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  شرمِ بشريت ديوارِ

  

  نجمه موسوي

  

  گذرد. نمي نسشت، چند سالي از زماني كه جهان در جشني همگاني بر تكه پاره هاي ديوار برلن پاي كوبيد و به رقص آزادي

از ميان دوپاره كرده بود. بشريت بود. كه زندگي هاي چندي را  ي شرمِ و برخي ديوار ننگ! كه بي شك مايه ناميدند، »ديوار شرم«ديواري كه برخي آن را 
يخته بود را بر چهره داشت وقتيخون هايي كه در پايش ر كه هنوز رنگ فرو مي ريخت. ،اش كرده بودند بر فروپاشي ،جواناني كه عزم زير تيشه و سنگ  

تكه هايي از آن را هر يك به يادگار در  ،يوارو روز فروپاشي د آن روز، از احساس سعادت گريستيم با اين اميد كه بشريت از اين تجربه درس گرفته باشد.
  ميان قرباني بودن و جالدشدن تا چه حد شكننده است. مشت هاي خود فشرديم تا يادمان نرود كه مرزِ

  كه ديوار ديگري برپاشد.  هنوز تيزي اين تكه سنگ ها مشت هاي مان را مي خراشيد اما هيهات!

زخم هايي كه از برافراشتن  آلمان، قبل از گذاشتن مرحم بهواب رفته كه پيش از پركردن فاصله ميان دو هيهات كه حافظه ي عمومي جهان، چنان به خ
مي » ديوار«اي كه  با انديشهپيش از مبارزه اي همه جانبه ديوار مجازات شوند و  ز آن كه مجريان و برپاكنندگان اين، پيش انداين ديوار ايجاد شده بود

   يك ملت نيست.، جهان شاهد برپاشدن ديواري گشت كه مرز ميان زدمي سا» ديوار«خواهد و 

  مرز ميان بودن و نبودن است.ديواري كه فلسطين و فلسطينيان را از حق زندگي محروم مي كند، 

  و مرگ است.مرز ميان زندگي 

  ديواري كه خود عامل خشونت است.

گيرد تا تو تنها خون ببيني و در  و نظاره مي  راه را بر نفس كشيدن مي بندد. راه را بر منظرديواري كه نه تنها راه مبادله و مذاكره را سد مي كند، بلكه 
  ي نفرت فرو روي. شت از آن يا بگريزي و يا در چالهوح

  ديواري كه اميد به آينده را تاريك مي كند. 

  براي انسان شناخته شده بود.» حق«ن چه تا به حال به عنوان بر هر آي بشري است  ي كور چشمي جامعه ديواري كه آينه

  ديواري كه انعكاس سكوت است بر حضور نفرت.

دواند. خود را در انديشه  درون تر مي رود. ريشه ميبه و ما سكوت مي كنيم. و من سكوت مي كنم. و ديوار روز به روز باالتر مي رود. و ديوار روز به روز 
  مي گذرند بازتوليد مي كند.  هاي كودكاني كه هر روز از كنارش براي رفتن مدرسه

و همه ي  ؟كنند سكوت مين افتاده بودند آن جواناني كه با دست و تيشه و سنگ به جان ديوار برل ي م. و ما سكوت مي كنيم و همهمي كن و من سكوت
 كنند. و ديوار هم چنان بي صدا پيش مي رود. ند. همه حاميان حقوق بشر سكوت ميكن قربانيان ديوار سكوت مي
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  . با ذكر منبع، آزاد است ماه سهگذشت پس از  نشريات،
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  +كُد فرانسه139831657:    تلفن 
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  و اجتماعي، سياسي  اي است فرهنگي آرش نشريه

   شود ) در فرانسه منتشر مي 1991فوريه ( 1369ه از بهمن ماه ك 

  اشتراك براي شش شماره

  دالر آمريكا  90، ساير نقاط جهان معادل  يورو 60:  اروپا

  اميل و مختار: روي جلد طرح هاي

   فرهاد فروتنيان، نيما شامبياتي و .... :هاي داخل مجله طرح

  .اش دريغ اي فنيِ بيه عزيز به خاطر كمك اميلِ« ا تشكر ازب

  :  رسيده هاي  ماليِ كمك

  -$1000+  300شيكاگو  - $ 1200عالقمندانِ آرش: ساكرامنتو 

 آقا رجب -$ 1600داالس  - $300امير واشنگتن  -$ 200واشنگتن 

 -$ 400آقاي حسيبي  -پوند 200 توسط هوشنگ ،از شهركُرد

رضا و بيژن  -$500 آناهايماز عبداهللا  لياليِ -$200شهروند تورنتو 
 -$ 500هادي سن خوزه   - يورو 200ساالد فانتزي  -يورو840

  -$ ١۵٠عبداهللا سن خوزه 

  اروپا  در  يورو   10 اين شماره   تك فروشي

  و... و استراليا، امريكا  كانادا:  امريكا دالر  15
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  روشنفكران و قدرت  رابطه

  

 

 يك نكته

اكثراٌ سئواالتي را طرح و به  رابطه نيا در. ميكن هيته داردي خاص تياهم نظرمان به كهي موضوع با رابطه دري ا نامه ژهيو ميشوي م آن بري گاه از هر
  .ميبده روش نيا بر چندي حيتوض ميشد آن بر ،دادند قرار سؤال مورد رابطه نيا در را ما ،خوانندگان از تن چند كه آنجا ازگذاريم..  پرسش مي

گيرد. به حدي در اين مسئله وسواس داريم كه  مان مورد مشورت قرار مي ها ابتدا با چند تن از همكاران دائمي ي اين همه پرسي در ابتدا بايد بگوييم كه سوژه
   گيرد. بطه با موضوع مطرح در همه پرسي هستند نيز مورد مشورت قرار ميها و ليست افرادي كه صاحب نظر يا مدعي ابراز عقيده در را ترتيب سوال

ب حرفي چون بر اين اعتقاد هستيم كه هر كسي بخشي از حقيقت را مي شناسد بر همين اساس سراغ دوستاني چند مي رويم و از آن ها كه به نظر ما صاح
  . كنيم اي هستند سؤال مي و يا انديشه

ست كه ما نه خود را و نه  باور داريم كه يكي از مباني ژورناليسم دمكراسي است. دمكراسي به معني وسيع كلمه. اين به اين معنيي ديگر اين كه ما  نكته
دانيم. بر اين اعتقاديم كه هر يك از اين دوستان مي توانند منظري از يك موضوع را به خواننده  ي واقعيت نمي هيچ يك از نظردهندگان را پرچمدار همه

ي از جلوه هاي متنوع و متفاوت يك بحث بپردازد؛ و درست در استفاده از همين روش است كه ما ا ايش دهند. هر يك مي تواند در حين پاسخ، به جلوهنم
ي اين نظرات را بخوانند و بدانند و سپس خود با علم و  خود را در طيف معتقدان به دمكراسي مي دانيم، زيرا اين حق را براي خوانندگان خود قائليم كه همه

ها عموما بر اين كوشش پا فشرده كه  ي آرش در طي اين سال آگاهي و اشراف در مورد صحت و سقم آن قضاوت كنند. در همين راستا هم هست كه مجله
ها با اسم و امضاي نويسندگان است طبعاً مسئوليت پاسخگويي در  سخهاي فكري متفاوت باشد. از آن جا كه هر يك از اين پا ي نظرات و طيف انعكاس دهنده

  باشد، مسئوليت ما نيز در انعكاس اين نظرات و ثبت آن هاست.  ي خود نويسندگان مي قبال آن نيز به عهده

  چه اين سهم بسيار كوچك باشد.ي عمومي جامعه برداريم اگر خواهيم سهمي در رشد انديشه توانيم و مي ما بر اين باوريم كه با اين اندك، مي

  هاي اين شماره نيز بر همين مبنا استوار است.  تهيه ي پرونده

  

   و اما،

 توان نگريست، از جمله :هاي بسياري ميي پرسشفكران و قدرت را در آينهي روشنرابطه

كنيم؟  گونه تعريف ميفكر چيست؟ قدرت را چهكرد؟ نقش روشنتوان به تعبيري روحانيون را روشنفكراني از نوع سنتي قلمداد  فكر كيست؟ آيا ميروشن 
- راهي ميهاي سياسي همفكراني را كه با قدرتي مشروع وجود دارد؟ آيا روشنشود؟ آيا قدرت سياسيي حاكم متبلور ميآيا قدرت تنها در قدرت سياسي

- توانند مستقل بماند؟ قدرتفكران ميخش بزرگي از نهادها گسترده است، آيا روشني قدرت بر بفكر خواند؟ در جهاني كه سايهتوان كماكان روشنكنند مي

  كنند؟ گونه در نظم حاكم حل ميفكران را چههاي سياسي در جهان غرب روشنكنند؟ قدرتگونه وادار به سكوت ميفكران را چههاي سياسي روشن
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  ي روشنفكران و قدرت رابطه

 ٥  103 ي آرش شماره

  

كند؟ آيا دار نميفكر را خدشهگيرند؟ آيا عضويت در حزب يا گروه سياسي استقالل روشنگونه به خدمت ميفكران را چههاي ديكتاتوري روشنحكومت
ي ن ارزيابي كرد؟ رابطهتواگونه ميهاي جهاني را چهفكران ايراني با قدرتي روشنكنند؟ رابطههاي اپوزيسيون خود سازوكارهاي قدرت را بازتوليد نميگروه
  توان ارزيابي كرد؟گونه ميي اسالمي را چهفكران ايراني با جمهوريروشن

  توان نگريست:فكران و قدرت را از منظرهاي بسياري ميي روشنونيز رابطه  

، ذات قدرت، سازوكارهاي ساختارهاي طبقاتي، هاي گفتمانگيريها، روند شكلفكران، نقش رسانهي روشنشناسيها، روانهاي قدرتاز منظرِ ترفند 
  هاي انساني، سرشت قدرت.ها و تواني فرد و جمع، ترسداري، رابطهي جهان سرمايهسازوكارهاي ويژه

گفتمان رسمي  هاي انساني را به عنوان عناصري ازشكليدردي، همهاي مستقر، غياب همي معطوف به قدرت، صعود از هرم سيستمپس، در عصري كه: اراده
  فكران چيست؟فكران و قدرت شايد بيش از هر زمان ديگر پرسش ما است؟ در اين خريد سيستماتيك،  بهاي روشني روشنكند،  رابطهتبليغ مي

  تحريريه آرش                                                                                                                                                 

  

  

  تاريخيِ روشنفكران در خدمت، خيانت و افولِ

  

  حبيب ساعي

(از تحريريه انديشه و پيكار)
  

  آرش جان، نگران چه هستي؟
هاي آن فقيد  ست كه در سئوال همان دلشورگي و يأسي هايت پرسشدر 

لفافه گفتن آنچه ها، همان در  احمد. همان جهت نگاه جالل آل، بزرگوار
كنيم بدون آنكه توان فرياد  كه به نحوي غريزي حس مي دهد، آزارمان مي

  ها؛ زدن آنرا داشته باشيم، همان دلِ پر از فرومايگي
خواهد كه درست وقتي  و آنهم در چه موقعيتي؟ عجب همنوائي با تاريخ مي

رخوت رويم تاريخ انگار از  سراغ مسئوليت انسانها و سرنوشت ميبه كه 
ساليان كه به ضربِ تحميق و تلقين و سركوب و ارعاب برقرار شده بود، 

تر و گوئي چشم اميدي بسته  كوبد. و ما باز نگران برخاسته دوباره در را مي
  ايم. ف ماندهاي منتر و عالٌ به پيامبري يا قشرِ فرزانه

  
ازه بي چرا در روزگار ما، روشنفكران نيز به همان اند"آل احمد مي پرسيد: 

  "ها ها و سلطنه اند كه مالكان و دوله اعتبار شده
كنند  هاي سياسي همراهي مي كه با قدرترا آيا روشنفكراني "مي پرسي: 

  "توان كماكان روشنفكر خواند؟ مي
ها را بخاطر نان و آب فراموش  آل ايده ،آيا روشنفكران"پرسيد:  مياو 
  اند؟ كرده
روشنفكران را چگونه به خدمت  هاي ديكتاتوري حكومت"مي پرسي: تو 
  "گيرند؟ مي

اين غول بي  و معناي و بين خودمان بماند همان اغتشاش و ابهام در تعريف
ايم و گوئي كرور كرور اميال و آرزوها و  ناميده "روشنفكر"شاخ و دم كه 

  جهاني را بر دوش او نهاده ايم.آزادي هاي آزادي ملت يا حتي  خواب
اصلي جاي ديگري است؟ سئوال اصلي خود همين بيني كه سؤال  آيا نمي

سئوال است: چرا چهل و اندي سال بعد ما خود را دوباره در موقعيت 
يم و مخاطبمان كنها را بايد مطرح  اي مي يابيم كه همان سئوال تاريخي

ست؟ اما گوئي بخوبي  چه كسيهم باز بايد همان باشد كه نمي دانيم 
در عصر ما ...اراده معطوف بقدرت " اي وشتهدر سؤاالت ن كهآنطور دانيم  مي

 ، از"از هرم سيستم هاي مستقر بايد صعود كرد "راند] و [حكم مي
قاعده است و مهمتر از همه  "كُنفورميسم"خبري نيست،  "همدردي"
بهاي "در كار است و سئوال اصلي در اين ميان :  "خريد سيستماتيكي"

  "روشنفكران چيست؟
سئوالت بشود نوعي چك و چانه زدن برسر بهاي نمي ترسي كه دست آخر 

  مابهتران؟ اين از
  

  
  

نمي دانم آن كميسيون كذائي وزارت امور خارجه آمريكا كه مبارزه با رژيم 
كرد در چرتكه و حساب و كتابش  ايران را به ضرب دالرهاي خود تبليغ مي

هر زده است، اما يقين بدان كه سرش كاله رفته. قيمت  تخمينمارا چقدر 
  قدر هم نازل.

 چون حسابش ساده است و نيازي به چرتكه و ضرب و تقسيم ندارد. اين از
ارزند  اند، مفت هم نمي مابهتراني كه منشأ اينهمه سئوال و ابهام و اغتشاش

به لقايشان بخشيد. بايد نگاهمان را بچرخانيم؛ بايد  بايد صاف عطايشان را و
  افق ديدمان را تغيير دهيم.

اين بحث روشنفكران، درپس چهره پر فيس و افاده و ظرافت  اما درپس
شان چيزي مسكوت مانده است، چيزي بي نهايت مهمتر،  انديشه نحيف

هاست و در همين  تر. چيزي كه اساس همه اين حرف عزيزتر و هزاربار غني
در شرائطي كه  اي از قدرت خود را نشان داد. چشمه چند روز اخير

ديد كه در نخ آن بود  ر خود را در جزيره ثبات ميناجمهوري اسالمي آنقد
آن نيروي زيرين  كه  آرزوي مشروعه تمام و كمال خود را به تحقق رساند،

به يك خيزش كوتاه اذهان خاك گرفته و عنكبوت زده مان را تكان اعماق 
  داد و به همه مان هي زد كه آهاي قدرت واقعي جاي ديگري است.

ماكياول  همه انگار به جنب و جوش افتادند  و  و ناگهان در ميان اصحاب
جنبيدن در صدر برنامه مدعيان و نامزدان قرار گرفت. مسابقه و كورسي 
سرسام آور آغاز گشت كه در آن هر يك از نيروها تالش دارد گوي سبقت 

اركان دم و دستگاه  ،را از ديگران بربايد و به عنوان رهبر راستين  جنبش
رهبري انگار نوشداروي  ءهاي كهنه و خسته د. خوابحكومت را بدست گير

جواني و حيات دوباره را سركشيده خودرا آماده كرده است به فراخوان 
  .لبيك گويد خلق

تمام سئوال اما اكنون اينست: آيا خلق ما كه تجربه سي ساله اين جمهوري 
آزادي و ها و با وعده تحقق  ترين اعتقادات توده قالبي را كه با تكيه بر عميق

عدالت به قدرت رسيد تجربه كرده است آيا دوباره به دام گفتارهاي 
  عوامفريب سياسيون از هر قماش كه باشند خواهد افتاد؟ 

اي كه  ر و آماده و استرليزهضاگر آنطور كه ما معتقديم همه گفتارهاي حا
ند و ما شاهد كورس و مسابقه بي ا در عرصه سياسي امروز كمابيش مطرح

نانيم همگي در عمق بر مبناي بازتوليد مناسبات حاكم استوارند و در امان آ
كشان نخواهند بود، اگر همه اين  گوي نيازهاي زحمت نتيجه به وضوح پاسخ

از هر نحله و جناحي كه باشند عميقأ متضمن  "روشنفكران"گفتارهاي 
استمرار نظامي استثمارگر مبتني بر سرمايه داري هستند، چه جائي مي 
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د براي آن فلكزده هائي كه آرمان زندگي شان با سرنوشت مردم و توده مان
هاي خلق گره خورده است و تالش دارند نه الزامأ ديگران بل خودشان را از 

  اين جهنم زندگي نجات دهند؟ 
  : چه بايد كرد؟در را مي كوبد و باز همان سئوال باري، يكبار ديگر تاريخ

 
  اما بگذار از اول شروع كنيم:

فتم اغتشاش در معني. نه اينكه دست تو خالف زده باشد يا خداي نكرده گ
دست آن بزرگوار. بماند كه چنين ايرادگيري چهل و اندي سال بعد نه 

گنجد. آن بزرگوار با آنچه دم  ها مي هوجمعنائي دارد و نه در وسع ما ج
دست داشت نوشت و حتي نقل كرد از سارتر و آرون و  ازگرامشي هم كه 

تري ميزيست و او هم با آنچه دم دست داشت نوشته بود.  ر زندان كوچكد
اما آن بزرگوار جوياي دقت علمي نبود كه مي خواست در آن برهوت 

. و در پس ريخته باشد كه ريخت مورچگان وابگهخ آب در ،سالهاي چهل
نهفته  آنگونه آب ريختن هاي تو هم اگر غلط نكنم، قصدي از اين سئوال
  ...ز آن استقبال مي كنيمااست كه  

ابتدا از نظر جالل آغاز مي كنيم كه خواهي نخواهي مرجعي است. گذشته 
با  43 -42(تحرير: "در خدمت و خيانت روشنفكران"از آنچه با انتشار 

اي كه گذارد يا تالش  ) بطور واقعي انجام داد و تأثير واقعي47تغييراتي تا 
پنجاه. رساله را در چارچوب - چهلهاي  كرد بگذارد بر نسل روشنفكر سال

اي كوتاه به  اصلي آن تا جاي ممكن بررسي مي كنيم و سپس با اشاره
نام  "درباره روشنفكر"گرامشي، گريزي مي زنيم به يك اثر مهم ديگر كه 

 "يك بحث قلمي"دارد و به اهتمام استاد ناصر پاكدامن چاپ شده و حاوي 
يد مؤمني حول مفهوم است ميان دو رفيق مصطفي شعاعيان و حم

كلمه.  برخورد ما به اين  "ماركسيستي"روشنفكر از نقطه نظر تعريف 
نوشته از آن جهت است كه تا حدودي عملكرد درك گرامشي را در شرايط 

جا گفته باشيم : خطرات آنرا.  دهد و همين يك كشور تحت سلطه نشان مي
ث جالل است و در عين حال رجوع به برخي نكات اين بحث، هم ادامه بح

هم عرصهء تحليل ماركسيستي را مي گشايد؛ و اين خود انعكاسي است از 
امتزاج اين بحث عمومي و بحث ماركسيستي كه اين هم اتفاقي نيست و بر 

  ضرورتي نهفته در مناسبات اجتماعي تكيه دارد.
سپس تالش مي كنيم از اين بحث مغشوش، تعريفي قابل اتكاء ارائه كنيم 

م چطور خود اين اغتشاش يكي از ضرورتهاي اين تعريف است. ونشان دهي
اي تشكيل دهنده در  تعريفي كه ضرورت اغتشاش در تعريف را بمثابهء داده

  برمي گيرد.
هاي لغت شناسانه و مسائل  در بررسي عمومي مان البته به برخي داده

هاي  هاي مربوط به جامعه شناسي روشنفكران اشاره اي و ظرافت ترجمه
ذرا خواهيم داشت اما اين مهم را به فضالي قوم كه هم از ما باسوادترند و گ

هم امكان عملي آنرا دارند واگذار خواهيم كرد  چرا كه برخورد ما رهيافتي 
از  به مسألهء روشنفكران علمي به داستان نيست و براي يك برخورد علمي

و ما نيز چند اند  آثاري نگاشته متخصصين ،زواياي گوناگون، در هر رشته
ارجاع مهم را در حاشيه ذكر خواهيم كرد. برخورد ما اما، دعوي هيچ 

اين مشغلة فضالست و كارى به كار ما ندارد "علميتي ندارد بقول آل احمد 
؛ برخورد علمي، دنيا را قيمه قيمه مي كند به عرصه هاي اشراف اين يا "

فتارهاي علمي. آن دانشمند. نوعي تالش براي محصوركردن زندگي در گ
 و بهمين خاطر ماركسيسم علم نيست، چون گفتاري نيست جدا از زندگي

و به همين خاطر گفتاري  ي مبارزه  در زندگي است گفتارِ زنده .خارج از آن
آنرا علم نمي منطقي داشته باشد،  احيانأ شكل گفتاراينكه  . وست انتقادي

مه. نگاهي تحليلي اي و متخصصانهء كل كند به مفهوم آكادميك، رشته
است، تحليلِ زندگي و مناسبات واقعي كه در گفتاري كه ناظر به توازن 
قواي طبقاتي و متأثر از آن است جاري مي شود. گفتار ماركسي گفتاري 

شدن. در كُندي و  سوي است خم شده روي عمل. خيز بر داشته به
رو به "د را كه خو "نه هنوز شده"بريدگي و انتزاعِ  زمان بلوخي، گفتاري 

پرتاب مي كند. بهمين خاطر بيشتر سالح است تا علم. علم يك  "شدن
گفتار پايان يافته و قطعي است كه جهان موضوعِ خارجي آن است، حال 
آنكه ماركسيسم پيشنهادي است نظري و عملي  براي تحليل  و تسهيل 

  نايل آمدن به كمونيسم. 

ي هستيم كه همواره با خود ما در جستجوي فهم كاركرد گفتارهاي اجتماع
يا بهتر بگوئيم در پس خود منافع اجتماعي مشخصي را بيان مي كنند. 
هدفمان تحليل اين گفتارها و نشان دادن كذب آنهاست و آشكاركردن 
منافعي كه در پس هر كدام پنهان است. در همينجا گفته باشيم كه البته 

جا انداختن گفتار البد براي "مخالفين اعتراض سرخواهند داد كه: 
خير! براي گشودن عرصه بر گفتاري "و پاسخ ما اين خواهد بود:  "خودتان؟

  "كه از بطن مبارزه مردم بيرون خواهد آمد.
  

  كتاب مروري بر 

    آل احمد )1("در خدمت و خيانت روشنفكران"

گشوده مي شود حول واژه در زبان  "روشنفكران"همه بحثهاي مربوط به 
  آن در زبان ما. اصلي و برگردان

آل احمد نيز از واقعيت  ،"خدمت و خيانت روشنفكران"در پيش درآمد 
كند يعني از زبان و آنچه واژه روشنفكر در زبان فارسي معني  شروع مي

ميدهد، بهتر بگوئيم از عينيت زبان و با بررسي استفاده هاي معنائي واژه 
به روال ويتگنشتاين  تالش دارد تعريف آنرا محصور سازد ،در زبان روزمره
. يعني قاضي "معني هر كلمه اي استفادهء آن در زبان است"كه مي گفت: 

نهائي پراتيك اجتماعي است و بايد قضاوت آنرا پذيرفت. مجموعه طرزِ 
استفاده هائي كه آل احمد برميشمارد بيانگر اعتماد اوست به فهم همگان. 

  ميگويد كه چطور
چه "[معناي خود را دارند].  "حي و حاضر"و  "همه زنده اند" ..."تعبيرها"

ه براي نفتي دوره گرد و چه چبراي من كه معلمم و چه براي شاگردم، 
براي رئيس شركت نفت، چه براي زنداني و چه  براي زندانبان. و هيچ چيز 

  ) 7[نيست](ص "در اين تعبيرها گُنگ يا مرده يا از دور زبان بيرون افتاده
د  از بكارگيري روزمرهء واژه ها در شرايط واقعي زندگي بعد مثالها مي آور 

كه چطور براي هركاري نه تنها به صاحب آن فن رجوع ميكنيم بلكه مدارج 
گوناگون آن حرفه را نيز مورد نظر داريم و درست و دقيق سراغ آن تعبير و 

). زبان آنقدر دقيق و 9و  8آنكس كه تعبير بر او داللت دارد ميرويم(ص 
ايت است كه حتي گول ظاهر يكسان تعابير را هم نمي خورد و مي پردر

داند كه يك استاد  دانشگاه با اوسا تقي نجار يكي نيست هرچند هر دو در 
عرصه خود تبحر دارند؛ ولي زبان راه تمايز قائل شدن ميان آندو را بخوبي 
 يافته است. بماند كه زبان خيلي دورتر رفته و با هزار كلك مثل لحن و

لهجه و ادا و بازي خطوط چهره، مجموعهء جمله و شرايط طرح آن 
ميرساند. آل احمد تمام اين ظرايف   "زنده و حي و حاضر"منظورش را 

مشخص از  ءزباني را توضيح مي دهد، اما ناگهان در برخورد به يك واژه
  زبان گله مي كند: 

ي گوناگون او كه مطابق همان روال قبل پيش مي رود با برشمردن مثالها
دچار  "بي تكليفي وابهام"ما را به  "روشنفكر"نشان ميدهد كه واژه 

  ميسازد، چراكه
نمي دانم با اين تعبير روشنفكر چه بايد كرد؟ و بدتر از آن با خود او. با " 

اين اسم و مسمائي كه از صدر مشروطيت تا كنون بيخ ريش زبان فارسي و 
است و نه حد و حصري دارد و نه ناچار به سرنوشت فارسي زبانان بسته 

مشخصاتي. و نه تكليفش روشن است و نه گذشته اش (...) و نه آينده اش. 
  ) 10(ص  "آخر اين روشنفكر يعني چه؟ و يعني كه؟ روشنفكر كيست؟

شود كه بزرگوار جالل آل احمد كه اينهمه به خرد زبان  راستي چه مي
شود؟ آيا  دچار ترديد مي "فكرروشن"اعتقاد دارد ناگهان دربرخورد به واژه 

توانيم  كند؟ و آيا ما مي زبان قواعد خود را براي اين واژه جديد رعايت نمي
با استناد و تعقل معناي آنرا محدود و محصور كرده و روال استفاده درست 

بيندازيم؟ خير اين زبان  و بجا از كلمه را پيداكنيم و آنرا ميان مردم جا
شده است، اين جالل است كه همانطور كه خود  دچار خطانيست كه جائي 

  در توضيح دليل نگارش رساله مي گويد:
به انگيزه خوني كه در پانزده خرداد چهل و دو از مردم تهران ريخته شد " 

  )15(ص"هاي خود را به بي اعتنائي شستند و روشنفكران در مقابلش دست
واقع بهتر است  قلم به دست مي گيرد تا با آنان تصفيه حساب كند. در 

بگوئيم با تعريفي كه خود از اين مقوله دارد تصفيه حساب كند. اما اين 
  تعريف دقيقأ چيست؟
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هاي مشخص حريم  وقتي وارد بحث مي شود، سعي مي كند با مثال او
مفهومي واژه را ترسيم كند، يك سري سئواالت برق آسا با سوژه 

ماعي است؟ مي شود مال روشنفكران در همه زمينه ها: آيا يك درجه اجت
يلي به خود گيرد؟ حالت ضمي تواند شكل صفت تف باشد؟ صفت است؟

است؟ كيفيت؟ به قد و قامت مربوط است؟ به هيكل؟ به لباس؟ به آداب 
معاشرت؟ به قدرت فكري؟ به دانش و فرهنگ؟ به برداشت از جهان؟ به سر 

جهانديدگي و وضع؟ زن و مرد دارد؟ پير و جوان؟ نسبي است يا مطلق؟ 
است؟ به تجربه مربوط است؟ نوعي كدخدائي است؟ عضوي از يك طبقه 
است؟اصأل يك طبقه است؟ عضو حزب مي تواند باشد؟ يكي از اركان سه 
گانه بناي جامعه است؟ برگزيدگي است؟ در معارضه دائمي با كارگران در 

آلها ه حد در آينده مملكت مؤثرند؟ ايده چاحزاب كمونيست است؟ آنان تا 
آيا با شركتشان در قدرت حكومتهاي نفتي بي اعتبار شده  را فروخته اند؟

اند؟ در چه شرايطي شركتشان در قدرت  مجاز است؟ وضع آنان در قبال 
حكومتي مثل ايران چيست؟  فرق روشنفكر ايراني و خارجي چيست؟ 

  برخوردشان به مذهب؟ به كمپاني خارجي؟ به استعمار؟  
، آل احمد مي داند كه ماجرا به دوران روشنگري و به لحاظ واژه اي

 گردد و به داستان مادام پومپادور آريستوكراسي روشن ضمير فرانسه باز مي
ها مثل ديدورو و  خوانده و از نظرات آنسيكلوپديست كه مولير مي )2(

گاه هم خود شخصيت پر فيس و افاده ايشان  كرده و گه داالمبر حمايت مي
را منورالفكر يا  اند. اينها سفه و حتي در عرصه هنر داشتهافاضاتي در فل

  200ناميده اند و اين حد اقل    (éclairés) روشن  شدگان معادل   اكلره
رايج گردد. آل احمد اينها  "انتلكتوئل" سال قبل از آنست كه واژه روشنفكر

   را مي داند اما معتقد است كه مترجم فارسي خطا كرده است:
ه كسي آنرا به جاي چكر تعبيري است كه نمي دانم كي و كجا و روشنف"...

انتلكتوئل گذاشته. و اين البته ما بازائي است غلط. ولي مصطلح شده است. 
پس بگوئيم يك غلط مشهور. و ناچار مجاز... چون ترجمه دقيقي نيست 

)  روشن است كه 19ناچارهدايت دقيقي هم به چيزي در آن نيست...  (ص
ل به جاي انتلكتوئل هوشمند را گذاشته بوديم يا فرزانه را، يا ديگر اگر از او

تعبيرهاي نيمه معادل را كه بر شمردم، كار آسانتر بود. گرچه مفهوم گنگ 
مي ماند. چراكه هدايت خاص به رهبري در آن پوشيده مي ماند. اما در 

  )21(ص "معني اسم و وظائف مسما گنگي پيش نمي آمد.
ز به صحراي كربال يا مشخص تر گفته باشيم به ترينيتي در اينجا يك گري

كالج و كمبريج انگلستان كه ويتگنشتاين در آنجاها مي پلكيده الزم است. 
ويتگنشتاين هم از همين روش به سئوال كشيدن زبان روزمره براي تحليل 

جويد. تالشي كه منجر به پايه گذاري فلسفه زبان و  مسائل فلسفي سود مي
مهم در فلسفه تحليلي مي گردد. او نيز معناي واژه ها را به  نيز تحولي

استفاده از آن در زبان ارجاع مي دهد. و اين روش به خيلي از ابهاماتي كه 
دهد. پاسخ صاف و ساده به همه  آل احمد مطرح مي سازد پاسخ مي

تواند چنين باشد: بله! روشنفكر تمام اينها كه مي  هاي آل احمد مي سئوال
كدام. يا به عبارت ديگر هر جا كه  مي تواند باشد. همه آنهاست و هيچگويئ 

يكي از اين سئواالت با پاسخي  مشخص، چه مثبت و چه منفي قابل تصور 
الق شود. طو قابل طرح باشد، آن خصلت يا رابطه مي تواند به روشنفكران ا

القي ناممكن است يعني خود سئوال بي معني بوده طو اگر جائي چنين ا
تواند مرتكب خطا شود، اشتباه كند. زبان  است. زبان بنا بر تعريف نمي

  عينيت است و هست. همين.
ها مستتر است،  به عبارت ديگر هر كدام از پاسخ هائي كه در اين سئوال

اي، جانبي يا وجهي از اين پديده را در پويائي آن، در برهه اي از  عرصه
كه زبان  گيرد. چرا ه در بر ميزمان، در موقعيتي مشخص از زندگي روزمر

عينيتي است كه در زمان و مكان و تاريخ جريان دارد. ايستا نيست. 
كلمات، تعابير متولد مي شوند، جاري مي شوند، تحول پيدا ميكنند و مي 
ميرند. يا مفهومشان مي ميرد و به چيز ديگري، مفهوم ديگري بدل مي 

مجموع واژه  .ود تشبيه مي كندشوند. ويتگنشتاين درجائي زبان را به يك ر
هاي يك زبان بستر آنرا مي سازد. مي توان اين تعبير را بسط داد و گفت 

زاران ذرات و امالح معدني خود رود يعني آبي كه جاري است با خود ه
كند كه نشست مي كنند و به تدريج سفت و سخت شده وارد  حمل مي

ت جريان آب كه ساخت آن بستر مي شوند يا گاهي بالعكس ممكن اس
 تمثيلي از تاريخ است بستر را دچار  تغيير كند...

  

  
  

بله روشنفكر همه اين چيزها مي تواند باشد و از اين بابت نظر آل احمد در 
نوع برخوردش پيشرو است، اما آنجا كه به اصل و نسب كلمه باز مي گردد، 

ندگي و تعجب او نشان مي دهد كه به زندگي كلمه، به جريان آب، به ز
  جوشش آن بي توجه است.

پس او چون ايرادي در ترجمه مي بيند، معتقد است كه براي آنكه مسئله 
، مي رود "اول بايد در معني و تعبيرها اتفاق نظر كنيم"را كمي حل كنيم 

سراغ اصل فرنگي انتلكتوئل و ريشه التيني آن در قرن سيزده. از نظر او 
 "هوشمند يا فهميده"يا  "دانشمند"مثلممكن بود واژگاني بهتر پيداكنيم 

به مفهوم اجتماعي كلمه و هدايت خاصي كه در آن است "و يا باز بهتر اگر 
را به  "پيشاهنگ"و يا  "فرزانه"يا  "برگزيده"از رهبري يا پيشوائي، بايست 

جايش مي گذاشتيم. و در تأييد اين عبارات آخر هم اشاره كرده است به 
روس كه  )3( معني جماعت هوشمندان و زيركان به"انتليجنسياي روسي 

  )20(ص"تربيت اروپائي ديده بودند.
  

خوب در اينجاست كه مي بينيم جالل آل احمد به زندگي زبان بي توجهي 
كند. چون اگر مترجم گمنام خطاكار گذاشته بود هوشمند يا فرزانه يا  مي

ا تداعي مي فهميده آيا بار تاريخي و سياسي يك پديده نوين اجتماعي ر
  كرد؟  

آل احمد كه يقينأ از تاريخ اروپا و به خصوص فرانسه باخبر است طوري به 
مسئله برخورد مي كند كه گوئي مترجم بدبخت ناگهان بسرش زده و 
همان واژه منورالفكر دويست سال پيش را دفعتاً روشنفكر ترجمه كرده 

زيني در زبان جا جايگ ءاست! حتي اگر چنين بود آيا ممكن بود چنين واژه
بيفتد ؟ بماند كه يقينأ واژه هاي بسياري اينجا و آنجا به جاي انتلكتوئل در 

كند. واژه هائي كه انواع  فارسي آمده و آل احمد فراوان آنها را ذكر مي
ها را شامل مي شده است. از  روشن ضمير و روشن نگر و  ارزش گذاري

و درس خوانده و تحصيلكرده  هوشمند و فرزانه و فهميده و پيشوا و پيشرو
و دانشمند و عالم و تيزهوش بگير تا فكلي و فرنگ رفته و مستفرنگ و 
قرتي و دزنفكته و ... ازميانِ همه اينها روشنفكر جا افتاده است. اراده فردي 

هاي  اي در جريان تاريخ و بنابر ضرورت كسي در كار نيست، هر واژه
ن مي گردد. نه تنها در ترجمه بلكه در اجتماعي شكل مي گيرد و وارد زبا

  اصل نيز.
هيچ ترجمه اي نمي توانست آنطور كه آل احمد مي انديشد، مسئله را 
برطرف سازد، چون مسئله در عرصه زبان نيست بلكه در عرصه اجتماع 
است كه تب و تاب دارد. آن عاليقدر بجاي انتلكتوئل هر واژه اي هم كه مي 

بهرحال دست به خيانت زند.  "مسمي"كه اين  گذاشت، مانع از آن نبود
مسمي نيست كه خيانت كرده بلكه آن حضرات سوار بر موكب قهرماني 
ديروز هستند كه امروز بر تخت وزارت و وكالت تكيه مي زنند. و نه تنها 
دور روشنفكري خيط مي كشند، كه آنقدر به اتفاق و هر چه منسجم تر و 

جام مي دهند كه هيچ بزَك لغوي نمي تواند با وحدت بيشتري اين كار را ان
تغيير ماهيت واقعي آنان را بپوشاند. ايراد اما از زبان ماست يا از منش ما؟ و 
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از هيچكدام! از درك  د كهمي آي به مياندر اينجاست كه حرف اصلي 
ماست كه چنين شواليه هائي را خارج از واقعيت زميني شان  تصور كرديم. 

ه بعالم افسانه اي ايستائي واژه ها. از افتادن ماست  از سقوط ماست به
تاريخ كه پيچيدگيهاي اجتماعي را نمي فهمد و براي  ءدركي از فلسفه

  تحليل آنها مسلح نيست.
يم فهم در يك كالم از سئوالهاي آل احمد اوأل مي .روده درازي حرام است

نجاست كه در اثر آل احمد از آ روشنفكر كه مشكل در تالش تعريف مفهوم
يك تمايز اساسي و حداقل را رعايت نمي كند و آن از يك طرف فرق ميان 
نقش و كاركرد روشنفكري است و از طرف ديگر آنچه اساسأ به مفهوم 

از شصت، هفتاد سال قبل از او رايج گشت. او نقش و جايگاه  "روشنفكران"
شي نبوغ را همه در اغتشا "روشنفكران"و قشر و فعاليت و حرفه و طبقهء 

مالروئي -آسا بهم گره ميزند و دست آخر زوم ميكند روي تعريف سارتري
كه ناگفته نماند به برازنده ترين شكلش زير قلم كامو آمده است.  –كلمه 

دست آخر هم بروشني اغتشاش تعريف روشنفكران را بر طرف نمى كند و 
كه اول بار آنرا به انتخاب نامناسب آن مترجم ناشناسي مربوط ميداند  حتي

  چنين غلطي كرد.
آل احمد در سئوالها و پاسخهايش هم از نقش روشنفكران حرف ميزند و 
هم بعد جامعه شناسانه كلمه را مطرح مي سازد (يعني مشاغل و حرفه ها 
و حتي طبقات روشنفكري) و يكي را تسهيل كننده ديگري ميداند يعني 

ط روشنفكري مهياتر از معتقد است كه براي اين حرفه ها و مشاغل شراي
ديگران است. فقط باز مسئله را در رشد و تكاملش نمي بيند و تالش نمي 
كند از يك تعريف ايستا و در نهايت متافيزيكي خارج شده رشد و تحول 

  اين موجود را به لحاظ اجتماعي نقد كند.
ضمايم و ارجاعهاي او البته بسيار جالبند و نشان ميدهند كه او تا چه 

بوده  روزر به مباحث فرنگ دسترسي داشته و در جريان مجادالت مقدا
دريافت موضع او.  براياست. و البته خود اين امر نشانه اي بدست ميدهد 

او در انتشار نظر گرامشي هم به گردن چپ حق دارد (خوب و بدش هنوز 
در گرو بحث است!) مشكل اما اينست كه برخي از اين ارجاعها باهم در 

احيانأ راه را براي تفاسير متضاد باز مي گذارند. از داده هاي  تضادند و
آماري ضميمه شده ميشود فهميد كه مشاغل روشنفكري در دنياي صنعتي 
در حال رشد هستند اما آيا از اين مي شود نتيجه گرفت كه ما روشنفكران 
بيشتري خواهيم داشت؟ ولي با چه كيفيتي؟ اگر تعريف عامي كه او در 

ئه مي دهد و بر رسالت سياسي آنان تأكيد دارد درست باشد، اين آخر ارا
 – 61-59كرور كرور روشنفكري كه در اين جداول ذكر آنها رفت ( ص 

) به تعبير او روشنفكرند؟ وانگهي آيا خود اين داده با آنچه انگيزه نوشتن 62
  اين رساله است يعني خيانت في الواقع دوستان در تضاد نيست؟ 

ين معادله (يعني اينكه رشد حرفه هاي روشنفكري شرايط و اگر هم
بوجودآمدن روشنفكران را تسهيل مي كند) بحث را به جواب ميرساند 
ديگر به اقشار و طبقات چكارداريم و چرا پاي گرامشي را وسط مي كشيم؟ 
يا شايد آل احمد با آوردن تمام اين ضمايم و عليرغم آن قلم و كالم زيبا 

 "را، اما قلم را هرگز ي خودگر مي فروشي همان بِه كه بازوا" مي گويد كه
در واقع مي خواهد بحث را  "ميگويد »نه«آنكس كه بقدرت هاي زمانه "و 

باز كند و با اشاره به سارتر  و آرون و گرامشي و پل نيزان (كه خيلي از 
را نمي شناسند) مسيرهاي مطالعه را اين آخري فرنگ رفته هاي امروز هم 

ن ميدهد و ميداند كه اين مرد تنهاي قلم به دست كه دن كيشوت وار نشا
مشغول مبارزه با اراذل و اوباش است اسطوره اي بيش نيست وبا گروه و 
سنخ و قشر و طبقه اش همگي دست بر اتوي شلوار در مراسم سالم 

  نوروزي دربار جلوي اعليحضرت دوال راست مي شدند. 
تري ـ راسلي از روشنفكران را ترجيح مي آل احمد كه  بوضوح تعريف سار

دهد، در پايان رساله و پس از ارائه چند مأخذ از گرامشي و آرون ظاهرأ 
بيشتر متمايل به دركي مي شود كه به اقشار و حرفه هاي روشنفكري  

نتيجه مي  149-125تكيه دارد.(ضميمه دوم: آمار مشاغل روشفكري ص
هزار شغل روشنفكري داريم)  450 ،45- 44گيرد كه ما در ايران سال 

نتيجه اين تلفيق يا بهتر بگوئيم فرا افكندن درك اول بر آرايش طبقاتي 
جامعه سوسياليستهاي نهضت ملي "جامعه ايران كه براي آن از تحليل 

استفاده مي  "1341و جامعه سوسياليستهاي ايراني در اروپا  1339ايران 
. بماند كه اين دسته بندي "نروشنفكرا"كند،  مي شود يك دسته بندي از

مشاغل روشنفكري به دو دسته، آنقدرها هم با رسالت تعبير قبلي جور در 
از جامعه نتيجه مي گيرد  "آرايش طبقاتي"نمي آيد. باري، او با ارائه يك 

  در صد از جامعه از اقشار تحت حاكميت اند: 95كه 
ي خرده پا. و اينها شهر –كارمند دولت  –كشاورز با و بي زمين  –كارگر " 

هستند طبقاتي كه بر ايشان حكومت مي شود... و روشنفكران در اين گير و 
دار دو دسته اند. قسمت اعظم آنها كه با چرخ دستگاه حاكم مي گردند و 
به گردش چنين نظمي كمك فكري مي دهند و توجيه علمي اش مي 

ن بن بست كنند. و دسته قليلي از ايشان كه براي يافتن مفري از اي
استعماري در جستجوي راه حلي هستند. و همه مي دانيم كه اين دسته 
اخير چه اندك شماره اند. من از اين دو دسته به حداقل و حداكثر 

  روشنفكري تعبير مي كنم.
دسته كثير اول را كه هر يك شاغل يكي از مشاغل روشنفكري هستند، اما 

  ل روشنفكري مي دانم.به نفع گردش چرخ اين حكومتها، مشمول حداق
و دسته دوم را مشمول حداكثر آن. اين دسته آخرند كه نه تنها زيستن 
تنها راضي شان نمي كند، بلكه دور از خدمتكاري طبقه حاكم يا به قصد 
توجيه آن، كمر به خدمت طبقات محروم بسته اند. و همين دسته اندك 

اگر نه عاملين  شماره را روشنفكر خودي مي نامم. الباقي روشنفكران،
مستقيم استعمار باشند خادمان غيرمستقيم دستگاهي اند كه به نفع 

  )89(ص"استعمار مي گردد.
پس در اينجا مي بينيم كه تعريف عام او هم كه بيان وطني درك واالي 

كاموئي است آنچنان با عملكرد واقعي روشنفكران در - مالروئي-سارتري
حداقل، حداكثر "مي كند و از تضاد است كه او اجبارأ آنرا تعديل 

  صحبت مي كند!  "روشنفكري
و سپس دوباره روشنفكران را با پنج حلقه  كه از مركز يك دايره رسم كنيم 
محاط مي كند، كه هرچه از وسط دايره دور شوند مقدار روشنفكري شان 
كم مي شود. مثأل در دايره مركزي نويسندگان و هنرمندان و 

ي دانان و متخصصان عالي قرار دارند كه مي شود شاعران،معماران، موسيق
سر و كارشان با "مزين كرد. اينها  "صفت خلق كننده و مبدع"آنها را به 

  )90( ص "كالم است كه ابالغ و رهبري مستلزم آنست
و آل احمد تأسف مي خورد  كه اين هسته اصلي در ايران چقدر كوچك 

  شايد.  "صد نفري"است. 
استادان، دبيران، قضات، وكال؛ دسته سوم : طبيبان،  و خالصه دايره دوم:

ن، تكنيسين ها... دسته چهارم: آموزگاران و منشيان اداري و يمهندس
كارمندان دولت. دسته پنجم: گويندگان و نويسندگان و اجراكنندگان 

  )96تلويزيوني و اكثر روزنامه نگاران و ناشران.(ص  - برنامه هاي راديو
كه آل احمد كمي شماي  گفت؟ مي بينيم زماني خوب، راستي چه بايد

اسطوره اي قهرمان را رها مي كند، چه آش شله قلمكاري از كار در مي 
پيشوا بودن، در  "نه گفتن به قدرت زمانه"آيد. اگر معيارهاي اساسي 

خدمت مردم بودن، در كشورهاي تحت سلطه، ضد استعمار بودن را در 
دواير روشنفكري از مركز تا حاشيه معتبر  نظربگيريم ديگر كدام يك از اين

 خواهد بود؟ اساتيد پيشواي سياسي، مهندسين و معماران ضد استعمار،
وكالي قهرمان يا كارمندان غير خادم دستگاه، طبيباني كه كمر به خدمت 
طبقات محروم بسته اند،  يا گويندگان شجاع تلويزيون! راستي از اينها چند 

؟ اين را ميشود تحليل  "450000"گيرم هزار تا روي يا  "صد تا"تا داريم؟ 
اجتماعي تلقي كرد؟  اصأل مگر هستي اجتماعي چنين موجوداتي ممكن 

با چرخ دستگاه "است؟ مگر مي توان در آينه مشاغل  كه بنا بر تعريف 
حاكم مي گردند و به گردش چنين نظمي كمك فكري مي دهند و توجيه 

تانسيل مخالفت با قدرت حاكم پرداخت؟ به تحليل پ "علمي اش مي كنند
اگر براستي چنين تحليلي درست بود، يعني اينها براستي روشفكران ما 

شان؟  واضح است كه تمام كساني  "خيانت"بودند، جه تعجبي بايد كرد از 
كه اين مشاغل را دارا هستند، بواسطه اين مشاغل به دستگاه وابسته اند، 

ماركسيستي دوري مي جويد كه نمي فهمد در  آيا آل احمد آنقدر از تحليل
تحليل اجتماعي، مشاغل عنصر وحدت با سيستم اقتصادي سياسي را 
تشكيل مي دهد و هيچ شغلي خالف سيستم اقتصادي اجتماعي نمي تواند 
باشد. حتي دزدي، حتي قتل و غارت سيستم را تحكيم مي كنند چون 

ظت، شركتهاي بيمه... مالكيت خصوصي، دستگاه دادگستري، دستگاه حفا
سازد. اگر فالن وكيل يا مهندس يا دكتر فعاليتي مي را ضروري 
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روشنفكرانه مي كند به معني قوي كلمه آل احمدي ، نه به خاطر شغل و 
  اش كه عليرغم آنست. حرفه

گرامشي اگر از مشاغل  و حرفه ها حرف مي زند، براي آنست كه در پس 
سبات اجتماعي بپردازد، و  روشنفكران را آن به تحليل طبقاتي و تحليل منا

در رابطه با جايگاه طبقاتي شان بررسي كند، براي او مشاغل روشنفكري 
  ماهيت طبقاتي يا پتانسيل انقالبي افراد را تعيين نمي كند. 

هميشه به "بينيم كه آل احمد شايد بقول ويتگنشتاين  در اين رساله مي
مواره بكدام جهت شليك كرده ه"اما روشن است كه  "هدف نزده باشد

اه رفيعي براي روشنفكران قائل بوده و گ. مي بينيم كه او چه جاي"است
كه در طول زندگي متأسفانه كوتاهش تجربه كرده او را به اين  "خيانتي"

  حد مأيوس و خشمگين مي كند.
اما ريشه اين خيانت در درك آل احمد خوابيده است و انتظارات 

آن سالها دارد و همينطور از روحانيت.  "ملي"بورژوازي  اي كه از قهرمانانه
انديشد  اين بيش از آنكه خيانت كسي باشد، توهم آل احمد است كه مي

نفس تعلق داشتن به اين يا آن شغل روشنفكري كسي را وادار مي كند 
يك نقش سياسي معين ايفا كند. با توجه به گذاري كه در سالهاي چهل 

و ضعف تاريخي بورژوازي  رخ دادتصادي در ايران اق ء زيربنايدر عرصه
با بورژوازي همپالكي "ملي، كنارآمدن بسياري از نمايندگان سياسي آن با 

  چندان تعجبي نداشت.  "(كمپرادور)
 همانميبينيم كه نه تنها خيانت روشنفكران جنبه واقعي ندارد و آنان 

بلكه آل احمد  كردند كه منافع طبقاتي شان حكم به انجام آن مي داد،
  ي هم از آنان سراغ ندارد."خدمت"چندان 

گله دارد و به تحليل  42آل احمد كه انقدر از روشنفكران از بابت خرداد 
خيانت آنان مي نشيند كجا خدمتي از آنان برشمرده است كه امروز كار به 
خيانت كشيده شده باشد؟ او از خيلي قبل يعني از زمان مشروطه 

  بزده مي داند:روشنفكران را غر
] همه به »شيخ شهيد نوري«به همين علت بود كه در كشتن آن شهيد [" 

انتظار فتواي نجف نشستند. آنهم در زماني كه پيشواي روشنفكران غرب 
  )4( "زده ما ملكم خان مسيحي بود و طالبوف سوسيال دموكرات قفقازي!

دمان (تهران به قلم سيد فخرالدين شا "تسخير تمدن فرنگي"در همانجا از 
برآمده در عين آنكه معتقد  "عالج فكلي مĤبي") نقل كرده و دنبال 1326
  است:

... ما هركدام كلي معلومات فرنگي خوانده ايم ولي روزبروز بيشتر به  " 
فكلي مĤبي مي گرائيم، چراكه اين فكلي مĤبي يا به تعبير من قرتي بازي 

  .)5( "غرب زدگي باشد.خود يكي از عوارض ساده درد بزرگتري است كه 
مي   1327يا باز به تأييد از دكتر محمد باقر هوشيار  نقل مي كند كه در  

  نويسد:
ها همه سواد دارند ليكن پابرجا بودن  ايد كه اروپائي شما از الي در ديده" 

دانيد كه دستگاه معارف آنها از  ايد و نمي سنن و آداب آنها رانديده
ه بر اساس كليسا است و شما اين اساس را در كودكستان گرفته تا دانشگا

از آش داغ  ءمملكت خودتان بوسيله روشنفكري مغرب زميني چون كاسه
  )6. ("ايد تر مدتي است از ميان برده

سراسر غرب زدگي مملو است از همين نوع برخورد به روشنفكري و انتقاد 
ول جالل به آنان بخاطر از دست دادن مباني فرهنگ ملي و اسالمي يا بق

  ."كليت تشيع اسالمي"
   

جالب اينست كه نه فقط روشنفكران فكلي فرنگ رفته  دل پر اميد و انتظار 
آل احمد را شكستند، بلكه كسانيكه او واقعأ به آنان اميد بسته بود و آواي 

  دلفريب غرب شيفته شان نمي كرد نيز:
شده است و ما ساله اخير هم كه سر و كله نفت پيدا 60 – 50... و در اين "

باز چيزي به عنوان علت وجودي يافته ايم بر اثر همين زمينه چيني ها و 
سوابق ديگر آبها آنچنان از آسياب افتاده است كه سرنوشت سياست و 
اقتصاد و فرهنگمان يكراست در دست كمپاني ها و دولتهاي غربي حامي 

بال فرنگي آنهاست. و روحانيت نيز كه آخرين برج و باروي مقاومت در ق
بود از همان زمان مشروطيت چنان در مقابل هجوم مقدمات ماشين در 

  الك خود فرو رفت و چنان در دنياي خارج را به روي خود بست و چنان 

  

  
  

پيله اي به دور خود تنيد كه مگر در روز حشر بدرد. چرا كه قدم به قدم 
  )7(عقب نشست. 

به اخالقي دارد و اميدوار او اما شايد حس مي كند كه چقدر گفتارش جن
است كه با ارائه يك چهرهء گيرا از روشنفكران و دفاع ازامكان وجود آنها 

  بتواند تكاني در وجدان آنان پديد آورد.
  او مي نويسد: 
و گرچه نه پندي در كار است و نه رهنمودني، اميد نويسنده اين دفتر "

ي دست بشويند و روز آنكه روشنفكران ايراني از قناعت به حداقل روشنفكر
  ) 8به روز بيشتر به حداكثر آن بگرايند. (

  
آمين رب العالمين. دعاي ما بدرقه راه او باد. واقعيت اين است كه حتي آل 

داشت، در  "روشنفكران"احمد كه در آغاز برداشتي چنان آتشين از 
پراتيك مبارزهء اجتماعي مجبور مي شود در انتظارات و توقعات خود 

ر كند و كوتاه بيايد، در يك كالم بپذيرد كه دچار توهم بوده تجديدنظ
است. درست همانطور كه در اروپا اين درك از روشنفكران مجبور مي شود 
در ادعاها و اهن و تُلپ خود كوتاه بيايد و آنرا تدقيق سازد. اين فروريختن 

خيلي سريع در خود غرب، مشخصأ در فرانسه پيش آمد.  "درك رسالتي"
، نويسنده فرانسوي، كه از خيلي نظرها آل احمد Julien Benda لين بِنداژو

خيانت  "كتابي بنام  1927در  )9(را مي توان يك بنداي ايراني خواند 
مسيحي، اما در اينجا خدمتگزار روحاني ، در اصل Clerc (واژه كلر "ناكاهن

از وقف "اين كلرها   "رويگرداني"حقيقت است) مي نويسد كه در آن به 
كردن خود در راه هنر، ستايش عقل و تفكر خالص و حقيقت ابدي و 
 "جهانشمول دست شسته و دانائي را فداي جانبداريهاي زميني مي كنند

؛ او دقيقأ از موضعي اخالقي اين سقوط روشنفكران را هشدار مي )10(
  دهد.

ديدگاه آل احمد، آنطور كه در غربزدگي مطرح مي شود، گذشته از عمق 
نثر عالي و قدرت سنتز فوق العاده او، بدو بدو و شتابزده نوعي فلسفه تاريخ 
جور مي كند كه يقينأ از بسياري جهات تاب يك بينش انتقادي را نخواهد 
داشت. درك او مجموعأ ساده انگارانه و تك بعدي است. او يك پديده در 

و نهائي  را به معياري جهان شمول "ماشينيسم"دنياي سرمايه داري يعني 
تبديل مي كند كه همه چيز را بايد با آن محك زد. در نتيجه او در تعريف 

روايت غرب و شرق از جغرافيا به درستى دور ميشود اما در فهم اقتصاد، 
باور ميكند؛ نتيجه  استعمارگران مبني بر بردن تمدن و عمران به شرق را

ينش ملي گراي او يا در شرق نمى بيند و ب را در غرب و غرب را اينكه شرقِ
 ،طبقات اجتماعى و تضاد آنها را همهءحتى بهتر بگوئيم روحانيت گراي او 

هم در غرب و هم در شرق فراموش ميكند؛ و از روحانيت انتظاراتى دارد كه 
ترين حزب كمونيست  اييما در  متوهم ترين خوابهايمان هم از پرولتري

  نداشتيم؛
كه در سالهاي چهل آل احمد افشا مي  ي را"خيانت"باري، ما ميبينيم كه 

بوضوح بيان كرده است. اين سير ادامه پيدامي كند و  1927كند، بِندا در 
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سارترها و  به بعد، در نتيجه عجيب نيست كه از همان جنگ جهاني دوم
كاموها  نمي توانند به نفس واژه روشنفكر اكتفا كنند و صفتهاي آتشيني 

بايد به آن اضافه شود تا  "ريپرولت"ت آخر و دس "انقالبي"، "متعهد"مثل 
  همان معناي شصت سال قبل خود را تداعي كند. خواهيم ديد چرا.

  

  
  مروري بر نظريات گرامشي، و جدل

  حميد مومنى و مصطفى شعاعيان بر سر روشنفكران 

يكي از مراجع مهم و تعيين كننده در اين مبحث، بخصوص از زاويه چپ، 
د هم از آن نام برده بود، پس به شكلي بسيار گذرا گرامشي است و آل احم

  چارچوب نظر او را مطرح كرده سپس به بحثمان ادامه مي دهيم.
بايد در ابتدا هشدار داد مباحث نظري گرامشي به چند علت بسيار پيچيده 
و قابل تفسيرند. نوشته هاي او را عمدتأ به دو دسته قبل از دستگيري و 

را  1926تا  1914د. دوره اول كه از تقسيم مي كنن از آن پس
گيرد، اساسأ در جريان فعاليت سياسي او و در نتيجه تفسير و  دربرمي

، 35تا  29مي روزنامه نگارانه است. از ا قلتحليل حوادث سياسي روز و ب
هاي موسوليني او بيش از سي دفتر نوشته دارد كه به  درزندان
ر شرايط بسيار دشوار زندان، هاي زندان معروفند. اينها بخاط يادداشت
هاي پراكنده و نگاشته شده در زباني عمدأ مبهم و با ايما و اشاره  يادداشت

است تا از زير سانسور بگذرد. بعالوه او به هيچ نوع اسناد دسترسي نداشته 
هاي زندان تأمل و تعمقي است بر مواد خام ذهني انباشته  و در واقع نوشته

ندان. اين نوشته ها در زمينه فرهنگ، جامعه شده در سالهاي قبل از ز
مدني، مفهوم هژموني و روشنفكران جزو گنجينه هاي نظري چپ محسوب 

  مي شوند.
ويژگي درك گرامشي در بررسي مسئله روشنفكران اينست كه آنرا از 
شماتيسم بحث لنيني كه همگام با سنت انترناسيونال دوم و كائوتسكي 

ان متمايل به زحمتكشان و حاملين سوسياليسم آنانرا مترادف قشر دانشجوي
علمي به درون جنش طبقه كارگر مي دانست، خارج نمود و به آن بعدي 
تاريخي و جامعه شناسانه بخشيد. اين كار در واقع نشان داد كه بحث باز 

هاي روش شناسانه با ارزشي نيز آشكار ساخت. او  است و سمتگيري
اتنگ كار فكري و كار يدي، يك اسطوره بخصوص با نشان دادن ارتباط تنگ

هاي  جديدي را براي مطالعه  ها را زير سئوال برد و راه ديرين ماركسيست
  گشود.

در موضعگيري نسبت به درك رايج كه روشنفكران را صرفأ محدود به 
من مفهوم روشنفكر را "كرد مي گويد:  ن و دانشمندان بزرگ مياعالم

ه روش رايج كه آنرا مختص روشنفكران خيلي گسترش مي دهم و خود را ب
  )11( "بزرگ مي داند، محدود نمي كنم.

ها و  او معتقد است كه چون همه كار مي كنند و در هر كاري ظرفيت
توانائي هاي فكري بكار مي رود، پس همه روشنفكرند. اما همه جايگاه و 
عملكرد روشنفكري ندارند. پس اين سئوال پيش مي آيد كه جايگاه و 

  لكرد روشنفكر در جامعه چيست؟عم
گردد،  يك كاركرد عمده متولد مي بستر اصليهر گروه اجتماعي، كه بر "

در شيوه توليد اقتصادي همزمان با خود و به نحوي ارگانيك يك يا چند 
قشر روشنفكر ايجاد مي كند كه به او همگوني و آگاهي به عملكرد خويش 

رصه سياسي و اجتماعي نيز مي را، نه فقط در عرصه اقتصادي بلكه در ع
  )12( "بخشد

پس در واقع روشنفكران كساني هستند كه عنصر آگاهي به خويشِ هر 
بدين ترتيب هر طبقه عمده اجتماعي  كنند. طبقه اجتماعي را توليد مي

روشنفكران ارگانيك خود را داراست كه آگاهي و انسجامش را مي سازد. 
اما طبقه كارگر هم بدين نحو  براي طبقه سرمايه دار كه واضح است،

روشنفكران ارگانيك خود را خواهد داشت كه در نهايت حزب طبقه كارگر 
  مي سازد. "روشنفكر جمعي"را به مثابه 

كه در نوعي  آنطوراز بحث گرامشي است، فشردهء خيلي كلي اين 
ماركسيسم عاميانه جا افتاد و عملكرد داشت. بحث گرامشي تكاملِ بحث 

جامعه -نين است و با وجود آنكه دستاوردي در عرصه تاريخيخيلى عام ل

شناسانه براي مبحث روشنفكران محسوب مي شود اما با تئوريزه كردن و 
جلوه دادن سمتگيري قشر روشنفكر به پرولتاريا و دست آخر با  "طبيعي"

، گرايش انحرافي بحث لنين "جمعي"تز حزب كمونيست بمثابه روشنفكر 
تازه معلوم نيست چرا انحرافي تلقي مي كنيم و نه مطابق  (كه در تئوري را

برنامه پرولتاريا به اين مفهوم كه دست آخر مي شود گفت كه حزب 
بلشويك به لحاظ ساختاري همان كاري را كرد كه سوسيال دموكراتهائي 

كه و ابِر در آلمان كردند و اين حداكثر كاري بود كه سمثل شيدمان، نو
نست در آن مقطع تاريخي انجام دهد) تا به آخر هل داد؛ پرولتاريا مي توا

كاري كه استالين درست پس از مرگ لنين در عرصه تشكيالتي و عملي به 
انجام رسانيد. اين درك در عين حال با مقطع تاريخي سرمايه داري نضج 
يافته نيز كه در عرصه سياسي به رژيم پارلماني رسيده كامأل جور در مي 

و  اتواند با پراتيك احزاب سوسيال دموكرات  اين ساله آيد و كأل مي
همينطور سنديكاها و نهادهاي وساطت اجتماعي  بوژوائي جفت شود. 

تز آن نبهمين جهت است كه اين بحث، باوجود پراكندگي و دشوارِي س
باب طبع همگان (و در درجه اول خود روشنفكران) درآمد و در كل چپ 

بايد دستاورد گرامشي را به هيچ روي به اين رايج گشت. اما گفتيم كه ن
طرح شماتيك محدود نمود. همانطور كه گفتيم او در درجه اول يك متُد 
تحليل ماركسيستي را وارد بحث مي سازد و اين در هر تحليلي در اين 

  زمينه الزم مي افتد.
      

  
  حال به بحث وطني خود باز مي گرديم.

گفتيم بحث رفقاى گرامى حميد مومنى و تالش ديگر همانطور كه در آغاز 
مصطفى شعاعيان است كه كوشيدند در برخوردي قلمي حاوي پنج نوشته 
به پيش برند؛ گذشته از اينكه مشاجره آنها مثال تأسف انگيزى از يك 

است، باز شاهد همان سردرگمي هستيم كه در اثر آل  "رفيقانه"جدل 
ين نقش و عملكرد احمد شاهد آن بوديم، يعني همان اغتشاش ب

اجتماعي آنان از طرف ديگر؛ -روشنفكران از يك طرف و ماهيت طبقاتي
بماند كه زبان خاص شعاعيان مسئله را پيچيده تر هم مي كند. دست آخر 
بحث آندو بر سر اين موضوع اختالف چنداني ندارد و پس از يك سري 

  .سوءتفاهم واژگاني، در بهترين حالت مي رسد به بحث گرامشي
هائي را در هر كدام مشاهده كرد  البته از البالي خطوط مي توان حساسيت

آنها بر ضرورت رهبري روشنفكران در مبارزه انقالبي (حال  ،اما در مجموع
به هر اسم و عنواني) تضادي ندارند. شعاعيان به وضوح بر بحث گرامشي 

او  را بوسط مي كشد. "اليه"اشراف بيشتري دارد و از همان آغاز بحث 
  معتقد است:

اليه روشنگر ... همراه تاريخ و زندگيِ طبقه گام برمي دارد. و درست از «
همين روست كه روشنگران طبقه، در زمانها و شرائط گوناگون تاريخي و 
مادي، بسته به نيازها و آزمون هاي تاريخي طبقه، شيوه هاي گوناگوني را 

  )13.»(براي رستگاري طبقه، به طبقه مي آموزند
در عين حال او كه بحث گرامشي را خوب گرفته، منشأ طبقاتي را هم از 

  كند و مي نويسد: ماهيت طبقاتي متمايز مي
پس روشنگر اين يا آن طبقه، بايستگي ندارد كه خاستگاه خانوادگيش نيز "

همان طبقه بوده باشد. روشنگرِ اين يا آن طبقه مي تواند خاستگاهي 
  )14("ي كه اينك روشنگر آن است داشته باشد.خانوادگي، بيرون از طبقه ا

طبقه كارگر را به اليه اش گره بعد مي رسيم به حكمي كه سرنوشت   
كه زير قلم شعاعيان به ياد آيد و آنچنان وحدتي بين آنان پيش مي زند مي

 "ناب  يكپارچگي"مي افتيم. طبقه كارگر به عارفان "يوحدت وجود"متون 
  خواهد رسيد، اينطور:

نگاه نخست چنين به چشم مي آيد كه دو راه بيشتر در پيشِ پاي  در"
با همه خود ويژگيهايش  –طبقه كارگر نيست: يا طبقه، به يكباره روشنگرِ 

طبقه خويش شود و يا روشنگر، به يكباره طبقه شود. ولي پوئيدنِ اين  –
 گيهر دو راه به بن بست مي كشد. زيرا اگر طبقه مو به مو، هم

يهاي روشنگرِ خويش را بگيرد، پس پيوستگيش از توليد گسسته خودويژگ
ار چمي شود. و اين نشدني است؛ و اگر روشنگر مو به مو طبقه شود؛ به نا
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آموزگاريش را از دست مي دهد. و اين هم نشدني است. راه سومي هست 
  ).15( "كه طبقه كارگر آنرا مي پويد:

  
با دقت كه هنوز حوصله اش  ءوانندهقبل از آنكه اين راه سوم را بياوريم، خ

سرنرفته متوجه است كه شعاعيان واژه جديدي براي اين آموزگاران طبقه 
است كه به منورالفكر  كه جالل مي گفت  "روشنگر"پيشنهاد كرد و آن 

نزديك است. خط مستقيم اين درك با عصر روشنگري و خوشبيني پرتوهم 
ه علوم و آموزش از يك طرف و نمايندگان بورژوازي نوپا نسبت به رابط

آزادي و برابري از طرف ديگر و تداوم آن در درك پوزيتيويستي آخر عمر 
انگلس و نشت آن در بحث كائوتسكي و انترناسيونال دوم همه پيداست. در 
اينجا شعاعيان عليرغم حمله به درك كالسيك كائوسكي و لنين، در واقع 

مان بحث را مطرح مي سازد. اما بر سر مسئله روشنفكران و حزب كامأل ه
شعاعيان  از اين طرح كلي دورتر مي رود و آنچنان روشنفكران را بزرگ 
مي كند كه ديگر حتي نيازي نيست منتظر كارگران شد. اوآنچنان بي مهابا 
به پيش مي تازد كه حتي خود بانيان تئوري مبارزه مسلحانه به اين 

  صراحت نگفته بودند:
 دروشنگرش را مي گيرد بي آنكه خودويژگيهاي خو طبقه خودويژگيهاي"

را رها كند. و اليه روشنگر نيز خودويژگيهاي طبقه را مي گيرد بي آنكه 
خودويژگيهاي خود را از كف بدهد. بدينسان طبقه و روشنگر يكي مي 
شوند. و بدينسان است كه فراز روشنگري طبقه كارگر، فرود طبقاتي آن 

قه كارگر فرازي است كه طبقه كارگر نيست. فراز روشنگري طب
  )16("خودويژگيهاي روشنگرش را نيز به خود پيوست مي دهد.

تمام تجربه جنبش چريكي آن سالها برعكس اينرا نشان داد. و نه فقط 
جنبش چريكي كه كل جنبش چپ. هربار كه عنصري از طبقه كارگر به 

ن سازمان او را از جريانات چپ متمايل مي شد، نفس تعلق او به اين يا آ
ماهيت كارگريش جدا مي كرد و او را به يك روشنفكر تمام عيار تبديل مي 
ساخت. اين به شخصيتهاي فردي يا خوبي و بدي افراد يا جريانها ربطي 

  )17. (ندارد
  

  
  

اما شعاعيان آنچنان بر نظريه رايج شده گرامشي مبني بر روشنفكران 
در بايستي تا آخرخط ميرود و يكبار كه   ارگانيك تكيه دارد كه ديگر بي رو

زمينه وحدت و امتزاج روشنگران و طبقه را كه پايه ريخت ديگر تمام تضاد 
رفع مي شود و حزب طبقاتي طبقه كارگر در دست است. تا اينجا ميبينيم 
كه اين همان تز لنيني حزب پيشاهنگ است با اين تفاوت مهم كه لنين 

) 18( بخاطر شرائط خاص روسيه تزاري –رح را بارها استثنائي بودن اين ط
يادآور شده، اما شعاعيان آنرا كامأل عام و بدون محدوديت خاصي   ــ
بيند. و از آن باالتر روشنگران را در آنچنان مقام رهبري قرار مي دهد  مي

  كه خودشان رأسأ مي توانند انقالب را آغاز كنند و به پيش برند:
اي است و درست از همين رو، رويهمرفته  طفهجنبش كنوني در روزگار ن"

كه در كردار در آوردگاه نبرد جاي گرفته اند .... روشنگران انقالبي  نيروهائي
[اين روشنگران انقالبي] نبايد چشم به راه زماني باشند كه  باشند... مي

ها بايستي  شود. كمونيست پرولتاريا خودبخود به سوي انقالب كشيده مي
نقالب كمونيستي و كارگري باشند و بدينسان طبقه كارگر را خود آغازگر ا

  ).19( "به انقالب بكشانند
گيرد چون او ماركس و انگلس را از  شعاعيان لنين را زير حمله مي

اين انتقاد كامال فرماليستي است چون هر كسي  .داند روشنفكران بورژوا مي
بر منشأ طبقاتي  داند كه اين حرف او  ناظر نظر لنين را مى فهمد و مي

است و نه ماهيت طبقاتي؛ اگر لنين بر سر رابطه علم و سوسياليسم و نقش 
ه روشنفكران با دنباله روي از كائوتسكي دچار گرايشي انحرافي است، اين ب

كند و  وجه به شعاعيان كه همين انحراف را بارها شديدتر حمل مي هيچ
گلس، اين موجدين ماركس و ان"معتقد است كه چون لنين گفته است: 

سوسيالسم علمي معاصر، خود نيز از لحاظ موقعيت اجتماعي در زمره 
[اين گفته] "دهد كه بگويد:  ،اجازه نمي"روشنفكران بورژوازي بوده اند

) او كه به وضوح متأثر از بحث 20("يكسره ياوه است، هرچند از لنين است.
كه پاسخ او به دام  داند در حالى گرامشي است مسأله را ظاهرا حل شده مي

اي  دهد قيافه شود. بحث گرامشي به رفيقمان امكان مي بزرگترى منجر مي
باالتر از مؤمني بايستد كه او بنوبه  اي پلهانتقادى بگيرد و روى اين بحث 

 يكرد به اضافه نكات ها دفاع مي خود كامال از بحث آنروز  همه لنينيست
ت به شوروي وجود داشت، اما نزد پيشرو كه در برخي جريانات انتقادي نسب

ها كمتر به چشم مي خورد؛ متاسفانه حميد مؤمني موقعيت آنرا  چريك
نيافت كه اين تمايالت پيشروانه را بسط دهد؛ كه اين سرنوشت فلكزده 

اين  .كنند بندي مي هايمان را جالدان سنتز و جمع ماست كه همواره بحث
را قيمه قيمه كرده و هر نسل به ايست كه تاريخمان  همان انقطاع  انديشه

  كرومانيون طرف است.انسان نسل گذشته طوري نگاه مي كند كه گوئي با 
كند. او مقام  حميد مؤمني مجموعأ از بحث عمومي آنروز چپ دفاع مي

كند. در  واالئي را كه شعاعيان براي روشنفكران قائل است بسيار تعديل مي
گار و رهبر و غيره ياد مي كند، موضع جائيكه شعاعيان از آنها بعنوان آموز

  مؤمني بر دركي فروتنانه استوار است:
روشنفكران انقالبي از نظر زندگي فكري و معنوي، به طبقه كارگر و "

ايدئولوژي او بسيار نزديك مي شوند، ولي از نظر اقتصادي (رابطه با وسايل 
يشه شوند. بدين جهت است كه هم توليد) هرگز به كارگر تبديل نمي

زندگي فكري آنها در خطر انحراف به سوي سوبژكتيويسم قرار دارد. بايد 
ها و آموختن هرچه  سخت از خود مراقبت كنند. آميزش هرچه يشتر با توده

ها تنها وسيله جلوگيري و نيز درمان اين انحراف است.  بيشتر از توده
دي كنند و باز به بن ها بياموزند، آنها را جمع روشنفكران انقالبي بايد از توده
  )21("ها بياموزند ... و به همين ترتيب. توده ها برگردانند و باز از توده

  
هرچند با تجربه عملي كه از جنبش داريم، بخصوص در چارچوب مشي 

ها بقول رفيقي عزيز بيشتر تعارف است تا راهنمائي  چريكي اين نوع حرف
. يكجا روشنگران براي عمل، معذالك اختالف برخورد تكان دهنده است

توانند حتي  خداي روي زمين هستند و به نام آموزگاري و رهبري طبقه مي
آموزند و  ها مي از وجود طبقه صرفنظر كنند، جاي ديگر روشنفكران از توده

گردانند. ريشه اين برخورد حميد  آموزش خود را سنتز كرده به آنان باز مي
تعلق به ماست. او آنها را  مؤمني درك بدبينانه او نسبت به روشنفكران

اقشار مياني دانسته و هميشه آنانرا بالقوه براي سوسياليسم خطرناك 
داند. بعالوه او بدرستي سوسياليسم را (و بطريق اولي سوسياليسم واقعأ  مي

  داند. مي "قابل برگشت به سرمايه داري"موجود را) 
ت به اين نكته بسيار پيشرو در نقطه نظر مؤمني بد بينى اوست نسب

اينها هر نقش  ،روشنفكران به مثابه يك قشر اجتماعي و اينكه در نهايت
اي هم كه در موارد مشخص تاريخى ايفا كنند، باز خطر احياء  انقالبي

در اينجا مؤمني بر عكس  .كنند سرمايه داري را با خود هر لحظه حمل مي
نفكر روش قالباز شعاعيان پيش است چون شعاعيان در  ،ظاهر ماجرا

ريزد؛ و اين به آن دليل است كه او  پرولتاريا در واقع آب تطهير بر آنان مي
به بحث گرامشي، حداقل بر برداشت رايج از آن تكيه دارد و بحث گرامشي 

شود و اصأل با آن در  به بهترين وجهي در شماي عمومى لنين جفت مي
له درواقع مجادله ضد لنيني شعاعيان ربطى به مسأ .تضاد نيست

خواهد از دل  روشنفكران ندارد بلكه آن جاست كه او انقالب پرولتري را مي
يان ئروشنفكران مشي چريكي بيرون بكشد اين پروژه هر چند براى فدا

و بهمين خاطر شايد آنها يكى دو سالي سر بحث با  ــدلفريب است 
بينند كه ضد لنينيسم  اما دست آخر مي ــ شعاعيان كش و قوس مى آيند

  .ر حسنات او مي چربد.شكار و بى مورد شعاعيان بآ
نكته ديگري كه در اين بحث درخور تعمق است، ضايعات اين تز در 
كشورهاي تحت سلطه است. بحث گرامشي بخصوص در جوامعي معني 

ت طبقاتي را نظم مي دهد. در چنين ادارد كه پارلمانتاريسم در آنها مناسب
تز روشنفكران ارگانيك را تصور كرد. شمائي ممكن است بتوان پياده شدن 
بايد انتخاب شوند  "نماينده پرولتاريا"حداقل در چنين شكلي روشنفكران 

اي مثل  و مشروعيت خود را از اين انتخابات كسب مي كنند؛ اما در جامعه
ايران چطور؟ چه ارگاني به روشنفكران مشروعيت مي بخشد كه بنام 
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تواند خود را نماينده  ب هر كسي ميزحمتكشان صحبت كنند؟ به اين ترتي
طبقه بداند و درك شعاعيان دقيقأ حامل چنين گرايشي است. اين نگرش، 

توان  در واقع ميانحرافات عام تروريسم انقالبي را تا به آخر هل مي دهد و 
  از نوعي كودتاي روشنفكران دفاع مي كند. گفت كه

ن نسبت به تروريسم كه  اما در پايان بايد اشاره كرد به موضع عمومي لني
گردد و شايد انگيزه گفتار بي جهت خشن  شامل اين هر دو رفيق مي

است، اينجاست كه لنين در نقد وجه تشابه اكونوميسم و  رفيقمان شعاعيان
  تروريسم، روشنفكران را مورد انتقاد قرار مي دهد و مي گويد:

ب فوق العاده ها در مقابل جريان خودبخوديِ خشم و غض ... و تروريست" 
توانند يا امكان ندارند فعاليت انقالبي را با  آتشين روشنفكراني كه نمي

كه ايمانش از اين  نهضت كارگري در يك واحد كل بهم بپيوندند. كسي
امكان سلب شده يا هرگز به آن ايمان نداشته است حقيقتأ برايش دشوار 

گين و انرژي اء احساسات خشمفاست بجز ترور راه چاره ديگري براي اط
  )22( "انقالبي خويش بيابد.

  
عليرغم  –لنينيسم بخاطر بحث حزب و رواج آن بصورت يك سرمشق 

قدرت رسيدن روشنفكران در شوروي گشت. ه ب ءزمينه –مخالفت لنين 
اين مسلمأ خواست لنين نبود چراكه نوشته هاي او حامل همان نوع 

او بارها تالش مي كند كه بدبيني نسبت به آنها است كه در مؤمني ديديم. 
هاي انقالب و سپس  در حزب تقليل دهد اما ضرورت را سهم روشنفكران

حفظ قدرت مانع از اين امر گشت و مرگ زودرس وي امكان نداد كه 
در مورد حزب محقق سازد و ديديم كه بوروكراسي پس از  را هشدارهايش

ريخ شوروي در او با شوروي چه كرد. گفتن اينكه روشنفكران در تحول تا
، اكل از قفاست چرا كه سيستم مستقر )23د (سيستمِ مستقر ادغام شدن

شده كار آنها و مال آنهاست. عمأل لنينيسم به شكل رايج شده آن، 
جهانبيني ايده آل روشنفكراني است كه بنام طبقه كارگر، بنام سوسياليسم 

ن تمام و كمونيسم، يك سيستم استثماري متمركز ايجاد كرده كه در آ
قرار مي گيرد. اين درس تلخ  ها قدرت در دست بوروكراتها و تكنوكرات

واقعيت تاريخي است و نبايد احترام ما به شخصيتي صادق و انقالبي چون 
لنين يا ديگر رفقاي بلشويكي كه حماسه اكتبر را آفريدند باعث شود كه ما 

م. بزرگترين متوقف سازي "كشور شوراها"ي را در آستانه تتحليل ماركسيس
از لنين به نقد كشيدن نظرياتي است كه انقالب اكتبر را فنا كرد،  تجليل

حتي اگر اين نظريات زير قلم او شكل گرفته باشد. شخص لنين هرگز با 
نقطه نظريات خود بصورت دگم برخورد نمي كرد و هميشه خواهان به نقد 

ا او مالقات مي كشيده شدن نظرياتش بود. در آخرين باري كه اتو روله ب
كند، بر سر مسئله نقش رهبران بحث مي كنند، روله به شدت مخالف 

رهبري تمام قدرت را به نحوي متمركز در اختيار  ،دركي است كه بنا بر آن
دارد و كارگران عمأل از فرايندهاي تصميم گيري كنارگذاشته شده اند و 

 جزوهء در حتي اكتبر را نوعي كودتاي مسالمت آميز مي داند. روله
  نقل مي كند:  "گزارش در مورد مسكو"
اميدوارم كنگره بعدي "وقتي از لنين جدا مي شدم به او گفتم: "

انترناسيونال سوم بتواند در آلمان برگزار شود. اين اثبات مشخص درست  
بودن نظرما خواهد بود. آنوقت شما مجبور مي شويد نقطه نظرتان را 

اگر اينطور شد، «با تبسمي پاسخ داد:   به حرف منلنين  "تصحيح كنيد.
ما اولين كساني خواهيم بود كه نظرمان را تصحيح خواهيم كرد. ايكاش 

متأسفانه نه اينطور شد، نه  )24» (اينطور بشود! حتمأ اينطور مي شود!
  آنطور!

  

  تولد روشنفكران به مثابه وجودي اجتماعي

كني،   "ويكي پيدا"ن را امروز بر سر هر كامپيوتري كه بزني و روشنفكرا  
  داستان زوال و دريفوس را مضاف بر يك كتابنامه بالنسبه كامل خواهي ديد.

اما براي فهم آنچه در زمان زوال پيش آمد و براى ارائه يك تعريف معقول از 
روشنفكران بايد به دو مطلب توجه خاصى كرد: اول بستر تاريخى بحث 

هاي جهانشمول  ه به دام تحليلهاى مهمى بدست ميدهد ك است كه نشانه
نيفتيم؛ منظور اما از بستر تاريخى، صرفا تاريخ سياسى نيست، هر چند 

منظور  .همين قدر از انتزاع هم ممكن است براى بحث مان كافى باشد

ت اجتماعى و خصوصأ طبقاتي است؛ چرا كه تاريخ سياسى اتاريخ مناسب
مكن است ميان دو شرايط تابع بسياري از افت و خيزهاى روزمره است و م

عامل زيرين وحدت دهنده را  ،يكسان واقعى بخاطر تفاوتهاي سطحي
ت واقعى طبقاتي است كه خود بر انبينيم؛ آن چه تعيين كننده است مناسب

ساختارهاي اقتصادي تكيه دارد و در كليه كشورهاى پيشرفته با اختالف 
 .زمان گوناگون پيش آماده است.

 وشنفكران با مطبوعات است؛ بدون روزنامه اوروردوم ارتباط مفهوم ر
(Aurore) از زوال خبرى نيست، بدون كومبا(Combat).از كامو  

  

  
  اجتماعي در پايان قرن نوزدهم  -مناسبات اقتصادي

مرحله بندي كردن كأل  كار پر مخاطره ايست چون تاريخ بنا بر تعريف 
 les arcs)چيزي است طيفي كه بر مسير كمان هاي ديالكتيكي 

dialectiques)  مي نشيند، جريان دارد و  متحول است، پر افت و خيز، كه
؛ گاه مي نشيند و چائي قندپهلو وقفهگاه خرامان ميرود، گاه ناگهاني و پر 

صرف مي نمايد، گاه بساط را به يك لحظه كن فيكون مي كند. پس جانب 
ن، آنچنان تغييرات احتياط را بايد رعايت كرد. اما زمانيكه ميان دو دورا

تحولي كيفي منجر مي گردد، آيا مي توان همه به كمي انباشت شده كه 
فردا چيزي  مي شود وامروز چيزي حادث "به روال  وچيز را با تحول آرام 

به  چون ،تحليل كرد و از داده هاي تاريخي يك دوران صرفنظر نمود "ديگر
ان همه تحليلها را به ؟  بديهي است مي تو "اين نيز بگذرد" قول معروف

آخر تاريخ موكول كرد و با عرصه ديدي وسيع به وسعت ابديت، مطمئن 
بود كه ديگر اين مار نمي جنبد و مي شود به خيالي آسوده  به 
كالبدشكافي آن پرداخت. اما پايان تاريخ كجاست؟ و مگر نمي خواهيم در 

ايت همه جوانب مسيري كه اين مار مي پيمايد تأثيركي بگذاريم؟ پس با رع
احتياط و با ذكر اين نكته كه بررسي ما بر شرايط تاريخي فرانسه (كه ريشه 
واژه به آن بر مي گردد) متمركز شده و ممكن است در سطح كشورهاي 
پيشرفته تمايزات زماني يا حتي ويژگيهاي  ديگري يافت شود،  به يك 

  باد!ا دوره بندي اجمالي دست مي زنيم، هر چه باد
   

در نيمه دوم قرن نوزده شاهد جا افتادن هر چه بيشتر سرمايه داري ما 
هستيم.  در بطن مناسبات توليدي اين سالها تغييرات اساسي در حال وقوع 
است. تغييرات مهم ساختاري در سطح اروپا كه در اينجا مجال پرداختن به 

اقع از آن نيست، اما به صورتي بسيار فشرده بايد به آنها اشاره كنيم. در و
نيمه دوم قرن نوزدهم است كه سرمايه داري به مثابه يك جامعه تمام و 
كمال شكل مي گيرد. درست است كه سرمايه داري ازاواخر قرن پانزده 
آغاز گشت، اما دوران رشد درازمدتي را مي گذراند كه طي آن با شيوه هاي 

ليدي بر پيشاسرمايه داري همزيستي دارد. تمام اين دوران، شكل جديد تو
ارث رسيده از گذشته به هاي  ها، تكنيكها و شيوه كاردانياساس ظرفيتها، 

رشد مي كند؛ تاجاييكه براي ادامه رشد خود بايد نقطه عزيمت خود را 
نابود كرده و با تكنيكهاي جديد و نحوه توليدي مناسب تر كه از رشد خود 

ماركس گذار از  چيزي است كه او ناشي شده آنانرا جايگزين سازد. اين آن
انقياد صوري فرايند توليد قديمي تحت مناسبات توليد جديد به انقياد 

  )25( روند توليد جديد تحت اين مناسبات توليد جديد مي نامد. واقعيِ
گيري جامعه سرمايه  فرايند شكل "مباني نقد اقتصاد سياسي"ماركس در 

  داري را بمثابه يك كليت چنين توضيح مي دهد:
ت كه نيروهاي مولده و مناسبات توليدي جديد،  نه ناگهان از واضح اس"

اند و نه از دل ايده كه خود را مستقر كند. آنها براساس  عدم سر بلند كرده
قُس دار طيك توليد از قبل موجود و در تقابل با مناسبات مالكيت سنتي اُس
دي، اقتصا ءرشد كرده اند. در جامعه سرمايه داري نضج يافته، هر رابطه

ي ديگري را تحت شكل بورژوائي و اقتصادي آن مفروض دارد كه  رابطه
يكي ديگري را مشروط مي سازد، همانطور كه در هر سيستم ارگانيكي به 
 همين نحو است. خود اين سيستم ارگانيك، به عنوان يك مجموعه،
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پيشفرض هاي خود را داراست و رشد كامل آن مستلزم يا به انقياد 
عناصر تشكيل دهنده جامعه است يا با عزيمت كردن از كشاندن تمام 

خويش، به خلق كردن اندام هائي مي پردازد كه كم دارد. بدين شكل است 
   )26( "كه به لحاظ تاريخي يك كليت مي شود.

  كمي دورتر مي خوانيم:
آن در نظر آوريم، هميشه جامعه  ءاگر جامعه بورژوائي  را در مجموعه"

د يعني انسان در مناسبات روند ظاهر مي شو تيجه نهائينبمثابه 
  )27( "اش اجتماعي

  
پس مي بينيم كه سرمايه بمثابه يك جامعه هميشه در كار سر و سامان 
دادن و نظم دادن به تضادهاي دروني خويش است؛ سرمايه داري مناسبات 
اجتماعي را رفته رفته شكلدار و پايدار مي كند، به آنها تجسم مي بخشد و 

ادهاي خود منعقد مي سازد. اين شكلگيري و حالت سفت و جامد در نه
شدن مناسبات، در همه عرصه ها موجب تغيير نهادهاي اجتماعي مي 
گردد و همانطور كه ماركس مي گويد براي آنست كه يك كليت اجتماعي 
را سازمان دهد. سازمانيابي اين كليت، بالطبع سازماندهي كشمكشها و 

نيز هست. در عرصه سياسي، پارلمانتاريسم بورژوائي، تنشهاي اجتماعي آن 
قانوني و قانونمند كردن اين كشمكشها در ميان خود اقشار حاكم بورژوائي 
است. اينست ريشه دموكراسي بورژوائي! در عرصه مناسبات كارمزدي نيز 
سرمايه نياز دارد مناسبات با نيروي كار را تحت همين كنترل و انقياد 

كه هستيِ عينيِ شان در حوزه توليد مستقيم است، اما در  كشد. تضادهائي
بازتوليد اجتماعي نيروي كار انعكاس اجتماعي مي يابند. سرمايه  ءعرصه

مدام بايد واقعيت را بر اساس پايه هاي خود، بنابر مقوالت بازتوليد خود 
 "خودپيشفرض"مرتب و منظم كند. و اين سيكل و حلقه كامل سرمايه را 

Autoprésupposition  .آن مي ناميم  
در همين چند دهه پايان قرن نوزده است كه سرمايه رفته رفته به دوران 

كارمزدي را كامأل از خصلت حادث و اتفاقي  ءانقياد واقعي مي رسد و رابطه
بخشد. به مرور  بودن ابتداي سرمايه داري خارج كرده به آن تداوم نهائي مي

ي شود، رابطه آن با سرمايه به تنها راه كارمزدي مداوم م ءكه اين رابطه
بازتوليد آن تبديل مي گردد. تا قبل از آن يعني در دوران انقياد صوري، 
نيروي كار با اتكا به شيوه هاي ماقبل سرمايه داري بازتوليد مي شد. 

ت توليد شده خارج از مدار سرمايه المعيشت كارگران مثأل از طريق محصو
رفأ كارگر نبودند بلكه به كار زمين يا پيشه وري بدست مي آمد. كارگران ص

شاگردي دوران اول كه در محيط روستا  - نيز مي پرداختند. رابطه استاد 
توليد استوار بود. كار هنوز  ءغرق بود، كامأل بر قوانين غيرسرمايه دارانه

بيكاري،  مواقعمطرح بود. در  "اجاره خدمات"نهادينه نشده و صحبت 
تا و زمين خود باز مي گشتند و اصأل چيزي به نام بيكاري كارگران به روس

وجود نداشت. يعني هيچ تفاوتي ميان كارگري كه كارگاهش براي مدتي به 
او نياز ندارد و يك ولگرد يا يك سالمند يا يك دزد وجود نداشت. كساني 

يعني بودند كه در يك لحظه معين در كارگاهي كار مي كردند و ديگران، 
در فرانسه، تولد مقوله بيكاران  ام كه هيچ ويژگي خاصي نداشت.يك توده ع

حمايت و كمك ويژه  انجمنباز مي گردد. اولين  1896در آمار رسمي به 
اين انجمن شمار  ،در مارسي است؛ در فاصله سه سال 1892كارگران در 

دقيقأ ايجاد تمايز ميان ولگرد و بيكار است. آنها به چهل مي رسد. هدف  ها
يكي از مهمترين مضامين  خود كهنداريم به تحول اين موضوع  كاري

براي آنست كه نشان اين توضيحات تحليل جنبش طبقه كارگر است. 
دهيم در دوره انقياد صوري  هنوز جامعه سرمايه داري بمثابه يك كليت بر 

  تمام حوزه هاي توليد و بازتوليد چنگ نيانداخته بود.
بند. تا يا ت كه كارگران يك هستي قانوني ميپس در دوران انقياد واقعي اس

با آنها  1804اين زمان كارگران هيچ حقوقي نداشتند و بنا به حقوق مدني 
است  "قرارداد اجاره خدمت "آن كه مربوط به  1710رفتار مي شد. ماده 

مي تواند خود  رتمي گويد كه كارگر فقط براي مدت معيني در مقابل اُج
، تآمده كه در صورت اختالف بر سر اجر 1781اده . در م"اجاره دهد"را 
" اما رفته رفته، مناسبات كارمزدي تجسم پيدا "مالك است ارباب،گفته .

هاي طبقاتي  به كشمكشمي كوشد داري  مي كند و از اين زمان سرمايه
شكل بورژوائي داده آنرا كنترل كند. نهادي كردن مبارزات اجتماعي 

قانون  1864اوت  25مهار كردن آنست. در بهترين روش براي كنترل و 

قانون سنديكاها.  1884مارس  21ها تصويب مي شود ودر  مربوط به ائتالف
برسميت  "زحمتكش جمعي"مثابه  را به قانون طبقه كارگر، براي اولين بار

  )28( شناسد. مي
شود. از اين پس  هاي اجتماعي آن تعريف مي و تعين "كش جمعي زحمت"

كارگران  موجوديت قانوني بخود مي گيرد و يكسري  موجوديت جمعي
كه حكم  1890در  كارگري(كارت) برگه  لغورسد:  قوانين به تصويب مي

را محدود مي كرد. در  رفت و آمد كارگرانو  يك گذرنامه داخلي داشت
الئيك،اجباري،  آموزشممنوعيت كار فرزندان كمتر از سيزده سال،  1892
انه براي زنان. قوانين مربوط به سوانح كار ممنوعيت كار شب رايگان.

ده ساعت  1900كارفرما را مطرح مي كند.  "مسئوليت") مفهوم 1898(
الغاي جريمه هاي كار؛  1932هشت ساعت كار در روز،  1919كار در روز، 

هر افت و خيزي در مبارزه بالفاصله در قانون منعكس  ،در كل اين دوران
ن چيزي برسميت شناخته مي شود كه يك مي گردد.از طريق  اين قواني

واقعيت اجتماعي است و آنچنان عظيم و جا افتاده است كه ديگر نمي توان 
ضرب قوانين فردي حقوق مدني الپوشاني كرد. اين واقعيت ه آنرا ب

از اين به بعد،   )29( كار مزدوري وضعيتي دائمي است.يعني اجتماعي،  
ه فردي دو نفر در بازار نيست بلكه فرايند خريد و فروش كار ديگر رابط

ن ارسمأ رابطه اي اجتماعي مبني بر مسئوليت اجتماع نسبت به كارگر
است. نتايج اين نفوذ طبقه كارگر در عرصه قانون در اينجا موضوع بحثمان 
نيست. از اين پس، در زمينه اجتماعي و سياسي نيز طبقه كارگر وارد گود 

سنديكاها، احزاب، بورس هاي كار و ديگر مي گردد. با آزاد شدن و تشويق 
هم دست  طبقه كارگر كه به كار قراردادي و قانون كار تشكالت كارگريِ

، رفته رفته نقش اجتماعي هرچه بيشتري كسب مي كند. 1910 يافته
حضور طبقه كارگر در سطح اجتماعي پذيرفته مي شود و ارگانهاي وساطت 

او را وارد چارچوب حقوقي مي اجتماعي كشمكشها و تنشها و مبارزات 
  تشكيل مي شود. (CGT)كنفدراسيون عمومي كار  1905و در  كنند

  

  
نقطه عطف ديگري در تاريخ جنبش كارگري است. با  1936مبارزات سال 

اعتصاب و اشغال كارخانه ها كارگران نشان مي دهند كه يك ستون جامعه 
آلمان يا در روسيه اين  اند و دعوي مديريت آن را دارند. مگر نه آنكه در

كارگران يانمايندگان آنها هستند كه جامعه را مي چرخانند؟ مبارزه آنان به 
خواستهاي مهم برآورده مي شود: پانزده روز  رشته پيروزي مي رسد و يك

تعطيل مرخصي با حقوق در سال، چهل ساعت كار در هفته، انتخاب 
يض سنديكائي؛ در زمان نمايندگان كارگران، اضافه حقوق، ممنوعيت تبع

و دولت ويشي خيلي از اين دستاوردها پايمال مي گردد اما  فرانسه اشغال
بالفاصله پس از جنگ، در مقابل يك بورژوازي ضعيف و هراسان كه محتاج 
صلح اجتماعي براي بازسازي خويش است، طبقه كارگر مي تازد: برقراري 

كارخانه كه هدف آن  بعالوه ايجاد كميته هاي يهمه دستاوردهاي قبل
اعاده اقتدار كارفرما ست زير بال و پر سنديكاها. از اين موقع تا سالهاي 

سنديكا روبروئيم و -هفتاد، در واقع با يك مديريت دوجانبه كارفرما
، دوران آقائي با شكوهسال  30 معروف به دستاوردهائي كه دارد. اين دوران

ايمني كار، ماهيانه شدن  سنديكاهاست: بيمه هاي اجتماعي، بهداشت و
دستمزدها و  سپس برقراري حداقل حقوق، هفته سوم مرخصي با حقوق، 

رونق،  سطح رفاه كارگران در  ءهفته چهارم،... مجموعأ در اين دوره
طول مي كشد. يعني از  1970كشورهاي غني زياد مي شود و تا... سالهاي 

ديگر سرمايه داري دوراني است كه طبقه كارگر به ستون  1970تا  1870
تبديل شده و همراه تحوالت در سازمان كار، هر روز در اين مبارزه حقوق 

در  1972در فرانسه و  1968بيشتري كسب مي كند.... تا پس از شكست 
كه بازسازي ضد  ايتاليا و سپس معدنچيان انگليس،  دوره تاچر و ريگان ...

قدرتي طبقه كارگر رو به انقالبي بورژوائي آغاز مي گردد واين دوران قدر
افول مي گذارد. بحران سالهاي هفتاد ناقوس اين دوران طالئي را به صدا 
در مي آورد و سير قهقرائي آغاز مي گردد. موج اخراج هاي عظيم براي 
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بي ثباتي كار و قيمه قيمه  ،حفظ سود. سرشكن كردن بحران بر كارگران
مفاهيمي است كه هنوز ادامه  كردن آن به اسم انعطاف در توليد ... اينها

  دارد و خوب مي شناسيم.
اين طرح كلي براي آن بود كه نشان دهيم چطور در اين دوران صد ساله،  
بورژوازي نه فقط اقشار و طبقات زميندار و اقشار سرمايه را وارد سيستم 

كند، بلكه طبقه  مي يهاي اجتماعي و سيستم مبتني برنمايندگ وساطت
در همين برهه تاريخي واسطه دار و نماينده دار مي شود. كارگر نيز درست 

به اين ترتيب بسياري از روشنفكران در رگانهاي وساطت و نمايندگي ادغام 
  و جذب گرديدند.

  

  
  وضعيت اجتماعي و سياسي در پايان قرن نوزدهم

سياسي با تغييراتي روبرو هستيم كه همين نهادي شدن  ءدر عرصه
  جا افتادن جمهوري پارلماني مي گردد.اعث ب ها مناسبات و كشمكش

، لوئي بناپارت كه ده سالي پس از كودتا به نحوي استبدادي 1860از 
آندوران است  ءداري بالنده حكومت مي كرد، با انگلستان كه قدرت سرمايه

منعقد كرده و در مقابل نارضايتي بورژوازي ملي تالش  ء آزادپيمان مبادله
ليبرال و اقشار مردمي را كسب كند. همانطور كه  مي كند حمايت بورژوازي

مي شود. اجازه صندوقهاي   به رسميتحق اعتصاب  1864اشاره كرديم، در 
ش مي يابد يافزا يكمك، همياري و تعاوني داده مي شود. حقوق پارلمان

بودجه تصويب كند يا  ند،مي تواند به دولت انتقاد ك 1869تاجائيكه از 
د. يعني رفته رفته به سمت يك رژيم نماينهاد حتي قوانين جديد پيش

پارلماني مي رويم. شرايط آنچنان مهياست كه يكسال بعد، بالفاصله پس از 
دوباره جمهوري برقرار مي گردد. اهالي پاريس كه در  1870جنگ در 

آدولف جنگ مسلح شده و از خود قهرماني ها نشان داده بودند، به دستور 
جمع مت در جمهوري سوم) دربرابر دستور تي ير (رئيس دولت و حكو

روز بشريت سر به  70آوري سالحها، تسليم نمي شوند.  در طوفان كمون، 
آسمان سود و خواستهاي كمون عليرغم به خون كشيده شدن آن درفش 
تابناك آينده است. پس از كمون ، جمهوري سوم قوانيني تصويب كرد كه 

ري سياسي پارلماني در اوج است، هستند. درگي را دارا قانون اساسيحكم 
ميان سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، جمهوريخواهان، جمهوريخواهان 
ميانه رو و غيره. از اين گيرودار قوانين دموكراتيك نويني شكل مي گيرد 
كه بخصوص زمينه هاي شركت روشنفكران در وساطت هاي اجتماعي را 

تصويب مي  1881در  فراهم مي آورد. آزادي تجمع و آزادي مطبوعات
. قانون 1884روسو در -گردد. حق عضويت در سنديكاها با قانون والدك

در  )30( ايجاد مدارس مجاني، الئيك و اجباري، معروف به قانون ژول فري
انجمن ها در  مربوط به تشكيلو مهمتر از همه قانون  1882-1881سال 

در اين سالها كه موجب ايجاد و شكلگيري احزاب سياسي  گشت.  1901
د و به قدرت رمبارزه شديدي بين گروههاي مختلف سياسي جريان دا

به الييك شدن جامعه شدت بخشيد.  1902رسيدن حزب راديكال در 
ممنوعيت تدريس گروههاي مذهبي  1904توانستند در  )31( كومبيستها

، جدائي كليسا از دولت را. اين شرائط حرفه 1905را بدست آوردند و در 
دن برخي از روشنفكران را فراهم مي كند كه آينه كشمكشهاي اي ش

  طبقاتي و اجتماعي مي شوند.
  

  نگاهي  گذرا به تاريخ مطبوعات

توان امروز از مسأله روشنفكران حرف زد و رابطه آنرا با مطبوعات و  آيا مي
  روزنامه نگاري مورد بررسى قرار نداد؟

خ مطبوعات را نداريم؛ فقط در اينجا مجال پرداختن به افت و خيز تاري
(اخبار  گفته باشيم كه  تولد آن تقريبأ همزمان در انگلستان، فرانسه و هلند

ظاهرأ اولين روزنامه به بيرون مي آيد كه  1622هفتگي در انگليس در 
.) و مضمون 1631گازت فرانسوي در اول آوريل  و معني مدرن كلمه است

از آن البته نوشته هائي چاپ مي آن عمدتأ مشاجرات مذهبي است. تا قبل 
شد، اين را به گوتنبرگ مديونيم. اول كتابهاي بزرگ و سنگين، بعد 

، ممنوع ، اعالميه هاي مخفي وبيانيه هاكتابهاي كوچكتر، و به مرور 
چاپ مي شد و دست  اوراق كه روي طنزيات، شعرهاي كنايه دار و هجو ...

ر. اين سير هرجه كوتاهتر بدست مي چرخيد. هرجه كوچكتر، هرجه سريعت
شدن و سريعتر شدن با انترنت ادامه دارد: بلوگ ها و امروز تيوترها و... آيا 
از اين هم دورتر مي شود رفت؟ باري، تاريخ مطبوعات همانطور كه گفتيم 
از قرن هفده آغاز شد و تابع نظام سياسي بود. مثأل در فرانسه  روزنامه 

د و تا زمان انقالب كبير و سقوط گازت پس از رنودو به پسرش رسي
سلطنت چاپ شد و در روزنامه نگاري جدي و مرتب مرجع محسوب مي 
ه گشت اما مشاجرات سياسي مطلقأ در آن حضور نداشت. در انگلستان ب

و رژيم پارلماني آزادي نسبي وجود   "1688 انقالب شكوهمند"خاطر 
  داشت اما آنهم تابع منافع سياسي بود.

ت وارد عرصه روزنامه شد و شرايط بوجود آمدن يك ايغتبل 1830از 
مطبوعات توده اي ايجاد شد. باري، تاريخ مطبوعات هم به ما عنصر مهم 
ديگري در بررسي روشنفكران بدست مي دهد دوران طالئي مطبوعات 

. در  1939تا 1870درست مقارن است با جمهوري سوم يعني مشخصأ از 
فضاي آزادي كه در  درات هستيم كه اين دوره شاهد شكوفائي مطبوع

، روزنامه نگاري و 1868 جمهوري ايجاد شده و قانون آزادي مطبوعات سال
قلم زدن براي روزنامه ها به شغلي كامل تبديل مي گردد همراه با تمام 

  دستگاه اداري و فني مربوط به روزنامه ها.
سرمايه هاي  .دست اندازي مي كندمطبوعات  بهدر اين دوره است كه بازار 

د و مطبوعات صنعتي درست مي شود. نگرد بزرگ به مرور وارد آن مي
گروههاي بزرگ مالي و صنعتي مطبوعات را هم در اختيار مي گيرند و 

. از همين دوره است كه به كاال تبديل مي شوداخبار و نظريات و عقايد هم 
ر قواي سه نام مي برند (يعني در كنا "قوه چهارم"از مطبوعات به عنوان 

  گانه).
دنياي مطبوعات يكي از طرقي است كه روشنفكران در دستگاه ادغام مي 

روزنامه نگار وجود  6000در فرانسه (و عمدتأ در پاريس)  1900شوند. در 
بودند كه با رشد  ورز كه بسياري از آنان نويسنده يا فرهنگ )32رد (دا

آينده اين روند پس از  پارلمانتاريسم به مردان سياسي هم تبديل مي شوند.
سالهاي هفتاد تسريع مي گردد و با اضافه شدن راديو و تلويزيون و سپس 
با خصوصي شدن آنها گروههاي رسانه اي كالن شكل مي گيرند. در همين 

هار فرد، اكثريت قريب به چفرانسه، چهار گروه بزرگ اقتصادي متعلق به 
  ؛)33( ها را در اختيار دارند هاتفاق رسان

وارثان "يم (به خصوص با كتابمديوننقد اين روند را به چند اثر بورديو  ما
كه به زمينه هاى جامعه شناسانه و طبقاتى سيستم آموزشى مى پردازد)  "

... به نوشته هاى ژاك بوورس دريدا، سرژحليمى و الن آكاردو وهمينطور
 اند.آمريكا مي كشبه مطبوعات و رسانه هاي اين فرآيند نقد را امسكي چ

، arret sur image امروز با بوجود  آمدن سايت هاى اينترنتى انتقادى مثل
mediapart،bakshish ،Rue89  ؛ اما يابداين انتقاد تداوم كوشش مي شود
هاي كنترل حاكميت  هاي جديد هم تا مدتى در مقابل دستگاه اين رسانه

كنترلِ خود  حاكميت تالش دارد ،هاى مختلف دوام خواهند آورد و به بهانه
  )34( دكنرا بر آنان نيز اعمال 

هاي  شود و دست آخر از سال تر مي اين حاكميت سرمايه هرچه وسيع  
اي جهاني  هاي كارتلي رسانه ديگر با غول "جهاني شدن"، با فرايند 1990

روبرو هستيم كه امروزه بر انترنت و همه ابزارهاي اطالعاتي حاكميت 
  بالمنازع دارند

اي از  من بعد، قدرت واقعي را دسته"نويسد:  رامونه در اين باره مياينياسيو 
هاي اقتصادي جهاني به وسعت كره ارض و مؤسسات فراگير بدست  گروه

 وها  شان در تجارت و معامالت جهان گاه بيشتر ازحكومت دارند كه وزنه
جديد جهانند كه هرسال در داوس دور هم جمع  اربابانهاست. آنها  دولت
 بين الملليهاي تثليث بزرگ فراگير  يعني صندوق  شوند... و سياست مي

. در اين كنند طراحي ميپول، بانك جهاني و سازمان جهاني تجارت را 
اقتصادي است كه شاهد مسخي تعيين كننده در عرصه -فياجغرا چارچوب

  رسانه هاي انبوه بوديم، آنهم در بطن ساخت صنعتي شان.
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هاي راديو، مطبوعات، شبكه هاي  (ايستگاه رسانه هاي گروهي بزرگ 
پيوندند  پر شاخه مي هيأتيگر در دي ر با يكتتلويزيوني، انترنت) هرچه بيش

اي با رسالت جهاني مي سازند. مؤسساتي غول آسا  هاي رسانه و گروه
  ) 35جنرال الكتريك، ميكروسوفت... (ر،وارننيوزكورپس،دياكوم، همچون

نوين تكنولوژيك امكانات جديد گسترش بازهم تغييرات حيرت انگيز و با  
يتال مرزهايي كه سه شكل سنتي ارتباطات جيشتري دارند. انقالب ديب

يان برد و امكان ظهور موشته و تصوير را از هم جدا مي كرد از نيعني صدا، 
و رشد انترنت را... فراهم كرد.... اين گروهها ... مجبورند با قدرتهاي ديگر 

قدرت "كه خوشايندشان باشد ... در نتيجه ديگر هدفشان  ي رفتاركنندرطو
بودن نيست... آنها ديگر نمي خواهند حتي نوعي ضد قدرت باشند.  "چهارم

)36(  
  

                                   
   "روشنفكران"تولد 

حول اين  آل احمد و شعاعيان ـ مؤمني حال پس از نقد دو ديدگاه اصلي
، به تولد اين واژه  "روشنفكران"تاريخي ظهور پديده  مسئله و تشريح بستر

  بطور مشخص مي پردازيم.
ريشه التين كلمه همانطور كه آل احمد اشاره كرده بود  به قرن سيزده باز 

. اما يقينأ در همان )37( مي گردد و ظاهرأ به ايجاد دانشگاهها در اروپا
ه ظرفيت شناختن زمان هم اشاره داشته است به نوع خاصي از فهميدن، ب

كه با فهميدن عموم تمايز داشته است. دكارت هم از انتلكسيون نزديك به 
(تدوين، مفهوم، درك) استفاده كرده است و  conception كنسپسيون

بارها استفاده شده  1772-1751صفت روشنفكري در آنسيكلوپدي ديدورو 
هم   "كارهاي روشنفكري"تركيب صفتي  1849قلم هوگو در  بهاست و 

) و جمع دستوري آن موصوفاست. اما به شكل مدرن اسمي ( جاري شده
  به نيمه دوم قرن نوزده مربوط است. "روشنفكران"به عنوان 

و مقاله معروف زوال  )38( معروف است كه اين واژه به ماجراي دريفوس 
در روزنامه اورور  1898ژانويه  28باز مي گردد كه در  "متهم مي كنممن "

به سردبيري ژرژ كلمانسو چاپ شد. بالفاصله پس از آن طومارهائي (پگاه) 
بين دانشمندان،دانشگاهيان، نويسندگان، پزشكان، انترن هاي بيمارستانها، 

كه اولين  "زمان"وكال ...به نفع دريفوس مي چرخيد از جمله روزنامه 
، ليست معترضين را با امضاء كساني مثل زوال، آناتول فرانس، دانيل هالوي

مارسل پروست، لوسين هر، ژرژ سورل چاپ كرد و فرداي آنروز امضاهاي 
  ديگر: كلود مونه، ژول رونار،تئودور مونو، اميل دوركيم ... 

توسط دو نويسنده برجسته  آميز واژه روشنفكر به مفهومي منفي و طعنه
ناسيوناليست فردينان برونوتِير و موريس بارس مورد استفاده قرار گرفت. 

  است مي نويسد : "نشريه دو جهان"نتير كه مدير برو
  
و اين طوماري كه دست به دست مي چرخانند بين روشنفكران، نفس  " 

اند براي ناميدن كاستي  آنكه اخيرأ اين لغت روشنفكران را اختراع كرده
كنند، همين  ها زندگي مي ها و كتابخانه هائي كه در آزمايشگاه اشرافي، آدم

ترين انحرافات عصر ماست. منظورم اين دعوي است  مسخرهافشا كننده  امر
دانشمندان، اساتيد، كتابشناسان را در رديف  خواهد نويسندگان، كه مي

هاي روشنفكري را كه البته خوار نمي  ابرمرد باال برد. براي من ظرفيت
شمارم ارزشي صرفأ نسبي دارند. براي من، در نظم اجتماعي ارزش صالبت 

صايل، ثبات قضاوت و تجربه عملي در جايگاهي به مراتب اراده، قدرت خ
رفيع تر قرار دارد. بدين نحو من به خود ترديدي راه نمي دهم در اينكه 
فالن زارع يا كاسب را بسيار باال تر از فالن عالم يا فالن زيست شناس يا 

  )39( ."رياضي دان كه نمي خواهم نام ببرم، قرار دهم
ترين نويسندگان آن زمان بود، در اول  ز مطرحموريس بارس هم كه يكي ا

اعتراض "مقاله اي مي نويسد به نام"روزنامه"در نشريه  1898فوريه 

چاپ  "پگاهاورور ـ "شايد شما هم اين ليست را كه هر روز  "روشنفكران
ايد. صدها شخصيت به روالي غيرمستقيم به كاپيتان سابق  مي كند ديده

پيدا  مناسبي. راستي كه كلمانسو چه لغت دريفوس ابراز عالقه مي كنند
! ... هيچ چيز بدتر "اعتراض روشنفكران "كرده است! اسمش را مي گذاريم 

روشنفكر نيست. يك نيمه فرهنگ كه غريزه را نابود مي -از اين باند نيمه
كند بدون آنكه وجداني به جاي آن بگذارد. تمام اين اشرافيت تفكر مصرانه 

نمي انديشند. اين به خوبي پيداست. عوام الناس مثل تأئيد مي كنند كه 
آنها ديگر خود را با جمع طبيعي شان به صورت خودبخودي همخو حس 

را با توده به نحوي  نمي كنند. ونمي توانند تا سطح روشن بيني اي كه آنان
كه از فكر  وامانده ايارتقا يابند. مفلوكان  فكرشده متفق القول مي كند

خجولند و آرزو دارند دو دانشمند اسكانديناوي  عاديسويان كردن مثل فران
   )40( يد كنند.يآنها را تأ

در همينجا مي بينيم كه اين واژه خود با مفهومي دوگانه و متضاد وارد 
زبان مي شود. اكر زوال و كلمانسو و ديگران آنرا تصاحب مي كنند، ظاهرأ 

را  "بي شرفها مانده ايمما " عبارت است كه ثالث اين به همان روش اخوان
كرده به مفهوم عكس از آن استفاده مي كند. به اين ترتيب موجي  نهوارو

ضد روشنفكري حول ماجراي دريفوس شكل مي گيرد. طرفداران دريفوس 
گرفتند. آنها نفرتشان را از هرگونه  راهدف حمالت ضد دريفوسي ها قر

، از دموكراسي، از تعقل ، از ريشه هاي روشنگري، از كانتيسم و تجريد
   خارجيان، از يهوديان ... به طرز وحشتناكي نشان دادند.

كه جامعه اي كه  "مي خواند  "تُفاله هاي الزامي"تا جائي كه باِرس آنها را 
حتي قبل از  "در تالش ايجاد يك قشر زبدگان است، پس مي اندازد.

به همين  ماجراي دريفوس به متن ديگري دست پيداكرديم كه اين واژه را
در  مورد استفاده قرارداده است. ،اما به مفهومي دوگانه ،صورت اسمي
بل از اثر ديگري ق،  و يقينأ مدهنوزآنارشيست قرن ، آدولف رِتٌه نوشته اي از

 ،نوشته شده، رته به هر دو مفهوم 1896به اسم تأمالت آنارشيستي كه در 
گشت و "مي كند. او در تحقيركننده  از اين واژه استفاده  هممثبت و  هم

  مي نويسد: "گذارهاي براندازنده
هيچ چيز عجيب تر از معلّق زدنهاي اين كاست بورژوائي يعني ادبيات " 

چي ها نيست. در گذشته كه قيافه و رفتار شورشي به خود گرفتن مطلوب 
مشتاقانه آنارشيسم را مي  جوانان اهل ادبياتارزيابي مي شد، بسياري از 

نقالب را مي طلبيدند. از چندي پيش ... اين شور و هيجان ستودند و ا
غيرسياسي  ،فروكش كرده. ديگر آشكارا اعالم كردن  چنين عقايد انفجاري

بودن شد. د شورشي ياط جايگزين اين متتلقي مي شد. پس حد اعالي اح
ديگر داريم "آنها كه از همه زرنگ تر بودند به اشاره و رمز مي فهماندند كه 

اشرافيت تفكر نمي تواند هيچ ائتالفي را با  "...  كه "روي مي كنيمزياده 
روشنفكران بايد ارج "... كه  "مطالبات زمخت يك پرولتارياي احمق بپذيرد

  "هنر زندگي كنند. وااليخود را دانسته و در دنياي 
آهاي روشنفكران بدبخت، روزي كه انقالب واقعأ سر رسد چه خواهيد كرد؟ 

كه حس انسانيت آنها از اين بي نظمي هاي وقيح بسيار رنج  بزدالن گفتند
. آنها خود را كنار كشيدند و سوگند خوردند كه ديگر به ناله هاي بردمي 

  فقرا وقعي ننهند.
كساني هم بودند كه با به رخ كشيدن فعاليتهاي گذشته خود بهانه اي 

  )41( پيداكردند كه ديگر مطلقأ تكان نخورند.
كه واژه روشنفكران به مفهوم مدرن و مثبت و به شكل پس مي بينيم 

اسمي و جمع براي اولين بار در پايان قرن نوزدهم براي ناميدن گروهي از 
جاري شد. بايد تذكر داد كه با نويسندگان ان و تحصيلكرده ها و يدانشگاه
اي جمعي روبرو هستيم و نه با افرادي تك افتاده. در طومار  پديده

و ژورناليست آمده  زنقلم 230استاد و دبير و  261وس نام طرفداران دريف
است. ما از اين برهه تاريخي از مفهوم روشنفكران حرف ميزنيم چون همان 

  ت.قدر كه مفهوم نابغه فرديست، مفهوم روشنفكران جمعِ اس
در يك كالم بر چنين ضرورت تاريخي اي بود كه يك مفهوم جديد ناظر  
 "كاست"آمد. همانطور كه ديديم، بروتنير از  پديده اي جديد بوجود رب

يعني با گروهي يا قشري از  "اشرافيت"از  و "باند"حرف مي زند و بارس از 
الق اين واژه به شخصيتها يا افرادي قبل از قرن طآدمها روبرو هستيم و ا

نوزدهم اروپا يك ناهمزماني صرف است. پس مي فهميم كه درست 
ه هاي موجود اكتفا نشد بلكه تعبير نويني براي همانطور كه در اصل به واژ
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  ي روشنفكران و قدرت رابطه

١٦  103 ي آرش شماره

 "انتخاب"آن قرارداده شد در ترجمه هم همين اتفاق افتاد و دقيقأ واژه اي 
  شد كه تمام افق مفهومي جديد را شامل گردد.

كه در  "روشنفكران"بايد  هم با  تعريف عمومي   يكله پس در اينجا ب
(و شامل همه كساني مي واقع ناظر به نقش و عملكرد روشنفكري است 

شود كه با توليدات سمبوليك جامعه سر و كار دارند و اين ماجرا به عهد 
ردد) مرزبندي كرد و هم با تعريفي كه به منورالفكر انقالب گعتيق باز مي 

مدرن و مورد نظر در  "روشنفكران"اشاره دارد.  "روشنگري"فرانسه و 
ر يك شرائط تاريخي كساني هستند كه مشخصأ د  "روشنفكران"بحث 

خاص پديد آمده و بهمين خاطر مشخصه ويژه شان رابطه آنها با عرصه 
  سياست و گفتمان سياسي است. 

  

  
  

يعني براي تمام كسانيكه از  ر استجهت دا ،اين رابطه هم در آغاز تولد واژه
اين كلمه استفاده مي كنند نه فقط دخالت در سياست و مباحث اجتماعي 

بايد مترقي و خالف نظم موجود هم باشند. معياري كه  شرط است، بلكه
از تعريف خارج مي شود.  ،يكي دو دهه بعد با ساختاري شدن و ادغام آنان

اينست ريشه تعريف سارتري كلمه كه جنبه اسطوره اي و ايستا پيدا مي 
كند. اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود زيرا مناسبات اجتماعي و شرايط 

ه موجب تولد و رشد آن بود دچار تغيير مي گردد. و زبان تاريخي اي ك
  محتواي واژه را تغيير مي دهد. 

هيچ  بايد فهميد كه زبان چيزي است زنده، پويا و همواره در تغيير.  
مبناي ضرورتي واقعي. درست است كه برخي  بر افتد مگر جا نمي"اي  واژه
ا از ويتگنشتاين (سالهاي ها مفهومي بالنسبه يكسان در زمان دارند ام واژه

هاي  شباهت") به اين طرف مي دانيم كه تعريف آنها همگي تابع  1930
آنهاست و به اين مفهوم به سختي مي توان آنها را در يك  "خانوادگي

وانگهي بعضي مفاهيم سياسي و مقوالت اجتماعي و   .معني محصور كرد
ماعي بار و معنا درنتيجه واژه هاي گوياي آن در جريان كشمكشهاي اجت

عوض مي كنند و به مفهومي مي توانند خود، به  يك داو مبارزه اجتماعي 
پاچه برخي  "سمي پلي"چندمعنائي يا بقول فرنگيان "بدل شوند. اين 

 رو آنرا به نحوي منفي ارزيابي كرد. كلمات را مي گيرد. اما نبايد به هيچ
دهد خود را از چنگ  چند حوزه اي بودن بعضي مفاهيم به آنها امكان مي

فكر و انديشه فرصت را براي برداشتن گامي ديگر از يك حوزه خالص كرده 
واژه هاي به  آن ند. بهترين مثالش خود عرصه فلسفه است كه سراسرگشايب

سپس به عرش اعلي سوق  كهعاريت گرفته شده از زندگي واقعي است 
ديالكتيك را به چشم  داده شده اند. تاكنون شما عدم يا هستي يا متعالي يا

تفكر يا انديشه  را؟ واژه هائي هم هستند كه  ،ديده ايد؟ يا حتي پائين تر
در خود  كشمكش سياسي جامعه را حمل مي كنند.  يكي از رايج ترين 

كلمه  يبود كه مثأل در بدو پيدايش التين "جامعه مدني"تركيب آنها 
اسي سازمانيافته درقرن دوازده يا سيزده به  گروهي كه به لحاظ سي

الق مي شده. سيسرون از آن مترادف طوكساني كه عضو اين گروه هستند ا
وضعيت  "جامعه اي هم قانون صحبت مي كند. هابس آنرا در مقابل

اساسأ آنرا همان دولت مي داند در حاليكه مثأل در قرن ، قرار داده "طبيعي
ور است.اين به مفهوم اقتصادي جامعه تجاري منظمنظور از آن، جده يه

تركيب مرتب معني عوض مي كند جائي فقط دولت است، جائي جامعه 
باري  .صرفĤ اقتصادي جامعه، جائي صرفأ تجاري ءجائي عرصه ،منهاي دولت

غرض اينكه كلمه روشنفكر هم حوزه هاي مفهومي چندگانه اي دارد 
در  ؛وهمين امر موجب اينهمه اغتشاش است در ارائه تعريفي دقيق از آن

تاريخ اين كشمكش را حفظ مي كند  ،ين حال در افت و خيز معنائي خودع
و ماده خامي است براي رسيدن به مناسبات واقعي اجتماعي. بايد با درك 
محتواي يك واژه مشخص، در هر دوره اي كشف كرد كه چه چيز و بنا به 
چه تغيير واقعي در مناسبات اجتماعي دچار تحول گشته. اين تغييرات در 

  يل زبان حك مي شوند.فس

بدين نحو ما با بررسي تحول مفهوم و محتواي واژه، تالش كرديم نشان 
روشنفكر به مفهومي كه در زبان ما رايج شده است مبني  ءدهيم كه واژه

است بر جامد شدن يك تعريف تاريخي كه در اروپاي پايان قرن نوزده، بر 
انقياد واقعي بر كل اساس تغييرات ساختاري سرمايه داري (جا افتادن 

و استقرار و تثبيت جمهوري پارلماني (جمهوري  ،جامعه) در عرصه اقتصاد
و همينطور بر زمينه دوران طالئي مطبوعات شكل  ،سوم) در عرصه سياست

گرفت. در نتيجه اين تعريفي تاريخي و تاريخ دار است و نبايد به آن بردي 
  جهانشمول داد.

ماعي، دوران خاصي را گشود كه دوران اجت-تغييرات ساختاري اقتصادي
، در تمام "وساطت ها"توان ناميد. در اين  مي "وساطت هاي اجتماعي"

گوئي به نياز  عرصه هاي اجتماعي، روشنفكران مسلح ترين اقشار براي پاسخ
سرمايه داري نضج يافته بودند. آنان به اركان هدايت جامعه نفوذ كرده در 

قدرت درنقش پيشرو  ءشان در عرصه ارتقاء آنها ادغام شدند و به مرورِ
نقشي است كه آنان ، اجتماعي افول كردند. اين دو كمان ديالكتيكي متضاد

  در اين قرن روشنفكران ايفا كردند. 
اي تبديل مي  كسانيكه امروز، اين تعريف مشخص را به مفهومي اسطوره 

ا در پس كنند، دقيقأ كساني هستند كه مي خواهند ماهيت واقعي خود ر
 ،گفتماني داستاني و عوامفريب پنهان سازند. چون در دنياي واقعي

روشنفكران به تحول خود ادامه داده و چه در غرب و چه در شرق نه تنها 
در سرمايه داري هرچه بيشتر ادغام و جذب گرديدند، بلكه در قدرت 
سياسي و اقتصادي آن سهيم هم هستند. اينجا امكان باز كردن نقش 

فكران در قدرت سياسي در قرن بيستم نيست، اما وجود سرمايه داري روشن
در غرب و سرمايه داري دولتي  مربوط به مديريت) Managerial( جِرياليمنَ

بوروكراتيك در شرق نمودهاي انكارناپذير اين فرايند ادغام و قدرت گيري 
به از جمله به بركت همين تعريف متافيزيكي ممكن گشت.  امراست و اين 

همين خاطر از افول تاريخي روشنفكران صحبت مي كنيم آنها امروز 
رؤسا و مديران مؤسسات سرمايه داري ، جِرهايتكنوكراتها، بوروكراتها، منَ

هستند. و بواسطه روشنفكر بودنشان ديگرهيچ پتانسيل انقالبي و حتي 
  مترقي ندارند.

هاي هفتاد قرن داري از سال اي كه سرمايه پس از بازسازي ضد انقالبي
هاي تكنيكي به مقياس وسيعي تمايز  گذشته آغاز كرد، امروز كه پيشرفت

ميان كار يدي و كار فكري را از ميان برداشته است، امروز كه بيكاري 
 ثباتيمن در سرمايه داري سرنوشت آتي بسياري از جوانان را در بي زم

گويا از ديگران كران را فمطلق فروبرده است، مهمترين ترجيحاتي كه روشن
متمايز مي كرد، از ميان رفته است. امروز ديگر جائي براي اين برگزيدگان 

اش هستند، يعني در دستگاه  اي كه برگزيده نيست مگر در همان عرصه
حاكميت. اگر آنها عليرغم اين وابستگي ساختاري به صف انقالب بپيوندند، 

شان  هاي روشنفكرانه انهاي مردمي آنها بر رجح بدان معني است كه انگيزه
غلبه كرده است. و چه بهتر. منظور در اينجا دست رد بر سينه اين و آن 
زدن نيست، بلكه ناموجه اعالم كردن فتواهاي رهبراني است كه تنها جواز و 

  بودنشان است. "روشنفكر"مدركشان براي اين رهبري 
  اما چه بايد كرد؟ 

و نهيب سياست  ،هر اسم و لقبيآدم هايى كه مثل ما اين وسط هستند با  
مدارند، نه پيرو  شان چيست؟ آنها كه نه سياست كنند، تكليف را حس مي

ها را » آقا سلطان ندا«هايى كه صداى  يك دسته و گروه و ... اين فلكزده
توان  بروى مبارك نياورد و  اي؛ البته مي شنوند و مدام هم در فكر چاره مي

ربيات خرد و خميرشده گذشته تكيه زد و بند و تج نيم معلوماتبر شبه 
چه بسا گرفت! آنوقت چي؟ اين  فرمان چنين باد و چنان مباد سرداد. و

    "رفيقي عزيز مي گفت: متأسفانه اگر موفق شديم چي؟
توان به عقب برگشت خيلي زياد و بيادآورد تمام جوانمرداني را كه  البته مي

اند. اين  اني مان بازي كردههاي جو اين نقش دلفريب اثيري را در كتاب
رفتند و  قهرماناني كه تنها و سينه سپركرده به جنگ مظالم روزگار مي

هائي  نه از نتايج نقد خود مي هراسيدند و نه از قدرت"زدند  حرفشان را مي
. تنها بودند اما چه باك كه خداي حق و عدالت با "كه درمقابل خود دارند

دانستند كه اگر نه امروز يا  اعتقاد خود مي دانستند، در عمق آنها بود و مي
و برهمگان كه  شد ها بعد، بل در آخركار بهرحال روشن مي فردا يا سال

  آنها بر اريكه حقيقت تكيه زده بودند.
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از  »روشنفكر«ايم. انواع و اقسام تعريف  ع آنرا ديدهانوا ءبه مرور همه
درك حاكم رايج، درك  هاي گوناگون. اما همانطور كه اشاره كرديم، جايگاه

  قهرمان است.  روشنفكرِ ،اي متافيزيكي و اسطوره
طور  يعني نوعي تئوري خيلي ساده و زبروزرنگ كه با تاريخ و اجتماع و اين

هاي پر دردسر كاري ندارد. اين تحليل كه باب  مته به خشخاش گذاشتن
 و از بيخ حل يكله آيد مسئله را ب طبع همگان است و همه را خوش مي

كرده است. بنابر اين تحليل روشنفكران، خوب معلوم است ديگر با 
سوادهائي هستند كه مسئول هم هستند و نظريات اجتماعي را تدوين مي 

از بيخ تاريخ  .در دست دارندكنند و خواهي نخواهي هدايت جامعه را هم 
هم همينطور بوده و تا آخر آن هم همينطور است. اينها شَم تيزي دارند كه 

ركت تاريخ را مي فهمند و چه جيز طبيعي تر كه هدايت جامعه به اينان ح
ه بصورت فردي يا جمعي چسپرده شود. از اينها هم هميشه داشته ايم و 

ميتوان از آنها نام برد.حاال اگر كسي خيلي پاپِي شود كه اينها از كجا خواب 
هاي وسواسي و نما ميشوند يا نماينده كدام قشر يا طبقه اند و اينطور سئوال

هيستريك، ممكن است پاي ماركس را هم وسط كشيد كه بله، اينها 
نمايندگان نظري طبقات اجتماعي اند و همانطور كه در ادامه ماركس 
گرامشي گفته هر طبقه اي روشنفكران خود را توليد مي كند و اينها را مي 

هم  قباي كسي تريجمسئله حل مي شود وبه  چنين، گوئيم ارگانيك. اين
برنمي خورد. و ميشود دوتحليل معتبر بنا به درجه راديكالسم حضار. يكي 

ملي ماجراست كه آل احمد رايج مي كند و بر متافيزيك -تعريف قهرماني
مرد حق عدالتجو (و در غرب جمهوريخواه) استوار است و ديگري كه 

طبقاتي دركي عاميانه از ـ  تعريف اول را از منشور جامعه شناختي
  و آنرا ميتوان تعريف ارگانيك ناميد. مي گذراندكسيسم مار

هاي پارلماني هم جور در  دموكراسي اهمانطور كه گفتيم، اين درك كه ب
ها هم عملكرد دارد. چون بالفاصله كه در ادبيات  آيد، براي ماركسيست مي

شود واژه معني عوض مي كند و ما  ماركسيستي صحبت از روشنفكران مي
ي روبرو هستيم. ديگر صحبت حضرات زوال و ژورس و با تعريف ديگر

كلمانسو و ژيد و سارتر و كامو و مالرو و حتي گوركي و ديگران نيست بلكه 
منظور قشر روشنفكران است يعني دانشجويان، فرزندان اقشار متوسط كه 

اند و  اند و با دانش خود به سوسياليسم علمي مسلح گشته تحصيل كرده
سكي كه لنين هم آنرا پذيرفت موظفند تئوري را بدرون بنابر تئوري كائوت

طبقه برده و با آميزش سوسياليسم علمي وجنبش طبقه كارگر زمينه 
  انقالب سوسياليستي و گذار بسوي كمونيسم را فراهم آورند.

اما در عمل نقد چپ نه حول مسئله روشنفكران بلكه حول مسئله حزب و 
تئوريك مهمي گشت كه در چپ سازماندهي پيش رفت و موجب تحوالت 

. آخرِ )42( ما انعكاس نيافت و تا سالها ما گوش شنوائي براي آن نداشتيم
كار ما در چمبره آن دو درك بزرگ كه گفتيم مانديم و جالب تر از همه 

كه اين درك از روشنفكر قهرمان براي هر نظريه انتقادي نيز پادزهر خود اين
اي كه شما بر عهده  خير اين وظيفه" را دارد. كسي ممكن است بگويد كه

گذاريد غلط است و بايد آنرا نقد كرد. بايد آنها را از اين اريكه  روشنفكر مي
قدرت كه هنوز شروع نشده بر آن لّم داده اند پايين كشيد و مجبورشان 

پاسخ خواهد شنيد كه خير، مگر خود  "كرد در كنار ديگران قدم بردارند
ه روشنفكران نيست؟ شما داريد دقيقأ كار يك اين انتقاد اثبات وظيف

  .مخالفين رفندتاينست  "روشنفكر را مي كنيد.
چيزي كه برايشان مهم است اين است كه روشنفكران جايگاه رفيع خود را 
حفظ كنند و خلق اهللا كماكان منتظر تراوشات ذهني اين نخبگان باقي 

تگاه حاكميت باشند، چه والده دسجديدالبمانند. حاال اينها چه روشنفكران 
اي، چيزي مخالف خواني  باز از همين حاكميت كه در روزنامه ،جناحي ديگر
از خود آنها كه فعأل و نقدأ از كشور خارج شده و  "شخصيتي"مي كند يا 

(اين واژه هم دارد  "شخصيتي"مشغول مطالعه و برنامه ريزي است يا باز
د فردا در مورد آنهم تئوري براي خود وجهه اي كسب مي كند كه البد باي

درست كرد!) از اوپوزيسيون راديكال گذشته كه يا اسالم آورده يا به فضايل 
شير و خورشيد پي برده و يا به نحوي از بي نهايت انواع ليبرال بازي ليبرال 
شده  يا اصأل از اينطرف حضرات اوپوزيسيون كه تعريف ارگانيك را كامأل 

همگي روشنفكران كه ترديدي هم نيست  مطابق ذوق خود مي بينند و
است كه مبادي آداب ارگانيك طبقه كارگرند. اين تئوري آنقدر متمدن و 

ها  اي تصور كرد كه همه ارگانيك توان سميناري، نشستي، كنگره حتي مي

جمع  شوند و به نمايندگي از طبقات و اقشاري كه اينها ارگانيكشان 
  ها را بسازند. و جبهه متحد ارگانيكهستند يك چائي قندپهلو هم بنوشند 

رود يعني از روي  آلتوسر خدابيامرز مي گفت تاريخ هميشه چپكي پيش مي
دنده كَجش. وضع ما هم بي شباهت به اين سرنوشت نيست. وقتي سمبل 
جامعه مدني مان آقاي خاتمي باشد آيا عجيب خواهد بود كه حزب 

 "كمونيست"هاي  ب و سازماناحزارگانيكمان هم چيزي باشد به بي بتگي ا
موجود؟ بايد با ذره بين بدنبال سهميه طبقه كارگر و زحمتكشان در اين 

  هاي ارگانيك كاويد تا تئوري كمي واقعي بزند. بساط
و البته كه اين وضع ويژه ما نيست و براي يكبارهم كه شده با غرب در يك 

  ه را بسيار از ميان هاي گذشت كشتي قرار داريم و سرمايه داري ناهمزماني
شان در واقعيت استثمار زحمتك ،برده و زير اين قباي برگزيدگان مسئول

 هر دو خطه بيداد مي كند.
اما مسأله آنست كه در پيچ و خم اين بحث پر سوراخ سمبه پر از راه و بي 

آن چه بهر تقدير  .راهه و ميون بر و بن بست، اصل ماجرا را از نظر نيندازيم
خود را مى يابد مبارزه طبقاتي است كه به هر تأويل كار خود را  راه هستى

ها سر همه روشنفكران را به  ديكتاتور ترين رژيم حتا اگر خواهد كرد و
ها  آخور فروكرده باشد باز او راه مبارزه را خواهد يافت؛ گيرم همه روزنامه

و قلم را غالف كرده "هم روزي نامه شده باشند و به تعبير آل احمد 
باشند و مستعد  "شمشير را از رو بسته و در صف عمله شيطان درآمده

ترين استاد دانشگاه كه عموم فضائل روشنفكرى را در خود گرد آورده در 
جا و دربست خيانت  كند، باز معجزه مبارزه حرف خود را خواهد زد و نبوغ 

 را انگشت به لب، هاج و واج ها همه روشنفكرها و قدرت خالقيت توده
خواهد گذشت كه اى بابا چطور ممكن شد، مگر قرار نبود آنطور كه 
منورالفكرهاي مشروطه و پدران انقالب كبير وعده داده بودند دود ازكُنده 

اين مخلوقات كه . آخر پس با گرامشي چه كنيم... آموزش بر ميخيزد
توان  اند و خدا را بنده نيستند به هيچ تعبيري نمى اينطور بيرون ريخته

توانند به  اي دانست: حتى روشنفكران مي وشنفكر ارگانيك هيچ طبقهر
لى شكايت برند كه اين شياطين قوانين بازي را عاوزارت علوم و آموزش 

 .رعايت نكرده اند و اصال قبول نيست
اي  د، مسابقهشومي  يهربار كه جنبش اجتماعي وارد يك تندپيچ تاريخ

، براي عقب نماندن از ديگران آنهم گردد، براي جنبيدن سرسام آور آغاز مي
به نام دفاع از منافع مقدس زحمتكشان. آنها كه سالهاست زير ضربات 

اما دست از دعوي رهبري بسر مي برند ناجمهوري اسالمي در اجبار تبعيد 
جنبش نكشيدند، آنها كه پس از انحالل عملي در داخل به خارج پناه 

دند، يا آنان كه با پذيرش حداقل بردند، آنان كه عقب نشيني تاكتيكي كر
بند را حفظ كردند، همگي به  ظاهري اساسنامه اجازه حضوري بي آزار و نيم

هاي گذشته شان را از سر خواهند گرفت گوئي از  يكباره همان داستان
خوش تغيير نگشته  صدسال پيش تاريخ ما بر بستر تاريخ جهاني دست

ها نيست و اين اساسأ موضوع  هاست. اينجا مجالي براي تحليل اين ديدگا
ديگري است، اما فقط به اشاره گفته باشيم كه درست است كه ما صدسالي 

ايم اما شرائط و در نتيجه آنچه بايد  مان گيركرده است در چمبره مشروطه
 ،يك گفتار مربوط به عهد بوق "مترقي"احيانأ بجاي آن گذارد، مفاهيم 

هم  حمل نمي كند. اگر همانروزها گذشته را  "مترقي"صر اديگر همان عن
چيزي پيشرو در چنين مفاهيمي پيدا مي شد، صد و اندي سال بعد، در 

به جاي  هاتُهي شده و مگر پوسته اي از آن حتوااز م، شرائط امروز جهان
نمانده است. مثأل امروز جمهوريخواهي وقتي در هيچ كجاي جهان نمي 

حتي امكان نظري آن را  توان سراغ يك جمهوري اصيل را گرفت و يا
مستدل نمود، مضحكه اي بيش نيست و اگر جريان يا نيروئي بتواند آنرا به 
توده ها بچپاند، خدا مي داند با چه محتواي قالبي آنرا پر خواهد كرد. تاريخ 
خوشبختانه در انتظار عقب افتاده هاي خود نمي نشيند، در هيچ زمينه اي؛ 

آن را سال تأخير چيزي را مي آزمائيم كه ما همواره با چهل، پنجاه، صد
  ديگر در غرب كهنه و منسوخ كرده اند.

به بركت اين تكان عظيمي كه مردم به دنبال وقايع اخير به جامعه دادند، 
ريش و "امروز با انواع و اقسام تئوريها روبرو خواهيم شد كه تئوريسين هاي 

  (بقول آل احمد) ارائه خواهندكرد.  "سيبيل دار
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هاي خاص ارزش مطلق  خي جنبش را قيمه قيمه كرده، به جنبشبر
هائي كه مدال طال را به  خواهند بخشيد: خواهيم ديد شكوفاشدن تئوري

  جنبش زنان يا جنبش دانشجوئي يا دانش آموزي يا ... خواهند داد.
برخي فقط جنبش كارگري را معيار مي گيرند و سرنوشت بقيه را به قدرت 

  دهند. يو ضعف آن حواله م
ديگراني كه از اين هم دورتر رفته و راديكالتر مي زنند، آنها جنبش 

اي را  هو اكرو هر عمله  "كارگران واقعي"كارگري را محدود مي كنند به 
  اند. و در خواب پرولتارياي ناب كه در نخ كارگران صنعتي پذيرند چرا نمي

همه برخوردها و  يا ديگراني كه اصأل نافي مبارزه طبقات خواهند شد و در
را  "حقوق بشر"ها قرباني  ها فقط فرياد به ستوه آمده ميليون كشمكش

  بينند يا قربانيان سانسور. مي
عليه از  بينند بپاخاسته اي از افراد مي يا باز عمومي تر جنبش را مجموعه 

  اي جهانشمول. خودبيگانگي
اتيك پرهيز اما جنبش قانونمندي خود را دارد و دقيقأ بايد از درك شم 

ايده آل ارزيابي مي كند سنجيد  آن را كرد. نبايد واقعيت را با آنچه تئوري
  و تالش كرد كه جنبش را به اين سو و آنسو هل داد.

قدرت دست مي يابيم يا نه؟ (واي كه اين جمله ه مسأله اين نيست كه ب
با  "مسئله اساسي يك انقالب مسئله قدرت سياسي است"لنين كه:
ن ما چه ها كه نكرد! آنها از اين جمله هجوم بردن به قدرت را روشنفكرا

فهميدند و يك ذره خودداري يا شرمي اگر مانده بود به طاق نسيان 
كوبيدند و همگي به پيش براي كسب قدرت! ديگر خجالت و آبروداري و 
افتادگي و تواضع و كوتاه آمدن و اين حرفهاي اخالقي عقب مانده معني 

لنين گفته است، ادا اطوار در آوردن ندارد، بايد زحمتكشان نداشت! رفيق 
ست كه اين اقدرت را بگيرند، پس ما قدرت را مي گيريم. همين.) مسأله 

اگر دست يافتيم چه غلطى خواهيم كرد؟ و پاسخ اين سوال را نه كسى 
ميداند و نه كسى ميتواند بداند؛ پس آنها كه يقيني دارند، و در نتيجه 

اند همه كور  بنا كردهاين يقين  اساس يالتى، چيزى كه بربساطي، تشك
ميخوانند؛ امروز شرط اولِ در مبارزه بودن دانش به عدم يقين خويش است 

 .و اين تمام داده هاى پيشين را واژگون ميكند
بي ترديد سخت ترين كار در چنين شرايطي كه تاريخ در را مي كوبد ، 

ن در است. بايد خيلي آگاهانه اجتناب از سكندري  رفتن موقع گشود
برعكسِ كاري را كرد كه براي آن تربيت شده ايم. بايد يك منش جديد 

يكي از آحاد توده ها خارج شود و تجربه  "روشنفكري"يافت كه از فرديت 
  از توده بودن را بيازمايد. بودن را

مسئله يافتن فاصله مناسب و متين با جنبش است وقتي همه نيروها تالش 
ند نفوذ و رهبري خود را بر جنبش به شكل سازماني و تشكيالتي دار

در بحث اجتماعي  ،گسترش دهند. اجتناب از گروه و دسته و سازمان زدن
شركت كردن و پيشنهاد و بحث را تا حد امكان بصورت شفاف پيش بردن. 

ناقد گمنام . نامي مطلق ها را شكستن در بي ضدقهرمان بودن. قطب
مفهوم رهبري را افشا كردن،  در  رهبران را افشا كردن، بودن، "شخصيتها"

بدون آنكه كسي باشيم. نفوذي  مردم بودن، با مردم بودن، از مردم بودن
آيد. شعوري  معنوي و جمعي كه در مبارزه و پراتيك خود مردم بيرون مي

عمومي و جمعي. از آحاد بودن بدون آنكه شخصيتي باشيم. سخت ترين 
ترين باشيم. اينست  خواهيم نزديك ست در عين آنكه ميچيز كسي نبودن ا

  داو امروز ما.
ها وجود دارد بايد در  به وظائفي كه در اين سطح مشخصأ براي كمونيست

موقعيت ديگري پرداخت. در اينجا هدف اين بود كه نشان دهيم كه همه 
 به "روشنفكران"شوند. اين با وظايف  بنا بر نيازهاي خود وارد مبارزه مي

مفهوم قديم تومني هفت صنار فاصله دارد. وظيفه اي كه گفتيم وظيفه هر 
بيند و خواهان  فردي است كه در اين مناسبات سرمايه خود را اسير مي

يابد كه تنها مسير براي رهائي خويش ي رهائي خويش است و باالخره درم
  رهائي همگان است.

  
نوشته را پايان » مقدس خانوادهء«در اينجا با برداشتي از سخن ماركس در 

  ميدهيم كه:
كمونيسم مثل عشق است، هرچيزي ست كه زنده است، هر نوع 
خودانگيختگي، هر تجربهء محسوس، در يك كالم، هر آزمون واقعي ست 

كه هرگز از پيش نمي دانيم از كجا آمده و به كجا مي رود (به نقل از ژيل 
  »).شقيپرولتر و كار، داستاني ع«در  Gille Dauvéدووه 

   2009ژوئيه 
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هاي فدائي خلق. او تحت شرايط امنيتي آن روزها و عضو سازمان چريك  1350دههء 
وظايف سازماني از محيط كارخانه و كارگري جدا افتاد، چنان كه رفيق علي خاوري كه در 

در كارخانهء ماشين سازي بنز خاور به نمايندگي كارگران انتخاب شده بود پس  1359سال 
  ود جدا افتاد.از فاش شدن رابطه اش با سازمان پيكار ناگزير از محيط خ

ديگر آنچنان جا افتاده است كه تالش براي نشان دادن  تمايزات و  "حزب لنيني"ـ  تز 18  
لنين كامأل  "چه بايد كرد"ويژگيهاي نگرش لنين عبث بنظر مي رسد. درست است كه در 

 "سه منبع ماركسيسم: اثر تاريخي ماركس"از نظر كائوتسكي كه اولين بار دراثر او بنام 
شد دفاع كرد. او بخصوس بر سر يك موضوع كه در نظريه حزب پراهميت است از  مطرح

كائوتسكي پيروي مي كند. اين نظريه همان درك پوزيتيوستي از سوسياليسم است و اينكه 
در اين صورت سوسياليسم در انحصار روشنفكران است. جمله كذائي كائوتسكي اينست: 

نظريه اي اگر در ميان طبقات زحمتكش عليه  يك جنبش كارگري خودبخودي و بدون هر"
بهمين  "سرمايه داريِ رو به رشد قد علم كند ... از انجام دادن كار انقالبي عاجز خواهد بود.

آگاهي سوسياليستي "جهت او به اتحاد  جنبش كارگري و سوسياليسم فراخوان مي دهد: 
.. اما حامل اين علم پرولتاريا امروز نمي تواند بروز كند مگر بر اساس شناخت عميق علمي .

نيست بلكه روشنفكران بورژوا هستند؛ ... بدين ترتيب آگاهي سوسياليستي عنصري است 
كه از بيرون مبارزه طبقاتي پرولتاريا وارد مي شود و به هيچوجه چيزي نيست كه 

. (همانجا). اين تئوري مورد پذيرش لنين بود. در اين حرفي نيست "خودبخودي بروز كند.
نقد آن به فرصت بيشتري نياز دارد. همينجا گفته باشيم كه در اساس اين نظريه، دو مفهوم 
متافيزيكي عظيم در تقابل با يكديگر قرار مي گيرند. نخست يك جنبش كارگري 
خودبخودي، محروم از هر نوع نظريه و ديگري يك آگاهي سوسياليستي اثيري و غير 

عي از پديده هاي اجتماعي هستند و واقعيت چيز متجسم. اين هر دو، تصوري غير واق
  ديگري است. 

اما در زمينه اصول سازماني حزب، لنين بارها نسبت به ضرورت بازتريِن دموكراسي هاي 
دروني، نسبت به حقوق اقليت و بخصوص ويژگي شرايط روس اشاره كرده است. او در پاسخ 

براي احزاب غير روس  "ه بايد كرد؟چ"خواهان ترجمه و چاپ  1921به ماكس لويان كه در 
اين چيز مطلوبي نيست. ترجمه بايد حداقل با حواشي و توضيحات خوب همراه "بود گفت: 

باشد و يكي از رفقاي روس آن را نوشته باشد كه خيلي خوب به تاريخ حزب كمونيست 
به  ".روسيه آشنا باشد. فقط به اين شكل ممكن است از بكارگيري نامعتبر آن پرهيز كرد

 1938شَتمن. نشريه نيو اينترناشنال، نيويورك، مه  "لنين و رزا لوكزامبورگ"نقل از  
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. كندال بيلز. ترجمه الف "تكنولوژي و جامعه در عصر لنين و استالين"به مقاله ـ  نك 23 
   89.ژانويه  105- 81. ص2پيروز. انديشه و پيكار شماره 

نه پارلمان، نه "). ترجمه فرانسه از كتاب: 1920. اتو روله ("گزارش مربوط به مسكو"ـ 24 
جمع آوري  1922-1918آلمان.  سنديكاها: شوراهاي كارگري. كمونيستهاي چپ در انقالب

   .2003و ترجمه دوني اوتيه و ژيل دووه. انتشارات شبهاي سرخ 
فصل ششمِ چاپ نشده "ـ ماركس اين گذار را به نحو بسيار دقيقي در كتاب  معروف به 25

بررسي مي كند. اين فصل كه يكي از منابع مهم چپ راديكال است در انقالب  "كاپيتال
نقش مهمي ايفاكرد. اين فصل، كه همراه مقادير ديگري از  68نظري پس از جنبش 

ناشناخته باقي مانده بود. در  1930دستنوشته هاي ماركس در كاپيتال چاپ نشد، تا سال 
يا سوسياليم يا "، ماكسيميلين روبل، ماركس شناس معروف كه خود به جريان 1967سال 
در  1967ترجمه ثلث آنرا در ژوئن بربريون) نزديك بود، - (معروف به اجتماعيون "بربريت
سري تحقيقات ماركس شناسي و سپس در انتشارات پلياد  – "اقتصادها و جوامع"مجله 

   به چاپ رسانيد. 472-365جلد دوم اقتصاد ص –ماركس "
   226ماركس انتشارات آنتروپوس جلد اول ص  – "مباني نقد اقتصاد سياسي"ـ  26
  .23ص  2ـ همانجا ج 27
انون پس از مبارزات درازمدت كارگران، همراه با اعتصاب و دست آخر با ـ  اين ق28

خونريزي در صف زحمتكشان در دوكازويل، به تصويب رسيد و پيروزي بزرگي براي طبقه 
كارگر محسوب شد. اما هدف اين قانون محدود كردن مبازات كارگري به خواستهاي صرفأ 

وهها و احزاب شورشي نروند. ماده سوم اقتصادي و بخصوص براي آن بود كه به سمت گر
موضوع [فعاليت] سنديكاها انحصارأ مطالعه و "قانون مربوط به سنديكاها بوضوح مي گويد: 

. ژاك لوگوف كه اين سند برگرفته "دفاع از منافع اقتصادي، صنعتي، تجاري و زراعي است
ردن يك كمربند حفاظتي از اثري از اوست اضافه مي كند: هدف از اين ماده قانوني برقرار ك

از سكوت تا سخن: "حول آدمهاي حرفه است كه به  طاعون سياسي مبتال نشوند. از كتاب 
   .69- 68انتشارات ديجيتال ص "1895-1830حق كار، جامعه، دولت، 

و مسئوليت كارفرما در روند كار، نتايج  "كارگر جمعي"ـ  اين برسميت شناخته شدن 29
زه روزمره كارگران و همينطور تحليل عمومي سرمايه داري بي نهايت مهمي براي مبار

معاصر دارد. از اين پس بسياري از مفاهيم  پايه اي از حقوق و دستمزد كارگران گرفته تا 
بيكاري مضمون عوض مي كند و خود اين تغييرات مبناي بازسازي ضدانقالبي تاچريسم و 

  گردد. مي  1970ريگانيسم و پايان اجماع كينزي در سالهاي
ـ  بسياري از اين قوانين مهم به دورهء ژول فري بر مي گردد كه سه هدف مهم داشت: 30

وسعت بخشيدن به آزاديهاي اجتماعي، خارج كردن مدارس از سيطره كليسا، احياء فرانسه 
   بعد از شكست از آلمان با اتكاء بر رشد استعمار.

  . 1905ـ  اميل كومب، رئيس دولت در31
. ژان پيِر ريو، ژان فرانسوا سيرينلي. انتشارات سوي، در سري   "زمانه توده ها"ـ   كتاب 32

  .79ص 2005چاپ دوم  1998پوئن. چاپ اول 
Jean-Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli Le temps des masses, Seuil, 

2005, p. 79   

33- Lagardère, M. Bouygues, M. Dassault, M. Bolloré  

ز جمله قوانيني كه دولت فرانسه به بهانه مبارزه با تروريسم و پدوفيلي از چند سال ـ  ا34
پيش برقرار كرد و قانون معروف آدوپي كه مصرانه تالش دارد به بهانه دفاع از حقوق 

  هنرمندان به تصويب رساند. نتيجه اين قوانين ايجاد ابزار كنترل روي انترنت است. 
35- comme News Corps, Viacom, AOL Time Warner, General 

Electric, Microsoft, Bertelsmann, United Global Com, Disney, 

Telefónica, RTL Group, France Télécom, etc.,  

  .2003اينياتسيو رامونه. لوموند ديپلوماتيك. اكتبر  - "قوهء چهارم"ـ  36
  ـ  رك. كتاب ژاك لوگوف: روشنفكران در قرون وسطي37 

Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Age, Le Seuil, 1957   

حقوقي كه به قضيه اي سياسي در فرانسه و حتي  -ـ  ماجراي دريفوس: ماجرايي نظامي38
) ارتشي اهل منطقه 1935-1859بين المللي تبديل شد. به نام كاپيتان آلفرد دريفوس (

ط يك دادگاه نظامي  به جرم جاسوسي به نفع توس 1894آلزاس و يهودي تبار كه در سال  
آلمان از ارتش اخراج و به جزيره شيطان تبعيد شد. دو سال بعد ثابت شد كه دادگاه بر 
اساس مدارك جعل شده او را محكوم كرده و جاسوس واقعي محتمأل افسر ديگري بنام 

دادگاه نظامي  ) بوده است. با وجود اين پس از يك محاكمه قالبي1923-1847استرهازي (
زوال مقاله مشهور خود را  1898ژانويه  28استرهازي را تبرئه مي كند. در اين جاست كه در 

به چاپ مي رساند. او در اين مقاله به شدت به مقامات ارتش مي تازد. معروف است كه اين 
 شماره روزنامه پگاه به سردبيري كلمانسو ده بار بيش از فروش عاديش پخش مي شود. زوال

به شكايت ارتش دادگاهي شده و محكوم مي گردد و اين باز مردم را هيجان زده تر مي 
سازد. ماجرا كامأل جنبه سياسي بخود مي گيرد و در دنيا انعكاس پيدا مي كند.هر چه 
آشكارتر مي شود كه ارتش، كليسا و مجامع ضديهود خواهان تجديد محاكمه نيستند. پايه 

لرزه  در مي آيد. بسياري از دانشمندان و وكال و تحصيلكرده ها  هاي جمهوري در فرانسه به
جزو طرفداران دريفوس هستند. آناتول فرانس، ژورس، پروست ... از دريفوس دفاع مي 

دادگاهي نظامي در شهر رِن  دوباره تشكيل مي شود كه طي آن دوباره  1899كنند. در 
از او اعاده  1906ما فقط در سال دريفوس محكوم مي گردد. همانسال او عفو مي شود ا

   حيثيت مي گردد.
    29انتشارات سوي ص  1997قرن روشنفكران  –ـ  نقل از كتاب ميشل وينُك 39
جلد اول ص  1925ـ  موريس بارس صحنه ها و دكترين هاي ناسيوناليسم چاپ پلون 40

   نقل شده در قرن روشنفكران، ياد شده. – 170
  گذارهاي براندازنده. به پيوست تأمالت آنارشيتي. متن انترنتي.گشت و  –ـ  آدولف رِته 41

آلماني، كساني مثل گورتر، پانكوك، كورش، -ـ دستاوردهاي چپ راديكالِ هلندي42 
لوفنبرگ، روالن هولست، اتو روله يا چپ راديكال ايتاليا مثل بورديگا و ادامه دهندگان راه او 

بربريون و ...الخ متأسفانه هرگز بطور جدي، عليرغم  -جرياناتي مثل اجتماعيون 68يا بعد از 
  سي سال تبعيد اجباري دنبال نشد. 

*  
  

  

  

  و قدرتي كار روشنفكر

 
 يكالنتري عبد

  

النه كرده، ي سامان اجتماعي و در كجا ستيچ» قدرت« نكهيا در
و در چه  ستيك» روشنفكر«خود  نكهيسان ندارند. در ا كيروشنفكران آراء 
اتفاق  زينهاده ني ي اجتماع و به چه منظور پا به عرصه خيمرحله از تار

ي روشنفكر و  ي رابطه در باره دنيشياند جه،يوجود ندارد. در نتي نظر
متضاد  ايمختلف  ي جهيبه صدها نت ريتواند ما را از دهها مسي قدرت م

 فيتعاري دانشگاهي ها درسنامه ي وهيبه ش نجايندارد اگر اي بكشاند. حاصل
 ميبدون آنكه از خود بپرس ار،يبسي  يفرعي ها با شاخ و برگ ميكن فيرا رد

ن يدر اي رانيروشنفكر انزد چرا رابطه با قدرت  م،يگردي به دنبال چه م
به نظر  ديكه با ايرسد، ي به نظر م» امربغرنج« كيبرهه از زمان همچون 
 ايوانان،  ي ج رابطه اي م،يپرسي ي زنان با قدرت نم رسد. چرا مثالً از رابطه

پرسش را خود  نياصناف؟ روشن است كه ا ريسا اي ان،يبازار ايكارگران، 
كه به ي وشنفكران] اند كه در مقابل خود گذاشته اند؛ ريرانيروشنفكران [ا

 اميخورده اند، برقدرت قي شده اند، از قدرت باز استيسي »آلوده«ي نحو
رانده شده اند، بر قدرت  رونيكرده اند، با قدرت كنار آمده اند، از قدرت ب

سوار شده اند، قدرت سوار آنها شده است، قدرت مسخ شان كرده، قدرت 
شان كرده، بلندگو و  بهمعروف شان كرده، قدرت اخته شان كرده، قدرت فر

خون شان  ايداده  ي زهيقلم شان راشكسته، مدال و جا ايمنبر به آنها داده، 
دم به  ايشان نموده ي اغوا ده،يكش رشانيارشادشان كرده، به تعز خته،يرا ر

كه دستكم از ي آنها تجاوز كرده است. داستان مكرري دم به ناموس فكر
از  ايدارالفنون،  سياز زمان تأس مييبهتر باشد بگو ديشا ايزمان مشروطه، 

زمان كشتار و سركوب جنبش روشنگر باب به دست صدراعظم روشنگر 
  .زندي را رقم ممدرن ما ي روشنفكر خيقدرت مدار، تار

 
و  اهويه انيروشنفكران به  م رد،يگي در مي رسد، گردبادي فرامي بحران

ما ي »يروشنفكر تيمسؤل«پرسند ي شوند، و از خود مي غوغا پرتاب م
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 كيبخش، ي نبرد آزاد كي ،يجنگ استعمار كيكرد؟  ديچه با ست،يچ
فكر كرد؟ روشن ديــ چه باي جنبش حقوق مدن كيانقالب،  كيكودتا، 

كند؛ با ي ها را آلوده م زند و، به قول سارتر، دستي م االها را ب نيآست
كار، در  ي جهيخوابد، و نتي غائله م ند،ينشي آمال! گردباد فرو م نيواالتر

 كيكه روشنفكر در طلب اش بوده. مغبون، حاال  ستيني اكثر موارد، همان
ار خراب بود، كجا كي كجا«پرسد، ي م هيدارد و از حاشي گام به عقب بر م

و به كف نابكاران  ديسر ارانيانگشتان ي نخوانده بودم؟ چرا قدرت از ال ار
است كه در همه حال  "قدرت"اشكال در خود  ايخطا از من بود  ايافتاد؟ آ

  »؟زندي م نيو بر زم رديگي مي روشنفكر را به باز
  

 چه؟ي عني »يروشنفكر تيمسؤل«

و ي عملي روشنفكران ما متهم به بكه يي دوره ها ميآوري خاطر م به
 اي يكه گناه عمل زدگي گريدي شدند و دوره هاي مي نيكافه نش

خود ي اتهامات از سو نيشد. اي شان نوشته مي به پاي زدگي دئولوژيا
 كياز خود انتظار داشتند به كدام  ،يكتاتوريد غيت ريآمد. زي روشنفكران م

خود را داشت و برحسب  ي شهيساز گوش فرا دهند؟ هركس كل ود نياز ا
به « اي» نشست! ديساكت نبا تيبه هنگام جنا«رد: ـُبي به كارش م تيموقع

اختناق  طيدر شرا ديشا» است!ي لتيو دغل، سكوت خود فض بيگاه فر
 اي» افسون قدرت«هم در كنار  »با قدرتمماشات «مزمن، ي اسيس
باشد.  يروشنفكر جهان سوم اتيخصوص زا گريدي كي» ي قدرت وسوسه«

ي شـيعه نيز هست كه در  اين هردو خصلت اخالقي، ميراث تاريخي
ـّه يا شهادت؟ جهاد يا بيعت؟  ناخودآگاه بسياري از ما خليده. تقي

ي را اصالح م گريكديكه سري مشتري بهاي  يروشنفكران، مثل سلمان
 گريكديروشنفكران سر » خدمت«و   »انتيخ«كنند، دوست دارند راجع به 

  !را بخورند
عصر  انيپا«روشنفكران شعار  انيكه در م ديآي م شيپيي ها دوره

قدرت) بدون  ري(تدب استيامر س ايشود. آي روز م ي شهيكل »يدئولوژيا
بار در غرب به دنبال فروكش  كيشعار  نياست؟ ا ريامكان پذي دئولوژيا

آخر ي هم در سالها گريباب شد؛  بار د 1960ي  دههي اعتراضي ها جنبش
ي و اروپاي اتحاد شوروي نظامها زشيبه دنبال فرور» شرق« در نيشيقرن پ
آنها ظاهراً  رايز نديستاي را م رانيروزها، جوانان معترض در ا ني. ايشرق

» فقط«جوانها  ني. استنديني دئولوژيآن ا اي نيا رياس» نسل ما«برخالف 
 از دستي به كل ايدهند ي شعار را م نيكه اي خواهند. كساني مي آزاد
خود به عنوان روشنفكر، در فصل  اياند ي شاك شينسل پ نفكرانروش
هدر داده اند و  هودهيرا بي جواني كنند سالهاي عمر، احساس مي زييپا

و عمل نزد تك تك آنها، به  شهياندي سترون نيا ،يحاصلي ب نيا تيمسؤل
و اهل  نيبوده است. حاال نرم و مت »يدئولوژيا«به نام ي زيگردن چ

(و  سميبراليكنند كه لي شده اند و فراموش م براليشده اند. ل »تساهل«
عصر مدرن است، حتا ي هاي دئولوژيا نيتري مي) از قدسميانيبرتاريل

و ي زدگ استيو سيي از عمل گرا كهي. در حالسمياليتر از سوسي ميقد
 »افتيره«از روشنفكران انتظار  م،يهراسي م» قدرت«آلوده شدن به 

روشنفكر  مييگوي م م؛يخواهي م» رهنمود« ،مي طلبيم» راهكار« م،يدار
 شهيعبارات كل نينشان دهد! با ا» برون رفت«كند و  »يشناس بيآس« ديبا
  كردن راه حل.  دايشود پي مي كار روشنفكر ،يا

چاره  نيما بوده، هم ريصدسال اخ كي يخيضرورت تار نيا ديشـا
وقت  گريالب بهمن دپس از انقي معطوف به عمل، اما در دهه هاي  يابي

 ديبا نيي نخست هم در وهله »يكار روشنفكر« ايآ ميكه بپرس دهيآن رس
 ديباي كار روشنفكر ،يرانيروشنفكر اي است كه نه! برا نيباشد؟ پاسخ من ا

آورد. پس از صد ي كم م شهياست كه هم نهيزم نيخود تفكر باشد. او در ا
خود فكر است كه به  نيما، ا نينوي روشنفكر ي خچهيسال تاري و اند

ي ندارد. نشان داده كه هنوز نمي ما زور فكري  يدارد. روشنفكر ازيقدرت ن
پا ي ورز شهيي وارد كننده و مونتاژ كننده به مرحله اند تواند از مرحله

  (از چند استثنا كه بگذريم). بگذارد
سر و » كرد؟ ديچه با«از روشنفكران مدام با پرسش ي گفت اگر برخ ديبا
  باشد از ي ي كار روشنفكر از آنكه از مقوله شتريبي ريدرگ نيزنند، اي مكله 

ي پاسخ برا نياست. بهتري اجتماع طيضرورت شرا زيو ني جنس كار عمل
 كي دي. شاديآي روشنفكر نم كي يالزاماً از سو» كرد؟ ديچه با«
 ،يقاض كي ،يحرفه اي انقالب كيحقوق دان،  كيكاركشته،  استمداريس
 كيجامعه شناس،  كيك اقتصاددان، ي ت،يو ترب ميس تعلكارشنا كي

متشكل از چند متخصص و اهل فن بهتر ي أتيحتا ه اي ،يحزب ستياستراتژ
ي . روشنفكر هم مابنديبي معضل اجتماع كي يبراي بتوانند راه چاره ا

 ليانتظار داشت به دل ديبدهد اما نباي نظري عموم ي طهيح نيتواند در ا
و  او صادر شود.  در قرن نوزدهمي پاسخ از سو نيئب ترروشنفكر بودن صا

ي  عرصهبه تجدد، صنف منورالفكران ما پا  دني، بنا به ضرورت فرارسبيستم
بنا به ضرورت جلودار انقالب شد،  زين تيوجود گذاشت و در صدر مشرط

نمود و سازمان داد. بعدها  جيكرد، مردم را بس سيقانون نوشت، نهاد تأس
روال را ادامه  نيكرد و همي نقش باز هيو حزب و اتحاد نهيابدر مجلس و ك

 ستيماركس ريصنف، به تعب نيروال، ا ني. با اديداد تا به انقالب بهمن رس
ي بازي را به خوب »كيروشنفكر اورگان«نقش  ،يگرامش ويآنتونيي ايتاليا

به ي از كاركنان فكري گريي د دسته با زيكرد. از همان صدر مشروطه ن
و  هانيو فق بانيباشد ـ خطي عيت پرداخت كه صنف مجتهدان شرقاب

خطاب   »يروشنفكر سـنت«توان ي متألهان و متشرعان ـ كه با مسامحه م
ها بودند كه سرانجام  ني). ايگرامشي شان كرد (باز هم طبق طبقه بند

(فقط  بخشاً» شد؟ نيچن چرا«قدرت از آب درآمدند. پاسخ ي ي باز برنده
در  اي ميبود دهيشينديني ي كاف ست كه ما روشنفكران به اندازها نيا بخشاً)

 !ميورز نداشت شهياندي مان به تعداد كاف انيم
 

 به عمل؟ دعوت

دعوت به «دارد كه معموالً به عنوان ي ي مشهور ماركس گفته كارل
تاكنون جهان را به  لسوفانيف«شده:  ريروشنفكران تعب انيدر م» عمل
تغيير . اكنون وقت آن است كه آن را كرده اند ريتعبمختلف ي ها شكل
روشنفكر ي )  به عنوان گونه ا»رباخيي فو دربارهيي تزها.» («دهند
 دينـبا ي از اين دستاست كه گفته ا نيمن ا شنهاديپ ست،يماركس
گفته را در انتقاد از  نيباشد. ماركس اي رانيروشنفكر اي كنوني راهنما
 كيفعال پرات ي هيكه سو ديتأك نيود با ازده ب هيسو كي سمياليماتري نوع
ي عنيتوسعه داده بودند؛ ي آلمان كيكالسي ها ستيآل دهيرا از قضا اي ذهن

 ميهرگز نداشته ا شيدر عصر تجدد خو ها يرانيكه ما اي درست همان كسان
. ي آن نگريسته ايم و حتا تا مدتها به چشم تحقير در نمايندگان اروپايي

 خته،يكانت، ف از جمله ،يآلمان كيكالس سميآل دهيي ا برجستهي چهره ها
روز، به ي اسيچشم شان متمركز بر اوضاع س كيو هگل، همواره  نگ،يشل
 تيبه نهاي آن بود. حتا در اثري ندهايفرانسه و برآ ريانقالب كب ژهيو

و  ريانقالب كبي رد پا ،»روحي شناس دهيپد«فهم چون  ارو دشوي انتزاع
 گريو د ريچون روبسپي اي روشنفكران انقالب كيتواكنش هگل را به پرا

. امروزه روشنفكران ميدهي م صيتشخ ها و ژيرونديست ها ژاكوبن
 سميي سنت ماركس كه در ادامهي حتا آنان ،ييكايو آمريي ي اروپا برجسته

، تهيمدرن ي،ي روشنگر فلسفه ي شيزاندكه به باي كنند، وقتي كار ميي اروپا
ي ها تيسسياز آنكه مثالً به امپر شتريپردازند، بي م و شرايط تحقق آزادي

 دهيسربزنند، مدام به آثار همان اي فرانسوي ها ستيكلوپديانس اي يسيانگل
از ي كيهابرماس در  ورگنيگردند. ي آلمان باز م كيكالسي ها ستيآل

ي ي خود م پروژه ي هدربار» و عملي تئور«معروف خود به نام ي رساله ها
 action) است كه معطوف به عملي نظري ي دستگاه سعههدف او تو ديگو

oriented) ي ها ي غول كند كه بر شانهي كار را م نياي باشد. اما زمان
 فيسنت ضع كيما در كشورمان حتا  ستاده؛ياروپا اي و فلسفي فكر

مان در  نروشنفكرا كهيدرحال مينداري علوم انسان ايدر فلسفه ي دانشگاه
پرتاب شده اند. به كتاب فلسفه هم » عمل«ي  ورطهبه ي خيهر بزنگاه تار
  !است فيحر بدر كردن دانيو از مي ريارگيبه قصد  ميكشي كه سرك م

در يي نها ليروشنفكران در تحل شتريگفته درست باشد كه ب نيا ديشا
ي آزادي با برقراري اند و كار روشنفكرانه به نحو »يآزاد«به نام ي زيچي پ

  ي انسانيي رهاگسترده تر  ريو به تعب
 )human emancipation  (كند. اما روشنفكر، در مقام ي م دايارتباط پ

او،  كياو، پراتي كند. كار عملي م دنيشيكار را از راه اند نيروشنفكر، ا
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اش است. ي نافذ پرسشگري روين اياو  تيفعال و خالق ذهن ي هيهمان سو
. او با مقاصد يرونيب تيورذمح چيمطلق و در خلوت، بدون هي در آزاد
ي به معن دنيشيرود. اندي نم »شهياند«سراغ  نيشيپي اسيس اي ياخالق

  .ستين» راه حل« افتني
 

 به چه؟ التزام

ي نمي گفته تضاد نيكجاست؟ من در ا» التزام«و » تعهد«ي جا پس
ي او در التزام  تواند ملتزم باشد، اما كار روشنفكرانهي روشنفكر م«كه،  نميب
روشنفكر به عنوان شهروند و  انيتوان مي به گمان من م.» ستيني زيچ

شد.  ليقا زيتما »يكار روشنفكر«با ي اسيي س جامعه اياز دولتشهر ي عضو
رو كنار نرفته  شياز پ چگاهيهي اخالق ريخطي ها پرسش خ،يطول تار در

توان ي است؟ چگونه م ريهنر امكانپذ ايآ تسيروند: پس از آشوي اند و نم
 طيمحي نابود اي ا،ياستعمار آس قا،يآفري بمب اتم، گرسنگ ديددر برابر ته

 ستكار روشنفكرانه كرد؟ فرض ناگفته آن ا» فقط«بود و » ساكت« ستيز
ي  ياخالقي ها معطوف به ارزش ايخود حامل ي به خودي كه كار روشنفكر

ها  ارزش نيدر جهت ارتقاء ا ماًياش مستقي واال است و آن كس كه كارفكر
تواند ي خود روشنفكر است كه م نيتواند روشنفكر بماند. اما اي منباشد، ن

و  دنيشبخي او، روشني نباشد، كار روشنفكر ايها باشد  حامل آن ارزش
است.  شتريبي ها و درافكندن پرسش دني، كاوها يكيپرتو افكندن بر تار

كار  -1: ديكوچك توجه كني فكر نيتمر نينكته، به ا نيرساندن اي برا
كار  -2است؛ ي (يا سياسي) درد و صدور حكم اخالقي شفا افتنير روشنفك

امكان  طيشفابخش و شراي نسخه ها دآمدنيي پد روشنفكر پرسش از نحوه
و كاهن و منتقد  شيكار كش ي طهياست. حكم اول حي القاحكام اخ

و حكم است ) ايگنسينتليـ امي ي عمو (روشنفكر حوزه استيفرهنگ و س
پردازد كه مستلزم ي تفكر م اي »يكار روشنفكر« دوم، به طور اخص به

است (تعهد به . . . ي آرمان اي ،يزيتجو ،يدستوري ها طهياستقالل از ح
. . .سرسپردگي به  در قبال . . . درخدمت فهياز . . . التزام به . . . وظي رويپ

.(. . . 
 
 چون و چرا بردار باشد. قصدي رانيما روشنفكران اي برا ديحكم شا نيا

كامالً منتزع از يي در عرش اعال »دنيشياند«كه برسانم  ستين نيمن ا
. در رديگي صورت م ت،يخيو تار نياز تع دهيخود، بر ديتولي ماد طيشرا

 ناتياز تع زيني وجود ندارد. كار روشنفكر» برج عاج«به نام يي جامعه، جا
ي مان نمبا واسطه) در ا دا،ي(ناخودآگاه، ناپ كيدئولوژيا ي افتهيوساطت 

 ستيآگاه ني  يمجزا از هستي زيهرگز چي آگاه«ي ماركس،  ماند. به گفته
ي دئولوژي(ا» آنهاست.ي  يعملي زندگ نديهمان فرا زيانسانها ني و هست
و  شهيندا ،يخيي تار در هرلحظه م،يداني ). نكته آن است كه ما نميآلمان

 گريكديحو با ) چه اندازه و به چه نياجتماع سيو پراكس هينظر ايعمل (
در ي تفكر. كار روشنفكري براي مياست داي خود پرسش نياند. ا ختهيدرآم
برخوردار ي ي كمتر واسطهي بي ماد ناتيها، از تع» كار«ي  همه انيم

و  نيشيپي ها نسلهاي  يورز شهيعمدتاً از درون اند »يزور فكر«است، و 
   .ديآي و كشاكش با آنها به چنگ م چشيدرپ

او ندارد. ي به وزن تعهدات شهروندي روشنفكر ارتباط كي يفكر زور
انتقاد ما متوجه  م،يكني انتقاد م »نيبرج عاج نش«كه از روشنفكر ي وقت

مشاركت در  تياو مسؤل مييگوي بلكه م ستيفرد ن كيي  وجه روشنفكرانه
عضو «است از ي فينهاده كه تعري را به كنار ) the political(ي اسيامر س
 شهيو اندي ختگيدر فره زشيكه وجه تماي انسان ميطلبي . ما م»معهجا
اما گاه فراموش  ،حضور داشته باشد» در صحنه«او است، همزمان ي ورز
  نكته فراموش  ني. اگر استياو ني حضور، مالك روشنفكر نيكه ا ميكني م

ي كه در ستادهاي روشنفكران قبول كنيمخواهد بود كه ي هيبد گرينشود، د
اشتغال ي مشورتي ) و بنگاههايسي(پالي خط مش نييتع يادهاو نهي فكر

» كارشناس«كنند. آنها فقط ي نمي كار روشنفكر رند،يگي دارند و حقوق م
واقع  هووري تويانستمثالً شده ( نييتع شياز پيي ها استياند در خدمت س

در  كيمطالعات خاورنزدي تويانست ،يكارنگ ادي، بندر دانشگاه استانفورد
 .)مبه طور عاي اسيالبته احزاب سواشنگتن، و 

  

  

  

  

 قتيو حق قدرت

. به »قتيحق«قرار دارد به نام ي گريو قدرت مفهوم دي شگيكار اند انيم
را مد  قتيحق افتنياست كه ي كس مندشيطور معمول گفته شده كه اند

آن از كذب است. اما  زيو تم قتيحق افتيهمان دري كار فكر ؛نظر دارد
ان دو شاگر ،ديفرو چه،يچون ماركس، ني شمندانيداست كه اني رزمانيد

 قدرتي عني ،يگريرا آن د »قتيحق«آنها به ما نشان داده اند كه  خرمتأ
كار روشنفكر  ،ييبه نحو متناقض نما جه،ينشاند. در نتي ، بر مسند مپنهان

ي برانداز م،يبهتر گفته باش ايآن، ي بلكه افشا قت،يحقي نـه جستجو
شده از راه گفتار به ما  رفتهيو احكام پذي هيامور بد است. قتيحق »ميرژ«

( ي بزرگتر گفتاري از نظامهاي شوند و گفتارها خود بخشي داده م
جامعه غلبه  كي يفرهنگي ها) اند كه در هردوره بر فضاها »سكورسيد«

آنكه هرگز به ي سازند بي ها م سكورسيد نيما را ا »قيحقا«دارند. 
ها است كه  سكورسيد قي. از طرميته باشداشي آن خودآگاه سميمكان

است كه كار ي گفتاري نظامهاي  ي. قدرت نامرئميشوي مقهور قدرت م
حتا اگر  ــ نجايدر اي . كار روشنفكري تواند آنها را مرئي كندمي روشنفكر

، به كلي از انگيزه هاي اخالقي و سياسي هم نداشتهي بخشيي رها تين
 نياست. ا زيقدرت ست ،يشكناصوليت و ي به صرف پرسشگر ــ باشد بري

ي قدرت دولت ايروز  استيس ريبدون آنكه درگ ،يجاست كه كار روشنفكر
ستاند. نه تنها اصول ي را از آنها م تيكند و قطعي ها را خلع م باشد، قدرت

 ،يني(دي اعتقادي و انواع نظامها ،يسنتي رپايدي باورها ،يرسمي اعتقاد
شوند، بلكه طرز ي به پرسش گرفته مش ي مشروعيت بخ)ياخالق ،ياسيس
ي نفود آنها در  و نحوه م،يو مفاه باندر زي اصول اعتقاد نياي  يداريپد

به ي كيو از تار دهيكاو زيو نشانه شناسانه و ناخوداگاه ن كيولبسمي پهنه ها
ناسازشكار  ي هياست، سوي كار روشنفكر» خطرناك«وجه  ني. انديآي در م
   .) آن استويرانداز (ساب ورس) و بستيكونفورم ري(غ

كه معموالً جلو ي آنگاه صفات م،يبنگري به كار روشنفكر نگونهيا اگر
 كيحضور روشنفكر همچون ي و اتفاقي وجه عـَرَض د،يآي م »روشنفكر«

رسانند: روشنفكر چپ، ي را مي يا يك موجود سياسي موجود اخالق
روشنفكر  ،يروشنفكر انقالب ست،يروشنفكر ماركس ،ينيروشنفكر د

 ،يتروشنفكر سن ست،ينيروشنفكر فمروشنفكر ناراضي،  ست،يفاش
 ني. ارهيو غ ،يي عموم روشنفكر حوزه ك،يروشنفكر اورگان ،يروشنفكر حزب
ي كه انسان كياز پراتي وجهي عنيزند، ي رقم م» بدحادثه«عملكردها را 

 .ديآي در نمي به تئور بيشتر اوقات يگانه، فردي، و بيوگرافيك است و
ص داوري در خصوص خير و شر ناشي از اعمال مشخص و قدرتهاي مشخ

  .نيز از همين تجربهء عملي مي آيد
  2009ژوئن  18

*  
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  ها باقي استپرسش

 در تالشِ پاسخ به هفت پرسش؛

  در دوازده رمان» فكرانروشن«تصوير  

  

  بهروز شيدا

  
كه خواهيد خواند، اي خواهم در مورد نوشتهقبل از هر چيز اجازه مي

در مورد  آرشي هاي نشريهي پرسشچيزهايي بگويم: اين نوشته به بهانه
ي گويم به بهانهو قدرت نوشته شده است. مي» فكرانروشن«ي رابطه
- ، تا گفته باشم اين نوشته تنها پاسخ به پرسشآرشي هاي نشريهپرسش

  كنم: نين ميگيرد. در اين نوشته چرا در بر نمي آرش يهاي نشريه
 آرش يهاي نشريهكنم به هفت پرسش از پرسشنخست: تالش مي   
  كوتاهي پاسخ دهم. به

در » فكرانروشن«ي تصوير گيگونهكنم گزارشي از چهدوم: تالش مي   
سياحتنامة ها: ده رمان فارسي و دو رمان غربي به دست دهم؛ اين رمان

ي صادق ، نوشتهآقاحاجياي،  اغهالعابدين مري زين، نوشتهابراهيم بيك
ي احمد ، نوشتههاهمسايهي بهرام صادقي، ، نوشتهملكوتهدايت، 
در آنكارا باران ي هوشنگ گلشيري، ، نوشتههاي دردارآينهمحمود، 

ي جعفر مدرس ، نوشتهكليدشاهآبادي، ي حسين دولت، نوشتهباردمي
، سه پسر داشتفريدون ي رضا قاسمي، ، نوشتهچاه بابلصادقي، 
ي سيامك ، نوشتهي اشباحتهران، كوچهي عباس معروفي، نوشته

، ايشهر شيشهي آلدوس هاكسلي، ، نوشتهبوزينه و ذاتگلشيري، 
گونه است: نخست شماي كوتاهي ي پل آستر. شكلِ اين گزارش ايننوشته

د اي از رمان مورگاه خالصهي تولد رمان مورد نظر؛ آناز دوران تاريخي
ي گونگيگاه چند خط درمورد چهاي از رمان مورد نظر؛ آنگاه تكهنظر؛ آن
  در رمان مورد نظر. » فكرروشن«تصوير 

هاي هايي كوتاه به هفت پرسش از پرسشكنيم: نخست پاسخشروع مي   
  و قدرت.» فكرانروشن«ي در مورد رابطه آرش ينشريه

  
1 
  كيست؟» فكرروشن«

ن پرسش را  بايد به شكل ديگري نوشت. به جاي اين كنم ايگمان مي
يك نام » فكرروشن«فكري چيست؟ توان پرسيد: عمل روشنپرسش مي

هاي بسياري نيز است كه به هزار دليل به گروهي داده شده است. تئوري
در توضيح يا توجيه اين نام هست. تاريخي نيز در جهان دارد؛ تاريخي نيز 

توانيم يك يا چند خواهيم نه ميبگذاريم. چه نه مي ها رادر ايران. تئوري
كنيم. در چند ايستگاه » فكرروشن«تئوري را بنيان تعريف خويش از  

خواهيم بنيان تعريف كنيم؛ چه مياما، توقف مي» فكرروشن«ي تاريخ واژه
معادلي است » فكرروشن«ي خويش را بر تأويل كوتاه اين واژه بگذاريم. واژه

ي ي انگليسيو واژه  Intellectuelleيي فرانسويل واژهدر مقاب
Intellectualي ي فرانسوي. واژهIntellectuelle  در   1880هاي در سال

. در Intellectualي ي انگليسيشود. واژهكار گرفته ميهاي سياسي بهمتن
ي  بخشي از يك عبارت حقوقي است؛ عبارت حقوقي 1840هاي سال

Property Intellectualي . كه به حقوق كساني اشاره دارد كه توليد فكري
. به Intellectualي  واژه  1860هاي اند. در سالجديدي صورت داده

  ) 1ي راديكال دارند.(شود كه انديشهكساني اطالق مي
يا  Intellectuelleي ي فرانسوياما، تنها معادل واژه» فكرروشن«ي واژه   
ي كه معادلي براي واژه نيست؛Intellectual ي  ي انگليسيواژه

Intelligentsia ي نيز هست. واژهIntelligentsia  ورزان قبل از همه انديشه
ها يا كساني را كه در راه گيرد؛ جنبشروسي در قرن نوزدهم را در بر مي

ها؛ هايي چون جنبش دكابريستكردند؛ جنبشتر تالش ميجهاني به
  ) 2ون پوشكين و تورگنيف.(گاني چنويسنده

رسد: در ايران  به دوران مشروطيت مي» فكرروشن«ي ي واژهسابقه    
عبارت عصر Siecle des lumieres ينخست در برابر عبارت فرانسوي

ي گزين واژهجاي» فكرروشن«ي آيد، بعدها اما واژهمنورالفكري مي
ي داريوش آشوري، در فرهنگ علوم انساني ) در3شود.(منورالفكر مي
خوانيم: ، اما، از جمله، چنين ميIntellectual يي انگليسيمقابل واژه

را بگذاريم. » فكرروشن«ي ) نگاه به تاريخ  واژه4كار.(ورز؛ انديشهانديشه
  پرسش خود را دريابيم. 

اي تركيبي است؛ مركب واژه» فكرروشن«فكري چيست؟ عمل روشن    
ي فكر يعني ي روشن يعني چه؟ واژهي فكر. واژهواژه ي روشن واز واژه

ي روشن، از جمله، چنين چه؟  فرهنگ معين را باز كنيم. در مقابل واژه
خوانيم: تابناك، درخشان، منور، آشكار، ظاهر، جايي كه نور بدان مي

) 6خوانيم: انديشه.(ي فكر، از جمله، چنين مي) در مقابل واژه5بتابد.(
- فكري نزديك ميو واژه چه قدر ما را به تعريف عمل روشنمعناي اين د

ها را كنند. واژهها به ما كمك نميكنند؟ هيچ. معناهاي مندرج در فرهنگ
معناي خويش نزديك شويم. بار ديگر بپرسيم: كنيم؛ شايد بهمي» تأويل«

  فكري چيست؟ عمل روشن
ش. جز اين عمل فكر كردن يعني تالش براي يافتن پاسخِ يك پرس   

كنم صفت روشن آيد؟ گمان ميكار مياست؟ صفت روشن چه هنگام به
آيد كه عمل فكر كردن به پاسخ منجر شده است. كار ميتنها هنگامي به

گي به پاسخِ  يك پرسش اضافه آيد تا سه ويژهصفت روشن به ميدان مي
ه ي عملِ فكر كردن اضافگي به نتيجهكند؛ يعني صفت روشن سه ويژه

كند. كه در پاسخِ پرسش اول ترديد وارد ميي اول اينگيكند: ويژهمي
هاي جديد تبديل كه پاسخ به پرسش اول را به پرسشگي دوم اينويژه
-ها، پاسخها ـ پاسخي پرسشكه  نتايج زنجيرهي سوم اينگيكند. ويژهمي

ري يعني فككند. بنابراين عمل روشنها را از اهميت تهي ميها ـ پرسش
كه آنها؛ بيها ـ پرسشها، پاسخها ـ پاسخي پرسشآفرينش زنجيره

فكري نه از هم از پيش در ذهن باشد. عمل روشن» خواهدل«پاسخي 
ي و حوزه پاسخي؛ تنها دامنهترسد نه از بيمي» هنجارنابه«هاي پاسخ

  دهد. ها را گسترش ميپرسش
دارد: پرسشي مدام كه » گرايانهاتذ«فكري تنها يك تعريف عمل روشن   

  پذيرد. محدوديتي نمي
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  قدرت چيست؟

كنيم؟ زنيم. چرا چنين ميهاي گوناگون قدرت تفألي ميدر ميان تعريف 
تعريف «كنند به هاي گوناگون به ما كمك ميرسد تعريفچه به نظر مي

 كنيم؛ از زمين ونزديك شويم. از پنج تعريف گذر مي» ي قدرتعمومي
  آسمان.

هاي الهي، قدرت را در ي انديشهچون همهمذهب اسماعيليه، هم   
كند: قدرت يعني اعمالِ حقيقت الهي. چهارچوب قوانين آسماني تعريف مي

-ي اسماعيليان از طريقي ويژه چهره نشان ميحقيقت الهي اما، در انديشه
بايد كنار اي است كه دهد: به روايت مذهب اسماعيليه شريعت اسالم پوسته

زده شود تا جوهر حقيقت جلوه كند. تبلور اين حقيقت امام است. امام بر 
رسول برتر است، چرا كه امامت ابدي است، اما رسالت تنها در  چهارچوب 
- زماني خاص مشروعيت دارد. نخستين امام، آدمِ اول بود كه تصوير زميني

است. كمال ي آدمِ آسماني است. صورت انسان تصويري از صورت الهي 
شود. انسان قادر به شناخت خدا نيست. صورت انسان در امام متبلور مي

ي او، يعني امام، است. امام ترين صورت انسانيتنها قادر به شناخت كامل
  )7ي قدرت او كفر است.(تبلور قدرت الهي است. خروج از دايره

و تداوم را استحكام  داند كه حكومت خردافالطون قدرت را ابزاري مي  
بخشد. يعني چه؟ به روايت افالطون در وجود انسان سه نيرو وجود مي

دارند: خرد، جان، ميل. خرد بايد بر وجود انسان حكومت كند، ميل بايد 
كنترل شود، جان بايد حكومت خرد بر ميل را تضمين كند. در جهانِ 

خرد كنند: بيروني اين سه نيرو خود را در سه گروه اجتماعي متبلور مي
يابد؛ جان خود را در قامت نيروهاي خود را در قامت فيلسوفان باز مي

جا ي فاضله آنوران. مدينهنظامي؛ ميل خود را در قامت صنعتگران و پيشه
است كه فيلسوفان به مدد نيروهاي نظامي قدرت خويش را بر صنعتگران و 

  )8كنند.(وران ديكته ميپيشه
گونه قدرت را شايد بتوان در يك عبارت ايننگاه توماس هابز در مورد    

انسان براي نيل به چيزي مطلوب. چيز  تعريف كرد: قدرت يعني  امكانات
مطلوب براي انسان اما، هر چيزي نيست؛ چيزي است كه ميل او طلب 
كند. روند حركت ميل به قدرت چنين است: نخست: انسان تنها از طريق 

ها ثابت ها و نفرتآيد. دوم: ميليهايش به حركت درمها و نفرتميل
توانند بر مطلوبيت چيزي ثابت ها نمينيستند؛ به اين خاطر است كه انسان
ميرد. تا دم مرگ انسان به حيات خويش توافق كنند. سوم: ميل هرگز نمي

ها به يك اندازه وجود ندارد. از ي انساندهد. چهارم:  ميل در همهادامه مي
ي اول: انسان براي شود: نتيجهر نتيجه حاصل مياين چهار فرض چها

ي دوم: قدرت به معناي ارضاي ميل خويش به قدرت نياز دارد. نتيجه
ي سوم: قدرت يك انسان در مقابل ي يكي بر ديگري است. نتيجهبرتري

ي چهارم: ميل به قدرت جدال كند. نتيجهقدرت انسان ديگر مقاومت مي
شود. تنها راهي كه براي گريز از يگر را سبب ميدها با يكي انساندائمي

ي قدرت خويش را به ها بايد همهاين وضعيت وجود دارد اين است: انسان
دولت تفويض كنند تا به مثابه لوياتاني عظيم، به مثابه قدرتي بزرگ، 

ها را تأمين ديگر محافظت كند؛ امنيت آنها را در مقابل قدرت يكانسان
  )9كند.(
هاي وايت ژان فرانسوا ليوتار قدرت يعني تسلط يك روايت بر روايتربه   

هاي ديگر، البته، سازوكاري پيچيده دارد: ديگر. تسلط يك روايت بر روايت
كنند، ها را گوش ميخود، در مقام راوي، روايت» مردم«نخست اين كه 

نا ها، بنابراين، بر اين مبكنند. مشروعيت روايتكنند، عملي مينقل مي
) پرسش اصلي اما، اين 10شود.(شود كه كدام روايت عمل ميتعيين مي

ي نقل و است كه چه روايتي اجازه  دارد به عنوان روايت مسلط صحنه
ي زباني انجام عمل مردم را اشغال كند؟ گفتمان قدرت بر مبناي يك بازي

ن ي مصداقي كه تمايز بيي زباني سه وجه دارد: بازيشود. اين بازيمي
ي تجويزي كه تمايز بينِ عادالنه و كند. بازيصادق و كاذب را تعيين مي

ي فني كه تمايز كارآمد و ناكارآمد را كند. بازيناعادالنه را تعيين مي
هاي دموكراتيك و غير ) اين بازي در هردو سيستم11كند.(تعيين مي

يك شود. در سيستم دموكراتيك اما، ابزار تسلط دموكراتيك عمل مي
هاي ديگر است؛ در سيستم غيردموكراتيك حذف روايت كنترل روايت

  هاي ديگر.روايت

سازد. تبلورهاي قدرت را در اي در مورد قدرت نميميشل فوكو نظريه   
سنجد؛ بر هاي گوناگون تاريخي و در شرايط گوناگون اجتماعي ميدوره

ني قدرت كه قدرت متحرك است؛ يعمبناي چندين محور: محور اول آن
- هاي جامعه، از نهادي بخشهاي سياسي است در همهكرد تكنولوژيعمل

كه قدرت در چند جهت عمل هاي خُرد.  محور دوم آنهاي كالن تا نهاد
كند هم از باال به پايين. محور سوم كند؛ هم از پايين به باال عمل ميمي
توان به عمل نمي نيستند؛ يعني يك نهاد را تنهات و نهادها يكيكه قدرآن

كند؛ يعني بخش قدرت در آن نهاد تقليل داد. قدرت درون نهاد عمل مي
كه قدرت كند. محور چهارم آنكوچك يا بزرگي از نهاد را اشغال مي

اي خاص. اين اي است از روابط اجباري در زماني خاص، در جامعهمجموعه
ي شود كه طبقهي تحت سلطه اعمال نميكه قدرت تنها بر طبقهيعني اين

- كه قدرت هدفمند عمل ميگيرد. محور پنجم آنمسلط را هم در بر مي
كند، اما فاعل ندارد. يعني قدرت، از آن ميان قدرت سياسي، برمبناي 

كس آن را نيافريده است. رسد هيچنظر ميكند، اما بهمنطقي حركت مي
نش و قدرت را ديگر رابطه دارند. داكه دانش و قدرت با يكمحور ششم آن

از درون » علوم انساني«ديگر فروكاست، اما بسياري از يك توان بهنمي
- آورند و به سهم خويش به تحكيم آن كمك ميمناسبات قدرت سر بر مي

آورد؛ به وجود ميكار را بهكنند. به عنوان نمونه تركيب قدرت و دانش تبه
ي او را نيز گيكه زنده كار نه تنها عمل اواين معني كه براي توصيف تبه

ي »علوم انساني«كار توسط بايد تحليل كرد؛ از همين رو است كه فرد تبه
 )12گيرد.(شناسي، مورد تحليل قرار ميشناسي و جرمجديد، چون روان

خواند كه ي نوعي دستگاه ميكوتاه كنيم: ميشل فوكو قدرت را آفريننده
است. » ي داناييبنديصورت«ز تر امحورهاي بسيار دارد. دستگاه عمومي

ي گفتماني است، در حالي كه دستگاه ويژه» ي داناييبنديصورت«
   )13دستگاه هم گفتماني است هم غيرگفتماني.(

ي اين سخنان چيست؟ تعريف قدرت چيست؟  مخرج مشترك همه      
ي ي همهي صداها در يك صدا؛ استحالهي همهقدرت يعني استحاله

ها در يك پاسخ. قدرت ي پرسشي همهيك روايت. استحاله ها درروايت
  پذيرد.  گرايانه دارد: محدوديتي مدام كه پرسشي نميتنها يك تعريف ذات
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  ؟شودآيا قدرت تنها در قدرت سياسي متبلور مي
شود. قدرت در همه جا خير. قدرت تنها در قدرت سياسي متبلور نمي

ي دو جنس، در دانش، در فلسفه. ر رابطهجاري است. در باال، در پايين، د
ها، يابيها و ناكاميابيها، كامها و نادرستها و زيباها، درستقدرت زشت

سازد مي» نظام حقيقت«كند. قدرت ها را تعريف مياخالقيها و بياخالق
نظام ) «14تر از قدرت سياسي است.(تر و نيرومندكه بسيار  گسترده

نظام «ي ي دارد، يك ابزار القا. دو عنصر اساسيدو عنصر اصل» حقيقت
  عبارت اند از اسطوره، پاراديم. ابزار القا عبارت است از رسانه.» حقيقت

اسطوره نوعي زبان است؛ نظامي انتزاعي كه در ميان اعضاي يك گروه،     
 ) جهان اسطوره15يك جامعه، يك سرزمين، يك جهان مشترك است.(

-نمايند؛ جهان محكهان تصويرهايي كه ازلي ميها است؛ ججهان نمونه
- شود، در سينما ظاهر مي) اسطوره در ادبيات ظاهر مي16هاي سنجش.(
شود. ها ظاهر ميشود، روي جلد مجلههاي ورزشي ظاهر ميشود، در ميدان

سازد، سازد، تصوير مالكيت مشروع ميآل مياسطوره تصوير كارگر ايده
سازد، تصوير خشونت د، تصوير زن جذاب ميسازتصوير مرد آرماني مي

خواه سازد، تصوير حكومت دلسازد، تصوير اخالق پسنديده ميمجاز مي
-ها به داللتسازد. اسطورهسازد، تصوير جنون ميسازد، تصوير عقل ميمي

بخشند تا قدرت را توجيه كنند. گاني ميها معنايي همهي نشانههاي فرعي
-ها براي القاي يك مدلول؛ مدلولي كه قدرت ميدالها يعني تنوع اسطوره
  ) 17پسندد.(

ي اند. پاراديم مرزي است كه فاصلهپاراديم را مثال عالي ترجمه كرده   
قابلِ «هاي كند. پاراديم چهارچوبرا روشن مي» هنجاربهنا«و » هنجاربه«

ي ـ عملي هاي ذهنها فعاليتسازد. پاراديمقلمروهاي گوناگون را مي» قبول
ي دانش به كار ي پاراديم، نخستين بار در حوزهواژه كنند.را كنترل مي

- دانش به«چيست؟  » هنجاربهدانش «رفت. در پاسخ به اين پرسش: 
هاي يك رشته بنا يابيشود كه روي كامهايي گفته ميبه پژوهش» هنجار

http://dialogt.de/



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٢٤  103 ي آرش شماره

دانش «د. پاراديم و خوانتوان پاراديم ها را مييابياند. اين كامگذاشته شده
- هاي پذيرفتهعناصر مشترك بسيار دارند. پاراديم يعني نمونه» هنجاربه

عناصر مجاز، ها، كاربردها، ي يك رشته كه مرزهاي ممكن تئوريشده
ي مهم اين است: واقعيت كنند. نكتههاي يك پژوهش را ترسيم ميسنت

ي شود كه در اندازهمي كه واقعيت چونان تفسيرها نيست؛ خاستگاه پاراديم
) در صورت تخالف ميان تئوري و واقعيت، اين 18ها بگنجد.(قاب پاراديم

  واقعيت است كه بايد خود را با تئوري منطبق كند. 
هاي دانش دارند: با هاي اجتماعي نيز ساختاري شبيه پاراديمپاراديم    

ي نمونه ائهكنند؛ در قالب ارتعريف مشترك اهداف خود شروع به كار مي
ها و رفتارهايي را تعريف هاي اجتماعي نگاههاي انساني. پاراديمبراي فعاليت

-شوند. پاراديم» هنجاربه«شوند؛ كه بايد  كنند كه بايد انحرافي خوانده مي
ها كنند هم راه حلهاي قابلِ حل را مشخص ميهاي اجتماعي هم مسئله

برند تا ي ابزار ممكن بهره مياز همه» هنجارسازي«هاي را. تكنولوژي
ي هاهاي خود را گسترش دهند. تكنولوژيها و كنترلبينيي پيشدامنه

-بهنا«كنند؛ كه اما، تنها هنجارها را برپا يا تعريف نمي» هنجارسازبه«
ي كنترل را تقويت سازند تا تكنولوژيقابل كنترل نيز مي» هايهنجاري

  ) 19كنند.(
هاي كه خود را به عنوان نشانهها اما، براي ايناسطورهها و پاراديم   

ها ها هستند. رسانهگاني كنند بيش از هر چيز نيازمند رسانهحقيقت همه
را از طريق » خواهواقعيت دل«دهند، وسو ميسازند، پيام را سمتپيام را مي

 گان،ها، گزينش مصاحبه شوندهها، لحني دوربينسخن كارشناسان، زاويه
ها، انتخاب الگوها، تعيين گزينش نوع خبر، انتخاب موضوع مناظره

ها بر مبناي نوعي حضور كنند. رسانهها خلق ميسرنوشت قهرمانان سريال
ي چيزي كه بايد؛ غيابِ وسيع كنند؛ حضورِ انفجاريو غياب عمل مي

را  خواهد پيام رسانهكه قدرت مسلط مي چيزي كه نبايد. حضور چيزي
   )20را.(» واقعيت«زد؛ غياب چيزي كه نبايد برجسته شود، تصويري از سامي

پراكند ها را ميها و اسطورهها، از جمله، پاراديمقدرت از  طريق رسانه   
ميل قدرت را به صورت » نظام حقيقت«گاه را بسازد. آن» نظام حقيقت«تا 

ي استبدادي هاكند؛ در نظامگاني ميها همهي حوزهميلِ عمومي در همه
  هاي دمكراتيك به شكلي ديگر. به شكلي؛ در نظام

كند، آفريند، شكنجه ميهاي ديكتاتوري قدرت ترس عريان ميدر نظام   
- دهد.  به ضرب دشنه و تازيانه سينه سپر ميتن را آماج خشونت قرار مي

هاي دموكراتيك قدرت بر مبناي كند تا منحرفان پراكنده شوند. در نظام
شمارد، ي خصوصي را محترم ميكند، حريم حوزهنامرئي عمل مي كنترل

ها و ) به سالحِ اسطوره21گيرد؛(كند. ذهن را هدف ميتن را رها مي
  ها.پاراديم
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  ي مشروع وجود دارد؟آيا قدرت سياسي

-هاي سياسي به اشكال گوناگون مشروعيت خويش را تعريف ميقدرت
پذيران. بين مداران و قدرتقدرت و قدرتي كنند؛ بر مبناي نقش يا وظيفه

هاي گوناگون مشروعيت قدرت سياسي، البته، تفاوت بسيار است. از تعريف
- اي از قدرتهاي سياسي مشروع تر اند؛ پارهاي از قدرتچشم سوم  پاره

هاي مشروعيت قدرت يك از تعريفتر. در هيچهاي سياسي بسيار مشروع
بحث نيست. يك كتاب را باز كنيم. به  سياسي اما، سرشت قدرت موضوع

عنوان نمونه سه تعريف متفاوت از مشروعيت قدرت سياسي را در چند خط 
  خالصه كنيم. 

ي مشروع قدرتي است كه بتواند به روايت ماكياولي، قدرت سياسي   
طبيعت بد انسان را به فضيلت تبديل كند. در اين راه، مشروعيت قدرت 

ي است: ميلِ به شكوه از سوي شهريار و ترس از سياسي بر دوستون متك
  )22شهريار از سوي مردم.(

ي مشروع قدرتي است كه بتواند به روايت ژان ژاك روسو قدرت سياسي 
اي عقالني طبيعت نيك انسان را به او برگرداند. ي جامعهبر مبناي برپايي

در اين راه، مشروعيت قدرت سياسي بر دو ستون متكي است: قدرت 
ي مردم كه ي فرديي عمومي است و ارادهي ارادهسياسي كه نماينده

  )23يابند.(ي خويش ميي فرديي عمومي را تبلور ارادهاراده

    

  

  
  

 
-ي مشروع قدرتي است كه  طبقهبه روايت كارل ماركس قدرت سياسي 

داري ي سرمايهاي كه در مناسبات توليديي كارگرِ براي خود، يعني طبقه
دهد. در اين راه، مشروعيت ي طبقاتي رسيده است، تشكيل ميآگاهيبه 

ي قدرت سياسي بر دو ستون متكي است:  قدرت سياسي كه نماينده
كه تبلور حقانيت تاريخي » مردم«حقانيت تاريخي است و آن بخش از 

  )24شوند.(پنداشته مي
- ياسيقدرت س» مشروعيت«تعريف » فكرروشن«ي قدرت و در رابطه     

ي مجاز پرسش در ترديد حوزهكند. بيي نقش را بازي نميي حاكم همه
تر تر است، يا بسيار گستردههاي سياسي گستردهاي از قدرتقلمرو پاره

است. پرسش اما اين است: در تعارض بين محدوديت قلمرو قدرت سياسي، 
فكري، آيا مرز محدوديت هر جا كه باشد، و نامحدوديت عمل روشن

آن » مشروعيت«ي تواند قلمرو قدرت سياسي را، به بهانهمي» فكروشنر«
قدر مشروع نيست اي آنبرگزيند؟ پاسخ اين است: خير! هيچ قدرت سياسي

ي فكري را به بهانهجاري در عمل روشنكه بتوان راه پرسشِ هميشه
  آن بر خود و ديگري بست.  » مصلحت«
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را » فكرانروشن»ستقالل آيا عضويت در حزب يا گروه سياسي ا
  كند؟دار نميخدشه

توان گفت مگر همان: هرنوع در  پاسخ اين پرسش نيز چيزي نمي 
كه هر جا  فكري در تعارض است. اين يعني اينبا عمل روشن» قدرتي«

كند، يعني هر جا راه بر را بازتوليد » قدرت«يك حزب يا گروه سياسي ذات 
فكري در تعارض است. كمي ل روشننامحدوديت پرسش ببندد، با عم

  تر بگويم: شاعرانه
فكري قلمرو پرسش. قلمرو قدرت قلمرو پاسخ است. قلمرو عمل روشن   

-هر پرسشي كه در قلمرو قدرت  پاسخ داده شود، در قلمرو عمل روشن
حق » تو«پوشد. قلمرو قدرت يعني مسند فكري بار ديگر لباسِ پرسش مي

فكري يعني تعريف مسند چيست؟ تعريف شناست. قلمرو عمل رو» من«
ي حقانيت دارد. بذر سبزسايه» من«حق چيست؟ قلمرو قدرت يعني باغ 

سايه فكري يعني باغ كدام است؟ بذر چه رنگ است؟ سبزقلمرو عمل روشن
  )25كجا است؟(
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-گونه ميهاي جهاني چهايراني را با قدرت» فكرانروشن«ي رابطه
  توان ارزيابي كرد؟

هاي جهاني، البته، ايراني با قدرت» فكرانروشن«ي نخست اين كه همه 
-روشن«ي آن يك نوع رابطه ندارند. پس شايد منظور سازوكارِ رابطه

اند يا هاي جهاني را  پذيرفتهقدرت»  نظام حقيقت«است كه » فكراني
هاي كه بايد پرسيد: منظور از قدرتاند. دوم اينكنند كه پذيرفتهوانمود مي

رسد اين باشد: منظور از جهاني چيست؟ پاسخ اين پرسش به نظر مي
ي قدرت مسلط در غرب است. حاال همه» حقيقت نظام«هاي جهاني قدرت

ايراني » فكرانروشن«ي گونه بازنوشت: سازوكارِ رابطهتوان اينپرسش را مي
 كننداند يا وانمود ميدر جهان غرب را پذيرفته» نظام حقيقت«كه 

  چيست؟» نظام«اند با اين پذيرفته
توان در پاسخ به اين پرسش گفت اين است: اي كه مينخستين نكته    

در » نظام حقيقت«فكران ديگري كه ي روشندرست مثل سازوكارِ رابطه
اند: كنترل روح بر كنند پذيرفتهاند يا وانمود ميجهان غرب را پذيرفته

ها و ها. باطني كردن اسطورهاراديمها و پمبناي باطني كردن اسطوره
- يابي، تعيين بهاي انديشه، ترس از طردشدهها بر مبناي تعريف كامپاراديم

) قدرت 26ي(بانيگان؛ فرورفتن در قالبي كه نظام ديدهي نخبهگي از حلقه
  پسندد. مي

در جهان  قدرت» نظام حقيقت«اي كه ايراني» فكرانروشن«در ميان    
ي نخست گيخورد. ويژهگي نيز به چشم مياند، دو ويژهذيرفتهغرب را پ

ايراني، خود را در » فكرانروشن«اي از سرشت آن ديگري است كه پاره
ي اسالمي. سرشت كنند؛ يعني سرشت جمهوريتناقض با آن تعريف مي

ايراني » فكرانروشن«شود كه بسياري از ي اسالمي سبب ميجمهوري
در جهان غرب را زير پوشش به » نظام حقيقت«اي هپذيرش محدوديت

ي اسالمي جمهوري» نظام حقيقت«هاي عريانِ پرسش گرفتن تباهي
» فكرانروشن«ي ي دوم حضور گستردهگيبپوشانند يا پيچيده كنند. ويژه

هاي غربي است؛ اين حضور، چه در قالب كارگزار، چه در ايراني در رسانه
فكران ايراني، در بسياري موارد، زبان و ت روشنقالب مهمان، سبب شده اس

ي قدرت را در خويش باطني كنند، بپراكنند، آرماني نگاه محدودكننده
  كنند. 

 
7  

گونه ي اسالمي را چهايراني با جمهوري» فكرانروشن«ي رابطه
  توان ارزيابي كرد؟مي

راني  با اي» فكرانروشن«ي جا نيز بايد گفت روشن است كه همهدر اين 
جا نيز بايد پرسش اين ي اسالمي يك نوع رابطه ندارند. پس اينجمهوري

- جمهوري» نظام حقيقت«ايراني كه » فكرانروشن«ي باشد: سازوكارِ رابطه
» نظام«اند، با اين كنند پذيرفتهاند يا وانمود ميي اسالمي را پذيرفته

، ميل به »قدرت« گي بهچيست؟ پاسخ شايد اين است: ترس، نياز، آلوده
ي اسالمي بر مبناي جمهوري» نظام حقيقت«، باطني كردن لزومِ »قدرت«

نظام «باورهاي ايدئولوژيك، در تقابل با آن ديگري؛ يعني در تقابل با 
  در جهان غرب. » حقيقت

در دوازده » فكرانروشن«ها بگذريم. به تصوير ها و پاسخاز پرسش   
: يا سياحتنامة ابراهيم بيكدر » فكرشنرو«رمان بنگريم. نخست تصوير 

  بالي تعصب او در دوران مشروطيت.
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ي شمسي آغاز  هجري 1284آذرماه سال  20جنبش مشروطيت، در 
ها پيش از اين آغاز شده بود. هفده بازرگان به شد؛ در پي دوراني كه سال

چند  ي قند.تهران فراخوانده شدند؛ به جرم گراني» يرانيي حكماداره«
هاشم قندي، گان سيدشدهها به فلك بسته شدند. در ميان فلكتن از آن

نام، نيز بود. اين ماجرا بسياري را سخت خشمگين كرد. گروهي، تاجرِ خوش
ي سيدعبداله بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي به اعتراض به گيبه سركرده

ن، از كنندگاهاي نخستين هجرتعبدالعظيم هجرت كردند. خواستشاه
ي رانيالدوله از حكمخانه، عزل عالءي عدالتجمله، چنين بودند: برپايي

) 27ي گمرك و ماليه.(تهران، عزل مسيو نوز بلژيكي از رياست اداره

هاي متحصنين را پذيرفت. متحصنين به تهران شاه خواست مظفرالدين
هاي تالدوله، حاكم مستبد تهران، اما، از اجابت خواسبازگشتند. عين

متحصنين خودداري كرد. عبداله بهبهاني و محمد طباطبايي بار ديگر براي 
راه بسياري؛ اين بار به سوي قم. در بين همتحصن از تهران خارج شدند؛ به

نيز وجود داشت. فرمان » دارالشورا«هاي متحصنين خواست افتتاح خواست
ي ريهج 1285مردادماه سال  14مشروطيت سرانجام صادر شد؛ در 

شاه در فرمان خود، از جمله، بر شاه. مظفرالدينشمسي؛ توسط مظفرالدين
 اجراي قوانين اسالم تأكيد كرده بود. 

ي ي مجلس شورا، پس از انتخاباتي كه در فاصلهنخستين جلسه   
مهرماه سال  14مهرماه صورت گرفت، در روز  8شهريورماه تا  24روزهاي 

-شاه، برگزار شد. مظفرالدينحضور مظفرالديندر تاالر گلستان، در  1285
شاه بر تخت درگذشت. پس از او محمدعلي 1285ماه سال دي 17شاه در 

 1سلطنت نشست؛ كه هرگز مشروطيت را برنتافت. نيروهاي دولتي در 
  مجلس شوراي ملي را به توپ بستند.  1286تيرماه سال 

ي بريتبريز به ره مشروطه خواهان اما، از پاي ننشستند؛ نخست در   
-ستارخان و باقرخان؛ سپس در شهرهاي ديگر؛ از آن ميان در گيالن، به ره

ي سردار اسعد بختياري. بريي سپهدارتنكابني، در بختياري، به رهبري
خواهان به سوي تهران حركت كردند؛ از شب چيزي نگذشت كه مشروطه

شاه به . محمدعلي1288تيرماه سال  25تيرماه  تا روز جمعه  22شنبه سه
سفارت روسيه پناهنده شد. دوران مشروطيت پايان يافت. انقالب 

      ) 28مشروطيت پيروز شد.(
، كه در سال سياحتنامة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب اوجلد اول 

نوشته شده است، ماجراي سفر ابراهيم بيك است به ايران در دوران  1274
دوست، مسلمان؛ رگان جواني است وطنشاه. ابراهيم بيك بازناصرالدين

االصل كه پنجاه سال پيش از اين به مصر آذربايجاني فرزند بازرگاني
مهاجرت كرده است. پدر ابراهيم بيك چنان عاشق ايران بوده است كه در 

اي به عربي سخن نگفته است. اش در مصر حتا كلمهتمامِ دوران اقامت
خويش از دست داده است. پدر هنگام گي پدر ابراهيم بيك در بيست ساله

ي خويش به سياحت بگذراند. مرگ به او وصيت كرده است كه جواني
ي ميرزا يوسف، يارِ قديمي راهكند: به همابراهيم بيك وصيت پدر اجابت مي
كند. در ايران اما جز تباهي و سياهي پدر، سفر به سوي ايران آغاز مي

-، علماي جاهل، مردم نادان. تنها دلكفايتمردان بيبيند؛ دولتنمي
-دوست خردمندي است كه شخص محترم ميي او، مالقات با ايرانخوشي

  خوانندش. 
او از سياحتنامة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب  اي از رماندر گوشه   

خالصه، بقا و دوام هر دولتي «خوانيم: زبان شخص محترم چنين مي
بر دو قسم است: عقلي، و  بسته بحسن سياست است. و آن نيز

شرعي. آنچه عقليست عبارت از حكمت عملي است. آنرا سياست 
ملوك گويند. سياست شرعي عبارت از تبعيت باحكام الهيه و انقياد 

 )29»(باوامر شريعت نبويه است.
سياحتنامة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب در  » فكرروشن«اين تكه تصوير    
، سياحتنامة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب اود: در كنرا چنين منعكس مياو 
ي ديگري ايستد، تا قدرت سياسيدر مقابل قدرت سياسي مي» فكرروشن«

سويي برود كه  عقل بايد به آواي شريعت بياميزد تا دولت به  :نهاد كندپيش
- روشن«كنند؛ به سوي رستگاري. تصوير نيت توصيه ميانديشمندان پرحسن

فكر روشن«چنين است: امة ابراهيم بيك: يا بالي تعصب او سياحتن» فكر
ي اسالم و عقلِ مدرن گيخويش را در آميخته» نظام حقيقت«كه » سياسي

  يافته است؛ در  پيوند آسمان و زمين.
  .آقاحاجيدر رمان دوم خود بنگريم: » فكرروشن«به تصوير     
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ابر حكومت سه نيروي سياسي در بر 1320 -1332هاي  در سال
غريب دادند:  ايگيمحمدرضاشاه ايستادند؛ جدال بر سر قدرت را پيچيده

  ) 30ي ملي، نيروهاي اسالمي.(حزب توده، جبهه
ي اين حزب خواست يك جبهه باشد. برنامهحزب توده در آغاز مي   

هايي كه حزب توده را تشكيل داده مخرج مشتركي بود از خواست گروه
ي اقتصاد سياسي، گسترش ي پارلماني، بازسازيموكراسيبودند: استقرار د
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خواست يك جبهه باشد، ) حزب توده مي31رفاه عمومي، عدالت اجتماعي.(
-اما نزديكي به اتحاد جماهير شوروي، كه اردوگاه سوسياليسم محسوب مي

ي زيادي را تحمل كند هم به هاي درونيشد، سبب شد كه هم درگيري
ها يستي مهر بخورد. حزب توده در اين سالعنوان يك نيروي كمون

ماجراهاي بسياري از سر گذراند؛ از آن ميان: ماجراي نفت شمال، ماجراي 
ي قوام، انشعاب خليل خيزش حزب دموكرات آذربايجان، شركت در كابينه

  اش، سوءقصد به جان محمدرضاشاه پهلوي.ملكي و ياران
صورت  1327ماه سال بهمن 15سوءقصد به جان محمدرضا شاه در   

گرفت؛ هنگام بازديد او از دانشگاه تهران؛ توسط مرد جواني به نام  به ناصر 
) 32فخرآرايي كه چندين گلوله به طرف محمدرضا شاه شليك كرد.(

ضارب، پيش از آن كه شناسايي شود، توسط محافظان محمدرضاشاه كشته 
ي ي اسالميروزنامه ي او اما، نشان داد كه خبرنگارشد. مدارك شناسايي

نگاران، وابسته به حزب توده، ي روزنامهبوده و مبلغي نيز به اتحاديه پرچم
ماه چهارده بهمن 15ي اين سوءقصد در شب ) به بهانه33پرداخته است.(

گير ي دستگير شدند. محاكمهبران حزب توده دستنفر از اعضاء و ره
تا ده سال زندان محكوم شدند.  گان خيلي زود آغاز شد؛ متهمين به دوشده

آذرماه سالِ  24دو سال بعد اما، همه، از زندان قصر گريختند؛ در 
1329).34 (  
سقوط حزب توده پس از سوءقصد به جان شاه آغاز شد. نقش حزب       

  ي ملي.شدني نبود؛ درست مثل نقشِ جبههتوده اما، از تاريخ پاك
يل شد. در انتخابات مجلس ملي گرد محمد مصدق تشكي جبهه   

ي تالش خويش را به كار برد تا  از ورود شانزدهم، هيئت حاكمه همه
گان نمايندگان مخالف دربار به مجلس جلوگيري كند. بيست تن از نماينده

ماه سال  ها اعتراض داشتند، در بهمنمجلس، كه نسبت به اين مداخله
  ) 35ي ملي.(تشكيالتي بنيان گذاشتند؛ با نام جبهه 1328
اهللا كاشاني، فداييان هاي اسالمي دو محور عمده داشتند: آيتگروه      

اهللا كاشاني از مجتهدين بزرگ تهران بود. كاشاني پس از تصرف اسالم. آيت
النهرين توسط انگلستان به بصره تبعيد شده بود، اما سر راه تبعيد خود بين

، به 1304رسانده بود. در سال را از كشتي به دريا انداخته و به تهران 
ي رضاخان رأي مثبت داده ي مجلس موسسان،  به پادشاهيعنوان نماينده

بود. در دوران رضاشاه فعاليتي نداشت. در جريان ملي شدن نفت اما، تا 
 30) هم او بود كه در تظاهرات 36ها در كنار محمد مصدق ايستاد.(مدت

مصدق به قدرت منجر شد، نقش ، كه به بازگشت دكتر 1331تيرماه سال 
هاي اهللا كاشاني مخالف سرسخت سياست) آيت37اصلي را بازي كرد.(

انگلستان بود. به مرور اما، چنان از محمد مصدق فاصله گرفت كه در 
  در كنار دربار ايستاد. 1332مردادماه سال  28كوتاي 

ي؛ خواهان ي نواب صفوبريفداييان اسالم گروهي بنيادگرا بودند؛ به ره   
ها بود. آن» ضد اسالم«هاي ها ترور شخصيتحكومتي اسالمي. تاكتيك آن
آرا را كشتند؛ به جانِ حسين هژير، سرلشگر رزمسيد احمد كسروي، عبدل

، پس از 1335بران اين گروه در سال حسين فاطمي سوءقصد كردند. ره
پرده ي آتش سسوءقصد به جان حسين عالء، نخست وزير وقت، به جوخه

  ) 38شدند.(
نوشته شده است، سرگذشت يك  1324، كه در سال حاجي آقا   

-تمامي نماد كهنهي بازاري است در دوران رضا شاه. حاجي تراب بهحاجي
گي است. نماد آميزش سنت اسالمي و تجدد سركوبگر؛ پيرمردي مريض، 

يش گو، نوكرصفت؛ محتكري كه تنها به سود خوانداز، دروغحقير، پشت هم
گذرد. ي يك خانه ميدر هشتي حاجي آقاكند. بخشِ بزرگي از فكر مي

هاي مختلف اجتماعي را گان گروهنشيند، نمايندهحاجي در اين هشتي مي
-دهد، به اشكال مختلف صحبت ميپذيرد، هزار چهره از خود نشان ميمي

دار است، قاچاقچي است،  استبداد كند. حاجي مالك است، كارخانه
خواهد داند، ميومرج ميكند، آزادي را عامل هرجاهي را ستايش ميرضاش

آيد، شاعري وكيل مجلس شود. يكي از كساني كه به ديدار حاج آقا مي
  نوازد.ي فرياد ميالحق. هم او است كه حاجي را با تازيانهاست به نام منادي

و الحق خطاب به حاجي، كه از ا، مناديآقاحاجياي از در گوشه   
درين «[...] گويد: است شعري در مدح او بنويسد، چنين مي خواسته

پسند كه شما رجل پرور و رجالهنواز سفلهمحيط پست احمق
ها و برجستة آن هستيد و زندگي را مطابق حرس و طمع و پستي

كنيد، من درين ايد و از آن حمايت ميحماقت خودتان درست كرده
ل شما درست شده نميتوانم منشأ اثر جامعه كه بفراخور زندگي امثا

باشم، وجودم عاطل و باطل است، چون شاعرهاي شما هم بايد مثل 
خودتان باشند. اما افتخار ميكنم در اين چاهك خال كه بقول 

دزدها و طرارها و  ايد و همه چيز با سنگخودتان درست كرده
ده ها سنجيده ميشود و لغات مفهوم و معاني خود را گم كرجاسوس

ام. توي اين چاهك فقط شماها حق داريد كه درين چاهك هيچكاره
بخوريد و كلفت بشويد. اين چاهك بشما ارزاني! اما من محكومم كه 
از گند شماها خفه بشوم. آيا شاعر گدا و متملق است يا شماها كه 

كنيد و كاله مردم را برميداريد و دائماً دنبال جامعه موس موس مي
  كنيد؟ يبي از آنها گدائي ميفربوسيلة عوام

     [...]  

[...] تو وجودت دشنام ببشريت است، نبايد هم كه معني شعر را    
بداني اگر ميدانستي غريب بود. تو هيچوقت در زندگي زيبايي 
نداشتي و نديدي و اگر هم ديدي سرت نشده [...] من ديگر حرفة 

زندگي من از بين شاعري را طالق دادم، بزرگترين عاليترين شعر در 
  )39»(بردن تو و امثال تست [...]

كند: را چنين منعكس ميآقا حاجيدر » فكرروشن«اين تكه تصوير    
ايستد كه در راه مي» نظام حقيقتي«در مقابل » فكرروشن«آقا حاجيدر  

-روشن«گيرد. ي طبقات فرادست اسالم را نيز به خدمت ميتوجيه سلطه
كند تا سياسي قرباني مي» قدرت«را  در راه مبارزه با آقا  هنر حاجي» فكر

-حاجي» فكرروشن«پاسخ خويش را در ساخت جهاني ديگر بيابد. تصوير 
خويش را در » نظام حقيقت«كه  سياسي» فكرروشن«چنين است:  آقا

  عادالنه. » فرداي«ي ي چپ يافته است؛ در كرشمهروايتي از انديشه
  .ملكوتدر رمان سوم خود بنگريم: » فكرروشن«به تصوير    
  

10 
را شايد بتوان  1332 -1341هاي ي ايران در سالي حوادث سياسيهمه 

با دولت  در دو عبارت خالصه كرد: سركوب نيروهاي اپوزيسيون، نزديكي
، 1332مرداماه سال   28ي كودتاي ي آمريكا. پس از پيروزياياالت متحده

ان اسالم هر سه سركوب شدند. بيش از هر ي ملي، فداييحزب توده، جبهه
  را به درد آورد.» آرزومندان«و سركوب حزب توده، دلِ » تسليم«چيز اما، 

بران حزب توده در مقابلِ سركوب چندان مقاومتي نشان ندادند. ره   
-محمد بهرامي، دبيركل حزب، در همان روزهاي نخست در زندان ندامت

بران حزب، ده سال در زندان ي، يكي از رهنامه نوشت؛ آزاد شد. مرتضي يزد
داران رژيم محمدرضا شاه پيوست. بسياري از به سر برد. سپس  به طرف

بران در ميان ي رهبران حزب نيز به خارج گريختند. سست عنصريره
» هايآرمان«اي بر هاي متفاوتي برانگيخت، پارهاعضاي حزب واكنش

ها نوشتند. سازمان نامهاما، ندامت تريي بزرگخويش پاي فشردند، پاره
ي حزب نيز نيز قلع و قمع شد؛ گروهي اعدام شدند؛ گروهي به افسري
مدت محكوم. اندكي نيز به هوادارانِ رژيم پيوستند. خسرو هاي بلندزندان

گير دست 1338ي حزب نيز سرانجام در سال »اياسطوره«ي روزبه، چهره
  ) 40شد؛ اعدام شد.(

-محمد مصدق نيز مصون نماندند. بخش بزرگي از وزيران و همياران    
گان مجلس، چند تن از نيروهاي نظامي كاران دولت، جمعي از نماينده

اي به تبعيد. در ميان اي به زندان محكوم شدند؛ پارهگير شدند. پارهدست
ي اعضاي جبهه اما، سرنوشت دو تن، محمد مصدق، حسين فاطمي، همه

  او، معناي ديگري داشت.ي وزير خارجه
و  1332ماه سال آبان 17ي دادگاه محمد مصدق در اولين جلسه   

) محمد 41آذرماه همان سال تشكيل شد.( 30ي دادگاه او در آخرين جلسه
ي رژيم خواند؛ كودتا را وزيرِ قانونيمصدق، در دادگاه، خود را نخست

ه سال زندان محكوم ) محمد مصدق به س42گان.(اي از طرف بيگانهتوطئه
گير شد. او را به دست 1332اسفندماه سال  22شد. حسين فاطمي، شنبه 

هايي بعد او را از ساختمان شهرباني بيرون ساختمان شهرباني بردند؛ ساعت
  كشيدند؛ از آن ي انتقال به زندان. گروهي  انتظار او را ميآوردند؛ به بهانه
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ند، اما خواهرش خود را روي او ميان شعبان جعفري. او را با چاقو زد
) بعدها شعبان جعفري اعتراف كرد كه حسين 43انداخت؛ او را نجات داد.(

  )44فاطمي را زده است؛ اما نه با چاقو.(
ي روزافزون ايران به اياالت متحده آمريكا گيآغاز وابسته روز كودتا، زمان 

ي هاي اياالت متحدهاهترين پايگمهمنيز بود. ارتش و نهادهاي امنيتي 
را شايد بتوان روز آغاز نقشِ  1332آذرماه سال  16)  45آمريكا بودند.(

جويي خواند. در آن روز در نيروهاي ارتشي در سركوب جنبش دانش
جو اعتراض به سفر نيكسون به ايران تظاهراتي برپا شد كه در آن سه دانش

  )46احمد قندچي.( نيا، مهدي شريعت رضوي،كشته شدند: مصطفي بزرگ
شش فصل دارد: دو  نوشته شده است، 1340، كه در سال ملكوت    

فصلِ اول زير . فصل از منظر اول شخص؛ چهار فصل از منظر سوم شخص
، فصل گويداكنون او سخن مي ، فصل دوم زير عنوانِحلول جنعنوانِ 

پيش از ، آخرين ديدار، فصل چهارم زير عنوانِ 13سوم زير عنوانِ 
، فصل آخرين گفتگو، پيش از صبحدم، فصل پنجم زير عنوانِ بحدمص

در شبي مهتابي آقاي مودت و نوشته شده است.  زمينششم زيرِ عنوان 
خواري مشغول اند كه جن در زاري به مياش در چمنسه تن از دوستان

رسانند كند. دوستان آقاي مودت او را به شهر ميتن آقاي مودت حلول مي
ي جوانِ برند. يكي از دوستانِ او منشيلجه نزد دكتر حاتم ميو براي معا

انديشد، سومي جويي ميدلي است، ديگري مردي فربه كه تنها به لذتساده
نگري دارد. شايع است كه دكتر حاتم هرسال مردي مرموز كه توان آينده

 اش صابوني بدنكشد و از چربيكند، او را مياي استخدام ميشاگرد تازه
سازد. او در مطبِ خويش بيماري به نامِ م.ل دارد كه از شهرِ ديگري مي

ي اش قطع شود. منشيآمده است و مايل است كه آخرين عضو سالمِ بدن
جوان كه حاضر به همه نوع فداكاري است، زني به نامِ ملكوت دارد كه 

ت كه وار عاشقِ او است. دكتر حاتم هم زني به نامِ ملكوت داشته اسديوانه
به دليلِ مسموميت درگذشته است. دكتر حاتم جن را از تنِ آقاي مودت 

- ها قول ميكند و به آناش آمپولي تزريق ميكند، اما به دوستانخارج مي
  دهد كه اين آمپول روزِ بعد تأثيرِ شفابخش خود را نشان خواهد داد.

او  شنويم.سرگذشت م.ل را از زبان خودش مي و سوم در فصلِ دوم  
كارش را خودش الل كرده كند كه خدمتكاري الل دارد و تصور ميخدمت

 سرگذشت دكتر حاتم را  چهارم و پسرِ خود را نيز كشته است. در فصلِ
كه از آن  خوانيم. او چندين زن داشته، همه را كشته و اينك پيشمي

اه گكشد. آنسرش و نيز م. ل را ميمطبِ خويش را ترك كند، آخرين هم
خبر  ي جوان و مرد چاق نشيرود و به مي شهر ميبا جيپي به حاشيه

زودي خواهند مرد. ها بهها زده سمي بوده و آندهد كه آمپولي كه به آنمي
  مودت و  مرد مرموز زنده خواهند ماند.

  منشي جوان گفت:«خوانيم: چنين مي ملكوتاي از در گوشه   

[...]  

ودم كه مرگ خواهد آمد؟ سالها به خوبي ـ چرا تا كنون نفهميده ب 
كار كردم و حرف زدم و راه رفتم، زندگي معتدل و پاكي داشتم، مال 

كسي را نخوردم و به همه كمك رساندم. اما احمق بودم: در تمام آن 
كردم و به خيال سالها كه من مثل معصومان و مقدسان زندگي مي

- ت خود را فريب ميخود نمونة كامل يك فرد انساني بودم در حقيق
- اي بيش نبودم، زيرا براي هيچزدم و احمق بيچارهدادم و گول مي
دراندم. اگر جز اين بود چرا بايد كشيدم و يخه ميوپوچ زحمت مي

بايست محكوم به مرگي اين سرنوشت كثيف دچار بشوم؟ چرا ميبه
-باشم كه ماية خنده و شوخي است؟ درست مثل مرگ حيواني بي

  )47(.»لهزبان و اب
 كند: دررا چنين منعكس مي ملكوتدر » فكرروشن«اين تكه تصوير    

-اشاره مي» نظام حقيقتي«به ملكوت مرده است. » فكرروشن« ملكوت
- روشن«ي ترس و طمع گي را عمومي كرده است. به ياريزدهكند كه جن

ي وجودش را جن تسخير كرده را كشته است. مودت كه همه» فكري
سري ي جوانِ ساده دل كه در خانه معشوق ـ همماند. منشيه مياست، زند

داند ميرد. گرچه خود ميبه نامِ ملكوت دارد، با سم آمپول دكتر حاتم مي
اي ندارد. جهان ديگر جاي كه حتا اگر از اين سم برهد، جز خودكشي چاره

كه او آرزو دارد، ممكن نيست. تصوير » ايگونهملكوت«او نيست. جهان 
خيال جز مرگ خوش» فكرروشن«چنين است:  ملكوتدر »  فكرروشن«

  راه گريزي ندارد. 
  .هاهمسايهدر رمان چهارم خود بنگريم: » فكرروشن«به تصوير    
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رخ دادند، از  1342 - 1357هاي اي كه در سالدر ميان حوادث سياسي   
ي به اسالمي كننده داشتند: آغاز نهضتجمله، اين حوادث اهميتي تعيين

اي چون نهضت آزادي، هاي اسالمياهللا خميني، تولد گروهي روحبريره
  هاي فدايي خلق. مجاهدين خلق، تأسيس سازمان چريك

هاي ايالتي و ي انجمناهللا خميني با اعتراض به اليحهحركت روح   
اي ، در اعالميه1341ماه سال بهمن 2گاه در ) آن48واليتي آغاز شد.(

اختالف ميان  1342را تحريم كرد. از آغاز سال » فراندوم انقالب سفيدر«
 1342ماه سال فروردين 2و حكومت شدت پيدا كرد. » ي روحانيتجامعه«

ي قم، حمله كردند. تعدادي از طالب فيضيهي مأموران رژيم به مدرسه
 )49اي اين عمل را محكوم كرد.(اهللا خميني طي اعالميهكشته شدند. روح

ي فيضيه نيز، به مناسبت روز عاشورا، در مدرسه 1342خردادماه  13در   
  ) 50راني كرد و به محمدرضاشاه حمله.(سخن
گير شد. در اهللا خميني دستروح 1342خردادماه سال  15شب نيمه   

ي او تظاهرات بزرگي در تهران و بسياري از گيرياعتراض به دست
گان در تهران به ايستگاه راديو كنندهراتشهرهاي ايران برگزار شد. تظاه

حمله كردند. تعدادي اتوبوس و كاميون دولتي به آتش كشيده شدند. 
  گان آتش گشود. پليس به روي تظاهركننده

دولت  1342ماه سال اهللا خميني ادامه داشت. در فروردينماجراي روح   
ظاميان آمريكايي در ي آمريكا از رژيم ايران تقاضا كرده بود ناياالت متحده

ايران در ايران از تعقيب جزايي در ايران مصون باشند. اين اليحه در 
) 51در مجلس شوراي ملي تصويب شد.( 1343ماه مهر سال  21ي جلسه
ي مفصل رانيدر يك سخن 1343ماه سال آبان 4اهللا خميني، در آيت

اهللا ) آيت52د.(ي آمريكا خواني اياالت متحدهنشاندهمحمدرضاشاه را دست
جا ، به تركيه تبعيد شد، از آن1343آبان ماه سال  13خميني، نيمه شب 

  به نجف رفت، تا چهارده سال بعد برنگشت. جنبش اسالمي جان گرفته بود.
-) ره53تشكيل شد.( 1340ماه سال ارديبهشت 27نهضت آزادي در    

گير شدند. دست» رفراندوم انقالب سفيد«بران نهضت آزادي در جريان 
-تشكيل شد. محاكمه 1342مهرماه سال  30ي دادگاه بدوي اولين جلسه

اهللا گان عبارت بودند از: مهندس مهدي بازرگان، يداهللا سحابي، آيتشونده
اهللا سحابي، دكتر عباس شيباني، احمد سيدمحمد طالقاني، مهندس عزت

پرويز  حاج علي بابايي، مهندس ابوالفضل حكيمي، سيد مهدي جعفري،
ي سران نهضت آزادي بسيار ي محاكمه) روند قضايي54منش(عدالت

ي تجديد نظر، احكام متهمين را به پرسروصدا بود. سرانجام دادگاه نظامي
  ) 55ده تا يك سال زندان محكوم كرد.(

تشكيل شد؛ توسط سه تن از  1344سازمان مجاهدين خلق در سال    
-ژاد، سعيد محسن، علي اصغر بديعن: محمد حنيفاعضاي نهضت آزادي
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) سازمان مجاهدين خلق نگاه خود به ماركسيسم را چنين اعالم 56زادگان.(
-ي اجتماعي، بهگوييم نه، اما به انديشهي ماركسيسم ميكرد: ما به فلسفه

گوييم ي فئوداليسم، كاپيتاليسم، امپرياليسم ميهاي آن در بارهويژه تحليل
قاد به عمل مسلحانه درهم آميخته بود:    سازمان آري. اين نگاه با اعت

  را  اي كردن مبارزه بايد جو پليسيمجاهدين خلق اعتقاد داشت براي توده
براي سال  از طريق عمل مسلحانه از ميان برد. اولين حركت مسلحانه

ريزي شده بود. سازمان مجاهدين خلق تصميم گرفته بود در برنامه 1350
ساله شاهنشاهي، كه با شركت بخش بزرگي از  2500هاي جريان جشن

ي برق كشور را منفجر كند، اما شد، سيستم اصليبران جهان انجام ميره
» سازمان«پيش از آن كه عمل مسلحانه آغاز شود، تعداد زيادي از  اعضاي 

ي اعضاي سازمان مجاهدين خلق در بهمن گير شدند. اولين محاكمهدست
گان دوازده تن به اعدام محكوم شدهبين محاكمه آغاز شد. در 1350ماه 

هاي فروردين و خرداد گان حكم نه نفر در ماهشدهشدند. از ميان محكوم
گذار سازمان بودند ؛ شش تن اجراء شد. از اين عده سه تن بنيان 1351

  ) 57ي مركزي.(عضو كميته
كرد؛ سربلند  1349ي خلق ايران در سال هاي فداييسازمان چريك    

به پاسگاه سياهكل،  1349بهمن ماه در  19گروهي به نام گروه جنگل در 
دهي كرده در گيالن، حمله كرد. عمليات را يك تيم شانزده نفره سازمان

ي علي اكبر صفايي فراهاني. اما پيش از آن كه حمله آغاز بريبود؛ به ره
بهمن ماه  19گاه گير شدند. در شامشود، چهار نفر از اعضاي گروه دست

هاي پاسگاه را يك گروه مسلح نه نفره با اتومبيلي به سياهكل رفتند، اسلحه
ها محاصره ي پاسگاه و معاون او را كشتند. چريكمصادره كردند، فرمانده

اسفندماه به گريز و مقاومت ادامه دادند. سرانجام دو تن از  18شدند. تا 
گير مانده دستت نفر  باقيها در يك عمليات انتحاري كشته شدند. هفآن

) در همان هنگام از ميانِ  گروه ديگري كه در شهر پايگاه 58شدند.(
گير شدند. از ميان هفده نفري كه در مجموع داشتند نيز ده نفر دست

 1349اسفندماه  27گير شدند، سيزده نفر به حكم دادگاه نظامي در دست
  )59شدند.(تيرباران

ي خلق از پيوند دو گروه تشكيل شد؛ گروهي هاي فدايسازمان چريك   
كه بعدها به نام گروه جنگل يا سياهكل  معروف شد و گروهي كه در شهر 

ي تشكيل شده بود؛ به وسيله 1345پايگاه داشت. گروه اول در اواخر سال 
اكبر صفايي فراهاني، محمد جو: بيژن جزني، عباس سوركي، عليچند دانش

توان هديان، حميد اشرف. از اعضاي گروه دوم ميصفاري آشتياني، زراز زا
 هاي فداييمسعود احمدزاده و امير پرويز پويان را نام برد. سازمان چريك

اند؛ الهام بخش ادبيات حماسي خلق را آغاز جنبش نوين كمونيستي ناميده
  نيز.
ماجراي مبارزات  ،نوشته شده است 1353، كه در سال هاهمسايه   

كند؛ در خوزستان. مايه ميرا دست 1320 - 1332هاي ي سالسياسي
اي كه در شود؛ از تصوير خانهاي آغاز مياي اجارهها از تصوير خانههمسايه

چي، مكانيك، كارگر چي، خرككنند: قهوهگي ميآن گروهي فرودست زنده
ها است؛ در سنِ بلوغ. ي رمان، فرزند يكي از اين خانوادهفصلي. خالد، راوي

كند، او را با گي مياي كه در اين خانه زندهچيگر قهوهور خانم، زن عشوهبل
ي ي اجتماعيگيتر در زندهي مهمدنياي زن روبه رو كرده است، اما حادثه

شود. دهد: بر اثر تصادفي مدت كوتاهي در كالنتري بازداشت مياو رخ مي
خواهد كه پس از ميجا مرد جواني، كه خود نيز بازداشت است، از او در آن

فروشي برساند. كتاب فروش، كه از اعضاي آزادي پيام او را به يك كتاب
شود كه پاي خالد به ماجراهاي سياسي كشيده حزب توده است، سبب مي

ها. در آخرين بخش ها، فرارها، بازداشتشود؛ به تظاهرات، اعالميه
راه يكي از هم بينيم، كه بهخالد را در زندان عمومي مي هاهمسايه

-كادرهاي حزب توده اعتصابي به راه انداخته است. اعتصاب سركوب مي
  شود؛ خالد به خدمت سربازي اعزام.

ي يك هسته از حزب توده را روايت جلسه هاهمسايه اي ازدر گوشه   
شناسم. شفق، پندار، بيدار و آزاد را مي«خوانيم؛ به روايت خالد: مي

- شناسد. ازحرفناسم [...] دكتر، مرا خوب ميشدوتاي ديگر را نمي
  زدنش پيداست. حرف از كارگران جوان ريسندگي است.

مرد ديگري كه كنار دكتر نشسته است، كوتاه و الغر است.    
اش تا ميان سرش باال رفته است. رو هم هست؛ پيشانيكوسه و آبله

  كنند.اش تيز است [...] نادر صداش ميچانه

  يف كن.ـ قضيه رو تعر

اندازم پائين و آرام نگاه دكتر به نگاهم نشسته است. سرم را مي   
  گويم كه تو ريسندگي چه شده است.مي

ـ ... هر روز سر ساعت ده، به همة كارگرا، يه ليوان شير ميدادن    
اي، چن روزي نميدن. روز اول اول و دوم هيچ مقدمه... ولي يهو، بي

كم، روز سوم، سروصداشون درمياد. كم كارگرا غرغر ميكنن، بعد، از
كاري با سركارگرا ميكشه ... بعد، قضيه بيخ پيدا ميكنه. كار به كتك

مديرعامل به كلونتري خبر ميده. پاسبانا ميان و ميريزن تو 
تايي رو كتك ميزنن، دوتا رو بازداشت ميكنن و بعدم، كارخونه. چن

  هفتا رو از كارخونه بيرون ميكنن.

[...]  

  آيد. صداش زير است.ر به حرف ميناد

ـ خوب اين خميره و خصلت كارفرماس كه رودرروي كارگر 
  وايسته [...]

[...]  

ـ ... اما خب، كارگر بايد هوشيار باشه و از تجارب تاريخي استفاده 
  بكنه تابتونه حق خودشو بدست بياره [...] 

[...]  

  گويدشفق مي

  ـ منم همين عقيده رو دارم.

[...]  

  گويدر ميپندا

بيني كرد. تا آزاد شدن ـ بايد طرح يه اعتصاب همگاني رو پيش
بازداشتيا و به كار گماردن اخراجيا، بايد ريسندگي رو به اعتصاب 

  كشيد.

[...]  

  گويدشنوم كه شفق ميمي

ـ ... به گمان من، حتي بايد گروهاي مختلف كارگرارو آماده كرد 
  اونا، اعتصاب كنن.كه اگه الزم باشه بعنوان همدردي با 

  پرسدبيدار مي

  آهن هم؟يعني كه نفت و راه

  ـ نه با هم

[...]  

  گويدآزاد مي

ورا رو هم آماده ـ حتي ميشه صنف نونواخونه، بازاريا و پيشه
 ) 60»(كرد.

- را چنين منعكس مي هاهمسايهدر » فكرروشن«اين تكه تصوير       
ايي كه در مقابل قدرت هي روايتدر ميان همهها همسايهكند: در 

در  تعارض با قدرت سياسي، در »  فكرروشن«اند، سياسي  صف كشيده
ي ، روايتي از انديشه1320ـ  1332هاي قالب فعال حزب توده در سال

چنين  هاهمسايهدر »  فكرروشن«كند. تصوير گي ميچپ را نماينده
وايتي از خويش را در ر» نظام حقيقت«كه  سياسي» فكرروشن«است: 
  عادالنه.» فرداي«ي ي چپ يافته است؛ در كرشمهانديشه

در رمان پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم » فكرروشن«به تصوير    
چاه ، كليدشاه، هاي دردارآينه، بارددر آنكارا باران ميخود بنگريم: 

  . ي اشباحتهران كوچه، فريدون سه پسر داشت، بابل
  

12  

نقالب اسالمي پر از حادثه در حادثه در حادثه است؛ هاي پس از اسال
زخم در زخم در زخم؛ شكنجه، جنگ، زندان، مرگ، تبعيد. از هر خياباني 

- اي در ايران نامِ در جنگگذرد، هر كوچهاي ميي سياسيدر جهان زنداني
چرخند، در هاي زندان ميهاي تبعيد قصهاي را بر خود دارد. در شبرفته

-گراي مسلمان از جورِ فرصتبازان اصولنماهاي ايران فرياد جانغروبِ سي
ريزند. هزار خاطره از ها ميي تاريخ به كوچهطلبان. هزار روايت از هزار خانه
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گويند. قهرمان يك تاريخ، ضد قهرمان تفنگ و خانه و تعقيب و دلهره مي
- بي يي يك مكتب، اهريمن مكتب ديگر؛ راويتاريخ ديگر است؛ فرشته

تواند كسي مي ي ديگر. چهي خاطرهنقص يك خاطره، شياد هزارچهره
را از هم جدا كند؟ چه نام خواهد گرفت » خائن و نادم و قهرمان«همه اين

  ) 61اگر جدا كند؟ خائن؟ نادم؟ قهرمان؟(
نوشته شده است،  1371، كه در سال بارددر آنكارا باران مي    

ي اسالمي كه به ستيز با جمهوريي كساني است گيماجراي زنده
اند. جميله، زنِ جوان، از طريق مرز غيرِ قانوني، به كمك برخاسته

قاچاقچيان به تركيه گريخته است. اكنون در زيرزميني كه از يك پيرزنِ 
ترك، در آنكارا، اجاره كرده است، سكونت دارد. يك دم اما، از فكرِ روزهاي 

پدرش را خيلي زود از دست داده است، با  گذشته رهايي ندارد: جميله، كه
برادرش، عنايت، و مادرش دوران كودكي و نوجواني را در روستايي گذرانده 

اي عاشقانه داشته است. است. برادرِ جميله با دختري به نامِ سلطان رابطه
ي خانواده به تهران كوچ آمدهاي همين رابطه سبب شده است همهپي

انقالب اسالمي، جميله و عنايت، هر دو جذبِ يكي كنند. در تهرانِ پس از 
اند. سياوش يكي ي اسالمي شدهي مخالف جمهوريهاي كمونيستياز گروه

- ديگر ميي اين گروه است. سياوش و جميله عاشق يكاز اعضاي برجسته
- ي سياوش و مادر، جميله و سياوش با يكشوند؛ عليرغمِ مخالفت خانواده

ها دختري است به نامِ نيلوفر. ي آنگيد. حاصلِ زندهكننديگر ازدواج مي
شود. ي اسالمي آغاز ميگذرد كه سركوبِ عريانِ جمهورياما چندي نمي
شود. شود؛ زير شكنجه كشته. سياوش فراري ميگير ميعنايت دست

شود كه اينك رو ميافتد. در زندان با سلطان روبهجميله به زندان مي
اش را در ي تواني اسالمي است. سلطان همهجمهوري هايزندانبان زندان

شود؛ گيرد. جميله پس از مدت كوتاهي آزاد ميكمك به جميله به كار مي
گيرد از ايران خارج شود؛ به ويژه چرخد. تصميم ميخطر اما، گرد سر او مي

ي سالمندان كه شنيده است سياوش در تركيه است. مادرش را در خانهآن
اي ي يكي از آشنايان، در انتظارِ قاچاقچاقچيدر زيرزمينِ خانه گذارد ومي

شود. روزي سلطان به كه قرار است او را از ايران خارج كند، مخفي مي
كرده است و از  گيها با عنايت زندهكند كه مدتآيد و فاش ميديدار او مي

او برود. ي كند كه به خانهاي نيز دارد. سلطان جميله را دعوت مياو بچه
  خواهد از ايران خارج شود.كند. ميجميله رد مي

ي گذرد: بر اثر تيراندازياي ميدر راه خروج از ايران بر جميله فاجعه   
ميرد. جميله كند؛ ميداران انقالبِ اسالمي دخترش از اسب سقوط ميپاس

ها جا قاصدك منتظر او است؛ زني كه هم مدترسد. در آنبه آنكارا مي
دهد ي او بوده است هم عاشقِ عنايت. قاصدك به او خبر ميرزمِ سياسيهم

گير شده است. شايد زندان كه سياوش در  تركيه نيست. در مرز دست
  است. شايد كشته شده است. 

اي كه مادرش هنگامي كه به ماند؛ با آيال، دختربچهجميله در آنكارا مي   
توسط پليسِ تركيه كشته شده  رفته است،اتفاق قاصدك به اسالمبول مي

ي جميله را شنيده هاي شبانهخانه كه صداي هذياناست. پيرزن صاحب
خواهد زيرزمين را خالي كند. است، به تصور اين كه او ديوانه است، از او مي

 بارد.هاي جميله ميباران از چشم
هاي جميله از زندان بارددر آنكارا بيرون مي اي از در گوشه   
از درد بيتاب شده بودم و پاهاي آماس «گويد: ي اسالمي ميهوريجم

كرده و كرختم را مانند طفلي كه زير خرمنكوب جويده شده باشد، 
كشيدم. بوي گوشت جزغاله شده در توي سلول به دنبال خودم مي

هاي جگرخراش هنوز از هواي سنگين دخمه پيچيده بود و آن نعره
-ام سوهان ميو بر اعصاب فرسوده آمدپشت ديوارهاي سيماني مي

  )62.»(كشيد
را چنين بارد آنكارا باران مي دردر » فكرروشن«اين تكه تصوير    

در تقابل با »  فكرروشن«بارد در آنكارا باران ميكند: در منعكس مي
شود. انگار مهم نيست در تقابل با كند، زخميقدرت سياسي  ايثار مي

كند، چه سرنوشتي ، مهم اين است چه ميگويدسياسي چه مي» قدرت«
چنين است: بارد آنكارا باران ميدر » فكرروشن«برد. تصوير سهم مي

كه روايتي از » نظام حقيقتي«سياسي كه در راه تحقق » فكرروشن«
  ي چپ وعده داده است، قرباني شده است.انديشه

  

  
  
ي سفر نوشته شده است، ماجرا 1371، كه در سال هاي در دارآينه   

ي خواني در اواخر دههي ايراني است به اروپا براي داستانيك نويسنده
رود: از طريقِ گذر او از كشورهاي . رمان از دو طريق پيش مي1360

 شويم؛ از ي تبعيديان و مهاجران ايراني آشنا ميگيگوناگون اروپايي با زنده
ي خود گيند با زندهخواهاي فرهنگي ميهايي كه در جلسهطريقِ داستان

ي گيي نويسنده و زندهگياو؛ كودكي، جواني و اكنون او. كسي كه زنده
بانو. زند، زني است: صنممهاجران و تبعيديان ايراني را به هم پيوند مي

ي بانو كه اكنون در پاريس پناهنده است، معشوق دورانِ جوانيصنم
زدواج كرده است كه نخست ايماني ا» مهندس«نويسنده بوده است، اما با 

ي گيري در وايل دههاز مخالفان محمدرضاشاه بوده است، اما پس از دست
ايماني جدا » مهندس«به ساواك پيوسته است. اكنون صنم بانو از  1340

» مهندس«شده است، دو دختر و يك پسر بزرگ، باالي بيست سال، دارد. 
زن و بچه دارد. مهاجران ايماني در دوبي به تجارت مشغول است. نويسنده 

  ي نابساماني دارند.گيو تبعيديانِ ايراني در اروپا زنده
- به زنده«يكي از تبعيديان ايراني، كه  هاي دردارآينهاي از در گوشه   

-زامياد حاال رستوران داشت، مي«گويد: گي چسبيده است سخن مي
است شوم و همين فردا يا پس فردگفت: راستش ديدم دارم پير مي

كه مجبور شوم ماهانة پناهندگي بگيرم يا حقوق بيكاري. خوب كه 
بيني؟ به آنهايي كه اينجا و آنجا نشسته چي؟ گروهها را كه مي

  )63.»(توانند همديگر را بدرندكرد: حاال فقط ميبودند اشاره مي
را چنين منعكس هاي دردار آينهدر » فكرروشن«اين تكه تصوير    
گي دارد: مقصر است، سه ويژه هاي دردارآينه »كرفروشن«كند: مي

اش با است. مقصر است، چه ساخت انديشه مغلوب است، تسليم شده
دهد. اي كه اينك حاكم است چندان تفاوتي نشان نميهاي سياسيقدرت

اش امكان تماس با واقعيت را از مغلوب است، چه ساخت پارانوييك انديشه
اندازي پيش رو دانند كه چشماست، چه مي هاو گرفته است. تسليم شد

» فكرروشن«است:  هاي دردار چنينآينهدر » فكرروشن«ندارد. تصوير 
، هر چه كه باشد، را »نظام حقيقت جهان«مقصر، مغلوب، تسليم كه 

  پذيرفته است.
هاي نوشته شده است، ماجراي قتل 1378، كه در سال كليدشاه   

ي دگرانديشان توسط وزارت د؛ قتل پنهانياي را موضوع دارزنجيره
هاي ي اسالمي را. يكي از كساني كه در جريان قتلاطالعات جمهوري

گير شده است؛ اعترافات خود را در مورد دست 1377اي، در سال زنجيره
اي نوشته است؛ در مورد ميرمحمد هاي زنجيرهيكي از قربانيان قتل

  ملكوتي. 
ي راوي بوده است. در دوران ست دوران كودكيميرمحمد ملكوتي دو    

-نوجواني، راوي اهل شعر بوده است؛ ميرمحمد ملكوتي اهل كارهاي جدي
شناسي ي جامعهرود. رشتهتر. ميرمحمد پس از اخذ ديپلم به دانشگاه مي

ميرد. در روزهاي انقالب رود. پدرش ميخواند. راوي به سربازي ميمي
ها راوي كند. پس از سالگاه را آغاز ميفروش كتاب در اطراف دانش

ران يك نگار سخنكند كه در قامت يك روزنامهميرمحمد را مالقات مي
شود: شادي. روزي جلسه است. در همان اطراف دانشگاه با دختري آشنا مي

ي بلند. آن مرد را در خيالِ خود بيند با بارانيراه مردي ميميرمحمد را هم
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او با شادي و ميرمحمد » كرامات«گذارد، از نام مي خواند، احمدشيخ مي
 1360خردادماه سال  30آيد. گويد. روزهاي انقالب به سر ميسخن مي

ي اسالمي. رسد؛ روز آغاز سركوبِ عريان نيروهاي مخالف جمهوريفرامي
بيند كه الغر روزهاي بعد سخت پرماجرا است. راوي شادي را در كوه مي

ي گذارد. او را به مغازهت، هراس دارد. با او قرار ميشده است، افسرده اس
برد كه ناگهان واقعيت پيدا كرده است. راوي نيز ي احمد ميفروشيساعت
فروشد. احمد فروشي را كنار گذاشته است و ساعت ميها است كتابمدت

خواهد كه شادي را به خانه ببرد؛ مخفي كند. پس از چندي، از راوي مي
ي ميرمحمد كند شادي در خانهشود. احمد گمان ميي گم ميناگهان، شاد

ي پنهان شده است. احمد، راوي، دو مأمورِ وزارت اطالعات به درب خانه
گويد از شادي شود. ميرمحمد ميروند. راوي وارد خانه ميميرمحمد مي

نويسد. ميرمحمد خبر ندارد؛ چه تنها در اين خانه نشسته است؛ رمان مي
ي خسرو پنهان شده باشد. احمد، راوي، دو د كه شادي خانهزنحدس مي

ي خانه شوند. همهروند. همه وارد خانه ميي خسرو ميمأمور به درب خانه
كنند. چندي بعد جسد ميرمحمد گير ميريزند. خسرو را دسترا به هم مي

-شود؛ جايشود. راوي در وزارت اطالعات استخدام ميو خسرو پيدا مي
گيرد. حاال راوي جز كليد را از احمد تحويل ميشود؛ شاهمد ميگزين اح

  اند.گير شدهاي دستهاي زنجيرهمتهماني است كه به خاطر قتل
كليد، راوي از خود، احمد و دو مأمور وزارت اي از شاهدر گوشه   

من و احمد نشستيم عقب و ماشين راه «گويد: اطالعات چنين مي
را معرفي كرد ـ ابراهيم كه پشت فرمان بود  افتاد. احمد آن دو نفر

  و برادرش اسماعيل كه نشسته بود بغل دست او [...]

ودوسه ساله ـ و ابراهيم و اسماعيل هر دو جوان بودند ـ بيست   
ريشهاي تُنُك داشتند و ساكت و جدي بودند و فقط به جلو نگاه 

هم بودند.  كردم، هر دوتا عينكردند و از پشت سر كه نگاه ميمي
(احمد گفت برادرند.) توي تاريكي توي ماشين از نيم رخ نگاه 

هم شبيهيم. به احمد انداختم به احمد و ديدم ما دو تا هم خيلي به
كردم. هر دو تا كه دارم به خودم نگاه ميكردم، مثل اينكه نگاه مي

هاي تيز هاي گردي داشتيم و بينيريشهاي توپي پرپشت و صورت
  ) 64.»(اي كه ريخته بود روي پيشانينكردهي و موهاي شانهعقاب
كند: در را چنين منعكس ميكليد شاه در» فكرروشن«اين تكه تصوير    
غايب است. در سرزميني كه در آن مراد و مريد و » فكرروشن«كليد شاه

متولد نشده است. » فكرروشن«مأمور وزارت اطالعات همه شبيه اند، 
هاي متفاوت يكي را در مقام مظلوم يكي است. تنها موقعيت سرشت ظالم و

در  » فكرروشن«ظالم قرار داده است، ديگري را در مقام مظلوم. تصوير 
حاكم بر تاريخِ يك » نظام حقيقت«چنين است: سرشت انسان و  كليدشاه

  اند. را ناممكن كرده» فكرروشن«سرزمين تولد 
ي گيوشته شده است، ماجراي زندهن 1379، كه در سال چاه بابل   

ي ساكن پاريس، كه صدايي سخت ي ايرانيبسياران است. مندو، پناهنده
خوش دارد، بار نخست نيست كه به دنيا آمده است. دو قرن پيش از اين 

ي گياش ابوالحسن. در زندهي مخصوص شاه قاجار بوده است؛ نامايلچي
ي اسالمي با . در ايرانِ جمهوريها پشت سرگذاشته استاش حادثهكنوني

ي جنسي خوانده است، به خاطر رابطههاي مذهبي مينام برادر حداد ترانه
سار محكوم شده است. خود را از راه او، به سنگسر يك شهيد، به همبا هم

گودالِ مرگ بيرون كشيده است. با بلوكي سيماني معشوق خويش را كشته 
ره مردن زيرِ بارانِ سنگ خالص كند. مندو اينك، است تا او را از رنجِ ذره ذ

گي، عاشقِ زني فرانسوي است كه خود عاشقِ يك دوسالهودر چهل
  دان فقير است.موسيقي

هايش را ي ساكن پاريس، نقاشي است كه تابلوي ايرانيكمال، پناهنده   
ي هاي جمهوريها در زندانكشد. كمال سالهاي زنده مياز روي مدل

مي زنداني بوده است. خاطرات او از زندان چيزي جز عفونت و تباهي اسال
دار كشيدنِ محكومان به اعدام. نيست. كمال تواب بوده است؛ مامور به 

ي كاريكاري با جالدان تن داده است كه شاهد همكمال هنگامي به هم
ده اش با زندانبانان بوي متبوعباالي سازمان سياسييكي از مسئوالن رده

ي سازماني به او تجاوز كرده است؛ همان مسئولي كه زماني در يك خانه
  است. 

انگيزي دارد؛ با ي غمگيي ساكن پاريس، زندهي ايرانينادر، پناهنده   
قد. فرزند اول متعلق به او نيست. نادر و نيمزني ويران و سه فرزند قد 

بوده است. پدر فرزند اولِ لور ازدواج كرده است كه او باردار هنگامي با آن
  لور، مندو است.آن

ي فرانسوي، مشغولِ نوشتنِ رماني ساله مدار هفتادف . و . ژ، سياست      
-تر از خود و مستخدمهسري دارد سخت جوان. او همچاه بابلاست به نام 

ي آن از هاي اصلياي كه او نيز رماني نوشته است؛ رماني كه شخصيت
پر از ماجراها  .  چاه بابلاندبرداري شدهسرش گرتههم روي ف . و. ژ و

  )65(است؛ از تاريكي تا قتلِ كبوترها.
خوانيم. كمال در كنار گزارش يك اعدام را مي چاه بابل اي ازدر گوشه   
كمال «آويز كند: داري نشسته است تا يك محكوم به اعدام را حلقپاس

ي اتاقك اي كه از شيشهآلود و ژوليدهنگاهي كرد به صورت پشم
آلود جلوتر آمد و جرثقيل بيرون آمده بود [...] صورت پشم

كرد، به اش نگاه ميكردههاي پفي چشمهمينطور كه از گوشه
لحني خودماني گفت: ببينم كمونيس ممونيس كه نيستي؟ ها؟ بوي 

كرد؟ كمال نگاه كرد به خوني كه كف دستش دهانش مشمئز مي
ام ها! گفت هايم را قبالً پس دادهفت: من بازجوييماليده بود و گ
-اي را نشانش داد؛ ميلهخواي مسلمون شي. و دندهمهم اينه كه مي

ي فلزيِ كوتاهي كه انتهايش توپِ كائوچوييِ سياه رنگي قرار 
داشت: طنابو كه انداختن، تو فقط اين دسه خرو بده جلو. طرف 

بضو گرفت، دنده را بيار سرِ ره باال. بعد كه گوزو داد و قزرتي مي
  )66.»(افته پائيني آب نديده ميجاش. مثه سنده

كند: در را چنين منعكس ميچاه بابل  در» فكرروشن«اين تكه تصوير    
ايستد مي» نظام حقيقت«سياسي نخست در مقابلِ » فكرروشن«چاه بابل 

-ود. تباهيدست مرگ شتباه شود؛ هم» نظام حقيقت«گاه در چنگالِ تا آن
» نظام حقيقت«سياسي اما، تنها برخاسته از اسارت در » فكرروشن«ي 

ي گزيرناپذير نوع انسان نيز هست. سياه نيست؛ كه برخاسته از ناتواني
-چنين است: سقوط ناگزير؛ برآمده از همچاه بابل  در» فكرروشن«تصوير 
  انسان. ي ناگزيرپذيرِ نوعسياه با ناتواني »نظام حقيقت«ي دستي

شده است، چهار  نوشته 1379، كه در سال فريدون سه پسر داشت   
 مجيد است. فصلِ او ،تو، من ي سه فصلِ. راويما، او ،تو، منفصل دارد: 

خود مجيد است، محورِ  اواست. محور فصلِ » سنگسري«ي يك افسانه ما
: حاج ي ماجرا اين استسعيد است. همه او ايرج است. محور فصلِ تو فصلِ

-داران ايراني، صاحب يك كارخانهترين سرمايهگفريدون اماني، يكي از بزر
داران محمدرضاشاه پهلوي، ي بزرگ، از نزديكان و طرفسازيي الستيك

چهار پسر دارد و يك دختر: چهار پسر ايرج، اسد، سعيد، مجيد نام دارند؛ 
مامي در كنار تي انقالب اسالمي حاج اماني بهدختر انسي. در بحبوحه

كند، ي انقالب اما، جبهه عوض ميايستد. بعد از پيروزيمحمدرضاشاه مي
كند، به ي خود را حفظ ميشود، كارخانهي اسالمي ميدار جمهوريطرف

شود. فرزندان حاج فريدون ي مجلس شوراي اسالمي انتخاب ميگينماينده
ده است، صاحبِ يك روند: انسي ازدواج كرهاي گوناگون مياماني به راه
سر خود جدا شده است. در ميان چهار الخلقه شده است، از همپسر ناقص

دوست. پسر او ايرج سرشت ديگري دارد؛ هنرمند تئاتر، كمونيست انسان
آيد، شود، زير فشار شكنجه به تلويزيون ميگير ميايرج در دوران شاه دست

ي شود. در دوران جمهوريميكند، در دوران انقالب آزاد اظهار ندامت مي
ي وزارت اطالعات رتبهشود. اسد از مأموران عالياسالمي اما، اعدام مي

بران سازمان مجاهدين خلق به ايران ي اسالمي است؛ سعيد از رهجمهوري
، در عمليات فروغ جاويدان، كشته شده است. 1367بوده است؛ كه در سال 

يي خلق بوده است؛ كه بعد از آغاز هاي فدامجيد از اعضاي سازمان چريك
  به آلمان پناهنده شده است. 1360موج سركوب در ايران در خرداد 

اكنون چهار سال است كه مجيد در يك بيمارستان رواني در شهر آخن    
ي گيي ماجراي زندهبستري است. در همين بيمارستان است كه او همه

دو منظرِ سوم شخص و اول گويد؛ از اش را براي ما ميخود و خانواده
خواهد به ايران باز ها است ميشخص؛ در يك تداخل زماني. مجيد مدت

گردد. با سفارت ايران در آلمان تماس گرفته است. مأمورانِ سفارت به 
اند؛ به سرپرستي شخصي به اسم مهدوي؛ با پاسپورت ايراني سراغِ او آمده

برند. به ا خود به طرف ايران ميكنند و ببراي او. مجيد را سوار ماشيني مي
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ي كيهان مجيد پيش از اين كه به ايران برسد، صبح روز يك روايت روزنامه
خود را «در شهر سيواس تركيه  1375ماه سال فروردين 12شنبه يك

واقعيت اما، اين است كه مأموران » هاي خود را زده است.كشته است؛ رگ
  اش. اند: مهدوي و دوستانهي اسالمي او را به دار كشيدجمهوري

چنين است: هفت برادر و يك خواهر مادر خود را » سنگسري«ي افسانه  
دهد. ها را بسيار آزار مياند. پدرشان مرد خشني است كه آناز دست داده

رسند. پيرزني مشغول علف روند تا به دهي ميگريزند. ميها از خانه ميآن
گويد اگر يكي از برادرهايشان را به او ها ميدادن به بزش است. به آن

-روند تا به دهي ديگر ميپذيرند. ميدهد. نميها كفشي ميبدهند، به آن
گويد اگر خواهرشان ها ميرسند. پيرمردي مشغولِ نخ ريسيدن است. به آن

روند تا به دهي پذيرند. ميدهد. نميها لباسي ميرا به او بدهند، به آن
گويد اگر يكي ها ميي مشغول پختن غذا است. زن به آنرسند. زنديگر مي

روند تا پذيرند. ميدهد. نميها غذا مياز برادرهايشان را به او بدهند، به آن
گويد اگر رسند. پيرمردي مشغول پنبه زدن است. مرد ميبه دهي ديگر مي

تا  روندپذيرند. ميدهد. نميها خواب ميخواهرشان را به او بدهند، به آن
ي گل رود و به يك بوتهرسند. خواهر به درون خاك ميبه جويباري مي
روند و شود. هفت برادر نيز به دنبال خواهر به زمين فرو ميسرخ تبديل مي

شوند: چنار، سپيدار، نارون، بيد، افرا، سرو، بر تبديل ميبه هفت درخت بي
كند. اس مياش را احسي فرزندانصنوبر. پس از چندي پدر جاي خالي

هايش هايش خشك. دنبال بچهاش برهوت شده است؛ باغ و زمينگيزنده
هاي او يابد كه اين سرسبزي از بچهرسد. درميرود. به مرغزاري سبز ميمي

پرسد: گل خواهد گل سرخ دختر را بچيند. دختر از برادرها مياست. مي
سرانجام پدر گل را » گل نده، گل نده!«دهند: بدهم يا نه؟ برادرها پاسخ مي

هنگام برادرها پژمرند. شبميرد. برادرها ميچيند. خواهر ميبا عصبانيت مي
روند. حاال اگر شبي به آسمان گذارند؛ به آسمان ميخواهر را در تابوت مي

ي تابوت را بر دوش دارند. جا هستند. چهار برادر چهار گوشهنگاه كنيم، آن
گل نده، گل «خوانند: هر هفت برادر با هم ميروند. سه برادر پيشاپيش مي

  »نده!
مجيد خطاب به ايرج چنين  فريدون سه پسر داشت اي ازدر گوشه   
- مثل هميشه با چرخشي روي پاشنة پا به«  :تو گويد؛ در فصلِمي

طرفم دراز كردي: اين را هم هاي تباي را بهطرفم برگشتي و افسانه
شناسي بخوان، منشأ انواع را امعههاي جبخوان، خوابگردها. كتاب

دانم مجيد، شاملو بخوان. پرِ پرواز ندارم، اما دلي بخوان، چه مي
  دارم و حسرت درناها. يا فروغ بخوان، فروغ خيلي آدم است.

    [...]  

[...] ولي يادت باشد مجيد، ما آنقدر به خودمان مطمئن هستيم    
شيم. اين همه آدم، اين مان نداشته باكه نيازي به كشتن مخالفان

مان اش اين بود كه ما هم منطقهمه مبارزه، اين همه كشتي معني
  گلوله باشد؟    [...] 

جا زير خروارها خاك بخواب كه اميدوارم ياد من نيفتي. همان   
كشم تا جانوري سياه شكسته انتظار مينبيني من مثل يك ملخ بال

  ام [...]لهاش را بگذارد روي كبيايد پاهاي گنده

   [...]   
هيچ كس نبود، همة سر و صداها خوابيده بود، نه آدمي، نه 

شماري را صدايي. هيچ. انقالب دست از هياهو كشيده بود، عدة بي
ها آدم را فراري داده بود، تو را هم به گورستان فرستاده بود، مليون

  )67»(گذشت.هاي زيادي ميبلعيده بود، و حاال سال
را چنين فريدون سه پسر داشت  در» فكرروشن«تصوير  اين تكه   

ي سياسي» فكرروشن«، فريدون سه پسر داشتكند: در منعكس مي
ها كه به سازمان چون قدرت سياسي دارد. آنايدئولوژيك سرشتي هم
ي خلق هاي فداييها كه به سازمان چريكاند، آنمجاهدين خلق پيوسته

ي اسالمي دارند. هر سه پسر يك جمهورياند، سرشتي نزديك به پيوسته
پدر اند. پسر يك تاريخ اند. پسر يك فرهنگ اند. تنها استثنا ايرج است. 

ديگري » فكرروشن«ديگري است. ايرج » فكرروشن«انگار تنها او است كه 
 نگرد؛ چه هنرمند است. دري هنر مياست؛ چه به سياست از دريچه

ن چهار پسر دارد. سه پسر او از ، اما فريدوفريدون سه پسر داشت
در  »فكرروشن«سرشت پدر اند. ايرج از سرشت ديگري است: تصوير 

اي، كه با سياسي» فكرانروشن«چنين است:  فريدون سه پسر داشت
ي اسالمي جمهوري» نظام حقيقت«در مقابل  هاي گوناگونايدئولوژي
شان به ساخت نيآرما» نظام حقيقت«اند. ساخت اند، هم سرشت ايستاده

» فكرروشن«ي اسالمي شبيه است. تنها جمهوري» نظام حقيقت«
  هنرمندسرشت است كه از سرشت پدر نيست.    

نوشته شده است، با  1387، كه در سال ي اشباحتهران، كوچه   
درست چهار ماه «نويسد: شود. او ميي سيامك گلشيري، آغاز ميمقدمه

ي شب، شخصي با چهل و پنج دقيقه و سه روز پيش، ساعت يازده و
-ي سيامك گلشيري را ما نقل ميي مقدمه) بقيه68.»(من تماس گرفت

-كنيم: شخصي كه با سيامك گلشيري تماس گرفته است، به او چنين مي
گويد:  به شدت در خطر است و بايد به هر قيمتي شده  به سرعت سيامك 

؛ در اتوبان چمران، يك جايي گذارندگلشيري را مالقات كند. آن دو قرار مي
بعد از پل گيشا، نرسيده به اتوبان همت. سيامك گلشيري با ماشين 

رود. شخصي كه به سيامك گلشيري تلفن كرده ي خود سر قرار ميشخصي
كند. سوار ماشين پوشي است كه خود را دراكوال معرفي مياست، مرد سياه

ر اختيار سيامك گلشيري هاي خود را در كيف سياهي را دشود. نوشتهمي
ها را  چاپ كند. سيامك گلشيري خواهد نوشتهدهد و از او ميقرار مي

  خوانيم.كند. كتاب را ميكتاب را چاپ مي
شود. جشن تولد آرش است. يكي ماجرا از منظر اول شخص تعريف مي   

كوپتر. بازي هديه آورده است؛ يك هلياز مهمانان براي آرش يك اسباب
كوپتر را به آسمان ي او بروند و هليخواهد به خانهز آرش ميراوي ا

كوپتر را كنند، هليبفرستند. به هر زحمتي هست مادر آرش را راضي مي
رسند. ي آرش به پاركي ميروند. در راه خانهدارند، از خانه بيرون ميبرمي

ند. رساي ميروند. به خانهشنوند. دنبال صدا ميصداي جيغ زني را مي
كند و آن ها را بلند ميي سياهي آنايستند. انگار سايهكمي پشت در مي

گذارد. در آن خانه تعداد زيادي زنداني اند؛ از جمله دختري. سوي در مي
شوند؛ درپيچ خانه سرگردان ميهاي پيچها و اتاقنآرش و راوي در داال

-گيرد. راوي مييگذرانند. سرانجام دختر دست راوي را گاز مماجراها مي
رود. فرداي آن روز، ي خود ميپرد. به خانهگريزد. از ديوار به كوچه مي

كوپترش را پس بدهد. خواهد هليآيد. از راوي ميآرش به سراغ راوي مي
اش افتاده است. آرش كوپتر بيرون همان خانه از دستگويد هليراوي مي
شنيده است، پا به فرار  كه صداي جيغ زن رامحض اينگويد كه بههم مي

آورد. شب آن روز گذاشته است. هيچ چيزي هم از آن خانه به ياد نمي
شود اش ظاهر ميرنگ در صورتهاي ارغوانيمرور خطكند. بهراوي تب مي

دهد. روزهايي بعد، دست خواهر كوچك راوي و اشتهاي خود را از دست مي
شود. راوي وراخ و خونين مياش سبازيي اسبابخياطيهنگام بازي با چرخ

گذارد؛ كند به خون ميل دارد. انگشت خواهر را در دهان مياحساس مي
  زند. راوي دراكوال شده است.مك مي

  
ي راوي سيامك گلشيري چهرهي اشباح تهران، كوچهاي از در گوشه 

پوش كه ايستاده بود هيكلي كامآل سياه«كند: چنين تصوير ميرا اين
ديدم، فقط يك آن اش را درست نميكنارِ اتوبان. چهره رويِ جدولِ

ديدم دستش را باال آورد و با عجله دو سه قدمي جلو آمد. داشتم از 
شدم كه بلند اسمم را صدا زد. كمي جلوتر زدم كنار. كنارش رد مي

دفعه متوجه دستگيره شدم كه صدايي وقتي برگشتم، نبود. يك
به هم زدن سوار شد. پالتوِ بلند  پوش به يك چشمكرد و مرد سياه

ي بلندش را تا زير گوشش باال داده رنگي به تن داشت و يقهسياه
قدر بلند بود كه سرش را خم كرده بود تا به سقف بود. قدش آن

نخورد. بعد با انگشت به جايي نزديك پلِ اتوبانِ همت اشاره كرد 
جه صورت [...] تمام مدت زير چشمي نگاهم به مرد بود. متو

اش شدم كه عجيب سفيد بود، انگار قوطي پودر روي استخواني
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هاي صورتش خالي كرده باشد. اما با وجود صورت استخواني و گونه
قدر آسا، خيلي جوان بود، آنزده و آن قد و هيكل غولكامالً بيرون

  )69.»(الخلقه استكه فكر كردم شايد ناقص
، را چنين ي اشباحان، كوچهتهر در» فكرروشن«اين تكه تصوير   

جز » فكرروشن«، تصوير ي اشباحتهران، كوچه كند: درمنعكس مي
ي خواريجا كه معصوميت كودكي به خوننيست. آن» فكرروشن«غياب 

جا ها خانه كرده است. آندراكواليي تبديل شود، تباهي در عمق ريشه
» ظام حقيقتين«تفاوت ممكن نيست؛ صداي ديگر ممكن نيست. گريز از 

پيوندد، ممكن نيست. تصوير كه پايين و باال را در هيوالصفتي به هم مي
غايب » فكرروشن«چنين است: ي اشباح تهران، كوچهدر » فكرروشن«

  است
  . بوزينه و ذات به رمان يازدهم خود بنگريم:   
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 زماني تئودور آدورنو گفت بعد از آشويتس شعر معنايي ندارد. اين عبارت
كند. ي دوم را در خويش فشرده ميي فضاي بعد از جنگ جهانيهمه

ها، پرده از روي سبعيت عظيم كنار هنگام كه گزارش اردوگاهاي مرگ نازي
هاي آمريكايي ابر شهرهاي هيروشيما و ناگاساكي افكنزد، هنگامي كه بمب

بمب اتم ريختند، انسان از تصوير سياه خويش در آينه سخت به وحشت 
  )70افتاد.(

دو قسمت  ،نوشته شده است 1949كه در سال  بوزينه و ذات، رمان 
. قسمت اول از منظر اول فيلمنامه؛ قسمت دوم: تاليسدارد: قسمت اول: 
شود. روز ترور مهاتما گاندي است. راوي و باب بريگز، شخص روايت مي

هر دري  اند. ازسازي در دفتر كار خود نشستهي فيلمكارمندانِ يك مؤسسه
-اي مجذوبنامهكنند. فيلمها را هم زير و رو مينامهگويند. فيلمسخن مي
ي ويليام تاليس، ساكن كاليفرنيا. به ؛ نوشتهبوزينه و ذاتكند: شان مي

دير  رسند. كميي ويليام تاليس ميافتند. به خانهطرف كاليفرنيا راه مي
ست. راوي و باب بريگز اند. ويليام تاليس دو هفته پيش مرده ارسيده

  نامه را چاپ كنند.گيرند فيلمتصميم مي
   
-آيد، يك فيلماش برميگونه كه از نام، همانبوزينه و ذات قسمت دوم 

بوزينه ي نامهي فيلمهاي اصليي ويليام تاليس. شخصيتنامه است؛ نوشته
اي گروهي ها، عنترها، هستند: در قصرگونهها، بوزينهميمونو ذات 

ها نگرند. بر صحنه بازياي مياند و به صحنهها نشستهتماشاچي بر صندلي
ي سوم ميالدي است. جنگ جهاني 2018ي سال برپا است. بيستم فوريه

اند، از زالند نو به  نمايي كه بر صحنهدر جريان است. زنان و مردانِ ميمون
-و چشم پوشيدهاند. دو طرف جنگ از زالند نآمريكاي شمالي فرستاده شده

  تر از آن است كه ارزش نابود كردن داشته باشد.اند؛ چه پرت
، از زبان فيلمنامه، در قسمت بوزينه و ذات اي از رماندر گوشه    

نيازي به توضيح نيست كه اضافه كنم، «[...] خوانيم: راوي چنين مي
ناميم صرفاً نوع ديگري از جهل نيست ـ چيزي كه آن را دانش مي

كه با وسواس بسيار سازمان يافته، و كامالً علمي است. اما  جهلي
هاي تر، پرورش بوزينهدرست به همين علت، هر چه اين جهل كامل

شرزه بيشتر! زماني كه جهالت فقط جهالت بود، ما چيزهايي بوديم 
هاي هاي دم كوتاه و ميمونبلند و بوزينهدر شمار عنترهاي پوزه

ه آن جهل متعالي كه دانش ماست، جيغ جيغو. سپاس به پيشگا
مان يك امروز مقام انسان به چنان پاية رفيعي رسيده، كه كمترين

اوتان است، و يا، چنانچه به مقام منجي عنتر و برترينمان يك اوران
  )71.»(اجتماعي ارتقاء يابد، حتي يك گوريل واقعي

نعكس را چنين مبوزينه و ذات در » فكرروشن«اين تكه تصوير        
. تواند گزارش تباهي دهدتنها مي »فكرروشن«بوزينه و ذات كند: در مي

-رفت، دموكراسي. جهان تا ويرانيهمه چيز شيطاني است: تكنولوژي، پيش
-گي جاري است ميان ذات از دستاي ندارد. جدالي هميشهي تمام فاصله

كه شيطان وجود  –خواهد و بوزينه ي انسان كه عشق و صلح ميرفته
در مقابل قدرتي كه بوزينه و ذات » فكرِروشن«بافد. نفرت و مرگ مي

ي دانش را در خدمت جهل به كار گرفته است، در مقابل قدرتي كه بوزينه
  گان را در آينه گرفته است جز گزارش ماجرا راهي ندارد. تصوير وجود همه

  
   

  
ايي  موجود تنه» فكرروشن«چنين است: بوزينه و ذات در » فكرروشن«

  دهد.است كه گزارش تباهي مي
  .ايشهر شيشهبه رمان دوازدهم خود بنگريم:  
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ي رونالد ريگان در اياالت است؛ دورانِ رياست جمهوري 1980هاي سال
ي هاي اقتصاديهاي نظاميگري است؛ سياستي آمريكا. سالمتحده

ها در نيستها. جنگ خونين كنتراها و ساندنوليبرالي؛ جنگ ستاره
نيكارگوئه در جريان است. مجاهدين افغان به حمايت رونالد ريگان پشت 

را جز عوامل » هاي منحرفحكومت«ي آمريكا گرم اند. اياالت متحده
  )72پندارد.(ي شوروي، نمي، يعني روسيه»ي شيطانامپراطوري«

نوشته شده است،  از منظر سوم  1987، كه در سال ايشهر شيشه   
وپنج ساله. در شهر شود. كوئين نويسنده است؛ سيروايت ميشخص 

كند. يك بار ازدواج كرده و صاحب يك پسر شده گي مينيويورك زنده
هايش  نويسد. رمانهاي پليسي مياند. رماناست. زن و پسرش، هر دو، مرده

-كند. سالي يك رمان منتشر ميرا با نام مستعار ويليام ويلسون چاپ مي
ي خويش چندين تر بوده است. با نام واقعيش از اين جاه طلبكند. پي

كتاب شعر، چندين نمايش و چندين نقد ادبي چاپ كرده بوده است. اما 
مزد خود را  از طريق اكنون به خلوت خود پناه برده است و حتا دست

كند. كوئين اينك خودر ا  پشت نامي مستعار و اش دريافت ميكارگزاران
هايش، ماكس ورك، پنهان كرده است. روزي مردي كه كوئين نكارآگاه رما

كند كند. مرد فكر ميرا با پل آستر اشتباه گرفته است، به او تلفن مي
پذيرد كه پل آستر كوئين يك كارآگاه خصوصي است. كوئين سرانجام مي

ي مرد خواهد او را بكشد. كوئين به خانهگويد كه شخصي مياست. مرد مي
-ي بزرگ زندهسرش در يك خانهرد پيتر استيلمن نام دارد. با همرود. ممي

ي ي كودكياند. همهگويد پدر و مادرش از هم جدا شدهكند. ميگي مي
خويش را  در يك اتاق تاريك زنداني بوده است؛ در حدود نُه سال. هيچ 

ه گونه  از آن تاريكي رها شدداند چهآورد. نميياد نميخوبي بهچيز را به
-كند پدرش ميگويند كسي او را پيدا كرده است.  حاال فكر مياست. مي

و پنج ساله خواهد او را بكشد. زن پيتر استيلمن، ويرجينيا،  سي ـ سي
است. روان ـ درمانگر او بوده است؛ زني جذاب كه هوس كوئين را 
برانگيخته است. پدر پيتر  در دانشگاه آكسفورد  الهيات و فلسفه خوانده 
است. مادر پيتر چند پس از تولد پيتر مرده است. انگار خودكشي كرده 

هاي اتاق است. انگار  پيتر در اتاقي زنداني بوده است. پدر پيتر حتا پنجره
ي خانه سبب شده است، سازيرا با چوب پوشانده بوده است. انگار آتش

مجنون  شود. مهرشود. محاكمه ميگير ميپيتر آزاد شود.  پدر پيتر دست
سرش پل آستر شود. كوئين، كه اينك توسط پيتر و همخورد. آزاد ميمي

آيد تا پيتر را در مقابل پدرش ها درميشود، به استخدام آنخوانده مي
-رود، كتابي را كه پدر پيتر نوشته است، بهمراقبت كند. به كتاب خانه مي

شود. از قطار پياده ميرود. پدر پيتر خواند. بعد به ايستگاه قطار ميدقت مي
آيد و رود. هر روز از هتل بيرون ميكند. به هتلي ميكوئين او را تعقيب مي

نشيند و سر صحبت زند. روزي كوئين در پاركي كنار پدر پيتر ميقدم مي
كند؛ هتل را ترك كرده كند. چندي بعد كوئين پدر پيتر را گم ميرا باز مي

كند پل آستر كارآگاه رود. تصور ميياست.  كوئين به سراغ پل آستر م
است. پل آستر اما، نويسنده است.  چكي كه از ويرجينيا گرفته است به پل 

ي پيتر و ويرجينيا در روي خانهرود روبهدهد تا نقد كند. بعد ميآستر مي
كند تا مراقب پيتر باشد. ي يك ساختمان جايي براي خود درست ميگودي

دهد: پدر كند. پل آستر به او دو خبر ميتلفن ميچندي بعد به پل آستر 
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پيتر خود را از پلي پرتاب كرده است؛ در  همان راه ميان آسمان و زمين 
محل بوده است. كوئين به آپارتمان خود مرده است. چك ويرجينيا هم بي

جا ديگر آپارتمان كوئين نيست. در  آيد. آنرود. دختري به داخل ميمي
آيد. اند. از آپارتمان بيرون ميجا را كرايه دادهغيبت او، آن يدوران طوالني

رود. كند سرپناهي پيدا كند. به آپارتمان پيتر و ويرجينيا ميسعي مي
نويسد. در اش چيزهايي ميها در دفترچهخورد و شبروزها چيزي مي
ي ماجرا يكي از دوستان پل آستر ي همهشود كه راويپايان روشن مي

  آستر ماجرا را براي او تعريف كرده است. است. پل
، كوئين در كتابي كه پدر پيتر ايشهر شيشهي از رمان  ادر گوشه    

باغ و برج: مشاهدات «خواند: استيلمن نوشته است، از جمله، چنين مي
ي عصر جديد به دو قسمت تقريباً مساوي تقسيم شده بود: اوليه

هاي كاشفان ولي به يافتهي بابل. اي بهشت و اسطورهاسطوره
شد و به رالي [كاشف پرداخته بود كه از كريستف كلمب شروع مي

يافت. استدالل استيلمن آن بود كه اولين افرادي انگليس] پايان مي
كه به آمريكا قدم گذاشتند عقيده داشتند كه تصادفاً بهشت، باغ 

ها در تپوساند [...] اگر به نظر كسي آن سرخعدن ثاني، را يافته
پنداشتند كردند، ديگران ميمعصوميتي عهد دقيانوسي زندگي مي

ها وحشياني بيش نيستند، شياطيني با صورت انسان. كشف كه آن
ها از آن خواران در كارائيب به اين انديشه دامن زد. اسپانياييآدم

ي خود استفاده رحمانه براي اهداف سوداگرانهبه عنوان توجيهي بي
اگر موجود پيش روي خود را انسان به حساب نياوري،  كردند. چون

يابد. تا ي رفتار هم به شدت كاهش ميعوامل انساني محدودكننده
هايي واقعي پوستان انسانو حكم پاپ پل سوم، رنگين 1537سال 

  آمدند [...]كه داراي روح باشند به حساب نمي

       [...]  

چالشي عليه خداوند تفسير [...] در خوانش ديگر برج به عنوان    
شده است. نمرود، اولين فرمانرواي گيتي به عنوان معمار برج تعيين 

بايست زيارتگاهي باشد نمودار قدرت جهاني وي شد: برج بابل مي
- ها كه مي[...] ظاهراً سه گروه مشغول به ساختن برج بودند: آن

ند ها كه براي جنگ با خداوخواستند در بهشت زندگي كنند، آن
ي پرستيدند. در همان حال همهها كه بت ميخواستند، و آنمزد مي

شان همداستان بودند ـ و تمام دنيا يك زبان و هايها در كوششآن
  )73.»(ي بشر بر پروردگار شوريديك كالم بود ـ و قدرت بالقوه

-را چنين منعكس مياي شهر شيشهدر » فكرروشن«اين تكه تصوير    
غايب است. چرا غايب است؟ چه » فكرروشن« اييشهش شهركند: در 

گي نيافريده است. گونهانسان با حضور خويش بر زمين جز تباهي و مسخ
مرز انسان روزگاري سرزمين آمريكا را بهشت پنداشته است، اما با كشتار بي

زبان و يك ي خويش جهنم ساخته است. يكقلبيبوميان آن سرزمين از بي
كشيدن آن ديگري  شوريده است، اما تنها در به اسارت كالم بر خداوند

اند. حتا نامي ديگر استحاله شدهكالم شده است. همه به يكزبان و همهم
چنين اي شهر شيشهدر » فكرروشن«نيز براي كسي نمانده است. تصوير 

  غايب است. » فكرروشن«است: 
     

15  

و » فكرانروشن«ي بطهدر مورد را آرش يهاي نشريهي پرسشبه بهانه
دهيد رفع  ها باقي است. اجازهي ديگر خوانديد. پرسشقدرت چند صفحه

 زحمت كنم.
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 از خود بيگانگي نقشِ

 در آشفته فكري جهان امروز 
  

 خسرو پارسا

  

بنابر يك بررسي تنها در بخش جنوبي شهر شيكاگو هزاران كليسا شمارش 
هاي ديگر همين شهر و در شهرهاي بزرگ و  اند. از تعداد آنها در بخش شده

كوچك ديگر امريكا اطالعي ندارم ولي قاعدتاً به قدري هست كه حيرت 
  انگيز باشد.

شده و نامدارند. تعداد بيشتري  برخي از اين كليساها بزرگ و شناخته
كنند.  هاي قديمي و انبارها فعاليت مي ها، در خانه ها و مغازه در پستوي خانه

هاي متعدد شناخته شده ، و در بسياري از موارد  كشيشي از يكي از فرقه
ئي مستقيما وظايفي به هاي خودگمارده كه معتقدند از عالم ماورا كشيش

هايي از مردم را ــ از  عهده ي آن ها گذاشته شده و رسالتي دارند گروه
اند و به نظر خود به هدايت آن  چند ده نفر تا چندين هزار نفر ــ گرد آورده

ها، چه مامور و چه خود گمارده، چه  ها مشغولند. اين امر كه اين كشيش
نجا مورد پرسش ما نيست و نيز اين قدر صادق يا متوهم يا شيادند در اي

ها چه منافع مادي و معنوي دارند، باز در اينجا مورد بحث ما  امر كه اين
ها  ي فعلي ما در اين جا اين است كه اين ميليون نخواهد بود. مسئله

خواهند و دنبال چه  روند چه مي ها مي ميليون مردمي كه به اين كليسا
  هستند؟ 
ي  ار شك كرد و آن را جزيي از برنامهتوان در صحت اين آم مي

توان بسياري از اين  ي افكار خرافي دانست. مي تبليغاتي براي اشاعه
ها ومحفل ها وفرقه ها را اساساً مذهبي ندانست و با استناد به  مجموعه

هاي مستقر  ها اساساً ربطي به مذهب كه بسياري از رهبران اين مجموعه اين
به مسيحيت ندارند، برخي در اشكال نهان و  ندارند، برخي اساساً ربطي

آشكار بودايي هستند، برخي اساساً اعتقاد ماورائي ندارند، برخي حتي خود 
خوانند (مورد جيم جونز را به خاطر  را نه تنها چپ كه ماركسيست مي

هايي هستند كه مايلند از طرف كليساها  NGO، بسياري صرفاً  )1)(آوريد
كنند  مراكز فسادند، ميدان داري و زورگيري مي حمايت شوند، برخي صرفاً

تواند درست باشد ولي  اي مي ها هم تا اندازه و نظاير آن سخن گفت. اين
دهد. سوال دشوار اين است كه اين مردم در اين  پاسخ سوال دشوار را نمي

كوشيم جوابي به اين پديده  مجموعه ها به دنبال چه هستند؟ در زير مي
  بدهيم.
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  بيهويت يا

متفاوت  )2(ي دهد كه دو غريزه هاي جانداران نشان مي نگاهي به تجمع
ها داشته است. غير از غرائز  ها و تكامل آن كاركرد مهمي در بقاء نسل

ي خوردن و خوابيدن و توليدمثل و صيانت از  اي چون نحوه شده شناخته
د و نفس كه هر يك به انواع مختلف قابل تقسيم است، غرائزي در رابطه فر
هاي  جمع وجود دارد. حيوانات قلمرو گروه خود را به انواع مختلف از گروه

  كنند. نوعي هويت يابي جمعي اوليه. ديگر متمايز مي
ها ابداع مناسك و  هاي اوليه انساني يكي از وجوه تمايز گروه در گروه

است .هر گروهي عالئمي براي متمايزكردن گروه  (rituals and rites)شعاير 
كند، و يا مراسم  گزيند يا رفتارهايي خاص مي هاي ديگر برمي از گروه خود

دارد. هيچ يك از اين حركات به  هاي مختلف برپا مي ويژه اي به مناسبت
خودي خود معنائي ندارد. ولي همواره با مناسك گروه (قبيله) مجاور 

 كاربرد دارد. به عنوان  ي آن گروه متفاوت است و به عنوان وجه مشخصه
  بخشي از هويت جمعي.

امروزه برخي از نويسندگان اين مناسك را به غلط به اديان تعبير 
كنند و اين بدان علت است كه رفتارهاي ديگري كه نه بر مبناي نياز به  مي

آمده  تشخص گروهي بلكه از روي ترس و جهل هم در طول زمان بوجود 
است كه به غلط از است، با هم آميخته شده و يك مجموعه را تشكيل داده 

اند و نه اديان، گو  اند. اين ها مناسك آن ها به نام اديان اوليه ياد كرده
  كه هر يك از اديان هم مناسك خاص خود را دارند. اين

توان در  اين نياز به هويت جمعي البته مغاير با فردگرايي هم نيست. مي
دنبال كند. گروه منافع مشترك داشت ولي هر فرد هم منافع خاص خود را 
شود مربوط  رفتارهاي به ظاهر متناقضي كه در حيوانات و انسان ديده مي

هاي مربوط به  ها و گاه تضاد منافع جمعي و فردي است. در بحث به تفاوت
تكامل و روانشناسي همين پارادوكسيكال بودن رفتارها موجب 

ا هاي مفصل بوده است. آيا انسان موجودي خودخواه است ي سازي تئوري
ايثارگر و كذا. و براي هر يك از اين حاالت هم هر كس شواهد بسيار ديده 

شناسي و  يا شنيده است. قبل از گسترش علوم نوين از جمله ژنتيك و روان
كرد.  علوم اعصاب اين بحث ها بيش تر در مجادالت ايدئولوژيك تظاهر مي

ديدند  اي ماهيت انسان را خيرخواه و دگردوست مي در قرن نوزدهم عده
ها) و ديگراني بشر را موجودي  (مانند سوسياليست ها و آنارشيست

گر). امروز اما  هاي سلطه دانستند (طرفداران ايدئولوژي خودخواه و شرور مي
ها در افراد تا حد زيادي توضيح داده  وجود متناقض و همزمان اين گرايش

در اكثريت  توان گفت شده است. با اين همه هنوز در محافلي ــ وحتي مي
  اين مباحث سترون جريان دارد. اذهان عامه ــ

هرحال انسان به عنوان يك فرد هم به دنبال بقاء خود است و هم به  به
عنوان بخشي از گروه خواستار حفظ هويت گروهي. هزاران گروه كليسائي و 

هايي  ي مشخص دارند و هم آن ها و نهادهاي مدني كه كار و برنامه NGOيا 
ها) در واقع  دستان و موسرخ ي جدي هم ندارند (انجمن چپ مهكه برنا
بينند كه به  هستند. تمايز خود را با ديگري در اين مي هاي هويتي گروه

اين كليسا يا آن گروه يا محفل و فرقه تعلق داشته باشند. براي بسياري از 
ها مسائل ماورايي و ديني به معناي خاص كلمه مطرح نيست. غالب  اين
شوند و رنگ هويت دهندگي خود را از  ها به مجردي كه بزرگ مي گروه

شوند. ممكن است انشعاب به ظاهر حتي  دهند دچار انشعاب مي دست مي
بر سر مسائل مضحك باشد ولي مضحك يا جدي بودن مساله مطرح 
نيست. مساله اين است كه انشعاب بايد صورت گيرد تا هر بخش هويت 

طلب كم  از ميان اين همه جمعيت هم افراد جاهگروهي پيدا كند. سرانجام 
تر  تر و مشخص تر و خودماني اي كه طالب هويت مستحكم نيست و هم توده

  باشد.
نگريست  كسي كه تا ديروز به گروه يا به هويت خود به صورت بت مي

(و در گفتمان سياسي فيتيشيسم سازماني نام داشت) ناگهان محمل هويت 
كند. اين مساله نه  تفكر به جاي ديگري معطوف مي ي خود را با همان نحوه
ها مانند  هاي سياسي و مذهبي بلكه در ساير عرصه تنها در ميان گروه

شود.طرفدارن اين يا آن تيم ،اين يا  ورزش و هنر و ... هم به وفور ديده مي
آن باشگاه تجلي تمام موجوديت (هويت ) خود را آن تيم يا باشگاه مي 

  بينند.

هايي بوده است  ي زيست شناسي پديده يابي كه پايه ي هويت لهاين مسا
گرايي (و باالخره ناسيوناليسم) و نيز  گرايي، قوم كه در تاريخ به صورت قبيله

تعلقات متخاصم ديني و مذهبي ظهور يافته است ، به نظر من در زمان 
يعني بيولوژيك » طبيعي«خود به خودي خود نه زشت و نه پسنديده ،بلكه 

شود. اما برخالف انتظار  وده است . در تمام طول تاريخ هم مشاهده ميب
تدريج از ميان نرفته بلكه به داليلي از  رايج در جهان امروز نه تنها به

  وجوهي تشديد هم يافته است. بايد ديد چرا؟
  

  هويت و مناسبات جديد

ر شروع تدريجي مناسبات سرمايه داري در غرب و سرانجام تفوق آن بر ساي
شماري ايجاد كرد كه سه عنصر آن در بحث  مناسبات كهن مسائل بي

  كنوني ما دخالت دارد.
هاي مختلف پروتستانيسم قدرت فائقه و  اول آن كه، پيدايش فرقه

ها و  ي كليساي رم را به مصاف طلبيد و نه تنها به تدريج فرقه سيطره
سيسم هم شمار ايجاد كرد بلكه حتي در درون كاتولي مذاهب معارض بي

هاي پرشماري به وجود آورد و اين امر به آن جا رسيد كه امروزه هر  فرقه
تواند قدرت سلسله مراتبِِ خود پروتستانيسم و كاتوليسيسم را  كشيشي مي

يي ايجاد كند.  به مصاف بطلبد و بر حسب نظرات خود يا پيروان خود فرقه
اند. بنابراين  دهاثرتر ش شمارتر و بي ي گذشته كم تكفيرهاي پرمخاطره

هاي متعالي خارج و برحسب نيازهاي واقعي يا  ي قدرت ها از سيطره هويت
گيرند. هزاران هزار كليساي كوچك و  هاي مردم شكل مي توهمي مجموعه

ها و يا  ها و كاردينال اي فارغ از دستورات و اوامر پاپ بزرگ، و تا اندازه
  آيند. سلسله مراتب ديگر به وجود مي

هاي ملي يا ملت  وجود آمدن يا رشد و استقرار مجموعه دوم. به
يي است در رابطه با بحث  كه خود مبحث جداگانه (Nation-States)كشورها 

ما نه تنها از نظر اقتصادي بلكه از طريق شكل دادن به هويت موثر بوده 
هاي  است. تصور مي رفت كه با ايجاد دولت ملي و ملت ــ كشور، تفاوت

رنگ شود. در عمل چنين  داري كم در درون كشورهاي سرمايهقومي الاقل 
گرايي نه ضرورتاً بر مباني  نشده است. هنوز در اروپاي پيشرفته شدت قوم

انگيز است. در دورانِِ  اقتصادي بلكه بر مباني فرهنگي و اجتماعي حيرت
شدن سرمايه وجود اين پديده را بايد بتوان توضيح داد. به نظر من  جهاني
ترين الاقل  ع نياز هميشگي به هويت فردي و جمعي اگر نه اساسيموضو

  يكي از داليل پايداري اين پديده است.
داري مطرح شد  يي كه با پيدايش مناسبات سرمايه سومين مساله

ها  تشديد ازخودبيگانگي است. در مورد ازخودبيگانگي، انواع و مختصات آن
ت و هم از انديشمندان اخير. ها مطالب بسياري در دست اس هم از كالسيك

شمول  ي گسترده و جهان بحث ما در اينجا ابداً توضيح و تبيين اين مساله
خواهيم در اين رابطه پرسشي را طرح و پاسخي را پيشنهاد  نيست، تنها مي

كنيم كه در ادبيات موجود تا ان جا كه مي دانم از اين زاويه به آن پرداخته 
  نشده است.

  

  خودبيگانگي عوارض ادامه از

ي  رفت انقالب سوسياليستي با تغيير مناسبات توليدي، در ادامه انتظار مي
خود روبنا را دگرگون كند و از خودبيگانگي انسان را از ميان بر دارد. به 
دالئل بي شمار اين امر يعني استقرار جامعه سوسياليستي به تعويق افتاده 

شدن همه چيز  تر و كاالييداري باال است . اكنون استثمار در سرمايه
اي رسيده  سابقه تر شده و از خودبيگانگي انسان به حد بي تر و عميق وسيع

است. انتظار مي رفت استقرار سوسياليسم به محاذات تحوالتي كه 
آفريند به از خودبيگانگي انسان خاتمه دهد. چنين نشد يعني  مي

ر اوج مناسبات سوسياليسم هنوز مستقر نشده و انسان از خودبيگانه د
داري تنها و بي پناه مانده است . در اين حال چه بر سر انسان  سرمايه

ها انتظار داشت كه جواب اين مساله را  آيد؟ نبايستي از كالسيك مي
دادند، چون هنوز مسئله طرح نشده بود ودر آن زمان اميد به دگرگوني  مي

ر وجود داشت كه مناسبات توليدي قدرتمند و بالفاصله بود و اين انتظا
استقرار سوسياليسم شرايط امحا ازخودبيگانگي را فراهم كند. عالوه بر اين 

شد با پيشرفت علم تصورات خرافي و ماورايي هم به تدريج از  تصور مي
ميان خواهد رفت. جهل و ترس جاي خود را به دانايي و احساس امنيت 
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ن نشد و تشديد خواهد سپرد. در عمل به علت عدم تحقق سوسياليسم چني
از خودبيگانگي وجه جديدي به وجود آورد كه موجب شد پيشرفت دانش 
هم نتواند وظيفه يي را كه به عهده داشت انجام دهد كه خود بسياري از 

  شناختي مردم در جهان كنوني را توضيح مي دهد. هاي رفتاري و روان جنبه
ي به وجود شمار جديد هاي بي در جهان امروز هر ساله نه تنها فرقه

اي از مردم را به دور  تواند عده گير و شارالتاني هم مي آيد، بلكه هر فال مي
 mega)العاده بزرگ  خود جمع كند. در امريكا هر سال كليساهاي فوق

church) شوند و مبلغين  جديدي به انبوه قبلي اضافه ميEvangelist 
ميت هم رابطه ترين بخش حاك يي ــ كه غالباً با ارتجاعي مسيحي حرفه

ها هستند، به  هاي آن دارند ــ و در حقيقت عوامل آگاه اجرايي سياست
ي اين  نگاهي به چهره). 3(پردازند پناه مي ارشاد مردم از خودبيگانه و بي

يي در برابر مار مسحور  شان مانند پرنده شوندگان كه در مراسم هدايت
امه و تشديد اين وضع داري امروزي براي اد اند دردناك است. سرمايه شده
هاي از  داري بهتر از انسان كند. هيچ چيز براي سرمايه ريزي مي برنامه

نيروي كار خود به » تقديم«خودبيگانه و وامانده نيست، كساني كه پس از 
  هاست بيافتند. گراني كه سرنخشان در دست خود آن دام حيله

شديد از داري هم از لحاظ ايجاد شرايط براي ت بنابراين سرمايه
زدن آگاهانه به باورهاي  يابي، و هم دامن خودبيگانگي و تشديد نياز به هويت

ها و مدارس و تشويق  خرافي ، بااستفاده از همه امكانات موجود و رسانه
هاي مالياتي در رشد اين پديده موثر بوده است.فقدان آن چه انتظار 

مناسبات  رفت كه بشود و هنوز نشده است ــ ايجاد و استقرار مي
ازخودبيگانگي و  –سوسياليستي ــ از عوامل اصلي براي امكان گسترش آن 

  بوده است. -باورهاي خرافي 
  

  دانش وخرافه ، مدارهاي مغز

شود چرا بر  اي را موجب مي اگر عدم استقرار سوسياليسم چنين عارضه
خالف انتظار الاقل گسترش دانش نتوانسته است به رغم ادامه 

هاي خرافي را از ميان بردارد؟ چرا هنوز برخي از  گرايش ازخودبيگانگي
نحس است؟ چرا  13هاي متخصص هم معتقدند عدد  كرده تحصيل

به نظر آنها محتوم بوده است؟ چرا بساط  13آميز آپولو  سرنوشت فاجعه
در » علمي«شود شواهد  پاتي و فالگيري هنوز جاري است و كوشش مي تله

  ابرخي به دام آن مي افتند.صحت آنها ارائه شود؟ و چر
اند كه ذهن انسان چيزي  شناسي ثابت كرده هاي عصب امروز، دانسته

يي دارد كه ميراث  گانه هاي سه جدا از مغز انسان نيست. مغز انسان اليه
ها تا خزندگان و پستانداران و سرانجام انسان. اين  اند: از نخستي تكامل

ي زيادي مستقل از هم اند.  تا اندازهگانه عملكردهايي دارند كه  مغزهاي سه
اند، گر چه تفكر  غرايز مستقل از تفكراند چون مربوط به مغزهاي متفاوت

تواند در طول زمان شماري از آن غرائز را كنترل و تعديل كند. و باز، در  مي
مغز انسان مدارهاي متفاوت براي دانش و باور وجود دارد. باورها در مراحل 

آيند و ذخيره  هايي از مغز به وجود مي كودكي و در قسمتي رشد در  اوليه
شوند كه بالفاصله در دسترس مدارهاي مربوط به دانش و تفكر و  مي

توان در دوراني درحد  عملكردهاي عالي مغز قرار ندارند. بنابراين مي
تواند اتفاق  آن چه بعدها مي)4(يي دانش داشت و خرافي باقي ماند حرفه

ديگر است. اما اين كار به طور  اين مدارها بر روي يك افتد تأثيرگذاري
گير اتفاق نمي افتد و مستلزم زمان و شرايط  اتوماتيك و به شكل همه

ي نوبل را برد  توان جايزه تر كوشش آگاهانه است. مي ها مهم مناسب و از آن
ي نوبل  توان بازهم جايزه  ولي نعل اسب به درِِ خانه چسباند (هايزنبرگ)، مي

  تر از سفيد است (واتسون). را برد و معتقد بود نژاد سياه پست
ها  هاي جديد علوم است و در درستي آن چه در باال گفته شد يافته آن

بندي مغز، جدابودن مدارهاي دانش و باور،  كسي ترديد نكرده است، اليه
توان با استنتاجاتي كه در اين نوشته ارائه شده  غرائز فردي و جمعي. مي

ها را  توان آن فق نبود و به جاي آنها توضيحات ديگري عنوان كرد. ميموا
دانم چگونه جز با باور  ها ندانست ولي نمي مطابق نص صريح آثار كالسيك

زمان كشف نشده  توان انتظار داشت كه مطالبي كه هنوز در آن مذهبي مي
توانستند مورد بحث قرار گيرند. پرسش اساساً زماني مطرح  بودند مي

شود كه جوابي براي آن ميسر باشد. من اين ها را نه تنها مغاير مواضع  مي
  نشدن  گذشته نمي دانم بلكه در امتداد و تائيد هم مي بينم. من متحقق

تاكنوني مناسبات سوسياليستي و تشديد از خودبيگانگي را عامل اساسي 
 دانم، ولي در عين حال معتقدم گري امروز در جهان مي گسترش آشفته

ي تفكر و باور در  هاي بيولوژيك ، غريزي و ساخت نحوه اينها بر روي زمينه
اند ابعادي چنان ناخوشايند داشته باشند. به هرحال بايد جوابي  مغز توانسته

ي اجتماعي يعني تداوم باورهاي خرافي داشت. نفي واقعيت  براي اين پديده
  خواهد بود.  ما براي تغيير شرايط  ي نفي نياز به كوشش به منزله

مباحث فوق را جمع بندي كرده و در پاسخ به برخي از سئواالت 
  مطالبي را بصورت حاشيه ذكر مي كنم .

بيولوژي، غرائز و نيازهاي اوليه انساني در طول تاريخ تظاهرات خارجي 
متفاوت داشته اند. در جوامع طبقاتي و در سرمايه داري به شكل هايي 

ها را شناخت تا بتوان از انحرافاتي كه ممكن  تظاهر مي كنند كه بايد آن
   است به وجود آورند جلوگيري كرد.

نياز به هويت جمعي و فردي نيز مانند خواب و خوراك يك نياز 
بيولوژيك است. اگر به آن توجه نشود انسان ها نادانسته ممكن است جذب 
ز شكارچيان حيله گر شوند. در شرايط تشديد از خود بيگانگي اين نيا

تشديد يافته، دفورمه شده و به اشكالي متظاهر مي شوند كه امروزه شاهد 
آن هستيم. بايد از خود بيگانگي را شناخت و صرفاً به اميد زماني كه 
استقرار مناسبات سوسياليستي آن را از بين ببرد نبود يعني كوشش و 
مبارزه مشخص را موكول به راه حل نهائي نكرد. اين راه ها مكمل هم 
هستند و نه جايگزين هم. مشابه اين اشتباه را در گذشته برخي از چپ ها 
در ارتباط با ساير خواسته هاي مبتني بر مسائل بيولوژيك مانند مسئله 
زنان مي كردند و هنوز هم در مواردي مي كنند و فكر مي كردند چون 
 استقرار سوسياليسم عدم تساوي اجتماعي زن و مرد را از بين خواهد برد

پس اكنون مبارزه براي حقوق زنان بي فايده و حتي مضر است چون تمركز 
را از مبارزه طبقاتي خواهد كاست. اين مهمالت و سهل انگاري در گذشته 
لطمه هاي شديدي به جنبش چپ زد. اكنون نيز تعويق پرداختن به از 
خودبيگانگي به استقرار سوسياليسم موجب شده است كه شاهد و 

دانيم  ه برداري عوامل سرمايه داري از اين مسئله باشيم. نميتماشاچي بهر
كه در وقوع نهائي آن  زمان استقرار سوسياليسم كي فرا خواهد رسيد. با آن

توان تا آن زمان در مقابل مصائب فوري بشري  ترديدي نيست ولي نمي
ي طبقاتي چيزي انتزاعي و خارج از  تماشاچي باقي ماند. به نظر من مبارزه

تك مصائب و مشكالت بشري، استثمار، تبعيض، عدم توجه  ارزه براي تكمب
ها نيست.  به خواسته هاي بيولوژيك، روانشناسي و مسائل اجتماعي انسان

سوسياليست ها بايد براي مبارزه با عوارض از خود بيگانگي و از جمله 
. آشفته فكري و تشديد هويت يابي بر پايه هاي خرافي برنامه داشته باشند

در فقدان قدرت دولتي و حتي در زمان وجود آن ايجاد و گسترش تشكل 
يعني تعهد نسبت به مردم،  - هاي مدني، كار در ميان مردم و با مردم

انسانها، در كنار مبارزات ضد استثماري وظيفه هر كسي است كه به انسان 
 .)5(مي انديشد

از نظر  كساني كه به راستي منتقد وضع موجود در جهان نه تنها* 
 -اقتصادي و سياسي بلكه از نظر فرهنگي و ميزان اغتشاش تفكر انسانها

هستند نمي توانند در تصحيح آن كوشش نكنند. آن ها كه نمي كوشند به 
معناي واقع كلمه عمق فاجعه را درك نكرده اند و يا تسليم شده و سر در 

وان دانست و گريبان فرو برده اند. به حال آن ها تأسف بايد خورد. نمي ت
ندانست. تعهد اجتماعي بخشي از دانائي است. كسي كه بخش اخير را 

  نداشته باشد عمق دانائي اش مورد ترديد است.
يي قوي دارند با اين  تعهد فردي و فعاليت اجتماعي گرچه رابطه* 

كند.  همه حد و حدود آن را امكانات فردي و اجتماعي مشخص تعيين مي
توان انجام داد. مسلم  طور جمعي بهتر مي را به مسلم است كار اجتماعي

است كه حزب و گروه سياسي و تقسيم كار و وظايف كارآتر از اقدامات 
كند يا نه مربوط  كه آيا استقالل فرد را خدشه دار مي فردي است، ولي اين

شود به ساختار آن حزب يا گروه و ميزان بازانديشي يا تحجر آن،  مي
اجتماعي و امكانات سياسي موجود. در همين ايران  وابسته است به فرهنگ

اند و نيز چه بسيار  اند كه جلو ي رشد انديشه را نگرفته گروه هايي بوده
هايي نگاه  ي سياست ي اجراكننده اند كه به اعضاء خود به منزله بوده
اند. و نيز مشخص  شان نداشته كردند كه خود آن افراد نقشي در تدوين مي

معي در اجتماعات و كشورهايي چنان عوارضي دارد كه نافي است كه كار ج
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شود. اگر اصل مهم است توجه به اين عوامل هم  منافع فعاليت اجتماعي مي
  ناپذيراست. اجتناب

مند است وگرنه  انسان دانا، روشن، روشنگر و نقاد است يعني كنش*     
اين روشنگري و طور كه گفته شد در ميزان دانابي او بايد ترديد كرد.  همان

ي عوامل اجتماعي ــ ازجمله  نقادي نه تنها متوجه مردم كه متوجه همه
اند (مگر از نظر  ها ــ است. و از آن جا كه نه مردم يك پارچه حسن حكومت

پارچه محسن است، بنابراين  فريبان) و نه هيچ حكومتي در جهان يك عوام
در جهان باشد ــ ولو كسي كه مدافع تام و تمام هر حكومتي و هر قدرتي 

اين كه خود در به وجود آوردن آن سهيم بوده باشد ــ ديگر نه روشنگر 
است نه روشنفكر نه منتقد اجتماعي. مبلغ حكومتي است. عامل اجرايي و 

  ابزار قدرت است.
اما در مباحثي كه ميان روشنفكران ما مطرح شده است مبني بر تفاوت *   

ني و غيرديني، روحاني و غيرروحاني ... من حوزه و دانشگاه، روشنفكر دي
ها  كه بحث بينم. نه آن توجه اساسي به مباني موجد واقعيت امروز را نمي

توانند ختم شوند و چه  بينم به كجا مي مطلقاً سترون باشند. ولي نمي
كه مثالٌ  آيد. بحث در اين ها در توضيح واقعيت به دست مي چيزي از آن

ت يا نه و آيا اين مدال شايسته ايشان هست يا آقاي سروش روشنفكر اس
كه آيا  نه، يا آقاي مجتهد شبستري يا كديور روشنفكرند يا نه، و اين

ترين بحث  روشنفكر ديني داريم يا نه به نظر من روشنگرين و آموزنده
ها ونظايرشان هستند،  نيست. آن چه در واقع وجود دارد اين است كه اين

هايي كه  كنند. وظيفه آن رند و افكاري را منتشر ميوجود دارند، فعاليت دا
انديشند ــ از جمله من ــ اين است كه اين افكار را  اساساً نوعي ديگر مي

ي خود در ميان مردم روشنگري كنيم.  توضيح دهيم، نقد كنيم و به نوبه
  ها را اساساً روشنفكر بخوانيم يا نه مهم ترين بحث نيست كه آن بحث در اين

   ويس: زير ن

1- James jones به ادعاي خود با حفظ مواضـع ايـدئولوژيك    1951سال  در
از حزب كمونيست امريكاجدا شد وبا تاسيس فرقه يي عده ي كثيـري را از  

 1987را اعالم كرد. در سال » عبادتگاه مردم«ي  آمريكا به گوايانا برد وفرقه
ي افـراد   ق همـه ي نيروهاي دولتي محلـي بـه اتفـا    متوهمانه از ترس حمله

 909طوردسته جمعي با سيانور خودكشي كرد. در آن اقدام  ي خود به فرقه
هـاي جمعـي در تـاريخ اسـت.      ترين خودكشـي  نفر مردند كه يكي از بزرگ

 هاي خودكشي جمعي هنوز در ميان جوانان وجود دارد. كيش
ود بلكه درنام آن هم تفاوت نظر وج (instinct)نه تنها در مفهوم غريزه  -2

خوانند و برخي تعدادي از انها را  مي Drive» سائق«دارد. برخي آنها را صرفاً 
كنند. در مورد تعداد آنها نيز تفاوت نظرهائي وجود  نوعي يادگيري تلقي مي

دارد. فعالً در اين نوشته مراد رفتارهاي پيچيده ي فردي يا جمعي است كه 
  شود. اساسي در حيوانات ديده ميبه طور موروثي متشابه و متوالي و بدون تغيير 

هاي حاكميت و از جمله دفاع  اين مبلغان مسيحي براي اجراي سياست -3
شدت مذهبي خود كه  ها به پيروان به از اسراييل توجيه جالبي دارند. آن

بايد از اسراييل (ضدمسيح) حمايت «گويند  بسياري ضديهودي هستند مي
جا بروند تا زماني كه  مه به آنكرد تا قدرتمند شود و يهوديان جهان ه

». شود، همه با هم نابود شوند ) ميArmagedonمطابق احاديث آرماگدون (
  بازي سياسي ـ مذهبي جالبي است ولي تاكنون مؤثر بوده است. شعبده

  ماركس به اين مسأله توجه جدي كرده است -4
اسي حتي در زمان استقرار سوسياليسم هم مسائل بيولوژيك و روانشن -5

مطرح خواهند بود چون مسائل انساني هستند. جامعه ِي بي طبقه به 
نيست. با از بين رفتن  "بي مسئله"معناي جامعه ِي انسان هاي يكپارچه و 

تضاد طبقاني همه تضادها به طور اتوماتيك نابود نمي شوند. براي رفع آن 
مسئله  ها برنامه هاي مشخص الزم است. شايد يكي از راه هاي برخورد با

ي هويت تشكيل شورا باشد كه عالوه بر كاركرد دموكراتيك به اين نياز 
هويتي هم بتواند پاسخ دهد. و شايد راه حل هاي ديگر. بهرحال گرچه 
وجود طبقات بسياري از مسائل انساني را تحت الشعاع قرار داده و دفورمه 

علق به اين يا كرده است . نبايد پنداشت كه انسان و انسانيت صرفاً به حد ت
  آن طبقه تقليل يافتني است.

*  

  

  

  ما يروشنفكر يتراژد

 
» يِپديدارشناس«به   زده را بايد همچون درآمدي يِ شتاب اين مقاله

روشن  يِبايد برا كه مي  يي»ما«دانست،  ماذهن و روانِ روشنفكريِ 
  آن از نو به آن انديشيد. ي»انهروشنفكر« يِكردنِ تاريكناها

 يداريوش آشور

  
را با  يايران» روشنفكرانِ«ست؟ ما  يفكر ك ست؟ روشن يچ يروشنفكر

ـ ست؟ اين نسبت از كجا و چرا آمده است؟ ما  اين مفهوم چه نسبتي
در برابرِ كدام » يروشن«فكرِ خود را از كجا گرفته ايم؟ اين » يِروشن«
 ـ نيست اي ناشناخته يِها يتاريك» يروشن«ست؟ آيا در پسِ اين » يتاريك«

ها پنهان مانده اند؟ آيا روزگارِ آن نرسيده  پرسيده ــيِ نا كه در پسِ پرده
ها را از »يروشن«را بر زبان آوريم كه بنيانِ آن   هايي است كه آن پرسش

كند؟ يعني،  را نمايان مي شان پشتپسِ  يِهاتاريكيگشايد و  هم مي
كه  سيدن از اينكشاند، به پر يم خودبا  يكه ما را به روياروي  هايي پرسش

» يِروشن«انديشيم، و ي م يراست انديشيم، اگر كه به كيستيم، به چه ميما 
كه   آغازيني يِآن روشنگر يِاين انديشه از كجاست؟ به عبارت ديگر، از پ

ما به ارمغان آورده است، اكنون نيازمند  يِرا برا» يفكر روشن«اين 
پسِ پشت آن  يِها تاريكيكه بر   ايي هستيم؛ روشنگر  ديگري يروشنگر
آن  يِ درباره  اي تازه يِروشن  بيندازد تا به  اي نخستين نورِ تازه يِروشناي
  برسيم.

دنبال كردنِ اين طرح و رفتن تا بيخـ وـ بن آن ـــــ اگر ممكن باشد ـــــ 
شناسانه  از پژوهشِ تاريخي و تحليلِ جامعه  ما را به ميدانِ پهناوري

گنجد. اما در اين بحث كوتاه در بابِ  يك مقاله نمكشاند كه در ي مي
توان گذشت كه  يِ اساسي نمي از اين نكته» تراژديِ روشنفكريِ ما«

آن » ما«نيست كه   برآمده از بنياد و متنِ تاريخي  چيزي» ما«روشنفكريِ 
گذارم به اين معنا ست  را در گيومه مي» ما«كه  دانيم (اين را تاريخِ خود مي

انديشي جايِ بحث و تحليل دارد. اين  هم از ديدگاه تاريخ» ما« كه اين
دوام و پيوستگيِ تاريخي باشد،  ي كه نماينده ، به گمانِ من، بيش از آن»ما«

كه پديدار شدنِ   ست در اين تاريخ؛ همان گسستي  يِ گسستي فراورده
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اريخي يِ فرادادهايِ ت و همه» سنتّي«هايِ  يِ تاريخ مدرنيت در متنِ همه
  پديد آورده است و در اين مقاله به آن خواهم پرداخت.)

دوم، از راه حزبِ  يِدر زبانِ ما ـــــ كه از روزگارِ جنگ جهان» روشنفكر«
است كه پيش از آن از حدود » منورالفكر«توده، باب شد ـــــ جانشينِ 
به فارسي راه يافت. و هر دو  يعثمان يِجنبش مشروطيت از ترك

  intellectual يِ در زبانِ فرانسه. واژه intellectuelهستند برايِ   اي برنهادهبرا
به دنبالِ ». يعقل« يِ(عقل) است، به معنا intellectدر اصل صفت نسبيِ 

هجدهم، بود كه  يِ در سده (Enlightenment)  يياب يجنبشِ روشن
و  باب شد كه فرهيخته  كساني يِبه صورت اسم برا» انتلكتوئل«

آمدند.  شمار مي  به» يابي روشني«هايِ  ها و آرمان آموخته و هوادارِ ايده دانش
كه   هايي اند؛ ايده»تغييرِ جهان«هايِ  اينان همان هواداران و پردازندگانِ ايده

در قرنِ نوزدهم  يبه نامِ ايدئولوژ يو اجتماع يسياس يِها»ايسم«در قالبِ 
شرقِ آن رخنه كردند و سپس به  شدند و از غربِ اروپا به يگير قالب
روشنفكرانه را در  يِها جنبش يِها راه يافتند و پايه» يشرق« يِدنياها

  سراسر جهان گذاشتند.
فيلسوفان «گويد:  كه مي» فويرباخ يِ درباره  تزهايي«اين تزِ ماركس در 

در آغازِ  ،»اند، از اين پس آن را تغيير بايد داد تاكنون جهان را تفسير كرده
عصرِ «ست از عصرِ روشنفكري،   بنديِ كوتاه و دقيقي رنِ نوزدهم فرمولق

ها در قالِب  ، كه روشنفكران در آن، در مقامِ حامالنِ ايده»يايدئولوژ
تغييرِ ها، نقشِ بزرگ تاريخيِ خويش را آغاز كردند، يعني  ايدئولوژي
اعي كه هايِ سياسي و اجتم . انقالبِ علمي، انقالبِ صنعتي، و انقالبجهان

 يِ و انقالبِ فرانسه آغاز شد، در طولِ دو سده ي يابيروشندر اروپا با عصرِ 
پيشينِ طبيعي و ذهني و اجتماعي و  يِساختارها يِنوزدهم و بيستم تمام

زمين زيرـ وـ زبر كرده  يِ را نخست در اروپا و سپس در سراسرِ كره يسياس
شاهد آن ايم، به جهانِ پايانِ ديگر،   اي كه اكنون، در آغاز سده  است. جهاني

ندارد. در اين مارشِ   نوزدهم هيچ شباهتي يِ هجدهم و آغازِ سده يِ سده
زمين را  يِ روشنفكرانه سراسرِ كره يِها يها و ايدئولوژ عظيم، ايده

و بر سرِ » طبيعي«را   نخورده، هيچ چيزي را دست  درنورديده و هيچ چيزي
با آرزوها و » يروشنفكر«چه  اكنون با آنخود، باقي نگذاشته است.  يِجا

 نفوذاش با جهان كرده است، شاهد پايان دوران جهانِ زيرِ  مدرن يِها آرمان
، چنان كه از چند دهه پيش در امريكا »پايانِ عصرِ ايدئولوژي(«روشنفكران 

ترِ آن، نيز  ديرينه يِ، به معنايرفكگفته اند)، و در نتيجه، پايانِ عصر روشن
به » تغيير جهان«روشنگرانه و روشنفكرانه برايِ  يِيم. شور و شيداهستي

امانِ آن را هيچ  يمهار و شتابِ ب يانجاميده است كه تغييرِ ب  پيدايشِ جهاني
كه خودكار و   تواند كرد؛ جهاني سد نمي  اي انديشيده پيش يِايدئولوژ

را حدس  كس سرانجامِ آن تازد كه هيچ مي  اي آينده يِخودمدار به سو
و  تغييرِ جهان يِ ، آن پيشتازانِ انديشه»روشنفكران«تواند زد.  نمي
مهار  افكنانِ آن، اكنون خود كارگزارانِ زنجير شده به اين ماشينِ طرح

امانِ آن  يكارِ پرزورِ ب ــوـ ـبري از سازـ جز فرمان  اي گسيخته اند كه چاره
كارِ  يِ پايانِ درباره ست  يِ ماركس حكمي پيامبرانه» تزِ«ندارند. آن 

فيلسوفان و آغازِ كارِ روشنفكران (اگرچه در روزگارِ او هنوزعنوانِ 
از آخرين   به صورت اسم رواج نيافته بود). و او خود يكي» انتلكتوئل«

بود  يروشنفكر ترين پيشروانِِ و از برجسته يانديش فيلسوفانِ سنّت روشن
 ـماركسيسم، در لرزاندنِ زمين و زيرـاش در قالبِ ايدئولوژيِ  يها كه ايده

چه تا آن زمان در عالمِ خود بر  هر آن كن كردنِِ زبر كردنِ جهان و ريشهـوـ
 يِها بزرگ او با ايده يِ بزرگ داشت. سايه  ايستاده بود، نقشي يسرِ پا

زمين  يِ از جهان بر كره  اي اش، در قرنِ بيستم، در بخشِ عمده پيامبرانه
 يِ ست كه در كره  اي روشنفكرانه يِ ترين پروژه بزرگ يِمعنو افتاد. او پدرِ

ها، اجرا شد. پايانِ قرنِ  بر اساسِ ايده» ديگر  جهاني«زمين برايِ برپا داشتنِ 
بها بود. با  عظيم و بس سنگين يِ بيستم شاهد فروريختنِ اين پروژه

 يِها پروژه، عصر يفروريختنِ اتحاد جماهيرِ شوروي، درواقع، عصرِ روشنفكر
  انديشيده، پايان يافت. پيش يِها يها و ايدئولوژ جهان با ايده يِكالنِ بازساز

همان است كه خواجه حافظ ما گفت:  يروشنفكر يِ ترين ايده يبنياد
كه تاكنون   ، عالم و آدميييعن!».  از نو ببايد ساخت وز نو آدمي  عالمي«

  بايد جهاني ي. ميدل، نااخالقناكامل بوده است، ناعا  و آدمي  بوده عالمي
رها   ترين مفهومِ عدالت و اخالق، جهاني يا با ريشه  بنا كرد، جهاني يانسان

بنيان و جهت  يِ(زيرا علم پيشاپيش دارا» علم«از جهل، بنا شده بر 

 ــوـ ــتاختـ يِ رو، نخست طبيعت عرصه شود). از اين ياخالقي انگاشته م
 يِود و سپس جامعه و سياست و اقتصاد. با نفشي ها و شناخت م تازِ ايده

تماميِ » بايد مي«بنا شود. در اين » ديگر  جهاني«بايد  جهانِ كنوني مي
نهفته است كه روشنفكران هم  ييا ضرورت تاريخ» جبر«مفهوم 

 يِها شناسندگان و هم به فرجام رسانندگانِ آن اند (با اين اشاره به ريشه
روشنفكرانه ـــــ هر چند در قالبِ  يِها انها و آرم ايده يِمتافيزيك

آن  يِ بايد كرد، كه جايِ بحث بيشتر درباره  ـــــ توجهي» ماترياليسم«
اش، كه  يبخش و مأموريت تمدن يجا نيست.) با كولونياليسم اروپاي اين

روشنفكرانه بود، در عالمِ فرهنگ و تاريخ هر آنچه در  يها يِ ايده فراورده
خود و تاريخِ خود  يِ زيست از ميدانِ جاذبه يم») خود ـــدر «عالمِ خود (

يِ اروپامداري و تاريخِ اروپا به گردش درآمد.  بيرون آمد و در ميدانِ جاذبه
تاريخِ ها آن بود كه در مدارِ  ها و فرهنگ تاريخ يِ از اين پس سرنوشت همه

با  حركت كنند. يفرهنگ جهان يِبه گردش درآيند و به سو يجهان
 يِآن است كه ديوارها يمدرن و زورِ علم و تكنولوژ يِها قدرت عظيمِ ايده

 يِ فروبسته ــخود ـ ـــدر  يِها عالم ي ، همه»يسنّت« يِها عالم يِ همه
 يِها تمدن ي ، همهيا و قبيله يقوم يها فرهنگ ي ، همهيبشر

 يِها ا ايدهه ريزند. با اين فروريختگي ، به قولِ ماركس، فرومي»يبربر نيمه«
كنند  يجا نشت م  اند ـــــ به همه» راديوآكتيو« يِها مدرن ـــــ كه ايده

و » ديگر  عالمي« يِرستاخيز برا يِو با خود، همچون صورِ اسرافيل، ندا
مĤبان،  يها ست كه نخستين فرنگ برند. با نشت اين ايده يرا م» ديگر يآدم«

آيند؛ يعني،  يپديد م» يسّنت« يها ، در جهان»متمدنان«يا نخستين 
 يِشان را از اروپا يكه مدلِ جهانِ آرمان ينخستين روشنفكرانِ غيرِاروپاي

يا  يبرايِ ايشان همان جهانِ آرمان يگيرند و اروپايِ غرب يالهام م يغرب
 )polycentic( يِ، جهانِ بس كانونندشده است. با اين رو بهشت گم

شود، كه كانونِ آن اروپاي  ل ميمدرن بد يِكانون مدرن به جهان تك پيش
هايِ پيرامونيِ زيرِ نفوذ آن  جهان به حاشيه يا محيط ي غربي ست. بازمانده

آيند. از كانونِ اين  سرراست آن درمي يِفرماي زيرِ فرمان ،به عنوانِ كولوني ،يا
 انسانيتمدرنِ  )Paradigm( يِ واره ست كه مثال يكانون جهانِ تك

 يديگرِ زندگ يها كانون يافشاند و تمام يه سراسرِ زمين مخود را ب يِپرتوها
  كند. مي يو فرهنگ را دچارِ بحرانِ بنيان

» ما« يِو فشرده آن است كه در بحث روشنفكر يام از اين درامد كل ـمرادـ
 يِ بايد بر زمينه ياش، م يو محل يبوم ِيها يويژگ يِ اين پديده را، با همه

نيز، همچون  يديد و فهميد. اين روشنفكر يروشنفكر يجهان تاريخِِ
 يگير جهان ي فراورده ،زمين ي ها در سراسرِ كره»يروشنفكر« ي همه
اروپايي و انقالبِ علمي و صنعتي و  ي يابيِروشن يِها ها و ايده آرمان

از » يجهانِ پيرامون«آن در  كولونياليسم اروپايي ست، و تاريخِ پيدايشِِ
  رود. اگر به تاريخِ پيدايشِ آن نگاهي فراتر نمي نوزدهم ي دوم سده يِ نيمه

قرن نوزدهم و آغازِ قرن بيستم  يِها گونه از پايانه بينيم كه چه بكنيم، مي
گيرد و از آن پس با بيرون آمدنِ  يبندد و شكل م يرفته نطفه مـ رفته ـ

وپا ار يِاز محورِ خود و به گردش افتادنِ آن بر محورِ تاريخِ جهان يتاريخِ بوم
كانوني،  يِاز روشنفكر يا نيز، همچون سايه يكانون، اين روشنفكر ـــ

شود و با آن باال  يم يخود دستخوشِ امواجِ تاريخِ جهان يِهمراه با جهانِ بوم
  شود. سو كشانده مي سو و آن رود و به اين يو پايين م
ر اش ب ـ) كه بنيادـintellectualismeاش  (يا به اصطالحِ اصلي يروشنفكر

برآمده  يياب يروشن يِها ايمان به عقل و علم بود و از دلِ اميدها و آرمان
زبر كردنِ تصويرِ جهان در چشم بشريت و آفريدنِ جهانِ ـوــبود، با زيرـ

بشر، با خيالِ آفريدنِ بهشت بر  يِ مدرن، با فراافكندنِ اميد بزرگ به آينده
 يِها اش ـــــ آن ايده ي)universal(روا  جهان يِها زمين با ايده يِرو
» يِياب روشني«از   كرد، با آذرخشي يـــــ به هر جا كه نفوذ م» راديواكتيو«

خود  يِبوم يِها كرد و نمونه ور مي ها را شعله زد، روان يها م خود كه به ذهن
مدرن،  يِها حاملِ ايده يها ، انسان»روشنفكر« يِها انسان يآفريد، يعن يرا م
  ديگر.  و آدمي  جهان و آفريدنِ عالمي تغييرِ يها ايده

غوغاترين ميدانِ اين نفوذ روسيه بود؛ آن ملت نيرومند  ـوـ ـپرشورـ
از نظامِ   اش، و جهاني ينوخاسته با امپراتوريِ پنهاورـ اش، با اُرتدوكس

كه بيشتر  ي،استبداد يِو پادشاه يو دينِ قروِن وسطاي يو طبقات يسياس
هايِ ليبراليسم و  ها و آرمان مانست. نفوذ ايده يم ييايآس يِبه يك امپراتور

مدرن به روسيه در آن غوغا و  يآرمانشهر يِاندازها سوسياليسم و چشم
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 اش در قرنِ پا كرد كه شاهد اوج گرفتن و فروافتادن  به  ماجرايِ عظيمي
عظيمِ برخورد  يِداد نشانِ قدرت انفجار يجا رو  بوديم. آنچه آن گذشته

و ايدئولويك مدرن با ذهنيت اُرتدوكسِ  يو فلسف يعلم يانقالب يِها مانگفت
كه انقالبِ بولشويكي و پيامدهايِ شگفت آن را   مدرن بود؛ برخوردي پيش

  به دنبال داشت.
نيز رخ داد.  ييآسيا يها يها و امپراتور يِ جامعه همين داستان در پهنه

و  يالگويِ نظامِ سياسروشنفكريِ مدرن و  يِها ها و آرمان ايده
تمدنِ  ي كننده خيره يِو جلوه و جال يو تكنيك ياقتصاد يِآوردها دست
و  )aristocrats(زادگان  جوان از ميانِ بزرگ  هايي اش نخست بر ذهن مدرن

هايِ امكانِ تغييرِ  تنها با ايده  اثر گذاشت و آنان را نه يبوم يسپس بورژواز
 تآن آشنا كرد. با كاشته شدنِ تخمِ اين جهان بلكه با ضرورت و جبري

 يها از درون، با يار شرقي روند فروپاشيِ آن ي فروبسته يها ها در جهان ايده
بيرون، آغاز شد. در طولِ تاريخِ گذشته  امپرياليسمِ اروپايي از يِدستكار

ها  فراز و فرودشان، آن يها ا دورهبها،  اين تمدن )cyclical( يا نظامِ چرخه
بازتوليد  يو فرهنگ يو سياس ياز نظامِ اقتصاد  كمابيش ثابتي يِالگوها را با
بود و باز   گشتي دورانِ فرود و تَبه يهر دورانِ رونق و شكوفاي يِكرد. در پ يم

هايِ مدرن با مدلِ  ها و آرمان و رونق. اما با درآمدنِ ايده يدوراِن شكوفاي
غربي به جهان  يِاروپا كه  اي يو فرهنگ يو اقتصاد ينظامِ سياس

كيهانِ كوپرنيكي و تاريخِ هگلي ـــــ با حركت  افكند، با ايماژِ مدرنِِ فرامي
نويسيِ قومي و بومي  ها و تاريخ تاريخ يِ رونده ـــــ فاتحه پيش يِخطّ

بايست، با تعريف جايگاه و نقشِ  يها م آن تاريخ يِ خوانده شده بود. همه
كه  نوشته شوند. سراسرِ قرنِ نوزدهم همچنان، بازيتاريخ جهانخود در 

تمدنِ مدرن در غرب است،  ي كننده دورانِ اوج گرفتن و شكوفاييِ خيره
 يو اقتصاد يسياس يِها همگام با آن دورانِ بازايستاندنِ چرخِ بازتوليد نظام

زدگيِ تاريخي و فقر و حقارت  در نكبت شان فرورفتنِو  يآسياي يِو فرهنگ
ها و  ها و انقالب خيزش يِها زمينه را برا اين بازايستاندنِ چرخ .يو درماندگ

كند كه  آماده مي  اي يو فرهنگ يو سياس يعظيمِ اجتماع يِها تالطم
ها در قرن بيستم اند.  آن يسازان و سكّاندارانِ اصل زمينه يروشنفكرانِ شرق

ه از آن و برآمد يِو حقارت و درماندگ يتاريخ يِزدگ رنجِ آگاهي از اين نكبت
غربي، و سپس  يِِاروپا يكه از كانونِ تاريخِ جهاني، يعن  هايي ها و آرمان ايده

رسالت «نبرد  يِ را به صحنه يبوم يِنوپا يرسيد، روشنفكر يروسيه، م
و  يتاريخ ي بومي در هر حوزه يها يروشنفكر خواند. خود فرا مي» يِتاريخ
خود،  )universal( يروا جهان يِبا چشم داشتن به الگو يآسياي يِفرهنگ
نوزدهم، و سپس، در بخشِ  ي غربي در سده يِاروپا يِروشنفكر ييعن

چپ، كه از  يروشنفكر يِاز جهان، با چشم داشتن به مدلِ روس  بزرگي
خود را  يِبرآمده بود، بارِ رسالت تاريخ يانقالبِ بولشويك يِپيروز
كرد.  يم يباز ينقشِ تاريخخود  يِپذيرفت و در جهت تغييرِ جهانِ بوم مي

جهانِ  ،آن يِروا جهان يها انقالبِ بولشويكي در روسيه و داعيه يِبا پيروز
رقابت  ي بدل شد و روسيه داعيه يبه جهانِ دوكانون يكانونيِ روشنفكر تك

ايدئولوژيك كه از اين  ي بر جهان را داشت. انديشه يبا غرب بر سرِ سرور
ايدئولوژيك و سياسي را  يِها رسيد، خيزش مي يدو كانون به جهانِ پيرامون

 يشد. به همين دليل، شاهد آن ايم كه در جهانِ پيرامون در آن سبب مي
كنند و سپس به سوسياليسم  يروشنفكرانه از ليبراليسم آغاز م يِها گرايش

بسا به ناسيوناليسمِ تندرو و فاشيسم و نازيسم  و كمونيسم، و پس از آن، چه
و  يشهر يِچريك يِها آن، از جمله جنبش يِ به دنباله گرايند (و يم

شان در  يكنند و خودآگاه قيام مي تاريخبه نامِ  ي). اينان همگيكوهستان
 يِو درماندگي يزدگ ، از احساسِ نكبتيشومِ تاريخ يبن برآمده از يك آگاه

 ي رفته از وجدانِ آزرده ــشوم رفته ـ يِست. اين خودآگاه يتاريخ
رسد. از دلِ اين  مردم مي يِها ، به توده»وجدانِ تاريخي«به نامِ  ،يروشنفكر

 يرو» جهانِ سوم«به » شرق« يِبود كه دگرديس يتاريخ يِ وجدانِ آزرده
بيند و  مي» يانسانغيرِ«  خود را در وضعي» جهانِ سومي«داد. روانِ انسانِ 

. خويش است يِيافت به وضعِ انسان دست يِخواستارِ حقوقِ خويش برا
وضعِ «ها و هنجارهاشان، در ژرفنا، تعريف  ها با ارزش يِ فرهنگ همه
تازه  يِاما اين وضعِ انسان». گونه بايد زيست چه«تعريف  ياند، يعن» يانسان

تعريف  ييآن، بلكه فرهنگ مدرنِ اروپا يِو باورها يرا ديگر نه فرهنگ بوم
ها  روشنفكران به توده اش از راه يها كه مفاهيم و ارزش  كند؛ فرهنگي يم

  خواند.  ناهنجارِ خويش فرامي رسد و آنان را به طغيان بر ضد وضعِ مي

از  يهايِ مدرنِ اروپاي ها و آرمان ايده يِكه پرتوافشان  چه بود نخستين چيزي
كه اين   اي ترين وظيفه يطلبيد؟ فور يم ينوزاد جهانِ پيرامون يِروشنفكر
كرد تغييرِ  خويش حس مي» يِلت تاريخرسا«نوزاد همچون  يِروشنفكر

پيرامونِ خود بود كه آن را نسبت به مدلِ اروپايي  يِنظامِ اجتماعي و سياس
 يها ييافت. نخستين وظيفه اين بود كه از دلِ امپراتور يمانده م واپس

اندازِ خود را به  چشم ي(در اين بحث از ديد تاريخِ جهان يآسياي يِ ورشكسته
 يها كهن با سنت يِها كنم) و جامعه انه محدود ميآسيا و خاورِمي

ــ ملت مدرنِ اروپايي ـاز مدلِ دولت  يشان، با پيرو»يآسياي يِها نظام«
و دستگاه دولت و ارتشِ در خورِ آن را پديد آورند. بنا بر اين،  ينظامِ ادار

و » بندگانِ خدا«در ميانِ  يها و برانگيختنِ وجدانِ مل»ملت«پديد آوردنِ 
 ي، همچون بخشِ بنياد»يسنت« يِها مردمِ جامعه يپادشاه، يعن يِها رعيت

روشنفكران قرار  يها ــ ملت، در صدرِ وظيفهـدولت  يِ پروژه يو ضرور
تاريخيِ گذشته و  يها گونه بود كه بازنگريستن در داده گرفت. بدين

 يمِ اروپايو پرداختنِ تاريخِ ملي به الگويِ ناسيوناليس» مواريث ملي يِاحيا«
اين روشنفكران در نخستين مراحلِ اين  يِترين كارها ياز جمله اساس

 يِگير بينيم بازخواندنِ تاريخ و از نو قالب يجاست كه م جنبش بود. از اين
در صدرِ تاريخِ روشنفكريِ ما همچون » تاريخِ مّلي«آن به نامِ 

ما  يِبوم يِشنفكرترين كار قرار دارد. در تاريخِ رو يسازترين و اساس زمينه
  هايِ برجسته در ميانِ اهلِ قلم بيفكنيم، به كساني اگر نظري به چهره

و صادق هدايت و ذبيح بهروز  يهمچون آخوندزاده و ميرزاآقاخان تا كسرو
بينيم.  يتاريخ م تاريخ و درگيرِ يِديگر، همه را در كارِ بازخوان يو بسيار
را به زبانِ خود » زمانِ حال«تا » دمهبوط آ«(كه از  يتاريخِ سنّت گفتمانِِ

بسپارد؛   ديگري يِبه گفتمانِ تاريخ يبايست جا يكرد) م حكايت مي
نسبت به  يرا در بسترِ تاريخِ جهان» ملت«كه جايگاه يك   گفتماني
غربيِ قرنِ  يِنسبت به اروپا يآن تعريف كند؛ يعن يِ ترين مرحله پيشرفته

و  ينگر اش. و البته، حاصلِ اين تاريخ يها ــ ملتـنوزدهم باشكوه دولت 
مدرنِ  يِ از انديشه ينوزاد آسياي يِـــــ كه روشنفكر يانديش يتاريخ

  كاميِ ژرف  جز احساسِ سرشكستگي و تلخ  اروپايي آموخته بود ـــــ چيزي

  

  
  

 يِ كه يك گذشته  باري بارِ كنونيِ خود نبود؛ وضعِ نكبت از وضعِ نكبت
ست آن را جبران كند. اين گذشته را بازنويسيِ باي يپرافتخار م
به  يشناسانِ اروپاي شناسان و باستان علمِ شرق يِتاريخ، به يار يِ روشنفكرانه

  كند. يبازساز يتاريخِ بوم يِها بايست از دلِ ويرانه يآن گذشته، م
 يپهلوان يِها آن در افسانه يِ ، كه سرِ رشتهيمدرن، تاريخِ بوم يِزارگُ با تاريخ

كه خود و خاك خود را در مركزِ جهان   بود، و جغرافيايي يو اساطيرِ قوم
بيرون  بينيـ ـمركز ـو خود يبايست از اين خودـ مدار يكرد، م يگمان م

شرح  يمدرن، كه دانشِ اروپاي يِو جغرافيا يآيد و در طرحِ تاريخ جهان
مركز و رانده بجويد. اين بيرون آمدن از   گاهي ـــ يخود جا يِكرد، برا يم

يا  يغرب يِكه مركزِ آن اروپا  مدرني يِشدن به پيرامون در تاريخ و جغرافيا
 يِ زده ست كه وجدانِ بحران  اي غرب بود، آن تكانِ نخست و لرزاننده

بيش از » روشنفكران«كه   آورد؛ وجداني را پديد مي» جهانِ سومي«آلود  تب
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ندگيِ بزرگ و وجدانِ آزرده يا درما يتراژد همه گرفتار و بيمارِ آن اند.
 مركزاين روشنفكريِ نوپا از آگاهي به بيرون رانده شدن از » آگاهيِ شومِ«

گيرد. اكنون پرسش اين بود كه اين  سرچشمه مي پيرامونو درآمدن به 
راه  مركزتوان به  يگونه م توان كرد؟ چه گونه چاره مي را چه ينكبت و خوار

شد؟ پاسخ همان بود كه » ياروپاي«ان تو يگونه م يافت؟ خالصه، چه
آغازين قرنِ بيستم گفته بود: از كفش تا كاله بايد  يها زاده در دهه يتق

بومي حس  چه هر روشنفكرِ بود از آن  اروپايي شد. اين حكم بازگويِ روشني
سست در   اين پاسخياما گفت.  گوناگون بازمي هايعبارتكرد و به  مي

و  زبون و تنگدست و درمانده مادناك بود كه: چرا برابرِ آن پرسشِ تلخ و در
و  ها يزشت يِ قدرتمند و دانا و ثروتمند؟ چرا همه آنان نادان ايم و

 يِ همه ، جمع شده است و چراما ، نزداينجا ياخالقي و ماد يِها نكبت
ست با » ما«يك  يها ؟ اين پرسشآنجاها  يها و داراي يها و زيباي يخوب

، در تازه يِوجدانِ تاريخ دردمند و سرافكنده از خويش، با وجدانِ شوريده و
ها و  يها و داناي يو زيباي ها يخوب ي اي كه همه»آنان«؛ »آنان«برابرِ يك 

 يا»يمنورالفكر«آن  يِ ها نزدشان جمع است. اين وجدانِ شوريده قدرت
ود را بر دوشِ خ  بارِ گراني» پيشرفت«و » تاريخ« يها ست كه زير نفوذ ايده

اين وجدانِ دردمند و سرافكنده را در سخنانِ آن  يِكند. طنينِ آوا حس مي
تاريخي كه   توان شنيد؛ وجداني يميرزا، م درخشانِ قاجار، عباس يِ شاهزاده

، پس از نخستين يتازه در يك ضميرِ حساس و هشيار نطفه بسته است. و
يِ ناپلئونِ  رستادهايران از ارتشِ روس، در ديدار با ف» ارتشِِ« يِها شكست

  آورد: يكم اين سخنان را بر زبان مي
دست و پيروز؟ آن نيرو  ما، ما چرا زبون و درمانده ايم؟ و شما چرا چيره

چنين نصيبِ شما گردانيده است؟ علت  اين اي فرادستيكدام است كه 
ترقيات شما و ضعف دائم ما چي ست؟ شما فنِ حكومت كردن، فنِ پيروز 

دانيد، در حالي كه  هايِ انساني را مي توانايي ي ه كار بستنِ همهشدن، فنِ ب
زحمت به  آور ايم و به شرم  گويي ما محكوم به دست و پا زدن در جهالتي

انديشيم. پس آيا شرق از اروپا قابليت سكونت كمتري دارد؟ كمتر  آينده مي
شنايي كه به شما برسد ما را رو كه پيش از آن  خيز است؟ آفتابي حاصل
دارد؟ بيگانه،  يجا خيرخواهي و سودمند جا كمتر از آن بخشد، در اين مي

  سخن بگو! چه بايد كرد تا ايرانيان زندگي از سر گيرند؟ 
ما، يا باالتر از آن،  يِاز پيشروانِ تاريخِ روشنفكر  اين شاهزاده را بايد يكي 

اوست  يِ انهدردمند يِنخستين روشنفكر در ميانِ ما دانست. در فريادخواه
 يمدرن هستيم. در اين فريادخواه يِكه شاهد نطفه بستنِ وجدانِ مل

گونه به  چه») شما اروپاييان«(در برابرِ آن » ما ايرانيان«شنويم كه آن  مي
  طلبد. مي ييار يزار

 يها يروشنفكر يِرا ـــــ همچون تمام» ما« يكه گفتم، روشنفكر چنان
 يِشناخت كه در زيرِ فشارِ نيرو  اي د پديدهباي يـــــ م» يپيرامون«جهانِ 

پديد آمده و شكل گرفته است. زورِ  يشگرف و جهانگيرِ مدرنيت اروپاي
پيش از خود  يِها فرهنگ يِتمام يِست كه ديوارها يامانِ مدرنيت اروپاي بي

شان  به درون» انسانيت« يِخود از انسان و معنا يِ را شكافته و با مفهومِ تازه
هر » ما«شگفت واداشته است. اين  يها يها را به دگرديس ه كرده و آنرخن

سرراست و خطّي خود را به تاريخِ دوهزار و   اي چند كه بخواهد با رابطه
ديگر، دور و درازتر از آن) پيوند زند، هر  يِها (و به روايت يا پانصد ساله

، اما آن او هست ي از آن گذشته و تاريخ در خميره  چند كمابيش رسوبي
 يِبند كه مدرنيت فراهم آورده است در تركيب  اي تازه ي عناصر در زمينه

پر از نشيب و فراز، در حالِ جوشيدن و از نو   ، در ديگجوشِ تاريخي اي تازه
 يِشكل گرفتن است. در اين جوشيدن و از نو شكل گرفتن است كه تمام

تا اقتصاد  يامِ استبدادآن تاريخ، از نظ يِبنياد )elements( يِها سازمايه
با   هايي فرهنگ مدرن تا فرهنگ و خرده پيش يِروستايي و ايلي و شهر

گذشته اش، در يك قرن  يخود، تا تركيبِ جمعيت يبوم يِها ويژگي
كه همگي برآمده از انتقال از بسترِ تاريخِ   يافته است شگرف يِها يدگرديس

كه در اين دو قرن   فرايندي ، همانيست؛ يعن يتاريخِ جهانبه بسترِ  يبوم
  زمين را دگرگون كرده است. يِ سراسرِ كره

 يِفرهنگ ـتاريخيـ يِها)element(  ست كه سازمايه يدر اين روند دگرديس
تازه  يِيابند. وجدانِ تاريخ يتازه جايگاه و تعريف تازه م  گذشته در آرايشي

خواهد به  يكند و م يه مبار و پرافتخارِ گذشته تجزي ها را به عناصرِ نكبت آن
ها  از اين سازمايه  يكي بچسبد و ديگري را طرد كند. در اين فرايند برخي

دهند كه  يديگر م يِها خود را به سازمايه يِروند و جا كل از ميان مي به
اين انتقال است  يِ نيز كه فراورده» ما« يِآورد مدرنيت است. روشنفكر ره

 ينقشِ اساس ياين دگرديس يِو عمل يذهن يِ هم در فراهم آوردنِ زمينه
 يِها داشته و هم خود با اين فرايند چندين بار پوست انداخته و دگرگوني

هاست كه اين  يانداز تجربه كرده است. در روند اين پوست يبنياد
دهد و  ياش را هر چه بيش از دست م فرهنگيِ بومي يِهاخوي  يروشنفكر

خود، يعني  يِتازه به مدلِ اصل يِهابا خو كردن به هنجارها و رفتار
» يدين يِروشنفكر«اي به نامِ  شود. پديده تر مي ، نزديكياروپاي يِروشنفكر

بايد دريافت، يعني نفوذ  ييِ دومينِ همين فرايند م را هم همچون فراورده
روشنفكرانه ـــــ از ليبرال و ناسيوناليست تا سوسياليست و  يِها گفتمان

كردنِ آن » مدرن«در گفتمانِ سنّت و دگرگون كردن و كمونيست ـــــ 
به  يِ دينيِ گفتمانِ سنّت يتازه. دگرديس يِانجام دادنِ نقشِ تاريخيِ برا

كند كه  كار مي  اكنون در همان جهتي» ديني يِروشنفكر«گفتمانِ 
كرده بود، يعني به  يگير يگفتمانِ روشنفكرانه از يك قرن پيش از اين سو

به معنايِ مدرن از مردمي كه پيش  ملتفرايند آفرينشِ يك  انجام رساندنِ
  نداشتند.» رعايايِ پادشاه«و » بندگانِ خدا«جز   از آن تعريفي

آن.  يِيِ مدرنيت و جهانگير يِ پديده ست درباره  چه گفتم بر بنياد نظري آن
 ــيتاريخ يِها م كه قياسِ پديدهبيفزاياين نكته بايد  يِبرايِ روشنگر

 يِو تاريخِ طبيعت برا )biological(شناسيك  زيست يِها هنگي را با پديدهفر
را به  يفرهنگ ــيتاريخ يِها كه پديده آن يدانم، ب يگشا م ها راه فهمِ آن
مدرنيت  يِ بر اين پايه، پديده شناسيك فرو بكاهم. زيست يِا پايه يِها پديده

)modernity( يِها با گسست يهنگفر ــيتاريخ يِ توان در عرصه يرا م 
بر اثرِ  ي،طبيع بزرگ يِها بزرگ در تاريخِ طبيعت قياس كرد. در گسست

 يبنيادين يِها يكوتاه دگرگون  در مدتي ،)catastrophe( يناگهان  پيشامدي
كه در  يكند، مانند پيشامد يزمين را دگرگون م يِ دهد كه چهره رخ مي
نان (دينوزورها) و رشد و كوتاه سببِ از ميان رفتنِ سوسمارسا  مدتي

گوناگون داده اند.  يِها آن فرضيه يِ پستاندارانِ شد؛ كه درباره پراكنشِِ
اش كه در فلسفه و علمِ مدرن نمودار  يها ايده يِرواي مدرنيت نيز با جهان

پديد آمد، در طولِ  ياش، كه با انقالبِ صنعت يقدرت ماد يِشد، و جهانگير
يا قرنِ بيستم، قرنِ  ،ين را زيرِ چنگ آورد. قرنِ پسينزم يِ قرنِ نوزدهم كره

 يِها ايده يِ شكننده و شكافنده يِزمين در زيرِ ضربِ نيرو يِ پوسته لرزيدنِِ
ويرانگرِ  يِها آن جنگ يِآمدها آن بود. از پي يِمدرن و علم و تكنولوژ

ه چنان ك زمين بود، آن يِ در سراسرِ كره يپياپ يِها مانند و انقالب يب
زمين ـــــ چه طبيعي، چه انساني ـــــ در پايانِ قرن بيستم  يِ چهره

بر  يآن در آغازِ آن قرن دارد. انفجار جمعيت انسان يِ با چهره  كمتر شباهتي
 يِ(بيولوژيك) ديگر و ويران يِهايِ زيستان گونه زمين به زيانِِ يِرو

آن است. اين  ترين آثارِ از نمايان  يكي )ecosystems(ها  سامان زيست
فرهنگي را بر  )ecology(بومِ  زيست يفرهنگ ــيبزرگ تاريخ يِها لرزه زمين
را واداشت كه » يبوم« يِها فرهنگ يِ زبر كرد و همه ـوـ ــزمين زيرـ يِرو

ها دگرگشتار  در زيرِ فشارِ آن پوست بتركانند و از اين پوست تركاندن
ترين  ه پديد آمدنِ شگفتـ رخ داد كه ب اي يفرهنگ يِ(موتاسيون)ها

ديرين يا  يِاساطير يِبايد در رؤياها شان را مي انجاميد كه نمونه يهيوالهاي
اين دگرگشتارها را  ديد. آخرينِِ )science-fiction(علمي ــافسانهـ يِها فيلم

ما روشنفكرانِ ايراني چندي پيش در پيشِ چشمِ خود در سرزمينِ خود 
پديد آمدنِ آن  يِساز سته و نادانسته، در زمينهبسا ناخوا ديديم، و خود، چه

بومِ فرهنگي، چنان كه گفتيم،  زيست يِشركت داشتيم. دگرگشتارِ بنياد
 يِها جامعه يِچرخِ بازتوليد فرهنگ و سياست و اقتصاد را در تمام

زيست و  يِها كه محكوم اند شيوه  اندازد. اين مردماني مدرن از كار مي پيش
زيست و انديشيدن  يِها خود را رها كنند و شيوه» يِبوم«رِ انديشيدن و رفتا

خدايي به آنان   همچون حكمي  ديگري يِرا بياموزند كه از جا  و رفتاري
) روزگارِ تاريخبلكه به نامِ  خداشود (و اين بار نه به نامِ  فرمان داده مي
يِ  گفتهمانند كه، به  مي  در پيش دارند. اينان به جانوراني  بسيار دشواري
 يبوم زيست يِشان بر اثرِ دگرگشتارِ بنياد يزيست يِها نيچه، غريزه

كه  اييدهند، همچون جانورانِ درياي يخود را از دست م يِكاركردها
 خشكي را بياموزند يا جانورانِ اقليمِ پربارانِِ يِبايد زيستن بر رو مي

نند، يا سازگار ك يبايد خود را با اقليمِ خشك گرمسي يكه م يسردسير
  عكس. به
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ها و  ، و ارزشي، نظامِ سياسيتوليد اقتصاد يِ دگرگون كردنِ بنياديِ شيوه
 يكه فرهنگ بوم جهان ـــــ چنان» مركزِ«فرهنگي، رها كردنِ  يِهنجارها

و، در نتيجه،  يتاريخِ جهانداد ـــــ و درآمدن به  يم يايشان را در آن جا
 يِ، يعني اروپايمركزِ تاريخِ جهان يِ به گردش درآمدن در ميدانِ جاذبه

ست كه تماميِ  ي) فرهنگcataclysmغربي، اين همان بالزدگي (
 ـوـ ــرزمين زي يِرا در اين دو قرن بر رو يطبيعي و فرهنگ ِیها بوم زيست

و » مركز«، اين بيرون آمدنِ مكانيكي از يزبر كرده است. از آثارِ اين بالزدگ
 يِها به زبان» پيراموني« ِيها ين است كه زبان، يكي ا»پيرامون«درآمدن به 

كه جهانِ مدرن بر   كاركردهايي يِ شوند كه از عهده بدل مي  گنگ و لنگي
 ياقتصاد يِساختارها يِگونه كه تمام آيند. همان يگذارد، برنم يشان م گرده

جهانِ مدرن  يِ در سنجش با الگويِ پيشرفته» بومي« يو فرهنگ يو سياس
بن  ـوـ ـبايد از بيخـ يشوند كه م يبدل م» نيافتگي توسعه« يِابه نمودگاره

 يِ پيشرفته يِها نيز، در قياس با زبان يبوم يِها دگرگون شوند، زبان
خود را در برابرِ سرريزِ  يِنيافتگي و ناتوان يافته، توسعه ــيرواي جهان
رزش و... و ادبيات و هنر و ارتش و و يفلسفه و علم و تكنولوژ يِها مايه زبان

هنگامي كه » پيراموني« يِها دهند. زبان يهر چيزِ ديگرِ مدرن نشان م
بسا كارشان به  سخن بگويند چه» مركز« يِها خواهند به تقليد از زبان يم

آن است.  گواه» يادبيات پيرامون«كشد كه  يم  دردناكي يِها فاجعه
تماميِ  كه خود ريشه در همين جهان و» پيراموني«جهانِ  يِروشنفكر

و وظيفه و  يهمه گرفتار با اين يآن دارد، در روياروي» نيافتگيِ توسعه«
ـ ست و، در نتيجه،  زيرِ بارِ هولناك دشواري ي پرومته يِرسالت تاريخ

و  يريشگ يزند كه برآمده از ب مي  شگفتي يِبه كارها و رفتارها دست
  ست. يفرهنگ يتعادل يب

جهانِ مدرن  يِ ، به حاشيه»مركز«ود، از خ يِبوم يِاز جهانِ آشنا» هبوط«
 يِزيست در جهانِ آشنا يِها ها و مهارت يتواناي يِ و از دست دادنِ همه

گام نهادن به جهانِ  يِخود، برا يِغريزي و طبيع يِترفندها يِ خود، همه
كه فرايند   اي جهانِ تازه خو كردن با زيست يديگر، يعن يِناآشنا
كند.  يزورآور م يبومي و سنّت يِها مردمانِ جهان مدرنيت بر يِگستر جهان

و در  ،ها ست كه مردمانِ آن جهان  بسا هولناكي اين فرايند دردناك و چه
گذرانند. سراسرِ قرنِ  از سر مي ،»پيشتازِ«روشنفكرانِ  انش-پيشاپيش

بوده » يشرق« يِها برآمده از اين فرايند در جهان يِها گذشته شاهد طوفان
بسيار و  يِو اجتماع يسياس يِخيزها ـوـ ـاش افتـ يايران يِ ر پهنهاست كه د

به بار آورده است. در ميانِ  يچندين جنبشِ تاريخي و دو انقالبِ سياس
دارانِ انديشه و بشارتگرانِ جهانِ مدرن در ميانِ  پيشتازان و مشعل

طالبوف و توان برد، از آخوندزاده و  بسياري را مي يِها نام يروشنفكرانِ ايران
ميرزا آقاخان تا كسروي و اراني و خليلِ ملكي، از دهخدا و محمد قزويني و 
پورداوود تا ذبيحِ بهروز و غالمحسين مصاحب، كه همگي در راه پراكندنِ 

مدرن كوشيدند و  يِو فرهنگي يو علم يو اجتماع يسياس يِها تخمِ انديشه
شناسم كه با  يك نفر را مكردند، اما تنها ي يباز جان هابر سرِ آن  برخي

 يِدرد و رنجِ اين دگرديسي ِيشگرف هنرمندانه معنا يِحساسيت و هوشمند
وجود خويش  يِرا فهميده و در ژرفنا يفرهنگ و پوست انداختنِِ يتاريخ

  هايِ خود بازنمايي كرده، و آن صادقِ هدايت است. حس كرده و در نوشته
. يتاريخ يِست از اين درماندگ  اي رانههدايت تصويرِ درخشانِ شاع بوف كورِ

اين كتاب حكايت از آن دارد كه او تصويرِ شكست  يتاريخ يِها نشانه يِتمام
  و واماندگيِ روشنفكرانه در برابرِ مسائلِ جهانِ خويش را در قالبِ رؤيايي

پيش از اسالم و » ايرانِ«يِ تاريخِ  نمادين ريخته است كه تماميِ پهنه
» منجالبِ«گيرد. تهوعِ بزرگ او در برابرِ  يي را در بر ماسالم يِ دوره
گزنده و   برد خود را در قالبِ طنز و تسخري يسر م كه در آن به  اي جامعه

ريزد.  ياش بيرون م يها و نامه توپِ مرواريو  وغ وغ ساهابدردناك در 
 تاريخِ« يِبه رو يرا كه گشودگ  اي يو رسالت روشنفكر» بارِ امانت«او 

رساندنِ اين بار را به منزل با تمامِ  يِگذارد و ناممكن بر دوشِ او مي» جهاني
اش بيش از هر  يها تاب است. در نامه يكند و از فشارِ آن ب يوجود حس م

  ريزد. تابي را بيرون مي ديگر اين بي يجاي
، و  كه به آن تعلق دارد، از سويي  اي با جامعه يپيرامون يِيِ روشنفكر رابطه

مدل ـــــ كه  و جهانِِ يروشنفكر يِآن با مدلِ مركز يِ سبت و رابطهن
شناسيك  روان يِ ديگر، رابطه يِاز آن است ـــــ از سو» مركزي«روشنفكرِ 
دو سويه، سرشار از  يِها ها و وازنش ست سرشار از كشش  اي پيچيده

فكرِ ديگر. روشن يِ، و نفرت و هراس و گريز از سو ها، از سويي يبستگ دل
كوشيده است خود را با  يترين سطح، اگرچه م ي، البته در عاليپيرامون
غربي باشد، يكي كند و خود را  يِيِ (پارادايم) خود، كه روشنفكر واره مثال

مند بداند يا به آن نمايش دهد، اما  از دانش و فرهنگ و عقالنيت او بهره
جهانِ «ايِ اخير ه ست (و در دوره يو سنّت يچه در وجود او بوم آن

مانع از آن بوده است كه در كار و كوشش و آفرينش به پايِ آن ») سومي
كه به آن تعلق دارد   اي ، خود را نسبت به جامعه واره برسد. او، از سويي مثال

، پيشرفته و كندي مو رسالت پيش بردنِ آن را بر دوشِ خود احساس 
خود واپس مانده و وازده.  يِ هوار كند، اما نسبت به مثال پيشتاز احساس مي

كه   گيرد، وضعي يپركشاكش و تضاد او را دربر م يِدر نتيجه، يك وضعِ روان
كه در   در او بشكفد؛ يعني همان گوهري» عقالنيت ناب«گذارد گوهرِ  نمي

شگرف آن را در علم و  يِآوردها شكفته و دست» متروپل« يِروشنفكر
بار آورده است. به همين   در كل، به تكنيك و انديشه و هنر و فرهنگ،

غلبه دارد كه من   و حالتي  دليل، در روانِ روشنفكريِ پيراموني حالي
اش را  نام تبارشناسيِ اخالقخواهم به پيروي از نيچه در كتابِ  مي

توزيِ برآمده  آن كه بدانيم كين يِبگذارم. برا )ressentiment(» توزي كين«
اخالقي پنهان  يِها گونه خود را در زيرِ نقاب چه يزور يو ب ياز درماندگ

آورد، بايد تحليلِ  درمي» نجات«كند و حتا به صورت دينِ محبت و  مي
  درخشانِ نيچه را از آن خواند.

درماندگان و ناتوانان را در جهانِ مدرن در  يِتوز ترين شكلِ اين كين عالي
مدرن، » ين نجاتد«، در قالبِ يك »يعلم«كاملِ تئوريك و  يِبند بسته

بايد سراغ كرد، كه  يم يهمچون جانشينِ مسيحيت، در بولشويسم روس
به سراسرِ دنيايِ پيراموني رخنه كرد و   آن در مدت كوتاهي يِايدئولوژ
، همچون يزمين يِبه صورت دينِ رستگاررا خود  يِتوز جا آيينِ كين همه

كه اين   هولناكي پيراموني داد. زورِ» روشنفكرانِ«، به دست  پرچمي
و نظامِ قدرت استالينيسم،  يدر قالبِ ايدئولوژ» پيشتاز« يِروشنفكر

ها را هرچه  آورد تا آن يمائوئيسم، و سرانجام پولپوتيسم بر مردمانِ پيرامون
آفرينِ  وحشت يِشان با نيرو تر، از راه بسيج هر چه كوتاه  تر و از راهي شتابان
 يِها مصيبت يِبرساند، آن تراژد يزمين يِرشهرِ رستگا ، به آرمانيپليس
اش را  را به بار آورد كه امروز همه داستان يها مليون ده يِها يو قربان يانسان
هايِ عربي  آن در قالبِ سوسياليسم يِدانيم (بگذريم از انواعِ كاريكاتورها يم

  ها). و افريقايي و جز آن
نسبت به قدرت اروپا  يرامونپي يِدنيا» منورالفكرانِ«نخستين  يِميانِ خيرگ
كه   اي داد آن، و شيفتگي ـوـ ـو علم فرهنگ و عدلـ» انسانيت« و درخششِِ

گرداندن از غربِ  يشود، و رو ياروپاي» از كفش تا كاله«خواست  مي
پريدن از بااليِ سرِ  يِتوزي نسبت به آن و دورخيز برا امپرياليست و كين
سه نسل  ـبيش از دوـ  اي ، فاصله»يسرنوشت تاريخ«آن به آن سويِ 

 يِجهانِ سوم يِروشنفكر يِ نيست؛ همچنان كه ميانِ آن يك و آن پديده
و بازيافتنِ اصالت فرهنگ و دين و » بازگشت به خود«ديگر، يعني 

»يِ«گرداندن از غربِ  يخود و رو» معنويتبداخالق! اين، » ماد فاسد
فكرانِ ايراني با آن خوب آشناييم و ويژه ما روشن ست كه به  اي همان پديده

در چند » زدگي غرب«و تئوريك آن را ذيلِ عنوانِ » فلسفي«هايِ  بندي قالب
  شناسيم. روايت مي

كه در ديگ  يشناس و فرهنگ يشناس فلسفه و جامعه يِاين كاريكاتورها
از   اي يتوزيِ روشنفكرانه با چاشن حقارت جهانِ سومي و كين يِها عقده
كه با   شد، هنگامي پز مي ـوـ ـراست پختـ يِپرست چپ و سنت يِگر يانقالب

تركيب شد آخرين انفجارِ » روحانيت«به دست  ي توده يِبسيجِ عظيمِ نيرو
جهانِ مدرن (از انقالبِ فرانسه به بعد) را به  يِها يِ انقالب بزرگ در زنجيره

 .دندان گرفته است انگشت حيرت به  بار آورد كه در برابرِ حاصلِ آن جهاني
تاريخِ جهاني، به نام » لوكوموتيوِ«ها در جهانِ مدرن در مقامِ  اگر انقالب

سرعت برق  را به يبشر يِها پيشرفت تاريخ و در جهت آن، بنا بود كه جامعه
خواهد، يا در  ست كه مي  انقالبي» انقالب«برند، اين آخرين  پيشو باد 
يِ »مدينه«يِ آرماني، يك گذشتهخواست، به يك  يِ نخست مي مرحله
يِ  ترين پروژه كه با فرو ريختنِ بزرگ» انقالب«شده، بازپس رود. با اين  گم

تنها انقالب   زمان بود، نه كمونيسم، هم يِ تاريخ، يعني پروژه يِ روشنفكرانه
خود را از دست  يِ بود ـــــ جاذبه ريروشنفك يِـــــ كه از مفاهيمِ اساس

پيشتاز نيز به پايان رسيده است.  يِرسد تاريخِ روشنفكر ير مداده، كه به نظ
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افتاده است، نيازمند  يامانِ تكنولوژ شتابِ بي يِ كه در گردونه  جهاني
روشنفكرانه و نيز نيازمند تفسيرِ دوباره است.  يِها خواهي از آرمان يرهاي

گون كرد و بايد واژ يرا م» فويرباخ يِ درباره«شايد آن تزِ نامدارِ ماركس 
اند، اكنون هنگامِ  جهان را تغيير داده بيش از اندازهروشنفكران «گفت: 

  ، دوباره نياز به فيلسوفان هست.ييعن» آن است! يِ تفسيرِ دوباره
باريك رسيده است و بيش از اين در يك مقاله دنبال  يِسخن به جاها

اما، پرسش بايد بسنده كرد.  يم وارهتوان كرد و ناگزير به همين طرح ينم
سرانجام خواهيم » ما«گذرد اين است كه آيا  يام م كه در ذهن  آخريني

را در  وضعِ خودفهم در درونِ خود چيره شويم تا  يِتوانست بر سدها
دريابيم؟ باز بايد به هدايت برگردم و بگويم كه او با جسارت  يجهانِ كنون

وضع كرد و انتقامِ اين  فهمِ عمقِ دردناك اين يِمانندـ اش خود را قربان يب
پديد آورد كه در عينِ تعلقِ   آگاهي را از خود گرفت. اما به پاداشِ آن اثري

نبود و به ادبيات » يجهانِ سوم«و  ياش به بومِ خود، بوم بنيادي و ژرف
  جهاني تعلق دارد.

ذهن و » يِپديدارشناس«به   زده را بايد همچون درآمدي يِ شتاب اين مقاله
روشن كردنِ  يِبايد برا كه مي  يي»ما«دانست،  مانفكريِ روانِ روش
  آن از نو به آن انديشيد. ي»انهروشنفكر« يِتاريكناها

 

*  

  

  
  

 روشنفكر ايراني،

  انقالب سال پنجاه و هفت و آزادي انسان

  

  اسد سيف

    

اثر عاليقدر سروانتس را كه امسال چهارصدمين سال  "دن كيشوت"رمان 
، "دن كيشوت"د، نخستين رمان جهان مي دانند. تولد آن جشن گرفته ش

گري خوانده كه  هاي شواليه قهرمان رمان غرق در خيال است. آنقدر داستان
ها برود.  كه مي تواند به جنگ ناراستي ست اي احساس مي كند، خود شواليه

سانچو "سوار بر اسبي چموش و پير به همراه نوكر خويش،  "دن كيشوت"
يرون مي زند، اما دنياي ديگري كشف مي كند. دنياي از خانه ب "پانزا

درپي اين  هاي پي اش همخواني ندارد. شكست هاي ناب موجود با خيال
را مأيوس نمي كند. او غرق دنياي  "شواليه سرگردان"انسان نجيب، اين 

  خويش است. به هر حقيقتي شك دارد.

و مي شود كه اي روبر زاده در دومين جلد اين اثر با نجيب "دن كيشوت"
شواليه "گري اين جوان را به  گردد. او به رسم شواليه  دوست دارد شواليه

ست كه اندكي به "ها شواليه آيينه"مفتخر مي كند. در صحبت با  "ها آيينه
  خود مي آيد. از خيال به واقعيت پا مي گذارد و كمي خود را باز مي يابد. 

در "نويس به ما مي گويد،  كارل فوئنتس در اين باره مي نويسد: داستان
خود وارد شو و جهان را درياب...در جهان گذر كن و خود را، خودت را 

) دن كيشوت مي كوشد، به راه شناخت جهان، ابتدا خود را 1("بشناس.
  بشناسد.

را به  "ها شواليه آيينه"محمد قاضي در ترجمه زيبايش از اين رمان، 
همان آيينه است اما فاقد بار الزم ترجمه كرده است. مرآت  "شواليه مرآت"

در تداعي تاريخي اين واژه. بر اين اساس متأسفانه از اين زاويه كسي به 
  ننگريسته است.   "دن كيشوت"نقش اين شواليه در 

، "نما آيينه جهان"اگر اندكي در تاريخ اجتماعي خويش دقيق شويم، 
 /بنگر است جم آيينه سكندر جام("آيينه سكندري"

زدايي (روشنگري)،  داري و آيينه ، آيينه).دارا ملك دارد احوال تو عرضه تا بر
اي كه آدم را محزون و مريض  هفت آيينه (هفت كوكب)، آيينه دق (آيينه

افروزي را داريم  نشان مي دهد، شخص هميشه غمناك)، و سرانجام آيينه
را  "آيينه سكندري"ست. ميرزاآقاخان كرماني حتا  كه به معناي روشنگري

ها در  هاي كهن تاريخ ايران منتشر كرد. همه اين آيينه در كشف ريشه
بازبيني و بازشناسي انسان و كشف سيماي واقعي او، و در واقع روشنگري، 

  قابل توجه و بررسي هستند.
بايد موجودي باشد تا  "ها شواليه آيينه"به نظرم مراد سروانتس نيز از 

 ،ود را بهتر بشناسد و به روايتي ديگردر روبرو شدن با او خ "دن كيشوت"
خود و هويت خويش را كشف كند. او بايد خود را در اين آيينه بهتر ببيند 

  تر بشناسد.  و عميق
آيينه در فرهنگ بيشتر ملل همين نقش را دارد و در علم روانشناسي نيز 

  اي برخوردار است.  از اعتبار ويژه
مده تا ما بتوانيم نقش كامل در فرهنگ ما متأسفانه موقعيتي پيش نيا

ايم تا  اي بازشناسيم. در صد سال اخير هر از گاه كوشيده خويش را در آيينه
اي بيابيم، در آن دقيق شويم، به اين اميد كه هويت خود بازيابيم.  تكه آيينه

ايم تا مجبور  شكستهاند،  ها چون قد ما راست ننموده در اين راه بسيار آيينه
نيم. تالش من نيز در اين نوشته در همين راستاست، بشك "خود"نشويم 

در اين راه كه با كنكاش در تاريخ خودي، به اتفاق به سيماي خويش در 
  اين آيينه اندكي دقيق شويم.

چنان خواهند نوشت، اما  و هم  در مورد روشنفكر و كار او زياد نوشته
ي شود، تجلي چه كمتر در باره آن صحبت شده و از آن احتراز ورزيده م آن

است نگاهي كوتاه   رفتار روشنفكر است در فرهنگ ما. اين نوشته كوشيده
به رفتار روشنفكري داشته باشد كه از حضور او در ايران حدود يك قرن 

  مي گذرد. به روايتي ديگر؛ مي خواهد از محتوا به مضمون برسد.
اي  حادثه هاي ذهن دگربار به ، دريچه57امين سالگرد انقالب سال  در سي

گشوده مي شود كه مهم بود و تاريخي. روزهايي را به ياد مي آوريم كه در 
اميد شكوفا شد و در يأس به خون نشست. اقتدار اسالمي اگرچه هنوز 
هواداران ميليوني در ايران دارد، اما در جراحت جامعه كسي را شك نيست. 

در بازانديشي انقالب  يادآوري آن روزها نمي تواند با بازبيني همراه نباشد.
هاي پيشين. امروز، با گذشت سي سال،  اي بايد، متفاوت از نگاه اما نگاه تازه

از سكوي حال اگر بر گذشته نظر افكنيم، بايد به پاسخي درخور دست 
ست كه مي توانيم از  اي نيست، حداقل انتظاري يابيم. اين انتظار بيهوده

  مي دانند، داشته باشيم. "ديشندهانساني ان"خود، از كساني كه خود را 
چه امروز رخ مي دهد، بايد زماني  ياد با گذشته سر و كار دارد. از آن

بگذرد تا به عنوان ياد، بايگاني ذهن گردد. ياد مي تواند در ناخودآگاه ما جا 
خوش كند و نامكشوف در خفا بماند. ياد مي تواند در آيينه زمان بازنگري 

گردد. ياد مي تواند از فرد فراتر رود و جامعه را در بر شود و نقشِ بر تاريخ 
گيرد. حافظه جمعي، يادهاي مشترك ماست از تاريخ. كشوري كه در روند 

اي كه بر فرهنگ شفاهي استوار باشد،  تكامل آن خللي ايجاد گردد و جامعه
از حافظه تاريخي منسجمي برخوردار نيست. حافظه جمعي چنين 

تابِ  گسيخته و يا دستكاري شده است. اين جامعه بي پاره، اي پاره جامعه
  آينده خويش است. 
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يادها بخش بزرگي از هويت ماست. در پناه آن ما بر فرديت خويش جان 
مي بخشيم. انسان توان فراموش كردن همه يادهاي خويش ندارد. يادها به 

انند هر حال سايه خويش را بر زمان حال ما نيز مي گسترانند. يادها مي تو
موقتاً كنار گذاشته شوند، جعل گردند و يا با وهم درآميزند، مي توانند به 
دلخواه بازسازي شوند، مي توانند مورد سوء استفاده قرار گيرند، مشكل اما 

هايي را به شكل كامل آن از صفحه ذهنِ فرد و يا جامعه  بتوان يادمانده
ارزشمند هستند.  پاك كرد. در همين رابطه است كه مكتوب كردن يادها

اگر حقيقت ديروز در تنِ روايت جاري گردد و بر كاغذ نقش بندد، مي توان 
به آن اكنونيت تاريخي بخشيد. بدينسان ديروز ما مي تواند در امروزمان 
جاري گردد و گذشته به حال گره خورد تا به آينده گام نهد. رشد و 

هاي جامعه  انهگسترش كتابت و استفاده از فرهنگ كتبي در شمار نش
  مدرن است.

كنارِهم گذاشتن يادها يعني گسترده كردن دامنه ذهن در افقِ زمان. 
كه؛ صداهاي مختلف را در كنار هم بشنويم و با صداي گذشته  يعني اين

كه؛ در آيينه تاريخ، خود را، سيماي تاريخي  خويش مقايسه كنيم، يعني اين
كه؛ در رودررويي با خود،  ني اينخود را بهتر ببينيم و بهتر بازشناسيم، يع

اي متفاوت از خود و از جامعه كشف كنيم. اگر دانش و بينشِ الزم  گذشته
براي در دست گرفتن اين آيينه نداشته باشيم، از خود قهرمان مي سازيم، 

هايي را زشت مي كنيم تا در  خطاها را بر شانه ديگران مي گذاريم، چهره
ته و بزرگ شوند، از گذشته با توجه به نياز پي آن سيماهايي به ناحق برجس

ها را انحصاري مي كنيم  برداري مي كنيم، رخداده و تمايل امروز خود بهره
ها  ها، در نابودي آن هاي مطلق مي رسيم، در انكار پديده گذاري و به ارزش

ها، در پي به  مي كوشيم. به ياد داشته باشيم؛ ذهنِ مدرن، خالف همه اين
سان كه بود. به راه آينده، انسان و  تن گذشته است به آنرسميت شناخ

  جامعه مجاز به فراموشي گذشته نيست.
ها در طول تاريخِ اجتماعي كشور ما، هميشه توسط  حقوق فردي انسان

مذهب، طبقه، تاريخ، مصلحت جمع و يا خانواده، زير پا گذاشته شده است. 
اند با نفي  زب هميشه كوشيدهشاه، پيامبر، امام، ولي فقيه، رهبر و يا ح

اينان  فرديت انسان حقانيت خويش اثبات كنند. روند كار و رفتار هم
ي در كار نيست. حقيقت ادعايي مي "حقيقت مطلق"ست تا بپذيريم،  كافي

  تواند تنها روايتي از حقيقت باشد. 
هاي سال چنين تبليغ مي شد و ما پذيرفته بوديم كه فرمانبرداري  سال
لت است. اين عقيده از طريقِ پدر خانواده، دين، سلطان و سپس در فضي

هاي سياسي بر ما اعمال مي شد.  تاريخ معاصر از سوي احزاب و سازمان
ايام فرمانبردار بوده است. پيامبران،  انسان ايراني در طول تاريخ پيوسته

تاريخ اند. اگر تا  ها هميشه بر ما فرمان رانده ها و ارباب پادشاهان، خان
معاصر، نوكر شاه، برده خان و يا بنده خدا بوديم، از اين تاريخ به بعد، ميهن 

اي بود كه رضاشاه بر تنِ ما  نيز بر آن افزوده شد. خدا، شاه، ميهن، جامه
دوخت. و اين يعني اسارت در اسارات، زنداني درون زنداني ديگر در عصر 

ي شود. و چنين شد نوين، عصري كه فرديت انسان به رسميت شناخته م
آمد زمان شد. در عصر جديد  هاي ما به سوي مدرنيته نيز خالف كه گام

متأسفانه تفاوتي اساسي در اين رفتار ديده نمي شود. اكنون نيز كم و بيش 
هاي تاريخي انسان اما بر نافرماني  چنين روابطي بر ما حاكم است. ارزش

اند. نافرماني ريشه در  از بودهس استوار است. نافرمانانِ تاريخ هميشه انسان
شك و ترديد دارد. در اين راه حتا مي توان گفت خداوند نيز در تاريخِ 

نافرماني را پذيرفته است، چيزي كه خداباوران در درك  ها بسياري از دين
آن عاجزند. حضرت آدم در نافرماني از بهشت رانده شد و بناي تاريخ 

بر رفتار او مهر تأييد زد. پس مي  بشريت را پي ريخت. خداوند در واقع
  توان پذيرفت؛ نافرماني موتور محركه تاريخ است. 

فرمانبرداري انقياد به همراه دارد. شخص فرمانبردار مطيع اوامر و احكام 
است. آزادي خويش را در اختيار رهبر و يا فرمانده مي گذارد. فرمانبر فاقد 

كه  صاحب شده است. آنت "من برتر"او توسط  "من"خويش است.  "من"
  )2نافرماني نياموزد، اقتدار عقالني را نيز درك نخواهد كرد.(

فرديت در فرهنگ ما پيوسته ايام در چنگ دين اسير بوده است. در 
چه  روايت ديني از فرديت، همه امور جهان بر پايه اراده حق مي گذرد و آن

طه انسان با خدا اتفاق مي افتد، نظمي خداخواسته است. به طور كلي، راب
بيني اسالم وجود دارد. در شكل نخست، انسان بنده  به دو شكل در جهان

اي عميق بين انسان  است و خدا مولي و خالق. در اين شكل از رابطه، فاصله
ست ضعيف، ذليل و فقير و خدا  و خدا وجود دارد. انسان موجودي

از. شكل ديگر ني نهايت، صاحب عزت و بي ست قادر، با قدرتي بي موجودي
رابطه با خدا بر عرفان استوار است كه مي توان محبت عارفانه بر آن نام 
نهاد. در اين رابطه انسان عاشق است و خداوند معشوق. عاشق مي كوشد به 
معشوق برسد و با او يكي شود. انسان در اين حالت مي كوشد، خدا را از 

برقرار كند. در هر دو حالت  اي انساني با او آسمان به زمين بكشاند تا رابطه
  فرديت انسان را در آن جايي نيست. 

 "نامه سياسي واژه"كه  در تحقير فرديت نمونه نه از دين و يا سنت، بل
تر گردد. واژه  هاي چپ مي آورم تا موضوع اندكي ملموس يكي از سازمان

 ايم. در زبان فارسي ) را به كرات شنيدهIndividualisme("انديويدوآليسم"
اند. به كساني اطالق مي  ترجمه كرده "فردگرايي"و  "اصالت فرد"آن را به 
سعادت فرد را غايت عمل اجتماعي و زندگي مي شمارند. مبناي "شود كه 

آن بر اين فرض است كه سودجويي فرد لزوماً به تأمين كلي جامعه منجر 
ت از مختصا") حزب توده در تعريف اين واژه مي نويسد: 3.("خواهد شد

بورژوازي است و در نتيجه كليه روحياتي كه در  ايدئولوژي و روحيه خرده
  جامعه مبني بر مالكيت خصوصي پرورش مي يابد، ظاهر مي گردد و معناي 
آن به طور خالصه يعني برتر نهادن فرد بر جمع. قايل شدن اصالت و 

داري  اهميت براي فرد نه براي جمع. ...انديويدوآليسم پايه فلسفي سرمايه
است و بر اين پايه، سودجويي و خودپسندي توجيه مي گردد...از اصالت 
فرد روحيه خودپسندانه و طرز فكر ذهني كه تمايالت خود را مقدم بر 
واقعيت مي سازد (ناشي مي شود)...رخنه روحيه و طرز تفكر و شيوه عمل 
ي انديويدوآليستي در حزب طبقه كارگر به مبارزات خالق اصولي زيان جد

وارد مي آورد. بايد با اين شيوه فكر و طرز عمل پيوسته و به موقع مبارزه 
طور كه مالحظه مي شود، فرديت انسان در اين گونه از بينش  ) آن4.("شود

نيز ناديده گرفته شده، تحقير مي شود. بايد يادآور شوم كه حزب توده 
ر خارج از كشور، نامه مورد استفاده، بارها د هنوز هم بر اين نظر است. واژه

هاي چپ البته  طي چند سال گذشته تجديد چاپ شده است. ديگر جريان
  اند. آنان نيز بر اين نظرند.  تر از اين نداشته موضعي انساني

ايم اين  قدرت حاكم هميشه سعي كرده ما را حذف كند و ما كوشيده
ميني ست كه خ اي روند را در مورد ديگران به كار گيريم. در چنين بحبوحه

بر ما رهبر مي شود و ما حيرت مي كنيم و چرايي آن را هنوز هم در 
ايم شعور را جانشين  جستجو هستيم. در طول تاريخ، ما هيچگاه نكوشيده

ايم، بي  ايم، عصيان كرده ايم، شوريده شور كنيم. هميشه اسير شور بوده
نهايت كه خواسته باشيم آن را به شعور پيوند زنيم. تحريك به شورش  آن

  بضاعت فكري ما بود در تاريخِ معاصر.
آزادي انسان از قيدهاي فردي و اجتماعي و به رسميت شناختن آن، به 
دنياي مدرن تعلق دارد. انسان مدرن در رسيدن به اين مقصود راهي پر 
نشيب و فراز را پشت سر گذاشته است. انسان غربي هويت خويش را با 

تعريف مي كند. براي او ميراث مشترك  دستاوردهاي انساني جهان مدرن
كردگانِ تاريخ، سردرگُم و  بشريت از تمدن جهان ارزش است. ما، هويت گُم

اي جدا از بافته باشيم، هويتي ديگر در ناكجاآباد  گيج، مي كوشيم تافته
تاريخ براي خويش مي جوئيم. صحبت از تجاربِ تاريخي مشتركي مي 

كه شهامت داشته باشيم، گذشته  د، بي آنكنيم كه قرار است هويت ما باش
  را آن گونه ببينيم كه بود.

ست كه در طي تاريخ چندين بار مورد هجوم بيگانگان قرار  ايران كشوري
ها، تازيان، تركان، مغوالن، هر يك با تصرف  ها، مقدوني گرفته است. آسوري

اي،  اند. هر تهاجم و سيطره ايران، سالياني بر اين كشور حكومت كرده
فرهنگ، باورهاي ديني و زبان ما را نيز دگرگون كرده است. پس مي توان 
ادعا كرد؛ از ايرانيت اصيل ديگر چيزي در ما يافت نمي شود. فردوسي 

  چهار سده پس از حمله اعراب به ايران به درستي مي گويد:
  ز دهقان و از ترك و از تازيان/ نژادي پديد آمد اندر ميان

  ها به كردار بازي بود ك و نه تازي بود/ سخننه دهقان، نه تر
ها از هزاره دوم پيش از  ايم. آريايي ما خود نيز در واقع قومي مهاجم بوده

ميالد به سوي سرزمين ايران روان شدند. مردم اين سرزمين، از جمله 
نظير كه  تر از ما بودند، خط داشتند، هنرمنداني بودند بي ايالميان، متمدن

هاي بر آن، در بسياري از  باارزشِ آنان را در سفالگري و نقش مي توان آثار
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هاي مشهور جهان مشاهده نمود. ما با يورش به اين قوم متمدن،  موزه
كم از روي زمين محو شد، كاري  چنان بر آنان تاختيم كه هستي آنان كم

  اي نتوانست بعدها با ما بكند. كه هيچ مهاجم بيگانه
راث ايالميان صاحب قدرت شدند، حكومت تشكيل ها با تكيه بر مي آريايي

گذار دولت آشور شدند. . بايد  ها بعد خود مقهور و خراج دادند ولي سال
ها مي گذشت تا قبايل ايراني دولت ماد را پي افكنند و آشوريان را  سال

براندازند. هخامنشيان فرزندان همين دولت بودند كه بر نيمي از جهان 
  تسلط يافتند.

يورش مي برد و لشگر مي كشد، تهاجم را نيز بايد منتظر باشد. كه  آن
اسكندر با يورشي سهمگين اقتدار هخامنشيان را درهم شكست و حاكميت 
در ايران به دست سلوكيان افتاد. زماني فرارسيد كه تمدن يوناني به تمامي 

سازي رواج يافت،  هاي زندگي ما راه يافت. هنر رونق گرفت، پيكره عرصه
ها رواج يافت.  ي نخستين بار سكه ضرب شد، داد و ستد به رسم يونانيبرا

شعر و نمايشنامه به سرگرمي اشراف تبديل شد. بسياري از لغات يوناني 
موجود در زبان فارسي يادگار همين ايام است. اسكندر محبوب همه 
ايرانيان شد و به مقام پيامبري رسيد و برايش تاريخ جعل كرديم. در طول 

چون اسكندر به حيطه ادبيات فارسي راه نيافته  يخ هيچ فرمانروايي همتار
ها چنان رواج يافتند كه هر اديبي بر خود واجب دانست،  است. اسكندرنامه

اي به نظم بكشد. شهرهاي بسياري نام اسكندر بر خود نهادند و  اسكندرنامه
  فرزندان زيادي به اعتبار او اسكندر نام گرفتند.

لعنت به اسكندر، او را ملعون خواند، اما نمي توان واقعيت مي توان با 
موجود را با اين همه شواهد ناديده گرفت. اسكندر هنوز هم محبوب 

  ماست.
اگرچه اشكانيان به سلطه سلوكيان خاتمه دادند، اما سنت يوناني در پيكر 

هاي مذهبي  جامعه محفوظ ماند. در اواخر سلطنت اشكانيان است كه سنت
يان دگربار سر بر مي افرازد و كيش زرتشتي به عنوان آيين رسمي ايران

ايرانيان شناخته مي شود. دولت ساساني با تكيه بر چنين كيشي، نخستين 
  سياسي را در ايران پي مي ريزد.-حكومت مذهبي

عظمت بازيافته ايرانيان در دوران ساسانيان ولي با هجوم سپاه اسالم به 
الم اگرچه به شمشير در ايران مقرر شد ولي ايران، درهم مي شكند. اس

اي پيش نيامد.  نبايد فراموش كرد كه از نظر باورهاي ديني تحول عمده
هايي ديگر جانشين آداب پيشين شد.  ژه نامي عوض شد و آيين جديد با وا

چون كيش زرتشتي، ناظر بر تمامي زندگي بشر است. با آمدن  اسالم نيز هم
يت جانشين ثنويت شد، اما اعتقاد به رستاخيز، اسالم به ايران، وحدان

بهشت و جهنم و حتا نبوت بر جاي ماند. فرشتگان زرتشتي لباس اسالمي 
ها با اندك تغييري به مساجد تبديل شدند، در نيايش  بر تن كردند، آتشكده

به درگاه خدا، نماز به جاي دعا در برابر آتش و گراميداشت آب و آتش و 
و حديث احكامي ساختند تا بر رفتار مردم حاكم گردد، خاك شد. از قرآن 
هايي ديگر در آيين زرتشتي موجود بود. شايد اين  تر با نام چيزي كه پيش

  ها نيز در تسليم ايرانيان در برابر اسالم  نقش داشته باشند. علت
اسالم در ايران آن نبوده و نيست كه در ديگر ممالك اسالمي وجود دارد. 

ه فرهنگ خويش، اسالم ديگري ساختيم در انطباق با گذشته ما با توجه ب
  خويش.
ها ديگر  ها در ايران كه اندكي آگاه شديم، مغول آمد حضورعرب از پي

هاي  فراموش شدند. از اين پس همه جا آنها را به عنوان عامل ناتواني
اي باشند بر ناآگاهي ما. با اين يكي بيشتر و  خويش مطرح كرديم تا پرده

  مي شد گريبان خويش از فكر كردن رهانيد.  بهتر
در اين شكي نيست كه به راه آينده، ابتدا بايد گذشته خويش بر خويش 
آشكار گردانيم. آگاهي ما از گذشته اما هنوز كامل نيست. طي چندصد 

هاي ابهام را از تاريخ باستان  سال اخير خاورشناسان غربي، بسياري از پرده
هاي  اند، كتيبه هاي باستاني اين كشور را گشوده موز خطاند. ر ايران كنار زده

هاي ارزشمندي از تاريخ  ها گوشه اند. در حفاري ما را ترجمه و تفسير كرده
ها به رخوت تمام عظمتي موهوم  ما كشف شده. ما خود در تمامي اين سال

  را پاس مي داشتيم.
نقالب بهمن كه نتواند بر عقل تكيه زند، به احساس روي مي آورد. ا آن

اوج شورِ احساس بود در فقدان عقل. ما مي دانستيم چه نمي خواهيم، 

آينده اما برايمان مهم نبود، بحث را پس از مرگ شاه مي خواستيم. شاه 
  رفت و شور ما غرق در بهت شد.      

اند، به  هايي كه بنيان در آراي عمومي نداشته در تاريخ، همه آن حكومت
هايي به فساد آلوده مي  انجاميده. چنين حكومت خودكامگي و استبداد

ها در آن امكان تجلي نمي  هاي فردي انسان شود و شخصيت و خصوصيت
  يابند. 

دمكراسي به آزادي جان مي گيرد و آزادي يعني نفي هر قيد و بند، نفي 
موقعيتي كه شخصيت آدمي و فرديت او را از امكان بروز، رشد و شكوفايي 

كه برابري بر جامعه حاكم باشد و افراد  ممكن نيست مگر اينبازدارد. اين 
در برابر قوانين اجتماعي از حقوقي برابر برخوردار باشند. در چنين 

مند مي  ست كه استعدادهاي نهفته از توان رشد و پرورش بهره شرايطي
  شوند.

در جهان معاصر، آزادي و برابري را در شمار حقوق طبيعي انسان مي 
اين معنا كه انسان از نظر حقوقي آزاد به دنيا مي آيد و وظيفه  دانند. به

ست كه اين موهبت طبيعي او را حفظ كنند. آزادي و  قوانين اجتماعي
ست در زندگي كه ضامن تكامل فرد و اجتماع  هايي برابري از نخستين شرط

  است.
هاي ديگر نمود مي يابد؛ آزادي  ست كه در آزادي آزادي مفهومي كلي

هاي فردي و اجتماعي اين مجموعه  شه و بيان، آزادي قلم و ديگر آزادياندي
  را كامل مي كند.

ها در نفي جباريت است. در چنين  دمكراسي حاصل مبارزات انسان
ست كه دمكراسي زادگاه خويش، يونان را پشت سر مي گذارد،  آوردگاهي

) شكوفا 1789قرون وسطا را تجربه مي كند و سرانجام در انقالب فرانسه (
  "اند. افراد آزاد و در حقوق، مساوي آفريده شده"مي شود: 

تمدن روم وارث تمدن يونان بود. با افول تمدن يونان، تمدن روم ظهور 
كرد. در تمدن روم دمكراسي فقط در نام باقي ماند. اصل اكثريت آرا، 
اگرچه به رسميت شناخته شده بود، در عمل اما تمامي قدرت در سنا 

كم در وجود قيصرهاي روم شكل گرفت و آنان  ز بود، چيزي كه كممتمرك
هاست كه مساوات و برابري از معناي  قدرت مطلق شدند. در همين سال

سياسي تهي مي شود و مفهومي اخالقي به خود مي گيرد. تهذيب نفساني 
جانشين تساوي در حقوق سياسي جهت شركت در حكومت مي شود. 

  يط است.عيساي مسيح زاده اين شرا
كه مالكيت از آن خداست و  بود و اين "مساوات مطلق"مسيحيت مبشر 

او آن را به وديعت، به انسان واگذارده. مسيح از مردم مي خواست تا در 
امانت خدا خيانت نكنند. در دين مسيح كه به آيين رسمي روميان درآمد، 

ار نگرديد. اما مساوات شعاري بيش نبود و از پشتوانه قانون دنيوي برخورد
مفهومي روحاني داشت و مردم را در برابر موجودي غيرزميني قرار مي داد 
و مردم مجبور به اطاعت از اصول مذهب شدند. به اندك زماني كليساها 
شكل گرفتند، به مالكاني بزرگ تبديل شدند، صاحب قدرت گرديدند و در 

  قدرت مطلق خويش به فساد درغلتيدند.
همين تجربه را به شكلي ديگر تكرار كرد. همه مردم چند قرن بعد اسالم 

در برابر خدا مساوي شدند و از عدالتي سخن رفت كه هيچ قدرت اجرايي 
  اين دنيايي نداشت. 
گرايي يهوديت را پشت سر گذاشت، پيامبران يهود و  محمد حتا قوم

مسيحيت را به عنوان پيامبران خويش به رسميت شناخت، خداي آنان را 
سالم خواند و دين جديد را، بي هيچ تبعيضي در قوميت و نژاد، خداي ا

دين همه معرفي كرد. اسالم مي خواست عامل تغيير و اصالح شود، ولي در 
اندك زماني مدافع وضع موجود گرديد و تعصبات نكوهيده مذهبي هرگونه 
عقل و استدالل را به بند كشيد و جهل و فساد را در پهنه گيتي گستراند. 

  ي در شعارهاي به ظاهر زيباي محمد مدفون شد.آزاد
اسالم اگرچه خود بيگانه با دمكراسي بود ولي مسلمانان در تكوين آن 
نقش به سزايي داشتند. در فاصله بين قرن نهم تا سيزدهم ميالدي، آنگاه 
كه متفكرين ايراني در بغداد دانش و حكمت يونان را به عربي ترجمه 

ن علم و فرهنگ در جهان بود. دانشمندان اسالمي كردند، دنياي اسالم كانو
با ترجمه آثار افالتون و ارسطو به عربي، كوشيدند تا عقايد آنان را با 
شريعت اسالمي سازگار گردانند. حاصل اين رفتار، اگرچه براي ما فاجعه 
بود، اما با انتقال تفكر يونانيان به غرب، افكار بلند يوناني منشاء تحول 
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هاي  هان مسيحيت شد. دمكراسي يونان نتوانست در خيالبافيعظيمي در ج
رباني و مابعدالطبيعه اسالم، در آيين حكومت و حقوق فردي و تشكيالت 
مدني جهان اسالم، جايي داشته باشد. فارابي، ابن سينا و ابن رشد از جمله 
دانشمنداني بودند كه افكار فلسفي يونانيان را در دنياي اسالم پراكندند. 

كه هشت قرن بعد، در جنبش مشروطيت ما دگربار به سراغ  الب اينج
خواهي تبلور  دمكراسي رفتيم. اين بار نيز فكر دمكراسي كه در مشروطه

دين "قرار گرفت و اصول شريعت  "خواهي مشروعه"يافته بود، در برابر 
  قرار داد. "آزادي و برابري"را در برابر  "نبي

كه اسالم در ايران لباس ايراني به تن كرد و  اين را نيز بايد در نظر داشت
به چيزي بدل شد وراي اصل خويش. در همين رابطه است كه در تاريخ 
عقايد اسالمي، عرفان و تصوف ايراني در كشور ما شكل مي گيرد، معجوني 
ديگر كه مي كوشد آسمان را با زمين آشتي دهد و خداي جبار را در رابطه 

پايان  هاي بي هاي خشك و خشونت ند. در برابر تعصببا انسان به مدارا بكشا
آور تساوي  حكومت و روحانيون اسالم، عارفان و صوفيان مي كوشيدند پيام

ها در برابر خدا باشند تا از اين راه در تهذيب اخالق و كردار  روحاني انسان
  نقشي بر عهده گيرند.

روپائيان بود و يك تفاوت عمده ديگر نيز در تاريخ پيشامدرن بين ما و ا
هاي اروپايي بيشتر مشروط بودند. حاكمان تا آن زمان  كه؛ حكومت آن اين

مشروعيت داشتند كه به قوانين الهي پايبند باشند. در غير اين صورت فاقد 
صالحيت شناخته مي شدند. در اروپاي زمان فئوداليسم سالطين زيادي 

اند. قدرت اشراف و  هيد شد مي توان يافت كه به همين علت از حكومت خلع
  خوانين در انگلستان، در اين عرصه نمونه است.

هاي آزاديخواهي كه در اروپا، به ويژه در انگستان  قرن هفدهم آن انديشه
و هلند رواج يافته بود، در فرانسه رونق گرفته، مي شكوفد. ولتر و منتسكيو 

خيزند و  و روسو سر بر مي آورند كه بر عليه قدرت مطلقِ كليسا بر مي
جدايي دين از دولت را مي طلبند. آنان اراده ملت را منشاء قدرت دولت 
مي دانند نه اراده مذهب. مساوات اجتماعي ربطي به امتيازهاي قومي و 
خانوادگي و مذهبي ندارد. هنر و فضيلت هر فرد امتياز اوست بر ديگران. 

فت و ديوار انقالب فرانسه عليه فساد حكومت و قدرت كليسا بنيان گر
استبداد را درهم شكست. اعالميه حقوق بشر به عنوان بزرگترين دستاورد 
فكري اين جنبش هنوز از اعتبار برخوردار است: همه افراد آزاد و در برابر 

  اند. حقوق مساوي آفريده شده
فرديت و اصول آزادي و حكومت انتخابي در قرن نوزدهم با افكار استوارت 

اي نهاد. استوارت ميل سرانجام ثابت كرد؛ حيثيت آدمي  هميل گام به راه تاز
و شكفتگي شخصيت فردي او، تنها در پناه آزادي بروز مي نمايد. در 

اي فاقد آزادي، آنجا كه مردم در برابر قانون برابر نيستند، سعادت  جامعه
آدمي غيرقابل تحقق است. زن و مرد، هر دو به يك سان در حكومت 

  راكت داشته باشند.دمكراتيك بايد ش
بحث تساوي حقوق اجتماعي، مفهوم تساوي حقوق اقتصادي را به دنبال 

  كم آغازگرِ نهضت سوسياليسم شد.  داشت، چيزي كه كم
در جنبش مشروطه در ايران نيز بازتابي چندگانه  "استوارت ميل"افكار 
در "نخستين كسي بود كه بخشي از رساله مشهور  "خان ملكم"داشت. 
  )5او را به فارسي برگرداند.( "آزادي

در سير تاريخ دمكراسي، جدايي دين از دولت، گام نخست بود. انقالب 
اي از روستاها به شهر راه يابند. شهر  صنعتي باعث شد تا طيف گسترده

تغيير شكل داد و طبقه متوسط ظهور كرد. اشرافيت شكل سابق خويش را 
نسبت به جامعه و دفاع از حقوق از دست داد و شرايطي پديد آمد كه مردم 

فردي و اجتماعي احساس مسئوليت كردند. تعليمات عمومي گسترش 
هاي صنفي و سياسي  يافت، صنعت چاپ پيشرفت كرد، احزاب و سازمان

ها همه باعث شد تا  شكل گرفتند، زنان مسئوليت اجتماعي پذيرفتند و اين
  دمكراسي بارورتر گردد.

  كه؛ خالصه اين
  ان بزرگترين دستاورد تفكر غرب است در راه به سوي تمدن.آزادي انس 

ست كه انسان غربي هويت خويش باز مي يابد و جهان  در چنين شرايطي
  هويتي ديگر را صاحب مي شود.  ها غرب بر همين ارزش

در بحث بر هويت فردي، اينجا و آنجا، به ويژه در كشور ما، از هويت ملي 
  ست متعلق به قرن نوزدهم، سر برآورده  اي ديدهنيز نام برده مي شود، كه پ

  
  

  

  
  

زمين سرريز شد. آنگاه كه صحبت  از اروپا كه در اواخر همين قرن به مشرق
از هويت ملي و يا قومي مي كنيم، چيزي مي جوئيم تا به اتكا به آن در 
برابر ديگران قرار گيريم. از اين زاويه هويت ملي مي تواند سازنده و هم 

ساز و در عين حال ويرانگر باشد. بسياري از  اشد، مي تواند فرهنگمخرب ب
 ما ايرانيان، فكر مي كنند، پيشينه هويت ملي ايران را مي توان به بند ناف
شاهنامه فردوسي و يا اساطير ايراني پيوند زد، و از اين روي برايش 

رسيده كه حتا از يك ايراني پ هزارساله مي سازند، بي آن موجوديتي چندين
  باشند، وجود خود را در كدام پيشينه باز مي شناسد.

در بحث از هويت ملي مي توان بر نظريه زبان، دين و يا سرزمينِ مشترك 
اي از روشنفكران ما بر آن پاي مي  در تعريف ملت تكيه كرد، چيزي كه عده

و  "احساسات مشترك"فشارند. من اما دوست مي دارم، هويت ما را در 
خود ببينم، چيزي كه بسياري از روانشناسان و  "معيآگاهي ج"

در  "ارنست رنان"شناسان بر آن تكيه مي كنند. تقريباً آن چيزي كه  جامعه
براي نخستين بار اعالم داشت: ملت تنها يك جسم نيست،  1882سال 

نظير  روح هم دارد و اين دو چيز در واقع يكي هستند. او با شهامتي بي
  هاي ملت حذف كرد. نژاد را از مشخصهبدينوسيله زبان و 

هاي تاريخ به ساسانيان رسيد كه  مي توان در كوچه "هويت ايراني"براي 
كوشيدند بنياد دولت خويش را با تاريخ اساطيري ايران و مذهب زرتشتي 

اما در طول تاريخ يكسان نبوده، زماني مذهب و  "هويت ايراني"پيوند زنند. 
ست. روشنفكران جنبش مشروطه كوشيدند، زماني ايل معرف آن بوده ا

تعريفي تازه از مفهوم ملت و مليت ارايه دهند. آنان با تكيه بر هويت ايراني، 
وراي مذهب و يا ايل، استقرار جامعه مدني را مد نظر داشتند. 

خواهان به تمامي اهداف خويش دست نيافتند ولي فكر آزادي و  مشروطه
ي در ايران شد و آغازي براي بحث در هاي نظر دمكراسي وارد حيطه بحث

  )6هاي سياسي گرديد.( جريان
 "ايماژينال"دنياي  "هانري كُربن"در طول تاريخ ايران، دنياي ما به قول 

)Imaginalروح، بين حواس خارجي و   ) بوده است، دنيايي معلق در آيينه
هاي  اند و در وضعيت الگوها در آن جاي داشته عقل، دنيايي المكان كه كهن

  اند. معنوي در زندگي ما نقش بازي كرده
جامعه در خفقان  1357از شكست جنبشِ مشروطه تا انقالب بهمن 

هايي از سوي شاهان پهلوي به راه تمدن مدرن  زيست. اينجا و آنجا گام
برداشته شد كه در تضادهاي موجود تنها به شكل نمادهايي ظاهر گشتند. 

به پايان نرسيده و در گلو خفه شده هاي  انقالب بهمن مي بايست بحث
جنبش مشروطه را ادامه مي داد كه نشد. مسلمانان نشسته بر حكومت از 
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اي نوين و مدرن گام بردارند. آنان از  همان آغاز بنا نداشتند به راه جامعه
همان ابتدا، بازگشت به صدر اسالم را شعار مي دادند. فرد و آزادي او در 

هاي  شده در درياي امت. امت اما توده بود، غرقباور آنان كسي و چيزي 
هايي مسخ شده كه هويت خويش در سيماي امام خود  مردم بودند با چهره

هاي نوين علوم  مي ديدند. به ياد داشته باشيم، اين ما بوديم كه واژه
ها از بر  سياسي و اجتماعي را بر زبان آنان جاري ساختيم. خميني تا سال

  يهن و وطن اكراه داشت. زبان راندن كلمه م
خالصه كنم: در جنبش مشروطه ما به ناگاه متوجه شديم، چقدر از دنيا 

ايم. با درك اين موضوع هدف نه سرنگوني رژيم  در همه چيز عقب افتاده
كه اصالح آن بود به راه دنياي نو. در انقالب بهمن حتا فرصت  قاجار، بل

هاي خويش مدون  ، خواستنيافتيم، به فاصله خويش با جهان نظر كرده
  اي به راه افتاد كه به آني خود را پاي چوبه دار ديديم.  كنيم، سيل توفنده

هاي هستي انسان،  . كشف ناشناخته"دن كيشوت"باز مي گردم به 
كه  ست كه رمان انجام مي دهد. رمان نه مالك حقيقت، بل كوششي

انديشه با خيال  ناپذير آن است. در رمان تمامي نيرو و جستجوگر خستگي
ها به پرسشي از  ها و شخصيت در مي آميزند تا ما بتوانيم از وراي موضوع

  هستي برسيم. 
واقعيت ديروز را ديگر امروز پاس نمي داريم. واقعيت امروز هرچه باشد، 

تر شده است.  به آرمانگرايي گذشته آغشته نيست. دنيا امروز برايمان عيني
هستيم كه مي خواهيم در نخستين نگاه به هايي  همه، ما انسان با اين
اي، بسيار سريع، خير و يا شر بودن آن را ببينيم. ما عاشق داوري  پديده

براي همين ديوار اي در فهم موضوع كوشيده باشيم.  كه ذره هستيم، بي آن
باورها، چه ديني و چه ايدئولوژيك در ما محكم و استوار است. بين خير و 

انگاري را از  يي ديگر را كشف كنيم. نسبيت و نسبيشر دوست نداريم دنيا
خود طرد مي كنيم. ما شهامت درك خرد رمان را نيز نداريم، چون شهامت 

  شك كردن در ما وجود ندارد. 
معترض هستيم، اما نفس اعتراض را كه در  "كيشوت دن"ما نيز به سان 

عتراض ما وجود دارد با ماهيت اعتراض عوضي مي گيريم. اين ماهيت ا
است كه به آن ارزش مي بخشد، چيزي كه در ما يافت نمي شود. به تاريخ 
روي مي آوريم تا گذشته را بهتر درك كنيم. براي فهم گذشته است كه 
علل و عوامل حوادث تاريخي را مي كاويم. در اين راه اگر تعقل تاريخي 

حريف و تكه، ت نداشته باشيم، دستاوردي هم نخواهيم داشت. تاريخ را تكه
مي كنيم تا آن را به اندازه شعور خويش به قالبي تنگ و حقير   مسخ

  تاريخ مي سازيم.  درآوريم، از تاريخ شبه
چون او  ايم ولي سرانجام هم ما نيز چون دن كيشوت در خانه نشسته

روزي پا از خانه بيرون خواهيم گذاشت تا مبهوت جهان نو گرديم و از دنيا 
كه به چشم آيد، بايد  قعيات دنياي نو اما بيش از اينزدايي كنيم. وا افسون

 "من انديشنده"در سر اتفاق افتاده باشد. به ياد داشته باشيم كه؛ بدون 
  دكارت قادر به كشف هيچ دنيايي نيستيم.

  پانوشت:

، ترجمه 2005كارل فوئنتس، ستايش رمان، لوموند ديپلماتيك، دسامبر  -1
، از اين مقاله ترجمه 1377، تهران 70نو، شماره  نامه نگاه ابراهيم محجوبي، فصل

، ترجمه سعيد سامان، لوموند "در بابِ تمجيد از رمان"ديگري نيز تحت عنوان 
  ، موجود است.2005ديپلماتيكب به زبان فارسي، دسامبر 

اي  براي اطالع بيشتر رجوع شود به اريك فروم، نافرماني به عنوان مسأله -2
  ه م. راه رخشانرواني و اخالقي، ترجم

اي ديگر  به همين موضوع از زاويه "تمرين مدارا"محمد مختاري نيز در كتابِ  
  پرداخته است.

  1364، انتشارات مرواريد، 35داريوش آشوري، فرهنگ سياسي، ص -3

نامه سياسي و اجتماعي، انتشارات حزب توده ايران، آذر  آئين، واژه امير نيك -4
1356  

فريدون آدميت. انديشه ترقى و حكومت رجوع شود به: براي اطالع بيشتر  -5
  1351قانون (عصر سپهساالر)، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمى، ،

براي اطالع بيشتر در اين مورد رجوع شود به: احمد اشرف، هويت ايراني به  -6
  1387، تابستان و پائيز 3-2بيست و چهارم، شماره  سال نامه،  سه روايت، ايران

*  

  

  

  

  

 انتلكتوئل و رسالت او
 

  داريوش همايون

  

پيش از ورود در بحث روشنفكر و نقش او در رابطه با قدرت مي بايد بـه  
خود قدرت پرداخت كه در اين پرسش جاي مهمي دارد. قدرت در اين جـا  
به معني قدرت سياسي است و توانائي تصميم گرفتن در امور عمومي و بـه  

ست خمير مايه روابـط بشـري اسـت. قـدرت     اجرا گذاشتن آن، و مانند سيا
سياسي مشروع يعني شناخته شده از سوي ديگران ــ چه آنها كـه زيـر آن   
قدرت زندگي مي كنند (مردم) و چه آنها كه با آن سر و كار دارند (قـدرت  

ش  هاي ديگر) ــ و تا هنگامي كه از آن شناسائي برخوردار باشـد خاسـتگاه  
مسئله اي اخالقي است. از آغاز سده بيستم به تاثير عملي ندارد و حد اكثر 

اين سو فرايافت مشروعيت در روابط بين المللي بيش از پيش بر حاكميـت  
  (اقتدار حكومتي) تكيه كرده است تا بر قانونيت.

روشنفكر را تعريف هاي گوناگون كرده اند، از سارتر كه روشنفكري را بـا  
هان سوم و در ميـان چـپ   اعتراض يكي مي دانست و مدت هاي دراز در ج

شيك غرب رواج داشت تا هاول كه وقف كردن خود به انديشـيدن در امـور   
عمومي و گستراندن آن انديشه ها را ويژگي روشنفكر مي شـمارد. تعريـف   
اول بيشتر كوشنده سياسي از گونه معيني معني مي دهد كه در بر گيرنده 

يشـه منـد عملگـرا را در    هر بي مايه پر سر و صدا نيز هست. تعريف دوم اند
نظر دارد. روشنفكر سارتري ويران مي كند بي آنكه لزوما چيـز بهتـري بـه    

ش بودند.) انتلكتوئـل هـاولي    ش بگذارد (چنانكه دو نسل ايرانيان دچار جاي
همه در پي بهتر ساختن است كه در جامعه بر خـالف صـنعت سـاختمان،    

گي سياسـي خـود هـاول    هيچ گاه با ويرانگري دست نمي دهد (چنانكه زند
  نشان داده است.)  

ــل (انديشــه منــد عمــل گــرا) و    در تعريــف اول، تفــاوت ميــان انتلكتوئ
اينتليجنتسيا (درس خواندگان) مبهم شده است و تباهي از آنجـا سـر مـي    
گيرد. ما در فارسي انتلكتوئل و اينتليجنتسيا را روشنفكر ترجمـه كـرديم و   
 اصال تفاوت را از ميان برديم. ولي در همه جامعه هاي نو سواد جهان سومي

به همين گونه است، درس خوانده با انتلكتوئل يكي مي شود. تصادفي نبود 
كه دو نسل روشنفكران ايراني در تعريف سارتر آويختند. آنها بـا اطمينـاني   
كه از ندانستن مي آيد مي توانستند كمترين آشنائي با مقدمات  را بـا بـاال   

بيشتر در معنـي   ترين رسالت ها همراه سازند.  ما در اين بحث روشنفكر را
  انتلكتوئل آن مي آوريم.   

هاي سياسي  آيا روشنفكراني را كه با قدرت"اينك به پرسش سارتري 
مي شود پاسخ داد  "خواند؟ روشنفكر توان كماكان  كنند مي همراهي مي

كه صورت مسئله درست نيست. انديشه مندي كه خود را وقف امور عمومي 
ع موجودي كه مي بايد دگرگون كرد، كرده است عالوه بر جنگيدن با وض

بسته به موقعيت در جاهائي حتي وظيفه دارد كه قدرت سياسي را به 
خدمت انديشه هاي خود بياورد. چه بهتر كه بهترين استعداد ها اداره 
كشور را از دست بند و بست چيان و سياست پيشگان فرصت طلب بگيرند. 

يعي اشتغال ذهني انتلكتوئل از همه اينها گذشته  عمل سياسي دنباله طب
مناسب كار سياسي  tempramentاست، به شرط آنكه خلق و خو و منش  

را هم داشته باشد. در اينجا مسئله اصلي، ناسازگاري منش انتلكتوئل با 
درشتي هاي كار سياسي است  كه بسيار پيش مي آيد، و نه ناسازگار 

ري است. آنگاه است كه شمردن انتلكت با حكومت كه مايه بينوائي كشوردا
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انتلكتوئل آسان تر مي يابد كه مستقيم و غير مستقيم به ياري 
  سياستگراني بشتابد كه تنها دلمشغولي شان ماندن در قدرت نيست.     

سارتري هر شـانه بـه شـانه سـائيدن بـا       "متعهد"از نظرگاه روشنفكري 
ناچـار مـي    ارباب قدرت پشت پا زدن به رسالت روشنفكري است، از اين رو

بايد رسالت را تعريف كرد كه خواهد آمـد. ولـي ايـن نگـرش در واقـع هـر       
بستگي ايدئولوژيك را نفي مي كند. روشنفكر هر چه هم در نبرد با قـدرت  
حكومتي، با پيوستن به يك گفتمان به شبكه قدرتي راه مي يابد كه گاه به 

سـت. فشـار   اندازه پليس سياسي دولت استبدادي سختگير و يك سو نگـر ا 
چنانكـه افتـد و   "كمتر از دستگاه سانسـور نيسـت،    peer presureهمگنان 

استقالل كامل تنها در جزيـره رابينسـون كـروزو دسـت مـي دهـد.        "داني.
استقالل روشنفكر در دسـت خـود اوسـت. انسـان بـراي آنكـه يكپـارچگي        
 اخالقي و فكري خود را نگهدارد نه الزم است روشنفكر باشد و نه خويشتن

را از احزاب دور بگيرد. در داوري ارزشي روشنفكر و كار هـاي او دو سـنجه   
(معيار) بيشتر نيست. نخست سطح كار شايسته نام روشـنفكري كـه البتـه    
بستگي به سطح فرهنگي جامعه دارد. دوم يكپارچگي اخالقـي، آنچـه يـك    

  انسان شرافتمند صرفنظر از جايگاه و عنوان ش مي بايد نگهدارد. 
انتلكتوئل همان انديشيدن براي عمل اجتماعي است و مي توانـد   رسالت

به خود عمل سياسي هم برسد. بر خـالف فيلسـوف كـه  در ژرف انديشـي     
خود به پيامد ها كاري ندارد و انتزاعي مي انديشد. با چنان رسالتي تفـاوت  
نمي كند كه روشنفكر بيرون يا درون دستگاه قدرت سياسـي اسـت؛ بـا آن    

ا در پي اصالح آن بر مي آيد. بقيه اش به يكپارچگي اخالقي او مي جنگد ي
مربوط مي شود و چنانكه ديديم از نظر اخالقي تفـاوتي ميـان انتلكتوئـل و    
آدميان ديگر نيست. هر دو مي توانند به فرصت طلبي بيفتند يا نيفتند. نـه  
جنگيدن بـه خـودي خـود سـتودني اسـت نـه پيوسـتن بـه خـودي خـود           

واقع يك ويژگي انتلكتوئل آن است كه مي تواند در برابر مـد   نكوهيدني. در
  روز بايستد. بزرگ ترين انتلكت ها با تنهائي بسيار آشنا بوده اند.  

روشنفكران با هر تعريف در مقوالت گوناگون جاي مي گيرند. اعتراض به 
وضع موجود، يا انديشيدن در امور عمومي كه خود به خود عمل گراست 

چاره جوئي است؛ به هر راه كشيده مي شود. اكنون اگر  زيرا در پي
روشنفكر آزادي كش و روشنفكر تاريك انديش هم مي توان داشت سراغ 
روشنفكر را در ميان مذهبيان نيز مي توان گرفت. آخوند ها كه شمارشان 
از اندازه مي گذرد عموما در زمره درس خواندگان اند و مي توان آنان را 

اسالمي ناميد؛ ولي از ميان شان انتلكتوئل هاي فراوان اينتليجنتسياي 
برخاسته اند و بر مي خيزند. اسالم اگر چه كمتر از دين هاي هم ريشه 
خود راه به تغبير مي دهد باز از همان نخستين روز ها در دست 
انديشمندان و سياستگران به صد گونه پيچيده شده است و انتلكتوئل هاي 

هميشه، و در ايران بيش از ديگر كشور هاي  مسلمان امروز بيش از
مسلمان، در كارند. انديشه بلند حتي در چهارچوب دين با زندگي پيش مي 

  آيد. هر جا نتوانسته اند از كوتاهي انديشه بوده است.     
گرايش به قدرت هاي خارجي تا حد پشتگرمي به كمك هاي همه گونه 

بودند كه دگر انديشان آتني را  آنان، تازه نيست. نخستين بار هخامنشيان
پناه و ياري دادند و پس از آنان ساسانيان قربانيان آزار و سركوب بيزانسي 
را به دانشگاه گندي شاپور آوردند. چنين بستگي ها گاه ناگزير مي شود و 
هيچ عيبي در آن نيست. به خدمت بيگانگان درآمدن نيز در ميان 

معه هاي از هم گسيخته و غير اخالقي روشنفكران بسيار بوده است و در جا
(اخالق به معني سازگار كردن رفتار با واال ترين هنجار هاي اجتماعي)  به 

   "چنانكه افتد و داني."فراواني روي مي دهد، باز 
من حتي در محكوم كردن روشنفكراني كه با رژيم اسالمي همكاري 

رون انتظار داشته باشيم دارند با احتياط رفتار مي كنم. ما نمي توانيم در بي
كه روشنفكران به ترك يار و ديار بگويند تا از هر آاليشي دور باشند. 
همچنين نمي دانيم هر  كدام در چنين شرايط دشوار براي نگهداري اين 
ملت و ميراث ملي ما چه رنج ها مي برند. تاريخ دويست ساله پايداري 

خته است كه از احكام قطعي ايرانيان در برابر امواج عرب زدگي به من آمو
بپرهيزم. ما تنها در آينده خواهيم دانست كه به عنوان ايرانيان بركنار چه 

  بدهي سنگيني به روشنفكران ايراني در ميهن داريم.    
*  

  

  

  روشنفكر و قدرت عليه قدرت

 
  رامين جهانبگلو

  

نه ترين مسائل تاريخ مدرنيته است.  رابطة روشنفكران و قدرت از پيچيده
فقط به اين دليل كه روشنفكران بنـا بـه تعريـف همـواره منتقـدان قـدرت       

اند، بلكه همچنين به اين علت كـه روشـنفكران از بسـياري جهـات در      بوده
گيري و استحكام قدرتهاي سياسـي در دوران مـدرن نقـش داشـتند.      شكل

شايد به همين دليل رابطة روشنفكران و قـدرت هميشـه بـا تـنش و يـأس      
گيري روشـنفكران از قـدرت همزمـان موجـب      ده است. ولي فاصلههمراه بو

جلب شدن آنان به قدرت و پيروي از نوعي ارادة معطـوف بـه قـدرت بـوده     
توان به دو مثال افالطون و هايدگر اشاره كرد كه هـر دو   است. در اينجا مي

»* سندروم سيراكوز«در دوران زندگي فكري خود درگير جذابيت قدرت و 

  اند. شده

لي از اين موضوع مهم كه بگذريم، مسلم است كه در رابطة روشنفكر با و
قدرت همزمان عقالنيتـي در كـار اسـت كـه عمـل و محصـول ايـن رابطـه         

باشد. به عبارت ديگر، معادلة روشنفكر و قدرت از سرنوشت عقل مدرن،  مي
چه در وجه ابزاري و چه در شكل انتقادي، جـدا نيسـت. از ايـن رو، تحـول     

گيري تاريخي عقل فلسـفي همـراه    ري و رابطة آن با قدرت با شكلروشنفك
توان همزمان اولـين نماينـدة روشـنفكري و عقـل      بوده است. سقراط را مي

زندگي بدون آزمـون ارزش زيسـتن   «فلسفي دانست. جملة معروف سقراط 
، اولين تجلي مهم عقل فلسفي و بيانگر نخستين حركت روشنفكري »ندارد

ست. در واقع پرسش سقراط دربارة زندگي و اهميت نگـرش  در تاريخ بشر ا
به معناي طرح پرسش ديگري در قالـب مسـؤوليت شـهروندي روشـنفكر و     
نقد او از پديدة قدرت است. در اينجا هدف سقراط اشاره به زنـدگي فـردي   
نيست، بلكه بيش از پيش نگاهي فلسـفي بـه معنـاي اجتمـاعي و سياسـي      

  زندگي انسان است.

رت، مسؤوليت شهروندي روشنفكر كه با نقد سقراطي از قـدرت  بدين عبا
انجامـد، بـار ديگـر بـا شـركت       شود و سرانجام به مرگ سقراط مـي  آغاز مي

مــتهم  مــن«معــروف اميــل زوال روشــنفكران در قضــيه دريفــوس و مقالــة 
يابـد. در حقيقـت مقـام روشـنفكر ـ       شود و حياتي نو مي تكرار مي» كنم مي

ز قدرت را كه سقراط در قرن پنجم قبل از ميالد در آتـن  شهروند و نقد او ا
كند بـا قضـيه دريفـوس و شـجاعت      هاي فلسفي بيان مي و در قالب پرسش

اخالقي افرادي چون زوال بعدي همگـاني و مـاهيتي جهانشـمول بـه خـود      
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گيرد. هرچند كه ولتر و روسو در قرن هجدهم اروپا و قرنها پيش از آنان  مي
تان فعاليـت روشـنفكري را بـر مبنـاي حضـور دائمـي       سقراط در آتن باسـ 

توان منكر اين  فيلسوف در گسترة همگاني قرار دادند، ولي به هر عنوان نمي
امر شد كه قضية دريفوس سال صفر حضور روشنفكران در عرصـة عمـومي   

نويس معروف روسي دربارة محاكمـه   جامعة مدرن است. چخوف، نمايشنامه
در اينجـا  ». گيرنـد  نفكران اروپا طرف زوال را مـي همه روش«نويسد:  زوال مي

بـراي صـحبت دربـارة     Intelligentsiaچخوف از كلمه روسي اينتليجنتسـيا  
كنـد. بنـا بـه گفتـة آيزايـا بـرلين كلمـه روسـي          روشنفكران اسـتفاده مـي  

Intelligentsia   بـه   1860نخستين بار توسط شخصي به نام بوبـوريكين در
اشاره دارد كه خارج از چارچوبهـاي سـنتي جامعـه    رود و به افرادي  كار مي

گرفتند و با بينشي انتقادي  روسيه مثل روحانيت، اشراف و دهقانان قرار مي
نگريسـتند. همچنـين روشـنفكران روس بـه دو دسـتة       به دوران خـود مـي  

شدند كه هر يك بـه نـوعي    گرا تقسيم مي و غرب (Slavophile)اسالووفيل 
هاي انقالبي بودند و برخـي از آنهـا در    ايانه يا آموزهگر تحت تأثير افكار ملي

هـا پيوسـتند و يـا مثـل برديـو       هاي بعد مثل گوركي به صف بلشويك دوره
(Berdiaev) هاي پاياني نظام كمونيستي در اتحـاد   به تبعيد رفتند. در دهه

رفـت   جماهير شوروي، كلمه اينتليجنتسيا بيشتر در مورد افرادي به كار مي
  هاي علمي مشغول بودند. ان ذهني و فرهنگي بودند يا به فعاليتكه كارگر

قضية دريفوس هويـت جمعـي جديـدي در ميـان روشـنفكران اروپـايي       
و » حقيقــت«بوجــود آورد. زوال در دفــاع خــود از دريفــوس بــه دو مفهــوم 

كند كه به عنوان نقطة شروعي براي جنبش روشنفكري  اشاره مي» عدالت«
آيـد. زوال در مقالـة    و اجتمـاعي آن بـه حسـاب مـي    غرب و جايگاه اخالقي 

در روزنامـه   1898ژانويـه   13كـه در روز  » كنم من متهم مي«معروف خود 
اگر حقيقـت را زيـر زمـين پنهـان     «نويسد:  به چاپ رسيد مي Auroreاُرور 

شـود كـه همـه     شود و با چنان نيروي انفجاري آشكار مي كنيد، انباشته مي
زوال در اينجـا از انفجـار حقيقـت و عـدالت     ». كنـد  يچيز را با خود نابود مـ 

ايستد. مبارزة روشنفكري افرادي چون  گويد كه در برابر قدرت مي سخن مي
اي از  اي اسـطوره  جـويي و عـدالت اجتمـاعي چهـره     اميل زوال براي حقيقت

روشنفكر ساخت كه بـه عنـوان فـردي بـود كـه هميشـه در جهـت منـافع         
گويد. بـا حركـت اميـل زوال و     قدرت سخن مي بيگناهان و مظلومان و عليه

، گفتمان روشنفكري از چارچوب ادبي و آموزشي و »مانيفست روشنفكران«
» گفتمان حقيقت«علمي فاصله گرفت و در قالب انديشه انتقادي تبديل به 

گفـت و در جهـت    شد. از اين پس حقيقتي كه روشـنفكر از آن سـخن مـي   
كرد، حقيقتي جهانشمول بـود.   پيشه مي اي اجتماعي و سياسي آن را مبارزه

بدين عبارت، استقالل و اقتدار معنوي روشنفكران در رويارويي حقيقـت بـا   
قدرت شكل گرفت. از ايـن رو، مسـؤوليت روشـنفكران بـه صـورت بخـش       
تفكيك ناپذيري از ايدة جهانشموليت درآمد. از ايـن دوره بـه بعـد، اقتـدار     

الق و حقيقت در برابر قـدرت بـوده   ويژة روشنفكري سخن گفتن دربارة اخ
مـن  «است. ولي تصوير قهرمانانه و اخالقي روشنفكرـ شهروند كه بـا مقالـة   

زوال در قضية دريفوس به مدافع حقيقـت و عـدالت تبـديل    » كنم متهم مي
رنگ شد  شده بود، به تدريج با اعتالي ايدئولوژيهاي توتاليتر قرن بيستم كم

ــوعي  ــا  » روشــنفكري ضــد روشــنفكر«و ن ــو) ي ــول آدورن ــه ق ــت «(ب خيان
(بــه گفتــة ژولــين بنــدا) شــكل گرفــت. بنــدا در ازاي كلمــة » روشــنفكري
intellectual  از مفهوم“Clerc”      به معناي فـردي كـه در جسـت و جـوي)

هدفي عملي نيست و به دنبال كسب علم و آفرينش هنري است) اسـتفاده  
ايد در جست و جـوي  كند. از اين جهت، بندا معتقد است كه روشنفكر ب مي

عقل و حقيقت باشد و از ارزشهايي چون  ايمان و عشق و شجاعت و اهداف 
ايدئولوژيك پرهيز كند. به گفتة بندا تنها بـدين گونـه روشـنفكران قادرنـد     
وجدان بشريت باشند و با قرار گـرفتن فـراي ارزشـهاي جهـاني اختنـاق و      

نفكر را حامـل ارزشـهايي   اقتدار را نقد كنند. بدين عبارت، ژولين بندا روشـ 
داند و قابليت نقد قدرت را  جهانشمول، فراملي، فراتاريخي و فرافرهنگي مي

كند. نقد بندا از روشنفكران ايـدئولوژيك   در ارتباط با اين ارزشها تعيين مي

زمان خود بي شباهت به نقد افالطن از سوفسطاييان نبود و به گفته مقولـة  
سـقراطي ـ   » روشنفكر ـ شهروند «رابر مقولة را در ب» روشنفكر متافيزيكي«

داد. بندا بر اين اعتقـاد بـود كـه روشـنفكران بـا حضـور در        زواليي قرار مي
گسترة همگاني به رسالت خود، كه دفاع از ارزشهاي متـافيزيكي و معنـوي   

كنند. ناگفته نماند ارزشهاي متافيزيكي كه بندا در كتـاب   است، خيانت مي
داد،  هاي سياسي زمان خود قـرار مـي   برابر واقعيتدر  خيانت روشنفكران

پاسخي مستقيم و صريح بـه مسـائل سياسـي ـ اقتصـادي سـالهاي پايـاني        
در اروپا و افول ارزشهاي سنتي بورژوازي بود. دقيقاً اين تنش ميـان   1920

الملــل و ارزشــهاي فلســفي و  هــاي سياســي ميــان دو جنــگ بــين واقعيــت
روشـنفكري چـپ در اروپـا شـد. در ايـن       متافيزيكي بود كه موجب تقويت

و رد نظريـة  » روشـنفكر اورگانيـك  «راستا، آنتونيو گرامشي با ابداع مفهـوم  
زواليي روشنفكر خودمختار، بحث جديدي را دربـارة رابطـة روشـنفكران و    

(يعني معلمـان،  » روشنفكران سنتي«قدرت آغاز كرد. از نظر گرامشي ميان 
الران) كه به اسـتحكام فرهنـگ هژمونيـك    كشيشان و كارمندان يا ديوانسا

كـه بخشـي از جامعـة مـدني     » اورگانيـك  روشـنفكران «كردند و  كمك مي
بودند، تفاوت اساسي وجود داشت. از ديدگاه گرامشي روشنفكران اورگانيك 

توانند در مبارزه ايدئولوژيك  قابليت ايفاي نقش ضد هژمونيك را دارند و مي
تـوان نتيجـه گرفـت     ته باشند. بنابراين ميبراي تغيير اجتماعي شركت داش

كه گرامشي برخالف بندا معتقد بـه شـركت فعـال روشـنفكران در زنـدگي      
عملي و حيطة عمومي بود. او اين شركت فعال را همراه با آگـاهي انتقـادي   

  ديد.  روشنفكران مي

بينيم، روشنفكر اورگانيك گرامشي همزمان مبـارز عليـه    همانطور كه مي
است. او روشـنفكري اسـت   » انقالبي«يك و ايجادكنندة قدرت قدرت هژمون

  ند.ك كه داراي جايگاه خاص اجتماعي است و با گفتمان قالب قدرت مبارزه مي

روشـنفكر  «ميشل فوكو نيم قرن بعـد از گرامشـي بـا اشـاره بـه مفهـوم       
را دوباره زنده كرد. فوكو معتقد است كه » روشنفكر اورگانيك«ايدة » خاص

اي آزاد و  ه معناي اخص كلمـه فـردي اسـت كـه خـود را سـوژه      روشنفكر ب
كند، زيرا مـدافع حقيقتـي كلـي در برابـر قـدرت       وجدان جهاني معرفي مي

است. ولي اكنون چيزي به نام حقيقت كلي وجود ندارد و روشنفكر بيشـتر  
كند. به عبارت ديگـر، روشـنفكر خـاص در     در نقش يك متخصص عمل مي

پـردازد.   وضوع حقيقت و ارتباط آن با قدرت ميچارچوب دانش خاصي به م
از ديدگاه متفكري چون فوكو، روشنفكر پسامدرن برخالف روشنفكر زواليي 
ـ سارتري ديگر داراي گفتمان كلي و جهاني نيست كه به نام بيگناهـان يـا   
ستمديدگان جهان سخن بگويد، بلكه هدف او آزادسازي حقيقت از هژموني 

  باشد. هاي كالن مي ايتعلوم پوزتيويستي و رو

در فرانسه سرآغاز روشـنفكري   68اند كه وقايع مه  بسياري بر اين عقيده
پسامدرن و پايان روشنفكري به سبك زواليي ـ سارتري بود. ميشـل فوكـو    

ها براي كسب  روشنفكر به اين نتيجه رسيد كه توده 68معتقد بود كه با مه 
م به تأكيد است كه ژان پل سـارتر  آگاهي و دانش احتياجي به او ندارند. الز

بعد از ولتر در قرن هجدهم و زوال در پايان قرن نوزدهم مـيالدي، واپسـين   
نمايندگان روشنفكر جهاني و جهانشمول بودند كه خود را موظف بـه دفـاع   

وجداني «دانستند. از نظر سارتر، روشنفكر  از حقوق مردم در برابر قدرت مي
». كند كه به او مربـوط نيسـت   ي دخالت ميدر مسائل«است كه » شوربخت

كوشـد تـا    به همين دليل روشنفكر با كسب آگـاهي از موقعيـت خـود مـي    
آگاهي كلي براي همگان به دست آورد. برخي از منتقـدان ژان پـل سـارتر    

افتـد و قـدرت    سـازي از مقـام روشـنفكر مـي     معتقدند كه او در دام اسطوره
روشـنفكر قائـل اسـت. دو منتقـد اصـلي      اي بـراي   العاده و ويژه عقالني فوق

نگرش سارتري از روشنفكر، ريمون آرون و آلبر كامو هستند كه هر يك بـه  
نوبة خود رابطة روشنفكر و قدرت را در قالب انديشة فلسفي خاصي بررسي 

كنند. كامو در بحث با سارتر و طرفداران او از روشنفكر به منزلة عـاملي   مي
گويد و بر  ال عدالت در گسترة همگاني سخن مياخالقي و نيرويي براي اعم

اين اعتقاد است كه روشنفكر با شنا كردن خالف جريان آب بايد با روحيـة  
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فاناتيسم مبارزه كند. كامو بر اين نظر است كه هـدف روشـنفكري دفـاع از    
خشونتي عليه خشونت ديگر نيست بلكه داشتن حضوري اخالقـي فراسـوي   

فرا ـ روايتي كامو و دفاع او از مفهوم عدالت   هاي سياسي است. موضع مطلق
اي جهانشمول موجـب شـد كـه سـارتر و طرفـدارانش او را       به منزلة پديده

ليســتي و ضــد تــاريخي كننــد. پاســخ آ اي ايــده  مــتهم بــه داشــتن روحيــه
موضوع اصلي دفـاع از انسـان   «روشنفكري كامو به اين اتهامات اين بود كه 

منظور كامو ». هايي است كه در اوست و قابليت نيست بلكه دفاع از امكانات
اين بود كه انسانها به طور كلي و به ويژه روشنفكران كه در موضع اخالق و 

عدالتي و رنج و درد ديگران  گيرند قابليت شناسايي بي نه ايدئولوژي قرار مي
تواننـد بـه آنهـا پاسـخ دهنـد. مواضـع روشـنفكري كـامو در          را دارند و مي

تاريخي گوناگون چون دورة آزادي از نازيسم و جنـگ الجزايـر    هاي موقعيت
به خوبي نشان داد كه او در هر شرايطي با خشونتي كه قـدرتهاي مختلـف   

كردند در مخالفت است. كامو با طرد روش شيطاني كردن ديگري  ايجاد مي
هـاي   تر از آن است كـه بـا داوري   رسد كه واقعيت پيچيده به اين نتيجه مي

روي آن بگذريم. بنابراين از نگاه كامو روشنفكري به معناي دفاع از سريع از 
باشد. يكـي   هاي آن نيز مي انديشه ولي همزمان بازشناسي محدوديت  آزادي

 1955ريمون آرون بود كـه در سـال   » روشنفكر سارتري«ديگر از منتقدان 

 (L’Opium des Intellectuels) افيون روشنفكرانبا چاپ كتاب معـروف  

رش ايدئولوژيك و افراطي روشنفكري چپ و انقالبي را دربارة شوروي بـه  نگ
ديـن  «باد نقد گرفت. آرون روشنفكران چپ را متهم به اعتياد بـه اسـتبداد   

كند و معتقد است كه آنان در ضمن اينكه قـدرت سياسـي در    مي» سكوالر
كنند چشـم خـود را بـروي بـدترين      جوامع ليبرال و دموكراتيك را نقد مي

بندند. آرون با بـه نقـد كشـيدن سـه اسـطورة       نايات رژيم كمونيستي ميج
گيرد كه نقش روشنفكر اميـد بسـتن بـه     چپ، انقالب و پرولتاريا نتيجه مي

گرايي سياسي همـراه   ايدة رستگاري جهاني نيست، بلكه مستلزم نوعي واقع
يس استبداد بارها به نام آزادي تأسـ «با فراست اخالقي است. به گفتة آرون 

يافته و تجربه به ما ثابت كرده است كـه احـزاب را از روي اعمالشـان و نـه     
  ».مناجاتشان بايد قضاوت كرد

به طور مسلم، نقد آرون از روشنفكري چپ اين جملة مشـهور فيلسـوف   
آنهـايي  «گويد:  آورد كه مي را به خاطر مي (Santayana)آمريكايي سانتايانا 

بـه عبـارت   ». محكوم بـه تكـرار آن هسـتند   آورند،  كه گذشته را به ياد نمي
ديگر، اگر در گذشته و در حال قدرتي تحت عنـوان قـدرت روشـنفكري در    

عدالتي و استبداد قدرتهاي سياسـي وجـود داشـته و دارد تنهـا بـه       برابر بي
دليل مسؤوليت اخالقي روشنفكران در حيطة عمومي و مبـارزة آنـان عليـه    

رسش اصلي اينجاست: آيا روشـنفكري و  سوء استفاده از قدرت بوده است. پ
ايستادگي در برابر قدرت بدون داشتن حس مسؤوليت اخالقي امكان پـذير  
است؟ در حقيقت پاسخ به اين سؤال در رابطه ميان روشنفكران و سياسـت  

توان گفت كه تعلـق خـاطر روشـنفكران بـه      شود. به عبارتي مي خالصه مي
سـؤوليتي اخالقـي باشـد و نـه     سياست بايد قبل از هـر چيـز بـر مبنـاي م    

جذابيتي ايدئولوژيك. بنابراين همانطور كه تاريخ روشنفكري اروپا هم به ما 
دهد روشنفكران فقط با نگرشي مسؤوالنه به مقولة قـدرت قادرنـد    نشان مي

فراسوي آن گام نهند. ايـن نگـاه مسـؤوالنه بـه سياسـت و قـدرت تنهـا بـا         
و مبارزه براي آن امكان پذير است.  اندازي مسؤوالنه به مسأله حقيقت چشم

هميشه بايد با نگاه ظن به روشنفكري نگريست كـه  «به قول واتسالو هاول 
بــدين عبــارت، روشــنفكري كــه ». در ســمت پيروزمنــدان ايســتاده اســت

كوشد روشنفكر بـاقي بمانـد و بـه آگـاهي و مسـؤوليت خـود در قبـال         مي
ا قدرت، چه استبدادي و چـه  اي جز مبارزه ب واقعيت جهان ادامه دهد چاره

انديشـد ولـي    دموكراتيك، ندارد، زيرا روشنفكر كسي است كه به قدرت مي
  انديشد.    براي قدرت نمي

* اشاره در اينجا به سفر افالطون به سيراكوز و دادن نصايح به مستبدي به 
  نام ديونيزوس است.

*  

  

  

  نويسنده

                                    بايد وجدان بشريت باشد 

  رومن روالن                                                                              

  

  ثقفي عليرضا

  
اي مربوط به دوران پس از رنسانس وعصر  روشنفكر و روشنفكري، واژه

اج يافت. تعاريف زيادي از روشنگري است وبيشتر در اواخر قرن نوزدهم رو
اين واژه شده است اما از ميان تمام آنها، دو تعريف كه در اوايل قرن بيستم 

تر است. تعاريف ديگر هر كدام به نوعي در  صورت گرفته از همه مشخص
گنجد. تعريف اول آن است كه روشنفكر  درون يكي از اين دو تعريف مي

هاي زندگي  ري به زرق و برقانساني آهنين و پوالدين است كه هيچ تظ
ندارد . ازاين نظر روشنفكر كسي است كه بدون انحراف در برابر ظلم وستم 

كند و از هيج سختي وآزاري هراس ندارد.  وناروايي درجامعه ايستادگي مي
كند واز حقوق آنان در برابر  او ظلم وستم حكام به مردم را مشاهده مي

ايستد و  ها در برابر تمام ناماليمات ميكند  وحتا يكه وتن حاكمان دفاع مي
هايي كه براي اين چنين روشنفكراني  اساسا معبود اين جهاني ندارد. مثال

توان ارائه كرد، عبارتند از: سقراط مسيح اسپينوزا ولتر و ... ازاين نظر  مي
روشنفكران ناجيان بشر هستند. تقريبا هيچ خطايي در زندگي ندارند و 

  پذيرند. اي از مواضع اعالم شده را نمي ب نشينيهيچ لغرش و يا عق
اين نوع تعريف كم وبيش در بسياري از نوشته هاي اوايل قرن بيستم 

ها روشنفكران قهرماناني هستندكه از هيچ  مشاهده مي شود. در اين نوشته
اي هراس ندارند ودر مقابل ناماليمات مي ايستند وحتا اگر از جانب  سختي

مهري قرار گيرند، از عقايد خود دست نمي كشند و خود  مردم نيز مورد بي
كنند. نظير اين روشنفكران و ناجيان جامعه را  را فداي عقيده وحقيقت مي

در شرق مشاهده مي كنيم. از آن جمله مي توان به مزدك بابك خرمدين 
منصور حالج اشاره كرد آنان جنبش هايي نظير مزدكيان، اسماعيليان ، 

روفيه ونقوطيان نيز به راه انداختند. هر يك از اين خرمدينان جنبش ح
ها در آن مقاطع زماني رشد كردند كه ظلم وستم به مردم افزايش  جنبش

اند. درهر يك از اين  يافته و حكام ظلم وجور حقوق مردم را پايمال كرده
موارد اين روشنفكران يا فرهيختگان مردمي سعي در برقراري عدالت 

وراتي كه امروزه در اذهان بسياري وجود دارد، اند. اغلب تص كرده
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كنند. مردم عادي و حتا بسياري كه  روشنفكران را به همين صورت نگاه مي
لغزشي را  دانند در قضاوت خود، روشنفكران ناب و بي خود را روشنفكر مي

كنند. حتا براي روشنفكر حق تغيير عقيده و يا اصالح آن را نيز به  طلب مي
رند. هنوز بسيار از ما وبسياري از مردم، اگر روشنفكر ديروزي سختي باور دا

كنند كه از عقايد خود  را صاحب مال و مكنتي مي بينند او را سرزنش مي
دست برداشته و تسليم زر و زيورهاي دنيايي گشته است. اين نوع نگرش 

عيب و ايراد دانستن  خواهي وبي طلبي ومنزه به روشنفكر ريشه در قداست
  كر دارد. روشنف

تعريف ديگري از روشنفكر وجود دارد و با گسترش خيل عظيم 
رسد، تعريف گرامشي  تر به نظر مي روشنفكران در نيمه دوم قرن، واقعي

ي مردم  ي مردم روشنفكر هستند.، اما همه همه"است. مطابق اين تعريف:
سته توان به دو د ازاين نظر روشنفكران را مي "عملكرد روشنفكر را ندارند.

اي روشنفكران سنتي مانند معلمان و متخصصان  تقسيم كرد. دسته
ي ديگر روشنفكران سازمان يافته كه مستقيما  كارمندان وروحانيان و دسته

در خدمت نهادها و طبقات خاصي هستند. امروزه با گسترش بيش از پيش 
ا،مطبوعات، راديو و ه هاي دانش و به وجود آمدن خيل عظيم رسانه حوزه

هاي وسيعي از جامعه  هاي اختصاصي علمي و صنعتي، بخش ويزيون رشتهتل
پردازان متخصصان  اند: نويسندگان، نظريه روشنفكران قرار گرفته ي در زمره

شناسان و معلمان. با گسترش بيش از حد  شناسان، روان حرفه اي جامعه
هاي نظري و  با گسترش بيش از پيش دانش فني به تدريج كارهاي  بخش
ري بيش از كارهاي دستي نقش آفرين شده است. كارگران ديروزي كه فك

با نيروي كار خود چرخ صنعت را مي گرداندند و اكثريت جامعه را تشكيل 
دادند، بيشتر با كار با ابزارهاي دقيق و با تسلط به دانش فني توليد را  مي
رج اي معدود خا گردانند. در نتيجه روشنفكران از آن حالت خاص عده مي
هاي اجتماعي عملكرد روشنفكران يعني آنان كه  اند و در تمام حوزه شده

شود.  پردازند و كمتر به كار يدي مشغولند، ديده مي بيشتر به كار فكري مي
هاي  هاي متكي به آراي مردم، رونق احزاب و اتحاديه گسترش حكومت

ر را ي زمينه ها قشر روشنفك صنفي وسازمان هاي مردمي و شورايي درهمه
به وسيع ترين قشر جامعه تبديل كرده است. امروزه به خصوص در جوامع 
صنعتي شايد كمتر كسي را بتوان يافت كه تحليل مختصري از اوضاع 
اجتماعي و اقتصادي براي خودش نداشته باشد. اكثر مردمي كه 

كنند، در سرنوشت سياسي و  دركشورهاي صنعتي ونيمه صنعتي زندگي مي
كنند و با  اي مشاركت دارند و مسايل را تحليل مي ه گونهاجتماعي خود ب

توان  كنند. در نتيجه مي بينش خاص خود در مسايل اجتماعي شركت مي
گفت كه اكثريت اين مردم به نوعي ازمسائل موجود اجتماعي تحليل دارند 
و از اين نظر روشنفكر هستند. اما اگر مسايل را به طور نسبي در نظر 

مردم امكان بيان نظرات خود را در سطح وسيع ندارند. در ي  آوريم، همه
نتيجه آن عده كه امكان بيان نظرات مردم را از هر گروه و دسته در سطح 

آيند  اي نمايندگان روشنفكر مردم به حساب مي تري دارند، به گونه وسيع
هاي اقشار مختلف مردم  در حقيقت اگر جوهر روشنفكري را بيان خواسته

سيع بدانيم، روشنفكر كسي است كه به او اين امكان داده در سطحي و
شده است تا مسايل مردم را در سطح وسيع تري بيان كند. با اين تعريف 

ي  نشين و گوشه عاج اي خاص جدا از مردم و يا برج امروزه روشنفكران عده
گزين نيستند. بلكه روشنفكران جزيي از مردند كه امكان بيان مسايل  عزلت
عيب و  تري دارند. در نتيجه چنين افرادي منزه و بي ا در سطح وسيعمردم ر

بدون انتقاد نيستند . زيرا آنان از مردم با مردم در كنار مردمند و كم وبيش 
همان اشكاالت، ايرادات ناهنجاري هايي را دارند كه در درون مردم ديده 

شنفكران و توان ديوار جدايي ميان رو مي شود. به زبان ديگر به سختي مي
  مردم كشيد. 

اين مسئله بدان دليل است كه زندگي اجتماعي با نوعي تفكر وداشتن 
سهم در زندگي اجتماعي در هم تنيده است وجدائي ميان كار فكري وكار 

  عملي هر روز كمتر ميشود 
ي كامال متمايز به چشم  امروزه در ميان اين روشنفكران دو دسته

هاي خود سعي در تحكيم وضع  ها ونوشته هاي كه با گفت خورند. دسته مي
اي كه به نوعي به وضع  ها ، دارند و دسته موجود و تداوم تسلط حكومت

  موجود و حاكميت موجود جوامع معترضند. 

ي اول اغلب در كنار حكومت و در درون سازمان هاي رسمي و يا  دسته
فته تا نهادهاي مختلف حكومتي جاي گرفته از ادارات آموزش و پرورش گر

ها و مراكز تبليغاتي دولتي حضور دارند و با عملكرد خود سعي در سر  رسانه
  به راه كردن مردم و متابعت آنان از قدرت و حكومت دارند. 

ها متوجه  اين دسته از روشنفكردر آن هنگام رشد يافتند كه حكومت
اره شدند براي سر به راه نگه داشتن مردم، براي تداوم حاكميتشان وبراي اد

ي حكومتشان بايد فرهنگ احتماعي ودرنتيجه بخش تحصيل كرده و 
روشنفكر را در اختيار خود بگيرند. آنان براي تداوم حكومتشان و براي 
حفظ امتيازات وحقوق ويژه خودشان مجبور شدند بخشي از روشنفكران را 
در نهادها و موسسات وابسته به حكومت به كار گيرند. اين دسته از 

ان ، تمام تالش خود را در جهت وادار كردن مردم به اطاعت از روشنفكر
احكام و قوانين موجود به كار مي برند. آن ها در حقيقت دستگاه 
ايدئولوژيك دولتي را توليد وباز توليد ميكتتد وبراي تداوم وضع موجود 

  كنند نيروي كار ساده وماهر در رده هاي مختلف تربيت مي
هاي گوناگون از مدارس گرفته تا محالت و  ي دوم نيز در طيف دسته

ي  ها گرفته تا همه ها و دانشگاه هاي آزاد و تريبون ادارات و روزنامه
هاي تجمع مردم حضور دارند و سعي در ابراز حقوق مردم و به دست  ارگان

ي مردم دارند و حقوق مردم را به مسوالن  رفته آوردن حقوق از دست
كنند. آنان خواهان آزادي و  شان آشنا مي وقگوشزد كرده و مردم را با حق

عدالتند و شعار اصلي آنان در آزادي و عدالت خالصه مي شود. اين 
هايي مي شوند  روشنفكران منزه نيستند، قداست ندارند و گاه دچار لغزش

شود و مردم نيز در  اما هموراه از ميان مردم جايگزيني براي آنان يافت مي
ي خواست آنان آزادند و  سخنگو و بيان كنندهانتخاب آنان به عنوان 

هاي مردم را بهتر بيان  روشنفكران به هر ميزاني كه موفق شوند خواسته
رفته شان بهتر رهنمون شوند  كنند و آنان را در دستيابي به حقوق از دست

  كنند. حمايت بيشتر مردم را كسب مي
رسيم كرد. توان دنياي خصوصي ت براي چنين روشنفكراني به سختي مي

اي كه وارد زندگي اجتماعي مي شوند، قلم به دست ميگرند  آنان از لحظه
كنند  در يك سخنراني شركت مي كنند و يا يك موضع اجتماعي كسب مي

وارد زندگي عمومي شده و خواست ها و حقوق از دست رفته ي مردم را 
هاي  يبيان مي كنند، عدالت خواه و آزادي طلبند. آنان راهي به جز ازاد

مشروع مردم ندارند. زيرا براي بيان خواست مردم و ابراز حقوق از دست 
ي آنان اولين گام آزادي خواهي است. روشنفكر مردمي ويا روشنفكر  رفته

مخالف امروزه جايگزين همان نخبگان وفرهيختگان قديمند كه اساس كار 
مي مزدكيان عدالتي بود. اگر جنبش هاي مرد آنان مبارزه با ظلم و ستم وبي

خرمدينان اسماعيليان و ... براي عدالت خواهي و رفع ظلم و ستم از جامعه 
بود، امروزه روشنفكران مخالف براي احقاق حقوق از دست رفته ي مردم 

تري مجهزند.  تر و پيشرفته هاي پيچيده ،براي كسب آزادي و عدالت به روش
يا شركت در انتخابات  توان از طريق يك اعتصاب و يا تظاهرات و امروزه مي

ي مردم شد. براي روشنفكر مخالف و  خواستار عدالت و حقوق از دست رفته
ترين مساله آن است كه بتواند در هر مقطعي روش هاي  مهم "نپذيرفتار"

جديدي را كه براي پايمال كردن حقوق مردم به كار گرفته مي شود افشا 
تواند  خاص روشنفكر كه ميكند و آن را به مردم بشناساند.. در هر مقطع 

در قالب يك نويسنده هنرمند سخنران يا يك معلم و... باشد اين توانايي را 
  دارد كه خواسته ها وحقوق از دست رفته مردم را بازگوئي كند

توان  اند مي از ميان كساني كه در ايران در باره روشنفكران مطلب نوشته
هاي روشنفكر چنين مي  مشخصهي  به جالل آل احمد اشاره كرد .او در باره

تر مي شويم به همان  هاي تاريخي و معاصر نزديك هر چند به دوره"گويد
شود، پيامبران نيز جاي خود را به  ي عالم غيب كمتر مي اندازه كه جذبه

دهند واز همين جاست كه گفته  انديشمندان و متفكرين و روشنفكران مي
ه روشنفكران در دوران اتمام شود معلمي شغل پيامبران است. زيرا ك مي

  شوند. وحي وعصمت راهنماي مردم مي
اوكه خود روشنفكري معترض بود. نظرش آن بود كه روشنفكر كسي 
است كه در عين آن كه از اصحاب وحي الهام و اشراق و سير مسايل 

ي آب ونان وفرزند  ماوراالطبيعه نيست، اما سالم و استوار به دور از دغدغه
دنبال ايده و عقيده ي خود مي رود در اين مسير از هيچ  ومسكن و.. به

گرا  چيز رويگرادان نيست و در مقابل قدرت و حكومت هر گونه سنت واپس
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روشنفكر كسي  "كند. او مي گويد: مي ايستد واز هيچ چيز انديشه نمي
است كه در هر آني به گردش امر مسلط خالي از انديشه معترض است. 

، نفي كننده است. طالب راه بهتر و وضع بهتر است. چون وچرا كننده است
كننده است و نپذيرفتار است به هيچ كس در هيچ جا سر نسپارده  سوال

است. جز به نوعي عالم غيب به معني عامش، يعني به چيزي برتر از 
كند و به اين دليل است كه  واقعيت موجود و ملموس كه او را راضي نمي

(درخدمت و "ي راه پيامبران دانست.  كننده بالتوان روشنفكران را دن مي
  ) 143خيانت روشنفكران، حلد اول ص 

طلبي قديمي را نفي ميكتد  گر چه آل احمد  درمورد روشنفكران قداست
اما به نوعي روشنفكر استوار وپيگير اعتقاد دارد  امري كه نميتوان به 

ر هرهري سادگي از كنار آن گذشت زيرا بسياري از مردم نيز روشنفك
  مزهب وباري به هرجهت را قبول ندارند

در ميانه قرن بيستم شاهد گرايش وسيع روشنفكران به خصوص درميانه 
ي دو جنگ جهاني به مسايل سياسي هستيم. در اين دوره به خاطر مسايل 
جنگ و ظهور فاشيسم قلع و قمع روشنفكران از طرفي و ايجاد حكومت 

اها از طرف ديگر، روشنفكران را هاي روشنفكري همانند حكومت شور
درمقياس وسيع به عالم سياست كشاند . درابتداي امر با هجوم فاشيسم به 
روشنفكران شاهد آن هستيم كه اكثريت آنان در سراسر جهان خود را به 

 ي دانند. اين قبله نوعي وابسته و طرفدار حكومت روشنفكران در شوروي مي
ي پس از پايان جنگ و فروكش كردن آمال و اين الگوي حكومت روشنفكر

مسايل جنگ و شكست فاشيسم به تدريج همراه با كمرنگ شدن 
ها تبديل شد.  گرداني و مقابله با اين حكومت هاي اوليه به نوعي روي آل ايده

اگر بپذيريم كه روشفكران همواره از اعضاي موثر انقالبات اجتماعي از 
ها  ها هستند، كنش و واكنش ن انقالبهاي اي فرزندان ، پدران وماردان و نوه

هاي اجتماعي نيز تاثير  هاي انقالب گرد ها و عقب و افت و خيزها، پيشرفت
  فراواني درافكار و عقايد روشنفكران داشته است .

جهاني شدن نظام اقتصادي وگسترش خيل عظيم روشنفكران در دوره 
پس از سر  حاكميت سرمايه داري اثبات كننده اين مطلب است كه نظام
هاي گذشته  مايه داري بايستي نظامي آگاهانه باشد كه بر خالف تمام نظام

گيرد وسپس به عمل در مي آيد. اين شرايط اهميت  ابتدا در ذهن شكل مي
  دهد.  روشنفكران را بيش از هر زمان ديگري مورد تاكيد قرار مي

ي نيز هيچ انقالبي بدون روشنفكران پيروزنشده است و هيچ ضد انقالب
بدون حمايت بخشي از روشنفكران به نتيجه نرسيده است وبه خصوص 

ي رنسانس نقش روشنفكران همواره در هر تحول اجتماعي رو  پس از دوره
كننده در پيروزي و  به افزايش بوده است. وبه همان ميزان كه نقشي تعيين

مورد  اند و به همان ميزان نيز ها و تحوالت اجتماعي داشته واگرد انقالب
  اند.  احترامي ، تجليل و سركوب قرار گرفته عزت و ذلت، احترام وبي

اند و هنگام ادبار به حضيض ذلت  هنگام پيروزي به نوعي به عزت رسيده
ها زندان ها وانواع بد رفتاريها قرارگرفته اند .  ها ،شكنجه ودر معرض سركوب

به خصوص در ميانه اما در نتيجه ي اين رويكردها و واگردها و افت وخيزها 
ي قرن حاضر، شاهد نوعي بي اعتمادي و وازدگي مردم از روشنفكران به 
خصوص پس از جنگ جهاني دوم بوده ايم. روشنفكراني كه بعد از جنگ 
دوم به عنوان قهرمانان مبارزه با فاشيسم مورد احترام مردم قرار گرفتند 

ي فاضله  دن به مدينهپس از آن نتوانستند آمال و آرزوهاي مردم را در رسي
مهري قرار گرفتند.بعضي براي  برآورده كنند. در سراسر جهان مورد بي

كردند بر آن  اي دفاع مي استغفار با همان شدتي كه تا ديروز از عقيده
ها و  تاختند و بعضي روي به زندگي آورده و درخدمت حكومت

ند و يا در ها در آمد هاي موجود قرار گرفتند. يا به خدمت دولت حاكميت
ها و موسسات خصوصي كه در غارت و چپاول مردم دست  خدمت بنگاه

داشتند ، قرار گرفتند و شروع به مطيع كردن مردم در برابر وضع موجود 
مرد گوشه  آهن اي هم نيز كه تعدادشان كم نبود همانند كوه نمودند.عده

كران تك عزلت گزيدند ولي دست از عقايد خود بر نداشتند وياد آور روشنف
  ستاره اما در شكلي نوين بودند.

ما در دهه ي هفتاد يك بار ديگر شاهد بوديم كه بخشي از روشنفكران 
ستارگان بلكه به عنوان   سر از اطاعت پيچيده و اين بار نه به صورت تك

ها و  تزلزل به جنگ حكومت اي از روشنفكران و قهرمانان ناب و بي مجموعه
  هاي چريكي و  ي اين مبارزات در وجود سازمان نهها برخاستند. نمو حاكميت

  

  

  
  

قهرماناني مانند چه گورا، ماريگال و ديگران متبلور شد. آنان بار ديگر تالش 
اعتمادي  كردند كه عزت و حرمت روشنفكران را به آنان بازگردانند و بي

ها به پيروزي  مردم از روشنفكران را بزدايند. در كشورهايي كه اين جنبش
يدند روشنفكران آنان به قهرماناني تبديل شدند، همانند رابرت موگابه، رس

ها  نلسون ماندال، فيدل كاسترو، دانيل ارتگا و غيره. در آنجا كه اين جنبش
مهري قرار گرفتند و اشكاالت  با شكست مواجه شدند ، روشنفكران مورد بي

ها  سركوب حكومترا به گردن آنان انداختند.آنا در اين برهه نه تنها مورد 
هاي اعدام سپرده شدند بلكه  وانواع واقسام شكنجه ها قرار گرفته وبه جوخه

مورد بي مهري توده ها نيز قرار گرفتند . قلت اين گونه روشنفكران دربرابر 
ها و   خيل عظمي روشنفكران اواخر قرن بيستم كه در خدمت حكومت

نگ كرد. گر چه هر يك از ها قرار گرفته بودند، حركت آنان را كمر حاكميت
بريم كه  اين مسايل جاي بحث مفصلي دارد، اما با ذكر اين مختصر پي مي

ها وعصرها داستان واحدي ندارد، ولي مي  ي زمان روشنفكر گر چه در همه
ها  هاي ناگوار و با تمام شكست توان در انتهاي قرن بيستم باتمام سرگذشت

لف خطوط كلي روشنفكران را به هاي مخت ها اعتقادات و ايده و پيروزي
هاي روشنفكري  خصوص در دوران معاصر ترسيم كرد و به اين ترتيب مولفه

  را تا حدودي برشمرد. 
توان گفت كه روشنفكر با همان تعبير اخير يعني آنان كه بيشتر  امروز مي

كار فكري مي كنند و درتوليد و گسترش فرهنگ وانديشه وعلم دست 
روشنفكراني كه  -1كامال متايز تقسيم شده اند.  دارند به دو دسته ي

درخدمت وضع موجودند و در مجموع درجهت تحكيم حكومت ها چه 
كنند. اين گونه روشنفكران  حكومت هاي قانوني شرعي و عرفي حركت مي

همواره سعي درحفظ وضع موجود داشته و مردم را ترغيب به اطاعت از 
ان اغلب كارمندان و كارگزاران ارزش ها و نهادهاي حاكم مي كنند. آن

حكومتي هستند كه با داشتن شغلي و آب و ناني وظيفه ي معين و 
ي آنان توجيه و تفسير يك  مشخصي را بر عهده مي گيرند. گاه وظيفه

حركت حكومتي و گاه وظايفشان ترغيب مردم از طريق مختلف به يك 
و چه از حركت مشخص ومعين است و در مجموع چه از طريق رسانه ها 
شان بر آن  طريق ساخت فيلم ونمايشنامه ، انتشار كتاب و يا بيانيه تالش

است كه مردم را در مسيري بكشانند كه همواره با حاكميت و حكومت گام 
اي دارند در همان  بردارند. بعضا اين نوع روشنفكران اگر انتقاد و يا گاليه

براي انتقاد پا را چارچوب حفظ نظم موجود بوده و از خطوط تعيين شده 
فراتر نمي گذارند. و چه بسا براي رفع خستگي و باال بردن تحمل مردم، به 

پردازند. اين نوع روشنفكران تمام  هاي دستوري مي انتقادها و شكوه
شان بر آن است كه همواره با در دست داشتن قدرت عظيم رسانه ها  تالش

داشته و ضمن بيان  وامكانات دولتي جامعه را در چارچوب معيني نگاه
بعضي مسايل همواره خط قرمز و مرزهاي ممنوعه را نيز به ديگران يادآور 

ي نان  احمد دغدغه شان و به قول آل شان، به زندگي شوند. آنان به شغل مي
اند وهر گونه حركتي كه موضع آنان را در مخاطره قرار  و فرزندشان وابسته

  هر گونه عقاب است. انگيزد ومستوجب  دهد خشم آنان را برمي
هاي ديگري نيز دارند. آنان از جانب  اين گونه روشنفكران مشخصه

گيرند. هراز چند گاه از طرف رسانه هاي  ها مورد احترام قرار مي حكومت
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حكومتي مورد تمجيد قرار گرفته وبه عنوان نخبه ،متخصص، صاحب نظر 
اسب با ميزان وغيره معرفي مي شوند .پاداش هاي فراوان مي گيرند. متن

خدمتي كه انجام مي دهند، موردتشويق قرار ميگيرند. هر چند ممكن 
استكه بعضا پا را از خط بيرون بگذارند، اما چشم غره رييس و نگاه چپ 
مسول و يا حداكثر توبيخ كافي است كه آنان را به جاي خود بنشاند و سر 

ين روشنفكران به راه و آرام مسير قبلي را در پيش گيرند. بسياري از ا
كند كه چه كسي حاكم است و چه نوع حكومتي بر  برايشان فرقي نمي
راند. آنان ممكن است كه تا ديروز مدافع سرسخت يك  مردم فرمان مي

هاي حكومت آنان نيز تغيير  اند و با تغيير سياست روش حكومتي بوده
ان را ن"دهند. درحقيقت آنان نمونه بارز اين مثال معروفند كه : موضع مي

.آنان به راحتي در حركت هاي اجتماعي رنگ عوض "بايد به نرخ روز خورد
كرده وحود را به رنگ جديد در مي آورند.گاه با تغيير دولت ها با همان 

كنند. آنان در  تر از دولت امروزي تمجيد مي حرارت ديروزي وگاه دو آتشه
د دنيايي ندارند نقطه ي مقابل آن تعبير از روشنفكران قرار دارند كه معبو

   بلكه معبود آنان همواره دنيوي است. البته در ميان اين روشنفكران قشرها
و اليه هاي مختلف و گوناگوني وجود دارد از مشاوران عالي رتبه ي 
حكومت گرفته تا دانشگاهيان ومعلمان حتا كارمندان دون پايه شهرهاي 

   در رفتارشان ندارند. دورافتاده . موقعيت ومقام وشغل آنان تاثير اساسي 
كارمندان دون پايه در آرزوي يافتن شغلي باالتر و مشاور ارشد در آرزوي 
مقام وموقعيت برتر، در حفظ وضع موجود كوشش مي كنند.تا به شغلشان 

  اي وارد نشود ودر تغييرات به وجود آمده جايگاه خود را حفظ كنند  لطمه
در مجموع  دسته ي دوم روشنفكران مخالف يا منتقد -2

هستند. آنان در هر مقام و موقعيت و درهر موضع و  "نپذيرفتار"روشنفكر
مرتبه سعي در احقاق حقوق از دست رفته ي مردم وسعي در بيان حقيقت 
دارند. براي آنان خط قرمزي وجود ندارد. آنان در هر كجا كه شاهد تضييع 

يافيلم  حقوق مردمند، اعتراض مي كنند. چه در نوشته چه درگفته و
ها  ها ناراستي كشي وعكس و ساير زمينه هاي ابراز حقايق. نابساماني ها، حق

را افشا كرده ودغدغه ي شغل و موقعيت و نان و فرزند را ندارند. گر چه در 
ميان اين عده از روشنفكران نيز اليه هاي متفاوتي وجوددارد از نويسنده ، 

ار ومعلم و....... شهري كارگردان، متخصص و هنرمند برجسته تا خبرنگ
دورافتاده يافت مي شود. اما در مجموع درحركت آنان نوعي رفتار هماهنگ 

حاكم است.. رفتاري كه اساسش بر احقاق حق مردم ضعيف و تحت ستم  
قرار دارد. هر چند كه از جانب ارزش هاي حاكم همواره سعي بر آن است 

ي  اما هر حوزهكه هر متخصصي در حوزه ي تخصصي خودش كار كند، 
تخصصي نيز به راحتي مي تواند در مرز ميان ارزش هاي حاكم و محكوم 
جايگاه خود را بيابد. دكتر متخصصي كه با يادآوري سوگند جالينوس نبض 

كند، به راحتي  گيرد وبرايش شخصيت بيمار فرق نمي بيمار را در دست مي
گذراني به مرضي  تواند ميان گرفتن نبض بيماري كه از پرخوري و خوش مي

دچار شده و يا بيماري كه از سوءتغذيه و فشارهاي جسمي و روحي 
درعذاب است، يكي را انتخاب كند.(به مداواي مجروحان يك حركت 
اعتراضي كه به وسيله پليس سركوب شده است بپردازد ويا مريض هاي آب 

، به پردازد دار وبي درد سر را ببيند) معلمي كه به تدريس رياضي مي ونان
آموزان از محفوظات و تشويق و  تواند ميان پر كردن ذهن دانش راحتي مي

گر و منتقد  ترغيب براي آوردن نمره از يك طرف و پرورش ذهن جستجو
همان دانش آموز يكي را انتخاب كند. نويسنده وكارگردان وسخنران نيز 
 مي تواند ميان مسايل گوناگون اجتاعي قسمت هايي را انتخاب كند كه

حقوق از دست رفته ي مردم را برمال كند ودر كنار مردم از خواسته هاي 
كاري هاي حكومت گران را افشا كند . هنگامي كه  آنان دفاع كرده وفريب

مشاركت ميكرد،  1968ژان پل سارتر در اعتراضات خياباني سال هاي 
همواره اين مسائل را در نظر داشت كه به عنوان يك روشنفكر وظيفه او 

فاع از مردمي است كه براي اجقاق حقوق خود به خيابان ها ريخته اند د
.ويا آن زمان كه جايزه نوبل را رد كرد اعتراض به سياستهاي حاكمي بود 

 "نپذيرفتار"كه سرتا سر نظام سد مايه داري را فرا گرفته بود. روشنفكر 
هي همواره به دنبال آن مسايلي در جامعه ميگردد كه سطح فرهنگ و آگا

مردم را در دستيابي به حقوق شان باال برده ، انتظارات آنان را از حكومت 
ها باال برد و درجهت نيل به جامعه اي برتر و باالتر تالش كنند و تالش 
مردم را در جهت دست يابي به حقوق از دست رافته به مسيري منظم و 

ه كار منسجم بكشاند. ودر اين زمينه تمام هنر روشنفمرانه خود را ب
  ميگيرد.

بايد اين مساله را درنظر داشته باشيم كه روشنفكران مخالف همواره مورد 
بي مهري و آزار ارزش هاي حاكم و نگهبانان نظم موجود قرار ميگيرند. از 
آنجا كه آنان ينز قديسان بي عيب ونقص نيستند جه بسا در ميانه راه از 

برند. اما اين مساله در اصل كردار خود پشيمان شده و پرچم تسليم را باال 
تواند تاثير چنداني داشته باشد. چه آن كه  حركت احقاق حق مردم نمي

شود.  همواره از ميان خيل عظيم روشنفكران، جايگزيني براي آنان يافت مي
از آنجا كه گسترش بيش از پيش دانش فرهنگ و انديشه همواره 

دهد،  جامعه تحويل ميهاي وسيعي از نوآموزان و دانشجويان را به  بخش
ي  گيرد و حتا در ميان روشنفكران دسته اين جايگزيني همواره صورت مي

اول نيز بعضا شاهد آنيم كه به دسته ي منقدين و مخالفين ارزش هاي 
هاي اجتماعي به طور كلي قابل  پيوندند. طبيعتا از آنجا كه حركت حاكم مي

روشنفكران نيز وجود كنترل و مهار شدني نيست؛ اين سياليت در بخش 
هاي اجتماعي كه در مقاطعي مورد هجوم  دارد. آن دسته از اقشار و اليه

گيرند، روشنفكران خاص خود را براي دفاع از حقوق  عدالتي قرار مي بي
اي كه در يك تحول  خود پرورش مي دهند و آن دسته از اقشار طرد شده

نفكر ان خاص خود را پيوندند، روش گران مي اجتماعي به حاكمان و حكومت
گو نبايدهيچ گاه  دارند. اما روشنفكر حقيقت به دفاع از حكومت ها وا مي

منافع شخصي و قشري خود را جايگزين حقيقت كند. آن روشنفكراني كه 
شوند به همين دليل چه بسا  چنين كنند به راحتي از مردم جدا مي

م بوده و با روشنفكراني كه تا قبل از يك تحول اجتماعي سخنگوي مرد
اند و پس از آن در مقابل مردم قرار گرفته از آنان جدا مي شوند.  مردم بوده

و هيمن مساله است كه عمدتا باعث بدبيني وادبار مردم از روشنفكران 
  شود.  مي
در همين جاست كه مي توان به اين بحث پرداخت كه آيا به طور كلي  

دفاع كرده و سپس امروز در اي  روشنفكران حق دارند كه ديروز از عقيده
توانند به راحتي از منتقدين  برابر آن ايده قرار گيرند؟ آيا روشنفكران مي

حكومت به مدافعين حكومت بدل شوند؟ شك نيست كه اين مسايل سخت 
زند. روشنفكركسي است كه به او  به اعتبار اجتماعي روشنفكران لطمه مي

ا بيان كند، حقايق را بگويد و اين امكان داده شده است كه خواست مردم ر
در برابر پايمال شدن حقوق مردم از جانب حكومت ها و هر چيز ديگر 
بايستد. زبان مردم باشد .هر چند امروزه با گسترش خيل عظيم 

عيب و نقص نيست، اما از طرف ديگر  روشنفكران صحبت از قديس بي
مرد. از آن لحظه توان الابالي گري و باري به هر جهت بودن را مجاز ش نمي

كه روشنفكر وارد فعاليت اجتماعي مي شود،از آن لحظه كه مقاله، داستان 
گيرد و يا خطابه  يا نمايشي ارائه مي دهد و از لحظه اي كه قلم به دست مي

اي را ايراد مي كند،ديگر به خودش تعلق ندارد. دنياي خصوصي خودش را 
ت. اگر روشنفكر در خانه كنار گذارده است و وارد دنياي عمومي شده اس

بنشيند و همواره براي خودش مطالعه كند و در لذت كشفيات خود 
اي برگزيند يا ايده اي ارائه  ور باشد، به راحتي مي تواندهر روز عقيده غوطه

دهد، اما از آن هنگام كه از دنياي خصوصي خودش خارج شده در حقيقت 
است،ديگر به سادگي  زبان بخشي از مردم شده و موضع اجتماعي گرفته

تغيير عقيده دادن و موضع عوض كردن به منزلت اجتماعي او لطمه 
اعتماد  زند. آن گاه به راحتي از جامعه طرد شده و مردم به او بي مي
  گردند.  مي

آيا هيج موضعي نبايد گرفت واز هيچ چيز نبايد "پس واقعا چه بايد كرد
شويم  ه ترك موضع امروز ميدفاع كرد؟ آيا از ترس اين كه فردا مجبور ب

  نبايد حرفي بزنيم و موضعي اتخاذ كنيم؟ 
هايي كه روزي  ي ديگري بنگريم. چه بسا ارزش اين مساله را از زاويه

شوند. چه بسا مسايلي كه يك روز به نفع  حاكمند و روز ديگر طرد مي
شود. از آنجا كه مسايل  جامعه است و روز ديگر به ضرر جامعه تمام مي

اعي در دنياي همواره متغير امروزي ثابت و بدون تغيير نيست، اجتم
ها و معيارهاي هر دوره نيز در دوره ي ديگر قابل تغييرند . پس  ارزش
خواهد در كنار مردم و سخنگوي مردم  گيري روشنفكر، آن كه مي موضع

  باشد، چگونه است؟ 
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در گويم روشنفكر و صد البته منظورم آن روشنفكري است كه  من مي
ي مال و فرزند نباشد) بايدهمواره و در هر وضعي  قيد آب و نان و دغدغه

منافع مردم را در نظر آورد. اگر روزي مساله اي را به نفع مردم تشخيص 
ي آن را به  دارد، آن را با صراحت و بدون واهمه بيان كند و اگر روزي ادامه
ين شهامت را ضرر مردم يافت، بدون دغدغه و هراس آن را بيان كند وا

داشته باشد كه اشتباه خود را بپذيرد. البته اين موضوع را همواره بايد به 
خاطرداشت كه در طرح هيچ مساله اي نبايد روشنفكر براي خودش و مردم 

پروري كند. نه آن چنان بتي بسازد كه نتواند آن را  سازي و قديس   بت
ساحت قديسش بشكند و نه آن چنان قديسي پرورش دهد كه نشود به 

خدشه وارد كند.اساسا قديس زدائي بايد به يكي از وظايف اصلي روشنفكر 
  تبديل شود

روشنفكربايد همواره ذهني فعال و خالق داشته باشد و براي خودش و 
مردمي كه سخنگويي آنان را پذيرفته است، اين حق را قائل باشد كه 

ديروزي چنان  نظرشان را در باره ي موضوعي تغيير دهند، نه درموضع
افراط كنند كه به بت سازي بيانجامد و نه موضع امروزي چنان سخن 
بگويند كه اليتغير وابدي باشد. بلكه همواره يك فضاي خالي در ذهن براي 
طرح مسايل جديد داشته باشد. به كالمي ديگر روشنفكري كه با مردم و 

ايدهيچ گاه خواهد از منافع مردم سخن بگويد نب دركنار مردم است و مي
اي واز هيچ شخص و حكومتي بت بسازد واساسا براي او  ازهيچ مساله

هايي مطرح باشد كه محور آن  معبودي وجود ندارد. بلكه بايد براي او ارزش
  منافع مردم است. مردمي كه او نمايندگي آنان را دارد. 

*  

  

  سر انجام  :   

  كيست و كجاست؟» روشنفكر« 

  

  رضا مرزبان

  

كه خودم را براي نوشتن آن صالح  ای يز عزيز، مطلبي از من خواستهپرو     
ام. بحث  ها با آن فاصله پيدا كرده فرسنگ  تر، بينم؛ يا به عبارت روشن نمي

يي كه از  گردد؛ نكته هاي دور باز مي روشنفكر ومقولهء روشنفكري به زمان
هنگامي كه زير  شان، بديهيات است. اما بديهيات، بنا بر خصلت بديهي بودن

  شوند. گيرند، توصيف ناپذير مي ذره بين قرار مي
روشنفكري، روشن انديشي و روشن بيني، همزاد عصر روشنگري است       

؛ همان طور كه دانشمند با دانش، و فيلسوف با فلسفه گره خورده است . 
 دانشمند ايتاليايي را ــ كه» جيوردانو ـ برونو« 1600اگر كليسا در سال 

باور خود را به جهان بي پايان ، در برابر جهان بسته و پايان پذير كليسا 
قرار داد ــ  در آتش نمي سوزاند؛ شايد امروزبهانه يي براي برجسته كردن 
نقش روشنفكر در جامعه و در تاريخ نداشتيم. ولي اين جنايت كليسا، كه 

ج روز بود، بي اين مردم عادي به نام جادوگر ونظير آن مجازات راي  در بارهء
كه كسي به آن اهميت بدهد، آغاز عصر روشنگري شد و روشني خود را از 
آتشي كه قهر نمايندگان مذهب  براي سوختن آن داناي زمانه افروخته بود، 
وام گرفت.  كسان ديگر هم در تاريخ علم هستند كه در راه كسب دانش و 

، ايتاليايي ديگر و »لركپ«ترويج آن دچار مصيبت و سخط كليسا شده اند؛ 
معاصر برونو، از تعقيب وآزاركليسا به خارج گريخت، وسي سال بعد، در 

را هم همه مي دانند : » گاليله«دانمارك ،با مسكنت درگذشت. سرگذشت 
او كه جرأت كرده بود، در كتابش از گردش زمين به دور خورشيد بحث 

دادگاه انكيزيسيون) كند، به واتيكان احضار گشت ودر پيشگاه پاپ،و در(
ناگزيرشد زانو به زمين بزند و با صداي بلند استغفار كند و بگويد زمين گرد 
نيست... وبعد شهرت يافت كه پس از بيرون آمدن از دادگاه، با انگشت به 

  .  "زمين گرد است و به دور خورشيد مي چرخد"ديوار نوشت :
؛ زماني كه كليساي ميالدي بود  1633سال  "محاكمه"تاريخ اين        

كاتوليك، در اوج قدرت، و استيالي مطلق بر مدرسه و دانشگاه به نقطه يي 
ر سيده بود كه نيازداشت  اوراق كتاب و كالم استادان مدرسه ها و دانشگاه 

 "قديسان كليسا"ها را بكاود، تا در آنها كالمي خالف كتاب مقدس و تفسير
كليسا خود براي ترويج مسيحيت و نباشد: مدرسه ها و دانشگاه هايي كه 

تربيت كادرهاي مذهبي داير كرده بود ؛ و بر زندگاني شاگردان و استادان 
آنها نظارت داشت، پايگاه الحاد به شمار مي آمد. برونو، استاد دانشگاه بود 

ديوار پندار ايمان شدهء واتيكان راــ كه » جهان بي پايان«كه با اعالم 
ش خود محصور كرده بود و بر آن حكومت مي كرد جهان را در حقارت بين

  ــ فرو ريخت و خشم تعصب كور( دستگاه انكيزيسيون) را برانگيخت.
سه نمونهء جبهه گيري » گاليله«و » كپلر«، »جيوردانو ـ برونو«        
  » دگماتيسم « دربرابر

حاكم برقدرت بودند. يكي درميان شعله هاي آتش سوخت، تا تازيانهء 
براي  ديگران و خاصه مؤمنان باشد كه با ايمان كور و كرخود ،  بيداري

تسليم رسم و راه ارادهء حاكم بودند. دومي تن به گريز و تبعيد ناگزير داد 
تا از سخط آتش شعله ور هيمه ها دور بماند. و سومي، راه مدارا با دستگاه 

را  انكيزيسيون را پيش گرفت و رهايي از زبانه هاي سركش آتش محكمه
با قبول توبه و انكار دانش خود، به دست آورد. اما، هرسه به رهايي دانش از 
اسارت قدرت ــ كه كليسا مظهر آن بود ــ خدمت كردند. و آغازگران عصر 
روشنگري شدند ؛ عصري كه ازشناخت جهان بي پايان و اختراع ابزار 

و براي   نظارهءاختران حركت كرد تا سرانجام به زمين وبه انسان رسيد
رو آورد ؛ و از شك به خويش، به وجود خود » شك«رسيدن به شناخت، به 

نيم قرن فاصله بود . اما، » دكارت«راه يافت. از سرنوشت برونو، تا مرگ 
دنياي بسته و راكد كليسا را يك عصر، يك دوران ، ازافق گشوده در برابر 

  بينش و دانش پويا، جدا مي كرد.
» ايمان«، راه اهل دانش را ، از بن بستي كه »دكارت«خرد گرايي         

كليسايي قرن ها، سد كرده بود،عبور داد. و به مسير طبيعي انداخت.   
نخستين بازتاب اين آغاز،پايان يافتن قرن ها اسارت فلسفه از زندان دين و 
كليسا بود كه راه آزادي دانش را هم از فلسفه هموار كرد. و چهره هاي 

مذهبي، مسخ و درهم  "دگم"شه گران باستان را كه در كارگاه واقعي اندي
شده بود، به آنها باز گرداند. و دانش ها را يك يك از انبان فلسفه بيرون 
كشيد و راه پيشرفت آنها را گشود. فلسفه خود بال وپر بازكرد.و در برابر 

رده كليسا ايستاد. و مبارزه ء دراز آهنگي بين دانش كه هر روز بيشتر گست
مي شد، و تكنيك كه دست اندازي انسان را بر طبيعت تنوع مي بخشيد،با 
عوامل مانع پيشرفت، در گرفت ؛ عواملي كه در طبيعت محيط بر آدمي، تا 

  قدرت حاكم بر روابط  اجتماعي او، متراكم است.   
البته، به اين آساني و سادگي كه به زبان و روي كاغذ مي آيد،       

سامان نرسيد. و زدودن انديشه، از انباشتهء هزاران سال غبار  روشنگري ، به
ناآگاهي، ترس و تأثر از ناسازگاري هاي طبيعت،و آويختن (با) و گريختن ( 

كه تاريخ » اجتماعي زيستن«از) آن ؛ و عوارض اجتناب ناپذير ناشي از 
تمدن را مي سازد، و تجسم آن در ادوار مختلف تاريخ، از غار نشيني تا 

وچ گري و وابستگي به زمين و دوران دراز مدت نظام بردگي ــ كه ك
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استيالي حكومت ديني ، يكي از مراحل آن است ــ  هم چنان اشتغال روز 
  فلسفه و دانش است. 

مبارزه با طبيعت، كه در جبهه هاي مختلف پيش مي رود،با همهء       
است . اما  گستردگي، امروز ديگر روي خط هاي موازي همواري  افتاده

آنجا كه نوبت به نظام هاي اجتماعي مي رسد مبارزه، با عوامل سد حركت، 
خطر آفرين مي شود. زيرا، ادوار تاريخي كه تا امروز بر تمدن گذشته، در 

خود، درهم ادغام شده؛ و چينه وار روي هم قرار گرفته   برههء جابه جايي
انباشته هاي چينهء است. و هرچينه، در شرايط جديد،از دست آوردها و 

زيرين، برخوردار مي شود. در انقالب فرانسه، كليسا و سلطنت، دو هدف 
  اصلي خشم و عصيان بود. و سخت ترين خشم انقالبي را از سرگذراند. اما، 

از آنجا كه سرمايه، پس از استقرار درحكومت، نياز به ابزار قدرت داشت 
به رغم تمام تالش هاي  و هم، هم، به سلطنت، درشنل امپراتوري ، رو آورد.

روشنگرانه، و رسمي، كليسا، گام به گام پيش آمد و به تثبيت موقع خود 
درآموزش پرداخت. و ميسيون هاي بازرگاني واكتشاف، كه از اروپا به آمريكا 
و آفريقا و آسيا سرازير مي شدند، حتي پس از انقالب فرانسه،نقش مؤثر 

  فراموش نمي كردند.  كشيش ها را در برنامه هاي خود 
، در توصيف انتقال قدرت به طبقهء كارگر ، بر » ماركس«هنگامي كه        

ضرورت شكستن ماشين دولت، كه ميراث نظام  سرمايه داري است، 
انگشت مي گذارد، به ضرورت بريدن ناف نظام نو، از نظام كهنه نظر دارد. و 

روزا ـ «دست گرفت، به  حزب كمونيست كه حكومت را در روسيهء تزاري
نوشت كه  مي » لنين«در نقد حكومت انقالب اكتبر، به » لوكزامبورگ

  خواهد با ابزار حكومت تزاري، حكومت كارگران را برپا سازد. 
با نظام سرمايه » دولت كارگران«هفتاد سال بعد، كه ديوار فاصلهء         

ي پيدا كرد. چينه تعبير عين» روزاـ لوكزامبورك«داري برداشته شد، ايراد 
هاي قديم ، با ظرفيت هاي خودشان، در قلمرو سرزمين هاي اروپايي و 

سالهء انقالب را پس زدند و وارد صحنهء سياسي  70آسيايي روسيه، پردهء 
كه حزب كمونيست » ماشين حكومتي«بين المللي و منطقه يي شدند. 

اسب انقالب ، به خدمت گرفته بود، ابزار كار من»اتحاد جماهير شوروي«
  اكتبر نبود. 

اين تجربه ها ، مضموني اساسي را با خود حمل مي كند: يك جريان        
اجتماعي، تا به قدرت مسلط تبديل نشده، سازنده است. اما، همين كه به 
قدرت حاكم تبديل شد، به سد و مانع و ضد حركت ، تبديل مي شود. و در 

ر قدرت پيشين  ــ كه روزي با درون خود رسوب مي كند. و به تمام ابزا
آنها مبارزه مي كرد ــ رو مي آورد تا راه حركت را سد سازد..  و همين آغاز 
مبارزه يي نو بين قدرت حاكم، و حركتي است كه ديناميسم تاريخ است.  و 
در اين مبارزه هاست كه تصوير انسان، به عنوان مضمون اصلي، تا امروز 

ز اسير بي ارادهء طبيعت، تا مرحلهء ارادهء برجسته  و قانونمند شده و ا
مسلط بر آن، و از خيل بردگان محكوم خدايان زميني، تا  مرحلهء اعمال 
ارادهء خود بر قدرت، ــ وبر طبيعت ــ رسيده است. و در تكوين 

  تاريخ،نقش محوري   دارد.
 اما در ايران..      

   
    »اصحاب مدرسه«     

در اروپا بود كه حكومت صفوي در ايران،با يك باآغازعصرروشنگري       
حركت قهقرايي، تازه تشيع را به ضرب شمشير شاه اسماعيل، مذهب 

واردات "رسمي كرده بود ؛ و براي تأمين و تكميل آخوند مورد نيازحكومت،
رونق داشت. و از » بحرين«و » احساء«و » جبل عامل«از قلمرو قبايل  "مالّ

نت بر جنگ هاي مذهبي بين فرقهء نو به قدرت همان ابتدا، پايهء ديا
رسيده و ديگر فرقه هاي هم ريشه، استوار گرديد و تحجري كه با تعصب 
كور بر اركان جامعه كارفرما شد، مدرسه ها را از حافظان فرهنگ  رسمي 
خالي كرد و جاي آنها را به نو رسيدگان نا آشنا با تفكر و تعقل داد . 

  چه در اروپا مي گذشت. حركتي در جهت خالف آن
دورهء صفوي، بسيار شنيده ايم و خوانده ايم.  "عالمان"در بارهء        

  نقل مي كنند كه بازگويي آن، شيوهء» شيخ بهائي«روايتي را از  "مالها"
در زمان شاه عباس، هيأتي  "بحث هاي علمي آن دوره را نمايش مي دهد: 

به دربار صفوي آمد تا با » انيباب عالي عثم«از عالمان اهل سنّت؛ از 
عالمان اصفهان به مباحثه بنشيند. و  شيخ بهائي كه در رأس مالهاي ايران 

طرف گفت وگو بود، از پيش، نقاره زن هاي دربار را ديد و به آنها آموخت 
مواظب حركت دست او باشند. و هربار كه دست تكان داد به عالمت 

كوبند وشيپور بزنند. پس ازمعارفه ، جدل پيروزي عالمان ايران، به نقاره ها ب
آغاز شد. شيخ در پاسخ عالمان عثماني گفت: اما در اثبات تشيع، آيا عبارت 
نحوي ضرب زيد ٌ عمرواً درست است؟ گفتند بلي... و صداي نقاره ها در 
شهر پيچيد. در اثبات امامت و اثبات معاد هم با همين قرار ، نقاره ها 

ن را بر عالمان عثماني به تمام شهر خبرداد. و شيخ پيروزي عالمان اصفها
(اين روايت را از مجتهدي به نام  "پايان مباحثه را اعالم كرد و برخاست. ..

خورشيدي درمشهد شنيدم. وجايي دركتاب 1319در سال  "علم الهدي"
نديدم. اما معرف شيوه جدل آخوند است) آنچه امروز،ازمعارف شيعه داريم، 

ت، عمدهء آن محصول تحقيق و تتبع و تدوين همان درست و نادرس
است و در ذات خود، نوعي بيگانگي با  "شامورتي باز"مالهاي وارداتي و
  جهان ايراني دارد. 

شاه اسماعيل صفوي، كه مردان جنگي خود را از قبايل شمشيرزن        
ت به خدمت گرفته بود و به تداوم اطاع» شام«،تا »ارزروم«ترك نژاد قلمرو 

كورانهء آنها اعتماد نداشت، با استخدام ماليان قبايل شيعهء عرب، به 
استقرار نظام ديني، پايهء سلطنت خود را استوار ساخت.  و برخالف ادعاي 
كساني از اهل تحقيق، كه در سدهء اخير كوشيده اند تغيير و ترويج مذهب 

ل ايران شاه جوان صفوي براي پاسداري  استقال  را به حساب نبوغ سياسي
به شمار آورند، هدف وي ايجاد تعادل بين حضور دو عنصر غير بومي ، در 
خدمت به خود بود. حكومت صفوي، براي حضور در داد وستد پررونق كاال 

در كنار اصفهان پرداخت و بازرگانان ارمني را در » جلفا«با اروپا، به احداث 
شاه بود، اداره كنند و  آنجا ساكن كرد تا كار تجارت خارج را كه در انحصار
شاه » برادران شرلي«مردم بومي با خارجي ها رابطه نداشته باشند. و تا

صفوي را به تشكيل سپاه تفتگدار،از مردان بومي، وانداشتند،ــ كه 
ها، حمل تفنگ را دون مقام لشكري خود مي شناختند ــ  » قزلباش«

ز حرفهء نظامي مردم ايران، هم چون سراسر دوران تسلط ترك و مغل، ا
محروم بودند . و تاريخ نويس دوران شاه عباس، در توجيه اين دستور شاه، 
توضيح داد : بيكاره هاي محله هاي شهر كه كار و كسبي نداشتند و مزاحم 
كاسب ها و مردم محل بودند، جمع آوري شدند و به آنها  مشق تفنگ 

سردار گرجي نسب » اللهوردي خان«تعليم داده شد. فرماندهي اين نيرو با 
شاه بود.اما عمر اين سپاه كه ريشهء ايلي نداشت، تا پايان سلطنت شاه 

ماشين چاپ ، براي شاه » پاپ«عباس بيشتر نبود . يا هنگامي كه سفير 
چاپي را به شاه داد؛ شاه دستگاه چاپ » كتاب مقدس«عباس هديه آورد، و 

منشأ انقالبي فرهنگي بود  را به كليساي جلفا بخشيد. و آنچه را كه در اروپا
سال بعد بود كه در دوران جنگ هاي  150به انبار كليسا فرستاد  ؛ 

طوالني ايران و روس، فن چاپ به ايران آمد. اين طرز برخورد شاهان 
صفوي نشان مي دهد كه آگاهانه سعي داشتند مردم قلمرو حكومت خود را 

اين در حالي بود كه با   از دنيا و ارتباط با تحوالت آن دور نگاه دارند.
  خارجيان رابطهء گرم داشتند. 

به قبيلهء افغاني كه اصفهان » شاه سلطان حسين«از تسليم خفّت بار        
سال، ايران دست  75» آقا محمد خان قاجار«را تصرف كرد، تا تاج گذاري 

خوش كشاكش قبايل مدعي حكومت بود ــ كه دورهء نادرشاه، با نمايش 
ي وي در سركوب تجاوزهاي خارجي، و تسلط بر مدعيان قدرت نظام

داخلي، يك استثنا در آغاز اين دوره است ــ  اما، سلسلهء قاجار، كه 
مي ناميد وسلطنت ايران را » چنگيز خان«مؤسس آن، خود رااز تبار 

ميراثي مي دانست كه از چنگيز به وي رسيده،براي تحكيم موضع خود، به 
. نهادي كه در سقوط سلطنت صفوي، و سپس، در رو آورد» نهاد مذهبي«

مخالفت با نادر، به شدت تضعيف شده بود. و پس از كوچ از اصفهان، در 
  مذهبي عراق به تجديد سازمان دهي سرگرم بود.   شهرهاي

شاه قاجار به پيوند با مقامات مذهبي مقيم نجف و كربال، تعلق         
حياگر نهاد مذهبي شاخهء خاطرخاص داشت.  تقدير چنان بود كه ا

اصفهان، و مؤسس سلطنت قاجار، كار خود را تقريباًهم زمان آغاز كردند. 
ــ كه بهبهاني نبود و از خاندان مجلسي ها به » آقا محمد باقر بهبهاني«

ي  "علما"شمار مي آمد ــ براي بازگرداندن اعتبار برباد رفتهء شاخهء 
يعهء عربستان كه از پيش تيغ اصفهان، در برابر موج مهاجرت علماي ش

به ايران مي گريختند و در شهرهاي مسير » وهابي«و قبايل » خوارج«قبايل
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ــ شهرهاي متروپل آموزش مذهبي ــ  بساط » نجف«و » كربال«خود تا 
داشتند، » اخباري«ارشاد و تعليم پهن مي كردند، و در فقه، مشرب 

  ه كرد. و اخباري را برجست» اصولي«اختالف بين مشرب 
، بين عالمان، وجود  صفوي هم اين اختالف مشرب فقهي در دورهء      

داشت؛ ووجه غالب با مشرب اخباري بود؛ ولي بر سر آن، به جان هم نمي 
ساله  20كه معاصر كريم خان زند بود، در اقامت » آقا محمد باقر«افتادند. 

را براي  اش در بهبهان، كه گذر گاه عمدهء علماي اخباري بود، خود
رودررويي با آنها آماده ساخت و به كربال كه بازگشت ، جنگي بزرگ با يكي 
از عالمان صاحب نام اخباري ترتيب داد. و حوزهء درس اورا به هم ريخت. و 
با تربيت شاگردان و همبستگي با عالمان مقيم عراق شبكه يي از فقيهان 

مشرب اصولي را با  اصولي ترتيب داد كه در سراسر ايران گسترده شد. و
  قهر،در برابر مشرب اخباري به تخت نشاند.

اين جدال ريشهء مادي هم داشت. با زوال سلطنت صفوي، محفل        
هاي روحاني، كانون اصلي پشتيباني مالي خود را از دست داده بودند و 
منابع درآمد، جز موقوفات معلوم محلي، و درآمد هاي شرعي، دو رقم 

بود كه بايد ساالنه در حوزه هاي نجف و كربال تقسيم مي » موقوفات هند«
  شد. و مباشر آن ، اين زمان، كنسول انگليس در بغداد بود.

تسلط اصولي ها بر تمام شؤون شرعي وسركوب ديگر مشرب ها ونيز        
پيوندشان با حكومت ايلي قاجار، كه از ادارهء كشور ناتوان بود، به دنبال  

وسيه، انگليس به ايران، و شكست سپاه شاه و جهاد هجوم هم آهنگ ر
روحانيت، از قواي تزاري، سرآغاز عصياني شد كه  عامل آن شباهت بسيار 

دارد. و از آنجا كه در دسيسهء اختناق » جيوردانو ـ برونو«با انديشهء 
آفريني مشترك روحانيان و دربار مستبد قاجار، در تاريكي خفه شد، هنوز 

  ياد مي شود.  » فتنهء باب«، از آن فقط به نام سال 150پس از 
، چنان كه سر زبان ها افتاد، باب امام زمان نبود؛ پيام آور » باب«        

بود كه كانون آنها با هجوم دستهء متشكل » اصحاب مدرسه«يك گروه 
اصولي از هم پاشيده بود؛ وفرصت بحران شديد اجتماعي را براي مبارزه با 

اري حاكم بر روحانيت مسلط، مناسب يافتند و با برگزيدن و دگم و فريب ك
علم سا ختن او، و از زبان وي،مبادي مشروعيت روحانيان را زير سؤال 
بردند.  بحث از آيين نو آوردند. براي انسان در برابر آموزه هاي ديني قائل 

  به استقالل شدند. و به او حق دادند در بارهء عقايد خود باز انديشي كند.
در اسالم هم، نظير ديگر اديان سامي، جهان ِهست، آغاز و پاياني        

دارد. و خدا، آن فرمانرواي قاهر و برده دار است كه در روز پايان، بر كرسي 
داوري مي نشيند و تمام بندگانش را از گورها بيرون مي كشد ومحاكمه 

قد بودند مي كند. و پاداش و كيفر مي دهد . متفكران اسالمي، كه معت
تنها جرأت مي كردند موارد مصرّح در   كتاب آفرينش ابتدا و انتها ندارد،

شيخ «توجيه كنند. » معاد روحاني«قرآن را در بارهء معاد، با تعبير 
ازمروجان معاد روحاني بود . و از جانب مراجع اصولي، تكفير شده » احسائي

د، به ميان مردم بود. و اكنون، عصيان گران كه اصحاب مدرسهء او بودن
را » مال«و » مدرسه«آمدند وبا زبان جواني كه شهامت نفي درس و بحث 

داشت، از بن، معاد را نفي مي كردند. و به انديشهء جهان بي پايان رسيده 
مي گفت » آزاد شدن زبان در آسمان ها« بودند. او، در مناظره با مال ها، از

را كه عمر برباد » مدرسه«قديم كه در زبان فارسي نادره بود. سنت آموزش 
كه اصحاب مدرسه به بيان » بدشت«ده بود،به نقد مي كشيد. در اجتماع 

، به دنبال خطابهء بليغ خود ــ كه از » طاهره«آشكار آيين نو پرداختند، 
پشت پرده سخن مي گفت ــ  اعالم كرد اكنون راز خدا بر شما آشكار مي 

  ر برابر جمعيت ظاهر شد. .شود؛ و پرده را پس زد و بي حجاب د
اين همه بيرون از حصار مدرسه، و در ارتباط مستقيم با مردم اتفاق      

  مي افتاد و شهر به شهر مي گشت. يكي از اصحاب، همه جا ــ تا آستانهء 
بود و آنجا از وي جدا گشت و به ديگران پيوست كه  "باب"اعدام ــ مونس 

  .  در شهرها كار خود را پيش مي بردند
نبرد با نيروهاي حكومت  كه همه يا در عرصهء» اصحاب مدرسه«از        

كشته شدند، يا با شكنجه هاي وحشيانه مالها و حكومتي ها جان باختند، 
آنها در آرمان خواهي باقي نماند. اما، آنچه كردند،   اثري جز شرح دليري

كشتن  سرمشق آزادي خواهان نسل بعد شد. همين كه سرانجام كمر به
بستند؛ آخرين درس تاريخي شان به آيندگان بود. » ناصرالدين شاه«

  حكومت و روحانيت، با چنان قساوت و زيركي و افسانه پردازي، گام به گام 

  

  

  
  

به محو آنها و اثرشان پرداخت كه هنوز هم ، شبح جناياتش بر روي تاريخ و 
  تاريخ نويسان دو قرن اخيردر شرح وقايع مسلط است. 

تنها در گزارش هاي سفيران خارجي است كه مي توان سايهء مبهم       
را ديد. و يا در نگاه خالف به  » اصحاب مدرسه«انقالبي حركت   جنبه هاي

رفتار حكومت تا استقرار مشروطه ــ كه بر همه ء مبارزان آزادي، برچسب 
تجدد  مي زد؛ و در تلقي روحانيت متحجر، كه تا امروز هم هرنوع» بابي«

نسبت مي دهد.   سفير روسيه در تهران،در » بابي ها«خواهي را  به 
روز پس از سوء قصد به  45ــ 1852سپتامبر 17گزارشي كه روز 

 "فرستاد، نوشت : » پترزبورگ «ناصرالدين شاه ــ براي وزير امورخارجه به 
ده بابيان، آنچه از اظهارات امام جمعه درك كردم با اصول اسالم مخالف بو

و آنها را رد مي كنند و ضمناًدر سياست مدعي شاه مملكت مي باشند.. 
آنان در صدد تأسيس ديانت جديدي هستند و طرف دارتقسيم اموال ( به 
طور مساوي)بوده و مي توان اهداف و مقاصد سياسي و اجتماعي آنان را به 

  "كمونيست هاي اروپا تشبيه كرد.
نمي توان سرسري گذشت، هرچند جز شرح  از آن دانايان آرمان گرا،        

پراكنده وقايع كشتن آنها اثري براي داوري و بحث به جا نمانده است. بايد 
سال از حركت  150راهي براي باز شناسي آنها گشوده مي شد تا پس از 

دليرانه شان، تحجر مال ها، ما را ــ در عصر تسخير فضا ــ به جست و 
،  "رهبر انقالب اسالمي"هدايت نمي كرد؛ و  » چمكران«جوي امام در چاه 

برپا نمي  "مداحان اهل بيت"ــ البد در حسينيهء جماران ــ سمينار 
ساخت. و وزارت آموزش و پرورش، در مسابقه يي كه براي بازگشت 
شتابناك به گذشتهء پيش از انقالب مشروطه، در قلمرو حكومت آغاز شده، 

مكتب خانه نبود. مشكل تاريخ ما  4200جاي مدرسه،به دنبال دائر كردن 
   اين است كه هرگز فرصت نيافته ايم دوره هاي گسست را در آن پيوند بزنيم.

» اصحاب مدرسه«با آن كه حكومت ايلي و قدرت تحجر ديني، حركت       
را هم چون صاعقه، ازسرچشمه نابود ساخت،باز،بسترخشك و متروك سيل 

و در اوج استيالي استعمار بر ايران ، نقش عصيان آنها،درآغازبيداري ملي، 
يا از سر ترس  تعقيب وعقاب » ايمان«آفرين ماند.ولي اهل تاريخ، يا از سر 

  مذهبي، آن را ناديده گرفتند و گذشتند.     
به اين ترتيب، در فضاي استيالي قدرت متحد استبداد و تحجر بر       

حاكمان باز شد، راه  انديشه، ايران، هنگامي كه راه دانش، با وسواس شديد 
فكر   قواعدي براي رهبري هم چنان بسته ماند؛ تا آنجا كه ترجمه رسالهء  (

سال بعد، در سري كتاب هاي درسي چاپ  250ميالدي) دكارت،  1628ـ 
سال بار  150دارالفنون  ، پيش از انتشار نابود شد؛ (تا سرانجام پس از 

وبه » گفتار اندر درست راه بردن عقل« ترجمهء آن را به نام» فروغي«ديگر 
» سير حكمت در اروپا«عنوان طليعهء دورهء تاريخ فلسفهء جديد خود ــ 

داروين، كه درهاي تازه بر » اصل انواع«ــ منتشر ساخت).  بعدها، كتاب 
روي شناخت انسان از طبيعت گشود، از همين اختناق برخوردار شد وبا آن 

در  1340رگون ساخته بود،  تا حوالي سال كه بنياد علوم طبيعي را دگ
  ايران، كتاب ممنوعه به شمار مي آمد و ترجمه نشده بود. 
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در شرايط ارتباط ناگزير با خارج، تعليم و تربيت از قلمرو روحانيت       
فاصله گرفت. و قشر اجتماعي تازه يي در رابطه با حرفهء تجارت و به 

د. كه محور توقعات عمومي بود. و تدريج در قلمرو خدمات دولتي پيدا ش
در ميان مردم، كسب اعتبار كرد. با سواد، در نظر مردم عادي، كسي بود كه 
همه چيز مي دانست. سواد، معيار دانايي بود. و باسواد ها، روي افكار 

 « عمومي، ناخودآگاه ــ و بعد خودآگاه ــ اثر گذار شدند. اصطالح
Intellctuel « برگردانده » منورالفكر«سياسي روز ايران به فرانسه، در ادبيات

در يك كّفه قرار گرفت. و در » باسواد«شد. و در محافل و مطبوعات، با 
  دورهء انقالب مشروطه، رواج روز پيدا كرد. 

اما، متناسب با آشنايي هاي سياسي، تعريف هاي گوناگون، آن را        
در عصر مشروطه خواهي  ،»منورالفكر«همراهي مي كرد. رايج ترين تعريف 

و استقرار مشروطه، وي را در مقابل استبداد حكومت، وحاكميت غاصبانهء 
» ماركس«به مرور كه انديشهء  روحانيت برحقوق مدني جامعه قرارمي داد.

جهانگيرشد، و ابتدا از طريق حزب سوسيال دموكرات ــ و بعد حزب 
ايراني كه » منورالفكر«كمونيست ــ روسيه، به ايران رسيد، توقع ها از 

داده بود، باال گرفت. و اين مولود جدل هاي » روشنفكر«جاي خود را به 
درون حزبي از سويي و جدال بين سوسياليست ها و كمونيست ها ي اروپا 
از سوي ديگر بود.  روشنفكر حزبي روي لبهء تيز تيغ حركت مي كرد: 

ه جا حزب به گروه هرلحظه بيم خيانت و انحراف او مي رفت ــ وباز هم
روشنفكران و انديشه و كارشان نياز داشت. روشنفكري ديگر آن معناي 
ساده و بي تفسير با سواد بودن، و قوهء تميزدادن درست از نادرست را 

كه در طول تاريخ، سخت ترين زنجير تعبد بر دست وپاي » ايمان«نداشت. 
جنبش چپ جهان،  تمدن بود، و عصر روشنگري در اروپا آن را شكست؛ در

و خاصه در دوران شكوفايي قدرت در احزاب كمونيست، كاربرد 
پيدا كرد و بند پاي استقالل انديشه شد. و پاي اصطالحات » ايدئولوژيك«

اجتماعي را براي مهار ساختن عبور ازمرز » مسؤوليت«و » تعهد«موجه 
هء دگم هاي ايدئولوژيك و سازماني به ميان آورد.و سياست هاي روزان

حزبي، سرمشق وراهنماي  حوزه هاي هنري گرديد كه در ترويج سياست 
  به آنها داده مي شد. » القاب خلقي «هاي حزبي، نقش برجسته داشتند و 

ديديم كه شاعر پرآوازه » انقالب بهمن«نمونهء شاخص آن را، در       
ــ آثاري در اوج » درخت«و » آرش كمانگير«وتثبيت شدهء آفريدگار 

ن سياسي ــ  كه به اعتبار برجستگي هنري، به كتاب هاي درسي راه مضمو
يافته بود ؛ در خدمت به سياست حزبش، هنگامي كه  وصف جنايت هاي 

قاضي شرع، در سراسر ايران، با نفرت سر زبان ها بود، براي وي » خلخالي «
سرود و از آن جالد آدمخوار، به نام خادم انقالب، ستايش و تجليل » شعر«
رد. يك لحظه به فاصلهء عظيم انديشه ها و باورهاي اين دو ، بينديشيد، ك

  تا مطلب روشن شود.
كه بايد نقطهء گذار حكومتگري، از سد تاريخي » انقالب بهمن«      

استبداد استعماري مي شد، محك آزمون رشد و آگاهي يك قرن تجربهء 
باله روي و روشنگري و روشنفكران ايراني است كه با سرگرداني و دن

، ــ با حسن نيت ــ تسليم »دين مداري«چرخش ارتجاعي  به سوي 
گردابي گرديدند كه زير پاي انقالب دهن باز كرد و آن را فرو برد. 

، جاي بينش آنچه بيرون از اراده و حضور، ولي در » روشنفكران«
ويا » ايمان مذهبي«برابرچشمان آنها مي گذشت؛ يا در پيوند نا گسسته از

كه جاي بينايي آنها نشسته بود، دركنارمعركه » ايمان ايدئولوژيك«ر بندد
چاي ضد «حرفه يي روحاني، تا مقام عرضهء » مارگيري«هاي 

  هم افتخار خدمت يافتند! » امپرياليستي
اما در راه پردست » . تاريخ نبايد تكرارشود!«منطق حكم مي كند كه:     

» روشنفكران  خيل ميليوني«ت. وبازانداززمان، باز پيچي تازه در پيش اس
داخل و خارج از كشور پس از سي سال در برابر آزموني ديگر قرار گرفته 

 اند. آزمون تاريخي ميزان روشنفكري شان براي آيندگان!
ترجمهء   اثر ايستوان مزاروش ــ» ( سوسياليسم ؛ يا بربريت«در رسالهء      

قل شده؛ كه از سويي چهرهء ن» اينشتين«دكتر مرتضي محيط) سندي از 
انساني آن رياضي دان و فيزيسين بزرگ رادر مقام روشنفكر،و تعليم روشن 
بيني برجسته مي سازد؛ و از سوي ديگر، سيماي شبح مخوف قدرتي را كه 

پيام «در تدارك استقرار جهاني بود، نشان مي دهد. سند، پيش نويس
است كه بايد در ، » ا به كنگرهء ملي دانشمندان ـ در آمريك اينشتن،

برگذار مي شد. و دولت آمريكا، مانع  1946ژانويه سال  12تا  10روزهاي 
  تشكيل آن شد. 

من از اين كه اكثريت بزرگ دانشمدان بر مسؤوليت « پيام ، اين است:       
خودبه عنوان پژوهشگر و شهروند جهاني كامالً آگاهند، و از اينكه قرباني 

آيندهء ما و فرزندان ما را تهديد مي كند نشده اند، جنون شايع فعلي كه 
صميمانه خرسندم. پي بردن به اين كه ميليتاريسم و امپرياليسم مارا به 
ايجاد تغييراتي درنگرش سياسي در اياالت متحد تهديد مي كند،بسيار 
وحشتناك است... آنچه در اين مورد عمل مي كند بيانگر احساسات و 

م آمريكا نيست؛ برعكس اين رويدادهامنعكس خواست هاي دروني مرد
كنندهء ارادهء يك اقليت قدرتمنداست كه قدرت اقتصادي خود را به كار 

  مي اندازد تا نهاد هاي زندگي سياسي كشور را كنترل كند. 
دولت اگر در اين مسيرشوم و سرنوشت ساز حركت كند، ما دانشمندان      

اخالقي آن سر باز زنيم ، حتي اگر  بايد ازتسليم شدن به خواست هاي غير
دستگاه قانوني پشتيبان آنها باشد. يك قانون نانوشته وجود دارد كه آن هم 
وجدان ماست؛ قانوني كه بسيار معتبرتر از تمام قوانيني است كه در 
واشنگتن ابداع مي گردد. و البته براي ما حتي يك سالح نهائي نيز وجود 

انسان ها هرگز خود راازبند وزنجير «ـــ   دارد: عدم همكاري و اعتصاب.
»  تحمل ناپذير و تبلوريافته در قانون رها نخواهند كرد، مگر با عمل انقالبي

نياز به عمل داريم نه حرف؛ حرف زدنِ  صرف پاسيفيست ها و «ـــ و ما
طرفداران مبارزهء مسالمت آميز، ما رابه جايي نخواهد رساند. آنان بايد 

  »  د و اين كار را بايد اكنون با آنچه شدني است آغاز كرد.دست به عمل زنن
در اين پيام ِ در اختناق خاموش شده، منش و كاركرد هر انسان آگاه،      

به طور كامل بيان شده است. افق پيش روي جهان هم به روشني پيداست 
. و اين تازه سال اول عبور از جنگ جهاني است كه در كانون قدرت فاتح، 

شعله ورساختن دو بارهء جنگ براي استقرار حاكميت مطلق آمريكا بر ذوق 
از برهم زدن برپايي » ترومن«سراسر دنيا باال گرفته بود. قهر دولت 

فراتر رفت و گريبان اينشتين را هم گرفت. » كنگرهء ملي دانشمندان«
جنگ افروز ها براي خاموشي وي، تا مرحلهء سلب تابعيت آمريكايي وي و 

راندنش پيش رفتند. ولي صالبتي كه در پيام او بود، رؤياي بيرون 
ميليتاريسم و قدرت اقتصادي آمريكا را در آن مرحله،آشفته ساخت. او، در 

 پيروز شد.» جنگ دوباره، به پشتوانهء سالح هسته يي«اعالم مبارزه با 
،ديگر سير قهقرايي قدرت وتأسيس »معجزهء نفت«مي بينيم: با       

در ايران سي ساله شده است و هر روز » واليت فقيه«بي حكومت مذه
تناقض هايش با تحوالت و نياز هاي اجتماعي بيشتر آشكار مي شود. حتي 
با نيروهاي اجتماعي كه براي رسيدن به قدرت روي آنها تكيه مي كرد، 
دچار تضاد است. گريز از فضاي جهنمي ايران، كه در سال هاي آغازين، 

وهاي مقاوم و در گير با حكومت بود، سال هاست كه در تدبيري براي نير
تبديل شده است. حاال نوبت رو گرداندگان از » ايده آل«افكار عمومي،  به 

است كه در خارج به ساماندهي انديشه هاي خود بپردازند. و در » واليت«
  باشند.» واليت«پي دلجويي و كنار آمدن با چند ميليون مخالف اصلي 

هاي اول ايرانيان پناهنده، كه پير يا جوان، همه خاستگاه گروه        
روشنفكري داشتند، نخستين واكنش خود را به بررسي نامي كه به آنها 
داده شده بود، نشان دادند. انواع ترجمه ها و بحث ها، در توضيح مضمون 
روشنفكري، رواج يافت، تا تب اين مضمون يابي فرو نشست. در بسياري از 

» اميد«يابي ها، سايهء ادبيات چپ بر هنر، مسلط بود: اين كه  اين مضمون
هنرمند و شاعر، را در تقابل با قدرت مي ديدند و مي نوشتند، » بامداد«يا 

چيزي جز بيان اختصاصي تعريف روشنفكر و نقش اجتماعي او نبود. 
روشنفكر يا روشنگر، نامي بود براي آنها كه به تعبير چپ، شناخت و 

تماعي پيدا كرده بودند؛ و در عرصهء مبارزهء اجتماعي شايستهء وجدان اج
اين توصيف مي شدند كه ربطي به رشتهء تخصص آنها نداشت. و جايگاه 

  دانش، تخصص و انديشه ورزي آنان، بر اعتبار روشنفكري آنان مي افزود.  
تالشي كه اين انديشه گران، براي زير ذره بين قرار دادن عنوان      

كري داشتند، بيشتر ازعامل رفتاري شكست درعرصهء انقالب ناشي روشنف
مي شد. مي خواستندتوجيه كنند،چرا با همه اندوخته ها و آموخته هاي 
روشنفكري، در گرداب انقالب سردر گم شدند. و شايد براي تبرئه! اما در 

  مطرح شد. » روشنفكر«اين ميان نكته هاي بسيار در تعريف 
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در ذهن خود قابي ساخته ام كه » روشنفكري«ريف من براي تع       
يادگار بحث هاي چندين سال پيش است: از نگاه من، روشنفكر كسي است 
كه بند بردگي را از ذهن و انديشهء خود برداشته است.؛ با چشمان باز به 
گرد خود مي نگرد و به هرآنچه در وي و در اطراف وي مي گذرد، مي 

محيط، طبيعت و شئي موجود، گرد هستي و انديشد و پوسته يي را كه 
گرد خود تنيده است مي شكافد و مي كوشدبه كنه هرچه هست و هرچه 
بر او مسلط است ، يا زير سلطهء اوست، راه پيدا كند . و با اين همه، 
روشنفكر، مشروط محيط و زمان و مكاني است كه در آن گنجيده است. 

  هرچند بر آن عصيان مي ورزد.
نفكر، فرا زمان و فرا مكان نيست؛ با شرايط زمان و مكان خود و روش      

درتضّاد با محيطي كه در آن روييده است، مي شكوفد و بارور مي شود ؛ و 
در تضّاد با محيط . زيرا نظام حاكم بر محيط ، بنا بر خصلت خود، به 

 بودن و مهارساختن حركت، و انجماد آن ــ در جامعه ــ نياز دارد» ايستا«
تا راه پديد آمدن بديل خود را ببندد. و اين گونه است كه تعارض روشنفكر 
، با نظام حاكم درجلوه هاي مختلف آن بروزمي كند.  و مبارزه با قدرت، 

  براي او ذاتي مي شود.
   2009مه  2                                                                       

*  

  

  

  

  

 روشنفكران و سمياليسوس
   دانشمنداني  جامعه هتل در كنفرانس

  1900 مارس 23 جمعه

  برگردان و تلخيص: نجمه موسوي

  
. است بودهي كارگري انقالبي ها انيجر نيمبارز عضوي جوان از الفارگ پل

 به بودي جواني دانشجو كهي حال در وناليانترناس ليتشك از پس بالفاصله
 بود، وناليانترناس نيسيتئور نيتر ياصل كه ماركس كارل با. وستيپ آن

 دختر با بعد ها سال و كرد دايپي تنگاتنگ ونديپ او افكار با و شد آشنا
 به اما برد انيپا به لندن در راي پزشك التيتحص او. كرد ازدواج ماركس

 فرانسهي مل پرچمي جا به سرخ پرچمي نيگزيجا خواهان كه نيا ليدل
 پس و بود سيپار كمون نيمدافع از. شد اخراج سيپار دانشگاه از بود شده
 هم انگلستان و اياسپان در ديتبع در اما رفت ديتبع به 1871 شكست از

 كه جا آن از. داد ادامه خود مبارزات به انگلس و ماركس كنار در چنان
 بهي كارگر مبارزات بهي وفادار با و زندان در و سخت مبارزاتي ط در خود

 كهي كارگران ها سال نياي ط در و بود رداختهپي كارگر احزابي سازمانده
 به شتريب دركي برا و بودند وستهيپ مبارزه صفوف به بودند خودساخته

 از پس كه ديدي م الفارگ كه نيهم بودند اوردهي رو آموزش و مطالعه
 به روشنفكري جمع تيمشروعي نوع آوردن دست به وي نسبي هاي آزاد

 وي ا حرفهي ترهايت ليدل به دهيرسن راه از و وندنديپي م حزب صفوف
 بهي نيبدبي نوع با او هستندي رهبري ها پست خواهان آموزششان سطح

ي سخنران نيا در كه است ليدل نيهم به و كردي م برخورد مسئله نيا
 وي علم دانش مرز تا درآورد صدا به راي خطر زنگ كندي م كوشش
 نيا در روشنفكران قشن وي دار هيسرما ستميس با راي طبقاتي ها خواسته

  . كند روشن انيم
 نيا اند، داده بيترت را كنفرانس نيا كه ،»گرا جمع انيدانشجو« گروه
 اكنون هم كهي بحران معتقدند كه اند كرده انتخاب ليدل نيا به را سوژه
 تر قيعم هم روز به روز و استي قيعم بحران گرفته را سمياليسوس دامن

ي اديز تعداد الحاق وجود بحران نيا ياصل ليدال ازي كي.  شودي م
ي بررس به است الزم ليدل نيهم به. است حزب صفوف به بورژوا روشنفكر

 نيچن هم پرداخت،ي كنوني دار هيسرماي  جامعه در روشنفكران تيوضع
 كهيي ها قول به و حال به تا 1789 انقالب از ها آني خيتار نقش به

  .بود دادهي ستوكراسيآر با شان مبارزه زمان در ها آن بهي بورژاز
 علوم، فلسفه، تا گرفته مذهب از ز،يچ همه: بود منطق قرن جدهميه قرن
 در. شدند رد انتقاد زيت غيت ازي همگ دولت و طبقات ازاتيامت تا استيس
 وجود فشرده و ديجد افكار و دهيا همه نيا دوران نيا از شيپي زمان چيه

 نيا كيدئولوژياي ها جوشش ردي مهم نقش خود كه رابويم حتا. نداشت
 م،يندار كردن فكر فرصت ما ": گفت نيچن مجلس در حق به داشت زمان
 را ها آن بودي كاف فقط ".ميدار ديجد افكار و دهيا ازي انبار خوشبختانه اما
 در روشنفكران كهي كار يِتالفي براي بورژواز.  درآورد عملي  مرحله به
 وي ژگيوي سر كي قول آنها به بودند كردهيي بورژا انقالب ساختني عمل
ي رو كه بودي ا جامعه ازاتيامت تنها لتيفض ويي دانا و ذكاوت: داد ازيامت

: نداشتي اديزي  نهيهز دادن قول پس شد برقرار سابق ميرژي ها خرابه
ي برادر وي برابر ،يآزاد بر عالوه كه دادي م قول ها انساني  همه به
ي برا اليسوسي ايدن چنان. آورد خواهد ههمرا به سعادت ،يشاد شانيبرا

 ليباست زندان تصرف با خواستي م* موسلن دوي كام كه بود ديجد شان
  . كند شروع راي ديجد عصر
 در چگونه را ها ارزش نياي بورژواز ميبگو كه ستيني ادآوري به اجياحت

 نيا حك كرد كهي كار تنها كه ديداني م خود كه چرا كرد، ادهيپ جامعه
ي دولتي ها كارگاه و شيها سربازخانه ش،يها زندان در سر بر آنها اشهاره
ي بورژاز 1789 سال در كهي زمان است تذكر به الزم اما. چيه گريد و بود
 ستميس تحت و بود نكرده آلوده را آنها تمدن كه ،يوحشي ها لهيقب

 فرموله را ها ارزش نيا كه آني ب كردندي مي زندگي ستيكمون تيمالك
 آن از بهتر همي ليخ و كردندي م عمل را ها ارزش ني كرد كشف را كنند،
  . ننديبب هم را خوابش بتوانند ها بورژاها كه چه
: بردي پ بتواني بورژوازي ها قول يِواقع ارزش به تا نبود الزمي اديز زمان
 كرد كهي حركت نياول آورد دست به راي اسيس قدرت كه آن از بعد

 نوشتن حال در مجلس كهي وقت درست 1790 لسا در. بود بانك بازكردن
 قانون بود، قانون مقابل در شهرونداني تساو و بشر حقوق بري مبتني متن
 بر  كار روز سه معادل ميمستقي اتيمال پرداخت شرط شيپ باي دهي رأ

 به قادر كهي شهروند هر كه چرا گذاشت،ي م صحه شهرونداني نابرابر
 قانون نيا با مينيبي م. بدهدي رأ انستتوي نم نبود اتيمال نيا پرداخت

 كه روسو ژاك ژان رينظي روشنفكران و دوموسلن لوستالو، چوني كسان
ي م نه آمدي م حساب به انقالب ليانج چون اشي اجتماع قرارداد كتاب
 چنان قانون نيا. دادي رأ ها آن به تواني م نه و بدهندي رأ توانند

ي ونيليم مين تيجمع از كه كردي م محرومي اسيس حقوق از را شهروندان
 به و بدهندي رأ توانستند نفر هزار دوازده تنها ، 1790سال در سيپار شهر

  .شد سيپار شهرداري رأ هزار ده با» ييبا« بيترت نيا
ي زهايچي برادر ،يبرابر ،يآزاد چوني ا جاودانهي ها پيپرنس چه اگر
 به قدرت به دنيرس از قبلي بورژواز كهيي ها قول اما نبودندي ديجد

ي دمكراس كي كه سايكل.  داشتي ا نهيزم شيپ بود داه روشنفكران
 كه نيا شرط به كندي م باز همهي رو به را آغوشش است، كيتئوكرات
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 قروني سايكل. رنديبگ الهام سايكل از و كنند ترك را ازاتشانيامت و القاب
 در كردي م جذب خود به را دانشمندان و شهياند صاحباني  همهي وسط
 قرار احترام مورد زين را بمانند كييال خواستندي م كهيي ها آن حال همان

 هر داشتني  اجازه ها آن به.  كردي نم غيدر آنها از را تشيحما و دادي م
 و كنند حفظ را ظاهر كه نيا شرط، كي به تنها دادي م راي تفكر گونه

 افكارشاني  اشاعهي براي غيتبل و نرود رونيب سايكلي  طهيح از افكارشان
 در اشي تئور توانست كيكوپرن كه بود بيترت نيا به. نكنند مردم نزد
 در كهي اي تئور كند، اهدا پاپ به را آن حتا و سديبنو را ها ارهيس مورد
 نيزم كندي م ثابت و دهدي م ليانج نظرات با متضادي نظرات كيكوپرنآن

 اما. استي سشمي  منظومه مركز ديخورش و گرددي م ديخورش دور
  . نوشتي م نيالت زبان به و بود فرائنبورگ در كيكوپرن
 دنبال و كردي نمي زندگ سايكلي  محدوده در كه لهيگال بعد قرن در
 در زيون و فلورانس در را كيكوپرن نظرات و بود كييالي ها قدرت تيحما
 از سايكل كه جا آن تا كرد جلب را سايكل توجه كردي م غيتبل عام مأل
 از بعد حتا. رديبگ پس را اشي تئور و كند توبه نظراتش از خواست مردريپ

ي م كهي دانشمندان به نسبت چنان هم سايكل سميپروتستانت بحران
 سميبراليلي نوع بمانند آن به وابسته و سايكل قدرتي  طهيح در رفتنديپذ

 و ميني مي  فرقه از كهي مذهبي فرد مرسن، مثال عنوان به. دادي م نشان
 سمياليماتر گذار انيبن هوبس باي مكاتبات ،يآزاد با بود زيني معروف ئومترژ

   .بردارد در را مكاتبات نيا ازيي ها تكه فرانسه چاپي ها ادداشت: يداشت مدرن
 عالمان بر اش تسلط داشت تياهمي براليل رفتار نيا در سايكلي برا چه آن
ي  طهيح در را وتذكا و دانش خواستي م سايكل بود، شهياند صاحبان و

 چنان هم باشد، نداشتهي فيحر نهيزم نيا در و دارد نگه خود قدرت اعمال
 نياول تا رفتندي مي وناني دانشمندان نزد ها شيكش باستان مصر در كه

  .رنديفرابگ را فلسفه و علمي هاي نوآور
ي لطف كم او حق در نداشت علوم بهي چندان توجهي بورژواز مييبگو اگر

 استفاده: جمله از داشتي گريد ليدال علوم بهي بورژواز توجه ماا ميا كرده
 توجه كه بود ليدل نيهم به. ثروت كردن اضافهي براي عيطبي روهاين از

ي م كيتئور قاتيتحق صرف را خودي انرژ كهي دانشمندان بهي مخصوص
  . كردي نم بپردازندي عملي بررس به كه نياي جا به كردند
ي توجه نشود سودآوري صنعتي عملكردها به منجر كهي علوم بهي بورژواز

 در سايكل تيوضع بهي شباهت گونه چيه روشنفكران با اش رابطه كردي نم
 اموال بر تيمالك با رابطه در كهي نيقوان در ها آن بهي توجه كم. ندارد قبل
  .شودي م نموداري خوب به شوندي م ثبت شهياند بر تيمالك و

 شهيهمي برا است، جاودانه وي دائمي بورژواز نيقوان در اموال بر تيمالك
 تا و رسدي م پسر به پدر از تيمالك نيا است، شده ضمانت صاحبشي برا
 اي وي اسيس قدرت چيه كه آني ب داشت خواهد ادامه وضع نيا قرون آخر
  . ببرد آن بري دست بتواندي مردم
 1789 انقالب به و است ديجد اموال بر تيمالك بودن مقدس شدني قانون

ي م تيمالك نيا بهي اندك احترام كه سابق ميرژ: گرددي برم فرانسه
ي  اجازه لغو اما شود مصادره نيمحكوم اموال دادي م اجازه گذاشت
ي اريبس در و "سيپاري دفترها" در كه بوديي ها رفرم نياول جزء مصادره

 قرار كار دستور در موقتي شوراها وي عموم جلسات در فرانسهي شهرها از
 بهي خالفكار با كهي اموالي  مصادره لغو قانون بيتصو باي بورژواز. گرفت
 اندازه به زين خودش اموال منبع كه كرد ثابت خود است آمده دست

  . است فاسد خالفكاران و مفسدان
 كه چرا نبرد بهرهي جدي بانيپشت نيا از شهياند بر تيمالك شدني قانون اما
ي( مدت و مؤلفي زندگ زمان به محدود و  است دار مدت شهياند بر تيمالك
 نيا مدت نيا اتمام از بعد. شودي م او مرگ از بعد) قانون طبق سال 50
 در كه است ليدل نيهم به و شوندي م محسوبي عموم تيمالك جزء آثار
 شوندي م ثروتمند گذشتگان آثار نشر با ناشران ازي اريبس حاضر حال
 تيمالك كه جا آن از. كيرمانتي ادبي  نابغه بالزاك آثار رياخ نشر مانند
 مورد هم چندان جهينت در نداردي بورژوازي براي هنگفتي سودهاي ادب

 هيسرما توجه مورد اريبسي نوآور و اختراع بر تيمالك اما ستين او توجه
 بري تيممنوع گونه چيه قانون كه بخصوص باشدي م تجار وي صنعت داران
ي فكري  ساخته از بخواهد چه چنان مخترع اي و كاشف. ستين قائل آن
 كشف بر تيمالك بري مبني سند ديخر با را حق نيا ديبا كند دفاع خود

 او كهي روز. كند ديتمد ساله هر ديبا را سند نيا و برساند ثبت به خود
 توانندي م را ثروت نيا بپردازد را خودي فكر ثروت بر اتيمال نيا نتواند

 پرداخت با حتا. كنند استفاده آن از و بلعندبي راحت به بورژواي الشخورها
ي م مخترع به متعلقي كشور هر دري محدود زمان اختراع نيا ات،يمال نيا

 نيا در. شودي م سال چهارده به محدود مدت نيا فرانسه در مثال باشد،
 مخترع است كم اريبس بازار به ديجدي اختراع كردن واردي برا كه مدت
ي بورژواز مهاجمان مقابل در خود محدود وي ردف امكانات با است ناچار
  .  كند دفاع خود مال از رهيغ و ليوك پرداخت با تنها دست
 ستين الزم آن جادياي براي فكر كوشش چيه كه اجناس ساخت مارك اما
 مثل درست استي شگيهم و شودي م حفاظت كامال قانون طرف از

  )  م. لددونا مك اي و داسيآد مثال. ( اموال بر تيمالك
 وي فكر كار صاحب را خود است حاكمي  طبقهي بورژواز كه جا آن از

 اموال صاحب را خود كه ها فئودال چون هم داندي م جامعه افراد يِدست
 نه و نهيطمأن با كه است رو نيهم از و دانستندي م شاني ها تيرع

 شده قائل مخترع بر هم را مدت كوتاه حق نيهم تيرضا سرِ از چندان
ي فكري ها هيسرما غارت خيتار تكرار ما عصر در نيمخترع خيتار. تاس

يي توانا و استعداد خاطر به مخترع. است داران هيسرما توسط نيمخترع
 اريبس رنج اش خانواده و خود و باخته داران هيسرما مقابل در شهيهم اش
  .اند دهيكش
 هر تا است ارالزميبسي انرژ اي وي طوالن كار مدت،ي طوالن قاتيتحق

 باعث خود نيا كه باشدي جمعي  استفاده به قادر و شدهي عمومي اختراع
 دارند ازيني كم زمان به كهي اختراعات حتا. است نيكاشف و نيمخترع فقر
ي م شماي برا مثال كي فقط. برندي م سر به فقر در كنندگانشان ابداع زين

 اتمام به شاي زندگي وحشتناك فقر در سيپار دري تازگ به كهي كس زنم،
 فرانسه سنگ ذغال معادن صاحبان و آهن راه او كشف از كهي كس. ديرس
 كهي كس  شود،ي م اضافه ثروتشان به فرانك ها ونيليم و هزاران ساله هر

 گاها و شدي م جمع معادني  دهانه در كهي زغالي ها گرده از توانست
 مخترعي عني داردي عمومي  استفاده امروزه كه بسازدي زيچ بود كار مانع
 .تيكبر

  

  دو بخش

 تحت را تيبشر كه خ،يتاري  طبقه نيتري انقالب ست،يتاليكاپي بورژواز
ي دائم كردن منقلب با مگر كند رشد تواندي نم است، داده قرار فشار

 وي ميش ك،يزيف چوني علوم امكاناتي دائم كردن وارد با د،يتول امكانات
 ديجد اختراعات به ازشيني قدر به. اشي صنعت ديتول ابزار در كيمكان اي
. است آورده وجود به قيتحقي براي مراكز خودش كه است ريناپذي ريس
 سونيادي برا پارك منلو در راي شگاهيآزما حتا كايآمري ها ستيتاليكاپ
 ارياخت در راي دانشمندان و نيمحقق و متخصص كارگران و كردند سيتأس
 ها آن ارياخت در و كند اختراع و كشف شتريب چه هر بتواند تا گذاشتند او

 برده استفاده آن از و كرده خود نام به راي نوآور آن تيمالك سند تا بگذارد
 تا كرديي هاي نيب شيپ بود كار اهل خود كه سونياد. بفروشند بازار در و

  . باشد داشته را هاي نوآور نيا سود دري سهم بتواند
 به را خود طيشرا نسوياد مانند توانندي نم نيمخترعي  همه اما
 در هوستون - تومسون چونيي ها شركت. كنند ليتحم ها ستيتاليكاپ
ي ها نيماش ساختي ها هيآتل كنار در برلن و لندن در منسيز اي و سيپار
 نيمهندس ها آن در كه اند كرده سيتأس زين رايي ها شگاهيآزما خودي برق
  . ....باشندي م تهيسيلكترا ازي ديجد ابداعات جاديا و تجربه حال دري نيمحقق و
 كه چرا آورد حساب بهي شگاهيآزما چون هم راي كارگاه هر تواني م

 جا آن از. شوندي م كار ابزار حيتصح و ليتكم باعث كار ضمن در كارگران
 به را اختراعش سند تا نداردي چندان امكاناتي مال لحاظ از خود مخترع كه
 طبق را آن و پردازدي م را ندس نيا پول كه است كار صاحب كند خود نام

ي وقت.  شودي م برخوردار زين آني مال جينتا از و كندي م خود نام به قانون
 به زهيجا نيا دهد،ي ا زهيجا اي و كند قيتشو راي اختراع خواهدي م دولت
 و كرده را كار نيا كهي مخترع اي كارگر آن به نه رديگي م تعلق كار صاحب
ي  جامعه در چون و ماندي م خود اهيس و ربچ لباس در چنان هم كارگر
ي باشي راض شودي م داده تو به كهي كم زانِيم همان به ديباي دار هيسرما
   .شودي م خشنود شده كارش صاحبي برا منفعت و غرور باعث نكهيا از زين كارگر
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ي برا زين روشنفكران به دارد اريبس ازين نوآوران و نيمخترع به كهي بورژواز
 است ليدل نيهم به. داردي شتريب ازيني صنعت ابزار آني ريكارگ به و اداره
 ساختن از شيپ حتا و جنگ از قبل فرانسه دري معروف داران هيسرما كه
ي صنعتي طراح ك،يزيف ،يميش دانشكده سيتأس به ها شگاهيآزما

 ميتعل ها دانشكده نيا در را كارگرانشان هوشمند فرزندان و پرداختند
 ارياخت در دسترس در و ارزان متيق با راي روشنفكران نندبتوا تا دادند
 نيا در فرانسه – مولوز در كهي ا دانشكده است جمله آن از. باشند داشته
 شيپ سال ستيب حدود در مولوزي  دانشكده سيير. شد سيتأس دوران
 سيتأس را شهر نيا كيزيف وي ميشي  دانشكده تا كرد قانع را شهري شورا
 از را جوانان نيا -انهي است نيچن هم هنوز البته دانمي نم - ابتدا در. كند

 نيا در را ها آن مجانا و كردندي م انتخابي محلي دولتي ها مدرسه
ي م هم را نهارشان نند،يببي عال ماتيتعل تا كردندي م نام ثبت ها دانشكده
 كارگاه به فرزندانشان نرفتن رشيپذي ازا دري ا خانواده هر به و دادند

  .  دادندي م فرانك جاهپن
ي سكو از مجلس در توانستي م 1790ي ها سال در* فوكو زيمارك

 خواندنيي توانا به بودن دهقان و كارگري برا: « ديبگو نيچن اشي سخنران
 كه استي ا گونه به اماي صنعت ديتولي ازهاين.». ستيني ازين نوشتن و

 منافع: رديگ كار هبي گريد زبان كندي م ناچار را ستيتاليكاپي بورژواز
ي مي عال حتا وي ا هيپا آموزشي  توسعه به وادار را او كه استي اقتصاد
  . علوم و تيبشر به عشق نه و  كند
 به. بودند آموزش به عالقمند ليدل نيهم به هم باستان رم فروشان برده

 و علوم ك،يموز ونان،ي اتيادب فلسفه، طب، خودي انساني كاال نيتر باهوش
 كهي ا برده. بردي م باال را او متيق برده آموزش. دادندي م زشآمو رهيغ

 اي و اتيادب طب، كه بودي ا برده از باالتر متشيق دانستي مي آشپز
 هيسرما است، گونه همان به ها ارزش زين حاضر درعصر. دانستي م فلسفه
 به دولت كهي حقوق تا دهدي مي شتريب حقوق خود سرآشپز به دار

 داران، برده برعكسِ اما. دهدي مي علم ئتيهي اعضا و هدانشگا استادان
 راي روشنفكر دانش فروش متيق تا كندي مي عموم را آموزشي بورژواز

  . اورديب نييپا
ي م كه داشتي قدرت داسيم:  كه است تيروا باستان وناني يها افسانه در

ي همشابيي توانا از زيني بورژواز كند، طال به ليتبد راي زيچ هر توانست
 كاال به ليتبد را شهياند وي روشنفكريي توانا توانسته او است؛ برخوردار

  .خردي م كود اي و  خر مثل را نيالت شناسان زبان ن،يمهندس ها، ستيميش كند؛
  .خردي م زين را ندگانينما و سناتورها و: تيجمع انيم ازيي صدا

ي وقت ندارند فروشي براي جوراب اي گوساله كهي كسان كه داندي مي بورژواز
 را دارند كه همان دارند، را شاني رأ و وجدان هستند سناتور اي و ندهينما
  .خردي م شانيا از

 ديبا را كاال سرنوشت همان پس شده كاال كه جا آن از روشنفكريي توانا
 ديآي م نييپا متشيق است اديز كهي وقت صدف، مثل. كند تحمل وي ط
 برسد كم و نادري  اندازه به و كنند ترلكن را بازار به صدف دنيرس اگر اما
 باشد اديز مهندس و ستيميش كار، بازارِ دري وقت. رودي م باال متشيق

ي م فروش و ديخر ارزان متيق به و ديآي م نييپا كاال نيا متيق عتايطب
 مهندس ها دهي سال كيزيف وي ميشي ها دانشكده كهي زمان از. شود

 نييپا ها آن متيق كنندي م ريسراز سيپاري بازارها بهي ميش و كيزيف
ي مناسب حقوق ستيميش كي به دار هيسرما شيپ سال ستيب. است آمده
 و. كردي م استخدام انهيسال را او و دادي م انهيماه فرانك 600 معادل
 بودند قائل ارزش خود نيمهندسي برا دادندي مي حقوق نيچن كهيي رئسا
 به شده اديز ها آن تعداد كه اكنون اما. كردندي م رفتار احترام به آنان با و

 شمال در را ها آن و دهندي م فرانك 200 تا 150 معادلي حقوق آنان
 را ها آن ت،يمأمور اتمام از بعد و كنندي م استخدام ماهه چهار سه فرانسه

ي م نيچن خود شيپ رئسا. كنندي م رد شاني ديتولي كاالها مثل زين
 هم توانمي م كه دانمي م نده،يآ زييپا تا«  اي» ريبمي گشنگ از برو«  :نديگو

 را قند به چغندر ليتبد كه كنم دايپيي ها ستيميش چغندر، برداشت زمانِ
  .» كنند مراقبت

 اغلب كه ديداني م و ستين ها ستيميش مشمول فقط تيوضع نيا
ي پست وقت هر و هستند مواجه مشكل نيا باي ا نهيزم هر در روشنفكران

. كنندي م تقاضا آني برا كه هستند نفر صدها حتا و ها ده شودي م آزاد

 چه هر را روشنفكران متيق داران هيسرما شده باعث كه است وضع نيهم
 نييپاي ا حرفه كارگران حقوق از حقوقشان گاها كهي طور ببرند تر نييپا
  .است تر

 فقر نيا است، كارگر از تر سختي ليخ روشنفكري براي اقتصاد فقر تحمل
ي ابتدا از كه جا آن از كارگر. كندي م داغاني جسم وي روح لحاظ از را او

ي  تجربه و رفتهي كارگاه بهي كارگاه از و كردهي زندگي سخت باي كودك
 ازي شتريب طاقتي اي سخت هر با مقابله در دارد را شيهاي سخت و كوچه
 هيسا در شود،ي م بزرگ گرمي ا گلخانه در روشنفكر،. دهدي م نشان خود
ي دارا اشي عصب ستميس شود،ي م شكننده و حساس مدرسهي وارهايدي 

 با كارگر كهي زيچ كه است رو نيهم از و گرددي م مارگونهيبي تيحساس
ي م تكاني دردناك طور به را روشنفكر كندي م تحملي سبك وي اليخي ب

 حقوق همان باي كارگري زندگ از روشنفكري زندگي مساوي حقوق با. دهد
 اما رودي م كار سر و پوشدي مي معمولي لباس كارگر تاينها رايز است بدتر

 متيق گراني لباس ناچارا است كار صاحب با تماس در دائم كه روشنفكر
 و ظاهري برا را چه آن جهينت در شود حاضر كار سر آن با تا كند هيته ديبا

  .كنديي جو صرفه خوراك و خورد  در است ناچار كندي م خرج اش پوشش
 تر نييپا هم كارگران ازي اقتصاد لحاظ از را روشنفكران ها ستيلتايكاپ

 قرني بورژواز انقالبي ساز آمادهي برا آنان از بيترت نيا به و آوردند
  .كردندي قدردان گذشته

  

  

  
  

  سوم بخش

 در بورژواز روشنفكرِ: ديگوي م» سمياليسوس خيتار«  شگفتاريپ در ژورس
 سمياليسوس به شده سرخوردهي دولت درتق از كه جا آن ازيي بورژوا جوامع

 نيا از روشنفكران. است اشتباه هينظر نيا من نظر به متأسفانه. وندديپي م
ي نم  آزرده روحشان تنها نه  شده كاال به ليتبد شاني فكريي توانا كه
ي م برخوردي تفاوتي ب با بلكه كند،ي نم  خشم از سرشار را آنان و شود
 باستان رم و باستان وناني يهاي جمهور آزاد شهروندان گاه چيه. كنند
 كه چنان آن. شوند آورده نييپا حد نيا تا كه كنند تحمل توانستندي نم
 نييپا برده حد تا را خود بفروشد را خود كار كهي انسان: گفتي م سرونيس
 شان فلسفه آموزش مقابل در كه ها ستيسوف از پالتون و سقراط. آوردي م

 لسوفيف دو نيا نظر از رايز كردندي م انتقاد ند،كردي م افتيدر پول
 حتا. كرد فروش و ديخر را آن بتوان كه است آن از تر فيشر شهياند
 ماتيتعلي برا را حقوق افتيدر 1789ي ها سال در فرانسهي سايكل

 را آن دوران نيا روشنفكران كهي حال در دانستي مي دشنام چوني مذهب
   .دانندي مي عيطبي امر صورت به

 به را خود دانش باشند توانسته كه كنندي م تيرضا احساسي زمان تنها
 انگار كه روندي م شيپيي جا تا امر نيا در و بفروشندي مطلوب متيق
 ازي كي كه زوال. كندي م نييتع را ها آن كار ارزش كه است فروش متيق

 كتاب راژيت زانيم با را كار ارزش استي ادب روشنفكران نيتر برجسته

http://dialogt.de/



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٦٠  103 ي آرش شماره

 با سمياليسوس از تا كه هستند معادالت نيا ريدرگ قدر آن. زندي م دازهان
 به راجع اي كنندي سوال آني تئور از كه آن از شيپي زني م حرف ها آن
 بهي هنر كاري ستياليسوسي  جامعه كي در ايآ پرسندي م بدانند، آن
  رد؟يگي م قرار كفه كي دري دست كار با ايآ و نه اي شودي مي داريخري خوب متيق

 انباشتي برا كه استي ستيتاليكاپي  جامعه نيا كه فهمندي نم! ها احمق
 و كندي م مطرحي دست كار وي هنر كار نيب راي برابر نيا هيسرما شتريب

   .خردي مي دست كار از فروتري متيق با را آن كه آورد يم نييپاي تاحد راي فكر كار
 به دنيرسي برا هم 2000 سال رود شيپ كار افراد طور نيا با بود قرار اگر
  .ميكردي م صبر ايدن آخر تا ديبا و نبودي كاف سمياليسوس

 و اند آمده كار سر بر فرانسه در دست همه ازيي ها دولت 1789 سال از 
ي شيپ گريكدي از ها دولت نيا بهي خدمت خوش در شهيهم روشنفكران

 مجله شاني ها هنوشت با كهي دوزار روشنفكران آن از تنها من. اند گرفته
 نيا در بلكه زنمي نم حرف كنندي م پر را ها روزنامه و ها

 چكمه است باالتر مقامشان چه هر كه _ زين نيمحقق دانشمندان،مسابقه
 در ستيباي م كه علوم شاهزادگان. دارند شركت _است شتريب شاني سيل

 دست بهي برا تنها نديبگو سخن امپراطورها و شاهان باي مساوي مقام
  . آورندي م نييپا را خوديي گذراي  وزارتخانه دري ريحقي جا آوردن
 دهدي م قراري بانكداران ارياخت در را خود تشخص كه پاستور چوني كسان
 رانيوز و دولتمردان و سناتورها كنار در بانك فالني اداري شورا در را او تا

 انيم در .كنند مؤسسات نيا جلب را روشنفكران گريد بتوانند تا بگذارند
 هيسرما فشار ريزي عزتي ب قرن كي رغميعل بتوان كه ستين روشنفكران

 خودشان انيم در حتا ها آن. افتي يهمبستگ و جرئتي ها نمونهي دار
 نمونه نيا ازي كي است اريبس آني  نمونه ندارند، زيني ا حرفهي همبستگ

ي راحت بهي ميشي آكادم كي سيير كه است فوسيدري  پرونده مورد ها
 عموم اطالع به را خودش نظر بود كرده جرئت كهيي پروفسورها ازي كي

ي دفاع او از همكارانش از كي چيه و كرد رونيب آشغال كي مانند را برساند
 كي يميتصم با راي كارگري سيير اگر كارگاه كي در كهي حال در نكردند
ي گرسنگ و فقر در خود كهي حال در گريد كارگران كند رونيب جانبه
  .زنديخي برم او از دفاع به هستند

 سميفئودال دوران عاشقان گريد مثل ات،يادب و هنري ايدن روشنفكران
ي بها كه شوندي مي كساني سرگرم باعث كه ستندين شيبي دلقكان

 آنها، كردن سرگرم و ها ستيتاليكاپ كردني راض. پردازندي م را كارشان
 مقامش چنان اتيادب. دكني م مشغول را ها آن كه استي كار تنها نيا
 ر،يمول. شودي نم دهيفهم زين ريمول اتيادب روح حتا كه است آمده نييپا
 چند و نيچند كهي ا سندهينو ر،يمول. هاي اتچيادبي  همه بزرگ جد نيا

 هر و ها تكه كهي هنرمندان شده، داده اختصاص حالش شرح به كتاب
 دايپ دري سع و دكنني مي آور جمعيي جا از را اوي زندگ ازي اتييجز

 كنند،ي م شده نوشته ادداشتي نيا كهي ساعت حتا اي و قيدق خيتار كردن
 طال را آن اورنديب در خاك ريز از را ريمول مدفوع ازي ا تكه اگر كه افراد نيا
 ريمول افكار روح افراد، نيهم زنند،ي م بوسه آن بري فداكار با و رنديگي م
 ديا خوانده ريمول آثار بريي نقدها من لمث حتما زين شما. ابندي يدرنم را
 كه كنند انيبي روشن به را نكته نيا كه ديا دهيد نقدها نيا ازي كي در ايآ

 حضور در درستي ورسا انقالب از قبل و بومارشه از شيپ قرن كي ريمول
 كه كردي م حملهيي سايكل به اشراف مقابل در و) چهاردهميي لو(  شاه
  . ديلرزي م آن بلمقا در دكارت مثلي كسان
 دري ول بكنند نامشخصي ا اشاره نكته نيا به نقدها در همي هرازگاه اگر
 خود،ي  طبقه به متعلق بودي فرد ريمول نديبگو كنندي م فراموش حال هر

 مثل» هومي ژانت بورژوا« تئاتر در ريمول. بورژواي  طبقه قهرمان
 كه ديببر براليلي بورژواز از نديگوي م كارگران به كهيي ها ستياليسوس
ي م كلك شما به كه است نيا حداقلش كندي نم عام قتل را شماي وقت
 و نديگوي م دروغ شما به ها آن د،يزيبگر وبا مثل اشراف از: «ديگوي م زند،
  .»كنندي م غارت را شما

ي حقوق ازاتيامت از و اند استيس اي و صنعت خدمت در كهي روشنفكران
 و اند شده دار هيسرما ي طبقه ريناپذيي جدا زج كنندي م فكر برخوردارند

ي حال در كنندي م دفاع داران هيسرما از كارگران مقابل دري تيموقع هر در
  . ستندين آن خدمتگذاران جزي زيچ كه

 وستيپ نخواهد سمياليسوسي اردو به گاه چيه روشنفكران از بخش نيا
 ازي انبوه جمع اما. است خورده گرهي دار هيسرما منافع با منافعش كه چرا

 روز شودي م تر انبوه تعدادشان كه نسبت همان به كه هستند روشنفكران
ي اردو به گروه نيا. شودي م بدتر ها نظام نيا در وضعشان روز به

ي م فكر حق به. باشند ما صفوف دري ستيبا و دارند تعلق سمياليسوس
 مسائل ازي تر قيعم درك شودي م باعث اند دهيد كهي آموزش كه ميكرد

 عكس بر اما باشد شانيراهنما دركشان نيهم و باشند داشتهي اجتماع
 آن كه چرا كرد دورتر سمياليسوس صفوف از را ها آن كه بود آموزش نيهم
 و رنديبگ دست در را سرنوشتشان توانندي ميي تنها به كه بردند گمان ها

 فانيرد هم دوش بر را خودي پا با هم آن دهند نجات مهلكه از را خود
ي كم با و گذراست شاني بدبخت كه بردندي م گمان آنان.  گذاشتن خود

ي نم ها آن. كنند فراهم خودي براي بهتري زندگ  توانندي م شانس
 شانس كند دايپ توسعه شتريب چه هري دار هيسرماي  جامعه كه دانستند

 نيبهتر در و شودي م كمتر ببرند در به جان مهلكه از فردا ها آن كه نيا
ي  اندازه به نه هم آن دانششان، از كه كنندي م دايپ رايي جا حالت

 در را خودي قصرها داران هيسرما كه چنان هم. شودي بردار بهره ارزشش،
ي م كارگران و ها كاسب خرده كردن له با ايدن گريدي جاها و اياسپان

  .شوندي م لهي استثمار ستميس نيا در زين ها آن سازند،
 احزاب استيس رييتغ بر عالوه ،يدار هيسرما خدمت در روشنفكران

 روش خواهندي م ها آن. دارند زين ها كيتاكت رييتغ در قصد ست،ياليسوس
 راي عموم قدرت دينبا معتقدند آنها. كنند ليتحم حزب به راي ا تازه عمل
 وزارت  گذاشت ديبا بلكه آورد دست بهي قانون وي انقالب ،يجد مبارزات با

 با ستياليسوس حزب دينبا. ببرند شيپ به را كار اقسام و نواعاي ها خانه
 حزب خدمت در را آن ديبا بلكه كند تيضد و مقابله بورژا احزاب تمام

 او ديبا بلكه كرد آمادهي طبقاتي  مبارزهي برا را آن دينبا. دهد قرار براليل
 نيا شبرديپي برا و. شود رايپذ راي اسيس سازش هرگونه كه كرد آماده را

 داد، سازمان ديبا نو از را حزب كه كنندي م شنهاديپ عمكرد ديجد روش
 با را كارگران سال ستيبي ط كهي سازمان و شكست راي ميقدي كادرها كه

 و برد نيب از كردهي همراه اشي طبقات منافع و مبارزهي برايي رهنمودها
  . داد سازماني اسيس وي اقتصاد مبارزه در را آن
 شدن فشرده باعث تنها و كرده عمل ها آن خود ضد بر ها روش نيا اما

 .دارند اعتقاد مبارزه به كه شدهيي ها سازمان صفوف
  

  چهارم بخش

 هيعل كه باشندي كسان نياول ديباي م باشند كهي قشر هر از روشنفكران
ي خدمتگزاران آن در كهي ا جامعه كنند، انقالبي دار هيسرماي  جامعه

 از فروتر كنندي م اشغال كهيي ها پست مواقع اغلب در كه ستندين شيب
  . فهمندي نم ها نيا را موضوع نيا حتا اما. است شاني استعدادها و توان
 هيسرما از قبلي ها ستميس در كه است نيا اند دهينفهم ها آن را چه آن
 و ديخري م را جنس هم داد،ي م را مبل طرح هم خودش، نجار كي يدار
 در. فروختي م را ها آن و كردي م غيتبل ناسشاج فروشي برا او خود هم
 است ليدل نيهم به و اند شده جدا هم از مراحل نياي دار هيسرما ستميس
 به. سازندي م را آن كارگران و دهندي م را طرح طراحان و نيمهندس كه
 سطح كه هم قدر هر كه بفهمند ديبا روشنفكران كه است ليدل نيهم

 خورده گره هم به سرنوشتشان باشد، متفاوت كارگران با آموزششان و سواد
ي صنعت ستميس چيه كهيي جا تا كنندي م گمان ها آن كه استي آن از تر

  . كند كار بخش دو نيا ازي كي بدون تواندي نمي دار هيسرما
 در ديبا هستند متحد استثمار در هستند، متحد ديتول در كه جا آن از

 تنها روشنفكران اگر.  باشند تحدم هم با زيني دار هيسرما هيعل مبارزه
 سمياليسوس صفوف به انبوه، به دادندي م صيتشخي خوب به را خود منافع

ي برا بلكه كارگري  طبقهي براي دلسوزي رو از نه هم آن وستنديپي م
 خدمت انجامي برا فرزندشان، و زني زندگ نيتامي برا خودشان، نجات
  .شاني طبقات
 آنان از مبارزه دري كارگر بخش كه نيا از باشند داشته شرم ديبا آنان
 خودي رفقا به توانندي م كه دارندي اديزي زهايچ آنها. رديبگي شيپ
 .  رنديبگ اديي يزهايچ ديبا زين آنان از اما اموزنديب

*  
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 رابطه روشنفكر و قدرت
 

 توكل

 
توان ارائه داد، رابطه  به باور من، به حسب تعريفي كه از روشنفكر مي

ست كه ما از چيزي صحبت  با قدرت نيز معين است. مشكل اينجا آن
دهد و معناي معيني  كنيم كه هر كس برداشت خاصي از آن ارائه مي مي

براي آن قائل است. اصل اين واژه در زبان فارسي پر از ابهام است. اين 
اش، زماني معنا و مصداق معين داشت.  كنوني  ست كه به رغم ابهام اي واژه
و روشنفكر در ايران  منوررالفكرهاي  ن، اما چنين نيست. زماني كه واژهاكنو

بايستي  به كار برده شد و معمول گرديد، معناي آن با مضموني كه مي
شد كه به پيروي  برساند، حدودا انطباق داشت. روشنفكر به كسي اطالق مي

، عليه تاريك انديشي و خرافات قرون 18از روشنگران اروپايي قرن 
طايي بود. با مناسبات اجتماعي مسلط، مناسبات توليد فئودالي و وس

 –روبناي سياسي آن در ستيز قرار داشت. در يك كالم عليه نظم اقتصادي 
ها از آن ايام گذشته  اجتماعي و قدرت سياسي حاكم بود. اكنون اما، سال

داري در ايران حاكم است. روشنفكر معناي گذشته خود  است. نظام سرمايه
ا از دست داده است. حتا اگر دامنه روشنفكر را به افرادي از تيپ ر

نويسندگان، شعرا و هنرمندان محدود كنيم، نه فقط در ايران، بلكه در 
اند و نه روشنفكر،  ها، تاريك انديش سراسر جهان، اكثريت بسيار بزرگ آن

اين فكنيم، فقط با  روشن انديش و روشنگر. اگر به جامعه خودمان نظري بيا
رو نيستيم كه گروهي به نام روشنفكر در خدمت يك دولت  واقعيت روبه

هاي عريان قرار گرفتند و قرار دارند،  ترين ديكتاتوري ديني، يكي از مخوف
يا ظاهرا در نقش اپوزيسيون، طالب يك جمهوري اسالمي بزك شده 

ن توا ها مي هستند، بلكه با روشنفكراني هم روبرو هستيم كه در ميان آن
شعرا و نويسندگان و هنرمندان سرشناسي را يافت كه با جمهوري اسالمي 

اي  اند، اما خواهان احياء نظام سلطنت هستند كه پديده هم شديدا مخالف
رويم اكثريت بزرگ باقي مانده روشنفكران  ست. فراتر مي قرون وسطايي

د. توان آزادي خواه نامي مخالف جمهوري اسالمي را در بهترين حالت مي
بيني طبقاتي خود، چيزي فراسوي  ها به حسب نگرش و جهان چرا كه آن

خواهند. اگر همين فردا در ايران يك  اجتماعي موجود نمي –نظم اقتصادي 
ها تاريخ در همين جا به  جمهوري پارلماني بورژوائي برقرار گردد، براي آن

 رسد. پايان مي

هاي  نامند با پسوند مي ها خود را روشنفكر دانيم كه آن با اين همه مي
مختلف. حق هم دارند، البته نه به معنايي كه در نظر اول در ذهن مردم از 

شود، بلكه به معناي علمي كلمه يعني  مي طكلمه روشنفكر فارسي استنبا
كساني كه با كار فكري سر و كار دارند. حاال اگر كسي بخواهد بگويد كه 

جود و قدرت طبقاتي و سياسي ست كه مخالف نظم مو خير، روشنفكر كسي
حاكم است، نه فقط خصلت مشروط و تاريخي پديده روشنگري و 

هاي طبقاتي، فلسفي و سياسي آن را ناديده گرفته، بلكه  روشنفكري و بنيان
هاي عيني كنوني نيز پشت كرده و بنا به ميل خود تعريفي  به واقعيت

  اخالقي از روشنفكر ارائه داده است.
ويژه با  ن جريان فكري كه در اروپاي قرن هيجدهم بهدانيم آ ما مي

انقالب كبير فرانسه، به جريان روشنگري و روشنگران معروف گرديد، و واژه 
گيرد، در مراحل پيشين  روشنفكر ما هم منشاءاش را از همين جريان مي

ست كه بورژوازي  تكامل تاريخي بشريت وجود نداشت، بلكه مختص دوراني
گذارد و  قه جديد انقالبي و مترقي به تاريخ بشريت گام ميبه عنوان يك طب

گردد. روشنگران نمايندگان فكري  محور تاريخي يك دوران معين مي
پيشرو اين طبقه بودند كه با عقايد و نظرات جديد فلسفي، سياسي، 

را مورد   حقوقي، هنري و غيره، تمام نظم فئودالي، عقايد و نهادهاي آن
بايستي  ها تمام جهان مي حمانه قرار دادند. به باور آنانتقادي سخت و بير

اش را در محكمه داوري  تابع عقل گردد و هر چيزي هستي و موجوديت
  عقل توجيه كند يا جاروب شود و نابود گردد.

به عقل به مثابه تنها قاضي ميان هرچه كه "ها  به قول انگلس، آن
ول، جامعه معقول به وجود بايد دولتي معق شوند. مي بود، متوسل مي دموجو

آيد و هرچه كه با عقل جاودان مغايرت داشت، بدون ترحم نابود 
  انگلس)-(آنتي دورينگ"گردد.

باشد،  اين كه با به قدرت رسيدن بورژوازي، آنچه كه قرار بود، معقول 
آمد و دوران روشنگري هم به پايان رسيد، در اينجا  نامعقول از كار در

اي جديد، در يك  . صرفا اشاره اي بود به پديدهمسئله مورد بحث نيست
  دوران تاريخي معين.

اما اگر روشنگري پديده جديدي در تاريخ بشريت بود، حاملين آن به 
اي از تاريخ  عنوان يك گروه اجتماعي كه با كار فكري خود، در هر دوره

، عالم دپرداز و فيلسوف، نويسنده، هنرمن جامعه طبقاتي به عنوان نظريه
       .اي جديد نبود اند، پديده يني و غيره به آگاهي اجتماعي آن دوران شكل دادهد

از هنگامي كه در تاريخ بشريت، جامعه طبقاتي پديد آمد، كار فكري و 
جسمي از يكديگر جدا شدند و دستگاهي به نام دولت براي حفظ سلطه 

عهده طبقاتي شكل گرفت، وظيفه انسجام بخشيدن به آگاهي اجتماعي، بر
اي طبقاتي  گروهي مجزا قرار گرفت. از آنجايي كه اين آگاهي در جامعه

اند، چيزي  گرفت كه طبقات متخاصم در برابر يكديگر قرار گرفته شكل مي
اي كه ثروت دارد،  جز يك آگاهي طبقاتي نبود. پر واضح است، آن طبقه

ي اين ست، آگاه ست و طبقه مسلط و فرمانروا وسايل توليد در اختيار او
طبقه نيز، آگاهي مسلط و حاكم باشد. پرداخت اين آگاهي و انسجام دادن 

ها توليدات  به آن برعهده گروهي از افراد جامعه قرار گرفت كه كار آن
هايي كه طبقه  سازي براي طبقه حاكم بوده است. در دوره فكري و فرهنگ

ليدات حاكم و مسلط، نقشي تاريخي و مترقي را برعهده داشته، اين تو
فكري نيز مترقي بوده و گامي به پيش در توسعه و پيشرفت آگاهي و 

اند. با اين همه، آگاهي اجتماعي هر دوران تاريخي بنا  فرهنگ بشريت بوده
به خصلت طبقاتي آن به نحوي انسجام يافته كه در اذهان طبقات و 

، مقدس و ابدي جلوه داده دستم و غير حاكم، نظم موجو هاي تحت توده
ود، سلطه ايدئولوژيك طبقه حاكم را تحكيم كند و توده تحت ستم را در ش

  انقياد و اسارت فكري و معنوي نگهدارد.
تر و تضادها  هرچه در سير تاريخ، خصلت طبقاتي جامعه برجسته

تر شده است، نقش گروهي كه به كار فكري مشغولند و به آگاهي  شفاف
و  تر دهند، نيز مهم مييك دوران تاريخي در خدمت طبقه حاكم شكل 

تر شده است و بر كميت اين گروه افزوده گرديده است، چرا كه  برجسته
هاي آن تنوع بيشتري يافته و سلطه ايدئولوژيك براي اسارت معنوي  كاركرد

  تري پيدا كرده است. ستم، نقش مهم طبقه يا طبقات تحت
معنوي  البته، اين واقعيت كه در هر دوران تاريخي، آگاهي و فرهنگ

طبقه حاكم و فرمانروا، مسلط و حاكم است، به اين معنا نيست كه طبقه يا 
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ها نيز در  اند. آن بهره طبقات فرودست از آگاهي و فرهنگ مختص خود بي
دهند. معهذا اگر  زندگي و مبارزه خود، به آگاهي و فرهنگ خود شكل مي

و زوال يابنده نداشته   ستم و يا استثمار نقشي تاريخي يك طبقه ولو تحت
آورد.  تواند جز يك آگاهي و فرهنگ حقير و زوال يابنده پديد باشد، نمي

ستم كه رسالتي تاريخي برعهده داشته  بالعكس يك طبقه جديد تحت
تواند به چنان آگاهي و فرهنگ  ستم مي باشد، حتا به عنوان يك طبقه تحت

فرهنگ حاكم اي شكل دهد كه پيوسته آگاهي و  انقالبي و دگرگون كننده
  را به چالش بكشد تا سرانجام بر آن غلبه كند. 

در هر دوراني عقايد طبقه حاكم، عقايد "به قول ماركس و انگلس 
حاكم جامعه است، نيروي فكري حاكم  مادياي كه نيروي  اند. طبقه حاكم

اي كه وسايل توليد مادي را در اختيار دارد، در  آن نيز هست. نتيجتا طبقه
وسايل توليد ذهني نيز كنترل دارد. به نحوي كه در مجموع  عين حال بر

اند، تابع آن هستند. عقايد حاكم  عقايد آنهائي كه فاقد وسائل توليد ذهني
چيزي نيستند مگر بيان آرماني مناسبات مسلط كه به عنوان عقايد گرفته 

ازجمله به عنوان  "دهند افرادي كه طبقه حاكم را تشكيل مي"شوند مي
كنند و توليد و  ن، به عنوان توليد كنندگان عقايد فرمانروائي ميمتفكري

كنند. بنا براين عقايد آنها، عقايد حاكم  شان را تنظيم مي توزيع عقايد دوران
اند....وجود يك طبقه انقالبي در يك دوره خاص، متضمن وجود يك  دوران

  انگلس) -ماركس -(ايدئولوژي آلماني "طبقه انقالبي است.
 ر را نيز از طريق به خدمت گرفتن گروهي از افراد جامعه انجاماين كا

با كار فكري سر كار دارند. در  صدهند كه به عنوان متفكر و متخص مي
دنياي باستان عمدتا فالسفه، نويسندگان و هنرمندان و مقامات روحاني 
وظيفه شكل دادن به آگاهي مسلط را برعهده دارند. در دوران فئوداليسم و 

هاي  وسطا تنها تغييراتي در نقش و اهميت و حيطه عمل اين عرصه قرون
دهد. در دوران بورژوازي مدام بر نقش و اهميت اين  كار فكري رخ مي

براي سلطه  هدامن متفكرين به علت تقسيم كار گسترده و مقابله پر
  گردد. ايدئولوژيك بر طبقه انقالبي كارگر افزوده مي

گردد  اي فكري تسلط بورژوازي فراهم ميه در آغاز، هنگامي كه زمينه
شود، گروهي از متفكران در  و به آگاهي اين طبقه انسجام داده مي

اند كه از جهت نظري به  ، سياست، ادبيات، علم و هنرههاي فلسف قلمرو
هاي سياسي، حقوقي و فكري دنياي كهن، مذهب، سياست، فلسفه،  ساختار

برند. دكارت،  ي يورش ميعلم، دولت، نهادهاي شهري قرون وسطائ
اند. اما كميت اين  رو، در فرانسه از اين نمونه مونتيسكو، روسو، ولتر، ديده

داري مدام بر كميت آن افزوده  گروه هنوز محدود است. با توسعه سرمايه
ها  يابد. از نقش و اهميت برخي از آن تري مي هاي متنوع گردد و كاركرد مي

شود و بر نقش و  ندگان و شعرا كاسته مينظير فالسفه، روحانيون، نويس
  گردد. اهميت برخي ديگر افزوده مي

ست با يك تقسيم كار گسترده و  اي داري، جامعه جامعه سرمايه 
دهد،  هاي متنوع. بورژوازي كه يك طبقه كم شمار را تشكيل مي كاركرد

خود نه فرصت و نه استعداد انجام اين وظايف گسترده را دارد تا بتواند 
لطه طبقاتي خود را حفظ كند. لذا براي حفظ سلطه طبقاتي خود (سواي س

ها و نهادي سركوب مادي كه در اينجا مورد بحث نيست) به يك  ارگان
بزرگ نياز دارد كه وظيفه سازماندهي استثمار و انقياد فكري طبقه  رلشك

گيرند. در سطح كارخانه و واحدهاي توليد، سلسله  هتحت ستم را برعهد
هاي مختلف اين وظيفه را عهده دارند. اما  بي از مديران و كارمندان ردهمرات

دامنه و پيچيده، متشكل از  در سطح جامعه در كل، يك سازماندهي پر
دهند. از يك طرف  كاركنان كار فكري وجود دارد كه دو وظيفه را انجام مي

ست،  نيروي كار و متخصصيني را كه براي ادامه و بسط توليد مادي ضروري
دهند و از طرف ديگر سلطه سياسي و ايدئولوژيك  آموزش و پرورش مي
  كنند. طبقه حاكم را حفظ مي

سيستم آموزشي جامعه بورژوايي در انجام اين وظيفه نقش مهمي 
يافته و بر تعداد كساني كه در اين بخش فعالند به شدت افزوده شده است. 

كند، بلكه  فكري بازي مياي در انقياد  نه فقط از آن رو كه نقش برجسته
ترين كارگر نيز  كند كه حتا ساده سطح پيشرفت تكنيك و توليد ايجاب مي

  حداقل آموزش و سواد را داشته باشد.
شود، بايد مطابق يك برنامه و  از روزي كه يك كودك وارد مدرسه مي
هاي باالتر تهيه و تدوين شده  سياست آموزشي كه توسط متخصصين رده

اش چيست و چگونه بايد  يند. به او ياد داده شود كه وظيفهاست آموزش بب
داري موجود، خدمت كند. اين   بخوان نظام سرمايه "ميهن خود "به 

كند، گروهي را مستقيما يا  ها را غربال مي خود آن  سيستم آموزشي، خود به
كند.  هاي آموزشي تخصصي كوتاه، به عنوان كارگر روانه بازار مي با دوره
ها  شان محدود است، روانه دانشگاه آموزان را كه تعداد تراين دانش خبهگروه ن

كند، تا به عنوان مديران و متخصصين فكري آينده  و مدارس عالي مي
 سطوح مختلف، آموزش بينند و تربيت شوند.

مداران، قضات، وكال، مديران موسسات  ست كه سياست از همين جا
اجتماعي و  –دازان اقتصادي پر هاي مختلف، متخصصين و نظريه رشته

گران، دانشمندان، هنرمندان،  ها، پژوهش سياسي، دبيران، استادان دانشگاه
نگاران، متخصصين متعدد وسايل  نويسندگان، مهندسين، دكترها، روزنامه

هاي سطوح باال و غيره،  ارتباط جمعي سمعي و بصري، كارمندان و تكنيس
هايي از  ها در زمينه اي از آن پاره آيند كه سواي كار مفيدي كه بيرون مي

دهند، به عنوان  جمله آموزشي، علمي و بهداشتي و درماني انجام مي
هاي سطوح مختلف، سلطه  ها و تكنوكرات مديران و متخصصين، بوروكرات

كنند . اينان بنابه شرايطي  دار را حفظ  سياسي و ايدئولوژيك طبقه سرمايه
 اگيرند، سر تا پ شان در آن قرار مي يالتويژه در دوران پس از تحص كه به

اند. در اينجا ما نه با به اصطالح اشكال و  بيني بورژوازيي غرق در جهان
هاي خشن و عريان قرون وسطايي حفظ سلطه سياسي و ايدئولوژيك،  روش

  بورژوايي آن رو به رو هستيم.   و مدرن  بلكه با شكل پااليش يافته
پرسنل آن نيز هنوز نقش خود را ايفا با اين همه دستگاه ديني و 

هاي مردم را به  ترين بخش توده آگاه تحميق معنوي نا  كنند و وظيفه مي
شكلي مستقيم و عريان بر عهده دارند. گرچه در يك جامعه بورژوايي، از 
نقش و اهميت اين دستگاه در قياس با ابزارهاي مدرن تحميق، انقياد و 

و وسائل ارتباط جمعي بورژوازي با لشكري سلطه ايدئولوژيك كاسته شده، 
بزرگ از متخصصين و كاركنان خود، روزمره توده مردم را بمباران 

دهند،  كنند و به عقايد و آگاهي مردم، شكلي بورژوائي مي ايدئولوژيك مي
با اين همه هنوز هم دستگاه ديني وظيفه خود را در خدمت نظم موجود به 

داري  صلت ارتجاعي جامعه سرمايهدهد و هر چه خ خوبي انجام مي
بورژوا، نقش و رسالت تاريخي خود را از دست داده،  هتر شده و طبق برجسته

مجددا بر نقش دستگاه روحانيت افزوده گرديده و شديدا توسط طبقه 
آور نخواهد بود، اگر امروزمثال در  شود. لذا تعجب حاكم تقويت و حمايت مي

از نمونه اياالت متحده آمريكا، نقش داري  يك جامعه پيشرفته سرمايه
مذهب و كليسا چنان برجسته باشد كه گاه حتا روساي جمهوري اين 

  هاي متعصب مذهبي از نمونه ريگان و بوش باشند.  كشور نيز آدم
اي را هم  دهند، عده در ميان اين گروه اجتماعي كه كار فكري انجام مي

صوصي نيستند، بلكه به بگير دولت يا موسسات خ ميتوان يافت كه حقوق
اصطالح حرفه آزاد دارند. اما اين مسئله تفاوتي در ماهيت قضيه ايجاد 

اي را انجام  شان، همان وظيفه ها نيز با توليدات فكري خصوصي كند. آن نمي
دهند كه برعهده كل اين گروه است. يك نويسنده، نقاش و هنرمند كه  مي

ته باشد كه در بازار به فروش بگير نيست، بايد توليدات فكري داش حقوق
آورد كه تامين كننده هرچه بهتر يك زندگي  بار  آمدي به رود و براي او در

اش باشد. در تمام كشورهاي  بيني منطبق با گروه اجتماعي و جهان
هاي فراواني مثال  توان نمونه تر آن، مي داري، به ويژه از نوع پيشرفته سرمايه

شان در بازار ريخته و فروش خوبي  ات خروارياز نويسندگاني ديد كه توليد
ترين ادبيات كه كارش خواب  ارزش ترين و بي هم دارند. اما از نمونه مبتذل

ترين نويسندگان اين جوامع نيز  ترين و سرشناس كردن مردم است. معروف
شان به جامعه و قدرت حاكم، از محدوده يك رآليسم  در بهترين حالت، نقد

  رود.  ميتر ن انتقادي فرا
داري، روشنفكران در همان حال كه  با اين همه، در تمام جوامع سرمايه

داري و تابع قدرت  به عنوان يك قشر اجتماعي در خدمت جامعه سرمايه
هاي عريض و طويلي هم دارند و خود را به اشكال مختلف  اند، ادعا حكم

ندارند. اين پ كاره جامعه مي وراي طبقات، نماينده منافع عموم مردم و همه
داري در مراكز  تر جامعه سرمايه هاي آگاه توهمات را امروزه، ايدئولوژيك

كنند و از آن وسيله ديگري براي  تحقيقاتي و دانشگاهي خود تئوريزه مي
گمراه كردن فكري توده مردم، اشاعه آگاهي كاذب و وارونه در ميان 

هاي شناخته  مونهسازند. ن كارگران و بالنتيجه تحكيم سلطه بورژوازي مي
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كه به ويژه در ربع آخر سده بيستم رواج يافتند،  ها تر اين تئوري شده
هاي جامعه فرا صنعتي، انفورماتيك، تمدن موج سوم بود كه با  تئوري

افزايش كميت گروه اجتماعي روشنفكران و اهميت يافتن بيشتر كار 
ق يافتند. تكنولوژيك اين دوران، رون –تجريدي در نتيجه تحوالت علمي 

داري در  ها نيز اين بود كه جامعه سرمايه پردازي محور تمام اين تئوري
است، ديگر،  هجريان تحوالتي كه پس از جنگ جهاني دوم از سر گذراند

داري به مفهومي كه تاكنون وجود داشت و ماركس قوانين اقتصادي  سرمايه
هاي  گسترش شركتو روند تحول آن را نشان داده بود، وجود ندارد، بلكه با 

داران از قدرت خلع شده و استثمار از ميان رفته است. ايضا  سهامي، سرمايه
برخالف نظر ماركس، طبقه كارگر هم قدرت را به دست نگرفت، بلكه اين 

ها  ها و تكنوكرات قدرت به دست نخبگان متخصص، مديران، بوروكرات
آنچه در واقعيت "ت: اش نوش افتاد. يا آنگونه كه آلوين تافلر در موج سوم

اتفاق افتاد اين بود كه نه مالكين و نه كارگران، هيچكدام به قدرت دست 
ي بودند كه چه در كشورهاي ننيافتند، بلكه اين انسجام دهندگا

داري و چه در كشورهاي سوسياليست، در راس قدرت قرار  سرمايه
كنار ها را  نيروي جديدي در صحنه ظاهر شد كه هر دوي آن" "گرفتند.

هاي قدرت، ابزار انسجام دهي را تصاحب كردند و به وسيله آن  زد. تكنسين
بعد  "كنترل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را در دست گرفتند.

هاي علمي و تكنولوژيك جديد، يك نظام  تحت تاثير پيشرفت"هم گويا 
ي در هاي فرامليت وفور و رفاه همگاني پديد آمد و جامعه همراه با شركت

ست كه همه در آن در كمال رفاه  حال گذار به يك جامعه ما بعد صنعتي
گردد و قدرت، در دست  برند، آزادي و برابري تلفيق مي به سر مي

   "كنند. هاي همگاني دفاع مي گيرد كه از منافع و خواست روشنفكراني قرار مي
داري، فالكت و  هاي عيني و سرسخت نظام سرمايه البته واقعيت

هايي كه هم اكنون تمام اين نظام را فرا گرفته است، چنان درسي به  رانبح
ها و  ها داد كه عجالتا صدايي از آن پردازان و خرافات آن اين نظريه

 شود. هايشان شنيده نمي تئوري
داري هم كه تضادها شفاف نيست و  تر سرمايه مانده در كشورهاي عقب 

عاها به اشكال ديگر و گاه همراه است، همين اد تر خرده بورژوازي گسترده
هايي از روشنفكران را هم ميتوان يافت كه  آيد. گروه گري پديد مي با انقالبي

كنند. اينان در گذشته يك  خود را ظاهرا ضد هر گونه قدرتي معرفي مي
دادند كه با  جريان مستقل از روشنفكران را به نام آنارشيست تشكيل مي

شان، از  ي، خودشان به همراه ادعاهاي نظريدار پيشرفت و توسعه سرمايه
  ميان رفتند و اكنون اثري در جامعه ندارند.

در هرحال، هر آنچه هم كه بر كميت روشنفكران در جامعه 
تري يافته باشند، در اين  كردهاي متنوع داري افزوده شد باشد و كار سرمايه

وه اجتماعي، آورد كه روشنفكران به عنوان يك گر واقعيت تغيري پديد نمي
هاست. در چارچوب  اند كه كار فكري حرفه آن طيفي از افراد تحصيلكرده
اي  داري وظايف معيني را برعهده دارند، نه طبقه تقسيم كار جامعه سرمايه

هستند، كه نقش و رسالت تاريخي برعهده داشته باشد، و نه كاركردي جز 
  اند. قدرت حاكمخدمت به نظم موجود و طبقه حاكم دارند. اينان تابع 

دار  روشنفكران گرچه در كل مالك وسايل توليد نيستند، سرمايه
ها نيروي كار خود را با سرمايه مبادله  نيستند، اما كارگر هم نيستند. آن

سازند، خدمتي را انجام  شوند و سرمايه را بارور نمي كنند، استثمار نمي نمي
ا به خود اختصاص دهند و در ازاي آن بخشي از محصول اجتماعي ر مي
در سيستم تقسيم  شان هاي اجتماعي متفاوب دهند. آنها به رغم منشاء مي

كار اجتماعي با كار فكري سر و كار دارند. لذا به لحاظ ماهيت و 
سازماندهي كارشان، شيوه اشتغال، سطح حقوق، آموزش و مزاياي 

ها  د. آناجتماعي و انفراد منشي مختص روشنفكران نيز از كارگران متفاوتن
دهند. به لحاظ  يك طبقه مستقل با منافع و اهداف مستقل را تشكيل نمي

بورژوازي را  بيني، خصوصيات تيپ خرده شرايط كار و زندگي، تفكر و جهان
اند. فعاليت  داري قرار گرفته دارند.  آنها بين دو طبقه اصلي جامعه سرمايه

ر خدمت آن قرار دارند. كند كه د اي تعيين مي اين گروه را منافع آن طبقه
سازند، نقش  آورده مي اينان از آنجايي كه نياز معين طبقه اصلي جامعه را بر

ها را به جامعه  هاي متعدي كه آن كنند. پيوند اجتماعي و سياسي كسب مي
ها را به  سازد، شرايط كار و زندگي غير پرولتري، آن موجود متصل مي
  آيند. بورژوازي از مي ورژوازي دردمت بدهد و عموما به خ بورژوازي پيوند مي

  
  

كند.  مزدي استفاده مي اي براي انقياد و سلطه بر كار ها به عنوان وسيله آن
بخش بزرگي از اينان در خدمت سازماندهي استثمار و اهداف و مقاصد 

  ايدئولوژيك و سياسي بورژوازي قرار دارند.
دانستيم، الزم  حال كه موقعيت، جايگاه و خصوصيات روشنفكران را

  ي مجزا اشاره كنم. دانم كه به چند نكته مي
بحث ما در اينجا نه بر سر فرد يا افراد روشنفكر، بلكه در مورد 

گرچه اين گروه مدافع نظام  .بود  روشنفكران به عنوان يك گروه اجتماعي
ست و تابع قدرت اقثصادي و سياسي  داري اجتماعي سرمايه –اقتصادي 

ي  هاي اجتماعي متفاوت، يا آگاهي و رابطه به علت منشاء بورژوازي، اما
توانند به  طبقه كارگر، عناصري از درون اين گروه مي معنوي نزديك با

قدرت  هسوسياليسم گرايش يابند و با پيوستن به مبارزه طبقه كارگر علي
هايي كه بورژوازي بر  حاكم  برخيزند. همچنين فشارها، موانع و محدوديت

نظير نويسندگان، قشر، هاي دروني اين  عاليت برخي از گروهسر راه ف
تواند عامل  آورد، مي هنرمندان، دانشمندان، معلمان و پژوهشگران پديد مي

روشنفكران به سوسياليسم و مبارزه با قدرت حاكم ديگري براي گرايش 
باشد. با اين وجود بايد گفت كه الاقل در مقطع كنوني تعداد اين افراد 

هاي انقالبي  هاي بسيار حاد و دوران محدودند. فقط در مقاطع بحرانبسيار 
تري از روشنفكران به صفوف طبقه كارگر عليه  هاي وسيع است كه بخش
  پيوندند. قدرت حاكم مي

آموزي براي ورود به گروه  در مورد دانشجويان كه در واقع دوره كار
هاي  جويان منشاءگذرانند، بايد گفت كه دانش اجتماعي روشنفكران را مي

هاي  ها از خانواده اي از آن اجتماعي متفاوتي دارند و گاه بخش قابل مالحظه
ها هنوز هيچ جايگاه معيني در سيستم  آيند. آن كارگر و زحمتكش مي

ها را به  هاي متعدد آن تقسيم كار جامعه موجود ندارند، هنوز وابستگي
تي تعهدي نسبت به نظم سيستم و قدرت موجود پيوند نداده است، به عبار
برند كه در قبال مسائل  موجود ندارند. در دوراني از زندگي خود به سر مي

اند و تشنه آگاهي و دانستن. از اين رو اغلب بر سر  پيرامون خود حساس
ها به  ترين آن شوند و آگاه مسائل مختلف با قدرت حاكم درگيري مي

ارگر عليه قدرت حاكم يابند و در صفوف طبقه ك سوسياليسم گرايش مي
دليل نيست كه همواره در تمام كشورها، از ميان  كنند. بي مبارزه مي

هاي اجتماعي خارج از طبقه كارگر، دانشجويان بيشترين گرايش را به  گروه
  اند. سوسياليسم و احزاب كارگري داشته

اي هم پيرامون معلمان بايد اشاره كرد. همانگونه كه بيش از اين  به نكته
دهند و  هايي هستند كه كار فكري انجام مي تيم، معلمان، در زمره گروهگف

ها يك كار مفيد  به گروه اجتماعي روشنفكران تعلق دارند. اين كه آن
دهند و گاه در دفاع از منافع صنفي خود اعتراضاتي  اجتماعي انجام مي

 ها عموما در كند. آن ها تغييري ايجاد نمي دارند، در خصلت طبقاتي آن
اند. نيروي كار خود را با سرمايه، يا  بگير دولت كشورهاي مختلف حقوق

كنند. لذا، ارزش اضافه توليد  تر بخش متغير سرمايه مبادله نمي دقيق
ساز نيستند، بلكه خدمتي را انجام  شوند و سرمايه كنند، استثمار نمي نمي
ني نيز بي گيرند. به لحاظ تفكر و جهان دهند و در ازاي آن حقوق مي مي

هاي  همان خصوصيات گروه اجتماعي يا قشر روشنفكر را دارند. اما اليه
اي دارند. از امتيازات و حقوق  پائيني اين گروه كه شرايط زندگي فقيرانه

شان بيشتر به طبقه كارگر است  هاي فوقاني برخوردار نيستند، گرايش اليه
  هاي حاكم. و عليه قدرت
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مردم كه در يك دوران معين در گروه هايي از  تواند گروه البته مي
اي  اجتماعي روشنفكران قرار داشته و كارشان فكري بود، در نتيجه مجموعه

 –از تغيرات به گروه اجتماعي ديگري منتقل شوند. در نتيجه انقالب علمي 
تكنولوژيك نيمه دوم قرن بيستم گروهي از مردمي كه سابق بر اين با كار 

ه مدار مستقيم توليد كشيده شدند، حقوق و فكري سر و كار داشتند، ب
شان را از دست دادند و به جزيي از طبقه كارگر تبديل  مزاياي پيشين

شدند. يا گروه وسيعي از كاركنان بخش خدمات بهداشتي در نتيجه 
داري،  ترين كشورهاي سرمايه هاي گسترده در پيشرفته خصوصي سازي

ساز شدند. اما  عنوان كارگر، سرمايهگروه اجتماعي خود را تغيير دادند و به 
شان نسبت  موضع ادر مورد معلمان اين مسئله هنوز صادق نيست. طبيعت

  ست كه به آن تعلق دارند. به قدرت حاكم، همان موضع گروه اجتماعي
اين نكته را هم بايد بيافزايم كه تمام بحث من در اين نوشته، يك پاسخ 

وشنفكر و قدرت است و نه مثال كلي، به سئوال كلي پيرامون رابطه ر
ي روشنفكران و قدرت حاكم در ايران. اگر قرار بود در اين رابطه  رابطه

بايستي شرايط مشخصي كه روشنفكران ايران  بحث شود، در آن صورت مي
  در آن قرار دارند، بررسي شود.

گروه اجتماعي روشنفكران، در تمام كشورهاي جهان خصوصيات 
داري دارا  كرد معيني در سيستم سرمايه و كار مشتركي دارند، وظيفه

ها نسبت به اين  گيري آن اند، اما موضع باشند و وابسته به قدرت حاكم مي
قدرت، تابع شرايط مشخص نيز هست. در ايران، قدرت حاكم كه تجسم آن 

بينيم، همراه با يك دولت مذهبي و  را در شكل جمهوري اسالمي مي
هايي از  ست. در اينجا حتا بخش قي عموميحقو ديكتاتوري عريان و بي

ست كه در  نمايندگان سياسي بورژوازي در اپوزيسيون قرار دارند. بديهي
چنين كشوري، اكثريت روشنفكران بايد مخالف قدرت حاكم باشند. گيريم 

طلب و گروهي ديگر انقالبي. به هرحال مواردي از نمونه  گروهي اصالح
نه كه در آغاز اين نوشته اشاره كردم، اگر در ايران استثنا هستند و همانگو

بود،  ايران به جاي جمهوري اسالمي، يك جمهوري پارلماني برقرارمي
روشنفكران تقريبا همان موضعي را نسبت به قدرت حاكم ميداشتند كه 
مثال روشنفكران اروپايي و آمريكايي. يعني تبعيت كامل از قدرت حاكم. 

را نيز بيش از اين نشان داديم. به همين   آنداليل طبقاتي و ايدئولوژيك 
علت نيز هست كه الاقل اكثريت روشنفكران حتا وقتي كه بورژوازي از 

كنند.  شود، به زحمت از قدرت پرولتري تبعيت مي قدرت به زير كشيده مي
خواهند روشنفكر باقي بمانند و از امتيازات  ها هنوز مي چرا كه آن

خواهد، بوروكراسي را  قدرت پرولتري مي شان برخوردار باشند. گذشته
شان حاكم گردند،  نيست و نابود كند، تا توده مردم، خودشان، بر سرنوشت

اند، اصال سيستم بوروكراتيك  شان بوروكرات روشنفكران اما بخش بزرگ
مراتب  هكنند، سلسل ها سازماندهي و هدايت مي داري را آن نظام سرمايه
هاي خوبي  باشند و حقوق زات متعدد برخوردارمياند، از امتيا دارند، رئيس
ست كه در قبال يك قدرت پرولتري مشكل پيدا  كنند. بديهي دريافت مي

  توانند موقعيت گذشته خود را حفظ كنند. كنند، چرا كه نمي مي
اجتماعي نوين بنا كند.  –خواهد يك نظم اقتصادي  قدرت پرولتري مي

ار فكري و يدي كه محصول جامعه در يك چنين نظامي بايد تضاد ميان ك
خواهد، روشنفكر باقي بماند،  ست از بين برود. روشنفكر اما مي طبقاتي

گرا باشد، لذا با تلفيق  عادت كرده است كه فقط به كار فكري بپردازد و فرد
هاي  كند. به رغم اين كه پيشرفت كار فكري و جسمي مشكل پيدا مي

كنولوژي و توليد در يكديگر انجاميده و علمي و تكنولوژيك، به ادغام علم، ت
نياز يك قدرت پرولتري در آينده به متخصصين بورژوا، بسيار كمتر از 
گذشته است، اما به هرحال، هر قدرت پرولتري عجالتا ناگزير است تا مدتي 

ها به سادگي  استفاده كند. اما بخش بزرگي از آن ناز همين متخصصي
ت پرولتري كار كنند و موقعيت ممتاز حاضر نيستند، با شرايط يك قدر

كنند. حاال هرچه  خود را از دست بدهند. با قدرت پرولتري مشكل پيدا مي
شما بگوئيد اين علم، دانش، تخصص بايد در خدمت، رفاه، آزادي، رهايي 

  كند. انسان قرار بگيرد، با حرف، پند و نصحيت چيزي تغيير نمي
ه چون روشنفكران در ميان دو بنابر اين، مسئله به اين شكل نيست ك

طبقه اصلي جامعه كنوني قرار گرفته، خود، طبقه مستقلي نيستند و 
توانند ايدئولوژي و سياست مستقل داشته باشند، در همه حال تابع  نمي

اند،  اند و بنابر اين به همان شكلي كه تابع قدرت بورژوازي قدرت حاكم

شكل به فرد و افراد روشنفكر بر توانند تابع قدرت پرولتري هم باشند. م مي
گردد. ممكن است افرادي از اين روشنفكران خدمات بزرگي هم به  نمي

ست كه  قدرت پرولتري بنمايند. مشكل در خصوصيات يك گروه اجتماعي
دهد. مشكل هم فقط در اين نيست كه حاال اين  روشنفكران را تشكيل مي

خصوصيات و مختصات اند كه با اين  داري روشنفكران جامعه سرمايه
شوند و اگر پرولتاريا روشنفكران خودش را داشته باشد، مشكل  مشخص مي

حل است. در هر كجا كه كار فكري و جسمي از يكديگر جدا باشند، مشكل 
تواند با ذات يك قدرت پرولتري و  ست. چرا كه اين تفكيك نمي در همانجا

وسيه پس از انقالب نظم سوسياليستي سازگاري داشته باشند. زماني در ر
سوسياليستي تصور بر اين بود كه اگر اين نظام، متخصصين وروشنفكراني 
با منشاء پرولتري داشته باشد، مشكالت حل خواهد شد. اما نظم 

تواند روشنفكر پرورش دهد، چرا كه روشنفكر مظهر  سوسياليستي نمي
رورش ست. لذا به جاي پ تقسيم كار طبقاتي و جدايي كار فكري و جسمي

هايي كه مظهر خالق تلفيق كار فكري و جسمي باشند و براين تضاد  انسان
هاي  فائق آمده باشند، روشنفكران پرولتري پرورش يافتند كه به بوروكرات

ها  خواهم انكار كنم كه در ميان آن اتحاد جماهير شوروي تبديل شدند. نمي
اما مسئله جامعه  اي هم بودند. نويسندگان، هنرمندان و دانشمندان برجسته

هاي برجسته، روشنفكران برجسته باشد.  تواند شخصيت سوسياليستي نمي
  داري هم وجود داشته و دارد. ها در جامعه سرمايه از اين نمونه

هاي  جاي پرداختن به اين مسئله در اين نوشته نيست كه حتا در تشكل
يز، چنين آورده است ن داري پديد كه طبقه كارگر در درون جامعه سرمايه

تواند در درون آنها ميان كار فكري و عملي وجود داشته باشد  تفكيكي نمي
و گروهي به نام روشنفكر و گروهي ديگر غير روشنفكر باشند. در مورد 
سنديكا و شورا مسئله به قدر كافي روشن است.  در حزب طبقاتي كارگران 

بپيوندند، چنين  هم كه روشنفكراني از جامعه سرمايه داري ميتوانند به آن
تقسيمي وجود ندارد. روشنفكري كه به يك حزب و سازمان كمونيست 

پيوندد، قراري نيست روشنفكر باقي بماند و صرفا كار فكري انجام دهد.  مي
يك چنين روشنفكري اولين كاري كه بايد بكند اين است كه خصايل خود 

، كمونيست باشد را تغيير دهد و ديگر روشنفكر نباشد، بلكه مثل همه اعضا
هاي مختلف عملي و نظري  و مثل هر عضو ديگر، وظايف حزبي را در عرصه

  تواما انجام بدهد. 
نمونه هاي برجسته آنهم ماركس، انگلس، لنين، روزالوكزامبورگ، 

  هاي بيشمار ديگرهستند.  كولنتاي و نمونه
 به بحث اصلي باز گرديم و آن را خالصه كنيم: روشنفكر به كسي اطالق

اي به نام روشنفكر  شود كه با كار فكري سرو كار دارد. سر منشاء پديده مي
گردد.  به جدايي كار فكري و جسمي، با پيدايش جامعه طبقاتي باز مي

دهند كه كارشان از همان  روشنفكران يك گروه اجتماعي را تشكيل مي
آغاز، انسجام بخشيدن به آگاهي طبقه مسلط و حاكم و انقياد معنوي 

ها در خدمت طبقه حاكم و قدرت  ستم بوده است. آن هاي تحت دهتو
ستم نيز آگاهي و فرهنگ خود را  اند. طبقات تحت فرمانروا و مسلط بوده

اند. اما آنها تا دوران  ها خدمت كرده داشته و روشنفكران محدودي كه به آن
اي نداشتند. بورژوازي به عنوان يك  پيدايش بورژوازي نقش قابل مالحظه

طبقه جديد در تاريخ نه فقط پيش از كسب قدرت توانست طيف وسيعي از 
شان تخريب تمام آگاهي و  ترين روشنفكران را پديد آورد كه وظيفه برجسته

هاي نظم فئودالي بود، بلكه به آگاهي طبقه جديد انسجام بخشيدند.  نهاد
و  جامعه بورژوايي كه يك شيوه توليد، همراه با يك تقسيم كار گسترده

كار فكري است كه  نپيچيده است، نيازمند يك ارتش گسترده از متخصصي
هاي مختلف اقتصادي  بتواند اين وظايف را تحت رهبري بورژوازي در عرصه

اجتماعي، سياسي و فرهنگي پيش ببرند. هرچه جامعه بورژوازي توسعه  –
يافت، هرچه تقسيم كار گسترش بيشتري يافت، و هرچه نقش بورژوازي در 

كردهاي گروه اجتماعي روشنفكران افزوده  تر شد، بر كميت و كار تاريخ زائد
دار وظايف متعدد براي رتق و فتق امور روزمره  شد. اينان نه فقط عهده

هاي مختلف هستند تا سيستم موجود حفظ  بورژوازي و سازماندهي عرصه
شود، بلكه يكي از وظايف مهم اين گروه به طور تخصصي، تالش مداوم 
براي حفظ سلطه آگاهي بورژوازي به عنوان آگاهي مسلط و انقياد فكري و 

ستم است، اين گروه اجتماعي حافظ نظم موجود  ايدئولوژيك ي طبقه تحت
 ست.    و تابع قدرت حاكم، قدرت بورژوازي
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  به سئواالت آرش ناصر كاخساز پاسخ  

 
 

سوال هاي ديگر  پاره اي از سوال ها تكراري است و بخودي خود در پاسخ
  ام. من از تكرار آن ها خودداري كرده به آن ها پاسخ داده شده  و

    
ابتدا بايد گفت روشنفكر تركيب دو واژه ي فكر و روشن نيست. همان 
گونه كه در پايين خواهيم ديد شماري از روشنفكران در حقيقت روشنفكر 

اخت از عقل نيستند. روشنفكر (انتلكتوال) آدمي است كه در تحليل و شن
خود بهره مي گيرد. يعني روشنفكري (انتلكتوآليته) مساوي است با 

 عقالنيت. 
تاكيد برعقل در هويت روشنفكر پي آمد واال و منزه و كامل دانستن عقل 
است. پس روشنفكر، كه عقل را منزه و غير قابل انتقاد مي داند از انتقاد به 

به كليت گرايي عقل تن خودش، كه حامل عقل است، ناتوان مي شود و 
مي دهد. عالقه ي روشنفكر به جامعه شناسي و هراس او از روانشناسي نيز 
از كليت گرايي عقل بر مي خيزد زيرا جامعه شناسي، دستكم در بررسي 
تحول اجتماعي، متعرض كليت گرايي عقل نمي شود؛ اما روانشناسي، كه 

  گرايي عقل پايان مي دهد.تفردها و جزئيت ها را مي كاود، به سلطه ي كليت 
گرايش روشنفكر به جامعه شناسي را در ستايش كالسيك ها (ماركس و 
ديگران) از بالزاك نيز مي توان ديد. بالزاك به تحوالت اجتماعي و 
ساختاري عالقمند بود و مسائل اخالقي را چونان پي آمدهاي اين تحوالت 

را با نام بورژوا، اشراف،  بررسي مي كرد. او آشكارا كاراكتر هاي رمان خود
حتا اشراف شهرستاني يا اشراف پاريسي مي شناساند. {چالش دروني ميان 
عشق و سنت كه در رمان زنبق دره به مرگ دردناك مادام دو مورسو مي 
انجامد و سازش ميان عشق و سنت در رمان آرزوهاي برباد رفته، جزئي از 

برعكس  "الزاك هستند.نقد تحول اجتماعي در نگرش جامعه شناختي ب
بالزاك، داستايوسكي روانشناسي و اخالق را در كاراكتر هاي خود بطور 
مستقل بررسي مي كند. به عنوان مثال تحوالت عاطفي و تنش ها و 
اغتشاش هاي روحي ميتياس يا گروشنكا در رمان برادران كارامازوف ريشه 

ي بافتي از رمان داستايفسكدر ژرفاي ناپيداي درون آن ها دارد.قه
       ي بافت ها يعني جزئي از يك واحد جامعه شناختي نيست.  مجموعه

    رويكرد به روانشناسي كه در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم آغاز مي شود در 
  دهه هاي پاياني قرن بيستم تكامل مي يابد و به چالش ايدئولوژيكي چونان

  عرصه ي اصلي مناسبات اجتماعي پايان مي دهد.
غييرات دروني و انديشه اي و نگرشي (تغييرات مذهبي و سياسي) خود ت

داستايفسكي نيز پي آمد تحول اجتماعي نبود. نقد روانشناسانه در واقع به 

نقد جامعه شناسانه ژرفا مي بخشد و با نقد جهان دروني فرد به بنياد 
  حسي انديشه ي آزاد مي رسد.

نيچه و سپس فرويد گشوده شد. نقد جهان دروني در آلمان با شوپنهاور، 
اين مسيرِ حركت روانشناسانه به موازات مسير ديگري تكامل يافت كه 

محور بود و مي توان آن را مسير هگليِ تكوين روشنفكري ناميد، و -عقل
ماركسيسم يكي از فرايند هاي آن است. اما جريان روانشناسانه و درون گرا 

  محور) هگلي قرار داشت.-يانِ غالب (عقلجرياني مغلوب بود و مورد بي مهري جر
در ميانه ي قرن گذشته، روشنفكران چپ متحول كه ماركسيسم را با 
تحليل هاي فرويديستي مي آميختند، توسط دستگاه تبليغاتي 
كومينفورمي منحرف شناخته شدند. چرا كه آن ها بكمك روانشناسي بر 

ايدئولوژيكي را مورد  تفسير لنين از ماركس مهر باطل زدند و كليت باوري
  ترديد قرار دادند. 

- روانشناختي (سوسيو-از اين زمان روشنفكر يك هستيِ جامعه
پسيكولوژيك) شد. و نتيجه ي اين تحول، شناخت آزادي و تقدم آن بر 

  باوري ها بود. -همه ي كليت
نقش روانشناسي در تحليل شخصيت و كيستي روشنفكر را من در 

متافيزيك، دموكراسي و "سال پيش با نام  نوشتاري كه حدود چهارده
منتشر شد، شرح داده ام. در آنجا نشان دادم كه چگونه  "جامعه ي مدني

متافيزيك كه در فلسفه به آساني قابل رد بود، در روانشناسي، يعني در 
روان فردي انسان غير قابل رد شد. و با اين تحول رسالت آتئيسم براي رد 

رك اين تحول، براي شناخت رابطه ي دموكراسي متافيزيك پايان يافت. د
  با متافيزيك در دوران ما اهميت پايه اي دارد.

محوري سبب مي شد كه روشنفكر از كاركرد آزاد جهان دروني اش -عقل
بهره ور نشود. اما عقل تنها در صورتي قابل اعتماد است كه زير كنترل و 

نمي تواند دريابد كه  هدايت تجربه ي آزاد فرد باشد. روشنفكر عقل گرا
آگوست رنوار به ياري حس و امپرسيون هاي دروني، بيشتر از بسياري از 
عقل گرايان در گسترش ايده ي آزادي موثر بود. پس روشنفكر بايد عقل 
خود را زير كنترل تجربه ي آزاد اش قراردهد. يعني به گفته ي پوپر آن را 

آزاد دروني و حسي، عقل گوهر انتقادي كند.  به بيان ديگر بدون تجربه ي 
  مشكوكي است و مي تواند از ايمان و خشونت سر در آورد.

  
 توان برشمرد:  هاي بارز روشنفكر را چنين مي برخي ويژگي

، طرفدار تغيير و داراي نگرش (استاتوكو) روشنفكر مخالف وضع موجود-1
ي زيبايي شناخترابطه ي روشنفكر با تغيير، رابطه اي  انتقادي است.

است؛ يعني به اصالحات برنامه اي معيني ( كه مصلحان اجتماعي را ارضاء 
  مي كند) محدود نمي ماند.

اين ويژگي را تنها تا برپايي انقالب مورد  "ان انقالبيروشنفكر"اما 
شوند. زيرا  نظرشان در خود دارند و پس از آن مدافع وضع موجود مي

كه به تثبيت نياز دارد و  ،يراش ديگر نه به تغي انقالب پس از مادي شدن
با مجازات مرگ به آن پاسخ چه بسا خواست تغيير حتا بزهي بزرگ است و 

  .شود داده مي
  روشنفكر  داراي خرد انتقادي و استدالل متغير است. -2
دهد. اما  روشنفكر به مسائل و رويدادها حساسيت نشان مي -3

اين حساسيت را هاي چپ و راست  ي ديكتاتوري روشنفكران زير سايه
ي كارورزان فكري در آمدند و تا مرز  ازدست دادند و كم كم به چهره

 رفتند.  ها پيش ستايش از ديكتاتوري
ويژگي ديگر روشنفكر، سانتيمانتاليسم روشنفكرانه است. يعني  -4

زودرنجي و حساسيت. روشنفكر هرچند از آزادي مخالف اش دفاع مي كند، 
آورد. اين نقطه ضعف آنجا كه به سازش نكردن  همزيستي با او را تاب نمي

با قدرت مي انجامد، نقطه قوت است . ترم مخالف سانتيمانتاليسم 
روشنفكرانه، كاريريسم سياسي و حزبي است. كه بتدريج سانتيمانتاليسم را 

  از بين مي برد ولي روشنفكر را شيفته ي قدرت تشكيالتي مي كند. 
مي توان و بايد با گسترش تماس با مردم و  سانتيمانتاليسم روشنفكرانه را
 جامعه متعادل و كم زيان كرد.

 دوران در روشنفكر روشنفكر در دفاع و مخالفت قاطع است. قاطعيت  -5
تاريخي معيني نقش پيشرو داشت اما اكنون ديگر نه تنها دفاع قاطع از 
حكومت استبدادي و اسالمي يك امر ارتجاعي است، دفاع صد در صد از 
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پيشرفته نيست زيرا اين همان  نيز يا هر ايدئولوژي ديگري  ماركسيسم 
 .عقل محوري است و تجربه آزاد را از كار مي اندازد

پايگاه اجتماعي روشنفكر چپ جنبش  -روشنفكر پايگاه اجتماعي دارد - 6
كارگري است. در روند مدرن شدن روشنفكر چپ، پايگاه اجتماعي او تا 

داري  شود. پايگاه اجتماعي روشنفكر راست سرمايه مياقشار مياني گسترده 
است و پايگاه اجتماعي روشنفكر مذهبي اقشار پائيني و مياني 

اقشار بورژوايي بورژوازي) است كه در روند مدرن شدن او به  (خورده
  يابد. گسترش مي

روشنفكر در حقيقت واسطه اي است ميان  - وساطت ايدئولوژيكي -7
ي اجتماعي و عقالني كه در ذهن دارد و براي تحقق مردم از سويي و طرح

آن مي كوشد. هدف وساطت او متقاعد كردن مردم به طرح اجتماعي و 
عقالني مورد نظر او است. اين وساطت ميان روشنفكران چپ و راست و 
مذهبي در جامعه ي استبدادي مشترك است. در جامعه ي دموكراتيك، 

به اين واسطگي سياسي و  اما، با گسترش مشاركت سياسي نياز
ايدئولوژيكي از بين مي رود. جايي كه مردم بطور مستقيم سرنوشت خود را 
در حوزه هاي انتخاباتي رقم مي زنند، وساطت روشنفكرانه زمينه ي مادي 
خود را از دست مي دهد. پس اين نقش واسطگي ريشه در مناسبات غير 

پرچمداران آن  دموكراتيك دارد. با اين ترتيب سوسياليسمي كه
روشنفكران باواسطه باشند، يك سوسياليسم دموكراتيك نخواهد بود. 
سوسياليسم دموكراتيك از درون جامعه ي استبدادي نمي جوشد اين يك 
قانون تجربه شده و غير قابل ترديد است. زمينه ي رشد سوسياليسم 
ن دموكراتيك همان دموكراسي بورژوايي است. و نفهميدن اين قانون مدر

تحول اجتماعي است كه مبارزه ي ضدامپرياليستي را سطحي و قشري و 
  ايماني (دينخويانه) مي كند.

  
 پاسخ سوال دوم

نقش روشنفكر، روشنگري است. يعني نقش روشنفكر، دادن و رساندن 
آگاهي است. همان گونه كه يورگن هابرماس مي گويد نقش روشنفكر و 

ا نقش روشنفكر تغيير كرد و با تكوين روشنگر در آغاز يگانه بود. بعدها ام
قشر بندي طبقاتي، روشنفكر بيشتر متمايل به رساندن آگاهي در چارچوب 

شد. اين  "هويت گروهي"معيني شد. يعني عامل رساندن آگاهي بر اساس 
نقش در آغاز با رساندن آگاهي هاي عام روشنگرانه تعارضي نداشت. زيرا 

بود به آزادي هاي عمومي نيز احتياج كسي كه رساننده ي آگاهي طبقاتي 
داشت و بر بستر و زمينه ي آن به شكوفايي مي رسيد. پس آن را نفي نمي 
كرد. بعدها اما آگاهي هويتي با آگاهي همگاني و عام متعارض شد. براي 
نشاندادن تعارض آگاهي طبقاتي با آگاهي هاي عمومي نگاه كنيم به آگاهي 

ي بيست و پس از آن. كه از سويي به رشد رساني هاي حزب توده در دهه 
آگاهي مي پرداخت و رشد قابل توجهي به ذهنيت كارگران و جوانان 
بخشيد، از سوي ديگر اما زمينه ي انديشه ي آزاد را در كل جامعه به سهم 

  خود از بين برد و ضربه ي مهلكي به سوسياليسم زد.
حزب توده چون با نتيجه اي كه از اين تجربه مي آموزيم اين است كه 

روند امبورژوازه شدن در جامعه موافق نبود، با آزادي هاي ليبرالي مخالفت 
مي كرد. برعكس در دوره ي ديكتاتوري پهلوي ها باوجود اين كه آزادي 
هاي سياسي سركوب مي شد، اما چون جامعه در حال بورژوايي شدن بود، 

  آگاهي عليه ديكتاتوري نيز رشد مي كرد. 
هي و سوسياليسم پي آمد تكامل روند امبورژوازه شدن در جامعه آزاديخوا

است. اهميت روند بورژوايي شدن جامعه براي روشنفكر به اندازه اي است 
كه روشنفكر جامعه ي عقب مانده از نظر اخالق و آداب اجتماعي عقب 
مانده است. از لحاظ رشد عقالنيت و آداب اجتماعي ميان بورژوازي و 

زني  "آنت"فاوتي وجود ندارد. در جان شيفته ي رومن روالن سوسياليسم ت
كه يك تيپ خرده  "سيلوي"سوسياليست است كه برعكس خواهرش 

بورژوايي دارد، آشكارا از روند عقالني و آداب بورژوايي عبور كرده است و از 
  آن بهره گرفته است.

قش روشنفكري كه با روند بورژوايي شدن مخالف است، آيا مي تواند ن
 آگاهي رساني داشته باشد؟ آيا يك متعصب به دين يا يك فاناتيك
ايدئولوژيك مي تواند نقش آگاهي رساننده داشته باشد؟ چنين تصوري 
ريشه در نظرهاي آل احمد در كتاب در خدمت و خيانت روشنفكران دارد. 

آل احمد خود از تحليل هاي تنگ نظرانه ي ميم الم ايراني تاثير گرفته 
ادبياتي كه فناتيك چپ را روشنفكر مي داند. آل احمد به اين قياس بود، 

در غلطيد كه اگر آن يكي روشنفكر است چرا اين يكي نباشد؟ مي توان 
پرسيد آدم درس خوانده اي كه فعاليت ذهني دارد و از عقل و علم هم 
دفاع مي كند، چگونه مي تواند روشنفكر نباشد؟! اما پرسش ديگر اين است 

ين آدمي اگر به سركوب مخالف باور داشته باشد آيا بازهم روشنفكر كه چن
است؟ البته چنين كسي از ابزار عقل استفاده مي كند ولي در جهتي خالف 
روشنگري و آزاديخواهي كه در ذات مفهوم روشنفكر نهفته است. روشنفكر 
دانستن چنين آدمي به آنجا راه مي برد كه روحاني نيز روشنفكر دانسته 
شود. آنچنان كه آل احمد تصور مي كرد. آل احمد از فناتيزم چپ كمك 

بدون اين كه مي گيرد تا فناتيزم مذهبي را به مقام روشنفكر ارتقاء دهد، 
به تفاوت هاي جامعه شناختي بين روحانيت به مثابه قشر و روشنفكر به 

  مثابه قشر توجه كند:
رشي) است. لباس متحد قشر روحانيت مبتني بر سلسله مراتب (هيرا  -1

  الشكل و وابسته بودن به مكان عبادي از شناسه هاي آن است. 
روحانيت شغل است و جنبه ي معاشي نيز دارد، همراه با گسترش  -2

 سرمايه داري، روحانيان كارمندان اداري تشكيالت ديني مي شوند. 
 "شرق"روحانيت يك قدرت تشكيالتي است كه مي تواند روحانيان را از  -3

 اخراج، يعني خلع لباس كند. 
هدف اين قشر البته در حد امكان و به تناسب زمان و شرايط، تبديل  -4

متافيزيك عام (انتولوژي) به متافيزيك خاص (متافيزيك در خدمت 
تشكيالت ديني) است. و اين درست همان هدفي است كه آماج انتقاد 

  روشنفكران است.
ا بسياري از ويژگي هاي روشنفكران را در اروپا البته تئولوژيست ه -5

دارند. تئولوژيست اما روحاني نيست و اين كه گاه در زبان فارسي آن را 
معادل فقيه دانسته اند، نادرست است. فقيه، روحاني و در عين حال حقوق 
دان ديني است؛ در حالي كه تئولوژيست بيشتر فيلسوف است تا حقوقدان. 

ستي كه مانند دكتر شريعتي و دكتر سروش در ايران نادر است تئولوژي
  روحاني نباشد. 

  پاسخ سوال سوم و چهارم

قدرت را توانايي در تاثير گذاشتن بر رفتار ديگران و يا تغيير دادن رفتار 
يا نظر ديگران تعريف كرده اند. قدرت به اين تعبير بيش از هر جاي ديگر 

  در روشنفكر متجلي است. 
اي ايجاد جامعه ي مدني ضروري مي داند. تئوري قدرت، قدرت را بر

جامعه ي مدني با به رسميت شناختن رابطه ي بااليي ها با پاييني ها 
ايجاد مي شود. بدون قدرت نميتوان امنيت مالكيت را تضمين كرد. اولين 
كساني كه تئوري قدرت را در عمل طرح كردند در واقع اولين روشنفكران 

  تاريخ بودند. 
قدرت و مالكيت دو نهاد در هم تنيده اند كه نقش مهمي در با اين ترتيب 

پيشرفت تاريخ داشته اند. زيرا اين دو نهاد خالق جامعه ي مدني اند. پيش 
از آن نه جامعه ي مدني، كه وضع طبيعي وجود داشته است. در وضع 
طبيعي هرچند قدرت وجود دارد ولي قدرت انساني وجود ندارد. ارسطو مي 

ودن طبيعت انسان است .پس انسان پيش از جامعه ي مدني گويد: مدني ب
قابل تصور نيست. افالطون براين باور بود كه متافيزيك طبيعت انسان است 
اما انسان نخست واقعيت را تجربه كرده است و سپس به انتزاع متافيزيك 
دست يافته است. يعني حركت از ساده به پيچيده است و روشن است كه 

  يك روند پيچيده ي ذهني است.  انتزاع زاده ي
در دوران جديد دگر باره اين روشنفكران بودند كه به تئوري قدت تكامل 
بخشيدند. و گفتند وظيفه ي قدرت سياسي نه دفاع مطلق از مالكيت كه 
نظارت بر مالكيت و كنترل آن است. با اين تئوري قدرت سياسي را زير 

رويي -در- شود. بدينگونه يك روفشار قرار دادند تا مشروط و دموكراتيك 
تاريخي ميان روشنفكران و دولت بوجود آمد. پس از اين ما با دو قدرت 
مواجه ايم: قدرت روشنفكران و دولت سياسي؛ يعني قدرت اپوزيسيون و 

  قدرت حاكم.
در اين مرحله مبارزه ي روشنفكران با قدرت حاكم مطلق است اما با 

روشنفكران با قدرت سياسي نسبي مي  گسترش نظام پلوراليستي مبارزه ي
شود. يعني آنتقاد بجاي مبارزه عمده مي شود زيرا دولت سياسي جزئي از 
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نظام پلوراليستي است كه روشنفكران در بوجود آوردن آن سهم موثري 
داشته اند. يعني قدرت سياسي با پلوراليسم مشروع مي شود پس قدرت 

يل مي شود. اما روشنفكران رزمنده ي روشنفكر به قدرت انتقادي تبد
ايدئولوژيك از پذيرفتن اين تحول سرباز مي زنند و همچنان بر قدرت 
رزمنده ي خود پا مي فشارند و در مقابل، روشنفكران تكنوكرات با نفي 

  انتقاد، قدرت دگرگونه سازِ روشنفكري را نفي مي كنند. 
درت در نظام پلوراليستي قدرت منحصر به دولت نيست. در كنار ق

سياسي از قدرت فرهنگي، قدرت ادبيات و از سوي ديگر قدرت گروه هاي 
  فشار، مي توان سخن گفت. 

روشنفكران از نظام پلوراليستي، كه شكوفايي خود را مديون آن مي 
دانند، حمايت مي كنند. اين در عين حال به معناي حمايت از قدرت حاكم 

اتيك غير طبيعي نيست. نيز هست. پس حمايت روشنفكران از دولت دموكر
روشنفكران حمايت خود را به دو صورت از نظام دموكراتيك نشان مي 
دهند. از كل نظام پلوراليستي يعني از دولت پلوراليستي در مجموع دفاع 
مي كنند.(حمايت عام) و حمايت از احزاب مترقي تر نظام يعني حمايت 

  مانند حمايت هاينريش بول از ويلي برانت. -خاص 
شنفكر با رفتن به درون قدرت دولتي، كه عالي ترين شكل قدرت رو

سياسي است، تكنوكرات مي شود و روشنفكري او در سايه قرار مي گيرد و 
   فرعي مي شود. در چنين صورتي معموال مردم او را به صفت اخيرش مي شناسند.

روشنفكري كه به تشكيالت ايدئولوژيك در جامعه ي استبدادي وارد مي 
نيز به يك پراتيسين تشكيالتي تبديل مي شود. چون يك عقل شود 

منفصل، كه حامل قدرت تشكيالتي است، بر تشكل ايدئولوژيك حكومت 
مي كند. زير سايه ي اين خرد منفصل روشنفكر عقالنيت مستقل خود را از 
دست مي دهد. اين تجربه ي تلخ را هنگامي بهتر مي شناسيم كه مي 

انست حتا در يك حزب مدرن سوسيال دموكراتيك بينيم گونتر گراس نتو
  باقي بماند و از آن كناره گيري كرد.

برخورد منفي با قدرت، با نقد اثباتي قدرت متفاوت است. قدرت را بايد 
به انتقاد كشيد و نبايد از آن چون شر مطلقي دوري گزيد. نقد قدرت بدون 

از خويش آگاهي قدرت ناممكن است. روشنفكران اگر به قدرت دگرگونه س
  داشته باشند با قدرت برخورد عارفانه نمي كنند.

  
  پاسخ سوال پنجم

بر آميزه اي از اخالق   "مشروعيت"در گذشته درك بيشتر روشنفكران از 
كه پلوراليستي  -و اقتصاد اجتماعي مبتني بود و شكل سياسي حكومت 

ز نقشي در اين ميان بازي نمي كرد. دريافت ا - است يا استبدادي
مشروعيت دريافتي مذهبي بود و با قانونيت همخواني نداشت. براي نمونه 
تصور مي شد كه دولت سوسياليستي مصداق مشروعيت، و دموكراسي 
بورژوايي مصداق قانونيت است. و اينگونه بين اين دو مفهوم  ناهمخواني 

  ساختگي بوجود مي آمد.
عيت و قانونيت به با رشد روز افزون ايده ي دموكراسي دو مفهوم مشرو

يكديگر نزديك شده و در هم تنيده شده اند. هنگامي كه در شرايط آزاد، 
مردمي آگاهانه در انتخابات شركت مي كنند تا سرنوشت خود را رقم بزنند 
و به شيوه ي تقسيم منافع و در آمدهاي ملي ميان خود راي بدهند، 

مي دهند، يعني قانونيت همان مشروعيت است. وقتي مردم به چيزي راي 
بر سر آن وفاق كرده اند. و حكومتي كه مسئول اين وفاق است همزمان 
مشروع و قانوني است. به همين سبب است كه نمي توان دولت ديكتاتوري 
سوسياليستي را دولتي مشروع بحساب آورد. در مقابل، دولتي كه مبتني بر 

روع است. آزادي سرمايه داري است اگر دولتي پلوراليستي باشد، مش
سوسياليسم دموكراتيك بايد از تجربه ي دموكراسي پلوراليستي نحوه ي 

  مشروعيت بخشيدن به قدرت خود را بياموزد. 
  

  پاسخ سوال ششم 

روشنفكر مفهوم منزهي نيست. روشنفكر مي تواند چپ، راست، مذهبي، 
تكنوكرات و يا حكومتي باشد. روشنفكري كه با قدرت دولتي يا تشكيالتي 

اهي مي كند، روشنفكر دولتي يا تشكيالتي ناميده مي شود. با هر همر
روشنفكري هم كه به قدرت نزديك مي شود نمي توان برخورد منفي كرد. 

  حكومت ها گاه كوشيده اند از روشنفكران برجسته سود جويند، بدون اين 

  

  
  

كه بتوانند شخصيت شان را تخريب كنند. دكتر خانلري كه در آغاز دهه 
هل به وزارت منصوب شد، توانست خود را از آلودگي هاي مرسوم ي چ

سياسي بدور نگهدارد. دانشجويان وابسته به جبهه ي ملي دوم در آن زمان 
به پذيرش پست دولتي از سوي ايشان، با رعايت ادب و احترام، انتقاد 

او را در نشريه ي پيام دانشجو به  "عقاب"كردند و شعر بلند و پر معناي 
  رساندند. چاپ 

در دادن صفت تكنوكرات به روشنفكراني كه به قدرت نزديك مي شوند، 
  بايد ديد وابستگي به حكومت تا چه حد جزء شخصيت او شده است. 

فرانسيس بيكن كه راه دانش مدرن و انتقادي به منطق سنتي (ارسطوئي) 
د را گشود خزانه دار شاه بود و به اتهام سوء استفاده ي مالي زير پيگر

قانوني نيز قرار گرفت. ولي انديشمندي او بر اين پست هاي حكومتي او 
سايه مي افكند. امير عباس هويدا اما روشنفكري بود كه وجه عمده ي 

  كاركتر او كارير سياسي و پست حكومتي بود.
  

  پاسخ سوال هفتم

روشنفكران هماره مي توانند مستقل بمانند. يورگن هابرماس، 
ر گراس و صدها مورد، ديگر شاهد هاي صادق اين معنا ريچاردرورتي، گونت

  هستند. 
در ايران بايد مسئله را بيشتر شكافت تا مفهوم روشنفكر مستقل بر بستر 

  تاريخ ملي ما روشني يابد. 
روشنفكران مستقل، روشنفكراني هستند كه منافع انساني، فوق طبقاتي و 

دارند. استقالل، از  ملي را، بر منافع طبقاتي يا گروهي خود مقدم مي
وابسته نبودن به حكومت، وابسته نبودن به عقل منفصل ( يعني ايدئولوژي) 

  و قرار نگرفتن در برابر منافع ملي شكل مي گيرد. 
سه گروه روشنفكر مستقل در ايران وجود  42تا پيش از پانزده خرداد 

داشت: روشنفكران مستقل سياسي، روشنفكران مستقل غير سياسي و 
  نفكران مستقل مذهبي. روش

نمونه ي گروه اول را روشنفكران جنبش ملي . مانند دكتر صديقي و  
روشنفكران جنبش مدرن سوسيال دموكراتيك مانند خليل ملكي، تشكيل 

  مي دادند. 
روشنفكران مستقل غير سياسي، وابستگي به حكومت را مغاير شخصيت 

دي را در اطاق كار خود خود مي دانستند. دكتر محمد معين، كه تصوير گان
نصب كرده بود (چون نمي توانست تصوير مصدق را نصب كند)، دكتر علي 
اكبر سياسي، دكتر موسي عميد رئيس دانشكده ي حقوق، نمونه ي اين 

  گروه هستند. 
از مهندس بازرگان و همفكرانش نيز بايد به عنوان نمونه ي گروه سوم ياد 

ن جنبش ملي و سوسيال دموكراتيك از كرد. پس از پانزده خرداد روشنفكرا
صحنه ي فعاليت روشنفكري بيرون رانده شدند. همزمان، چشم انداز رشد 
روشنفكران مستقل غير سياسي بسته شد. دخالت شاه در تصميمات 
شوراي دانشگاه فزوني گرفت و از انتخاب روشنفكران مستقل به رياست 

ري شد. و حركت براي دانشگاه و دانشكده ها و پست هاي كليدي جلوگي
وابسته كردن آشكار روشنفكران گسترش يافت. از جمله با دخالت شاه از 
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انتساب دكتر موسي عميد به سمت رياست دانشگاه جلوگيري بعمل آمد. 
گرايش مستقل مذهبي نيز در روند تكامل انقالب ديني به روشنفكر 

وابستگي  ايدئولوژيك ديني تبديل شد يعني وابستگي عقلي پيدا كرد و
  عقلي، به تعبير كانت ناقض استقالل است.

در نتيجه ي متمركز شدن قدرت سياسي در دست شاه و از ميان رفتن 
امكان رشد روشنفكران مستقل غير سياسي بود كه در آغاز دهه ي چهل 
قشر روشنفكري مستقل راديكاليزه شد و يك قشر از روشنفكران چپ 

از پيشگامان بحق اين جنبش چپ  مستقل بوجود آمد. احمد شاملو يكي
  مستقل بود. او در شعري كه به ايران درودي تقديم كرد، چپ ايدئولوژيك 

را آشكارا به انتقاد گرفت و چشم اسفنديار اين جنبش را نشان داد. جنبش 
چپ مستقل اين دهه يك جنبش مدرن انتقادي بود، جنبشي كه ناديده 

  بخشيد.  گرفتن گوهر شريف آزادي را بر خود نمي
تجربه چپ مستقل نشان داد كه دوران روشنفكران مستقل بسر نرسيده 

  است و روشنفكر چپ نيز مي تواند مستقل باشد. 
  

  پاسخ سوال نهم

روشنفكران پيشقراول بورژوازي و حامل عقالنيت آن بودند. اين عقالنيت، 
ت كه روشنفكران و بوژوازي را مشترك مي كرد، بعدها دوگونه شد: عقالني

 افالطوني شبيه بود يعني بدنبال  "معقولِ"روشنفكران كه به عقالنيت
مسائل انتزاعي، همچون عدالت، بود و عقالنيت بورژوازي كه به عقالنيت 

  ارسطويي شبيه بود. "محسوسِ"
افالطوني و  "معقول"تمامي سده هاي مياني صحنه ي مبارزه ميان 

افالطوني و پيروزي ارسطوئي بود با عقب نشيني انتزاع  "محسوس"
ارسطويي بود كه عصر جديد به هستي آمد. اين جا خاستگاه  "محسوس"

انديشه ي دموكراسي است، بر زمينه ي انديشه ي افالطون نمي توانست 
دموكراسي به هستي بيايد، حال آن كه بر زمينه ي فلسفه ي ارسطو است 

  ته شود.كه نظريه ي مشروطه ي مبتني بر قانون اساسي مي تواند ساخ
با پيشرفت تمدن و تكنولوژي ديگر نتوانست در برابر  "معقول"اتوپياي 
مقاومت كند و ناچار به واقعيت تسليم شد. و اين،  "محسوس"عقالنيت 

ريشه ي عقب نشيني روشنفكران در برابر سرمايه داري بود. يعني ضعف 
  دروني آنان بود كه آنان را به سرمايه داري جذب كرد.

در ايران مبارزه ي ميان دو جناح اسالمي مبارزه اي است ميان اكنون نيز 
معقول افالطوني و محسوس ارسطوئي. جدالِ ميان خدايي منتقم و بي 
ترحم، كه همه ي كارها به اراده ي اوست با خدائي مشروطه طلب. پس 
عصر جديد ايران نيز نتيجه و ميوه ي اين جدال خواهد بود و نبايد به آن 

  كم بها داد.
  

  پاسخ سوال دوازدهم

گروه هاي اپوزيسيون نيز خود سازو كارهاي قدرت را بوجود مي آورند و 
در ذات اين امر ايرادي نيست. حتا بايد چنين باشد. بايد ديد از چه زاويه 
اي به قدرت نگريسته مي شود. قدرت به معناي رايج البته دام مهلكي 

ي توانند با مخالفين آزادي خواهد بود ولي آزادانديشان هم بدون قدرت نم
رو شوند. گيرم كه كيفيت و نوع قدرت متفاوت است. حتا ادبيات - در-رو

قدرت بزرگي است كه بايد به درستي از آن استفاده شود. ادبيات آزاديخواه 
از مشروعيت حقوقيِ قدرت سياسي ( يعني از دموكراسي) دفاع مي كند و 

  آن جلوگيري مي كند. همزمان، با ابزار انتقاد از ايستا شدن
  

  پاسخ سوال هاي سيزدهم و چهاردهم

روشنفكران آزاديخواه در برخورد با جمهوري اسالمي و با قدرت هاي 
جهاني از روش شناسي يگانه اي سود مي جويند. استقالل براي روشنفكر 
آزاديخواه داراي سه بعد است. در رابطه با جمهوري اسالمي بعد ملي و بعد 

اهميت بيشتر دارد و در رابطه با قدرت هاي جهاني بعد  عقلي استقالل
سياسي، ملي و ايدئولوژيك تواما اهميت دارند. استقالل سياسي از دولت 

  هاي غربي برزمينه ي اتحاد مدرنيته اي با جوامع غربي عمل مي كند.

 2009بيست و ششم ژوئن 
*  

  

  

 بازانديشي نقش روشنفكران

         *در بافت مناسبات قدرت 

  

  

  

  *  *ي خئورخه رِيِسنوشته   

  ي آزاد و تلخيص: اصغر سروري   ترجمه  

  
اين مقاله تأملي است كوتاه در خصوص نقش روشنفكران آمريكاي التين    

در بافت كنوني مناسبات قدرت. اين تأمل در پرتو 1هاو توليدات فرهنگي آن
گراي و نيچه)، فيلسوف ساختارشكن 1926ـ  1988ي ميشل فوكو (انديشه

 60آميز و انقالبي  ي اعتراضاي كه در دههگيرد. انديشهفرانسوي انجام مي
  ام.قرن گذشته اوج گرفته و من آن را جاي ديگري بررسي كرده

-كه بخواهم وصف كاملي از اين انديشه به دست دهم، نخست بهآنبي
 كوتاهي به بررسي نقش روشنفكر در بافت ايدئولوژيك مدرن و سپس

- پردازم و در پايان نظر خود را بيان ميمدرن ميشرايط نواستعماري پست
  كنم.

  
  نقش روشنفكر در بافت ايدئولوژيك مدرن    

ي عام در شرايط مدرن است و نقش وي دهندهروشنفكر نماينده و آگاهي  
المعارف در دوران روشنگري دانست. فوكو با را بايد متاثر از اصحاب دائره

گويد كه اين روشنفكر ماركسيت خود را روشن به ژان پل ساتر مياي اشاره
-ها ( تودهاش آگاهي دادن به تودهدانست كه رسالتهمانند پيامبري مي

صدايي كه هنوز قدرت ندارند) بود، خود را صاحب آگاهي راستين هاي بي
دانست و دانش يا حقيقتي آورد) مي(در مورد معضالتي كه قدرت به بار مي

دهد كه از اين لحاظ، اين روشنفكر كرد. فوكو ادامه ميم را حمل ميعا
ها بودن، كه [سارتر] اعتقاد داشت كه نقش وي نه تنها سخنگوي توده
ديد كه بتواند مشاور آنان بودن نيز هست. سارتر در خود اين توانائي را مي

ازها و منافع ها بگويد چه بايد بكنند و نيها را تغيير دهد، به آنآگاهي توده
بندي كند؛ نيازها و منافعي كه تنها روزي تامين خواهند شد، ها را جمعآن
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ها به آگاهي راستين دست يابند. باري، اين روشنفكر، در مقام يك كه توده
هايي كه متخصص دانش عملي، رهبري خود را در راستاي منافع توده

كند، اعمال مي پنداشت كه نمايندگي ميكرد يا ميشان مينمايندگي
  2كرد.

ي اين نوع روشنفكرعام و نقش وي همان چيزي است كه به گفته   
ي گواتمااليي شبيه نوع و نقش روشنفكران ، نويسنده»آرتورو آرياس«

- با بررسي برخي از چشمگيرترين ويژ» آرياس«درآمريكاي مركزي است. 
يك )، كه در مقام 1940ـ  1990» (ماريو پايه راس«هاي نقش گي

ي بارز تضادهاي نويس)گواتمااليي، نمونهنويسنده (شاعر و قصه - انقالبي
تا  1955هاي رزمندگان آمريكاي مركزي در سال -وجودي نويسندگان

گويد: روشنفكران چپگراي آمريكاي مركزي با چنين مي 3است، 1985
 المعارف روشنفكري و با دركيالهام از مفاهيم يا انديشه هاي اصحاب دائره

ي خويش تصور هاي قبيلهخود را چونان شمن» ماياها«رمانتيك از فرهنگ 
رفت و از جانب ها، روشنفكر نوعي هاتف به شمار ميكردند. از نظر آنمي

رسد، از جانب آنان كه  صدايي ها نميبسياراني كه صدايشان به گوش
نگام ها از هنگام استقالل آمريكاي التين تا هگفت. آنندارند، سخن مي

پرستانه و  اجتماعي ، كاركرد خود را ميهن80ي هاي انقالبي دههجنگ
دانستند. بر مبناي اين كاركرد، روشنفكر ـ نويسنده بار مردم را بر دوش مي
دانست مردم نوشت، زيرا كه ميها نميكشيد. وي براي تغيير آگاهي آنمي

ي ي ايجاد حافظههاي او نيستند. بر عكس، وي براقادر به خواندن نوشته
نوشت. وي با آگاهي به نيروي اخالقي اين عمل، براي ها ميجمعي آن

هاي مسلط و به منظور اعمال يك هاي ذهني بخشدگرگون كردن ساختار
- هژموني فرهنگي نوين كه بايد به ايجاد دگرگوني در جامعه و دولت مي

  نوشت.انجاميد، مطلب مي
نوع درك از نقش روشنفكر معناي دهد كه اين ادامه مي» آرياس«   

اش اين بود كه فرجام اكثريت بزرگ روشنفكران مرگ در زندان يا ضمني
بود و تفاوت روشنفكر و سياستمدار، شاعر و چريك يا فعاليت  4تبعيد

ها رفت. از آن باالتر، پراتيك مشخص آنانقالبي و فعاليت هنري از ميان مي
شبيه بود، » سارتر«تعهد مورد نظر در مقام روشنفكر به عمل روشنفكر م
كوشيد توليد فرهنگ در درون يك كه در يك چارچوب ماركسيستي مي

پارادايم انقالبي نوين را از طريق پراتيك خاص خود سيستماتيك كند، نه 
  از طريق باز انديشي در خود.

نامد، بلكه خود اين ها نه تنها اين نوع روشنفكري را عام ميفوكو بعد   
ي وي ماركسيستي را نقد و رد مي كند. به عقيده -م و نقش سارتريمفهو

فرض اين مفهوم اين است كه قدرت امري ذاتي است نه اعتباري، يعني 
گذارد كه قدرت چيزي در خود است كه فقط دستگاه فرض را بر اين مي

اي دولت و قدرت قانوني آن را اعمال مي كند، به جاي آنكه قدرت را شبكه
-سوژه و در كل شبكه -هاي پنهان ببيند كه در سطح سوژه قدرت از خرده

دستي و اي مبتني بر همي اجتماعي جاري است و با دانش رابطه
  5مشروعيت بخشي متقابل دارد.

ي فوكو، قبول يكي و فراموش كردن ديگري معنايش آن است به عقيده  
ون با فرض اين انگار است. ساده انگار است، چكه روشنفكر عام آدمي ساده
توان آن را تصاحب كرد و اين فقط دولت و كه دولت چيزي است كه مي

- ي حاكم است كه قدرت را عليه سوژه به كار مي گيرد، چنين ميطبقه
هاي كهنه را در هم شكست و پندارد كه كافي است كه ساختار

 ها برپا ساخت. حالي آنساختارهايي نوين با كاركردهاي جديد بر خرابه
چنان همان كند كه اين ساختارهاي جديد، همكه فراموش ميآن

ساختارهاي قديم اند. زيرا غير ممكن است بتوان يك ابزار قدرت بورژوايي 
هاي انقالبي به كار دستگاه دولت) در جهت هدف -(ساختار هاي كهن

ويژه هنگامي كه اين ابزار  كه در نظام قدرت گرفتار آمد؛ بهآنگرفت، بي
كوشد ايدئولوژي هاي متخاصمِ البي نيست. چنين روشنفكري ميانق

هم در مورد   سو كند. هم در مورد نيتبورژووايي و ماركسيستي را هم
ي چنين روشنفكري بايد تعبير هم نقش ميانجيگرانه» آگاهي راستين«
  را به كار برد.» هرمنوتيك بدگماني«

 - نقش سارتري از سوي ديگر، فوكو معتقد است كه مفهوم و   
ماركسيستي روشنفكر ناسازگار اند. در اين حالت روشنفكر خود را صاحب 

طور غير مستقيم سلسله مراتبي داند و بهي راستين و جهانشمول ميآگاهي

گذارد كه از باالترين آگاهي و دانش، از آگاهي و دانايي را به نمايش مي
آلودترين ترين و مهايينشود و به پيعني دانش و آگاهي روشنفكر آغاز مي

رسد. بدين سان، هرَم ها، ميآگاهي و دانش، يعني آگاهي و دانش توده
كند. اين نوع كند، باز توليد ميقدرت نظامي را كه عليه آن مبارزه مي

ها ي باالتري از تودهنگرش، روشنفكر را از لحاظ آگاهي و دانش در مرحله
شنفكر از يك چيز بنيادي ديگر نيز بر دهد. بر مبناي اين نگرش روقرار مي

خوردار است كه توده ها از آن محروم اند: حقيقت عيني (به عنوان مثال 
ها را تا بيند تودهايدئولوژي).  از همين رو است كه خود را ناگزير مي

ي آگاهي كاذب آنان ي رسيدن به آگاهي راستين رهبري كند، همهمرحله
ي ها به فرياد باز گويد. اما همهيقت را در خيابانرا از ميان بردارد و اين حق

  مطلب اين نيست.
اش دهندهچنين روشنفكري با كارها و سخنان تفكر برانگيز و جهت   

بيني و مسحور آليسم افراطي، خوشگري دارد و با ايدهگرايش به سلطه
جا كه چنين روشنفكري به اين گيرد. از آنها را هدف ميكردن توده

- دستيدهد كه ميان دانش و قدرت هيچ همي غربي مشروعيت ميرهاسطو
- قدرت كاري نمي اي وجود ندارد، جز بازتوليد سازوكار و مناسبات سنتي

  6كند.
شدت انتقاد پس جاي تعجب نيست كه فوكو از چنين روشنفكراني به    
فرانسه  1968چه روشنفكران عام در پي رويدادهاي سال كند. باري آنمي
ها ندارند.   ها  براي دانستن نيازي به آناند اين است كه تودهشف كردهك

دانند. اما نظام قدرتي وجود دارد تر از روشنفكران ميهمه چيز را  خيلي به
كند؛ قدرتي كه فقط در اعتبار ميكه اين گفتمان و اين دانش را منع و بي

تري در كل و ظريفمراتب باالي سانسور حكومتي قرار ندارد، بلكه به نح
اند  ي اجتماع نهفته است. خود اين روشنفكران بخشي از نظام قدرتشبكه

اند به همين سيستم و اين ايده كه روشنفكران عامالن آگاهي و گفتمان 
ي تعلق دارد. نقش روشنفكر اين نيست كه براي بيان حقيقت ناگفته

ي، قبل از هر چيز همگان قدري جلوتر يا قدري كنارتر قرار گيرد. نقش و
جا كه قدرت هم ابژه هاي قدرت است؛ آني شكلمبارزه كردن بر ضد همه

  7است و هم ابزار: در نظام  دانش، نظام حقيقت، آگاهي، گفتمان.
  

  نقش روشنفكر

  در شرايط نو استعماري پست مدرن: روشنفكر  خاص  

ته فوكو معتقد است اكنون روشنفكر  خاص  جاي روشنفكر عام را گرف
است. اين يك امر بديهي است، زيرا روشنفكران اكنون ديگر  بر روي 

شوند، بلكه روي مسائل عام، تيپيك و براي همگان عادالنه متمركز نمي
كنند. شود، كار ميشان مربوط ميمسائل خاص و مشخصي كه به شغل

ي شاعره» رامارگاريتا كاره«ي معناي اين سخن آن است كه به گفته
ها در گفتمان شاعرانه ي ملي ادبيات، نقش آني جايزهيي و برندهگواتماال

سو روشن شده است پژواك دارد. به قول فوكو، از جنگ دوم جهاني به اين
زده برزمند تا بينانه و افسونكه ديگر لزومي ندارد كه روشنفكران خوش

  اند.فتهها است به آگاهي دست ياها مدتها آگاهي يابند، چرا كه تودهتوده
نخبه يا  -فوكو معتقد است كه نقش روشنفكر، در مقام انسان خردمند   

ي خاصي از پژوهش، اكنون اين است كه با متخصص در دانش يا عرصه
حركت از موقعيت خاص خود در مبارزات سياسي عليه قدرت بكوشد و  

جا كه بيش از هر جاي ديگر  مكارانه پنهان شده است، افشا قدرت را آن
كند. وانگهي، اين روشنفكر با دانش خود و از جايگاه خاص خود و به قصد 

ي دانش و قدرت عمل هاي جديدي از دانش و تضعيف رابطهايجاد شكل
دهد كه كند. يعني بر مبناي پژوهش در تاريخ دانش و قدرت نشان ميمي

  9چگونه دانش در خدمت قدرت قرار گرفته است.
ها اي از خرده قدرتكه قدرت شبكهاز اينروشنفكر خاص، با آگاهي    

هاي است كه حتا در زندگي روزمره نيز جاري است، بايد در تمام جبهه
ها و در ي اين جبههسيستم مبارزه كند. روشنفكر خاص بايد در همه

گيرد و ابزارهايي براي ي قدرت قرار تر شبكهتر و پنهانهاي ظريفكانون
فهم بهتر واقعيت تبارشناختي نبرد را نيز ارائه تحليل فراهم آورد و براي 

دهد. فوكو معتقد است كه بدين سان، روشنفكر خاص از جمله، آگاهي 
سازد تري از اين نبرد به دست خواهد آورد كه وي را قادر ميبسيار  واقعي

تشخيص دهد كه قدرت در كجا نشسته و نقاط آسيب پذيرش كجاست؟ 
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تواند هر نوع دانش مسلط و همدست مي وانگهي با حركت از دانش خود
قدرت را مورد سئوال قرار دهد و با اين كار نه تنها پراتيك خود را تئوريزه 

  10آورد.كند بلكه آن را به اجراء در ميمي
متخصص  -روشنفكر خاص مانند روشنفكر عام  فقط يك نظريه پرداز    

ها نازل يست كه بر تودهي انقالب ندانش يا يك ناظر ممتاز مغز  يا نماينده
شود تا سطح آگاهي آنان را ارتقاء دهد. يا به طور كتبي يا شفاهي مي

ي ضمني جا بايد يك اشارهها ابالغ كند. اينچرا را به آنوحقيقت بي چون
هاي ها و حيثيتاي كه كاركردي برجستهفوكو را نيز يادآوري كرد:  چهره
-ي نابغه يا داناي مطلق كه ارزشنويسندهروشنفكر نوين را دارد، ديگر آن  

هاي همگان را در خود جمع كرده است، نخواهد بود. ما در عصر 
  ي كبيري به سر مي بريم.ناپديدشدن چنين  نويسنده

  
  ي شرافتمند عليه مناسبات قدرتروشنفكر: سوژه

نقش روشنفكر يكي هم اين است كه منتقد قدرت باشد، از جمله منتقد 
وكو مثبت ارزيابي مي كند: قدرت توليدي. اما اگر خود جزئي از قدرتي كه ف

پرداز اين محافل باشد اجراي اين نقش برايش دشوار محافل قدرت و نظريه
خواهد بود. از اين رو، شرط اساسي نه تنها براي نقد قدرت بلكه همچنين 

  براي هر چه موثرتر بودن آن، شرافتمندي روشنفكر است.
-ي قدرت بر ميدلسوز،فروتن، متعادل؛  نقاب از چهره روشنفكر صديق،   

ايستد: در مقابل فرايند جهاني مدرن ميدارد و در مقابل استعمار پست
بخشد. آيا وجود هايش را مشروعيت ميكردن كه ايدئولوژي بازار و اسطوره

چنين روشنفكري در برابر دوگانگي آن چيزي كه ايدئولوژي نوين سياسي 
هاي سنتي از شود، و قدرتيل در آمريكاي التين خوانده ميو اقتصادي بد

  12يكم  ضروري نيست؟ وهراسند، يعني سوسياليسم قرن بيستآن مي
اچ.دي.استفان زبان شناس و جستارنويس آمريكايي، در توضيح نقش    

هاي اش در خدمت به جنبشروشنفكري در اجتماع و با تكيه بر تجربه
اساسي اعتقاد دارد. اين نكته اين است كه روشنفكر  اياجتماعي، به نكته

كه روشنفكر باشد بايد از قدرت مركزي دوري جويد و به نيروهاي براي اين
شان و استقرار دموكراسي مردم بپيوندد؛ به مردمي كه براي بهبود شرايط

اي كه كنم: براي حفظ شرافت اخالقيكنند. من اضافه ميواقعي مبارزه مي
مدرن به ي پستاست كه فلسفه» متافزيك حضوري«عهد  به اين  ي تثمره

  فراموشي سپرده است.
ماركسيستي بيش از پيش  -امروزه كه ادعاي روشنفكر عام  سارتري   

مورد ترديد قرار گرفته است،  روشنفكر بايد حداقل اين نكات را مد نظر 
پنداشته چه در برخي محافل ديني پست مدرن داشته باشد: بر خالف آن

كننده شود، كلمات به خودي خود فاقد قدرت جادويي دگرگونمي
روشنفكر بايد تابع 14طرف باشد؛آورد حتا اگر بيقدرت فساد مي 13هستند؛

شرافت باشد تا بتواند از لحاظ اخالقي توانايي مبارزه عليه مناسبات سلطه 
-، تبعيض، بيعدالتيي بيكنندهرا داشته باشد، عليه مناسباتي كه توجيه

  تفاوتي و مرگ است.اعتنايي، بي
طور كه فوكو به درستي معتقد است اين روشنفكر مجيزگوي همان   

اش اگر نه سرانجام» پايه راس«چون قدرت نيست. وي  فردي است كه هم
مرگ و زندان، تبعيد، فقر، تبعيض يا فراموشي است. وگرنه اين خطر وجود 

، در قدرت حل شود. چرا كه يكي ديگر از  »گاهفقدان پاي«دارد كه به دليل 
هاي روشنفكر در شرايط نو استعماري اين است كه صدايش هنگامي تناقض

اعتبار و پژواك دارد كه از سوي مراكز فرهنگي ملي يا بين المللي 
نويسنده  -تاييدشود؛ مراكزي كه حقانيت (بخوانيد شهرت ) وي  يا سوژه 

كنند و شكل كنند؛ كه سوژه را مطيع ميميدر معناي فوكويي را تقديس 
  دهند.مي
بنابراين، در پرتو مباحث باال، چيزي كه امروز الزم است انديشيدن به    

باز هاي ادبي و آن چيزي است كه از ديرنقش روشنفكر، نويسنده، گفتمان
توان اين پيش فرض را ساختارشكني ادبيات خوانده شده است. از جمله مي

گفتمان ادبي، از جمله گفتمان روايي فقط ادبيات ناب  است،  كرد كه هر
   سياسي  ربطي ندارد و چيزي است خودمحور و ذهني. - يعني به واقعيت اجتماعي

معنايي بودن غنايي و چند -اما  بايد دقت كرد كه درخشش زيباشناختي   
هابه اثر ادبي به هيچ وجه حذف نشود. چه در تحليل نهايي اين ويژگي

  كنند. بخشند و آن را تعريف ميفتمان ادبي هويت ميگ

  
  ياداشت ها:

اي است كه دانش، توانايي و ويژه نويسندهدر اين جستار، منظور از  روشنفكر به -1
اش به نحوي انديشيده، خالق و نقادانه با افكار عمومي در گفتگو گفتمان خاص

ي معين يا فعاليت ك حرفههستند. بنابراين، در اين جستار نقش روشنفكر با ي
  آكادميك برج عاجي مربوط  نيست.

ويژه شاعر، اين است كه از اين رو است كه يكي از گرايشات اين روشنفكر، به -2
اش، در سطح نوشتار، از موضع من فردي نيست، بلكه  به نمايندگي از سخنان

  شود.بخشي از اجتماع بيان مي
شاعران نيكاراگوايي را نيز بايد در » ا.كاردنال«و » پ.آ.كوآورا«در اينجا بايد  -3

  ي الهيات چپ به يادداشته باشيم.عرصه
به  1981در اواخر سال » پايه راس«مورد اخير، يعني تبعيد، سرنوشتي بود كه  -4

آن دچار شد، هنگامي كه دولت گواتماال مانع  شد كه وي به عنوان يك رهبر 
كشور شود، چرا كه او را هنوز يك  سياسي بار ديگر وارد زندگي اجتماعي 

اي چاره» پايه راس«، »آرياس«آورد. به اين ترتيب، به قول شمار ميبه» شورشي«
كه در ساير مراكز فرهنگي بين المللي براي توليدات ادبي خود نداشت جز اين

اش اعتبار به دست آورد. چيزي كه هرگز به آن نايل نيامد، چر كه مرگ مهلت
انقالبي خود را نفي كرده بود، آثارش نه در - كه تعهدات ايدئولوژيكننداد. با اي

كه ايدئولوژي خصوص آنگواتماال و نه در خارج از  گواتماال بازاري نيافت. به
  ».از مد افتاده بود«ماركسيستي ديگر  

به اين معني است كه درك  - ي درك از قدرتاين چرخش در نحوه-5
  ايانه است.گرماركسيستي از قدرت تقليل

كوشيد ، مي»آرياس«ي توجه شود كه روشنفكر  عام گواتمااليي، به گفته -6
  شمرد.هژموني فرهنگي نويني را اعمال كند  كه وي آن را مردود مي

اش را همه چرايي اعتراض فوكو به ماركسيسم سنتي و روشنفكر تيپيكاين  -7
  دهد.توضيح مي

ت كه  به دنبال فروريزي كمونيسم، گفتمان درست اس» راكاره«اين ارزيابي   -8
كند كه با استفاده از را برجسته مي» ضد شاعرانه«شعري در شكل خود نگرشي 

كند. از لحاظ محتوا، اين ي مستقيم، با شعر و غنا قطع رابطه ميزبان روزمره
هاي فمينيستي و هايي ( به عنوان نمونه درونمايهها و درونمايهگفتمان، ارزش

سازد كه تا همين تارشكنانه با اشارات ضمني به مسائل جنسي) را برجسته ميساخ
-ي ممنوعه بهچندي پيش از جانب نويسندگان متعهد  مورد نظر سارتر منطقه

  رفت.شمار مي
يادآوري مي كند سارتر بر اين عقيده بود كه » فرنان تاسو«طور كه همان -9

اش را، بايست جايگاه ساختاري گذشتهكه روشنفكر باشد، ميروشنفكر، براي اين
  كرد، رها كند.كه وي را در قدرت شريك مي

بدين سان فوكو برخي جريانات ماركسيستي سابق را كه در درون برخي  -10
  محافل پروتستان معاصر رخنه كرده است، ساختارشكني مي كند.

كه مردم هاي خاص خود، به قصد آنيا اسطوره»  حقايق«از طريق رواج دادن  -11
سوژه  در تمام سطوح  - سوژه و نيز سوژه -مناسبات سلطه را كه در سطح دولت

  دروني كنند و مشروع بدانند. رضايتمندانه ساختار اجتماع وجود دارد،
گيري است، اين نوع گذشته از اين كه اين پروژه هنوز در حال  شكل -12

گي خود را ت، دوسويهسوسياليسم، كه در كشورهاي ما از محبوبيت برخوردار اس
كوشد انسان را بر سرمايه برتري كه مينشان مي دهد. اين نوع سوسياليسم با اين

دهد و در جهت از ميان برداشتن امتيازات قدرت سنتي مبارزه مي كند، به 
  خواهي گرايش دارد حتي در مورد حق آزادي بيان. تماميت

 -وان نمونه تأثير گفتمان سياسيمي توان از خود پرسيد كه اين تأثير، به عن -13
اجتماعي تا چه حد مستند است. آيا در واقعيت زندگي ما تغييري ايجاد شده 

همه منظورم نفي اعتبار، قدرت و ربط آن نيست. نكته اين است كه است؟ با اين
اش همواره تاثير مطلوب روشنفكر اين شاخه از دانش نيز آگاه باشد كه گفتمان

  اش بس رنگين يا شاعرانه باشد.اگر زباننخواهد داشت حتا 
جا كه كساني، از توان در تاريخ معاصر هم نشان داد؛ آنجادوي قدرت را مي -14

شوند تا قدرت بيشتر به دست آورند و باز جمله روشنفكران، به فساد كشيده مي
  هم فاسدتر شوند.

  اي است از: *اين مقاله ترجمه 

Reyes, George. (2007), El papel del intelectual en el contexto ideológico 

moderno: El intelectual representante y concientizador “universal” in 

http://www.realidadliteral.net/palabrassinvoz8.htm  
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  ؟ "سگ ولگرد" سراغي از

 
  مهدي استعدادي شاد

  
ايـد ميخواهيـد در   ايـد. گفتـه  به همراه پست اينترنتي، يادداشـتي فرسـتاده  

شماره آتي به بحـث پيرامـون روشـنفكران بپردازيـد. از اينـرو پرسشـهايي       
نامشـروعش) بـا قـدرت را مطـرح      ي (مشروع يـا پيرامون روشنفكر و رابطه

ايد. بنابراين و براي آن كه به پاسخ شما برسم، بايد چند گام مقدماتي كرده
  بردارم.

در گام نخسـت، الزم اسـت در سـخن خـود ابهـام زدايـي كـنم از واژه         -1
ي مشروع را به معناي حقانيت در مشروعيت. زيرا، در پاراگراف پيشين، واژه

ام. نه به معناي موضوعي ديني يا امري شرعي؛ رفتهمفهوم متعارف به كار گ
ي دين فروشان و شريعتمداران است و بـه كسـب و   كه اين عملكرد برازنده

  كارشان مربوط. 
ي  اين تمايز معنايي ميان قدرت شـرعي و قـدرت عرفـي، البتـه، در ادامـه     

سخن بيشتر به كار خواهد آمد. زيرا وقتي به مشـروعيت قدرتمـداري نظـر    
يم، اشراف داشتن بر تمـايز يادشـده الزم و ضـروري اسـت. چـرا كـه       ميكن

قدرتمداري منطبق با پيشرفت امروزي بشريت، نه بر پايه زور حاكمان بلكه 
بر پايه اقتداري شكل ميگيـرد كـه از دل انتخابـات آزاد و وجـود حزبهـاي      

كـه ايـن نـوع مطلـوب و معاصـر       آمده است. چنانهوادار دمكراسي بيرون 
اري با رعايت قانون و نيز تكيه بـر اصـل حقـوق و وظـايف همسـان      قدرتمد

  شهروندان به مشروعيت مورد نظر هم ميرسد. 
درن        از اين گذشته، وقتي به اختالف و تفـاوت ميـان نـوع سـنتي و نـوع مـ
پديده روشنفكر برسيم، دوباره مسئله تفاوت شرع و عرف و نيز بـود و نبـود   

واع روشنفكران، بالطبع، روابط متفاوت مشروعيت قدرت مطرح است. زيرا ان
و مختلفي با قدرت داشته و دارند. قدرتي كه گاه بر قاعده اقتـدار قـانوني و   

  گاه با اعمال زور خودكامه موجوديت يافته است.
ي روشنفكر، آنگونه كه اثـر ژاك لوگوف(روشـنفكران   در تبار شناسي پديده

) گزارش ميدهد، يكي 1376در قرون وسطا، ترجمه حسن افشار، نشر مركز،
معروف است. وي، مقيم ديـر و صـومعه،    "روحاني"از اين انواع سنتگرا بنام 

گر اسـت. در  براي مردمان معمولي بيش از هر چيزي يك سخنور يا موعظه
ي رستگاري آسـماني را  اين راستا تكيه زده بر منبر متافيزيك و مدام وعده

فينه به فضا رفته است. اما نوع ديگـر  اي كه انسان با سميدهد. حتا به زمانه

روشنفكر، يعني اويي كه مدرن است و معاصر ما، در شهر زندگي كرده و بـا  
ابزارقياس و روشنگري دغدغه بهبودي زندگي زميني براي انسان را داشـته  

  است. 
اش، بهتر است نكته در ضمن در رابطه با تبارشناسي روشنفكر و القاب اوليه

در 1927آور شويم. اين كه عنوان اثر موثر ژولين بنـدا( انتشـار  زير را نيز ياد
 "خدمت و خيانت روشنفكران"فرانسه) كه بعدها الگوي جالل آل احمد در 

) نشـده  Le trahison des clercs( "خيانـت كلريكـوس  "ميشود، بـي دليـل   
در التـين را بايسـتي در فارسـي بـه      "كلريكـوس "ي است. بهر حالت، واژه

ه كنيم. به رغم ايـن كـه آن واژه يونـاني تبـار و ايـن معـادل       روحاني ترجم
فارسي معرب، همواره، از شفافيت معنـايي و مصـداقهاي يگانـه بهـره منـد      

در محاورات عموم به خيليها اطالق  "روشنفكر" ياند. بگذريم كه واژهنبوده
ميشود. از مكتب رفته، درس خوانده، تحصيل كرده و كتـابخوان گرفتـه تـا    

هـاي   و متـرجم افسـانه   هـا  ارمند انتشاراتي يا نسخه خـوان تـذكره  فالن ك
  عرفاني اهالي هند و چين.

ميكنم. بخاطر ايـن كـه بـا پرسشـهاي      سپاسگزاريدر گام دوم، از شما  -2
خود به من امكان پاسخ گفتن را ميدهيد. امكاني براي اينكه برداشت خـود  

  روشنفكران توضيح دهم. ي قدرت و راه حلهاي مطرح را در ارتباط با مسئله
ي آرش شـما و نيـز در   هـايي كـه در نشـريه   پيش از اين، انگـار در نوشـته  

در سـتايش   "و  "قـدرت و روشـنفكران  "اند( يعنـي در  كتابهايم چاپ شده
) خود را براي اين پرسش و پاسخ امروزي آماده "معناهاي عشق"يا  "تبعيد
  ام.  كرده

جهـاني  "هم بگـويم كـه رهنمـود    به اعتبـار همـين اردوي آمـادگي ميخـوا    
را چند سالي است ميشناسيم. البته اين  "اي عمل كردنفكركردن و منطقه

رهنمود را كه در اروپا شنيده ميشود، همواره با يـك توضـيح مكمـل بايـد     
اي عمل كردن، البته نبايد آب بـا آسـياب نسـبيت    كه منطقهتكرار كرد. اين

تي بريزد. نسبيت گرايـي كـه لياقـت    گرايي فرهنگي و ابتذال پست مدرنيس
ديـن و آئـين مرسومشـان همطـراز ميگيـرد و       ،مردمان جهان را با دولتهـا 

  همسنگ ميشمارد.  
پويايي و كنشمندي فاعل شناسا يكي بدين خـاطر اسـت كـه حـد نصـاب      

اي از جمع نشان دهد و ديگر اين كـه حقـارت   لياقت خود را همچون نمونه
گشتن تاريخ اعتبار دين و آئين موروثي را  دولتمردان خود منتخب و سپري

آشكار كند. بنابراين، در همين آغاز سخن، پافشاري ميكنم بر ايـن موضـوع   
كه ارزشهايي جهانشمول نظير آزادي، در شكل مثبت و منفي آن، نبايستي 

  پيش پاي اين سنت و آن عادت محلي قرباني شود.
يـن عبـارت اسـت:    ي شما مطرح اسـت ا  نخستين پرسشي كه در نامه -3

  روشنفكر كيست؟
در دنيا باشد كه روي تنه آدمي به جاي سـر   ستيكاريكاتورييا شايد نقاش 

يك المپ بكشد و به عنوان روشنفكر تحويل ما بدهد. خوب بايد نگاه كنيم 
  المپ سوخته يا سالم است. نوراني كه آيا سيم

تيم: كسي اما از شوخي و طنازي گذشته، قديمها يك تعريف دم دستي داش
كه كار فكري ميكند، يك روشنفكر اسـت! گرچـه از همـين تعريـف سـاده      

پوشـش   "صـفت فـاعلي  "هاي ما را از ايـن  انتظار داشتيم كه تمام خواسته
  دهد. 

ي جامعـه متعلـق بـوديم، ميخواسـتيم     آنگاه، بنا بر اين كه به كـدام جبهـه  
آگــاهي  را در راسـتاي گــرايش خـود ببينــيم. ميپنداشـتيم او    "روشـنفكر "

آيـد يـا اينكـه عـالمي اسـت      هـا مـي  بخشي است كه به كمك رهايي تـوده 
  خدمتگزار رشد علم و ثروت. 

درك و دريافت اولي در جنبش كارگري قرن نوزده مطرح شد. جنبشي كـه  
اش از فرهيختگان به بورژوازي بقدرت رسيده در قرن هژده و نيز به خواسته

  ن ميداد. براي رشد علم و رفاه خود، واكنش نشا
البته اين درك و دريافتهاي دو گانه از روشنفكر جماعت، كه حاصل نگرش 
ايدئولوژيكي بودند، تا نيمه قرن بيستم همچنـان ادامـه داشـتند. از يكسـو،     
ماركسيسم روسي كه خود را يگانه وارث ايده سوسياليسم علمي ميدانست، 

زهاي ديگر از آن اي طبقاتي ميديد و ميخواست مثل خيلي چيعلم را مقوله
افتخـار  فخـر و  استفاده ابزاري كند. در سوي ديگر، اردوگاه كاپيتاليستي بـا  

رشد علمي خود را به جهانيان نشان ميداد كه باعث گسترش فضاي رقابـت  
  ست. و آزادي فردي شده ا
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البته در كشمكش و رقابت ائتالف آنگلوساكسـني و بخشـي از اروپـا بـا      -4
ار، كه عوارضي چون بحران اقتصادي بين دو جنگ سوسياليسم روسي و اقم

جهاني را داشت، مناسبات كشـورهاي جهـان دسـتخوش حـوادث چنـدي      
شدند. چنان كه پديده خودكامگي( توتاليتاريسـم) در شـرق و غـرب اروپـا     
شكل گرفت. قاره اروپا كه قرنها نقش پيشتازي براي جهانيان يافته بـود بـه   

  نهاني در ذات آدمي را هويدا ساخت. يك باره وارونه شد و بربريت پ
نازيسم آلماني، فاشيسم ايتاليايي، اسـپانيايي و پرتقـالي در سـمت غربـي و     
استالينيسم روسي در سمت شرقي، سوار بـر مركـب عـوامفريبي و نيـز بـا      
ستيزه جويي و يورشـهاي مختلـف بـه ديگـران، چـالش جديـدي را بـراي        

هـا در پـي   ن آرزومندي كه دههفرهيختگان جهان بوجود آوردند. فرهيختگا
ي ثـروت   شكست استعمار كهن، بهبودي اوضاع كشور و نيز تقسيم عادالنه

  در جامعه بودند. 
پس با اين روند تاريخي، روشنفكر فقط ناچار به جانبداري از مردم هموطن 
و اردوي كار و هماورد و چالش با نيروي استعمار و سرمايه نبـود. او، بـراي   

نبـردي بـا    بـه موقعيت تاريخي خود را حفـظ كنـد، بايسـتي    آن كه بتواند 
تا اليق نام خود بماند. روشنفكري كه يكي از لقبهـا   نيز بپردازد خودكامگي

جان آزاده اي كه فريدريش  است. "جان آزاده"اش، همانا ومعناهاي ضمني
نيچه در مورد رفتار و فكر فلسفي اش تعريفهاي دلنشيني را به دسـت داده  

  است.
ي در سـطح كشورگشـايي، اداره  صحبتشـان رفـت   تا اينجا  ي كهن اتفاقاتاي

ند. با رشـد صـنعت و گسـترش نفـوذ     ار شدامور و ديپلماسي مطرح و پديد
تكنولوژي در زندگي روزمره و شكلگيري بخش خدمات و كـم رنـگ شـدن    
تاثير بخش توليد، از پس جنگ جهاني دوم، ديگر تمايز كـار فكـري و كـار    

بگـذريم  خت جامعه شناسانه پديده روشنفكر كفايت نميكرد. يدي براي شنا
برداشت قديمي از مفهوم روشنفكر، كه او را به كار فكري خالصـه ميكـرد،   

شناسي، جامعهشامل حال مجسمه سازان، نقاشان و فيلم سازان نميشد. اما 
اين حوزه نوپا در عرصه علوم انساني، در كنار اهميـت كـار بـراي جامعـه از     

نش سازنده و ابتكارات انسان مخترع و كاشف نيز سـخن بـه ميـان    وجود ك
  درك و دريافتي كه جمهوري روشنفكرانه را گسترش داد.كشيد. 

هـا  ، پرسش روشنفكر كيست بـه ايـن مولفـه   در باال بنا بر شرح اجمالي -5
منتها، پـس   وابسته است كه در چه زمان و مكاني پرسش را مطرح ميكنيم.

ي خودكامگي در قـرن بيسـتم، يـك برداشـت     ري پديدهاز اشاره به شكلگي
ديگر از نقش روشنفكر را ميتـوان بـه دو برداشـت پيشـيني و آشـنا بـراي       

 ايرانيان افزود. 
انـد كـه هـم در    ايرانيان، از دوره مشروطه به اين سو، منورالفكراني را ديـده 

لنينيستي از سياسـت   -طرح ليبرالي از فرهنگ و هم در طرح ماركسيستي
  اند. شغول و سرگرم بودهم

از الگوي نازيسم آلماني، ميتـوان از   ا شناختاما در تجربه انقالب اسالمي، ب
روشنفكر از لون ديگر هم سراغ گرفت. يعني از كسي كـه، همچـون بـديل    
فاسدي از اهل قلم و كتاب، ميتواند  در پي سـوداي رهبـري كـردن رهبـر     

 يب عوام و ديگر ابزار خودكـامگي همدستانش از ابزار فر با باشد. رهبري كه
چـارچوب خـاص( كـه نمونـه اش      هاي طاق و جفت بهره ميبرنـد. در ايـن  

 ماجراي قصد و پندارهيدگر است براي رهبـري جنـبش نازيسـم و هيتلـر)    
كـه در يونـان    . سفسـطه اي مفهوم روشنفكر با سفسطه گري معنا ميشـود 

ـ    دانسـته  بيـان  باستان رسم كساني بود كه از ان ميخوردنـد و  هـاي خـود ن
آنجـا همـدلي بـا     ارباب ثروت و قدرت ميگذاشـتند.  خدمترا در  سخنوري

بيداري و آگاهي بخشي مالك نبـود. همدسـتي بـا سـياهكاري راه و رسـم      
شمرده ميشد. احمد فرديد كه ميخواست براي انقـالب اسـالمي نظريـه اي    

س از دست و پا كند، افشاء شده ترين نمونه آن ميل رهبري كردن رهبر پـ 
انقالب اسالمي اسـت. حتـا رسـواتر از رهنمودهـايي كـه افـرادي همچـون        

  احسان نراقي يا چنگيز پهلوان و...، به حاكميت بعد انقالب داده اند.
 پس از انقالب اسالمي، خيلـي از پديـده  ديگر براي همگان آشكار شده كه، 

 ،هـا  هداين پديـ   ي ي جامعه ايراني دستخوش دگرگوني شدند. از جملهها
روشنفكري بود كه، با دستكاري واقعيت و تـاريخ   يو ارزش يوضعيت اعتبار

از زمان جـدل  از سوي تازه به قدرت رسيدگان، ميرفت از رنگ و رو بيافتد. 
بر سر اهميت آدم مكتبي يا شخص متخصـص در ايـران اسـالم زده، نظـام     

آنسـو   خليفگاني سعي كرد در كنار تكنوكراتهايي كه با هر بادي به اينسو و
  ميروند از دانايان و عالمان نيز براي خود مهندس مشاور بسازد.

قالل راي خود بود و ميخواست با تآن روشنفكر ايراني كه خواستار حفظ اس
چشمان خود و نه با عينك اين و آن دسته سياسي و جناح حاكميـت دنيـا   

اي آن پيش ميگرفـت. وي بـر  در اي را  تازهرا ببيند، بايستي برنامه و رفتار 
فراي چـالش رژيـم بـا مخالفـان     حتا كه خوراك روزمرگي نشود، ميبايست 

ميتوانسـت دريابـد كـه     بود كه جايگاه مشرفآن اش ميرفت. در  بالواسطه
  اپوزيسيون رژيم چقدر به نادرستيهاي رژيم آلوده است. 

بـه   "اپوزيسيون واقعا موجود"از آن باال، يعني از منظرپرنده، ميشد ديد كه 
وليد نمادها و رفتار آئيني مشغول است كه در بساط رژيـم حـاكم نيـز    باز ت

يافت ميشوند. چه آنجايي كه براي خود رهبران بالمنازع و دور از دسـترس  
نقد تراشيدند و در واليت رهبران ذوب شدند و چه در جايي كـه بـر طبـل    
شهيد پروري كوبيدند و سعي كردند مشروعيت خود را با تعداد كشته هاي 

يش ثابت كنند. بر ايـن منـوال بـود كـه ايشـان از دشـمن خـود تمـايز         خو
  نمييافتند.  

ي رفتـاري در فرهنـگ و سياسـت مـا دسـت      هـا  گـره نقاداني كه بـر ايـن   
گذاشتند، گاه به قيمت طـرد و انزوايـي كـه از سـوي دوسـتان، بـرادران و       
رفقاي ديروزي نصيب شـان شـد، در تـداوم سلسـله روشـنفكران همچـون       

تداومي كه حـافظ در شـرح    بيدار جامعه قرارداشته و قرار دارند.وجدانهاي 
  حال بازيگرانش گفته بود:

  اي روشني عقل تو بر ما بال شدي رناز و نعمت اند/تاريك خاطران همه د
در پي تحوالت نظري كه در اروپاي بعد از نـوزايش و روشـنگري پديـد     -6

زان جوامع عقب مانـده  آمد، تربيت روشنفكران آزاد انديش در دستور پيشتا
ــود   ــرار گرفــت. چنــين ب ــاني، يعنــي  ق ــدزاده و آقاخــان كرم ــي آخون در پ

پيشكسوتان روشن انديشي ايراني كه با پيشـرفت علـم و دانـش در مغـرب     
زبانان را بـا نقـد و نگـرش انتقـادي دمخـور      زمين آشنايي داشتند و فارسي

در تفلـيس و  آمد. نسلي كه، مثل پيشكسوتان مقيم ساختند، نسل جديدي 
در اســتانبول، بخشــي از عمــر را در غربــت و درغــرب گذرانــد. كــاظم زاده 

هاي تاثير گـذار و مشـهور   ايرانشهر و تقي زاده در برلن اقامت گزيده، نمونه
  اند. داده ءنسل يادشده بودند كه سطح بحث و نقد فرهنگي ما را ارتقا

از ديدگاه موضـوعي  در مرحله بعدي منورالفكري هم از منظر رفتاري و هم 
بـه زبـان    اي مثل فروغـي، بـا آن خـدمت فلسـفي    دچار انشعاب است. عده

ي تماميـت ارضـي ايـران را    فارسي و ترجمه سير حكمت در اروپا، دغدغـه 
ند. برخي مثل اراني، با استعداد انديشـيدن  دد و مشاور كشورداري ششتندا

دادي نيـز  مستقل، سراغ ساختن گروه مخفي و حزب سياسـي ميرونـد. تعـ   
هوشمندي و توان نظري خود را در خدمت ادبيات و نقد ادبي قرار ميدهند 

هـاي رويكـرد اخيـر،    تا فرهنگ عمومي رشد كند. بـا اهميـت تـرين نمونـه    
  هدايت و نيما هستند كه به مفهوم فرهنگ ورزي اعتبار ميدهند.

رسي نويسندگان و شاعران چندي كه در پي ايندو بنيانگذار ادبيات مدرن فا
انـد، معمـوال از آن اعتبـار سـود بـرده و در زمـره روشـنفكران ايرانـي         آمده

  ي روشنفكران فرهنگي.اند. سلسلهمحسوب شده
افكار عمومي ما تا مدتهاي مديد بدين تلقي عادت داشت كه به فوريت هـر  
نويسنده و شاعري را همچون روشنفكر در نظر بگيريد. فارغ از اينكه تا چـه  

-در حوزه همگاني براي آزادي و دمكراسي كاركرد بهينه داشتهمقدار اينان 
با گشاده دستي به ايشان لقب  اند.اند و در جهت پيشرفت جامعه فعال بوده

اعطا شد: شاعر انديشه ورز، رمان نويس روشن انديش، منتقد صاحب فكر و 
  چه و چه ها. 

كـه آن   چهار دهـه ي اخيـر كـم نبودنـد عناصـري      –با اينحال در اين سه 
گشاده دستي افكار عمومي را به پول سياهي فروختنـد تـا هزينـه امـورات     

  زندگي و اعتياد خود را جور كنند.
، مـايلم بـر مفهـوم و    گفتگـو  براي روشن كردن منظورم، در ايناكنون  -7

تمركز كنم. مفهوم و رفتاري كه به نظرم كليدي ترين جـدل   خاص رفتاري
  ان روشنفكران فرهنگي ما، رقم زده است. در قرن بيستم را، دستكم در مي

اي با اينكه معتقدم در زمينـه سياسـت و اقتصـاد هـم روشـنفكران ورزيـده      
ايم، اما گشتاور(مركز ثقل) سخن خود را در اينجا بـر روي جـدل آل   داشته

ي كـه  "سگ ولگرد"احمد با صادق هدايت ميگذارم و نيز روي آن برچسب 
براي آن كه به عنوان سخن خود وفـادار   پيرو به پيشكسوت خود زده است.

http://dialogt.de/



  ي روشنفكران و قدرت رابطه

٧٣  103 ي آرش شماره

اي بمانم سراغي از اين جدل ميگيرم و ميپرسم كه سگ ولگرد چه پيشـينه 
  داشته است؟ 

در حين اين پيشينه جويي معلوم خواهد شد كه ما با الزام سبك و سنگين 
كردن نقد پرخاشجويانه آل احمد سرو كار خواهيم داشـت.  نقـدي كـه بـه     

اش ميتازد. بـا همـين قيـاس    تماعي هدايت و جهان بينيي  انتقاد اجشيوه
  نيز البته آشكار خواهد شد كه كداميك برازنده لقب روشن انديشي هستند.

ي از عنـوان داسـتان كوتـاه    "سـگ ولگـرد  "نخست بايد اشاره داد كـه   -8
صادق هدايت است. نام اين داستان در ضمن عنـوان كتـابي هـم هسـت از     

و از جملــه  اي از داســتانهاي خــودآن مجموعــهنويســنده يادشــده كــه در 
  به چاپ رسانده است. 1321را پس از سال  داستان تاريكخانه

براي آن كه دريابيم برداشت آل احمد چقدر به خطا رفته است و دچار چه 
كمبودي در خوانش داستان شـده، ناچـاريم روايـت هـدايت را بشناسـيم و      

  است.بفهميم داراي چه پيامهايي براي مخاطب 
، ميدان ورامين است. روايت با صحنه شـلوغ ايـن   سگ ولگرد مكان داستان

ميدان شروع ميشود كه چندين دكان كوچك، دو قهوخانه و يـك سـلماني   
  دارد. 

پس از حركت دوربين روايت، آنجايي كه رواي نگاه خود را متمركز ميكند، 
. "انـد بش افتـاده آدمها، دكانها، درختها و جانوران از كار و جن"ميبينيم كه 

كـه   . حيوانيدر اينجا قهرمان داستان، يك سگ اسكاتلندي، معرفي ميشود
كـه  بـي خانـه و كاشـانه     در نگاه راوي از لجن زار بيرون آمده اسـت. سـگ  

  . "دو چشم با هوش انساني دارد "داستانش ميگويد:
در تـه چشـمهاي او    "رواي از اين تشبيه جلوتر ميرود و مدعي ميشود كه 

 ه تـا اثـر  خوانـد . سپس سگ را با آهو شـبيه  "روح انساني ديده ميشوديك 
در مخاطب پديد آيد. هدايت با شگرد برقرار سازي  بيشتري تفالط مثبت و
ي متكي بر شباهت ميان چشم سگ و انسان، توجه خواننـده خـود را   رابطه

 ي روايـت به چشم پر از درد و زجر قهرمان داستان جلب ميكند. آنگاه ادامه
كه قصد حساس شدن ما را به موضوع دنبال ميكند، از اين واقعيت شـاكي  

  هاي دردناك و پر از التماس سگ را نميبيند. است كه كسي نگاه
از اين بدبياريها گذشته، سرگذشت حيوان بي پناه فقط با بي اعتنايي روبرو 

ت. اي تازه دست به گريبـان اسـ  نيست زيرا او در هر گامي با آزار و شكنجه
يكي( پادوي دكان نانوايي) او را كتك ميزند. ديگـري جلـوي قصـابي بـه او     
سنگ ميزند. سپس شوفر ماشين از راه ميرسد تا با كفش ميخ دار سـگ را  

آيد. يعنـي  با لگد دور كند. در اين زجر مداوم، راحتي سگ بندرت پيش مي
تاورد در واقـع دسـ   فقط وقتي كه مردم از آزار دادن او خسته شـده باشـند.  

نگارش هدايت در اين نكته است كه نويسنده با همان زبـان مـردم حيـوان    
  آزار به دنبال ايجاد همدردي با سگ است.

روايت براي آنكه خواننده را متوجه عمق فاجعه موجود در زندگاني جانـدار  
كند، به انگيزه و آئين مردماني اشاره دارد كه بقول خودشان محض رضـاي  

بـراي  "را  "سگ نجـس و مـذهب نفـرين كـرده    "كرده تا خدا اين كارها را 
  . "ثواب بچزانند

هدايت كه همدردي با حيوان را در ميـان سـطرهاي نوشـته آورده، زوزه را    
اش ميخواند. زيرا را مكان زندگي تبعيدي "جهنم دره"تنها وسيله دفاعي و 

آن  كه از تبار خود دور افتاده و در(نام سگ، همان قهرمان داستان) "پات"
بـيش از هـر چيـزي بـه نـوازش      "جهنم مدام كتك خورده و ناسزا شـنيده، 

  . "محتاج است
هدايت با اين نماد سازي از حس مشترك انساني( نياز نوازش) و اطالق آن 
به حيوان، قهرمان داستان خود را معرفي ميكند. سگي كه با اولـين ژسـت   

رود. اينجـا امـا نـه    مهربانانه صاحب ماشيني بدنبال او به دشت و بيابان ميـ 
فقط خبري از عاقبت بخيري نيست بلكه با اوج غمناك روايـت نيـز روبـرو    

حيـوان ناكـام و از    در فرجـام،  ميشويم و به پايان داستان ميرسيم. چرا كـه 
اي براي كالغها ميشـود  پاي در آمده پس از آنهمه دويدن بي حاصل طعمه

  كه ميخواهند چشمهايش را بخورند. 
هـدايت در نظـر    "سـگ ولگـرد  "اي از ا برداشـت خالصـه  خوانش حاضـر ر 

اند، اش، همانگونه كه شارحان آفرينشش گفتهبگيريد. داستاني كه نويسنده
هـاي خـود موضـوع حمايـت از حيوانـات را       خواسته است براي همـواليتي 

  مطرح سازد و ايشان را بدين مهم توجه دهد. 

هنگـام اقامـت فرانسـه و    از آنجا كه توجه به حمايت حيوانات بي شـك در  
اش براي صادق هدايت بيشتر به موضوع بدل شده، هدايتي مطبوعات زمانه

  كه در خانه پدري سابقه آشنايي با سگ و همزيستي مسالمت آميز را 
اي براي يك اثر چنـد  ، به خودي خود، نماد و استعاره"سگ ولگرد"داشته، 
است. آنهـم   فرهنگي ر تاثيريادشده داثريكي از اين اليه هاي است.  اليه اي

ما با مشاهده فرهنگ ديگران به تصحيح رفتـار خـود بـر     به كمك قياس تا
در راستاي تصحيح، بايد به آن نظام تربيتي پرداخت كه فقط تنبيـه و  آئيم. 

  مجازات را ميشناسد.
سگ ولگرد، تصحيح رفتار ما را با اشارهاي ساده به حس درد و نـامطبوعي  

ميكند. گرچه اين اشاره، در معناهاي ضـمني خـود، از   زجر كشيدن گوشزد 
چند نكته مهم ديگر در باور عوامانه نيز پرده برميگيـرد. از جملـه بـا بيـان     
حس مشتركي كه انسان و حيوان در تجربه شكنجه دارند؛ يعني حس درد. 

فريفتاري و توهم اشـرف مخلوقـات بـودن    آن هدايت از اين طريق خواسته 
  ند كه اديان سامي مبلغش هستند.  انسان را افشا ك

البته با خوانش كنجكاوانه و دقيقتر ميشود دريافت كه سگ سـتيزي رايـج   
اي است به سـنت پيشـا   در ميان ايرانيان مسلمان شده، براي هدايت، اشاره

اسالمي ايرانيان. سنتي كه سگ را با چوب نجس و پـاك از خـود نميرانـد.    
سـگ  "، دستاورد نظري است كه داستان در اين زنده كردن يادگار تاريخي

هدايت براي تصحيح رفتار جمعي مـا دارد. امـروزه ايـن اشـاره بـه       "ولگرد
ي ديگري نيز راه يافته اسـت. از  ها نوشتهسابقه رفتار تاريخي ما با سگ در 

) يا  1386جمله در كتاب شفيعي كدكني( قلندريه در تاريخ، تهران، سخن،
)   1384يران زردشتي تا اسالم، نشـر ققنـوس،   در كتاب شائول شاكد ( از ا

بـه پـژوهش گلدسـيهر     اعالم سگ دوستي ايرانيـان در پـيش از اسـالم    كه
  متكي است.

در براي ناسزا گويي به هدايت  "سگ ولگرد"اما استفاده آل احمد ازمفهوم 
واقع دسـت خاموشـي چـراغ فكـرش را رو كـرده اسـت. وقتـي در بررسـي         

، كه زمان انتشارش بـا انقـالب اسـالمي در    "نخدمت و خيانت روشنفكرا"
سال پنجاه و هفت همزمـان ميشـود، آن را بعنـوان سـرزنش و تحقيـر بـه       

  آدرس هدايت حواله ميكند. 
اسـت. زيـرا بطـور     انگار آل احمد داستان هدايت را دقيق و درست نخوانده

ي فرار و دنبال محبـت غريبـه رفـتن سـگ را عمـده      فقط لحظه دلبخواهي
و نديده كه آزار و اذيت حيوان چـه   ست. آن را بيگانه پرستي خواندها كرده

نظريه غربزدگي و  -شبه ي دارند. او شيفته در سنت بومي توجيهات شرعي
مبارزه با غرب، گوش و هوشي براي دريافت پيام همدردي هدايت با حيوان 
شــكنجه شــده نداشــته اســت. حيــواني كــه ميتوانــد نمــادي بــراي كليــه  

  امروزي در جامعه اسالمي باشد.  "مطرودان"
است كه جناب جالل آل احمد سـالها   نكته اين بحث حاضر در نكته جالب

در جامعه ايراني محسوب شـده اسـت. آنهـم بـا      "روشنفكر متعهد"سمبل 
براي همـين مخاطـب را بـا     همين حد نصاب نازل از هوش روايت شناسي.

كـه چـرا وي بـدنبال     انتظارات بيشـتر از وي خسـته نميكنـيم. نميپرسـيم    
هدايت روان بوده است؟ يعني آن وقتي كه نوبـت ابـراز بيـزاري هـدايت از     

پيش آمده است. نگرشي كه مـرده ريگـي از    "تاريكخانه"جهان در داستان 
عرفان تسليم پذير در سنت فكري ايرانيان بـوده اسـت. قهرمـان ايـن ابـراز      

داسـتان تاريكخانـه    بيزاري از جهان را به متمركز تـرين شـكل در قهرمـان   
ميبينيم. اين جا يكي از رهنمودهـاي بـي حاصـل هـدايت بـراي خواننـده       
خوابيده است. و همين رهنمـود هـدايت او را در معـرض ايـن انتقـاد قـرار       
ميدهد كه نويسنده مدرن چرا گُمراه شده و بـه آن گـرايش سـنتي جهـان     

  بود.  گريزي و واقعيت ستيزي تن داده است كه سالها با آن درگير
آل احمد نه فقط اين ايراد نگرشي هدايت را نديده بلكـه آن را در داسـتان   

به كار بسته است. زيرا از زبان شخص اصلي داسـتان   "از رنجي كه ميبريم"
من به اين زندگي مردم شهر تُف ميكـنم.  "چنين جمالتي را ميخوانيم كه، 

بفرسـتم و   من كي ميتونم برم پشت دكون بنشينم و صبح تا شـام صـلوات  
منتظر يك مشتري كوفتي باشم؟يا كي حوصله دارم برم كار دولتي بگيرم و 

  "دفتر حضور و غياب امضاء كنم؟
ايـم،  اي كـه از پيامـد رهنمودهـاي آل احمـد داشـته     راستش، با تجربه -9

ميتوان در مفهوم روشنفكر، هيوالي متكبر و فخر فروشي را ديد كـه بطـور   
  بقيه تغذيه ميكند. بيخود نيست كه برخي از ضمني ازپندار تاريك فكري 
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او را همچـون   ،براي مقابله با چنين تلقي از مفهـوم روشـنفكر   ،طراحان رند
المپي ميكشدند كه روي بدني جـا دارد. منتهـا وقتـي كليـدش را ميزنيـد      

  روشن نميشود. قبال گفتيم كه بايد ديد سيم المپ سوخته يا سالم است.
در قامت جـالل آل احمـد و رفتـارش بـويژه در      "عهدروشنفكر مت"مفهوم 
ي متاخرش آينه تمام نماي دگرديسـي معنـاي اوليـه اسـت. مفهـوم       دوره

در واكنش اميل زوال و همكارانش شـكل گرفتـه اسـت.     "روشنفكر متعهد"
 ،واكنش به حكمي كه عليه دريفوس، افسر ارتش فرانسه با تبـاري يهـودي  

ه بر جو يهـود سـتيزي كـه در فرانسـه آن     صادر شده است. دادگاهي با تكي
به همكاري با آلمان و خيانـت   1894زمان وجود داشت آن افسر را در سال

به وطن متهم و محكوم كرد. حكمي كه نويسندگان و روزنامه نگاران را بـه  
  چالش با هيئت حاكمه و دفاع از جان دريفوس كشاند. 

جـود دارد كـه بـه دگرديسـي     انگار در ميان ايرانيان يك رسم اعالم نشده و
پديده هاي فرانسوي و از شكل انداختنشـان بـر آينـد. همـانطوري كـه آل      
احمد با جانبداري از ايده هاي حاكم و سنت تامل نشده مفهـوم روشـنفكر   
متعهد را به نقض غرض بدل كرد، انقـالب اسـالمي نيـز از مفهـوم انقـالب      

ود به دسـت داد. انقـالب   معنايي ضد آنچه در انقالب فرانسه هدف و آمال ب
انقـالب   . در حالي كـه فرانسه هم و غم خود را طراحي آينده بهتر ميدانست

اسالمي پايش را در يك كفش كرد كه يك گذشته خيالي (صدر اسـالم) را  
    احيا كند.

ي ديگران، يا بقول آل احمـدها  بهر حالت اين از ريخت انداختن دستاوردها
ر جريان اجتماعي بوميگرايي متعصبانه خـود  كه د مسئوالني دارد بيگانگان،

   را سازماندهي كرد.
ــرة     ــر اصــحاب داي ــري نظي ــات فك ــالب فرانســه جريان ــافكن انق ــاده ص ج
المعارف(فرهنگنامه نويسان) بودند بـا متفكرانـي چـون دنـيس ديـدرو كـه       

)  را بـه جهـان دوسـتي دعـوت     "فيلوزوفهـا "روشنفكران پيرو( معروف بـه  
ه نفـي سـنت زاهـدنمايي قـرون وسـطايي را مبنـا       ميكرد. توصيه ديدرو كـ 

داشت، روشنفكران را مورد خطاب قرار ميداد كه جهان را همچـون جهـنم   
روشنفكر كسـي   فرهنگنامه نويسان، دره در نظر نگيرند. در اين بستر نظري

نجـا  آهاي سخت و كالفهاي سر در گم زندگاني را ميگشايد. در  بود كه گره
  و جزمگرا خريداري نداشت. تاريك انديشي آدم متعصب

انگ و مهر خود را  57اما زمينه سازان اسالم گرايي بومي كه با انقالب سال 
بر پيشاني جامعه ايراني كوبيدند فقط خوديهاي بيگانه ستيز مثل آل احمد 
داستان نويس و فعال سياسي نبودند. اسالمشناس فرانسوي، هانري كُـربن،  

نصر، سيد احمد فرديد، احسان نراقي  با همدستي افرادي چون سيد حسين
و داريوش شايگان و...، گُفتمان بازگشت به خويشتن را به خـورد معترضـان   

  اجتماعي در ايران دادند. 
سر جمع تاثير گفتمان يادشده چيزي نبود جز اين كه در يك پريشـانحالي  
گسترده به جاي رويكرد به علم، روشن بيني و نيـز همگـامي بـا پيشـرفت     

ان چهار نعل به سمت قهقرا، هپروتـي شـدن و خيـال بـافي بتـازيم.      جهاني
توجيه تئوريك اين كار را هم جناب كُربن صادر كرده بودند. وقتي به سـال  

( ترجمـه  "فلسفه ي ايرانـي و فلسـفه تطبيقـي   "در پيشگفتار كتاب  1977
كنـده   "سيد جواد طباطبايي) به ما توصيه واقعيت گريـزي ميكردنـد كـه    

اهتهاي امور تجربي به معناي توجه به فضايي ديگـر يـا ...بيـرون    شدن از بد
رفتن از مكان يا مكانهاي اين جهاني براي توجه به مكان لطيف است. و اين 
مكان لطيف امري معنوي است زيرا كه مكان لطيـف، مكـاني ايـن جهـاني     

  ."نيست
 ":در آن وضعيت آدمي ميتواند به راحتي ياد عبارت شاعر بيفتد كـه گفتـه   

  ."برو هوشياري بيار؛ اينجا كسي هوشيار نيست

يا حسين نصري كه عطـاي   –جريان معنويت جوي نوع هانري كُربني  -10
توجه به امور تجربي(بخوانيد اختراعات علمي و كشـفيات پژوهشـي) را بـه    
لقايش ميبخشيد، از روشنفكران به معناي جديد كلمه تشـكيل شـده بـود.    

يپوشيدند و دستاري بر سر نميگذاشتند. از ايـن  زيرا ايشان كت و شلواري م
رو در چشم مردم ظاهر بين در زمره روحانيت همچون نماد سـنت بشـمار   
نميرفتند. گرچـه در بطـن بـا ايشـان در راسـتاي محافظـه كارانـه حركـت         

  ميكردند. 
بهر حالت دانشگاهيان معنويت جو، از آنجايي كه مثـل روحانيـت در رونـد    

عمومي و حركت مادي جامعه دخيل نبودند، در بـرج  زحمت توليد احتياج 
عاجهاي خود اسير هپروت و فضايي انتزاعي ماندند. همين بي كـاري و بـي   
عاري بتدريج زمينه را فراهم كرد كـه در داد و سـتدهاي نظـري بـا بخـش      

  تئوري سازي روحانيت دمخور گردند. 
پزمختلف پخته در ديالوگ دانشگاه و حوزه، آن آش ائتالف عملي با چند آش

شد. ائتالفي كه يك صدا ايـدئولوژي شـيعه را همچـون راهبـرد و رهيافـت      
اجتماعي معرفي كرد. كُـربن و نصـر و دستيارانشـان كـه امكانـات انجمـن       
حكمت و فلسفه شاهنشـاهي را همچـون پوشـش مخفـي كـاري و كارگـاه       
تئوري سازي در اختيار داشتند، بتدريج آتش بيـار معركـه گُفتمـان شـيعه     
گرايي شدند كه سر نخ اصلي اش را روحانيت حوزوي ميكشـيد. روحانيـت   
كه با گرفتن خمس و ذكات، جان ماليات كشور را از تـك و تـا ميانـداخت،    
سهم پول شويي خود از در آمـدهاي سـياه بـازار را در جهـت تنومنـدي و      

  فربگي نهاد خويش مصرف كرد.
ري روحانيت، نكته ظريف قضيه هم در اين بود كه نمايندگان نظ

آخوندهايي نظير مطهري، لحظه اي را از دست نميدادند تا درباره ي علل 
گرايش به ماديگرايي در ايران افشا گري كنند. منتها فقط يكي دو دهه 
زمان الزم بود تا تاريخ از ذات اين افشاگري پرده بر گيرد.اين كه فقط 

ن شد، ثروت اندوزي ماديگرايي غير خوديها حرام است. وقتي نوبت ما مومنا
 عين عبادت ميشود.

كه در پس انقالب اسالمي روي زبانها افتاد، نه  "روشنفكر ديني"آن پديده 
فقط آن سوءسابقه تاريخي را در كارنامه داشت بلكه با استفاده از رانت نفت 
كه اينبار يكسره به جيب مومنان تازه بقدرت رسيده ميريخت خود را بيش 

طرحـي كـه بخـاط خيـره سـري و خـود پسـندي        از پيش مطرح سـاخت.  
سخنگويانش ( با نمونه اي همچون جناب دكتر عبدالكريم خان سروش كه 
تا همين اواخر همچون ستيزه جويان عصباني به انتقادهـا پاسـخ ميگويـد،    
يعني آنچه در رابطه با گفته هاي دولت آبادي در مبارزات انتصـاب رياسـت   

ز تحول و تصحيح دور نگـاه داشـت. يعنـي    جمهور اخير انجام داد) خود را ا
نتوانست خود را اليق همين عنوان روشنفكر ديني سـازد. زيـرا نخسـت در    
چارچوب مذهب ماند. اينـان حتـا از هموطنـان سـني مـذهب خـود دفـاع        
نكردند كه حقشان مثل ساير اقليتهاي اجتماعي، قومي و عقيدتي در نظـام  

وجود در اداره امور ندارند. در زمينه  خليفگاني پايمال ميگردد و امكان ابراز
روشنفكري هم آنقدر شهامت نداشتند كه بـه اسـاس و افسـانه هـاي ديـن      

تــا كجــا  "اســالم عزيــز"مــوروثي نگــاهي انتقــادي بكننــد و در يابنــد كــه 
ايدئولوژي جهانگشا يك امپراتـوري بـوده و در تـاريخ بـه نفـع كـداميك از       

  ه است.طبقات حاكم مورد استفاده قرار نگرفت
از جريان مذهبي تحصيل كردگان گذشته، در دهـه هـاي اخيـر دو دسـته     
عمده روشنفكري داشته ايم كه تحت اللفظي به روشنفكران چـپ و راسـت   
معروفند. دسته اخير، روشنفكران راست، تعدادشان كم بوده اسـت. بخـاطر   

ادي اهمال كاريها و ناتوانيهاي تاريخي بورژوازي ايراني، قدرتمـداري اسـتبد  
اغلب بازنشستگان چپ را بخدمت گرفته است. يعني آن دست شسـتگان از  
آرمانهاي چپگرايي را كه به ساختار قدرت نزديك شده اند. بطوراستخدامي 
يا به عنوان مشاور. از تعداد قليل روشـنفكراني كـه راسـت در دامـن خـود      

ـ   د، پروده گذشته، در مورد روشنفكران چپي ها كه شمار بيشتري داشـته ان
نيز ميشود از خيالپردازيهايشان ايـراد گرفـت و از ايـدئولوژي زدگـي شـان.      
كمبودهاي ضايعه بـاري كـه نسـلهاي مختلفـي از روشـنفكران تلـف كـرد.        

  كساني كه به اميد دست يافتن به آرمانشهر در واقع صيد سراب ميشدند.
*  
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  روشنفكران و قدرت

  

  تراب ثالث

  

نشريه  آرش روشن است كه مبحث  با همان نگاه اول به پرسش هاى
هم خود از جوانب گوناگون و  در هم گره خورده اي  "روشنفكران و قدرت"

از زواياى گوناگوني مورد بحث و مشاجره قرار  برخوردار است و هم به نقد
گرفته است. خود اين واقعيت كه در سال هاي اخير بحث پيرامون مقوله 

تغيير و تحوالتي در نقش روشنفكر  روشنفكر از سر گرفته شده حكايت از
در جامعه معاصر دارد. انگيزه هاي اين بحث متفاوتند. از طرفي شكست 

و نقش روشنفكران در اين شكست هنوز موضوعي حساس در  57انقالب 
محافل روشنفكري ايراني است و از طرف ديگر اسالميزه شدن هر چه 

به مشاجره  "سالميروشنفكر ا"بيشتر جامعه و ظهور پديده موسوم به 
پيرامون خود مفهوم روشنفكر دامن زده است. اما، از هر دو جنبه مهمتر 
مساله اهميت روشنفكر در دنياي امروزين است. بويژه در سطح بين المللي، 
كم اهميت تر شدن نقش روشنفكر و داليل آن سال هاست كه توجه 

  بسياري از مفسرين را به خود جلب كرده است.
يقينا  ،آن هم در چارچوب مقاله اى كوتاه ،همه اين مسائل پرداختن به

 ،در ميان ما ايرانيان ،خود به ناروشنى بيشترى دامن خواهد زد. بعالوه
خصوصيات و توقعات خاصى را تداعى مى كند كه  "روشنفكري"مقوله 

بدون ارزيابى انتقادى از آن ها بحث پيرامون رابطه روشنفكر و قدرت جز 
ببار نخواهد آورد. پس از چندين دهه استفاده از آن (بيشتر  كالفى سردرگم

نزديك يك قرن) هنوز بحث انگيزترين مشاجره ميان ما اين است كه آيا 
فالني جزو روشنفكران هست يا نيست! بنابراين چند خط زير نيز نمي 
توانند از طرح برخى كليات اوليه و ارزيابى انتقادي از برخى داده هاى 

ر بروند. اميد اين كه دوستان با تجربه تر و وارد تر بحث را زمين موجود فرات
نگذارند و به روشن شدن سواالتي كه اذهان همه را مشغول كرده كمك 

  كنند. 
همان طور كه قبال نيز بسياري اشاره كرده اند،  ,در ميان ما فارسى زبانان

اى است. انتخاب آن بر "روشنفكر"نخستين مشكل اين مبحث خود واژه 
و در  intelligentsiaروسيه  به   در19ترجمه پديده اى كه در اوائل قرن 

به روشنايى در  ،موسوم شد intellectuelاواخر همان قرن در فرانسه به 
). در واقع بسيارى از تعاريف مصطلح در ميان 1بحث كمك نكرده است(

ى از واژه نويسندگان ايرانى تا به امروز از حد ابراز توقعات ادبى و فرهنگ
فكر مى كند! به  روشنفراتر نرفته اند. روشنفكر كسى است كه  "روشن"

 ،ويژه با در نظر گرفتن بار معنايى روشنايى و تاريكى در فرهنگ ايرانى
خود اين انتخاب مشكالت فراوانى را در فهم ما از اين پديده ايجاد كرده 

  ؟ چندين بار با چنين تعاريفى روبرو شده ايم ،است. مثال
  "عقلِ نقّاد"يعني اهميـّت  ذات و جوهر روشنفكري -
صفتي است براي آدمهاي خردمند ، » اينتلكتوال«واژه ي روشنفكر يا -

خردگرا و عقالئي؛ آدمهائي كه پديده هاي جهان را برحسب دستور خرد و 
به جاي خيالبافي، متفكر و دانش بررسي مي كنند و مي سنجند و 

 ندزور انديشه
تعريف روشنفكر به تعريف روشن در حوزه تفكر كاهش  ،اده تربه زبان س

مي يابد.  روشن فكر كردن يعنى خردگرايى. بدين ترتيب مى توان از خود 
بخصوص با   -واژه مابقى توقعات  از يك انسان روشن فكر را استنتاج كرد 

 ،"مدرن"افزودن چاشنى هاى مد روز ميان روشنفكران ايرانى نظير 
بخصوص با سنت  "انتقادى"و يا  "متعهد"، "سكوالر" ،"انسان دوست"

ديرينه قهرمان سازي و ناجي پرستي . سپس بدون آنكه الزم شود سر خود 
را از فرهنگ لغت بيرون بياوريم، به سرعت  انسان خردگرا انساني مي شود، 

زير  ،ذاتا فرهيخته و شريف و تجدد طلب كه به هم نوع خود فكر مي كند
 ،بى طرف نمي ماند ،ظلم و ستم را به باد انتقاد مي گيرد ،رود بار زور نمي

و آن هم عمل راديكال و موثر. بدين   - و به حرف خود عمل مي كند 
بسيارى از نظريه پردازى هاى رايج ميان روشنفكران ايرانى در باره  ،ترتيب

 مفهوم روشنفكر در واقع به نوعى بازى لغوى محدود شده اند.
است كه با عقل و علم حقيقت را ميجويد و از حقيقت  روشنفكر كسي -

براي تكريم انسان و توسعه زندگي در همه جوانب مادي و معنوي استفاده 
    ميكند.

 روشنفكر در فارسي به معناي روشن كننده فكر است.  -
توجه شان به انسان است، يعني  .گفتمان شان گفتمان مدرن است -

هم نسبت به انديشه ها و هم نسبت به  .سانخواست ها، دردها، و مسائل ان
احساس تعهد مي كنند. مانند  ...و  .ساختار اجتماعي نگاه انتقادي دارند

 يك آكادميسين بي طرف نيستند. مي خواهند كاري بكنند
مهار زندگي را به دست خود  رست و آدمي وقتي از بند قضا و قدر -

شد پا به دايرة گرفت و در سر گذشت خود و همنوعان خود موثر 
  )2(روشنفكري گذاشته

دو مقوله كامال متفاوت  ،مى بينيد كه به صرف استفاده بي جا از يك واژه
روشنفكرى و روشنگرى قاطى شده اند. روشنفكر فارسى فى نفسه روشن 
گر هم مى شود. پس بنا به تعريف، روشنفكر كوته بين و حقير وجود ندارد. 

توان روشنفكرانى را كه با قدرت حاكم آيا مى "اساسا همين مساله كه 
خود فقط به دليل همين  ،"همكارى مى كنند كماكان روشنفكر خواند؟

التقاط سئوال بر انگيز شده است. سئوال اين جاست كه آيا هيچ قدرت 
خود كامه اى را سراغ داريد كه بدون كمك روشنفكران بر مصدر قدرت 

م آخوندى حاكم بر ايران مى نشسته باشد؟ چرا جاى دور برويم. آيا رژي
توانست بدون كمك روشنفكران به قدرت برسد و آيا امروزه مى تواند آن را 

  بدون كمك روشنفكران حفظ كند؟
)و 3روشنگرى( ،هر چند تكرار مكررات است ولى هنوز بايد تاكيد كرد

روشنفكرى دو پديده كامال متفاوت اند و در اروپا به دو دوره متفاوت تعلق 
با دو سه قرن فاصله. اولى از مختصات دوران افول فئوداليزم و   – اند داشته

). در صورتى كه دومى در دوران 18و  17تولد بورژوازي مدرن است (قرون 
 ،) پديدار مى شود. بايد اضافه كرد20و  19رشد سرمايه دارى (قرون 

غوى باال فاصله تاريخى كوتاه  بين ظهور اين دو پديده  در ايران به التقاط ل
ن چه امروزه در ايران به مثابه وجه توليد سرمايه دارى ٔكمك كرده است. آ

و نيز انديشه ها   -غالب ريشه دوانيده خود پديده اى است عمدتا وارداتى 
ن. اما سرمايه دارى به  ايران حدود دو قرن ٔو مقوالت اجتماعى متعلق به آ

ر روشنگرى ما نيز تازه در ديرتر از اروپا وارد مى شود. بدين ترتيب، عص
اواخر دوره قاجار آغاز مى شود. يعنى كم و بيش همان زمانى كه در اروپا 
پديده روشنفكرى نقدا در حال شكل گيرى بود. التقاطى شدن اين مفاهيم 

  ). 4نتيجه اجتناب ناپذير اين واردات هم زمان است(
وشنفكر مي بنابراين،در مباحثات فارسي نخست بايد روشن كرد هرچند ر

تواند روشنگر هم باشد، به واسطه آن تعريف نمي شود. روشنفكر و 
روشنفكري پديده هايى هستند متعلق به دوران رشد و استيالى سرمايه 
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دوران اوليه رشد سرمايه دارى. در دنياى معاصر،  ،دارى. و بايد تاكيد كرد
داراي  خود ويژگى آن كم رنگ تر مى شود. روشنفكر قبل از آن كه فردي

اين يا آن تعريف باشد و با اين يا آن طرز فكر به دنيا نگاه كند، به اليه 
اجتماعي مشخصي تعلق دارد  كه در اغلب كشورها در چنين دوره اي 
پديدار مي شود. و اين اليه صرفا يك اختراع سوسيولوژيك نبود، بلكه 

با غرض اليه اي است با فعاليت هاي سياسي و اجتماعي مشخص و حتي 
محافل، نهادها و تشكيالت مستقل. بسياري از سرشناسان اين اليه حتي در 
زمان خود شهرتي جهاني داشتند. به جرات مي توان گفت اغلب جريانات 

  معاصر فلسفي، سياسي، يا ادبي و هنري، ريشه در تاريخچه اين اليه دارند.
يه پس، تعريف روشنفكر را بايد در تاريخچه پيدايش و تحول اين ال

اجتماعي جستجو كرد. ساده ترين شكل درك اين مقوله توجه به رشد 
به بعد  است. ريشه اصلي پديده روشنفكري  18عظيم دانش جويان از قرن 

در همين جاست. سرمايه دارى نظامى است مدرن و صنعتى و نيازمند اليه 
عظيمى از تحصيل كردگان.  اين بدين معنى نيست كه وجوه توليدى پيشا 

اما هرگز نه به اين  ،ايه دارى به انسان هاى تحصيل كرده نياز نداشتندسرم
وسعت. خود اين وسعت كيفيت جديدى نيز به ارمغان آورد و آن رهايى 
پديده تحصيل كردگى از انحصار طبقات حاكم بود. از دو لحاظ؛ هم تغيير 
آموزش و پرورش از زائده  اصناف و صنايع و گروه هاي مشخص سرمايه 

و هم ورود قابل مالحظه "عام المنفعه"ان به امري عمومي، سراسري و دار
ساير طبقات به مراكز تحصيالت عالي.  ريشه اجتماعى اليه تحصيل كرده 

  ). 5اروپا عمدتا خرده بورژوايى بود( 19در قرن 
البته، روشنفكران همان دانش جويان نيستند، اما روشنفكري از 

نين افزايش عظيمي در جمعيت دانش دانشجويي منتج مي شود. بدون چ
جويان و توسعه عمومي امور دانش جويي،  پديده روشنفكري نيز ظاهر 
نمي شد. اين تاكيد از لحاظ ديگري نيز اهميت دارد و آن جلب توجه به 
ريشه هاي اجتماعي مشترك روشنفكر با ساير اليه هاي تحصيل كرده 

از دل تحصيل كردگان است. هر روزه در ازاي هر روشنفكر جديدي كه 
متولد مي شود. هزاران مدير و تكنوكرات سرمايه داري نيز استخراج مي 
شوند. به عبارت ساده تر، آن فراشدي كه يك انسان تحصيل كرده را در 
زمره روشنفكران قرار مي دهد، همان است كه يكي ديگر را مامور و معذور 

واند يكي را به وضعيت موجود نيز مي سازد، پس همان است كه مي ت
  ديگري تبديل سازد. 

شكل ظهور سياسى و اجتماعى  اين پديده در كشورهاى مختلف متفاوت 
است. در تقريبا تمام كشورهايي كه سابقه و تاريخچه آن تا اندازه اي مدون 
و روشن است، در واقع نخست از لحاظ سياسي و فرهنگي مطرح مي شود 

د امر تبديل به يك روشنفكر بيشتر در تا اجتماعي،  به عبارت ساده تر، خو
صحنه سياست رخ مي دهد تا در عرصه خاص موقعيت اجتماعي، بنابراين، 
شرايط متفاوت اقتصادي اجتماعي، شرايط سياسي متفاوت و روشنفكران 
متفاوتي ايجاد مي كنند، عوامل متعددى در اين تفاوت نقش دارند: از 

ده و  توانايي  نظام سرمايه طرفي ميزان و سرعت رشد اليه تحصيل كر
دارى موجود در جذب آن، و از طرف ديگر مرحله انكشاف مبارزات طبقاتي 
و ميزان تشكل و تحزب طبقات اجتماعي. بستگي به تركيب خاص اين 
عوامل، شكل ظهور و درجه اهميت اين پديده در كشورهاي متفاوت 

  مشخصات متفاوتي به خود گرفته است. 
) در كشورهايى كه اين 1مي توان جمعبندي كرد: (سه نتيجه كلي را 

پديده  ،توسعه سريع تر صورت گرفت و يا اكثريت جمعيت بى سواد تر بود
روشنفكرى چشمگيرتر شد. چنان جزيره اي نوراني در اقيانوسي از جهل و 

) در كشورهايي كه طبقه بورژوا خود هنوز به سيادت كامل 2خرافات؛ (
ي سياسي قدرت حاكم با سرمايه داري مدرن هم دست نيافته بود و روبنا

خواني نداشت، اكثريت هر چه بيشتر اين اليه به فعال سياسي 
) و در آن جا كه خود تناقضات 3قدرت موجود تبديل شد؛ ( "اپوزيسيون"

 "استقالل"طبقاتي جامعه سرمايه داري هنوز چندان انكشاف نيافته بود، 
  ر شد. نسبي روشنفكران از طبقات نيز بيشت

هوشمندان، فهميدگان)  –(اينتلجنتسيا  "روشنفكر"بدين ترتيب، مقوله 
براي تشريح يك اليه مشخص  1840براى نخستين بار در روسيه در دهه 

اجتماعي  رايج مى شود. اما، چرا اول در روسيه و نه مابقي اروپا؟ بر رسي 
لحاظ  اين سئوال به فهم خود مقوله روشنفكر نيز كمك خواهد كرد. از

ديگري نيز اين سوال اهميت دارد و آن شباهت هاي شرايط ايران با روسيه 
است. هر چند جامعه روشنفكري در ايران بيشتر تحت تاثير روشنفكران 

شكل گرفت، در واقع شرايط روشنفكري در ايران  19فرانسوي اواخر قرن 
  به به پديده مشابه در روسيه نزديك تر بود تا فرانسه. 

از باال و  ،ه، رشد سرمايه دارى چندين قرن ديرتر از اروپاى غربىدر روسي
به دستور تزار، و بنابراين با سرعتى تصنعى و تحميل شده صورت 

جمعيت دانشگاهى ده ها برابر شد؛  19). به ناگهان در اوائل قرن 6گرفت(
آن هم در جامعه اى عمدتا روستايى و بى سواد وكماكان زير سلطه 

استبداد مطلقه تزاري و مهمتر، در جامعه اي كه به دليل عقب فئوداليزم و 
افتادگي اقتصادي و سرسختي دستگاه پوسيده اداري، توانايي جذب همه 

اكثريت فارغ التحصيالن  19فارغ التحصيالن را نداشت. در اواسط قرن 
  دانشگاه ها و مراكز تربيتي ديني در روسيه بي كار مي شدند. 

طرفي زمينه وسيعي براي نا رضايتي در ميان اليه بدين ترتيب، هم از 
تحصيل كرده وجود داشت و هم  از طرف ديگر خود امر تمركز تعداد 
زيادي از دانشجويان در دانشگاه هاي بزرگ و در شهر هاي مهم و مركزي 
در كشوري استبداد زده، دانشگاه ها را به عمده ترين مراكز فعاليت 

ود. بعالوه، موقعيت نامعلوم اين اليه در اجتماعي سياسي تبديل كرده ب
توليد اجتماعي، در همان قدم اول، آن را در مقابل دولت قرار مي دهد. و 
مبارزه سياسي، بنا به تعريف، مبارزه اي است در برابر دولت.  بنابراين 
مبارزات اين اليه از همان ابتدا خصلتي سياسي به خود مي گيرند. و در 

يش همه طبقات در برابر دولت تزار فاقد  هر گونه جامعه اي كه كم و ب
حقوق سياسي بودند، اليه تحصيل كرده اي كه بنا به موقعيتش هم از 
مابقي بي طرف تر بود و هم  سياسي تر، طبعا به پرچمدار  مبارزات ضد 
استبدادي تبديل مي شود. بدين ترتيب، در شرايطي كه استبداد تزاري 

بي نمي داد، نقش اين اليه در بر انگيختن فرصتي به فعاليت عادي حز
مبارزات اجتماعي سياسي عليه وضعيت موجود و گاهي حتي رهبري اين 

  مبارزات برجسته شد.
در معناي روسي، اينتليجنتسيا، مفهومي جامعه شناسانه داشت، و به 

تربيت شده بودند، اطالق  "كار هاي فكري و خالق"عموم كساني كه براي 
كم و بيش اكثريت عظيم فارغ التحصيالن.  از نظر جامعه مي شد.  يعني 

شناسي روسي، پس از پايان دوران دانشگاهي شما جزو روشنفكران مي 
شديد. و اگر به دولت مي پيوستيد (كه عمال يعني اگر استخدام مي شديد 
چرا كه دولت بزرگترين كارفرما بود)، ديگر با شغل و رتبه و مقام خود 

البته  "كار فكري يا خالق"نه با مقوله روشنفكر. مشخص مي شديد و 
مختص جوامع سرمايه داري نيست و قبل از پيدايش اليه روشنفكر حرفه 
هاي مشخصي در اين حوزه هاي كاري پديدار شده اند، مثال، نويسنده، 
هنرمند، خطيب، اديب، متفكر و يا استاد و متخصص. اما، مقوله روشنفكر از 

د در تفكيك با اين گونه حرفه هاي مشخص نيز قرار همان اول پيدايش خو
داشت. بدين ترتيب، روشنفكر مي توانست اديب و هنرمند هم باشد، اما به 

  اديب و هنرمند رسمي يا معروف روشنفكر نمي گفتند.  
اما در همين معناي روسي نيز مقوله روشنفكر از همان ابتدا تعاريف 

كرد كه مشابه آن را ما در جاهاي مركب و اضافي ديگري با خود حمل مي 
ديگر نيز مشاهده مي كنيم. خصو صياتي عمدتا سياسي تا اجتماعي. مثال 
در برداشت روسي رايج آن زمان  روشنفكر، تو گويي بنا به تعريف، بايد ضد 
تزار و دوست خلق نيز باشد. البته، حتي در روسيه آن زمان هم همه 

شدند، اما واقعيت اين است كه در  تحصيل كردگان سياسي و ضد تزار نمي
آن شرايط مشخص تاريخي، وجه غالب عملكرد اجتماعي و سياسي اين 

  اليه در ترقي خواهي و ضديت آن با تزاريزم تعريف مي شد. 
در نظر داشته باشيم كه براي دو دهه قبل از رايج شدن مقوله روشنفكر، 

د استبدادي در جنبش دانشجويي نقدا به مثابه مهمترين مركز جنبش ض
جامعه شناخته شده بود و رفتن دانشجويان و فارغ التحصيالن به ميان 
مردم  به مثابه يار و ياور خلق چندين سال سابقه داشت. بسياري از 
دانشجويان اساسا چشم اندازكار براي دولت را نوعي عار مي دانستند. بعد از 

 19ر نيمه اول قرن دانشگاه نيز كم و بيش همين فعاليت دنبال مي شد. د
در روسيه، محافل و نشرياتي كه از دل اين اليه بيرون مي آمد در واقع 
مركز ثقل كليه مبارزات سياسي دوران  بود. كم و بيش تمام رهبران 
سياسي و متفكران معروف بعدي روسيه مستقيم يا غير مستقيم از درون 
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كردن نامي  همين جنبش آمده اند. بدين ترتيب، خود امر ضرورت پيدا
براي اين اليه مشخص هنگامي در جامعه روسيه مطرح مي شود كه 
فعاليت سياسي ضد تزاري بخش هاي فعال اين اليه نقدا توجه جامعه را به 
خود جلب كرده است. بنابراين، اين تعاريف التقاتي اجتماعي سياسي در 

  شرايط مشخص روسيه معني داشت و نه هر جاي ديگر.
ابطه اين اليه با ساير مردم نيز خود بسيار تحت تاثير از سوي ديگر، ر

شرايط است. مثال، سطح فرهنگ موجود.  از نظر يك جامعه عموما بي 
سواد بسيار طبيعي است كه همه تحصيل كردگان واقعا جزو باهوشان و از 
ما بهتران تلقي بشوند. در يك روستاي عقب افتاده روسي، چه بسا باسواد 

نيز مي شد.  براى خود اين اليه نيز طبعا اين توهم  ده دكتر و مهندس
با رسالتي تاريخي در  ،شكل گرفته بود كه گويا تافته جدا بافته اى است

جامعه،  مستقل از تناقضات طبقاتى، عاري از منافع فردي و صاحب نظر در 
مورد همه مسائل عالم و اجتماع. اما، اين واقعيت كه اين اليه علي العموم 

 "دوستان خلق"بل تزار قرار گرفت و از نظر توده هاي وسيع جزو در مقا
محسوب مي شد،  فقط به دليل تناقض آشكار ميان شرايط عقب افتاده 
روسيه و توقعات و انتظارات كساني بود كه براي توليد مدرن سرمايه داري 

  تربيت شده بودند. 
گان دانشگاهي مثال، در همان زمان در بريتانيا هر چند تعداد تحصيل كرد

برابر روسيه بود (در كشوري با جمعيتي حدود يك ششم روسيه)  5بيش از 
، پديده روشنفكري چندان برجسته نشد. از طرفي رشد اليه تحصيل كرده 
تدريجي بود و انطباق نزديك تري با نيازهاي جاري نظام سرمايه داري 

نظير مدير، داشت. بدين ترتيب ارتقا مقام از تحصيل كردگي به مشاغلي 
تكنوكرات، متخصص و آدم هاي حرفه اي گوناگون بسيار سريعتر و بي 
دردسرتر صورت مي گرفت، از طرف ديگر مبارزه طبقاتي پيشرفته تر بود و 
امر تشكل و تحزب در ميان طبقات متخاصم اجتماعي نقدا تحقق يافته 

ع بالواسطه بود. بنابراين نقشي اضافي براي اليه اي به ظاهر مستقل از مناف
طبقات وجود نداشت. بعالوه، شكل قدرت حاكم نيز انطباق بيشتري با 

مساوي با  "فهميدگي"توليد اجتماعي سرمايه داري داشت. بنابراين 
 (intellectual)مخالفت با وضع موجود نمي شد. حتي خود واژه روشنفكر 

ست هنوز چندان متدوال نشده بود؛ و نخ 20تا اوائل قرن  در انگلستان
بيشتر از جنبه منفي مورد استفاده قرار مي گرفت، يعني براي 

  تمسخركساني كه سهم اجتماعي مفيدي جز نظريه پردازي ادا نمي كردند.
عين همين پديده را در هلند كه توسعه كم و بيش هم زماني با بريتانيا 
داشت، نيز مشاهده مي كنيم. جالب تر اين كه در هلند استفاده از اين 

 "فهميدگان"زودتر از بريتانيا رايج مي شود، اما بيشتر در ارتباط با  مقوله
درون خود طبقه حاكم و نه مخالفين آن. در برخي كشورهاي عقب افتاده 
تر اروپايي حالتي بينابيني پيدا مي شود. مثال، پديده مشخص روشنفكري 

ي كند، حدود نيم قرن بعد از روسيه در فرانسه و ايتاليا نيز اهميت پيدا م
اما، با دو تفاوت مهم. از طرفي، اليه روشنفكر به مراتب از روسيه كوچك تر 
و محدودتر است (چرا كه سرمايه داري قادر است بخش عمده اي از 
تحصيل كردگان را به خود جذب كند). و از طرف ديگر،  از همان ابتدا 

ومت و خود را هم به صورتي سياسي و هم به مثابه اليه اي مستقل از حك
احزاب پارلماني بيان مي كند. در واقع بخشي از عقال و ادباي فرانسوي آن 
زمان بدين وسيله اعالم مي كردند كه به دليل دست آوردهاي شناخته 
شده در حوزه هاي كار فكري و خالق پس عقايد سياسي آنها نيز بايد 

  مقبوليت و يا منزلت بيشتري داشته باشد.  
ده است كه برخي از صاحب نظران به دو سنت همين تفاوت ها باعث ش

متفاوت روسي و فرانسوي در مفهوم روشنفكري اشاره كنند، در صورتي كه 
خود روشنفكران فرانسوي با اقتباس از  سنت روسي خود را روشنفكر 
ناميدند.  يعني، موقعيت خود را با خصوصياتي بيان كردند كه در واقع 

سياي روسي بود.  صرفا، در روسيه برداشت شان از نقش كل انتليجنت
اكثريت تحصيل كردگان خود را جزو انتليجنتسيا مي دانستند، در صورتي 
كه در فرانسه اكثريت شان جذب دستگاه سرمايه داري مي شدند و نه 
كسي آنان را روشنفكر مي دانست و نه خود عالقه اي به ايفاي چنين 

  نقشي نشان مي دادند. 

در فرانسه از همان ابتدا از ساير تخصص هاي  بدين ترتيب، روشنفكر
شغلي و حرفه اي تفكيك مي شود و به مثابه فردي آگاه و نظريه پرداز و 
  مبري از منافع تنگ نظرانه حرفه اي و صاحب نظر در باره مسائل سياسي و 

  

  

  
  

اجتماعي ظاهر مي گردد.  اما، در واقع در همان فرانسه، روشنفكري خود 
حرفه درميان ساير حرفه ها تبديل شده بود. برخي از  نقدا به نوعي

فهميدگان تكنوكرات و مدير و متخصص مي شدند، برخي نيز روشنفكر. به 
تنها فرق روشنفكر و تكنوكرات يك شغل "قول طنز معروف آن زمان، 

(روشنفكري كه  "روشنفكر حرفه اي"بي دليل نيست كه واژه  "خوب است!
شكل  19ورد) در فرهنگ فرانسوي اواخر قرن از روشنفكري اش نان مي خ

    مي گيرد.
ريشه هاي خانوادگي و اجتماعي اين اليه  19هرچند كه در قرن 

در همه كشورها عمدتا خرده بورژوايي بود و اغلب روشنفكران،  "فهميده"
به رغم روشنفكري، بسياري از مشخصات اين طبقه را همواره بدوش مي 

با توليد و وسائل توليد خصلتي بينابيني و فرا  كشيدند، فقدان رابطه ويژه
. اما، در مجموع "بي طرف"طبقاتي به آن تحميل مي كند نوعي اليه 

ايدئولوژي حاكم بر آن نمي تواند چيزي باشد جز ايدئولوژي بورژوايي.  
اتفاقا مي توان به معنايي گفت كه اين اليه حامل ناب ترين شكل 

اصلي ايدئولوژي بورژوايي عبارت است از  ايدئولوژي بورژوايي است. ركن
مخفي كردن منافع ويژه طبقه بورژوا در پس پشت مقوالتي عمومي نظير 

. در جامعه مدرن سرمايه داري كل دستگاه "سراسري"و  "ملي"منافع 
به قصد پرورش نيروي كار در خدمت اين منافع  "عمومي"تحصيالت 

كه بهترين ايدئولوگ هاي بنا شده است. بيهوده نيست  "عمومي"مجهول 
  بورژوا از ميان اين اليه پيدا مي شوند. 

از طرف ديگرمشغله عمده ده ها هزار فارغ التحصيالني كه هر ساله 
پيدا كردن راهي براي ورود به توليد  طبعادانشگاه ها را ترك مي كنند، 

اجتماعي و تامين معيشت فردي است. و آيا در جامعه سرمايه داري جز 
زي طبقه ديگري وجود دارد كه بتواند اين نياز را برآورده كند؟ بورژوا

بنابراين، بند ناف اقتصادي اين اليه نيز به رونق اقتصادي سرمايه داري 
وصل است و هر چند درون آن مدافعان همه طبقات اجتماعي وجود دارند، 
در عملكرد كلي اش اليه اي است در خدمت چشم انداز موجود سياسي، 

و هم آتي، و از لحاظ سياسي، بيشتر اصالح طلب و محافظه كار  هم فعلي
است تا انقالبي و راديكال، اليه اي است كه هم سريعتر و صريح تر از همه 

  ضد يا موافق قدرت موجود مي شود و هم از همه بيشتر تشنه قدرت.  
البته روشنفكران مي توانند سوسياليست هم بشوند و يا در مبارزات 

اردوي كار و عليه سرمايه قرار بگيرند،  اما سرشت اصلي كل  طبقاتي در
اين اليه را نبايد از سياست هاي ادواري و لحظه اي بخشي از آن استنتاج 
كرد. توليد سرمايه داري، با گسترش هر چه بيشتر تقسيم اجتماعي كار، 
تعداد اليه هاي اجتماعي مشخص با منافع گروهي ويژه را نيز افزايش مي 

اما خود مبارزه طبقاتي عاقبت اين اليه هاي گوناگون را به تنها دو  دهد،
اردوي ممكن اجتماعي يعني كار و سرمايه جذب خواهد كرد. بدين ترتيب 
اين اليه مي تواند در شرايط مشخصي  حتي در كليت اش به دنبال اين يا 
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ي آن طبقه اجتماعي گرايش پيدا كند  (كه البته در دنياي واقعي هرگز كل
  در كار نيست و صحبت از اكثريت تعيين كننده است). 

در روسيه گرايش غالب در كل انتليجنتسياي  20مثال در اوائل قرن 
روسيه گرايش سوسيال رولوسيونر بود، اما در همان زمان وزراي دولت هم 
از درون همين اليه بيرون مي آمدند، همان طور كه اغلب رهبران سوسيال 

هادهاي سازمان دهنده اين اليه مي توانند خود رسما به دموكرات.  گاهي ن
عضويت نهادهاي طبقات ديگر در بيايند. مثال، تا قبل از جنگ جهاني دوم، 
دانشجويان در بريتانيا يكي از ارتجاعي ترين اليه هاي اجتماعي بودند. در 
صورتي كه بعد از جنگ اتحاديه دانشجويان خود را بخشي از جنبش 

كارگري مي دانست.  اتفاقا به دليل آموزش اين اليه در مكتب  اتحاديه هاي
، آن جا كه عناصري از آن نسبت به تناقضات جامعه "منافع عمومي"

سرمايه داري آگاه مي شوند در نقد ايدئولوژي بورژوايي و در تدوين عقايد و 
چشم انداز طبقات ضد بورژوايي نيز نقش مهمي ايفا مي كنند. اما اين 

ز ذات روشنفكري بيرون نمي زند كه در عرصه مبارزات اجتماعي آگاهي ا
  طبقات اصلي شكل مي گيرد.    

نزديك تر بود تا به اروپا (حتي  19به روسيه قرن   20شرايط ايران قرن 
بخش هاي عقب افتاده تر اروپا) و رشد جمعيت تحصيل كرده در ايران 

يك طرف، نظام سرمايه اثرات و نتايج مشابهي داشت. در اين جا نيز، از 
داري در  مراحلي بدوي و عقب افتاده قرار داشت و قدرت سياسي حاكم،  
پيشا سرمايه داري، پوسيده و استبدادي بود، و از طرف ديگر، تناقضات 
جامعه بورژوايي ناشكفته مانده بود و مبارزه طبقاتي در مراحلي ابتدايي 

اي كه در دوران پهلوي شكل بسر مي برد. باوجود اينكه اليه تحصيل كرده 
گرفت از روسيه به مراتب كوچك تر بود، عين همان پديده روسي در ايران 

در اين جا نيز سريعا سياسي و ضد  نيز مشاهده شد. فهميدگان جامعه
رژيمي  مي شدند، يك فرد تحصيل كرده در ايران تا حتي اواخر دوران 

تگاه موجود مي شد، يا پهلوي دو انتخاب بيشتر نداشت، يا بايد جذب دس
  به زمره روشنفكران مي پيوست.

تقسيم طبقاتي در جامعه البته ريشه نهايي همه مبارزات سياسي است. 
اما اين شالوده طبقاتي همواره واضح نيست. درجه وضوح آن بستگي به 
ميزان خودآگاهي طبقات متخاصم دارد كه خود محصول دوره اي از 

ت ساده تر، طبقاتي شدن مبارزات سياسي مبارزات سياسي است. به عبار
خود مستلزم دوره اي از مبارزات سياسي ملي سراسري است. در جامعه اي 
نظير ايران كه حاكميت طوالني استبداد عمال همه طبقات را از هر گونه 
مشاركت جدي در تعيين سرنوشت سياسي جامعه محروم كرده بود، طبعا 

استبداد به نخستين حوزه مبارزات  مبارزات همگاني و فراطبقاتي عليه
سياسي تبديل مي شد. بنابراين، در جامعه اي كه اشتراك منافع مردم 
عليه استبداد برجسته تر است تا خصومت هاي طبقاتي، روشنفكران با 
موقعيت بينابيني خود مي توانستند نقش مو ثري به مثابه كاتاليزر مبارزات 

  سياسي طبقاتي ايفا كنند. 
تيب، در ايران تفكيك سياسي طبقات قبل از آن كه در سطح بدين تر

اجتماعي اهميت و يا تجلي سياسي پيدا كند، درون اليه روشنفكر شكل 
مي گيرد. اما، حتي درون روشنفكران نيز نه چندان دقيق. روشنفكران 
شايد آگاه ترين بخش جامعه باشند ولي در جامعه عقب افتاده آگاه ترين 

. اتفاقا از مشخصات جامعه باسواد ايراني يكي همان كم نيز كم آگاه است
سوادي آن بود. طيف دست راستي و ارتجاعي آن از همان ابتداي دوران 

بود و به  اليه هاي جاه طلب،  "غير سياسي"پهلوي به بعد همواره عمدتا 
مقام پرست، بي طرف، بي عار و در بهترين حالت صرفا  آكادميك رسمي 

در آن اقليت ناچيزي كه نشاني از حيات سياسي ديده خالصه مي شد. و 
مي شد، از شوونيسم آريايي فراتر نمي رفت. اپوزيسيون غالب البته 
بورژوايي بود، اما آنها هم وضع بهتري نداشتند. كم و بيش همه ليبرال 
بودند، نوعي ليبراليزم نيمبند غربي كه كه در همان زمان در خود غرب نيز 

نداشت.  از دموكراتيزم راديكال از مشروطه تا به همين  كسي به آن توهمي
امروز خبري نبوده است. شايد به جرات بتوان گفت بچه مسلمان هاي 
ليبرال شده در دوران حكومت آخوندي، ليبراليزمي به مراتب پيگيرتر از 
ليبراليزم روشنفكران دوران شاه ارائه كرده اند. اصالح طلبي قانوني بهترين 

  عيت سياسي اكثريت عظيم اين اليه است. بيان موق

در ايران نيز نظير روسيه وزنه تمايالت سوسياليستي در اليه روشنفكر 
قابل مالحظه بود.  در روسيه، نزديكي با آلمان وسيله اصلي انتقال عقايد 
سوسياليستي از اروپا به روسيه شد، در ايران، نزديكي به روسيه. در واقع 

ستي درون جنبش كارگري در هردو كشور به دست اولين محافل سوسيالي
روشنفكران ساخته شد.  اما اين نه به اين معني كه سوسياليزم ارائه شده 
توسط اين طيف خود چيزي پيشرفته بود. مثال در ايران تسلط استالينيزم 
و تركيب عمدتا خرده بورژوايي روستايي اين اليه اجازه نداد، افق اجتماعي 

فراتر برود. اما و  "خلقي"ن نيز از سوسياليسم بدوي اپوزيسيون چپ آ
اقعيت اجتماعي چنين بود كه در خود جامعه هنوز، حتي در همين حد 
كلي و بدوي، تفكيك سياسي طبقاتي ديگري صورت نگرفته بود. بنابراين 
براي دوره اي طوالني براي روشنفكران ايران نيز اين توهم تقويت شد كه 

تعيين سرنوشت سياسي جامعه نقشي ذاتي و ابدي نقش ويژه آنان  در 
  است. 

دوران فعلي متفاوت است. از طرفي، خود اليه روشنفكر در بحران به سر  
مي برد. بخش عمده جامعه روشنفكري دوران پهلوي به تبعيد رانده شد.  
پر كردن اين جاي خالي بسيار بطئي و متناقض پيش رفته است. فراشد 

ديد فكري متناسب با اوضاع اجتماعي جديد، بطور انكشاف گرايش هاي ج
دائمي زير ضرب رژيم آخوندي شقه شقه مي شود و محافل و حركت هاي 
درون اين اليه به پديده هايي پراكنده و  خصوصي و يا بي تداوم و تصادفي 

شايد براي اين اليه بدتر  57تبديل شده اند. از طرف ديگر، شكست انقالب 
ماعي تمام شده باشد. دستگاه روحانيت شيعه به از ساير طبقات اجت

فرصتي تاريخي دست يافت تا دشمن ديرينه خود روشنفكران را از گردن 
بزند. كارنامه خود روشنفكران در اين شكست  هم توهم روشنفكر نسبت 
به خود را از ميان برداشته است و هم توهم سايرين به روشنفكران. البته 

يل سال ها بحث كرد، اما واقعيات ساده را نمي مي توان پيرامون اين دال
در اين اليه بسيار پايين رفته است و آن چه  "توليد"توان انكار كرد: سطح 

  توليد مي شود با شرايط موجود تناسبي ندارد. 
اما مشكل اصلي در جاي ديگري است. در شرايط اجتماعي و سياسي 

ز اهميت سابق برخوردار حاكم بر دنياي امروز روشنفكر در جامعه ديگر ا
نيست.  نه به اين معني كه تحصيالت عالي كمتر شده و يا تعداد تحصيل 
كردگاني كه روشنفكر مي شوند، برعكس، امروزه در بسياري از كشورهاي 

عمده سرمايه داري تا نزديك نيمي از جمعيت دانش آموز وارد دانشگاه  
ت عالي پيش شرط مي شود و براي بسياري از مشاغل معمولي تحصيال

ورود است. حتي در ايران آخوند زده نيز جمعيت دانشجويي چندين برابر 
شده است. رشد تعداد فهميدگان، برجستگي فهميده بودن را نيز كم رنگ 
تر كرده است. بطور كلي، هر چه جامعه سرمايه دارانه تر بشود، آگاه تر و  

يجاد جايگاه سياسي ويژه سياسي تر نيز خواهد شد و بنابراين نياز آن به ا
اي براي روشنفكران كمتر خواهد شد. روشنفكر نيز عاقبت بايد جايگاه 
سياسي خود را در نبردهاي اصلي اجتماعي روشن كند. عصر مخفي شدن 

  پشت منافع عمومي به پايان رسيده است.
  

  ها: يادداشت

 من متخصص زبان فارسي نيستم اما بسياري واژه هاي ديگر بهتر مي -1

  توانستند همين مفهوم را در فارسي بيان كنند، مثال فهميده.

ن جا كه قصد شخصى كردن ٔنقل قول هاى فوق همه واقعى هستند اما از  -2
بحث در ميان نيست از ذكر منابع خوددارى شده. مى توان از بسيارى ديگر منابع 

  نيز جمالت مشابهى را بازگو كرد.

3- enlightenment 
ه روشنفكر برگردان دوران رضا شاهي همان واژه منورالفكر است در واقع واژ -4

كه در دوران قاجار براي بيان مقوله روشنگر رايج شده بود و به كساني گفته مي 
  شد كه عقايد اروپايي روشنگري را در ايران ترويج مي كردند.

ا همان طور كه در ايران در دوران پهلوي. و جالب تر اين كه در اغلب كشوره -5
تا بزرگ شهري. امروزه در  "شهرستاني"نيز عمدتا خرده بورژوازي روستايي و 

كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى اين تركيب اجتماعى بيشتر و بيشتر كارگرى مى 
شود. حتي در ايران نيز امروزه از يك طرف تعداد فرزندان دانشگاه ديده طبقات 

  گران دانشگاه ديده.كارگر افزايش مي يابد، از طرف ديگر تعداد كار
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عمدتا به دليل ضرورت مدرنيزه كردن صنايع نظامي در رقابت هاي  -6
  امپرياليستي روسيه با ساير كشورهاي اروپايي.
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 روشنفكر و قدرت 

 نگاهي به يك تجربه

  مسعود نقره كار

  

در تعريف لغت نامه اي كسي است كه  روشنفكر؟   روشنفكر كيست 
استفاده كند.  –بيش از مردم عادي  -كري و عقلي خود ازتوانايي و نيروي ف

اين تعريف به ظاهر ساده ي لغت نامه اي اما يكي از بحث برانگيز ترين 
پديده ها و مفاهيم تاريخي , انسان شناسي و جامعه شناختي را در دل 
خود جاي داده است . براي نمونه با استناد به كتاب ها , مقاله ها و گفت و 

نفكران ايراني گزافه گويي نيست اگر گفته شود به تقريب به گوهاي روش
داريم . روشنفكر ايراني در  "تعريف روشنفكر  "تعداد روشنفكران ايراني 

تعريف از روشنفكر ويژگي اي از روشنفكررا برجسته مي كند كه به نظر 
هم با  وخواست او نزديك تر است.  گمان زده مي شود روشنفكري در ايران

بحران در تعريف  در مفاهيم , هنجار ها و معيار هاي اجتماعي , وهمبحران 
  روشنفكرمواجه است .

در گشت و گذاري ميانه ي اين تعاريف  , جوينده به تعريف جامع از  
روشنفكر دست پيدا مي كند اما به نظر مي رسد به مانعيت تعريف نزديك  

و مفاهيم انسان نخواهد شد. بديهي ست تعريف مانع دادن از پديده ها 
شناسي و جامعه شناختي به سهولت امكان پذير نيست, چرا كه با مفهومي 

اي مواجه  انساني و كيفيت ويژه -هاي اجتماعي تاريخي , پويا و زاده چالش
پذير  اش فكر و كردار انسان، و تغيير و تحول هستيم , كيفيتي كه خاستگاه

  هاي متفاوت است.  ها و مكان در زمان
ك و ارزشي  روشنفكر را در بر مي گيرد تئوريعريف جامع ,كه تعريف در ت 

دارد. در باره فكر روشن  "روشن "گفته اند  روشنفكر كسي ست كه فكر 
  نيز ويژگي هاي  زير مطرح شده است : 

بينِ خرد مستقل، خمش  اي را با ذره است.هر پديدهباور)  (عقل خردگرا
نگرد. خرد را بنيانِ تفسير، درك و فهم  پذير، پويا و رها از پيشداوري مي

انسان، جامعه و جهان قرار مي دهد. بيگانه با خرد تابع، جبر مطلق، 
و افسون   مرجعيت وحي و احكام آسماني، تعبد و تعصب است. تقدس

ست . به همه چيز حتي يقين خود شك  "طوفان شك منطقي  "زداست .
است به جاي او فكر شود، و دهد به نام مذهب و سي كند. اجازه نمي مي

نماينده فلسفي  "برايش تصميم گرفته شود، و او مكلف به اجراي آن باشد. 
و انديشيدنِ ست و به همين خاطر به اهميت نقد , تغيير  "عقل انتقادي

كاو،  تحليلي وعلمي واقف است . مرزي براي نقد نمي شناسد. شناسا، ژرف
و قدرت تفكيك  سنجشگرانه استنگر است. روشِ تفكرش  پرسشگر و جامع

  . امور دارد
اش را تبلور  ست. فرديت است .خود باور، خودشناس و خودآگاهفرد باور 

داند. به آن حد از خودآگاهي شخصيتي  فرهنگي خود مي –وجود اجتماعي 
رسيده است كه نياز به آقا باالسر نداشته باشد، به پختگي و بلوغ فكري 

به اين پرسش كه من كيستم پاسخ بگويد، در  رود تا دست يافته است. مي
نگاه او فرد همه چيز است و قابل ارج و ستايش، فردي كه جدا از جامعه 

اي از روابط انساني و اجتماعي تشخص و  اش در مجموعه نيست و فرديت
گذارند. منيت برتردانستنِ  فرق مي» منيت«يايد.( بين فرديت و  هويت مي

  است). » من«چيز براي، و در راه  از جامعه است و همه» من«
ست, و اين مهمترين شاخصه ي روشنفكر آزادانديش و آزاديخواه  

گرا (پلوراليست) است. پذيرنده ي  اصلِ ضرورت تنوع افكار و  است. كثرت
. عدالت خواه , قانون رفتار، و مدارا و تساهل است. اهل گفت و گو ست 

دارد كه گوهر روشنفكري  آزاد  باور گرا و پايبند به حقوق بشر است.
و بيزار از جنگ و   خواه صلح انديشي , آزادي خواهي و عدالت طلبي ست .

  ستيزنده با جنگ افروزي ست .
ست. خواستار جدائي دين از حكومت است، گرا)ا الئيك (سكوالر، عرفي

ها برده  ي خصوصي زندگي انسان و اينكه دين از حوزه عمومي به عرصه
مذهبي و آزادي انتقاد به  ها، آزاديِ بي ار آزاديِ مذاهب و كيششود. خواست

 هاست. مذاهب و كيش
يابي و تفكر نقادانه گذشته و حال ,به  است. با بررسي , ريشه نگر آينده

پرستي , راهي به سوي آينده ،  ها و نهادهاي سنتي و خرافه ويژه نقد سنت
، رفتاري، اجتماعي، هاي فكري راهي به سوي نو شدن و نو كردنِ حوزه

سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي جويد و مي نماياند . در حال و اكنون 
ماند, پوياست. با فكر روشن اش آينده اي را تجسم مي كند , كه اميد  نمي

  است. "سازنده تاريخ آينده  "به تحقق اش مي بندد .
  
روشنفكر با  كنشِ و نقش اجتماعي اش  ؟ نقش روشنفكر چيست   
. روشنفكر , واال همه به درجاتي روشنفكرندت روشنفكري پيدا مي كندهوي

كند، در خانه، محله، محيط كار،  نقش اش را از خويشتنِ خويش آغازمي
هاي مختلف فرهنگي و در جامعه,  گروه , سازمان , حزب سياسي و تشكل

اش به خرد، فرديت، آزادي،  شود. باورمندي مي» روشن«ي فكر  تجلي
دهد. در هر  دموكراسي و توسعه را در كردار خود نشان ميعدالت  , 

گر و مبارز است و فلسفه,  كننده، تالش اي كه توان دارد دخالت عرصه
سياست , فرهنگ , زبان و دين را با دنياي مدرن آشنا و نزديك مي كند. 

كند.  ي خرد و شعورش عمل مي انسانِ تشكل و عمل است و بر پايه
اش باز  شي، آزاديخواهي و انسانيت را در رفتار روزانهآزادانديشي، آزادمن

مردم را با مفاهيم و مقوله هاي آزادي، عدالت و توسعه آشنا  تاباند. مي
ي جمعي از  ي نجات فردي با عنايت به رهائي كند. مبلغ و مروج انديشه مي

وجدان اجتماعي جامعه   هرگونه قدرت, سيطره , سلطه و ستمگري است.
ان ها و ناهنجاري ها را نشان مي  دهد و راه برون رفت مي است . بحر

  جويد.
   

ديگري نيز در باره روشنفكر و روشنفكري  وجود دارند كه  يديد گاه ها
, "كانت  "تعريف و ويژگي ها ي بر شمرده را كه در بر گيرنده ي تعريف 

 "حقيقت, عدالت و حقوق بشر  "شعارهاي سه گانه انقالب فرانسه و بيانيه 
  اميل زوال ست  را نارسا, نادقيق و حتي نادرست مي دانند.

ها با باورمند ي به فرهنگ غير عقالني  , و اينكه  "پست مدرنيست  " 
بناي شناخت را جايي بيرون از خرد و عقل مي بايد جستجو كرد,  به خرد 

اينان از مفاهيم و   ستيزي و ناباوري به خرد باوري  روي آورده اند. برداشت
مقوالتي مثلِ خرد (عقل)، انديشه، حقيقت، شناخت، فرد، جامعه، آزادي، 
عدالت، توسعه، فرهنگ ,مذهب، اخالق , سياست  ديگر گونه است , و 
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پيرامون حد و اندازه و كيفيت اين مفاهيم و مقوالت حرف و نظر دارند. 
 "بازي هاي زباني, تفكر و انديشه هرمنوتيك , كثرت باوري فرهنگي ,

 –و تعريف ناپذير ساخت شكني از ويژگي هاي  پست  "ه امر محالتجرب
مدرنيسم  هستند. اينان تعبير جديدي از روشنفكر ارايه داده اند و بر اين 

  "روشنفكر "و چسباندن آن احكام به  "احكام ثابت "باورند كه  با صدور
 نمي توان تعريف درستي از روشنفكر به دست داد.با تعريف و نوعي تقسيم

اي كه به آن اشاره شد را اعالم "پايان روشنفكري "بندي  از روشنفكر 
ها و  كرده اند. برخي از اينان تعريف روشنفكر، و نيز برشمردنِ ويژگي

غير «اجتماعي را امري  –هائي براي اين كيفيت ويژه انساني  مشخصه
ود وج "روشنفكر ها اصال "دانند, وحتي ادعا كرده اند كه  مي» روشنفكري

  . "ندارند 
در غرب نيز گفتمان هاي روشنفكري  محيط زيست , فمينيسم , مساله ي 
همجنس گرايي  , آزادي , صلح و مقوله هاي ديگري ست كه هنوزپاره اي 

  از اين مقوله ها به تعاريف روشنفكران ما از روشنفكر راه پيدا نكرده اند. 
هاي تحميل شده به از ويژگي  راراديكاليسم برخي از روشنفكران  نيز 

روشنفكر, به ويژه روشنفكر كشور هاي عقب مانده و تحت حاكميت هاي 
راديكاليسمي كه زندگي و مناسبات  "توتاليتر و اقتدارگرا مي دانند,

  "امروزين به روشنفكر تحميل كرده است , بي آنكه تمايل رواني او باشد.
فراواني از سوي  روشنفكران نيز اظهارنظرهاي "شناسي تيپ«در رابطه با 

مدرنيست ها , پست مدرنيست ها و روشنفكران ديني شده است. آنچه 
روشنفكري در همه ي حوزه ها و عرصه هاي  بديهي مي نمايد اين است كه

يم بندي ها و الگو هاي مختلف  تقس زندگي جاري ست, و بر اين پايه در
ا گرايش ارايه شده   بيش از سي نوع روشنفكر معرفي شده است! گاه ب

هاي تاريخي و   غالبِ فلسفي، علمي، سياسي، فرهنگي , گاه با توجه به دوره
اي و بومي،  و يا موقعيت اجتماعي و تخصصي  ويژگي هاي منطقه

هاي نسلي  اي)، گاه بيان روانشناسانه و رفتارگرايانه،و گاه گروهبندي (حرفه
  .است بندي شده اي , روشنفكر تبين، تعريف و طبقه و دوره

  
  آيا مي توان به تعبيري 

  ؟روحانيون را روشنفكراني از نوع سنتي قلمداد كرد 
گرامشي از روحانيون به عنوان  "چنين برداشتي وجود داشته و دارد ,مثال

روشنفكران سنتي نام مي برد اما مخالفان روشنفكري ديني  مي گويند 
ايران نبود. منظور گرامشي ا ز روحانيون موجوداتي شبيه به آ خوندها ي 

امروزه در ايران برخي از روحانيون بسان روشنفكران ديني( يا  نوانديشان 
ديني) بر آنند تا با نقد و اصالح دين درراستاي نزديك كردن و همساز 
كردن دين و مدرنيته  نقش حلقه ي واسط ميان جامعه سنتي و جامعه 

حسب موقعيت و  اينان براي رسيدن به دروازه  تجدد بر "مدرن بازي كنند.
.البته چنين روندي به داليل "توانايي شان  از سنت , دين را بر گزيده اند

فكري نيست , كه به  - گوناگون در ميان روحانيون يك جريان سياسي 
داليلي همچون سلطه نظام نظري شريعت مبتني بر تفسير احكام و 

و نيز  احاديث ,ويژگي هاي تشيع و جامعه (صنف) روحانيون در ايران ,
سنت حاكم بر آموزش و تربيت روحانيون مي توان اشاره كرد. امروزه برخي 
از روحانيون از انديشه هاي هرمنوتيك سخن مي گويند وهمچون ساير 
روشنفكران ديني قصد دارند تا نسبت رابطه ي دين و عقل را روشن كنند 

تر كنند و مروج خرد گرايي شوند.  مدعي اند كه مي خواهند  دين را الغر 
تي حداقلي تر نشان بدهند كه دين امري بشري  و تابع عقل ئو و با ارايه قرا

است. مي خواهند  ازدين آسمان و قداست زدايي كنند. مي گويند مي 
خواهند دست دين را از زندگي سياسي و اجتماعي مردم كوتاه كنندو 

ند. ادعا اخالق و ارزش هاي اخالقي راهم عقالني و تحت كنترل عقل در آور
حق متكثر  "كرده اند مساله ي پلوراليسم ديني را جا خواهند انداخت و 

. مي "است و حقيقت در مشت هيچ كس نيست  ,درهمه ي مشت هاست 
خواهندمساله ي وحي را روشن كنند., و به قول خودشان  سراغ تبار 
 شناسي روشنفكر ديني بروند و  از موضعي استعاليي ( باالرونده ) به اين
 "پديده نگاه كنند.قرار است خالف نظر شريعتي , يعني خالف اينكه 

عمل كنند. گمان مي كنند   "انديشه ديني اوج تعالي روشنفكري است 
روشنفكري ديني ضروري ترين پروژه  "جامعه ما در حال گذار است  و 

  در چنين شرايطي ست. "

و مي خواهند مي دانند كه ريشه روشنفكري در غرب اصالحات ديني بود  
با تاسي از آن ها تشيع را اصالح كنند . مي خواهند با جداسازي دين از 

  دولت ( يا حكومت) بدعت گذار دولت  سكوالر وعرفي در ايران باشند .
  و چه بهتر از اين ؟ اين گوي و اين ميدان !  

  
هرچند ميان مفاهيم دولت ,  قدرت را چگونه تعريف مي كنيد؟ 

قدرت  تمايز وجود دارد اما هنگامي كه از قدرت  حكومت , حاكميت و
سياسي سخن به ميان مي آيد مفاهيم دولت , حكومت , حاكميت  و 
مجموعه نهاد هاي شكل دهنده آن ها به ذهن مي نشينند ( الاقل به ذهن 
بنده). دليل يگانه جلوه كردن اين مفاهيم, كه در ارتباط با يكديگرنيز 

ي مي تواند باشد. گفته شده است در هستند, ويژگي حكومت اسالم
حكومت ها و نظام هاي سياسي توتاليتر و خودكامه مرزهاي ميان مفاهيم  
اشاره شد يا از ميان مي روند و يا چنان باريك مي شوند كه با چشم غير 

مسلح قابل رويت نيستند!. با فاصله گرفتن از مفاهيم گفته شده,  قدرت  
انمندي هاو ابزار تحميل و توزيع اراده  كانون جذب , حفظ و تمركز تو

است كه  "كانون "دولت , حكومت و يا حاكميت تعريف شده است . همين 
امكان اعمال و تحقق اراده و  "و  "توانايي تحقق منافع  "پنهان و آشكار 

را براي دولت ها , حكومت ها و حاكميت ها و  "خواست خود بر ديگران
مي سازد. بنا به سرشت و ماهيت قدرت و  نظام هاي سياسي متفاوت مهيا

قدرت سياسي را به دونوع تقسيم   -با كمي تسامح  -شكل نظام سياسي
  كرده اند:

  دموكراتيك  يا متمدن , يا قدرت سياسي مدني شده و قابل كنترل   -
  غير دموكراتيك  يا غير متمدن و غير قابل كنترل  -
وليد نظمي خواهند بود كه هر كدام از اين قدرت ها خواستار باز ت  

   موقعيت هاي مورد نظرشان ر ا حفظ كند.
  

  آيا قدرت تنها در قدرت سياسي حاكم متبلور مي شود؟

در هر نوع رابطه ي انساني و اجتماعي (  حتي رابطه زباني و رابطه  
جنسي)  رد پاي قدرت يا تحميل اراده را به اشكال گوناگون مي توان ديد . 

خانواده  , گروه ها , سازمان ها , احزاب , نهاد ها و نظام  قدرت در ساختار 
هاي سياسي , و به عنوان كيفيتي كه  در روابط ميان تمامي  گروه هاي 

اجتماعي آن را مي توان ديد , عمل مي كند. در تعابير جديد , به ويژه  
دربرخي روابط غير سياسي, كه اجباري در آن ها نيست مفاهيم مرجعيت , 

  ر, اتوريته و نفوذ جاي قدرت را گرفته اند . اقتدا
قدرت در قدرت اقتصادي , اجتماعي, قدرت شهروندي  و قدرت سياسي 
غير حاكم نيز تبلور مي يابد , كه براي نمونه به تبلور قدرت سياسي غير 

  حاكم در احزاب و سازمان هاي سياسي مي توان اشاره داشت. 
من قابل تعمق است , تعريفي ناظر  نيز به نظر "الوين تافلر  "برداشت 

براين واقعيت  كه قدرت وجه اجتناب ناپذير هر رابطه ي انساني ست  و 
دانايي و خشونت و ثروت , و  "تنها در قدرت سياسي تبلور نمي يابد : 

  ."روابط ميان آنها , قدرت را در جامعه تعريف مي كنند
  

  ؟ آيا قدرت سياسي مشروع وجود دارد
قدرتي ست كه مورد قبول و پذيرش جامعه قرار گيرد ,  درت مشروع ق

طبيعي ست كه ما مار گزيده ها را بترساند. اين  "شرع "البته واژه ي 
 "واليي , ارتجاعي , سنتي و كاريزمايي  "مشروعيت مي تواند به سياق 

امامي در جايگاه سياسي  قابل پذيرش جامعه قرار داده شود .  "باشد , مثال
ريافتيم اين نوع مشروعيت قدرت سياسي  بر بنياد بي عقلي يا به تجربه د

عقل ايماني استوار است ,و آنچه قرباني شده و مي شود حقوق و مصونيت 
شهروندي ست. در مشروعيت  قانوني و دموكراتيك  حقوق و مصونيت 
شهروندي رعايت مي شود و قدرت شهروند ي هم  بخشي از قدرت سياسي 

  ي مي شود. متمدن در جامعه تلق
  

روشنفكراني را كه با قدرت سياسي همراهي مي كنند مي توان  
 ؟روشنفكر خواند

روشنفكر موجودي ست منتقد و پرسشگر در برابر قدرت و جامعه.  اينكه 
روشنفكر با كدام يك از انواع نظام هاي سياسي  همراهي و همكاري  كند 
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همكاري با نظام  قلمداد شده است. باورمندان به اين نظر "شرط  "نيز
توتاليتر و اقتدار طلب , يا اشكال ديگر نظام هاي سياسي غير و ضد 

اش تلقي  مي   "روشن "دموكراتيك  را فاصله گيري روشنفكر از فكر 
كنند. آنچه مهم است  نوع همكاري و بر خورد روشنفكر با نظام سياسي 

ورد است .حتي در رابطه با نظام هاي سياسي دموكراتيك, اگر برخ
روشنفكر نقادانه و پرسشگرانه ,وبر بنياد عقالنيت , آزادانديشي و 
آزاديخواهي  و توليد گفتمان و فكرنباشد, مساله فرق خواهد كرد. اين نوع 
بر خورد البته ما را به سوي تعريف ارزشي از روشنفكرنيز سوق مي دهد و 
ا حكايت روشنفكر خوب و روشنفكر بد را پيش مي كشد, كه مساله ر

پيچيده تر خواهد كرد. برخي  از صاحب نظران نيز نقد , پرسشگري و 
  امتناع در برابر قدرت را شاخصه ي روشنفكري نمي دانند.

بد نيست به اين نكته هم اشاره شود كه نقد وپرسنده گي , و در افتادن با  
قدرت سياسي جسارت و شهامت مي طلبد , و اين در توان همه ي 

  روشنفكران نيست.
  

در جهاني كه سايه قدرت بر بخش بزرگي از نهادها گسترده 
  ؟است, روشنفكران مي توانند مستقل بمانند

بايد ديد منظور از استقالل چيست .روشنفكر مستقل كسي ست كه دست  
از نقد و پرسش بر مبناي ذهنيت مدرن, و  آزاد انديشي و آزاديخواهي بر 

و نوآوري در مفاهيم و  ندارد. روشنفكر مستقل كسي ست كه بازنگري
و   ارزش هاي فلسفي, سياسي, فرهنگي  اجتماعي و علمي ويژگي اش شود

خواست نو كردن انديشه و كردار (مدرنيته يا تجدد) و نوسازي بر مبناي 
مدرنيته و تجدد (مدرنيزاسيون) گوهر انديشگي و كردارش باشد. روشنفكر 

ژه قدرت خود كامه در هر مستقل نه با سايه قدرت كه با خود قدرت , بوي
سطحي  درگير مي شود و با آن درمي افتد و نشان مي دهد زير هيچ 
بيرقي سينه نخواهد زد. او تالش مي كند منادي حقيقت در برابرهر قدرتي 

باقي  "دشمن استبداد و منتقد دموكراسي  "باشد, وهر جا كه هست  
  بماند.

سياسي را  به خصايل برخي استقالل يا وابستگي روشنفكر به  قدرت 
وپايگاه طبقاتي روشنفكر ربط مي دهند. سمت گيري هاي متفاوت فلسفي 
, سياسي و فرهنگي روشنفكران صحت  بر خورد طبقاتي با مفهوم 
روشنفكر و روشنفكري را تاييد نمي كنند. در جامعه خودمان اكثريت 

ند , روشنفكراني كه مدافع حقوق كارگران و زحمتكشان و تهيدستان هست
به طبقه كارگر و زحمتكش و تهيدست تعلق نداشته و ندارند.  امروز با 
دگرگوني ها و جابجايي هاي رخ داده در جامعه در تعريف طبقه نيز 

دگرگوني هايي ايجاد شده است, دگرگوني هايي كه مطالعه و شناخت   
  دقيق تر و عميق ترآن ها كار روشنفكران نيز هست. 

ها،وپيشرفت تكنولوژي اطالعاتي نيز نقشي دوگانه هرساندر اين ميانه   
بازي مي كنند. شتاب اطالعاتي باعث گسترش و پخش دانش و فرهنگ و 
اطالعات شده و در نتيجه در گسترش و رشد روشنفكري نقش دارد . 
ازسوي ديگر قدرت هاي سياسي نيز به اهميت اين تكنولوژي و شتاب 

ع خودشان پي برده اند , در واقع فزاينده ي اطالعاتي از زاويه مناف
پارادوكسي ست كه هر دو سو از آن بهر ه مي برند. روشنفكران از طريق 
رسانه ها قدرت ها را به چالش مي طلبند و قدرت ها نيز تالش مي كنند 
رسانه ها را در جهت منافع خويش سمت و سو دهند  و با كار برنامه ريزي 

فكري را تغيير دهند و روشنفكراني شده  ومستمر مسير روشنفكر و روشن
وابسته و در خدمت قدرت بوجود آورند . قدرت ها به ياري رسانه ها  از 
شكل دهي و تقويت  جريان هاي ضد روشنفكري نيز غافل نيستند. امروز 
حتي در امريكا  به ياري رسانه ها رويكرد هاي ضد روشنفكري به دنبال 

هر قدرتو "گفت: 1642سال جان كوتن آمريكايي هستند كه در سخن
بيشتر بياموزي و سخنورتر باشي بيشتر آماده اي كه به خواست شيطان 

  "عمل كني 
    
  هاي سياسيقدرت 

  ؟ كنندگونه وادار به سكوت ميفكران را چهروشن 

روشنفكر  همچون همه ي انسانها خواست هايي دارد و اين را قدرت هاي   
اند. ترفند هاي قدرت هاي سياسي سياسي  به خوبي درك و فهم كرده 

براي خريد و يا به سكوت كشاندن روشنفكران  گونه گون هستند.  ترس , 
پول , مقام وموقعيت و سكس پاره اي از اين ترفندها هستند. نمي توان 
سخن از  قدرت سياسي  و  و بهره برداري اش از ترس گفت اما از نيكولو 

 "و از "قدرت سياسي "نظريه پردازان  ماكياولي به عنوان يكي از بزرگترين
قرن پانزدهم و شانزدهم سخن نگفت . او در باب  "پايه گذاران فلسفه تاريخ

 "ستم پيشگي و نرمخويي و اينكه مهرانگيزي بهتر است يا ترس انگيزي "
...آيا بهتر آن است كه بيش دوستمان بدارند تا از ما بترسنديا  "مي گويد: :

دوستمان بدارند؟ پاسخ اين است كه هر دو: يعني هم  آنكه بيش بترسند تا
بترسند و هم دوست بدارند, اما از آنجا كه داشتن اين هر دو حال با هم 
دشوار است , اگر قرار باشد كه يكي از آن دو را برگزينيم, بايد گفت كه 

  "همان بهتر كه بترسند تا دوست بدارند...
اي آمرانه در فلسفه , سياست و در به سكوت كشاندن روشفكران رويكرد ه 

فرهنگ را, كه توانايي هاي مالي , رسانه اي و آكادميك را پشتوانه دارند , 
  بايد مد نظر داشت. 

  
گونه در نظم فكران را چههاي سياسي در جهان غرب روشنقدرت 

-فكران را چههاي ديكتاتوري روشنكنند؟ حكومتحاكم حل مي
  گيرند؟گونه به خدمت مي

همان عواملی که به سکوت وادارشان می کنند .البته تجربه خودمان نشان با 
داده است که روشنفکرانی بودند و هستند  که با آرزوی نقد و ايجاد تغيير به 
قدرت نزديک شده اند , اما وسوسه  و جاذبه  سحرآميز قدرت آنان را در خود 

حکومت اسالمی  حل کرده است . از دوره رضا شاه , محمد رضا شاه و همين
نمونه ها داريم  . اين دست روشنفکران پيش از آنکه بتوانند تاثيری بر قدرت 
بگذارند  قدرت بر آن ها تاثير گذاشت و تغييرشان داد, و در بهترين حالت 
نشاند شان تا  کارهای پژوهشی ی بی خطر انجام دهند. البته در حکومت 

ا شاه وپسرش است , چون اسالمی اين نزديک شدن ها کمتر از دوره رض
ويژگی های  ضد روشنفکری حکومت  اسالمی نزديک شدن اين دست از 

  ت محدود کرده استروشنفکران را به قدر

  

  
  

-فكر را خدشهآيا عضويت در حزب يا گروه سياسي استقالل روشن
هاي اپوزيسيون خود سازوكارهاي قدرت را كند؟ آيا گروهدار نمي

  كنند؟بازتوليد نمي

گر روشنفكر در كردار حزبي و سازماني روشنفكر باقي بماند و دنباله روي ا 
بي قيد و شرط حزب و سازمان  نشود, استقالل اش خدشه دارنخواهد شد 

اساسنامه و مرامنامه احزاب و سازمان هاي سياسي ( الاقل در ايران )  .
ردن عقالنيت و فرديت روشنفكر را محدود مي كنند, و اين سر آغاز دور ك

مشكالت   . واقعيت اين است كه يكي ازاش  است "روشن "روشنفكر از فكر
بزرگ جامعه ي ما نداشتن سياستمدار روشنفكر يا روشنفكر سياسي ست . 
در بهترين حالت ما سياستمداران خوب و سياست بازان ورزيده اي داشته 
ي و داريم , يعني كساني كه مديريت كار آمدي در اجراي طرح هاي سياس

و اجتماعي بوده اند, اما فاقد ويژگي هاي برشمرده شده ي  روشنفكري, به 
ويژه عنصر آزاد انديشي و آزاديخواهي , خالقيت ذهني و نگاه انتقادي به 
خود و عملكرد خويش اند,  سياستمداراني  داراي عقل تابع و دنباله رو . 
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رنج   "ه روبحران عقل روشنفكر دنبال "جامعه ي ما در عرصه سياست از 
برده و مي برد.  سياستمداران و سياست بازان جامعه ي ما مبتال به نوعي 
عقل ابزاري و عقل ايماني و حتي عقل تابع آخوندي , ودر بهترين حالت 
شبه مدرن هستند . در حرف خود را روشنفكر و مدرن مي نمايانند اما در 

كسب و كار سياسي كردار  دروغ , رياكاري , گريز از حقيقت  را سرمايه 
شان كرده اند, امري كه با روشنفكري خوانايي ندارد . مي توان با دروغ و 
رياكاري در كار اجتماعي و حزبي و سازماني مدير خوبي بود اما از 

  روشنفكري بويي نبرد.    
گروه هاي اپوزيسيون دو رژيم شاهنشاهي و اسالمي  در ايران, در اكثر  

ده ي اين دورژيم بوده و هستند. ايران از موارد نمونه هاي كوچك ش
انگشت شمار كشورهايي ست كه  اپوزيسيون و پوزيسيون, گاه همسنخ و 
شبيه هم فكر و عمل كرده اند,  اپوزيسيوني كه باز توليد كننده ي سازو 
كار قدرت سياسي پوزيسيون در مقياس خويش است. اين ويژگي را چه در 

ه در رابطه ميان اين احزاب , سازمان ها مناسبات دروني اين مجموعه و چ
و گروه ها مي توان ديد.اينان گاه چون قدرت هاي توتاليتر و اقتدار گرا به 

  ابزار سركوب و ترور , حتي در درون تشكيالت خود, روي آورده اند.
  
  فكران ايرانيي روشنرابطه 

  ؟توان ارزيابي كردگونه ميهاي جهاني را چهبا قدرت 

شنفكران ايراني بر اين باورند كه روشنفكري شان را از غرب دارند اكثر رو 
,و روشنفكري در ايران بربنيان  گفتمان هاي روشنفكري غرب شكل گرفته 

  است. بنابراين رابطه در اين چارچوب با غرب و جهان ضروري ست . 
اما در رابطه با قدرت هاي جهاني, همچون قدرت هاي سياسي و اقتصادي   

جهان  , شايد بتوان مساله را  اين شكل ديد : برخي از  در سطح
روشنفكران به عنوان ايراني هاي  دو رگه يا ايرانيان  شهروند كشور هاي 
ميزبان با نظام ها ي سياسي و قدرت ها ي سياسي و اقتصادي همكاري 

را با پول , مقام و  "روشنفكران"دارند.  اين قدرت ها بسياري از اين دست 
يبنده ي هاي ديگر فريفته اند و از آن ها در نظام سياسي, مؤسسه ساير فر

هاي مالي , تجاري , علمي و دانشگاهي  در راستاي خواست هاي خود  
بهره برداري مي كنند , در امريكا از اين دست موجودات فراوانند. گروهي 
از روشنفكران ايراني  نيز در رابطه و همكاري با قدرت هاي جهاني هنوز 

شنفكر باقي مانده اند و با معيار هاي روشنفكري با اين قدرت ها مواجه رو
مي شوند. اين دست روشنفكران به ندرت در رابطه با نظام هاي سياسي 
قرار مي گيرند اما در رسانه هاي گروهي و مؤسسه هاي مالي , تجاري , 

  علمي و دانشگاهي همراهي و همكاري مي كنند. 
  

  رانيفكران ايي روشنرابطه

  توان ارزيابي كرد؟گونه مياسالمي را چه با جمهوري 

بستگي دارد چه تعريفي از روشنفكر داشته باشيم ,  اگر با اين تعريف و 
شخصيت روشنفكري روشنفكر را موقعيت حرفه اي او رقم مي  "تعبيركه 

به سراغ ارزيابي از اين رابطه  برويم , مي توان گفت  بخش بزرگي از "زند 
شكل داده  "روشنفكران"مت  اسالمي را انبوهه اي از  از اين دست حكو
  اند.

اما با عنايت به تعريف  مورد نظر در اين مقاله دونوع رابطه مطرح مي  
بسياري از روشنفكران ديني  در عرصه هاي سياسي , فرهنگي و   -1شود: 

 "تاران فلسفي با حكومت اسالمي رابطه و مراوده  دارند . اكثر اينان خواس
هستند و امر نقد و پرسشگري را تا حد  "اصالحات درون حكومتي 

اصالحاتي محدود پيش مي برند. گروهي ديگر از روشنفكران ديني اما نقد 
و تغيير را تا نفي اين حكومت پيشه كرده اند, و هدف شان در اساس 
 اصالحات ديني ست . اگر رابطه به صورت نقد, پرسشگري و تغيير ( و نفي)

  حكومت و اصالح دين باشد  , نبايد منفي تلقي شود .
روشنفكران غير ديني ( سكوالر) با توجه به سرشت , كارنامه و  -2  

عملكرد اين حكومت نقشي جز نقد و تغيير( و نفي) اين حكومت براي خود 
قايل نيستند.اكثر اين روشنفكران اميدي به اصالح حكومت ندارند.منافع و 

, عشق نزديكي به  قدرت  و قدرت طلبي  سبب  مصلحت هاي شخصي
شده اند پاره اي از روشنفكران سكوالرنيز برابر حكومت اسالمي كرنش 

كاري برخي از  كرنش وهم كنند, و يا حداكثر به اصالح حكومت رو آورند .

روشنفكران سكوالر( در داخل و خارج كشور) با قدرت سياسي حاكم بر 
جهل برخي از روشنفكران جهل مركب است "ايران , نشان اين دارد كه 

  "برعكس مردم ساده كه جهل شان بسيط است.
حكومت اسالمي به ذات جرياني ضد روشنفكر و روشنفكري ست ,و رابطه  

اش با عقالنيت , فرد باوري, آزادانديشي و آزاديخواهي حكايت جن و بسم 
و سويه با اهللا ست, و بديهي ست  در چنين وضعيتي جايي براي  رابطه د

  روشنفكرغيرديني باقي نمي گذارد. 
*****  

  نگاهي به يك تجربه

  كانون نويسندگان در ايران 

نقد قدرت سياسي  كار روشنفكران است اما روشنفكران كارهاي مهم    
ديگري نيز دارند , نقد خود و نقد نقش اجتماعي خود يكي ازاين دست 

گان ايران  و كانون كارها ست . دو نهاد روشنفكري كانون نويسند
نويسندگان ايران در تبعيد تجربه هاي ارزشمند و گرانقدري هستند كه 
سيماي واقعي روشنفكران و روشنفكري , به ويژه روشنفكران و روشنفكري 
فرهنگي  ميهنمان  را نقش زده اند. اين دو تجربه پاره اي از نقاط قوت و 

گي رابطه آن ها با قدرت ضعف روشنفكران و روشنفكري ايران , و نيزچگون
سياسي را پيشارويمان گسترده است  تا دقيق و ژرف كاوانه به ضرورت نقد 

  روشنفكرو روشنفكري عمل شود . 
بخشي از تاريخ جنبش روشنفكري ايران  "جلدي  5من در مجموعه ي    
با همين هدف زندگينامه اين دو تشكل  , و گفتار و كردار بنيانگذاران و   "

ين دو تشكل را در رابطه با كانون گرد آوردم .دليل  انتخاب تشكل اعضاي ا
اين  "كالبد شكافي "فرهنگي و هنري كانون نويسندگان براي بررسي و

است كه ويژگي هاي افراد شكل دهنده اين نهاد و نيز نهاد كانون 
نويسندگان به ويژگي هاي روشنفكر و نهاد روشنفكري نزديك ترند. 

كل هاي سياسي ما از ويژگي هاي روشنفكرو سياستمداران و تش
روشنفكري  دورند,  پرداختن به نظرات روشنفكران فلسفي  پيرامون 
روشنفكر و روشنفكري در ايران نيز به اين دليل كه آموخته هايم از تاريخ 

نيست  و به عنوان يك كوشنده ي سياسي و  "حرفه اي  "انديشه و فلسفه 
ها ومفاهيم رفته ام ,براي من كار ساده اي نويسنده به سراغ اين پديده 

نيست . روشنفكران فلسفي همچنين فاقد نهاد و تشكل اند , و از اين زاويه 
نيز بررسي و نقد نقش اجتماعي آنان به عنوان يك نهاد روشنفكري امكان 

  پذير نيست .   
  

  كانون نويسندگان يك تشكل روشنفكري

ن كانون نويسندگان را نهاد يا تشكل داليلي كه با اتكا به آن ها مي توا 
  روشنفكران فرهنگي دانست اين ها هستند:

روشنفكرفرهنگي وهنري ( و سياسي و فلسفي),ازهنگام  250بيش از   -1
تولد اين كانون تا امروز, شكل دهنده و از فعالين اين كانون بوده اند. 

شمرده ترديدي نيست كه برخي از افراد اين جمع همه ي ويژگي هاي بر 
شده ي يك روشنفكر را نداشته اند , كه اين امر را با توجه به زمانه زندگي 
آنان , وضعيت جامعه ي ما و سطح جنبش روشنفكري مي بايد مورد 
بررسي و تفسير قرار داد. روشنفكري كه همه ي شاخصه هاي  ذكر شده را 

  ت. داشته باشد در عالم واقع , بويژه در جامعه ي ما قابل تصور نيس
اساسنامه كانون, اساسنامه اي دموكراتيك است كه با اتكا به خرد  -2

, مسايلي همچون عضو گيري, "ماده و تبصره "جمعي اعضا در ده ها 
حقوق و تكاليف اعضا, اركان كانون و چگونگي امر انتخابات  , منابع مالي و 

ان  نحوه ي حيات دروني كانون را روشن كرده است . اين اساسنامه  امك
پرسش اعضاء در باره فعاليت كانون و نيز پاسخ مسؤلين , و همچنين نقد و 
بررسي عملكرد كانون را مهيا ساخته است. كانونيان تالش كرده اند , چه 
در درون كانون و چه در سطح جامعه, ديد انتقادي و پرسشگرانه در باره 

ر اين مسايل فرهنگي , هنري , اجتماعي و سياسي را گسترش دهند. د
ولوژيك و سياسي براي عضو گيري ئاساسنامه هيچ نوع محدوديت ايد

  مطرح نشده است.
فرهنگي و هنري موجود در اين تشكل , و  -حضور پلوراليسم فكري -3

  تنوع چشمگير اعضا ي كانون .
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برنامه ها وهدف هاي كانون كه در بيان نامه ها ( منشور) و سايراسناد  -4

  ه است :كانون انعكاس يافت
حيات فردي و  هايِ عرصهيِ  نشر در همه وانديشه و بيان   آزاديِ -الف 

 انحصارِحقِ همگان است. اين حق در  ءاجتماعي بي هيچ حصر و استثنا
  .كردتوان از آن محروم  كس را نمي هيچ فرد، گروه يا نهادي نيست و هيچ

ه و بيان مخالف نويسندگانِ ايران با هر گونه سانسورِ انديش كانونِ -ب  
هايي است كه، به صورت رسمي يا  يِ شيوه همه امحايِاست و خواستارِ 

  شوند. و آثار مي آراغيررسمي، مانعِ نشر و چاپ و پخشِ 
هايِ متنوعِ كشور را از اركانِ اعتاليِ  رشد و شكوفاييِ زبان كانون -ج 

تبعيض و حذف داند و با هر گونه  مردمِ ايران مي تفاهمِفرهنگي و پيوند و 
هايِ موجود مخالف  يِ زبان به همه آثاريِ چاپ و نشر و پخشِ  در عرصه

  است.
يي  هايِ ديداري، شنيداري و رايانه صدايي بودنِ رسانه  با تك كانون -د  

هايِ فرهنگي  ها در عرصه صدايي شدنِ رسانه چند خواهانِمخالف است و 
  است.

ده است كه آثارش بي هيچ مانعي طبيعي و انساني و مدنيِ نويسن حقِ -ذ 
  . بديهي است نقد آزادنه حقِ همگان است.برسدبه دست مخاطبان 

كالم با كالم است، اما در صورت طرحِ هر گونه دعوايي در مورد  پاسخ -ر
كارشناسي در صحت ادعا از وظايف كانونِ نويسندگان  نظرِيِ  آثار، ارايه

  ايران است.
ادي و معنوي، حيثيت اجتماعي و امنيت جاني، از حقوقِ م كانون - ز 

  كند. ايران دفاع مي نويسندگانِيي، شغليِ  حرفه
نهادي (جمعيت،   نويسندگانِ ايران مستقل است و به هيچ كانونِ - س  

  انجمن، حزب،سازمان و ...)، دولتي يا غيرِ دولتي، وابسته نيست.
لِ فرديِ آنان بر اساسِ نويسندگان در كانون با حفظ استقال كاريِ هم -ش

  است. منشوراهداف اين 
ها با  كاري با آن نويسندگانِ ايران با اشخاص و نهادهايي كه هم كانونِ -و

  مغاير نباشد در كانوناصول و مواضعِ 
 كاري همهايِ مندرج در اين منشور  يِ حقوق، اهداف و آرمان زمينه
   كند. مي
ار فكري و قلمي براي درك و تالش اين تشكل , و تك تك اعضايش, ك -5

شناخت مقوله ي آزادي , و برداشتن گام هاي عملي در راه تحقق و نهادي 
  كردن خواست هاي بر شمرده بوده است.

, به عنوان  "ما نويسنده ايم "و پاره اي از اسناد كانون  به ويژه متن   - 6
ش يكي از متين ترين ,سنجيده ترين و جسورانه ترين اسناد تاريخ جنب

روشنفكري ايران ,  دريكي از خفقان آورترين شرايط سياسي و اجتماعي 
ست .  در اين متن براي نخستين بار بخشي از روشنفكران ميهنمان  همراه 

ه تعريف  دقيق از خود و مشخص كردن حوزه  فعاليت هاي شان ئبا ارا
  خواست هاي شان را طلب كردند .

  
  كانون نويسندگان و قدرت

اله كانون نويسندگان در ايران نشان مي دهد  كانون در زندگي چهل س
رابطه با دولت و نظام سياسي ,و يا قدرت سياسي نقش روشنفكري اش را 
ايفا كرده است . اين كانون از خواست هاي آزاد انديشانه و آزاديخواهانه ي 
خود در بر خورد با قدرت هاي سياسي حاكم دست بر نداشته است  و از 

قدرت هاي سياسي را به نقد و پرسش كشانده است . كانون  همين زاويه
مستقل ازدو حكومت  شاهنشاهي و اسالمي, در تمامي دوران فعاليت اش 
وابستگي سياسي , فرهنگي , هنري و مالي به اين دو حاكميت مستبد 
نداشته است. كانون نويسندگان به قيمت جان اعضاء اش در برابر قلم 

ين قدرت ها ايستاده است , و به همين دليل نيز شكني و آزادي ستيزي ا
دولت ها تالش كرده اند به اشكال مختلف مانع فعاليت هاي اين تشكل 
روشنفكري شوند.  نه فقط در برابر قدرت هاي سياسي , كانون در 
برابرقدرت هاي سياسي و تشكيالتي احزاب و سازمان هاي سياسي  تاحد 

  دفاع كرد ه است. توان اش از معيار هاي روشنفكري 
  

  روشنفكران كانون نويسندگان

كانون نويسندگان ايران كانون روشنفكران فرهنگي ست كه  برخي  اعضاي 
آن از روشنفكران فلسفي و سياسي نيز بوده اند. زندگي چهل ساله ي 
كانون , به عنوان يك جمع , چه در رابطه با قدرت سياسي و چه فعاليت 

آن اشاره شد , دستاورد هاي ارزشمندي داشته هاي  مرامنامه اي كه به 
است كه بارها در باره ي اين دستاوردها نوشته شده است . اين مقاله  اشاره 
به ضعف ها و لغزش هاي كانونيان به عنوان بخشي از روشنفكران فرهنگي 
ميهنمان دارد. در اين ميان آنچه به عنوان يك تناقض پيشاروي ماست  

غزش هاي  اعضاي اين كانون در مناسبات درون تابلوي  ضعف ها و ل
كانوني  و اساسنامه اي ( و گاه مرامنامه اي) است . تناقض اين است : نهاد 
و تشكل روشنفكران فرهنگي كار كردي روشنفكرانه و دموكراتيك دارد اما 
آنجا كه افراد اين جمع  به عنوان يك فرد در اين نهاد و تشكل عمل مي 

پيامد هاي متفاوتي از خود بروز مي دهند. با حضور جان  كنند ويژگي ها و
سخت  اين تناقض به نظر مي رسد  در عرصه توليد و خلق آثار ادبي و 
هنري , و نيز در پهنه ي ايفاي نقش روشنفكري تقدير اين است كه ما , 
روشنفكران عرصه ادب و هنر در تبعيد , نادرستي نظر ريچارد رورتي در 

 "رقم بزنيم و با كردار خود نظر او راكه  ميت ادب و هنر راباره نقش پر اه
فيلسوفان رفته رفته جاي خود را به هنرمندان و روشنفكران عرصه ادب و 

  باطل اعالم كنيم !   "هنر , مي دهند.
مي دانيم  منشاء ضعف ها و لغزش ها تاريخي , وناشي ازحضور تاثير گذار 

ولوژي ئجغرافيايي ايران , برخي  ايد نهاد مذهب , نهاد پادشاهي , موقعيت
هاي وارداتي  و نحوه ي بر داشت از آن ها , روشنفكر ستيزي مردم و 

و..... هستند, اما همه ي ضعف ها و لغزش ها ي  "روشنفكران "برخي از 
كانونيان  را نمي توان به عوامل ذكر شده نسبت داد . پاره اي از ضعف ها و 

واني و رفتاري روشنفكران عضو كانون است لغزش ها پيامد ويژگي هاي ر
كه جدا از تاثير پذيري از عوامل گفته شده بازتاب  شخصيت ,منش و روش 

  آن ها است.
روانشناسي ي نحله ها و تيپ هاي مختلف روشنفكري متفاوت اند.جهان 
سياست از جنس جهان فلسفه و فرهنگ نيست. روشنفكر سياسي توانايي 

شه هاي پيچيده فلسفي, سياسي و فرهنگي , و نيز ساده و عملي كردن اندي
توان كاربرد آن ها در امر مديريت اجتماعي و تنظيم روابط انسان ها با 
يكديگر و يا نهاد هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي را داراست. روشنفكر 
سياسي به ديگران ,و به مردم نياز دارد. كار و فعاليت روشنفكر فلسفي و 

بويژه  –طور عمده  فردي ست , روشنفكر فلسفي و فرهنگي فرهنگي اما به 
بدل شده  "ساحتي مستقل و خود فرمان "شاعر و نويسنده  كه كارش به 

نيازي به ديگران و جمع ندارد, و به همين خاطر با كوچكترين  -است 
ناماليمتي از سوي جمع , جمع را كنار مي گذارد. اين ويژگي همراه با 

نايي ذهني ي اهل فلسفه و فرهنگ  زمينه هاي شكل دانش گسترده و توا
, خود شيفتگي و خود بزرگ پنداري  را سبب مي شوند. "منيت "گيري 

كانون نويسندگان ايران و كانون نويسندگان ايران در تبعيد مركز تجمع 
  بسياري از اين دست روشنفكران بوده و هست.
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است , و عليرغم انبوهي عليرغم آنچه در مرامنامه و اساسنامه كانون آمده 
شعر و داستان و تحقيق در ستايش  ويژگي هاي كه براي روشنفكر بر 
شمرده شده است  , در مناسبات اعضا كانون با يكديگر بي تعادلي , حس 
ممتاز بودن, خود محوري و خود خواهي ,خود حق بيني ,كم دقتي در فهم 

حزب, تشكل صنفي و درك مفاهيم و مقوله هايي همچون آزادي, استقالل,
 "و دموكراتيك, يكجانبه نگري,التقاط, شبيه سازي و كليشه برداري و

,و نيز ناهمخواني گفتار و كردار مشهود "ذهنيت عقل تابع و متصل 
وچشمگير بوده است. روشنفكران فرهنگي عضو كانون عليرغم  تاكيد بر 

م تحمل بار ها ويژگي غير روشنفكرانه ي عد  "تحمل دگرانديشي "اهميت 
مخالفان خود در كانون را به نمايش گذاشته اند. جدايي ها و اخراج ها 
حكايت اين نابردباري ها ست كه از هر دو سو , يعني از سوي دبيران 
كانون و بعضي از اعضا ي كانون و نيزجدا شدگان وانشعاب كنندگان اعمال 

  شده است.
توانيد در  نمونه هاي مشخص  اين دست ضعف ها و لغزش ها را مي 

جلدي بخشي از تاريخ جنبش روشنفكري ايران و نيز ساير  5مجموعه 
كتاب هايي كه اعضا كانون نويسندگان در باره كانون و نقش خويش در اين 

  كانون نوشته اند , مالحظه كنيد.
 40از مجموعه ي جنبش روشنفكري ايران مصاحبه با بيش از  5در جلد 

  ت.تن از اعضاي كانون درج شده اس
حكايت تهيه و انتشار اين مصاحبه ها, و يا نحوه برخورد متفرعنانه ي 
برخي از كانونيان و داليل آن ها براي رد درخواست مصاحبه , تجربه اي 
تلخ و ناباورانه  براي من بود, باورم نمي شد كه روشنفكران فرهنگي ما , به 

حد از ويژگي ويژه آناني كه  استاد ويا دوست  خود مي پنداشتم ,  اين 
  هاي روشنفكري و ادعا هاي كاغذي شان  فاصله داشته باشند.

در ميان عزيزان مصاحبه شونده تعداي از بنيانگذاران كانون نيز حضور 
دارند. خواندن مجموعه ي  اين مصاحبه ها و مقايسه ي آن ها با يكديگر تا 

  دهد.  حدودي وضعيت روشنفكران و روشنفكري ايران را برابرمان قرار مي
براي نمونه: در باره چرايي و چگونگي شكل گيري  كانون نويسندگان در  

اين مصاحبه ها  هركس روايت خود از شكل گيري كانوني كه در 
بنيانگذاري اش حضور داشت نقل مي كند. در ميان روايت ها, روايت مشابه 
ن به ندرت يافت مي شود, و خواننده  مي ماند كه براستي كدام يك از اي

  روايت ها به واقعيت نزديك ترند.
جلدي بسيارند كساني كه مي خواهند بگويند آنان نقش  5در اين مجموعه 

تعيين كننده در شكل گيري كانون نويسندگان, فعاليت ها و ادامه حيات 
اش داشته و دارند . نه فقط نخستين نسل كانونيان, نسل دوم و جوانترها 

چه در اين مصاحبه ها و چه در بحث ها و  نيزاينگونه اند ,برخي از اينان
جدل هاي شان پيرامون كانون نويسندگان و فعاليت هاي اش  تابلوي دق 
نقش زده اند. و آدمي مي ماند كه وقتي تاريخ زنده ما اينگونه است  روايت 

  مرده تاريخ مان  جز ايني كه هست مي توانست باشد؟ 
ي ديدن كانون در معناي ولوژي انديشي , يا سياسئنكته ي ديگر ايد

ولوژيك , حزبي و سازماني است , مساله اي كه با اساسنامه و مرامنامه ئايد
كانون خوانايي ندارد. لغزشي كه روشنفكر فرهنگي را از پذيرش اساسنامه و 

ولوژيك ئمرامنامه كانون دور و در چارچوب اساسنامه ها و مرامنامه هاي ايد
د و پرسشگري از او مي گيرد . شگفت و حزبي اسير مي كند و توان نق

اينكه برخي از كانونيان تا آنجا پيش رفته اند كه در مواقعي نقش يك 
سياسي براي كانون قايل شده اند و  خود نيزنقش  - ولوژيك ئتشكل  ايد

كادرهاي چنين تشكيالتي را بازي كرده اند , و گاه نيز در حوزه ي فعاليت 
  ب و سازمان هاي سياسي درغلطيده ا ند.  كانوني به ورطه حمايت از احزا

بايد توجه داشت كه كانون نويسندگان ايران با توجه به حضور نظام و   
قدرت سياسي مستبد در جامعه مان , تفاوت هايي با ساير تشكل هاي 
صنفي و دموكراتيك پيدا كرد ه است. حرفه ي اهل قلم خلق آثار قلمي و 

ر سر راه كار و حرفه شان  , استبداد, بياني ست, و بزرگ ترين موانع ب
اختناق و سانسور است. افراد اين صنف نمي توانند كارشان را بدون 
حضورآزادي در جامعه  انجام دهند و هر نوع  پيروي والتزام ذهني و عملي 
, غير از پيروي و التزام به ايده هاي هنري ( ادبي) مانع كار افراد اين صنف 

فعاليت اش فرا تر از خواست هاي صنفي , فعاليت  مي شود. به همين دليل
سياسي جلوه مي كند. فعاليت اهل قلم در جامعه ي استبداد زده و تحت 

نظارت سيستم  امنيتي و پليسي با چگونگي رفتار سياسي  حاكميت گره 
مي خورد, با اين حال چنين ويژگي اي توجيه كنند ه ي غلطيدن به 

ولوژي  و سياست در كانون نبود و ئنوعي ايدولوژي انديشي و دفاع از ئايد
نيست. با اتكا به اساسنامه و مرامنامه كانون امكان فعاليت و مبارزه  

براي دستابي به خواست هاي شان وجود  –اهل قلم  - روشنفكران فرهنگي 
  داشته و دارد. 

  
   "در تبعيد "كانون نويسندگان ايران 

وزنامه نگار تبعيدي در خارج از نويسنده ,شاعر , مترجم و ر 400بيش از 
ايران زندگي مي كنيم, اين مجموعه از روشنفكران فرهنگي ( و سياسي و 
فلسفي) كه به امر نقد و تغيير( و يا نفي) قدرت سياسي در ايران نيز 

مشغول ايم, طي سي سال گذشته  توانايي و سعه صدر شكل دهي  حتي  
  از كشور  نداشته ايم .  يك تشكل فعال , كارآ  و ماندگار در خارج

شكل گرفت پس از  1361كانون نويسندگان ايران در تبعيد كه در سال 
چند سال فعاليت چشمگيربتدريج قرباني عدم تحمل, دسته بند هاي 
سازماني و سياسي, نخبه گرايي ( نحبه ساالري ) و دعوا هاي شخصي 

ايران در تبعيد برخي از اعضاي  اين كانون شد.  غير از كانون نويسندگان 
تشكل ها ي ديگري از روشنفكران فرهنگي در خارج كشور شكل گرفت كه 
عمر فعاليت موثر آن ها  كوتاه تر از عمر كانون نويسندگان ايران در تبعيد 

  مي توان اشاره داشت. "انجمن قلم ايران در تبعيد "بود. براي نمونه به 
ان اين واقعيت مكرر است نش "در تبعيد "تجربه كانون نويسندگان ايران  

كه عليرغم ادعا ها و انبوهي نوشته ,سروده و پژوهش در باره رواداري , 
تحمل , كثرت گرايي و آزادي , ما روشنفكران فرهنگي عضو كانون 
نويسندگان در تبعيد توانايي تحقق حرف ها و ادعا هاي مان را در كردار 

  نداشته و نداريم. 
ي از روشنفكران فرهنگي تبعيدي , به ويژه اين تجربه نشان مي دهد بخش

اهل قلم تبعيدي, بي حوصله تر, زود رنج تر , متفرعن تر , خود خواه تر و 
فرقه گراتر از آنند كه بتوانند كاري جمعي , دموكراتيك و پايدار سامان 
دهند . به داليل تاريخي , ساختاري , فرهنگي و رواني چنين پديده هايي 

بي آنكه  تصور آرماني و منزه طلبانه از افراد در كار  -دارداشاره شد اما جا 
به موارد مشخص  و تا حدودي قابل دستيابي نيز اشاره شود,  -باشد

مواردي كه  به فاصله گيري كانون نويسندگان در تبعيد از نقش 
  تدريجي اين تجربه منجر شد ه اند:   "شكست"روشنفكرانه و 

اتيك در ميان كانونيان , كه بردباري فقدان منش و روحيه ي دموكر -1
وتحمل نمونه ايي از اين منش و روحيه اند. در كانوني كه حضور گرايش 
هاي فكري , فرهنگي وهنري مختلف و متعدد مي بايد از ويژگي هاي اش 
باشد,. فقدان عدم تحمل و بردباري تا حد اتهام زني , ارعاب و حذف 

گذاشته است . در اين كانون انتقاد مخالف جايي براي اين ويژگي كليدي ن
از يكديگر آغاز حذف خود يا ديگري بوده است , و متاسفانه آغازگران 
حذف خود وديگران بيشتر اعضاي قديمي تر كانون بوده اند . اختالف هاي 
نظري , سياسي و شخصي دو نفره , كه سرانجام خروج يا حذف يكي از 

  طرفين را بهمراه داشت.  
ولوژيك و سياسي  براي تبديل شدن به گرايش ئيش هاي ايدتالش گرا -2

غالب در كانون , و بهره برداري  سازماني وسياسي از اين تشكل تا حد 
ولوژيك وسياسي داشتن از ئحذف گرايش هاي ديگر, و فكر و كردار ايد

  فعاليت هاي صنفي و دموكراتيك  .
ي  ن , به دليل غلبهتبعيدي به كانو عدم پيوستن بخش بزرگي ازاهل قلم -  3

   گرايش فرهنگي وسياسي چپ   و محفلي در كانون نويسندگان در تبعيد.
  غلبه روابط بر ضوابط  , يا غلبه رفيق بازي بر ضوابط  -4
طوالني شدن عمر تبعيد وفقدان نسل جواني از اهل قلم كه بساط خانه  -5

  د. تكاني در اين كانون پهن , وجايگزين اعضاي كنار كشيده, شون
نخبه گرايي و پدر خواندگي  ازآغاز شكل گيري كانون نويسندگان ايران  - 6

در تبعيد  مانعي بزرگ در راه تداوم , گسترش فعاليت و تحكيم كانون بوده 
ايران در كانون نويسندگان   "پدر خواندگان "و  "نخبه گان  "است . 

مي خواستند  تبعيد را محفلي براي خود وديگراني كه نخبه مي پنداشتند ,
. نخبه گرايان به همراه فرقه گرايان,از درون وبيرون كانون در تبعيد, در راه 
كاهش بحران و مسايل ومشكال ت درون كانون مانع ايجاد كرده اند.  اينان 
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به جاي اينكه نقش خويش  درتشديد بحران هاي كانون  بجويند و ببينند  
د كرده اند. امروز اين افراد به ديگران را مسبب زمين گير شدن كانون قلمدا

جاي تالش در باز سازي و فعال كردن كانون نويسندگان ايران در تبعيد در 
دسته ها و محافل چند نفره در پاريس , برلين , هلند , لندن , لس آنجلس 
و....  فعاليت هاي كانون نويسندگان در تبعيد را به سطح  صدور گهگاهي 

  ء هاي محفلي كشانده اند.ي بيانيه  وجمع آوري  امضا
روشنفكر فرهنگي ي تبعيدي ي اهل قلم , در طي سي  400آري , بيش از 

سال تبعيد نتوانسته ايم  حتي يك تشكل  كارآ و موثر, آنهم در شرايطي 
كه امكان هاي واقعي براي انجام چنين كاري وجود دارد , سامان دهيم . 

به   "ه ايم, روشنفكري كه : آيا ما از روشنفكر تبعيدي بودن فاصله گرفت
منطق مرسوم و متداول پاسخ نمي دهد اما به جسارت چالش طلبيدن 
لبيك مي گويد ,و به دگرگوني و تغيير,و پيش رفتن و باز نماندن, از جان و 

  "دل پاسخ مثبت مي دهد.
  
  به بهانه ي ذكر منابع فارسي : 

ر , قدرت و كانون مقاله , گفت و گو و كتاب در باره روشنفك 100بيش از 
 نويسندگان ايران :  

آشوري , داريوش : آنچه بايد در فضاي روشنفكري امروز ايران ببينيم , نمي  -1
  43بينيم, مجله گردون , شماره 

,  "روشنفكري دست اول , روشنفكري دست دوم  "از داريوش آشوري  مقاله هاي 
 "در تارنماي  "شنفكرانفرو افتادن پايگاه رو "و  "تبارشناسي روشنفكري ما "

  منتشر شده است. "جستار
http://ashouri.malakut.org 

 .1376آشوري , داريوش : ما و مدرنيت، تهران، مؤسسه فرهنگي صراط،   -2
بخشي  "مجموعه ي 5آشوري , داريوش : گفت وگو با مسعود نقره كار, جلد -3

    2002نشر باران ,  "جنبش روشنفكري ايران ازتاريخ 
آجوداني , ماشاءاهللا : مشروطه ايراني و پيش زمينه هاي نظريه واليت فقيه ,  -4

 1367انتشارات فصل كتاب ( لندن) , سال 
آجوداني, ماشاءاهللا: چيستي مفاهيم , باز خواني انتقادي تاريخ معاصر ايران (  -5

  زنامك,گفت و گو با مسعود لقمان , رو
  آل احمد , جالل: در خدمت و خيانت روشنفكران, انتشارات رواق , چاپ سوم  -6
آدميت , فريدون : آشفتگي در فكر تاريخي, يادنامه جالل آل احمد , به   -7

  1364كوشش علي دهباشي, انتشارات پاسارگاد , تهران 
بار روز, سال ارجمند راد, ايرج : جستاري در بحران عقل تابع , , تارنماي اخ -8

2004/  
arjmandrad@yahoo.com 

استعدادي شاد, مهدي : قدرت و روشنفكران , مجله آرش ( پاريس) , شماره   -9
  1373, ارديبهشت 49
آناهيد , مردو: خود انديشي و خود ستايي روشنفكران , تارنماي اخبار روز ,   -10

  1383 مارچ سال
امير احمدي , آريان: در باره روشنفكران آماتور, عليه دو نگاه , روزنامه  - 11 

  1387آذر  30اعتماد , 
  1381برقعي , محمد: سكوالريزم از نظر تاعمل,نشر قطره , تهران  -12
پروژه اصلي روشنفكران ايران , ايرانيان  "بومي گري "بروجردي , مهرزاد,  -13

  1376فروردين  , 10واشنگتن , شماره 
برونوفسكي , ب.مازليش , سنت روشنفكري در غرب ( از ليوناردو تا هگل ),  -14

  ترجمه ليال سازگار, نشر اگاه
  2004بنا,س : روشنفكريم يا سياستمدار؟ تارنماي ايران امروز , شهريور ماه   -15
,نشر بهنام  , جمشيد و رامين جهانبگلو( گفتگو) , تمدن و تجدد ,, تهران   -16

  1382مركز , سال 
  بهار لو , محمد: روشنفكر نمي تواند المثناي ديگري باشد, تارنماي ديباچه -17

www.Dibache.com  

جهانبگلو , رامين : مدرنيته , دموكراسي و روشنفكران , نشر مركز,  -18
  1374سال
چامسكي, نوام: روشنفكر در جا نمي زند, ترجمه علي شفيعي , آرش (  -19

  1386, بهمن 83, شماره پاريس) 
حقيقي , شاهرخ : گذار از مدرنيته ؟( نيچه , فوكو, ليوتار, دريدا)., نشر آگاه ,   -20

1379  
  حقيقي, شاهرخ: قلمرو عمومي و مردمساالري, سايت نيلگون.  -21

www.nilgoon.org  

 23حنايي كاشاني , محمد سعيد, سنت روشنفكري در ايران , روزنامه ايران ,  -22
  1383خرداد 

  , پاريس 8در باره  روشنفكروروشنفكري , گاهنامه نقطه ,  شماره  -23
كامپاني , دال: فيلسوف نقابدار,گفت و گو با ميشل فوكو , ترجمه بابك   -24

  68- 70, شماره 1374احمدي, ماهنامه كلك, آبان و دي 
ن (پاريس)، دوستدار, آرامش : امتناع تفكر در فرهنگ ديني، انتشارات خاورا  -25

  ,1383خرداد 
  1377هاي تيره، انتشارات خاوران , چاپ دوم ,  دوستدار, آرامش: درخشش  -26
دوستدار , آرامش, روشنفكر بومي ميان غرب و شرق , مصاحبه با سايت  -27

  نيلگون 
www.nilgoon.org  

دباغ , سروش :روشنفكري و جهان پيرامون , گفت و گو محمد ميالني  با  -28
   1387آذر ماه  30دباغ , روزنامه اعتماد , سروش 

رجايي , عليرضا : روشنفكري , دموكراسي و اصالحات , خبرگزاري  -29
   1381خرداد  29دانشجويان ايران , 

, 34رحيمي , مصطفي : روشنفكر نبايد مايوس شود, مجله گردون شماره   -30
33  
ها, مجله آرش (  رضايي , بيژن: ماجراي دريفوس و سلسله مراتب ارزش -31

   1373فروردين  - , اسفند 37-36پاريس) 
- 64رضايي, بيژن: پيش در آمدي بر بحث الييسيته, آرش (پاريس) , شماره  -32
  1376, مرداد 63
روشن نگري چيست؟( مجموعه مقاالت از كانت , هردر و.....) , ترجمه  -33

  سيروس آرين پور , نشر آگاه
ر و ادبيات بر فلسفه , گفت و گو با  علي اصغر سيد ريچارد رورتي : اولويت هن -34

  1383تير 7آبادي  ,سايت امروز / گويا 
روشنفكران و انقالب , نشست احمد شاملو, باقر پرهام, خسرو قايد, خسرو  -35

  1358, شهريور  5شاكري و فريدون آدميت, كتاب جمعه شماره 
 17آرش ( پاريس) , شماره پست مدرنيسم ( مابعد مدرنيسم), زيتال كيهان ,  -36

  1371, خرداد 
سارتر,ژان پل : روشنفكر كيست و روشنفكري چيست؟ , ترجمه رضا سيد   -37

  1362حسيني , نقد آگاه 
سعيد, ادوارد : , نشانه هاي روشنفكري, ترجمه محمد افتخاري ,نشر آ گه ,   -38

  1382بهار 
, ترجمه ناصر اعتمادي  سعيد , ادوارد, حكايت هميشگي روشنفكران و قدرت -39

  1375آبان  - , مهر 58, مجله آرش ( پاريس) شماره 
زمينه و پيشينه  "سيف , اسد :  روشنفكر و روشنگر, از مجموعه مقاله   -40

  1383,انتشارات فروغ , آلمان , "انديشه ستيزي در ايران 
ر ضميران , محمد: روشنفكر , قدرت و مهاجرت , گفت و گو با علي اصغ   -41

  1382سيد آبادي , ياس نو , آذر ماه 
عضدانلو, حميد : از روشنگري تا روشنفكري , ماهنامه جامعه سالم, شماره   -42
  1374,  سال  12
  2004/ 4/ 25فكوهي , ناصر: روشنفكري و قدرت , تارنماي روشنگري ,  – 43
باره احمد فعال , پايان  روشنفكري ؟ , و ساير مقاله هاي احمد فعال در  -44

تارنماي احمد فعال  و تارنماي روشنفكر و روشنفكري را در روشنفكري ديني و 
  گويا بخوانيد.

كانت , امانويل: پاسخ به پرسش: روشنگري چيست ؟ترجمه يداهللا موقن,  - 45 
  تارنماي نيلگون , 

www.nilgoon.org 
ن درخدمت و خيانت روشنفكرا "كاخساز, ناصر: جنبش روشنفكري و كتاب   -46
  1373, سال 17, ماهنامه علم و جامعه,  شماره  "

,  1379دي ماه  9گودرزي ,محمود : نوزايي ضد روشنفكري , شهروند,   -47
  493شماره 

گلدمن, لوسين : فلسفه روشنگري( بورژوازي مسيحي و روشنگري), ترجمه   -48
  1375شيوا كاوياني,انتشارات فكر روز سال 

ريار , ترجمه داريوش آشوري ,كتاب پرواز , سال ماكياوللي ,نيكولو: شه – 49
1366  

مدد پور , محمد: آزادي براي روشنفكران از نان شب هم واجب تر است,  -50
  1381خبرگزاري دانشجويان ايران, خرداد 

گر معنوي در شرق و غرب، جلد  آگاه تفكرخودآگاهي تاريخي: : محمدمددپور، - 
  .1380دوم، تهران: انتشارات تربيت، 

مرديها, مرتضي : روشنفكري از نوع امريكايي , تركيبي متناقض, روزنامه   -51
  7/6/1381همشهري , 
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,  24مختاري,محمد: دفع ونفي روشنفكران, ماهنامه فرهنگ و توسعه, ش   -52
  1375سال 

  1372مختاري,محمد: انسان در شعر معاصر ,انتشارات طوس,  -53
وژي و روشنفكري ما , در گفت و گو با محمد موقن, يداهللا : اسطوره , ايديول -54

  1382رضا ارشاد , گستره اسطوره ,انتشارات هرمس , 
هابر ماس, يورگن:هاينريش هاينه والگوي روشنفكري در آلمان , ترجمه  -55

  1374امريكا , خرداد  - 9و8شاهرخ حقيقي,پويشگران, شماره 
*****  

ني علم سياست نظري) ,ناشر بشيريه , حسين : آموزش دانش سياسي ( مبا  -56
  1380نگاه معاصر , سال 

تافلر, الوين , جابجايي در قدرت ( جلد اول), ترجمه شهيندخت خوارزمي  -57
  1370,نشر نو , سال

حيدريان, محسن : مردم ساالري چالش سرنوشت ساز ايران,نشر فصل سبز,  -58
1381  

ه سياسي و اجتماعي رييس دانا,فريبرز: نقش روشنفكران در فرايند توسع -59
  1378, تابستان و پاييز  3و2ايران ,نشريه مهرگان , سال هشتم , شماره 

اي   ماندگي ما (نگاهي به كتاب ديباچه قاضي مرادي , حسن: تأملي بر عقب  -60
  .1382بر نظريه انحطاط ايران، از دكتر جواد طباطبائي)، نشر اختران، چاپ اول، 

منتشر شده است: در پيرامون خودمداري ايرانيان  (از قاضي مرادي دو كتاب ديگر
  و استبداد در ايران)

قصيم ,كريم : خشونت و قدرت در فلسفه سياسي هانا آرنت, نقد اگاه , ناشر  -61
  13 62انتشارات آگاه, سال

در دين و حكومت , رسا ,  "خالفت مردم با نظارت مرجعيت"كديور , محسن: -62
  1378تهران 

*******  
  1386مدي, رامين:  آسيب شناسي روشنفكري ديني, گويا نيوز , آبان ماه اح  -63
علوي تبار, عليرضا : روشنفكري ديني ضروري ترين پروژه براي جامعه ي در  -64

  / تارنماي گويا نيوز 1383آبانماه  10, ايسنا , يكشنبه ,  "حال گذار ايران است
بي در ايران , روز نامه شرق , رحماني , تقي : مقدمه اي بر روشنفكري مذه  - 65
  200, شماره 1383خرداد  7

, نشريه مهرگان , سال دوازدهم "روشنفكري ديني "رييس دانا, فريبرز: انگاره  - 66
  1382, بهار و تابستان 2و1, شماره 

روشنفكري ديني , از وبالگ الهيات ديني , مندرج در تارنماي اخبار روز ,  -67
  1382جون سال 

لندن , گوهر آزادي و  –گارا, محسن: سخنراني در انجمن سخن ساز   -68 
آوريل  ( تارنماي ايران امروز ,  24/ 1383ارديبهشت  4روشنفكري ديني , شنبه 

 – 1383ارديبهشت  13سه شنبه 
-www.forumiran.org 

امپريال كالج  دانشگاه سروش,عبدالكريم: روشنفكري ديني , سخنراني در   -69
  1375لندن, خرداد 

 8شريعتي ,احسان: شريعتي يك روشنفكر ناشناخته است , ايسنا , سه شنبه   -70
  1384شهريور 

  شريعتي , علي: , روشنفكر و مسؤليت هاي او , بدون ناشر  -71
»  پس روي روشن فكري ديني«و نيز» غسل تعميد جريان روشنفكري ديني« -72

  ،48اد فرهادپور، شهروند امروز شماره گفتگو با مر
ولوژي , ئفراست خواه , مقصود: ,سه نسل روشنفكر ديني : ايمان, ايد  -73

  1373, سال 3فرهنگ, مديريت اجتماعي,مجله ايران فردا ,شماره 
  1381گنجي ,اكبر: مجمع الجزاير زندان گونه , انتشارات طرح نو , تهران ,   -74

  138 7اسفند ماه 23فكري فقيهانه, گويا نيوز, پنجشنبهگنجي , اكبر: روشن - 75 
, 3مجله ايران فردا ,شماره نوحي , سيد حميد : روشنفكران و عبور از مرز,  -76

 ,  "در باره پلوراليسم ديني  " - 137377سال 
  1378مناظره سروش و كديور , انتشارات روزنامه سالم , 

لي دهباشي , نشر به ديد ( تهران) , آل احمد , جالل : ياد نامه به كوشش ع  -78
  1378سال 

آل احمد, شمس : از چشم برادر( در باره جالل آل احمد) , يادداشت هاي   -79
  1369روزانه, انتشارات كتاب سعدي ,قم , تابستان 

انديشه آزاد ,( نشريه كانون نويسندگان ايران ) شماره هاي منتشره در سا  -80
  1359و1358لهاي 

, 6ي, رضا : تاريخ كانون نويسندگان ( روايتي ديگر) كلك, شماره براهن  -81
  1369شهريور 

براهني ,رضا : ظل اهللا, شعر هاي زندان, چاپ اول, چاپ ابجد, نيويورك   -82
1354  

  1370به آدين, م.ا : از هر دري ... , انتشارات جامي, تهران   -83
, 51رهنگ و توسعه , شماره م.ا. به آذين , گفت و گو با بهزاد موسايي , ف -84

  1380سال 
  1356بولتن( هاي) خبري كانون نويسندگان ايران , بهمن  -85
پاكدامن, ناصر  و محسن يلفاني, بررسي و ارز يابي يك تجربه , سخنراني در   -86

  1367نشست همگاني كانون نويسندگان ايران در تبعيد, پاريس , دي ماه 
تا كنگره اي ديگر, ترجمه شهين سراج,  ماهنامه  بااليي ,كريستف: از كنگره – 87

  68-70, شماره  1374دي –فرهنگي و هنري كلك, آبان 
پرهام ,باقر: نگاهي به جنبش روشنفكران ايران , كتاب جمعه , آبان ماه   -88

1358  
پرهام , باقر: كانون نويسندگان و نقش روشنفكران در تحوالت ايران معاصر ,  -89

  1378, بهار  61و 60گردون , شماره 
, 25پرهام  باقر:, حزب توده و كانون نويسندگان ايران ,كتاب جمعه, شماره  -90
  1358, بهمن و اسفند  28,  27,  26
پرهام ,باقر: تجارب گذشته كانون نويسندگان ايران,و ضرورت هاي كنوني,  -91

  1989آدر ماه  29پاريس 
 –ادي هنر و انديشه در ايران ( كيفي ) كميته براي آز "پيام دانشجو , نشريه  -92

  شماره هاي متعدد - امريكا
  )1358( سال 3و2و1خبر نامه كانون نويسندگان ايران, شماره هاي -93
ده شب ( شب هاي شاعران و نويسندگان در انجمن فرهنگي ايران و آلمان   -94

  1356), انتشارات امير كبير, 
ن, مصاحبه دانشگاه هاروارد با دكتر ساعدي,غالمحسين: تاريخ شفاهي ايرا -95

  , مصاحبه كننده: ضيا صدقي1849آوريل  5, 7ساعدي , الفبا, شماره 
د, ئسرگذشت كانون نويسندگان ايران , نشر باران ,سو "سپانلو,محمدعلي:   -96

  2002سال 
 - 49سپانلو, محمدعلي: خاطراتي از فصل اول كانون نويسندگان ايران   -90

  1369, تيرماه  4ره , كلك, شما1346
سركوهي , فرج : ياس و داس , بيست سال روشنفكري و امنيتي ها , نشر   -97

  2002باران , سال 
سيف, اسد: تاريخ كانون نويسندگان ايران به روايت سپانلو,مجموعه مقاله هاي -98

,مركز پخش انتشارات فروغ , "زمينه و پيشينه انديشه ستيزي در ايران  "
  1383آلمان

شب ياد بود نيمايوشيج , گفت و گوي جالل آل احمد , نامه كانون  -99
  1358نويسندگان , سال 

شمس لنگرودي , تاريخ تحليلي شعر نو ,تاسيس كانون نويسندگان ايران  -100
  نشر مركز,  1341- 1349,جلد سوم 

1377  
 , دي ماه2طاهباز,سيروس: يادنامه در ماهنامه پاياب , سال اول , شماره  -101

1378  
, فروردين و  17كاظميه, اسالم : در باره يك ضرورت , آرش , شماره   -102

  1347ارديبهشت 
كاظميه , اسالم : كفت و گو باسيروس نشواد ( ما فرياد يك ملتيم), ديدار ,  -103

  ,6, سال اول  ص2شماره 
كوشان , منصور: حديث تشنه و آب, روايت كامل از سايه روشن هاي   -104

  نويسندگان ايران , نشر باران كانون 
  , 89مومني ,باقر: از يك در به صد در, آدينه , شماره   -105
  1356مومني ,باقر: درد اهل قلم, انتشارات توكا, سال  - 106
من در آوردي به جاي  "نادر پور, نادر پور: گفت و گو با محمود خوشنام,   -107

  1997وين ژ  661, كيهان ( چاپ لندن), شماره  "نو آوري
  )1359و  1358( سال هاي  5تا شماره  1نامه كانون نويسندگان, ازشماره  -108
اسماعيل نوري عالء, كانون نويسندگان ورويارويي بادولت ها, نشريه ايرانيان  -109

  1378آذرماه  26, جمعه 79واشنگتن, شماره 
سي تاريخي مسعود نقره كار , بخشي از تاريخ جنبش روشنفكري ايران , برر -110

 جلد, 5تحليلي كانون نويسندگان ايران و كانون نويسندگان ايران در تبعيد ,  - 
  2002د, سال ئنشر باران ,سو

   1349تا  1345جلد اول : دوره اول فعاليت كانون , سال  - 
  1360تا  1355جلد دوم : دوره دوم فعالت كانون, سال  - 
  1380تا  1367جلدسوم: دوره سوم فعاليت كانون ,  - 
  جلد چهارم : كانون نويسندگان ايران در تبعيد و انجمن قلم ايران در تبعيد - 
  جلد پنجم : مصاحبه با اعضاء كانون نويسندگان ايران  - 

*  
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  روشنفكر كيست

 و چگونه تعريف مي شود: 
  مروري بر شماري از نظريه ها 

 

  مهرداد مشايخي

 
ر دقيقي از مفهوم فرانسوي در زبان فارسي ترجمه ي غي"روشنفكر"واژه ي 

Intellectuel  است كه بيان كس يا كساني است كه در تقسيم كار اجتماعي
 "روشنفكر"به كار فكري ( در مقابل كار بدني) مي پردازند. درحاليكه 

انديشي را پيش شرط انتلكتوال بودن  "روشن"داراي باري مثبت است كه 
وزدهم، انديشمندان ايراني (خردورزي) قرار مي دهد. در اواسط سده ي ن

 "منورالفكر"كه تحت تاثير تحوالت فرهنگي اروپاي غربي بودند، از واژه ي 
در توصيف اجتماعي خود بهره مي گرفتند كه بعد ها، در زمان رضا شاه، 

  تغيير پيدا كرد. "روشنفكر"دگرديسي يافت و به 
فرانسه، در  واژه ي انتلكتوال براي نخستين بار در اواخر قرن نوزدهم در

جريان يك چالش سياسي ميان شماري از محافظه كاران بر ضد گروهي از 
انديشمندان با  فكر انتقادي به كار گرفته شد (محاكمه دريفوس). 
متفكراني از قبيل زوال، پروست، و بلوم در زمره معترضان به محاكمه بودند 

  ده شد. خوان "مانيفست انتلكتوال ها "و اعتراضنامه ي آنها بنام 
به  Intelligentsiaدر روسيه اواسط قرن نوزدهم، واژه ي كم و بيش مشابه 

كار گرفته شد. مراد از آن، نخبگاني تحصيلكرده بود كه نسبت به وضع 
به مثابه  "روشنفكران"موجود نگاهي انتقادي داشتند. بدين ترتيب، در آغاز

براي  "اعيمسئوليت اجتم"و داراي  "فرهنگ مخالفت"گروهي كه حامل 
  تغيير وضع موجود است، تعريف شد.

از  "چه بايد كرد؟ "سالها بعد لنين (در مخالفت با آموزه هاي باكونين) در 
پيشرو به  "انقالبيان حرفه اي"روشنفكران سياسي خواست كه در شكل 

تلفيق آگاهي انقالبي با جنبش خودبخودي كارگران  -رسالت تاريخي خود
ل هاي بعد متفكران اروپائي، اين نگاه متكي بر عمل كنند. حتي در نس –

روشنفكران  Engagementانتقادي بودن، مسئول بودن، و درگير بودن 
كامالً بارز است (نظير گرامشي و سارتر). ولي نبايد از خاطر دور داشت كه 
از همان ابتدا، چه در تعريف عام و چه در تعريف از كار كردهاي خاص، 

مناقشه آميز بوده است. اگر چه به خاطر تسلط  واژه اي "انتلكتوال"
 -تا اواخر دهه ي هفتاد ميالدي، گفتمان ماركسيستي "چپ "سياسي 

چپ از روشنفكران فرادستي داشت، ولي در عين حال مي بايست به تفاوت 

نگاه ها، چه درون اردوگاه چپ و چه خارج از آن، نيز توجه داشت. از 
روسي به شدت مخالف تسلط روشنفكران جمله، باكونين رهبر آنارشيست 

بر كارگران بود و هشدار داده بود كه اگر روشنفكران در قدرت قرار گيرند 
اشرافي ترين، استبدادي ترين، نخوت آميز و نخبه  "منجر به شكل گيري 

از روشنفكران را بعد  "طبقه اي"مي شود.شايد بتوان ظهور  "گراترين رژيم
مصداقي از هشدارباكونين   "سياليستيسو"ها در جوامع موسوم به 

محسوب كنيم. اين وظيفه بر عهده ي يكي از ناراضيان يوگوسالو به نام 
بوروكرات منش در  "طبقه جديد"ميلوان جيالس قرار گرفت تا به افشاي 

يوگوسالوي همت ورزد. اين تز، در سالهاي دهه ي هفتاد، با اندك 
مورد ماهيت نظام هاي حاكم بر تفاوتهايي شالوده نظريه هاي جديدي در 

يا قشر حاكم  "طبقه"مركزي شد؛ نظريه هايي كه همگي  -اروپاي شرقي
در اين جوامع را عمدتاً همان روشنفكران به قدرت راه يافته و بوروكراتيزه 
شده مي ديدند. در جوامع اروپائي و امريكا، سير تحوالت اقتصادي و فني و 

چنين اهميت يافتن دستگاه هاي تفكيك اجتماعي ناشي از آن و هم
ايدئولوژي براي ادامه ي تسلط نظامهاي دموكراتيك سرمايه  –فرهنگي 

، سبب شد تا تفسير هاي جديدي از نقش روشنفكران Hegemonyداري 
عرضه شود.حتي ماركسيستي نظير آنتونيو گرامشي، از چارچوب هاي 

روشنفكران را  كالسيك ابتداي قرن بيستمي روسيه تزاري فاصله گرفته و
كارگران محدود نساخت. او با مطرح  "نمايندگي"صرفاً به 

وابسته به طبقات گوناگون،  از لنين و ايده ي  "روشنفكران ارگانيك"كردن
فاصله مي گيرد. پس روشنفكران هر طبقه، به  "تزريق آگاهي از خارج "

در كه پايه  –اعضاي طبقه خود كمك مي كنند تا به نوعي از خودآگاهي 
دست پيدا كنند. حتي طبقه ي حاكم  -پراتيك روزمره ي خود آنها دارد

داراي روشنفكران ارگانيك و خاص خود است. آنها هستند كه با سازمان 
( مفهوم ابداعي  "دستگاه هاي ايدئولوژيك حكومت"دهي و تاثير گذاري بر 

اد لوئي آلتوسر)، نظير رسانه هاي گروهي، كليسا، آموزش و پرورش، و نه
طبقه ي  "اخالقي و روشنفكري"سياست گذار،هژموني  - هاي تحقيقاتي

مسلط را باز توليد كرده و در نهايت، ادامه ي نظام سرمايه داري را تسهيل 
مي كنند. براي روشنفكران و متفكران ارگانيك طبقه ي كارگر، اما، 
فرايندي در جهت مخالف ضرورت دارد. آنها موظفند كه يك پاد هژموني 

Counter Hegemony  فرهنگي ايجاد كنند ودر اين فرايند، هنجارها و
را كه نظام سرمايه داري ايجاد كرده  "عقل متعارفي"و  "بديهي "ارزشهاي 

است را مورد پرسش قرار دهند.اگر چه به باور گرامشي، ارزشهاي نوين 
برخاسته از فرهنگ طبقه ي كارگر هستند ولي دليلي وجود ندارد كه در 

رز متوقف شوند. به زعم گرامشي، طبقه ي كارگر و روشنفكرانش مي ان م
اقدام كنند:  "بلوك تاريخي"توانند در يك مقطع مناسب به تشكيل يك 

از همه ي طبقات فرودست  "اراده جمعي"بلوكي كه در بر گيرنده يك 
است. آنچه كه اين اراده جمعي را ممكن مي سازد توافق بر سر ايده ها و 

  مشترك است.ارزش هاي 
اگر گرامشي را متفكري بدانيم كه به آينده ماكسيزم و پرولتاريا خوشبين 
بوده است، ميشل فوكوي فرانسوي، اما، در مقطعي افكارش را روي كاغذ 

 "جهان دوم"و  "جهان اول"مي آورد كه بحران ماركسيزم، دستكم در 
- Post)ا كامالً بر مال هستند. فوكو به مثابه متفكري پسا ساختار گر

Structuralist ي رهائي ") مشكالت چند گانه اي با ماركسيزم و پروژه
(در برابر  "قدرت"آن توسط پرولتاريا دارد. او با تاكيد بر عامل  "بخش

) و ماديت يافتن آنها در نهاد هاي "منافع اقتصادي"عواملي همچون 
آسايشگاه گوناگون اجتماعي در جوامع پيشرفته، نظير بوروكراسي، ارتش، 

آنها را برمال و تضعيف  "تماميت خواهي "رواني، و زندان تالش مي كند
كند و به ايجاد مقاومت در برابرشان ياري رساند. براي فوكو، ِاعمال قدرت 

 "دانش"صرفاً به نهاد هاي اجتماعي محدود نمي شود. قدرت با 
)Knowledgeانسانها ، از  ) هم رابطه ي نزديكي دارد. بنابراين، گروه هايي از

طريق توليد دانش و گفتمان ها در مورد مسائل گوناگون، درعمل، رابطه ي 
قدرت را نسبت به سوژه هاي مختلف اجتماعي (زنان، همجنس گرايان، 

) برقرار مي "جهان سوم"اقليت هاي قومي و مذهبي و نژادي، و مردم 
عدم  "و  "تفاوت ها"كنند. از آنجا كه ديدگاه فوكو نسبت به جامعه بر 

عام و جهان  "رهايي"استوار است، او در پروژه ي سياسي خود به "تمركز
شمول باور ندارد؛ ولو اينكه اين ادعا توسط پرولتاريا و روشنفكرانش طرح 
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شود. فوكو،طبعاً، به همدردي و هم سوئي با گروه هاي مورد تبعيض و ستم 
ي كه با اين چنين (اقليت ها) گرايش دارد. تنها آن دسته از روشنفكران

گروه ها عجين هستند، از ميان آنها بر مي خيزند، و داراي دانش تخصصي 
)، نقشي موثر دارند. Specific "روشنفكران خاص "در ان زمينه هستند (

  به سر آمده! "نمايندگي كردن "سخن را كوتاه كنيم. به باور فوكو : دوره ي
در مورد روشنفكران گونه  آمريكاييGouldner ديدگاه هاي آلوين گولدنر 

طبقه ي  "اي بس متفاوت را رقم مي زند. گولد نر روشنفكران را يك 
 Speech(  "جامعه ِ كالمي "مي داند كه در مجموع، يك "جديد

Community از دو جزء متفاوت تشكيل  "طبقه") را تشكيل مي دهند. اين
 -ل مي كنندكه سياسي، انتقادي، و رهايي بخش عم –شده: انتلكتوال ها 

هستند. بخش  -كه غير سياسي، فني، علمي و عقل گرا –و اينتليجنتسيا 
فرهنگ گفتمان  "اول، به ويژه، با فرهنگي هويت مي يابد كه گولدنر آنرا 

طبقه ي ") مي خواند. ولي  Culture of Critical Discourse(  "انتقادي
عين حال، داراي تضاد هاي واقعي با نظام سرمايه داري دارد؛ در  "جديد

اشتراك منافع با طبقه كارگر نيز نمي باشد. روشنفكران از يك فرهنگ 
انتقادي متكي بر كيفيت برخوردارند؛ در حاليكه نظام سرمايه داري بر اصل 

سرمايه داري  "عادي"مصرف و مبادله استوار است. از سوي ديگر، عملكرد 
ي دهد. مشاغل باال پيشرفته روشنفكران را در جاي واقعي شان قرار نم

معموالً در اختيار صاحبان ثروت، متخصص ها نظير وكال، مديران، و فن 
 –ساالراني قرار مي گيرد كه ديدگاه انتقادي نسبت به نظام سياسي 

اقتصادي ندارند. بنابر اين، گولدنر، راديكاليزه شدن روشنفكران را ناشي از 
داند. پس، روشنفكران  آنها مي "مسدود شدن فرايند ارتقاء اجتماعي "

 - خود هستند؛ منافعي كه تواماً فرهنگي "طبقاتي"داراي منافع خاص 
حرفه اي است. نقل قول زير به گويا ترين شكل  - ارزشي و اقتصادي

  مضمون نظرات گولد نر را بيان مي كند: 
روشنفكران. . . همواره منافع خود را نمايندگي مي كنند. افزون بر آن،  "

همواره منافع طبقات ديگر را نيز همانطور كه خود مي بينند و روشنفكران 
  "تفسير مي كنند، نمايندگي مي كنند.

گولدنر بر اين باور است كه تضاد روشنفكران با سرمايه داري آنها را در 
متحداني را  "پرولتاريا "جستجوي متحداني سوق داده است. آنها در وجود 

اركسيزم نه بيان ايدئولوژي كارگران، كه براي خود يافته اند. بنابر اين، م
است. روشنفكران، در چنين اتحاد هايي  "طبقه ي جديد "همان سياست 

تمامي مساعي خويش را بكار مي گيرند كه فرادستي جايگاه خود را حفظ 
بيانگر اين نكته  "سوسياليستي"كنند. آيا نمونه هاي كشور هاي موسوم به 

 نيست؟
  

  سا انقالبيروشنفكري در ايرانِ پ

و سالهاي آغازين آن ازهمان  1357روشنفكري ايران در جريان انقالب 
 "روشنفكري"پيروي مي كرد. اين گونه  "روشنفكري خلقي " الگوي سنتي

عمدتاً متاثر از نگاه و ارزش هاي چپ جهان سومي بود: انقالبي، ضد 
 "بته، ضد جو، ضد دموكراسي، مرد ساالر، و ال"عدالت"آمريكايي، عوام گرا، 

! غلبه روحانيت در جريان انقالب اسالمي، اين نوع "روشنفكري
را با بحران هويتي مواجه ساخت. چنانچه، بسياري از همان  "روشنفكري"

حاكم نيز ادعاي نمايندگي شان را  "ضد امپرياليست"ارزش ها را روحانيت 
 داشت. بحران هاي مكرري كه در آن سالها جنبش چپ را از ميدان بدر

كرد (سركوب، تسخير سفارت آمريكا، جنگ با عراق، بستن دانشگاهها)، 
اجازه تفكر مستقل را از روشنفكري سياسي آن دوره بيشتر سلب كرد. 
خروج از ايران و استقرار در كشورهاي ديگر نيز مزيد بر علت گرديد. بهر 

دي رو، در دهه اول انقالب، نه روشنفكران آمادگي ذهني تاثير گذاري انتقا
بر روند موجود را داشتند و نه شرايط بحراني كشور اين امكان را به آنها مي 

  داد.
موكول شد؛  1370تغيير الگوي روشنفكري سياسي عمالً به آغاز دهه ي 

زماني كه چند مانع پيشين از ميان رفته بودند: مرگ آيت اهللا خميني، 
 "تبعيدي ها"ن پايان جنگ، پايان مبارزات مسلحانه منطقه اي، مستقر شد

در جامعه برونمرزي، تثبيت نسبي جمهوري اسالمي، و فروپاشي اردوگاه 
  ."سوسياليستي"

چه  -در اين دهه، نظام ارزشي جديدي از سوي نسل جديد روشنفكري
مطرح گرديد. اين رويكرد بيان يك گسست  -اسالم گرا و چه سكوالر

دهه ي اول انقالب ضد امپرياليستي  -ارزشي جدي نسبت به الگوي انقالبي
بود. تقارني كه ميان جهت گيري نوانديشان ديني و نسلي از روشنفكران 
سكوالر در مورد لزوم تغييرات اصالح گرانه، تقويت جامعه ي مدني، قانون 
گرائي، انتخابات، توسعه سياسي و . . . شكل گرفت، در جريان انتخابات 

  .نمودي آشكار بخود گرفت 1376رياست جمهوري سال 
اگر درمباني ارزشي روشنفكري ايران تحوالت جدي صورت گرفت، اين 
شامل نگاه فلسفي آنها نسبت به مردم و جامعه نشد. روشنفكري كشور 

تمامي مردم بود. اگر در  "رهائي"و  "هدايت مسئوالنه "همچنان در صدد 
دعوت مي كردند، نگاه غالب اين  "انقالب"گذشته، روشنفكران مردم را به 

دعوت مي كرد. تحول  "صندوق راي"و  "اصالح"ها، اكنون مردم را به سال
ديگر، تقويت برخي نهادهاي اجتماعي به مثابه پايگاهي جديد براي 
روشنفكران بود. اين تغيير قابل توجهي در رابطه با تقويت وزن اجتماعي و 

  صداي روشنفكري انتقادي در كشور بوده است.
هه ي چهل و پنجاه در برگيرنده جامعه ي روشنفكري ايران در د

نويسندگان، شاعران، هنرمندان و استادان دانشگاه بود كه معموالً بصورت 
فردي تاثير گذار بودند: شاملو، ساعدي، به آذين، آريان پور، آل احمد، 

كانون "شريعتي، شايگان. تنها نهادي كه خميره ي روشنفكري داشت 
الً غير فعال بود. از دهه ي هفتاد بود، كه آنهام معمو "نويسندگان ايران

)، اما شمار و وزن سازمان ها و نهادهائي كه 76باينسو( بويزه پس از خرداد 
روشنفكران را استخدام مي كردند بطور كيفي افزايش يافت؛ دانشگاهها و 

مطالعات "مدارس عالي، روزنامه ها و مجالت، موسسات تحقيقي ( نظير 
اصالحات حكومتي شد). همينطور در خارج  كه فرموله كننده ي "راهبردي

از كشور، عرصه ي روشنفكري به فضائي نسبتاً مستقل ازفعاليت سياسي 
اجتماعي به انتشار  -بدل شد. دانشگاهها و تارنماهائي با مضمون سياسي

چه  - آثار تحقيقي روشنفكران ايراني اقدام ورزيدند. برخي از اين آثار
در كشور منتشر شدند. بعالوه، با  -بصورت ترجمه و چه بصورت مخفي

شروع فعاليتهاي رسانه هاي جهاني، صداي روشنفكران در گستره اي به 
  وسعت سراسر ايران بداخل كشور راه يافت.

ثمر خود را  1376تاثير اين تحوالت در انتخابات رياست جمهوري سال 
ماعي داد. طبق برآوردي، دانشگاهيان و روشنفكران به مهم ترين گروه اجت

مرجع در آن انتخابات تبديل شدند. در حاليكه در سالهاي قبل از آن 
  روحانيت و مساجد اين نقش را بر عهده داشتند.

تحول ديگري كه در سپهر روشنفكري ايران اغاز  شده است نوعي تفكيك 
[ به  "روشنفكران عام"بندي دروني است. بتدريج شاهد آنيم كه در كنار 

نيز كه در خدمت گروه هاي  "روشنفكران خاص" قول فوكو]، شماري از
اجتماعي معين هستند، سر برآوردند. امروز حركت زنان داراي نويسندگان، 
نظريه پردازان و مبلغان خاص خود است. دانشجويان، اقليتهاي قومي، و 
كارگران نيز تا حدودي از همين موقعيت برخوردار شده اند. طيف هاي 

 -ن ترتيب، از يكديگر تفكيك سياسيگوناگون سياسي نيز، بهمي
روشنفكري پيدا كرده اند؛ سكوالرهاي دموكرات، جمهوريخواهان، چپ 
هاي انقالبي، مجاهدين، اصالح طلبان حكومتي، محافظه كاران اسالم گرا و 

كاسته  "رهايي ملي". . . بدين ترتيب، از نقش روشنفكري عام با مضامين 
  هاي اجتماعي رو به افزايش هستند. گروه  "روشنفكران ارگانيك"شده و 

ديگر تغييري را كه مي توان در فضاي روشنفكري كشور نام برد ظهور 
است كه از انقالبي گري و اصالح طلبي حكومتي  "پسا رفرميستي"گفتمان 

دهه هاي پيشين متفاوت است. اين گفتمان با ارزش ها و روش ها و نسلي 
هاي تازه اي در يك دهه ي   جديد در تالش دگرگون سازي است. ارزش

اخير در ميان روشنفكران جا افتاده اند كه نويد يك تحول فرهنگي بنيادين 
را مي دهند. از آن جمله بايد از: فمينيسم، گفتمان حقوق بشر/ حقوق 
 -شهروندي، پراگماتيسم، ايدئولوژي زدايي، نزديكي با ارزش هاي ليبرال

دل (مثبت)، جمهوريخواهي و تفكر دموكراتيك، فدراليسم، ملي گرائي معت
 سكوالر نام برد.

*  
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  شعار مرگ بر جمهوري اسالمي،

  شدي مردم ايران  فرياد در گلو خفه

  

چه آن روزها كه به عنوان كاپيتان تيم ملي فوتبال در اوج شهرت بودم و 
كنم، هميشه بر اين  هاست در تبعيد ناخواسته زندگي مي چه امروز كه سال

ام  ها گفته هدر مصاحب بارها،عقيده بوده و هستم كه بايد در كنار مردم بود. 
عظم شهرت خود را مديون گويم كه ما ورزشكاران ملي، بخش ا و باز مي

ي سعي و كوششم اين بوده و هست، از امكاني  هستيم. همواره، همه مردم
ل به درستي استفاده كنم. بر اين اساس در طو اند، كه مردم به من داده

 با همه -ميو چه در رژيم سياه اسال زندگي خود، چه در رژيم ستم شاهي
در كنار مردم وطنم،  ام سعي كرده -ما داريم ی هاي موجودي كه همه ضعف

  ي آنان باشم. و فرياد در گلو خفه شده
در زير سخت ترين شرايط  كشورمپس، در اين شرايط بحراني كه مردم 

ي وجداني و  اند، وظيفه امنيتي حكومت اسالمي به پا خواسته -نظامي
 در اين تبعيد ناخواسته، صدا و فرياد بلند اكثريت دانم كه اخالقي خود مي

و خواهان جدايي  مردمي باشم كه تماميت رژيم اسالمي را به چالش گرفته 
  دين از دولت هستند

جنبش عظيمي كه رو درروي رژيم اسالمي قرار گرفته،  به خاطر وجود 
واست امكان فرياد زدن خ ِ رژيم اسالمي، هاي سركوبِ جهنمي انواع دستگاه

  ست، ندارد. رژيم جمهوري اسالميچيده شدن براصليِ خود، كه همانا 
آري، كساني كه به آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي  

ي حساس، فرياد اكثريت مردمي   كه در اين لحظه مندند معتقدند، وظيفه
 ترين كاري است كه . اين كمخواهند باشند كه تماميت رژيم اسالمي را نمي

  توانيم انجام دهيم. مي و مهاجرت در اين تبعيد
هر چند در اين روزها در شهرهاي اروپا و امريكا شاهديم كه چگونه 
تعدادي از به اصطالح رهبران سابق جريانات سياسي و برخي از فعاالن 

، از »همه باهم«ي  سياسيِ منفرد، در تظاهرات عليه رژيم اسالمي به بهانه
كنند! غافل از  اد واقعي مردم ايران، جلوگيري ميشنيده شدن صداي فري
ي تك تك ما صداي اين رهبرانِ به اصطالح ضد  اين كه هنوز در حافظه

جمهوري اسالمي، نه « انداز است:  شان، طنين»امام راحل«امپرياليست و 
  ».يك كلمه بيشتر نه يك كلمه كمتر

خته به قدرت، اين طنز تاريخ است كه امروز هم، همين رهبرانِ خود فرو
، در خارج از كشور به همراه بخشي از رهبران اصالح طلبِ رژيم اسالمي

  دهند. سناريوي تكرار شده را ادامه مي
كه چه سياست و  نسل جوان و فعالين درون ايران به خوبي به ياد دارند

است.  چه كساني بيشترين خدمت را به استقرار رژيم اسالمي در ايران كرده
هايي و چه  اند كه چه سازمان تعهد ايران، فراموش نكردهروشنفكران م

ي در  كشتارهايِ جمعي رژيم اسالمي را به بهانه 1360كساني در سال 
اند. مردم ما هنوز نام رهبران و  خطر بودن انقالب اسالمي، تأييد كرده

هاي گوناگون، به  هاي مختلف در سايت هايي را كه امروز هم به نام سازمان
حكومت دفاع  هاي امتحان پس داده يم و غير مستقيم از جناحطور مستق

  . اند كنند، فراموش نكرده مي
مردم ايران نشان داد كه اكثر روشنفكرانِ داخل  اعتراضيعظيم  جنبش

هاي  اي سنگين در سي سال گذشته، درس ايران، عليرغم پرداخت هزينه
   آموخته است.دموكراتيك،  آزاد و ي ايران الزم را براي تدارك آينده

 آرش با تعدادي از فعاالن سياسي را به همراه مجله و گوي در زير گفت
نظرات و گزارشات مندرج در   مقاالت و گزارشات همكاران آرش و برخي از

 كنيد.  ها و نشريات گوناگون را مالحظه مي سايت

 خاني پرويز قليچ

 

  آينده روشنِ گي در افقِزنده

  انتخابات در گيومه!

  د قراگوزلومحم

  
  

امين سال به قدرت رسيدن ي ماه سوم از سيي سومين دههاتفاقيهوقايع
هاي يي تمام عيار ميان جناحهاي راي را به محل مناقشهجمهوري اسالمي؛ صندوق

هاي خونين ي مردم و درگيريسو و امكان بروز نارضايتي گستردهحاكميت از يك
  خياباني از سوي ديگر تبديل كرد. 

گان و شوندهگان، انتخاباتر مكانيسم هر انتخاباتي را بر سه محور برگزاركنندهاگ
1بندي كنيمگان بخشكنندهانتخاب

طرح اين ادعا كه كُميت انتخابات ايران در هر  
  زند چندان استبعادي ندارد.سه مسير لنگ مي

ي ؛ اعم از مجريان (وزارت كشور و نيروهاگان انتخاباتبرگزاركنندهالف. 
و حتا  "ها خودي"گان شوراي نگهبان) همواره از طرف انتظامي) و ناظران (نماينده

يي از اند. چنين شبههنامزدان تاييد صالحيت شده در معرض سوءظن قرار داشته
، به صورت اتهام تقلب، 1388خرداد  22تا انتخابات  1376انتخابات دوم خرداد 

و سرانجام كودتاي انتخاباتي تغيير  "ني نظاميايافتهدخالت سازمان"دوپينگ، 
ها از سوي افراد و نهادهاي جاست كه اين برچسبي جالب اينشكل داده و نكته

  مورد تاييد حاكميت طرح و بيان شده است. 
  كنيم:به چند نمونه اشاره مي

 رفسنجاني انتخابات هفتم رياست جمهوري اسالمي و اظهارات هاشمي
 ي برحرام بودن تقلب.ي تهران مبندر نمازجمعه

 زاده انتخابات مجلس ششم و متهم شدن وزارت كشور و شخص تاج
(معاون وزير) به تقلب از سوي شوراي نگهبان و امتناع از تاييد انتخابات 

 تهران.
 رفسنجاني و انتخابات هشتم رياست جمهوري اسالمي و شكايت هاشمي
 ي مهدي كروبي در خصوص تقلب. شكوه
 ي تقلب گذشته.دار آن كه از حيطهماجراهاي دامنه انتخابات دهم و 
شامل استاندارها،  (وزارت كشور)جا كه مديران ارشد نهاد برگزاركننده از آن

شوند كه يي چيده ميدارها و نيروهاي انتظامي و امنيتي، به گونهفرماندارها، بخش
- ا دولت حاكم بهرهئولوژيك بگي سياسي اقتصادي و ايدهاز منافع تنگاتنگ و وابسته

مندند، بسيار طبيعي است كه براي حفظ موقعيت خود دست به هر اقدامي بزنند. 
جايي در ترين جابهبه ياد داشته باشيم كه در ايران پس از تغيير هر دولت، بيش
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 پذيرد. (موسوي اينسطوح كلي مديران ارشد و ميانه در وزارت كشور صورت مي
  خوانده بود).  "كاميوني"ها را جاييجابه

از همين قلم در  "خرداد 22برومر يا  18"ي (در اين زمينه بنگريد به مقاله
  ) www. Alborznet.irسايت: 

به جز وزارت كشور نهاد ديگري كه به شكلي ارگانيك با حوادث سياسي ايران و 
يي به است. بسيجيان حرفه شبه نظاميان بسيجاز جمله انتخابات پيوند خورده، 

يافته، اگرچه ظاهراً از شركت در مناقشات سياسي ن يك نيروي نظامي سازمانعنوا
كه در  "يييافتهدخالت سازمان"، اما واقعيت قضيه جز اين است. اندنهي شده

ها پيش ي آراي مردم را تغيير داد هفتهنتيجه - به تعبير رفسنجاني  - انتخابات نهم 
انبه ميان دو جناح حاكم تبديل شد و جيي همهاز انتخابات دهم نيز به مناقشه
وزيري ي بسيج با اتكا به سوابقش در مكان نخستتالش موسوي براي جذب بدنه

به  –خرداد  3يي كه موسوي در روز دوران جنگ به جايي نرسيد. حتا چفيه
هايي كه در روز به گردن آويخت و آخرين توصيه –مناسبات آزادسازي خرمشهر 

به بسيجيان ارائه كرد و ضمن آن خود را بسيجي دانست و خرداد  20چهارشنبه 
يي نداشت اما همه و همه ايشان خواند اگرچه براي او نتيجه "ناموس"راي مردم را 

) سپاه پاسدارانتر خود (مويد وزن سياسي جرياني است كه به همراه برادر بزرگ
قا يافته و ترين تشكيالت سياسي، اقتصادي و نظامي ايران معاصر ارتبه مهم

طلباني كنند. (نمونه را اصالحياد مي "حزب پادگاني"مخالفانش از آن به عنوان 
را به ياري نظاميان  84نژاد در سوم تير زاده عروج احمديهمچون حجاريان و تاج

بناپارت  به تاسي از ادبيات هجدهم برومر لويي –پذير دانسته و از آن حادثه امكان
  اند).ياد كرده "تيسمبناپار"تحت عنوان  –

ترين نهاد تاثيرگذار در انتخابات ايران شوراي به جز وزارت كشور و بسيج مهم
وار و معيوب گزينش شش فقيه و سه نظر از سيكل تسلسلاست. صرف نگهبان
- كنند، خبرهگان را تاييد صالحيت مياعضاي اين شورا خبره - دان اين شورا حقوق

واقعيت اين است كه در  –م رهبري؛ شوراي نگهبان را ؟!! گان مقام رهبري را و مقا
هاي گذشته سطح داخلي منازعات حاكميت اعضاي ثابت و مهم اين شورا طي سال

طرف؛ داور مĤب و نظارتي خود را از دست داده و به نحو آشكار و تابلوداري نقش بي
اع از جناح خود به يك پاي دائم مناقشات سياسي تبديل شده و به وضوح پرچم دف

اند. حمايت صريح محمد يزدي و احمد كار را برافراشتهنئوكان يا راست محافظه
هاي اعتراض نامزدان ليبرال نژاد، پيش از انتخابات، يكي از جنبهجنتي از احمدي
ي انتخابات و فقدان صالحيت شورا به منظور داوري پيرامون صحت نسبت به نتيجه

از زبان علي الريجاني (رييس مجلس هشتم) و علي  و سقم آن بوده است. امري كه
  گراي تهران) نيز مطرح شده است.  ي اصولمطهري (نماينده

گر گفته به طور مستقيم و تلويحي بيانبخش مهمي از افراد و نهادهاي پيش
عضو  12عضو از  9كه به جز روند. چنانبه شمار مي هاي رهبريديدگاهنظرات و 

نصوب و مدافع مستقيم نظرات رهبري هستند وزير كشور نيز شوراي نگهبان كه م
دارد. و البته بسيج هم  به نيابت از رهبري فرماندهي نيروهاي انتظامي را به عهده

هان ارشد آن منصوب ي تشكيالت عظيم سپاه است كه كل فرماندهزيرمجموعه
  رهبري هستند. 
د صريحاً ماهيت راي / خردا 29كه شخص رهبري در نمازجمعه گذشته از اين
و   84، سوم تير 76نژاد را رو كرد، اما مواضع ايشان در دوم خرداد خود به احمدي

بندي است. تيتر اول گي مويد همين جمعخرداد نيز به ساده 22ي انتخاب آستانه
كه به نحو  -ي رفسنجاني خطاب به رهبريي سرگشادهيي در نامهچنين مولفه

به روشني ترسيم  - ي ناگفته است ها نكتهگر دهآن بيان عجيبي علني شد و خطوط
و  "راني مشهدسخن"يي انتقادي در خصوص برآيند شده و به شكل گاليه

ي تلويزيوني با ميرحسين موسوي نژاد در مناظرهدر مقابل هتاكي احمدي "سكوت"
  آمده است.     
ست صوب رهبريكه رييس آن نيز من – صداوسيماگيري ها جهتعالوه بر اين

بندي ساختار سياسي ي فراگير قانوني موجود در شكلو نقشي كه تنها رسانه –
هاي ي ايران از رسانهكند، به ويژه در شرايطي كه جامعهدولت و حاكميت ايفا مي

  بهره مانده، به شدت قابل تامل است. مستقل قانوني بي
ا چند نكته بايد مورد توجه يا كانديداه گانشوندهانتخابي ب. در مورد گزينه

ست كه به ي سلبي اين بخش همان آبكش تنگيترين مولفهقرار بگيرد. مهم
ترين شرايط از ميان هزاران مندانهمشهور شده و در سخاوت نظارت استصوابي

دهد. از سوي ديگر به دليل فقدان ي عبور ميرهگذر فقط به سه چهار نفر اجازه
يي كه ناگهان با ادعاي الساعهدهاي مدني، نامزدان خلقو نها احزاب سياسيوجود 

ي روشن و شوند نه فقط هيچ برنامهاستقالل فردي وارد حيات سياسي ايران مي

ي قدرت به شعارهاي انتخاباتي خود كه پس از ورود به عرصهمدوني ندارند، بل
نژاد احمديزنند. در اين زمينه فيلم مشهوري كه از رقابت انتخاباتي پشت پا مي

نژاد مشكل جا كه احمدي(انتخابات نهم) به جاي مانده، بهترين شاهد است. آن
هاي كه دشواريي ايران را نه حجاب و لباس و مو و آرايش جوانان، بلجامعه

ي نيروهاي انتظامي را ترين وظيفهخواند؛ اما به محض گزينش؛ بيشاقتصادي مي
هاي ارشاد و منكرات و غيره راه كند و گشتدر برخورد با همين مسايل تعريف مي

  اندازند. مي
يي را در مقابل مردم ي بسيار تنگ كانديداها همواره اين پرسش كليشهمحدوده
، بد را انتخاب كنيم؟ اين سوال بد و بدترگزارد كه بهتر نيست ميان ايران مي

- زرگ اصالحفرض اصلي كمپين ب غيرسياسي در انتخابات دهم نيز به عنوان پيش
طلبان به منظور ايجاد مشاركت حداكثري و پيروزي بر رقيب نئوكان به دفعات 

طلبان از مردم و به ي وارونه داد!! اصالحمطرح شد و البته تا حدود زيادي نتيجه
- درصدي قرار داشتند ميخصوص آن دسته از مردمي كه در طيف تحريم چهل

  پرسيدند: 
نژاد براي چهار يات شركت كنيد، آيا مايليد احمدخواهيد در انتخابشما كه نمي«

آيا عدم مشاركت در انتخابات به مفهوم " "جمهور باقي بماند؟سال ديگر رييس
آيا " "نژاد نيست؟آيا موسوي بهتر از احمدي" "نژاد نيست؟پيروزي احمدي

ر يي اگرچه دراه كنندهچنين سوال بزرگ و گم "نژاد بدتر از موسوي نيست؟احمدي
 كين نيست يا بوش بدتر از جان كريانتخابات ساير كشورها (اوباما بهتر از مك

شود اما طرح آن در انتخابات ايران ناشي از همين نيست؟) نيز مطرح مي
كانديداهاي  امكان مشاركت سياسيناترازمندي آشكاري است كه عمالً  

در اين مورد بنگريد را ناممكن ساخته است. ( –و نه حتا اپوزيسيون  –دگرانديش 
  به دو مقاله: 

    مندرج در چو داني و پرسي سوالت خطاستدانا؛ فريبرز رييس ،
  Alborznet.irسايت 
     مندرج در سايت: پرسنددانند و ميميمحمد قراگوزلو؛ :

Roshangari.net  
گي ي معترضه و بسيار اساسي اين بخش را بايد در غيبت و غياب هميشهنكته

وجو كرد. كشان در ميان كانديداها جستو زحمت گان اصلي كارگراننماينده
ي كارگر) منظورم از چنين نامزداني، افرادي از جنس عليرضا محجوب (رييس خانه

ترين قطب داري ايران، مهمي سرمايهو امثال ايشان نيست. شگفتا كه در جامعه
-نه فقط از هيچ جاي ري كارگطبقهي اجتماعي، يعني ترين طبقهگي و اصليزنده

كه حتا در انتخابات مجلس و گاه و تشكل فراگير و مستقلي برخوردار نيست، بل
هاي شهر نيز از معرفي كانديداي غيرحكومتي محروم است. در شرايطي كه شوراي
ي مجلس شوراي اسالمي قادر نيستند از سد نظارت گان چند دورهنماينده

حضور فالن فعال جنبش كارگري در ميان استصوابي عبور كنند، شايد توقع 
  خواهي باشد!! نامزدان رياست جمهوري زياده

 گانكنندهانتخابآفريني كليدي پ. در اين بخش با تاكيد بر اهميت نقش
ي بسيار حساس، موثر و البته جديد در ساحت سياسي (مردم) برآنم به چند مساله

رساني آزاد از جمله فقدان العهاي اطايران اشاره كنم. سدهاي سلبي در حوزه
ي غيردولتي گسترده؛ محدوديت مطبوعات، سانسور كتاب و نشريات؛ تحت رسانه

خواه، فيلترينگ و غيره هاي اجتماعي ترقيفشار قرار گرفتن فعاالن مستقل جنبش
هاي گري و به تبع آن سازماندهي جنبشي آگاهاگرچه به نحو محسوسي از دامنه

تكنولوژي خواه كاسته است، اما با تمام اين اقدامات امتناعي؛ اعتراضي و ترقي
ي سياسي فرهنگي ايران معاصر ايفا كرده موثري در تغيير چهره رل اطالعات

كند و است. نسل جوان امروز ايران نه فقط به راحتي از سد فيلترينگ عبور مي
كه با نمايد، بلهاي ديگر جبران مي يي اس.ام.اس را با شيوهانسداد سه هفته

افزارهاي ساده، صدا و تصوير تمام قد خود را در معرض استفاده از همين سخت
ده روزي كه دهد. تصاويري كه از تبعات انتخابات و ي جهانيان قرار مينظاره

ي جهانيان قرار گرفت، به وضوح نشان زدهدر مقابل چشمان شگفت ايران را لرزاند
ي پولپوتي و استاليني و هيتلري سپري شده است. خاردارهاداد كه دوران سيم

الجرم به سمت ي تنگ انتخابات بخش معتنابهي از مردم ايران را اگرچه محدوده
اعتراضي پس از  (موسوي) سوق داد، اما مشاركت وسيع در جنبش هانامزد ليبرال

به وضوح سطح  طلبانگذار و گذر از مطالبات اصالحاعالم نتايج انتخابات و 
جا كه موسوي در يك اعتراف ناگزير، خود يي را نشان داد. تا آنواقعي پالتفرم توده

  رو حركت خود به خودي مردم دانست.طلب را دنبالهو احزاب اصالح

http://dialogt.de/



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ٩١  103 ي آرش شماره

مردمِ حائز شرايط راي  تعداد واقعيگان كنندهي مشكوك در مورد انتخابمساله
رت كشور و مركز آمار و دادن است. چنين امري همواره محل اختالف ميان وزا

ميليون نفر در  46تا  51احوال ايران بوده است. در انتخابات اخير اين ميزان از ثبت
هاي چاپ تعداد ميليوني شناسنامهي وجود ها شايعهنوسان بود. عالوه بر اين

 درصدي120مشاركتدر كنار  "يك شهروند چند راي "يو امكان بالقوه پيشاور
ي غيرتوريستي يعني (از جمله مازندران آن هم در يك برههها در بعضي استان

هايي با يك خط واحد و تا ها و مدارس) و وجود تعرفهفصل امتحانات دانشگاه
ي مجلس هشتم)، و... ديوارهاي انتخاباتي را نخورده (مدعاي اميدوار رضايي نماينده

  يي باشد، به نحو عجيبي سيماني ساخته است!كه بايد شيشه
ي پيش و پس از انتخابات خرداد به دو عرصه 22بندي انتخابات ي جمعحوزهدر 

  بايد اشاره كرد. 

   درپي نارضايتي طلبان بر موج بلند و پي: اصالحپيش از انتخابات
ي مردم سوار شدند و علَم و كُتَل  نامزد سبزپوش خود را در ميان گسترده

مطلوب؛ بخش كثيري از مردم  يشهرهاي بزرگ برافراشتند. در فقدان گزينه
ها رضايت دادند و به هواخواهي از موسوي به خيابان آمدند. ناگزير به حداقل

هايي همچون مارگارت ي خوب در ميان نباشد، مردم به نئوكانوقتي گزينه
ها و سوسيال دهند چه رسد به ليبرالتاچر و رونالد ريگان هم راي مي

مردم در چند شب  ينيافتهو سازمان خودجوشهاي راست. حضور دموكرات
هاي سطحي و ساده ميان هواداران دو نامزد خرداد كه با پلميك 22منتهي به 

جا كه به خود مردم اصلي توام شد، به وضوح مويد اين نكته بود كه تا آن
و امثال اين  لباس شخصيشود و تا زماني كه پليس و نيروهاي مربوط مي

- اند و نيروهاي دولتي تماشاگري بيش نيستند؛ كمجماعت وارد معركه نشده
در كار  از تخريب و خشونت و تيراندازي و گنگستربازيترين خبري 

خرداد  25پيمايي چند ميليوني دوشنبه نيست. در مقابل زماني كه بعد از راه
هاي ضدانساني ها باز شد؛ صحنهپاي باتوم و چكمه و مسلسل پليس به خيابان

- ي بهت و حيرت مردم جهان شد. در واقع راهخورد كه مايه خراشي رقمو دل
هاي پيش و پس از انتخابات به روشني نشان داد كدام يك از طرفين پيمايي

اين مناقشه راه كار خشونت را برگزيده است. فهم اين محاسبه چندان پيچيده 
، روش عدم توازن قوا و در موقعيت غيرانقالبينيست كه در شرايط 

شود. در جريان مناظرات تلويزيوني هر يز فقط به سود دولت تمام ميآمخشونت
چهار نامزد درست و حسابي از خجالت هم درآمدند!! مردم ايران براي اولين بار 

هاي رانت، فسادهاي كالن اقتصادي ي دولتي در جرياناز تنها رسانه
د آقاي (آن هم در بنيادشهي هاي مخفيگاهها و بازداشتزندان؛ ميلياردي

، من نبودم دستم بود كاري فجايع ناشي از انقالب فرهنگيپاسكروبي) 
هاي سياسي، فرهنگي و اقتصاديِِ مديران ارشد سي سال گذشته ناكارآمدي

دار كردن دانشجويان را نپذيرفت، هيچ كس قرار گرفتند. هيچ كس ستاره
- هاي ايدهمسووليت تورم، ركود، تعطيلي مطبوعات؛ سانسور كتاب؛ گزينش

 –هر چهار نفر  –ئولوژيك در ادارات و غيره را قبول نكرد و در عين حال همه 
كه به تعبير  - از ضرورت تغيير وضع موجود سخن گفتند. از وضع وخيم كشور، 

- هاي مدني، از جمع؛ از آزادي - ايستاده است "ي پرتگاهلبه"محسن رضايي در 
- خوانده شد. هر شعاري كه مي هاها و خطابهآوري گشت ارشاد و... خطبه

هاي پنجاه هزار آور باشد در دستور وعظ و موعظه قرار گرفت. وعدهتوانست راي
زدن به صنعت نفت ارتقا يافت. عباس حراجتوماني مهدي كروبي تا حد چوب

سازي نفت، گاز و توزيع سود سهام اين ثروت بادآورده سخن عبدي از خصوصي
ها نئوليبرالي سازيموسوي) ضمن دفاع از خصوصي گفت. بيژن زنگنه (از ستاد

نژاد) را متهم كرد كه كل اقتصاد كشور را از (تاچريسم محض) رقيب (احمدي
سازي در اختيار سپاه پاسداران قرار داده است. يكي از تضييع طريق خصوصي
ها سخن گفت و ديگري از چند وزير ي مطالبات قوميتها و اعادهحقوق اقليت

به نقل از يك مركز  –دراليزه كردن كشور دفاع كرد. آمارهاي متفاوتي زن و ف
گذاري، امنيت كاري، اعتياد، فحشا، سرمايهي نرخ تورم، بيدرباره –مشخص 

- دروغرا متهم به  "همه"، "همه"فردي و اجتماعي و غيره به ميان آمد و 
ات اين كردند!! تمام زحمات و خطر اندوزيگويي و فساد اقتصادي و ثروت

مند از سوي يي هدفانتخابات كه به شيوه "داغ كردن تنور"به اصطالح 
گرفت و معطوف به  براي جلب مشاركت حداكثري مردم صورت حاكميت

 المللي بود، چندان نپاييد. از بعدازظهر روز داخلي و بين كسب مشروعيت
  مشروعيت ها رفتند، بخش عظيمي از بامبه پشت – 57انقالب بهمن

   كسب شده حراج شد.   

  

  
  

هاي تهران و شيراز و تبريز و /خرداد كه مردم معترض به خيابان 23شنبه 
  در حركتي نوستالژيك به ياد  –ها را اصفهان و اهواز و... سرازير شدند و شب

  
- نامشروع دانستن دولت دهم از سوي موسوي، كروبي، خاتمي و احزاب و سازمان

به ويژه  –المللي ن مشروعيت سياسي در سطح بينهاي حامي ايشان و بحرا
مشاركت "هاي متمركز به سياست نشان داد كه تمام تالش –ي اروپا اتحاديه

شكست خورده  "ترين ميزان مشروعيت داخلي و جهانيحداكثري مساوي بيش
  است.

   حوادثي كه متعاقب اعالم نتايج انتخابات در كشور پس از انتخابات .
 گيري بديهي است. گي مويد چند نتيجهادهرخ داد، به س

I. ي منتقدان و مخالفان وضع موجود (از رسد از منظر كليهبه نظر مي
خواهان و كل اپوزيسيون طلبان و جمهوريها و سلطنتطلبان و ليبرالاصالح

انتقال قدرت از مسير هاي ) تمام راههاي مختلف چپبورژوايي گرفته تا جريان
ي / تير جبهه10ي اطالعيه ع ثانوي مسدود شده است.انتخابات تا اطال

ساالري معنا شده و مردمعمالً انتخابات در كشور بي"گويد: مشاركت به وضوح مي
ي مجاهدين انقالب به . در همان تاريخ اعالميه"هويت خود را از دست داده است

. "خص بسته شدي نامشي انتخابات آزاد تا آيندهپرونده"كند: گي تاكيد ميساده
)www.NoroozNews.ir ( كارترين عضو جبههكار به جايي رسيده است كه محافظه -

زند. عليه انتخابات حرف مي "كودتاي مخملي"ي اصالحات (محمد خاتمي) از 
بندي است. حزب طلب نيز مويد همين جمعها و جريانات اصالحمواضع ساير گروه

پذيرفتن مشروعيت دولت دهم به وضوح اعتماد ملي ضمن عذرخواهي از مردم و ن
ي كنم شما پيش از انتخابات نتيجهاذعان مي"شود كه از زبان كروبي يادآور مي

گفتيد چه تضميني براي صيانت از آراي ما دانستيد. همان زمان ميآن را مي
) راديكاليسم شعارهاي خياباني و اعتراضات  www.etemadmell.ir( "موجود است؟

ي نهايي و انتقال هاي راي و تعيين نتيجهحاكي از پلمب شدن صندوقعلني مردم 
 قدرت در جاي ديگري است. 

II. آميز مردم و دخالت عريان به خشونت كشيده شدن تظاهرات مسالمت
را نشان داد. به يك معنا،  پوچي پالتفرم نافرماني مدنيها، عمالً لباس شخصي

هاي مخملي در غلط به انقالب چه كه درست ياتمام اعتبار نظري و عملي آن
هاي آن از طرف مراكز ي مسكو مشهور شده و گويا هزينهكشورهاي تحت سيطره

آمريكايي نظير بنياد جورج سوروس تامين گرديده و به تحوالت ليبرالي در اكراين 
- و گرجستان و غيره انجاميده است عمالً پوچ از آب درآمد. در كشوري كه حتا كم

با  "رييس دو دوره مجلس شورا"و  "وزير دوران جنگخستن"ترين اعتراض 
ي خورد؛ سخن گفتن از تغيير اجتماعي به شيوهواكنش شديد حاكميت گره مي

 يي بيش نيست.انقالب مخملي لطيفه
III. راني پاليزدار در كه استارت آن با سخن حذف روحانيت سنتي

موسوي به شكل  - نژاد ي احمديدانشگاه همدان زده شده بود و در مناظره
هاي يي گرديد، از گزينهي تازهناطق وارد مرحله –مشخص حمله به رفسنجاني 

و امتناع  "آيات عظام "خرداد خواهد بود. سكوت معنادار 22قطعي نتايج انتخابات 
نژاد، ي قم، مشهد و نجف از ارسال تبريك پيروزي احمديهاي علميهبزرگان حوزه

نژاد نسبت به اعالم توجهي احمديمولفه است. بيبه نحو معناداري مويد همين 
مشايي و مكرر نارضايتي روحانيان درخصوص استمرار حضور اسفنديار رحيم
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 ٩٢  103 ي آرش شماره

جمهوري نه فقط مويد همين مدعاست ارتقاي اين فرد به مقام معاون اول رياست
گي و اليگارشيك در انتصاب ي مناسبات خانوادهدهندهكه از جانب ديگر نشانبل
 ران ارشد است.مدي

IV.  ي ي موسوم به دو خردادي و طيف گستردهخرداد كل جبهه 22پس از
ارزشي در حاكميت تبديل خواهند يي و بيي حاشيهطلب به اليههاي اصالحليبرال

الريجاني؛ باهنر و  هاي ميانه به رهبري عليشد و جاي خود را به طيفي از راست
يب مجلس ششم هرگز تكرار نشد، به همان قاليباف خواهند داد. همان طور كه ترك

شيوه ژانر جديدي از دولت ليبرالي هفتم و هشتم (محمد خاتمي) براي هميشه 
تر  و تا ، تنگهاي تنگ خوديدايرهبايگاني خواهد شد. در واقع پس از انتخابات 

 حد يك سكت بسته شده است. 
V.  جمهوري فهم اين نكته چندان دشوار نيست كه انتخابات دهم رياست

- ي اصالحهاي اصلي حاكميت (كل جبههاسالمي ايران؛ عمالً به حذف يكي از پايه
هاي راست) انجاميده و به يك ها و سكوالرها و سوسيال دموكراتطلبان و ليبرال

عبارت كل نظام را روي يك پاي آن فرود آورده است. اگرچه در طول سي سال 
ي ي جبههپلهبهو با حذف تدريجي و پله سابقه داشته "هايك پا شدن "گذشته اين 

-صدر (دولت اول) و به حاشيه راندن چهرهملي و نهضت آزادي (دولت موقت)؛ بني
-نوري حذف سيكليك اصالح ها و عبداهللاخوئينيهايي مانند منتظري و موسوي

ي گذشته است، ي آزمون و تجربهطلبان (مجلس چهارم، پنجم، هفتم و...) از مرحله
گاه و ماهيت ي جديدي از پاياين حذف بدون اضافه در انتخابات دهم چهره اما

نشيني دولت طبقاتي دولت ترسيم كرده است، كه ما به ازاي اقتصادي آن عقب
گي روشن است دارها به موقعيت دولت سرمايه است. در يك كالم و به سادهسرمايه

 8اقتصادي)، در طول  (تعديل 1368كه سياست اقتصادي جناح ليبرال از سال 
هاي شبه كينزي و بازار آزادي هاي هفتم و هشتم و در عرض برنامهسال دولت

موسوي (مشاركت+كارگزاران) بر محور ادغام در نظام كاپيتاليستي  نيميرحس
-جهاني و با هدف شكوفايي و رونق اقتصادي و در نهايت سودآورسازي سرمايه مي

ايران "براي تحقق اين استراتژي؛ تاكتيك  ي اصالحاتي گستردهچرخيد. جبهه
را در دستور كار قرار داده بود و بناداشت از مسير استخدام تمام  "براي ايرانيان

گي شدنِ كل هاي بورژوازي ايران، امكان و مجوز نمايندهها و جناحها، طيفاليه
سيون يا داري داخل و خارج را به دست آورد. فضاي باز سياسي (دموكراتيزاسرمايه
ي كردند قرار بود؛ درهاي ورود سرمايهها از آن دفاع ميي سياسي) كه ليبرالتوسعه

گيري مشخصي به ترين جهتگذاري مستقيم را باز كند و كمخارجي و سرمايه
هاي مستقل كارگري نداشت. ها و تشكلسوي آزادي فعاليت احزاب، اتحاديه

 ي دوم خرداد دليل اين مدعاست)رفته ارزش و بر بادبي "آوردهايدست"(
خرداد نشان داد كه درهاي چرخش نظام جمهوري اسالمي  22به لحاظ سياسي 

ي ليبرال دموكراسي براي هميشه بسته شده و دولت اقتدارگرا به روي پاشنه
)authoritarin به طور مطلق دست برتر يافته است. هر چند از نظر اقتصادي جناح (

-آميز از يك دورهبه منظور عبور موفقيت - و راستش بايد  - د توانحاكم شده نيز مي
هاي كلي ليبرالي و نئوليبرالي اقتصادي ي جديد انباشت سرمايه، همان سياست

اما  طلب را در دستور كار قرار دهد،زدايي و...) جناح اصالحسازي، مقررات(خصوصي
ها امكان موفقيت تسازي قيمهاي داخلي آزادواقعيت اين است كه به جز سياست

فرار و اعتصاب ها براي دولت دهم بسيار دشوار است. تجربه جهاني اين برنامه
گذاري خارجي به در دولت نهم به وضوح مويد اين نكته است كه سرمايه سرمايه

گذاري هاي بانك جهاني؛ سرمايههاي دولتي، كومكاعم از وام - مفهوم وسيع آن 
در سطح بسيار ناچيزي صورت خواهد بست.  - ) DFIهاي خارجي (مستقيم كمپاني

حذف جمهوري اسالمي ايران از قرارداد گازي ناباكو شاهد صحت اين تحليل است. 
هاي بازار داخلي و ارتقاي مدل اقتصاد دولتي، ملي يا ي تقويت بنيهاين امر به مثابه

2اندرسن ) نخواهد بود. به قول پريState - Nationدولت ملي (
داري ف سرمايهانكشا 

در عصر جهاني شدن، دولت ملي را در نورديده و از نظر سياسي به نهادهايي 
 ,P.Anderson, 1992وابسته است. ( WTOالمللي و و صندوق بين G7همچون ناتو، 

PP.365-366 درافزوده: تمايل شديد و ناموفق دولت نهم درخصوص ارتباط با) (
ي ناگزير به ارتباط با كشورهاي پيشرفتهي مفرط و نهادهاي برتون وودز عالقه

 5+1ي روابط با چين و روسيه به عنوان دو عضو شاخص داري غرب و توسعهسرمايه
بر اين است كه شعارهاي  جهاني اقتصاد كاپيتاليستي، دالهاي برتر نظامو قدرت

  .ضدامپرياليستي جناح راست را نبايد زياد جدي گرفت)
هاي نهم و دهم؛ طلبان خصلت اقتدارگراي دولتاصالحاز سوي ديگر برخالف نظر 

به مفهوم ماهيت بناپارتيستي آن نيست. هر چند ماركس دولت بناپارتيستي را در 
، 1386(كارل ماركس دهد وراي طبقات و شرايطي استثنايي مورد ارزيابي قرار مي

كه از  -رغم بافت غيربورژوايي چنين دولتي؛ اما در عين حال و علي) 71- 82صص:
3كند.بر ماهيت كاپيتاليستي بودن آن تاكيد مي - ي بورژوا منفك است طبقه

واضح  
 - يا نبودن  - است كه در اين يادداشت به طور مشخص بحث بناپارتيستي بودن 

هاي نهم و دهم مطرح نيست چرا كه در ايران معاصر طرح موضوع توازن دولت
كه در  - ي ميان بورژوازي پرولتاريا ي طبقاتبست مبارزهطبقاتي و در نتيجه بن

توجيه سياسي  - ي دوم قرن نوزدهم به عروج بناپارتيسم انجاميده فرانسه نيمه
هايي كه ميان حكومت سازياقتصادي و وجه تحليل طبقاتي ندارد. حتا شبيه

-مي مدار با دولت نهم شكلهاي اقتدارگراي توسعهكاي چك (تايوان) و دولتچيان
دارها و ي بحث ما درخصوص دولت سرمايهع بحث ما نيست. فشردهگيرد، موضو

4باند ميلي دولت سرمايه است كه رالف
براي طرح متدولوژيك و حتا اپيستمولوژيك  

بندد و دقيقاً گي بافت و قشربندي سياسي اقتصادي دولت به كار ميگونهخود از چه
- هاي مختلف بورژوازي ميحدارها، جناناظر به اين مفهوم است كه در دولت سرمايه

ها به قدرت توانند در فرايند چرخش سياسي پارلماني انتخاباتي و مشابه اين
تر دولت دست يابند. به عبارت روشن - يا بخشي از قدرت سياسي  - سياسي 
ي خود از يك هژموني سراسري ميان دارها به دليل موقعيت گستردهسرمايه

  ست و به نوعي شكل واضحي از دولت دموكراتيكمند ابورژوازي داخل و خارج بهره
هاي پنجم تا هشتم و كند. به عنوان نمونه دولتگي ميكاپيتاليستي را نماينده

گي شدن از سوي قشرها و ها يعني مجالس سوم و ششم به دليل نمايندهمكمل آن
هاي مختلف بورژوازي ايران نمايي محدود و البته بسته از چنين دولتي را جناح

انكشاف ناكافي "كه دولت سرمايه نه فقط به خاطر كنند. حال آنتداعي مي
كه به دليل انتخاب بل "داري و ضعف سياسي اقتصادي بورژوازيمناسبات سرمايه

هاي مشخصي از انباشت سرمايه و منافع انحصاري قدرت سياسي اقتصادي شيوه
بندي هم از اين شكلگيرد. شكل مي - كنم تاكيد مي "هم"و من روي اين  - هم 

ي دولت دهم تواند توضيح دهندهئولوژي ميمنظر بافت طبقاتي و هم به اعتبار ايده
اعتراض خرداد و  22ي بعد از انتخابات اتفاقيهبه عنوان دولت سرمايه باشد. وقايع

5ي مردم نسبت به وقوع تقلب در انتخاباتگسترده
به چالش كشيده شدن و  

آميز نظام براي حذف تمام عيار ر كنار تالش موفقيتدهم، د دولت مشروعيت
هاي هوادار بازار آزاد (كروبي، هاشمي و سازي نقش جناحرنگطلبان و كماصالح

دارها به دولت سرمايه نشيني فراگرد دولت سرمايهگي مبين عقبكارگزاران) جمله
- يوني و وعدههاي پس از انتخابات رييس دولت دهم (نطق تلويزاست. حتا اگر وعده

ي شدن عرصهي سرخرمن تغيير سياسي، فرهنگي و اجتماعي و برخورد با امنيتي
- پذير بدانيم، بازهم تعديل خوشعمومي و خصوصي فرهنگ) را جدي و تحقق

كه در انتخابات نهم نيز از سوي  - ئولوژيك دولت ي غلظت رفتارهاي ايدهبينانه
هاي گي شدن جناحد امكان نمايندهتواننمي - رييس همين دولت مطرح شده بود 

و  - تري از بورژوازي ايران را ممكن سازد. دولت دهم اين امكان و توان را دارد فربه
- تر عمل مياش نيز گوياست كه به مراتب از اسالف ليبرال خود پراگماتيستسابقه

ي بارز اين مدعاست. چنين كند. گشودن باب مذاكره با آمريكا در عراق نمونه
ترين تضميني براي فائق آمدن بر ابعاد رو به فزوني بحران اگماتيسمي كمپر

هاي جديد اجتماعي و سياسي نخواهد داد. چهل اقتصادي و تبديل آن به بحران
گي جويي به سادهها و صرفهها و حذف يارانهميليارد دالر كسري بودجه با متمم
- كارسازيل ركود تورمي، بيكه مشكالتي از قبيجبران نخواهد شد. مضاف به اين

- جذب اضافه و به سود واردات، - هاي فزاينده؛ تعطيلي رو به فزوني مراكز صنعتي 
-ي رانتهاي بدون وثيقه و معوقهها، اقساط كالن وامتوليد چين ـ بدهي بانك

كند تر از هميشه ميهاي جديد را محتملخواران و... در شرايطي امكان وقوع بحران
ولت دهم نه در مناظره و مباحث انتخاباتي و نه پيش و پس از آن كه بدانيم د

  يي ارائه نداده است. ي روشني براي حل اين معضالت پايهبرنامه
ي كم اثري طلبان عمالً به حاشيهاصالح 1384در هر صورت اگرچه از سوم تير 

ي پاي بندي نهايدر قدرت سياسي اقتصادي ايران رانده شده بودند، اما در تركيب
 "راست"اش بر پاي و ضعيف حاكميتي را شكل داده بودند كه مركز ثقل "چپ"

خرداد حاكميت پاي ضعيف خود را قطع كرده و  22استوار است. بعد از انتخابات 
كند چنين حاكميتي تنها بر يك پاي خود ايستاده است. هر عقل سليمي حكم مي

- اقتدار سياسي اقتصادي نيز ضعيفكه از نظر قدرت و نه فقط از نظر مشروعيت، بل
  .تر از گذشته استتر و شكننده

VI. تر حاكي از اين گفته در يك سطح عميقي پيشي كلي مولفهنتيجه
و به عبارت ديگر سير  دولت بورژواها به دولت بورژوايياست كه روند تبديل 
ولتي داري با اختالل جدي مواجه شده است. دبه دولت سرمايه تكوين دولت سرمايه

ايران براي "ي مشاركت مبني بر كه قرار بود با راهبرد سعيد حجاريان و جبهه
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گي كند، به طور كلي به ي بورژوازي ايران را نمايندهتمام طبقه "ي ايرانيانهمه
روياها پيوسته است. معناي ديگر اين حكم فقط وجود يك شكاف عميق جناحي در 

 22ت آن دقيقاً اين است كه پس از كه مفهوم كنكرحاكميت ايران نيست. بل
ادامه خواهد داد و به  –لي به صورت لي –خرداد دولت ايران روي يك پاي خود 

هژموني نفع بورژوازي، هاي ذيگي تمام جناحدليل از دست دادن توان نماينده
تري زني كمضعيف خواهد شد و در سطح جهان نيز از توان چانه اشييمنطقه

- هاي خود سود خواهد برد. از طرف ديگر همين تحول به ما ميبرنامهبراي پيشبرد 
به تاخير  WTOو عضويت در  طرح ادغام در نظام كاپيتاليستي جهانيگويد كه 

ي بيشتر سرمايهگذاري خارجي به سوي فرار خواهد افتاد و در نتيجه روند سرمايه
موسوم  نئوليبرالي طرحداخلي تغيير جهت خواهد داد. در دستور كار قرارگرفتن 

كه تا همين برهه نيز در راستاي  - ؛ هاآزادسازي قميتو  "تحول اقتصادي"به 
تر فرودستان و تنگي معيشت هاي تعديل اقتصادي به فقر فزوناجراي سياست

ها، بازارگرايي؛ عدالتييي نزديك به بيدر آينده - كارگران منجر شده است؛ 
گيري از هاي خودي؛ بهرهه در ميان افراد حلقهداري دولتي؛ تجميع سرمايسرمايه
ها خواهد انجاميد و در كنار تبعات كاهش بهاي نفت و كسري كارسازيها و بيرانت

خواهد راند. چنين  خط فقرگي مردم را با درجات بيشتري به زير بودجه زنده
طلبان، ها و اصالحيي هرگز به اين مفهوم نيست كه در صورت پيروزي ليبرالمولفه

طلبان نيز شد. اصالحاوضاع اقتصادي و سياسي مردم دستخوش تغييرات بنيادي مي
ترين اعتقادي به بارها نشان دادند كم بازار آزاددر دوران حاكميت خود با تكيه بر 

يي كشان و به منظور ايجاد ذخيرهيي و مستمر به سود زحمتاصالحات پايه
اجتماعي در كنار به رسميت شناختن آزادي  هاي عدالتمطمئن براي تحقق آرمان

 هاي سياسي و اجتماعي غير خودي ندارند. تشكل
VII. رغم ضعف مشروعيت دولت و نظام سياسي در سطوح جهاني نيز علي

ي اروپا در كنار ي آمريكا؛ كشورهاي اتحاديهفريبانههاي عوامحاكم و با وجود ژست
شان در ميان است نافع اقتصادياند كه وقتي پاي مآمريكا بارها نشان داده

بشر و زني را روي ميز حقوق ي شطرنج چانهتر از آنند كه صفحهپراگماتيست
  انتخابات و دموكراسي پهن كنند. 

***  
  دراز شد/ وين زخم دردناك را / خونابه باز شد. به قول احمدجان شاملو، باري سخن

يا ذهني حوادث پيش و پس  هاي واقعيها و تحليلبنديي جمعنظر از همهصرف
پارچه / هرگز شكست مردمي متحد و يك"خرداد به ايرانيان آموخت  22از 

آهنگ گيتار ويكتورخارا سرزميني به تبيين اين ترانه با ضرب "نخواهند خورد!
گي در افق روشن ي زندهدهد و از ادامهوسعت سانتياگو تا تهران را پوشش مي

  گويد.آينده سخن مي
* 

   ... جا به كجا رسيديمز كا

 نماز جمعه نرفته بوديم كه رفتيم 
به خطبه هاي آقا با دقت گوش نداده بوديم و هيس هيس نكرده بوديم كه 

 داديم و كرديم 
  اهللا اكبر نگفته بوديم كه گفتيم  امسر پشت ب

  دنبال حكم خدا نگشته بوديم كه گشتيم  در  به توي قرآن و احاديث در
  شهداي هفتم تير شركت نكرده بوديم كه كرديم در مراسم سالگرد 

  از كنار پسر بهشتي ايستادن احساس دلگرمي نكرده بوديم كه كرديم
شُر شُر اشك نريخته بوديم  "بهشتي، كجايي، موسوي تنها شده"با شعار 

  كه ريختيم 
نفر آدم به خون تشنه با اعتماد به نفس و نگاه عاقل اندر  2000از وسط 

  بوديم كه شديم سفيه رد نشده 
  با حرفهاي موسوي تبريزي و غفاري حال نكرده بوديم كه كرديم 

  نخست وزير سابق جمهوري اسالمي همه چيز و همه كس مون نشده بود كه شد 

  هاشمي ناجي و آخرين اميدمون نبود كه شد 
   .براي زندانبانان ديروز و زندانيان امروز دل نسوزونده بوديم كه سوزونديم

  و عاقبتمونو به خير كنه!!!!!خدا آخر 
*  

  
  

  

  

  

  

 ي انتخابات دهمين دوره

ي رياست جمهوري در نظام واليت فقيهيِ جمهوري اسالمي  دهمين دوره
ي چنين  ايران در حالي آغاز شد، كه اكثريت مردم ايران معترض ادامه

هاي رژيم آغاز  ها قبل، جنگ قدرت در جناح حكومتي در ايران بودند. از ماه
كه خود را تداركاتچي نظام  –ي خاتمي  بود. بعد از سپري شدن دورهشده 

هاي حكومتي،  چي رويكرد اكثريت مردم از اصالحات -فقاهتي معرفي كرد
  آشكار بود.

در چنيثن فضايي بود كه مردم سراسر ايران در فضاي تبليغاتيِ قبل از  
ري اسالمي را توانند جمهو انتخابات، دريافتند كه با رأي اعتراضي خود، مي

اند كه در اين  وادار به عقب نشيني كند. و در ضمن، به خوبي دريافته
توانند در چارچوبي جز قوائد  جمهوريِ جهل و جنايت و ديكتاتوري، نمي

هاي ديگري استفاده كنند. بر اين اساس با  طلبان، از روش بازي اصالح
انديداتوري حمايت از ك كروبي و تجمع در كمپين انتخاباتيِ موسوي و

خود يكي از بانيان  ايناندانستند كه  عليرغم اين كه به خوبي مي -آنان
سعي در برهم زدن اين بازي  -اين سي سال هستندديكتاتوري، طي 

شديم، شور و شوق و  تر مي حكومتي كردند. هر چه به روز انتخابات نزديك
ر روزهاي يافت. نسل جوان ايران د انگيزيِ اين رأي اعتراضي، گسترش مي

تر از گذشته، به ميدان  قبل از انتخابات، نشان داد كه اين بار، با عزمي راسخ
آمده است. شركت اكثريت واجدين شرايط در اين دوره از انتخابات، نشان 

اند. آنان  زار شده داد كه اكثريت مردم ايران از حكومت طالباني در ايران، بي
د كه هنوز شرايط سرنگوني رژيم دادن مي  با حمايت خود از موسوي، نشان

آماده نيست. ضمن اين كه هنوز بخش عظيمي از مردم ايران، نسبت به 
  اصالح طلبانِ حكومتي، توهم دارند.

هاي  در چنين شرايطي بود كه مردم با رأي اعتراضي خود، به پاي صندق
گران، براي بهبود  رأي رفتند تا شايد از شكاف بوجود آمده در بين حكومت

  يدن به وضع موجود خود،استفاده كنند.بخش
ي جنبش  تقلب بزرگ در انتخابات، چنان وقيحانه بود كه، آتش به جرقه

اي در ايران زد. حركت ميليوني مردم در سراسر ايران براي دفاع از  توده
هاي بعدي در  رأي خود، چنان بود كه حتا موسوي را واداشت تا در حركت

ي  اي است كه همه اعتراضات به گونهكنار مردم قرار گيرد. ابعاد 
گران را به هراس انداخته است. جنگ قدرت در باالي حكومت و  حكومت
اي شده است كه مردم تا پاي  هاي آنان از يك ديگر، زمينه افشاگري
اند كه حكومت را به عقب نشيني وادارند. شعار  دادن، در صدد كشته

  رس نيست. سرنگوني رژيم دور از دست

*  
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  دكامگيخو

  درايران ملوك الطوايفي قدرتو 
  

  احمدسيف

  

 

بسيار سخن هاست كه بايد  اگرچه در ارزيابي آنچه كه در ايران مي گذرد
گفته شود ولي به اختصار، و به ويژه با توجه به تحوالت هفته هاي گذشته 

، مي بايد از دعوائي در درون نظام مذهبي و درچارچوب اين نوشتار كوتاه
اين  جنگ قدرت، در عين حال،  . عبرت آموز اين كه فتحاكم  سخن گ

هم چون شمشير چند لبه اي است كه به هر سو كه چرخ مي خورد، گردن 
شماري از گردانندگان همين نظام را مي زند. اين كه پي آمد نهائي اين 
دعوا، به نفع مردم است يا به ضرر آنها، به گمان من، نكته ايست كه در 

نوشتار ناروشن است. اگر جنگ قدرت به همين شكل زمان نگارش اين 
كنوني اش ادامه يابد، در دراز مدت، برنده اصلي بي گمان مردم ايران 

جنگ  -خواهند بود ولي اگر، به شكل وصورت خشن تر و خشونت آميز
متحول شود، در آن صورت خشك و تر را با هم مي سوزاند و    - داخلي

ز طرف ديگر، اينكه رويدادها و حوادث در نمي تواند به نفع مردم باشد. ا
كدام جهت تحول خواهند يافت،  نيز چندان روشن و آشكار نيست. هم مي 
توان از ادامه جنگ قدرت به شكل وشمايل كنوني اش سند و شاهد آورد و 

آن چه كه به گمان من،  هم از احتمال متحول شدنش به اشكال خشن تر.
قي است كه درهمه اركان هاي قدرت بحث بر نمي دارد، شكاف هاي عمي

اين نظام پيش آمده است و ترس و واهمه از فراتر رفتن اين شكاف ها و به 
 1388خرداد  22واقع فروپاشي كامل آن است كه رهبران كودتاي ننگين 

روزه بيدار بشوند و  40را به تكاپو انداخته است كه به يك باره ازاين خواب 
آن هم به  دركهريزك را صادر نمايند» اسالميگوانتاناموي « فرمان بستن 

استانداردهاي الزم براي حفظ حقوق «اين كشتارگاه اين دليل مضحك كه 
آدم نمي داند از وقاحت بي مانند اين جماعت را نداشته است!  » متهمين

به كجا پناه ببرد! مگر دستگيري و به زنجير كشيدن اين متهمان مطابق 
د شناخته شده اي بوده است كه حاال كشتن قانون و يا هيچ استاندار

تعدادي از همين قربانيان خودكامگي درايران مطابق استاندارد نباشد! 
كوسه ور يش پهن كه مي گفتند يعني همين! برخالف قوانين همين 
حاكميت هركس را كه هوس كنند دستگير مي كنندو بعد از اعمال هيچ 

هان خواب نما مي شوند كه شكنجه و آزاري كم نمي آورند و حاال ناگ
مطابق استاندارد عمل نكرده اند! عذر مي خواهم، مي بخشيد، ولي آقايان! 

    خرخودتان ايد! 
 1357يكي از گرفتاري هاي اساسي نظام سياسي حاكم برايران از باري، 

ه اعتقاد من اين است  كه اگرچه ستون فقرات آنرا ب، )1( به اين سو
شكيل مي دهد،  ولي در عين حال، اين حاكميت مطلقه ولي فقيه ت

حاكميت، با ملوك الطوايفي قدرت خصلت بندي مي شود. يعني از سوئي، 
واليت مطلقه فقيه هم چون شمشيري چند لبه بر فرازسرارگان ها 

، دقيقا به ديگر ونهادهاي به اصطالح انتخابي در جوالن است و از سوي
ه كه به نظر مي رسد يا خاطر مطلقه بودن قدرت فقيه و برخالف آن چ

هركي به هر كي و هرج ومرج غريبي است و مخرب  اغلب ادعا مي شود،
نيز بر  و قانون گريزي و حتي قانون ستيزي ترين نوع ملوك الطوايفي

عمده ترين دليل اين هرج ومرج هم  امورات جاري مملكت حاكم است.
ين ساختار همان طور كه به اشاره گفته ام قانون مند نبودن امور درا

خودكامه است. يعني وقتي دراين يا هر نظام مشابه باشند كس يا كساني 
كما اين كه  -كه حوزه فعاليت هاي شان با معيارهاي قانوني محدود نباشد

كل نظام دركليت خويش اگر  - در باره واليت مطلقه فقيه اين گونه است
االن شان هنوز نگويم قانون ستيز كه قانون گريز مي شود. خودكامگان و طب

اين حداقل را نفهميده اند كه قانون ستيزي خودكامگان هميشه درديگر 
اليه هاي نظام خودكامه به جريان مي افتد و يكي از چند دليل اندكي 
زيادي هزينه دار بودن خودكامگي به عنوان يك ساختار نيز همين است. 

انت هاي قرابت نزديك باشد، مي تواند از ر» الهي« هركس كه به اين مقام 
به عنوان نمونه  -به مقام خودكامه بهره مند شده و قوانين را ناديده بگيرد

سال گذشته و بنگريد به  4بنگريدبه عملكرد آقاي احمدي نژاد دراين 
« خصوص به پاچه خواري هاي مكرر مجلس درباره اين عملكرد كه طبق 

ن جا بگويم  كه ). همي2برآن داشته باشد (» نظارتي« بايد نقش » قانون
برخالف آن چه كه به نظر مي رسد، وارسيدن اثرات مخرب اين ساختار، 
اصال دشوار نيست و اين پي آمدهاي مخرب و مضرهيچ رمز و رازي هم 

است و » قانوني« ندارد.  بطور كلي ساختارسياسي دريك جامعه انساني يا 
تار خودكامه)، و اين هميشه درست است كه ساخ» ( اختياري« يا 

خودكامه ساختاري است پرهزينه كه نه فقط جان و مال آدميان را هدر مي 
دهد بلكه اقتصاد را هم به دست انداز مي اندازد. با اين همه ساختار 
خودكامه، دركنار هزار و يك مصيبت ديگر، ساختاري است كه برخالف باور 
م خيلي ها به صورت ملوك الطوايفي اداره مي شود. يعني نه فقط فر

براي نمونه، اگرچه  ساختار خودكامه عهد دقيانوسي است كه محتوايش نيز.
، در مسائل درده سال اول انقالب اسالمي» خالفت «در طول واليت يا 

خميني حرف اول و آخر را مي زد و ديگر گردانندگان نظام، از آقاي اساسي 
ا با رئيس جمهور گرفته تا مجلس و ديگر نهادها مي بايستي ساز خويش ر

كوك كنند، ولي در همان تاريخ نيز، امورات روزمره با » امام« فرمان هاي 
ملوك الطوايفي قدرت مي گذشت. اين موضوع تا موقعي كه اختالف ها از 

پنهان مي ماند » امت هميشه در صحنه« پرده بيرون نمي افتاد، از ديدة 
و  مي شد، رسانه هاي عمومي» مغضوب« وفقط وقتي كه صاحب قدرتي 

ي همان صاحب  »قانون شكني ها«شماري از گردانندگان همين نظام،  از
سخن مي گفتند . نمونة چشمگير اين شيوة كار در  قدرت مغضوب شده

عيان شد. تا  - يكي از وابستگان آقاي منتظري–جريانات مهدي هاشمي 
بود، جرم و جنايتي نبود كه مهدي هاشمي و » خودشان «موقعي كه از 

رش مرتكب نشده بودند و در همة آن سالها نيز كسي به ايشان اعوان انصا
شد [ به علل » مغضوب« نگفت باالي چشم شما ابروست، ولي همين كه 

آن فعال كار ندارم]، تو گوئي به ناگهان مقامات نظام جمهوري  اسالمي 
روبرو بوده اند! گوشه اي از كارهاي » موجود خطرناكي«فهميدند كه با چه 

ري شهري ( » خاطرات سياسي« وابستگان به او در كتاب  اين شخص و
) آمده است كه باهمه ايرادهائي كه به آن نوشته وارد است، از 1369تهران 

اين ديدگاه بسيار روشنگر است از ديگر نمونه ها چشم پوشي مي كنم، و 
چند هفته اوضاع فعلي مان، يعني به بدون مقدمه پردازي مي رسيم به 

  .1388خرداد  22بعدازكودتاي 
اين كه چرا كودتا كرده اند؟ نمي دانم. يعني عقلم قد نمي دهد. بايد 
اعتراف كنم كه اغلب تحليل هائي كه دراين باره خوانده ام به دلم نمي 

  چسبد. 
فكر مي كنم كه اگراسكار و يا نوبلي براي بالهت وجود مي  با اين وصف،

و  ان و سياست پردازانداشت، بدوت بحث و جدل بايد آن را به مشاور
براي  »برد-برد« حكومت اسالمي داد كه از يك موقعيت  قدرتمندان
خودرابه شرايطي رسانده اند كه گذشته از هزينه هاي انساني  حاكميت

 براي» باخت–باخت « جبران ناپذير برمردم، تنها مي تواند با وضعيت 
راين باره نظام مشخص شود. البته درفرصت ديگر، سعي مي كنم د كليت

براي » برد -برد« چرا اين وضع مي توانست يك بازي  بازهم بنويسم، ولي
با همه كمبودهائي كه در نظام انتخاباتي ايران  حاكميت باشد و يا بود؟

كه البته عمده ترين اش اين است كه انتخاباتي آزاد نيست و  -وجود دارد
ولي اگرآمارها  -دمي شو هم با خرابكاري شوراي نگهبان به واقع بي معني

قابل استناد باشد توانسته بودند بخش عظيمي از مردم را به پاي صندوق 
هاي راي بكشانند. به خصوص با توجه به محدوديت هاي دست و پاگير 

به گمان من ترديدي  -شوراي نگهبان دركنترل نامزدهاي انتخاباتي
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ايد يا چه خوشمان بي - دراين انتخابات وجود ندارد كه شركت كنندگان
به همان صورتي كه  »جمهوري اسالمي« نظام تداوم به واقع به  ولي -نيايد
دليل اصلي و اساسي من هم اين است كه اوال نامزدها،  راي داده بودند. بود

« براي گذر از سد شوراي نگهبان بايد التزام خويش را به قانون اساسي 
ختالف نظرهائي كه تاكيد مي كردند و بعالوه، با همه ا» جمهوري اسالمي

 -داشتند و اكنون آن اختالف نظرها بسي بيشتر شده است، ولي هيچ كدام
برنامه اي  -به غير از يك مورد نه چندان چشمگير دربرنامه آقاي كروبي

براي تغيير هيچ مورد جدي و مهم قانون اساسي نداشتند. يعني براين نكته 
كه دارد قرار بود بماند و  بايد تاكيد بكنم كه هم واليت فقيه با مختصاتي

هم شوراي نگهبان و هم شوراي تشخيص مصلحت نظام و هم مجلس 
خبرگان رهبري و هم خيلي چيزهاي ديگر. از سوي ديگر، اين كه قوانين 
اين جامعه از دل مذهب بيرون خواهد آمد هم نكته اي نبود كه برسرش 

چه در مورد  بين نامزدهاي مختلف اختالف نظري باشد. چه در اين جا و
شبيه ديگر، هميشه بين پيروان ديدگاههاي مختلف مي تواند اختالف 

نظرهائي در جزئيات وجود داشته باشد كه هم طبيعي است و هم بي آزار.   
اگر اين كودتاي انتخاباتي صورت نمي گرفت،  و به همين خاطر، معتقدم كه

نست با نظام موجود بسي بيشتر مي شد و هم مي توا» مشروعيت« هم 
، براي ديگر كشورها خويشوجود معيوب بودن ساختاري نظام انتخاباتي 

داريم و  »مردمساالري ديني« از نوع  -»دموكراسي« عشوه بيايد كه ما هم 
هم اين همه چشمگير است. به سخن ديگر، اگر  ما سطح مشاركت موكالن

براي سي  انتخابات بدون كودتا خاتمه مي يافت، به احتمال زياد، اين رژيم
سال ديگر هم بيمه مي شد. ولي ببينيد كه چه كرده اند! االن روستاي 
زرنگ آبادي كه نام ديگرش ايران است به روستائي مي ماند كه هزار تا 

« كدخدا دارد و معلوم هم نيست كه چه مقامي دراين جا به قول معروف 
يط را هرچند كه با بربريت و توحش كوشيدند شرا را مي زند.» حرف اول

كرده است » فروكش« كنترل كنند، واگرچه به ظاهر نافرماني مدني هم 
ولي خودشان هم مي دانند كه اين آتشي است كه فعال اندكي زير خاكستر 

  است و به اين زودي ها و با اين ترفندهاي بربرمنشانه خاموش نخواهد شد.
ن از جزئيات مي گذرم، آقاي احمدي نژاد كه احتماال اندكي از اي

خود مغرور شده است، آقاي مشائي را به عنوان  »دست ساز« » پيروزي«
معاون اول خود منصوب مي كند و تازه در سخناني كه در مراسم توديعش 
مي گويد، برايش سنگ تمام هم مي گذارد. مشائي هم به نوبه درسخن 

پاچه خواري مي كند كه به رفيق خانه و  ازاو راني اش به اندازه كفايت
  به اش مديون نباشد.گرما

به ظاهر چنين كاري نبايد مسئله آفرين باشد. اگرآقاي احمدي نژاد به 
» « جمهوري« واقع اين همه راي آورده است و اگر به قول بنيان گذار اين 

، خوب اين آدم بايد بتواند براي خودش معاون و »ميزان راي ملت است
اعده و قانون انجام دستيار انتخاب كند و مادام كه كسي كاري خالف ق

نداده است، البته كه كسي نبايد مزاحم چنين نصب و عزل هاهم بشود. 
ولي، خالف به عرض مبارك رسانيده اند. اين جا ايران است و ساختار 
حكومت هم خودكامه است و چون اين چنين است، همين مسئله انتصاب 

لتي است به يك منصب دو» رئيس جمهور« يك آدمي كه مورد اعتماد 
درست به اين مي ماند كه به قول انگليسي ها، شما در يك قوطي پركرم را 
باز كرده باشيد. نمي دانم خنده آور است يا گريه دارد كه همين نكته كم 
اهميت، به صورت يك بحران خيلي جدي و اساسي حكومتي متحول مي 

اي شود. حداقل دو وزير ديگر هم درهمين رابطه بر كنار مي شوند واگر پ
بندي كافي به قانون وجود داشت، رئيس جمهور بايد براي دولت فخيمه از 
مجلس براي همين چند روز باقي مانده تقاضاي راي اعتماد مي كرد كه 

درنتيجه، همان طور كه شماري از نمايندگان به   -اين چنين نكرده است
. يكي »قانوني نيست« اصطالح اصول گرا گفته اند، كار دولت در اين روزها 

از وزراي بركنار شده، اژه اي وزير اطالعات بود كه  عزلش موجب شد تا 
او قدرداني » خدمات« تن از نمايندگان مجلس هم در بيانيه اي از  210

اين روزها شاهد آزموني بزرگ از حجت «) كه 3كرده حتي درآن نوشتند(
ا انتخاب االسالم والمسلمين آقاي محسني اژه اي وزير اطالعات بوديم كه ب

راه صحيح و برگزيدن دفاع از كيان واليت فقيه و رهبري نظام اسالمي بار 
ديگر نشان داد كه حمايت از حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي و ارزش 

  و از بركناري اش انتقاد » هاي نظام را با هيچ چيز ديگر عوض نمي كند

  

  
  

ن آن چه كه در كردند و اين در حالي است كه رئيس جمهور، براي كتما
كابينه گذشت، درنقطه مقابل مجلس نشينان، اژه اي را به ضعف مديريت و 

موضوع عزل ) «4هزار و يك ضعف ديگر متهم كرد و از جمله مدعي شد(
اي يك فرآيند دو ساله داشته و ربطي به مسئله جاري  جناب آقاي اژه

ل، با شواهد به ايشان در اين دو سا«احمدي نژاد ادامه مي دهد  ». ندارد
مشخص توصيه كردم دو نفر از معاونان خود را تغيير دهد اما به اين كار 

و هرچه كه بيشتر مي خوانيم، داليل احمدي نژاد ». مبادرت نورزيده است
ضمن  «خنده دار تر مي شود، عالوه برآن چه كه گفته است، مي افزايد،

به او گفتم كه  اينكه در موضوع هاله اسفندياري هم خوب عمل نكرد و من
ساله را  70كنيد كه مورد تمسخر واقع شويد؟، يك پيرزن  چرا رفتاري مي

كه  گوييد مي خواهد انقالب مخملي راه بيندازد در حالي ايد مي  گرفته
عامالن انقالب مخملي كسان ديگري هستند و بايد آنها به مردم معرفي 

  . »شوند
به همين اندازه ژاد اتهامات ديگر اژه اي در ليست آقاي احمدي ن

هاي اسرائيلي نيز با وجود اينكه عامالن  در موضوع پرتقال«اند.  خواندني
اي گفتم كه بايد با اينها برخورد  اصلي اين اقدام مشخص بودند، به آقاي اژه

و بعد ناتوان از .»شود ولي وي گفت كه نمي توانيم با آنها برخورد كنيم
باتي درايران مي گذرد، گريز مي زند درك آن چه كه بعد از كودتاي انتخا

از دو هفته پيش از « به همان داستان هميشگي دائي جان ناپلئوني ما كه 
اغتشاشات، وزارت خارجه اطالع داد كه افراد زيادي از انگليس به ايران مي 

آيند و اين كامال مشكوك است اما وزارت محترم اطالعات اين موضوع را  
شات ضعيف عمل كرد كه در برخي موارد اهمال پيگيري نكرد و در اغتشا

و سرانجام مي رسد به خشم و غضبي كه از عكس العمل  .»مشهود بود
 ها در زمينه تحركات آن «مردم به اين تقلب انتخاباتي دارد و مي گويد، 

در ايام پيش از انتخابات، وزارت اطالعات حتي يك برگ  [اغتشاشگران!]
رخي بزرگان هم پرسيدم كه آيا وزارت به شما گزارش به من نداد، حتي از ب

كه گفتند گزارشي دريافت نكرده بودند.   در اين زمينه گزارشي داده است؟
ريزي چندين ساله براي اين انتخابات كرده  كه مخالفين، يك برنامه در حالي

از داستان پردازي وافسانه سازي هائي كه شده است درمي گذرم » بودند.
اولين پرسش اين است كه آيا احمدي نژاد از صاب مشائي، ولي در باره انت

آن چه كه در ميان هواداران خودش مي گذشت، خبر نداشت كه دست به 
نمي تواند جدي  خبر نداشتن زد؟ احتمالانتصاب و عزل هائي چنين 

كه به تقلب گسترده و يا اين  -از جمله خودمن -گرفته شود. براي كساني
اد دارند اين كه چه كسي در دولت كودتا عضويت كودتاي انتخاباتي اعتق

كودتائي بودن كل  براي من داشته باشد، اهميتي ندارد چون مقوله اساسي
ولي براي شمار قابل توجهي از هواداران آقاي احمدي نژاد، اين  است. دولت

نمي داستان تعبيرديگري داشت. يعني دارم براين نكته تاكيد مي كنم كه 
دي نژاد خواسته به اين ترتيب، به مخالفان خود و به توان گفت كه احم
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 -حاال به هر تعداد -خصوص به كساني كه به ديگر نامزدها راي داده اند
! چون براي اين جماعت، مشكل كابينه احمدي نژاد است دهن كجي بكند

با آن چه هائي كه درهمين يك سال گذشته اتفاق افتاد  نه تركيب آن. ولي
يان اصلي مشائي به واقع حاميان دو آتشه احمدي مي دانيم كه مدع

ند. پس، درآن صورت بايد به اين پرسش جواب داد كه چرا او اين بوده انژاد
البته تا  چنين بي گدار به آب زده و به حاميان خود دهن كجي كرده است!

، آقاي خامنه اي با سكوت معني دار خويش وارد ماجرا تر يك هفته پيش
ديگر، نمايندگان مجلس و شماري از روحانيون برجسته  و كسان ه بودنشد

روز  چندند. ولي آن طور كه تازگي ها روشن شد، ه بودبه اظهار نظر پرداخت
خويش براي احمدي نژاد حكم » مبارك« پيش آقاي خامنه اي به دست 

تير ماه است  27حكومتي مبني بر بركناري مشائي صادر كرد. تاريخ نامه 
حتي سه روز بعد از آن، احمدي نژاد هم چنان براين كه  ولي مي دانيم كه

معاون اول او مشائي خواهد بود اصرار ورزيده است. روزنامه ها و سايت هاي 
اختراع كرده و » واليت پذيري« هاي » دماسنج« حامي دولت هم 

روي احمدي نژاد فشار بياورند تا مشائي را بركنار كند.  -احتماال - كوشيدند
ند، تصميم گرفته شد كه ه بودين فشارهاي درگوشي خيري نديدو چون از ا

اصل نامه منتشر شود. معترضه بگويم كه اگرچه كيهان فتوكپي نامه را 
كه دست كمي از » رسالت« درصفحه اول خود چاپ كرده است ولي در 

حداقل در صفحه اول نشانه اي  -كيهان ندارد، اين خبر سانسور شده است
سايت هاي دولتي البته متن نامه را منتشر كرده اند. تا از آن نيست. ديگر 

آنجا كه مي توان قضاوت كرد، براي چند روز نه خود احمدي نژاد به آن 
بطور مستقيم مطلبي گفته  درباره آن عكس العملي نشان داد و نه مشائي

است. غير مستقيم از ثمره هاشمي خوانده ايم كه مشائي گفته است من 
البته همين آقاي ثمره هاشمي  -يا چيزي به اين مفهوم -مطيع امر رهبرم

انتصاب « سه روزبعد ازارسال نامه رهبري به احمدي نژاد اعالم كرد كه در 
حاال ولي مي گويد كه شده است! و بعد  )5( »مشائي تجديدنظر نمي شود

مي رسيم به خط ونشان كشيدن هاي ديگري كه اتفاق افتاده است. همين 
نامه را نديده باشد » ممكن است« ادعاي اين كه احمدي نژاد جا بگويم كه 

و يا نامه به او نرسيده باشد راست نيست چون يكي از مشاوران او ابالغ اين 
  .)6( تير تائيد كرده است 30نامه به ايشان را درقبل از 

آيت اهللا خزعلي كه با كهولت سن به واقع يكي از چماق داران حامي 
من زماني كه شنيدم مشايي انتخاب «شكوه برآمد كه  احمدي نژاد است به

شده است با احمدي نژاد تماس گرفتم كه با ايشان صحبت كنم ولي 
اطرافيانش گفتند كه ايشان در جلسه است، بعدا با شما تماس مي گيرند! 

 )7(»اما من تا آخر شب هر چه منتظر ماندم كسي با من تماس نگرفت
به قول معروف شمشير را از رو  ولي پاسداران نماينده واليت فقيه در سپاه

فقيه بياستد و مقابله كند مثل  كسي كه در برابر ولي« مي بندد و مي گويد 
. بدون ترديد منظورش )8(»اين است كه در مقابل امام زمان ايستاده است

از كسي كه دربرابر ولي فقيه مي ايستد احمدي نژاد نيست ولي اگراثبات 
ور يك هفته تمام به دستور صريح واليت فقيه عكس شود كه رئيس جمه

دربرابرولي فقيه « العمل مقتضي نشان نداده است آيا اين كار از مصاديق 
  نيست ؟» ايستادن

از سوي ديگر، كار به حدي خراب مي شود كه جريان وابسته به مهندس 
« دريك بيانيه عمومي احمدي نژاد را از  -نائب رئيس مجلس - باهنر

جناب « ) درهمين بيانيه مي خوانيم كه 9مي ترساند(» بني صدرسرنوشت 
نژاد چنانچه دقت فرموده باشيد، رهبر معظم، صالح شما را در  آقاي احمدي

اين ديدند كه با عقالنيت سياسي مصالح خود را تشخيص داده و مانع 
سرخوردگي حاميان شويد و بدين ترتيب آب به آسياب دشمنان خارجي و 

هاي بروز اختالفات جديد را فراهم  ن داخل نريزيد و زمينهبرخي معاندي
رسد با انتخاب جناب آقاي مشايي به سمت رياست  ننمايند. اما به نظر مي

ها را برطرف ننموده باشيد و باز هم مصالح  جمهور اين دغدغه دفتر رئيس
يعني مي خواهم بگويم كه داستان از مقوله ». خود را در نظر نگرفته باشيد

كمي بيشتر است و ادامه خواهد يافت. از زوائد كه بگذريم، » معاون اولي« 
بني صدر پرداخت و » عدم كفايت« داستان اين است كه مجلس به بررسي 

اگرچه خوداو را عاقبت به خير كردند ولي از مقام رياست جمهوري بركنار 
مدي جمعيت راهپويان انقالب اسالمي كه دردفاع از احشد. زاكاني دبيركل 

دلدادگان به انقالب « )10( نژاد شمشير مي زند با انتقاد شديد از او گفت

اسالمي و آرمانهاي امام (ره) هيچ عهد اخوتي با فرد يا گروه خاصي نبسته 
به گمان او، ». و در تبعيت از واليت فقيه لحظه اي درنگ نخواهد كرد

ترين مشائي كه اكنون رئيس دفتر احمدي نژاد شده است درمبنائي 
« او حتي از» نمره مورد قبولي را دريافت نمي كند« اعتقادات يك مسلمان 

از سوي سخن مي گويد. » برخي نكات مشكوك امنيتي پيرامون مشائي
ولي حرف  )11( دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم ديگر،

هركس كه به احمدي نژاد راي داده، مشائي را هم بايد «جالبي مي زند 
جمهور اجازه دارد معاونينش را خودش  داشته باشد، زيرا رئيس قبول

شود به كسي راي داد، ولي اجازه نداد  نمي«و ادامه مي دهد » انتخاب كند
با اين همه، احمدي نژاد در يك نامه نه ». كه معاونش را خود انتخاب كند 

چندان دوستانه به رهبر خبر مي دهد كه مشائي استعفاء داده است ولي 
الفاصله با كلي پاچه خواري او را به عنوان مشاور و رئيس دفتر خويش ب

منصوب مي كند. كاتوزيان وكيل تهران و يكي از چهره هاي شاخص اصول 
گرايان ازريشه دار بودن اختالف نظر با احمدي نژاد خبر مي دهد مي گويد 

م اقدامات اخير آقاي احمدي نژاد و تداوم احتمالي آن ـ كه بعيد ه«كه 
و  »نيست ـ باعث مشكل دار شدن ادامه فعاليت كابينه وي خواهد شد 

ادامه مي دهد كه مشكل كار دولت تنهادراين چند روز آينده نيست بلكه 
  پرسش اين است كه آيا احمدي نژاد به واليت فقيه و تبعيت از رهبري 

دارد يا خير؟ و نظرش اين است كه رفتارهاي احمدي نژاد » التزام عملي«
اند ودليل اش هم اين كه با وجود اطالع » سئوال برانگيز و نگران كننده «

از مواضع رهبري، مشائي را به مقام معاون اولي منصوب كرده است كه 
البته ادعاي بي ربطي نيست. و از آن مهم تر اين است كه به نامه رهبري 
 هم عمال يك هفته بي توجهي مي كند و نهايتا اين كه حتي وقتي نامه

احمدي نژاد مشايي را بركنار نكرده «درمعرض ديد عموم قرار مي گيرد 
و البته كه گريز مي زند به انتصاب ». بلكه مشايي خود استعفا مي دهد

مشائي ولي داستان را در همين جا رها نمي كند. اشاره مي كند به 
بركناري وزيران كه به ادعاي ايشان با مواضع رهبري در باره مشائي نزديك 

مجموعه اين اقدامات در «بوده اند.و اين نكته اساسي را مطرح مي كند كه 
ده روز گذشته چه هدفمند بوده باشد يا از سر بي توجهي و سهل انگاري 

و از احمدي نژاد مي  )12( »نوعي تقابل با منويات رهبري را نشان مي دهد
  را بارهبري مشخص كند.» نسبت خودش« خواهد كه 

لطوايفي قدرت كه پيشتر به آن اشاره كردم از زبان همين و اما از ملوك ا
نماينده مجلس نكات ديگري مطرح مي شود كه بسيار روشنگرند. مي 
دانيم كه رئيس مجلس براي وارسي بگير و ببندهاي بعد از كودتا يك 
كميته حقيقت ياب تشكيل داد و عبرت آميز اين كه نماينده مجلس مي 

چه «چه تعداد دربازداشتند و نه اين كه گويد كه مجلس نه مي داند 
كساني اقدام به بازداشت اين افراد نموده اند و كجا نگهداري مي شوند و 

و از زمين گير شدن كميته حقيقت ياب ». شرايط كنوني آنها چگونه است
ما اكنون اطالعات زيادي نداريم «خبر مي دهد. البته اعتراف مي كند كه 

جالب اين كه ». باره مي رسد زياد خوشايند نيست،اما خبرهايي كه در اين 
درپاي اين مطلب درسايت تابناك، كاربري اين كامنت روشنگرانه را 

آقاي كاتوزيان بايد منصف باشد. وقتي فرمانده بسيج مي «گذاشته است كه 
گويد كه مجلس در امور زندانيان دخالت نكند و در قد و قواره مجلس 

د نمي داند كه چه كسي پشت اين نيست چگونه مي تواند بگوي
كار آن قدر خراب مي شود كه حتي داد جنتي هم در نماز  »ماجراست؟

شود پست  نبايد به كسي كه موجب نارضايتي مي«جمعه در مي آيد كه 
و معتقد است كه عزل وزير » كليدي داده شود. اين مساله چه لزومي دارد؟

  ).13نيست (» قابل دفاع« اطالعات هم 
اين اين همه اغتشاش كه از سوي دولتمردان ايجاد مي شود،  درميان

« رهبري » تاكيد« داريم كه از  )14( داستان شيرين را ازسعيد جليلي
مبني مقابله جدي با هرگونه تعرض به امنيت، جان و حقوق مردم، خبر 

دهد حقوق  اجازه نمي«و بعد ادامه مي دهد كه  جمهوري اسالمي » داد
« و بعد گريز مي زند به » دم ناديده گرفته شودشهروندي آحاد مر

جمهوريت نظام را در « كه به قول ايشان » مشاركت، رقابت و شفافيتي
درباره اين واژگان كنكاش ».پررنگ ترين شكل آن به نمايش گذاشت

بيشتري نمي كنيم چون هم رقابت براي خودش معنا دارد و هم شفافيت و 
را داريم كه  )15( ي شوراي نگهبانهمين جا بگويم كه اعتراف سخنگو
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حتي دربرخورد به محسن رضائي كه همه گونه با شوراي نگهبان همكاري 
را  اطالعات درخواستي محسن رضائ« ه و همراهي كرده بود مي گويد ك

برگرديم به فرمايشات آقاي جليلي، پس از ميزاني تبليغات ». نداديم
مي داشته باشد مي گويد كه سياسي براي رژيم بدون اين كه سخن اش ابها

دهد به  نظام با اين اقتدار همچنانكه به هيچ دشمن خارجي اجازه نمي«
كس به  اي را به هيچ حقوق ملت ما تعرض كند در داخل نيز چنين اجازه

و بعد اگرچه براي ديگران خط و نشان مي كشد » دهد اي نمي هيچ بهانه
ند به بهانه مقابله به ولي اين نكته را هم مي گويد كه كسي نمي توا

رفتارهاي خالف قانون خود مرتكب خالف قانون و ناديده گرفتن حقوق 
تاكيد هميشگي رهبر معظم انقالب بر احترام « مشروع انسان ها بشوند. و

در دفاع از «را يادآوري كرده و ادامه مي دهد كه» كامل به حقوق مردم
آن بايد همزمان با  نظام جمهوري اسالمي ايران و جلوگيري از ستم بر

پرهيز از اعمال ظلم و ستم باشد و اين تذكر رهبري معظم انقالب است كه 
». اند هاي مربوطه نسبت به آن متذكر شده بارها همگان به خصوص دستگاه

نماينده مقام معظم رهبري «و شاه بيت ادعاهاي جليلي هم اين است كه 
فراوان دستورات اكيد به يادآور شد: ايشان در جريانات اخير با حساسيت 

مسئوالن و دستگاههاي مختلف صادر فرمودند تا خداي ناكرده به كسي 
ظلمي نشود و چنانچه برخالف موازين به كسي فشار وارد شده يا ظلمي در 
حق كسي رفته به دقت بررسي و پيگيري شود و ايشان به همان ميزان كه 

تند بر مقابله جدي با بر پاسداري از آراي مردم و نتايج آن تاكيد داش
و مي » هرگونه تعرض به امنيت، جان و حقوق مردم هم تاكيد فرمودند

پس ». اكيد« اندو هم » صريح« گويد كه دستورات رهبري دراين مورد هم 
درموارد  تا همين جا روشن شد كه اگر ادعاي جليلي راست باشد، 

يري از براي جلوگ«واليت مطلقه فقيه دستورات صريح و اكيدي مكرر
درآن صورت،  صادر كرده است.» تعرض به امنيت جان و حقوق مردم

بالفاصله بايد به اين پرسش جواب داد اكنون كه طشت رسوائي تعرض به 
امنيت جان و حقوق مردم از بام افتاده است و حكومت را به موضع گيري 

فضل « اسالمي، » جمهوري« كشانده، آيا به راستي واليت فقيه در اين 
است! يا اين كه دولتي ها و وابستگان به ديگر مراكز قدرت، » خطابال

داشته » اختياري« مختارند كه به دستورات اكيد و صريح ايشان نگرشي
باشند! اگر اين گونه است پس چگونه است كه از ديگران كه ذوب شده در 
 اين واليت نيستند اتتظار دارند كه فضل الخطاب بودن ايشان را بپذيرند؟ از

با حق و حقوق مردم دارددوددوزه بازي مي » واليت فقيه« سوي ديگر، اگر 
يعني اگرچه فرمان كشتار و شكنجه مي دهد ولي در عين حال،  -كند

ادعاي پاي بندي به موازين حقوقي هم دارد، كه در آن صورت، اين واليت 
   ارد.دراين نظامي كه قراراست اسالمي باشد، شرعي نيست و مشروعيت اسالمي ند

به نمونه هاي ديگر نمي پردازم ولي تازه ترين نمونه اي كه داريم كه به 
گمان من شاهدي بر وجود ملوك الطوايفي قدرت درايران است دستور 
آقاي خامنه اي مبني بربستن كشتارگاه كهريزك است، آنهم بعد از آدم 

يعني آن دستورات صريح و اكيد ولي  - روزه درآن 40كشي هاي بيش ار 
فقيه چرا اجرا نمي شدند كه دولت مجبورشد دستور بستن اين كشتارگاه 
را صادربكند. و به همان اندازه مهم، آدم نمي داند كه گزارش هاي ديگر 

آقاي » صريح و اكيد« مدافعان همين حاكميت را با توجه به دستورات 
) به شاهرودي مي 16خامنه اي چگونه تفسير نمايد. درنامه علي مطهري(

اخبار متواتر حكايت از آن دارد كه نوع برخورد با برخي « انيم كه خو
بازداشت شدگان اخير برخالف موازين اسالمي و توام با فشارهاي روحي و 

و بعد » جسمي بوده و گاهي به مرگ فرد بازداشت شده منتهي شده است
اگرچه قربانيان را دست چين مي كند ولي ترديدي ندارد كه قاتالن از 

ن همين نطامي هستند كه آقاي خامنه اي قرار است برآنها واليت مسئوال
بايد فرد مجرم با همان عنوان « مطلقه داشته باشد چون مي نويسد كه 

و البته اندكي كم لطفي مي » سازماني اش به مردم معرفي و مجازات شود
كند چون اگرچه خودش حتما از قرار و مدارها خبر دارد ولي به شاهرودي 

حساسيت الزم را نسبت به مبارزه با اين ظلم ها و «د مي كند كه شما انتقا
واو را متهم مي » دفاع از حقوق مظلومان نداريد واال كار به اينجا نمي رسيد

كرده است » مسامحه« كند كه دربرابر تخلفات مسئوالن و وابستگان آنها 
  ه اند. احمد ناميد» بازجو« سخن مي گويد كه خودرا » جانياني« درپايان از 

  

  
  

  

  
  

  
خوب « سالك عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز هم شكوه مي كند كه 

  ). 17»(برخي افراد به ناحق ريخته شد
براي اين كه فكر نكنيد كه نقض حق و حقوق و تعرض به متهمان فقط 
به همين يك كشتارگاه محدود مي شود، از زندان ساري هم خبر داريم كه 

زنداني زندگي مي كنند و سرويس هاي  60ره نف 12در يك اتاق « 
). و اما پرسشي كه پيش 18»(بهداشتي موجود جوابگوي زندانيان نيست

  مي آيد اين است:
يا سعيد جليلي و ديگران به وضوح دروغ مي گويند و حاال كه صداي  -

ناقوس مرگ حاكميت بلند شده است، با دستپاچگي مي خواهند خود و 
  م فريبي نجات بدهند. نظام حاكم را با عوا

و يا اگر صدور اين دستورات درست بوده باشد، به شهادت انبوهي از  -
خرداد  22شواهدو اسناد انكارناپذير جرم و جنايت بعد از كودتاي ننگين 

،  شماري از ذوب شدگان در واليت براي دستورات واليت فقيه تره هم 88
 خورد نمي كنند.

» اختياري« كنند حكومت ايران هم چنان يعني با همه ادعاهائي كه مي 
هم بهانه اي است براي » قانون مندي« باقي مانده است و تظاهر به 

  سركوب هرصدائي كه اين نظام اختياري را نمي خواهد. 
در دولت است كه عمال  آن همادارة  اختياري  واضافه كنم كه منظورم از

 - و قانونمند قانوني ساختار اما طريقة اجراي حكم دولت مختار هستند و
آن است كه عمال دولت در طريقة  هم - آن چه كه متاسفانه درايران نداريم

نه تنها در آن گذشته هاي دور كه  اجراي حكم دولت اصال اختيار ندارند. 
. و بود »اختياري « حكومت و حكمراني درايران ولي حتي در اين سالها نيز

 – ماست. وقتي پادشاه همين عمده ترين عامل بدبختي و گرفتاري
 دولتيك حكمي مي كند، عمال  يا واليت فقيه دراين سالها -درگذشته

را به هر قسمي كه مي خواهند مجري  و فقيه مختارند كه حكم پادشاه
فكر نكنيد بي سند دارم براي دلخوشي خودم ادعائي مي كنم. عالوه  بدارند.

يادآوري  اجازه بدهيدبرنمونه هائي كه در صفحات پيش به دست داده ام، 
سال پيش، آيت اهللا خامنه  9يعني  1380كنم كه در دهم اردبيهشت ماه 

صادر كرد كه از » مفاسد اقتصادي« ماده اي براي مبارزه با  8اي فرمان 
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از « كه  بودجمله درآن آمده 

خواهان پرمدعا و  و زيادهامكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتياز طلبان 
طلب همه  كننده و اشتغال گذار و توليد انحصارجو طرد نشود سرمايه

احساس ناامني و نوميدي خواهندكرد و كساني از آنان به استفاده از 
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وآن وقت روشن نيست » هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد راه
كاري كه كاري » ادسته« سال گذشته، براي قطع اين  9كه چرا در اين 

باشد انجام نگرفته است و چرا هنوز شاهد اين همه موارد فساد و رشوه و 
و  اختالس و سوء استفاده از امكانات دولتي از سوي افراد ذينفوذ هستيم! 

درتازه ترين نمونه اش كه همان عزل مشائي از معاونت اول باشد، براي يا 
متي كاري نمي كند و يك هفته، رئيس جمهور دراجراي اين حكم حكو

را به رهبر مي نويسدودرآن علنا هم مي » جالب« درنهايت هم آن نامه 
گويد نه اين كه امر شما را اطاعت كرده باشم بلكه مطابق فالن ماده 
قانوني، معاون اول بركنار شده است. و همين روايت است در هزار و يك 

بشود، در ديگر  وقتي وضع در يك بخش، اين گونه اختياريمورد ديگر. 
حوزه ها نيز، وضع به همين صورت،  اختياري مي شود. در حكمراني 

مثل چرخ هاي  دولت دراكثريت مطلق عرصه هاقانوني، جميع عمال 
 يك ساختارساعت بر حكم دولت بي اختيار حركت مي كنند ولي در 

چون شقوق دستگاه دولت را كال  مثل آن چه كه درايران داريم، – اختياري
هم مخلوط كرده اند جمع صدماتي كه بر عهدة دولت است از شخص  در

حكمراني قانوني، حكم بايد اجرا يك توقع دارند. در  صاحب قدرت مطلق
بشود و مي شود واجراي حكم وظيفة صادر كنندة حكم نيست ولي در 

نهايت اختيار دارند  صاحبان قدرت نامحدودحكمراني اختياري با اين كه 
مجري نمي شود بلكه اغلب اوقات  به تمامر كلية امور هرگز احكام ايشان د

اجراي حكم بواسطة اختيار عمال بطوري تغيير مي نمايد كه از معني اصلي 
. بازهم اگر نمونه مي خواهيد به ايران در حكم هيچ چيز باقي نمي ماند

حكمراني قانوني وقتي هر  ادني حاكم حكم يك . در گذشته و حال بنگريد
از اجراي آن مطمئن مي خوابد ولي در ايران كه هيچ ذي نفس مي كند 

قدرت اختياري  و يا واليت فقيه كنوني درروي زمين به قدر شاهنشاه ايران
در معني كدامش شود كه تقريبا هيچ صادر مي  هم ندارد، روزي صد حكم

  . و نتيجه همين مي شود كه امروزه مشاهده مي كنيم.به عمل نمي آيد
كردن قضايا مجاز باشم بايد بگويم كه تازماني كه به جائي اگربه ساده 

نرسيم كه هيچ مقام انتخابي و غير انتخابي نه قدرت نامحدود داشته باشد 
و نه اين كه براي مدت نامحدودبه مقامي منصوب شود، كارمان به شكل و 
صورت كنوني اش زار خواهد بود. ممكن است شكل و بشيريه خودكامگان 

بكند ولي متاسفانه مشكل خودكامگي درازدامن و ريشه دار ما  حاكم تغيير
  رفع نخواهد شد. 
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  جنبش مردمي

  هاي مختلف حكومت و جناح 
  

  عليرضا ثقفي خراساني

  

گذراند  ي حساسي را مي جنبش اجتماعي مردم ايران كه اين روزها مرحله
در سي سال اخير با افت و خيزهاي فراواني روبرو بوده است. اين حركت 

در ابعاد  ،توان آن را ازمبارزات  سي سال گذشته جدا كرد مردم كه نمي
ي يها خواسته .كند هاي سي ساله گذشته را دنبال مي همان خواستهمختلف 

هاي  كه نه تنها هيچگاه بر آورده نشده بلكه در مبارزات مختلف بخش
گوناگون جامعه همواره مطرح شده وبه شديدترين وجه از جانب 

   .گران با آن برخورد شده است سركوب
(كساني كه گران چپ در غرب هاي تحليل در برخي مقاالت ونوشته

داخل كشور انتظار همراهي و همفكري از هاي ايراني ِ روشنفكران و چپ
آنان را دارند) آنچه كه در روزهاي پس از انتخابات در ايران رخ داده با 

شود و گاه از شكست آن ابراز شادماني  خوانده مي "انقالب رنگين"عنوان 
كه به اين دليل شايد  ،گويند كنند و پيروزي يك جناح را تبريك مي مي

تبليغات ضدامريكايي دولت ايران تنها چيزهايي است كه در مطبوعات و 
هاي غربي با  هاي غربي منتشر و منعكس شده است. دربرخي از رسانه رسانه

جار و جنجال زياد روي آن چه كه پس از انتخابات در ايران رخ داده مانور 
هاي مردم ما ندارند به  شود و كساني كه هيچ آشنايي با خواسته داده مي

ريزان اين حركت  دهند كه گويا برنامه نوعي خود را همراه با آن نشان مي
هاي تبليغاتي، اين  ها و جار و جنجال هستند. در دوران حاكميت رسانه

شود و  درهم ريختگي و اغتشاش اخبار و مواضع، بسياري نظرات عوض مي
طيف فكري است كه دو  رسد اين مساله هدفمند باشد. جالب به نظر مي

تنها ظاهر  ها  ، هر دو اين طيفدننام ميمخملين را حركت مردم مختلف 
كساني كه امروز دم از انقالب  ،به باور مردم و كنند مساله را مشاهده مي
كنند  زنند و جنبش اجتماعي ما را با آن مقايسه مي مخملين و رنگي مي

   ستي از اين جنبش ندارند.چه از جانب راست شناخت در چه از جانب چپ و
داليل و مدارك فراواني وجود دارد كه در سي سال گذشته همواره 

هاي حاكم در ايران مورد حمايت امريكا و متحدانش و بطور كلي  دولت
اند و تا كنون چالش جدي در بين آنان صورت  نظام حاكم در غرب بوده

يكا و نابود باد نگرفته است و آنچه شاهدش هستيم (شعارهاي مرگ بر امر
) و يا حمالت دولت امريكا به ايران و... اسرائيل و ديگر شعارهاي ضد غربي

اي است كه براي منحرف كردن افكار عمومي طراحي  تنها بازي موش گربه
هاست، سودهاي كالن  ي سياست و آنچه كه تعيين كننده شده است

  *. اقتصادي است..
المثل  ن ارائه كرد. يك ضربتوا براي اين باور مستندات بسياري مي

در طي  "دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس"فارسي وجود دارد:
اين سي سال آنقدر دم خروس از قباي روباه بيرون زده كه قابل انكار 

دار غربي و حكومت ايران  هاي سرمايه نيست و انكار آن تنها از حكومت
داري  هاي سرمايه راي شركتآيد. اين موش و گربه بازي سود كالني ب برمي

داري بزرگ مانند امريكا و اروپا  هاي كشورهاي سرمايه در بر دارد. زيرا دولت
ي سلمان  و يا روسيه و ديگران، با تبليغ بر روي مسايلي مثل پرونده

اي در ايران و فشار آوردن روي  ي هسته رشدي، حقوق بشر، و يا پرونده
اي ببندند و امتيازاتي شبيه  دهاي افسانهتوانند قراردادهايي با سو دولت مي

ي قاجار را از دولت ايران بگيرند.كما اينكه  قراردادهاي تركمانچاي و دوره
  اند. ها اين كار را كرده در اين سال

http://dialogt.de/
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بخش بزرگي از معامالت قاچاق (مخصوصا با وجود تحريم) در اين فضا 
اي معامالت توان با سوده ن را نميآشود كه سودهاي  مي شده و انجام

(براي هر دو طرف معامله و دالالن اين معامالت كه  رسمي مقايسه كرد.
ها هستند.) به عنوان مثال ايران سومين وارد كننده ي  معموال آقازاده

سيگار از امريكاست، البته نه به صورت رسمي .و يا خريد سالح  وقطعات 
  )1(مورد نياز موشك ها و هواپيماهاي جنگي و...

  كنيم. تر شدن اين مساله موضوع را از آغاز مرور مي شنبراي رو
روي كار آمدن حكومت اسالمي مورد توافق چهار كشور ، ابتدااز 

 و قرار گرفتصنعتي(آمريكا انگليس فرانسه ،آلمان) در كنفرانس گوادلوپ 
در همان زمان بود كه انقالب مردم ايران در توافق ميان بنيادگرايان و غرب 

هدف ) 2(هدايت شده و سازش بزرگ صورت گرفت.  به مسيري خاص
هاي رد وبدل شده در آن زمان ميان رهبران مذهبي و غرب و حمايت  نامه

هاي  سياست روشن است.آشكار محافل غربي از رهبران مذهبي در ايران 
هاي  آن دوران مثل ايجاد كمربند سبز به دور شوروي سابق و ايجاد قطب

شرق و... در مطالب دولتمردان آن زمان به مذهبي براي شكست اردوگاه 
شد. اين مطلب آنقدر آشكار است كه كسي را ياراي انكار  صراحت گفته مي

وهركس دستي در اخبار ورسانه هادارد ميتواند مدارك آنرا به  آن نيست
  وضوح مشاهده كند.
هاي امريكايي بود كه بسيار در باره آن  گيري ديپلمات پس از آن گروگان

اسناد آن زمان هدف اصلي آن انحراف  مطابق باشده است و صحبت 
. داري جهاني بود مبارزات مردم براي استقالل از امريكا و كل نظام سرمايه

ها به دولت  گروگان ،پس از سركوب نيروهاي مستقل داخلي در اين راستا
هاي پرنور  كار ريگان تحويل شد. آقاي ريگان در جلوي دوربين محافظه
اش را از رهبري  ي رياست جمهوري كه بهترين هديهاعالم كرد  ها رسانه

بارترين قراردادها (قرارداد  است. در اين زمان اسارت ايران دريافت كرده
در بستن اين قرارداد مشاركت  الجزايركه نخست وزير وقت ومعاون او

ها از جانب بنيادگرايان مورد قبول قرار  داشتند) براي تحويل اين گروگان
آن  ،در مخالفت با بنيادگرايانصدر)  (بنيجمهور وقت ت كه حتي رييسگرف

  الدوله ناميد.  را قرارداد وثوق
هاي محرمانه مك فارلين معاون  پس از آن جريان ايران كنترا و مسافرت

هاي آن به تفصيل  رياست جمهوري آمريكا به ايران پيش آمد كه گزارش
پنهاني  ي رابطه افشاي آندر شرح كميسيون تاور آمده است و نتيجه 

سال  5منابع غيررسمي به دولت ايران به مدت طريق فروش اسلحه از 
به حساب نيروهاي سركوبگر درآمريكاي  .درآمد حاصل از اين معامالتبود

موشك  2008كم كم روشن شد كه اياالت متحده حداقل  واريز شد.التين 
ن مشخص شد موشك هاوك به ايران فروخته است. همچني 235تاو و 

  )3(هاي اياالت متحده را اسرائيل فراهم كرده است.  قسمت اعظم محموله
) يعني قتل عام زندانيان سياسي در 1988( 67پس از آن ماجراي سال 

ي  يك پرونده در آن زمانسكوت كامل امريكا و غرب صورت گرفت و 
 كشي تشكيل نشد در حالي كه المللي براي اين نسل رسمي در مجامع بين
مسافر  200يك هواپيما با سرنگون كردن ليبي براي  درهمان زمان دولت

شود مگر جان انسان با انسان فرق  المللي كشيده مي هاي بين به دادگاه
 1988عام شدگان سال  تواند اين مساله باشد كه قتل دارد؟ تنها فرق آن مي

ارزش اند. پس  در ايران از نظر سياسي مخالف سلطه امريكا و غرب بوده
  )4( !!مطرح كردن ندارند.

اش را  حكومت ايران جايزه 1988عام زندانيان سياسي در سال  بعد از قتل
هاي مختلف دريافت كرد و بر طبق آمار رسمي در ظرف  با سرازير شدن وام

ميليارد دالر از منابع مختلف غربي وام دريافت كرد  50سه سال نزديك به 
ها به دولت ايران اجازه داد  گذراند. اين وامو به اصطالح دوران سازندگي را 

هاي آن را  تا مخالفان خود را در اقصي نقاط جهان به قتل برساند كه نمونه
مورد در  200ميكونوس و موارد ديگر كه به گفته منابع مستقل بيش از  در

  خارج از كشور بوده است مشاهده كرديم.
و صدها قتل داخلي نظير  قتل دكتر قاسملو، بختيار، كاظم رجوي، فرخزاد

ها  ي غربي زده ها در زير چشم به هم زده و خواب فروهرها، مختاري و پوينده
ها يكي از  جالب است بدانيم كه در هر يك ازاين دوران صورت گرفت.

   قدرت برتر بودند.هاي درگير امروزي  جناح
  

  

  
  

ات طلبان و اصالح پس از افشاي اين اعمال غرب به حمايت از اصالح
سياسي در ايران روي آورد و با دولت اصالحات وارد معامله شد قراردادهاي 

هاي نفت وگاز در اين دوره  رويال داچ شل در حوزه ،كالني مانند توتال
هاي  يازات بزرگي همانند كرسنت، ايرانسل وغيره به شركتتبسته شد وام

تون (متعلق هاي بزرگي همانند هاليبر شركت و المللي واگذار شد نبزرگ بي
در اين دوره ظاهرا  درايران فعال شدند. )چيني وكاندوليزارايس كبه دي
نهادهاي سركوب بازسازي شد كه امروز  ،طلبي، درحقيقت پشت پرده اصالح

وسكوت  87تير 18ها در سركوب  بينيم. سكوت همان غربي نتايج آن را مي
ر آن زمان امريكا زيرا د –در برابر انواع شكنجه و تجاوز به دستگيرشدگان 

ضمنا با  كرد. و ها در گوانتانامو و ديگر جاها استفاده مي هم از همين روش
خاورميانه  افغانستان و هاي مختلف در عراق و دولت اصالحات به بده بستان

هاي  هاي غرب با روش انطباق روش –جزيره بالكان مشغول بود  و شبه
  الف جدي ميان آنهاست.حكومت ايران در اين دروه بيانگر نبودن اخت

 
  توان اشاره كرد: زير مي واردبه م درباره اين همكاري ها

جزيره بالكان و تكه پاره كردن  همكاري امريكا و ايران در شبه -1
ي اسالمي يگرا ها ميان بنياد ترين همكاري يوگسالوي سابق يكي از درخشان

اي دوطرف ه دراين زمينه همكاري .طلبانه غرب است هاي توسعه سياست و
اوج  قراردادهاي دوجانبه همزمان با در چند پاره كردن يوگسالوي سابق و

 در سراسرجهان بود.حكومت ايران قتل مخالفان 
 با شروع جنگ در يوگوسالوي سابق محمد رضا نقدي در رأس گرداني از

پايان بحران در  پاسداران سپاه قدس به بوسني و هرزگوين اعزام شد و تا
 از سه فرمانده ارشد نظامي سپاه پاسداران در بوسني بود. يكي آن منطقه

ي براي خنثي كردن نيروي يهوا ششناتو يك پو مريكا وادر همين زمان 
هوائي يوگسالوي برقرار كرده بودند تا نيروهاي مجاهدين وكمك هاي 

  ايران به بوسني برسد . 
ي از در جريان جنگهاي بالكان فرماندهي داوطلبان اعزام رسيم دليچ

سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به بوسني هرزگوين را نيز برعهده 
داشت. داوطلبان ايراني كه از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به 
بوسني اعزام شده بودند، تحت فرماندهي همين نظامي مسلمان بوسنيائي 

ران عمل مي كردند. اگر چه فرماندهي پايگاه به عهده افسران سپاه پاسدا
طلبان ايراني در چارچوب بريگاد المجاهد عمل مي كردند. وبود، وليكن دا

هزار داوطلب خارجي را در بر  2ميالدي بيش از  1993اين بريگاد در سال 
مي گرفت و به گفته علي احمد، مجاهد افغاني كه در حال حاضر در زندان 

ت در غيرنظامي كروا 24ول قتل وبرد، از جمله مس زنيتسا به سر مي
ها  ميالدي همين بريگاد در اوراساچ ده 1993روستاي دليچ است. در سال 

تبار را نيز به قتل رسانيد و سرهاي آنها را بعد از مرگ از بدن  زنداني صرب
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 هاي اين روستا به نمايش گذاشت.  جدا كرد و درخيابان
ساله ارتش جمهوري بوسني هرزگوين متهم به  56، ژنرال رسيم دليچ

كشي شده است. وي در نيمه اول  جنگي، پاكسازي قومي، و نسل جنايات
فرماندهي سپاه المجاهد  1995و  1992ميالدي، بين سالهاي  1990دهه 

را برعهده داشت. از جمله اتهاماتي كه ژنرال دليچ بايد در الهه به آنها 
ها زن و دختر صرب و كروات از سوي داوطلبان  پاسخ گويد تجاوز به ده

كردند، است. رسيم دليچ در  تحت فرماندهي او عمل مي خارجي كه
هاي اخير با چند شركت صادرات و واردات كه توسط خاريس  سال

 و زيالسيچ، مسئول سابق سازمان امنيت بوسني پايه گذاري شده اند
  عمدتا با جمهوري اسالمي داراي روابط بازرگاني هستند، همكاري داشت. 

  
ر روي كار آوردن حكومت كرزاي در همكاري ايران و امريكا د -2

  افغانستان

لمان براي افغانستان پس از طالبان آغازي براي هماهنگي آكنفرانس 
ميان ايران وغرب درباره افغانستان پس از طالبان بود. اين همكاري در تمام 

گام با غرب در تقويت  ايران هم دوران حاكميت شوروي سابق ادامه داشت و
هاي اطالعاتي  كمكغان مشاركت فعال داشت.تسليح مجاهدين اف و

هاي نظامي به آنان در طول  وتسليحاتي ايران به مجاهدين افغان وآموزش
دوران مبارزاتشان آنقدر متنوع و فراوان است كه نيازي به ذكر تك تك آنها 

 نيست.
با شركت نماينده  كنونيط يمكاري دو طرف در مورد افغانستان در شراه

ادامه يافته در كنفرانس افغانستان در الهه  مي ايراندولت جمهوري اسال
در كنار خبرهايي چون احتمال همكاري جمهوري اسالمي با ناتو و  است.

يا خبرهايي كه اخيرا در زمينه مذاكرات رژيم اسالمي با نمايندگان 
هاي خصوصي آلماني در رابطه با استفاده از خاك ايران به منظور  شركت

ادوات غيرنظامي براي نيروهاي آلماني مستقر در ارسال تجهيزات و 
هايي از چرخش  افغانستان انتشار يافته, همچنين پيام اوباما به عنوان نمونه

  )5(در شكل پيشروي سياست آمريكا در قبال ايران قابل ذكر است. 
موجب اين خبر دولت با ه در ماه مارس خبري دهان به دهان مي شد. ب

داد محرمانه امضاء كرده كه بموجب آن محموله هاي ناتو و امريكا يك قرار
نظامي آنها از طريق خاك ايران به داخل افغانستان منتقل مي شود. اين 

مجلس بسته شده و يگانه كسي كه در  بدون اطالع نمايندگانقرار داد 
جريان جزئيات آن قرار داشته منشي مخصوص رهبر، بوده است. از جمع 

نه كسي كه درجريان اين قرارداده بوده رئيس نمايندگان مجلس نيز يگا
. روزنامه ساندي استكميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس بوده 

(نهم فروردين) نوشته  1909مارس 29تايمز چاپ لندن در شماره يكشنبه 
است كه ايران و آمريكا اولين دور مذاكرات خود را در خصوص پايان جنگ 

  در افغانستان برگزار كرده اند.
مارس در  27هاي ايراني و آمريكايي  نويسد ديپلمات اين روزنامه مي

مسكو در كنار يك ديپلمات بريتانيايي، كه نقش واسطه را ميان آنها ايفا 
ميكرد، و به ابتكار دولت روسيه، به گفتگو نشستند. پتريك مون رييس 
ر بخش آسياي مركزي و جنوبي وزارت امور خارجه آمريكا و معاون وزير امو

برخي پس از اعتراض  خارجه ايران، در اين مذاكرات شركت داشتند.
خبري مجلس از قراردادهاي مهمي مانند اين  بي بهنمايندگان مجلس 

قرارداد، از طرف اعضاي كميسيون امنيت و سياست خارجي گفته شد كه 
چون پاكستان گرفتار اوضاع نامساعد سياسي شده، امريكائي ها براي عبور 

اي نظامي خود به افغانستان از طريق ايران امتيازهاي مهمي به ه محموله
ايران دادند، اما هيچكس نگفت اين امتيازها كدام بوده و به چه مقامي و در 

  چه مذاكره اي داده شده است.
 همكاري ايران و امريكا در روي كار آوردن حكومت اسالمي در عراق -3
راق خواهان يك حكومت مردم ع ،هاي پس از اشغال ق نظرسنجيببر ط

معتبري همچون دانشكاه  كزها به وسيله مرا رسنجيظسكوالر بودند. اين ن
مريكا اهاي ايران با  توافق اما مذاكرات و) 6(آكسفورد مورد تاييد قرارگرفت. 
نيروهاي سكوالر از  المالكي منجر شد و به روي كارآمدن دولت نوري

 .حكومت كنار گذارده شدند
ا در باره ي عراق سه دوره مذاكره داشتند كه در هر دوره ي ايران و امريك

آن مقامات بلند پايه ي نظامي وامنيتي دو طرف مشاركت داشتند. يكي از 

 27در يتدپرسشآسوبرگزار شده است كه  86اين مذاكرات درهفتم خرداد 
ي ايران در پاكستان  اين خبر را به نقل از وزير امور خارجه 86ارديبهشت 

  كرد.اعالم 
هاي عمومي يكديگر را به كارشكني در  هر چند هر دو طرف در رسانه

كاري دو طرف باعث روي كار آمدن  كردند. اما هم امنيت عراق متهم مي
دانند از دوستان نزديك دولت  وثبات دولت فعلي درعراق شد كه همگان مي

ايران ها در  اند كه سال ايران هستند و اغلب اعضاي دولت فعلي كساني بوده
ي ايران در عراق صاحب  اند و هيچ دولتي در منطقه به اندازه زندگي كرده
 نفوذ نيست.

داري  همراهي نظام جهاني سرمايه ي اخير ايران و امريكا با در سه دهه -4
مذهبي همكاري  هاي در سه مورد فوق براي روي كار آوردن حكومت

ايران نبود روي  رب واند ودر هر يك از موارد اگرهمكاري غ نزديكي داشته
پذير نبوده و در نتيجه نگهداري  هاي مذهبي امكان كار آوردن اين حكومت

المللي و آرامش براي آمادگي  هاي بين اين كشورها براي گسترش سرمايه
گذاري فراهم نمي شد. اما در همين دوران منافع  آنان جهت سرمايه

 .اقتصادي در معامله با خود ايران فراموش نشده است
هاي اخير عالوه بر  در مورد معامالت اقتصادي كالن در طي اين سال

  توان به موارد زير اشاره كرد: دوم مي خريد تسليحات از منابع دست اول و
ده است: شركت مجيك سيتي گزارش دابه نقل از  خبرگزاري فارس* 

ميليون  40رغم تحريم اقتصادي عليه ايران،  نفتي هاليبرتون آمريكا علي
قانون  پس از تصويب .تجهيزات نفتي به اين كشور فروخته است ردال

 تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران، شركت هاليبرتون براي اين كه بتواند در
هاي  گذاري كند، اقدام به تاسيس شعبه كشورهاي تحت تحريم سرمايه

هاي  گذاري شعبه قانون تحريم اقتصادي، سرمايه خارجي كرد، چرا كه
  كند تحت تحريم منع نمي مريكايي را در كشورهاياهاي  ركتخارجي ش

خاطر فعاليت در  بازرس نيويورك، شركت هاليبرتون را به ،يليام تامسونو
 هاليبرتون معتقدند،  ولي مسئوالن شركت.ايران مورد بازجويي قرار داد

 شته است.هاي اين شركت در ايران منع قانوني ندا فعاليت
ه و مديرعامل شركت اورينتال كيش و ديك چني ت مديرانايب رئيس هي

 -ساز قرارداد هاليبرتون معاون رئيس جمهور امريكا، دو نفر اصلي زمينه
كه براي آماده  79اورينتال در ايران بودند. سفر چني به ايران در سال 

سازي قراردادهاي نفت و گاز در ايران صورت گرفت، تا مدتها محرمانه باقي 
اجر ا از اين جا شروع مي شود كه برنده شدن شركت ماند. اما اصل م

) باز  2002(81هاليبرتون در مناقصه حفاري پارس جنوبي به سال 
حلقه  12گردد. قرارداد با ارزشي كه برابر آن، اين شركت متعهد به حفر  مي

و  85پارس جنوبي گرديد و قرار شد تا پايان سال  10و  9چاه در فازهاي 
دو بخش خاكي و دريايي، ايران به گاز دست يافته و  ماه، در 52در مدت 

تن سولفور از آن  400ميليون مترمكعب گاز طبيعي و بيش از  50
  استحصال نمايد.
-در اين قرارداد البته هاليبرتون تنها نبود بلكه كنسرسيوم هاليبرتون

تر مي شد  اورينتال، مشتركاً برنده مناقصه شده بودند. ماجرا از اينجا جالب
ميليون دالر پيشنهاد داده و  23كه هاليبرتون براي حفر هر چاه مبلغ 

ميليون دالر شده بود اما دولت وقت ايران كه  282جمعاً خواستار دريافت 
به عنوان كارفرما مي بايست كمترين مبلغ پيشنهادي را بپذيرد، در قرارداد 

شركت ميليون بيشتر از پيشنهاد  80ميليون دالر ( 360منعقده مبلغ 
  )7( اورينتال بخشيد! -امريكايي) به كنسرسيوم هاليبرتون

اتومبيل كرايسلر در زماني كه اين شركت در  55000قرارداد مونتاژ* 
چندين معاون سپاه در اخبار آمده است كه:  ي ورشكستي است. آستانه

المللي در دوبي براي مذاكره  پاسداران با همراهي و همكاري چند دالل بين
امريكا كه در حال  "كرايسلر"اري با شركت بحران زده جهت همك

ورشكستگي است به دوبي آمده بودند. به همين دليل فرودگاه و شهر دوبي 
را براي ايراني ها امنيتي كرده بودند. تا آنجا كه اطالع حاصل شده هيات 

امريكا به توافق اوليه براي خريد  "كرايسلر"نظامي ايران توانست با 
ركت كرايسلر دست يابد و اين بزرگترين ياري ممكن در موتورهاي ش

  شرايط كنوني به كرايسلر درحال ورشكستگي امريكا بود.
در اين مذاكرات فرماندهان و كارشناسان اقتصادي سپاه تحت عنوان 

اتومبيل كرايسلر جهت  55000خريد  شركت سايپا موافقت خود را با
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ي غيرايراني اين معامله چند دالل واسطه ها مونتاژ در ايران اعالم داشتند.
تيم فوتبال با  يهمراهتحت پوشش هيات  اينكويتي و اماراتي هستند. 

شود؛ مديرعامل سايپا كه به  گفته ميايران به دوبي سفر كرده بودند. 
به اين سمت گمارده شد نيز در هيات مذاكره كننده  رييس جمهوردستور 

  با كرايسلر امريكا حضور داشته است.
وزير صنايع و معادن در حاشيه ششمين نمايشگاه يش از اين هم پ
اعالم امضاي قرارداد توليد بنز در  الملي صنعت خودرو در تهران، با بين

عرضه خواهد شد، اما توليد  به بازار بعداز سال  240و  320ايران گفت: بنز 
ي كه البته باز مثل هميشه در ابتداي افشا .آن بسيار محدود خواهد بود

  ي آنها تكذيب شد!؟ اين اخبار، همه
دسامبر  12كه آقاي بوش  در  استاين قراردادها در زماني صحبت از 

ميليارد دالر از محل طرح نجات سيستم  4،13پذيرفت كه وامي به ميزان 
شركت ها اجازه  اينكار به اين .به جنرال موتورز و كرايسلر بدهد  بانكي

و معامله كه عمال كمك به كرايسلر امريكا  اين مذاكرات .داد ادامه بقا مي
ي كه فرماندهان سپاه يبراي بيرون آمدن از بحران توليد است، با آن شعارها

و رئيس جمهور در باره به زمين گرم خوردن امريكا و ابراز خوشحالي از 
  )8.(بحران و فروپاشي امريكا خطاب به مردم مي گويند در مغايرت كامل قرار دارد

از آغاز ماه ژوئن امسال، ايران : «وال استريت ژورنالگزارش  بر طبق* 
بيش از يك ميليون تن گندم از اياالت متحده آمريكا خريداري كرده كه در 

شود. اين ميزان گندم سه تا چهار  نوع خود رقم بسيار بااليي محسوب مي
گندم آمريكا است، ضمناً آمار وزارت كشاوزي  ي درصد صادرات ساالنه

ا نشان مي دهد كه آخرين خريد گندم ايران از آمريكا به سال آمريك
هزار تن گندم به ايران  728باز مي گردد كه در آن زمان  1981 -1982

  صادر شد. 
فروش دستگاه هاي توليد پارازيت و فيلترينگ به دولت ايران توسط * 

در  كشورهايي كه در ظاهر دم از دموكراسي مي زنند و براي قربانيان ايراني
ها و تجهيزاتي كه  له فيلترينگ سايتامس اين روزها سينه چاك مي كنند.

جمهوري اسالمي از امريكا و انگليس خريده و اسرائيل نيز دستي در آن 
، در يك ميزگرد مطبوعاتي در تهران بررسي شد. در اين ميزگرد، شتهدا

 هاي گذشته شركت در سال گفت:” مديرعامل شركت ديتاي مخابرات
 ميليارد تومان براي اجراي فيلترينگ هزينه كرده است. 7رات بيش از مخاب

هاي اينترنتي، در باره  همچنين، دبير انجمن صنفي كارفرمايان شبكه
  افزار آمريكايي مورد استفاده افزار و سخت نرم افزارها گفت: نرم خريداراين

داخلي   در شركت مخابرات ايران، با برگزاري يك مناقصه براي فيلترينگ
آن اعالم شد، از يك شركت   كه شركت عصر دانش افزار بعنوان برنده

  )9(انگليسي خريداري شده است. 
استريت كه براي يكي از  شركت كارگزاري والدر اوايل ارديبهشت ماه * 

كند در نامه ارسالي خود به وزارت  هاي بازنشستگي آمريكا كار مي صندوق
دود مالكيت و ديگر قوانين پذيرش ح ستا اقتصاد همچنين تقاضا كرده

  )10(گذاري خارجي در بورس تهران به آنها اعالم شود. سرمايه
ساش هم خواهان حضور  بانك و گلدمن دو غول بانكداري آمريكا؛ سيتي* 

گروپ دومين بانك بزرگ  بانك متعلق به سيتي در ايران شده بودند. سيتي
اهزاده سعودي است و درصد سهام آن متعلق به يك ش 5آمريكاست كه 

ظاهرا وي نيز واسطه مذاكره اين بانك با بانك مركزي شده است.گلدمن 
گذاري است و  استريت در زمينه سرمايه هاي وال ساش نيز يكي از غول

  اين موسسه بوده است.   فعلي بانك جهاني قبال رئيس  رابرت زوليك، رئيس
 -ناتو -نتيك شمالي پيش نيز تماس ايران با سازمان پيمان اتال يچند* 

پس از سي سال مجددا برقرار شد و نمايندگان دو طرف در خصوص قاچاق 
در  مواد مخدر و مشكل پناهندگان افغان مذاكره كردند.باراك اوباما

استراتژي جديد خود براي بازگرداندن ثبات به افغانستان پيشنهاد تشكيل 
شود.به  ل ايران نيز مياي را ارايه كرده است كه شام يك گروه تماس منطقه

نوشته ساندي تايمز، هدف نهايي اوباما استفاده از اين مذاكرات براي 
گو براي پايان دادن برنامه تحقيقات اتمي آن و متقاعد كردن ايران به گفت

  .كشور است
ي  در ماجراي ايران كنترا به خريد اسلحه از اسرائيل اشاره شد. رابطه

 اسرائيل با ايران تنها به اين گونه معامالت  اقتصادي ايران با اسرائيل يا

  

  
  

پنهان محدود نشده است. براي روشن شدن مطلب به موارد زير نيز اشاره 
  كنيم: مي

هايي است كه اسناد ارتباط آن با اسرائيل و  يكي از شركت شركت نستله
 هاي حاكميت افشا شده است. محافل صهيونيستي توسط برخي جناح

شعبه دارد كه ايران نيز از آن  350جهان  كشور 100شركت نستله در 
دليل ارتباط وسيع اقتصادي با اسرائيل، در نقاط مختلف  به و جمله است

مختلف ، تحريم شده است. محصوالت  هاي جهان اين شركت توسط گروه
آب  - 2غذاي كودك سرالك-1:عبارتند نستله در ايران توليدي شركت

محصوالت وارداتي شركت  پلور آناهيتامعدني آناهيتا تحت پوشش شركت 
پودر  - 3ميت  شيرخشك كافي - 2قهوه فوري نسكافه  -1نستله در ايران:
انواع شكالت از قبيل كيت كت  -5شيرخشك نان  -4گوشت مگي 

غذاي حيوانات خانگي فريسكي (واردات توسط شركت پارس  -6واسمارتيز 
   )11.()پوران

  :شركت كوكا كوال -
به داشتن رابطه نزديك با اسرائيل مشهور است. طرف اين شركت نيز  

  )12(و آستان قدس رضوي است. شركت خوشگوار مشهد قرارداد اين شركت 
مديران  يكي از "دانا بولدن"به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تايمز، 

هاي خارجي  شركت كوكاكوال گفتند: اين شركت از اداره كنترل دارايي
انتره نوشابه به ايران را گرفته است .........بولدن فروش كنس آمريكا مجوز

 همچنين در واكنش به خبر مجمع مطالبه مردمي مشهد درباره انتقال
هزار دالر از طريق يك شركت ايرلندي به كوكاكوال نيز گفت:  150ساالنه 

توانم درباره كشورهايي كه ما به آنها صادرات  من نمي به داليل خاصي
كنيم اظهارنظر  در آنجا كوكاكوال توليد مي مالي داريم و داريم و يا روابط

بازار ايران خارج شده بود از  كوكاكوال كه پس از انقالب اسالمي از كنم.
جمله خوشگوار  هايي از با امضاي قرارداد فرانشيز با شركت 1994سال 

 هاي ايراني از طريق يك شركت مجددا وارد بازار ايران شد كه شركت
 Drogheda نام كوكاكوالي آتالنتيك و بعدها از شركت كنسانتره ايرلندي به

كردند. محصوالت توليدي شركت  كوكاكوال را دريافت مي شهد نوشابه
  :آمريكا در ايران خوشگوار تحت ليسانس شركت كوكاكوالي

   اسپرايت نوشابه -3نوشابه فانتا  -2نوشابه كوكا كوال  -1
  :آمريكا كوالي سانس شركت پپسيمحصوالت توليدي شركت ساسان تحت لي

نوشابه ميراندا كه بازار بزرگي درايران ومنطقه  - 2نوشابه پپسي كوال  -1
  )13( .را تسخير كرده است

داري ديگر مانند فرانسه،  از اين موارد در مورد كشورهاي بزرگ سرمايه
چرا كه دولت ايران آن  ،توان مثال آورد انگليس و آلمان و ... بسيار مي

. به مواردي چند ردرا در مورد اين كشورها ندا و اسرائيل سيت امريكاحسا
  كنيم: اشاره مي
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بخش اعظم بنزين وارداتي ايران توسط شركت ريالينس، شركت  -1
فرانسوي توتال، شركت هاي سوييسي ويتول و گلنكور و شركت بريتانيايي 

نده بريتيش پتروليوم تامين مي شود.شركت بيمه لويدز لندن بيمه كن
بانك " شود گفته ميهاي بنزين صادراتي به ايران است.  بيشتر محموله

در سال هاي گذشته وام هايي را به ارزش  "صادرات و واردات آمريكا
ميليون دالر در اختيار شركت ريالينس قرار داده است.  900تقريبي 

كه در ماه اكتبر  2010اي به شركت ريالينس در سال مالي  هاي مشابه وام
مسال آغاز خواهد شد،ودرهمين رابطه  وزير خارجه آمريكا خانم كلينتون ا

تير در سفر به هند به اين شركت اطمينان داد كه تحريم بنزين  29در 
  )14( ايران  فعال منتفي است.

انتقال نيروهاي  هاي نقل و ها ماشين آرامي كه در اوج نا حتما به اين دليل
پاي پياده راهپيماني  باهم كه د. مردم امنيتي نياز مبرمي به سوخت دارن

  نيازي به سوخت ندارند !!!.   كنند و مي
مجموعه سايپا، انحصاري عيني بر بازار  ايران خودرو به همراه -2

درصد آنرا  55بازار و ايران خودرو  درصد 35كنند: سايپا  خودرواعمال مي
خودرو با  در اين بخش، ايران دراختيار دارد. پس از آزاد شدن واردات

هزار اتومبيل در  750:هاي خارجي طرح همكاري مشترك ريخت شركت
ميليون و  و يك 2006، يك ميليون و صد هزار در سال 2004سال 

  .به فروش رفته است 2008دويست هزار در سال 
اش در بازار و   برتري براي ايران خودرو اين همكاري با قصد حفظ

باال بردن كيفيت  ام گرفت كه برايهاي جديد انج دستيابي به تكنولوژي
كه  سيتروئن - والمللي آنها ضروري است. گروه پژ اش و اشاعه بين محصوالت
 درصد آن در داخل توليد 60( كه  405براي ساخت  1992از سال 

شود) با ايران خودرو همكاري صنعتي داشت با امضاي قراردادي در  مي
قنامه براي مونتاژ گام جديدي به جلو برداشت: تواف 2001مارس 
  .با نقش محدود داخل در توليد آنها  307و  206هاي  اتومبيل

ايراني آن تندر است) يك شركت  شركت رنو نيز براي مونتاژ لوگان (نام
درصد سهام اين  51آورد.  مشترك با دو غول صنايع اتومبيل ايران بوجود

 49رو و سايپا ايران خود شركت كه رنو پارس نام دارد متعلق به رنواست و
  .درصد آنرا مشتركا در اختيار دارند

هاي  فت وگاز واتومبيل كه بيشترين سرمايهنجالب آنجا است كه صنايع 
هستند، و سودهاي كالني هم از آنها  رآنها مشغول به كا اروپا در مريكا وا

ط به لحاظ نيروي كار قرار دارند واين طرفداران يبرند در بدترين شرا مي
ط استثمار يتا كنون كمترين اعتراضي به شرا شورهاي غربيكحقوق بشر

اند. از جمله آنكه طي  وحشيانه نيروي كار در اين صنا يع نكرده
حتي انجمن  ،هاي رسمي هر گونه تشكل كارگري در اين صنايع نامه بخش

ها انجمن اسالمي وابسته به  ممنوع است. در حاليكه در ساير بخش ،اسالمي
وارد  شود، اما در اين صنايع بدترين فشارها به كارگران كارفرما تشويق مي

سروكار كارگران با  ها كافي است تا شده وكمترين اعتراضي در اين بخش
حت عنوان حراست تي تنيروهاي امنيتي باشد. در اين واحدها نيروهاي امني

   دفتر و دستك رسمي وسيعي دارند.
 رو كه در انحصار كاملبايد در نظر بگيريم كه صنايع نفت و گاز وخود

  درصد اقتصاد ايران را تشكيل مي دهد90سرمايه هاي غربي است بيش از 
و معلوم نيست اگر يك حكومت طرفدار كامل غرب در ايران بر سر كار بود 
ديگر چه كاري مي توانست انجام دهد تا وفاداري خود را به غرب اثبات 

در وحدت كامل بوده و  كند . در اين زمينه ها هر دو جناح حاكم هميشه
  هستند.

 دگان عضو حزب كارگر در مجلس عواميكي از نماين87درماه بهمن -3
بريتانيا، طي جلسه علني، كه به پرسش و پاسخ دولت و نمايندگان، 
پيرامون مسايل داخلي و خارجي اختصاص دارد، با طرح موضوع جريمه 

شويي براي  ام پولفوق العاده سنگين بانك لويد تي اس پي انگليس به اته
ايران، از گوردون براون نخست وزير آن كشوردر اين مورد توضيح خواست. 

شويي براي ايران و در  بانك لويد تي اس بي، با اعالم قبول اقدام به پول
المللي بانكي در  هاي بين نتيجه نقض قوانين امريكا و نديده انگاشتن تحريم

ميليون دالري به امريكا  350مه اين مورد، از پرداخت داوطلبانه يك جري
خبر داده بود. مطابق اين اقدام، اسناد و مدارك بانك ياد شده براي تحقيق 
بازرسان گشوده خواهد شد و در صورت اثبات اين موضوع كه بخشي از 

هاي تروريست بمصرف رسيده  هاي شسته شده به منظور كمك به گروه پول
  مه قانوني قرار خواهند گرفت.!!است، انگاه مديران بانك در معرض محاك

شوئي از جانب نمايندگان پارلمان دولت فخيمه براي  يعني آنكه اصل پول
هاي غارت شده  ايران اشكال ندارد ودولتمردان ايران حق دارند دارائي

ازايران را به ديار فخيمه بفرستند تنها نبايد صرف فعاليت هاي تروريستي 
  شود ناديده گرفت . كشتن مخالفان را مي رادارد و شود. كه البته آنهم تعبير خود

بانك لويد تي اس بي كه اخيرا از يك كمك بزرگ مالي دولت بريتانيا 
 300براي فرار از ورشكستگي بر خوردار شده، پذيرفته است كه در انتقال 

ها،  ميليون دالر پولهاي ايران به امريكا ايفاي نقش كرده است. اين پول
وجود، پس از تبديل شدن به دالر امريكا، به حساب مطابق اطالعات م

موسسات صوري در نيويورك واريز و از آن مبدا به مقصدهاي ديگري در 
ها همچنين حاكي است كه بيش از  سراسر جهان انتقال يافته اند. گزارش
شويي براي ايران دست داشته و تا  ده بانك معتبر جهان در اجراي پول

هاي مالي متعلق به ايران را  ياردها دالر از حوالهكنون موفق شده اند ميل
  تبديل و به حسابهاي مورد نظر واريز كنند.

هاي خارجي و  فروش سهام كارخانه ها ومعادن ايران به شركت -4
ها و معادن طال به  درصد سهام مس ايران به سوئدي 61مليتي. فروش  چند

 بريتانيا و...
اي و كشتار اخير  ي پرونده ي هسته ارها بازي موش و گربه در بو اخيرً -5

هاي اجتماعي را  آزادي مردمي كه در تظاهراتي آرام حقوق اوليه و
هر چند در ظاهر ژست هايي براي محكوم كردن دولت ايران  خواستارند.
شود اما در واقع هيچ اقدام جدي در اين مورد صورت نگرفته  گرفته مي

ر رواديد به مقامات ايراني را است به عنوان مثال تنها مدت زمان صدو
 اند.  طوالني كرده

تمام كشورهاي  ،مردم به گلوله بسته نشدندكه در حالي كه در هندوراس 
 150اروپايي سفيران خود را از آن كشور خارج كردند اما در ايران بيش از 

نفر كشته شدند اما حتا يك كشور سرمايه داري هم سفير خود را از ايران 
حتا براي سفرهاي ديپلماتيك هم هيچ محدوديتي بوجود  خارج نكرد و

ايراني در اين كشورها  تنياوردند. عالوه بر آن حساب هاي متعدد مقاما
پس مشخص مي شود براي اين دولت ها رفتار حاكمان با محفوظ است. 

مردم و رعايت حقوق بشر داراي اهميت چنداني نيست و چيز ديگري 
رابطه با كشورهايي مانند ايران تعيين مي  هاي جاري آنان را در سياست

چه ضرري براي تا كنون سوال اصلي اينجاست كه اين حكومت كند. 
  داري غرب داشته است؟ هاي سرمايه دولت

ست كه اي يخودداري از فروش كاالها ،همكاري واقعي با مردم
نه كاالهايي كه رود  كارميه سانسور مردم ايران ب براي سركوب و

عادي را آن چنان تحت فشار قرار مي دهد كه دركنار  زندگي مردم
و همچنين قطع ارتباطات  برد تورم افسار گسيخته امان از آنان مي

، يا سفر مقامات به اصطالح ديپلماتيك اقتصادي با دولت ايران و
   بلوكه كردن حساب هاي ميلياردي حاكمان و ...

داري چنين كنند؟  ههاي سرماي اما آيا سودهاي كالن مي گذارد كه دولت
كم  گرا بي ها همواره حاكمان ايران جه اصالح طلب و چه اصول در اين سال

المللي پول را اجرا  صندوق بين و بانك جهاني و  WTOهاي و كاست سياست
اند. واحدهاي  كرده اند. و هزاران ايراني در اين مسير صدمه بسيار ديده

شده وسپس تعطيل گشته سازي  توليدي بسياري تعطيل شده ويا خصوصي
و ايران تبديل به بازار مناسبي براي كاالهاي كشورهاي بزرگ سرمايه داري 

صدهاهزار نفر بيكار وآواره شده اند ومليونهانفر مجبور به ترك  گشته است.
ديار شده تا نيرئي كار خودرا ارزانتر در اختيار سر مايه هاي جهاتي قرار 

  دهند.
ي اخير با همكاري هر دو جناح حكومت  تمام اين مسايل در سه دهه

بار تمام اين اعمال بردوش مردم ما  جمهوري اسالمي صورت گرفته است و
  اند. اي كه تمام مردم اين مسايل را با تمام وجود احساس كرده بوده است به گونه

حركت متضاد ميان دو جناح كه هر يك براي داشتن سهمي بيشتر با 
نها با اين سابقه براي مردم ما تفاوت چنداني كند نه ت ديگري مبارزه مي

ندارد بلكه مساله اصلي شكستن آن ماشين سركوبي است كه در اين سه 
داري غرب با بنيادگرايي در  دهه با اين همكاري وسيع ميان نظام سرمايه

منطقه ايجاد شده است. بنياد گرايي در منطقه به آن چنان اهرمي 
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قه تبديل شده است كه به راحتي براي سركوب مبارزات مردم منط
  كنند. توان با آن مقابله كرد و اين مساله را مردم ما درك مي نمي

آن گاه كه مردم از تضاد بوجود آمده ميان جناح هاي قدرت براي سهم 
كنند بدان خاطر است كه در برابر قدرت منسجم و  بيشتر استفاده مي

رحم و خشن  وسيع، بيي بنياد گرايي كه يك ماشين سركوب  تقويت شده
توان به شكاف ميان  اند، تنها مي و بدون هيچ گونه محدوديتي بوجود آورده

هاي خود استفاده  آن اميد بست. و مردم از اين شكاف براي بيان خواسته
كارگران  ي هها كه يك جناح را نمايند كنند. بر خالف بعضي تحليل مي

دانند،  توسط و يا نوليبرال ميواقشار پايين جامعه و جناح ديگر را اقشار م
ها و چنين  بايد گفت كه هيچ يك از اين دو جناح چنين نمايندگي

نمايندگي وحمايت مردمي از يك  توان از هنگامي مي .طرفداراني ندارند
طرف بتواند آزادانه در اين مورد تحقيق  جناح صحبت كرد كه يك نهاد بي

جود داشته باشد تا بتوان در هاي سياسي و كند ويا آنكه حداقلي از آزادي
دهند بايد بگويند  كساني كه چنين تحليل هائي ارائه مي آن اظهارنظر كرد.

كه امار واطالعات خود را با تكيه به كدام نهاد معتبر در داخل ارائه 
دهند و يا آنكه آن حد اقل هائي كه بتوان اظها نظر كرد در كجا وجود  مي

ن دارد يك بنياد گرايي مورد حمايت نظام دارد ؟ آنچه در اين زمينه جريا
  ي جهاني است كه در برابر مردم قرار دارد. سلطه

دانند كه مردم ما در سي سال  تش دارند نميآبسياري كه از دوردستي بر 
اند. ارتجاع قدرتمندي كه از  گذشته با ارتجاع قدرتمندي مواجه بوده

سطايي سركوب همكاري كل نظام سرمايه داري با يك سيستم قرون و
هاي شكنجه و سركوب در ايران با هيچ  شيوه وها  عام ناشي شده است. قتل

  يك از كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست. 
اكنون مردم ايران با آن شرايط وحشتناك تنها راه اعتراض خود را در 

اي است كه  اند و اين مساله شكاف ميان اين حاكميت وحشتناك يافته
به آن توجه ندارند. حاكميت خاص در اينجا با هيچ يك از اي  متاسفانه عده

كشورهاي امريكاي التين و يا بلوك شرق قابل مقايسه نيست. با يك 
تجمعات آرام تظاهرات ساده ي اول ماه مه با شديدترين وجه برخورد شد، 

تير در  18زنداني دستگير شده در  2مردم با گلوله پاسخ داده شد. حداقل 
اطر صدمات ناشي از رفتارهاي خشن در زندان كشته شده اند. زندان و به خ

خشونت به كار رفته از جانب پليس در آن با هيچ كدام از خشونت هاي 
  موجود در سي سال گذشته در كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست.

هايي بوده كه مردم ما در سي سال گذشته دريافته اند و  اين همه درس
هاي خود هوشمندانه  ود آمده براي بيان خواستهاكنون از اين شكاف بوج

در   "هاشمي حرف نزني خائني"استفاده مي كنند. شعارهايي نظير: 
حقيقت كشاندن بخشي از حاكميت به چالش با بخش ديگر است در حالي 

شناسند.اين نشان از هوشياري مردم  كه مردم هر دوبخش را به خوبي مي
رو يك جناح در مبارزه با جناح  دنبالهكند مردم  است. آن كس كه گمان مي

مردم صحبت كند و از  با ها بزند و اند، بهتر است سري به خيابان ديگر شده
  ظن خود يار ديگران نشود.

  اما مردم ما به نيروي خودشان حقشان را مي گيرند.
هاي اخير  به همين جهت است كه بسياري از روشنفكراني كه در سال

 اند، اعتقاد بر آن دارند كه دراين اعتراضات بايد ر گرفتهمورد انواع آزارها قرا
خواسته هاي اصلي مردم كه همان بركناري  شركت كرد و آن را ارتقا داد.

 9را مطرح كرد. ماشين سركوبي كه شامل حداقل  ماشين سركوب است
نوع پليس است: بسيح، سپاه، نوپو، نيروي ويژه، نيروي انتظامي، پليس 

  ...، اطالعات سپاه، پليس قضايي و امنيت، اطالعات
هاي نظام جهاني سر مايه داري با  گانه رسانه هاي دوگانه وگاه چند برخورد

مبارزات مردم ما بيانگر آن است كه آنان به هيچ وجه تمايل به راديكاليزه 
هاي مردمي ندارند بلكه خواهان هدايت آن  شدن جنبش وگسترش خواسته

  .شده هستندهاي از پيش تعيين  با راه
كار تا نظام  محافظه طلب و گرا از اصالح وجه مشترك نيروهاي واپس

داري جهاني آن است كه تمام اين سه وجه از راديكاليزه شدن  سرمايه
باال رفتن خواسته هاي آن وحشت دارند وبا تمام وجود  حركت مردمي و

ند. هاي خود جلو راديكاليزه شدن جنبش را بگير كنند با سازش تالش مي
ي ندارند يدانند در ميان مردم ما جا زيرا هم اينان وهم آنان مي

  هاي مردم فراتراز آن است كه آنان بتوانند بر آورده كنند. وخواسته

  

  
 

 ي جهاني، و دو وجه بنيادگرايي هر يك از سه وجه فوق، يعني نظام سلطه
  شدنطلب) سعي در جلوگيري از راديكاليزه  كار و اصالح (محافظه  
ي  هاي مردم منطقه به شيوه ي خود دارند. و از آنجا كه نظام سلطه استهخو

هاي مختلف آن هر كدام با يكي  ي نيز يك دست نمي باشد، بخش جهان
كنند. جناح هاي  از جناح هاي و در تقويت آن هم جهت حركت مي

ي چماق وسركوب معتقد است، پاداش  كار كه هم چنان به شيوه محافظه
جهاني، همراه با قرار  ي و يا اعتراضات كم رنگ نظام سلطه خود را با سكوت

ي خود را بازار  طلب پشتوانه كند. جناح اصالح و مدارهاي پنهاني دريافت مي
هاي بهشت برين نظام  هاي پرسروصداي غربي همراه با وعده آزاد و رسانه

سرمايه داري و ازادي هاي پرزرق و برق نظام سرمايه داري مي داند. اين 
ممكن است در انتها حداكثر به برداشتن حجاب اجباري و آزادي   جناح

هاي مردم را محدود كند و از  ي هاليوودي خواسته چند خواننده و هنرپيشه
تعرض به اصل نظام سودمحور با تمام توان جلوگيري خواهد كرد.زيرا اساسا 

ي  لطهي اقتصادي متفاوتي ارائه نداده است. نظام س تا كنون هيچ برنامه
جهاني نيز از انتقال قدرت از يك جناح به جناح ديگر چندان متضرر نشده 
و چندان هم خوشحال نخواهد شد زيرا درهر دو صورت منافع او تامين 

كند.  كند يا بهتر بگوييم بازي مي ها حركت مي است، بلكه ميان جناح
هاي پرقدرتش را در خدمت رنگي كردن و يا رنگي نشان دادن  رسانه

دهد تا با در هم ريختن مفاهيم و مغشوش كردن مرز  ركت مردم قرار ميح
هاي رفرميستي بتواند راديكاليسم  هاي راديكال مردم و حركت ميان حركت

اي هدايت كند كه به اصل نظام  اين جريان را گرفته و رهبري آن را به گونه
نان و  اي نخورد و هم چنان بتواند به قراردادهاي پرآب و سودمحور ضربه
  اي اميدوار باشند. سودهاي افسانه
 اين اتحاد هاي واقعي مردم بپاخواسته استقالل وآزادي از امروز خواسته

ي است كه به قدرتي وحشتناك يجهاني با بنيادگرا ي نظام سلطه نامقدس
منطقه تبديل شده  خواهي در ايران و در سركوب هر گونه نداي آزادي

يافته است كه منافع اقتصادي وسياسي او و نظام سلطه ي جهاني در است.
گرايي است كه منافع او را تامين كند. تقويت و  در وحدت با نوعي بنياد

تثبيت حكومت هايي مانند ايران، عربستان، عراق، افغانستان، امارات، 
  ي جهاني در منطقه است. ي سرمايه پاكستان و حتا تركيه ضرورت تداوم سلطه

  ها زيرنويس

به نقل از  بخش اخبار شركت بازرگاني بين المللي آزاد (فيت)، به گزارش *
هاي دفتر آمار و  براساس گزارش و 1387دي  15در  روابط عمومي گمرك ايران

ماهه سال جاري صادرات اياالت  9طي  ،آوري اطالعات و ارتباطات گمرك فن
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال  222,38متحده امريكا به ايران با 

و اين كشور از اين نظر در  هزار دالر افزايش يافته 116ميليون و  413بل به ق
رتبه هيجدهم قرار دارد. سهم اياالت متحده امريكا از كل واردات كشورمان در 

http://dialogt.de/
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كشور انگلستان به لحاظ واردات در در حالي كه   درصد بود. 0,97مدت ياد شده 
 9ته است. انگلستان در رتبه ششم و پس از سوئيس و جمهوري كره جاي گرف

هزار دالر انواع كاال  810ميليون و  578ماهه سال جاري به ميزان يك ميليارد و 
درصد از كل ارزش واردات كشورمان را به خود  3,71به ايران صادر كرد و 

 983ميليون و  765سهم چين از واردات كشورمان سه ميليارد و  اختصاص داد.

 90ميليون و  492صد و از كل صادرات يك ميليارد و در 8,86هزار دالر به ميزان 

درصدي صادرات ايران به چين در  65/03هزار دالر بود. آمارها حاكي از افزايش 
درصد رشد يافته  26,47مدت ياد شده است در حاليكه واردات ايران از چين 

م درصد از ارزش كل واردات از اين حيث در رتبه دو 9,76آلمان با اختصاص  است.
درصد رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده  1,58قرار دارد اما از نظر صادرات با 

هزار  778ميليون و  147است. سهم آلمان از واردات كشورمان چهار ميليارد و 
هزار دالر بود. در مدت ياد شده واردات  836ميليون و  220دالر و از صادرات 

و اين درحالي است كه صادرات ايران به درصد افزايش داشته  5,36ايران از آلمان 
ماهه امسال با  9درصد كاهش داشته است. امارات متحده عربي در  17,70آلمان 

درصد صادرات بزرگترين شريك  12,82درصد از واردات و  25,10اختصاص 
تجاري كشورمان بود. سهم اين كشور از صادرات كشورمان در مقايسه با مدت 

 درصد افزايش يافته است. 40,94صد و به لحاظ واردات در 6,10مشابه سال قبل 

آوري اطالعات و ارتباطات گمرك با اينكه  هاي دفتر آمار و فن براساس گزارش
كشورهاي آلمان، سوئيس، انگلستان، فرانسه و ايتاليا از نظر حجم واردات به ايران 

شده در بين ده در ميان ده كشور عمده قرار دارند اما از نظرصادرات كشورهاي ياد 
كشور عمده جايگاهي ندارند و تنها كشور بلژيك با اختصاص رتبه يازدهم نخستين 

گردد كه بيشترين ميزان صادرات را به كشورمان داشته  كشور اروپايي محسوب مي
  است.

هر چند اول هر  ها درز مي كند از چندگاهي اخبار اين معامالت به رسانه هر -1
اخرين  يكي ازدركنند اما بعد از مدتي ثابت شده است.  دو طرف آن را تكذيب مي
ميليون دالر از  200، حدود 2007ژانويه  شود كه در  اين گونه خبرها گفته مي
و رادارهاي موجود در انبار نيروي دريايي  AIM-54Cهاي  قطعات حساس، موشك

ي شده اياالت متحده، از طريق قاچاقچيان بازار سياه اسلحه، توسط ايران خريدار
هاي  مريكا مفتوح است. تا كنون و در طي سالاهاي  است كه پرونده آن در دادگاه

ها نفر به اتهام نقض قوانين تحريم ايران و انتقال غير قانوني تجهيزات  گذشته ده
  اند.. نظامي به ايران تحت پيگرد قرار گرفته و يا محكوم شده

د وپس از آن تماس با تشكيل ش 1357دي ماه  14كنفرانس گوادلوپ در  -2
 )1357ديماه  16مقامات مذهبي ايران آغاز شد (روزنامه اطالعات 

يك فرد سعودي به نام  در اين ميان نقش داشتند:دو دالل خصوصي اسلحه  -3
عدنان خاشوقچي و يك ايراني به نام منوچهر قرباني فر كه بعضي او را مشاور 

ك دالل سالح اسرائيلي، به نام ال مي دانند. عالوه بر اين ي نخست وزير ايران
  شوييمر ، نيز توسط لدين و به سفارش ديويد كيمچ به مك فارلين معرفي شد. 

فر و شوييمر و اسرائيلي ديگري  در نهايت لدين در اواخر جوالي با كيمچ ، قرباني
به نام ياكوف نيمرودي (رابط نظامي پيشين اسرائيل و ايران) در اسرائيل مالقات 

ر نهايت اين امر سبب شد براي برقراري رابطه با ايران در سازمان امنيت كرد. د
ملي طرحي تازه ريخته شود و اياالت متحده به منظور صيانت گروگان هاي خود، 

  موشك ضد تانك تاو و موشك ضد هوايي هاوك را به ايران بفروشد.

افته آگوست اسرائيل احساس كرد از طرف سازمان امنيت ملي اجازه ي 30در 
اياالت متحده اين تعداد را  موشك تاو خود را به ايران بفروشد و 500است كه 

به ايران  1985آگوست  30عدد از اين موشك ها در  100جايگزين خواهد كرد. 
سپتامبر به دست ايران رسيد.  14موشك باقي مانده در  400تحويل داده شد و 

 14يي به نام بنيامين وير در هاي امريكا اين معامله باعث شد يكي از گروگان

  نامه دفاع مقدس) (خبرگزاري فارس، ويژه سپتامبر آزاد شود.

دراين رابطه پس از سروصداي بسيار محافل مستقل، دولت ايران از نماينده ي  -4
هاي ايران دعوت  حقوق بشر سازمان ملل آقاي گاليندوپل، براي بازديد از زندان

ايشان به چه كار آمد و بيشتر به نظر مي رسيد  كرد. كه البته معلوم نشد گزارش
اين سفر براي ماست ملي كردن قضيه و انحراف افكار عمومي و گشودن راه 

  پرداخت وام ها به ايران بود.

  به نقل از محافل ديپلماتيك در پاكستان "آنتسايگر كلنراشتات "ي آلماني  روزنامه - 5

يازده ماه پس از سقوط صدام بر  421ص 7دكترين شوك نامي كلين بخش - 6
هاخواهان حكومت مذ درصد از عراقي  21طبق نظر سنجي دامشگاه آكسفورد تنها 

  هبي بودند

، نگاهي به سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز، عليرضا  5راه آينده ، شماره  -7
 ثقفي

قلب صنعت اتومبيل امريكا از ، يكي از پرونده هاي اصلي آقاي باراك اوباما " -8
  -  ، لوموند ديپلوماتيك Laurent CARROUE نوشته،"ايستد حركت باز مي

www.piknet.com  

  مشاورين شبكه افق انديشه غرب -9

http://dibanetwork.net - 

http://dibanetwork.net/mods.php?id=Content&task=showpage&

pid=8  

  نقل از وطن امروز -  10

نستله جايزه جوبيلي را در سال  آقاي پيتر برايك نماينده وقت شركت -  11
 ليست منتشر شده توسط ناتان ياهو دريافت نمود اسم وي دراز بنيامين  1998

virtual Israel web site  ديده مي  در بخش صنايع غذايي 1998اكتبر  14در
شود كه صحت اين ليست توسط كميسيون حقوق بشراسالمي به تاييد رسيده 

  است

 جايزه جوبيلي جايزه اي است كه اسرائيل به اشخاص يا سازمانهايي :توضيح) 

توسعه اقتصادي اين رژيم در خاك فلسطين اشغالي سرمايه گذاري مي  كه منظور
ميليون دالر  5/6% از 24سهم نستله از اين جايزه:  كنند پرداخت مي كندكه

به  .2اقتصادي اين رژيم در سال مي باشد كمكها ي اسرائيل به شركتهاي حامي
دسامبر سال  24ر روز دقيقه بعد از ظه 12:17گزارش رويتر پخش شده در ساعت 

همان  ازبرنامه اخبار تلويزيون تالويووگزارش روزنامه معاريو در يكشنبه 2000
هفته شركت نستله مركز تحقيق وتوسعه خود رادر شهرك سديروت در شمال غزه 

صهيونيست در آن ساكن هستند را افتتاح نموده است و ديگر اينكه  23000كه 
 ين شهرك قرار داردنستله در هم ساختمان اصلي شركت

شركت توليد  ) osem Investment سهام خود در 2002شركت نستله در سال .3
 مشمول معافيت % افزايش داد و 50% به10محصوالت غذايي در اسرائيل) را از 

شد.  رژيم مالياتياين
http://www.arabia.com/Qatar/business/article/English/0,5508,36207,00.htm

l 

وب سايت رسمي دولت اسرائيل شركت كوكا كوال در سال  گزارشبه  .- 12
اسرائيل به تحريم اقتصادي اعراب عليه اسرائيل  با تا سيس يك كارخانه در 1966

  ..تثبيت اين رژيم برداشت دهن كجي نمود وگام مهمي را در راه

روزنامه رسمي يهوديان در آالباما هيات اقتصادي  Southern Shofar به گزارش 
در يك ضيافت شام كه در آتالنتا برگزار شد  1997مي  29تاريخ  ولت اسرائيل درد
اش از اسرائيل در مقابل تحريم  شركت كوكا كوال به خاطرپشتيباني نماينده از

 .تقدير نمود 1980تا  1954درسالهاي  اقتصادي اعراب

http://www.bham.net/shofar/1997/0697/nbriefs.html).شركت  كوكا كوال توسط
 ميتر كه بوسيله آژانس يهود پشتيباني مي شود براي كارگرانش دوره هاي آموزشي

حمايت از اسرائيل( شامل مشاجره اعراب و اسرائيل ) را برگزار 
  http://www.meitar.org.il/news/news.htmميكند

شركت كوكا كوال به  2002جوالي  19تاريخ  به گزارش روزنامه هاآرتص در .5
كيريات گات ك كارخانه اي را در شهر اسرائيلي 700زايي براي  شتغالمنظور ا

 l0226.htm-news-http://www.inminds.co.uk/boycottكند مي واقع در حيفا بنا

به اسرائيل كمك نظامي مي كند:چندي پيش آژانس يهودي  كوكا كوال .6
هاي بزرگ جهان به  حمايت گسترده شركت دياسابورا ، با انتشار گزارشي از

اين گزارش آمده است  صهيونيسم و رژيم صهيونيستي پرده برداشت . در
دالر در  دميليار 3/2شركتهاي نوشابه سازي كوكاكوال و پپسي ، هر كدام معادل 

فروش  % كل 4/5سال براي تحقق آرمانهاي اين آژانس كمك ميكنند كه اين رقم 
  دهد . باشد را تشكيل مي ميليارد دالر مي 70ساالنه اين شركتها كه بالغ بر 

بسيار مدرني  اي اما نكته مهم آن است كه شركت كوكاكوال اخيرا تجهيزات رايانه
 داده است . تيار ارتش اسرائيل قرارميليارد دالر در اخ 3/1را به ارزش 

  - motalebe.ir :2273كد مطلب: 1385آبان  6تاريخ: شنبه  -  13

  .فروردين 18خبرگزاري ,ريا نووستي, روسيه،  )1388تير  29(عصر ايران  -  14

  

*  
  
  

http://dialogt.de/
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 ١٠٥  103 ي آرش شماره

  
  

  

  شناس گفت و گوي آرش با تراب حق

  
  ؟ يم؟ چرابوديد؟ شركت در انتخابات يا تحر گرايششما جزو كدام  :آرش

 
در پاسخ به اين پرسش (پرسشي كه زمانش گذشته)  :تراب حق شناس

عرض مي كنم كه موضع من تحريم بود همراه با تأمل روي يك پرسش 
راهبردي كه چگونه مي توان از دايرهء بستهء تحريم يا شركت بيرون رفت 
و در موعدهاي انتخاباتي آينده آمادگي الزم را براي اقدامي داشت كه 

رانجام و در تحول خود، به سود اكثريت جامعه كه كارگران و زحمتكشان س
اند، تمام شود. در توضيح اين نكته ترجيح مي دهم مطلبي را كه يك هفته 
پيش از انتخابات اخير و در شرايطي كه با اوضاع امروز خيلي فرق داشت، 
ي به عنوان يك پرسش انتقادي و طرح بحث (و نه اين ادعاي پوك كه كس

خود را جاي مردم بگذارد و بگويد اين بشود آن نشود!) يادداشت كرده بودم 
  ولي آن را ناتمام كنار گذاشتم، با تغييراتي بياورم:  

ما مخالف نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي و در يك كلمه طبقاتي اي 
از سي سال پيش بر ايران » جمهوري اسالمي ايران«هستيم كه با نام 
در ايران مطرح مي شود » انتخاباتي«هر چند مدت كه  حكومت مي كند.

» نه«پاسخ غالب ما تبعيديان به آن از پيش معلوم است. بهترين موضع 
گفتن است. راحت. گاه فراخوان مي دهيم و امضا مي كنيم كه تحريم بايد 
كرد و داليلي كم شمار يا پرشمار براي اين تحريم مي آوريم كه خالي از 

ست. از جديت و منطق درست طبقاتي يا ملي يا حرف حساب هم ني
فرهنگي و رد حكومت و واليت فقيه برخوردار است (نمونه اش مطلبي ست 

داشتيم. رجوع شود  2005كه در انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 
   ).http://www.peykarandeesh.org/safAzad/GozareshTahrim.htmlبه: 

اقلي ست كه بايد كرد. براي برخي اين  باري، گاه مي گوييم اين حد
 رهنمود «دليلي ست بر اينكه ما نمرده ايم. هستيم. برخي بر اساس ذهنيت

(كه خيلي ها از راست و چپ و ميانه دست از آن برنداشته اند!) » دادن
حتي براي داخل كشور (براي چه كسي؟!) تعيين تكليف مي كنند كه نبايد 

است بايد رأي داد. » كمتر بدتر«از آن ديگري رأي داد يا به اين يكي كه 
اين را مي گويند و مي گذرند. كافي ست كه نام خود را روي يكي از 
تارنماهاي فراوان و ارزان ببينند و رضايت خاطر بيابند كه نظر داده اند و 
وظيفهء اپوزيسيون بودن به خوبي انجام شده است! در اينجا دنبال اين 

به عهدهء كسي بيندازيم. چه فايده؟ همه در وضعي نيستيم كه تقصير را 
چو افتاد در تاس لغزنده مور ـ رهاننده «هستيم كه سعدي گفته است: 

و حال و مزاج يعني » به قدر استطاعت«هركس ». تدبير بايد نه زور
مي جويد. از بي اعتنايي غير مسؤوالنه » تدبيري«مصلحت كنوني خويش 

به رژيم و اعوان و انصارش) تا » سزاوار«شنام (كه به ما چه همراه با چند د
هم نتواند نام بگيرد. انتخابات را بارها » مگس پراني«حركت هايي كه شايد 

تحريم كرده ايم و حتي يك بار ننشسته ايم ببينيم نتيجهء كارمان چيست. 
چرا كسي گوش نمي دهد؟ اصالً چرا بايد گوش بدهد؟ حال آنكه از اديان 

پيروان خود را مي شمردند و حواسشان جمع بود كه كسي عهد باستان كه 
را به خود جلب كرده اند يا نه، تا شركت توليد بيسكويت يا نوشابه امروز، 
همه آمار مي گيرند كه مصرف كننده چه واكنشي دارد تا كار و توليد خود 
را تغيير دهند و عيبش را برطرف كنند. اما ما برايمان اهميتي ندارد كه 

وشش بدهكار ما نيست. سليقه و نياز آنها را ما تعيين مي كنيم، اگر كسي گ
  مصرف نكردند زيانش را خواهند ديد. دنده شان نرم! ما گفتيم!

آيا ما مخالفين رژيم در داخل و خارج باري، صورت مسأله اين است: 
مي توانيم از اين دايرهء بسته خارج شويم؟ آيا در قبال رژيم 

كوبگر جمهوري اسالمي مي توانيم حرف طبقاتي، مذهبي و سر
ديگري بزنيم يا كار ديگري بكنيم كه معنايي داشته باشد؟ اين 

بديهي ست اين بار هم از  پرسش اساسي در موضع گيري من است.
تحريم رژيم مثل هميشه جانبداري كردم و معتقدم كه در توازن قواي 

يست به سابقهء كنوني اين درست و انقالبي و كمونيستي ست. حاال بد ن
  انتخابات در ايران و تداعي هاي آن نگاهي سريع بيندازيم: 

  
  انتخابات و سابقه اش

از مشروطيت به بعد است كه ايران با انتخابات آشنا مي شود. پيش از آن 
وجود داشت. به رغم تالش برخي متجددان مذهبي كه تالش » بيعت«

عي انتخابات و شورا معرفي كرده اند بيعت با پيامبر اسالم يا خلفا را نو
در اسالم هيچ ربطي به مفهوم مدرن انتخابات ندارد » شورا«كنند، بيعت و 

كه در جريان آن، شهروندان رأي مي دهند تا مسؤوليني را (طبق يك 
قرارداد اجتماعي بين شهروندان صاحب اراده و حق و تكليف از يك طرف و 

ت معيني به مديريت امور نامزدها ي انتخابات از طرف ديگر) براي مد
جامعه طبق شرايط خاصي بر گمارند. اينكه چه كساني حق رأي دارند 
بستگي به تكامل مدنيت در جامعه ها دارد. در دموكراسي يونان باستان 

) 1789بردگان و زنها نمي توانستند رأي دهند. در انقالب كبير فرانسه  (
د حق رأي داشتند يعني فقط كساني كه ميزان معيني ماليات مي پرداختن

فقط ثروتمندان. زنها هم البته هنوز خيلي زود بوده كه حقي در اين باره 
برايشان پذيرفته شود. سنت مردساالري آنقدر نيرومند بوده كه حتي در 
كمون پاريس هم زنان حق رأي نداشته اند، با اينكه كمون دموكراتيك 

شري پديد آمده است. ترين سيستم سياسي ست كه تا كنون در جامعهء ب
باري در يك انتخابات معين آيا همه از حقوق مساوي برخوردارند، آيا با 
توجه به تفاوت هاي زيادي كه از نظر مادي بين افراد وجود دارد مي توان 
از حقوق سياسي (يا حقوق قضائي) برابر حرف زد؟ آيا كسي كه انتخاب مي 

از كار بركنار شود (آنطور كه در  شود قبل از پايان دورهء مأموريت مي تواند
كمون پاريس بوده، يعني حق عزل نمايندگان) و پرسش هاي فراوان ديگر 
كه هميشه مورد بحث بوده و بايد با هشياري تمام و با چنگ ودندان از 
دستاوردهاي دموكراتيك تاريخي دفاع كرد. در همه جا چنين است. هم 

همان كانون هايي كه دموكراسي از  اكنون كارزارهاي انتخاباتي شرم آور در
آنجاها آغاز شد صورت مي گيرد، در اروپا و آمريكا. در اينجاها بسياري به 

 7اين نتيجه رسيده اند كه شركت نكنند. در انتخابات پارلمان اروپا در 
درصد از دارندگان حق رأي در فرانسه حاضر نشدند پاي  60ژوئن امسال 

  صندوق هاي رأي بروند.
ران پس از مشروطيت كه ارباب مي توانست رعايا را به پاي صندوق در اي

ببرد حتي مسألهء اينكه تنها افراد باسواد مي توانند حق رأي داشته باشند 
مطرح بوده و جالب اينكه شنيده ام يكي از شخصيت هاي ملي از اين نظر 

فقط به  شا تئوريكدفاع مي كرده است. رأي گيري همگاني به صورت 
كثريت جامعه است كه كارگران و زحمتكشان اند اما قدرت سرمايه و سود ا

زور در اشكال گوناگونش هرگز نگذاشته است كه چنين اصلي پياده شود. 
در ابتداي مشروطيت انتخابات اصناف مطرح بود و سپس قرار شد به 

  صورت همگاني درآيد.
وعات و در تاريخ ايران، انتخابات و همراه با آن آزادي بيان و مطب

اجتماعات تنها در شرايطي كه قدرت مركزي توان سركوب كمتري داشته 
تا حدودي ميسر شده مثالً سال هاي اول پس از اعالن مشروطيت، سالهاي 

، يا ماه هاي آخر زمان شاه و 1332تا  1320پس از سقوط رضا شاه از 
 اوايل روي كار آمدن خميني. در همين دوره ها هم هزار عامل آشكار و

پنهان باعث مي شده كه مفهوم انتخابات دموكراتيك و آزاد مخدوش و 
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مسخ شود. لزومي ندارد كه در اينجا اشاره اي به نامردمي بودن مجلس در 
زمان پهلوي ها و بعد دورهء جمهوري اسالمي بكنيم. اينها را همه پيش 
چشم مي بينيم. اما بايد گفت كه پس از انقالب مشروطيت حق مردم در 

تخابات را نه پهلوي ها و نه اين ددمنشان جديد نتوانسته اند ناديده ان
بگيرند بلكه تمام تالش خود را به كار برده اند تا آن را از محتوا تهي كرده، 
به خدمت خود گيرند. اگر انتخابات پس از مشروطيت به عنوان دستاوردي 

ا و نه كه نمي توان به آساني از مردم گرفت مطرح نبود، نه پهلوي ه
خميني چنين چيزي برقرار نمي كردند اما حاال كه هست بايد از كاريكاتور 

  آن حقانيت رژيم را بيرون كشيد! كاري كه كرده و مي كنند.
اگر برگزاري انتخابات خواست مردم است، اما رژيم البته بر اساس نياز 

ميزان، «راه مي اندازد، هرچند بين جملهء » انتخابات«خودش است كه 
» حكم فقيه حكم الهي ست«كه خميني مي گفت با » أي مردم استر

تناقض وجود داشته باشد. تناقض را مي كوشند با بسنده كردن به 
نمايشهاي انتخاباتي بپوشانند تا وانمود كنند كه مردم خواست هاي االهي 
و شرعي و اعتماد به نظام را در انتخابات تأييد مي كنند. سران رژيم 

اين سي سال به جايي رساندند كه آيت اهللا مشكيني گفته وقاحت را طي 
بود ليست كانديداها را خدمت امام عصر برده اند و ايشان تأييد كرده است! 

حقنه كرد. » رفراندوم«رژيم حتي قانون اساسي واليت فقيه را از طريق 
رژيم با انتخابات است كه هرچند سال يك بار جنايات و دزدي ها و 

را با آوردن يك نفر ديگر از ابواب جمعي خود در پستوي  تبهكاري هايش
سال سركوب و اعدام و جنگ با عراق و  8خانه پنهان مي كند. پس از 

ويراني كه همين ميرحسين موسوي نخست وزيرش بود، رفسنجاني يعني 
خاتمي را با  1370را مي آورد و در نيمهء دههء » سردار سازندگي«

و بعد احمدي نژاد و حاال (احتماالً براي  دستكش سفيد جلو مي اندازد
انطباق با عهد اوباما) موسوي را، تا ثمرهء دورهء احمدي نژاد را براي ادامهء 

با آمريكا » بي قيد و شرط قبلي«حاكميت جمهوري اسالمي در مذاكرات 
پيش ببرد. به گمان من سياست ايران آنطور كه برخي از مخالفان مي 

مدي نژاد تعيين نمي شود. سياست ايران در عين پندارند با قيافهء اح
حاكميت واليت فقيه به صورت جمعي يعني در دست باند وسيعي از 
سرمايه داران با توجه به حفظ مصالح كلي طبقاتي و ايدئولوژيك شان اداره 
مي شود و براي قدرتهاي امپرياليستي حاكم بر جهان مهم اين است كه 

ران در فلك سرمايه داري و توصيه هاي بانك اينها بر كشور مسلط اند. اي
جهاني مي چرخد. همين. زندگي زحمتكشان و به اصطالح حقوق بشر 
داستان است نه چيز ديگر. براي همه جا همين طور است. ما چه زماني از 
اين توهم بيرون مي آييم كه گويا دولت هاي دموكراتيكي وجود دارند كه 

مباني آزادي و دموكراسي در جايي از  خارج از منافعشان به فكر اجراي
جهان هستند. اين چيزها را تبليغات كرده اند و كساني هم ساده لوحانه 
باور مي كنند و با داد و بيداد مي كوشند به خورد ديگران بدهند. آنچه 
حكومت ها را به رعايت حقوق مردم ممكن است وادارد ضدقدرت است، 

  توازن قوا ست.
وضوع اصلي كه هدف من است و آن اينكه بايد به راه حاال برگرديم به م

ديگري غير از آنچه رژيم تعيين كرده بينديشيم يعني نه شركت در رأي 
دادن، نه اكتفا كردن به يك حركت منفي و دلخوشي به تحريم. در سال 

دربارهء  58فروردين  12هاي اول روي كار آمدن اين رژيم، اگر رفراندوم 
ا تحريم كرديم، فرصت تبليغ در همان چارچوب نظري قانون اساسي رژيم ر

و سياسي را براي خود حفظ كرديم و در انتخابات مجلس شوراي ملي هم 
با اهدافي كه صريحاً شرح داديم براي دست يافتن به تريبوني كه الزم 
داشتيم شركت كرديم. امروز اينهمه مردم در خيابان هستند. در خانه ها و 

ر مالقاتي موضوع انتخابات مطرح است. ماهها ست كه در محل كار و در ه
به مناسبت انتخابات بسياري فكر مي كنند كه شايد وضع اقتصادي و 
اجتماعي با آمدن اين يكي يا رفتن آن يكي تغيير كند و بهتر شود. عموم 
مردم، نيروهاي فعال جامعه، كارگران، جوانان، زنان و اقشار گوناگون مردم 

ي خودشان براي تغيير به جنب و جوش مي افتند. اين بر اساس نيازها
حرف براي اين بار دير شده ولي چرا نبايد براي دفعات آينده به فكر تدارك 
و دامن زدن به بحث هاي الزم بين مردم بود؟ من نمي دانم كه شرايط 
پليسي و حساسيت هاي گوناگون مردم چگونه است و زير چه سرپوش 

ثر داشت و بدون افتادن به دام شركت يا تحريم هايي مي توان حضوري مؤ

صرف از اين موقعيت حساس كه از ماهها پيش شروع شده استفاده كرد. 
من در اين باره به نتيجهء خاصي نرسيده ام و تصور مي كنم كه بايد براي 
خروج از بن بست يا دور باطل شركت يا تحريم تأمل كنيم. احتمال زياد 

اري همهء نيروهاي چپ و دموكرات در ارائهء دارد كه به دليل كم ك
حاال چگونه زنگ را به «آلترناتيو، اين حرف با اين مشكل روبرو شود كه 

براي اينها پاسخ آماده اي ندارم. بي عملي و ». گردن گربه مي توان بست؟
پاسيو ماندن هم به هيچ رو مد نظرم نمي تواند باشد. باورم اين است كه 

رزهء همه جانبه اي سر بر مي زند كه همهء توده هاي پاسخ از درون مبا
ذينفع در مبارزهء روزمرهء خويش پيش مي برند كه ما نيز يكي از آحاد 

 آنان هستيم نه بيشتر.
 
اي سر  ي همه جانبه از درون مبارزه«اگر پاسخِ شركت يا تحريم : آرش 

ش پيش ي خوي ي روزمره هاي ذينفع در مبارزه ي توده زند كه همه بر مي
پس بايد نتيجه گرفت كه شركت اكثريت واجدين شرايطي كه در » برند مي

انتخابات دهمين دوره شركت كردند، گواه بر اين بوده است كه بايد در 
كانديداي  4كنيد با انتخاب  كرديم! شما فكرنمي انتخابات شركت مي

رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان و عمل كرد گروه امنيتي نظامي ها 
كنيد  طي اين چهار سال،  نتيجه انتخابات از قبل روشن بود؟! فكر نمي

بايد  - خصوصاٌ در خارج از كشور-ورز جامعه وظيفه عنصر آگاه و انديشه
ديدن اين روند و تبليغ و ترويج براي افشاي چنين روندي و دامن زدن به 

  ترين هزينه شكاف به وجود آمده در درون خود حاكميت و پرداخت كم
  براي آينده است و نه دنبال روي از اكثريت جامعه؟

  
حرف من كه در گيومه گذاشته ايد اصالً به از  بخش: آن حق شناس

معني دنباله روي از مردمي نيست كه فكر مي كنند با شركت در رأي دادن 
چيزي را به سود خودشان و عموم تغيير خواهند داد. آنها خود تصميم مي 

اه كنند نمي توان محكومشان كرد. كسي چنين گيرند و حتي اگر اشتب
حقي ندارد. من مي توانم همچنان بر نظر خود دائر بر تحريم باشم، نظرم را 
مطرح و تبليغ كنم و در عين حال از آنها و با آنها باشم كه هستم. نظرات 
مختلف است، هر شهروند حق دارد نظري داشته باشد و به آنچه درست 

» كانديدا و شوراي نگهبان... 4«اما آنچه دربارهء  مي داند عمل مي كند.
گفته ايد با توجه به آنچه در پاسخ اول گفتم، خارج از موضوع است. نكتهء 

وظيفهء «مهم در آنچه تا حاال گفته ام اين است كه من در چارچوب كهنهء 
كه شما يادآور مي شويد فكر نمي » عنصر آگاه و انديشه ورز جامعه... الخ

ر اين گفتگو هم براي اين صورت مي گيرد كه من (استغفراهللا) در كنم. اگ
جايگاه تعيين كنندهء خط و ربطي مي خواهم حرف بزنم بالفاصله دم فرو 
مي بندم. من با چند جمله اي كه در آخر اين سؤال آورده ايد مخالفم و 
اگر نظري داشته باشم به عنوان يكي از آحاد مردم در ديگ تجربه و خرد 

مي مي ريزم و آنجاست كه معنا مي يابد. عنصر آگاه و رهبر، خود مردم عمو
اند و اگر در گذشته كسي اين حرفها را به تعارف مي زد ولي در واقع، خود 

مي دانست، امروز ديگر چنين نظري بسيار عقب » مغز متفكر مردم«را 
ايد، مانده است و اين البته به معني دنبال مردم افتادن، كه اشاره كرده 

نيست. با مردم يعني با اكثريت آنها كه كارگران و زحمتكشان اند بودن 
  دنباله روي نيست.

جنبش كنوني رهبر ندارد. وقتي رهبري الزم داشته باشد خودش درست 
مي كند. اين نشان رشد و پختگي و آموختن از درس هاي گذشته است. 

الزم سازماندهي  اين جنبش حتماً نوعي سازماندهي دارد، تحوالت بعدي و
اش را خود خواهد آفريد. نظرات را بايد مطرح كرد و گذاشت كه انتقال 
پيشنهادها و نقد و بررسي آنها تا آنجا كه مي تواند برسد پيش رود. نه 
استراتژي، نه تاكتيك، نه مفهومي نوين از رهبري و تشكل، نه خط مشي 

ه آنچه شما گفته ايد سياسي هيچ كدام را نبايد بنا به درك قديم، يعني ب
سپرد. همه فعاالنه در كليه، » عنصر آگاه و  انديشه ورز جامعه... الخ«يعني 

آري كليهء امور شركت مي كنيم، آزادانه نظر مي دهيم و به هيچ بهانه اي 
نبايد از طرح و بحث و نقد نظرات جلوگيري كرد، بلكه بايد از آنها استقبال 

 1357تاريخي و ايدئولوژيكشان در انقالب  نمود. كساني كه به لحاظ نيروي
دست باال را داشتند مانع از آن مي شدند كه شعارهاي چپ مطرح شود و 

به نام حفظ وحدت (يعني همه با من)، ديگران را به سكوت وا مي 
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را محكوم مي كردند و از زنده و » چپروها«داشتند. كم نبودند كساني كه 
سال جنجال و فيس و افاده  30پس از مرده شان نفرت داشتند. حاال هم 

باز هم كاسه همان كاسه است و » دگرانديشان«بر سرِ دموكراسي و حق 
» خط سبز«آش همان آش. كسي حتي در خارج از كشور حق ندارد از 

فراتر رود و اين درحالي ست كه در ايران شعارهاي صريح و راديكال هم به 
ايد به دست رژيم داد. تو گويي فرياد شنيده مي شود. مي گويند بهانه نب

رژيم براي سركوب هرگز منتظر بهانه بوده است. اينهمه كشته و زخمي و 
  زنداني و ناپديد شده آيا ناشي از بهانه است؟

باري، مبارزه مردمي يعني مبارزهء طبقاتي در جريان عمل، راه را، تئوري 
خود جرأت دهيم و را، پراتيك را نشان خواهد داد. در اين باره هم بايد به 

از قالب خياالت و عادات گذشته بيرون بياييم. مردم يعني آنان كه صاحب 
حيات و حيثيت خويش اند، ارباب خويش هستند. مهم ترين تضمين 
دموكراسي توده اي (كه در آن اكثريت جامعه يعني كارگران و زحمتكشان 

ضد و محرومين قبل از هركس ديگر به حقوق خويش مي رسند) وجود 
قدرت است و اين نه فالن حزب يا شخصيت... بلكه حضور متشكل مردم در 
انجمن ها، شوراها و انواع سازمانيابي هايي ست كه خود صالح مي دانند و 
امور ريز و درشت، كوتاه مدت يا درازمدت خود را در آنها به بحث جمعي 

يست. هيچ مي گذارند و تصميم مي گيرند. هيچ نوع سازمانيابي آيهء قرآن ن
يك از تجاربي كه در زرادخانهء جنبش هاي آزادي و برابري وجود دارد 
دورانداختني نيست. بسته به موقعيت و توازن نيروها و شرايط تاريخي مي 
تواند به كار آيد. مهم اين است كه راه ابتكار باز باشد. شك نيست كه بدون 

تي از باالترين تشكل كاري به سامان نمي رسد. در حالي كه دشمن طبقا
ارگان هاي سازماني برخوردار است مسلم است كه توده هاي كار و زحمت 
نيز بايد از تشكل مناسبي كه خود صالح مي دانند برخوردار باشند. جنبش 
توده اي و مبارزهء طبقاتي ست كه ابتكارهاي تشكيالتي را نيز شكوفا مي 

مي آيد سر  كند. در چنين حالتي ست كه در موقعيت هايي كه پيش
گير نمي كنيم و بديل مناسب سر برخواهد » تحريم يا شركت«دوراهي 

  آورد. 
رهبران «كه به صورت بيماري » خود رهبربيني«يك نكته هم در بارهء 

بيمار آن را دامن مي زنند عرض مي » رهبرجويان«درآمده و » خودگمارده
ه نو را فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر ـ سخن نو آر ك«كنم كه: 

مبارزات جاري در ايران را كه ادامهء سال هاي گذشته ». حالوتي ست دگر
است و در مبارزهء بي امان طبقاتي ريشه دارد جدي بگيريم. بگذاريم توده 

را به صاحبانش ...» سبز و «سقف » به عرش هجوم برند«هاي به جان آمده 
تجربه اي نوين از «واگذاريم، بدين اميد و كوشش و آمادگي كه دير يا زود 

در راه باشد و مبارزه اي همه جانبه بدون كوته نظري هاي رايج به » كمون
  پيش رود.  انقالب كار توده ها ست نه دسته اي معين از آنان.

كنيم، و از آنجايي كه  جايي كه در جهان طبقاتي زندگي مي از آن :آرش
ان فعال به عنو -خصوصاٌ در كشورهايي نظير كشور ما -ي مردم همه

ي مردم انتقال  سياسي درگير مسائل اجتماع نيستند و از آن جايي كه همه
توانند دراختيار ديگران قرار دهند و از  نظرات خود را به صورت مكتوب نمي

آن جايي كه براي يك انقالب اجتماعي نياز به پشتيباني اكثريت 
ثريت نياز به كشان است و از آنجايي كه براي پيروزي اين انقالب، اك زحمت

سازماندهي خود دارد و از آن جايي كه براي سازماندهي نياز به حزب هاي 
گوناگون است، و از آنجايي كه همه مردم يك شبه به نياز چنين 

در واقع عناصرآگاه و  -رسند، پس فعالين سياسي سازماندهي و تشكل نمي
عهده دارند. نقش زيادي در اين امر به  -ورزان طبقات مختلف جامعه انديشه

ي طبقاتيِ جاري در جهان، روشنفكرانِ طبقه كارگر و  در اين مبارزه
كشان، در امر سازمانيابي اين طبقه نقش بسزايي دارند. منظور من  زحمت

كه به  ها از كساني نيست كه شما هم به آن اشاره كرده ايد: خود رهبر بين
ر جويانِ بيمار به آن كه رهب اند صورت بيماري رهبرانِ خود گمارده در آمده

هاي نادرست خود  زنند. اين نوع رهبران كه بارها با سياست دامن مي
اند، جايي  كشان ايران زده ي كارگر و زحمت لطمات جبران ناپذيري به طبقه

  هاي اجتماعي امروز ايران ندارند.  در جنبش
از اين رو سئوال آخرم اين است كه با مصاحبه آخر احمدي نژاد و 

هاي موسوي و كروبي و سخنراني رفسنجاني در نماز جمعه،  گيري موضع

انداز اين جنبش اخيرِ بخشي از مردم ايران را، چگونه ارزيابي  شما چشم
  كنيد؟ مي
  

متأسفانه آمادگي الزم براي پرداختن يا پرداختنِ مجدد به  :حق شناس
جنبش و  نكاتي كه مطرح كرده ايد ندارم. تنها تصورم را دربارهء چشم انداز

به ويژه از موضع چپ يعني مصالح كارگران و زحمتكشان عرض مي كنم. 
ظاهراً شكاف درون حاكميت به جايي كشيده كه يكي از طرفين بايد 
اطاعت كند يا حذف شود. جنگ بين جناح هاي درون يك حاكميت در 
دنيا نمونه هاي متعدد دارد. ايران هم استثنا نيست. از ميزان تضادهاي 

رژيم اطالع چنداني نداريم تا بتوان در اين باره حدسي زد. اين دعوا درون 
اساساً بر سر لحاف مال است كه مردم اند. همه چيز بستگي به ادامهء مبارزه 
و پيگيري آن دارد. اهميت اين حركت مبارزاتي مردم به حدي ست كه در 

واهيم تاريخ معاصر ايران مرحلهء پيش از اين حركت و پس از اين حركت خ
داشت. اين مدرسه اي ست تاريخي كه حتي اگر به هدف ابتدائي خويش 
يعني باز شدن فضاي اجتماعي و سياسي نرسد يك نسل از مبارزان را 

ساله  30پرورده است. اين حركت كه خود معلول تضادهاي سركوب شدهء 
است به نوبهء خود تضادهاي درون حاكميت را چنان تشديد كرده است كه 

نمي رسد به سادگي قابل سرپوش گذاشتن يا التيام باشد. بستگي  به نظر
به اين دارد كه نيروي بالقوه و بالفعل مبارزاتي و انقالبي جامعه چگونه عمل 
كند و از اين شكاف روزافزون به سود آزادي و برابري استفاده كند. تا كنون 

رون شباهت دارد تا شكاف د (Gava)كار جنبش تا حد زيادي به گوه 
رژيم را افزايش دهد. سزان رژيم  در اين اواخر خوب دست يكديگر را رو 

» نماز وحدت«كرده اند. اين خيلي مهم است. شكاف از آغاز وجود داشت. 
(ملي ـ مذهبي هاي) درون حاكميت نمي » دلسوزان«(خميني) يا پند 

توانست دعواي گرگ ها را بر سر به دندان كشيدن قطعهء بزرگتري از 
از درون » اپوزيسيوني«ت مردم براي هميشه آرام كند. حاال هم رژيم گوش

توبرهء خودش بيرون آورده تا تضادهايش را بر سر چگونگي ادامهء مناسبات 
استثماري حاكم حل كند. مردمي كه بنا به جايگاه طبقاتي، اجتماعي و 
فرهنگي گوناگون خود خواستار تغيير اين مناسبات طبعاً به درجات 

ف هستند به اشكال مختلف آن گوه را كوبيده و سانتي متر، سانتي مختل
متر پيش برده ومي برند. اگر اين شكاف در نتيجهء اقدامات هيستريك و 
تخبط هاي رژيم و استفاده اي كه جنبش از آن مي كند بيشتر شود غول 
با شاخ و دمي كه سي سال است مي شناسيم توان ادامه را از دست خواهد 

م اكنون نيروهاي پرشمار طبقاتي ايران هريك دلو خود را براي داد. ه
برداشتن آب به چاه مي اندازد. از خود مي پرسيم نقش چپ در اين ميان 
چيست؟ منظور ما از چپ چيزي جز موج تغييري كه از اعماق جامعه بر 
مي خيزد، نيست؛ يعني همان كه براي حقوق بخور و نمير عقب افتاده اش، 

ن كار، مسكن، مدرسه و مريضخانه و زايشگاه و حتا قبرستان و براي يافت
اطالع از محل دفن عزيزانش، يافتن اندكي آزادي بيان و اجتماعات و 
ابتدايي ترين حقوقش به عنوان يك آدم زنده، شهروند دائم دچار مشكالت 
الينحل بوده و باز سر فرود نياورده و هزار جور مقاومت از خود نشان داده 

چپ يعني اين. چپ هويتي مستقل از جنبش مردمي ندارد. خواست  است.
آنان براي رهايي، خواستها و مطالبات چپ است. منظور از چپ هيچ گروه 
مخصوصي نيست كه جز نام و ادعا چيزي ندارد و براي شركت در استثمار 
مردم در آينده گوش خوابانده است. منظور ما چپي ست كه ريشه در 

يكاليسم دارد. اين راديكاليسم در تظاهرات و كليهء اقدامات اعماق، در راد
مردمي ــ حتي اگر داراي افقي كمتر از حد مطلوب باشند ــ حضور دارد، 
بي آنكه فراموش كند كه تجربهء گرانبهاي جنبش انقالبي دموكراتيك و 
كمونيستي در ايران و جهان را در عمل و نظر و به نحوي انتقادي و 

كار گيرد نه به قصد سوار شدن بر اريكهء قدرت، بل براي  مبتكرانه به
قدرت گيري ارگانهاي مردمي به نحوي كه از اشتباهات و خطاهاي گذشته 
در امان باشد. وظيفهء عنصر آگاه كه مي گوييد همانا ارائهء تجارب و 

بلكه همسان » عنصر آگاه«تحليل ها و پيشنهادها ست نه در جايگاه واالي 
عمل در مبارزه شركت دارند. اين را هم بگويم كه تنها در ميدان ديگران كه 

  مبارزات مردمي ست كه صحت يا سقم اين پيشنهادها محك مي خورد.
باري، وظيفهء چپ، فقط چپ بودن است. دنباله روي از نيروهاي 

استثمارگر جامعه نيست. نيروي راست در جامعه مگر چالق است كه 
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شد كه ما برويم به كمك سبز و زرد و ...؟ چپ نياز داشته با» كمك«به 
جنبش راديكال مردمي نبايد به بيراههء دنباله روي از امواجي بيفتد كه 
بورژوازي هار و سيري ناپذير در جامعه راه مي اندازد. كساني كه خود را از 
چپ تلقي مي كنند و گمان مي كنند در همراهي با راست براي خود 

مي كنند در جهل مركب بسر مي برند و  منفذي جهت تنفس دست و پا
جز شكست نصيبي نخواهند برد. اين عبارت انجيل به عنوان يك حكمت و 

انسان را چه حاصل كه دنيايي را « تجربهء انساني درخور يادآوري ست كه 
  ).26، 9(لوقا، » ببرد و خود را ببازد

   1388تير  29

  

  گفت و گوي آرش با فريبرز سنجري 

  ؟چرا ،بوديد؟ شركت در انتخابات يا تحريم گرايشو كدام : شما جزآرش
  

با توجه به اين واقعيت كه در زير سلطه جمهوري  :فريبرز سنجري
كه كمترين نمودار  -اسالمي ملزومات يك انتخابات با موازين دمكراتيك 

    وجود ندارد. - آن آزادي تشكل و اجتماعات،آزادي مطبوعات و... مي باشد 
ينكه تجربه نشان داده كه در سيستم انتخاباتي جمهوري با توجه به ا

اسالمي حتي به مردم اجازه داده نمي شود تا از ميان كانديد هائي كه 
اثبات پاي بندي شان  "شوراي نگهبان"شرط تائيد كانديداتوريشان بوسيله 

  مي باشد، فرد مورد نظر خود را انتخاب نمايند.  "واليت مطلقه فقيه"به 
ه اينكه همواره اين باال ترين ارگانها و مقامات جمهوري اسالمي با توجه ب

  هستند كه تعيين مي كنند نام چه كسي به مثابه برنده انتخابات اعالم شود.
تحريم فعال شعبده بازي اي كه نام انتخابات به آن داده اند  را بهترين 

  روش مقابله با ترفند هاي جمهوري اسالمي  دانسته و مي دانم.
عيت اين است كه آنچه براي جمهوري اسالمي درشعبده بازي هاي واق

انتخاباتي اش حائز اهميت است نه راي و اراده مردم بلكه صرفا  نمايش 
شركت آنها در چنين بالماسكه هائي است. گردانندگان جمهوري اسالمي  
با توسل به چنين نمايشاتي مي كوشند چهره كريه خود را بزك كرده و 

دمي شان را داراي پايگاه مردمي و مشروعيت جلوه دهند. نظام ضد مر
درست به اين خاطر است كه وزارت كشور همواره با تقلب و راي سازي و 

جمهوري اسالمي را به جاي انتخاب  "انتخاب اصلح "بازي با ارقام و آمار،
مردم جا مي زند . اين ها اساس داليلي هستند كه من بر مبناي آنها 

بات دور دهم رياست جمهوري را نادرست دانسته و بر اين شركت در انتصا
باورم كه تحريم فعال بهترين روش برخورد با شعبده بازي انتخاباتي 

  جمهوري اسالمي بوده و مي باشد.
به نظر شما دليل شركت عظيم مردم در اين انتخابات و بوجود  :آرش

  آمدن چنين جنبش توده اي عظيم چيست؟
يم را جهت توصيف حد شركت مردم در اين گر چه صفت عظ :سنجري

مي دانم اما انكار نمي شود كرد كه شركت  "عظيم"انتخابات بيش از اندازه 
مردم در انتخابات دور دهم رياست جمهوري نسبت به انتخابات قبلي 

ولي فقيه "خيلي بيشتربود. اين تاكيد را به اين دليل ضروري مي دانم كه 
درصد واجدين حق راي را در  85بيش از ارتجاع حاكم ادعاي شركت  "

اين انتخابات نموده است و با تجربه اي كه از سيستم انتخاباتي جمهوري 
اسالمي داريم شك نبايد كرد كه خامنه اي جهت پيشبرد اهداف فريبكارانه 
خود بازهم آمار سازي كرده و طبق معمول دروغ مي گويد. آنهم در 

مي كنند كه  آمارتعداد شركت  هايشان اعتراف "خودي"شرايطي كه 
مي  3كنندگان و آراي داده شده در انتخابات جهت اعالم عمومي ضربدر 

شده است. از اين دروغگوئي كه ذاتي سردمداران متقلب جمهوري اسالمي 
است بگذريم، بخشي از مردم در اين دوره در بستر اوج گيري تضاد هاي 

ونه  -زندگي اسارتبار خود دروني هيئت حاكمه و به اميد بهبود شرايط 
آنطور كه جلوه داده مي شود بخاطر آن كه موسوي را تافته جدابافته اي از 

در مضحكه انتخاباتي شركت كردند و   -رژيم جمهوري اسالمي ميدانستند
دليل آن را بطور خالصه مي توان درخشم و  نفرت اكثريت شركت 

انه حاكم بر جامعه و به كنندگان و اكثريت مردم رنجديده  از شرايط ظالم
خصوص نفرت جوانان از سياستهاي دارودسته احمدي نژ اد جستجو نمود. 
در حقيقت خشم و نفرت مردم از رژيم  به دليل اوج گيري تضاد هاي 

  دروني هيئت حاكمه در جريان انتخابات امكان بروز وسيع يافت . 
هفته مانده به واقعيت را بخواهيم فضاي انتخابات در سراسر كشور تا دو 

موعد آن اتفاقا خيلي سرد بود. اين امر آنقدر برجسته بود كه اكثر گزارشات 
خبري از عدم تمايل اكثريت مردم نسبت به شركت در مضحكه انتخابات 
خبر مي دادند، و حتي برخي از گرايشات دروني بورژوازي حاكم نيز از عدم 

بود كه دست  شركت در اين انتخابات صحبت مي كردند. در اينجا
اندركاران جمهوري اسالمي با مشاهده فضا و وضع موجود، جهت گرم 
كردن تنور تبليغات انتخاباتي، به تاكتيك هاي جديدي متوسل شدند كه 
البته هم تازگي داشت و هم واقعا موثر واقع شد و تنور انتخابات را حسابي 

خودشان  گرم كرد البته آنها تصور درستي از شدت تضاد هاي مردم با
نداشتند در نتيجه تنور را آنقدر گرم كردندكه ولي فقيه در آن سوخت و 

  همه حساب و كتابهاي بيت رهبري به هم ريخت. 
ميدانيم كه  دولت احمدي نژاد جهت سركوب مبارزات مردم و مرعوب 
ساختن آنان تحت عنوان تامين امنيت اجتماعي در كوچكترين مسائل 

و گشت هاي خياباني به بهانه هاي مسخره  شخصي مردم دخالت مي كرد.
دختران و پسران جوان را دستگير و اذيت مي كردند با اين حال براي گرم 
كردن تنور انتخابات سردمداران نظام تصميم گرفتند كه براي حدود دو 
هفته از نيروي سركوب خود بخواهند كه با شدت گذشته مزاحم مردم 

وص جوانان امكان داد كه به بهانه تبليغات نشوند. اين امر به مردم و به خص
انتخاباتي تا حدي نفس بكشند . از سوي ديگر مناظره هاي تلويزيوني و 
برخورد هاي افشاگرانه كانديداها نسبت به حيف و ميل هاي ايادي 
جمهوري اسالمي  فضا را بيشتر شكست و طرفداران كانديدا ها را در 

ر چنين شرايطي اعالم پيروزي احمدي خيابانها در مقابل هم قرار داد. د
نژاد جرقه اي بود كه آتش خشم و نفرت  مردم را نسبت به وضع نكبت بار 

  موجود تحت سلطه جمهوري اسالمي  شعله ورساخت. 
واقعيت اين است كه خيزش خرداد ماه مردم غرش رعد در آسمان بي ابر 

ادهاي موجود در نبود. اگر مردم براي چنين قيامي  آماده نبودند، اگر تض
جامعه در شرايط قبل از انتخابات تا حد انفجار رشد نكرده بودند، حتي 
تقلب آشكار  وزارت كشور، مردم را در چنين ابعادي به خيابان نمي كشاند. 
اگر نياز هاي عيني مردم نبود امكان نداشت كه مردم در شرايط سلطه 

ه چنين خيزش شديد ديكتاتوري و تهديد هاي آشكار هيئت حاكمه، ب
بزرگي اقدام كنند. به واقع اين واقعيت دهشتناك شرايط زندگي توده هاي 

سال گذشته بود كه باعث خيزش آنها شد. آنها به  30ستمديده ايران در 
اين دليل از پتانسيل عظيم خيزشي بر خوردار بودند. اين پتانسيل كه در 

اي بود تا به  پشت سد ديكتاتوري و سركوب جمع شده بود دنبال روزنه
بيرون ريخته شده و در سد خفقان شكاف ايجاد كند . فضاي انتخاباتي 
خرداد ماه و تقلب آشكار بيت رهبري بهانه الزم را براي آنان  فراهم نمود. 

شاهد يكي از بزرگترين خيزش  88به همين دليل هم جهانيان  در خرداد 
  مي شدند. هاي مردمي در طول سالهاي طوالني سلطه جمهوري اسال

آرش: براي من، ابهامي پيش آمد كه مايلم آن را كمي بشكافيد. در 
وجود پتانسيل عظيم خيزش «تان ضمن اين كه به حق  انتهاي پاسخ

http://dialogt.de/



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٠٩  103 ي آرش شماره

را كه پاسخي » وجود نيازهاي عيني مردم«و هم چنين » در ميان مردم
اند را دليل توده اي شدن جنبش بعد از انتخابات مي ناميد، و در  نيافته

دانيد و معتقديد تا دو  نمي» عظيم«الي كه در ابتداي پاسختان آن را ح
هفته پيش از انتخابات فضا سرد بود  و اين خود رژيم بود كه آتشي بر 
معركه آورد كه دامن خودش را گرفت. ممكن است اين نكته را كمي روشن 

شود » آسمان چنان ابري«تر كنيد كه آيا ممكن است در عرض دو هفته 
  نين سيلي ببارد؟  كه چ

نظامي  -ضمن اين كه من معتقدم با پيروزيِ توأم با تقلبِ جناح امنيتي
ي نهم رياست جمهوري، جناح قالب مصمم بر ايجاد تغييرات  در دوره

و طرد كامل اصالح طلبانِ » جمهوري اسالمي«تر در مباني  اساسيِ سنتي
ود. به همين ي روحانيت ب حكومتي و بخشي از سركردگانِ شناخته شده

  خاطر روشن بود كه از صندوق انتخابات، احمدي نژاد بيرون خواهد آمد.
  -كنند البته مردمي كه اكثراٌ مثل ما فكر نمي - حال، به نظر شما اگر مردم

توانستند به  كردند، مي در موضع تحريم بودند، و در انتخابات شركت نمي
  اندازند؟ را به راه بهانه تقلبِ بزرگ صورت گرفته شده، چنين جنبشي

باقي  "ابهام"پاسخ: اگر به سوال و جواب قبلي رجوع كنيد جائي براي 
دليل شركت عظيم مردم در اين "نمي ماند. شما سوال كرده بوديد كه 

صفت عظيم را جهت "چيست و من پاسخ داده بودم كه  "انتخابات 
مي  "عظيم"توصيف حد شركت مردم در اين انتخابات بيش از اندازه 

.  تاكيد هم كرده بودم كه چون خامنه اي به دروغ مدعي است كه "دانم
درصد واجدين حق راي در اين انتخابات شركت كرده اند، از نظر من  85

كه شما بكار برده بوديد توصيف گردرست  حد شركت  "عظيم"صفت 
با حد شركت  مردم در اين انتخابات نيست.  بنابراين اين بحث در رابطه

مطرح شده است ونه در رابطه با خيزش عظيم مردم ر انتخابات مردم د
كه همانطور كه مي دانيم بعد از پايان انتخابات و اعالم نتايج آن رخ داد . 

بود ولي عظيم مردم از نظر من  خيزشپس بار ديگر تاكيد كنم كه 
را در مورد  "عظيم"شركت مردم در انتخابات آن حد نبود كه بتوان كلمه 

برد،هر چند بر اين باورم كه تعدادشركت كنندگان در انتخابات  آن بكار
  اخير به نسبت قبل بسيار زياد بود.

در ضمن من در پاسخ به سوال قبلي شما تاكيد كرده بودم كه خيزش 
. ولي باز شما سوال مي "غرش رعد در آسمان بي ابر نبود"مردمي اخير 

چنان ابري شود كه  كنيد كه آيا ممكن است كه در عرض دوهفته آسمان
چنين سيلي ببارد؟ خوب باز هم اگر كمي دقت كنيد مي بينيد كه اتفاقا 
دليل استفاده من از تمثيل فوق اين بود كه نشان دهم زمينه هائي وجود 
داشت كه غرش چنان عظيمي يعني جنبش اخير توده ها را بوجود آورد. 

براي چنين  يعني اين جنبش داراي زمينه هاي عيني است. اگر مردم
خيزشي آمادگي نداشتند و اگر نياز هاي عيني، چنين امري را ايجاب 

  كه حتي از باران شديد هم خبري نمي شد. "سيل "نكرده بود، نه 
كمي روشن تر توضيح دهم، در زير سلطه ضد مردمي جمهوري اسالمي، 
فقر و فالكت،بيكاري و فحشا، تبعيض و فساد وسركوب چنان ابعاد وسيعي 

خود گرفته كه منجر به تمركز نفرت و خشم شديد مردم از جمهوري به 
اسالمي گشته است. اگر چنين نفرت و خشمي وجود نداشت، آنها هيچوقت 

را  -كه البته ويژگي اين انتخابات مشخص هم نيست  -تقلب در انتخابات
بهانه اعتراض و خيزش خود نمي كردند. اگر كسي مي خواهد بداند كه چرا 

خيابانها ريختند و عليرغم تهديد هاي خامنه اي و تاكيد هاي  مردم به
، عكس هاي ديكتاتور را به آتش كشيدند و "قانوني "موسوي بر اعتراض

زمين را زير پاي حاكمان جنايتكار جمهوري اسالمي به لرزه در آوردند،  
بايد به آنچه در كارخانه ها ، روستا ها و حاشيه شهر ها مي گذرد نگاهي 

طبقاتي اي كه جمهوري اسالمي با دارو  "عظيم"ازد. بايد فاصله بيند
شكنجه به حفاظت از آن مي پردازد را ببيند. اتفاقاً درست درك چنين 
واقعيت هائي است كه نشان مي دهد كه چرا چريكهاي فدائي خلق همواره 
تاكيد دارند كه روبناي نظام حاكم بر ايران جز ديكتاتوري نمي تواند باشد 

كنوني به قول مهندس  "اصالح طلبان"را در چنين استبدادي وقتيكه و چ
  بازرگان باران مي خواهند سيل جاري مي شود!

در قسمت آخر سوال كرده ايد كه اگر مردم انتخابات را تحريم كرده 
صورت گرفته چنين جنبشي  "بهانه تقلب بزرگ"بودند آيا مي توانستند به 

ويم كه اوال وقتيكه مي پذيريم كه تقلب راه بيندازند. در پاسخ بايد بگ

اي براي رها شدن پتانسيل اعتراضي مردم بود، پس  "بهانه"درانتخابات 
بايد  قبول كنيم كه جامعه آبستن چنين خيزشهائي بود.  به همين دليل 

ي مي توانست دستاويز سرريز شدن اين پتانسيل اعتراضي  "چيز"هم هر 
ه بهانه انتخابات شروع شد، با اين توجيه شود. بنابراين چون خيزش اخير ب

نمي توان خواست تحريم  انتخابات را خواستي نادرست و غير واقعي 
قلمداد كرد و برعكس مدعي شد كه شركت در انتخابات، كار درستي بود . 
ثانيا مگرآن كساني كه مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي كردند از 

ر به تقلب آنچناني دست زده و مردم در پيش مي دانستند كه وزارت كشو
اعتراض به آن  به خيابانها خواهند ريخت؟ ثالثا  چه كسي گفته كه مردمي 

خرداد عليرغم تهديدات خامنه اي به خيابانها ريختند و آن  30كه در 
صحنه هاي پر شور را در خيابانهاي تهران شكل دادند و در جنگ و گريز 

ي از خود نشان دادند كه جهانيان را به خياباني چنان جسارت و شهامت
تحسين واداشت، همه در انتخابات شركت كرده و صرفا جهت اعتراض به 
دزديده شدن راي شان به خيابان آمده بودند؟ آيا آنها زير رگبار مسلسل 
هاي مزدوران مسلح رژيم براي پس گرفتن رايشان دست به تظاهرات 

اعترف مي كند كه وي مردم را زدند؟ آنهم در شرايطي كه موسوي خود 
جهت اعتراض به خيابانها دعوت نكرده بود . رابعا  حتما شما هم مثل من 
تصوير زن مبارزي را در تظاهرات تهران ديده ايد كه پالكاردي بدست 

من راي ندادم و نيامده ام كه رايم را "گرفته بود كه در آن نوشته شده بود 
در مورد چنين كساني  "نم  آمده امپس بگيرم. من براي  پس گرفتن ميه

كه اتفاقا جزء اكثريت مردم رنج ديده اي هستند كه برخورد درست به 
   مضحكه انتخاباتي رژيم را تحريم آن مي دانستند چه مي گوئيد؟

با اين توضيحات فكر نمي كنم جايز باشد كه با توسل به خيزش عظيمي 
يچ كس هم آنرا پيش بيني كه بعد از اعالم نتايج انتخابات رخ داد  و ه

نكرده بود، مدعي شد كه تحريم انتخابات نادرست و شركت در انتخابات 
درست و اصولي بود! از سوي ديگر مگر يكي از دالئل اصلي تحريم 
كنندگان اين شعبده بازي انتخاباتي اين نبود كه در سيستم انتخاباتي 

و تنها چيزي  آراي مردم فاقد هر گونه ارزشي بودهجمهوري اسالمي ،
كه در اين نمايش مسخره براي سردمداران جمهوري اسالمي اهميت دارد 

راي "شركت مردم در اين انتخابات مي باشد!آيا شعارمردمي  نمايش همانا
جز به معناي توده اي شدن همين  "ما را دزديدن ، حاال با آن پز ميدن

آنجا نكشيد كه  نظر نمي باشد؟  آيا در اين مضحكه انتخاباتي كارتقلب به
التزام "يعني كساني كه  - سه تن از كانديداهاي مورد تائيد شوراي نگهبان

با  -از سوي اين شورا تائيد شده بود  "واليت مطلقه فقيه"شان به  "عملي
دليل و مدرك اعالم كردند كه نتيجه انتخابات حاصل تقلب در آراء مردم و 

يل هم  فاقد وجاهت قانوني مي ناديده گرفتن اراده آنها بوده وبه همين دل
باشد و برخي از آنها ازجهت توصيف انتخابات مزبورحتي از عبارات  

انتصابات حكومتي سخن گفتند! آ آنچه كه  "مهندسي"و  "شعبده بازي"
در اين انتخابات اتفاق افتاد ويژگي خاص آن نبود. بر عكس اين مورد نيز 

تي جمهوري اسالمي است. با نشان داد كه تقلب جزء ذاتي سيستم انتخابا
اينكه اين پاسخم به سوال شما  كمي طوالني شد اما اجازه بدهيد كه اين 
نكته را هم بگويم كه اصالح طلبان حكومتي و غير حكومتي سخت در 
تالش اند تا مبارزه مردم ما را در چهارچوب انتخابات انجام شده محدود 

هند اما اين امر فرسنگها با ساخته و در همين چارچوب نيز آن را توضيح د
واقعيت آنچه در خيابانها گذشت فاصله دارد. واقعيت اينستكه تقلب در 
انتخابات تنها بهانه اي براي فوران خشم مردم رنجديده ما بود و اگر اين 
خشم به بهانه انتخابات منفجر نمي شد دير يا زود به بهانه ديگري خود را 

مي كرد.  شك نكنيد كه چهارچوب  نشان داده و همگان را شگفت زده
بروز خشم فروخفته مردم رنجديده ايران هر چه از تاثيرات جناح هاي 
دروني هيئت حاكمه دور تر باشد نظام ظالمانه حاكم را بطور  ريشه اي تر 

  ي آماج ضربات خود قرار خواهد داد.
كه البته به گونه ما فكر  -به نظر من، اكثريت مردم ايران  :آرش
خواهند؛ در واقع خواهان  رژيم جمهوري اسالمي را نمي - كنند نمي

سرنگوني آن هستند. و يكي از نقاط اصلي اشتراك روشنفكران چپ در 
است.   اپوزيسيون خارج از كشور با اين اكثريت مردم ايران، در همين نكته

هاي سركوبِ رژيم، امكانِ ابراز علني اين  و اين اكثر مردم، با وجود ارگان
هاي بوجود آمده در  خود را در جامعه ندارد. بر همين اساس از فضا نظر
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ايران و يا حتا فضاهايي كه خود رژيم براي سوءاستفادهاي سياسي بوجود 
كنند تا تنفر و خشم خود را از اين رژيم اسالمي، نشان  آورد، استفاده مي مي

ژيم سياه هاي خود را براي مقابله با ر ها تاكتيك دهند. بر اين اساس آن
  گزينند.  اسالمي برمي

در حالي كه وظيفه روشنفكران چپ و دموكرات در خارج از كشور افشاي 
ي مردم ايران است.  ترفندهاي رژيم و فرياد صداي در گلو خفه شده

ي رياست جمهوري و افشاي غير  بنابراين تحريم انتخابات دهمين دوره
ي اكثريت مردم داخل ايران،  دموكراتيك و غيرقانوني بودن آن، نه وظيفه

  ترين وظايف ما  تبعيديان بوده است. بلكه، يكي از اصلي
هاي مبارزه خود با رژيم را انتخاب  پس اين حق مردم است كه شيوه 

كنند. به همين دليل تحريم يا  كنند. زيرا هزينه آن را نيز خود پرداخت مي
هاي مخالف رژيم شركت در انتخابات اكثريت مردم، حركتي است كه نيرو

  در خارج از كشور، در شرايطي نيستند كه بتوانند الگوي خوبي براي آن ها باشند.
 از طرفي، نبود هيچ تحرك و حضور سياسيِ نيروهاي چپ و دموكرات

غير از دو جريان سياسي در كُردستان  -خارج از كشور در داخل ايران
روهاي اصالح طلب باعث شده است كه ني -ايران: حزب دموكرات و كومله

درون و بيرون حكومت در داخل ايران رهبري و سازماندهي جنبش را در 
  دست بگيرند.

به نظر شما سازمان ها و افراد طرفدار سوسياليسم كه در  خارج از كشور 
هستند، توانايي اين را دارند كه به مردم ايران و به طرفداران سوسياليسم 

  د؟داخل ايران ، رهنمود سياسي بدهن
  

شما همراه با طرح سوال تان توضيحاتي داده ايد كه به باور من  :سنجري
خود جاي بحث دارند.  اما از آنجا كه از من خواسته ايد كوتاه پاسخ دهم 
به همين دليل به مسائل مختلفي كه توضيحات شما ايجاب مي كند، نمي 

طور پردازم،  هرچند قبل از پاسخ به سوال اصلي، ضروري است حداقل ب
نيروهاي "خالصه به دو نكته اشاره كنم : اوال در واقعيت و به باور من 

اصالح طلب درون و بيرون حكومت در داخل ايران رهبري و سازماندهي 
را در دست ندارند و اين بزرگترين اشتباهي است كه اين روز ها  "جنبش

خيلي ها مرتكب مي شوند. اين درست است كه اصالح طلبان حكومتي با 
همياري رسانه هاي امپرياليستي مي كوشند چنين جلوه دهند كه رهبري 
جنبش در دست آنهاست و حتي برخي موسوي را رهبر اين خيزش عظيم  

اعتراضات و مبارزات مردم ما، جا مي زنند اما واقعيت اين است كه 
اين نيرو ها و افراد هم حداكثر   خود به خودي و بدون رهبري است.

در چهارچوب ا مي دوند تا شايد بتوانند مبارزات آنها را بدنبال توده ه
ثانيا شما به اختالفات دروني هيئت حاكمه محدود و به هرز ببرند. 

بين آنچه مردم به طور خودبخودي در ايران انجام مي   شكل نادرستي
دهند و وظيفه اي كه نيروهاي چپ و دموكرات (چه در داخل يا خارج 

آنان دارند فاصله و تقابل ايجاد مي كنيد. بحث بر ايران باشند) در قبال 
(خط تأكيد از من است) نيست. "اكثريت مردم داخل ايراني  وظيفه"سر

مردم ستمديده ما يعني اكثريت آحاد جامعه، در شرايط فقدان يك رهبري 
از طرف  "وظيفه"مورد قبول خود در جامعه، بدون اين كه منتظر تعيين 

خودشان بر مبناي آگاهي خود عمل مي كنند. بر كسي يا نيروئي باشند، 
همين اساس بود كه آنها در ابتدا گرايشي به شركت در انتخابات فرمايشي 
را نداشته و وسيعاً  نسبت به آن بي اعتنا بودند. اما، بايد ديد كه نيروهاي 
سياسي چه نقشي در اين زمينه داشتند! در داخل، جناح هاي دروني 

هائي از اصالح طلبان حكومتي به عنوان يك نيروي  حكومت از جمله بخش
سياسي، سعي كردند روي مردم تأثير گذاشته و آنها را به پاي صندوق هاي 
رأي بكشانند. عكس اين كار را برخي از نيروهاي سياسي از جمله 
چريكهاي فدائي خلق كه معتقدند درسيستم انتخاباتي جمهوري اسالمي 

ر خارج انجام دادند و تا حدي كه مي راي مردم فاقد ارزش است، د
ترين  توانستند صدايشان را به مردم برسانند به آنها گفتند كه تحريم درست

برخورد به مضحكه انتخاباتي رژيم است، و تالش كردند تا مردم فريب 
تبليغات رياكارانه جمهوري اسالمي را نخورند. بنابراين نيروهاي سياسي با 

چه غير انقالبي) در واقعيت امر در جامعه نقش  هر ماهيتي (چه انقالبي،
ايفاء مي كنند. آيا بحث اين است كه نيروهاي سياسي در خارج حق چنين 

از جناح هاي  -كاري را نداشتند و فقط نيروهائي كه در داخل هستند

حق نظر دادن در مورد مسايل مردم  - حكومتي گرفته تا هر نيروي ديگري
هاي مبارزه خود  اين حق مردم است كه شيوه"ماً ايران را دارند؟ چرا؟ مسل
ولي نيروهاي سياسي هم چه كسي بخواهد و يا  "با رژيم را انتخاب كنند

نخواهد در مورد همين موضوع نظر مي دهند و سعي مي كنند مردم نظر 
آنها را بپذيرند. مثالً به نظر من يك نيروي سياسي كه واقعاً طرفدار اكثريت 

توده هائي كه در مقابل وحشيگري نيروهاي نظامي از  مردم است از عمل
اين را حق مردم مي داند كه خود دفاع مي كنند، پشتيباني مي نمايد و 

اما، نيروهاي چنين شيوه مبارزه اي را با دشمنانش انتخاب مي كنند. 
سياسي ديگري هم هستند( چه در داخل و چه در خارج) كه چنين حقي 

در نتيجه آنها هم نظر خود را به مردم گفته  براي مردم قايل نيستند.
وحتماً هم  سعي مي كنند كه مردم نظر آنها را پذيرفته و بر مبناي آن به 

  دفاع از خود بر نخيزند و مثالً در مقابل گلوله، به سركوبگران خود گل بدهند.
به طور كلي، اين امر كه توده ها از چه سطح از آگاهي برخورد باشند و  

خودبخودي چه بكنند، نافي وظيفه اي نيست كه نيروهاي چپ و به طور 
 "اما در مورد سوال مشخص شما كه آيا  دموكرات در مقابل مردم دارند.

سازمان ها و افراد طرفدار سوسياليسم كه در  خارج از كشور هستند، 
توانايي اين را دارند كه به مردم ايران و به طرفداران سوسياليسم داخل 

بايد بگويم كه اين برمي گردد به اينكه  "هنمود سياسي بدهندايران، ر
چيست. نيروهاي سياسي در خارج از كشور  "رهنمود سياسي  "درك ما از

در مورد تعيين اين يا آن تاكتيك روز و كارهاي عملي مشخصي كه 
رهنمود دادن در مورد آنها مستلزم حضور در محل و شناخت عيني عوامل 

نبايد رهنمود بدهند، چون قادر به اين امر نيستند. اما گوناگون مي باشد، 
اين برخورد كه اين نيروها چون در خارج هستند اساساً حق دادن هيچ 

را ندارند بسيار انحرافي بوده و به معني بي وظيفه  "رهنمود سياسي"
كردن آنهاست. مثالً آيا نيروهاي سياسي در خارج از كشور حق دادن 

بات را ندارند؟ آيا محق نيستند خواستار آزادي همه رهنمود تحريم انتخا
زندانيان سياسي بشوند؟ آيا وقتي با تحليل از وضعيت جامعه و شرايط 

كه تأكيد بر ضرورت سياسي مشخص كنوني به اين نتيجه مي رسند 
سرنگوني جمهوري اسالمي، امروز براي جنبش از اهميت حياتي 

ود در ميان بگذارند؟ آيا اين نيروها ، نبايد آن را با مردم خبرخوردار است
چون در خارج از كشور به سر مي برند، حق دادن رهنمود سياسي در 
چنين اشكال كلي را هم ندارند و چنين حقي را تنها و تنها بايد براي 
نيروهاي سياسي اي قايل شد كه در داخل ايران هستند؟ و مثالً در شرايط 

ها دانست كه با همه وجود  "سبز"حق كنوني بايد رهنمود سياسي دادن را 
از راديكاليزه شدن جنبش جلوگيري مي كنند؟ همانطور كه اشاره كردم، 

  اين يك برخورد انحرافي است.
اگر اين درست است كه از خارج از كشور نمي شود براي مثال  اشكال  

طرفداران "مشخص تشكل كارگران و يا فالن اقدام عملي مشخص 
ل كشور را تعيين نمود، اين نيز نادرست است كه در داخ "سوسياليسم

را بطور كلي  "رهنمود سياسي"بخواهيم به خاطر شرايط تبعيد حق دادن 
از سازمانهاي سياسي سلب نموده و از انتقال تجارب مبارزاتي آنها به مردم 
جلوگيري و به اين وسيله آنها را عمال بي وظيفه نمائيم. به هر حال اين 

د در جامعيت خود طرح شود نيازمند  بيشتر نوشتن است بحث اگر بخواه
  اما  چون قرار بر كوتاه نويسي است بحث را در همين جا تمام مي كنم.    

سئوال آخرم اين است كه با مصاحبه احمدي نژاد و  :آرش
و  هاي موسوي و كروبي و سخنراني رفسنجاني در نماز جمعه،  گيري موضع

اي و موسوي و خاتمي، ارزيابي شما از  هموضع گيري دوباره خامنسپس 
انداز جنبش  مردم ايران  شكاف بوجودآمده در درون حاكميت و چشم

  چيست؟
 
برده برخي از چهره هاي جمهوري اسالمي نام از در اين سوال  :سنجري   

بدون رجوع داده شده پاسخ دهنده به مواضع و سخنان آنها  شده و سپس
ها و موضع گيري هاي  دام قسمت از حرفك كه منظورشود اينكه اشاره 

اين امر بناگزير كار پاسخ را با حدس و گمان مواجه مي  هرچند آنهاست.
مستقيما مي  كند، ولي از آنجا كه قصد چون و چرا در خود سوال را ندارم

را چگونه  "شكاف بوجود آمده در درون حاكميت"روم سر اين بحث كه 
  دارم. "م انداز جنبش مردم ايران چش"اي از  مي بينم و چه ارزيابي
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شكي نيست كه تضاد هاي دروني طبقه حاكمه شديدا اوج گرفته است. 
قبل از انتخابات و در جريان مناظره هاي تلويزيوني شاهد افشاگريهاي 

ديگر بوديم و بعد از انتخابات و م از ه دسته بنديهاي مختلف حاكميت
در اعالم به  "ولي فقيه"دستپاچگي دسته احمدي نژاد و  و تقلب بزرگ دار

بقيه كانديداها زير بار اين امر نرفته و ديديم كه  اصطالح پيروزي او، ما باز
در شرايط رشد موسوي و كروبي از تقلب در انتخابات سخن گفته و حتي 

با اعالم نتايج انتخابات و انتخابات شدند.  "ابطال"خواستار  جنبش مردم،
دارو دسته ا به بهانه اعتراض به تقلب در انتخابات، ريختن مردم به خيابانه

موسوي و كروبي را سياستهاي سركوبگرانه خود، احمدي نژاد جهت توجيه 
وابستگان جبهه تعدادي از  كرده ومتهم  "انقالب مخملي"به راه انداختن  

را دستگير و حتي مشاركت اسالمي و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
مجبور به حضور در شو هاي بي ارزش و نخ نما شده برخي از آنها را 
عليرغم شاهد بوديم كه بعد از خيزش بزرگ مردم هم تلويزيوني كردند. 

خرداد باز هم خاتمي از  22تاكيد خامنه اي مبني بر صحت انتخابات 
كار به آنجا كشيده كه روزنامه كيهان گفت و ضرورت رفراندم سخن 

ي (كه مي كوشند بر موج وي و كروبشريعتمداري خواهان محاكمه موس
به اعتراضات مردمي سوار شده و از اين طريق خط خود را پيش ببرند) 

  . داخير ش "اغتشاشات "مثابه مسببين 
رشد تضاد هاي دروني طبقه حاكمه دقيقا انعكاسي از همه اين رويدادها 

  .مي باشد
مي واقعيت اين است كه قدمت تضاد هاي درون حاكميت جمهوري اسال

سال گذشته روزي نبوده كه  30با عمر ننگين اين رژيم همسان است و در 
ما شاهد در گيريهاي جناح هاي دروني اين رژيم نبوده باشيم .از دعواي 
بهشتي و بازرگان تا اختالفات حزب جمهور اسالمي با بني صدر، دعوا هاي 
 خط امام با حجتيه وبعد ها هم بر كناري منتظري كه رسما جانشين

خميني تلقي مي شد. خالصه در اين سالها روزي نبوده كه باالئيها به هم 
دندان نشان ندهند و همديگر را جهت حفظ نظام حابرانه موجود و منافع 
دارو دسته خود آماج ضربات گاه مرگبار قرار ندهند. در سالهاي اخير هم 

 "راياناصول گ"با  "اصالح طلبان"اين اختالفات عمدتاً در دعواهاي بين 
وامروز بطور مشخص در دعواي احمدي نژاد با موسوي انعكاس عمومي 

يافته است. اما به باور من امروز، مسئله مبرم نه پذيرش صرف وجود اين  
تضاد ها و يا حتي تائيد شدت گيري آنها بلكه درك جايگاه واقعي آنها در 

سفانه سير مبارزات مردم ماست. تجربه گذشته حاكي از آن است كه متا
درك نادرستي از چگونگي استفاده از اختالفات دروني رژيم جهت گسترش 
جنبش مردم، در ميان نيروهاي سياسي ايران وجود دارد. برخي از نيروها 
به جاي استفاده از اين اختالفات و تشديد آنها به دنباله روي از يك جناح 

يم كه كساني و تقويت آن در مقابل ديگري مي پرداختند و امروز هم شاهد
دم مي زدند و چنان از ضرورت جدائي دين  "سكوالريسم"كه تا ديروز از 

از دولت سخن مي گفتند كه خيلي ها باورشان شده بود كه اينها ديگر 
فريب جناح هاي مذهبي را نخواهند خورد، امروز يكباره به زير پرچم سبز 

شرايطي كه  اسالمي موسوي رفته اند. بنابراين مسئله اين است كه در 
اصالح طلبان حكومتي مي كوشند انرژي انقالبي مردم ما را در چهارچوب 
تضاد هاي دروني طبقه حاكمه محصور كرده و به هرز دهند، در شرايطي 
كه تبليغات اصالح طلبان بطور واقعي عده اي را فريب داده و به دنباله 

نه استفاده از اسالمي  واداشته و عده اي باز به بها "بيرق سبز"روي از 
اختالفات اردوي دشمن به رقاصي در بساط اصالح طلبان حكومتي 
پرداخته و در اين زمينه تا آنجا پيش رفته اند كه حتي از سر داده شدن 

در خارج از كشور جلوگيري مي كنند،  "مرگ بر جمهوري اسالمي"شعار 
دارو  در چنين شرايطي آنچه اهميت دارد نشان دادن اين امر است كه همه

دسته هاي جمهوري اسالمي عليرغم هر اختالفاتي كه با هم دارند  
دشمنان غدار مردم ما بوده و دستانشان تا مرفق به خون كمونيستها و 

هيچ يك  نه مي توانند و نه مي آزاديخواهان  اين مملكت آغشته است و 
كه گامي در جهت تحقق مطالبات مردم بردارند. در اين فرصت به  خواهند

جاي پرداختن به دالئل اقتصادي  و سياسي اختالفات جناح هاي دروني 
جمهوري اسالمي كه در جاي خود البته بايد به آن ها پرداخت، مايلم بر 
اين امر تاكيد كنم كه همه دارو دسته هاي جمهوري اسالمي از دارو دسته 
 احمدي نژاد گرفته تا خاتمي و كروبي و موسوي جز در راه حفظ و تحكيم

پايه هاي سلطه جابرانه ديكتاتوري حاكم حركت نمي كنند. مردم ما و به 
خصوص جوانان ما  نبايد فريب  ادا و اطوار هاي كروبي و موسوي را خورده 
و فكر كنند كه مخالفت آنها با زورگوئي هاي احمدي نژاد هويت 
دمكراتيكي براي آنها بوجود مي آورد. واقعيت اين است كه هدايت ارابه 

مهوري اسالمي كه رژيم حافظ نظام سرمايه داري وابسته ايران است، در ج
اختيار هر كس كه قرار گيرد جز اعمال ديكتاتوري و سركوب خواستها و 
مطالبات مردم  كاري نخواهد كرد. اگر جوانان ما احمدي نژاد را با گشت 

اش ديده و به حق از توهين و تحقيرات وي  "طرح امنيت اجتماعي"هاي 
از جمله آفتابه به گردن جوانان كشورانداختن  توسط مأموران وي بيزار و

و جنايات موسوي و كروبي را در  60ومتنفر گشته اند، نسلي هم كه  دهه 
پوست و گوشت خود لمس كرده است،  ن دهه  به عينه ديده و آنها را بآ

 سال رياست 8به همان اندازه از آنها نفرت دارد. از سوي ديگر تجربه 
جمهوري خاتمي به آشكاري ثابت نمود كه اصالح پذيري اين استبداد 
مذهبي  افسانه اي بيش نيست. تجربه نشان داده كه  اگر كسي براي 
آزادي و دمكراسي مبارزه مي كند و خواهان حكومت قانون و عدالت 
اجتماعي است راهي ندارد جز اينكه در راه نابودي جمهوري اسالمي با همه 

دسته بندي هاي دروني اش گام بر دارد.  خوشبختانه خيزش  جناح ها و
بزرگ مردم ما در خرداد ماه عليرغم همه تالشهاي اصالح طلبان حكومتي 
و غير حكومتي نشان داد كه مردم ما چه زود از اين دارو دسته عبور نموده 
و در مسير سرنگوني قطعي جمهوري اسالمي پيش مي روند.  اتفاقا چشم 

ت اوضاع كنوني در اين است كه عليرغم تالشهاي سازمان يافته انداز مثب
اصالح طلبان  حكومتي و حاميان امپرياليستشان كه مي خواهند جنبش 
مردم را بار ديگر وسيله گستردن بساط ديكتاتوري در بيرق سبز اسالمي 
كنند جوانان ما  در داخل كشور و جنبش انقالبي آنها در يافته اند كه تنها 

به آزادي دست خواهند يافت كه ديكتاتوري مذهبي حاكم را كنار  زماني
زده  و امكان برقراري رژيمي دمكراتيك را فراهم كنند. به باور من اگر 
جنبش مردم ما نخواهد وسيله تصفيه حسابهاي جناح هاي دروني 
جمهوري اسالمي شود بايد در راستاي  اين چشم انداز حركت نمايد.  و 

رويدادها نگاه مي كنم دالئل متعددي براي اميد وار بودن وقتيكه به سير 
  در مقابل خود مي بينم. 

* 

http://dialogt.de/



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١١٢  103 ي آرش شماره

  صيد حالل 

                              

  شمس لنگرودي                           

  ا آقا سلطانبراي دخترم ند                      

   

  دخترم

  سنت شان بود

  زنده به گورت كنند

  تو كشته شدي

  ملتي زنده به گور مي شود.

   

  ببين كه چه آرام سر بر بالش مي گذارد

  او كه پول مرگ تو را گرفته

  شام حالل مي خورد.

   

  تو فقط ايستاد ه بودي

  و خوشدالنه نگاه مي كردي

  كه به خانه ات بر گردي

  ك خود را نخواهي ديد دخترماما ديگر اتاق كوچ

  و خيل خيال هاي خوش آينده

  بر در و ديوارش پرپر مي زنند.

   

  تو مثل مرغ حاللي به دام افتادي

  مرغي حيران

  كه مضطربانه چهره ي صيادش را جستجو مي كند

  تو به دام افتادي

  همچون خوشه ي انگوري 

  كه لگدكوب شد

  و بدل به شراب حرام مي شود.

   

  انكيانند اين

  پنهان بر پنجره ها، بام ها

  كيانند اينان در تاريكي

  كه با صداي پرنده ي خانگي

  پارس مي كنند.

   

  كشتندت دخترم

  كشتندت

  تا يك تن كم شود

  اما تو چگونه اين همه تكثير مي شوي.

   

  آه نداي عزيز من

  گل سرخي كه بر گلوي تو روييده بود

  باز شد

  گسترده شد

  م گلبرگ هايش فرو پوشانيدو نقشه ي ايران را در ترن

  و ايناني كه ندا داده اند

  بلبالنند                        

  ميليون ها تن كه گرد گلي نشسته

  و نام تو را مي خوانند.                               

  يعني ممكن است صداشان را كه براي تو آواز مي خوانند نشنوي

  وزي خود را هم نشنوييعني پنجره ات را بستند كه صداي پير

  ببين كه چه آرام سر بر بالش مي گذارد

  او كه صيد حالل مي خورد.

* 

 گور خود را مي كنيد!
  

با اميد به عوض  جمهور اولش مردم راضي بودند به عوض شدن رئيس
  شدن شرايط رفتيم رإي داديم

تر رهبر, مردم خيلي محترمانه  بعد از تقلب عجوالنه و تبريك عجوالنه
راضي بوديم, رهبر  ما قبول نداريم, آرا بايد بازشماري بشود. هنوز گفتند

 باشد, تشخيص مصلحت باشد. شواري نگهبان باشد, به جهنم! حتي آن
قانون اساسي كوفتي با هزار اشكال سرجاش باشد. فقط احمدي نژاد 

  ...نباشد
صندوق ها بوديم خبر داشتيم حدودا هر كس چند راي  خودمان سر 

كرديم. هر جا مي رفتيم احمدي نژاد  اعتراض كرديم. تجمع آورده, پس
خاشاك و كثافت  هم همانجا تجمع مي گذاشت. با وقاحت ما را خس و

 .خطاب كرد
گفته شهردار سه ميليون نفر در  تجمع ها ادامه پيداكرد. اين بار به

كلمه توهين  راهپيمايي مسالمت آميز در تهران شركت كردند . بدون يك
ودشان باورشان نمي شد و باچشم هاي گشاد به اين منظره نگاه و فحش. خ

  ...شان تاب نياورد و تيراندازي كرد كردند. آخرش يكي مي
شد.  معترض اوباش و اغتشاش گر گفته مي در تلويزيون مرتب به مردم

دهنشان بيرون آمد گفتند  تحليل گراني آمدند و هر چه مزخرف و دروغ از
 .شيدند. عصباني تر شديمو برايمان خط و نشان ك

اس ام اس و ياهو و فيس بوك و... به رويمان بستند روي  موبايل و
 .پارازيرت انداختند. متحد تر شديم تلويزيون هاي ماهواره اي

ها را فرياد زديم. و  شب ها روي پشت بام دروغ گويي و ديكتاتوري اين
به  جور شانمجبور شديم(علي رغم الييك بودن بعضي هايمان) از ظلم و 

خدايي كه ادعا داشتند مي پرستندش و از او مي ترسيدند پناه ببريم و اهللا 
  ...بگوييم اكبر

لگد از ماشين به  چون در زندان ديگر جايي نداشتند با شان زدند وباتوم 
  .پايين پرتشان كردند

چشم ها همه از گاز  .نكردند به زن حامله و پيرزن و پيرمرد هم رحم 
  .بود اشك آور سرخ

باز گذاشتن درهاي خانه به روي  بهترين صحنه ها همكاري مردم و 
ايران, ندا در فيلم بود  بدترين صحنه ديدن پيكر دختر زيباي معترضين و

  ...كه اشك به چشمان همه مان آورد
ديگر داشت. شعار مرگ بر ديكتاتور شدت بيشتري  امشب اهللا اكبرها سوز 

رهبر هم اضافه كرده بودند... و ندا  بر مرگ برداشت. خيلي ها بعد از اهللا اك
  ...جان, ندا جان راهت ادامه دارد

فقط به عوض شدن رئيس جمهور راضي نيستند. ديگر رهبر و  ديگر مردم 
همه احساس انزجار و نفرت داريم از  .خواهند بقيه بااليي ها را نمي

 .مي ريزد حكومتي كه به روي مردم پاك كشور گلوله
 »ماست ينان هراسشان ز يگانگيا« مانيم. چون ا هم ميتا آخرش ب

 وبالگ زيتونبر گرفنه از 

* 
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 گفت و گوي آرش با عباس هاشمي
  

  شما جزو كدام گرايش بوديد؟ شركت در انتخابات يا تحريم؟ چرا؟ :آرش
  

ام، اما قطعاً از  گيري نكرده من گرچه به طور علني موضع :عباس هاشمي
جمهوري «يش اينست كه در »چرا«شوم.  ب ميمحسو» ها تحريمي«تبار 

دهيم،  انتخابات معني ندارد. و دوم اين كه اصوالٌ وقتي رأي مي» اسالمي
يعني اعتماد داريم به رژيم حاكم. در اين انتخابات، برغم بحران بي 

اي كه آفريد و به سادگي هم تمام نخواهد شد، اصوليت اين بي  سابقه
كار ما تبعيديان و روشنفكراني كه در خارج از اعتمادي كامالً تأييد شد و 

ها نيست. من  كشور هستيم، چيزي فراتر از روشنگري و دفاع از اصوليت
به پا كرد، بر اصولي بودن تحريم پافشاري » انتخابات«برغم توفاني كه 

است. » انتخابات«كنم كه اين توفان محصول بالواسطه  كنم و فكر نمي مي
بس مختلف و پيچيده مايه گرفته است و در اين توفان از عواملي 

بر اثر تقلبي بزرگ و رسوا، بيرون ريخت. اين مجموعه ي » انتخابات«
گوييم كه عبارت است از  مردم مي مطالبات اساسيعوامل را اصطالحاً 

  و عدالت اجتماعي. آزادي
ها و نيروهايي كه در انتخابات شركت كردند (البته در  برخي از گروه آرش:
هاي اصلي  ل كشور)، معتقدند كه دعواي قدرت در درون جناحداخ

رو به افزايش  -در اثر بحران سياسي اقتصادي موجود در جامعه -حاكميت 
 -داد كه جناح نظامي بود و روند پيش سياسيِ پيش از انتخابات، نشان مي

امنيتيِ حاكم، با تقلب هم شده، دوباره پيروز خواهد شد. بر اين اساس 
ي حذف احمدي نژاد،  ودند با ترغيب مردم به انتخابات، به بهانهمعتقد ب

گران استفاده كرد، تا به مطالبات  توان از شكاف موجود بين حكومت مي
دموكراسي و جدايي دين از دولت، و در  - اصلي جامعه كه همانا آزادي 

نهايت براندازي جمهوري اسالمي است، دامن زد. اينان حركت اعتراضيِ 
دانند.  اي بعد از انتخابات را گواهي بر درستي تاكتيك خود مي ودهجنبش ت

  نظر شما چيست؟ 
  

اند، آيا دو  كه چنين پيش بيني كرده» ها و افراد برخي گروه«اين   هاشمي:
خواهند به  اند؟ يعني آيا با موسوي مي قدم بعدي را هم پيش بيني كرده

  برسند؟!» مطالبات اصلي«
سال گذشته در  25تا  20هاي جديد را كه حتا در من به ميدان آمدن نيرو

كردند، عمدتاً يك كنش خودانگيخته ارزيابي  اين بازي انتخابات شركت نمي
واليت «و » احمدي نژاد«كنم. كنشي كه واقعاً قصدش تو دهني زدن به  مي
بود. تقلب گوبلزيِ واليت فقيه اما، جوابي بود تا مردم شوخي خود را » فقيه

د. مردم اما يكّه خوردند و به غرورشان لطمه خورد، اعتراض ادامه ندهن
تر اعتراض كردند و ادامه  كردند؛ رژيم چنگ و دندان درآورد؛ مردم مصمم

و جانوران لباس شخصي پوش به جان مردم حمله بردند و » پليس«دادند. 
  بسياري را بخون كشيدند!

ايم.  به چشم ديده ي ما كم و بيش سناريوي تلخ و شيرين انتخابات را همه
هاي  خيزد و علم و كتل اما سئوال اصلي اين است كه وقتي جنبشي برمي

» مطالبات اصلي«ي كساني كه به فكر  محدود خودش را دارد، مداخله
  جنبش هستند چگونه بايد باشد؟!

با گوشت و پوست و سرانجام با خون  57ما اين تجربه را در انقالب 
ردم و انقالبي اجتماعي، لمس كرديم. دچار م» مطالبات اصلي«طرفداران 

از ما، آخوندي را كه جلودار » ها برخي گروه«فراموشي نشويم! آن زمان هم 
تر به  نشاندند و از پايين شعارهاي راديكال ها مي داد، بر شانه بود و شعار مي
، مادام ها مداخله شد. اما اين نوع كردند و گاهي هم عملي مي او منتقل مي

گذارد. من گرچه به  ه در نيروي اجتماعي ندارد، تأثير چنداني نميكه ريش
بايست در مورد چگونگي  عنوان كسي كه از دور دستي برآتش دارد نمي

اظهار نظر كنم، اما متأسفانه  -ها و جزئيات بويژه در نوع تاكتيك -مداخله
خي بر«، اين  شود. يك طرف بينيم به نوعي سناريوي قيام دارد تكرار مي مي

گوئيد. يك طرف ديگر هم كساني كه خود را  هستند كه شما مي» ها گروه
هاشان در خارج از كشور مشغول  دانند. گرچه خيلي مي» صاحبان جنبش«

اند كه  هاي جلوي دانشگاه دوره ديدن هستند، اما انگار همان حزب اللهي
  اند! كت و شلوار و كراوات پوشيده

است! ايشان در يكي » مسعود بهنود«ها  نتعجب نكنيد اگر بگويم يكي از اي
از نوشتارهايش در مورد اين جنبش سبز، كه البته ايشان هم از صاحبان 

آيند، نوشته بود: در خود اين جنبش به كساني كه  آن به حساب مي
دادند حالي كردند كه  ست] مي شعارهاي انحرافي [منظورش سرنگوني

توانم  واكنش، ديگر چه مي كسي كه رأي نداده حق نظر نداره!* من در
شوند؟! از  اللهي مي طور حزب بمزدان فكل كراواتي اين بگويم وقتي كه قلم

اند كه به طرفداران سرنگوني رژيم حمله  جنابان كم نبوده اين دست عالي
  اند! برده و فحش و ناسزا گفته

هاي انقالبي كه زمين خودشان را شخم  ست براي چپ اين واقعيت هشداري
دارِ وابسته به صاحبان قدرت  هاي علم و كتل شان در جنبش و شركت بزنند

ها باشد نه اين كه  بايست روشنگرانه و در افشاء محدوديت سياسي آتي، مي
به سياهي لشكر اين و آن بدل شوند! ما بايد لشكر خودمان را بسازيم كه 

  ضامن پيروزي جنبش همگاني است. 
يكي از اين دوستان در ايران  اگر امكان داشته باشد كه با آرش:

اي كنم، حتماً نظرشان را خواهم پرسيد: كه آيا به موسوي دلبسته  مصاحبه
شان  ولي به باور من چنين نبوده است. كساني كه ارزيابي  اند يا نه؟! بوده

اين بوده كه احمدي نژاد انتخاب خواهد شد، حتماً قصدشان از شركت در 
رأي دادن به اين يا آن كانديدا، بلكه تأثيرگذاري  كارزار انتخاباتي، نه لزوماً

البته در حد توانايي و ظرفيت نيروهاي  -اي بر سمت و سوي جنبش توده
بوده است. چنان كه شاهد بوديم، اين موسوي  -شركت كننده در  جنبش

كرد نه جنبش به دنبال او.  بود كه قدم به قدم به دنبال جنبش حركت مي
بوط بود، همان روزهاي اول به سازش كشيده اگر به خود موسوي مر

 شد.  حركت رو به جلوي شعارها نيز باز گواهي بر اين مدعاست. مي
 -به نظر شما، زماني كه نيروهاي چپ و طرفداران آزادي و عدالت اجتماعي

اي را ندارند،  توانايي رهبري و سازماندهي جنبش توده -به هر دليلي
  اي چگونه بايد باشد؟ هاي توده ششان در اين جنب عملي  ي وظيفه

  
اند يا  ها دنبال موسوي رفته ايد. من نگفتم آن حرف مرا بد فهميده هاشمي:

ست »موسوي«اش دست  گويم جنبشي كه رهبري به او توهم دارند. من مي
مردم كاري ندارد. خُب تكليف اين تناقض چه » مطالبات اصلي«اساساً به 

آيد كه اگر موسوي پس زد،  نطقي پيش ميجا اين سئوال م شود؟ در اين مي
سازش كرد، يا فرار كرد و از اين جنبش جدا شد و جنبش راديكاليزه شد و 

ي اين جنبش چه  براي آتيه» ها برخي از گروه«يا به شدت سركوب شد، 
تر و كدام شق  اند؟! از اين حاالت كدام يك واقعي پيش بيني كرده

  تر است؟ محتمل

تر آن آمادگي  ا يك قسمت قضيه است. قسمت مهمه تازه اين دلواپسي
مردم است. چيزي كه » مطالبات اصلي«هاي طرفدار تحوالت مهم و  گروه

زماني كه نيروهاي چپ «ايد:  ي سئوالتان بدين صورت پرسيده شما در ادامه
و طرفداران آزادي و عدالت اجتماعي به هر دليلي توانايي رهبري و 

شان در اين  ي عملي ا ندارند، وظيفهاي ر سازماندهي جنبش توده
  »اي چگونه بايد باشد؟! هاي توده جنبش

شان يافتن  اگر توانايي رهبري و سازماندهي جنبش را ندارند، اولين وظيفه
گيرد. اين توانايي در  ست. اين توانايي البته خارج از ما شكل مي اين توانايي

د و در بستر اين جنبش گير ايِ گوناگون نضج مي هاي كارگري و توده تشكل
شود. من اطالع درستي ندارم ولي اگر ظرف اين  ها ساخته و تنومند مي

اي هم نخواهد بود. اگر چيزهايي  سال چيزي گرد نيامده باشد، توانايي سي
شوند و  خورند و ساخته مي ها محك مي شكل گرفته باشد، در اين جنبش

  .رهبران واقعي جنبش از دل آن بيرون خواهند آمد
چنان كه در برآمد  بايد حواسمان جمع باشد: اين جنبش هاي عظيم هم

هاي دشمن را از كار بياندازند، اگر فاقد  توانند توپ و تانك خويش مي
سازماندهي و آمادگي عملي و هوشياري الزم باشند به خودشان بيش از 

شوند كه طرف مقابل با  زنند. يعني عمالً وارد جنگي مي دشمن لطمه مي
كند. و در صورتي كه  ها مقابله مي كانات و با شقاوت تمام با آنام
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كند تا دوباره سربلند  اش  چنان سركوب كند مي جنبش فروكش كند،سعي
ي انقالب بهمن اشاره كردم. در انقالب  نكند! به همين خاطر من به تجربه

بهمن گرچه كارگران نفت كمر رژيم شاه را شكستند، اما طبقه كارگر 
مداخله سياسي در امور را نداشت. چرا كه متشكل و آگاه نبود.  آمادگي
اش هم دچار گيجي و سردرگمي بودند و يا فرصت »نمايندگان«عموم 

  طلبانه به دنبال خميني!
» ي نماينده«كشان ما نه  خوشبختانه امروزه ديگر كارگران و زحمت

) 57جربه (ي هست. اين ت»نمايندگان«چناني دارند و نه نيازي به چنين  آن
و خودگرداني » دموكراسي مستقيم«ي  به قيمت بسيار سنگيني مسئله

ي دموكراتيك در  ترين شيوه ترين و مطمئن مردمي را به عنوان عملي
كنم كار اصلي روشنفكران انقالبي،  معرض ديد قرار داده است. فكر مي

  ست. هاي سنتي انتقال اين تجربه و توضيح داليل شكست شيوه
نه «اهند به چيزي از شعارهاي گذشته بياويزند، آن اينست: خو اگر مي

و البته اين بشدت مورد مخالفت عناصري قرار ». شيخ، نه شاه، نه قهرمان
دانند و طرفدار  اين جنبش مي» صاحبان«خواهد گرفت كه خود را 

  شان.»امام راحل«هستند مثل » وحدت كلمه«
ها  برخي گروه"اين «تيد سئوال من ناظر بر پرسش شما بود كه گف آرش: 

به ». برسند؟! "مطالبات اصلي"خواهند به  .... يعني با موسوي مي "و افراد
كنم، هيچ توهمي  كه من به آن اشاره مي ها افراد و گروهنظر من نه! اين 

توان به مطالبات اصلي رسيد. ولي معتقد هستند  نداشتند كه با موسوي مي
أثير گذاري نخواهند داشت. براي تا در كنار مردم نباشند، امكان ت

توان در تئوري چيزي  كنند، نمي سازماندهي مردمي كه مثل ما فكر نمي
گفت و در عمل چيز ديگري را به نمايش گذاشت. در مصاحبه تلويزيوني 

دو روز قبل از انتخابات، وقتي در جلوي  -ان ان. خبرنگار سي. -خانم امانپور
كند كه: به نظر  داد زيادي جوان سئوال ميتظاهرات طرفداران موسوي از تع

براي ما فرقي "شما چه كسي انتخاب خواهد شد؟ پاسخ مي شنيد كه 
كند هر چند به احتمال زياد احمدي نژاد را رئيس جمهور خواهند  نمي

كرد! ولي ما آمده ايم تا از اين فرصت استفاده كنيم و مخالفت خودمان را 
  "با اين حكومت، نشان بدهيم.

ضمن به درستي شاهد بوديم كه بعد از انتخابات اين مردم بودند كه  در
طور كه خود شما  موسوي و كروبي را به دنبال خود كشيدند. و اما، همان

  خورند. ها محك مي ست كه تئوري اشاره كرديد، در پراتيك اجتماعي
به نظر شما به رغم تمام سركوبي كه تا به حال توسط حكومت عليه  

هاي اخير صورت  دانشجويي، معلمان، زنان و كارگران طي سالهاي  جنبش
  و سازماندهي نوين نيست؟  گرفته است، آيا نشاني از بلوغ سياسي

  
با » ها برخي گروه«گويم اين  باز هم عطف به اشتباه شد! من نمي :هاشمي

شان را ادامه دهند، يا توهمي به او دارند. مسئله  خواهند راه موسوي مي
ها  است كه با چه فكر و نيروئي و چگونه بايد در اين جنبش اساسي اين

اش به شماره افتاده و تابِ اين  شركت كرد؟ روشن است كه موسوي نفس
راه را ندارد. من پيش از آن كه به اين سئوال اساسي بپردازم به سئوال شما 

  دهم. جواب مي» بلوغ سياسي و سازماندهي نوين«مبني بر 
متانت، خونسردي و تسلط بر خويشتن بدانيم، آري اين بلوغ سياسي را اگر 

اللهيِ مهاجم  هايي كه يك حزب كامالً محسوس است من در يكي از فيلم
ي انبوه مردم دستگير شده بود و موتورش را به آتش كشيدند،  در محاصره

ي صدر برخورد كردند. اين زيبا و  ديدم چقدر مردم با انسانيت و سعه
از نظر من يعني مردم » لوغ سياسي و سازماندهي نوينب«شگفت است، اما 

هاي سياسيِ روشني رسيده باشند و بالطبع به دقت آن را در  بندي به جمع
بندي  سازماندهي خود به كار گيرند. من هنوز مطمئن نيستم كه اين جمع

  جنبش باشيم.  سازماندهي نوينِحاصل شده باشد و ما شاهد 
ها و شعارهاي  خورد روش به چشم ميچه كه بيشتر از هر چيز  آن

ست. در حالي كه اين جنبش هر چه بال ديده از مذهب و رژيم  مذهبي
مذهبي ديده است. بنابراين بدون آن كه الزاماً غير مذهبي باشد اين 

واين كه  جدايي دين از دولتباشد. يعني طرفدار الئيك جنبش بايد 
ست. يعني منطقاً با  نيتر از آن خودگردا مهمست خصوصي! و  دين امري

ايم و در دنيا تجربه شده است، ديگر  اين تجاربي كه ما از سرگذرانده
اي متعلق به گذشته است. ما  مسئله» رهبري سنتي«و يا » قيم«، »منجي«

و خودگرداني رو كنيم. اما تمام تالش » دموكراسيِ مستقيم«مجبوريم به 
كه آن را در چهارچوب  گردانندگان و رهبران رسمي اين جنبش اين است

  هدايت كنند. - و بدون خطر» اصالح طلبانه« - مورد نظر خود 
گرديم كه در چنين شرايطي چگونه  بنابراين به سئوال اصلي بر مي

  توان داشت؟! اي مي مداخله
اند. اما پيش از اين  البته داخل و خارج به لحاظ عملي و تاكتيكي متفاوت

خواهيم در  ل تحول است. آيا ما ميجنبه، مسئله اصلي نگاه ما به ك
چارچوب جمهوري اسالمي اصالحاتي صورت بگيرد و بين بد و بدتر 

طور كلي  خواهيم كل رژيم از بيخ دگرگون شود؟ به انتخاب كنيم يا مي
توان اين جنبش را فقط  هاي چپ انقالبي روشن است. اما مي پاسخِ گرايش

يروهاي خواهان تحوالت عميق با شعارهاي راديكال به مقصد رساند؟ آيا ن
انجام آن را دارند؟! به نظر من  آمادگيهستند و حاضر  در اين جنبش

تواند  تنها مي» جنبش سبز«بدون اين دو شرط، مشاركت و همراهي با 
بايست در اين جنبش  كمك به رهبري رسمي آن بكند. اما در هر حال مي

كه خواست عموم ( حداقلي را االمكان، شعاري حضور فعال داشت و حتي
مردم ايران (نه رهبري رسمي اين جنبش) است يعني الئيسيته و ضرورت 

  فرياد كرد.» جدايي دين از دولت«
و پادوهاشان مانع از طرح » صاحبان جنبش«متأسفانه ديده شده است كه 

ي مردم را  توان توده شوند. اما با تاكتيك توضيح صبورانه مي اين شعارها مي
 ي خود و مصالح دول رهبريِ پيش ساخته كه منافع ويژهاز اهداف اين 

ي منافع واقعي  را مد نظر دارد، آگاه ساخت و آنان را به مطالبه خارجي
هاي  كش (و خواست اساسي جنبش هاي زحمت خود كه منفعت كل توده

  ترغيب كرد. كارگري، زنان، دانشجويان...) است
شود و  مي ارج از كشورگويم بيشتر شامل خ چه كه من مي ست آن بديهي

ي عملي  توانم در آن مداخله داخل مالحظات خودش را دارد كه من نمي
  و ’ينيسح شور‘ كنم و آن پرهيِز از ي مهمي اشاره مي بكنم. تنها به نكته

  هشياري مطلق امنيتي است! 
با شنيدن آخرين سخنراني احمدي نژاد و اطالعات و شناختي كه تا  آرش:

انداز آتي اين جنبش را چگونه ارزيابي  ) داريد، چشم7/7/2009به امروز (
 كنيد؟ مي
  

هاي بحراني و  پيش بيني و حدس و گمانه زني بويژه در دوران هاشمي:
ست، كار بس دشواري است.  باالخص در جوامع ديكتاتوري كه آتشفشاني

چنين  العاده سريع، و هم هاي فوق اما به يمن سيستم اينترنت و رسانه
ي رژيم باز شده، دسترسي به اطالعات و پيگيري »باال«كه در شكافي 

آسان است. بنابراين به جز برخي اطالعات  لنسبه رويدادهاي سياسي، با
مداران  و با توافق عموميِ سياست» پشت پرده«سري و مهم كه در 

ترين  هاي محتمل شود، بسياري از اطالعات موجود نشانه نگهداري مي
  كنند. روندها را ترسيم مي

جا خوانده، ديده و يا  جا و آن ي اطالعات و اخباري كه اين من از مجموعه
 ست كنم، اين برآمدي كه پس از انتخابات رخ داد برآمدي ام فكر مي شنيده

كه آغاز شده باشد  انگيزهو دليل  گويم مهم، چون به هر بس مهم. چرا مي
بلكه باعث شكست به جايي رسيد كه نه تنها سكوت نسبيِ عمومي را 

ي  از زرادخانه نيميشد. وقتي ترس بريزد  زائل كردن ترس عمومي نيز
ست. چون در  ي مهمي دشمن محو و نابود شده است. و اين نيمه، نيمه

ها هم از  يابد، توپ و تانك هاي بعدي كه جنبش ادامه و گسترش مي قدم
اي  شود عده هايي آغاز مي ، مثل هميشه تا چنين جنبشاماافتند.  كار مي
هاي تنگ  كوشند آن را در چارچوب شوند و مي طلب بر آن سوار مي فرصت

خويش نگهدارند و آن را به سمت منافع حقير و محدود بكشانند. 
طلبانِ كه هنوز چشم از قدرت دولتي اسالمي برنداشته و استراتژي  اصالح

د كه با دو ترين نيروي متشكلي هستن ي رژيم را در سر دارند، اصلي استحاله
ي خويش  المللي) اين جنبش را در سيطره امكان مهم (داخلي و بين

المللي  اند. گرايشات ديگري كه اقبال اين جريان را در سطح بين گرفته
ي آن اميدوارند، خود را شريك آن دانسته و با آن  لمس كرده و به آينده

 اند. وارد نوعي ائتالف سياسي شده
نست كه اقبال اين جريان، عالوه بر اهدافي كه دنبال پيش از اين اما، بايد دا

ست كه در بخشي از رژيم اسالمي  كند، اساساً مربوط به امكاناتي مي
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ي آن شده و اين جريان  مثل سپاه پاسداران و نهادهاي دولتي پشتوانه
شكست خورده را سرپا نگهداشته است. و پشتيباني مادي و معنوي دول 

  دير باز) به همين دليل بوده است. امپرياليستي از آن (از
دست » انقالب مخملين«به عبارتي، جريان اصالح طلب داخلي و گرايش 

جا كه  در دست هم داده از هر فرصتي استفاده كرده و جنبش را تا آن
كنند. اكنون  مي» رهبري«توانند مطابق ميل و اهداف خود تعريف و  مي
اصر اسالميِ اصالح طلبي كه از حد عن المللي بين -ائتالف داخلي اين

پس از شكست جريان خاتمي به خارج آمدند تا خود را زير چتر حمايت 
المللي بازسازي كنند بسيار فراتر رفته است و چندين گرايش غير  بين

مذهبي و سكوالرِ فرصت طلب به آن پيوسته و مدام در حال مذاكره و 
  هاي بيشتري هستند. نزديكي
ر خارج از كشور) جريانات چپِ انقالبي مورد پسند جا كه (الاقل د از آن

نيستند و همچنين آمادگي چنداني براي مداخله در اين جنبش را ندارند، 
كند و در معامالت بين  اين ائتالف در خارج از كشور وزن سنگيني پيدا مي

  المللي نقش خواهد يافت.
پيش رهبري «تواند محاسبات و معامالت  چه كه در اين روند مي آن

را بر هم بزند، آگاهي جنبش داخل از اين روند و مقاصد و عناصر » ساخته
اين ائتالف و اهداف آن است. به همين جهت اهميت حياتي دارد كه 
عناصر آگاه و متعهد كه دنبال منافع شخصي و سهمي در قدرت نيستند به 

ه يا ها و زدوبندهاي اين اپوزيسيون دست ساخت افشاگري از اهداف و برنامه
» دموكراسي مستقيم«(رهبري پيش ساخته) بپردازند و مردم را در جهت 

يا  شخصخواهد  كس كه مي (و پرهيز از عناصر فرصت طلب و هر آن
كند) ترغيب كنند. اگر چنين  جايگزين اشخاص حاكمرا  اشخاصي
بحث بعد از مرگ «اي صورت نگيرد، سناريوي انقالب بهمن كه با  مبارزه
شايد چو بيرون رود » ديو«تكرار خواهد شد و  شروع شد،» شاه

بگيرد. جنبش دموكراتيك امروز ما   اي همچون خميني جايش را»فرشته«
نيازي به قيم ندارد و مردم ما بايد خود بر سرنوشت خويش حاكم شوند و 

  ي آن هستند كه امور خود را به دست خويش بچرخانند. شايسته
يير برداشته نشده است و تغييري در ها براي تغ هنوز حتا نخستين گام

» رهبريِ از پيش ساخته شده«انداز نزديك وجود ندارد، اما پادوهاي  چشم
هستند. » وحدت كلمه«در صدد خفه كردن صداهاي متفاوت و بازساختن 

حتا، مانع مشاركت دگرانديشان در تظاهرات  خارج از كشورها در  آن
ها را بپذيرند و زير بيرق سبز  نخواهند كه همه شعارهاي آ شوند و مي مي

  متحد شوند!
ش نبايد مانع پشتيباني نيروهاي چپ و  ها اما به رغم دردناك بودن اين

سكوالر از جنبش واقعي مردم ايران و مداخله در آن شود. امروز يك بار 
هاي ديكتاتوري شاه، حتي نقش به  همچون سال» خارج از كشور«ديگر 

در افشاء » سيون جهاني دانشجويان ايرانيكنفدرا«تري از  مراتب مهم
هاي اين و  بيني طلبي و كوته ديكتاتوري حاكم بر ايران به عهده دارد. جاه

آن نبايد از نقش فعاليتهاي موثر دفاعيِ پناهندگان، مهاجرين و دانشجويان 
خارج از كشور كه عموماً ترقيخواه و نوعي قرباني رژيم اسالمي در ايران 

انداز آتي سرشار از وقايع و رخدادهاي غير  در داخل اما چشمهستند بكاهد. 
هاي ساختگي  ، شورشها عليه يكديگر كودتاي جناح منتظره است: ترور

براي شناسايي و سركوب عناصر انقالبي و پيشگام، افزايش باز هم بيشتر 
كنترل و شنود ارتباطات و ... همه اينها در راه است. بهمين  هاي  سيستم
مات وونسردي و هشياري و تأمل هر چه بيشتر بر وقايع از ملزداليل خ

آيد! اين روند را نميتوان  حياتي فعاليتهاي آتي مبارزانِ داخل به حساب مي
با سركوب و ارعاب متوقف كرد، اما هنوز مسيري طوالني در پيش است تا 

به صحنه درآيند و نقش  تحول عميق اجتماعي نيروهاي اصلي يك
  ايفا كنند. 

جنبش حاضر اگر فراگير نشود و نيروهاي اصلي و ستون مقاومت جنبش 
هاي مدني و  به آن نپيوندند و از سرپيچي(كارگران و زحمتكشان) همگاني

هاي مبارزه سود نبرد، تغييري اساسي و  اعتصاب عمومي و كليه روش
تحولي عميق روي نخواهد داد اين همه رنج و خون، تنها صحنه را براي 

  آماده كرده است! » انقالبي مخملين«ها و يا  تبند و بس
*  

  

  
  

  

  

 "بچه هاي اعماق"

 طبقه كارگر ايران در كجاي اين جنبش ايستاده است؟ 

 

 فواد شمس

  

به بهانه ي تقلب در   بيش از يك ماه از جنبش اعتراضي مردم ايران
مي گذرد. در اين ميان تحليل هاي  انتخابات رياست جمهوري دور دهم 

در رابطه با ساختار اين جنبش و عناصر تشكيل دهنده و اهدافت   مختلفي
اين جنبش نوشته شده است. موضع گيري طبقات مختلف مخصوصا طبقه 
كارگر در قبال اين وقايع، يكي از مباحث مهمي است كه هم در داخل 
كشور و هم در خارج از كشور از طرف كساني كه خود را به هر نحوي چپ 

   حث قرار گرفته است.مي دانند، مورد ب
طبقه   اين گونه تحليل مي شود كه گويا  در اين بين از جانب دو گروه 

طرفدار وضع موجود و از آن بدتر   كارگر و فرودستان جامعه ي ايران
به ظاهر در دو  طرفدار احمدي نژاد هستند. با وجود اين كه اين دو گروه 

در اين نوع تحليل در كنار  قطب بسيار مخالف هم قرار دارند، اما در واقع
  يك ديگر قرار دارند.

يك گروه حاميان سرسخت دولت هستند كه از رسانه هايي چون رجا نيوز، 
سياسي و   كيهان، صدا و سيما آغاز شده تا رده هاي بااليي مقامات

   را تشكيل مي دهند. در كنار اين گروه يك گروه ديگر با ظاهري   نظامي
رنگ و لعاب سوسياليستي و بعضا  هايي كه  اولترا چپ و با تحليل

برخي به ظاهر فعاالن به اصطالح چپ ايراني   ماركسيستي دارد قرار دارند.
چه در داخل كشور و چه در خارج كشور به همراه برخي روشنفكران چپ 

احمدي نژاد نماينده طبقه كارگر    خارجي اين گونه تحليل مي كنند كه
   هستند. "لباس شخصي "البته با  "ي اعماقبچه ها " است و حاميان اش 

در اين ميان از حاميان دولت بيش از اين انتظاري نمي رفت. اين افراد با    
بلوار كشاورز به "صرفا به   جنبش كنوني را  هوشمندي سعي دارند كه

خالصه كنند. كه يك عده بورژواي شكم سير مي خواهند براي دولت   "باال
آمريكا نيز ميخواهد در ايران انقالب  درست كنند.حامي محرومان بحران 

با اين جماعت سخني نيست چون اينان جواب سخن  مخملي راه بياندازد. 
را با گلوله و ميله ي زندان مي دهند و سخن گفتن با آنان بي فايده و حتي 
خطرناك است. فعال در مقابل شان سكوت مي كنيم. اما شايد نيروي مادي 

  با نيروي مادي پاسخ دهيم. شان را يك روز 
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   مشكل اصلي با كساني است كه با تحليل ها و ژست هاي چپ دارند اين
مسائل را تكرار مي كنند. افرادي كه عده اي حاشيه نشين و لمپن چماق 

مي خوانند. در اين جا "بچه هاي اعماق  "را  "لباس شخصي "  به دست 
  ين سوال پاسخ دهند.ا  بايد  اين روشنفكران به اصطالح چپ ابتدا 

در آلمان،  آيا روزگاري كه پيراهن خاكستري ها، قهوه اي ها، سياه هاو....  
كمونيست ها، كارگران و  در راستاي جنبش فاشيستي، ايتاليا، اسپانيا و.... 

مردم معترض را در خيابان به خاك و خون مي كشيدند و اعتصابات 
 " با  "بچه هاي اعماق"   كارگري را در هم مي شكستند، از جنس همين

   نبودند؟  طرفدار احمدي نژاد  "لباس شخصي
به نظر مي رسد متاسفانه اين افراد بي عملي و بي جايگاهي خود را در 

مي خواهند با دادن تحليل هاي خنده دار    ميان مردم و همان طبقه كارگر
يش براي رد كردن اين كه طبقه كارگر به احمدي نژاد گرا  جبران كنند.

  دارد يا نه الزم نيست چندان به خودمان سختي بدهيم. 
تنها يك فرض بديهي را مطرح مي كنم. اگر واقعن احمدي نژاد اندك 

محروم ترينو     پايگاهي در ميان طبقه كارگر و فرودستان جامعه حتي
عقب نگاه داشته ترين روستائيان و غيره هم داشت، مطمئن باشيد لحظه 

كه بود بسيج مي  تمام آن ها را با هر زور و ترفندي اي درنگ نمي كرد و 
بار اين تالش را كردند و 3كرد و به خيابان هاي شهر مي كشاند. البته 

خرداد ماه كه جشن پيروزي در  24شكست خوردند. يك بار روز يكشنبه 
خرداد ماه كه راهپيمايي به  26ميدان ولي عصر گرفتند، يك بار سه شنبه 

و  راه انداختند.  "موسوي ، احمدي ، اتحاد اتحاد"شعار اصطالح وحدت با 
بندر عباس و   بار آخر كه بنا به گزارشات حتي از روستا هاي دورافتاده تا 

خرداد ماه در آن نماز جمعه  29درجمعه    آدم آورده بودند،  بوشهر هم
معروف بود. اما جمعيت را همه ديديم. حتي به زور به يك ميليون نفر هم 

سيد. آيا واقعن طبقه كارگر و اقشار فرودست ايران از طبقه بورژوا و نمي ر
دوستان روشنفكر به  پولدار هاي ايران از لحاظ كميت، كمتر است؟ 

  اصطالح چپ اگر جواب سوال قبلي را دادند اين يكي را هم پاسخ بدهند! 
ناقص العقل كه براي تفريح نا   چند جوان كم سن و سال  با اين اوصاف

يك چماق به دست  م و براي ارضاي نياز هاي جنسي فروخفته شان سال
مي گيرند. ترك موتور مي نشينند. لباس هاي خاكي مي پوشند. و اتفاقن 
از مناطق حاشيه اي هم مي آيند و اتفاقن بسيار هم سطحي مي انديشند. 

را طرفدار احمدي نژاد   "بچه هاي اعماق " دالئل خوبي نيستند كه 
  بناميم.

پرداخت. "لباس شخصي"با "بچه هاي اعماق "ش از اين نبايد به اين بي
كساني مي سپاريم    چون بيش از اين هم ارزش ندارند. تحليل آن ها را به

كه اين روز ها در خانه شان نشسته اند و نمي خواهند قبول كنند كه 
  در آن طرف ميدان ايستاده اند.  "واقعي" "بچه هاي اعماق"

   اين نوشتار:اما سوال اصلي 

  
  طبقه كارگر در كجاي اين داستان ايستاده است؟

گويم برخالف تمام افسانه هايي كه االن در ميان تمامي   به جرات مي
درجريان است. بدنه ي اصلي اين   تحليل گران با هر گرايش فكري 

جنبش را نه طبقه متوسط رو به باال و بورژوازي ايران كه دقيقا طبقات 
تشكيل مي  و فرودستان جامعه  "افراد طبقه كارگر"پائين و متوسط رو به 

  طبقه كارگر بعدن توضيح مي دهم! چرا؟) "افراد "دهند.( تاكيد مي كنم 
با رهبري طبقه   البته انكار نمي كنم كه شروع كننده جنبش اعتراضي

طبقه  "افراد"  بدنه شركت كننده در آن را  متوسط رو به باال بود. اما
رو دستان جامعه تشكيل مي دادند و با گذشت زمان نيز هر چه كارگر و ف

طبقه كارگر و فرودستان افتاد و همين طور  "افراد"بيشتر جنبش به دست 
  به محالت پائين شهر سرايت كرد. 

كار چنداني نيست، تنها كافي است در   براي اثبات اين مدعا نياز به
به وضوح مي توانيد اين  تظاهرات هاي اين چند هفته شركت داشته باشيد،

. براي همين به مرور كوتاهي از تظاهرات هاي اين  واقعيت را درك كنيد
  چند هفته مي پردازم. 

مشاهدات مستقيم شخص نگارنده است. بر   بر اساس  اين مرور
دستگاه هاي امنيتي و   حاميان دولت كه بر اساس گزارشات خالف

ي دورغ هاي رئيس پسند اطالعاتي شان كه چاپلوسانه مجبورن برخ

برخي روشنفكران چپ خارجي كه از رسانه هاي غربي   بنويسند. و برخالف
به ظاهر چپ داخلي   مشاهدات خود را مي گيرند. و برخالف چند عنصر

  كه در خانه هاي شان نشسته اند و نمي خواهند واقعيت را ببينند،
ت عيني و واقعي از انچيزي كه به صور اشتنتاجاتمن بر اساس مشاهداتم 

  است.  درخيابان ها جاري بود،  واقعيت   در
اعتراضات به صورت پراكنده در   خرداد   24و 23دو روز اول يعني  در  

   تمامي محالت تهران با شركت انواع گروه هاي اجتماعي و طبقاتي بود.
در اين جا   بود. بيشتر در مناطق مركزي و شمالي شهر درجريان البته 

وسط رو به باال حضور داشت اما بچه هاي پائين شهر نيز اگر طبقه مت
درمحالت خود دست به اعتراض نمي زدند همه در ميادين مركزي و 
شمالي شهر حضور داشتند.به جرات مي توان گفت بچه ها افسريه، نازي 
آباد، جواديه و....بودند كه در ميدان ونك در جلوي يگان ويژه ها دست به 

   با "بچه هاي اعماق"  ن بچه هاي بودند كه موتور هايسنگ بردند. همي
را به آتش كشيدند و بعد از آن بود كه مردم اين   "لباس شخصي  "

  مناطق هم با آنان همراه شدند. 
جريان به شكل ديگري بود. تظاهرات هاي ميليوني  در روز هاي بعد  

يدان ونك م خرداد، تظاهرات ميليوني 25ميدان امام حسين به آزادي در 
ميدان    خرداد، تظاهرات ميليوني  26در  به باال و رو به روي صداو سيما

ميدان امام خميني به  خرداد، تظاهرات ميليوني 27هفت تير به انقالب در 
 4به جرات مي توان گفت اين  رخ دادند.   و.... خرداد 28انقالب در 

ختص ايران جز شگفتي هاي عالم سياست كه تنها م تظاهرات ميليوني 
است، مي باشند. اين تظاهرات ها دقيقا نشان از يك جنبش مردمي فرا 

جامعه ي ايران درآن شركت داشتند. تمام   طبقاتي داشت. تمامي طبقات
تمامي قوميت ها، نسبت زن و مرد ها برابر بود، تمام  صنفي،  گروه هاي

سكوت كرده گروه هاي سني و..... نكته جالب اين بود كه در حالي كه همه 
بودند اما همه با حقي برابر و بدون هيچ محدوديتي مي توانستند شعار 
هاي خود را بر روي پالكارد هايشان با خود بياورند و هيچ كس به ديگري 
و شعاري كه در دست داشت تعرض نمي كرد و اين بزرگترين تمرين 

  دموكراسي در خيابان در طول تاريخ ايران و حتي جهان بود. 
  بحث اصلي در اين جا بود كه در مواقعي كه اين تظاهرات ها با حملهاما 

بچه هاي  "گروه هاي فشار يا به تعبير آن روشنفكر به اصطالح چپ ما 
جوانان طبقات   قرار مي گرفت اين  "لباس شخصي"البته با  "اعماق

 25در تظاهرات   فرودست و پائين شهري بودند كه به مقابله مي پرداختند.
چه افرادي كشته شدند اين بچه ها يك مشت   كه همه ديدند  ادخرد

بورژواي شكم سير نبودند ( كه اگر هم بودند قابل احترام بودند و جان شان 
كه سينه هاي خود را در برابرگلوله هاي    ) به حكم انسان بودن شان عزيز

كه با نيشخند تير مي انداخت،  "لباس شخصي "با  "بچه ي اعماق "آن 
    پر كردند.س 

مورد هجوم همان  خرداد در پائين ميدان ونك كه مردم  26در تظاهرات 
ها يا آن گونه كه آن روشنفكربه اصطالح چپ مي پسندد  "لباس شخصي"
قرار گرفتند، بنا به مشاهدات مستقيم نگارنده كه در  "بچه هاي اعماق "

ه هاي خود باز هم بچه هاي پائين شهر بودند كه سين آن جا حضور داشت 
را سپر كردند تا زنان و مردان كهن سال تر بتوانند زودتر عقب بنشينند تا 

 "لباس شخصي  "با   "بچه هاي اعماق "گلوله ي   آماج قمه و چماق و
  قرار نگيرند. 

اتفاق خشونت آميز خاصي رخ   خوشبختانه در دو تظاهرات ميليوني ديگر
  نداد. 

از روز  "فراد طبقه كارگر و فرودستا"حضور  تر  "جدي  " اما داستان 
 30خرداد به بعد آغاز شد. همان طور كه همه مي دانيم تظاهرات  30

  خرداد از جنسي متفاوت بود.
  
فرمان  "لباس شخصي "با  "بچه هاي اعماق  "ي آن "فرمانده كل قوا" 

در خيابان  "بودن يا نبودن"حمله را صادر كرده بود. اين بار ديگر مسئله 
عقب نشيني كردند و    رهبراني كه از جنس طبقات بااليي بودند   بود. 

فراوخان خود را پس گرفتندو مردم را به خانه هايشان دعوت كردند و يا 
سكوت پيشه كردند. و تنها كساني حاضربودند حتي جان شان را براي 

بدهند كه چيزي براي از دست دادن جز  ماندن در خيابان 
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اينان كساني نبودند جز بچه هاي پائين شهر و زنجيرهايشان نداشتند و 
، البته بايد اعتراف كرد كه در ميان جمعيت بودند بچه "افراد طبقه كارگر"

  كه البته بايد به شرافت آنان نيز درود فرستاد.  هاي باال شهري
خرداد به بعد داستان حضور افراد درخيابان متفاوت شد. شعار  30اما از 

تر شد. به شهادت مشاهدات  "جدي"البته همه چيز  هاي راديكال تر شد و
مناطقي كه در آن درگيري   همه كساني كه در خيابان بودند و به شهادت

هاي اصلي رخ داد اين بار جنبش به پائين شهر منتقل شده بود. منطقه 
  منطقه ستار خان، توحيد، نواب، جمهوري و...بود كه  اصلي درگيري

  و پائين شهر هستند، بود. مناطق متوسط رو به پائين
 "لباس شخصي "با  "بچه هاي اعماق "خرداد بود كه آن  30از فردا ي 

نيرو هاي سرتا پا مسلح   ديگر جرات نداشتند بدون موتور و بدون حمايت
به ميان تظاهر كنندگان بيايند. چون مي دانستند اين بار برخالف تمام 

كميت در مخ شان كرده بود با و دستگاه ايدئولوژيك حا تبليغي كه رسانه 
بچه  "  رو به رو نيستند بلكه با پول دار، غرب زده  چند بچه سوسول،
  رو به رو شده اند. "هاي اعماق واقعي

البته واقعيت آن است كه طبقه متوسط رو به باال نيز هنوز به اشكال 
  تر مي شود "جدي"وضع   ديگري درجنبش حضور دارد. اما زماني كه

ترجيح مي دهد   براي از دست دادن دارد، "چيز هاي زيادي " چون هنوز
 18 خالي كند. تظاهرات "افراد طبقه كارگر و فرودست "صحنه را براي 

كه جنبش تا جايي پيش رفته است كه    اين واقعيت را اثبات كرد  تير نيز
آن   "قرارگاه ثاراهللا "حاميان نظم موجود و خصوصا   تنها هراس اصلي

كشيده نشود كه   "جنوب و شرق تهران"عله هاي اعتراض به است كه ش
  اگر كشيده شود آتشي به پا مي شود كه..... 

مشاهدات ميداني به ما اين حكم را مي دهد كه حتي در خيابان هاي 
هستند كه تظاهرات مي "افراد طبقه كارگر و فرودست "باالشهر نيز اين

هستند كه  "شجو و مزد بگيربي كار، دان"كنند. اين زنان و مردان جوان 
تظاهرات مي كنند. اين زنان و مردان ميان سال كه از مخارج سنگين 
زندگي خود و خانواده شان كمرشان خم شده است فرياد درد در خيابان به 
آسمان مي برند. حتي اگر بر خالف ميل آن روشنفكران به اصطالح چپ 

د، دستان شان زمخت شيك لباس بپوشند، لطيف سخن بگوين " اين افراد 
نباشد، سبك زندگي مدرن داشته باشند، زبان خارجي بلد باشند، بوي 

آشنا باشند، اهل شعر موسيقي باشند،  با رسانه و اينترنت  ادكلون بدهند، 
اهل بزن و برقص باشند، با فرهنگ مدرن غربي حال كنند، مايكل جكسون 

ما در نهايت جز طبقه ا "و مدونا و ساسي مانكن دوست داشته باشندو... 
مزد "و در نتيجه كارگر ! يا در آينده  "مزد بگيرند "چون يا  كارگرهستند. 

  !!!  "دانشجو "ند يا  "بي كار "مي شوند چون فعال يا  "بگير
بودن بگيرند،   "چپ"اين روشنفكران عزيز ما كه هنوز مي خواهند ژست 

شده  "آئين"مشكل شان در آن است كه چپ بودن شان تبديل به يك 
كه يك سري مناسك دارد. مناسكي كه با فحاشي به آمريكا "آئيني"است. 

و غرب شروع مي شود و با افسانه ساختن از كارگر ختم مي شود. اين ها 
سبك زندگي مدرن داشتن را مساوي با غرب زدگي و آمريكايي بودن و 

ي پروژه مي دانند و هر كسي كه اين گونه باشد را در راستا سوسول بودن 
اين جواناني كه در خيابان    مي دانند. غافل از اين كه "انقالب مخملي"ي 
   دارند فرياد مي زنند و خواهان يك زندگي شرافتمندانه مدرن هستند  ها

هستند. مشكل در اين جا نيست كه   به پائين  اكثرا از طبقات متوسط رو
د و اعتراض نمي هستن  اقشار فرودست حامي احمدي نژاد  طبقه كارگر و

كنند. مشكل در تعريف و نوع ديدگاه تيپيكال اين روشنفكران به اصطالح 
زشت، با دستاني زمخت، با لباسي "چپ است. آقايان هنوز كارگر را فردي 

كثيف، بد دهن، لمپني،عقب مانده، كسي كه روزنامه وكتاب نخواند، كسي 
رست باشد، كسي كه كه اينترنت نرود و ماهواره نبيند، كسي كه ناموس پ

 "آهنگران گوش دهد، موتور سوار شود و بوي عرق و گالب و پياز بدهد
مي دانند در نتيجه دچار اين توهم مي شوند كه موتور سواران چماق  و.....  

  هستند.  "بچه هاي اعماق"همان  "لباس شخصي"  به دست
واقعيت مشكل اين آقايان خودشان و ديدگاه شان است كه هيچ انطباقي با 

جاري در ايران ندارد. اين آقايان مرگ سياسي خود را در بزنگاه مهم تاريخ 
بچه هاي "اگر تا ديروز اين   سياسي و اجتماعي ايران امضا كرده اند.

 "فرمانده كل قوا"به دستور مقامات بااليي و  "لباس شخصي "با  "اعماق

با هزاران مرد و ي شان نخواستند اين روشنفكران به اصطالح چپ را همراه 
اعدام شدند، نابود كنند. اين  60زن روشن انديش واقعا چپ كه در دهه 

است كه اين افراد را از صحنه ي  "بچه هاي اعماق واقعي  "موج خروشان 
طبقاتي جاري در ايران به گوشه ي خانه  _سياسي و مبارزات اجتماعي 

كه جنبش نوين  شان رانده است. از دل همين بچه هاي اعماق واقعي است
  "نا خوانده "چپ جوان ايران بدون نياز داشتن به اين پدرخوانندگان 

  متولد مي شود. 
در تحليل هاي مان نمي خواهيم دچار توهم  اما ما برخالف اين دوستان 

يك "هنوز به مثابه  "طبقه كارگر "شويم. در نتيجه بايد اعتراف كنيم كه 
هستند، كه "افراد طبقه كارگر"اين  عوارد ميدان نشده است. درواق "طبقه

براي همين در اين نوشتار بار ها از   به صورت منفرد وارد عرصه شده اند.
طبقه كارگر هنوز با افق طبقاتي   طبقه كارگر استاده كرده ام. "افراد"لفظ 

   بسيار هم سخت مي نماياند كه  خودش وارد ميدان نشده است. متاسفانه
ن افق وارد ميدان شود. اين جنبش هنوز يك جنبش در آينده نزديك با اي

فرا طبقاتي با خواست هايي دموكراتيك است. اما برخالف اين ديدگاه 
رسوخ دارد كه بايد ابتدا تغييرات   سنتي كه در بين چپ هاي ايران

دموكراتيك شود بعد طبقاتي و يا در ايران سرمايه داري نداريم بلكه ارتجاع 
  مي انديشم. داريم. من جور ديگري

به نظرمن اتفاقن تنها و تنها اين طبقه كارگر است كه مي تواند 
. چون سرمايه تغييرات دموكراتيك را براي كل جامعه ايران بياورد

دراي در ايران درست درگرو يك نوع حكومت خودكامه و ديكتاتوري مي 
در دهد. و هرنوع شيوه ي توليد سرمايه دارانه  تواند به حيات خود ادامه

خودكامه مي تواند براي طبقه خودش سود  يك صورتبندي ايران تنها با
آور باشد. در اين جا تنها تغيير مناسبات توليدي است كه مي تواند تغيير 
در ديگر مناسبات اجتماعي را فراهم سازد. در كنار اين موضوع در شرايط 

مه حيات كنوني كه حاكميت هيچ ابائي از اعمال خشونت و كشتار براي ادا
به وسيله ي يك اعتصاب   پايه هاي اقتصادي آن ندارد. تنها فلج كردن

عمومي آن هم به رهبري طبقه كارگر است، كه مي تواند نويد بخش يك 
دشوار و دور مي نماياند. اما  تغيير بنيادين باشد. البته اين افق بسيار

  واقعيت همين است. 
با  "بچه هاي اعماق " ه آن واقعيت اين است كه روزي فراخواهد رسيد ك

مجبور خواهند شد كه چماق را بر زمين نهند و اسلحه    "لباس شخصي"
لباس  " در دست گيرند، از موتور پياده شوند و تانك سوار شوند، 

تعويض كنند تا در رديف پيراهن "لباس لجني"شان را با "شخصي
شان نشان داده  ها قرار بگيرند. تا ماهيت ها و سياه اي قهوه خاكستري ها،

تفاله هاي "كه  "بچه هاي اعماق"شود تا همگان بدانند كه اينان نه به 
ها بوده اند كه حامي "لباس نظامي"ها كه "لباس شخصي"و نه  "حاشيه

  احمدي نژاد بودند. 
ما از  "راست"آن زمان شايد اين روشنفكران به اصطالح چپ و در واقع 

كه در خيابان  "بچه هاي اعماق واقعي "   خواب بيدار شوند البته با صداي
  سرود آزادي و پيروزي را مي خوانند. 

  :*پي نوشت
بزرگ  برگرفته از يكي از سروده هاي شاعر "بچه هاي اعماق"اصطالح  

است. متاسفانه ناصر زرافشان كسي كه خود را يك روشنفكر  احمد شاملو
فردي    وني بادر مصاحبه تلويزي پيش از انتخابات چپ مي داند چند شب 

اين اصطالح را براي حاميان و راي دهندگان به محمود   "حصيبي"به نام 
  احمدي نژاد به كار برد. 

نوشته بودم كه با    تذكر: به اشتتباه بچه هاي اعماق را سروده گلسرخي
  كنم. تذكر يك رفيق گرامي اصالح شد. از همه عذرخواهي مي

*  
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  يگفت و گوي آرش با صالح مازوج
  

 ؟ بوديد؟ شركت در انتخابات يا تحريم؟ چرا گرايششما جزو كدام : آرش
آن دسته از احزاب و نيروها و افرادي كه به مردم فراخوان  :صالح مازوجي

شركت در انتخابات رژيم را دادند، در واقع با اين سياست خود عمال به 
ريانات رژيم جمهوري اسالمي و انتخاباتش مهر مشروعيت كوبيدند. اين ج

در اين شرايط بحراني كه رژيم براي بقاي خود بيش از هر زمان ديگري به 
نياز داشت به ياري  "كسب مشروعيت"كشاندن مردم به پاي صندوق ها و 

جمهوري اسالمي شتافتند. جمهوري اسالمي كه مدتهاست رابطه اش را با 
، براي حدادي كردن استمردم اساسا بر مبني سركوب تعريف كرده 

اشين سركوبش، براي اعتماد بنفس دادن به نيروهاي سركوبگرش و تداوم م
سركوب لجام گسيخته به كشاندن مردم به پاي صندوق ها راي نياز داشت، 
جرياناتي كه فراخوان شركت در انتخابات رژيم را دادند عمال به حدادي 
كردن ماشين سركوب رژيم عليه مردم كمك رساندند. تكليف ما با اين 

ه از احزاب و گروهها روشن است، موضع شركت در انتخابات يك دست
  موضع ارتجاعي است، اين جريانات را ارتجاعي مي دانيم.

اما موضع ما فراتر از تحريم انتخابات بود. ما از ابتداي سركار آمدن 
جمهوري اسالمي با كليت اين رژيم سياسي و با كليه ساختارهاي حاكميت 

براين هر موضع و سياستي را كه بنحوي تداعي آن مخالف بوده ايم بنا
كننده مشروعيت دادن به نظام جمهوري اسالمي باشد را نادرست مي 
دانيم. از اين لحاظ سياست و موضع تحريم انتخابات نادقيق است و موضع 
ما را بطور كامل بيان نمي كند. سياست تحريم اگرچه مشروعيت انتخابات 

انتخابات معيني  را رد مي كند اما بطور  در نظام جمهوري اسالمي و يا
تلويحي به مشروعيت كليت رژيم و ساختارهاي حاكميت آن مهر تاييد مي 
زند، يا حداقل اين معني را هم به ذهن تداعي كند. سازمان يا حزبي كه 
انتخابات را تحريم مي كند ناگفته پيش شرط هايي را جلو پاي جمهوري 

وري اسالمي به آن شرايط تن دهد البد آن اسالمي مي گذارد كه اگر جمه
براي ما پيش  كهحزب يا سازمان موضع تحريم را پس مي گيرد. در صورتي

شرط يك انتخابات واقعا آزاد سرنگوني جمهوري اسالمي است. شما مي 
توانيد تصور كنيد هر كدام از پيش شرط هاي برگزاري يك انتخابات آزاد 

اسالمي را ويران مي كند. با اين  يكي از پايه هاي حاكميت جمهوري
توضيحات خواستم بگويم كه سياست تحريم  موضع ما را به بطور كامل و 
دقيق بيان نمي كند. با اينهمه ما در تبليغ حول اين مسئله مته به 
خشخاش نزديم چون مي دانيم بخشي از نيروهاي چپ كه موضع تحريم را 

يد براي اين بخش از نيرو ها، دارند توهمي به كليت اين رژيم ندارند شا
به يك اغماض يا عدم دقت و اشتباه مصطلح  "تحريم"سياست و يا مقوله 

  در ادبيات سياسي آنان تبديل شده است. 
ما در فرصتي كه نمايش انتخاباتي در جريان بود به تبليغات افشاگرانه در 
، مورد ماهيت جمهوري اسالمي، ماهيت واقعي جنگ جناح هاي درون رژيم

در نظام جمهوري اسالمي پرداختيم و به مردم  "انتخابات"و به جايگاه 
فراخوان داديم به پاي صندوق هاي راي نروند. از فعالين و پيشروان 
سوسياليست جنبش هاي اجتماعي خواستيم تا از اين فرصت استفاده 
كنند و راه رهائي از چنگ همه  مصائب و محروميت ها، راه تشكل يابي و 

الصي از شر جمهوري اسالمي را به مردم نشان دهند. از اين فرصت راه خ
استفاده كنند و آگاهي به ضرورت سازماندهي انقالب اجتماعي و 

 سوسياليسم را به اعماق جامعه ببرند. 
ها و نيروهايي كه در انتخابات شركت كردند (البته در  برخي از گروه :آرش

هاي اصلي  درون جناح داخل كشور)، معتقدند كه دعواي قدرت در
رو به افزايش  -در اثر بحران سياسي اقتصادي موجود در جامعه -حاكميت 

امنيتيِ حاكم، با تقلب هم شده،  - داد كه جناح نظامي بود و روند نشان مي
دوباره پيروز خواهد شد. بر اين اساس معتقد بودند با ترغيب مردم به 

شد از شكاف موجود بين  ي حذف احمدي نژاد، مي انتخابات، به بهانه
 -گران استفاده كرد، تا به مطالبات اصلي جامعه كه همانا آزادي  حكومت

دموكراسي و جدايي دين از دولت، و در نهايت براندازي جمهوري اسالمي 
اي بعد از انتخابات را  است، دامن زد. اينان حركت اعتراضيِ جنبش توده

  ظر شما چيست؟ دانند. ن گواهي بر درستي تاكتيك خود مي
  

تشديد اختالف جناح هاي درون حاكميت نتيجه و پيامد : صالح مازوجي
روند هاي بنيادي تري در جامعه بود.عمق و همه جانبگي بحران اقتصادي 
و سياسي كه گريبان سرمايه داري ايران و نظام جمهوري اسالمي را فرا 

بحران  گرفته بود، و هراس از تبديل شدن اين بحران سياسي به يك
انقالبي كه مي تواند كل نظام سرمايه داري را به مخاطره بيندازد رژيم را 
بر آن داشت تا تالش براي حل اين بحرانها و ممانعت از تبديل بحران 
سياسي كنوني به يك بحران انقالبي را در اولويت استراتژيك خود قرار 

رياست  "انتخابات "دهد. از نظر جناح سپاه پاسداران و خامنه اي 
جمهوري آن مكانيسمي بود كه از طريق آن بتوانند آرايش سياسي متناظر 
با اولويت هايشان  يعني تحكيم بيشتر موقعيت خود و منكوب كردن جناح 

 مقابل را وجهه شرعي و قانوني ببخشند. 
احمدي نژاد با اتكا به تمام امكانات دولت، دستگاه تبليغاتي صدا و سيما، و 

گذاشت.  "انتخاباتي "پاه پاسداران پا به ميدان كارزار حزب پادگاني س
سفرهاي سازمانيافته استاني احمدي نژاد، مناظره هاي تلويزيوني كه در آن 
نه تنها طيف اصالح طلبان بلكه رفسنجاني نيز آماج حمله قرار گرفت، 
تهديد فرمانده سپاه پاسداران مبني بر اينكه هر تالشي براي سازماندهي 

مخملي را در نطفه خفه مي كنند، وسناريوهاي مربوط به روز انقالب 
انتخابات و شمارش آرا ترديدي باقي نگذاشته بود كه سپاه پاسداران نه تنها 
تصميم گرفته احمدي نژاد را در جاي خود ابقا كند بلكه عزم كرده كه 
طيف اصالح طلبان حكومتي و كل روحانيوني را كه مخالف يك كاسه 

دست سپاه پاسداران هستند را از حاكميت براند. فرقي كه  شدن قدرت در
با دوره به قدرت رسيدن خاتمي داشت اين بود كه در اين  "انتخابات"اين 

انتخابات يك جناح كه سپاه پاسداران باشد تصميم گرفته بود كه دست 
جناح رقيب را از مراكز قدرت كوتاه و  بكلي از حاكميت بيرون بيندازد. 

بود كه جنگ جناح ها به خيابان ها كشيده شد. اين فاكتور  براي همين
، از جمله نيروهاي "انتخابات"مهمي بود كه نيروهاي طرفدار شركت در

مورد اشاره شما به آن توجه نداشتند. بر خالف اين ادعاها، همه نيروهاي 
اپوزيسيون هوادار رژيم در داخل و خارج كه به طرفداري از موسوي و  يا 

به كمك بنگاه هاي را دادند،  "انتخابات"راخوان شركت در كروبي ف
عملي و هماهنگ، در ائتالفي تبليغاتي بي. بي. سي و صداي آمريكا در 

تبليغات خود چنين به افكار عمومي القا مي كردند كه تنها شركت وسيع 
است كه امكان تقلب را كاهش مي دهد و يا تقلب  "انتخابات"مردم در 

  بي اثر مي كند. "انتخابات"بر سرنوشت  انجام گرفته را
اما بفرض اينكه برخي از نيروها در داخل، با آگاهي بر اينكه احمدي نژاد با 

 "انتخابت"تقلب هم كه شده پيروز خواهد شد، مردم را به شركت در 
  ترغيب كرده اند، اين ديگر يك فريبكاري آشكار است.

اف موجود بين حكومتگران انجام گويا اين فريبكاري به بهانه استفاده از شك
گرفته است. با فرض اينكه اين ادعا درست باشد، اما استفاده از شكاف و 
جنگ جناح هاي حكومتي فريبكاري نمي خواهد. مردم، جنبش هاي 
اجتماعي و هر حزب و يا سازمان سياسي محق و مجاز است كه از جنگ و 

استفاده كند، اما در جدال جناح هاي حكومتي به نفع پيشبرد امر خودش 
عالم واقع تنها آن نيرويي مي تواند از شكاف بين جناح هاي حكومتي در 

جهت منافع عمومي مردم يا جنبش اجتماعي معيني استفاده كند كه 
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استراتژي سياسي روشن و مباني تاكتيكي درستي داشته باشد، در غير اين 
حكومتي تبديل مي صورت به دنباله رو و نيروي ذخيره يكي از جناح هاي 

شود. نمي توان به بهانه كنار زدن احمدي نژاد دنبال موسوي راه افتاد و در 
   اين مسير به مطالبات مردم و خواست براندازي رژيم دامن زد.

اعتراضات توده اي اخير را  "انتخابات"اينكه جريانات طرفدار شركت در 
هند. به نظرم در دانند، سخت در اشتبا گواهي بر درستي تاكتيك خود مي

اينجا بايد حساب مردم را از اين دسته از جريانات جدا كرد. در اين 
انتخابات جدا از طبقه متوسط طرفدار موسوي يا كروبي كه به دنبال 
تعديالتي در قوانين جمهوري اسالمي هستند، اما بخش وسيعي از مردم با 

بر اين باور هدف تضعيف رژيم در در اين انتخابات شركت كردند و  يا 
بودند كه در توازن قواي فعلي سرنگوني رژيم از اين مسير مي گذرد. مردم 
در مسير مبارزه خود بارها اين نوع اشتباهات سياسي و تاكتيكي را تجربه 
مي كنند. اما آن جريان سياسي اپوزيسيون كه فراخوان شركت در انتخابات 

وري اسالمي را برسميت را داده باشد، با اينكار خود مشروعيت نظام جمه
شناخته و به منافع مردم خيانت كرده است. وطيفه يك نيروي انقالبي كه 
امرخود را كمك به سازماندهي انقالب اجتماعي تعريف كرده است اين 

است كه حقايق سياسي را به مردم بگويد. براي همين بود كه در اين دوره  
سياري ديگر از نيروهاي بخش زيادي از كار تبليغي و روشنگرانه ما و ب

و   كمونيست و انقالبي بر افشاي ماهيت واقعي جنگ جناح هاي رژيم
  جايگاه اين نمايش انتخاباتي براي بقاي رژيم متمركز شد.

اين نكته را هم بگويم كه ما نبايد فريب تبليغات دروغين رژيم مبني بر 
انان و در صدي مردم در انتخابات را بخوريم. بسياري از جو 85شركت 

مردمي كه در شلوغي ها و كارنوال هاي قبل از انتخابات و اعتراضات بعد از 
  آن شركت فعال كردند، آنهايي نيستند كه به پاي صندوق هاي راي رفتند.

... بخش وسيعي از مردم با    «در شرايطي كه خود شما اشاره كرديد  :آرش
يا بر اين باور هدف تضعيف رژيم در در اين انتخابات شركت كردند و  

» بودند كه در توازن قواي فعلي سرنگوني رژيم از اين مسير مي گذرد.
وظيفه نيروهايي كه طرفدار آزادي و عدالت اجتماعي هستند و ضمناٌ قصد 
دارند در روند پيشرفت جامعه نقش داشته باشند، در يك چنين شرايطي 

الي كه جو پليسي، توانند به سازماندهي مردم به پردازند؟! در ح چگونه مي
ترين حركت را از آنان سلب  حاكم، اجازه كم ديكتاتوريِنظاميِ  -امنيتي

  كرده است؟
  

قبل از اينكه به مسئله سازماندهي مردم در اين شرايط و  :صالح مازوجي
اتخاذ تاكتيك هاي مناسب در اين فضاي پليسي و امنيتي بپردازيم الزم 

شود، آنهم اينكه جنبش اعتراضي  است بر يك ضرورت و امر حياتي تاكيد
مردم براي پيشروي خود قبل از هر چيز الزم است از زير رهبري جريان 

كروبي و كل طيف اصالح طلبان حكومتي بيرون كشيده شود، -موسوي
پيش شرط هر گونه پيشروي اين جنبش اعتراضي در گرو آن است كه 

و شكيبايي به مردم  مردم  صف خود را از صف اينها جدا كنند. بايد با صبر
توضيح داد كه از مسير موسوي به سرنگوني جمهوري اسالمي نمي رسند، 
بايد به آنها كمك كرد تا اعتماد بنفس الزم را پيدا كنند. موسوي و كروبي 
خود بخشي از حكومت جمهوري اسالمي هستند. اينها در همين مدت طي 

به قانون اساسي، واليت  بيانيه هايي كه صادر كرده اند بارها تعهد خود را
فقيه و كل ساختارهاي حاكميت جمهوري اسالمي اعالم كرده اند. اينها 
تحت عنوان تداوم مبارزه بشكل قانوني پرچم تسليم را برافراشته و فرمان 
تسليم را صادر كرده اند. تظاهرات و اعتصاب در چهارچوب قوانين 

خود اين آقايان هم  جمهوري اسالمي نمي گنجد. سي سال است و در دوره
  اعتراض مردم با گلوله، زندان و شكنجه و اعدام پاسخ گرفته است.

مردم بايد ، شعارها و مطالباتي كه ريشه در درد و رنج سي ساله گذشته و 
كار و زندگي امروز آنها دارد، را به پرچم مبارزات خود تبديل كنند، 

مبارزه را براي مردم  خواستها و مطالباتي كه معناي پيروزي و پيشروي در
معني مي كند. بايد چشمنداز روشني از شرايط تحقق اين مطالبات و 
چگونگي سرنگوني جمهوري اسالمي را پيش پاي مردم گذاشت. در همين 

  راستا تشكل يابي و سازماندهي مردم اهميت مي يابد.
در ارتباط با امر سازماندهي بايد گفت كه ما با يك جامعه بي شكل و 

زه روبرو نيستيم. جامعه ايران يك جامعه طبقاتي است با تمام اتمي

پيچيدگي هايش و ديناميسم حركت خودش را دارد. قبل از خيزش ها و 
رويدادهاي اخير هم ما شاهد حضور  جنبش هاي اجتماعي پايدار و 
گروهبندي هاي اجتماعي مختلفي در اين جامعه بوديم. جنبش كارگري، 

جويي، جنبش كردستان، اعتراضات وسيع جنبش زنان، جنبش دانش
معلمان، ما در سالهاي اخير شاهد هزاران اعتصاب و اعتراض كارگري بوديم 
كه پيشبرد آنها بدون وجود رهبري و در جه اي از سازماندهي هر چند 
ناپايدار غير قابل تصور است. در دل اين مبارزات نسلي از پيشروان و 

ما شاهد چندين تشكل و نهاد كارگري  فعالين كارگري پرورده شده اند.
هستيم كه در همين سال جاري در سازماندهي آكسيون اول ماه مه و 
تدوين مطالبات كارگران نقش ايفا كردند. جنبش كارگري در خيزش هاي 
اخير دنبال موسوي نرفت، و اين نه نقطه ضعف بلكه نقطه قوت اين جنبش 

كه بلحاظ تشكل يابي و بود. نقطه ضعف جنبش كارگري در اين است 
سازماني در موقعيتي نبود كه بتواند جبهه سوم مبارزه را باز كند و به محور 
شكل گيري يك آلترناتيو راديكال اجتماعي تبديل شود. جنبش انقالبي 
كردستان عليرغم توصيه و فراخوان برخي از احزاب و جريانات 

خودش پشت پا نزد،  ناسيوناليست عقب مانده كردستان به تجارب مبارزاتي
و مردم كردستان حاضر نشدد موسوي و شعارهايش را به پوشش اعتراض 
خودشان تبديل كنند. فعالين كمپين ارتجاعي يك ميليون امضا در جنبش 
زنان و دفتر تحكيم وحدت در جنبش دانشجويي توانستند بخشهايي از 

دان معني جنبش زنان و دانشجوي را به دنبال موسوي بكشانند اما اين ب
نيست كه فعالين و پيشروان سوسياليست و انسانهاي آزاده و عدالتخواه در 
درون اين جنبش ها از تالش براي سر و سامان دادن به جبهه آزاديخواهانه 

  و برابري طلبانه در اين جنبش ها و در دل اين اوضاع غافل هستند.
ه وقتي از با اين توضيحات خواستم دوباره بر اين نكته تاكيد كنم ك

سازماندهي مردم صحبت مي كنيم، اين توده مردم در عالم واقع به طبقات 
و جنبش هاي اجتماعي و گروهبندي هاي متفاوتي تقسيم مي شود و اين 
جنبش ها مكانيسم هاي سازمانيابي خود را دارند. رويدادهاي اخير و اوج 

يچوجه گيري بحران سياسي نشان داد كه اين درجه از سازمانيابي به
پاسخگوي نياز اين دوران نيست بنابراين تالش براي سازمانيابي اين 
جنبش ها و در پيشاپيش همه تشكل يابي توده اي و حزبي كارگران كه 
قبال هم در جريان بوده اكنون بايد در ابعاد گسترده تري پيش برود. وقتي 
 از ضرورت تشديد فعاليت براي سازمانيابي جنبش هاي اجتماعي صحبت

مي كنيم به اين معني نيست كه هرجا كه امكان يافتيم شوراي مردم در 
  محالت را تشكيل ندهيم.

به نظرم اين فضاي پليسي و نظامي در  تهران و برخي ديگر از شهرها نمي 
تواند براي طوالني مدت ادامه يابد، رژيم نمي تواند با به اجرا در آوردن 

يادي رفت و آمد روزانه مردم را براي مدت ز "حكومت نظامي اعالم نشده"
به كنترل در آورد و زندگي مردم را فلج كند. فعالين و رهبران جنبش هاي 
اجتماعي در دل اين اوضاع هم با اتخاذ تاكتيك هاي مناسب راه پيشروي 
خود را باز مي كنند. براي نمونه اعتصاب كارگري، اعتصاب معلمان و دانش 

ت موضعي در شهرهاي بزرگ، تجمعات آموزان، اعتصاب عمومي، تظاهرا
اعتراضي وتحصن دانشجويان، تحصن و بست نشستن در جلو زندان ها، 

  اينها همه مي توانند نمونه هايي از تاكتيك مبارزاتي در شرايط كنوني باشند.
به نظر من طبقه كارگر به تنهايي قادر نيست كه حكومت جمهوري  :آرش 

نياز به كمك اقشاري از طبقات ديگر  اسالمي را سرنگون كند؛ براي همين
جامعه دارد تا در اين نبرد طبقاتي به پيروزي برسد. پس براي رسيدن به 
اين هدف نياز به اين دارد كه با اتخاذ تاكتيك هاي منطبق بر شرايط 

كه البته  - اجتماعي و تأثيرگذار، در وحله ي اول اعتماد اكثريت مردم را
امه هاي سياسي و اقتصادي  خود جلب كند. به برن -مثل ما نمي انديشند

در اين صورت است كه مي تواند به سازماندهي مردم براي يك انقالب 
اجتماهي به پردازد. به نظر شما در يك چنين جنبش توده اي كه پس از 
اعالم نتيجه انتخابات شروع شد، طرفداران انقالب سوسياليستي چگونه مي 

  افشا گري كنند؟توانستند در اين جنبش شركت و 
  

ابتدا الزم است بر نكاتي تاكيد شود، چندين دهه  صالح مازوجي:
حاكميت نظام ديكتاتوري و اختناق سياسي در ايران، نبود حق تشكل و 

اعتصاب ، فقدان تشكل هاي طبقاتي و سراسري كارگران، به تصوري 
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ت، نادرست در مورد ارزيابي از قدرت واقعي طبقه كارگر قوت بخشيده اس
در غير اينصورت چشمنداز اينكه طبقه كار گر سازمانيافته در تشكل هاي 
طبقاتي و سراسري خود و داراي تحزب كمونيستي براحتي بتواند با چند 
روز اعتصابات سراسري رژيم جمهوري اسالمي را فلج كند اصال دور از ذهن 

ركت اين اعتصاب كارگران ش 57نيست. يادمان نرود كه در دوره انقالب 
نفت بود كه پشت رژيم شاه را شكست. نكته دوم اينكه سرنگوني جمهوري 
اسالمي را نبايد با وقوع انقالب اجتماعي يكي بگيريم، سرنگوني اين رژيم 
مي تواند از طريق كودتاي نظامي، لشكركشي نظامي، و يا فروپاشي 
اقتصادي از درون و دست به دست شدن دولت در بين جناح هاي مختلف 

رژوائي صورت بگيرد بدون آنكه انقالب اجتماعي بوقوع پيوسته باشد. بو
حتي ممكن است جمهوري اسالمي از راه خيزش توده اي مردم به زير 
كشيده شود اما احزاب و نيروهاي غيركارگري قدرت را به دست بگيرند و 
مانع يك انقالب اجتماعي شوند. صد البته در هيچ كدام از اين روندهاي 

ي طبقه كارگر در استراتژي سوسياليستي ما نظاره گر بي طرف و بي احتمال
عمل نخواهد بود بلكه به ميزان آگاهي و قدرت سازمانيافته خود تالش 
خواهد كرد كه مهر خود را بر اوضاع بكوبد و آگاه تر و متحد تر بيرون 
ي بيايد. اما تا جايي كه به نقشه آگاهانه ما بر مي گردد ما خواهان سرنگون

جمهوري اسالمي بوسيله يك انقالب كارگري هستيم و براي پيشبرد 
  همين نقشه مبارزه مي كنيم.

با اين گفته شما كه طبقه كارگر الزم است كه اعتماد اكثريت مردم را به 
برنامه هاي سياسي و اقتصادي خود جلب كند توافق نظر دارم . در يك 

ي جنبش هاي اجتماعي استراتژي سوسياليستي تالش براي جلب پشتيبان
پيشرو و اقشار اجتماعي غير كارگر و بكار انداختن توان مبارزاتي آنها براي 
بهبود شرايط زندگي شان و براي كسب مطالباتشان جايگاه بااهميتي دارد. 
مبارزه طبقه كارگر امر رهائي همه اين اقشار تحت ستم در جامعه سرمايه 

بيات سياسي خودمان تالش براي اتحاد داري را دنبال مي كند. اگر ما در اد
با جنبش كارگري را يك پاي استراتژي سوسياليستي در جنبش زنان ، 
جنبش دانشجويي و جنبش كردستان تعريف كرده ايم و اقشار تحت ستم 
غير كارگر را به پيوستن به مبارزه طبقه كارگر دعوت مي كنيم اين بدان 

جنبش ها و اقشار غير كارگر معني نيست كه مي خواهيم از نيروي اين 
بعنوان نردبان ترقي و به قدرت رسيدن طبقه كارگر استفاده كنيم بلكه 
صادقانه  اين را سهل ترين راه رهايي اين اقشار و رسيدن به مطالباتشان 

  مي دانيم.
در ارتباط با بخش آخر سئوال شما يعني چگونگي موضع سوسياليستي در 

ز كودتاي انتخاباتي با بگويم، كه يك قبال خيزش هاي توده اي بعد ا
ارزيابي عيني از روند رويدادها، شعارها و تاكتيك هاي اتخاذ شده در اين 
اعتراضات عليرغم وجود نشانه هايي از راديكاليزه شدن شعارها، در روزهاي 
بعدي بيانگر اين واقعيت بود كه در فقدان يك رهبري راديكال و انقالبي، 

طيف اصالح طلبان بودند كه رهبري و كنترل اين  اين جريان  موسوي و
حركت را در دست داشتند و از آن در جهت اهداف خود بهره برداري مي 

نياز داشتند. همين خيابان ها كردند، آنها به حضور كنترل شده مردم در 
نقطه ضعف اساسي خيزش توده اي اخير بود. فعالين سوسياليست جنبش 

ت از اين واقعيت  مي بايست با روشنگري در هاي اجتماعي با نقطه عزيم
مورد ماهيت كشمكش جناح هاي درون رژيم و ارزيابي واقعبينانه از روند 
اوضاع و آگاهي بر پيش شرطهاي پيشروي مبارزات مردم سياست 

را پيش مي بردند. محور سياست  اعتراضات توده ايسوسياليستي در قبال 
آمده بود تالش فعاالنه براي شكل سوسياليستي در قبال اوضاعي كه پيش 

تاكيد  دادن به آلترناتيو و قطب انقالبي و باز كردن جبهه سوم  مبارزه بود.
اتخاذ بر استراتژي سياسي روشن مبارزاتي، طرح شعارها و مطالبات روشن و 

 تاكتيك هاي مبارزاتي درست مي تواند از اجزاي همچون سياستي باشد.
ني احمدي نژاد و اطالعات و شناختي كه تا با شنيدن آخرين سخنرا :آرش

انداز آتي اين جنبش را چگونه ارزيابي  ) داريد، چشم7/7/2009به امروز (
  كنيد؟ مي
 

سخنان احمدي نژاد نكات تازه اي در بر نداشت. وي : صالح مازوجي
مانند خامنه اي و ديگر سران جناح باال دست، اعتراضات توده هاي مردم 

را به عوامل خارجي منتسب نمود. گرفتن اعترافا ت در سه هفته اخير 

تلويزيوني از دستگير شدگان در زير شكنجه نيز بخشي از همين تبليغات 
، "احمدى نژاد"دولتي است، اينها با اين تبليغات دنبال سپر بال مي گردند. 

تغيير ساختار  كابينه خود خبر داد. ساختارهمچنين از تغيير گسترده در
ايش چيزي جز باز كردن باز هم بيشتر درهاي سيستم دولت هم معن

ودسته ار اجرايي كشور بر روي فرماندهان سپاه پاسداران، شكنه گرها و د
هاي اطالعاتي و گماردن آنها در پستهاي كليدي نيست. هدف اين تغييرات 

ايجاد آمادگي بيشتر براي سركوب جنبش هاي اجتماعي و  "ساختاري "
، در سخنرانى تلويزيونى "احمدى نژاد" ردم است.اعتراضات توده هاي م

خود در حالي كه در همان روزهاي اول دوره جديد رياست جمهوري اش 
در رژيم اسالمي تظاهرات مسالمت آميز معترضان به نتايج انتخابات را با 
توسل به شديدترين شيوه ها سركوب و ده ها نفر را كشتار و صدها تن 

شكنجه گاهها كرد، ادعا كرد كه در ايران آزادي ديگر را دستگير و روانه 
  را توسعه دهد. "آزادي ها"وجود دارد. و ميخواهد همين 

انداز آتي اوضاع، آنچه روشن است موقعيت جمهوري اسالمي  در مورد چشم
بر نمي گردد. موقعيت اين رژيم بشدت تضعيف شده  "انتخابات"به  قبل از 

شروعيت كاذب نظام جمهوري اسالمي را كه قرار بود م "انتخاباتي "است. 
به جهانيان نشان دهد، به نماد عدم مشروعيت نطام در سطح جهان تبديل 
شد و بحران مشروعيت نظام را به اوج رساند. رژيم نزد افكار عمومي جهان 
آبروباخته تر و در مناسبات بين المللي منزوي تر شد. براي نيمي ازخود  

جمهوري به زير سئوال رفته است. اعتبار حكومتيان  مشروعيت رياست 
واليت فقيه و شوراي نگهبان بعنوان مراكز قدرت مافوق جناحي در هم فرو 
ريخت و زمينه سر باز كردن شكاف هاي جديدي در درون حاكميت فراهم 
شده است. از طرف ديگر موسوي، كروبي و طيف اصالح طلبان حكومتي با 

پيشبرد مبارزه در چهارچوب قانون و هشدار اعالم پايبندي به اركان نظام و 
به كساني كه شعار و مطالبات ساختار شكنانه مطرح مي كنند عمال پرچم 
تسليم را باال برده اند. طيف نسبتا وسيعي از طبقه متوسط جامعه كه در 
روزهاي اول به اميد پيروزي سهل و آسان و اجراي تعديالتي در نظام 

روان شدند وقتي ديدند كار به شليك  جمهوري اسالمي دنبال موسوي
گلوله، گاز اشك آور و سركوب وحشيانه كشيد به خانه هاي خود رفتند. 

  كروبي بمرور از رهبري اعتراضات مردم كنار مي روند. - جريان موسوي
با اين تحوالت مبارزات مردم و اعتراضات توده اي عليه جمهوري اسالمي 

بسيار مناسبتري براي پيشروي و  وارد فاز جديدي مي شود. زمينه هاي
تعرض جنبش هاي اجتماعي  فراهم مي آيد.  در دل اين بحران سياسي 

توهم به موسوي و اصالح طلبان حكومتي بسرعت فرو مي ريزد.  مردم  
بويژه جوانان در مبارزه عليه رژيم خودباوري و اعتماد بنفس بيشتري پيدا 

نه تر و سازمانيافته تر به پيش برده مي كنند. اين فاز جديد از مبارزه آگاها
مي شود. البته اين را هم نبايد فراموش كرد كه ضد انقالب حاكم در مقابله 
با خيزش هاي اخير صفوف خود را فشرده تر كرده است و اين روند از 
مدتها قبل از انتخابات شروع شده بود. رئيس دفتر سياسي سپاه پاسداران 

سال نظامشان را  20اي خونين اين دوره، ادعا مي كند كه با سركوب ه
بيمه كرده اند، اين نوع ادعاها براي قوت قلب دادن به خوشان است اما اين 
پيام را نيز در بر دارد كه نبايد ظرفيت هاي سركوب دشمن را دست كم 
گرفت. اين نيروها در همين دوره در نبردي نابرابر تلفات زيادي را به مردم 

بهم فشردگي و انسجام نيروهاي سركوبگر دشمن، تحميل كردند. اين 
انسجام دوران قبل از آغاز تزلزل و فروپاشي است. صف نيروهاي سركوبگر 
هر چند هم منسجم و ايدئولوژيك باشد در مقابل تداوم اعتراضات مردم 

  انسجام خود را از دست مي دهد.
المي در روند اوضاع بيانگر اين واقعيت است كه مبارزه عليه جمهوري اس

جبهه هاي مختلف و به اشكال متنوع و مستقل از تالشهاي اصالح طلبان 
حكومتي و جريانات اپوزيسيون قانوني رژيم تداوم خواهد يافت و رؤيه 
تعرضي تري بخود خواهد گرفت. اكنون مدتهاست كه زمان آن فرا رسيده 
است كه فعالين و پيشروان جنبش كارگري ظرفيت واقعي اين جنبش را 
براي تبديل شدن به محور جنبش هاي پيشرو اجتماعي و مبارزات توده اي 
براي سرنگوني جمهوري اسالمي را نشان دهند. سرنگوني  اين رژيم گام 

  اول و پيش شرط هر تحول انقالبي راديكال اجتماعي در ايران است.

*  
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  اينجا تهران است !

 

  فرامرز پورنوروز                   

  تهران است اينجا

  ساعت، حوالي كوي دانشگاه

  و عقربه، از انفجار گلوله ها زخمي.

  

  باران نمي بارد

  و هوا، كمي تا اندكي دل خون

  صداي فرياد مي آيد

  ابر مسموم اشك آور

  تا سطح خيابان...

  

  هوا آفتابي نيست

  اما برق باطوم

  لحظه اي

  بر پيشاني دختر دانشجو 

  مي درخشد                            

  وهمين االن گله اي سوار مسلّح

  بر شعور مردم

  مي خندند.                     

  

  اينجا تهران است

  جايي در شمال غرب

  اندوه مي بارد                    

  چند جوان پهلوي سوراخ كسي را

  مي بندند.                                  

  و دختر زيبايي 

  دارد به مامور مسلح

  شاخه گل سفيد

  تعارف مي كند.

  

  عقربه ي زخمي هنوز مي چرخد

  و فرياد پشت بام ها

  در گلوي شهر

  مي پيچد.                

  كسي خبر نمي خواند

  ولي خبر ها مردم را

  به فرياد مي خوانند!

  

  اينجا تهران است

  از تلفنِ همراه كسي

  صداي سرخ مي آيد

  و انگشتان خونين اش

  كنند. بر من سالم مي 

  همزمان

  باد جانبِ دماوند

  دلهره ي شهر را

  در كوچه پس كوچه ها

  مي راند.                         

  

  كسي كمك مي خواهد

  و لنگه كفش زنانه اي

  در جوبِ خيابان

  به جانبِ آبهاي آزاد مي دود

  عقربه ي زخمي هنوز مي چرخد.

  

  تير هاي برق

  آمار زخميان را

  ننددر حافطه تكرار مي ك

  و هفت كُشته ي كوي

  در نگاه هاي خيس

  رژه مي روند.                         

  

  اينجا تهران است

  كسي سرود مي خواند

  جواني زير خاك

  دفن مي شود                   

  و ستاره ها در آسمان شهر

  سوسو مي كنند.                        

  

  دلها كمي تا اندكي پرخون

  و آه مادران

  در مه اندوه

  تا برج آزادي

  شناور است.                    

  

  اينجا تهران است

  صداي آنسوي خط

  به هق هق مي اُفتد

  

  و عقربه ي زخمي هنوز مي چرخد!

               *  
     
  

http://dialogt.de/



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٢٢  103 ي آرش شماره

   دهم ي ميأمن ر
  د ملكيمحم

  

 گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان 

 هزار باده ناخورده در رگ تاك است 

  
  

ه تنور انتخابات رياست جمهوري ماه پيش زماني كه بار ديگر هيزم ب
خيمه شب بازي "ريختند تا آن را گرم كنند، در مقاله اي با عنوان  مي

  :نوشته بودم  "تكراري
تجربه كافي نيست؟ درست است كه مي سال براي فراگيري يك  30آيا " 

گويند ايراني ها حافظه تاريخي ضعيفي دارند، اما ملتي كه با تاريخ و در 
زيسته و با گوشت و پوست آنرا لمس كرده و  ييساله رژيم وال 30تاريخ 
كند آيا باز هم فريب خواهد خورد و آيا دگربار عروسك اين خيمه شب  مي

اكثريت مردم  .ردد، خواهد شد؟ باور ندارمبازي كه هرازگاهي تكرار مي گ
 .ايران آگاه و هشيارند و انتخاب هاي اخير انجام شده، شاهد اين مدعاست

چرا حاكميت مجبور مي شود انتخابات را با انواع فريبكاريها و تقلب برگزار 
فتوا بر وجوب   كند، تا آنجا كه براي كشاندن مردم به پاي صندوقها،

د و با ايجاد ترس و وحشت جمعي را وادار به اينكار شركت آنها صادر كن
  "نمايد؟

در آن يادداشت نوشتم با گرم شدن تنور انتخابات، بار ديگر موجودات 
بيدار ميشوند و به اميد  يزمستان خواب با احساس گرما از خواب زمستان

در دست گرفتن مجدد قدرت و پوشيدن لباس وزارت و وكالت و سفارت 
 30وول مي افتند؛ بي آنكه به روي خود بياورند در تمام اين و... به وول 

  .اداره كنندگان مملكت بودند  سال آنها صاحبان قدرت و
انتخابات يك خيمه شب بازي است. حال  يگفته بودم كه در نظام والئ

براي آگاهي بيشتر نسل جوان كه زياد با اين نمايش آشنا نيست، الزم است 
بازي، خيمه شب باز در پشت صحنه خود را پنهان توضيح دهم كه در اين 

ميكند و تعدادي عروسك را با نخي كه به انگشتهاي خود بسته است 
آورد. با صداي خود حرفهائي را در  يآنگونه كه ميخواهد به حركت درم

دهان عروسك ها ميگذارد تا هرچه او ميخواهد آنها بگويند و با اراده ي 
و پائيين بپرند و برقصند. البته كه اين بازي كسي كه پشت صحنه است باال 

  .را سرگرم كند "بچه ها"بيشتر ميتواند 
 هموطنان؛ 

بسيار خنده دار تر و سرگرم كننده تر  يدر اين دوره انتخابات نمايشنامه ا
به روي صحنه آمده است. گاهي حرفها و شعارهائي به گوش ميرسد كه 

ه چيز عوض شده و بازي بيننده و شنونده چنين مي پندارد كه هم
كنندگان، بازيگراني دگرند و براي نخستين بار به روي صحنه آمده اند. فكر 

واحمدي نژاد را تا حدي  يميكنم بسياري از خوانندگان اين نبشته، كروب
ميشناسند اما سبز علي( محسن) رضائي و ميرحسين موسوي را كمتر. 

همه بنياد گراياني هستند  مطمئن باشيد اينها همه سر و ته يك كرباسند و
دست پرورده ي بنيادگراي بزرگ. چون عروسك هاي خيمه شب بازي 

  .نقش و لباس عوض ميكنند تا تماشاچي را فريب دهند
اينها همان طور كه خود اذعان دارند، يك هدف را تعقيب ميكنند و آنهم 
حفظ نظام واليي و به صحنه نمايش كشاندن تماشاچيان بيشتر تا فردا 
  .بگويند نمايش ما بسيار جالب بود و توانست مشتري هاي زياد جذب كند

، مطالبي نوشته ام. "خاتمي"پيش از اين در مورد سردسته اصالحاتي ها، 
خواهم از دو چهره اي بگويم كه اين بار وارد بازي شده اند؛ از يحال م

اند  موسوي و رضايي. اينان چنان با قيافه اي حق به جانب به صحنه آمده
كه تو گويي در آن همه كشتار، چه در جبهه هاي جنگ، چه در زندان ها و 
چه در جاي جاي ايران و جهان نقشي نداشته اند و در اين همه فقر و 

و رشوه خواري كه جامعه را به اين روز انداخته است نه  يفحشا و دزد

ده سال مسئوليتي تقبل كر 30كوچكترين دخالتي داشته اند و نه در اين 
  .اند

عضو مركزي حزب  60تا  57بايد از آقاي موسوي پرسيد مگر شما از 
 يجمهوري اسالمي كه تمام امور مملكت را در دست گرفت و با همكار

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي هر كاري خواستند كردند، نبوديد؟ مگر 
 را   شما سالها سردبيري روزنامه ارگان حزب ( روزنامه جمهوري اسالمي)

بر عهده نداشتيد؟ مگر همين روزنامه بزرگترين مشوق چماقداري و قلع و 
و تشويق حزب اللهي ها براي حمله به اجتماعات مردم   قمع دگر انديشان

ن نبود؟ مگر روزنامه اي كه شما سردبير آن بوديد زماني كه اعدام يو منتقد
عدادي از ها در زندانها شروع شد براي ايجاد رعب و وحشت هر روز نام ت

 آنها را منتشر نميكرد؟ 
) شما وزارت امور خارجه را 11/6/60آقاي مهدوي كني ( ي مگر در كابينه

تا بازنگري قانون اساسي و   60آبان سال  7به عهده نداشتيد؟ مگر از روز 
حذف سمت نخست وزيري در مقام رئيس قوه مجريه كشور نبوديد؟ 

انشجويي كه نظرتان را در مورد شنيدم در يكي از دانشگاه ها در جواب د
جنايات دهه شصت و كشتار هزاران نفر و از جمله دانشجويان در زندان ها 

ه دخالت يمن در امور مربوط به قوه قضائ "پرسيده بود گفته ايد:
  ".نميكردم

مگر جنابعالي وظايف نخست وزير را در قانون اساسي نخوانده بوديد؟ از 
  :م را كه ميگويدجمله ماده يكصد و سي و چهار

رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و "
و با   م هاي دولت ميپردازديبا اتخاذ تدابير الزم به هماهنگ ساختن تصم

همكاري وزيران برنامه و خطي مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا 
  ".هيات وزيران است ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات

مگر وزير اطالعات يكي از وزراي دولت شما نبود كه بايد در كار او دخالت 
ر نظر شوراي عالي دفاع ملي يميكرديد؟ مگر تمام كارهاي امنيتي كشور ز

عضو آن است صورت نميگرفت؟ چطور ميشود  7كه نخست وزير يكي از 
 شما از آنهمه جنايت ها بي خبر باشيد؟ 

موسوي. مپنداريد كه در شهر كور و كرها و بيخردان زندگي نه آقاي 
ها موافق بوديد، آنها  ها و كشتارها و شكنجه ميكنيد. شما با همه آن جنايت

د ميكرديد و هيچ عذاب وجداني هم نميگرفتيد. حال و آينده هم در ييرا تا
  .برابر چنين اعمالي نخواهيد ايستاد

شعور مپنداريد. شما و ديگر  بيهوده خود را زرنگ و مردم را بي
طلبي مي زنيد، در جنايات دهه شصت  همدستانتان كه امروز الف اصالح

بارها گفته ايد ما اطاعت از مرادمان ميكرديم و اين كارها اقتضاي آن زمان 
بود و ما هيچكاره بوديم. چه تضميني وجود دارد كه چند سال ديگر 

داركاتچي بودم؟ شما نه در آن همانگونه كه خاتمي گفت، نگوييد من يك ت
ده سال و نه در آن بيست سالي كه در خواب زمستاني بوديد، هرگز به 

آقاي خميني و نخست  يجناياتي كه در دهه اول انقالب در زمان رهبر
  .وزيري شما روي داد اشاره نكرديد

ميگويند شما نقاشي ميكرديد، مگر نه اين است كه يك هنرمند، يك 
قي دان، يك شاعر در كار هنري انديشه هاي دروني خود نقاش، يك موسي

ساله،  8را منعكس ميكند؟ آيا شما كه شاهد بسياري از وقايع جنگ 
دهه شصت از جمله جنايت بي نظير كشتار هزاران  يشكنجه ها و كشتارها

بوده ايد، يك تابلو كشيده ايد كه كبوتري سپيد با  67زنداني در سال 
بر كف قفس نشان دهد؟ آيا يك تابلو از اعدام هاي بالهاي خونين افتاده 

دسته جمعي در زمان صدارت خود كشيده ايد؟ آيا يك تابلو كه وضع 
كرده ايد؟ آيا يك بار اعالم  يزندگي ميليون ها آواره جنگ باشد را قلم

كرده ايد به چه دليل پس از فتح خرمشهر و عقب نشيني عراق سالها 
ب مرگ و معلول شدن صدها هزار نفر و صدها جنگ را ادامه داديد كه موج

 ميليارد دالر خسارت مالي گرديد؟ 
د يجنابعالي به عنوان نخست وزير و آقاي رضايي به نام فرمانده كل سپاه با

جوابگوي ملت، خانواده شهدا، هزاران معلول جنگي، موجي و شيميايي 
ميني را ما دستورات آقاي خ "شده ها باشيد. مگر مي شود با يك جمله 

سال است كه از  20از زير بار مسئوليت شانه خالي كرد؟  "اجرا كرده ايم
روز شديد پس يپيروزي در جنگ سخن ميگوييد ولي يكبار نگفتيد اگر پ
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    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٢٣  103 ي آرش شماره

 آقاي خميني چرا جام زهر را سر كشيد؟ مگر براي پيروزي زهر ميخورند؟ 
مردم آقاي رضايي كه خود را كانديداي رياست جمهوري كرده بايد به 

توضيح دهد كه چرا و به دستور چه كسي وارد خاك عراق شدند تا جنگ 
ادامه يابد و آنهمه خسارت بر مردم ايران تحميل گردد و هزاران سوال 

  .جواب ديگر يب
آقايان كروبي، موسوي، رضايي و احمدي نژاد بايد نقش خود را در 

همكاران  نابساماني هاي فعلي روشن كنند و توضيح دهند اگر آنها و
اصالحاتي و اصولگرايشان ( كه آبشخور هر دو جناح بنياد گرايي است) 

فقيه؟  يموجب وضع فعلي جامعه نيستند، پس چه كسي مسئول است؟ ول
حكومت ديني؟ قانون اساسي؟ قدرت مافوق قانون سپاه ؟ بسيج؟ اول 

  .بگوييد چه عاملي باعث اين وضع شده، بعد از مردم تقاضاي راي كنيد
با توجه به شناختي كه نسبت به يك يك كانديداها دارم اعالم ميكنم  من

كاركرد شما در آينده اگر بدتر از گذشته نباشد، بهتر نيز نخواهد بود چرا 
پيش از انتخابات جز شعار   كه نظام واليي همه ي حرفها و وعده هايش

هاي توخالي چيز ديگري نيست. مردم بايد انتخابات را تبديل به يك 
  .نظرخواهي در مورد آينده نظام كنند

سال مبارزه براي آزادي و برابري اعالم ميكنم  60به نام يك ايراني پس از 
نشاندن كسي بر روي صندلي رياست  يمن راي ميدهم، اما نه برا

جمهوري. من راي ميدهم تا يك يك شما و همدستانتان را كه وطنم را به 
دگاه رسيدگي به جنايت عليه بشريت اين روز انداخته ايد روي صندلي دا

   .بنشانند تا جوابگوي مردم ايران و جهان باشيد
  

  :پانوشت
  1387آذر  14، پنجشنبه، »تكراري  خيمه شب بازي« -1       

  :كروبي به آيت اهللا منتظري 67بهمن  29گوشه اي از نامه  -2

زندانيان گروهكي شما هميشه در برخورد با مسئوالن و مقامات قضايي از عفو "
شما ثابت  يخواهيد. با وجود آن كه بارها برا گوييد و آزادي آنان را مي سخن مي

شده است كه بسياري از آنان به سبب اصرار و پافشاري شما مورد عفو قرار گرفتند 
و آزاد شدند و با شناسايي بيشتر از پاسداران و بسيجيان دست به آدمكشي و ترور 

ا را ريختند. ليكن هرگز اين گونه رويدادهاد در موضع شما در زده و خون عزيزان م
اهللا  . خاطرات آيت"گروهكي تغييري پديد نياورده است باني از زندانيانييپشت

   1252،ص2، ج167منتظري، پيوست شماره 

همو بود كه در واكنش به طرح مهندس بازرگان براي آزادي انتخابات گفت:  -3
دانم،بنده از اين همه پررويي  ها و رزمندگان مي بههاين شعارها باعث تضعيف ج"

  )466، صفحه 2آزادي، جلد  ي(در تكاپو"متعجبم.

همگام با روزنامه جمهوري اسالمي، روزنامه هاي رسمي كشور چون اطالعات و  -4
به " كيهان به بازتاب احكام اعدام زندانيان سياسي ميپرداختند. به عنوان نمونه:

نفر به جرم  81اسالمي مركز، ديشب در محوطه زندان اوين حكم دادگاه انقالب 
سحرگاه "، ) 60شهريور  29كيهان، ( "فعاليت هاي ضد اسالمي تير باران شدند.

 "نفر از اعضا و هواداران سازمان منافقين اعدام شدند. 61امروز در زندان اوين 

ديروز در  به حكم دادگاه انقالب اسالمي مركز، سحرگاه") 60مهر  13كيهان، (
  ) 60آذر  5هان، ي( ك "تن از اعضا و هواداران گروهكها تيرباران شدند.  36اوين 

سال نخست وزيري محمد  8وزير اطالعات ميرحسين موسوي در طول  -5
  .محمدي ري شهري بود

آيت اهللا منتظري در بخشي از خاطرات خود خطاب به آقاي خميني وزارت  -6
شنيده شد فرموده ايد  "اينگونه به تصوير ميكشد:  اطالعات زمان آقاي موسوي را

فالني مرا شاه و اطالعات مرا ساواك شاه فرض كرده است. البته حضرتعالي را شاه 
فرض نمي كنم ولي جنايات اطالعات شما و زندانهاي شما روي شاه و ساواك را 

 خاطرات آيت اهللا"سفيد كرده است. من اين جمله را با اطالع دقيق مي گويم.

   1213، ص 2، ج150منتظري،بخش پيوست ها، پيوست 

   83آذر  24ران، يروزنامه ا -7

 514ميرحسين موسوي در مقام نخست وزيري در واكنش به قطعنامه   -8

اگر "روز بعد از آغاز تجاوز ايران به خاك عراق:  2سازمان ملل درباره آتش بس، 
نمي توانيم از حقوق حقه خود قطع نامه ديگر هم صادر كند، ما  10شوراي امنيت 
  61/4/23. ( كيهان، "دست برداريم

* 

  

 

 
 

  شكلي متعالي از مبارزه با سانسور
  

  از فراز ساوجيگزارش 
  

موجب تظاهرات  "داليلي روشن"انتخابات دوره دهم رياست جمهوري  به 
و خيزش بخش عظيمي از مردم  كشور عليه رژيم شده است. فريادها و 

ردان و بخصوص جوانان عاصي از سي سال سركوب و نداهاي زنان و م
اختناق، اكثر جريانها و اقشار  جامعه (داخل و خارج) را به حركت، ابراز 
وجود و نظر واداشته است. در اين بستر نشريات و تارنماهايي پا به عرصه 

اشته اند كه در اطالع رساني و مبارزه با سانسور فعال اند و برخي ذوجود گ
ر بازتاب مبارزات مردمي، به دنبال يافتن راهي نو و تفكري جديد ار آنها د

براي برقراري دمكراسي، آزادي، برابري و ايده هاي ضد سرمايه داري قلم 
  ميزنند.

علت وجودي اين نشريات در واقع پاسخي است در شكل مدرن براي مبارزه 
تاريخ از با سانسور سنگين رژيم در جامعه. همانطور كه ميدانيم در ادوار 

كهن تا به امروز، همواره مردم به طرق گوناگون در مقابل سانسور قدرتهاي 
هبي به مبارزه برخاسته اند. از پچ پچ و نقل اخبار و ذحاكم سياسي يا م

حكايات سينه به سينه، ساختن جك و متلك عليه سردمداران دولتهاي 
ساني كه در زورگو، انتساب عقايدو نطرات كفرآميز و انتقادي به نام ك

شته اند و ديگر در دسترس نيستند (مانند برخي از آنچه به راوندي و ذگ
زكرياي رازي منسوب است)، نقل قصه و  وقايع از زبان حيوانات از كليله و 

كمدي  -دمنه تا مزرعه حيوانات (جرج اورول)، خلق كاراكترهاي اجتماعي
فيتي بر در و ديوار (چون بهلول، دخو و مالنصرالدين). شعار نويسي و گرا

شهر، پخش تراكت، شبنامه و خبرنامه براي سيراب كردن عطش مردم 
براي كسب اطالع در زير شمشير سانسور، خلق آثار هنري همچون گارنيكا 
از پيكاسو و نقاشي هاي دييگو ري وِرا...  تا برسيم به استفاده از موبايل و 

ر خالقيت حيرت انگيز اينترنت در روزگار ما. عرصهء مبارزه با سانسو
  مبارزهء توده ها را براي رهايي باز مي تاباند.

در نگاهي به تعدادي از نشريات اينترنتي كه به عنوان نمونه مي آوريم، 
شاهد افشاي جنايتهاي رنگارنگ رژيم و بزير سوال بردن كل نظام هستيم. 

ه اي برخي از اينها بدنبال يافتن اشكال نوين سازماندهي و فعاليت تود
هستند بدون آنكه انتظار رهبري از باال مطرح باشد. مطالعه گزارش زير ما 
 را با  ايده ها و پيشنهادهايي براي راهيابي به طرحي نو در زمينه هاي

اجتماعي و يافتن راهكارهاي جديد در نبرد و تظاهرات خياباني  -سياسي
  آشنا مي كند.
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    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٢٤  103 ي آرش شماره

  خيابان

در  1388خرداد  29در  "ضات مردميويژه اعترا"اولين شماره اين نشريه 
زنده باد حاكميت مردم، زنده باد مقاومت در برابر "چهار صفحه با شعار 

 28در خيابان متولد شد، و با نشر روزانه تا شماره  "ديكتاتوري
براي كاهش  "1388مرداد 1" 29ادامه يافت. از شماره  "1388تير29"

تشار آن به صورت موقت سه فشار كار روزانه و امكان تثبيت و تداوم ان
شماره در هفته منتشر مي شود. خيابان جاي خود را ميان ايرانيان باز كرده 
و حتي در نشريات خارجي هم معرفي شده است. بسياري از سايتها و 
وبالگها نيز با درج مقاالت و اخبار از نشريه خيابان در معرفي آن به ديگران 

بان و ديگر نشريات جنبش مردمي همياري داشته اند. آرشيو كامل خيا
  .ها يافت  ميتوان در برخي سايت  كنوني را

، "رد؟ذدر سكوت زندان اوين چه ميگ"برخي از تيترهاي گوياي خيابان: 
در حاليكه خون از دستان حكومت مي چكد؛ موسوي تنها نامه "

، "هنر شهري نقد راديكال نظم موجود"، "كودتاي مخملي؟"، "مينويسد
براي مقابله با كودتا مردم آمدند ولي "، "يري را متوقف كنيداعتراف گ"

كودتا و "، "زنان خيال بازگشت به خانه ندارند"، "موسوي نيامد
  .  "مسلك حاكمان؛ جراحت هاي محكومان"، "زيستگاههاي مردم

متقاضيان از طريق اشتراك در آدرس  سايت ندارد. "خيابان"جالب اينكه 
آنرا دريافت و پخش ميكنند.  oon@gmail.combwww.hkyaالكترونيكي   

صاحب نظران و نويسندگان، مقاالت خود را به اين آدرس مي فرستند: 
www.xyaban@gmail.com       

   نشريه بذر 

  http://www.bazr1384.com          

ر كه به عنوان زير مجموعه، نشريه دانش آموزي بذر ذنشريه دانشجويي ب 
تبليغ و ترويج “را هم منتشر ميكند بصورت  نشربه اينترنتي ماهانه با هدف 

ايده هاي ماركسيستي در جنبش دانشجويي و بردن ايده هاي مترقي بين 
ر شماره ذبا انتشار ب 1384كار خود را از فروردين  ”نش آموزان و معلميندا

ر در همان ذ. ب1386شروع كرد و نشريه دانش آموزي را از بهمن  يك
و مواضع اش را اينچنين مطرح ايده ها  1384شماره يك خود فروردين 

  ميكند:
  

  
.  
بزرگترين خال در اين جنبش پراكندگي فكري و عدم هماهنگي فعالين "

ج جديد فشار و تعطيلي نشريات متمايل به چپ و مو باشد كه با چپ مي
است. دست اندر كاران بذر به سهم  اختناق در جامعه ايران تشديد يافته

هاي درست به جنبش  تحليل خود در صدد پركردن اين خال و ارائه اخبار و
   .دانشجويي هستند

  :نشريه بذر در اين چهارچوب سعي دارد كه

  .مايت كندمنعكس كننده مبارزات راديكال دانشجويان باشد و از آنها ح* 
مبلغ اتحاد جنبش دانشجويي با جنبش كارگران، معلمان، زنان، ملل و * 

  .ديده و ساير زحمتكشان شهر و روستا باشد هاي ستم خلق
فعاالنه به دفاع از روشنگري علمي براي مقابله با خرافات مذهبي بپردازد * 
  .هاي پوسيده را به مصاف بطلبد سنت و

داري و جنبش چپ درسطح  يزاسيون سرمايهمبلغ جنبش آنتي گلوبال* 
ها  هاي همكاري دانشجويان ايراني را با اين جنبش زمينه المللي باشد و بين

  .فراهم آورد
حلقه گمشده ميان نسل كنوني با نسل قبلي چپ را بازسازي نمايد و با * 

پويا و نقاد تجارب جنبش چپ ايران و جهان را در اختيار نسل  ديدگاهي
   .اردجديد بگذ

نقش فعالي در نقد مكاتب ضد ماركسيستي كه امروزه درميان * 
  .عهده گيرد دانشجويان مطرح است بر

هاي مختلف جنبش چپ را به دانشجويان معرفي كند و به دور از  ديدگاه* 
   .سكتاريستي به بحث و مناظره علمي ميان آنها دامن زند هياهوهاي

هاي راديكال و  واهان، نيرواز كوشش در جهت اتحاد ميان آزادي خ* 
   "ند.نك مترقي كوتاهي

 

  
  

  نشريه بسوي انقالب 

 "http://maktabemarx.net "         

هفته اي يك بار حاوي گزارش، تحليل، اخبار، مقاله و متون آموزشي 
اد حزب پيش بسوي ايج"صفحه با شعار  16لنينيستي در  -ماركسيستي
بصورت اينترنتي منتشر ميشود. در بخشي از سرمقاله شماره  "طبقه كارگر

  چنين ميخوانيم: 1388تير  31هشت 
  
      سر مقاله 

د كه مي خواست ساختمان سالهاي قرن بيستم دوران تفوق انديشه اي بو"
مي ناميد با توسل به شيوه » كمونيستي ” « جامعه بي طبقه را كه عموما

ربطي به ماركسيسم و سوسياليسم علمي ” هايي به انجام برساند كه عمال
نداشت و در واقع همان راه رشد سرمايه داري را با شيوه هاي خشن تر و 

مانور انديشه و عمل احزاب و سركوب عريان تر پيشه خود كرده بود. دايره 
سازمانهاي حامي آن، فراتر از آنچه سرمايه داري دولتي خوانده مي شد 
نرفت. همين امر باعث شد احزاب و سازمانهاي كمونيستي يا در قامت 

دمكرات اروپايي ( اروكمونيست ها) ظاهر شوند و يا در  -احزاب سوسيال
در روند امور و مبارزات جاري شكل فرقه هاي نامربوط كه فاقد تاثير قاطع 

كارگران بودند. به جرات مي توان گفت اين احزاب بشريت را سانتي متري 
هم به سوي كمونيسم هدايت نكرده اند. گفتني است بر خالف ادعاي 
مدافعان اين انديشه آنچه اينك به عنوان دستاوردهاي دمكراتيك انساني 

زات جهاني و منطقه اي خوانده مي شود بي هيچ شبهه اي محصول مبار
طبقه كارگر است كه وكالت بالعزل خود را به هيچ مرجع حقيقي و حقوقي 

 "تفويض نكرده است.
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  خبرنامه ندا 
  http://nedaanews.com    

ت آغاز به با نشر اخبار و مقاال 1388خبرنامه روزانه اي است كه از دوم تير 
فعاليت كرده است. چنانكه از اسمش عيان است اخبار مربوط به جنبش 
مردمي را در تارنماي خود درج ميكند. در خبر نامه ندا از جمله مي 

  خوانيم:

 سرمقاله

   پيام اول: چراها و چگونه ها"

هدف ما از شركت در اين مبارزات به مراتب فراتر از نتايج انتخابات رياست 
جمهوري دهم است. و معتقد هستيم كه اكثريت كسانيكه در انتخابات 

ي و يا كروبي رأي دادند نيز اهداف و خواسته شركت كردند و به موسو
هايشان به مراتب باالتر از گزينش اين يا آن فرد بوده است. زمانيكه مردم 
در مناظره هاي تلويريوني به عمق اختالفات كانديداها پي بردند معتقد 
شدند كه براي شكستن قدرت مطلقه از موقعيت انتخاباتي، بعنوان كم 

فاده كنند. در حقيقت، انگيزه مردم به دستيابي به هزينه ترين راه، است
آزادي هاي مردمي و انساني شان بود كه در مقابل انحصارطلبان حكومتي 

اما، اينك كه پرداخت اين هزينه را …به اصالح طلبان حكومتي رأي دادند. 
به ما تحميل كرده اند، دليلي ندارد كه خواسته هاي مبارزاتي خود را به 

بات محدود كنيم. اينك زمان آن رسيده كه مستقيماً براي نتايج انتخا
آزادي هاي مردمي و انساني خود مبارزه كرده تا اگر نتيجه ي مبارزات ما 
به قدرت گيري اصالح طلبان حكومتي هم انجاميد، ايشان بدانند كه تا 
زمانيكه حقوق اوليه و خواسته هاي ما محقق نشود، دست از مبارزه بر نمي 

 "داريم.

 

  بگذار صد گل بشكفد...

  م.مينايي

  

زندگي در جهنم حكومت اسالمي كشنده و طاقت فرساست . در اين شـكي  
نيست. در صورت تداوم اين حكومت هيچ آينده روشني چه در كوتاه مـدت  
و چه در دراز مدت براي كارگران ، زنان ، جوانان و نيز ساير اقشار و طبقات 

با رژيمي سروكار دارند كه با قساوت و زحمتكش متصور نيست. مردم ايران 
بربريتي منحصربخود خيابانها و زندان هايش را به كشتارگاه مبدل كـرده و  
 "در اين مسير جنايتكارانه خودي و غيرخودي نمي شناسد.  حكومت دقيقا

همچون يك رژيم اشغالگر خارجي همه مردم كشور را دشمن محسوب مي 
هـان آزاد و دمكراسـي خـواه  هنـوز بـه      كند. دول امپرياليستي باصطالح ج

توازن قوا در داخل مي انديشند و منافع غارتگرانه خود را دنبال مـي كنـد.   
دستان باراك اوباما همچنان به سوي دسـتان خـون آلـود ولـي فقيـه دراز      
است. سازمان ملل متحد همچنان در خاموشي بسـر مـي بـرد. هنـوز هـيچ      

كيل اجالس فوق العاده و بكار گيري نشانه اي از اخطار جدي ، تحريم ، تش

بند هفتم ماده چهل و يك منشور ملل متحد و... از سوي سازمان ملـل بـه   
چشم نمي خورد. اتاق بازرگـاني و تجـارت آلمـان و ايـران در ايـن وانفسـا       
عليرغم ژست هاي ظاهري آنگال مركل مي خواهـد مركـز تجـاري ايـران و     

ارش بخش بازرگاني وزارت امورخارجـه  آلمان را در برلين افتتاح كند. به گز
آلمان هجوم سرمايه داران آلماني براي عقدقرارداد با طرف ايراني بي سابقه 
است. اينهمه اما با اين توجيه صورت مي گيـرد كـه گويـا غربـي هـا نمـي       
خواهند گزك به دست رژيم ايران بدهند. در حاليكـه رژيِـم اسـالمي قـادر     

اسـرائيل وادارد.   بـراي  ه اعتـراف جاسوسـي  است همين فردا خامنه اي را ب
همچنانكه پيشترها اين كار را با سعيد امامي هـا و بعضـي از اعضـاي بيـت     
منتظري و از آن پيشتر بيت شريعتمداري انجام داده است.  از اين رو براي 

قطع اين روند چاره اي جز تالش براي تغييرو در صـورت امكـان سـرنگوني     
به صرف تغيير رژيم و حتا سرنگوني آن ميتـوان بـه    اين رژيم نيست. اما آيا

مردم وعده آزادي و رفاه داد؟ آيا مي تـوان آنهـا را بـه آينـده اي روشـن و      
سعادتمند مطمئن كرد ؟ مسلم است كه نمي توان. در اين مورد نيز شـكي  
نيست. تنها تحت رژيمي سوسياليستي كه در آن شوراها قدرت را در دست 

مزدي لغو شده باشد ميتوان به آزادي و رفاه دست يافت داشته باشند و كار
  (البته مي توان قيود و شروط ديگري را به اين مجموعه اضافه كرد). 

چگونه مي توانيم از جايي كه  "اينجا اما سوالي عارض مي شود و آن اينكه: 
؟ يعني از جهنم سرمايه داري بـه  "هستيم به مقصد مورد عالقه مان برسيم

  اليستي وارد شويم؟ بهشت سوسي
بـا   "سرراست ترين پاسخي كه بـه ايـن سـوال مـي تـوان داد ايـن اسـت:        

. در اين پاسخ نكته  بسيار ظريفي "همراهي مردم ( كارگران و زحمتكشان)
نهـاد    "با همراهي مردم  "پنهان است كه بايد آن را بيشتر بشكافيم. گزاره 

 "حـزب "ور مـا چـپ هـا) يـا     (منظ  "ما "دارد. مي توان نهاد آن را  مستتر
اي كـه از ايـن    ترين نتيجه (منظور حزب كمونيست و...) فرض كرد. منطقي

 "حـزب "و  "چپ"فرض مي توان گرفت اين است كه خواسته يا ناخواسته 
را از مردم جدا كرده ايم. زيرا اگر بگوييم مردم خـود بـه سوسياليسـم مـي     

و عـدم همراهـي مـا     رسند پس بودن و يا نبودن ما و صـد البتـه همراهـي   
محلي از اعراب نخواهد داشت  ولـي اگـر شـق دوم را اراده كنـيم  در ايـن      
صورت ادعاي نخست مصداق مي يابد ، به اين معني كه خط فاصـلي بـين   

كنيم. واقعيت اين است كه مردم بي آنكه منتظـر   خود و ديگران ترسيم مي
ه ميـدان مـي آينـد و    فرامين و رهنمودهاي ما بمانند ، با و يا بي سازمان ب

مـا چيسـت؟ كمـك بـه آنهـا در       "وظيفه"كنند. در اين صورت   مبارزه مي
شان. اين كمك  امـا بـدون همراهـي و     رسيدن به اهداف ملموس و بالفصل

همگامي ميسر نخواهد شد. اينجاست كه الجرم بايد از برج عاج خود خارج 
از آنهـا   شويم و چون مـاهي در دريـاي خروشـان مـردم غوطـه ور شـويم.      

بـه آنهـا كمـك     "به آنها بياموزيم.  مطمئن باشيم كه اگر عمال  بياموزيم و
كننـد. آنگـاه  در راه يـك هـدف      كنيم آنها هم از كمك كردن دريـغ نمـي  

جنگيم و هيچگونه جدايي و افتراقي بين ما پيش نمي آيـد. در   مشترك مي
و ميدان مبـارزه  اين صورت به مثابه بخشي  از مردم پابپاي آنها در خيابان 

كنيم و جزئي از جنبش رنگين كماني خـواهيم بـود كـه سـرخي آن را      مي
  نمايندگي خواهيم كرد. 

به نظر مي رسد بايد از فتيشيزه ( خرافاتي) كردن موضوع انقالب و اشـكال  
سازماني آن خودداري كنيم. به عبارت ديگر بايد طـوري عمـل نكنـيم كـه     

ــارگر   ــه ك ــا طبق ــا –گوي ــارگر "خصوص بطــور اتوماتيــك  –ان صــنعتي ك
سازمانيابي و انقالب خواهند كرد. و يا بايد تا تشكيل حزب طبقه كارگر و يا 
جبهه متحد چـپ دسـت روي دسـت گذاشـت و مـردم را از تـرس فريـب        
خوردن و گمراه شدن به بي عملي فراخواند. اينكـه مـا بـا داشـتن اينهمـه      

ايـم   زنـيم  و نتوانسـته   ها را به سـينه مـي   فرصت و امكان هنوز سنگ فرقه
استراتژي روشني براي خود تدوين كنيم تقصـير مـردم كـه نيسـت. مـردم      

كننـد امـام    احمدي نژاد هستند كه فكر مـي  –اي  گرفتار باند خرافي خامنه
شان در انتخابات دخالت داشـته و فرشـتگان و اوليـا و اوصـيا در كـار       زمان

نه آزادي دارند و نه امنيـت   هدايت آنها هستند. مردم به عينه مي بينند كه
چنينـي خـالص شـوند. مگـر نـه       خواهند از شر رژيمي اين و رفاه . حال مي

اندازد؟ پس تقصـير مـردم    اينكه غريق به هر چه دم دستش باشد چنگ مي
چيست كه كشتي نجات سوسياليستي در انتظارشان نيسـت تـا آنهـا را بـه     

صرفا با رژيمي نظـامي   ساحل امن و رفاه برساند؟ طرفه اينكه مردم اگر
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كودتايي سرو كار داشتند كارشان به اندازه كافي مشـكل بـود امـا بـدتر      –
اينكه با حكومتي درگيراند كه از مذهب  ابزار سياسي ساخته است از اينـرو  

اش را از بين ببرند. بخاطر همين  مجبورند قبل از خود رژيم تقدس مذهبي
كننـد. همـين مـردم بعـد از      مـي اش  است كه دارند قدم به قدم خلع سالح

هـا را بـراي هـم مـي      SMSگفتن اهللا اكبر در پشت بام ها كفرآميـر تـرين   
ها نشان داده اند كـه بـراي توصـيه     اهللا فرستند. اينان با پشت كردن به آيت

در كنارشـان   "هاي مذهب مداران تره هم خرد نمي كنند اما تـا مـا عمـال   
هاي ما هم تـره خـرد نخواهنـد     صيهنباشيم و حرف دلشان را نزنيم براي تو

  كرد. به نظر من جنبش رنگين كمان بايد همين نقيصه را برطرف كند.  
   »نداي سرخ«انتشار از 

  1388هشتم مرداد ماه 

  

  انتخابات و تشكالت كارگري
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه يك تشكل 

ا به واسطه آگاهي كارگران و با صنفي و كارگري است و اين سنديك "كامال
تشكيل و كماكان تا به  1384حمايت و حضور گسترده كارگران در سال 

امروز با وجود فراز و نشيب و دشواري هاي فراوان به فعاليت خود ادامه مي 
دهد . سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در مورد 

از هيچ كانديدايي حمايت نمي  انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري
كند و حمايت از هر كانديدايي را در حيطه فعاليت تشكل هاي مستقل 

از نهادي    كارگري نمي داند . در نبود آزادي احزاب ، بالطبع تشكل ما نيز
اجتماعي كه حاميش باشد محروم است ، حال آنكه سنديكاي كارگران 

سياسي را حق مسلم تك  شركت واحد اتوبوسراني دخالت گري و فعاليت
جامعه دانسته و برآن است كه كارگران سراسر ايران در صورت   تك افراد

 ارائه منشور كارگري كانديداهاي رياست جمهوري و دادن تضمين عملي به
، مي توانند در انتخابات شركت كنند يا شعارهاي انتخاباتي در اين رابطه

  نكنند.
شوراي نگهبان در صدها سالن سخنراني هر كدام از كانديداهاي تاييد شده 

، مسجد حسينيه و دانشگاه كه قادرند حاميانشان را در آرامش دور هم 
  جمع كنند و هر تبليغي را كه به حال خود مفيد مي دانند ، انجام دهند .

اما هر نشست و تجمع كارگري با سركوب رو به رو مي شود ، حتي خيابان  
ود و در طبيعي ترين جايي كه كارگران و پارك هم از مردم دريغ مي ش

مي توانند بدون هزينه در آن جمع شوند ، مورد شبيخون و هجمه و 
  سركوب قرار مي گيرند .

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه يك تشكل 
صنفي و كارگري است و اين سنديكا به واسطه آگاهي كارگران و با  "كامال

تشكيل و كماكان تا به  1384رده كارگران در سال حمايت و حضور گست
امروز با وجود فراز و نشيب و دشواري هاي فراوان به فعاليت خود ادامه مي 
دهد . سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در مورد 
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از هيچ كانديدايي حمايت نمي 

كانديدايي را در حيطه فعاليت تشكل هاي مستقل كند و حمايت از هر 
از نهادي    كارگري نمي داند . در نبود آزادي احزاب ، بالطبع تشكل ما نيز

اجتماعي كه حاميش باشد محروم است ، حال آنكه سنديكاي كارگران 
شركت واحد اتوبوسراني دخالت گري و فعاليت سياسي را حق مسلم تك 

رآن است كه كارگران سراسر ايران در صورت تك افراد جامعه دانسته و ب
ارائه منشور كارگري كانديداهاي رياست جمهوري و دادن تضمين عملي به 
شعارهاي انتخاباتي در اين رابطه ، مي توانند در انتخابات شركت كنند يا 

   .نكنند
وليكن سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به عنوان 

ري وظيفه خود مي داند از تمام كانديداها بپرسد تا در يك نهاد كارگ
صورت ارائه جواب منطقي ، كارگران تصميم خود را در اين رابطه بگيرند . 

ولي متاسفانه كانديداهاي رياست جمهوري تا به حال در مطبوعات و 
كنفرانس ها و نشست هاي خبري و سفر هاي شهرستاني هيچ گونه اظهار 

   .ران و بيكاران و مطالبات آنها نكرده اندنظري در مورد كارگ
امروزه براي كارگران و خانواده هايشان تشويق به شركت در انتخابات يكي 
از بي معنا ترين بحث هاي موجود مي باشد چرا كه كارگران در سه دهه 
گذشته ، تمام روساي جمهور از دوره جنگ و دوره سازندگي و دوره 

   .ور مهرورز را تجربه كرده انداصالحات و هم چنين رئيس جمه
ما از تمام همكاران و هم طبقه اي ها يمان مي خواهيم كه اگر در محيط 
كار ، خانه ، درس و محل زندگي شان بحث انتخابات مطرح شد ،اين 
موضوع را از ياد نبرند كه از خود و ديگران بپرسند كه برنامه مدعيان 

  رياست جمهوري براي كارگران چيست ؟
. نظر صريح كانديداهاي دوره دهم رياست جمهوري در رابطه با 1   

بدون دخالت دولت و كارفرما تشكيل تشكل هاي مستقل كارگري و صنفي 
  ؟چيست

. سركوب تشكل هاي مستقل كارگري چون سنديكاي كارگران شركت 2   
  واحد اتوبوسراني تهران و حومه را چگونه توجيه مي كنند؟

بات انباشته شده كارگران و خط فقر اعالم شده براي . با توجه به مطال3   
هزار توماناعالم شده اما از آن طرف دستمزد ماهانه  850امسال كه مبلغ 

كارگران را دويست و شصت و سه هزار تومان تعيين نموده اند ، آيا به 
خواست تشكل هاي كارگري كه دستمزد حداقل يك ميليون تومان را با 

  انجات سراسر كشور اعالم نمودند گردن خواهيد نهاد ؟امضاء كارگران كارخ
. نظر خود را نسبت به كنوانسيون هاي بين المللي كارگري ، حقوق 4   

كودك ، زنان وحقوق بشر اعالم نموده و بفرمائيد چگونه به آنها پايبند 
  خواهيد بود ؟

و   . نظر و برنامه خود را نسبت به امنيت شغلي ، ايجاد شغل ، مسكن5   
سال ، بيمه هاي درماني  18برنامه بيمه هاي بيكاري براي افراد باالتر از 

براي آحاد مردم و لغو قراردادهاي موقت كه عامل فالكت و فقر ميليونها 
  خانواده كارگري شده ، بيان نمائيد ؟

در طول اين سال ها به كارگران گفته شده كه فداكاري كنند و وضع 
د رابپذيرند در حالي كه كارگران نه مي توانند با فالكت بار و بي حقوقي خو

 –امنيت و اميد به محل كارشان بروند و نه براي آسودن به خانه هايشان 
هزاران نفر لباس شخصي و نيروي انتظامي را به عنوان نيرويي كه هيچ كار 
مولدي انجام نمي دهد وبراي محروم كردن و بازداشتن كارگران از زندگي 

را براي هر جا و هر كاري الزم باشد با هر درجه از خشونت و آزادا آنها 
اعمال زور آماده نگه داشته اند ، اما يك روز را براي بيان خواست و 

   .مطالبات كارگران از آنها دريغ مي كنند
اين ها موضوعاتي مختص به زمان انتخابات نيست ، حال اين مسائل در 

سد را در مقابل خود مي دانند  گرو همكاري تمام زحمتكشان است كه اين
، براي عبور از اين سد و رسيدن به جامعه كه حل مسائل آن فقط به 
رئيس جمهور و مجلس محول نشده است بايد كوشيد . سعادت عمومي در 
گرو دخالت گري و همكاري عمومي است و نگذاريم ديگران براي ما 

  يريم. تصميم بگيرند . خودمان بايد ابتكار عمل را بدست بگ
  سنديكاي كارگران شركت واحداتوبوسراني تهران و حومه

  1388ارديبهشت 

  

  :كارگران ايرانخودروي  بخشي از اطالعيه
  كنيم كه حافظ منافع ما كارگران باشد ما تنها در انتخاباتي شركت مي

  دوستان كارگر
  بدتر نه بد مي خواهيم نه

  بهتر فقط يك دنياي 
   

بات رياست جمهوري و پس از گذشت چهار سال از در آستانه انتخا   
لجام   گرديده است، رشد  ما كارگران حاكميت دولت نهم، آنچه نصيب

گسيخته تورم و گراني، گسترش فقر، بي برنامگي، خسارت هاي ناشي از 
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تصميم هاي شخصي عجوالنه و نادرست و مهمتر از همه عدم تحقق وعده 
 داده شده است.   ما كارگران  هاي فراواني است كه به

تشكلهاي آزاد   كارگري به ويژه طي چهار سال گذشته، تشكل هاي
به دليل وظيفه اي كه براي دفاع از حقوق كارگران برعهده  كارگري 

داشند، بيشترين آسيب ها را متحمل شدند به طوري كه در سايه حاكميت 
 كارگران در   دولت مدعي مهرورزي و عدالت طلبي، بسياري از فعاالن

  وزندان و  سراسر كشور بارها مورد تهديد، تبعيد، ضرب و شتم، شالق
اخراج قرار گرفتند و با وجود ادعاهاي فراوان رئيس دولت نهم كه همواره 
به كارگر زاده بودن خود مي باليده است، به جرات مي توان گفت كه در 

ظلم و هيچ دوره اي از تاريخ اين سرزمين، كارو كارگراينگونه مورد تعدي، 
 توهين قرار نگرفته است. 

    
   دوستان كارگر

دولت  انتخابات دور دهم رياست جمهوري در حالي برگزار مي شود كه
مهرورز عدالت گستر با چپاول و حق خوري از كارگران, برده داري نويني 

دولتي كه راه بقايش در سركوب  !معاصر را داير كرده است در قرن
كشيده جامعه است, در اين دولت تنها چيزي  كارگران و ساير اقشار درد

  .يغما رفته شان بود كه به حساب نيامد حق كارگران و حقوق به
هايي بود  وعده هاي پول نفت, سهام عدالت, عدالت, مهرورزي و ... نوشته

 ,كه فقط پارچه هاي تبليغاتي را زينت مي داد اما در عمل, ففر, بي عدالتي
   .ه ارمغان آوردسركوب و شرمندگي برايمان ب

كارگران در  دهمين دوره انتخابات در حالي شروع شده است دهها نفر از
زندان بسر مي برند كوچكترين صداي آزاديخواهي با شدت تمام سركوب 

   ودولت نهم فقط نظاره گر اين حوادث مي باشد مي شود
  كرديم ما كارگران ايراخودرو سواالت خودمان را از رسما اعالم

  كدام از كانديدها به آن جواب ندادندولي هيچ
  ؟مي دانيد چرا 

  .چون دغدغه كانديدها خواستهاي ما كارگران نيست
در  براي كانديداها حفظ وضع موجود وآزادي فقط براي سرمايه داران

  جهت غارت بيشتر ما كارگران است
  ما كارگران ايران خودرو

حداقل حق  ران حتي بهاعتقاد داريم بدون داشتن اين زير ساختها كارگ
  خود نيز دست دست نخواهند يافت

  ......  
 همكاران گرامي 

تجربه سال هاي گذشته ثابت نموده است كه تمام انتخابات در خدمت 
  حفظ وضع موجود ويا بهبود آن براي حاكمان سرمايه داري بوده است 

قانون اساسي كه همان خصوصي  44دولتي كه افتخار آن اجراي اصل
يا فقر و فالكت بيشتر براي كارگران است مي باشد دولتي كه افتخار  سازي

خدمت به بخش خصوصي يعني سرمايه داران يكي از اولويهاي كاريش مي 
باشد هرگز نمي تواند به نفع ما كارگران قدمي بردارد سي سال تجربه 

   اين دولتها حامي سرمايه داران مي باشند.  نشان داده است
گي نبود كه قراردادهاي موقت را با تمام وقاحت پايه مگر دولت سازند

گذاري كرد مگر دولت خاتمي نبود كه تمام مبارزات كارگران را سركوب 
كرد دستگيري و اخراج دههانفر از كارگران از زمان دولت موسوي تا 

   هاشمي واز خاتمي تا احمدي نژاد هنوز يادمان نرفته است.
وز سنگ موسوي را به سينه مي زنند چهار سال پيش همين كسانيكه امر

   مگر احمدي نژادرا به سركار نيĤوردند.
   وفرادا همينها خواهند گفت كه ما بازهم اشتباه كرديم

   دوستان كارگر
  كارگران و زحمتكشان جامعه بدون داشتن تشكلهاي واقعي حق انتخاب ندارند 

   هند داشت.كارگران چون شناخت ندارند در نتيجه انتخاب درستي هم نخوا
مشكل ما كارگران انتخاب اين دولت و آن دولت نيست مشكل ما كارگران 

   .سيتم سرمايه داري است
سركار  به نظر ما هر دولتي در هر انتخاباتي حتي آزادترين آن مثل فرانسه

بيايند مگر در انگليس وحزب كارگر در سركار نيست چه گلي بر 
يه داري انگليس در حان كنوني سركارگران زده است غير حفظ نظام سرما

انتخابات فقط در نهايت حفظ بقاي نظام سرمايه داري خواهد بود كارگران 
    به علت شرايط جامعه حق انتخاب ندارند

مختلف انتخابات چه رياست جمهوري و چه  ياز آنجايي كه در دوره ها
ت كه ساير انتخابات, تمام طرفهاي اين حكومت را ديده ايم, دراين انتخابا

نمايشي براي مضحكه كردن مردم است براي تمام كانديدها شرايطي را 
ولي هيچكدام از كانديدها در همه جا هيچ حرفي از  اعالم كرديم.

   گفتندخواستهاي ما كارگران ن
 ،كنوني  ايرانخودرو ضمن درك شرايط   ما جمعي از كارگران  براين اساس

نداريم ما در انتخاباتي  در انتخاباتي شركت نمي كنيم كه حق انتخاب
   زادي نداريمآشركت نمي كنيم كه هيچگونه 

   ي نداريمرما در انتخاباتي شركت نمي كنيم كه هيچگونه تشكل كارگ
   ما تنها در انتخاباتي شركت خواهيم كرد كه حافظ منافع ما كارگران باشد.
   جمعي از كارگران ايرانخودرو

   88 خرداد
http://khodrokar.blogfa.com/  

 

  

  كانون نويسندگان ايران   بيانيه

  ي رويدادهاي خونين اخير درباره

سرانجام، انتخابات نمايشي و غيردموكراتيك خردادماه به خـون مـردم   
توانست  رنگين شد. فرجام اين سناريوي ضددموكراتيك چيزي جز اين نمي

  باشد.
ي كوچكي مانند اين انتخابات، كه حاكميت ناگزير از گشودن آن  وزنهر

ي مـردم از آن فـوران    شده و انباشـته  هاي سركوب بود، كافي بود تا خواسته
كند و به مـوجي گسـترده بـدل شـود كـه در روزهـاي گذشـته شـاهد آن         

هاي مختلف  ايم. ما بدون توجه به بازي قدرتي كه ميان نامزدها و جناح بوده
اختار قدرت در جريان است، و جدا از سوداهايي كه گردانندگان نمـايش  س

انتخابات در سر دارند، سركوب مردم و به خـاك و خـون كشـيدن جوانـان     
كنيم و بر ايـن بـاوريم كـه تـا آزادي      خواه اين سرزمين را محكوم مي آزادي
ل هـاي آزاد و مسـتق   هـا و انجمـن   اتحاديه  قيد و شرط احزاب، سنديكاها، بي

محقق نشـود،   آزادي انديشه و بيان بي هيچ حصر و استثناتأمين نشود، تا  
ي  تا بساط سركوب به طور جدي و كامـل برچيـده نشـود، مشـكل مرحلـه     

  ي ما حل نخواهد شد. كنوني تاريخ جامعه

  ي مردم گردن نهيد! به سركوب و كشتار مردم پايان دهيد!   به اراده

  

  

  بيانيه

  ن و نويسندگان براي آزاديكانون روزنامه نگارا

  در مورد وقايع اخير

  

اعتراض مردم به نتايج انتخابات، منجر به حركت گسترده ي اجتماعي 
مردم در برابر حاكميت جمهوري اسالمي ايران شد. سرانجام پس از سي 
سال استبداد و سركوب عريان، حضور پويا و مستمر مردم در كوچه و 

اسالمي ايران را به لرزه در آورده است.  خيابان، پايه هاي نظام جمهوري
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ترفندهاي رژيم براي به انحراف كشاندن اين موج آزاديخواهي به شكست 
انجاميده و رويارويي مردم براي گرفتن آزادي، منجر به تالطمي شده است 
كه جامعه ي ايران را به سمت تحولي جدي سوق مي دهد. اعتراضگري 

ها در حقيقت اعالم انزجار آنها از تماميت مردم ايران و بروزِِ خشم توده 
حاكميت جمهوري اسالمي است و باين اعتبار نه تنها رسانه هاي گروهي 
جهان را تحت پوشش قرار داده، بلكه افكار عمومي و سياستمداران جهان 

  نيز به روند پر التهاب تحوالت ايران چشم دوخته اند. 
 "مرگ بر خامنه اي  "و   "تورمرگ بر ديكتا"،  "زنده باد آزادي"شعار 

طنين انداز اينك فضاي كشور شده و عوامفريبي سي سال حاكميت 
  استبداد را در ايران افشا كرده است.

بيش از دهها كشته، صدها دستگيري و هزاران زخمي هزينه اي است كه 
  مردم ايران پرداخته اند تا بار ديگر رهايي خويش را تجربه كنند.

ر رأس آنها، خامنه اي نيز به ميزان سركوبگري خويش عوامل سركوب و د
افزوده اند، اما اين بار مردم ايران با اتحاد و يكپارچگي تكليف خويش را 
شفاف تر نموده اند تا به تغيير شرايط اجتماعي، سياسي كشور ايران دست 

  يابند.
تيراندازي مستقيم به سوي مردم و كشف جسد پريسا (زهره پيشداديان) 

از فعاالن دانشجويي، نشان مي دهد كه عوامل رژيم با شناسايي و يكي 
هدف قرار دادن فعاالن مؤثر به كشتار ددمنشانه ي خويش ادامه مي دهد. 
درگيري هاي خياباني و كشته شدن زنان و مردان و جوانان در وقايع يك 
هفته ي اخير، اوراق آزاديخواهي كشور ايران را براي هميشه در تاريخ ثبت 

  كرده است.
عوامل و ماشين سركوب رژيم در برابر اين گستردگي موج اعتراضي، 
دستپاچه شده است و احتمال تكرار شدن جنايت و كشتار جمعي و اعدام 

، توسط جمهوري اسالمي ايجاب مي كند كه 1360و زندان دهه ي 
نيروهاي مردمي و مترقي با هوشياري و خودسازماندهي، حركت و اعتراض 

  ش را تداوم بخشند.گري خوي
  وحشيانه يسركوب ، كانون روزنامه نگاران و نويسندگان براي آزادي

حاكمان جمهوري اسالمي را به شدت محكوم و از مبارزات مردم ايران 
حمايت مي كند و خواهان آزادي همه ي زندانيان سياسي دستگيرشدگان 

   وقايع اخير است.

*  

  ايران و اغتشاش فكري چپ
  

  Reese Erlichنويسنده: 

 ونكوور برگردان: محمد صفوي ـ

  
  مقدمه مترجم: 

گزارشگر مستقل و آزاد كه » Reese Erlich«اي است از  مطلب زير ترجمه
طي روزهاي تبليعات انتخابات دهم در ايران حضور داشته و خود از نزديك 

هاي تهران و آن چه كه در روز  شاهد حضور ميليوني مردم در خيابان
او از منتقدان سياست خارجي امريكا،   بوده است. ،شتهانتخابات گذ

ي كتابي به  ايرليچ نويسنده  ي خاورميانه و ايران است. خصوصاً در منطقه
است كه وسيعاً سياست خارجي امريكا در مورد » The Iran Agenda«نام 

  ايران را به نقد كشيده است. 
رات آن دسته از جواب و يا نقد نظ» ايران و اغتشاش فكري چپ«مقاله 

نيروهاي چپ خارجي يا داخلي است كه به همراه باند نظامي اميني 
هاي تهران و ساير  حضور ميليوني مردم در خيابان ،اي نژاد و خامنه احمدي

دهند و يا آن را  ي خارجي نسبت مي شهرهاي بزرگ ايران را به توطئه
وكرائين و اي از انقالبات مخملي و رنگي نظير آن چه كه در ا نمونه

  كنند. *  گرجستان اتفاق افتاده ارزيابي مي
   

ـ پس از پايان پوشش خبري از انتخابات دهم، هنگامي كه از ايران 
هاي برخي از محققين و  گير الكترونيكي من پر از نامه برگشتم، نامه

نويسندگان چپي بود كه بحران اخير در ايران را نتيجه دخالت امپرياليسم 
ها براي من كه تازه از  تك اين نامه خواندن تك  كردند. ي ميامريكا ارزياب

آور بود، زيرا هنگامي كه من  گيج كننده و شوك ،سفر ايران برگشته بودم
اقتصادي و  ،در ايران بودم مردمي را ديدم كه به خاطر عدالت اجتماعي

هاي تهران و شهرهاي بزرگ جانفشاني  سياسي و آزادي در خيابان
    انداختند. ندگي خود را به خطر ميكردند و ز مي

هاي  واقعيت اين است كه بسياري از مردم امريكا و خصوصاً بسياري از چپ
ها حمايت  از تظاهرات مردم ايران و از مطالبات آن ،امريكايي و افراد مترقي

كنند و از سوي ديگر  هاي رژيم ايران را محكوم مي كنند و سركوب مي
اما   ي و يا سياسي خارجي در ايران هستند.مخالف هرگونه دخالت نظام

» Monthly Review«آنهايي كه در تارنماي » چپ«گروه كوچكي از 
، استاد بازنشسته علوم سياسي معتقد »جيمز پتراس«نويسند مانند  مي

ي  هاي اعتراضي مردم ايران در اين مقطع نتيجه است كه حركت
  در ايران است. » CIA«هاي پنهاني  فعاليت

ي مردم در  ي من كه در اين دوران از نزديك شاهد بودم، حضور گستردهبرا
طلب قرار  هاي ايران نه تنها خارج از كنترل و فرمان رهبران اصالح خيابان

هاي  ي دست توانست به وسيله داشت بلكه اين حركت عظيم مردمي نمي
  هدايت و سازماندهي شده باشد. » CIA«پنهان 

خواست تظاهرات  اي فكر كنيم كه امريكا مي هاجازه بدهيد كه براي لحظ
آيا امريكا در   مردم ايران را هدايت كند و آن را در كنترل خود در بياورد.

بايد بگويم كه اين تظاهرات ميليوني مردم ايران    اين كار موفق شد؟
سال سركوب و ستم كه رژيم جمهوري اسالمي به مردم  30انعكاسي بود از 

ها بر روي هم انباشته  و ابراز خشمي بود كه طي اين سالايران اعمال كرده 
سال گذشته رژيم جمهوري اسالمي ايران انواع و اقسام  30طي   شده بود.

هاي قومي و مذهبي و براستي   زنان و اقليت ،سركوب و ستم را به كارگران
نژاد، آن طور  آيا محمود احمدي  بر اكثريت مردم ايران اعمال كرده است.

يا   كنند فردي ضدامپرياليست است، صحت دارد؟ خي تصور ميكه بر
برعكس او فردي ديكتاتور است كه جلو مبارزات واقعي مردم ايران را عليه 

  گيرد؟  هاي امريكا در منطقه را مي سياست
اما قبل از اين   اجازه بدهيد كه نظرم را در اين مورد بيشتر توضيح بدهم.

 ،نژاد هستند كه مدافع احمدي» هايي چپ«بايد بگويم هيچ كدام از اين 
ي اخيرم در ايران كه بسيار  من در تجربه   اند. هيچ گاه از ايران ديدن نكرده

ها آشنا  آموزنده بود با مردم زيادي گفتگو كردم و از نزديك با نظرات آن
  شدم كه به ترتيب بيان خواهم كرد.

  ادعاي اول: 

مدعي هستند محمود  James Petrasبرخي از نويسندگان چپ مانند 
ي انتخابات است چرا كه نيروهاي مخالف او نتوانستند كه  نژاد برنده احمدي

  حتي يك دليل بر تقلبي بودن انتخابات ارائه دهند. 
نويسد: كوچكترين مدركي وجود ندارد كه قبل از  مي» جيمز پتراس«

شك و  انتخابات و يا در روز انتخابات سالمت و صحت انتخابات را مورد
همه چيز تا قبل از شمارش » جميز پتراس«به نظر   ترديد قرار داده باشد.

   اطالعي آقاي پتراس است. اين حرف از بي  آراء بدرستي پيش رفته است.
گيري ايرانيان به طور  ها قبل از روز رأي داند كه در واقع از هفته او نمي

 2005انتخابات سال  وقتي من به  گسترده نگران تقلب در انتخابات بودند.
يكي از رقباي » كروبي«ميالدي را پوشش خبري دادم در همان زمان نيز 

انتخاباتي رياست جمهوري، به نتيجه انتخابات معترض بود و از تقلب 
به همين ترتيب در روز انتخابات   نژاد سخن گفت. گسترده به نفع احمدي

داهاي مخالف اخير نيز مسئوالن رسمي دولت از ورود ناظرين كاندي
كساني كه با ستاد   هاي رأي جلوگيري كردند. نژاد به پاي صندوق احمدي

كردند قصد داشتند كه با فرستادن  انتخاباتي موسوي و كروبي كار مي
ي شمارش آراء هر حوزه را به مراكز  نتيجه» SMS«هاي تلفني  پيام

به را » SMS«ستادهاي خود گزارش كنند، اما مسئولين دولتي سيستم 
در نتيجه شمارش آراء تماماً در اختيار و كنترل   سرعت مسدود كردند.

من   نژاد بودند قرار گرفت. مسئولين وزارت كشور كه طرفدار دولت احمدي
شوند از  گيري مي هاي رأي هايي كه وارد حوزه بارها شنيدم كه صندوق

http://dialogt.de/



    ي رياست جمهوريِ رژيم اسالمي انتخابات دهمين دوره

 ١٢٩  103 ي آرش شماره

اسكاتلند  St. Andreoدو پرفسور دانشگاه   اند. هاي رأي پر شده قبل با برگ
در بخش مطالعات ايران كه به طور دقيق انتخابات اخير ايران را دنبال 

 ،اند ي رسمي انتخابات را مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند و نتيجه كرده
ي انتخابات با واقعيت مغايرت دارد و تقلب بزرگي  معتقدند كه نتيجه
نژاد پيروز اين  يها معتقدند براي اين كه احمد آن  صورت گرفته است.

  بايد:  هاي ايران باشد مي انتخابات در يك سوم استان
نژاد رأي  ها به احمدي ـ تمام افراد واجد شرايط رأي دادن در اين استان1

  داده باشند. 
اند بايد رأي خود  ـ تمام رأي دهندگان جواني كه براي اولين بار رأي داده2

  نژاد داده باشند.  را به احمدي
اند در اين  گرايان رأي داده ين رأي تمام كساني كه قبال به اصولـ هم چن3

  نژاد داده باشند.  انتخابات نيز رأي خود را به احمدي
طلبان رأي داده بودند نيز بايد  درصد رأي كساني كه قبال به اصالح44ـ 4

  دادند.  نژاد رأي مي به احمدي
پيروز انتخابات  نژاد در سيستمي بايد به خاطر داشته باشيم كه احمدي

شوراي نگهبان   كند. اعالم شده است كه اين سيستم بسيار بسته عمل مي
كند كه چه كانديداهايي صالحيت دارند كه در انتخابات  تعيين مي ،رژيم

شوراي نگهبان صالحيت هيچ زني براي شركت در مبارزات   شركت كنند.
  كند انتخاباتي را تأييد نمي

  
  ادعاي دوم: 

 ،گويند: امريكا تاريخ طوالني در مداخله در امور ايران دارد ميبرخي ديگر 
هاي امريكا در پشت حوادث جاري در ايران، قرار داشته  بنابراين دست

يكي از نويسندگان ترقيخواه امريكا در »  Jermmi Hammound«  است.
دخالت امريكا «  نويسد. تارنماي خود در مورد سياست خارجي امريكا مي

و امور جاري و سياست تغيير رژيم، به طور يقين ممكن به نظر  در ايران
گويد: به نظر من امريكا نقش  رود كه مي او تا آن جا پيش مي  رسد. مي

هاي اعتراضي مردم را عليه  كند تا حركت تعيين كننده و مؤثري بازي مي
» Eric Marolig«ي ديگري  نويسنده ». جمهوري اسالمي به كار برد

در حالي كه اكثر تظاهرات كنندگان در «نويسد:  كانادايي مي نويس مقاله
هاي  سازمان ،ها خود به خودي است تهران مردم واقعي هستند و حركت آن

اطالعاتي غرب و مطبوعات غربي نقش كليدي را از طريق مهيا كردن 
رساني  هاي الكترونيكي پيشرفته پيام امكانات خبري مانند اينترنت و روش

نظير آن چه كه در اوكرائين و گرجستان به كار  ،و غيره را» Twitter«مانند 
ها اين است كه سرانجام  در اين مورد نيز به كار گرفتند. هدف آن ،بردند

يك حكومت طرفدار امريكا نظير آن چه در گرجستان و اوكرائين به قدرت 
  » رسيد در مورد ايران نيز به وقوع بپيوندد.

هاي فراواني از تالش امريكا را براي سرنگوني  مونهن ،ي باال هر دو نويسنده
» CIA«نويسند:  از جمله مي  آورند. هاي قانوني در دنيا را مثال مي رژيم

طراح يك كودتا عليه دولت قانوني و دموكراتيك دكتر محمد مصدق در 
با نقل قول » Hammound«آقاي   ميالدي در ايران بوده است. 1953سال 

گويد:  هاي راديوي من مي و مصاحبه» The Iran Agenda«از كتاب من، 
هاي ديگر سعي در سازماندهي  دولت بوش با اختصاص پول و كمك«

   »ميالدي كرد. 2007هاي قومي براي سرنگوني جمهوري اسالمي در سال  اقليت
بايد بگويم هيچ كدام از اين ادعاها و مباحث منطبق با شرايط جاري در 

هيچ كدام از اين افراد مدركي ارائه   قعي ندارد.ايران نيست و مبناي وا
طرحي را مهندسي كرده » Obama«دهند كه نشان دهد كه دولت  نمي

  است تا اعتراضات جاري در ايران را كنترل و هدايت كند. 
اجازه بدهيد كه به طور واقعي نشان دهم كه چه اتفاقاتي در روزهاي اخير 

  در ايران بوقوع پيوسته است. 
گيري  ماه جون) كه پس از پايان رأي 12ميليون ايراني جمعه شب (دهها 

ي  معتقد بودند كه ميرحسين موسوي در مرحله ،هاي خود رفتند به خانه
اما شنبه صبح هنگامي كه مردم از خواب   شود. اول انتخابات پيروز مي

ي انتخابات همگي دچار سرگيجه و شوك  برخاستند با شنيدن خبر نتيجه
   ».كودتا شده است«مان صبح شنبه دوستان و اطرافيان من گفتند: ه  شدند.

ناگهان خشم و نفرت و عصبانيت فارغ از طبقه و موقعيت اجتماعي سراسر 
  فقط دانشجويان و افراد طرفدار موسوي نبودند   مردم ايران را فرا گرفت.

  

  
  

ه مردم ايران به طور گسترده به اين نتيج  كه دچار شوك و خشم شدند.
  معترض بودند. 

ي انتخابات  در طي دو روز صدها هزار نفر به طور آرام در اعتراض به نتيجه
  هاي تهران و ديگر شهرهاي ايران آمدند.  به خيابان

  انتظار چنين اوضاعي را داشت؟ » CIA«آيا براستي 
  ي شمارش آراء چگونه خواهد بود؟  دانست كه نتيجه مي» CIA«آيا 
اي در ايران داشت كه بتواند چنين  ي گسترده هچنين شبك» CIA«آيا 

جنبشي به آن عظمت را كنترل و هدايت كند و يا روي آن تأثير بگذارد و 
  اي بوجود بياورد كه تأثير گذار باشد؟  ي گسترده روز چنين شبكه 2يا طي 

بر وضعيت جاري در ايران فقط » CIA«چنين تحليلي مبني بر دخالت 
توهيني است  ،و از طرفي  است.» CIA«و اندازه به  دادن اعتبار بيش از حد

امكان » CIA«گويند  ها كه مي آن  هاي اعتراضي مردم ايران. به حركت
اين  ،در اختيار تظاهرات كنندگان قرارداد» Twitter«ارتباطي پيشرفته و 

همان طور كه در گزارش براي   معني است. اساس و بي يك حرف بي
اكثر مردم ايران امكان دسترسي به  ،كردمبيان » رويتر«خبرگزاري 

»Twitter «.مردم سازماندهي تظاهرات خود را تنها از طريق دهن   را ندارند
به طور   رساندند. هاي همراه به اطالع هم مي به دهن و يا از طريق تلفن

گويم: براساس آن چه در ايران ديدم هيچ كس تظاهرات  روشن و واضح مي
ي انتخابات و به  تظاهرات مردم كه با اعالم نتيجه  كرد. را رهبري نمي

خاطر تقلب در آن آغاز شد در طي يك هفته به يك جنبش عظيم 
  آزاديخواهي مبدل شد. 

توانستيد تنوع حضور مردم از اقشار گوناگون را در اين جنبش  شما مي
  از هر قشري در اين حركت حضور داشتند.  از نزديك ببينيد.  ،آزاديخواهانه

هاي آفتابي  تيپ كه شلوارهاي جين تنگ و عينك شار مرفه، جوانان خوشاق
ي كارگر  دار پوشيده بودند، همين طور بخش عظيمي از طبقه شيك و مدل

حضور داشت و هم چنين زناني وجود داشتند كه با چادر و يا حجاب در 
ها جوانان بودند كه  در اين تظاهرات  ها شركت كرده بودند. اين تظاهرات

هاي راه  ارها به جرم اين كه با دوست دختر و يا پسر خود در خيابانب
اند توسط بسيج و مأموران انتظامي مورد ضرب و شتم و آزار و اذيت  رفته

زنان جواني حضور داشتند كه به خاطر اين كه موهاي    قرار گرفته بودند.
اي كتك  ها به طرز بيرحمانه آنان از زير روسري بيرون بوده است در خيابان

 24در اين تظاهرات كارگراني وجود داشتند كه زير بار تورم    اند. خورده
كنند و از داشتن  اند و با حداقل حقوق و مزايا زندگي مي درصدي خرد شده

هاي واقعي و مستقل كارگري كه بتوانند از حقوق پايمال شده خود  تشكل
  اند.  دفاع نمايند محروم

بعضي   اهان دولت اسالمي مدرن بودند.بعضي از تظاهرات كنندگان خو
بعضي خواهان بازگشت به   خواهان جدايي دين از دولت هستند.

دموكراسي پارلماني چيزي كه در دوران دكتر محمد مصدق، قبل از 
اكثر قريب به اتفاق   ميالدي در ايران وجود داشت، هستند. 1953كودتاي 

سازي اورانيوم  ي و فن غنيمردم معتقدند كه ايران حق دارد از انرژي اتم
ها از حقوق مردم فلسطين در مقابل اشغالگري اسرائيل  آن   برخوردار باشد.

   ها خواهان پايان اشغال نظامي عراق توسط امريكا هستند. آن  كنند. دفاع مي
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تظاهرات » CIA«با اين خصوصيات و مشخصات اگر هنوز معتقديم كه 
كارش را بسيار » CIA«بايد گفت كه  كند مردم ايران را هدايت و كنترل مي

  دهد.  بد انجام مي
ولي اين كامال   خواهد كه بر ايران نفوذ داشته باشد. مي» CIA«بدون شك 

  بر جنبش مردم ايران تأثير و نفوذ دارد.» CIA«متفاوت است كه بگوئيم 
اين كه علنا بيان كنيم كه امريكا با قدرت تمام بر جنبش مردم ايران نفوذ 

ترل دارد چه بخواهيم و يا نخواهيم دست خود را در دست محمود و كن
ايم كه معتقدند اين  اي و ارتجاعيون ديگري گذاشته نژاد و خامنه احمدي

و يا انگلستان سازماندهي شده » CIA«حركت مردم ايران توسط امريكا و 
  است. 

  ادعاي سوم: 

رياليسم امريكا نژاد فردي است كه با امپ برخي معتقدند كه محمود احمدي
به بقاي  ،»نژاد احمدي«مخالف است و بنابراين تالش براي سرنگوني 

  كند.  امپرياليسم امريكا كمك مي
نژاد و موضع ضدامپرياليستي او در  احمدي«نوشته است: » جيمز پتراس«

نژاد در  به اعتقاد وي پيروزي احمدي  تضاد با موضع طرفداران غرب است.
در آرژانتين، هوگو چاوز در » پرون«روزي تاريخي اين انتخابات نظير پي

  ». ونزوئال و اوامورالس در بوليوي است
دولت بوليواري ونزوئال مخالفت قوي «نويسد:  وزير امور خارجه ونزوئال مي

خواهند به  ها و با ادعاي دروغين مي خود را با كساني كه با كمك خارجي
كند و آن حركت را  الم مياع ،اعتبار جمهوري اسالمي لطمه وارد سازند

ي برادرانه  خواهند رابطه هايي كه مي كند آن ولي اضافه مي   كند. محكوم مي
هاي  خواهند از بيرون پايه ما را با جمهوري اسالمي خراب كنند و مي

  » كنيم. محكوم مي ،انقالب اسالمي را بلرزانند
خود را  ميالدي، رژيم شاه به طور قهرآميزي مردم 1953ـ 1979از سال 

پس از   كرد و خود را در كنار اسرائيل و امريكا قرار داده بود. سركوب مي
اي مردم خود را  ، رژيم اسالمي به طرز بيرحمانه1979انقالب اسالمي 

همين امر باعث   اي با اسرائيل و امريكا ندارد. كند، اما رابطه سركوب مي
  ت. سردرگمي و اغتشاش فكري در ميان چپ در جهان شده اس

هاي امريكا عليه ايران  من كتاب و مقاالت زيادي در مورد سياست
براي سرنگوني رژيم ايران را مورد نقد » بوش«من بارها سياست   ام. نوشته

و » حماس«و حمايت ايران از » ي اتمي ايران برنامه«در مورد   ام. قرار داده
ذشته محمود سال گ 4در   ام. هاي عراق نوشته لبنان و شيعه» اهللا حزب«

نژاد تالش فراوان كرد كه خود را به عنوان يك رهبر ضد  احمدي
گيري او را در نفي موضوع  موضع   امپرياليستي و رهبر جهان اسالم جا بزند.

همان طور كه از جانب ميرحسين موسوي در   را بياد داريم.» هولوكاست«
نژاد  ي احمديسياست خارج ،نژاد بيان شد ي تلويزيوني او با احمدي مناظره

در مورد اسرائيل و يهوديان در عمل عليه مردم فلسطين و به سود اسرائيل 
نژاد در عمل هيچ گونه  اگر به طور دقيق نگاه كنيم احمدي   بوده است.

او فقط مقداري پول به    عملي به سود مردم فلسطين انجام نداده است.
نژاد عليه امريكا  يهاي احمد گويي عليرغم تمامي اين گنده  داد.» حماس«

و اسرائيل، جمهوري اسالمي ايران كمترين و ناچيزترين تأثير را بر روند و 
ي مردم فلسطين داشته است. اسرائيل و فلسطين در اساس بايد  مبارزه

با » نژاد احمدي«بنابراين مقايسه   خودشان معضالت خود را حل نمايند.
من بارها   و نادرست است.معني  يك مقايسه بي» مورالس«و » هوگو چاوز«

در اين كشورها يك جنبش   ام. از بوليوي و ونزوئال گزارش تهيه كرده
واقعي اجتماعي وجود دارد كه رهبران آن از طريق يك انتخابات واقعي و 

ها اصالحات واقعي براي كارگران و كشاورزان  آن  اند. سالم به قدرت رسيده
حاصل   نژاد چه كرده است. نيم احمدياما ببي  اند. و مردم خود انجام داده

تا آن جا كه به   درصدي و بيكاري روزافزون بوده است.24كارش تورمي 
به  ،شود هوگو چاوز و ونزوئال در مورد ايران مربوط مي«گيري  موضع

  تواند گفت او به سختي در اشتباه است.  سادگي مي
مسئله مشترك در بعد ديپلماتيك و سياسي، ونزوئال و ايران هر دو يك 

اند و هر دو از جانب  هر دو از جانب امريكا مورد حمله قرار داشته   دارند.
اي  اما با اين حال هيچ عذر و بهانه  اند. شده» تغيير رژيم«امريكا تهديد به 

هوگو چاوز و دولت ونزوئال تمام ماجرا را به صورت «  قابل قبول نيست.
اجتماعي مردم ايران كه گيري جنبش  اوج  برعكس متوجه شده است.

اند ايران را به صورت قويتري در مقابل هرگونه  ها آمده امروز به خيابان
  دهد.  دخالت و تجاوز خارجي و از جمله دخالت امريكا قرار مي

گويم فقط يك بحث و جدل روشنفكرانه و آكادميك نيست  آن چه مي
  قرار دارد.زندگي واقعي مردم در ايران در حال حاضر در مخاطره جدي 

نفر را به قتل رسانده است  17يك رژيم سركوبگر در روزهاي اخير تاكنون 
جنبش عظيم مردم ايران ممكن   اند. و صدها نفر مجروح و زخمي شده

است در حال حاضر آن قدر قوي نباشد كه همين امروز باعث سرنگوني اين 
مردم ايران را ي  اما اين جنبش نطفه و هسته مبارزات آينده  سيستم بشود.

  گذاري كرده است.  پايه
  منتقدين چپ بايد به اين سئوال جواب بدهند:

  ايد؟! شما در كدام سويي ايستاده

* 

 

 

  ها شخصي لباس جنس از مردمي

  فوادشمس

 
 يا و داشتند وجود كشور در الحادي گروههاي انقالب اوايل كه يهنگام"

  مردم اين كردند، مي تجمع آزادي ميدان در ها ماركسيست كه زماني
 نظامي نيروهاي حاكميتً اصال و پرداختند مي آنان با مقابله به كه بودند

  "دآور نمي خيابان به را
  

 زبان از نه و نظامي و امنيتي مسئوالن از يكي زبان از نه سخنان اين
 بلكه كار، محافظه گرايان اصول زبان از نه و نژاد احمدي دولت حاميان

 است بوده قرار  گويا كه فردي و "تغييرات" وخوالشي شيخ زبان از
 كه كسي .است شده خارج كند، بازسازي را ايرانيان "ملي اعتماد"

 كه فردي د.بياور وجود به "ايران براي" فقط هم آن "تغيير" خواست مي
 فعاالن و روشنفكري  حاميان از هايي اليه و اي رسانه حاميان ادعاي به

 هاي آزادي به رسيدن براي جدي "ييراتتغ" يك  منادي  ،دانشجويي
 ."!كروبي مهدي شيخ" جز نيست كسي فرد اين.  است بنيادين
 .باشد سختي كار كروبي مهدي شيخ بر نوشتن نقد روزگار اين در شايد
 از. هستند "ايران براي تغيير"ن قهرمانا از يكي ايشان گويا اوالً چون
 "اتحاد"ن، قهرمانا از تدس اين به نوشتن نقد هرگونه گويا ديگر طرف
 هاي،ژست و اعالم به بنا گويا ديگر طرف از . زند مي هم بر را ايران مردم
 گروه"آن خالف بر شان، ياران و ايشان انتخاباتي پسا و انتخاباتي پيشا
 هاي انسان خيلي  اينان ،"ها ماركسيت "اين  و "الحادي هاي

 ارمغان به آزادي و اسيدموكر ما براي بود، قرار كه هستند دموكراتيكي
  د.نربياو
 هم بسيار و بدهيم مثبت پاسخ ادعاها اين به خوشبينانه بسيار اگر حتي

 ايشان امثال و كروبي مهدي شيخ سوابق بر چشم "كارانه فراموش"
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 بايد هم باز. بدانيم "افراد حال را ميزان" البته و ببنديم شان درگذشته
 پنجشنبه "روز در درست كه مهدي شيخ اظهارت اين مقابل در محكم

 رسمي ارگان ي،مل اعتماد روزنامه "احزاب "صفحه در و "دمردا 15
 بلند صداي با و بايستيم است، شده بيان "987" شماره در  اش بحز

 هاي رسانه و باتوم و گلوله هياهوي دراين شايد تا .كنيم بيان را نقدمان
 .شود شنيده نيز ما هشدار ،رنگارنگ و مخملين

 تفاوت جمالت اين بيان براي كروبي مهدي شيخ منطق متاسفانه  
 كه آقاياني منطق با نيز شكلي و ظاهري تفاوت حتي هيچ، كه بنيادن
 و دارند دست در را كشور سياسي و انتظامي امنيتي، امور زمام اكنون
 آقايان د.ندار بپردازد، مبارزه به آنان با كروبي مهدي شيخ است قرار گويا
   چيزي آن از دارند دوست بيشتر كروبي مهدي شيخ چون هم زني حاكم
 و پوشند يم  "شخصي لباس" هم  معموال كه خوانند مي "مردم" كه

 حاال ،منحرف هاي گروه با مقابله براي هستند هم "ممرد جنس از" البته
 اصالح هم داًجدي و طلب سلطنت چه ليبرال، چه باشد، ماركسيستي چه

 تجمع "يادآز ميدان" در خواهند مي اوقات رخيب گويا كه ....و طلب
 نيروهاي ندارند دوست زياد هم فعلي حاكم آقايان اين .بپردازند كنند،
 شان نظامي نيروهاي به همين براي بياورند ها خيابان به را نظامي
 اين بر و بيايند ها خيابان به مردم جنس از لباسي با دهند مي دستور
 شيخ كه زينهند.  چي مي مردمي قاومتم نيروي نام ،نظامي نيروي
 با همه امروز ادبيات دربرد.  مي نام "مردم" نام  با آن از كروبي مهدي

 هنوز كنوني حاكمان ادبيات در البته. شناسند مي "شخصي لباس" نام
 با ها ن خيابا در اكنون كه هايي شخصي لباس .هستند "مردم" افراد  اين
 هدايت "راست" راه به را"منحرف" هاي گروه دارند سعي ابزارها انواع
 پديده اين ،اند شده متولد ديروز و امروز كه نيستند اي پديده ،كنند
 ديروز دوستان و كروبي مهدي شيخ امثال كه شد متولد زماني از دقيق

 بخش "مردم" نام به كه شدند متحد هم با همه امروزشان رقباي و
  و نگارنده سال و سن شايد د.كنن سركوب  را "مردم" از ديگري
 آن از عيني ي خاطره ندهد اجازه  سطور اين خوانندگان از بسياري
 درها  ستماركسي كه" خواند مي "زماني" كروبي مهدي شيخ كه چيزي
 .هست تاريخ گواهي اما .باشيم داشته را "دكردن مي تجمع آزادي ميدان
 اين"بيكرو مهدي شيخ سخنان برخالف الاقل كه دهد مي گواهي تاريخ
 بلكه .پرداختند  "ماركسيستي هاي گروه آن با مقابله به كهد نبودن  مردم
 به زمان آن امروز هاي شخصي لباس همين جنس از كساني درست
 خواستند مي "ماركسيست" نام به حال كه مردمي از بخش آن با مقابله

 برخورد كنند استفاده آزادي ميدان در تجمع برگزاري براي حقشان از
 واقعاً كروبي مهدي شيخ اگر گويم مي صراحت با اينجا در .كردند مي

 به انقالب ابتدايي هاي سال در  كه بودند "مردم" اين كه دارد اعتقاد
 بايد كردند، يم حمله ها ماركسيست جمله از مختلف هاي گروه تجمعات
 به ديگر بار  88 سال در كه هستند مردم همان باز كه بپذيرند ايشان

 دادن اجازه يعني كروبي مهدي شيخ منطق اين د.كنن مي حمله تجمعات
 يك تجمعات با مقابله و حمله برايخواند  مي "مردم" كه چيزي آن به

 يا و ماركسيست دوم بخش اين اگرحتي حال! "مردم"از  ديگر بخش
 شيخ گويا كه هستند شهرونداني همان جز باالخره باشند، هم ملحد

 حقوق از خواست مي "تغييرات "لشيوخا و شيخ اًدجدي و اصالحات
 .كند دفاع شان شهروندي

 را خود كه مردمي از بخش آن ضد بر كه هيستري گويا، متاسفانه و البته
 يك  اش اطرافيان و كروبي مهدي شيخ ميان در دانند يم ماركسيست

 شيخ تلويزيوني مناظره جريان در نيز اين زا پيش .است حاد بيماري
 انتقادات به اشاره با وي ،موسوي حسين مير ايآق با كروبي مهدي

 "شسرو عبدالكريم" يعني اش حاميان از يكي به "آبادي دولت محمود"
 ماركسيست" همان  حذف تئوريسين سروش همين روزگاري اتفاقا كه
 .كرد حمله  ها ماركسيست به ديگر بار است، بوده  ها دانشگاه از "ها

 ي سرمقاله توان مي را زمينه، دراين تر آموز درس مثال يك البته
 حزب رسمي ارگان فعلي سردبير و امروز شهروند سابق سردبير

 "در كه"عنوان با "محمدقوچاني" معروف  ي سرمقاله .دانست اعتمادملي
 پل .وجودآورد به را فراواني هاي بحث روزها همان در و رسيد چاپ به

 و اصولگرايان از عاجزانه كه بود اين مقاله آن در قوچاني محمد كالم

 كمونيست تا شوند متحد هم با كه بود كرده درخواست كاران محافظه
  .كنند سركوب و حذف جامعه و دانشگاه از را ها ستماركسي و ها
 و كروبي مهدي شيخ كه بگوييم سخن زباني با بخواهيم اگر اينجا در

 و زنيم چنگ ايراني فولكور ادبيات به بايد .شود متوجه نيز حاميانش
 هايي ي باز عجب روزگار چرخش: گوييم مي نتيجه در .برچينيم اي خوشه
 شيخ .شود نگريسته آن به عبرت ديده با كه است خوب چه و دارد

 به روزگاري كه يهاي شخصي لباس همان توسط بارها اكنون خود مهدي
 نددكر يم حمله مخالف هاي ديگرگروه وها  ماركسيست به "مردم"نام 
 كه اصولگرياني همان توسط قوچاني محمد .است ارگرفتهقر حمله مورد
 از را جوان هاي وكمونيست ها ماركسيست و شوند متحد هم باد بو قرار

. است افتاده زندان به كنند سركوب و حذف جامعه و دانشگاه
 در اكنون بود اطالعات وزارت موسس روزگاري خود كه سعيدحجاريان

 خود ديگركه تن ها ده و است هآمد گرفتار وزارتخانه همان چنگال
 زندان در گرفتار اكنون ،بودند آن راناپاسد و وضعيت اين سسانؤم

 و الحادي هاي گروه آن گويا ميان اين در .هستند حكومت همين
 محمد و كروبي مهدي شيخ حقوق از دارند هستندكه ها ماركسيست

 باشد قرار گرا هم باز  البته .كنند مي دفاع ...و حجاريان سعيد و قوچاني
 شيخ سر بر منتي هيچ :گوييم مي كنيم، صحبت فولكور ادبيات همان با

 كساني وديگر ها ماركسيست حمايت بابتاش  طلب اصالح ياران و مهدي
  تنها .نيست كار در ايشان از هستند،" ملحد "مهدي شيخ قول به كه

  م.بده جدي هشدار يك و تذكر ندچ  دانم مي الزم جا دراين
 در چپ نام به كه هستند دوستاني آن اول مخاطب -1: تذكرات اما و

 تحويل عزيز دوستان !كردند پاره گلو اصالحات شيخ براي انتخابات اين
 كشد مي نشان و خط ها ماركسيست براي هتنگرف قدرت هنوز وي. بگيريد

 لزوم تا بياندازد ما جان به مردم نام به را" ها شخصي لباس" است قرار و
 اولترا بعدام مخاطب  -2.بياورند خيابان به نظامي نيروي باشد نداشته
 دموكراسي و خواهانه آزادي ادعاهاي كه هستنند شيخ حامي هاي ليبرال
 كه اين  بر مبني واتهاماتي انگ زدن و چپ به هايشان فحاشي و طلبانه

 .بود كرده كر را جهان گوش نيستند پايبند دموكراسي به  ها ماركسيست
 باور را خروستان دم: گويم مي فولكور ادبيات همان با هم باز آقايان
 اصالح دوستان بار اين كاش اي -3 ؟تان را عباس حضرت قسم يا كنيم
 را بزرگ درس اين عموماً ايران مردم ي همه و خصوصاً حكومتي طلب
 باتالقي  يك در رفتن  فرو يعني سركوب و حذف چرخه آغاز كه بگيرند

 انقالب ابتداي در اگر .رود مي فرو آن در نيز ما دهان و گلو روزگاري كه
 شدند نمي سركوب" الحادي "مهدي شيخ قول به و ماركسيست هاي هگرو
 .نبودند وزندان سركوب همه اين شاهد نيز طلبان اصالح خود امروز شايد
 مهدي شيخ سخنان اين وجود با  -4د. باش بار آخرين بار اين كاش
 چندان نه سوابق وجود با و طلبان يگراصالحد مواضع برخي و كروبي
 دفاع افراد اين شهروندي و انساني حقوق از اًشديد چنان هم شان مطلوب

 و شوند آزاد زندان از شان تمامي كه هستم آن خواهان و كنم مي
 آنان نقد به رحمانه بي البته و آزدانه بتوانيم كه آيد فراهم شرايطي
 يا "مردم" ناگهان مان نقدهاي مقابل در هك شرط اين به البته  .بپدازيم
راه  به و كنند مقابله ما با كه نفرستند را ا)ه شخصي لباس( بخوانيد

  .شويم تحول دچار زندان در هم ما تا كنند مان هدايت" راست"
 ايران گاندي بود قرار گويا كه پيرمرد يك روزگاري: من جدي هشدار اما

 نيز ها ماركسيست حتي"ت گف پاريس در سيب درخت يك زير در شود
 "احت" محكم قيد آن دادن قرار با حتي وي سخن ".دآزادن ابرازعقيده در
 سخن ازش 60 سياه دهه عنوان با همه االن كه شد چيزي آن عمل در
 خط" ريز خاك پشت در هنوز كه پيرمرد آن شاگردان حال .گويند مي
 كوبسر براي نشده هيچي هنوز اند سنگرگرفته" پيرمرد آن
 ها شخصي لباس خواهند مي و كشند مي نشان و خط "ها ماركسيست"
 تا بفرستند "ها ماركسيست"با  مقابله به را "مردم" خودشان قول به يا

  آيا شرايط اين در". بياورند ها خيابان به را نظامي نيروي" نباشد الزم
  بمانيم؟ باقي باورمند شان هاي وعده ديگر به ما داريد انتظار

*  
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عكس را براي همكاران فرهنگي  15، مجله بندي در روزهاي آخر صفحه
 15در  كدام احساس خود را از عكس دريافتي،م تا هريمجله ارسال كرد

جواب رسيده در زير  12د. حاصل اين كار نارسال كن انميبرا ،خط تايپي
 تربا پوزش از خوانندگان و همكاران آرش، كه نتوانستيم براي گويا است.

  .ها را رنگي چاپ كنيم ، عكسالبن مطبود

  آرش

 

 

 
  

ام و عزيزانِ  هاست، ناخواسته از يار و ديار دور افتاده براي مني كه سال
بيشتر از صدا و كمتر از نامه و  -ام به ترتيب دسترسي -پشت سرگذاشته را

ام، ديدن عكس، هميشه در من اثر گذارتر بوده است.  گاه عكس، بازشناخته
را در ذهنم تاريك و روشن  دستم رسيده است، هي آن اگر عكسي به

ام را در  ام تا برانگيختگيِ عاطفي ام و پيش چشم دور و نزديك برده كرده
سنجم. آنسوي هراس از ديدارهاي غايبي كه درونمايه  ها به قياس با فاصله

 شعرِ امروزِ من شده است.

و همگان در ديدن  اما اين بار با عكسي روبرويم كه شكارِ خلوت من نيست
و به  -اند. عكسي برگرفته از يك پايداري تاريخي، آن با من شريك

  كه جهاني را به گواهي گرفته است. -نيرومندي قلم و شعر

رود، و سندي گويا كه چون دادخواهستي از  چه برما مي عكسي زنده از آن
كارش  توان به ي دادخواهانِ اين فصلِ تاريك از وطنِ ما كه مي زبانِ همه

  گرفت.

از همه سوي اين عكس درماندگيِ حكومتي پيداست كه دندانِ  
براستخوانِ مردم رسيده و اكنون در  - ها به گفته خودي - گرانش شگنجه

  نهيب مردم، مرگ خود را دريافته است.

هايي چنين، به روشنگري  با درود به هوشمنديِ دالوراني كه به ياري عكس
خواهي دو  ي آرش در اين پرسش ه عكسِ برگزيدهاند. بايد بگويم ك برخاسته

  حس در من برانگيخته است.

ي هراسِ حكومت سركوب از خيزش مردم و به كارگيري گروه  دامنه -1
  كشتاري كه براي حفظ دستگاه آلوده به خون خود، آموزش داده است.

هراس و سرافرازِ مردم. در چهره ندا، ترانه، سهراب و  ايستادگيِ بي -2
ان. جنبشي جوان، با فرهنگي نو كه در تاريخ پايداري ميهن ما اشك
  صدايي با آن بازنخواهد ماند. درخشد، و اين قلم هرگز از هم مي

 منصور خاكسار
*  

 

  اين نسل من است
  

در يك ماه و نيم گذشته من هم چون ميليون ها تن از مردم سرزمين 
از ديدن بسياري از  ،ان جهانهم چون ميليون ها تن از مردمـ نه!  ـ مان

گاه اشك هايم   ؛عكس هايي كه از ايران رسيده ملتهب و دردمند شده ام
و  ،وحشي و سركش سرازير شده، گاه خشمي آتش وار وجودم را سوزانده

از سينه ام هم االن، كبوتر وار، م ه اتپيده كه فكر كرد چنانگاه قلبم 
خيره شده ام. باورم نمي  زدهبهت خواهد گريخت. بارها مدت ها به عكسي 

وقتي  ،ما باشد. گاه ي آمده كه متعلق به سرزمين من يا متعلق به زمانه
فكر كرده ام  ،هجوم لباس شخصي ها و بسيجي ها را در تصويري ديده ام

كه اگر فقط لباس اين ها را عوض مي كردند به راحتي مي شد گفت 
را رنگي  ز يك زندان عكسي اصحنه اي از حمله ي مغول هاست. يا اگر 

 ـ كهنه مي زدند تفاوت چنداني با عكس زندان هاي زمان هيتلر نداشت
وقتي بدن هاي زخمي و شكنجه ديده ي انبوه انبوه يهودي و كمونيست و 

  كولي را روي هم ريخته بودند. 

اما يك عكس در ميانه ي همه ي عكس هايي كه اين روزها ديده ام 
ديواري گوشتي از زناني كه  هره ام نشانده است:اشك و لبخند را توام بر چ

مقابل مهاجميني گمراه ايستاده اند تا نگذارند دست آن ها به جوان هايي 
برسد كه هدف اصلي ديكتاتوري موجود در ايران هستند. با خودم مي 

ترين دوران تاريخ  اين نسل من است كه در يكي از بدترين و سياه :گويم
و  مي بالند ،و عاشق آزادي ،فريده كه دلير و روشنسرزمين مان نسلي را آ

اين نسل من است كه اكنون آنجا ايستاده تا با گوشت و بله، مي تازند. 
  بر خاك فرو ريزند.  پوست و خونش نگذارد اين همه زيبايي و دليري را 

  شكوه ميرزادگي
  2009آگوست 

*  
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  اين وجودها

  .به سمت نشاط و زندگي مي روند 

س، نماي روشني است از زندگي معمولي اين روزهاي مردم ايران. اين عك
شماري انگشت شمار از مردم، زن و مرد و بيشتر جوان در خيابان يا پياده 
روي در يكي از شهرهاي ايران، شايد تهران، اجتماع كوچكي كرده اند. و 
نيروهاي سركوبگر نظامي كه سي سال است صداي آزادي را در وطن 

نها را دوره كرده اند. سركوبگران مجهزند به كاله ايمني، كشته است آ
باطوم، پوتين و اسلحه گرم و سرد و پوشش ضخيمي كه تمام اندامشان را 
پوشانده است. از شش تن نيروهاي سركوبگري كه در عكس پيدايند و 

اند،  مردم را در محاصره دارند، دو تن در جلو صورتشان را زيرنقاب پوشانده
را باال مي زند، يكي در جرو بحث با مردم است، يكي به  يكي نقابش

محافظت كنار او ايستاده و يكي در حال لگد پراندن است به جواني كه 
بلوزي شطرنجي به تن دارد و خم شده است به سوي او، براي نيافتادن و 
نيز دفع حمله اي كه به سويش شده است.  مردم با لباس معمولي شان به 

ند. مردها و پسرهاي جوان با بلوزهاي آستين كوتاه و دخترها خيابان آمده ا
و زنان با روسري و مانتو. ظاهرشان طوري است كه گويا به سر كار مي 
رفتند يا به آموزشگاهي و يا براي خريد روزانه و يا به ديدار دوستي. از 
پيراهنهاي آستين كوتاهي كه تن جوانها هست متوجه فصل تابستان و 

شوي. پيرمردي هم در عكس هست  كه دارد با حيرت به  مي گرماي هوا
  كند.  نيروهاي نظامي سركوبگر رژيم نگاه مي

تماشاي اين نوع عكسها در اين روزها شده است بخش مهمي از زندگي 
روزانه من كه جنبش آزاديخواهانه مردم ايران را در اين چهل روز از دور 

ه كردن به چهره مردم، و ايستادن رصد مي كنم. با ديدن اين تصويرها و نگا
و مكث روي آنها، از خودم مي پرسم: آيا مي شود اين مردم را شكست داد؟ 
آيا مي توان با ضرب چماق و باطوم و با كشتن و مجروح كردن آنها، يا به 
زندان افكندن و شكنجه شان، اين مردمي را كه اينگونه به نبرد با استبداد 

يشه جمهوري اسالمي برخاسته اند دوباره به و ديكتاتوري رژيم جالد پ
  سكوت خانه هايشان كشاند؟

  نه، نمي شود.  -

اين نخستين پاسخي است كه به خودم مي دهم. سپس درهمان لحظه 
جوشاني اين فكر در ذهنم، از نو و به آرامي، يك به يك، اندام و حركات 

انم. به همين شمار مردمي را كه در اين عكس پيدايند از نظر مي گذر

دستهايشان نگاه مي كنم، به شانه هايشان و حركت دست و پايشان و  به 
حاالتي كه در صورتشان نمايان شده است و همراه با اميدهايشان، 
تنگناهايشان را مي بينم و ساقه علفي نازك مقاومت وجودشان را در 
محاصره طوفان بيدادگر و آنوقت با غمي چيره در وجودم سعي مي كنم 

  م را آرام آرام در جمعشان بكشانم.خود

كنم به خودم مي گويم براي حمايت از  گرماي پوستشان را كه احساس مي
آنها نخست بايد بياموزم همگام با آنها حركت كنم. اين وجودها هنوز در 

اند كه اكنون عيار  محاصره استبدادند. در محاصره همان ديوارها قد كشيده
اطوم و لگد دارند به سمت زندگي و نشاط وار و رقص كنان در محاصره ب

  مي روند. اين عكس در من چنين احساسي را بر مي انگيزد. 

  نسيم خاكسار
  اوترخت سوم آگوست دوهزار و نه

*  

  

  قهر و مهر آب
بزرگ شده ي دريا هستم. جانم در آب جلوه اي ديگر مي يابد. رابطه اي 

يايد. هر بار كه شرح كرده ام دارم جان افزا و دل انگيز با آب كه به تعريف ن
شنونده باورش نشده. حاال هم مي گويم شايد شما هم لحظه اي بهتتان 

  ببرد. 

نوجواني ام را با آب الفتي ناگفتني بود. به همساالن مي گفتم مهربان 
باشيد با آب، وگرنه آب جان به جانتان نمي دهد. آب در برابر نامهرباني 

اما در برابر مهر تن شما را مانند مخمل  چهره درميكشد و آزار مي دهد.
نرم در بر مي گيرد. آنان كه به لطف و به مهر تن به آب داده اند، كم و زياد 

  اين را آزموده اند. حتي اگر بدان آگاه نبوده باشند. 

آب به دست نااهل سالحي شود در جهت پراكندن آدميان. مردمان اما 
مهري كه به سوي آب روانه مي مانند همين عكس به اتفاق و همدلي و 

كنند، آب، اين سالح دست اهرمن را، با پاره اي از جان متحد خويش 
تاخت مي زنند، آب اگر از ما حس يگانگي گيرد تن به مهرورزي ذاتي خود 
مي سپرد و ديگر ابزار دست خصم مردمان نمي شود. درياي پرموج زنان 

  ربان و زندگي بخش آب. جوان ايران جلوه اي است از جلوه هاي ذات مه

همين آبي كه حتي در دست دشمنان ايران هم از روح آب، پاكي آب، و 
  مهر بر آنان كه خود از اين ويژگي بهره ها دارند روي برنمي تابد. 

درياي مردمان موج بر موج مادر ما ايران آغوش مي گشايد هم به روي 
ود ندارد اين آب ايرانيان و هم به روي نيكان جهان سراسر. نه ديگر س

پاشي هاي اهرمني تاب ايستادن در برابر ايران خانم جوان را نخواهد 
  داشت، ديگر توان آن را ندارد كه متحد را به راه نفاق و تفرقه اندازد. 

  حسن زرهي                                                                           

*  
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 معادل سال اش كه ،د، سالگشت صدور فرمان مشروطهچهاردهم مرداد بو

كه بين دو شير  يهمان عبارت ؛»عدل مظفر«به حساب ابجد مي شد 
 ي كهشاه ، به ياد بهرامه بودبر سر در مجلس شوراي ملي قرار گرفتنشسته 

 »وديعهء ملت«هاي نگهبان تاج سلطنت اش را از ميان شير از آن پس بايد

و در فضاي مجازي اينترنت به دنبال عكسي  بر مي داشت. نشسته بودم
براي صفحهء اول نشريهء اينترنتي سكوالريسم نو مي گشتم. هيچ كدام از 

دوستي از تورنتو  ديدم به دلم نمي چسبيد. تا اينكه كه مي ديدم عكس ها
نويسم. اما براستي نمي . از احواالت خودم ه استعكس باال را برايم فرستاد

نهاده است.  آينده به يادگار ساخته پيامي بزرگ را براين عكس را يهر كه ا
معموالً در اينگونه عكس ها بين آدم هاي اصلي و كساني كه دور عكس 

عكس هاي بعضي وجود دارد. و همگون ارتباطي مستقيم  مي گيرندقرار 
 مشروطه اينگونه است. مثالً دو تا آيت اهللا را بعنوان چهرهمانده از عهد 

مشروطه وسط مي گذاشتند جنبش  در شركت كننده انيتاصلي روح هاي
اما اينجا آنچه ديده مي شد  .شان مي چيدند در اطرافرا و آدم هاي فرعي 

حكايتي ديگر داشت. اينجا آيت اللهي ديگر بود كه فرمان رئيس دولتي 
ديگر را به دست اش مي داد اما آنان كه چهره شان چون حلقه اي اين دو 

آنها اصل بودند و اين ها  رفته بودند ديگر فرعي نبودند؛در ميان گ را تن
ين همبراي ابطال كه  از عمق انزجار بودند فرزندان ملتي برخاستهفرع. آنها 

جان  ،ين دو تنهمبه فرمان و اجراي  و، بودندبه خيابان آمده  حكم رياست
شان به خون كشيده شده بود تا از آن درختي برويد كه ريشه در  جوان
سال  103 صحنه عوض شده است: بله، آرزوهاي اصلي مشروطه دارد.خاك 

پس از انقالب غرورآفرين مشروطه، اينك حاكم مشروعه است كه بر 
صندلي محمدعلي شاه نشسته، شيرها را از سر در مجلس ملي رمانده، 
عدل مظفر را پريشيده و مجلس اسالمي اش را كنار مجلس ملي نشانده 

نشدني همين جان هاي پيوسته به سكوت است  است. اما حضور فراموش
كه براي اين حاكم نيز سرنوشتي محمدعلي شاهي رقم زده. ديدم كه 

» حكومت مذهبي«براستي اين عكس سند پايان دورهء استبداد صغير 

كه با خون » استقالل، آزادي، جمهوري ايراني«است؛ سندي مژده رسان 
  مي نگرد.نازنين نسلي امضاء شده كه فقط به آينده 

  

اسماعيل نوري عالء
* 

   

  

  

 
 

  دين در تهران! بابك خرم
بسياري از مردم مي دانند كه بسياري ازمسلمانانِ حاكم بر ايران، جالداني 
بي رحم، فرومايه و فريبكارند. بسياري از ايرانيان مي دانند كه آخوند، 

بيوطن و جنايت كار.  گزمه، بازجو و بسيجي مردماني هستند بي رحم،
بسياري از مردم مي دانند كه اغلب قاضيان شرع، ماموران وزارت اطالعات، 

سربازان گمنام امام «پاسدارها و لباس شخصي ها  (كه روحانيون آنها را 
  مي نامند)، آدمهائي هستند لمپن، خونريز، جاه طلب و زورگو. » زمان

، »پيامبر مهربان«زدند، آن  خوانده ايم كه وقتي به صورت مسيح سيلي مي
لطفا يك «آنسوي صورتش را هم در برابر دشمنش مي گرفت و مي گفت:

شايد ميخواست با اين ترفند، دشمنش را »! سيلي هم به اين طرف بزن
بدهد. اما به نظر من احمقانه ترين كار مسيح، همين بوده است!  خجالت

ا بسيجي تنها چيزي را كه چرا كه در هرجاي دنيا، بازجو، پاسدار، روحاني ي
است. براي ظالم و مزدورانش، اخالق، » خجالت كشيدن«نمي فهمد، 

اهميتي ندارد. اصال آن را نمي شناسند. حاكم مي خواهد به هر قيمتي 
  شده حاكم بماند، و مزدور به دنبالِ مزد و منافع و ترفيع مقام است.

لي زد. پاسخ به يك به مزدوري كه به صورت مردم سيلي مي زند، بايد سي 
بسيجي يا لباس شخصي كه باتوم بدست، پيكر دهها نفر را درهم مي 
شكند، بايد پاسخي دندان شكن باشد. بسياري ازمردمان ايران ( از روي 

قرن است از دست  14ترس، يا به علت شكست، يا از روي مدارا) بيش از 
ان را پيش سيلي خورده، و هربار مسيح وار آنسوي صورتش» اهللا«لشگر 

برده  و گفته اند يكي هم بزن اينجا!  شايد فكر كرده اند مي توان 
خونخواران و وحوش اشغالگر و يا حاكم را به اين ترتيب اندكي خجالت 
بدهند! اما آنسوي صورتشان هم سيلي محكمي خورده است. بعدا تعدادي 

نشان از سيلي خورها، خود با سيلي زنها همدست شده اند و به هم ميهنا
سيلي هاي آبداري هم زده اند! (مانند امروز در ايران و در برونمرز! در 

  پوشش بازجو، البي يا خبرچين)

به باور من ابلهانه ترين كاري كه كسي مي تواند مرتكب شود، تقديم  
كردن باسنش براي خوردن اردنگي است! با اين شيوه ها نمي توان از شر 

ست رها شد. با شيوه ي مسيح، نمي توان از ابليسِ شريعتمدار و باتوم به د
سركوب و تحقير گريخت، با شيوه ي او، تنها مي توان به راحتي روي 

  صليب رفت! 

اين داستان را در تاريخ ايران خوانده ايد كه مغولي اشغالگر، سوار بر اسبش 
از بازاري در ايران مي گذشت. به مردي ايراني خشم گرفت. دست به قبضه 

برد تا گردن آن ايراني را بزند، ديد يادش رفته شمشيرش را ي شمشيرش 
ببندد. به مرد گفت همينجا بمان تا بروم شمشيرم را بياورم و گردنت را 

بزنم! رفت. ساعتي بعد، بازگشت و ديد آن ايراني بي گناه، در برابر 
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چشمان حيرت زده ي مردم و رهگذران، دقيقا همانجا مانده است. مغول را 
  سرش را خم و آماده كرد و آن مغول با شمشير، گردن او را زد. كه ديد،

بسيار بسيار چيز بدي است! خيلي » خشونت«بله، بله!  من هم مي دانم 
خيلي خيلي هم بد است! اما مي دانم، دفاع از خود در برابر متجاوز، بسيار 
نه بسيار كار شايسته و شرافتمندانه اي است. حتا گياهان و جانوران هم بگو

اي غريزي از خود در برابر دشمن دفاع مي كنند. حتا ماهيان كوچولو هم 
مسيح وار به تور صيادان نمي روند. دشمن، با تن دادن ما به سركوب شدن 
و مدارا، از كشور ما بيرون نمي رود. با تقديمِ لبخند و شاخه گل و ليوان 

ز حكومت به شربت خنك نمي توان آخوند و پاسدار و بازجو و بسيجي را ا
زير كشيد. با تقديم گردن به شمشير حكومت اسالمي، نمي توان از ضربه 
ي آن رها شد. بايد در برابر دشمن از خود دفاع كنيم. درست به شيوه ي 

  اين جوان ايراني در تهران كه با همان ابزار دشمن، با او رودرو شده است.

و ازحقوق شهروندي  اين حق اوست. اين، حقِ هر ايراني است كه از خود، 
خود با تمام شيوه ها دفاع كند.  اگر بسياراني ديگر در سرتاسر ايران 
همچون بابك خرمدين در برابر خليفه ي مسلمين مي ايستادند و به بابك 
خيانت نمي كردند، و البي المعتصم، خليفه ي بغداد نمي شدند، ايران به 

يران، سرنوشتي ديگر نمي رفت، و امروزه ا» اسالم ناب محمدي«اسارت 
داشت. و اگر بسياراني ديگر همچون اين بابك خرمدينِ جوان در تهران از 

سربازان امام «شرف، حقانيت و حرمت خود دفاع كنند، ايران زير اسارت 
  نخواهد ماند و فردا، سرنوشتي ديگرخواهد داشت.» زمان

ند. روحاني، شكنجه گر و بسيجي اش، فرهنگ مسيح وار را نمي شناس 
همان مغول است،. با آنها بايد با زبان بابك » فرهنگ«آنها » فرهنگ«

  خرمدين سخن گفت.

  )ماني( ميرزاآقا عسگري

*  

   سبز پارچه

ي سبز چيست كه انبوه جمعيت بر سر خود كشيده؟ ميرحسين  اين پارچه
داند. من اما، آن را نشان بريدن از  موسوي آن را نشان آرماني خود مي

  دانم. هاي عقيدتي مي گذشتن از انحصار طلبيآرمان، و 

و » شكل ي بي توده«نشان رسيدن جمعيت به بلوغ فكري، گذشتن از  
خواه و داراي  با هويت فردي، صلح» اي از افراد مشخص توده«تحول به 

  شعورِ مدني.

گويم: اين جمعيت به حقوق  ها كه نگرانِ تكرار تاريخ هستند، مي و به آن
خواني نيست. به رنگ سبز آن  زن هيچ روضه است و سينهفردي خود آگاه 
  هاي رشد آن را در زير پوست خود حس كنيد.  درآيد تا جوانه

  مجيد نفيسي 
*  

  

  

  

 خواهي هاي اجتماعي و دموكراسي آزادي
  

و توهين آشكار  88خرداد  22جنبشي كه در اعتراض به تقلب در انتخابات 
شود، حزب و  جنبش سبز شناخته ميبه مردم ايران شكل گرفته و به نام 

سازمان ايدئولوگ مذهبي يا ماركسيستي، رهبري آن را بعهده نداشته 
است.  جنبش سبز، با خواست آزاديخواهي و بدون وابستگي به خارج از 
كشور، جنبش جواناني است كه اكثريت جمعيت امروز ايران را تشكيل 

را با خود آشتي و همراه  هاي متنوع دهد و اكثريت جامعه ايران و طيف مي
خواهي يكي از  هاي اجتماعي و دموكراسي است.  آزادي و متحد كرده

  شاخص ترين مطالبات اين جنبش است.  

با نگاه به اين خواستگاه جنبش اخير، در مي يابيم كه مطالبات معوقه بيش 
 -از زمان انقالب مشروطيت به اين سو -از يكصد سال پيش مردم ايران 

زادي خواهي و دموكراسي طلبي است و ترانه مرغ سحر و شكستن و فرياد آ
بهمن  22زير و زبر كردن قفس، كماكان پررنگ و ملموس است.  انقالب 

پيوندد كه ايران زمان شاه، بهترين وضعيت  در شرايطي به وقوع مي
بيانگر مبارزه و  57است.  وقوع انقالب  را دارا بوده 1357اقتصادي تا سال 

گيري خواست معوقه آزاديخواهي انقالب مشروطيت  با استبداد و پيمقابله 
  در كشور زير سلطه حكومت موروثي شاهنشاهي بود.  

هيچ گاه يكدست نبوده و  57حاكميت مذهبي ايران بعد از انقالب 
گرا و ليبرال در آن حضور داشتند.   هاي متفاوت ملي، مذهبي اصول طيف

درون اين مجموعه (عمدتاً مؤتلفه و  گراهاي اين حاكميت از سوي اصول
حجتيه) گام به گام در جهت يكدست شدن و انحصاري كردن حلقه 

طلبان درون اين  است.  در مقاطعي نيز اصالح داشته رهبري گام بر مي
داشتند كه  مجموعه براي به دست گرفتن بخشي از قدرت خيز برمي

بود و برغم تسلط  1376ترين حركت آنها پيروزي در انتخابات خرداد  عمده
بر دو قوه مجريه و مقننه و داشتن حمايت اكثريت مردم ايران، نتوانستند 
ي  از سد رهبري و واليت فقيه و نيز قوه قضائيه كه در دست مجموعه

اصولگراهاي مؤتلفه و حجتيه بود، عبور كنند.  تقلب آشكار و برنامه ريزي 
سلطاني و مستبد،  -يي شده در انتخابات اخير و استقرار نظام كودتا

اي و باند سياسي و نظامي آن  بيني جناح خامنه ترين حركت قابل پيش تازه
  است.  

 30مقاومت در خور تحسين زنان ايران در طي حكومت سانسور و خفقان 

مانده از انقالب  خواهي معوق گيري آزادي ساله جمهوري اسالمي و پي
واهي و مطالبات اجتماعي خ بهمن، همراه با دموكراسي 22مشروطيت و 

اكثريت عظيم دختران و پسران جوان و نسل امروز، منجر به ظهور جنبشي 
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هاي اخير اين درخت سبز، غذاي  است.  جوانه به نام جنبش سبز ايران شده
آورند تا استواري، ماندگاري و سبزينگي آن  را بار  اش را فراهم مي ريشه

گستر آزادي وارد  اين درخت سايهديگر نويد دهند.  هر زخمي كه بر تنه 
اندازد، و  شود اگرچه توان نابودي آن را ندارد ولي رشد آن را به تعويق مي

هاي اين جنبش سبز، زير تاثير آن  خواهان به مثابه شاخ و برگ همه آزادي
  خواهند بود. 

اش را انتخاب خواهد كرد و هر گونه  اين جنبش از ميان نسل خود رهبري
وژي مذهبي و ماركسيستي از بيرون به اين جنبش، شاخ و تزريق ايديول

  هايش را دچار خزان خواهد كرد. برگ

اين چند سطر نه قصد آن دارد تا به تحليل همه جانبه بپردازد و نه توان 
آن را دارد كه در اين سطح از موجزنويسي از پس آن برآيد.  تنها احساسي 

  .سبز در همبستگي با جنبش جوان و سبز ايران

  ونكوور - » هادي ابراهيمي«

  

*  
  

  

  
  

  شتن قداست ايمانكُ
  

كند، اما توأمان  لرزاند و روانم را منقبض مي ها تنم را مي اين گونه صحنه
ها بود با وجود انكار اهللا، به  گيرد. سال ي شادي وجودم را مي انديشه

 ويژه مؤمنان قداست آن نزد مؤمنان باور داشتم. باور مؤمنان، به ضرورت 

خليد، اما اجازه  سيرت اسالم، اگر چه خاري بود كه مدام روانم را مي
تواند با  توانستم تصور كنم انسان مي اشان بينگارم. نمي داد ناديده نمي

اش را از دست  ايمان، چندان مزدور و پليد شود كه روان و خرد آزادزيستي
ن حد تواند تا به اي توانستم بپذيرم كه قدرت اسالم مي بدهد. نمي

الوهيت، معنويت و دژخيم انسانيت باشد. اما اكنون يقين  ي كننده سياه
ي عيني، سرانجام با اين  ي جدي و سي سال تجربه دارم. چهل سال مطالعه

توان پيش از كشتن قداست ايمان،  نميجنبش، به من نشان دادند: 
خراش و كشته  هاي اين چنين دل . پس با وجود ديدن صحنهخدا را كشت

ي رنجوري  ند، با همهنادار دن برومندان ايران كه همه قرباني قدرت اسالمش
كه حكومت اسالم اين قداست  رو روان، اكنون خرد شادي دارم. شاد، از آن

ي دوستاني كه در ظلمت اين ايمان  را كشت و در پرتو آن انديشه
اعي توان حاكميت اجتم برانداز كشته شدند، امكان تبلور يافت و مي خانمان

ها سده از  كم در دادگاه عدالت ايران، محكوم كرد و پس از ده اهللا را، دست
  كشتن و كشته شدن رهايي يافت. 

  منصور كوشان

*  

  

  

  

ي باستان آثار از كه چنان هم بودم، رفته كويمكز بهي وقت قبل سال
 از بودم نيشيپي ها تمدني ها بازمانده ردي پ در و كردمي م دنيد

 العملم عكس نياول». شكنجهي  موزه«  نام به شدم رد يا موزه مقابل
 و كرد درست موزه هم شكنجه از شودي م مگر آخر نه، كه بود نيا

 ابزارش و شكنجه دريي تماشا زِيچ چه گذاشت؟ شينما به را آن
 و بود تري قو من از امي كنجكاو اما شوم وارد خواستمي نم است؟
 باعث كهي ا دهيپد چگونه نميبب تا بود دستم در طيبل بعدي ا لحظه
 آن از تر مهم و اند گذاشته شينما به را است تيانسان و انسان شرم
  . است شده برپا موزه نياي قصد چه با نميبب
 جمع بودند توانسته كه راي ا شكنجه ابزار اقسام و انواع موزه نيا در
 به كردي مي تداع را حبس و ريزنج و قل كهيي فضا در كنندي آور
ي  خچهيتار كه بودند همراهي متون با ابزار نيا. بودند گذاشته شينما
 خود چه چنان. دادي م حيتوض را اش استفاده موارد اي و لهيوس آن
 دست بهي گراوورها از استفاده با كنند هيته بودند نتوانسته راي ئيش

 استفاده حال به تاي وسط قرون از كهي ابزار ،يخيتار متون از آمده
  .بودند گذاشته شينما به ار بود شده
 و اندوه رفتمي م تر شيپ موزه روشن مهيني ها سالن در چه هر

 تا تواندي م مخلوقات، اشرف انسان، كه نيا از. شدي م ادتريز بهتم
 از در نداردي حد كه را اش خالقه قدرت و كندي گري وحش حد نيا
 در. بودم مانده رانيح رد،يگ كار به انسان شرف و غرور بردن نيب

 به زنان وي دتيعق ليدال به مردان اسناد نيا طبق خيتار طول تمام
 قرار شكنجه مورد شان تيجنس ليدل به آن بر عالوه و ديعقا علت
  . بودند گرفته

 بخصوص، زنان مورد در دوران هر در مرسومي ها وهيش ازي كي
  . ابزار اقسام و انواع با ها، شكل اقسام و انواع با تجاوز. بود تجاوز
ي ها چهره به رفتمي م گريد سالن بهي سالن از كه چنان هم

. كردمي م نگاه بودنديي اروپاي ها ستيتور كه موزه نيا تماشاگران
 و دوري زيچ شكنجه شاني خيتاري  حافظه در كهي جوانان

 كه بودم من تنها. ختيانگي برم را شان تعجب فقط و بودي رانسانيغ
. شدمي م پرتاب انگار دستگاه آن به هدستگا نيا از گونه بري اشك با

ي ها سالي ط در شده نوشته شده، فيتعر شده، تجربهي ها صحنه
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 از. گذشتي م چشمانم برابر ازي كي يكي ،ينيخم و شاه حكومت
 كه دميدي م ست؟يني حد انسان شقاوت بر ايآ دميپرسي م خود
 از چشمانم مقابل در مشانيشناسي م نام به كهي گران شكنجه اجداد
 گونه هم ارياخت در را خودي تجرب علوم و آمدندي م رونيب قرون گور
. گذارندي م...  داوود حاج اي وي رين اي و باشدي الجورد كه شاني ها
 در و رنديبگ يشيپ شان انينيشيپ از كه آنند بر خود كه ها نيا

 بهي ا تازه درس انساني  شهياند و روح كه جسم، تنها نه شكستنِ
  .بدهند خيتار انيجان
 و بود، نشده انتخابات هنوز و بود شيپ سال به مربوط همه ها نيا اما

 چرا كردي م حس امان و امن در را خود رانيا ميرژ كه بود ها مدت
 در راي ا شهياند هر شكسته، هم در راي مقاومت هر كردي م گمان كه
 كه بود رو نيهم از و است، صحنه تاز كهي خود و كرده خفه گلو

 هنوز اما. كردي مي ساز دوباره غيتبل و بود گرفتهي رو انهيم ژست
 نشده انتيخ مردمي رأ به هنوز و بود نشده انتخابات آخري  دوره
 رهبرِ دخالت كي با تواندي م بردي م گمان ميرژ هنوز. بود

 با و فرستادي م اميپ پس بخرد، را مردم سكوت اش خودساخته
 در و بود خورده ورقي ا صفحه اما. كردي م ديتهد متمدنانهي ظاهر

 شان قمع و قلع شبه كي بتوان كه نبودند دانشجوي جمع مقابلش
 پس كوچه در بتوان كه نبودند سندهينوي جمع مقابلش در. كرد

 به سريي مايهواپ تصادف در اي كرد، شان خفه شهري ها كوچه
 روزي نبرد در كه بودند مرد و زن ها ونيليم بار نيا. كرد شان ستين
 در كهي مردان و زنان. شدندي م ريدرگ خونخواري ميرژ با روز به

ي م رنگ با عالئم، با سكوت، با كه كردندي م گمان اول يروزها
 كهيي ها خون خت،ير كه خون اما كنند غلبهي اهيس نيا بر توانند

  .شستي م راي توهم هر شد ختهير
 چيه اما استي اسالم كه ،ياسالمي جمهور ميرژ كه شد نيچن و

 در كه را خودي واقعي  چهره شد ناچار است، نبودهي جمهور گاه
 ،يرو انهيم ليقب ازيي ها شيآرا ريز بود كردهي سع رياخ سال چند
  ي!! شناعت چه و. دهد نشان  بپوشاند...  و تيمدن
ي م و مينيبي م كه است سالي س اگرچه. استي باورنكردن هم باز
 مينيبي م هم باز اما ميا دهكر لمس خود گوشت و پوست با و ميشنو
 است انساني گري وحش بر ما اليخ در كهي سقف آن از ها نيا كه
  .زنندي سرم
 همت بهي گري وحش نيا از كهي ريتصاوي  همه كه بود نيچن و

 هزار و آوردي برم نهاد از را آه ديرسي م مان دست به آن نيشاهد
 كي، هايي سعك ديدن چنين اما. كردي م زنده را دردناكي  خاطره

 جوابي ب چنان هم كه آورد ادمي به راي تكرار سوال نيا گريد بار
 در را وانيح نيتر درنده كه كجاست شناعت نيا مرز:  است مانده
ي برا كجا تا مقهور انسانِ كه نيا كند؟ي م سربلند انسان مقابل
 بهي وانيح چيه كه برود قهقرا به و كند نزول تواندي م قدرت حفظ
   است؟ نكرده نزول درجه آن

 چه را ندخور مي ريتي جرم چه به جوانان نيا كه سوال نيا پاسخ
   دهد؟ي مي كس
 ديام تواني م كند؟ي م صادري كس چه را تايجنا نيا قاتالن حكم
 .زمان يِقاض حكمِ با خيتار ديشا كه داشت

  يموسو نجمه

          

*  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

 
 

نداي زميني چله  

  

به هوا بار آورد ند. هر كس دورو برمان بود نامي از خدا از كودكي ما را سر 
كه به زبان مي آورد نيم نگاهي يا اشاره اي به آسمان داشت. در مدرسه 

البد براي آنكه فرامين الهي را از فاصله اي نزديك تر  –آموختيم پيامبران 
ي ميرفتند باالي كوه ، يا تپه،  يا هربلندي ممكنه. اما ما آدمها –بشنوند 
 –حاال براي اينكه نگوئيد چرا ما را با خودت جمع مي بندي   - معمولي 

خودم راميگويم خودم بعنوان يك  بعنوان يك آدم معمولي كه هيچ نسبت 
نسبي و سببي با از ما بهتران ندارم هر چه گوش به آسمان دادم و شبهاي 

ختم نه تابستان از روي بام يا از الي پشه بند هر چه چشم به ستارگان دو
شما ئي  از حضرت احديت ديدم و نه ندائي شنيدم. باكساني هم كه 
نداهائي از جاهائي مي شنوند و چشم بصيرت دارند براي ديدن آنچه من نه 

  بظاهر ديده ام و نه در باطن ، سرِجدل  ندارم.خوشا بسعادتشان و اقعاً .

مثالً اگر اهل  البته بدون اعتقاد  به خدا هم امور آدم به راحتي نمي چرخد
معاشرت با شي معاشري پيدا نمي كني يا كمتر پيدا مي كني بنابراين 
چسبيدم  به اين باور كه حضرت احديت همه جا هست . اما بمرور در اين 
باور هم جاي ترديد پيش آمد. ديدم در جاهائي اصالً در شاُن حضرت 

كه احديت نيست كه حضور داشته باشند . از كنار حوادثي گذشتم 
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محال مي نمود حضرت با وقوف از آن حوادث رخ دادنشان  را روا داشته 
باشند. مانده بودم تئوري همه جائي بودن حضرت اگر درست نباشد پس 
كجا بايد از آن جوهر پاك و مبرا از همه ي پليدي ها نشاني گرفت و نداي 
 هدايت كننده اش را چگونه و از چه مجرائي بايد شنيد تا رسيدم باين

  پندار عارفانه كه : خدا را در خودتان جستجو كنيد!

در خودمان ؟ بهترين مان كه پر از گره ايم! كه اينهمه نا متوازن و خطا 
  پذيريم!

چه كسي در طول تاريخ بشري ادعا كرده است از خود به خدا رسيده باشد، 
حاصل  دست كم به پاره اي يا ذره اي از خدا؟ در اين جستجو و انتظار بي

نچه براي من تا كنون به يقين حاصل آمده اينست كه در باال خبري آ
نيست . به هيچ ندائي از باال، از آسمان دل نبايد بست از باال چيزي جز بال 

ايم تا از زمين . از  بر بني نوع بشر نازل نشده، از باال ما بيشتر آسيب ديده
  اين زمين بارور و روزي رسان خودمان .

را به » نداي آقا سلطان« يش نداي زميني ما را، تيري كه چل روز پ
سنگفرش خيابان غلطاند از كجا آمد، از باال ! به دستور كه آمد . البد مقامي 

 اش مي نامند؛ االهی از باال كه خود فرمانبر  مقامي بود آنچنان باال، كه آيت
 كه همه ما يا دست كم مؤمنين ما براي رساندن صدايشان يا هی همان اهللا

  دعايشان جمله اشاراتشان به سوي اوست، به باالست.

گلوله اي كه براي شكافتن سينه نداي زميني از باال آمد آخرين بال يا صدا 
يا فرماني نبود كه از باال مي آمد ولي از فجيع ترين و دلخراش ترين آنها 

  بود .

نداي زميني نه اهل سياست بود و نه سر آن داشت كه سنگي به سوئي يا 
يزي پرتاپ كند . رفته بود خيابان ببيند چه خبر است . شب قبل چ

دوستش در تلفن هشدار داده بود ندا از خانه بيرون نرو ، اين روزها 
  خطرناك است . اما نگفته بود چقدر خطرناك است .

ندا زندگي را مثل همه جوان هاي هم سن و سالش دوست داشت. ويولون 
زه كشف كرده بود  سفرچيز خوبيست و گرفت . تا مي زد، مشق پيانو مي

چقدر بهتر است از حضر يعني  حضور در جائي كه از خانه بيرون رفتن تا 
ات خطرناك است. دورترين جائي كه رفته بود، دوبي بود  مرز شكافتن سينه

و اين اواخر ساحلي در تركيه. آنجا تن به آفتاب سپرده بود و دريافته بود 
تن به آفتاب سپردن. در صدد بود تور مسافرتي راه چه لذتي دارد كنار دريا 

بياندازد و اين لذت تازه بازيافته  را با ديگر دختران و زنان هموطنش كه 
  ازاين ابتدائي ترين حق طبيعي موجودات زنده محروم مانده اند سهيم شود.                    

اده و كامالً اين آرزوي ساده و كامالً دست يافتني مثل هزاران آرزوي س 
اي  شد كه از آسمان بر ما نازل مي شود ، از  دست يافتني ديگر دچار بليه

  باال!

اما بر خالف ميليونها آرزوي پايمال شده و به ثمر نرسيده آنچه بر سر اين  
اي يافت كه مايه  نداي زميني آمد در اين چل روز آنچنان طنين گسترده

  ي آسمانيست. رشك همه نداهاي كهنه

اي كه خون سرخ ندا بر زمين ريخت متاسفانه چون آسفالت  آن نقطهدر 
است الله نخواهد روئيد ولي انعكاس صداي نداي زميني ما امواجي بر 

هاي حاصلخيز خواهد بود براي سرزميني  خواهد انگيخت كه حاصلش باران
 هاست تشنه باروري و آزاديست . كه سال

  پرويز صياد  

*  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  سرود ندا

  

             

  پرويز صياد                                                  
  

  تك خوان  :   دولت ظالمان...
    جمعيت  :      سرنگون باد!

     
  تك خوان:     بخت اهريمنان...
  جمعيت :        واژگون باد

  
***  

گروه خواني:  سرخي خون 
  پاك جوانان ،    

روي سنگ و سمنت                              
  خيابان ،

مي نويسد به                              
  دژخيم دوران :

رهبري كو چنين 
  خون بريزد                                   

كي ز آسيب مردم 
  كريزد        

اي همه                                          
  پيكرش ...

مسند                                               
  و منبرش...

                                       
  سر به سر لشگرش...

  
                                       

  رنگ خون باد
*** 

  تك خوان:      دولت ظالمان ...
  جمعيت :        سرنگون باد!

  بخت اهريمنان...     تك خوان: 
  جمعيت:          واژگون باد !

                                             ***  
گروه خواني:   از كميني 
  خدنگي رها شد .

در مسيرش                    
  جواني فدا شد .
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عالمي با خبر از                   
  ندا شد ،

ملتي بر غمش                    
  تال شد ،مب

پيكرش تا ابد الله                                           
  گون باد !

دشمن                                           
  قاتالنش فزون باد ! 

 ***  
  
  

گروه خواني:   ما همه با ندا             
  همصدائيم .

اي ندا كش ، همه                               
  ائيم .چون ند

در حقيقت  چون  -                              
  -او بي صدائيم

از هر آن كوي و                               
  برزن بر آئيم ،

چالش ظلم و جور                               
  شمائيم 

پيكرش                                           
  تا ابد الله گون باد !

دشمن                                           
  قاتالنش فزون باد!

*** 
  تك خوان:       دولت ظالمان ...
  جمعيت:          سرنگون باد!

تك خوان:       بخت 
  اهريمنان....
  جمعيت:           واژگون باد !

***  
گروه خواني :    اي جوانان ، 
  زنان ، راد مردان !

اي همه داغدارانٍ                               
  ايران !

تخت ضحاكيان                              
  گشته لرزان !

بشكنيد قفل و                              
  زنجير زندان !

                                                      
سبز باد                                            
  لك ايران!از شما م

سبز باد                                            
  از شما ملك ايران!

                   
*****************  

در لس آنجلس كه بودم با خبر توضيح: 
شدم موسيقي اين سرود ساخته شده و متن 
آن در مرحله فيلمبرداريست تا زماني كه 

سخه ن  اين شماره آرش بدستتان برسد 
حتماالً قابل   you tube  كامل سرود در

  . رويت خواهد بود

*  

  

 

  

  دشمن مردم
  

  عزت مصال نژاد
 

ژوئن) اش  19خرداد ( 29سيد علي خامنه اي درخطبه ي روزجمعه 
شمشيررا ازروبست واعالم داشت كه هرگونه اعتراض عليه جوجه ي دست 

كشانيد. تا آن زمان پرورده اش احمدي نژاد را به خاك وخون خواهد 
موسوي وكروبي وبخشي ازطرفداران شان نسبت به نيت خامنه اي توهم 
داشتند. بدبختي ما مردم ايران اين است كه ديكتاتوري چند هزارساله 
مجال انتخاب برايمان نگذاشته ومرتبا مجبورشده ايم دم  روباه را بچسبيم 

ولناك بعدي اين وخود روباه را ول كنيم. تحول اوضاع وسركوب هاي ه
روباه مكاررا به همه شناسانيد وچون ازجلد بدرآمد ديديم كه گرگي خون 

  آشام بود با چنگال تيزودندان هاي نيش زهرآگين.
خامنه اي نظامي را رهبري مي كند كه بنيادش برنامردمي است وازاين  

لحاظ دشمن مردم است. اين نظام كه برجباريت ديني استواراست، نظامي 
ابهنگام ودرنتيجه سد راه دموكراسي، تجدد،  آزادي وعدالت است ن

اجتماعي. همين جباريت ديني بود كه چاره اي براي ملت باقي نگذاشت 
جزاينكه بين چهارتن ازكانديداهاي دست چين رژيم يكي را انتخاب كند. 

خادم صديق "خامنه اي خود درنمازجمعه اعالم كرد كه هرچهاركانديدا 
اند.  اين شيوه ي انتخاباتي كه كانديدا هايش ازغربال  "وقابل اعتماد

شوراي نگهبان وولي فقيه بگذرد دردرازمدت داوري درد ملت نيست. 
واقعيت اين است كه هرچهاركانديدا از بيضه هاي اسالم سربيرون زدند : 

كه خمنيي زنده بود وخامنه اي رئيس  68تا  60آقاي موسوي ازسال 
 1367اشت و ترورهاي داخل وخارج، كشتارجمهور سمت نخست وزيري د

وهمه سركوب ها درزمان نخست وزيري او انجام شد. محسن رضايي 
فرمانده ي سپاه پاسداران بود ومجري بسياري از جنايات جمهوري اسالمي. 
آقاي كروبي هم رئيس مجلس اسالمي بود. همه ي اين ها، با وجود 

را تقويت كنند. ملت به  اختالفاتشان مي خواستند بنياد اسالم خميني
همين هم راضي بود چرا كه جباريت نه برايش آگاهي گذاشته بود ونه 
چاره ديگري داشت. مثلي است مشهوركه دانا بين چغندروپيازاولي را 
انتخاب مي كند. ولي رژيم حتي نورم هاي خودش هم زيرپا گذاشت 

بازنده به ودربرابرراي مردم ايستاد. خنده داراست كه هرسه كانديداي 
  خامنه اي پناه بردند درحالي كه اوخودش كان فتنه است. 

اجازه بدهيد ببينيم اين كان فتنه، اين روباه مكارودشمن خون آلوده دهان 
مردم چگونه موجودي است وچگونه ازطلبگي به آبت اللهي رسيد. سيدعلي 

در يك خانواده آخوندي متولد شد.  1318خامنه اي درسال 
از آخوندهاي گردن كلفت بودند. اين كودك به محض آنكه  پدروپدربزرگش

سرازتخم درآورد هفت رنگ شد ودرمكتب خانوادگي ياد گرفت چگونه 
كلك سواركند. ازچهارسالگي اورا به يك مكتب خانه ي قديمي فرستادند 

سنت هاي عهد دقيانوس را زنده كند. برزگتر كه شد به  تا بزرگ شود و
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د خودش را به نحوي به دنياي مدرن بچسباند تا اين نتيجه رسيد كه باي
بتواند درعصر ماشين سنت هاي دوره شترسواري را جا بيندازد. از اين 
لحاظ بود كه دريك دبستان اسم نوشت ـ جايي كه صددرصد سنتي 
واسالمي بود. درمشهد هم كه به قول دانشمند روشنگرعهد مشروطه ميرزا 

وند ومال واين قبيل جاها زياد پيدا جبيب اصفهاني سنگ برسرسگ بزني آخ
بود. سيد  "مدرسه اسالمي دارالتعليم ديانتي"مي شوند. اسم اين دبستان 

علي به سختي دپيلم دبيرستان گرفت وبعدازآن هم نه تمايلي به دانشگاه 
رفتن نشان داد ونه هوش وتوان دانشگاه رفتن داشت. او برنامه ي ديگري 

ه عقل ودانش نيست؛ ابلهي درخرابه گنج دولت ب"داشت. به قول سعدي: 
ازآن ببعد كارسيد علي شد شكافتن قبرستان هاي كهنه درحجره  "آموخت.

  هاي تنگ وتاريك حوزه هاي علميه ي مشهد وقم. 
خامنه اي درنوجواني با يك تروريست  بي مرام وبي رحم اسالمي بنام سيد 

سيده وواپس مجتبي نواب صفوي آشنا شد وشديداً تحت تأثيرافكارپو
گرايانه ي اين جنايتكارحرفه اي قرارگرفت. موضوع برمي گردد به سال  

شمسي  كه نواب صفوي به مشهد مي رود و درمدرسه سليمان خان 1331
نداي بازگشت به صدر اسالم راسرمي دهد. درآن زمان خامنه اي به عنوان 
. يك طلبه ي ساده درمباحثه ي نواب صفوي حاضر وشيفته اش مي شود

همان وقت جرقه هاي انقالب "خودش دراين مورد چنين گفته است: 
اسالمي به وسيله نواب صفوي درمن بوجود آمد وهيچ شكي ندارم كه اولين 

مثلي است مشهوركه هرچه  "آتش را مرحوم نواب دردل ما روشن كرد.
ازماربزايد كش مي آيد. كمتركسي است كه نداند نواب صفوي يك 

تعصب است كه جمعيت فدائيان اسالم را بنياد تروريست دوآتشه وم
گذاشت وروشنگرومورخ نامدارايراني احمد كسروي را تروركرد. خامنه اي 
ابتدا راه ورسم ترور فكري، رواني وفيزيكي را ازنواب ياد گرفت وبعد 

تا  1337درمكتب استادش خميني كاركشته شد. اودرطول سال هاي 
في ووافي وحليه المتقين وبحاراالنوار كه درحوزه علميه قم اصول كا 1343

را ورق مي زد، درارتباط با خميني قرارگرفت، دردرس هاي او شركت مي 
   را شاگرد فقهي وسياسي اين فقيه دلباخته عهد عتيق مي خواند.كرد وهمواره خود

اين كان فتنه دربلواي پانزده خرداد دست داشت و درزمان شاه شش بار به 
 "انقالبي"ب بلد بود هم به نعل بزند وهم به ميخ وهم زندان افتاد ولي خو

بماند وهم ازجان خودش مواظبت كند. به همين لحاظ بود كه نه براي 
مدت طوالني زنداني كشيد ونه شكنجه هاي آنچناني ساواك را نوش جان 
كرد. آخرش هم بجاي زندان اورابه ايرانشهرتبعيد كردند تا بخورد وبخوابد 

امه بريزد. آنان كه درزمان شاه زندگي كرده وفعاليت داشته وبراي آينده برن
اند نيك مي دانند كه شاهنشاه آريامهربا مذهب كاري نداشت وبا مذهبي 

  هاي ازقماش خامنه اي مدارا مي كرد. 
با به قدرت رسيدن خميني، خامنه اي عضوشوراي انقالب شد وبعد 

ل اجالس بفرمايد. هزارويك ترفند جوركرد تا روزي روي نوك قدرت نزو
مدتي معاون وزارت دفاع بود، بعد شد سرپرست سپاه پاسداران، بعد امام 
جمعه ي تهران، بعد نماينده امام درشورايعالي دفاع. تروررجائي براي خامنه 

  اي رحمت الهي بود. نظامي چه خوب گفته است:
  چه خوش گفت اين سخن فردوس طوسي

  بود سگ را عروسي كه مرگ خر
روي  1368تا  1360سال  از ي رفت به سوي رياست جمهوري وخامنه ا

اين كرسي ميخكوب شد. آقاي موسوي هم دراين مدت نخست وزير بود. با 
قدرت چنداني برخوردارنبود. خامنه اي  از زنده بودن خميني رئيس جمهور

شهيد زنده  افتاده بود و اگرچه درجريان يك اقدام تروريستي دستش ازكار
اين دوران چه  پايگاه سياسي محكمي برخوردار نبود. در د، ازناميده مي ش
مردم ايران نمي گذرد: جنگ را كش مي دهند ـ جنگي كه  فجايعي كه بر

 60جوان بي گناه را درسال  يك ميليون كشته بجا مي گذارد، هزاران نفر
را راه مي  67گذارند و به رگبارمي بندند، كشتارهمگاني سال  مي ديوار كنار
اقليت هاي ملي ومذهبي را سركوب مي كنند.... خامنه اي يكي  ازند واند

ازطراحان اين جنايت هاست. اوبه عنوان رياست شورايعالي انقالب فرهنگي 
  مسئول مستقيم بسته شدن دانشگاه ها واسالمي كردن موسسات آموزشي بود.

 يك بيماري طوالني باالخره مي ميرد. خميني پس از مي آيد و 1368سال 
مردم فكرمي كنند با مرگ او مي توانند نفس راحت تري بكشند ولي غافل 

ادامه حيات خودش  اينكه رژيم آخوندي جاي پاي خودش را محكم كرده و

ين  است مي بيند. در رئيس جمهور باالبردن خامنه اي كه هنوز را در
مرحله علي اكبرهاشمي رفسنجاني كه رياست مجلس شوراي اسالمي را 

بندهاي سياسي دست  زد و براستي در د ميدان عمل مي شود. اودارد وار
 دولتمردان مدرن مانند چرچيل را از كهنه كاران سنتي مانند معاويه و
 بود ضمن علم كردن يك فرد ضعيف و پشت بسته است. هاشمي اميدوار

 دست دوم مثل خامنه اي بتواند قدرت سياسي را دردست خود متمركز
خرداد  14اطع هاشمي بود كه مجلس خبرگان درتاريخ سازد. با پشتيباني ق

 109خامنه اي را رهبراعالم مي كند. جالب اين است كه اصل  1368
خامنه  قانون اساسي رژيم مرجعيت را يكي ازشرايط رهبري مي شمارد و

است. ولي چه  ها دور مرجعيت فرسنگ اهللا از به عنوان يك نيمه آيت اي
براي هرچيزي كاله  سال بلد شده اند چطور 1300طول  باك! آخوندها در

اهللا  را كردند آيت شرعي جوركنند. خامنه اي ابتدا حجه االسالم بود بعد او
ولي "آنگاه  "رهبرمعظم انقالب"، سپس "مقام معظم رهبري"وبعد 

  ."مقام عظماي واليت"باالخره  و "امرمسلمين جهان
قلوه  جاني دل دادند ورفسن دربرهه اي ازحيات جمهوري اسالم خامنه اي و

خود با پشتيباني  گرفتند. رفسنجاني خامنه اي را به مقام رهبري رسانيد و
اوايل دوران رياست جمهوري خود توانست قانون  او رئيس جمهورشد. او در
پست نخست وزيري را حذف كند تا قدرت سياسي  اساسي رژيم را عوض و

تن جنگ ايران وعراق به تمامي دردست خودش متمركز باشد. پايان ياف
فرصت طاليي براي خامنه اي بوجود آورد تا با بكارگماشتن بسياري از 
جنايتكاران جنگي كه پست هاي خودراازدست داده بودند موقعيت خود را 
تقويت كند. او فاسد ترين وبي رحم ترين تروريست هاي حزب اللهي 

ي ومالي رادرپست هاي باالي سپاه وارتش ودرمقام هاي حساس اقتصاد
قرارداد. اوبه اين بسنده نكرد ونسل  جديدي ازآخوندها را دوروبرخود جمع 
كرد وتا توانست به مصباح يزدي كه طرفدارحكومت مطلقه ي اسالمي است 
ميدان داد. خامنه اي با اين ترفند ها خودرا ازنفردوم جمهوري اسالمي به 

   مي را نيززيرضرب برد.نفراول باال كشاند وطولي نكشيد كه يارديرين خود هاش
) شكاف 1997تا  1993دردوره ي دوم رياست جمهوري رفسنجاني (از

به  نظام بيش از پيش آشكارشد. مجلس اسالمي به رياست ناطق نوري و
تحريك خامنه اي برنامه ي رفسنجاني را تصويب نكرد. رفسنجاني كه 

مهره ي  ازنظرسياسي عقيم مانده بود، وزيرگمنام اطالعات را به عنوان
، سيدمحمد خاتمي به كمك 1997آينده ي خود علم كرد. درسال 

مردم فريب آراي اكثريت مردم  رفسنجاني با دادن شعارهاي اصالحي و
ميالدي  2000ايران را نصيب خود ساخت و رئيس جمهورشد. درسال 

مطبوعات زيرضرب قرارگرفت. سردمداران رژيم بنا به دستورخامنه اي ده 
ي مطبوعات طرفدارنظام) را بستند. مجلس تالش كرد اليحه ها نشريه (حت

ي مربوط به آزادي نسبي مطبوعات را تصويب كند، ليكن خامنه اي وارد 
گود شد وجلو اين كارراگرفت. خاتمي به تدريج تبديل شد به يك مقام 

   تشريفاتي. اوبارها وبارها ازنيازخود به اطاعت ازمقام معظم رهبري سخن گفت.
ي بيكار ننشست وپس ازپايان يافتن دوره ي رياست جمهوري رفسنجان

، سعي كرد رئيس جمهورشود، ليكن خامنه اي قبال 2005خاتمي درسال 
روي يك پاسدارگمنام وجالد تيرخالص زن بنام محمود احمدي نژاد 
سرمايه گذاري كرده بود. دسيسه ازانتخابات انجمن شهرتهران شروع شد 

ابش اكثريت رانصيب حزب اهللا كردند كه كه خامنه اي وملتزمين رك
درنتيجه ي آن احمدي نژاد شهردارتهران شد. درانتخابات رياست جمهوري 

احمدي نژاد به كمك خامنه اي وبا تقلب آشكاردردوردوم  2005سال 
  انتخابات برنده شد. رفسنجاني قافيه را باخت ولي ساكت ننشست. 

نگ افروزي وماهيت واپس با گذشت زمان احمدي نژاد بالهت سياسي، ج
گرايانه ي خودرا نشان داد وايران را ازنظرداخلي وخارجي به ورشكستگي 
كشاند. مردم با سلول سلول بدنشان نيازبه تغييررا حس كردند، ليكن 
افسوس كه اين تغيير فقط درچهارچوب قانون اساسي قرون وسطايي رژيم 

رفسنجاني اين بار وحفظ يك نظام نا بهنگام مي توانست صورت پذيرد. 
موسوي را علم كرد وقاطبه ي مردم درموسوي (صرفنظرازگذشته ي تيره 
وتارش) چهره يك ناجي را ديدند. موسوي به احتمال قريب به يقين برنده 
شد ولي اورا بازنده اعالم كردند. نتيجه را همه شاهديم: جنيش همه جانبه 

ه اي وبا كمك ي مردم ازيك طرف وسركوب خونباررژيم برهبري خامن
تروريست هاي وارداتي ازطرف ديگر. سال هاست كه خامنه اي 
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واحمدي نژاد شكم اين تروريست هاي جوراجوربين المللي رابا پول اين 
  ملت فقيرپركرده وهم اكنون آنان را به جان مردم انداخته اند. 

درايران كمتركسي است كه نداند اين خامنه اي است كه تالش براي توليد 
ح هسته اي، سركوب وشكنجه وتروررا رهبري كرده است. پس سال

آنها دشمن ما "ها خامنه اي اين ترورها را چنين توجبه كرد: "فروهر"ازترور
 "بودند ولي دشمنان بي ضرر، بنابراين ما نفعي نداشتيم آنها راتروركنيم.

معني اين حرف اين است كه ما دشمنان فعال خودرا ترورهم خواهيم. 
دم كه قتل هاي زنجيره اي وترورهاي داخل وخارجي كشور هم به بعدها دي

دستورمستقيم   خامنه اي انجام گرفت وبعبارت ديگر سعيد امامي وديگران 
فقط ابزاراجراي ترورها بوده اند واززيرعمامه ي خامنه اي بيرون آمده 

خامنه اي را مسئول  1376فروردين  21بودند. دادگاه ميكونوس آلمان در
كترشرف كندي ورفقايش دانست وعبدالقاسم مصباحي مامورعاليرتبه ترورد

ي وزارت اطالعات بعد از فرار به آلمان اعالم كرد كه بمب گذاري آميا 
درآرژانتين به دستورخامنه اي صورت پذيرفته است. سازمان گزارشگران 
بدون مرز سيدعلي خامنه اي را دشمن آزادي مطبوعات خوانده است. اين 

مشتي از خروارهستند. خامنه اي ازمريدان پروپا قرص سيد قطب ها همه 
آينده درقلمرو "(از رهبران اخوان المسلمين مصر) است و كتاب هاي 

اورا ازعربي به فارسي ترجمه كرده  "ادعا نامه عليه تمدن غرب"و "اسالم
است. سيد قطب برآن بود كه جوامع امروز جهان همه دردوران جاهليت 

را كه با قوانين انساني اداره مي شوند. بايد قوانين الهي را بسرمي برند چ
جاي گزين قوانين انساني نمود وقوانين صدراسالم رابا خشونت وتروربرروي 
زمين مستفرساخت حتي اگر به قيمت نابودي كل تمدن بشري تمام شود. 
تقسيم مصنوعي ومن درآوردي جهان به شرق مظلوم وغرب ظالم خيانت 

ه درايران جالل آل احمد ازسيد قطب آموخت وآنرا مدون بزرگي بود ك
ساخت. علي شريعتي اين مفهوم درقشروسيعي ازجوانان جا انداخت وامروز 
خامنه اي درزيرپوشش آن وحشيانه سركوب مي كند. اين بي مايگان نمي 
خواهند بدانند كه تمدن بشري كليتي است با سطوح متفاوتي از تنوع 

  وگوناگوني. 
خن اينكه خامنه اي كان فتنه است ومكان فتنه آخوندها، واليت كوتاه س

فقيه، قانون اسالمي رژيم وكل نظام جمهوري اسالمي. خامنه اي براستي  
ميراث دارخميني است. امروزمردم ايران به بهانه ي طرفداري از موسوي 
بصورت خود انگيخته عليه اين نظام به پا خاسته اند. معضل اين است كه 

تمامي اهرم هاي قدرت اعم ازارتش، سپاه، بسيج، پول نفت ورسانه رژيم 
هاي همگاني را دردست دارد درحالي كه مردم جزاراده ي راسخ به 
تغييروهمبستگي جانانه شان هيچ ندارند. ليكن تاريخ ثابت كرده است كه 
هرزمان ملتي يك پارچه ومتحد جنبشي را براه اندازد وبا هوشياري 

ي بگيرد هيچ چيزنمي تواند سدراه آن شود. تظاهرات وفداكاري آنراپ
گسترده ي وصلح آميز خياباني را با بي شرمي تمام با پاشنه هاي آهنين 
سركوب كرده اند. رژيم ابعاد دستگيري، كشتاروشكنجه را به مرزي تحمل 
ناپذير كشانده بدان اميد كه سكوت قبرستان را درجامعه ي ايران 

مروزهمه ي مارا تهديد مي كند  اين است كه برقرارسازد. خطري كه ا
  ابرهاي طوفان زا را با خونريزي بيشترپراكنده سازد. 

بنظراينجانب جمهوري اسالمي يك شبه ازبين نمي رود ومرگ آن با گذار 
مراحل مختلف زوال فرا خواهد رسيد. بايد ازهرنوع تغيير مثبتي كه درايران 

آگاهي بخشي بازكند جانبداري كرد. اندكي فضا را براي روشنگري، آگاهي و
همان گونه كه شاهديم رفسنجاني وشماري ازآخوندها، بخاطرترس ازتعميق 
جنيش مردمي راه سازش باخامنه اي  را درپيش گرفته اند. بايد ازجنبش 
مدني وحقوق مردم دفاع كرد بدون اين كه با توهم شان شريك شد. وظيفه 

زدايي است كه به كارريشه اي  ي يك انسان روشنگر، روشنگري وتوهم
ودرازمدت نيازدارد. هيچ عاملي ـ نه ارتش ونه سپاه ـ نمي تواند جلو 
جنيش توفنده ي مردم را بگيرد بشرطي كه مردم آگاه باشند و روشن. پس 
بياييد هدف درازمدت جدايي دين ازدولت وآگاهي فلسفي توده هاي مردم 

  را ازياد نبريم. 
*  

  

  

  ي حسن حسام سروده »كافرممن «بخشي از شعر 

 براي بچه هاي خونين كفن ما

  و اسيران اردوگاه هاي حكومت اسالمي ايران

  

  

  من كافرم

  بر كفر خويشتن

  ايمان دارم                

  و از خداي شما و نظام و رهبرتان

  چون روح مرگ

  بيزارم                  

  باد ˚بر باد

  تان جانِ جهانْ           

  باد پر تَف توفانِ مردماندر گرد 

  برچيده باد خيمه ي بيداد

  در شعله ي شكفته ي فرياد 

  وگُر گرفتن عمامه ها و عبا ها

  و ريش ها و ردا ها                                  

  ايرانِ ما 

  جهنمتان باد         

  غاصبان                    

■  

  "غُصه سر آيد  "روزي اگر كه 

  آن امامِ جماران بر گورِ

  سر دسته ي تمامِ جباران

  خواهم نوشت 

  با تُف و تحقير :               

  نفرت به تو

  و دودمان و تبارت باد            

  اي سيد اسير كُشِ جالد!

  نفرت به جانشينانت

  نفرت به زاد ورودت باد                       

...........  

*  
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  اعتصاب غذاي دو روزه برلين

  2009ژوئيه  25و  24در  

  

  
  

  

سركوب و اختناق در  يدموج جد يهبرعل«بيانيه مشتركي تحت عنوان 
) آغاز زنجيره فعاليت هايي بود كه در طي كمتر از دو هفته 1»(يرانا

نفر به اعتصاب برلين پيوستند. همزمان در لندن، سيدني،  90نزديك به 
بات و يا تحصن هايي در ونكوور، هلند و ساير شهرهاي اروپايي، اعتصا

همبستگي با حركت برلين و براي مقابله با موج جديد سركوب سازمان 
نفر از فعالين داخل و خارج از  700داده شد. اين اقدام با حمايت بيش از 

انجمن و نهاد ايراني و بين المللي همراه شد. از چهره  120كشور و بيش از 
حمايت نوآم چامسكي، هوارد هاي سياسي و فرهنگي خارجي مي توان از 

زين، اشتروبله (نماينده شناخته شده حزب سبز آلمان)، نينا هاگن (آوازه 
). فقط در يكي از لينك هايي كه در 2خوان و كابارتيست آلماني) نام برد(

نفر از اين طريق با اين  916فيس بوك به بيانيه مشترك داده شده بود 
  حركت اعالم همبستگي كردند.

 يمابرازنده، ابوالقاسم شمس، س يدهفر ي،شاكر يسوهمچون گ نيهنرمندا
هنرمندان  يزو ن يريجعفر ام يري،گلرخ جهانگ ي،بهمنش، اسكندر آباد

 يهمبستگ هاي اعتصاب،در روز يهنر يبرنامه ها يبا اجرا ينجوان برل
  كردند. يانب ياسيس يانزندان يخود را با خواست آزاد

به  ياسيس يانزندان يبا شعار آزاد ييشرت ها يت يوناعتصابدر اين روزها، 
برتن داشتند. انتخاب درست محل  يسيو انگ يآلمان ي،فارس يزبان ها

و محل  ينبرل يخياز مراكز تار يكيغذا در درواره براندنبورگ،  صاباعت
به  يرتاث يونآكس ينها، در انعكاس گسترده تر ا يستتور يعرفت و آمد وس

اقدام در  يناز ا يو مداوم اخبار لحظه ا يعس وسداشته است و انعكا ييسزا
به محل  يدافراد جد يوستنپ يبرا يها، خود موجب يزيونو تلو يوراد

روز  11پرسش و پاسخ از رسانه ها در ساعت  يبرا ينكها بااعتصاب شد. 
برداران  يلماز رسانه ها، خبرنگاران و ف ياريدعوت شده بود، بس يهژوئ 24

 ينه محل اعتصاب اعزام كرده بودند تا از لحظات آغازب 8خود را از ساعت 
 كنند.  يهو خبر ته يلمصبح جمعه ف 9شروع اعتصاب در ساعت 

اند  كرده يهگزارش ته ينبرل يكه از اعتصاب غذا ييها از رسانه بخشي
 عبارتند از: 

وله، تاگس  يچهآلمان، دو يآژانس خبر يتر،رو يخبرگزار آسوشيتدپرس،
 ين،آنال يگلتاگس اشپ يسا،ولت، نشر كل يونگه يچلند،ود يسنو يتونگ،سا
كولتور آلمان،  يويفردا، راد يوراد يگل،اشپ يزيونتلو ين،برل يمحل يزيونتلو
،  ZDF  ،N24  ،SAT1 يزيونيتلو ي، شبكه ها VOA ي،برابر يوفلورا، راد يوراد

PRO7  ،RBB  وMDR  حضور داشتند. چند  يمگزارش مستق يهته يبرا
رخداد گزارش دادند.  ينزبان، از ا يو فارس يالملل ينب يوييه رادفرستند
هنرمندان حاضر در  ياسي،س يانبا زندان ياديز يمصاحبه ها ينعالوه برا

 شده و پخش شده است.    يهچپ ته ياسيس ينمحل و فعال

خود  ياتمختلف برنامه با ذكر تجرب يقسمت ها رسابق، د ياسيس يانزندان
 يرانا ياسيس يانشكنجه به ضرورت كارزار دفاع از زندانسركوب و  يرامونپ

كرده و خطر سركوب و اعدام و شكنجه گسترده را هشدار دادند. از  يدتاك
شد، مسئله  يها به آن اشاره م يسخنران ينكه در ا يموارد ينتر  مهم

از  يدشد يو روح يجسم يشكنجه ها يردر ز ياجبار يريگ "اعتراف"
مرعوب ساختن مردم  يرح پخش مصاحبه ها براو ط يراخ يرشدگاندستگ
 از گسترش مبارزات بود.  يريو جلوگ
از  يكينشان دادن  يزن برا ياسيس يان،توسط زندان"تابوت" يشنما اجراي

 يتدر زندان، شركت كنندگان و حما يو روح يشكنجه جسم يها يوهش
 قرار داد.   يررا تحت تاث يآلمان يژهو به و يرانيكنندگان ا

كرده و با  يتاقدام حما يندفاع از حقوق بشر از ا يو انجمن ها باحزا
توان  يخودشان را اعالم كردند. از جمله م يهمبستگ يامشركت در آن پ

 آلمان اشاره كرد. ي) و حزب سبزهاDie Linkeحزب چپ آلمان ( يندهنما
حزب سرخ نروژ نيز پيش از شروع آكسيون، با اعتصابيون اعالم همبستگي 

 ياقدام برا يروز جهان يه،ژوئ 25كه به مناسبت  يونيدر آكس ود. كرده ب
الملل،  يناز طرف سازمان عفو ب يران،ا يرسانه ها برا يحقوق بشر و آزاد

عتصاب ابرگزار شد، از  يندر برل يگزارشگران بدون مرز و انجمن قلم جهان
  . يت به عمل آمدحما يندر برل ياسيس يانزندان يغذا

جانفشانان و  ياز خانواده ها ي، تعدادژوئيه 25 هدر عصر روز شنب
 عزيزانشان وعكس  تنبا در دست داش جانباختگان مجاهد در دهه شصت

 يبانياقدام پشت اينو از يوستندپ ينو متحصن يونگل به جمع اعتصاب
 ياز فرزندان آنان، هم بندان سابق ما بودند كه در كشتارها ياريكردند. بس
به قتلگاه فرستاده  1367و  1360 يدر سالها هيژبه و ياسالم يجمهور

از آنان  يكيبروند و  يبوندعوت شد تا به سمت تر نانشده بودند. از آ
  اعالم كرد. ينبه حاضر ينبرل يونشان را با اعتصاب يهبستگ

مناسبت در سطح شهر  ينبه هم يزكه ن يگريتظاهرات ددر همين روز، 
و از آن  يوستعتصاب غذا پا يونشده بود، به آكس يسازمانده ينبرل
 كرد.  يبانيپشت

 ين،حقوق بشر برل يالملل ينجامعه ب يراولدب يزين،را يشائالم يفان پرفسور
دفاع  ياسيس يانزندان يفور يكرد. او از خواست آزاد يدر مراسم سخنران

در دهه شصت، در دوران نخست  يرانا ياسيس يانكرد و به كشتار زندان
 ياو خواستار آزاد ينرداخت. عالوه براپ يموسو يرحسينم يريوز
با  يهمبستگ يها ياماز پ يشد. در طول روز، بخش يسلطان الفتاحعبد

 اعتصاب كنندگان خوانده شد. 
آلمان  يو هنر ياسي) امروز دو چهره شناخته شده سيجوال 25عصر ( در

-Hansاشتروبله ( يستيانكر هانس .يوستندبه جمع اعتصاب كنندگان پ

Christian Ströbele آلمان و  يبرجسته حزب سبزها ي) از چهره ها
 ياسيس يانخود با زندان يمجلس آلمان، ضمن اعالم همبستگ يندهنما

با جنبش  يوندشبه اشاره به پ ينخود در جمع حاضر يسابق، در سخنران
، به خواست به 1967 ناز تظاهرات ضدشاه در آلما يرانا يشروو پ يانقالب

 محو زندان، شكنجه و حكم اعدام اشاره كرد.  ي،آزاد يبرا يرانحق مردم ا
) خواننده معروف و فعال صلح در Nina Hagenهاگن ( ينان يگر،د يسو از

 ينبرگزار شد، حاضر يندر برل "صلح يوالفست"كه تحت عنوان  يكنسرت
 يلاز اعتصاب غذا فرا خواند و اعالم كرد كه ما يترا به حما كنسرتدر 

خود  يبا امضا يناجرا كند. او همچن يغذا برنامه هنراعتصاب  يناست در ا
  .يوستپ يانيهاز ب يتگرانبه جمع حما

» ايرنا«بازتاب وسيع حركت چنان بود كه خبرگزاري جمهوري اسالمي 
براي دومين بار در چند هفته اخير به تهديد آشكار فعالين برلين پرداخت 

داشت. بازتاب ها و  و در با خبردهي مخدوش سعي در انحراف افكار عمومي
  گزارش جمع بندي اين اعتصاب غذا در روزهاي آتي انتشار مي يابد. 

نگاه كنيد به:  -1
http://www.dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/bayanieh1.html   
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 ردستانكُ تشديد تدابير و فضاي امنيتي در

  فعاالن حقوق بشر در ايران

تيرماه بيستمين سالگرد ترور دكتر قاسملو  22خبرگزاري هرانا : در آستانه 
ساله مردم بعضي از شهرهاي كردستان خود را رهبران كرد، به سنت هر  از

  .آماده مي كنند براي يك اعتصاب
بنابه اخبار دريافتي از شهرهاي مريوان، سقز، مهاباد نيروهاي اطالعات و 

اماكن با احضار بعضي از كسبه به انها اعالم كرده اند كه حق ندارند  اداره
در صورت تخلف از اين تيرماه مغازه خود را تعطيل كنند و  22روز دوشنبه 

  .نهادهاي ذيربط تعطيل خواهد شد موضوع مغازه آنها از سوي
همچنين بنا به گزارشهاي دريافتي از منابع غيررسمي در شهر سقز در روز 

نيروهاي امنيتي با يورش به منازل فعالين سياسي اين شهر و  شنبه
در اين شهر شهروند و فعال سياسي سابق كرد را  32بازرسي منازل، تعداد 

سوي مجموعه در حال پيگيري  دستگير كرده اند. اين موضوع كماكان از
 است

 تير بيستمين سالگرد ترور دكتر قاسملو 22گزارش دريافتي: فردا دوشنبه 
دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران به دست جمهوري اسالمي ايران 

ي كه ظرف يك ماه گذشته در سراسر شهرها است. طي يك اطالعيه
كردستان ايران از  كردستان ايران پخش شده است و در آن حزب دمكرات

 مردم براي اعتصاب سراسري و تعطيلي بازار دعوت به عمل آورده است از
هم اكنون چهره اعتصاب سراسر كردستان را فرا گرفته است .رژيم در همه 

نيروهاي مسلح خود را مستقر كرده است و موتور  شهرهاي كردستان
و آمد هستند.همچنين رژيم  ان رژيم در داخل شهرها در حال رفتسورار

است. كردستان كه  در اقدامي همه بازاريان را تهديد به لغو مجوز كار كرده
اختصاص  در ميان مردم ايران لقب سنگر مقاومت در برابر رژيم را به خود

 روهايداده است اين روزها مملو از سرباز و گارد ويژه است. در شهر ماكو ني
يگان ويژه مردم را تهديد به مرگ كرده اند. در شهرهاي سنندج و ايالم نيز 

نيروهاي زيادي را مستقر كرده است. اما مردم و بازاريان مصمم به  رژيم
اعتراض به ترور دكتر قاسملو و آزاد انديشان ايراني  برگذاري اعتصاب در

ه سازي براي فردا و اكنون شهر در حال آماد هستند. در شهر مهاباد از هم
دانشجويان كرد مقيم تهران نيز  اعتصاب است. تعداد زيادي از اساتيد و

اند. گمان ميرود  طي اطالعيه از مردم براي اعتصاب سراسري دعوت كرده
 اين اعتصاب سرآغاز پشتيباني بزرگ مردم كردستان از هموطنان ديگر در

  .ساير شهرها و بخصوص تهران باشد
  
  
  

  انون نويسندگان ايران ك يبيانيه

  ي خواست معرفي و مجازات مسببان كشتارهاي اخير  درباره

  ديده و آزاده!مردم داغ

ي مـردم معتـرض   دستگيري، ضرب و شتم، شكنجه و كشتار وحشـيانه 
دار كرده كـه  يي يافته و وجدان عمومي را چنان جريحهچنان ابعاد گسترده

سـابقه  در ايـن جنايـت كـم   حتي صداي كساني را درآورده است كـه خـود   
رفت كـه شـمار   شريك جرم اند،. در روزهاي آغازين اين سركوب گمان مي

باختگان، دستگيرشدگان و ناپديدشـدگان چنـدان زيـاد نباشـد. البتـه      جان
-سانسور خبري و تحريف واقعيت اين كشتارها در پيدايش ايـن تصـور بـي   

ان به مراتـب بـيش از آن   تاثير نبود، اما به تدريج روشن شد كه شمار قرباني
هـايي كـه بـا مراجعـه بـه      شد. ابتدا به بسياري از خانوادهاست كه تصور مي
شـد كـه   شدند گفته ميگيرِ سرنوشت وابستگان خود ميدادسرا و زندان پي

دستگيرشدگان به زودي با قرار تامين آزاد خواهند شد. اما چندي نگذشـت  

ها دادند. ولي در واقـع،  ويل خانوادهكه به جاي آزادي، اجساد قربانيان را تح
انـد يـا در اثـر    ها  با شليك مستقيم گلوله از پا درآمدهقربانيان يا در خيابان

هـا،  هـا،كالنتري هـاي بربرمنشـانه در زنـدان   ضرب و شتم، تجاوز و شـكنجه 
ها برده شـده  جان به بيمارستانهاي مخفي و ... جان باخته اند يا نيمهخانه

  اند. ها تحويل شدهه خانوادهو در آن جا ب

هـاي  ي اين جنايتهم از اين روست كه با روشن شدن ابعاد پشت پرده
عظيم، اكنون خواست معرفي و مجـازات آمـران و عـامالن ايـن كشـتار بـه       
خواست عموم مردم تبـديل شـده اسـت. كـانون نويسـندگان ايـران كـه از        

است را مطرح كـرد،  خواه است كه اين خوي نخستين نهادهاي آزاديجمله
تـر و  تـر، صـريح  يـي قـاطع  اكنون در كنار مردم همان  خواست را بـه گونـه  

  كند:تر مطرح ميشفاف

مسببان كشتارهاي اخير در هر رده و مقـامي باشـند بايـد بـه     
  مردم معرفي شوند و در دادگاه صالح به مجازات برسند.

                                  * 

  
  

  پرويز ميرمكريشعري از: 

  

   باغ   چقدر در اين

   در اين قلمرو زشت كالغ

   ،و يخته اندسرهاي طناز به دار آ

   .  كه سرو هاي ناز به شرم آ ميخته اند

   چقدر مذا ب بر بال پروانه ها ريختند

   .  كه پرستوها به دنبال بهار گريختند

   چقدر لبخند

   بند پير كردند در

   كه گيسوهاي سنگسار شده سبز شده اند

   .جنگل و بيابان در ايران بوي انسان مي دهند

*  
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 ما و يادمان اعدام شدگان
  

  آن عاشقانِ شرزه، كه با شب نزيستند

  رفتند و شهرِ خفته ندانست كيستند

  فريادشان نموجِ شطِّ حيات بود

  چون آذرخش در سخنِ خويش زيستند

  ي طوفان كه روزِ مرگ مرغانِ پرگشوده

  دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند

  »خاك.ست  ستَرون شده«گفتي، اي عزيز!  مي

  اينك ببين برابرِ چشم تو چيستند:

  هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز،

 باز، آخرين شقايقِ اين باغ نيستند.

  شفيعي كدكني                                           

  
ي رژيم جمهوري اسالمي ايران  حكومت سي ساله به تاريخِ ينگاه با

 زندان، :ها از جمله خشونت با انواع شيعه روحانيت استقرار   بينيم كه مي
 اين كشتارهاي بزرگ .است همراه بودهعام جمعي  شكنجه، كُشتار و قتل

ت اجناي جلوه اي از، به قدرت رسيده طي سي سالِ گذشته دين ساالرانِ
  است. بوده اين دار و دسته، عليه بشريت

عقيدتي  - سياسيفرداي انقالب، كشتار مخالفان  اسالمي ايران از  جمهوري 
 بسيار،با وقاحتي  ،در دو فرازِ تاريخي  ،1360ي  در دهه خود را آغاز كرد.

: از كرد و زندانيان سياسيِ كت بسته در قفس را، اعدام كرد وفاي به عهد
رژيم اسالمي، كشتار بخش وسيعي از  ، كاربدستان1360سال خرداد 

با اعالم در  به طور علني و مخالفان سياسيِ كمونيست و مذهبي را
آغاز   - بخشي ديگر و بعضاً دفاع مقابلِ سكوت در -هاي رسمي خود روزنامه
   كردند.

پس از نوشيدن جام زهرِ پايان  -  ، خميني1367چنين در تابستان  هم 
نماينده اي از نيري، اشراقي، و (منتخب خود  به هيئت - جنگ ايران و عراق

كشتار  را با  د زنداني سياسيفرمان داد كه مسئله ي وجو وزارت اطالعات
حل كنند. اين هيئت مرگ، در محاكمات چند دقيقه اي، نزديك به  ،آن ها
   را اعدام كردند.  هزار زنداني سياسي 4000

ها فراموش نشود و براي  طي سي سال گذشته، براي اينكه اين جنايت
گرامي داشت ياد كساني كه جانشان را در مبارزه و دفاع از عقيده و 

شان از دست دادند، هر ساله در شهرهاي مختلف جهان مراسم  رمانآ
 60اوليه دهه  يادماني برگزار مي شود. در بعضي از اين مراسم كشتارهاي

 . 67قتل عام تابستانو در برخي ديگر  برجسته مي شود
آرش قصد داريم به ارزيابي ديدگاه هائي كه دراين باره ي  در اين شماره

يم. براي اين كار از دو تن از همكاران و هميارانِ وجود دارد، بپرداز
هميشگي آرش، منير برادران و اصغر ايزدي، خواهش كرديم مسئوليت اين 

  نامه را بپذيرند. ويژه
  كوشش است. اين خوانيد حاصل چه در زير مي آن

 آرش                                                        

 
 

 

  

 ،67  فاجعه

  هاي جمهوري اسالمي جنايت نماد 
  

  )69تا مهر  1360زنداني سياسي (مهر  ره برادرانيمن

  

نوشتن اين مقاله را پيشتر شروع كرده بودم، قبل از اينكه تقلب انتخاباتي 
خرداد به يك تكان بزرگ سياسي تبديل شود. حوادث اخير مرا هم  22

و قتل  درگير خود كرد و اعتراض به موج وسيع بازداشتها و شكنجه
معترضان مسئله روز من هم شد و پرداختن به گذشته ها نيمه كاره رها 

  ماند. 
حاال كه اصرار پرويز قليچ خاني مرا با مقاله نيمه رها شده آشتي داده، مي 
بينم كه اتفاقا امروز بيش از هر زمان ديگر نياز هست كه  به گذشته نظر 

ما، كه تجربه دهه سياه كنيم. سركوب امروز، تسلسل ديروز است. هشدار 
را پشت سر داريم، هيچ وقت جدي گرفته نشد. ما  67و كشتار تابستان  60

گفتيم و نوشتيم كه اگر گذشته به حال خود رها شود، هميشه امكان 
تكرارش وجود دارد. خيلي ها ترجيح دادند كه فجايع گذشته مسكوت 

داند و يا بدتر از  بماند. جامعه جوان امروز از جنايتهاي گذشته چيزي نمي
ناآگاهي، تاريخ تحريف شده را باور كرده است. يكي از دانشجويان بازداشت 

  شده در حوادث اخير در گزارش خود مي نويسد: 
اگر رفقاي ما فالن جايشان را از ترس خراب كردند، حق داشتند. چرا «

نكر دانستند با چه كساني روبرو شده اند. چه بسيار امثال من كه م كه نمي
شكنجه هاي حكومت بودند و آن شب همه اش را باور كردند حتي از فالن 

  )1»(آويزان كردن را.
همانطور كه نوشته اين جوان بيانگر آن است، امروز اما، دستگيري هاي 
گسترده، ناپديد كردن انسانها به قهر، شكنجه، قتل معترضان و پروژه 

را  60ه گم شده دهه خرداد، حافظ 22اعتراف گيري زير شكنجه پس از 
دوباره زنده كرده است. روش رسواي اعترافات اجباري به ويژه ذهنها را 
متوجه گذشته كرده است. با باور به اينكه فراموشي به تسلسل گذشته مي 

  انجامد، نوشتن از گذشته را از سر مي گيرم. 
توان در زندانهاي ايران اتفاق افتاد، نمي  1367جنايتي را كه در تابستان 

با تشكيل دادگاه انقالب  57جدا از سير قضائي كه از فرداي انقالب بهمن 
اسالمي به راه افتاد، بررسي كرد. به باور من فاجعه بارترين روند در 
جمهوري اسالمي اين بود كه  محاكمه و دادگاه بار معنائي متعارف خود را 

مات مشخص كه جدا از دين تعريف مي شود، از دست داد و به جاي اتها
و » باغي«، »مفسد في االرض«حقوقي، واژه هاي مبهم ديني چون 

وارد زبان حقوقي شد. محاكمات شتابزده كه در روزهاي » محارب با خدا«
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در مورد چهار تن از وابستگان به  1357بهمن  26اول انقالب، يعني روز 
پايان رژيم پهلوي در مدرسه رفاه علوي انجام گرفت و با اعدام سريع آنها 

يافت، آغاز دور شومي شد كه در آن از نظر آمار اعدام، ايران همواره در بين 
صدرنشينها قرار گرفته است. آن چهار نفر بيشك در جنايتهاي حكومت 
پهلوي سهيم بودند، اما محاكمه ناعادالنه و بدون موازين حقوقي، از جنايت 

هوري اسالمي، آنها بمراتب بدتر بود. اين چنين بود كه در حكومت جم
  )2اعدام نه به عنوان نهايت مجازات، بلكه به روزمرگي تبديل شد.(

با نمايش  اغلب ئي كهاعدامهادر كشور ما همزمان شد با » بهار آزادي« 
حكم  .منعكس مي شدروزنامه ها  صفحات اول در اعدام ي صحنهعكسها

مرگ بسياري توسط صادق خلخالي و با تائيد خميني صورت گرفت. 
خالي بعدها به خاطر احكام مرگ كه بطور شتابزده و بدون بررسي خل

معروف شد. احكام مرگ » قاضي جالد«پرونده ها صادر مي كرد، به 
كه در ابتدا عمدتا متوجه وابستگان به رژيم پهلوي بود، از تابستان خلخالي 

اعدامهاي مخالفان ابتدا از  مخالفان و دگرانديشان را هم در برگرفت. 1358
به فرمان خميني،  1358مرداد  28رمانشاه و كردستان شروع شد.  در ك

كردستان«محمدصادق خلخالي براي  ر  شرا ا وضع  ه  ب » رسيدگي 
م  عدا ا حكم  شب  همان  و  شد  ه  نشا ا كرم رد  ا در  11و صا ا  ر فر  ن

درآمد.  ا  جر ا ه  ب حكم  اصله  الف ب كه  هرمز گرجي بياني، آموزگار كرد 
» قاضي جالد«آنها بود. دو روز بعد اين و از فعاالن كانون معلمان يكي از 

مفسد في االرض «در پاوه بود و به حكم او نه نفر هم در اين شهر به اتهام 
اعدام شدند. يكي از آنها دكتر ابوالقاسم » محارب با خدا و رسول خدا

 5رشوند سرداري بود كه براي مداواي مجروحين به آن شهر رفته بود. در 
نفر اعدام شدند در  11ج بود. در دسته اول شهريور خلخالي در سنند

  همين سفر دوره اي براي صدور مرگ، به مريوان و سقز هم سفر كرد. 
)  شيوه كشتن، 3خبر اين اعدامها در روزنامه هاي آن دوره آمده است. (

تيرباران بود و مكان، هر جاي ممكن. در سنندج تيربارانها در محوطه 
محوطه بيمارستان صورت گرفت. مدت زمان  فرودگاه و در پاوه در نزديكي

» بررسي پرونده«ها چند دقيقه بيشتر نبود. در سنندج مدت » محاكمه«
دقيقه.  3دقيقه طول كشيد، براي هر نفر كمتر از  30نفر  11براي 

عكسهاي تكان دهنده، از مراسم تيرباران در سنندج كه كه در آن زمان 
بل اعدام در جمهوري اسالمي مبدل هنوز نام عكاس آنها علني نبود به سم

يك روزنامه  2006شد و جايزه پوليتزر را بخود اختصاص داد. در دسامبر 
ماجراي اين عكسها » راز تاريخي يك عكس«در مقاله » جاشوا پريگر«نگار 

و نام عكاس آن، جهانگير رزمي را علني كرد. در اين مقاله به نقل از 
مراه آقاي رزمي براي تهيه گزارش به بهرامي، خبرنگار اطالعات كه به ه

  سنندج رفته بود، صحنه  اعدام توصيف شده است: 
د به دست روي نيمكت چوبي در بنمرد دست دهدر فرودگاه، وقتي كه «

برابر صادق خلخالي نشستند، آقاي رزمي آماده، بيرون دادگاه صحرايي 
 .دي قرار داشتايستاده بود. نفر يازدهم مجروح بود و كنار در روي برانكار

اش را برداشت.  گويد قاضي عمامه آقاي بهرامي در يادآوري خاطراتش مي
اش را درآورد. پايش را روي صندلي گذاشت. از پشت عينك زندانيان  كفش

قاضي اتهامات انتسابي متهمان را » را برانداز كرد و نامشان را پرسيد.
  .[چنين] برشمرد: قاچاق اسلحه، تحريك به شورش و قتل

 .زندانيان، برخي با تمايالت چپ يا گرايشات ملي، منكر اتهامات شدند
» اش حدس و گمان بود. هيچ مدركي ارائه نشد. همه«گويد:  بهرامي مي

اعالم  "االرض مفسد في"دقيقه، خلخالي يازده مرد را  30پس از نزديك به 
 ».كرد

ن آنجا، كه متهمين را با چشمان بسته در مقابل كارگران فرودگاه از سال
محل زندان شده بود، به محوطه باز فرودگاه بردند. عكسهاي صحنه اين 
اعدام، كه در يكي از آنها احسن ناهيد را خوابيده بر برانكارد نشان مي دهد، 
به سمبل اعدام در جمهوري اسالمي قرار گرفتند. شهريار برادر احسن هم 

  )4در همين گروه اعدام شد.(
توماج، مختوم،  در تركمن صحرا ظاهر شد. 1358خلخالي در بهمن 

هاي سرشناس ستاد مركزي شوراهاي  چهرهاز واحدي و جرجاني 
رفتند توسط  هنگام در حالي كه با اتومبيل به خانه مي صحرا، شب تركمن

ي كوتاهي اجساد تيرباران شده  و به فاصله پاسداران مسلح ربوده شدند
خلخالي ابتدا دخالت خود را شد. هاي گنبد پيدا  زير پلي در نزديكيشان 

به  او 1363در رابطه با اعدام اين چهار نفر تكذيب كرد ولي بعدها در سال 
   )5.(تيرباران رهبران خلق تركمن اعتراف كرد

» كانون فرهنگي خلق عرب«در سركوب  1358در اواخر بهار و تابستان 
ونه ها، كه از تعدادي هم در اهواز و خرمشهر اعدام شدند. بايد به اين نم

سركوب خواسته هاي اقليتهاي قومي خبر مي دهد، سركوب اقليتهاي 
بهائي در ايران اعدام شدند.  97ديني را هم افزود. در چهار سال اول انقالب 

  ) اينها تنها نمونه هاي شناخته شده اعدامها در سالهاي اول انقالب بود. 6(
ربودن و قتل  1360تان سركوب تا تابس ديگراما، شيوه  عدامدر كنار ا
گروه هاي فشار حزب اهللا در همه جاي  60تا  58در سالهاي مخالفان. 

ايران به مخالفان حمله مي كردند و در بعضي از شهرها حتي آنها را به قتل 
آن گروه هاي فشار همگي از طريق امامان جمعه، مساجد و  رساندند.

رسواترين اين گروه هاي سازماندهي مي شدند.  ننيروهاي كميته و پاسدارا
بود. آنها قربانيانشان را با آزار و شكنجه  دار و دسته قنات ،فشار در جهرم

مي كشتند و در قناتهاي اطراف شهر جهرم مي انداختند. گاه زنده زنده 
منوچهر هنري و حميد  از قربانيان آنها از تكه مي كردند.-آنها را تكه

دارودسته مشابه . بودند  دانش آموز و كه هر دو نوجواننام مي برم غفوري 
از و ». شوراي ياوري تهيدستان«بود در كرمانشاه، مخفف  »شيت«ديگر 

اشاره  الهه رمياني سعيد عقيقي دانشجو دانشگاه رازي به» شيت«قربانيان 
كه بعدها در مورد كشته شدند ي فجيعي آنها به همان شيوه  ) 7(كنم.مي 

ه خزاد و پروانه و داريوش فروهر به كار برددكتر شاپور بختيار، فريدون فر
تجمع  دردانش آموز سال دوم دبيرستان  ،مژگان اسديدر خرم آباد،  د.ش

در جلوي ساخنمان آموزش پرورش به خاطر تعويض دبير دانش آموزان 
جهانگير قلعه مياندوآب،  .و كشته شد له قرار گرفتوفيزيك مورد اصابت گل

   ده شد و به قتل رسيد.در تهران ربو 1359در بهمن 
هاي  در جريان مقاومت دانشجويان در برابر بستن دفاتر و فعاليت

كه توسط نيروهاي  1359دانشجوئي و تعصيل دانشگاه ها در ارديبهشت 
بسيجي و سپاه پاسداران، كه به خاك و خون كشيده شده، تعدادي در 

و اهواز  دانشگاه هاي شهرهاي مختلف از جمله در تهران، اروميه، رشت
 .ندرسيدبه قتل دانشگاه اهواز هفت نفر  در اين يورش، تنها دركشته شدند. 

)8(  
و براي بزرگداشت مقاومت دانشجويان در » انقالب فرهنگي«در سالگرد 

به تظاهراتي كه  1360فروردين  31مقابل بستن دانشگاه ها در روز 
اده بودند، نارنجك هواداران سازمان پيكار در حوالي دانشگاه تهران ترتيب د

  پرتاب كردند كه در جريان آن دو نفر كشته و دهها نفر مجروح شدند.
، كه در دو سال اول انقالب صدها نفر قرباني گرفت، به اين نوع شيوه ها

 بايد ترورهاي خارج از كشور را هم اضافه نمود.
  

  60سال سياه 
دادگاه هاي جمهوري اسالمي مخالفان خود را در  1360از تابستان سال  

و  انقالب اسالمي محكوم به مرگ مي كرد، بدون هيچ ديوان ساالري قضائي
البته حاكم شرع هم قاضي بود و هم دادستان. . مجوز و مراحل قانونيبدون 

روشن است كه در در اصل اين بازجو بود كه از پيش حكم را تعيين مي كرد. 
و ديگر داشتن وكيل چنين بنائي از قضاوت، مدرك اثبات جرم، شاهد، حق 

چند دقيقه اي و بعد  ي. دادگاهرداصول شناخته شده بين المللي جايگاهي ندا
صدها نفر اعدام  ترتيب در هر هفتهيكراست ميدان دار يا تيرباران. به اين 

با اعدام سعيد سلطانپور  1360رداد خ 31موج گسترده اعدامها از روز  د.شدن
مها با تيترهاي درشت در روزنامه ها منعكس ديگر آغاز شد. اين اعدا نفر 22و 

، روزي نيست كه در آن خبري از اعدام ي آن دورههامي گرديد. در روزنامه 
 31بر طبق گزارش عفو بين الملل، از  در تهران و شهرهاي ديگر ايران نباشد.

نفر در ايران اعدام شدند. از طريق اين  2444، 1360تا اواخر آذر ماه  خرداد
توطئه و قيام مسلحانه «آنها را با اتهاماتي مثل  اكثر ها مي دانيم كهروزنامه 

االرض و باغي و محارب با خدا  دفاع، مفسد في عليه انقالب اسالمي و مردم بي
مفسد في ؛ محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان«و يا   »او رسول خد

   ردند.محكوم به مرگ ك» پندار و يا گفتار ضد انقالبي ؛االرض
انعكاس اعدامها در رسانه ها به قصد ارعاب جامعه و به ويژه مخالفان و 

بر را چهره هاي شكنجه ديده ناراضيان بود. كار به جائي كشيد كه حتي 
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 1360ند تا شناسائي شوند. از آبان گذاشتمي صفحه تلويزيون به نمايش 
  ديد. ديگر جز در مواردي، خبر اعدامها در رسانه ها منعكس نمي گر

با بركناري اسداهللا الجوردي از دادستاني تهران و  1363در پائيز سال 
مديريت زندانهاي تهران تغييراتي در سياست زندانها و نيز در سياست 
دادستاني صورت گرفت. از آن پس احكام اعدام بايد به تصويب شوراي 

ا در عالي قضائي مي رسيد. از آمار اعدامهاي سياسي و فشارهاي طاقت فرس
زندان كه بسياري از زندانيان را به افسردگي و جنون كشانده بود، كاسته 
شد. به واقع حكومت جمهوري اسالمي با سركوب و اعدامهاي گسترده 
هدف خود را كه نابودي سازمانهاي سياسي مخالف و منتقد بود، تا حدودي 

اي به انجام رسانده بود و ديگر نيازي به آن شدت خشونتي كه در ساله
پيش از آن در زندانها حاكم بود، نمي ديد. تعدادي از زندانيان سياسي آزاد 
شدند. با اينهمه تعداد زندانيان سياسي سر به هزاران مي زد و زنداني، 

 سمبل مخالفت و مقاومت در جامعه، همچنان مسئله حكومت باقي ماند. 
  

  ، نماد جنايت 67فاجعه تابستان 
خالف و دگرانديش را نداشت، حتي اگر او جمهوري اسالمي تاب تحمل م

در يك زنداني بي دفاع بود. با حكم حكومتي براي نابودي زندانيان سياسي 
جنايتي حداقل  . چنينهزاران زنداني به دار آويخته شدند 67تابستان سال 

بيسابقه بوده است. كساني اعدام  ند سال گذشته كشور ماسدر تاريخ 
هاي انقالب اسالمي محاكمه شده و محكوميت در دادگاه  ترشدند كه پيش

خود را مي گذراندند. حتي تعدادي از اينها محكوميتشان پايان يافته و  به 
امتناع از مصاحبه و ابراز ندامت، كه شرط آزاد شدن بود، در زندان  علت

مانده بودند. محاكمه مجدد آنها كه به حكم خميني و به تشخيص هيئت 
ت گرفت، به داليل عقيدتي و ديني بود. حكم منتخبي از طرف وي صور

كساني كه در زندانهاي سراسر «اين مسئله را به صراحت بيان كرده است: 
كشور بر سر مواضع نفاق خود پافشاري كرده و مي كنند، محارب و محكوم 

  »به اعدام مي باشند.
عمل خودسرانه عده اي از مسئولين زندان نبود،  1367كشتار تابستان 

عملي سيستماتيك و سازمان يافته براي تصفيه زندان از كساني بود بلكه 
از حجت االسالم نيري،  هيئت كه بر سر مواضع شان ايستاده بودند.

دادستان مصطفي اشراقي و نماينده اي از وزارت اطالعات، مصطفي 
معروف » هيئت مرگ«پورمحمدي تشكيل شده بود و از طرف زندانيان به 

پرسش در باره مواضع و نظر سياسي زندانيها حكم با  است. اين هيئت
صادر مي كرد و احكام مرگ بالفاصله پس از تصميم هيئت به اجرا درمي 

نداشت و بنا به فرمان خميني به خود اين هيئت حتي نام دادگاه هم  آمد.
  بود » هيئت تشخيص موضوع«

حل را در گورهاي دسته جمعي دفن كرده اند. و م 67قربانيان جنايت  
دفن آنها را به خانواده هاشان اطالع نداده اند. وابستگان اعدام شدگان چپ 
با اتكا به اطالعاتي كه خود بدست آورده اند، مي دانند كه عزيزانشان را در 
گورستان متروك خاوران دفن كرده اند. اما هنوز اطالعي از محل دفن 

وشني هاي اعدام شده در دست نيست. به رغم نار خلق هزاران مجاهد
زيادي كه به دليل عدم دسترسي به اسناد زندان و همچنين عدم دسترسي 
به شاهدان و خانواده هاي قربانيان در ايران وجود دارد، تا كنون هويت 

از طرف بازماندگان و فعالين حقوق بشر  67قرباني جنايت  4700قريب به 
 ) 9(در خارج از كشور شناسائي شده است. 

ول انقالب پايه اريشه در بنياني دارد كه در سالهاي گرچه  67فاجعه  
هم  ».جنايت عليه بشريت«و  قتل عام گذاري شد، اما جنايتي است از نوع

اعدامها و هم به اين دليل كه حكم، يك حكم كلي و تصفيه  ابعادبه دليل 
فردي در سرنوشت زنداني » جرم«زندانها از افراد مخالف و سرموضعي بود. 

زندانياني كه اعدام شدند، كساني بودند كه در دادگاه  ني نداشت.تاثير چندا
كه به راحتي حكم مرگ صادر مي كرد،  60هاي انقالب اسالمي اوائل دهه 

  به حبس محكوم شده بودند. 
اما  ست.ناد» فراقضائي«از مقوله  را در زبان حقوقي مي توان 67كشتار 

مي تواند گمراه كننده باشد. اين را از زبان حقوقي فراتر بريم، اين واژه  اگر
خميني صورت گرفت. در جمهوري سري اما با حكم  »فراقضائي«پرونده 

 60 سالاعدامهاي  مي توانداسالمي قانون معناي مرسوم را ندارد. نه قانون 
قتلهاي سياسي پائيز يا حتي  67مي توان كشتار و نه اينكه  را توجيه كند

درهم  وري اسالمي خارج دانست.را بالكل از حيطه قانون جمه 77
و يا بعبارت ديگر » فراقانون«و » قانون«؛ »فراقضائي«و » قضائي«آميختگي 

ي هميشه در حيا ت جمهوري اسالمي وجود داشته و بيش قانون غيرقانون 
آشكار شد. هيئتي كه در مورد سرنوشت  67در اعدامهاي سال  از هميشه

معيار تصميم گيري اش در  و نداشتگرفت، نام دادگاه مي زندانيان تصميم 
وهله اول موضع سياسي و نظري زنداني بود و اين زندانيان پيشتر محاكمه 

  شده بودند. 
، در چارچوب قوانين بين المللي  67كشتار زندانيان سياسي در تابستان 

قابل تعقيب است. حتي اگر نظر يك دادگاه بين المللي  آن را در چارچوب 
قرار ندهد، باز هم اين پرورنده قابل پيگيري » ه بشريتجنايت علي«جرائم 

است. مسئولين حكومتي به خوبي آگاه هستند كه نمي توانند آنچه را كه 
 بردر آن تابستان در زندانها اتفاق افتاد، مثل اعدامهاي ديگر توجيه كنند. 

خالف اعدامهاي سالهاي اول انقالب كه آن را با بوق و كرنا اعالم مي 
جمهوري اسالمي تا به  در خفاي كامل صورت گرفت. 67قتل عام  كردند،

حال در باره اين كشتار سكوت كرده و هيچگاه مسئوليت اين قتلها را به 
عهده نگرفته است. اما آيت اهللا حسينعلي منتظري بر سر اختالفاتي كه بر 
سر اين نوع شدت عملها در زندان با خميني داشت، از اين حكم پرده 

اين حكم و شهادت منتظري مي توانند در كنار شهادت  برداشت.
 . براي يك دادگاه باشدمعتبرترين منبع بازماندگان و خانواده ها، 

  

   67پيگيري پرونده 

  هاي ديگر است؟  به معناي كمرنگ شدن جنايت
ره به دادگاه برد، اين به اين  67نبايد اين تصور پيش آيد كه اگر پرونده 

مسكوت مانده و عمال مورد  61و  60هاي سال  اعداممعنا خواهد بود كه 
بمثابه پاشنه آشيل  67تائيد قرار گيرند. اين واهمه اما، بيجا است. كشتار 

جمهوري اسالمي است. اگر زماني جمهوري اسالمي به جرم جنايت كشتار 
مورد محاكمه قرار گيرد، روشن است كه  67زندانيان در تابستان 

هاي سراسر دهه  و در راس آنها شكنجه و اعدام هاي ديگر حكومت جنايت
ريشه در بنياني دارد كه در سال اول انقالب  67هم سرريز خواهد شد.  60

  وارد مرحله هولناكي شد. 60پايه گذاشته شد و در سال 
در زندانهاي سراسر  60نماد همه جنايتهائي است كه در دهه  67فاجعه 

و نماد واقع 67تاكيد بر ويژگي قتل عام ايران اتفاق افتاد. اشتباه است اگر 
شدن آن به معني كمرنگ شدن ديگر جنايتها مثال اعدامها و شكنجه هاي 

معموال چنين است كه در پايمال شدن . قلمداد شود 63تا  60سالهاي 
حقوق انسانها، خشن ترين و كريه ترين حادثه، برجسته مي شود و جنبه 

ني و هشت زنداني ديگر كه همگي نمادين مي يابد. مثال قتل بيژن جز
، نمادي شد بر 1354محكوم به حبس بودند، در تپه هاي اوين در فروردين 

كل جنايتهائي كه در زندانهاي دوره دوم پهلوي اتفاق افتاده است. چنين 
نمونه هائي در كشورهاي ديگر هم هست. مثال سووتو، نامي است آشنا عليه 

حتي به عنوان سمبل از مرزهاي اين نژادپرستي در  آفريقاي جنوبي و 
كشور هم فراتر رفته است. ولي آيا شليك به تظاهرات كنندگان سياه 

، اولين و آخرين 1976پوست جوان و دانش آموزان در سووتو در سال 
  جنايت حكومت نژادپرست آفريقاي جنوبي بود؟ 

برجسته شدن يك جنايت، مي تواند شايد باعث آزاردگي خانواده هائي  
گردد كه عزيزاشان اعدام شده اند و تفاوتي نمي كند كه در چه سالي و 
كدام زندان. نبايد گذاشت چنين آزرده گيهائي پيش آيد. خوشبختانه 

را، نقطه  67خانواده هاي اعدام شدگان در ايران، برجسته شدن فاجعه 
 تقابلي بر عزيزان خود نمي بينند. بسباري از خانواده هائي كه عزيزشان در

اعدام شده و در خاوران دفن هستند، پذيرفته اند كه  67سالهاي پيش از 
به عنوان روز جانباختگان اعالم شده، در  1368شهريور كه از سال  10روز 

  خاوران گردهم آيند. 
برجسته است يا اينكه محور بايد  67به گمان من، اين بحث كه آيا 

يقت پاسخ داده باشد، در صورت تشكيل كميسيون حق 60كشتار دهه 
خواهد شد. چنين كميسيوني كه تشكيل آن نياز جامعه ما است، موظف 
است كه تمام موارد جنايت و نقض حقوق بشر را بررسي و به روشن شدن 
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حقيقت كمك كند. بررسي مواردي كه ناشناخته مانده، براي كميسيون 
  حقيقت از اولويت بيشتري برخوردار است.

  
  ها: پانويس

ته باشيم كه مسئله پيش رو براي امروز لغو مجازات اعدام است. توجه داش -1
گاه به نوشته هاي عليه اعدامهاي سالهاي اول بعد از انقالب ايراد گرفته شده كه 
در آن سالها لغو مجازات اعدام خواسته عمومي جامعه جهاني نبود چه برسد به 

را اما، به عنوان نهايت  ايران. بيشتر كشورهائي كه اعدام درآنها لغو نشده، اعدام
مجازات در نظر مي گيرند. در كنوانسيون حقوق مدني و سياسي هم كه ايران آن 

در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو امضا كرده، تاكيد شده كه  1354را در سال 
اجراي اين . . .نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات

   .بموجب حكم قطعي صادر از دادگاه صالح مجازات جائز نيست مگر
 10   - 1388تير  19   آدينه، اخبار روز ، گزارشي از شكنجه گاه وزارت كشور -2

   2009ژوئيه 
  1358مرداد  30مرداد و روزنامه اطالعات  28به عنوان نمونه، روزنامه كيهان  -3
٤- n/tarix5.htm-p://www.ashti.nu/jamilhtt  

http://hasanhasanahasan.persianblog.ir/post/21  
٥-http://www.didgah.net/print_Maghaleh.php?id=177 

  گزارشهاي ساالنه عفو بين الملل -6
ه بخش باندهاي سياه حزب اهللا مراجعه كنيد ب »شيت«و » قنات«در مورد  -7

  در سايت بيداران:
 http://www.bidaran.net/spip.php?rubrique18  

  1388گريز ناگزير، سي روايت گريز از جمهوري اسالمي (جلد دوم)،  -8
. اصالني آمار اعدام شدگان تابستان 1388 مهدي اصالني، كالغ و گل سرخ،  -9
  را به لحاظ دقت چنين ارائه مي دهد: 67

سازمان . نفر120حزب توده ايران: . نفر 3210سازمان مجاهدين خلق ايران: 
 25آذر:  16فدائيان . نفر 35راه كارگر:   . نفر 53فدائيان اقليت: . نفر 103 :اكثريت

متفرقه . 3700جمع كل: . نفر 60روه هاي چپ: بقيه گ. نفر 19سازمان پيكار: . نفر
  نفر 75دو اسمه ها و نامشخص: 

نه زيستن نه «كتاب  رجوع كنيد به 67و براي آگاهي بيشتر در مورد كشتار 
  .) از ايرج مصداقي3، (جلد »مرگ

  2009ژوئيه  18
  

  
  

  1360 ي دهه سياسي در پنج پرسش از زندانيانِ

  گيِ خاصي برخوردار است؟ هاز ويژ 67*  آيا كشتار تابستان 

  هاي پيش از آن در كجاست؟ هاي سال با اعدام 67* تفاوت كشتار تابستان 

  شود؟  اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي *

* آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور هم 
  مشاهده مي شود؟

و  67كشتار تابستان  * آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل
اي) از ابعاد  هاي زنجيره (موسوم به قتل 77هاي سياسي پائيز  قتل

  هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي كاهد؟ جنايت

 

  

  

  

  مژده ارسي، زنداني سياسي

  )69تا مرداد  1361( آبان 

 
 گيِ خاصي برخوردار است؟ از ويژه 67*  آيا كشتار تابستان 

  

ادامه سياست هاي قبلي رژيم  1367تار تابستان به نظر من كش :مژده 
جمهوري اسالمي از ابتداي به قدرت رسيدنش بود ولي در ابعاد و اشكال 

شاهد اعدام هاي دسته جمعي زندانيان  1361، 1360جديد. ما در سال 
نيز قبل از كنار  64و  62نفر بوديم و در سال  150سياسي، گاهي روزانه تا 
ي صحنه كشتار و جنايت، موج ديگري از اعدام هاي رفتن الجوردي از جلو

گسترده را داشتيم. اين امر تا به امروز با شدت و حدت متفاوت ادامه يافته 
است. اكنون كه اين سطور نوشته مي شود، ما شاهد سركوب خونين 
مبارزات مردم كشورمان به شكل جنون آميزي هستيم. پس، سخن گفتن 

ط به گذشته نيست. اين اتهامي است كه عليه امري مربو 67 -60از كشتار 
جان بدربردگان از اين جنايات همواره تكرار شده كه سعي در زنده نگه 

  اند.    داشتن ياد يارانشان و پيگيري و افشاء اين جنايات داشته

براي نابودي جريانات سياسي پيشرو مخالف رژيم و ايجاد  61 - 60در سال 
عه (ترسي كه تا چند هفته پيش، آثار ترس و وحشت در سطح عمومي جام

آن را هنوز مي شد در جامعه ديد و احساس كرد)، رژيم جمهوري اسالمي 
ساله و زنان حامله ابايي نداشت. گاه همراه  13حتي از اعدام كودكان 

محسوب و در مواردي منجر به اعدام مي  "جرم"داشتن حتي يك اعالميه 
  شد. 

  هاي پيش از آن در كجاست؟ هاي سال اعدامبا  67* تفاوت كشتار تابستان 

  

زندانياني كه از سال ها پيش پس از تحمل شكنجه  1367: سال مژده 
شده و برطبق همان قوانين ضدبشري رژيم  "دادگاهي"هاي بسيار 

در مواردي هم  -شده و حكم گرفته بودند "محاكمه"جمهوري اسالمي 
، تنها و تنها به جرم - دكامال بدون داشتن اتهام و حكم در زندان بودن

به دار  (*)داشتن عقيده مخالف و يا حتي به جرم عدم بيان عقيده خود
را از كشتارهاي قبل و بعد  67آويخته شدند. اين ويژگي كيفي، كشتار سال 

رژيم متمايز مي كند. خصيصه ديگر، ابعاد اين كشتار است كه در مدت 
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تند. از نظر من، پرونده جنايت كوتاهي هزاران نفر را به طناب هاي دار آويخ
اين كشتار را در كنار ديگر كشتارهاي رژيم بايد بررسي كرد ولي در عين 
حال براي پيگرد جنايتكاران (در يك دادگاه مردمي در آينده)، مي بايست 
به آن به شكل ويژه برخورد كرد. عالوه بر اين مي توان هم اكنون برعليه 

درباره كشتار سراسري زندانيان سياسي به  اين جنايت، كارزاري روشنگرانه
  راه انداخت.  

  شود؟  اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي *

  

اختالف نظر از آنجا ناشي مي شود كه دو جريان اكثريت و حزب  :مژده 
را نه تنها محكوم نكرده بلكه آن را  67توده اعدام هاي قبل از سال 

اندند. در اين رابطه نشريه شماره مي خو "حفظ انقالب"ضرورتي براي 
اعدام ") ارگان فداييان خلق اكثريت 1360(هفتم مرداد  "كار" 120

دختران و پسران جوان متهم به فعاليت در گروه هاي ماجراجو ... توسط 
مورد انتقاد قرار  "جنبه عاطفي و اخالقي"را نه تنها از  "دادگاه هاي انقالب

اعمال "كرده و  "و منافع انقالب بررسيزاويه مصالح "نداده، بلكه از 
را  "قاطعيت از جانب جمهوري اسالمي جهت دفاع از موجوديت خود

ارزيابي مي كند و تاكيد دارد كه  "مساله اي قابل درك و پيش بيني"
پاي دفاع از موجوديت انقالب و درهم شكستن جبهه متحد ضد انقالب "

  .   "در ميان است

بسنده نكرده بلكه در رهنمودهايي از هواداران خود آنها به تاييد اعدام ها 
همدوش و همراه با ديگر نيروهاي مدافع انقالب و مدافع "مي خواهند كه 

بخوان –جمهوري اسالمي ايران... حركات شبكه مزدوران امپرياليسم امريكا 
را دقيقا زير نظربگيرند  -گروه هاي سياسي مخالف رژيم جمهوري اسالمي 

از طرح ها و نقشه هاي جنايتكارانه آنان به دست آوردند فورا و هر اطالعي 
در 116شماره  "كار"(نشريه  "سپاه پاسداران و سازمان را مطلع سازند

) شما مي بينيد كه بهترين فرزندان مردم دارند در 1360تاريخ دهم تيرماه 

شكنجه گاههاي رژيم جمهوري اسالمي سخت ترين دوران را مي گذرانند، 
دسته دسته به جوخه اعدام سپرده مي شوند و اكثريت و حزب هر شب 

  توده دستياري رژيم را وظيفه خود مي دانند.

در زندان اوين وقتي مي ديدم كه تعداد معدودي از  61در زمستان سال 
هواداران سازمان فدائيان اكثريت كه دستگير شده بودند، با چه شور و 

ورهايي با آرم سپاه پاسداران روي خود پولي "برادران پاسدار"شوقي براي 
سينه مي بافند، از خودم سوال مي كردم مگر مي شود اين همه شقاوت را 
در اينجا (اوين) شاهد بود و با افتخار اسلحه اي كه در آرم سپاه بود را روي 
سينه پاسدارها بافت. اين كار براي من اين معني را داشت كه 

مي دهند كه:  "همبستگي"ن پيام دستگيرشدگان اكثريتي به زندانبانا
  بيشتر بكشيد ما با شمائيم!

اما بعد از اينكه رژيم جمهوري اسالمي به خادمين خود نيز رحم نكرد و 
اعدام  67آنها را نيز دستگير كرد، نيروهاي اين دو جريان نيز در سال 

از طرف اين جريانات برجسته  1367شدند. از همين رو تنها اعدام هاي 
تلخ است يادآوري اعدام شدن زندانيان، ولي بايد گفت تا بدانيم و شود.   مي

توهم "بدانند كه اين همه جانهاي از دست رفته حاصل دوره اي طوالني از 
رهبران اكثريت و حزب توده بوده است. پيامدهاي چنين فاجعه  "پراكني

اي و مسئوليت كساني كه نيروهاي مخالف و حتي نيروهاي هوادار 
به مسلخ جمهوري اسالمي فرستاده اند، بايستي  "افتخار"با  خودشان را

  روشن باشد. 

* آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور هم 
  مشاهده مي شود؟

  

تا زماني كه من در ايران بودم، زمينه هايي از تفاوت برخورد ديده  :مژده
ان و جانباختگان، برخورد مي شد. ولي در مجموع خانواده هاي جانفشان

خودشان را براساس واقعيت تلخي كه با آن روبرو هستند، تنظيم مي كنند. 

واقعيتي كه قاتالن فرزندانشان هنوز برمسند قدرتند و هنوز در تدارك 
  كشتارهاي ديگرند.  

و  67* آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان 
اي) از ابعاد  هاي زنجيره وسوم به قتل(م 77هاي سياسي پائيز  قتل

 هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي كاهد؟ جنايت
  

به نظر من اين امر به خودي خود از ابعاد جنايت هاي قبلي و  :مژده 
بعدي رژيم نمي كاهد، تا زماني كه تمام اين جنايات پرونده هاي به هم 

اش را  "پرونده"ها مربوطي باشند. همه جناياتي كه رژيم مرتكب شده تن
تر مي كند و ذكر همه اين جنايات در ارتباط با هم معني دارد. اين  سنگين

هاي هريك از آنها برجسته و بيان نشود.  بدان معني نيست كه ويژگي
عالوه براين براي مرزبندي با همان نظري كه در باال توضيح دادم، بيان 

و يا قتل هاي  67كشتار  جنايات رژيم الزم است. اين امر از اهميت تمام
زنجيره اي و اصال چرا راه دور برويم از جناياتي كه رژيم هم اكنون مرتكب 

  مي شود، نمي كاهد.  

*****  

در بسياري موارد زنداني از پاسخ گويي به سواالت سرباز مي زد و مي گفت 
  به اين سواالت جواب نمي دهم.

  

  ميترا تهامي زنداني سياسي

  )69ارديبهشت  تا 1362( مرداد  

  

، فصل خونيني از تاريخ جمهوري 67كشتار زندانيان سياسي در سال 
است. خسارتي كه اين  1357اسالمي و خيانت به آرمان هاي انقالب بهمن 

  جنايت هولناك ببار آورد تا نسل ها جبران شدني نيست.
در پي عقب نشيني هاي پي در پي در جبهه هاي جنگ و پذيرش قطعنامه 

، آتش جنگ ايران و عراق پس از هشت سال 1367تير ماه  27در  598
فرو نشست. آتش اين جنگ در چارچوب نقشه پردازي هاي استراتژيك 
امپرياليسم جهاني و براي دستيابي به آماج هاي دراز مدت و كوتاه مدت 
روشن گرديد. تا پيش از آزاد سازي خرمشهر، جنگ خصلتي تدافعي و 

آزادسازي خرمشهر و بيرون راندن نيروهاي ميهني داشت. اما پس از 
اشغالگر از خاك ايران، اين جنگ خصلت تدافعي و ميهني خود را از دست 
داد و پيامدهاي بسيار منفي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

  به دنبال داشت.
در ادامه روند خيانت به آرمان  67طرح قتل عام زندانيان سياسي در سال 

و با انگيزه محروم ساختن جنبش اجتناب ناپذير  57ب بهمن هاي انقال
مردم از تجربه مبارزاتي و توان سازماندهي مبارزان در بند به مرحله اجرا 

  در آمد.
با اعدام محمدرضا سعادتي در اوين  آغاز مي شود. در  60دهه خونين 

عفريت مرگ بر فراز زندان هاي  67فاصله زماني مرداد و شهريور سال 
اسر كشور سايه مي گسترد و هزاران تن از پاك ترين و شريف ترين سر

  فرزندان اين سرزمين به جوخه هاي مرگ سپرده مي شوند.
به طور آشكار زنجيره سركوب، ترور،  76پس از پيروزي جنبش خرداد 

و بيدادگاه هاي زندان ها به » تعزير«شكنجه و اعدام از درون اتاق هاي 
را از هم » غير خودي«و » خودي«شانده مي شود. و خيابان ها و خانه ها ك

باز نمي شناسد. زماني نمي گذرد تا همان انديشه متحجر و توطئه گري كه 
به جرم  67بهترين و شايسته ترين فرزندان اين سرزمين را در سال 

دگرانديشي و ارتداد به چوبه هاي دار آويخت، خواهان صدور حكم اعدام 
  ستيزي مي شود. به اتهام دين» آغاجري«

تعداد قربانيان قتل هاي زنجيره اي نيز به مراتب بيش از آن چهار نفري 
  به قتل رسيدند. ميرعاليي، غفارحسيني و 77است كه در آذر ماه سال 
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  دكتر تفضلي و ... نيز از جمله اين قربانيان به شمار مي روند.
و  67در سال  ، پرونده قتل عام زندانيان سياسي60پرونده اعدام هاي دهه 

نيز پرونده قتل هاي زنجيره اي، پرونده هاي مجزا و مستقل از يكديگر 
نيستند. چرا كه ضربه و تهاجم از يك مركز توطئه وارد مي شود. سرنخ 

  توطئه در دستان مافياي قدرت و ثروت است.
نام » فاجعه ملي«كه به درستي  67اما آشكار است كه كشتار تابستان سال 

  ه داليل چندي از ويژگي هاي خاص خود برخوردار است.گرفته است ب
نيمه جانان جان بدر «به تاييد شاهدان و جان بدر بردگان و يا به تعبيري 

اين جنايت هولناك در فضايي سرشار از بهت و ناباوري زندانيان » برده
سياسي بوقوع پيوست. غيرقابل تصور بود كه پاسخ منفي به سئواالتي از 

ميدهي؟ و يا نماز مي خواني؟ ... مجازات مرگ را به دنبال  قبيل: انزجار
داشته باشد. آشكار است كه بسياري حتي اگر مي دانستند گه چوبه دار در 

ترديدي از خود نشان نمي دادند. مبناي » نه«انتظار آن هاست، در گفتن 
، فعاليت و عمل مشخص 60صدور حكم اعدام در سال هاي آغازين دهه 

براساس فعاليتي كه در بيرون از زندان انجام داده بود به عنوان  بود. زنداني
، اين انديشه و 67محارب به مجازات مرگ محكوم مي شد. اما در تابستان 
  هويت زنداني سياسي بود كه به چوبه دار آويخته مي شد.

، ليست اسامي اعدام شدگان در روزنامه هاي 60در سال هاي آغازين دهه 
پ مي رسيد. به گفته مسئوالن امنيتي و قضايي، اين رسمي كشور به چا

افراد به دليل شركت در عمليات مسلحانه، بمب گذاري و يا جاسوسي به 
عنوان محارب به مجازات مرگ محكوم شده بودند. اما فاجعه قتل عام 

همچنان در هاله اي از سكوت و  67سراسري زندانيان سياسي در سال 
، خط 67عگيري در برابر كشتار سراسري سال ابهام باقي مانده است. موض

قرمزي است كه اصالح طلبان درون حاكميت هم اجازه عبور از آن را به 
بهانه دفاع از امنيت ملي و حفظ نظام براي خود قايل نبودند. مقاالت اكبر 

پيرامون قتل هاي زنجيره اي، افشاگري » صبح امروز«گنجي در روزنامه 
ني در بازداشتگاه هاي مخفي و اختصاصي سعيد درباره قتل سعيدي سيرجا

(ارگان مطبوعاتي » كيهان«امامي و نيز افشاي نقش و عملكرد روزنامه 
مافياي ثروت و قدرت) و مدير مسئول آن حسين شريعتمداري، نوري بر 

همچنان  67تاريكخانه ها تاباند، ولي تمامي پرده ها را باال نزد. جنايت سال 
  ماند.در پرده ابهام باقي 

، يك جنايت سازمان يافته بود. مقدمات طرح قتل 67كشتار سراسري سال 
به اجرا گذاشته شد. در اين مقطع،  66عام زندانيان سياسي از اواسط سال 

سطح مقاومت عمومي زندانيان سياسي به ميزان چشمگيري افزايش يافته 
دست بود. تاكتيك تواب سازي الجوردي و همفكرانش كارايي خود را از 

مي ناميد، مي » دانشگاه آدم سازي«مي داد. زندان هايي كه الجوردي 
  رفت تا هويت وافعي سياسي خود را بازيابد.

بسيار گفته اند و نوشته اند؛ اما  67شاهدان و جان بدر بردگان كشتار سال 
پرونده اين فاجعه ملي همچنان گشوده است. اسناد مرتبط با چگونگي 

ل عام سراسري زندانيان سياسي همچنان در حوزه طراحي و سازماندهي قت
ممنوعه اي قرار دارد كه سرانجام در برابر ديدگان مردم قرار خواهد گرفت. 
و آمرين و مجريان اين جنايت را به اعتراف و پاسخگويي ناگزير خواهد 

  ساخت.
پرونده قتل هاي زنجيره اي هم سرنوشت مشابهي دارد و همچنان گشوده 

ست كه معرفي و سر به نيست كردن عوامل دست چندمي است. آشكار ا
خانواده به معناي مختومه انگاشتن اين پرونده از سوي » سعيد امامي«مانند 

  هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي و نيز افكار عمومي جامعه نمي باشد.
، افشاي 60افشاگري درباره اعدام هاي انتقام جويانه سال هاي آغازين دهه 

ي و نيز قتل هاي زنجيره اي تا به امروز، همه و همه يك وظيفه فاجعه مل
ملي ـ ميهني است. اين افشاگري مي بايد با هدف آشكار نمودن توطئه 
هاي مافياي ثروت و قدرت و با هدف درهم شكستن كانون هاي توطئه و 

  خشكاندن ريشه هاي خشونت انجام يابد.
ت و فرياد زد تا با گذشت اين حكايت جور را مي بايد آنقدر گفت و نوش

ساليان از حافظه تاريخي مردم ايران زدوده نشود. دادخواهي از اين بيداد 
 يك وظيفه ملي است.

*  

  
  

  
  احمد موسوي زنداني سياسي

  )1370دي  22تا  1360اسفند  22(

  

  گيِ خاصي برخوردار است؟ از ويژه 67آيا كشتار تابستان  *  

  

هاي دانم از همه سازمانفوق، الزم ميقبل از پاسخ به سئوال  موسوي:
گران اجتماعي كمونيست، نيروهاي انقالبي و مبارز، فعالن سياسي و كنش

كه در تمام دوران سي ساله حاكميت ديكتاتوري عريان و لجام گسيخته 
رژيم جمهوري اسالمي در جهت افشاي جنايات اين رژيم تالش كرده اند و  

نقالبي  اين رژيم فاسد و ضد بشري پيكار همچنان پيگيرانه تا سرنگوني ا
كنند قدرداني نمايم. و نيز سپاس گذاري كنم از زندانيان سياسي سابق مي

سال گذشته، با پيكار و مبارزات خستگي ناپذير  21و همه آنهائي كه در 
خود، ياد و خاطره جانباختگان كشتار جمعي زندانيان سياسي در تابستان 

اند غبار فراموشي بر اين جنايت هولناك نگذاشته را گرامي داشته و 1367
  آمير جمهوري اسالمي بنشيند.و اقدام جنون

من فكر مي كنم همه بر اين باور باشيم كه، كشتار زندانيان سياسي در 
، اتفاقي نبود كه خلق الساعه و بدون پيوند 1367مرداد و شهريور ماه 

سالمي صورت گرفته ارگانيك با جنايات و كشتارهاي قبلي جمهوري ا
،  ادامه جنايت، آدم كشي 67باشد.  قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 

و قتل عام توده هاي وسيع مردم، سازمان هاي كمونيست، نيروهاي انقالبي 
و  فعالين اجتماعي بود كه توسط رژيم جمهوري اسالمي از خرداد ماه سال 

تصور شروع گرديد. متمركز  در ابعادي وسيع و  با توحشي غير قابل 1360
، بدون توجه به وحشي 67شدن روي قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 

گري و نسل كشي رژيم جمهوري اسالي  در سال هاي نخست دهه شصت، 
اگر نگوئيم كه يك اقدام مغرضانه و فرصت طلبانه است، كه با هدف تطهير 

ايات رژيم در آن آن دسته از نيروهاي سياسي كه همدست و شريك جن
ها بوده اند، الاقل بايد گفت اقدامي است كه از سر تغافل، جهالت و بي سال

توجهي پاره اي از افراد و جريان هاي سياسي صورت مي گيرد كه در 
جهت كم رنگ كردن جنايات و نسل كشي رژيم جمهوري اسالمي در سال 

  هاي نخست دهه شصت گام برمي دارند. 
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، از دل كشتارهاي 67عام زندانيان سياسي در تابستان  به رغم اينكه؛ قتل
سال هاي نخست دهه شصت سر برآورد، اما خود از ويژگي هايي برخوردار 

، 67است كه مي توان گفت، قتل عام زندانيان سياسي درمرداد و شهريور 
نقطه عطف و برآمد كشتارهاي رژيم در دهه شصت بوده است. به راستي 

  چرا؟ 

سال گذشته است، اما همچنان روز از  و يك  بيست ،67ستاناز كشتار تاب
. ابعاد اين جنايت ضد ، خون چكان است67زخم كشتار تابستان پس روز، 

الملل، به گسترده بوده كه سازمان عفو بينوحشتناك و انساني، آنچنان 
  ياد كرده است.  "جنايت عليه بشريت"درستي از آن به عنوان 

و غير انساني بوده كه هنوز جامعه  ، سريعنان وسيع، آنچ67كشتار تابستان 
-توانند باور كنند كه فرزندان زندانيي قربانيان اين جنايت، نميو خانواده

شان، اين چنين بي محابا، قرباني افكار ماليخوليايي رهبران جمهوري 
  اسالمي شده باشند. 

ز در زير آوار ، هنو67مادران، همسران، فرزندان و پدران قربانيان تابستان 
توانند زنند. مادراني هستند كه هنوز نمياين جنايت هولناك دست و پا مي

به يك باره، فرزندانشان و خواهند باور كنند كه اين چنين بيرحمانه يا نمي
  اند. قتل عام شده

اند ويراني حاصل از اين ها هنوز نتوانستهسال، آن و يك با گذشت بيست
، و بر خود بباورانند كه فرزندان زندانيشان ازي كنندجنايت را در خود بازس

رحمانه به با يك دستورالعمل جنايتكارانه شخص خميني،  اين چنين بي
شان اين مادران، هنوز در رويايهاي مرگ سپرده شدند. جوخه

  . و اين چقدر غم انگيز است.كشندبازگشت فرزندانشان را انتظار مي
آنچنان رعدآسا بود،  مرگبارش، وسيع و حضور، آنچنان 67فاجعه تابستان 

هاي اين عزيزان جانباخته، نه كه با گذشت اين همه سال، نه فقط خانواده
هاي ميليوني بدربردگان اين كشتار، بلكه حتا تودهفقط  بازماندگان و جان

   زنند.جامعه نيز، كماكان در سنگيني آوار آن دست و پا مي

تل عام زندانيان سياسي محكوم به حبس، گستردگي اين جنايت، سرعت ق
سنگيني آوار اين كشتار و روياي ماندگار مادران زخم خورده از اين بيداد، 

 67گي قتل عام زندانيان سياسي در مرداد و شهريوربرجسته ترين ويژه

است. قتل عامي كه از اوايل سال شصت در ابعادي گسترده و باور نكردني 
، به زخمي ماندگار و بدون التيام  67خونين  شروع گرديد و در تابستان

  مبدل گشت.      

در  ،هاي پيش از آن هاي سال با اعدام 67تفاوت كشتار تابستان  *
  كجاست؟

  

به اعتقاد من، اگرچه نفس هر جنايت، جنايت است، و نفس هر  موسوي:
كشتار، مستقل از كميت كشتارشدگان،  جنايت عليه بشريت است. و باز 

هر اقدام ضد انساني حاكمان سركوبگر، عليه توده هاي مردم و اگرچه، 
اجتماعي، به شدت، جامعه، افكار عمومي، نهادهاي بين - نيروهاي سياسي

المللي و سازمان هاي سياسي را تحت تاثير قرار داده و آنان را به واكنش 
خ، دارد، اما، با وجود اين، در طول تاريدر مقابل جنايت و جناينكاران وا مي

جناياتي به وقوع پيوسته اند كه در حافظه تاريخي توده ها، برجسته تر 
  بوده و الجرم، شكل ماندگارتري به خود گرفته اند.  

 دوراندر  با ماهيت مذهبي و قرون وسطائي اش، جمهوري اسالمي

شماري آفريده است. ، جنايات بياشحاكميت ارتجاعي و سركوبگرانه
داري، مذهب  و افكار ارتجاعي ت نظام سرمايهجناياتي كه ريشه در ماهي

اما همان طور كه اشاره كردم، قتل داشته و دارد.  ارتجاعي رژيماين رهبران 
خواهان ، ادامه كشتار مبارزان و آزادي67تابستان عام زندانيان سياسي در 

، 62و  61 ،60هاي ي سالهاي گستردهدر سال شصت بود. سركوب و اعدام
ها و ويراني حاصل از آن اظ شكار انقالبيون، تعداد اعداماگرچه به لح

بوده است، اما،  67روزهاي آتش و خون، بسيار فراتر از قتل و عام تابستان 
در  قتل عامي كه، 67 مرداد و شهريوركشتار هزاران زنداني سياسي در 

ماهيت ، ابعاد فاجعه به لحاظ سياسي، به وقوع پيوست، طول كمتر از دو ماه
به المللي، و تاثير آن بر روي افكار عمومي و نهادهاي بين ن كشتاراي

  قرار گرفته است. چرا؟ مذهبي حاكم بر ايران درستي در راس جنايات رژيم

جمهوري اسالمي اقدام به قتل عام هزاران زنداني سياسي  ،نخست اينكه
شده  محاكمه خود اين رژيم هاي فرمايشيكه نه تنها قبال در بيدادگاه ،كرد

 شان را بر اساس قوانين كذائي همان رژيمبودند، نه تنها دوران محكوميت

جمهوري اسالمي بر اساس همان  گذراندند، بلكهمي فاسد و قرون وسطائي
بايست سالمت و امنيت جان زندانيان را قوانين وضع شده خودش، حتا مي

  كرد.نيز حفظ مي

داني سياسي، حمله توجيه جمهوري اسالمي در قتل عام هزاران زن
مجاهدين خلق به جمهوري اسالمي در غرب كشور بود، كه با حمايت 

تغيير ارتش صدام صورت گرفت. در حالي كه نه تنها زندانيان، در اتفاقات و 
و در مرزهاي ايران و  آن روزها، كه در بيرون از زندان و تحوالت سياسي

قشي نداشتند، بلكه هيچ نقشي نداشتند. نه تنها، ناتفاق افتاد،  عراق
 سياسي خارج از اراده زندانيانتحوالت صورت گرفته در مرز ايران و عراق 

نقشي در عمال هم نمي توانستند هيچ  هزاران زنداني قتل عام شده،بود و 
   . ه باشندآن تحركات داشت

در چهار ديواري بسته زندان، نه راهي  قتل عام شده، اين، زندانيانجداي از 
مقابله با و امكان  و نه فرصت ،داشتند، نه راهي براي دفاع از خودبراي فرار 

-در آن بسر مي سياسي كشتار رژيم. لذا با توجه به شرايطي كه زندانيان
بردند و با توجه به گستردگي ابعاد كشتار، طبيعي خواهد بود كه اين 

  فاجعه، حساسيت بيشتري را نسبت به خود برانگيخته باشد.

ياد آور انبوه جنايات فراموش نشدني در نوع خود،  67كشتار تابستان 
دوران توحش و انگيزاسيون كليسا، در قرون وسطا ست. دوراني كه به 

هاي آگاه، ثبت ي تاريخي جوامع بشري و تمام انساندرستي در حافظه
نيز، نه تنها  67تابستان زندانيان سياسي در شده است. و طبيعتا قتل عام 

 ي اين جانفشانان، بلكه در حافظه كل جامعههايخانوادهدر حافظه تاريخي 

  و مردم آگاه جهان نيز ماندگار خواهد ماند. ايران

سال گذشته،  و يك بر بستر اين واقعيات ملموس است كه رژيم در بيست
پا به ميدان گذاشته تا بتواند اين جنايت را از حافظه تاريخي  ،با همه قوا

  و آنرا به محاق فراموشي بسپارد.  ندپاك ك ،هاي مردم ايران و جهانتوده

- ها، سازماني اين جانفشانان، تودهاما، در طرف ديگر اين مبارزه، خانواده
ي كساني كه براي آزادي، سوسيالسم و هاي آگاه و همههاي سياسي، انسان
  كنند، قرار دارند.لغو اعدام پيكار مي

هاي حقوق بشري، انسان هاي سياسي، محافلواكنش رو به تزايد سازمان
ي اين ي خانوادهها، تجمع ساليانهي اينآگاه و مبارز، و در راس همه

گورستان جمعي  -جانفشانان به همراه اقشار مختلف مردم در گلزار خاوران
سبب گرديده تا رژيم هر گونه اظهار نظر و پرداختن به  -اين عزيزان

كه اين  ،سازد. نه تنها ممنوعچگونگي اين كشتار را در درون جامعه ممنوع 
 سكوت دروني را، به خط قرمز سياست خود رسميت نيز داده است.  

 ، از سري جنايات رژيم67قتل عام گسترده زندانيان سياسي در تابستان 

بوده كه مستقيما به دستور شخص خميني آنهم به  جمهوري اسالمي
جراي چنين صورت مكتوب انجام گرفت. بدون فرمان مستقيم خميني، ا

هاي ايران، اگر نگوئيم محال، جنايتي، آنهم در ابعادي به وسعت تمام زندان
الاقل بايد گفت كه به سادگي امكان پذير نبود. تنها دستور مستقيم 

هاي اجرايي رژيم را، در امر كشتار توانست تمام جناحخميني بود كه مي
ايم، از آن كه ديده زندانيان سياسي به وحدت و يگانگي برساند. همانگونه

گرا گرفته تا به اصطالح هاي حاكميت، از اصول، تمام جناحبه امروززمان تا 
  اند.، همه نسبت به آن وفادار مانده"طلباناصالح"

هميشه جنايت است.  ،و جنايت ، كشتارنفس شكنجهفراموش نكنيم كه، 
جنايت  وقوعزمان و مكان تاريخي  كشتار و جنايت را، ابعاد اما بزرگي

كشتن حتا يك انسان، به جرم باورهاي به رغم اينكه كند.  مي تعريف
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كارانه تواند اقدامي فاجعه آميز باشد. اما، آنچه يك عمل جنايتسياسي، مي
كند، دوران تاريخي تر ميرا بي توجه به كوچكي يا بزرگي ابعاد آن برجسته

ندان و نابودي وقوع آن جنايت است. ابعاد و بزرگي جنايت، شكنجه، ز
است. اگر  انسان، فقط در ظرف تاريخي زمان و مكان وقوع آن قابل فهم

امروز يك انسان را به صليب بكشند عمق اين جنايت، از به صليب كشيده 
ي رومي در قيام اسپارتاكوس بيشتر خواهد بود كه شدن شش هزار برده

  حدود دويست سال قبل از ميالد مسيح به وقوع پيوست. 

وز انسان را به تخت شكنجه بستن، شالق بر كف پاها و پشت او فرود امر
هايي را با بدني لخته لخته شده به كام مرگ آوردن و در اين ميانه، انسان

امري كه در حاكميت جمهوري اسالمي مدام در حال تكرار  ،فرستادن
 بارتر از شگنجه و مرگي خواهد بود كهترو جنايتهزار بار فجيعشدن است، 

نشاندند، را در قفس مي ها انسان ،در دوران انگيزاسيون كليسا از اين پيش
ي آويزان مي كردند تا بر اثر گرسنگي و تشنگي  جان ببازد و سپس طعمه

  د. نها گردپرندگان و كركس

 67تابستان زندانيان سياسي در به كشتار  ،اگر با چنين نگاه تاريخي

، 67جمعي زندانيان سياسي در تابستان عمق كشتار  توانبنگريم، آنگاه مي
  .دريافتهاي اوليه دهه شصت را و اعدام هاي گسترده سال

  شود؟ اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي *

  

من در پاسخ به دو سئوال قبلي، تا حدودي نظرم را بيان كردم.  موسوي:
رات اما شايد الزم باشد كمي بيشتر روي اين موضوع مكث كنم. بيان نظ

متفاوت، در مورد ابعاد كشتارهاي دهه شصت، بيان ويژ گي ها و سرفصل 
هاي هركدام از جنايات جمهوري اسالمي، نه فقط در دهه شصت، بلكه در 
تمام دوران حاكميت سركوبگرانه اين رژيم ضد بشري كه بي وفقه و بي 
 محابا همچنان تكرار مي شود، نه فقط امري نكوهيده نيست، بلكه چه بسا

كه بسيار مفيد و موثر هم باشد. منوط به اينكه از سياسي كاري فرصت 
طلبانه، از اغراض هاي شخصي جهت تطهير خود و رژيم  بدور باشيم. و با 
بيان نظرات خود، در صدد كم رنگ كردن و يا، به فراموشي سپردن 

  كشتارهاي وسيع جمهوري اسالمي در يك زمان تاريخي معين نباشيم. 

، 1370تا سال  1360ان يك زنداني سياسي سابق، كه از سال من به عنو
زندان هاي جمهوري اسالمي را تجربه كرده ام. در طول يك دهه كامل، كه 
اتفاقا جزء خونين ترين دهه حاكميت جمهوري اسالمي نيز محسوب مي 
شود، شاهد عيني سركوب، كشتار، ويراني و قتل عام بي شمار زندانيان 

سياري از دوستان، رفقا و عزيزانم بوده ام. با توجه به سياسي از جمله ب
ام، اعتقاد عميق دارم كه شكنجه، آنجه در سال هاي زندان با آن روبرو بوده

اعدام، جنايات و كشتارهاي رژيم، در هيچ دوره اي از دوران حاكميت 
ارتجاعي و سركوبگرانه آن ، قابل مقايسه با نسل كشي جمهوري اسالمي در 

نبوده است. چه به لحاظ كميت كشتار، و چه به  62و  61، 60ي سال ها
لحاظ وحشيگري و گستردگي اعمال شكنجه بر زندانيان سياسي. حتا قتل 

، به لحاظ تعداد و كميت، اصال 67عام عمومي زندانيان سياسي در تابستان 
قابل مقايسه با نسل كشي جمهوري اسالمي در سال هاي نخست دهه 

با وجود اين، همان طور كه پيشتر گفتم، بر اين باور شصت نيست. اما 
، 1367هستم كه، زخم قتل عام زندانيان سياسي در مرداد و شهريور 

عمومي تر، ماندگارتر و التيام ناپذيرتر از ديگر كشتارهاي جمهوري اسالمي 
است. حتا ماندگارتر از نسل كشي سال هاي نخست دهه شصت. آنهم به 

، دوران محكوميت خود را مي 67عام شدگان تابستان  دليل اينكه همه قتل
گذراندند و بعضا احكام شان نيز تمام شده بود. احكامي كه زندانيان 
محكوم، از بيدادگاه هاي جمهوري اسالمي گرفته بودند. و طبيعتا، حاكمان 
جنايتكار جمهوري اسالمي، بيش از همه مي بايست به احكام بيدادگاه 

ماندند و به آن احترام مي گذاشتند. اما نه تنها چنين  هاي خود وفادار مي
نكردند، بلكه بر عكس، به مانند صاعقه، بر سر زندانيان دربند فرود آمدند و 

  در كمتر از دو ماه، هزاران زنداني محكوم را به جوخه هاي مرگ سپردند.

  

  

  
  

همان طور كه گفتم، صرف بيان نظرگاه هاي مختلف، در مورد كشتارهاي 
جمهوري اسالمي  نمي تواند امري نادرست باشد. اما بايد توجه داشت، چه 
كساني و با چه منافع معين سياسي در پشت اين ديدگاه ها قرار مي گيرند. 
داشتن يك نگاه مجرد به نظرگاه هاي گوناگوني كه در مورد كشتارهاي 
 جمهوري اسالمي بيان مي گردد، به اعتقاد من به ساده انگاري سياسي

منتهي خواهد شد. شما در بحث پيش درآمد  طرح سئوال هايتان اشاره 
طي بيست سال گذشته، براي اينكه اين جنايت ها فراموش  "كرده ايد كه: 

نشود و براي گرامي داشت ياد كساني كه جانشان را در مبارزه و دفاع از 
عقيده و آرمانشان از دست داده اند، هر ساله در شهرهاي مختلف جهان 

و در برخي كشتارهاي اوليه دهه شصت برجسته تر مي شود مراسم 
(تاكيد از من است). تا آنجا كه من اطالع دارم  "67ديگر قتل عام تابستان 

در هيچ يك از مراسم هائي كه هرساله به مناسبت ياد جانباختگان قتل 
برگزار مي گردد، كشتار سال هاي  67عام زندانيان سياسي در تابستان 

دهه شصت برجسته نشده و نمي شود. به عبارت ديگر، هرگز اينگونه  اوليه
نيوده است كه در مراسم ها و بزرگداشت هاي هر ساله قتل عام زندانيان 

، كشتار سال هاي اوليه دهه شصت محور 67سياسي در مرداد و شهريور 
بعضي از مراسم ها شده باشد. اصال معني هم ندارد كه در پرپائي مراسم و 

، 67گداشت ياد و خاطره كشتار جمعي زندانيان سياسي در تابستان بزر
  كشتارهاي اوليه دهه شصت برجسته تر گردد. 

من فكر مي كنم در اين بيان شما كمي اغراق نهفته است. آنچه به عنوان 
يك نظر مطرح شده و مي شود، طرح عنوان برگزاري مراسم هاي 

اي تغافل و فراموش است. تا به ج كشتارهاي دهه شصتبزرگداشت 
كردن به عمد كشتارها و نسل كشي جمهوري اسالمي در سال هاي اوليه 

ياد ، كشتارهاي دهه شصتدهه شصت، با برگزاري يادمان جان باختگان 
و جانباختگان  67جانفشانان كشتار جمعي زندانيان سياسي در تابستان 

طور به  62و  61، 60نسل كشي رژيم جمهوري اسالمي در سال هاي 
 همزمان، گرامي داشته شود. 

برشت نگاه ظريف و تامل برانگيزي نسبت به مسائل پيراموني خود دارد. او  
       در پس چيزهاي كوچك، چيزهاي بزرگ را جستجو كنيد.مي گويد: 

لف بيان شده در مورد نيز مجاز نيستيم، نظر گاه هاي مختبنا بر اين، ما 
را به صورت مجرد و بدون پيوند با  جنايات و كشتارهاي جمهوري اسالمي

مجموعه كشتارهاي اين رژيم و بدون طرح وقايع سياسي همان دوران 
مشخص، ارزيابي كنيم. براي نمونه، جريان هائي وجود دارند كه با برجسته 

، به عمد 67كردن يك بعدي قتل عام زندانيان سياسي در مرداد و شهريور 
شمان خود بر نسل كشي جمهوري كنند چو يا از سر جهالت، تالش مي

ببندند. اين افراد و جريانات سياسي، نه  62و  61، 60اسالمي در سال هاي 
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از منظر نظريه پردازي، بلكه با فراموشي و عدم اشاره به كشتارهاي اوليه 
دهه شصت، نمي خواهند در مقابل آئينه نسل كشي جمهوري اسالمي در 

  هاي نخست دهه شصت قرار گيرند. سال

حزب توده، سازمان اكثريت و تمامي افراد و گرايش هائي كه از آبشخور 
كنند، با پنهان اين دو جريان بي پرنسيب و  از نظر سياسي فاسد ارتزاق مي

، عمال در صدد 67شدن در پشت قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 
 62و  61، 60شكستن آئينه كشتارهاي جمهوري اسالمي در سال هاي 

ند. نسل كشي جمهوري اسالمي در سال هاي نخست دهه شصت، هست
آئينه همدستي عملي و همكاري حزب توده و سازمان اكثريت با 
كشتارهاي رژيم  در آن سال ها است. براي جرياناتي مثل اكثريت و حزب 
توده و افرادي كه در ارتباط با خط فكري و سياسي آنها قرار دارند، كم 

كشتارهاي نخست دهه شصت كه سهل است،  آنان رنگ كردن و يا نديدن 
دهند به يك باره اين اگر امكان و فرصت آن را داشته باشند، ترجيح مي

  آئينه را براي هميشه بشكنند. 

آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور  *
  هم مشاهده مي شود؟

   

رم. اما، فكر مي كنم خانواده من اطالع دقيقي از اين مسئله ندا موسوي: 
هائي كه عزيزانشان را در حاكميت جمهوري اسالمي از دست داده اند، 
آنقدر رنج كشيده، دردمند و زخم خورده هستند كه كمتر به اينگونه 
مسائل كشيده شوند. خانواده هاي اعدام شدگان، آئينه همديگر هستند. 

بيشتر به درد مشتركي كه  بينند. آنها،آنان رنج خود را در نگاه هم مي
انديشند. براي خانواده هاي جان باختگان، جنبه هاي گرفتارش هستند، مي

حسي و عاطفي مرگ عزيزانشان، بسيار قويتر از موضوعات ديگر است. حتا 
اگر يادآوري فضاي سياسي كشتار سال هاي نخست دهه شصت و چگونگي 

تخواني مانده در گلو، ها،همچون اسقتل عام شدن عزيزانشان در آن سال
شوند، درد مشترك را در عذاب شان دهد، باز هم وقتي با هم روبرو مي

بينند.  اما با وجود اين، دور از انتظار نيست، آن بخش از وجود هم مي
خانواده هائي كه وابستگي فكري به گرايش هاي مشخص سياسي دارند، و 

لتزام به همان مسائل طرح كنند، با اطبيعتا اهداف معيني را هم دنبال مي
شده در باال، وارد بازي هاي سياسي ( با تاكيد روي بار منفي اين واژه) 

  گردند. 

و  67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان  *
اي) از ابعاد  هاي زنجيره (موسوم به قتل 77هاي سياسي پائيز  قتل

  كاهد؟ هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي جنايت

   

فكر مي كنم پاسخ سئوال فوق را تا حدودي در سئوال هي قبلي  موسوي:
داده باشم. از نظر من برجسته شدن يك برهه از كشتارها و جنايت 
جمهوري اسالمي هرگز نمي تواند باعث كم رنگ شدن ديگر كشتارهاي 
جمهوري اسالمي باشد. مگر اينكه غرض و مرضي در كار باشد. طبيعتا، 

نهائي كه به صورت مجرد و انتزاعي با برجسته كردن يك برهه از همه آ
كشتارهاي دوران حاكميت سركوبگرانه جمهوري اسالمي و مسكوت 
گذاشتن ديگر كشتارهاي رژيم اهداف معيني را دنبال مي كنند، در واقع 
تالش شان بر اين پايه است، تا بخشي هائي از  تاريخ كشتارها و جنايات 

را از تاريخ مبارزات سازمان هاي سياسي و نوده هاي  جمهوري اسالمي
مردم ايران حذف كنند. كه اين كار  عالوه بر اينكه خدمتي ست بزرگ به 
جمهوري اسالمي، خيانت و جفائي نيز هست به مردم و همه آنهائي كه 

  اند. توسط جمهوري اسالمي به جوخه هاي مرگ سپرده شده

   1388تير ماه  13                                 

                      

*  
  

  

  
  بنفشه، زنداني سياسي

  )67تا اسفند  1361(شهريور  

  

دانم كه بـه ايـن نكتـه اشـاره      پيش از آنكه به سئواالت پاسخ دهم الزم مي
و كشـتار سـال    67جمعي سال  كنم، آرش سئوال كرده تفاوت كشتار دسته

ك هم مورد بحـث و بررسـي قـرار    تواند به تفكي در كجاست؟ گرچه مي 60
گيرد كه هركدام ويژگي مشخص و خاص خود را دارند اما بـه عقيـده مـن    

  و چه قتل 67جمعي سال  هاي دسته و قتل عام 60ها چه سال  تمامي اعدام
هـاي روزهـاي پـس از انقـالب و...      اي و همـين طـور اعـدام    هاي زنجيره عام

المي است كه تفاوت آنهـا  همگي، جزو جنايات فراموش نشدني حكومت اس
فقط در نفس جنايت و يا كميت آن نيست بلكه در ابعاد فاجعـه اسـت. بـه    
همين خاطر بايد تالش كرد تا نگذاريم غبار فراموشي بر اين جنابـت رژيـم   

  بنشيند.
تـرين تـاريخ معاصـر     شك تاريخ سي ساله حكومت اسالمي يكي از سـياه  بي

كـه حكومـت    57بهمـن   22قيام كشور ماست. از نخستين روزهاي پس از 
اسالمي به رهبري خمينـي سـلطه ارتجـاعي خـود را تحـت لـواي قـوانين        

مـردم ايـران شـاهد اعـدام،      ،اسالمي بر پهنة ايران گسترانيده، تا بـه امـروز  
كشتار، زندان، شكنجه و ترور مخالفـان خـود در ايـران و خـارج از كشـور،      

و اذيـت مخـالفين، جنـگ و     اعتياد و فقر، بيكاري و فحشـا، شـكنجه و آزار  
  ها و صدها جنايت و فاجعه ديگر بوده است. نقص عضو انسان

اعدام و كشتار در طول تاريخ حكومت اسالمي پتكي است كه همـواره و تـا   
 مـردم  و هدف اصلي اين است كه ، به امروز باالي سر مردم نگه داشته شده

در جامعـه  س . وقتـي تـر  سـر حـس كننـد    چون پتكي بر سايه مرگ را هم
رانـد بلكـه باعـث روحيـه يـأس و       را به عقب مي نهادينه شود نه تنها مردم

تـرين   كاري در جامعه خواهد شد. خشونت و جنايت يكي از اساسي محافظه
اركان اصلي حكومت اسالمي است و همواره به طور سيستماتيك و سازمان 

  يافته صورت گرفته است.
ترين نقطه در تاريخ حكومـت   سياه 67و  60با اين همه تابستان سياه سال 

سـايه   بـر سـر جامعـه    اسالمي است. فضاي سنگين رعب و وحشـت چنـان  
بزدايـد و عشـق را در وجودشـان خـاموش      تا لبخند را از لبان آنان ،هافكند

ها هيچ نشاني از نشـاط، زيبـائي، شـادماني و سـرور      كند. در طول اين سال
كشان، به همراه ديگر اقشار مردم،  ها، كارگران و زحمت نيست.  در اين سال

هايشان تا به امروز زير شالق  و گرده   شماري را بر دوش كشيده هاي بي رنج
تري برداشته اسـت.   عدالتي و ستم جمهوري اسالمي، هر روز زخم عميق بي

كشان، زنان و دانشجويان، معلمـان و...   هر چند كه مبارزه كارگران و زحمت
يستادگي و مقاومت را به همراه داشـته اسـت. ايـن    هاي ماندگاري از ا جلوه

م اسالمي تا بـه امـروز ادامـه    مقاومت و مبارزه در مقابل جنون سركوبِ رژي
  داشته و خواهد داشت.
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) در زنـدان بـودم،   1367تـا اسـفند    1361(شهريور  ی من كه در اين دهه 
بـاقي   گيري از انقالبيون و سال يورش همه جانبه بـه  را سال انتقام 60سال 
و سركوب عمومي و برقراري اختناق كامـل   57آوردهاي قيام  دست ي مانده

  دانم. در جامعه مي
شود.  خرداد، پيگرد خانه به خانه مخالفان رژيم اسالمي آغاز مي 30شبانگاه 

آيد. به آنان حمله  خواهان و مخالفان رژيم به محاصره درمي هاي آزادي خانه
گيرنـد.   ضربات شالق و قنداق و تفنـگ مـي   كنند و ساكنان خانه را زير مي

دار و غيره را  آموز، خانه روزانه صدها زن و مرد، پير و جوان، دانشجو و دانش
ــي ــتگير م ــر از    دس ــرزمين ادارات پ ــا زي ــهرها، حت ــد. در بعضــي از ش كنن

  شود. دستگيرشدگان مي
هـا، بـه بـازوي اطالعـاتي      ها، مدارس و كارخانه هاي اسالمي دانشگاه انجمن

هاي  كنند. خانه شوند و مخالفان را در اين اماكن شناسائي مي رژيم بدل مي
هـا مـورد حملـه     ها را شناسائي كرده و با انواع سالح مجاهدين و كمونيست

هـا و   هـا كشـته شـدند. خيابـان     دادند. بسياري از افراد در اين خانه قرار مي
صـدها زن و مـرد،   هاي شهر در تورهائي كه پهن كرده بودند، روزانه  گلوگاه

كردند. رژيم براي سـركوب و ضـربه    آموز را دستگير مي پير و جوان و دانش
زدن به نيروهاي مخالف، فقط به عوامل اطالعـاتي و سـركوب خـود متكـي     

كرد. حتي از افراد  نبود بلكه، از تجربيات عناصر ساواك شاه هم استفاده مي
نجه قـرار گرفتـه و   آنـان كـه مـورد شـك      -وابسته به سـازمانهاي سياسـي   

اسـتفاده   -ي اطالعاتي شـده و در هيئـت تـواب يـا زنـدانيان بودنـد       تخليه
هـايي برپـا كـرد و مخالفـان را      دادگاه كرد. رژيم در ادامه سركوب خود،  مي

هـا   دادگـاه  هاي اعـدام سـپرد. در ايـن     بدون محاكمه و حق دفاع، به جوخه
گنـاه ، بـه    شـكوك و بـي  رژيم، افـراد بسـياري را بـا اتهامـات محـدود، و م     

هائي كه نه وكيل، نه شاهد، نه حق اعتـراض   هاي اعدام سپرد. دادگاه جوخه
يي محاكمه شدم و ها اي داشت. خود من در چنين دادگاه و نه هيأت منصفه

بنـد همـراه بـازجويم در     سال حكم داد.  مـن بـا چشـم    15نيري براي من 
  شد. زدن داده نميگونه اعتراض يا حرف  دادگاه بودم و اجازه هيچ

كشي آمده بود و با ددمنشي هرچه بيشتر  آري، حكومت اسالمي براي نسل 
  اين رسالت تاريخي را به انجام رساند.

هـا رژيـم    در كميت آن بود. در ايـن سـال   67يا  60اما ويژگي كشتار سال 
نفـر يـا بيشـتر را كـه      170اي  نفره و حتي دوره 90يا  80هاي  روزانه گروه

داد. در آن روزهـا   كـرد پاسـخ مـي    هـا منتشـر مـي    ن را در روزنامهشا اسامي
خوانـديم، در   بار افراد را از بند صدا زده برايشان سرود مي 3و يا  2اي  هفته

ها سكوت كامل در  رفتند. شب فشرديم و به استقبال مرگ مي آغوششان مي
بـود و  نفـر   600كه تعداد افراد آن  246بند بود. من كه خود در بند باالي 

هميشه همهمه بود اما موقع تير خالص سكوت كامل در بند حكمفرما بـود  
زد  هـائي را كـه رژيـم ددمـنش بـه سـينه رفقايمـان مـي         و ما تيـر خـالص  

هـاي   شمرديم. اين بار رژيـم تـرس را در جامعـه نهادينـه كـرده و پايـه       مي
  حكومت ننگين خود را تثبيت كرد.

نگرش بيگانه بـا آزادي و حقـوق    دوم اينكه مخالفان جمهوري اسالمي يك
شـان نزديـك بـود     بشر داشتند. يعني اگر قربانياني به مواضع سياسي خـود 

كردنـد كـه نوبـت بـه      دادند. در واقع زمـاني اعتـراض مـي    واكنش نشان مي
شد كه رژيم  رسيد. همين امر باعث مي خودشان و يا همفكران خودشان مي

شد كـه   ه دهد.  اين مسئله باعث ميها ادام با خيال راحت به كشتار و اعدام
هاي  رژيم مخالفان خود را در موقعيت ضعف نگه داشته و به اين وسيله پايه

  تر كند. حكومت استبدادي سياه خود را محكم
سوم اينكه جنـبش ترقـي خواهانـه و بعضـي از جريانـات چـپ بـه توجيـه         

آوايي و  همتئوريك اين جنايات پرداخته و حتي در مواردي با دشمنِ مردم، 
  كردند. همكاري مي

چهارم اينكه رژيم جمهوري اسالمي در اين سالها يكدست و يكپارچه بود و 
  هيچ مخالفت جناحي در هيئت حاكمه نبود.

به اين وسيله حكومت جمهوري اسـالمي توانسـت بـدون دغدغـه خـاطر و      
هاي كمونيست و چپ و  بدون هيچ گونه اعتراض و مخالفتي از طرف جريان

ر جريانات فكري، به جنايات خود ادامه دهـد. بـه يـاد دارم در يكـي از     ديگ
داشـته شـده    قزل حصار براي تنبيه نگـه  3در واحد   61روزهاي اوائل سال 

ها، كجاست  بوديم، حاجي داود با لحني طنزآور همراه با نفرت گفت: بيچاره

تـا   100 تان بيايند. مـا شـبي   هاي شما كه به دفاع آن خلق و يا آن سازمان
  گويد چرا. كنيم و هيچ كس بما نمي تا به اعدام مي 100

باره و يك شبه شـروع نشـد بلكـه دوره     يك 67جمعي سال  قتل عام دسته 
 66مقدماتي طرح قتل عام سراسري زندانيان سياسي در ايران از آذر سـال  

به اجرا گذاشته شد و هدف از اين طرح پاك كردن صورت مسئله زنـدان و  
كميسـيوني كـه    1366ن سياسي در رژيم اسالمي بود. در آذر سـال  زندانيا

شد  هاي اسالمي، سازمان امنيت تشكيل مي مركب از سپاه پاسداران، دادگاه
به تمام زندانها براي سئوال و جواب و تفتيش عقايـد و شناسـائي دقيـق از    

» كميتـه عفـو امـام   «تك تك زندانيان فرستاده شد. اين گروه تحت عنوان 
، كه بند سر موضعي ها بود، در سمت راست 325به كار كرد. در بند  شروع
هاي چپ بودند. هر شـب يـك سـلول     هاي مجاهد و سمت چپ بچه ما بچه

هـاي   شد. اين روش بازجوئي در سراسر زنـدان  براي بازجوئي از بند برده مي
شد: آيـا   جمهوري اسالمي به كار خود ادامه داد و در گوهردشت سئوال مي

كني؟ حاضر هستي در جبهـه   خواني؟ مسلمان هستي؟ مصاحبه مي مينماز 
هائي از  بود كه ليست ها عليه عراق شركت كني؟ بر پايه اين پرسش و پاسخ

زاده رئيس زنـدان   پيش تهيه كرده بودند. زماني كه نوبت بمن رسيد حسين
خواهيم بتو عفو بدهيم آيـا حاضـر هسـتي انزجـار      از من سئوال كرد، ما مي

ي؟ و وقتي جواب نه را شنيد با طنز و مسخره بمن گفت، فعـالً شـرايط   بده
خواهد بگو. وقتي كه من در بنـد در   آزاد و دموكراتيك است هرچه دلت مي

جمع زندانيان توضيح دادم كه او چه گفت، همگي خنديدند. هيچ كس اين 
ــاكش در تصــور كســي     ــاد هولن ــا ابع ــود و ي ــه ب ــدها را جــدي نگرفت تهدي

  .گنجيد نمي
اوج درندگي و استيصـال و جنـون رژيمـي اسـت در      67كشتار بزرگ سال 

، يـك  67دهد. جنايات سـال   تنگنا، كه زشتيِ چهره كريه خود را نشان مي
كشي بدونِ امـا و چـرا! و بخـاطر  همـين نسـل       كشي دوباره بود. نسل نسل

كشي و جناياتي كه رژيم اسالمي در طول عمرش انجام داده، بايد محاكمه 
. قتل عام زندانيان سياسـي در حـالي صـورت گرفـت كـه رژيـم پـس        شود

نوشيدن جام زهرِ شكسـت جنـگ ايـران و عـراق،  از اعتراضـات زنـدانيان       
سياسي به ستوه آمده بود. خميني با ديدن امكان فروپاشي نظـام، تصـميم   

اش،  گرفت حكومت اسالمي را از فروپاشي نجات دهد. او براي نجـات رژيـم  
هـا را   ري بود؛ و براي اين كه وجود فعالين سياسي در زندانحاضر به هر كا

كـرد، تصـميم بـه پاكسـازي زنـدانيان سياسـي        يك خطر بالقوه ارزيابي مي
هـا   گرفت و حكم قتل عام زندانيان را به قضات جاني خود ابالع كرد. دادگاه

ها مستقر شده بودند، فقط با چنـد سـئوال    هائي كه در زندان و يا بي دادگاه
دادند. هر  دقيقه، زندانيان سياسي را در صف مرگ قرار مي 3يا  2ر عرض د

آويخـت،   هـاي دار مـي   روز هيئت مرگ گروه گروه از زندانيان را بـه جوخـه  
  ساخت. كرد و يا تمام سلول را با زندانيان منفجر مي تيرباران مي

زخمي است كه التيام نخواهد يافت  67علت اين كه چرا كشتار بزرگ سال 
ها ماندگار شده، و بايد در حافظـه جامعـه    در حافظه تاريخي ما و خانواده و

  ماندگار بماند اين است كه:
اعدام شدند همگي زندانياني بودند  67اينكه زندانياني كه در سال  نخست

كه حكم داشتند و يا حكم آنان تمام شـده بـود. زنـدانيان سياسـي كـه بـا       
هاي رژيم اسالمي حكـم   ز طرف دادگاهترين قوانين قرون وسطائي ا ارتجاعي

  گرفته بودند.
مـاه   2هزار زنداني سياسي را كمتـر از   5، 67اينكه كشتار بزرگ سال  دوم

جمعـي   هاي دار آوريخت و در گورهاي دسته اعدام يا تيرباران و يا به جوخه
شان نشسته بودند تا  هاي مرگ به كمين دفن كرد. زندانيان سياسي كه اتاق

ان بكشانند. اين هيئت با دريافت پاسخ نه در جواب چند سـئوالِ  ش به مسلخ
كني، مسـلمان هسـتي؟ زنـداني را در صـف      خواني، مصاحبه مي آيا نماز مي

 3يـا   2هاي مرگ بقدري بود كه هـر   داد. سرعت كار اين اتاق مرگ قرار مي
كرد. اين زنـدانيان حـق هـيچ گونـه دفـاع يـا        دقيقه يك زنداني را صدا مي

  ض يا فرار نداشتند.اعترا
اي بر جامعه وارد  آنچنان شوك و فاجعه 67كشتار وحشتناك و بزرگ سال 
ها و بخشي از جامعه بلكه، براي خود مـا كـه    كرده كه نه تنها براي خانواده

  در آن لحظات آتش و خون بوديم، هنوز باور نكردني است. 
رهــاي جمعــي هــزاران زنــداني سياســي و دفــن آنــان در گو كشــتار دســته

  ست كه به فرمان خميني به اجرا در آمد. جمعي فاجعه سياهي دسته
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، جنايـات عليـه بشـريت اسـت و بايـد      67بـارِ سـال    كشتار بزرگ و فاجعـه 
  المللي به محاكمه كشاند. مسئوالن و مجريان آن را در دادگاههاي بين

ام. دردآورتـرين   من پس از آزادي با چند خانواده جانباخته مالقـات داشـته  
هايشـان اعـدام    خواستند باور كنند كه بچـه  لحظات اين بود كه مادران نمي

اند. مادراني كه در انتظار آزادي عزيزانشان بودند. آنان هـيچ نشـاني از    شده
فرزندانشان نداشتند كه بر باالي سر قبر آنان رفته و تنهائي بـا عزيزانشـان   

  درددل كنند.
ود داشت. در داخل حكومـت  اينكه اختالف نظر در هيئت حاكمه وج سوم

كـه   67جناحي مخالف  جنگ ايران و عراق بود. و بعد از آن كشـتار سـال   
منتظري مخالف اين كشتارها بود. او در مقابل خميني ايستاد و از حكومت 

  يكدست نبود. 60طرد شد. رژيم هم چون سال 
بعنوان سمبل جنايات رژيم جمهـوري اسـالمي بايـد شـناخته      67اما سال 

رژيم سعي كرده كه تصوير غيرواقعي از اين جنايات هولناك بدهـد و   شود.
اي از سكوت و فراموشي پاك كند؛  سعي كرده كه حافظه تاريخي را در هاله

و اين فاجعه را از چشم مردم پنهـان سـازد. حتـي تـوابيني را كـه در ايـن       
 كردنـد،  اعـدام كـرد تـا     گران همكاري مي شرايط و يا قبل از آن با شكنجه

هاي جانباختگان  باقي نماند. به خاوران حمله و خانواده اي هيچ مدرك زنده
كند. هنوز خاوران تبديل به يك جنبش نشده و پيونـدي بـين    را تهديد مي

و جنـبش اجتمـاعي وجـود نيامـده، و در افكـار عمـومي        67قتل عام سال 
در كجـاي   67شود. قتل عـام و كشـتار سـال     صحبت نمي 67سالگرد سال 

  ار عمومي ثبت شده و قرار دارد؟افك

*  
  

  
  

  فريبا ثابت زنداني سياسي

 )1369تا بهمن  1362(ارديبهشت  

در  67هاي جديدي حول كشتار  در اين  چند سال اخيرما شاهد بحث
از  67اي بر اين باورند كه برجسته كردن كشتار خارج از كشور هستيم . عده

اسالمي و بويژه اعدام هاي هاي قبلي و بعدي رژيم جمهوري  ابعاد جنايت
هاي مطرح شده از  كاهد. با توجه به چنيين فضايي، سئوال مي 60سال 

  تواند روشنگر باشد . طرف مجله آرش مي
دهد كه  نگاهي گذارا  به تاريخ حكومت سي ساله رژيم اسالمي نشان مي

جمهوري اسالمي از همان فرداي قيام مردمي با شعار جمهوري 
موضع خود را دربرابر هر  "مه بيشتر نه يك كلمه كمترنه يك كل" اسالمي

  گونه دگر انديشي روشن كرد.
مبشران اين رژيم با به آتش كشيدن سينما ركس آبادان و قتل عام 
تماشاچيان بي گناه آن، كار خود را آغاز كردند. به اسم مبارزه با فحشا، 

ردستان و را زنده زتده در آتش سوزاندند. ك "شهر نو"زنان نگون بخت 

 60به خاك و خون كشيدند. در سال "بهار آزادي"تركمن صحرا را در 
ها و احزاب سياسي  رژيم اسالمي با هدف تثبت خود كمر به نابودي سازمان

ها،  ترين شكل، خود را در دستگيري بست. تثبيت به هر قيمتي، به وحشيانه
  ها، نشان داد. ها و اعدام زنداني كردن

نفر را اعدام كرد.  200تا  100ها روزانه  سالمي در زندان، رژيم ا60در سال 
ها كه ابتدا شكل علني داشت به تدريج به شكل مخفي در آمد. از  اين اعدام

ها اندكي فرو  ها گسترده بود ، اما اعدام به بعد هر چند دستگيري 62سال 
  كم و بيش ادامه داشت . 67كش كرد . اين فضا تا سال 

، رژيم 589نوشيدن جام زهر خميني و قبول قطنامهاما پس از  67سال 
اسالمي در يك يورش و با هم دستي همه جناح هاي رژيم دست به كشتار 
زندانيان سياسي زد و جنايتي آفريد كه حتي در تاريخ استبداد زده كشور 

  ما بي نظير بود .
در زندان هاي جمهوري اسالمي فصلي را  67كشتار بزرگ و سراسري سال 

ريخ مبارزاتي ما باز كرد كه با گذشت سال ها، هنوز ابعاد اين جنايت در تا
  ش كرديم .ا باز نشده است؛ حتي براي ما كه لحظه لحظه زندگي

اما تصميم قتل عام زندانيان در اين مقطع بي شك تصميمي يك شبه نبود 
  وبا وضعيت آن روز جامعه ارتباط داشت .

سال صدها هزار نفر از  8ب در طي رژيم اسالمي كه با شعار صدور انقال  
خواست جام زهر را  جوانان كشور را به كشتن داده بود، حاال يك شبه مي

كرد . از  بنوشد. اين تصميم بي شك پي آمدهايي را در جامعه ايجاد مي
اي  يك طرف بحران اقتصادي ناشي از جنگ كه ممكن بود آتشفشان خفته

ني سياسي به عنوان سمبل خفقان باشد و از طرف ديگر وجود هزاران زندا
در جامعه، ممكن بود  مبارزه عليه رژيم را به سمت خود كانوني كند .  
سردمداران رژيم كه خود به خوبي از نقش موثر زندانيان سياسي زمان شاه 
در رايكاليزه شدن مبارزه آگاه بودند، حاضر به هيچ ريسكي در اين زمينه 

  نبودند .
ها زد و در  اي در زندان دست  به كشتار بي سابقهدر چنين فضايي، رژيم 

  هزار زنداني سياسي را اعدام كرد . 5ماه نزديك به  3تا 2حدود 
  از ويژگي خاصي بر خوردار است؟. 67و اما آيا كشتار 

  جواب من به داليل زير آري است .
هزاران زنداني سياسي قتل  67قتل عام زندانيان سيا سي : در تابستان  -1

شدند . برخي از اين زندانيان حتي با قوانين ضد بشري جمهوري عام 
اسالمي هم، به چند سال زندان محكوم شده وبرخي ديگر اصال حكمي 
نداشته يا مدت محكوميت آنها به پايان رسيده و منتظر آزادي خود از 
زندان بودند. هيچ كدام محكوم به مرگ نبودند و همگي در دادگاه دو 

  قابل دو سئوال محكوم و به جوخه اعدام سپرده شدند .اي و در م دقيقه
رژيم اسالمي  با عنوان  67كشتار با مضمون ايديولوژيك : در تابستان  -2
اي ديگري براي  دست به كشتارزندانيان زد. هيچ بهانه "مرتد"و "محارب"

بردند، وجود نداشت. لقب  ها در زندان بسر مي كشتار زندانياني كه سال
رابكار در داخل زندان، محلي از اعراب نداشت. بهانه هاي ديگر تروريست، خ

از قبيل شورش، فرار، از يك طرف نا ممكن مي نمودواز طرف ديگر هم 
خواني با كشتار بزرگ و سراسري نداشت . پس مذهب تنها وسيله براي 

  توجيه اين كشتار بزرگ شد .
از علني شدن  :  با وجود توجيه شرعي ، رژيم  67مخفي بودن كشتار -3

كشتار وحشت داشت . جسدها شب ها و به وسيله ماشين هاي حمل 
تا مدتي در  60گوست به نقاط نا معلومي برده ميشدند . درحاليكه در سال 

برخي از زندان هاجسد تير باران شده ها را به خانواده ها تحويل مي دادند 
 .  

ي قتل عام شدند كه واين جنين در فاصله زماني كوتاه هزاران زنداني سياس
  تا كنون نه شماره واقعي آنها معلوم است ونه محل خاك سپاري شان . 

كشتار زنداني و به خصوص زنداني سياسي كه از هر نوع آزادي عمل 
محروم است و به ويژه در زندان جمهوري اسالمي كه زنداني از 

بشر ترين حقوق انساني برخوردار نيست از سطح نقض ساده حقوق  ابتدايي
  67گردد. اين ويژگي، كشتار  فراتر رفته و به جنايت عليه بشريت تبديل مي

هر چند در ادامه همان سياست  يا بهتر  بگوييم  60را از اعدام هاي سال 
كند. اما اين تفاوت به نطر من هرگز  اوج  سياست سركوب بود، متفاوت مي

ايات از فرداي به مفهوم جدا بودن اين مراحل سركوب نيست. همه اين جن
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قيام مردمي تا به امروز در راستاي سياست سركوب  در جهت استقرار و 
  تثبيت حكومت اسالمي بوده است.

شود كه متاسفانه برخي آگاهانه يا  و اما اختالف نظر از آنجا ناشي مي
ناآگاهانه سياست سركوب جمهوري اسالمي را ناپيوسته و عملكرد اين 

را برجسته  67د. در نتيجه برخي فقط كشتار  دادنن جناح يا آن جناح مي
نقطه  67را. اما به نظر من تابستان  60مي كنند و برخي اعدام هاي سال 

عطفي در روند سياست سر كوب جمهوري اسالمي است و ويژگي خود را 
  دارد.

من از اختالف در بين خانواده ها در داخل ايران اطالعي ندارم. اما شايد 
و اين كه چگونه  67چرائي برجسته شدن كشتار بهتر است كمي به 

  به عنوان سمبل پذيرفته شد. 67شهريور 
هاي اعدام شدگان در اين مسير بسيار قابل توجه است. مبارزه  نقش خانواده

شكل گرفت. ابتدا شكل قانوني داشت. مالقات  60ها از همان سال  خانواده
روساي زندان و..........  با منتطري، نامه به خميني، نامه به قوه قضائبه،

اي به كمسيون حقوق  هشتاد تن از مادران زندانيان نامه 67درآغار  سال 
بشر سازمان ملل نوشته  و خواهان بررسي وضع فرزندان زنداني خود شدند. 

ادامه داشت. اين اقدامات در روندخود  67اين مبارزات قانوني تا تابستان
هم شد.  "ده زندانيان سياسيخانوا"باعث شكل گيري هر جه بيشتر 

تر كرد. ابتدا براي گرفتن خبري از  ها را به هم نزديك خانواده 67تابستان 
. اعالم خبر اعدام  كردند ها تجمع مي فرزندان خود هر روز جلو درب زندان

ها بود. از آن پس خاوران محل ديدار  زندانيان اوج نزديكي خانواده
نو در خاوران بر مزار  ها به مناسبت سال نواده، خا68ها شد. در نوروز  خانواده

فرزندان خود گرد مي آيند و در همان جا تصميم به برگزاري سالگرد قتل 
شهريور را به عنوان روز تجمع براي بر گزاري  10گيرند و روز  عام مي

  كنند. مراسم سالگرد انتخاب مي
اين مراسم در شود. برگزاري  اين مراسم از آن به بعد هر ساله برگزار مي

  روند خود به جنبشي براي دادخواهي و عليه فراموشي تبديل شده است.
كه حاصل سير طبيعي مبارزات بي وقفه و  67اما آيا برجسته شدن كشتار 

ها است و در اذهان به عنوان سمبلي جا آفتاده است از ابعاد  مستمر خانواده
  كاهد؟. جنايت هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي

ه نظر من نه، همه جنايات جمهوري اسالمي در زمره جنايت عليه بشريت ب
است. سركوب، شكنجه،  قتل عام، همه در رژيم اسالمي با انگيزه نژادي، 
سياسي، مذهبي،  قومي،  صورت گرفته است كه طبق تعريف نهادهاي 

  قضايي بين المللي در زمره جنايت عليه بشريت است.
يم اين جنايات به دست فراموشي سپرده نشود در نتيجه اگر ما قصد دار

بايد اين يادمان ها را به جنبشي براي دادخواهي عليه اين جنايات تبديل 
كنيم. حركتي كه بتواند مشروعيت جمهوري اسالمي را در افكار عمومي 
جهان به زير سئوال ببرد. از اين طريق با بسيج گسترده و همبستگي 

كه پرونده جنايت  زه كنيم. اما از آنجاييجهاني عليه اين جنايات مبار
جمهوري اسالمي بي شمار است و اگر مورد مشخصي را مورد توجه قرار 
ندهيم، امكان كانوني شدن افكار عمومي از طرفي و بررسي حقوقي پرونده 

با توجه به اين كه  67رود. به نظر من قتل عام  از طرف ديگر از دست مي
 -مان  مي دهد، تمركز روي آن ما را به اهداف همه جنايات رژيم را بازتاب

اي  كند.و شايد دريچه تر مي نزديك -مثال براي يك دادگاه بين المللي
بگشايد تا از طريق آن بتوان به بررسي تك تك آنها پرداخت. بنظر من 
بهتر است بجاي هرز دادن نيرو و پراكنده كردن جنبشي كه هم در داخل و 

گرفته و جا افتاده است، با همكاري و همياري هر  هم در خارج از كشور پا
چه بيشتر در پسشبرد هدف اصلي، يعني داد خواهي عليه حنايات 
  جمهوري اسالمي از هر طريق ممكن بكوشيم. به اميد تالش هر چه بيشتر.
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  67نگاهي ديگر به فاجعه ملي تابستان 

  مينا انتظاري زنداني سياسي

  )67ارديبهشت  28ا ت 1360شهريور  22(

 
 

در زندانهاي  "كمسيون مرگ"بيست و يك سال پيش در همين ايام 
سراسر كشور، به فرمان و فتواي خميني تبهكار، دست اندركار ارتكاب 
جنايتي بود كه بشريت معاصر و تاريخچه جنبشهاي اجتماعي نوين، هرگز 

حض بروز اولين معادل آنرا نديده و تجربه نكرده بود. پديده غريبي كه به م
عالئم و درز اولين اخبار آن، بطور خودجوش از جانب افكار عمومي و 

  نام گرفت. "قتل عام زندانيان سياسي"محافل سياسي ايران، عنوان 
بديهي است كه تاريخچه اين رژيم فاشيستي از روز اول به حاكميت 
رسيدنش در فرداي آن بهمن خونين، سراسر تجاوز و تعدي، سركوب و 

اهي و تباهي، و جنگ و جنون و جنايت عليه مردم و ميهن اسيرمان سي
 60بوده است. البته اين سلسله و زنجيره ي جنايت از فرداي سي خرداد 

اوج بي سابقه اي گرفت و مردم جنگزده و خميني گزيده و بخصوص نسل 
جوان و جلودار جامعه، بخاطر مقاومت و پايداريشان در برابر آخوندهاي تازه 

درت رسيده، آماج كشتارهاي متعدد سراسري واقع شدند. تجربه بسيار بق
را در ابعاد دهها هزار نفري به  75تلخ و خونباري كه نسل برامده از انقالب 

. بخش اعظم آن زنان و مردان برنا و دانا، در همان زنجير و زندان كشيد
يل شدند و بر خاك افتادند. خ "تمام كش"ابتداي دهه شصت بيرحمانه 

زندانيان بازمانده از آن موج كشتارهاي پي در پي، بدرستي باور داشتند كه 
قرار دارند و سياست رژيم هم بطور واقعي  "صف اعدام"عمآل در 

  آنان بود. "در خود فرو كشتن"كردن و يا  "زجركش"
طي هفت سال ِ پرفراز و  67تا تابستان  60اين چنين بود كه از تابستان 

پر رنج و خون، و هفت سال ِ ماالمال از عشق و فدا،  نشيب، هفت سال ِ
نسل انقالب با همه شكستها و پيروزيهايش، با عزم و رزم، و با رشادت و 
شجاعت، حتي دست بسته و اسير، حضور تاريخي و هويت سياسي خودش 
را در برابر ديكتاتور دوران به ثبت رساند. اين در حالي بود كه رژيم حاكم 

اع شكنجه هاي طاقت فرساي فيزيكي و رواني و كاربرد شيوه با اعمال انو
هاي بديع درهم شكستن روح و روان زندانيان، از تمام ظرفيت تخريبي و 

  طينت ضد بشري خود استفاده ميكرد.
، كه بطور كيفي آن را از 67از ويژه گيهاي منحصر بفرد قتل عام تابستان 
آن كشتار مقدم بر هر چيز، ديگر جنايات مشابه و معاصر متمايز ميكند. 

. خود بزرگ يك جنايت بدقت سازمانيافته و از قبل طراحي شده بود
مسئولين و عوامل  66ما در زندان شاهد بوديم كه چطور در اواخر سال 

مقدمات اجرايي و طبقه بندي اوليه آنرا به  دادستاني و اطالعات در زندانها،
  چه خوابي برايمان ديده اند. اجرا گذاشتند در حاليكه ما خبر نداشتيم 

طبعĤ هدف و خواست اصلي رژيم از اين پروژه سياه، نابودي كامل زندانيان 
زندانهاي  "صورت مسئله"سياسي موجود در زندانها و پاك كردن 

سياسي ايران بود. چرا كه طي هفت سال سركوب مستمر دريافته بود كه 
اسي و مقاومت آنان عليرغم همه نشيب و فرازها، موضوع زندانيان سي

حل ناشدني و بن بست استراتژيك رژيمش بود. شايد  "مسئله"همچنان 
الزم به توضيح نباشد كه زندانيان سياسي در آن زمان كساني بودند كه از 
موج كشتارهاي ساليان جان بدر برده بودند و در همين سيستم قضايي يا 

نشده و محكوم به رژيم، جرمشان در حد اعدام تشخيص داده  "كشتارگاه"
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 67حبس و زندان گرديده بودند. اين در حالي بود كه در مقطع تابستان 
بيشتر آنان بخش اعظم و چه بسا تمام مدت محكوميت شان را هم سپري 

  كرده بودند.
با ديگر كشتارهاي دسته جمعي،  67يكي ديگر از وجوه تمايز قتل عام 

 چراغ خاموشسياست سكوت سنگين و سانسور مطلق و حركت با 
رژيم بود. در موارد و مقاطع قبلي معموآل رژيم اقدام به فضاسازي و تشديد 
جو تهديد و ترور و ايجاد رعب و وحشت در سطح جامعه و بخصوص در 
داخل زندانها ميكرد و در اين رابطه با به نمايش گذاشتن پيكرهاي سوراخ 

نهاي مجروح بچه سوراخ شده و يا جسدهاي آويخته بر دار و يا انتقال بد
هاي شكنجه شده به داخل بندهاي عمومي... خون و جنون مرگبار و 
ترسناكش را هرچه بيشتر به رخ ميكشيد. ضمن اينكه هيچ ابايي هم 
نداشت كه صداي رگبار مسلسل جوخه هاي تيرباران و تك تيرهاي 
 Ĥخالص، بطور مستمر در پشت ديوار بندها شنيده شود چرا كه دقيق

ندانيان در هر لحظه و با هر شليك همراه با ياران بر خاك افتاده ميدانست ز
  شان تا اعماق وجود ميسوختند...

اينبار اما پروژه كشتار بزرگ با مخفي كاري تمام و حتي توطئه و تاكتيك 
، چه در سطح زندانها و داخل بندها و چه در سطح جامعه و حتي "فريب"

. با صدور مخفيانه فتواي جالد قرن اليه هاي پائين تر حكومتي آغاز ميشود
در تهران و شهرستانها شكل ميگيرد و تحت  "كميسيون مرگ"بالفاصله 

در زندانها مستقر ميشوند و بطور روزانه و پيگير،  "هيئت عفو"عنوان 
زندانيان سياسي را روانه سالن هاي مرگ ميكنند. شيوه جابجاي و دسته 

ان در سلولهاي انفرادي و تالش در بي بندي و تقسيم زندانيان و پراكندن آن
داشتن آنان از سرنوشت يكديگر و پروسه اي كه در محضر اين  اطالع نگاه

طي ميشود در نوع خود بي سابقه بوده است. پديده اي كه در  "هيئت"
  هيچ دوره اي بچه هاي زنداني آنرا نديده و تجربه نكرده بودند.

توجيه جنايت سياه، حتي  گذشته از شيوه بديع طراحي و اجرايي آن
آن نيز واقعĤ منحصر بفرد و بي سابقه  قضايي- قانوني و روند حقوقي

بوده است. تا قبل از آن قتل عام، معموآل وقتي فردي توسط رژيم دستگير 
ميشد و به زندان منتقل ميگرديد، تحت هر شرايطي و بهر بهانه اي و با هر 

جرم و پرونده ايي در رابطه با  توجيه قانوني و آخوندي، باالخره اتهام و
اعمال يا افكار فرد مذكور در بيرون زندان، برايش جور ميكردند و او را 
باصطالح محاكمه و محكوم به حبس يا مرگ مي نمودند. بگذريم كه 
هيچكدام از آن مراحل كوچكترين سنخيتي با موازين جهاني حقوق بشر 

  نداشت.
حبت از جرم جديد زنداني در داخل عمومĤ نه ص "قتل عام"اما در پروسه 

يا خارج زندان بوده است و نه پرونده جديدي در كار بوده است. همه بحث 
و انديشه و اعتقادات فرد زنداني دور ميزند.  "هويت سياسي"بر سر 

زندانيان سياسي دانه به دانه و تك به تك در برابر كميسيون مرگ به 
قرار ميگيرند و  "فتيش عقايدت"صريحترين و وقيحانه ترين شكل مورد 

ه براي عمآل آنان را بر سر دو راهي مرگ يا تسليم قرار ميدهند. اين پروس
بسياري با يك برخورد و يك سوال تمام ميشود و راهي سالن مرگ و 
طنابهاي دار ميشوند و براي بسياري ديگر بعد از چندين برخورد و سوال و 

  شود.جوابهاي مختلف به همان سرنوشت ختم مي
  

همگي قربانيان آن جنايت هولناك قبل از هر چيز بخاطر داشتن انديشه و 
افكاري مغاير با حاكمان پليد، و پاي بندي و وفاداري شان به آرمانهاي 

اعتقادي و پرنسيبهاي سياسي، سر بر دار شدند. اتفاقĤ بدليل همين - انساني
يشاپيش سابقه پايداري در طي هفت سال زندان، بيشتر زندانيان پ

  تكليفشان در برابر كميسيون مرگ روشن بود.
تفاوت كيفي دارد با كشتارهاي كور  67پر واضح است كه قتل عام تابستان 

و بي حساب و كتاب و يا حتي سركوبهاي خونين سياسي مثآل به رگبار 
بستن يك تظاهرات بزرگ در خيابان و يا بمباران و نابودي فيزيكي افراد 

  و يا يك قوم و قبيله، از زن و مرد و پير و جوان...  يك محله يا شهرك،
جانفشانان فاجعه ملي تابستان به همين دليل الزم است تاكيد كنم كه 

صرفنظر از كميت چندين هزار نفري شان در زندانهاي سراسر  67
كشور، به واقع گلهاي سرسبد جامعه و دست چيني از نسل انقالب 

شيد خلق و كيفي ترين افراد سياسي بودند. آنها براستي فرزندان ر
   و روشنفكر و مقاوم داخل كشور را شامل ميشدند.

سبعيت و بربريت حاكم بركل پروسه آن كشتاربزرگ نيز اگر بيسابقه نباشد 
واقعĤ كم نظير است. از شيوه به دار كشيدن زندانيان دست بسته و بي پناه 

شدت بيمار و يا دچار به عنوان زجرآورترين شكل اعدام، تا قتل افراد ب
مشكالت حاد فيزيكي مثل قطع نخاعي يا فلج مادرزاد، و تا حلق آويز 
كردن دختران و زناني كه طي هفت سال زندان در شكنجه گاههايي 

و سلولهاي  "گاوداني"و  "قبر يا قيامت"و  "واحد مسكوني"همچون 
فراسوي  انفرادي... بارها و بارها تا يكقدمي مرگ پيش رفته بودند و تا

  طاقت انساني زجر و رنج كشيده بودند.
از آنجا كه بطور خاص و در قدم اول با هدف نابودي  "67قتل عام "

 Ĥزندانيان مجاهد خلق در مرداد ماه آغاز شد و طبق فرمان خميني تقريب
تمامي زندانيان زن و مرد مجاهد (بجز عده معدودي كه خوشبختانه جان 

 "نسل كشي"سراسر كشور به دار كشيدند، يك  بدر بردند) را در زندانهاي
تشكيالتي نيز محسوب ميشود. بطور مثال در مقطع قتل عام، در -سياسي

بندهاي زنان زندان اوين كه شامل سه سالن در يك ساختمان سه طبقه 
ميشد، تمامي زندانيان مجاهد سالن يك و همچنين سالن سه اوين و بخش 

  ريان آن نسل كشي جاودانه شدند. بزرگي از بچه هاي سالن دو، در ج
البته در پروسه قتل عام دامنه كشتار بعد از مجاهدين به ديگر زندانيان نيز 
گسترش يافت و چند صد نفر از زندانيان شريف وابسته به گروههاي 

  مختلف چپ از بندهاي مردان نيز سر بر دار شدند. ياد همگي شان ياد باد!
زيزاني ياد كنم كه هفت سال افتخار الزم مي بينم در همين جا از ع

همبندي و سعادت همراهي با آنان را در زندانهاي اوين و قزل حصار داشتم 
و هنوز بعد از ساليان، تمامي لحظات و خاطرات و يادمانده هاي دوران با 
آنان بودن، برايم معنا و مفهوم سرشار و شگرفي از زندگي انساني و آرماني 

ي كه زندگيشان سراسر عشق و رنج و فدا بود و دارند. مجاهدين دالور
  سرانجام در آن تابستان داغ و سوزان، سرفراز بر فراز دارها شدند...

در واقع فراز و  "67قتل عام "با همه اين احوال باز هم جاي تاكيد دارد كه 
نمادي بود از سلسله بي پايان جنايات رژيم جهل و جنون ماليان عليه 

ينكه كشتارهاي سالهاي قبل از آن و بخصوص سركوب مردم ايران؛ كما ا
خونين سال شصت، و يا قتلهاي زنجيره اي و ترورهاي خارج از كشور رژيم 
نيز در سالهاي بعد از آن، حلقات ديگري هستند از زنجيره ي جنايات اين 

  شيادان دين فروش عليه بشريت. 
لير و فداكار همچنان كه اين روزها سركوب بيرحمانه و كشتار جوانان د

نسل فرزندان ما در خيابانهاي پايتخت و ديگر شهرهاي ملتهب ايران، الاقل 
براي نسل سوخته ما، پديده ايي دور از تصور و يا غيرمنتظره و يا ناآشنا 
نمي باشد. خصوصĤ حاال كه نسل جوان امروز، عليرغم تالش بيسابقه رژيم 

نسل از تحوالت  طي دو دهه براي گسست كامل فيزيكي و فكري اين
، پا به صحنه مبارزه رو در رو با حاكمان جبار 75وتجربيات نسل انقالب 

نهاده و در عين اينكه شاهد وحشيگري و بربريت مزدوران رژيم ميباشد 
بسرعت درميابد كه چرا بايد براي دفاع از هويت انساني و حق آزادي خود 

به مدد تكنولوژي نوين سينه سپر كرد و به آب و آتش زد. مضافĤ بر اينكه 
عصر ارتباطات، جهانيان نيز تا حدودي درميابند كه بر مردم ايران چه در 

  گذشته و حال و چه در خيابانها و زندانها چه گذشته و ميگذرد.
بنابراين پرداختن و مطرح كردن و افشا كردن هر مورد يا نمونه يا بخشي از 

اتي آن، نه تنها از بار و مجموعه جنايات رژيم در هر مقطع از پروسه حي
ابعاد اين لكه ننگ تاريخ بشريت معاصر نمي كاهد بلكه بيشتر و بهتر 

  جزئيات و تار و پود اين شبكه و سيستم فاسد را رسوا و هويدا ميكند. 
با اين حال نبايد فراموش كرد كه در توصيف يك پديده و در بيان واقعيات 

قي بود و در حد توان و ظرفيت و حقايق مربوطه، ميبايست امانتدار صاد
  رعايت انصاف و پرنسيبهاي دموكراتيك را كرد.

فكر ميكنم اختالفي كه در انتشارات و ادبيات بعضي گروههاي سياسي، 
الاقل در كرنولوژي تاريخچه و سلسله سركوب رژيم، به چشم ميخورد از 
جايي شروع  ميشود كه برخي براي پوشاندن اشتباهات فاحش و 

يك خود، سعي در دستكاري يا تحريف واقعيات مسلم تاريخي استراتژ
ميكنند و يا از كنار بخشهايي از جنايات رژيم با چشم بسته عبور كرده و يا 

  در بين ظالم و مظلوم موضع ميانه ميگيرند.
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ناميد و آنوقت در سياهترين دوران  "چپ"بعنوان مثال نميتوان خود را 
ترين و مهيب ترين جريان ارتجاعي  "تراس"زندگي خلق مظلوم ايران، با 

تاريخ معاصر ايران متحد و هم جبهه شد و هنوز هم تمايلي به دل كندن از 
اين جالدان و آخوندهاي هفت خط نداشت... البته انكار يا كمرنگ كردن 
مقطعي يا مرحله ي جنايات اين رژيم سياهكار، توسط هر فرد يا جرياني 

ي يا گروهي، ذره اي تاثير بر واقعيات بخاطر منافع حقير فردي، سياس
بيرون از ذهن ما نخواهد داشت و فقط از اعتبار فردي، سياسي و گروهي 

  آن فرد يا جريان مدعي ميكاهد.
نمونه ديگري از اين تحريفها و تنگ نظريها در برخي خاطره نويسي هاي 
زندان (مثآل در مورد شهداي قتل عام) ديده ميشود. درموارد متعددي 

نداني سياسي و همبند سابق در بيان خاطراتش وقتي به محفل دوستان ز
خودش ميپردازد با سخاوت و گشاده دستي خاصي قلم ميزند كه البته 
بسيار هم تحسين برانگيز است (هرچند كه اغراق آميز باشد)، ولي هرجا به 

ميرسد كه اتفاقĤ بطوركمي و كيفي  "غير خودي"خيل زندانيان ديگر و 
محوري زندان را هم تشكيل ميدادند، با تعصب و تنگ نظري  نيروي

همبندان سابقش را مي نوازد و با عينك كدر آنها را آناتومي ميكند و در 
منفي بافي و پهلوان پنبه بازي دست خود را خيلي هم باز مي بيند چون 
كه ميداند تمامي آن زندانيان، ديگر در اين دنيا نيستند تا فقط با يك نگاه 

و را به حرمت سالها همبند بودن و در پاسخ به اينهمه ياوه تا ابد در ا
  برابرخويش شرمنده كنند... 

وقتي هم كه به ناچار و يا به ضرورت بحث از مقاومت و فداكاري زندانيان 
ياد ميشود حتي المقدور سعي ميشود كه هويت سياسي  "غير خودي"

از يك گروه سياسي  زندانيان مذكور مطرح نشود چرا كه صالح نيست
رقيب يا مخالف نكته مثبتي نقل شود و در عين حال تصور ميشود با حذف 

هاي بي  "تن"هويت سياسي شهداي خلق ميتوان براحتي آنان را، همچون 
سياهي لشكر سناريو خود كرد... اين تحريف و بي پرنسيبي وقتي  "سر"

از هر چيز بر قبل  67بيشتر برجسته ميشود كه بدانيم كشتار تابستان 
زندانيان انجام گرفت... همين جا اين توضيح را  "هويت سياسي"اساس 

الزم مي بينم كه در رابطه با اين انتقاد روي صحبت من مطلقĤ معدود 
  خاطرات جعلي و هاليوودي از زندان نميباشد.

البته وقتي به داخل كشور نظر ميكنيم و خيل عظيم خانواده هاي شهدا و  
اسي و روابط و مناسبات آنان را در زير تيغ جالدان مالحظه زندانيان سي

ميكنيم حال و هواي ديگري حس ميشود. مادر مجاهد خلقي كه غروب هر 
پنج شنبه به بهشت زهرا براي ديدار مزار عزيزانش ميشتابد هميشه به 
اندازه كافي شاخه گل همراه دارد كه بر سنگ قبرديگر شهداي خلق و 

دختر و پسرشهيدش در همان حوالي نثار كند... گلزار  همبندان غيرمجاهد
خاوران فارغ از همه تفاوتها خطي و سياسي، ميعادگاه همه پدران و 

جاودانه شدند.  67مادراني است كه دختران و پسران عزيزشان در قتل عام 
دستگيري هاي متناوب رژيم هم بخوبي نشان ميدهد كه چه كينه سختي 

ها دارد... خانواده يك شهيد فدايي خلق سالهاست  نسبت به اين خانواده 
كه در كمك و ياري رساني به خانواده دو شهيد مجاهد خلق دريغ 
-نميكند... جاي تĤسف است  كه در خارج از كشور برخي سايتهاي سياسي

خبري كه اعتبار زنداني سياسي را هم يدك ميكشند حتي از درج اخبار 
ن مجاهد خلق كه قصد ديدار فرزندانشان دستگيري افراد خانواده و مادرا

  در پايگاه اشرف را  داشتند خوداري ميكنند...
با همه اين احوال و عليرغم اين مسائل و موارد فرعي و حاشيه اي، سير 
تحوالت پر شتاب و واقعيات سر سخت بيرون از ذهن ما، اساسĤ ترديدي 

رايط فعلي همانا باقي نگذاشته كه دشمن اول و آخر خلق ما در دوران و ش
افعي هاي عمامه بسر حاكم هستند و ما، همه ما، با هر اختالف نظري و هر 
هويت سياسي متفاوتي كه داريم، ناگزير و ناگريز در يك نقطه آرماني بهم 
پيوند ميخوريم و آن چيزي نيست جز فرياد مردم ايران براي سه نسل 

   آزادي، آزادي، آزادي!پياپي: 
mina.entezari@yahoo.com  

entezari.blogspot.com-http://www.mina  
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  محمود خليلي زنداني سياسي 

 )67اسفند  4تا  1360آبان  4(

 
ه نباشيد به شما ضمن درود به خوانندگان نشريه آرش و سالم وخست

  عزيزان كه براي انتشار اين نشريه زحمت مي كشيد. 
من سعي مي كنم به سئواالت شما يك به يك پاسخ دهم و از حاشيه 

 رفتن پرهيز كنم.
  گيِ خاصي برخوردار است؟ از ويژه 67آيا كشتار تابستان  -س
  
هر قتل و جنايتي و كشتار جمعي و غير جمعي در نظام سرمايه  "مسلما*

بايد در  "داري جمهوري اسالمي ويژه گي هاي خاص خود را دارد و الزاما
قالب و چهار چوب زمان و مكان وقوع جنايت آن را بررسي كرد. از نظر من 

  با ديگر جنايات رژيم در: 67ويژه گي و تمايز كشتار سال 
  مدت زمان كشتارها.  -الف 
  سراسري بودن .  - ب  
  آن در سراسر زندان هاي ايران است . هم زمان بودن  "تقريبا  - پ  

سبك عمل رژيم بر اساس پاكسازي زندان  واقع شده بود و در اصل قرار 
بود صورت مسئله  كه همان وجود انبوهي از زندانيان سياسي در 
سراسرايران بود را در سريع ترين زمان ممكن پا ك نمايند، كه از نظر من 

معه و شرايط بين المللي به خواسته در آن مقطع رژيم بنا بر جو موجود جا
  خود رسيد.

ولي بر خالف تصوراتش زندان ها باز هم پر شد و اين كشاكش تداوم پيدا  
 60كرد تا به امروز كه دوباره شاهد انباشته شدن زندان ها به سبك سال 

 هستيم.
هاي پيش از آن در  هاي سال با اعدام 67تفاوت كشتار تابستان  -س

  كجاست؟
  
ساني اعدام شدند كه دوران بازجوئي و به اصطالح دادگاه (بي ك -1 *

% آنها دوران محكوميت خود را 90 "دادگاه) خود را گذرانده بودند و تقريبا
سپري مي كردند و تعداد زيادي هم دوران محكوميتشان به پايان رسيده 
ان بود و بخاطر قبول نكردن شرايط زندان (مصاحبه، انزجارنامه و....) در زند

  ملي كشي مي كردند  .
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دسته دسته مخالفين واقعي نظام به جوخه  62تا 60اگر در سال هاي  - 2
ها ي مرگ  سپرده مي شدند، اينبار در كنار مخالفين واقعي رژيم، كساني 
به جوخه ها سپرده شدند كه چيزي از عبوديت و بندگي كم نگذاشته 

 60اني كه در سال بودند ، و در دوران طالئي خوش رقصي خود حتي زم
نفر از اعدامي  14تعدادي از آنها اعدام شده بودند( تا دوم دي ماه ليست 

ارائه دادند كه در 19صفحه  141هاي  خود را در نشريه اكثريت  شماره 
اين ليست اسامي: يعقوب يزداني، علي اكبر حيدري، حميد رضا پريدار، 

ي شود كه اين جماعت با فرزين شريفي، مهر انگيز مسعودي و...... ديده م
تمام  وجود تالش مي كردند تا رنگ خون اين جماعت را از سرخي خون 
هزاران مبارز و آزادي خواه مجزا سازند) نه تنها ذره اي از نگرششان نسبت 
به رهبران قدرت طلب و خون ريز رژيم سرمايه كم نشده بود، بلكه بيش تر 

اين عده كه قرباني  67ر سال و بيش تر در منجالب سرمايه فرو رفتند. د
  واقعي توهماتشان  شده بودند نيز اعدام شدند.  

  شود؟ اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي -س
 
اين اختالف نظر مربوط به سال هاي قبل از سركوب هم چنين بعد از  *

سركوب است و به ديدگاه هاي مختلف نسبت به حاكميت بر مي گردد.  
تالش داشتند زندانيان سياسي را عده اي بازي خورده جائي كه عده اي 

  جلوه دهند و حتي اعدام اين افراد را براي بقا نظام الزم مي دانستند.
براي اينكه متهم به تشويش اذهان عمومي نشوم شما را رجوع مي دهم  

اكثريت كه  خانم دانشگري در رابطه با  120نشريه شماره   7به صفحه  
  ن مي گويد:اعدام دختران چني

قبل از اينكه به مسئله اعدام تعدادي از دختران و پسران جوان توسط 
دادگاه هاي انقالب بپردازم الزم است اول به عوامل و شرايط بوجود آورنده 

از جنبه عاطفي و  "اين قبيل خشونت ها توجه كنيم و مسئله را نه صرفا
ضد انقالب سعي  كه اخالقي (كه به نوبه خود حائز اهميت است) آن چنان

  ن دارد بلكه از زاويه مصالح و منافع انقالب بررسي كنيمدر عمده كردن آ
در رابطه با اعدام شدگان در  21اكثريت صفحه  128يا در نشريه شماره  

  خوانيم: اوين مي
زماني كه هر روز ده ها تن از بهترين فرزندان اين خلق ستم ديده در «

در راه حفظ  انقالب جان خود را فدا  هاي جنگ ميهني و در پيكار جبهه
بازي خورده بيشتر مصيبت بار است كه  51رفتن زندگي  هدرمي كنند، 

آنها مي توانستند و وظيفه داشتن اين جان شيرين را نه به پاي شادكامي 
امپرياليسم كه به پاي تامين استقالل و سر افرازي خلق شان و ميهنشان و 

اوزگران ف يعني در راه همان آرماني كه در در پيكار عليه غارتگران و تج
  » سر داشتند فدا كنند

نمونه هاي فوق را گفتم و بايد اشاره كنم تا بعد از اعترافات و حضور سران 
حزب توده درزندان ما بايد با حاميان بي جيره و مواجب رژيم هم مقابله 

  مي كرديم.
م مقاومت و پس اختالف نظر ها ريشه در گذشته و تداوم آن در هنگا

مبارزه با رژيم در زندانها هميشه وجود داشته است. البته اگر به اسناد 
كنگره خود اكثريت هم مراجعه كنيد تعدادي از انها هم بر اين عقيده 

كشته شده هاي حزب توده و اكثريت قابل قياس با  "بودند كه اصال
  انسانهاي مبارز داخل زندان ها نبوده ونيستند.

بت به تمامي مطالب گفته شده باال و تفاصيل و تضاد ضمن تاكيد نس
نظري كه با اين جماعت وجود داشته و دارد من نوعي و امثال من اين 
جنايت رژيم، در رابطه با تمام زندانيان سياسي و افراد مختلف را  

محكوم كرده و اين عمل را مردود و ضد بشري مي دانيم ومن "شديدا
از جنايت رژيم چشم پوشي كنم .همانطور كه  دليلي براي ان نمي بينم كه

  آنها نه تنها چشم پوشي كردند بلكه  تائيد هم مي كردند.
البته اينجا نشان داده شد چاقو دسته خودش را هم مي برد همانطور كه 
شريعتمداري ها ، قطب زاده ها ، سيد مهدي هاشمي ها، منتظري ها و 

ماعت هم قرباني شدند و سعيد امامي ها و غيره قرباني شدند اين ج
  مدآحكايت آش نخورده و دهان سوخته برايشان بوجود 

پس دليلي وجود ندارد كه چشممان را روي حقايق ببنديم و تفاوت و 
  اختالف بين قربانيان رژيم و مخالفان رژيم را ناديده بگيريم .

آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور  -س
  شاهده مي شود؟هم م

 
نگاه كنيم كم وبيش اين  62تا  60بويژه از سال  60اگر به اوائل دهه  *

اختالفات با شدت و حدت خاص خود وجود داشت. چون كم وبيش 
خانواده ها با اين موصوع برخورد داشتند كه جداي از نيرو هاي سركوبگر، 

مسئله باعث  عده اي ديگر فرزندان انها را ضد انقالب مي دانستند و همين
شده بود كه كلني خانواده توده اي اكثريتي ها خرج خود را از بقيه خانواده 
ها جدا سازد . اما پس از دستگيري سران حزب توده و مصاحبه هاي 
تلويزيوني آنها يخ خانواده آنها هم تا حدودي آب شد و از آن زمان به بعد 

سالها ديوار عدم اعتماد سعي در نزديكي با ديگرخانواده ها داشتند ولي تا 
تالش ها براي از بين بردن  67بين خانواده ها برقرار بود بعد از كشتار سال 

اين ديوار بيشتر شد و بخاطر اينكه اين دو جريان(توده اي ، اكثريتي ها) 
  هماهنگ تر برخورد مي كردند. "ارتباط منسجم تري با هم داشتند غالبا

واده ها در داشتن عزيزاني در خاوران تا  اما به مرور زمان وجه مشترك خان
حدودي اين فاصله را كم تر كرد . ولي با اين حال هر ساله ما شاهد و ناظر 
هستيم كه در بر پائي مراسم سالگرد ها با تمام تالشي كه براي يك پارچه 
شدن وجود دارد باز هم تفاوت نظر و اختالفات به انحاي مختلف خودش را 

  نشان مي دهد.
و  67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان  -س
اي) از ابعاد  هاي زنجيره (موسوم به قتل 77هاي سياسي پائيز  قتل

  هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي كاهد؟ جنايت
  
به هيج وجه جنايت جنايت است از هر زمان و به هر روشي كه شروع  *

  شده باشد جنايت محسوب مي شود.
چگونه مي توانم فقط به اين دو واقعه اشاره كنم بدون اينكه به قتل من 

عام نوروز خون كردستان و جوخه هاي اعدام آن و يا كشتار كارگران 
شيالت انزلي و مردم قهرمان گنبد و خوزستان و سراسر ايران بپردازم ، 
چگونه مي توانم   به شبهاي شمارش تك تير اعدام شده گان تابستان و 

اشاره اي نداشته باشم ، چگونه مي شود اين دو واقعه را برجسته  60ز پائي
كرد و هزاران برجستگي سركوب و كشتار را در طي اين سي سال ناديده 

  انگاشت.
اين دو واقعه مهم و ويژه هستند ولي جزئي از كل مجموعه كشتار رژيم 

  سرمايه داري حاكم بر ايران هستند.
ابعاد جنايت عليه بشريت اشاره مي كنم هدفم ومن اگر در اينجا به تمامي 

نيست چرا كه  67نفي و ناديده گرفتن اين دو واقعه بويژه تابستان 
عزيزترين عزيزان و بهترين رفيقان دوران زندانم را در اين جنايت عليه 

  انسانها از دست داده ام.
 اما عده اي تالش دارند با تكيه بر اين دو رخداد نقش خود و يا حداقل

را ناديده بگيرند و هم  62تا  60تاثير آن را در تشديد سركوبهاي سالهاي 
چيزراتحت شعاع قرار داده و با كمرنگ نشان دادن كشتار هاي روزانه و 
اعدام هاي جمعي آن روزها مانع بر خورد و افشاء سياست ها و عمل كرد 

  هاي هم سوي خود با جمهوري اسالمي گردند.
بخش باال به دو نمونه كوچك آن اشاره نمودم همانطور كه حداقل در 

خوشبختانه اسناد براي نشان دادن دوران همسنگري آنان با جالدان اوين و 
سراسر ايران آنقدرفراوران است كه جائي براي حاشا و الپوشاني باقي 

  نگذاشته است.
البته در اينجا بايد ياد آوري كنم به زودي مجموعه اي كامل و مستند از 

مل كردها(اكثريت و رژيم جمهوري اسالمي ، اكثريت و سپاه اين ع
پاسداران، اكثريت و كردستان، اكثريت و...و...و) توسط گفتگو هاي زندان 

  براي ثبت در تاريخ منتشرخواهد شد. 

*  
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  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٥٩  103 ي آرش شماره

 سودابه اردوان،  زنداني سياسي
  )67اسفند  26تا  1360(شهريور 

   
هفت و نيز سركوب هاي دهه  سخن گفتن در باره كشتار تابستان  شصت و

شصت در زماني كه ما شاهد خيزش ها و اعتراض هاي ميليوني مردم بعد 
از انتخابات هستيم باز هم مشكل تر مي شود. دستگير شدگان تظاهرات ها 
و زندانيان سياسي هميشه براي رژيم جمهوري اسالمي حكم گروگان هاي 

از تاريخ پايه هاي رژيم بر اثر جنگي را داشته اند. هر بار و در هر برهه اي 
مبارزات مردم به لرزه افتاده جنايتكاران جمهوري اسالمي براي ضربه زدن 
به اعتراضات مردمي زندانيان سياسي را به دست جالدان خود سپرده اند با 
اميد به اينكه بقيه مردم را ترسانده و به كنج خانه هايشان باز گردانند. 

اريم موج دستگيري هاي وحشيانه و بي حد و سال شصت را همه به ياد د
مرز رژيم در تمام شهر ها و همچنين لجام گسيختگي آن و بي پروايي 
مزدوران به حدي بود  كه بقول الجوردي پاسداران اجازه داشتند دستگير 
شدگان را حتي در خيابان و پاي ديوار ها به رگبار ببندند. در آن زمان جو 

امعه تحميل كردند. هادي غفاري چماق دار رعب و وحشت بدي را به ج
معروف آن زمان در روزنامه ها در مقاله اي با تيتر آري من فاشيست هستم 
از اعمال غير انساني خويش دفاع بر مي خيزد. اعدام هاي صد نفره دويست 

همزمان من و |نفره سيصد نفره در روزنامه ها با بي پروايي به چاپ مي رسد
ن اوين بوديم با شمردن تير خالص ها هنگام شب تعداد سايرين كه در زندا

  اعدامي ها را قبل از چاپ آن در روزنامه هاي روز بعد حدس مي زديم.
دستگاه شكنجه و سركوب و تواب سازي رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي 
در طول يك دهه نتوانست نتيجه اي آنچنان مطلوب براي جمهوري 

ل شصت و هفت و در پايان جنگ ايران و اسالمي بسازد تا اينكه در سا
عراق و هنگام جام زهر نوشيدن خميني رژيم باز هم خود را در موقعيتي 
خطرناك حس كرد و نتيجه آن قتل عام هزاران زنداني سياسي بيگناه در 
سراسر كشور بود. اين زندانيان اساساً حكم اعدام حتا در دادگاههاي 

از آنها سال ها بود كه در زندان ملي فرمايشي رژيم را نداشتند بسياري 
كشي مي كردند و منتظر آزاديشان بودند. در اين كشت و كشتار ها رژيم 
حتا به زندانيان در بند هم بسنده نكرد و شمار بسياري از زندانياني را كه 
سال ها پيش آزاد شده بودند دوباره به دام انداخت و به قتل رساند. اين 

با مقاومت هايشان در طي سال ها شكنجه و آزار  زندانيان قدرت خود را
هاي مدام و حيواني رژيم به اثبات رسانده بودند و هر يك به نوبه خود 
باعث ترس مزدوران و عمال جمهوري اسالمي بودند.هر چه بود با زدن سرو 
هاي ايستاده آرزو هاي رژيم برآورده نشد چرا كه افكار كوتاه و عقل ناقص 

  نه ها را نكرده بود.قاتالن فكر جوا
رژيم هر بار و در هر اعتراض و خيزش هاي مردمي نجات خود را در كشتار 
هاي شنيع مردمان آزايخواه و انسان هاي بيگناه جستجو مي كند. هزاران 
نفر در حوادث اخير دستگير شده اند. اكنون بزرگترين سوال و دلشوره 

برنامه شومي را براي بقاي  اجتماعي جامعه ايران اين است اين بار رژيم چه
  خود در سر دارد؟

مردم با اعتراض هاي ميليوني خود سيلي محكمي را به گوش سركردگان  
جمهور ي اسالمي نواخته اند اما اين جرثومه فساد و انسان كش را از پاي 
درنياورده اند هر لحظه تا پايان مرگش بايد منتظر جنايت هاي بيشتر كه 

دن هاي مزبوحانه اش است بايد بود. سوال ديگر اين نشاني از دست و پا ز
است: چه بايد كرد؟ قلم ها بكار افتاده و رهنمودها آغاز شده است ما كه 
تجربه سي سال جنايت هاي جمهوري اسالمي را داريم چطور بايد به 
مقابله با آن بر خيزيم؟ هر انسان آزاديخواهي كه كشته مي شود چه در 

مانند تكه اي از بدن ملت ايران است كه كنده مي  خيابان و چه درزندان
شود مردم به جان آمده از ظلم و بيداد رژيم در پيماني نانوشته دست اتحاد 
كه آرزوي ديرينه ملت بود به يكديكر داده اند و به مبارزه بر خواسته اند. 
اگر جواب اين سواالت را در ابعاد اجتماعي آن نمي يابيم بهتر است هميشه 

  خود بپرسيم من چه مي توانم بكنم؟از 

رژيم جمهوري اسالمي نيز مانند ديگر رژيم هاي فاشيست و ديكتاتور 
محكوم به فناست. دامنه جنايت ها و خيانت ها سال هاست كه از حد و 
مرز انساني خود گذشته است. ديگر هر تك تك مردم ايران تلخي خفقان و 

ري اسالمي راهي جز تسليم ظلم و سركوب را حس كرده اند. سران جمهو
خود به مردم ايران ندارند ادامه سركوب بيشتر انگيزه مبارزاتي مردم را 
قوي تر مي سازد و ايجاد كوچكترين فضاي آزاد تعداد بيشتري را به عرصه 
مبارزات بر حق مردم مي كشاند. اين همان گرداب مرگي است كه 

امگي و كشتار بهترين جمهوري اسالمي در نتيجه سال ها سركوب و خود ك
  فرزندان اين خلق براي خود فراهم آورده است.

*  
  

      

  به ياد ...

  فريبا صالح زاده، زنداني سياسي

 )1367تا  1361( 

در ايران    67فاجعه قتل عام هزاران زندانيان سياسي  در تابستان 
 دويژگيهائي  دارد كه آ ن را ازاعدامهاي سالهاي پيش از آن  متمايز ميكن

قبل از هرچيز اشاره به اين نكته ضروري است كه (همانطور كه بارها در 
سخنرانيها و مقاله هاي مختلف  بدرستي تاكيد شده است) كشتارجمعي 

بطور هدفمند و  با برنامه ريزي قبلي رژيم صورت گرفت.  بياد  67تابستان 
ميكنم  از يكي از زندانيان شنيدم كه مرتضوي ( فكر 66سال ر دارم روزي د

در آنزمان رئيس زندان اوين بود) درسخنراني اش در حسينيه  گفته بود 
و تهديد هاي مشابه.   پس از شكست  "زندانها را جارو خواهيم كرد"

سازمان ملل مبني برصلح و آتش بس، در  598درجنگ و پذيرش قطعنامه 
شرايط بحران فزاينده سياسي و اقتصادي و نيز اعتراضات اجتماعي  كه 
بويژه درطول هشت سال جنگ ايران و عراق تشديد شده بود، آزاد كردن و 
حضور هزاران زنداني مبارز آگاه و با تجربه سياسي در جامعه و ميان مردم 

كه در مقياس وسيعي  توهمشان  نسبت به  رژيم ديكتاتوري و  - معترض
تي ابراي بقا و منافع طبق –سرمايه داري جمهوري اسالمي زدوده شده بود 

 پلتيكي رژيم خطرناك بود. گرچه،ژئو ، سياسي و ايدئولوژيكي و حتي
زحمتكش،  فعالين كمونيست و سازمانهاي چپ،  سركوب كارگران و اقشار
دانشجوئي و زنان و  ري و دهقاني،شوراهاي كارگ پيشرو و  مذهبي مخالف

حقوق دمكراتيك ساير اقشار اجتماعي و اقليتهاي قومي و مذهبي از همان 
  در دستور كار قرار گرفته بود.  57انقالب  دوب

هاي گسترده  با دستگيريها و اعدام 60اين سركوب و خشونت در دهه 
،  به  بهانه  67مخالفين و مبارزين سياسي  ادامه يافت و در تابستان 

سازمان مجاهدين خلق،  با كشتار جمعي هزاران  "فروغ جاويدان"عمليات 
يران  به اوج خود رسيد.  تغييرات مشابه و زنداني سياسي  در سراسر ا

ناگهاني  در كليه زندانها در طي دوماه مرداد وشهريور با بيخبري كامل از 
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دنياي بيرون و قطع هرگونه وسيله ارتباطي همراه بود:  منع مالقات با 
خانواده، عدم دسترسي به روزنامه،  متوقف كردن پخش راديو وبردن 

اقها. زندانياني كه دوران محكوميت خود را تلويزيون از بندها و ات
ميگذراندند يا  حكمشان تمام شده بود و ميبايست آزاد ميشدند بسرعت در 
بيدادگاههاي دربسته چند دقيقه اي و با تفتيش عقايد و سواالت از پيش 

 "كميسيون مرگ"طرح شده توسط  ماموران امنيتي و اطالعاتي موسوم به 
  نان به جوخه هاي اعدام سپرده شدند. محاكمه وشمار زيادي ازآ

اكثريت و حزب  اين قتل عام شامل تعدادي از هواداران و اعضاي سازمان
و ضعف رهبري و  توده نيز شده بود. دو سازمان و حزبي كه در خال

سازماندهي انقالبي طبقه كارگر،  در كنار ديگر احزاب سياسي سازشكار 
آزادي با  دفاع از بورژوازي ملي و  ليبرال مثل جبهه ملي و نهضت -بورژوا

مظهر آن رژيم  خميني  و پاسداران  و رئيس جمهورها  و نخست وزيرهاي  
{ضد}انقالبي سبز و نارنجي  و حاميان سرمايه دار و امپرياليست شان در 

و  , به انحراف كشاندن انقالب پشت صحنه ديروز و امروز سهم موثري در
، شوراها و  نيروهاي انقالبي وپيشرو و  سركوب جنبش كارگري و اجتماعي

آزاديها و خواسته هاي دمكراتيك كارگران و مردم زحمتكش داشتند.  
مجموعه نيروهائي كه با جانبازي بيدريغ واعتصابات پيگير و نيرومند شان 
براي هميشه به تاريخ ديكتاتوريهاي سلطنتي  پايان داده و  به دخالت هاي 

 ليست نه گفتند.رياقدرتهاي خارجي و امپ
فكر ميكنم با توجه به  فاكتورهاي فوق بتوان به اين نتيجه رسيد كه تفاوت  

با اعدامهاي سالهاي پيش از آن دركجاست.   اين  به  67كشتار تابستان 
كمتر  60هيچ وجه به اين معني نيست كه تعداد اعدامها در سالهاي اوليه 

دهها هزار زنداني سياسي قتل در سراسر ايران   60-64بوده اند،  در سال 
عام شدند و يا زير شكنجه جان باختند.  اين فجايع و جنايت عليه بشريت  
در سطح گسترده اي بطور مكرر در زندانهاي رژيم تداوم داشته اند و تماما 

در جهت  -دركنار همه سركوبها و بيعدالتي ها و تبعيض ها در جامعه –
تثبيت كامل قدرت مطلقه فقيه با كليه پيشبرد اهداف سركوبگرانه و براي 

سياسي بورژوازي - دستك و ديوانهاي اداريش و حفظ منافع اقتصادي
  67خودي و غير خودي بوده و هست. با اينكه معتقدم كه   كشتارجمعي 

(خاصا سراسري بودن و وسعت آن درزمان بسياركوتاه و دريك  فوق  بداليل
دارد  ولي اين مسئله در  ويژگي خاصي  مقطع و فضاي سياسي مشخص)

ماهيت اصل قضيه كه همانا سركوب و قتل عام مداوم مخالفين سياسي 
   حتي در خارج از كشور بوده است هيچ تغييري نميدهد.   

كشتار هاي دهه  -بهر عنواني كه اين يادمان هاي هرساله برگزار ميشوند 
  - سركوب و...،  سه دهه كشتار و 67وتابستان  60ويا كشتارهاي سال   ،60

متن بيانيه ها (بخصوص اگر مخاطب غير  مهم اينست  كه در سخنرانيها و
ايراني هم حضور دارند) در ضمن اشاره به اين جنايتها در اين مقطع زماني 

و  77حتما  به  موارد ترور و قتلهاي ديگر منجمله قتلهاي زنجيره اي سال 
ور درطي سي سال و مخالفين سياسي در خارج از كش 500ترور بيش از 

همچنين سركوب، دستگيري،  شكنجه و اعدامها از همان آغاز انقالب و 
زندانهاي مخفي و علني،  خيابانها و منازل مردم و  ادامه آن تا امروز در

  شهروندان عادي معترض به حقوق پايمال شده شان اشاره شود.  
رحكومتهاي در اين ميان، (همانند دوران ديكتاتوري هاي سلطنتي و ديگ

مستبد دركشورهاي مختلف)  سكوت معني دار جامعه بين المللي و حقوق 
بشر و سازمان ملل،  و بويژه   قدرتهاي سرمايه داري  وامپرياليستي جهاني 
مدعيان دمكراسي و آزادي با رسانه هاي رسمي و غيررسمي شان يادمان 

رد كشتار نرود! در سيدني،  در سخنراني مراسم يادمان بيستمين سالگ
در سال گذشته به اين سكوتهاي حسابگرانه و معني دار  67جمعي تابستان 

اشاره شد منجمله به اينكه  پس از بيست سال سكوت سازمان عفو بين 
به مناسبت بيستمين  2008الملل در اولين بيانيه اش درماه آگوست 

مه خواستار محاك  67سالگرد كشتار زندانيان سياسي ايران در تابستان 
عوامل اين فاجعه انساني شده است.  گرچه در موارد مختلف بارها نقض 
مكرر حقوق پايه اي انساني در ايران بهمراه مداركي مستند  در سايت اين 

  سازمان بچاپ رسيده و ميرسد. 
   2009جوالى 

au.net.bigpond@٧fsaleh  
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  داقي زنداني سياسيايرج مص

  )1370تا  1360سال (

  

  گي خاصي برخوردار است؟ از ويژه 67آيا كشتار تابستان  -س
    

منحصر به فردي است   گي داراي ويژه 67كشتار تابستان بلي،  مصداقي:
پاشنه   گي اين ويژه  شود و اتفاقاً كه در ديگر كشتارهاي رژيم مشاهده نمي

مل رژيم از نزديك شدن به آن پرهيز آشيل آن هم هست. براي همين عوا
سال گذشته جنايات  30شود گفت رژيم در  در يك جمله ميكنند.  مي

ترين  ترين و قابل پيگيري برجسته 67زيادي را مرتكب شده است اما كشتار 
  گي اين كتشار به شرح زير است:  جنايت اين رژيم است. ويژه

  
  استرژيم مسئوليت آن را بطور رسمي نپذيرفته  -1
  از ذكر داليل كشتار زندانيان طفره رفته است -2
  محل دفن غالب اعدام شدگان مشخص نيست -3
هاي پيش از آن در  هاي سال با اعدام 67تفاوت كشتار تابستان  -س

  كجاست؟
  

اين  هاي پيش از آن با اعدام 67 كشتار تابستان تفاوتمهمترين  مصداقي:
هاي رژيم و با توجه به قوانين   دگاهاست كه زندانيان حكم دار را كه در دا
بودند، بدون آن كه جرم جديدي   خود رژيم به تحمل حبس محكوم شده

  اعدام كردند.  ده باشندمرتكب ش
بخشي از اين زندانيان حتا دوران محكوميت خود را نيز سپري كرده و به 

ها قبل بايستي  يعني زندانياني را كه سالبودند. » كش ملي«قول معروف 
  كردند، اعدام كردند.  زاد ميآ

  
عنوان  67هاي تشكيل شده از سوي خميني در جريان كشتار  هيئت -
شدند غالباً  ها برده مي ندارند و زندانياني كه نزد اين هيئت »دادگاه«

ها نداشتند. يعني سرنوشت  ي پرسش و پاسخ اطالعي از ماهيت آن و نتيجه
بنابر اين به زد.  رژيم نيز رقم نميو ضوابط معمول » دادگاه«زنداني را حتا 

  تشكيل نشده است. » دادگاهي«تعبير خود رژيم نيز 
ها كيفرخواست و يا موارد اتهامي عليه زنداني مطرح  در اين هيئت -

شد و تنها از اعتقادات ايدئولوژيكي وي و يا آمادگي براي محكوميت  نمي
ي رژيم سؤال جريان سياسي خود و بعضاً همكاري با دستگاه اطالعات

  كردند.    مي
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هاي سالهاي پيش از آن تا حدودي بر  با اعدام 67كشتار  ديگر تفاوت -
هاي  گردد به وابستگي سياسي و تشكيالتي اعدام شدگان. در اعدام مي
به  60ي  هاي اوليه دهه و به ويژه در سال 67هاي پيش از كشتار  سال

(جدا از وابستگان نظامي  هاي اكثريت و حزب توده ندرت وابستگان سازمان
اي كه با رژيم داشتند اعدام  حزب توده) به خاطر سياست همكاري

در ميان زندانيان كمونيست بيشترين زندانيان  67شدند. در كشتار  مي
  اعدام شده به اين دو جريان تعلق دارند. 

ي  ، زنان كمونيست هم در زمره67در كشتارهاي پيش از سال  -
از  67، اما به خاطر رنگ و بوي ايدئولوژيك كشتار شدگان بودند اعدام

  شود.  كشتار زنان مرتده كه به لحاظ شرعي نهي شده است، خودداري مي
  شود؟ اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي -س
  

ويژه است اختالف نظري وجود  67در اين كه كشتار تابستان  مصداقي:
موضوع كه الينحل مانده   زمينهگردد به پس  ها بر مي ندارد. اختالف نظر

  است. 
دو جريان اصلي چپ ايران، يعني سازمان اكثريت و حزب توده، به ويژه 

به همكاري با رژيم دست زده و خواهان سركوب  60پس از خرداد 
رحمانه نيروهاي چپ و مجاهدين شدند. حتا براي دستگيري و كشته  بي

هار خوشحالي كردند و در ها به خميني و رژيم تبريك گفته و اظ شدن آن
ها اسلحه به دست  مواردي بنا به اطالعيه رسمي خودشان براي مبارزه با آن

ها از هوادارانشان خواستند كه به خاطر  گرفتند. كانديداهاي مجلس آن
هاي لجام گسيخته جوانان و نوجوانان احساساتشان برانگيخته نشود و  اعدام

  ظر داشته باشند. را در ن» انقالب«منافع كلي رژيم و 
رهبران اين دو جريان بطور غيراصولي و غيرشرافتمندانه همچنان تالش 

انقالبي را الپوشاني كرده و از پذيرش  كنند اين سياست غيرانساني و ضد مي
اي كه با  مسئوليت فرار كنند. آنها امروز هم به خاطر همراهي و همدلي

داده بودند، متأسف از خود نشان  60هاي اوليه دهه  كشتارهاي سال
درست ترين ها  در مقايسه با ديگر گروهنيستند و سياست خودشان را 

كنند حرفي از آن  كنند و همچنين زيركانه تالش مي سياست معرفي مي
ها نه به خاطر    كشتارها نزده و يا از برجسته كردن آن بپرهيزند. اين گروه

هاي  ياست خود در سالبلكه براي الپوشاني س 67گي كشتار  اهميت و ويژه
ي خود  هاي خائنانه و گرد فراموشي ريختن روي سياست 60اوليه دهه 

ي قربانيان آن بودند، تأكيد  كه خود در زمره 67روي كشتار تابستان 
  كنند.  مي

از آن طرف بخشي از مخالفان اكثريت و حزب توده در موضعي 
و موازي با آن،  67كنند كه در كنار كشتار تابستان  العملي تالش مي عكس

را كه تعدادش به مراتب بيشتر  60ي  هاي اوليه دهه كشتارهاي وسيع سال
  بود برجسته كنند.  67از كشتار 

وابسته به  67عام شدگان كمونيست كشتار  نزديك به دو سوم قتل
هاي اكثريت و حزب توده بودند، چرا كه ساختار تشكيالتي اين دو  سازمان
لي دست نخورده باقي مانده بود. مخالفان حزب در كشتارهاي قبجريان 

خواهند   توده و اكثريت از آن جايي كه به اين مسئله واقف هستند مي
كشتارهاي ديگر رژيم را برجسته كنند چرا كه در آن كشتارها نيروهاي 

ها در صف مقدم كشتار بودند. از نظر من اين سياست هم غلط است. بنا  آن
كاست بلكه بايستي آن را در  67تي از تيزي كشتار به داليل گوناگون نبايس

كانون حمالتمان به رژيم قرار دهيم و همه نيروها را حول محور آن به 
 67منظور دادخواهي نسبت به جنايات رژيم متحد كنيم. پيگيري كشتار 

تواند در بين نيروهاي اپوزيسيون همكاري و همدلي ايجاد كند  حتا مي
شود پرداخت.  به اختالفاتمان در جاي ديگري مي نبايد از آن غافل شد.

همكاري  67را نبايد محل مجادله كرد. با بزرگ داشتن كشتار  67كشتار 
شود. همكاري اين دو جريان با  حزب توده و اكثريت فراموش نمي

جنايتكاران در ذهن و دل نيروهاي سياسي مترقي و روشنفكران حك شده 
  است. 
هاي اعدام شدگان در داخل كشور  خانواده  ينآيا چنين اختالفي در ب -س

  شود؟  هم مشاهده مي
  

هاي اعدام شدگان در  قطعاً چنين اختالف نظري در بين خانواده مصداقي:
هاي سياسي  ها داراي ديدگاه شود. چرا كه آن داخل كشور مشاهده نمي

ها از دست دادن فرزندانشان و موضوع دادخواهي مهم  نيستند. براي آن
كرد كه  جايي كه به خاطر دارم براي مادران فرقي نمي تا آناست. 

ها به  . دوري و نزديكي خانواده67اعدام شده و يا  60فرزندشان در سال 
  د. وش يكديگر نيز از اين جا ناشي نمي

و  67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان  -س
اي) از ابعاد  زنجيره هاي (موسوم به قتل 77هاي سياسي پاييز  قتل

  كاهد؟  هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي جنايت
  

الزم و ضروري  67به نظر من برجسته شدن كشتار تابستان  مصداقي:
هاي  براي محكوميت رژيم است. از ابعاد جنايتمؤثر است. اين يك تاكتيك 

را  كاهد. بلكه جنايات قبل و بعد از آن قبلي و بعدي جمهوري اسالمي نمي
و ماهيت پليد رژيم را بهتر نشان  دهد نيز در كانون توجهات قرار مي

المللي و  نبود، موضوع دادخواهي در سطح بين 67اتفاقاً اگر كشتار  دهد. مي
  ملي، مادامي كه رژيم بر سر كار است سخت تر و  پيچيده تر بود. 

مه به متفاوت است، در ادا 67با كشتار  77هاي سياسي پاييز  موضوع قتل
 67آن خواهم پرداخت. اهميت آن نيز به  هيچ وجه قابل قياس با كشتار 

  نيست. 
المللي، براي در تنگنا  براي دادخواهي، براي محكوميت رژيم در سطح بين

بطور ويژه  67گذاشتن رژيم در داخل و خارج از كشور بايستي روي كشتار 
در  60ي  وليه دهههاي ا تأكيد كرد. براي خونخواهي عزيزاني كه در سال

هاي تير به خاك  هاي رژيم، مثله شدند، آناني كه در ميدان گاه شكنجه
تأكيد شود. اين  67افتادند و يا بر باالي دار رفتند الزم است روي كشتار 

گي و يا امتياز خاصي  از ويژه 67عام شدگان  ي آن نيست كه قتل به منزله
يشتري داشتند. خير. همه چيز برخوردار بودند و يا مظلوميت و يا ارزش ب

گردد به تالش ما در مطرح كردن دادخواهي و محكوم كردن دولتي  بر مي
  شده است. » جنايت عليه بشريت«كه مرتكب 

ندارد، آنان با هزار  67توجه داشته باشيد رژيم هيچ توجيهي براي كشتار 
ع ، موضو60هاي اوليه دهه  دروغ و نيرنگ در ارتباط با كشتارهاي سال

ي كافي، عدم تثبت نظام، جنگ  هاي اوليه انقالب، عدم تجربه سال
هاي سياسي با نظام، درگير بودن در يك جنگ خارجي و ... را مطرح  گروه
چنين توجيهاتي را ندارند. دستشان خالي  67كنند. اما براي كشتار  مي

 هاي خودشان به كيفر كمتر از اعدام محكوم شده است. زندانيان در دادگاه
بردند. جنگ پايان يافته بود. دهسال از  ها در زندان به سر مي بودند. سال

  گذشت.  استقرار نظام مي
توان به  هاي صالحه تشكيل شد مي اگر ما پيروز شديم و دادگاه  مطمئناً
جا  ي جنايات رژيم از روز تأسيس تا روز سرنگوني رسيدگي كرد. آن همه

و يا هيچ يك از جنايات رژيم  67لزومي ندارد به ويژه كردن كشتار 
و يا  67بپردازيم. به هنگام تاريخ نويسي نيز لزومي به ويژه كردن كشتار 

ي جنايات آن  بايستي به همه جا مي هيچ يك از كشتارهاي رژيم نيست. آن
م، تاريخ گونه كه اتفاق افتاده بپردازيم. اما امروز ما در حاكميت قرار نداري

خواهيم  مي ه مواظب باشيم چيزي از قلم نيفتد؛خواهيم بنويسم ك هم نمي
هاي زيادي را هم پيش رو داريم.  دادخواهي را پيش ببريم. موانع و سختي

بايستي راه در رو رژيم را ببنديم.  كنيم. مي برخالف جريان آب هم شنا مي
را  67ي مناسب براي محكوميت رژيم به خاطر كشتار  كافيست زمينه

شود، مهم نيست  ع جنايت عليه بشريت محسوب ميفراهم كنيم، اين موضو
هم » جنايت«براي محكوميت يك  ،ايد شما چند جنايت انجام داده

گويد. روي  الملل و اصول ابتدايي حقوق بشر مي كافيست. اين را حقوق بين
يك نقطه بايستي متمركز شد كه امكان فرار از آن كمتر باشد. داليل 

  محكمه پسند ما بيشتر باشد. 
وجود دارد. فرمان و دستخط  67اليل و شواهد كافي براي پيگيري كشتار د

اند.  خميني موجود است. اعضاي هيأت كشتار در تهران مشخص شده
ها نيز  تركيب اين هيأت بنا به فرمان خميني در ديگر شهرها و استان

مشخص است. مكاتبات صورت گرفته بين خميني، آيت اهللا منتظري ، 
و موسوي اردبيلي مسئول دستگاه قضايي رژيم موجود  67هيأت كشتار 
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اهللا منتظري به عنوان فرد  هاي كتبي، صوتي و تصويري آيت است. افشاگري
  دوم نظام وجود دارد. شاهدان زنده به اندازه كافي هستند. 

هم كار  67در كنار كشتار  77اي پاييز  هاي زنجيره اتفاقاً مطرح كردن قتل
ي  هاي اوليه دهه ح كردن كشتارهاي وسيع سالوقتي مطردرستي نيست. 

پسنديم به طريق اولي  را به لحاظ تاكتيكي نمي 67در كنار كشتار  60
هم به لحاظ تاكتيكي  67در كنار كشتار  77هاي پاييز  مطرح كردن قتل

  صحيح نيست.
نوك كوه يخي بود كه بيرون زد. وگرنه از سال  77اي پاييز  هاي زنجيره قتل
ي  و به ويژه زندانيان آزاد شدهاين سياست در ارتباط با هواداران  به بعد 68

مربوط به   مجاهدين بصورت سيستماتيك پيگيري شد. حتا در پرونده
مربوط به حذف » الغدير«ياد شده است. طرح   اي از آن هاي زنجيره قتل

هاي  فيزيكي زندانيان آزاد شده مجاهد بود. متأسفانه در موضوع قتل
شود. كمتر صحبتي از انفجار در  اشاره مي 77ي هم تنها به پاييز ا زنجيره

نويسندگان و روشنفكران به ويژه در  ،ها  كشيش قتلحرم امام رضا، 
  شود.  مي 70ي  هاي اوليه دهه سال

 67با كشتار تابستان 77اي پاييز  هاي زنجيره از اين كه بگذريم موضوع قتل
را  77هاي پاييز  قتل  ژيم مسئوليتبه لحاظ حقوقي كامالً متفاوت است. ر

» خودسر«تحت عنوان اي را  به عهده گرفته است. به زعم خودش عده
دستگير، محاكمه و به زندان محكوم كرده است؛ هرچند موضوع را تا حد 

ها خواسته كه چنانچه تقاضاي  يك قتل ساده پايين آورده و از خانواده
ها به نوعي پيگيري موضوع  ي اين قصاص دارند، آن را مطرح كنند. اما همه

دانيم كه دادرسي صورت نگرفت و تالش  رساند. هرچند همه ما مي را مي
ها پنهان بماند و جنايتي كه از  هاي مسئولين اصلي اين جنايت شد دست

  پرده بيرون افتاده بود جمع و جور شود. 
را  77اي پاييز  هاي زنجيره اي خودسر قتل مقامات رژيم مدعي هستند عده

ها از خود و  اند. آن مرتكب شدند كه دستگير و به سزاي اعمالشان رسيده
 67كنند. اما در كشتار  نظام به اين ترتيب مزورانه سلب مسئوليت مي

دستشان بسته است. جنايت با حكم صريح رهبر انقالب صورت گرفته 
 ه واند؛ قاتالن ترفيع مقام گرفت است؛ تمامي سران رژيم از آن دفاع كرده

  هاي قضايي را در دست دارند.  اهرم امروز

  
*  

  
  
  
  

 مهرداد نشاطي زنداني سياسي
  )67تا مهر  1362(مهر  

  
نشريه آرش سؤاالتي را در مورد كشتار زندانيان سياسي براي من ارسال 

  دهم. ها را در اين نوشتار پاسخ مي نموده كه آن
گويم كه تمامي  ميدر مورد كشتار زندانيان سياسي بسيار نوشته شده و ن

اند،  ابعاد آن بيان شده، ولي تقريباً تمام كساني كه آن دوران را تجربه كرده
  اند. ه و دستي به نوشتن دارند، ابعاد مختلف آن را بيان نمود

به عنوان يك شاهد و يا بهتر بگويم يكي ازبازماندگان كشتارزندانيان 
اي مختلفي تحليل ، مي توان اين جنايت را از زواي67سياسي درسال 

كرد،ولي توضيح و توجيح داليل اين واقعه فقط توسط عاملين و امرين اين 
جنايت ممكن است و اميدوارم كه شاهد اين دوران باشيم و ابغاد و زواياي 

  اين جنايت بر همگان روشن شود. 
   

مده در مورد  اين كشتار همانطور كه خود ما با نگاهي به اطالعات بدست آ
هاي اوين و گوهردشت شاهد آن بوديم  مشخص است كه تمامي  در زندان

هاي رژيم درطي  شدگان زندانيان سياسي  بودند كه در دادگاه اعدام
بعد از گذراندن دوران بازجويي و شكنجه، مجرم شناخته شده  60هاي  سال

و به زندان محكوم شده بودند. تمام اين اعدام شدگان دوران محكوميت 
شان تمام شده بود. اين  ندند و تعدادي حتا حكم محكوميتگذرا خود را مي

معروف بودند، به خاطر عدم پذيرش شروط  "كش ملي"ها كه به  زنداني
  زندانبان براي آزادي، هنوز آزاد نشده بودند.

زندانياني كه در آن دوران بدست دژخيمان جمهوري اسالمي به اعدام 
ي مرگ نداشتند و در طي محكوم شدند كمترين اطالعي از قصد هيئت ها

سئوال جوابي كه چند دقيقه بيش طول نمي كشيد به مرگ محكوم شدند 
. اين سئواالت عبارت بودند از نوع اتهام و اينكه هنوز سازمانت را قبول 

  داري يا نه و مسلماني يا نه و نماز مي خواني يا نه .
ا با آن مواجه اين سئواالتي بود كه زندانيان در طول دوران محكوميت بار ه
  شده بودند و از سئواالت روتين  زندانبانان بود.همين و همين 

در آن دوران ما در قرنطينه كامل بوديم و هيچ گونه اطالعي از خارج از 
زندان و اينكه چه مي گذرد نداشتيم .مالقات ها قطع شده بود تماي 

ري هم قطع امكانات اعم از تلويزيون و روزنامه قطع شده بود و حتي هواخو
شده بود .تمامي اطالعات ما عبارت بود از تماسي كه از طريق مورس 
باديگر بند ها بر قرار مي شد و از آنجائي كه در ديگر بند ها نيز شرايط 

  مانند بند ما بود ،اطالعات محدودي رد و بدل مي شد.
در اين دوران به خاطر كم بود اطالعات تحليل ما از شرايط نيز مطابق با 

طالعات مان بود و شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد در آن دوران ما ا
  چگونه فكر مي كرديم.
و پايان  596ها كه مصادف بود با پذيرش قطعنامه  بعد از قطع مالقات

جنگ، مي دانستيم كه شرايط ما هم تغيير خواه نمود . منتظر يورش به 
تر از آن چيزي كه هست، دانستيم كه شرايط زندان بد ها بوديم و مي زندان

هاي ديگر و به خصوص زندان  خواهد شد. ما بر حسب تجارب از زندان
پرداختيم. ارزيابي كرده بوديم  دوران رژيم سابق، به ارزيابي احتماالت مي

(دوران الجوردي و داوود رحماني) بازخواهيم  62تا  60هاي  به شرايط سال
ي منتقل خواهيم شد و تحت گشت و براي سركوب ما به سلول هاي انفراد

شكنجه و ضرب و شتم قرار خواهيم گرفت . اما هيچ وقت تصور 
هاي  اي حرف بزنند، ما را كه از اعدام كرديم، بيايند و بي آن كه كلمه نمي
جسته بوديم و دوران محكوميتي را كه خودشان  62تا  60هاي  سال

دون دليل به دست برايمان بريده بودند را مي گذرانديم ،بدون سئوال و ب
  هيئت مرگ بسپارند و اعدام كنند. 

هاي آن  ها هستند كساني كه ارزيابي و تحليل البته بعد از گذشت سال
دانند. اما فقط بگويم هر كس ديگري هم اگردر آن  زمان ما را اشتباه مي

توانست تصور چنين جنايتي را به ذهن خود راه  روزها به جاي ما بود، نمي
  دهد.

ها و به ويژه  يت جمهوري اسالمي حتا با جنايات رژيم شاه در زنداناين جنا
نفر در اوين متمايز است؛ چرا كه ساواك اين افراد را  9و اعدام  54در سال 

چين و اعدام كرد و در اذهان عمومي آنرا  شان دست طبق گزارشات و سوابق
نبود.  قصد فرار از زندان جا زد. ولي در زندان جمهوري اسالمي اين هم

توان تا حدي  رفتند، مي البته در گزينش افرادي كه بايد اول به دادگاه مي
گزينش را ديد، اما پس از آن در مقابل دادگاه، فقط چند سؤال و بعد 

  گرفتند كشته شوي يا زنده بماني. جنايتكاران رژيم تصميم مي
بندي كنم، چنين است: كشتار زندانيان  اگر بخواهم اين بخش را جمع

ها، حكم اعدام  يك جنايت بشري بود. در اين دادگاه 67سياسي در سال 
زندانياني صادر شد كه هيچ گونه جرمي را از لحاظ حقوقي حتا قوانين خود 

  رژيم مرتكب نشده بودند و همگي اسير اين حكومت ضد انساني بودند.
 و كساني را "محارب"توانست ادعا كند كه  هاي پيش، رژيم مي اگر در سال

 67كند، در سال  اند، محاكمه و اعدام مي كه به قيام عليه نظام برخاسته
  حتا اين توجيه نيز وجود ندارد. 

سال رژيم جمهوري اسالمي و افرادي كه خود  20هنوز هم بعد از گذشت 
رژيم قلمداد  "اپوزيسيون"و  "طلب اصالح"و  "منتقد"را امروزه به نام 

هايي كه در آن  كارانه ندارند. چه آن ايتكنند، پاسخي براي اين عمل جن مي
هاي دولتي در خدمت رژيم بودند و سكوت كردند، و چه  زمان در پست

هايي كه نبودند، و باز هم سكوت كردند. سكوتي كه هنوز هم همدستانه  آن
دهند. و اكنون به دنبال اين سكوت و براي استمرار  با رژيم به آن ادامه مي
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جمعي خاوران را نابود كنند و باز هم  گورهاي دستهكوشد حتا  آن، رژيم مي
  كنند. با سكوت به آن برخورد مي "طلبان اصالح"اين به اصطالح 

را از  "جنايت"اگر اين جنايت را يك جنايت ضد بشري قلمداد نكنيم، 
  ايم. مفهوم خود تهي كرده

  
در مورد سؤال سوم و چهارم، من اختالف نظري رادر اين مورد بين 

ام. به همين  ها مشاهده نكرده ندگان اين كشتار و زندانيان يا خانوادهبازما
دليل پاسخي براي اين سؤاالت ندارم.اگر دراين رابطه مورد مشخصي وجود 

  داشته باشد به آن پاسخ خواهم داد.
هاي  همان طور كه شاهد هستيد در طول اين بيست سال، هر سال خانواده

هاي قبل از آن به مناسبت  ن اعدام شده سالو زندانيا 67بازماندگان كشتار 
شوند و ياد  شهريور در خاوران جمع مي 10سالگرد اين جانباخته گان در 

دارند. و اين خاري است در چشم جمهوري اسالمي. از  آنان را زنده نگاه مي
كوشد اين مراسم را بر هم زند  همين رو، هر سال هم جمهوري اسالمي مي

م كه قصد كرده، با تخريب خاوران، سند جنايت خود هاي اخير ه و در سال
  را نابود كند.

*  
 

  
 
 

 مهدي اصالني زنداني سياسي
                                                           )1367تا اسفند  1363(بهمن  

ي خون نبوده روايياولين يا آخرين جنايت فرمان 1367تابستان سال 
كم در مورد  هاي اين كشتار است و دست گيز ويژهچه ا است. اما آن

هاي ايدئولوژيك در دورانِ  ترين تصفيه بديل آن را به يكي از بي كشي چپ
 گونه برشمرد.                                      توان اين مدرن بدل كرده است را مي
حل  اي از قبل تدارك شده براي ، برنامه1367كشتار بزرگ تابستان سال 

ي  معضل زنداني سياسي بود. اين حكم و فرمانِ مذهبي و تباهي
ترين  چرخيد، به طور مستقيم از جانبِ بلند كارانه كه برمدار كينه مي جنايت

نامه در تاريخِ معاصرِ  مقامِ مذهبي در حكومت اسالمي صادر شد. اين نفرين
ه نمايش كشي را ب ي مخالف بديل درعرصه اي بي خونينِ ميهنمان حادثه

اي فيزيكي نام  تر تصفيه را بيش توان آن كه مي 67گذاشت. كشتار تابستان 
ترين حقوق دموكراتيك و  نهاد تا كشتار به مفهوم كالسيك آن، عليه بديهي

انساني و حق شهروندي از جانبِ كسي صادر شد كه همواره در طول 
فيزيكي  ي سو تصفيه  اش با شمشير به جنگ انديشه رفت. از ديگر حيات
ترين نيروي مخالف حاكميت يعني  ي بزرگ ي حمله را كه به بهانه  67سال 

هاي سراسر كشور كليد خورد،  مجاهدين به مرزهاي كشور در زندان
ي مخالف نيز به شمار آورد. اگر در  چنين كشتن فكر و انديشه توان هم مي

لفين توجيه حكومت در كشتار مخا 60-63هاي سياه  كشتار و جنايت سال

تر به سمت براندازانِ حكومت نشان گرفته  اندازي بود و انگشت اتهام بيش بر
ِ سياه  شده بود، در تابستانِ سياه، بخشِ بزرگي از حاميان حاكميت در سال

بند نجسي و  نيز سهم خود از مرگ دريافت كردند. به شخصه پاي 60
م يك جنايت تميزي در كشتار تابستان سياه نيستم چرا كه سخن از انجا

جا كه حرف از كنترل  گروهي و بشري در ميان است. منطق حكومت آن فرا
هاي  اي بعيد از منطقِ برخي نيرو مليوني در ميان است، فاصله 70اي  جامعه

ها و  فهمي اي از كج كمان فكري متفاوت دارد. پاره سياسي با رنگين
ع تام از حاكميت اختالفات ناگزير اما ريشه در همين واقعيات دارد. دفا

از جانب دو نيروي سياسي بزرگ  60- 61هاي  ارتجاع به ويژه در  سال
ها به كشتار آن دوران  (حزب توده و سازمان فداييان اكثريت) در برخي نگاه

تر نيروهاي  ي حكومتي در آن دوران بيش جا كه جنايات انجام شده و از آن
ه برخي با خودي و برانداز را در بر گرفته، منجر بدان شده است ك

خودي كردن فضاي جنايت سالِ شصت و دوران پس از آن به موضوع  غير
توجهي نشان دهند. هيچ جريان سياسي مالك  كم 67اصلي كشتار تابستان 

كشِ دسته  را پيش توان آن نيست و نمي 67و صاحبِ جنايت تابستان سال 
بشري  ضد گروهي و و جريانِ سياسي خاص كرد. آن جا يك جنايت فرا

خورده است. تابستان  هاي زخم ي وجدان حادث شده است و متوجه همه
يكمين  و و پيش از آن است. در بيست 60هاي سال  ي اعدام ادامه 67سياه 
ياب در تاريخ معاصر كه هنوز  گشت تابستانِ سياه و آن پليدي كم سال
آن را كالمِ  توان اش بسيار گفت، و به جرأت مي بايست درباره بايد و مي مي

ممنوعه در حكومت فقها ناميد، هنوز نكاتي  بسيار درسايه و پرده ابهام قرار 
ها را نه در تعداد اعداميان و اتهامِ ايشان كه در  گي دارد. اهم اين ويژه
هاي منحصر به فرد كشتار بايد جست، كه در اين ميان  گزيدار شدنِ شيوه

ست.                                                  سريت و فريب حرف اول كشتار بزرگ بوده ا
هاي ساالنه كه با  مان ي اختالف در بزرگداشت ياد ترين عرصه يكي از مهم
چيز ديگر كه در نشاندن   هاي نهفته در آن اگر نه در هيچ تمامي ايراد
ياد به جاي فراموشي  موفق بوده است همانا تاريخ دهم شهريور و  حافظه و

خاوران است. براي توضيح و چرايي ماجرا بايد ناگزير نگاهي به سابقه ي 
امر انداخت.                                                                                                

  

  يورماه؟            شهر 10چرا خاورن؟ چرا 

-مكانِ دفنِ اعدام 1367فروشانِ اسالمي در تابستان  يكي از مشكالت مرگ
دفنِ مسلمان در  گان بود. در قوانين فقهي به صراحت قيد شده است: شده

  كُفار و دفنِ كافر در قبرستانِ مسلمانان جايز نيست. قبرستانِ
خردادماه، اعدام  30د از به ويژه بع 1360سياه جرم اكثرِ كساني كه در سال

دفن شدند، محاربه بود نه ارتداد. خميني در همان دوران چنين فتوا داد: 
اي شد براي آن كه  اين فتوا بهانه كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست

قبر كنند و  گان چپ را نبششدهگروهي از مريدان خميني، تعدادي از اعدام
- ي تهران، اينشرقي اوران، در جنوبِ به مكاني ديگر منتقل. گورستان خ

  گونه به وجود آمد. 
شمار سكه خورده  صادق خلخالي، كه نامش در تاريخ ايران به جنايت بي

باران سران رژيمِ گذشته  ي اي اين معضل را تا روزهاي تير است، سابقه
 برد:عقب مي

  
شدند و  مي دادند و مردم مانع زهرا راه نمي ها را به بهشت هاي اعدامي جنازه
ها را به پشت  شوند، لذا جنازه گفتند كه ارواحِ شهداي ما ناراحت مي مي

جا دفن كردند. بعد از مدتي خبر آوردند كه جنازه  كهريزك بردند و در آن
اند. مردم عصباني و شهيد داده  قبر) كرده  جا نيز خارج (نبش ها را از آن

ها دفن شوند.  ا و در اراضي مسلمانج ها كافرند و نبايد در اين گفتند: اين مي
ها را در دره هاي اطراف دفن كنند و به  سرانجام تصميم گرفته شد كه آن

  )1همين ترتيب عمل شد. (
گانِ  شده مرگ اعدام به درستي بر كسي دانسته نيست كه در آن تابستانِ 

هاي  هاي عمومي دفن كردند. خانواده مجاهد را در كدامين يك از گورستان
هاي  ها گورستان ندانيان چپ اما آگاه شدند كه دفنگاه فرزندانِ آنز

  مسلمين نيست.
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  . خاوران، اثرِ انگشت جاني شد

گان دانسته شد كه خاوران گورستاني ديگر بر همه 1367از تابستانِ سال 
و مرام است.   عامِ تابستانِ مرگ، فارغ از هر انديشه عادي نيست. نماد قتل

هاي زخم خورده بدل شده است،  تفاهمِ وجدانكه امروز به مكانِ  اين مكان
ترين است. اين اهميت  فروشان نيست، اما مهم يگانه گورستانِ قربانيانِ مرگ

كه از اند، بل ها را دفن كرده نه از اين جهت است كه در آن تنها ماركسيست
آن رو است كه اين گورستان افزون بر اين كه هويتي مستقل از 

تر است كه پس  از روز روشنهاي عمومي دارد، نماد جنايت است.  ورستانگ
شمارِ  ها گورِ جمعي، در كنارِ ديگر جنايت بي از سقوط حكومت اسالمي ده

ترين  خوران كشف خواهد شد، اما خاوران امروز ديگر به مهم حكومت آدم
  بدل شده است. 1367محل اعتراض به كشتارِ تابستانِ سال  

هايي  ريز، از جمله مكان هاي خون ي حكومتشدنِ همه  گير داي زميندر فر
ي جهاني قرار  كه به عنوانِ نقضِ آشكارِ حقوق انساني مورد توجه جامعه

ي آشيلِ حكومت خاوران، پاشنهگيرد، مكانِ گورهاي جمعي است.  مي
ت گونه كه هس همان بها را ساالر است و سند جنايت آن. اين سند پر خدا

ي قربانيان كه متوجه  داري كرد و اين مهم نه تنها متوجه خانوادهبايد پاس
  . هاي زخم خورده است ي وجدان همه

  

  جمعي ِ گور

گرفتنِ كرامت انساني است. پس از  ها نشانِ زيري آيينگور جمعي در همه
هاي ديكتاتور، از جمله در يوگسالوي، عراق، افغانستان،  سقوط حكومت

ي بسياري كشف شد. كشتارِ جمعي نشانِ جنايتي  جمعي تهگورهاي دس
ي اين گيويژه 1367ويژه است. مراد از تأكيد بر جنايت تابستان سال 

!!  جنايت است. وگرنه كيست كه نداند حكومت اسالمي در عمرِ پر بركت
خود صدها جنايت مخوف كرده است. اغلب گورهاي جمعي پس از 

ها به شوند و محافل حقوق انساني از آن يها كشف م ي حكومتسرنگوني
آورند.  عنوانِ يكي از اسناد آشكارِ جنايت عليه بشريت سخن به ميان مي

جايي حكومت كشف و با ناخن  خاوران را اما مادران داغ و درفش در پابر
است. انتخابِ  1367ي جنايت تابستان سال  شخم زدند. خاوران شناسنامه

هاي كه برخي جريانها بوده است. اين خانواده شهريورماه، انتخابِ 10
اند نبايد به دست كساني شهريورماه پنهان شده 10سياسي پشت سپرِ 

سازي دارند. دعواي چپ و  دهد كه در مقابل اين روز قصد آلترناتيو  بهانه
راست اگر در هر موردي واقعي باشد در اين مورد محلي از اعراب ندارد. 

-اي كه اعضا و هوادارانكه اگر قرار بود نيروهاي سياسي واقعيت آن است
اند بر روي يك روز به توافق برسند،  شان را در تابستانِ سياه از دست داده

شد. اين مهم  تر از روز، هرگز چنين توافقي حاصل نمي بنا بر داليلي روشن
چپ،  هاي منسوبين به جريانات آمد و بس. خانواده ها بر مي تنها از خانواده

فشاري بر  پا  اند.شهريورماه را در مقابلِ هيچ روز ديگري برپا نداشته 10

شده هيج معنايي ي ديگر در مقابل يك روز تثبيت تعيين يك روزِ فرضي
 جز زير گرفتن حافظه ندارد.

با شنيدن هر صدا و باز و بسته شدن  60-62هاي  در حوادث سياه سال
بان انتظار  قرق "كليه وسايل گفتن"و  درب سلول و بند و خواندن هر نام

گان مرگ را به نوبت ايستاده بودند.                                      رسيد و همه به پايان مي
ي زندان زدوده شده و  باوري به تقريب از حافظه مرگ 67در تابستان سال 

حاكميت با  60گر در سال شماردند. ا گان در انتظار آزادي لحظه مي همه
رسمي  اي تمام قدرت تمام بولدزر مرگ را به كار گرفته بود و به گونه

با  67داد در سال  هايش بازتاب مي راه با نام كشتگان در رسانه ها را هم اعدام
  كاري دست به آن جنايت بزرگ زد.                                            سريت و مخفي

رو كه  باران بود. هم از آن تر تير ها بيش ي اعدام اه شصت شيوهدر سالِ سي
اما  67اقتدار ترس را بر جامعه و فعاالن سياسي حاكم كند. در تابستان 

آن رازِ سر به مهر "كُش كردن بود  تا مباد   ي اعدام دار زدن و طناب شيوه
                                     شد.                   "در اشك در غمِ ما پرده"كه   "ثمر شود
ساز آن بود تا زنداني  جنابانِ تواب تمام فشارِ عالي 60-63هاي  در سال

 بانان اما قُرق 67سالِ  دست از عقايدش برداشته و كوتاه بيايد. در دوزخ
سعي در ارتقا موضع زنداني داشتند، و با  خُدعه و فريب سعي در باال بردنِ 

  ي زندان.                       قواره و قد
در سال شصت قربانيانِ حكومت زندانياني بودند كه زير حكم بودند و يا در  

شدند و حكم بالفاصله در  اي به مرگ محكوم  مي هاي چند دقيقه گاه داد بي
هاي شمارش شده در اوين نشان  تير شد. تك ن به اجرا گذاشته ميموردشا

اما زندانياني كه خود  67سالِ  ها دارد. در فريب از غارت انسان در آن سال
ها به احكامي كه بدان اعتراض داشتند گذران حبس  گاه داد در همان بي

 يكي داستاني است"ي شغادان انداخته شدند. كه  كردند در چاه توطئه مي
ها بود كه  داران شصت و هفت مدت به شماري از سر تعداد بي "پر آب چشم

شان به پايان رسيده بود.                                                                          احكام
ي مجاهدين به  ي حمله حكومت به بهانه 1367اگر در تابستانِ سال 

ي  كرد، كشتار تنها در عرصهكُشي مبادرت مي كشور تنها به مجاهدمرزهاي 
كشتن فكر  67كشي در تابستان  كه چپ ماند. حال آن سياسي محدود مي

واره با توجيه سياسي مواجهه بوده و با  مخالف بوده است. اعدام سياسي هم
آور را بر  جنبانان اسالمي با تغيير سياست اين كالم شرم گذشت زمان سر

كنند: مربوط به گذشته بوده است. بود فراموش كنيم. اگر  بان جاري ميز
گان  شده ي كشتار در سال شصت به اقدام و نظرِ سياسي دستگير بهانه

گانِ تابستان مرگ بدون كوچكترين دخالت  شده ارتباط داشت، تمامي اعدام
در حوادث خارج از زندان به مرگ محكوم شدند. گروهي از حكومتيان پس 

ناپذير و در توجيه آن با سرفه و  ساري جبران از گذشت دو دهه از آن شرم
كنند: دليل آن جنايت به خطر افتادن مرزهاي اسالمي لكنت زبان ادعا مي

امروز در توجيه جنايات سال شصت  شرمانه. سر بي توجيهي يكبوده است. 
اي پنجاه  هگان سخن از سهمي طلبان و هنوز اصالح ناشده بسياري از اصالح

روي  پنجاه به زبان آورده و درگيري دو نيروي متخاصم و تمام خواه و زياده
شمارند.  خواهي دو طرف را دليل اصلي جنايات آن دوران مي و زيادت

گرايي  روي اين بخش از منتقدان جنايت سال شصت به افراط نهايت پيش
در ار تباط با شود.  ي حاكم محدود مي اسداهللا الجوردي و نه نظام سياسي

اهللا  ي قدرت جز يك استثنا (آيت اما در گردونه 67كشتار بزرگ در سال 
هاي درگير تا به امروز مواجه  ماني عمومي تمامي جناح منتظري) ما با الل
  قرمز حكومت يعني عبور از خميني در ميان است. جا خط هستيم. چرا كه اين
خبر  "گوهر مرز پر"افتادنِ  بسياري از به خطر 67هاي سال  در توجيه اعدام

اند. صورت مسئله هم به ظاهر بسيار ساده است. جنگ با دشمن  داده
كرده در ميان بوده. يك نيروي  خارجي كه مرزهاي ايران را تهديد مي

گوهر را مورد  سياسي با مساعدت كسي كه هم يزيد بوده و هم كافر! مرزِ پر
ها و پيوستن زندانيان به  انتجاوز قرار داده و قرار بر شورش در زند

كه دست باال را در اختيار داشت به  متجاوزين گذاشته شده بود، اما آن
  كشتن طرف مقابل اقدام كرد.

ي نقد  ي حكومت به بهانهدر ساليان اخير دو تن از سرجنبانانِ امنيتي
اند.  پرداخته 1367هاي سال  اهللا منتظري به توجيه اعدام خاطرات آيت
ي حكومت و از ي كريه امنيتي ـ فرهنگي نمين، چهره ميعباس سلي

چيان، از  ساز از اصحاب كيهان، و اسداهللا بادام فكران برادر حسين تواب هم
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هاي  اعدامنمين  ي اسالمي. عباس سليميي هيئت مؤتلفهرتبهاعضاي عالي
  كرده است:را چنين توجيه  1367سال 

  
پرونده منافقين زنداني كه دد بررسي مجحضرت امام حكمي را در باره ي 

براي كساني  صدور محكوميت اعدام همچنان بر سر موضع خود بودند و
هاي بيرونِ سازمان داشتند  زمان با برنامه در زندان، همبرنامه شورش كه 

  صادر كردند.
ي مجاهدين به عمليات فروغ  كارانهشود اعدامِ تبه چه مشاهده ميچنان

  )2: (شودجاودان نسبت داده مي
 60وجود داشت. در سال  60وضعيت متفاوتي با سالِ  1367در سال 

هاي سياسي و تبليغاتي بيگانه بهره  سازمان منافقين اگرچه از حمايت
آمد...در سال  انقالب داخلي به شمار مي برد اما به هر حال يك گروه ضد مي
در اين گروه در قالبِ يك ارتشِ متجاوز ظاهر شد...(شرايط جنگي)  67

چنين اوضاع و احوالي حضرت امام بر مبناي ديدگاه فقهي خود از مسئوالن 
مربوطه خواستند تا ضمن بررسي مجدد وضعيت منافقين در زندان آن 

دهند به عنوانِ  چنان بر سرِ موضع تشخيص مي دسته از اين افراد را كه هم
نيروهاي داخلي يك سازمان محارب كه با استفاده از فرصت در صدد 

  .گري تحريك ديگران به شورش هستند اعدام كنند شوبآ
در اين شرايط حضرت امام به منظورِ خنثي كردن توطئه و تحركي كه در 

گيري بود ضمن سفارش الزم به منظور تشخيص صحيح بر  حالِ شكل
موضع نفاق بودن دستور برخورد با عوامل داخلي اين توطئه را صادر 

  )3فرمايند. ( مي
اش باز گذاشته ي خود و هم فكرانبته راه را براي آيندهسليمي نمين ال

  است:
اي از اشكاالت در اجراي يك حكم يا سياست يا  البته هيچگاه وقوع پاره

  )4توان از نظر دور داشت. ( برنامه را نمي
ي مقامِ  اي از اشكاالت مورد اشاره ديگر به قدرِ كافي مشخص است كه پاره

نِ جوانِ روشني است كه با حكمِ امامِ امت! از امنيتي همان چند هزار جا
ايران دريغ شد. از ميانِ حكومتيان، هر كس تا اين لحظه مجبور به 

سره به عمليات  شده است، يك 1367گيري در مورد جنايت سال  موضع
چه آگاهانه در سايه قرار گرفت است، فروغ جاودان اشاره كرده است. آن

ي چپ به  كمانِ فكري انتسابِ اعدامِ رنگيناعدامِ نيروهاي چپ است. 
نما است كه حكومتيان  قدر نخ ي مجاهدين به خاك ايران آني نظامي حمله

ي  دهند در مورد آن سكوت اختيار كنند. اگر توجيه وقيحانه ترجيح مي
ي حكومت باشد، نوابغِ امنيتي كشتارِ مجاهدين حمله به مرزهاي كشور 

اند. سكوت اينان ي آن سال نيافتهكشياي چپاي برتاكنون هيچ بهانه
  هاست.  سرشار از ناگفته

نه تنها از ابعاد جنايت در دوران ديگر نمي  67مكث بر روي جنايت سال 
كار آن ياري  و تر از سيستم جنايت و ساز كاهد كه به شناخت بيش

د دستان سعي عباس هويدا تا بريدن نفسِ يار تهي رساند. از اعدام امير مي
. از طناب بر گردن 1367سال  پور، و اعدام هزاران مجاهد. تا دوزخ سلطان

دارِ پروانه فروهر با هفده  ي تب محمد مختاري انداختن و دريدن سينه
شمار  سلطان و سهراب اعرابي و بي ي ندا آقا شرمانه ضربه كارد. تا قتل بي

وقفه و سه  بي كنِ حكومت اسالمي زندانيانِ دوران اخير، ماشين انسان خرد
اما هنجار  1367شيفته به كارِ ذوبِ انسان مشغول بوده است. تابستان 

تاريخ جنايت در  1367جنايت حكومت اسالمي است. كشتار بزرگ سال 
  حكومت اسالمي را به بعد و قبل از آن بخش كرده است.
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  بهروز جليليان، زنداني سياسي

  )1363تا اسفند  1360اسفند ( 

  
  

ويژگى متفاوتى از ديگر جنايات 1367كشتار عام انقالبيون در تابستان 
رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى ندارد، آن را بايد در شرايط زمانى و 

ز اين كه رژيم در يك اقدام بحران هاى فزاينده رژيم بررسى كرد. غير ا
مخفيانه، نهايت تالشش را براى پنهان نگاه داشتن آن از ديد مردم داشت و 
چند هزار نفر از اسيران سياسى در يك مدت كوتاه كشتار كرد، مى توان 
رسواييِ اين تراژدى سياسي و انسانى را در افكار عمومى ديد. اين رسوايي 

هزار نفردر زندان ها و گاه با قتل در گاه در اعدام فاجعه آميز چندين 
  خيابان نمايان است، كه طى اتفاقات اواخر خرداد ماه شاهدش بوديم.

با نگاهى به تاريخ سى سال  "در مقدمه سوال هاى آرش، آورده شده است: 
رژيم جمهورى اسالمى ايران مى بينيم كه استقرار روحانيت شيعه با اعمال 

شكنجه، كشتار و قتل عام همراه بوده است.  انواع خشونت از جمله زندان،
كشتارهاى بزرگ اين دين ساالران به قدرت رسيده طى سى سال گذشته، 

اين پيش  "جلوه اى از جنايات اين دارو دسته، عليه بشريت بوده است.
فرض را قبول ندارم، چنين خشونتى تنها مرتبط با روحانيت شيعه نيست و 

كه حكومت   1357. در پيش از بهمن اساس اين استدالل نادرست است
جمهورى اسالمى برقرار نبود نيز جنايت هاى بسيار فجيعى صورت گرفته 
بود. اساسا ارتكاب اين فجايع بزرگ انسانى توسط حكومت ها كامال و حتما 
مربوط به شكل و شمايل مذهبى و غيره آن نيست. اين نبرد نابرابر 

گ سرمايه دارى عليه كارگران و فرادستان عليه فرودستان است. اين جن
زحمتكشان جامعه است. مبارزه يك مقوله طبقاتى است. حاكمان رژيم 
جمهورى اسالمى سرمايه ساالر هستند، دين و مذهب، رنگ و جالى اين 

  جنايات روزمره است. 
 1367فعالين سياسى، فعالين حقوق بشرى وحتى افراد عادى، كشتار سال 

ايانه و جريحه دار شدن احساسات ناب انسانى مى را صرفا از ديد انسان گر
نگرند، نه تاثيرى كه بر روى جامعه از نظر سياسى و اجتماعى گذاشته 
است. بيشتر اين افراد اين كشتار فجيع را بى سابقه و حيرت انگيز مى 
دانند چه بخاطر انبوه زندانيان اعدام شده و چه به خاطر روند اين قتل عام. 

انگيز است، اما در حقيقت عمق مسئله را نشان نمي دهد.  اين البته حيرت
در بسيارى از مقاالت به بيگناهى اين زندانيان اشاره مى كنند و حتى مثال 
مى آورند كه بسيارى از آنها، حكم زندانشان پايان يافته بوده، با اين حال، 

د. كم اعدام شده اند، گويى از رژيم جمهورى اسالمى غير از اين انتظار دارن
اهميت دادن به جنايات ديگر رژيم در برابر اين فاجعه نادرست و حتي 

  مغرضانه است كه در زير توضيح خواهم داد.
 ايران انقالبي جنبش در ها درس ترين تلخ و مهمترين از يكي 1360 سال 

رهايي  جز چيزي كه باخته پاك و شريف انسانهاي همه آن اگر. است
 امروزه خواستند، نمي زحمتكشان و كارگران ايبر بهتر فردايي و انسانها
 مي سالمت از بحران آن سال به ها انرژي و نيروها آن تمام اگر و بودند

 گاه هيچ حال هر در. بوديم بهتري شرايط در شايد ما امروزه گذشتند،
 داشته را هايمان اشتباه تصحيح امكان ما تا گردد، نمي بر عقب به زمانه
 حاكميت روي رودر كه انقالبي هاي سازمان تمامي اسال ه آن در. باشيم
 كاستي دچار آن جنون اندازه و رژيم واقعي ماهيت ترسيم در بودند ايستاده
 و تنگنا اين از گريز براي حلي راه بدرستي نتوانستند و شدند بسياري هاي
 سهمگيني سازمان ها ضربات اغلب تقريبا. بكنند نيروها حفظ حداقل يا

 و پيشتر رژيم سركوب خفقان و شد كاسته آنها توان از نتيجه در خوردند،
 مبارزه ظرفيت انقالبي و سياسي سازمان هاي آن تمامي اگرچه. آمد پيشتر

 ايستا زمان كه همانگونه اما بودند، دارا را خاص دوران و زمان همان در
 خونين ركودي از پس نايستاده، همانجا در نيز ايران انقالبي جنبش نيست

  .برخواهد آورد  سر ديگر مكاني و ديگر زماني در
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  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٦٦  103 ي آرش شماره

 اواخر در انقالبي سازمان هاي حتمي نابودي به نيل با اسالمي جمهوري 
 كاست سال اوايل به نسبت اعدام ها كميت از تاكتيك تغيير با 1360 سال
 توانست مي كه آنجا تا و  آورد روي "مار سر زدن " به موسوم روش به و

 رژيم. كرد اعدام و يافت را سياسي سازمانهاي از ريبسيا رهبران و سران
 نفر 100 متوسط بطور 1360 سال تابستان در اسالمي جمهوري خونخوار

 نام يا و نام دانستن بدون حتي را بسياري كرد، مي اعدام روز هر در را
 كشي، آدم جنون دوران آن در. كردند مي تيرباران محاكمه بدون و واقعي

  .بود بقيه در ترس ايجاد و بيشتر تنكش وسيله مهمترين
 از بعضي اعتقاد خالف بر(  رژيم جناح هاى دروني اختالفات گرفتن اوج

 و خلق مجاهدين سازمان علني مخالفتهاي حتي و)  اوپوزيسيون نيروهاي
 نبود، عام قتل و وحشت دوران اين شروع بهانه خرداد 30 بزرگ تظاهرات

. شد مي كشيده مبارزين ديگر و نيست هاكمو با تقابل به رژيم زود يا دير
 بهمن از بعد روزهاي همان از حكومت اين خون از پر تاريخچه كه همانطور

 و مردم هاي توده كشتار به دست اسالمي حكومت دهد، مي نشان 1357
 در و خوزستان صحرا، كردستان، تركمن در كشور كنار و گوشه در مبارزين
 تك به تك را كمونيست ها و مبارزين ندهپراك بطور. زد ها دانشگاه بستن
 مخالفينش با تكليف و تعيين سال 1360 سال اما مى كرد، ترور و شكار
در  بعد سال چند را اين شيوه برود، جلو توانست نمي اين از بيش بود

   .دهد مي ادامه هم همچنان و داد انجام كوچكتر ابعاد در و 1367
گ با عراق و به بهانه و در زير اين كشتار پس از قبول آتش بس در جن

پوشش جنجال خبرى حمله نظامى سازمان مجاهدين خلق با حمايت 
ارتش عراق به مناطق غربي كشور صورت گرفت. رژيم هميشه در صدد 
تعيين تكليف زندانيان سياسى مخالف خود بود. همانگونه كه از خاطرات 

تقابل زندانيان و زندانيان از مرگ رسته اين سال ها قابل پيگيرى است. 
زندانبانان بر خالف سال هاى گذشته بسود زندانيان تغيير كرده بود. سال 
هاى پيشتر، دوره يكه تازى توابان و بريدگان زير شكنجه، عليه زندانيان 

، تواب ها اين  1367مقاوم بود و در سال هاى پايانى منتهى به تابستان 
كه زندان در زندان ديگرى به قربانيان مفلوك رژيم، حضور كمترى داشتند 

وجود آورند. رژيم در عرصه داخلى و جهانى با شكست مواجه شده بود و 
براى رهايى از بحران هاى فزاينده محتاج ترميم زخم هاى خود و از جمله 

 1360رها شدن از شر زندانيان سياسى بود. در سال هاى ابتدايى دهه 
ى زندانيان سياسى و خانواده رژيم كه با شمار بسيار و ده ها هزار نفر

هايشان مواجه بود، قادر به كشتن همه آنها نبود. اين موضوع مى توانست 
به معضلي مهم برايش منجر شود، با كشتار هر روزه، سعى در تداوم 

تعيين تكليف با چند  1367وحشت در همه آن سال ها داشت. در تابستان 
ر بود و با توجه به رويدادهاى هزار زندانى سياسى باقيمانده برايش آسان ت

بحرانى  در مرزها و عوام فريبى بسيار از به خطر افتادن كل حاكميت ايران 
در رسانه ها و حتى تعطيل كردن مجلس، به كارزار هراس و نگرانى مردم 

بهترين فرصت رژيم براى  1367افزود. كشتار زندانيان سياسى در تابستان 
د در البالى آن همه خبر هاى نگران خالصى از دست مخالفين اسير خو

كننده براى مردم بود. از سوى ديگر از نظر روانشناسى اجتماعى مردم تا 
آن زمان به كشتار و قتل هاى بسيارى در جبهه هاى جنگ عادت كرده 

زندان و  "، "تنبيه و انضباط "بودند. به قول ميشل فوكو در كتاب، 
 مي فعال دوباره را قدرت بلكه ندك نمي برقرار دوباره را عدالت شكنجه،
 پذيرفتن نتيجه نه و بربريت دوره از مانده جاي به نه تنبيه نوع اين. نمايد

 و ها شورش كه است قدرت سازوكار نوعي معلول بلكه قانون، كوركورانه
 1 ".كرده است مي كنترل را داخلي هاي جنگ

با شهدا و يكى از مهمترين اثرات اين فاجعه دردناك، احساس همدردي 
زندانيان و كساني بود كه آن جنايت را محكوم مي كردند. اين همدردى 
بقدرى بزرگ است كه به اجبار بسيارى را به سكوت وا مى دارد تا آن را 
بزرگترين جنايت رژيم بشناسند و از سوى ديگر به بى رحمى و يا بى 

س و پ 1360احساسى متهم نشوند. جمهورى اسالمى پيش و پس از سال 
از آن كه شمشيرش را براى سركوب هر عدالت خواهى از رو بسته بود، به 

  كشتار و قتل عام دست زده بود. 
تبليغ صرفاً روي فاجعهء اين  1367از مهمترين ويژگى هاى كشتار سال 

سال توسط دو گروه عمده، سازمان فداييان اكثريت و حزب توده است كه 
ان غير مجاهد اين سال دارند. هر دو بيشترين افراد را در ميان اعدام شدگ

 "فاجعه ملى "اين جريان ها با فرصت طلبى بسيار آن را در تبليغات خود 
مى نامند، گويى هيچ كدام از جنايات ديگر رژيم فاجعه ملى نبوده است. 

 1363تا  1360اين امر بدين دليل است كه هر دوي اينها در سال هاى 
يم و جنايت هاى آن حمايت مى كردند و در كامال و با پشتكار بسيار از رژ

واقع شريك جرم رژيم در قتل عام هاى اين سال ها بودند. اين دو جريان 
، عمال بر روى  1367بويژه با عمده كردن قتل عام انقالبيون در تابستان 

سال هاى پيشتر خط بطالن كشيده اند. هر دو فرصت طلبانه در تمام 
د، تنها و تنها از اين كشتار سخن مى گويند. تبليغات احساسات برانگيز خو

نگارنده بر اين باور است كه اگر رژيم دست به كشتار زندانيان چپ و آن 
جان هاى شيفته، چه وابسته به حزب توده و يا فداييان اكثريت و چه ساير 
نيروهاى كمونيست نمى زد، هيچ گاه اين دو گروه از كشتار عزيزان و 

وان فاجعه ملى نام نمى بردند و از سوى ديگر در دالوران مجاهد به عن
برپايى هر گونه يادآورى آن نيز كارشكنى مى نمودند. مى توان به برگزارى 
چند گانه با جمع هاى كوچك در شهر هاى مختلف در خارج از كشور 
اشاره كرد، كه گاه در يك زمان و در يك شهر دو برنامه با يك مضمون 

يك سر آن از افراد اين دو جريان هستند، كه در  برگذار مى شود، كه حتما
تقابل با افراد ديگر و يا ديگران با آنها دست به برگزارى اين مراسم مى 

  زنند.
 اينان. اند آمده بدنيا جوان هاي نيرو از ديگري نسل و گذشته سال 30  

 همان متاسفانه. اسالميند جمهوري براي خطر بزرگترين پيش نسل بهمراه
 شده نوشته تاريخي رويدادهاي مورد در مقاالت و كتابها ديگر در كه گونه

 كشور از خارج در هوادارانشان و حكومتي طلبان اصالح همچون بسياري
 كه افرادي تمامي. كنند پاك مردم ياد از را1360 سال كشتار كه درتالشند
 در دانند، مي دموكراسي طرفدار و طلب اصالح را خود حاكميت در امروزه

 اطالعات شكنجه، كشتار، اصلي عوامل از رقيب جناح كنار در سال ها آن
 پشت در آنها. بودند ملي امنيت شوراي و مجلس دولت، سپاه، و كميته
 و نوشتند مقاله حتي و كرده مصاحبه ها روزنامه در يا و گفتند ها تريبون
 كسب براي. كردند مي تاييد تمام وقاحت با را مردم فرزندان تيرباران
 بخشي اگر. گرفتند مي سبقت هم از حتي مبارزين اعدام در بيشتر صواب

 هاي زندان همان در و شده ديگر جناح غضب مورد اكنون هم اينها از
 اپوزيسيون در به اصطالح هايي سازمان و اند، افتاده 1360 سال مخوف
 پردازند، مي آنها حبس دوران لحظه به لحظه گزارش به كشور از خارج
. نيست جناحي منافع و قدرت كسب سر بر دروني اختالفات جز چيزي
 روزنامه داشته اند، نوشتن نامه امكان و موبايل، روزنامه، زندان در اينان
سال  در ما رفقاي اما. كنند مي فرسايي قلم وضعيتشان باره در داخلي هاي

 ساعاتي بسياري و نداشتند را نامشان گفتن فرصت حتي 1360 هاى دهه 
 مي قرار اعدام هاي جوخه برابر در خيابان در دستگيري از پس چند

 مي دفن عمق كم و گمنام گورهايي در و شدند مي تيرباران و گرفتند
  .نوشتند مي را آنها اعدام خبر ها روزنامه گاه و شدند

در سال هاى اخير، افرادى همچون اكبر گنجى و يا حميد رضا جاللى پور 
كه به گونه اى اپوزيسيون مدنى!! رژيم و حتى از دفتر تحكيم وحدت، 

، اشاره كرده و آن را محكوم مى كنند، اما با 1367هستند نيز به كشتار 
حرامزادگى عقيدتى اشان به ديگر جنايت ها در سال هاى پيش از آن حتى 
نظرى هم ندارند. در ايران متاسفانه حتى در كمپين هاى انتخابات رياست 

مى  1367حسين موسوى درباره كشتار سال  جمهورى، دانشجويان از مير
به بعد كه وى نخست  1360پرسند و نه آن همه كشتار و وحشت سال 

وزيرش بود. در دوران وى بود كه وزارت اطالعات با همفكرى و سازماندهى 
سعيد حجاريان بنيان گذاشته شد كه يكى از مخوف ترين و جانى ترين 

ين جاست كه آقاى گنجى، سعيد پليس سياسى از نوع خود بشود. جالب ا
حجاريان را كه در جريان دستگيرى هاى اخير، به زندان افتاده است را، 
نماد زندانيان مى نامد. فاجعه بار تر از اين چيست كه برخى از فعالين 
سياسى و به اصطالح اپوزيسيون اين رژيم، خود، قاتلين و جنايت كارانى را 

  اند را ستايش مى كنند. كه فرزندانشان را به مسلخ برده 
 مردمي براي توصيفش كه بود وحشيانه و عظيم آنقدر 1360 سال فاجعه 

 بايد اما. است نكردني باور و دشوار نيز كردند مي زندگي دوران آن در كه
   اين مبارز فرزندان از چنان اسالمي پليد جمهوري كه زد فرياد و گفت
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 هر كه همچنان. است نمونه ايران معاصر تاريخ در كه كرد عام قتل كشور
  .كشيم مي دوش بر را بسياري رفقاي ياد ما از كدام

تنها شناسايى ميزان جنايتبارى كشتارهاى رژيم در طول سى سال پس از 
انقالب بهمن مسئله ما نيست، برگزارى تكرارى و اسفبار يادمان زندانيان 

سخنان و يادهاى سياسى كه هر سال با همان تعداد افراد هميشگى و با 
تكراى برگزار مى شود نيز، دور باطل فرسودگى ما در خارج از كشور است. 

، آيا مهمترين آن بوده و يا 1367اين كه كشتار زندانيان سياسى در سال 
پرداختن بيش از حد به آن باعث كم رنگ شدن ديگر جنايت ها مى شود، 

ق، حتى يك نفر، نمى تواند ما را به جايى ببرد. قتل و كشتن به ناح
جنايتى نا بخشودنى است. در اين دوره، سو استفاده از شهداى سياسى 
سازمان و گروه ها براى اعتبار بخشيدن به خود، متاسفانه اوج رذالت است. 
تعيين روزى نادرست و ناعادالنه براى يادمان اين كشتارها و پيش بردن 

  اهداف سياسى، در واقع اوج سياسى كارى است.
ن جا مى خواهم به همين نام گذارى و تعيين روز مشخصى براى در اي

يادمان اين كشتار بپردازم. همان طور كه اغلب ما در خارج از ايران 
مطلعيم، روز دهم شهريور را به اين عنوان برگزيده اند، با وجود گرامى 
داشتن ياد آن همه عزيزان دالور  كه جان خود را در راه آزادى فشاندند، 

اين روز كامال غير منصفانه و خطى است. رژيم به كشتار اعضا و  تعيين
هواداران سازمان مجاهدين از يك ماه پيشتر اقدام كرده بود و تا پايان 
مرداد ماه اين جنايت را به سرانجام رساند، پس از آن بود كه به كشتار 
زندانيان چپ پرداخت كه در شهريورماه صورت گرفت. براى چه و بر چه 

سى نيروهاى سياسى به گرامى داشت دهم شهريور و نه روزى در مرداد اسا
ماه مى پردازند. احتماال خون شهداى چپ رنگين تر از مجاهدين دالور 
است. باز هم مى توان يادآورى كرد كه هياهو براى تعيين روز نيز براى 

شت اولين بار در ادبيات سازمان فداييان اكثريت آمد، كه به بهانه گرامى دا
اين روز توسط خانواده هاى زندانيان شهيد در ايران كه خود پيشنهاد 
دهنده آن بودند ، مرتب و سيستماتيك اين روز را تبليغ مى كردند. اين نام 
گذارى و تعيين روز اساسا براى خانواده هاى زندانيان سياسى در ايران بى 

اد من برگذارى معنى است، آنها اين رنج و غم را زندگى مى كنند. به اعتق
هر ساله اين مراسم تكرارى، بدين شكل بى فايده و غير منطقى است. اغلب 
سازمان هاى چپ و مجاهدين در آن دوران در ماتم از دست دادن رفقاى 
خود و بهت زده از آن همه جنايت رژيم با سكوت خود، آب به آسياب 

  يختند. تبليغات فرصت طلبانه حزب توده و سازمان فداييان اكثريت ر
كه آمار آن توسط سازمان 1364تا پايان  1360رژيم جمهورى اسالمى از 

مجاهدين خلق در نشريه اى ويژه منتشر شده، بيش از ده هزار زندانى 
و اين تنها آمارى بود كه در آن سال ها  2سياسى را به قتل رسانده بود.

اوج اين  وحشت قابل جمع آورى بوده، وگرنه اين بسيار بيشتر از آن است.
، سال آغازين وحشت و كشتار عام رژيم از 1360قتل عام ها در سال 

انقالبيون است. رژيم وقيحانه بسيارى از اين اعدام ها را در دسته هاى چند 

صد نفرى و حداقل در تهران، در روزنامه ها منتشر مى كرد. آيا كسى مى 
ر و يا با اهميت تر تواند اين قتل عام هاى روزانه را كمتر و يا كم اهميت ت

، قتل هاى زنجيره اى، كشتار سيستماتيك مردم  1367از كشتار تابستان 
كرد و يا مرگ زندانيان سياسى سال هاى اخير بداند؟ در سال هاى ابتدايى 

، تنها اعدام آن جان هاى شيفته، قرار ما را آشفته نمى كرد، 1360دهه 
انواده ها، بى خانمانى فرار، يورش به خانه ها، ايجاد وحشت در دل خ

بسيارى از فعالين سياسى به همراه خانواده هايشان، جدايى فرزندان از 
والدين و تاثيرات وحشتناك آن همه فرار و واهمه كشتارها، آن دوران را 
بسيار فاجعه آميز تر مى كرد و زخم بزرگى بر پيكر تاريخ معاصر اين ملت 

ال از كشتار زندانيان سياسى بوجود آورده است. در طى بيش از بيست س
، نبرد نابرابر زندانيان سياسى در رژيم جمهورى اسالمى 1367در سال 

شكل و رنگ ديگرى به خود گرفته و زنان و مردان بسيارى را قربانى خود 
ساخته است، چه مرگ جنايت بار يك نفر همچون زهرا كاظمى و يا اعدام 

اشناخته به قتل گاه برده شده حجت زمانى و چه صدها نفر ديگر، كه گاه ن
اند. به هيچ وجه نمى توان اين كشتارها را با هم مقايسه كرد و يكى را 

  مهمتر از ديگرى دانست.
در زمانى كه آرش به زير چاپ مى رود، ما با هزاران زندانى مواجه هستيم 
كه در تظاهرات اخير دستگير شده اند و با شكنجه، زندان طوالنى مدت و 

عام روبرو هستند. ده ها نفر تا به حال كشته شده اند و به حتى قتل 
احتمال بسيار، تعداد بسيارى از اين زندانيان به قتل خواهند رسيد. اين 
مردم از هيچ گروه و سازمان سياسى نيستند و برايشان كمتر مرثيه خوانى 
غير از خانواده هايشان وجود نخواهد داشت. آيا اين ها كم اهميت تر و يا 

  مهم تر از كشتارهاى ديگر رژيم خواهند بود؟
 1360خانواده زندانيان سياسى و شهدا در ايران از همان اوايل سال 

همراهى و همدردى خود را با ديگر خانواده ها داشتند، براى اين 
بازماندگان عزيز، اختالفات سياسى فرزندان شهيدشان هيچ اهميتى 

بزرگشان نيستند. من در ميان آن نداشته، حاضر به پاشيدن نمكى بر زخم 
خانواده ها بوده ام، ميزان فاجعه بقدرى بزرگ است كه هيچ قلب و 
احساسى نمى تواند جايى براى اختالفاتى از قبيل ميزان اهميت كشتار 

و سال هاى پيش و پس از آن بگذارد. برخى از فعالين  1267تابستان 
كديگر و بميان آوردن تعيين مراسم متفاوت با ي  سياسى هستند كه با

باورهاى سياسى و ايدئولوژيك در اين مراسم ها، در صدد ربودن اين 
افتخارات هستند. فرصت طلبى متاسفانه هزاران شكل و قيافه به خود 

  گرفته است. 
در جنبش آزاديخواهى اخير مردم ايران، ما شاهد فرصت طلبى ذاتى، 

مجدد جنبش مردم  سازمان فداييان اكثريت و حزب توده در انحراف
هستيم. اين دو جريان، مجددا به حمايت از مير حسين موسوى و مهدى 
كروبى، دو تن از مهمترين مهره هاى رژيم در قتل عام زندانيان سياسى در 

دست زده اند. آنها به عمد با عدم يادآورى آن همه جنايت 1360سال هاى 
پاشند. البته هيچ  كه خود از ياوران آن بودند، خاك در چشم همه ما مى

اعتقادى بر اين ندارم كه كمتر كسى بخاطر اين دو گروه سياسى به خيابان 
  ها آمده باشند.

خانواده هاى شهدا و زندانيان سياسى  همه اين سال ها، شاهدند كه 
مسئولين و جانيان اين رژيم پليد كه تمام وجودشان در آن قتل عام هاى 

است از حاميان دو آتشته نخست وزير  آغشته بوده 1367پيش از تابستان 
سابق دولت وحشت، مير حسين موسوى، هستند و در چند ساله اخير به 

جريان هاى فداييان اكثريت و حزب توده به عنوان جناح اصالح »  بركت«
طلب به مردم معرفى مى شوند. اين امر دقيقا بخاطر آن است كه دو جريان 

را به حساب نمى آورند. از  1360فرصت طلب مزبور، كشتارهاى سال 
حاميان مير حسين موسوى مى توان از عاملين اصلى قتل عام هاى سال 

نام برد، اعضا و هواداران اين دو جريان به عنوان نمونه، ترور  1360هاى 
سعيد حجاريان از بنيان گذاران وزارت اطالعات و يكى از پست ترين 

ه زودتر وى را آرزو مى كرده جانيان رژيم را تقبيح كرده و سالمتى هر چ
اند. هم اكنون نيز كه وى مورد غصب رژيم قرار گرفته براى سالمتى 
شكننده وى نگرانند. از جمله مى توان از هادى خامنه اى برادر رهبر 
جمهورى اسالمى، هادى غفارى ديوانه و خونخوار كه در آن سال ها همواره 

ظاهر مى شد و قسم به ريختن  با كلتى در دست در تلويزيون و روزنامه ها
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خون هر كافر ضد انقالبى خورده بود، آيت اهللا سيد حسين موسوى تبريزى 
را  1360كه فرمان كشتن زخمى ها در تظاهرات ضدرژيم در سال هاى 

صادر كرد و در روزنامه هاى آن زمان نيز منتشر شد و امروزه از برخورد 
اران پرو پا قرص مير حسين شديد رژيم با مردم گاليه مى كند، از هواد

موسوى است، يوسف صانعى دادستان كل كشور در آن دوران و سيد محمد 
خويينى ها نماينده ويژه خمينى در بسيارى از نهاد هاى حساس رژيم از 
متفكرين و حاميان سياسى عقيدتى موسوى هستند. به اعتقاد نگارنده، 

جداى از  1367تابستان برجسته كردن كشتار زندانيان سياسى و دالور در 
اين تفكر بشدت انحرافى و حرامزاده نيست كه تمامى آن همه جنايت و 
جانيان آن را با آب پاكى شسته و افتخار ببخشند. دو جريان فرصت طلب 
فداييان اكثريت و حزب توده، همواره با بزرگ نمايى بيش از حد كشتار 

راه كردن افكار ، عامدانه در صدد گم1367زندانيان سياسى در سال 
با  1360عمومى از آن همه جناياتى است كه در سال هاى ابتدايى دهه 

همراهى با رژيمى كه بسيارى از دست انداركارانش هم اكنون از اصالح 
  طلبان مورد حمايت آنها هستند، شريك جرم اين رژيم پليد بودند. 

 متاسفانه ما هيچ گاه روز مشخصى براى گرامى داشت كليت شهداى
جنبش مبارزاتى ايران نداشته ايم. يكى از مهمترين آنها تنوع بسيار 
سازمان هاى سياسى و تعلقات سازمانى و سياسى اين شهدا بدان ها بوده 
است. عمال، انتخاب روزى براى اين گرامى داشت بخاطر اينكه، تعيين اين 
روز ممكن است تبليغى براى سازمان و يا حزبى گردد كه بسيارى ديگر 
نخواهند پذيرفت، غير ممكن شده است. جايگاه كنايه وار اين واقعيت اين 
است كه براى همه باز ماندگان جريان هاى سياسى، خون شهداى متعلق 
به جريان خودشان از بقيه رنگين تر است، اما حاضر به اعتراف به آن 
نيستند. امروزه ما براى آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى فرياد سر مى 

هيم، اما در پس پشت افكار بسيارى از فعالين سياسى، آزادى زندانيان د
سياسى با تعلق فكرى نزديك به خودشان در اولويت قرار دارد و مثال هيچ 
گاه از زندانيان، اقليت هاى دينى و يا قومى كه تنها بخاطر تعلق خاطر 

ى كنيم. مذهبى و يا قومى خود به زندان افتاده و اعدام شده اند، يادى نم
واقعيت اين است كه كمتر در تمام سال هايى كه براى شهدا و زندانيان 

  سياسى برنامه برگذار شده از اعدام شدگان بهايى نامى نبرده ايم. 
برجسته كردن يك جنايت بر ديگرى، انگاره اى نادرست و فرصت طلبانه و 
از سوى ديگر كاهش دادن اثرات جنايات بعدى است. رژيم جمهورى 

سالمى در تمام سال هاى حكومتش، عليه بشريت جنايت كرده است و ا
بخاطر ماهيت پليد سرمايه ساالرى اش، به آن ادامه خواهد داد، كه در اين 
روزها شاهد حى و حاضرش هستيم. متاسفانه فعالين سياسى ما با زمان به 
پيش نمى روند، در بسيارى از گره گاه هاى سياسى همواره چشم به 

دارند و آينده رو به جلو را نمى بينند و يا نمى خواهند كه شاهدش گذشته 
باشند. سازمان ها و احزاب سياسى از شهداى خود به عنوان سرمايه هاى 
معنوى خود در كشاكش هاى سياسى استفاده مى كنند و به همين دليل 
است به يك دوره خاص بر ديگرى اهميت مى دهند. از سوى ديگر جريان 

دمى و ضد انقالبى مانند فداييان اكثريت و حزب توده، از اين هاى ضد مر
تفاوت گذارى براى اهداف سياسى خاص خود سود مى برند تا منافع 
جنبش مردم. كشتار مردم در چند هفته پس از انتخابات نمايشى رژيم، 
دستگيرى هاى بسيار، ايجاد وحشت و هراس بسيار در  قيام  اخير مردم 

ارزش تر و يا كم اهميت تر از كشتار هاى عام انقالبيون در ايران، آيا كمتر 
  است؟  1367 و يا تابستان 1360سال هاى 

جنايت از كشتن يك نفر و يا صد ها نفر و يا بى خانمانى، از هم پاشاندن 
خانواده ها، كشتن والدين فرزندان، تبعيد از خانه و كاشانه و تعلقات 

، فقر و بى حرمتى به انسان ها و فرهنگى و اجتماعى، بيكارى و اخراج
بسيارى بى عدالتى هاى ديگر كه توسط رژيم سرمايه دارى ايران صورت 
گرفته و خواهد گرفت در قلب و روح قربانيان آن است. كشتار تابستان 

به هيچ وجه مهمتر وتاثير گذار تر از كشتار عام انقالبيون در سال  1367
براى نسلى كه آن را زندگى و  نيست و هيچكدام 1360هاى اوليه دهه 

تجربه كرده است فجيع تر نمى باشد. براى مردم امروز ما قتل جنايت بار 
يك دختر در خيابان هاى تهران كه فيلمش بارها و بارها مشاهده شد، 

  بدترين فجايع است، و اميدوارند در آينده شاهد يكى ديگر نباشند.  

ا پديده زندان سياسى در دوران متاسفانه كمترين برخورد جامعه شناختى ب
جمهورى اسالمى و يا حتى دوران رژيم شاه نشده است. در كمتر جايى به 
زندانى به عنوان يك قربانى و اسير در يك نبرد نابرابر، پرداخته شده است. 
براى مردم و حتى بسيارى از فعالين سياسى، زندانى سياسى يك قهرمان و 

اين افراد و شرايطى كه در آن قرار گرفته اند يا بشرى از نوع ديگر است. به 
 مقاوم زندانيان از ما تحسين كه گونه بصورت، علمى نگاه نمى شود. همان

 نمى نيست، آنها ايدئولوژيك و سياسى روش و خط پذيرش معنى به
 موجب را زندانيان از برخى زندان و شكنجه زير بريدن و فروپاشى بايستى
 نشانى نكته اين. دانست افراد اين مبارزه و انهفداكار گذشته همه فراموشى

 حق تراب ما رفيق بقول. است نابرابر مبارزه اين در نبرد پيچيدگى از
 طبقاتى مبارزه حدت با شكنجه شدت " ،"بازنده " جزوه مقدمه در شناس

 3 ".دارد ارتباط حاكم سياسى رژيم ثبات ميزان و
 و صنعتى پيشرفت و اقتصادى نظر از كه ايران همچون كشورى اگر

 بكاربردن، در است، تر عقب دارى سرمايه پيشرفته كشورهاى از تكنولوژى
 مى تر دار جلو و تر پيشرفته آنها از مردم اما،  سركوب و زندان شكنجه،

 نيستند، برخوردار مقاومت حد يك از شوند مى شكنجه كه مبارزينى. باشد
 به دشمن نباشد، ضعفى اگر و كند مى فرق هم با ها قوت و ضعف نقطه
تمام زندانيان سياسى از  .بشكند را مبارزى هيچ تواند نمى وجهه هيچ

افرادى كه مقاومت كردند، زندانى كشيدند و يا اعدام شدند و يا حتى 
افرادى كه در زير فشارها و شكنجه هاى وحشيانه، بريدند و به همكارى 

ژيم  بوده اند. در دوران پرداختند، پيش از آن، خواستار براندازى و عليه ر
، در ابعادى "هست و نيست "اين كشاكش طوالنى و نابرابر، جنگى براى 

طبقاتى و فرهنگى، تاريخى در جريان بوده، كه در مرحله اى يكى بر 
ديگرى غلبه كرده است و با مرثيه خوانى تنها براى آن دالوران بخاك 

  افتاده نمى توان به اين پيكار ادامه داد.
 مقاومت. ندارد تعلق گروهى و فرد به است و طبقاتى اساسا انقالبى همبارز
 انتظار، هيچكس از بايست نمى و است محدود شكنجه برابر در فرد

 رژيم بسوى محكوميت جهت بايستى مى هميشه. داشت نامحدود مقاومت
 و سنتى تفكر يك اساس بر متاسفانه كه آن، قربانيان نه و باشد زندانبانان و
 ارزش و مبارزات تمام شكنجه، زير فرد وادادن و بريدن از پس رست،ناد و

 يا و سياسى حيات دوران پسين وا تنها و شود مى فراموش وى هاى
 دهه در اسالمى جمهورى ويرانگر زندان، گيرند. مى نظر در را وى مبارزاتى

 وارونه را ها واقعيت كرد، مچاله و له خود، مخوف نظام در را افرادى ،1360
 آنها شناسى باز گاه كه ساخت، ديگرى هاى آدم افراد، اين از و داد جلوه
 همواره و ندارد اعتبار زندان در اعترافى هيچ. بود شده محال و سخت
. آورد بياد و شمرد محترم را شكنجه قربانيان سابقه مبارزات اين بايستى
 از شىبخ شكست، و ياس و پيروزى و سربلندى از آن تبعات همه و مبارزه
 اين در كه داشت بياد بايستى. است فرادستان عليه فرودستان طبقاتى نبرد

 داراى آنها همه و روند مى هم جنگ به ها انسان طبقاتى، مبارزه
 امكانات همه با بايستى. هستند پايدارى و مقاومت در  هايى محدوديت

 نيانزندا انسانى حيثيت و شرف از و اقدام اعدام، زندان و شكنجه، عليه
 حقوق عنوان تحت انسانى شور و تنها احساسات مبارزه، اين در. كرد دفاع
 اين در نيست، طبقاتى مبارزه براى پاسخى و جوابگو وجه هيچ به بشر

  .ماند نمى خوانى مرثيه و تعارف براى جايى زندگى، و مرگ كشاكش،
در پايان، نگارنده معتقد است كه، اهميت هر واقعه و يا جنايت عليه 
بشريت در دوران و وضعيت مشخص خاص خودش قابل بررسى است. قتل 
هاى موسوم به زنجيره اى كه باعث قتل بسيارى از نويسندگان و 
روشنفكران ما شد آيا به اعتقاد مسئوالن محترم مجله آرش، مهمتر از 

است؟ آيا تداوم اين  1378تير سال  18جنايت بزرگ رژيم در واقعه 
اهيت فاسد و سرمايه دارى رژيم از افتادن در بحران جنايات كه ناشى از م

هاى متعدد بوده نيست؟ رژيم جمهورى اسالمى قادر به كنترل و تداوم 
حياتش براى مدت چندان ديگرى نيست بحران پس از بحرانى ديگر، 

  گريبانش را مى گرد.
انقالب همچون زايمان است، از دوران كشتار ها و جنگ نابرابر انقالبيون   
، تا كشتار تابستان 1360و دهه  1357ر سال هاى ابتدايى پس از بهمن د

و فجايع انسانى بعدى و تا به امروز ما شاهد اين جنايات و كشتارها  1367
بوده ايم. فاصله درد هاى زايمان در روزها و ساعت هاى پايانى كوتاه و 
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گردد. ما به كوتاه تر و فاصله بحران هاى رژيم نيز كوتاه تر و كوتاه تر مى 
انقالب نزديك تر مى شويم و ياد رفقايمان همواره با ماست در تمام اين 
سال هاى طوالنى، يادشان هميشه شعله ور عشق ما به آرمان آنها از دنيايى 

  بهتر و زيباتر براى همه است.
   ٢٠٠٩جوالى 

behrouzan@gmail.com 

  :منابع
Translator Alan Sheridan, 1975, , Discipline and PunishMichel Foucault,  -1

1977 in English.  

اين آتاب با عنوان: "مقررات و تنبيه" توسط افشين جهانديده و نيكو سرخوش 
  آن را منتشر آرده است.  ١٣٨٧به فارسى ترجمه شده و نشر نى در سال 

تن)  ١٠٢٣١، اسامى و مشخصات بخشى ( ٢١٩ضميمه مجاهد شماره  – ٢
  ١٣۶٣٫از شهدا، شهريور 

، اتحاديه دانشجويان ايرانى در سوئد (هواداران سابق سازمان بازنده - ٣
  . ١٣۶٣اسفند  پيكار)، مقدمه تراب حقشناس،

*  

  
  

  ؛1367كشتار تابستان 

  موجب وحدت يا عامل تفرقه در جنبش مدني ايران!

  زنداني سياسي تهمورث كياني

  )68تا فروردين  1361(آذر 

  

جمهوري اسالمي دست به كشتار بي  1367: در تابستان پاسخ اول
تبعيض بخش عمده اي از زندانيان سياسي محبوس در زندانهاي خود زد. 
بي تبعيض بدين معني كه تقريبأ همه گروهاي سياسي و قومي و مذهبي 
كس يا كساني را در ميان قربانيان آن داشتند، و چون قربانيان اغلب تنها 

هيئت "اسي خاص و بر اساس ديدگاه به سبب انتساب آنها به گروههاي سي
درباره آن گروهها، و نه عملكرد فرد قرباني، قتل عام شدند. اين  "مرگ

كشتار نه تنها در تاريخ ايران بي سابقه بوده است بلكه با توجه به برخي از 
چنان در تاريخ مدرن بشر منحصر به فرد باقي مانده  ويژگي هايش، هم

موجب  67ردگي كشتار زندانيان در سال است. از آن پس، بيرحمي و گست
تحت الشعاع  61- 1360هاي  شده است تا حتي اعدام هاي گسترده سال

، با سايه انداختن بر اعدام هاي پيش از آن، به 67قرار گرفته و كشتار سال 
برجسته ترين نماد بيرحمي گروه اقتدارگرايان و افراطيون در جمهوري 

ها، و هم به سبب  به سبب برخي ويژگي اسالمي بدل گردد. اين كشتار هم
هاي گوناگون درباره طراحان، آمران، مجريان، و  چون و چراها و گمانه زني

ابعاد و علل آن، هم چنان از يك سو موج آفرين و محل بحث و گفتگو، و از 
ديگر سو، به نمادي ممتاز و برجسته در ترسيم چهره اقتدارگرايان در رژيم 

ل شده است. با نزديك شدن سالگشت اين رويداد، جمهوري اسالمي تبدي
فصلنامه آرش با طرح پنج پرسش در صدد كند و كاوي تازه درباره آن 

هاي  برآمده است.  نگارنده در اين مقاله مي كوشد به اختصار به پرسش
  در باره اين رويداد  پاسخ دهد. "آرش"

هاي  ابعاد گسترده آن است. اگر جنگ 67* نخستين ويژگي كشتار 
ويرانگر يا كشتارهاي دوران چنگيزخان و جانشينانش، و يا كشتارهاي 

اي از تاريخ ايران  دوران آقا محمد خان قاجار را ناديده بگيريم، در هيچ دوره
اي چنان كوتاه بدست يك حكومت قتل عام نشده  اين همه انسان در دوره

اند كه،  رش كردههاي مختلف شمارگان مختلفي از قربانيان گزا بودند. روايت
به سبب آنكه هنوز همه ابهامات و ابعاد اين فاجعه روشن نشده است، 

هزار  20معلوم نيست كداميك بيشتر به حقيقت نزديك است. ارقامي از 
هزار نفر در گزارشات مختلف ذكر شده اند. اغلب  4نفر تا دست كم 

ر ارقام و آمار هزار نفر را بيشتر از ساي 5تا  4تحليلگران، اما، رقمي بين 
  مقرون به صحت مي دانند. هين رقم كافي است تا ابعاد فاجعه معلوم گردد. 

در بي تبعيض بودن آن است. طراحان اين  67* دومين ويژگي كشتار 
كشتار پيشاپيش تصميم قطعي خود را گرفته بودند تا بخش اعظم زندانيان 

كادرهاي وابسته به  اي از اعضا و هوادار سازمان مجاهدين خلق، گروه ويژه
لنينيست، كه تا آن زمان اغلب آنها در زندان اوين -هاي ماركسيست گروه

هاي  تهران در وضعيت بالتكليف باقي مانده بودند، و برخي از هواداران گروه
كه من خود در  -سياسي يا اجتماعي را از بين ببرند. مثأل، در زندان شيراز

تقريبأ تمام زندانيان هوادار سازمان  -آن زمان در آنجا  به سر مي بردم 
مجاهدين خلق، صرف نظر از رده تشكيالتي آنان، يا وضعيت جاري 
عقيدتي و مواضع سياسي آن زمان ِ آنها، قتل عام شدند. آخرين گروهي كه 
در زندان شيراز قتل عام شدند گروه كوچكي از هواداران سابق مجاهدين 

ين زندان همكاري مي كردند و خلق بودند كه در سطح وسيعي با مسئول
ها را نيز در  بيرون از زندان گذرانده يا در صورت ماندن در  اغلب شب

زندان نه در ميان ساير زندانيان بلكه بيشتر با نگهبانان و كادر اداري زندان 
با گشت زني  "عمليات مرصاد"به سر مي بردند. اين گروه كوچك پس از 

ي و دستگيري مجاهديني مشغول بود كه هاي شيراز به شناساي در خيابان
گفته مي شد پس از آن عمليات به داخل كشور نفوذ كرده و در شهرهاي 

شان  اند. اين تيم شناسايي پس از پايان كار و مأموريت مختلف پراكنده شده
ديگر هيچگاه به زندان باز نگشتند. در همان دوره زندانيان مجاهدين به من 

بسيار مورد اعتماد  "توابان"ناسايي، كه از گفتند اعضاي آن تيم ِ ش
اند. تنها  مسئولين زندان بودند، در ميان آخرين گروه قربانيان، قتل عام شده

پس از آزادي و دست يافتن به اخبار موثق و از رهگذر خانواده  برخي از 
اعضاي آن تيم، باور كردم كه قتل عام آنها حقيقت دارد. از ميان زندانيان 

 "هيئت مرگ"هاي چپ تنها من و ماشاءاهللا خاكسار از نظر  ه گروهوابسته ب
نامزد مرگ شديم و براي مصاحبه و ارزيابي به بازداشتگاه فرا خوانده شديم.  

اي كه من در بازداشتگاه در حال بازي كردن  پس از آن دريافتم كه در دوره
مرگ محكوم  ام و از بخت بلند ِ وابسته نبودن به مجاهدين، به با مرگ بوده

خانم! "ام، يكي از مسولين دادستاني انقالب شيراز به مادرم گفته بود:  نشده
. اين نشانه همان بي "برويد خدا را شكر كنيد كه پسر شما از منافقين نبود

تبعيض بودن قتل عام است. به نظر مي رسد طراحان تصميم گرفته بودند 
د. مي توان تصور كرد كه حكم تا كاري به افراد و پرونده آنها نداشته باشن

كاري به سابقه و وضعيت كنوني افراد نداشته باشيد، "اينگونه بوده است: 
  . "همه هواداران مجاهدين و تمام كادرهاي جپ را بكشيد

در  61- 60كه آن را از اعدام هاي سال  67* سومين ويژگي قتل عام سال 
كند  متمايز ميايران، و ساير جنايات رخداده در تاريخ مدرن بشري 

)  بي شك تاريخ بشر در سده اخير جناياتي به 1سابقه بودن آن است.( بي
مراتب بزرگتر و با ابعادي به  مراتب گسترده تر از قتل عام زندانيان ايران 

را ثبت كرده است.  قتل عام ارامنه در دولت عثماني،  1367در سال 
هاي  ايان در دولتها و چپ گر جنايت بزرگ هولوكاست، كشتار كمونيست

هاي  فاشيستي اروپايي در خالل جنگ جهاني دوم و پيش از آن، قتل عام
دوران سياه استالين، قتل عام مسلمانان بوسني، نسل كشي رواندا، نسل 
كشي كردها بدست رژيم بعثي، و سرانجام نسل كشي در دارفور همه از 

 67ن سياسي سال نظر ابعاد و گستردگي فاجعه آميزتر از قتل عام زندانيا
كدام از اين قتل عام ها، اما، يك حكومت مستقر  در ايران هستند. در هيچ

در زمان صلح و ثبات نسبي، و در زماني كه اغلب دشمنان سياسي و 
اند، به قتل عام زندانياني، كه قبأل در  اش پيشاپيش تار و ما شده سازماني
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ليه شهروندي ِ به هاي آن حكومت، و بدون دسترسي به حقوق او دادگاه
رسميت شناخته شده در قانون اساسي ِهمان حكومت به زندان محكوم 

اند، دست نزده است. بلي، تاريخ كشتار زندانيان را پيش از كشتار  شده
زندانيان ايران در خود ثبت كرده است. برخي از آنها حتي ابعادي گسترده 

، در هيچ كدام از آن موارد همه اند. با اين تر از كشتار زندانيان ايران داشته
قربانيان كساني نبوده اند كه قبأل در دادگاه  رژيم حاكم يك بار محكوم به 

كاتين نام  روستا   -1940حبس شده باشند. مثأل، كشتار كاتين در مارس 
كه در آن به  -اي جنگلي در روسيه در نزديك مرز با لهستان و منطقه

مخفي استالين، و با تصويب دفتر  نهاد بريا، رئيس جنايتكار پليس پيش
هزار افسر، روشنفكر،  22سياسي حزب كمونيست اتحاد شوروي در حدود 
هاي عادي، و افرادي از  دانشجو، كشيش، مقامات سياسي، سرباز و ژاندارم

ها در يك زندان  گروههاي مختلف اجتماعي لهستاني كه  تا پيش از آن ماه
بردند، قتل عام شدند. اين  ت به سر ميدر نزديكي روستاي كاتين در بازداش

هم گسترده است و هم  بي تبعيض است.  67كشتار همانند كشتار سال 
كه تنها جرم آنها لهستاني بودنشان  - چنين، در كاتين، نيز، قربانيان هم
زندانياني بودند كه بر اساس قوانين بين المللي و قوانين اتحاد شوروي  - بود

ها، اما، زندانيان كاتين،  بودند. به رغم اين شباهتاز حقوق خاصي برخوردار 
هاي رژيم  برخالف بخش غالب زندانيان ايراني، پيش از كشتار در دادگاه

حاكم به حبس محكوم نشده بودند. به عالوه، رژيم حاكم دست به كشتار 
  زندانياني زد كه تابع يك كشور ديگر بودند. *

، كه موجب شده است تا 67ال ترين ويژگي كشتار س * سرانجام، برجسته
يادمان اين فاجعه با شدت به مراتب بيشتري در اذهان باقي مانده و 

چنان ساير سركوب هاي سياسي را در جمهوري اسالمي تحت الشعاع  هم
قرار دهد، نه در بيرحمي آن، نه در گستردگي آن، و نه در بي تبعيض بودن 

يداي اين جنايت هولناك و راز آن نهفته است. اين ويژگي ابعاد پنهان و ناپ
هاي  و رمز نهفته در آن است. همين ويژگي است كه اين فاجعه را از اعدام

متمايز كرده است. هر دو واقعه از نظر بيرحمي  61و  60هاي  گسترده سال
، اما، به 67و گستردگي در شمار رخدادهاي كم نظير هستند. كشتار سال 

وز شاكيان ِ آن منتظر گشوده شدن ابعاد ماند كه هن سان يك پرونده باز مي
خواهند بدانند بر اساس كدام سناريو، به چه علت،  آن هستند. آنان مي

بدست چه كساني، و چگونه هزاران عزيز آنها كشتار شدند. آنچه به كميته 
در آفريقاي جنوبي، پس از رهايي از نظام جدايي  "حقيقت و آشتي"

هاي جامعه آفريقاي جنوبي  برخي ويژگينژادي، معنا بخشيد، صرف نظر از 
آن دوران، صرفأ يك ژست سياسي و دموكراتيك مأبانه نبود. مردم 

هاي پنهان و سرنوشت ناپديد  خواستند از سرنوشت بسياري از قتل مي
شدگان دوران جدايي نژادي آگاه شوند. حق اطالع يافتن از چگونگي قتل 

ها درباره آن، حقي است  ه زنييك عزيز و روشن شدن همه ابهامات و گمان
اي كه عضوي را از دست داده است براي دست يافتن بدان  كه هر خانواده

همواره و خستگي ناپذير خواهد كوشيد و تا دست يافتن به آن آسود 
به سان زخمي خون چكان است كه درد  67نخواهد بود. بنابراين، كشتار 

حتي همانند وضعيت چنان  مي سوزاند. برخي اين وضعيت را  آن هم
دانند كه عضوي از آنها ناپديد شده است. اهميت آگاهي از  اي مي خانواده

وضعيت كساني كه خانواده آنها اطالعات كاملي درباره قتل و ناپديد شدن 
ها حاظراند در ازاي دستيابي به  آنها ندارند تا جايي است كه اغلب خانواده
كه   د. مثأل، چندي پيش هنگاميآن اطالعات، قاتل يا قاتالن را ببخشن

قاتل "ريگ وي، معروف به  اي و مخوف در سياتل به نام گري قاتلي زنجيره
، سرانجام به دام افتاد، خانواده قربانيان، كه شمار آنها بيش "رودخانه سبز

از يكصد و هشتاد زن جوان بود، و مقامات قضايي حاضر شدند تا در برابر 
مز گشايي از نحوه قتل قربانيان از اعدام او صرف زبان گشودن اين هيوال و ر

نظر كنند. در حاليكه اهميت اطالع يافتن از نحوه قتل و ناپديد شدن حق 
بي چون و چراي خانواده هر قرباني، چه سياسي و چه غير سياسي، چه 
قتل يك نفر و چه قتل هزاران نفر، مي باشد، رمز گشايي و فاش شدن ابعاد 

، به مثابه قتل عامي سياسي، نه تنها درد و 67در سال  قتل عام زندانيان
بيتابي هزاران خانواده را التيام خواهد بخشيد، بلكه داراي پي آمد هاي 
جدي سياسي در كشور خواهد بود. آگاهي از همين پي آمدها است كه 

چنان سخن گفتن و  موجب شده است تا عامالن و طراحان اين كشتار هم
  را نابخشودني بدانند. فاش گويي درباره آن

است كه هم  67همين ابهامات و چند و چون هاي مختلف درباره قتل عام  
اي جدا نشدني به  اكنون هزاران زندني سياسي سابق در ايران را با رشته

پيوسته است. آنچه مالط اين پيوند را تشكيل  67خانواده قربانيان كشتار 
گاهي و اطالع از چگونگي كشتار دهد بيشتر از هر چيزي اصرار بر حق آ مي

ها  خواهند بدانند اين گروه بزرگ از انسان فرزندان و يارانشان است. همه مي
چگونه و بر اساس كدام سناريو كشتار شدند  همين نكته است كه قتل 

مي پيوندد و به رغم  67را نيز به كشتار سال  76اي سال  هاي زنجيره
چنان زنده نگه داشته است. ويژگي  همآن را  76شمار كم قربانيان فاجعه 

نيز صادق  78تا  72هاي زنجيره اي دوره  ابهام و پنهاني بودن در باره قتل
است و موجب شده است تا آن قتل ها نيز به رغم آنكه به لحاظ شمارگان 

 61-60و اعدام هاي دوران تيره  67هاي كشتار بزرگ  تر از قتل بسيار اندك
چنان موج آفرين و موجب گمانه  هم 67گ سال است، به سان كشتار بزر

هاي گوناگون قرار گرفته و هر دو به سان زخمي خون چكان بر پيكر  زني
  جنبش مدني و دموكراتيك ايران باقي بماند

  
نيز فصل مهم و فراموش  61و  60اعدام هاي گسترده سالهاي  پاسخ دوم:

م ها به رغم نشدني در تاريخ سركوب در كشور ماست. ماهيت اين اعدا
اگر چه  61و  60هاي  است. در سال 67هولناكي آنها، اما، متفاوت از كشتار 

ترين حقوق اوليه مصرح در قانون اساسي جمهوري  اعدام شدگان از كوچك
دانستند  ها دست كم مي اسالمي بي بهره بودند، در آن هنگام، اما، خانواده
اند.  دام قاضي تيرباران شدهكه فرزندان آنها در كدام دادگاه و به دستور ك

ها و موانع بسيار، پيكر فرزندان خود را  توانستند، به رغم سختي آنها مي
ي جاي داده و در خانه خويش براي آنها مجلس  تحويل گرفته و در آرمگاه

به رغم بيرحمي و  61و 60هاي  چنين، اعدام بزرگداشتي بر پا سازند. هم
ها  ابقه نبودند. بسياري از حكومتبي س 67مانند كشتار  اش، گستردگي

هنگام مواجه با بحران جدي سياسي و براي سركوب جنبش دموكراتيك 
اند. مثأل، با نگاهي به  هاي گسترده زده در سده اخير دست به كشتار و اعدام

تاريخ اروپا در ميان دو جنگ و در خالل جنگ دوم جهاني يا تاريخ 
ي، آرژانتين، گواتماال، و بوليوي، كشورهاي آمريكاي التين، از جمله شيل

، 61و  60هاي  نمونه هاي فراواني از سركوب گسترده خواهيم ديد. در سال
جمهوري اسالمي با بحران بزرگي در گير بود. كشور نه تنها درگير جنگ 
با رژيم بعثي و در محاصره اقتصادي و سياسي بود، بلكه سازمان مجاهدين 

تهديد جدي براي جكومت به شمار مي گران، يك  از سوي اغلب تحليل
رفت. اين سازمان در آن دوره شمار بزرگي از مسئولين طراز اول حكومت 

چنانكه اعدام هاي سريع و بدون  چنان فعال بود. هم را ترور كرده بود و هم
ارتش ايران، به رغم  هاي محاكمه گروهي از سران حكومت پهلوي و ژنرال

ها و  بود كه تا آن زمان در اغلب انقالب بيرحمي و نقض حقوق بشر، كاري
هاي سياسي  به وقوع پيوسته بود و بي  يا كودتاهاي خونين و در اوج التهاب

سابقه نبود. بنابراين، اگر چه همه اين وقايع، از منظر نقض حقوق اوليه بشر 
و سركوب سياسي دگرانديشان و مخالفان سياسي، ماهيتي يكسان دارند، 

ه لحاظ ابعاد ناپيداي آن، و به سبب آنكه هنوز از سوي ب 67اما، كشتار 
جمهوري اسالمي به طور آشكار به رسميت شناخته نشده است، مانند 

  پرونده اي باز يكي از موضوعات مهم سياسي باقي مانده است.
  

.به نظر مي رسد اختالف نظر چنداني در ميان  پاسخ سوم و چهارم:
هاي اعدام شدگان  بانيان، اعم از خانوادههاي سياسي و خانواده هاي قر گروه
درباره اهميت  67هاي قربانيان كشتار  و خانواده 67هاي پيش از  سال

وجود  67هاي منحصر به فرد كشتار سال  متفاوت اين رويدادها و ويژگي
به معني ناديده گرفتن اعدام  67ندارد. تأكيد بر اهميت و ويژگي كشتار 

ي پيش از آن نبوده و نيست. برخالف اعدام هاي هولناك و گسترده سالها
كامأل پنهاني صورت گرفت و دستگاه  67، كشتار 61و 60هاي سالهاي 

قضايي جمهوري اسالمي و طراحان عمليات هيچگاه درباره آن سخن 
هاي بي نام و نشان و اغلب دسته جمعي  نگفتند. نيز، قربانيان در گورستان

ب شده است تا از همان نخستين به خاك سپرده شدند. اين ويژگي موج
روزها نوعي همبستگي در ميان خانواده هاي قربانيان اين فاجعه پديد آيد. 

هايي معين بنيان گرفته است. از آن پس،  اين همبستگي بر اساس خواسته
  ها و تبديل آنها به  از يك سو، تالش براي نام نشان دار كردن گورستان
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الش براي به رسميت شناخته شدن اين كشتار هايي پاكيزه و مرتب، ت مكان
و از حالت تابو به در آمدن آن، حق بازديد و سوگواري آزادانه بر آرمگاه، از 

اند كه مبارزه براي تحقق آنها موجب ارتباط ميان  جمله حقوقي بوده
هايي  خانواده هاي قربانيان، بخش بزرگي از زندانيان سياسي سابق، و گروه

كنند، شده است. از ديگر سو، مبارزه براي  ر مبارزه ميكه براي حقوق بش
تحقق حقوقي نظير حق دانستن درباره سرنوشت قربانيان و چگونگي 
كشتار آنها، سناريويي كه طراحان بر اساس آن دست به جنايت زدند، و 

هاي گذشته نه تنها  آشكار شدن ديگر ابعاد ناپيداي آن رويداد در همه سال
هاي قربانيان شده بلكه موجب  و همبستگي بين خانوادهموجب نوعي اتحاد 

شده است تا دستيابي به اين حقوق به يكي از اهداف جنبش دموكراتيك و 
چنان  هم 67اي و كشتار  مدني ايران تبديل شود و مسئله قتل هاي زنجيره

هاي پيش  هاي سال هاي اعدامي رسد خانواده در صدر باقي بماند. به نظر مي
و  67ها نه تنها از برجسته شدن كشتار  با درك اين ويژگي 67از كشتار 

اي نگران و ناراحت نيستند، نه تنها اين برجستگي را به  قتل هاي زنجيره
دانند، بلكه با تالش  معني فراموش كردن فجايع پيش از آن نمي

اي براي دست يافتن به   و قتل هاي زنجيره 67هاي قربانيان كشتار  خانواده
ه خويش احساس هبستگي و همدردي دارند. بنابراين، اختالف حقوق حق

كه  -نظري در ميان خانواده هاي دو دسته از قربانيان در دو دوره متفاوت
درباره  -در بسياري موارد مشتركند يا نسبت خانوداگي نزديكي با هم دارند

  هاي مختلف اين رويداد ها نيست. اهميت و ويژگي
به سبب  78-72اي سالهاي  قتل هاي زنجيرهو  67با اين همه، كشتار  

ابعاد پنهاني آنها، و نيز به سبب آنكه جمهوري اسالمي به مثابه يك كل 
هاي  قتل –ارتكاب آنها را نه تنها به رسميت نشناخته بلكه يكي از آنها را 

هاي اطالعاتي  كار بخش كوچكي از عوامل خود سر در دستگاه -زنجيره اي
ها و اختالف نظر در ميان  زني نان موضوع گمانهچ كشور مي داند، هم

ها درباره ابعاد  هاي سياسي و تحليلگران ايران است.  هنوز تمام تحليل گروه
و چگونگي اين رخدادها، طراحان، آمران، مجريان، انگيزه و اهداف سياسي 
نهفته آنها در حد گمانه زني باقي مانده است. و تا زماني كه اسناد محرمانه 

ره اين فاجعه فاش نگردند، و كس يا كساني از كارگردانان اين جنايت دربا
زني باقي خواهد  چنان در حد گمانه بزرگ درباره آن فاش سخن نگويند، هم

ماند. مثأل، ابعاد قتل عام كاتين در روسيه تنها پس از فروپاشي اتحاد 
شوروي و منتشر شدن اسناد دفتر سياسي حزب كمونيست آشكار گشت. 

براين، تا فاش شدن اسناد و فاش گويي دست اندكاران و كارگردانان بنا
و قتل هاي زنجيره اي، اجماعي درباره اين وقايع پديد نخواهد  67كشتار 

گران است كه اغلب به شدت  هاي تحليل آمد و آنچه وجود دارد گمانه زني
 متأثر از نوع تحليل سياسي آنها از رژيم جمهوري اسالمي است و حداكثر

 67دهد. مثأل، نه تنها درباره كشتار  بخش كوچكي از واقعيت را بازتاب مي
شمارگان مختلفي مطرح است، بلكه درباره قتل هاي زنجيره اي، كه در 

هاي پس از آن رخ داده است، نيز، شمارگان متفاوتي اعالم شده است.  سال
 برخي گمانه زني ها قتل كساني چون سيد احمد خميني و تني چند از

اي مي  مقامات سابق جمهوري اسالمي را نيز در زمره قتل هاي زنجيره
آورند و برخي ديگر آمار متفاوتي مي دهند. همين نكته موجب شده است 

و قتل هاي  67تا اختالف نظر نه درباره اهميت بيشتر يا كمتر كشتارهاي 
ند و زنجيره اي از اعدام هاي آشكار و گسترده ِ پيش از آن، بلكه درباره چ

و قتل هاي زنجيره اي باشد. بخش بزرگي از  67چون و تحليل كشتار سال 
از جمله  - هاي سياسي و فعاالن جنبش اصالح طلبي و افراد مختلف  گروه

هاي اخير را  و قتل هاي زنجيره اي در سال 67طراحان كشتار  -نگارنده
دانند كه در يك دهه گذشته  هايي خاص در جمهوري اسالمي مي گروه

كارگردانان اصلي مخالفت با جنبش اصالح طلبي و تحديد بيشتر 
ها با تعميم طراحان و آمران  هاي سياسي بوده اند. بنابراين، اين گروه آزادي
به همه مسئولين رده باالي جمهوري  67اي و كشتار  هاي زنجيره قتل

كنند و بر اين باور هستند كه به سبب ساختار غير  اسالمي مخالفت مي
هاي خاصي  كز و تعدد مراكز قدرت در جمهوري اسالمي گروهمتمر

هاي قضايي و  هاي مياني بخش توانند، با نفوذ و كنترل اليه اند، و مي توانسته
اطالعاتي و امنيتي در مقاطع خاصي اهداف خاص خود را به پيش برند. 

هاي خود  اي و تالش برخي گروه هاي زنجيره ، قتل67اين طيف قتل عام 
دستگاه اطالعاتي كشور در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي سر در 

رفسنجاني براي قاچاق كردن مهمات به اروپا و كارشكني در فرآيند 
كه قرار بود با آمدن فرانسوا ميتران به ايران وارد  -بهبودي رابطه با غرب
و يك سلسله اقدامات پنهاني ديگر نظير بحران هاي  -مرحله نويني گردد

دانند كه  اي مي در زمان دولت سيد محمد خاتمي را زنجيره پي در پي
ها است.  بازتاب تالش بخشي از حكومت براي تسط بر ديگر جناح

مردان عالي رتبه جمهوري  ها سكوت برخي از دولت چنين، اين گروه هم
اسالمي درباره اين جنايات را نه نشانه مشاركت آنها بلكه نشانه ناتوانايي 

سياسي خاص ناشي از توازن قواي سياسي، يا برخي آنها، مالحظات 
دانند. آنها تالش ناموفق دولت  تهديدهاي خارجي در جمهوري اسالمي مي

سيد محمد خاتمي براي آشكار كردن ابعاد قتل هاي زنجيره اي را نشانه 
اين ناتوانايي و موازنه قواي مورد نظر مي دانند. از سوي ديگر، بخش 

بايد  67نيز بر اين باورند كه پرونده قتل عام  ديگري از اصالح طلبان
هاي  همزمان با پرونده قتل هاي هواداران جمهوري اسالمي در زندان

هاي كمپ اشرف  گروههاي سياسي كردستان نظير زندان دو لوتو و زندان
هاي سياسي  ).  از ديگر سو، يك طيف ديگر از گروه2در عراق بررسي شود (

هايي نام  ي كشور، كه مي توان آنها را افراد و گروهو شماري از فعاالن سياس
برد كه به اصالحات در جمهوري اسالمي باور ندارند، و با مسامحه از آنها به 
سرنگوني طلبان نام برده مي شود، با چنين نظري مخالف هستند. اين 

ها بر اين باورند كه كل جمهوري اسالمي و همه جناح ها يا با سكوت  گروه
خود يا به طور مستقيم در اين رويدادها نقش داشته و مسئول  و همراهي

ها بر اين نظراند كه نخستين كاري كه هر  مي باشند. بنابراين، اين گروه
سياستمدري مي بايد انجام دهد تا در ادعاي رفرم و اصالحات او شك 

و قتل هاي زنجيره اي را  67نشود اين است كه به طور آشكار كشتار 
ها قتل عام  و درباره آن هر چه مي داند فاش سازد. اين گروهمحكوم كرده 

، قتل هاي زنجيره اي، و اعدام هاي پيش از آن را تنها حلقه هاي 67
دانند كه در مقاطع  متفاوتي از زنجيره سركوب در جمهوري اسالمي مي

  خاص بر ضد مخالفان به كار گرفته شده است.
  
گاه  تل هاي زنجيره اي هيچو ق 67برجسته شدن كشتار  پاسخ پنجم: 

هاي پيش از  موجب كم اهميتي يا فراموش شدن اعدام هاي گسترده سال
چنانكه گفته شد، بخش مهمي از اين برجستگي از يك  آن نمي شود. هم

تري به سبب  است و بخش مهم 67سو به سبب بي سابقه بودن كشتار 
ست كه موجب ابعاد ناپيدا و مبهم اين كشتار و قتل هاي زنجيره اي ا

گشته است تا مبارزه براي روشن شدن ابعاد آنها نقش ويژه اي در جنبش 
و قتل هاي  67دموكراتيك مردم ايران بيابد. واقعيت اين است كه كشتار 

فاقد آن ابعاد   61و  60زجيره اي ابعادي دارند كه اعدام هاي سالهاي 
اين دو رخداد،  هستند. اين ابعاد را گروه خاصي با برجسته كردن مصنوعي

پديد نيĤورده است، بلكه به سبب ويژگي هاي ذاتي اين دو رويداد است. 
چنان به  تأكيد بر و برجستگي اين دو رويداد به سبب آن است كه آنها هم

مثابه پرونده هاي  بازي مي مانند كه هزاران نفر در انتظار روشن شدن 
قربانيان اين دو رويداد  همه ابعاد آن هستند. بنابراين، تالش خانواده هاي

هاي سياسي از خواسته آنها  براي دستيابي به حقوق خود و پشتيباني گروه
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موجب فراموش شدن يا بي اهميت دانستن اعدام هاي گسترده و بيرحمانه 
  نبوده و نيست. 61و  60هاي  سال

  پانوشت ها:

خلق و مجاهدين ) البته اگر از استثناء قتل عام برخي از رهبران سازمان فدائيان 1
  خلق در زمان حكومت محمد رضا شاه صرف نطر كنيم.

) مثآل نگاه كنيد به برخي از مقاالت آقاي علوي تبار،از نظريه پردازان نوانديش 2 
  ديني در ايران، درباره اين موضوع.

  

*  
  

  
  

  شهاب شكوهي زنداني سياسي 

  )68تا فروردين  1360(فروردين 

  

  از ويژگي خاصي بر خوردار است؟ 67 آيا كشتار تابستان سال – س
  

همانطور كه در سوال شما آمده است  67از نظر من كشتار سال   شكوهي:
بدون ترديد از ويژگي خاصي برخوردار بود. براي روشن شدن مطلب اشاره 
اي كوتاه به زمينه بوجود آمدن چنان فاجعه اي مي كنم و بعد به ويژگي 

  آن مي پردازم.
ديد كشورهاي همسايه و غرب، پذيرش قطعنامه، شرايط ايران از  

گران، حضور ارتش  بحرانهاي جامعه در آن زمان،  اختالفات حكومت
  .مجاهدين خلق در مرزهاي غربي كشور

ايران در آن روزها وضعي پر تنش با همسايگانش داشت  و از طرف  -1
عراق ديگر بخصوص با غرب و امريكا رابطه اش در ظاهر بشدت تيره بود. با 

در جنگ بود ، با عربستان مشكل سياسي ايدئولوژيك داشت ( اختالفات 
شيعه و سني، تحت نام وهابي گري، هر ساله در سفر هاي حج باعث 

ديگر را  درگيريهاي شديدي بين پليس سعودي و زوار شده بود. طرفين يك
، ملك فهد رسماً از طرف خميني مردي فاسد و  کردند فاسد ارزيابي مي

امريكا ناميده مي شد و دولت آل سعود دولت ايران را تجاوزگر مي  نوكر
خواند). حكومت افغانستان ، همسايه ديگر ايران متهم بود كه  شاه مسعود 
و گلبدين حكمتيار را كه از  طرف حكومت ايران حمايت مي شوند 
سركوب مي كند و از طرفي ايران حكومت طالبان را، حكومتي غير 

ده !! پاكستان و تركيه هم ايران را مرتب به دخالت در مسلمان مي نامي
شان متهم مي كردند. در پاكستان حمايت ايران از جندااله  امور داخلي

خشم پرويز مشرف را بدنبال داشت و از طرف ايران  مشرف متهم بود به 
دست نشانده بودن امريكا . تركيه هم در آن زمان بر سر نفوذ ايران و تجاوز 

به بهانه سركوب كردها، گله مند و ناراضي بود. كشورهاي به خاكش 
اروپائي و غرب با وجود قرار داد هاي اقتصادي مهمي كه با ايران داشتند، 

كردند و  هر ساله حكومت ايران را به خاطر نقض حقوق بشر محكوم مي
كرد كه  خواهان سرعقل آوردن ايران بودند. از طرفي ايران هم آنها متهم مي

ام كمك مي كنند و نمي گذارند كه ايران در اين جنگ پيروز شود. به صد

مواردي از اين دست هم مانند انفجار در مركز امريكايي ها در آرژانتين و 
عربستان ، صدها ترور در خارج از كشور و اساساً حمايت فعال از در 
گيريهاي بين مسلمانان در نقاظ مختلف دنيا:  بسني ، لبنان ،  فلسطين و 
..... نشان از يك ديپلماسي فعالِ ترور و وحشت داشت كه مي توانست آن 

  نتايج انزواگرايانه را براي ايران در بر داشته باشد.
پذيرش قطعنامه كه به قول خميني به سر كشيدن جام زهر شبيه بود،  -2

درواقع شكست آرمان خواهي و پيشرفت اسالم به همه عالم بشر قلمداد 
شكست در واقع خطر بر باد رفتن تمامي آمال  مي شد. با پذيرش

وآرزويشان و حتي بزير كشيدن اسالم عزيز مي توانست باشد. از اين رو 
خشم ايجاد شده ناشي از نابودي همه چيز! مي توانست چنان خميني را 
ديوانه كند كه شمشير را از رو ببندد و براي دفاع از منافعش ايراني را به 

  آتش بكشد.
ي كه از طريق اخبار داخلي زندان از خانواده ها، راديو مخفي در تا جاي -3

شديم  داخل زندان و افرادي كه بنوعي با بيرون در ارتباط بودند با خبر مي
، بعد از شكست ايران و پذيرش قطعنامه وضع جامعه در حدي بحراني بود 

قادر به جم و جور كردنش باشد. هر روز  توانست كه حكومت براحتي نمي
اعتراضات اجتمائي پراكنده در گوشه و كنار ايران ، اعتصابات و گاهي در 
گيريهاي شديد مردم با پاسداران بر سر مسائلي بظاهر كوچك مانند سيگار 
كشيدن در ماه رمضان يا اعتراض و درگيري زني در صف نان و يا كشته 
شدن پسر بچه اي در جاده كمر بندي اراك و در گيريهايي در مشهد ، 
اصفهان و  صدها مورد ديگر كه ناشي از خشم و به ستوه آمدن مردم از 
حكومت زور داشت، و در نهايت حمله مجاهدين به اسالم شهرغرب ، كه به 

كند! همه  كه حكومت جمهوري اسالمي عنقريب سقوط مي رسيد نظر مي
هايي مي كرد كه در جامعه وجود دارد و همواره در حال  حكايت از بحران

  ست. رشد ا
اختالفات حكومتي اگر چه در دوران خميني امكان بروز علني نداشت  -4

هاي مختلف خودش را نشان مي داد. . اصالح طلبان  ولي در پرده به شكل
زير پوشش نهضت آزادي و افراد مستقل ، نظرات منتظري و طرفدارانش ، 

وي عبدالكريم سروش و ايده هاي كمي متفاوتش و... همه وهمه در واقع م
دماغ خميني بودند. تفاوت نظرات خميني و منتظري (وليعهد و 

ش ا جانشينش) بقدري باال گرفت كه  خميني به دنبال طرح هميشگي
براي سركوب و نابودي مخالفان، مزاهمي مثل منتظري را تاب نياورد و 
بعدها به كنج انزوا كشاند. اين اعمال همراه با جو سركوب شديد باعث شده 

هاي حادتري خود را نشان  ميان حكومتگران اختالفات به شكل بود كه در
  بدهند

حضور ارتش مجاهدين در مرزها و حتي در خاك ايران چنان وحشتي  -5
در حكومت انداخت كه ديوانگي شان را تا سر حد جنون باال برد. در نفت 
شهر، ارتش و سپاه پاسداران متحمل شكست سنگيني شده بود و در حال 

و در واقع فرار بودند. در اين وانفسا نه تنها خطر فروپاشي  عقب نشيني
حكومت وجود داشت بلكه ممكن بود توسط نيروهايي مثل مجاهدين انتقام 
سختي از آنها بگيرند. مجاهدين آنقدر به خودشان مطمئن بودند كه 
زندانيان مجاهد با لباس مي خوابيدند و حتي براي نيروهاي مخالف خط و 

دند. بنظر اين همه اعتماد به سر نگوني رژيم در مجاهدين ، نشان مي كشي
نه تنها از شناخت مجاهدين نسبت به جامع ايران ناشي مي شد بلكه از 

  ضعف و بحران زدگي رژيم هم بود كه همه مردم آن را آشكارا مي ديدند.
اگر بدنبال جواب سوال شما باشم بايد آن را در همين شرائط بحراني 

چرا خميني دست به چنان جنايتي زد؟ جواب ساده است جستجو كرد . 
. اگر چه مي دانيم كه حكومت هايي هستند كه براي "حفظ حكومت"

حفظ قدرت، الزاماً دست به چنان كارهاي نمي زنند و اين نشان از آن 
سركوب  ی داشت كه اين حكومت با حكومت هاي ديگر حداقل در شيوه

كه طرح سركوب توسط خميني و  تفاوت بسيار دارد . ناگفته نماند
ها به شكل و شيوه هاي  ها بود كه مطرح بود وآنها طي سال مامورانش سال

مختلف آن سواالت را بر روي زندانيان آزمايش كرده بودند و كامالً آگاهانه 
مي دانستند كه چه سواالتي بيشترين قربانيان را خواهد داشت حتي در 

مقاله اي نوشت مبني بر اينكه امام روزهاي قبل از كشتار مجله سروش 
را جاري كند يعني هر كس غير مسلمان باشد حكمش  اوليهبايد حكم 

اعدام است. و همين عمل كرد، نشان از آن داشت كه اين حكومت 
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 5000درضديت با مردم اصالً ترديدي نداشته و ندارد و اگر الزم باشد 
قرباني اهداف خودش  زنداني كه هيچ حتي صدها هزار انسان را حاضراست

ها  بكند كه بدبختانه اين شرايط برايش بوجود آمد و طرحي كه سال
از اين رو متاسفانه زندانياني كه در اين برهه   منتظرش بود پياده كرد.

از زمان گروگان رژيم بودند در واقع قربانيان شرائط كامالً غير 
ف طبيعي و استثنائي بودند كه حتي نمي شد زندانيان مخال

ناميدشان چرا كه نه همه آنها مخالفين صرف رژيم بودند و نه  رژيم 
خود خميني در يك كلمه گفت: قصد سركوب مخالفين تنها را داشت. 

كه مي خواهد دفع شركند كه اين دفع شرهم زندانياني را شامل مي شد 
كه در آينده براي رژيم مشكل ساز بودند (حتا موافقين رژيم هم  بر اساس 

شامل اين تصفيه شدند).  » تر و خشك با هم مي سوزند«معروف مثال 
نيرو هايي مثل مجاهدين و يا گروهاي سياسي ديگر (چه خودي و چه 

  برانداز) هم شامل اين سركوبِ از قبل بودند.  
با اعدامهاي سا ل هاي پيش از آن در  67تفاوت كشتار تابستان  -س

  كجاست؟
  

گاه نيرو هاي سياسي است بايد برگرديم اگر منظور از زاويه و ن شكوهي:
هاي فعال در اپوزيسيون. توضيح مي دهم: ما مي دانيم  به ديدگاهاي گروه

كه بين گروهاي سياسي بر سر برخورد با حاكميت اختالف وجود دارد و 
. همين امر باعث مي شود ديگر است حتي اين اختالف در نقطه مقابل يك

ت ، شرائط سياسي جامعه ، شرائط بين كه همواره ارزيابي از نوع حكوم
گذارد،  المللي و... با هم فرق كند. از اين رو تفكري حكم اعدام را كنار مي

تفكري آن را قبول دارد و تفكري جواب صريح نمي دهد. با اين توصيف 
هاي  تا  مي شويم يك عده فقط اعدام 60هاي دهه  وقتي وارد بحث اعدام

 67 به رسميت مي شناسند و در مورد سال را كامالً 67هاي قبل از  سال
فقط اعدام گروه هاي به زعم رژيم برانداز را قبول دارند و بقيه را قبول 

 67ندارند. تكليف چيست؟ براي من اين گونه بر خورد كردن با پديده سال 
قابل قبول نيست چرا كه به نظر من موضوع از اين كه ما جداگانه چه فكر 

ت. موضوع كشتار وحشيانه ايست كه رژيم انجام داده و مي كنيم فرا تر اس
اتفاقاً نكته در آنجاست كه اين بار حكومت حتا به طرفداران خودش هم 

پاشنه آشيل رژيم در همينجاست كه با چه  رحم نكرد.  در واقع
. از نظر حسابي موافق و مخالف را در كنار هم گذاشت و اعدام كرد 

و سالها ي ديگر باشد و اين را  67كشتار من  طبيعي است كه فرقي بين 
مي فهمم، اما اين را نمي فهمم كه وقتي مثالً كارگران اعتصاب مي كنند يا 
دانشجويان با پاسداران درگير مي شوند ، آيا ما زره بين مي گذاريم و آنها 
را جدا مي كنيم كه چه كساني انقالبي هستند و چه كساني نه . شايد 

نيان خائن بودند، اين درست، ولي من مي پرسم  آيا آنها بگوييد كه آن زندا
ي شصت با  به چه كساني خيانت كردند؟! مسلماً كساني كه در اوايل دهه

كردند، به نيروهاي برانداز خيانت كردند (شايد به  حكومت همكاري مي
حكومت هم! ولي مورد بحث ما نيست) پس آن كه بايد آنها را در محكمه 

م نه حكومت. از اين رو هرگونه عملكردي از طرف حكومت بنشاند ما هستي
محكوم است و ديگر در اين بين فرقي وجود ندارد كه چند در صد طرفدار 
فالن گروه بودند و چند در صد بهمان گروه! مضافاً  اين كه اين يك كشتار 
و عمل معمول حكومتي نبوده و ابعاد جنايت آن چنان است كه جاي هيچ 

ذارد كه ما در ابتدا بايد حريفي بسيار درنده خو را تكليفش ترديدي نمي گ
را روشن كنيم بعد مراحل ديگر را مورد بحث قرار دهيم. به نظر من 
موضوع اين است كه در يك برهه زماني خاص كشتاري وحشيانه توسط 
حكومت نسبت به بخشي از جامعه شده وعده اي از مردم بي گناه و با گناه! 

انه قرار گرفته اند مثل بمباران يا قتل عامي در نقطه اي مورد هجوم وحشي
از اين كشور آيا رژيم پرسيد كه چه عقيده اي دارند و بمب باران كرد؟ 
تاكيد من اين است كه يك فاجعه ملي اجتمايي توسط رژيم رخ داده و ما 
بايد در برابر آن واكنش نشان دهيم و اين به معني قاطي كردن مرزها 

ه اگر قراربود مرزي را مورد بحث قرار دهيم ، با هم اختالف نيست. گر چ
داشتيم. ولي آيا دفاع  از حقوق يك عده آدم گناهكار كه دچار خطاي 

  محكوم به اعدام شده اند وظيفه ما نيست؟!. محاكمهو بدون   سياسي شده
  اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي شود؟ -س

   

جواب اين سوال را داده ام و ديگر سرتان را  فكر مي كنم در باال شكوهي:
كنم كه اين گونه اختالفات به نظر من با  درد نمي آورم اما تاكيد مي

واقعيات  فاصله دارد و متاسفانه انرژيمان را بشدت مي گيرد . ما بخوبي به 
ها بين  يادمان داريم كه در زندان و بيرون از زندان  چقدر همين صحبت

ون حساسيت و اختالف ايجاد مي كرد ولي متاسفانه همان نيروهاي اپوزيسي
ها بازهم تكرار مي شود كه البته نمونه هاي ديگرش  بحث ها بعد از سال

هاي خارج از كشور  هاي سياسي است كه در ميان بعضي از گروه بحث
  جريان دارد و الزاما منافع مردم را در برنمي گيرد. 

اده هاي اعدام شدگان در داخل كشور آيا چنين اختالفي در بين خانو  -س
  هم مشاهده مي شود؟

  
اين اختالفات از قديم و در دوره هاي مختلف وجود داشته  ولي  شكوهي: 

فرقي هست بين اختالف خانواده و زنداني. اختالفاتي كه در بين خانواده 
هاست معموال يا ناشي از تاثير پذيري از زندانيانشان است و يا اعتقادات 

خودشان كه آنهم باز در همين چهار چوب مي گنجد. ولي اساس شخصي 
اين اختالتفات با خمير مايع عاطفه و احساس تواٌم است يعني خيلي 

كردند كه  ها خانواده ها از اختالفات خود به راحتي چشم پوشي مي وقت
باعث ناراحتي وابستگان زندانيشان نشوند و اين فرق مي كند با اعتقاد ما 

كرديم در همه چيز ما بر حق هستيم و اين وظيفه خانواده  كه فكر مي
است كه بايد ما را دنبال كند ! و حتي فكر مي كرديم كه هميشه  منافع 
خلق بزرگتر از منافع خانواده است و براحتي برداشت و عمل خود از مبارزه 
را بر خانواده تحميل مي كرديم و آنها چاره اي نداشتند جزاينكه دنبال 

 67. اختالف بين خانواده ها امروز همان داستان كشتار زندانيان سال  كنند
است كه بالخره بايد پاسخ دهيم كه بخش حاميان رژيم در زندان هم به 
قتل رسيده اند يا نه! و اگر قتل عام شده اند در چه كاتاگوري مي گنجند. و 

نقشي نداشته پاسخ ما به خانواده توابين كه اصال در تواب بودن فرزندانشان 
اند و شايد شديدن مخالف هم بوده اند ولي حاضر نيستند به خاطر مسائل 

نهاد من اين است كه حداقل ما  عاطفي به آنها بد بگويند چيست؟ اما پيش
در از دست دادن عزيزانمان مشترك هستيم و به خاطر خون خواهي 

يري قطعي، عزيزانمان تا محاكمه عامالن و عامران اين كشتارها و جواب گ
از اختالفاتي كه خيلي بزرگ و جدي نيستند و قابل چشم پوشي هستند 
بگذريم  مطمئناً ما همه بدنبال آن هستيم كه جامعه اي بسازيم كه پديده 

  مظلومانه اي مثل خانواده زنداني وجود نداشته باشد.
و قتل  67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت ، مثل كشتار تابستان  -س

( موسوم به قتل هاي زنجيره اي ) از ابعاد جنايت  77ياسي پاييز هاي س
  هاي قبل و بعدي جمهوري اسالمي مي كاهد؟

  
به نظر من بررسي هر پديده اي بستگي به موضوع ، زمان و  شكوهي:

مكان و تاثيراتش برهمين موارد دارد. مسلماً ، كشتن ، زنداني كردن و يا 
ست. ومعموالً پرونده اي از اين موارد  شكنجه، عملي شنيع و غير انساني

سيستم سياسي و فكري آن حكومت را نشان مي دهد. حال در اين دوران 
مواردي هستند كه بنا به مالحظاتي برجسته تر يا سمبوليك مي شوند ولي 

باشد. پس بر  در كل يك سيستم است كه عامل بوجود آوردن اين موارد مي
م رنگ كردن موارد ديگر است و نه جسته كردن يك دوره نه به معني ك

كم توجه اي به آن بلكه هر كدام از آنها پرونده اي است از يك پرونده 
بزرگتر. پس نتيجه آنكه جز به جز اين همه بدبختي و نا مردمي كه در 

سال حكومت جمهوري اسالمي بر مردم تحميل شده در واقع  30طول 
تاوان همه بالهايي كه بر سر  نشان از آن دارد كه اين رژيم نه تنها بايد

مردم آورده بدهد، بلكه بايد درسي باشد براي همه حكومتگران كه تاريخ 
كند. نتيجه اينكه جانباختگان تابستان  ياد مي ها بعنوان ننگ بشريت از آن

بلحاظ سياسي حقوقي فرقي ندارند و  77با جانباختگان سال  67سال 
  ه و بسيار درد ناك بودند.  حتي بلحاظ شيوه كشتار متاسفانه شبي

18/7/88  
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 كشتارهاي سراسري جمهوري اسالمي

  1367و اهميت ويژگي تابستان 
 

  )67تا اسفند  1361همايون ايواني زنداي سياسي (دي 

 
اجازه مي خواهم پرسش و پاسخ هايي كه نشريه آرش براي اين شماره 

اين روزها جنبش حاضر كرده است را با توجه به شرايط حساسي كه 
اعتراضي مردم ايران از سر مي گذراند، كمي بازتر و به روشي ديگر بيان 
كنم. تا لحظه اي كه اين مطلب را مي نويسم، موج اعتراضات، اعتصاب غذا، 
تحصن در داخل و خارج از كشور فروكش نكرده است. پاسخ رژيم، چهره 

براي نسل نوين واقعي آن را كه ما از سال هاي دهه شصت مي شناسيم 
مبارزين آشكار كرده است: سركوب، شكنجه، زندان و اعدام پاسخ اين 

   حكومت به دگرانديشان، نيروهاي چپ و پيشرو بوده است.
    

  آفتاب آمد دليل آفتاب! 

تاكنون تحمل  1357هايي كه نسل پس از قيام بهمن  مقاومت و سختي
ز معناي خود را مي كرده است، در پرتو جنبش هاي اعتراضي گسترده امرو

يابد. تالش در بازسازي تاريخ سركوبگري جمهوري اسالمي، اينك ضرورت 
خود را نمايان كرده است. اگر تا چند هفته پيش از اين، بايستي ده ها 

شمرديم تا ضرورت برگزاري مداوم يادمان كشتار  استدالل را بر مي
روزه سطر به سراسري زندانيان سياسي را به مخالفين گوشزد كنيم، ام

سطر آن اسناد و كارهاي روشنگرانه، موضوع كار و دستور روز فعالين جوان 
اين جنبش است كه با چگونگي دستگيري، شكنجه و بازجويي بايستي از 

  نزديك آشنا باشند. 
اوين، گوهردشت، زندانهاي شهرستان، ديگر كفاف دستگيرشدگان 

مخفي براي دستگيرشدگان، دهد. زندانها و اردوگاههاي  اعتراضات را نمي
نمادي از موج جديد سركوب، مجالي براي سكوت باقي نمي گذارند. 
متاسفانه اخبار شكنجه، بازجويي، تالش رژيم براي گرفتن مصاحبه و 
اعترافات ساختگي، آشكار كرده است كه چرا ما سه دهه كوشيده ايم و مي 

رژيم اسالمي كوشيم به كساني كه در معرض چنين خشونت هايي از سوي 

قرار نگرفته اند، يادآور شويم و روشن كنيم كه اين فاجعه انساني، هرگاه كه 
حكومتيان خود را در آستانه سرنگوني ببينند، در انتظار انبوهي از انسان ها 
خواهد بود. توهم در قبال اين رژيم و آمادگي نيروهاي امنيتي اش براي 

دن دهها هزار انسان به سركوب بي رحمانه هر حركت اعتراضي، كشان
  مسلخ وزارت اطالعات و جوخه هاي مرگ اين رژيم است.

  

 كشتار است؟ تفاوت برخوردار خاصي گيِ ويژه از 67 تابستان كشتار آيا

  كجاست؟ در آن از پيش هاي سال هاي اعدام با 67 تابستان

موج جديد دستگيري ها و كشتارها، تركيبي نزديك به دستگيري هاي 
ارد. دستگيري انبوه، از ميان توده هاي مردم و كشتارهايي د 1360سال 

براي هراس افكني در جنبش مردمي از ويژگي هاي آن است. زندانيان و 
چهره هاي شناخته شده در معرض شكنجه هاي فراوان قرار دارند تا به 

ها فقط شكستن آنان »مصاحبه«اعترافات ساختگي تن دهند. هدف اين 
م تر كاربرد هراس افكنانه آن در سطح اجتماع و نيست، بلكه از آن مه

جنبش مردمي براي حاكمان اهميت دارد. شكنجه گران رژيم مي خواهند 
به نيروهاي فعال در عرصه جنبش هاي اعتراضي پيام دهند كه سرنوشتي 
چنين شوم در انتظار مخالفين حكومت است. در همان هنگام، چهره هاي 

اين اعتراضات، امكان تاثيرگذاري بر افكار فرهنگي و يا سياسي اي كه در 
  عمومي را دارند، از عرصه مبارزه فعال برعليه رژيم خارج سازند. 

با اين حال، در دوره فعلي، رژيم مي كوشد براي دستگيرشدگان (حداقل 
سازي كند. براساس اتهامات دروغين،  چهره هاي شناخته شده آن)، پرونده

ي آنها صادر كند. و اين عملي وحشيانه، احكامي در بيدادگاه هايش برا
ستمگرانه و وقيحانه است. بيداد است و به حق، موجي برعليه اين 
بيدادگري در سطح ايران و جهان برخاسته است. به گمانم، با ذكر ويژگي 
هاي لحظه كنوني، شايد حاال كمي روشن تر بتوان ويژگي كشتار سراسري 

  رد: را بيان ك 1367زندانيان سياسي در 
در اين است كه پستي و رذالت اين رژيم، از  1367ويژگي كشتار سراسري 

يا لحظه كنوني نيز فراتر رفت. جمهوري اسالمي از همان آغاز  1360سال 
، چنين بيدادگري اي را پيشه خود ساخته بود. 1360و به خصوص از سال 

، به سخره گرفتن همان پرونده سازي هاي كذايي 1367اين وضع، در 
خودش بود. زندانياني كه ساليان دراز در پشت ديوارهاي بتني، ارتباطشان 

اي روانه قتلگاه شدند. اين »پرونده«با جهان خارج قطع شده بود، بي هيچ 
كشتار از پرونده هيچ عضوي از اين رژيم پاك نمي شود: جنايت برعليه 

  بشريت.
قب افتاده ترين را به ع» اسالم ناب محمدي«اين كشتار، چهره دروغ پرداز 

به » احكام اسالمي«نيروهاي اجتماعي نشان داد. اگر زندانيان بر اساس 
زندان محكوم شده بودند، حاال كه حكومت قافيه را در مقابل جنبشهاي 
اعتراضي پس از جنگ از دست رفته مي ديد، احكام بيدادگرانه خودش را 

هم به كشتار هم زير پا مي گذاشت. اسالم و ماكياوليسم دست در دست 
سريع و بي رحمانه مخالفين و دگرانديشان پرداخته بود. به اين تعبير، 

در عريان شدن چهره خطرناك و ضدانساني  1367ويژگي كشتار سراسري 
حاكماني است كه براي نجات خود در دوران بحراني پس از پذيرش 

  ، و آتش بس با عراق، از همه مرزها فراتر رفتند! 597قطعنامه 
راتر از نقض روزمره حقوق بشر، فراتر از دستگيري هاي انبوه و گروهي ...ف

مخالفين، فراتر از پژواك انسانهايي كه در شكنجه گاههاي اين حكومت بر 
هاي روزانه  پيمان ها و آرمان هاي خود پاي مي فشردند، فراتر از اعدام

كه  ، فراتر از احكام حاكمان شرع رژيم1360صدها نفر در اوين در سال 
كينه توزانه برعليه انقالبيون و آزاديخواهان حكم صادر كرده بودند... اين 

داري و اسالمي به يك هيوال بود!  يك رژيم سركوبگر، سرمايه» فرارويي«
نمونه كم نظيري از ماشينيزه كردن قتل عام مخالفين و دگرانديشان بود. 

محمدي شناخته مي اين هيوال، اين ماشين آدم خوار، كه به نام اسالم ناب 
اسالمي براي مهار بحران -شود، چيزي نيست به جز راه حل سرمايه دارانه

  قدرت! 
بر » چهره روحاني اسالميون!«، چهره هيوال را از البالي 1367باري، كشتار 

  بشريت آشكار كرد.  
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 شود؟ مي ناشي كجا از مورد اين در نظر اختالف

 هم كشور داخل در شدگان اعدام هاي خانواده بين در اختالفي چنين آيا

 شود؟ مي مشاهده

 قتل و 67 تابستان كشتار مثل جنايت، از برهه يك شدن برجسته آيا

 هاي جنايت ابعاد از اي زنجيره هاي قتل به موسوم 77 پائيز سياسي هاي

  كاهد؟ مي اسالمي جمهوري بعدي و قبلي

  
 ضد )،"صيدوره خا"اين رژيم از آغاز روي كار آمدنش (و نه بعد از 

دمكراتيك و سركوبگر است. پرداختن به دوره اي از كشتارها، نمي بايستي 
به سايه انداختن بر روي مجموعه و تماميت سيستم كشتارگر در ايران 
منجر شود. گاه در مراسم ها، تفسيرها و يا تحليلها، تالشي ديده مي شود 

ك زمان ي«در » چرخشي«اين رويه جمهوري اسالمي را به » آغاز«كه 
وصل كنند. اين شبه تحليل ها، مي كوشند، رويه اسالميون در » معين

تقسيم كنند. » بد«و » نه چندان خوب!؟«، »خوب«قدرت را به دوره هاي 
مي شود كه آنان يا جماعت مورد عالقه » حكومت بد«و از آن موقع اين 

  اشان از مناسبات قدرت در جمهوري اسالمي رانده شده اند...  
الش از سوي نيروهايي ديده مي شود كه در دوره هاي مختلف اين ت

جمهوري اسالمي دست در دست حكومت سپرده اند و برخي هنوز با 
وقاحت به جنبش انقالبي و اپوزيسيون پيگير با كينه توزي حمله مي كنند. 
شكوائيه آنها از اين حكومت به دوره اي محدود مي شود كه نيروهاي 

كنجه و كشتار جمهوري اسالمي قرار گرفته اند. خودشان مورد حمله، ش
حزب توده و اكثريت، دو نيرويي هستند كه كشتارهاي رژيم را از آغاز 

، 1367رسيدن به قدرتش تا ضربه به نيروهاي خودشان و اعدامهاي سال 
به حاشيه مي رانند. اما، جمهوري اسالمي به طور ادواري متوهمين به 

رت در اين سيستم فرتوت داده اند را از خودش را كه دل رسيدن به قد
هستيم، كه اين يا آن مقطع » منتقديني«راند، و هر دوره شاهد  قدرت مي

از جمهوري اسالمي را تطهير مي كنند و دوره اي كه خودشان بايستي 
نسبت مي دهند! در داستان » دوره طاليي«پاسخگوي سركوبها باشند را به 
راندگان فعلي نظير موسوي، كروبي، كديور اين نيروها، از جمله از قدرت 

پيش آمد! بعد از آن كه » اين چيز«مردم راضي بودند تا اين كه «و...، 
ما به دفاع از حقوق مردم و زندانيان سياسي مشغول » چيز پيش آمد!«

  » شديم!
خالصه كنم، تماميت روند سركوبگري بايستي مورد توجه باشد. آزادي يك 

از دوره اي «يا » تا حدودي«نمي توان از آن  كل بهم پيوسته است و
دفاع كرد. آزادي كليه زندانيان سياسي، حق تشكل زنان، جوانان و » خاص

يا كارگران، برابري زن و مرد، برچيدن دستگاه سانسور، آزادي مطبوعات و 
رسانه ها و دهها خواسته دمكراتيك جنبش مردمي، از رژيم شاه تا 

بش مردمي و پيشرو بوده است. سيستم جمهوري اسالمي، خواست جن
پيشين و فعلي حاكم بر ايران، نه فقط به اين خواسته ها تن نداده اند، بلكه 

  با تمام نيرو برعليه آن جنگيده اند. 
پس از سرنگوني شاه، اميد حكومتي ديگر داشتيم كه اسالميون از قعر 

ي كار مي جهنم تاريخ بر اريكه قدرت تاختند. اين حكومت، نبايستي رو
آمد! حاال كه آمده، روزبه روز فاجعه عمق بيشتري مي يابد. آش آن قدر 

نيز خودشان در معرض زندان   67شور مي شود كه سازماندهندگان كشتار 
و شكنجه قرار مي گيرند. نمازگزاران اين رژيم، در دوره اي در نماز جمعه 

شعار نابودي به امامت هاشمي رفسنجاني)  1367(مثل نماز جمعه مرداد 
زندانيان سياسي را ميدادند. حاال كار به جايي رسيده كه نمازگزاران 

زنداني سياسي آزاد «معترض در همان محل، با همان امام جمعه، شعار 
  را مي دهند! » بايد گردد

  حال بايستي گامي فراتر براي فرداي آزاد ايران برداشت.

  2009چهارم اوت 
  

  
*  

  
  

  

 ياسيفرخ قهرماني زنداني س
  )67تا تيرماه  1360(دي ماه  

  

پاسخ به پرسش اول از نظر من قطعاٌ مثبت است و به عقيده من اين 
جنايت از هر نظر منحصر به فرد است يكي ازموارد استثنا  اين است كه 

اي  هاي چند دقيقه هگا تقريباً همگي جانباختگان اين كشتار از قبل دربيداد
بشري آن محاكمه و بر  ين ارتجاعي و ضدجمهوري اسالمي و با همان قوان

اساس همان قوانين مستحق مرگ تشخيص داده نشده و در رده زندانيان 
شدند. تعداي هم پس از گذراندن دوران محكوميت  دار محسوب مي حكم

هاي ارائه شده در اوائل  در انتظار آزادي بودند. بررسي انواع كيفرخواست
دادگاهها بخوبي نشانگر اين واقعيت دهه شصت و احكام صادرشده در اين 

تلخ ميباشند. حقِ داشتن وكيل و رعايت مسائل حقوقي در آن دوران 
ترين  بيشتر شبيه افسانه بود تا واقعيت، چرا كه به خاطر دارم بهانه و اصلي

مورد كيفرخواست در ارتباط با يكي ازهوادارانِ اعدام شده سازمان 
رضا  ، پذيرش وكالت و دفاع از محمدمجاهدين كه وكيل و حقوقدان بود

ي پذيرش تاكيد ميكنم چرا كه فكرِ داشتنِ وكيل  سعادتي بود. روي نكته
هاي   درآن دوران همانقدر دور از ذهن بود كه امروز نداشتن آن در دادگاه

گيهاي ديگر اين كشتار و تفاوت آن با كشتارهاي  مثالٌ كشور سوئد. از ويژه
ني اين كشتار مسئله صرفاٌ عقيدتي بودن آن بود، چرا كنو هاي قبل و تا دوره

فقط دشمنان مورد نظر بودند و مسائل عقيدتي نه  60-61كه در سالهاي 
شد به همين  نظرگرفته نمي اينكه اصالٌ ولي حداقل درمورد دوستان مد

دليل به جز موارد استثنا اعضاء و هواداران گروههاي سياسي كه از رژيم 
شدند، با وجود آنكه رژيم آنان  جزو دوستان محسوب مي حمايت ميكردند و

را به عنوان ماركسيست طبقه بندي ميكرد از آن كشتارها در امان ماندند. 
اما پاسخ به اين سئوال كه آيا برجسته شدن و يا بهتر است بگوئيم برجسته 
كردن يك برهه ازجنايت از ابعاد جنايتهاي قبلي و يا بعدي ميكاهد 

كه بايد كمي بيشتر روي آن تأمل كنيم. در وهله اول اينكه  موضوعي است
جنايت در هر شكلش و در هر شرايط زماني و مكاني عملي است غير 
انساني. بطور مثال براي يك مادركه فرزندش اعدام شده و يا يك زن و مرد 

اعدام  60اند هيچ فرقي نميكند كه آنان را سال  سرانشان اعدام شده كه هم
اند، دوست و حامي  اند يا تيرباران كرده آنان را دار زده 67يا سال  كرده اند
اي محكوم به مرگ  اند يا دشمن آن، در يك دادگاه چند دقيقه رژيم بوده

شده اند و يا در نزد يك هيئت تفتيش عقايد و..... به همين دليل هم 
 هاي جانباختگان اختالفات چنداني وجود بينيم كه در ميان خانواده مي

يكي است و آنها در كنار يكديگر هستند.  67و  60ندارد و براي آنها سال 
اما خارج از چهارچوب خانواده مسئله شكل ديگري به خود ميگيرد واقعيت 

ها ميان كشتارهاي اوائل دهه  ترين تفاوت اين است كه يكي از برجسته
همان  67شصت كه درحقيقت بيشترين كشتارها را هم داشته با كشتار

سئله دوست و دشمن بودن در برابر رژيم است بدين ترتيب ابتداي دهه م
شصت به شكل نمادي از خيانت جرياناتي است ، كه از رژيم و در نتيجه از 

اند وطبيعتاً همانطوركه در باال هم اشاره كردم  اين كشتارها حمايت ميكرده
هاي  پيامداي هم ندارند. خوب فكر ميكنيد  به جز موارد استثنا جان باخته

اين تفاوت امروز خود را به چه شكلي نشان ميدهد، اگر دقت كرده باشيد 
من در باال و در رابطه با برجسته شدن اشاره كردم به اينكه بهتر است 

اند  بگوئيم برجسته كردن، چرا كه امروز طرفداران جرياناتي كه دوست بوده
امكانات تبليغي  دارند، استفاده ازكليه 67سعي در برجسته كردن كشتار

نمي تواند از ابعاد ساير كشتارها بكاهد اما  67براي برجسته كردن كشتار
اي همه سكوت كنند  ميتواند آنها را در سايه نگهدارد، وقتي در مورد مسئله

ي مشابه بزرگتري وجود دارد طبيعتاً آن مسئله به فراموشي  چرا كه مسئله
ديگر طرفداران جريانات  سپرده خواهد شد بخصوص جزئيات آن، ازطرف

مقابل كه در هر دو مقطع هم جانباختگان زيادي دارند براي مقابله با اين 
گرائي ميشوند. من خود هيچ مخالفتي با برجسته كردن  حركت دچار افراط

سازي  ندارم ولي فكر ميكنم اين برجسته 67بخصوص در رابطه با كشتار 
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خارجي واحياناً درخدمت صرفاً ميبايستي با مردم خارج ، نهادهاي 
رژيم تمامي پلهاي پشت  67دادخواهي صورت گيرد چرا كه در كشتار سال 

سر خود را خراب كرده و هيچ گونه راه گريزي براي خود بر جاي نگذاشته 
است . اما چنانچه رويكردمان به ايرانيان است بنظر من ميبايستي به يك 

زيرا كه اين كشتارها بخشي از اندازه نسبت به اين كشتارها افشاگري نمود 
تاريخ خونبار ملت ايران است كه اتفاقاً دوستان و دشمنان مردم بخشي از 

  سازندگان اين تاريخ اند.                        
اما در مورد دستاوردها فكر ميكنم به هر جهت اقدامات انجام شده در اين  

قدامات انجام شده سالها دستاوردهاي خود را نيز داشته است البته ا
ها كه اتفاقاً اكثريت جانباختگان نيز به اين طيف تعلق دارد  درطيف مذهبي

همواره و صرفاً توسط سازماني خاص انجام پذيرفته و بيشتر جنبه تبليغاتي 
در چهارچوب همان سازمان خاص را داشته است به همين دليل هم حتي 

غيرقابل مقايسه اين طيف با با توجه به امكانات مالي و تبليغاتي وسيع و 
بينيم كه اقدامات آنان متأسفانه دستاورد چنداني حداقل در  طيف چپ مي

مواردي كه مورد سئوال شما ميباشد نداشته است .امروزخاوران به عنوان 
نمادين شده است ، امروز شهريور  67محل گورهاي دسته جمعي كشتار 

و اينها مرهون فعاليت   نمادين شده است 67به عنوان زمان كشتار  67
نيروهاي چپ خصوصاً نيروهاي مستقل وغيرتشكيالتي ميباشد. بايد 
يادآوري كنم كه زندانيان سياسي سابق خصوصاً جان بدربردگان از اين 
جنايات دراين زمينه نقش بسيارسازنده وفعالي داشته اند چرا كه اين افراد 

روزي  بطور مستمر و بعضاً شبانهتقريباً درسراسر اروپا و آمريكا و حتي ايران 
  در اين رابطه مشغول به فعاليت هستند.                                                                          

                                                                              
ست سال سكوت خود را الملل پس از بي سال گذشته سازمان عفو بين

را از مصاديق جنايت عليه بشريت خواند و خواهان  67شكست وكشار سال 
ي آمران و عامالن آن شد، رويكرد اقدامات در چند سال گذشته به  محاكمه
اي در خارج كشور بازتاب داشته است، به همين دليل بحث  سابقه طورِ بي

  ست .                                     دادخواهي امروز به امري بسيار جدي مبدل شده ا
هاي يادمان ميتوانند و ميبايستي  درخاتمه يادآور ميشوم به نظر من برنامه

نظرانه سياسي وگروهي برگزار شوند و اگر وقتي  هاي تنگ فارغ از وابستگي
است خودي و غيرخودي را كنار بگذاريم كه به نظر  67صحبت از كشتار 
يم در اين صورت بطور اتوماتيك مسئله در چهارچوب من چنين بايد بكن

  حقوق بشر قرار خواهد گرفت
*  

  
  

 سهراب مختاري و  مقدم، ميهن روستا، پرستو فروهر رضواندر زير، 
(دو  عبدالكريم الهيجي و پيام اخوان و  )،جانباختگان ي (از خانواده
  اند پاسخ دادهآرش   پرسش پنج به ) حقوقدان

  ب . م                                                          
  

  

  وگوي منيره برادران گفت

 با عبدالكريم الهيجي 
 

گفتگوي منيره برادران با دكتر عبدالكريم الهيجي، حقوق دان و نايب 
رئيس فدراسيون بين المللي حقوق بشر. اين مصاحبه تلفني صورت گرفته 

  است. 

 
  از ويژگيِ خاصي برخوردار است؟ 67ان آيا كشتار تابست به نظر شما* 

  
متاسفانه  67مسلما همينطور است. تمام آنهاني كه در كشتار بزرگ 

جانشان را از دست دادند، كساني بودند كه در دادگاه هاي انقالب اسالمي  
شده بودند، آن محاكمات عادالنه نبوده، اما بهرحال » محاكمه«به اصطالح 

ن گرفته بودند. يعني كسي كه بعنوان حاكم محاكمه شده و محكوميت زندا
شرع اينها را  محكوم كرده بود، در هر حال اينها را مستحق كشتن نديده 

  بود. 
در آن سالها كساني كه به صورتي در عمليات مسلحانه شركت داشتند، 
حتي اگر بصورت غيرمستقيم، مي دانيد كه اينها محكوم به اعدام مي 

، كساني بودند كه هيچگونه 67گان در تابستان شدند. بنابراين اعدام شد
عمليات  به اصطالح خشونت آميزي مرتكب نشده و در دادگاه هاي 
جمهوري اسالمي محكوم به زندان شده بودند و حتي مقداري از محكوميت 

محكوم شده بود، موقع  1361شان را كشيده بودند. مثال اگر كسي در سال 
 67من كساني را در بين اعدام شدگان  اعدام شش سال زندان كشيده بود.

دستگير شده بودند. يعني اينها هفت سال را در  60مي شناسم كه در سال 
زندانهاي جمهوري اسالمي بودند. بعد با اينها مصاحبه كردند و اسمش را 

دوم و بعد بالفاصله اعدامشان كردند. اينها ويژگي » محاكمه«گذاشتند مثال 
ت به اعدامهاي ديگري كه قبل يا پس از اين تاريخ هاي اين كشتار بود نسب

  صورت گرفت.
  

 هاي پيش از آن در كجاست؟ هاي سال با اعدام 67* تفاوت كشتار تابستان 
 

باز تاكيد مي كنم كه تمام محاكماتي كه طي سه دهه گذشته در جمهوري 
اسالمي ايران صورت گرفته و حتي محاكمات امروز، با موازين حقوق بشر، 

هيچ كدام نمي توانيم عنوان محاكمه عادالنه بدهيم، اعم از اينكه در باره به 
دادگاه هائي كه ». عادي«متهمان سياسي و عقيدتي باشد يا حتي متهمان 

محاكمه غيرعلني است، وكيل مدافع حضور ندارد و در بسياري مواقع حتي 
ي كه دسترسي به پرونده و اتهامات وجود ندارد، در بسيار از مواقع كس

بعنوان قاضي دادگاه مامور رسيدگي به پرونده است، صالحيت قضائي 
ندارد، صالحيت اخالقي ندارد، آدم مستقلي نيست و ماموري است از طرف 
حكومت، هيچ كدام از اين دادگاه ها و محاكمات را نمي توان محاكمه 

شدند و عادالنه ناميد. اين در باره تمام كساني كه متاسفانه محكوم به اعدام 
چه كساني كه محكوم به حبس شدند، صادق است. با اين تفاوت كساني 

قرباني اين دادگاه ها شدند، از همان اول حكمشان اعدام بود.  67كه قبل از 
البته مواردي را بايد مستثني كنم يكي از آنها مورد موكل من، محمدرضا 

بود ولي در به ده سال زندان محكوم شده  1359سعادتي بود. او در سال 
يك پرونده ساختگي برايش درست كردند و محكوم به  1360سال 

 67تا  60اعدامش كردند و او را كشتند. در بقيه موارد، تمام اعدام هاي 
كساني را دربرمي گرفت كه در آن بي دادگاه ها محكوم به اعدام و 

  متاسفانه اعدام شدند.
ن به اصطالح دادگاه ها ، اين تفاوت هست كه در آ67اما در مورد كشتار 

اينها محكوم به حبس شده بودند، مثال به ده سال، پانزده سال و آنها 
سالهاي زيادي از حبس خود را گذرانده بودند. بعد آنها را به عنوان 
رسيدگي بيشتر، در باره عقايدشان بازجوئي كردند و متاسفانه اعدامشان 

  كردند.
  

  شود؟  شي مي* اختالف نظر در اين مورد از كجا نا
  

همه ساله در سالگرد اين كشتار بزرگ مراسمي صورت مي گيرد، در خارج 
از ايران و حتي در داخل ايران، خانواده ها به خاوران مي روند. بنابرين اينها 
تجديد خاطره اي مي شود چه براي خانواده ها و چه اصوال براي سازمانهاي 

د خاطره ها كم و بيش در سياسي. مردم در اثر همين يادمانها و تجدي
اتفاق افتاد، قرار مي گيرند. اعدام  67جريان فاجعه وحشتناكي كه در سال 

كه من در ايران مخفي  60هم متاسفانه كم نبود. در سال  67هاي قبل از 
بودم، براي ايجاد رعب و وحشت در بين مردم و به ويژه در بين سمپاتها و 

دام شده ها را در روزنامه ها اعالم مي هواداران سازمانهاي سياسي اسامي اع
نفر را اعدام مي كردند. بنابرين  80يا  70كردند. مي شد كه در يك روز 
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اين تجديد خاطره هاي ساالنه اين نگراني را براي عده اي و از جمله 
خانواده هاي آن قربانيان بوجود آورده كه نكند مردم فكر كنند كه قبل از 

و آنها فراموش شده هستند. بايد كوشش كنيم  اعدامي در كار نبوده 67
را مطرح كنيم و باعث فراموشي آن قربانيان  60تمام اعدام شده هاي دهه 

  و آن اعدامها نشويم.
 - به عقيده من اين دو موضوع به هيچ وجه متضاد هم نيستند. به اين خاطر

كه در تجديد خاطره ها و سالگردها و اصوال وقتي صحبت  -اميدوارم من
مي شود، چه بهتر است كه از طرف نويسنده يا  67كشتار بزرگ سال 

سخنران، در مراسمي كه برگزار مي شود، گفته شود كه چگونه اين فاجعه 
اتفاق افتاد و يادآوري هم بشود كه همگي اينها [اعدام شده هاي تابستان 

د ] در اوج اعدامها در ايران، در دادگاه محكوم به حبس شده بودند و بع67
  اعدام شدند. 

  
* آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور هم 

  مشاهده مي شود؟
متاسفانه من هيچ آگاهي از اينكه واقعا چه نوع مسائلي در بين خانواده 

اعدام شدند و چه خانواده  67چه خانواده آنها كه قبل از  -هاي قربانيان
ندارم و در جريان گفتگوهاي  -اعدام شدند 67كساني كه در كشتار بزرگ 

آنها نيستم و نمي دانم كه آيا اين بحثها در خارج از كشور و در بين 
  سازمانهاي سياسي و وابستگان آنها دامن زده مي شود يا نه. 

اين را هم بيشتر به كساني مي گويم كه عزيزان  -فقط من توجه مي دهم
عنوان حقوقي  - زرگ، چه قبل از آنچه در كشتار ب -خود از دست داده اند 

كه در چارچوب موازين حقوقي و به ويژه حقوق بشر مي شود براي اين 
اعدامها قائل شد، عنوان اعدامهاي غيرقضائي است. يعني مرجعي كه اينها 
را محكوم به اعدام كرده، از نظر ما يك مرجع صالحيت دار قضائي نيست. 

ودند. يادآوري مي كنم كه در سازمان آن محاكمه ها هم محاكمه عادالنه نب
يعني كساني كه محاكمه  -ملل يك گزارشگر ويژه در باره اعدامهاي فوري

و اعدامهاي  -دقيقه طول كشيده و بعد اعدام شده اند 10تا  5شان 
غيرقضائي وجود دارد. از طريق خود من برخي از اين خانواده ها به اين 

آنجا دادگاه و دادگستري باشد، بلكه به گزارشگر شكايت كرده اند، نه اينكه 
اين خاطر كه الاقل در پرونده سازمان ملل نام عزيز از دست رفته آنها و نام 

  قربانيان جمهوري اسالمي در آن مقطع ثبت شود.
، من به عنوان يك حقوقدان فكر مي كنم كه 67اما در باره كشتار بزرگ 

ن كشتار  داد. ممكن است را مي توان به اي» جنايت عليه بشريت«عنوان 
حقوقدانان ديگر و يا كساني كه در حوزه حقوق بشر يا در حوزه حقوق 
جزائي بين المللي كار كرده اند، نظرشان با من يكي نباشد. ولي در هر حال 
مي شود اين موضوع را مطرح كرد و با توجه به اينكه در مقررات حقوق 

سنامه دادگاه جزاي بين المللي از جزائي بين المللي و به ويژه اينكه در اسا
اين جنايات به عنوان جنايات بين المللي ياد مي شود، اگر روزي واقعا 
داليل و مدارك كافي باشد و جوامع بين المللي هم به كمك خانواده هاي 
قربانيان و با كمك كساني كه بخواهند حقيقت كشف شود، فكر مي كنم 

  را مطرح كرد. 67بشود در آينده پرونده كشتار بزرگ 
بنابرين، چنين تفكيكي از نظر ما مهم است. ولي باز تاكيد مي كنم كه 
تمام كساني كه در باره سه دهه اعدام در ايران كار مي كنند، به ويژه در 
مورد اعدامهاي سياسي، اين دو مقطع را از هم تفكيك نكنند. تمام كساني 

المي محاكمه شده اند، كه در طي اين سه دهه در دادگاه هاي جمهوري اس
هرگز از يك محاكمه عادالنه برخوردار نبوده اند و اعدامها، اعدامهاي 
غيرقضائي است و بايد در مجامع بين المللي اين موضوع مطرح شود و نام 

  قربانيان ثبت شود و جنايات جمهوري اسالمي به فراموشي سپرده نشود.
  
  

را مي توان مصداق جنايت عليه  67كشتار تابستان اشاره كرديد به اينكه * 
بشريت شمرد. بر اساس چه معيارهاي حقوقي اين مسئله را مطرح مي 

  ؟كنيد
  

با توجه به اينكه آن كشتار به آن صورتي كه در تعريف اساسنامه دادگاه 
جزائي است، يك كشتار از پيش برنامه ريزي و سازماندهي شده بود براي از 

ن چارچوب به عقيده من، مي شود اين بين بردن مخالفان سياسي، در اي
عنوان را به اين جرائم داد. مي دانيم كه آن كشتار به دستور خميني داده 
بود و هيئتهاي سه نفره مشخص شدند، قربانيان آنها هم معلوم بود كه چه 
كساني هستند: كساني كه قبال مورد محاكمه واقع شده بودند و دوباره 

گريز  توبه و اظهار پشيماني كنند يا از دم محاكمه شدند تا به صورتي نا
  تيغ بگذرانند.

البته گفتم كه من نظرم به عنوان يك حقوقدان مطرح است، قاضي است 
كه بايد به اين موضوع رسيدگي كند. همين جا نكته اي را يادآوري كنم. 
مي دانيد كه در مورد دارفور اتهاماتي كه به بشير، رئيس جمهور سودان 

ز جمله كشتار دسته جمعي يا جنوسايد بود. نه تنها سازمانهاي وارد شد، ا
حقوق بشر، بلكه دادستان دادگاه بين المللي هم بنوعي اين اتهام را به 
بشير منتسب كرده بودند. ولي قضاتي كه در اين مرحله براي صدور دستور 
جلب رسيدگي كردند، گفتند كه دالئل كافي براي كشتار دسته جمعي 

  برين او را به عنوان جنايت بر ضد بشريت تحت تعقيب قرار دادند.نيست. بنا
مسائل حقوقي مسائل رياضي نيست كه در آن دو دو تا هميشه چهار مي 
شود. ممكن است نظر حقوقداني با نظر حقوقدان ديگري فرق كند. از همه 
مهمتر قاضي است كه بايد به اتهام رسيدگي كند. من با تفسيري كه از 

سنامه دادگاه جزاي بين المللي كه در آن تعريف جنايت عليه ماده اسا
بشريت، ارائه شده است، فكر مي كنم اين عنوان را مي شود به كشتار 

  *                            داد. 67بزرگ 

  
  

  

  

  پاسخ پيام اخوان به پنج پرسش آرش
  

ال و از پيام اخوان، پروفسور حقوق بين المللي دانشگاه مك گيل در مونتر
گير قضائي و  اي پي بنيانگذاران مركز اسناد حقوق بشر در ايران و در دوره

حقوقي سازمان ملل در امور جنايات جنگي در دن هاگ، در پاسخ به 
 هاي ما نوشته اند:  پرسش

ايشان نوشته شان را به انگليسي براي ما فرستاده و خانم فريده پورعبداهللا  
  است.آن را به فارسي برگردانده 

  م. برادران                                                                 
  

 
را  1367اعدام دسته جمعي كم و بيش چهار هزار زنداني سياسي در سال 

نمي توان از  اعدام هاي پراكنده هزاران نفر ديگر توسط جمهوري اسالمي 
روست كه اين واقعه به از آن  1367تفكيك كرد. اما  رسوائي واقعه سال 

تنهائي نشان دهنده  ميزان باور نكردني سركوب و خشونت  بكار برده شده 
  در اولين دهه انقالب است.  

من پيش از اين، اعدامهاي دسته جمعي در ايران را با كشتار هفت هزار  
در  صربسنيسكا  1995مسلمان بوسني توسط نيروهاي صرب در سال  

پاك  "نسل كشي پيامد نهائي لشكر كشي براي مقايسه كرده ام. اين 
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توسط نبروهاي تندرو صرب بود كه  پيش از آن هزاران نفر  "سازي قومي
بي گناه را از بين برده بودند. اما درافكار عمومي و تاريخ،  نابودي آن همه 
انسان در يك رويداد مشخص مبدل به  نمادي از  وحشت برانگيزي جنگ 

  شد. 
در ايران بطرز مخصوصي واقعه رسوا  1367قتل عام به همين ترتيب، 

كننده ايست كه در ميان همه سبعيت هاي گسترده رژيم  بطور آشكار و 
بارزي خودنمائي ميكند. هيچ كس نمي تواند در ميان قربانيان، درد و رنج  
و مصيبت را با هم مقايسه كند. سرنوشت مصيبت بار هر قرباني مهم است. 

يك نام، يك خانواده و جهاني از وابستگي انساني و در پس هر قرباني 
احساسات نهفته است كه نمي شود آن را به معادله آمار و ارقامي تجريدي 

  كه در اين يا آن واقعه چندين هزار نفر كشته شده اند، تقليل داد. 
اما از زاويه ديد حقوقي، براي دست يابي به عدالت در جنايت عليه بشريت، 

توجه معطوف به بدترين واقعه و يا وقايعي باشد كه  ضروري است كه
دسترسي به شواهد و اسناد و امكان شناسائي مرتكبين آن بيشتر از همه 

يكي از بهترين مواردي است كه مي تواند براي به  1367ميسر است. واقعه 
محاكمه كشاندن رهبران ايران كه مسئول نقض گسترده حقوق بشر 

به هر حال،  الزم است كه آن را بعنوان يك   هستند بكار گرفته شود. 
نمونه مشخص كه  تنها بخشي از  مجموعه گسترده تري از سركوب و 
خشونت است در نظر گرفت. اميد من آن است كه روزي برسد كه عالوه بر 
محاكمه آناني كه مسئول چنان جناياتي بودند، در عين حال كميسيون 

ود آيد، مثل آنچه كه در آرژانتين و هاي حقيقت و آشتي هم در ايران بوج
آفريقاي جنوبي بود، تا بتواند صداي قربانيان نقض حقوق بشر را به گوش 
همگان برساند و اجازه دهد كه مردم ايران بي عدالتي هاي گذشته را 

  بشناسند و ازآنها عبرت بگيرند. 
مي آناني كه كه گذشته اشان را نمي شناسند، الجرم دوباره آن را تكرار 

كنند. تنها به اين دليل بايد مراقب باشيم كه چنين بي عدالتي هاي بزرگي 
  هرگز فراموش نشوند.  

 1388خرداد 
* 

 

  هاي رضوان مقدم پاسخ
 

از جانباختگان كشتار رضوان مقدم همسر علي اصغر منوچهرآبادي، 
 ، در پاسخ به سواالت ما نوشته است:1367تابستان 

  

  است از نهايت توحش، قساوت و بيرحم كشتار، كشتار است و نشاني

هاي اوائل انقالب و  ي. بنابراين از اين منظر هيچ تفاوتي بين اعدام
نيست. رژيم جمهوري اسالمي براي تداوم و بقايش هر  67هاي سال  اعدام

 صداي مخالفي را خفه كرد، آنهم به فجيع ترين شكل ممكن، يعني اعدام.
 

هاي خاصي داشت يا نه، به نظر من داشت.  ويژگي 67اما اين كه آيا كشتار 
چرا كه افرادي كه اعدام شدند، غالبا دوران محكوميت خود را مي 

شان تمام شده بود و مدتها  گذراندند. حتي عده اي از آنها دوران محكوميت
صرفا به دليل نوع تفكرشان اعدام كردند به را پيش بايد آزاد مي شدند. آنها 

هائي كه به آن وابسته بودند. در  يا قبول سازمانو  نماز نخواندنخاطر 
دادگاه هائي كه ياد دادگاه هاي انگيزاسيون را زنده مي كرد. كشتار دسته 

نسل كشي و اوج جنون دستگاه اطالعاتي بود. تفاوت آن با  67جمعي 
اعدامهاي قبلي در ابعاد فاجعه است در اينكه در كمتر از دو ماه حدود 

  خه هاي اعدام سپردند يا به دار آويختند. تفاوت نفر را به جو 5000
  
  
  

  
همچنين در شيوه عمل جمهوري اسالمي است نه در ماهيت اعدامها، در 

  اينكه بي سر و صدا اين كار انجام شد. 
به معني كم اهميت دادن به اعدامهاي قبل و بعد  67تفاوت اعدامهاي 

كشور مطرح است. در  نيست. اختالف نظر در اين مورد بيشتر در خارج از
داخل خوشبختانه اين مسائل نيست يا اينكه من متوجه چنين جرياناتي 

  نشدم.
  

هاي زنجيره اي، بايد بگويم  و يا قتل 67هاي  در مورد برجسته كردن اعدام
آنها خود برجسته هستند و نياز به بزرگ نمائي نيست. اينكه كسي را سر 

بعد از چند روز جسد سوخته اش اشين كنند و مراه منزل و خريد، سوار 
پيدا شود؛ اينكه زن و شوهري را در منزل مسكوني شان با كارد سوراخ 

ي در مطبش. قتلهاي زنجيره اي قبل از مسوراخ كنند يا مثال قتل دكتر سا
ها دنبال  هم بوده است. خوب، بديهي است كه خانواده هاي اين 77سال 

  گيري از جنايت است. ي پيشقضيه هستند. مطرح كردن اين فجايع، برا
 

در رابطه با اختالف نظر همان طور كه اشاره كردم اين قضايا بيشتر در 
نها به داخل هم مي آخارج از كشور مطرح است كه البته گاهي تركش 

ها وقتي بيكار مي  مي گويند سلماني  ضرب المثلي است معروف كه .رسد
من از برخي نقدها  كنند. آن چه كه شوند سر هم ديگر را اصالح مي

اين است كه هر كاري در داخل صورت مي گيرد مورد  ،دريافت كرده ام
لترناتيو آگيرد. هيچ گفته نمي شود اگر اين كار نشود چه  نفي قرار مي

  ديگري هست و چگونه؟
شود چون آن را در  حركت هاي اجتماعي نفي يا كم ارزش جلوه داده مي

ها وگورهاي  اين وصله به ماجراي اعدامدانند و حاال كه  چارچوب نظام مي
اين قضيه مطرح مي   چسبد و قتل هاي زنجيره اي نمي 67دسته جمعي 

اگر خاوران مطرح شد عمدتا به  .ها برجسته مي شود شود كه چرا اين اعدام
ي جان باختگان  خانواده ها و  دليل پيگيري و تالش مادران وهمسران

فشارها در شناساندن اين فاجعه بشري بوده كه به رغم تمامي تهديدها و 
  به جهانيان تالش كرده و مي كنند.

فجايع  67كساني كه فكر مي كنند برجسته كردن اعدام هاي گروهي  
گزارش و يا شكايت به  ،كند خود تا كنون چند مقاله قبلي را كم رنگ مي

كه خاوران نيست   گويند تنها ام كه مي مجامع بين المللي داده اند؟ شنيده
هاي وسيعي كه در سر تا  گورهاي دسته جمعي دارد. شكي نيست كه اعدام

سر ايران و به تناسب زنداني هاي آن دوران در هر شهري كه انجام شده در 
صورت جمعي يا فردي به خاك سپرده شده اند ولي كساني كه   مكاني به

ه اعتقاد از اين مكان ها اطالع دارند نبايد اين مكان ها را معرفي كنند؟ ب
كار چنداني نشده چه رسد به برجسته  67ه سال عمن در رابطه با فاج

شما تالش هاي مدني و رسانه اي را در رابطه با اعدام دالرا مثال . آن كردن
  .است  صورت گرفته67نچه كه تا كنون در رابطه با اعدام هاي آمقايسه كنيد با 

كه برخي مسايل الزم به هر حال ببخشيد كه طوالني شد ولي فكر كردم  
 است گفته شود. 

 1388خرداد 

*  
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  طرح عمومي مسئله دادخواهي
  

  ميهن روستا

  
  

گي  ويژه .اجازه مي خواهم كه سوال اول را با طرح سوالي متقابل  آغاز  كنم
را چه تعريف مي كنيم؟ آيا كشتاري كه نازي ها در اروپا كردند، داراي 

در اين سركوب و حذف فيزيكي  گي خاصي بود؟ يعني پارامترهايي ويژه
وجود داشت كه آن را از ديگرجنايت هايي  كه در تاريخ بشريت به وقوع 

  پيوسته، جدا كند؟
هاي اين دوران چند  " گي ويژه"ها، مثبت است. از   پاسخ من به اين سوال

  مورد را مي شمارم: 
دشمني رسمي  يك نظام فاشيستي در برخورد به قوم يهود از يك طرف  -

وسركوب  دگرانديشان و مخالفين سياسي،  يعني كمونيست ها، سوسيال 
  ها (كولي ) از طرف ديگر. دمكرات ها و  دشمني با روما و سينتي

اي كه نظام آلمان نازي و متحدينش در نابودي و حذف  به  متد و شيوه  -
كار مي بردند ازجمله عبارت  بود از دپورتاسيون ( جابه جايي اجباري ) 

معي يهوديان و ديگر دربندان به اردوگاه هاي كار در نقاط مختلف  دستج
براي به خدمت گرفتن نيروي كار آنان  در بخش توليد صنعتي آلمان، 

  كشتار دستجمعي  آنان در اتاق هاي گاز، و....
از ويژه گي خاصي  67حال بر مي گرديم به سوال اول ، آيا كشتار تابستان 

  برخوردار است؟
هر جنايتي از صفات ويژه و عام بر خورداراست. صفت عام  هر كشتاري،

  كشتار و سركوب در جمهوري اسالمي  
كه يك نظام تئوكراتيك است همانا با نابودي مخالفان عقيدتي و پيشبرد  

  برنامه اسالميزه كردن ايران صورت گرفت.
ويژه گي خاص را در دوره هاي سركوب در جمهوري اسالمي مي توان  

  ه بندي كرد:چنين دست
 "كردن  "معدوم"با  1358اعدام هاي پس از انقالب و اوايل سال   

فوري.  و در بعضي  "هاي دادگاه"ووابستگان رژيم سلطنتي، در  "طاغوتيان
  موارد  پخش مستقيم آن  از تلويزيون سراسري ايران. 

اعدام ها با سرعت و در عرض چند هفته صورت گرفت. شكل كشتار عمدتا 
  ن بود.تيربارا

روزنامه هاي وقت با انتشار عكس هاي تيرباران شدگان، خبر را پخش مي 
كردند، برخي از سازمان هاي سياسي هم تراكت هايي چاپ و پخش كردند 

  وصحنه هاي اعدام.  "دادگاه هاي انقالب"از 
گي دوره  از ويژه 60سركوب و كشتار دگرانديشان و مخالفان رژيم در سال 

.  رژيم دست به حمله يي همه جانبه مي زند: حمله خود برخوردار است
عنوان شرط  براي ازميان برداشتن كليه ي مخالفان اصولي نظام است به

تثبيت پايه هاي حكومت خود. رژيم دراين دوره از سركوب از شيوه هاي 
مختلف استفاده مي كند؛ به خانه ها يورش مي برد، حلقه محاصره را از 

تر مي كنند. در خيابان ها تظاهر  تنگ و تنگ  طريق تعقيب و دستگيري
كنندگان را بازداشت و به سرعت تيرباران مي كند. زندان ها مملو از 
دستگيرشدگان است. شكنجه و اعدام ، دستور كار است. روزانه ده ها نفر 

  رااعدام مي كنند.
در روزنامه ها اسامي اعدام شدگان روز را فهرست مي كنند و انتشار مي 

بعداز ظهر راديو هاي دولتي نام ها را براي شنوندگان  2د. اخبار ساعت دهن
مي خواند. اخبار  تلويزيون نيز از ديگر رسانه هاي وابسته به دولت جدا 
نمي ماند و از پيروزي اسالم بر كافران سخن مي راند و با افتخار اسامي 

ناسايي نشده شان رايك به يك اعالم ميكنند. نام كساني كه ش كشتار روزانه
دو، سه، چهار نفر ديگر نيز  "اند را به شماره تبديل مي كنند و مي گويند 

  ."امروز اعدام شدند
گروه هاي  حزب اهللا نيز روزانه در حركت است. حمله مي كند به هرآن  

  جايي كه نشاني از مقاومت دارد. 

 گي اين دوره ؟ قدرت مداري است  وايجاد فضاي ترس و وحشت. و وِيژه
چنين است كه  موفق مي شوند  براي سال ها آزادي را در گورستان ها 

  دفن كنند .  
ترور نيز يكي ديگر از شيوه هاي از ميان برداشتن مخالفين سياسي است. 

  اش  چاقوست و سالخي و يا به گلوله بستن قربانيان. گي وِيژه
ه براي گي ديگري برخوردار است. فتوايي ك نيز از ويژه 67تابستان سال 

قتل عام صادر شده، محرمانه است. زندانيان پشت درهاي بسته و در 
بار، به دار آويخته مي شوند ودر گورهاي دستجمعي دفن مي  سكوتي مرگ

شوند. برخي از اين گورهاي دستجمعي كشف مي شوند، برخي از  خانواده 
يق به  دادخواهي بر مي خيزند. آنها از طر 67هاي اعدام شدگان تابستان 

ها  ارسال نامه اقدام مي كنند ،  حضور هفتگي و ماهيانه و ساليانه خانواده
در گلزارخاوران با هدف جلوگيري از فراموشي است اين فاجعه.  آزار و 

سال  20شان  در طي  اذيت آنها و كوشش براي پيشگيري از گردهم آمدن
  ها. گذشته به هر وسيله جريان داشته و نيز ايستادگي خانواده

سكوت رژيم هنوز هم ادامه دارد. بيشتر اطالعات به دست آمده از اين 
جنايت، نتيجه ي گزارشات و كتاب هايي است كه جان به در بردگان آن 

  اند. فاجعه  نوشته
هاي زندانيان سياسي در ايران و شايد بتوان گفته در ديگر نقاط  خانواده

شان  ي زندانيجهان نيزنقش بسيار مهمي در افشاي نقض حقوق انسان
داشته اند. آن ها حاملين اخبار درون زندان به بيرون بوده اند. در ايران نيز 

ترين رابطان  ي زندانيان سياسي  بودند كه نزديك همواره اين خانواده
زندانيان با دنياي خارج بودند .آنها در طي ساليان درازي كه پشت درهاي 

شان در زندان  زندگي عزيزان زندان سر كرده اند، براي بهتر كردن وضعيت
شان به هر شكل ممكن تالش كرده اند. اين تالش ها اما   و براي نجات

اي،  از تاريخ ما وجهي   بيشتر تالش هايي فردي بوده و اگر هم در برهه
اجتماعي پيدا كرده عمري كوتاه داشته است. ( تحصن خانواده هاي 

خواست آزادي بقيه  با 1357بهمن  22زندانيان سياسي كمي پيش از 
  زندانيان سياسي كه تا پيش از آن تاريخ آزاد نشده بودند). 

هاي زندانيان سياسي به بي حقي خود نوعي  در بيشتر اين سال ها خانواده
شان به دليل قطع شدن  كه فرزندان و وابستگان  همچنان باور داشته اند.
اينان نيزپنداري شان با جامعه از حق شهروندي محروم شدند  رابطه حقوقي

  شهروند محسوب نمي شده و نمي شوند.
ها با برپايي  هاي اعدام شدگان در تمام اين سال درست است كه خانواده

 67يي سنت مقاومت بنانهاده اند. اما آنچه به تابستان  مراسم يادبود، گونه
ي  گي مي بخشد، تداوم حضور خانواده ي اعداميان است درعرصه ويژه

ت دستجمعي آنها در سالگرد آن تابستان سياه و يا جمعه اجتماعي؛ شرك
  آخر هرسال، آنچنان كه سنت بزرگداشت مردگان مان در ايران  است.  

واين بزرگداشت  در تهران و در  گورستان گلزارخاوران صورت مي گيرد؛ 
تبديل  67هاي اعدام شدگان تابستان سال  محلي  كه به ميعادگاه خانواده

ع دراين گورستان  به معناي آن نيست كه فقط در تهران و گرديده. اجتما
اند.  فقط در گلزار خاوران است كه جان باختگان به خاك سپرده شده

مقاومت و ايستادگي در  گلزار خاوران و تالش براي حفظ اين گورستان 
شان به مراكز  يك آغاز است براي يافتن ديگر گورستان ها و تبديل كردن

ل يك نماد است براي جلوگيري از فراموشي. يك تريبون يادبود.  اين مح
  است براي رساندن صداي دادخواهي وايستادگي دربرابر بي حقي. 

سال گذشته توانسته اند  20هايي كه در طي  اين شعار نيست. خانواده
سنگر گلزار خاوران را عليرغم تمام تنگناهايي كه رژيم جمهوري اسالمي  

به راستي چنين خواستي دارند. اين  ايستادگي  به وجود آورد حفظ كنند،
است  كه به آن ها كمك مي كند، دردشان را آسان تر تحمل كنند؛  كه 
مجبور نباشند درد شان  را مخفي كنند؛ گوشه خانه و در تنهايي عزاداري 
كنند، آن ها  اندوه را فرياد مي كنند تا از صدا نيفتد. همچنين تالش مي 

ه دار شده عزيزانٍ در خاكشان را به آنها باز پس كنند كه كرامت خدش
گردانند. گلريزان خاوران، حضور در خاوران، به دست گرفتن عكس هاي 
جان باختگان، تالشي است براي باز پس دادن هويتي كه جمهوري اسالمي 

  تالش در حذف آن داشته. 
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ي عاطفي اينان به حزب و گروهي تعلق ندارند. تعلقشان به خاوران  تعلق
است . عزيزانشان اما در لحظه ي دستگيري اعضا و يا هواداران  گروه ها و 

  سازمان هايي بودند با نام ها و مرام هاي مختلف.  
اين خانواده هاي مقاوم در عرض اين سال ها ياد گرفته اند كه  به حق 
شهروندي خود،  آن هم نه در تئوري، بلكه در عمل باور بياورند. مقاومت 

  گرايانه باشد، مقاومتي شهروندانه  ها ، بيشتر از آنكه مقاومتي آرمان آن
  (مدني ) است. 

اينان يك سنگر از بي شمار سنگرهاي موجود را حفظ كرده اند. برخي از 
  هاي سياسي يا  افراد هم با گرايش

ها را همراهي و پشتيباني كرده  ها اين خانواده سوابق سياسي، در اين سال
  اند .

است كه آنها نيز درجريان حركت،  تنگناهاي فكري گذشته را پشت  اميد 
سرگذارده و براي يك دادخواهي عمومي تالش كنند  ونه براي تهيه 

  فهرستي  خصوصي با مهري سازماني .  
براي داشتن نهادي كه وظيفه اش جلوگيري از دست اندازي به كرامت 

ت كه فلسفه اين جنبش باشد، الزم اس انساني وحفظ موازين حقوق بشر مي
را شناخت، آن را با تاريخي كه در ايران داشته تحليل كرد و در تعميقش 
كوشيد. براي پيش برد چنين هدفي احيتاج به بيشمار كار تحقيقي و 

زنداني سياسي آزاد بايد "نوشتاري در اين زمينه داريم. صرف دادن شعار
مهم و روشن بودن  نشانه ي باور به اين "لغو حكم اعدام "و  "گردد.

  چگونگي مبارزه براي رسيدن به اين خواست نيست. 
ها به وجود آوردند، هنوز كار و  سال پس از فجايعي كه نازي 65در آلمان ، 

تحقيق و مستند سازي و ثبت تاريخ شفاهي شاهدان زنده در دستور كار 
  قراردارد. 

ده اند. درشهرهاي ها كار اجباري،  تبديل به مراكز يادبود ش تمام اردوگاه
هايي از اين فاجعه در معرض ديد همگان قرار دارد.  بزرگ و كوچك يادواره

هايي كه يهودي ها، كمونيست ها، سوسيال دمكرات هاو...را  روي زمين خانه
هاكشانده اند، با ساختن لوحي طاليي كه نام و تاريخ  از آنجا به اردوگاه

زي شده است . موزه ها، دپورتاسيون و مرگ روي آن حك شده ، جاسا
هاي دايمي و هر آنچه كه ميسر باشد تدارك ديده شده و هنوز  نمايشگاه

هم در حال تدارك است تا مانع از فراموشي در جامعه اي شود كه چنين 
  فاجعه يي در آن به وقوع پيوسته.

مبارزه با فراموشي براي جلوگيري از تكرار است. در يادها زنده نگاه داشتن  
ن وسيله وجدان اجتماعي را بيدار كردن و مسئوليت اجتماعي را به و بدي

ست  كه   مردم منتقل كردن. اين ها  از اركان اوليه حفظ حقوق شهروندي
  از جمله مسئوليت هايش، جلوگيري از نقض حقوق بشر مي باشد. 

ي بسيار جواني داريم.  ما، در ابتداي راهي پرفراز و نشيب هستيم و تجربه
ي كه هنوز و به شدت در گير شمارش است؛ شمارش تجربه ا
هايش.  هرچه اين رقم باالتر برود حق و حقوق بيشتري طلب مي  اعدامي

شود. ما از تجربه اي بسيار ابتدايي و بدوي در اين زمينه برخورداريم. 

بسياري از قربانيان رژيم جمهوري اسالمي، هنوز درون مرزهاي گروهي و 
  . زمان آن نرسيده كه آنان را از اين بند رها سازيم؟ سازماني گرفتار هستند

عالقمندان به مبحث  حقوق بشر در ايران را مي توان به دوگروه فكري 
تقسيم كرد. گروهي كه بخش حقوق بشر سازمان ها و احزاب و گروه و 

ي حقوق بشرشان  هاي سياسي رسمي و غيررسمي هستند كه برنامه جريان
گره خورده است. براي آنان طرح مسئله حقوق بشر شان  ي سياسي با پروژه

بيش از هر چيز يك امر سياسي است.  اين نوع نگرش، دست و پاي موازين 
حقوق بشر را مي بندد. اين نوع نگرش، باعث حذف  بخشي ازتاريخ است.  
اين نوع نگرش، راه رسيدن به جامعه يي با موازين حقوق بشري را آسان 

كند. اين نوع  ش اصل كرامت انساني را خدشه دار مينمي كند. اين نوع نگر
شود. اين نوع نگرش در  نگرش، باعث بوجود آن فضائي پرسش انگيز مي

نبود يك جنبش قوي و ريشه دار با  پايه يي اجتماعي، به جاي جنبش 
  حقوق بشر  مي نشيند. 

اما گروه دوم، فعالين سياسي هستند كه پس از خروجشان از ايران و 
در تبعيد، دل در گرو مبارزه عليه زندان، شكنجه و اعدام گذاشتند.  زندگي

ي حقوق  اينان با كار نظري و عملي مستمر خود سعي در تعميق انديشه
بشر داشته اند. اين ها با تهيه گزارشات و جمع آوري خاطرات شاهدان 
عيني، تدوين كتاب هاي زندان و به بحث گزاردن مسايلي مثل شكنجه، 

با سازمان دهي  سمينارهايي در اين راستا تالش كرده اند كه مبارزه اعدام، 
  عليه سيستم زندان و شكنجه و اعدام را تقويت كنند. 

اي و  هايي ياد گرفتند كه فرا فرقه اينان در عرصه اين چنين فعاليت
غيرسازماني حركت كنند و براي تمام قربانياني كه حقوق انساني شان 

گر زير پا گذاشته شده دل بسوزانند و  اي سركوبتوسط رژيم يا رژيم ه
  شان بر مي آيد انجام دهند.   آنچه از دست

سياسي دارد،  –هر آن كه سعي در اختصاصي كردن اين مسئله اجتماعي 
نه تنها قدمي استوار در راستاي دفاع ازآن بر نمي دارد، برعكس بزرگترين 

تحققش را به تاخير مي  اش مي كند و لطمه را به آن مي زند، قطعه قطعه
فرقه گرايانه و يا سياست آلوده در  -اندازد . جلوي سياست هاي  سازمان

زمينه حقوق بشر را تنها با جدايي كامل جنبش دفاع از حقوق بشر از 
  هرنوع سياست چه سازماني و يا غيرسازماني مي توان گرفت.

تجزيه فقط و فقط با تكيه بر موازين حقوق بشر به عنوان كليتي  
ناپذيراست كه توان به  جنبش حقوق بشر در ايران را به يك جنبش 

  اجتماعي تبديل كرد.
زندانيان، اعدامي ها  متعلق به هيچ گروه و سازمان و دم و دستگاهي 
نيستند؛ آنها متعلق به جامعه يي هستند كه فاجعه در آن در حال وقوع 

ي بايست وجدان است . براي جلوگيري از وقوع مجدد فاجعه ، فقط م
  اجتماعي را بيدار كرد.

  
برجسته شدن يك برهه از جنايات جمهوري اسالمي، ديگر جنايات 

كمرنگ  ويا بي اهميت  جمهوري اسالمي را براي فعالين واقعي حقوق بشر
نمي كند. اين بي رنگ كردن  شايد خواست و يا سياست اين يا آن سازمان  

  ش است  تا بررسي  فاجعه!  و جريان باشد  كه هنوز در حال شمار
حقوق بشر امري است جهاني و نقض آن در هرگوشه از اين جهان محكوم 
است. در ايران حقوق انساني فردفرد انسان ها نقض مي شود. آزادي فردي 
ملت ايران در گرو احكام شريعت اسالمي است. جمهوري اسالمي به حقوق 

نها نيست. حركت و عمل بشر اسالمي معتقد است. اما اودر اين راه  ت
بسياري سازمان ها و جريان ها مستقيم  و غير مستقيم درخدمت چنين 

  نگرش و روشي است. 
بهترين راه براي جلوگيري از كمرنگ شدن  فجايعي كه در جمهوري 
اسالمي به وقوع پيوسته، از سينما ركس آبادن گرفته تا آنچه اين روزها در 

پرشور كشورمان مي آورند،  طرح عمومي  خيابان هاي تهران بر سر جوانان
مسئله دادخواهي و تبديل آن به خواست اصلي فعالين حقوق بشر و 

  خانواده هاي جان باختگان است.
   2009برلن ژوئن 

*  
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  انفعال دربرابر كشتار

 رزاينده ي شرمي ست ماندگا

 
 پرستو فروهر

  

يفه اي است هاي سياسي رژيم حاكم بر ايران وظ پيگيري پرونده جنايت
ناگزير كه با درد، شرم و عصيان همراه است. در پذيرش ناگزيري اين 
وظيفه، رهائي از بيداد امكان تحقق مي يابد. زيرا كه تنها با پايبندي به 
گذشته است كه اميد به ساختن آينده در ساختاري واقع گرايانه جاي مي 

ه ناگزير نه تنها بر گيرد و از تخيل و روياپروري متمايز مي شود. اين وظيف
دوش تمامي مدافعان حقوق بشر، نه تنها بر دوش بازماندگان قربانيان اين 
جنايتها كه به باور من بر دوش يكايك آناني قرار دارد كه اين جنايتها در 

  شهر و كشورشان و حتي در جهانشان رخ داده است.
جنايت جنايت نه با گذشت زمان كم رنگ و نه در فراموشي گم مي شود. 

سياسي به محموله سنگيني از بيداد مي ماند كه حضورش به خودي خود 
از فضاي هستي محو نمي شود. اين محموله باقي مي ماند تا زماني كه بار 
سنگين آن حمل شود. اين بار را تنها در پيشگاه دادگاهي كه موظف به 

عدالت حقيقت باشد مي توان برزمين نهاد. اين بار را بايستي به دستهاي 
  سپرد تا بتوان به پااليش هستي از بيدا اميد بست.

 - دوره هاي پياپي جنايت هاي سياسي در ايران، هريك در شرايط سياسي
اجتماعي زمان خود جاي گرفته اند. براي بازبيني اين دوره ها و براي يافتن 
همگوني ها و تفاوت ها درميان آنها مي توان از دريچه ي واكنش فردي 

  هريك از اين دوره ها نگريست.خويش به 
اين نوشتار تالشي ست براي يادآوري چگونگي حضور خويش در دو دوره  

و كشتار زندانيان  1360متوالي جنايت: موج اعدام هاي پس از خرداد 
آغاز  1360. يادآوري برهه زماني كه با خرداد 1367سياسي در تابستان 

م آناني كه سحرگاه هر روز شد براي من سنگين از خاطره ي نام هاست. نا
اعدام مي شدند و من هر روز عصر فهرست نام هايشان را در روزنامه ها مي 
خواندم و هر شب دوبار نام هايشان را در اخبار شامگاهي مي شنيدم. طنين 
نام مردگان فضاي خيابان ها و خانه ها را پر مي كرد، زجر و مرگ آنان 

و ترس مي آفريد. هرازگاه توبه  ذهن ها را به تسخير مي كشيد و بغض
هاي زندانيان را در تلويزيون به نمايش مي گذاشتند. چشمهاي ترس 
خورده و صورتهاي پرريش آنها، حرفهاي پر التماسشان، نمايانگر تهديد 

تصاوير تلخي از شكستن  - مرگي بود كه بر حضور آنها سايه انداخته بود
يننده دراين سوي صفحه انسانها كه تركهاي آن تا به ذهن و جسم ب

تلويزيون امتداد مي يافت. بسياري از ما در برابر خشونت عريان اين دوران 
در تنهايي و ضعف خويش منجمد مانديم، در سكوت به قهر پناه برديم و به 
تبعيدي دروني رفتيم. دراين دوران اگر خشونت آنچنان سنگين بود كه 

اما در خفا اشك ريخته شد،  مهلت بيان اعتراض را از دگرانديشان گرفت
  فحش داده شد و كينه و بغض به دلها نشست.

در حافظه ي جمعي اين گروه درك مشتركي از پليدي دوران پديد آمد. 
دگرانديشان جامعه به پستوي افسردگي و انزوا خزيدند اما عمق جنايتي را 
 كه هر روز گسترده تر مي شد،  دريافتند و بار آن مصيبت آن كشتار را

  همزمان با وقوع مصيبت برشانه هاي خود حس كردند. 
اعدام گسترده ي زندانيان سياسي درخفا انجام شد.  1367اما در تابستان 

دركنار اين واقعيت كه اعدام دسته جمعي كساني كه سالها در حبس از 
هرگونه تاثيرگذاري عملي برشرايط سياسي محروم مانده بودند، به 

فزايد، پنهانكاري دستگاه حاكمه درانجام اين مظلوميت قربانيان مي ا
  جنايت نيز عامل مضاعفي براي اين مظلوميت شد.

ابعاد جنايت وچگونگي وقوع آن، درزمان اتفاق فاجعه از جامعه مخفي 
داشته شد و امكان هرگونه واكنش درزمان وقوع فاجعه از افراد سلب 

اجعه پديد آمد، گرديد. فاصله زماني كه بين فاجعه و دريافت و درك ف
همراه با درك تلخي از انفعال خويش است. انفعال دربرابر كشتار كه زاينده 

  شرمي درپيشگاه قربانيان و بازماندگان آنان. -ي شرمي ست ماندگار
وجود قبرهاي دسته جمعي در گورستان  "شايعه"بار نخستي كه من 

دم، متروكه اي درحاشيه ي شهري كه در آن زندگي مي كردم را شني
مدتها بود كه از حضور آن قبرها مي گذشت. ازآن پس سنگيني لحظه ي 
آن دريافت را همواره با خود حمل كرده ام. دريافت اين واقعيت كه حتي 
بي آن كه من دانسته باشم، در شبهايي كه من روال زندگي عادي خود را 

و در  سپري مي كردم، شمار زيادي از هم وطنانم در زندانها اعدام شده اند
تاريكي شب در گورهاي دسته جمعي رويهم ريخته شده اند، شرم مي 

  آفريند.
در ناآگاهي ما اتفاق افتاد. بي آنكه حتي مهلت 1367اعدام هاي تابستان 

فحش دادن در چهارديواري خانه مان را همزمان با مرگ آن زندانيان يافته 
تاخير زماني كه بر باشيم، بي آنكه مهلت گريستن در خفا يافته باشيم. اين 

دريافت فاجعه تحميل شد، در من با حس سنگيني از غريبگي با خود و 
  حس تلخي از شرم همراه شده است.

، 1367سال پيش، در بيستمين يادمان كشتار زندانيان سياسي در تابستان 
سعيد پسرجوان دوست و همراه عزيزم ميهن روستا متني را در رثاي پدر 

آن شب دريافتم كه عميقا شرمنده ي او هستم.  اعدام شده اش خواند.
شرمنده ي پسري كه پدرش را درنيمه شبي در شهر من اعدام كردند بي 
آنكه من از خواب بيدار شده باشم، بي آنكه فرداي آن شب زير روپوشي كه 
به اجبار مي پوشيدم، رخت سياه پوشيده باشم، بي آنكه از فرداي اعدام 

  ستوي ذهنم با خود حمل كرده باشم.پدر او عزاي او را در پ
برجسته شدن اين دوره از جنايت سياسي در ذهن من شايد واكنشي ست 

  به ندانستنم درزمان وقوع اين جنايت ها.
اما برجسته شدن يك دوره به معناي چشم بستن برديگر دوره هاي جنايت 
سياسي نيست. اين زخم هاي پياپي در پيوستگي با يكديگر قابل درك مي 
شوند و تنها در درك بارمسئوليت يك يك اين زخم هاست كه مي توان به 

  درمانشان اميد بست.
  فرانكفورت - 1388خرداد 

*  
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  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٨٢  103 ي آرش شماره

          

  هاي سهراب مختاري پاسخ

  آرشيان عزيز،

پيش از هر چيز از شما به خاطر پيگيري و تالش مداومي كه براي زنده 
چنين انعكاس  نگاه داشتن ياد كشته شدگان راه آزادي در ايران، و هم

داي دادخواهي بازماندگان آن عزيزان داشته ايد و داريد، سپاسگزارم. ص
آنچه در اين ايام پس از كودتاي انتخاباتي بيست و دوم خرداد و سركوب 
هاي بي رحمانة نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي، در ذهن خيلي از ما 
جاي داشته، ياد همة آن عزيزاني است كه در اين سي سال جان خود را 

ي آزادي و آبادي كشورشان فدا كردند و افسوس نيستند تا بلوغ و برا
سياسي شگفت آور به ويژه نسل پس از انقالب را ببينند  -آگاهي اجتماعي

و خود را نيز در صداي اعتراض مردم بازيابند. امروز اگرچه آن عزيزان ديگر 
نون ها و مبارزاتشان در اكدر ميان ما نيستند، اما حضور پوياي انديشه

  جامعة ما يك واقعيت انكار ناشدني است. 
           

 از ويژگي خاصي برخوردار است؟  67آيا كشتار تابستان  -1

قطعاً هر كشتار و هر قتلي داراي ويژگي خاص خودش است. به همين  *
نيز به داليل بسياري و بخصوص به علت  67دليل قتل عام تابستان 

ين وِيژگي خاصي است و به همين دليل گستردگي ابعاد اين جنايت داراي ا
به سمبل ويژه اي از جنايات بي رحمانة جمهوري اسالمي در ذهن عموم 
تبديل شده است. اما به نظر من اين ويژگي خاص بيشتر در پيوند با 

شود. كشتار و قتل بررسي حقوقي و پديدارشناسي اين فاجعه پررنگ مي
ي مكرر بوده كه در تاريخ ايران دگرانديشان در جامعة ما يك پديدة تاريخ

به شكل مداوم تكرار شده است. به عبارت ديگر فرهنگ حذف و اعدام 
دگرانديشان، منتقدين و مخالفين حكومت ها همواره در تاريخ كشور ما 
جريان داشته است و در دوران جمهوري اسالمي نيز از آغاز قدرت گرفتن 

خياباني و چه به صورت  آن همواره چه به صورت اعدام ها و قتل هاي
كشتارهاي بي رحمانه و وسيع درون زندان ها ادامه داشته است. از اين 
منظر فكر ميكنم ما نمي توانيم كل جنايات جمهوري اسالمي را به يك يا 
دو واقعة خاص محدود كنيم. بلكه مي بايست ضمن پيشبرد دادخواهي 

ات جمهوري اسالمي خودمان و برگزاري گرامي داشت عزيزانمان، كل جناي
و اساس اعدام و فرهنگ حذف را نيز به نقد بكشيم، زيرا هدف ما نه انتقام 
گيري كه مهم تر از هر چيز جلوگيري از تكرار چنين فجايع تلخي در 
تاريخ كشورمان است. اين نكته بخصوص در اين ايام كه مدام خبر قتل يا 

شنويم، اهميت ويژه اي زنداني شدن دوستان و هموطنانمان در ايران را مي
دارد. ندا، سهراب و نام هاي فراواني را مي توان نوشت كه در اوج جواني و 

  با بهترين آرزوها براي كشورشان در همين روزها كشته شدند.      

با اعدام هاي سال هاي پيش از آن در  67تفاوت كشتار تابستان  -2
 كجاست؟ 

تعداد اعدام ها در يك فاصلة  فكر مي كنم تفاوت اصلي همان گستردگي *
زماني كوتاه است. ضمن اينكه اعتراض به اين فاجعه نيز هم در ايران و هم 
در خارج از ايران گسترده تر و جدي تر بوده است. البته در سال هاي پيش 
از آن نيز قتل و كشتار در زندان هاي جمهوري اسالمي به شكل گسترده 

زندان هاي آن سال ها زنده بيرون  اي صورت مي گرفته و كساني كه از
آمده اند در خاطرات خود از اعدام ها و كشتارهاي وسيعي از سال شصت تا 

شصت و چهار گزارش داده اند. البته به نظر من جنايات درست پس از 
انقالب آغاز شده است. به همين دليل قتل و اعدام حتي كساني كه در 

خون مردم آغشته بود براي من دستگاه حكومت شاه بودند و دستشان به 
به همان اندازه غير انساني است. آنچه بايد نفي بشود اساس اعدام و حذف 
است. خودي و غيرخودي كردن انسان ها هميشه كار ديكتاتورها بوده و 
نبايد در نگرش ما كوچكترين تأثيري داشته باشد. البته با اين حال براي 

ر آن تفاوت ها را نيز نبايد ناديده حفظ واقعيت تاريخي و ابعاد موجود د
گرفت. چراكه زنده نگاه داشتن و بازگويي مكرر تك تك اين جنايات در 

 توان سد محكمي در برابر تكرار آنها بسازد.      ذهن جامعه است كه مي

  شود؟ اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي -3

سويي منافع سياسي كنم اسباب اختالف نظر در اين مورد از فكر مي *
برخي جريانات اپوزيسيون بوده كه خوب در سال هاي اول حكومت 

اند و از سوي جمهوري اسالمي واكنش جديي به جنايات اين رژيم نداشته
ديگر فقدان موضع مخالفت با حكم اعدام در بين نيروهاي سياسي آن زمان 

و روشنفكران است. فراموش نكنيم كه در آغاز انقالب تنها يكي دو جريان 
منفرد بودند كه به اعدام سران دولت پيشين اعتراض داشتند. نكتة مهم 
ديگر ناهماهنگي خانواده ها و بازمانده هاي كشته شدگان بوده است كه به 
علت نبود آزادي بيان و اجتماعات در ايران نتوانسته اند هماهنگ و همگام 

اگر چه در اين چند  در جهت افشاي اين جنايات و دادخواهي حركت كنند.
سال اخير حركت دادخواهي در ايران و خارج از آن بيش از هر زماني 
موجب همبستگي ما خانواده ها و بازماندگان قربانيان جنايات جمهوري 

 اسالمي شده است. 

هاي اعدام شدگان در داخل كشور هم آيا چنين اختالفي بين خانواده -4
  شود؟مشاهده مي

نواده ها وجود ندارد و دامن زدن به اختالفات هم تنها اختالفات بين خا *
اند با همة به سود جمهوري اسالمي است. فكر مي كنم خانواده ها توانسته

مشكالت و سختي هايي كه بر آنها از سوي حكومت تحميل شده، با 
همدردي و همفكري كنار هم بايستند و همبستگي خود را قوي تر كنند. 

ل پشتيباني خانواده ها از يكديگر همواره بيشتر بخصوص در اين چند سا
شده است. شركت و سخنراني و همكاري خانواده ها در مراسم هايي كه به 

اند همواره گسترده تر شده است. شايد هم كرده ياد عزيزانشان برگزار مي
به همين علت جمهوري اسالمي از سال پيش مراسم ساالنة خاوران و قتل 

و هفت را ممنوع اعالم كرد و سپس دست به نابودي هاي سياسي هفتاد 
 خاوران زد. 

-و قتل 67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان  - 5
هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي از ابعاد جنايت 77هاي سياسي پاييز 

  كاهد؟  مي

از دست دادم  77من به عنوان كسي كه پدرم را در جريان قتل هاي  *
هرگز جنايات جمهوري اسالمي را به اين دوره محدود نكرده ام. اما با اين 
همه آرزويي كه هميشه در دل داشتم اين بوده كه افشا و بررسي حقوقي 
سياسي كل جنايات جمهوري اسالمي در دستور كار برنامه هايي قرار 
ز بگيرد كه نه براي سالگرد و يادبود كه بيشتر براي اعتراض و جلوگيري ا

تكرار اين جنايات برگزار شوند. متأسفانه كم نبوده اند كساني كه پس از 
كشته شده اند. قتل زهرا كاظمي نشان داد كه  77قتل هاي سياسي 

همچنان ادامه دارد و اين جنايات و قتل  77سيستم كشتار پس از سال 
هاي جديد مانند قتل ندا و سهراب، اوج بي رحمي نيروهاي سركوب 

المي را براي همة دنيا روشن كرد. ما خانواده هاي قربانيان جمهوري اس
از سويي مي بايست از حق از  77يا قتل هاي سياسي پاييز  67قتل عام 

دست رفتة مادران و پدران و فرزندانمان دفاع كنيم و يادشان را در حافظة 
جمعي كشورمان گرامي بداريم و از سوي ديگر بايد با همدلي و همبستگي 

خواهي پيوستة خود نقطة پاياني بر چرخة كشتار دگرانديشان در و داد
  جامعه امان بگذاريم.  

*  
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، چهار سئوال براي 1360ي  دهه كشتارهاي  اري يادمانبرگزدر رابطه با 
هاي  ها ارسال كرديم. در زير پاسخ هاي مختلف برگزاري اين يادمان كميته

  .خوانيد. ميرسيده را 

  
  

  ها: هاي برگزاري يادمان ه كميتهسئواالت  مربوط ب

دستاورد اين نوع يادمان ها در مقابله با فراموشي، در توجه دادن افكار   *
عمومي جهاني و به ويژه نهادهاي بين المللي حقوق بشر به آن كشتارها، 

  در حمايت از مادران خاوران و در بحث دادخواهي، چه بوده است؟

توانند فارغ از وابستگي هاي سياسي و از  آيا يادمان ها توانسته اند و مي *
  منظر حقوق بشر برگزار شوند؟

آيا اين برنامه ها به همكاري ميان كوشندگان و كميته هاي برگزاركننده *
  در اين زمينه دامن زده است؟

هاي  آيا برنامه هاي يادمان موفق شده اند رابطه و پيوندي ميان زنداني *
  ز برقرار كنند؟زندانيان سياسي امروو  60دهه 

  

  
  

  كانون خاوران
 بههاي گوناگون به سهم خود در نور تاباندن  با تشكر از مجله آرش كه در فرصت

 ، نقش فعالي داشته است. 60قتل عام زندانيان سياسي  دهه ي 
***  

  چند نكته در معرفي كانون خاوران

با  در تورنتو 1996سازمان دفاع از زندانيان سياسي ايران در تابستان 
حضور خود را اعالم  60برگزاري يادمان قتل عام زندانيان سياسي در دهه 

با انتشار منشور خود فعاليتش را آغاز  1997آوريل  22و بطور رسمي از 
سخن  "اعدام انقالبي"كرد ودر زماني كه هنوز بعضي از جريانات سياسي از 

ر فرصتي مي گفتند ضرورت لغو اعدام را در منشور خود گنجاند و در ه
  قاطعانه از آن دفاع كرد.

از آن سال برگزاري همه ساله ي يادمان قتل عام زندانيان سياسي دهه ي 
در تورنتو، شركت فعال در برگزاري برنامه ي يادمان در مونترال و اتاوا ،  60

شماره از فصل نامه خاوران، ده ها اطالعيه، معرفي زندانياني  16انتشار 
پناهنده پذير، حضور در دادگاه بعضي از زندانيان سياسي سابق به مراكز 

سياسي متقاضي پناهندگي به قصد دفاع از آنها،چندين مصاحبه تلويزيوني 
و راديويي و جلسات پالتاكي در افشاي رژيم اسالمي و در دفاع از زندانيان 
سياسي و فعالين سياسي كارگري و دانشجويي، كاشتن درخت يادمان براي 

خارج كشور، برپايي تظاهرات در برابر سفارت رژيم در اتاوا اولين بار در 
،سازماندهي و هماهنگ كردن چندين  جريان و سازمان چپ و راديكال 
خارج كشور براي انجام تظاهرات در مقابل سفارت رژيم و پارلمان كانادا در 
بيستمين  سالگرد قتل عام زندانيان سياسي و ... بخشي از فعاليت تاكنوني 

كانون "با نام  2004ان دفاع از زندانيان سياسي بوده كه از ژانويه سازم
  به فعاليت  خود ادامه داده است. "خاوران

مبارزه براي آزادي بي قيد وشرط زندانيان سياسي، لغو هر نوع شكنجه و  
 60اعدام، شناسايي و شناساندن آمران، عامالن و مجريان قتل عام دهه ي 

ال بين المللي) براي محاكمه اين جانيان بخشي از و تشكيل دادگاه (تريبون
  اهداف اين كانون مي باشد.

  

  پاسخ كانون خاوران به پرسشها ي مجله ي آرش :

: به نظر ما برگزاري يادمان ها در كشورهاي مختلف ، مانع از پاسخ اول
در ميان ايرانيان  60فراموش شدن  قتل عام زندانيان سياسي در دهه ي  

ر شده و بتدريج آنرا در حافظه ي عمومي  آنها ثبت كرده خارج از كشو
است .  اما به لحاظ پراكندگي و تنگ نظريهاي برخي از نيروهاي سياسي 
خارج كشور ، تاكنون بميزان محدودي توانسته افكار عمومي مردم  جهان و 
حمايت بين المللي را به خود جلب كند . در همين رابطه بايد به منافع 

مانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر با برخي از دولتهاي غربي مشترك ساز
  و سكوت آنها در قبال جنايتهاي رژيم اسالمي ايران نيز توجه كرد.

دولتهاي غربي به دليل منافع سياسي و اقتصادي خود سالهاست كه در 
مقابل جنايات رژيم اسالمي ايران سكوت كرده اند و با دستاويز نسبيت 

ه مردم ايران مسلمانند و قوانين كشور  اسالمي است در فرهنگي و اينك
برابر  جنايات اين  رژيم  از قبيل  سنگسار، اعدام، شكنجه، زن آزاري، 
حجاب اجباري، قتل هاي زنجيره اي و ... مهر سكوت بر لب نهاده اند. تازه 

همين محدود اشاره اي هم كه گاهي به لغو حقوق بشر در ايران مي كنند   
انيست كه اسالم سياسي و تروريسم اسالمي افسار گسيخته در برابر از زم

ارباباني كه خود در رشد وگسترش آن نقش داشته اند ، سر نافرماني بلند 
  كرده است. 

نقش يادمانها در مورد خانواده ها ي قربانيان ، قوت قلب دادن به آنها   
تراض آنها را است . آنها وقتي مي بينند كساني در خارج كشور صداي اع

بازتاب مي دهند باروحيه ي قوي تري دست به اعتراض مي زنند.  به ويژه 
اكنون كه با تغيير توازن قوا و افشاي بيشتر رژيم در داخل و خارج كشور ، 

زمينه ي بازتري پيدا  60اعتراض به قتل عام زندانيان سياسي در دهه ي 
داهاي غربال شده ي رياست كرده است. ( در مبارزه ي مثال انتخاباتي كاندي

جمهوري در ايران ، دانشجويان به صراحت از موسوي در مورد نقشش در 
توضيح خواستند. بگذريم كه او از پاسخ روشن طفره رفت اما  67قتل عام 

  در چند مورد از او در اين زمينه سؤال  شد كه جالب توجه بود .)
     

ا از منظر حقوق بشر، اعتراض اگر منظورتان از برگزاري يادمانهپاسخ دوم: 
به آن جنايت به طور عام و  برگزاري يادمان براي همه ي زندانيان سياسي 
قتل عام شده است ، بدون توجه به وابستگي تشكيالتي آنها، بايد بگوييم 
كه كانون خاوران از جمله نهادهاي فعال در اين زمينه است كه از ابتداي 

به اين پديده  نگاه كند و  تا امروز در هر فعاليتش  سعي كرده فراسازماني 
با قتل  67برنامه ي يادمان به صراحت و روشني اعالم كرده كه : قتل عام 

آغاز شد و در شهريور ماه  67مرداد  5عام زندانيان سياسي  مجاهد  از 
  همانسال با قتل عام كمونيستها ادامه پيدا كرد .

دين با همين صراحت از قتل عام متاسفانه ما تا كنون نديده ايم كه مجاه
كمونيستها با اعتراض ياد كرده باشند. از سوي ديگر كم نبودند جريانهاي 

نام مي بردند . تو گويي كه  67چپ كه تا همين اواخر از قتل عام شهريور 
قتل عام صدها مجاهد اتفاق نيفتاده و يا اگر اتفاق افتاده اهميت چنداني 

ت سال طول كشيد تا يخ تنگ نظري اين نداشته است . نزديك به بيس
  ياد كنند.  67دوستان آب شود و از قتل عام تابستان 

سال جنايت ، سركوب ، زندان شكنجه ، سنگسار، و اعدامهاي  30به نظر ما 
رژيم تقريبا و كمابيش  و بيشتر مردم ايران را شامل گرديده و از مردمي 

انند، تا  بهايي و مجاهد، از كه خود را منتسب به كرد، بلوچ و آذري مي د
مسيحي تا يهودي  و كمونيستها و آزاديخواهان همه و همه را  رژيم 
فاشيست اسالمي  به نوعي سركوب و شكنجه  كرده و از آنها قرباني گرفته 
است بنابراين ما همه مي توانيم حول هويت انساني و انسانيتمان با هم 
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طلبي مردم را به سرحد مقصود متحد شده و جنبش آزاديخواهي و برابري 
  ۔برسانيم و از شر اين رژيم خود را راحت كنيم

  
ما تالش خود را كرده ايم و در اين مورد دستاوردهائي هم پاسخ سوم: 

ديگران هم در اين زمينه به  ۔همانطور كه در باال اشاره شد داشته ايم
بحال چند  موقيتهايي رسيده اند. ( مانند دوستان  گفتگوهاي زندان كه تا

برنامه ي سراسري داشته اند). ما خود توانستيم در بيستمين سالگرد قتل 
جريان و سازمان سياسي مبارز، آزاديخواه و  15، حدود  67عام تابستان 

برابري طلب با قطعنامه مشترك در جلوي سفارت رژيم و پارلمان كانادا  
  ۔جمع كنيم  و متحدا جنايات رژيم را محكوم كنيم

  
سالهاي پيش چنين نبود ولي با گذشت زمان اين امر دارد تا چهارم: پاسخ

         حدودي تحقق پيدا مي كنند.

*  

  
  پاسخ كانون ره آورد

  به سئواالت نشريه آرش 

  
پيش از هر سخني الزم مي دانيم تاريخچه ي كوتاهي از فعاليت هاي 

 .معرفي كنيمآلمان در اين عرصه را  –آخن  –كانون ره آورد 
ميالدي) فعاليت در برگزاري بزرگداشت اعدام  2006( 1385ل از سال قب

كانون «، توسط 1367و به ويژه كشته شدگان سال  60شدگان دهه 
در اين شهر صورت مي » آلمان –آخن  –حمايت از زندانيان سياسي 

گرفت. اين كانون با پشت سر گذاشتن بيش از يك دهه كار و تالش از 
كه اين كانون نيز  –» رهنگي ره آورد در شهر آخنكانون ف«به  1385سال 

همزمان با . پيوست  -بيش از ده سال فعاليت فرهنگي و هنري داشت 
با اين دو كانون  ،تغييرات جديدي در اهداف و اساسنامه و گسترش اعضا

  دند.به فعاليت خود ادامه دا» كانون ره آورد«نام مشترك 
 1372در اوايل سال » آلمان –آخن  –كانون حمايت از زندانيان سياسي «
) آغاز به كار كرد و در مدت فعاليت هاي خود با همكاري كانون 1993(

هاي مشابه در شهرهاي ديگر با برپايي گردهمايي ها و حركات اعتراضي، 
ارسال نامه به مقامات آلماني در رابطه با نقض حقوق بشر و وضعيت 

) با برگزاري هر ساله 1995( 1374زندانيان سياسي و سپس از سال 
فعاليت هاي خود را  67سالگرد كشتار زندانيان سياسي ايران در تابستان 

) به انتشار سه 1996( 1375پاييز  –گسترش داد. اين كانون در تابستان 
كه » بانگ رهايي«، با الهام از بولتن »بانگ آزادي«شماره بولتن خبري 

ان در داخل كشور منتشر مي توسط كانون حمايت از زندانيان سياسي اير
 .شد، مبادرت ورزيد

از نهادهاي اوليه » آلمان –آخن  –كانون حمايت از زندانيان سياسي «
بود » تريبونال بين المللي عليه جنايات جمهوري اسالمي«تشكيل دهنده 

» تريبونال«كه توسط كانون هاي مختلف در سطح اروپا شكل گرفت. اين 

استه هاي مشخص به ايجاد يك كميته در نظر داشت كه با طرح خو
حقيقت ياب در رابطه با اين جنايات و اعزام يك هيئت بين المللي به ايران 

با وجود موفقيت هاي اوليه، به دليل اختالفات » تريبونال«ياري رساند. 
 .ديرپاي ايرانيان نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد

از اولين نهادهايي » لمانآ –آخن  –كانون حمايت از زندانيان سياسي «
 گرديد. اين كانوناعدام  مجازاتكه از آغاز فعاليت خود خواستار لغو  است

در برپايي مراسم سالگردها دست به نوآوري هايي همچون پخش اساليد، 
 .زده استفيلم و اجراي موسيقي زنده 

ادغام گرديد، » كانون ره آورد«به اين سو كه اين كانون در  2006از سال 
هر  67مچنان مراسم بزرگداشت زندانيان سياسي كشته شده در سال ه

 .سال در آخن برگزار شده است
 

*** 
بايد گفت كه كشتار  سئوال نخستبا اين مقدمه كوتاه، در رابطه با 

زندانيان سياسي در جمهوري اسالمي از فرداي روي كار آمدن اين رژيم و 
قام هاي رژيم شاهنشاهي بدون از زماني آغاز شد كه ژنرال ها و برخي از م

محاكمه و يا پس از محاكمات چند دقيقه اي توسط حكومت پس از انقالب 
به جوخه اعدام سپرده شدند. اين اعدام ها با كشتارهاي وسيع و علني 

با اعدام  67ادامه يافت و در تابستان  60مخالفان در سال هاي آغازين دهه 
در خود اين نظام  قضايياساس قوانين چندين هزار نفر از زندانياني كه بر 

و يا مي محاكمه شده و برخي دوران محكوميت خود را طي كرده بودند 
به اوج منفي خود رسيد. قتل هاي زنجيره اي سياسي، ترور گذراندند؛ 

شخصيت هاي مخالف حكومت در سال هاي بعد، به خاك و خون كشيدن 
ساندن مردم معترض به ، و به قتل ر1378تير سال  18كوي دانشگاه در 

تقلب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري توسط لباس شخصي ها و 
 .بسيج در روزهاي اخير، اين تصوير خونبار را تكميل مي كنند

اگر رژيم جمهوري اسالمي در آغاز موجوديت خود بر علني بودن اعدام ها 
 1360سال  تاكيد داشت به طوري كه به عنوان مثال اسداهللا الجوردي در

روزانه اسامي اعدام شدگان را در تلويزيون اعالم مي كرد، در كشتار 
تالش رژيم از آغاز بر مخفي  67زندانيان سياسي در تابستان  و پائيز سال 

  .اين جنايت هولناك بود نگاه داشتن
اعدام دسته جمعي زندانيان پس از محاكمات چند دقيقه اي توسط هيئت 

ري جنازه اين قربانيان به طور مخفيانه در گورهاي سه نفره، به خاك سپا
جمعي و در مكان هاي نامشخص و منع خانواده قربانيان از برگزاري مراسم 
عزاداري براي عزيزان از دست رفته شان؛ همگي از اين تالش نشان دارند. 
تالشي كه طي سال هاي بعد با ايجاد مزاحمت براي خانواده هاي اين 

و شناخته شده ي هاي ناشناس گورضور خود بر سر قربانيان كه با ح
مي كوشيدند،  خود   عزيزان بستگان شان در خاوران در زنده نگه داشتن ياد 

 .ادامه يافته است
بازماندگان اين قربانيان در داخل و خارج همراه با نهادهاي  ،در مقابل

مدافع حقوق بشر در سراسر جهان از طرق مختلف به رويارويي با تالش 
يم برخاسته اند. برگزاري مراسم يادمان در شهرهاي مختلف در چارچوب رژ

  .اين تالش مشترك مي گنجد
كانون حمايت از زندانيان «در آخن هم طي سال هاي گذشته با كوشش 

هر ساله مراسم يادبودي » كانون ره آورد«و » آلمان –آخن  –سياسي 
ن و استقبال نسبتا برگزار شده كه با وجود محدود بودن دامنه انعكاس آ

محدود از اين برنامه ها، در زنده نگاه داشتن ياد اين جنايات تا حدودي 
 .موفق بوده است

در چند سال گذشته  67تالش در راه شناساندن جنايت هولناك سال 
طوري كه در جريان مبارزات انتخاباتي اخير و  ه،گسترش بيشتري يافت

 ط مردم در ميتينگ هاي انتخاباتيتوسبراي اولين بار موضوع اين كشتارها 
علني مطرح شد.  به طور ايرانرياست جمهوري  دهمين دورهكانديداهاي 

نقش مادران خاوران و خانواده هاي كشته شدگان، در مبارزه با فراموشي 
. از سوي ديگر اين موضوع را نيز نمي توان اين جنايت بي بديل است

از كشور در برگزاري بزرگداشت  كتمان كرد كه فعاليت هاي ايرانيان خارج
نيز تاثير مثبت و روحيه بخشي بر تالش هاي مادران و خانواده هاي  ها

نبايستي تاثير مهم آيت اهللا  كشته شدگان داشته است. در همين زمينه
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و  67كشتار زندانيان در سال ماجراهاي پشت پرده ي منتظري در افشاي 
 .را نيز ناديده گرفتارائه اسناد معتبر 

در مجموع بايستي تاكيد كنيم كه اگر چه تالش رژيم براي به فراموشي 
سپردن اين جنايات موفق نبوده اما اين موضوع متناسب با ابعاد و عمق 

به يك موضوع جهاني در سطح ارگان هايي مثل سازمان ملل و يا  ،فاجعه
دليل اين امر را از سويي مي توان در . نشده استشوراي امنيت تبديل 

ديده گرفتن اين فاجعه بزرگ از طرف كشورهاي تاثيرگذار در سازمان نا
ملل دانست كه  در واقع به خاطر منافع اقتصادي خود با جمهوري اسالمي 
چشم خود را بر اين جنايت و نقض فاحش حقوق بشر بستند و از سوي 

چه مدافعين حقوق بشر و  –ديگر در فقدان همكاري و همگامي ايرانيان 
تهيه اسناد معتبر مورد نياز دانست؛  براي -ن ها و احزاب سياسي چه سازما

 مطالبهاز جمله، ثبت نهايي اسامي كشته شدگان و يا تهيه نقشه خاوران. 
 آناعزام يك هيئت بين المللي براي بررسي اين جنايت كه البته الزمه  ي

هماهنگي گسترده نهادهاي مدافع حقوق بشر و پافشاري بر اين خواسته 
 .؛ گام بعدي مي تواند باشدترك استمش
 
در زمينه برگزاري يادمان ها فارغ از وابستگي هاي سياسي و از منظر  -  ٢

حقوق بشرمي توان موضوع را از دو زاويه بررسيد. اول اين كه آيا در مراسم 
تنها به قربانيان وابسته به يك جريان سياسي و فكري خاص توجه مي شود 

يان بدون توجه به وابستگي هاي سياسي و فكري آن و يا اين كه همه قربان
در اين زمينه مي توان و بايد فارغ از وابستگي هاي به نظر ما ها مطرح اند؟ 
 .سياسي كار كرد

اساسا  ،يادمان قربانيانبرنامه هاي متعدد برگزاري  باكانون ره آورد به ويژه 
وان از زاويه بر همين مبنا حركت كرده است. مراسم يادمان را اما مي ت

شعارهاي مطرح شده، تجزيه و تحليل وقايع و جهت گيري فكري سخنران 
به سختي مي  زاويه ايهاي احتمالي دعوت شده هم بررسي كرد. از چنين 

بر محتوا و شكل برنامه ها  ،توان از عدم تاثير ديدگاه و يا وابستگي سياسي
در راستاي طرح  . هر چند تالش كانون ره آورد به طور آگاهانهسخن گفت

  مسئله از ديدگاه حقوق بشري و فارغ از وابستگي سياسي بوده است. 
شماي كلي فعاليت هاي ما در شهر آخن نشان از تنوع سخنرانان و برنامه 
ها بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي خاص دارد و فكر مي كنيم تنها راه 

به كام مرگ  درست گراميداشت انسان هايي كه بدون هيچ حقوق اوليه اي
 .كشانده شدند، همين است

 
تالش براي مقابله با به فراموشي سپرده شدن كشتار زندانيان توانسته  - ٣

در مقاطعي به ايجاد آشنايي و رابطه در طيف معيني از فعالين كمك كند. 
ميالدي چنين رابطه ها و همكاري هايي كمابيش به چشم مي  90در دهه 

ارتباط و همكاري نه به لحاظ گستردگي و نه اما اين و شكل گرفت خورد 
 است. به لحاظ ژرفا رضايت بخش نبود

 
واقعيت اين است كه زندانيان سياسي امروز ايران چه به لحاظ  - ۴

وابستگي هاي سياسي و فكري و چه به لحاظ سابقه تشكيالتي و حزبي 
ن تعلق دارند و اي 60خود عمدتا به طيف ديگري نسبت به زندانيان دهه 

خود احساس تعلق و پيوند ميان آنها را مشكل مي كند . اما در سال هاي 
اخير و به خصوص بعد از سركوب ها و اعتراضات اخير و دستگيري هاي 
گسترده متعاقب آن به تدريج اين آگاهي و احساس در حال شكل گيري 

 .است كه همه قرباني يك نظام و يك دستگاه سركوب اند
  1388با سپاس، تير 

  انون ره آورد آخنك

www.rahaward.org 
kanoon@rahaward.org 

 

*  

  

  ي برگزاري يادمان واشنگتن كميته
ايرانيان واشنگتن، ساير نيروهاي سياسي و  متشكل از اتحاد چپ 

  خانواده زندانيان سياسي

  

اين يادمان ها هرساله جنايات رژيم را در منطقه انعكاس داده : اول پاسخ
ولي روي هم رفته يادمان ها در اروپا به طور قابل توجهي بيشتر و بهتر در 

  افكار عمومي تاثير داشتند تا آمريكا.

: ميتواند فارغ از سكتاريسم باشد منتها سكتاريزم موجود در پاسخ
ن منطقه مانع از برگزاري اين يادمان از منظر سازمانهاي سياسي چپ در اي

  حقوق بشر شده.

تجربه سال گذشته ما كه نتيجه همكاري چند گرايش سياسي چپ  پاسخ:
بود بدليل حضور پايدار سكتاريسم متاسفانه با موفقيت همراه نبود. به نظر 

  ميرسد از اين نظر اروپا در مقعيت بهتري باشد.

خيلي محدود بوده است. بايد كوشش كرد كه  : رابطه برقرار شده وليپاسخ
  اين رابطه ها گسترده تر گردد.

  

*  
  

  

  هاي كميته يادمان گوتنبرگ  پاسخ

  به سئواالت مجله آرش 

خواهي  پاريس. دراين نظر –اندركاران نشريه وزين آرش  با سپاس از دست
 در پيرامون امر مهمي همچون يادمان ياد ياران وگراميداشت خاطره آنان. 

اين سرانه سوزان آتشباري بر پيكره تماميت مردمان ايران بعد از سي سال 
اينبار بر  سوز اسالمي و در تابستان خونيني ديگر  حاكميت سياه و عصب

هاي اوين و گوهردشت و  هاي ايران همچون زندان هاي خيابان سنگفرش
فرمان  كهريزك و دهليزهاي مخوف بازداشتگاههاي همه جاي ايران، به 

   شود. سران نظام همچنان جنايت آفريده مي
        
ها در  * در پاسخ به پرسش اول: ما برآنيم كه انگيزه برگزاري يادمان 

كه جامعه ايراني  60هاي اول اين جنايات، خاصه بعد ازكشتار سال سال
همچون امروز وسيع و گسترده و دربرگيرنده گروهبنديهاي پرشمار  

جانبه و سراسري به خود  يچ مضمون فراگير و همهاپوزيسيون نبوده است. ه
نگرفته بود و آنچه بعد از استمرار جنگ هشت ساله به كوچ و تبعيد  

ها ايراني به خارج از مرزها انجاميد در برابر فرايند نوشيدن  اجباري مليون
تر كه به سالخي هزاران زنداني سياسي درتابستان  زهرخميني و بعد جام 

ميت برپايي مراسم يادمان در شهرمان (گوتنبرگ) دو انجاميد، اه 67
هاي موجود  بندي ها ودسته گرديد. درآن شرايط بدليل تفاوت نگرش چندان 

ما نتوانستيم كميته دفاع از زندانيان سياسي چند گرايشي را سازمان دهيم 
عليرغم مقاومت نيروهاي درحال استحاله كه با مقاومت و توجيه سياسي،  . 

شرايطي حاضر به محكوميت رژيم آدمكش و طرح شعار تحت هيچ 
مان را پايان نبرديم و با افت و  آمدند. ما تالش واژگوني آن نيز بر نمي 

رابي وقفه طي اين سال ها برپا  "كميته يادمان ياد ياران"خيزهاي چند 
   داشتيم .  

كُشي قصابانه و  ها وآدم بي تعارف بايد نوشت؛ دريافت اخبار زندان
ها و  هاي جوان، دراساس كمتر همراهي همه جان سوزي آن هشعل

المللي حقوق   هاي بين هاي اوليه ما را در برابر نهاد جهتي ها و هم  همفكري
بشري با خود به همراه داشت. درآن شرايط تنها مراجعه به دفاتر روزنامه 

دفاتر احزاب چپ جامعه ميزبان و تنها دفتر امنيستي  بزرگ شهرمان و 
ترناسيونال بوده است، سازماندهي تجمعات آكسيوني و سازماندهي يك ان

ترين گرايشات سياسي غير از مجاهدين را  خياباني كه عمده تظاهرات بزرگ 
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ها نيز سياست همراهي و اتحاد عمل با هيچ گروه و  كه درآن شرايط و بعد
فا بردند، تجمعات ما در اشلي محدود، صر خود را راه نمي دسته غير از 

انگيختگي افكار عمومي جامعه را با خود داشت. اين همه بدون كمترين  بر
دادخواهي و عمدتا براي به فراموشي نسپردن ابعاد اين  توجهي به امر 

گروهي و فراسازماني  جنايت هولناك ضد بشري بود و درنوع خود كاري فرا
   رفت .  بشمار مي

 60يي يادمان كشتار خرداد دريك عبارت؛ براي ما طي سال هاي اوليه برپا
به  ها، تنها براي  داشت ياد همه آن جان ، گرامي67و خاصه كشتار تابستان 

فراموشي نسپردن ابعاد اين جنايات بوده است.از آنروز تا به امروز خيلي ياد 
   گرفتيم و جلو آمديم .

  
مان تا به امروز  * درپاسخ پرسش دوم: بيگمان بايد چنين باشد. ما تالش 
بلكه  ين بوده كه يادمان ياران را بدور از وابستگي و تعلق سازماني و حزبي ا

داشت ياد جان باختگان راه آزادي برپا داريم. دراين  در پيكره وسيع گرامي
گرايشات  زمينه كوشش ما برآن بوده كه طيف گسترده سخنرانان از 
ان زندان مختلف را برگزينيم تا هريك از آنان منظر خويش را به امرگذار

بشر، گره زدن  ها با مدافعين حقوق  خويش بازگويند.رابطه فعال اين يادمان
اين دو با هم درشهرما، با نوعي وسواس و احتياط همراه بوده است. چرا كه 

گريزي  اي ازسياست هاله تا به امروز بخش زيادي ازجانبداران حقوق بشر، با 
هاي  مه پنهان خود، پشت نهادآشكار و ني ستيزي غير و اي بسا نوعا سياست

يادمان ياران را بانوعي  حقوق بشري سنگر گرفته تا نقش برپايي 
  ه ثمررسانند . وظيفه ب كاري به مثابه يك نوع عمل مصلحتي و انجام مالحظه

كميته ما همه تالش خود را براي برپايي هرچه با شكوهتر يادمان 
تر  ازماني و از منظر عموميبر پايه تحركات فراگروهي و فراس 60كشتاردهه 

اين جنايت، آنگونه كه مادران و پدران، همسران و فرزندان  ابعاد 
ها طي هرسال اولين جمعه سال نو و دهم شهريور  عام جانباختگان قتل

گذارند ، تالش ورزيم كه ابعاد اين جنايت را با  نمايش مي درخاوران به 
   شناسيم و برپايش داريم . هاي جهاني و در پيوند با آن محترم ب ميثاق

درزندان هاي ايران برپايه فرمان فتواي  67و  60ما برآنيم جنايت دوكشتار 
هر  است و اين بيش از  "جنايت عليه بشريت  "مرگ خميني، از مصاديق 

هاي جانبدار مستقل  آفريند كه آنرا با نهاد مندي مي چيزي براي ما وظيفه
كه با  ايم  هايي را آغاز كرده راه كوشش حقوق بشر همراه گردانيم و دراين

   مسئوليت به پيش ميرود. 
هاي اخير  هاي بجا مانده ازياران ما، طي سال برانگيختگي نسل دومي

هاي  گير بوده است و فعاليت خبررساني از زبان آنان به درون خانه چشم
شهروندان ايراني ازطريق راديوهاي پرشمار فارسي زبان جدي بوده است و  

   گردد.  اين وظيفه همچنان دنبال مي
  

گوتنبرگ باهمراهي  - درشهرمان 2008*يادمان ياد ياران درسال  
مان بر اين بود كه با  كوشندگان كنشگرحقوق بشري همراه بود. تالش

هاي موازي در  وسيعتركردن كميته يادمان، و ارتباط زنده و فعال با كميته 
سياسي سابق جمهوري اسالمي كه سايرشهرها و بويژه فعاالن زندانيان 

دارند ( فعالين گفتگوهاي زندان ) ازجهت  يادمان هاي سراسري را برپا مي 
   مادي و معنوي همراه گرديم .

ها درسال گذشته و درهمزماني با بيستمين تابستان  پيكره اين همكاري
با حضور در فروم اجتماعي اروپا درمالمو (سوئد) و برپايي  67خونين 

گاه عكس، ميز اطالعات، تدارك ورك شاپ زندانيان سياسي به زبان نمايش 
آلماني و انگليسي وهمراهي زندانيان  –دانماركي  - هاي سوئدي

اي ازهمبستگي بين المللي را به نمايش گذاشت.شركت موثر در  تركيه،جلوه 
روز با   4غرفه نمايشگاه بين المللي كتاب گوتنبرگ از جانب كميته ما  طي 

   ي نمايشگاه نمايشگاه عكس و نمايش فيلم ويدئويي بدل گرديد . برپاي
دعوت ازسخنرانان باگرايشات مختلف وسازماندهي پانل مشترك اين 
سخنرانان و استقبال ايرانيان دركنار ارائه كتب خاطرات زندانيان سياسي به 

 5000آلماني ، پخش بيش از  –انگليسي  –سوئدي  –زبان هاي فارسي  
شناخته  هاي  عيه به زبان انگليسي وسوئدي و حضور برخي چهرهبرگ اطال

شصت جمهوري   شده زندان شاه مانند عباس مظاهري  و زندانيان دهه
  الگر و فريبا ها سودابه اردوان، مرجان افتخاري، ميترا  اسالمي همچون خانم

  

  
  

اسي غاري و فرخ قهرماني و ديگر زندانيان سي مرزبان، و آقايان علي دروازه
بزرگ نقشه ايران  ها و پرده  در درون غرفه نمايشگاه كتاب و دركنار عكس

اي به مثابه يك زندان بزرگ جلوه ميداد، تماما  كه آنرا براي هر عبوركننده
گوتنبرگ درمحل نمايشگاه  صحنه تحركات عمومي فعاالن كميته يادمان 

اعتراضي روز، حلقه تحرك آميزيك كمپين  4بين المللي كتاب سال طي 
   زنده بوده كه ما آنرا به نمايش گذاشتيم.

گان در نمايشگاه  درهمين فضا طومار جمع آوري امضاء از شركت كننده
و  كتاب با شعار: آزادي بي قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي سراسر ايران 

همينطور محكوميت كشتار سه دهه در ايران توسط حكومتگران اسالمي 
برگزاركننده  هاي مؤثر فعاليت كميته  از جنبه "شريت جنايت عليه ب"بجرم

بايد اين اقدام را در  و كوشندگان اجتماعي و حقوق بشري است. بيگمان مي
همه ساله بخدمت  ريزي و ابتكار عمل بيشتر  تري با برنامه وسعت همه جانبه

ايم. هنوز  هايي داشته گرفت. متأسفانه عليرغم اينكه در اين زمينه پيشرفت
   ر ابتداي كاريم .  د
  

   * دررابطه با پرسش پاياني شما بدون تعارف و دريك كلمه بايد گفت: نه!  
البته اين امر بيش از هرچيز به كاستي كار ما و ضعفي است كه همه 
فعاالن اين امرتا حدي بدان گرفتاريم. آنچه به اين گسستگي و عدم پيوند 

پيكره سازمان مجاهدين بوده در  60گردد، قطبي بودن كشار وسيع  برمي 
شان در  است. جريان سياسي نامبرده ،عليرغم حضور مادي نيروهاي

گوتنبرگ با مجموعه كميته برگزاركننده يادمان رابطه ندارند. ما تالش  
پاسخ  چندي براي تحكيم اين ارتباط فراهم آورديم ولي تالش ما تا حال بي

   مانده است .  
نيز روبرو هستيم.  67. ما با جنايت سال  60اما فراتر از كشتار سال 

شاهدان جان بدربرده از ابعاد آن جنايت فراموش نشدني كه امروزه 
جهان، از آمريكا ، كانادا، اكثر نقاط اروپا، استراليا و درحاشيه  درتمامي 

چون تركيه و عراق و ... پس از فرار از ايران به سهم خود  مرزهاي ايران هم
ايشان از طريق مصاحبه، گفتگو و تدوين دفتر خاطرات ه شهادت با ثبت 

خود و تعدادي نيز با ترجمه خاطرات به زبان كشور ميزبان، تواستند با 
آنچه بر يكايك آنان گذشت، اوالً در پيوند اعضاء خانواده خود، آمد  تشريح 
   ها و رابطه وسيع با جنبش داخل به وسعت اين ارتباط ياري رسانند .  و شد
و دهه اخير زمين خاوران خود به آدرس شناخته شده همه عاشقان طي د

پيوندي  شهريور هر سال، تاريخ ثابت  10آزادي در درون كشور بدل شده و 
شده تا با سالگرد ياد ياران درهم آميزد. ديروز و امروز مادران جنبش 

وسيع  دادخواهي دركنار مادران عزا و داغدار،كه از دل جنبش عميق و 
اند، بايد مضمون  ها، سر برآورده اي، خياباني و موج گسترده دستگيري توده

   اصلي اين پيوند شناخته شوند . 
جانبه بدل  ما بايد بتوانيم اين رابطه را به سرپل يك رابطه فعال، زنده و همه
پيكره  بايست  سازيم . اگر تا به امروز در اين زمينه موفق نبوديم. امروز مي

كانون هاي دفاع اززندانيان سياسي درهمه  - ادمان هاوسيع كميته هاي ي
وبالگ  ها،  اي مانند سايت شهرها وكشورهاي جهان از طريق امكانات رسانه

مان موجود  هايي كه درنزد يكايك ها، فيس بوك، تويتر، و آدرس ايميل
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خبررساني دو  اي  كارساز و به ميداني مؤثر براي  است، خودبدل به شبكه
   آلوده كشورمان گردد .  و سه دهه خونين پيكر خون 67و  60كشتار 

در شرايطي از درون كشور و در سطح مبارزات خياباني و در درون نماز 
زنداني سياسي آزاد  "ها در باالي پشت بام ها شعار  جمعه تهران و شب

رسد. بايد اين كاروان پراكنده مدافع بي قيد و  به گوش ما مي "بايد گردد 
هاي رژيم سراسر ايران را در سطح  ندانيان سياسي از زندانشرط رهايي ز

جهان به پيكره واحدي از سازمانيابي تشكيل فدراسيون يا كنفدراسيون  
از  دفاع ازجان زندانيان سياسي درون كشور را درسراسرجهان ارتقاء دهيم و 

 مان را در برابر اين ها بدر آييم و تمامي قدرت گي اندام واره جداسري وتك
مبارزه  نظام داغ و درفش، زندان و شكنجه، سنگسار و اعدام به خدمت اين 

درآوريم. تنها در برابر تجمع و قدرت نيروي انساني ماست كه مجامع 
 –منظرگروهي  خواهي را فارغ از  جهاني ما را جدي خواهند گرفت. امر داد

ن ايدئولوژي طلبي چپ و راست، به پيكاري ميليوني مردما –سازماني 
افكار عمومي و  ميهن داغدارمان گره زنيم و بيش از هر موقع از يكطرف 

هاي خود، رابطه با اين نظام  بشريت مترقي را واداريم تا با فشار به دولت
پيش به انزواي  آدمكش را به هيچ گيرند و به صفر رسانند و او را بيش از 

رهاي خود را مطلق بكشانند و ورود همه عناصر كليدي نظام به درون كشو
سازند. وازسوي ديگر  غيرقانوني وسفراي ارشد خويش را نيز از  ايران خارج 

نهادها و مجامع حقوق بشري جهاني را نسبت به ابعاد جنايات سه دهه 
فرياد آزادي بي قيد و  حاكميت سياه در ايران به واكنش موثر برانگيزانيم و 

   ل سازيم . شرط زندانيان سياسي را به پيكاري بي امان بد
برگزاركننده يادمان ياد ياران   آيد.كميته انجام اين كار از يكايك ما بر مي

درگوتنبرگ (سوئد) ازتالش خود در انجام اين وظيفه دمي عقب 
نشيند. باشد كه به شكلي توامان اين وظيفه را به پيش ببريم . بار ديگر  نمي 

   اندركاران آرش تشكرمي كنيم .  از شما دست
   گوتنبرگ (سوئد)  –ه برگزار كننده يادمان ياد ياران كميت

        2009برابر جوالي  1388تابستان 
  

  1367يادمان كشتار تابستان 

  آلمان -در برلن 
  مقدمه:

 1367تابستان  در برلن يادبود قربانيان اعدام هاي دسته جمعي زندانيان در
وان گفت به ) از همان نخستين سال برگزار شده است. شايد بت1988( 

از اولين  برلن علت وجود تعداد زيادي از بازماندگان قربانيان، در اين رابطه
  .است شهرهاي خارج از كشور بوده

اين بزرگذاشت ها اكثرا و يا تماما توسط بازماندگان اين  1993تا سال 
حمايت ديگر نهادها و افراد برگزار مي شد؛ و زمان آن  جنايت دولتي و با

هفته ماه دسامبر بود، همان زماني كه اخبار كشتار به خارج از  هم در اولين
كشور رسيده بود. محل برگزاري هم در كنار بناي يادبود رزا لوگزامبورگ 

 ، اين است كه. آنچه به كانون پناهندگان در اين رابطه برمي گرددبود
  بسياري از فعالين سازمانده اين مراسم از اعضاي اين كانون بودند.

  اب دو سوال شما:در جو

پس از ترور ميكونوس در  .اين روش تغيير پيدا كرد 1993از سال  -يك
و ابعادي كه اين تروريسم دولتي در مجامع خبري،  1992سپتامبر  17

واقعه در  سياس ، اجتماعي و حقوق بشري آلمان پيدا كرد، سالگرد اين دو
گزاري دوگانه برلن تا كنون نيز همزمان برگزار مي شود. مبتكر اين بر

كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلن بود. اين ابتكار سبب آن شد كه 
كه توجه زيادي به ترور  ،نظرمجامع نامبرده در برلن و تاحدودي هم آلمان

اندك اندك به جنايت دولتي  ،ميكونوس و مسايل حول وحوش آن داشتند
 ،از ميكونوس داشتكه ابعاد بسيار بزرگتري نيز و سازماندهي شده ديگري 

ت مي توان گفت كه اكنون ديگر كمتر نهاد جدي اجلب شود. به جر

كه  وجود داردآلمان  در برلن ودر سياسي، حقوقي، حقوق بشري و خبري 
  آشنايي نداشته باشد. 1367با كشتار سال 

و حضور  1993دوزبانه بودن برنامه هاي ما در برلن از همان سال 
و شناخته شده ي آلماني باعث آن شد كه هميشگي يك شخصيت معتبر 
مشكالت و چگونگي زندگي بازماندگان اين  آنها با حرف ها، خواست ها،

صدمه اين جنايت  ازجنايت، زندانيان سابق و حتي ديگراني كه به نحوي 
  ، آشنا شوند.اند هميشه بخشي از برنامه ها بوده و ديده

سخنرانان و مهمانان به اين شب ها در برلن به علت كيفيت نسبتا خوب 
كشور  ازنحو قابل قبولي از طرف مطبوعات آلماني و فارسي زبان خارج 

پوشش يافته و مي يابند، بدين لحاظ  شايد قدمي عليه فراموشي و كمك 
كه شخصيت ها  و  هبه دادخواهي بوده باشد. درهمين مراسم ها بود

رفتار  ،ن در ايراننهادهاي آلماني با جنبش و حركت خانواده هاي قربانيا
و يا مادران خاوران، دادخواهي هاي آنها، مراسم  خاوران رژيم با آنها ، گلزار

و سخنرانان امكان و يا عدم امكان پيگيري اين  هساالنه شان .... آشنا شد
را نيز  جنايت دولتي را در عرصه بين المللي طرح كرده و پيشنهادات خود

  ند.ه اه دادئارا

تا كنون  سال پيش د دهاين مراسم از حدوركنندگان تعداد برگزا -دو
كميته دفاع از زندانيان سياسي  ،كانون عالوه بر افزايش پيدا كرده است.

كه در همان اوان تاسيس شده بود، و در مقاطع خاصي نيز با ايران در برلن 
... اين مراسم را كمك ديگراني ازجمله بازماندگان ترور ميكونوس و

  .نندسازماندهي مي ك

در آستانه دهمين سالگرد اين كشتار بيانيه يي  )1998(1377تابستان در
سال گذشت، اما ما  10 "    به ابتكار كانون پناهندگان در برلن با عنوان

منتشر شد كه بسياري از نهادهاي فعال اروپا آن را  "فراموش نخواهيم كرد
كجاي  اشت در هرامضا كردند، كه فراخواني بود براي برگزاري مراسم بزرگد

يم. اين فراخوان انعكاس وسيعي در نشريات خارج از كشور هستدنيا كه 
سال گذشته سال به سال به تعداد شهرهايي كه اين  دهداشت. در طي 

  مراسم را برگزار مي كنند در تمام قاره ها اضافه مي شود.

سال ما سعي كرده ايم اين مراسم صداي همه ي  بيستدر برلن درطي اين 
ربانيان اين جنايت باشد و ياد همه قربانيان اين رژيم را در طي سه دهه ق

برگزار  67گذشته گرامي بداريم. هرچند مراسم ما در سالگرد كشتار سال 
مي شود، يكي از تالش هاي هميشگي ما اما، اين بوده كه ديگر قربانيان 

همكاري  فراموش نشوند. اين امر گاه براي 1367تا  1358اين رژيم از سال 
مشكالت عملي بوجود  ،داشتند 67با برخي كه توجهي ويژه فقط به سال 

  مي آورد. ولي اين مشكالت تاحدودي كمتر شده اند. 

سعي جدي ما اين بوده و هست كه از حقوق انساني همه قربانيان دفاع 
يت خاصي به گرايش سياسي مشخصي حكنيم و در هيچ مراسمي ارج

ر بگوئيم كه اكثر سخنرانان ما نيز به دفاع از ندهيم. اين ادعا نيست اگ
  حقوق ضايع شده همه پرداخته اند. 

، در شهرهاي مختلف برگزاري تقريبا همزمان اين شب هاي بزرگداشت
 ازرا، حتي  هاي برگزار كنندهتا حدودي نهاد "روحي"از نظر ستتوانسته ا

مثال (ازآنان گاه به گاه نيز تعدادي و كشورهاي مختلف، به هم نزديك كند 
 تاكنون اند. ولي متاسفانه داده انتشارز پالكارد مشتركي ني )در آلمان

سال يك بار) يك حركت سراسري  پنج نتوانسته ايم در مقاطعي ( مثال هر
  مشترك در يك شهر مشخص برگزار كنيم. 

سترهاي ما وبراي آشنايي با نام سخنرانان و محتواي برنامه ها و همچنين پ
  مراجعه كنيد.  IPRBERLIN.COMبه سايت ما مي توانيد 

  2009ژوئن / برلن - كانون پناهندگان سياسي ايراني

*  
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  وگوهاي زندان گفت
  

  ها: هاي برگزاري يادمان سئواالت كميته

*  دستاورد اين نوع يادمان ها در مقابله با فراموشي، در توجه دادن افكار 
للي حقوق بشر به آن كشتارها، عمومي جهاني و به ويژه نهادهاي بين الم

  در حمايت از مادران خاوران و در بحث دادخواهي، چه بوده است؟

توجه افكار عمومي جهاني را برانگيختن بدون حمايت و پشتيباني رسانه  -
هاي عمومي امري بسيار مشكل است. چرا كه تنها برگزاري مراسم چند 

اند چاره ساز باشد. اما علت زبانه با اندكي مهمان غير فارسي زبان، نمي تو
اينكه مطبوعات و رسانه هاي عمومي و يا نهادهاي بين المللي حقوق بشر 
واكنش مناسب در مقابل اين جنايات نشان نداده اند، از بي خبري اين 

براي  67نهادها نبوده است. هنگامي كه گالين دوپل بعد از اعدام هاي 
را ديوار  "سرموضعي"وي بند زنان بازديد زندان ها آمده بود، با اينكه جل

كشيده بودند تا او با ما ديدار نداشته باشد، ولي او از طريق چند زنداني از 
يكي از  1996با خبر شده بود. و يا اينكه در سال  67جزئيات كشتار 

با سه نفر از زندانيان سياسي زن  "شپيگل"نشريات معروف آلماني 
بعد از اين كه اين مصاحبه ها مصاحبه هاي مفصل چند ساعته داشت. 

چاپ نشد در تماسي كه اين دوستان با خبرنگار نشريه گرفتند و علت را 
جويا شدند، خبرنگار با اظهار تاسف گفت: به خاطر رابطه ايران و آلمان از 

  چاپ اين مصاحبه ها معذوريم. 

سال براي  20بعد از گذشت  2008سازمان عفو بين الملل هم در سال 
   ).1(ار از اين كشتار گزارش داد و اين عمل را محكوم كرداولين ب

ها دليل توجيح كم كاري هايي كه تا به حال شده نيستند و  البته همه اين
تنها نشان مي دهند كه چقدر كار ما در اين زمينه دشوار است و پرمانع. ما 
گروهي از زندانيان سياسي سابق كه در پروژه گفتگوهاي زندان كار مي 

المللي زندانيان سياسي در آلمان   م تا به حال در چندين كنفرانس بينكني
(برلين و كلن)، ايتاليا (فلورانس)، سرزمين باسك، سوئد (مالمو)، يونان 

شركت كرده و تالش كرديم  …(آتن)، هلند، دانمارك (كوپنهاگ) و
كشتارها و جنايات جمهوري اسالمي ايران را به گوش جهانيان برسانيم. در 

ورد دادخواهي ما عضو هيئت برگزاركننده كنفرانس بين المللي در همين م
در شهر كپنهاك دانمارك هستيم. در اين كنفرانس  2010زمينه در سال 

به مساله دادخواهي بين المللي از كشورهاي آمريكاي التين، سرزمين 
پرداخته خواهد شد و راه هاي موجود در اين  …باسك، تركيه، ايران و

  به بررسي و تبادل نظر گذاشته خواهد شد. زمينه 

    

* آيا يادمان ها توانسته اند و مي توانند فارغ از وابستگي هاي سياسي و از 
  منظر حقوق بشر برگزار شوند؟

اين پرسش آلترناتيو سومي را در نظر نمي گيرد. كمي در اين باره  -
هر حركتي اگر به معناي تقليل دادن  "وابستگي سياسي"توضيح مي دهم. 

در راستاي منافع كوتاه مدت و تنگ نظرانه است، كامال ضروري است كه 
جريانات و گروه هاي سياسي بفهمند كه به مسئله يادمان ها، از دنيايي 

نبايد بنگرند. اما طرف ديگر سكه  "استفاده ابزاري"تنگ نظرانه و به منظور 
اي سياست (يعني منظر حقوق بشر) اين روزها حرف رمزي است كه بر

زدايي و چهره زدايي جانفشانان و جانباختگان دهه شصت بكار مي رود. يا 
كه اين موضوعات سياسي  "ثابت شود"بطور كل كوشش مي شود كه 

نيست. در اينجا من با اين ديد مشكل دارم كه سعي در تهي كردن ماهيت 
د سياسي مسائل را دارد و با افتخار بعنوان موضعي مد روز گفته مي شو

. مگر مي شود كشتار زندانيان سياسي را موضوعي "من سياسي نيستم"
غيرسياسي دانست؟ ولي همانطور كه گفتم به آن نبايد از زاويه تنگ نظرانه 
گروهي و سازماني نگريست. درواقع به زعم من نمي بايست به هيچ 

  موضوعي به اين شكل نگريست.     

  

شندگان و كميته هاي برگزاركننده *آيا اين برنامه ها به همكاري ميان كو
  در اين زمينه دامن زده است؟

تا حد زيادي اين امر صورت گرفته است. چراكه در سال هاي  به نظر ما -
در گردهمايي هاي غيرمتمركز همكاري گسترده و وسيع و  2008و  2006

  كم سابقه اي بين نيروهاي خارج كشور و همچنين داخل كشور برقرار شد.

    

هاي  برنامه هاي يادمان موفق شده اند رابطه و پيوندي ميان زنداني * آيا
  زندانيان سياسي امروز برقرار كنند؟   و  60دهه 

و زندانيان سياسي  60عدم رابطه و پيوند الزم ميان زنداني هاي دهه  -
امروز ريشه نه در برنامه هاي يادمان، بلكه خيلي عميق تر، در گسست بين 

 "اينجا نقل قولي از فرهاد سپهر در مقاله اي تحت عنوان  نسل ها دارد. در
) 1998( 2چاپ شده درگفتگوهاي شماره  "سازماندهي جنبش امروز

  آورم: مي

جنبش جديد ايران وجه مشترك تكرارشونده اي با جنبش هاي پيشين "
دارد و آن گسستن از نسل پيشين براي آغازي ديگر در راهي تجربه نشده 

گي اي، ضعف و قوت توام هر جنبش تاكنوني در ايران دارد. چنين ويژ
است. هر نسل از كاستي هاي نسل قديم گسست مي كند و در همان 
هنگام خود را از منابع و سرچشمه هاي تجربه انقالبي نسل پيشين محروم 

   "مي سازد

اما با آگاهي به اين گسست و براي غلبه بر آن ما سعي كرديم در برنامه 
 2005ا و به ويژه گردهمايي هاي سراسري كه در سال هاي هاي يادمان ه

در شهر كلن برگزار شد، ارتباط و اعتماد متقابلي را بين نسلهاي  2007و 
مختلف مبارزين و زندانيان سياسي شكل بدهيم. از زندانيان سياسي زمان 
شاه گرفته تا نسل اول (از آغاز حكومت اسالمي تا پايان دهه شصت) 

سي در رژيم جمهوري اسالمي، و سپس جواناني كه در دوره زندانيان سيا
هاي اخير (متاسفانه) طعم تعقيب، دستگيري و شكنجه را در رژيم 
جمهوري اسالمي چشيده اند. نتايج كار كم كم دارد خودش را در عرصه 
فعاليت ها و يادمان ها نشان مي دهد. من شخصا اميدوارم كه اين قدم ها 

راسري درباره كشتار زندانيان سياسي در ايران در در سومين گردهمايي س
  سپتامبر)، از عمق بيشتري برخوردار شود.  20تا  18شهر هانوفر(

-http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/118/2008/en.  

*  
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  زندان سياسى،

  بخشى از مبارزه طبقاتى است 
  استراليا - كميته همبستگى با كارگران ايران

  

  با سپاس از مجله آرش
در پاسخ به سوال هاى شما، در صدد هستيم كه بصورت كلى و در يك  
مجموعه به آنها پاسخ دهيم، اگر چه برخى از سوال ها و يا عنوان ها را 

ان را نمى شناسيم و اگر بدين صورت قابل پاسخ نمى بينيم. مادران خاور
منظور مادران شهداى زندانى سياسى است كه در گلزار خاوران دفن شده 
اند، در همين جا از اين تفاوت گزارى بين اين مادران عزيز و هزاران مادرى 
كه در سراسر ايران، هنوز داغدار عزيزانشان هستند، متاسفيم. در بحث 

نواده هاى آن عزيزان و دالوران نمى دادخواهى نيز، آن را تنها متعلق به خا
دانيم. به اعتقاد ما دادخواهى از آن جان هاى  شيفته و هزاران زندانى 
سياسى كه سال هاست در كشور ما توسط رژيم سرمايه دارى جمهورى 
اسالمى فرسوده شده اند، بحثى گسترده است كه جايش در اين مقال نمى 

اهى، شكايت بردن به دادگاه و با گنجد. اگر منظور سوال كننده از دادخو
سيستم قضايى كشورهايى است كه در آن زندگى مى كنيم، به اعقاد ما 
كارى كم نتيجه است. در فرداى سرنگونى اين رژيم، شايد بتوانيم از اين 

  دادخواهى به نتيجه اى برسيم.
پيش از هر چيزى بايستى گفت كه در تمام سال هاى تبعيد در كشورهاى 

ورت وجود روز و يا يادمانى براى بياد داشتن آن همه جان هاى خارج، ضر
شيفته كه در دوران جمهورى اسالمى به خون افتادند وجود داشت. تا 

، بخاطر گستردگى  1367پيش از كشتار عام انقالبيون زندانى در تابستان 
و همچنين پراكندگى روزهايى كه رژيم پليد جمهورى اسالمى به اين 

زد، اين مهم قابل دستيابى نبود. البته يافتن تاريخ هايى  جنايت دست مى
كه  سمبلى همه گير باشد بخاطر توهم همسويى با يك جريان و يا حزب و 
سازمان سياسى نيز در اين ميان بى تاثير نبود. به عنوان مثال مى توان از 

خرداد، كه يكى از گره گاه هاى تاريخ سياسى و مبارزاتى، ماست نام  30
. رژيم دقيقا در پس از اين تاريخ، شمشيرش را براى همه از رو بست و برد

با همين بهانه از ساعات اوليه روز بعد از آن به اعدام چندين نفر از معروف 
ترين زندانيان سياسى آن دوران، همچون سعيد سلطانپور و محسن فاضل 

  دست زد. 
با تظاهراتى كه به با وجود اهميت بسيار اين روز، بدليل اين كه اين روز 

انجام گرفت و مخالفت  1360دعوت سازمان مجاهدين خلق در سال 
امروزه، بيشترين احزاب و سازمان هاى چپ با اين سازمان، هيچگاه اين 
روز به عنوان روز يادمان شهداى جنبش مبارزاتى ايران شناخته نشد. در 

هاى  افراد و همبستگان سازمان 1367هر حال در سال هاى پيش از 
سياسى، روزهايى را به ياد رفقاى خود گرامى مى داشتند كه بيش و كم 

  مربوط به دسته و گروه خود بود.
 - 61بيشتر كشتارهاى رژيم از زندانيان سياسى در سراسر سال هاى 

روى داد كه در سال هاى بعد ادامه يافت. همانطور كه گفته شد 1360
ر اين سال ها، هيچ كس نمى بخاطر گستردگى و پراكندگى آن در در سراس

توانست توافقى جمعى براى روزى از سال براى يادمان زندانيان سياسى 
متاسفانه اين جنايت روى داد  1367شهيد بدست بياورد. درتابستان سال 

و در طى ماه مرداد در ابتدا هواداران و اعضا سازمان مجاهدين و در شهريور 
قتل گاه فرستاده شدند. با  از زندانيان سياسى چپ و ماركسيست به

وجودى كه زندانيان سياسى متعلق به سازمان مجاهدين خلق در اواخر 
تيرماه و تمام ماه مرداد، اعدام شدند و سپس زندانيان سياسى چپ، اما روز 

شهريور بطور سمبليك به عنوان اين روز انتخاب شد كه بيشتر از سوى  10
ياسى چپ به رسميت شناخته شده هواداران، خانواده ها و سازمان هاى س

و سال هاست كه برگذار مى شود. اين تبعيض سياسى و ايدئولوژيك 

متاسفانه دوباره در طى اين سال ها گريبان ما را گرفته و تقريبا هيچگاه از 
سازمان مجاهدين و يا هواداران آنها در گرامى داشت اين روز شركت نمى 

سى در ميان شهدا و كشته شدگان كنند و اين جدايى و تفاوت آشكار سيا
  اين سازمان و چپ ها و ماركسيست ها نيز ادامه يافته است.

در تمام اين سال ها در سيدنى استراليا، مراسمى در گرامى داشت ياد همه 
زندانيان سياسى در حدود شهريور ماه برگزار شده است. در سال هاى 

بصورت گسترده و  "ليااسترا -كميته همبستگى با كارگران ايران "اخير، 
منظم به اين مهم پرداخته است. در دوره هاى پيش از اين برخى از اعضاى 
اين كميته بصورت پراكنده و در همراهى با افراد ديگر براى برپايى اين 
يادمان كوشيده بودند. سه نفر از اعضاى كميته ما از زندانيان سياسى سابق 

با مواضع متفاوت در طيف گروها و هستند و تمامى اعضا از فعالين سياسى 
سازمان هاى سياسى چپ مى باشند كه متاسفانه رفقا و وابستگان بسيارى 

  را در نبردى نابرابر با رژيم جمهورى اسالمى از دست داده اند.
يكي از مهمترين دستاوردهاي اين يادمان ها ، همانطور كه در كشورهاي 

ت روز افزون افكار عمومي، ديگر نيز قابل مشاهده است، توجه  و حماي
نهادهاي حقوق بشر،  اتحاديه هاي كارگري ، زنان و دانشجويان ، مطبوعات  
مستقل و روزنامه نگاران و اهل قلم  از مبارزات اجتماعي  براي آزادي هاي 
مدني، سياسي و اجتماعي، عدالت اجتماعي و دمكراسي، و پافشاري بر 

يان سياسي،  لغو احكام اعدام، توقف سركوب و خشونت،  آزادي  زندان
شالق، سنگسار ، شكنجه و كشتارهاي جمعي  در ايران بوده است.  كميته 

استراليا،  در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف –همبستگي با كارگران ايران 
خويش منجمله ايجاد ارتباط ارگانيك با احزاب سياسي چپ و پيشرو، 

شر بمنظور جلب حمايت و نيز آگاه اتحاديه هاي كارگري و نهادهاي حقوق ب
نمودن آنان از نقض مداوم حقوق بشر  وپايمال نمودن حقوق دمكراتيك 
درايران،  بطور مداوم اخبار  و اسناد الزم (دوران سي ساله حكومت اين 
رژيم) را  به اشكال مختلف در اختيار اين نهادها قرار داده  و يا در 

نراني و حتي برقراي ارتباط مستقيم با آكسيونهايي كه برگزار ميكند با سخ
 30فعالين سياسي و كارگران در ايران اين امر مهم را پيش ميبرد.  در 

در پي آكسيون اعتراضي  و ارتباط مستقيم تلفني با فعالين   2007نوامبر 
كارگري و سياسي  براي آزادي كارگران زنداني  بود كه  سازمان عفو بين 

آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو براه  الملل كمپين جهاني براي
در سايت  "فرزاد را آزاد كنيد با تصوير او "انداخت. در سال گذشته كمپين 

اتحاديه معلمان ايالت نيوساوث ويلز به چاپ رسيد.   در پي مجموعه اين 
فعاليتها است كه،  همانطور كه در مراسم يادمان سال گذشته  ما 

پس از بيست سا ل سكوت ، اولين بيانيه رسمي  درسپتامبر نيز اشاره شد،
از جانب سازمان عفو بين المل بمناسبت بيستمين  2008در آگوست 

سالگرد قتل عام زندانيان سياسي درايران  با  خواست محاكمه عوامل اين 
  جنايت عليه بشريت صادر شد. 

ران و با وجودى كه بيشترين فعاليت ما در رابطه با مبارزات كارگران در اي
استراليا است، اما تا حد توان به ديگر فعاليت ها ومبارزات اجتماعى و 
طبقاتى مى پردازيم و از جمله آنها يادمان زندانيان سياسى در گذشته و 
حال، دانشجويان و زنان است. در تمام اين سال ها ما تالش كرده ايم كه از 

كنيم و توجه آنها را اعضا و فعالين سياسى استراليايى به اين مراسم دعوت 
به موضوع زندانيان سياسى ايران، خارج از هر گونه تعلق گروهى جلب 
كنيم. اگر چه روشنفكران و فعالين سياسى غير ايرانى با اين موضوع 
آشنايى دارند، اما يادآورى اين بى عدالتى ها كه هميشه در كشورمان 

جهان كمك صورت مى گيرد به فهميدن مشكالت مردم در اين بخش از 
مى كند. اساس حركت ما و معرفى مبارزات زندانيان سياسى ايران به 
فعالين سياسى استراليايى بر حقوق بشر و عدالت اجتماعى است. اگر چه ما 

  هنوز در تعريف زندانى سياسى وعقيدتى سردرگميم و اما همواره تالش كرده ايم.
گري نيز نمودار است: بازتاب اين  حمايتها و توجه عمومي در عرصه هاي دي

استقبا ل  و حضور گسترده تر ايرانيان و غيرايرانيان،  فعالين سياسي از 
طيف هاي مختلف و حتي مجاهدين (گرچه محدود)  در مراسم يادمانها و 
آكسيونهاي اعتراضي، انجام چندين  مصاحبه و سخنراني توسط زندانيان 

،  باالتر رفتن درصد سياسي سابق در راديوهاي ايراني محلي و سراسري
دعوت از  فروش كتاب و خود مجله آرش (كميته ميز كتاب نيز دارد )، 

اعضاي كميته جهت سخنراني در مورد اوضاع حقوق بشر و كارگران در 
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ايران در دفتر سازمان عفو بين الملل ،  سخنراني در مراسم و آكسيونهاي  
يانيه هاي اعتراضي  مختلف احزاب سياسي چپ، انعكاس اخبار، مقاالت و ب

نسبت به سياستهاي سركوبگرانه رژيم بشكل صوتي، تصويري و نوشتني در 
سايتها و نشريات  احزاب چپ و چند اتحاديه كارگري،  برپائي آكسيونهاي 
مشترك با اتحاديه هاي بزرگ كارگري  استراليا  منجمله تظاهرات جهاني 

اتحاديه  4الملل ، توسط  ژوئن كه  با حمايت سازمان عفو بين 26اخير در 
ميليون عضو در همبستگي با كارگران ايران  فراخوانده شده  170جهاني با 

بود با  طرح خواست مشترك مبني بر احترام به حقوق بشر و قوانين 
برسميت شناخته شده بين المللي كارگري، آزادي بي قيد وشرط دستگير 

وم نمودن سركوب و شدگان اول ماه مه و همه زندانيان سياسي ، محك
دستگيري و تعقيب فعالين كارگري و شهروندان بالخص در اعتراضات 
گسترده اخير نسبت به نتيجه انتخابات  كه به جنبشي عليه كل رژيم 

  جهت گيري يافته است. 
ما هنوز از كشته شدگان بهايى، مسيحى، سنى و يا سلطنت طلبان ياد نمى 

به اين عزيزان نداريم. به اعتقاد ما  كنيم، اگر چه هيچ گونه نظرمنفى نيز
اين از ضعف ماست و در صدد هستيم در مراسم آينده آن را جبران نماييم. 
با وجودى كه ما و بسيارى ديگر روزى در شهريور را بطور سمبليك به 
عنوان يادمان زندانيان سياسى  پاس مى داريم، اما معتقديم كه رژيم از 

به حقوق بشر و كشت و كشتار مخالفين  بهمن به تعرض 22همان فرداى 
  سياسى و عقيدتى خود پرداخته و هنوز هم ادامه مى دهد.

در سيدنى عالوه بر كميته ما كه بصورت منظم اين مراسم را برگذار مى 
كند و تعداد افراد شركت كننده در آن خوشبختانه زياد است، رفقاى 

ا برگزار مى كنند. با ديگرى با تعلقات سازمانى متفاوتى نيز اين روز ر
وجودى كه هميشه سعى نموده ايم كه برگزارى اين مراسم با همراهى و 
همكارى همه افراد صورت گيرد، اما اغلب با عدم همراهى بخشى روبرو 
شده ايم. همانطور كه در باال گفته شد، ما در هيچ مراسمى موفق نشده ايم 

اده كنيم و يا اقليت كه از همراهى فعالين سازمان مجاهدين خلق استف
هاى مذهبى و قومى كه مورد تعدى بسيار رژيم شده اند را در ميان خود 
داشته باشيم. اما در ميان كوشندگان برگزارى اين مراسم، همراهى و 

  هميارى داشته، اين كوشش در ديگر فعاليت ها نيز توسعه يافته است. 
يته همبستگي   به نكته مهمي كه بايد ياد آوري شود ايجاد وب سايت كم

دو زبان فارسي و انگليسي است كه توانسته با  انعكاس اخبار و مسائل 
حقوق بشر و كارگري ايران نقش موثري در توجه بيشتر افكار عمومي بويژه 
در ميان جامعه ايرانيان  به  نه  تنها امر مقابله با فراموشي نسبت به 

و   60ي در سالهاي جنايات ضد بشري از جمله كشتار زندانيان سياس
و جايگاه گلزار خاوران و خاوران ها در تاريخ مبارزاتي نسل  67تابستان 

قديم و جديد ايران،  بلكه به  ضرورت دادخواهي و به  محاكمه كشاندن 
عوامل جنابت و كشتار، استثمار،  تبعيض و بيعدالتي در طول سي سال 

م سرمايه داري  و گذشته  و همچنين تداوم  مبارزه  طبقاتي با  نظا
ارتجاعي جمهوري اسالمي  براي صلح، آزادي  و عدالت اجتماعي  واقعي 

  داشته باشد. 
به اعتقد ما هيچ گونه تفاوتى بين همه زندانيان سياسى در همه دوران 
هاى تاريخ سياسى اخير كشورمان وجود ندارد. مبارزه سياسى در ايران 

طبقات فرودست و زحمتكش با  مبنايى، طبقاتى داشته و همواره مبارزه
فرادستان و حكومت ها بوده است. مبارزه براى آزادى، عدالت و دنياى بهتر 
و زيباتر در هيچ مقطع تاريخى باهم تفاوتى نمى كند كه زندانيان سياسى 
اين فعاليت ها با هم تفاوتى داشته باشند. به اعتقاد ما حقوق انسانى و 

يران همچون، منصور اسانلو، برادارن اجتماعى زندانيان سياسى اخير ا
عاليى، فرزاد كمانگر، كارگران هفت تپه، زنان، دانشجويان و بسيارى ديگر 
كه در خيزش اخير مردم در خيابان ها دستگير شده اند با رفقاى ما كه در 

به خاك افتادند و يا در سياه چال ها فرسوده شدند وجود  1360سال هاى 
ز ما بصورت شخصى وابستگى عاطفى و سياسى با ندارد، اگر چه بسيارى ا
  آن دالوران داشته ايم. 

  2008جون 

labour.kargar@gmail.com  

www.unionkar.com  

  

  

  
  

  ما و يادمان هاي فاجعه ي ملي
 

دمان هاي دهه ي شصت در آتالنتا بنياد  اسماعيل مركز برگزار كننده يا
فرا سياسي و غير انتفاعي است.  يادمان ها از بدو -خويي، نهاد فرهنگي

 "كنگره ي فاجعه ملي"ميالدي، با عنوان  2000تاسيس بنياد در سال 
برگزار شده است. برنامه ها تركيبي از بيان خاطره توسط تجات يافتگان آن 

، تئاتر، شعر خواني، موسيقي و سخنراني در مورد فاجعه، نمايش فيلم
مسائل سياسي و فرهنگي در ايران زير حاكميت نظام واليت فقيه بوده 

  است. 
  

رژيم واليت فقيه تالش داشته و دارد كه، جنايات انجام داده دهه شصت را 
مردم حذف كند.  از حافظه تاريخي  وشي ها و سكوت خيانتكارانه،پرده پبا 

استا تالش مي كند كه حتا آثار آن جنايات هولناك ضد بشري را، در اين ر
با جنايتي ديگر چون،  نابودي گلزار خاوران، گورستان آن جانباختگان راه 
آزادي، به اين هدف شوم خود دست يابد ! اين رژيم در تماميت خود، 
استخوان هاي آن عزيزان را هم در گورشان رها نمي كند! بنابراين تالش 

نده نگاهداشتن، دادخواهي، جمع آوري اسناد و مدارك اين فاجعه، در ز
ايان پيك وظيفه ي تاريخي و انساني است. در اين راستا، بنياد خويي در 

كميسيون "فراخواني براي تشكيل   2004برنامه ي يادمان در سال 
اسخ گويي به بازماندگان اين پ، بمنظور "حقيقت ياب فاجعه ي ملي

لت ايران وهمچنين براي ثبت و ضبط در تاريخ و جانباختگان و م
دادخواهي، با اهداف زير صادر، و از همه ي  نجات يافتگان، آزاديخواهان، 

  نهاد هاي سياسي و فرهنگي دعوت به همكاري كرد: 
يرامون گور خميني به موزه ي جنايات جمهوري پ. تبديل تاسيسات 1

  كميت مردم.ي گذر از اين نظام و برقراري حاپاسالمي در 
. جمع آوري كليه اسناد، گزارش ها، خاطرات و غيره بصورت هاي 2

نوشتاري، شنيداري و ديداري براي تحويل و نگهداري در موزه ي جنايات 
  رژيم. 

  . بناي يادبود فاجعه ي ملي3
  بجز در مورد بند سه در باال، در ساير موارد همكاري الزم حاصل نشد.

ا، زنده نگاهداشتن اين جنايات در حافظه دست آورد مهم اين يادمان ه
تاريخي مردمان ايران، بويژه در ميان قشر جوان بعد از انقالب، كه در آن 
دوران سياه، كودك بوده و يا هنوز بدنيا نيامده بودند است. همچنين در 
همدردي و همدلي با نجات يافته گان آن فاجعه و خانواده هاي جان 

و در تسكين آالم آنان و تقويت  روحي و رواني  باختگان و مادران خاوران،
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آنان موثر بوده اند. ضعف بزرگ نهاد ها و افراد كوشنده ي برگزار كننده 
يادمان ها، جلب توجه افكار عمومي جهاني و نهادهاي بين المللي حقوق 
بشري بوده است. دليل اين كمبود، درون گرايي جامعه ي ايراني، گروه 

كمبود روابطي سازنده و هدفمند در ميان مراكز و كميته گرايي و نبود و يا 
  هاي برگزار كننده ي يادمان ها است.

با ديدگاهي فرا گروهي و  "فاجعه ي ملي"اگر مراكز و افراد كوشنده به 
حقوق بشري و بدور از وابستگي هاي سياسي، مي نگريستند و عمل 

يم. اكثريت ما ميكردند، بدون شك نتيجه جز اين مي بود.كه شاهدش هست
ايرانيان تبعيدي و مهاجر ممكن است كه از نظر تئوري به دموكراسي و 
حقوق بشر باورمند باشيم، ولي در كردار و رفتار خود، خالف آن را وانمود 

و اين يك ضعف بنيادين  "در عمل كم مي آوريم"ميدهيم و بقول معروف 
ني كه در رفع اين در همه ي كارهاي دستجمعي ما ايرانيان است، و تا زما

مشكل، آگاهانه تالش نكنيم در كارهاي دستجمعي، به موفقيت دلخواه 
  نخواهيم رسيد!

تصور مي كنم تنها كار انجام شده براي جلب افكار عمومي جهاني در  
دادگاه جهاني نظارت بر  "رابطه با كشتارهاي رژيم، برگزاري دادگاه نمادين 

تامبر پد. اين دادگاه سه روزه، در سباش "رعايت اصول انسانيت در ايران
اريس، يكي از مراكز بزرگ جامعه ي ايراني تبعيدي و پدر  2004سال 

مهاجر.برگزار گرديد. من نيز در اين دادگاه شركت داشتم. اما، از آنجا كه 
رو.ژه  دكتر منوچهر گنجي بود، افراد از خانواده هاي ديگر پتالشگر اين 

س آن پيش و پر و تماشاچي شركت نكردند، در سياسي  نه تنها بعنوان ناظ
  هم چيزي نگفتند و ننوشتند! سكوت!

روشن است، تا زماني كه، ما ايرانيان نتوانيم از ديدگاه جهان شمول حقوق 
بشري كه نه مرز سياسي مي شناسد و نه مرز جغرافيائي به اين جنايات 

عي نگردد، به بنگريم، و توانمندي فردي و گروهي ما، تبديل به نيروي جم
  داد خواهي نخواهيم رسيد.

  
يوند با همكاري با كوشندگان  و مراكز ديگر برگزار كننده ي يادمان پدر 
در بنياد اسماعيل خويي، كوشش شده و ميشود كه با همكاري چند ها، 

مركز در شهرهاي ديگر انجام شود. اين همكاري ها  فقط در سطح دعوت 
ه جويي در هزينه ي برنامه ها بوده سخنران هاي مشترك، بمنظور صرف

است و فكر مي كنم تا زماني كه دستجمعي نخواهيم وارد فاز كارزار بين 
  المللي و دادخواهي شويم، در همين سطح، محدود خواهد ماند. 

ما در برنامه ي يادمان سال گذشته، تالش كرديم از زندانيان سياسي دوره 
نو صابري و دكتر رضا غفاري از دهه هاي مختلف در برنامه داشته باشيم. با

شصت و احمد باطبي از زندانيان سال هاي اخير شركت داشتند. مقايسه ي 
دوره اي رفتار با زندانيان سياسي و شكنجه ها در شناخت اين نظام 
آموزنده بود. در دهه ي اول انقالب، از آنجا كه زنداني مخالف كل نظام بود، 

ين المللي روي رژيم، شكنجه ها و كشتارها و بدليل نبود فشار نهادهاي ب
بس گسترده تر و با شقاوت بيشتري همراه بوده تا سالهاي اخير، كه 
ايرانيان برون مرز و نهادهاي حقوق بشري با اطالع رساني و فشار بر رژيم، 
و همچنين با وارد شدن نسل جديدي از زندانيان كه لزوما خواهان 

جديدي از زندانبانان، تا حدي از شقاوت در براندازي رژيم  نبوده  و نسل 
  برخورد با زندانيان سياسي كاسته شده بوده است.

يوندي ميان زندانيان سياسي پبرنامه هاي يادمان، بخودي خود نمي توانند 
اوايل انقالب و زندانيان سياسي دهه ي اخير برقرار كنند، برگزار كنندگان 

در يك برنامه، تسهيل كننده  فقط مي توانند با دعوت مشترك از آنها
باشند، كاري كه ما در سال گذشته كرديم و نتيجه ي آن هم مثبت بود. 
اما، در مجموع چنين بيوندي بوجود نيامده است، كه داليل آن هم اختالف 
ديدگاه هاي سياسي، شخصيتي و فرهنگي ميان زندانيان سياسي دو دوره 

    ي تاريخي است.   
   

  موكراسي، آزادي، برابري و دادخواهي در ايرانبه اميد استقرار د
  آتالنتا -بنياد  اسماعيل خويي    

  
*  

  
  
  

  (در تبعيد) كانون زندانيان سياسي ايران

  پاسخ به سئواالت نشريه آرش 

  
، در كمتر از دو ماه هزاران زنداني 1367رژيم جمهوري اسالمي در تابستان 

شدگان به دليل سانسور،  سياسي را قتل عام كرد.  آمار دقيق قتل عام
خفقان و شرايط پليسي حاكم بر ايران مشخص نيست. تاكنون نام نزديك 
به پنچ هزار نفر از آنان توسط خانواده هاي جان باختگان، زندانيان سياسي 

نهادهاي بين المللي مدافع  و سابق، سازمانها و احزاب سياسي مخالف رژيم
  حقوق بشر ثبت شده است. 

، در واقع نقطه اوج كشتار 1367ان سياسي در تابستان كشتار زنداني
است. در سال  1360مخالفان رژيم در زندانهاي جمهوري اسالمي در دهه 

، رژيم جمهوري اسالمي هزاران تن از مخالفان خود 1360هاي اوليه دهه 
را دستگير، شكنجه و اعدام كرد و يا ربود و به قتل رساند. آمار دقيق كشته 

ندان ها، در اين سال ها هم چون كشتار زندانيان سياسي در شدگان در ز
مشخص نيست. اسامي و ليست هاي متعدد و پراكنده  1360تابستان 

توسط سازمانها و احزاب سياسي، نهادهاي دمكراتيك و حقوق بشري 
انتشار يافته است، كه در مجموع  نام دوازده تا پانزده هزار نفر به  ثبت 

  رسيده است. 
م يم تاكيد كنيره مختصري به روند كشتارها در دهه شصت مي خواهبا اشا

گذشت براي  60كه تكرار و بازگوئي آنچه كه در زندانهاي رژيم در دهه 
حفط حافظه تاريخي مردم مان از اهميت ويژه اي برخودار است. اهميت 
اين موضوع زماني آشكارتر مي شود كه به عمق سانسور و خفقاني كه رژيم 

 67اين كشتارها به ويژه قتل عام زندانيان سياسي در تابستان  پيرامون
توجه كنيم. رژيم اگرچه در سال شصت و حتي اوايل  ،ايجاد كرده است

ها را با هدف ترساندن و عقب راندن مردم از  سال شصت و يك اعدام
وسيعا تبليغ كرد، با گسترش خفقان در جامعه، از انتشار  مطالبات شان

رابطه با كشتار مخالفان جلوگيري و آن را تحت الشعاع  هرنوع خبري در
بر همان  67جنگ با عراق قرارداد.  قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 

 "قرمز"به اجرا درآمد و خيلي سريع به خط  نهايت پنهان كاريبستر و در 
  رژيم تبديل شد.

تابستان  رژيم همه ي اين سال ها تالش كرد قتل عام زندانيان سياسي در 
را به ياري سركوب و گذر زمان از  60و كشتار مخالفان در اوايل دهه  67

حافظه و ذهنيت جامعه و مردم و تاريخ پاك كند. زندانيان سياسي كه به 
به قتل رسيدند، عموما در گورهاي 1367طور دسته جمعي در تابستان 

نواده ها جمعي به خاك سپرده شدند. بسياري از اين گورها هنوز براي خا
در همه ي اين سال ها، از دادن نشاني گورها و   ناشناخته هستند. رژيم

محل دفن كشته شدگان به خانواده ها خودداري كرده است. به اين وسيله 
يانش دفن كند. مقاومت نتالش كرده اين جنايت هولناك را به همراه  قربا

شتن ياد عزيزان و مبارزه خانواده ها براي شناسائي گورها و زنده نگه دا
شان با برگزاري مراسم هاي نوروزي و سال گردهاي قتل عام در خاوران و 
در مجامع خانوادگي، مانع رسيدن رژيم به هدف خود براي پاك كردن 
حافظه و ذهنيت جامعه و مردم از اين جنايات شدند. با اين حال، اختناق و 

عموم مردم ايران سركوب در ايران در اين سال ها به حدي بوده است كه 
  اطالع ندارند. 60هنوز از اين جنايات و وسعت آنها در دهه 

در يك دهه اخير جامعه ايران دستخوش تحوالت و پيداش جنبش هاي 
در صورت  60اجتماعي زيادي بوده است. كشتار زندانيان سياسي در دهه 

وجود جنبش وسيعي از خانواده ها و اتخاذ تاكتيك ها و روش هاي 
تي متفاوت و استفاده از تجارب خانواده ها در ديگر كشورها نظير مبارزا

جنبش مادران در آرژانتين، مي توانست به يك امر نسبتا اجتماعي تبديل 
در ايران در اين رابطه مثل ساير  و اختناق درست است سركوب. شود

داشته است، ليكن  و حتي متوقف كننده مسائل اجتماعي نقش ترمزكننده
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نظر يك گرايش معين در مبارزات ت راهم بايد پذيرفت كه اعمال اين واقعي
و اتخاذ برخي روش هاي سازش كارانه و خانواده ها و مراسم هاي خاوران 

مانع جدي پيدايش جنبش وسيعي از خانواده و  ،غيرضروري با حكومت
اجتماعي شده است. جنبشي كه بتواند در مقابل  يك جريانتبديل آن به 
فزون دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي رژيم پايداري كند و فشارهاي روزا

جمع هاي وسيع تري از خانواده ها را صرفنظر از وابستگي سياسي عزيزان 
شان به دور هم جمع كند. سياست تفكيك ميان كشته شدگان سال هاي 

، كه از سوي جرياناتي كه 67و قتل عام شدگان تابستان  60دهه  نخستين
عامل اعدامي نداشته اند اعمال شده ،  60اي دهه در نخستين سال ه

 پيدايش جنبش وسيع خانواده ها است كه همه ي اين سال ها مانعديگري 
  ه است. بود

با اين حال، ايستادگي خانواده ها با وضعيت و مختصات كنوني اش در 
مقابل فشارهاي دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي براي درهم شكستن 

ظير بوده است. مادران، اين مبارزان خستگي ناپذير و مقاومت آنها بي ن
اسطوره هاي گمنام بزرگترين نقش را در مبارزات جاري خانواده ها به 
عهده داشته اند. آنها به حق پرچمدار مبارزه خانواده ها به ويژه در خاوران 

شان  ها براي رسيدگي به كشتار عزيزان و حق خواهي و مطالبات آن
ها همسران و خواهران جان باخته گان، همه  و در كنار آنهستند. مادران 

ي اين سال ها، اقدامات رژيم را براي از ميان بردن آثار اين جنايات و پاك 
  ها از حافظه جامعه و تاريخ با شكست مواجه ساختند.   كردن آن

  
هائي كه در خارج كشور برگزار مي شوند، در واقع بخشي از مبارزه  يادمان

 كه در دوران حيات خود شاهد خونبارترين جنايات در زندان نسلي است
هاي ايران بوده است، نسلي كه علي رغم تمامي ضعف ها و كمبودهايش، 

متفاوتش، نقش به سزائي در مقابله با  اسيسيمواضع پراكندگي ها و 
برگزاري مراسم هاي يادمان در خارج كشور در فراموشي ها ايفا كرده است. 

ايران امكان برگزاري آنها نيست، از اهميت ويژه اي براي  شرايطي كه در
  مقابله با فراموشي برخودار هستند.  

علي رغم اين نقش مهم و تاثيرگذار، بيشتر مراسم هاي يادمان در خارج 
كشور جامعه ايراني را مورد خطاب قرار داده، فعاليت هائي درخود بوده و 

ها به سر مي  با جوامعي كه در آننتوانسته اند رابطه نزديك و ارگانيكي 
بريم، ايجاد كنند. در اين رابطه ضعيف عمل كرده ايم. افكار مردم جوامعي 

ها به سر مي بريم از آنچه كه بر مردم ايران در دهه شصت رفته  نآكه در 
است اطالع ندارند. در اينجا صحبت از نهادهاي حقوق بشري و يا چهار 

ي نيست. آنها به واسطه نقش و جايگاهي حزب و سازمان سياسي غيرايران
كه دارند در پي اطالعات هستند و ما هم به دليل اهميتي كه براي اطالع 
رساني در باره آنچه كه به ويژه در دهه شصت بر توده هاي مردم ايران رفته 

ها اطالعات داده ايم. تا آنجائي كه به كانون  است، با گشاده دستي به آن
ران در بيست سالي كه از تاسيس آن مي گذرد مربوط زندانيان سياسي اي

فعاليت هاي رسمي خود را  1373ه از زماني كه در خرداد ژمي شود، به وي
در تبعيد آغاز كرد، رابطه نزديكي با اين نهادها داشته و همواره به عنوان 

پيرامون سركوب و زندان  آن هايكي از منابع اصلي مورد وثوق و اعتماد 
به عنوان يك  ايران(در تبعيد) ست. كانون زندانيان سياسيعمل كرده ا

تشكيالت سراسري، دمكراتيك و سياسي زندانيان سياسي سابق، فعاليت 
هاي خود را محدود به برگزاري مراسم يادمان و سمينار و مستند سازي به 
زبان فارسي نكرده است. انتشار دو دوره هفته نامه خبري به زبانهاي 

دي با تيراژ چند هزار تائي به مدت ده سال، برگزاري دو انگليسي و سوئ
نار بين المللي در دهمين و بيستمين سال كشتار زندانيان سياسي، يسم

 60سي در دههيابرگزاري جلسات متعدد سخنراني ويژه كشتار زندانيان س
به زبان هاي محلي در محيط هاي دانشگاهي و سياسي، اطالع رساني و كار 

ورت برنامه ريزي شده و روتين به ويژه در ارتباط با رسانه رسانه اي به ص
ها و مطبوعات غيرايراني، سازماندهي اعتراضات سياسي و اجتماعي با هدف 

، سركوب و زندان در ها آگاه سازي افكار عمومي و براي مقابله با فراموشي
 در محيط هاي زندگي مان، از ايران و فعاليت هاي افشاگرانه و آگاه گرانه

جمله فعاليت هاي بوده كه كانون در اين سال ها براي آگاه سازي افكار 
عمومي جهانيان به اجرا در آورده است. در ميان اين فعاليت مي توان به 

اشاره كرد كه بيش  "شاهدان چشمبندزده"تهيه و نمايش فيلمي با عنوان

همه ي به رغم  از پنچ ميليون بيينده در ايران و خارج ايران داشته است.
و تالش هائي كه ديگران در سطوح  مختلف انجام داده اند،   هاتالش اين

كشتار هزاران انسان به خاطر هنوز از  افكار عمومي مردم ايران و جهان
  اعتقادات و مرام سياسي شان در ايران، آگاه نشده اند.

شايد الزم باشد براي روشن تر شدن موضوع، به يك  مورد تاريخي كه 
همه ي ما با آن آشنا هستيم اشاره كوتاهي داشته باشيم. شيلي را  كمابيش

، شيلي را براي نخستين بار با دنيا همه  مي شناسند. مردم در همه ي جاي
ش در زندان و ورزشگاه ساندياگو ن اپينوشه و كشتار جمعي مخالفا

شناختند. هنوز هم با آنكه بيش از چهار دهه از اين كشتارها مي گذرد، 
بالفاصله جنايات پينوشه و كشتار ه صحبت از شيلي مي شود،  هرگا

در شيلي صحبت از  كه در حاليتداعي مي شود. ذهن ها مخالفان در 
كشتار سه تا چهار هزار نفر از مخالفان سياسي بوده است. در ايران رژيم 
جمهوري اسالمي بيش از بيست هزار نفر از مخالفان خود را در زندان ها 

يان از اين جنايت نكشتار كرد، اما هنوز افكار عمومي جها در دهه شصت
در نوع خود بي نظير بوده است، اطالع ندارد. در تاريخ معاصر  هولناك كه
يان را آن گونه كه به شيلي و آرژانتين نسمپاتي جها نسته ايمما هنوز نتوا

داشته اند، نسبت به قربانيان جنايت رژيم جمهوري اسالمي در دهه شصت 
بع آن نسبت به خانواده ها و به ويژه مادران جلب كنيم. هيج تبه و 

توجيهي، حتي طرح زمان و شرايط تاريخي را نمي توان براي كم كاري 
  ه كنيم. نمان در اين رابطه بها

  
ا جمع هاي برگزاركننده يادمان ها و سمينارها اساسا به دليل يكميته ها 

ي يادمان و سمينار به زبان محدود كردن فعاليت هاي خود به مراسم ها
فارسي، عمال فاقد تاثير گذاري برافكار عمومي غيرايرانيان و فعاليت هاي 

براي پاسخ به اين پرسش كه آيا يادمان ها مي توانند  بين المللي بوده اند.
فارغ از وابستگي سياسي و از منظر حقوق بشر برگزار شوند، الزم است ابتدا 

چنانچه برداشت ما از حقوق بشر همان برداشت حقوق بشر را معني كنيم. 
را تبليغ مي كند، اما در  "بي طرفي"و  "سياسي زدائي "متداولي است كه

عين حال هم سياسي است و هم با طرف، پاسخ منفي است. دفاع از حقوق 
بشر به خودي خود يك كار ارزشمند و انساني است، اما هيچ جمع و گروه 

دافع حقوق بشر بين المللي نمي توانند ادعا و سازماني، حتي نهادهاي م
كنند وابستگي سياسي ندارند، اگرچه همواره اين ذهنيت را دامن مي زنند 
كه سياسي فكر  نمي كنند. جامعه بشري، يك جامعه طبقاتي است. هر 
نوع موضع گيري ولو در حوزه حقوق بشر، زماني كه به نفي سركوب، 

عيض هاي نژادي، قومي، مذهبي، جنسي خشونت، زندان، شكنجه، اعدام، تب
و...  مربوط مي شود، در مقابله با طبقه حاكم، سياست ها و باورمندي هاي 
آن قرار مي گيرد. به يك معني بدون آنكه حتي بخواهي، مواضع سياسي او 

نقض حقوق را نفي كرده اي. در جامعه اي كه همه چيزش سياسي است، 
تضييقات و احجافات ، است سركوببشر با قدرت و حكومت و اعمال سي

رابطه تنگاتنگ و... سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نابرابري هاي جنسي 
، نمي توان حقوق بشر را از مسائل سياسي جدا كرد. اكثريت قريب به دارد

اتفاق فعاالن كميته هاي برگزاركننده مراسم هاي يادمان، داراي مواضع 
ياست هاي رژيم جمهوري اسالمي سياسي هستند و همه ي آنها قرباني س

و نقض حقوق بشر از سوي آن بوده و نمي توانند در دفاع از حقوق بشر 
  سياسي فكر نكنند. 

در بحث دادخواهي و حمايت از طرح دادخواهي خانواده ها و در راس آنها 
مادران، جمع هاي مختلف فعاليت هائي در سطوح مختلف در خارج كشور 

عاليت در اين حوزه نيز بيشتر معطوف به جامعه ايرانيان انجام داده اند، اما ف
ه و يمواضع، انتشار چند بياناعالم در خارج كشور بوده و از محدوده 

عرضحال و ارسال آنها به نهادهاي حقوق سند و اطالعيه و تنطيم چند 
در ميان فعاالن اين حوزه، نظرات بشري و بين المللي فراتر نرفته است.

ره دادخواهي، اشكال و روشن ها پيشبرد آن و مراجعي كه گوناگوني در با
براي دادخواهي مورد خطاب قرار مي گيرند، مطرح است. گروهي معتقدند 
دادخواهي را بايد به محاكمه جمهوري اسالمي تبديل كرد و اين كار را بايد 
در يك دادگاه مردمي، ترجيحا در ايران و بعد از جمهوري اسالمي انجام 

وان اين نظريه، كه بيشتر از ميان خانواده هاي جان باخته گان و داد. پير
هستند، فعاليت هائي را در دوسال گذشته براي  60جان بدربردگان دهه 
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تشكيل يك دادگاه بين المللي مردمي به شيوه دادگاه معروف راسل آغاز 
كرده اند. گروهي كميسيون حقيقت ياب را براي دادخواهي تجويز مي 

هنوز برنامه عملي براي آن پيشنهاد نكرده اند. نظر ديگري هم  كنند، اما
هست كه معتقد است دادخواهي را بايد در دادگاه هاي داخل كشور مطرح 
كرد. ظاهرا اين نظر معتقد نيست تماميت رژيم در كشتارها سهيم بوده و 
دادگاه ها و مراجع قضائي تحت قيومت جمهوري اسالمي و بخشي از 

  در ايران هستند. ماشين سركوب 
  

در پاسخ به اين سئوال كه آيا برنامه هاي يادمان توانسته اند به همكاري 
ميان كوشندگان و كميته هاي برگزاركننده دامن بزنند، ابتدا الزم است 
معني و مفهوم و سطح همكاري را روشن كنيم. چنانچه منظور از همكاري، 

ت و برنامه معين فعاليت و سازماندهي مشترك و پيشبرد يك سياس
سراسري است، پاسخ ما به آن منفي است. حتي ما به عنوان كانون 
زندانيان سياسي ايران(در تيعيد)، كه تقريبا سياست يك دستي را دنبال 
مي كنيم، به داليل زيادي، از جمله شرايط هاي اجتماعي كه در آن ها به 

ي هايمان در محل، سر مي بريم، شرايط  جغرافيائي، امكانات و توانائي هائ
قادر نبوده ايم ميان فعاليت هاي خود در كشورهائي كه فعاليت منسجم 
داريم هماهنگي كامل برقرار كنيم. بخشي از كوشندگان اين حوزه در يكي 
دوسال اخير سعي كردند در سطح اعالميه و بيانيه هماهنگي هائي ميان 

ن كوشندگان اين مراسم هاي يادمان در محدوده اي ايجاد كنند. در ميا
حوزه اختالف نظرهاي زيادي در مورد اشكال كار سازماندهي، برنامه ريزي 
و سياست گذاري وجود دارد، به ويژه در عرصه سياسي اختالفات عميق 
هستند، كه امكان هرنوع اتحاد عمل و هماهنگي را منتفي مي كند. از ميان 

 60دهه  نخستين كشته شدگان سال هاياين اختالف، مي توان به تفكيك 
اشاره كرد، كه از سوي كميته هاي منتسب  67قتل عام شدگان تابستان  از

اعدامي  60به جرياناتي صورت مي گيرد كه در نخستين سال هاي دهه 
  نداشته اند. 

در اين بخش از كار اجتماعي نيز، محفليسيم و اختالفات شخصي و 
  يل شده است. به يك بيماري مزمن تبد - ضرورتا نه سياسي -گروهي

  
برنامه هاي يادمان به خودي خود نتوانسته اند رابطه و پيوند نزديك و 

و زندانيان سياسي امروز برقرار  60ارگانيكي ميان زندانيان سياسي دهه 
كنند. عوامل متعدي هستند كه چنين امري را در شرايط كنوني سخت 

فيائي، گسست كرده است. از مهمترين اين عوامل مي توان به فاصله جغرا
رابطه ميان نسل پيشين فعاالن سياسي و نسل جوان اشاره كرد، كه به 

و رانده شدن سازمان ها و اكثر فعاالن سياسي  60دنبال سركوب هاي دهه 
به خارج ايران حاصل شد. زندانيان سياسي امروز به دليل همان گسستگي 

واني، ذهني و ها، علي رغم سمپاتي به دوران كشتارها، خود را به لحاظ ر
حتي سياسي به آن دوران متعلق نمي دانند. از اين رو،  برنامه هاي يادمان 

و زندانيان   60وسيله اي براي ايجاد پيوند ميان زندانيان سياسي دهه 
سياسي امروز نبوده اند. با باز شدن فضاي جامعه و وارد شدن اينترنت به 

، تالش هاي 78هجده تير  ايران، به ويژه بعد از اعتراضات دانشجوئي در
براي  60متقابلي ميان فعاالن سياسي نسل جوان و فعاالن سياسي دهه 

برقراري رابطه صورت گرفت. به دنبال شكل گيري اين رابطه و افزايش 
تدريجي آن، نوعي از رابطه و فعاليت مسترك ميان اين دو نسل شكل 

چپ، به ويژه گرفت. بخش وسيعي از فعاالن سياسي جوان، با گرايشات 
زندانيان سياسي اين نسل، از طريق همين رابطه ها با خانواده هاي جان 

و مبارزات آن ها آشنا و در چند سال گذشته، علي رغم  60باخته گان دهه 
مخالفت و اشكال تراشي هاي گرايشي كه پيشتر به آن اشاره شد، فعاالنه 

ز زندانيان سياسي در مراسم هاي يادمان خاوران شركت كردند. آن دسته ا
امروز كه به خارج آمدند، در محدوده اي جذب جريانات و گروهاي سياسي، 

نظير كانون زندانيان سياسي   60به ويژه تشكل هاي زندانيان سياسي دهه 
ايران(در تبعيد) شده و به اين ترتيب با مراسم هاي يادمان در خارج كشور 

  پيوند برقرار كرده و فعال شدند. 

  
*  

  
  

  
       

  زندان و مقاومت سياسي 

  )1( 2004/ پائيز  55فرهنگ و منازعات شمارة ي  مجله

  Dominique Linhardt هارت دومينيك لين
 حميد محويي  ترجمه

  اسارت انقالبي 

  رويارويي در زندان، بين سازمان هاي انقالبيِ مخفي و دولت.

  1970دربارة آلمان در سال هاي 
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  خالصه

درك زندان به عنوان عرصة رويارويي بين دولت و گروه هايي كه به خط 
مشي مبارزة مسلحانة مخفي  روي آورده بودند، به سادگي امكان پذير 
نيست. پيش از همه، در واقع دستگيري و محبوس كردنِ به اصطالح 

اين وجود در  ، به مثابه بازداشت گاه به نظر مي رسد. با»تروريست ها«
اعضاي گروه هايي كه مدعي خط مشي  1970آلمان، طي سال هاي 

بودند، در » جنگ مسلحانه در داخل شهرهاي بزرگ كشورهاي صنعتي«
موقعيت اسارت، محيط زندان را به عرصة مبارزه اي تمام عيار عليه دولت 
ه آلمان غربي تبديل كردند. اين مقاله مروري ست بر تاريخ تبديل زندان ب

عرصة رويارويي با سياست و متعاقباٌ موضوع سياسي سازي محيط زندان 
تحت رابطه اي سه وجهي كه مورد بررسي قرار مي گيرد. پيش از همه 
موضوع شكل گيري  فضاي زندان به عنوان صحنة منازعه، از طريق 

در پيوست با چنين فضايي، مطرح مي » عمل انقالبي«گسترش استراتژي 
ونگي عيني تأثيراتي كه چنين تحوالتي در زندان به گردد؛ و سپس چگ

وجود آورده. و سرانجام، نشان خواهد داد چگونه اين مبارزه به آزموني براي 
دولت شد كه در پاسخ گويي به آن دست به عكس العمل هايي زد كه 
چندان قابل احترام نبود و قويا همان شاخص هاي دموكراتيكي را كه 

ت سؤال برد. انتقاداتي كه به نتايج چنين آزموني مدعي آن بود زير عالم
اي كه مطرح شد مي تواند به عنوان مرحله اي مورد  وارد آمد و مسئله
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بررسي قرار گيرد كه واجد مفهومي مضاعف بوده و بازخواني و تعريف 
  جديد شيوة قانوني حبس مخالفين  سياسي افراطي را در بر مي گيرد.

  

  متن كامل

بي همواره در اين خطر به سر مي برد كه روزي از روزها هر مبارز انقال«
دستگير شده و به چندين سال حبس محكوم گردد. با اين وجود مبارزة او 

بهايي خواهد بود و او بايد در  خاتمه نمي يابد، تجربة زندان ذخيزة گران
  »زندان به مبارزة خود ادامه دهد.

  

  
  

  كارلوس ماريگال، راهنماي چريك شهري

Carlos Marighella 

1  

را به  1977در سال » پائيز آلمان«در آلمان، و البته  (الف)سال هاي سربي
ياد مي آوريم كه اثراتش در تاريخ جمهوري فدرال آلمان ثبت شد. به اين 
ترتيب مي توانيم حوادثي نظير سوء قصد به سفير آلمان در استكهلم و 

قصد به پايگاه هاي و حتي سوء  1975ربودن پيتر لورنز(ب) در سال 
چنين حوادثي بي ترديد به  را به ياد آوريم. 1972نظامي آمريكا در سال 

مثابه  نتايج محاسبات ديوانه وار گروه اندكي از مبارزين چپ افراطي به 
برآمده و اصول و  60نظر مي رسد كه از متن جريان هاي پايان سالهاي 

ناپذيري تحكيم بخشيده قواعد و انگيزه هاي اين روند را در حد سازش 
  بودند. 

به اين ترتيب مي توانيم بگوييم چنين سوء قصدهايي به واژگوني بنيادهايي 
در جامعة آلمان انجاميد كه گمان مي رفت پس از جراحات پايان جنگ 

). با اين وجود نمي توانيم 1دوم جهاني، قويا به حالت ثبات در آمده است(
مان و گروه هاي مسلح انقالبي را در تعارضات بين دموكراسي نوپاي آل

)تنها به چنين حوادثي منحصر بدانيم. تمركز 2( 1970حواشي سال 
تعارضات در بافت چنين ادوار شومي موجب محدوديت چشم انداز ما بوده 
و مانع رؤيت كامل آن در ضخامت حوادث مي گردد. بنابراين سزاوار است 

نكنيم و عرصه هاي ديگري را  كه توجهمان را تنها منحصر به سوء قصدها
 نيز مد نظر قرار دهيم.
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زندان يكي از اين عرصه هاي آلترناتيو تعارضات است. درك زندان به عنوان 
صحنة حقيقي رويارويي سازمان هاي انقالبي مخفي و دولت به خودي خود 

). عموما زندان به عنوان دستگاهي به نظر مي رسد 3امكان ناپذير است (
از جهان اطراف حذف كرده و زمان عمل او  را به حالت تعليق در  كه فرد را

، و هدايت او به دواير جزايي، حبس كردن »تروريست«مي آورد. بازداشت 
او در بازداشتگاه هايي كه قويا تحت نظارت هستند، شامل مراحلي ست كه 
معموال به عنوان  بازداشت مطرح مي گردد. با اين وجود موردي كه در اين 

وشته مورد نظر ماست، وضعيت كامال متفاوتي را نشان مي دهد : زندان به ن
جاي اين كه به منازعات خاتمه دهد، به گشايش امكانات تازه و متنوعي 

  مي انجامد كه در واقع مبارزات را در اشكال ديگري تداوم مي بخشد.
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با تبديل اعمال غير قانوني به حركت سياسي، جريان هايي كه مدعي  
مليات چريكي بودند، از همان آغاز روابط تنگاتنگي با زندان بر قرار ع

). به اين ترتيب شناسنامة فراكسيون ارتش سرخ با آزادي آندرآس 4كردند(
صادر گرديد، در حالي  1970مي  14بادر(پ) از طريق اعمال زور به تاريخ 

زرگ كه او از دو سال پيش از اين به دليل به آتش كشيدن يك فروشگاه ب
در زندان محبوس بود. در اين جا ما با آغاز و در عين حال با پايان نخستين 
نسل گروه هاي چريك شهري روبرو هستيم كه براي اغلب اعضاي اين 
سازمان هاي چريكي خيلي سريع به تنها چشم انداز حركت انقالبي مبدل 
ن ساخت. نتيجة زنداني شدن اعضاي گروه هاي مسلح، سرانجام محيط زندا

عليه دولت آلمان غربي تبديل كرد. پيش از همه، » مبارزه«را به كانون 
» رفقا در داخل«جهت آزاد سازي » مبارزين از بيرون«تالش هاي پي گير 

(يعني رفقاي زنداني) انجام مي گرفت، سپس فضاي خود زندان نيز به 
عرصة عمليات انقالبي تبديل شد و شيوه هاي مبارزاتي در خصوصيت 

دي شان به مثابه اهرم استراتژي انقالبي در سطح كلي مطرح مي كاربر
گرديد(ت). و سرانجام به دليل انتقال منازعات به درون زندان هاي آلمان، 
عرصة جزايي را به شكل دراز مدت به عرصة عمومي پيوند زد و به موضوع 

 ).5سياسي بي بديلي در تاريخ آلمان تبديل شد(
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منطق راه كار خاص گروه هاي چريك شهري،  با توضيح مختصري دربارة
به تدريج » مبارزة در فضاي زندان«نشان خواهيم داد كه چگونه فهرست 

شكل گرفت. از اين ديدگاه ضروري ست تا در نظر داشته باشيم كه مبارزة 
دولت آلمان » بنيادهاي اخالقي«گروه هاي چريك شهري واژگون سازي 

) به روشني 6موضوع را ميكائل والزر( غربي را هدف قرار داده بود، اين
توضيح داده است. ساخت و سامان مبارزه به شكلي طرح ريزي شده بود كه 

خصوصيات «دولت را بر مال ساخته و نشان دهد كه » خصلت فاشيست«
). اين افشاگري به 7آن چيزي به جز زينتي ظاهري نيست(» دموكراتيك

تي به روند انقالبي در سطح عنوان پيش درآمدي مطرح گرديد كه مي بايس
گسترده دامن زند. به اين ترتيب طرح حركتي كه در زندان تدارك ديده 

(زنداني سياسي » زندانيان سياسي«بودند، مشخصا نشان دادن موقعيت 
اصطالحي بود كه خود آنها به كار مي بردند در حالي كه دولت كلمة 

بود كه آنها متحمل مي تروريست را براي آنها به كار مي برد) و مصائبي 
شدند و همين موضوع در ساحت عمومي شاهد عيني فاشيسمي بود كه به 
رژيم بن (پايتخت آلمان فدرال) نسبت مي دادند. بر اين اساس موضوع 

به عنوان سنگ محك به جمهوري فدرال آلمان تحميل » شرايط حبس«
خصوص  شد. به اين معنا كه مقامات دولتي مجبور شدند ضمانت هايي در

رفتار مناسب و دموكراتيك خودشان عرضه كنند، يعني دولتي كه مي 
بايستي شايستگي خود را نسبت به دولت ننگ آور   پيشين، دولت رايش 
سوم نشان دهد. تحت شرايطي كه چنين جرياني بدون برخورد انجام 
شدني نبود، شاهد جنجالي واقعي بوديم كه طي آن باز خواني شرايط قابل 

) به تدريج به توافق 8حبس مخالفين سياسي در طيف افراطي ها (قبول 
عمومي رسيد. اين شرايط مستقيما در دستگاه جزايي به ثبت رسيد به 
طوري كه روايت چنين حوادثي در عين حال به عنوان فرصتي براي باز 
سازي چشم انداز زندان در آلمان به نظر مي رسد، و بطور مشخص در 

(ث) ناميده » بخش امنيت حداكثر«اين دوران به بعد عرصة بخشي كه  از 
   مي شود.

  تشكل عرصة جزايي - 5

مستقيما به يكي از خصوصيات بارز آن » ايجاد جنجال«ويژگي منازعه در 
باز مي گردد، و اين ويژگي، متعارض بودن آن است كه در منطق دروني 

ده اش حالت رسمي و عمومي دارد. چنين امري درك عمليات انجام ش
توسط بازيگران اصلي (پروتاگونيست) را به عنوان حركاتي مطرح مي سازد 
كه بايد آنها را در ابعاد ضربتي در نظر گرفت يعني اين كه ابعاد حركات 
انجام شده و يا حركاتي كه در حال انجام مي باشند تا چه اندازه برد دارند 

تبليغات حتي در  و تا چه اندازه قابل توجيه هستند. چنين حركاتي مستلزم
سطح نازل و مجازي آن هستند، و در نتيجه در تقابل با فضاي زندان قرار 
مي گيرد، يعني فضاي بسته اي كه اصل و اساس آن حذف حوادث دروني 
آن از چشم انداز عمومي ست. به همين دليل براي اعضاي گروه هاي 
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 ١٩٥  103 ي آرش شماره

همواره  چريك شهري، تدارك تبليغات جهت تداوم مبارزه در داخل زندان
مشكلي اساسي بوده است. برنامة حركت سياسي و انقالبي در زندان كه به 

  تدريج شكل گرفته است، پاسخي ست به همين مشكل تبليغاتي.
  تعارض عمومي و حركت تحريك آميز -6

منازعات بين گروه  تامفهوم صحنة نبرد به ما اجازه مي دهد  در اين جا
را در رابطه با ويژگي عمومي و هاي چريك شهري و دولت آلمان غربي 

رسمي آن به روشني درك كنيم. در واقع صحنة نبرد حداقل داراي دو 
عنصر كامال مشخص است. به اين معنا كه اوال  هر صحنه اي بستگي به 
وجود مكاني دارد كه اشخاص يا گروه ها در آن با يك ديگر برخورد مي 

نظر سوق الجيشي قابل مشاهده  كنند، و عالوه بر اين رويارويي آنها از نقطه
). حضور تماشاگران 10است. در ثاني، هر صحنه اي مستلزم تماشاگر است(

پروتاگونيست) مي »(بازيگران فعال تاريخ«مسئوليت مضاعفي بر دوش 
گذارد، به اين معنا كه نه تنها مي بايستي با نيروي متخاصم رويارويي 

تماشاگران را نيز مي بايستي  نمايد، بلكه در عين حال قضاوت مساعد عموم
جلب كند. چنين مسئوليتي دو نتيجه در بر داشت. از يك سو، بازيگران در 
محاسبات خود تأثيرات حاصل از حركاتشان را در رابطه با تماشاگران در 
نظر مي گرفتند، به طوري كه فضاي عمومي نيز به مكان عمليات سوق 

آگاهي به اين امر كه فضاي ). از سوي ديگر با 11الجيشي تبديل شود(
عمومي تنها در مقام تماشاگر ساده نبوده و واجد قابليت نقد مي باشد و 
احتماال با محاسبات آينده نگر بازيگران صحنه فاصله هايي را ايجاد مي 
كند كه در اين صورت عناصر متنوعي كه شاهدين (تماشاگران در عرصة 

ياري را در منازعات تشكيل عمومي) وارد صحنه مي سازند زمينة تمام ع
 ).12مي دهد(
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وجود چنين ضرورتي در خصوص تبليغات، حداقل در دومين مورد، كمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. با اين وجود از نتايج مستقيم منطق عمليات 
گروه هاي چريكي به شمار مي آيد. اين منطق را مي توانيم به طور خالصه 

يم كه از نخستين نوشته هاي نظري در يكي از جمالتي جستجو كن
بمب هايي را كه عليه «فراكسيون ارتش سرخ استخراج شده است : 

دستگاه اختناق به كار مي بنديم، در عين حال آنها را به سوي آگاهي توده 
). به عبارت ديگر، از ديدگاه اعضاي فراكسيون 13»(ها نيز پرتاب مي كنيم

نتيجة مبارزات در نخستين  ارتش سرخ و ديگر سازمان هاي چريكي،
مرحله به توان نيروهاي مادي بستگي نداشته، بلكه در وجه بازنمايي 
عمومي آن بايد بازتاب پيدا كند. زيرا مي بايستي حقانيت دولت آلمان را 
افشا مي كردند. به اين ترتيب در مقابل گرامر تخريب، گرامر تحريك را 

  مطرح مي كنند.
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حريك عبارت است از زيرپا گذاشتن شاخص هاي به زبان خيلي ساده، ت
معتبر در محدوده اي مشخص، و با پيشدستي در رابطه با عكس العمل 
آنهايي كه عهده دار حفظ و حراست از چنين نظامي هستند. شيوة عملي 
تحريكات به گونه اي طراحي مي شوند كه نتيجة مطلوب آن بستگي به 

در ابعاد مختصر و عكس العملي كه ديفرانسيلي دارد كه بين حركت اوليه 
از آن بر مي آيد واقع مي گردد، اين ديفرانسيل به عنوان وجود عارضة 
وضعيتي ناعادالنه و مستقل از عمل تحريك آميز مطرح مي گردد كه 
موجبات افشاي آن را فراهم آورده و در نتيجه مي تواند به كار تعبير واگذار 

هبانان تحريك شده اهميت بسيار شود. از اين ديدگاه عكس العمل نگ
زيادي دارد، زيرا عكس العمل احتمالي به عنوان عارضه اي مطرح مي گردد 
كه در رابطه با وضعيت ناعادالنه و مادة اوليه بايد به كار تعبير واگذار شود 

  و تمام موفقيت تحريكات به آن بستگي خواهد داشت.
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قدرت مي گردد، و در اگر تحريك شگردي خاص است كه موجب واژگوني 
وضعيت هاي متنوع زندگي اجتماعي، ضعيف را بر قوي چيره مي 

)، بايد دانست كه چنين موضوعي پيش از همه در محفل 14سازد(
به عنوان موضوعي تمام عيار و  1960اپوزيسيون فراپارلمانتاري سالهاي 

ست. ) آنها الحاق شده بوده ا15»(برنامة حركت سياسي«نظريه پردازانه به 
به اين ترتيب مي توانيم مشاهده كنيم كه شگرد عملياتي چريك هاي 
شهري، حتي زماني كه به اعمال خشونت مي انجامد، مبني بر شماري 

تغيير و تحوالت در  همين برنامه بوده، و در اهدافشان مستقيما به زانو 
درآورن دولت را پي گيري نمي كردند، از همين رو نيروي اندكي كه بسيج 

ي شد، هدفش تحريك عكس العملي بود كه به واسطة آن اختناق دولتي م
مي بايستي در اذهان عمومي آشكار شود، يعني به سادگي هدفش روشن 
ساختن اختناقي عادي ولي پوشيده اي بود كه از دسترس آگاهي عمومي 
پنهان مانده و تنها تحت تأثير چنين تحريكاتي مي توانست قابل رؤيت 

ن برنامه دولت را مجبور مي ساخت كه نه تنها به جريان هاي ). اي16گردد(
اپوزيسيون افراطي پايان بخشد بلكه چنين امري را در اشكالي به اجرا 
گذارد كه از يك سو افشا گري هاي آنها را خنثي ساخته و از سوي ديگر با 
موازين دموكراتيكي كه مراتب دولتي مدعي آن بودند تناقضي نداشته 

شكست «براي مراتب دولتي در چيزي بود كه مي توانيم آن را  باشد. خطر
بناميم به اين معنا كه دولت در واقع به شكلي معرفي » چهرة رسانه اي

شود كه چريك هاي شهري سعي در نشان دادن آن هستند، يعني دولتي 
  ).17اختناق گر، پليسي و ضد آزادي و به طور خالصه فاشيست (
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دان مستلزم اين امر است كه هرگز خصوصيات آن درك صحنة نبرد در زن
). زيرا فورا معمايي را مطرح مي سازد كه اعضاي 18را از نظر دور نكنيم(

گروه هاي چريكي با آن روبرو بودند، يعني چگونه استراتژي تحريك را در 
فضاي زندان كه چشم انداز آن محدود به ديوارهاي سلول هاي زندان مي 

ين مسئله از پرسش هاي اساسي بود كه ذهن نخستين شود، فعال سازند. ا
چريك هاي در بند را به خود وا مي داشت. البته پاسخ مناسب به چنين 

  پرسشي براي آنها به سادگي امكان پذير نبود.
١١  

  نخستين ترديدها، نخستين شكست ها

يعني زماني كه  1972براي چريك ها مسئلة ادامة مبارزه در زندان از سال 
يري ها تعداد زندان سياسي را به شدت افزايش داده بود، به شكل دستگ

نهاد شد و  حادي مطرح گرديد. در نخستين گام ها چندين استراتژي پيش
  به آزمايش گذاشته شد. در اين جا مي توانيم به سه مورد بپردازيم.

12  

به شكل فردي عمل كرده و هر يك » زندانيان سياسي«در وحلة نخست، 
ود سعي مي كردند نظم عمومي را مختل سازند. هورست به سهم خ

ماهلر(ج) كه هنوز عضو فراكسيون ارتش سرخ بود رفقايش را تشويق مي 
كرد كه به شكل دائمي سر و صدا راه بياندازند، سرود بخوانند، فرياد بزنند، 
با پا به در بكوبند، بشقاب بشكنند و اسباب و اثاثيه ها را بهم بريزند و غيره 

در اين صورت خطر اين كه ما را كتك بزنند وجود دارد، ولي اين خطري «: 
ست كه بايد تحمل كنيم (...) كار تبليغاتي به عهدة رفقايي خواهد بود كه 

). ولي اين شكل از مبارزه خيلي سريع 19»(در بيرون زندان هستند
ناكارآمدي خود را آشكار ساخت، و از ديدگاه دستورالعمل تحريك و 

رات محاسبه شده موجب عكس العمل رضايت بخشي نگرديد. به اين انتظا
وقتي قابلمه ام را به طرف «ترتيب آندرآس بادر شكوه آميز مي گويد: 

خوك ها پرتاب كردم، هيچ اتفاقي نيافتاد. مجبور شدم يونيفرم هايشان را 
  )20» (تميز كنم و به سه هفته ممنوعيت تعليقي براي دويدن محكوم شوم

13  

اين ترتيب براي رسيدن به نتيجه و عكس العمل مطلوب روش خشونت به 
مستقيم به عنوان راه كار جديد به كار برده شد يعني حملة تن به تن به 
پرسنل اداري زندان با مشت و لگد و گاز گرفتن و چنگ انداختن. اولريك 

ع ما خل«ماينهوف (چ) از اين شيوه استفاده كرده و در اين باره مي گويد : 
سالح هستيم. ولي چنگ و دندان را نمي توانند از ما بگيرند، سالح ما 
آگاهي جمعي ماست. و اين آگاهي را در كتاب ها جستجو نكرده ايم، اين 
آگاهي نفرت طبقاتي ما ست كه با آن به مالقات خوك ها مي رويم، و از 

  ) 21»(آن چه كه مانع بيان اين نفرت مي شود بيزاريم
از ديدگاه زندانيان سياسي، چنين روشي واجد اين مزيت بود عالوه بر اين 

آشكار مي ساخت و در » در سطح ضروريات مبارزه«كه هويت زندانيان را 
عرصة تبليغاتي نيز شيوة مؤثري به نظر مي رسيد. نحوة عمل در اين شيوه 
پس از اين كه عمل تحريك آميز به عكس العمل قابل توجهي مي انجاميد 

تبليغات مورد استفاده قرار مي گرفت و متعاقبا اين امكان وجود فورا براي 
  داشت كه به دليل رفتار خشونت بار دولت، از طريق قانوني اقدام كنند و به 
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مقامات قضايي شكايت نامه بنويسند. اين شكايت نامه ها در واقع به مفهوم 
اشد نبود. شكايت نامه هاي عادي كه به نيت جبران خسارت نوشته شده ب

ضد «به طور مشخص عملكرد اين شكايت نامه ها ثبت  عيني تمهيدات 
) بود. در مدارك و پرونده هاي باقي مانده از اين دوران، شاهد 22» (شورش

انبوهي از اين نوع نوشته ها هستيم كه توسط آنهايي كه در بيرون از زندان 
كه در درون  بودند انتشار پيدا مي كرد و هدفشان افشاي خشونتي بود

زندان به زندانيان سياسي اعمال مي شد. با اين وجود اين شيوة مبارزه نيز 
خيلي زود به بن بست برخورد كرد زيرا زندانيان سياسي به دليل نابرابري 
نيروهاي حاضر در صحنه، غالبا قرباني تحريكات خودشان مي شدند. چنين 

مناسب بود ولي از  مشكلي اگر چه از نقطه نظر افشاگري اختناق حاكم
طرف ديگر چون به عنوان برقراري نظم عادي در زندان برگزار مي شد، بي 
حاصل به نظر مي رسيد، خصوصا از اين جهت كه وقتي زندانيان سياسي 
به جهت حفظ نظم دروني مجازات مي شدند، امكان افشا و بازنمايي 

  تبليغاتي آن چه را كه متحمل مي شدند نداشتند.
14  

جا به سومين راه كار مبارزه مي پردازيم كه عبارت است از نفي  در اين
از » درخواست همكاري«با نمايندگان دولت. » همكاري«منفعالنة هر گونه 

جانب دولت را بايد به مفهوم فرصت ها و داليل بسيار ناچيز و عادي تلقي 
كنيم، به عنوان مثال، مالقات ها، دوش گرفتن و صرف غذا حداقل تماس و 
رابطه اي را بين زندان و مراتب اداري زندان ضروري مي ساخت (مثل 
وقتي كه مأمور پخش غذا با دست بشقاب غذا را به زنداني مي داد). اين 
موقعيت ها و فرصت هاي ناچيز به عنوان موقعيت هايي تلقي مي شد كه 
طي آن دولت سعي مي كند هويت سياسي زنداني را خنثي سازد، خصوصا 

مراتب اداري زندان سعي مي كنند با مهرباني و مالحظه و احترام وقتي كه 
 ).23رفتار كنند تا خصومتشان را پنهان سازند(

ماهرانه اي » جنگ رواني«اين موضوع در واقع به عنوان شكلي از اشكال 
تلقي مي شد كه عبارت بود از جلب همكاري زندانيان و كاهش موقعيت 

بايستي از اين دام و از هر گونه رابطه اي افراطي برخوردها. بر اين اساس 
كه در آن خط مرز بين ما و دشمنان ما مشخص نشده است اجتناب ورزيد 
: هرگز نبايد سالم كرد، هرگز سيگارهاي اهدايي را نبايد قبول كرد، و نبايد 

  تن به معاينات پزشكي و يا روانشناسي داد و غيره.
15  

ري موفق به تحريك عكس العمل اين روش نيز باز هم به شكل نازل ت 
مطلوب انتظارات آنان شد. اعضاي زنداني سازمان هاي چريك شهري فورا 
به انتقاد از خود پرداختند زيرا چنين شيوه اي آنها را در موقعيت كامال 
دفاعي قرار مي داد. بر اساس چنين احساس ناتواني در نخستين گام ها بود 

زندان مي تواند واجد پتانسيل مثبتي كه به تدريج اين فكر رشد كرد كه 
  براي مبارزه باشد.

  فرار -22

در رسالة چريك شهري نوشتة كارلوس ماريگال، چنين مي خوانيم كه 
چريك شهري آزاد و چريك شهري زنداني تركيبي را ايجاد مي كنند كه «

و در واقع چنين ». عمليات آزادي سازي مي تواند بر پاية آن تكيه كند.
ي از عناصر دائمي در برخورد بين گروه هاي چريك شهري و تركيبي يك

دولت آلمان بود. همان طور كه پيش از اين يادآوري كرديم، حركتي كه به 
واسطة آن فراكسيون ارتش سرخ به وجود آمد آزاد سازي آندرآس بادر بود. 
اولريك بادر در اين باره مي گويد كه چنين حركتي به اين علت بود تا 

). به طور كلي آزاد 29» (ما يك ديگر را تنها نمي گذاريم«م كه نشان دهي
بوده و پيوسته بايد آن را به عنوان » نشان اتحاد«سازي زندانيان سياسي 

در نظر داشته باشيم. عمليات گروگان گيري » ضروري در مبارزه«امري 
) شاهد چنين آزاد 31) يا فراكسيون ارتش سرخ (30ژوئن ( 2جنبش 

  هستند به همان ترتيب كه آزاد سازي هاي مستقيم.سازي هايي 
طراحي چنين عملياتي از كارهاي دائمي چريك هاي در بند بود. پليس ها 
چندين بار در سلول هاي از پيش طراحي شده گرفتار آمدند، نقشه هاي 
دقيق از موقعيت زندان و امكانات فرار مورد بررسي قرار مي گرفت، و به 

  ). 32الش ها به نتيجه مي رسيد(اين ترتيب برخي از ت
21 

اگر هدف اوليه چنين عملياتي آزاد سازي زندانيان بود، با اين وجود بايد 
دانست كه هدف ديگري را نيز پي گيري مي كردند و آن هم حفظ توازن 

هنز دلو (فراكسيون ارتش سرخ) به  -قوا در رابطه با دولت بود. نامة كارل
  نكته را توضيح مي دهد : مشخصا اين 1978مي  11تاريخ 

مي خواهيم از اين سوراخ ها بيرون بياييم تنها به اين علت كه شرايط «
خشونت باري را به ما تحميل مي كنند. گرد هم آيي هيچ گاه به اين اندازه 
ضروري نبوده و با اعتصاب غذا نيز هيچ چيزي به دست نمي آوريم. به اين 

مگر اين كه شما ها از بيرون اقدام  ترتيب اين وضعيت تغييري نخواهد كرد
كنيد. مي توانيم هم زمان در يك شب سوراخهايي در ديوار حياط چهار يا 
پنج زندان ايجاد كنيم، اين كار خوك ها را مجبور خواهد ساخت كه ما را 
به اشتامهيم انتقال دهند، چون كه نمي توانند با ده تا پليس از تمام زندان 

ر مي كنيم كه چنين عملياتي به اندازة كافي تأثير ها حفاظت كنند. ما فك
گذار باشد. بايد تا جايي كه ممكن است اين عمليات را گسترش دهيم، به 
اين علت كه تعداد زندان هايي كه مورد تهاجم قرار مي گيرند، دوباره 
موضوع رويارويي با قدرت حاكم را مطرح مي سازد كه از دو سال پيش به 

مرگ چهار تن از زندانيان اشتامهيم، اولريك ماينهوف،  او سو يعني پس از
 آندرآس بادر، گودران انليس و ژان كارل راسپ، مطرح نشده است. 

22  

اين طرح به اجرا گذاشته نشد و در مجموع عمليات آزاد سازي براي حفظ 
تنش در رابطه با دولت ناكارآمد بود. عمليات گران تمام مي شد و معموال 

شكالتي در بر داشت، مضافا بر اين كه تعداد آنها نيز به اندازه اجراي آنها م
اي نبود كه بتواند با دولتي رويارويي كنند كه دائما توان كنترل خود را 

 روي زندانيان تقويت مي كند.
 

  »اطالعات« -23

فقدان موقيت در آزاد سازي كامل زندانيان، از اين پس طرح جديد بر 
سلول هايشان از طريق ايجاد سيستم  اساس گسترش بخشيدن به افق

آموزش گروهي براي گفت و گو و اطالعات است و بطور خالصه يعني «
برنامه اي ست براي ادامة حيات زندانيان سياسي «اين طرح كه ». ارتباطات

تحت عنوان  1973به تدريج از سال » كه در انزوا به سر مي برند
نامه مانند ادارة پست مخفي به اجرا گذاشته مي شود. اين بر» اطالعات«

عمل مي كند و هدفش ايجاد ارتباط بين اعضاي گروه هاي چريكي درون و 
 بيرون زندان است.

24  

طي بخش نامه اي اين طرح تسليم وكالي مدافع شد. در  1973مارس  9
اين طرح نقش مركزي به عهدة وكالي مدافع گذاشته مي شود. زيرا وكالي 

زندان را دارند و مي توانند عملكرد عبور دهندة  مدافع حق عبور و مرور در
را به عهده گيرند. در نخستين مرحله چندين گروه از وكالي مدافع تشكيل 
مي شود كه انتشار پيغام ها را به عهده مي گيرند. ولي مشكالت ارتباطاتي 
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موجب مي گردد كه براي اين سيستم اطالع رساني مركز اطالعاتي ايجاد 
بين زندانيان و » نقطة مركزي براي ارتباطات«د به عنوان كنند كه بتوان

  مبارزين آزاد و وكالي مدافع عمل نمايد.
27  

مأمورين دولتي هنگام تفتيش و در بررسي مدارك توقيف شده پي مي برند 
كه بي آنكه مراتب اداري مطلع باشند مكاتباطي انجام گرفته است ولي 

  هنوز به ابعاد آن پي نبرده بودند.
28  

به اين ترتيب عكس العمل دولتي كه خطر را حس كرده بود، تأخير نمي 
به شكل  1976اوت  18كند. اصالحات كد آئين دادرسي جزايي به تاريخ 

قابل توجهي ارتباطات را دچار مشكل مي سازد. قوانين جديد نظارت تمام 
نامه ها را مجاز مي دارد. به اين ترتيب در اتاق مالقات است كه پاكت 

طالعات بايد رد شود. ولي در اين جا نيز باز هم دولت مداخله مي كند و ا
ويترين ضخيمي قرار مي دهد و تنها يك شكاف باريك كه عبور دادن چند 
برگ را ممكن مي ساخت و نه پرونده هاي ضخيم كه در عين حال بهانة 
مضاعفي بود براي عبور دادن اسلحه و يا ابزار هاي مختلف كه در برنامه 

  هاي فرار بكار مي بردند.
29  

چنين اقداماتي به طرح اطالع رساني چريك هاي در بند پايان نداد، هر 
چند كه ادامة كار بيش از پيش مشكل شده بود. اطالع دقيقي از ادامة اين  
شيوة كار تحت چنين شرايطي در دست نيست. آلفرد كلوس افسر پليس 

بر اساس تجربيات كه در اين «اعالم مي كند كه :  1983اطالعات در سال 
ده سالة گذشته داشته ايم، اكنون  هر گونه ارتباطي بين تروريست ها بي 

  »آن كه تحت نظارت ما نباشند، كامال امكان ناپذير به نظر مي رسد...
"L'interphone de Stammheim"  

  

  تلفن داخلي زندان اشتام هيم

30  

فرد كلوس (پليس اطالعات) علي رغم آن چه مي توانيم تصور مي كنيم، آل
به دليل خوشبيني اش دچار است. در واقع مبارزه حتي در شرايط بسيار 

ادامه پيدا مي كند، ولي تحت اشكال ديگري. در » پائيز آلمان«سخت 
حقيقت طرح اطالع رساني در اين دوران عمل نمي كند و تماس با ماوراي 

زندان ها يعني جايي كه ديوارهاي زندان عمال ناممكن است. ولي در درون 
حتي زندانيان بايد از يك ديگر جدا بمانند، عليه اقدامات امنيتي مقاومت 
بر پا مي شود. براي نمونه ما در اين جا به حوادث زندان اشتام هيم مي 

در آن محبوس  1977پردازيم كه رهبران فراكسيون ارتش سرخ تا سال 
  بودند.

نين سيستم ارتباطي پس از مرگ با درنظر گرفتن اين نكته كه وجود چ
سه تن از آنها به موضوع مركزي جنجالي تبديل شد، بايد دانست كه آيا 
مرگ آنها در اثر خود كشي بوده و يا اين كه كشته شده اند؟ اين نمونه 
كامال گذار به بحران را نشان مي دهد. البته در توضيحات زير بايد جانب 

و اگرها جمالتمان را بنويسيم. اين  احتياط را رعايت كنيم و با شايدها
مرحله هنوز با ترديدهايي همراه است ولي چنين ترديدهايي در پيوند 

  تنگاتنگ با بازي هاي افشاگرانة متقابل و خاص منازعه هستند.
31  

بين مبارزين زنداني در اشتام هيم، ژان كارل راسپ بخاطر استعداد خارق 
ور است. سلول او انباشته بود از العاده اش در كارهاي دستي بسيار مشه

انواع و اقسام اشياء، ابزارهاي الكترونيك، سيم برق، و غيره. تنها پس از 
اكتبر كه طي آن مرگ سه تن از زندانيان به وقوع پيوست،  18شامگاه 

پليس ها به كمك يك مهندس سيستم صوتي  ارتباط داخلي زندانيان را 
ون منع ارتباط بين زندانيان، تمام كشف مي كنند. در حالي كه پس از قان

درها را با مواد عايق صوتي تمام درها را پوشانده بودند كه زندانيان حتي 
نتوانند با فرياد زدن صداي يك ديگر را بشنوند، در حالي كه آنها با خيال 

  راحت سيستم تلفن داخلي خود را ايجاد كرده بودند.
ن هانس مارتين شلير با ، يعني روزي كه ربود1977اكتبر  18فرداي 

شكست مواجه شد، جسد چهار زنداني را در سلول هايشان پيدا مي كنند، 
بادر، آنليس و راسپ، چهارمي ايرمگارد مولر است كه هنوز در حال اغما به 

سر مي برد. هم زماني اين حوادث جاي بسي ترديد بجا مي گذارد. پرسش 
حادثه را توضيح دهد درحالي اين جاست كه چه نوع ارتباطي مي تواند اين 

كه زندانيان معموال نبايد هيچ رابطه اي با يك ديگر داشته باشند؟ اين 
موضوع و به همين ترتيب كشف اسلحه در سلول هاي آنها نه تنها در رسانه 
ها انعكاس گسترده اي پيدا كرد بلكه موجب گشايش كميسيون تحقيقاتي 

 براي چندين اقامة دعوا شد.
چنين مسائلي نشان داد كه چگونه سرويس اطالعاتي كه آشكار شدن 

چريك ها مخفيانه ايجاد كرده بودند، حقانيت دولت را زير عالمت سؤال 
مي برد. در واقع سه احتمال بيشتر وجود ندارد. يا اين كه دولت عمال هيچ 
اطالعي نداشته است، در اين صورت به دليل فقدان توانايي در اجراي 

صويب رسانده و روي ضرورت آن تأكيد كرده بود، يعني منع قانوني كه به ت
ارتباط بين زندانيان، و نظارت بر امور آنها قويا مورد انتقاد قرار مي گيرد. و 
يا اين كه دولت در چنين ارتباطاتي مطلع بوده، در اين صورت اين پرسش 
ر مطرح مي گردد كه چرا مداخله نكرده است. يكي از پاسخ هاي احتمالي، ب

اين اساس است كه دولت از چنين ارتباطاتي براي استراق سمع زندانيان 
استفاده مي كرده. ولي اگر خودكشي زندانيان تحت نظر دولت بوده، در اين 
صورت قويا به خاطر همكاري و حتي توطئه چيني متهم مي گردد : زيرا 
فورا اين پرسش مطرح مي گردد كه آيا دولت در هدايت چنين خودكشي 

سته جمعي دخالت نداشته است؟ و سومين فرضيه بر اين اساس است كه د
اساسا چنين سيستم اطالعاتي مخفي بين زندانيان وجود نداشته و تمام 
ماجرا ساخت و پرداخت دولت بوده تا از اين طريق كشتار آنان را به شكل 

  خودكشي معرفي كند. در هر سه مورد دولت خالف كار از آب در مي آيد. 
مورد اول به عنوان دولت ناكارآمدي به نظر مي رسد كه از انجام وظايف در 

ابتدايي خود عاجز است. در مورد دوم و سوم به همان شكلي تجلي مي 
دولت دموكراتيك «كند كه چريك ها مي خواهند افشا كنند يعني 

كه تنها وجه تمايز آن با ديكتاتورهاي ديگر در قابليت پنهان » دروغين
  اقعيت است.سازي و

  
 حقانيت دولت در بوتة آزمايش

56  

در بوتة آزمون قراردادن دولت آلمان غربي توسط چريك ها، به مفهوم رو 
، زيرا از اين ديدگاه ناچيز بودن غير قابل نبود در رويي نيروهاي متخاصم

. به نظر مي رسدانكار سازمان هاي مسلح چريكي واقعيت كامال آشكاري 
آنهايي را كه اين منازعات را  1972ري از همان سال هانريش بل با هوشيا

جنگ شصت نفر «تلقي مي كردند به ريشخند مي گرفت. او اين » جنگ«
را خيال باطل مي دانست. وقتي او چنين نظريه اي را » عليه شصت ميليون

مطرح مي كرد، موضوع به سادگي قابل درك نبود و برندة جايزة نوبل در 
را دست كم گرفته بود. با اين » تروريسم«طر عيني ادبيات، هانريش بل، خ

وجود طرز تلقي او در اين مورد كه منازعات  در عرصة ديگري صورت مي 
گيرند، به خطا نرفته بود، به اين معنا كه نه قدرت دولت كه حقانيت آن در 
بوتة آزمايش قرار گرفته، و به عبارت كامال مشخص تحريكات جنبش چپ 

قانيت ابزارهاي قدرت را زير عالمت سؤال برده بودند. آن افراطي آگاهانه ح
»  پيروزي«يا » شكست«چه كه براي جمهوري فدرال آلمان اهميت داشت، 

بود، بلكه تالش دولت بر اين بود كه دموكراتيك نبه مفهوم نظامي كلمه 
بودن خودش را ثابت كرده و نشان دهد كه در مقام قدرت حاكم به موازين 

ترام مي گذارد و كامال قانونيت دارد، و در حال رويارويي با حقوق بشر اح
است. چنين حقانيتي، در واقع امر مسلمي به نظر نمي » تروريست ها«

رسيد، و بي ترديد دولت در چندين مورد از حد و حدودي كه در اذهان 
 1970عمومي قابل قبول بود پا فراتر گذاشت. جرياناتي كه طي سال هاي 

به ثبت رسيدند كامال نشان مي دهند كه دولت در  1980اي و آغاز سال ه
تمام مراتب و مناسبات قدرت و دستگاه قضايي در پي پاسخ گويي به 

   ضروريات يك دولت دموكراتيك است.
57  

 به عيني شكل آزمون در آن اين كه ست هايي عرصه از يكي زندان فضاي
ته نهفته است كه گرفت. اهميت بررسي چنين آزمون خاصي در اين نك خود

در خصوص دولت، ضخامت مادي » قانونيت«و » قدرت«به مقوالت ذهني 
  مي بخشد. چنين آزموني، به عبارت ديگر بررسي مشروح و منسجمي را 
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امكان پذير مي سازد كه به نقطة مفصلي مقولة عيني و  محدود (محدودة 
د كه ماكس وبر زندان) و در عين حال موضوع بسيار معروفي مرتبط مي گرد
انحصار قانوني «از طريق آن مفهوم خاص دولت را تعريف مي كرد، يعني 

بدون اشياء متعددي كه اسباب زندان را مجهز مي سازد، ». خشونت جسمي
بدون در، بدون زنگ خطر، بدون نگهبان، كليد، تجهيزات ويدئو، بخش هاي 

ولي قانونيت  امنيتي ويژه، قدرت دولت نيز رو به اضمحالل خواهد رفت.
كمتر از قدرت به چنين ابزارهايي بستگي ندارد. آزموني كه گروه اندكي از 
چريك هاي شهري به دولت آلمان تحميل كردند، نشان مي دهد كه چگونه 

تا حائز شرايط براي شكل گرفتند  تازه اي تركيبات ابزارهاي قدرت در
هاي چريك شهري توجيه قانونيت قدرت حاكم باشد. به اين ترتيب سازمان 

نتوانستند خصوصيات فاشيستي دولت فدرال آلمان را افشا كنند. نتيجة 
فعاليت هاي سازمان هاي چريكي به اين نكته خالصه مي شود كه برخي 
وجوه دولت را در توازن قدرت و قانونيت زير عالمت سؤال بردند و تفاوت 

ايي بزرگ نمايي هاي ناچيزي را آشكار ساختند. با اين وجود چنين تفاوت ه
مي شوند : كيفيت دموكراسي آلمان به استفاده از ويترين در اتاق مالقات 
بستگي پيدا مي كند و يا موارد ديگري نظير شدت نور نئون، انزواي صوتي و 

صوتي، و يا  عايقتمهيدات مربوط به آن از جمله تجهير در و پنجره به مواد 
اي خوراندن اجباري غذا به زنداني استفاده از لوله هاي پالستيكي نرمتر بر

هايي كه در اعتصاب غذا به سر مي بردند. ويترين نامناسب، نور خيلي 
شديد، پنجره اي كه خيلي بسته باشد، لولة پالستيكي كمي ضخيم و 
خشك و امثال اين ها موجب مي شد كه موج عظيم اعتراضات رسانه ها را 

لوله پالستيكي كه خيلي نرم فعال سازد. پنجره اي كه خيلي بسته باشد، 
نباشد...مواردي بودند كه اعتبار دموكراسي را در آلمان به خطر مي 

  انداختند.
  

   يادداشت ها::
(شماره ها مربوط به ياد داشت هاي خود متن است و حروف الفاء تو ضيحات مترجم مي 

  باشد)
  الف) سالهاي سربي

د كه طي آن چندين عمليات تروريستي در اروپا، سال هاي سربي به دوراني اتالق مي گرد
توسط گروه هاي چپ افراطي تحقق مي پذيرد. گروه بادر يا فراكسيون ارتش سرخ، بريگاد 
سرخ به اين دوران تعلق دارند. با اين وجود گروه هاي راست افراطي نظير نوردين نيووو يا 

نگ سرد فعال بوده آوانگارديا نازيونال كه در ايتاليا، يونان و آلمان در چهار چوب ج
از مفاهيم تبليغات از طريق عمل كه شالودة آن توسط آنارشيستهاي » تروريسم سرخ«اند.

پايان قرن نوزدهم پايه ريزي شده بود الهام مي گرفت. اگر چه حمله فراكسيون ارتش سرخ 
عليه پايگاه هاي ناتو به استراتژي خاصي تعلق داشت كه هدفش بطور مشخص پشتيباني از 

   ش آزادي ملّي در ويتنام بود.جنب
  مسيحي در آلمان -رهبر حزب دموكرات Peter LORENپيتر لورنز 

فردريش كريستيان دليوس پائيز آلمان را به   1997) به اين ترتيب در مقاله اي به تاريخ 1
عنوان مهمترين بحران پس از پايان جنگ جهاني دوم معرفي مي كند. از ديدگاه او اين 

از ديوار برلن نيز مهمتر است. البته اين عقيده به شكل گسترده  در آلمان موضوع حتي 
  مشاهده مي شود.

) فراكسيون ارتش سرخ معروف ترين اين جريان ها به شمار مي آيد ولي يگانه گروه 2
را يادآور شويم كه به موازات آن تشكيل شد و به همين » ژوئن 2جنبش «نيستند، و بايد 

و جريان هاي ديگري كه بعدها بر اساس انتقاد از » اي انقالبيجنبش سلول ه«ترتيب 
نيز بي آن كه انعكاس  1970فراكسيون ارتش سرخ تشكيل شدند و در آغاز سال هاي 

  گسترده اي داشته باشند خيلي سريع منحل شدند.
خواهيم پرداخت، به » چريك هاي شهري«) در اين نوشته ما به تعارضات بين دولت و 3

ضروري ست  تا مفهومي را مشخص سازيم كه پيش از همه ممكن است به  اين ترتيب
شكل ثابت و عيني به نظر رسد، ولي چنين نيست. تعارضاتي را كه ما مورد بررسي قرار مي 
دهيم بر اساس تحليل موقعيت نيروهاي حاضر در صحنه و روابط آنها مي باشد(با الهام از 

به عنوان » مخالفينش«). به اين ترتيب دولت و روشي كه در مكتب ساختار گرا رايج است
كنشگران وقايع (افرادي كه مستقيما به عنوان بازيگران دست به عمل مي زنند) در نظر 

(كنشگران ساختاري مقوله اي ست » كنشگران ساختاري«گرفته نشده اند، بلكه به عنوان
نوع كنشگر مي تواند  كه پرسوناژ داستاني در تحليل ساختارگرا را در بر مي گيرد، اين

اشياء، شهر و نهاد و مؤسسه را نيز بر گيرد)، و به معناي موجوديت هايي كه به توسط و از 
طريق منازعات تشكيل مي شوند و در مقام و موقعيت كنشگر (پروتاگونيست) تعارضات قرار 

سط مي گيرند. به عبارت ديگر به دليل اين و يا آن عمل انجام شده در طي منازعات تو
كنشگران عيني (زندان بان، پليس، قاضي، وزير، عضو پارلمان، و يا بر عكس، توسط يكي از 

و به عنوان حركتي از جانب ») طرفداران«، وكيل و يا يكي از »گروه چريك شهري«اعضاي 
قابل تشريح و تشخيص مي گردد كه از خصلت منازعه و از » چريك شهري«يا » دولت«

- كنشگر«ي قدرت هاي حاضر در صحنه است. دربارة تحليل نتايج تقسيم نقش در باز
در جامعه شناسي به شكلي كه ما در اين جا به كار برده ايم به نوشتة بولتانسكي » سنجي

  مراجعه كنيد :
Boltski, "La dénonciation", Actes de la recherche en sciences sociales, n° 
51, 1984, pp.4-40; Pasteur: guerre et paix des microbes, suivi de 

Irréductions, 1e éd 1984, Paris, La Découvertes, 2001.   

را در بر مي گيرد واقعيت  1980تا  1960) اين موضوع  حداقل براي دوراني كه سالهاي 4
وضعيت شكل متفاوتي به  1993و  1985دارد. براي سوء قصدهاي انجام شده بين سال 

دستگير نشده اند، و حتي امروز از هويت آنها بي اطالع هستيم و  خود مي گيرد : عاملين
  فراكسيون سرخ مراجعه شود» سومين نسل«هرگز زنداني نشدند( در اين مورد به كتاب 

"Troisième génération" de la Fraction Armée Rouge Wisnewski G., 
Landgraeber W., Sieker E., Das RAF-Phantom Wozu Politik und Wirtschaft 

Terroristen brauchen, Munich, Knaur, 1997)  

Andeas Baaderپ (  
افراطيون «ت) اين شيوه امروز به شكل صلح آميز بين جريان هايي كه در اروپا به نام 

معروف هستند رايج مي باشد. افراطيون جديد به حركت موضعي و محدود با » جديد
راطيون جديد با ايجاد انجمن خصوصا در مناطق تأثيرات جهان شمول معتقد هستند. اف

روستايي درپي ايجاد شبكه هايي هستند كه خارج از شبكه هاي جهان سرمايه داري واقع 
  شده است. البته اين شيوه در حال حاضر بيشتر خصلت نمايشي دارد.

 Laدر اين جا به معناي خاصي مطرح مي شود. مراجعه شود به  » سياسي«) مفهوم 5
politisation. Paris, Belin, 2003. Les contributions à l'ouvrage collectif dirigé 

par Lagroye J  

6 (Walzer.M. "The Moral Standing of States", Philosophy and public 
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قيم ) بر اين اساس، چريك هاي شهري بر حسب شماري انشعاب و جدايي، وارث مست7
 ,.Kohser-Spohn Cهستند. مراجعه شود به   60اپوزيسيون فراپارلمانتاري ساله هاي 

Mouvement étudiant et critique du fascisme en Allemagne dans les années 
soixante, Paris, Montréal, L'Harmattan 1999.  

مال مشخص به معنايي كه استفاده كرديم و به طور كا» جنجال«) در اين جا ما از اصطالح 8
 Lucلوك بولتانسكي و اليزابت كالووري بولتانسكي براي آن قائل شده اند  

Boltanski.Elisabeth Claverie Boltanski L., L'amour et la justice comme 
compétences. Trois essais de sociologie de l'action. Paris, métailié, 1990; 
Claverie E., "La naissance d'une forme politique: l'Affaire du chevalier de la 
barre", in Russin P(dir), critique et Affaire à l'epoque des lumières, Paris, 

honoré Champion, 1998, pp. 185-260  

  Hochsicherheitstrakte -ث

ا قطعه اي مطرح ) به گفتة لوك بولتانسكي، ژست آن حركتي ست كه به شكل پرسش ي9
گرديده و نيازمند كار تعبير مي باشد. بر اين اساس تعابير هر حركتي در عين حال با خود 

  حركت همراه است.
10  (Voir Dartigue L., "La notion d'arène en anthropologie politique", 

Working Papers on African Sociétie, n°18, 1997  
صي از رويكرد ارتباط پيدا مي كند كه مي توانيم آن را )چنين خصوصيتي به سطح خا11

»  تحليل استراتژيك گسترده« با رجوع به تحقيقات ميشل دوبري تعريف كنيم، در 
Dobry.M., Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations 
multisctorielles, 1e éd 1989, Paris, Presse de la fondation nationale des 

sciences politiques, 1992, p.33  
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) اين ساختار نمونة كاملي ست براي آن چه كه ژرژ زيمل تعارض (سه بعدي) مي نامد 12
Simmel G., Sociologie sur les formes de la socialisation, 1e édall.1908 

Paris, Presse universitaire de France, 1999, pp.265-346  

13( Rote Armee Fraktion, "Über den bewffneten kampf in 
Westeuropa"(1971),in Texte und Materialien zur Geschichte der RAF, 

Berlin, ID Vrerlag, 1997, p.100   

14 ("Der Kurze Atem der Provokation", in Stachel und SpeerMachtstudien, 
Francfort/M., Suhrkamp, 1998,pp. 57-89  

15 (Tilly C., From Mobilization to Revolution, Reading (MA), Addison-
Wesley, 1978.  

) در اين جا ممكن نيست تا تبارنامة تحريكات را به عنوان حركت سياسي معترض به 16
تشكل يافت نشان دهيم، و نه  1960نحوي كه در آلمان، و خصوصا در برلن در طي سالهاي 

كه در حركت سياسي به كار مي بستند. در هر صورت چنين » اهي گراييآگ«حتي بينش 
اموري مستقيما تحت تأثير جريان هاي نظريات انتقادي ست كه پس از دوران جنگ به 

تشكل يافتند. اين جريان  1960شكل تركيبي پيچيده و ايدئولوژيك از نيمة دوم سالهاي 
،)، »دولت اقتدارگرا«ايمر جوان، نويسندة در عين حال با نظريات مكتب فرانكفورت (هوركه

پيروان بعدي آنها تحليل ماترياليست را با آموزه هاي روانكاوي (فروم، رايش، ماركوز) پيوند 
  زدند...

) دراين مفهوم، حركت چريك هاي شهري  در پي  تخريب چهرة دولت بوده و بطور 17
تخريب عيني آن اولويت  مشخص به اين معنا ست كه براي تخريب نمادين آن نسبت به

  قائل مي شود...دراين زمينه به منبع زير مراجعه شود :
Latour B., "A few Steps Toward an Anthropology of the Iconoclastic 

Gesture", Science in context, vol. 10, n°1, 1997, pp.63-83.  

پيدا مي كند. و بايد  ) اين خصوصيات در عين حال با زمينة روش شناختي نيز تداخل18
دانست كه تعارضات، در منطق تحريك آميز خود، با انبوهي نوشته همراه است. خصوصيت 
برجستة سال هاي سربي در همين نكته نهفته است، به اين معنا كه ما با مجموعة گسترده 
اي از نوشته هايي سرو كار پيدا مي كنيم كه توسط بازيگران، و به همين ترتيب توسط 

شاگران و طرفداران به نيت نقد بازيگران صحنه نوشته شده است. اين نوشته ها در تما
مجموع نوعي دستورالعمل را در مبارزة انقالبي تشكيل مي دهند، كه مي توان در آنها به 
مفاهيم متعدد و برداشت هاي گوناكون از مبارزات دسترسي پيدا كرد كه بطور مشخص 

  ) جHorst Mahlerزه است. اساسا در پيوند با مفهوم مبار
  ) باز نويسي نامة هورست ماهلر در19

Klaus A., Aktivitäten und Verhalten inhaftierter terroristen, 1e éd 1983, 
Bonn, Bundesmi,istrerium des Innern, 1985, p.12. 

 ) چUlrike Meinhof ) نامة بادر ماينهوف، همان مرجع20
- 1973. پروندة نامه هاي زندانيان سياسي در آلمان بين سالهاي ) نامة اولريك ماينهوف 21

1977   
Das infoBriefe des Gefangenen aus der RAF, 1973-1977, édité par Bakker 

Schut P., s.1 Hambourg, Neuer Verag, p.20  

غالبا به شكل » ضد انقالب«) در نوشته هاي چريك هاي شهري آلمان، مفهوم قديمي 22
  تغيير مي كند.» شورشضد «

  در متن ماكوز مورد بررسي قرار گرفته است» سازشكاري اختناق«) اين نظم 23
Marcuse H., "repressive Tolerenz" in Wolff R.P., Moore B(dir), Kritik der 

reinen Toleranz, Francfort/M., Suhrkamp Verlag; 1066, pp.81-117  

در روزنامة فرانسوي ميشل ري ، انتشار مجدد در مجلة ) مصاحبه با اولريك ماينهوف 29
  72. صفحة 1972ژوئن  15، 25اشپيگل شمارة 

) به طور مشخص در اين جا منظور گروگان گيري مرد سياسي پيتر لورانز در سال 30
  است كه آزادي پنج زنداني سياسي را در اين دوران امكان پذير ساخت. 1975

، و بخصوص تكرار 1974ارت آلمان در استكهلم در سال ) گروگان گيري كارمندان سف31
» پائيز آلمان«مجدد و موفقيت آميز ربايش پيتر لورنز توسط هانس مارتن شله ير كه به 

  انجاميد از چنين منطقي بر مي آمد.
 Inge Viett اينگه ويت 1973ژوئية  20) 32

ر زندان لهرتر استراشه در ژوئن) همراه با دو زنداني ديگر در بخش زنان د 2(گروه جنبش  
  برلن با خراشيدن ميله هاي يك پنجره فرار مي كنند.

  Till Meyer تيل مه ير 1973نوامبر  13
   1976ژوئيه  7ژوئن) به كمك كماندويي از خارج زندان فرار مي كند  2(گروه جنبش  

Inge Viett, Monika Berberich, Juliane Plambeck et Gabriele Rollnik 
مگي از اعضاي فراكسيون ارتش سرخ بودند (اينگ ويت به اين سازمان مي پيوندد) به كه ه

وسيلة اسلحة گرم كه از پيش وارد زندان كرده بودند و كمك كماندو از خارج موفق به فرار 
  مي شوند.

تيل مه ير همراه با چهار زنداني ديگر با بريدن ميله هاي پنجرة زندان  1976نوامبر  18
  ار مي كند.دوباره فر

مقامات زندان نقشة فرار زيگورد دبوس از فراكسيون ارتش سرخ » سل«در  1978فوريه  6
  را كشف مي كنند كه تقريبا به مرحلة نهايي نزديك شده بود.

  
*  

  

  

  نگرشي اجمالي

  به روانشناسي شكنجه گر 

  عزت مصالنژاد

 
شكنجه گران از آسمان به زمين نيفتاده اند. آنان محصول فرهنگ 
خشونت، جبـّاريت، اختناق، و اقتدارگرايي هستند. من خود بارها، قربانيان 

ام كه بر اثر شكنجه و ششتشويه مغزي منظم تبديل به  شكنجه را ديده
هاي جمهوري  شكنجه گر شده اند. نمونه بارز اين تراژدي توابان سياه چال

شكنجه و  اسالمي اند كه ازنهايتي به نايت ديگر كشانده شدند و بعضا در
اعدام هم بندي هاي خود گويه سبقت را از پاسداران شكنجه گرربودندد. 
در اين مورد نويسنده تبعيدي و زنداني سياسي سابق منيره برادران چنين 

  مي نويسد:
زندان براي بازجوها وشكنجه گران، كه اغلب مردان جواني هستند، "

ق برجسم وروان سكوي ترقي شغلي به حساب مي آيد. اينان ازقدرت مطل
زنداني برخوردارند.... ساده نگري است اگرفكركنيم كه شكنجه گران را آدم 
هاي ساديست وبيماران دگرآزارتشكيل مي دهند. شايد دربين شكنجه 
گران نمونه هايي هم ازاين نوع كم نباشند. اما تجربه نشان داده است كه 

نجه گران باشند.... آدم هاي بسيارمعمولي هم گاه مي توانند قهارترين شك
هرشخصي، وقتي قرباني اش را خارج از هيئت انساني اش ببيند، قادربه 
شكنجه است وآنچه كه به او توان جنايت را مي دهد قدرب بي چون وچرا 
ونگرش بسته ايدئولژيك به جهان است. شكنجه گران درحكومت جمهوري 

عي وجهاد اسالمي آدم هاي سخت مذهبي هستند كه كارخودرا وظيفه شر
  )1( "مي دانند.

اين مقاله كوششي است فروتنانه درجهت بررسي شخصيت وروانشناسي 
شكنجه گران درارتباط با روانشناسي اجتماعي شكنجه. نويسنده وظيفه ي 
خود مي داند ازكمك هاي بي دريغ دوست وهمكارخود منيره محمدي 

  درنگارش اين مقاله سپاسگزاري كند. 
  

  وشستشوي مغزيدوره هاي كارآموزي 

را ازخانواده، دوستان ودريك  ، اوگر درجريان آموزش كانديداي شكنجه
كالم تمام روابط مهم گذشته جدا مي كنند. شاگردان مكتب شكنجه با 

رابطه با يك نظم تازه ي اجتماعي  همقطاران جديد آشنا مي شوند ودر
 ،گران آينده هاي كامالً متفاوت. به شكنجه ارزش قرارمي گيرند با قوانين و
اندازند وبه آنان  شان جا مي اي بين شود، زبان تازه اسامي جديد داده مي

  )2ديگران برتر. ( از اند و ي جدا بافته كنند كه تافته تلقين مي
هاي سخت آمادگي را  شكنجه گران بايد دوره، هاي جبار رژيم دربرخي از

 پايان برسانند. در ي عملي با موفقيت به جنبه چه از لحاظ تئوريك و چه از
ها  كمونيست كنند كه مثالٌ به آنان تبليغ مي هاي تئوريك مرتباٌ كالس

هاي كثيفي هستند  زندانيان كرم اجدادي هستند و خاك آبا و دشمن آب و
جريان اين دوره هاست كه افراد تحت آموزش توسط  كه بايد له شوند. در

 نوشيدن و را ازخوردن وشوند. گاهي آنان  تحقير مي مربيان خود شكنجه و
اين مدت  در دارند و مي هاي طوالني باز مدفوع كردن براي مدت و ادرار

  دهند.  مي ترين دشنام ها وتوهين ها قرار آنان را مشمول زشت
گري را بتدريج براي ارتكاب اين  گر، كارآموزان شكنجه جهنظام هاي شكن
گان كارآموزان يونان دوران حكومت سرهن سازند. در جنايت آماده مي

  گذرانيدند:  مراحل ذيل مي گري را پس از انتخاب از شكنجه
دادند. به اين ترتيب كه به آنها  مي تماس قرار زنداني در ابتدا آنان را با"

گه گاه به آنان كتك بزنند.  دادند كه غذا براي زنداني ببرند و مأموريت مي
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كردند تا شاهد  يرا نگهبان اتاق شكنجه م ي بعدي كارآموز مرحله در
چندي  از خواستند كه هر او مي ي زندانيان توسط ديگران باشد. از شكنجه

زدند وارد عمل شود.  گروهي كه زندانيان را شالق مي به عنوان عضوي از
قربانياني را سرپا  يافت كه آن دسته از كارآموز سپس اين مأموريت را مي

داني حركت كرد ساق پايش زمان زن هر بگيرد و نظر نگه داشته بودند زير
  )3( "شالق فروكوبد. را با

 گر ي شكنجه شخصيت گذشته اين است كه ي اين كارها همه هدف از
عاري از  ،لحاظ رواني نسبت به شكنجه آينده را درهم بكوبند، اورا از

  عاطفه انساني كنند. احساس و
      

  اطاعت

. در نهادهاي خورد صورت تنگاتنگي با مساله اطاعت گره ميه شكنجه ب
هاي  بر سلسله مراتب مانند ارتش، پليس، و به ويژه سازمان  مبتني

ترين درجه شايشتگي   ها و عالي ، اطاعت به عنوان باالترين ارزش اطالعاتي
ترين عناصر  گيرد. شكنجه گران از بين متعصب مورد ستايش قرار مي
ند مورد توجه كه تمايل بيشتري براي اطاعت دار  انتخاب ميشوند و كساني

ويژه قرار ميگيرند. شكنجه گران به طرق مختلف خود را از مسئوليت 
مثال در دوران  اي را كه مرتكب ميشوند مبرا ميسازند. جنايت  اخالقي

انتقالي جامعه كه شكنجه گران را مورد محاكمه قرار ميدهند، اغلب آنان با 
اعت كنم، اگر من مجبور بودم اط"اين جمله كليشيي خود را توجيه كردند:

  ."اين كار را نميكردم ديگري ميكرد
شكنجه گر بايد به نقش اطاعت در ارتكاب شكنجه   براي درك روانشناسي

اطاعت از باال دستان نقش   توجه كرد. بر اساس يك تحقيق روانشناسي
 1987درسال كند.  از تصميم براي ارتكاب جنايت شكنجه ايفا مي  مهمي

م كارلوس باربي درليون فرانسه محاكمه شد. او يك جنايتكارجنگي بنا
متهم بود كه يهوديان واعضاي نهضت مقاومت فرانسه را قبل ازارسال به 
اردوگاه هاي مرگ نازي محاكمه كرده است. درجريان اين محاكمه او 

من فقط وفقط وظيفه ام را انجام مي دادم.... من به مقاومت "چنين گفت: 
شكنجه گري بنام ژوليوس سزار  "گ جنگ است.احترام مي گذاشتم.... جن

مقامات مرتباً به "كوپربا بهانه اي مشابه شكنجه گري خود را توجيه كرد: 
ما گوشزد مي كردند كه براي گرفتن اعتراف بايد شكنجه كنيم. شكنجه 

  )4( "اي بود براي دست يابي به يك هدف. وسيله
طاعت كوركورانه ا روانشناسي اطاعت ممكن است به صورت يك تعبد و

درآيد. يكي ازمؤلفين درارتباط با محاكمه ي آدولف آيشمن چنين نوشته 
  است: 

گونه ترديدي باقي  اودرجريان محاكمه اش دراورشليم جاي هيچ"
 را اين كار او ،گرفت كه پدرش را هم بكشد مي نگذاشت كه چنانچه دستور

اي كه به او محول شده  وظيفه آورد كه اگر كامالً بياد مي داد. او انجام مي
  )5( "شد. عذاب وجدان مي رساند دچار بود به انجام نمي

 و ،ها رواني انسان حامي پروپا قرص اسارت فكري و، گر هاي ستم رژيم
اند. به عنوان مثال در ايران امروز تاكيد  ي مستقل دشمن سرسخت اندشه

  ولي و هار)،زيادي بر ايدئولوژي اسالمي در اطاعت از خدا، رسول (ائمه اط
دهد. از كودكي به  مي  شود. اسالم خود از نظر لغوي تسليم را معني امر مي

پيروي  اش يشود كه بايد از دين و سردمداران دين افراد آموزش داده مي
هاي  كنند. همين تاكيد بر روي اطاعت و وفاداري محض بود كه نيرو

ا دست به كشتار زنند. چون و چر  اند بي را به وجود آورد، كه آماده  بسيجي
در اين رابطه، شستشوي مغزي مداوم و باال بردن نقش چنين نيروهايي نيز 

ها دست دهد  به اين آدم كش  شود كه احساس خود بزرگ بيني باعث مي
  ها را مورد شكنجه و آزار قرار دهند. كه با خيال راحت انسان

  
  انسان زدايي

زند كه در رابطه با  دست مي هاي شكنجه گر همواره به شيوه هايي رژيم 
از كارهايي كه در اين رابطه   جنايت خود احساس عذاب وجدان نكنند. يكي

ست و سرزنش كردن آنها كه  ربا نيقگيرد ديو جلوه دادن  صورت مي
را بر سر خود  الزيرا خودشان اين ب نند،باليي بر سرشان بيايد سزاوار آنا هر

 اتر پدرم را به مالقايك ب بودم زندان  كه نياورم در زما اند. به ياد مي آورده
حال پدرم به هم بردند  ميمالقات كه مرا به سلولم  ايانمن آوردند، در پ

كه  واقعاٌ"خورد و پير مرد بيهوش شد. شكنجه گرم رو به من كرد و گفت 
  ."تو نسبت به پدرت ظلم كردي
به آنان برچسب زدن هاي گوناگون  مداوم و سرزنش قربانيان با تحقير

را به عنوان  هاي فاشيستي غالباً قربانيان خود تكميل مي شود. رژيم
يهوديان،  آلمان نازي از كنند. در شكنجه مي "هاي بي وطن كمونيست"

دوران  خواندند. در كمونيست ها را سم مي ها، هم جنس خواهان و كولي
 "انقالبضد "و "عامل بورژوازي"، "ارتجاعي"به عنوان  را استالين مخالفين

زمان شاه مخالفين با اصطالحاتي مانند  كردند. در مقتول مي شكنجه و
دم تيغ  ها از اين نظاير و "ضد امنيتي"، "مسلح اشرار"، "خرابكار"

بيش  ،رواندا 1994ريان نسل كشي آوريل ج مي دانيم كه در گذرانيدند. مي
عام شدند. قتل  "هوتو"ي توتسي توسط اكثريت  قبيله از  نفر هزار 800از 

تبليغات ضد توتسي  سيلي از" ،ي شوم نسل كشي برنامه اين اجراي قبل از
ها را مننزا (سوسك)  متعصب توتسي . هوتوهاي افراطي و"فضا را پركرد

جلوه دادن  يك سلسله تبليغات آتش زا با هدف ديو"خواندند. آنان به  
جه گران شكن )  6دست يازيدند. ( "آنان انسان زدايي از توتسي ها و

برچسب هاي مذهبي عليه قربانيان خود كمك مي  جمهوري اسالمي از
 گيرند. 

آنجا كه به جنايت شكنجه مي رسد، شكنجه گراز اصطالحات نرم وماليم 
استفاده مي كنند. درزمان شاه بجاي شكنجه اغلب كلمه ي نوازش را 

كنجه بكارمي بردند وبه اتاق شكنجه اتاق تمشيت  (آمادگي) مي گفتند وش
گران يكديگررا دكترصدا مي زدند.  درجمهوري اسالمي بجاي شكنجه 

را مورد استفاده قرار مي دهند.  "تعزير"و "ارشاد"اصطالحاتي مانند 
دربسياري رژيم هاي شكنجه گر، بجاي شكنجه اصطالحاتي مانند 

وبجاي كشتارهمگاني   "بازي فوتبال"و "رقص"، "بازجويي سنگين"
را بكارمي برند. دربرخي از  "راه حل نهايي"الح وپاكسازي قومي اصط

را دررابطه با قرباني  "مهماني چاي"ديكتاتوري هاي نظامي اصطالح 
بكارمي بردند كه گروهي از نظاميان اورا محاصره ومشت باران مي  كردند. 

اين بود كه يك دسته ازافراد پليس با  "مهماني چاي با نان برشته"معني 
ني مي افتادند. كاربرد تمامي اين ترفندهاي روانشناسانه باتوم به جان قربا

بخاطرآن است كه بقاياي عاطفه ي انساني درشكنجه گربازبكشند واورا 
 تشويق  كنند بي هيچ عذاب وجداني به شكنجه وكشتارادامه دهد. 

 
  شخصيت دوگانه

ديگري كه شكنجه گران به خاطره ادامه كار دهشت   هاي رواني از تكنيك
دوگانه است به   ود بكار مي گيرند پيروي از يك شخصيت و زندگيبار خ

كند و  اين ترتيب كه يك شخصيت آنها در حوزه شكنجه عمل مي
شان در خارج از آن. مثال آنان در خانه هرگز نه از شكنجه  شخصيت ديگر

  به ميان مياورند نه راجع به كارشان صحبت ميكنند.  حرفي
نوشته ادواردو گأنو بيانگر اين شخصيت  "ها كتاب آغوش"قطعه زير از 

  دوگانه ي شكنجه گراست:
... خودش است وخودش نيست.... بهرجهت مĤموري است كه رأس "

ساعت به سركار روزانه اش ميرود و كارش را انجام ميدهد. درپايان يك 
گر دستانش را مي شويد  كارش تمام ميشود، شكنجه  روزخسته كننده كه
كه براي استقالل الجزيه مي   ردد. احمدو غراب كسيو به خانه باز ميگ

جنگيد اين را برايم تعريف كرد. احمدو توسط يك افسرفرانسوي براي 
بعد از ظهر شكنجه گرعرق  6چندين هفته شكنجه شد. هر روز، سر ساعت 

را ازپيشاني اش پاك ميكرد. اجاق برقي شكنجه را از پريز در مياورد و لوازم 
ري مي نهاد. آنگاه در در كناره فرد شكنجه شده مي شكنجه را به كنا

نشست و راجع به مسائل خانواده گي اش شروع به صحبت ميكرد. او راجع 
ترفيع عقب افتاده اش حرف مي زد و اينكه هزينه زندگي چقدر باالست.  به

تفاوتي است و اينكه كودك تازه   آدم بي شكنجه گر ميگفت كه چقدر زنش
ه او اجازه نداده است كه تمام شب چشم بر هم گذارد. هم ب متولد شد اش

سخن ميگفت و همچنين در  "اوران"او در مورد شهر كثيف خودش به نام 
از درد  و غرق خون شده بود احمدو كه مورد سرهنگ مادر قحبه كه ....

ميلرزيد و از تب ميسوخت خاموش بجا ميماند و لب از لب تكان 
  )7( "نميداد
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تام در زندان برايم تعريف كرد   ر من آقاي محمد تقيدوست و هم زنجي
كه روزي او را براي باز جويي بردند، آقاي عضدي رئيس باز جويان شخصاً 
و   امر باز جويي و شكنجه او را به عهده ميگيرد. او تام را با لگد، سيلي
هاي  شالق فرو ميكوبد، سرش فرياد ميكشد و او را به باد فحش

گهان تلفن زنگ ميزند. عضدي شكنجه را متوقف گيرد. نا مي ركيك
از شيوه "كند، نوع مكالمه عوض ميشود. آقاي تام ميگفت كه  مي

فهميدم كه او با دختر كوچكش سخن ميگويد. او با چنان لطافت،  گفتگو
اي  فرزندش سخن ميگفت كه براي لحظه احساس و لحن عاشقانه با

   "ه پيش است.كردم كه او همان شكنجه گروحشي چند لحظ شك
 

  ترس

تهديد وارعاب مستتردرنظام هاي ستمگردامن شكنجه گران را مي گيرد. 
آنان كامالً آگاهند كه چنانچه شغل خودرا رها كنند رژيم آنان را به عنوان 
عنصر خائن سربه نيست خواهد كرد. آنان كه خود طبق دستوردرنابودي 

يك مي دانند كه بسياري ازكسان وخانواده هاشان شركت داشته اند ن
درصورت تمرد چه سرنوشتي درانتظارشان خواهد بود. شكنجه گران 
وگرگان خون آلوده دهان انسانيت ومعرفت ازمردم وقربانيان خويش 
نيزوحشت دارند وادامه حيات خودرا درحفظ وضع موجود مي دانند. عكس 
العمل رواني اين ترس هميشگي است كه توان انديشه ي منطقي 

گرسلب مي كند واورا درحد دفاع از ابتدائي ترين غريزه ي  راازشكنجه
حيواني (غريزه ي بقاء) كه مستلزم ادامه ي شكنجه است  تقليل مي دهد. 

  درمورد نقش اجتماعي ترس بعداً سخن خواهيم گفت.
 

  داروينيسم اجتماعي

ددمنشاني كه به وحشي گري هايي مانند نسل كشي، جنايت جنگي، 
وشكنجه دست مي زنند، اغلب جنايت خود را جنايت عليه بشريت 

زيرپوشش داروينيسم اجتماعي توجيه مي كنند. دانشمند انگليسي 
ميالدي) ضمن تحقيقات پي گيرخود نشان  1882تا  1809چارلزداروين (از

داد كه بنياد تكامل بيولژيكي برمبارزه ي قوي وضعيف وانتخاب طبيعي 
هرگزنظريه تكامل بيولژيكي خود را ازطريق بقاي اصلح استواراست. داروين 

به اجتماعات انساني تعميم نداد. اين كشيش واقتصاددان انگليسي توماس 
ميالدي) بود كه درنظريه ي جمعيت  1834تا  1766رابرت مالتوس (از

خود اعالم داشت كه رشد جمعيت، بشريت به جايي خواهد رسانيد كه 
ا خواهند دريد. اگرچه انسان ها (به قول هابس) مانند گرگ يكديگرر

داروين كتاب نظريه ي جمعيت مالتوس را خوانده بود ولي تحقيقات او 
مستقل از مالتوس وبا مسافرت علمي وآزمايشات عيني صورت پذيرفته بود 

  وربطي به نظريه پردازي هاي مالتوس نداشت. 
سالخان جسم وروح انساني دراقصي نقاط جهان با بي شرمي وبه شكلي 

دي نظريه ي تنازع بقاء داروين را به جوامع انساني تعميم مي من درآور
 1352دهند. به ياد مي آورم كه دريكي ازشب هاي ارديبهشت سال 

خورشيدي مرا درزندان اوين به بازجويي برده بودند. آقاي رسولي سربازجو 
وشكنجه گرمعروف درحالي كه عده اي زنداني را شكنجه مي داد با صداي 

  خطاب به افراد زيردست خويش فرياد مي كشيد: تودماغي خود 
  "تنازع بقاست. بكش تا كشته نشوي!"ـ 

اوبااين عمل خود تالش مي كرد كه ازيك طرف قربانيان خود را 
تحقيركند وروحيه شان را درهم شكند وازطرف ديگرروحيه هم پالكي هاي 

  خودرا براي تشديد شكنجه باال ببرد.
   

  مرام برتر

شكنجه گران را به صورت منظم مورد آموزش قرار  هاي جبار نظام
ميدهند و آنان را در رابطه با ايدئولوژي شكنجه مورد ششتشويه مغزي قرار 

افراطي)،   ميدهند. اين ايدئولوژي مشتمل است بر شونيسم (وطن پرستي
داروينيسم اجتماعي، وفا داري مطلق، تقديس انجام وظيفه، اهميت حياتي 

  ... و حساسيت شغلي

هرزمان كه فرد، گروه، قوم يا ملتي آئين يا مرام خودرا بصورت مجزا 
  ومطلق درآورد وآنرا برترو واالترازانديشه ديگران قراردهد آماده است كه با

  

  
  

دگرانديشان با قساوت برخورد كند. اديان  يا مرام هاي برتري طلب 
اره همواره براي خودشان دشمن مي تراشند زيرا خواهي نخواهي همو

كساني يافت مي شوند كه با اعمال ويا حتي وجود فيزيكي خود جلوپياده 
را مي گيرند. دراين حالت شكنجه، قتل ويا حتي "برتر"شدن دين يا مرام 

كشتارهمگاني امكان بالقوه پيدا مي كند بويژه اگردين يا مرام 
آلمان "عناصري ازراديكاليسم را درخود داشته باشد. شعارهيتلري "برتر"

واعتقاد راسخ به برتري نژاد ژرمن باعث شد كه  "باالترازهمه است
هيتلربتواند بخش بزرگي ازمردم آلمان را درمسيرنابودي كامل يهوديان، 
كولي ها، هم جنس خواهان وحتي آلماني ها معلول بسيج كند. دركامبوج 

براي ايجاد يك جامعه ي كشاورزي تساوي گرايانه به  "ايدئولژي برتر"نيز
  تارهاي ميليوني منجرشد. كش

پس ازجنگ جهانسوزدوم، دادگاه معروف بين المللي نظامي نورمبرگ 
جنابتكاران جنگي را مورد محاكمه قرارداد. دراين دادگاه شكنجه گران 
هيتلري دليل پيوستن خودرا به نيروهاي اس اس عالقه به آرمان هاي 

ي وشبه نظامي سوسياليسم ملي، عشق به درگيرشدن درفعاليت هاي نظام
وحقوق ومزاياي باالتراعالم داشتند. دريونان شكنجه گران راازبين ارتشياني 
انتخاب مي كردند كه ازخانواده هاي ضد كمونيستي برخاسته بودند وتمايل 
بيش ازحد به اطاعت ازمافوق نشان مي دادند. دركليه ي اين قبيل موارد 

عبارت ديگر شستشوي افراد منتخب تحت آموزش منظم ايدئولژيكي وبه 
  مغزي قرارمي گرفتند. 

دگم انديشي مذهبي همواره به عنوان يكي از هولناك ترين ابزارهاي 
توجيه شكنجه عمل كرده است. شكنجه گرخودرا صاحب دين برحق و 
برتروقرباني اش را گناهكار، كافرومهدورالدم به حساب مي آورد. درچنين 

ل مقدس وخداي گونه درمي حالتي شكنجه وقتل وجنايت بصورت اعما
انسان شرارت "آيند. جمله ي معروفي است ازبليزپاسكال بدين مضمون كه 

را آنقدركامل وبا شادماني انجام نمي دهد وقتي كه بخاطراعتقادات مذهبي 
مارك تواين نويسنده ي نامدارآمريكايي بيش  "اش به آن دست مي يازد.

ئولژي مذهبي چنين نوشته ازصد سال پيش درباره ي نقش خشونت بار ايد
  است: 

انسان تنها حيوان مذهبي است. تنها حيواني كه ازمذهب برحق "
برخورداراست ودرآن واحد ازچندين مذهب برحق. او تنها حيواني است كه 
همسايه اش را به اندازه ي خودش دوست دارد، ليكن گلوي اورا مي برد 

انه اش براي اگر دين است صراط مستقيم نباشد. اودرتالش صادق
همواركردن راه برادرش بسوي شادماني وبهشت ازاين كره ي خاكي يك 

  )8( "قبرستان ساخته است.
 

  مايگي  بي

بي "مايگي ارتباط تنگاتنگ دارد.   شكنجه گر با مساله بي  روان شناسي
اطالق ميشود كه سطحي و تنگ نظر است   به كسي  از نظر فلسفي "مايه
را درك نميكند، از زيبائي ها لذت نميبرد، گوش   فرهنگ و فلسفه انساني و
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موسيقي شناس ندارد، از درك هنري بر خوردار نيست. بي مايه در 
را در حد خورد و خوراك واطفاء غرايز   زندگي ترين شكل بي مايگي افراطي

  حيواني پايين مي آورد. 
ت توان به سه گروه تقسيم كرد. نخس به نظر اينجانب شكنجه گران را مي

آنان كه در باالترين نقطه هرم قدرت قرار دارند و با سياست گفتار و كردار 
ها يا اماكن شكنجه  خود شكنجه را تجويز ميكنند بدون آنكه خود در زندان

حضور داشته باشند. به عنوان مثال خميني درفرمان حمله به كردستان 
رتش و به دولت و ا"خود چنين اعالم كرد:  1358مرداد سال  27مورخ 

 24 ها و قواي مسلح تا ها و تانك كنم، اگر با توپ ژاندارمري اخطار مي
اين   "ساعت ديگر حركت به سوي پاوه نشود، من همه را مسئول ميدانم.

هم پيام خميني به مجلس خبرگان رژيم در بعد ازظهر همان روز دررابطه 
اشخاص ديگر با اين  ها خرابكارند، اين "با مردم بي دفاع كردستان: 

يك  ها يك جمعيت خرابكار هستند، شود با ماليمت رفتار كرد... اين نمي
رفتار كرد و با شدت رفتار  ها بايد با شدت جمعيت فاسد هستند.... با اين

، جورج بوش 2001سپتامبر  11به دنبال حمله تروريستي ) 9( "كنيم. مي
 رئيس جمهوري وقت آمريكا اعالم داشت كه هركس با مانيست با

تروريست هاست. او ازتفاوت ارزش ها سخن گفت وبراي فرار از رعايت 
كنوانسيون ژنو (حقوق بين الممل انساني) اسراي وزخميان جنگ را 

 29خواند. سيد علي خامنه اي درخطبه ي روزجمعه  "جنگجويان دشمن"
ژوئن) اش اعالم داشت كه هرگونه اعتراض عليه احمدي نژاد را  19خرداد (

ون خواهد كشانيد. اين ژشت هاي غيرانساني چيزي نيست به خاك وخ
جزدعوت به شكنجه وبسيج صد ها شكنجه گربراي ارتكاب اين جنايت 

  دهشتبار.  

هاي  ها، نهاد دومين گروه شكنجه گران طراحان شكنجه اند كه در ارتش
شبه نظامي، پليس و زندانها از مدارج باال برخوردارند و ضمن نظارت در 

جه خود نيز برخاً شكنجه ميكنند. اينان گوش به فرمان گروه اجراي شكن
نخست اند ودرچهارچوب سياست هاي كلي رژيم حاكم ازخود ابتكارعمل 
به خرج مي دهند وازانجا كه معموالً به كسي حساب پس نمي دهند، 
بخاطر خوش خدمتي وكسب مقام به جاي كاله سرمي برند و مي بندند 

  وزانند.ومي زنند ومي كشند ومي س
سومين گروه شكنجه گران را مجريان شكنجه تشكيل مي دهند كه 
گاهي فقط مانند يك ماشين مو به مو و بنا به دستور مافوق شكنجه 

  ميكنند. 
هرسه گروه باال بادرجات مختلف بي مايگي مشخص مي شوند. دراين 
مورد مي توان از نمونه هاي مختلف تاريخي سخن گفت. به عنوان مثال 

امين ديكتاتور سابق اوگاندا كه به عنوان انتقام جويي جگريكي از  عيدي
الحاج "مخالفين خود را خورد، انساني كله پوك وبي مايه بود. او خودرا 

مي خواند. عيدي امين براي حل يك  "دكترفيلد مارشال عيدي امين ددا
نزاع مرزي ژوليوس نيرره رئيس جمهوروقت تانزانيا را به مسابقه ي بوكس 
فراخواند. معمرقذافي كه براي مدتي طوالني تروريسم مذهبي را رهبري 
مي كرد، دركتاب سبزخود زنان را بخاطرعادت ماهيانه شان فروترازمردان 

 "رئيس جمهورسبك مغز"قلمداد كرد. جورج بوش را خود آمريكائي ها 
لقب داده اند. خبرنگاري ازخميني درمسيرورودش به ايران پرسيد كه چه 

همين بي مايگي بود كه اندكي بعد  "هيچ!"سي دارد واو پاسخ داد: احسا
  دست جالد را ازآستين بيرون آورد. 

بي مايگي بصورتي آشكاردرگروه سوم شكنجه گران مشاهده مي شود. 
تمام اس اس هايي را كه "يكي از ساكنان اردوگاه هاي هيتلري مي نويسد: 
بربربودند وبويي از فرهنگ من وهم اردوئي هاي من مي شناختيم افرادي 

) در تاريخ ميخوانيم كه شاه عباس پانصد جالد در 10( "نبرده بودند.
خدمت خود داشت. در بين اين جالدان دو تن چيگيين (گوشت خام خوار) 
فعاليت داشتند كه كارشان اين بود كه اسراي جنگي و مخالفان شاه را زنده 

 "ايو اندريف"اثر "انه درينابر روي رودخ  پلي"زنده بخورند. در كتاب 
نويسنده ي نامدارصرب مي خوانيم كه كار فرما، كار گري شورشي را به 

كند. مرجان كولي مامور اجراي اين  مرگ توام با شكنجه محكوم مي
  شكنجه مي شود. او سه روز شكنجه را طول ميدهد و با قساوت قلب و بي

ا مزد بيشتري دريافت نوا را مصلوب ميسازد ت  كارگر بي  هيچ احساسي

احساس اندكي بعد به خاطر تحويل جسد به   اين آدم خشن و بي كند.
 طرفدارن كارگربينوا نيزمزد كالن مي خواهد. 

در زمان شاه، شعباني (نام مستعار حسيني) زندانيان را به طورتمام وقت 
شكنجه ميكرد. حسيني مردي بود دوال پهنا با شكمي   حرفه اي  و به شكلي

صورت،  اندازه زشت  متر و بي 2تيره، قدي بلند در حدود   آمده، پوستي بر
شباهت نبود. او در سلولها را كه به  قفس مي   به طوري كه به گوريل بي

ها ميگفتند مردم  ماندند باز ميكرد و زندانيان را به باد كتك ميگرفت. بچه
و غذا ميدهند در باغ وحش به قفس گوريل نزديك ميشوند واگر بتوانند به ا

كه اينجا انسانها در قفسند و گوريل براي ضرب و شتم به قفس   در حالي
  آنها وارد ميشود. 

درمثال هاي باال شكنجه گراني مانند چگيين، مرجان كولي وحسيني 
ازبين بي مايه ترين افراد انتخاب مي شوند وضمن ارتكاب منظم شكنجه 

تراشيده، نخراشيده وغضب آلوده روزبروز بي مايه ترمي شوند ودرآدم هاي ن
ظاهرمي شوند. نمونه ي اين افراد را دراسطوره هاي ديني تحت نام مالك 

  جهنم مشاهده مي كنيم.
   

  وجدان گم شده

شكنجه گرانسان تيره بختي است كه وجدانش را ازاو ربوده وازاو يك ديو 
هاي ساخته اند. اين موجود الكن كه خودرا بالكل گم كرده است به شيوه 

مختلف خودرا توجيه مي كند وحتي دردوران پيري ازجنايت خويش 
پشيمان نمي شود. ليكن ازآنجا كه وجدان آدمي مانند آتش زيرخاكسترگاه 
سربيرون مي زند، پيش مي آيد كه شكنجه گرنيزنتواند شب ها براحتي 
سرراحت برزمين بگذارد. من خود بارها رسولي شكنجه گرساواك را 

قلعه ديدم كه مست بود وتلوتلومي خورد. يكي از هم زنداني درزندان قزل 
ها تعريف مي كرد كه يك باررسولي را ديده كه ازشدت مستي استفراغ مي 
كرده است. گاه اتفاق مي افتد كه شكنجه گردرخواب صداي جيغ مي 
شنود وپس ازپريدن از خواب ديگر نمي تواند بخوابد. درمواردي شكنجه 

ن بازنشستگي ازنظررواني گرايش بيابد كه زن وبچه گرممكن است دردورا
  هاي خودرا ببندد وكتك بزند. 

  
  ساديسم

جنايت شكنجه كه عمدةً بخاطرگرفتن اعتراف يا اطالعات اعمال مي شود 
  با انگيزه هاي شخصي تشديد مي يابد: 

گزارش هاي فراواني از شكنجه شدگان دردست است كه افراد ارتش يا "
يارباالترازحد خودشان وبا تكيه به ابتكارشخصي پليس شكنجه گربس

خشونت بخرج مي دهند. شكنجه گران بسياري حتي خارج از وقت اداري 
به تعقيب وشكارمخالفان سياسي مي پردازند، آنان را زيرشكنجه مي برند 
ويا سربه نيست مي نمايند، ويا ازميان زندانيان بصورت تصادفي چند نفري 

رشكنجه مجدد مي برند ويا به آنان تجاوزمي نمايند. را بيرون مي كشند وزي
اغلب اين عمليات نه براي بدست آوردن اطالعات اززنداني، بلكه فقط وفقط 

  ) 11( "از روي لذت ساديستي اعمال مي گردند.
يك افسرارتش اروگوئه كه مدتي به شغل شكنجه گري اشتغال داشته 

خود به عنوان است تعريف مي كند كه شكنجه ممكن است بخودي 
بخشي از كارعادي روزمره ويا با هدف انتقام جويي اززنداني انجام پذيرد. "

پيش مي آيد كه بين شكنجه گران دررابطه با گرفتن اطالعات يا درهم 
شكستن روحيه قرباني رقابت درگيرد. درچنين حالتي شكنجه گرممكن 

جه كند. تا آخرين رمق شكن "موفقيت شخصي درانجام وظيفه"است بخاطر
  اين هم اعتراف يكي ديگراز شكنجه گران: 

آنگاه كه پرنده (قرباني) بخوبي نرم شد مي توان اورا به شكنجه "
گرديگري حواله داد تا وي نيزافتخاروعظمت كاررا نصيب خود سازد. 
دراينجا مسئله ي موفقيت شخصي مطرح است. توجه مي فرماييد. شما با 

  )12( "ديگران رقابت مي كنيد.
شكنجه گرتالش مي كند كه شكنجه را كاري عادي جلوه دهد. من خود 
 شاهد بودم كه شكنجه گران قرباني را بي هيچ دليلي تحت شكنجه قرار

دادند تا عكس العمل اورا ببينند وبخندند. آنان گاهي بين خودشان  مي
  درمورد عكس العمل قرباني شرط بندي مي كنند. دررابطه با زنده ياد
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حسن ابراري، يكي از رهبران اوليه سازمان مجاهدين خلق ايران، محمد 
چنين شنيدم كه نخستين دادگاه نظامي شاه اورا به حبس ابد محكوم مي 
سازد. شكنجه گرمشهورساواك آقاي رسولي با همكاران خود شرط مي 
بندد كه ابراري دردادگاه دوم به اعدام محكوم خواهد شد وچنين نيزمي 

  ندي وقيح وبربرمنشانه اي! شود. چه شرط ب
  

  روانشناسي اجتماعي شكنجه

تروريسمي كه ترس  جزوجدايي ناپذيرتروريسم دولتي است ـشكنجه 
دردلها مي افكند وتالش مي ورزد كه با آحاد جامعه تلقين كند كه رژيم 
قدرقدرت است وجباريت شكست ناپذير. ترس آفرينان خود ازبزدل ترين 

. مي گويند پلنگ درشمارترسوترين جانوران درنده موجودات روي زمين اند
است. شكارچيان ماهراندرزمي دهند كه چنانجه دركوه يا بيابان با پلنگ 
برخورد كرديد روي خود را برگردانيد وآرام به راه خود ادامه دهيد. 
اگرجانورگرسنه نباشد باشما كاري نخواهد داشت. درغالب موارد پلنگ 

ي ترسد. شكنجه وسركوب نيزريشه درترس وبزدلي قرباني مي گيرد زيرا م
رژيم هاي جبـّار دارد. شكنجه راه ميان بري است براي حفظ وتداوم قدرتي 
كه ريشه در پشتيباني توده هاي مردم ندارد. گفتارمعروفي است ازماركس 

شقاوت ريشه دربزدلي دارد زيرا تنها ترس وبزدلي است كه مي تواند "كه 
   "د.شقاوت را فعال ساز

دردوران نوزايي، محكمه ي تفتيش عقايد دانشمند وفيلسوف برجسته ي 
ميالدي) را به مرگ محكوم ساخت.  1600تا  1550ايتاليائي ژوردانو برونو (

برونو قبل از آنكه اورا زنده زنده بسوزانند، به قضات محكمه ي تفتيش 
ليه من چه بسا شما اين حكم را با ترسي بيشترع"عقايد خود چنين گفت: 

  )13( "صادر مي كنيد تا مني كه آن را دريافت مي دارم.
شكنجه كه ازفرهنگ ترس وخشونت زاده مي شود خود به ترس 
وخشونت دامن مي زند. نظام هاي ترسوي ترس آفرين گاهي با ايجاد ترس 

 1872مردم را به كشتاروشكنجه وامي دارند. درجريان سركوب كمون سال 
ان وحشتي دردل ها افكنده بود كه تنها راه پاريس، ارتش سركوبگرچن

نشان دادن وفاداري به آن اين بود كه فرد دست خود را به خون كموناردها 
آلوده سازد. جمهوري اسالمي اين آئين ننگين را بشكلي وحشيانه 
ترتكراركرد. شكنجه سنگساررا به شيوه اي طراحي كردند كه اگركسي 

  كرد خود درمظان اتهام مي گرفت. سنگي به عنوان موافقت پرتاب نمي 
همانطوركه قبال گفته شد شكنجه گرتالش دارد كه قربانيان خود را 
دشمن جامعه معرفي كند وآنان را درسطح ديوان مخوف پائين بياورد 
وازهرنوع ويژگي انساني تهي سازد. چنين فرهنگي چه بسا كه ارزش هاي 

ل كليه ي مسائل اجتماعي جا جامعه را واژگون سازد، زوررا به عنوان راه ح
بيندازد ومعيارهاي سالم داوري را دستخوش تباهي سازد. دراين رابطه 

مدد بگيريم. اين روانشناس  "ايگناتيوس مارتين بارو"مناسب است كه از 
كشيش ديگر وهمچنين  5به همراهي  1989وكشيش ژزوئيت درسال 

السالوادور به خدمتكارودخترخدمتكارخانه اش توسط جوخه ي مرگ ارتش 
قتل رسيد. آنچه كه مارتين بارو درمورد نقش جنگ گفته است مي توان 
دررابطه با روانشناسي اجتماعي شكنجه وديگرخشونت هاي غيرانساني 

  نيزتعميم داد:
جنگ جامعه را ازلحاظ اجتماعي قطبي مي كند وگروه هاي مردم را "

ان ها بشكلي درقطب هاي متضاد وافراطي قرارمي دهد. همزيستي انس
منجرمي شود.  "ما"و "آنها"بحران زا مخدوش وبه تمايزي شديد بين 

مردم، اعمال و اشياء ديگردرارتباط با سرشت شان ارزش گذاري نمي شوند. 
 )14( "بنياد حشرونشرروزمره ازبين مي رود.

سردمداران جمهوري اسالمي ازآغازقبضه كردن قدرت سياسي مخالفين 
حاتي مانند طاغوتي، محارب با خدا، مفسد في االرض، خودراباكاربرد اصطال

منافق، ليبرال وغيره تكفيركردند وتوده هاي بي فرهنگ مردم را دربرابرآنان 
خود را عليه  1358مرداد  27قراردادند. خميني فرمام شوم تاريخي مورخ 
. اوخود را "بسم اهللا المنتقم"كردستان بي دفاع با اين عبارت شروع كرد: 

خداي خود نهاد وبدينوسيله شكنجه هاي هولناك، اعدام ها وقتل بجاي 
عام هاي پيامد اين حمله را تقديس كرد. به دنبال همين فرمان بود كه 
گروه هاي حزب اللهي دربسياري از شهرهاي ايران با شعارفاشيستي ذيل به 

  راه افتاد:
  ما همه سربازتوايم خميني

  گوش به فرمان توايم خميني
  زم خميني عزي

  بگو كه خون بريزم
مي دانيم كه تمام سوره هاي قرآن (جزيك سوره) با بسم اهللا الرحمن 
الرحيم (بنام خداوند بخشنده ي مهربان) شروع ميشود. اين خود يك 
طنزتيره است كه درجامعه ي امروز ايران شكنجه گران وجالدان، شكنجه 

خداوند بخشنده "وكشتاررا بااين عبارت شفقت آميزقرآن شروع مي كنند. 
دردست شكنجه گران وجالدان به جالدي هولناك وشكنجه  "ي مهربان

گري بي رحم وآدم كشي وبي مرام تبديل مي شود. اين امرمي تواند به 
  واژگون شدن ارزش ها درسطح اجتماعي منجرشود. 

 
  نتيجه 

يك انسان شريف سخن  كتاب خود بنام كانديد (ساده دل) از در ولتر
سعي  شود و به اجتماع فاسد فرانسه پرتاب مي، بكر طبيعت ازگويد كه  مي

يك مرداب كثيف پاك بماند. متاسفانه ساده دل موفق نمي  مي كند در
 در، بصورت يك نظامي ضد بشر ،يك جامعه ي پليد تحت تأثير شود و

دهد  ي خود چنين پيام مي پايان اين كتاب به خواننده در آيد. ولتر مي
شرايطي به مراتب  آزاد مرداني كه در ستند آزاد زنان وه ليكن بودند و"

رابطه با قساوت انسان عليه  در "پاك باقي ماندند. مبارزه كردند و تر سخت
 برخوردار متمايز هويتي نيرومند و توان گفت كه كساني كه از مي انسان نيز
 هر از هاي درخشان جهان شمول را پاس دارند، صرفنظر ارزش باشند و
شكنجه ديگران دراز نخواهند  كه به آنان وارد شود دست به آزار وفشاري 

آگاهي بخشي  جوامع بسته كه نه انسان ها فرصت آگاهي و كرد. ليكن در
ها  كند، اكثريت آدم نه فرهنگ انساني امكان شكوفايي پيدا مي يابند و مي

 آزار تطميع به شكنجه و و فرهنگي، فقر شرايط تهديد، بي ممكن است در
تخريب را طي  منوعان خود دست يازند. آنگاه كه كل جامعه مسيره

چنين حالتي  ها هم رنگ جماعت مي شوند. در كند، متاسفانه خيلي مي
امكان پذيرتر  و تر ها آسان انسان نابودي ديگران براي بسياري از شكنجه و

 نظام مبتني بر با تغيير زجتحليل نهايي ريشه كردن شكنجه  گردد. در مي
اين  نيست. در بهره كشي انسان از انسان ميسر ريت، ستم، تبعيض وجبا

پيوند آن با  مدني و رابطه مبارزه توده اي براي احقاق حقوق سياسي و
ي  است. مبارزه اهميت ويژه اي برخوردار حقوق اقتصادي، اجتماعي از

گرايي، شكوفايي فرهنگي،  جهت روشنگري، خرد مدت در دراز و گير پي
تمام دارد. نفرت را بايد با عشق جايگزين  يستي ضرورت تام وهمز صلح و

  كرد كه عشق را ارزشي است جهان شمول. 
  ميالدي 2009ژوئيه  17/ تورنتو

    
  پا نويس:

  . 32و 31). روانشناسي شكنجه. سوئد: نشرباران،  صفحات 2001برادران منيره. ( - 1
ربه او پيشنهاد همكاري مي دوستي تعريف مي كرد كه درجريان بازجويي شكنجه گ - 2

دهد ودرادامه ي پيشنهاد خود مي افزايد كه اين همكاري اورا به مقام نخست وزيري 
دراين مرحله خيره به او نگاه كردم وبه زبان بي "مملكت خواهد رسانيد. دوستم گفت كه 

زباني به او حالي كردم كه توخودت چرا نخست وزيرنيستي. اوچنان با يك ژشت بلند 
ازانه به من فهماند كه ازنخست وزيرهم باالتراست واعالم داشت كه اگرنخست وزيرهم پرو

 "خيانت كند اوبه حسابش خواهد رسيد.
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 در كجاست؟ اش زندان، موفقيت
  برگردان: نجمه موسوي

  

 /Cultures & Conflits n°55( فرهنگ و مبارزه 55شماره ي زير از  مقاله

2004, pp.67-70 ( چاپ پاريس برگردانده شده است 
  

تن از مجموعه اي كه به كوشش فيليپ اس. فونر براي اولين بار در اين م
بالك «به چاپ رسيده استخراج شده است.  اين كتاب به نام  1970سال 

به صورت متني كالسيك به حساب مي آيد، به » پانتر سخن مي گويد
  همين دليل مرتب در دنيا به چاپ مي رسد.  

  
بنيان گذاشته شد. دو  1966در سال  حزب بالك پانتر در اوكالند كاليفرنيا

مبارز سياهپوست، بوبي سيل و هواي نيوتن مانيفستي در ده ماده را به 
رشته ي تحرير در آرودند. ماده ي هشت اين مانيفست خواهان آزادي همه 
ي زندانيان سياه پوست زندان هاي فدرال است. به سرعت اين گروه وارد 

ت متحده  شده و بسياري از رهبران ليست سياه آژانس هاي امنيتي اياال

آن دستگير و زنداني شدند. كساني مثل الدريج كليور، كه پيش از آن كه 
  سازمانده اطالعات حزب شود نه سال زنداني كشيده بود. 

هدف ب.پ.پ اين است كه از زندان به عنوان وسيله اي براي تبليغ و 
زنداني و در سال  1967پروپاگاند استفاده كند. هواي نيوتن كه از سال 

محكوم شده بود و نويسنده ي متن زير است، مغز متفكر حزب به  1968
شمار مي رفت. او در زندان لوس پادرس كاليفرنيا به سر مي برد. از زندان 

كه » بالك پانتر« متوني نوشته و يا نوارهايي ضبط مي كرد و براي  
قيما زندان را مورد روزنامه و صداي حزب بود مي فرستاد.  اين متن مست

  بررسي قرار مي دهد.
  

  1970ژانويه  3بالك پانتر، 

وقتي شخصي رياضي مي خواند، متوجه بسياري از قوانين رياضي مي شود 
كه روش حل مشكالتي كه براي او پيش مي آيد را به او نشان مي دهند. 

كل « در مطالعه ي هندسه نيز، يكي از اولين قوانين هندسه اين است كه 
اين به اين ». رگز نمي تواند از مجموعه ي اجزا ء يك شكل، بيشتر باشده

 ي معناست كه نمي توان دايره و يا مربعي داشت كه بزرگتر از مجموعه
اجزاء را در كنار هم  ي آن باشد. در نتيجه اگر همه ي اجزاء تشكيل دهنده

سطح بچينيم تا شكلي كامل تشكيل دهند اين شكل هيچ گاه نمي تواند از 
اوليه ي هندسي خود باالتر و يا بزرگتر باشد. زندان نمي تواند هرگز بر 

محاسبه را پيشه  ي زنداني پيروز شود چرا كه زندانبانان همين شيوه
اند و پيش خود فرض مي گيرند كه چنان چه جسم يك زنداني را در  كرده

فرد است را در اختيار  ي سلولي حبس كنند، هر آن چه تشكيل دهنده
تواند  رياضي نمي ي دارند. اما انسان شكلي هندسي نيست و روش محاسبه

  در مورد موجود انساني صدق كند. 
در مورد انسان، فقط با خود فرد نيست كه طرف هستيم، بلكه  افكار، 

كنند نيز بايد مورد  اند و او را پشتيباني مي اعتقاداتي كه به او انگيزه داده
سمش محبوس باشد. در مورد بشريت، كل نظر قرار بگيرد حتا وقتي ج

بشريت بيش از تك تك افراد آن است. كل بزرگتر از اجزاء است زيرا كل نه 
تنها جسم را دربرمي گيرد كه قابل اندازه گيري و حبس كردن است، بلكه 
شامل افكار افراد نيز هست كه قابل اندازه گيري و يا محبوس كردن نيست. 

وجود  -كه قابل ديدن و كنترل نيست-ن زنداني افكار نه فقط در درون ذه
 دارد بلكه اين افكار در دلِ مردم نيز هست. 

افكاري كه مي توانند از جريان ما براي آزادي و شرف كامل خلق پشتيباني 
اين افكار در نزد  ي كنند نمي توانند زنداني و محبوس شوند، زيرا ريشه

آزادي و سربلندي،  ي دم و ايدهمردم است هر جا كه باشند. تا زماني كه مر
زنده است هيچ زنداني قادر نخواهد بود جريان ما را بترساند. افكار آزادي 
خواهانه توسط تجمع خواهران و برادراني جريان يافته و ادامه پيدا مي كند 

اند سيستم كاپيتاليستيِ استثمارگر است كه ما را عليه يكديگر  كه فهميده
خود اين سيستم دشمن اصلي است و از فقر ما  مي شوراند، در حالي كه

 بهره مي برد.
وقتي از چنين افكاري آگاه شديم خواهران و برادراني را كه تا ديروز دشمن 

آورديم دوست خواهيم داشت و استثمارگراني را كه دوست  به حساب مي
همان مردم » ايده«مي شمرديم جايگاه اصلي شان را خواهيم شناخت. 

و سربلندي مردم، در حالي كه به سمت آزادي در حركتند، است؛ احترام 
گذرد. زندان،  قدرتي زنده است كه از درون و بيرون زندان مي ي نشانه

توانند افكار مردم را محصور كنند  ديوارها، تفنگ ها و زندانبانان هرگز نمي
افتخار و زيبايي  ي و يا بر آن مسلط شوند. خلق بايد هميشه فكر و ايده

 را به پيش برد.خود 
كند كه وقتي جسم فرد را در اختيار دارد انسان  زندان با اين ايده عمل مي

تواند از تركيب اجزاء بزرگتر  ش در اختيار دارد زيرا كل نميا را در تماميت
باشد. آن ها جسم را در سلولي مي گذارند و احساس امنيت و آرامش 

ان طور كه از او مي كنند. پيروزي زندان زماني است كه فرد هم مي
خواهند، بينديشد و باور كند. در اين صورت است كه آنها پيروز شده اند و 

 مي شود. » بخشيده« اند و در آن صورت، زنداني  جنگ را برده
كنند در بررسي افكار و  ها كه زندان ها را اداره مي آن اما چنين نيست زيرا
را كه مي خواهند كنترل كنند  توانند افرادي اند و نمي عقايد خودشان مانده
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كامال بشناسند. براي همين است كه حتا وقتي كه زندان گمان مي كند بر 
  فرد پيروز شده است پيروزي اي در كار نيست.

دو تيپ زنداني وجود دارد. اكثريت با كساني است كه حقانيت سيستم 
ن افراد اي ( اشاره به زندانيان عادي. م) موجود بر جامعه را قبول دارند

همان هدف هاي  اكثريت يعني پول، قدرت، مال پرستي و مصرف بيش از 
را دنبال مي كنند. با اين حال براي رسيدن به اين هدف ها روش هايي حد 

وقتي آنها را  را انتخاب مي كنند كه همين جامعه آن را نامشروع مي داند.
وان آن ها را پيدا كنند دستگيرشان مي كنند و به زندان مي افتند. مي ت

كاپيتاليست هاي غيرقانوني خواند، زيرا هدف شان به دست آوردن هر آن 
چيزي است كه جامعه ي كاپيتاليست، قانوني و مشروع مي شمارد. دومين 
تيپ زنداني كساني هستند كه پايه هاي اين سيستم را رد مي كنند. آن ها 

عي هستند توسط بر اين عقيده اند كه مردمي كه در پايين نردبان اجتما
  آن ها كه در باال قرار دارند استثمار مي شوند. 

 
به اين ترتيب است كه ستمديدگان وجود دارند و هميشه براي حفظ 
موقعيت برتر استثمارگران مورد استفاده قرار مي گيرند. هيچ چيز مقدسي 
در استثمار ديگري و يا مورد استثمار قرار گرفتن وجود ندارد. حتا اگر اين 

يستم بتواند جامعه را در حد بااليي از كارآيي تكنولوژيك برساند، باز هم س
سيستمي غيرقانوني است زيرا بر شانه هاي رنج انسان هايي بنا نهاده شده 
كه همان قدر شرافتمندند كه آن هاي ديگري كه رنج نمي برند و در 
 آسايش زندگي مي كنند. براي همين است كه زنداني نوع دوم مي گويد

كه اين جامعه و سيستم فاسد است و بايد سرنگون گردد. اين نوع دوم 
زنداني، زندانيان سياسي اند.اين زنداني بر حق بودن اين سيستم و جامعه 

چه در  را نمي پذيرد و در استثمار فاسد رژيم از جامعه شركت نمي كند
 زندان و چه در محالت شهر.

داني پيروز شود اگرچه نيروي زندان نمي تواند بر هيچ يك از انواع زن
مي داند اگر آن » كاپيتاليست غيرقانوني«بسياري در اين كار مي گذارد. 

چه كه زندانبان از او مي خواهد را انجام دهد حكمش كوتاه مي شود و آزاد 
شده به جامعه برمي گردد و مي تواند به كارهايش ادامه دهد. در نتيجه در 

و آن چه را از او مي خواهند انجام مي دهد. برنامه هاي زندان شركت كرده 
 يياو از خود نشانه هايي ساطع مي كند تا ثابت كند تغيير كرده، حرف ها

» تغيير يافته« مي زند كه مسئوالن زندان مي خواهند بشنوند. زندان او را 
در اين صورت  و آماده براي برگشت به جامعه.» توبه كار« مي شناسد و 

تا آزاد شود و به  ان و مسئولين اش را به بازي گرفته،زنداني واقعا زند
كارهاي قبلي اش بپردازد. پيروزي اي در كار نيست، زيرا از همان ابتدا 

فاسد را پذيرفته بود. زندان را هم مانند بخشي از  يزنداني ايده ي جامعه 
   اين بازي مي داند.

چيزي نيست كه او  زندان نمي تواند بر زنداني سياسي پيروز شود زيرا هيچ
بايد در آن تأييد شود. او جامعه را رد كرده و از شركت در آن سرباز مي 
زند. شركت به معني قانوني دانستن استثماري است كه سيستم از مردم 
مي كند. اين فكر است كه زنداني سياسي نمي پذيرد، به همين دليل است 

م همكاري نخواهد كه زنداني شده، و براي همين دليل است كه با سيست
كرد و نمي تواند بكند. اما او نيز مانند زندانيان عادي، زنداني محسوب مي 
شود و بايد حكمش را بگذراند. با اين تفاوت كه انگيزه اش مردم اند؛ و 

 زندان تنها جسم او را حبس كرده است. 
شرف و زيبايي انسان در ذهن و افكار اوست كه او را برتر از يك جسم مي 

د. هيچ گاه نبايد اجازه داد افكار و ذهن زيردست كسي باشند و يا اين كن
تا زماني كه انسان قدر كه ديگري اجازه ي استثمار آن ها را داشته باشد. 

زيبايي ذهن بشري را بداند و عليه استثمار و فشار مبارزه كند، حامل يكي 
از مجموع از زيباترين ايده هاي بشريت است. زيرا بشريت بزرگ تر است 

اجزاء آن، به همين دليل است كه افكار و ايده ها در ميان مردم و خلق 
هاي مختلف براي هميشه وجود خواهند داشت. زندان نمي تواند بر انسان 
پيروز شود ، زيرا نه ديوارها و نه نرده ها و موانع و نه زندانبانان هيچ يك 

  انع آن شوند.نمي توانند بر افكار و ذهن بشر غلبه كنند و يا م
*  

 به ياد آن يار

  خاطره رفيق محمد نجفي جاودان باد!
  ياشار / آمريكا

 

  
 

وقتي از شكم مادر بيرونش كشيدند،به جاي گهواره نرم ولرزان، در كنار 
مادر رنجور، نحيف و زرد و نيمه جان  به آن چوبين داربست سخت  قالي  

اي كه ذهن محمد را با  آواز هاي حزين مادر تنها  ترانه از   دوخته شد.
هنر موسيقي آشنا ميكرد (ساالن ،ساالن، اوستونه بير قرمزي.........) بود و 
شماره ها  نامهاي رنگ قاليها اولين حروف ،اعداد و كلماتي بودند كه به زور 

او كه از مادري   ذهن محمد را بجاي مواد درسي مدرسه پر مي كردند.
مي الغر وجثه ايي ضعيف داشت.او سالهاي نيمه جان متولد شده  بود ، اندا

كودكي را  در كارگاه هاي قالي بسربرده و به  قالي بافي ماهرو زبردست  
  معروف شد.

محمد شبها در كالسهاي پيكار با سوادي تا كالس نهم تحصيالت خود را  
او روز هاي جمعه در جلسات زنده ياد واعظي شركت  جسته و    ادامه داد.

لها با نوشته ها و آثار آموزگاران انقالبي يي چون عمو صمد ، از همين كانا
بهروزدهقاني ، عليرضا  نابدل و مرضيه اسكويي دست آشنا شد و در ادامه 
پويش راهش به سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران  عالقه مند گشت  در 
سالهاي سركوب و اختناق او هنگام فراراز كشور و در كمال نا باوري به 

ه تني چند ازهمراهانش  درتور و شبكه اي مريي و نامريي از  همرا
سال زندان محكوم  8پاسداران حافظ سرمايه داري گرفتار ميشوند. او را به 

خبر آمد كه نمايندگان سازمان ملل  1369ميكنند. وقتي كه درزمستان 
ر براي بازديداز  زندانها به ايران خواهند آمد، الجوردي بسان زندانبان سراس

  ايران فورا دست به كار شد .
ديوارهايي از بند  زندانيان سياسي ، معروف به بند ختم اهللا را در زندان 
تبريز برداشته، و آنرا زير رنگ بردند سپس دربها را نو نموده و  دستشويي 

نيز براه شد، ولي اثار   هاي تازه اي نصب كردند و آب گرم و حمام
نگ و دربهاي نو نيز نمايان بود ،.لذا اقدام به جنايتهاي بي دريغشان از زير ر

تغيير مكان ما نموده و ما را به بند نسوان منتقل كردند .  براي مدت 
كوتاهي ما خود را در كنار  ديگر زندانيان يافتيم.   عصر بود ،من و چريك 
پير در گوشه اي مي خواستيم تصوير روشنتري از آينده نا معلوم بيابيم، 

ا  بازكرد و محمد با دو نفر ديگر وارد حيات فندقي بند شدند، سرباز درب ر
دو نفرديگررا نيز به بند زنان برده بودند.   هرسه هم گرسنه،هم تشنه ،هم 
زرد وخسته و براثر آن چند ماه شكنجه، رنجور و دل شكسته بوديم.  طولي 
نكشيد كه محمد را در كنارم يافتم، سرزير ميگفت، از افتادن به تور 

اطالعاتي ها، از مقاومت باور نكردني زندانيان ، او ميگفت اگر اعدام شدم  
به همگان بگوييد كه محمد وفادار به طبقه خود بود، و به فداييان عشق 
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ميورزيد ،عشق  ايشق و مرضيه . صمد و بهروز هميشه در قلبش شعله 
  ميكشيد.   

م رازهاي او ، طو لي نكشيد كه او سخت با ما انس گرفت و ما شديم مرح
ولي ماموران اطالعات   شبانه ، مارا براي پنهان كردن از ديد بازرسان  
سازمان ملل چشم بسته از بند دزديد ند و ما از چشم بازرسان  سازمان 

ملل بدور مانده و خود را دوباره در پشت  درب هاي آهنين سلولهاي  
ند مشتركمان برگرداندند. ساواك يافتيم. البته نه بازرسي آمد و نه ما را به ب

ما به پيش محمد و سايرين  1374سال ، باز نزديكيهاي عيد  4بعد از 
آمديم ،اينبار محمدرا در كيفيتي ديگر يافتيم.او خود به يك زنداني با 
ديسيپلين تبديل شده بود. با برنامه اي كامآل فشرده  روزها را پشت هم 

آمده توانست تحصيالت خود را  رديف ميكرد، او با استفاده از فرصت بدست
ادامه دهد، او بعد از آزادي از زندان در رشته شيمي مهندس شد و توانست 
در كارشناسي ارشد همان رشته ادامه تحصيل دهد، اما در ميانه تحصيل 
مرحله كارشناسي پاسداران حافظ نظم سرمايه داري محمد را از دانشگاه 

، يعني محمد نجفي مجاز به ادامه اخراج و نامه اي به او دادند كه شما
تحصيل  نبوده وهيج اداره اي وابسته به دولت نمتواند شما را استخدام 
كند.از اين رو محمد اجبارا  دوباره به نجاري و لوله كشي روي  آورد، 

  فشارهاي وارده او را سخت در جامعه خويش غريب و تنها نمود.
بيعت مي نهاد شادتر مينمود و او فقط در روزهايي كه رو به كوهساران و ط

احساس آرامش ميكرد محمد براي ما موثق ترين منبع اخبار در داخل 
  كشور بود، او از هرچه در جامعه اتفاق ميافتاد مارا با خبر ميكرد.

او سخت طرفدار حقوق زنان بوده ، و هميشه دركنار  زحمتكشان و طبقه 
ت انساني بوده و  در كارگر قرار ميگرفت ، محمد سمبل درستي و صداق

  عمل هميشه اين دو ويژگي را بكار مي بست.
رفيق محمد مذهب  تك خدايي را همزاد مالكيت خصوصي ارزيابي وشيوه 
مبارزه در كشورهايي چون ايران را كه زير سلطه سرمايه قرارگرفته اند از 
ماهي سياه كوچولوي عمو صمد آموخته بود . رفيق محمد وقتي از 

به خانه بر ميگردد، پيش  88فروردين18ياران خود در تاريخ كوهستان با 
مادرش  دراز كشيده و پلك روي پلك گذارده و ديگر آن چشمهاي تيز 
بينش ازهم باز نمي شود ، ياران و آشنايان با دسته گلهايي  بدست  با 
تكرار اين  جمله  كه  مسئوليت تمامي اينگونه ايست قلبي ها  با رژيم ضد 

  هوري اسالمي است ، مزار رفيق را گلباران ميكنندانساني جم
  

  نامه اي از رفيق محمد:

  سالم دوستان عزيزم...................
من دارم به تو ميگم كه از نظر روحي حالم خوب نيست. من در گذشته 
زندگي راحتي نداشتم ولي يك هدف داشتم. تو مي دوني كه وقتي هدفي 

آن برسي و در آن راه سعي تمامت را مي داري و انتخاب كرده اي كه به 
كني همه چيزقابل تحمل است. موقعي بود كه ما باور داشتيم كه سيستم 
كاپيتاليستي نمي تواند براي ما (انسان ها)  زندگي خوبي، كه در آن 
هيچكس برده ديگري نباشد، فراهم كند. اما حاال ارزش هاي كاپيتاليستي 

د تا ما زندگي خود را بر اساس آن ها خودشان را به ما تحميل كرده ان
بسنجيم. يادت مي آيد روزي كه ما (تو و من) در باره رابطه كارگران با 
كشورشان بحث مي كرديم؟ و تو گفتي كه در كشورهاي پيشرفته كارگران 
هم استعمارگر هستند. امروز ما به نقطه ايي رسيده ايم كه من آرزو مي 

. گاهي آرزو مي كنم كه ايكاش در كنم در كشوري صنعتي زندگي كنم
زندان اعدام شده بودم. ما در جايي هستيم كه راهمان جدا مي شود. اگر 
زندگي سعي دارد كه همه چيز را از آن تو كند، چرا ما زندگي مان را 
خراب كرديم. نه، نه، ما اهداف بزرگي داشتيم براي رسيدن به عدالت، 

ارانه براي همه مردم. حاال من مي عشق، مهرباني، برادري و زندگي اميدو
ترسم كه فراموش كنم همه آنچه را كه برايش زندگي مي كردم. حاال من 
خيلي رام شده ام و هيچ جراتي براي شروع زندگي هدف داري، ندارم. 
اينجا، به مردم مثل كاال نگاه مي شود، و دوستي و انسانيت در روابط 

ارد، فكر مي كنم كه دنيا بطور موقت ايي ندارد. نه، به ايران ربطي ند معني
كنند تروريست  بي معني شده است. مردمي كه از حقوقشان دفاع مي

شوند و در مقابل، مردمي كه ديگران را اشغال مي كنند، مي  ناميده مي

كشندشان، ثروتشان را به غارت مي برند پيام آوران آزادي ناميده مي 
يزي داريم؟ چند دوستي كه شوند.  ما، دردنيايي با اين وضعيت چه چ

ام، برخي از  بيشترشان در دسترس نيستند. از زماني كه از زندان آزاد شده
ام. پس در اين دنياي تنهايي، من بيشتر و  دوستان خوبم را از دست داده

بيشتر خواب دوستانم و اوقاتي را كه با هم داشتيم مي بينم ودر حين اين 
در ميان دوستان زندانمان، سه نفر  افكار بي اختيار حق حق  مي گريم.

جايي ويژه در قلب من دارند؛....... و تو مي داني، تو تنها كسي بودي كه مي 
توانستيم غذايمان را با هم بخوريم. من هيچوقت روزي را كه تو آزاد شدي 

در حالي كه دهان من خشك شده بود و  -و ما همديگر را بغل كرده بوديم 
زنم و سعي مي كردم نگذارم كه تو متوجه آن من نمي توانستم حرف ب
را فراموش نمي كنم. حاال در اين دنيا، موقعيتي  -شوي اما غير ممكن بود

عجيب و نامطلوب بوجود آمده است و من نمي دانم كه چكار كنم. ...  من، 
تو و تمامي دوستان ديگرم را در روياهايم در آغوش گرفته و مي بوسم، 

تمام مردم دنيا آرزو مي كنم. من مي دانم هر دوي  وزندگي خوبي را براي
شما فكر مي كنيد من ديوانه ام!  من آن را مي پذيرم. زندگي خوبي را در 

  كنار يكديگر برايتان آرزو مي كنم.
  09/37/23   االن ساعت هست

  شاد باشيد ، شاد باشيد، شاد باشيد
  زنگ ساعت به صدا در آمد

  را برداشتم ولي زبانم در خانه ماندمدرسه در فاصله دوريست، كيفم 
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  مادران خاوران

  مادران عزادار ،مادران خاوران
  
، 1367، اولين سالگرد كشتارزندانيان سياسي در سال 68تابستان سال  در

 ينماد به عنوانشهريور را  10روز  ي اعدام شدگانخانواده ها مادران و
انتخاب كردند و در آنجا راموشي و دادخواهي در گورستان خاوران عليه ف

سال گذشته و به  20آنها در طي  .ندردامي بپا هر ساله مراسم يادبودي 
مناسبت هاي گوناگون با همه بي پناهيشان در خاوران گردهم مي آيند و 
م ياد عزيزانشان را گرامي مي دارند. آنها اين گورستان را گلزار خاوران نا

گذاري كرده و آن را به ديگران نشان مي دهند تا فراموش نشوند و 
  فراموش نكنيم.

در  شان كه فرزندان و همسرانمادران خاوران سمبل خانواده هائي هستند 
مزار خاوران و در بسياري از گورهاي بهشت زهرا و گورستانهاي شهرهاي 

به ويژه در كشتار  و 60ديگر ايران آرميده اند؛ هزاران انساني كه در دهه 
به فرمان خميني توسط احكام دادگاه  1367زندانيان سياسي در تابستان 

هاي شرع انقالب اسالمي و به جرم داشتن عقيده اي ديگر در پشت درهاي 
بسته و بدون كوچكترين حق دفاع به قتل رسيدند. سران جمهوري اسالمي 
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شان در پرده بماند؛ و پاسداران اين رژيم  همواره خواسته اند تا جنايت
همواره مهر سكوت بر آن مي زنند تا به خيال باطل ياد و خاطره ها 
فراموش شوند. آنها درطي سالهاي گذشته بطور مرتب تالش كرده اند تا از 
حضور خانواده هاي قربانيان در خاوران و از برگزاري مراسم يادبود 

ه ها را مورد ضرب و جلوگيري كنند و بارها به خاوران حمله كرده، خانواد
شتم قرار داده، دستگير كرده، آنجا را خراب كرده و ياد و نشانه ها را از بين 
برده اند. در دي ماه سال گذشته ماموران شبانه به اين گورستان حمله 
كرده و گورهاي جمعي را بطور كامل با بولدزر تخريب كردند. با اين خيال 

جمعي زندانيان سياسي را محو  باطل كه سند جنايت، يعني سند كشتار
  كنند

با مرگ ندا آقا سلطان،  1388سال بعد  و در آغاز تابستان   20و 
 نماد خروش اعتراض مردم، جنبش مادران عزادارمتولد شد. 

  

  مادران عزادار

 مي گويد:در ايران  "مادران عزادار  "كميته   يكي ازاعضاء اوليه ي منيره 

ني كه بي گناه و بي دفاع در خيابان امير آباد وقتي ندا آقاسلطان زن جوا«
تهران به گلوله بسته شد و همه صحنه كشته شدن اين دختر را ديديم كه 

تعدادي از دوستان كه عميقا داغدار و  چگونه با چشمان باز از دنيا رفت، با 
دور  نگران جان فرزندان خود در سطح شهر ها و زندان ها، عزادار بودند و 
غروب   به ياد ندا يم و يك نفر اين ايده را مطرح كرد كه هم جمع شد

اعتراض خود را به اين فجايع  ،در جايي جمع شويم و با سكوت  شنبه ها
 بيانيه اي نوشتيم وخواسته هايمان را مشخص كرديم و نشان دهيم. 

و از مادران درخواست كرديم  كميته مادران عزادار ايراني را تشكيل داديم
به  عصر به پارك الله بيايند و در اين حركت 8تا  7از ساعت  كه شنبه ها
اكنون اعضاي اين كميته و ساير زناني كه با آنان همدردي مي  ما بپيوندند.

كنند، هر هفته روزهاي شنبه در يكي از پارك هاي شهر خود با لباسي به 
رنگ سياه به نشانه ي عزاداري گرد هم مي آيند تا با لب هاي خاموش غم 

خواست مادران عزادار آزادي كليه زندانيان سياسي و خود را بيان كنند. 
  مدني و مجازات آمران و عامالن اين قتل هاست.

واقعا جاي تاسف است كه تا كنون به رفتارها و اعمال غير قانوني كه حتي 
در زندان ها صورت گرفته و مشخص است چه كساني اين اعمال را مرتكب 

مثل دكتر زهرا بني يعقوب   ه كشته شدن زندانيانيكه منجر ب  شده اند
شده است، هيچ شكايتي به نتيجه نرسيده است اگر مجرمان اين قتل ها 
مجازات مي شدند فكر مي كنيد اين همه فاجعه اتفاق مي افتاد؟ يا اگر تا 

اعدام   67بخصوص سال  60 در دهه  كنون روشن مي شد، عزيزاني كه
ده بودند و چه عمل غير قانوني انجام داده شدند، چه گناهي مرتكب ش

     »بودند، اين فجايع تكرار مي شد؟
هاى داغدارى كه با   خانواده" 1367در اولين سالگرد كشتار تابستان 

هاى گُل در روز دهم شهريور به سوى گورستان خاوران به راه  دسته
رو شدند كه هاى مسلح پاسدارانى روب آباد با دسته افتادند، در حوالى خاتون 

كردند، سرنشينان را مورد بازرسى  را متوقف مى» هاى مشكوك اتومبيل«

هاشان بازگردانند. با اين  ها را به خانه كوشيدند آن دادند و مى بدنى قرار مى
هايى   حال بسيارى توانستند خود را به گورستان برسانند، به خانواده

نده بودند و بپيوندند كه از سحرگاهان خود را به خاوران رسا
هاشان را در جاى جاى گورستان افشانده بودند. حكومت اما مصم  گُل دسته

بود كه اين حركت را در نُطفه خفه كند و از پيدايش آيين بزرگداشت 
گيرى نمايد. هم از اين رو  پيش 1367باختگان كُشتار بزرگ سال  جان

هديد، ضرب و ها با توهين و ت اين .پاسدارانش را به گورستان گسيل داشت
ها را به ترك  كنندگان در مراسم، خانواده شتم و بازداشت شمارى از شركت

زهراى تهران و چند  خاوران واداشتند. در اين روز پاسداران به بهشت
هايى كه شمارى از  ديگر ايران نيز يورش بردند. گورستان  گورستان

 1".دان مجاهدين اعدام شده در كُشتار بزرگ را در خود جا داده
مادر رياحى كه سه فرزندش به دست دژخيمان زنده ياد ى  به گفته

 :اند جمهورى اسالمى كشته شده
هزار بار آب آن جا را قطع كردند، نگذاشتند كه ما كمى آب برداريم. "

ها،  دستشويى بود، خراب كردند. سايه بود، خراب كردند. هزار بار ارمنى
ها رفتند، كندند، انداختند  اشتند. اينجا را درخت ك ها دور تا دور آن بهايى

ها  ها كافرند و نبايد هيچ امكانى داشته باشند... چه آن گفتند اين دور. مى
كه در زندان بودند شكنجه ديدند، چه پدر و مادرهاى بيرون. يه وقت ما... 

ى هرندى تو شاه عبدالعظيم. يك  بردند كميته گرفتند، مى ها مونو مى يا بچه
كردند. از بس كه  داشتند و تشنه و گشنه ولمون مى نگه مى شب، يك روز

داريد و اين قدر نبريد و  بردند، گفتيم پس بابا جان ما را هم نگه ما رو مى
اند از  ها بود. ديديم كه ريخته يه روزى سالگرد اعدام يكى از بچه …بياوريد

خط  اند براى تفتيش ما. گفتند كه به هاى پاسدار را آورده اوين و زن
ها سوا، مردها سوا. همه را دونه  بايستيد. همه به خط سرخاك ايستاديم. زن

 4صبح تا  6ى چهرازى بماند. از  بعد گفتند خانواده .دونه شناسايى كردند
جا بوديم. يك روز هم رفتيم باز طرف خيابان  بعد از ظهر چله تابستان آن

تاتر كميته  سالن آمفىى ما را به  جا. همه اى بود، رفتيم آن معلم. كميته
تان  هاى يكى يكى بايد بگوييد اسم بچه  :بردند، در را بستند و گفتند

كنيم. گفتيم اسم فاميل و همه  ها را قطع مى اگر نگوييد ما مالقات ،چيست
ها را قطع كنيد، قطع  خواهيد مالقات مى  .دانيد هاى ما را مى چيزهاى بچه

ت و آزار دادند و تا غروب تشنه و گشنه جا باز ما را اذي كنيد. باالخره آن
 .داشتند و غروب ما را بيرون كردند نگه 

رفتيم دادگسترى، بلكه  مىو پنجاه شصت تا شديم. ما مادران هم جمع مى
رفتيم مجلس. ما را  دادند. مى جا به داد ما برسد. جوابى به ما نمى كسى آن

رفتيم تو.  شسته است. مىراه دادند... رفتيم تو هر اتاقى ديديم يك آخوند ن
رفتيم مالقات يه جور  كشند. هر وقت مى هاى شما آدم مى گفتند بچه مى

كردند. به عناوين مختلف ما را شكنجه  شكنجه و اذيت و آزار به ما مى
ديدند،  رفتيم؛ وقتى مردم صف ما را مى دادند. اذيت كردند. دادگسترى مى

گفتيم، نه. يه  ميدن؟ مىجا مرغ  گفتند اين جا گوشت ميدن؟ اين مى
هامون رو داديم و  گفت ما خون بچه خانمى بود خانم الهى. هميشه مى

كردند. بيرون  ايستاديم جواب بگيريم كه قبرشون كجاست. ما را متفرق مى
كردند. يه روز مستقيم رفتيم بيت رهبرى. خمينى هنوز زنده بود... ما را  مى

همكارى نكنند، غير ممكن است كه هاتون تا  فرستادن تو. گفتند كه: بچه
  ".بيان بيرون

منيره در مصاحبه خود كه در سايت مادران عزادار انعكاس يافته و
   است از جنبش مادران عزادار چنين مي گويد:

تير ماه تعداد زيادي از زنان كه اغلب ميان سال و مسن  6  دراولين شنبه"
ب نماي پارك اكثرا با بودند به پارك الله آمدند و روي نيمكت هاي دورآ

نيروهاي امنيتي و پليس و لباس  نشستند ولي   لباس سياه در سكوت
تا براي مادران عرض اندام   آمده بودند كه گردان گردان به پارك   شخصي 
و به مدت يك هفته در زندان اوين    نفر از آنان را بازداشت 20كنند، 

عزادار و خانواده هاي زنداني كردند كه پس ازتالش هاي فراوان مادران 
 با قرار كفالت و يا وثيقه آزاد شدند .  زندانيان ، 

مادران براي جلوگيري از تمركز نيروهاي پليس در يك  تير ماه  13شنبه 
گفتگو و انديشه به سوگ –ملت  –پارك الله  4پارك، اعالم كردند در 

برو شدند زنان به پارك ها رو  كه با ممانعت پليس از ورود   خواهند نشست
و يك زن جوان در پارك الله دستگير و پس از يكروز آزاد شد. كميته 
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ياري  مادران عزادار كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي شد از مردم 
شنبه هاي هر هفته در تمام پارك هاي   طلبيدند و اعالم كردند غروب

باس حضور يابند و با راهپيمايي، نشستن بر روي نيمكت ها با ل ايران 
روشن كردن شمع، بستن روبان سياه به  سياه، گفتن تسليت به مردم، 

درختان و... به صورت مسالمت آميز، اعتراض خود را به خشونت هاي رو به 
افزايش نشان مي دهند و نمي گذارند خون هاي بيگناهي كه به ناحق 

  ريخته شده فراموش شود.
مادران و خانواده هاي   با از برنامه هاي كميته مادران عزادار ديدار يكي

شهداي اخير و شركت در مراسم تشييع، عزاداري و بزرگداشت شهدا است. 
چهلم   مثال وقتي مادر ندا تصميم گرفت بنا به داليل روشن براي مراسم

ندا به بهشت زهرا نرود ما او را تنها نگذاشتيم و مراسم بزرگداشتي براي ندا 
ده و اقوام ندا، برخي از فعاالن جنبش زنان، برگزار كرديم كه عالوه بر خانوا

تعدادي از اعضاء كمپين يك ميليون امضاء، گروهي از مادران كمپين، 
گروهي از مادران صلح و تعدادي از زنان اصالح طلب و خانم اعظم طالقاني 
هم حضور داشتند و اين بزرگداشت مرهمي بود بردل مادر عزادار و داغدار 

مادر ندا را در پارك ديده ايد كه با نگاه   ير زيبايندا. فكر مي كنم تصو
  كردن به شمع هايي كه روشن كرده اشك مي ريزد .

  

  

  
  

نا گفته نماند كه خانم پروين فهيمي مادر سهراب اعرابي اولين مادري بود 
كه اعتراض اش را نسبت به كشته شدن پسرش و بي خبري و سرگرداني 

عمال به پدر و مادر ها جرات و شهامت  روز بيان كرد و 26خودش به مدت 
  داد . واقعا چه چيزي عزيز تر از جگرگوشه مادر است ؟  اعتراض

مادران و زنان در كشور هاي مختلف از اين  در مورد حمايت هاي جهاني،  
همراه شده  و تالش   و شنبه ها با مادران ايراني حركت حمايت كرده 

  تبديل كرده اند.مادران عزادار را به كمپيني جهاني 
حمايت  -حمايت خانم شيرين عبادي حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل  

 –مادران اطريشي در وين  –مادران عزادار در استكهلم  – مادران ايتاليايي 
مادران عزادار ايراني و آلماني در برلين، كلن، فرانكفورت و . . . و حمايت 

( امريكا ) حمايت ائتالف بين  گروه مطالعاتي زنان ايراني در سن ديگو
المللي زنان مدافع حقوق بشراز حركت حق خواهانه مادران ايراني از جمله 

   2"حمايت هاي جهاني از مادران عزادار است.
  تنظيم: اصغر ايزدي

  
، سالنامه نوزدهمين "جنبش مادران خاوران"ناصر مهاجر با عنوان  -1

 كنفرانس بنياد پژوهشهاي زنان ايران 
تمام مطلب نوشته شده درباره جنبش مادران عزادار برگرفته از سايت  -2

  مادران عزادار است كه لينك آن: 
  http://mournfulmothers.blogfa.com  

  

*  
  

  

  ميرزاآقاعسگري(ماني) ي سروده حكومت اوينبخشي از شعر 

  

  دژ در دژ  بند،

  هزار در هزار پرنده.

  آسمان، چه سنگين

  آيد در اوين. چه سنگين فروترمي

  

  آيند ديوارها بهم مي

  ها را. نوشد شراب جان خاك مي

  شمار در شمار

  كنند فرزندانت نيستي را آزمون مي

  ميهن اندوهگين!                     

  

  ي ِزهرآلوده در پيكر خردمندان، دشنه

  انديشان. نيك ي ِ ي گدازان در سينه ميله

  نه ستاره، نه آفتاب

  توست، چكه چكه تنها روشنائى روزهاي

  ريزد، اسير شيفته! كه درِتاريكي ِجاودان فرومي

                          *  

  در اوين

  ي زنان ي پوسيده جامه

  ي كهنساالن چشمان ِبركَنده

  پاها بر پوالد ِگداخته  ِ

  بلند تازيانه. زبان ِ

                         *  

  ي سرش اين شوى ِكيست كه در كاسه

  نوشند هرزگان؟ ميباده     

  اين بانوى بارور كيست كه ازينگونه

  ها؟ شود بر نيزار نيزه پرتاب مي       

  زدگان ميهن تاريكم اى بهت

  شماست اين خواهر كدام ِ

  كشند؟ كه رگانش را از كالبد برمي   

  شمايانست كدام ِ اين دختر ِ

  آيند؟ كه با پرچم ِهرزگى بر او برمي

  پاسخ دهيد با من 

  كاوه، تهمتن! تبار ِاى از 

  اين شوي كيست كه جانوران

  پوزه در پيكر،

  چرخانند؟ و پوزار بر خاكسترش مي

  
*  

  

http://dialogt.de/



  ما و يادمان اعدام شدگان

 ٢٠٩  103 ي آرش شماره

 

  
  مقاومت يا تسليم؟

در  سراسري درباره كشتار زندانيان سياسي در ايرانسومين گردهمايي 
در شهر هانور آلمان برگزار مي شود.  2009سپتامبر  20و  19، 18روزهاي 

در شهر كلن برگزار  2007و  2005ين كه در سال هاي دو گردهمايي پيش
شده يود، همياري و همكاري طيف وسيعي از زندانيان سياسي سابق، 
خانواده ها و بازماندگان جانفشانان و جانباختگان زندانهاي سياسي ايران و 
روشنفكران، هنرمندان و فعالين سياسي و اجتماعي را به خود جلب كرده 

ود كه گردهمايي امسال، تحت شرايط خاصي كه اين ر  است. انتظار مي
روزها جنبش اعتراضي مردم ايران و نيز موج وسيع دستگيري ها و كشتار 
مخالفين در ايران، ايجاد كرده است، به وضعيت فعلي زندان، شكنجه و 

اي را مبذول كند. سومين گردهمايي سراسري   زندان در ايران توجه ويژه
برگزار مي شود، موضوعات زير را » يا تسليم؟مقاومت «كه تحت عنوان 

  اعالم كرده است: 01,08,2009براي ارسال مقاالت تا تاريخ 
زندان و تالش جهت بين المللي شدن مبارزه عليه زندان  -1

   سياسي
 بازتاب بين المللي وضع زندانيان سياسي ايران * 
 تقويت همبستگي بين المللي در دفاع از زندانيان سياسي * 
مسئله دادگاه بين المللي بر عليه رژيم جمهوري اسالمي: جنبه هاي  *

  سياسي و حقوقي 
  جونان و زندانيان سياسي -2

 تا جوانان امروز در جامعه  در زندانديروز كودكان از * 
 تالش هاي فرزندان بازمانده از كشتارهاي دهه شصت * 
  زندان و تجربه آن در نسل جديد مبارزين* 
  
  سياسي و خانواده جانفشانان زندانيان -3

 خانواده جانفشانان و چگونگي ارتباطاتشان در گذشته و حال* 
 مبارزه با طرح تخريب خاوران * 
خروج از  يسابق برا ياسيس انيو كمك به زندان يكنون انيكار با زندان* 

 كشور
 نقش زندانيان سياسي در مبارزه طبقاتي و روند دمكراتيزه سازي جامعه* 
  انيان سياسي زن: ديروز، امروز، فردازند* د

  مقاومت يا تسليم؟ -4
 شكنجه و زندان راتيتاثروانشناسي شكنجه: * 
 زندان يو روح يآثار جسم يدرمان و به ساز* 
زندانيان سياسي سابق و چگونگي حضورشان در محيطي كه اكنون در * 

  آن زندگي مي كنند
 جتماعي و فرهنگيزنداني سياسي و مبارزه با سنتهاي سياسي، ا* 
 زنداني سياسي، رژيم اسالمي و اسالم به عنوان يك ايدئولوژي* 
  تالش براي مستندسازي -5

 زندان اتيادب* 
 2009تا  2007معرفي كارهاي انتشار يافته در فاصله * 
  زندان ويآرشمركز اسناد و * 

  انتشار پوستر گردهمايي سراسري

مختلفي براي پوستر امسال  هنرمندان و گرافيست هاي ايراني، طرح هاي
ارائه داده اند كه از آن ميان، يكي از طرح ها به عنوان پوستر گردهمايي 

  (طراح: مهتاب آرش) برگزيده شده است.
و فتواي قتل عام توسط خميني در  67و  60اين طرح با تركيب سالهاي 

  ، به بيان فاجعه كشتارها در قالب يك اثر هنري مي پردارد. 1367سال 
ير اطالعات ضروري براي شركت در سومين گردهمايي سراسري سا

  سپتامبر) 20تا  18در هانوفر آلمان (

      محل برگزاري گردهمايي:

 Kulturzentrum FAUST e.V.  

zur Bettfedernfabrik 3 

30451 Hannover 

 شروع و پايان گردهمايي:
 Freitag, 18.09.09 ab 14 Uhr 

 Sonntag, 20.09.09 ca. ٢٢ Uhr  
 ثبت نام و شركت  نهيهز
 شركت كنندگان از بهتر،امكانات  ينيب شيو پ تر قيدق يزير برنامه يبرا

 نند. اقدام ك گردهمايينام در  ثبت ياز هم اكنون برامي شود  درخواست
   وروي 45گردهمايي سه روز  نهيهز -1
  يورو 30تخفيف ويژه براي جوانان، دانشجويان، بيكاران و پناهجويان:  -2
  وروي 65 با چهار وعده ناهار و شام همراه گردهماييسه روز  نهيهز -3

 توانند مبلغ فوق را به حساب  يم عالقمندان
   

M., Esad  
Sparkasse Hannover  

BLZ 250 501 80  
Konto: 190 47 55 003  

International:  
(IBAN): DE19 2505 0180 1904 7550 03  

(BIC): SPKHDE2HXXX   
و يا نامه، آدرس و امكان تماس خود را به  Emailكنند و از طريق  واريز

 شمابا  يو هماهنگ يكميته برگزار كننده اطالع دهند تا امكان خبررسان
  . شودميسر 

  رزرو اتاق در هتل 

در صورتي كه نياز به رزرو جا در شهر هانوفر داريد، كميته برگزاركننده 
ا در يكي از هتل هاي نزديك محل تعدادي اتاق هاي يك نفره و دو نفره ر

  گردهمايي رزرو كرده است. 
يورو (بيست و چهار يورو  24,5 نفره: شبي  2بهاي اقامت در اتاقهاي  - الف

  و پنجاه سنت) 
  يورو (چهل و يك يورو) 41نفره: شبي  1بهاي اقامت در اتاقهاي  -ب

ل را از شركت كنندگاني كه نياز به رزرو جا دارند، مي توانند هزينه هت
طريق حساب بانكي فوق واريز كنند. لطفا در سند واريز بانكي، تعداد روزها 
و نوع اتاق (يك نفره يا دو نفره) ذكر شود تا از اشتباهات احتمالي 

  پيشگيري شود.   
***  

  شماره تلفن تماس:

01759138709 
01779360481 

  براي پرداخت هزينه ثبت نام:

M., Esad 

Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80 

Konto: 190 47 55 003 

International: (IBAN): DE19 2505 0180 1904 7550 03 

(BIC): SPKHDE2HXXX  

 tondardialog@web.deآدرس تماس: 
   http://www.dialogt.org:اينترنت

  
*  
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    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢١٠  103 ي مارهآرش ش

 

  

 

  ما و جنبش كارگري ايران

اي را در آرش به مبارزات كارگران ايران اختصاص  نامه كردند كه چرا چون گذشته،  ويژه در مراسم روز جهاني كارگران در شهر پاريس، دوستاني گله مي
  دهم؟! از سختي كار و دست تنهايي در كار مجله گفتم و باال رفتن سن!  نمي

دادند. دست به كار شدم. همان روز قراري را براي هفته بعد با بهروز فراهاني گذاشتم. قرار شد كه هر كدام با طرح  دوستاني قول همكاري و كمك
نامه را درميان گذاشتم. ضمن استقبال از موضوع،  نهادي به سر قرار حاضر شويم. در طول هفته با دوست نازنينم عباس فرد تماس گرفتم و موضوع ويژه پيش

فرداي آن روز، بيش از سي مقاله و سخنراني را برايم ميل كرد. همه را طي يك روز مرور كردم. بالفاصله  از عباس درخواست كردم  ام كند. اريقرار شد همي
  سئواالت پيشنهادي خود را برايم ارسال كند.

اي  اي كه دارد، امكان كار جدي به اضافه كار شغلي تهدر دو سه كمي اش يكار شبانه روزدانستم كه  يك هفته بعد سر قرار با بهروز حاضر شدم. خوب مي
  نخواهد داشت. 

نهادي عباس فرد عزيز را مرور كرديم. حاصل كار  ي كار و سختي كار،  ده سئوال طرح شده از طرف خودم و سئواالت پيش پس از گپ و گفتگويي در باره
  سئوالي است كه پيش رو داريد. 12

ي انتخابات و مبارزات عظيم مردم وطنم، جايي براي كله از دوستاني كه  ج تماس گرفتم و اكثراً قول همكار دادند. اما، مسئلهبا دوستاني در ايران و در خار
  گذارد. نتوانستند به قول خود عمل كنند، باقي نمي

هايي با  روز جهاني كارگر در ايران  و مصاحبه عالوه بر پاسخ همكاران آرش به سئواالت ما، گزارشاتي از خوانيد. ايست كه در زير مي حاصل كار پرونده
  ايم. هاي كارگران، درج كرده كارگران و فعالين كارگري در اين را از سايت

  آرش                                     

  :سئواالت 

  ايست؟  ي كارگران ايران در چه مرحله»آگاهيِ طبقاتي«به نظر شما سطح  -1

  يابي اين طبقه چيست؟ نهادهاي عملي و ملموس شما براي تشكل در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيش -2

  توان سخني از گرايش هاي محتلف به ميان آورد؟ آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي -3

  كند؟ چه مقدار نقش بازي مي» آگاهي طبقاتي«ئله ها و سنديكاهاي كارگري ايران، مس ي صنفيِ اتحاديه اصوالٌ در مبارزه -4

  كنيد؟ هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي داري مذهبي در ايران را با روش ارتباط ساختار قدرت سياسيِ سرمايه -5

هاي اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا  يابي كارگران و جنبش تواند به تشكل به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه براي افزايش دستمزد مي -6
  مبارزه براي حق تشكل؟

راي افزايش دستمزد و در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالباً از شمول قانون كار خارج هستند ، مبارزه ب -7
  اه هايي بايد پيش برود؟ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل ، از چه ر

  آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري مي تواند معنايي داشته باشد؟ -8

    مطرح است ، چيست؟   نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره رابطه اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) -9

  را در حال حاضر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟  رابطه فعاالن چپِ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران – 10

  رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟ – 11

داري چيست؟ و به نظر شما جنبش كارگري ايران تا كجا و  از دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه» هاي كارگري ايران بش و تشكلاستقاللِ جن«ي  درك شما از مقوله -12
  المللي حساب كند؟ هاي بين تواند روي حمايت چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي
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    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢١١  103 ي آرش شماره

  

  

  هاي يداهللا خسرو شاهي پاسخ

  

به نظر شما سطح ،آگاهي طبقاتي، كارگران ايران در چه مرحله اي  -س
  است؟

                
نمود عيني درك آگاهي طبقاتي به مفهوم واقعي آن  :يداهللا خسرو شاهي

را مي توان در شكل مبارزات و طرح خواسته ها، قدرت تشكل يابي، 
اقتصادي امروزين و خصلت مبارزاتي فعالين موقعيت سياسي، اجتماعي و 

جنبش هاي مختلف اجتماعي از جمله جنبش كارگري مورد بررسي قرار 
  داد.

آنجا كه طبقه كارگر و فعالين پيشتاز آن مسلط به تئوري علمي باشند و  
آن را در پروسه عيني مبارزه خود دخيل كنند و با اين ديد طبقاتي 

سوق دهند، اين طبقه از امكانات اقتصادي ، كارگران را به مصاف سرمايه 
  سياسي و اجتماعيي باالي برخوردار خواهد بود و اين زمينه وجود دارد كه 

و گرفتن سرنوشت خويش بدست خود گام هاي   براي كسب قدرت
شناخت منافع   عدم  از طرف ديگر ضعف تئوريك علمي و استواري بردارد.

كارگران را همچنان در وضعيت   آن، طبقاتي از طرف اين طبقه و پيشروان
  نابسامان اقتصادي ، سياسي و اجتماعي قرار خواهد داد. 

لذا مي توان گفت كه چنانچه طبقه كارگرمبارزه طبقاتي را بر مبناي  
نگرشي سوسياليستي به پيش برد و آن را توشه راه خود كند در اوج قدرت 

  ذلتش افزوده مي گردد.دور شود بر  و هر چه از آن  قرار خواهد گرفت 
بنابراين مي توان چنين اظهار داشت كه موقعيت كنوني كارگران در ايران  

و آنچه كه در حال حاضر بدست آورده اند نمودار مشخصي است از سطح 
  آگاهي هاي كسب كرده تاكنوني آنان.

با اين برداشت چنانچه به وضعيت مبارزاتي و مطالباتي كارگران در ايران 
پردازيم، آنچه در مقابل چشمان ما قرار دارد به ما مي گويد كه امروز ب

كارگران در ايران در محدوده يك مبارزه اقتصادي تدافعي و در ابتداي راه 
  تشكل يابي خود بسر مي برند.

از طرفي مي دانيم كه مبارزه اقتصادي صرف بدون مبارزه سياسي شكل 
ه چنين مبارزه هايي كه در بسيار ابتدايي از مبارزه طبقاتي است. چرا ك

مراحل اوليه قرار دارند، مبارزه كل طبقه كارگر بر عليه كل سرمايه دارن 
نيست و تنها مبارزه بخش بخش كارگران در مقابل كارفرماي خودي است. 
اين چنين مبارزاتي استثمار را از بين نمي برد بلكه مانند قرض مسكني 

ماري را درمان نمي كند. اين است كه به بيمار آرامش مي دهد ولي بي
طبقه بدون كسب قدرت سياسي و در اختيار گذاشتن وسائل توليد به كل 
جامعه، در چارچوب مبارزات اقتصادي تنها قادر است استثمار را تخفيف 
دهد، ولي نمي تواند آنرا از ميان بردارد. مبارزه طبقه كارگر در سه وجه، 

ه به پيش برده مي شود. لذا در اقتصادي، سياسي و تئوريك عليه سرماي
مبارزه اقتصادي صرف كه از ملزومات اساسي هر جنبش كارگري است، بعد 
آگاهي طبقاتي هنوز در مرحله ابتدايي خود قرار دارد. كه مي توان گفت 
جنبش كارگري ايران در حال حاضر در اين مرحله قرار دارد. و تا رسيدن 

كل سرمايه راه هاي پرفراز و نشيب و به رويايي مستقيم كل طبقه كارگر با 
موفقيت ها و شكست هاي فراواني را در مسسير خود دارد و هنوز از طبقه 

  اي در خود به طبقه اي براي خود مبدل نشده است.
  براي درك بهتر مسئله به چند گفته ماركس اشاره مي كنم.

گر فقط آگاهي طبقاتي طبقه كار ": او در هيجده برومر چنين مي گويد
مي تواند راه برون رفت از بحران سرمايه داري را نشان دهد. تا زماني كه 
اين آگاهي حضور{فعال} نداشته باشد، بحران هميشه وجود دارد. به نقطه 
شروع خود باز مي گردد، و همان مدار بسته را از سر مي گيرد تا آنكه 

اه تاريخ، سرانجام پس از رنج هاي بيشمار و كژراهه هاي هولناك، آموزشگ
فرايند آگاه سازي اين طبق را به كمال برساند و هدايت تاريخ را به او 

  "بسپارد...
طبقه كارگر بايد نه فقط در {برابر  " همچنين در فقرفلسفه مي گويد:

سرمايه} بلكه {براي خود} به طبقه مبدل شود، يعني ضروزت اقتصادي 
گاهي طبقاتي فعال و مبارزه طبقاتي خود را به سطح اراده آگاهانه و آ

كارساز بركشد... مسئله طبقه كارگرفقط اين است كه پيش از رسيدن به 
بلوغ عقيدتي، پيش از رسيدن به شناخت درست موقعيت طبقاتي و آگاهي 

  "طبقاتي، هنوز رنج هاي بسياري را بايد متحمل شود.
پيشنهادات عملي و ملموس شما براي تشكل يابي طبقه كارگر در  -س 

  مرحله چيست؟اين 
  

بنظر من راه برون رفت چندين ساله بي تشكلي كارگران  :خسرو شاهي
در ايران را فعالين كارگري در ايران در مقابل چشمان ما قرار داده اند. كه 

  از دو منظر مي توان به آن پرداخت.
فعاليت فعالين كارگري خارج از مراكز كاري و اقدامات فعالين كارگري در 

  اري.درون مراكز ك
قبل از شكل گيري تشكالت درون مراكز كاري كه مهم ترين آنها 
سنديكاي كارگران واحد و هفت تپه است، تشكالتي خارج از محيط كار با 
اعالم علنيت اظهار وجود كردند. هيت موسس سنديكاها و انجمن هاي 
صنفي كه متشكل از كارگران قديمي صنوف مختلف بودند ضمن اعالم 

نامه اي از وزارت كار خواستند كه آنها را به رسميت موجوديت ، طي 
بشناسد. كه اين خواست تاكنون عملي نشده و اين جمع نيز پس از چندي 

  در سايه قرار گرفت.
كميته پيگيري براي ايجاد تشكالت كارگري طي   به دنبال اين حركت

كرد بيانيه اي كه به امضاء بيش از سه هزار نفر رسيده بود اعالم موجوديت 
و رونوشت بيانيه خود را به وزارت كار ارائه داد. كه اين خود بهانه اي شد 

  براي عدم پيوستن بخشي از فعالين كارگري به اين حركت نوين. 
پس از چندي كميته هماهنگي جهت ايجاد تشكل كارگري طي بيانيه اي 
كه به امضاء بيش از سه هزار نفر رسيده بود اعالم موجوديت كرد. محسن 
حكيمي در مصاحبه با بي بي سي اعالم كرد كه: اين كميته در مقابل با 

  كميته پيگيري سازماندهي شده است.
كميته پيگيري پس از مدتي فعاليت و با دادن شعار ايجاد تشكالت 
كارگري بدست خود كارگران و بدون الزام دريافت مجوز از هيچ نهادي كه 

ه بود، بخاطر اختالفاتي به قبآل توسط فعالين كميته همانگي طرح شد
انشعاب كشده شد و تعدادي از موسسين اوليه از اين تشكل خارج شدند و 

  اين تشكل نيزبه انزوا كشيده شد.
كميه هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري كه با شعار ايجاد تشكل به 
همت خود كارگران به ميدان آمده بود، پس از طرح اساسنامه و برنامه 

ف شعار اعالم شده از طرف اين كميته، در صدد برآمد كه از خود، بر خال
باالي سر كارگران و بجاي كارگران خود را تشكل كارگري اعالم كند و از 

  كارگران خواست كه به اين اتحاديه ضد سرمايه داري بپيوندند.
پس از حدود يكسال بخاطر درگيري نظري در مورد بندهايي از اساسنامه ، 

نشقاق كشيده شد و اكثر فعالين آن زير نام كميته اين كميته به ا
هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكالت كارگري شروع به فعالين نموده و 

  مسير حركت خود را از چند نفر باقي مانده جدا كردند.
تجربه تاكنوني دوران شكل گيري كميته ها و نهادهاي خارج از مراكز 

ي اگر بخواهند خود را قيم كاري اين را مي گويد كه چنين نهادهاي
كارگران در نظر بگيرند و بدون پشتوانه كارگري در محيط هاي كاري و  

بدون سازمان دادن كارگران در پايه ها، بجاي كارگران اعالم تشكل كنند و 
خود را نماينده آنها بحساب آورند، راهي جز اضمحالل در پيش نخواهند 

  داشت.
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يگيري و هماهنگي ضمن شادباش به من در ابتداي شكل گيري كميته پ
اگر در نظر داشته باشند  ها  چنين اقدامي اعالم كردم كه فعالين اين كميته

كه در غياب پايه هاي كارگري و بدون تشويق و ترغيب كارگران خود را 
نماينده و قيم كارگران اعالم كنند، خود به مانع بزرگي در مقابل سازمان 

شد كه در صورت چنين وضعيتي انرژي زيادي يابي كارگران مبدل خواهند 
دفع   صرف خواهد شد كه اين موانع را از مسير تشكل يابي كارگران ايران

كند. پروسه تاكنوني اين كميته ها و به بيراهه كشاندن اقدامات فعالين 
كارگري و همچنين انرژي زيادي كه صرف دفع اين موانع شد صحت اين 

در ادامه اين وضعيت و پس از بحث هاي   پيش بيني را به ثبوت رساند.
زياد، فعالين كارگري به اين نتيجه رسيدند كه راه برون رفت جنبش 
كارگري ايران از موقعيت كنوني، تشويق و ترغيب كارگران در مراكز كاري 
جهت ايجاد تشكالت مورد نظر خويش است. در اين راه خوشبختانه با 

سيسر فعاليت خود قرار داده و شواري اتحاد عملي كه فعالين كارگري در م
را سازمان دادند و اهم فعاليت خود مصروف به سازمانيابي    همكاري

كارگران در محيط كاري اعالم كردند، اميد مي رود كه اين نفيصه با 
فعاليت مشترك اين عزيزان برطرف و به مسير اصلي خود يعني تشويق و 

مراكز كاري منجر گردد.اما در ترغيب كارگران براي سامان يابي خود در 
گير و دارد درگيري هاي اين كميته ها بود كه هيت موسس احياء 
سنديكاي واحد اعالم موجوديت كرد و با بسيج كارگران در جهت احياء 
سنديكايي خود گامي اساسي برداشت كه در اين راه فعالين اين اقدام 

شده اند. كه همگان بنيادين تاكنون هزينه هاي بسياري سنگيني را متحل 
از پروسه شكل گيري اين تشكل و فداكاري هاي فعالين آن با اطالع 
هستند. عروج سنديكاي واحد در چنين مقطعي باعث شد كه كميته هاي 
خارج از محيط هاي كاري به سايه كشيده شوند و فعالين آنرا براين داشت 

يجه تاكنوني آن تا به يك بازنگري از عملكرد يكساله خود بپردازند كه نت
  ايجاد شوراي همكاري است.

در سرتير  با پيدايش سنديكاي واحد و با قرار گرفتن اخبار اين تشكل يابي 
رسانه هاي گروهي جهان كه به همت فعالين خارج از كشور به وقوع 
پيوست، راه برون رفت عملي جنبش كارگري از بي تشكلي چندين ساله 

رگران و فعالين كارخانه نيشكر هفت مشخص شد. كه در استمرار آن، كا
تپه ضمن يك مبارزه بي امان و طوالني مدت در حين مبارزه به اين نقطه 
نظر رسيدند كه تشكل مورد نظر خود را بنيان گذارند و با درس آموزي از 
حركت كارگران شركت واحد و با عدم پذيرش ايجاد شوراهاي مافيايي 

ي هيات مديره خود را انتخاب و تشكل اسالمي كار، با برگزازي مجمع عموم
سنديكايي خود را بدون دخالت نهادهاي غير كارگري در سطح جامعه 

كه رژيم بر آنها روا داشت   اعالم كردند. كه از دستگيري ها و مشكالتي 
  همه مطلع هستيم.

آنچه كه فعالين كارگري با از خودگذشتگي و پرداخت بهايي سنگين در 
داده اند، اين است كه راه تشكل يابي كارگران در  مقابل چشمان ما قرار

ايران از كانال ايجاد تشكالت مستقل كارگري در مراكز كاري و توسط خود 
  كارگران و بدون احتياج به مجوز از هر ارگان سرمايه امكان پذير است.

با ايجاد اين دو تشكل بود كه بخشي از فعالين كارگري كه قبل از چنين 
ت ديگري را در رابطه با سازمانيابي كارگران مطرح مي پروسه اي نظرا

كردند، با نفي عملي دهنيت گذشته خود به حمايت از اين سازمانيابي 
كارگران روي آوردند و از اين حركت حمايت كردند. در همين زمينه مي 
توان به عملكرد منفي كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري اشاره 

چ نمودعملي براي سازمانيابي كارگران حتا در يك داشت كه نه آنكه هي
كارگاه كوچك چند نفره از خود بجاي نگذاشته، بلكه به سد خاكي تشكل 

از   يابي كارگران مبدل شده بود كه با اين باران بهاري سازمانيابي كارگري
جلوي پاي فعالين كارگري شسته و روي به اضمحالل گذاشت و به يك 

  نفي هرگونه عمل كارگران مبدل شده است.بنگاه خبر پراكني و 
لذا با توجه به سئوال شما، مي توان گفت كه مسير سازمان يابي كارگران 
در ايران همانطور كه نشان داده شده، از كانال ايجاد تشكالت مورد نظر 
كارگران و با اراده آنها و بدون دخالت نيروهاي غير كارگري از مراكز كاري 

كه اميد است با توسعه تشكالت در ساير كارخانجات  به پيش خواهد رفت.
و محيط هاي كاري ديگر و با پيوستن اين تشكالت به يكديگر ، منتخبين 

  آنها تشكل سراسري و مستقل كارگران ايران را اعالم كنند.

به نظر من نهادهاي متشكل فعالين كارگري خارج از محيط كار با توجه به 
است كه نيرو و توان خود را معطوف به تجربه چند سال گذشته الزم 

نمايند.  تشويق و ترغيب كارگران در مراكز كاري بخصوص صنايع بزرگ  
در كنار اين اقدام اساسي اين فعالين ضمن يك همگرايي قادر هستند كه 
طي اطالعيه ها و نوشته هايي همچون فراخوان اول ماه مه امسال، خواسته 

ا در سطح جامعه مطرح كنند و به صداي ها و مطالبات كارگران ايران ر
واقعي كارگران در كشور مبدل گردند. تداوم چنين اقدامي ضمن آنكه 
شاهد بوجود آمدن تشكالت جديد در صنايع مختلف خواهيم بود، سبب 
خواهد شد كه در دراز مدت طيف وسيعي از فعالين كارگري به اين اقدام 

  گران در ايران مبدل گردد.بپوندند و اين به مركزي مورد پذيرش كار
آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي توان سخني از   -س

  گرايش هاي مختلف به ميان آورد؟
  

آنچه مسلم است، كارگران از نظر اقتصادي داراي منافع  خسرو شاهي:
مشتركي هستند ولي از نظر سياسي و نظري چنين نيست. آنها نيز همانند 

عي داراي گرايشات و نظرگاه هاي متفاوتي هستند. رسوخ ساير اقشار اجتما
گرايشات سرمايه داري و غير كارگري در ميان كارگران انكار ناپذير است. 
كارگران نيز تحت تبليغات رسانه هاي جمعي سرمايه داران به گرايشات 
غير كارگري روي مي آورند و حامل نظرات انحرافي از منتظر منافع 

  هستند.طبقاتي خويش نيز 
اما اين كه با توجه به موقعيت فعلي و امروز كارگران در ايران، آيا عمده 
كردن اختالفات نظري در ميان كارگران از طرف هر نيرو و نهادي كاري 

  اصولي است يا خير؟ جواب من به اين سئوال صد در صد منفي است.
مفهوم  به نظر من در موقعيت فعلي سخن گفتن از طبقه كارگر در ايران به

طبقاتي آن از واقعيت به دور است.مي توان گفت كارگران در ايران بصورت 
جدا از هم و در گروه ها و جمع هاي مختلف دست به اعتراضات و 
اعتصابات متعدد و جدا از هم مي زننند. و هنوز به عنوان يك طبقه با 
ا تشكل متحدي وارد ميدان مبارزه نشده و كل دستگاه دولتي و سرمايه ر

به چالش نكشيده اند. مبارزه با كارفرماي خود و صاحب كارخانه خود است 
  كه در مقطع كنوني شكل بيروني مبارزه كارگران را به ما نشان مي دهد.

جنبش نوپاي سازمان يابي كارگران در ايران تازه شروع به شكوفه كرده و 
ين چند جوانه از الله دروني خود را به نمايش گذاشته است. در چن

اشتراك منافع اقتصادي است كه همگرايي و وحدت در بين   مقطعي
كارگران را نمايندگي مي كند. نه تضاد في مابين فعالين كارگري. البته 
نيروها و نهادهايي هستند كه از سال ها پيش تاكنون و حتا در مقطعي كه 
 اثري از تشكل كارگري در ايران نبود و كارگران در بي تشكلي مطلق بسر
مي بردند، ضمن جناح بندي هاي مصنوعي، كارگران به راست و ميانه و 
راديكال تقسيم مي كردند، خود را در بخش راديكال قرار داده و با عمده 
نشان دادن تضاد بين كارگران و گل آلود كردن آب، در صدد صيد براي 

د كه فرقه خود شده و با بينشي تسمه نقاله وارانه كارگران را فرامي خواندن
به فرقه آنها بپيوندند. كه تا هم اكنون نيز چه در رابطه با فعالين كارگري و 

به اين روش   و چه در رابطه با خارج  نهاد هاي موجود در داخل كشور
مخرب ادامه مي دهند.هيچ نوشته و مطلبي را از آنها نمي توان يافت كه بر 

  )1چنين مبنايي بنا نشده باشد.(
لي در جامعه ايران را نه تضاد كار و سرمايه ، بلكه اين جماعت تضاد اص

تضاد درون فعالين كارگري مي بينند. همواره بر تشدد و چند دستگي بين 
كارگران تاكيد دارند و كمتر در نوشته هاي آنها مي توان نقدي بر رژيم 

  سرمايه و حاكميت موجود ديد.
ت روي منافع بجاي تشويق و ترغيب فعالين كارگري به همگرايي و وحد

مشترك و ايجاد زمينه هايي سالم در جهت بارور كردن درك طبقاتي آنها، 
هيستريك به جناح بندي غير واقعي درون فعالين كارگري مي   به صورت

پردازند و بر چند دستگي و انشقاق درون فعالين كارگري تاكيد مي 
حال ورزند.كه اين عمل در موقعيت كنوني كه جنبش نوپاي كارگري در 

شكوفايي است، وارد كردن سم خطرناكي بر پيكر نحيف اين جنبش است و 
  بس.
اصوآل در مبارزه ي صنفي اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري ايران،  -س

  چه مقدار نقش بازي مي كند؟ "آگاهي طبقاتي"مسئله 
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همانطور كه در سئوال اول شما بيان داشتم، نقش آگاهي  خسرو شاهي:
براي پيشبرد اهداف نهايي اين طبقه در   طبقه كارگر طبقاتي در ميان

راستاي نفي استثمار و رسيدن به يك جامعه سوسياليستي تĤثير بسيار 
بسزايي دارد. تاريخ جنبش كارگري جهاني به ما نشان مي دهد كه در 
مقاطعي كه طبقه كارگر به آگاهي طبقاتي بااليي دست مي يابد بطرف 

در تابستان  در گيرودار انقالب روسيه  كسب قدرت به پيش مي رود.
نزديك به دو ميليون و هشتصد هزار كارگر يعني سه چهارم  1917

كارگران صنعتي از طريق كميته هاي كارگاهي و كارخانه اي در جنبش 
كنترل كارگري در مراكز كاري مشاركت فعال داشتند . كه اين نشانگر 

اه فوريه كه طبقه كارگر در سطح آگاهي طبقاتي كارگران است. و يا در م
سرنگوني تزاريسم نقش اصلي را داشت، اجازه داد كه در كنار قدرت 

يك قدرت ديگر توسط سرمايه داري شكل   شورايي كه خود برپا كرده بود
گيرد. علت اساسي اين امر نازل بودن سطح آگاهي طبقاتي در ميان بخشي 

وازي در ميان آنان بود. بر از كارگران و دهقانان و رسوخ افكار خرده بورژ
همين مبنا بود كه احزاب رفرميست منشويك و اس ار در رآس شوراها قرار 
گرفتند. اما طي چند ماه و در جريان مبارزه رشد آگاهي طبقاتي كارگران 
بجايي رسيد كه در سي و يكم آگوست با الهام گرفتن از كمون پاريس و 

درت بدست شوراها و نفي خود ، با شعار تمام ق 1905سال    تجربه
اكتبر با يك قيام مسلحانه  24حاكميت دوگانه بميدان آمدند و در 

حاكميت نمايندگان كارگران، سربازان و دهقانان را بر جامعه مستولي 
  كردند.

لذا مشاهد مي كنيم كه پيوند ارگانيك و ديالكتيكي مبارزه اقتصادي و 
آني (كه امر حياتي اين طبقه سياسي و فرا رويي از خواسته هاي روزمره و 

است) به خواسته هاي آتي و نهايي و طرح شعارهايي كه در برگيرنده نفي 
سرمايه و استثمار انسان از انسان است از بنيادي ترين معيارهايي است كه 

  مي توان نقش آگاهي طبقاتي را در آن مورد سنجش قرار داد.
شرايطي بايستي بياد داشته  اما از طرف ديگراين موضوع را همواره و در هر

انسان ها مقدمتĤ بايستي زنده بمانند، "قول ماركس،   باشيم كه به
زندگي كنند، و به تجديد توليد وجود انساني خود بپردازند. اين 
بدان معناست كه قبل از هر چيز بايستي نيازهاي اوليه خود را 

 "زينند.برآورده سازند. يعني بخورند، بياشامند، بپوشند و مسكن گ
  (ايدئولوژي آلماني)

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  -س
براي افزايش دستمزد مي تواند به تشكل يابي كارگران و جنبش هاي 

  اجتماعي ديگر كمك كند، يا مبارزه براي حق تشكل؟
  

در ابتدا الزم است روي اين مسئله تاكيد شود كه طرح  خسرو شاهي:
تحقق هرخواسته اي از طرف كارگران بدون شكلي از سازماندهي امكان 
پذير نيست. يعني اين وحدت و همگرايي كارگران در يك مركز كاري يا در 

تحقق خواسته هايشان را ممكن مي سازد. هر   سطح كشور است كه امكان
چه قدرت سازماندهي براي پيشبرد هر امر مطالباتي مستحكم تر باشد، هر 

ار كه كارگران براي دستيابي به خواسته هايشان متحدانه در ميدان مقد
مبارزه آماده باشند، شانس پيروزي آنها بيشتر است. لذا بدون تشكل و 

  وحدت جمعي نمي توان اميدي به متحقق شدن مطالبه اي را داشت.
اما ممكن است طي يك مبارزه مثآل جلوگيري از تعطيل كارخانه و يا 

هاي معوقه و.... كارگران يك واحد دست از كار بكشند و با پرداخت دستمزد
برگزاري مجمع عمومي خواستار تحقق اين مطالبه مشخص شوند. كه در 
صورت موفقيت هم پس از بازگشت بكار، اين كارگران بازهم متفرقند و 
فاقد هر گونه سازمان يابي. در بعضي از چنين مبارزاتي است كه پس از 

اين نتيجه مي رسند كه براي دستيابي كامل به كليه مدتي كارگران به 
خواسته هايشان بهتر است جهت سازماندهي جمعي اقداماتي را در دستور 

اقدام كارگران هفت تپه طي   كاري خويش قرار دهند. نمونه بارز آن
مبارزات چندين ماهه بود كه در حين مبارزه برپايي تشكل مورد نظر خود 

گين به پيش بردند و آن را در سطح جامعه اعالم را گر چه با هزينه سن
  كردند.

  

  

  
  

گرچه ممكن است چنين اقداماتي در سطح يك واحد و مركز كاري با 
موفقيت به پيش برده شود. و حتا دستمزد كارگران آن واحد خاص 
نيزافزايش يابد اما پيشبرد چنين اقداماتي از جمله افزايش دستمزد 

تياج مبرمي به وجود تشكالت نيرومند كارگري كارگران در سطح كشور، اح
در سطح ملي دارد. پيشبرد امر افزايش دستمزد كارگران در صورت وجود 
تشكل پر قدرت و سراسري كارگران كه ممكن است منجر به اعتصابات 
عمومي شود، احتياج به وجود منابع مالي است كه كارگران بتواند در زمان 

د از آن استفاده كنند. كه اين مستلزم اعتصاب براي رفع مايحتاج خو
داشتن يك تشكل سراسري با صندوق مالي قوي است كه حق عضويت 

  كارگران در آن صندوق جمع آوري شده باشد.
بنا برآنچه گفته شد، تحقق مطالبات در تك واحد ها نيز احتياج به يك 
همگرايي جمعي دارد كه مي تواند از كانال اعتصاب و مجمع عمومي به 
پيش برده شود، اما در سطح عمومي و براي تحقق خواسته هاي كلي طبقه 
كارگر از جمله افزايش دستمزد وجود يك تشكل فراگير كارگري كه در 
برگيرنده تشكالت مراكز كاري است از ملزومات اساسي هر اقدام كارگري 
است. در غير اينصورت و بدون پشتوانه قوي كارگري، يعني كارگران 

سطح ملي، مي توان شعار افزايش دستمزد و يا هر مطالبه  متشكل در
كارگري را در سطح جامعه مطرح كرد. كه بنظر من در حد همان شعار 
باقي خواهد و امكان تحقق آن صفر خواهد بود. نمونه هايي از چنين 

  شعارهايي در گذشته ديده ايم كه فقط روي كاغذ ماندند.
قتصادي كوچك بخش اعظم در كشوري كه كاركنان واحدهاي ا -س

نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالبĤ از شمول قانون كار خارج هستند، 
مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل، از چه 

  راه هايي بايد پيش برود؟
  

در مورد كارگاه هاي كوچك و يا هر مركز كاري ديگر  خسرو شاهي:
مي كنيم، اين بدان معنا  دن كارگران اشاره وقتي به موقت و پيماني بو

است كه اينها از شمول قانون كار بيرون هستند و بنابراين با توجه به 
قوانين موجود رژيم اسالمي، از حقوق قيد شده در قانون كار از جمله حق 
تشكل و غيرو محروم هستند. اما بايستي توجه داشته باشيم كه بر مبناي 

كارگران در سطح بين الملل و قوانين بين المللي تثبيت و پذيرش حقوق 
كارگري، هيچ رژيمي نمي تواند كارگران را از داشتن تشكل مورد نظر 
خودشان محروم كند. داشتن حق تشكل يكي از بنيادي ترين و ابتدايي 
ترين حقوقي است كه از نظر جامعه بين الملل برسميت شناخته شده و 

  صحه گذاشته است.رژيم جمهور اسالمي نيز برآن 
از طرف ديگر اين يكي از تجربيات با ارزش و شناخته شده كارگران در 
سطح جهان است كه بدون مبارزه هيچ حقي از طرف كارفرمايان براي آنها 
در نظر گرفته نخواهد شد. لذا حق اعتصاب را با اعتصاب، حق تجمع را با 
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امعه مي توان بدست تجمع و حق تشكل را با مبارزه و اعالم آن در سطح ج
آورد و نمي توان به اميد بخشش و لطف كارفرمايان و دولت ها در هيچ 

  زمينه اي نشست و منتظر آعطاء اين حقوق از طرف آنها شد.
اما اينكه گفته ايد كه كارگران كارگاه هاي كوچك از چه راه هايي مي 

د.از توانند خود را متشكل كننند، بنظر من راه هاي متعددي وجود دار
جمله كارگران كارگاه هاي كوچك مستقردر شهرهاي بزرگ كه تعداد 
چنين كارگاه هاي زياد است، مي توانند در بخش هاي متمركز در وحله 
اول متشكل شوند و سپس با پيوستن بيكديگر تشكل شهري خود را بوجود 

هاي آورند. مثآل در تهران يا اصفهان و اراك و... كارگران مي توانند اتحاديه 
منطقه اي خود در شمال و جنوب و شرق و غرب شهر را سامان دهند. 

انجام دادند و با موفقيت هم  57كاري كه به اسم شورا در مقطع انقالب 
توآم بود، ( شوراي كارگران شرق، غرب، جنوب و شمال تهران) و پس از 
 اين مرحله اتحاديه شوراها و يا تحت هر نام ديگري كه مايلند را بوجود

كنگره اي متشكل از نمايندگان   آورند. كه با برنامه اي مشخص با برگزاري
منتخب آنها در شهرها، قادرند تشكل سراسري خود را در سطح ملي سامان 

  دهند.
مي دانيم در مقطع فعلي معلمان در سطح كشور تشكل خود را اعالم كرده 

هم منبعث از اند. كه در برگيرنده تشكالت معلمان در هر شهر است كه آن
تشكالت ناحيه ايي معلمان در ناحييه هاي مختلف هر شهر مي باشد كه 
در برگيرنده معلمان هر دبستان و دبيرستان و مركز آموزشي است. اين 
الگو مي تواند مورد استفاده فعالين كارگري در كارگاه هاي كوچك نيز قرار 

  گيرد.
ستقل كارگري مي آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكالت م -س

  تواند معنايي داشته باشد؟
فكر كنم در سئوال باالتر به اين پرسش پاسخ داده ام. اما  خسرو شاهي:

جهت تاكيد الزم است بگويم كه گرچه ممكن است در يك واحد بر اثر 
فشار و اقدامات كارگران، كارفرما مجبور به افزايش دستمزد كارگران همان 

ي امكان تحقق افزايش مزد كارگران و يا هر واحد شود، اما در سطح مل
مطالبه عمومي ديگر كارگران بدون وجود تشكالت مقتدر كارگري و در 

  ميدان مبارزه آماده بودن كارگران غير ممكن است.
نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در رابطه  -س

( يا كارمزدي) مطرح اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري 
  است، چيست؟

  
همانطور كه گفته ايد تعداد انگشست شماري هستند كه  خسرو شاهي:

چنين بحث هايي را مطرح مي كنند. در ابتدا اين دوستان بقول خودشان 
در مقابل كميته پيگيري براي ايجاد تشكالت كارگري، كميته هماهنگي 

پس از مدتي براي آن براي ايجاد تشكل كارگري را مطرح كردند. كه 
اساسنامه و غيرو را در نظر گرفتند و اتحاديه ضد سرمايه داري متشكل از 
تمامي كارگران، اعم از راديكال و رفرمسيت و مذهبي و غيرو را برشته 

  تحرير درآوردند. كه بعدها به شوراهاي ضد سرمايه داري تغيير نام يافت.
، اما وقتي به جنبه عملي اين دوستان در ظاهرحرف هاي قشنگي مي زنند

مي رسند با مشكل اساسي روبرو ميشوند. اينها مععقدند كه كارگران در 
  همين شرايط امروزي بايستي به اين تشكل ضد سرمايه داري آنها بپيوندند 

اي را براي لغو كارمزدي در دستو كار امروز خود با وجود همين  و مبارزه
  رژيم به پيش ببرند. 

توجه كنيم چيزي جز رسيدن به يك جامعه   غو كارمزديل  اگربه مفهوم 
سوسياليستي نيست. يعني اين دوستان معتقدند كه در همين رژيم و با 
پيوستن كارگران به آنها مي توانند جامعه را به سوسياليسم رهنمود كنند. 
اين يعني همان راه رشد غير سرمايه داري كه حزب توده در اوائل انقالب 

عتقد بود كه امام خميني جامعه را به سوسياليزم سوق مي مطرح كرد و م
دهد. و قطعĤ مي دانيد كه چه انرژي از كل چپ گرفت. چه در تĤييد و چه 

  در نفي اين تئوري خيال بافانه.
حال اين عزيزان نيز پس از گذشت چندين سال به دنبال همان تئوري براه 

در اساس نفي انقالب افتاده اند كه همانند حزب توده با چنين نگرشي 
طبقاتي را در بر داشته و رفرم در جامعه سرمايه داري را تبليغ و تئوريزه 
مي كنند. حتا بعضي از اينها بجايي رسيده اند كه به فعالين كارگري نهيب 

بجاي  "بيدادگا ه ها"مي زنند كه در نوشته هاي اعتراضي شان از كلمه 
  دادگاه هاي رژيم استفاده نكنند. 

دوستان هر حركت و عمل و اقدام كارگران در هر زمينه اي را نفي مي اين 
كنند، همه را عامل سرمايه قلمداد مي كنند. و راه تجات كارگران را 
پيوستن به اين تشكل لغو كارمزدي دانسته و به كارگران دستور مي دهند 
كه كارخانجات را تسخير كنيد و از دولت بخواهيد كه مواد اوليه را در 

  ختيار شما قرار دهند!!!!ا
اما در دنياي واقعي با توجه به نفي تمامي اقدامات كارگران از طرف اين 
جمع و حتا نفي جمع شدن كارگران در حزب سياسي خود، عملكردشان 
پاسيفيسم و بي عملي مطلق آنها را به نمايش مي گذارد.براي نشان دادن 

بي  "نوشته ماركس در واقعيت وجودي اين جمع، نظرتان را به بخشي از
جلب مي كنم. كه بيانگر واقعيت وجودي اين دوستان  "تفاوتي سياسي

  است.
  ماركس با كنايه مي گويد:

  
طبقه كارگر مجاز نيست كه خود را بعنوان يك حزب سياسي متشكل  " 

سازد. و... زيرا مبارزه بر عليه دولت بمعني برسميت شناختن دولت است و 
تضاد مي باشد! كارگران حق ندارند دست به  اين با اصول ابدي در

هيچگونه اعتصابي بزنند زيرا بخاطر نائل آمدن به افزايش مزد و يا 
جلوگيري از تقليل آن، نيرو ها را بهدر دادن بمعني قبول سيستم كارمزدي 
است و اين در تضاد با اصول ابدي رهايي طبقه كارگر است. اگر كارگران در 

عليه دولت سرمايه داري فقط به اين علت با يكديگر مبارزه سياسيشان بر 
متحد شوند، كه امتيازي كسب كنند، آنوقت سازش هايي خواهند كرد و 
اين با اصول ابدي در تضاد مي باشد....اگر مبارزه سياسي طبقه كارگر 
اشكال قهرآميز بخود بگيرد و اگر كارگران ديكتاتوري انقالبي خود را 

ايه داري سازند، در اين صورت مرتكب جنايت جانشين ديكتاتوري سرم
  وحشت انگيز لطمه دار ساختن اصول ابدي شده اند.

بعبارت ديگر، كارگران بايد دست روي دست بگذارند و وقتشان را براي 
جنبش سياسي و اقتصادي بهدر ندهند. تمام اين جنبش ها نمي توانند 

ا بايد بعنوان انسان شامل چيزي جز نتايج بالواسطه براي آنها باشد. آنه
هاي مذهبي حقيقي براي نيازمندي هاي روزمره ارزشي قائل نباشند. بايد 
با كمال اعتقاد اعالم نمايند كه اگر طبقه شان به چهار ميخ كشيده شود و 
نژادشان نابود گردد، بازهم نبايد باصول ابدي خللي وارد بيايد! همانطور كه 

باشند و از تعلقات مالي دنيوي  مسيحيان بايد معتقد به موعظه كشيش
پرهيز كنند و فقط توجه به آن داشته باشند كه به بهشت نائل آيند {حال 
شما بجاي بهشت بخوانيد استحاله اجتماعي}، كه در يك بامداد زيبا، در 
يك گوشه از دنيا بوقوع خواهد پيوست. چيزي كه هيچ كس نمي داند 

ت. كه البته هر دوي اينها بيك چگونه و بوسيله چه كسي تحقق خواهد ياف
  اندازه گمراه كننده مي باشد.

بنابراين طبقه كارگر بايد با رفتاري شبيه به يك گله گوسفند فربه، در 
انتظار اين به اصطالح استحاله اجتماعي بنشيند و دولت را بحال خود 
بگذارد.... كارگران بايد در زندگي عملي روزمره شان، مطيع ترين نوكر 

باشند ولي در باطن با تمام نيرويشان بموجوديت آن معترض باشند. دولت 
با خريدن و خواندن نوشته هايي كه مربوط به از ميان بردن دولت ميباشد، 
انزجار تئوريك خود را نسبت به آن اعالم دارند. البته آنها بايد متوجه 

ابودي كه شامل ن –باشند كه بجز ايراد نطق و خطابه در باره جامعه آينده 
اين نظام منفور مي باشد، بايد از هر نوع مقاومتي در مقابل نظام سرمايه 

  "داري خوداري كنند!
  

بنظرم همانطور كه در باال گفتم اين گفته هاي ماركس نمودار واقعي 
  ماهيت وجودي اين دوستان مي باشد.

چپ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران را در   رابطه فعاالن -س
  اضر چگونه ارزيابي مي كنيد ؟حال ح

   
   به نظر من با توجه به مبارزات كارگران ايران طي سه خسرو شاهي:

و انعكاس اين مبارزات در سر تيتر و اخبار رسانه   چهار سال گذشته
گروهي در سطح جهان، بخشي از فعالين چپ توجه خود را معطوف به 
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ا در دستور كار خود جنبش كارگري كرده و در اين زمينه فعاليت هايي ر
قرار دادند. اما اين رابطه هنوز به نقطه اميدوار كننده و قابل قبولي نرسيده 
است. متاسفانه هنوز هستند نيروهاي سياسي كه به كارگران بعنوان تسمه 

نگاه مي كنند. هنوز سكتاريسم از   نقاله و ابزار رسيدن به قدرت سياسي
برخي از اين نهادها منافع فرقه اي  پيكر چپ رخت برنبسته است. هنوز نزد

بر منافع طبقه كارگر ارجحيت دارد. هنوز بخشي از اين چپ با طرح 
شعارهاي غيرواقعي و آنارشيستي و با نفي هرگونه اقدام كارگران مبارزه 

كاذب و غيرواقعي در   كارگران را به تمسخر مي گيرد. هنوز رقابت هاي
با پيشبرد اهداف كارگران وجود دارد.  ميان بخشي از فعالين چپ در ارتباط

هنوز افرادي پيدا مي شوند كه با طرح اختالفات غيرواقعي در ميان فعالين 
كارگري در صدد جذب نيرو به فرقه چند نفري خود هستند. هنوز بخشي 
از اين فعالين حاضر نيستند بپذيرند كه فعالين كارگري از نظر درك منافع 

كه مي توانند سازمانده تشكالت خود در جامعه خود به مقطعي رسيده اند 
باشند. هنوز هستند نيروهايي كه بجاي كارگران برايشان تشكل بوجود مي 

  آورند و به آنها فرمان پيوستن به چنين تشكالتي را مي دهند.
تا چنين ديدگاه ها و عملكردها از جامعه چپ رخت برنبندد، تا چپ نپذيرد 

براي پيشيبرد اهداف طبقه كارگر است، نه  كه يك نيروي كمكي و حمايتي
رهبر و فرمانده و نسخه پيچ، اين رابطه به ريل اصلي خود بازنخواهد گشت. 
الزمه رسيدن به چنين نقطه اي ارجحيت دانستن منافع طبقه كارگر بر 
منافع گروهي و تالش براي به قدرت رساندن طبقه كارگر بر سرنوشت 

  خويش است و بس.
ش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه ارزيابي رابطه جنب -س

  مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟
  

به نظر من طي دو سه سال گذشته تالش هايي براي  خسرو شاهي:
همگامي جنبش مختلف اجتماعي در ايران بعمل آمده است. فعالين 

اقداماتي  ان و.. در اين رابطه جنبش كارگري ، زنان، دانشجويان، نويسندگ
را انجام داده و اطالعيه هاي مشتركي نيز صادر كرده اند. كه در حد خود 

  قابل ستايش و گامي به پيش است.
فعالين جنبش هاي اجتماعي الزم است بر اين مسئله توجه صد چندان 
كنند كه هيچ جنبش مترقي در جامعه بدون همكاري و همگامي ساير 

همكاري   ود در جامعه قادر نيست به اهداف خود دست يابد.نيروهاي موج
و همگامي فعالين اين جنبش ها و داشتن يك برنامه مشترك با چشم 
اندازي دراز مدت قادر خواهد شد اين جنبش ها را هر چه بيشتر به 

  يكديگر نزديك تر كند.
مطلعيم كه رژيم اسالمي تاكنون با سركوب زياد از تشكل يابي جنبش 

ي اجتماعي در ايران جلوگيري كرده است. نويسندگان، زنان، كارگران ها
و... از بي تشكلي در عذابند. تدوين يك برنامه مشترك در جهت تشكل 
يابي و همكاري و همگامي فعالين جنبش هاي اجتماعي براي تحقق آن از 
اهم مسائلي است كه مي تواند در دستور كارهمين امروز فعالين جنبش 

  لف اجتماعي قرار گيرد.هاي مخت
استقالل جنبش و تشكل هاي كارگري "درك شما از از مقوله  -س

از دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه داري چيست؟ و بنظر شما   "ايران
جنبش كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي تواند 

  روي حمايت هاي بين المللي حساب كند؟
   

نگاهي به تاريخ خونين جنبش كارگري از ابتداي شكل با  خسرو شاهي:
گيري اين طبقه تاكنون در مي بابيم كه طبقه كارگر با همه جانفشاني ها و 
مبارزات بي اماني كه با سرمايه داشته پس از فراز و نشيب هايي هم اكنون 
در موقعيتي قرار دارد كه زنجيرهاي سرمايه توسط احزاب سوسيال 

لست سابق بر دست پاي او فشرده شده است و تمامي دموكرات و سوسيا
تالش اين احزاب وابسته به سرمايه و رهبران آن در اين است كه اين طبقه 
را در چهارچوب همين نظام سركوب گر و استثماركننده نگه دارند. با 
استفاده از تمامي امكانات موجود سرمايه داران در سطح جهان نظم موجود 

ند و جلوي هر گونه حركت راديكال و خودجوش سرمايه را حفظ كن
  كارگران در سطح جهان را سد نمايند.

  

  

  
  
  

حتا در مقاطعي كه طبقه  با نگاهي به اين تاريخ خونبار متوجه مي شويم 
كارگر خيزشي جهت كسب قدرت سياسي برداشته و در صدد اعمال 

ين حاكميت خود بر جامعه بوده، احزاب چپ و راست با ترفندهايي ا
جنبش را مهار كرده و خود بر اريكه قدرت سوار شده كه نتيجه آن 
وضعيت موجود طبقه كارگر در سطح جهان است. كه در موقعيت تدافعي 
براي حفظ دستاوردهاي گذشته خويش است. ضعف مفرط فعالين 
سوسياليست براي خودآگاهي كارگران در سطح جهان، عقب نشيني بخش 

ه دامن سرمايه روي آوردن نتيجه اي است كه در وسيعي از اين فعالين و ب
  مقابل چشمان ما قرار دارد.

از اين رو بنظر من با توجه به تجربيات گذشته الزم است فعالين كارگري 
سازماندهي فعاليت هاي اقتصادي و سياسي خود را بطور مستقل و با همت 

رگري ندهند خود به پيش ببرند. اجازه دخالت به هيچ نيرويي را در امور كا
و در همه زمينه هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي سازمان هاي مستقل 
خود را برپا دارند و تمامي تصميمات را بعهده نمايندگان منخب خود 
واگذارند و هر آنگاه كه احساس كردند كه اين نمايندگان در جهت منافع 

اي آنها بگمارند. آنان گامي برنمي دارند، آنها را تعويض و افراد ديگري را بج
دوران تسلط نيروهاي سياسي بر جنبش كارگري بپايان رسيده و الزم است 
اين نيروها كمك كننده و مشوق خود سازماندهي كارگران و گرفتن 
سرنوشت كارگران بدست خودشان باشند. استقالل طبقه كارگر در موقعيت 

ارفرمايان و دولت ها، ك  فعلي از تمامي ارگان هاي غير كارگري از جمله
احزاب چپ و راست و ميانه از مهم ترين مسائلي است كه الزم است مورد 
توجه فعالين جنبش كارگري قرار گيرد. رهايي طبقه كارگر از قيد و بند 
استثمار تنها بدست كارگران و با همت آنان امكان پذير است. هر نگرشي 

بردن اين طبقه است ديگر در اين زمينه اگر فريب كارانه نباشد به بيراهه 
كه سرنوشت مختوم آن امروز در مقابل چشمان ما قرار دارد. اين به مفهوم 
ستنيز با نيروهاي سياسي معتقد به هژموني طبقه كارگر بر جامعه نيست. 
همكاري مستقالنه با اين متحدين واقعي طبقه كارگري از اهم مسائلي 

    است كه الزم است به آن توجه كامل شود.
مورد حمايت هاي بين المللي، همانطور كه مطلعيد حدود بيست  اما در

سال است كه فعالين كارگري تبعيدي براي كسب حمايت هاي بين المللي 
از خواسته ها و مبارزات كارگران ايران تالش مي كنند. تالش بي وقفه و 

 "انجمن كارگران پناهده و مهاجر ايراني"چندين ساله فعالين كارگري در 
سنگ بناي شروع اين حركت  "زنده باد تشكالت مستقل كارگري"ار با شع 

در سطح خارج از كشور بود. كه قادر شدند ضمن شناساندن جنيش 
كارگري ايران به طبقه كارگر جهاني حمايت هاي بخش وسيعي از كارگران 
را از خواسته ها و مبارزات كارگران ايران بدست آورند. گرچه در ابتدا اين 

بي مهري بعضي از نهادهاي سياسي قرار گرفت و اين حركت  حركت مورد
قلمداد كردند، اما با توجه  "عقب مانده و جهان سومي"و شعار را يك اقدام 

اقدام تاريخي بعضي از نيروهاي سياسي نيز با ايجاد  به موفقيت هاي اين 
نهادهاي كارگري به اين عرصه مبارزه در خارج از كشور پيوستند و به 

  مايت هاي بين المللي از جنبش كارگري ايران همت گماشتند.كسب ح
 

*  
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 هاي  يوسف آبخون پاسخ
  

با سالم به خوانندگان گرامي نشريه آرش و با سپاس از شما كه اين شماره 
نشريه آرش را به مسائل جنبش كارگري اختصاص داده ايد. با ابراز تاسف 

د را طرفدار طبقه كارگر مي از اين كه  نشريات ايراني، چه آن ها كه خو
دانند و چه آن ها كه نمي دانند، كم تر به اين مسائل مي پردازنند. در 
حالي كه هر تحولي در كشور ما، به تحوالت در اين طبقه، يعني 

  پرشمارترين مردم ما بستگي دارد.

   
  ي كارگران ايران در چه مرحله»آگاهيِ طبقاتي«به نظر شما سطح   آرش:
  ايست؟

  
به نظرمن براي پاسخ به اين سئوال ابتدا بايد روشن كنيم   سف آبخون:يو

چه هست تا بتوانيم به اين سئوال پاسخ  "آگاهي طبقاتي "كه منظور از 
بدهيم كه كارگران ايران در چه مرحله اي ازآن قرار دارند. چرا كه در اين 
مورد برداشت واحدي وجود ندارد و حتي مي توان گفت در چپ ما 

اشت نادرستي از آن وجود دارد. به اين ترتيب كه آگاهي طبقاتي برد
كارگران با آگاهي سوسياليستي ويا انقالبي ( آن هم با برد اشت هاي 
گوناگوني كه از اين سوسياليسم و يا انقالب كارگري در ذهن آن ها وجود 

همراه با اين درك نادرست تر از گفته هاي دارد) يكي گرفته مي شود.  
كه اين آگاهي درميان آن ها به عنوان انقالبيون (حرفه اي ) وجود  لنين 

نتيجه عملي  دارد كه بايد آن را از( بيرون) به ( درون) طبقه كارگر ببرند.
اين درك اين است كه خود طبقه و آگاهي اش( وبه قول ماركس آن طور 
ر كه هست ونه آن طور كه ما مي خواهيم) كه معموال تا شرائط انقالبي د

جامعه، انقالبي ويا سوسياليستي نيست، نه تنها در معادالت  آن ها حذف  
مي شود بلكه حتي  مبارزه و آگاهي اين طبقه مثال تا زماني كه در 
چارچوب نظام سرمايه داري صورت مي گيرد، تحقير و گاهي حتي 
انحراف(معلوم نيست از چه هدفي!)  تلقي مي شود.  بنا براين در اين 

آگاهي خود طبقه كارگر درهر مرحله اي و حتي سوسياليستي كه برداشت، 
هم باشد، آگاهي طبقاتي محسوب نمي شود. مگر آن كه آگاهي طبقه با 

  آگاهي هاي  آن  ها يكسان گرفته شود.
اين گسست دردرك آگاهي خود طبقه و آگاهي سوسياليستي كه گويا (  

كرد) بي ارتباط از طبقه با برداشت نادرست از گفته هاي لنين در چه بايد 
شكل گرفته ويا به وجود مي آيد، نتايج منفي زيان باري براي جنبش 
كارگري داشته است. درحالي كه منظور لنين اين بود كه سوسياليسم 
ماركسي ويا كارگري حاصل روند فكري خاصي بوده كه تئوريسين آن 

ي ارتباط به يعني ماركس كارگر نبوده است. نه آن كه او تئوري خود را ب
واقعيت  مبارزه و آگاهي اين طبقه شكل داده است. در حالي كه برعكس

،  كه ماركس به اين دليل سوسياليسم خود را كارگري ناميد كه اين است

دربرابر ساير مكاتب سوسياليستي و كمونيستي آن زمان، اولين 
ويا سوسياليسمي بود كه در پيوند با نتايج مباررزه ( روزمره، اقتصادي 

اتحاديه اي ) وآگاهي اين طبقه و با تكيه و تاكيد بر آن به وجود آمد . با 
اين حال مي توان گفت كه گسست جنبش چپ ازجنبش كارگري( ويا  
اتحاديه اي)، كه سابقه اي طوالني داشته و تنها به چپ ما محدود نيست و 

  دارد. از گفته هاي او به ويژه پس از لنين، ريشه در همين درك نادرست
شايد تاكيد برا اين نكته دراين جا الزم باشد گه  منظوراز آگاهي طبقاتي 
هم، آگاهي فرد كارگر نيست. كارگر از نظر فردي تفاوتي با ديگر مردم 
جامعه و يا طبقات تحت ستم ماقبل خود ندارد و ممكن است كارگران 

د. اين مانند سايرگروههاي مردم افكاري ارتجاعي ويا مترقي داشته باشن
تاكيد، به آگاهي هاي رنگارنگ سوسياليستي و يا كمونيستي قبل ويا بعد از 
ماركس هم مربوط است. چنان چه اكثر نمايندگان افكار سوسياليستي و 
كمونيستي قبل از ماركس، كارگر بودند. ولي كارگر بودن آن ها مانع از آن 

سم آن ها را نشد كه  ماركس در فصل سوم مانيفست، سوسياليسم و كموني
ارتجاعي ننامد. مثال وايتلينگ كه به پدر كمونيسم آلمان معروف است، 
خياط بود و پردون  فرانسوي كه به پدر آنارشيسم معروف است چاپچي بود 
ويا ارنست هارني كه به پدر سوسياليسم كارگري انگليس معروف است وبه 

د. ولي ماركس قول دريپر قبل از ماركس به سوسياليسم كارگري رسيده بو
همين طور  گاهسوسياليسم و كمونيسم آن ها را به اين دليل تخيلي و

ارتجاعي مي دانست كه به حركت و آكاهي خود طبقه كارگرمتكي نبودند و 
مبارزات روزمره اقتصادي و اتحاديه اي كارگران را سازشكارانه و ارتجاعي 

اين مبارزات را  مي دانستند و آن را تحقير مي كردند. درحالي كه ماركس
در جوهرخود انقالبي و مكتب مبارزه براي كمونيسم مي دانست. اين مساله 
به آگاهي طبقاتي حاصل از اين مبارزه طبقه كارگر هم كه به قول ماركس 
به واسطه مجموعه شرائط  زندگي و اجتماعي اش انقالبي است نيز برمي 

  گردد.
براي دست مزد را در جوهر ماركس مبارزه روزمره كارگران  اين كه چرا 

خود انقالبي مي داند و يا اين طبقه را به واسطه مجموعه شرائط 
به دركي مربوط است كه ماركس از  كاروزندگي اش انقالبي مي داند،

مفهوم عيني پرولتاريا در فصل اول مانيفست به دست مي دهد و 
سوسيليسم كارگري خود را نيز بر اساس اين درك بنا كرده است. 

  محورهاي اين مفهوم به شرح زير است؛
همان طور كه ماركس در اولين جمله از دفتر هاي دست نوشته   -يك

هاي فلسفي و اقتصادي خود در پاريس پس از آشنائي با اتحاديه ها  و 
) نوشت، كارگران براي زنده ماندن 1843انجمن هاي كارگري در سال 

قات ديگر، برده ويا رعيت، خود ناگزير به مبارزه هستند در حالي كه طب
  نبودند. 

اين مبارزه براي زنده ماندن با مبارزه هر روزه بر سر دست مزد صورت  -دو
مي گيرد. چرا كه كارگران براي زنده ماندن خود چيزي جز فروش نيروي 
كارشان در اختيار ندارند.  دست مزدي كه سرمايه داران ويا صاحبان 

طور كه هر روزه مي بينيم وهمان طور كه وسائل توليد براي زندگي، همان 
ماركس در سرمايه در تالش براي اثبات آن بود، اعتراف مي كنند كه قادر 
به پرداخت آن نيستند و كارگران بايد بروند آن را از دولت، آن هم در 

جامعه اي كه آن ها را به امان خدا رها كرده است، مطالبه كنند. درحالي  
م گر ما قبل سرمايه داري با همه قدر قدرتي خود كه حاكمان و طبقات ست

قادر نبودند برده و رعيت خود را كه به هر حال جزو مايملك خود محسوب 
مي كردند به امان خدا رها كنند. چراكه فكر مي كردند كه با اين كار 
دارائي  وقدرت خود را از دست خواهند داد. اين شرائط، كارگران را ناگزير 

  ه نظام سرمابه داري و دولت مدافع آن مي كشاند.  به مبارزه علي
مبارزه مشترك كارگران براي زنده ماندن بر سر دست مزد كه در   -سه 

همان گام اول  ، آن ها را ازمضمون واحدي داردسراسر جهان سرمايه داري 
ناگزير مي كند كه فكري به حال تفاوت ها ي موجود در ميان خود، كه از 

نژادي، مذهبي و همين طور صنفي آن ها را از هم جدا  نظر قومي، ملي، 
ومبارزه شان را تضيف مي كند، بكنند تا بتوانند نيروي بيش تري را براي 

  مبارزه خود براي دست مزد ويا مبارزه براي زنده ماندنشان  بسيج كنند.
موقعيت كارگران در توليد اجتماعي كه امكان سازمان دهي  - چهار

ست خودشان و هم چنين دست يابي به آگاهي و وحدت نيروهاي شان به د

http://dialogt.de/



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢١٧  103 ي آرش شماره

طبقاتي را براي آن ها فراهم مي كند. در حالي كه طبقات تحت ستم و 
استثمار ما قبل او از چنين امكاني برخوردار نبودند. اهميت اين موقعيت در 
اين است كه نه تنها كارگران هم مثل تمام طبقات تحت ستم و استثمار 

د كه آن ها منبع اصلي توليد ثروت هاي اجتماعي اند تاريخ در مي يابن
بلكه به اين دليل كه اين توليد اجتماعي با تقسيم كار پيچيده وجمعي و 
پيش رفته اي كه توسط سرمايه داران براي توليد سود بيش تر سازماندهي 
مي شود، انجام مي گيرد. اين سازماندهي توليد جمعي كه به قول ماركس 

بيشتر صورت ميگيرد و سرمايه داران وصاحبان توليد  حاال براي سود
ناگزيرند كه براي از ميدان بدر كردن  يك ديگر هر روزه اين سازماندهي را 
به شيوه اي انقالبي، پيچيده تر و پيش ر فته تر كنند، كارگران را به 

سازمان و سازماندهي مي رساند. به همين  ،كار جمعيتقسيم  اهميت 
ه اولين طبقه تحت ستم تاريخ تبديل مي شوند كه مي دليل كارگران ب

توانند به آگاهي طبقاتي، وحدت و تشكل دست يابند وبه اين ترتيب شرائط 
طبقات ديگر تحت  كه رهايي خود را به دست خود فراهم كنند. در حالي

ستم تاريخ،  توان دست يافتن به وحدت، تشكل و آگاهي طبقاتي وهم 
  شتند. چنين رهايي خود را ندا

 بهبود وسرمايه داري دراين است كه  نظام توليد كاالييويژگي  -پنج 
موقعيت هرچه بيش تر در آن باعث تخريب توليد چه بيش ترتكامل هر

 در واقع در اين نظام  توليدي،مي شود. كارگران ويا بردگان كارمزدي 
ك كارگران هر چه بيش تر و سريع تر و بهتر كاركنند خود را به عنوان ي

ارزان تر كرده و موجبات فقر بيشتر خود را ، مانند هر كاالي ديگري كاال
به عبارت ديگر بقاي سرمايه دار به تخريب هرچه بيش نند. زفراهم مي سا

تكامل بهبود ودرحالي كه تر موقعيت بردگان كارمزدي خود وابسته است. 
ات توليد در نظام هاي ماقبل سرمايه داري موجب ارتقائ موقعيت طبق

تحت استثمار مي شد. همان طور كه ماركس در مانيفست اشاره كرده در 
نظام هاي قبلي برده به رعيت و رعيت به شهرنشين پيشه ور و پيشه 

  شهر نشين به بورژوا تبديل شدند.  رو
باال كه در واقع فشرده اي از فصل اول مانيفست  است هاي بر اساس  محور

به توضيح  وند تكامل نظام سرمايه داريماركس تالش ميكند تا با تشريح ر
يا طبقه اي بپردازد كه درمبارزه ناگزيرروزمره خود  مفهوم عيني پرولتاريا و

براي زنده ماندن، ويا مبارزه براي دست مزد كه آن را در جوهر خود 
دست يافته  و آگاهي طبقاتي نوحدت، سازما انقالبي مي داند، مي تواند به

ستمي در تاريخ تبديل شود كه قادر است خود را به و به اولين طبقه تحت 
دست خود رها كند. به همين دليل است كه ماركس نتيجه مي گيرد كه 
اين طبقه به واسطه مجموعه شرائط اجتماعي و اقتصادي اش انقالبي است 

.  
براين اساس است كه او در فصل دوم و سوم مانيفست به رابطه ديگران با  

نيرو مي پردازد. در فصل دوم كه به رابطه كمونيست ها اين مفهوم ويا اين 
( ونه همه آن ها كه خود را كمونيست  ويا سوسياليست مي نامند)  و 

اصال كمونيست چه  "پرولتاريا پرداخته، با اين سئوال شروع مي كند كه 
وبالفاصله پاسخ مي دهد كه آن ها سازمان جدا  "رابطه اي با پرولتاريا دارند

سازمان هاي كارگري نيستند وتنها تفاوت شان با آن ها در اين از ساير 
 ( ونه در مبارزه اي جدا از مبارزه روزمره كارگران) است كه در اين مبارزه

از منافع آتي كارگران دفاع مي كنند. در فصل سوم مانيفست كه به قول 
 سوسياليسم و كمونيسم هايرابطه به  ،دريپر كم تر مورد توجه قرارگرفته

مي پردازد وهمه پنج گروه ياد شده در آن را، با اشاره در  با اين نيرو ديگر
هر بند، به اين دليل ارتجاعي  مي نامد كه در برابر حركت پرولتاريا با 

با اين كه هر يك از آن  ،مفهومي كه درفصل اول توضيح داده، قرار دارند
  ."پيراهن پاره پرولتاريا را پرچم خود قرار داده اند "ها

بنا براين، آن  طوركه ماركس تاكيد مي كند، آگاهي طبقاتي كارگران 
عبارت است از آگاهي آن ها از موقعيت طبقاتي و مبارزه شان كه با آن، اگر 
از نتايج مبارزه اش به عقب كشانده نشود، به سوي سوسياليسم حركت 
ير خواهدكرد. به گفته لنين اين آگاهي مي تواند خود را  درسه محور ز

  نشان  دهد؛
  درك اين كه آن ها طبقه واحدي را تشكيل مي دهند؛ - 1 
  اين كه منافع متفاوتي با منافع طبقات ديگر دارند؛   - 2 

اين كه، همان طور كه طبقات ديگر تالش مي كنند كه با نفوذ در  -3
دولت منافع خود را به پيش ببرند، آن ها هم بايد تالش كنند كه با نفوذ 

  افع خود را به پيش ببرند.در دولت من
اين است كه كارگران از نظر آگاهي، بنا به تفاوت هاي موجود  –مساله دوم 

در ميان شان، كل واحدي را تشكيل نمي دهند كه در لحظه اي موعود، آن 
طبقه اي در "طور كه در تصور بسياري از چپ ها وجود دارد، به اصطالح از 

شوند. ماركس هم با آگاهي به اين  مبدل "طبقه اي براي خود "به  "خود
واقعيت، كه به قول دريپر اين اصطالح را با درك هنوز هگلي در مانيفست 
به كار برده بود،  جز در دو سه مورد در همان دوره ديگر هيچگاه تا آخر 
عمر خود به كار نبرد. با اين حال، اين اصطالح بنا به كاربردش در 

ت چپ باقي گذاشته وتصوري غير واقعي از مانيفست تاثير ديرپائي بر ذهني
طبقه اي براي خود وبا آگا هي يكدست طبقاتي و يا كمونيستي و تحت 
هدايت سازمان واحدي و مثال كمونيستي برجاي گذاشته است. ولي 
واقعيت اين است كه به قول لنين، كارگران بنا به تفاوت هاي موجود در 

كه او ادگي قرار دارند وتصويري ميان شان در سطوح مختلفي از آگاهي وآم
از سطوح گوناگون  است تركيبي از حزب انقالبي طبقه به دست مي دهد

سازمان هاي كارگري وانقالبي ( آن طور كه او در طرح خودش در چه بايد 
گرد و يك گام به پيش و يك گام از تركيب پنج سطح از سازمان هاي 

ي روسيه آن زمان و ساز مان انقالبي حرفه اي با توجه به شرائط استبداد
هاي گوناگون كارگري از اتحاديه ها و محافل كارگري به دست داده ) قابل 
درك خواهد بود.  باضافه اين كه به قول روزا لوكزامبورگ در تحليل انقالب 

روسيه، كارگران  حتي در شرائط انقالبي هم مجموعه اي از خواست  1905
. اين با هم به پيش مي كشند ها اقتصادي، سياسي و انقالبي را

اولين انقالبي بود كه با اعتصاب هاي عمومي توده اي و كارگري انقالب،
شكل مشخص انقالب كارگري را داشت، خالف انقالب هاي اروپائي قبل از 
آن كه با سنت مبارزات كمون هاي شهري  با سنگربندي ها ي خياباني به 

  .ه قدرت رساندندپيش ميرفت وبه قول ماركس بورژوازي را ب
شاخص آگاهي طبقاتي كارگران است كه از نظر ماركس، همان   -ومس 

سازماندهي سازمان هاي  مبارزه برايطور كه در باال اشاره شد، خود را در
واقعي طبقاتي نشان مي دهد. يعني مرحله اي از آگاهي و مبارزه كارگران 

كند، در مي يابند كه آن ها، همان طور كه ماركس در مانيفست اشاره مي 
كه اهميت مبارزه براي اين سازمان ها، كه در ابتدا براي پيش برد مبارزه 
براي دست مزد ها شكل ميگيرند، از مبارزه براي دست مزد ها بيش تر 
است. چرا كه تامين دست مزد ها و خواست هاي شان را بدون اين سازمان 

زي را با اختصاص دادن ها نا ممكن مي بينند و به قول ماركس حتي بورژوا
بخشي از دست مزد هاي ناچيزشان براي سرپا نگاه اين سازمان ها به 
تعجب مي اندازند. اين مرحله خود را در حركاتي از همبستگي كارگري، 
سازمان دهي صندوق ها ي اعتصاب هاي كارگري كه به قول لنين تواتر آن 

است، وهمبستگي ها خود مرحله اي از شكل گيري اتحاديه هاي كارگري 
البته اين بخش هاي مختلف كارگري از مبارزات همديگر نشان مي دهد. 

بايد اشاره كرد كه اين آگاهي، سطح پايه اي و ابتدائي آگاهي طبقاتي 
  كارگران است .

و اما در رابطه با كارگران ايران ، با توجه به آن چه اشاره رفت وبا توجه به  
هاي اخير نمي توان گفت كه كارگران ايران  مبارزات كارگران ايران در سال

در مراحل اوليه آگاهي طبقاتي خود قرار دارند، هرچند كه هنوز قادر به 
سازماندهي تشكل هاي مستقل كارگري خود نشده اند. در واقع محورهايي 
كه در باال اشاره شد محورهايي عام هستند ونمي توان آگاهي طبقاتي 

با اين محور ها ي عام  تعيين كرد. به طور شرائط مشخص را  ركارگران د
مثال كارگران ايران، ال اقل در سطح كارگران با سابقه صنايع بزرگ آگاهي 
طبقاتي و سياسي بااليي را از خود نشان داده اند. آن ها براي دست يابي به 
سازمان هاي خودشان بايد غسل تعميد خونباري را از سركوب و كشتاربي 

نهاد  يم اسالمي راژرسركوب ز سر مي گذراندند. ويا سد رحمانه اسالمي ا
تا مي  در هم مي شكستند هاي كارگري جاسوسي وابسته به آن را

. آن ها توانستند تشكل ها و سازمان هاي مستقل خود را به وجود بياورند
تا  عميق ترين اعتقادات مذهبي خود كنار مي آمدندبايد مي توانستند با 
چنين از سنگيني انقالبي شكست خورده و به ويژه  مي توانستند  و هم

انقالب الهي مدعي برابري رها مي كردند تا بتوانند به روي پاي خود 
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ايستاده و سازمان ها ي مستقل طبقاتي  خود را بنا كنند. ويا آن ها بايد 
مي توانستند به قول لنين آمادگي و آگاهي انقالبيون حرفه اي در مبارزه 

(آن هم مخوف ترين آن ها را) مي داشتند تا بتوانند بقا و  با پليس سياسي
ادامه كاري اين سازمان هاي را تامين كنند. ويا بايد ازآگاهي اخالقي و 
عاطفي باالي برخوردار مي بودند تا خود را از آوار ناسازخواني هاي چپ 
هاي به اصطالح انقالبي مدافع طبقه كارگركه شهداي بي شماري به نام 

از منافع (آتي) آن ها دااده بودند، بيرون كشيده و سازمان ها ي واقعي دفاع 
كارگري خود را برپا كنند. مهم تر آن كه آن ها مي بايد مبارزه اي غير 
معمول در شرائط كامال غير معمولي را با سازماندهي هرروزه تظاهرات در 

بندان برابر نهاد هاي دولتي به جاي اعتصاب هاي معمول كارگري و راه 
وغيره را در كشوري كه در آن اصل پرداخت دست مزدها و اشتغال به زير 
سئوال رفته به پيش مي بردند تا بتوانند به سازماندهي تشكل ها ي 

كه در هر گام زمين زير پايشان با  حالياتحاديه اي خود برسند . آن هم در
واقتصاد و  تخريب پايه هاي مادي مقاومت ومبارزه اشان و با نابودي توليد

بيكاري هاي ميليوني و تحت جراحي بيرحمانه طرح هاي نئوليبرالي 
اين  اسالمي و خصوصي سازي دولت، مداوما خالي  كرده و مي كند.

همان طوركه در دوسه دهه اخير در كشورهاي پيش رفته  سياست ها،
سرمايه داري شاهد بوده ايم، حتي سازمان يافته ترين و آگاه ترين اتحاديه 

اي كارگري را درهم شكسته و اعضاي آن ها به نيم و حتي يك سوم ه
.  به اين ترتيب، معلوم است كه دست يابي به حقوق كاهش داده است

. دشوار است خود كارگراننيروي تكيه تنها با كارگري در چنين شرائطي 
سازمان هاي كارگري حقوق پايه اي كارگري و يا در واقع در همه جا 

انقالب ها ي دمكراتيك عمومي توده اي و كارگري و يا  جنبش هايحاصل 
مثال در انگليس سازمان دهي اولين اتحاديه سراسري كارگري در  ند. بوده ا

پي مبارزه عمومي براي حق راي براي مردم به وجود آمد. طرحي كه 
برد وبه همين دليل از جانب چپ هاي به  پيش ماركس آن را نوشت وبه

. درواقع ناگزيري مبارزه  . زمان به رفرميسم متهم شداصطالح انقالبي آن 
كارگران ما براي زنده ماندن در جهنم نظام اسالمي سرمايه داري در ايران، 

رسانده تا قادر شوند با همه دشواري ها و آگاهي آمادگي وتا آن مرحله از را 
پيچيدگي ها مبارزه در شرائطي چنين نامعمول و بحراني، تشكل هاي 

  واقعي خودرا سازمان بدهد.  طبقاتي
نهادهاي عملي و  در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيش آرش:  

  يابي اين طبقه چيست؟ ملموس شما براي تشكل
 
مي توان گفت كه كارگران ايران الاقل در سطح واحدهاي بزرگ  آبخون: 

 صنعتي و برخي از رشته هاي صنفي متشكل هستند. سازماندهي اعترضات
واعتصاب ها كارگري، كه هرروزه شاهد آن ها هستيم، بدون سطحي از 
سازماندهي ممكن نيست. ولي مساله اين است كه اين سطح از تشكل 
يابي، همان طور كه تجربه كارگران در سال هاي اخير نشان مي دهد، براي 
دست يابي به خواست هاي شان كافي نيست. وواقعيت اين است كه 

رغم مبارزات قهرمانانه اي كه به پيش برده اند از نظر كارگران ما علي 
شرائط زندگي تا سطح شرائط مرگ وزندگي و از لحاظ حقوقي تا سطح 
ابتدايي ترين حقوق كارگري وعقب مانده ترين كشورها به عقب رانده شده 
اند. تا جايي كه ديگرگذران زندگي روزمره زندگي شان با بن بست 

ب نشيني بيش تر برايشان باقي نمانده و از لحاظ روبروشده وجايي براي عق
حقوقي هم، عمال نه تنها قانون كار بلكه حداقل پوشش قانوني نيز معناي 
خود را از دست داده است. بيش از نود در صد كارگران تحت قرار دادهاي 
موقت كار مي كنند، يعني رسما از شمول قانون خارج شده اند و براي باقي 

  ن كار رسما شامل شان مي شود، كاركردي ندارد.آن ها كه قانو
اين شرائط، حاصل بحران عمومي جهان سرمايه داري، سياست نئوليبرالي 
دردهه هاي اخير و مهم تر از آن تخريب اقتصاد و توليد كشور ما تحت 
سياست هاي تارجگرانه و دالل مابانه رژيم اسالمي در سه دهه گذشته 

ايه هاي مادي مقاومت طبقه كارگر ما شده است كه باعث در هم ريختن پ
است . روشن است كه  شرائط بحراني به طور كلي، همان طور كه در سطح 
جهاني شاهد هستيم، شرائط مناسبي براي تشكل يابي كارگران نيست 
  ونتايجي دارد كه بايد در مسائل تشكل يابي كارگران ما در نظر گرفته شود.

شانه و قرون وسطائي رژيم واليت فقيه مساله دوم، شرائط سركوب ددمن
جهاني است كه آن را با پيش رفته ترين و مدرن ترين وسائل و تجارب 

سركوب در هم آميخته است. نتيجه، همان طور كه در باال اشاره كردم، اين 
است كه سازماندهي ساده ترين تشكل هاي  كارگري به آمادگي و آگاهي 

نين با هنرو فنون مبارزه با پليس سياسي، باال و تجربه و آشنائي به قول ل
آن هم با وحشي ترين و خونخوارترين آن در سطح جهان و بي سابقه در 
تاريخ كشورما، نياز دارد.  بايد اعتراف كرد كه كارگران ما، به ويژه در 
سازماندهي سنديكا و يا اتحاديه شركت واحد اتوبوس راني تهران و سپس 

داكاري خارق العاده اي را از خود نشان دادند. در نيشكر هفت تپه هنر وف
كاري كه شگفتي، اميد و احترام جنبش جهاني كارگري را و در برابر 
كارشكني ها و گيج سري و درماندگي به اصطالح چپ هاي وطني، همان 

  طور كه در حمايت كارگران در كشورهاي مختلف شاهد بوديم، برانگيخت.     
كارگر ما است كه در آن سهم كارگران صنايع مساله سوم، ساختار طبقه 

بزرگ، يعني هسته اصلي مقاومت ومبارزه جنبش كارگري، حتي قبل از آن 
كه مصيبت رژيم اسالمي از آسمان بر آن نازل شده وبا سياست هاي 
نئوليبرالي دنياي مدرن درهم آميخته و توليد و صنعت مدرن ما را درهم 

هاي كارگري ناچيز بود. با اين حال اين بشكند، در مقايسه با ساير بخش 
بخش از طبقه كارگر ما اين كاستي  در سازماندهي عمومي و سراسري 

  كارگران كشور ما را با مبارزات دالورانه وهوشيارانه خود جبران كرده است.
اما نكاتي كه در اين رابطه به نظرم مي رسد اين است كه سازماندهي 

كيه برنيروي اين بخش مهم و تعيين كننده سراسري كارگران ما تنها با ت
در جنبش كارگري ما ممكن نيست. عواملي كه در باال به آن اشاره كردم 
موجب مي شود، كه همان طور كه تجربه سال هاي اخير نشان داده، حتي 
كارگران اين بخش هم با همه اهميت و نقش تعيين كننده اي كه در 

ي اصلي خود مانند پرداخت دست مزد اقتصاد ما دارند، نتوانند خواست ها
ها و يا امنيت شغلي شان را تامين كنند. در واقع اوضاع در كشورما حاال به 
جايي رسيده  كه تامين ابتدائي ترين خواست هاي كارگري نيز با تحوالت 
پايه اي درسياست و اقتصاد كشور گره خورده است. اما هر تحولي در اين 

اي در جنبش كارگري ما ممكن نيست.  كشور نيز بدون تحولي پايه
كارگران ما هم ضرورت اين مساله درك كرده و همان طور در مبارزات 
كارگري سال هاي اخير شاهد بوده ايم تالش كرده اند تا مبارزات خود را از 
سطح كارخانه و واحد هاي منفرد فراتر برده و بر نيروي هر چه وسيع تري 

ميدان آوردن خانواده ها و مردم محالت از كارگران و هم چنين با به 
زحمت كش نشين، نيروي هرچه وسيع تري را براي برهم زدن تعادل 
موجود كه به ضرر آن ها عمل مي كند، وارد كنند. بحران اقتصادي و 
سياست هاي ويران گرانه رژيم اسالمي حداقل امكان زندگي شرافتمندانه و 

زحمتكش ما گرفته واين احساس انساني را از اكثريت مردم ستم ديده و 
هم سرنوشتي با كارگران را در ميان آن ها دامن زده است. اين احساس 

تواند  جنبش عمومي از مردم   زحمت كش و كارگران را در برابر  مي
سياسيت نئوليبرالي واز جمله كل نظام سرمايه داري دامن زده و تعادل 

بايد اشاره كنم كه تامين موجود را به نفع جنبش كارگري بر هم بزند.  
مطالبات پايه اي كارگري و يا حق تشكل و اعتصاب  در همه جا حاصل 
جنبش هاي عمومي كارگري و توده اي ويا انقالب هاي دمكراتيك بوده 
اند. مثال اولين اتحاديه سراسري كارگري، يعني اتحاديه كارگران انگليس 

به وجود  1867ر سال در پي مبارزات عمومي براي حق راي براي مردم د
  آمد.

با اين حال بايد تاكيد كرد كه اين جنبش عمومي، نه تنها ما را از برخورد 
به مسائل مشخص جنبش كارگري ويا سازماندهي سراسري كارگري بي 
نياز نمي كند بلكه قوام اين جنبش به قوام و سازمان يابي جنبش كارگري 

  وابسته است.
ل و سازمان يافته كه مي تواند خود را در اما تصور طبقه كارگري متشك   

سازمان هاي سراسري ويا اتحاديه هاي كارگري نشان بدهد، بدون تشكل 
يابي بخش هاي گوناگون آن ممكن نيست.  با توجه به اين كه مسايل 
سازماندهي بخش هاي مختلف آن هم يكسان نيست. مثال كارگران صنايع 

اي كارگري ساده تر خود را برزگ  مي توانند نسبت به ساير بخش ه
سازمان بدهند. ولي ممكن است همين بخش در شرائطي و در برخورد با 
امتيازاتي نسبت به ساير بخش هاي كارگري در موقعيتي محافظه كارانه 
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قرار بگيرند. پديده اي كه در تاريخ جنبش كارگري وجود داشته و به 
ش هائي از كارگران اشرافيت كارگري موسوم شده است. ويا ممكن است بخ

و يا حتي اتحاديه هاي آن ها، به داليلي در موضعي ارتجاعي قرار بگيرند. 
به طور مثال همان طور كه ماركس در كتاب سرمايه خود راجع به اتحاديه 
هاي كارگران دوك ريسي دستي در انگليس در قرن نوردهم نمونه آورده 

ر گرفتن در برابر رشد بدليل عدم همراهي با جنبش عمومي كارگري و قرا
صنعت مدرن نساجي ، كه موجوديت آن ها مورد تهديد قرار داده بود، ، 

  موضعي كامال ارتجاعي اتخاذ كنند. 
بنا براين در مورد پاسخ به سئوال دوم مي توانم بگويم كه پيش نهاد هاي 
من براي تشكل يابي طبقه كارگرما، كه طبعا از راه دور نمي تواند چندان 

و ملموس باشد،  مي تواند توجه دادن به نكات كلي اشاره شده در عملي 
باال،ويا به آن چه  در ترسيم استراتژي سازماندهي سراسري و يا اتحاديه اي 

  آن ها ضروري است، باشد.    

توان سخني از گرايش  آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي آرش:
  هاي مختلف به ميان آورد؟

  
ان طور كه در باال اشاره كردم، اگر منظور از جنبش كارگري هم آبخون:

آن طور كه هست و نه آن طور  "حركت خود طبقه باشد، وبه قول ماركس
، طبعا مي توان در ميان كارگران و در جنبش آن ها "كه ما مي خواهيم

هم مثل ساير مردم گرايش هاي گوناگون سياسي و ائدولوژيك مترقي و يا 
ورنمود.  ولي مشكل ما هم در اين رابطه اين است كه ارتجاعي را تص

كامال ناديده گرفته شده و  "آن طور كه هست  "وضعيت طبقه كارگر ما 
كار به اصطالح كارشناسي بسيار ناچيزي در اين رابطه صورت گرفته است. 
طوري كه گويا تحوالت در اين پرشمارترين طبقه ، در معادالت سياسي و 

معه ما، حتي از نظر كساني كه خود را مدافع طبقه كارگر يا تحوال ت در جا
مي دانند، اهميتي نداشته است. از اين رومي توان گفت اطالعات قابل تكيه 
ما در اين رابطه بسيار ناجيز است و از حدس و گمان هاي عمومي فراتر 

  نمي رود.
ث ، بح"آن طور كه ما مي خواهيم  "ولي در مورد وضعيت طبقه كارگر ما  

هاي بي ثمر بسياري در ميان چپ ها ويا كساني كه  خود را مدافع طبقه 
كارگر مي دانسته اند، وجود داشته كه  خوش بختانه تاثير واهميت چنداني 
هم در جنبش عملي كارگري ما نداشته است. خوش بختي ديگر اين است 

د و كه هر اندازه كه جنبش كارگري ما خود پا به ميدان گذاشته و مي گذار
سازمان مي يابد، اهميت و تاثير منفي اين بحث  ها نيز كاهش مي يابد. به 
قول ماركس در جمعبندي خود از انتزناسيونال اول، كه با تالش ماركس 
گرايش هاي گوناگون سوسياليستي ولي غير كارگري در كنار اتحاديه هاي 

ري و رابطه معكوسي بين رشد جنبش واقعي كارگ "كارگري نشسته بودند،
فرقه هايي كه مي خواستند خود را به جاي اين جنبش واقعي بنشانند 

  ."وجود دارد
بحث در مورد گرايش هاي مختلف در جنبش كارگري از نظر گرايش اما 

حاال اتحاديه بسازند ويا بايد هاي مختلف چپ ما هم اين بوده كه كارگران 
نند.  گويا كه با شورا؟ بي توجه به اين كه خود كارگران در عمل چه مي ك

فرمان آن ها است كه تشكل هاي كارگري شكل مي گيرند ويا مثال گرايش 
هاي گوناگوني در ميان آن ها به وجود مي آورد. ويا اين كه، اين كارگران 
هستند كه بنا به دلخواه شان تصميم مي گيرند كه چه زماني تشكل 

رفرميستي و مثال انقالبي و يا شورا را سازمان بدهند وچه زماني تشكل 
اتحاديه اي را. درحالي كه همه اين ها تابع شرائطي است كه از اراده ما 
خارج است. مثال شرائط انقالبي را نمي توان به وجود آورد كه بخواهيم 
تشكل هاي انقالبي را از آن نتيجه بگيريم. هرچند برخي براي توجيه نظر 

ي ناگزير مي شوند شرائط را خود براي عمل ويا تشكل انقالبي و يا رفرميست
همواره انقالبي  ويا رفرميستي ببينند. ويا اين كه آن ها، برخي از مبارزات 
واشكال تشكل كارگري را همواره انقالبي و يا مثال همواره و ذاتا رفرميستي 
مي دانند. در حالي كه ماركس مبارزه كارگران براي دست مزد و تشكل 

ا ذاتا انقالبي مي داند كه در شرائطي بايد براي اتحاديه اي مبارزه براي آن ر
رفرم مبارزه كنند و برخي از اين رفرم ها را در بهبود شرائط كارو زندگي 
كارگران مفيد تر از اقدامات انقالبي كابه و بالنكي به حال طبقه كارگرو 

   1905. يا اين كه لنين در گرماگرم انقالب ستانقالب كارگري مي دانسته ا

  

  
  
شكل گيري اولين شوراهاي انقالبي به اعضاي سوسيال دمكرات روسيه  و

هشدار مي دهد كه از فرصت به دست آمده از شرائط انقالبي براي 
سازماندهي تشكل هاي اخص كارگري ، يعني اتحاديه ها ويا سنديكاهاي 
كارگري استفاده كنند. چرا كه اوضاع تشكل هاي شورائي را ناپايدار، مبهم 

بل تكيه مي دانست. در اين مورد مي توان به قطعنامه هاي حزب و غير قا
مراجعه كرد.   190 7- 1905سوسيال دمكرات روسيه در فاصله سال هاي 

در ان   1919همان طور كه شوراهاي كارگري آلمان بعد از شكست انقالب 
كشوردچار شده و به مشاركت با سرمايه داران و همكاري با دولت كشانده 

ز هم با مديريت كارخانه ها براي مثال اخراج كارگران برنامه شده و هنو
ريزي مي كنند ويا شوراهاي كارگري( اسالمي) در ايران كه به بازوي 

  سركوب رژيم تبديل شدند. 
نبايد فراموش كرد كه حتي اگر بتوان در بخش پيشرو ويا آگاهي از  

كرد، نمي شود  كارگران گرايش هاي گوناگوني سياسي ويا ائدئولوژيك پيدا
گرايش در ميان آن ها را با گرايش هاي كل طبقه يكي گرفت. چراكه اين 
بخش همواره بخش ناچيزي از كارگران را شامل مي شوند.  و بايد توجه 
كرد كه آن چه طبقه را به پيش مي برد، شرائط كار وزندگي آن هاست و 

د، آرمان فكري آن چه گروه و پيش روي كارگري وانقالبي را به پيش مي بر
وانقالبي آن ها است.  از نظر ماركس طبقه كارگر به  دليل مجموعه شرائط  
كاروزندگي اش انقالبي است و در مبارزات روزمره خود براي زنده ماندن به 
سوي سوسياليسم حركت مي كند، هر چند كه توده و يا سازمان هاي 

رهبران رزمنده آن ها  طبقاتي كارگري حاال افكار انقالبي نداشته و يا حتي
( كه شرط آن از نظر ماركس وفاداري به منافع طبقاتي است) به دولت و 
نظام سرمايه داري متوهم بوده و يا از سوسياليسم طرفداري نكنند. ولي 
سازمان هايي با گرايش هاي سياسي و ايدئولوژيك  گوناگون ( هر اندازه 

بي بوده واز سوسياليسم هم كارگري) هرچند كه ممكن است كه حاال انقال
(چه سوسياليسمي؟) هم دفاع كنند، از نظر ماركس سازمان ها ي ها واقعي 
طبقاتي به شمار نمي آيند وممكن است حتي در برابر جنبش كارگري قرار 
بگيرند. به همين دليل بود كه ماركس درآغاز مبارزه سياسي اش از اتحاديه 

و ديگران كارگر بوده واز بنيان  كمونيست ها كه رهبران آن مثل وايتلينگ
گذاران جنبش كمونيستي در آلمان به شمار مي رفتند، جدا شد و 
كمونيسم آن ها را ارتجاعي ناميد. چرا كه كمونيسم آن ها برايده هاي كلي 
درمورد رهايي بشريت و برابري و بر تحقير مبارزات اقتصادي  و  روزمره 

  ارزه خود طبقه استوار بود. كارگران و در نتيجه بي ارتباط به مب
به نظرمن، همان طور كه در باال اشاره كردم، همواره در ميان كارگران، 
بسته به موقعيت كاروزندگي آن ها و تفاوت هاي موجود در ميان شان از 
نظر مذهبي، قومي، ملي و صنفي وهم چنين آگاهي و آمادگي شان براي 

صور نمود. ولي اگر بخواهيم از مبارزه، گرايش هاي گوناگون را مي توان ت
گرايش عمومي آن ها از نظر سازماندهي صحبت كنيم، بايد بگويم كه به 
قول ماركس اين مجموعه شرائط كاروزندگي آن ها ست كه كارگران را، در 
مبارزه ناگزيرشان براي زنده ماندن كه از طريق مبارزه مشترك شان براي 
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دهي مبارزات روزمره و سازماني دست مزدها مي گذرد، به ضرورت سازمان
براي آن مي كشاند. اين سازمان ها، حال هر اسمي كه روي آن ها بگذاريم 
و چه ما بخواهيم ويا نخواهيم،  همان طور كه تاريخ جنبش كارگري در 
تمامي كشورهاي جهان ننشان مي دهد، چيزي جز سازمان هاي اتحاديه 

كه باقي مي ماند اين است كه ما اي  نبوده ونمي توانند باشند. مساله اي 
  بايد چگونه با اين واقعيت ويا گرايش عمومي كارگري برخورد كنيم؟

ها و سنديكاهاي كارگري ايران،  ي صنفيِ اتحاديه اصوالٌ در مبارزه آرش:
  كند؟ چه مقدار نقش بازي مي» آگاهي طبقاتي«مسئله 

  
ديه اي (ويا كارگران در مبارزه  روزمره، اقتصادي ويا اتحا آبخون:

سنديكائي) خود به قول لنين به آگاهي ترديونيوني (اتحاديه اي) دست مي 
يابند. اين آگاهي،  از نظرماركس سطح پايه اي و ابتدائي آگاهي طبقاتي 
كارگران است وآن ها در جريان همين مبارزه به سطوح باالتري از آگاهي 

خارج از طبقه وجود طبقاتي دست مي يابند. در اين نگاه، آگاهي طبقاتي 
ندارد. چرا كه به قول دريپر، ماركس اعتقاد دارد كه طبقه كارگردر مبارزات 
خود، اگر از نتايج آن به عقب كشانده نشود، به سوي سوسياليسم حركت 
خواهد كرد وخود را به دست خود رها خواهد كرد. اما كارگران چگونه به 

زات روزمره و اتحاديه اي آگاهي طبقاتي دست مي يابند؟ در جريان مبار
اقتصادي، سياسي و انقالبي باشد)  كه  ، مي تواندخود( كه بسته به شرائط

  ماركس آن را مكتب مبارزه براي كمونيسم مي نامد. 
اما آيا اين سطح از آگاهي طبقاتي براي رهايي طبقه كارگر به دست خود 

طبقه بايد  كافي است؟ نه و آن طور كه ماركس در مانيفست مي گويد اين
تا سطح ملت فرابرويد و همه را رها كند تا اين كه بتواند خود را رها كند. 
ازاين رو به آگاهي و سازماني فراتر از آگاهي و سازمان طبقاتي اخص خود 
نياز دارد. البته اين سازمان، سازماني فراطبقاتي ويا ملي نيست. سازماني ( 

سازمان هاي كارگري ولي در سازمان و يا حزب كمونيست) همانند ساير 
  مبارزات آن ها از منافع آتي اين طبقه دفاع مي كند.  

اين آگاهي، آگاهي طبقاتي سوسياليستي ويا تئوري سوسياليسم كارگري 
(ونه هر سوسياليسمي) است كه به قول لنين بيرون از طبقه وتوسط 

اهي مي ماركس كه كارگرنبوده تئوريزه شده است. گرچه اين تئوري و يا آگ
تواند توسط هركسي وبيرون از طبقه كارگرفراگرفته شود ولي نمي تواند 
بيرون از اين طبقه وبي ارتباط با مبارزات روزمره اين طبقه ( يعني عامل 
تاريخي سوسياليسم) مفهوم و متحقق شود. چرا كه اين سوسياليسم, يعني 

با جنبش  كه در ارتباط استسوسياليسمي  )ولين(ا ،سوسياليسم كارگري
كارگري و در دفاع از مبارزات روزمره واتحاديه اي كارگران وبه وجود آمد و 

. در حالي كه سوسياليسم هاي قبل از قابل درك استدر پيوند با آن 
ايده هايي كلي ( گاه مضحك) درباره رهائي كارگران و بشريت ماركس 
و نتايج  نه تنها هيچ ارتباطي بين ايده هاي سوسياليستي خودبودن و 

كردند،  گران برقرار نميبا مبارزات روزمره و اتحاديه اي كار مبارزه طبقاتي و
بلكه مبارزات اقتصادي آن ها را به واسطه خواست هاي حقيرروزمره ( ذاتا 

  رفرميستي!) تحقير مي كردند. 
در اين سئوال آگاهي طبقاتي  "آگاهي طبقاتي"بنابراين، اگر منظور از 

ها و  ي صنفيِ اتحاديه طبعا مي تواند در در مبارزه سوسياليستي باشد،
سنديكاهاي كارگري ايران تاثيري مثبت داشته باشد و درغيراين صورت 

  منفي وباز دارنده.مي تواند 
داري مذهبي در ايران را با  ارتباط ساختار قدرت سياسيِ سرمايه آرش:
  كنيد؟ هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي روش

  
قدرت سياسي سرمايه داري مذهبي در ايران بي ترديد  ساختار  بخون:آ

شرائط را براي مبارزه كارگران به مراتب دشوارتر و پيچيده تر كرد.  
دشواري ها وپيچيده گي هاي كه در مبارزه با رژيم ها ي توتاليتروبه ويژه 
مذهبي وبه همين دليل بي رحم و خشن وجود دارد. رژيم هايي كه اول 

م اله شان با برسميت نشناختن طبقه و مبارزه طبقاتي و ذوب آن ها در بس
امتي واحد شروع مي شود. از اين رو مبارزات كارگري در هر سطحي مقابله 
با ارزش ها نظام و درساختار قدرت سياسي مذهبي در ايران مقابله با خدا 

كارگران  واعتقادات مذهبي و در نتيجه كفر تلقي مي شود.از اين رو مبارزه
در هر سطحي خصلتي سياسي مي يابد. ولي از جانب ديگراز ان جا كه اين 

رژيم ها معموال ناجي ملت ويا امت خود مي نامند در برابر مطالبات 
  اقتصادي ضربه پذيرند.  

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:
هاي  ل يابي كارگران و جنبشتواند به تشك براي افزايش دستمزد مي

  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟
  

به نظر من در همه جهان سرمايه داري، اين مبارزه مشترك براي  :نآبخو
دست مزد است كه كارگران را همان طور كه ماركس مي گويد علي رغم 

ل مي تفاوت ها و اختالفات موجود در ميان شان به مبارزه متحد و متشك
كشاند. كارگران درپي همين مبارزه است كه درمي يابند كه اهميت مبارزه 
براي سازمان، همان طور كه در مانيفست آمده، از اهميت مبارزه براي 
دست مزد بيش تر است. چرا كه بدون آن مبارزه براي تامين دست 
مزدهاي شان ممكن نيست. از جانب ديگر اهميت سازمان وسازماندهي 

ارگران، همان طور كه در باال اشاره كردم از شرائط كار و توليد شان براي ك
در نظام سرمايه داري روشن مي شود وآن ها را به قول ماركس به اولين 
طبقه اي در ميان طبقات تحت استثمار و ستم تاريخ تبديل مي كند كه 

راي قادر به رهايي از ستم واستثمار مي كند. از اين رو به نظر من مبارزه ب
دست مزد و مبارزه براي حق تشكل كارگري ارتباطي متقابل با همديگر 

  دارند ونمي شود آن ها را از هم جدا نمود. 
با اين حال، كارگران در مبارزه براي حق زندگي و يا زنده ماندن خود 
ناگزير به مبارزه براي حق تشكل، كه به هر حال جزو حقوق دمكراتيك و 

به مبارزه سياسي در برابر دولت كشانده مي  اجتماعي محسوب مي شود،
شوند. به اين ترتيب است كه تاريخ  و سرنوشت مبارزه براي حقوق 
دمكراتيك واجتماعي با تاريخ و سزنوشت مبارزات  وجنبش كارگري گره 
مي خورد . اولين جنبش عمومي كارگري جهان، يعني جنبش جارتيستي 

حقوق مردم زحمتكش بود كه  در انگليس، در واقع جنبشي سياسي براي
تا آنزمان در هيچ جاي جهان جزو انسان ويا شهروند داراي حق محسوب 
نمي شدند. در دو دهه بعد از اين جنبش بود كه مبارزه براي حق تشكل 
كارگري در انگليس به مبارزه براي حق راي براي مردم دامن زد و با به 

وري در جهان و هنوز رسميت شناختن حق راي براي  اولين بار در كش
تنها براي بخشي از مردم ( به قول آن هابس باووم هنوز براي  فقط يك 

- تي -) اولين اتحاديه سراسري كارگري انگليس1876هشتم مردم در سال 
به وجود آمد. مبارزه براي همين رفرم ها و حقوق دمكراتيك بود  - سي-يو

ده اي با تنظيم كه به نظر ماركس، كه در آن نقش فعال و تعيين كنن
مطالبات و حقوق دمكراتيك كارگران داشت،  به حال جنبش كارگري 

  مفيد تر از اقدامات انقالبي كابه وبالنكي مي آمد. 
كارگران اما در مبارزه براي حق تشكل و دمكراتيك خود تنها نيستند ويا 

رو  به تنهايي و با تكيه برنيروي خود قادر به تامين آن نخواهند بود. از اين
آن ها براي بر هم زدن تعادلي كه به هر حال در نظام سرمايه داري به ضرر 
آن ها عمل مي كند  و به ويژه در شرائطي كه اين  تعادل هر چه بيش تر 
به ضرر آن ها به هم خورده است، ناگزير به تكيه به نيروها وجنبش ها 

ويژه در اجتماعي ديگر هستند. به نظر من سنگ بناي اين جنبش را، به 
  شرائط سياسي حاكم برايران، مبارزه براي حق تشكل تشكيل مي دهد. 

در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  آرش:
نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالباً از شمول قانون كار خارج هستند ، 
مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل ، از چه 

  اه هايي بايد پيش برود؟ر
  

همان طور كه در مانع ساختاري طبقه كارگر ايران اشاره كردم،  آبخون:
طبقه كارگرو جنبش كارگري ايران بدون ميليون ها كارگري كه درهزاران 
كارگاه توليدي وخدماتي كار مي كنند و از ابتدايي ترين حقوق كارگري 

ان با يد متشكل شوند ولي برخوردار نيستند، معنايي ندارد. اين كارگر
متشكل شدن آن با جنبشي عمومي وسراسري از كارگران بخش هاي 
مختلف از صنايع بزرگ و بخش هاي صنعتي گرفته تا بخش ها خدماتي و 
آموزشي مثل معلمان، پرستاران و هم چنين كاركران كارگاههاي توليدي و 

رژيم اسالمي  خدماتي امكان پذير است. به نظر من، با توجه به اين كه
سرمايه داران امكان زندگي شرافتمندانه انساني را از اكثزيت مردم گرفته و 
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تامين ابتدايي ترين خواست هم به تحوالت اساسي در اقتصاد و سياست 
جامعه مشروط شده، جنبش عمومي براي برخورداري از حق زندگي و زنده 

  ه پيش برود.ماندن و در برابر سياست هاي رژيم اسالمي مي تواند ب
آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري  آرش:

  مي تواند معنايي داشته باشد؟
  

به نظرمن نه تنها تعيين حداقل دست مزد بلكه هر قانون ديگري  آبخون:
بدون تشكل هاي مستقل كارگري ضمانت اجرايي ندارند. فقدان تشكل 

اخت تا قانون كاررا عمال براي اكثريت هاي كارگري بود كه رژيم را قادر س
كارگران بي معنا سازد وبا قانون قراردادهاي موقت، قانون جنگل را برروابط 

  كارگري حاكم كند.
نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره  آرش:

رابطه اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) 
  رح است ، چيست؟ مط
     

بايد بگويم كه بحثي كه عده اي از چپ هاي ما در انكار اهميت  آبخون:
اتحاديه هاي كارگري براه انداخته اند جزو بحث هاي نادر در سطح جنبش 
چپ جهاني است. در واقع، كم تر جائي در جنبش هاي چپ جهان را مي 

نبش سوسياليستي ( توان يافت كه اهميت اتحاديه هاي كارگري را براي ج
و همين طور دمكراتيك ) را با اين آسودگي خيال انكار كنند. چرا كه اگر 
كم تر آشنايي با سوسياليسم ماركسي و يا سوسياليسم كارگري داشته 
باشند درخواهند يافت كه اين سوسياليسم درارتباط  ودرپيوند با اتحاديه 

گرفته است وهيچ  هاي كارگري و در برابر سوسياليسم هاي ديگر شكل
چهره برجسته ماركسيستي را، از ماركس و لنين و روزالوكزامبورك و 
تاكنون را نمي توان يافت كه اهميت اتحاديه هاي كارگري و حتي ضرورت 
فعاليت در اتحاديه هاي زرد را انكار كند. چرا كه شعار اصلي اين 

ر ناسيونال با سوسياليسم، از زماني كه  ماركس با ورود به اجالس اول انت
رهائي طبقه "صداي بلند در بيانيه افتتاحيه آن اعالم نمود اين بوده كه 

و مسير اين رهايي از  "كارگر تنها به دست طبقه كارگر امكان پپذير است 
طريق سازمان هاي واقعي طبقاتي كه خود كارگران سازمان مي دهند و نه 

ي شود، مي گذرد. وجائي واحزاب و سازمان هايي كه به نام آن ها ساخته م
كه اين طبقه ( ونه فقط فعاالن و يا پيش روان) مي تواند حضورداشته 
ومبارزه براي رهائي خود را بيĤموزد، مبارزات روزمره شان براي زنده ماندن 
كه همان مبارزه براي دست مزد هاي شان است و تشكل مبارزه براي آن 

اصطالح انقالبي مبارزه  كه همان اتحاديه هاي كارگري است. تشكل به
براي الغاي نظام كارمزدي ( كه مي تواند ارتجاعي هم باشد) كه برخي آن 
را در برابر اتحاديه هاي كارگري قرار ميدهند نمي تواند طبقه را در خود 
جاي داده و در نتيجه چيزي و از جمله ضزورت الغاي نظام كارمزدي را به 

قط پيش روان و بخش آگاه آن، تا زماني آن ها بياموزد. چرا كه طبقه و نه ف
كه شرائط براي اين مبارزه فراهم نشود نمي تواند به ضرورت آن آگاه شود. 
به همين دليل تا آن زمان تشكل مبارزه براي كارمزدي، چنان چه به آرمان 
خود وفا دار بماند، از ميان طبقه منزوي خواهد شد. شايد الزم به اشاره به 

ماركس نباشد  طبقه از طريق پند واندرزو كتاب آگاه   اين تاكيد دائمي
نمي شود بلكه در مبارزه روزمره اش آگاه مي شود. چرا كه مبارزه طبقاتي 
كالس درس نيست كه طبقه در آن آگاهي براي الغاي نظام كارمزدي را از 
آموزگاران فرا بگيرد. بايد اهميت اين نكته را در يافت كه اتحاديه هاي 

ه وجود آورده نمي شوند بلكه آن ها در جريان مبارزات روزمره كارگري ب
كارگري به وجود مي آيند. به همين دليل است كه آن ها را تشكل هاي 
خود انگيخته كارگري مي نامند. هرچند كه درجه اي از آگاهي در ميان 
كارگران ( به قول لنين آگاهي ترديونيوني كه به طور خود انگيخته در 

زمره كارگري به وجود مي آيد) براي سازماندهي آن ها ضروري مبارزات رو
است. آگاهي سوسياليستي در ميان طبقه تنها مي تواند با تكيه بر اين 
سطح از آگاهي طبقاتي كارگران ( كه سطح پايه اي و ابتدائي آگاهي 
طبقاتي كارگران است ) و از طريق ارتباط  و پيوند با اتحاديه هاي كارگري 

توده كارگران گسترش يابد. در واقع اتحاديه هاي كارگري، پايه  در ميان
توده اي و طبقاتي واقعي جنبش، انقالب و برپايي سوسياليسم را تشكيل 
مي دهند. احزاب و سازمان هاي حتي سوسياليست از نظر ماركس سازمان 

طبقاتي واقعي كارگري به شمار نمي روند. چرا كه پايه كارگري ندارند و يا 
توانند داشته باشند مگر آن كه در اتحاديه هاي كارگري نفوذ داشته نم

باشند. ويا آن كه سوسياليسم شان ارتباطي با اتحاديه هاي كارگري ندارد. 
لنين در پاسخ به اين سئوال كه ديكتاتوري پرولتاريا چگونه توده اي مي 

ي كه شود؟  پاسخ مي دهد از طريق اتحاديه هاي كارگري.  يعني حتي زمان
قراراست كه نظام كارمزدي الغا شود، بازهم ضرورت اتحاديه هاي كارگري 

  به عنوان تشكل توده اي و پايدار كارگري از بين نمي رود. 
اتحاديه هاي  كارگري تشكل ها ي ائديولوژيك نيستند كه شرط ورود به 
آن ها آگاهي داشتن به ائديولوژي خاصي باشد. حتي در اتحاديه هايي كه 

ايدئولوژي معيني و مثال سوسيال دمكراتيك و يا مذهبي پيروي مي از 
كنند. شرط ورود به اتحاديه هاي كارگري كارگربودن است، از اين رو هر 
كارگري مي تواند به آن راه يابد. ولي شرط ورود به تشكل الغاي كارمزدي، 
داشتن آگاهي و يا پذيرش شرط الغاي نظام كارمزدي است و بنابراين هر 

  نمي تواند به آن وارد شود.
را   رابطه فعاالن چپِ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران آرش:

  در حال حاضر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟
  
  

  

  

  

واقعيت اين است كه چپ ما در مجموع خود با توجه به مختصاتي  آبخون:
ري كه در پنجاه سال اخير داشته ازارتباط فعال و سازنده با جنبش كارگ

ناتوان بوده است و به قول معروف بيش تر بار خاطر جنبش كارگري بوده 
است تا يارشاطرآن. اين چپ، گرچه خود را ماركسيست مي دانست، ولي از 
همان ابتداي موجوديتش كارخود را برانكاراهميت حركت طبقه ( كارگر) 

ود برا ي انقالب ( شايد كارگري و سوسياليستي) و با قرار دادن حركت خ
به جاي طبقه قرار داد. درست با اين نگاه سوسياليست هاي قبل ازماركس 
كه از آن جا كه طبقه حركت نمي كند ( ويا به خواست حقير اقتصادي 
خود مشغول است) موتور كوچك ( سازمان انقالبيون حرفه اي) بايد موتور 

  د. بزرگ (طبقه و تود ه ها را) را به حركت در آورده وبه انقالب بكشان
قصد من در اين جا وارد شدن به اين بحث درباره اوضاع چپ ما  نيست. 
ولي مي خواهم به اين نكته اشاره كنم كه چپ ما درگرايش هاي گوناگون 
آن، هنوز خود را از اين ديد رها نكرده است . در نتيجه گويا سرنوشت اش 

ف به اين است كه يا از اين طرف بام به راست سقوط كند و يا ازآن طر
چپ و باالخره هم نتواند ارتباط و تعادل خود را در ارتباط با جنبش 

  كارگري به دست بياورد. 
اما مايلم درباره رابطه سازمان انقالبيون حرفه اي ( كه چپ ما انزواي 
باشكوه خود از جنبش اتحاديه اي، كه آن را ذاتا ربرميستي مي داند، با آن 

به اين تاكيد لنين به عنوان تئوريسين توجيه مي كند) با جبنش كارگري  
سازمان انقالبيون حرفه اي  اشاره كنم كه در ارزيابي از فعاليت اين سازمان 
ها در روسيه آن زمان نوشت كه اين سازمان ها در صورت عدم تكيه بر 
اتحاديه هاي كارگري، كه طبقه را به حركت در مي آورند، اسباب بازي 

لنين درباره ضرورت ارتباط و فعاليت دراتحاديه  بيش نمي بودند. اين تاكيد
هاي كارگري كه بارها در قطعنامه هاي سوسيال دمكرات هاي روسيه از 
آغاز تا سال ها بعداز انقالب روسيه ( و در بيماري كودكي چپ روي كه 
لنين در آن با عصبانيت عنوان بخشي از نوشته را با اين سئوال آغاز مي 

اتحاديه هاي زرد شركت كرد) تكرارشده، به طور جيرت كند كه آيا بايد در 
انگيزي مورد بي توجهي سازمان هاي انقالبيون چپ ما قرار گرفته است و 
همان طور كه در باال اشاره كردم به طور شاخصي آن ها را درانكار ضرورت 
واهميت اتحاديه هاي كارگري براي جنبش سوسياليستي از چپ جهاني 
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در حالي كه اين تاكيد لنين به قول دريپر در تداوم متمايز كرده است. 
فعاليت برهمان پايه اي قرار داشته  كه بنيان سوسياليسم ماركسي و يا 
كارگري و اساس فعاليت ماركس از آغاز تا پايان مبارزه سياسي اش را تا 
دوره انتر ناسيونال وبعد از آن را تشكيل مي داده است.  من در باال به 

ركس از فعاليت انترناسيونال اول  وداليل تالشي آن از نظر وي ارزيابي ما
اشاره كردم كه نوشته بود كه چيزي نبود جز تالش نافرجام سكت هائي كه 
مي خواستند خود را به جاي سازمان هاي واقعي طبقه كارگر بنشانند. ولي 
در اين جا اشاره به سرنوشت يكي از انقالبي ترين اين سازمان ها ي 

بيون ( طرفدارن باكونين)   را كه با توطئه هاي خود موجبات تالشي انقال
انترناسيونال اول را فراهم آوردند، مفيد مي دانم كه در انتقاد به ماركس كه 
به اتحاديه هاي كارگري ( كه از نظر او سازمان هاي واقعي طبقه كارگر 

 "ممحسوب مي شدند) تكيه كرده بود، انترناسيونال ديگري را به نا
را سازمان دادند. اين  "انترناسيونال انقالبي الغاي نظام كارمزدي

انترناسيونال كه ابتدا به طور توطئه گرانه و مخفيانه در كنار انترناسيونال 
اول سازماندهي شده بود تا چهار بعداز تالشي انترناسيونال اول هم به كار 

رگزاركرد. اين خود ادامه داده و كنگره هاي خود را هم به همين نام ب
گرايش به هر حال به قول هابس باووم با موجي كه انترناسيونال اول 
باالخره در براه انداختن اتحاديه هاي كارگري در اروپا برپا كرد در تاريخ 
محو شد. ولي جالب است كه طرف داران اين گرايش كه هنوز هم وجود 

رگزار كردند، دارند، در كنگره اي چهار سال پيش در افريقاي جنوبي ب
قطعنامه اي در ضرورت فعاليت در اتحاديه هاي كارگري ( به ويژه با تاكيد 

  در اتحاديه هاي زرد كارگري) صادر كردند.  
به اين ترتيب به اعتقاد من چپ ما تا زماني كه نتواند تكليف خود را چه در 
داخل و چه در خارج با اين واقعيت حتي در حد آنارشيست هاي ياد شده 

وشن كند، اگرضرري به جنبش كارگري نرساند مفيدي هم واقع نخواهند ر
شد. البته ازآن جا كه چپ داخل مستقيما با رشد جنبش كارگري و 
اتحاديه اي در كشور ما در تماس است اميد هايي را در دفاع از اين جنبش 
به وجود آورده اند. ولي كارچپ ما درخارج كه درست در كوران مبارزه 

براي سازماندهي اتحاديه ها و سنديكا هاي كارگري درباره انتقاد و  كارگران
يا انكار! ماركس درباره ضرورت واهميت اتحاديه هاي كارگري تبليغات و 

  قلمفرسائي مي كند واقعا تامل برانگيز است. 
رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه  آرش:

  اتي براي تقويت روابط آنها داريد؟ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاد
  

همان طور كه در باال اشاره كردم جنبش كارگري بدون ارتباط با  آبخون:
جنبش هاي اجتماعي ديگر نمي تواند مطالبات خود را تامين كند. به ويژه 
در شرائط هم تحوالت ساختاري ناشي از تحوالت ساختاري در نظام 

ت ها و برنامه هاي نئوليبرالي به توليدي سرمايه داري وهمين طور سياس
طور كلي و پيش برد اين سياست ها  تحت حاكميت رژيم اسالمي سرمايه 
داري وسازماندهي اقتصاد انگلي  وويراني اقتصاد و توليد در كشورما وتاراج 
و چپاول ثروت هاي ملي از جانب سران اين رژيم وسركوب وحشيانه براي 

ادل را به ضرر جنبش كارگري برهم زده اين تاراج گري كه از هر نظر تع
است. در حال حاضر، شاهد تجارب ارزنده اي در اين مورد در امريكاي 

  التين هستيم.
» هاي كارگري ايران استقاللِ جنبش و تشكل«ي  درك شما از مقوله آرش:

داري چيست؟ و به نظر شما جنبش  از دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه
تواند روي  چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي كارگري ايران تا كجا و

  المللي حساب كند؟ هاي بين حمايت
  

به نظر من تشكل هاي كارگري به تنها بايد از دولت و احزاب  آبخون:
ونهادهاي سرمايه داري بلكه هر دولت و حزب نهادي مستقل باشند. در 

ان نرود و در مورد حمايت هاي بين المللي تا جايي كه استقالل آن ها از مي
  هر مورد به بررسي مشخص نياز است.

  

*  

  

  

  

  هاي آيت  نيافر پاسخ

 عضو كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد كارگران ايران

 

به نظر شما سطح آگاهي طبقاتي كارگران ايران در چه مرحله اي  آرش:
  است ؟

 
سطح آگاهي طبقاتي كارگران را مي توان در جنبش اعتراضي  آيت:
ي جستجو كرد. شعارها و مطالبات كارگران ، طرز سازماندهي كارگر

اعتراضات، نحوه پيشرفت و پس رفت هاي آن نيز از فاكتورهاي ديگر سطح 
  آگاهي طبقاتي كارگران است.

اين سطح در مقياس وسيع و گسترده است كه گرفتن ميانگين آن نيز 
و راحت نيست . يك سوي جنبش اعتراضي به گروگانگيري مديران 

خودگرداني كارخانه توسط كارگران نمود مي يابد، سوي ديگر آن تحصن 
  در 

كارخانه هاست، سوي ديگر آن تجمع هاي اعتراضي مقابل سازمان هاي 
دولتي و رياست جمهوري و مجلس است و سوي ديگر راهپيمايي در سطح 

  شهر و بستن جاده هاست.
  دست مي آيد. اگر به فاكتورهاي باال توجه كنيم، ميزان هايي به

حركت اعتراضي از محل كار محدود خود را به سطح شهر مي  الف :
كشانند، جلب توجه اذهان عمومي و خواهان دخالت اجتماعي ديگر اقشار 

  جامعه و كارگران در دست يابي به مطالبه خود است. 
تجمع مقابل سازمان هاي دولتي و اركان حكومت ، مانند مجلس،   ب:

و اين نشان از آن دارد كه كارگران دريافته اند كه با يك رياست جمهوري ، 
نظام اجتماعي سرمايه داري طرف هستند كه متصدي اين نظام سازماني 

  است به نام دولت و حكومت .
اين دو مؤلفه از مشخصات بارز جنبش اجتماعي طبقه كارگر در اين شرايط 

م كه سطح آگاهي فعلي جامعه است . كه اگر كمي تأمل نمائيم در مي يابي
طبقه كارگر يك ويژگي خاصي را به خود گرفته است كه در مقايسه با 
طبقه كارگر در ديگر كشورها، از سطح خوبي برخوردار است. كارگران به 
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تجربه آموخته اند كه وضعيت شان نه حاصل عدم مديريت يك كارفرما، 
قيم همان بلكه شرايط اجتماعي است كه از آن در رنج هستند، نتيجه مست

شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي يك جامعه است. به همين دليل 
روبروي دولت و اركان حكومت مي ايستند و مطالبه شان را طرح و خواهان 

شوند و اين امر نيز زائده نوع دولت سرمايه داري خاصي است  رسيدگي مي
ص كه بخش هاي بزرگ و متنوع كارخانه ها دردست دولت و بنيادهاي خا

خرداد و  15حكومت قراردارد. مانند بنياد مستضعفان ، بيناد شهيد، بيناد 
..... سازمانهاي دولتي مانند وزارت صنايع و معادن كه كارفرماي كارخانه 

  هاي قابل مالحظه است و يا سازمان تأمين اجتماعي، بانك ها و .........
ز به جنبش اين ويژگي سرمايه داري در ايران است كه ويژگي خاصي ني

  اجتماعي كارگران بخشيده است.
در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  آرش:

  ملموس شما براي تشكل يابي اين طبقه چيست؟
  

در حقيقت پاشنه آشيل  اين بحث كليدي جنبش كارگري است .  آيت:
  اين جنبش در ايران به ويژه در شرايط فعلي است.

ربيات اين چند سال اخير، به محض تشكيل تشكل مانند باتوجه به تج
سريع و خشن  سنديكا، در درون محل كار كارگران دولت با عكس العمل 

وارد ميدان مي شود. آن سرنوشت سنديكاي كارگران شركت واحد تهران 
بوده كه اكنون كل اعضاي سنديكا از كار تعليق و به نوعي اخراج گرديدند 

آن به محكوميت هايي نيز محكوم شده و رئيس هيئت  و چند تن از فعالين
مديره آقاي اسالو و نايب رئيس آن آقاي مددي در زندان به سر مي برند و 
تجربه دوم سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه است كه آنها نيز به 

  سرنوشتي مشابه سنديكاي واحد دچار شدند.
نديكا تنها با ارتباط در اينجا بايد به نكته اي تأكيد كرد كه اين دو س

روزمره خود با روش هايي كه خود تشخيص مي دهند به هر نحوي كه 
شده بايد با كارگران در تماس باشند. تنها راه استمرار كار سنديكا و تثبيت 
واقعي و حقيقي اين تشكل در كار مداوم و فعال با بدنه كارگري است كه 

رف هويت سنديكا تنها در مي تواند موفق باشد. درغيراينصورت بدون تعا
  سطح چند نامه و اطالعيه بدون پشتوانه و به نوعي عقيم مي شود.

و اما باتوجه به دو تجربه فوق بايد بدنبال مكانيسم هاي جديد روزانه شد. 
مانند فيلترشكن ها كه هر ساعت عوض مي شود. شيوه كار و نحوه كار 

روش هاي جديد فكر كنند سنديكاهاي تبعيد به خارج از محل كار، بايد به 
و از شيوه كار كالسيك خود خارج شوند. خودشان هم بهتر از هر كسي مي 

  توانند به اين روش ها دست يابند البته اگر بخواهند.
به اعتقاد من با شرايط فعلي و تجربيات باال، ما كارگران مي توانيم به 

بياوريم و به تشكل هاي غيركالسيك و غيرمتعارف فكر بكنيم و به آن روي 
آنچه موجود هست بايد توجه داشت . آنچه اكنون در بين كارگران رايج 
است و جنبش خود را پيش مي برند. فوق العاده با اهميت است، اول وجود 
و حضور كارگران فعال پيشرو كه رهبران عملي هستند و دوم تصميم 

مي مي گيريهاي جمعي كه اگر امكانش را بيابند، اقدام به مجامع عمو
  كنند. اين دو ابزار موفق جنبش كارگري درحال حاضر است.

همين دو ابزار را اگر قرار باشد بسط دهيم و به تشكل ارتقاء يابد مي توان 
بطور مثال از شوراي نمايندگان كارگران منطقه ، يا برحسب محصول 

شوراي كارگران خودروسازي يا داروسازي ، نساجي، صنايع ،  "توليدي مثال
  الد، كشاورزي نام برد.فو

كار دشواري نيست . كافي است كارگران فعال خودروسازي ها با هم تماس 
علني هم نشوند. ولي امر  "داشته باشند. شايد به تشخيص خودشان كامال

سازماندهي و تشكل يابي خود را مي توانند سازمان دهند. اگر شوراي 
ندگان كارگران كارگران منطقه، يا محصول، تشكيل شود حضور نماي
تغيير يابد، تا از  "كارخانه ها در اين شورا مي تواند سيال باشد. و دائما

تهاجم پليس درامان بوده و از طول عمر بيشتري برخوردار باشد و يا 
اتحاديه هاي خارج از كارخانه ها، با مكانيسم هاي جديد غيركالسيك مي 

  توانند موفق باشند و طول عمرشان را باال ببرند.
مسئله مهم ، همان امر تشكل يابي كارگران است و اين يك امر جبري 
غيرقابل تغيير نيست. تشكل يابي كارگران يك امر انتخابي است . نه يك 
فرمول است و نه حكم تاريخي دارد و نه حكم ارتداد دارد. باتوجه به شرايط 

طور آزاد و ديكتاتوري عريان در ايران بايد از هر وسيله اي كه كارگران را ب
بايد  "بدون حضور دولت و كارفرما ، متشكل مي سازد، سود برد و دائما

درفكر ابداع مكانيسم هاي جديد تشكل يابي و شيوه هاي مناسب دست به 
  كار شد.

آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران ، مي توان سخن از  آرش:
  گرايش هاي مختلف به ميان آورد ؟

  
ات موجود است. گرايش داشتن تشكل با مجوز مانند بله اين گرايش آيت:

انجمن صنفي تا گرايش راديكال تشكل شوراهاي انقالبي كارگران كه 
مطالبات اجتماعي بزرگي را براي جنبش كارگري دارند. كارگران كيان تاير 

از سنديكا و اتحاديه در گوششان  "عالوه بر اينكه در سير مبارزاتشان دائما
اما آنها آن چيزي را كه براي خود سودمند مي ديدند، خوانده مي شد. 

برگزيدند، شوراياري كه برگزيده سالن هاي توليدي بود. يا در ايران خودرو 
كارگران براي تشكيل انجمن صنفي اقدام مي كنند، وزارت كار، طفره مي 
رود، حراست كارخانه كارگران را تهديد مي كند. درميان كارگران نيشكر 

ر بدو اعتراضات حرفي از سنديكا زده نمي شد. اما پس از مدتي هفت تپه د
  به مطالبه اصلي تبديل مي شود و ديگر مطالبات را تحت الشعاع قرارداد.

در مبارزه ي صنفي اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري ايران ،  "اصوال آرش:
  مسئله آگاهي طبقاتي چه مقدار نقش بازي مي كند؟

  
وران سختي را پشت سر گذاشتند، از دستگيري و كارگران ايران د آيت:

  اخراج كارگران فعال پيشرو باسابقه دار تا 
به كارگيري كارگران قراردادي موقت، از سوي ديگر فضاي پليسي حاكم بر 
جامعه بوده است . از سويي ديگر در طبقه كارگر، كار حرفه اي بين 

وق العاده ناچيز بوده ، كارگران انجام نشده، اطالع رساني، انتقال تجربه ف
بنابراين در مبارزات كارگران آنچه اندوخته تجربيات محل كارشان بدست 
آورده و برحسب اطالعات عمومي خودشان مطالبات ضروري كه كارفرما و 

  دولت به آن دست درازي كرده و بوده اند، پيش روي خود مي بينند.
ي در ايران ، را با ارتباط ساختار قدرت سياسي سرمايه داري مذهب آرش:

  روش هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
  

پوشش ايدئولوژيك مذهبي در دولت ايران ، يك دوره در دوران  آيت:
در مسكوت گذاشتن و جلوگيري از پيشروي جنبش  60-57انقالب 

كارگري براي دولت نوپاي مذهبي، سرمايه داري، مفيد واقع شد و توهم 
مردم به بازي گرفته شد. و در دوره اي ديگر از محافل مذهبي ، مذهبي 

ساختن مبارزات  مانند انجمن اسالمي و شوراي اسالمي براي مرعوب 
سپس به ابزار حرفه اي براي عقب راندن جنبش  .    كارگران استفاده شد

كارگري بسيار مؤثر بود. و از سويي با نام گذاري مذهبي (اسالمي) بر 
اهاو همچنين با تعريف سازمانيافته از سوي دولت، شوراهاي پسوند شور

در ادامه ، نگاه  كارگري دوران انقالب را از محتوي انقالبي تهي كرد. 
كارگران را به تشكل واقعي و حقيقي خود بدبين نمود و اين فرصت را نزد 
كارگران سوزاند. درنتيجه به استفاده از مذهب كارگران، برعليه شان بهره 

داري شد و سركوب مضاعف ديگري بر كارگران اعمال گرديد. اما اوج بر
گيري مبارزات كارگران ، تمامي سد معبرها را پشت سر گذاشت و با 
سرعت بر توهمات خود پيروز شد و ترجيح منافع طبقاتي به اولويت 

انجمن هاي اسالمي و شوراهاي اسالمي و  جنبش كارگري بدل گرديد . 
كنان حرفه اي تبديل شدند و برحسب استنباط بسيج به اعتصاب ش

غيرواقعي كه از كارفرمايان به آن دسته از كارگران منتقل مي شد، 
  متأسفانه استفاده ابزاري توسط دولت و كارفرما قرارگرفتند.

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:
يابي كارگران و جنبش هاي  براي افزايش دستمزد مي تواند به تشكل

  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل ؟
  

مطالبه افزايش دستمزد، در شرايط فعلي كه كارگران ابتدا به ساكن  آيت:
امنيت شغلي ندارند و تمامي قراردادها موقت و سفيد امضاء است. بيكاري 

وجب شده است ميليوني كارگران و دستمزدهاي معوقه ، همه اين شرايط م
كه افزايش دستمزد از صدر مطالبات نزول نمايد و درضمن تنوع در 
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دستمزدها، از ديگر عواملي است كه به مطالبه سراسر كارگران تبديل نمي 
  شود. بنابراين تصور تشكل يابي بر محوردستمزدها غيرقابل قبول مي نمايد.

فضاي  مبارزه براي حق تشكل نيز برحسب شرايط شمرده شده فوق و
پليسي جامعه ، در يك حركت سراسري بعيد به نظر مي رسد. مبارزه براي 
 "تشكل يابي در هر مكاني كه براي كارگران به اولويت تبديل شود. قطعا

خود كارگران دست به تشكيل آن مي زنند. البته تشكيل تشكل كارگري 
اي بيشتر از خارج كارخانه مورد اهميت قرارگرفته است و اهميت آن بر

كارگران نيز بايد توضيح داده شود. كار تبليغي بين كارگران انجام نشده 
  است و اين امر مهم با كمك نيرويي خارج از كارخانه پيش مي رود.

در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  آرش:
از شمول قانون كار، خارج هستند،  "نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالبا

رزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل از چه مبا
  راههايي بايد پيش برود؟ 

  

  پاسخ اين سؤال در سؤال دوم داده شده است. آيت:
البته اين صنوف عالوه بر پراكندگي و كارگاهي و عدم حضور عوامل پليسي 
 و دولتي كه در كارخانه ها وجود دارد در اين كارگاهها نيست .تشكيل

سنديكا و تشكل هاي ديگر خارج از محيط كار با وجود كارگران فعال و 
  پيشرو ممكن و شانس موفقيت آن زياد است.

آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري  آرش:
  مي تواند معنايي داشته باشد؟

  
البته تعيين حداقل دستمزد توسط كارگران، شرايطي را مي خواهد و  آيت:

اين امكان پذير است . به صرف عدم وجود تشكل هاي كارگري ، فراخوان 
نمايندگان كارگران، امري قابل تصور است و اگر دولت به آن گردن گذارد. 
مسلم است كه زير فشار اعتراضات عمومي و سراسري كارگران اين امر 

مكانيسم آن هم  "قطعا  ممكن مي گردد. و اگر چنين شرايطي پيش بيايد
دا مي شود. درضمن وجود مجامع عمومي نيز در نبود تشكل هاي پي

كارگري ، ابزار بسيار مفيدي است كه كارگران بارها از آن سود برده اند و 
  تعيين كننده خواهد بود. "در اين امر هم حتما

نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري دررابطه با  آرش:
مايه داري (يا كارمزدي) مطرح مبارزه عليه سراتحاديه هاي كارگري و 

  ، چيست ؟است
  

توضيح دادم تشكيل تشكل هاي كارگري  2همان طور كه در سؤال  آيت:
امر خود كارگران است و كارگران براي تشكلي كه پاي ايجاد آن همت 
گذارند. ديگر كارگران و فعاالن كارگري نيز بايد در جهت تشكيل و تداوم 

رگران ياري رسانند. به قول ماركس و ديگر رهبران آن تشكل به كا
اجتماعي كارگران ، ما موظفيم هر جايي كه كارگران براي تشكل يابي خود 
آجري روي آجر مي گذارند، ما فعاالن كارگري نيز بايد به آنان ياري 

  رسانيم.
اما تفاوت هايي هم بين تشكل هاي كارگري وجود دارد كه قابل چشم 

اهاي انقالبي كارگري يك بنياد سازمانگري كارگري است پوشي نيست.شور
كه در هر شرايطي قابل بهره گيري است و مانند ابزار همه كاره است، كه 
در دست كارگران بسيار مفيدتر واقع مي شود. چه در شرايط اعتالي 
انقالبي و چه در شرايط متعارف، اما اين كاركرد را اتحاديه و سنديكا ندارد. 

ي بنيان گذاري اتحاديه ها و بزرگترش نيز ، تنها براي دست يابي به از ابتدا
مطالبات صنفي كارگران تشكيل مي شود. اما در شرايط فعلي ايران و 
جهان شانس استقبال و پاي گيري اتحاديه ها بيشتر از شوراها است. 
شوراها مزاياي غالبي بر اتحاديه و سنديكا دارند كه اينجا فرصت آن نيست 

  تشريح گردد.تا 
رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه  آرش:

  ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد ؟
  

كليه جنبشهاي اجتماعي به يكديگر مربوط مي شوند،  "مسلما آيت:
همانطور كه مي گوييم ، جنبش هاي اجتماعي ازخود جمله چنين پاسخي 

يريم. مطالبات مردم چه در عرصه سياسي و اقتصادي به يكديگر مي گ

متصل هستند. چرا كه تمامي جنبشهاي اجتماعي در هر جامعه اي ، در 
شرايط مكاني و زماني مشترك رخ مي دهد. بنابراين زمينه مادي مشتركي 
دارند، نظام اجتماعي كه در هر جامعه حاكم است ، براي اين جنبشهاي 

ين مشترك و يكساني را در جامعه وضع مي كند. به طورمثال اجتماعي قوان
، وقتي با گردهمايي و تجمع كليه جنبش ها برخورد مي شود و مجوز داده 
نمي شود. و يا از تشكيل تشكل هاي كارگري، زنان و دانشجويان و .... 
جلوگيري به عمل مي آيد و آن تشكل را غيرقانوني اعالم مي كنند. وقتي 

اي كارگر ممنوع مي شود، حجاب نيز امر اجباري مي گردد و اعتصاب بر
دانشجو آزادي بيان ندارد. خواه ناخواه امر اين جنبش هاي اجتماعي ، به 
امر مشترك تبديل مي شود. و آن عدم آزادي در جامعه است. همانطوركه 

امروزي، زندگي انسانها چنان در هم تنيده است  21گفتم در جوامع قرن 
آن غيرقابل تصور است. زندگي هر انساني با انسان ديگر مرتبط كه جدايي 

است و اين جنبش هاي اجتماعي هستند، مسائل ، معضالت آنها نيز 
  مشترك مي شود.

منوط به همكاري  دست يابي هر جنبش اجتماعي به مطالبه اش  "طبيعتا
انه فعاالن اين جنبش ها با يكديگر است. اگر از اعتصاب كارگران فالن كارخ

  ماه حقوق معوقه خود اعتراض مي كنند و به جلو مجلس  9كه به علت 
مي روند، هرگونه حمايتي ازجانب زنان و دانشجويان ، باعث تقويت آن 
  اعتراض مي شود. كارگران خود را تنها 
نمي بينند. پوشش خبري دادن به اخبار جنبش ها توسط همديگر، حداقل 

نيه هاي حمايتي از فعاليت هاي يكديگر، همكاري آنها با هم است.دادن بيا
جنبه ديگر همكاري است. شركت در تجمعات كه براي يك مطالبه صورت 
مي گيرد. شكل ديگر اين همكاري هاست و درنهايت بايد بگويم كه در سير 
تاريخ تحوالت اجتماعي نيز اين امر ثابت شده است كه در كنارهم 

  اجتماعي مي گردد. قرارگرفتن اين جنبش ها، موجب تغييرات
درك شما از مقوله سرمايه داري چيست ؟ و به نظر شما جنبش  آرش:

كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي تواند روي 
  حمايت هاي بين المللي حساب كند؟

  
سرمايه داري يك تعريف بيشتر ندارد و آن تعريف علم اقتصاد  آيت:

س كشف و تبيين گرديد. سرمايه داري يك سياسي است كه توسط مارك
نظام اجتماعي است كه براساس مناسبات توليد اجتماعي كه بر رابطه 
كارمزدي و سرمابه بنيان گذاشته شده است . كاالي نيروي كار يك طرف 
رابطه و وجود سرمايه طرف ديگر آن است. صاحبان نيروي كار ، طبقه 

و سرمايه نيز به يك طبقه اجتماعي است كه طبقه كارگر نام دارد 
  اجتماعي ديگر تعلق دارد.

سالهاست كه سرمايه كاركرد جهاني به خود گرفته است و به مراحل 
پيشرفته ارتقاء يافته ، كه انحصارات جهاني است. بنابراين كارگر نيز يك 

  طبقه اجتماعي جهانشمول است.
رگر در امر طبقه كارگر در جهان الغاء مالكيت خصوصي است. طبقه كا

ايران و در كشورهاي ديگر تحت بدترين شرايط اقتصادي ، سياسي و 
  فرهنگي قراردارند.

براي دست يابي به مطالباتش نياز به حمايت هاي جهاني دارد. نياز به 
پوشش خبري اذهان عمومي جهان دارد. حمايت ديگر كارگران جهان از 

بود. چنانكه در  هر طريق ممكن براي كارگران ايران بسيار مفيد خواهد
ژوئن امسال حمايت جهاني از  15حمايت از كارگران سنديكا شركت واحد، 

كارگران زنداني مراسم اول ماه مه، كاربرد مفيدي داشت. اين همكاري و 
حمايت از مبارزات كارگران در سراسر جهان كاربرد دارد و توقع كارگران 

  ايران از ديگر كارگران امر طبيعي است.
*  
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 * "پيش آر پياله را كه شب مي گذرد"

  2009گفتگوي ويژه در رابطه با مراسم اول ماه مه 

    

  
آنچه كه در ذيل تقديم مي گردد، گفتگوئي دوستانه مي باشد كه با تني 

هاي كارگري صورت گرفته، كه در جريان  چند از كارگران و خانواده
اند. هدف از  هحضور داشت 1388برگزاري مراسم روز جهاني كارگر، سال 

  مي باشد. هاي اين روز ها و ناگفته اين گفتگو انتقال تجارب، گفته
  بهزاد سهرابي                                          

 

  
  مقدمه:     
  دوستان؛     

  داري، نظام تبعيض و نابرابري، فقر، بيكاري، استثمار و ... است. نظام سرمايه
توليدي و شيوه توليد سرمايه داري، طبقه  با پيدايش سيستم و مناسبات

ي  كارگر، كه اكثريت جامعه ي انساني را تشكيل ميدهند، و توليد كننده
هاي مادي و معنوي جامعه ي انساني هستند، روز به روز به خاطر  ثروت

ي قليلي، استثمار شده و هر روز، بيشتر از گذشته  منافع سود پرستانه عده
قتصادي له شده و در اين مناسبات بيرحمانه، به هاي ا كارگران زير چرخ

داري تحقير و سركوب مي  ترين وجه ممكن توسط حاميان سرمايه وحشيانه
  شوند.

افزايش ساعات كار، كاهش دستمزدها به چندين برابر زير خط فقر، 
استثمار، بيكاري و اخراج كارگران و فعالين كارگري، قراردادهاي موقت و 

هاي مستقل كارگري، نا  ت از ايجاد و يا سركوب تشكلسفيد امضاء، ممانع
امني محيط كار و عدم امنيت شغلي، سود پرستي بي حد و مرز و نجومي 
صاحبان سرمايه، توهين و تحقير كارگران در محيط كار، سركوب و زندان 
و صدها مورد ديگر كه خاصيت ذاتي اين گونه مناسبات اقتصادي بوده، هر 

داري در بعد  كند. حال نظام سرمايه ارگران سنگيني ميروزه بر گرده ما ك
جهاني دچار بحران عميقي شده است. تضادهاي الينحل و آشتي ناپذير 

داري و نيز بحران موجود كه ناشي از ذات و خاصه سيستم  نظام سرمايه
هاي رايج  داري است، باعث شده تا مفسرين آنها نيز از تبليغ و ترويج سرمايه

داري هيچ آلترناتيو و بديلي  ه دست بشويند. نظام سرمايهخود در گذشت
است، ندارد. از ديگر سو،   براي برون رفت از منجالبي كه خود به پا كرده

اي انساني بدور از  اشتياق به ارتقا حقوق و كرامت بشر، برقراري جامعه
تبعيض و استثمار، و نفرت و انزجار از سيادت، آمريت و استبداد، چون 

داري، كم و  دي فراگير است، توهم به بي بديل بودن نظام سرمايهرويكر
بيش از بين رفته و باري ديگر اتكاء بر قدرت و حقانيت طبقه كارگر به 
عنوان تنها بديل و علم رهائي بشر بر سر زبانها افتاده است. بر بستر اين 

  .اي در جريان است اوضاع، اعتراضات و اعتصابات كارگري در سطح گسترده
برپائي روز جهاني كارگر و گرامي داشت اين روز تنها يكي از عرصه هاي 
 - مبارزاتي و طبقاتي كارگران در بعد جهاني، مي باشد. كارگران در اين روز

دست از كار مي كشند و چرخ هاي توليدي را از حركت باز  - اول ماه مه
ان بر عليه مي دارند. اول ماه مه روز، رژه ميليوني و مارش اعتراض كارگر

تمامي مناسبات نظام سرمايه داري است. نظامي كه مناسبات و وضعيت 
  غير انساني را به كل جامعه ي بشريت تحميل كرده است. 

دوستان حاضر در اين گفتگو، با بيان اين مقدمه، از شما مي خواهم كه هر 
ن كدام برداشت و نظر خود را در مورد برگزاري مراسم روز جهاني كارگر بيا

  گفته ها تجاربي در اختيار ديگران گذاشته باشيم.   با انتقال اين  كنيد تا

من سوال خود را مطرح مي كنم و شما در زمان پاسخ گوئي، لطف كنيد 
كه ضمن معرفي خود، به سوال طرح شده جواب دهيد. اميد است مثمر 

  ثمر واقع گردد.
هم در باره ازشما دوستان كارگرشركت كننده در اين گفتگو مي خوا

و چگونگي برگزاري اين مراسم  2009برگزاري مراسم روز جهاني كارگر، 
برگزاري تحت چه عنواني بوده   دهيد كه فراخوان  صحبت كرده و توضيح

است. هدف برگزاري روز جهاني كارگر چيست؟ آيا در حين برگزاري 
ه هاي مراسم مامورين و پليس با شما برخورد كرده اند يا نه؟ نقش خانواد

مراسم چگونه بوده؟ مراسم امسال چه   كارگري و زنان و كودكان در اين
يي را در پي داشته است؟ و در كل آنچه را كه  حركت به جلو يا دستاوردها

  الزم مي دانيد در باره اين روز بيان نمائيد.
  بهزاد سهرابيقبال از حضور و توضيحات شما بسيار سپاسگزارم .  

  

  
  

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد  "، كارگر و عضومرضا امجدي هست
   "تشكل هاي كارگري

با تشكر از شما بهزاد عزيز و درود هاي بي پايان به تمامي هم زنجيران، 
كارگران دست پينه بسته و خالقان همه نياز هاي بشري كه خود از نعمت 

  داشتن آن محرومند.
ر پارك اميريه سنندج به د 1388ارديبهشت  11مراسم روز جهاني كارگر، 
سنندج برگزار گرديد. اين  2009اول مه مه   دعوت كميته برگزار كننده

هاي كارگري گرامي داشته  مراسم در شرايطي كامال پليسي، توسط خانواده
كارگران در   شد. ويژگي مراسم اول ماه مه، روز جهاني كارگر اين بود كه

ك و يكپارچه با ديدي طبقاتي اكثر شهر هاي ايران با قطعنامه اي مشتر
اين روز را جشن گرفتند. هر چند متاسفانه در سنندج و تهران تعداي از 
دوستان دستگير و هنوز دستگير شدگان پارك الله تهران در بازداشت مي 
باشند، اما اين نشان از ترس حاميان سرمايه، از اتحاد و همبستگي كارگران 

دوستان كارگر را محكوم و خواستار  را در بر دارد و من شخصĤ دستگيري
آزادي آنان هستم. در حين برگزاري مراسم در پارك اميريه سنندج 
همانطور كه آگاهيد پليس و مامورين لباس شخصي حاضر در منطقه، به 

هايمان حمله كردند كه بچه هاي خرد سال خودم در  كارگران و خانواده
به صورت آنها مصدوم  اين ضرب و شتم و پاشيدن اسپري فلفل و خردل

شدند. ناراحت كننده است يا بهتر است بگويم فاجعه است!! . بله هيچ وقت 
ساله ام كه گريه  4از يادم نمي رود ناله كودكانه دختر شش ساله و پسرك 

   مي كردند و داد مي زدند، بابا ، بابا ، صورت و چشمانمان سوخت ، بابا ...

  

  

  

. اخراجي و اكنون كارگري  گله دارياسم من سهيال است ، سهيالي  
دار و مادر مي  هستم بي اجر و مزد. در كشورهائي مثل ايران، ما را خانه

نامند. بدون مزد، بدون بيمه، بدون مرخصي و استراحت، در گوشه خانه 
  مشغول به كار هستم.
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همانطور كه دوستمان رضا اشاره كرد به دعوت كميته   مراسم امسال
سنندج در پارك اميريه سنندج با حضور  2009ول ماه مه برگزار كننده ا

  هاي كارگري برگزار گرديد. كثيري از كارگران و خانواده
ابتدا پالكاردهائي در رابطه با روز جهاني كارگر بر افراشته شد. مامورين از 

شدند عكس و فيلم مي گرفتند و افراد  تمامي افرادي كه به پارك وارد مي
يب قرار ميدادند .گوئي الزم بود كه عكس يادگاري مشخصي را تحت تعق

   تهيه كنند! 
در ميان مردم حاضر در پارك، شيريني و قطعنامه روز جهاني كارگر پخش 

شد. مراسم شروع و قطعنامه قرائت شد. در اين لحظه مامورين لباس  مي
 "روز جهاني كارگر مبارك"شخصي به ما حمله ور شدند. كارگران با شعار 

از  "كارگر زنداني آزاد بايد گردد " – "رگر، دانشجو اتحاد اتحادكا" –
حقانيت اين روز دفاع نمودند. عليرغم ميليتاريزه بودن سطح شهر سنندج و 
بخصوص محل برگزاري مراسم، جمعيت كثيري توانسته بودند از اين حلقه 
نظامي گذشته و در مراسم شركت كنند. مامورين حمله خود را شروع كرده 

ودند. ضرب وشتم شروع شد. مشت و لگد، اسپري فلفل و خردل، توهين و ب
فحا شي، پاشيدن اسپري فلفل و خردل بر سرو روي حاضرين و حتي 

در  85كودكان وخردساالن. در يك آن، حركت وحشيانه پليس در سال 
حمله به كارگران و خانواده هاي كارگري اعتصابي شركت ريسندگي 

اعي شد كه چگونه در آن اعتصاب ما را در محاصره پرريس سنندج برايم تد
خود گرفته بودند و وقيحانه ما را با باتوم و اسپري و مشت لگد سركوب 
كردند. ضجه و گريه كودكان رضا امجدي كه بر اثر پاشيده شدن مايع 
اسپري بر صورت آنها سوزشي درناك را ايجاد كرده بود در ذهنم با ناله 

همراه مادران خود در اعتصاب پر ريس بودند در هم كودكان شير خواره كه 
آميخت و تنها چيزي كه به ذهنم متبادر شد كين و لعنت وصف ناپذير به 
تمامي مظاهر بورژوازي بود.! پليس ما را كتك زد و سعي داشتند كه 
دوستان كارگر ما را دستگير و بازداشت كنند كه با مقاومت همسران و 

شدند. به ياد دارم كودكاني كه پليس آنان را زير فرزندان كارگران مواجه 
اندخت كه  لگد گرفته بودند و مادري خود را زير مشت و لگد آنان مي

فرزندش در امان باشد و پليس بي رحمانه هر دو را ميزد. دوستمان 
منصوركريميان، كه به شديدترين وجه ممكن كتك كاري شد. در اثر اين 

هائي بودند بر اثر پاشيدن اسپري بر  د و بچهزد و خورد تعدادي آسيب ديدن
ساله و پسر  6هاي رضا امجدي، دختر  صورت آنان مصدوم شده بودند، بچه

اش كه از شدت سوزش با تمام توان گريه سر مي دادند، دياكو  ساله 4
  ام ، كيارش سهرابي و ديگران. ساله 11ساله ، و پسر9قادري كودك 

پليس چنين رفتاري را نسبت ما انجام مي داد،  البته اين اولين بار نبود كه 
 86در مقابل سازمان تامين اجتماعي و سال  85سال  بلكه در اول ماه مه 

  در جلو روابط كار در خيابان صفري همچين رفتاري از آنان سر زده بود.
ويژگي اين دوره به نظر من اين بود كه امسال در شهر تهران كارگران و 

نستند با فراخوان مشترك چندين تشكل كارگري فعالين كارگري توا
نفر از دوستان  150متاسفانه تعداد  مراسم خود را برگزار كنند. هرچند 

بازداشت شدند. من از اين فرصت استفاده كرده و ضمن محكوم كردن 
دستگيري اين دوستان خواستار آزادي بي قيد و شرط آنان هستم. 

ان فرش غرب بافت كرمانشاه مراسم همچنين امسال براي اولين بار كارگر
هاي  مستقل خود را برگزار كردند و در اين مراسم قطعنامه سراسري تشكل

كارگري قرائت گرديد و همينطور در شهر سقز كارگران توانستند با برنامه 
مشخص مراسم خود را برگزار نمايند. به نظر من روز جهاني كارگر روز 

اول ماه مه روز اعتراض ميليونها   است. اتحاد و همبستگي طبقاتي كارگران
كارگر در جهان است كه براي دفاع از مطالبات خود به ميدان مي آيند و 
بايد اين روز به رسميت شناخته شده و كارگران بتوانند آزادانه اين روز را 
گرامي دارند. در پايان من هم از شما تشكر ميكنم. زنده باد اتحاد و 

  ران.همبستگي طبقاتي كارگ
  

  

  
  

   
  

كميته هماهنگي براي كمك به "كارگر و عضو  . محمد عبدي پور هستم
  "ايجاد تشكل هاي كارگري

با تشكر از شما كه اين فرصت را در اختيار من گذاشتيد تا در رابطه با 
  گفتگوئي داشته باشيم. 1388مراسم روز جهاني كارگر، سال 

طبق روال گذشته ما  –بهشت اردي 11 –چند روز قبل از روز جهاني كارگر 
اين روز بوديم و قرار بود كه اين مراسم   در تدارك و مقدمات برگزاري

  بدون در خواست مجوز برگزار شود.
برگزاري مراسم روز جهاني   دوستان كارگرما بر طبق روال گذشته مقدمات

كارگر را فراهم و در باره چگونگي برگزاري اين روز بحث و تبادل نظر 
بايد  - روز جهاني كارگر  -رفت و تصميماتي گرفته شد كه اين روزصورت گ

  بر اساس وظيفه طبقاتي گرامي داشته شود.
تهيه شيريني، تهيه تاريخچه روز جهاني  از جمله كار هاي صورت گرفته،  

  كارگر، سخنران و مقاله هاي مربوطه بود.
سقز با  يكي از مسئولين اداره اطالعات 1388ارديبهشت  10در تاريخ  

مراجعه به محل كار من و محمود صالحي، با ايشان (محمود صالحي ) به 
گفتگو نشستند و توضيحاتي در رابطه با روز جهاني كارگر و گرامي داشت 
اين روز براي نامبرده داده شد. ايشان از محمود صالحي سوال كردند كه 

حتما! اين مراسم را برگزار مي كنيد؟ كه آقاي صالحي با قاطعيت گفتند 
مراسم برگزار خواهد شد. سوال كردند شما از سازمان دهند گان هستيد ؟ 
آقاي صالحي گفتند بله. سوال ديگر اين بود كه آيا شما در مراسم شركت 
مي كنيد؟ محمود صالحي گفت با توجه به اينكه من حكم تعليقي دارم 

ار كننده خودم شركت نميكنم اما جهت برگزاري مراسم، با بچه هاي برگز
  بر نامه ريزي مي كنم.

مسئول اداره اطالعات در باره رنگ قرمز پرچم سوال پرسيد، كه محمود  
صالحي در اين رابطه توضيحاتي دادند. در همان حال كه محمود صالحي و 
مسئول اداره اطالعات با هم صحبت مي كردند، جالل حسيني و چند نفر 

در نزديكي محل دفتر تعاوني نصب ديگر از كارگران داشتند پرچم قرمز را 
مي كردند. مسئول اداره اطالعات به محمود صالحي گفت: جالل حسيني 
كه داره پرچم نصب مي كند!! وي متذكر شد كه شما صبر كنيد تا من به 
اداره رفته و موضوع را مطرح و به شما جواب بدهم. بعد از اينكه محل كار 

گرفته شد كه يكي از كارگران را  ما را تر ك كرد با محمود صالحي تماس
   جهت دريافت مجوز به اداره اطالعات بفرستيد. من (محمد عبدي پور) به

هائي طوالني ناچار شدند كه با  نمايندگي به اداره رفتم بعد از صحبت
برگزاري مراسم مستقل ما موافقت كنند، ولي از من تعهد گرفتند كه 

  خيابانها را نبنديم.
كه چند ساعت بيشتر فرصت نمانده است. بعد ازظهر  اين در حالي است
  مراسم را فراهم كرديم.  همان روز مقدمات

من به عنوان مسئول برگزاري و سخنران تعيين شدم. خانم نجيبه صالح 
زاده نيز به عنوان مجري انتخاب و آقاي اسماعيل نيازي براي قرائت مقاله، 

رد سالي به نام ... سرود يار آقاي منصور صالحي تقديم شعر، و دختر بچه خ
دبستاني را خواند و خانم آرزو هجرا ني، قرائت قطعنامه پاياني را بعهده 

  گرفتند.

http://dialogt.de/



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٢٧  103 ي آرش شماره

ارديبهشت  11بدون اينكه نيروهاي امنيتي دخالتي كنند در صبح جمعه  
روز جهاني كارگر در محل خيابان سه راه ملكي، تعاوني  _اول ماه مه  _

گرفته شد كه گزارش و عكس آن پخش  مصرف و مسكن كارگران، جشن
شده و فيلم ويديوئي آن را نيز در آينده ي نزديك در اختيار عموم قرار 

  خواهيم داد.
روز جهاني كارگر امسال در سقز و شهر هاي ديگر اين بود كه   ويژگي 

كارگران با توجه به اينكه چندين نفرشان توسط نيرو هاي امنيتي احضار 
د اينكه ميدانستند احتمال سركوب وجود دارد و با آنان شده بودند و با وجو

برخورد خواهد شد و احتمال دستگيري و زنداني شدند را در بر دارد، اما با 
اين وصف در برگزاري روز جهاني كارگر مصمم بودند. و همانطور كه مي 

برگزاري اين مراسم در سنندج و تهران با بر خورد و سركوب پليس   دانيد
د، اما كارگران و فعالين كارگري ثابت كردند كه طبقه كارگر در مواجه ش

هر حال چه مجوز داشته باشند يا نه، در مراسم مستقل و طبقاتي خود 
  شركت مي كنند و گرامي داشت اين روز را حق مسلم خود ميدانيم.

ويژگي هاي ديگر امسال، حضور كارگران و فعالين كارگري در تهران بود 
ن بار در پارك الله تهران و با دادن فراخوان برگزاري اين روز كه برا ي اولي

را اعالم داشتند. و ديگر آنكه، استقامت دستگير شده گان در زمان 
    بازداشت مي باشد.

در پايان من هم همصدا با ديگر كارگران خواستار آزادي دوستان دستگير 
تگو و شما شده اول ماه مه هستم و از دوستان شركت كننده در اين گف

  بهزاد عزيز تشكر مي كنم.
  
  

  
   

  "شوراي زنان سنندج "عضو ليال خليلي هستم.
روز جهاني كارگر در  2009همانطور كه دوستان اشاره كردند ، اول ماه مه 

فراخوان  "  سنندج 2009كميته برگزار كننده اول ماه مه "توسط   سنندج
  و در پارك اميريه سنندج برگزار گرديد.

ارديبهشت با خواندن  11بعد از ظهر روز جمعه  17سم در ساعت اين مرا
مربوطه و پخش نقل و   قطعنامه و نصب و برافراشته كردن پالكاردهاي

  شيريني در ميان حضار شروع شد.
با توجه به فضاي پليسي حاكم بر محل برگزاري مراسم، شركت كنندگان 

م را برگزار كنند، طبق معمول تالش كردند در كمال آرامش و متانت مراس
اما متاسفانه پليس به جمع ما حمله ور شد و ما را مورد ضرب و شتم قرار 
داد. همانطور كه شما و ديگر دوستان مطلعيد نيروهاي امنيتي و لباس 
شخصي قبل از برگزاري مراسم در محل مستقر و سعي داشتند با ايجاد 

روز ممانعت بعمل از برگزاري اين   فضاي رعب و وحشت در ميان حاضرين
آورند. اما با اين وصف مراسم در ساعت تعيين شده شروع شد. مراسم با 

مامورين لباس شخصي حمله ور شدند و با   خواندن قطعنامه شروع شد كه
كتك كاري و پاره كردن پال كاردها و تهديد و توهين سعي كردند تا ما را 

دن شعار هاي متفرق كنند. اما شركت كنندگان با كف زدن و سر دا
 – "كارگر دانشجو معلم ، اتحاد اتحاد " - "كارگران جهان متحد شويد"
به طرزي رزمنده به اين اعمال سركوبگرانه  "زنداني كارگر آزاد بايد گردد"

العمل نشان دادند و با راهپيمائي حقانيت اين روز را به نمايش  عكس

اسپري فلفل و خردل گذاشتند. در ادمه اين سركوب مامورين با استفاده از 
و انواع اسپري هاي بي حس كننده و استفاده از باتوم حمله خود را شدت 
دادند. نكته قابل تامل و تاسف بر انگيز حمالت عوامل ضد كارگري، اعمال 
سبعيت وصف نا پذيري بود كه بر عليه شركت كنندگان به ويژه كودكان و 

آنها را موردضرب و  خردساالن صورت گرفت و مانند ديگر شركت كننده
شتم قرار مي دادند و با پاشدين اسپري به صورت آنان اين وقاحت را 
چنديد برابر نمودند ، از جمله كودكان و افراد خردسالي كه دوستان، رضا و 

نفر در جريان اين مراسم دستگير  6سهيال به آنان اشاره نمودند. همچنين 
  ساعت آزاد شدند. 24كه بعد از 

كارگر بايد به عنوان تعطيل رسمي در تقويم كشور وارد شود. روز جهاني 
اين روز بايد آزادانه برگزار شود. در اين روز تمامي چرخ هاي توليد بايد از 

خالقان نعمات مادي است. كارگران بايد   كار بايستد. روز جهاني كارگر، روز
ص اين حق را داشته باشند روز خود را به هر شكل ممكن كه خود تشخي

  ميدهند بر گزار نمايند. 
يكي از ويژه گيهاي مراسم روز جهاني كارگر امسال، فراخوان و قطعنامه 
مشترك كارگران و فعالين كارگري در ايران بود. هر چند اين مراسم در 

  و منجر به بازداشت تعدادي شد اما اين اتحاد و همبستگي  تهران سركوب
ن هم به نوبه خود دستگيري و بارقه اميدي را در دل ها زنده كرد. م

بازداشت شركت كننده در اول ماه مه تهران را محكوم و خواستار آزادي 
و دوستان شركت كننده در   اين دستگير شدگان هستم. در آخر از شما

  اين گفتگو تشكر ميكنم.
  

  
  

  . كارگر خانه دار و همسر يك كارگر. شكوه ساري هستم
ر يك كارگر وظيفه خود مي دانم به من به عنوان يك كارگر زن و همس

خاطر دفاع از زندگي كارگريمان در مراسم روز جهاني كارگر شركت كنم. 
و شركت خواهم   هر ساله من با دل و جان در اين مراسم شركت كرده ام 

 11 –سنندج  2009كرد. امسال به دعوت كميته برگزار كننده اول ماه مه 
دقيقه بعد ازظهر به پارك  30/16روز جمعه ساعت  88سال  –ارديبهشت 

بعدازظهر با وجود حضور نيرو هاي پليس  17اميريه رفتيم و حدودآ ساعت 
و لباس شخصي ها تعداد زيادي از كارگران همراه با خانواده ها يشان در 
اين مراسم شركت كرده بودند و مراسم با پخش شيريني و خواندن 

ده اي از فعالين كارگري را به قطعنامه شروع شد. اگر چه قبل از مراسم ع
سازمان اطالعات خواسته بودند و نيرو هاي مسلح و لباس شخصي دور تا 
دور پارك اميريه را احاطه كرده بودند و لباس شخصي ها با دوربين از 

 500چهار طرف از جمعيت فيلم و عكس مي گرفتند، با اين وجود حدود 
راسم حضور داشتند و شعار نفر كارگر و خانواده هاي كارگري در اين م

كارگر دانشجو اتحاد  – "كارگر زنداني آزاد بايد گردد " -كارگران اين بود
در همان ابتدا مامورين لباس شخصي حمله ور – "زنده باد كارگر -"اتحاد 

شدند و پال كادر هاي را جمع و قطعنامه را پاره كردند و قصد دستگيري 
ان آنان را احاطه كرده و از دستگيري افرادي را داشتند. ما زنان و كودك

  تعداد زيادي جلوگيري كرديم.
روز جهاني كارگر، روز اعتراض به حقوق پايمال شده كارگران است. از 

هاي كارگري در مراسم   ويژگيهاي اين مراسم شركت تعدادي از خانواده
بود و ما مي خواستيم مراسم را در پارك با خوشي و شادي و بدون هيچ 
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ولي متاسفانه همانطور كه انتظار   ي و زد و خوردي جشن بگيريمدرگير
مي رفت نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها بطور وحشيانه اي به زنان و 
بچه ها و مردان حمله كردند و مخصوصا ما زنان و بچه هايمان (همانطور 
كه سهيال به آنها اشاره كرد) را به خاطر دفاع از پدران و همسرانمان و 

گر كارگران مورد ضرب و شتم قرار دادند اين حق ما كارگران و خانواده دي
هاي كارگري است كه روز جهاني كارگر را گرامي بداريم و جشن بگيريم 
چرا كه تمام محصوالت دنيا را كارگر توليد مي كند و حق زندگي شايسته 

  و انساني را هم دارند.
مان،  هاي ورده كردن خواستهو برآ  پليسها به جاي گوش دادن به اعتراضات

ما را مورد ضرب و شتم و توهين و افترا قرار دادند و وحشيانه با باتوم و 
اسپري فلفل و گاز آشك آور به ما حمله كردند و حتي به بچه هايمان هم 
رحم نكردند. نقش زنان و كودكان در دفاع از حقانيت اين روز واقعا چشم 

  وستان كارگر خود دفاع كردند.گير بود. شجاعانه از همسران و د
امسال در اكثر شهر هاي ايران مراسم برگزار و فراخوان مشترك داده شد 
كه در تهران تعداد زيادي از كارگران دستگير شدند كه بايد خواستار آزادي 

  اين دوستان شد و اين گونه سركو بها را بايد محكوم كرد.
گو و شما بهزاد عزيز من هم از همه دوستان شركت كننده در اين گفت

  تشكر مي كنم.
  

  
  

  كميته "وعضو  شين بافت  كارگر شركت نساجي وفا قادري هستم.
  "هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

) در اكثر شهرها بدعوت 88ارديبهشت  11( 2009مراسم اول ماه مه 
ن كميته برگزار كننده روز جهاني كارگر، متشكل از تشكلها و كارگرا

كارخانجات مختلف و فعالين كارگري برگزار گرديد. مراسم در سنندج نيز 
 17بدعوت كميته بر گزار كننده در پارك اميريه سننندج و حدود ساعت 

بعد ظهر روز جمعه برگزار شد. مراسم اول ماه مه امسال در حالي برگزار 
استه و خو   امنيتي فعالين كارگري را  گرديد كه پيشتر از طرف سازمانهاي

از آنان بازجوي بعمل آورده و با فشار از آنها تعهد گرفته بودند كه در 
ارديبهشت  11مراسم روز جهاني كارگر شركت نكنند. در صبح روز جمعه 

نمودند.   هم در سنندج اقدام به بازداشت تعدادي از فعالين كارگري
روب همان غ  نيروهاي امنيتي، عليرغم مقاومت بازداشت شدگان، آنها را تا

داشتند. و اين بخشي از تالشهاي آنها براي ايجاد جو  روز در بازداشت نگه 
رعب و وحشت در جهت ممانعت از برگزاري مراسم اول ماه مه بود. حتي 
مراسم دولتي امسال سنندج هم محدود به عده قليلي از كارفرمايان و 

لتي اداره كار نمايندگانشان و عده كمي از كارگران متوهم و نمايندگان دو
بود. اين نشان از كمر به سركوب بستن دولت براي مقابله با اعتراضات 

  ريزي شده كارگري امسال داشت. از نظر ما اقدامات اختناق آميز و برنامه
نيروي امنيتي هر ابعادي به خود ميگرفت، نميتوانست مانع برگزاري مراسم 

زيادي براي اثبات اين مستقل روز جهاني ما در داخل شهر گردد. داليل 
اوضاع  - 1واقعيت وجود دارد كه من فقط به دو تاي آنها اشاره ميكنم. 

سياسي و معيشتي و مبارزات چند ساله فعالين جنبش كارگري و فعالين 
ساير جنبشها تناسب قوائي را تامين كرده بود كه امكان ميداد مراسم خود 

اولين كساني بودند كه در فعالين كارگري در سنندج  -2را برگزار كنيم. 

بار ديگر مراسمهاي مستقل روز جهاني كارگر  60ي  دل اختناق شديد دهه
سال ادامه داشت  4را در داخل شهر برگزار كردند. طي اين مراسمها كه 

داري  هائي صادر شد كه دادخواست كارگران عليه سيستم سرمايه قطعنامه
   ان فرموله شده بود. اگر چهبود و در آنها مطالبات حداقل و برحق كارگر

  نقد   و بخصوص گذشته اين فعالين و عملكردشان جاي  اين مراسمها
دارد، اما كارگراني از ما به خاطر آن مراسمها زندان و دربدري كشيدند. 
سخنران اول ماه مه حتي در اين راه جانش را از دست داد. ما به عنوان 

وديم كه روز جهاني خود را شريك آن تالشها و حامل آن سنتها مصمم ب
  ايي دارد كه از برگزار كنيم و كرديم. اين سنت طبقاتي، تاريخ طوالني

  است.  مبارزات طبقه كارگر جهاني به ارث برده شده
پليس امينتي و لباس شخصيها، و عكس   در سنندج عليرغم حضور گسترده

 500ود و فيلم گرفتن آنها از جمعيت و محاصره محل مراسم، جمعيتي حد
نفر از كارگران و خانواده هايشان حضور داشتند. مراسم با پخش شيريني و 
خواندن قطعنامه شروع شد، كه در همان ابتدا با يورش پليس امنيتي و 
جمع آوري پالكاردها و پاره كردن قطعنامه، سعي در متفرق كردن جمعيت 

ها  و خانواده نمودند. اما باالخره كارگران  و تالش براي دستگيري تعدادي
مواردي از قطعنامه را به شكل شعار بيان كردند كه عبارت بودند از : كارگر 
زنداني آزاد بايد گردد؛ كارگر اتحاد اتحاد؛ كارگر، معلم، دانشجو، اتحاد 

جمعيت   اتحاد؛ اخراج ممنوع! زنده باد كارگر و زنده باد اول ماه مه و.....
باتوم   با  امنيتي و لباس شخصيها قصد ترك محل را داشتند كه نيروهاي

هجوم آورده و قصد دستگيري تعدادي از برگزار كنندكان را   و گاز فلفل
داشتند كه با مقاومت زنان و مردان و حتي كودكان روبرو شدند. الزم 
ميبينم در اينجا به شجاعت زنان اشاره كنم. البته اين شجاعتها را ما در 

ايم و و ما و جامعه با اداي احترام به  هد بودهموارد زيادي و سالهاست كه شا
اين زنان مبارز و آگاه در عمل شجاعتهايشان را ستوده ايم. توحش نيروها 

 14  نوجوان  حدي نداشت وگواه آن دستگيري كارگران و زنان و و حتي
  سا له ميباشد.  15الي 

   
درك  امسال ضرورت اتحاد و يكپارچگي را كارگران و فعاالن كارگري -2

اميدوار كننده و پشت كردن فعاالن به   نموده بودند و اين بنيان بدعتي
ها و اولويت دادن به مبارزات كارگري و طبقاتي بود كه اميد است اين  فرقه

اتحاد عمل دوام يابد. بنظرم اين صف بندي كارگران در مقابل سرمايه 
كارگران و ميتوان شركت فعال مه داري است. از ويژگي مراسم اول ماه 

خانواده هايشان را در مراسم بر شمرد و از ديگر ويژ گي آن اتحاد و 
مراسم   بر جسته  نكات  همبستگي تشكلها و فعالين با هم بود. و از ديگر

مستقل برگزار كردن، اعالم مراسم علني   امسال در تهران و ساير شهرها را
امسال   واقعĤنمودن و گستردگي و اتحاد و يك پارچگي آن مي باشد. 

كارگران قصد داشتند به دور از خشونت نيروهاي امنيتي و در گيري و زدو 
خورد روز جهاني كارگر را برگزار كنند و به همين منظور پارك را در نظر 

نا آرام و باعث زد و خورد و  گرفتند، اما حضور نيروهاي امنيتي فضا را 
گرديد. ما كارگران  كتك كاري و دستگيري كارگران و خانواده هايشان

روي زمين را خلق كرده ايم اما خود از آن بي بهره ايم و   هاي تمام نعمت
برخوردار باشيم و براي   اين حق ماست كه از زندگي در شان انسان

رسيدن به آن تالش و اعتراض كنيم و حق ماست كه هر طور دلمان 
روز به رسميت  روز را جشن بگيريم و بايد مراسم مستقل اين  بخواهد اين

داري  شناخته شود. اين مراسم اعتراض ما كارگران به كليت سيستم سرمايه
  در سراسر جهان است.

   
هما نطور كه ميدانيم روز جهاني كارگر روز اعتراض كارگران به تمام  -3

داري به ما و بشريت  ها و بي عدالتي هايي است كه سيستم سرمايه نابرابري
بگيران جهان   روز متعلق به تمام كارگران و مزدتحميل نموده است. اين 

ها و و از خود گذشتگيهاي  است. براي ما كارگران اين روز ياد آور جانفشاني
در طول تاريخ سيستم طبقاتي بخصوص سرمايه داري   هايمان اي هم طبقه

ميكنيم تا در ضمن   در سراسر دنياست. مراسم اين روز را برگزار
هايي مانند:  كارگراني باشد كه براي تحميل خواستهبزرگداشت و ياد بود 

هاي بيكاري و درماني، برابري  كار، امنيت شغلي، بيمه  كاهش ساعت
حقوق زن و مرد، شرايط بهتر كار و ايمني، حق ايجاد تشكل و در كل 
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داري با  مان از سيستم سرمايه گرفتن سهم بيشتري از دسترنج تاراج شده
جه، زندان، تبعيد، شالق، اخراج و......... شجاعت، تالش و تحمل شكن

كوشيدند از حقوق و كرامت ما كارگران دفاع كنند. ما در اين روز در ضمن 
براي اعتراض به زندگي سرشار از فقر، بيكاري، بي حقوقي، بي مسكني، 
اخراج و دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر و در كل براي خالصي از تمام 

هاي مستقل و طبقاتي و  تشكل  ، و براي حق ايجادتبعات شوم اين سيستم
ها و مطالباتمان را  واقعيمان به ميدان مياييم و اعتراض مي كنيم. خواسته

كنيم. اين  داري تالش مي بيان نموده و براي تحميل آن به سيستم سرمايه
شود مگر با اتحاد و يكپارچگي ما كارگران، و پشتيباني و حمايت  ميسر نمي
اي هايمان در سراسر دنيا، چون ما كارگران بجز نيروي خود و  قهاز هم طب

مخصوصا نيروي متشكلمان در اين دنياي نابرابر چيزي نداريم، و قدرت و 
تواناي ما در همين نيرو و اتحاد ماست. سرمايه داران قدرت مالي دارند، 
   دادگاه و پليس و ارتش دارند و از آنها حمايت مي كنند. در مقابل، ما

كارگران اكثريت نيروي عظيم جامعه بشري هستيم و توليد كنندگان تمام 
مان  نعمتهاي اين جامعه مي باشيم، پس قدرت ما در نيروي سازمان يافته

نهفته است و بايد متشكل شده و متحد باشيم و با قدرت سازمانيافته و 
ين مبارزه داري تحميل نمائيم. و در ا هايمان را به سرمايه اتحادمان خواسته

در مراسم روز جهاني كارگر شركت    با همكاري و همدلي بيشتر متحدانه
و   كنيم. اين روز مختص به كارگران است و بايد بدور از هرگونه تفرقه

هاي غلط و تفرقه انداز بوده و  ها و نگرش اي مانع از ايجاد شيوه نگرش فرقه
اسم و اعتراض خود را يكپارچگي شويم و مر   مانع بر هم زدن اين اتحاد و

  هر چه با شكوهتر برگزار كنيم. 
همانطور كه گفتم هدف ما، برگزار كنندگان مراسم روز جهاني كارگر،  -4

جوئي كنند، حمله  اين بود كه به نيروهاي امنيتي امكان ندهيم كه بهانه
كنند و مراسم و آرامش ما را بهم بزنند. دقيقا به همين خاطر بود كه پارك 

را براي تجمع و برگزاري مراسم انتخاب كرديم. اما معلوم گشت كه   اميريه
ها و مطالباتمان در  حتي از انعكاس و بيان درد دل و خواسته  عوامل سرمايه

پارك هم ميترسند. پس در همان ابتدا حمله كردند و ما كارگران، زن و 
هاي  مرد باهم، متقابال از خود دفاع نموديم. حتي كودكان ما به حمله

بياد ماندني اين روز دفاع و   هاي  پليس پاسخ دادند. از خاطره وحشيانه
مقاومت جانانه زنان و كودكان در مقابل حمالت آنان بود. اين حمالت در 

ساله من كه آرزوي پليس شدن  9دل كودكان ما تخم نفرت را كاشت. پسر 
ا به دور را داشت بخاطر برخورد غير انساني و ناشايست پليس، آرزويش ر

  ريخت و از اين شغل بيزار گشت. 
  

  
   
كميته  "عضو   .كارگر اخراجي نساجي كردستان صديق سبحاني هستم 

  "هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
ضمن سالم و خسته نباشيد به دوستان حاضر در اين گفتگو كه قرار است 

  صحبت كنند. 2009در باره اول ماه مه 
سانم، برگزاري مراسم روز جهاني كارگر، اعتراض به تمامي بايد بعرض بر

جهاني است. و گرامي داشت ياد و خاطره و فدا    داري مناسبات سرمايه
كاريهاي انسانهاي سوسياليست، صادق و شريفي است كه براي رهائي 

انسان از هر نوع نا برابري، بي عدالتي هاي اجتماعي، اقتصادي، بي حقوقي 
لمانه بورژوازي و براي يك زندگي، كه در شĤن انسان باشد در مناسبات ظا

برگزار شود. اين روز، روز همبستگي و اتحاد  جان دادند، كه بايد اين روز 
طبقه ي كارگر در سراسر جهان در مقابل سيستم سر مايه داراي است. 

ميالدي در اين بود كه جمعي از  2009ويژگي برگزاري اول ماه مه 
ين و تشكالت كارگري، جدا از گرايشات فكري و سليقه اي كارگران و فعال

به عنوان يك خواست طبقاتي بر عليه مناسبات سرمايه داري متشكل تر 
بودند و در كشور ايران اين اتحاد و همبستگي مايه ي دلگرمي، بود. در 

در ايران، تشكالت ونهادهاي كارگري به اين نتيجه  2009مراسم يك مه 
با اتحاد و همبستگي در داخل كشور و از طريق رسيده بودند كه 

همبستگي با هم طبقه اي هاي خود در سراسر جهان بهتر خواهند توانست 
كارهاي خود را پيش ببرند. اين آغاز و نقطه عطفي است براي يك مبارزه 
ي متحد عليه مناسبات و سيستم سرمايه داري جهاني. من به اين دليل به 

ي كارگر و تقويت مبارزه در راه رهائي از  طبقهپيشروي مبارزات آينده 
مناسبات سيستم سر مايه داري خوشبين هستم. مراسم روز جهاني كارگر 

در شهر سنندج كه در پارك اميريه برگزار شد  88سال  -ارديبهشت  11-
هاي روز جهاني كارگر در سالهاي گذشته تفاوت زيادي  نسبت به مراسم

صف  -تشكل كارگري در يك صف واحدداشت. به اين دليل كه چند 
قرار گرفتند. شايد بعضي ها سوال كنند كه چرا مراسم در پارك  -طبقاتي

 -1  در داخل شهر برگزار نگرديد؟ چند دليل داشت  اميريه برگزار شد و
براي اينكه بهانه اي به دست  - 2جو شهر سنندج متشنج و نا امن بود. 

گرچه شهر مال ماست و اكثريت  -3پليس داده نشود تا سركوب كنند. 
ساكنان شهر از برگزاري مراسم روز جهاني استقبال ميكنند، ولي نخواستيم 
بهانه به دست پليس بدهيم تا ما را آشوبگر و مخل نظم عمومي قلمداد 

اينكه تا  -5هاي كارگري.   بيشتري از خانواده حضور تعداد  -4كنند. 
و ستم باشد، مبارزه در هر شرابطي نابرابري و بي حقوقي، بيكاري، اخراج 

روز  –وجود خواهد داشت. به نظر من برگزاري مراسم اول ماه مه ي 
در پارك اميريه سنندج موفقيت آميز بود. هر چند قبل از - جهاني كارگر

برگزاري مراسم نيروي امنيتي و انتظامي و پليس در آنجا حضور داشتند اما 
مراسم متاسفانه با حمله پليس رو مراسم شروع شد. اين  17حدود ساعت 

برو، و پالكارد ها و قطعنامه را پاره و حاضرين را مورد ضرب و شتم قرار 
دادند. پليس و لباس شخصي با استفاده از اسپري هاي بي حس كننده و 
مشت و لگد سعي در متفرق كردن و دستگيري ما را داشتند. در اين ميان 

ي باشيد و زنان و مادران آن پليس حتي به صورت كودكان اسپري م
كودكان را مورد ضرب و شتم قرار ميداد كه در اين رابطه چند نفر دستگير 

ساعت با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. در صبح همان روز هم  24و بعد از 
تعدادي از فعالين را به اداره اطالعات سنندج احضار تا از برگزاري اين روز 

به نظر من ما كارگران براي اينكه از اين بگير و جلو گيري بعمل آورند. 
ببندها رها شويم احتياج داريم از تفرقه پرهيز كنيم و براي ايجاد 

هاي واقعي كارگري تالش و فعاليت كنيم. واقعا تشكل كارگري در  تشكل
هر كارخانه و هر كارگاهي براي زدودن بي حقوقي، اخراج و بيكاري و جلو 

داران و كارفرما يان الزم است. تا  گران از سوي سرمايهگيري از استثمار كار
زماني كه طبقه كارگر تشكالت كارگري خود را بوجود نياورد و بدنه كارگر 
ي دخالت گر نباشد چيزي تغيير نخواهد كرد . تنها راه راهائي كارگران از 
اين شرايط اسفناك ،اتحاد طبقاتي آنها در تشكل هاي خود ساخته و 

تنها با اتحاد   باشد كه بايد به نيروي خود كارگران ايجاد شود. طبقاتي مي
كارگران است كه امكان تغيير بو جود خواهد آمد. در آخرمجددا، از كليه 
دوستان در اين گفتگو و شما بهزاد عزيز تشكر مي كنم . به اميد آزادي 

  كليه كارگران در بند و پيروزي طبقه كارگر !.
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درود خدمت شما دوست عزيز كه اين  با سالم و .ان هستممنصور كريمي
ضمن ابراز همدردي و همدلي با تمامي كارگران  مجال را فراهم نموديد.

تشكر و قدرداني ميكنم از تمامي  اخراجي و تمامي كارگران بيكار ،
ارديبهشت روز  11رفقا و شهرونداني كه با شركت وحضور در روز  كارگران،

مي) با وجود شرايط پليسي وامنيتي كه از چند ين روز  1جهاني كارگر (
قبل از برگزاري روز جهاني كارگر، چند ين نفر از رفقاي فعال در عرصه 
هاي كارگري را بازداشت نموده بودند ، اما گرامي داشت اين روز پر شكوه 
را از ياد نبردند. صميمانه دست مادران و پدراني را كه بدون هيچ دليل 

ري بازداشت و زنداني شدند را مي بوسم واز ايشان براي همگام توجيه پذي
سنندج و تهران   بودن در اين راه سپاسگزارم. دوستاني كه در اين روز در

مورد هجوم واقع و دستگير و بازداشت شدند. با بيان اين مقدمه كوتاه به 
  بحث اصلي باز مي گردم.

خانواده   ام، دريك در شهر سنندج چشم بدنيا گشوده 1363من در سال 
با داشتن پدري كارگر و مادري خانه دار. واما در مورد برگزاري روز جهاني 

، واين روز را روز   كارگر امسال به عرض ميرسانم كه خود نيز كارگرهستم
خود ميدانم. در اين روز كارگران جداي از رنگ و پوست و نژاد و مذهب 

فاع مي كنند تاريخ مبارزه كارگر دست به اعتراض ميزنند و از اهداف خود د
نقش  57ي در ايران به ياد دارد كه كارگران شركت نفت در انقالب سال 

تعيين كننده اي در سرنگوني رژيم پهلوي داشتند و بدون نقش آنان 
سال چرا هنوز اين  30انقالب پيروز نخواهد شد. اما حاال پس از گذشت 

ازات درخور شأن انساني برخوردار طبقه نبايد از جايگاه ويژه ي خود وامتي
باشند؟ در اين مراسم حضور يافتم تااز مطالبات بر حق خود و ديگر 
كارگران دفاع نمايم و جهانيان نيز بدانند كه طبقه كارگرايران در چه 

،در زير خط فقرمطلق ، روزگار را سپري ميكنند و نظام  وضعيت نابساماني 
  ظالمانه خود ادامه ميدهد.همچنان به استثمار   سر مايه داري

از ديد من هر انساني كه پا به عرصه ي وجود ميگذارد شايسته ي يك 
زندگي واال ، و انساني است و بايد از تمامي امكانات بر خوردار باشد. اما با 
نبود تامين اجتماعي و بيكاري ميليوني ، درصد عمده ي جمعيت ايران كه 

زندگي ساده ي خود برنمي آيند. در كارگر ميباشند ، از عهده ي مخارج 
زماني كه شاغل هستند ، شرايط سختي كار وساعات طوالني كار ، چنان 
خسته كننده است كه حتي ياراي ابراز محبت ودلگرمي با خانواده خود را 
از دست ميدهند. من باور دارم كه انسانها بايد در شرايط برابر در تمامي 

وردار باشند وبا همين ذهنيت در مراسم شونات از يك زندگي انساني بر خ
روزي كه حق مسلم كارگران است شركت كردم. به نظر من هدف از 
برگزاري روز جهاني كارگر گردهم آمدن وگردهم آوردن تمامي كارگران 
است تا با اتحاد و يكدلي تمامي تفكراتي كه در طول روز ملكه ي اذهانشان 

ماعي، بهداشت ودرمان رايگان براي است اعم از: بيمه بيكاري، تأمين اجت
همه، يكساني حقوق كاري زنان با مردان، و... خواستار شوند.و در مورد 
راهكار خود را در حد واندازه اي (به دليل بي تجربگي) نميبينم كه بتوانم 

  يا بخواهم راهكاري ارائه دهم.
ه ي كارگران و زحمتكشاني كه در روز جهاني كارگر در پارك جنگلي اميري

سنندج حضور به هم رساندند با اينكه مي دانستند در شرايط كامالً پليسي 

و امنيتي قرار دارند و هر لحظه امكان برخورد نيروهاي امنيتي احساس 
بود پاي فشاري   ميشد ، باز هم بر حق مسلم خود كه بر گزار ي مراسم 

ه كردند وبا در، دست گرفتن تراكت هاي كاغذي كه روي آن نوشته شد
بود: كودكان كار، تبعيض وغيره با ضربدري به رنگ قرمز روي آنها خط 
كشيده شده بود و همچنين در دست گرفتن پالكاردهاي قرمز رنگ پارچه 
اي كه با رنگ سفيد روي آن شعارهايي همچون گرامي باد روز جهاني 
كارگر و چند جمله ي ديگر نوشته شده بود ، كه آن ها را خوب به ياد 

مراسم شروع شد .هم زمان با اين ، شيريني و شكالت در ميان ندارم 
كميته ي   حاضرين پخش مي شد. يكي از رفقا شروع به خواندن قطعنامه 

مي ، نمود كه هجوم نيروهاي امنيتي شروع و تمامي  1برگزار كننده ي 
تراكت ها و پالكاردها را به زور از ما ربودن و شروع به متفرق كردن 

كه حاضرين هم چنان كه از پله هاي پارك به طرف پايين جمعيت كردند 
مي آمدند با سر دادن شعارهايي نظير زنده باد طبقه ي كارگر، 

كارگرزنداني آزاد بايد گردد، وشعار هاي ديگري كه االن بياد ندارم پله ها  
را پايين آمدندكه نيروهاي امنيتي با پاشيدن اسپري به سر و صورت و 

ن ، هجوم خود را آغاز كردند كه رفقا وكارگران حاضر ضرب وشتم كردن م
در آنجا خواستار رهايي من از دست مأموران بودن كه اهانت و فحاشي و 
ضرب وشتم از آنان نيز دور نماند به طوري كه حتي زنان و كودكان نيز 

براثر پاشيدن   مورد كتك كاري شديد قرار گرفتند هر چند كه چشمان من
ش درد ناكي بود ، اما از داخل ماشيني كه مارا به اسپري داراي سوز

بازداشتگاه منتقل ميكرد ميديدم كه چگونه همه را مورد اذيت و آزار قرار 
ميدهند و حتي معلوم نبود كه چه چيزي را گم كرده بودند كه اينچنين به 
تفتيش داخل كيف ها مي پرداختند. يك نكته قابل توجه اين بود كه 

ل ماشين با دست بسته و چشماني كامالً سوزان نشسته زماني كه در داخ
ساله را نيز بازداشت كرده اند كه هر  14بودم متوجه شدم كه يك پسر 

چند مادرش تالش مي كرد كه وي را از زير دست آنان نجات دهد موفق 
نشد و ناچارا در يك لحظه كه درب ماشين باز شد مادرش نيز داخل 

پسرم را آزاد كنيد يا من هم با او ميايم ، كه  ماشين شد و گفت كه يا بايد
مأمورين بدون هيچ توجهي او و پسرش را نيز بازداشت كردند. و ما را با 
دست و چشمان بسته به بازداشتگاه انتقال دادند. در آنجا دقايقي منتظر 
مانديم تا مأمورين آمدند. با آمدن آن ها هر نفرمان يك پس گردني 

، من را از چند پله و راهرو باال بردند. در آنجا من را به دريافت كرديم وبعد 
يك تكه كابل كتك كاري در آورده و يكي از مأمورين با  جوجه فنگحالت 
  را شروع كرد كه هنوز تصاويري از اثر آن ضربات وجود دارد. پاها يم  كف

  
  

  
  
 بعد از چند لحظه مأمور ديگري باالي سر من آمد وبا توهين و فحاشي ، 

آورد كه ديگر نتوانستم  پايش را روي گلويم گذاشت و به اندازه اي فشاور
نفس بكشم و بي هوش شدم و وقتي كه به هوش آمدم حس كردم كه 
صورتم در اثر ريختن آب خيس است .چند دقيقه ي ديگر كتك كاري 
ادامه داشت تا از همان راهرو و پله ها پايين آورده شدم و آن گاه بازجويي 

ع شد كه تمام هم و غم بازجو بر اين بود كه مرا به داشتن رابطه ي ها شرو
حزبي متهم كند اما آنچه واقعيت داشت چيز ديگري بود و او هم ميدانست 
كه من فقط يك كارگر هستم نه فعال حزبي. بعد از بازجويي ما را در همان 

يك اتاق  نفر را در 4اتاق بود نگه داشتند. ما  4يا  3  بازداشتگاه كه شامل
خانم ديگر را در اتاق روبروي ما بازداشت كردند. تا وقت شام هيچ  2و

عدد تن ماهي و چند تكه نان  1خبري نبود. در آن وقت بود كه مامورين با 
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نفر پيدايشان شد. در بازداشتگاه يكي از خانم ها بر اثر درد دستش  6براي 
 1جواب ماند .  تقاضاي داروي مسكن كرده بود ، اما در خواست وي بي

ساعت بعد از شام آن طور كه فهميدم خانم ها را به مفاسد اجتماعي 
منتقل كردند و ما تا فرداي آن روز هيچ خبري از آنان نداشتيم. به هر حال 
صبح روز بعد با چشمان بسته تا ميدان بسيج و دستان بسته به دادگستري 

ما بازداشت شده  نفر خانمي كه با 2منتقل شديم و پس از چند دقيقه 
نفر مأمور زن به دادگاه منتقل شدند و ما خود را در جلو  2بودند همراه با 

دادياري يافتيم كه با ديدن دوستانمان براي دلگرمي و  4شعبه ي 
پشتيباني از ما آمده بودند بسيار خوش حال شديم كه صميمانه از تمامي 

به گرمي مي فشارم. اين رفقا ممنون وسپاسگزارم و دست يكايك آنان را 
 3پس از جواب دادن به چند پرسش براي هر كدام از ما قرار وثيقه ي 

ميليوني صادر شد كه به همت يكي از دوستان كه زحمت اين وثيقه را بر 
ما آسان نمود فعالً آزادشده ايم و منتظر دادگاهي بعدي هستيم. و بعد از 

كه در جيب هايمان  اين كه مأمورين در پاركينگ دادگستري وسايلي را
بود را به ما پس دادند جلو پاركينگ ما را رها كردند و چند قدمي كه راه 
رفتيم رفقا را ديدم كه همچنان منتظرمان بودند. همين كه به آن ها 
رسيديم سالم و احوال پرسي و روبوسي شروع شد و سوار ماشين شديم تا 

وقتي به آن جا فضاي چمن كاري شده ي انتهاي خيابان ژاندامري و 
رسيديم رفقاي ديگر را ديدم كه همه با دل نگراني منتظر همه ي ما بودند 
و با تقديم شاخه هاي گل رز قرمز به پيشوازمان آمدند كه از تمامي رفقايي 
كه به پيشواز آمدند يا حتي بعد از آن جوياي احوالم بوده اند واز من 

  عيادت كردند بسيا فراوان سپاس گزارم.
  ني كه با من دستگير شده بودند عبارتند از:دوستا

ساله ) فرزند  14فرزام عبدي ( –شيوا سبحاني  –شب بو خليلي (گلريز) 
و خودم ( منصور  –فايق كيخسروي  –بابك باجالني  –شب بو خليلي 

  كريميان )
گر مي   از شما به خاطر امكان اين گفتگو متشكر هستم.و دست شما را به

  ميفشارم.
  
  

  
  

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل  "عضو  .مينائي هستم عمر
  "هاي كارگري

هاي دوستان، من مي خواهم به صورت تحليلي در رابطه  در ادامه صحبت
مراسم روز جهاني كارگر بيان و بحث خود را تقسيم بندي و به خدمت   با

  شما تقديم كنم. 
  هاي اول ماه مه و پيشروي در آينده مراسم

  ز مراسمقبل ا
مراسم اول ماه مه براي ما كارگران، ميدان يك روياروئي طبقاتي با  -1

فعالين كارگري هر سال بايد به مسايل مهمي فكر كنند   دارن است. سرمايه
ها و  و موانع زيادي را از بين ببرند تا بتوانند مراسم ها را به خوبي و با پيام

هر سال مراسم ها و  هاي طبقاتي و مهم برگزار كنند. طبعاً خواست
تحركات كارگري در دل شرايط سياسي، مبارزاتي و روحي خاصي پيش 

كنند.  رود. فعالين كارگري مسائل مورد نظر را در دل اوضاع بررسي مي مي
تر هستند كه  از هميشه مصمم  دانستيم كه مدافعين سرمايه امسال مي

ي از فعالين كارگري اجازه برگزاري هيچ نوع مراسمي را ندهند. آنها بسيار
هاي  كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل "الخصوص اعضاي و علي
را به طور مستقيم و يا غير مستقيم تهديد كردند تا در هيچ  "كارگري

هم اجازه ندادند مراسم  مراسمي شركت نكنند. آنها حتي به ، خانه كارگر 
كه كارگران راديكال دانستند  بزرگ و در محيط باز برپا كنند ، چون مي

كنند. پس ما بايد فكر مي كرديم  هاي گذشته در آن دخالت مي مثل سال
كاري مراسم هاي بزرگ و حتي المقدور درون شهري   كه با چه شيوه

هاي خاص خود را دارد.   دانستيم كه برگزاري مراسم هزينه بگيريم. مي
بايد با توجه ي غير معقول شايسته نيست. پس مي  طبيعتĤ پرداخت هزينه

به شرايط همه چيز را بر رسي كرد. برايمان آشكار بود كه براي تغيير 
تناسب قوا بايد مبارزه كرد. درست است كه نيروهاي سركوبگر آمادگي 

دانستيم كه در كنار وضعيت بحراني دولت، روحيه  زيادي داشتند، اما مي
ت كنندگان دانستيم كه شرك اعتراضي كارگران باالست. در عين حال مي

دانستيم كه عوامل سركوب  در مراسم ها نبايد محدود به فعالين باشند. مي
تالش خواهند كرد در حين برگزاري مراسم فعالين را دستگير كنند. 

ها بايد  كارگراني كه همراه فعالين در مراسم ها شركت كردند و نيز خانواده
دس ما درست بود و در ح دادند مامورين آنها را بگيرند. اتفاقاً اجازه نمي

مامورين حمله بردند تا فعالين را بگيرند. اما كارگران   مراسم شهر سنندج
تن از فعالين مورد نظر دولت،   ها اجازه ندادند چند و مخصوصا خانواده

  دستگير شوند.
ها، اتحاد و  امسال يكي از مسايل مهم براي همه فعالين و تشكل -2

ي مراسم اول ماه مه، در اين  برگزار كننده ي همبستگي طبقاتي بود. كميته
ي سنگيني به عهده داشت. همه قبول داشتيم كه بايد  مورد وظيفه

ها تصميم  قطعنامه مشترك باشد. بايد مشتركا روي مراسم و برنامه
ها  گرفتيم. روي قطعنامه كار زيادي انجام گرفت. هم محتوا و خواست مي

رفتند. كميته  ت با هم جلو ميمهم بود و هم وحدت. اين دو ميبايس
ها و باورهاي مختلف بود. هر طيفي  برگزاري شامل نمايندگان گرايش

آمد تا اتحاد عمل حفظ شود. در ضمن  بايست يك جائي كوتاه مي مي
مبارزاتي آنها را   بايد سطح توقع و آگاهي كارگران و روحيه  قطعنامه

داري بود،  ، ضد سرمايهكرد. باالخره به نتيجه خاص خود رسيد منعكس مي
هاي مبرم را  داد. خواست ي انترناسيوناليستي كارگران را نشان مي روحيه

ها جدي  كرد. قطعنامه كم و كسري داشت، ولي كم و كسري بيان مي
نبودند. مهم اين بود كه قطعنامه نظرات ده تشكل كارگري را منعكس 

تشكل در ايران ي اكثريت كارگران فعال و م كرد كه در بر گيرنده مي
هستند. اما آنچه كه براي كارگران و فعالين كارگري چه به لحاظ تجربي و 
چه به لحاظ سياسي حائز اهميت است، برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه 
در شهرستان سقز است. مراسم اول ماه مه در سقز با وجود جو پليسي و 

ري مراسم، حتي وجود عده زيادي ازنيروهاي امنيتي در محل برگزا
كارگران و فعالين كارگري مراسم روز جهاني خود را همگام با هم 

هايشان در سراسر دنيا به صورت باشكوهي برگزار كردند و هيچ  اي طبقه
قدرتي را توان مقابله با آن نبود. چرا كه كارگران و فعالين كارگري متحد و 

كنار هم با عزم يكپارچه با درك طبقاتي و متكي بر نيرو و توان خود، در 
اي هاي خود پيغام دادند  راسخ به ميدان آمدند و يكبار ديگر به هم طبقه

كه كارگر متحد و آگاه برمنافع طبقاتي در هر شرايطي در مبارزه عليه 
  داران و استثمارگران پيروز است. سرمايه

  
  بعد از مراسم

ند. در ها را تحمل كرد امسال مراسم مستقل داخل سالن  مدافعين سرمايه
واقع سطح مبارزاتي جنبش كارگري به جائي رسيده كه مدافعين سرمايه 

  نمي توانستند آنرا در نظر نگيرند. 
هاي اخير اين را  مبارزات چند سال گذشته و برگزاري مراسم ، سال 

هاي قرون  تحميل كرد. آنها ديدند كه نه زندان كار ساز است و نه تنبيه
شدند. اما آنها به مراسم داخل پارك الله وسطائي شالق زدن. پس تسليم 

ها همه  در تهران و داخل پارك اميريه در سنندج حمله بردند. گزارش
ئي كه بايد  هماهنگي راجع به آنها اطالعيه داده است. نكته  پخش، كميته

گفت اينست كه سركوبگران خيلي با عصبانيت و با وحشيگري حمله 
قدامات و مانورهايشان كارگران پيشرو را كردند. گويا فكر كرده بودند كه ا
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اند. از چه  ترسانده است. اما ديدند اينطور نيست. ديدند كارگران نترسيده
ايم. حاصل دسترنجمان غارت  ها كار كرده ها و ماه بترسيم. شب و روز و سال

ايم. ما حق  شده. حقوق كارگري و انسانيمان سلب شده. ما صاحب جامعه
خواهد  هاني خود را به شكلي كه خودمان دلمان ميداريم مراسم روز ج

برگزار كنيم. ما حق داريم روز جهاني خود را در داخل شهرها برگزار كنيم. 
گويند نظم بهم خورده. خوب نظم را شما بهم  گيريم، مي وقتي مراسم مي

زيند. شهرها مال ما و مردمي هستند كه پشتيبان ما هستند. ما و اين  مي
هاي ما به اينها حقوق  گيريم. از ماليات ت نظم ، مراسم ميمردم در نهاي

ها حفاظت كنند. اما آنها به جاي حفظ نظم ، به ما و  دهند كه از مراسم مي
اند كه  كنند. آنها را طوري تربيت كرده هاي ما حمله مي دوستان ما، به بچه

  باشند.كه آنها بايد خدمتگزار مردم و كارگران  عليه مردم باشند. در حالي
  

  دستĤوردها: 

ابتدا اشاره كنم كه امسال با توجه به شرايط خاص منطقه و وضعيت 
ايي جايگاه خاص  حاميان سرمايه در ايران، هرحركت منسجم و اعتراضي

  خود را داراست.
مزد بگيران به طور عام و طبقه كارگر به صورت خاص ناچارند هرروزه بر 

اتي خود بيفزايند چون در طول اعتراضات خود و اتحاد و همبستگي طبق
اند كه مبارزه منفرد يا شكست مي خورد و يا  چند سال اخير عمال دريافته

دست آورد آنچناني در پي نخواهد داشت. بنابراين هرچند حركت امسال را 
نفر از شركت كنندگان در  150نمي توان بدون نقص برشمرد و بيش از 
ت كردند، اين البته ضرري بزرگ مراسم اول ماه مه را دستگير و بازداش

هاي زياد از آنها  كنند. وثيقه ي جنائي مي است. دوستان ما را صاحب پرونده
گيرند تا آزادشان كنند. اما در عين حال موجب زياد شدن شهرت آنها  مي
شناسند. شجاعت آنها را ستايش  شوند. كارگران آنها را بيشتر مي مي
هاي  شود. آنها سرمايه بت به آنها زياد ميكنند. احترام و اعتمادشان نس مي

شوند. مراسم اول ماه مه نشان داد كه جنبش  ارزشمند جنبش كارگري مي
كند. اين  كارگري تنها جنبشي است كه در ميدان است و دارد پيشروي مي

هاي، جوانان و زنان و جنبش هاي مدني و مبارزاتي اعتماد به  به جنبش
  دهد.  نفس مي

رزه ، اولين گام مثبت براي رسيدن به هرخواستي است. اتحاد در مبا
ترين گام اول مه امسال، اتحاد فعاالن كارگري و كارگران معترض  برجسته

هاي متفاوت، ضرورتا دريافتند كه مبارزه براي تغير  است كه عليرغم ديدگاه
جامعه احتياج به اتحاد وهمبستگي دارد و اين اتحاد عليرغم هرضعفي كه 

  اشد گامي مثبت است در روند رو به رشد مبارزه طبقاتي كارگران.داشته ب
از ديگر سو، اين اتحاد و همبستگي در توازن نيرو به سود طبقه ي 

هاي آن را ميتوان در برخورد و احضار فعاالن  كارگرمثبت بوده كه نشانه
كارگري به طور عام و اعضاي كميته هماهنگي به طور خاص ارزيابي كرد 

عاالن چگونه مدافعين سرمايه داري را درمقابل عزم راسخ خود به كه اين ف
تسليم واداشتند. ما مصمم هستيم كه با اتحاد و همبستگي طبقاتي و به 

ي توانمان پيشروي را ادامه دهيم؛ تشكلهاي جديدي ايجاد كنيم؛  اندازه
  تشكلهاي موجود را تقويت كنيم. بكوشيم خواستهاي بيان شده در قطعنامه

همچنين آزادي دستگير شدگان اول ماه مه و كارگران زنداني را تحميل و 
  كنيم.

درآخر من هم به نوبه خود از شما دوست گرامي ، بهزاد ، تشكر كرده و 
  براي تمامي كارگران و فعالين كارگري آرزوي موفقيت را دارم. 

  
  فردين نگهدار 

و سرمايه تجربه  براي هر دو اردوي كار 1388بزرگداشت روز جهاني كارگر 
هاي گرانقدري به دنبال داشت. حاميان رنگارنگ اردوي سرمايه در يافتند 
كه به رغم اعمال هرگونه مانع از قبيل ارعاب ، بازداشت و ... كارگران و 
فعاالن كارگري راههاي پرسنگالخ دفاع از آزادي ها و منافع طبقاتي شان را 

سازمانيافتگي و رويكرد جديد  مي پيمايند و براي آنان پيام آشكاري از
اتحاد طبقاتي فعاالن كارگري و دوري از تفرق و گروه گرايي هاي خرد و 

                                              بي مايه است.
اما در اردوي كار آن گونه كه در اخبار و گزارش ها آمده بود ، تنوع شيوه 

مختلف ، بيانگر ارتقا و رشد  هاي برگزاري مراسم ها در محافل و شهرهاي

مراسم هايي بسياري برگزار مي  كمي و كيفي برگزاري اين روز بود .گرچه 
  شوند كه هيچ انعكاس خبري نداشتند. 

فراخوان مشترك چند تشكل و كميته كارگري مستقل در تهران براي 
برگزاري مراسم غيردولتي و مستقل اول ماه مه در پارك الله تهران و 

عنامه مشترك ، تبلور ارجحيت منافع طبقاتي و ضرورت حفظ صدور قط
اتحاد و همبستگي طبقاتي ، و نيز ، سرآغاز تالشي اندك براي زدودن 

  بيماري سكتاريسم و فرقه گرايي بود.
در اين روز نه تنها كارگران و خانواده هاي كارگري حاضر در پارك الله به 

نفر  150ب و بيش از شديدترين و بيرحمانه ترين شيوه ممكن سركو
دستگير شدند ، بلكه كارگران سنديكاي فلزكار و مكانيك كه قصد برگزاري 
مراسم در محل تعاوني سنديكا داشتند نيز ، از خطر دستگيري بي امان 

كه آزادي ايجاد تشكل ها و   بار ديگر نشان داد  نماندند ،اين وضعيت
ل آزادي ها و برگزاري مراسم هاي كارگري شاخص سنجش وجود حداق

  حقوق دمكراتيك در جامعه مي باشد.
هنوز بيش از نيمي از بازداشتي ها در زندان به سر مي برند و بيم آن مي 
رود كه با پرونده سازي آنان را ماه ها و سال ها در فشار و آزار رواني نگه 
دارند. اما فعاالن كارگري بايد نقشه مند و با برنامه مشخص ، و رو به 

هر سياستي را كه موجب شكاف ميان كارگران و فعاالن شود را  كارگران
  خنثي كنند.

  
  

  
  

همت و آگاهي طبقاتي كارگران فرش غرب بافت و ديگر فعاالن كارگري در 
كرمانشاه و برگزاري مراسم در مقابل استانداري و باغ فردوس آن شهر نيز 

رگاه و صداي رساي كارگران چيني كرد ، نازگل ، كشمير و ده ها كا
  كارخانه آن شهر بود.

در سقز اما ، تحميل برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه امسال ثمره ي 
سال ها مقاومت و رزمندگي كارگران و فعاالن كارگري آن شهر بود.ويژگي 
مراسم امسال آن شهر حضور مردم و كارگران سقزي و دخالتگري بيشتر 

از حسن تدبير فعاالن كارگري خود آنان در برگزاري مراسم بود ، كه نشان 
    شناخته شده ي آن شهر بود.

مراسم امسال شهر سنندج نيز به رسم سال هاي پيشين از سوي نيروهاي 
امنيتي و انتظامي به خشونت كشيده شد و كارگران و خانواده هاي آنان را 

نفر  11،   نفر قبل از مراسم 5مورد ضرب و شتم قرار دادند و با احتساب 
ت كردند . كارگران و فعاالن كارگري سنندجي به دفعات به اثبات بازداش

رسانده اند كه در هر شرايط و با هرگونه فشار و ارعابي مي توانند روز 
جهاني كارگر را برپا كنند و حضور نسل جوان در مبارزات و مراسم هاي 
كارگري گوياي زنده بودن روحيه عدالتخواهي و رفع تبعيض و ستم 

كميته برگزاري اول ماه مه  "باشد. در نشست هاي مختلف  طبقاتي مي
كارگران كارخانه ها و فعاالن كارگري متشكل در كميته  "  سنندج 2009

ها و تشكل هاي كارگري با هدف شركت گسترده كارگران و خانواده ها 
تصميم به برگزاري مراسم در پارك اميريه گرفتند ، آنان مي خواستند 

و بررسي وضعيت خودشان در فضاي آرام و بي تنش  ساعاتي را به بحث
  بگذرانند. 

اما ويژگي خاص مراسم امسال سنندج ، غلبه يافتن رويكرد پرهيز از 
برگزاري مراسم هاي آكسيوني و هيجاني در جلسات متعدد كميته برگزاري 
بود ، گرچه سرمايه اين فرصت و فضاي آرام رااز آنان گرفت ، اما فعاالن 

يد با ارزشمند دانستن اين دستĤورد و ويژگي مراسم امسال ، و كارگري با
با طرحريزي آگاهانه و استفاده از پتانسيل حضور كارگران و خانواده 
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هايشان در مبارزات كارگري ، زمينه هاي عملي تشكل يابي كارگران 
  سنندجي در تشكل هاي خود را عملياتي كنند.

سنندجي اولويت دادن منافع الزمه ايجاد تشكل هاي كارگري كارگران 
غير سياسي و خام    طبقاتي بر گروه گرايي و پرهيز از برخوردها و رفتارهاي

است ، تجربه سال هاي اخير بيانگر اين است كه هرگونه گروه گرايي و 
رفتارهاي تخريبي موجب دوري كارگران از فعاالن كارگري و گسترش يأس 

نهايي هر گونه برخورد هاي فرقه  و نااميدي در ميان آنان مي شود. نتيجه
گرايانه و تخريب كارگران آگاه و دلسوز به نفع سرمايه و حاميان آنان پايان 

  مي يابد.
    

. از شما عزيزاني كه در اين گفتگوي صميمانه شركت كرده ايد، سهرابي
بسيار سپاس گزارم. همانطور كه شما عزيزان آگاهيد مبارزه طبقاتي يك 

و   . مبارزه ي كار و سرمايه. در اين مبارزه، كارگرانمبارزه عيني است
پيشروان كارگري بر آنند تا با تقويت راديكاليسم جنبش كارگري، گامي در 

راستاي پيشروي اين جنبش با توجه به توازن قواي طبقاتي بر دارند. بي   
شك در عرصه مبارزه طبقاتي فراز و نشيب هاي فراواني و جود دارد. در 

نوني حضور هر چه بيشتر كارگران، دخالتگري طبقه كارگر و شرايط ك
اتحاد عمل تشكل ها و فعالين مي تواتند گامي به پيش باشد. برگزاري اول 

در ايران را ميتوان يك گام كوچك رو به جلو ديد. گامي كه  2009ماه مه 
در آن تشكل ها و فعالين با اتحاد عمل در برگزاري اين روز و دادن 

سراسري و دادن فراخوان علني به برگزاري روز جهاني كارگر را قطعنامه 
مي توان از نشا نه هاي اين گام ديد. اما از ديگر سو بايد آگاهانه و صبورانه 
به اين اتحاد عمل نگاه كرد و ديد كه اين اتحاد عمل در سر انجام خود به 

ماه مه كجا خواهد انجاميد. بايد ديد كه تشكل هاي شركت كننده در اول 
مي توانند با يك ديد طبقاتي و بدور از سكتاريسم و فرقه گرائي به  2009

  اين اتحاد عمل پايبند باشند يا نه! 
تنها يكي  از ديگر سو، نبايد فراموش كرد كه بر گزاري روز جهاني كارگر، 

از عرصه هاي مبارزه طبقاتي كارگران است. و بايد باور داشت كه تغييرات 
به نيروي خود كارگران امكان  با ايجاد تشكل هاي طبقاتي بنيادي تنها 

پذير مي باشد. چرا كه درك شرايط ظالمانه و سود پرستانه سرمايه داري، 
كه بر پايه ي استثمار بنا شده، و باور به تغيير اين مناسبات، بر مي گردد 
به درك و اعتقاد طبقه كارگر و اتحاد و همبستگي كارگران در تغييراين 

ايط. بدين معني، اگر فعالين و پيشروان كارگري نتوانند رابطه اي، شر
تنگاتنگ با بدنه كارگري بر قرار كنند، اگر حضور كارگران را در تشكل 

طبقاتي را شاهد نباشيم، اگر توده هاي كارگرحضور چشم گيري در   هاي
 اين گونه مراسم ها را نداشته باشند، بي شك تغييرات اساسي به نفع طبقه

كه تضاد كار و سرمايه و   كارگر صورت نخواهد گرفت. بايد توجه داشت 
عميق تر شدن هر چه بيشتر اين تضاد، زمينه فعاليت پيشروان و 
نمايندگان كارگري را فراهم مي كند و پيشروان كارگري ميتوانند بر اساس 

را اين تضاد آشتي نا پذير و با اتكاه به نيروي خود كارگران گام هاي بلندي 
  در راستاي منافع طبقاتي بر دارند. 

درك اين ضرورت تاريخي وظيفه تمامي فعالين جنبش كارگري بوده و 
هست و با توجه به تمامي شرايط سخت و نابرابري كه در اين عرصه وجود 

بيشتر از گذشته به اين مهم پرداخته چرا كه،   دارد بايد پيشروان كارگري
  ضور كارگران امكان پذير است و الغير !. عرصه مبارزه طبقاتي تنها با ح

به اميد ايجاد تشكل هاي طبقاتي و مستقل كارگري ، به نيروي خود 
كارگران؛ و با اميد به اينكه در سالهاي آتي شاهد حضور هر چه بيشتر 

  كارگران در بر پائي و تصميم گيري روزجهاني كارگر باشيم.
  دوستان، تا نشست و ديداري ديگر بدرود.

  2009مي  26-  1388خرداد  -5          
هاي  كميته همانگي براي كمك به ايجاد تشكل«* برگرفته از سايت 

  »كارگري
  

*  

  

  

  

  

  هيچ به نفع جنبش كارگري ؟! –چند 

  88نوشته اي درباره ي مراسم اول ماه مه سال 

  

  

اشاره: درپاسخ به سواالتي كه حول و حوش برگزاري مراسم روز جهاني 
ل در تهران شده است، درست تر ديدم كه براي يك بررسي كارگر امسا

نسبتاً دقيق تر، به شكل و ترتيبي كه در متن ذيل آمده است به بررسي 
  جنبه هاي مختلف اين اتفاق بپردازم. اميد كه قدم مؤثري باشد

   ايران -كاوه اردالن، فعال كارگري                                         

  
  

  

  ي مختلف اول ماه مه امسال؛ تفاوت ها و اشتراكات مراسم ها

 88در سال   –روز جهاني كارگر  –درباره ي مراسم هاي اول ماه مه 
گزارش ها و مطالب مختلفي نگاشته شده است. يكي از نكات مشترك 
مراسم هاي برگزارشده در شهرهاي مختلف ايران، قطعنامه ي سراسري بود 

ش كارگري ايران اعالم شده بود. كه توسط تشكل هاي مستقل جنب
درشهرهاي مختلف متناسب با امكانات، توازن قوا و پيشينه ي برگزاري 
مراسم درسال هاي پيش، مراسم هايي با شكل هاي مختلفي برگزارشد. 

مشترك بود، اين است كه   درهمه ي آنها نكته اساسي و مهم ديگري كه 
راسم امسال، درفرم و اكثر گروه هاي كارگري درشهرهاي مختلف در م

  محتواي مراسم نسبت به سال قبل خود پيشروي داشته اند.
قدرت كارگران دراجراي مراسم و درجه ي  واقعيتي ديگراين است كه 

عقب نشيني حاكميت در جاهاي مختلف متفاوت بوده است، اما مقايسه 
 توان كارگران هرشهربا شهرديگر به طور كلي نمي تواند قياس درستي باشد

ولي مي تواند به عنوان تبادل تجربه مورد دقت كارگران قرارگيرد. به عنوان 
مثال اگر به برگزاري مراسم امسال درسقزو عقب نشيني قابل توجه 
حاكميت و پيشروي كارگران سقزنظري بيفكنيم آن را يك موفقيت بزرگ 

انست خواهيم يافت؛ اما آيا لزوماً اين امكان در تهران يا جاي ديگري مي تو
به وجود آيد؟ دراين مورد مصاحبه اي كه با محمود صالحي در مورد 

انجام شده است، نشان مي دهد   تاريخچه ي برگزاري مراسم اول ماه مه
چگونه كارگران سقزبراي رسيدن به موقعيتي كه حاال دارند، هزينه ها و 

  تجربه هاي قابل ذكري را از سرگذرانده اند.
ون ايجاد شده، نسبت مستقيمي با زمينه ي درواقع موقعيتي كه اكن 

پيشين و حاصل پراتيك مشخص آنان در گذشته است. سطح حركت در 
مشخص ِ حركت هاي پيشين آنان است و مقايسه صرف ِ  هرجا نتيجه ي 

حاالي ِ يك جا با جاي ديگر، ازنظردورداشتن ديروز ِ پراتيك هر كدام از 
ران كنكاش درامروز و گذشته و سطح آنان است. به هرحال اما براي ما كارگ

  ِ كارگران ديگرمي تواند درس آموز و مثمرثمرباشد.   راديكاليسم

http://dialogt.de/



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٣٤  103 ي آرش شماره

مقاله قصد برتمركزبرمراسم اول ماه مه درتهران است. و  - دراين گزارش
نيزالزم به اشاره است كه اين نوشتاربيش ازهرچيزمتكي برمشاهدات عيني 

تشرشده توسط كميته ي برگزاري و نيزاستناد به اطالعيه ها و متون من
  است. 88سال  –روز جهاني كارگر –مراسم اول ماه مه 
اين سوال كه ويژگي هاي گوناگون مراسم روز جهاني  پيش ازورود به 

كارگر امسال در تهران چه بود ، الزم مي دانم اشاره اي كوتاه به لزوم و 
 –هاني كارگرچرايي و جنبه هاي مختلفي از اهميت برگزاري مراسم روزج

داشته باشم و سپس به مراسم امسال درتهران خواهم  –دركليت آن 
  پرداخت. 

   
  چرا مراسم روزجهاني كارگربراي ما كارگران يكي از بايد هاست؟

هميشه قصد نظام سرمايه و استثمار اين بود ه است كه كارگران 
هرگزمتوجه وجه اشتراك پشت پرده ي مناسبات سرمايه داري نشوند و 

تبليغاتي خود را با تمام قوا بسيج  -عقيدتي-براي اين هدف ، دستگاه فكري
فيزيكي و همه قشرها و اليه هاي مختلف طبقه  -ميكنند. كارگران فكري

كارگرهمگي دريك چيزمشترك هستند و آن عبارتست از توليد تمام ثروت 
ه به معنوي جامعه ؛ درحاليكه خود ازآن بهره اي ندارند. البت -هاي مادي 

او فقط تا اندازي بهره ميدهند كه با آن زنده بماند تا باز در خدمت ايجاد 
باشند. درك  –دولتي و خصوصي  –سود براي كارفرمايان و سرمايه داران 

مشترك ازاين واقعيت عظيم ،يك آگاهي اساسي است كه مي تواند نظام 
و  امنيتي -سرمايه داري و دولت ها و دستگاه هاي سركوب گرقضايي

نظامي حامي آن را در معرض تهديد قراردهد. اجتماع همگاني اليه هاي 
گونا گون اما هم سرنوشت و هم ماهيت ِ طبقه كارگر دريك روز و نه تنها 
دريك كشوربلكه در سطح جهان، درروز جهاني كارگر تأكيد برهمين 
ن واقعيت است. چه اينكه اجتماع همگاني كارگران دراين روز عالوه بر امكا

طرح مطالبات جاري، اين امكان را مي دهد تا يك ضرورت اساسي ديگر را 
حتي اگر در يك برنامه ي يك روزه باشد را مطرح نمايند و آن هم 
عبارتست از اينكه كارگران به جزاتحاد و دورهم گرد آمدن ابزار ديگري 
براي قدم به قدم عقب نشاندن نظام سرمايه داري ندارند. گرد هم آمدني 

خدماتي  –توليدي  -ه درشكل كامل ترآن، بايد و لزوماً درهرواحد صنفيك
بايد منجربه ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري و سپس پيوستن قدرت 
اتحاد اين تشكل ها براي ايجاد سامانه ي سراسري كارگري محلي، كشوري 

شود. ازطرفي عالوه بر طرح مطالبات روزمره دراين مراسم ها و   و جهاني
ه بر به نمايش گذاشتن جنبه اي از اتحاد و همبستگي و گردهمايي عالو

كارگري، مراسم روزجهاني كارگر ياد آور واقعيت بزرگ ديگري نيزهست؛ 
واقعيتي كه تاريخ مبارزه طبقاتي كارگران و رويارويي اين طبقه با نظام 
سرمايه داري را ياد آورمي شود. جان باختگان بسياري ازميان كارگران 

وه برپيش بردن مطالبات اساسي كارگران، درمراحل مختلف تاريخي عال
اقتصادي بسياري را براي تماميت  - سياسي -دستاوردها و حقوق اجتماعي 

  جامعه انساني به ارمغان آورده اند. 
بسياري ازحقوق دموكراتيك امروزه ي موجود در جهان، چيزي نيست جز 

اوردهاي بشري، ازجان و مال حاصل مبارزات طبقه كارگركه براي اين دست
و خون خود هزينه كرده است. اگرچه تكميل روند دستيابي به اليه هاي 
واقعي وعميق دموكراسي نيزهمواره مد نظرپيشروان طبقه كارگربوده است. 
اما به هرحال حتي دموكراسي هاي نيم بند و ظاهري موجود هم، چيزي 

يني هاي خود به كارگران جزامتيازهايي نيست كه سرمايه داري درعقب نش
  داده است. 

روزجهاني كارگر، ياد آور و تأييد همه ي اين مضامين است. ازاين رو 
اهميت برگزاري مراسم در اين روز درسطح جهان فقط به هدف دورهم 
جمع شدن يا صرفاً جشن گرفتن نيست و حاوي بسياري از مفاهيم و 

ين روست كه دستگاه كدهاي مبارزه طبقاتي كارگران است. درست ازهم
پليسي دولت ها، همواره و درجهت حفظ موقعيت  - هاي سركوب قضايي 

  سرمايه داران، اقدام به سركوب اجتماعات مربوط به اين روزكرده اند. 
   

  اتحاد عمل و اين بار خيابان و شهر به جاي دشت و كوه

همگان به ياد دارند كه درنتيجه ي سنگ بناي با ارزشي كه كارگران 
رسال هاي قبل در تهران گذاشته بودند، مراسم روزجهاني كارگرازمحافل د

خانوادگي به شكلي علني و سال ها بعد دردشت خور( در جاده ي چالوس 
) ادامه يافت. زحمت هاي بي دريغ كارگران براي اين مراسم قابل 

كارگري به نيكي ازآن ياد خواهد شد. و يا   تقديراست كه درتاريخ جنبش
تشكلهاي جنبش كارگري درحضورفعاالنه درمراسم خانه كارگر در ابتكار
و تحميل شعارها و مطالبات واقعي كارگران به جاي مطالبات  86سال 

دست كاري شده و ارائه شده توسط خانه كارگروابسته به حكومت يكي 
قراربر اين شد كه مراسم  87ديگر ازاقدامات ارزشمند كارگران بود. درسال 

كرج) برگزارشود كه نيروهاي  -ر( واقع در اتوبان تهراندرپارك چيتگ
امنيتي ازورود كارگران به پارك جلوگيري كردند و كارگران درپارك جهان 

  نماي كرج مراسم را برگزاركردند.
اما حكايتي ديگربود ، از آن دست كه براي هميشه  88مراسم سال 

تثبيت كرد.  درسطحي علني و درميان مردم و درشهررا  برگزاري مراسم
هم پاي ِ گسترده تر شدن سطح اعتراضات كارگري و درست ازنتيجه ي 
پراتيك مبارزاتي كارگران، اين بارتحليل تشكل هاي مستقل جنبش 
كارگري نيزبه نقطه اي غيرقابل اغماض رسيد؛ مراسم امسال بايد به جاي 

رو مردم و  كوه و دشت در وسط شهرو دركناركارگران بيشتري ، در ميان 
درروي حاكميت برگزارشود! كارگران دريافتند كه اختالفات نظري نبايد 
باعث شود كه برسراشتراكات در مطالبات، متحد نشوند. اين يكي از 
دستاورد هاي ارزشمند ، درسال هاي اخيردرجنبش كارگري ايران بوده 

البته  –است. دستاوردي كه نمي توانست لزوماً و صرفاً ازفرمول هاي 
تئوري بيرون آيد، بلكه بر تجربه ي عملي كارگران و مشاهده  –درست 

كردن نتايج زيان بارجدا كاري دراين سالها اتكا داشت. باري باالخره پس از 
  چند دهه، اتفاقي كه بايد مي افتاد، افتاد. 

سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي كارگران هفت تپه، اتحاديه آزاد 
زگشايي سنديكاي كارگران نقاش، شوراي همكاري كارگران ايران، هيأت با

تشكل ها و فعالين كارگري، كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد 
كارگري، كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري، 
جمعي ازفعالين كارگري، شوراي زنان و كانون مدافعان حقوق كارگر، به 

ل متفاوت دارند، درظرف اتحاد عملي دور ازاختالفاتي كه حقيقتاً برسرمسائ
گرد هم آمدند.  "88كميته برگزاري مراسم روز جهاني كارگر "به نام 

مطالبات و خواسته هايي كه ازنظرآنان مسائل اصلي و امروزين ِكارگران 
ايران بود، درقالب قطعنامه ي كارگران ايران منتشرشد. و فراخوان مشترك 

درتهران و  –ازجمله –ميته برگزاري براي شركت در مراسم، تحت نام ك
  درپارك الله را صادركردند. 

تا  –اول ماه مه  – 88ارديبهشت  11تا پيش ازلحظه اتفاقات روزجمعه 
همينجا بزرگترين دستاورد براي جنبش كارگري حاصل شده بود. درك 
همه ي اين تشكل ها به لزوم اتحاد عمل، حتي با وجود اختالفات اساسي 

در ديدگاه ها و عملكرد هاي اين  -اكتيكي بلكه استراتژيكنه فقط ت –
تشكل ها. اين نكته خود به تنهايي نويد آن است كه تجربه تاريخي طبقه 

امروز درجنبش  –تنها ابزار ِ رودررويي با سرمايه داري  –كارگربراي اتحاد 
كارگري ايران، آن هم به واسطه پشتوانه تجربه ي عملي و پراتيك حاصل 

  است. شده 
حاكميت ، گيج و وحشتزده ازبيانيه ي مشترك اين گروه ها اقدام به ارعاب 
و پيگرد كارگران كرد. ازچندين روزپيش از مراسم، تعداد زيادي ازكارگران 
و فعاالن احضارشدند، تهديد تلفني شدند، تعقيب شدند و جو ارعاب با تمام 

ه شد. تصورحاكميت پليسي به اجرا گذاشت - قوا توسط دستگاه هاي امنيتي
اشتباه بود. اين بار اتحاد عمل ، خواست چند فعال كارگري نبود. بلكه 
نتيجه اي بود كه اكثرتشكل هاي مستقل جنبش كارگري بر آن 
اصرارداشتند. همانطوركه مراسم باالخره انجام شد، نكته جالب و شايد 

ن فعال شنيده حاشيه اي اما بسيار مهم ِ اين اتحاد عمل آنطور كه از كارگرا
شده است اين بود كه بسياري از نكات تاريك و گاه برخي سوء تفاهم هاي 

برطرف شد. و حتي پس  ميان كارگران فعال در نتيجه ي اين اتحاد عمل 
از سركوب مراسم، بيشترازروزهاي قبل ازمراسم، كارگران به هم نزديك 

  شدند. 
نحوه ي سركوب مراسم  سرمايه داري ازاين اتحاد عمل بسيارعصباني بود و

به خوبي نشان دهنده اين عصبانيت و اهميت اتحاد ايجاد شده است. شرح 
نحوه ي سركوب مراسم و يورشي كه به شركت كنندگان شد، و اينكه بيش 
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نفرپس ازضرب و شتم دستگيرشدند و يا برخوردهاي تهديد آميزبا  150از
ه هاي شماره يك و خانواده هاي دستگيرشده را كميته برگزاري دراطالعي

  دو خود منتشر كرده است و دراينجا نيازي به تكرارآن نيست.
   

  اول ماه مه امسال ، نقطه تالقي و همبستگي جنبش هاي اجتماعي:

نه تنها درميان دستگيرشدگان درمحل مراسم، بلكه درميان شركت 
كنندگان درميدان آب نماي پارك الله واقعيتي چشمگير وجود داشت. 

يادي ازمعلمان ( كه در قطعنامه به نام كارگران فكري مورد حمايت تعداد ز
قرارگرفته بودند) ، فعاالن جنبش زنان (كه در بندي از قطعنامه حقوق 

سياسي برابر با مردان براي آنان خواسته شده بود)،  -اقتصادي-اجتماعي
از فعاالن دانشجويي و بازنشستگان (كه در بند هايي از قطعنامه ي كارگران 

انها پشتيباني شده بود)، جوانان و فعالين جنبش لغو كاركودك 
  حضورداشتند.

ازمدت ها پيش شنيده مي شد كه گفتگو و نقد و نظربين فعالين كارگري  
لغو كاركودك و دانشجويي درحال  و فعالين جنبش زنان، معلمان ،فعاالن 

مبستگي بين انجام است. تالش هاي طرفين درگير ِ بحث نهايتاً به لزوم ه
دست كم بخشي از فعالين اين جنبش ها ختم شد. مطالبات تاريخي  

طبقه كارگروافق ديد جنبش كارگري، تصويري مستدل ازاين واقعيت است 
كه دليل تمام استثمارو ستمي كه برزنان، كودكان و ديگراقشارجامعه مي 

رزه شود، ريشه درهمان مناسباتي دارد كه جنبش كارگري براي محوآن مبا
  مي كنند.

ادعا نمي كنم كه همه ي طيف هاي مختلف اين جنبش هاي اجتماعي  
دقيقاً به اين نكته رسيدند و به همان دليل درمراسم روزجهاني 
كارگرحاضرشدند ولي دست كم بحث و گفتگوهاي طوالني كه ازسال ها 
پيش آغازشده را عامل مؤثري مي دانم كه نهايتاً باعث شد تمام اين 

ا بتوانند حداقل ،پاره اي از مطالبات خود را در قطعنامه ي جنبش ه
كارگران بيابند و نهايتاً درمراسم روزجهاني كارگرحاضرشوند. تعداد 
دستگيرشدگان ازجنبش زنان، دانشجويان و لغو كاركودك بسيارقابل توجه 

  بود. و حضور آنان در مراسم چشمگير تر.
، بين جنبش هاي  –اكثري هرچند نه حد اين اتحاد برسرمشتركاتي  

  بود.  88اجتماعي ايران يكي ازنمودهاي مراسم روزجهاني كارگر سال 
  

  ايستادگي زندانيان و خانواده ها:

پس ازآنكه نيروهاي سركوب ، عصباني و شتابزده به قصد متالشي كردن 
فوري اجتماع حاضردر پارك اقدام به ضرب و شتم و بازداشت هرآنكسي كه 

د كردند، و پس از آنكه تمام خودروهاي درنظرگرفته شده دم دستشان بو
براي انتقال دستگيرشدگان پرشد و پس ازآنكه تحرك زيادي درميان 
حاضران درمحل مراسم اتفاق افتاد، دستگيرشدگان را به كالنتري ها 
منتقل كردند و بازجويي هاي اوليه انجام شد، قرارها صادرشد ،مردان را 

نيت ميدان حر و زنان را ازپليس خيابان وزرا و نهايتاً ازكالنتري و پليس ام
  زندان اوين منتقل كردند. 240همگي را به بند 

يكي از آزاد شدگان نقل كرده است كه در شب اول در كالنتري انقالب بين 
نيروهاي اطالعات و نيروي انتظامي درگيري لفظي و بعد فيزيكي ايجاد 

اي طرفين برخي در اثر كتك شده است. و ضمن دريده شدن لباس ه
كاري خونين شده اند. گفته شده كه نيروي انتظامي بر سر نحوه ي 
سركوب و تعداد دستگيري ها و اينكه چرا بايد دستگير شدگان در محل 

  نيروي انتظامي نگهداري شوند با اطالعات اختالفاتي داشته است.
ي شد و بر اساس به قرار تماس هايي كه از زندان با خانواده ها گرفته م

گزارش هايي كه آزاد شدگان از اتفاقات زندان ارائه كرده اند ، روحيه ي 
باالي دستگيرشدگان درتمامي اين مراحل مثال زدني است. جوان تر ها كه 
برخي انتظارداشتند مستأصل ،متعجب يا مرعوب شده باشند دركالنتري و 

رانگيزكردند. بزرگترها درزندان اقدام به خواندن آوازهاي دسته جمعي و شو
و يا آناني كه قبالً نيزطعم بند و حبس و سركوب دستگاه هاي ضد كارگري 
را ديده بودند درزندان، فضاي حبس را تبديل به حلقه هاي بحث و تبادل 
نظركردند. برخي با برخي ديگر قرارگذاشتند كه پس ازآزادي با هم فعاليت 

ته اند! كساني ازفعالين زنان، مشترك كنند و چه خوب كه همديگر را ياف
  ازهم قول گرفتند كه پس از  –و برعكس  –ازفعالين كارگري و دانشجويي 

  
  
  

  
  

آزادي ترتيب جلسات مشترك و مصاحبه اي دسته جمعي و انتشارآن را 
  بدهند. 

كه طي   – 209بند  –دربند اطالعات زندان اوين  دربازجويي هاي تكميلي
نجام گرفت، بسياري ازدستگيرشدگان ساعت ها بازجويي و فشارا

دربرابرانبوهي ازفشارها و سؤال ها قرار گرفتند تا معلوم شود چه كسي يا 
چه كساني ترتيب دهنده مراسم بودند، حال آنكه انگيزه ي اين اتحاد عمل 

 150و مراسم جايي درست درميان كارگران و مردم بود و دستگيري 
  ندين ميليون انسان شود.نفرنمي توانست باعث توقف خواسته چ

يكي از نكات غرور آفرين اين بود كه از طريق آزاد شدگان روزهاي اول و يا 
تماس هاي تلفني اين خبر به بيرون رسيد كه زنان زنداني دسته جمعي 
اعالم كرده اند ما قرار وثيقه هاي پنجاه تا صد ميليوني را نخواهيم پذيرفت 

يم مگر اينكه بي قيد و شرط ما را آزاد و هيچ اصراري براي آزاد شدن ندار
  كنيد.

پس از آن مردان نيز همين تصميم را گرفتند و خانواده ها نيز روحيه 
گرفتند و در نهايت ايستادگي زندانيان و خانواده هايشان باعث شد قرارهاي 

  وثيقه به قرار كفالت تبديل شد.
يي كه از شهر هاي اين بدعتي بود كه از زنان دستگير شده آغاز شد و تا جا

ديگر شنيده شده اين حركت ِ زنان و مردان در اوين مورد توجه ديگر 
  فعالين سراسر كشور قرار گرفته است.

نفر، نخست ازمنظرحاضرين عادي درمحل و سپس ازبعد  150دستگيري 
رسانه اي به ضد خواسته ي حاكميت بدل شد. خانواده ها با تجمع هرروزه 

انقالب واقدامات اعتراضي ديگر اين فضا را شكستند خود در مقابل دادگاه 
برهم  –تجمع غيرقانوني  –كه كساني كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي 

زدن نظم عمومي و ... دستگيرشده اند، اتفاقاً هيچ جرمي مرتكب نشده اند 
و با غرور و كامالً معترضانه براي آزادي دستگيرشدگان فرياد كردند. اين از 

بدين مفهوم است كه اگرزماني زدن هر كدام از اتهامات و انگ هاي طرفي 
فوق الذكر باعث خاموشي ديگراعضاي خانواده و احتماالً ترس يا خجالت 
  ازبيان اين اتهام مي شد، اين بار خانواده ها لب به اعتراض گشودند. ازاتهام

نيستند بستگان خود سخن گفتند و اين پيام را دادند كه عزيزان ما مجرم 
و ما براي اين انگ ها ارزشي قائل نيستيم و آناني كه عزيزان ما را دربند 

  كرده اند، مجرمند. 
در روزهاي اول با تهديد به دستگيري و تهديد به گاز اشك آور با خانواده 

  ها برخورد مي شد.
گفته ميشد از شما عكس و فيلم ميگيريم و بعداً به حسابتان خواهيم رسيد 

از خانواده ها سينه سپر كرده در مقابل دوربين مي ايستادند و و افرادي 
  مي گفتند : بفرما عكس بگير ولي خوب بگير. عكسم خراب نشود !

خانواده ها را از جلوي دادگاه انقالب پراكنده مي كردند .اما آنها باز بر مي 
گشتند. در روزهاي بعد ديگر با اين جمع كاري نمي توانستند داشته باشند 

بسياري از آنان روي پله ي دادگاه مي نشستند. جايي كه حتي توقف چند و
  ثانيه اي روي آن به اصطالح اكيداً ممنوع بود.

يكي از خانواده ها شنيده بود كه كسي از مقامات دادگاه حين مكالمه ي 
تلفني با عصبانيت به نفر آنسوي خط هشدار مي داده كه : هر چه زودتر 
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رك الله را مشخص كنيد ،خانواده هايشان براي ما تكليف پرونده هاي پا
  آبرو نگذاشته اند !

نفردستگيرشده به جزآنان كه سابقه ي سركوب و آزارو زندان توسط  150
حاكميت را داشتند، همگي دركنار هم چهره ي واقعي تري ازنظام سرمايه 
داري را ديدند. و براي بسياري ازآنان چنانچه خرده توهمي نسبت به 

  يت نظام وجود داشت اكنون اين ماهيت برايشان روشن شده است.ماه
نفر دراثراين تجربه ي سركوب و دستگيري و زندان و بازجويي  150ازآن  

و محاكمه و به عبارتي اين دوره ي كارآموزي آگاهي طبقاتي بيش ازچند 
ده نفرفعال با انگيزه ساخته خواهد شد. ازهمين رو نه تنها برگزاري مراسم 

ترك توسط تشكل ها ي مختلف ، بلكه دستگيري ها نيز خود منجربه مش
قدمي رو به جلو شد براي جنبش هاي اجتماعي ايران و درواقع سركوب 
حاكميت كه به قصد ايجاد رعب و وحشت و به عقب راندن فعالين بود، 

  نتيجه ي عكس داد. 
   

  سطح بين الملل –خارج از كشور 

سركوب تبديل به   وجود جو رعب و وحشتاتحاد عمل در داخل كشور با  
پيامي براي خارج كشور شد. دربعد فراكشوري ،همين امر باعث ايجاد 
تحركاتي درفعالين خارج ازكشورشد و تا جايي كه گزارش هاي آن ديده 
شده، به نحوي، اشكالي ازاتحاد عمل و اعتراضات و تجمعات قابل و مهمي 

  توسط آنان اتفاق افتاده است. 
اره ي چند و چون برنامه ها و تحركات در خارج كشور، بيگمان گزارش در ب

  هاي سودمند و نقد و نظرهاي مختلف خواهد توانست قدم موثري باشد.
  موخره 

 30امروز كه اين مطلب نگاشته مي شود هنوز درحدود 
نفرازدستگيرشدگان درحبس هستند و تالش هاي كارگران و تشكل هاي 

ن و نهاد هاي جهاني كارگري و حقوق بشري كارگري درايران و جها
  همچنان براي 

آزادي اين عزيزان ادامه دارد. امسال سنگ محكم ديگري برسنگ بناهاي از 
پيش نهاد شده توسط جنبش كارگري گذاشته شد.از منظر نگارنده نكات 
مثبت حركت امسال كارگران آنچنان درخشان و برجسته بود كه اولين 

ين جنبه ها اختصاص دادم. منتظر مي مانيم تا در مجال بررسي را به ا
اولين فرصت شاهد اين باشيم كه تشكل هاي شكل دهنده ي كميته 
برگزاري دست به نقد نكات مثبت و نيز كم و كاستي هاي مراسم امسال 
بزنند. اين حركت بايد ازهرمنظرمورد نقد قراربگيرد. اما چيزي كه واضح 

تجمع علني و چند هزارنفري كارگران است اين است كه اين مراسم و 
ايران ديگربه كوه بازنخواهد گشت. اميد دارم كه تشكل هاي مستقل 
جنبش كارگري با حفظ اتحاد عملي كه دربين خود به وجود آورده اند 

قدمهاي محكم و با ارزش تري بردارند.  89براي برگزاري مراسم سال 
مل توانسته است باعث ايجاد نيزاين نكته قابل تبريك است كه اين اتحاد ع

بحث و نقد و همكاري در مسيرايجاد تشكل هاي مستقل كارگري و 
  نيزتقويت تشكل هاي موجود شود. 

نقل شده كه پيش ازآنكه همه دستگيرشدگان را به زندان اوين ببرند، 
درمحل كالنتري يكي ازكارگران با توجه به اتحاد بين تشكل ها، قطعنامه 

ران ،جمع شدن جمعيت چند هزارنفري به جاي دشت مشترك كارگران اي
درپارك الله ،استيصال و درماندگي حاكميت و نهايتاً روحيه بسيارباالي 

  هيچ به نفع ما! –دستگيرشدگان گفته است كه : تا اينجا كه پنج 
حاال چند هفته ازآن اتفاق مي گذرد، دستگيرشدگان دراوين و دربازجويي 

را رقم زدند. خانواده ها خوش درخشيدند، ها بازهم يك پيشروي ديگر
درسطح جهاني تحركات خوبي انجام گرفت وباالخره، كميته ي برگزاري 
كماكان براي آزادي فعالين فعاليت مي كند وهرچند روز گزارش يا اطالعيه 
اي از اقداما ت خود ارائه مي كند. آن كارگرزنداني با وجود انجام اين 

  ي گفت ؟ چه م پيشروي ها ي جديد ، 
  هيچ به نفع جنبش كارگري !؟ ا -چند   حاال
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  قطعنامه كارگران ايران

  به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر

 
اول ماه مه روز همبستگي بين المللي طبقه كارگر و روز جوش و خروش 

و بيان نظام سرمايه داري   كارگران در سراسر جهان براي رهايي از مشقات
  خواسته هاي آنان جهت برپايي دنيايي عاري از ستم و استثمار است .

امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطي برگزار مي كنيم كه 
نظام سرمايه داري در گرداب يك بحران عظيم اقتصادي ويران كننده تري 

سر  فرورفته است و در حال دست و پا زدن براي نجات خويش از آن به
   مي برد .

بحران عظيم اقتصادي موجود و عجز دولت هاي سرمايه داري در مهار آن 
و سر ريز كردن بار اين بحران بر دوش كارگران جهان ، بيش از پيش 
گنديدگي اين نظام را پس از فروپاشي بلوك شرق و ادعاي پايان تاريخ به 

انساني نظام  نمايش گذاشت و ضرورت برپايي دنيايي فارغ از مناسبات ضد
به مثابه يگانه راه خالصي بشريت از مصائب موجود در   سرمايه داري را

   برابر كارگران وبشريت متمدن قرار داد .
بر زندگي و معيشت كارگران در سراسر    اين بحران و تبعات ويرانگر آن

بر خالف بهانه تراشي هاي   جهان تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود و
و تبليغات قلم به دستان سرمايه ، هنوز سايه شوم خود را بر  كارفرمايان

زندگي و معيشت روزمره كارگران در ايران نگسترانيده است و از نظر ما 
بيشترين مصائب و مشقاتي كه امروزه ما كارگران با آنها دست به گريبانيم 
بيش از هر چيز حاصل سيطره اقتصادي ، اجتماعي و عملكرد سرمايه 

   كم بر ايران است .داري حا
دستمزدهاي به شدت زير خط فقر ، اخراج و بيكار سازي گسترده كارگران 

تحميل قرار دادهاي   ، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها كارگر،
موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن شركت هاي پيمانكاري بر سرنوشت 

ل ها و اعتراضات سركوب تشك  كارگران و بازداشت و زنداني كردن آنان تا
كارگري و اجراي احكام قرون وسطايي شالق عليه كارگران و رايج كردن 
فرم قراردادهاي برده وار جديد، مصائب و بي حقوقي هايي نيستند كه با 
وقوع بحران در اقتصاد جهاني وارد ايران شده باشند .اين وضعيت سال 

   زوده مي شود .هاست كه ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن اف
عمق و   ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش 

بيش از اين حق   دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد
حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند . ما توليد كنندگان اصلي ثروت و 

ترين استاندارد نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود مي دانيم تا با باال
   هاي حيات بشر امروز در آسايش و رفاه زندگي كنيم .

داشتن يك زندگي انساني حق مسلم ماست و ما براي تحقق آن تمامي 
موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و 

  با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت. 
راستا ما كارگران امروز يك پارچه و متحد ، مطالبات زير را به  در اين

عنوان حداقل خواسته هاي خود فرياد مي زنيم و خواهان تحقق فوري اين 
  مطالبات هستيم 
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تامين امنيت شغلي براي همه كارگران و لغو قراردادهاي موقت و   -1
  سفيد امضاء و برچيده شدن فرم هاي جديد قراردادكار 

اقل دستمزد تصويب شده ازسوي شوراي عالي كار را تحميل مرگ ماحد-2
تدريجي برميليون ها خانواده كارگري مي دانيم ومصرانه خواهان افزايش 
فوري حداقل دستمزدها براساس اعالم نظرخود كارگران ازطريق 

   نمايندگان واقعي و تشكل هاي مستقل كارگري هستيم .
اعتصاب ، اعتراض ، تجمع و آزادي  برپايي تشكل هاي مستقل كارگري ،-3

بيان حق مسلم ماست و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان 
   حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران به رسميت شناخته شوند .

و بي هيچ عذر و بهانه اي  "دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا-4
يك جرم قابل تعقيب پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه 

   قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت گردد.
اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي -5

كساني كه بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند 
متناسب با يك زندگي انساني بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري 

   برخوردار شوند .
ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي  - 6

   اجتماعي و اقتصادي و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم .
ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون  -7

رگونه تبعيض در پرداخت مستمري دغدغه اقتصادي هستيم و ه
   محكوم مي كنيم . "بازنشستگان را قويا

ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان كارگران -8
فكري ، پرستاران و ساير اقشار زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مي 

انگر دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان و لغو حكم اعدام فرزاد كم
   هستيم .

از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور كامل از هرگونه قوانين  -9
تامين اجتماعي محروم هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر 

   براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم .
سيستم سرمايه داري عامل كار كودكان است و تمامي كودكان بايد -10
ي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين ، نوع جنسيت و وابستگي جدا

ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ، رفاهي و بهداشتي   هاي ملي و ن
   يكساني برخوردار شوند.

ما خواهان آزادي كليه كارگران زنداني از جمله منصور اسالو و ابراهيم -11
ي قضايي و امنيتي عليه مددي و لغو كليه احكام صادره و توقف پيگرد ها

   فعالين كارگري هستيم .
ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه  -12

و برابري طلب همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان اعالم مي داريم و 
 "دستگيري ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا

   محكوم مي كنيم .
ا بخشي از طبقه كارگر جهاني هستيم و اخراج و تحميل بي حقوقي م-13

مضاعف بر كارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم 
   مي كنيم .

ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات -14
ارگران كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي ك

در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر 
همبستگي بين المللي طبقه كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايه 

   داري تاكيد مي كنيم .
اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و در تقويم رسمي كشور  -15

ديت برگزاري مراسم اين روز گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدو
   ملغي گردد .

   زنده باد اول ماه مه
   زنده باد همبستگي بين المللي طبقه كارگر

   1388يبهشت١١  - 2009مه  1

*  

  

  

  

  

 ما همه خواستار افزايش دستمزد هستيم

  

  محمود صالحي

  

 مزدبگيران :  ،كارگران
يك امر هاست كه اعتراض به افزايش دستمزد در كشور ما، به  سال

طبيعي تبديل شده است. اما هيچ وقت به خواست ما اعتراض كنندگان، در 
شوراي عالي كار توجه نشده و هر دستمزدي كه خود شوراي عالي كار 
تعيين كرده، وزارت كارهم آن را جهت اجرا به ادارات كار ابالغ كرد است. 

ز طرف اعتراض ما هم بي نتيجه مانده، يعني به دنبال تصويب دستمزد ا
شوراي عالي كار هيچ اعتراضي از طرف ما مزدبگيران به وقوع نپيوسته 
است، مي دانيد چرا ؟ چون ما كارگران تا به امروز تنها به نوشتن نامه و 
طومار اكتفا كرديم. نوشتن نامه و طومار در كشوري كه حتي روزجهاني 

اني و يا كارگر جرم است و كارگران را به جرم شركت در اول ماه مه زند
شالق مي زنند، چه معناي دارد؟! بعد از تصويب حداقل دستمزد از طرف 

ايم اين مصوبه را براي يك بار هم  شوراي عالي كار، آيا ما كارگران توانسته
كه شده لغو كنيم. من مطئن هستم جواب ما كارگران به اين پرسش منفي 

فظ كارفرما، ما را است. چرا؟ چون اگر اعتراض كنيم بالفاصله نيروهاي محا
گر و مخل نظم امنيت ملي دستگير و روانه زندان مي  به عنوان اغتشاش

كنند. اما اگر كارفرمايان اعتراض كنند، بالفاصله قوانين به نفع آنان تغيير 
مي كند و كسي هم دستگير نمي شود . ( نمونه لغو مصوبه شوراي عالي 

  ) 1385كار درسال 
ز بايد شوراي عالي كار و افرداي كه در آن كارگران؛ ما قبل از هر چي
  شورا حضور دارند را بشناسيم. 

  شوراي عالي كار مركب است از: 
   وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده دارد. –الف 
تماعي و اقتصادي به دو نفر از افراد بصيره و مطلع در مسائل اج –ب 

  يران. پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت وز
   سه نفر از نمايندگان كارفرمايان. –ج 
سه نفر از نمايندگان كارگران به انتخاب كانون عالي شوراهاي  –د 

   اسالمي كار.
حال با اين توضيح مي خواهم به ماهيت اين شورا و افرادي كه در آن 

  مركز كارفرمايي مستقر هستند يك بررسي كوتا داشته باشيم. 
كارگران شناخته شده است، اگر كسي تنها يك وزارت كار براي ما  -1

ذره توهم دارد، به كارگري كه از طرف كارفرما اخراج شده و جهت مطالبه 
هاي معوقه خود به وزارت كار مراجعه مي كند و براي احقاق حق  حقوق

اقدام به طرح دعوي مي نمايد، مراجعه كنيد تا از زبان آن كارگر اخراجي 
يست، در حقيقت كار وزارت كار، جز دفاع از بشنويد كه وزارت كار چ

 "كارفرما چيز ديگري نمي باشد. از زبان آن كارگر بشنويد كه مي گويد: 
حتي وزارت كار به قانون كار هم توجه نمي كند، اين در حالي است كه 

از زبان آن كارگر  "قانون كار مصوب خود دولت و مسئوالن مملكتي است.
عد از چند سال سرگرداني در راهروهاي ادارات اخراجي بشنويد كه چطور ب

كار، عاقبت مسئوالن ادارات كار دلشان به رحم مي آيد و براي كارگر 
اخراجي يك راي صادر مي كنند. از زبان آن كارگر اخراجي بشنويد كه بعد 
از صدور راي از طرف هيئت هاي مستقر در وزارت كار، آن وقت مشكالت 

دد. از زبان آن كارگر بشنويد كه چطور هر روز كارگر اخراجي شروع مي گر
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بعد از اينكه تا وقت اداري در راهروهاي دادگاه و اداره كار سرگردان است و 
هايش بر مي  اش و بچه بعد از تعطيلي اين ادارات با نا اميدي پيش خانواده

  گردد. 
پس نتيجه مي گيرم كه وزارت كار و اداراتي كه به شكلي با اين 

  تباط دارند، از ما نيستند. وزارت ار
كارفرما هم كسي است كه شبانه روز شيره جان ما كارگران را مي  -2

مكد تا سرمايه براي خود و افراد تحت تكفلش را افزايش دهد. كارفرما 
آنقدر دستمزد به ما كارگران پرداخت مي كند تا از گرسنگي نميريم و 

وليد كنيم. هر زمان ما كارگران بتوانم براي روزهاي بعد سرمايه براي آنان ت
براي يك بار هم درخواست كنيم ، كه آقاي كارفرما به فكر ما هم باشيد، 
بالفاصله ما را از زمين و هوا مورد حمله قرار مي دهند و ما را قتل عام مي 

  كنند. ( كارگران خاتون آباد كرمان و ده ها موارد ديگر ...) 
ر هم مشخص نيست كه دركدام كانون عالي شوراهاي اسالمي كا -3

مجمع عمومي كارگري انتخاب شدند تا به عنوان نماينده ما كارگران در 
شوراي عالي كار حضور داشته باشند و به نمايندگي از طرف ما اقدام به 
تعيين دستمزد كند؟! تا جايي كه من اطالع دارم، قانون شوراهاي اسالمي 

انون كار هم، شورا به عنوان يك با قانون كار هماهنگي ندارد. حتي در ق
تشكل كارگري ديده شده است. اين در حالي است كه در قانون شوراها از 
آن به عنوان يك تشكل مشترك ياد شده است. با اين توضيح نتيجه مي 
گيرم كه نقش شوراهاي اسالمي نظارتي است، نه نماينده منتخب ما 

  كارگران. 
ين شورا از طرف ما هم تعيين از طرف ديگر هم اگرفرض كنيم، كه ا

شده باشند آيا مي توانند نقشي در تعيين دستمزد داشته باشند؟ من با 
يقين مي گويم نه، به اين خاطر كه سه نفر نماينده دولت و سه نفر نماينده 
كارفرما در شورا عالي كار حضور دارند كه اكثريت شورا را تشكيل مي 

شي داشته باشد. براي اينكه اگر هم سه دهند و نماينده كارگر نمي تواند نق
نفر نماينده كارگر از طرف مجمع عمومي سراسري كارگران انتخاب هم 
شوند و بهترين افراد راديكال هم باشند نمي توانند در اين شورا سرنوشت 
ساز باشند. چون سه نفر در مقابل شش نفراست و در اين شورا مصوبه ها با 

  مي رسد. نصف به عالوه يك به تصويب 
  كارگران، مزدبگيران: 

اگر امروزيك عده مي خواهند با نوشتن نامه و طومار كارگران را چشم 
انتظار نگه دارند، به نظر من جز توهم چيز ديگري نيست. اعتراض به 
افزايش دستمزد هر سال از طرف خانه كار هم سر داده مي شود و روزنامه 

افزايش دستمزد را به چاپ مي كار و كارگر هر روز چند مطلب در مورد 
رساند، آيا اين اعتراض تا به امروز توانسته وارد يك فاز عملي شود و 

  كارگران را براي يك اعتصاب سراسري آماده كند؟ مسلما نه. 
شايد امروز كساني تازه از راه رسيده، كارگران را براي افزايش دستمزد 

ن افراد هر چند هم كه نيت به نوشتن نامه و طومار راهنمايي كنند. اما اي
خير داشته باشند كه من يقين دارم كه دارند . نمي توانند راه به جاي 
ببرند. من به عنوان يك هم طبقه از اين دوستان سوال مي كنم: آيا با 
نوشتن نامه و طومار مي توان به افزايش دستمزد رسيد؟ جواب منفي است. 

ورا عالي كار نداريم تا از چرا چون ما كارگران هيچ نماينده اي درش
  مطالبات ما كارگران دفاع كنند. 

  كارگران ، مزدبگيران : 
تا زمانيكه قانون نابرابر سه جانبه گرايي حاكم باشد، نمي توانيم حتي 
براي يك بار هم كه شده به خواست و مطالبات خود كه همان افزايش 

ظ كارفرما و خود دستمزد است، برسيم. پس قبل از اينكه ما از دولت محاف
كارفرما، درخواست افزايش دستمزد كنيم، بيايد همه باهم شعار لغو سه 

هاي مبارزه طبقاتي  جانبه گرايي را سر دهيم و اين شعار را در تمام عرصه
برجسته و كارگران را به دور از هرگونه تعصب سكتاريستي راهنمايي و با 

  قوانين حاكم آشنا كنيم. 
  جهاني را از فقر و جنگ نجات دهد. نيروي ما مي تواند 

 به نيروي خود اتكا كنيم. 
 2009مارچ  -1387اسفند 
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  هاي ناصر پايدار پاسخ
  

 اي كارگران ايران در چه مرحله» آگاهيِ طبقاتي«به نظر شما سطح   -س
  ست؟ا

  
هر نوع داوري در باره حد و حدود آگاهي طبقاتي كارگران  ناصر پايدار:
ند توضيح روايتي است كه ما از پديده آگاهي داريم. محافل ايران نيازم

مختلف چپ يا گرايشات متفاوت درون جنبش كارگري بين المللي تبيين 
به همان اندازه  واحدي از اين مسأله ندارند و دائره اختالف تحليل هايشان

وسيع است كه رفرميسم راست و چپ با جنبش لغو كار مزدي پرولتاريا و 
اركسي طبقه كارگر فاصله دارد. روايتي از آگاهي ساليان كمونيسم م

متمادي است كه در ميان احزاب و طيف گسترده محافل چپ و در درون 
جنبش كارگري جهاني ورد زبان يا شالوده كار و پراتيك است كه در همه 
تار و پود خود بورژوائي، نقيض ماترياليسم انقالبي و ساير سطوح آموزش 

رزه طبقاتي است. بر اساس اين روايت آگاهي طبقاتي هاي ماركسي مبا
پرولتاريا مجموعه اي از باورها و اعتقادات مكتبي فرارسته از حوزه انديشه و 
كشف دانشوران طبقات غيركارگري است كه بايد توسط آگاهان ايثارگر 
صاحب رسالت همين طبقات به ميان توده هاي كارگر برده شود!! بانيان و 

اين تئوري جنبش كارگري را در بنياد خود و در غياب اين طرفداراران 
آگاهي وحي گونه، حاصل كشف و كرامات افاضل طبقات باال، جنبشي 
ترديونيونيستي و بورژوائي ارزيابي مي كنند و در همين راستا امر رهائي 
پرولتاريا را به ظهور سازمان خاص انقالبيون حرفه اي متشكل از حامالن 

مبارزه طبقاتي ارجاع مي دهند. بنيانگذار واقعي اين روايت  آگاهي و تئوري
از آگاهي، سوسيال دموكراسي، سران انترناسيونال دوم و بارزتر و ببشتر از 
همه كائوتسكي است. حزب سوسيال دموكرات روسيه و بعدها بلشويسم به 
عنوان رويكرد راديكال درون اين حزب عين همين تعبير آگاهي را زيج 

ش به جنبش كارگري و شالوده حضور خود در پراتيك مبارزه رصد خوي
طبقاتي توده هاي كارگر روس ساخت. به دنبال شكست انقالب اكتبر و 
استقرار اردوگاه سرمايه داري دولتي با نام جعلي سوسياليسم، همين روايت 
آگاهي به سالح دست جريانات ناسيونال چپ و ضد امپرياليست هاي 

تسلط هر چه فراگيرتر آن ها بر بخش هاي هر چه خلقي كشورها براي 
وسيع تري از جنبش كارگري جهاني تبديل شد. در باره اين درك از 
آگاهي طبقاتي پرولتاريا من به سهم خويش در چند مقاله جداگانه به طور 
نسبتاً مشروح صحبت كرده ام و در اين جا به همين اشاره بسيار كوتاه 

ا صرفاً به اين خاطر آوردم كه بر اختالف ريشه بسنده مي كنم. اين نكات ر
اي و عميق كمونيسم ماركسي و لغو كار مزدي با چنين برداشتي از آگاهي 
طبقاتي كارگران انگشت نهاده باشم و از اين طريق زاويه نگاه خود در پاسخ 
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به سؤال حاضر يعني سطح موجود آگاهي طبقاتي كارگران ايران را از پيش 
شم. آگاهي پرولتاريا هستي طبقاتي آگاه و در همان حال مشخص ساخته با

پراتيك اجتماعي زنده و فعال ضد سرمايه داري اوست. آگاهي در ذات خود 
يك محصول اجتماعي است و در صحبت از پرولتاريا متضمن شناختي 
است كه اين طبقه از موقعيت و نقش خود در نظام سرمايه داري احراز مي 

مقوله اي عقيدتي و مكتبي نيست بلكه يك ارتباط كند اما اين شناخت 
اجتماعي متعين ضد كار مزدي است. مجرد آشنائي عده اي از كارگران به 
مسائلي از اين قبيل كه فروشنده نيروي كار است، اضافه ارزش توليد مي 
كند، كل سرمايه اجتماعي كشور معين يا سرمايه بين المللي محصول كار 

، اينكه از كار خويش جداست و هيچ دخالتي در و استثمار طبقه اوست
تعيين پروسه كار و سرنوشت محصول كار خود ندارد، دستمزدش فقط 
بهاي بسيار محقر بازتوليد نيروي كارش مي باشد يا اينكه كل قوانين و 
قراردادها و دولت و ساختار حقوقي، مدني و نظم سياسي و اجتماعي 

ست و مانند اين ها، در همان حال كه حاكم، تبخير تسلط رابطه سرمايه ا
شناخت آن ها را از سرمايه داري بيان مي كند، اما لزوماً رشد آگاهي 
طبقاتي در طبقه كارگر جامعه و حتي در خود اين جماعت را تعيين نمي 
كند. آگاهي طبقاتي كارگران نقد پراكسيس و انقالبي و به بيان ساده تر 

عليه كل اين وضعيت است. در اين رابطه جريان روز مبارزه طبقاتي آنها 
شايد گوياترين بيان همان باشد كه ماركس در فرمولبندي خويش در تز 

اين مسأله « بر آن تصريح مي كند. او مي گويد: » فويرباخ« دوم مربوط به 
يا نه؟ مسأله اي نظري  كه آيا تفكر انساني با حقيقت عيني منطبق است

. انسان در پراتيك است كه حقيقت نيست، بلكه موضوعي عملي است
مناقشه در مورد واقعيت  واقعيت قدرت و دنيويت تفكرش را اثبات مي كند،

يا عدم واقعيت تفكري كه از عمل جداست صرفاً يك مقوله اسكوالستيك 
توده هاي كارگر به همان ميزان كه عليه سرمايه مبارزه مي كنند  »است

. به همان ميزان كه قدرت متحد و آگاهي طبقاتي خود را ظاهر مي سازند
سازمان يافته طبقاتي خود را عليه سرمايه اعمال مي نمايند آگاهي خويش 
را نيز به نمايش مي گذارند، در همان سطح كه به شيرازه حيات سرمايه 
يعني اساس رابطه خريد و فروش نيروي كار حمله ور مي شوند و مطالبات 

جتماعي طبقه خود را بر نظام بردگي معيشتي، آزادي ها سياسي و حقوق ا
مزدي تحميل مي نمايند مدارج آگاهي خود را هم تعيين مي كنند و از 
همه اين ها مهم تر، به همان اندازه كه كل اين مبارزات و تعرضات را به 
افق شفاف لغو كار مزدي پيوند مي زنند و با هم انداموار مي سازند آگاهي 

ند. آگاهي به اين اعتبار مقوله اي نيست كه طبقاتي خود را آشكار مي ساز
افرادي آن را از خارج طبقه به درون مبارزات توده هاي طبقه ببرند!! مشتي 
احكام و تحليل و افق پردازي نيست كه توسط افاضل طبقات دارا كشف 
شود و به كارگران اهداء گردد. منشوري نيست كه نخبگان طبقات ديگر 

در كنند. اين آگاهي همان گونه كه ماركس باز هم براي رهائي پرولتاريا صا
در جائي ديگر  تصريح مي كند تمامي منشأ و بنياد خود را از هستي 

طبقه اي كه اكثريت عظيم « ... طبقاتي پرولتاريا مي گيرد. او مي گويد: 
جامعه را تشكيل مي دهد و منشأ آگاهي به ضرورت يك انقالب بنيادي، 

حث مطلقاً بر سر اين نيست كه پرولتاريا در ب» آگاهي كمونيستي است
شناخت عينيت اجتماعي خويش و آناتومي طبقاتي جامعه سرمايه داري از 
همه دستاوردهاي پيشين دانش بشري استفاده نمي كند، انفصال از اين 
فرايند نه واقعي است، نه امكان دارد و نه موضوع بحث هيچ كسي است، 

راي پرولتاريا زماني مكان آگاهي سخن اساسي آن است كه شناخت ب
طبقاتي را احراز مي كند كه سالح كارزار ضد كار مزدي وي باشد، ماركس 
نه از افاضل طبقات دارا كه آگاه ترين عضو طبقه اجتماعي خود يعني طبقه 
بردگان مزدي سرمايه است. تعلق طبقاتي يك وراثت ثابت نسل بعد از 

انسان در بطن شرائط زيست و كار  نسلي نيست. نقش و رابطه اي است كه
و پيكار اجتماعي يك طبقه احراز مي كند، ماركس نماد عالي پراكسيس 
انقالبي و كمونيستي پرولتاريا است و آموزش هاي وي نه كشفيات 
دانشوران طبقه سرمايه دار كه نقد شفاف ماترياليستي آگاه ترين كارگر 

   دنيا بر كل موجوديت نظام سرمايه داري است.

اگر آگاهي را با مشخصاتي كه اشاره شد، تعبير كنيم آنگاه بايد قبول نمائيم 
كه طبقه كارگر ايران در سطح پائيني از آگاهي حركت مي كند اما با توجه 
به توضيحات باال بايد بالفاصله به خاطر بياوريم كه مراد از اين سطح نازل 

شوند يا فقدان توجه  آگاهي ناآشنائي مكتبي كارگران به استثماري كه مي
آنان به كوه عظيم بي حقوقي ها و ستم و شرارت و سبعيتي كه سرمايه بر 
سر زندگي آنان خراب كرده است، نمي باشد. در جامعه ما تاريخاً دو عامل 
تعيين كننده بر سطح آگاهي و مبارزه توده هاي كارگر سهمگين ترين 

ريان سرمايه به طور مستمر فشارها را وارد ساخته است. ديكتاتوري و قهر ع
و بدون هيچ انقطاع تمامي شرائط الزم براي صف آرائي آگاه و مستقل 
كارگران را بمباران كرده است. آگاهي طبقاتي كارگر همان گونه كه گفتيم 
در جهتگيري ها و اعتراضات سياسي او به ساختار نظم سياسي و مدني و 

طبقه اش، در پروسه  حقوقي نظام سرمايه داري، در مطالبات جاري
سازمانيابي توده هاي طبقه، در كالبدشكافي مستمرش از هستي موجود 
سرمايه داري و موقعيت خويش در دل اين هستي و در كل تار و پود جدال 
روز اوست كه شكل مي گيرد و قوام مي يابد و مي بالد. ديكتاتوري سرمايه 

با سبعيت و سفاكي  در همه جا مسير اين شكل يابي و بلوغ و توسعه را
تمام سد مي كند و بر هر جوانه آگاهي آتش مي اندازد. عامل تعيين كننده 
دومي كه كمتر از مؤلفه نخست اما در عين حال باز هم به طور سرنوشت 
ساز روند بالندگي آگاهي طبقه كارگر را مختل ساخته است رفرميسم چپ 

سپس حزب و راست از حزب كمونيست دهه هاي نخست قرن پيش و 
توده  گرفته تا طيف ناسيونال چپ و ضد امپرياليسم خلقي تا تمامي 
احزاب، گروه ها و جرياناتي است كه در طول صد سال مبارزه طبقاتي توده 
هاي كارگر خود را به عنوان حزب و منجي و زعيم پرولتاريا مطرح نموده 

گري به دار اند. شالوده كار اينان نيز همه جا حلق آويز نمودن جنبش كار
امپرياليسم ستيزي ناسيوناليستي، اشكال متنوع سوسياليسم بورژوائي، 
سنديكاليسم، جنبش هاي ناسيوناليستي تعيين حق سرنوشت و مانند اين 
ها بوده است. اين دو عامل تعيين كننده و اثرگذار تاريخاً بسان دو لبه 

گر را صدمه قيچي پروسه رشد آگاهي و پيكار ضد كار مزدي توده هاي كار
  زده  و دچار اختالل جدي ساخته است. 

در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  -س
  يابي اين طبقه چيست؟  ملموس شما براي تشكل

  
در اين زمينه نيز از سوي من و ساير فعالين ضد كار مزدي مقاالت  پايدار:

ر اين گذر طبيعتاً با درك و نسبتاً زيادي نوشته شده است. استنباط ما د
دريافت هاي رايج رفرميسم راست و چپ درون يا حاشيه جنبش كارگري 
تفاوت هاي بنيادي دارد. رسم رفرميسم چپ تاريخاً اين بوده و اين است 
كه براي توده هاي كارگر نسخه سنديكا بنويسد و در مواردي نيز همين 

ا نام و نشان هاي ديگري تشكل سنديكائي يا در واقع سنديكاليستي را ب
آذين بندد. به كارگران توصيه كند كه براي حصول مطالبات روز خود 
سنديكا تشكيل دهند، به مبارزه قانوني براي تحقق انتظارات خود توسل 
جويند و در يك كالم جنگ و ستيز خويش براي بهبود وضعيت معيشتي و 

ي مزدي و تمكين به رفاه اجتماعي را در چهارديواري قبول مناسبات بردگ
نظم توليدي و سياسي و مدني سرمايه داري محصور سازند. احزاب و 
جريانات طيف رفرميسم چپ در كنار اين نسخه نويسي ها و توصيه 

« پرداري ها براي توده هاي كارگر، از فعالين سياسي معتقد به 
نيز مي خواهند كه بر مبناي اصول مرامي و عقيدتي خويش »!! كمونيسم

ت به كار تشكيل حزب شوند. تشكلي كه زعماي اين رويكرد به رسم دس
ياد مي كنند. روال »!! حزب كمونيست طبقه كارگر«معمول از آن به عنوان 

متعارف كار براي بانيان و مروجان اين روايت سازمانيابي طبقه كارگر آن 
است كه حزب به صورت اليتي از آگاهان و نخبگان و صاحبان انديشه و 

ري نقش ستاد رهبري و فرماندهي مبارزه طبقاتي پرولتاريا را ايفاء مي تئو
نمايد، عليه رژيم سياسي روز مبارزه مي كند، شعار سرنگوني رژيم را 
جنجال مي نمايد، تسخير قدرت سياسي را دستور كار خود مي سازد و از 
كارگران مي خواهد كه براي تحقق اين اهداف به صف گردند. حزب به اين 

ارها ادامه مي دهد و در انتظار ظهور شرائط اعتال و وقوع بحران سياسي ك
در جامعه چله نشيني مي كند. همزمان مي كوشد تا شماري از فعالين 
كارگري را از استخوانبندي پيكار جاري طبقه كارگر جراحي كرده و به 
عنوان شاخك هاي نفوذي در اين جنبش به ساختار تشكيالتي خود پيوند 

محصول طبيعي اين دريافت از سازمانيابي كارگري آن است كه در  زند.
صورت بروز بحران هاي حاد سياسي و عروج سرنگوني طلبانه توده كارگر، 
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حزب تالش مي كند تا سوار بر اين موج، قدرت سياسي را به چنگ آرد، در 
فرداي تسخير قدرت، برنامه ريزي كاپيتاليستي كار و توليد اجتماعي را به 

ست گيرد، كارگران فاقد جنبش سازمان يافته و آگاه و افق دار ضد كار د
مزدي را روانه كارخانه ها و مراكز كار سازد، اجبار به فروش نيروي كار را 
جريان مستمر زندگي آن ها نمايد و از آنان بخواهد كه همان نظم بردگي 

كيالتي مزدي را عين سوسياليسم و كمونيسم تلقي نمايند!! تئوري دو تش
حزب و تشكل هاي توده اي طبقه كارگر در خدمت اين اهداف و اين 
رويكرد است. اين نوع نگاه به مسأله سازمانيابي طبقه كارگر از بيخ و بن 
بورژوائي، در تعارض ريشه اي با كمونيسم لغو كار مزدي پرولتاريا و در 

رمايه ستيز عريان با آموزش هاي ماركس در باره تشكل يابي جنبش ضد س
داري طبقه كارگر است. سرچشمه اين روايت در سوسيال دموكراسي و 

بعدها توسط بلشويسم با نظريه پردازي سران انترناسيونال دوم قرار دارد كه 
به دنبال  توجه به شرائط خاص آن روز جامعه روسيه بازپردازي شده و

ليسم شكست انقالب كارگري اكتبر شالوده كار ناسيونال چپ و ضد امپريا
خلقي چپ نما در سراسر دنيا در رابطه با جنبش كارگري گرديده است. 
نگاه ما به امر تشكل جنبش كارگري نگاهي عميقاً متفاوت است. تئوري دو 
تشكيالتي حزب و سنديكا از نظر من و بيشتر فعالين جنبش ضد سرمايه 

در داري و براي لغو كار مزدي كامالً مردود است. ما جنبش كارگري را 
واقعيت وجودي خود يك جنبش ضد سرمايه داري مي دانيم. اين جنبش 
است كه بايد بر محور پيكار مستمر عليه سرمايه سازماندهي شود. كساني 
كه مي خواهند دست به كار اين سازماندهي باشند نمي توانند در ماوراي 
مبارزه جاري كارگران ماشين حزبي نخبگان را برپاي دارند. هيچ فعال 

مونيست جنبش كارگري نمي تواند از بردگان مزدي سرمايه بخواهد تا ك
براي بهبود معيشت و رفاه اجتماعي خويش به نظم توليدي و سياسي و 

»!! سوسياليسم« مدني نظام بردگي مزدي توسل جويند و براي به اصطالح 
تسمه نقاله عروج ماشين حزبي ماوراء خود به اريكه قدرت سياسي گردند!! 

اليسم حاصل چنين فرايندي سواي سرمايه داري دولتي هيچ چيز سوسي
ديگر نخواهد بود. جنبش كارگري در هستي طبقاتي خود ضد سرمايه 
داري است، روشن است كه سرمايه ستيزي جنبش كارگري نه مقوله اي 
مكتبي و مرامي بلكه عيني و طبقاتي است. اين جنبش با همين هستي 

كه بايد متشكل و متحد و آگاه و داراي افق اجتماعي سرمايه ستيز است 
شفاف لغو كار مزدي و كمونيستي گردد. سخن از سازمانيابي سراسري اين 
جنبش است. نوعي سازمانيابي كه ظرف پيكار روز توده هاي كارگر عليه 
سرمايه در تمامي قلمروهاي زيست اجتماعي و طبقاتي را به نمايش گذارد، 

كال اعتراض و مبارزه عليه استثمار و عليه هر نوع كارگران را براي كليه اش
ستمكشي و بي حقوقي و سبعيت سرمايه داري به صف كند. مبارزه براي 
دستمزد و ارتقاء سطح معيشت و آزادي هاي سياسي و حقوق مدني و 
سرنگوني رژيم سياسي را در درون خود به هم پيوند زند، تمامي اين اشكال 

حول محور تعرض به شيرازه حيات بردگي  اعتراض و ستيز و جدال را
مزدي، تعرض به روند توليد اضافه ارزش و رابطه خريد و فروش نيروي كار 
مستقر گرداند و در همه اين قلمروها ساختار قانونيت و نظم سرمايه را زير 
فشار قدرت پيكار كارگران قرار دهد. در اين سازمانيابي آگاه ترين 

ر دست توده هاي وسيع طبقه خود خواهند كمونيست هاي كارگر دست د
داشت. مبارزه سياسي و اقتصادي همديگر را تكميل خواهند كرد و هر 
دوي آن ها سنگرهاي پيوسته درون جبهه واحد جنگ عليه سرمايه 
خواهند بود. سرنگوني طلبي محتوا و سمت و خصلتي ضد سرمايه داري به 

براي رفع بي حقوقي خود مي گيرد. مبارزه عليه تبعيضات جنسي و 
مضاعف زنان، مبارزه عليه كار كودك، عليه آلودگي محيط زيست و عليه 
تمامي بي حقوقي هاي منبعث از موجوديت سرمايه داري با هم همگن مي 
گردند و همه بار كامل ضد سرمايه داري خواهند داشت. بخش هاي 

فته تا مختلف طبقه كارگر از كارگر صنعتي و كشاورزي و حمل و نقل گر
كارگران بخش تجاري تا معلم و پرستار و كل نيروي كار غيرمولد، تا كليه 
توده هاي كارگر بيكار، تا زنان خانه دار كارگر و در يك كالم تمامي 
فروشندگان نيروي كار صف واحدي را در جدال عليه سرمايه تشكيل 
 خواهند داد. اين نوع سازمانيابي ظرف توسعه مستمر آگاهي طبقاتي،

كالبدشكافي عينيت سرمايه داري و انتقال اين كالبدشكافي به ذهنيت آگاه 
و بيدار توده هاي كارگر، ظرف تجهيز و تدارك كارگران براي تحميل كليه 

مطالبات روز خود بر سرمايه، بستر احراز آمادگي براي سرنگوني رژيم 
اقع سياسي، ميدان مشق قدرت متحد طبقاتي و مناسب ترين بستر يا در و

تنها بستر مناسب آموزش و بلوغ سياسي و طبقاتي توده هاي كارگر براي 
جامعه گرداني سوسياليستي لغو كار مزدي در فرداي سرنگوني دولت 

  بورژوازي خواهد بود. 
سازمانيابي طبقاتي كارگران با اين ظرفيت، مؤلفه ها و مشخصاتي كه اشاره 

د بايد شورائي و سراسري شد الجرم و بنا به هويت ضد سرمايه داري خو
باشد. ما براي اين نوع سازمانيابي مبارزه مي كنيم و هر شكل ديگر متشكل 
شدن كارگران و به طور خاص شكل متعارف دو تشكيالتي حزب و تشكل 
توده اي يا سنديكا را راه حل بخش هائي از بورژوازي براي به كجراه بردن 

پاي معبد سرمايه و در جنبش كارگري و قرباني كردن اين جنبش در 
آستانه استقرار سرمايه داري دولتي تصور مي كنيم. انجمن بين المللي 
كارگران موسوم به انترناسيونال اول كارگري زنده ترين و شفاف ترين 
الگوئي است كه ما براي سازمانيابي موفق ضد كار مزدي توده هاي وسيع 

مين جا بايد باز هم  بر فروشنده نيروي كار در پيش روي خود داريم. در ه
روي ضرورت شورائي بودن و مبرميت سراسري بودن تشكل كارگري 
انگشت تأكيد گذارم. رفرميسم چپ در كنار همه بدعت گذاري هاي 
بورژوائي خود صاحب اين بدعت بد رفرميستي نيز هست كه شوراها را فقط 

ي مي كند. ارگان قيام كارگران در روزهاي پايان عمر رژيم هاي سياسي تلق
اين روايت از شورا دقيقاً تبلور همان نگاه زعماي احزاب پرچمدار 
سوسياليسم بورژوائي يا در واقع سرمايه داري دولتي به جنبش كارگري 
است. آنان فقط در شرائط قيام به توده هاي كارگر نياز دارند تا آن ها را 

من و همه  نيروي پيشمرگ سرنگوني طلبي فراطبقاتي خود سازند. از نظر
فعالين لغو كار مزدي، شورائي بودن تشكل كارگري نه خاص روزهاي قيام 
كه ضرورت سرشتي سازمانيابي طبقاتي ضد سرمايه داري جنبش كارگري 

  در هر دوره و در دل هر شرائط و هر فاز مبارزه طبقاتي است. 
توان سخني از گرايش   آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي -س

  هاي محتلف به ميان آورد؟
  

شكل گيري و رشد گرايشات مختلف و تعارض ميان گرايشات امر  پايدار:
كامالً طبيعي و متعارف جنبش كارگري به طور كلي و در سراسر دنياي 
سرمايه داري است. از اين كه بگذريم جنبش كارگري ايران نه جنبشي 

جهاني مي باشد. نوزاد است و نه تافته اي جدا از كل جنبش كارگري 
تمامي رويكردها و تندنس هائي كه در طبقه كارگر بين المللي وجود دارد 
در طبقه كارگر ايران نيز با شدت و ضعف و ويژگي هاي خود قابل رؤيت 
است. قبالً گفتم كه جنبش كارگري در هستي طبقاتي خود ضد سرمايه 

ان مزدي داري است، سرمايه ستيز بودن اين جنبش واكنش طبيعي بردگ
در مقابل استثمار سرمايه و مظالم و بي حقوقي ها و مصائب ناشي از روند 

اما اين سرمايه ستيزي يا در واقع رويكرد . كار سرمايه داري است
در عين حال از همان آغاز ظهور طبقه  سوسياليستي و ضد كار مزدي

 كارگر از همه سو در محاصره رويكردهاي مختلف رفرميستي خواه مماشات
جويانه و خواه حتي مسلح و ميليتانت است. رويكردهائي كه در پژواك 
باژگونه و مقلوب واقعيت هاي اجتماعي موجود توسط سرمايه و در نقد 
اصالح طلبانه نظام سرمايه داري توسط اين يا آن بخش از نمايندگان 
سرمايه ريشه دارد. سرمايه همه تار و پود هستي حاضر و مناسبات ميان 

ها در دل شرائط موجود را به گونه اي كامالً وارونه و مقلوب در  انسان
اذهان و از جمله اذهان توده هاي كارگر تصوير مي كند. خريد و فروش 
نيروي كار را فروش كار، بهاي نيروي كار را بهاي كل كار كارگر، قانون 
ارزش و توليد اضافه ارزش را قانون هستي انسان، نظم بردگي مزدي و 

ي سبعانه نيروي كار را نظم اجتماعي حيات بشر، نظم سياسي سالخ
متناظر با بقاي رابطه توليد سود و سرمايه را مصالح ماندگاري ثبات جامعه 
انساني، دولت مجري نظم خريد و فروش نيروي كار را دولت نماينده كل 
انسان ها و در يك كالم همه چيز را در كوره وارونه بافي ها ريخته گري و 

لب ريزي مي كند. طبقه كارگر نيز الجرم فشار همه اين تحريف ها و قا
باژگونه پردازي ها را بر سينه حيات و جنبش خود تحمل مي نمايد و از 
همين روي سخت در معرض غلطيدن به ورطه رويكردهاي رفرميستي 
است. زمينه هاي احتمال اين غلطيدن باز هم تشديد و تشديد مي گردد 
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اي از گروه هاي اجتماعي درون طبقه سرمايه دار نيز در زماني كه پاره 
چهارچوب تالش مستمر براي آراستن و مشروعيت بخشيدن به اين نظام و 
براي تحميل ماندگار اين مناسبات بر توده هاي كارگر به طور مدام اشكالي 
از نقد اصالح طلبانه سرمايه داري را در فضاي فكر و زندگي و پيكار توده 

  گر جنجال مي كنند. هاي كار
با توجه به همه اين نكات وجود گرايشات مختلف در درون طبقه كارگر در 
هر فاز از حيات اجتماعي و هر سطح از رشد و بلوغ و بالندگي جنبش 
كارگري امري كامالً طبيعي است. در مورد طبقه كارگر ايران به طور 

گري، ما مشخص از شروع قرن بيستم به اين سوي و ظهور جنبش كار
شاهد ابراز حيات گرايشات مختلف در درون اين جنبش بوده و هستيم. در 
دهه هاي نخست، رويكرد ضد امپرياليسم ناسيوناليستي با افراشتن بيرق 

موفق شد بيشترين بخش فعالين دروني جنبش » كمونيسم« عاريتي 
گر كارگري را با خود همراه سازد و بر روي سير مبارزات آن روز طبقه كار

تأثير بارز بر جاي گذارد. اين تندنس در طول اين دوره، به رشد رويكرد 
سنديكاليستي در جنبش كارگري به طور جدي كمك نمود تا از آن به 
عنوان سنگري براي پيشبرد امپرياليسم ستيزي خلقي و سوسيال بورژوائي 
ر خود سود جويد. مبارزات توده هاي كارگر در دهه هاي بعد جوالنگاه حضو

حزب توده به عنوان جزء اليتجزاي اردوگاه سرمايه داري دولتي گرديد و 
رويكرد سنديكاليستي نه فقط تقويت شد بلكه توسط اين حزب به مجاري 
هر چه سازشكارانه تر، راست تر و سرمايه پسندتر هدايت گرديد. به اين 
ي ترتيب سنديكاليسم در جنبش كارگري ايران از پيشينه اي طوالني و حت

از يك استخوانبندي كم و بيش قابل توجه برخوردار است. يك معضل مهم 
اين رويكرد تاريخاً اين بوده است كه سرمايه داري ايران با توجه به مكان و 
موقعيت معين خود در پروسه بازتوليد كل سرمايه بين المللي و به عنوان 

بارتر نيروي بخشي از سرمايه جهاني كه سالخي هر چه سبعانه تر و فاجعه 
كار شرط حتمي استمرار حيات آن است حتي قادر به تحمل تندنس هاي 
مرده و بي رمق سنديكاليستي نيز نبوده است. بورژوازي در تمامي دوره ها 
حتي سنديكاليسم را سخت سركوب كرده است و از سازمانيابي و ابراز 

كرد حيات مؤثر آن جلوگيري به عمل آورده است. با همه اين ها روي
سنديكاليستي در طبقه كارگر به هر حال كارنامه خاص خود را دارد و آنچه 
در طول سال هاي اخير در رابطه با سنديكاي شركت واحد، سنديكاي 
كارگران هفت تپه، برخي انجمن هاي صنفي مراكز كار و از همه مهمتر 
كانون صنفي معلمان رخ داده است همه و همه پروسه تالش يا كارزار 

ميستي فعاالن آن را ظاهر مي سازد. رويكرد متفاوت و متعارض با رفر
گرايش سنديكاليستي و رفرميسم راست و چپ درون طبقه كارگر، رويكرد 
سوسياليستي و لغو كار مزدي است. اين رويكرد تاريخاً آماج كوبنده ترين 
تهاجمات ديكتاتوري عريان و هار سرمايه  از يك سوي و ميدان داري 

ننده و بسيار مخرب اشكال دوقلوي رفرميسم چپ حزب باز و گمراه ك
رفرميسم راست سنديكاليستي از سوي ديگر بوده است. اين جنبش و 
گرايش نيز طبيعتاً به رغم تحمل تمامي اين سركوب ها و تهاجمات كامالً 
زنده است زيرا كه وجود و سرزندگي و بالندگي آن به هر حال جبر زندگي 

   طبقه كارگر است.
ها و سنديكاهاي كارگري ايران،  ي صنفيِ اتحاديه اصوالٌ در مبارزه -س

   كند؟ چه مقدار نقش بازي مي» آگاهي طبقاتي«مسئله 
  

واقعيت اين است كه صنف بازي و سنديكاليسم در اساس خود نه  پايدار:
فقط به رويكرد مبتني بر آگاهي ضد كار مزدي طبقه كارگر اتكاء ندارد كه 

وراي طرد و نفي رفرميستي اين آگاهي است كه راه رشد و اساساً از 
استقرار و بقاي خود را هموار مي سازد. اساس مبارزه صنفي و 
سنديكاليستي اين است كه كارگران نه يك طبقه سراسري ضد سرمايه 
داري بلكه مجموعه اي از رسته ها، حرفه ها و اصناف مستحيل در باتالق 

رابطه توليد اضافه ارزش مي باشند. مبارزه  نظم سرمايه و ساختار حقوقي
سنديكائي و صنفي مبارزه اي در چهارچوب قبول قانونيت سرمايه و منشور 
و مفاد و مصوبات ماندگاري سرمايه داري است. در اينجا به كارگران القاء 
مي شود كه بايد كار كنند، بايد با كار خويش سود سرمايه ها را افزون و 

سرمايه هاي هر چه انبوه تر و غول آساتري توليد كنند، به  افزون تر سازند،
قانون توحش بردگي مزدي گردن نهند، بر انفصال خود از كار، پروسه كار و 

سرنوشت محصول كار خود صحه گذارند، سقوط خود از هر نوع دخالت 
آزاد در سرنوشت كار و توليد را بپذيرند، دموكراسي و پارلمانتاريسم و 

ست و دولت و همه فراساختارهاي مدني و اجتماعي ابزار حقوق و سيا
تحميل سرمايه داري بر طبقه آنان را عين مصالح و ملزومات زيست 
اجتماعي و تاريخي خود به حساب آورند. اين ها همه و همه عناصر پيوسته 
فكر و فرهنگ و آموزش رويكرد سنديكاليستي و صنفي است و همه اين ها 

براي خشك كردن و سوزاندن هر جوانه آگاهي سموم كشنده سرمايه 
طبقاتي توده هاي كارگر مي باشد. در اينجا بايد به نكته اي اشاره كنم. 
اينكه از ديرباز تا امروز در ادبيات چپ دنيا و ايران تأكيد و باز هم تأكيد 
شده است كه گويا هر مبارزه صنفي و هر نوع سنديكاسازي لزوماً پديده 

نديكاليسم و جنبش سنديكاليستي نمي باشد. چه بسا همگن و همساز س
سنديكاها و نهادهاي صنفي هم به صورت بستري براي مبارزه ضد سرمايه 
داري كارگران و ظرفي جهت ارتقاء آگاهي طبقاتي آنان شوند!! اين ادعا 
نادرست و مبين تالشي رفرميستي براي گذاشتن سرپوش بر واقعيت 

مانند ايران و به طور خاص در شرائط  رويكرد رفرميستي در جوامعي
استيالي ديكتاتوري هار سرمايه داري است. ترديدي نيست كه كارگران در 
پيكار جاري خود عليه سرمايه داري و در مسير متشكل ساختن اين 
مبارزات، خود را اسير نام و عنوان نمي كنند و به مطالبات و انتظارات و 

واقعيت دارد اما اين نيز كامالً حقيقت اهداف خود مي انديشند. اين حرف 
دارد كه سنديكاليسم يك گرايش تعريف شده و متعين و داراي هويت 
مشخص در جنبش كارگري جهاني است. توده هاي كارگر مي خواهند 
حول انتظارات خود عليه سرمايه مبارزه كنند، اما سنديكاليست ها و 

همه شرائط مترصد به فعالين رفرميست طبقه كارگر نيز همه جا و در 
كجراه بردن اين مبارزات و كاناليزه كردن آن به سوي سنديكاليسم هستند. 
توصيه سنديكاسازي، پافشاري عامدانه بر ضرورت مبارزه صنفي و 
سنديكائي سياست آشنا و پيشينه داري است كه از سوي اين افراد و 

ندبازي هاي محافل و جريانات اعمال مي شود. زير فشار اثرگذاري و ترف
اينان است كه شور پيكار و ظرفيت ستيز توده هاي كارگر عليه سرمايه و 
كل قدرت بالندگي و سركشي و گسترش ضد كار مزدي آن ها خوراك 
رويش و تقويت و استحكام رفرميسم سنديكاليستي مي گردد. آنچه در 
همين چند سال اخير در مورد بخش هائي از جنبش كارگري ايران رخ 

است مصداق بارز همين حكم است. كارگران راننده شركت واحد در داده 
تهران زير فشار شدت استثمار و بي حقوقي هاي سرمايه داري در تدارك 
اتحاد براي مبارزه و تحميل خواسته هاي خود بر دولت سرمايه داري 
بودند، تا اين جا فقط سخن از مبارزه عليه سرمايه است اما درست در 

كه سر و كله سنديكاليسم نيز پيدا مي شود. فعالين همين جا است 
سنديكاليست مدت ها براي مهار طغيان كارگران تالش مي كنند و شروع 
اعتراض و اعتصاب را به مجوز قانوني دولت سرمايه داري و تشكيل 
سنديكاي قانوني موكول مي نمايند. فشار خشم و عصيان كارگران، 

نشيني و قبول آغاز اعتصاب مي كند. سنديكاليست ها را مجبور به عقب 
آنان مجبور مي شوند كه حتي سنديكا را بدون دريافت جواز دولتي برپاي 
دارند. اين حوادث روي مي دهد اما سنديكاليست ها در همان حال كه 
خود از زمين و آسمان در معرض هجوم دولت هار سرمايه اند باز هم بر 

ايه اصرار مي ورزند. از همه راه اصل توسل به نظم و قانون و حقوق سرم
هاي ممكن به كارگران القاء مي كنند كه بايد مبارزه آنان قانوني و در 
حصار توافق با سرمايه داران و دولت سرمايه داري باشد. عين همين حكم 
در مورد سنديكاليست ها و رويكرد سنديكاليستي فعال در عرصه مبارزات 

لمان و نهادهاي مشابه صدق مي كند. كارگران هفت تپه، كانون صنفي مع
نكته ديگر مكمل اين توضيح آن است كه عدول موردي فعالين 
سنديكاليست در ايران از رعايت احكام و مقررات دولت سرمايه داري يا 
قواعد جنبش سنديكاليستي را نبايد به حساب تندنس ضد سرمايه داري 

ست سنديكاليستي آشناي آنان يا تمايز سنديكاليسم ايراني با رفرميسم را
اين » حياي بي بي از بي چادري اوست« جهاني گذاشت. به گفته معروف 

توحش و سفاكي دولت بورژوازي در ايران از يك سوي و فشار سركش 
اعتراض و مبارزه كارگران در سوي ديگر است كه حتي سنديكاليسم را هم 

صادره دولتي اباء ناگزير مي كند تا اينجا و آنجا از قبول مطلق دستورات 
ورزد. پاسخ اين سؤال را در همين جا جمع و جور كنيم. هدف از همه اين 
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توضيحات آن بود كه سنديكاليسم و جنبش سنديكاليستي در هر شكل و 
زير هر نام و در هر كجاي دنيا نه فقط متكي به آگاهي طبقاتي ضد كار 

بلكه اساساً از مزدي و مبارزات ضد سرمايه داري توده هاي كارگر نيست 
وراي جايگزيني اين آگاهي و مبارزه با كوه عظيم توهم پردازي ها و مسخ و 
تحريف بافي هاي منبعث از ملزومات ماندگاري نظام سرمايه داري است كه 

  پايه هاي مقبوليت خود را مستقر مي سازد.  
داري مذهبي در ايران را با  ارتباط ساختار قدرت سياسيِ سرمايه -س

  كنيد؟ اي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي ميه روش
  

ويژگي قدرت سياسي سرمايه در ايران ديكتاتوري هار و سركوبگر  پايدار:
آن عليه هر جنب و جوش اعتراضي توده هاي طبقه كارگر است. يك 
مسأله مهم در اينجا ويژگي هاي خاص سازماندهي اين قدرت سياسي و 

كوبگري سرمايه عليه جنبش كارگري چگونگي به كارگيري ظرفيت سر
است. مذهب طبيعتاً سالح قتاله هولناكي است كه در اين گذر و به طور 
اخص در قلمروهائي مانند زن ستيزي و آپارتايد جنسي و سلب هر نوع 
حقوق اوليه زنان، شستشوي مغزي و مسخ و متحجرسازي گروه هائي از 

ل توجه لومپن پرولتاريا، شهروندان حتي كارگران و به ويژه جمعيت قاب
سازماندهي فاشيستي قلع و قمع مبارزات كارگران و مانند اين ها از آن 
استفاده مي شود، اما مسأله بسيار مهم همان ساختار و داربست سازماندهي 
قدرت دولتي سرمايه عليه جنبش كارگري است. جمهوري اسالمي به طور 

ياسي عصر است. در اينجا قطع يكي از سازمان يافته ترين رژيم هاي س
ديكتاتوري بوروكراتيك پليسي سرمايه با ساختار ميليتاريستي و 
سازماندهي فاشيستي قواي سركوب و همه اين ها با نظم توليدي و مالكيت 
سرمايه ها به طور بسيار اندروني و انداموار به هم عجين است. سپاه 

، شوراهاي اسالمي پاسداران، ارتش، پليس، نيروي بسيج، وزارت اطالعات
شهر و روستا و ده ها نهاد و سازمان پليسي، ميليتاريستي ديگر به صورت 
شبكه اي اختاپوسي و سراسري و در هم تنيده كليه فعل و انفعاالت زيست 
اجتماعي طبقه كارگر را به سبعانه ترين شكل كنترل مي كنند، همين 

راست هاي صنعتي و نهادها در عين حال مالكيت عظيم ترين انحصارات و ت
مالي را در اختيار دارند، كل اين ساختار و سازمانيابي در نقش ماشين قهر 
سرمايه عليه جنبش كارگري عمل مي كند. سركوب طبقه كارگر توسط 
اين دستگاه پيچيده سراسري و جهنمي به دو شكل به طور همزمان و به 

كارگران عليه شدت صورت مركب و متزايد انجام مي گيرد. اوالً هر اعتراض 
استثمار و عليه هر سطح بي حقوقي معيشتي يا سياسي و اجتماعي در هم 
كوبيده مي شود. ثانياً و به تبع همين سركوب سطح انتظارات و مطالبات 
كارگران مدام به قهقرا سوق داده مي شود. بحث فقط بر سر اعمال قهر 

اين است كه  نظامي رژيم عليه اعتصابات و اعتراضات نيست، سخن از
حاكميت فراگير و سراسري خفقان پليسي و فاشيستي نوعي فضاي يأس و 
تسليم و استيصال را بر زندگي توده هاي كارگر مسلط مي گرداند. فضائي 
كه بارقه اميد به حيات در آن خاموش است، روزنه اي به پيروزي پيكار در 

ز هم پاشيده و آن باز نيست، شرائط همدلي و همراهي و همصدائي در آن ا
ويران است. اعتماد بردگان مزدي به حركت جمعي و شانس موفق بودن 

سال با توسل  30آن بسيار تنزل پيدا مي كند. جمهوري اسالمي در طول 
به تمامي مكانيسم هاي ممكن كوشيده است تا جنبش كارگري را در 
درون چنين نوعي از ساختار حيات اجتماعي شمع آجين سازد. در چنين 
وضعي پيدا است كه مبارزه كارگران هر چه بيشتر حالت تدافعي به خود 
مي گيرد، سطح انتظارات هر چه هولناك تر پائين مي آيد، راه نفوذ 
رفرميسم راست سنديكاليستي هموارتر مي گردد، اجبار به تمكين در 
مقابل صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داري شاخ و برگ مي كشد و قدرت 

  قاتي كارگران افت مي كند.مبارزه طب
به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  -س

هاي  تواند به تشكل يابي كارگران و جنبش براي افزايش دستمزد مي
  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟

  
مبارزه براي گرفتن حق تشكل تداعي كننده نوعي روايت پايدار: 

ستي و سنديكاليستي از امر متشكل شدن كارگران است. واقعيت اين رفرمي
است كه كارگران بايد جنبش خود را سازمان دهند و اين سازمانيابي را بر 

نظام سرمايه داري تحميل كنند. رفرميسم چپ و راست تاريخاً از مبارزه 
براي گرفتن حق تشكل صحبت كرده است. معناي اين سخن آن است كه 

بايد از دولت سرمايه داري خواستار قبول حق تشكل خويش شوند  كارگران
و اين تشكل را حتماً به دار قانونيت و نظم سرمايه آويزان سازند. اين دقيقاً 
مبين همان نگاه سنديكاليستي و سرمايه پرستانه به مسأله متشكل شدن 
كارگران است. براي جنبش ضد سرمايه داري موضوع از بيخ و بن متفاوت 
است. از منظر اين رويكرد متشكل شدن حق مفروض، مسلم، بدون هيچ 
قيد و شرط و آزاد از نياز به هر نوع گفتگو است. درست به همان گونه كه 
مبارزه طبقاتي جبر زندگي توده هاي كارگر در سيطره نظام كارگركش 
سرمايه داري است متشكل شدن كارگران براي اين مبارزه يا در واقع پيكار 

حد و سازمان يافته آنان عليه سرمايه داري نيز جزء اليتجراي جريان مت
حيات اجتماعي و جدال طبقاتي آنان است. نه براي مبارزه عليه سرمايه 
نيازي به كسب تكليف و گرفتن مجوز از نظام بردگي مزدي هست و نه 
بذل مساعي و اهتمام به سازمان دادن اين مبارزه امري است كه انجام آن 

اج رجوع به قانونيت و جواز توافق سرمايه باشد. به اين ترتيب من و محت
مبارزه براي حق « بسياري از فعالين ضد كار مزدي اصطالح معروف 

را نوعي بدعت رفرميستي تلقي مي كنيم و بر اين باوريم كه آنچه » تشكل
در پيش پاي توده هاي كارگر قرار دارد نه مبارزه براي حق تشكل بلكه 

شدن براي مبارزه عليه سرمايه و بنياد نظام بردگي مزدي است. در  متشكل
مورد بخش ديگر سؤال كه به مكان و موضوعيت مبارزه براي دستمزد در 
پروسه سازمانيابي طبقه كارگر مربوط مي شود به طور مختصر به چند 
نكته اشاره مي كنم. متشكل شدن كارگران به طور كلي و در جامعه ايران 

مشابه به طور خاص يك مقوله بوروكراتيك و فرماليستي نيست  و جوامع
كه مثالً عده اي بيانيه اي صادر كنند، اساسنامه اي بنويسند و از كارگران 
بخواهند كه حول اين اساسنامه تشكل خود را پايه گذاري كنند. بالعكس 
متشكل شدن پروسه بسيار پيچيده، دشوار، سنگالخي و پر پيچ و خمي 

بايد در متن مبارزات جاري كارگران صورت گيرد. مبارزه براي  است كه
دستمزد به طور معمول فراگيرترين و گسترده ترين حوزه پيگيري اين 
هدف است. زيرا كه پيكار عليه سطح نازل بهاي نيروي كار وسيع ترين 
بخش كارزار روزمره توده هاي كارگر عليه سرمايه داران و دولت سرمايه 

يل مي دهد. فراموش نكنيم كه روند وقوع اعتراضات، داري را تشك
تجمعات، تحصن ها، اعتصابات و خيزش ها در همان حال روند گردائي 
مصالح و  مالط و ارتباطات و امكانات و ملزومات سازمانيابي جنبش 
كارگري است. در دل همين فرايند است كه مي توان و بايد سنگ بناي 

اعمال قدرت متحد و متشكل طبقاتي عليه تشكل را مستقر كرد و ساختار 
بردگي مزدي را معماري و معمور نمود. جدال مستمر كارگران عليه  بهاي 
فروش شبه رايگان نيروي كار و مبارزه براي افزايش هر چه بيشتر 
دستمزدها به همين دليل مكان بسيار مهم و تعيين كننده اي را در تحقق 

مي نمايد. نكته ديگري كه در همين رابطه پروسه سازمانيابي كارگران ايفاء 
حائز بيشترين اهميت است، تفاوت اساسي ميان درك گرايشات اجتماعي 
مختلف درون جنبش كارگري از مسأله مبارزه براي دستمزد و تأثير 
مستقيم و ناگزير اين تفاوت ها بر روي سياست و برنامه كار رويكردهاي ياد 

ابي كارگران است. احزاب و محافل طيف شده در رابطه با موضوع سازماني
رفرميسم چپ اعم از مماشات جوي يا ميليتانت به اين دليل كه جنبش 
كارگري را در حالت خودجوش و واقعي خود جنبشي ترديونيوني و 
بورژوائي تلقي مي كنند!! ميان مبارزه كارگران براي افزايش دستمزد و رفاه 

راي سوسياليسم و نابودي سرمايه داري اجتماعي و مانند اين ها با مبارزه ب
ديوار چين مي كشند. از ديد آنان جنبش افزايش دستمزد جنبشي صنفي، 
رفرميستي و بورژوائي!! است و الجرم ظرف تشكيالتي متناظر با ملزومات 
تحقق آن نيز بايد سنديكا و سازمان هاي صنفي باشد. نگاه رويكرد ضد 

طبقه كارگر به اين موضوع از بيخ و بن  سرمايه داري و براي لغو كار مزدي
با آنچه احزاب ابوابجمعي رفرميسم چپ مسالمت جوي يا ميليتانت مي 
پندارند متفاوت و در واقع متعارض است. به نظر من و بيشتر فعالين اين 
جنبش، تمامي اشكال پيكار طبقه كارگر از مبارزه براي افزايش مزدها و 

شت يا رفاه اجتماعي گرفته تا ستيز براي ارتقاء هر چه باالتر سطح معي
حصول آزادي هاي سياسي و حقوق مدني و رفع تبعيضات جنسي يا الغاء 
كار كودكان و بهبود محيط زيست و تمامي قلمروهاي ديگر، همه و همه 
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بايد اجزاء پيوسته يك جنبش عظيم سراسري طبقاتي ضد سرمايه داري و 
ي شوند و با اين منظر و دريافت و براي محو كامل نظام بردگي مزدي تلق

دورنما مورد توجه قرار گيرند. درست به همين دليل در رابطه با مسأله 
خاص مبارزه براي افزايش دستمزد به طور مثال سخن فعالين ضد سرمايه 
داري اين است كه اين مبارزه بايد شيرازه حيات سرمايه، روند توليد اضافه 

كار اضافي و افزايش هر چه بيشتر كار ارزش، كاهش هر چه سهمگين تر 
الزم توده هاي كارگر را بستر عبور خود سازد. براي اين كار بايد هر چه 
متحد تر و متشكل تر عليه سرمايه اعمال قدرت كرد. بايد اين قدرت و 
امكانات اعمال آن را هر چه عظيم تر فراهم آورد. مطالبات ما بايد سنگر 

ش طبقه مان براي عقب راندن هر چه بيشتر هميشه مشتعل و توفنده جنب
نظام سرمايه داري و پيشروي هر چه نيرومندتر ما در خاك حيات سرمايه 
و موجوديت رابطه توليد اضافه ارزش باشد. رويكرد ضد سرمايه داري با 
چنين نگاهي به مسأله مبارزه براي باال بردن دستمزدها طبيعي است كه 

ه را نيز در سازمانيابي ضد سرمايه داري و راه تحقق و توسعه اين مبارز
  شورائي و سراسري توده هاي كارگر دنبال مي كند. 

در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  -س
نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالباً از شمول قانون كار خارج هستند ، 

مستقل ، از چه مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري 
  راه هايي بايد پيش برود؟ 

   
ما در فازي از تاريخ حيات سرمايه داري به سر مي بريم كه ماهي  پايدار:

هاي صيد شده توسط كارگران نروژي به طور روزمره با ناوگان حمل ماهي 
از درياي شمال وارد اقيانوس اطلس مي گردد و از آنجا تنگه جبل الطارق، 

رعه سوئز، درياي احمر، باب المندب و اقيانوس هند را درياي مديترانه، ت
پشت سر مي گذارد تا در آن سوي جهان با نيروي كار ماوراء ارزان دختران 

ساله سنگاپوري، چيني و فيليپيني بسته بندي شود و  6كارگر گرسنه 
روزهاي بعد در بازار داخلي اتحاديه اروپا يا هر نقطه ديگر دنيا به فروش 

طي از استمرار استيالي نظام كارگركش و بشريت برباددهي كه رسد. شرائ
در دل آن سرمايه داران عظيم ترين تراست هاي صنعتي و مالي مستقر در 
اروپاي غربي و شمالي بسيار راحت، بدون هيچ دغدغه، با توافق و همدلي و 
هماهنگي جامع االطراف اتحاديه هاي كارگري روز روشن كارگران داراي 

سابقه كار و استثمار شدن را اخراج  مي كنند و در يك چشم به سال ها 
هم زدن جاي آن ها را با نيروي كار شبه رايگان كارگران چيني و 
سنگاپوري و جاهاي ديگر پر مي سازند. اگر بخواهيم از اين قبيل 

من كاغذ  70رويدادهاي روزمره دنياي سرمايه داري صحبت كنيم مثنوي 
وضوح بانگ مي زنند كه مبارزه توده هاي كارگر نه  شود. اين داده ها به

نفره كه حتي در شركت هاي  10نفره و  5فقط در وسعت كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي چند صد نفري هم به صورت ايزوله و محدود و بدون پيوند 
خوردن سراسري به شدت آسيب پذير است و چشم انداز روشني براي 

ار نمي تواند داشته باشد. براي لحظه حصول نتيجه يا حداقل نتايج ماندگ
اي به آنچه در طول اين چند سال در جامعه ايران گذشته است نگاه كنيم. 

واحد بزرگ و متوسط صنعتي تعطيل شده است،  600سال  2در فاصله 
سرمايه داران در جستجوي سودهاي نجومي تر سرمايه هاي خود را از 

رسودتر منتقل نموده اند، آنان حوزه هاي كم سودتر به قلمروهاي بسيار پ
ميليون كارگر را بيكار نموده و به جمعيت  2براي تحقق اين هدف بيش از 

چندين ميليوني بيكاران قبلي اضافه كرده اند، كارگران اخراجي اين 
مؤسسات زمين و زمان را در اعتراض و ضجه و فرياد خويش غرق ساخته 

. جنبش هاي نسبتاً وسيعي در اند اما فريادشان به هيچ كجا نرسيده است
مراكزي مانند نيشكر هفت تپه، شركت واحد اتوبوسراني، مؤسسه عظيم 
توليد الستيك البرز، لوله سازي اهواز و گسترده تر از همه مدارس و مراكز 
آموزشي سراسر كشور ( مبارزات معلمان) سر بلند كرده است اما هيچ كدام 

خود قادر به حل هيچ مشكلي در وسعت توان و محدوده ابراز قدرت 
نگرديده اند. اين معضل طبيعتاً خاص طبقه كارگر ايران و جنبش كارگري 
درون جامعه ما نمي باشد، در سطح بين المللي نيز شاهد وجود و نقش 
بازي وسيع آن هستيم. طغيان موج بحران سرمايه در ماه هاي گذشته 

پيش عريان ساخت. با چهره اين معضل هميشگي و حاد را باز هم بيش از 
  چشم باز شاهد بوديم كه حتي مبارزه چندين هزار نفري كارگران در اين يا 

  

  
  

آن تراست بزرگ صنعتي ممالك غربي به تنهائي قادر به دفع هيچ سطحي 
از تهاجم سبعانه سرمايه داران نشد و انفجار موج بيكارسازي ها را در هيچ 

تمامي اين شواهد گوياي اين حقيقت كجا و به هيچ ميزاني به بند نكشيد. 
بارز هستند كه در شرائط موجود دنيا تشكل چند نفري كارگران در اين يا 
آن مركز كار حتي با فرض مقدور بودن و آزاد بودنش به طور واقعي راه به 
جائي نمي برد. توده هاي كارگر در هر كدام از ممالك دنيا احتياج به 

اري دارند. تشكلي كه كارگران را حول تشكل هاي سراسري ضد سرمايه د
مطالبات ضد سرمايه داري و به صورت شورائي به هم پيوند زند، قدرت 
پراكنده آن ها را متحد سازد و اين قدرت را عليه سرمايه اعمال نمايد. مثل 
روز روشن است كه كارگران روند سازمانيابي خود را از درون مراكز كار، در 

ويش و در كارخانه و كارگاه و محلي كه استثمار محل فروش نيروي كار خ
مي شوند آغاز مي كنند. در همين جا است كه دست در دست هم مي 
نهند و سنگ بناي تشكل خود را استوار مي سازند اما صرف متشكل شدن 
در اين محدوده، هيچ قدرت تعيين كننده و نقش آفريني به كارگران 

حميل مطالباتشان حتي نازل ترين تفويض نمي كند و هيچ تضميني براي ت
و ابتدائي ترين اين مطالبات بر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داري به 
آنان نمي دهد. كارگر الستيك البرز بدون حمايت سازمان يافته و مؤثر و 
ضد كار سرمايه داري كارگران نفت و ذوب آهن و حمل و نقل و آب و برق 

ر بخش هاي طبقه كارگر نمي تواند از و مدارس و بيمارستان ها و ساي
تعطيل شدن كارخانه و بيكارسازي خويش توسط سرمايه داراي جلوگيري 
نمايد. اين حكم در جامعه ما حتي در رابطه با كارگران بخش هاي پايه اي 
و كليدي اقتصاد نيز به تمام و كمال صدق مي كند. كارگر نفت و ذوب 

ر چهارديواري محدود همبستگي هاي آهن و توده وسيع معلم جامعه نيز د
درون حوزه كار خويش شانس بسيار زيادي براي غلبه بر موج تهاجمات 

  سرمايه ندارند. 
با توجه به همه اين نكات باور من و فعالين ضد سرمايه داري و براي لغو 
كار مزدي آن است كه تنها راه درست سازمانيابي كارگران تالش جامع 

كارگري در همه مراكز كار و توليد براي ايجاد  االطراف فعالين جنبش
تشكل سراسري شورائي ضد سرمايه داري توده هاي كارگر است. در همين 
جا به اين نيز اشاره كنم كه كارگران در سراسر ايران و در تمامي كارخانه 
ها و مراكز كار مطالبات مشترك و يكساني دارند. افزايش هر چه بيشتر 

بهاي نيروي كار با محصول كار و توليد ساالنه كل طبقه دستمزدها و پيوند 
كارگر و بر پايه اختصاص عظيم ترين سطح اين محصول به معيشت و رفاه 
اجتماعي كارگران، بهداشت و دارو و درمان رايگان و كارساز و كافي، 
آموزش رايگان در همه سطوح، محو هر نوع قرارداد موقت كار، مسكن 

دستمزد به كل بيكاران در سطح كارگران شاغل،  مدرن رايگان، پرداخت
برخورداري كليه زنان خانه دار كارگر از حقوق يك كارگر شاغل، مراقبت و 
تأمين زندگي پيران و معلوالن به صورت كامالً رايگان، رفع كليه تبعيضات 
جنسي و پايان دادن به هر نوع ستمكشي مضاعف زنان، آزادي هاي بي قيد 

مانند اين ها خواست هاي مشترك كل طبقه كارگر و شرط سياسي و 
است. اين ها مواد مختلف مطالباتي است كه سازمانيابي سراسري طبقه 

  كارگر بايد و مي تواند حول آن ها صورت گيرد. 
آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري  -س

  مي تواند معنايي داشته باشد؟
  
يخ سرمايه داري ايران به حداقل دستمزد موسوم آنچه در تار پايدار: 

گرديده است صرفاً سطحي از بهاي نيروي كار است كه دولت سرمايه داري 
بر سينه كش سركوب مستمر و بسيار جنايتكارانه جنبش كارگري بر طبقه 
كارگر تحميل كرده است و مي كند. حد متوسط نرخ استثمار در ايران در 
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باالتر است. به بيان ديگر كارگر ايراني در قبال  درصد 1200شرائط روز از 
تومان ارزشي كه توليد مي كند در بهترين حالت فقط يك تومان  12هر 

آن را زير نام دستمزد دريافت مي دارد. چرا چنين است و چگونه دولت هار 
و درنده اسالمي سرمايه داري مي تواند چنين سطح نازلي از بهاي نيروي 

هاي كارگر تحميل كند پاسخ آن را صرفاً بايد در سالخي كار را به توده 
جامع االطراف مبارزات طبقه كارگر، در جلوگيري از هر نوع سازمانيابي 
جنبش كارگري، در مستولي ساختن رعب و وحشت و دهشت بر فضاي 
زندگي و كار و مبارزه توده هاي كارگر جستجو نمود. حداقل دستمزد به 

ارزه توده هاي كارگر با سرمايه داران و نظام بردگي طور واقعي در ميدان مب
مزدي تعيين مي گردد و پيداست كه هر چه سطح اين مبارزه نازل تر 
باشد، هر چه مبارزات كارگران پراكنده تر و ضعيف تر و فرومانده تر باشد، 
هر چه جنبش كارگري در سازمان يافتگي طبقاتي و ضد كار مزدي خويش 

اشد به همان اندازه نيز بهاي نيروي كار پائين تر و نازل مستأصل تر مانده ب
تري را تحمل خواهد كرد. نوع فرمولبندي سؤال حاضر البته اين شائبه را 
القاء مي كند كه اگر مثالً پاره اي تشكل هاي سنديكاليستي در جامعه 
پديد آيد، اگر جنبش كارگري از نوعي سازمانيابي سنديكاليستي برخوردار 

اگر كارگران از درون سازمانيابي اتحاديه اي امكان انعقاد قراردادهاي گردد، 
دستجمعي كار را پيدا كنند، در آن صورت تعيين حداقل دستمزد هم 
معني دار خواهد شد! و البد چنان حداقلي از دستمزد عادالنه نيز خواهد 

ماع بود! من با اين استنتاج مخالفم. آنچه در چنين شرائطي و با حضور و اج
اين مؤلفه ها تعيين مي گردد سطحي از بهاي نيروي كار خواهد بود كه بر 
پايه مصالح و منويات سودآوري هر چه افزون تر سرمايه و در چهارچوب 
توافق جنبش سنديكاليستي مدافع نظام بردگي مزدي با سرمايه داران، 
تعيين و بر توده هاي كارگر تحميل مي شود. پيداست كه همين ميزان 
دستمزد هم برآيند آرايش قواي طبقاتي ميان كارگران و نظام سرمايه 
داري در شرائط روز خواهد بود اما با اين قيد كه جنبش كارگري در اسارت 
رفرميسم راست سنديكاليستي و به دليل مصادره توان پيكار ضد كار مزدي 
خود توسط رفرميسم از اعمال قدرت طبقاتي عليه سرمايه و الجرم از 

حميل قدرتمندانه بهاي نيروي كار خود بر سرمايه داران و دولت سرمايه ت
داري عاجز مانده است. براي اينكه تعيين بهاي نيروي كار هم از حالت 
فاجعه بار كنوني مسلط بر جنبش كارگري و هم از مخاطرات توافق 
سنديكاليستي بر حذر ماند تنها راه، متشكل شدن كارگران حول منشور 

پايه اي خويش، به صورت شورائي و ضد سرمايه داري و با افق  مطالبات
  نابودي تماميت بردگي مزدي است.

نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره  -س
رابطه اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) 

  مطرح است ، چيست؟ 
  

  
     

مي دانم كه منظور سؤال كدام فعالين كارگري است اما دقيقاً ن پايدار:
آنچه در طول دهه اخير در جامعه ما و در حول و حوش جنبش كارگري 
روي داده است بروز سطحي از حدت كشمكش ميان دو رويكرد عميقاً 
متفاوت و متعارض مربوط به اين جنبش بوده است. در يك سوي اين 

راي لغو كار مزدي طبقه كارگر قرار كشمكش رويكرد ضد سرمايه داري و ب
دارد و در سوي ديگر آن كل طيف رفرميسم راست و چپ ايراني از حزب 
توده و سنديكاليست هاي پيشينه دار توده اي گرفته تا هواداران خارج 
كشوري آن ها و از احزاب و محافل چپ در خارج تا ابوابجمعي آن ها در 

ار روشن و نسبتاً وسيعي دارد. تا داخل هستند. رويكرد نخست ادبيات بسي
جائي كه به موضوع سؤال و بحث اتحاديه هاي كارگري مربوط مي شود، 
جنبش اتحاديه اي را جنبشي در راستاي كفن و دفن و خاكسپاري هر 
جنب و جوش ضد سرمايه داري و براي نابودي بردگي مزدي مي داند و 

ر انحالل هر چه گسترده سازمانيابي سنديكاليستي توده هاي كارگر را بست
تر طبقه كارگر در باتالق مصالح و ملزومات ماندگارسازي سرمايه تلقي مي 

كند. اين رويكرد همزمان حزب بازي رايج چپ را به عنوان بدعت تاريخي 
سوسيال دموكراسي و استمرار آن در شعبات عديده سوسياليسم بورژوائي 

تسلط همه اين ها بر جنبش  از اردوگاهي گرفته تا غيراردوگاهي و ميراث
كارگري ارزيابي مي نمايد و اين پديده را به عنوان رويه ظاهراً متفاوت اما 
در واقع مكمل سنديكاليسم آماج انتقاد قرار مي دهد. رويكرد ضد كار 
مزدي براي سازمانيابي شورائي و ضد سرمايه داري توده هاي كارگر تالش 

قعي كمونيستي و ماركسي راه حل مي كند و اين نوع تشكل را بديل وا
  هاي آشناي دو تشكيالتي حزب و اتحاديه هاي كارگري مي بيند.     

را در   رابطه فعاالن چپِ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران -س
  حال حاضر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
عبارت فعاالن چپ بسيار عام است و اگر نيروهائي مانند حزب توده  پايدار:

و اكثريت فدائي و همانندان را به درستي از دائره شمول آن پاك كنيم باز 
هم با طيف گسترده اي مركب از انواع محافل و احزاب و رويكردها و 

فاقد بار » فعاالن چپ« جريانات مواجه خواهيم بود. از اين مهم تر عبارت 
 طبقاتي مشخص است و آنچه در ادبيات سياسي ما يا دنيا به نام چپ

معروف شده است معجون شله قلمكاري از تندنس هاي به هم تنيده 
طبقاتي است كه يك سر آن در عمق بدترين اشكال سوسياليسم بورژوائي 
قرار دارد و سر ديگرش به كمونيسم ماركسي و لغو كار مزدي ختم مي 
گردد. همه اين ها با تمامي دنياي تضادها و تعارضاتشان زير نام چپ قرار 

مي سازد فقط داعيه » همنام« د و ظاهراً آنچه آن ها را با هم مي گيرن
برخي باورهاي مكتبي و ايماني غرق در دنياي روايت پردازي ها و 
تفسيربافي هاي توخالي است. با اين توضيح من پاسخ سؤال را حول نقش 
محافل موسوم به چپ در خارج كشور در رابطه با سير رويدادهاي داخل 

مركز مي سازم. اين نقش را مي توان در دو حوزه تلخيص جامعه ايران مت
كرد. حوزه نخست برگزاري آكسيون هاي پراكنده ضد رژيمي و فراطبقاتي 
فاقد بار همبستگي ضد سرمايه داري با مبارزات جاري توده هاي كارگر 
ايران است. حوزه دوم آكسيون پردازي هائي است كه زير نام حمايت از 

مي گيرد. هيچ كدام از اين دو، هيچ كمك مؤثري به  جنبش كارگري انجام
مبارزات توده هاي كارگر در داخل نيستند اما دومي سواي بي تأثير بودنش 
به ميزان زيادي گمراه كننده نيز مي باشد. آنچه در اين راستا و زير اين نام 
انجام مي گيرد عمدتاً آويختن به دار رؤساي اتحاديه هاي كارگري مزدور 

يه جهاني و التماس از آنان براي ارسال اين يا آن عريضه به حضور سرما
دولتمردان جالد و دژخيم سرمايه داري ايران است. اين اقدامات به طور 
معمول با دنيائي توهم آفريني و گمراه سازي و القاء تحريف در اذهان توده 

گويا  هاي كارگر همراه بوده است. به كارگران اين گونه تلقين مي شود كه
امثال گاي رايدر و سرمايه داران صفه نشين ديوانساالري اتحاديه اي به 
راستي دوست و دلسوز و همراه آنان هستند!!! گويا واقعاً شكوائيه نويسي 
كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري يا هر نهاد ديگر رفرميسم راست 
سنديكاليستي با هدف تخفيف شدت استثمار و كاهش بي حقوقي هاي 

مه نوعي توده هاي كارگر ايران صورت مي گيرد. پيداست كه بخش هاي ه
مختلف بورژوازي جهاني از اين توهمات به عنوان سكوئي براي ستيزهاي 
دروني خود استفاده مي كنند و در اين راستا جنبش كارگري است كه 
بازنده اصلي مي گردد. در طول چند سال گذشته بخش وسيعي از اين 

ها و بستن دخيل به اتحاديه ها اساساً با هدف تقويت  آكسيون پردازي
رويكرد راست سنديكاليستي در ايران و منزوي ساختن كمونيسم لغو كار 
مزدي و رويكرد ضد سرمايه داري طبقه كارگر صورت گرفته است. اين ها 
كارنامه محافل چپ در خارج از ايران است، به نظر ما به جاي اين كارها 

اي كارگر دنيا روي كرد، با مبارزات روزمره آن ها آميخت، در بايد به توده ه
هر كجاي جهان يك كارگر كمونيست انترناسيوناليست  بود و در درون 
جنبش جاري كارگران فعال شد، ايفاي نقش كرد،همدوش و همراه 
همزنجيران كارگر عليه سرمايه پيكار كرد، براي تقويت و تحكيم رويكرد 

توان خود را به كارگرفت. تنها در اين راستا و از  ضد سرمايه داري همه
درون چنين كارزاري است كه مي توان حمايت مؤثر عملي توده هاي 
كارگر دنيا از مبارزات روز طبقه كارگر ايران را شالوده ريزي كرد و راه 
واقعي همبستگي انترناسيوناليستي طبقه كارگر بين المللي را هموار 

  ساخت.
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ارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه ارزيابي رابطه جنبش ك-س
  مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟

  
اگر مراد از جنبش هاي اجتماعي جنبش هاي داراي اهداف واقعي  پايدار:

انساني، آزاديخواهانه، حق طلبانه يا خيزش هاي عليه مظالم و بي حقوقي 
وجود است پيداست كه اين جنبش ها و خيزش ها و تبعيضات و جنايات م

ها همگي قلمروهاي بسيار پيوسته و اندروني جنبش كارگري خواهند بود. 
تئوري تفكيك جنبش هاي موسوم به اجتماعي از جنبش كارگري، ساخته 
و پرداخته رفرميسم راست و چپ در سطح جهاني است. موضوع را اندكي 

شكال بي حقوقي و ستمكشي و سيه توضيح دهيم. ريشه استثمار و كليه ا
روزي هاي موجود جهان در عمق رابطه خريد و فروش نيروي كار و 
موجوديت نظام بردگي مزدي قرار دارد. اين سرمايه داري است كه تمامي 
تبعيضات جنايتكارانه ميان زن و مرد را به بخشي از ساختار نظم توليدي و 

مبارزه عليه زن ستيزي و مدني و سياسي خود تبديل كرده است. براي 
استثمار و بي حقوقي مضاعف زنان نمي توان به نبش قبر نظام فئودال 
مشغول شد و از فورماسيون هاي اجتماعي اعصار گذشته تاريخ بازخواست 
كرد! كار كودكان پديده حي و حاضر و سرشتي مناسبات بردگي مزدي 

ايه و شكل است، ديكتاتوري در هر نقطه دنياي عصر ديكتاتوري سرم
اجتناب ناپذيري از برنامه ريزي نظم سياسي رابطه توليد اضافه ارزش است. 
مذهب در هر كجاي جهان كه ابراز وجود مي كند سالح قتاله سرمايه و 
هارترين دولت هاي نظام بردگي مزدي است. آلودگي محيط زيست از بيخ 

سيسم و و بن محصول روند روزمره بازتوليد سرمايه در جهان است. را
تبعيضات قومي و تمامي اشكال ديگر شرارت و سبعيت و جنايت، همه و 
همه مولود شوم و قهري نظام سرمايه داري مي باشند. نكته بسيار مهم 
ديگر در همين رابطه آرايش طبقاتي جهان موجود است. واقعيت اين است 
كه اكثريت عظيم سكنه كره زمين از قلب عظيم ترين قطب هاي صنعتي 

يا گرفته تا دورترين روستاهاي آفريقا توده فروشنده نيروي كارند. در زير دن
چتر استيالي اين نظام و با چنين آرايش طبقاتي تفكيك حوزه هائي از 
اعتراض سياسي، حقوقي و مدني انسان ها از قلمرو حضور و دخالت و پيكار 

ن جنبش طبقه كارگر امري از هر لحاظ نادرست و در راستاي تكه پاره كرد
كارگري به نفع نظام سرمايه داري است. تفكيك پديده موسوم به جنبش 
هاي اجتماعي از جنبش كارگري، بسته بندي اين جنبش ها در قالب هاي 
دموكراتيك!! و تهي ساختن آن ها از بار و محتوا و جهت گيري عملي ضد 
كار مزدي در واقع محصول تالش احزاب طيف سوسياليسم بورژوائي و 

سيونال چپ و ضد امپرياليست هاي خلقي براي تبديل جنبش كارگري نا
به نيروي پيشمرگ و تسمه نقاله دموكراسي طلبي بورژوائي و در نهايت 
استقرار سرمايه داري دولتي بوده است. مروجان و مبلغان تئوري تفكيك، 
اوالً بي حقوقي ها و جنايات و بشرستيزي هاي موجود دنيا را حاصل 

ظام سرمايه داري و محصول شوم رابطه توليد اضافه ارزش نمي استيالي ن
دانند و بر اين باورند كه به طور مثال تبعيضات جنسي، ديكتاتوري، فقدان 
آزادي هاي سياسي و حقوق مدني نه از اعماق موجوديت سرمايه داري كه 
از دل نظام هاي تاريخي پيشين سرچشمه مي گيرد و مبارزه با آنها نيز از 

رو پيكار عليه اساس كار مزدي به طور كامل مجزا و منفصل است!! قلم
صاحبان و مدافعان اين تئوري همچنين عظيم ترين بخش طبقه كارگر 
بين المللي را اساساً كارگر نمي دانند، آنان معلمان، پرستاران و جمعيت 
كثيري از نيروي كار غيرمولد دنيا را در كاتاگوري فراطبقاتي خاصي به نام 

و مانند اين اسامي جاسازي مي » جنبش انقالبي« حمتكشان، صف بندي ز
كنند. حاصل همه اين تئوري بافي ها فقط يك چيز است. اينكه اوالً همه 
جا اصالح طلبي مماشات جويانه يا ميليتانت بورژوائي جايگزين مبارزه ضد 
كار مزدي و راه حل هاي سرمايه ستيز كمونيسم لغو كار مزدي گردد و 

انياً جنبش كارگري ضد سرمايه داري طبقه كارگر در ورطه تشتت و ث
تفرقه و شقه شقه شدن هر چه بيشتر فرو رود. به نظر من آنچه در تقسيم 
بندي هاي رفرميسم چپ نام جنبش هاي اجتماعي مختلف به خود گرفته 
است عموماً حوزه هاي پيوسته و همگن جنبش ضد سرمايه داري طبقه 

جنبش كارگري جنبشي حاضر در همه عرصه هاي حيات كارگر هستند. 
اجتماعي عليه استثمار سرمايه داري و عليه همه بي حقوقي هاي و مظالم 
و جنايات اين نظام است. براي رفع كليه اشكال بي حقوقي ها بايد عليه 

سرمايه مبارزه كرد و هر كدام از اين حوزه هاي مبارزه را بايد به سنگري از 
  د جنبش سوسياليستي ضد كار مزدي تبديل كرد.    سنگرهاي متح

» هاي كارگري ايران استقاللِ جنبش و تشكل«ي  درك شما از مقوله -س
داري چيست؟ و به نظر شما جنبش  از دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه

تواند روي  كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي
  اب كند؟المللي حس هاي بين حمايت

  

  

  

در طول چند سال اخير گفتگوهاي مشروح، متنوع و در عين حال  پايدار:
بسيار همگن و همسوئي از سوي تمامي احزاب و محافل طيف رفرميسم 
چپ پيرامون استقالل تشكل هاي كارگري در گشت و گذار بوده است. 
از  همه اين جريانات از چيزي به نام تشكل مستقل از دولت و بعضاً مستقل

دولت و احزاب سخن گفته و مي گويند. سنديكاليست هاي راست خارج 
كشوري از مدافعان سرسخت تز دوم هستند و احزاب رفرميست چپ 
همگي حول تز نخست حلقه مي بندند و در باره آن جنجال راه مي اندازند. 
در باره گفتگوي دوم صحبت نمي كنم زيرا بسيار رسواتر و چندش بارتر از 

كه نيازمند بحث باشد. اما تشكل مستقل از دولت مورد ادعاي  آن است
احزاب رفرميسم چپ نيز سواي همان سنديكاليسم راست بسيار آشناي 
بين المللي هيچ چيز ديگر نيست. تمامي اتحاديه هاي كارگري دنيا خود را 
مستقل از دولت اعالم مي كنند و كم و بيش چنين هم هستند اما همين 

ا مغز استخوان در مصالح و منويات و سازو كارهاي حيات اتحاديه ها ت
سرمايه جهاني منحل هستند. تشكل مستقل از دولت بدون داشتن 
استقالل از نظام سرمايه داري سواي دروغ و توهم آفريني و گمراه سازي 
كارگران براي آويختن آنان به امامزاده هاي حافظ نظام بردگي مزدي هيچ 

ري مستقل از دولت يعني نوعي سنديكا كه در چيز نيست. تشكل كارگ
بهترين حالت از سنخ شوراهاي اسالمي كار و خانه كارگر و نهادهاي پليسي 
سرمايه براي سركوب توده كارگر نباشد و در باالي سر كارگران زير نام 
نمايندگي آنان براي تعيين بهاي نيروي كارشان با صاحبان سرمايه مذاكره 

يا اتحاديه اي كه كل مبارزات و اعتراضات و تضادها و كند، يعني سنديكا 
جنگ و ستيزهاي طبقه كارگر با سرمايه را در چهارچوب قبول سرمايه 
داري و دفاع از جاودانگي اين نظام گور و گم كند و به بند كشد، يعني 
تشكلي كه بر مبارزه ضد سرمايه داري طبقه كارگر چوب حراج فرود آرد و 

ا در پيچ و خم مذاكرات آشتي جويانه از هستي سرمايه كل اين مبارزه ر
ستيز خود تهي گرداند. آنچه كارگران بدان نياز دارند نه تشكل صرفاً 
مستقل از دولت كه سازمانيابي مستقل از كل نظام بردگي مزدي و از جمله 
دولت سرمايه داري است. اين نوع تشكل همان تشكل ضد سرمايه داري 

ي چپ نماي طرفدار تشكل مستقل از دولت سايه است كه رفرميست ها
  آن را به تير مي زنند. 

در مورد حمايت بين المللي از جنبش كارگري ايران و مكانيسم ها و عرصه 
هاي جلب اين حمايت نيز قبالً اشاره كردم كه رجوع به اتحاديه هاي 
كارگري و تقاضاي عريضه نويسي سران اين اتحاديه هاي براي دولتمردان 
درنده جمهوري اسالمي عالج هيچ دردي نيست. ما بايد در دل جنبش 
كارگري كشورهاي مختلف جاي پائي باز كنيم. بايد در مبارزات روز آنان 
فعاالنه مشاركت جوئيم. بايد همراه با فعالين ضد سرمايه داري اين جنبش 
ها براي عروج و بالندگي و تقويت و متشكل شدن رويكرد ضد سرمايه 

و براي رهائي مبارزات كارگران از زندان مرگ رفرميسم اتحاديه اي داري 
پيكار كنيم، تنها از اين طريق است كه مي توانيم سنگ بناي حمايت 
طبقاتي و انترناسيوناليستي و ضد سرمايه داري كارگران كشورها از طبقه 
كارگر ايران و حمايت جنبش كارگري ايران از مبارزات كارگران كشورها را 

  راهم سازيم.   ف
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  هاي  امير پيام پاسخ
  

  
پرويز قليچ خاني عزيز سردبير محترم نشريه آرش، با سالم  و خسته 
نباشيد. همانطور كه در جريان هستيد، پاسخ به سواالت زير مصادف شد با 

سي برآمد جنبش آزاديخواهانه مردم و وقوع يكي از مهمترين بحرانهاي سيا
ايران. تحوالت هفته هاي اخير قطعا تاثيرات زيادي بر مسايل و تحوالت 
جنبش كارگري خواهد داشت. اما تشخيص و شناخت اين تاثيرات و تبيين 
آنها در رابطه با جنبش حداقل براي من نيازمند زمان بيشتري است. 
بنابراين پاسخ ها را در همان سطح عمومي و بدون دخالت دادن تحوالت 

وني آماده  نمودم. همينجا اجازه مي خواهم به اطالع برسانم كه در اين كن
طبقه كارگر و جنبش توده « فاصله نظرم در باره بحران جاري را در مقاله 

طرح كردم كه در سايت هاي اينترنتي دردسترس خواننده »  اي حاضر
  عالقه مند مي باشد. 

  با تشكر و آرزوي شادي براي شما
  

  
كارگران درايران در چه مرحله » آگاهي طبقاتي«شما سطح به نظر  آرش:

  ايست؟
  

مشاهده مي شود » آگاهي طبقاتي«معموال دركي كه از مقوله  امير پيام:
دريافتي آكادميك است كه طبق آن پذيرش و اعالم اعتقاد به اصول فلسفه 
و اقتصاد و سياست ماركسيستي نشانه وجود آگاهي طبقاتي است. 

ضعف اين پذيرش نيز نشانگر سطوح پايين يا بااليي از همچنين شدت و 
» آگاهي طبقاتي«آگاهي طبقاتي مي باشد. اما معناي زنده و مادي و واقعي 

بسيار فراتر از اين برداشت هاي ايدئولوژيك شده قرار دارد. اگر چه آموختن 
و فراگيري نقد ماركسيستي جوهر و اساس آگاهي طبقاتي است و بقول 

ش سوسياليستي، كاپيتال و مانيفست كمونيست بايد كتب بزرگان جنب
روي ميز هر كارگري باشد، اما اين مساله به مبارزه بي وقفه و طبقاتي 
كارگران، هم براي بهبود زندگي شان در نظام سرمايه داري و هم براي 
رهايي قطعي آنان از اين نظام، پيوند خورده و در متن چنين مبارزه اي 

از ديدگاه مبارزه طبقاتي مي بينيم كه آگاهي طبقاتي قابل درك است. 
كارگران در ايران هم بلحاظ كيفي و عمق يابي، و هم بلحاظ كمي و 
گسترش آن  به تعداد هر چه بيشتري از كارگران پيوسته در حال رشد 
است. اين را مي توان در سير مبارزات جنبش نوپا و مستقل كارگري كه 

آغاز شد و  83يزش كارگران سقز در اول ماه مه پس از يك دوره ركود با خ
بر دوش مبارزات جسورانه سنديكاي كارگران واحد و سنديكاي كارگران 

) رشد و 88نيشكر هفت تپه جلو آمد و با نبرد درخشان اول ماه مه امسال(
قوام يافت ديد. در پنج سال گذشته آگاهي طبقاتي كارگران از هر نظر 

اول ماه مه امسال با حضور يكپارچه و رزمنده عمق و گسترش يافت و در 

پديدار شد. » قطعنامه كارگران ايران « تشكالت مستقل كارگري و با پرچم 
تعداد گسترده فعالين كارگري علني و دست اندر كار با پنج سال پيش 
قابل مقايسه نيستند. هر روز تعداد بيشتري از اين عزيزان جلوي صحنه 

به اسارت گرفته شده خالي نمي ماند. تيزبيني و مي آيند و جاي فعالين 
روشن بيني و درايت طبقاتي آنان در پيشبرد مبارزه اي پيچيده و سخت و 
سهمگين آنهم تحت سلطه ارتجاعي خونبار اميدوار كننده و براي ما در 
خارج بسيار آمورنده است. در بين توده هاي كارگر اما مساله تفاوت دارد. 

د روند رشد يابنده بيداري طبقاتي و روي آوري به اتحاد و در اينجا نيز شاه
تشكل يابي و اتخاذ روش هاي مبارزاتي راديكال هستيم، اما با توجه با ابعاد 
بيست ميليوني طبقه كارگر، براي رشد آگاهي طبقاتي در بين اين توده 

  عظيم كاري سترگ در برابرمان قرار دارد.
كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  در اين مرحله از جنبش طبقه آرش:

  ملموس شما براي تشكل يابي اين طبقه چيست؟ 
  

تشكل توده «الزم به تاكيد است كه منظور از تشكل در اينجا صرفا  پيام:
مي باشد. اين تشكلها كه مي توانند » اي كارگران در محيطهاي كار

سنديكا و  متناسب با خواست و انتظار كارگران در مراكز مختلف به اشكال
يا شوراي كارگري بوجود آيند، مي بايد ظرف مستقل مبارزاتي و اتحاد 
توده هاي كارگر در محيطهاي كار اعم از صنعتي و خدماتي و آموزشي و 
كشاورزي و حمل و نقل باشند. از اين نظر يكي از كمبود هاي مهم جنبش 

متحد و  كارگري عدم وجود اجماع در بين فعالين كارگري و تمركز نيروي
هماهنگ آنان براي ايجاد اين تشكلهاست. البته نسبت به سالهاي گذشته  
بهبود زيادي در اين زمينه حاصل شده است. اكنون دو نمونه از اين تشكها 
يعني سنديكاي كارگران شركت واحد و سنديكاي كارگران نيشكر هفت 

نيز  تپه را در پيش رو داريم. اما همچنان شاهد تداوم اين جهتگيري
هستيم كه بعضا فعالين كارگري در خارج از محيطهاي كار بصورت كميته 
هايي متشكل مي شوند كه فاقد نفوذ در بين توده هاي كارگر و فاقد قدرت 

  بسيج هستند. 
بطور مشخص اما مي شود دو پيشنهاد را طرح نمود. اول، هنگامي كه 

بتدا و بطور جنبش هاي كارگري از بي تشكلي محض آغاز مي كنند در ا
طبيعي امر تشكل يابي بصورت مجزا و در محيطهاي پراكنده و از پايين 
آغاز مي شود. اما پس از اين دوره و با پيدايش چند تشكل، امر تشكل يابي 
وارد مرحله جديدي مي شود. در اين مرحله، اتحاد و هم جهتي و 

و  هماهنگي همان تشكلهاي بوجودآمده مي تواند به عنوان يك مركز
اتوريته معتبر طبقاتي و سراسري مساله تشكل يابي همه بخش هاي 
جنبش را در دستور كار خود قرار دهد. در اول ماه مه امسال، با اتحاد همه 

توسط » قطعنامه كارگران ايران « تشكل هاي مستقل كارگري و صدرو 
آنان، بي ترديد آن مركز و اتوريته معتبر طبقاتي و سراسري براي طبقه 

ارگر ايران بوجود آمد. در صورت درك اهميت تاريخي و طبقاتي اين ك
اتحاد بدست آمده و تالش آگاهانه براي حفظ و تحكيم و تقويت آن، رفقا 
مي توانند (وحتي المقدور بدور از چشم دشمن) راسا بسراغ كارگران نفت و 

مه پتروشيمي و ماشين سازيها و ذوب آهن و توانير و راه آهن و معادن و ه
بخش هاي بزرگ اقتصادي رفته و آنان را براي ايجاد تشكلهاي خود 
فرابخوانند. دوم، جنبش كارگري در كردستان است كه در شرايط كنوني از 
نقاط قوت جنبش كارگري ايران مي باشد. در كردستان چه به دليل قدمت 
فرهنگ اعتراضي و مبارزاتي حق طلبانه و متاثر از جنبش سوسياليستي، و 

ه بخاطر حضور طيف گسترده فعالين كارگري راديكال، شرايط بسيار چ
مساعدي براي رشد جنبش كارگري موجود است. اگر فعالين كارگري 
بتوانند تالش خود را بر ايجاد تشكلهاي توده اي در مراكز كار (توليدي و 
كشاورزي و خدماتي ) متمركز نمايند و از اتحاد آن تشكالت، شوراي 

اي كارگري كردستان را برپا كنند، آنوقت اين نهاد كارگري مركزي تشكله
سراسري در آنجا كه ريشه در محيطهاي كار دارد و از قدرت بسيج 
برخوردار است مي تواند به عاملي موثر در تغيير توازن قوا به نفع طبقه 
كارگربدل شود. مي توان تصور نمود كه چنانچه اين شوراي مركزي اكنون 

تهديد و اعالم اعتصاب عمومي در كردستان چه تاثيرات موجود بود با 
  مهمي مي توانست داشته باشد.
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آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي توان سخني از  آرش:
 گرايش هاي مختلف به ميان  آورد؟

  
در مبحث گرايشات توجه به اين ضروري است كه وجود هر نظر و  پيام:

ايش بودن آن نيست. براي تبديل شدن رويكرد سياسي خاصي بيانگر گر
يك نظر و رويكرد سياسي به گرايش الزم است كه اوال از  ثبات و انسجام 
منطقي برخوردار باشد. دوما طيف گسترده اي از فعالين كارگري را جذب و 
با خود همراه سازد. سوما از سطح يك نظر صرف فراتر رفته و به سياست 

بدل شود. چهارم اينكه بتواند تاثيرات ها و رهكارهاي عملي در جنبش 
مطرح و با دوام و تعيين كننده بر جنبش داشته باشد. طبعا هر نظر 
سياسي اي ممكن است بالقوه به يك گرايش تبديل شود. اما راه دراز و 
پرپيچ و خمي  را در پيش دارد. آنچه تاكنون در جنبش ما به عنوان 

يش سازانه جمع هاي حاشيه گرايشات طرح گشته عمدتا تالش هاي گرا
جنبش است. جمع هايي كه مي كوشند تا با گرايش قلمداد كردن خود (و 
معموال از نوع چپ) و ايجاد تقابل با گرايش ادعايي مقابل (و معموال از نوع 

  راست) از حاشيه خارج شده و به اصطالح اتوريته دار شوند.
همه كشور هاي ترديدي نيست كه در جنبش كارگري ايران هم مانند 

سرمايه داري گرايشات شناخته شده و سنت دار شكل خواهند گرفت. اما 
موقعيت كنوني در رابطه با جنبش، بيانگر نبرد آشتي ناپذير دوصفبندي 
گسترده طبقاتي مي باشد. در يكطرف صف جمهوري اسالمي با همه جناح 

اديه ها و ها و عوامل مزدورش نظير خانه كارگر و شوراهاي اسالمي و اتح
انجمن هاي صنفي وابسته به آنها قرار دارد. اين صف ارتجاعي و ضد 
كارگري براي تامين شرايط انباشت گسترده در ايران و تامين حداكثر نرخ 
سود براي سرمايه داران و براي استثمار و بهر كشي بي حد ومرز از 

نمي  كارگران از هيچ ستيز و توحش و جنايتي عليه طبقه كارگر كوتاهي
كنند. در سمت مقابل، صف جنبش مستقل كارگري قرار دارد كه با همه 
تنوعات دروني اش  براي كسب همه مطالبات كوچك و بزرگ و منافع آني 
و آتي خود، نيروي طبقاتي اش را گرد مي آورد و گام به گام جلو مي رود. 

هند تجربيات گرانقدر اين جنبش نوپا در سالهاي اخير بروشني نشان مي د
كه از آرا و افكار و آرمانهاي سوسياليستي الهام گرفته و بر پاشنه سياست 
ها و روش هاي چپ و راديكال حركت مي كند. بنابراين مي توان گفت كه 
در دوره كنوني جنبش كارگري ايران تك گرايشي است كه به معناي 
همين جنبش مستقل و چپ و راديكال جاري و حي و حاضر در برابرمان 

كه از طرف اتحاد » قطعنامه كارگران ايران«باشد. اين حقيقت را  مي
تشكلهاي مستقل كارگري در اول ماه مه امسال انتشار يافت بار ديگر 
بثبوت رساند. تا زماني كه جنبش مستقل كارگري نتواند از خاكريز صف 
ارتجاعي و ضد كارگري مقابل اش عبوركند و يا بطور جدي آنرا عقب براند 

حداقلي از مطالبات اش دست يابد، تصوير واقعي جنبش كارگري و به 
  همين صف آرايي طبقاتي متضاد و آشتي ناپذير كنوني خواهد بود.

اصوال در مبارزه صنفي اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري ايران،   آرش:
  چه مقدار نقش دارد؟» آگاهي طبقاتي«مساله 

  
گري دچار محدوديت هاي جدي اگرچه اتحاديه ها و سنديكاهاي كار پيام:

توضيح دهنده موقعيت آنها نيست. اين لفظ به » صنفي«مي شوند، اما لفظ 
دوره توليد كااليي ساده ماقبل كاپيتاليسم و يا اوايل آن متعلق است. 
اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري تالش خود براي بهبود شرايط كار و 

خود » صنف«رشته و يا  فروش مناسب تر نيروي كار را فقط به بخش و
محدود نداشته و هر يك به نحوي به جنبه سراسري و طبقاتي اين مبارزه 
هم متصل مي شوند. در جنبش هاي كارگري بطور كلي، با دو چشم اندازه 
عمده مواجه ايم كه هر دو هم مبارزه اقتصادي و هم مبارزه سياسي را در 

ظر دارند و به آنها مي رابطه اي نزديك براي بهبود وضع كارگران مد ن
پردازند. يكي اين مبارزه اقتصادي و سياسي را با پيش فرض حفظ نظام 
سرمايه داري و عدم نفي آن و با چشم اندازي رفرميستي دنبال مي كند. 
ديگري اما ضمن پذيرش اهميت تالش براي بهبود وضع كارگران در نظام 

ن نظام و نيز بر عدم امكان موجود، بر ماهيت استثمارگرانه و برده دارانه اي
بهبود دايمي و پايدار وضع كارگران در آن تاكيد نموده و خواستار نفي 
سرمايه داري و بقدرت رسيدن طبقه كارگر و طرح چشم انداز 

سوسياليستي است. رد پاي اين نگاه و دخالتگري كالن از طرف اتحاديه ها 
گري تحت سلطه را مي توان همه جا ديد. آنجا كه اتحاديه هاي كار

رفرميسم واقع اند دخالتگري كالن خود را بواسطه همكاري و حمايت از 
احزاب بورژوايي، عمدتا سوسيال دمكرات و بعظا حتي ليبرال و محافظه 
كار، پيش مي برند. اما اتحاديه ها و سنديكاهاي راديكال و چپ اين امر را 

يست و يا خود از طريق همكاري و حمايت از احزاب سوسياليست و كمون
راسا با تقويت افق و چشم انداز سوسياليستي در جنبش كارگري دنبال مي 

در اول ماه مه امسال نشان داد كه » قطعنامه كارگران ايران«كنند. صدور 
  سنديكاهاي كارگري در ايران به اين قطب راديكال و چپ تعلق دارند.

آگاهي «ا با يك درك اشتباه و يا ناروشن در مورد رابطه اتحاديه ه
است. در آنجا » چه بايد كرد«، برداشت نادرست از بحث لنين در »طبقاتي
مبارزه كارگري به مبارزه اقتصادي و ترديونيوني را  محدود نمودنلنين 

نتيجه آگاهي بورژوايي مي داند. منظور او به هيچوجه اين نبود كه نفس 
بورژوايي است. ستيز مبارزه اقتصادي و تريديونيوني كارگران نشانه آگاهي 

مبارزه كارگري به مبارزه اقتصادي و  محدود نمودنو تقابل لنين با 
تئوريزه نمودن و تقديس تريديونيوني بود و نه با خود اين مبارزه. او 

در حقيقت چنين محدوديتي را نشانه آگاهي بورژوايي مي دانست. 
ه بود كه لنين بدرستي به جدال با اكونوميست ها و منشويكها برخاست

آشكار استدالل مي كردند و درخواست مي نمودند كارگران از مبارزه 
  سياسي خوداري كرده و تنها به مبارزه اقتصادي محدود شوند. 

جدا از اين محدوديت طلبي منشويكي و بورژوايي و سياست هاي 
رفرميستي و ضد كارگري جاري در  برخي از اتحاديه ها، اتحاديه و 

در بين » آگاهي طبقاتي«تقويت كننده عناصر مهمي از سنديكاي كارگري 
توده هاي كارگرند كه به تقويت كل مبارزه طبقاتي مي انجامد. اين عناصر 

شناخت تضاد طبقاتي بين كارگر و سرمايه دار و اينكه  -1عبارتند از: 
وقوف كارگر به خود به عنوان عضوي از يك  -2هريك منافع متضاد دارند.

 -3افع و سرنوشت مشترك با ديگر كارگران  برخورداراست. طبقه كه از من
درك اين مساله كه بهبود شرايط كار و زندگي كارگران به تالش و مبارزه 

آگاهي بر  -4جمعي ومشترك و متحدانه آنان با هم  گره خورده است. 
اينكه رقابت در بين كارگران بر عليه منافع شان، و تعاون و همكاري تامين 

و باالخره اينكه اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري تقويت  - 5ست. كننده آن
كارگر « كننده اين اصل پايه اي و ستون فقرات آگاهي طبقاتي يعني 

مي باشند. تشكالت مستقل » متفرق هيچ چيز و كارگر متحد همه چيز
كارگري در ايران و بويژه سنديكاهاي كارگران شركت واحد و نيشكر هفت 

لت توده اي شان، نقش بسيار پر ارزش و تعيين كننده اي تپه بواسطه خص
  را در اشاعه آگاهي طبقاتي در جنبش كارگري ايفا مي كنند. 

ارتباط ساختار قدرت سياسي سرمايه داري مذهبي در ايران را با  آرش:
  روش هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
حاكم در ايران براي جنبش كارگري، آنچه در رابطه با قدرت سياسي  پيام:

هم به لحاظ تاكتيك و هم به لحاظ استراتژي، حائز اهميت مي باشد توجه 
به ماهيت و ويژگيهاي اين قدرت است. جمهوري اسالمي پيش از هر چيز، 
حكومت كل طبقه سرمايه دار ايران و ابزار حفظ و اعمال و تحكيم اقتدار 

ح استثمار و سركوب و انقياد طبقه اقتصادي و سياسي اين طبقه و سال
كارگر است. اين تاكيد الزم است چرا كه در طول سي سال گذشته، 
جمهوري اسالمي از طرف مخالفين اش و نيز چپ ها بكرات با انواع صفاتي 

نامتعارف «و » نوكرامپرياليسم«و » ضد امپرياليستي«نظير حكومتهاي: 
و » ماقبل مدرن«و  »سنتي« و » قرون وسطايي«و » سرمايه داري

و » بازاري«و » حجره اي« و » اسالم سياسي«و » تروريستي«و » مذهبي«
و غيره تبيين شده و » سلطاني«و » واليت فقيه«، » آخوندي« و » داللي« 

در اين ميان ماهيت اصلي و واقعي و طبقاتي آن به مثابه  حكومت طبقه 
  سرمايه دار ايران پرده پوشي شده است. 

جمهوري اسالمي مثل هر حكومت سرمايه داري در دنيا ابزار حفظ  تا اينجا
سلطه واقتدار طبقه سرمايه دار و سالح سركوب و انقياد طبقه كارگر است. 
برپايه اين ماهيت اصلي، آنگاه جمهوري اسالمي  ويژگي هايي دارد كه آنرا 
به دولتي بشدت سركوبگر و خونبار بدل مي سازد. ابتدا اينكه جمهوري 
اسالمي در كليت خود  و با همه جناحهايش از نوع حكومت استبداد مطلقه 
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سرمايه داري است. يعني نه تنها فاقد هر ذره اي از انعطافهاي قانوني 
ممكن در دولت هاي سرمايه داري دمكراسي ليبرال است، بلكه همه  
شرايط ضروري براي تامين نيروي كار ارزان و گاها حتي بي مزد  و 

بي امان طبقه كارگر و انباشت گسترده سرمايه را با اتكا به دستگاه  استثمار
سركوب خود به طبقه كارگر ديكته و اعمال مي كند. اما يك حكومت 
استبدادي از اين نوع نمي تواند اكثريت عظيم جامعه يعني ميليونها كارگر 
را در فقر و فالكت و بي حقوقي و ناامني و بي حرمتي مطلق نگه دارد و 
آنوقت براي ديگر بخش هاي جامعه دمكراسي و حقوق بشر و آزاديهاي 
سياسي و اجتماعي پخش كند. از اينرو اين استبداد، همه جامعه به غير از 
طبقه سرمايه دار را به زير تعرض خود مي گيرد. سرمايه داران اوال در ازاي 

 ديگري را» محروميت « سود و ثروت عظيمي كه به چنگ مي آورند هر 
با كمال ميل به جان مي خرند، دوما با پول به چنگ آورده مي توانند 
آزديهاي  مورد نيازشان را فراهم سازند. براي اين طبقه سود و پول حرف 

  اول و آخر هر چيزي است.
اسالمي بودن حكومت استبدادي سرمايه داري ايران، ويژگي ديگريست كه 

را از ديگر حكومت هاي  به مثابه ايدئولوژي حكومتي، جمهوري اسالمي
استبدادي سرمايه داري متمايز نموده و ستمگري طبقاتي و انسان ستيزي 
و قدرت سركوبگري آنرا تشديد مي نمايد. به اينترتيب به همراه طبقه 
كارگر، همچنين زنان و جوانان و  دانشجويان و همه انسانها معترض و 

تدايي ترين نيازها و تحت ستم و  مردم ندار و بي امكان و باالخره اب
خواسته هاي انساني به اسارت توحش سرمايه داري ايران كشيده مي 

  شوند.
ماهيت و ويژگي هاي قدرت سياسي حاكم بر ايران دو مساله مهم را براي 
تاكتيك و استراتژي جنبش مستقل كارگري طرح مي كنند. اول اينكه اگر 

انوني  براي پيش بردن منافع چه مبارزه قانوني و بهره برداري از هر امكان ق
طبقه كارگر ضروري و مهم اند، اما در جمهوري اسالمي، بنابر ماهيت و 
ويژگي هاي آن، چنين امكانات قانوني اي مطلقا وجود نداشته و ندارند و 
نخواهند داشت. آنچه را كه جريانات اكثريتي و توده اي به عنوان امكانات 

اساسي  و قانون كار و غيره آويزان مي  قانوني به اين و يا آن بند قانون
شوند چيزي جز تالشي آگاهانه و مزورانه براي ايجاد توهم به ارتجاع حاكم 
و قوانين آن نيست. بنابراين تاكتيك هاي جنبش مي بايد همانطور كه 
تاكنون چنين بوده براساس عمل مستقيم و مبارزه توده اي كارگران و 

دامه يابد. فشار اين مبارزه مستقيم توده ايست اعمال اراده آنان از پايين ا
كه مي تواند استبداد حاكم را با همه توحش و درنده خويي اش به عقب 

  رانده و مطالبات كارگري را بر آن تحميل كند.  
ديگر اينكه اگرچه لحظه اي نبايد از مبارزه براي تحميل هر ذره از مطالبات 

ما بسيار حياتي است كه بي ابهام كارگري به  همين حكومت غفلت نمود، ا
براين واقف بود تا روزي كه جمهوري اسالمي حاكم است، هر دستاورد 
تحميل شده اي به آن باز پس گرفتني بوده و بدنبال هر تغيير منفي در 
توازن قوا بسادگي از دست رفتني مي باشد. بنابراين به لحاظ استراتژيك 

از نظام سرمايه داري ، بلكه براي  مبارزه طبقه كارگرنه فقط براي رهايي
كسب همين مطالبات جاري و فوري  كه در اقتصاد سياسي سرمايه داري 
قابل وصول اند به مساله تغيير و به زير كشيدن حكومت گره خورده است. 
جنبش مستقل كارگري ايران ناچار است كه در جريان مبارزات جاري براي 

و سرنگوني حكومت را در نظر داشته تحميل مطالبات فوري، مساله انقالب 
و به امر تدارك آن بيانديشد. اين در هم تنيده گي دو عرصه مبارزه طبقه 
كارگر براي مطالبات فوري و رهايي از نظام سرمايه داري، جدا از اهميت 
اصولي آن براي فعالين سوسياليست، از خصوصيات بسيار بارز و برجسته 

  است. مبارزه طبقاتي در دوران كنوني
به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:

براي افزايش دستمزد مي تواند به تشكل يابي كارگران و جنبش هاي 
 اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟

  
تا آنجا كه به جنبش كارگري مربوط است، مبارزه براي هر مطالبه  پيام:

ت مبارزه براي مطالبات ديگر و تسهيل شرايط براي كسب كارگري به تقوي
آنها كمك مي كند. مبارزه كارگري بسيار ديناميك است و عرصه هاي 
متنوع آن تاثير تقويت كننده اي برهم دارند. چرا كه مبارزه براي هر 

مطالبه اي مستلزم گرد آمدن كارگران منفرد و متحد شدن آنها و اقدام به 
. نيروي متحد كارگران تنها سالح مبارزاتي آنان براي مبارزه جمعي است

هر مطالبه اي است. هر گاه كه اين نيرو حول مطالبه اي شكل بگيرد مي 
تواند در خدمت مبارزه براي مطالبات ديگر قرار گيرد. بنابراين در سطح 
كلي همه اين عرصه ها مهم و حياتي اند. بويژه اينكه تحت قدرت سياسي 

لبات كارگري اعم از افزايش دستمزد يا حق تشكل بطور حاكم همه مطا
  يكسان با سركوب ونفي مواجه اند.

اما با توجه به محروميت طوالني طبقه كارگر ايران از تشكل هاي توده اي 
در محيطهاي كار كه به تضعيف اساسي توان آن براي مقاومت در مقابل 

سطح معاش تعرضات بي امان سرمايه داري ايران و حكومت اش به 
كارگران و تحميل يك بي حقوقي مطلق به آنان انجاميده است، ايجاد 
تشكل توده اي كارگران در محيطهاي كار مهمترين و ضروري ترين و 
فوري ترين امر جنبش مستقل كارگري است. تنها اين تشكالت هستند كه 
ل قادرند ميليونها كارگر را گردهم آورده و به نيرويي زيرو رو كننده بد

سازند. البته فراموش نكنيم كه ايجاد اين تشكلها را نبايد به نتايج مبارزه 
براي حق تشكل موكول نمود. اگر چه مبارزه براي قانوني بودن تشكلهاي 
كارگري و كسب حق تشكل وجهي از مبارزه براي تشكل يابي است، اما اين 

نوان يك كامال ممكن است كه سرمايه داري ايران به تشكل كارگري به ع
حق قانوني هيچگاه تن ندهد. آنچه امروز ضروري و عاجل است ايجاد عملي 
اين تشكلها از پايين و تحميل آنها به ساختار سياسي است. يعني دقيقا 
همان مسيري كه كارگران شركت واحد تهران و كارگران شركت نيشكر 

ري به هفت تپه با ايجاد سنديكاهايشان آغاز كردند را در كل جنبش كارگ
  پيش برد و به انتها رساند. 

در كشوري كه كاركنان واحد هاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  آرش:
نيروي كا را تشكيل مي دهند و غالبا از شمول قانون  كار خارج هستند، 
مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكلهاي كارگري مستقل، از چه 

  راههايي بايد پيش بروند؟  
  

كه در باره تشكل يابي توده اي كارگران الزم است به عنوان  آنچه را پيام:
يك اصل بنيادي و تعيين كننده در نظر داشت اينستكه امر تشكل يابي 
توده اي كارگران يك ضرورت اجتناب ناپذير و برخاسته از تضاد و مبارزه 
دو طبقه اصلي در جامعه سرمايه داري است. از اينرو اين امر تحت هر 

ضرورت طبقاتي و غير قابل چشم پوشي و كم رنگ نشدني  شرايطي يك
است. خارج بودن بخش اعظم  كارگران از شمول قانون كار مانعي بر سر 
سازمانيابي آنان نيست. قانون كار خود مانعي بر سر تشكل يابي توده اي 
كارگران است كه طبق آن نمي توان تشكل مستقل كارگري داشت. اين 

مواد آن كه با فشار جنبش كارگري به آن تحميل شد،  قانون، جدا از اندكي
اساسا يك قانون ضد كارگري است كه در اولين فرصت بايد جاي خود را به 

  يك قانون كار مترقي ارائه شده توسط نمايندگان مستقل كارگري بدهد.
طبعا پراكندگي كارگران در واحدهاي كوچك اقتصادي، امر تشكل يابي 

د. اما مشكل بالفاصله جنبش كارگري ايران بيشتر آنان را مشكل مي ساز
ضعف سنت سازمانيابي توده اي كارگران در محيطهاي كار در بين فعالين 
كارگري است. به عنوان مثال به تاريخ سازمانيابي كارگران خباز كه در 

نفره در هزاران نانوايي پراكنده كار مي كنند توجه   5و   4و  3گروه هاي 
يك به يك قرن گذشته، تحت تاثير سنت هاي سازمانيابي كنيم. چرا نزد

توده اي كارگران نزد حزب كمونيست ايران در آن دوره، سنديكاي مستقل 
هزار عضو تشكيل مي شود، اما اكنون  3و مترقي كارگران خباز تهران با 

هزار كارگر  350پس اينهمه تجربيات عظيم كارگري در جهان و ايران ، 
يران كه كميت بزرگي از طبقه كارگر را مي سازند فاقد خباز در سراسر ا

تشكيالت مستقل خود هستند. بي تشكلي اين توده عظيم نه بدليل 
پراكندگي آنان در واحد هاي اقتصادي كوچك، كه پس از عامل تعيين 

كننده سركوب طبقاتي بورژوازي در ايران، ضعف سنت سازمانيابي توده اي  
  ين كارگري مي باشد. در محيطهاي كار نزد فعال

بهرحال امر سازمانيابي توده اي كارگران هميشه ابتدا در مراكز بزرگ كار 
كه توده وسيعي از كارگران را گرد مي آورد آغاز مي شو د و به  مراكز 
كوچك و پراكنده تسري مي يابد. در شرايط ايران ابتدا بايد صنايع و مراكز 

فت و گاز و پتروشيمي و ماشين اقتصادي بزرگ و تعيين كننده مانند ن
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سازي ها و ذوب آهن و فوالد و معادن وغيره به تسخير تشكالت توده اي 
كارگري در آيد. از آنجا است كه با اتحاد سراسري تشكالت اين مراكز 
بزرگ، امر سازماندهي مراكز كوچك و پراكنده تسهيل شده و به سرانجام 

  مي رسد.
دون وجود تشكلهاي مستقل كارگري آيا تعيين حداقل دستمزد ب آرش:

  مي تواند معنايي داشته باشد؟ 
  

  

  

پيگيري مساله حداقل دستمزد هم مثل هر مطالبه كارگري ديگر به  پيام:
وجود تشكلهاي مستقل كارگري گره خورده است. تشكل كارگري با گرد 
آوردن نيروي كارگران، آنها را به عنوان يك قدرت تهديد كننده در پشت 

به مورد نظر و در مقابل كارفرمايان و طبقه حاكمه و دولتشان قرار مي مطال
دهد. بدون حضور اين نيروي سازمانيافته، و بدون وجود نمايندگان مستقل 
كارگران كه اين نيروي سازمانيافته و قدرت تهديد كننده آنرا با خود دارد، 
 سرنوشت حداقل دستمزد هماني مي شود كه در طول سي سال گذشته

شد. حكومت سرمايه داران از يكسو با سركوب سهمگين مانع تشكل يابي 
مستقل كارگران مي شود، و از سو ديگردستمزدي را به كارگران تحميل 

  مي كنند كه فقر و فالكت مطلق است.
طبق تحليل بسيار دقيق و ماركسيستي جوانمير مرادي از وضعيت دستمزد 

»  ر دوام استپيش حداقل دستمزد مبارزه كارگران براي افزا« در مقاله 
(مندرج در سايت اتحاديه آزاد كارگران ايران)، حداقل دستمزد براي 
خانواده چهارنفره تا بتواند از يك حداقل زندگي انساني برخوردار شود مي 

) يك ميليون و نهصد هزار تومان، يعني نزديك به هفت  1900000بايد (
تومان باشد. بنابراين حداقل   274500برابر حداقل دستمزد كنوني 

دستمزد موجود چيزي جز يك جنايت طبقاتي بزرگ عليه كارگران نيست 
كه عواقب تكاندهنده  بي تشكلي اعمال شده به طبقه كارگر را نشان مي 

  دهد.
اما علي رغم اهميت زيادي كه وجود تشكل مستقل كارگري براي تعيين 

اين تشكلها از ابتكارات  حداقل دستمزد دارد، نبايد در شرايط فقدان
طبقاتي ديگري كه مي خواهد براي افزايش حداقل دستمزد تالش كند 
روي برگرداند و به آنها بي توجه بود. كمپين جمع آوري امضا از كارگران 
براي افزايش دستمزد ها در اواخر سال گذشته يكي از اين ابتكارات 

ين كارگري مواجه نشد. ارزشمند بود كه متاسفانه با اقبال بخشي از فعال
چنانچه همه فعالين كارگري حول اين كمپين متحد مي شدند و از اين 
طريق صدها هزار امضا جمع مي شد، آنگاه در جريان همين امضا جمع 
كردنها، شبكه گسترده اي از ارتباطات بين كارگران بخش هاي مختلف 

ج نيرو و بوجود مي آمد كه خود آن شبكه مي توانست ابزاري براي بسي
  اقداماتي نظير اعتصاب و تظاهرات براي افزايش حداقل دستمزد بدل شود.   

نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره  آرش:
اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) مطرح 

  است چيست؟
  

در برخورد به اتحاديه هاي  سنت كمونيستي ماركس و انگلس ولنين پيام:
كارگري روشن است. اتحاديه ( و نيز سنديكا ) به مثابه تشكل توده اي 
كارگران در مراكز كار، تشكلي غير ايدئولوژيك و در بر گيرنده همه 
كارگران به عنوان فروشندگان نيروي كار و مستقل از همه تفاوت هاي ملي 

آنان است. از آنجا كه توده هاي و مذهبي و نژادي و سياسي و غيره در بين 
كارگر متاثر از افكار و آرا و سنتها و سياستهاي متفاوت و متضاد و موجود 
در كل جامعه هستند، در نتيجه همه اين تنوعات به شكل تمايالت و 
رويكردهاي سياسي چپ و راست و مركز در اتحاديه ها باز توليد ميشوند. 

بايد بتواند از طريق آموزش و گرايش سوسياليستي در بين كارگران 
آگاهگري و نقد و مبارزه فكري و سياسي تالش كند تا با متقاعد نمودن و 
ترغيب هرچه بيشتر كارگران بسوي سياستهاي راديكال و چپ، اتحاديه ها 

  را منظما بسمت چشم انداز و افق چپ و سوسياليستي هدايت كند.
  

يالتي فعالين سوسياليست طبعا مواقعي وجود دارد كه زور سياسي و تشك
به سلطه سياسي و تشكيالتي جريانات راست درون اتحاديه ها نمي رسد. 
در چنين مواقعي مي توان با تشكيل فراكسيونهاي چپ درون اتحاديه ها و 
حتي گاها با انشعاب و ايجاد اتحاديه هاي چپ براي تقويت و تحكيم 

ر همه اين حاالت يك تمايالت و رويكرد چپ در جنبش تالش نمود. اما د
نكته اصل است و آن اينكه سنت كمونيستي با اتحاديه ها كار دارد، به اين 
معنا كه دائما تقويت و بهبود و اصالح و يا تغيير آنها را بسمت سياستي 
چپ و سوسياليستي تعقيب مي كند. ضديت با اتحاديه ها و نفي آنها سنت 

پس اتحاديه هاي راست كمونيستي نيست. اين سنت حتي آنجا كه از 
برنيايد، انشعاب كرده و اتحاديه چپ را در برابر آن بنا مي كند و از 

  كارگران مي خواهد كه به آن بپيوندند. 
الزم تاكيد است كه »  لغو كار مزدي « و » ضد سرمايه داري « در رابطه با 

اينها افق و اهداف هويتي سياسي و طبقاتي جنبش سوسياليستي طبقه 
است و متعلق به جريان خاصي نيست. همه فعالين كارگري  كارگر

سوسياليست، بويژه درجنبش كارگري ايران، خواهان برچيدن نظام سرمايه 
داري و انقالب كارگري و لغو مالكيت خصوصي و دولتي بورژوازي بر ابزار و 
وسايل توليد جامعه و خواستار برچيدن استثمار انسان از نسان و لغوي 

ستند. مساله اما برسر چگونگي رسيدن به اين اهداف است. كارمزدي ه
مساله بر سر اين است كه چگونه مي توان نيروي عظيم و ميليوني كارگران 
را متحد و متشكل براي حركت بسمت اين اهداف عزيز و واال بحركت 
درآورد. از اين نقطه نظر است كه تشكالت مستقل كارگري و بويژه دو 

احد و نيشكر هفت تپه با ايجاد اتحاد و تشكل بين سنديكاي كارگران و
توده هاي كارگر گام بسيار بزرگ و ارزنده اي در جهت رهايي كارگران 

  برداشتند. 
اينست » لغو كارمزدي « يا » ضد سرمايه داري « مشكل جريان موسوم به 

كه تماما ضد آتحاديه اي و ضد سنديكايي است و بي پرده و با افتخار در 
ريب و فروپاشي آنها حركت مي كند. اين سياسيت ضد اتحاديه جهت تخ

اي در شرايطي نظير ايران، كه جنبش كارگري تحت سيطره يك رژيم 
خونبار و كارگر كش قرار دارد و فاقد هر تشكلي در دفاع از خود است، ابعاد 
بسيار مخربي عليه طبقه كارگر پيدا مي كند. محروم نمودن كارگران از 

تشكل مستقل شان، معنايي جز خلع سالح نمودن آنان در  همان حداقل
  برابر دشمن قهار ندارد. 

اين جريان پديده اي » لغو كارمزدي «و » ضد سرمايه داري « همچنين 
خرده بورژوايي است. چرا كه برگزيدن پرولتاريايي اين اهداف  فورا ما را با  

اقتصادي سرمايه مساله دولت و قدرت سياسي  مواجه  مي كند. مناسبات 
داري با محافظت و پاسداري دولت طبقاتي سرمايه داران سرپا مي ماند. 
بدون وجود اين دولت طبقاتي و بدون وجود سلطه قدرت سياسي بورژوازي 
بمثابه طبقه حاكمه، كارگران لحظه اي  به مناسبات اقتصادي سرمايه 

ري نه بعنوان با سرمايه دا» ضديت«داري امان نمي دهند. بنابراين اگر 
پوششي براي اصالح و تعديل آن، كه به معناي راديكال و انقالبي و 
ماركسيستي آن مد نظر باشد، در اينصورت نمي تواند چيزي جز نفي 
انقالبي سرمايه داري باشد. از اينرو نفي سرمايه داري در اولين و اساسي 

ن و نفي ترين  و بنيادي ترين گام خود به معني نفي حافظ و پاسدار آ
قدرت سياسي و دولت طبقاتي بورژوازي است. در كشوري مثل ايران كه 
دولت خود بزرگترين كارفرما و سرمايه دار است، اين مساله صد ها بار 
بيشتر اهميت مي يابد. در شرايط ايران، ضد سرمايه داري تماما يعني 

شيدن مبارزه انقالبي و سوسياليستي عليه جمهوري اسالمي و براي بزير ك
  آن از طريق انقالب كارگري.

در سياست هاي جريان مورد بحث، دقيقا همين جايگاه قدرت سياسي و 
سلطه دولت طبقاتي و ضرورت بزير كشيدن آن و تدارك انقالب كارگري 
غايب است. معلوم نيست كه اينها چگونه مي خواهند بدون سرنگوني 

ت سياسي بورژازي، جمهوري اسالمي و برپايي انقالب كارگري عليه قدر
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سرمايه داري را نفي و كارمزدي را لغو كنند. از اينرو مي توان گفت منظور 
سرمايه داري، صرفا تعديل و اصالح آنست تا » ضد « واقعي اين جريان از 

نفي نظام سياسي و اقتصادي آن. اما اين اصالح و تعديل نه به معناي 
كه در اينصورت اين جريان رفرمسيم و انجام اصالحاتي به نفع كارگران، 

نمي توانست به اين  شدت ضد اتحاديه اي و ضد سنديكايي باشد. بلكه 
عمال به معناي تعديل سرمايه بزرگ به نفع گسترش توليد خرد است. در 

عمال مي شود اينكه هر كس براي خودش كار كند.  » لغو كار مزدي « واقع 
با سازماندهي جمعي و خود پس اين سوسياليسم خرده بورژوايي  را نبايد 

گردان سوسياليستي توليد توسط كارگران كه بر پايه مالكيت اشتراكي 
سازمان مي يابد و تنها بدنبال كسب قدرت سياسي توسط  آنها ميسر 

  ميشود، اشتباه كرد.    
رابطه فعاالن چپ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران را در  آرش:

  مي كنيد؟حال حاضر چگونه ارزيابي 
    

اين رابطه را بايد در سايه مبارزات جاري كارگري ارزيابي كرد كه  پيام:
جبهه اصلي نبرد در داخل است و ما در خارج جبهه پشتيباني آن هستيم. 
فعاالن چپ در خارج هم براي كسب حمايت بين المللي جنبش هاي 

ات و كارگري از جنبش كارگري ايران تالش مي كنند، و هم براي مبارز
آكسيونهاي اعتراضي ايرانيان چپ و آزاديخواه عليه جكهوري اسالمي و 
سياست هاي ضد كارگري و ضد انساني آن. اين فعاليت ها همزمان از 
يكسو با ايجاد فشار موثر برجمهوري اسالمي آنرا در موارد بسياري به عقب 

تكا نشيني هاي آشكاري واداشته است، و از سوي ديگر به نقطه اميد و ا
براي مبارزان داخل بدل شده است. در بستر اين تالشهاست كه فعالين 
چپ و كارگري در داخل و خارج بر فعاليت هاي هم تاثيرات سازنده اي 

  دارند و يكديگر را تقويت مي كنند. 
در اينمورد اشاره به نكته اي الزم است و آن اينكه، امر همبستگي با 

از فعالين كارگري به علت ماهيت مبارزات كارگري و دفاع و حمايت 
طبقاتي اش در وراي تفاوتها و تنوعات سياسي درون طبقه قرار داشته و 
كل طبقه و همه كارگران را در بر ميگيرد. اين به اين معناست كه ما از 
همه مبارزات و تشكلها وفعالين كارگري مستقل از جناحهاي رژيم و خانه 

ريانات وابسته شان، يكدست و يك وزن  كارگر و شوراهاي اسالمي و ديگر ج
و با يك اهميت حمايت مي كنيم. در حمايت مان از فعالين و مبارزات 
مستقل بخش هاي مختلف جنبش كارگري بويژه آنجا كه سركوب وزندان 
مي شوند، هيچگونه ترجيح و تفاوت و تبعيضي نبايد داشته باشيم. در اين 

ابراهيم مددي از طرف فعالين چپ و  مورد و در حمايت از  منصور اسانلو و
سوسياليست بشدت كم كاري شده است. در مقايسه با امواج وسيع 
حمايتي از فعاليني كه به عنوان چپ شناخته شدند، در حق منصور اسانلو 
و ابراهيم مددي تبعيض آميز و غيرمنصفانه برخورد شد. ظاهرا اگر فعال 

ت ها برخوردار مي شود، كارگري بخاطر چپ  بودن از بيشترين حماي
بودن به حد بسيار زيادي » سنديكاليست « اسانلوها و مددي ها به خاطر 

از همان سطح حمايت محروم مي شوند. اين تبعيض كه بشدت 
غيركارگري است نشانگر وجود روحيات خرده بورژايي و كاسبكارانه مي 

بدنبال  در سقز، و 83باشد. فراموش نكنيم كه پس از سكوب اول ماه مه 
دستگيري هفت تن از فعالين كارگري، براي  دفاع از آنها و به فراخوان 

كميته دفاع از « همسران چهار تن از دسنگير شدگان كميته اي  به نام 
تشكيل شد كه منصور اسانلو  يكي از » حقوق دستگيرشدگان اول ماه  مه 

ئت اجرايي عضو آن و نيز بهمراه چهار تن ديگر از اعضا ي جانشين هي 67
  آن كميته بود. 

رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه  آرش:
  ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟ 

در بين تشكل هاي مستقل و فعالين كارگري درك خوبي از اهميت  پيام:
رورت دفاع و حمايت از ديگر جنبش هاي اجتماعي تحت ستم و ض

همبستگي با آنها موجود است. به عنوان نزديكترين شاهد اين حقيقت مي 
توان به برگزاري اول ماه مه امسال اشاره داشت. در بين تشكالت سازمانده 

جريان كارگري  9، بهمراه »كميته برگزاري مراسم روز جهاني كارگر« 
رابطه  نيز قرار داشت كه بخوبي اهميت و جايگاه» شوراي زنان « تشكل 

همبسته بين جنبش كارگري و جنبش زنان را نشان مي هد. همچنين مي 

صادر شده از » قطعنامه كارگران ايران « توان به سند تاريخي و طبقاتي 
توجه كرد كه اهميت دفاع از جنبش هاي تحت » كميته برگزاري « طرف 

ستم را نزد جنبش كارگري به نحو درخشاني نشان مي دهد. دردو بند 
ما  -6« عنامه كه مربوط به اين جنبش هاست چنين آمده است: قط

خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و 
ما  -12 اقتصادي و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم .

بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه و برابري 
ن جنبش دانشجويي و جنبش زنان اعالم مي داريم طلب همچو

 "ودستگيري، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا
    .» محكوم مي كنيم

اما رابطه بين جنبش كارگري و ديگر جنبش هاي اجتماعي تحت ستم و 
تقويت و تحكيم و توسعه آن موضوعي دوسويه است. هر دوسوي اين رابطه 

به اهميت اتحاد و همبستگي بين جنبش هاي تحت ستم توجه مي بايد 
نمايند وجنبش كارگري به سهم خود نيازمند است كه دايما درك و توجه 
خود در اين مورد را سيقل زند و به آن عمق و وسعت بخشد. تحت سلطه 
ارتجاع جمهوري اسالمي و اعمال انواع ستم هاي ددمنشانه و ضد انساني 

جامعه ( از كارگران و زنان و دانشجويان و جوانان و  به بخش هاي مختلف
نويسندگان و هنرمندان و خلق هاي تحت ستم، تا همه دوستداران زندگي 
و عشق و لبخند و زيبايي و هر انسان حق طلب و آزاديخواهي)، اين اتحاد 
و همبستگي و حمايت متقابل از يكديگر در مبارزه عليه استبداد مطلقه 

ست كه به تقويت همه اين جنبش ها كمك مي كند. تجربه رژيم اسالمي ا
سي سال گذشته به كرات نشان داده است كه هيچيك از جريانات سياسي 
متعلق به سرمايه داري ايران ( از جريانات اصالح طلب نماي دولتي تا به 
اصطالح ليبرالها و جمهوري خواهان و مشروطه خواهان و سلطنت طلبان و 

تي و مليون مذهبي و سكوالر) هيچيك مدافع راستين و توده اي و اكثري
جدي و قابل اعتمادي براي حقوق انساني و دمكراتيك پايمال شده مردم 
تحت ستم ايران نيستند. تشبث اين جريانات به حقوق مرد م، دروغين و 
رياكارانه و صرفا براي معامالت قدرت است. از اينرو مبارزه براي كسب اين 

يد در جناح چپ و سوسياليست جامعه و در اتحاد و حقوق را مي با
  همبستگي با جنبش كارگري دنبال نمود.

امروز براي جنبش كارگري ايران مساله رابطه با ديگر جنبش هاي تحت 
ستم الزم است كه در سطحي باالتر وفراتر از حمايت و هبستگي با اين 

دي و عليه جنبش ها، و در سطح امر هدايت و رهبري مبارزه براي آزا
استبداد طرح شود. براي شناخت اهميت رهبري طبقه كارگر در مبارزه 
عليه استبداد مي بايد سه مشخصه دوران كنوني را در نظر داشت. اول 
اينكه ما تحت سلطه يك حكومت استبداد مطلقه سرمايه دراي با 
 ايدئولوژي اسالمي قرار داريم كه هيچ ذره اي از حقوق انساني و دمكراتيك

را تحمل نمي كند. دوم، در كنار طبقه كارگر كه همزمان تحت دو ستم 
طبقاتي و ستم استبداد قرار دارد، اما ستم استبداد كه محروميت از 
ابتدايي ترين حقوق انساني و آزاديهاي دمكراتيك را اعمال مي كند بخش 
هاي گسترده اي از جامعه را زير سيطره خود گرفته و اين بخش ها نيز در 
رنجند. بنابراين مبارزه عليه استبداد امر مشترك همه جنبش هاي 
اجتماعي تحت ستم است. سوم، همانطور كه باالتر اشاره شد، هيچيك از 
جريانات وابسته به سرمايه داري ايران نه مبارزي جدي عليه استبداد 
حاكم هستند و نه در مبارزه براي حقوق انساني و آزاديهاي دمكراتيك 

مادند. بنابراين مبارزه موثر وآينده دار براي كسب حقوق انساني و قابل اعت
آزاديهاي دمكراتيك به مبارزه طبقاتي كارگران و اتحاد همبستگي متقابل 
جنبش هاي تحت ستم ديگر و جنبش كارگري و تقويت و وسعت 
بخشيدن به اين مبارزه مشترك گره خورده است. طبقه كارگر متشكل و 

اتژي دار مي تواند با هدايت و رهبري مبارزه همه بخش با برنامه و استر
هاي تحت ستم جامعه عليه استبداد، انرژي آزاديخواهانه و مبارزه برحق و 
انساني آنها را در جهت بزير كشيدن ارتجاع حاكم و بسمت سوسياليسم 

  هدايت كند.
استقالل جنبش و تشكل هاي كارگري ايران « درك شما از مقوله   آرش:

دولت، احزاب  و نهاد هاي سرمايه داري چيست؟ و به نظر شما  از» 
جنبش كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي تواند 

  روي حمايت هاي بين المللي حساب كند؟
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    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٥١  103 ي آرش شماره

    
استقالل تشكل كارگري از دولت و احزاب و نهادهاي  سرمايه داري،  پيام:

حمايتگرانه و  جانبدارانه و تاييد آميز و اول به معناي عدم هرگونه رابطه 
هر شكل قابل تصوري از رابطه وابستگي آور تشكلهاي كارگري با اين نهاد 
 هاي سرمايه داري است.   دوم، به معناي مطلقا عدم هرگونه مداخله اين 
نهادها در پيدايش و تعيين ساختار ومناسبات و تنظيمات دروني و 

يين اهداف و چشم انداز و تاكتيك و مطالبات فونكسيونهاي تشكيالتي و تع
و سياست هاي خرد وكالن تشكل كارگري است. شرط اصلي تامين و 
حفظ اين استقالل اينست كه تشكل كارگري بر پايه مجمع عمومي اعضا 
(كه در فواصل هرچه كوتاه تري برگزار مي شود) به عنوان باالترين مرجع 

سطح اهداف و سياستها و تاكتيك تصميم گيري بنا شود. همينطور، در 
هاي اعالم شده و اتخاذ شده در عمل مبارزاتي يك تشكل است كه مي 
توان  و بايد استقالل آنرا محك زد. اگر در اين سطح نظري و عملي و 
علني و مبارزاتي، يك تشكل كارگري حامل و حافظ  منافع طبقه كارگر 

رگران را به نمايش مي است و در عرصه مبارزه عمال تعهد به منافع كا
گذارد، آنوقت استقالل طبقاتي اين تشكل قويا تامين است. بعضا  شاهديم 
كه براي محك استقالل تشكل كارگري به تاسي  از تئوري توطئه به 
تجسس در پشت پرده تشكل كارگري و رد يابي  ارتباطات آن  پرداخته 

چيز زيادي  در  مي شود. ارتباطات بيروني يك تشكل كارگري به تنهايي 
مورد استقالل و يا عدم استقالل آن نمي گويد. تشكل كارگري هم مانند 
هر تشكل ونهاد اجتماعي وسياسي ديگر، روابط عمومي و ديپلماسي خود 
را دارد و بايد در اين عرصه حضور فعالي داشته باشد و بابت آنهم نبايد به 

پاسخگويي به غير  كسي غير از اعضايش پاسخگو باشد. چرا كه اين عدم
اعضا، خود دقيقا بخش مهمي از استقالل تشكل كارگري است. همه 
كساني كه به تشكل مستقل كارگري به عنوان صغير نگاه مي كنند و خود 
را آقا باالسر آن مي دانند و از بيرون به خود اجازه دخالت را مي دهند بايد 

دروني خود آن  بدانند كه مسايل و روابط تشكل مستقل كارگري مساله
تشكل و اعضايش است و به ديگران مربوط نيست. بنابراين تنها مالك 
معتبر و قابل اتكا براي تشخيص استقالل تشكل كارگري همان تعهد 
نظري و عملي و علني و مبارزاتي آن به منافع كارگران است كه بطور 

  ابژكتيو قابل مشاهده و تشخيص و برآورد است.
ايت هاي بين المللي براي جنبش كارگري ايران، اين در رابطه با جلب حم

مساله اساسا در رابطه با جنبش هاي  كارگري جهان مطرح است و 
موضوعيت دارد. در اين چارچوب، حمايت هاي سياسي و معنوي و مالي و 
تشكيالتي جنبش هاي كارگري از يكديگر هيچ حد و مرزي ندارد و وظيفه 

ارگري نسبت به يكديگر است. تنها نكته و امر طبقاتي همه جنبش هاي ك
اي كه در اينجا بايد توجه داشت حفظ استقالل جنبش ها كارگري نسبت 
به يكديگر و احترام به آن استقالل است. به اين معنا كه هنگاميكه يك 
تشكل كارگري از نقطه اي در دنيا به تشكل كارگري در نقطه اي ديگر 

شكيالتي مي كند بهيچوجه نبايد حمايت سياسي و معنوي و مالي  و ت
انتظار داشته باشد و خود را مجاز بداند و يا مجاز بشود كه در تعيين و 
تغيير و تعديل ساختار و سياست و هدف و كال هرگونه امور داخلي آن 
دخالت كند. بديهي است كه مباحثه و گفتگو و همفكري و تبادل نظر بين 

از مقوله دخالت نيستند.  جنبش هاي كارگري بسيار ضروري بوده و
ضرورت حفظ استقالل جنبش هاي كارگري در مناسبات فيمابين از اين 
ناشي مي شود كه شرايط مبارزه طبقاتي و تناسب قواي طبقاتي در هر 
كشوري متفاوت است و هر جنبش كارگري اي داراي نقاط ضعف و قوت 

فكري و ويژه اي است. از اينروست كه جنبش هاي كارگري، بر متن هم
همبستگي متقابل و درس آموزي از تجربيات يكديگر و بهره گيري از 
امكانات هم، هر يك بايد بتوانند راسا و مستقال مسايل و امورات مربوط به 

  جنبش خود را تعيين و حل وفصل نمايند. 
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  هاي رضا مقدم پاسخ

 
  يح ضروري!يك توض

سئواالت براي اين مصاحبه را دريافت ماه مي  15هنگامي كه در تاريخ 
كردم مهمترين موضوع مورد توجه اپوزيسيون  چپ و سوسياليست 
دستگيريهاي روز كارگر و سازماندهي اعتراضات در داخل و خارج كشور 
ه براي آزادي فوري و بدون و قيد شرط آنها بود. و البد همين موضوع بود ك

نشريه وزين آرش را به صرافت انتشار يك ويژه نامه كارگري انداخت. 
شتاب وقايع  حول و حوش انتخابات و پس از آن، شايد نزد برخي رها 
كردن بررسي اوضاع سياسي روز ايران كه در دستور حتي رسانه هاي 

و  غير معقول"را جهاني است و پرداختن به مباحث حول جنبش كارگري 
بند. در صورتيكه چنين نيست و بحث حول جنبش كارگري يكي بيا "ناالزم

از مربوط ترين مباحث مربوط به اوضاع فعلي است و چرايي آنرا توضيح 
 خواهم داد.  

اوضاع ايران بالقوه انقالبي است و آنچه كه آنرا به يك انقالب بالفعل تبديل 
با ابزار مي كند ورود طبقه كارگر ايران به مبارزه عليه رژيم اسالمي 

كالسيك خود يعني اعتصاب است. به اين اعتبار براي فراتر رفتن از اوضاع 
فعلي و تغيير اساسي و بنيادي توازن قوا به نفع مردم خواهان سرنگوني 

بايد موانع آغاز اعتصابات كارگري كه قطعا با خود ايجاد  ،رژيم اسالمي
رد و از ميان بررسي ك ،را هم به همراه خواهد داشتهاي كارگري تشكل

  برداشت. 
نيروي اعتراضات و تظاهراتهاي خياباني براي دستيابي به پاره اي از 
خواستها كفايت مي كند اما به تنهايي ظرفيتهاي محدودي براي تغييرات 
راديكال و بنيادي اقتصادي و سياسي و اجتماعي دارد. تظاهراتهاي چند 

د رژيم اسالمي و كليه هفته اخير چهره مردم ايران را نزد خودشان، نز
جناحهايش و همچنين نزد افكار عمومي جهانيان از اساس تغيير داده 
است. و تداوم تظاهراتها به همه ناظران اوضاع ايران اثبات كرده است 
جنبش فعلي با تمامي جنبشهاي اعتراضي مقطعي و كوتاه مدت در سي 

  سال گذشته تفاوت دارد. 
زمند به ميدان آمدن جنبش كارگري با سالح نيا فراتر رفتن از اوضاع فعلي

اعتصابات است و درست به مانند همان نقشي كه جنبش اعتصابي كارگران 
در ميدان ژاله داشت.  57شهريور سال  17عليه رژيم شاه پس از قتل عام 

به ويژه اينكه اگر پاي تغييرات راديكالي كه  مورد نظر سوسياليستهاست  
يعني فراتر رفتن از سرنگوني جمهوري اسالمي و در ميان باشد، كه هست، 

جايگزيني آن با نظامي شايسته انسان، قطعا بحث درباره جنبش كارگري 
اگر ضروري است. من قبال به مناسبتهاي مختلف قبال گفته ام كه 

شهريور  17شروع نميشد، كشتار  57شهريور  17اعتصابات كارگرى بعد از 
باقى مى ماند. روز  42خرداد  15در حد   در تاريخ ايران چيزى كما بيش

يعنى فرداى كشتار ميدان ژاله كارگران  57شنبه هجدهم شهريور 
پااليشگاه تهران وارد اعتصاب شدند. دولت و حكومت نظامى مى توانستند 
  از تظاهرات خيابانى جلوگيرى كنند اما نمى توانستند مانع گسترش
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پااليشگاه تهران شروع شد بمرور اعتصابات كارگرى شوند. اعتصابى كه از 
بخشهاى ديگر توليدى و خدماتى دولتى و خصوصى را در بر گرفت و به 
يكى از بزرگترين اعتصابات عمومى قرن بيستم تبديل شد و توليد و زندگى 
اجتماعى را فلج كرد. اعتصاباتى كه حتى رژيم شاه را از تهيه سوخت براى 

به علت   جابجا كردن تانكهايش بدليل اعتصاب كارگران نفت و  ارتش
  اعتصاب راه آهن عاجز ساخت. 

اكثرا با مطالبات اقتصادى و رفاهى از جمله  57اعتصابات كارگرى سال 
دانستند كه كدام اهداف سياسى  دستمزد شروع ميشد اما همه مى  افزايش

را دنبال مى كند. به همين علت موافقت با هر خواست كارگرى مطرح 
بعدى را در پى داشت، از جمله لغو حكومت نظامى و شدن مطالبات 

راضات فعلي و فعاليت همه جانبه براي به تانحالل ساواك. دخالت در اع
ميدان آوردن طبقه كارگر راه را براي تغييرات بنيادي باز مي كند و در 

  سازد.  اولين گام رژيم اسالمى را سرنگون مي
   

گران ايران در چه مرحله به نظر شما سطح آگاهي طبقاتي كار  -س
  ايست؟

  
اگر آگاهي طبقاتي را شناخت كارگران نسبت به منافع خود و  رضا مقدم:

همچنين شناخت ماهيت صاحبان صنايع و سرمايه و رژيم حامي آنها 
تعريف كنيم، سطح آگاهي طبقاتي كارگران ايران بسيار باالست و با هيچ 

يست. در كنار آن بايد تعداد دوره اي از تاريخ اين جنبش قابل مقايسه ن
زياد  كارگران تحصيلكرده اشاره كرد. اكنون درصد بااليي از كارگران 
صنعتي حتي تحصيالت دانشگاهي دارند. اين آگاهي طبقاتي هنوز تا يك 
آگاهي كالسيك سوسياليستي كه متكي بر اطالع وسيع از مباحث تئوريك 

نه هاي مساعدي برخوردار ماركسيستي باشد فاصله دارد اما از چنان زمي
است كه در هر شرايط مساعد با سرعت نجومي اين فاصله را پر خواهد 

  كرد.   
  
در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  -س

  ني طبقه چيست؟آملموس شما براي تشكل يابي 
  

 تاكنون كارگران واحد و نيشكر هفت تپه سنديكاي خود را ايجاد مقدم:
كرده اند. ايجاد اين دو نوع تشكل بر مبناي يك نقشه واقع بينانه سازگار با 
مشخصات اين محيط هاي كار و كارگران آن بوده است و آنچه اين دو 
تشكل را در يك راستا قرار مي دهد ايجاد هر دو آنها بدون اجازه از دولت و 

گر هم دنبال كارفرماست. اينها الگويي است كه مي تواند توسط بخشهاي دي
گردد. با توجه به تجربه كارگران واحد و هفت تپه ايجاد تشكل كارگري به 
يك نقشه عمل مشخص احتياج دارد كه با مشخصات كارگران واحد 
مربوطه از هر نظر خوانايي داشته باشد و سپس برنامه ريزي براي اقدامات 

  معين و عملي براي رفع موانع مشخص بر سر راه. 
هايي از فعالين جنبش كارگري نيز ايجاد شده است كه هدف بعالوه تشكل

خود را كمك به ايجاد تشكل هاي توده اي در محيطهاي كار قرار داده اند. 
اين تشكلها بدليل وسعت ارتباطاتشان با كارگران واحد هاي مختلف مي 
توانند باني ايجاد يك جنبش پرقدرت ايجاد تشكل در ميان مراكز بزرگ 

كه براي ايجاد تشكل از دولت و كارفرما اجازه نمي گيرد و  شوند. جنبشي
راسا دست بكار ايجاد آن مي شود و همين مهمترين مبناي اتحاد جنبش 
ايجاد تشكل است. اين جنبش كه بنا به تعريف بر ابتكار عمل بخشهاي 
وسيع فعالين جنبش كارگري براي ايجاد تشكل متكي است غير قابل 

  وب آنرا توسط رژيم اسالمي دشوار ميسازد. كنترل مي گردد و سرك
يا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي توان سخني از آ -س

  گرايشهاي مختلف بميان آورد؟ 
  

از نظر بعضي از فعالين گرايش راست جنبش كارگري بحث  مقدم:
گرايشات ناالزم است و آنرا  عامل اختالفات در جنبش كارگري مي دانند. 

كه بحث گرايشات عامل اختالفات نيست بلكه علل اختالفات را در صورتي
  توضيح مي دهد و ريشه يابي ميكند. 

جنبش كارگري ايران ايران داراي دو گرايش عمده چپ و راست است كه 
سال بر سر مسائل مهم  30يعني نزديك به  57حداقل از پس از انقالب 

سال  30يك در  جنبش كارگري با هم اختالف داشته اند و مواضع هر
گذشته از يك منطق و انسجام دروني برخوردار بوده اند كه اثبات مي كند 

  كه مطلقا اتفاقي نيست و به اشخاص بر نمي گردد.
جنبش كارگري ايران از طرف رژيم اسالمي زير فشار است اما براي برون 
 رفت از اين اوضاع هر گرايشي پاسخ ويژه خود را دارد. اين پايه شكل گيري

سال گذشته اين  30گرايشات چپ و راست در جنبش كارگري است. در 
دو گرايش بر سر موضوع چگونگي برخورد به رژيم اسالمي و وزارت كار، 
شورا و سنديكا، قانون كار، شوراهاي اسالمي، جنگ، ماهيت تشكلهاي 
كارگري در دوران اصالحات و غيره اختالف و مباحثات پر حرارتي داشته 

گرايشات پايه هاي عيني اين اختالفات اساسي و علل انسجام اند. بحث 
دروني آنرا توضيح مي دهد. همين االن در باره چگونگي برخورد گرايش 
راست و چپ جنبش كارگري به تحوالت سياسي ايران و بطور مشخص به 

  جنبش سبز اختالفات جدي وجود دارد كه بايد به آن پرداخت. 
تحاديه و سنديكاهاي كارگران ايران، مسئله اصوال در مبارزه صنفي ا -س

  چه مقدار نقش بازي مي كند؟ "آگاهي طبقاتي"
  

امر است:  2موفقيت جنبش كارگري عليه سرمايه داري متكي بر  مقدم:
آگاهي طبقاتي و تشكل. اين يك اصل شناخته شده جنبش كارگري است. 

برخوردشان به و نوع  57تفاوت مبارزات كارگران ايران در اوايل انقالب 
رژيم اسالمي و سياستهاي ضد كارگري آن با دوره كنوني بعلت آگاهي 

كم نبودند اعتراضات  58طبقاتي است كه كارگران ايران يافته اند. در سال 
كارگري كه به آخوندهاي حاكم عريضه مي نوشتند و خواهان مطالبات و 

ي كه هنوز خواستهايشان مي شدند و يا از آنها كمك مي خواستند. كار
  سال بخش هايي از جنبش زنان انجام ميدهد.   30پس از 

ارتباط ساختار قدرت سياسي سرمايه داري مذهبي در ايران را با  -س
  روش هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
  

  

  

از نظر من رژيم اسالمي مبارزه با مذهب و به ويژه اسالم را به  مقدم:
ه بشدت ساده و ممكن كرده است. درك عجين بودن نسبت دوران شا

منافع سرمايه و رژيم اسالمي يك آگاهي عمومي و ابتدايي در جنبش 
كارگري است. ساختار سياسي رژيم اسالمي و بويژه دولتي شدن 
كارخانجات در اوايل انقالب باعث توهماتي در ميان بخشهايي از كارگران 

ه مستقيم خود متوجه داالنهاي متعدد و شد اما كارگران به مرور و با تجرب
  پيچيده نظام سياسي ايران شده اند و آنرا در مبارزاتشان دخيل كرده اند. 

كارگران به اين موضوع آگاه شده اند كه پاسخ هر خواستي از رژيم اسالمي 
است. و لذا براي دستيابي به خواستهايشان بايد  "نه"ابتدا و بالفاصله يك 

مي ناديده بگيرند و خود راسا دست به عمل بزنند. بعنوان اقتدار رژيم اسال
مثال تشكل خود را بدون اجازه از دولت ايجاد كنند و يا روز كارگر امسال 
  تهران را مطابق تصميم در روز و ساعت و محل مورد نظر خود برگزار كنند.  

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  -س
ي افزايش دستمزد مي تواند به تشكل يابي كارگران و جنبشهاي برا

  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟
  

نياز جنبش كارگري ايران براي ايجاد تشكل به وجود  نقشه عمل  مقدم:
معين براي ايجاد تشكل در يك واحد معين توليدي يا يك رشته صنعتي و 

لي كه بر سابقه و سنتهاي مبارزاتي واحد، غيره گره خورده است. نقشه عم

http://dialogt.de/



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٥٣  103 ي آرش شماره

رشته و يا شهر مربوطه متكي باشد و نفوذ فعالين كارگري در محل را براي 
بسيج و متحد كردن كارگران واقع بينانه منظور كرده باشد. بنابراين بايد 
ديد مبارزه براي افزايش دستمزد چه كمكي به تحقق آن نقشه عمل معين 

كند. بعنوان مثال اگر هدف ايجاد يك تشكل عمومي براي ايجاد تشكل مي 
براي يك شهر معين باشد نظير شوراي كارگران شهر ... و سپس ايجاد 
تشكل در تك تك واحدهاي توليدي شهر مربوطه، عده اي از فعالين 
كارگري كه مورد اعتماد توده كارگران هستند اعالم موجوديت آنرا اعالم 

كه اين تشكل از نظر ساختاري به چه سمتي مي كنند و البته با ذكر اين
ميرود و چگونه واحدهاي توليدي پايه هاي آنرا خواهند ساخت. اگر اين 
تشكل براي افزايش دستمزد فراخوان به تظاهرات در سطح شهر بدهد و 

  موفق به بسيج كارگران بشود طبعا به موفقيت و تثبيتش كمك مي كند. 
ارزه براي حق تشكل عبور كرده است. جنبش كارگري ايران از مرحله مب

چرا كه مبارزه براي حق تشكل بر اين تصور استوار بود كه در شرايط 
اختناق ايجاد تشكل كارگري ممكن نيست و كارگران تنها در شرايط يك 
برآمد توده اي كه قدرت دولت در سركوب مبارزات كاهش مي يابد قادر 

ا ايجاد كنند. اين تصور در مي شوند تشكل هاي مستقل و طبقاتي خود ر
مباحثاتي كه در دوران جنبش اصالحات سياسي در درون جنبش كارگري 
جريان يافت كنار زده شد و كارگران شركت واحد اولين بخش جنبش 
كارگري بودند كه با شهامت و كارداني ستودني بدون اجازه از دولت و 

برسميت شناختن آن كارفرما سنديكاي خود را ايجاد كردند و مبارزه براي 
به دولت و كارفرما را آغاز كردند. مبارزه اي كه مطابق تاريج و تجربه 
جنبش جهاني كارگري بسيار پر فرازو نشيب است. پس از شركت واحد 
كارگران هفت تپه نيز مايه افتخار جنبش كارگري شدند پس از مباحث پر 

فائق آمدند  و  حرارات و طوالني دروني بر تفاوتهاي نظري در ميان خود
بدون اجازه از كارفرما و دولت سنديكاي خود را ساختند و براي برسميت 

  شناخته شدن آن توسط دولت و كارفرما مبارزه مي كنند.  
در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  -س

نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالبا از شمول قانون كار خارج هستند، 
براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكلهاي كارگري مستقل، از چه  مبارزه

  راههايي بايد پيش برود؟
  
  

  

  

واقعيت اين است كه كارگران كارگاههاي كوچك با آنكه بخش  مقدم:
عظيمي از طبقه كارگرا ايران را تشكيل مي دهند اما از قدرت كافي براي 

تاكنون بوده است مبارزه براي خواستهايشان برخوردار نيستند. چنانچه 
چاره اي نيست جز مبارزه كارگران واحد هاي بزرگ و كسب پيروزي و از 
اين طريق راه باز كردن براي واحد هاي كوچك. مي توان گفت كه در 
فقدان تشكل، جنبش كارگري ايران از همياري و شركت بخش اعظم 
 كارگران ايران كه در كارگاههاي كوچك كار مي كنند محروم است و به

اين اعتبار در مقابل سرمايه داران از نظر تعداد بسيار ضعيف تر است. البته 
و در مبارزه عليه قانون كار  60كارگران كارگاههاي كوچك در اوايل دهه 

اسالمي نقش مهمي ايفا كردند چون اعتراضات اوليه از تهيه و امضا تومار 
نها در آن شروع شد و ساختار محل كار نه تنها مانعي بر سر شركت آ

مبارزه نبود بلكه بنظر مي رسد كه هنوز تنها شكلي بوده است كه اين 
بخش از كارگران توانسته اند به وسيع ترين شكل ممكن در آن فعال شوند 

  و تاثير گذار باشند. 
خود كارگران كارگاههاي كوچك مي توانند با يك جنبش تهيه و امضا 

سالمي خواهان شمول قانون كار به تومار، همانند مبارزه عليه قانون كار ا

كارگاههاي كوچك شوند و كارگران كارخانجات بزرگ هم در هر اعتراض و 
  مبارزه خود اين خواست را بطور ثابت در ليست مطالبات خود بگذارند. 

بهرحال، كارگران كارخانجات بزرگ بايد تشكلهاي خود را ايجاد كنند و آنرا 
وازن قواي جديد بوجود بياورند تا راه تثبيت كنند و از اين طريق يك ت

براي ايجاد تشكل در كارگاههاي كوچك فراهم گردد. حمايت و كمك 
كارگران كارگاههاي كوچك به كارگران كارخانجات بزرگ مي تواند كمك 

  مستقميمي به ايجاد تشكل در رشته خودشان هم باشد.  
ارگري مي ن وجود تشكلهاي مستقل كدوآيا تعيين حداقل دستمزد ب -س

   تواند معنايي داشته باشد؟
  

اگر منظور دخالت كارگران در تعيين حداقل دستمزد باشد، ايده ال  مقدم:
آن است كه كارگران تشكلهاي مستقل و طبقاتي و سراسري خود را داشته 
باشند تا تصميماتشان بتوانند از يك جامعيت سراسري برخوردار باشد. 

مات مهم تشكلهاي كارگري را كه تعيين بعالوه بايد تائيد نهايي تصمي
حداقل دستمزد يكي از آنهاست منوط به موافقت اكثريت كارگران با آن 

  تصميم نمود، مثال از طريق يك همه پرسي از اعضا.  
منتها تا آن زمان حتما مي توان راه هاي ميانه كه مورد موافقت اكثريت 

بش كارگري آنقدر فعال كارگران هم باشد را يافت. حتي هم اكنون نيز جن
شناخته شده و مورد اعتماد عموم كارگران دارد كه اجماع آنها بر هر 
مسئله اي بتواند اكثريت كارگران را به نوعي نمايندگي كند و بهر حال در 
اين شرايط كه كارگران بدون تشكل هستند با آن به نوعي كنار بيايند و بر 

  .    تالش براي ايجاد تشكلهايشان بيافزايند
نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري درباره  –س

اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري (يا كار مزدي) مطرح 
  است، چيست؟  

  
من تاكنون مطالب متعددي درباره اين جريان نوشته ام كه  مقدم:

. "گيارزيابي از كميته هماهن"مهمترين آن مطلبي است به نام 
سوسياليستها بنا به تعريف عليه سرمايه داري مبارز مي كنند و علت نفذ 
سنتي سوسياليستها در جنبش كارگري هم همين است. اگر سوسياليستها 
ضد سرمايه داري نبودند قادر نمي شدند در جنبش كارگري داراي بشوند. 

ش فردي از اين جريان در يك نابهنگامي زماني داراي موقعيتي در جنب
كارگري شد و به اعتبار او نظريات اين جريان هم براي مدتي مطرح گشت. 
و اتفاقا هنگامي كه براي فعالين جنبش كارگري روشن شد كه اين جريان 
ضد سرمايه داري نيست بلكه عبارت لغو كار مزدي حجابي است براي 
پوشاندن راست ترين اعمال و سياستها در جنبش كارگري، موقعيتشان را 

دست دادند و االن يك جريان بسيار حاشيه اي و قابل صرف نظر كردن از 
در جنبش كارگري هستند البته بعضا قدرت تبليغاتي خود را حفظ كرده 

  اند.
بعنوان مثال، جريان لغو كار مزدي تحليلي از تاريخ جنبش سراسر فداكاري 

تن و خونبار سوسياليستي ايران ارائه داد كه مطابق آن علت تشكل نداش
كارگران ايران نه رژيمهاي ديكتاتوري و آدمكش حاكم بر ايران بلكه 
جنبش كمونيستي ايران بوده است! مطابق با اين تحليل جريان لغو كار 
مزدي كارگران را تشويق مي كرد كه اگر خواهان تشكل هستند بايد ابتدا 
بساط جنبش كمونيستي و احزاب و سازمانهايش از جنبش كارگري 

و بدينگونه به عبث كوشيد كارگران را عليه جنبش كمونيستي و برچيند! 
سازمانها و احزابش بسيج و تحريك كند. در اين ميان اين نكته الزم به 
گفتن است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي جنبش كارگري مقدم بر 
جنبش سوسياليستي بوده است. در صورتيكه در كشورهايي نظير ايران 

بقه كارگر و جنبش كارگري و يا سرمايه داري شكل گرفته قبل از اينكه ط
باشد عقايد و جنبش سوسياليستي وجود داشته است. از اين نظر در ايران 
طبقه كارگر قبل از اينكه يكي از دو طبقه اصلي گردد با عقايد 
سوسياليستي آشنا شده است و اولين تشكلهايش هم چند دهه قبل از 

شود در ارتباط تنگاتنگ با فعاليتهاي حزب  اينكه ايران سرمايه داري
كمونيست اوليه ايران ساخته شده است. لغو كار مزدي ها به فعالين اين 

  طبقه مي گويند كه اگر تشكل ندارند تقصير كمونيستهاست!      

http://dialogt.de/



    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٥٤  103 ي آرش شماره

از نظر من بسيار طبيعي است كه كليه تشكلهاي كارگري و از جمله 
رمايه داري و براي سوسياليسم اتحاديه ها و شوراهاي كارگري عليه س

مبارزه كنند. منتها مبارزه عليه سرمايه داري و براي سوسياليسم يك 
مبارزه پيچيده، چند وجهي و در ابعاد فلسفي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي 

اعم از تعاوني ها،  –و اجتماعي است كه هر يك از تشكلهاي كارگري 
چوب يك استراتژي روشن و در بايد در چهار -اتحاديه ها، احزاب و غيره 

يك تقسيم كار معين هر يك وظيفه اي را در عرصه هايي از اين مبارزه 
متنوع بعهده بگيرند و در هماهنگي با هم نظام سرمايه داري را سرنگون و 

  حكومت كارگري را مستقر كنند. 
رابطه فعاالن چپ و جنبش كارگري ايران در داخل و خارج كشور را  -س

  ضر چگونه ارزيابي مي كنيد؟ در حال حا
  

حمايت كارگران از مبارزات يكديگر يك اصل بنيادي و جدايي  مقدم:
ناپذير از جنبش كارگري است كه بر هم سرنوشتي بنيادي اين جنبش در 
بخشها و كشورهاي مختلف متكي است. در كشورهايي كه كاركران توانسته 

ي، كمك به يكديگر و اند تشكلهاي خود را ايجاد كنند، ابراز همبستگ
مراودات مربوطه از مجاري تشكلهاي كارگري جريان مي يابد. منتها در 
كشورهايي نظير ايران كه كارگران فاقد تشكلهاي خود هستند حمايت از 
مبارزات يكديگر اشكال ديگري بخود مي گيرد. تا آنجا كه به جنبش 

ن تحت تعقيب كارگري ايران بر ميگردد، با خروج اولين گروههاي فعالي
جنبش كارگري از ايران موضوع رساندن صداي اعتراض كارگران به هم 
طبقه ايهايشان در كشورهاي ديگر در دستور روز قرار گرفت. و طبعا مانند 
فعاليت در هر عرصه جديدي، در ابتدا با مباحث بسياري درباره اشكال 

باره ماهيت فعاليت و تشكلهاي الزمه آن همراه بود. عالوه بر اينها در
تشكلهاي كارگري كه براي جلب حمايتشان از جنبش كاررگري ايران بايد 
بدانها رجوع ميشد نيز بحثهاي كشافي صورت گرفت. آغاز فعاليت در  اين 
عرصه كه با آزمون و خطا به جلو رفت در نهايت به ايجاد تشكلهايي 
 انجاميد كه هدفشان شناساندن جنبش كارگري ايران و خواستها و

مبارزاتش به تشكلهاي كارگري در اروپا و آمريكاي شمالي بود تا زمينه 
هاي جلب حمايتشان از كارگران ايران به مرور فراهم آيد. همبستگي 
جهاني جنبش كارگري در حمايت از كارگران ايران كه طي چند ساله اخير 
 شاهد آن هستيم نتيجه بيش از دو دهه فعاليت خستگي ناپذير، مداوم و از

نظر بعضي غير جذاب و كسل كننده فعالين جنبش كارگري ايران در خارج 
كشور است كه اساسا متكي بوده بر پايداري طبقه كارگر ايران كه هيچگاه 

  تسليم نشد و از مبارزه براي مطالباتش هرگز دست نكشيد. 
و اما چگونگي رابطه مورد نظر كه در سئوال آمده است. رابطه فعالين 

ي ايران در داخل و خارج كشور هم طي اين سالها فراز و جنبش كارگر
نشيبهاي بسياري را از سر گذرانده است و طي چند سال گذشته كه 
جنبش كارگري پيشرفتهايي داشته است ميرود تا بر ريل صحيح و اصولي 
قرار گيرد. اين رابطه در ابتداي فعاليتهاي همبستگي در خارج به نوعي 

بدين شكل كه فعالين جنبش كارگري كه به ناچار به نمايندگي نيابتي بود 
خارج مهاجرت كرده بودند به نوعي به نمايندگي از طرف كارگران ايران 
خواستهاي كارگري را به اطالع تشكلهاي كارگري در ديگر كشورها 
ميرساندند. اين تشكلها را اخبار مبارزات كارگري كه هيچ منبع مستقلي 

نداشت مطلع مي كردند. چرا در آن زمان رژيم براي تائيد صحت آن وجود 
اسالمي چنان گورستان سكوتي بر ايران حاكم كرده بود كه حتي پخش 
خبر مبارزات كارگري هم با مجازاتهاي سنگين مواجه ميشد. با اين حال 
تشكلهاي كارگري در اروپا و آمريكاي شمالي كه موضوع عمده فعاليتهاي 

سا بر مبناي عرق طبقاتيشان به اخباري كه همبستگي بودند به مرور و اسا
بدستشان ميرسيد اعتماد كردند. اين اعتماد اوليه اهميتي فوق العاده در 
مناسبات فعالين كمپين هاي همبستگي و تشكلهاي كارگري ديگر كشورها 
داشت. چرا كه اين تشكلهاي كارگري با اتكا اطالعات دريافتي از فعالين 

اعتراضي به سازمان جهاني كار و دولت و يا اين كمپين ها نامه هاي 
سفارتخانه هاي ايران مي فرستاند و در پاسخ دولت و يا وزارت كار ايران 
ايران دستگيري و يا اعدام و سركوب اعتراض كارگري را از اساس منكر 
ميشدند و آنرا تكذيب ميكردند و منابع خبري اين تشكلهاي كارگري را زير 

ين كمپينهاي همبستگي اين اعتماد را هرگز فراموش سئوال ميبردند. فعال

نخواهند كرد و براي هميشه قدر دان آن خواهند بود. البته امروز اخبار 
مبارزات كارگري ايران از صدها كانال به اطالع جنبش جهاني كارگري مي 

  رسد. 
با پيشرفت جنبش كارگري كه يكي از جنبه هاي آن به جلوي صحنه 

نبش كارگري در ايران بود كه انواع تشكل ها را ايجاد آمدن صدها فعال ج
كردند، مقاله نوشتند و سخنراني كردند و دستگير شدند و كمپينهاي 
جهاني براي آزاديشان براه افتاد، تاثيراتي هم بر مناسبات كمپينهاي 
همبستگي در خارج و جنبش كارگري ايران بر جاي گذاشت. بدين شكل 

ي پايان يافت چون خود فعالين داخل امكان بيان كه نمايندگي نيابتي بكل
علني خواستها و نظراتشان را يافته بودند و فعاليت همبستگي در خارج 
كشور به سمت يك فعاليت صرف پشت جبهه اي رفت. و اين توانست به 
فعاليت كمپينها ابعاد گسترده اي بدهد چرا كه ديگر قرار نبود فعالين 

د و يا از نظر عقيدتي و سياسي به هم نزديك كمپينها با هم موافق باشن
باشند. همه بايد از جنبش كارگري ايران كه تشكل و سخنگوها و فعالين 
خودش را داشت حمايت مي كردند و اگر اختالفي بود منطقا مي بايست 
درباره چگونگي سازمان دادن اعتراض و جلب حمايت بوجود مي آمد كه 

ت متشكل است. بعالوه و در همين راستا بخشي جدايي ناپذير از هر فعالي
با ايجاد سنديكاي شركت واحد كه عضو اتحاديه جهاني ترانسپورت شد، 
حلقه كمپينهاي همبستگي كه كارگران شركت واحد را به تشكلهاي 
كارگري متصل مي كرد ناالزم شد و اكنون جايگاه ديگري يافته است. 

  ه هم در جريان است. همين روند در مورد سنديكاي كارگران هفت تپ
ش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه ارزيابي برابطه جن -س

  مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت آنها داريد؟ 
  

  

  

جنبش بالفعل و و از منظر اجتماعي قابل روئيت  3در ايران فعلي  مقدم:
ري ايران وجود دارد، جنبش كارگري، زنان و دانشجويي. جنبش فعلي كارگ

كه گرايش چپ در آن دست باال را دارد، خواهان اتحاد با جنبش 
دانشجويي و جنبش زنان است. در واقع جنبش كارگري همچنان بر مواضع 
كالسيك خود در قبال ديگر جنبشها تاكيد مي كند. مسئله اين است كه 
 هر كدام از اين جنبشها بايد داراي استراتژي ويژه خود براي دستيابي به

خواستهايشان باشند و در عين حال با يك همكاري عمومي تر براي اعمال 
خواستهايشان به رژيم اسالمي اقدام كنند. منتها تحقق اين امر منوط به 
عوامل متعددي است. اوال بايد گرايشهاي راديكال و سوسياليست در 
جنبشهاي دانشجويي و زنان قوي شود كه خواهان اتحاد و همكاري با 

كارگري باشند. بطور مثال با رشد گرايش سوسياليستي در جنبش جنبش 
دانشجويي و تضعيف جريانات ليبرال اسالمي، خواست اتحاد جنبش 
كارگري و زنان و دانشجويي در ادبيات و اطالعيه هاي اين بخش از جنبش 
دانشجويي راه يافت و بعضا از يكديگر حمايتهاي عملي نيز كردند كه واضح 

بتداي كار است. منتها همين امر در حركات و تشكلهاي فعلي است كه در ا
زنان ضعيف است چون نسبت به دو جنبش كارگري و دانشجويي، در 
جنبش زنان ليبرالها و سوسيال دمكراتها بيشترين نفوذ را دارند و اين نفوذ 
خود را در استراتژي و راهها و روشهاي فعاليت گروههاي فعال زنان براي 

  مطالباتشان مشاهده ميشود.  دستيابي به
مسئله مهم تر اين است كه اين جنبشها متحد عقيدتي جنبش كارگري 
نيستند بلكه جناحها و گرايشات سوسياليستي آنها متحد عقيدتي جنبش 
كارگري هستند. خود اين جنبشها به عنوان يك كليت هنگامي به سمت 

اجتماعي قدرت  اتحاد با جنبش كارگري مي آيند كه اين جنبش در صحنه
خود را نشان دهد هم در كسب خواستهايش، هم در ايجاد تشكلهايش و 
هم برگزاري آكسيونهايش. تالش و فعاليت نظري براي جلب اين جنبشها 
به اتحاد با جنبش كارگري كافي نيست. اين جنبشها بايد در عمل 

آن اجتماعي قدرت بالفعل جنبش كارگري را مشاهده كنند تا به اتحاد با 
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تشويق و ترغيب شوند. تنها در صورت وجود يك جنبش قوي كارگري در 
صحنه مبارزه است كه تازه تالش سوسياليستها در جنبش زنان و 
دانشجويي براي تشويق اين جنبشها به همكاري و اتحاد با جنبش كارگري 

  مي تواند ثمر بخش باشد. 
از  "ي ايراناستقالل جنبش و تشكلهاي كارگر"درك شما از مقوله  -س

دولت، احزاب و نهادهاي سرمايه داري چيست؟ و به نظر شما جنبش 
تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي تواند روي  ايرانكارگري 

  حمايت هاي بين المللي حساب كند؟
  

جنبش كارگري بنا به تعريف عليه دولتها و احزاب و نهادهاي  مقدم:
كنار احزاب چپ و سوسياليست بوده است. سرمايه داري است و تاريخا در 

از دولت، احزاب و  "استقالل جنبش و تشكلهاي كارگري ايران"بنابراين 
هايي "همسويي"نهادهاي سرمايه داري اساسا هنگامي مطرح است كه يك 

در مبارزه كارگران و اين جريانات بطور عيني وجود داشته باشد. بعنوان 
بورژوازي و خرده بورژوايي ايران در مثال در دوران شاه بخشهايي از 

اپوزيسيون بودند و كارگران در مبارزه خود عليه رژيم شاه طبعا آنها را هم 
به انحاي گوناگون و در عرصه هايي در كنار خود داشتند و اين موقعيت 

 –سياسي  –عيني كه خارج از اراده كارگران و زائيده شرايط اقتصادي 
ارگري را ناگزير ميساخت كه مرزهاي خود را اجتماعي ايران بود، جنبش ك

از هر نظر و از جمله در اهداف و روشها و خواستها با بورژوازي و خرده 
بورژوازي بدقت و محكم ترسيم كنند و از اين طريق استقالل خود را از آنها 
نشان دهند. كماينكه جنبش كارگري الزم بود مرز و استقالل خودش را در 

از جمله اهداف، خواستها و روشها با جنبش اصالحات  تمامي زمينه ها و
سياسي در دوران خاتمي و آنچه كه اكنون جنبش سبز خوانده ميشود بيان 
و ترسيم كند. خارج از اين جنبش هاي بورژوايي داخل كشوري يكي از 
اهداف مرزبندي با آنها براي خارج كردن توده هاي متوهم از زير پرچم 

ريانات بورژوايي است  رابطه جنبش كارگري با اهداف اين احزاب و ج
نهادهاي سرمايه داري خارج كشور و از جمله دولتها از جنسي نيست كه 
بتوان مرزبندي با آنها را با عبارات استقالل بيان كرد. جنبش كارگري 
نيازي به آنها ندارد و بايد ضديت آشكار خود را با آنها نشان دهد كه يك 

  (سوليداريتي سنتر) است.   "ستگي آمريكاييمركز همب"نمونه آن 
در مورد مرزهاي حساب كردن جنبش كارگري روي حمايت هاي بين 
المللي چند نكته را بايد توضيح دهم. همه جا منظورم از حمايت بين 
المللي، دو نوع حمايت بين المللي اتحاديه اي و سوسياليستي است. با 

وسياليستي، جنبش كارگري توجه به اوضاع جهاني جنبش كارگري و س
روي دو نوع حمايت مي تواند حساب كند. تا آنجا كه به اتحاديه هاي 
كارگري في الحال موجود بر مي گردد كه بخش عمده آن سوسيال 
دمكرات هستند، جنبش كارگري جز در چند مورد انتظار كمك و حمايتي 

براي ايجاد تشكل نمي تواند از آنها داشته باشد كه مهمترين آنها در مبارزه 
و حق اعتصاب و مقابله با سركوب اعتراضات و اعتصابات كارگري است. 
فعالين جناح چپ جنبش كارگري بخوبي واقف هستند كه همين تشكلهاي 
كارگري اگر كارگران ايران  بسمت خلع مالكيت از سرمايه داران و صاحبان 

ه چه بسا و به صنايع موافق بروند نه تنها با آن موافقت نمي كنند بلك
احتمال زياد عليه آن خواهند ايستاد. در مبارزه عليه لغو مالكيت خصوصي 
بر ابزار توليد طبقه كارگر ايران بايد روي حمايت بين المللي سوسياليستها 
و كمونيستها حساب باز كند. به عبارت ديگر جنبش كارگري ايران اكنون 

بين المللي اتحاديه اي  روي دو نوع حمايت مي تواند حساب كند. حمايت
 - همانطور كه باالتر توضيح دادم  - كه وسيع و پرقدرت است اما دامنه آن 

محدود است و با راديكال شدن مبارزه كارگران از حمايت آنها كاسته 
افزوده مي گردد. دومي  "زياده روي ها"خواهد شد و به انتقادات از 

ست كه در شرايط فعلي مجموعه ناهمگون و غير متشكلي از احزاب كموني
از قدرت فراواني برخوردار نيستند اما از تمامي مبارزات راديكال كارگران تا 

  سر حد خلع يد از مالكيت صاحبان سرمايه و صنايع دفاع خواهند كرد. 

*  

 

 
  

  

  

  مجيد تمجيديهاي  پاسخ

  

 چه در رانيا كارگراني »يطبقات يِآگاه« سطح شما نظر به -س
  ست؟يا مرحله

  
اجازه دهيد بنا به اهميت اين پرسش به آن پاسخ طوالني تري  يدي:تمج

بدهم. پاسخ روشن به اين پرسش كه آگاهي طبقاتي كارگران ايران در چه 
مرحله اي است كار دشواري است. عمدتا به اين دليل كه در ايران كار 
پژوهشي و تحقيقي مبتني بر مدارك مستند در اين زمينه وجود ندارد. در 

ه تحليل هر يك از ما عمدتا متكي بر آناليز كنشهاي مبارزاتي كارگران نتيج
است. در نتيجه تصوير و تصور هر يك از ما از آگاهي طبقاتي كارگران ايران 
در اين مرحله الزاما تصوير و تصوري دقيق و همه جانبه به وسعت 

 نيست. اجازه دهيد به منظور بستر سازي پاسخ مستقيم "كارگران ايران"
به اين پرسش ابتدا به چند نكته اشاره شود. عامل استبداد و محدوديت 
هايي كه اين عامل بر بروز شفاف تر آگاهي طبقاتي در ابعاد اجتماعي 
اعمال مي كند فاكتوري است كه كه در سنجش آگاهي كارگران بايد مد 
نظر داشت. سطح بروز آگاهي طبقاتي بويژه در كشورهاي استبدادي لزوما 

تاب آگاهي موجود واقعي در ميان كارگران نيست. در جوامع استبدادي باز
علي العموم سطح آگاهي واقعي كنشگران اجتماعي باالتر از سطح آگاهي 
است كه دركنشهاي آنان نمود پيدا ميكند. اين در مورد فعالين كارگري نيز 

آن صادق است. به اين دليل كه كارگران در بيان و يا اعمال آگاهي خويش 
را از فيلتر درجه پرداخت هزينه, كه در كشوري مثل ايران هزينه بسيار 

  بااليي است, رد مي كنند.
است. به درجه اي كه در  "نان در آوردن"عامل ديگر مكانيزم معيشتي و 

يك جامعه امنيت شغلي پايين تر بوده و حداقل نيازهاي زندگي درعدم 
بر بيان نظري و عملي  ثبات كامل تامين شود محافظه كاري بيشتري

آگاهي طبقاتي كارگران تحميل ميشود. به بيان ساده عامل استبداد و 
شرايط سخت معيشتي كارگران فاصله زيادي ميان سطح آگاهي واقعي 
كارگران و ابراز نظري و عملي آن ايجاد مي كند. در شرايط و مقاطعي كه 

سياسي و يا مقاطع تاثيرمنفي اين دو عامل كمتر است, مثال شرايط بازتر 
از خود نشان ميدهند. اينكه  "غير منتظره اي"انقالبي, كارگران آگاهي 

كارگران در شرايط انقالبي در بروز آگاهي طبقاتي ره صد ساله مي پيمايند 
فقط معطوف به روند سريع كسب آگاهي در روزهاي انقالب نيست بلكه 

  پيدا نكرده است. بخشا بروز آگاهي اي است كه قبال مجال ابراز وجود
طرح شده,  "در چه مرحله اي"از آنجا كه پرسش طرح شده با تاكيد بر 

الزم است بر يك مقوله كليدي يعني آگاهي تاريخي طبقاتي كارگران تاكيد 
شود. در مطالعات مقايسه اي ممكن است آگاهي تاريخي يك جامعه معين 

ن جامعه در مرحله از يك جامعه معين ديگر باالتر باشد اما كارگران هما
معيني الزاما آگاهي طبقاتي باالتري نداشته باشند. آگاهي تاريخي و يا 
تجارب مبارزاتي بالقوه منبع كسب آگاهي است اما بطور خودكار به آگاهي 
امروزي كارگران تبديل نميشود. با اين توضيحات مقدماتي اجازه دهيد 
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كارگران ايران در بطور مستقيم به پرسش طرح شده يعني درجه آگاهي 
  چه مرحله اي است بپردازم.

اگرچه آگاهي تاريخي كارگران ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي 
مشابه (از نظر اقتصادي, قدمت جنبش كارگري, شرايط اجتماعي, سياسي 
و يا سطح فرهنگي) باالتر است, اگرچه آگاهي واقعي كارگران ايران بسيار 

ب اجتماعي آن است, اما اگر نمودهاي اجتماعي را بيشتر از نمود و بازتا
شاخص تعيين اين آگاهي قرار دهيم تصوير رضايت بخشي از سطح آگاهي 
طبقاتي كارگران نمي يابيم.  طبقه كارگر ايران در طي تاريخ حيات خويش 
آگاهي طبقاتي بااليي را به نمايش گذاشته است. اگر در سالهاي اوليه 

ن كارگر مهاجر هندي در پااليشگاه آبادان نقش حيات طبقه كارگر ايرا
آموزگار كارگر ايراني را ايفا ميكرد كارگران ايران به يمن آگاه گريهاي 
فعالين كارگري مثل علي اميد و يوسف افتخاري و فعاليت مستمر حزب 
كمونيست ايران بسرعت اين عقب ماندگي را رفع كردند. با وجود استبداد و 

كارگر ايران خود را به عنوان صف مستقل در مقابل بگير و ببند طبقه 
كارفرمايان و دولتهاي حامي آنان متشكل نمود. اگرچه استبداد حاكم 
جنبش كارگري را سركوب نمود اما بدليل عمر نسبتا كوتاه اين استبداد (از 
مقطع سركوب كامل آن تا پايان عمر استبداد رضا شاهي) اين آگاهي فقط 

خي تبديل نشد. با باز شدن فضاي باز سياسي در دهه به يك تجربه تاري
بيست بخش اعظم فعالين دوره قبل در قيد حيات بوده و سنت تشكل يابي 
مستقل هنوز در اذهان بسياري از كارگران زنده بود. كارگران ايران با 
استفاده از فضاي باز سياسي دهه بيست توانستند صف مستقلي در تقابل با 

لت حامي آنان ايجاد كنند. بخش اعظم دستاوردهاي كارفرمايان و دو
كارگري از جمله طرح مطالبات هشت ساعت كار در هفته, افزايش 
دستمزد, ايجاد تشكلهاي كارگري, درخواست تدوين قانون كار, ملي شدن 

و  32نفت و غيرو حاصل مبارزات اين دوره كارگران ايران است.  كودتاي 
زه تداوم اين سنت را نداده و اين سركوب جنبش كارگري ايران اجا

و بروز  57دستاوردها را عمدتا به حافظه تاريخي تبديل نمود. انقالب 
آشكار آگاهي طبقاتي در تشكيل شوراهاي كارگري برجسته ترين نمود 
بروز آگاهي كارگران ايران است. در اين انقالب كارگر ايراني نه فقط خود را 

لت بورژوايي متشكل نمود بلكه براي اولين در تقابل با سرمايه داران و دو
بار بطور عريان و صريح نفس رابطه كار و سرمايه را به چالش كشيد. تعرض 
به حريم مقدس سرمايه و ايجاد شوراهاي كارگري به منظور كنترل توليد و 
اعمال قدرت مستقل آن چيزي است كه در تعداد معدودي از كشورهاي 

  گري جهاني به وقوع پيوسته است.جهان در طول حيات جنبش كار
اما وجود سطح آگاهي تاريخي باال بطور خودكار به معني وجود آگاهي  

طبقاتي باال در هر مرحله نيست. اين آگاهي بالقوه اي است كه ميتواند در 
شرايط معيني, از جمله فضاي باز سياسي و يا مراحل انقالبي بالفعل شود. 

ي تاريخي بالفعل نيست داليل خود را دارد. اينكه در مرحله فعلي اين آگاه
از جمله ميتوان به عوامل زير اشاره كرد. وجود استبداد و سركوب وحشيانه 
مستمر و حذف فيزيكي رهبران كارآمد كارگري يكي از اين عوامل است. 
آگاهي طبقاتي عمدتا در ميان قشر پيشرو عمق پيدا ميكند. وقتي پس از 

مالحظه اي از پيشروان كارگري زنداني, هر سركوب خشن بخش قابل 
اعدام و يا مرعوب و خانه نشين ميشوند توده كارگري از آگاهي عميقتر 
محروم ميشود. اگرچه امروز بسياري از كارگران ايران سواد تحصيلي 
باالتري نسبت به نسل گذشته داشته و به يمن پيشرفت و تنوع كانالهاي 

اطالعاتي بيشتري دارند اما اين آگاهي ارتباطي از جمله اينترنت, آگاهي 
اطالعاتي الزاما آگاهي طبقاتي نيست. عامل ديگر كه رابطه مستقيمي با 
عامل استبداد دارد اين است كه سنت انتقال تجارب و آگاهي طبقاتي در 
كشور ما عمدتا سنت روايت شفاهي و سينه به سينه بوده است. اين سنت 

ت مكتوب محدود بوده و در دسترس عموم انتقال آگاهي در مقايسه با سن
كارگران قرار نمي گيرد. با اين حال اصلي ترين عاملي كه مانع بالفعل 

 57شدن آگاهي تاريخي طبقاتي كارگران ايران در سالهاي پس از انقالب 
شده, عالوه بر عامل استبداد و سركوب, تغييراتي مهمي است كه در اين 

ن و ساختار سازمان كار در ايران اتفاق سالها در زيست اقتصادي كارگرا
افتاده است. جمهوري اسالمي اگر در هر عرصه اي عقب مانده باشد در 
ايجاد سازمان كار جديد كامال از آخرين دستاوردهاي مديريت بورژوايي 
استفاده كرده است. سازماندهي كار بر اساس تبديل بزرگترين مراكز كار به 

نكاري (مثال بخش اعظم كارگران شركت مجموعه اي از شركتهاي پيما
نفت, ايران خودرو و تحت استخدام اين شركتها نبوده بلكه تحت استخدام 
شركتهاي پيمانكاري هستند), لغو عملي قراردادهاي دسته جمعي كار و 
غيرو فقط نمونه هايي از تغييرات ساختاري كار در اين سالها است. 

سيار باال اصلي ترين مانع تبديل آگاهي تغييراتي كه با ايجاد ناامني شغلي ب
  به عمل آگاهانه طبقاتي در اين سالها بوده است.

اميدوارم با اين توضيحات بستر مناسبي براي اظهار اين نظر ايجاد شده 
باشد كه آگاهي طبقاتي كارگران در اين مرحله آگاهي بااليي نيست. نه 

و حوزه مطالبات فقط به عنوان يك جنبش اجتماعي بلكه حتي در سطح 
كارگري. وقتي كل چپ و نيروهاي سوسياليست كه قاعدتا بايد بخش 
پيشرو كارگري را آموزش دهند خود فاقد آموزش ابتدايي كارگري هستند, 
وقتي تقريبا كل اين چپ از مباحث و  دستاوردهاي نظري چپ بين المللي 

پر واضح  در رابطه با مسائل كارگري مطلع نيست و آن را دنبال نميكند
است كه پيشروان كارگري نيز فاقد اين آگاهي باشند. توده كارگر هم كه 
توسط پيشروان كارگري آموزش نبيند نمي تواند بطور خودكار صاحب 
آگاهي طبقاتي شود. بر خالف درك اكونوميستي شرايط عيني و سازمان 

طور توليد سرمايه داري زمينه كسب آگاهي طبقاتي را ايجاد مي كند اما ب
خودكار و بدون آموزش مستمر به آن منجر نميشود. وقتي اين عمل به 
وسعت يك جنبش انجام نمي گيرد طبيعي است كه آگاهي طبقاتي 
كارگران ايران پايين باشد و توده كارگري عمدتا تحت تاثير گرايشات 
بورژوايي از جمله ملي گرايي, توسل به نيروهاي ماوراء طبقاتي و مذهبي, 

  تن به جناح هاي چپ تر قدرت حاكمه و غيرو باشند.دخيل بس
 وي عملي نهادها شيپ ران،يا كارگر طبقه جنبش از مرحله نيا در -س

  ست؟يچ طبقه نياي ابي تشكلي برا شما ملموس
   

  

  

اولين نكته اين است كه بايد تشكل يابي را به يك سنت جا  تمجيدي:
يافتد با وجود جانفشاني ها و افتاده و ماندگار تبديل كرد. اگر اين اتفاق ن

پرداخت هزينه هاي باال جنبش كارگري از تشكلهاي توده اي خويش 
همچنان محروم خواهد ماند. وقتي از تشكل توده اي كارگري حرف مي 
زنيم داريم از تشكل يابي توده كارگري حرف مي زنيم و نه فقط از تشكل 

شكل در محل زيست و يابي پيشروان كارگري. اين به اين معني است كه ت
كار توده كارگري تشكيل ميشود و نه بيرون از آن. بعالوه توده كارگري را 
نميشود با ليست بلند بااليي كه پيشروان كارگري طلب ميكنند بسيج توده 
اي نمود. نمي شود ليست طوالني از مطالبات انباشت شده و بر حق را 

توده كارگر با اين شيوه  سرلوحه تشكيل تشكل توده اي كارگري قرار داد.
سازمان نمي يابد. تشكل كارگري بدوا ظرف حضور مداوم توده كارگري 
براي پيشبرد مبارزات توده كارگري است. مبارزات كارگري نيز فراز و 
نشيب هاي خود را دارد و ليست مطالبات الزاما در هر مرحله يكي نيست. 

ي در ميان كارگران نكته ديگر اين است كه جا انداختن نفس كار جمع
هدف وااليي است كه دست كمي از ديگر مطالبات مهم ندارد. جا انداختن 
كار جمعي نيز به كار صبورانه و پيگير نياز دارد. توده كارگري يك كارخانه 
معين بايد روحيه كار جمعي را در كوچكترين و كم اهميت ترين عرصه ها 

ر محل كار روحيه فردگرا تمرين كند. نمي شود در حل مشكالت روزمره د
داشت و در همان حال انتظار داشت كه در مبارزات اصلي تر روحيه جمعي 
پا بگيرد. اگر در مقاطعي نيز اين روحيه پا بگيرد موقت بوده و با خوابيدن 
جو اعتراضي اين روحيه نيز از ميان مي رود. نكته بعدي اين است كه 

ري بايد رهبران في الحال دست اندركاران اصلي ايجاد تشكلهاي كارگ
كارگري باشند كه همين امروز دارند كارگران را در محل كارو زيست بر سر 
مسائل روز رهبري ميكنند. متاسفانه بسياري از اين كارگران در مرحله 
انتخابات و ايجاد تشكل به حاشيه رانده مي شوند و طيفي از كساني كه 

بهتري با بااليي ها دارند جلو بهتر از ديگران حرف ميزنند و يا روابط 
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حركت مي افتند. الگوي نماينده قسمت مي تواند به اين شكل از كار كمك 
كند. نكته مهم ديگر اينكه رهبران عملي كارگري به جاي اينكه نيروي 
خود را در تشكلهاي جانبي و بيرون از محل كار بگذارند انرژي خود را 

لي با تشكلهايي كه بيرون از عمدتا به محل كار معطوف كنند. من مشك
محل كار تشكيل ميشوند ندارم. ظاهرا اينها تشكل هايي هستند كه مي 
خواهند به تشكل يابي توده اي كارگري كمك كنند. اما مشكل اين است 
كه رهبر كارگري كه كار اصلي اش فعاليت در اين كميته ها باشد عمال 

. اتفاقي كه در اين چند سال وقت و نيرويي براي كار با بدنه كارگري ندارد
افتاده اين است كه اين سنت عمال همان دو سنديكاي شركت واحد و 
هفت تپه را هم بيشتر شبيه همين كميته ها كرده و رابطه فعالين اين 
تشكلها با بدنه كارگري را به حداقل رسانده است. نكته آخر پاسخ به سوال 

رح ديگر مطالبات كارگري قديمي و كالسيك تقدم طرح ايجاد تشكل يا ط
  است كه درپاسخ به پرسشي ديگر به آن ميپردازم. 

 ران،ياي كارگري كاهايسند و ها هياتحاد يِصنفي  مبارزه در اصوالٌ -س
  كند؟ يمي باز نقش مقدار چه »يطبقاتي آگاه« مسئله

  
ي كارگري كاهايسند و ها هياتحاد يِصنفي  مبارزه" در اينكه تمجيدي:

قوائدي از اين  زكند ني يمي باز ينقش چه »يطبقاتي آگاه« مسئله "رانيا
مستثني نيست با اين افزوده كه  كه در پاسخ به پرسش اول مطرح كردم

اتحاديه و سنديكا تنها شكل بروز سازمانيابي توده اي كارگران نيست. 
واقعيت اين است كه در كشور ايران آگاهي طبقاتي در حوزه تشكل يابي 

ه به يك سنت پايدار تبديل نشده است. اين مشكل فقط توده اي هيچگا
شامل جنبش كارگري نيست. روحيه كار جمعي و متشكل كال در جامعه 
ايران بسيار ضعيف است. بر خالف بسياري از كشورها, بويژه كشورهاي 
اروپايي, ما اين سنت كه هر مشكلي را بطورجمعي حل كنيم را ياد نگرفته 

غريزي تبديل نكرده ايم. در اين موارد ما بيشتر  و به يك عادت فرهنگي و
بر غيرت فردي, فداكاري و از خود گذشتگي و قهرماني هاي رهبران متكي 
بوده ايم. اينكه شخصيت هاي تاريخي ما نيز نه سازماندهندگان عمل 
جمعي بلكه پهلوانان و قهرماناني نظير رستم و آرش و ... بوده اند نيز 

ت. بخشي از آگاهي طبقاتي اين است كه كارگر با عمل استثناء و اتفاق نيس
جمعي, بدون توهم و توسل به نيروهاي غير خودي و با اتكاء به نيروي 
خويش مشكالت خود را حل كند. متاسفانه آگاهي تاريخي موجود در 
زمينه تشكل يابي كارگري هيچ گاه مجال تبديل به يك سنت پايدار و 

ينكه خود بخش پيشرو كارگري در عرصه تشكل مداوم را پيدا نكرده است. ا
يابي بسهولت تحت تاثير گرايشات سكتاريستي و حاشيه اي چپ قرار مي 
گيرد, اينكه خود پيشروان كارگري ياد نگرفته اند كه اختالفات مواضعي 
خود را بيرون حوزه تشكل يابي توده اي پارك كنند و هر اختالف نظري را 

د خود گوياي نبود اين سنت است. تا وقتي كه الزما به اين حوزه نكشانن
كارگران چپ و پيشرو مكانيزم و الزامات يك كار جمعي را ياد نگيرند 
عرصه سازمانيابي توده اي, چه در شكل سنديكا, اتحاديه, شورا و غيرو, به 
عرصه نخبگان كارگري تبديل شده و حتي اگر در شروع كار توده كارگري 

ت از آن دور مي شوند و اين عرصه به ميدان در آن فعال باشند بسرع
دعواهاي پيشروان كارگري كه متاثر از دعواهاي گروه ها است تبديل 

  خواهد شد.
 شيگرا ازي سخن توان يم ران،ياي كارگر جنبش از مرحله نيا در ايآ -س
  آورد؟ انيم به محتلفي ها

ايشهاي به نظر من در هر مرحله از جنبش كارگري ميتوان از گر تمجيدي:
مختلف جنبش كارگري حرف زد اما مشكل اين است كه آن چيزي كه در 
اين سالها به عنوان بحث گرايشات كارگري از طرف بخشهايي از چپ 
مطرح شده ربطي به گرايشات كارگري ندارد و بيشتر بازتاب خط و مواضع 
گروه ها و دعواهاي سكتاريستي به معني اخص كلمه است. درك اينها از 

شات كارگري بسيار مينياتوري بوده و جاي دادن فعالين كارگري در گراي
گرايشات مختلف از جانب اينها نيز عمدتا دلبخواهي و خودمحورانه است. 
در اين سنت فعالين كارگري با هر انشعاب و دعواي حزبي كه ميان اينها 
انجام ميگيرد از يك گرايش اخراج شده و در گرايش ديگر طبقه بندي 

د. اين سنت آزمايشگاهي كه همواره خود را گرايش راديكال و حزب ميشون
و گروه بغل دستي را راست و رفرميست ميداند بيشتر از آنكه راجع به 

گرايشات كارگري حرف بزند دارد عمق بي ربطي خود به جنبشهاي 
اجتماعي را بيان ميكند. گرايشات درون جنبش كارگري گرايشاتي 

ونها انسان را در برميگيرند.  اين نيروي عظيم را اجتماعي هستند كه ميلي
نميشود با شابلون غير اجتماعي اندازه گرفت. بازشناسي هويت كارگران 
متعلق به گرايشات مختلف با شاخصهاي اجتماعي انجام ميگيرد و نه با 
چند موضع و خط  حزبي و گروهي كه تازه خود اين مواضع نيز آنقدر 

يدار از خود اين گروهها نيز بدست نميدهد. سيال است كه يك هويت پا
تعداد گرايشات كارگري از انگشتان يك دست فراتر نمي رود. عالوه بر 
سنت ديرينه آنارشيستي, دو گرايش كالسيك كارگري گرايش 
سوسياليستي و گرايش رفرميستي هستند. اما در كشوري مثل ايران و 

شغلي, تفكيك اين دو نقش فاكتورهايي نظير استبداد و امنيت پايين 
گرايش با تمركز غلوآميز بر روشهاي مبارزاتي و مطالباتي دشوار است. در 
بسياري از موارد روشهاي مبارزاتي و محدوديتهايي كه در چگونگي طرح 
مطالبات به گرايش راديكال تحميل ميشود  بسيار به روشهاي هويتي 

مليتانت غير گرايش رفرميست نزديك است. اين آن چيزي است كه چپ 
كارگري از درك آن عاجز بوده و بخش اعظم رهبران كارگري را با بذل و 
بخشش از كيسه خليفه به گرايش رفرميستي منتسب ميكند. از نظر اين 
چپ كارگر شلوغ كن به هر قيمتي, حتي از سر استيصال, با هر مضمون 

ه هزينه مبارزاتي راديكال محسوب ميشود اما رهبر كارگري دورانديش كه ب
مبارزاتي مي انديشد و يا محاسبات درازمدت تري را مد نظر دارد 
رفرميست و محافظه كار. به نظر من با اينكه بايد بدقت به راهكارهايي كه 
از طرف فعالين كارگري مختلف طرح ميشود پرداخت اما ثقل مباحث 
كارگري در اين مرحله تفكيك گرايشات كارگري نيست. ثقل مباحث 

بايد بر عروج يك پارچه, متحد و همبسته و متشكل كارگري به  كارگري
عنوان جنبش عليه كارفرمايان و دولت, بويژه عليه نتايج مخربي كه 
تغييرات ساختاري سازمان كاربه بار آورده متمركز باشد. جريانات بورژوايي 
اين استعداد را دارند كه دشمنان خود يعني كارگران را تحت عنوان ملت و 

فع عمومي بسيج نمايند اما اين چپ با تمركزغلوآميز و مضر بر بحث منا
گرايشات عمال كارگران را شقه شقه كرده و به مبارزات متحد آنان لطمه 

  ميزند.
 با را رانيا دري مذهبي دار هيسرما يِاسيس قدرت ساختار ارتباط -س

  د؟يكن يمي ابيارز چگونه كارگر، طبقهي مبارزاتي ها روش
   

  

  

در پاسخ به اين پرسش بايد دو دوره از حيات جمهوري اسالمي  دي:تمجي
را از هم تفكيك كرد. در دوره اول يعني سالهاي اوليه بقدرت رسيدن 
جمهوري اسالمي تا چند سال اوليه جنگ ايران و عراق ساختار مذهبي 
قدرت سياسي تاثيرات مخربي بر جنبش كارگري از جمله روشهاي 

الهايي كه توده كارگر به قدرت و نهادهاي مذهبي مبارزاتي آن داشت. س
متوهم بود و عمال بخشي از اين نهادها ازجمله روحانيت, انجمنهاي 
اسالمي, شوراهاي اسالمي, بسيج و غيرو درمراكز كار اطراق كرده بودند. 
وجود اين نهادها و آرايش متعاقب آن فعالين كارگري را در بسيج توده اي 

مراكز دو و يا چند گانه قدرت و مرجعيت در مراكز  محدود ميكرد. وجود
كار به اتحاد و همبستگي كارگري و مرجعيت رهبران كارگري لطمه ميزد. 
در مواردي نيز كه ستاد كارگران پيشرو در محل كار حرف آخر را ميزد 
دخالت نهادهاي مذهبي خارج از محل كار, از جمله روحانيت و امام جمعه 

ج نيرو از بيرون از محل كار, سازماندهي مستقل كارگري ها و غيرو, با بسي
را تضعيف ميكرد. اين مسئله بويژه در سالهاي اوليه جنگ و تشكيل 
نهادهاي بسيج جنگي و نظامي در مراكز كار شدت يافت. اين مرحله كه 
عالوه بر سركوب بر توهم توده اي متكي بود به آرايش مستقل كارگري, 

و حل مشكالت كارگران از طريق آنان ضربات  مرجعيت رهبران كارگري
جدي زد. مرحله دوم مرحله اي است كه توهم توده كارگر از اواسط جنگ 
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بشدت كاهش يافت. در اين مرحله كه تا اوايل دهه هفتاد هم ادامه يافت 
ارجاع كارگران به نهادهاي مذهبي, روحانيت و دخيل بستن و شكايت به 

ت كارگري, عمدتا در ربطه با دستمزدهاي امام جمعه ها براي حل مشكال
معوقه, نه از سر توهم بلكه عمدتا از سر استيصال بود. به بيان ساده 
جمهوري اسالمي بر متن پايان توهم توده اي پايه هاي مادي توسل به 
مذهب, چشم اميد داشتن به نيروهاي مذهبي , يعني درماندگي و 

به مراكز مذهبي روي ديگر  استيصال, را تقويت كرد. اين نوع ارجاع
روشهاي از سر استيصال نظيرگسترش خودكشي در ميان خانواده هاي 
كارگري بود. اما اشكال مبارزاتي كارگران بويژه از اواسط دهه هفتاد تاكنون 
نشان ميدهد كه اين روند نيز بسرعت تضعيف شده و از مرجعيت نهادهاي 

دهايي مثل انجمن اسالمي و مذهبي بشدت كم شده است. در مراكز كار نها
شوراهاي اسالمي سالهاست كه خود موضوع مبارزات كارگري شده اند. 
نكته مهم در اين رابطه اين است كه عدم مرجعيت نهادهاي مذهبي امري 
موقتي است و اگر نيروهاي چپ و نهادها و تشكلهاي كارگري نتوانند بطور 

ن ناراضي و اصالح طلب نهادينه خالء مرجعيت را پر كنند خيل روحانيو
شده براي نجات كيان روحانيت و مذهب ميتوانند اين خالء را پر كرده و 
دوباره توده ناراضي كارگر و شكل سازماندهي كارگري را تحت تاثير قرار 
دهند. متاسفانه مراكز كار پديده اي جدا از جامعه نيست و فراموشكاري 

  جامعه ميتواند شامل مراكز كار نيز گردد.
 مبارزه ران،يا بر حاكمي اسيس قدرت امروز طيشرا در شما نظر به -س
ي ها جنبش و كارگراني ابي تشكل به تواند يم دستمزد شيافزاي برا

  تشكل؟ حقي برا مبارزه اي كند؟ كمك گريدي اجتماع
  

به نظر من طرح دو قطبي پرسش و پاسخ دو قطبي به آن  تمجيدي:
امر تشكل يابي نميكند. كساني كه به كمكي به آموزش فعالين كارگري در 

تقدم طرح مطالبات كارگري, از جمله افزايش دستمزد, قائل هستند از 
اهميت كليدي آموزش پايه اي كارگران براي ايجاد تشكل كه عرصه كامال 
مستقل بوده و به فعاليت مستمر و صبورانه نيازمند است قافلند. از طرف 

راي تشكل يابي بدون پيوند زدن آن ديگر صرف طرح و آموزش كارگران ب
با مشكالت و خواستهاي بالفعل بسيج توده اي را محدود ميكند. بايد اين 
سنت كه مشكل جمعي به كار جمعي نيازمند است را در ميان كارگران به 
يك فرهنگ تبديل كرد. متاسفانه اين فرهنگ نه فقط در ميان توده 

يز ضعيف است. فداكاري فردي كارگري بلكه در ميان پيشروان كارگري ن
ضرورت هر مبارزه جمعي است اما اتكاء غلو آميز بر آن در يك مبارزه 
جمعي به سنت تشكل پذيري لطمه ميزند. كارگران بايد ياد بگيرند كه 
مشكالت خود را دسته جمعي حل كنند. پيشرو كارگري كه با فداكاري 

مسئوليت فردي بيش از  فردي قدمهاي زيادي از توده كارگري جلو افتاده و
حد قبول ميكند عمال به اتخاذ مسئوليت جمعي از طرف كارگران لطمه 
ميزند. بخشي از كار صبورانه اين است كه پيشرو كارگري همكاران خود را 
به پذيرفتن مسئوليت ترغيب كند. مسئوليت كار جمعي, تقسيم كار 

ي كار جمعي جمعي, مسئوليت پاسخ جمعي و اطالعات رساني جمعي الفبا
و پايه ايجاد سنت ماندگار تشكل يابي است. پيشرو كارگري بايد خود 
الگوي اتخاد اين سنت باشد. فرهنگي كه در ميان ما بشدت پايين است. ما 
حتي تيم فوتبال كارگري, كه ظاهرا يك فعاليت كامال جمعي است, را هم 

آن را به با همت و فداكاري يك مربي و يا يك سرپرست تشكيل و امور 
پيش ميبريم و با از دست دادن آن مربي و يا سرپرست دلسوز تيم فوتبال 
نيز از هم مي پاشد. با اين سنت نميشود سنت تشكل يابي توده اي را 
تقويت كرد. در متن آموزش پايه اي و در هر مرحله از آن بايد تشكل يابي 

ن خواستها را به خواستهايي كه قدرت بسيج توده اي دارند گره زد. اي
ممكن است در يك مرحله اعتراض به عقب افتادن لباس كار باشد (نمونه 
سنديكاي شركت واحد) و يا اعتراض به زير كشت بردن زمين هاي كشت 
نيشكر (نمونه سنديكاي هفت تپه). خالصه آنكه بدون آموزش پايه اي 
متشكل شدن حول خواستهاي كارگري موقت بوده و به سنت پايدار تبديل 
نميشود. بدون گره زدن روند تشكل يابي به خواستهاي بالفعل كارگري نيز 

  اين سنت توده اي نخواهد شد.
 اعظم بخش كوچكي اقتصادي واحدها كاركنان كهي كشور در -س
 ، هستند خارج كار قانون شمول از غالباً و دهندي م ليتشك را كاري روين

 چه از ، مستقلي كارگري ها تشكل جاديا و دستمزد شيافزاي برا مبارزه
  برود؟ شيپ ديبايي ها راه
  

در چنين كشورهايي از جمله ايران ثقل مبارزه براي افزايش  تمجيدي:
دستمزد و ديگر خواستهاي كارگري و ايجاد تشكل هاي كارگري در وهله 
اول بايد معطوف به مراكز كار بزرگ و صنعتي باشد. اين بخش از كارگران 

قانون كار و ايجاد شرايط بهتر كاري براي كارگران هستند كه قدرت تغيير 
واحدهاي اقتصادي كوچك و خارج از شمول قانون كار را نيز دارند. تاكيد 
بر وهله اول به معني عدم مبارزه و متشكل نمودن كارگران واحدهاي 
اقتصادي كوچك نيست. اما كارگران كارگاههاي كوچك بدليل  امنيت 

ر گذاري كالن در موقعيت ضعيف تري قرار دارند. بسيار پايين شغلي و تاثي
مشكل اصلي اين است كه جمهوري اسالمي با تغييراتي كه در ساختار 
سازمان كار مراكز بزرگ و صنعتي ايجاد كرده عمال اين مراكز را نيز به 
مجموعه اي از كارگاهها (شركتهاي پيمانكار و كارگران موقت, پيماني و 

تبديل كرده كه مبارزه براي افزايش دستمزد و غير استخدامي و غيرو) 
  تشكل يابي كارگري را با موانع بيشتري روبرو ساخته است. 

ي كارگر مستقلي ها تشكل وجود بدون دستمزد حداقل نييتع ايآ -س
  باشد؟ داشتهيي معنا تواندي م
  

به عنوان يك پاسخ كوتاه و صريح نه! تعيين دستمزد حتي با  تمجيدي:
ن تعاريف بورژوايي معامله اي است ميان كارگر و سرمايه دار بر ابتدايي تري

سر كااليي كه كارگر قرار است به سرمايه دار بفروشد, يعني نيروي كار. 
بدون تشكلهاي مستقل كارگري سرمايه دار, البته در لباسهاي مختلف از 
جمله دولت, نماينده كارفرما و تشكلهاي خود ساخته اي مثل شوراهاي 

ي و خانه كارگر, عمال يك طرفه قيمت كاالي كارگر را تعيين ميكند. اسالم
اين حتي دو جانبه گرايي نيز نيست بلكه يك جانبه گرايي است چرا كه 
دولت حتي نقش ظاهري ميانجي را نيز در غياب نمايندگان كارگري بازي 
نميكند. با اين وجود تحميل تعيين حداقل دستمزد حتا در غياب 

قل كارگري نيز يك دستاورد جنبش كارگري بوده است. اگر تشكلهاي مست
دست سرمايه داران كامال باز باشد آنها اساسا با هر گونه تعيين جمعي 
دستمزد مخالفند و فلسفه ليبرالي آنها بر قرارداد فردي متكي است. خارج 
بودن بخش اعظم كارگران ايران از شمول قانون كار و پرداخت دستمزدي 

ن تر از حداقل دستمزد به بسياري از كارگران ايران نشان ميدهد بسيار پايي
كه اگر كل قيچي دست سرمايه داران بود حتي همين قانون تعيين ساالنه 
حداقل دستمزد نيز وجود نداشت. اما تمركز اصلي بحث بايد روي اين 
موضوع باشد كه در غياب تشكلهاي مستقل كارگري دستمزد كارگران نه 

نده كاال, يعني كارگران, بلكه يك طرفه از جانب سرمايه داران با نظر فروش
تعيين ميشود. اين تنها حوزه فروش كاال در جامعه است كه فروشنده كاال 
فاقد ابتدايي ترين حقوق فروشندگي است. بدون ايجاد تشكلهاي مستقل 
كارگري كارگر از اين حق ابتدايي خويش محروم است. در جامعه اي كه 

وليه برسميت شناخته نميشود قوانين جنگ روزمره اعالم نشده اين حق ا
  عليه كارگر است كه عمل ميكند.

 باره دري كارگر فعاالن ازي ا عده انيم كهي بحث به راجع نظرتان -س
ي) مزد كار اي ( يدار هيسرما هيعل مبارزه وي كارگري ها هياتحاد رابطه
  ست؟يچ ، است مطرح

  
رد كه منظور از مبارزه عليه كار مزدي ابتدا بايد روشن ك تمجيدي:

پاسيفيست با تعريف آزمايشگاهي -چيست. سالها است كه جريان راديكال
از مبارزه عليه كارمزدي كل مبارزات اجتماعي كارگران عليه سرمايه را از 
شمول مبارزه عليه كارمزدي خارج كرده است. كار مزدي رابطه پايه اي 

مزدي يعني اينكه كارگر مجبور است نيروي ميان كار و سرمايه است. كار 
كارش را پيش فروش كند تا سرمايه با مصرف آن سود توليد كند. هر 
مبارزه اي براي تضعيف اين رابطه مبارزه عليه كار مزدي و عليه سرمايه 
است. جنبش كارگري كه براي افزايش دستمزد مبارزه ميكند, جنبش 

زه ميكند, جنبش كارگري كه  كارگري كه براي كاهش ساعات كار مبار
صفوف خود را عليه صف سرمايه داران متحد و متشكل ميكند دارد عليه 
كار مزدي مبارزه ميكند. مبارزه عليه كار مزدي يك مبارزه شبيه شورش 
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بردگان و دهقانان نيست كه در يك روز آفتابي با شعار لغو كار مزدي ظهور 
يه سرمايه داران مبارزه عليه كند. مبارزه روزمره و دائم كارگران عل

كارمزدي و تضعيف پايه هاي نظامي است كه بر آن متكي است. كسي كه 
يك مبارزه اجتماعي و ميليوني را در قوطي چند سانتي مواضع ضد كار 
مزدي خويش جاي ميدهد قبل از هر چيز بايد يك آموزش ابتدايي راجع 

غيرو ببيند. تا آنجا كه  به مقوالتي نظير جامعه, اجتماعي, طبقه, جنبش و
به تشكلهاي كارگري از جمله اتحاديه هاي كارگري برميگردد به نظر من 
بايد يك تفكيك مهم قائل شد. اينكه تشكل مطلوب مبارزه كارگري 
چيست و كدام تشكل ظرفيت توده اي كارگران را به بهترين شكل به 

شكلهاي نيروي مستقل كارگري تبديل ميكند يك بحث است و اينكه ت
كارگري مختلف از جمله اتحاديه هاي كارگري مي توانند ابزار مبارزه 
كارگران عليه سرمايه و كار مزدي باشند يا نه بحث ديگري است. التقاط 
اين دو موضوع سالها است كه بخشي از چپ ايران را يا به فرقه هاي منزه 

نماز ضد طلب تبديل كرده كه مستقل از زمان و مكان هر روز چند ركعت 
اتحاديه هاي كارگري ميخوانند و يا به اخالق و رفتار دوگانه دچار ساخته 
كه باوجود مواضع ضد اتحاديه اي در عمل با راست ترين اتحاديه هاي 
كارگري مراوده دارند. اتحاديه هاي كارگري علي العموم ظرفيت 

از سازماندهي مبارزه كارگري عليه لغو كار مزدي را نداشته و بسياري 
اتحاديه هاي كارگري به جزيي نهادينه از سيستم سرمايه داري تبديل شده 
اند. اما اين حرف هيچ تناقضي با اين نظر كه اتحاديه هاي كارگري معيني 
ميتوانند ابزار في الحال كارگر در مبارزه عليه سرمايه باشند ندارد. كسي كه 

بورژوازي  80سط دهه اين را نمي فهمد از درك چرايي اين مسئله كه از اوا
در كشورهاي مهد سرمايه داري در تالش است كه همين اتحاديه ها را از 
بين ببرد نيز عاجز است. كسي كه اين را نمي فهمد اين را نيز نمي فهمد 
كه اساس سازمان كار در رشته هاي جديد توليد از جمله در عرصه 

چ قرارداد جمعي كار آنفورماتيك و رايانه اين است كه كارفرما زير بار هي
نرود. در شمال قاره آمريكا نظير بسياري از ديگر كشورهاي جهان كارگر 
عضو اتحاديه يا استخدام نمي شود و يا بطور صريح نامطلوب بودن او اعالم 
ميشود. در بسياري از كشورها از جمله ايران ابتدايي ترين تشكل يابي 

ينكه اتحاديه ظرفيت كارگري از جمله در شكل اتحاديه جرم است. ا
محدودي دارد توجيهي براي قرار گرفتن در كنار راست ترين گرايشات 
بورژوايي نيست. خارج كردن هر مبارزه اتحاديه اي و سنديكايي نيز از 
چهارچوب مبارزه ضد كار مزدي, مستقل از زمان و مكان, بيشتر از آنكه 

ل صاحبان چنين چيزي راجع به مبارزات كارگري بگويد آينه تمام احوا
نظرياتي است كه حتي بخش مهمي از تاريخ جنبش كارگري, از جمله 
مبارزات اتحاديه اي و سنديكايي كه توسط كمونيستها, از جمله توسط 
ماركس و انگلس و بين الملل سوم رهبري شده را از حوزه مبارزات ضد كار 

بيشمار مزدي خارج ميكنند. بويژه لحن پرخاشگر اين سنت عليه فعالين 
راديكال و كمونيست در اتحاديه ها در اقصي نقاط جهان واقعا قابل درك 

  نيست.
       
 در را  رانياي كارگر جنبش و كشور خارج و داخل چپِ فعاالن رابطه -س
  د؟يكني مي ابيارز چگونه حاضر، حال

  
به يمن تالش طيف وسيعي از فعالين كارگري در خارج از  تمجيدي:

ستمر و مداوم طي سالهاي متمادي, بدون افتادن به كشور كه با تالش م
سنت جنجال و هياهو, روابط متنوعي را با فعالين و تشكلهاي كارگري 
كشورهاي مختلف ايجاد كرده اند امكان بازتاب وسيع بين المللي صداي 
اعتراض كارگري و جلب حمايت بين المللي با جنبش كارگري ايران ايجاد 

ست كه جنبش كارگري ايران ميتواند از آن به نحو شده است. اين ابزاري ا
بهتري استفاده كند. اگر فعالين داخل و خارج از كشور تصوير روشني از 
وظايف خود داشته باشند اين همكاري و رابطه ميتواند به نحو بهتري پيش 
رود. بخشي از اين تصوير اين است كه تمركز اصلي فعالين داخل كشور 

ت جنبش كارگري ايران بوده و از داخل شدن به بايد معطوف به تقوي
مباحث حاشيه اي كه در خارج از كشور در جريان است پرهيز كنند. 
بسياري از اين مباحث كه حتا فقط دنبال كردن صرف آنها وقت زيادي از 
فعالين داخل ميگيرد دردي از درد فعال كارگري داخل باز نميكند. 

ث فعالين كارگري داخل بيشتر از آنكه متاسفانه در موارد زيادي تم مباح
بازتاب مسائل و مشكالت واقعي كارگران ايران باشد تاثير گرفته از مباحثي 
است كه در خارج از كشور در جريان است. بخش ديگر اين تصوير است كه 
فعال كارگري داخل و خارج بايد مراوده فكري و نظري روتين داشته باشند. 

ه فعالين داخل, بويژه نسل جوانتر, از تجارب اين مراوده كمك ميكند ك
گرانبهاي فعالين كارگري كه در خارج از كشور هستند مطلع شوند و از 
طرف ديگر فعالين خارج از كشور از مسائل و مشكالت كارگري در ايران, 
نيازهاي واقعي اين جنبش و مشكالت پيشاروي فعالين داخلي درك و 

  اشند.تصوير زميني و ملموسي داشته ب
 چگونه را گريدي اجتماعي ها جنبش باي كارگر جنبش رابطه - س 

  د؟يدار آنها روابط تيتقوي براي شنهاداتيپ چه و د؟يكني مي ابيارز
  

  

  

جنبش كارگري بدون يك ارتباط ارگانيك و بهم بافته با ديگر  تمجيدي:
جنبش هاي اجتماعي از جمله جنبش ضد استبداد و حقوق دموكراتيك 

نبش دانشجويي و بويژه جنبش زنان نميتواند خواستهاي خود را مردم, ج
به پيش برد. در يك جامعه استبدادي بدون وجود يك جنبش فراگير عليه 
استبداد جنبش كارگري تحت انقياد و فشار بيشتري قرار دارد. جنبش 
كارگري كه تعرض به آزادي بيان, سركوب دانشجو, تبعيض عليه زنان و 

نساني كليه اقشار جامعه را امر خود نداند جنبشي انساني و دفاع از حقوق ا
موفقي  نخواهد بود و در مبارزه خويش اكثريت جامعه را در كنار خود 
نخواهد داشت. عادي شدن حقانيت خواستهاي كارگري بخشا در گرو 
حقانيت بخشيدن به خواستهاي به حق ديگر جنبشهاي اجتماعي است. 

ي جنبشي محدود به حصارهاي فابريك نيست. عالوه بر اين جنبش كارگر
كارگر به عنوان شهروند جامعه به آزادي بيان و مطبوعات و آزادي احزاب 
سياسي نياز دارد. سركوب دانشجو يعني تحكيم سركوب در جامعه. تبعيض 
عليه زنان بخشا تبعيض عليه نيمي از جنبش كارگري نيز هست. متاسفانه 

در سالهاي اخير انجام گرفته رابطه جنبش و با تمام تالشهاي مثبتي كه 
فعالين كارگري با فعالين جنبشهاي ديگر هنوز در مرحله مطلوبي نيست. 
براي تقويت اين رابطه بدوا بايد خواست اين جنبشها را به خواست كارگران 
بيشتري تبديل كرد. بايد تعداد بيشتري از فعالين كارگري در عين حال 

اشند. همانطور كه در جامعه ديوار چيني كارگر را از فعال جنبش زنان نيز ب
ديگر اقشار جامعه جدا نميكند ديوار چيني نيز بين اين جنبشها وجود 
ندارد. فعال كارگري فقط كسي نيست كه راجع به مسائل كارگري حساس 
و فعال است. فعال كارگري كسي است كه از جمله به تبعيض عليه زنان 

ن را حق اوليه هر شهروند ميداند. با تقويت اين معترض است و آزادي بيا
روحيه و فعاليت بر اساس آن رابطه جنشهاي اجتماعي نيز تقويت ميشود. 
اميدوارم كه فعالين جنبشهاي ديگر اجتماعي نيز خواستهاي كارگران را امر 

  خود دانسته و در تقويت اين رابطه دوجانبه كوشا باشند.
 »رانياي كارگري ها تشكل و جنبش اللِاستق«ي  مقوله از شما درك -س
 جنبش شما نظر به و ست؟يچي دار هيسرماي نهادها و احزاب دولت، از

ي رو تواند يمي ساختار و ابعاد چه در و چگونه و كجا تا رانياي كارگر
  كند؟ حسابي الملل نيبي ها تيحما

  
جنبش مستقل كارگري قبل از هر چيز جنبشي برعليه سرمايه  تمجيدي:

هادهاي وابسته به آن است. پرواضح است كه تشكلهاي كارگري بايد از و ن
تمام نهادهاي سرمايه داري مستقل باشند. دولت نيز به عنوان حامي 
طبقات حاكم حق دخالت در امور كارگري را نداشته و فعالين و تشكلهاي 
كارگري بايد كامال مستقل از نهادهاي دولتي ايجاد شده و فعاليت نمايند. 

ر رابطه با احزاب سياسي پرواضح است كه اعضاي يك حزب اجتماعي و د
پر نفوذ در جنش كارگري عمال بخشي از جنبش و اعضاي تشكلهاي 
كارگري هستند. اما اين به معني وابستگي اين جنبش و تشكلهاي آن به 
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اين احزاب نيست. تشكلهاي كارگري بايد كامال بطور مستقل و با اتكاء به 
دروني خود از جمله مجمع عمومي در رابطه با اهداف و  مكانيزمهاي

سياستهاي خود تصميم بگيرند. اعضاي احزاب سياسي نيز مكانيزمي به جز 
مكانيزم دروني اين نهادها براي تاثير گذاري بر سياستهاي تشكلهاي 
كارگري ندارند. در رابطه با حمايت هاي بين المللي فعالين كارگري بايد 

از طرف فعالين و تشكلهاي كارگري در حمايت از جنبش  هر دستي را كه
كارگري ايران دراز ميشود را با صميميت فشرده و رابطه مستقيم خود با 
آنان را تقويت نمايد. اما هيچ درجه از حمايت بين المللي نميتواند 
جايگزين نيروي موثر خود كارگران در هر كشوري باشد. در عين حال 

بايد با تيز بيني و بصيرت بين فعالين مستقل واقعي فعالين كارگري داخل 
در خارج كشور و افراد و نهادهايي كه امر ديگري به جز همياري و كمك 
به جنبش كارگري دارند تفاوت قائل شوند. فعالين كارگري بايد به صراحت 
و روشني سفره خود را از نهادهاي وابسته به دولتهاي سرمايه داري كه 

نگاه ابزاري به جنبش كارگري دارند جدا نمايند. فعال و اهداف سياسي و 
تشكل كارگري نبايد شيفته هر حمايتي شده و با هر نهاد و فردي رابطه 
برقرار كند. دولتهاي سرمايه داري سنتهاي پيچيده اي در ايجاد ارتباط با 
جنبشهاي مختلف از جمله جنبش كارگري كشورهاي مختلف به منظور 

آن دارند. روي اين حمايتها نه تنها نبايد حساب كرد بلكه بهره برداري از 
بروشني و قاطعيت بايد مقابل آن ايستاد. اگر جنبش كارگري قرار است 
تشكلهاي مستقل خود را ايجاد نمايد اين استقالل فقط در رابطه با دولت 

  شود. ديگر نيز مي خودي معني نداده بلكه از جمله شامل دولتهاي 
  

*  
  
  

  

  

  هاي محمود قهرماني پاسخ
  

ي كارگران ايران در چه »آگاهيِ طبقاتي«به نظر شما سطح  آرش:
  ايست؟ مرحله

   
امروز عصرمبارزه كارگري است كه كارگربا خواست هاي  محمود قهرماني:

معين به ميدان مي آيد،از پيش تعيين شده كه چه 
ميخواهندبكنند،اعتصاب است يا راه پيمايي وبستن جاده،يا شكايت 
نويسي،كوتاه مدت است يا دراز مدت،به كجا راه پيمايي ميكنند،در كجا 
تمام ميكنند،در مقابل كدام ارگان دولتي تجمع مي كنند،خواست ها يشان 
را چگونه تنظيم ميكنند وبا سركوب پليس چگونه برخورد مي كنند،ويا 

  اگرميخواهند مذاكره كنند نمايندگانشان كيست؟ و ده ها مسله ديگر.

ونه بسيار برجسته از اين نوع فعاليت را محمود صالحي  طي مطلبي نم
  "در باره چگونگي برگزاري مراسم روز جهاني كارگردر شهر سقز"تحت نام

گزارش كرده  كه در سايت هاي مختلف و از جمله  1388در خرداد ماه 
سايت كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري درج شده 

  است.
ظور از اگاهي، درك و اعتقاد به نيروي تحول بخش طبقه اگرمن

كارگر،تشخيص منافع طبقاتي و تضاد ان با منافع سرمايه داران و طبقه 
حاكمه و تمام رژيم سياسي واجتماعي حاكم است. مبارزه طبقه 

به بعد آگاهانه تر نظام سرمايه داري را هدف 57كارگرحداقل ازانقالب  
يتوان به راحتي از مطالبات تنظيم شده كارگران در قرارداده است، اين را م

مراسم هاي اول مه كه خود ادعانامه اي عليه كل نظام سرمايه 
است،مشاهده كرد. ميتوان صد ها اطالعيه كارگران و تشكلهاي مختلف 

كل نظام  ''كارگري را در چند ساله اخيرنشان داد كه همگي مستقيما
  سرمايه داري راهدف گرفته است.

ين انتخابات اخير رياست جمهوري را كه منجر به اعتراضات وسيع توده هم
اي عليه كودتاي انتخاباتي حزب پادگاني سپاه پاسداران و جريانات متعلق 
به دستگاه رهبري جمهوري اسالمي گرديد را مشاهده كنيد، كارگران 
د پروژه پارس جنوبي و كميته انقالبي كارگران، طي اطالعيه اي اعالم كردن

ما نمايندگان سرمايه داران را انتخاب نمي كنيم، اطالعيه هاي  ''كه
  تشكلهاي كارگري در اين باره، همگي در اين جهت قرار داشتند.

آيا همين بيداري بخش پيشرو طبقه كارگر را اثبات نميكند؟ ويا اعتقاد به 
حتي مبارزه عليه كارفرمايان و دولت، مبارزه براي تغييراتي در قانون كار و

دست آوردهايي قانوني وحقوقي (جنبش كارگري در مبارزه عليه قانون كار 
چند بار رژيم جمهوري اسالمي را وادار به عقب نشيني كرد)،اعتقاد به لزوم 
و مبارزه براي تشكيل سازمانهاي توده اي كارگري، مبارزه طوالني براي 

راردادهاي دريافت حقوقهاي معوقه، براي افزايش دستمزدها، براي لغوق
سفيد امضا وموقت ويا اخراج ها كه هنوز هم ادامه دارد، مبارزه براي 
برگزاري آكسيونهاي اول مه ماه وآزادي كارگران دستگير شده و تداوم 
مبارزه در عرصه هاي مختلف ديگرهمگي از رشد اگاهي وبيداري طبقاتي 

وري را طبقه كارگرحكايت ميكند. بيداري قابل تحسيني كه حكومت ديكتات
به لرزه انداخته است. بيداري كه به پشتوانه هزاران اعتصاب وتحصن وراه 
پيمايي و به قيمت شكنجه وزنداني شدن و جان باختن صدها كارگر در 
ميدانهاي مختلف مبارزه طبقاتي بدست آمده است. اين روند بي وقفه ادامه 

  دارد.
ها ووبالگ هاي گسترش فرهنگ و رواج ادبيات كارگري، نشريات، سايت 

كارگري، نشرهزاران مقاله وكتاب وعكس وفيلم و...كه همه روزه شاهديم ، 
انعكاس وسيع وتوجه عمومي به اين نوشته ها، دخالت وسيع كارگران 
پيشرو در جدلهاي سياسي چه آنجا كه به جنبش هاي اجتماعي ديگر 
 وبخصوص به خود جنبش كارگري و چه آنجا كه به جنبش سياسي عمومي

مربوط است،همه بيانگر درجه بااليي از بيداري و آگاهي طبقاتي كارگران 
  است.

امروز به جرآت ميتوان گفت كه صدها نويسنده از ميان كارگران مبارز 
برخاسته واين خود پديده شورانگيزي است كه  شاهدش هستيم و همين 
پديده افق روشن و اميد بحشي را پيشاروي جنبش كارگري قرار داده 

  ست. ا
مبارزه سرسختانه كارگران در چند ساله اخير بخصوص از يك جنبه ديگر 
رشد طبقه كارگر اگاه را به نمايش گذاشت و آن هم پس از چند دهه 
سركوب و خفقان سياسي و تحت فشار قرار دادن رهبران و فعالين 
تر  كارگري،اعدام ،زندان و تبعيد و بخصوص پس از مهاجرت بخش قديمي

ها و  خارج، رهبران و فعاليني به ميدان آمدند كه داري درايتها به  ان
شناخت عميق از منافع طبقه كارگر، آگاه به مسايل و مبارزات جنبش هاي 
اعتراضي ديگرمي باشند، رهبراني كه با مبارزات كارگران پيش آمده اند، با 
ن سرسختي و دالورانه از منافع طبقاتي خود دفاع كرده اند و امروز به يم

همين مبارزات و ايستادگي ها، چهره هايي از رهبران كارگري نه تنها در 
ايران، بلكه در سطح بين المللي هم شناخته شده اند، كساني همچون 

پورها و... . در اخر اين نكته ميماند كه جايگاه  ها وعلي ها، اسانلو صالحي
ران سوسياليسم و كارگران سوسياليست در اگاهي طبقاتي كارگران اي

  كجاست و چه نقشي داشته وخواهند داشت.
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    ايران ما و جنبش كارگريِ

٢٦١  103 ي آرش شماره

سوسياليسم در ايران قدمتي طوالني دارد و اين سوسياليسم از همان  -
ابتدا در آميخته با جنبش كارگري بوده است. پيدايش محافل و شبكه هاي 
سوسياليستي در ميان كارگران، تشكيل اولين حزب كمونيستي و نقش آن 

رگري ومتشكل كردن كارگران تاثيراتي در سازمان دادن اعتراضات كا
ماندگار از خود بجاي گذاشته است. اين جريانات با هر تفسير و نگرشي كه 
به سوسياليسم داشته اند، به رواج و گسترش عقاَيد و ايده هاي 
سوسياليستي ميان كارگران اقدام كرده اند.از اين نظروجود ايده هاي 

م ناشي از وجود مناسبات سرمايه برابري طلبانه، درتوضيح استثمارو ست
داري، در توضيح پيدايش و گسترش طبقات و نقش پرولتاريا درمبارزه 
براي دمكراسي چه در دوران انقالب مشروطيت و يا در دوران مبارزات ضد 
استعماري وملي شدن نفت، و چه در همه مبارزات دوران خاندان پهلوي ،از 

مان هاي چپ وانقالبي ودر همه جمله در جنبش دانشجويي و محافل وساز
مبارزات ازادي خواهانه مردم محروم از جمله مبارزات حاشيه نشين ها و 
بسياري از مبارزات دهقاني،و...در شكل گيري اين مبارزات نقش داشته 
است. از اين نظر وجود ايده هاي سوسيالستي در ميان كارگران ايران 

تشخيص منافع طبقاتي وپيدايش سنت مبارزه عليه سرمايه داري و 
،بخصوص در بخش پيشرو آن بسيار قوي بوده و اين امري مهم است كه در 

گي بود  هر تحليل سياسي بايد در نظر گرفته شود. با چنين درهم آميخته
و  57كه جنبش نسبتاً مقتدر كارگري ايران در دهه هاي پيش از انقالب 

ان تحميل كرد كه هنوز در دوران انقالب عقب نشيني هايي را به كارفرماي
هم سركوبهاي خونين رژيم و تعرض جناح هاي مختلف بورژوازي ايران 
نتوانسته همه آن دستاوردها را پس بگيرد وسطح مبارزه، دست مزد، و 
شرايط كار كارگران ايران را به سطح كارگران پاكستان و بنگالدش و...به 

خواهانه بخصوص در د عقب براند. نقش اساسي كارگران در مبارزات آزادي 
  وره هاي ملي شدن نفت

و پس از آن غير قابل چشم پوشي است، بورژوازي ايران همان 57و انقالب 
ازكارگران خورد، در آن 57طوركه همه ميدانيم ضربه نهايي را در انقالب 

دوران كارگران با متشكل  شدن در تشكلهاي توده اي خود و با اعتصابات و 
راي مطالبات سياسي واقتصادي خود همراه ديگر اعتراضات و مبارزه ب

جنبش هاي پيشرو اجتماعي، نقش برجسته اي در جنبش آزاديخواهانه 
كارگر نفت ما رهبر سر ''مردم ايران ايفا نمودند،هنوز كه هنوز است شعار 

  در گوشهاي همه نسل ان دوره زنگ ميزند. ''سخت ما
ت هاي بزرگ سرمايه داري ، سرمايه داري ايران و دول 57در مقطع انقالب 

حضور و نقش طبقه كارگررا خطري جدي ديدند، و دانستند كه هر چه 
بگذرد جنبش راديكاليزه تر ميگردد، بسيار سريع در كنفرانس گوادالوپ 
تصميم به پشتيباني ازبخشي از بورژوازي ايران به رهبري دستگاه مذهبي 

كانات سياسي ،اقتصادي،نظامي، گرفتند.  با تمام قوا و با انواع روش ها و ام
به دليل فقدان صف  1357اطالعاتي و بخصوص تبليغاتي. در انقالب 

مستقل و متشكل طبقه كارگر و ضعف جنبش سوسياليستي رهبري 
جنبش بدست دستگاه مذهبي افتاد. چرخش اساسي در مواضع چريك 
 هاي فدايي خلق كه ريشه در ماهيت طبقاتي تغيير و تحوالت دروني آن

 "مبارزه ضدامپرياليستي"داشت، استحاله بخش اكثريت اين جريان در 
رژيم،همراه  حزب برادربزرگشان كه انموقع هنوزدر شوروي در قدرت بود 
،همراه با حزب توده ورنجبران ،در تثبيت دولت ودستگاه مذهبي وسرمايه 
داري ايران نقش ايفا كردند،واين ضربه محكمي به قطب چپ جامعه وارد 

  رد.آو
بخش ديگري از جريانات چپ بعناوين مختلف واز جمله همين بحث 
مبارزه عليه امريكا وامپرياليسم و يا اين كه مرحله انقالب سوسياليستي فرا 
نرسيده، سوسياليسم زود است،و...به ديدار امام در ماه رفتند. وقايع بعدي 

كثريت وبخصوص دوره اغازجنگ بخشي از چپ آنموقع به رهبري فداييان ا
هاي به خدمت جمهوري اسالمي در آمده با شعار شركت در  اي و توده

جنگ و تحويل سالح هاي خودشان به رژيم ، و... سبب گرديد كه رابطه 
سوسياليست ها و چپ را كه با جنبش كارگري تضعيف گرديده بود به 
حداقل رساند. رژيم سركوبگر هم هر دو جنبش كارگري، جريانات چپ و 

  ت ها، را مورد تعقيب و سركوب شديد قرار داد كه با خبريد.سوسياليس
در اوج انقالب آنوقت كه كارگران شوراهاي انقالبي خودشان را تشكيل 
ميدادند و در موارد فراواني كنترل كارگري اجرا ميكردند، سوسياليست ها 

و چپ آمادگي آن را نداشتند كه انقالب را هدايت كنند و در تحول قدرت 
و حل بحران انقالبي به نفع كارگران عمل كنند، چرا كه بخش سياسي 

اعظم جريانات چپ رابطه اي محكم و پايه اي كارگري نداشتند و بعضاً 
شان دكوري  همچون توده اي ها واكثريت حضور كارگران در تشكيالت

سياسي بود كه بعنوان نيروي فشار در سازش با سرمايه داران و دستگاه 
  استفاده و معامله قرار دادند.حكومتي مورد سو 

هاي  سه دهه سركوب خونبار، زندان و شكنجه و فشار و تحمل محروميت
وسيع اقتصادي و... از عواقب اين دوره بود. اكنون كه بار ديگر جنبش 
كارگري سرب رآورده است همه اين تجارب را پشت سر دارد، و در كنار 

كه اين بار هوشيارانه و با  خود بخش هايي از سوسياليست هاي معاصر نيز،
احساس مسوليت، تالش ميكنند كه جنبش كارگري را از آلودگي و رسوخ 

  و نفوذ انواع سوسياليسم بورژوايي محافظت نمايند. 
نهادهاي عملي و  در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيش آرش:

  يابي اين طبقه چيست؟ ملموس شما براي تشكل
  

ا نسبت به جنبش كارگري سياست عدم مداخله سياست م قهرماني:
نيست، و در عين حال سياست ما ديكته كردن و نسخه پيچي هيچ 
سياست و اقدامي حتي به آن بخش از جنبش هم كه از نظر سياسي  به ما 
نزديك مي باشد، نيست. چرا كه ما خود را يكي از جريانات سوسياليست 

ت اين جنبش برايمان اهميت دخيل در جنبش كارگري ميدانيم، و سرنوش
اساسي دارد. مداخله ما در جنبش مداخله معكوس است، يعني از طريق 

جنبش كارگري در پايه گذاري همه  دخالت فعالين و سوسياليست هاي
چنين از طريق شركت در مجادالت سياسي درون  سياست هاي حزب و هم

اين يك  رسانيم،طبقه بر سر تمامي مسايل جاري و در پيش رو، به انجام مي
ما به سهم خود در جدال  تأ ثير گذاري سياسي و معنوي است و نه آمرانه.

ساله  هايي كه بر سر مباحث مربوط به تشكل يابي طبقه كارگر در چند
گذشته در گير بوده است، شركت داشته ايم. آنچه كه ما در كنگره هشتم 

هر نوع تشكلي  ايران به تصويب رسانده ايم اينست كه ما حزب كمونيست
را كه خود كارگران در محل كارشان عملي و مناسب تر ميدانند ترجيح 

خواهد شورا باشد يا سنديكا، آنچه  ميدهيم ، دعوايي بر سر نام نداريم، مي
اوالً جهت  كه ما با آن دعوا داريم، و ميخواهيم ناظر بر اين تشكل ها باشد،

به مجمع عمومي و رأي  گيري و سياست ضد سرمايه داري، ثانياً اتكا
خود كارگران، ثالثاً مستقل از دولت و همه دستگاه هاي  وابسته  مستقيم

  بر اين دو مورد توضيح كوتاهي الزم است! اش.

آن تشكلي منافع طبقه كارگر را نمايندگي ميكند كه نه تنها در مبارزه  -
رفرما امروزش بر سر منافع جاري وفوري اش مثل دستمزد،بيمه و...عليه كا

اش هم ، در غير اين صورت تشكل نه تنها بي فايده  بلكه براي منافع آتي
بلكه مضر هم خواهد بود. آن تشكلي كه خودش را رابط و دالل بين كارگر 
و كارفرما بداند و يا در عمل چنين باشد و نخواهد كه مناسبات سرمايه 

است كه  داري را واژگون كند و مالكيت خصوصي را ملغي نمايد، تشكلي
بيند و كارگر را براي اين امر  كارگر را نه يك انسان كه يك وسيله توليد مي

سازمان مي دهد، تشكلي است براي حفظ وضع موجود يعني سلطه 
استثمار، حفظ بردگي مزدي، حفظ همه مصايب سرمايه داري.! فحشا، 

ابري و اعتياد، كودك خياباني، و... كه با آرمان هاي سوسياليستي، رهايي، بر
  انترناسيو ناليسم كارگري بيگانه است.

در تشكلي كه كارگر براي تصويب هر سياست و اقدامي، مستقيماً دخالت  -
اي دخيل باشد، و در هر  و شركت داشته باشد، در انتخاب هر نماينده

موضوعي راي و نظرش به حساب آيد، دمكراسي كارگري در همه مسايل 
  و طبقه كارگر را برايديگر تعميق و گسترش مي يابد 

رهبري و اداره امورات پيچيده تر و بزرگتر در شب فرداي انقالب كارگري، 
آموزش مي دهد، و از طرف ديگر همين سبب مي گردد كه عوارض سرمايه 
داري همچون، گسترش بوروكراسي و فساد اداري در تشكل كارگري جلو 

اب شد، در عين گيري گردد، چرا كه هر كس كه براي هر مسوليتي انتخ
حال ميداند كه قابل عزل است و در مقابل هر كاري احساس مسوليت ها و 
حسابرسي باال ميرود و طبعاً دلسوزي و همدردي و روحيه حفظ اموال 

  تشكل ورشد و ارتقا سياسي و دخالتگري افزايش مي يابد.
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تشكل كارگري مستقل از دولت و ارگانها وموسسات وابسته به  -
است كه  از گشودن دست و دخالت دولت و وابستگانش در دولت،امري 

امور داخلي جنبش و تشكل كارگري جلو گيري مي كند، واز وابسته شدن 
و عزل ونصب ها و تاييد وهر نوع مماشات با سياست هاي دولت را  مانع 
مي شود،چرا كه كارفرما  با هزار ويك رشته به دولت وابسته است، و دولت 

مايه داران و كار فرما است، دولت ارگاني بي طرف و يا مدافع منافع سر
  رابط بين كارگر و كارفرما نيست، دولت ابزار طبقه سرمايه دار است.

توان سخني از گرايش  آيا در اين مرحله از جنبش كارگري ايران، مي آرش:
  هاي محتلف به ميان آورد؟

  

  
  

ان امري اتفاقي گرايش هاي مختلف در درون جنبش كارگري اير قهرماني:
ويا موقتي نيستند،اين گرايش ها هر يك بر اساس دور نما وافق معيني ودر 
نتيجه با سياست هاي معيني به مبارزه طبقه كارگر مي نگرند،و در نتيجه 

  هر يك به نوعي جهت گيري خود را مطرح

كنند، تا زماني كه مناسبات سرمايه داري در جامعه وجود دارد ،باز  مي
ايشات غير كارگري ، در درون كارگران هم هست،بعالوه اقشار توليد گر

مياني متفاوت خرده بورژوا  تكنوكرات ها، بوروكراسي دستگاه دولتي و 
بخشي از روشنفكران اين اقشار و طبقات منافع و حيات سياسي و 
اقتصاديشان به سرمايه وابسته است، هر چند كه اين اقشار مياني در موارد 

ان زمانكه تحت فشار ديكتاتوري قرار دارند، در كنار  بسياري بخصوص
طبقه كارگر در مبارزه براي دمكراسي قرار ميگيرند،اما اينان مبارز تا به اخر 
دمكراسي نيستند و در نيمه راه با سرمايه با گرفتن امتيازاتي كنار ميايند.ما 
نمو نه هاي بسياري در همين سي ساله اخير داشته ايم،توده اي 

اكثريتي ها از دوره انقالب به اين طرف هميشه همين موضع را داشته ها،
اند. اصالح طلبان ليبرال كه در دوره خاتمي تالش مي كردند با سازش با 
سازمان جهاني كار، تشكل هاي كارگري زير كنترل دولت را بسازند نه تنها 
ت اين جريانات بلكه بخشي محدود از فعالين كارگري متمايل به اين جه

گيري ها را با خود داشتند، اما استقامت ومبارزه كار گران و جريانات 
  راديكال وچپ مانع اين نقشه گرديد.

از طرف ديگر در درون طيف راديكال اين جنبش هم گريشات مختلفي 
بر سر مسايل مختلفي ،از نگرششان به سوسياليسنم  ''وجود دارد،كه عمدتا

، تا تحليل و نظرشان نسبت به گرفته تا شيوه هاي عمل و سكتاريسم
اصالح طلبان حكومتي و... اختالف نظردارند. حزب كمونيست ساليان 
درازي است كه در مبارزه عليه سكتاريسم و عوارض آن، سياستي عملي و 
رسمي در اين مورد اتخاذ كرده و اين وجهي از مبارزه ما را در درون طبقه 

چشم داشتي نه به فعالين  كارگر تشكيل ميدهد. ما گفته ايم كه هيچ
خواهيم جنبش  كارگري و نه به تشكل هاي كارگري نداريم، ما نمي

كارگري امروز ميدان كشاكش هاي احزاب و سازمان هاي سياسي گردد. ما  
براي جلو گيري از سو استفاده ها از جنبش كارگري ،براي جلو گيري از 

ز رقابت هاي بيهوده پخش و پال شدن نيروي كارگران، و براي جلو گيري ا
و بازاريانه. بعضي سازمان ها و احزاب و بازيچه قراردادن جنبش براي 
نمايش قدرت خود و... و براي زدودن همه آن عوارض سو و بي اعتمادي 
هاي بخشي ازكارگران،وبه خاطرمنافع حياتي واتي جنبش كارگري،با يك 

م در ايران را سياست ومبارزه  قاطع عليه سكتاريسم ،اينده سوسياليس
  روشن و پر توان مي بينيم.

ها و سنديكاهاي كارگري ايران،  ي صنفيِ اتحاديه اصوالٌ در مبارزه آرش:
  كند؟ چه مقدار نقش بازي مي» آگاهي طبقاتي«مسئله 

  

در مناقشات و جدلهاي درون سوسياليست ها و درون طبقه  قهرماني:
و نگرش نسبت به جايگاه  كارگر سابقه اي طوالني از تقابل نظرات متفاوت

واهميت مبارزه اقتصادي وسياسي در تشكل هاي كارگري وجود داشته 
  است.تقابل نظري بر سر اين كه ؛مبارزه اقتصادي از 

مبارزه سياسي جدا نشدني است،واين كه مبارزه سياسي زاييده و محصول 
نما مبارزه اقتصادي است، ويا،مبارزه سياسي از پس مبارزه اقتصادي نشو و

وتحرك ميابد،ويا،جنبش اتحاديه اي چوب زير بغل است وسهم بيشتري از 
توليد را نصيب طبقه كارگر مي كند. و... بحث هاي تازه اي نيستند. 
تاثيرات همين جدل ها و اختالفات نظري در ميان سوسياليست ها  در 
دوره هاي مختلف سبب گرديده كه گرايشات متفاوتي به نسبت پاسخي كه 

نها داده شده بوجود امده است،بعالوه اين كه بورژوازي با ايجاد سازمان به ا
جهاني كار و ارگان هاي وابسته اش، اصل سه جانبه گرايي را در جلو پاي 
تشكلهاي كارگري قانوني گذاشته  وسعي كرده اند دست دولت ها را در 

ري را مناسبات بين كارگر و كار فرما باز بگذارند تا بتوانند جنبش كارگ
تحت كنترل خود داشته واز اينطريق وحدت طبقه كارگر را سست و هم 
امنيت سرمايه و حفظ مناسبات سرمايه داري را از خطر جنبش كارگري 
كم كنند. همه اين قبيل سوال ها، مسايل و پاسخ ها نيز در جنبش 
كارگري و سوسياليستي ايران هم طرح و به همان نسبت هم گرايشاتي 

اند. گرايش راست جنبش كارگري چه در ايران وچه در عرصه شكل گرفته 
اتحاديه و سنديكا  ''بين المللي با برافراشتن پرچم مبارزه اتحاديه اي ،عمال

را از محتواي واقعي خود يعني تشكل توده اي كارگري تخليه و به سنگر 
سازش و امكان گرايي و دخالت دولت ها و تخطئه مبارزه راديكال و با 

اند. همين حاال  ه عريض وطويل اداري فاسد ومافيايي و...تبديل كردهدستگا
با وجود بحران بزرگ اقتصادي بين المللي شاهد كنترل و مهار جنبش 
كارگري اروپا و بخش هاي بزرگي از دنيا توسط اينان هستيم، بجاي اتخاذ 
سياست راديكال و مبارزه سياست پس دادن امتيازات پيشين كارگران 

ها، علي رغم باال رفتن تورم و  از جمله پايين اوردن دست مزد هستيم.
ور، افزايش ساعات كار و... اين سري عوامل سبب مقاومت آ گراني سرسام

بزرگي در ميان كارگران راديكال عليه فعايت اتحاديه اي گرديده ،تا جاييكه 
را  بعضي ان را تقبيح و بعضي ان را تحريم و...كنند وهر فعاليت سنديكايي

با مهر راست روي محكوم كنند. در جدل هاي چند ساله گذشته فعالين 
جنبش كارگري ايران بر سر تشكل هاي كارگري شاهد مواردي از اين 

  ايم، يك مورد آن را مياوريم تا قضيه روشن گردد؛ دست بوده
سقز را به خاطر داريم،كه در آن موقع عده اي از  83برگزاري اول مه سال 

گزار كننده دستگير شدند، بالفاصله عده اي از اين راست كه كارگران بر
تر است و سنديكا تنها الترناتيو است  خودش را پشت بحث سنديكا مناسب

پنهان كرده بود، آن حركت انقالبي كارگران سقز را سياسي معرفي كردو 
ادعاكردند كه خودشان مخالف مبارزه و كار سياسي هستند، در حالي كه 

شغول كاري سياسي بودند، اما سياست راست. انها مشغول انها خود م
مذاكره و سازش با اصالح طلبان حكومتي بودند تا با تشكيل سنديكا هاي 
كارگري بااجازه و دخالت دولت هم خود بتوانند به عضويت اتحاديه هاي 
ازاد بين المللي در ايند وهم مشكل دولت را در پيوستن به صندوق بين 

بانك جهاني حل كنند.اين اقدامات و موضع گيري ها با  المللي ُپول و
عكس العمل راديكال هاي سوسياليست جنبش و جريانات سوسياليست 
روبرو گرديد. اكنون پس از سالها جدال سخت چه در عرصه نظري و چه در 
عمل درجنبش كارگري اتفاقي كه افتاده است اين است كه سنديكاي 

ليرانه وبدون دخالت دولت شكل گرفته و با كارگران واحد با مبارزه اي د
موضع گيري هايش بر سر مسايل سياسي جاري و از جمله شركتش در 
هيات برگزار كننده حركت اول مه امسال وتاييد قطعنامه ان،جايگاه واقعي 
و قابل ستايش خود به نام يك تشكل توده اي كارگري را بدست اورده 

ت تپه كه پس از مدتها اعتصاب است. يا سنديكاي كارگران نيشكر هف
  ،درگيري،زندان شكل گرفته است.

داري مذهبي در ايران را با  ارتباط ساختار قدرت سياسيِ سرمايه  آرش:
  كنيد؟ هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي مي روش

  
قدرت سياسي حاكمه ايران تنها با يك زبان با تشكل ها ومبارزه  قهرماني:

  صحبت كارگران ايران 
مي كند؛كشتار، دستگيري، شكنجه وزندان و...با همان زباني كه همه 
ديكتاتور ها با كارگران صحبت كرده اند.فرقي نمي كند كه اصول گرا باشد 
يا از نوع اصالح طلبان بورژوا،كشار كارگران خاتون اباد در دوره خاتمي 

  اصالح طلب انجام شد.
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ابات گذشته صنايع ريسندگي مگر دست گيري هاي سقز،برخورد به اعتص
وبافبدگي ها را  همه جا سر كوب نكردند؟هر تحصن را مگر با دست گيري 
پاسخ ندادند؟اعتصاب كارگران واحد،نيشكر هفت تپه و صد ها تظاهرات و 
راه پيمايي كارگري رابا زندان و شكنجه پاسخ دادند.اعتراض كارگر به هر 

ان و شكنجه است. احمدي نژاد زباني باشد،به هر شكلي باشد،جوابش زند
كه در راس دولت قرار دارد واز عناصر شريك در ساختارحكومتي است 
موقعي كه خبرنگاران از او نظرش را در مورد تشكيل سنديكا جويا ميشوند، 
مي پرسد، اصالً  سنديكاچي هست؟ قدرت حاكمه تشكيل سنديكا و هر 

،مگر سازمان هاي ضد نوع تشكل واقعي كارگري را جرم و ممنوع ميداند
كارگري وجاسوسي نظير خانه كارگر دولتي وانجمن هاي اسالمي را كه 
ماهيت ضد كارگري انها را همه كارگران ميشناسند.اين سازمان هاي ضد 
كارگري كه جزيي از ابزارهاي سركوب دستگاه حاكمه اند،در تمامي دوران 

نجه كارگران سياه جمهوري اسالمي در هزاران دستگيري و زندان وشك
مبارز و در سركوب تمامي مبارزات كارگران شريك ودخيل بوده اند از در 
فراخوان وشركت در سركوب كارگران واحد. دستگاه حاكمه ودولتش انقدر 
كه به چماق وباطوم وزندان و...متكي است،حتي ذره اي هم به همان قانون 

رسانده كاري كه خودشان پس ازعبوراز هزار ويك صافي به تصويب 
  اند،متعهد نميباشند.

به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:
هاي  تواند به تشكل يابي كارگران و جنبش براي افزايش دستمزد مي

  اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل؟
  

نه  ''،اوالدر ايران انچه كه بعنوان حداقل دستمزد تعيين ميشود  قهرماني:
كارگر ونه حتي شوراها وانجمن هاي جاسوسي خودشان هم نميتوانند 
دخلي در ان داشته باشند، نه به آمار ونرخ تورم مربوط است ونه هيچ 
ضابطه ديگري،انچه كه عمل ميكندخزانه و بودجه دولت پس از محاسبه 

عني تمامي مخارج دستگاه هاي نظامي،اطالعاتي،پليس ودستگاه اداري و...ي
اين كه دربهترين حالت كه دولت بِيشترِين درآمد نفت را داشته است، تازه 
در همان سالها هم فقط درصدي به حداقل دستمزد سال قبل اضافه شده ، 
كه بسيار پايينتر از نرخ تورم بوده است. سياست سرمايه داري وقدرت 
حاكمه ايران براي هماهنگ كردن و پيش بردن سياست هاي اقتصاد 

يبرالي خود با شرايط بانك جهاني وصندوق بين المللي پول،پايين ل
نگهداشتن دست مزد ها وسخت تر كردن شرايط كاروانعكاس همين 
درقوانين ضد كارگريش ،نظير آنچه كه بر سر كارگران گارهاه هاي كوچك 
اوردند،اين ادامه سياستي است كه ميخواهد بار بحران عميق ومزمن 

ن بحران كنوني سرمايه را بردوش كارگران ومردم ساختاري خود وهمچني
محروم سرشكن كند.وهم سطح دست مزد ها وشرايط كار را به سطح 
كشور هاي شرق آسيا برساند. از اين مبارزه طبقه كارگر براي افزايش 
دستمزد ها از دو جهت حائز اهميت ميگردد؛بهبود در زندگي روز مره 

در كشوري كه دست مزد و حقوق ونقش بر اب كردن سياست بورژوازي. 
ماه ها كار انجام شده را باتعويق هاي يك ساله وآن هم با اعتراض و مبارزه 
ميگيرند،مبارزه براي افزايش دست مزد بخشي از مبارزه عليه كل دستگاه 
سرمايه است.اين كه ايا مبارزه براي افزايش دست مزد ان جايگاه مركزي 

تنها جنبش كارگري را متحد كند،بلكه  وثقل اصلي رادارد كه حول ان نه
كنم اين  جنبش هاي اجتماعي  ديگر را هم بدنبال بياورد؟ تصور نمي

خواست به تنهايي آنچنان نقش محوري و سازمانگري را داشته باشد، چرا 
كه در هر حال اين يك خواست اقتصادي است وزمينه مادي ان براي 

طرح ميشود نه جنبش دانشجويي وجنبش زنان به نحو ديگري 
.زنان كارگر شاغل در صنايع يا كارگاه ها ومعلمان و...همين ''مستقيما

مبارزه راهمراه كل طبقه به پيش ميبرند،در حĤ ليكه براي ميليون ها زن 
خانه دار و بيكار موضوع ،خواست كار،ودريافت حقوق جهت همان كاري كه 

  جام ميدهند. درخانه جهت اماده به كار، كردن همسروفرزندانشان ان
مبارزه براي متحد و  ''بخش ديگر سوال مبارزه براي حق تشكل است. اوال

متشكل شدن طبقه كارگريك مسئله است و مبارزه براي كسب حق تشكل 
يك چيز ديگر.مبارزه براي حق تشكل يعني اين كه مبارزه واعتراض كني 

بگيري، يا اي را پس  به جايي ،به مقامي،و يا به مرجعي كه حق ضايع شده
تاييد كنندو ا به رسميت بشناسند و قانوني گردد. در ايران اين مرجع كجا 

ميتواند باشد؟ برطبق كدام قانونش؟ در كشوري كه رييس جمهور 
ورييس جمهور تقلبي فعلي  ''شورا پورا ماليده ''پيشينش بني صدر ميگفت 

وسوي مي و رقيب اصالح طلب او م ''اصالً سنديكا چيه؟''اش هم ميگويد 
و در حاليكه بي حقوقي  ''دولت بايد بر سنديكا كنترل داشته باشد''گويد 

عمومي، استبداد افسار گسيخته بر جامعه حاكم است، كارگران  خواستار 
ازادي وتشكل واقعي وجدي هستند و چاره اي جز مبارزه براي سرنگوني 

ست.مبارزه اين رژيم ندارند. اين با يك مناقشه حقوقي بر سر حق يكي ني
براي تاسيس تشكل به امر عمومي تري،ازادي هاي سياسي واجتماعي 
پيوسته است، به ازادي اجتماعات به ازادي عقيده وبيان وبه آزادي... هر 
چند در اين مبارزه كارگران تنها نيستند اما پيشقراول و ستون اصلي آنند. 

ني و مبارزه براي سرنگوني يك رژيم سياسي حقي نيست كه طلبش ك
  راهش مبارزه قانوني نيست. 

در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي كوچك بخش اعظم  آرش:
نيروي كار را تشكيل مي دهند و غالباً از شمول قانون كار خارج هستند ، 
مبارزه براي افزايش دستمزد و ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل ، از چه 

  راه هايي بايد پيش برود؟
  

  

  

چند بخش بزرگي از كارگران ايران در واحد هاي كوچك  هر قهرماني:
توليدي كار ميكنند اما نقش و اهميت سياسي و اقتصادي صنايع بزرگ 
است كه تعيين كننده ميباشد، اين صنايع و بخصوص رشته هاي اساسي 

  همچون نفت،پتروشيمي،فوالدو...مي باشند كه در هر لحظه
اتي و درجه اول را بازي و بخصوص در بحران هاي انقالبي نقش حي

  ميكنند، مادر جريان انقالب هم اين را ديديم،اين صنايع بزرگ اند كه شاه
رگهاي اصلي اقتصادند و در كنار  مراكز بزرگ سياسي در شهر هاي بزرگ 
قرار دارند.اين ،هم در انقالب اثبات شد و هم در همين اعتراضات عمومي 

م. طبعاً اين ذره اي از پشتيباني از در جريان انتخابات اخير مجددًا ديدي
مبارزات كارگران كارگاه هاي كوچك و از افشاي اين ستم بزرگ نمي 
كاهد. اما ضرورت حداكثر توجه فعالين سوسياليست جنبش و كمونيست 
هاي ايران به جايگاه واقعي و اهميت استراتژيك صنايع بزرگ هرچه بيشتر 

راكنده كنيم وتنها تمركز نيرو و دامن برجسته ميشود. نبايد نيروهايمان را پ
زدن به مبارزات صنايع بزرگ است كه هم كل جنبش كارگري 
وسوسياليستي وهم جنبش ازادي خواهانه عمومي رامتحول ميكند 
وقدمهاي بزرگي به پيش ميبرد،از اين منظر است كه بايد به تشكل هاي 

ل هاي مستقل وتوده اي كارگري نگريست.بنابراين وظيفه همه تشك
كارگري موجود وهمه سوسيالست هاي جنبش كارگري است كه حركت 
اول مه امسال را سرمشق قرار دهند، همانگونه كه در اول مه امسال 
متحدانه ظاهر شدند. اين امر حياتي را هم بايد در مركز فعاليتشان قرار 
داده بعنوان عاجل ترين امرخود بابرنامه ريزي و اختصاص نيروو امكانات 

ست بكار گردند،تنها راه همانا مبارزه است كه ميتواند تشكل كارگري را د
به سرمايه تحميل وخواب رادر چشمان انان حرام كند،تنها با مبارزه دائمي 
است كه ميتوان وزنه را به نفع خودمان برگردانيم،هيچ نيرويي نه از اسمان 

ا اتحاد كارگري و ونه از خارج نميتواند اين وضع را به نفع مابرگرداند،تنه
مبارزه سرسختانه است كه تناسب قوا را تغيير ميدهد وتنها در اين حالت 
است كه حكومت ديكتاتوري سرمايه داران مجبور به تحمل تشكل كارگري 
ميگردد،حاال ميخواهد به رسمييت بشناسدش يا نشناسد،مابايد كار 

راي افزايش خودمان را بكنيم و منتظر هيچ دست غيبي نشويم. مبارزه ب
گذرد،  اعتصابات پراكنده در هر كارگاه  دستمزد ها هم از كانال صنايع مي

كوچكي زود شكسته و پراكنده ميشوند،با نامه نگاري  وجمع اوري امضا هم 
كاري از پيش نميرود،اما در صنايع و بخصوص صنايع بزرگ وضع چنين 

نشان ندهد،در هر نيست،رژيم نميتواند به انجا توجه نكند ويا عكس العمل 
حال تمركز نيروي كارگران مبارز وراديكال در صنايع بزرگ و ايجاد 
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امادگيهاي الزم ميتواند راه مبارزه براي افزايش دست مزد ها را هم هموار 
  كند.

آيا تعيين حداقل دستمزد بدون وجود تشكل هاي مستقل كارگري  آرش:
  مي تواند معنايي داشته باشد؟

  
ط حاضر كميسيوني دولتي حداقل دست مزد را تعيين در شراي قهرماني:

اين دستگاه حكومتي  چرا كه به هر رو كند و معناي عملي هم دارد، مي
برد و  است كه قيمت دست مزد كارگر را پايين و قيمت اجناس را باال مي

ولي اگر منظور اين است كه بدون  كند، همين هم در جامعه عمل مي
تشكل هاي واقعي بدون وجود نمايندگان  ان،حضور نماينده واقعي كارگر

بدون وجود تشكل هاي توده اي كارگران است كه چنين  كارگران و اساساً
كنند.جواب مثبت است.اگر تناسب قواي طبقاتي چنان تغيير كند  رفتار مي

كه تشكل هاي توده اي كارگري با قدرت تشكيل داد، ان وقت است كه 
اي اين تشكل ها گوش دهد، در آن دولت مجبور ميگردد كه به حرفه

تعيين كنيم؟  صورت چرا بايد وارد اين جدال شويم كه حداقل دست مزد
انموقع است كه همه فاكتور  جدال را بايد بر سر افزايش دستمزد كشاند.

از جمله نرخ تورم را دقيق كرده و  تعيين قيمت دست مزد و در هاي موثر
  كشيم. ايه داران بيرون ميافزايش دست مزد مان را از حلقوم سرم

نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده اي از فعاالن كارگري در باره  آرش:
رابطه اتحاديه هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايه داري ( يا كار مزدي) 

  مطرح است ، چيست؟
     

 جدالهاي نظري چند سال پيش بر سر تشكل هاي كارگري و قهرماني:
شان داد كه در ميان فعالين راديكال كارگري و همان موقع ن ن،موانع آ

ها ،اختالفات نظرو وجوه تمايز هايي وجود  همچنين ميان سوسياليست
پايگاه گرايشات راست  بعضي سنديكا ها را راست و از ان جمله ؛ دارد.

يا  هر كدام با استدالل هايش شورا را ترجيح ميدادند، ارزيابي ميكردند،
اد تشكل هاي كارگري را نه استبداد بلكه بعضي مهمترين مانع ايج

ن بود كه اين نموقع اميد آآ كردند، سكتاريسم و جريانات چپ تعريف مي
اختالفات در پروسه اي از مباحثات به سرانجامي برسد در درون كميته 

 هر بار ش ميكرد،ا هماهنگي جمي كه بيشتر محسن حكيمي نمايندگي
ش، سوسيالسم با ا كه مهمترين نظرات متفاوت تري از پيش طرح كردند

توجه به سابقه احزاب چپ پس  بحث هم اين است كه با يك تشكل بود، و
ادامه  ،شوروي ن، حزب ك.ادامه آ از ماركس بخصوص لنين و بلشويك ها و

تشكيالتي است كه مانع متشكل شدن  –سياسي  يك جريان فكري و
ن ضد اصلي آاي كافي است كه خط يك تشكل توده  طبقه كارگر است،

 حزب سياسي طبقه كارگر ضروري نيست. سرمايه داري بودن آن است،
  (نقل به معني).

  داريم: ما اختالف نظرات زيادي با اين جمع داشته و
راست نميگوييم مگرسنديكاي معيني كه  ''ما  به هر سنديكايي الزاما -1

  جهت گيريها وسياست هايش راست روانه باشد.
طبقاتي و كمونيستي معتقديم كه بايد بتواند پايه ما به ضرورت حزب  -2

  هاي توده اي وسيعي در ميان كارگران بوجوداورد.
ما ديكتاتوري حاكميت سرمايه داران رامانع اصلي متشكل شدن  -3

  كارگران ميدانيم.
  ما سكتاريسم را يكي از موانع متشكل شدن كارگران ميدانيم -4
كي از رهبران انقالب اكتبر ونه يك لنين را يك انقالبي كمونيست و ي -5

  نظريه پرداز اكونوميست مي شناسيم.
از نظر ما بايد درب هر تشكل توده اي كارگري براي ورود وعضو شدن و  - 6

حتي تشكيل فراكسيون سوسياليستي برروي كارگران سوسيالستي كه 
  عضواحزاب سياسي هستند بازباشد. وهر نوع تفتيش عقايد ممنوع.

7-...  
كرديم كه با مجموعه نظراتي كه اين جمع در كميته هماهنگي  صور ميما ت

نها از (طبق گزارشات سايت آ ،تناقضاتي كه در عمل براي كميتهداشتند و 
مده بود، رفته رفته مجادالت از آرامش و ش آمجامع عمومي كميته) پي

شد. بعداً كه بحث  كنترل خارج گشته و احتمال جدايي و انشعاب بيشتر مي

ا بر سر اساسنامه در گرفت ،كار به جدايي كشيد، ما اساساً با آن نحوه ه
  برخورد به موضوع و تجزيه كردن كميته هماهنگي مخالف بوديم.

را   رابطه فعاالن چپِ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران آرش:
  در حال حاضر، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
هم براي جنبش كارگري از نظرپيدا  ،اين رابطه بسيار موثر بوده قهرماني:

هم از نظر جلب  در انعكاس مبارزات طبقه كارگر و شدن امكان بيشتر
 پشتيباني درميان تشكل هاي كارگري و اتحاديه هاي بين المللي،

 پارلماني اروپا و شخصيت هاي سياسي و در موارد زيادي احزاب چپ و
اينكه ديگر  عالين چپ وچنين اين رابطه در پااليش ف هم ديگر كشور ها.

مفيد بوده است. از لحاظ  نميتوان براي جنبش كارگري شانه باال انداخت،
جنبش كارگري با  فعالين چپ در داخل نيز قضيه همين طور است،

فعالين سياسي  تحركات چند ساله اخيرش توجه بسياري از روشنفكران و
هاي موجود  با تشكل ''و بعضا جريانات مختلف را به خود جلب نمود،

ن را در جريان نمونه عملي آ روابطي سياسي انتقادي بر قرار كرده اند.
محمود صالحي و محسن  تشكيل كميته دفاع از دستگير شدگان سقز،

روشنفكر  استاد و حكيمي ديديم كه تعدادي از نويسندگان، مترجمين،
را تشكيل ن كميته آانقالبي همراه با تعدادي از كارگران با اقدامي شجاعانه 

  دادند.
رابطه جنبش كارگري با جنبش هاي اجتماعي ديگر را چگونه  آرش:

  ارزيابي مي كنيد؟ و چه پيشنهاداتي براي تقويت روابط آنها داريد؟
  

جريان  مد وحوالتي كه در جنبش دانشجويي پيش آبا ت قهرماني:
 اصالح طلبان جدا كند از جريانات ليبرال و سوسياليست توانست خودش را

راه براي نزديكي فكري و همكاري باز شد،  دست به مبارزه بزند، ''و مستقال
تا جايي كه در جريان تشكيل شوراي همكاري فعاالن و تشكل هاي 

بخشي از دانشجويان سوسياليست هم به اين شورا پيوستند كه  كارگري،
همكاري  ''بعد ها جدا شدند. اكنون هم در سطوح سياسي و انتقادي و بعضا

ما فكر ميكنيم كه همان موقع هم الزم نبود  ''شود ديد، طبعا ايي ميه
رفقاي دانشجو با كارگران وارد تشكلي واحد و زير يك سقف تشكيالتي 

شد بعنوان دو تشكيالت مستقل اما به لحاظ استراتژيك  مي فعاليت نمايند،
با هم همكاريهاي سياسي مختلفي را پيش  همنظر، سياسي  هم افق و و

ند و از امكنات واطالعات يكديگر بهره مند شوند. اما موضوع براي ببر
شود  از جنبش زنان آنچه كه بيشتر ديده مي جنبش زنان چنين نيست،

دست گرايشات ليبرال اصالح طلب و قانوني باالست . هر چند 
هاي اين جنبش فعالند اما بخشي از آن خود را با جنبش  سوسياليست
با جنبش زنان، و بخشي هم با جنبش دانشجويي. در اند تا  ميختهكارگري آ

نتيجه سهم خود جنبش زنان كاهش يافته است. اين طبعا داليل متعدد 
سياسي. طبقاتي دارد. از نظر ما بايد فعالين سوسياليست چه زن و چه مرد 
نسبت به جنبش زنان اداي سهم كنند و نقش فعالتري را در خود جنبش 

 وص ما فكر ميكنيم در تعرضات تود ه اي به دستگاهزنان ايفا نمايند. بخص
هاي  ها در اين موقع بتوانند قدم يم سياسي حاكم بايد سوسياليسترژ

  بزرگي كه در اين شرايط بدست ميايد به نفع جنبش زنان بر دارند. 
» هاي كارگري ايران استقاللِ جنبش و تشكل«ي  درك شما از مقوله آرش:

داري چيست؟ و به نظر شما جنبش  ي سرمايهاز دولت، احزاب و نهادها
تواند روي  كارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختاري مي

  المللي حساب كند؟ هاي بين حمايت
  

ما دركمان  از استقالل تشكل هاي توده اي كارگري از دولت  و  قهرماني:
تي و از تعارض از استقالل طبقاتي از تمايز طبقا نهادهاي سرمايه داري، را

يم. طبقه كارگر در طبقاتي بين دو طبقه كارگر و سرمايه دار مي گير
اش براي بهبود شرايط زندگي براي افزايش دستمزد، براي،  مبارزه روزمره

.. و در مبارزه سياسي اش بيمه و در مبارزه عليه قرارداد هاي سفيد امضا.و.
، عليه .... عليه كارفرماياناعتصاب وعقيده،  زاديهاي اجتماعي، بيان،براي آ

 باشد. بنابراين معلوم است وقتي كه مي نان ميسرمايه داري و عليه دولت آ
نان تواند بگذارد نمايندگان آنان و دولت آ خواهد متحد و متشكل شود نمي

ها و نقشه ها و مبارزات طبقه كارگر را  در تشكل او دست داشته و سياست
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واهند ببرند. در مورد حمايت هاي بين المللي خ داران مي ه انجا كه سرمايهب
معطوف  ها اساساً از جنبش كارگري ايران، ابعاد وسيعي ندارد، اين حمايت

.فعالين كارگري بوده است اين حمايت  به زنداني و دستگيرشدن و........
ن هم هميشگي ست رژيم تا حدودي بسته بماند كه آشود كه د سبب مي

نها را سر به آ ه رژيم نتواند با پنهان كردن،شود ك نيست، اما سبب مي
تواند افكار عمومي كشورهاي خارج را عليه  ها مي نيست كند، اين حمايت

دولت ايران متوجه كند و صداي اعتراض فعالين سياسي چپ و كارگري، 
احزاب و اتحاديه ها را عليه اقدامات سركوبگرانه رژيم سياسي ايران بلند 

شود كه همبستگي و هم سرنوشتي بين  بب ميها س كند. اين حمايت
  المللي كارگران ايران با ديگر كارگران دنيا تقويت گردد.

ها و سمينارهاي كارگري بين المللي  تواند در كنفرانس ها مي اين حمايت
هاي جهاني ديگر رژيم نتواند خودش  هم موثر باشد تا جايي كه در اجالس

ن مجامع بفرستد. نمونه و به آ قالبي براي كارگران انتخابنماينده 
ن گونه است. همه اينها ان مجموعه  ن از آكنفرانس تركيه يا كنفرانس لند
تواند به جنبش كارگري  هاي بين المللي مي از امكاناتي است كه حمايت

  ايران بنمايد.

*  

 

  

  

  حشمت محسنيهاي  پاسخ
 

اي حلهبه نظر شما سطح آگاهي طبقاتي كارگران ايران در چه مر آرش:
  است؟

  
به اين پرسش كاري است سخت دشوار. چرا كه در  حشمت محسني:

- از وجود كارهاي ميداني يا نظرسنجي در ميان كارگران يا روزنامه ايران ما
ها يا مجالتي كه به نحوي از انحاء آرزوها، گرايشات و سطح افكار آنان را 

كارگران دانيم در مقياس سراسري پوشش دهد محروم هستيم. ما نمي
شان ها خوشكنند؛ از كدام فيلمساعات فراغت خود را چگونه سپري مي

روند يا نه؛ سطح خوانند؛ به زيارت مياي ميآيد يا چه روزنامهمي
كنند هاي كه تجمع ميها و محلها به چه ميزان است؛ پاتوقتحصيالت آن

بر خوردارند؛  به چه ميزان و كدام اند؛ از چه خاستگاه قومي يا باور مذهبي
تا چه حد ريشه روستايي دارند و يا فرهنگ شهرنشني به چه ميزان نهادي 

براستي امر  "سطح آگاهي طبقاتي كارگران"شده است... بنابراين تعيين 
 طور كه گرامشي به درستيدانيم و هماندشواري است. اما به تجربه مي

عناصري از  يادآور شده است آگاهي كارگران يك آگاهي متناقض است؛
آگاهي در نفي وضع موجود با عناصري از آگاهي كه درچارچوب وضع 
موجود اند با هم همزيستي دارند. به عالوه اگر يك ارزيابي عيني و ابژكتيو 

كنيم كه از جنبش كارگري در شرايط كنوني به دست دهيم، مالحظه مي
ي به ميزان ي درخواستهاي قابل توجهي از كارگران، به واسطه مبارزهبخش
اي برخوردارند. بي اعتنايي و منزوي كردن گيري  از آگاهي اتحاديهچشم

هاي عملي در برپايي سنديكا نهادهاي شبه كارگري رژيم، و برداشتن گام
 كند.(شركت واحد و هفت تپه) اين مدعا را تاييد مي

در اين مرحله از جنبش طبقه كارگر ايران، پيشنهادهاي عملي و  آرش:
  يابي اين طبقه چيست؟س شما براي تشكلملمو

  
هاي اتحاديه يابي طبقه كارگرپيشنهاد من براي تشكل حشمت محسني:
  است. جنبش اجتماعي

رود دهي كارگران از نقطه توليد فراتر مي، سازمانپيشنهادي من در طرح  
گيرد. در اين طرح، دغدغه اصلي نه قانوني تري را دربر ميو دامنه وسيع

هاي تاكنوني آن در عمل است. اين طرح از مدل كارآييتشكل، بلكه بودن 
شود. بحث هايي متمايز ميها در حوزهرود و از آنها فراتر مياتحاديه
هاي جديد اجتماعي بحثي است كه از دهه هفتاد قرن گذشته براي اتحاديه

ها سه موضوع ها مطرح شد. در اين بحثبرون رفت از بحران اتحاديه
  ها؛چالش با بوروكراسي در اتحاديه –ري برجسته بود: الف محو

بندي طبقه و عطف توجه به آن( زنان، كارگران مهاجر، تغيير اليه -ب 
  بيكاران، كارگران پاره وقت...)؛ 

هاي جديد (نظير زنان، محيط زيست، صلح، سبك رابطه با جنبش -ج
  زندگي...). 
را در  پيكار كارگران عليه سرمايهسازماندهي  ،هاي جنبش اجتماعياتحاديه

كنند، ها وحدت كار با سرمايه را نمايندگي نمي. آندهددستور قرار مي
ها ابزار مبارزه كنند. آنبلكه برعكس تمايز منافع كار از سرمايه را بيان مي

هاي جنبش جويند. اتحاديهطبقاتي اند و از ادغام شدن در نظام دوري مي
قبل از  ،تا حدي متمايز اند؛ اين تمايز   كالسيك يهااجتماعي از سنديكا

 ،كالسيكها است. اگر سنديكاي ساختار و نيروي تركيبي آن در هر چيز
دهد، كارگران را در محل توليد و فراتر از آن در محل كار سازمان مي

روند و ي توليد و محل كار فراتر ميهاي جنبش اجتماعي از نقطهاتحاديه
ها در نظر يابي آنچون محلي براي سازمانران را هممحيط زيست كارگ

هاي اتحاديه"يابي را به عنوان گيرند. آصف بيات اين نوع سازمانمي
ي يك شيوه"گويدكند. او در اين باره ميمشخص مي "كارگري خياباني

ديگر براي از ميان برداشتن رقابت بين كارگران بخش غير رسمي، ايجاد 
توانند هايي هستند كه ميها سازماني خياباني است. اينهاي كارگراتحاديه

صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را كه ظاهرا در اين اقيانوس پهناور 
ها و ها، كارگاههاي غير رسمي شناورند گردهم آورند. بنگاهفعاليت

توانند براي بهبود كسب و كار خويش، حمايت از فروشندگان خياباني مي
هاي ساالران دولتي دست به اتحاديهداران و ديوانر برابر مغازهمنافع خود د

هاي جنبش كنيم اتحاديهكه مالحظه ميچنان "رسمي و غيررسمي بزنند.
صرفا بر سازماندهي در محل توليد يا محل كار تاكيد ندارد بلكه   اجتماعي

يز ها ني اجتماعي اتحاديه در محيط زيست آنعالوه بر آن بر گسترش پايه
  تاكيد دارد. 

متمايز از سنديكاهاي كارگري معمول محور ديگري كه مرز اين تشكل را 
حقوقي جا اتحاديه است. در اولي ما با ساختار  اين نوع ساختار ،سازدمي

ها و نهادهاي قانوني و با دفتر و با اعضا و اساسنامه مشخص و اندام افتاده
ايم كه خصلت جنبشي -رو - وبهايم؛ در دومي اما باساختاري ردستك مواجه

استوار است، تركيب آن بيش  "اساسنامه نانوشته "روابط درون آن بر ،دارد
از اين كه بر اعضا و پرداخت حق عضويت متكي باشد بر فعاالن كارگري 

ها و مناسبات سلسله مراتبي و روابط دروني آن از هر نوع شيوه ،تكيه دارد
روابط را از درون كارخانه و تقويت روابط اقتدارگرايانه به دور است و اين 

كند. مناسبات حاكم بر اين نوع افقي و مستقيم بين كارگران آغاز مي
 ،دهي هرميهاي سازماناتحاديه به قول واترمن با فرا رفتن از مدل
هاي منعطف، دموكراتيك، متمركز، بوروكراتيك و منجمد؛ و با تشويق مدل

يابد. ساختار اي سامان ميدر روابط شبكه ،افقي، غيرمتمركز و خوديارانه
تشكيالني اين نوع اتحاديه بيش از آن كه از ساختار سازماني نهادي شده و 

اي است كه به طور افقي با هم تر شبكهبيش ،عمودي برخوردار باشد
تر به ارتباطات بيش "بنديشبكه"ي واترمن شود. به گفتههماهنگ مي

- باز و انعطاف ،هاي غير رسميها به شيوهاين جنبش"اشاره دارد تا نهادها. 
ها از سلسله مراتب و اند و حداقل در بعضي زمينهدهي شدهپذير سازمان

-بوروكراسي و حتي گاه از قرار دادن شرايطي براي عضويت اجتناب مي
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هاي غير رسمي يا .  البته اتحاديه جنبش اجتماعي با سازمان"كنند
هاي جنبش اجتماعي عمدتا از ن نيست. اتحاديهساغيرسلسله مراتبي هم

تواند چنين ساختاري برخوردارند، اما اين امر مطلق نيست، و گاهي مي
دربر گيرد. به عالوه اتحاديه جنبش اجتماعي ضرورتا  ساختار ديگري را هم

توانند خود را غير قانوني نيستند و حتي در كشورهاي پيراموني هم مي
ليپين نام يتوان از اتحاديه كارگري فبه عنوان نمونه ميثبت و قانوني كنند. 

- چه در اين جا مورد تاكيد است مناسب بودن اين شكل از سازمانبرد. آن
ايران دردهي در پيوند با شرايط ويژه و ساختار خاص اردوي كار و زحمت 

-است و نه برشماري مختصات عام و فراگير براي هر نوع ساختار اتحاديه
  اجتماعي. هاي جنبش 

 ،به جاي سيستم نظارت از باال به پايين ،در اتحاديه جنبش اجتماعي
-وفاداري و اطاعت كوركورانه در مبارزه؛ ارتباطات بر مبناي هم ،انظباط

شوند و يا دهي ميي مشترك سازمان، اعتمادهاي متقابل و تجربهسرنوشتي
شود و به سطح آيند. اين مناسبات از درون كارخانه شروع ميبه دست مي

يابد. اگر بخواهيم محله، منطقه و سرانجام در سراسر كشور گسترش مي
اتحاديه را در چند مولفه خالصه كنيم  ساختاريي تمايز و وجه مشخصه

  توان گفت: مي
  

  
  
  حقوقي  –نامه رسمي تا بر اساس "نامه نانوشتهاساس"تكيه بر  -1
كنندگان، هوادران و اركتدهندگان، مشتكيه بر فعاالن (سازمان -2

  حاميان) تا بر اعضاي رسمي
  دهي عمودي هي افقي تا سازماندتكيه بر سازمان -3
  اي تا نهادهاي رسميتكيه بر ارتباطات توده -4
تكيه بر كاركرد هدايت و هماهنگي با خصلت سيال تا رهبري رسمي و  -5

  ثابت و از باال به پايين. 
توان سخني از جنبش كارگري ايران، ميآرش: آيا در اين مرحله از 

  هاي مختلف به ميان آورد؟گرايش
ما هم اكنون در برخورد با  .حشمت محسني:  اين پرسش قطعا مثبت است

ى چگونگى سازمانيابي طبقه كارگر با گرايشات مختلف و حتي مساله
متنافري در جنبش كارگري  مواجه ايم. برخي از سنديكاي قانوني دفاع 

د. مدافعان اين نوع تشكل گرايش راست جنبش كارگري را كننمي
آن چه كه گرايش راست در پيوند با سازمانيابي  كنند.نمايندگي مي

، سنديكاي قانوني با نگاه معطوف بردميكارگري پيشنهاد و در عمل پيش 
به باال است. فعاالن و مدافعان گرايش راست، خواهان تشكلي هستند كه 

ون اساسي جهمورى اسالمى و يا مقاوله نامه هاي جهاني قانون كار يا قان
آن را تصريح كرده است. در اين مدل از سنديكا، اصل بر قانونيت اين نهاد 
است؛ و تالش فعاالن كارگري مدافع اين نوع سنديكا اقناع رژيم حاكم، 

خود به رسميت شناخته  قوانين براي پذيرش موادي است كه خود رژيم در
به بندهايى از قانون كار يا قانون اساسي و يا موادي از مقاوله است. اشاره 

نامه هاي جهاني ورد زبان اين بخش از كارگران است. آنها اساسا در پى 
فشار از پايين براي ايجاد سنديكا نيستند بلكه اساسا با نگاه به باال و چانه 

ختار زني با مقامات مى كوشند مسير شكل گيرى آن را هموار سازند. سا
قانوني است كه همه  -سنديكاي مطلوب اين مدل، ساختاري حقوقي 

هاي آن در پيشگاه رژيم باز و قابل دسترس است. مدافعان اين نوع ارگان
مدل تعمد دارند كه به رژيم حاكم يادآوري كنند كه دقيقا در چارچوب 
قانون دارند فعاليت مي كنند. اين ساختار سنديكايي با اصل سه جانبه 

كارگران با كارفرمايان و دولت انطباق  "همزيستي مسالمت آميز"رايي و گ
ذاتي دارد. اين سنديكاها تمايز كار از سرمايه را نمايندگي نمي كنند بلكه 
منافع مشترك آنها را بيان مي كنند. گرايش راست به رژيم انتقاد مي كند 

واقعي  امر سه جانبه گرايي را از صورت نمايش به جلوه اي"را چكه 
  .نمي كند "تبديل

بلكه عالوه بر آنها  وجود ندارد راست گرايش صرفادر جنبش كارگري ما 
. گرايش چپ، با برجسته كردن تفاوت سياست وجود داردگرايش چپ هم 

اش، در استراتژي معطوف به خود با ديگران، يا تاكيد افراطي بر خودويژگي
د كنيك اصل هويتي تبديل ميسازمانيابي كارگران، اين تمايز را چنان به 

كه همانا متشكل كردن كارگران  -اين سياست ىي وجودكه خود فلسفه
رود. در اين روايت مرزهاي هويت و تاكيدهاي زير سئوال مي -است

نظري چنان پر رنگ است كه هيچ اشتراك نظر يا اتحادي در عمل -سياسي
روانه مدافعان پشود. واقعيت اين است كه روايت چبا ديگران ديده نمي

داران جنبش كارگري چه به صورت آشكار و زيادي در ميان برخي از طرف
توان برخوردهاي فعاالن لغو چه به صورت ضمني دارد. به عنوان نمونه مي

گرانه به كار مزدي را نام برد كه به طور پيگير و پيوسته و با زبان پرخاش
ن دسته از رفقا با وجود كنند. ايگرايشات ديگر جنبش كارگري حمله مي

كنند، اما در برخورد با ديگر اين كه شعارها و اهداف راديكالي را تبليغ مي
مدافعان جنبش كارگري از خود ناشكيبايي، برخوردهاي افراطي و خصمانه 

ها بيش از اين كه خشم خود را به دشمن اصلي در برابر دهند. آننشان مي
در برخي موارد به ديگر گرايشات  روي جنبش كارگري معطوف سازندپيش

ابي جنبش يها را مانع اصلي سازمانكنند و آنجنبش كارگري متمركز مي
روانه نشان كنند.  يك خوانش از ادبيات گرايش چپداد ميكارگري قلم

ها مرز شرايط تدافعي با شرايط تعرضي مبارزه را مخدوش دهد كه آنمي
پذيرند و از پيوند مبارزه را في نفسه نميكنند. استقالل مبارزه اقتصادي مي

كنند. مطابق اين اقتصادي با مبارزه سياسي درك معيني را تبليغ مي
روايت از مساله، مبارزه اقتصادي تا آن جا اهميت دارد كه در خدمت 

ها مرز مبارزه براي مبارزه سياسي قرار گيرد و يا به آن فرا رويد. آن
-ريزند و ساير اشكال سازماندرهم ميرا الب اصالحات با مبارزه براي انق

  تابند. يابي كارگري غير از شورا را بر نمي
داران توان مشاهده  كرد طرفگرايشي ديگري را كه در جنبش كارگري مي

كميته كارخانه است. اين گرايش البته درك معيني از اين تشكل دارند كه 
- ران پيشرو را در بر مياي است و بيشتر فعاالن و كارگفاقد خصلت توده

گيرد. به عالوه گرايش ديگر در جنبش كارگري وجود دارد كه مجمع 
توان هاي ديگري كه ميكند.  و باالخره از جمله گرايشعمومي را تبليغ مي

است كه به  5در جنبش كارگري سراغ گرفت گرايش موسوم به خط 
  ي است.اهاي تودهنحوي از انحاء مخالف فعاليت احزاب در تشكل

ها و سنديكاهاي كارگري ايران، مساله اصوال در مبارزه صنفي اتحاديه
  آگاهي طبقاتي چه مقدار نقش بازي ميكند؟ 

فهمم، اين مقوله ناظر است بر درك آن طور كه من از آگاهي طبقاتي مي
طبقه از كليت خود در تمايز از طبقه و دولت مدافع آن، بيان منافع عمومي 

ايز از منافع طبقه بورژوا و برپايي سازمان سياسي كارگري. اين كليت در تم
توان از وجود آگاهي اگر اين عناصر با هم و در تركيب با هم باشند مي
دانيم كه در ايران  و در طبقاتي سخن به ميان آورد. و به تجربه عيني مي

اي ي اتحاديهشرايط كنوني اين عوامل وجود ندارند. اما در سطح مبارزه
خودي ي خودبهاهي معيني وجود دارد. به قول گرامشي هر مبارزهآگ

عناصري آز آگاهي منطبق با خود برخوردار است. بنابراين فعليت آگاهي 
اي است؛. چرا كه بدون وجود آن يكي فرض مبارزه اتحاديهاي  پيشاتحاديه

 اي غايب است. به عالوه  اگر در سطح مفهوميي اتحاديهاز لوازم مبارزه
بتوان اين دو را از هم متمايز كرد در سطح واقعيت اين كار شدني نيست. 
واقعيت هميشه تركيب و برآيند عوامل است. پرسش كليدي اين است كه 

اي به معناي آن است كه كارگران از آگاهي آيا صرف وجود آگاهي اتحاديه
طبقاتي برخودراند؟ پاسخ من به اين پرسش منفي است؛ آگاهي طبقاتي 

شود و از آن فراتر هاي را در خود دارد اما به آن محدود نميگاهي اتحاديهآ
اي توان  به آگاهي اتحاديهرود. از اين رو آگاهي طبقاتي را نميمي

  رو باشيم.اي ارتقا يافته روبهفروكاست  مگر اين كه با مبارزه اتحاديه
ان را با داري مذهبي در ايرارتباط ساختار قدرت سياسي سرمايه آرش:
  كنيد؟هاي مبارزاتي طبقه كارگر، چگونه ارزيابي ميروش

  
در اين پرسش ابهامي نهفته است و مراد آن كامال برايم  حشمت محسني:

توانم بگويم خود خصلت فهمم ميروشن نيست. معهذا تا آن جا كه من مي
ايدئولوژيك رژيم در  -مذهبي و ايدئولوژيك رژيم اسالمي و دواير سياسي
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هاي  معيني يكي از موانعي بودند كه مبارزه احدهاي اقتصادي  تا سالو
ساختند. واقعيت اين است كه بخش اعظم عليه حاكميت را مخدوش مي

كارگران ايران به مذهب باور دارند و خصلت مذهبي حاكميت نقش قابل 
كرد. و خود اين امر توجهي در توليد و بازتوليد ايمان مذهبي آنان بازي مي

رديدهاي جدي حداقل در دوران اوليه حيات اين رژيم در ميان كارگران ت
كرد.  نكته ديگري كه حايز اهميت است مالكيت دولت بر بخش ايجاد مي

اعظم بنگاه و واحدهاي اقتصادي موجود است. اين خصوصيت به سهم خود 
ها گذارد. در اين بنگاهاثرات معيني در مبارزه كارگران با رژيم بر جاي مي

ي عامل فوق هر درگيري حتي اقتصادي محض، درگيري با دولت به واسطه
دهد.  نكته مهم ديگر ي مبارزه را افزايش ميشود و هزينهتلقي مي
دهي نهادهاي كارگري  (نظير خانه كارگر، انجمن اسالمي و سازمان

شوراهاي اسالمي...) در ساختار قدرت سياسي رژيم اسالمي  است. اين 
نقش مخربي در بيراهه كشاندن مطالبات آن، جلوگيري  80تا سال نهادها 

  از مبارزات كارگران  و در نهايت سركوب آنان ايفا كرده اند.
معهذا جنبش كارگري در مبارزه خود هم از اشكال قانوني نظير مراجعه به  

مقامات، طومار نويسي... و هم از اشكال فراقانوني نظير تحصن، اعتصاب، 
آمدهاي اين مبارزه با ساختار ماند اثرات و پي... سود برده است. ميبندانراه

رژيم سياسي. از آن جا كه رژيم اسالمي يك رژيم رانتير نفتي است، از آن 
جا كه بخش قابل توجه درآمد آن بيرون از اقتصاد متعارف و به غير از 

توجهي شود، از آن جا كه همين امر استقالل قابل ماليات مردم تامين مي
هاي مبارزه قانوني و فراقانوني و اشكال متنوع بخشد، بنابراين روشبدان مي

ماند ضربات هاي غير كليدي اقتصاد محدود ميآن تا زماني كه به شاخه
هاي كند. اگر غول خفته يعتي كارگران بخشكاري به رژيم وارد نمي

ارد ميدان كليدي اقتصاد نظير نفت و گاز، برق، سيستم حمل و نقل... و
هاي استراتژيك به نبرد عليه رژيم اسالمي نشوند، اگر اعتصابات در شاخه

ها روبه رو هستيم . اين امر وقوع نپيوندند،  ما كماكان با  عدم كارايي آن
نبايد تحت هيچ شرايطي به اين معنا فهميده شود كه اين مبارزه امري 

فهميده شود كه اين غيرضروي و بي فايده است بلكه بايد به اين معنا 
كند و نبايد از ابعاد و ي طبقاتي ايفا ميمبارزه اثرات محدودي در مبارزه

  ي اثر گذاري آن درك آرماني داشته باشيم. دامنه
به نظر شما در شرايط امروز قدرت سياسي حاكم بر ايران، مبارزه  آرش:

ي ديگر هايابي كارگران و جنبشتواند به تشكلبراي افزايش دستمزد مي
  ؟اجتماعي ديگر كمك كند؟ يا مبارزه براي حق تشكل

  
واقعيت اين است كه يك  مسير عام و فراگير براي  حشمت محسني:

تواند از متن پيكار سازمانيابي كارگران وجود ندارد . مبارزه براي تشكل مي
براي افزايش دستمزد شعله بر كشد. و گاه ممكن است  از طريق نبرد براي 

يابي كارگري دست يافت. اين امر به مقطع تاريخي،   به سازمانحق تشكل 
هاي مبارزاتي، به شرايط مشخص پيكار ي طبقاتي، به سنتبه مبارزه

طبقاتي بستگي دارد..   مثال در فرانسه و آلمان حق تشكل از مبارزه 
- هاي غيرقانوني به دست آمد چرا كه اين حق مورد پذيرش دولتاتحاديه

-ود. حق تشكل نه نقطه عزيمت بلكه نتيجه اين پيكار بود. آنهاي حاكم نب
ها بعد از عبور از ميان آتش و خون حق تشكل را به دست آوردند و آن را 
-نهادي كردند. ديالكتيك مبارزه براي تشكل و نهادي كردن آن البته جاده

اي نيست به ميزاني كه در سطح واقعيت براي تشكل مبارزه ي يك طرفه
اي كه در سطح شود و به درجهنهادي و قانوني كردن آن آسانتر ميشود مي

فرمال و حقوقي اين حق پذيرفته شود امكان گسترس و تثبيت تشكل 
گذارند ي متقابل بر هم اثر ميشود. اين دو در يك رابطهتر فراهم ميبيش

  رسانند.و به يك ديگر سوخت مي
ييم خواست محوري، عام و هم اكنون در كشور ما مساله دستمزد اگر نگو

هاي بي توانيم بگوييم يكي از خواستفراگير طبقه است اما قاطعانه مي
دهد .  از اين رو اين خواست از واسطه و فوري كارگران را تشكيل مي

ظرفيت و اين پتانسيل برخوردار است كه به محل اجماع كارگران تبديل 
  تشكل سراسري فراهم آورد.شود و از اين طريق بستر مناسبي براي برپايى 

آرش: در كشوري كه كاركنان واحدهاي اقتصادي بخش اعظم نيروي كار را 
تشكيل ميدهند و غالبا از شمول قانون كار خارج هستند، مبارزه براي 

هاي بايد هاي كارگري مستقل، از چه راهافزايش دستمزد و ايجاد تشكل
  پيش برود؟

قانوني كه در پيوند با ارتش حشمت محسني: واقعيت اين است همان 
ي بخش ذخيره بيكاران با بخش شاغل حاكم است به نحوي بر رابطه

مشمول قانون كار با كساني كه از دايره شمول آن خارج اند صادق است. 
هر چه شرايط كارگران خارج از شمول كار بدتر باشد قدرت چانه زني 

هاي ف بين بخششود. بنابراين شكابخش مشمول قانون كار تضعيف مي
-مختلف طبقه به معناي تضعيف شرايط عمومي كل كارگران به شمار مي

تواند در اين وضعيت تاثيرات ها ميرود. معهذا  قدرت رزمندگي اتحاديه
به اين نكات  "مزد، بها، سود"ى معيني برجاي نهاد. مثال ماركس در رساله

سطح مزدها و يا به طور  ها قطعا برگويد اتحاديهاشارات جالبي دارد. او مي
عمومي بر طول و شدت روز كار يا شرايط كار تاثير دارند، اما توانايي و 

ها به شرايط اقتصادي وابسته است و به خصوص به ى تاثيرات آنمحدوده
ها زني اتحاديهشرايط بازار كار. وقتي تقاصا براى كار باالست، موقعيت چانه

تر وحشت ت از دست دادن كارشان كمتر است، چون كارگران از بابقوي
-ها با كارگران جديد با مشكالت بيشگزيني آندارند و كارفرمايان در جاي

رو هستند؛ بر عكس وقتي تقاصا براى كار پايين است، قدرت -به- تري رو
-تر است؛ چون كارگراني كه كار خود را از دست ميزني نسبتا ضعيفچاني

رو هستند و كارفرمايان به -به-شكل رودهند در يافتن كار جديد با م
كنند. از اين رو هر چه ارتش ذخيره كار سهولت كارگران تازه پيدا مي

تر اند؛ گرچه اين شان ناتوانيابي به اهدافها در دستتر باشد، اتحاديهوسيع
رابطه، صرفا يك رابطه مكانيكي نيست. چون يك سازمان رزمنده و آگاه در 

  كننده بيكاري بسيار تواناتر عمل كند.ضعيفمقابله با اثرات ت
شوند و در اما مساله كليدي اين است كارگراني كه مشمول قانون كار نمي

هاي كوچك مشغول به كارند، اين امر برپايي هر نوع تشكل در محل كارگاه
سازد. از اين رو اتحاديه در محله يا به قول آصف بيات كار را بي معنا مي

دهي بر مبناي محيط زندگي راه اصلي است ي يعني سازماناتحاديه خيابان
هايى، در تواند اوال به تشكل بيانجامد و ثانيا با ايجاد چنين تشكلكه مي

  حد خود بر تعيين سطح دستمزد اثر بگذارد. 
تواند هاي مستقل كارگري ميآيا تعيين دستمزد بدون وجود تشكل آرش:

  معنايي داشته باشد؟
  
  

  

  

واقعيت اين است كه تعيين دستمزد به عواملي  ني:حشمت محس
متعددي بستگي دارد كه يكي از آنها تشكل مستقل كارگري است. وقتي 

توان ارتش ذخيره بيكاران گسترده باشد حتي با وجود تشكل كارگري نمي
گويد كه به راحتي در تعيين دستمزد نقش قاطعي ايفا كرد. ماركس مي

تاثيرگزاري بر سطح دستمزد وابسته به شرايط ها براي توانايي اتحاديه
تر ها ضعيفزني آناقتصادي است: وقتي كه بيكاري باال است قدرت چانه

گويد است نسبت به زماني كه بيكاري كم است. او در كتاب سرمايه مي
كند. اما اي بر تغيير مزدها اعمال ميي كار تاثير قابل مالحظهارتش ذخيره

تر است و به عامل ي بين اين دو متغير ظريفرابطه "مزد، بها، سود"در 
ارزش نيروي كار به عرضه و "گويد:كند آنجا  كه  ميديگري هم اشاره مي

   "تقاضا بستگي دارد.
توانند اقداماتي را به نفع خود با اين وجود كارگران با داشتن تشكل مى

  صورت دهند. اين اقدامات را ماركس چنين فهرست كرده است:
توانند با درخواست مزد روند، كارگران ميها باال ميهنگامي كه قيمت - لفا

  تر از سطح زندگي خود دفاع كنند؛، بيش
توانند با افزايش متناسب ها مييابد آنوقتي بارآوري افزايش مي -ب

  خود را حفظ كنند؛، "نسبي"مزدهاي واقعي موقعيت اجتماعي 
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دهند ار يا شدت آن را افزايش ميداران طول روز كوقتي كه سرمايه -ج
تر مجبور ها را به پرداخت مزد بيشتوانند در مقابل، آنها مياتحاديه
  سازند؛، 

ي ركود مقاومت توانند در مقابل كاهش دستمزد در دورهو سرانجام مي -د
ها به يك معنا مبارزه دفاعي است كه طي آن كارگران كنند. تمام اين

  دهند. واكنش نشان مي "ايهعليه اقدام قبلي سرم"
اي از فعاالن كارگري در باره نظرتان راجع به بحثي كه ميان عده آرش:
داري(يا كارمزدي) هاي كارگري و مبارزه عليه سرمايهي اتحاديهرابطه

  مطرح است چيست؟
  

اي من هم از جمله كساني هستم كه از تشكل اتحاديه حشمت محسني:
كنند. در راستاي مبارزه عليه سرمايه پيكار ميكنند. و صد البته دفاع مي

داري آماجي است كه تحت هيچ شرايطي نبايد تعطيل مبارزه عليه سرمايه
شود و به محاق افتد. معهذا  از نظر من دفاع از پيكار عليه سرمايه نبايد 
تحت هيچ شرايطي مبارزه براي اتحاديه كارگري را مردود اعالم كند. 

مدافع لغو كارمزدي اند اين دو را در تقابل با هم قرار  متاسفانه كساني كه
دهند. و بدتر از آن با اتحاديه  به دشمني برميخيزند و بخش قابل مي

كنند. به نظر من توجهي  از فعاليت فكري خود را صرف ضديت با آن مى
مبارزه براي مطالبات اقتصادي تحت هيچ شرايطي نبايد به بهانه مبارزه با 

هاي رفاهي نبايد به بهانه عطيل شود، و يا مبارزه براي خواستسرمايه ت
ي سياسي مردود اعالم شود. اين سطح از مبارزه منطق معيني دارد مبارزه

-داري خود را از پشتوانه تودهكه بدون آن هر مبارزه سياسي يا ضد سرمايه
ه هاي اين سطح از مبارزه است كسازد. بنابراين بر شالودهاي محروم مي

هاي ديگر را بنا كرد . اگر چه اين سطح از مبارزه الزم است توان سطحمي
هاي ديگر مبارزه نيز نياز اما نبايد آن را ته تاريخ تصور كرد؛ ما به سطح

هاي ديگر بدون سطح ريزي سطحداريم. اما بايد توجه داشته باشيم پي
گاه مفهومي اقتصادي بي اثر است.  به عالوه مدافعان لغو كارمزدي دست

داري را مبارزه عليه عجيب و غريبي دارند؛ آنها هر مبارزه در جامعه سرمايه
فهمند. فرقي بين مبارزه تدافعي با مبارزه تهاجمي داري مينظام سرمايه

توانند مبارزه اقتصادي را به كنند در هر لحظه ميقايل نيستند. و فكر مي
ه ربطي به ماركسيسم ندارد و با مبارزه سياسي تبديل كنند. اين منطق البت

تواند اختالل افكار آنارشيستي همخوني دارد. و در پيكار كارگران البته مي
ايجاد كند. از اين رو مبارزه با اين گرايش تا آن جا كه بر اين مواضع چپ 

فشارد امري الزم و براي پيشروي جنبش كارگري اندر قيچي پاي مى
ه با گرايش راست درون چنبش كارگري حياتي است. همان طور كه مبارز

  رود.يك نياز مبرم به شمار مي
ي فعاالن چپ داخل و خارج كشور و جنبش كارگري ايران را رابطه آرش:

  كنيد؟در حال حاضر چگونه ارزيابي مي
  

توان در سه حوزه مورد به نظر من اين رابطه را مي حشمت محسني:
ارگران، انعكاس اخبار اين مبارزات حمايت از مبارزات ك -1بررسي قرار داد 

-هم -2و جلب پشتيباني جنبش كارگري كشورهاي ديگر از اين مبارزه. 
ي متقابل و گفت و فكري و مراوده با فعاالن كارگري در يك رابطه

هاي جنبش كارگري ساير كشورها براي فعاالن انتقال تحربه -3شنيد.
  كارگري داخل.

ي مثبتي را نشان جنبش خارج كشور كارنامه در پيوند با محور اول بيالن، 
توان گفت تا حد زيادي در اين باره كوشش شده دهد و در مجموع ميمي

است.  در محور دوم و سوم اما كارنامه چپ خارج كشور بيالن موفقي را 
هاي راهگشا پيرامون جنبش كارگري دهد. كار عمقي و ايدهنشان نمي

م  در خارج امري ناياب  و يا كمياب داخل با وجود عدم سركوب مستقي
هاي جنبش كارگري كشورهاي بوده است. جز چند مورد از انتقال تجربه

ديگر چيز قابل عرضه در خارج كشور توليد نشده است. برعكس تا بخواهيم 
گرايانه و تخريبي در خارج كشور صورت گرفته كه جز برخوردهاي فرقه

براي فعاالن داخل دربر نداشته گيري اثرات بسيار مخرب چيزي دندان
بار و حقيري است كه در است. آخرين نمونه از اين دست، انشعاب فاجعه

سازمان ما( راه كارگر) رخ داده. كه جز سردرگمي و بي اعتمادي حاصلي 
  در بر ندارد.

هاي اجتماعي ديگر را چگونه ي جنبش كارگري با جنبشرابطه آرش:
  ها داريد؟اداتي براي تقويت روابط آنكنيد؟ و چه پيشنهارزيابي مي

  
ى هاي اميدبخشي در زمينههم اكنون در ايران بارقه حشمت محسني:

ي شود. كافيست به تجربهها ديده ميكاري و پيوند بين اين جنبشهم
هاي كارگري مراجعه كنيم كه به نحوي عناصر اوليه شوراي همكاري تشكل

رگري در آن فراهم شده بود. اين كاري جنبش دانشجويي با جنبش كاهم
كم فعاالن تجربه متاسفانه گسترش نيافت؛ معهذا نشان داد كه دست

يابند و موانع آن را از كاري با يك ديگر را درميها دارند ضرورت همجنبش
  دارند. پيش پاي خود بر مي

هاي مساعدي وجود دارد. بخش قابل توجه بافت در اين باره البته زمينه 
هاي اجتماعي به كساني تعلق دارد كه خود به نحوي از انحا به جنبش

بندي بين اين توانند در مفصلها مياردوي كار و زحمت تعلق دارند. و آن
توانند در درون هر ها ميها نقش موثري ايفا كنند. به عالوه آنجنبش

ن خواهانه كمك شاياني ارزاني دارند. بدون آجنبش به تقويت گفتمان ترقي
ها را نقض كنند. به عنوان نمونه ي اين جنبشكه چارچوب و محدوده

هاى تالش براي جا انداختن يك روايت از مفهوم ملت مدني در بين جنبش
كاري جنبش كارگري با جنبش ملي فراهم ملي زمينه مساعدي براي هم

سازد. البته بايد توجه داشت كه جنبش كارگري بايد از نفي ستم بر مي
ها قاطعانه دفاع نمايد. هاي جامعه پشتيباني كند و از مبارزات آناليهساير 

كنند اما اين امر ها براي  رفع ستم طبقاتي مبارزه نميهر چند اين جنبش
نبايد تحت هيچ شرايطي منجر به بي توجهي جنبش كارگري در برابر 

ن شود. تنها با دفاع فعال و جا انداختها روا ميستمي شود كه بر آن
توانند با يك ديگر ها ميهاي ترقي خواهانه است كه اين جنبشگفتمان

  پيوند برقرار كنند.
هاي كارگري ايران از ي استقالل جنبش و تشكلدرك شما از مقوله آرش:

داري چيست؟ و به نظر شما جنبش دولت احزاب و نهادهاي سرمايه
تواند روي ي ميكارگري ايران تا كجا و چگونه و در چه ابعاد و ساختار

  المللي حساب كند؟هاي بينحمايت
  

به نظر من تشكل مستقل كارگري به تشكلي اطالق  حشمت محسني:
شود كه با شركت داوطلبانه، آزادانه و آگاهانه خود كارگران شكل گرفته مي

ي خود هاي تشكيل دهندهباشد. تشكل مستقل، تشكلي است كه به توده
دهد. تشكل مستقل، تشكلي است ا پاسخ ميهدهد و به آنحساب پس مي
ها به كند و اقتدار خود را از اراده آنهاي اعماق تكيه ميكه اساسا به توده

آورد. تشكل مستقل تشكلي است كه ديگران براي كارگران به دست مي
آورند بلكه اين خود كاركران اند كه آن را ايجاد كرده، هدايت و وجود نمي
بخشند. تشكل يا اصال فعاليت آن را معلق يا تداوم ميكنند و رهبري مى

حقوقي  -مستقل تشكلي است كه سازوكار دروني آن آزاد از اتوريته سياسي
كند. تشكل مستقل، اين يا آن دولت است و تنها اراده كارگران را بيان مي

تسمه "دهد و ي كارگران سازمان ميتشكلي است كه كارگران را به مثابه
رود؛ هر هيچ حزب سياسي چه چپ و چه راست به شمار نميي "نقاله

چند كه با فعاليت هيچ حزب سياسي در درون تشكل نيز مخالفتي ندارد. 
كساني در جنبش كارگري يافت  - با وجود تجربه شوروي-متاسفانه هنوز 

پذيرند هاي كارگري از دولت و سرمايه را ميشوند كه استقالل تشكلمي
  پذيرند. زب سياسي خود را نمياما استقالل از ح

گر وحشي نياز حياتي به جنبش كارگري به خاطر وجود يك رژيم سركوب
رسد بدون حمايت جنبش كارگري ساير كشورها دارد و بعيد به نظر مي

ي موفقي عليه جمهوري اسالمي سازمان دهد. ها بتواند مبارزهپشتيباني آن
ما با جنبش كارگري ساير  كاري جنبش كارگري كشوربراي اين امر هم

ي متحد يا عضويت در نهادهاي كارگري تواند در شكل جبههكشورها مي
ها نيانديشد بلكه به سهم خود از المللى باشد و تنها به حمايت آنبين

ها حمايت كند. اين رابطه بايد دو طرفه و با استقالل كامل در مبارزات آن
يطي، مثال به بهانه كمك مالي يا تعيين سياست توام باشد و تحت هيچ شرا
  هر محمل ديگر، استقالل خود را وا ننهد.

*  
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٢٦٩  103 ي آرش شماره

 

  
  
 

  هاي بهروز فراهاني    پاسخ
  

در باره سطح آگاهي كارگران ايران يادآوري دو سطحي كه   :پاسخ اول
ماركسيسم در اين مورد از هم متمايز ميكند به روشن شدن بحث كمك 

شان ميكند كه كارگران ابتدا ، زير ميكند. ماركس در فقر فلسفه خاطرن
فشار رقابتي كه سرمايه داران در بازار كار به آنان وارد مي كند گرد هم 
ميايند و به مبارزه براي دستمزد و شرايط بهتر كار دست ميزنند . دراين 

تبديل ميشوند. اين آگاهي  "طبقه اي در خود"مرحله انها رفته رفته به 
در طول اين مبارزه گام به گام به تشخيص  است. سپس "تريد يونيوني"

تفاوتهاي طبقاتي ميان خود و ديگر طبقات و مشخصا سرمايه داران دست 
يافته، اهداف سياسي معيني را در برابر خود قرار ميدهند و با به چالش 

تبديل ميشوند .  "طبقه اي براي خود "كشيدن دولت و نظم موجود به  
طبقاتي است كه با دو سطح كيفيتا در هردو سطح، سخن از آگاهي 

متفاوت از همديگر تمييز داده ميشوند. با تكيه بر چنين تعريفي از آنجا 
كه در همه جا ما با مبارزات كارگران ايران براي دستمزد و شريط كار و 
مبارزه براي تعطيل نشدن واحد هاي توليدي روبرو هستيم و بويژه با 

الت مستقل كارگري از جانب بخش تالشهاي آگاهانه براي تشكيل تشك
مهمي از كارگران ايران روبرو هستيم كه تا  به حال نيز با تشكيل ،يا 
احياي ، دو اتحاديه واحد و نيشكر هفت تپه و نيز اتحاديه آزاد كارگران به 
موفقيت هاي نسبي دست يافته واگر فشار طاقت فرساي رژيم پليسي 

هها اتحاديه ديگر روبرو ميشديم ، با جمهوري اسالمي ايران نبود قطعا با د
طبقه "قاطيعت ميشود گفت كه كارگران ايران در حال تبديل شدن به 

هستند و از اين نظر در حال كسب آگاهي طبقاتي هستند .  "اي در خود
اما  از آنجا كه اين تالشها با قدامات سياسي اگاهانه توام نبوده، حالت 

اتحاديه اي به مفهوم تريد يونيوني آن  دفاعي و عمدتا (اگر نه تنها) شكل
به خود گرفته است ، ما با سطح اول اگاهي طبقاتي دربين كارگران ايران 

 روبرو هستيم.
از انجا كه در رزيم ديني حاكم برايران حتي نحوه لباس پوشيدن هم  

ميتواند شكل اعتراض سياسي به خود بگيرد و يا با برخورد رزيم به يك 
ديل بشود ، هيچ ديوار چيني بين اين دو سطح آگاهي در اقدام سياسي تب

ايران وجود ندارد و اقدامات دفاعي كارگران با سرعت بيشتري ازانچه در 
يك رزيم سرمايه داري عادي معمول است ميتوانند به مبارزه در سطح 

طبقاتي دست  –سياسي كشانده شده و با سرعت زياد به آگاهي سياسي 
گفته نماند كه هم اكنون ،به نقد، بخش فعال جنبش پيدا كنند. البته نا

حق تشكيل سازمانهاي مستقل  "كارگري ايران به دليل طرح شعار 
و عدم تطابق اين حق با قوانين موجود ايران اسالمي كه اجازه  "كارگري 

شوراي "هيچ تشكل غير اسالمي به كارگران را نداده و تنها دو شكل 
رسميت ميشناسد ، اين مبارزه براي تشكيل  و خانه كارگر را به "اسالمي

نهادهاي مستقل كارگري يك اقدام طبقاتي و در نتيجه سياسي است چرا 

كه تحقق آن مستلزم تغيير قانون موجود بوده و اين به خودي خود يك 
اقدام سراسري سياسي است . بنابراين مشاهده ميشود كه در شرا يط 

تحاديه اي ميزنند به علت وجود يك ايران كارگراني كه دست به مبارزه ا
دولت توتاليتر مذهبي و قوانين قرون وسطائي آن  خواه نا خواه با سرعت 

مذهبي رزيم جمهوري اسالمي  –به تضاد موجود ميان خود ونظم طبقاتي 
كسب برخورد كرده و وارد ميدان اقدام سياسي ميشوند . اما اين با 

ته و صرفا يك شكل ابتدائي از در سطح باالتر تفاوت داش آگاهي سياسي
آگاهي سياسي است كه لزوما به سطح آگاهي طبقاتي سوسياليستي ارتقا 
پيدا نميكند. پوشش مذهبي رژيم سرمايه داري از يك طرف به سياسي 
شدن اقدامات مبارزاتي در همه جنبه هاي مبارزه اجتماعي سرعت 

اين رژيم  ميبخشد اما از طرف ديگر همين پوشش اين واقعيت را كه
مذهبي در عين حال يك رژيم سرمايه داري هار( آنهم از نوع نئوليبرال) 
آن است  به نوعي پنهان كرده و ميتواند اين توهم را ايجاد كند كه گويا 
اگر اين رژيم جنبه مذهبي خود را از دست بدهد و تبديل به يك رژيم 

ضع زندگي سرمايه داري بشود اين ميتواند به خودي خود در و "عادي"
كارگران ايران بهبود ايجاد كند. اين توهمي است كه بخش غير 
سوسياليست جنبش كارگري به آن اعتقاد داشته و با اشاعه آن در برابر 
ارتقا آكاهي طبقاتي كارگران ايران به آگاهي سوسياليستي مانع ايجاد 
ميكند . توجه به اين ويژگي دوگانه در تربيت سياسي كارگران جوان 

  ارز از اهميت فوقالعاده اي برخوردار است . مب
به اين ترتيب از نظر من كارگران ايران با سرعت در حال كسب آگاهي 

و ميتوانند با گامهاي سريع هستند طبقاتي و تبديل به طبقه اي در خود 
  به سطح باالتر آگاهي طبقاتي سوسياليستي دست پيدا كنند.

  
گفته شد به نظر من جستجوي  با توجه به آنچه در باال سخ دوم:اپ
براي تشكل يابي طبقه كارگر ايران تنها با  "پيشنهاد عملي و ملموس"

رجوع به جنبش در حال جريان كارگري ممكن است . مبارزه براي تشكيل 
تشكلهاي مستقل كارگري، كه در شرايط كنوني بر بستر مبارزه براي 

شرايط كار جريان دستمزد ، پرداخت دستمزدهاي عقب ما نده و بهبود 
دارد، محور اصلي تشكل يابي كارگران ايران است . تشخيص اين مسئله نه 
از كتابهاي تئوريك بلكه از مشاهده مبارزه جاري كارگران يه دست ميايد. 
پيشبرد اين مبارزه عمدتا شكل مبارزه براي ايجاد اتحاديه هاي كارگري را 

گاهي خوانائي دارد. براي به خود گرفته است كه كامال با سطح موجود آ
رسيدن به هدف ايجاد تشكل كارگري شركت فعال در مبارزه براي دستمزد 
در كارخانه يا واحد توليدي اصلي ترين شرط است . تشكل كارگري ، چه 
اتحاديه چه اشكال ديگر چون كميته يا كميسيون كارگري نه از طريق 

مره كارگران هر  موعظه ضرورت آن بلكه از طريق شركت در زندگي روز
واحد توليدي و از اين طريق نشان دادن ضرورت متشكل شدن براي موثرتر 
شدن مبارزه كارگران ممكن است . از اين رو توصيه من تنها ميتواند 
شركت هر چه فعالتر در اين مبارزات جاري ( دستمزد، پرداخت به موقع 

ا و نمايندگان    آن حقوق و مزايا ، بهبود شرايط كار ، كنترل رفتار كارفرم
  و نظائر آن)  است .

تشكيل هر چه منظم تر مجامع عمومي به منظور تبادل نظر جمعي و  
انتخاب نماينده براي مذاكره با كارفرما يا دولت ،به تجربه همه كشورها، 
يكي از موثرترين ابزار ايجاد همبستگي كارگري و حركت در جهت ايجاد 

اي توليدي و محلهاي كار است . بويژه كه تشكل پايدار كارگري در واحده
پايه ريزي سنت برگزاري مجامع كارگري حتي بعد از تشكيل نهاد پايدار 
كارگري اهرم موثري براي مبارزه با بوروكراتيزه شدن اين نهاد بدست 
ميدهد و باعث برقراري نوعي كنترل دائمي بر نمايندگان اتحاديه ها 

شدن كارخانه وجود دارد حركت براي ميشود. در شرايطي كه خطر بسته 
به دست گرفتن كنترل كارخانه از جانب كارگران و ساير كاركنان  كامال 
قابل توجيه بوده ودرصد باالئي از همبستگي را موجب ميشود كه حتي اگر 
با موفقيت هم روبرو نشود در حافظه طبقاتي كارگران باقي ميماند و در 

ايد.  تعيين تكليف با شكل مشخصي كه اين دوره هاي ديگر ميتواند به كار 
نهاد پايدار ميتواند به خود بگيرد تنها با بررسي مشخص هر واحد توليدي 
ميسر است اما با توجه با تجارب اخير جنبش كارگري ،گرايش عمومي به 
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برپائي اتحاديه كارگري معطوف است و به اين لحاظ تالشهاي فعاالن 
  است . كارگري نيز متميل به آن شد ه

  
صحبت از گرايش دريك جنبش كارگري در درجه اول عمدتا   پاسخ سوم:

تنها محدود به فعاالن آن جنبش است ، بويزه در ايران با توجه به سطح 
فعلي جنبش و اطالعات موجود ، بحث ما تنها ميتواند محدود به فعاالن 

يش از آن و كارگري باشد . با توجه به سابقه دوران انقالب ، تجربه هاي   پ
نيز تاثر پذيري پر قدرت جنبش كارگري ايران از كشورهاي ديگر ، به نظر 
من حتي در اين سطح از جنبش كارگري نيز ما آشكارا با گرايشات 
مختلفي در سطح جنبش روبرو هستيم كه كمابيش داراي انسجام نظري 

نجا بوده و تاثير انها در جنبش به وضوح احساس ميشود. طبيعتا من در اي
رژيم ساخته و باند سياهي حرف نميزنم و توجه من معطوف  "گرايش"از 

  به آن گرايشاتي است كه مستقيما به رژيم وابسته نيستند.
به نظر من حتي در اين سطح نازل از سازماندهي در ميان طبقه كارگر 

  ايران ما به نقد با چند گرايش بزرگ روبرو هستيم :
را محدود به رعايت مطلق چارچوب قانون  يك گرايش كه هر نوع فعاليتي 

موجود و در نتيجه معطوف به اجازه دولت براي هر نوع فعاليت ميكند . 
مي توان  "هيئت موسس اتحاديه ها"نمونه تيپيك اين گرايش را در 

مشاهده كرد. به نظر اين گرايش تنها با كسب مجوز از مقامات دولتي  
و به هيچ طريقي نبايد از پائين چيزي  ميتوان آغاز به كار اتحاديه اي كرد

نيست ! اينها  "آنارشيسم "را به دولت تحميل كرد چرا كه اين چيزي جز 
نماينده يك گرايش افراطي در طيف علني گرائي هستند . اين گرايش 

 "رژيم ضد امپرياليستي "نتيجه مستقيم تفكر حزب توده در رابطه با 
دولت حاكم دارد. از  "عايت حالر"جمهوري اسالمي است كه اعتقاد به 

است بلكه دست يازيدن به  "مجاز "كار علني فقطنظر اين گرايش نه تنها 
اين كار علني هم تنها با كسب مجوز از دولت ميسر است و هر تالش 

است.  اين گرايش محافظه كارترين گرايش طبيعي  "ماجراجوئي"ديگري
  موجود در توده هاي كارگران را بيان ميكند.

رايش ديگر ضمن اعتقاد به محدود كردن كار به فعاليت علني منتظر گ
گرفتن اجازه نشده و خود با كار در توده كارگران به تشكيل آن اقدام 
ميكند . بازگشائي سنديكاي شركت واحد دقيقا در چنين چارچوبي و به 
دنبال كار آگاهگرانه در ميان كارگران صورت گرفت. در ميان رهبران اين 

كا البته گرايشات متفاوتي را ميتوان مشاهده كرد كه از محدود كردن سندي
معروف شده تا گرايش ضد  "سه جانبه گرائي "چارچوب كار به آنچه به 

سرمايه داري را در بر ميگيرد. در مجموع اين گرايش عمدتا به كار اصالح 
گرايانه و محدود به اقدامات صنفي معتقد است . گرايش موسوم به 

گرايش غالب ، و نه تنها گرايش ،در اين طيف  "ش سنديكاليستيگراي"
است. در اينجا تذكر دهم كه هدف من دراين قسمت البته بررسي انتقادي 
  اين نظرات نبوده و تنها به اين محدود ميشود كه وجود آنها را گوشزد كنم.

گرايش ديگر ضمن تالش براي ايجاد تشكالت مستقل كارگري به كار 
سرمايه داري در ميان كارگران معتقد است و طبيعتا از  پرقدرت ضد

چارچوب سنديكاليستي فراتر ميرود . اين گرايش تاكنون تاثير مثبت قابل 
توجهي در ميان فعاالن كارگري داشته و ضمن كار علني توده اي از 
تبليغات براي باال بردن آگاهي طبقاتي كارگران و افشاي نظام سرمايه داري 

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي "د . به نظر من ابائي ندار
را ميبايست در اين طيف قرار داد كه پايه جدي در  "مستقل كار گري 

ميان كارگران فعال ايران دارد. عالوه بر اين كميته ، گروه ها و محافل 
كارگري سوسياليستي را نيز كه به كار محفلي در ميان كارگران جوان 

  د نيز در اين طيف قرار دارند.همت ميورزن
گرايش ديگري كه در طيف فعاالن ضد سرمايه داري وجود دارد اصوال 
اعتقادي به شكلهاي سنتي جنبش جهاني كارگري نداشته و مستقيما 
براندازي نظام دستمزدي را نشانه ميگيرد . اين گرايش به آموزه هاي آنتون 

لشويكي نزديك است. دقيقا پانه كوك و گرايشات سوسيليسم شورائي غير ب
به خاطر عدم اعتقاد به لزوم تشكيل نهادهاي اتحاديه اي كارگري ،اين 
گرايش در جريان سازمانيابي امروزه كارگران ايران عمال نقش بازي نميكند 
اما آن را ميبايست به مثابه يك گرايش موجود در ميان بخشي از فعاالن 

  كارگري در نظر گرفت .

ن ليست را ادامه داد اما به گمان من گرايشات عمده طبعا ميتوان اي
همانهاست كه در باال شمردم . وجود اين گرايشات متنوع در جنبش 
كارگري ايران هم طبيعي است ،چرا كه اين گرايشات را تقريبا در همه 
كشورهاي سرمايه داري ميتوان ديد، و هم متناسب با سطح كنوني جنبش 

ز غلبه اين يا ان گرايش در ميان فعاالن كارگري ماست كه نميتوان ا
  كارگري صحبت كرد.

  
همانطور كه در قسمت اول اشاره كردم آگاهي طبقاتي و  پاسخ چهارم:

مبارزه صنفي كارگري در هم اميخته اند . اساسا وجز در شرايط انقالبي 
،اصلي ترين مجرائي كه باعث رشد آگاهي طبقاتي كارگران ميشود مبارزه 

اديه اي است. بررسي دقيق انقالب بزرگ اكتبر نشان ميدهد اتح –صنفي 
كه حتي در فاصله فوريه تا اكتبر نيز بلشويكها با شركت در مبارزه 
اقتصادي كارگران در محل كار و كارخانه هاي روسيه بود كه رهبري 
جنبش سياسي را به دست گرفته و با غلبه خرده بورزوازي در جنبش 

هر چه در اهميت مبارزه اقتصادي و مطالباتي شورائي  مبارزه كردند. 
 "طبقه اي براي خود"كارگران در كسب آگاهي طبقاتي و تبديل شدن به 

گفته شود باز هم كم است . كارگران در درجه اول تنها و تنها در اين 
مبارزه است كه از ساير شهروندان كشور متمايز ميشوند  ، تنها در طي 

 مبارزه مشترك ضد استبدادي ، است كه صف مبارزه مطالباتي ، ونه مثال
خواسته هاي كارگران  از ساير اقشار و طبقات جدا ميشود . آگاهي طبقاتي 
كارگران نيز، در شرايط عادي جامعه سرمايه داري، در بستر مبارزه صنفي 

اتحاديه اي شكل ميگيرد. نظرات ماركس در انترنايسونال اول  -مطالباتي –
صريح، شفاف و تفسير ناپذيرند. نظراتي كه نه او و نه  در اين مورد بسيار

انگلس يا لنين هرگز مورد نقد يا بازبيني انتقادي قرار ندادند. بر اسا س اين 
نظرات كارگران براي شركت در مبارزه صنفي احتياج به هيچ آگاهي از 
پيش كسب شده اي ندارند ، بر عكس در طي اين مبارزه است كه جوانه 

اعتصاب را "طبقاتي بسته ميشود. اين تصادفي نيست كه  هاي آگاهي
خوانده اند. اما هر چه آگاهي عمومي طبقاتي كارگران  "مدرسه انقالب 

صنفي كارگران در تغيير توازن قواي -باالتر باشد نتايج مبارزه اقتصادي
طبقاتي در سطح جامعه موثرتر است. مبارزه صنفي و آگاهي طبقاتي با 

ه خطي نداشته بلكه داراي يك رابطه كامال ديالكتيكي و همديگر يك رابط
  هستند. "تاثيرمتقبل"
   

ساختار قدرت سياسي مذهبي رزيم جمهوري اسالمي ايران  پاسخ پنجم:
چنان است كه به راحتي ميتوان اين رژيم را در مقوله دولتهاي توتاليتر 

ن پتانسيل قرار داد. بدين لحاظ هر حركت مبارزاتي در اين رزيم داراي اي
هست كه به سرعت و تقريبا بطور بالواسطه به يك اعتراض سياسي تبديل 
شده و با واكنش خشن دستگاههاي سركوب روبرو بشود . به دين لحاظ 

مبارزه صنفي ، مثل هر مبارزه ديگري ، ميتواند بسيار باال باشد .  "هزينه"
كتي به معنائي ندارد و هر حر "درجه بندي جرم "در يك رژيم مطلقه

راحتي و به شيوه اي دلبخواهي قابل تفسير است. وقتي اين توتاليتاريسم با 
مذهب ادغام ميشود و اساس قانون بنيان الهي هم پيدا ميكند اوضاع با ز 

 "خاطي"هم دشوار تر است . در ايران اسالمي براي پخش اعالميه ميتوان 
براي دزدي يك دانسته و به جوخه اعدام سپرد و  "مفسد في االرض"را 

سنكگ دست قطع كرد. در چنين شرايطي دعوت به اقدام اعتراضي با 
احتياط هر چه تمامتر صورت ميگيرد و تقريبا هميشه مبارزه از پائين ترين 
و خفيف ترين اشكال آغاز ميگردد. طبقه كارگر ايران هم از اين قاعده 

بر دفاتر مستثنا نيست . چاره چوئي از مقامات دولتي ، تحصن در برا
فرمانداري و نظائر آن در مواردي كه درگيري صنفي با يك كارفرما با ال 

اولين چيزي است كه  "احتياط  "ميگيرد خود به خوبي نشان ميدهند كه
به آن فكر ميشود. اين مسئله طبعا در كند كردن روند پيشرفت مبارزه 

ر بگيرد. به قول تاثير ميگذارد و اين امر بايد مورد توجه فعاالن كارگري قرا
معروف در ايران پليسي تا كارد به استخوان مردم نرسد آنها زبان به 
اعتراض باز نميكنند . طبقه كارگر نيز از اين روحيه بري نيست و به همين 
دليل هم هست كه گاه به عدم پرداخت حقوق ماهانه تا چند ماه اعتراضي 

و چه خصوصي ، اعتماد نميشود و به وعده وعيد هاي كار فرما، چه دولتي 
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ميشود و تنها وقتي كار به فقر مطلق ميرسد است كه حركت اعتراضي آغاز 
  ميشود. 

نتيجه ديگر شرايط سركوب مطلقه اي كه در ايران حاكم است اين است 
كه هيچ حركت سياسي در محيط كارگري نميتواند علني باشد. تشكيل 

رگر قانون عمومي هسته هاي مخفي براي كار سياسي در محيط هاي كا
است . مخفي بودن كار سياسي در شرايطي كه حركت صنفي در ميان توده 
كارگران اساسا علني هست قاعده كار فعاالن سوسياليستي در ميان 
كارگران ايران است . آن كسي كه فكر ميكند ميشود در رژيم جمهوري 

گرفته  اسالمي در ميان كارگران كار سياسي علني كرد ، آدرس را اشتباه
اتحاديه اي  –است. به همين خاطر لزوم  كار و همراهي در مبارزات صنفي 

توده كارگران باز هم از اهميت بيشتري بر خوردار ميشود .  حلقه اتصالي 
اين دو سطح از مبارزه در مرحله كنوني مبارزات كارگران ايران مبارزه براي 

تجربيات كارگران تشكيل نهاد هاي مستقل كارگري است .درس آموزي از 
در كشورهاي ديگر در مورد تلفيق كار علني و مخفي بايد در دستور كار 

  فعاالن سوسياليست و كمونيست ايران  قرار بگيرد.
  

  
  

پاسخ من اين است كه هر دو و توامان. بدون مبارزه براي  پاسخ ششم:
ه دستمزد و شرايط كار ، كه متاسفانه به علت شرايط استثمار وحشتناكي ك

بر ايران حاكم است، بيشتر شكل مبارزه براي پرداخت به موقع حقوق را 
ميگيرد، امكان تبليغات براي حق تشكل مستقل عمال وجود ندارد. نبايد از 
تكرار اين قانون مبارزه طبقاتي كارگري در ميان فعاالن كارگري خسته شد 

رگران غفلت كه : حتي در شرايط انقالبي نيز نبايد از مبارزه اقتصادي كا
كرد و اينكه تنها در چارچوب محيط كار و توليد است كه كارگران خود را 
به مثابه يك طبقه از ديگر طبقات متمايز احساس ميكنند و بيشترين 
آمادگي را براي پذيرفتن دانش سوسياليستي دارند. جدا كردن مبارزه 

ايران بي اقتصادي و مبارزه براي ايجاد تشكالت كارگري در شريط كنوني 
طبقاتي در ميان  –معناست . بويژه در شرايطي كه جوپليسي كار سياسي 

كارگران را به غايت دشوار ميكند. امروز خواسته حق تشكل مستقل به 
درستي خواسته محوري مرحله فعلي جنبش كارگري ايران است ، مبارزه 

ته و براي اين خواسته در همه جا در دستور كار فعاالن كارگري قرار گرف
هر كس با درك خود به ان پرداخته و مي پردازد اما بسيج و اقناع توده 
كارگران تنها در بطن مبارزه اقتصادي و مطالباتي خود آنها صورت ميگيرد 
. شركت براي سازماندهي موثر اين مبارزه كارگران خود به طور طبيعي 

يكند. از مسئله تشكل و لزوم سازمانيابي كارگران را براي آنان مطرح م
طرف ديگر هر چه درجه تشكل كارگران باالتر باشد طبعا مبارزه براي 
مطالبات اقتصادي آنان به شيوه موثر تري به پيش ميرود. در اين مورد 

  قائل شدن تقدم و تاخر بي معناست.
   

اين يك مشكل جدي در راه تشكل كارگران ايران است.   پاسخ هفتم:
نشان ميدهد كه سازماندهي كارگران در تاريخ جنبش كارگري در همه جا 

واحدهاي توليدي كوچك به علت كوچك بودن قدرت عددي كارگران ، كه 
پايه و اساس قدرت طبقاتي كارگران را تشكيل ميدهد ، بسيار دشوار تر از 
واحدهاي بزرگ بوده و قدرت سركوب كارفرما باالتر. حتي در كشور هاي 

ران به لطف دهها سال مبارزه موفق به پيشرفته سرمايه داري نيز كه كارگ
تصويب قوانين مثبتي در باره حق تشكل كارگري شده اند معضل مهميبر 
سر راه سازماندهي كارگران در بخش خصوصي و بويژه واحد هاي كوچك 
وجود دارد، ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست .  . همه ميدانيم كه در 

طبقاتي در ايران، هر كارگري كه براي شرايط فعلي از توازن قواي منفي 

سازماندهي در اين كارگاهها اقدام كند بالفاصله اخراج ميشود. به نظر من 
ز طريق ايجاد اتحاديه هاي سراسري در رشته هاي مختلف اعمدتا 

است كه  صنعت و توليد و از طريق تصويب قوانين عمومي و اجباري
را در ايران حل كرد و از ميتوان مشكل سازماندهي در واحدهاي كوچك 

اين رو عمدتا با سازماندهي  در واحدهاي متوسط و بزرگ است كه ميتوان 
امر تشكل را به پيش برد . با اتكا به اتحاديه هاي بزرگ و شاخه اي و از 
طريق تبليغ و بسيج با اتكا به آنها ست كه ميتوان به سازماندهي كارگران 

دست زد . براي مبارزه براي دستمزد در سطح واحدهاي توليدي چند نفره 
  نيز تالش براي تصويب حداقل دستمزد و الزام كارفرماهاي اين كارگاه ها 

به رعايت آن اهرم مناسبي است كه در عين تالش براي بسيج كارگران  
اين كارگاهها براي پيوستن به شعبات اتحاديه هاي بزرگتر ميبايد در نظر 

  گرفته شود.
  

ن حداقل دستمزد بدون وجود تشكلهاي مستقل تعيي پاسخ هشتم:
كارگري يعني معامله دولت سرمايه دار با كارفرمايان براي تشديد هر چه 
بيشتر نرخ استثمار از طريق هر چه بيشتر دستمزد. تا زماني كه كارگران 
صاحب تشكيالت مستقل خود نبوده ودر مذاكره با كارفرمايان صداي 

، حداقل دستمزد هر چه بيشتر به حد پائيني مستقل خود را نداشته باشند 
آن يعني حداقل الزم براي بقاي نسل كارگر (ماركس) نزديك ميشود مگر 
آنكه به علت شرايط ويزه و ملتهب سياسي دولت براي كاهش فشار سياسي 
راسا تصميم به اعطاي افزايش حقوق بگيرد . از اين زاويه مبارزه براي ايجاد 

ن حال مبارزه براي باال بردن حقوق حداقل هم تشكلهاي مستقل در عي
هست و يكبار ديگر بهم آميختگي اين دو سطح مبارزه با يكديگر خود را 

  تحميل ميكند.
  

با توجه به نكاتي كه در باال من مطرح كردم جواب من روشن  پاسخ نهم:
است : نظر طرفداران لغو كار مزدي در باره اتحاديه هاي كارگري نواختن 

از سر گشاد آن است . بدون مبارزه تريد يونيوني و حركت براي شيپور 
تشكل كارگران در بطن اين حركت حرفي از حركت براي سازماندهي 
كارگران براي بر اندازي سرمايه داري نميتوان زد. بشريت سرمايه دار هنوز 
بستر ديگري براي سازماندهي كارگران جز مبارزات اتحاديه اي يا دقيقتر 

ي كارگران براي متشكل كردن  آنان فراهم نكرده و نميتواند بكند .  مطالبات
حذف مبارزه تريديونيوني طبقه كارگر يعني حذف سطح تحتاني آگاهي 

) و اين يعني حذف پايه و اساس كار طبقاتي در "طبقه در خود"طبقاتي (
به  "مستقيما"راه سرنگوني نظام سرمايه داري. اين دوستان در صددند كه 

نظام سرمايه داري نقب بزنند ، اما چنين راه ميان بري در عالم  قلب
  واقعيت وجود ندارد. 

  
تا آنجا كه به رابطه  انجمن هاي متعدد همبستگي با كارگران  پاسخ دهم:

كشور ، در پاسخ به نياز انعكاس صداي مستقل  10ايران كه در بيش از 
مربوط ميشود ، به جنبش كارگري ايران در خارج از كشور بوجود آمدند 

نظرمن  رابطه فعاالن جنبش كارگري در داخل و خارج از كشور امروز 
عموما بر پايه درستي بنا شده و اين انجمنها  به نقش خود به مثابه پشت 

جبهه جنبش كارگري اگاه بوده و در اين راه تالشهاي مفيدي را انجام  
كه بگذريم ،هيچ كدام داده و ميدهند .در مجموع ، از يكي دو مورد منفرد 

از اين انجمنها ، ضمن اينكه اعضاي آنها داراي  نظرات مستقل ، متنوع و 
 "گاها انتقادي نسبت به اين يا ان گرايش كارگري داخل هستند ، خود را

جنبش كارگري داخل ندانسته و به سهم خود براي ايجاد يك  "ولي 
اد رابطه گسترده اي حمايت جدي و موثر در خارج از كشور ميكوشند . ايج

كه امروز ميان بخش فعال جنبش كارگري و اتحاديه هاي بزرگ كارگري 
كشورهاي اروپائي و امريكاي شمالي بوجود آمده و از دستاورد هاي غير 
قابل انكار جنبش كارگري ايران است ، بدون فعاليت اين پشت جبهه به 

من در اينجا اين خوبي ممكن نميشد. در مورد سازمانها و احزاب چپ 
  نظري نميدهم چو ن اين حديثي است مفصل.  

  
واقعيت اينست كه به جز( تا حدودي) با جنبش دانشجوئي  پاسخ يازدهم:

، جنبش كارگري رابطه اي منظم با ديگر بخشهاي جنبش عمومي و 
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اجتماعي ايران ندارد و اين تا حدود زيادي طبيعي است چرا كه نبايد 
سه سال است كه جنبش كارگري به پانسمان فراموش كرد كه تازه دو 

زخمهاي خود پرداخته ، جاني تازه گرفته است و هنوز به ان درجه از 
سازماندهي كه به او اجازه بدهد تا وارد ديالوگ منظم با اين بخشها بشود 
نرسيده است . نزديكترين متحد اين جنبش ، جنبش پيشتاز دانشجوئي 

سوسياليست و آگاهي درست انان از  است كه به بركت وجود دانشجويان
نقش تعيين كننده جنبش كارگري در جامعه سرمايه داري ايران تالشهاي 

 مستمري براي پيوند با جنبش كارگري را سازمان داده اند .
اين يك كمبود جدي است و فعاالن سوسياليست جنبش كارگري بايد  

گرجنبش همواره در جهت پيوند زدن جنبش كارگري با بخشهاي دي
عمومي ضد استبدادي مردم ايران تالش كنند . به عنوان مثال بايد براي 
نزديك كردن زنان فعال كارگر با فعاالن جنبش زنان اقدامات جدي صورت 
بگيرد چرا كه ويژگي جنبش زنان درشرايط جامعه مردساالرانه ايران با يك 

ر وارد ميكند كه دولت ضد زن استثمار دوگانه كم سابقه اي را به زنان كارگ
لزوم همكاري آنان با جنبش مستقل زنان را دو چندان ميكند . برگزاري 

مارس و اول ماه مه ميتواند در نزديك  8آكسيون هاي مشترك به مناسبت 
كردن فعاالن اين دو جنبش مفيد باشد. من به خودم اجازه نميدهم كه 

ن دست نظر بيش از اين نظرات كلي راجع به تاكتيكهاي مشخصي از اي
بدهم. دست اندركاران اين جنبشها بهتر از هركسي  اين مشكالت را 

  ميشناسند و صالحيت راه چاره جوئي دارند.
   

درك من از استقالل جنبش و تشكلهاي كارگري دركي  پاسخ دوازدهم:
است . به نظر من اين تشكالت كارگري هرگز  "استقالل مطلق "تقريبا 
يا دولتي باشند. حتي دولت انقالبي يا به هيچ حزب  وابسته نبايد

سوسياليستي! تجربه جنبش كارگري روسيه ، چه در قبل يا بعد از انقالب 
اكتبر ، نشان داد كه نهادهاي كارگري بايد استقالل خود را حفظ كنند تا 
بتوانند از منافع ويزه طبقه كارگر در برابر تعرضاتي كه به كارگران ، به 

يگيرد دفاع كنند و به مثابه سپري در برابر عناوين مختلف صورت م
بوروكراسي هاي مختلف عمل كنند . تجربه انقالب بهمن و تكه تكه شدن 

 "اتحاد طبقاتي كارگران توسط فرقه هاي كمونيستي كه هر يك با ايجاد 
به فلج كردن  اقدامات مشترك كمك كرده  وبه روحيه "كارگران هوادار ...

ضربات مهلكي وارد كردند هنوز در حاقظه  همبستگي طبقاتي كارگران
مبارزاتي كساني در اين دوره حضور داشتند تازه مانده است . ديگر از 

 شوراهاي اسالمي و خانه كارگر حرفي نميزنيم كه آفتاب آمد دليل افتاب !
با اين چنين ديدي روشن است كه به طريق اولي هرگز و در هيچ شرايطي 

ساخته سرمايه داري -دول يا نهادهاي دولتنهادهاي كارگري نبايد به 
وابسته باشند . هيچ دولت سرمايه داري به طبقه كارگر يك كشور براي 

در ان كشور كمك نميكند . به قول ماركس  "صف مستقل كارگري"ايجاد 
سرمايه دار ها مثل فراماسونها عمل ميكنند و در برابر جنبش مستقل 

ر هم دولت هاي امپرياليستي كارگري همواره متحد يكديگرند . اگ
هم بكنند از نوع كمك به اتحاديه همبستگي لهستان و براي  "كمكي"

مسلط كردن ارتجاعي ترين گرايش كارگري از نوع لخ والساي واتيكاني 
خواهد بود. همياري و همبستگي تنها با تشكالت مستقل كارگري ديگر 

ها منافع دولت خود كشورها ست و تنها شرط ان اين است كه اين اتحاديه 
را در نظر نداشته و واقعا از زاويه همبستگي طبقاتي بين المللي كارگري 

  عمل كنند. مواردي از اين دست اتفاقا و خوشبختانه بسيار زياد هستند .  
سه "در مورد استفاده از نهادهاي بين المللي كه طبق معاهدات معروف به 

تا آنجا كه مربوط به جلب عمل ميكنند بايد با صراحت گفت  "جانبه 
ميشود بايستي از تمام مبارزه با سركوب فعاالن كارگري حمايت براي 

اين نهادها استفاده كرد . در اين گونه موارد استفاده از كوچكترين امكان 
براي افزايش فشار بر جمهوري اسالمي ايران را نبايد از قلم انداخت . اما 

دها براي كمك به ايجاد تشكالت اين با چشم اميد داشتن به اين نها
مستقل كارگري بكلي متفاوت است . در اين مورد كارگران تنها به خود و 

  تجربيات همطبقه اي ها ي خود در كشور هاي ديگر متكي هستند .
     2009ژوييه  

*  

  

  

  

  ايران نويسندگان كانون هشدار

  سانسور و سركوب تشديد ي درباره

داشـت روز  اني كـه فقـط بـراي بـزرگ    كس 1388روز يازدهم ارديبهشت 
ي تهران گرد آمده بودند مورد هجوم و ضـرب و  جهاني كارگر در پارك الله

-شتم صدها نفر از ماموران علني و مخفي قرار گرفتند كه از پيش سـازمان 

نماي پارك منتظر ايستاده بودند. در جريـان ايـن   دهي شده و در محل آب
شدگان از ند. بسياري از اين بازداشتهجوم حدود يك صد نفر بازداشت شد

خبر از همه جا آمده بودند تا ساعتي از بعـد از ظهـر   رهگذراني بودند كه بي
 240هـا در بنـد   ي آنروز جمعه خود را در پارك بگذرانند، اما اكنون همـه 

  هاي سنگين و عجيب و غريب اند.زندان اوين در انتظار اتهام

ها، واقـع  كارگران فلزكار در تعاوني آندر همان روز در يورش ديگري به 
ها تن ديگر دستگير شدند. شمار ديگـري  ي ساوه، دهآباد در جادهدر نعمت

  اند.نيز در جريان برگزاري مراسم اول ماه مه در سنندج بازداشت شده

افزون بر اين، روز چهاردهم ارديبهشت در همان حـال كـه بـه مناسـبت     
ايش از مقـام معلـم و قـدرداني از نقـش     ي معلم، بانگ و غوغـاي سـت  هفته

كرد، معلمان تهـران  هاي تبليغاتي گوش فلك را كر مياجتماعي او از رسانه
آميزشان براي طرح مطالبات خود كتك خوردنـد  در جريان تجمع مسالمت

  و شماري از آنان بازداشت شدند.

گردانـان  طُرفه آن كه طي همـين روزهـا كـه متوليـان دولتـي و معركـه      
ي كتاب، به مناسبت برگـزاري ايـن نمايشـگاه، در تشـويق     شگاه ساالنهنماي

-پروري با ارائه آمار و ارقام بلنـد بـاال داد سـخن مـي    خواني و فرهنگكتاب

تـرين ناشـران كشـور را بـه علـت      نامترين و خوشدادند، شماري از قديمي
هاي فرهنگي دولت از شـركت در نمايشـگاه محـروم    ناهماهنگي با سياست

  دند و زير فشار قرار دادند.كر

ي آزادي بيـان و  ي تعهدي كه در زمينـه كانون نويسندگان ايران بر پايه
انديشه و مبارزه با سانسور دارد، فشار آوردن بر ناشران مستقل و جلوگيري 

شـان را  هـاي واقعـي  از فعاليت صنفيِ كارگران و معلمان براي بيان خواسته
عمومي فضاي سركوب و خفقان هشـدار   كند و نسبت به تشديدمحكوم مي

  دهد.مي
  
  كانون نويسندگان ايران

  17/2/1388 
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 ديوار آپارتايد

 و پيĤمدهاي فاجعه بار آن براي ملت فلسطين

  

  بهروز عارفي

  

، ديوار برلين فروريخت،جهانيان هورا 1989نوامبر  9هنگامي كه در 
كشيدند و جشن گرفتند. فروپاشي اين ديوار زمينه هاي اتحاد دو آلمان را 

دو نيمه ميالدي كشيده شد،  1961فراهم كرد. ديوار برلين كه در سال 
از هم جدا مي كرد و نيمهء غربي را چون   شرقي و غربي شهر برلين را

كيلومتر طول داشت و ارتفاع آن به  1/43جزيره اي دربر مي گرفت. ديوار 
مي » جنگ سرد« سه متر مي رسيد. ساختمان اين ديوار كه در چارچوب 

را سخت  »جهان آزاد«گنجيد، اعتراض ها و نفرت هاي فراواني برانگيخت و 
بر آشفت.  هنگام فروپاشي ديوار برلين، كمتر كسي تصور مي كرد كه با 
گذشت زماني نه چندان دراز، دولتي جرات كند كه ديواري بلند تر، طوالني 
تر، مجهز به همه ابزار مدرن كنترل و با برج و باروهاي فراوان در وسط 

آنان را نيز  سرزمين ديگران بكشد و با اين اقدام، بخش بزرگي از خاك
  غصب كند، اما آب از آب تكان نخورد!

چنين رخدادي با پيشنهاد اهود باراك (نخست وزير پيشين اسرائيل) و 
  2002تصميم آريل شارون نخست وزير جنايتكار اسرائيل در ژوئن سال 

كيلومتر (و شايد كمي هم  709انجام شد. ساختمان ديواري به طول 
ارد يوروئي آغاز شد كه سرزمين هاي كرانه ميلي 2بيشتر) و با بودجه ي 

باختري را از هم گسسته و زندگي روزمره فلسطينيان را تيره و تار ساخت 
فقط به » جامعه بين المللي«يا به زبان رايج روز، »  جهان آزاد«و اما همان 

موضع گيري هاي توخالي و اعتراضات بي آب و رنگ بسنده كرد. اين دو 
به دو پديده مشابه، نمونه بارز وجود سياست يك  برخورد متناقض نسبت

  بام و دوهوا در سطح جهان است.
را به » روند صلح اسلو«پس از آن كه دولت هاي پي در پي اسرائيل، 

شكست كشانيدند، گسترش شهرك هاي استعماري (كولوني ها) را در 
كرانه باختري رود اردن و منطقه بيت المقدس تشديد كردند، بارها به 

رزمين هاي فلسطيني لشكركشي كردند و فاجعه هائي چون كشتار س
جنين بوجود آوردند، انزوا و قتل ياسر عرفات را تدارك ديدند، نوميدي و 
ياس جاي اميد به آينده را در دل تك تك فلسطيني ها و بويژه جوانان 
گرفت و روزگار تاريك تري براي فلسطينيان آفريد كه به از سرگيري 

م منجر شد و در پي آن بر تعداد عمليات انتحاري نيز در انتفاضه دو
امنيت «اسرائيل افزوده شد. دولت اسرائيل كه در تمام دوران مذاكرات، از 

همچون شمشير داموكلس بر فراز سر فلسطيني ها استفاده مي » اسرائيل
طرح »  عبور تروريست هاي فلسطيني«كرد، به بهانه پيشگيري از 

  به اجرا گذاشت.ساختمان ديوار را 
بر » ديوار ننگ«كه فلسطينيان نام » جدائي«يا » حائل«ساختمان ديوار 

آن نهادند، از شمال كرانه باختري و دهكده سلم مجاور جنين شروع شد و 
به سوي جنوب كشيده شد. با تغيير مسير ديوار بدستور شارون، ديوار كه 

شد در  در شش كيلومتري داخل سرزمين هاي فلسطيني كشيده مي
كيلومتر وارد كرانه باختري مي شد. اين ديوار  22نزديكي هاي قلقيليا تا 

شهرك استعماري مهاجرنشين را كه بر روي زمين هاي غصب شده بنا  47
شده اند، دور مي زند. در شمال فلسطين، بويژه در جنين، تولكرم و قلقيليا 

 850زندگي  درصد زمين هاي فلسطين به اسرائيل الحاق مي شود. 50تا 
هزار نفر مستقيما مختل شده و امكان رفت و آمد (از آزادي تردد سخن 

، 2003تا پايان سال  2002نمي گوييم!) را از دست داده اند. از ژوئن 
 –هزار نفر  263خانوار از زمين هاي خود اخراج شدند و در حدود  1402

هزار  115.  دهكده در محاصره قرار گرفته اند 42ساكن  - دو هزار خانوار
  محبوس شده اند. 1967فلسطيني ميان ديوار و مرز سال 

 80هزار نفر زندگي مي كنند كه  50، »خط سبز«در قلقيليا در اطراف 
درصدشان پناهنده اند. زمين هاي اين محل بسيار حاصلخيز است. 

سي هكتار از زمين ها را براي ايجاد  1996اسرائيلي ها در ابتدا، در سال 
، ده هكتار ديگر براي تاسيس 1997يتي غصب كردند. در سال جاده امن

از » واسط«با ايجاد منطقه  2002يك اردوگاه نظامي غصب شد. در سال 
روستاي  67دسترسي زارعان قلقيليا به مزرعه هايشان جلوگيري كردند. از 

روستا ميان خط سبز و ديوار زنداني  15واقع در شمال فلسطين، دست كم 
  شده اند.  

درصد بر روي مرزسبز (خط آتش بس  15كيلومتر ديوار فقط  709از كل 
دفتر هماهنگي امور انساني سازمان ملل «) قرار دارد و بر طبق نقشه 1947

)OCHA«( از  5/9، اسرائيل) درصد  22درصد از سرزمين هاي فلسطيني
سرزمين تاريخي فلسطين كه به فلسطيني ها وعده داده اند) را با تمام 

عش به خود ضميمه مي كند. اين ديوار مانع دسترسي بخش هاي مناب
بزرگي از كرانه باختري به منابع آب نيز مي گردد. دره رود اردن  نيز از 

  دسترسي فلسطينيان خارج مي شود.
وجود پاسگاه هاي نظامي كه به چك پوينت شهرت دارند، ارتباط اهالي را 

ه ها به هنگام شب بسته اند، با يكديگر قطع كرده است. و چون اين پاسگا
دسترسي اهالي به پزشك و بيمارستان كامال غير ممكن است. تازه هنگام 
روز نيز، هميشه باز نيستند و براي گذر از آنان، فلسطينيان بدترين بي 
حرمتي ها و توهين ها و استهزاها را تحمل مي كنند و اغلب نيز مجبور به 

  شاق است. بازگشت مي شوند. گذر از آنان كاري
اين ديوار عالوه بر الحاق سرزمين هاي فلسطيني، گاه روستاها را نيز به 
دونيم تقسيم مي كند. براي ساختمان آن، مزارع فلسطينيان را در هم 
كوبيدند، درختان زيتون را از ريشه كندند، از دسترسي زارعان به آب 

يان با دستان جلوگيري كردند تا آنان را وادار به تسليم كنند ولي فلسطن
خالي مقاومت كردند و زمين هاي خود را رها نكردند. ديوار با تكه تكه 
كردن سرزمين هاي فلسطيني، آن ها را محبوس كرده و از آنچه از 
فلسطين تاريخي بجا مانده، تكه هائي از بانتوستان هاي جدا از هم مي 

عيض نژادي نيز سازد.  و به همين دليل است كه  آن را ديوار آپارتايد يا تب
مي خوانند. تنها فلسطيني ها و پشتيبانان خستگي ناپذير هميشگي آنان  
نيستند كه ديوار را محكوم كرده اند. كم نبودند شخصيت هاي مشهور 
غربي كه فلسطين را با بانتوستان هاي آفريقاي جنوبي دوران آپارتايد 

س جمهوري پيشين مقايسه كرده اند. براي نمونه ميتوان از جيمز كارتر رئي
  آمريكا نام برد.

هرچند، مراجع بين المللي به موضعگيري هاي صوري بسنده كردند ولي 
افكار عمومي جهان و بويژه نيروهاي مترقي در چهارگوشه جهان به 
نكوهش از ديوار برآمدند و در اين مبازره نابرابر فلسطينان را تنها 

  نگذاشتند. 

http://dialogt.de/



  ديوار ننگ 

٢٧٤  103 ي ارهآرش شم

تيباني اكثريت مردم از طرح دولت در درون اسرائيل نيز، به رغم پش
اسرائيل، با اين گمان نادرست كه ديوار موجب توقف سوءقصدها مي شود و 

مي آورد، انجمن ها و سازمان هاي طرفدار حقوق  بشر » امنيت«براي آنان 
و صلح طلبان اين كشور براي ياري مردم فلسطين در مبارزه با ديوار در 

  كنار آنان قرار گرفتند. 
ن مبارزه، يكي از روستاها با مبارزه اي بي پايان و بدون توسل به در اي

خشونت زبانزد شد. روستاي بلعين واقع در نزديكي رام اهللا با كشيدن ديوار، 
تكه تكه شده است و روستائيان قادر به  رفتن به مزرعه و حتي ديدار 

يمه در صد از اراضي دهكده را به اسرائيل ضم 60همديگر نيستند. ديوار 
(مجموعه » گوش شالوم«كرده است. روستائيان با ياري تشكالتي نظير 

» انجمن بلعين«، »آنارشيست ها عليه ديوار«صلح به رهبري اوري آونري)،  
و ... چندين سال است كه با اشغالگران اسرائيل به پيكار برخاسته اند و در 

كودك در  11 فلسطيني و از جمله 16اين راه شهيد هم داده اند. تا كنون 
تظاهرات  عليه ديوار آپارتايد با گلوله سربازان اسرائيلي كشته شده اند. 

مارس  17آخرين آن ها ابراهيم ابورحمه از اهالي بلعين بود كه جمعه 
  به قتل رسيد.  2009

براي پشتيباني از مردم بلعين در مبازره با ديوار، كنفرانسي بين المللي 
در همان روستا  2007اوريل  20تا  18ز بوجود آمده  كه دومين آن ا

برگزار گرديد. در اين كنفرانس شخصيت هائي چون دكتر عزمي بشاره 
اسرائيل و نماينده پيشين مجلس)، ماريد كوريگان ماگوير -(فلسطيني

ايرلندي)، دكتر ايالن پاپه (از جريان مورخين  - (برنده جايزه صلح نوبل
، لوئيزا »)ازي قومي در فلسطينپاكس«جديد اسرائيل و نويسنده كتاب 

عضو پارلمان اروپا)، استفان اسل (يكي از دو  -مورگانتيني (ايتاليائي
نويسنده منشور حقوق بشر سازمان ملل، مبارز خستگي ناپذير صلح 
عادالنه)، اميره هس (روزنامه نگار مترقي اسرائيلي)، ژان كلود لوفور 

  ه مردمي بلعين شركت داشتند.(نماينده مجلس از فرانسه) و نماينده كميت
در سال گذشته، سومين كنفرانس با پيام جيمي كارتر آغاز شد. امسال نيز 

برگزار شد.  2009آوريل  24تا  22كنفرانس بين المللي بلعين در روزهاي 
-http://www.bilin در قطع نامه پاياني كنفرانس خواسته شده است :

village.org/francais/decouvrir-bilin) (  

* محصوال ت اسرائيل بايكوت، سرمايه گذاري در اين كشور متوقف و 
 مجازات هائي عليه آن تعين و عملي شود

 * جنايات اسرائيل در فلسطين به عنوان جنايت جنگي شناخته شوند
 گسترش يافته و از آن پشتيباني گردد * مقاومت بدون خشونت مردمي

  * ايجاد جنبش بين المللي همبستگي با فلسطين
از نهادهائي كه عليه ديوار به مبارزه برخاسته، دادگاه راسل در مورد 
فلسطين است. در نشست اين دادگاه، در روز چارشنبه چهارم مارس 

  ، استفن اسل چنين گفت:2009
د دارد  بر تقدم حقوق بين المللي به دادگاه راسل در مورد فلسطين قص«

فلسطين تاكيد كند... ديوان داوري  -عنوان ركن راه حل مناقشه اسرائيل
بين المللي در ابراز نظر درمورد پيامدهاي كشيدن ديوار در سرزمين هاي 
اشغالي فلسطين،  مواد مناسب حقوق بين المللي بشردوستانه و نيز حقوق 

لي و ده ها قطع نامه بين المللي را در مورد بشر از منظر حقوق بين المل
فلسطين چنين تحليل مي كند: وظيفه اين ديوان، توجه به عدم اجراي 
حقوق است در حالي كه اين مسئله بوضوح به اثبات رسيده است.  كار ما 
از آن جا شروع مي شود كه ديوان داوري بين الملي متوقف شده است: 

ن الملل تعيين مي كند، از جمله تاكيد بر مسئوليتي كه حقوق بي
مسئوليت جامعه يبن المللي. اين جامعه نمي تواند همچنان از وظايفش 

  شانه خالي كند. (...)
  حقوق بين المللي نبايد ملعبه دست سياست يك بام و دو هوا شود. ...

نكوهش از نقض حقوق بشر كافي نيست، بايد براي پايان بخشيدن به آن 
ي كه دولت هاي ما، نه فقط با بي عملي خود دچار خطا تالش كرد.  در حال

مي شوند، بلكه  همچنين گاهي با كمك مستقيم يا غير مستقيم  به ثبات 
بي عدالتي ها نيز چنين خطائي مرتكب مي شوند. لذا، بسيج ما براي 
وادشتن اين دولت ها براي  اتخاذ تصميم هاي ضروري، امري اساسي است. 

(...)  

از مجازات، ادامه اشغال را تشويق مي كند، چشم انداز ايجاد  ادامه مصونيت
دولت فلسطين پايدار را نابود ساخته، بي عدالتي را دائمي مي كند و 
ستمديدگان را ناگزير به خشونت سوق مي دهد. با برخاستن و اعتراض 
عليه اين مصونيت از مجازات، كه شصت سال است ادامه دارد، ما ميخواهيم 

  »طقه سرنوشت ديگري بيابد....كه اين من
دولت اسرائيل به موازات ساختمان ديوار، تالش  به عربي زدائي شهر بيت 
المقدس كرده و تالش مي كند كه به اين شهر، كه براي سه مذهب 

بشمار مي آيد، هويتي يهودي بدهد. در كنار ديوار، با » مقدس«يكتاپرست 
را در اين شهر اسكان  گسترش شهرك هاي استعماري، دويست هزار نفر

داده اند تا بازگشت به شرايط پيشين بيش از پيش دشوار و يا حتي غير 
ممكن گردد. دولت اسرائيل با همدستي شركت هاي فرانسوي و از جمله 
آلستوم در حال ساختن تراموائي در اين شهر است كه با جداكردن كامل 

ي از فلسطيني مناطق فلسطيني نشين و يهودي نشين، زمين هاي بيشتر
  ها را غصب كرده و در واقع شهر بيت المقدس را مصادره مي كند.

ديوار آپارتايد عالوه بر غصب زمين هاي فلسطيني، ناممكن ساختن زندگي 
روزمره فلسطيني ها، امكان ايجاد هر دولت پايدار و قابل دوامي را براي 

ديوار،  فلسطيني ها ناممكن مي سازد. هدف اصلي اسرائيل از ساختن 
عالوه بر كنترل فلسطيني ها در دو سوي ديوار، زدن ضربه كاري به ايجاد 
هر دولت مستقل و پايدار فلسطيني است. اسرائيل با محبوس كردن 
  فلسطيني ها در آن سوي ديوار، در واقع اسرائيلي ها را نيز زنداني مي كند.

ود، در كتابي با سيلوان سيپل، كه دوازده سال خبرنگار لوموند در اسرائيل ب
تصوير بسيار درستي از » زنداني ها، جامعه اسرائيل در بن بست«عنوان 

جامعه اسرائيل بدست مي دهد و نشان مي دهد كه اين جامعه با سياست 
ساخته است.  او تالش » محبوس«دولت هاي اسرائيل در واقع خود را 

د. در يك سوم از جامعه بررسي كن» پائيني هاي«كرده تا اسرائيل را از نگاه 
كتاب، رودرروئي جامعه اسرائيل با تاريخ خودش مورد بررسي قرار مي 

ماجراي تانتورا و فراتر از آن، تكان حاصل از پژوهش هاي «گيرد. 
مورد اخراج فلسطيني ها. گفتار سنتي نفي  اسرائيلي در» مورخين جديد«

زيست، شرق شناسي  و خودخواهي، برداشت هاي امنيتي از محيط
 ، محتواي كتاب هاي درسي»نمونه«اسرائيلي، تحول بني موريس مورخ 

سپس نويسنده از فسادي سخن مي گويد كه جامعه » . ... ديروز و امروز
  اسرائيل را فراگرفته است...

 تكان دادند ، براي دهمي توضيح  فساد عوارضآنچه سيلوان سيپل از 
 تجاوز به آزادي ها و مك ،  روحيه مردمبرتأثير فساد . كافي استانسان ها 

تر  تيزكارتيسم ، استعمارگرائي جامعه اسرائيل ، خشونت بار شدن آن، 
كودتاي  يحتو تا سرحد جنگ داخلي  آن جامعه را،  ناسيوناليسم شدن

عقب نشيني از  در رابطه باهمانطوريكه واكنش ها ( برده استپيش نظامي 
پايان كشمكش  ها خواهانبه يقين اكثريت اسرائيلي   )غزه نشان ميدهد 

 هستند و اقليتي از آنان شجاعانه براي رسيدن به آن مبارزه مي كنند. اما
  »شوند؟ پيروزبتوانند  كه خويش اند» زنداني« بيش از آنآن ها 

ديوار ننگ، فقط فلسطيني ها را از اسرائيلي ها جدا نمي كند، اين ديوار  
ده، روابط اقتصادي، اجتماعي بويژه فلسطيني ها را از فلسطيني ها جدا كر

و حتي خانوادگي جامعه فلسطين را بر هم زده، كشاورزي و تجارت آن را 
داغان كرده و بر فقر آنان مي افزايد. يكي از اهداف ساختمان ديوار، نابودي 

 اقتصادي فلسطين است. –شالوده اجتماعي 
» زنداني«نداين ديوار، اسرائيلي ها را نيز در زنداني كه خودشان ساخته ا

  مي كند.
با اين كه دولت كنوني اسرائيل، راست ترين دولت تاريخ شصت ساله اين 
كشور است و وزير امورخارجه آن، آويگدور ليبرمن دست كمي از نئو 
فاشيست هاي اروپائي ندارد و در سر، فكر اخراج همه فلسطيني ها را از 

ثير تعيين كننده اي در سرزمين آباء و اجدادي شان مي پروراند. دو واقعه تا
 - چشم انداز سياسي منطقه خاورميانه و خصوصا كشمكش فلسطين

اسرائيل دارد. موضوع مهم، تجاوز اسرائيل به غزه در زمستان سال گذشته 
است كه جهانيان را عليه اين كشور و سياست هاي استعماري و 

نايت هاي تجاوزكارانه آن بر انگيخت. سازمان ملل اسرائيل را به ارتكاب ج
جنگي متهم كرد.عامل ديگر انتخاب اوباما و تغيير سياست دولت او در 
قبال اسرائيل در مقايسه با سياست رئيس جمهور پيشين امريكاست. براي 
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نخستين بار، به نظر مي رسد كه اياالت متحده تمايل ندارد دنباله رو كور 
لي و تسليحاتي سياست هاي دولت اسرائيل باشد. آمريكا مهم ترين منبع ما

اسرائيل و نزديك ترين متحد آن است ولي اين بار تمايل دارد به فكر حفظ 
منافع خود در اين منطقه حساس و نفت خيز و رابطه با كشورهاي عربي و 

  جهان اسالم نيز باشد.
اياالت متحده، فرانسه، اتحاديه اروپا و روسيه از دولت اسرائيل خواستند «

داني آيالون معاون وزارت ». فلسطين خاتمه دهد تا به مستعمره سازي در
اسرائيل بر حسب «خارجه اسرائيل در اطالعيه اي چنين واكنش نشان داد: 

منافع ملي و بويژه در اموري كه به بيت المقدس مربوط مي شود، عمل 
كرده و خواهد كرد. نمي توان حق اسرائيل  را بر بيت المقدس و توسعه آن 

  )2009ژوئيه  21وند، (لوم» ناديده گرفت.
  همان طوري كه اشاره شد، شرايط تا حدي تغيير كرده است:

بمناسبت پنجمين سالگرد اعالم نظر مشورتي ديوان داوري بين المللي  كه 
ديواري را كه اسرائيل براي جدا كردن آن كشور از كرانه باختري كشيده، 

 8روز چهارشنبه  غيرقانوني خواند، دفتر هماهنگي امور انساني سازمان ملل
اين حصار ابزاري «ژوئيه چگونگي وضعيت فلسطين را منتشر كرد و نوشت: 

اين ديوار ». «براي محدود كردن رفت و آمد  و زندگي فلسطيني هاست
بخشي از نظم عمومي بن بستي است ... كه بر تحرك فلسطيني ها تاثير 

دن كرانه گذاشته و فضاي آنان را محدود تر كرده  و بر قطعه قطعه ش
) آيا، اين همه 2009ژوئيه  8(لوموند، ...» باختري رود اردن مي افزايد. 

اسرائيل را وادار به عقب نشيني خواهد كرد؟ نبايد زياد خوش بين بود. از 
  حوادث شصت سال گذشته، چنين چيزي بر نمي آيد.

آيا زمان آن فرا نرسيده كه بر بي قانوني بين المللي در اين سرزمين 
نقطهء پاياني گذارده شود؟ با توجه به پراكندگي سياسي در درون   كوچك

فلسطين، و بويژه توازن نيرو در منطقه و جهان، نمي توان در مورد آينده 
اسرائيل خوش بين بود. ولي روزنه هايي به چشم مي -كشمكش فلسطين

خورد كه هر چند ناچيز، خبر از آرزوي جهان دگري مي دهد. آيا شرايط 
خواهد داد كه رنج  مردم فلسطين نيز نقطه پاياني بر خود ببيند؟ اجازه 

اين را مبارزه ملت ها به ويژه خود اعراب و در نتيجه، تغيير در توازن قواي 
  بين المللي تعيين خواهد كرد.

   ٢٠٠٩ژوئيه  ٢۵

  

  

  شرم آوراست

  تعصب ديني براسراييل مسلط  شده است  

  

  *  شوالميت آلوني

  بوبي ي محمد ر ترجمه

، سپري ماير كانان مدت زيادي ازسخنراني هاي  نژادپرستانه ي رابين ، 
،  رونوشت نامه آموس الوننشده بود كه از نويسنده و روزنامه نگار فقيد، 

به هرتسل [ بنيان گذار صيهونيسم  1902در اوت  لرد روتشيلد،اي را كه  
ته بود و سازمان دهنده نخستين كنگره صيهونيستي در سويس ] نوش

توضيح داده است كه چرا از تاسيس   روتشيلددريافت كردم . در اين نامه،  
دولت اسراييل در اين سرزمين پشنيباني نمي كند. او در اين نامه نوشته 

 است : 
تصور تاسيس يك مستعمره يهودي  برايم  دهشتناك است . ايجاد اين «  

كوچكي خواهد بود،  مستعمره،  دولتي خواهد بود در داخل دولت . دولت
ارتودوكس و  كوته بين كه  مسيحي ها و غير يهودي ها  را محروم مي 

  ». كند 
،  سالياني در اين سرزمين  كانانبااين وجود  وعليرعم پديده هايي مانند  

تحقق نخواهد يافت . اميدوار بوديم  روتشيلداميد وار بوديم كه پيش بيني 
و سياسي همه شهروندانش را ،  حقوق اجتماعي «كه اسراييل واقعا 

صرفنظر از دين و مذهب شان ، نژادشان ، و جنسيت شان تضمين مي 
آزادي دين و مذهب، معتقدات ، زبان، آمورش  و فرهنگ  « و نيز » كند.

همان طور كه در اعالميه استفالل » همه شهروندانش را تضمين مي كند. 
  اسراييل ذكر شده است . 

جانشين هايي داشته است . نه تنها  در بين   كانان سال ها سپري شده  و 
نمايندگان منتخب « جمعي آدم هاي حريص و بي پروا ، بلكه حتي در بين 

  و دربين گروه كوچكي در درون حكومت .) »   كنستدرمجلس  ( 
حال اين گروه كوچك، دست اندركاراست،  قوانين آشكارا نژادپرستانه اي 

روانه كند تا جلسات فرهنگي بين المللي را  وضع كند و دستجات پليس را
كه فلسطيني ها سازمان داده اند برهم زنند. زيرا، به نظر اين حكومت،  
فلسطيني هاي بومي اين كشور ، شهروندان درجه دوم محسوب مي شوند . 
وضع كنندگان اين قوانين معتقد نيستند كه حقوق بشر شامل اعراب نيز 

نها ، از حق مسكن ، و حتي از حق داشتن مي شود. از حقوق فرهنگي آ
زمين نيز صرفنظر كنيم . چرا چنين است ؟  چون،  گويا  چند هزارسال 
پيش، خداوند ، مالكيت اين سرزمين را به قوم  برگزيده ي يهود و فرزندان 

  آنها وعده داده است ! 
پيش بيني كرده بود،    روتشيلدجاي بسي تاسف وشرم آوراست ، آن چه  

ين ميان به وقوع  پيوسته است .  پس از مبارزات به خاطر تاسيس درا
دولت ، حتي در خطيرترين لحظات زندگي و در تيره و تارترين خواب و 

در صددند با ياكونسكي خياالت خود ، نمي توانسنيم تصور كنيم طرفداران 
  وضع قوانين نژاد پرستانه  ترس و وحشت ايجاد كنند .

تصور كنيم،  اينان ازطريق دست كاري در نظام  ما هرگز نمي توانستيم
قضايي،  تالش مي كنند عدالت اجتماعي و حقوق بشر را از بين ببرند ـ 
ارزش هايي كه  ضرورترين مباني و اصول  جامعه  دمكراتيك هستند و 
همه مردان و زنان و كودكان ، صرفنظر از  نژاد و كيان ، دين و مذهب  يا 

 خوردارند. جنسيت،  از آن ها  بر
چهل و دوسال است در سرزميني  كه به ما تعلق ندارد،  اشغالگر و سركوب 
كننده  شده ايم. آيا  واقعا بايستي قزاق هاي چپاوگري شويم  كه  مزارع و 

  باغستان ها را نابود كنيم ، زنان و كودكان و كهنسال ها  را زجر دهيم ؟ 
 در ترانه اي چنين سروده شده : 

 »  اين سرزمين هستيم ، اين سرزمين ازآن ماستمالك ما  « 
 اما اين ترانه مي بايست چنين سروده شود:  

ما صاحب قدرت هستيم ، قدرت از آن ماست . ما پول داريم ، پول از آن « 
 » ماست . ما مجازيم هركاري بكنيم . 

 با   يعني:  قومي را از گرسنگي از پا درآوريم ، زنداني كنيم ،  و سرانجام 
بمباران هوايي ، با  پرناب بمب هاي  خوشه اي و فسفرسفيد  نابودشان 
كنيم . چون،  ما صاحب و حاكم اين سرزمين هستيم و خداوند ما را 

  تعصب ديني بر اسراييل شرم آوراست .  برگزيده است! . سلطه ي 
 *Shulami Aloni،   در تل آويو متولد شد ه است. در جواني  1928در سال

ان دفاع از خود ( هاگانا ) پيوست و در جنگ هاي استفالل طلبانه  به سازم
شركت كرد . در كابينه رابين  وزير آمورش و پرورش بود . آلوني كه در 

براي بازگردانيدن زمين  1996رشته حقوق تحصيل كرده است ،  از سال  
  هاي اشغالي به فلسطيني ها و دولتي سكوالر مبارزه مي كند . 

روزنامه هارتس ، تل آويو، ترجمه از متن آلماني در فرانكفورتر  برگرفته از
  2009، ژوئن  134روند شو ،  شماره 

*  
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  »ديوار ننگ«

  و گفته هايي در باره ي آن 

  گرد آوري و ترجمه : بهروز عارفي

  

  نوآم چامسكي

چيزي كه در بحث مربوط به شهرك هاي استعماري (مهاجرنشين هاي «
كنند،  اين است كه حتي اگر اسرائيل مرحله نخست  يهودي) فراموش مي

را هم بپذيرد، كليه طرحهاي مستعمره سازي كه  با بهره » نقشه راه«
گيري از پشتييباني اياالت متحده، گسترش يافته است، همچنان باقي 
خواهد ماند. از اين طريق اسرائيل زمين هاي حاصلخيزي را كه در نتيجهء 

جداسازي به اسرائيل الحاق شده (از جمله منابع آب اين ديوار غير قانوني 
منطقه، و نيز دره رود اردن كه بخاطر  گسترش مستعمره ها بسوي شرق، 

  »تكه تكه شده) همه را از آنِ خود مي كند.

  » ديوار جداسازي«سازمان ملل متحد و

، دولت اسرائيل طرحي را براي جلوگيري از ورود غير مجاز 1996از سال 
  يل از نواحي مركزي، و شمالي كرانه باختري مورد بررسي قرار داد.به اسرائ

، شوراي وزيران اسرائيل به بهانهء عمليات مقومت و نفوذ 2002در بهار 
در » پيوسته«مبارزان فلسطيني به داخل اسرائيل طرح  ايجاد يك ديوار 

  برخي نقاط كرانه باختري و يبت المقدس  را به تصويب رساند.
، اعمال خشونت بار، 2003اكتبر  21سازمان ملل در  مجمع عمومي

تروريسم و تخريب را محكوم كرده، و چون اين خطر وجود دارد  كه 
مسيرديواري كه اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي فلسطين از جمله بيت 
المقدس شرقي  و اطراف آن مي سازد، در مذاكرات آينده اخالل ايجاد 

را غير ممكن سازد، ابراز نگراني كرد [توجه  كرده و عمال راه حل دو دولت
شود كه مقاومت مبارزان فلسطيني همه تروريسم است و بايد محكوم شود؛ 
اما تروريسم دولتي اسرائيل كه تمام حقوق و معيشت و حتي هستي يك 

جامعهء بين المللي را «ملت را دارد به نابودي مي كشد فقط ابراز نگراني 
مع عمومي از اسرائيل خواست تا كارهاي مربوط به بر مي انگيزد. م.]. مج

ساختمان ديوار را متوقف كرده و نسبت به انهدام اين ديوار كه از خط ترك 
فاصله گرفته و با حقوق بين المللي در تناقض است، اقدام  1949مخاصمه 

كند [البته اسرائيل به اين توصيه نيز مثل همهء توصيه هاي ديگر 
كرده است و همه اينها بدون كوچكترين مجازات و كوچكترين اعتنائي ن

  حتي سرزنشي. م.].

 

  نظر مشورتي ديوان داوري بين المللي 

، مجمع عمومي سازمان ملل از ديوان داوري بين المللي 2003در نوامبر 
(دادگاه الهه) خواست در مورد پي آمدهاي كشيدن ديوار از منظر حقوق 

  .بين المللي  نظر مشورتي فوري بدهد
  اعالم كرد: 2004ژوئيه  9اين دادگاه در 

ساختمان ديواري كه اسرائيل، نيروي اشغالگر در سرزمين هاي اشغالي 
فلسطين مي سازد و از جمله در داخل و پيرامون بيت المقدس شرقي، 
ووضعيتي كه ساختمان اين ديوار به وجود مي آورد، خالف قانون بين 

  المللي است.
  مي دهد: ديوان مزبور سپس ادامه

اسرائيل موظف است كليه خسارت هائي كه ساختمان ديوار در سرزمين «
هاي اشغالي فلسطين و از جمله در داخل و پيرامون بيت المقدس شرقي 

[معلوم نيست چرا رأي دادگاه الهه وقتي به »  وارد آورده، جبران كند.
 اسرائيل مربوط مي شود معناي توصيه به خود مي گيرد. چرا درباره

سياست يك بام «ميلوزويچ الزم االجرا بود ولي براي اسرائيل چنين نيست. 
  هر مفهومي را از عدالت بين المللي بي اعتبار كرده است. م.]» و دو هوا

  
اتي ين باليبار (فيلسوف و استاد داتشگاه پاريس) و هانري كورن (زيست 

ايد ديوار ب«شناس و عضو آكادمي علوم فرانسه) در بيانيه اي با عنوان 
  ) مي نويسند:2002اوت  9(لوموند، » آپارتايد را در فلسطين نابود ساخت

...  
اين ديوار، يا مستقيما جمعيت را جا بجا مي كند يا بطور غيرمستقيم  با «

جلوگيري از دسترسي مردم به امكانات زندگي، آنان را از سرزمين شان 
ستاها و نهايتا كشورشان بيرون مي راند، بطوري كه اهالي مجبور به ترك رو

  شوند، چنان كه برخي در اسرائيل علنا آن را بر زبان مي آورند.
براي فراهم كردن زمينه ساخت اين ديوار و براي ساختن آن، خانه ها را 
ويران، جاده ها را بسته، درختان را قطع و زمين ها و منابع آب را غصب 

د به مدرسه بروند، مردم مي كنند. با ساختمان ديوار، كودكان نمي توانن
بيكار مي شوند و خانواده ها بي خانمان مي گردند. تخمين زده مي شود 
كه بين نود تا دويست و ده هزار تن از اهالي كرانه باختري هم اكنون از 

  ديوار صدمه ديده اند....
اين ديوار، وجود مستعمره ها را هميشگي مي كند . يادآوري كنيم كه اين 

گاه حقوق بين المللي غيرقانوني اند... با منزوي ساختن بيت شهرك ها از ن
المقدس شرقي، ديوار الحاق آن را به اسرائيل تدارك مي بيند.... با وجود 

  ديوار ارتباط ميان فلسطينيان غير ممكن مي گردد....
اين ديوار بتوني با تمام تجهيزات، برج هاي ديده باني، نگهبانان و لوازم 

قبت، فلسطيني ها را زنداني مي كند، فلسطينياني كه دوام الكترونيكي مرا
آورده و موفق شده اند تا بر روي تكه زمين ناچيزي  در سرزمين خودشان ، 
مقاومت كنند. ديوار باعث اسارت يك خلق است. از پيامدهاي آن، كه 
طعنه تلخي است زاييدهء طرح فتوحات و سيطره اسرائيل، اين است كه 

اش ، به زندانبانان  يك اردوگاه » نيروهاي دفاعي«ا با همه مردم اسرائيل ر
تبديل مي كند. به همين جهت درك اين موضوع ساده است كه چرا شمار 
قابل توجهي از جوانان اسرائيل زندان را بر خدمت سربازي ترجيح مي 

  دهند. ...
جديدي روبرو » النكبه«با دوره جديدي از فاجعهء فلسطين،  يعني با 

كه جامعه بين المللي وعده اش را » دولت فلسطنيي پايدار«. بجاي هستيم
داده بود .... وصله پينه هائي از بانتوستان و اردوگاه هاي پناهندگان خواهيم 
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از نظر اقتصادي، فرهنگي و اداري قابل دوام » دولتي«داشت. نه تنها چنين 
ضربه اي كه از  نمي باشد، بلكه از نظر انساني نيز قابل زندگي نخواهد بود.

نقطه نظر موجوديت به خلق عرب فلسطين وارد مي شود، با ابعاد اخراج 
قابل مقايسه است. البد، براي از پا درآوردن  1967و اشغال  1948سال 

خلقي كه نمي خواهد از ميان برود، بايد به شديدترين شيوه ها متوسل 
  شد...

چيزي نيست جز فقر و  شاهديم كه چه براي حال و چه آينده، ديوار آبستن
  اخراج فلسطيني ها از ميهنشان، وحشت وترور و جنگ بي پايان.

در مقابل اين فاجعه چه خواهيم كرد؟ به بهانه اصل عدم مداخله، تماشاگر 
بي عملي خواهيم ماند تا بعد ها بگوئيم كه شاهد عيني جنايت عليه 

  بشريت بوديم.. اين ننگ است...
الحاقي كه  اسرائيل دنبال مي كند، متوقف شود... ... بايد سياست تخريب و 

  »سياست هاي دولت شارون وضع را وخيم تر نيز كرده است

  

  » ديوار جداسازي«پاپ و 

پاپ بنديكت شانردهم، در سفر به سرزمين هاي اشغالي فلسطين (ماه مه 
) ، از ديوار  آپارتايدي كه اسرائيل در فلسطين مي كشد، ديدن كرد 2009
روايت انان از شرايط زندگي «گفتگو كرد و گفت » عيده«الي اردوگاه و با اه

با نگراني خاطر «او افزود » شان در كرانه باختري و غزه، تكان دهنده است.
شاهد زندگي پناهندگاني بودم كه چون خاندان مقدس مجبور به فرار از 

از بيت  نزديك اردوگاه و در بخشي برآمده» . ... «خانه و كاشانه شان شدند.
لحم، من همچنين ديوار را ديدم كه به سرزمين هاي شما تجاوز كرده، 

  »همسايگان را از هم جدا و خانواده ها را از هم رانده است
پاپ پس از بازديد ازديوار، ضمن پشتيباني از ايجاد دولت مستقل فلسطين، 

 اين ديوار تراژيك«و از جمله » مي توان ديوار ها را ويران ساخت«گفت 
  ».را

  و اسرائيلي ها» ديوار«

   گوشه اي از گفته هاي اسرائيليان طرفدار صلح

  2007اوت  25اوري آونري، 

 تصويب... سال هاست كه سازمان ملل متحد  طرح تقسيم فلسطين را  
بخش بزرگتري براي فلسطيني ها ،  1947كرده است. در اولين طرح سال 

بين المللي كمتر و كمتر  در نظر گرفته شده بود كه در طرح هاي بعدي
مورد توافق واقع  1990 دهه شد.. راه حل دو دولت كه در اوايل سال هاي 

فلسطين به  شد تا كنون به جائي نرسيده است... آخرين فصل از غصب
اسرائيل كشيدن ديواري است كه در مناطقي از كرانه غربي رود اردن  دست

بيت المقدس شرقي را در اعماق سرزمين هاي فلسطيني پيش مي رود و 
  .كامال از فلسطين جدا مي كند

در چنين  شرايطي نه امكان دارد يك دولت فلسطيني با برخورداري از 
حقوق برابر در كنار اسرائيل ايجاد شود و نه زمينه هاي مذهبي اختالف در 

  .اين منطقه از بين خواهد رقت
فلسطين  اگر روزي دولت مستقل فلسطين در بخشي از سرزمين تاريخي

ايجاد شود، اين دولت كوچك دقيقا در ميان ديوار ها محصور خواهد بود و 
از لحاظ اقتصادي به هيچ وجه دوام نخواهد يافت و زنداني اسرائيل و كشور 

  هاي عربي مجاورخواهد بود. ...
  :2003مه  3ديوار شيطان،  اي تحت عنوان از مقالهو 
پشتيباني مي » ديوار جداسازي«افكار عمومي بدون اين كه بدانند، از «

كنند.... بايد بدون هيچ ابهامي گفت كه اين ديوار هيچ ربطي به امنيت 
  ندارد.

ديوار شيطان تنها وسيله اي براي پراكنده ساختن فلسطيني هاست... اين 
ديوار، بيش از همه، مانعي براي اسرائيل است. ديواري در مقابل صلح 

  »آينده، امنيت و رفاه. 

  

  ائي از مقاله ديوار ننگ، بخش ه

 )2002(لوموند دپيماتيك، نوامبر  ماتيو بروباچرنوشته  

كرانه باختري رود  هايكه دولت اسرائيل گرداگرد سرزمين  »امنيتي ديوار«
را  جغرافيائي و سياسي خاورميانه زاردن و بيت المقدس مي كشد چشم اندا

ي كه ارتفاعش سه از اساس تغيير خواهد داد. اسرائيل با كشيدن حصار
آلمان شرقي  برلين را ديوار( برلين و پهنايش دو برابر آن است برابر ديوار

به طور يك جانبه بخش  )و آلمان غربي ديوار ننگ مي ناميد» ديوارصلح«
خود ملحق كرده و موانع نظامي دور  قابل توجهي از ساحل غربي را به

را كامال محبوس  اليشهرهاي فلسطيني را تنگ تر ساخته و در نتيجه اه
 .كرده است

دچار خواهند  فلسطينيان كرانه باختري به سرنوشت فلسطيني هاي غزه
 اسرائيل از بخش اعظم شمال زيشد. هدف اولين مرحلهء اين طرح جدا سا

[با اين ديوار مناطق متعددي از همين . ..سرزمين هاي كرانه باختري ست
دولت «گفته اند قرار است  در صد از خاك فلسطين تاريخي را ــ كه 22

نواحي فلسطيني مانند در آن برپا شود ــ غصب مي شود] » فلسطين
كشاورزي خود محروم شده و نواحي  درصد از اراضي 60دهكدهء كفين از 

خود را از دست  ديگري مانند شهر قلقيليا نه تنها زمين هاي كشاورزي
ز سرزمين هاي ميدهد، بلكه به خاطر وجود اين حصارها ارتباطش هم ا

غربي و هم از اسرائيل قطع مي گردد. هر كيلومتر از ديوار اين  ساحل
يك ميليون دالر تمام مي شود. اين ديوار توسط  بخش، براي دولت اسرائيل

متر و نيز  300ديدباني در فاصلهء هر  متري و برج هاي 8جدارهاي بتوني 
هاي انشعابي (كه  جاده متر، سيم هاي خاردار و 2با خندق هايي با عمق 

 .محالت فلسطيني را دور مي زند) تقويت مي گردد
تا كفرقاسم  كيلومتر از سلم 95اولين قسمت ديوار (ازشمال) به طول 

 درصد از اراضي كرانه باختري را عمال به اسرائيل الحاق 6/1كشيده شده و 
هزار  10مستعمره (كولوني) اسرائيلي ست و  11مي كند كه شامل 

نظر دارد اين ناحيه را به گونه اي به اسرائيل  دولت يهود در فلسطيني.
بر سر وضعيت نهائي فلسطين،  ملحق كند كه هنگام از سرگيري مذاكرات

اين الحاق  بازگشت به عقب آن چنان از نظر سياسي گران تمام شود كه
غيرقابل برگشت تلقي گردد. اينجاست كه با استراتژي تغيير مكان خط 

 .) روبرو هستيم1967مرزهاي بز (س
ساختمان  دولت يهود براي تحكيم كنترل بيت المقدس بزرگ برنامهء

» نقشهءتوسعهء اورشليم«سازي را در اين منطقه متمركز ساخته است. در 
آغاز سال به تأييد شارون رسيده است، ديوار بر اساس محدوده اي از  كه در

از الحاق بيت  ميشود كه اسرائيلي ها آن را پس بيت المقدس كشيده
عالوه بر آن دو ناحيهء بزرگ  تعيين كرده اند و 1967المقدس شرقي در 

الحاقي قرار  مجتمع استعماري گيوون و معال آدوميم را بيرون از منطقه
 .دارند دربر مي گيرد

 حفظ خواهيم كرد آن چه را كه ساخته شده براي خود
كه مناطق  وانعيدر حال حاضر، توجه اسرائيل متمركز است بر ساختن م

اسرائيلي را از اهالي فلسطيني جدا مي كند. در شمال، اسرائيل ديواري 
است كه از منقطهء قلنديه مي گذرد، به منظور آن كه بيت  ساخته

سازد. در شرق، به موازات جبل الزيتون يك  المقدس را از رام اهللا جدا
ريه را از بيت ابوديس و عزا ديوارهء بتوني ساخته شده تا مناطق فلسطيني

را از بيت  المقدس جدا سازد. در جنوب، يك ديوار و خندق، بيت اللحم
المقدس جدا مي كند و عالوه بر آن بخش قابل مالحظه اي از زمين هاي 

فلسطيني را به اسرائيل ملحق مي سازد. بدين ترتيب، اسرائيل  شهري
ديان و هم و هم براي يهو –راشل معروف است  محوطه اي را كه به مقبرهء

خود الحاق مي كند، در حالي  به –براي مسلمانان مقدس به شمار مي رود 
اردوگاه پناهندگان  كه اين ناحيه كامال در داخل بيت اللحم و در حاشيهء

 .قرار دارد
المقدس، دولت يهود  با پايان ساختمان ديوار از شمال ساحل غربي تا بيت

مستعمره  39لحق مي سازد كه درصد از اراضي ساحل غربي را به خود م 7
 هزار فلسطيني را دربر مي گيرد. از اين عده هفتاد 290(كولوني) و تقريبا 

هزار نفر به طور رسمي، حق اقامت در اسرائيل نداشته و لذا حق سفر يا 
خدمات اجتماعي اسرائيلي را ندارند. آن هم در حالي كه  استفاده از
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ين هاي كرانه باختري به كلي از بين سرزم اسرائيل امكان زيست آنان را در
بسر مي برند فوق العاده  هزار نفر در آن 70برده است. شرايطي كه اين 

 آسيب پذير است و شك نيست كه آنان به تدريج مجبور به مهاجرت
خواهند شد. اگر ديوار به سمت جنوب تا الخليل (هبرون) ادامه يابد، 

گر از اراضي را نيز به خود درصد دي 3كه اسرائيل  تخمين زده مي شود
 .ضميمه كند

كه امروز ساخته  هرآنچه را:« دولت اسرائيل بنا بر اين اصل كه مي گويد 
ساختمان ديوار و گسترش » حفظ خواهيم كرد  شود، فردا براي خود

ها را عملي مي سازد. هر چند اين اعمال برخالف قوانين بين  كولوني
اما در قطعنامه سازمان ملل متحد است، قطعنامهء  المللي و از جمله ده ها

ها وجود ندارد.  هيچگونه ساز و كاري براي جلوگيري از اين خالف قانونها 
 به خاطر 2000اگر پارامترهاي پيشنهادي پرزيدنت كلينتون را در دسامبر 

هر آن چه در بيت المقدس يهودي ست اسرائيلي «ه مي گفت كبياوريم 
گسترش  ، خواهيم ديد كه چرا»لسطينيعربي ست ف خواهد شد و آن چه

برچيدن آن ها گران تر و بازهم  و تقويت مستعمره ها موجب مي شود كه
  .دشوارتر گردد

  :اسناد و مراجعي در مورد ديوار آپارتايد
  نقشه ها:

ميان اسرائيل و فلسطين (از سازمان حقوق بشري  سازينقشه ديوار جدا
  )اسرائيل بت سلم

http://www.populationdata.net/images/cartes/asie/proche-

orient/israel/palestine_israel_mur_octobre_2003.jpg  

  ديپلماتيك)نقشه ديوار جدائي در بيت المقدس شرقي (لوموند 
http://www.populationdata.net/images/cartes/actus/palestine-

jerusalem-est-fev07.jpg  

  
  

  

  آرش با آلن گرش  مجله ي مصاحبه

  ديپلماتيكعضو تحريريه ماهنامهء لوموند 

  

  
  2009دوم ژوئيه   -مصاحبه كننده بهروز عارفي 

  فلسطين: مظهر تمام عيار بي عدالتي غرب و اسرائيل

ميخواستم نظر شما را در مورد تحوالت اوضاع فلسطين و بويژه در  -
به » ديوار تبعيض نژادي«به گفتهء اسرائيل يا » ديوار امنيتي«رابطه با 

زمين هاي اشغالي كشيده شده بدانم. آيا گفتهء فلسطيني ها كه در سر
هدف اصلي اسرائيل اين نيست كه نخستين  بار مرزي براي خودش درست 

  كند؟
   

كه منطبق بر خط آتش » مرزي«* بايد در ابتدا گفت كه ديوار بر روي 
كيلومتر است  350» مرز«باشد، قرار ندارد. طول اين  1967ژوئن   4بس 

كيلومتر مي رسد. ديوار كامال در داخل  700در حالي كه طول ديوار به 
در بر مي  خاك فلسطين قرار دارد و بخشي از سرزمين هاي فلسطيني را

گيرد. به عقيده من خط جديد مرزي را ترسيم نمي كند. بنظر من اين ايده 
كه گويا اسرائيل مي خواهد بر سر مرز جديدي مذاكره كند، درست نيست. 

ز راه هاي كنترل سرزمين هاي فلسطين و براي اسرائيل، ديوار يكي ا
تقسيم  آن سرزمين هاست. اصال به اين معني نيست كه آن چه در شرق 
ديوار قرار دارد از كنترل اسرائيل خارج است. زيرا در اين منطقه، اسرائيل 
به ساختمان شهرك هاي استعماري ادامه مي دهد، ايجاد جاده ها و شبكه 

ادامه دارد. در ساختاري قرار داريم كه عمل  بندي استراتژيكي سرزمين ها
انجام شده را تثبيت و هرگونه ايجاد دولت فلسطين مستقل، منسجم  و 

  پايدار را بيش از اندازه غيرقابل تصور مي كند.
نخستين هدف اسرائيل در ساختمان ديوار، زير سوال بردن ايجاد  -

  فلسطين نبود؟
  

ند يعني ديوار مانع گذر به اسرائيل مي * ابتدا استدالل امنيتي را بكار برد
شود. اسرائيل مي گويد، خوب نگاه كنيد سوءقصدها كمتر شده است. ولي 
اين ادعا درست نيست، دليل اين امر، نابودي سازمان هاي فلسطيني در 
كرانه باختري است. نقش ديوار، اعمال سياست سركوب است . و يكي از 

است كه كم كم منسجم مي شود  داليل هم سياست تشكيالت خودمختار
و  براي كنترل سرزمين ها، با كمك آمريكاا، و نيز اسرائيل و اردن نيروي 
پليس ايجاد مي كند. اسرائيل هميشه استدالل امنيتي را بزرگ جلوه داده 
است. استدالل امنيتي يك استدالل تبليغاتي است. مردم اسرائيل آن را 

ند از آنان حفاظت مي كند. اگر ديوار بر باور دارند به اين معني كه معتقد
ژوئن  4روي مرز قرار داشت، اين استدالل منطقي بود ولي بر روي مرز [

] نيست. اثر عيني كشيدن ديوار نفوذ در عمق سرزمين هاي 1967
فلسطيني و دشوار تر كردن ايجاد دولت فلسطين است. موضع اسرائيل 

است . از يك طرف الحاق   نسبت به فلسطيني ها دو پهلو و اساسا گنگ
همه سرزمين هاي فلسطيني را در مد نظر دارد، كرانه باختري رود اردن را 

مي داند، و از سوي ديگر نمي تواند جمعيت فلسطين را به » ارض اسرائيل«
خود ضميمه كند. زيرا از به هم خوردن تناسب جمعيت هراس دارد كه به 

ز ايجاد دولت فلسطين جلوگيري سود اعراب است. اين تضاد، از يك طرف ا
مي كند و از طرف ديگر مي خواهد از دست فلسطيني ها خالص شود. 
چند امكان وجود دارد. تا قبل از تشكيل دولت فعلي نتانياهو، حكومت هاي 
پي در پي اسرائيل، ايجاد دولت فلسطين را مي پذيرفتند، گرچه هيچ اثر 

مردم فلسطين خالص مشخصي در عمل نداشت. مي خواستند از دست 
شوند ولي هيچ قدمي در راه ايجاد دولت فلسطين بر نمي داشتند. امروز 
گفتمان تغيير يافته است و منسجم تر است. نتانياهو مي گويد  كه ايجاد 
دولت فلسطين  را نمي پذيرد و ساختمان شهرك هاي استعماري را ادامه 

موضعش را تغيير داده  مي دهد. البته در گذشته هم ديده ايم كه نتانياهو
است. االن مي گويد كه در شرايطي مشخص، ايجاد دولت كامال غير نظامي 
را مي پذيرد. اما اساسا اين پذيرش صوري هيچ مفهومي ندارد. اگر امروز 
صحبت از شناسائي دولت فلسطين بدون مرز هاي معين است، به اين دليل 

ند درخواست مليت است كه وضعي ايجاد كنند كه فلسطيني ها نتوان
اسرائيلي بكنند، يعني اگر بگويند، خوب، امكان تشكيل دولت فلسطين 
وجود ندارد، پس ايجاد دولتي دموكراتيك مورد نظر است كه مسلمانان، 

  يهوديان و مسيحيان بتوانند در كنار هم زندگي كنند.
  آيا اين نظر شانسي دارد كه عملي شود؟ -
  

ا كه نه در ميان فلسطيني ها  و نه در ميان * ببينيد، شانسي ندارد زير
اسرائيلي ها انعكاسي ندارد. در محل، هيچ حركت  واقعي ومعيني براي 
تحقق آن وجود ندارد. اين ديدگاه بخت زيادي ندارد. نظريه اي كه 
روشنفكران فلسطيني نيز طرح كرده اند، اگر دولتي دموكراتيك نظير آن 

مي خواهيد، به مبارزره مشترك يهوديان، چه در افريقاي جنوبي رخ داد، 
موفق شد در » كنگره ملي آفريقا«مسلمانان و مسيحيان نياز است. آن چه 

آفريقاي جنوبي عملي كند، نبرد سياهان عليه سفيدپوستان نبود، با اين كه 
بر يك بود، بلكه  7يا  6تناسب جمعيت سياهان نسبت به سفيد پوستان، 

د پوستان نفش اساسي را ايفا كرد كه نبرد مشترك سياهان و سفي
سفيدپوستان نيز نقشي به عهده گرفتند . امروزه اين امر امكان پذير 
نيست، يعني براي ايجاد دولتي دموكراتيك، نبرد مشترك يهودي، مسيحي 
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و مسلمان ضروري است. شايد سؤال ابلهانه اي باشد، ولي اين مسئله پيش 
عضو جامعه عرب گردد يا نه؟ ايده  مي آيد كه آيا اين دولت مي تواند

جذابي است. اينجا در اروپا، ايده يك كشور با همه شهروندانش، جذاب 
است ولي بطور روشن، ايده اي نيست كه بتوان پياده اش كرد. كساني كه 
از ديدگاه دولت واحد دفاع مي كنند، مي گويند كه نظريه دو دولت نيز 

كه فكر كنم كه ايجاد دولت  قانع كننده نيست. گرايش من اين است
فلسطيني  بيش از پيش دشوار شده است. ولي ، استدالل برخي اين است 
كه شايد وجود دولت اوباما آخرين بخت باشد. و شايد هنوز بتوان دولت 
فلسطين را ايجاد كرد. وزراي پيشين امورخارجه آمريكا چنين عقيده اي 

وبر ودرين، (وزير خارجه دارند و وزراي خارجه پيشين اروپائي نظير ا
پيشين فرانسه) نيز از آن حمايت مي كنند . آنان مي گويند كه اين آخرين 
فرصت است است ولي به هر حال اگر اوباما سريعا به راه حلي نرسد، با بن 
بست مواجه خواهيم شد، آن هم براي مدتي طوالني و حتي بر روي بخشي 

  ين تشكيل نخواهد شد.از سرزمين تاريخي فلسطين نيز دولت فلسط
براي اجراي چنين طرحي نظر مساعد اسرائيلي ها ضروري است، آيا  -

  فكر مي كنيد در شرايط موجود چنين امكاني وجود دارد؟
  

* فكر مي كنم كه بزرگترين اشتباه استراتژيكي رهبران فلسطين در سي 
كليد سال گذشته اين بود كه ارزيابي نادرست كردند. آنان درك نكردند كه 

حل مسئله در دست مردم اسرائيل است و نه در واشينگتن بجز زمان 
كنفرانس اسلو، تالش واقعي وجود نداشت كه مسئوالن فلسطيني بجاي 
مذاكره مستقيم با دولت اسرائيل، مستقيما مردم اسرائيل را خطاب قرار 
دهند. يعني اكثر فلسطيني ها كه به صلح تمايل داشتند مي بايست تالش 

كردند كه روي چند دستگي جامعه اسرائيل حساب كنند.مطلبي كه مي 
ويتنامي ها زود درك كردند. پيروزي ويتنامي ها به اين دليل نبود كه از 
نظر نظامي نيرومند تر بودند بلكه انان توانستند ميان امريكائيان شكاف 
ل بيندازند.اين امر در مورد الجزاير هم صادق است. آنان نيز به همين دلي

، الجزايري ها از نقطه نظر نظامي در درون 1960پيروز شدند. در سال 
كشورنابود شده بودند و فقط در طول مزرهاي مراكش و تونس حضور 
داشتند. آنان از نظر نظامي فروپاشيدند. براي حفظ موقعيت، فرانسه مجبور 

ادر بود نيم ميليون نظامي را بسيج كند ولي بداليل مسائل داخلي فرانسه، ق
به اين كار نبود. البته شرايط يكسان نيست، بشرطي به راه حلي خواهيم 
رسيد كه فلسطيني ها  بتوانند گفتمان وعملكرد ديگري در قبال اسرائيلي 
ها داشته باشند كه اين اتحاد را تقويت كند. درست است كه سوءقصدها 

د كرد. اسرائيلي ها را يك پارچه كرد و آنان را حول دولت اسرائيل متح
مبارزه مسلحانه را شروع كرد، خواستند از » كنگره ملي آفريقا«هنگامي كه 

سالح تروريسم هم استفاده كنند، ولي ديدند كه بر ضد هدف هاي 
خودشان عمل خواهد كرد كه مي خواستند بخشي از اهالي سفيد پوست  

  آفريقاي جنوبي را با خود همراه كنند.
ا يك جانبه دولت فلسطين را اعالم مي به عقيده شما اگر فلسطيني ه -

كردند، به رغم مخالفت اسرائيل و آمريكا مي توانستند تاييد مردم اسرائيل 
را بدست آورند و نتيجه اي بدهد؟ آيا اين عمل درست بود يا آن كه جرات 

  نكردند؟
  

 2000* آن ها جرات نكردند. اين يك حركت سياسي قوي بود. در سال 
ت اهميت داشته باشد. ولي امروز بي معني است. يكي مي توانس  1999  -

اين كه تشكيالت خود مختار را تغيير شكل خواهد داد كه هم اكنون نيز 
چندان قدرتي ندارد. اگر اين تشكيالت به يك دولت در تبعيد  تبديل شود 
و دولت فلسطين بدون مرزهاي معين اعالم شود، خطرناك است.  دولت 

يين آن به آينده نامعلوم بي معني است. آنچه اهميت بدون مرز و ارجاع تع
دارد و تعيين كننده است، مسئله مستعمره سازي و گسترش آن است. هم 

هزار در  200اكنون نيم ميليون مهاجر يهودي در اين شهرك ها ساكنند، 
هزار در كرانه باختري و بر تعداد آنان دائما افزوده مي  300بيت المقدس، 
هزار مهاجر  6غير قابل برگشت بنظر مي رسد. در غزه كه  شود. اين مشكل

زندگي مي كرد، اين كار را كردند ولي در بعضي جاها نميتوان اين كار را 
هزار كولوني كرانه باختري را اخراج نخواهد  300كرد. هيچ دولت اسرائيلي 

  هزار مهاجر مقيم بيت المقدس نمي كنيم.  200كرد تازه صحبتي از 

يوار، توقف مستعمره سازي،مسئله پناهندگان و پذيرفتن بيت تخريب د -
المقدس شرقي به عنوان پايتخت از شرايط اوليه تشكيل دولت فلسطين 
است، سران اسرائيل هميشه گفته اند، آنچه  را مي سازيم، حفظ مي كنيم. 

  بنظر شما اين وضع برگشت پذير است؟ اسرائيل با زمان بازي نمي كند؟
  

ن كنم كه با انتخاب اوباما شرايط ويژه اي ايجاد شده است. * بايد اذعا
پس از مدت ها، براي نخستين بار دولتي در امريكا بر سر كار است كه به 
بيانيه هاي دولت اسرائيل اكتفا نكرده و عمل مي خواهد. از مدت هاي 
مديد، چنين فشاري واقعي بر روي اسرائيل نيامده بود. دولت آمريكا معتقد 

فلسطين مسئله مركزي خاورميانه است و از نگاه  -كه مناقشه اسرائيلاست 
كل سياست آمريكا، حل اين مناقشه  حتي نسبت به ايران و سوريه و غيره 
اهميت بسياري دارد.  پيش بيني تحوالت اوضاع دشوار است. آنچه را مي 
خواهند واقعا نشان نمي دهند. آيا براي نيل به صلح كفايت خواهد كرد. 
دولت اسرائيل وضعيت محكمي ندارد، اكثريت شكننده اي دارند، آلترناتيو 

حزب كار است. شايد. نميدانم در  –هم وجود دارد كه يكي، ائتالف كاديما 
ماه هاي آينده چه پيش آيد. هيچ نيروي سياسي مايل نيست در مقابل 

ر هاي اوباما بايستد. دولت او در داخل آمريكا محبوبيت زيادي دارد . فشا
البي طرفدار اسرائيل كمي سبك تر شده است.او در منطقه هم محبوب 

  است زيرا گفتار جديدي دارد.
با اين كه دولت اسرائيل، از زمان روي كارآمدن اوباما، با پيش كشيدن  -

خطر ايران و طرح هسته اي اين كشور، مي خواهد مسئله فلسطين را در 
  درجه دوم اهميت قرار دهد.

  
له، اما اين گفتمان كارائي ندارد، شايد مسئله انتخابات ايران * بله، ب

تغييري بوجود آورد. ولي عمدتا اين گفتمان بي اثر است حتي در امريكا، 
جريان بسيار محدودي آن را مي پذيرند. و از بمباران ايران توسط اسرائيل 
 حمايت نمي كنند. جان بولتن (سفير پيپشين امريكا در سازمان ملل) از

اسرائيل خواسته بود تا ايران را بمباران كند ولي اين نظريه بسيار محدود 
ين همان خط استراتژيكي است كه به آمريكا بقبوالند كه فلسطين ااست. 

اهميت زيادي ندارد و بايد به ايران حمله كرد. خط اروپا و امريكا اين است 
باشيم بايد در كه اگر ميخواهيم در مواجهه با ايران موضع بهتري داشته 

اسرائيل به پيشرفت هائي برسيم. در آنصورت دولت - مسئله فلسطين
احمدي نژاد نمي تواند به عنوان مدافع فلسطين ظاهر شود اگر روند صلح 

  در جريان باشد.
تغييرات دولت اسرائيل چه تاثيري در اوضاع به نفع يكي از دو طرف  -

  مخاصمه مي تواند داشته باشد؟
  

  ايران؟ * به نفع كي،
  نه اسرائيل -
  

* دولت اسرائيل مخالف صلح است، راست ترين حكومت اسرائيل را در 
  تاريخ آن كشور داريم.

با وجود شكاف درجامعه اسرائيل، اكثريت جمعيت با فلسطيني ها  -
  مخالف است

.  
* مشكل اينجاست كه نه فلسطيني ها و نه اسرائيلي ها، البته نه به دليل 

عتقادي ندارند. عمال هيچ نتيجه اي نمي بينند. ميگويند مشابه، به صلح ا
كه هيچ راهي وجود ندارد. به همين جهت استراتژي اوباما مبني است بر 
لزوم تغيير وضع در صحنهء واقعيت. از جمله رفع محاصره غزه، حذف 
پاسگاه هاي كنترل (چك پوينت ها) و توقف مستعمره سازي. و نيز 

بدهد كه قادر به تامين امنيت شهرها و  تشكيالت خود مختار نشان
جلوگيري از سوءقصد هاست . ايجاد جوي جديد براي ايجاد پويائي 

  (ديناميك) صلح نيز از همين شروط است.
ناميده مي شود،  همواره به سود اسرائيل » جامعه بين المللي«آن چه  -

نمي عمل كرده، شايد تهاجم به غزه وضع را تغيير داده باشد، ولي فكر 
  در وخيم تر شدن وضع مسئوليتي دارد؟» جامعه بين المللي«كنيد كه 
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البته، به يقين. بطور كلي، از يك تا دو سال پس از انتقاضه دوم، * 
و عمدتا اتحاديه اروپا و اياالت متحده، نه چين و نه » جامعه بين المللي«

ي از روسيه، از دولت اسرائيل پشتيباني كرده و دولت بوش با پشتيبان
شارون، سياست نابودي فلسطين و انزواي ياسر عرفات و عدم مذاكره با وي 
را در پيش گرفت. در ادامه سياست شارون در منزوي كردن ابو مازن و 

مسئوليت مهمي دارد. چيزي كه تغيير » جامعه بين المللي«قطع مذاكرات، 
ه داد. يافت موضع اروپا بود و گرنه آمريكا همان سياست پيشين را ادام

قبال، اروپا در مورد خاورميانه، موضع سنتي حفظ توازن ميان اعراب  و 
اسرائيل را داشت. به دو دليل اين سياست به سود طرفداري از اسرائيل 
تغيير كرد. ورود كشورهاي اروپاي شرقي در اتحاديه اروپا موجب اتخاذ 

ايران سياستي نزديك تر به اسرائيل شد. قبال سياست مشابه در مورد 
داشتند. آنان گفتند كه چون دولت هاي قبلي  كه ما درقدرت شريك 
نبوديم، طرفدار فلسطين بودند ما از اسرائيل طرفداري مي كنيم. سياست 
فرانسه هم تغيير كرد. غزه چيز مهمي را تغيير داد. اين تغيير در افكار 

است، عمومي بيشتر از دولت هاست. آن چه در مورد دولت ها تغيير كرده 
دولت اوباماست. آن چه حيرت آور است ، نقشي است كه دولت هاي 

  اروپائي پشت سر اوباما قرار گرفته اند، بويژه در مورد فلسطيني ها.
در مورد ديوار، اقليتي از اسرائيلي ها در كنار فلسطيني ها قرار دارند. در 

تغيير  صحنه سياسي كدام يك از دو حالت زير مي تواند وضع را بطور موثر
  دهد: افزايش همبستگي اسرائيلي ها يا سياست هاي بين المللي؟

* هر دو باهم، آنها را نمي توان از هم جدا كرد. آنهائي كه فكر مي كنند 
صلح را مي شود تحميل كرد، تا حدودي حق داشتند . بايد بر اسرائيل 
فشار آورد و حتي مجازات هائي عليه سياستش تعيين كرد. ديديم كه 

ارش عفو بين المللي در مورد غزه اسرائيل را بخاطر تجاوز متعدد به گز
حقوق بشرمحكوم كرد و اين كشور بايد بخاطر اين اعمال مجازات شود. اما 

  اين فشار ها بايد با درون جامعه هم آهنگ باشند.
بار ديگراشاره كنم كه نمونه آفريقاي جنوبي اهميت بسيار دارد. مواضع 

ودند ولي اگر از درون كشور تقويت نمي شد، نمي بين المللي مهم ب
توانست اثربخش باشد. بايد بصورتي قرارداهاي اسلو را ورق زد و شكست ها 
را فراموش كرد.  و  همچنين آن چه را كه بر مردم سنگيني كرد، براي 
ساختن چيزي از نو تغيير داد. فكر مي كنم كه بايد در اين زمينه جنبشي 

شترك اسرائيلي ها و فلسطيني ها بر روي موارد مشخص، ايجاد شود. كار م
  اهميت بسيار دارد.

نقش مخرب ديوار را همه مي دانيم. بنظر شما پشتيبانان فلسطين بايد 
مسئله ديوار را جداگانه طرح كرده و نابودي آن را بخواهند يا اين كه 

  مسئله در روند صلحي كلي حل خواهد شد؟
. يكي همبستگي با فلسطيني ها در مورد * نه با دو مسأله روبروئيم

تجاوزي كه به حقوقشان به عنوان بشر صورت مي گيرد و ديگري مسئله 
ديوار. بايد به مبارزه براي نابودي ديوار مستقال و بموازات تالش هاي ديگر 
ادامه داد. بايد مبارزه سياسي را ادامه داد. مبارزه عليه ديوار اهميت 

ا توجه به نظر ديوان داوري بين المللي (دادگاه الهه) بسياري دارد. بوِيژه ب
كه ارگان قضائي سازمان ملل متحد است و دال بر اين است كه ديوار غير 

  قانوني است، بايد اين حكم را به اجرا درآورد.
  مطلب ديگري داريد بيفزاييد ؟ -
  

ا فلسطين را از نظر تعداد كشته ها (در مقايسه ب -* اگر مناقشه اسرائيل
عراق و افغانستان) بررسي كنيم، منافشه كوچكي است، پايگاهي وجود 
ندارد، نفت وجود ندارد ولي در عين حال اين مناقشه، كشمكش نمادين 
بسيار مهمي  است كه نه تنها براي جهان عرب و اسالمي اهميت دارد بلكه 
امروز، سرخ پوستان آمريكاي مركزي يا نقاط ديگر تظاهرات مي كنند در 

شتيباني از فلسطين، در اروپا به حمايت از فلسطين تظاهرات مي كنند. پ
فلسطين مناقشه اي است كه مظهر تمام عيار بي عدالتي در اين منطقه 
است. نظير آفريقاي جنوبي و ويتنام در گذشته . مسأله اي است نمادين از 
 بسياري جهات و بويژه كه در برابرش، گفتمان يك بام و دوهواي غرب را

داريم . اگر گفته مي شود كه اسرائيل وجود دارد، ولي به هر حال بر بي 
عدالتي ايجاد شده است با غصب زمين هاي ديگري و استعمار به معني 
سنتي واژه. امروز اين امر نمادين شده است. حل آن اوضاع منطقه را تغيير 

خواهد داد. وضعي كه پنجاه سال است دچار بن بست است. در جهان 
ب، همان حكومت ها راداريم . رؤساي جمهوري داريم كه پسرشان عر

جايگزين شان مي شود يا پادشاهاني كه پسرانشان قدرت را در دست مي 
گيرند. و همه در نظام هاي مسدود حكومت مي كنند. هيچ منطقه اي مثل 

  جهان عرب مسدود نيست. و اثرات اين ها نقش منفي دارد.
اه حلي كلي با دربرگرفتن سوريه و كشورهاي بايد سياست جهاني دنبال ر

ديگر عربي، چيزي شبيه طرح پادشاه عربستان يا راه جداگانه بگردد. واقعا 
بهتر است راه حلي كلي يافت. فلسطين است و سوريه، در مورد لبنان 
اختالف اساسي وجود ندارد، جز مسئله كوچك مزارع شبعا. بايد همزمان 

اسرائيل را حل كرد. عالوه بر آن، براي –سوريه اسرائيل و –مسئله فلسطين 
مردم اسرائيل اهميت دارد كه در مقابل صلح با فلسطين، صلح با كشورهاي 
ديگر عربي تامين شود. در آن صورت همسايه در حال جنگ وجود نداشته 

  و تضميني رواني وجود خواهد داشت.
حتي بن شما فكر نمي كنيد كه دولت اسرائيل خواهان صلح نيست.  -

  گوريون مي گفت، كه قرادادهاي آتش بس براي ما كافي است...
  

* آري، ولي من ميان دولت هاي اسرائيل و مردم اسرائيل تفاوت قائلم. 
دولت ها از يك ترس واقعي مردم اسرائيل براي پيشبرد سياست 
ماجراجويانه خودشان سود مي برند. فكر مي كنم بيشتر مردم اسرائيل 

  دارند و اين تمايل را بايد عليه دولت اسرائيل بكار برد. تمايل به صلح
  با ديوار، دولت اسرائيل، اسرائيلي ها را نيز محبوس كرده است. -

  البته،  البته!* 
  بسيار سپاسگزارم -

 

  

  بايكوت فرآورده هاي اسرائيلي:

  نمونه هايي از اقدامات مبارزاتي جهاني

  لعليه رژيم نژادپرست و اشغالگر اسرائي 

  
پيش از اين ليستي از اين اقدام مردمي و جهاني تهيه شده كه همزمان 

 روي سايت راه كارگر و انديشه و پيكار منتشر شده است.
 http://www.rahekargar.de/temp/20090316-01-temp.htm  

http://www.peykarandeesh.org/jonbesh/Akhbare-Boyxott-e-

Israel.html  

  
  .103ليست زير ادامهء آن ليست است براي درج در آرش 

  
شومن معروف كانال يك تلويزيون فرانسه، آرتور، با بي  ـ2009مارس  17

  اعتنايي تماشاگران روبرو شد
وي كه به حمايت از اسرائيل معروف است و هرسال براي كمك به ارتش 

كمك جمع آوري مي كند، بنا به نوشتهء روزنامهء » شو«يل با اجراي اسرائ
La Voix du Nord  آرتور ديروز  2009مارس  16(صداي شمال) مورخ
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  ديوار ننگ 

٢٨١  103 ي ارهآرش شم

تماشاچي داشته  Loos-Haubourdinنفر در سالن  300نتوانست بيش از 
هزار نفر را به خود جلب مي  100باشد، حال آنكه نمايش هاي او معموال تا 

نامهء ياد شده نوشته است كه طرفداران بايكوت اسرائيل تراكت كرد. روز
هايي در جلوي محل نمايش پخش كرده بودند كه حمايت آرتور را از 

 اسرائيل نشان مي داد. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article3924 

  
نامه به مارتين اوبري، دبير كل حزب سوسياليست  ـ2009مارس  18

فرانسه و شهردار شهر ليل در اعتراض به همكاري بين شهر ليل و حيفا 
 (اسرائيل)

http://www.europalestine.com/spip.php?article3925  

اسرائيل جشن هاي فرهنگي فلسطيني را ممنوع كرد.  ـ2009مارس  21
 بازهم براي بايكوت اسرائيل دليل ديگري مي جوييد؟

http://www.europalestine.com/spip.php?article3935 

ل عكس اجساد سربازان اسرائي »تي شرت«بر   ـ2009مارس  21
  فلسطيني ها نقش بسته است

عكس هايي از اجساد بچه هاي فلسطيني، از مادراني كه بر گور فرزندان 
از دست رفته شان مي گريند، از مسجدهايي كه به خاكستر بدل شده 

تي شرت هاي سربازان ارتش اسرائيل است كه يك شركت توليد » دكور«
 جيب مي زند.  تي شرت در تل آويو با فروش آنها پول به

http://www.europalestine.com/spip.php?article3937  

داروهاي ژنريك توليد مي  TEVAشركت اسرائيلي  ـ2009مارس  24
كند. اسرائيل با بمب هاي فسفري فلسطيني ها را بمباران كرده است. به 

نمي  TEVAخانه اي كه اين داروها را عرضه كند مي توانيد بگوييد: دارو
 خواهم.

http://www.europalestine.com/spip.php?article3942  

قرار بود در چارچوب همكاري شهر فرانسوي ليل و  ـ2009مارس  25
سرائيل هيأتي اسرائيلي از ليل ديدن كنند. در پي اعتراض به شهر حيفا در ا

 شهردار ليل (از حزب سوسياليست) اين ديدار لغو شد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3945  

ز يك صندوق بازنشستگي شركت فرانسوي آلستوم ا ـ2009مارس  26
سوئدي اخراج شد، زيرا در اشغال سرزمين هاي فلسطيني با اشغالگران 

  همكاري دارد.
كارزار خودداري از سرمايه گذاري در اسرائيل در اروپا شدت پيدا كرده 

 آخرين مؤسسه اي ست كه... AP7است. صندوق بازنشستگي سوئدي 
http://www.europalestine.com/spip.php?article3947  

مارس در شهرهاي مختلف  28ليست تظاهرات فردا  ـ 2009مارس  27
 فرانسه براي پخش تراكت هاي بايكوت.

http://www.europalestine.com/spip.php?article3950  

نامهء دو اسرائيلي كه از اقدام بايكوت پشتيباني كرده  ـ 2009مارس  30
  اند

http://www.europalestine.com/spip.php?article3957  

  
  يي دارد.آري، بايكوت اسرائيل كارآ ـ 2009مارس  30

(آري!) خود » بايكوت«تارنماي اتاق بازرگاني فرانسه ـ اسرائيل در ستون 
اسرائيل، بايكوت و كسب و كار: در سال «روز سه شنبه تيتر زده است: 

درصد كاهش مي يابد. صادر كنندگان بايد  10صادرات اسرائيل  2009
 ».بله كنندخود را آماده كنند تا با كارزار بين المللي ضد اسرائيلي مقا
http://www.europalestine.com/spip.php?article3959  

  رم (ايتاليا) بايكوت فرآورده هاي اسرائيلي ـ 2009مارس  31
بايكوت گسترش مي يابد: كساني كه در چارچوب فوروم فلسطين مبارزه 

كه شعبه اي  Auchanشنبه عليه فروشگاه بزرگ زنجيره اي  مي كنند روز
 در حومهء شرقي رم دارد دست به آكسيون زدند...

http://www.europalestine.com/spip.php?article3960  

تقريباً در سراسر  مديريت فروشگاه هاي زنجيره اي ـ 2009مارس  31
  فرانسه بايد مسؤوليت خود را بر عهده بگيرند.

در شهرهاي بوردو، مونتروي، ليون... و در بسياري از نقاط فرانسه 
مبارزاني كه براي تأمين حقوق فلسطينيان و اجراي عدالت فعاليت مي 
كنند مديريت فروشگاه هاي بزرگ را به پرسش گرفته اند تا در رابطه با 

سال است مردم فلسطين را از خانه  60ي كه از كشوري مي آيد كه كاالهاي
 و سرزمين شان طرد مي كند توضيح بخواهند...

http://www.europalestine.com/spip.php?article3961  

روز «اسپانيا): بزرگداشت ـ شهر بيل بائو (ايالت باسك  2009آوريل  1
  مارس) با شعار بايكوت: 30(در فلسطين » زمين

كارگران باسك مدتها است كه در جنبش هميستگي با آرمان فلسطين 
در بيل  LABپيشگام هستند. در زير برخي از آكسيون هايي كه سندكاي 

 بائو در رابطهبا فراخوان بايكوت انجام داده مي يابيد
http://www.europalestine.com/spip.php?article3966  

مارس در پاريس را براي بايكوت  28ويدئوي تظاهرات  ـ 2009آوريل  2
 ببينيد

http://www.europalestine.com/spip.php?article3964  

ويدئوي جديد بايكوت در شهر ميالن ايتاليا: تالش براي  ـ 2009آوريل  2
آگاه كردن خريداران يك فروشگاه بزرگ كه خريد كاالهاي اسرائيلي كمك 

 مالي به جنگ با مردم فلسطين است....
http://www.europalestine.com/spip.php?article3970  

سنديكاليست آلماني كه  Hermann Dierkesدر دفاع از  ـ 2009آوريل  4 
به خاطر حمايت از بايكوت اسرائيل، متهم به يهود ستيزي شده جمعي از 
مبارزان يهودي تبار با كساني كه مدعي سخن گفتن به نام تمام يهوديان 

لفت كرده تأكيد نموده اند كه اين كسان از اتهام يهودستيزي هستند مخا
سوء استفاده مي كنند تا صداي اعتراض هاي مشروع و محقانه را خفه 

 كنند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3971  

ژوهشگر اسرائيلي راحله ميزراهي، كارشناس امور پ ـ 2009آوريل  6
فرهنگي خواستار بايكوت اسرائيل و اخراج آن از عضويت يونسكو شده 

 است. يك متن نمونه...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3974  

فروشگاه كورا رميرمون عليه يك مشتري كه طي نامه  ـ 2009آوريل  7
اي مؤدبانه از او خواسته بود محصوالت اسرائيلي در مغازهء خود عرضه 

 نكند به پليس شكايت كرد
http://www.europalestine.com/spip.php?article3976  

به علت دست داشتن در  Dexiaبايكوت بانك دكسيا  ـ 2009ريل آو 9
  تأمين مالي مستعمره سازي در سرزمين هاي فلسطيني.

آوريل در حالي كه نمايندگان منتخب شهرداري هاي استان پاريس در  9
پارك فلورال ونسن اجتماع كرده بودند تا تأمين مالي پروژه هاي شهرداري 

كه از نمايندگان بانك دكسيا هم براي مشاركت  ها را بررسي كنند. از آنجا
در اين امر دعوت شده بود، فعاالن كارزار بايكوت اسرائيل دست به يك 

 آكسيون افشاگري عليه بانك دكسيا زدند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3982  

نامه اي به مارتين اوبري، شهردار شهر ليل در شمال  ـ 2009آوريل  11
فرانسه و خواست الغاء همكاري بين اين شهر و شهر حيفا در اسرائيل. نامه 

  را در زير مي خوانيد...
روشنفكر اسرائيلي آبراهام يهوشوا كه در خدمت  ـ 2009آوريل  13

آوريل در شهر تورن ايتاليا  4ند روز تبليغات جنايتكارانهء اسزائيل قلم مي ز
سخنراني داشت. دوستان ما در فوروم فلسطين دست به افشاگري عليه وي 
زدند و در نتيجه استقبال از وي به هم خورد (ويدئو را تماشا كنيد). اين 
مبارزان همچنين خواستار شده اند كه در نمايشگاه كتاب اين شهر در ماه 

ن ويژه دعوت شده است، عليه همكاري مصر و مه، كه مصر به عنوان مهما
 اسرائيل دست به افشاگري بزنند. 

http://www.europalestine.com/spip.php?article3993  

شركت فرانسوي وئوليا كه براي ساختن يك ترامواي  ـ 2009آوريل  15
لمقدس را به مستعمرات اسرائيلي وصل مي كند با اسرائيل كه بيت ا

  همكاري دارد، به خاطر افشاگري هايي كه عليه آن صورت گرفته يك
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  ديوار ننگ 

٢٨٢  103 ي ارهآرش شم

  

  
ميليون يورويي را در شهر بوردو (فرانسه) از دست داد  750مناقصهء مهم 

  و قرارداد با شركت كئوليس بسته شد...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3999  

را در اين باره در همين شمارهء آرش مي  2009ژوئن  5(مقالهء لوموند 
  خوانيد)

دو روز پيش از تشكيل كنفرانس ضد تبعيض نژادي ـ  2009آوريل  17
ملل متحد در سويس، كنفرانس ديگري برپا مي شود تا معافيت اسرائيل از 

  سي قرار گيرد.مجازات در قبال جناياتي كه مرتكب مي شود مورد برر
http://www.europalestine.com/spip.php?article4026  

  ارتش اسرائيل مي خواست در لندن برقصد. ـ 2009آوريل  20
روزنامهء گاردين خبر مي دهد كه برنامهء رقص و آواز ارتش اسرائيل كه 

د در لندن برپا شود به دليل اعتراضات فراواني كه صورت گرفت لغو قرار بو
  شد...

http://www.europalestine.com/spip.php?article4039  

  
حزب «رائول ژنار كانديداي انتخابات پارلمان اروپا از  ـ 2009آوريل  22
در ناحيهء جنوب شرقي پاريس در كارزار  (NPA)» ضد سرمايه داري نوين

انتخاباتي خود موضع خويش را به نفع فلسطين صريحاً بيان كرد. مصاحبه 
  اي را با او در زير مالحظه مي كنيد...

http://www.europalestine.com/spip.php?article4048  

 Perthكنگرهء سنديكاهاي اسكاتلند منعقد در شهر  ـ 2009آوريل  22
بايكوت اسرائيل، خودداري از سرمايه گذاري، و مجازات آن را تصويب 

  كرد...
http://www.europalestine.com/spip.php?article4049  

  عجيب ولي راست! ـ 2009آوريل  25
شهردار وين ـ اتريش به اتاق تجارت اسرائيل اجازه داده است كه در 

تل آويو «ساحل دانوب، به مناسبت صدمين سال تل آويو، يك پالژ به نام 
  برپا كند.» بيچ

http://www.europalestine.com/spip.php?article4051  

مورد نقض  2500فروشگاه زنجيره اي كارفور به خاطر  ـ 2009مه  8
قانون و فريب خريداران كه در شش شعبهء آن در ناحيهء پاريس صورت 

  حاضر شد. (Evry)گرفته دربرابر دادگاه پليس اوري 
http://www.europalestine.com/spip.php?article4078  

شركت وئوليا در جستجوي كسي كه مديريت ترامواي  ـ 2009مه  9
  قدس را برعهده بگيرد.

در مجمع عمومي ساالنهء شركت، رئيس هيئت مديره، هانري پروگليو 
را به مستعمرات اسرائيلي براي تعيين مدير آيندهء تراموايي كه بايد قدس 

  وصل كند كامالٌ در مخمصه قرار داشت...
http://www.europalestine.com/spip.php?article4083  

  بايكوت كاالهاي اسرائيلي در وال دواز (استان پاريس). ـ 2009مه  11
مه را مالحظه مي كنيد كه  11ي از روزنامهء پاريزين مورخ در زير مقاله ا

گزارشي از افشاگري و بسيج جهت بايكوت محصوالت اسرائيلي را چاپ 
  كرده است.

http://www.europalestine.com/spip.php?article4090  

س، اسرائيل، كنيسه: همدستي با تروريسم دولتي ني ـ 2009مه  13
  اسرائيل و خَلط مبحث هاي زيانبار

كريستيان استروزي وكيل مجلس و شهردار نيس و نيز اريك سيوتي «
وكيل مجلس و رئيس استانداري آلپ ماريتيم جشن ملي اسرائيل را فردا 

ملي  مه برگزار مي كنند و كنيسهء بزرگ خيابان دولوا سرود 14پنجشنبه 
  ».اسرائيل و سپس سرود ملي فرانسه را خواهد نواخت

http://www.europalestine.com/spip.php?article4092  

سازمانهاي اسرائيلي كه از نروژ مي خواهند در اسرائيل  ـ 2009مه  15
  سرمايه گذاري نكند.

سازمان اسرائيلي از مردم نروژ خواسته اند كه صندوق هاي  بيست
بازنشستگي ملي نروژ خود را از كليهء شركت هاي اسرائيلي كه در اشغال 

  سرزمين هاي فلسطيني دست دارند كنار بكشند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article4100  

  بايكوت اسرائيل پيش مي رود! ـ 2009مه  15
در پي كارزاري كه در آمريكا براي بايكوت اسرائيل جريان دارد، شركت 

اتحاد فلسطيني و « PAJUموتوروال خود را از اسرائيل رها كرد. مقالهء 
  را در زير بخوانيد...» يهودي ـ مونتريال

http://www.europalestine.com/spip.php?article4102  

مديريت جشنوارهء فيلم ادينبورگ (انگلستان) وجهي را  ـ 2009مه  15
كه سفارت اسرائيل به عنوان كمك به اين جشنواره كرده بود برگرداند زيرا 

  م برپا شده بود...اعتراضات فراواني به اين رابطهء ناسال
http://www.europalestine.com/spip.php?article4103  

ششمين كنگرهء ملي سنديكاي سراسري مديريت  ـ 2009مه  15
مدارس، دانشگاهها و كتابخانه ها ـ فدراسيون سنديكايي متحد 

(SNASUB-FSU)  كه در تمام اين هفته اجالس داشت، به كار خود پايان
  داد و پيشنهاد بايكوت اسرائيل را تصويب كرد.

http://www.europalestine.com/spip.php?article4104  

تعمرات اسرائيلي بانك دكسيا اعالم كرد كه ديگر به مس ـ 2009مه  15
  وام نخواهد داد

پس از آنكه دوستان بلژيكي ما، در بروكسل، از بانك فرانسوي ـ بلژيكي 
دكسيا خواسته بودند دربارهء تأمين مالي شهرك سازي هاي اسرائيلي در 
سرزمين هاي اشغالي حساب پس بدهد، ديروز دهها نفر از فعالين كارزار 

ع عمومي سهامداران بانك در آنجا ، محلي كه مجم»الدفانس«بايكوت به 
برپا بود، رفتند تا در آنجا دست به اعتراض بزنند... (ويدئو و اطالعيهء 

  مربوطه را مالحظه كنيد).
http://www.europalestine.com/spip.php?article4105  

  دولت هاي عرب همدست اسرائيل! ـ 2009مه  22
است كه دولت هاي عرب  نه جديد است، نه شگفت انگيز، اما تكان دهنده

كه ادعا مي كنند رابطه اي با اسرائيل ندارند، بگذارند الماس فروش 
  ، از موقعيت مرفه و كامالً ممتازي برخوردار باشد:Levievاسرائيلي، 

http://www.europalestine.com/spip.php?article4121  

بي بايكوت محصوالت اسرائيلي: وزير كشور [فرانسه] ال ـ 2009مه  24
  اسرائيل را سرجاي خود نشاند

ميشل آليو ماري پاسخي مفصل و رضايت بخش به اريك رائو و دوستانش 
داد. آنها از وي در مجلس ملي خواستند كه عليه  UMPدر حزب 

شهرونداني كه براي بايكوت كاالهاي اسرائيلي در فروشگاه هاي بزرگ 
  فعاليت مي كنند اقدام نمايد:

http://www.europalestine.com/spip.php?article4127  

جورج فرِش قصد دارد يك شركت اسرائيلي صادرات ـ  ـ 2009مه  25
  ايجاد كند. Agrexcoواردات را در 

النگدوك «دوستان ما در شهر مون پوليه (فرانسه) شوراي استانداري 
را برحذر داشته اند كه مبادا به يك شركت صادرات ـ واردات » روسيون

پروانهء كار بدهد.  (Sète)وه و سبزيجات در بندر ست اسرائيلي مي
شغل ايجاد خواهد  200استانداري براي اين شركت تبليغات مي كند كه 

كيست و چه كاسه اي زير نيم كاسه » آگركسكو«كرد. اما اين شركت 
  پنهان است؟

http://www.europalestine.com/spip.php?article4133  

  بس كنيد! اسرائيل ما را ابداً به خنده نمي اندازد! ـ 2009مه  25

http://dialogt.de/



  ديوار ننگ 

٢٨٣  103 ي ارهآرش شم

همان طور كه همه مي دانند اسرائيل در اروپا ست. به اين دليل است كه 
امسال از » مركز اروپايي هنرهاي تفريحي اروپا«ژان ميشل برانكار، مدير 
  لي دعوت كرده است:يك گروه سيرك اسرائي

http://www.europalestine.com/spip.php?article4135  

  مه جلوي تئاتر تعيين شده است] 29[براي تظاهرات اعتراضي روز 
تبليغات براي توريسم اسرائيل دئر متروهاي لندن بايد  ـ 2009مه  25

  برچيده شود
كارزار اعتراضي براي برچيدن تبليغات توريستي اسرائيل در متروهاي 
لندن باعث شده كه مديريت مترو اين تبليعات را حذف كند. فعالين 
بايكوت با ارسال نامه، با تلفن مراتب اعتراض خود را نشان دادند. در فرانسه 

ي براي كشوري هم بايد همين كار كرد. در متروي پاريس تبليغات توريست
  صورت مي گيرد كه تروريسم را در گسترده ترين سطح اعمال مي كند:

http://www.europalestine.com/spip.php?article4137  

رئيس اتحاديهء » دكتر امجد برهم«گاردين مقالهء  ـ 2009مه  29
فلسطيني استادان شاغل در دانشگاه را چاپ كرده است. نامهء او بر پايهء 

ت كه كنگرهء دانشگاهيان انگليسي در اين هفته گرفته كه تصميمي س
  اسرائيل بايد مشمول بايكوت شود:

http://www.europalestine.com/spip.php?article4144  

ركنان هشتمين كنگرهء ناحيه اي سنديكاي  ث. ژ. ت. كا ـ 2009مه  30
جلسه داشت به  26و  25آموزش و پرورش شمال فرانسه كه در روزهاي 

بايكوت اسرائيل در زمينه هاي اقتصادي، دانشگاهي، فرهنگي ورزشي و 
سرمايه گذاري رأي موافق داد. كنگره از ث. ژ. ت. مي خواهد تا زماني كه 
سنديكاي كارگران اسرائيلي (هستدروت) سياست استعماري اسرائيل را 
محكوم نكرده رابطهء خود را با آن قطع كند و با سنديكاهاي فلسطيني 

  رابطه برقرار نمايد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article4149  

ا به بايكوت بيش از پيش توجه مردم ر«عمر برغوثي:  ـ 2009ژوئن  2
  »خود جلب مي كند

عمر برغوثي يكي از بنيانگذاران كارزار بايكوت آكادميك و فرهنگي 
اسرائيل در يك مصاحبه به سخناني از اين گونه كه گاه شنيده مي شود: 

ورزش و سياست با هم ربطي «يا » سياست را نبايد با فرهنگ قاطي كرد«
  ندارند پاسخ مي گويد:

http://www.europalestine.com/spip.php?article4150  

  شركت متروي پاريس دربرابر اعتراضات حساس است.  ـ 2009ژوئن  3
  به اعتراضات با نامه، تلفن ادامه دهيد:

http://www.europalestine.com/spip.php?article4156  

به با ليزا تراكي استاد دانشگاه در بيرزيت مصاح ـ 2009ژوئن  5
اگر توليدكنندگان گوجه فرنگي اسرائيلي نبايد از بايكوت معاف «(فلسطين):

  باشند چرا دانشگاهيان اسرائيلي بايد استثنا بمانند؟
http://www.europalestine.com/spip.php?article4163  

 كارزار بايكوت عليه رژيم نژادپرست، تروريست و اشغالگر اسرائيل ادامه دارد...

* 

  شركت فرانسوي وئوليا و تاوان

  مداخله اش در ترامواي اورشليم 

  كارزار جنبش هاي جانبدار فلسطين

 براي بايكوت اسرائيل گسترش مي يابد 
   2009ژوئن  5از لوموند 

  
ختمان ترامواي بيت المقدس با نصب ريل در خيابان ها درحالي كه سا

ادامه دارد فشار بر دو شركت فرانسوي سازندهء اين خط يعني آلستوم و 
وئوليا تشديد شده است. هستند كساني كه با اين طرح به مخالفت 

آوريل گذشته دادگاه شهرستان نانتر (حومهء پاريس)  15برخاسته اند. 
پروندهء شكايتي كه انجمن همبستگي فرانسه ـ خود را براي رسيدگي به 

. انجمن مزبور اعالم كردبه اين دادگاه ارائه كرده صالح  (AFPS)فلسطين 
دانسته و خواستار لغو آن » مخالف قانون«قرارداد ساختن اين ترامواي را 

شده است زيرا هدف از اين خط، وصل كردن مركز بيت المقدس به كلوني 
محله هاي فلسطيني اشغال شده توسط اسرائيل هاي يهودي ست كه در 

برپا شده است. انجمن همبستگي فرانسه ـ فلسطين شكايت خود را برپايهء 
مصوبات چهارمين كنفرانس ژنو تنظيم كرده كه ساختن مستعمرات 
(شهرك هاي مسكوني) در يك سرزمين اشغال شده را امري غير قانوني به 

  شمار مي آورد.
ترتيب، تأمين واگون هاي ترامواي و سپس بهره  آلستوم و وئوليا به

برداري از آن را بر عهده دارند. وئوليا روي سايت اينترنتي خود ابراز تأسف 
مي كند كه تشكيالت خودمختار فلسطين مخالفت خود را با اين طرح 
چهار سال پس از آنكه قرارداد واگذار شده ارائه كرده است. نظر دادگاه اين 

ل به عنوان كشوري بيگانه نمي تواند از شموليت حكم است كه اسرائي
زيرا واقعيت اين است كه اسرائيل قدرتي ست كه «دادگاه معاف باشد 

بخشي از ساحل غربي را كه ترامواي مورد اختالف از آن مي گذرد در 
  آلستوم و وئوليا خواستار تجديد نظر شده اند.». اشغال خود دارد

سنگيني را بالقوه با خود به همراه مي آورد اين تصميم دادگاه كه عواقب 
در حالي رخ مي دهد كه جنبش بايكوت آلستوم و وئوليا تحت تأثير 
ائتالفي از جنبش هاي جانبدار فلسطين گسترش مي يابد. وئوليا كه در 
ساحل غربي يك خط اتوبوس و جمع آوري آشغال را اداره مي كند ــ كه 

يهودي ست ــ به صورت هدف  دو سرمايه گذاري به سود شهرك هاي
وئوليا را «سرزنش ها و حمالت مبارزان درآمده است. آنها شعار مي دهند 

در آغاز امسال اين شركت چند مليتي فرانسوي ». از خط خارج كنيم
قرارداد آب و نان دارمديريت متروي استكهلم را كه تا آن زمان برعهده 

رو مي شد از دست داد. ميليون يو 900داشت و بالغ بر يك ميليارد و 
هرچند نمايندگان مجلس (سوئد) اطمينان مي دهند كه تصميم شان 

ي سوئدي  NGOناشي از مالحظات تجاري ست، اما تأثير گروه فشار 
Diakonia .حتماً تأثير جدي داشته است  

هزار جمعيت)  300در نيمهء ماه مارس، شهر ساندويل در انگلستان (با 
صهء جمع آوري آشغال كه مبلغ اش به يك ميليارد و نام وئوليا را از مناق

ميليوني مي رسيد حذف كرد. يك ماه بعد، شوراي شهرداري مالواي،  600
سومين شهر بزرگ ايرلند توصيه كرد كه قرارداد توزيع آب را كه تا آن 
زمان در اختيار وئوليا بود تمديد نكنند. بازهم در آوريل گذشته، شعبهء 

ميليون يورويي را از دست  650كت فرانسوي يك بازار حمل و نقل اين شر
داد. در تماسي تلفني كه با يكي از مسؤولين وئوليا گرفته شد، وي تأثير 

در «فعاليت طرفداران بايكوت را در اين مورد كم اهميت تلقي كرد و گفت: 
جريان فعاليت يك شركت، امري عادي ست كه بازاري را از دست بدهد. 

ات محلي فقط كوشيده اند با تأمين كنندهء ديگري معامله در بوردو مقام
اسكانديناوي و انگلستان، فعاليت طرفداران «وي اعتراف كرد كه در » كنند.

اين اعتراف براي عمر برغوثي كه ». بايكوت براي ما گران تمام شده است
يكي از گردانندگان كارزار بايكوت عليه وئوليا است تعجب آور نيست. وي 

ميليارد دالر [چهار و نه دهم ميليارد  7از آغاز امسال، وئوليا «يد: مي گو
يورو] از بازار بالقوهء خود را از دست داده است. چنين نيست كه مديران 
وئوليا ناگهان تبديل به مديران بد شده باشند، بلكه بديهي ست كه قضيهء 

  ترامواي بيت المقدس چهرهء اين شركت را لكه دار كرده است.
وليا كه مي داند اين استدالل ها چندان بردي ندارد روي تارنماي خود وئ

ستوني باز كرده است براي پاسخگويي به انتقادات. مسأله به صورت امري 
عاجل درآمده است. برخي مؤسسات مالي به گردونهء كارزار بايكوت 

 AP7و صندوق بازنشستگي سوئد  ASNپيوسته اند مانند بانك هولندي 
ز مهمترين سرمايه گزاران اين كشور است. انجمن هاي جانبدار كه يكي ا

فلسطين كه به خاطر اين پيروزي هاي نخستين به شور و شوق آمده اند بر 
ليون  Egis Railگسترهء حمالت خود را افزوده اند. شركت مهندسي 
كارزار ما با شتابي «(فرانسه) هدف بعدي آنها است. عمر برغوثي مي گويد: 

يني نكرده بوديم گسترش مي يابد. حال كه كشورهاي غربي كه پيش ب
ترجيح مي دهند چشمان خود را ببندند بر ما، جامعهء مدني، است كه 

(نويسندهء ». كاري كنيم كه اسرائيل قوانين بين المللي را رعايت كند
  مقاله: بنيامين بارت)

*  
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    كتاب و ... مقاالت و نقد و بررسيِ

٢٨٤  103 ي آرش شماره

  

  
  »!امت«ي  اي از پيكره نويسنده

  

  حسين صدري

  

  خبر ما كه رساند به چمن؟ چون صياد
  بال ما بست و بما رخصت فرياد نداد

  عاشق اصفهاني                                    
  

چريكهاي فدائي خلق «عنوان  بااخيرا كتابي در ايران به چاپ رسيده است 
را بر  1387تاريخ بهار كه  ،»1357ها تا بهمن ماه  از نخستين كنش

مطالعات «اش محمود نادري نامي و از انتشارات  پيشاني خود دارد. نويسنده
اي حكومتي و يا شبه حكومتي است،  كه مؤسسه» و پژوهشهاي سياسي

باشد. همين ارتباط و وابستگي به نيكي نشان ميدهند كه مؤسسة  مي
تأثيرات اجتماعي خاصي را نامبرده و نويسنده آن اهداف سياسي باميد 

بويژه چاپ و انتشارش در اين دوران، يعني سي سال پس از  ؛دنبال ميكنند
تواند حائز اهميت بوده و جاي سئوال باقي گذارد.  مي ،»انقالب اسالمي«

اي قاطع مكونات دروني خود  نويسنده در اين كتاب هرگز بروشني و بگونه
از فراهم نمودن چنين كتاب گويد كه هدفش  را آشكار نساخته و نمي

خواهد بدنبال داشته باشد.  را مي يقطوري چيست و چه پيام و آموزش
تاريخچه چريكهاي فدائي خلق «گويد:  گفتارش مي هرچند كه او در پيش

نيز كه موضوع اين كتاب است... در اين كتاب تالش شده است تا از ميان 
ها {؟!} مبتني است، نقشي  ياي كه عموماً بر بازجوئ مجموعة اسناد پراكنده

  ).7تا  5، سطور 22(ص » از سيماي چريكهاي فدائي تصوير گردد
ابتدا از نويسنده پرسيده شود كه چگونه  در همين جا اين سئوال بايستي 

نمود در » تصوير«اي واقعي  اسيري در بند را بگونه» سيماي«توان  مي
اسناد «اخته و از س» بازجوئي مبتني«حاليكه اساس اين نگارش را بر 

اش مدد و الهام گرفت؟ اگر نويسندة كتاب به تأسي از »پراكنده
» تعزير«گران متبوعش، در جايگزين نمودن لفظ گنگ و ناآشناي  حكومت

همين  دتوان كند كه مي فكر مي ،به جاي واژة محسوس و آشناي شكنجه
رد ، در مو»جنبش مسلحانه«فن را، جهت تخفيف و خوار شمردن مبارزان 

نيز بكار گيرد تا ذهن خواننده را از جو و شرايطي كه بر » بازجوئي«
 !مستولي و حاكم، و با آنها همراه بوده پاك و تهي سازد» ها بازجوئي«

بايستي بداند كه كدام فرد، با آگاهي سياسي نسبتاً متعارفي است كه معني 
اك و پس دادن به دژخيمان ساو» بازجوئي«آنرا درنيافته و نداند كه 

 ،مأموران كميته مشترك، در رابطه با اقدامات سازمانيافتة مخفي و مسلحانه
ها و عذابهائي همراه نبوده باشد. اما بنظر  توانسته با چه داغ و درفش مي
تر از آن است تا از حاصل بار منفي  رسد كه نويسنده خود زيرك مي

غافل و  ،احتمالي زهري كه بدين طريق در ذهن خواننده تزريق ميكند
اطالع بوده باشد. پس، با طرح پادزهر سئوال و جوابي، پيشاپيش خود را  بي

اما اين پرسش به جد مطرح است «نمايد:  اين چنين در برابرش بيمه مي
هائي كه متهم در  كه آيا ميتوان به اسناد اطالعاتي، خصوصاً به بازجوئي

به اين پرسش مثبت شرايط خاص آنها را نگاشته است، اعتماد نمود؟ پاسخ 
سطور انتهائي و آغازين). و سپس خود جواب ميدهد:  21و  20(ص » است.

هايي كه بر اساس آن  زيرا اوالً، يك دستگاه اطالعاتي براي يافتن آگاهي«
بتواند اهداف خود را پوشش دهد، ناگزير از يافتن حقيقت است. ثانيا، 

دستگيري اعمال  فشارهائي كه بر بازجوئي شونده در نخستين لحظات
هاي جديد به منظور گسترش و تكميل ضربه به  شود. براي يافتن سرنخ مي

گروه متبوع وي است. در اين شرايط ممكن است بازجوئي شونده براي 
اي بيان كند. نياز بازجو در اين مرحله  كننده اغفال بازجو، سخنان گمراه

رار و اطالعاتي از محدود است به آدرس خانه امن، قرارهاي تماس، عالئم ق
اين دست. اما پس از سپري شدن مدت زمان معين و مقرر كه اطالعات 

سوزد، به مرور از شدت فشارها  مفيد بازجوئي شونده اخذ ميشود، يا مي
يابد. بنابراين  شود و آنگاه مسائل ديگري براي بازجو اهميت مي كاسته مي
كي حاوي اطالعات بارة اعضاي گروههاي چري هاي مفصل و چند بازجوئي

هاي گروه  ها فقط به بيان فعاليت دقيق و قابل اعتنائي است. اين بازجوئي
محدود نميگردد، بلكه روحيات بازجوئي شونده و يا ديگر افراد گروه و 

يابد كه به لحاظ روان  همچنين مناسبات بين آنان نيز در آنها بازتاب مي
هاي  راي اسطوره سازيشناختي بسيار حائز اهميت است. البته شايد ب

ها را يكسره  دروغين و بيهوده كه اتفاقاً بيماري رايجي نير هست، بازجوئي
فاقد اهميت و مجعول دانست. اگر چنين بپنداريم بايد براي اين پرسش، 

هاي امن به  پاسخي شايسته بيابيم كه چرا پس از هر دستگيري، خانه
، 21(ص » گرديد؟ وارد مياي ديگر به گروه  سرعت تخليه ميشد و يا ضربه

  )1-20سطور 
گرانش در رژيم آريامهري هنوز باندازة ساواما و  ساواك و شكنجه

كنندگانش در رژيم آخوندي، كه نويسنده خود منسوب به اين »تعزير«
باشد، آنقدر وقيح و دغلكار نشده بودند كه  كنندگانش مي توجيه از قبيله و

اش »بازجويان«تغيير نام دهند و لذا » هدانشگا«تابلوي اوين را از زندان به 
شناسان باليني نبوده، آنجا را براي اين نساخته بودند تا كه  نيز روان

اهللا روان درماني نموده و شخصيت آنان، جهت ثبت در  مبارزين را في سبيل
بوده » به لحاظ روان شناختي {برايشان} حائز اهميت«كتابهاي آكادميك 
دوباره و چندباره فقط بخاطر اين صورت ميگرفته  هاي باشد! بلكه بازجوئي

تا پس از هر دستگيري، با بدست آوردن اطالعات جديدي، در صورت 
ارتباط، دانسته و روشن گردانند كه در بازجوئي قبلي تا چه حد بازجوئي 

اش تا چه »كننده سخنان گمراه«موفق بوده و » براي اغفال بازجو«شونده 
پرت نموده است! و پس باز هم بازجوئي نه بخاطر  ميزان آنها را از مرحله

يافتن «يابي يا روان درماني بازجوئي شونده، بلكه درست براي  شخصيت
» هاي جديد به منظور گسترش و تكميل ضربه به گروه متبوع وي سرنخ

به سرعت تخليه «نيز بدان جهت » هاي امن خانه«و گرفته است.  صورت مي
شان در » بازجوئي«ش خود ميدانستند كه پيشاپي» چريكها«كه » ميشد

هائي ميتواند همراه باشد كه  صورت دستگيري با چه عواقب و داغ و درفش
هركس را تاب تحمل آن نيست. و نه صرفاً بخاطر ضعف شخصيتي و سست 

كه نويسنده با زيركي همواره در سراسر كتاب » چريكها«عنصري تك تك 
اش جهت  گر نميدانستند و عكسدر صدد القاء آن به خواننده است. ا

هاي  صادق است. پس تهيه كپسول» سازيهاي دروغين و بيهوده اسطوره«
سيانور، جهت خودكشي بهنگام دستگيري به چه منظور بوده؟ جوابش 

  است كه نويسنده تقاضاي شنيدنش را دارد.» پاسخ شايسته«همان 
كوبيدن  نويسنده در اينجا، جهت جا انداختن استدالل خويش، با هدف

و مبارزة برحقي را كه شروع كرده بودند، بازي ظريفي را با ذهن » چريكها«
آورد.  بميان مي» حقيقت«خواننده انجام ميدهد. بدين معني كه صحبت از 

حقيقت در اينجا به چه معني است؟ آيا بمعني انعكاس و نشان دادن 
ه از طرف ماهيت واقعي و اهداف و آمال و آرزوهاي عناصر جرياني است ك

ساواك به عنوان دشمن تلقي شده كه بايستي از ميان برداشته شوند و يا 
صرفاً كشف و پي بردن به راز و رموز تشكيالتي آنان بوده است. اگر كه 

غلط و غيرواقعي كه به » گزارشات«اولي مد نظر است، پس چرا صرفنظر از 
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ه جا در در كتاب منعكس و بدانها استناد شده. هم» حقيقت«عنوان 
» باصطالح«را با پيشوند » چريكهاي فدائي خلق«حتي نام » گزارشات«

ساواك » گزارشات«و » اسناد اطالعاتي«اند؟ در كدام يك از  همراه گردانيده
اعدام گروه جزني و دو تن از سران مجاهدين، آنهم با الفاظي » حقيقت«

) ثبت و ضبط و منعكس 18، سطر 606(ص » جنايت وحشتناك«چون 
گر معروف ساواك در  پور (تهراني) شكنجه گرديده. تا اينكه بهمن نادري

نمايد؟ در  را افشاء مي» حقيقت«مصاحبه تلويزيوني و سپس دادگاهش 
به استفاده از شكنجه، ابزار و » گزارشات«و » اسناد اطالعاتي«كداميك از 

ز آالت، چگونگي و مدت آن،... اشاره شده و نحوة به شهادت رسيدن بهرو
دهقاني، محمود نمازي، پوررضا خليق، شهاب رضوي، بهمن روحي 
آهنگران، محمدرضا هدايتي و ديگران در زير شكنجه شرح داده شده و با 

كند؟ جز اينكه مرگ آنان را يا بر اثر ناراحتي داخلي،  وفق مي» حقيقت«
  اند؟  سرگيجه و غيره ثبت و گزارش نموده

و نيز » موضوع اين كتاب«ده از معني ظاهري و مستقيم توضيح نويسن
اين است » سيماي چريكهاي فدائي خلق«نگاري »تصوير«اش از »تالش«

كه به خواننده چنين القاء و او را متقاعد سازد كه قصدش از نوشتن اين 
كتاب نه دخل و تصرف و قضاوت، يا تحليل و تفسير و تخطئه و دگرگون 

اتي، كه تحت عنوان كلي هاي وابسته به اين جريان مبارز نمائي چهره
معروف » سازمان چريكهاي فدائي خلق«و سپس » چريكهاي فدائي خلق«

وار و واقعي و صادقانه و نيز  گرديدند. بلكه صرفاً گزارش آئينه
» 1349- 57در خالل سالهاي «نويسي از يك جريان مبارزاتي »تاريخچه«

نمودن » صويرت«بوده و نيز » اگر بتوان {آنرا} جنبش مسلحانه ناميد«كه 
» اسناد پراكنده«با اتكاء به » سيماي چريكهاي فدائي خلق...«از » نقشي«

ميباشد. اما در جاي جاي كتاب، نويسنده نظرات و قضاوت خود مشعر بر 
حاصل بودن و محكوم نمودن اين جنبش و نيز حقير و خوار شمردن  بي

خيل و بازتاب نويسي د»تاريخچه«رزمندگانش را به انحاء گوناگون در اين 
» نقش«و » سيما«از خودش » اسناد پراكنده«داده و حتي با اختراع 

كشد و  مي» تصوير«چريكها را آنگونه كه الزم ميداند و يا مأموريت دارد به 
ها در سراسر  گويي الجرم نميتواند كه گريبان خود را از چنبرة وفور تناقض

  اي از آنان اشاره شود. ارهشود كه به پ كتاب برهاند. در اين نوشته سعي مي
اگر بتوان چند عمليات نظامي و يا «گردد:  پيشگفتار چنين آغاز مي

اي كه بين مأموران ساواك و كميته مشترك ضد  هاي مسلحانه درگيري
-57هاي مسلح و مخفي را كه در خالل سالهاي  خرابكاري با اعضاء سازمان

ي پيدايش اين جنبش ناميد، بايد چرائ» جنبش مسلحانه«روي داد  1349
را در متن مبارزات مردم در برخي از كشورها، عليه اشغالگران و يا حاكمان 

  ، سطور آخرين).13(ص » مستبد و ديكتاتور خود جستجو كرد
در اين چند سطر نويسنده با اشاره و يادآوري حقايقي تاريخي كه قبالً در 

ر حكم و يا قانون و اند. نتيجتاً به صدو آزمون گرديده» برخي از كشورها«
العمل در فيزيك  ورزد كه بمانند مكانيزم عمل و عكس فرمولي مبادرت مي

مبارزات مردم... «... نتيجه منطقي و طبيعي » مبارزة مسلحانه«و مكانيك 
» عليه اشغالگران و يا حاكمان مستبد و ديكتاتور در برخي از كشورها

از مبارزاتشان در ايران ميرسد، و آغ» چريكها«باشد. اما همينكه نوبت به  مي
همانگونه كه در جريان سطور بعدي و در سراسر كتاب مشهود و نمايان 
است به يكسره از اين قانون منطقي و طبيعي خود تأييد و صادر نموده 
عدول كرده و با آبستره كردنشان از محيط و شرايط حاكم اجتماعي، آنان 

ه و ناآگاهي و صرفاً تحت تأثير برد كه از سر بازيچ را مقلديني نام مي
اند! بدون آنكه در  نموده» مبارزه مسلحانه«اقدام به آغاز » هاي آن جاذبه«

سراسر كتاب اثباتي در مورد عدم انطباق آن قانون خودباورداشته با قيام 
يعني انتخاب مشي مسلحانه به عنوان يگانه و يا «ارائه دهد؛ » چريكها«

مدن بر ديكتاتوري شاه پيش از آنكه انتخابي مؤثرترين راه براي فائق آ
آگاهانه و از سر ناگزيري باشد، رفتاري كامالً [؟!] تقليدي بود كه  

  ).9و  8(همان ص، سطور » هايش اين تقليد را پنهان نگاه داشت جاذبه
ماية  جان» تقليد«است كه » امت«نويسنده چون خود عنصري از پيكرة 

ي آنان محسوب ميشود، از اينروي با ذهني و الگوي رفتاري و كردار
را آنهم نه بخشاً و بعضاً، » چريكها«گرايشي دروني دوست دارد كه اعمال 

گيري از تجربة  ناشي از تقليد و يا حتي نه تأثيرپذيري و بهره» كامالً«بلكه 
از آن » چريكها«ديگران، كه امري طبيعي است، بحساب آورد. اگر كه 

خود از چه كس » برخي از كشورها«نمودند آن تقليد » برخي از كشورها«
الگوي كوبا خصوصاً براي ماركسيست ـ «و كساني تقليد نمودند؟ 

و  15، سطور 13(ص » اي داشت العاده هاي فوق هاي وطني جاذبه لنينيست
كه نويسنده با  اي هاي الاقل سياسي ). با توجه به گرايشات و دلبستگي16

گران ايران دارد، چنين بنظر  گرفتة حكومتآويز قرا  ايدئولوژي مورد دست
رسد كه بنا بر مالحظاتي، ظاهراً در تقابل و رودرروئي با ميرزا كوچك  نمي

خان جنگلي و برخي از مبارزات و اقدامات او قرار داشته باشد. كوچك خان 
ريشو هنگامي با تعداد معدودي از يارانش برعليه حكومت مركزي شوريد و 

اش  كه تازه چندين دهه بعد از آن فيدل كاسترو مشابه به كوه و جنگل زد
در ارتفاعات سيرامايسترا عملي ساخت. آيا » ريشوها«را با تعدادي از 

به مانند همان استدالل صرفاً بخاطر تقدم   ميتوان اين نمونة تاريخي را هم
ي كوبائي از ميرزا و يارانش به حساب »ريشوها«، »تقليد«اش  و تأخر زماني

» تقليد«در درجة اول از ميرزا و يارانش » چريكها«؟ و اگر ميتوان چرا آورد
  ؟ »ريشوها«و » الگوي كوبا«نكرده باشند كه از 

اي »توپاماروها«اين در مورد كوه و جنگل بود. در شهر چه؟ قبل از اينكه 
موجوديت داشته باشند، ستار در شهر، در محلة اميرخير با تعداد اندكي 

هاي تسليم نمود تا  باً به تنهائي اقدام به خوابانيدن پرچمتفنگچي و تقري
نويسد كه عمل او آتش انقالب  جائيكه كسروي مورخ تاريخ مشروطيت مي

  ور ساخت. را كه به سردي و خاموشي گرائيده بود دوباره شعله
اند و جاي آن  در فرمولي كه نويسنده ارائه ميدهد، چهار مفهوم حائز اهميت

متن «، دوم ـ »جنبش مسلحانه«بررسي قرار گيرند: يكي ـ دارد كه مورد 
حاكمان «و چهارم ـ وجود » برخي از كشورها«سوم ـ » مبارزات مردم

و پس براي اينكه استدالل نويسنده را دائر بر ناآگاهي » مستبد و ديكتاتور
يش و در نتيجه عدم »ها جاذبه«بخاطر » چريكها«و صرفاً تقليدي بودن كار 

الذكر بپذيريم وي موظف است كه ثابت كند: الف ـ  با قانون فوق اش انطباق
نبوده است. حال آنكه خود در ابتدا » جنبش مسلحانه«عمليات چريكها 

فرض را بر آن نهاده كه بوده است. ب ـ مبارزات مردم در ايران بدون 
اي از مبارزات مردم وجود نداشته و به  زمينه بوده. يعني اساساً پيش» متن«
مبارزة «اي بكر و تهي و دست نخورده به  از زمينه» چريكها«باره يك

اند. درحاليكه اگر حتي حضور مستمر و ادامة  روي آورده» مسلحانه
ها و  را از انقالب مشروطيت به بعد كه با سكون و گسست» مبارزات مردم«

 مبارزة خود را» چريكها«هائي همراه بوده ناديده بگيريم الاقل  فراز و نشيب
هنگامي آغاز نمودند كه تمامي اشكال اعتراضات و مبارزات ظاهراً 

آميز، اعم از صنفي و سياسي، طي يك دورة سه سالة نيمچه  مسالمت
درهم شكسته » حاكمان مستبد و ديكتاتور«دموكراتيك پيش از آن توسط 

، مورد »مهمترين اعتراض«اي كه حتي  بست رسيده بود. بگونه شده و به بن
خرداد بصورت راهپيمائي عظيمي در تهران  15روز «سنده هم در پسند نوي

رخ داد كه متعاقب آن رژيم با خشونتي تمام و عريان تظاهرات مردم را به 
)، و اكثريت قريب به اتفاق مبارزيني 11-13، سطور 54(ص » خون كشيد

روي » مبارزة مسلحانه«كه در برابر رژيم شاه دست به اسلحه بردند و به 
نبوده، كه » كشور«آمدند. پ ـ ايران يك  مي» متن«د از همان آوردن

اي »برخي از كشورها«اي بيش نيست. ث ـ ايران در زمرة  انكارش مسخره
اند. درحاليكه  بر سر كار بوده» حاكمان مستبد وديكتاتور«نبوده كه در آن 

، 15(ص » ديكتاتوري شاه و سلطة امپرياليزم«نويسنده كراراً در كتابش از 
» ديكتاتوري مطلق شاه و وابستگي تمام عيار او به آمريكا...«... )، 12سطر 
ديكتاتوري شاه و وابستگي او كه به تاراج «) و يا 9و  10، سطور 16(ص 

و  15(همان ص، سطور » منابع نفتي ايران و فقر و فاقه مردم انجاميد...
  برد. كند و نام مي ) و غيره ياد مي14

بودن حركت » كامالً تقليدي«عاي خود دائر بر نويسنده در اثبات اد
از توپاماروها و كوبائيها و غيره به بهانة ظاهرفريب ديگري » چريكها«

شود و آنهم نامگذاريهائي چون امانوئل، كاميلو، فردريك، سليا و  متوسل مي
باشد. اما فراموش ميكند كه در همين كتاب خود صرفنظر از  غيره مي

فارسي مستعار كه چريكها بر روي خود نهاده بودند از فراوان نام بريهاي 
از قول عباس  275جمله انقالبيون ايراني چون ستار و عمواوغلي و... در ص 

نامگذاري اعضاء گروه ابتدا «اش كد آورده است كه:  مفتاحي در بازجوئي
فارسي ولي پس از مدتي اسامي خارجي انتخاب شده بود، علت اين امر هم 

». ممكن است اسامي فارسي، افراد ديگر گروه را به خطر اندازدآن بود كه 
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ها و همكاريهاي برخي عناصر  فروشي چنين وي با برجسته نمودن آدم هم
مايه و مزدور با ساواك و شهرباني چون احمد رياضي و فالن دالل  بي

نبوده، در رابطة آشنائي و نسبت فاميلي و » چريكها«معامالتي، كه اساساً از 
ها و  اند. و نيز برشمردن ضعف كسب و كار و غيره با آنان قرار داشتهيا 

هاي برخي ديگر از آنان، كه تازه در مواردي از جمله مورد نزهت  گي واداده
روحي آهنگران، حسين چوچاپي، رضا رضائي و... صرفاً بعنوان تاكتيكي 

ميشده،  جهت رهائي و پيوستن دوباره به مبارزه، توسط مبارزين بكار گرفته
آويزي قرار دهد تا با تسرّي و عموميت دادنش به كل جريان، ـ تو  دست

نيز اين بوده كه بمجرد دستگير » چريكها«گوئي كه يكي از وظائف اصلي 
شدن در محيطي امن و آرام و فارغ از فشار و شكنجه، و البد هم به صرف 

ه زبان آمده، چاي و شيريني، در برابر روانشناس باليني بازجو چون بلبل ب
شان را افشا سازند! ـ در عوض  از سير تا پياز را گفته و رفقا و افراد سازماني

مقاومت و دالوريهاي ديگران را در زير شكنجه الپوشاني نموده و يا در 
سايه و كمرنگ جلوه دهد تا بتواند از اين طريق در خاتمه براي خواننده 

نه » مبارزة مسلحانه«به » هاچريك«گيري كند كه روي آوردن  چنين نتيجه
بلكه صرفاً از سر بازيچه و ناآگاهي، » سرناگزيري«از روي اعتقاد و آگاهي و 

بخاطر » كامالً تقليدي«درحاليكه بسيار گريزها وجود داشته، 
  از ديگران بوده است.» هايش جاذبه«

نويسنده سراغ » چريكها«در تالش جهت رد نمودن و كوبيدن مبارزة 
هاي كميته مركزي و شخص نورالدين  ايست و تئوريسين دهممتحنين تو

گيرد تا با اختصاص دادن سي صفحه از  كيانوري رفته و از آنها مدد مي
هاي باصطالح تئوريك آنان  گوئي ) به پراكنده721- 752كتابش (

به » نمره قبولي«را به ثبوت رسانده » چريكها«بودن اقدامات » ضدلنيني«
مسئوليت و  فل از اينكه در همان زمان اداي اينگونه بيشان ندهد. غا كارنامه

ها، زنده ياد مصطفي شفاعيان به نيكوئي حق  باصطالح كيلوئي سخن گفتن
كيانوري را كف دستش گذارده بود. او در پاسخ به پيام اندرزگونه نورالدين 

آيا به جاي اين بمب دركردنها و ترورها «كيانوري به چريكها داير بر اينكه: 
تر نبود كه بميان كارگران و دهقانان در شهر و روستا رفته و با  هتر و سادهب

جواب » كوشيديد؟... شان براي انقالب مي آگاه نمودن آنان و سازماندهي
آيا بهتر نيست كه آقاي كيانوري و شركاء اين كارهاي سادة ساده «ميدهد: 

گل را همچنان را خود برعهده گرفته و بانجام رسانند و كارهاي سخت و مش
برعهدة چريكها واگذارند؟... اما نه! او خود در دژ روسي پناه گرفته و اين 

  » پيچد... ها را از آنجا براي چريكها مي نسخه
ايست، در  توده» قلم منوچهر بهزادي«به نقل از  744تا  742در صفحات 

، در پي كدآوريهاي بسياري از لنين، ميخوانيم: 1355تاريخ خرداد ماه 
گويند:  چريكها در توجيه شيوة مبارزة تروريستي خود، بطور خالصه مي«

اوالً ـ رژيم ترور و اختناق راهي جز اين براي آنها باقي نگذاشته است. ثانياًـ 
درآورند. ثالثاً ـ آنها » به حركت«ها را  آنها بدينوسيله ميخواهند توده

كر است كه چريكها بزنند... شايان ذ» ضربه«بدينوسيله ميخواهند به رژيم 
نتيجه «كوشند گسترش جنبش اعتصابي و مطالباتي را در دوران اخير  مي

وانمود سازند. ولي اگر كسي نخواهد خود را بفريبد، بايد » عمليات چريكي
تصديق كند كه گسترش جنبش اعتصابي و مطالباتي زحمتكشان در دوران 

و عالمت » اچريكه«اخير درست نشانة شكست شيوة مبارزة تروريستي 
صرفنظر از اينكه » آشكار طرد اين شيوه مبارزه از جانب زحمتكشان است

همين فراهم » مبارزة مسلحانه«ترين اهداف از پيش اعالم شدة  از مهم
ها بوده است. اما اينگونه استدالل و  شدن زمينة بميدان آمدن توده

دروني ـ ها به هيچ روي منعكس كنندة واقعيت  ها نمودن گوئي پراكنده
هاي اجتماعي نبوده و در نتيجه مبناي علمي  ها و واكنش بيروني كنش

همراه نميباشد، و  اي ندارد. زيرا كه با هيچ فاكت و نشانة ملموس عيني
نميتواند هم كه بوده باشد. اين استدالل از نوع همان ميخ را در زمين 

وانة خود كوبيدن و مركز آنرا نشان دادن است كه متر و معياري را پشت
محتوي است. استداللي  اش تهي و بي ندارد. ظاهري فريبنده دارد اما باطن

توان جواب مكانيستي ديگري را  مكانيستي است كه اتفاقاً در برابرش مي
نهاد كه تازه با واقعيات عيني روانشناختي اجتماعي بيشتر خوانائي و سر 

گويد عمل  يسازگاري داشته باشد. بدين ترتيب كه استدالل فوق م
كه همانا » زحمتكشان«العمل منفي و ضد آن توسط  با عكس» چريكها«
بوده باشد پاسخ داده شده است. پس اگر » جنبش اعتصابي و مطالباتي«

العملي نبايستي كه وجود داشته  عمل را حذف كنيم در نتيجه ديگر عكس
از  باشد! يعني بايستي كه درب همچنان بر روي همان پاشنه پيشين، قبل

همچنان » جزيره ثبات و آرامش«چرخيده و » مبارزة مسلحانه«آغاز 
جنبش اعتصابي و «برجاي و برقرار بوده باشد. پس ديگر چه سخن از 

ي؟! اگر اين وجود دارد نشانة آن »مطالباتي زحمتكشان در دوران اخير
است كه آن ديگري اثرگذار بوده هرچند كه نويسنده بدون متر و معياري 

  گيرد.  في آنرا درنظر مياثر من
بهمن «يعني به  753پيش از آنكه نويسنده به لُپ كالم خويش در آغاز ص 

برسد تا بتواند همة افتخار آنرا تلويحاً به جريان حاكمي كه خود » جاويدان
متعلق به آن است منسوب داشته، كارنامة قبولي را بنامشان صادر نمايد ـ 

فويض شدن قدرت سياسي بدانان و اينان يكبار در سي سال پيش با ت
تصاحب ماشين حكومتي، انقالب را بنفع خويش مصادرة فيزيكي نمودند. 

بيند كه  اش هم بنمايند ـ الزم مي اكنون وقت آنست كه مصادرة تئوريكي
ابتدا بخشي از مدعيان واقعي تاريخي آنرا مردود و مطرود اعالم نموده و از 

صود را، كه يكي از اهداف اصلي تهيه و پيش پاي بردارد. اين منظور و مق
اسناد پراكنده... مبتني بر گزارشات و «تنظيم اين كتاب است، به استناد 

هايش از آغاز تا بدان مرحله به  ها و تحليل در باصطالح استدالل» بازجوئيها
كاري، كه باصطالح موئي الي درزش  انجام رسانده بود. اما جهت محكم

اس رهنمودهاي لنيني نيز نيازمند است كه آنرا هم نرود به فتوائي براس
كميته مركزي، همچنانكه قبالً هم » عظماي«هاي  ها و تئوريسين ايست توده

اشاره گرديد، طي سي صفحه برايش صادر و در اختيارش ميگذارند و پس: 
توضيحات حزب توده براي نشان دادن عدم انطباق مشي چريكهاي فدائي «

خاص خود را برجاي نهاد. ولي آنچه كه نادرستي اين  با لنينيسم تأثيرات
مشي را نشان داد توضيحات آن حزب نبود بلكه عدم پذيرش اجتماعي آن 
رفتارهائي بود كه از گروههاي مسلح از جمله چريكهاي فدائي خلق 

هائي از  زد. نميتوان انكار كرد كه عمليات مسلحانه توانست بخش سرمي
» موتور بزرگ«كند ولي هيچگاه نتوانست آن  دانشجويان را به خود جذب

را آن گونه [كدام گونه؟] كه نظرپردازان اوليه [بياد داشته باشيم كه 
مبارزة «نويسنده در آغاز متذكر شده بود كه اتفاق نظر واحدي نسبت به 

وجود » نظريه پردازان اوليه«و چگونگي عملكردش در ميان » مسلحانه
  ، سطور مياني).746(ص » به حركت درآورد كردند نداشته است] تصور مي

اش از ميان ستارگان »بهمن جاويدان«از فصل  828نويسنده در ص 
حادثة سينما ركس «مورد  جرجيس را انتخاب نموده با مطرح كردن بي

 57هاي چريكها در سال  در يكي از اعالميه«اش  و انعكاس» آبادان
يزي را اثبات و يا نفي ـ عدم مطرح نمودنش هم چ» هاي مختلف بمناسبت

نمود ـ عامدانه در ميان دعوا نرخ تعيين كرده و با يك تير دو نشان  نمي
را از جرياني كه خود بدان » حادثه...«زند. از طرفي، تلويحاً مسئوليت  مي

وابسته و در مظان اتهام است ـ زيرا كه اكنون پس از برمال شدن اسرار 
اي  بگونه» وران سازمان امنيت شاه...مزد«ديگر بسياري ميدانند كه الاقل 

مستقيم و سازماني در آن دخالت نداشته، چه كساني طراح آن بوده و 
بوسيلة چه عواملي آن كار صورت پذيرفته ـ دور و سلب نموده و همچنان 

  گناهش را اما از زبان غير بگردن رژيم شاه انداخته، بدان نسبت ميدهد
.  

  گفت موسي من ندارم آن دهان
  ت ما را از دهان غير خوانگف

  با دهان غير كي كردي تو گناه؟
  (مولوي)            

  
هاي  اوهام و انديشه«و » ها گوئي خالف«از طرف ديگر نيز بر پروندة 

در نزد خواننده ميافزايد تا از آن طريق بتواند كه به » متعصبانه چريكها
 57در سال چريكهاي فدائي «اش دهد.  تمامي موارد ديگر نيز عموميت

هائي منتشر ساختند، پس از حادثة سينما  هاي مختلف اعالميه بمناسبت
اي صادر  خورشيدي اعالميه 57ها در شهريور ماه  ركس آبادان، چريك

نفر از مردم آبادان توسط  400قتل عام وحشيانه بيش از «كردند با عنوان 
حكوم مزدوران سازمان امنيت شاه را با تمام كينه و نفرت و خشم م

  ).828(ص » كنيم مي
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عليرغم » عمليات مسلحانه«در تالش جهت اثبات ادعايش داير بر اينكه 
موتور «هيچگاه نتوانست آن «هائي از دانشجويان، به خود  جذب بخش

از كتابش با بيان اينكه  826نويسنده در ص ». را به حركت درآورد» بزرگ
ي در برابر رژيم پهلوي در حالي كه ايران به تمام 56در بهمن ماه سال «

كالنتري چهار و «به چند مورد حمله و عمليات چريكها در » برخاسته بود...
نيروهاي شهرباني در «، »ساختمان حزب رستاخيز شهرستان قم

پور و رانندة وي، حمله با بمب و  آباد، ترور سرهنگ مرتضي زماني عشرت
كند  گيري مي نتيجهاشاره داشته » مسلسل به ادارة شهرباني در زنجان...

چريكها در حالي عليه ارتش موضع گرفته بودند كه مردم همه روزه «كه: 
ديري نپائيد كه درستي اين شعار رخ » ارتش برادر ماست«شعار ميدادند: 

نمود و ارتش صرفنظر از معدودي [؟!] از سران آن جانب مردم را گرفت و 
نجا فرصت آن نيست ، سطور آغازين). در اي829(ص » به مردم ملحق شد

، كه در مجموع »ارتش«ريزي و نقش امپرياليزم در واداشتن  تا به برنامه
تحت اختيار و كنترلشان بود، به تسليم در برابر جرياني كه ميخواستند آنرا 

اش گردانند ـ كه همانگونه كه اشاره  به قدرت رسانده جانشين رژيم پيشين
اش  شدن» ملحق«است ـ و نه گرديد نويسنده خود عنصري از آن جريان 

به مردم پرداخته شود. اما ببينيد كه نويسنده چگونه در صفحة بعدش، 
 21روز شنبه «نمايد!:  از كتابش بالفاصله خود را نقض مي 830يعني ص 

بهمن در حالي كه زد و خورد بين مردم [موتور بزرگ] و همافران از يك 
هاي  دودي از سران؟!] از نيمهسو و افراد گارد شاهنشاهي [همان تعداد مع

شب گذشته آغاز شده بود و مردم بسرعت مسلح ميشدند [براي چه مردم 
» نصايح چريكها داير بر مسلح شدن«بسرعت مسلح ميشدند؟ اينان كه به 

بدان پرداخته » بسرعت«وقعي ننهاده بودند؟ پس براي چه اكنون آنهم 
؟! جنگ پشه با حبشه؟ و »تعداد معدودي از سران«بودند؟ آيا براي همان 

ها را بر رژيم  كداميك؟] تا آخرين ضربت» برادرانشان«يا رفتن به جنگ 
[رژيم يعني همان تعداد معدودي از سران؟] شاهنشاهي وارد آورند... 

». كنيم ايران را سراسر سياهكل مي«چريكهاي فدائي خلق... شعار ميدادند: 
جه بدور از واقعيات تاريخي ـ مردود شمردن و كوبيدن يكجانبه، و در نتي

در خالل «اي كه در مبارزه با رژيم شاه »جنبش مسلحانه«اجتماعي 
با افت و خيزهائي جريان داشت، بطور اعم و » 1349-57سالهاي 

اي  بخصوص، در اين كتاب، توسط نويسنده، بگونه» چريكهاي فدائي خلق«
هد، طبيعي است كه شان به آنها نميد»نمرة قابل قبولي در كارنامه...«كه 

اي  رهبر افسانه«جوئي و نفرت وي نسبت به  اش را در كينه نميتواند انعكاس
يعني حميد اشرف بروز و بازتاب ندهد. قبالً اشاره داشتيم كه » چريكها

مقدار  حاصل و بي نويسنده، جهت برآورد مقصود و يا مأموريتي كه براي بي
در روند » نبش مسلحانهج«نمودن و يا حتي مضر و منفي نشان دادن 

برعهده دارد، اغلب در كتابش » بهمن جاويدان«مبارزات مردم منتهي به 
فرع را به جاي اصل، استثناء را بجاي قاعده، تاكتيك را به جاي استراتژي، 
خطاهاي سازماني و اعمال و رفتارهاي غيرانقالبي ـ اخالقي سرزده از برخي 

فرهنگي اغلب اجتناب پذير را به جاي گيهاي  از چريكها، ناشي از ناپالوده
اجتناب ناپذير، اعترافات و سخنان مبارزين ناشي از شكنجه و انعكاس يافته 

واقعي آنان، » شخصيت«و » روان«و » حقيقت«را به جاي » بازجوئي«در 
را به جاي حقايق پيوسته و در ارتباط با يكديگر و غيره » اسناد پراكنده«

د تا كه خواننده را احياناً بدانوسيله به گمراهي و كن نشاند و قلمداد مي مي
  قضاوت غلط بكشاند. 

برداريش را از آن بحد كمال  يكي از موارد استفاده از اين شگردها كه بهره
رفيق «و » چريكها«ميرساند تا با برانگيختن احساسات خواننده تنفر او را از 

هاي تيمي  از خانه شان به حد اعالء برساند، در رابطه با كشف يكي»كبير
سطور  645آيد. در ص  است كه به محاصرة مأموران كميته مشترك درمي

هاي  مأموران اكيپ 26/2/55بامداد روز  2ساعت «مياني، چنين ميخوانيم: 
را در خيابان خيام  8كميته مشترك به فرماندهي سرمستي خانة پالك 

آقا،  ورد الدن آلدقيقه زدوخ 90واقع در تهران نو محاصره كردند. پس از 
مهوش حاتمي، فرهاد صديقي پاشاكي و احمدرضا قنبرپور به دست 
نيروهاي كميته مشترك كشته شدند. حميد اشرف نيز از مهلكه جان بدر 

چنانكه مالحظه ميگردد تا اينجاي قضيه برطبق روايت نويسنده، در » برد.
ها يكنفر كه اند كه چهار نفر آنان كشته و تن نفر وجود داشته 5آن خانه 

  گردد. و اما بخوانيد دنبالة  همان حميد اشرف بوده باشد، موفق به فرار مي

در همين خانه بود كه رفتار هولناكي از حميد اشرف سر زد. او «روايت را: 
در آخرين لحظات پيش از فرار، ارژنگ و ناصر شايگان شام اسبي را با 

گرفتار بشوند... شايد » هزند«هائي به سرشان كشت تا مبادا  شليك گلوله
هم آنگونه كه بعداً [كي و كجا؟] اعتراف كرد، نگران آيندة زندگي آنان در 

  »واپسين روزهاي جنگ و گريز رفقاي خود بود...
هايش همگي مستند و بر پاية  نويسنده بارها در كتابش اشاره دارد كه گفته

ند و نيز وجود دار» حقيقت«مقامات امنيتي كه در آنها » گزارشهاي«
اند قرار دارند. »ها مبتني اي كه عموماً بر بازجوئي مجموعة اسناد پراكنده«

رفتار هولناك از حميد اشرف سر «آن » خانه«صرفنظر از اينكه در آن 
و يا واقعاً سرنزده باشد، نويسنده، جهت اثبات ادعايش، بدون پيش » زد[ه]

ي همچنانكه خواننده و تكيه بر آنها بايست» امدادهاي غيبي«كشيدن پاي 
از مقامات امنيتي را كه » گزارش«متن  - 1را همواره بدان اطمينان ميدهد 

ـ كه اتفاقاً در صورت صحت ميتوانسته » حقيقت وجود دارد«در آنها گويا 
بسيار مورد » چريكها«باعث شعف آنان گرديده و در مبارزه عليه 

ه ارائه داده و به چاپ رسانده برداري تبليغاتيشان قرار گيرد ـ در اين بار بهره
خوانيم. و  بينيم و نمي باشد. درحاليكه هرگز چنين چيزي را در كتاب نمي

ها  اي كه عموماً بر بازجوئي مجموعه اسناد پراكنده«برگرفته از  - 2يا اينكه 
باشد، كه آنهم بدليل آنكه احدي از آن خانه زنده بيرون نيامده » اند مبتني

قرار گرفته باشد، خود بخود منتفي است. خود حميد » بازجوئي«تا مورد 
اشرف نيز زنده بدست مأموران و مقامات امنيتي گرفتار نيامد تا در 

ماند دو موردي كه  اعتراف نمايد. تنها مي» رفتار هولناك«بدان » بازجوئي«
نويسنده به روايت خود در اين باره باصطالح جنبه استنادي داده و يا آنرا 

است كه با  18و  19سطور  645كند. يكي در ص  انمود ميواقع شده و
اما كي و كجا؟ » همانگونه كه بعداً اعتراف كرد...«عبارات گنگ و ناروشن 

است كه  24و  25سطور  646آورد. و دومي هم در ص  نامي بميان نمي
حميد اشرف شجاعت آنرا نداشت كه با روايت صادقانة اين «نويسد:  مي

اين جنايت را » اي از تجربيات جنگ چريكي در ايران پاره«واقعه در جزوة 
اي نقيض آن عبارت اول مورد  كه اين خود بگونه» بنام خود ثبت كند...

باشد. پس  مي» آنگونه كه بعداً اعتراف كرد...«استناد قرار گرفته يعني 
اينجاست كه همانگونه كه در اوايل اين سطور بدان اشاره گرديد، نويسنده 

كند!  استناد بلكه آنانرا از خودش اختراع نيز مي» اسناد پراكنده«ا به نه تنه
اما امروز وقت آن است كه همة كساني «البته وي با آوردن عباراتي نظير 
» رفيق كبير«چنان حميد اشرف را  اند و هم كه به نقد گذشته خود پرداخته

-21ور ، سط646(ص » نامند موضع خود را در اين باره روشن سازند مي
توزي  اي در اين باره و كينه» اسناد پراكنده«). منكر اختراع هرگونه 19

شان حميد اشرف خصوصاً، »رفيق كبير«بطور اعم، و » چريكها«نسبت به 
كند كه:  ميگردد. و تمام هم و غم و نگراني خويش را تنها در اين ذكر مي

» و كار كسب«هائي در آن است كه ديگر مرگ  اهميت نقد چنين قساوت«
، پاراگراف آخرين). و سپس هم اندرز ميدهد كه: 646(ص » كسي نگردد

ميدانند بايد شهامت آن را » رفيق كبير«اينك همه كساني كه او را «
داشته باشند تا بدون الپوشاني و توجيه به نقد اين روش بپردازند و از 

» گري جلوگيري كنند هائي به نام انقالبي نهادينه شدن چنين جنايت
سطور آخرين و آغازين). پند بسيار داهيانه و پيشنهاد  646و  47(صفحات 

را در خويش سراغ دارد » شهامت«بغايت نيكوئي است! اما نويسنده آيا اين 
كه با قرار دادن خود در برابر آئينه از خويشتن خويش شروع نمايد و يا 

نسخه را براي اينكه بمانند نورالدين كيانوري و شركاء تنها بلد است كه 
، در مورد خود، از دژ واليت فقيه بپيچد؟ »دژ روسي«اما بعوض » چريكها«

آيا پس از سي سال و تنظيم چنين كتاب باصطالح تحقيقي ـ تاريخي 
بر » 57ها تا بهمن ماه  هاي فدايي خلق از نخستين كنش چريك«قطوري 

تابي هم باشد كه ك مي» وقت آن«، »مبارزة مسلحانه«و » چريكها«عليه 
از بهمن ماه تاكنون به » انقالب اسالمي«الاقل به نصف حجم آن دربارة 
ند، ا نگرديده» پراكنده«كه هنوز » اسنادي«رشتة تحرير درآورد و با تكيه بر 

رفتار «تر از »هولناك«شان، كه هزاران بار »رهبر كبير«اي از جنايات  شمه
و نيز اسرار و  »هولناكي [كه] از حميد اشرف [در آن خانه] سرزد

» بدون الپوشاني و توجيه«نظامي جهنمي برآمده از آن سال را » تاريخچة«
چنين «و » مرگ كسب و كار كسي نگردد«برمال سازد؟ تا ديگر 
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نگردند؟ بخود آشكار است كه » نهادينه«، »ئي به نام انقالبها جنايت
  پنداريست بيهوده و درخواستي است بسي باطل!

هاي رياكارانة نويسنده از وقايع و رويدادها نمونة  برداري هاز ديگر موارد بهر
ادنا ثابت است. آنجائيكه ميخواهد از نام و كاراكتر وي در حمالتش به 

و » گانگستريزم«و » چريكيسم«و كوبيدن آنان تحت عناوين » چريكها«
شان مايه بگذارد، فريبكارانه وي  در ميان» عواطف انساني«نيز عدم وجود 

كند. اما آنجائيكه حيات و  مرجع و وجودش اعتبار سند پيدا ميبرايش 
در » جمهوري اسالمي«گران و زعماي  اش توسط شكنجه وجود فيزيكي

گيرد گوئي كه اساساً وجود خارجي نداشته،  معرض تهديد و نابودي قرار مي
گيرد و فقط با بيان اينكه:  سكوت اختيار كرده، موضوع را درز مي

كه پس از انقالب از ادنا ثابت بعمل آمد متأسفانه موضوع را  هائي بازجوئي«
پيكار در راه آزادي «سازد. او پس از انقالب به سازمان  به تمامي روشن نمي

بازداشت  18/11/1360پيوست و به همين اتهام در تاريخ » طبقه كارگر
به پيوستن خود و ديگر دوستان  28/11/1360شد. ثابت در بازجوئي مورخ 

نويسد:  اشاره دارد و مي 1353اش به چريكهاي فدائي خلق از سال  شكدهدان
عليرغم اينكه سازمان اصرار داشت كه من علني بمانم ولي چون من «

اي در خدمت انقالب باشم بدون  تمايل زيادي داشتم كه تمام وقت و حرفه
(ص » اي) متوجه شود مخفي شدم اينكه ساواك مدتها (تا يكسال و خرده

گذرد و هرگز به سرنوشت دردناكش كه اعدام پس از  از آن مي )،818
اتهام پيوستن به سازمان «به » جمهوري اسالمي«تحمل شكنجه در 

  كند! اي هم نمي بود حتي اشاره« پيكار...
گيري بايستي گفت كه كتاب عليرغم همة نكات غيرواقعي،  در نتيجه

تهي از فوايد نيز اش، چون هر پديدة ديگري، مطلقاً  مغرضانه و منفي
وار خوانده شود. از جمله پليس سياسي رژيم  نيست، بويژه اگر كه لقمان

برانشان در رژيم شيخ همواره سعي بر آن  شاه و به تأسي از آن ميراث
و » چريكها«داشته و دارند كه در تبليغاتشان جهت رماندن تودة مردم از 

نانرا بويژه به دو چيز مبارزين راه آزادي و استقالل و عدالت اجتماعي آ
متهم سازند. يكي، خيانت و مزدوري براي بيگانگان و در نتيجه دريافت 

اند، و ديگري  الزحمه از آنان، كه خود در اين رشته داراي تخصص حق
هاي تيمي و  گستردن مجالس لهو و لعب و عياشي و ارتباط جنسي در خانه

و عرق و ترياك را نيز  ها به سبب خلف بودن، لواط و ورق غيره كه جديدي
ـ وصاياي جريكها قبل از » اسناد پراكنده«اند. كتاب با آوردن  بر آنها افزوده

اعدام ـ ناخواسته نشان ميدهد كه هر كدام از آنان بهنگام شهادت داراي 
هاي  الزحمه ريال و غيره و حق 3ر445ريال و  1ر100چه اندوختة گرانبار! 

، كه حتي جهت بقاي فيزيكي و ادامة مبارزه اند پرارزش! از بيگانگان بوده
اغلب با چه مشكالت مالي دست و پنجه نرم كرده، با به خطر انداختن 

هاي  جانشان مجبور به حمله به بانكها بوده و الاقل در آغاز، اسلحه
شان را از طريق قاچاقچيان بدست آورده، و يا از خود پليس و  ابتدائي

ها  اند. در مورد عياشي شان، تأمين مينموده حنيروهاي سركوبگر، با خلع سال
نشان ميدهند كه چه ضوابط و » ها بازجوئي«و برقراري روابط جنسي نيز 

هاي تيمي برقرار بوده تا  هاي سختي از اين حيث در خانه دستورالعمل
جائيكه در يك مورد حتي گويا به از ميان برداشتن فيزيكي فرد خاطي نيز 

برداري از آن فرصتي ديگر  ده باز هم با اشاره و بهرهمنجر گرديده كه نويسن
ربطش داده » چريكها«در ميان » فقدان عواطف انساني«يابد تا آنرا به  مي

گران متبوعش اگر حتي دو نامزد را به  محكومشان سازد. درحاليكه حكومت
در خيابان و يا پارك در كنار يكديگر قدم زدن و ديده شدن » جرم«

نمونة اخيرش دكتر زهرا بني يعقوب بود ـ با كمال! دستگير كنند ـ 
را در » حقوق بشر اسالمي«شان رسانده و  توانند بقتل مي» عواطف انساني«

  شان مرعي سازند. حق
از نظر تئوريك و كاري تحقيقي ـ تاريخي كتاب در سطح ارزشي بسيار 

سوية همان نظريه  نازلي است كه در مجموع چيزي جز تكرار مكررات يك
ها، الهام گرفته و ديكته شده و منبعث از  ايست پردازيهاي عمدتاً توده

جهت اقمارسازي و وابسته نمودن » اتحاد شوروي«هاي خارجي  سياست
ها به خود، براي دست باال داشتن در معامالت  ها و ملت جنبش

امپرياليستي، بهمراه توليدات قلم به مزدان مشكوك و پليسي و يا باصطالح 
در گذشته و حال نبوده و نيست كه بلحاظ استناد » كاران حراف سياسي«

افراد و ارگانهاي امنيتي در » گزارشات«نمودن و تكيه صرف بر 

» ها بازجوئي«نگاري بر »تصوير«ساختن » مبتني«و نيز » نويسي تاريخچه«
اش، نميتواند اعتبار يك كار تحقيقي ـ  هرگز عليرغم ادعاي نويسنده

جنبش مسلحانه در «باشد. از نظر سياسي نيز كوبيدن تاريخي را داشته 
هاي  اي يكطرفه و غيرعلمي و چهره بگونه» 1349-57خالل سالهاي 

درخشانش، صرفنظر از خود را بگزافه آباد نمودن با به اصطالح خراب كردن 
جمهوري «آنان، آشكارا نشانة نگراني و ترس و وحشت هيئت حاكمه 

تا مبادا كه دوباره جوانان پرشور و عاشقي  باشد از اين خطر مي» اسالمي
يافته شوند، تا با بركف نهادن جان و زندگي خويش در دست، و 

كرده با » فيلشان ياد هندوستان«گيري از تجربيات گذشته، باز دوباره  درس
الگوبرداري، بنوعي در صدد تجديد آن دوران تاريخي برآيند هرچند كه 

و زناني بداليل متعدد روان اجتماعي ـ  امكان وقوع و ظهور چنان مردان
تاريخي ـ سياسي ـ امنيتي، باتوجه به شرايط غالب و مسلط كشوري ـ 

نمايد. اما با اين وجود تصورش ميتواند  جهاني موجود، امروزه امري بعيد مي
شان را برهم  همچنان بعنوان كابوسي، خواب راحت را از آنان گرفته آرامش

            زند.
  2008بيست و ششم نوامبر                                               

  

  
  

  88عيد 
  

  مهين خديوي                

  

  

  ستاره مهجور

  آسمان دلتنگ

  ماه گم شده است

  از باران  خبري نيست

  اما تو

  بهار

  از پشت ديوارهاي سربي

  باز هم  مي رسي

  اين بار

  به تو مي گويم خوش آمدي

  لطفن

  در مسيرت

  هاي قفس را بگشا درب

  پرندگان در قفس آواز نمي خوانند.

                             1  /1  /1388  

              *  
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ي  قرار بر اين بود كه همكار عزيزمان اسماعيل خويي، براي آرش شماره
، در رابطه با كتاب منتشر شده توسط وزارت اطالعات، نقدي 102

ويان) را به همراه تعدادي از شعرهايي كه در (خاطرات خود با اميرپرويز پ
، به اين به داليلي !ها سروده است، براي چاپ ارسال كند رابطه با چريك

  شماره موكول شد. 
به دست ما نرسيد و به خواهش  تا لحظه آخر متأسفانه، بخش اول نوشته

اسماعيل عزيز، قرار شد بخشي از شعرها را به همراه يادداشتي از او، چاپ 
  كنيم.

  
  آرش

  

  ي از اسماعيل خوييياد داشت
، »شمال نيز«، »با دوردست«به من چه كه با هم چاپ شدنِ شعرهاي 

تا اگر چه ح«، »تر از آفتاب با دانشي زالل«، »ديدارگاه جان و خطر كردن«
با آسيابِ اين تاريخ، رفتن، در مرگ برگ، در آينه، تا (، »توفان گويا باشي

را » آرش«چند صفحه از » بر رود پر سرود شدن«، و همواري)هاي  دشت
ها، در دل  خواهد گرفت! مهم، براي من، اين است كه هر يك از اين سروده

و جانِ من، گره خورده است با ياد ارجمند تني يا تني چند از يارانِ به 
  ».جنبشِ فدايي«ام در  خون تپيده

  وار بگويم: نمونه
كتابِ «رحماني نژاد سپرده بودم تا در  را به ناصرجانِ» شمال نيز«شعر 
اش كند. چند تن از دوستان و آشناياني كه شعر را از من  چاپ» روز

مرا » بي پرده بودن اين شعر«شنيده بودند، اما، به من هشدار دادند كه 
، به ناصر گفتم كه، در »ساواك«گرفتار خواهد كرد. و من، هراسان از 

يعني »: دشت«بردارد و به جاي آن بگذارد را » شهر«ي  سراسر شعر، واژه
  »!جنوب دشت«را بكند » جنوب شهر«كه 

  و هرگز، هرگز، از يادم نخواهد رفت اين كه:
همين كه اين خواهش مرا از ناصر شنيده بود،  ،امير پرويزجانِ پويان

ي ما آمده بود و مرا در خانه نيافته بود و نزديك به  شتابان به درِ خانه
ي ما، سيگار كشان، گام زده بود... تا، سرانجام، به  كوچه هشت ساعت در

  ام دويد و فرياد زد: شدم، به سوي ديدنِ من، كه از تاكسي پياده مي
! از خيانت استبكني يك » شمال نيز«خواهي با شعرِ  كاري كه مي -
  كشي؟! خجالت نمي» برشت«

 يا، 
ابرِ شعر به طور ي اخمو بودنِ خود در بر ، با همهمسعود جانِ احمدزاده

 داشت. را از بر مي» ديدارگاه جان و خطر كردن«هايي از  كلي، پاره
 .... پور سعيد جان سلطان... يا  جان شعاعيان مصطفييا   

  يا انگار همين ديروز بود.
  دريغ و درد!
  درد و دريغ!

  
  ا.خ.

  2008دهم دسامبر 
  بيدر كجاي لندن

  

  

  

  

  شمال نيز

  »كند. ويران مي جنوب شهر را باران دارد«

  

  جنوب شهر را

  باران              

  ويران خواهد كرد...               

  شوم. غمگين نمي - شگفتا! -و من

  نگاه كن:

  ست. تمام اندوهش را ابر در فضاي باران پاشيده

  ام، و من، كه عاشق اندوه بوده

  كنم، اما نگاه مي

  شوم. از اين تماشا غمگين نمي

  

  اكنم، ام نگاه مي

  بينم به غير ابر نمي

  سرايد... كه مي

  اندوهش را؟...            

  نه!                            

  

  سقوط غم را در خود بايد جشن بگيرم.

  

  كنم، اما نگاه مي

  بينم به غير ابر نمي

  ي خود را؛ سرايد خشم شبانه كه مي

  هاي من، نوازد در آذرخش، در رگ و مي

  ي خود را. نهسرود سركش بيدار تازيا

  

  هاي لطيف را در خود سقوط عاطفه

  بايد                                      

  امشب                                        

  جشن بگيرم.                                       

  

  من، اين زمان،

  رسا و منفجرم، مثل خشم؛

  و، مثل خشم، توانايم.

  ان شعر حافظ را بردارمتوانم ديو و مي

  و برگ برگش را

  هاي خويش با دست          

  پاره پاره كنم؛                        

  -چون خنجر و پالسيدن -توانم و مي

  لزوم خون و خزان را باور كنم؛
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  توانم در رهگذر باد قد افرازم و مي

  و باغي از شكوفه و شبنم را پرپر كنم؛

  توانم حتا و مي

  -حتا از نزديك -              

  ي نوباوه را نظاره كنم. سربريدن يك تا هزاره بره

  من، اين زمان،

  رسا و منفجرم.

  

  جنوب شهر ويران خواهد شد؛

  و جاي هيچ غمي نيست.

  

  به ابر ايمان دارم.

  داند؛ اطمينان دارم كه ابر مي            

  و بذر خود را، دامن دامن،

  افشاند. ردمي نميسال م به خيره بر سر اين قحط

  

  جنوب شهر ويران خواهد شد؛

  و جاي هيچ غمي نيست، جاي هيچ غمي نيست:

  جنوب شهر بايد ويران شود.

  ستم؟

  نه! اين ستمي نيست؛

  هاي دره نشين است. ستم ترحم بر بوته

  به قلّه بودن و بر دره رحمت آوردن:

  ستم هماره همين بوده است،

  گويد، يسيل م                        

  گويم، من مي                                   

  ستم هماره همين است.

  

  گويد: و سيل مي

  ها را بايد پر كرد. تمام گودي« -

  و كوه و دره نبايد باشد.

  تمام سطح زمين را هموار بايد كرد.

  »ي دشت... خوشا شكفتن خورشيد بر گشادگي

  

  نگاه كن:

  بزگوارترين آوار،

  امان، تواناي بي خروش و خشم

  آنك:                                  

  هاي مست دمان؛ هجوم جنگلي از پيل

  و بيم زير و زبر گشتن

  افكند در دل زمين و زمان. كه پنجه مي

  نگاه كن:

  شكوهمندترين سيل.

  واري پرشور حماسه

  ي طبيعت و تاريخ را. سرايد، گوئي، همرائي كه مي

  نگاه كن:

  د؛دان چه خوب مي

  تواند. و مي

  

  نگاه كن.

  نگاه كن.

  كه گفته است كه ويران شدن تماشائي نيست؟

  انگيز است؟ كه گفته است كه ويران شدن غم

  

  جنوب شهر ويران خواهد شد؛

  و جاي هيچ غمي نيست:

  جنوب شهر را آوار آب ويران خواهد كرد؛

  شمال شهر را

  ي جنوب... ويراني            

  تهران -1347هفتم بهمن                                          

  

  ديدارگاه جان و خطر كردن

  

  ي ما آسان نيست. ي كويري تنهائي

  

  لرزد؛ ي پيوستن مي دستت در آستانه

  زنهار!                                          

  ي ما آسان نيست. ي كويري تنهائي

  ي ما ي كويري تنهائي

  - ي عريان رور، اين گشادگياين راستاي نور و غ -

 آسان نيست.                                              

  

  جا اين

  هاي تشنگيت بر شانه

  هرگز                       

  چتر نخواهد گشود                      

  گيسوئي از نوازش باران؛

  جا برگيسوان خستگيت اين

  هرگز                          

  مرواريد نخواهد فشاند                           

  ايثار آبشاران؛

  هاي آمدنت را و گام
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  هرگز                    

  تفسير نخواهد كرد                       

  ساران؛ ديدار چشمه

  

  و شاخ بارور شدنت

  هرگز                

  آرام نخواهد يافت                    

  در چتر بال گستردن

  -چونان درختي سرشار -

  برجوجگان برگ و جوانه

  هاي رويشزاران. در النه

  

  جا اين

  بيدارباش خش خش 

  در خاربن                   

  آذين هوش تو؛

  و مرگ،

  مرگ گزنده، مرگ گريزنده،

  ي تو خواهد بود ي تنهائي ي هماره همسايه

  ي ماران. زهر شرزه در خشم

  

  ت.ي ما آسان نيس ي كويري تنهائي

  هشدار!

  جا اين

  واري از تفتن است؛ خورشيد بوته

  ست؛ ي بيداري و نور تازيانه

  و هرم خون مردان است

  درياوشي كه در رگ توفيدن

  ي خشم و شن از كرانه                        

  ست. جاري

  

  جا اين

  شب، مثل شب،

  ي بيدار بايد باشي؛ صد آسمان ستاره

  ورنه                                         

  غول هزار چشم هراسيدن

  زودا كه بر تو راه ببندد؛

  و روز، مثل روز،

  روشنتر از نگاهي شيار بايد باشي؛

  ورنه                                      

  هاي هيچ نماي سراب آئينه

  زودا كه بر  تو باز نمايند

  نقش تو را،

  ي نقشي بر آب. به گونه        

  

  لرزد. ي پيوستن مي تانهدستت در آس

  ي ما آسان نيست. ي كويري تنهائي

  زنهار!

  جا اين

  شوند ي آسمانشكاف نترسيدن بر مي مردان ره به كنگره

  با ريسماني از مار.

 تهران - 1348دوم مهر                                    

  

  با دور دست

  درياي من !

  اي گاهواره !

  اي گور !               

  كه در تموج آن دور وقتي

  خواند، گنجشك بامداد غزل مي

  ي شكوهمند گندمزاررانت وزگستره

  چيند، دانه بر مي                              

  اين جويبار كوچك آرام

  بيند. خواب نهنگ مي

  تهران -1348بيست و نهم آبان 

  

  

  حتا اگر چو توفان گويا باشي

  

  گوئي، از شش هزار سال تجربه وقتي مي

  رويد، چين هزار موج بر جبين تو مي

  كه دريا باشي. بي آن

  

  گوئي، از شش هزار سال تجربه در گنداب وقتي مي

  شود هر واژه در دهان تو غوكي مي

  هاي گنديدن، كز كرم

  آري،                      

  تنها                         

  -گويد هاي گنديدن مي از كرم

  اشي،حتا اگر چو توفان گويا ب

  و پاي تا سر آوا باشي.

               *  

  بر من ببخشاي اي عشق !
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  من

  ديگر دلي به سينه ندارم.

  ديگر به سينه

  من                

  واري خون آلود جز مشت

  تپد به كينه ندارم. كه مي

  تهران -49سال 

  

    در آينه

  چندان دوروغ در من راه برده بود

  كه ديگر                                 

  ي سپيده دمان را نيز آئينه

  باور نداشتم.

  وين بود و بود ... تا

  آئينه سپيده دمان.

  آه،                     

  ي سپيده دمان آئينه

  ي شكفتن خون در لحظه

  با من                            

  گفت:                                 

  ي آفاقم، آنان كه از كرانه« -

  رويد، ر جنگلي كه تير به ناچار از آفاقش ميد

  سر زدند                                                 

  مثل تو بودند.                                                   

  آنان كه مثل آفاقم

  شان در خون سرزدن

  پرپر زدند                     

  مثل تو بودند.                               

  آنان جوان و مثل تو بودند؛

  اما                               

  »بند ترس نبودند... مثل تو تخته

  

  ي سپيده دمان آشفت. آئينه

  ي سپيده دمان آئينه

  شرم مرا

  هاي خونينش نهفت. در آب

  تهران - 1350خرداد 

  

*  

  

  

  

  خاطرات زندانِ مهدي اصالني
  
  

  
  آرش منتشر كردانتشارات مجله 

  كالغ و گل سرخ خاطرات زندان مهدي اصالني 

  

  ها استمهتاب مديون چشم

  بهروز شيدا

  

ي هاي جمهوريخاطرات مهدي اصالني است از زندانكالغ و گل سرخ 
؛ از شبِ تازيانه تا سالِ دار؛ از 1367تا  1363هاي ي سالاسالمي در فاصله

غروبِ نگاه دوست. وعِ زخم تا پاييزِ ؛ از طل1367سالِ بند تا دوزخشبِ چشم
، ي زنداني نامكرري است از گلويي ديگر. قصهقصه كالغ و گل سرخ

سازِ گل سرخ؛ انگار هميشه همان است: فرياد از جورِ كالغ و ياد بغض
ي نبرد ياران بخواند. ها را به پردهخواهد چشمهميشه صداي ياران مي

ها، معلمِ اولِ گوركني است: قابيل ن اسطورهاي از جهابه روايت قصه كالغ
گونه از داند جسد برادر را چهبرادر خود، هابيل، را كشته است، اما نمي

-اي بر منقارش، در كنارِ قابيل ميمرده كالغِ، كالغيها پنهان كند. چشم
ي ديگري از جهانِ نشيند؛ تا رسمِ دفنِ برادر به او بياموزد. به روايت قصه

ي خويش را به فصل زمستان زيرِ ي اعضاي قبيلههمه كالغها، اسطوره
- هاي مردهكند. به اين اميد كه به فصلِ بهار چشمكوهي از بهمن دفن مي

كند هم چشمِ نعشِ برادر گان بخورد. كالغ هم رازِ مرگ برادر دفن مي
اي از جهانِ به روايت قصهگل سرخ پراكند. كوري مي كالغخورد.  مي

از خون آدونيس، معشوق گل سرخ ها نماد عشق است. اولين هاسطور
ي ديگري از جهان رويد. به روايت قصهي زيبايي، ميآفروديت، الهه

هايي كه در يونانِ باستان، به افتخار ديونيزوس، خداي ها، در جشناسطوره
تواند شود؛ چه ميبه نماد سكوت تبديل مي گل سرخ كنند،شراب، برپا مي

هم از خون عاشقان گل سرخ ان را مهاركند تا سخنِ گزاف نگويند. سرمست
كالغ و هنگام بگويند. دهد كه سخن بهرويد هم سرمستان را هشدار ميمي

-كُشكند: در يك سو چشمساخت جهاني حماسي را نمادين ميگل سرخ 
كنند.  سو عاشقاني كه راز معشوق در سينه پنهان مياند؛ در يكها ايستاده

ها گريخته است تا روايت چشمي است كه از منقارِ كالغالغ و گل سرخ ك
همان حماسه را از گلويي ديگر و گل سرخ  كالغرازِ سكوت عاشقان بگويد. 

-همان را جور ديگري نامكرر ميخاطرات مهدي اصالني كند. نامكرر مي
ها، تها، باخها، پهلوانيها، جاي شعرها، كوچكيكند؛ روايتي از كوچه
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 ها.ها، سازها، باغِ چشمها، بارانها، ناتوانيها، خطاها، ناممكنها، راستبخت
  كند: مكرر مي خاطرات مهدي اصالني همان را بر ديوارِ زندانِ ديگري نا

  دمي هم آسمانِ شبِ مرا تماشا كن!

  ها است مهتاب مديونِ چشم

  روايت كالغ و گل سرخ
  مهدي اصالني) (نگاهي كوتاه به خاطرات زندانِ

  اسد سيف

  

سي سال مي گذرد. همه آناني كه با وجداني بيدار به  1357از انقالب سال 
اند. اين انتقاد از خويش  گذشته مي نگرند، اعتراف مي كنند كه اشتباه كرده

را بايد پاس داشت، مشكل اما آنجا آغاز مي شود كه كسي دوست ندارد در 
بان راند. در واقع سعي مي شود، چرايي و چگونگي اشتباه سخني بر ز

  شانه خالي گردد.  "مسئوليت شخصي"وسيله از  بدين
اكنون آسان به كار گرفته مي شود، مي پذيريم كه اشتباه  "اشتباه"واژه 
ايم، اما گام بعدي در اين راه برداشته نمي شود، كوشش به عمل مي  كرده

فاده مي شود، آن را به سوء است "اشتباه"ها در سطح بمانند. از  آيد تا بحث
جامعه، مردم، سازمان و يا حزب تعميم مي دهيم تا پرده ساطري باشد كه 
نتوانيم به گذشته شخصِ خويش انتقادي بنگريم. خود را پشت اين واژه 

  پنهان مي كنيم تا به چرايي آن نينديشيم.
، كه به تازگي "كالغ و گل سرخ"مهدي اصالني در خاطرات زندان خويش، 

اي پيش گرفته است. او در بيان خاطرات خود  ر شده، روش دگرگونهمنتش
خويش  "مسئوليت شخصي"هاي جمهوري اسالمي كوشيده تا به  از زندان

در اين مقطع تاريخي همان اندازه توجه كند كه به مسئوليت سازماني كه 
به آن تعلق داشت.  او اكنون كه به گذشته مي نگرد و بر آن تأمل مي كند، 

حليلي درخشان از قدرت در نظامي توتاليتر مي رسد كه روشنفكران و به ت
تحصيلكردگان آن نيز در واقع استقاللي از خويش در انديشه و انديشيدن 

  نداشتند.
اي از دنياي خيالي انسان ايراني را در  مهدي اصالني در اين اثر گوشه

ر ما عيان مي ها ب در رابطه با زندان "انقالب اسالمي"هاي روزمره  واقعيت
كه متوجه ديگران كند، از خويش آغاز  كند و در اين راه نقد را پيش از آن

مي كند. ذهنيت سركوبگر حاكمان را در قلع و قمع دگرانديشان در كنار 
ذهنيت تنگ و تاريك كساني مي گذارد كه در واقع جمهوري اسالمي را 

انسان را در درك  "اروجدان بيد"مخالف بودند. او از اين تطابق مي كوشد 
 "مسئوليت اخالقي"در نظامي توتاليتر كشف كند و  "مسئوليت شخصي"

افراد را در اين دوران تاريخي و نقشي كه آنان، اگرچه غيرمستقيم، در اين 
  اند، به چالش گيرد. فجايع داشته

ست كه با آرزوهايي بزرگ و  اي ساله نويسنده اين خاطرات جوان بيست
مي شود  "فدايي خلق"يت انساني به صف انقالب مي پيوندد، نها آرماني بي

تا در نفي نظام ديكتاتوري شاه ، عدالت را همگاني كند. او فقر و رنج را 
خوب مي شناسد، زيرا با آن بزرگ شده و واقعيت آن را با تمام وجود 

عدالتي حاكم، در بناي دنياي نو، به راه  تجربه كرده است. در نفي فقر و بي
الب، همه هستي خويش در اختيار سازماني مي گذارد كه قرار است به انق

ارزاني دارد. در اين راه اما سر از زندان در مي  "كار و نان و مسكن"همگان 
ناپذير  آورد. در تنهايي خويش، در ميان ضجه قربانيان و عربده پايان

هاي مرگ و ماتم از دست دادن  گران، در فاصله شليك گلوله شكنجه
دوست، در ميان اشك مادر و حسرت ديدار معشوق، به گذشته خويش مي 

  هايي كه در پيش است.  نگرد، به راهي كه از آن گذشته و گام
، از 67مهدي اصالني در كشتار بزرگ دگرانديشان در تابستان سال 

، آنگاه كه مي فهمد "هئيت مرگ"مي گذرد، در پيشگاه  "روي مرگ راه"
ه تنها اقرار يك واژه است، در نگاه به مرگ، زندگي را اش با كشتارگا فاصله

، و "ام نماز نخوانده"اما تا كنون  "مسلمانم"انتخاب مي كند، مي گويد: 
چنين است كه شانس مي آورد و اعدام نمي شود. مدتي بعد، آنگاه كه 

اند، با تني درهم شكسته و رواني پريش از  بند كشته شده بيشتر ياران هم
تر مي گذارد كه ايران نام دارد.  مي شود، گام در زنداني بزگ زندان آزاد

تر از زندان پيشين است. از كشور مي  زندگي در اين زندان انگار مشكل
گريزد تا آرامش را در جايي ديگر بيابد. مكان عوض مي شود اما درون آرام 

ساليان  "درد"آشوبِ درون را مكتوب مي كند تا   ندارد. پس از بيست سال
 "خود را سبك"يافته،  "تسكين"وانهد، به اين اميد كه؛ وجود بدينوسيله 

  اي تلخ را به تاريخ بسپارد. كند، تا از اين راه، تجربه
او اكنون كه به وجدانِ خويش بازمي گردد و وجدان سازماني را به ياد مي 

اي  كه شعور خويش نيز بدان سپرده بود، به فاجعه آورد كه نه نتها جان، بل
ي انديشد كه جامعه بدان گرفتار آمده بود. او مي كوشد تا در به م

هاي خود، جايگاه خويش در اين فاجعه بازيابد. ارزش كتاب نيز در  يادمانده
بعدي نيست.  نويس در اين اثر موجودي يك كه خاطره همين است، اين

احساس درون را در سنجش گذشته در كنار عقل در ترازوي تاريخ مي 
ه تمامي جوانبِ زندگي نظر دارد، به موضوع تاريخي مي نگرد، به گذارد، ب
كه ديگران را بر صندلي اتهام  نظري گرفتار نمي آيد، پيش از آن تنگ

  بشناند، خود بر آن صندلي جاي مي گيرد. 
الي آن، از خاطرات فراتر  مهدي اصالني در بيان خاطرات خويش، در البه

چرا انقالب شد؟ "ها پاسخي بيابد كه:  مي رود، مي كوشد براي اين پرسش
ام از نيمه پاياني سال  نسالن آيا راه ديگري وجود نداشت؟ چگونه من و هم

به استخدام انقالب درآمديم؟ ...چرا من فدايي شدم؟ چرا در انشعاب  1365
اي  بزرگ اين سازمان با اقليت نرفتم؟ چرا اكنون با هيچ سازمان سياسي

  و... "نيستم؟
هاي جمهوري  خاطرات مهدي اصالني است از زندان "گل سرخكالغ و "

صفحه و در ده فصل  460كه در  67تا  1363هاي  اسالمي در فاصله سال
نوشته شده. از دستگيري آغاز مي شود، اوين، گوهردشت، تدارك كشتار 

  هاي آن هستند.  بزرگ، روزشمار كشتار، پس از كشتار، از جمله فصل
با اشتياق  اي ست كه نه تنها هر خواننده با ارزشي سند "كالغ و گل سرخ"

گاه كه به حيات  هر مورخ تاريخ معاصر ايران، آن  كه آن را خواهد خواند، بل
كالغ و گل "نياز از اين كتاب نخواهد بود.  جمهوري اسالمي برسد، بي

را مجله آرش منتشر كرده و پخش آن را انتشارات فروغ در آلمان  "سرخ
  ده دارد.(كلن) بر عه

  

  پخش سراسري: انتشارات  فروغ كُلن. آلمان

9235707 - 221-49 +  

  

  

  

  رنگ روياها

 
  علي شيرازي                          

  

 ميمانم در انتظار 

 تا در يك بهار

 بنفشه ها

 رنگ روياهاي مرا 

 نقاشي كنند .          
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  به مناسبت

 ل استادس« درگذشترك1(»ت(  
  

تركل يكي از بيادماندني ترين تاريخ شفاهي نگاران  "استادس"لوييس 
تركل در  آمريكايي است كه دربارة طبقة كارگر آمريكا كار كرده است.

)، يكي از محالت نيويورك، متولد شد. در 2در برانكس( 1912مي 16
عمر خود هشت سالگي، خانواده اش به شيكاگو نقل مكان كرد و او بيشتر 

تحصيالت متوسطه خود را به پايان  1928را در آنجا گذراند. در سال 
در رشتة حقوق  1934رساند، و سپس به دانشگاه شيكاگو رفت و در سال 

فارغ التحصيل شد. اما بجاي تعقيب رشتة تحصيلي و تخصصي خود به 
ي لوژيرا از قهرمان تر "استادس"توليد برنامه هاي راديويي پرداخت. نام 

) براي خود برگزيد، و در تĤتر رپرتوار 4(استادس النيگن) بنام 3جيمزفارل(
ازدواج كرد و اين  1939شيكاگو به عنوان بازيگر آغاز به كار كرد. در سال 

سال دوام آورد. در آغاز جنگ جهاني دوم، هنگامي كه  60وصلت به مدت 
سوراخ كرده  ك گوشش رايميخواست به ارتش بپيوندد، او را بخاطر آن كه 

بود، نپذيرفتند. به صليب سرخ پيوست، اما او را به خارج از كشور 
  نفرستادند، و بعدها فاش شد كه بعلت گرايشات نظري چپ او بوده است.

، صداي او بعنوان مفسر راديويي، صداي شناخته 1940در طول سالهاي 
 جايگاهيك سريال كمدي تلويزيوني بنام  1949شده اي بود. در سال 

را آغاز كرد كه نقش صاحب يك رستوران را به شكل بداهه  استادس
    سازي، بازي ميكرد.

) احضار و 5("كميتة فعاليتهاي ضد آمريكايي مجلس"به  1953در سال 
توسط جوزف مك كارتي بازجويي شد. تركل از دادن هرگونه اطالعات عليه 

ن پس در ليست ايستاد. از اي "كميته"فعاالن چپ طفره رفت و در برابر 
  سياه قرار داده شد و برنامة تلويزيوني او را لغو كردند.

استخدام شد و مقاالتي دربارة  "شيكاگو ساندي تايمز"سرانجام در روزنامة 
جان استاين اثر  موشها و آدمهاجاز به چاپ رساند. هم زمان در نمايشنامة 

  ، ظاهر شد.بك
و را، در رادي مة استادس تركلبرنابرنامة راديويي خود بنام  1958در سال 

WFMT  .آغاز كرد  
را در  خيابان جدايي: آمريكااولين كتاب خود، مجموعة هفتاد گفتگو، بنام  

را چاپ كرد كه  زمانهاي سخت 1970به چاپ رساند. در سال  1967سال 
گفتگو با آمريكايي ها دربارة تجربة آنها از سالهاي بحران اقتصادي است؛ و 

به چاپ رساند.  كارروايت زندگي كارگران را در كتابي بنام  1974در سال 
گفتگوي زير از همين كتاب ترجمه شده كه ميتواند نمونه اي از شيوه و 

، طي سالهاي عمر او را بدست دهد. استادس تركلمضمون ديگر كارهاي 

روزمره براي معنا و  يكار دربارة جستجو"خود دربارة كار گفته:  تركل
نان روزانه است، براي بازشناسي و نيز نقدينه است، براي شگفتي  همچنين

است تا خمودگي، خالصه براي نوعي از زندگي است تا از دوشنبه تا جمعه 
  "جان كندن.

جايزة پوليتزر، بخاطر ادبيات غيرداستاني، به او تعلق گرفت.  1985در سال 
 31ساز راديويي، در  گر و برنامهي، نويسنده، تاريخ نگار، بازاستادس تركل

سالگي، در حالي كه از خود ميراثي بسيار غني و  96، در سن 2008اكتبر 
با ارزش دربارة تاريخ اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، هنري و 

  اخالقي كار در آمريكا بجاي گذارده بود، درگذشت. 
ها او چنان زيست كه ميراث او تا نسلهاي بعد، سرچشمة شناخت و الهام آن

  از زندگي و جهان پيرامونشان خواهد بود.* 
   

  چه كسي اهرام را بنا كرد؟

  

  رجهاي هفتگانة شهر تب را چه كسي ساخت؟ب

  كتابها پر از نام شاهان است.

  آيا شاهان بودند كه تخته سنگها را حمل كردند؟...

  شبي كه ديوار چين تمام شد

  بنّاها به كجا رفتند؟...
  برتولت برشت      

  
  

  )6(لوفورمايك 
  
)، در 7ك مسكوني كه شامل دو قسمت است، در نقطه اي در سيسرو(ي

حاشية شيكاگو. او سي و هفت سال دارد. در يك كارخانة فوالد سازي كار 
)، گهگاهي در رستوران محله، بعنوان 8ميكند. همسر او، كارول(

پيشخدمت، كار ميكند؛ بجز آن، او در خانه از دو فرزند كوچك شان، يك 
  تر و يك پسر، نگهداري ميكند.دخ

، كه سر آن از مادر و فرزند در اولين مالقاتم يك مجسمة كوچك سنگي
بدن جدا شده بود، كف اتاق افتاده بود. او در حالي كه به آرامي ميخنديد 

  "اون دكتر اسپاكش كرده."به دختر سه ساله اش اشاره كرد و گفت: 
  
. كار عضالني محض... بلند كن، ك كارگريك تيرة رو به زوالم. يمن از  -

بذار پايين، بلند كن، بذار پايين. ما روزي بين چهل تا پنجاه هزار پاوند 
از چارصد پاوند  - فوالد بلند ميكنيم. (ميخندد.) ميدونم كه باورش سخته 

  تا قطعات سه و چار پاوندي. كشنده س.
به يه  ديگه نميتوني مباهات كني. يادم مياد يه زماني طرف ميتوونست

خونه اشاره بكنه كه ساخته بود، چقدر الوار سوارِ هم كرده بود. خونه رو 
ساخته بود و بهش افتخار ميكرد. فكر نمي كنم من واقعاً بتونم افتخار كنم 
اگه يه مقاطعه كار براي من خونه  ساخته باشه. من وسوسه ميشم كه برم 

ازش بگيرم. واسه اين كه  خندد) و اره رويتو و يه اردنگي به نجاره بزنم (م
  من بايد بخشي از خونه باشم، ميدوني.

سخته به يه پلي افتخار كني كه هرگز از اون عبور نميكني، به دري 
افتخار كني كه هرگز اونو باز نميكني. تو توليد انبوه ميكني و هرگز 

كاميون كار  ةمحصول نهايي رو نمي بيني. (با شگفتي) يه دفه براي يه رانند
كردم. وقتي يه كاميون رو بار ميزدم، يه جزيي رضايت خاطر پيدا مي

ميكردم. الاقل ميتوونستم كاميون رو ببينم كه با بار حركت كرد. اما توي 
  يه كارخونة فوالدسازي، فراموش كن. تو هيچي نمي بيني جايي بره.

هستي، اما  يمايك، تو كارگر خوب"ه بار سرپرستم منو توبيخ كرد. گفت، ي
رفتارِ من اينه كه درمورد كارم هيجان زده نمي شم. من  "ارِ بدي داري.رفت

كارم رو انجام ميدم، اما نميگم وه، عجب شاخ غولي شكستم. روزي كه 
درمورد كارم هيجان زده بشم، روزيه كه بايد برم پيش روان شناس. تو چه 

قتي جان زده بشي؟ ويجوري ميتووني از كشيدنِ فوالد به اينور و اونور ه
  خسته اي و ميخواي بشيني، چه جوري هيجان زده ميشي؟

فقط موضوع كار نيست. يه كسي اهرام رو ساخته ديگه. يه كسي يه 
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  )9چيزي رو ميسازه. اهرام، ساختمان امپاير استيت (
  
اين چيزها همين جوري اتفاق نمي افته كه. پشت اون كار شاق وجود  -  

ببينم، بگو امپاير استيت مثالً، من  ه ساختموني رويداره. من دوست دارم 
دوست دارم ببينم يه طرف ساختمان، روي يه باريكه به اندازة يه فوت 
عرض از باال تا پايين، اسم يك يك آجرچينها، اسم يك يك برقكارها، اسم 
همه نوشته شده باشه. خب، وقتي طرف از اونجا رد ميشه، ميتوونه پسرش 

منم اون باال در طبقة پنجم. تير آهن اون طبقه ن، اون يبب"رو ببره و بگه، 
پيكاسو ميتونه به يه تابلو اشاره كنه. من به چي  "رو من كار گذاشتم.

ميتوونم اشاره كنم. يه نويسنده ميتوونه يه كتاب رو نشون بده. هر كسي 
  بايد چيزي داشته باشه كه بهش اشاره بكنه.

خانه  فقطتنِ اين كه يه زن لة ديگرونه. گفياين يه جور ارج ندونستن بوس
يه خانه داره. اما اينم خوار  فقطداره، خوار و خفيف كردنه، درسته؟ قبول. 

يه كارگره. فرقش اينه كه مرد ميره  فقطو خفيف كردنه كه گفته بشه 
  بيرون و ممكنه داغون بشه.

من وقتي مجرد بودم، ميتوونستم كار رو ول كنم، راهمو بكشم برم. 
گشتم. كار ميكردم فقط به اندازه اي كه پولي يرِ مملكت ول ماونوقتا سرتاس

به دست بيارم، پول تو جيبي. اما حاال ازدواج كردم و دوتا بچه دارم...(به 
آرامي خاموش ميشود.) يه زماني روي يه سكوي بارگيري كار ميكردم و 

با فشار. با  يمجرد بودم. سرپرست اومد طرفم و شونة منو گرفت، يه جور
منو راحت بذار. من "زدم و انداختمش از سكو پايين. بهش گفتم،  مشت

  "دارم كارم رو ميكنم، فقط از من دور وايسا.
اگه يه قاطر رو شالق بزني بهت لگد ميپرونه. از سرِ راه من برو كنار،  

همين. خود كار كردن به اندازة كافي بده، ديگه موي دماغ من نشو. من 
شم، روزي هشت ساعت كار كنم بي اون كه ترجيح ميدم ماتحتمو هم بك

كسي مراقبم باشه، تا روزي پنج دقيقه كه يه نفر باالسرم مواظبم باشه. كيو 
ميخواي بزني؟ تو كه نميتووني جنرال موتور رو بزني، يه نفر رو تو 

  ) كه نميتووني بزني، سيستم رو كه نميتووني بزني.10واشينگتن(
ري حس ميكنم. آره، آره. ببين. (لكه هاي ه قاطر، يه قاطر پير، من اينجوي

سياه و كبود را روي بازوان و پاهايش نشان ميدهد، عاليم سوختگي.) 
اگه بچة من بخواد تو "ميدوني سرِ كار چي شنيدم؟ از بيش از يه نفر؟ 
من ميخوام بچه ام يه  "كارخونه كار كنه، با يه اردنگي ميندازمش بيرون.

خندد) من ميخوام اون بتوونه از يره، هوم م م. (مآدم متكبرِ وارفته باشه. آ
  ) نقل قول كنه، و مباهات كنه به اين.11والت ويتمن(

اگه تو نمي تووني پيشرفت كني، اوالدت رو بذار پيشرفت كنه. والّا زندگي 
چيز بي ارزشي يه. تو ميتووني به عقب برگردي بري توي غار و همونجا 

ارنشين كه رفت باالي تپه ببينه اون ن انسان غيبموني. من مطمئنم اول
فكر نميكنم فقط به خاطر كنجكاوي رفت. اون رفت اون  -طرف چه خبره 

باال براي اين كه ميخواست بچه اش رو از غار بيرون بياره. درست همين 
  طور، من ميخوام بچه ام رو بفرستم به كالج.

م و ولو كنم و ميخوام بيام خونه، بشينيمنِ سگ مسب خيلي سخت كار م
دلم ميخواد بتوونم برم طرف يه كسي و  اما مجبورم بزنم بيرون.بشم. 
ميدوني؟ (ميخندد) اوني هم كه تو اتوبوس پهلوي  "هي، گاييدمت."بگم، 

من نشسته همين جور. واسه اين كه تمام روز من ميخواسته م به 
  سرپرستم بگم برو گاييدمت، اما نميتوونم.

ا ميكنم. بهش فحش ميدم. و اونم خب، يكي رو توي ميخونه پيد
برميگرده به من فحش ميده. گالويز ميشيم. اون به من مشت ميزنه و منم 
به اون مشت ميزنم، براي اين كه هردوي ما در واقع ميخوايم يه كس ديگه 
رو بزنيم. حداكثر چيزي كه اتفاق ميفته، اينه كه متصدي بار ما رو از 

  ، تو كاِرت رو از دست ميدي.كنه. اما سرِكاريخونه بيرون ميم
اين سرپرستي كه من دارم، يه بچه س. يه فارغ التحصيل كالجه. اون 
خيال ميكنه كه از همه سره. يه بار اون داشت وراجي ميكرد و چونة منو 

منظورت چيه آره، آره، "اون گفت  "آره، آره، آره."ميجوويد، منم ميگفتم 
بله، «كي هستي، هيتلر؟ اين چرنديات تو اصالً "بهش گفتم  "آقا.آره. بله، 

چيه؟ من اومدم اينجا كار كنم، نيومدم خاكبوسي كنم كه. يه دنيا » آقا
  خالصه، حرف پشت حرف، من باختم. "فرق هست بين اين دوتا.

ه درجه پايين تر اومدم و ساعتي بيست و پنج سنت از دست دادم، كه ي

بعد از اين  -ش من ياون اومد پخيلي زياده. ميكنه حدود ده دالر در هفته. 
كه يه درجه پايين اومدم. يارو اومد و به من لبخند زد. من منفجر شدم. 
اون متوجه نبود، اما دو ثانيه، دو قدم با بيمارستان فاصله داشت. بهش 

اون اومد كه يه چيزي بگه و انگشتش رو حواله  "دور و برِ من نيا."گفتم 
كردم و انگشتشو گرفتم و برگردوندم تو ) من دستمو دراز 12كرده بود.(

بش. راهشو كشيد و رفت. من انگشتشو گرفتم براي اين كه من ازدواج يج
  كرده م. اگه مجرد بودم كله ش رو ميگرفتم. فرقش اينه.

  
كارِ يدي يي كه تو ميكني ميدوني تكنولوژي هم ميتوونه انجام بده. 

ن رو ميتوونه انجام بده؛ (ميخندد) بذارروشن بگم، يه ماشين كار يك انسا
والّا كاوش هاي فضايي انجام نميدادند. چرا ما ميتوونيم يه موشك بدون 
انسان بفرستيم به فضا، اما هنوز انسان رو به كارخونة فوالد ميفرستيم تا 

  كار يه قاطر رو انجام بده؟
اتوماسيون؟ بستگي به اين داره كه چه جوري اجرا بشه. ترسناكه اگه 

منو بندازه توي خيابون، ترسناكه. اگه كار هفتگي منو كم بكنه،  ونياتوماس
منو نميترسونه. مثالً اين جملة كوتاه رو ميخوني كه نوشته: چه خواهيد 
كرد وقتي كه كامپيوتر جانشين شما شود؟ منفجرشون كن. (ميخندد) 
. منفجرشون كن. من پاك ديوونه ميشم اگه يه كامپيوتر پيش از من  واقعاً

خوره! من براي بچه هام شير و براي خودم آبجو ميخوام. ماشين، هم غذا ب
ميتوونه انسان رو آزاد كنه و هم ميتوونه برده كنه، براي اين كه عجيب بي 

  تفاوته. اين انسانه كه تمايل داره يه چيزي رو بذاره اينجا يا اونجا.
م، شناختياگه من بيست ساعت كار در هفته ميكردم، بچه هام رو بهتر م

زنم رو بهتر ميشناختم. يكي از بچه ها منو دعوت كرد كه به ديدن كالج 
برم. يكي از شنبه ها بود. تابستون بود. آه، اگه اين انتخاب رو داشتم كه 
زنم و بچه هام رو به پيك نيك يا به يه محوطة كالج ببرم، پيك نيك رو 

يتوونستم هر كردم، ميانتخاب ميكردم. اما اگه بيست ساعت در هفته كار م
دو جا رو برم. فكر نميكنيد با اين بيست ساعت كار اضافي مردم 
ميتوونستن واقعاً توسعه پيدا كنن؟ كي ميتوونه بگه؟ كارگرهايي توي 
كارخونه هستن كه فقط به علت جبر شرايطه. من عيناً مثل رنگين پوستها 

ميتوونن  د پوست باشن. اونايهستم. اينشتاين هاي بالقوه الزم نيس كه سف
  توي مزارع پنبه باشن، ميتوونن توي كارخونه باشن.

امروزه بيست ساعت كار در هفته عملي يه. روشنفكرها، اونا هميشه ميگن 
لرد بايرون ها، والت ويتمن ها، روزولت ها، پيكاسوها به صورت بالقوه كه در 

اما من كنن، وجود داره. يكار ساختماني يا صنايع فوالد يا كارخانه ها كار م
فكر نميكنم اونا به اين حرف باور داشته باشن. من فكر ميكنم اونا از چيزي 
كه ميترسن وجود بالقوة هيتلر و استالينه كه در اونجا هم هس. كساني كه 
در قدرت هستند از آدم اهل تفريح ميترسن. نه فقط در آمريكا، روسيه 

  [شوروي] هم همينطوره.
گه توي اين مملكت، براي يك سال، بطور فكر ميكنيد چه اتفاقي ميفته ا

آزمايشي بيست ساعت كار در هفته برقرار كنن؟ چه جوري اونا ميفهمن 
كه اين كسي كه امروز داره واالس رو چال ميكنه، فردا سعي نكنه كه 
هيتلر رو زنده كنه؟ يا اين آدمي كه بخاطر  آلودگي هوا مختصري ناراحته، 

و روي ميز طرف برينه؟ آدم ميتوونه تبديل  تصميم نگيره بره جنرال موتور،
به يه متعصب بشه اگه وقت داشته باشه. همه ش داستانِ وقته. اين، من 
فكر ميكنم، يكي از داليلي يه كه بچه پولدارها گرايش تعصب آلودي به 

  سياست دارن: اونا وقت دارن. وقت، اين موضوع مهمي يه.
. اون خسته س، همين. يه احمقه ين نيست كه كارگر معموليداستان ا

بار من يه كتاب دربارة شطرنج گرفتم. دو يا سه هفته افتاده بود توي كشو، 
چون خيلي خسته بودم. تعطيلي هفته هم ميخواي بچه هات رو ببري 

 "بابا، ميتوونم برم پارك؟"بيرون. آدم نميخواد بشينه اونجا و بچه بياد بگه: 
  كنار. تو كتاب؟ بذارش يو تو دماغت رو كرد

كي رو ميشناسم كه پنجاه و هفت سالشه. ميدوني چي به من ميگه؟ ي
اولين چيزي كه در كار اتفاق ميفته  "خسته م. هميشهمايك، من پيرم و "

اينه: وقتي بازوها شروع ميكنن به حركت، مغز واي ميسته. من كارتم رو 
م حدود ده دقيقه به هفت صبح ميزنم. به يكي دو نفر كه دوستشون دار

سالم ميكنم، باهاشون شوخي ميكنم. يكي بهت سالم ميكنه و تو هم 
ميگي سالم. به يكي ميگي گاييدمت. اوني كه بهش ميگي گاييدمت، 
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    كتاب و ... مقاالت و نقد و بررسيِ

٢٩٦  103 ي آرش شماره

  رفيقته.
كاله ايمني رو سرم ميذارم، كفشهاي ايمني رو ميپوشم، عينك ايمني رو 

كنم. آهن رو ي) چيزيه كه من روش كار م13ميزنم، ميرم به بوندرايزر.(
يروبن، ميشورن، فرو ميبرن توي يه محلول رنگ، و ما بيرون ميكشيم. م

  فرو ببر، بيرون بكش، فرو ببر، بيرون بكش، فرو ببر، بيرون بكش...
من به همه سالم ميكنم بجز رييسم. كار ساعت هفت شروع ميشه. حدود 

شن تا ينيم ساعت اول بازوهام خسته ميشن. بعد از اون، ديگه خسته نم
ساعت آخرِ پايان روز. من از ساعت هفت تا سه و نيم كار ميكنم.  شايد نيم

ساعت هفت و نيم و ساعت سه بازوهام خسته ان. اميدم به خداست كه 
هرگز درهم نشكنم، چون هميشه ميخوام بازوهام ساعت هفت و نيم صبح 
و سه و نيم بعد از ظهر خسته بشند. (ميخندد) چون اين موقعيه كه 

و يك پاياني هست. ميدونم كه مغزشويي نشدم. اين  ميدونم يك شروع
  وسط، حتا سعي نميكنم كه فكر كنم.

اگه قرار بود من شما رو جلوي يك سكوي بارگيري بذارم و يك كاميون 
باري با گوني هاي پونصد پاوندي سيب زميني كنارش پارك كنم، و 

روز انجام ه كه بايد تمام يپنجاهتا گوني ديگه مثل اونم باشه، و اين كار
سيب زميني؟ آدم هرگز دربارة كار نه فكر  - بدي، دربارة چي فكر ميكردي 

ميكنه و نه صحبت ميكنه، مگر اين كه خُل باشه. شايد دربارة بيس بال يا 
دربارة اون شبي كه مست كرد يا اين كه دراز كشيد يا دراز نكشيد. من 

  ن زده بشه.كار هيجا ةميگم يك نفراز صد نفر  ممكنه عمالً دربار
چرا كمونيستها هميشه ميگن اونا طرفدار كارگرها هستند، و همين كه يه 
مملكت برقرار ميكنن، تو آدمايي ميبيني كه براي تراكتورها سرود 
ميخوونن؟ اونا دربارة اين كه چه جوري به كارخونه عشق ميورزن، آواز 

ل كنم. اين ميخوونن. اينجا، اونجايي ست كه من نميتوونم كمونيسم رو قبو
اوتوپياي روشنفكرهاست، نه من. من نميتوونم خودمو ببينم كه دارم براي 
يه تراكتور آواز ميخوونم، اصالً نميتوونم. (ميخندد) يا براي فوالد آواز 
بخوونم. (آواز ميخواند) آه سرشار از شادي، من در بوندرايزر هستم. آه من 

  لي ممنون. غيرممكنه.يچقدر اين فوالد سنگين را دوست دارم. نه، خ
آه بله، رؤيا ميپرورم. دربارة اون زن موبور سكسي در ميامي كه مقرري 
اتحادية منو گرفت خيال پردازي ميكنم. (ميخندد) من به رهبر اتحاديه 
همون جور فكر ميكنم كه به رييس كمپاني ام. داد خودمو از زندگي 

اي گرم، جايي كه لنگر امي فكر ميكنم. هويرم. من به ماه فوريه در ميميگ
 "به من ظلم شده"بندازي. من وقتي ميشنوم كه يه بچه كالجي ميگه، 

باورش نميكنم. ميدوني من دوست دارم براي يك سال چي كار بكنم؟ مثل 
يه بچه كالج زندگي كنم. فقط براي يك سال. واقعاً دوست دارم. وه! (نجوا 

دد) فاحشه هاي وحشي جوانا! (ميخن يميكند.) وه! ماشين اسپورت! مار
  سكسي. جداً دوست دارم اينو، آره، دوست دارم.

ه كسي بايد اين كارو بكنه. اگه بچة من اصالً به كالج بره، فقط از اون يه ي
كمي احترام ميخوام، ميخوام بدونه كه پدرش يكي از اونايي ست كه براي 

د.) آره، (درفكر فرو ميرو -خودشون كسي اند. براي همينه كه حتا دربارة 
دربارة سياها ... (به سنگيني آه ميكشد.) من واقعاً  -به گمونم، حتماً 

نميتوونم از همكاري رنگين پوستي كه تمام روز با من كار ميكنه، نفرت 
داشته باشم. براي روشنفكر سياه پوست احترام قايل نيستم. روشنفكر 

د ساله فرياد سفيد رو هيچ مصرفي براش ندارم. براي مبارز سياهي كه سيص
برده داري سر من ميكشه ارجي ندارم، در حالي كه من دارم كون خودمو 
پاره ميكنم. ميفهمي منظورم چيه؟ (ميخندد) من براي همچين آدمي يه 
جواب دارم: برو راكفلر رو ببين. هريمن رو ببين. با من كاري نداشته باش. 

  ر نده. (ميخندد)ما هر دو در يك مزرعة پنبه هستيم. بنابراين منو آزا
بعد از كار، من معموالً توي يه ميخونه توقف ميكنم. آبجوي سرد. 
بالفاصله آبجوي سرد. من وقتي مجرد بودم، ميرفتم به اين بارهاي الت و 
لوت ها، خيلي درگير دعوا ميشدم. فقط براي اين كه خشمم رو خالي كنم. 

دهد). من با زنجير يروي بازوم، اينجا، عالمتش هست. (اثر زخم را نشان م
موتورسيكلت ضربه خوردم. اوه، وه! (به نرمي) هوم. دارم پير ميشم. 
(ميخندد) ديگه اونقدر خشم خالي نميكنم. شما ممكنه بگيد كه در هم 
شكستم. (به سرعت) نه، من هرگز درهم نميشكنم. (آه ميكشد.) آدم وقتي 

ني، مشت رد و كنه. وقتي جوويسنش يه كمي باال ميره، حرف رد و بدل م
  بدل ميكني.

  

  
  وقتي به خونه ميام، با زنم يه خورده جر وبحث ميكنم. تلويزيون رو 

روشن ميكنم، اخبار عصباني م ميكنه. (ميخندد) حتا اخبار هم زياد نگاه 
نميكنم. من جكي گليسون رو تماشا ميكنم. به جاي اخبار ساعت ده، 

باني به رختخواب برم. ساعت خوام عصيدنبال هر چيز ديگه اي ميگردم. نم
پنج با هيچ مردي از چيزهاي جدي حرف نزن. اون اصالً حوصلة مزاحمت 
نداره. اين وقت آرامشِ اونه. سخت ترين چيزي كه اون الزم داره، چيزيه 

  كه زنش بايد به اون بگه.
قة اول چي كار ميكنم؟ يوقتي به خونه ميرسم، ميدوني براي بيست دق

د ميزنم. من يه دختر بچة سه ساله دارم. بعضي وقتا كنم. لبخنيتقلب م
ميتونستم بگم ديسني لند بودم.  "كار."ميگم،  "بابا، كجا بودي؟"ميگه 

براي بچة سه ساله كار چيه؟ اگه احواالتم خوب نباشه نميتونم رو سرِ بچه 
ها خراب كنم. بچه ها بي گناه تر از هرچيزي به دنيا ميان، جز خود تولد. 

توني خراب كني. براي همين آدم ميره ميخونه. ميخواي يهم نم سرِ زنت
اونجا خالي كني تا توي خونه. يه بازيگر چي كار ميكنه وقتي كه يه فيلم 

  بد بازي ميكنه؟ من هر روز يه فيلم بد بازي ميكنم.
دار بشم. من يمن حتا ساعت زنگ دار الزم ندارم كه صبح از خواب ب

ون مشروب خوري، ساعت چهار بخوابم، و بم! ريميتونم تمام شب رو برم ب
مهم نيست چي كار ميكنم. (ميخندد) كم و بيش  - سر ساعت شش بيدارم 

شبه مرگه. كل سيستم آدم از كار ميفته و تماماً هيأت مرگ پيدا ميكني. 
يه ساعت درون كالبدي يه. چيزيه كه تو فقط بهش عادت ميكني. ساعتها 

وقتا زنم ديوونه بازي درمياره ميخواد پونصد  داره. بعضي يمتفاوتند. بستگ
بار رامي بازي كنه يا پازل رو سرِ هم كنه. ميتوونه نصف شب باشه، ساعت 

  ده شب باشه، ميتوونه ساعت نه ونيم باشه.
  
  تعطيالت آخر هفته رو چه كار ميكني؟ -

. يكي خشونت در آمريكانو ديدي؟ يآبجو ميخورم، يه كتاب ميخوونم. ا
عات واشينگتن است. يكي از اون كميته هايي كه اونا هميشه از مطال

انتخاب ميكنن. يه چيزي شبيه اين رو آخر هفته ميخوونم. اما در طول 
هفته، هوم... همين اآلن درباره ش فكر كردم. از دوشنبه تا جمعه چندان 
چيزي نميخوونم. مگر اين كه يه كتاب سكسي باشه. سرِ كار ميخوونم و 

و تكليف شبم رو انجام ميدم. (ميخندد) اين چيزيه كه كارگرها رم خونه يم
تكليف شب. (ميخندد) بعضي وقتا زنم شنبه كار ميكنه  -تو كارخونه ميگن 

  و من تو ميخونه آبجو ميخورم.
خيلي وقت پيش، با يكي رفتم بيرون مشروب خوري. يه محصل كالج. 

ميشه براي من كنم. هياون همون جايي كار ميكرد كه من اآلن كار م
دربارة اين كه چگونه براي تغيير سيستم به خشونت نياز است و از اين 
مزخرفات، موعظه ميكرد. ما رفتيم به يك بار درب و داغون. يكي اونجا بود 

 "تو خيال ميكني خيلي زرنگي."كه من اصالً اونو نميشناختم. اون گفت، 
اينه كه يكي بزنم درِ ح من يتفر"(ميخندد) گفت،  "تفريح تو چيه؟"گفتم، 

بهش گفتم من واقعاً حالشو ندارم سر به سرم بذارن. اون گفت،  "كون تو.
 "نه، من فقط نميخوام سر به سرم بذارن."گفتم،  "تو چي هستي، بزدل؟"

من زنها، مستها، "اون اومد جلو و دوباره يه چيزي به من گفت. من گفتم، 
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  بذار.يا ديوونه ها رو نميزنم. حاال منو راحت 
طرف برادرش رو صدا كرد بياد. اين محصل كالج كه با من بود، اومد با 

تو از چي "من گفتم،  "مايك، از اينجا بريم بيرون."آرنجش زد به من، 
(ميخندد) اين غيرعادي نيست. آدما موي دماغت ميشن. تو تا  "نگراني؟

، طرف رو نميتووني ياونجايي كه ميتووني با زبونت اونو دفع ميكني، و وقت
    با مشت دك ميكني.

نزديك بسته شدن بار بود و ما مونديم. ما ميتونستيم بريم، اما وقتي كه 
اگه تو  -تو به جايي رفتي كه يه آبجو بنوشي و يكي هل من مبارز ميطلبه 

ميخواي بازم به اون محل بري، ميدون رو خالي نميكني. اگه الزمه با طرف 
  كني.ينزاع بكني، نزاع م

تازه اومده بودم بيرون در كه يكي از اونا پريد روي من و دور گردن من 
منو گرفت. من دستشو گرفتم و پرتش كردم طرف ديوار. اينجاشو (گلو را 
نشان ميدهد.) گرفتم، و چند بار سرشو زدم به ديوار. اون تقريباً يه جوري 

ظامي ه كمربند نيسر خورد به طرف زمين. اون يكي كه گفت برادرشه، با 
به طرف من چرخيد. اون خطا كرد و زد به ديوار. من دور و بر رو نگاه 
كردم ببينم جوجه استالين، (ميخندد) كه عاشق خشونت و اين چيزها بود، 
كجاست. رفته بود. انشعاب. (ميخندد) روز بعد سرِ كار ديدمش. نميتونستم 

  ازش عصباني باشم، اون يه بچه بود.
من يه كتاب ديد و تعجب كرده بود. اومد به  جيب عقب يه بار اون توي

منظورت چيه من مطالعه "گفتم،  "تو مطالعه ميكني؟"طرفم و گفت، 
اينجا تمام اين خنگها صفحات ورزشي ميخوونن. تو با "گفت،  "ميكنم؟

منظورت "در جا از اون بچه عصباني شدم. گفتم،  "كتاب چه كار داري؟
كه سرتاسرِ خرج كالج كس ديگه اي رو  يچيه تمام از اين خنگها؟ به مرد

  اون يه از خودراضي بي بو و خاصيت نوزده ساله بود. "ميپردازه توهين نكن.
  
  با وجود اين تو ميخواهي بچة خودت يك از خودراضي بي بو و خاصيت بشه؟ - 

بابا، تو آدم خوبي هستي، "بله. من ميخوام بچه م به من نگاه كنه و بگه، 
جداً آره، من ميخوام بچه م به من بگه كه اون  "هستي.تو يه خنگ  يول

  مثل من نخواهد شد.
اگه من كارگر استخدام كنم كه برام كار كنه، طبعاً سعي ميكنم يه 
دستمزد معقولي بپردازم. سعي ميكنم اسم كوچك شونو ياد بگيرم، اسم 

 رو تا اونجا كه ممكنه كوچك نگهدارم كه يفاميل شونو ياد بگيرم، كمپان
ز رو فردي بكنم. تنها چيزي كه از يه آدم توقع خواهم يبتوونم همه چ

داشت، دست دادن و فردا مي بينمته. نه تقاضانامة استخدام نه هيچ چيز 
ديگه. من عالقه اي به گذشتة طرف ندارم. هرگز كسي نژاد يه قاطر رو 
ه چك نميكنه، ميكنه؟ اما در مورد انسان ميكنن. ميتووني تصور كني كه ب

من مايلم بدانم كه پدر بزرگ ايشان چه كسي "طرف يه قاطر بري و بگي، 
   "بوده؟

من دوست دارم كه يه تلفيق كتابفروشي و ميخونه راه بندازم. (ميخندد) 
دوست دارم يه جايي داشته باشم كه بچه هاي كالج بيان و يه كارگر فوالد 

الت ويتمن ه كارگر از ويسازي بتونه بشينه و صحبت كنن. جايي كه 
شرمگين نباشه و يه استاد كالج از اين كه خونه ش رو در تعطيالت هفته 

  رنگ كرده خجالت نكشه.
اگر يه نجار براي شاعرها كلبه اي ساخته، من فكر ميكنم حداقل چيزي 
كه شاعرها به نجار مديون هستن، سه يا چهار بيت روي ديواره. يه پالك 

كار ميكنيم، اين محل كه ما ميتوانيم خود  يكوچولو: اگر چه ما با ذهنها
در آن بياراميم، توسط كسي بنا شده كه ميتواند با دستهايش كار كند. و 
كارش همانقدر شريف است كه كار ما. من فكر ميكنم شاعر يه چيزي 

  مديون اون كسي است كه براش كلبه ساخته.
ة ) فكر نميكنم. ميدوني من يكشنبه شب دربار14من به روز دوشنبه(

چي فكر ميكنم؟ يكشنبة بعد. اگه تو واقعاً سخت كار كني، به يك 
تعطيالت هميشگي فكر ميكني. نه خواب هميشگي... يكشنبه شب من به 
چي فكر ميكنم؟ خدايا، كاش سگ مسب ميتونستم براي زندگي  كار ديگه 

  اي ميكردم.
ناتمام  ينميدونم كيه كه گفته هيچ چيزي شيرين تر از يك سمفون

ت. مثل يك نقاشي ناتمام و يك شعر ناتمام. اگر اين اثر رو در يك روز نيس
مثالً بگو ميكل آنژ نمازخانة سيستين را. زمان بسيار زيادي  -خلق ميكرد 

وقت شو گرفت تا اين اثر رو تمام كنه، اين اثر زيبا رو. اما اگر اون مجبور 
؟ فكر نميكني يبود اين نمازخانة سيستين رو هزار بار در سال خلق كنه چ

كه حتي ذهن ميكل آنژ كُند ميشد؟ يا اگر داوينچي مجبور بود نمودارهاي 
كالبد شناسي شو سي بار، چهل بار، پنجاه بار، شصت بار، هشتاد بار، نود 
بار، صد بار در روز بكشه؟ فكر نميكني كه حتي براي خود داوينچي مالل 

  آور بود؟
  
ت كردي كه اهرام را ساختند، نه صحب ييخيلي وقت پيش، تو از آدمها -

  فرعون ها، يا گمنام ها. آيا تو خودت رو در مقولة آنها قرار ميدهي؟
بله. من ميخوام امضاي منم روي اونها [اهرام] باشه. بعضي وقتا، از روي 

كنم. يبدجنسي كامل، وقتي چيزي ميسازم، يه جايي شو يه ذره زخمي م
چيز منحصر به فرد بسازم. يه ضربة ه يدوست دارم كاري بكنم كه واقعاً 

چكش ميزنم. به عمد معيوبش ميكنم ببينم آيا رد ميشه، فقط به خاطر 
اين كه بتونم بگم من اين كار رو كردم. ميتونه هر چيزي باشه. بذار اين 

) رو براي اين ابداع كرده كه 15(دودوجوري بگم: فكر ميكنم خدا پرندة 
آيا تو هيچوقت اشتباه "بهش بگيم، ريم بتونيم يوقتي ما اون باال م

(ميخندد) من دوست دارم مهر  "مسلمه، نگاه كن."و اون بگه،  "نكردي؟
. مثالً بگو در كل اشتباه منخودمو. يه اشتباه،  يدودوخودمو بزنم. پرندة 

يه ساختمان هيچي جز آجرهاي قرمز مهم نيس. من دوست دارم فقط يه 
  كار كنم. به عمد خراب كنم.د يا يه بنفش يآجر سياه يا يه سف

اين عجيب به نظر ميرسه، اما بچة من مهر منه. اون آزادي منه. در يكي 
زنگها براي "فكر ميكنم در كتاب  -از كتابهاي همينگوي يه سطر هست 

. پشت خطوط دشمن هستند، يه جايي در اسپانيا، "كه به صدا در مي آيد
گه نه. مرد ميدونه يمرد بهش م و زن حامله است. زن ميخواد با مرد بمونه.

اما اگر تو بري،  "اگر تو بميري، من هم ميميرم."كه داره ميميره و ميگه، 
من هم ميرم. ميدوني منظورم چيه؟ عرفا بهش ميگن جام ورشو. سلسله. 
منظورمو ميفهمي؟ براي همينه كه من كار ميكنم. هر بار جووني رو 

ده، زبر و زرنگ ميگذره، يشلوار پوش ميبينم كه با پيرهن و كراواته، و كت و
  انگار به بچة خودم نگاه ميكنم، ميدوني؟ همين.

  
  پانوشت:

1  - Studs Tekel  
2  - Bronx 
3 James Farrell -  
4  - Studs Lonigan 
5  - the House Un-American Activities Committee  

  www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAterkel.htm*  با استفاده از سايت  
6 - Mike Lefevre  
7  - Cicero  
8  - Carol  
9  - Empire State Building  

  منظور كاخ سفيد، يعني رييس جمهور يا مقامات باالي حكومتي است. م. -  10
)، شاعر بزرگ آمريكايي كه اغلب او را پدر شعر 1892 - 1819والت ويتمن ( - 11

، كه Leaves of Grassت بنام اس يآزاد مينامند. مهمترين اثر او مجموعة اشعار
  بخاطر عرياني كالمش، محافظه كاران آن را زشت يا شرم آور توصيف كرده اند. م.

  عالمت بيالخ كه در آمريكا با انگشت مياني حواله ميدهند. م. -  12
عمل روكش كردن قطعات و اوراق فوالدي است با  bonderizeزبوندراي - 13

در برابر زنگ زدگي و پوسيدگي.  محلول فسفات براي حفاظت فوالد
محل يا بخشي از كارخانه است كه اين كار در آنجا انجام  Bonderizerزربوندراي

  ميگيرد. م. 
  روز دوشنبه اولين روز هفته و آغاز كار در جهان مسيحيت است. م. -  14
پرنده ايست جنگلي و بزرگ كه نميتواند پرواز كند، و نسل آن  دودو - 15

  است. م.منقرض شده 
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  به ياد كامبيز روستا
 محمود راسخ

 
كامبيز روستا دوست گرامي، مبارز پيگير و ديرپاي راه استقالل، آزادي و 

يماري سرطان، كه دمكراسي در ايران، پس از پيكاري چندين ماهه با ب
) در سن 2009ژوييه  25( 1388مرداد  5آخرين پيكار او شد، در سحرگاه 

اش ايران كه عمري را براي  سالگي در شهر برلن، به دور از ميهن 69
سعادت، خوشبختي و سربلندي مردم آن، ابتدا در مبارزه با استبداد 

  فروبست. شاهنشاهي و سپس با استبداد مذهبي سپري كرد، چشم از جهان
هاي كنفدراسيون جهاني  من كامبيز روستا را نخستين بار در يكي از كنگره

ديدم. اگر اشتباه نكرده باشم كامبيز به عنوان عضوي از هيات نمايندگي 
سازمان دانشجويان شهر گراتس (اطريش) در كنگره شركت كرده بود. 

دي از آن تاريخ هاي زيا تاريخ دقيق آن كنگره را به خاطر ندارم. اكنون سال
ام هيچگاه براي ضبط اينگونه جزييات كمك خوبي برايم  گذرد و حافظه مي

ي خوبي  ام فرهاد سمنار كه حافظه نبوده است. به عكس رفيق از دست رفته
اش به  هاي كنفدراسيون را حتا در جزييات داشت و به ويژه جريان كنگره

كنم بايد در  ل فكر ميكرد. به هر حا بود كمك مي خاطر داشت. اگر او مي
پس از دهسال  1964ميالدي باشد. چون من تازه در  60ي  اواسط دهه

  ي تحصيل به آلمان آمده بودم. اقامت و تحصيل در آمريكا براي ادامه
ها يا هر نشست  ها رسم بر اين بود كه در حين برگذاري كنگره آن وقت

. در اين ها هر گروه سياسي جلسات خود را داشت جمعي ديگري، شب
گرفت و  جلسات معموالً وقايع كنگره و روند آن مورد بررسي قرار مي

سياست گروه در قبال مسائلي كه در روز يا روزهاي بعد در دستور كار 
شد و روش  كنگره، سمينار يا كنفرانس قرار داشت از طرف جمع تعيين مي

شب ي  گرديد. در جلسه هاي مورد مشاجره تعيين مي برخورد به موضوع
ها، كه من در آن زمان عضو آن سازمان بودم، البته كامبيز هم  جبهه ملي

ي علوم سياسي  شركت داشت. او از همان اواني كه براي تحصيل در رشته
ي ملي آن شهر مشغول  به گراتس آمده بود در واحد جبهه 1960در سال 

وب فعاليت شده بود. كامبيز از همان ابتدا تاثير خوبي در من گذاشت. خ
داد. در آن زمان  كرد و موضوع مورد نظرش را خوب پرورش مي صحبت مي

ها هر دو در اطريش بسيار فعال بودند و شدت  اي ها و توده ي ملي جبهه
شد چون رقابت  فعاليت يك گروه موجب تشديد فعاليت گروه ديگر نيز مي

ي ميان آنان بسيار شديد بود. ولي با وجود اختالفات عميق سياسي و نظر
ها روابطي غير خصمانه حتا دوستانه به  اي ها و توده ي ملي با يكديگر جبهه

  هم داشتند. چيزي كه در بسياري از شهرهاي ديگر معمول نبود.
هاي كنفدراسيون  ها و نشست از آن پس كامبيز را به كرات در كنگره

ديدم و وي به صورت يكي از كادرهاي درجه يك و فعال كنفدراسيون  مي
ه بود كه به كمك ساير اعضا و فعاالن كنفدراسيون در اطريش در درآمد
هاي گسترده با مطبوعات و مقامات اطريشي  ها و تماس ي فعاليت نتيجه

  توانسته بودند مسايل ايران را در نشريات آن كشور انعكاسي گسترده دهند.

با بروز اختالف ميان چين و شوروي و انشعاب در جنبش جهاني 
آن زمان پيرو شوروي، در حزب توده نيز انشعاب شد و تعداد  كمونيستيِ تا
هاي سابق به مائوئيسم گرويدند. اين امر تركيب نيروهاي  اي زيادي از توده

درون كنفدراسيون را نيز دگرگون ساخت. اگر تا آن زمان جريان اصلي 
داد،  ي ملي و حزب توده تشكيل مي سياسي درون كنفدراسيون را جبهه

ها. در  ها و مائوئيست اي ي ملي، توده نيرو بوجود آمده بود: جبههاكنون سه 
شد و تعداد  اين روند، روز به روز از نيروي حزب توده كاسته مي

يافت. با توجه به گرايشات ناسيوناليستي در نظرات  ها افزايش مي مائوئيست
نيمه «مائو و به ويژه دريافت او از بورژوازي ملي و نقش آن در جوامع 

هاي ايراني نسبت به شوروي  در برخورد مائوئيست» نيمه مستعمره-ئوداليف
هاي بيست، ملي شدن صنعت  ي ملي و نگاهشان به مبارزات سال و جبهه

نفت، دكتر مصدق و نقش او در نهضت ملي كردن صنايع نفت و غيره، 
ي  اي اساسي رخ داد و اين امر موجب نزديكي زيادي ميان جبهه دگرگوني

ها شد و از آن جا كه اين امر در عين حال همزمان  و مائوئيستها  ملي
شد با جنبش ضد جنگ ويتنام و جنبش دانشجويي در آمريكا و اروپا  مي

ها نيز  ي ملي كه گرايش به چپ داشت، افكار و نظرات چپ در ميان جبهه
  نفوذ كرد.

 درست يادم نيست كه كامبيز در اوان آمدنش به اطريش تا چه اندازه به
نظرات چپ گرايش داشت. بايد در نظر داشت كه رضا روستا يكي از افكار و 

هاي قديمي و رييس شوراي سنديكاهاي كارگري در ايران (پيش  كمونيست
توانست بسيار طبيعي  از فرار به شوروي) از اقوام كامبيز بود. بنابراين، مي

اج بوده باشد كه تحت تاثير افكار چپ قرار داشته باشد. به هر حال، با رو
ها بود كه به اين  ي ملي افكار چپ در آن زمان او نيز از آن افرادي از جبهه

  سمت گرايش پيدا كرد يا اگر گرايشي از پيش داشت اين گرايش تشديد شد.
هاي چريكي در ايران و تحت تاثير آن، در رابطه  كامبيز با پيدايش جريان

هايي آمريكا و اروپا  ي ملي اي از اعضاي جبهه با تعداد نسبتاً قابل مالحظه
در خارج از » بي عملي«كه هم به چپ تمايل پيدا كرده بودند و هم از 

هاي عملي شوند، اقدام  خواستند وارد فعاليت كشور خسته شده بودند و مي
كرد و براي نزديك بودن به ايران به » ي ملي خاورميانه  جبهه«به تشكيل 

ضو هيات اجراييه عراق رفت. در زمان تشكيل اين سازمان من ع
ي ملي اروپا بودم و يكي از اعضاي اين هيات ما، آقاي  هاي جبهه سازمان

حسن ماسالي نيز بدون اين كه ما كوچكترين اطالعي پيدا كنيم در 
تشكيل اين جبهه در عراق شركت فعال داشت و عضو آن شده بود، شايد 

. ميان عراق هم عضو رهبري آن؟ كامبيز در اين زمان بسيار فعال شده بود
و اروپا در رفت و آمد بود و مشغول رتق و فتق امور. با فروكش كردن 

هاي پيش از انقالب و گويا به دليل  جنبش چريكي در ايران در سال
  هاي نظري و سياسي، كامبيز مجدداً به اروپا بازگشت تا انقالب. اختالف

ن نويسندگان پس از انقالب براي نخستين بار او را در يكي از جلسات كانو
ديدم. پس از گفتگوهايي از اين در و آن در معلوم شد كه در شمال در 

» نافرمان«اي به نام  دانشگاهي مشغول تدريس است و در انتشار نشريه
هاي اين دوران او اطالعات چنداني ندارم تا اين  كند. از فعاليت فعاليت مي

شوراي متحد «ان عضو كه او را در تبعيد دوم در اروپا ديدم. گويا در اير
با آن » شوراي ملي مقاومت«شده بود كه با پيوستن آن جريان به » چپ

كرد. ولي پيش از آن كه شوراي متحد چپ  شوراي متحد چپ همكاري مي
  از شوراي ملي مقاومت بيرون آيد همكاري خود را با آن قطع كرد.

وراي موقت ش«در جريان مذاكرات اوليه براي تشكيل جرياني كه بعداً نام 
را روي خود گذاشت فعاالنه شركت داشت و » هاي چپ ايران سوسياليست

از بنيان گذاران اصلي آن بود. در دوران فعاليت در اين سازمان به 
  هاي خود در سطح دمكراتيك و حقوق بشري مجدانه ادامه داد. فعاليت

كتر در جريان فعاليت براي پيگيري، كشف و افشاي آمران و عامالن ترور د
شرافكني، دهكردي و... در رستوران ميكونوس در شهر برلن به دست 
آدمكشان جمهوري اسالمي كه به محكوميت از جمله رفسنجاني و 

  اي به عنوان آمران ترور منتهي گرديد، نقشي بسيار مؤثر داشت. خامنه
ي ديگري كه به آن بسيار اميد و عالقه داشت و براي تحقق آن وقت  پروژه

ي  المللي براي محاكمه ي تشكيل تريبونال بين ف كرد پروژهزيادي صر
ي  سران جمهوري اسالمي و در واقع خود جمهوري اسالمي مطابق نمونه

  تريبونال راسل در رابطه با جنگ ويتنام بود كه متاسفانه ناكام ماند.
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٢٩٩  103 ي آرش شماره

هاي مبارزاتي  نگاهي به آن چه در باال به طور بسيار مختصر از فعاليت
توان دريافت  ا در نزديك به پنجاه سال كار و كوشش و تقال ميكامبيز روست

اين است كه او در هر جا و هر سازماني كه بوده است و در هر شكلي كه 
كرده است: مبارزه با  فعاليت كرده است همواره يك هدف را دنبال مي

  استبداد و در راه آزادي، دمكراسي و برابري.
لي كه براي من و ديگر دوستان هاي اخير، به دالي كامبيز در سال

هاي چپ ايران و خارج از آن  اش در شوراي موقت سوسياليست نزديك
ها و گفتگوهاي زيادي با او در ميان  پذيرفتني نبود و اين امر را در بحث

آمدهاي ناگواري كه سياست نزديكي به سلطنت طلبان را  گذاشتيم و پي مي
اش از شورا شد، به او  به جداييكه او در پيش گرفته بود و عاقبت منجر 

كرديم، ولي او نپذيرفت و به راه خود رفت. اما من كمترين  گوشزد مي
هاي خود خواهانه و سودجويي  ترديدي ندارم كه اين كار را از روي انگيزه

اش در اين مورد نيز پيشبرد مبارزه بود. منتها  شخصي نكرد بلكه انگيزه
  شتباه بود.اش در انتخاب راه و روش ا تشخيص

متاسفانه عمر او وفا نكرد تا شاهد پيروزي جنبشي باشد كه اكنون در 
اش آغاز شده است. جنبشي براي استقالل، آزادي و استقرار  ميهن

  دمكراسي كه او در سراسر عمرش براي تحقق آن مبارزه كرد. 
*  

 

 
 

  در سوگ يك دوست
امسال، ايرانيان تبعيدي  با مرگ دكتر بيژن قديمي در بيست و چهارم خرداد ماه

  دوستي صميمي و ياري مهربان را از دست دادند.   

در تهران به دنيا آمد، در هيجده سالگي  1315دكتر بيژن قديمي در زمستان سال 
براي تحصيل راهي كشور آلمان شد، همگام با جنبشي كه سراسر اروپا را در دهه 

كنفدراسيون دانشجويان ايراني شصت در بر گرفته بود، او نيز در بنيان گرفتن 
چنين از پيشگامان تظاهرات  نقش فعالي داشت. از جمله فعالين كنفدراسيون و هم

دانشجويان ايراني معترض به رژيم شاه در خارج از كشور بود كه در اين رابطه 
  بارها بازداشت شده بود. 

شد،  با اخذ مدرك پزشكي به ايران رفت، بازداشت1352بيژن قديمي در سال 
نزديك به يك سال در زندان ماند. پس از آزادي به او اجازه داده نشد تا مطب 

ها روي آورد. در اثر فشار روزافزون، در سال  داشته باشد، پس به كار در بيمارستان
به بهانه ادامه تحصيل دگربار راهي خارج از كشور شد. پس از انقالب با  1356

م به ايران بازگشت. اين اميد ديري نپائيد. شوري فراوان با آرزوي خدمت به مرد
خفقانِ حاكم را شش سال تاب آورد و در اين مدت سه بار مطب وي مورد يورش 

به همراه دو فرزندش به  1364واقع شد. به ناچار در سال  "پاسداران انقالب"
خارج از كشور گريخت. همسرش خانم شهال حمزاوي، مترجم شناخته شده و 

  نيز اندكي بعد در آلمان به او پيوست.  استاد دانشگاه،

قرار ادبيات بود. در كنار كار پزشكي، هر از گاه فرصتي پيش  دكتر قديمي عاشق بي
مي آمد، با ترجمه ادبيات آلمان به زبان فارسي، به شناساندن آن به ايرانيان همت 

آن بود.  مي كرد. او سالها عضو كانون نويسندگان ايران در تبعيد و از اعضاي فعال
را  "كانون فرهنگي ايران"به همراه همسر و تني چند از دوستانش  1989در سال 

در شهر دوسلدورف آلمان بنيان گذاشت. اين كانون در عمر ده ساله خويش بيش 

فرهنگي را در اين شهر براي ايرانيان سازمان داد. بسياري از - از هشتاد برنامه ادبي
  اند. خارج از كشور ميهمان اين انجمن بودهنويسندگان و شاعران ايراني در 

بود. هرگاه فرصتي مي  "آرش"ها يار پايدار  بيژن قديمي در كنار همه اين فعاليت
يافت، براي آن مي نوشت و ترجمه مي كرد. خواندن آن را به ديگران توصيه كرده، 

  در پخش آن ما را ياري مي داد.

كه ياري  تي مهربان و صميمي، بلبا مرگ دكتر بيژن قديمي نه تنها دوس "آرش"
گرانقدر را از دست داد. ما اين ضايعه درناك را به همسرش، خانم شهال حمزاوي، 

چنين همه دوستان او تسليت گفته، ياد او را براي هميشه  دختر و پسر ايشان و هم
  گرامي مي داريم. 

 

 

  *نماينده نسلي كه به درون خويش تبعيد شد

 لبون هزياج تفايرد تبسانم هب لب شيرناه ينار سخن

  برگردان: بيژن قديمي

 لاردف يروهمج زا دئوس نادرم حضار محترم! در ديداري كه يكي از دولت  
 زا ام هك تخادرپ ييارذگ و اريم ناكم و اضف هراظن هب ،دروآ لمع هب ناملآ
 هدروخن تسد و ركب نادنچ هنهپ نيا .مينك يم يگدنز نآ رد و ميا هدمآ نآ
 هتفاين تسد نوكس و شمارآ هب زگره و تسين يگدولآ نودب نادنچ اي و
 رد ينتشاد تسود يمدرم هك نيار دور هرانك ينتساوخ نيمزرس نيا .تسا
 ياه گنج روط نيمه ،هتشاد يرايسب نامكاح ،دننك يم يگدنز نآ
 ،يلحم ،يا هقطنم ،يلم ، يرامعتسا ياه گنج ،هديد دوخ هب يرامش يب
 يتيلقا هيلع يتيرثكا هشيمه اج نيا رد .يناهج ياه گنج و يبهذم
 هشيمه و دندنار يم دوخ هناشاك و هناخ زا ار يناسك ؛دندش يم هدناروش
 دعب و دندش يم رقتسم نيمزرس نيا رد و دندمآ يم يياج زا يناگدش هدنار
 هك دمآ يم رظن هب يهيدب رايسب و دندنار يم رگيد يياج هب ار نارگيد ،نانآ
 هچ ،ار نيا دش يم روبجم صخش ،دنيوگب نخس يناملآ هب نيمزرس نيا رد
 هك دندرك يم يناسك ار راك نيا .دراذگب شيامن هب ،نورب زا هچ و نورد زا
 دنناوتب ات دندوب نشخ t  كي يپ رد و هدوبن هدنسب فيطd كي ناشيارب
  .دننك ادا رت هدنبوك يگنهآ اب ينعي teutsche,deutsche ياج هب ار يناملآ

مكان ميراي عصر  سر راه كساني كه از فضاي فاني گذشته به زمان و  
سوهتفاهمات فراواني  گذارند، خشونت ، نابودي، درد و رنج و حاضر پا مي

 نانآ ،دندروآ راب هب يناريو و يرد قرار دارد. حكمرانان گذشته خرابي و دربه
 يخيرات زارد رايسب رايسب نايلاس زا سپ هك ار برغ و قرش طالتخا
 اريز .دندرواين ناغمرا هب شمارآ و ربص ،دنديشخبن ققحت تفر يم شراظتنا
 يكي نانآ معز هب هك ارچ دندادن ار يتيعقوم نينچ ندمآ دوجو هب ناكما
 يرگيد ،تسا يدام يليخ يكي ،يبرغ نادنچ هن يرگيد ،تسا يبرغ يليخ
 رامش هب بان يناملآ ار دوخ هك يناسك نيب هتشذگ دننام .يدام نادنچ هن
 يارب يناملآ و يبرغ بيكرت هك راگنا ؛دراد دوجو يدامتعا يب ،دنروآ يم
 هدوبن شيب يبيرف اهنت ،هداد تسد زا ار شتسادق نايم نيا رد هك يتلم
 بلق هيبش يزيچ روشك نيا رگا :دشاب هدوب حضاو دياب هك يرما .تسا
 ،دراد نايرج نيار دور نونكا هك دوب يم يياج رد دياب نآ لحم تشاد يم
  .ميتشاذگ رس تشپ لاردف ناملآ روشك رد ار يرود هار ،بوخ
گفتند  عنوان شعار ورزشي مي شنيدم كه به در جواني هم در مدرسه مي  

مدرسه و كليسا  كه جنگ پدر تمام چيزهاست، و در همان زمان، در
خشونت،  جويان يعني مخالفان زور و طلبان و مسالمت كه صلح شنيدم مي

تا  انگار صاحب كشوري هستنند كه تنها با ميثاق پايدار مانده است. شخص
واپسين لحظه زندگي از اين ضد و نقيض كشنده نخواهد آسود كه چرا به 

دهند و اين  بهشت و زمين را، اما به ديگران تنها بهشت را حوالت مي يكي
ايطي است كه كليسا تا همين الساعه حاكميت را قبول و تأييد شر در

  .كند دست يافته و آن را اعمال مي كرده، به آن
 هك يهار .تسا هدوب ينالوط يسب ،ما هدرك يط اج راهي كه من تا به اين  
 دنتشادن طاسب رد يمهم زيچ چيه رگيد هك هتشگزاب گنج زا نت اه نويليم
 هك دوب نيا رگيدكي اب ناشقرف اهنت و يلاخ ياه بيج رد ناشياه تسد زج
 ات ارم نتشون .دنسيونب دنتساوخ يم و دنتشاد نتشون قوش و روش يناسك
 مه زونه هك منك ركذ ار تقيقح نيا دييامرف هزاجا .تسا هدناشك اج نيدب
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 يدرم ناونع هب هك يماگنه اريز . دوش يمن مرواب ما هداتسيا اج نيا رد هك
 و رايسب ياه ندش ديعبت زا سپ ،منك يم عوجر هتشذگ هب ناوج
 زا اهنت هن ،دوب يديعبت دوخ هك متشگزاب ينطو هب ينالوط ياه يمگردرس
 -هدنامزابو هدنز و دازآ ،مدوب هتخيرگ زين ندرم قايتشا زا هكلب گرم گنچ
 يسكرطاخ هب هن هك دوبن شيب يا هملك حلص و – متسه 1917 دلوتم نم
 هناگيب يتغل يروهمج .تشاد دوجو مزال تيعضو نآ هن و درك يم روطخ
 اه يليخ زا دياب اج نيا رد نم .دوب هتسب هتسكش يا هرطاخ طقف هكلب دوبن
 ،دندش ليدبت ام يجان هب هك يجراخ ناگدنسيون و نيفلؤم ،منك ركشت
 هناگيب و يگناگيب ،دنديناهر اوزنا هشوگ زا ار هناگيب و يگناگيب هك وحن نيدب
 هچنآ .دوب هدش هديناشك اوزنا و يريگ هشوگ هب شا يگژيو ربانب هك يندش
 رد يولج يدايز رابغ و درگ ،دوب نابز هليسو هب اوزنا نيا ريخست دنام يقاب
 كرد و راوشد ردقچ يراك نينچ هب نديزاي تسد اما .دوب هدش هتشابنا
  .دوب لكشم ردقچ نآ ترورض
وستان آلماني مايلم از كساني نيز با سپاس ياد كنم كه از طريق د  

هاي فراواني نمودند و به ما شجاعت الزم را  آلماني به ما كمك ومنقدان
هاي بسياري كه در جهت دلسرد كردن  همينطور سپاس از كوشش .دادند

انجام گرفت. زيرا بسياري كارها بدون جنگ صورت  و نوميد ساختن ما
پذير نخواهد  كه هيچ كاري بدون مقاومت انجام رسد گيرد، اما به نظر مي مي
  .بود
سال( پس از جنگ جهاني دوم و سقوط فاشيسم)  اين بيست و هفت  

نه تنها براي من نويسنده، بلكه براي  مانند يك راهپيمايي طوالني بود،
انگشتاني كه به سويشان نشانه  شهرونداني كه از ميان جنگل انبوهي از

ادي واقعي و توأم با تهديدي با ابع كرد چنين بود، رفته و آنان را تهديد مي
انجاميده بودند ظفرمند قلمداد  هايي كه به شكست جنگ -قلب حقايق

شليك بودن و عامل تهديد و  حتي برخي از اين انگشتان آماده -كردند مي
  .ارعاب را بالقوه و گاه بالفعل در خود داشتند

نگرم كه در اين وضع واقعاَ  با دلهره و اضطراب به پيشينيان خود مي  
كه از طريق سلما  1بايستي آلماني باشند. نلي ساكس ديگر نمي نتي،لع

 3اي با مرگ فاصله داشت. توماس مان يافته بود و تنها ذره نجات 2الگرلف
كه  4شد و تابعيت آلماني را از او گرفتند. هرمان هسه كه از آلمان تبعيد

ر شخصي از آلمان مهاجرت كرد و هنگامي كه د در حقيقت از روي اصولي
مدتها بود كه تبعه آلمان نبود. پنج سال  اينجا به افتخار نايل شد، ديگر

آخرين فرد  5پيش گرهارت هاپتمن پيش از تولد من، يعني در شصت سال
اين جايزه ادبي نايل آمد و در  آلماني بود كه در اينجا ايستاد و به افتخار

راند كه با در آلماني گذ اش را هاي زندگي وطنش آلمان مرد. آخرين سال
من نه اينكه بنابر  .تفاهمات بسيار، به آن آلمان تعلقي نداشتء وجود سو

يك آلمانيم  اصولي يك آلماني باشم و نه آن كه بنابر اصولي نباشم، من
تمديد  زيرا تنها شناسنامه معتبري كه الزم نيست كسي آن را صادر و يا

آلماني از  به عنوان يكنويسم. به اين معنا ،  كند، زباني است كه با آن مي
را  اين افتخار بزرگ خرسندم ، با سپاس از آكادمي سوئد كه اين افتخار

 نصيب من كرد، افتخاري كه نه تنها به شخص من، بلكه به زباني كه من
دارم و به كشوري كه من شهروند  هاي خود را توسط آن بيان مي خواست
  .دارد آنم تعلق

 رهش رد 1972 ربماسد 10 رد لبون هزياج يادهازا سپ هك يتفايض رد ينار ين سخنا*
 ار الاب ناونع مجرتم تشادن يناونع هك اج نآ زا .تسا هدش داريا ديدرگ رازگرب ملهكتسا
  .تسا هديزگرب

1-- Nelly Sachs  ( 1970- 1891) زا اه ، شاعره آلماني االصل كه در زمان نازي 
   1966 لاس لبون يبدا هزياج هدنرب و تفريذپ ار دئوس تيعبات و درك رارف ناملآ
2 -   Selma Legerlof  ( 1940- 1858 )بانوي نويسنده سوئدي ،.  
3 -  Thomas Mann  ( 1955- 1875) رمان نويس مشهور آلماني و برنده جايزه ، 

  .تابعيت امريكا را پذيرفت 1940كه در سال  1929ادبي نوبل سال 
4 -     Hermann Hesse( 1962- 1877) سنده نامدار آلماني االصل و برنده ، نوي

  .يس را پديرفتئكه تابعيت سو 1946جايزه ادبي نوبل 
5 -  Gerhart Hauptmann  ( 1946 - 1862) و يناملآ رعاش و سيون همان ، نمايش 
 . 1912 لبون يبدا هزياج هدنرب

  نشر آگاه –برگرفته از كتاب: به ياد هانريش بل 
  به نقل از سايت ديباچه

  

  

  
  نور شعر از قدسي قاضي چند

  بيني مرا  يا نمي

  يا نيمه مي بيني مرا

  شكل آه ام 

 نيمه تاريك ماه ام

***** 

  تا كنارت بودم

  به روبرويي ات نگاه مي كردي

 نشسته ام   حاالروبريت

 چشمان كنار دستي ات چقدر غمگين است

***** 

  در گندمزار

  موهايم را به خوشه ها سپردم

  تنم را به ساقه ها

  سبزي روي پيشاني گذاشتم سيب

  رويايم اگر واقغي بود

 سنگسار ميشدم

***** 

  برگ سبزي دور انگشتم مي پيچم

  بهار مي دود در تنم

  برگ زردي دور انگشتم مي پيچم

  مادرم مي پيچد در تنم

  وقتي برگي نيست

  رنگي نيست 

 ياد تو مي كنم

        *  
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  انداز چشم

   كره وستيبازپ مخاطرات و 
  

   Martin Hart-Landsberg* لندزبرگ ارته نيمارت

  شناس برگردان: محمد حق

   2009 ليآور و /يروي مونتل  

  
  
ة كر متحده، التياي دولتها از - همگان بايتقر كه رسدي م نظر به نيچن

 - ي جنوب وي شمالة كر مردم ازي ميعظ تياكثر تا گرفتهي جنوب وي شمال
 افرادي وقت اما. كننديم تيحما كشور دو نيا وستنيپ باز ازي علن بطور

 را حواسمان خوب ديكنند،باي م صحبت كره وستيبازپ و وحدت از مختلف
 هيقض نيا از متفاوتي ريتعاب و منظور مختلف شاتيگرا رايز ميكن جمع
 داشته توجه ديبا ميكني م تيحما كشور دو وحدت ازي وقت ما. دارند
 گنگ و مبهم اما وبخ صرفا زيچ كي مثابه به وستيبازپ از كه  ميباش
 واضح چون ميريبگ نظر دري مبارزات پروسه كي مثابه به آنرا ديبا. ميزيبپره
. داشت خواهد بر در راي بهتر بمراتب جينتاي اصول وستيبازپ كه است
 در هايا كرهي كوششها و مبارزات از تيحما ما فيوظا ازي كي بيترت نيبد

 وستيروندبازپ  شبرديپي ط  كشور نيا مردمي خواستها بهيي پاسخگو
  . بود خواهد
 كننديم مطرح را كره وستيبازپ مسئله كه بار هر  كايامري ها رسانه معموال

 توسطي شمالة كر عيسر اجذبي دهند،ي م قرار ماي شارويپ را انتخاب ،دو
ة كر توسطي شمالة كري جيتدر جذب ايو) آلمان تجربه مشابهي(جنوبة كر

 مخارج و نكند سقوطي شمالة كر آن يط كه آهستهي روند دري (جنوب
ة رنديبرگ در اش جهيونتيآلترنات دو هر) 1.) (برسد حداقل به هم اتحاد

 در.  استي جنوبة كر موجودي اسيس اقتصاد شدن قدرتمندتر و گسترش
ة توسع و طرح با كشورمجزا دو مردم نيبي واقع اتحاد ازي صحبت كهيحال
 كشور كي يبرا ديجدي اسيس داقتصا كي به منجر كه مشترك برنامه كي

  . ستين انيم در باشد، متحد
 الزم قدرت هرگز شمال كه است فرض شيپ نيا ازي ناش عمدتا تفكر نيا

 افتي شمال تجربه در زيني ارزش و ندارد راي واقعة مذاكر كي اعمال جهت
ة ستيشا و محتاج ازمند،ين شمال مردم كه ستيني شك نيا در. شودي نم
 كه ميباش داشته نظر در  است مهم نيهمچن اما. تندهس ديجدي ستميس

 در مهمي دگرگون خواهان و ازمندين زيني جنوبة كر زحمتكش مردم
 بساد راي كپارچگي دينبا ما كه معناست نيبد نيا. هستند موجود ستميس
 كدام كه ميباش فكر نيا در و ميكن تصوري مل منافع رقابت عرصه دري  گ

 م،يباش ريگ در طبقات منافع متوجه ديبا بلكه ،Ĥورديم بدست شتريب دولت
  .گردديمي ملي مرزها به محدود نه و استي كي يمل منافع با نه كه
 به اجياحتي عني ، رساندي م ام مقالهي اصل محور به مرا مطالب نيا انيب
 كي داشتني اتيح تيياهم وي جنوبة كري اسيس اقتصاد در رييتغ

 .آن رساندن تحققق به و وستيبازپي براي مترقي استراتژ
  : بحران و توسعه

ي مدل شود،ي م انگاشته توسعه موفق نمونه كي مثابه به معموالي جنوب كره
ة كر آن بر كه جذابي ا شالوده نيبنابرا و گريد سوم جهاني كشورهاي برا
  .دارد فاصلهي ليخ رسدي م نظر به آنچه با قتيحق اما. شود ساخته ديجد

 لياوا از صادرات شيافزا و تيتقو ازي ناش عيسرة سعتو داستان به پرداختن
 به توجه با اما ، است دهيچيپ 1990ي سالها اواسط تا 1960ي سالها

 توسعه نيا باعثي اصل فاكتور چهار گفت تواني ،مي انگار ساده سكير
ي فاكتورها. بودندي الملل نيب گريدي تا دو وي داخل آنهاي تا دو كه شدند
ي تهايفعالي رو بر كنترل مفهوم به(  دولتي اقتصادي تهايفعالي كي يبوم

ي گريد و.) شوندي م خوانده**  بولي ش كهي جنوب كره دري عيوس گروه
 به ژاپن ليتما از بودند عبارتي الملل نيبي فاكتورها. بود كارگران سركوب
 كايامر ليتماي دوم و بولي ش به قطعات و آالت ني،ماشيتكنولوژ فروش

 در.  صادراتش بازار وي  جنوبة كر دولت ازي اقتصاد وي اسيس تيحما به
ي روندي ط به مجبوري كتاتوريدة سلط تحت اكثراي جنوبة كر مردم واقع
 اكثر). 2( شدي ريچشمگي داخلي اقتصاد راتييتغ به منجر كه شدند
 جهينت در و دارنديپا نسبتا عامل چهار نيا كه كردندي م تصور گران ليتحل
 در آنها اما. كردندي مي نيب شيپ راي متداومي اقتصاد فتشريپ اعتماد با

  .بودند اشتباه
ي تضادها جهينت در عمدتا 1980 دهه اوائل ازي جنوبة كر توسعهي استراتژ

ة كر. كرد گرد عقب به شروع كشور نياي ها تيموفق ازي ناش شده جاديا
 دستي تجار مثبت توازن نياول و عيسري ا توسعه به دوره نيا دري جنوب

 ، داد دولت ازي ديجد استقالل بولهاي ش به مثبت موازنه نيا. بود افتهي
ي گذار هيسرماي ديتول نه وي احتكاري ها نهيزم در كه افتندي اجازه آنها
ي تياكثر باي صنعت عيوسي شهرها جاديا به منجر توسعه سالها. كنند
 سال دري ركارگ اعتصابات وي ا توده انفجار به منجر تاينها و شدي كارگر
 كيدمكراتي كارگري ها هياتحادي ريگ شكل اش جهينت كه ديگرد 1978

  .شد دستمزد شيافزا بهي ابيدست و
 راي ژاپن كنندگان ديتول ، دوره نيا دري جنوبة كري صادراتي ها تيموفق
. كردند متوقفي جنوب كره از را خودي اصل واردات آنها كهيبطور كرد ديتهد

 در فروش ازي ناش عمدتا كهي جنوب كرهي ارتج مثبت توازن سرانجام
ي بازنگري برا راي جنوب كره كه واداشت را كايامر بود،دولت كايامري بازارها
  و كاالهاي رو به بازارشي درها بازكردن نيهمچن و شيپول ارزش

 بر عيسري ليخ راتييتغ نيا. دهد قرار فشار تحتي كائيامر موسسات
 36,2 از صادرات رشد نرخ. گذاشت ريتاثي جنوبة كري صادراتة محرك
 سال در درصد 5,7 ، 1988 درسال درصد 28,4 به 1987 سال در درصد
  )3.(ديرس 1990 درسال درصد 3 و 1989

ي هايگذار هيسرما جهيدرنت. ختيآم درهم زيگرنيد عوامل با راتييتغ نيا
 لندي،تايمالز هيشبي شرق جنوبي ايآسي كشورها در ژاپن ژهيبو وي خارج

 با كردندو صادرات وي اضاف ديتول به شروع كشورها نيا ،ي اندونز و
 1990 مهين اواسط در زين نيچ. برخاستند رقابت بهي جنوب كرهي كاالهها

ي جنوب كره. شد ليتبدي تيمل چند انيخارجي صادرات بزرگ  پالتفرم به
 و ترشيب شيتجار توازن شرفته،يپي تكنولوژ اي و ارزان كار با رقابت از ناتوان

ة شد ثبت سود 1996 سال در. گشتي م شتريب ضررش شدوي منف شتريب
 بود، ونيليم 32ي ارديليم 274 فروش قبال در بزرگ،ي تجار گروه 49
  ) .4(بود صد در 0,1 بايتقر سود زانيمي عني

  بر توانستي نم گريد و بود ناتوان اوضاع بهيي پاسخگو ازي جنوب كره دولت
 ژاپني دولتها كه نبود قادر قطع بطور نيهمچن. دكن نفوذ اعمال بولهاي ش
 گريدي اقتصادي استراتژ در دخالت اقدرتي و كند كنترل را متحده التيا و

 طبقه متوجه را شيكوششها جهينت در. نداشت راي شرقي ايآسي كشورها
 نيا با ديشا تا پرداخت كارگران جنبش سركوب بهي پ دري پ و نمود كارگر

 آنقدر كارگران جنبش اما.كند اءياح شركتهاي برا راي سودآور استيس
ي ها هياتحاد نمونه بعنوان. باشد داشته مقاومت تاب كه بود قدرتمند
 ،اعتصابي كارگر سركوبگرانه قانون با مخالفت در 1996 سال دري كارگر
  .كردند پا بري سراسري عموم

ي ايآس دري عمومي مال بحران آغاز از قبل ماهها. 1997 سال در سرانجام
 اول مهين در بزرگ بوليش چند. ، كرد سقوطي جنوب كره ،اقتصاديشرق
 زودي ليخي خارج گذاران هيسرما. شدندي ورشكستگ اعالم به مجبور سال

 و ها قرضه و سهام فروش با و افتنديدر راي جنوب كره اقتصادي شكنندگ
 دري اقتصاد با. دادند نشان را خود واكنش وامها ديتمد عدم نيهمچن
  پولي الملل نيب صندوق به شد مجبوري جنوب كره ،دولت سقوط ورطه
 كاهش درصد 6 از شيب 1998 سال دري مل لص ناخا درآمد. آوردي رو
ي ط كهي ساختاري بحرانها بعلت كره اقتصاد آنكه سخن كوتاه و افتي

  .كرد سقوط ژرفا به بود آمده بوجود سالها
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  ي :بازساز
 1997-98ي سالها از پسي اقتصادي بازساز هبار در تواني م مهم نكته دو
 كره دولتي تقاضا متحده التيا و ژاپني دولتها آنكه اول) 5.(كرد انيب

 بحران كه دادند اجازه جهينت در و كردند رد راي اقتصاد كمكي براي جنوب
 كره توسعه از تيحما دري منافع گريد آنها. ابدي ديتشد كشور نياي اقتصاد
ي برالينئول-آزادي بازار درجهتي بازساز آنكه دومي  تهنك. نداشتندي جنوب
 متحده التيا دولت طرهيس تحت( پولي الملل نيب صندوقي سو از كه
 قرار بولهايش ازي ليخ تيحما مورد شد ليتحمي جنوب كره به)كايامر

ي ها هيسرما به نسبتي بازساز پروسهي ط آنها نكهيا رغميعل. گرفت
 ماندن زندهي برا الزمي ساختار درتق از اما شدند فيتضعي خارج

 آنكه بعلت را گذشتهي زير برنامه ستميس آنها نيا بر عالوه.بودند برخوردار
 آناني اصل هدف كارگران.بودند كرده كرد،ردي نم نيتام را آنان منافع گريد

 بوديي استهايس رندهيگ دربر كه بودند موافقي رو نيا ازي بازساز با و بود
 نيا جهينت در. دادي م رييتغ آنان نفع به راي طبقات قدرت موازنه كه

 كرهي بازساز هنگفت نهيهز كه بودند متوسط و كوچكي نهادها كارگران،
  . كردند پرداخت راي جنوب
 : بحران از پسة دوري اقتصادي ها سميناميد

 داشتي عيسر توسعه 2000 و 1999ي سالهاي طي جنوب كره اقتصاد
ي بازسازي استهايس تيموفق جهينت آنرا  پول يالملل نيب صندوق كهيبطور
 و افتي كاهش دايشد بعدي سالها در رشد نيا اما. كرد اعالمي برالينئول

ي جنوب كره رشد. است كمتر همچناني ريچشمگ بطور گذشته به نسبت
ي ازكسر دولت خرج: است استوار ستون چهار بر بحران از پس

 و كنندگان مصرف دنكر ،خرجيخارج ميمستقي گذار هيدرآمد،سرما
 نيا بر كهي عواملي بررس با راي اقتصاد نزول روند ميتواني م ما. صادرات
  .ميكن ميترس ، گذارندي م ريتاث هيپا جهار
 مهمي نقشي اقتصاد هياول جهش در قطعا ، بودجهي كسر هيروي ب شيافزا
 داشته ادامه توانستي نمي زانيم نيچن با آن تداوم  اما.كرد فايا

ي سو از زودي ليخ دولت و داد شيافزا راي عمومي بده درآمد،ي سرك.باشد
  .گرفت قرار فشار تحت آن كاهشي برا  پولي الملل نيب صندوق
 دري اقتصاد رشد شيافزا دري مهم نقشي خارجي هايگذار هيسرما
ي گذار هيسرما" آن اكثر چه گر. كردند فايا بحران از پس درستي سالها

 دست در حراج متيق با راي جنوب كرهيي دارا لكنتر كه بود "الشخورانه
 بشدتي خارجي هايگذار هيسرما شد،ي داريخر هاييدارا اكثري وقت و گرفت
 كردني خصوص به منجر هايگذار هيسرما نيا زين همزمان. كرد دايپ كاهش
ي خارج گذاران هيسرما مثال بعنوان. شدي جنوب كرهي ملي ها هيسرما

 تياكثر رندهيبرگ در كه راي مل بازاري ها هيماسري تمام صد در 40 از شيب
ي كمپان و سامسونگي كيالكتروني كمپان هيشب بزرگي شركتها سهام
  )6.(داشتند دست در را بودي وندايه نيماش
 رشد ،يخارجي هاي گذار هيسرما كاهش و دولت بودجهي كسر شيافزا با

 موقتا 2002 سال در اقتصاد.كرد نزول به شروعي جنوب كره دري اقتصاد
 قدرت نيا متاسفانه. ماند امان در كنندگان مصرف ديخر شيافزا بعلت
 تيحما با. بودي مبتني اعتباري كارتها از شده گرفتهي وامها بر اكثرا ديخر

 1998 سال در دالر ارديليم 53 ازي اعتباري كارتها با ديخر مقدار ، دولت
 قيطر از وام و لپو افتيدر. ديرس 2002 سال در دالر ارديليم 519 به

ي طول. شدي م شامل را معامالتي تمام 3/2 بايتقري  اعتباري كارتها
 مواجه تحمل قابل ريغي وامها با ها خانواده ازي ميعظ ليخ كه دينكش
 ازي ناشي اقتصاد مرج و هرج بروز امكان از هراسان دولت).  7( شدند

ي رتهاكا از استفاده كردن محدود جهت در گسترده،ي هاي ورشكستگ
 مصرف سطح ديشد سقوط به منجر زين نيا.  داد انجامي اقداماتي اعتبار
 بحران اش جهينت كه شدي گذار هيسرما كاهش نيهمچن وي خصوص
 مجددا 2004 سال دري خصوص مصرف سطح. بود 2003 سالي اقتصاد

ي بهبود چگونهيه زين بعدي سالها در.ماند راكدي گذار هيسرما و رفت نييپا
 ناخالص درآمد ازي درصد مثابه بهي خصوص نهيهز واقع در.تنگرف صورت

  ) 8.(بود 2008 سال اول مهين در صد در 48,3ي عني حد نيتر نييپا ،يمل
 زمان هر از شيبي جنوب كره ،اقتصاد ترندها نيا جهينت  در و حاضر درحال

 نيباالتر 2008 سال اول مهين در صادرات. است صادرات به وابسته گريد
 التيا نه ديجد معضل)9. (بودي مل ناخالص ديتول كل درصد 64,9  و ركورد

 صادرات اكثر ، كاالست عمده مقصد نيچ. است نيچ بلكه كايامر متحده
 صورت كار آنهاي رو كه هستندي تمام مهيني كاالها ن،يچ بهي جنوب كره
). نيچ صادرات بعنوان(شونديم صادر  متحده التيا به سپس و رديگي م

 استي مبتني تر لرزاني ها هيپا بري جنوب كره رشد انداز چشم نيبنابرا
 و كايامر متحده التيا اقتصاد واردات تيظرف مهمتر همه از و) 10(

 عدم وي جنوب كرهي اقتصاد توسعه نيب كه استي تضاد نيهمچن
  . دارد وجود كشور نيا مردمي ازهاين بهيي پاسخگو

  ي:طبقات مبارزه وي گزاگيز سقوط 
 تيوضع به پاسخ در) 2003-07( ونيه-مو-رو گذشته جمهور سيرئ دولت
ي ها هيسرما بازگشت جهت راي ا گستردهة مبارز  ،ياقتصاد فيضع

 جاديا آزادي  اقتصاد منطقه سه دولت. كرد آغاز را شونده ديتهدي خارج
 نيهمچن وي اتيمالي تهايمعاف ازي خارجي شركتها مناطق نيا در كه كرد
. گشتند برخوردار كار نيقوان هيشب مختلفي ها جنبه در گريدي ازاتيامت

 از و كشور نيچند با را آزادي گذار هيسرما و تجارت مانيپ  بستن دولت
 هيعل ديشدي تهاجم نيهمچن.  كرد دنبال  متحده التيا و ژاپن جمله

 دخالت اي وي اجبار توافق قيطر از(  اعتصابات شكستن جمله از و كارگران
 و قيتشو را موقت كارگران از استفاده( كار ديجد نيانقو بيتصو و) سيپل
 -يلي رهبر  به حاضر دولت. كرد آغاز را) كرد سخت را هياتحاد به وستنيپ
 نيهم عموما كل در شد، انتخاب 2007 دسامبر در كه بك ونگيم
  . كندي م دنبال زين را استهايس
 مالحظه قابل بطوري خارجي هايگذار هيسرما جذب جهت در كوششها نيا
 از ارديليم كي 2008 سال اول مهيني ط قتيحق در. است نبوده موفقي ا

 زمان ازي منف توازن نياول نيا.شد خارج كشور ازي خارجي ها هيسرما
 سال از كه استي خارج ميمستقي هايگذار هيسرما باره در آماري آور جمع

 يكشورها كه آنست كاهش نيا ليدل) 11.(است شده ثبت به شروع 1980
ي هايگذار هيسرماي برا راي تر جذاب طيشرا مجموعه نيچ ژهيبو و گريد

 كره در كايامري بازرگان اتاق سيرئ 2004 سال در.كندي م شنهاديپي خارج
 بانيرق نيچ و كنگ هنگ ،يشانگها كه، كرد انيب آشكارا را موضوع نيا

 دكنني م انتخاب گذاران هيسرما چون ديبشناس را خودي رقبا. هستند كره
ي جنوب كره در "ريپذ انعطاف كار طيشرا" به ازيني رو بر او. بروند كجا

  )12.(گذاشت انگشت
 زيني داخلي ها هيسرما از تيحما و قيتشو جهت در دولتي كوششها
 به را داتيتولي ا وستهيبطورپ بولهاي ش واقع در. است خورده شكست
 509ي جنوب كرهي شركتها توسط انتقال نيا آمار.كنندي م منتقل خارج

 در ارديليم 902 ، 2004 سال در ارديليم 801 ، 2003 سال در ارديليم
) 13.(است بوده 2006 سال اول ماه 9 در ارديليم 1205 و2005 سال
 وي بازرگان اطاق طبق. است بوده هايگذار هيسرما نياي اصل محل نيچ

 ندهيآ در كه دارند ميتصم شيتا 9 ،ي ديتولي كمپان 10 ازهر " كره عيصنا
 طيشرا مجموعه و ديتول نييپا مخارج رايز كنند،ي گذار هيسرما نيچ در

  )14( ".است كرده تر جذاب كره از را بازار گر،يد مناسب
 بعنوان.است تيرو قابل اكنون هم از عيصنا بستن بر رختي ها نشانه
 ديجدي وتكنولوژ ليوسا ديخري عيوس بطوري جنوب كرهي شركتها نمونه
 جاديا و ها كارخانه  در ليوسا نهيهز.اند كرده قطع راي داخل داتيتولي برا

 1996 سال از كمتر صد در 4 از شيب 2004 سال در ديجدي كارگاهها
 سال تا صد در 10 از شيب ساالنه كه تداركات نهيدرزمي گذار هيسرما. بود

 افتهي ليتقل ده نياي جار مهيني ط درصد 1,1 به داشت شيافزا 1996
ي ديتول بخش در اشتغال كه است نيا آمدهاي پ ازي ك) . ي15( است
  .است افتهي ينزولي روند

 طبقه.  كندي م مشخص روشني ا وهيش به را ندهيآ  مشكالت ترندها نيا
 بحران پس دوراني بازسازي برا نيسنگ نهيهز پرداختن به شروع كارگر
 سال در درصد 20 به 1996 سال در درصد 9 از فقر زانيم. است كرده

 است،از رفتن آب حال در عايسر متوسط طبقه. است افتهي شيافزا 2006
 2006 سال در صد در 44 به 1996 سال در خانوارهاي تمام درصد 56
 درصد 20 ، افتهي شيافزاي ديجد زانيم بهي نابرابر. است افتهي ليتقل

 در بود جامعه نييپا درصد 20 برابر 4,5 1996 سال در جامعهي باال درآمد
  )16.(است افتهي شيافزا برابر 7,1 به رقم نيا 2006 سال در هكيحال
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 در. است بوده كار بازاري بازسازي اجتماعي منفي ترندها نياي اصل علت
 بحران از قبل درصد 58 ازي عاد كارگر كي يشغل تيموقع با كارگران صد
 تياكثر معمول ريغ كارگران. افتي ليتقل 2006 سال در درصد 45 به
ي عاد كارگران صد در 50 از شيبي كم كه دهنديم ليتشك را كاري روين

 استهاويسي منطق جهينت نيا). 17(كنندي م افتيدر حقوق ماه در
 وي سودآور شيافزا جهت در شركتها وي جنوب كره دولتي كوششها
  .استي صادراتي رقابتها

 در 2004 سال در "كرهي رسانها ستميس"ي سو از كه مردم ازي نظرخواه
 بر باشدي شاهدي بروشن ديشا گرفت صورتي اقتصاد تيعوض مورد

. جامعه تياكثري ازهاين بهي پاسخگوئ در سميبرالينئولي استهايس شكست
ي مين از شيب "ي نظرخواه نيا طبق داد گزارش "كره مزيتا" كه همانطور

 بمراتبي جاري اقتصاد تيوضع كه كننديم احساسي جنوب كره مردم از
. باشديم داد، تكان را ملت بحران كهي زماني عني 1997 سال اواخر از بدتر
 كه كردند اظهاري نظرخواه نيا در كنندگان شركت از درصد 52,6 ژهيبو

 معتقد درصد 9,9 تنها ، است شيپ سال 6 از بدتري زندگ سطح استاندارد
  )18(". افتي خواهد بهبود آنها تيوضع كه هستند

  

  

  

  ي:رو شيپ مبارزات و وستيبازپ
ي جنوب كره كارگر طبقهي برا بحران، از پسي برالينئول ساختاري ازبازس 

ي ا تله دري جنوب كره آنكه بارتر فاجعه. است بوده بار فاجعه آشكار بطور
 هيسرما به راي وابستگ ،يبازساز. است گرفتار قهقراي بسو وار چيمارپ
 وي خارج موسسات نيبنابرا. است داده شيافزا وصادراتي خارجي هايگذار
 افتهي شتريبي فهايتخفي تقاضا جهتي عالي تيموقع در را خود ها بولي ش
  . شد خواهد محكمتري وابستگ ، آنها بهي دسترس صورت در كه اند

 از اعتصابات وي ا توده اقدامات با كه اند كردهي سعي جنوب كره كارگران
 قابلي انسازم بازدارنده موانع با آنان روند نيا در اما. كنند دفاع خود منافع
 و شودي م هيسرما فرار به منجر آنها بودن مبارز.هستند مواجهي ا توجه

 بلكه  وهايكئوپراتي استهايس و اقدامات نه كه دهديم بهانه دولت به نيا
 طبقه ازي بخش متاسفانه.  كند سرزنشي اقتصاد بد اوضاعي برا را كارگران
 درجهت دولتي راب را طيشرا جهينت در و رديپذي م را ادعا نيا متوسط
  .كندي م ساده آنها سركوب و نيمخالف با مقابله

 اقتصاد دري ساختار و بزرگ رييتغ به ازين كارگر طبقه كه است انيع
 افتني وي بررس بستر در. ستين سادهي امر نيوا دارد را كشوري اسيس

 كره وستيبازپ مسئله كه است مبارزه نيا شبرديپي براي مش نيبهتر
ي سالح مثابه به كماكان كشور ميتقس.كندي م دايپ ميمستق ارتباط

 رييتغ خواهان كهي كسان با مخالفتي برا دولت دست در است قدرتمند
ي برا "يمل تيامن قانون"از همچنان دولت مثال بعنوان.  باشندي م

 اعتصابات و ها هياتحاد سركوب ،ي كارگري ها هياتحاد رهبراني ريدستگ
 جهت در  "يمل تيامن قانون" از نيهمچن دولت. كندي م استفاده
 جمله از و تظاهرات سركوب وي اجتماعي جنبشها رهبراني ريدستگ

  .كندي م استفاده كايامر متحده االتيا با آزاد تجارت معاهده هيعل تظاهرات
 دهيا به مردمي دسترس ،ي مل تيامن مالحظات بهانه به نيهمچن دولت
 را  كنديم ويآلترنات افتني وي ادانتق تفكرات به قيتشو را آنها كهي هائ

 داد دستوري مل دفاع وزارت 2008 هيژوئ در مثال بعنوان.كندي م محدود
 رندهيبرگ در كهي كتابهائ بهي دسترس حق ارتشي ارگانهاي تمام كه

 ضد و دولت ،ضديشمال كره طرفدار بخش؛ سه نيازاي كي  باره دري مطالب
 كتاب 23 كنون تا. ندارند را  ندباشي دار هيسرما هيعل نيهمچن و كايامر

 را خدمات بخش نيهمچن ارتش مقامات. است شده ثبت ستيل نيا در
 نامه كنترل و بازكردن با "خطرناك" مدارك پخش از كه اند كرده موظف

 كي دولت اوت ماه در). 19.(كنندي ريجلوگي نظام ماموران حضور در ها
 جرم به گريد تن 7 مراهه را دانشگاه شده شناخته و بازنشسته پروفسور
ي سازمان در تيعضو آنان، جرم. كرد ريدستگ   "يمل تيامن قانون" نقض
 كره منتقد تارنما نيا گرچه. ( است سمياليسوس مبلغ شيتارنما كه است
 )20) (هست زيني شمال
 كي شبرديوپ جيترو جهت بالندهي كوششها و كارگراني سازمانده نيبنابرا
 در شرفتيپ بدوني جنوب كره در موجودي اسيس صاداقت مقابل در ويآلترنات
 كي البته.بود خواهد مشكل اما رممكن،يغي امر نه اگر ، كره وستيبازپ راه
  شده ميتنظ شيپ از آماده برنامه كي اي و كره مردمي ازهاين از آماده ستيل

 ديبا آنچه اما. ندارد وجود وستيبازپ روند در ازهاين نيا بهي پاسخگوئي برا
 كرهي كنون ساختار صرفا كهي اتحاد كه نستيا رديگ قرار ديتائ دمور
 نخواهد شمال و جنوب در كارگر طبقه منافع جهت در كندي قو راي جنوب
 تيماه باشد قادر كه ديدي استراتژ كي تدارك در ديبا جهينت در. بود
 د موجوي لهايپتانس از اتحاد امر شبرديپ با و كند روشن را مطلوب راتييتغ
  .كند استفاده ازهاين نيا به دنيپوش عمل جامه در

ي فضا كي جادياي برا ديبا ما. باشدي استراتژ نياي ديكل عنصر ديبا گفتگو
 شمال از. ميكن مبارزه  گفتگو جهتي نظام ريغ مناطق سراسر در منلسب

 تشكل و كار مناسب قانون كي نيتدو و بحث جهت را ها هياتحاد جنوب، و
ي براي آموزش برنامه كي يطراح جهت را آموزگاران كار، محلي سازمان
ي استراتژ كي به دادن شكلي برا را ستيز طيمح متحد،مدافعان كشور
 حقوق از دفاع و شبرديپي برا را زنان جنبش و حفظ قابلي اقتصاد رشد
ي اندازها چشم است قادري الوگيد نيچن) 21.(ميآور گرد هم دور ، زنان
 روندش در وي)شمال كيشري سازمانها از قلمست(  كند ميترس راي ديجد
ي برا الزمي ارهايمع كه كند كمكي نظام ريغ مناطقي سو دو در مردم به
ي م ميتنظ دولت دوي سو از احتماال كهي استراتژ بري  رگذاريتاث وي ابيارز
 وحدت باعث ،ي لوگ ايد نيچني برا دنيد تدارك قايدق.كنند جاديا را شود

 روند و شودي م آتها شدن تر قدرتمند و جنوب دري اجتماعي جنبشها
  . دهدي م قراري درست و مهم ريمس در راي جنوب كرهي اسيس
 نيچند) كايامر(كشور نيا در ميتواني م روند،ما نيا شبرديپ به كمكي برا
 تيامن قانون" مخرب تيماه از را هايكائيامر ديبا. ميده انجام مهم كار
ي جنوب كره از كه ميده قرار فشار تحت را واشنگتن و ميساز آگاه "يمل

ي عاد روابط شبرديوپ بهبود درجهت ديبا. بخشد انيپا قانون نيا به بخواهد
 جو جاديا به روابط نيا بهبود. ميكن تيفعالي شمال كره و متحده التيا نيب

 نجايا در ما. كرد خواهد كمك كره دوي مرز نيب مذاكراتي برا الزم
 لنديمتما شمال و جنوب در مردم كه ميباش فكرت نيا مبلغ  ديبا نيهمچن
 جنوب در آنچه باي ريچشمگ بطور كه كنند بنا راي ديجدي اسيس اقتصاد

 عمل نيچن كه است آنان حق نيا و است متفاوت ، دارد وجود شمال و
  .كنند

. گرددي تلق بشردوستانهي موضوع دصرفاينبا رابطه نيا در ماي كوششها
 بروز امكان از مالحظه قابلي ريشگيپ مفهوم به نهيزم نيا در شرفتيپ

 بودجه كاهش انسانهاو جان نجات ، كره رهيجز شبه در ديجد جنگ
 كه است،ي اجتماعي ها نهيزم در آن از استفاده و  كايامري نظام هنگفت

 شكلي اجتماع ديجد دگاهيد نيا اگر نيهمچن. است ازين مورد دايشد
 مورد راتييتغي برا امكانات از استفادهمورد دري ديجد تفكر جاديا به رديبگ
 همان تينها در نيا. كرد خواهد كمك كشور، نيا دري اجتماع ازين

  . استي واقعي همبستگ
  

  :سهايپانو

 التيدرا پورتلند درشهر وكالرك سيلو كالج اقتصاد  استاد لندزبرگ هارتز نيمارت -* 

 دري اسيس مبارزات وي اقتصا اترييتغ توسعه،ي بسو شتابان كتاب سندهينو او.است اورگان

 و) 1998( متحده التياي خارج استيس و وستيپ باز و ميتقس ؛كره،)1993ي (جنوب كره
ي طبقات مبارزه و بازار رفرم:  السميسوس و نيچ مشترك سندهينو بركت پل با همراه

  شده نظر ديتجد نسخه حاضر مقاله. است موجود ويروي مونتل انتشارات دري همگ). 2005(

 در كرهي اسيس سامان دركنفرانس كه باشديم " كره در دائم صلح جاديا:  وستيبازپ " مقاله

  .شد ارائه 2008 اكتبر، 10 دري بركل ا،يفرنيكال دانشگاه
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 و است ليفام كي به متعلق كه استي جنوب كره دري اقتصاد واحد كي ، بولي ش** 
  . دارد دولت باي تنگاتنگ رابطه

 م،يتقس: كره:   به ديكن مراجعه كرهي برا تشياهم و آلمان تجربه بهي انتقاد ديد - 1

 فصل) 1998 پرس ويروي مونتل: وركيوين(     متحده االتياي خارج استيس وي كپارچگي

  .لندزبرگ هارت نيمارت از. هشتم

 وي اقتصاد راتييتغ:توسعهي بسو شتابان: دراثري جنوب كره در رشد روند كاملتر بحث - 2
 از) . . 1993 پرس ويروي مونتل: وركيوين. ( است آمدهي جنوب كره دري اسيس مبارزات
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  .اند نبوده ، باشدي اسيس برنامه كي بري مبتن كه روند كي اساس بر چكداميه

*  
  

   

يوديل جديد زير نظارت يك ن  
  اوباما؟

  ني چس جان بالمي فاستر و روبرت دبليو مك

  ي علي نورالديني ترجمه

  

داري اياالت متحد در بحران اقتصادي وخيمي كه  وپا زدن سرمايه با دست
آور نيست  است، تعجب 1930هاي  طور فزاينده يادآور بحران بزرگ سال به

ده مورد استقبال قرار طور گستر ) به1»(نيوديل جديد« كه يك 
رفت مردم از اين باتالق  پيشاپيش دولت جديد اوباما، براي برون1گيرد.

بيليون  850ي اقتصاديِ تشويقيِ گسترده تا   اقتصادي، در جهت يك برنامه
   2دالر در طول دو سال گام برداشته است.
عنوان نويد كاهش بار از دوش  د، بهاز طرف چپ امكان يك نيوديل جدي

شود. با اين   آمد گفته سختي تحت فشاراند، بايد خوش كارگراني كه به
اندازِ واقعيِ يك  انگيزد. چشم هاي مهمي را بر مي وجود، اين طرح پرسش

ي اصالحي  نيوديل جديد، در اياالت متحد، امروز، چيست؟ آيا اينْ برنامه
نوني است؟  چپ بايد در اين باره چه موضعي پاسخي به بحرانِ اقتصاديِ ك

وتحليل كامل موضوع مستلزم حجم زياد كار است. در  داشته باشد؟ تجزيه
هاي بعدي  شدن چالش ي اصلي كه به روشن اين جا بحث را به چند نكته
  كنيم. كمك خواهد كرد، محدود مي

در آغاز  شد، عرضه  1930هاي  يي كه تازه در اوايل سال طرح نيوديل، ايده
كوششي براي برانگيختن اقتصاد و ايجاد شرايط بهبود از طريق مخارج 

يا فرار از  salvageهايِ اقتصاديِ نجات  دولتي نبود. در عوض، از برنامه
، كه در كل در جهت كمك البداهه طور في به bailoutهاي مالي گرفتاري
 work reliefهاي گشايش كار وكار قرار داشت، و نيز از برنامه به كسب

متشكل بود. بخش اعظم مخارج نيوديل از آغاز به عمليات نجات اختصاص 
سن، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد،  داشت. در اين مورد آلوين هان

، در  1941نخستين گل سرسبد اقتصاد كينزي در اياالت متحد، در سال 
  دهد: توضيح مي سياست مالي و ادوار تجاريكتاب 

ي نجات نه يك  [در دوران نيوديل] عمدتا در يك برنامهحكومت فدرال
ي نجات شكل تامينِ ماليِ  ي مثبت درگير بود. برنامه ي توسعه برنامه

منظور بازسازي  هايِ شهري و روستايي را به خود گرفت، به  مجدد وام
هاي  آهن ها، حمايت از راه ي بانك شده ي تضعيف ساختار سرمايه

بازسازي مالي،   گي. . . شركت سهامي شكستهورشكسته يا در حال ور
بيليون  18وام مسكن، و سرپرستي اعتبار كشاورزي   شركت سهامي

 دالر وارد اين عمليات نجات كردند. حكومت فدرال حمايت
عهده گرفت ــ دوباره يك  هاي ايالتي و محليِ تحت فشار را به حكومت

   عمليات نجات. . .
دليل ژرفاي  ر اين حجم، البته، بهي نجات د نياز به يك برنامه

يافت. . . . اقتصاد در   ادامه 1933ي بحراني بود كه تا اوايل  سابقه بي
شود. افزايش مخارج  يك چنين شرايطي، مثل يك اسفنج، خشك مي

در سطح باالتري از » اسفنح«داشتنِ  منظور شناور نگه حكومت، كه به
ار توسط خود اسفنج رشد اقتصادي طراحي شده بود، برخالف انتظ

هدر رفت. عمليات نجات از اين قرار  جذب شد. مخارج از قرار معلوم به
شدن را داشته باشد پول  است. فقط وقتي كه اقتصاد توانايي نقد

تواند آن را در سطح باالتري از درآمد شناوركند. يك  تر مي بيش
تواند مند ب از آن كه يك فرآيند گشايشي توان  بحران عميق، پيش

   3 بخش گسترده است. ايجاد شود، مستلزمِ مخارجِ نجات
گاني، كه در فرهنگ عامه   مخارج دولت فدرال براي كارهاي همه

تقريبا همه ساله  1938تا  1929معادل نيوديل است، از  تقريبا
ي يك). با اين وجود مخارج  افزايش يافت (نگاه كنيد به جدول شماره
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به سطح در سال  1936گاني تا سال  ت براي كارهاي همهكل دول
هاي  گانيِ دولت نرسيد، چرا كه كاهش مخارجِ كارهايِ همه 1929

تر بود. در آغاز،  ايالتي و محلي از افزايش آن توسط دولت فدرال بيش
شان  گاني هاي ايالتي و محلي با افزايش مخارج كارهاي همه حكومت

شان طي يكي دو  ند. از اين رو، منابعداد كسادي عميق پاسخ مي به
ي  تر از بودجه شان به سطحي كم سال تقريبا به انتها رسيد و بودجه

گاني ايالتي  مخارج كارهاي همه 1936تنزل يافت. تا سال  1929سال 
رسيد. بنا بر اين، در بخش  1329و محلي به نصف سطح آن در سال 

حكومت "سن،  سي هاني كسادي عميق، بنا به برر  ي اين دهه عمده
. "بود  داشتن اين موج در حال فروكش فدرال فقط كمكي به زنده نگه

رغم اين واقعيت كه مخارج دولت فدرال در اين بخش تقريبا تا  به
گاني كل  در صد افزايش يافت، افزايش مخارج كارهاي همه 500

درآوردن  حركت  درصد بود، كه براي به 12دولت در اين دوران فقط 
روزولت با اكثريت  1936اقتصاد بسنده نبود. تنها پس از پيروزي كل 

نگاران  چه كه تاريخ ي كسادي، در آن قاطع آرا بود، كه در اين دهه
طور قاطع تاكيد از عمليات نجات به  اند، به ناميده» دومين نيوديل«

هاي اقتصاديي كه مستقيما  هاي گشايشي كار، و ديگر سياست برنامه
شد، تغيير جهت پيدا كرند. اين  مند مي ر از آن بهرهي كارگ  طبقه

ها و  و برنامه) 2رفته،( ي كارهاي پيش كابينهمقارن بود با دوران 
هاي  ي بيكاري، بيمه هاي اقتصادي مترقي ديگر، از قبيل بيمه سياست

دهي). اين  اجتماعي و قانون واگنر (اعطاي قانوني حق سازمان
توسط كارگرانِ » شورش از پائين«ها از طريق امر مهم  رفت پيش

 رفته ي كارهاي پيش كابينه ممكن شد. 1930متشكلْ در سال 
كار  يازده بيليون دالر خرج كرد و هشت و نيم ميليون انسان را به

ها را تامين كرد. با اين  ها، و پل راه ها، بزرگ گماشت. پول ساختن جاده
ي ناهار  ، برنامهشد جا ختم نمي اين  كردش به ي عمل وجود دامنه

چه اين  مدارس در سطح فدرال با پول اين اداره آغاز شد. در واقع، آن
كرد اين بود كه اين  هاي كاري متمايز مي برنامه را از ديگر برنامه

هاي جامعه الزم  برنامه افراد را براي انجام كارهايي كه در تمامي بخش
تباط با تخصص كرد، كاركردن در مشاغلي كه در ار بود استخدام مي

كنسرت را  225000بيش از  رفته ي كارهاي پيش كابينهآنان بود. 
تامين مالي كرد. به هنرمندان براي نقاشي روي ديوارها و به 

  5داد. گان براي توليد روي صحنه پول مي هنرپيشه
         

  1929 - 38گاني (ميليون دالر)/  يك/ مخارج كارهاي همه  ي شماره جدول 

  گاني كارهاي همه  سال

  هاي فدرال و كمك 

   به واحدهاي محلي 

گانيكارهاي همه
  ايالتي و محلي

كل كارهاي
گاني فدرال،  همه

  ايالتي و محلي

1929  357  2952  3309  

1930  445  3288  3733  

1931  540  2884  3424  

1932  590  1949  2539  

1933  785  1133  1918  

1934  1266  1208  2474  

1935  1433  1125  2548  

1936  2180  1316  3496  

1937  1938  1391  3329  

1939  2099  1612  3711  

(نيويورك: دبليو. دبليو.  سياست مالي و ادوار تجاريسن،  منبع: الوين اچ. هان
  86)، 1941نورتن، 

ها بر احكام بعدي اقتصاد كينزي انطباق نداشت. تا آخر  هيچ يك از اين
كردن بودجه ــ كه  ي نيوديل روزولت هنوز از متعادل نه، كابي 1937سال 

حتا در اواسط   ير وزير دارايي بود ــ تو جوني هدف اصلي هنري مورگن
ي  نكشيده بود. از اين رو مخارج فدرال، با كاهش بودجه  بحران بزرگ دست

ي  ، زير فشار قرار گرفت. در گيرودار برنامه1937و  1938هاي مالي  سال
، بستن ماليات بر كارگران، بر 1935هاي اجتماعي، مصوب سال هجديد بيم

)، در سال payrol tax  regressive )3اساس ماليات نزولي بر درآمد 
هاي قديمي كه قرار بود  ، آغاز شد، بدون پرداخت مخارج بيمه1936مالي

   6اين سان يك تاثير انقباظي ايجاد شد. ادامه يابد. و به  1941تا سال 
ي بحراني  به مرحله 1937-38هاي  ها و ديگر تضادهاي در كسادي سال اين

آغاز شده بود  1933رسيدند، دوراني كه در خالل آنْ بهبوديي كه از 
%، متوقف 19% به14كاري ا ز  ناگهان، قبل از بهبودي كامل، با افزايش بي به

ي  د كه كابينهشد. فقط در پاسخ به بحران اقتصادي در حال تعميق بو
طور  كردن بودجه به براي متعادل  روزولت سرانجام متقاعد شد كه از تالش

منظور باالكشيدن اقتصاد به استراتژيِ رئيس هيات  گزيند، و به قطع دوري
گيري از مخارج زياد دولت و كسري  ي بانك فدرال، مبتني بر بهره مديره

يي بود تحت  بر نوشتهها منطبق  ها، روي آورد. اين كنش تراز پرداخت
، كه توسط ريچارد امريكا ي اقتصادي براي دموكراسي برنامهعنوان 
برت، جورج هيلدبراند، آتور استوارت، ماكسين سوئيزي، پل سوئيزي،  گيل

لوري تارشيس، و جان ويلسن ــ گروهي از اقتصاددانان جوان هاروارد و 
امضا شده بود. اين اثر  كردند گي مي تروفْت كه انقالب كينزي را نماينده

ي  عنوان كتاب پر فروش  واشنگتن را از آن خود كرد و بالفاصله به دفاعيه
  7نيوديل تبديل گرديد. 1938 -39هايِ گشايشيِ  يِ سياست فكرانه روشن

هاي اقتصادي انگيزشي كه در اين مرحله براي  با اين وجود، سياست
ديِ غالب برگزيده شده بود بسيار ناچيز از كار در رويارويي با شرايط كسا

). 4داري را نجات داد جنگ جهاني دوم بود( چه كه اقتصاد سرمايه آمد. آن
هرگز "بريت، ي جان كنث گال ، بنا به نوشته"30هاي  بحران بزرگ سال"

    8."ناپديد شد 40هاي  پايان نيافت. صرفا در بسيج بزرگ سال
چنان كه پل باران  كند. هم تري رودررو مي هاي بيش ن، اما، ما را با پرسشاي

چرا يك "مطرح كردند:  1966در  ي انحصاري سرمايهو پل سوئيزي در 
بار  ي كسادي ثمري به چنين افزايشي[در مخارج دولت] در خالل دهه

 آساني به چه جنگ ثابت كرد كه به آن  رسي به نياورد؟ چرا نيوديل در دست
، بنا به استدالل آنان، "ها پاسخ اين پرسش"رسي دارد ناتوان بود؟  آن دست

داريِ انحصاريِ  با درنظرگرفتن قدرت ساختارِ سرمايهاين است كه، "
تقريبا به  1933[دولت] تا سال  ، افزايش مخارج اياالت متحد

اش رسيده بود. نيروهايي كه در برابر گشايش قد علم  هاي خارجي محدوده
  ."ها پيروز شد تر از آن بودند كه بتوان بر آن مند ده بودند توانكر

ي باران و سوئيزي كه مخارج غيرنظامي دولتي تا پايان نيوديل  نظريه      
ي كل  عمدتا متوجه "اش رسيده بوند هاي خارجي تقرييا به محدوده"

 عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي بود. اين خريدهاي غيردفاعي دولت به
را  welfareتقريبا تمامي مشاركت مستقيم دولت در تامين اجتماعي 

ها و  گاني، جاده وپرورش همه ي آموزش داد، كه دربرگيرنده تشكيل مي
گاني، خدمات آب و برق، تجارت، حفاظت  ها، درمان، بهداشت همه راه بزرگ

ها، مجالس  ها، زندان نشاني، دادگاه محيط زيست، تفريح، پليس و آتش
گذاري، ادارات اجرايي، و غيره، بود. باران و سوئيزي، با درنظرگرفتن  ونقان

استدالل كردند كه تا  9داري انحصاري اياالت متحد، قدرت ساختار سرمايه
شان از  رفته به حداكثر سهم هم اين عناصر مهم دولت روي 1939سال 

  توليد ناخالص ملي رسيده بودند.
ي سقف مخارج غيرنظامي دولت توسط باران و  وجه، نظريهطور قابل ت به

ي يك) براي بيش از  كنيد به نمودار شماره اش (نگاه سوئيزي از زمان تدوين
ييِ غيرنظامي  چهل سال تائيد گرديده است. خريدهاي مصرفي و سرمايه

 1938درصد در سال 14,5عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي تا  دولت به
خاطر   ، به1940هاي  ) افزايش، و در خالل سال1939سالصد در 14,4(

افزايشِ زياد مخارجِ نظامي طيِ جنگ جهانيِ دوم، كاهش يافت، سپس 
 1970، و اوايل 1960، 1950هاي اش را طي سال موقعيت از دست رفته

منظور مصرف و  دوباره كسب نمود. مخارج غيرنظامي دولت به
درصد درآمد ملي، 15,5االترين حد خود، به ب 1975گذاري در سال  سرمايه

كاهش يافت)، و سپس از  14,9به حد بعدي  1976رسيد (اما در سال 
درصد تثبيت گرديد. در 14ي  تا زمان حال در محدوده 1970ها  اواخر سال
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٣٠٦  103 ي آرش شماره

درصد توليد  14ييِ غيرنظامي دولت  خريدهاي مصرفي و سرمايه 2007
سطح   طور دقيق در همان هداد، تقريبا ب ناخالص ملي را تشكيل مي

  !1938 - 39سال

  1نمودار شماره

  عنوان هاي(فدرال، ايالتي، و محلي) به گذاري غيرنظامي حكومت مصرف و سرمايه

  1929 -2007هاي درصد توليد ناخالص ملي در سال

  
  1,1,5هاي توليدات و درآمد ملي، جدول  ي تجزيه و تحليل اقتصادي، حساب ادارهمنبع: 

  گذاري ناخالص مخارج مصرف دولت و سرمايه 3,9,5ص داخلي، و جدولتوليد ناخال

  

داليل اين مسئله سرراست است. فراسوي يك سطح حداقل، صاحبان 
سازي دولتي؛ و صاحبان مشاغل درماني و  منافع مستغالت در مقابل خانه

هاي  گاني، شركت هاي خصوصي درماني در مقابل بهداشت همه مراقبت
وپرورشِ  گاني، صاحبان منافع آموزش ي همه هاي بيمه امهبيمه در مقابل برن

گيرند.  گاني؛ و. . . قرار مي وپرورش همه خصوصي در مقابل آموزش
ها در مخارج غيرنظامي  ها و زندان راه بزرگ  استثناهاي بزرگ بر اين قاعده

اين نكته "فزون بر مخارج نظامي، هستند. باران و سوئيزي نوشتند،  دولت، 
  ،  "توان توضيح داد يرا م

طور  سازي و بهداشت، به ها، مثال خانه از طريق درنظرگرفتن دو قلم از هزينه
سازيِ  زمان. امروز افراد بسيار كمي هستند كه در برابر يك طرحِ خانه هم

كم مخارجِ كافي  گيرند، و البته همه موافقِ دست قيمت قرار  دولتيِ ارزان
ل امراض مسري، هستند. اما فراسوي يك براي بهداشت الزم براي كنتر

كند،  گيري مي ي معين، مخالفت نسبت به هر مورد شروع به شكل نقطه
سازيِ دولتي و از  نخست از طرف صاحبانِ منافعِ مستغالت نسبت به خانه

هايِ درماني.  گانيِ مراقبت هايِ همه طرف صاحبان مشاغل درماني به طرح
قاعدتا داليل خاصي براي مخالفت با اما نه صاحبان منافع مستغالت 

مراقبت درماني دارند، و نه پزشكان داليل خاصي براي مخالفت با 
ها هريك درگير مخالفت نسبت به  سازي. با اين وجود، همين كه آن خانه

خودشان شوند، ممكن است خيلي  تر در فضاهاي متعلق به هاي بيش افزايش
تر و  سازيِ بيش هم با خانه  خالفتشان در م زود دريابند كه تركيب نيروها

شان  تواند در جهت منافع مشترك تر مي گانيِ بيش هم با بهداشت همه
شود  تر ايجاد مي باشد. از اين رو مخالفت نسبت به هر قلم واحد وقتي سريع

زمان تحت مالحظه قرار گيرند. بنا بر اين، مخالفت  طور هم كه دو قلم به
گاني در كل بودجه ايجاد  هاي همه افزايشتر از همه نسبت به  سريع
تنهايي تحت  توان گفت كه اگر يك قلم به طور مجازي مي شود. به مي

كند؛ در حالي  مالحظه قرار گيرد، مخالفت به نسبت مقدار افزايش رشد مي
زمان در نظر گرفته شوند، مخالفت به نسبت  طور هم كه اگر تماميِ ارقام به

 10كند. رشد ميمربعِ مقدارِ افزايش   
عنوان سهمي از توليد ناخالص ملي در  سطوح مختلف مخارج دولت به 

ي اين واقعيت است كه سقف  دهنده رفته نشان داري پيش كشورهاي سرمايه

مخارج در نظام اياالت متحد يك مانع سياسي است و نه اقتصادي. جدول 
 2007و سوئد را در سال G-7هاي تطبيقي كشورهاي داده 2ي  شماره

دهد. كل مخارج دولت (ستون اول) هم شامل (الف) خريدهاي  نشان مي
اضافه  aggregat demandمستقيم دولت است، كه مستقيما به تقاضاي كل 

در اقتصاد بازتوزيع   گردد، و (ب) مخارجي كه درآمد و سرمايه را مي
ي اجتماعي،  قال بيمههاي انت هاي بهره، پرداخت كند، از قبيل پرداخت مي

مخارج مصرف نهايي دولت 11يي. هاي سرمايه هاي كشاورزي، و يارانه يارانه
ترين جزء خريدهاي دولتي بخش ستون يكم را تشكيل  (ستون دوم) بزرگ

هاي امنيت  دهند، و شامل مصرف براي مقاصد نظامي هستند. انتقال مي
ي كل  (ستون سوم) دربرگيرنده transfers Social securityاجتماعي 

كه كل جامعه را زير  social insurance totality ofي اجتماعي  هاي بيمه برنامه
است.  social welfareدهد، جزء اصلي مخارج رفاه اجتماعي  پوشش قرار مي

 هايِ مخارجِ نظاميِ از پايگاه دادههاي مخارج نظامي (ستون چهارم)  داده
) گرفته 2006هاي سال  الملليِ استكهلم (داده شيِ صلحِ بينيِ پژوه موسسه

شده است. (توجه: ستون دوم، سوم، و چهارم به ستون اول افزوده 
دهند. برخي از ديگر اجزاي  كه اجزاء آخري را نشان مي شوند، بل نمي

بندي سرمايه،  اند از شكل اند عبارت مخارج كل دولت كه شامل نشده
هاي انتقالي.) با سنجش اين ارقام،  ديگر پرداختهاي بهره، و  پرداخت

ترين مصرف نهايي دولتي (كه  شود كه اياالت متحد از پائين آشكار مي
چون درصدي از توليد ناخالص ملي، و تقريبا  شامل مصرف نظامي است) هم

ي اجتماعي  هاي انتقال بيمه ترين سطح مخارج دولتي و پرداخت از پائين
يد ناخالص ملي برخوردار است. اياالت متحد سهم چون درصدي از تول هم

كند. مخارج   اش را براي مخارج نظامي هزينه مي تري از درآمد ملي بيش
 11,8مصرفي دولت، منهاي مصرف نظامي در اياالت متحد، بالغ بر فقط

گردد كه  بود. از اين رو آشكار مي  2007درصد توليد ناخالص ملي در سال
ي  هاي بيمه يادي براي مخارج غيرنظامي و انتقالاياالت متحد ظرفيت ز

چون سهمي از درآمد ملي  اجتماعي دارد. سقف چنين مخارجي هم
ي اياالت متحد، شامل تشكل  تاحدودي انعكاسي از ساختار قدرت در جامعه

رغمِ  نسبتا ضعيف كار و توانايي نسبتا زياد سرمايه، است. اياالت متحد به
اش، در اختيار يك اليگارشي مالي، احتماال  يكگيِ صوريِ دموكران ويژه
  ي حاكم در تاريخ، قرار دارد. ترين طبقه مند قدرت

ي اجزاي مخارج دولت برحسب درصد توليد ناخالص  ، گزيده 2جدول شماره 
  2007ي سوئد، باضافه G- 7كشورهاي  ملي،

  

مخارج دولتي   
 درصد برحسب

توليد ناخالص 
  ملي

 مصرف نهايي

 سببرح دولت

توليد  صددر
  ناخالص ملي

هاي  انتقال
اجتماعي  ي بيمه

درصد  برحسب
توليد ناخالص 

  ملي

مخارج نظامي 
درصد  برحسب

توليد ناخالص 
  )2006ملي(

  1,5  15,3  25,9  52,6  سوئد

  2,4  17,4  23,1  52,4  فرانسه

  1,8  17,3  19,8  48,5  ايتاليا

  2,6  12,8  21,6  44,6  انگليس

  1,3  17,3  18,0  43,9  آلمان

  1,2  9,9  19,3  39,3  ناداكا

اياالت 
  متحد

36,6  16,0  12,1  4,0  

  1,0  11,4  17,7  36,0  ژاپن

هاي اقتصادي و توسعه براي كانادا، ژاپن، و اياالت متحد از  كاري هاي سازمان هم داده
  هاي مصرف نظامي ارقام مصرف نهايي شامل مخارج هزينه  200سال 

  

عنوان يك قدرت امپرياليستي و  كل اين برآيند از نقش اياالت متحد به
ناپذير است.  تاثيراتي كه اين قدرت روي ساختار قدرت داخلي دارد جدايي
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(توسط دفتر  2007ي نظامي اياالت متحد در سال  مخارج تاييدشده
درصد توليد ناخالص ملي) بود، در  4ميليارد دالر ( 553مديريت و بودجه) 

درصد  7,3يك تريليون دالر ( حالي كه مخارج نظامي واقعي اياالت متحد
يي و مصرفيِ غيرنظاميِ فدرال  از توليد ناخالص ملي) بود. خريدهاي سرمايه

تر از نصف خريدهاي  ي بررسي، كم ، بنا به اطالع اداره2007در سال 
بحث ما از اين رو ساده است. با  12يي و مصرفيِ نظاميِ فدرال بود. سرمايه

تن اين واقعيت كه سقف خريدهاي غيرنظامي دولتيِ اياالت در نظر گرف
عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي براي بيش از هفت دهه به  متحد به

، در واقع، يك  ي گسترده است، تغيير آن، بدون يك مبارزه درازا كشيده
رغم يك دولت نسبتا مترقي و  ي اجتماعي، به كننده ي دگركون مبارزه

قتصادي بعد از كسادي بزرگ، نامحتمل است. بدون زيرورو بدترين بحران ا
ترين بحران  رسد كه حتا بزرگ نظر مي شدن نظام اياالت متحد، بعيد به

ي خاكي، به  زيست در تاريخ تمدن، و تهديد زندگي در سراسر كره محيط
ي مخارج  يك پاسخ فراگير توسط حكومت بينجامد. نيروهاي بازدارنده

اند كه توسط هيچ چيزي در جامعه مگر  مندتر از آن تغيرنظامي دولت قدر
  يك جهش عظيم متاثر شوند.

داري اياالت متحد از جنگ جهاني دوم به بعد ممكن  البته، تاريخ سرمايه
ترين كمك  است چنين القا كند كه در اين شرايط دشوار محتمل

ريق حركت درآوردن اقتصاد از ط تواند تالش براي به كاران مي اندران دست
ي هنوز در راه  العاده در مخارج نظامي باشد. اين كه كابينه  يك افزايش فوق

اخير نظامي و گسترش جنگ افغانستان   اوباما پيشاپيش طرح حفظ بودجه
به اين دليل  13بخشد. را اعالن كرده است فقط به اين نگراني شدت مي

گري و خواست  ت با نظاميبراي چپ الزامي است كه به منظور مخالف
هايش را دو چندان  ي غيرنظامي تالش كارگيري منابع در جهت استفاده به

  كند.
ي مؤثر  تواند يك انگيزه در عين حال، اين ايده كه مخارج نظامي مي

ي  هايي از طبقه اقتصادي تحت شرايط كنوني ايجاد كند، حتا براي بخش
نظامي اياالت متحد ي اول، مخارج  حاكم، مشكوك است. در درجه

تر) مخارج  پيشاپيش در سطوح يك جنگ فعال قرار دارد و نصف (يا بيش
خود اختصاص داده است. براي يافتن يك موقعيت قابلِ  نظامي جهان را به
يِ نظامي كنوني اياالت متحد بايد به روم باستان رجوعكرد.  مقايسه با سلطه

ارج نظامي اياالت متحد نيست كه مخ  1939 -41هاي  ي ما سال زمانه
شد. دو يا سه برابرشدن مخارج نظامي  بايستي عمال از بنياد برپا مي مي

ي دنيا به  اكنون به اين معنا است كه اياالت متحد دو يا سه برابر بقيه
اش بيفزايند (با فرض اين كه سطوحِ  هاي جنگ و آمادگي جنگي هزينه

لحاظ سياسي  حفظ كنند). اين بهها  شان را ديگر ملت كنوني مخارجِ نظاميِ 
كار آساني نيست، هم از لحاظ جهاني، با درنظرگرفتن نياز اياالت متحد به 

گرايي  جانبه هاي عمده كه پيشاپيش توسط يك كاركردن با ديگر قدرت
اند، و هم از لحاظ داخلي، كه حتا وسايل ارتباط  اياالت متحد هوشيار شده

ت متحد در توضيحِ منطقِ تغييرِ جهت گوشِ اياال به جمعيِ خبريِ حلقه
گري در حالي كه كيفيت زندگي بر باد  يِ اقتصاد به نظامي بخشِ عمده

  رو خواهند بود. رود با مشكل روبه مي
كه افزايش مخارجِ نظاميِ در عمل   تر از همه، طردشدن اين ايده شايد مهم

اددانان، حتا گردد توسط اقتص شدن تعادل در اقتصاد مي منجر به برانگيخته
آناني كه به جريان فكري عمده تعلق دارند، است. اين اقتصاددانان، با 

مخارج  intensive- technologyانگيزشي  - آورانه درنظرگرفتن ماهيت فن
نظامي مدرن و اين واقعيت كه سهم بزرگي از اين مخارج در خارج از 

نهايي در  هاي اند كه افزايش  پذيرد، دريافته اياالت متحد تحقق مي
تري در اشتغال مثبت دارند تا تاثيري كه  تاثير بسيار كم» دفاعي«مخارج

  باشند.  توانند داشته اكثر مخارج غيرنظامي دولتي مي
بنا بر اين، تاثير اصلي دوبرابركردن مخارج نظامي اياالت متحد افزايش 

بود. تر، و تخريب تمدن انساني، خواهد   تر و فراگير هاي بزرگ احتمال جنگ
علت بالفصل جنگ جهاني سوم "چنان كه سي. رايت ميلز نوشت،  هم

ي حاكم ممكن است  حتا اعضاي طبقه 14."آمادگي نظامي براي آن است
گيِِ جنگي در دوران تكثيرِ  در رويارويي با تهديد توسلْ به جنگ و آماده

  يي از خود ترديد نشان دهند. هسته

ر نظر ما در اين باره درست باشد، و اميدواريم كه چنين باشد، بنا بر اين اگ
ي افزايش مخارج  افزايش مخارج دولت در پاسخ به اين بحران عمدتا مسئله

غيرنظامي خواهد بود. چنين مخارجي، در آغاز، عمدتا وقف عمليات 
خواهد شد. اين  bailoutهاي مالي يا نجات از گرفتاري salvageبخش  نجات
اند، توسط  كننده بخش، كه براي سرمايه بسيار تعيين ي نجاتها تالش
مند در جهت منافع  گانيِ با مقياس كوچك و جهت هاي كارهاي همه برنامه

هاي مخارج دولتي  جمعيت اصلي، مشروعيت خواهند يافت. افزايش
هايِ اقتصاديِ موقتي، كه فقط تا  عنوان سياست عنوان يك كل عمدتا به به

هاي دائمي در  و نه افزايش priming-pumpشوند  مين مالي ميزمان بهبود تا
هاي مخارج فدرال  شد. اگرچه افزايش سطح دولت، در نظر گرفته خواهند 

هايِ  رسند، اما احتمال جبرانِ كاهش نظر مي احتماال از نظر بودجه بزرگ به
گذاري، و مخارجِ دولتي در سطحِ ايالتي و محلي را حتا  مصرف، سرمايه

شدن مقدار زيادي از مخارج  عنوان يك كلْ خشك دارند. با اقتصاد بهن
دولت، مانند يك اسفنج، مخارجي كه براي شناوركردن آن اسفنج در 

اند، احتماال توسط خود اسفنج جذب  شده  سطوح باالتر درآمد طراحي
ها اثر  جذب شدند، و از آن 1930هاي  چنان كه در سال شد، هم خواهند 

جاي نخواهد ماند. نتيجتا، بهبود متوقف خواهد شد، و  اني بهفيزيكي چند
اعتباري مالي  اقتصادي كه پيشاپيش عميقا در مشكالت كسادي و بي

leverage- de financial 15خود ادامه خواهد داد.  ناتواني  زند، به وپا مي دست   
يا دومين  واقعيديل هاي اجتماعي مرتبط با نيو يك چرخش به نوع برنامه

توان انتظار داشت، آن هم، فقط بعدا، پس از تالش  نيوديل را مي
اين مورد انتظاري، تا هر   بخشيدن به بخش اوليه. فزون بر اين، ماديت نجات

كم قيام  ميزان قابل توجهي، جدا از يك قيام از پائين در سطح دست
كسترش دوباره ، نامحتمل است. نيروي كار بايد از خا1930هاي  سال

مشي اياالت متحد برآمده از  بپاخيزد. فقط يك تغيير جهت بنيادين در خط
دار سقف مخارج  طور معني يك جهش از پائين قادر خواهد شد كه به

  غيرنظامي دولت را تغيير دهد.
ي چپ است كه نه فقط بر  تحت اين شرايط، اين مسئوليت ويژه

كه بر انواع تغيير،  اري كند، بلدهي مبارزاتي جمعيت زيرين پافش سازمان
يي از دولت، كه در بهترشدن شرايط اين  با منطق نظام و بر توسعه  مخالفت

ها  طور بنيادين مشاركت كند، تاكيد نمايد. اين خواست جمعيت زيرين به
ي اول عبارت است از: (ا) حكومت مسئوليت  ايجاد كار مفيد در  در درجه

ي كساني كه به آن نياز دارند  براي همه liable wageمقابل مزد قابل زندگي 
) افزايش 2گيرد؛ ( عهده مي  هاي موجود افراد، به را، با بكارگرفتن مهارت

هاي  به فراسوي محدوده unemployment compensationحقوق بيكاري 
هاي دولتي به كساني كه با خطر از  ) اعطاي كمك3ي موجود؛ ( نابسنده
ي  انداختن يك برنامه جريان  ) به4رو هستند؛ ( بههاشان رو دادن خانه دست
هستند يا مسكن   مسكن قيمت براي كساني كه بي يِ مسكنِ ارزان تهيه

) 5مسكن و حمايت از مستاجران)؛ (  كردن وام باري دارند (شامل كم فالكت
) 6رفته، شامل ماليات بر ثروت؛ ( استقرار يك نظام مالياتي واقعا پيش

راه  هم هاي غذايي براي فقرا به مواد غذايي و ديگر برنامه هاي افزايش كوپن
ي  ) ايجاد بيمه7ها؛ ( آن  رسي آسان به هاي اجتماعيِ ديگر و دست تامين

) 8كننده) براي تمامي مردم؛ ( پرداخت - درماني ملي (يك نظام تك
) افزايش تامين اجتماعي و لغو 9گي توسط دولت؛ ( تضمين وجوه بازنشسته

ي  كننده ) قوانين محدود10گردد؛ ( ه از مزد و حقوق كسر ميمالياتي ك
) حداقل مزد تائيد شده توسط فدرال 11تشكلِ صنفي برطرف گردند؛ (

) يك 13ي كاريِ سي ساعته آغاز شود؛ ( ) يك هفته12افزايش يابد؛ (
) سيستم ارتباطات 14گاني دنبال گردد؛ ( ونقل همه ي سراسري حمل برنامه

طور گسترده به سراسر كشور گسترش يابد؛  گاني به ترل همهبا مالكيت و كن
العاده افزايش يابد؛ و  طور فوق گاني به وپرورش همه ي آموزش ) بودجه15(
) حمايت محيط زيست، در راستاي انقالب اكولوژيك كه اكنون براي 16(

   16طور فراگير ازدياد يابد. ي زمين ضروري است، به نجات كره
ي اياالت متحد و  البته، با درنظرگرفتن ساختار كنوني قدرت در جامعه
چون درصد توليد  محدوديتي كه براي مدت هفت دهه بر مصارف دولتي هم

توانند تخيل از آب  ها مي ناخالص ملي ادامه يافته است، تمامي اين خواست
ت طور هم است، مگر ساختار قدر درآيند. و حرف ما اين است كه همين

ي اياالت متحد بتواند تغيير كند. فقط يك جنبش رفرميستي  جامعه
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يي كه در چارچوب نظم اقتصادي و اجتماعي موجود اياالت  چنان ريشه آن
متحد نمود انقالبي خواهد داشت، با كاهش بنيادي ميدان عمل بازار 

داري، كنترل هر امكاني براي بهبود اساسي شرايط اكثريت افراد  سرمايه
را در اختيار خواهد داشت. نياز به گفتن نيست كه، براي پيروزي  جامعه

براي آن   يي مردم بايد دركي از چيزهاي واقعي كه مبارزه يك چنين مبارزه
  شان را متاثر خواهد كرد داشته باشند. طورمادي زندگي به

ي طبقاتي عظيم از پائين تحقق  ها فقط از طريق يك مبارزه اين خواست
كنيم، آنان قادر نخواهند شد  در غير اين صورت، تاكيد مي خواهند يافت.
اش  داري يا خطرهايي را كه براي جهان و مردم هاي سرمايه كه شرارت

حل واقعي وجود ندارد مگر از ميان  آورد محو كنند. در پايان، راه وجود مي به
داري، بازسازيِ تمامي جامعه بر  برداشتن آجر به آجر خود نظام سرمايه

آن چيزي است كه اكثريت عظيم مردم    س اصول سوسياليستي. اين اسا
تر،  تر، انساني شان براي يك دنياي مساوي بدون شك در طي مبارزات

تر خواهند آموخت. در ضمن، اكنون وقت آغاز  تر، و بادوام جمعي
يِ محدوديت بر  كننده ي حاكم ــ اعمال دهي يك قيام عليه طبقه سازمان

ي اياالت متحد ــ فرا  غيرنظامي و رفاه اجتماعي در جامعهمخارجِ دولتيِ 
  رسيده است. 
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  ها: ياداشت

)١ ( - New Deal رفت از بحران بزرگ  ي اصالحي براي برون (نيوديل) يك برنامه
  بود. 1930هاي  سال

)٢ ( - Adminstration Works Progress   اين سازمان در جهت برانگيختن
ها و عزت نفس آارگران بيكار، از طريق ايجاد  تصاد و حفظ مهارتاق

گينز، يك مددآار اجتماعي  آارهاي مفيد براي آنان، با سرپرستي هري هاپ
  پيشين، تشكيل شد.   

)3(- payrol tax  regressive   ماليات بر درآمد هنگامي آه نرخ ماليات با
  افزايش درآمد آاهش يابد. 

جنگ جهاني دوم فقط از نظر تاثيراش بر افزايش مخارج  در اين مقاله - )٤(
تر آن ايجاد بازار  نظامي مورد توجه قرارگرفته است درصورتي آه تاثير مهم

هاي  هاي پس از جنگ در آارخانه براي توليدات اياالت متحد بود، در سال
اياالت متحد زن و مرد در سه نوبت در بيست و چهار ساعت به توليد مشغول 

طور غيرمستقيم بر ايجاد شرايط بهبود  د. و اگر افزايش مخارج نظامي بهبودن
طورمستقيم ايجاد اشتغال و  تاثير داشت توليد براي بازارهاي اروپا و ژاپن به

آرد و بايد در نظر داشته باشيم آه اگرپتانسيل  در نتيجه رونق اقتصادي مي
آاهش » رج جنگمخا« جنگ جهاني دوم را براي اقتصاد اياالت متحد به 

افروزي و از آن  دهيم ممكن است به اين اشتباه درافتيم آه اياالت متحد با جنگ
اش قادر به فائق آمدن به مشكالت اقتصادي خود  رو افزايش مخارج نظامي

خواهد شد. با اين وجود شايد اياالت متحد قادر به تكرار فجايع جنگ جهاني 
ي آن غير ممكن است. بازاري به آورهاي اقتصاد دوم باشد اما تكرار دست

گي اروپا و ژاپن بعد از جنگ، آه اياالت متحد از طرفي به  گي و ويژه گسترده
ي آنان آاال توليد آند و از  آنها .وام دهد و از طرف ديگر براي بازار گسترده

  تر خود آغازگر جنگ نباشد، تكرار شدني نست   همه مهم
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 ي مهدي استعدادي شاد منتشر شده  كتاب تازه

  هاي فلسفي، عرفاني و ادبي خوانشي از متن
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  جديدترين كتاب بهروز شيدا

  در سوئد منتشر شد نشر بارانتوسط » هفت دات كام« با نام

  

  خوانيددر اين كتاب چنين مي

پيش از هر چيز بايد در مورد شكل كتابي كه پيش رو داريد، چيزهايي 
جا است: فرض كنيد صاحبِ يك وبالگ تصميم گرفته بگويم؛ راه ورود اين

ك دوران دو ساله در وبالگ خود نوشته است، به است مطالبي را كه در ي
صورت يك كتاب چاپ كند؛ حاصل كتابي خواهد بود كه پيش رو داريد. 
اين كتاب بر اين مبنا شكل گرفته است: يك وبالگ فرضي به صورت يك 

هاي اين وبالگ فرضي اما، چيست اند؟: مطالب اين گيكتابِ كاغذي. ويژه
هاي انسان تشكيل اند: گروه اول را هراسشده وبالگ در دو گروه تقسيم

هاي انسان خود در هفت هاي انسان. هراسدوم را پرسش دهند؛ گروهمي
 هاهاي انسان نيز خود در هفت عنوان. هراساند؛ پرسشعنوان تقسيم شده

، هراس سوم: فقر، هراس دوم: جنگ هراس اول: مرگ،عبارت اند از: 
هراس ششم: ، گيشدهراس پنجم: ناديدهه، چهارم: تنهايي هراس
پرسش اول: تاريخ ها عبارت اند از: پرسش .هراس هفتم: رقيب، دشمن

پرسش دوم: آسمان يا زمين؟ پرسش سوم: روح يا ؟ را غايتي هست
 چهارم: ذهن يا عين؟ پرسش پنجم: جمع يا فرد؟ جسم؟ پرسش

ي مهزير هپرسش ششم: يقين يا ترديد؟ پرسش هفتم: خير يا شر؟ 
ها به چشم ها هم عنوان ثابتي هست كه در بخش بزرگي از وبالگعنوان
 در. مطالب مربوط به هر بخش زير عنوان در همين زمينهخورد: مي

اند. ماجرا هنوز تمام نيست: باز هم درست گردآوري شدههمين زمينه 
نظر ها در پايان هر مطلب عنوان ديگري هست: مثل بخش بزرگي از وبالگ

گاه مطلبي آمده است؛ گاه  گاننظر خواننده. زير عنوان گاننندهخوا
مطالبي آمده است؛ گاه مطلبي نيامده است. گاه در تفاوت با مطلب مورد 
نظر مطلب يا مطالبي آمده است؛ گاه در تعارض؛ گاه در تشابه؛ گاه در 

 توانسته است آناي ميتكميل. البته نياز به توضيح ندارد كه نه خواننده
اي اين كتاب را پيش از چاپ خوانده وبالگ فرضي را بخواند نه خواننده

گانِ آن وبالگ ي اين كتاب خود در نقش خوانندهاست؛ تنها نويسنده
  فرضي هم ظاهر شده است تا چيزهاي ديگري را هم ثبت كند.

گان فرضي؛ تا جا فرضي است: يك وبالگ فرضي با خوانندههمه چيز اين   
هاي هايي به هراسهايي ظاهر شود؛ نگاهي اين كتاب در نقشنويسنده

  هاي انساني را بخواند. هايي به پرسشانساني را بخواند؛ پاسخ
وپنج مطلب در اين كتاب نه جستار بلند، يازده مطلب كوتاه، چهل   

بسياركوتاه، معرفي يا تورق هفده كتاب، يك رساله، و يك جستار، نه 
  ي آزاد و تلخيص، يك كاريكلماتور خواهيد خواند.ترجمه ي آزاد ياترجمه

تمام چيزهاي ديگري هم بگويم: كتابي كه پيش رو داريد كتابي نيمه   
ي يك تمام است؛ چه فرض شده است چاپ كاغذياست. كتابي نيمه

گان كه هنوز بايد نظرها در آن كه چه بسيار خوانندهوبالگ است؛ يعني اين
تمام است؛ چه بخش بزرگي، بخش بسيار بزرگي، از نيمهبنويسند؛ كتابي 

-هاي اين كتاب جا ميها يا پرسشهاي هراسهاي انسان زير عنواندغدغه
خوانيد سخت اندكي از چه ميشود. آنگيرند. اين كتاب هرگز تمام نمي

ي اين ام. نويسندهاي از دريايي؟ زياد گفتهنهايتي است. بگويم چكهبي
هايي جا داده هاي ريز و درشت خود را زير عنواناي از اشارهارهكتاب تنها پ

  شوند. است كه از سخن پر نمي
هاي كاغذي گاه چيزهاي ديگري هم بگويم: رسم بر اين است كه كتاب  

شوند. اين كتاب خواسته است اين رسم را واژگونه چاپ الكترونيكي هم مي
ش كرده است وبالگ فرضي كند: يك وبالگ فرضي را كتاب كند. پس تال

-مطابق اصل باشد: مطالب كوتاه، مطالب بلند؛ مطالب تك خطي؛ خواننده
گاني كه نظرهايشان از مطلب مورد نظر بلندتر است. دو چيز اما از ياد 

كه كه محور آن وبالگ فرضي ادبيات است؛ دوم آننرفته است: نخست آن
  اند چيزي به متن بيفزايند. گان آن وبالگ فرضي تنها تالش كردهخواننده

توانند جستاري از گان اين كتاب ميچيزهاي ديگري هم بگويم: خواننده   
توانند خطي توانند مطلب كوتاهي بخوانند؛ مياين كتاب بخوانند؛ مي

توانند مطالبي را كه زير عنواني گرد آمده است به عنوان يك بخوانند؛ مي
كتاب را به عنوان يك تماميت بنگرند.  يتوانند همهتماميت بنگرند؛ مي

  نگرند.گذرِ باد مي روياآواياندوههاي ما به هذيانچشم
 

*  
  

  
  آلمان زن من است
Deutschland ist meine Frau 

  

اميرعزيزي به زبان -آلمان زن من است نوول طنزآميزي است نوشته رضا
با روي كار  آلماني. اين نوول حكايت يك ژنرال ايراني است كه همزمان

آمدن جمهوري اسالمي از ايران گريخته است و ساكن انگلستان (لندن) 
  است و دو فرزند او (فريده و فرامرز) كه در آلمان زندگي ميكنند.

اين داستان كه به اعتبار اظهار نظر چندين نشريه معتبر آلمان از ظرافتي 
عين حال  هوشمندانه با موضوعاتي جذاب و بهم پيوسته شكل گرفته، در

تصويري از آلمان امروز در پيوستگي با تاريخ گذشته اين كشور را هم به 
  صحنه ميكشد.

آلمان نوشتن يك سناريو بر » ZDF«بر مبناي پيشنهاد كتبي تلويزيون 
  مبناي اين كتاب در دست تهيه است.
در نمايشگاه جهاني كتاب در  Wagnerآلمان زن من است توسط انتشارات 

  به بازار كتاب عرضه شده.» Leipzig«نيز در نمايشگاه فرانكفورت و 
هاي اصلي اين داستان (يك زن و دو مرد)  از آنجائي كه سه تن از چهره

اي ايراني براي ساختن اين  ايراني هستند، استفاده از هنرپيشگان حرفه
  فيلم مورد نظر است.

 
Deutschland ist meine Frau 

Von: Reza-Amir Azizi 

Wagner-Verlag 

www.wagner-verlag.de 
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  همراه با انقالب، از درخت سخن بگو

  
  س. رحيمي

  

باقر مومني در جامعه كتابخوان ايراني نامي آشناست؛ مورخ ماركسيسيتي 
وقفه همچنان مي نويسد تا آنچه را كه خود در ذهن بدان رسيده، به  كه بي

نه براي "مي نويسد،  قضاوت عموم بگذارد. او از گذشته، از تاريخ
براي "كه  ، بل"گذراني و بيهودگي يا ستايش يكي و سرزنش ديگري وقت

  ."بهتر زيستن در آينده
باقر مومني دغدغه آينده دارد. سراسر عمرش به راه آينده مبارزه كرده 

همراه با انقالب، از "است، هميشه اميدوار بوده و اميد در دلها كاشته است. 
رين كتاب اوست كه به تازگي منتشر شده. اين اثر آخ "درخت سخن بگو
-هايي در زمينه مسائل و حوادث سياسي ها و مصاحبه مجموعه مقاله

  است. 1355-1357هاي  اجتماعي ايران در فاصله سال
باقر مومني دوست ندارد به راه آينده، گذشته فراموش گردد. اين كتاب نيز 

ستبدادي شاه شروع مي كند، در واقع در همين راستاست. با نقد قدرت ا
داري و استقرار فاشيسم مذهبي  پس از انقالب از بازگشت حاكميت سرمايه

وحشت برش مي دارد، خطر را هشدار مي دهد. و اكنون كه پس از سي 
سال به گذشته مي نگرد، خود و نگاه خويش را نيز با جسارت نقد مي كند. 

خود  ي فكري د، او گذشتهاي كه هيچ كس نقد حويش بر نمي تاب در جامعه
كه خواننده  برافرازد، بل "من"را عيان مي كند، نه به اين خاطر كه علم 

امروز را در بطن جنبش فكري سي سال پيش ايران قرار دهد. ابايي هم از 
سيدجوادي را به مصاحبه سي سال پيش  اين ندارد كه پاسخ امروز حاج

انقالب منتشر كند. هدف خود در باره نامه مشهور او در سال پيش از 
اي از گرفتاري ذهني نسلي از  ست. هدف اين است كه گوشه روشنگري

سال گذشته به داوري گذاشته شود. به هر  روشنفكران ايران در اين سي
حال بايد چگونگي به قدرت رسيدن نظام جمهوري اسالمي روشن گردد، 

  بهتر شناخت. بايد به راه فردا، ديروز و امروز را نقد و بررسي كرده،
هاي  باقر مومني مي داند كه اگر امروز قلم به دست مي گرفت، موضوع

مطرح شده را با نگاهي ديگر مي نوشت. او به ضعف ديروز خويش آگاه 
است، اما دوست ندارد در گذشته فكري خويش دستكاري كند. انقالب 

كه بود،  گونه حاصل افكار همان ايام جامعه ما بود. بايد آن را آن 57سال 
بازنگريست. با نگاه امروز فقط مي توان به نقد و بررسي آن نشست، اما نمي 
توان فكر و ذهن ديگري را براي آن تهيه ديد و از تاريخيت آن چشم 

هاي يادشده در آنها در حقيقت  همه مطالب اين مجموعه و پديده"پوشيد. 
قاً نمي تواند و نبايد اند و انتشار دوباره آنها مطل مدتهاست به تاريخ پيوسته

اي  به روابط و پيوندهاي امروزين نويسنده و دوستان و همراهانش صدمه
  "وارد آورد.

باقر مومني به اعتبار سخن برتولد برشت مي خواهد چهره از كين پرچين و 
صدا از خشم خشنِ جامعه را در مقطعي از تاريخ كشورمان نشان دهد. او 

ه به وطن خويش عشق مي ورزد، هنوز هم به عنوان ماركسيستي ايراني ك
در جريان مبارزه عليه دشمن و براي تضعيف و "چون گذشته معتقد است؛ 

از پا درآوردن او، به هر چيز و هر كس كه اين دشمن را به نوعي بزك و 
تقويت مي كند، اگر چه عاليترين و مطلوبترين پديده جهاني و بشري و يا 

  "ها هم باشند بايد رو در رو شد.ترين انسان ترين و شريف موجه
نويسنده فروتنانه اقرار مي كند كه اگرچه پيش از انقالب با نقد افكار 

احمد و علي شريعتي، به طور جدي با اين گونه اشخاص از لحاظ فكري  آل
موضوع را جدي نگرفته و حتا  57و نظري مخالف بود، اما در سال 

هاي خود در اين  ها و اطالعيه هنگامي هم كه بعضي روشنفكران با نامه"
مورد از موضع انتقادي اظهارنظر كردند، به بهانه شرايط و اينكه همه 
نيروهاي انقالبي باديد در لحظات حاد مبارزه با استبداد وابسته شاهنشاهي 
در يك صف قرار گيرند، تصور مي كرد كه اين گونه اظهارنظرها و 

اقرار مي كند به اينكه حتا در سال او  "موضعگيريها نابهنگام و نامناسبند.
مسأله حجاب را جدي  "لوحانه ساده"در هياهوي جنبش انقالبي  57

مردمي كه اين انقالب را "نگار اومانيته را مطمئن ساخت،  نگرفت و روزنامه
. "اند، نخواهند گذاشت كه ارتجاع مذهبي بر آن حاكم شود راه انداخته

كار نمي كند، آن را بيان مي دارد تا مومني خوشبيني آن زمان خويش را ان
هايي نگردد. هشدار مي دهد كه  جامعه دگربار گرفتار چنين خوشبيني

  سوء استفاده شود. "يك هيجان عمومي"مبادا دگربار از 
ست از اينكه نويسنده به نقد ديدگاه گذشته خويش  جاي بسي خوشحالي

پس از گذشت سي مي پردازد، اما جاي تأسف است كه اين انسان وارسته، 
اي كه جامعه با پوست و گوشت خويش  ، با تجربه57سال از انقالب سال 

شرايط "احساس كرد، هنوز در برابر لغو حكم اعدام ترديد دارد. از آن در 
هاي خلخالي،  دفاع مي كند. پشيمان از آن نيست كه آدمكشي "انقالبي

تأييد كرده است.  آنگاه كه سران و وابستگانِ رژيم سابق را شامل مي شد،
تمام دست اندركاران اصلي و "متأسفانه بر اين باور است كه از اعدام 

كش حكومت اسالمي موجود يعني جنايتكاران ضدبشري جانبداري مي  آدم
. جاي تأسف است كه آقاي مومني به عنوان يك مورخ، مورخي كه "كند

گر و مشروط حقوقدان نيز هست، نمي خواهد ببيند كه همه چيز با اما و ا
آغاز شد. ابتدا جانيان را  57چه در سال  كردن قوانين آغاز مي شود، چنان

كشتند، ما هورا كشيديم. پس از آن بر طبق همان قانون به سراغ ما آمدند. 
ست تلخ كه جهان نه تنها در انقالب فرانسه و انقالب اكتبر،  اي اين تجربه

  كه هميشه پشت سر گذاشته است.   بل
مقاله و پنج پيوست و يك پيشگفتار است. نويسنده در  31مل كتاب شا

پايان پيشگفتار تأكيد دارد كه هدف او از چاپ اين مقاالت دفاع شحصي و 
به اين اميد منتشر مي كند "نيست. او اين كتاب را  "سلب مسئوليت"يا 

كه خوانندگان با نظر انتقادي به كار او و مواضع فكري او در آن شرايط 
برخورد كنند و به ويژه با مراجعه به آراء ديگري كه در آن زمان  تاريخي

بينانه به روشن ساختن سيماي  هاي واقع مطرح شده بسنجند و با تحليل
هاي امروز و فردا بتوانند در  فكري دوران انقالب ياري رسانند. باشد كه نسل

ن هاي گذشتگا ساختن فرداهاي خويش از درست و نادرست كارها و انديشه
  خود بياموزند.

ارزش كتاب در همين است. به ويژه در اين زمان كه خيزش مردم عليه 
تري به خود گرفته است و مردم به  رژيم توتاليتر حاكم بر ايران ابعاد تازه

اند، در نفي ديكتاتوري شعار مي دهند، بي آنكه  ها آمده خيابان
مي توان زياد  هايشان افقي روشن داشته باشد. در نفي اين رژيم خواست

گفت و نوشت و شعار داد، اما به جاي آن چه خواهد نشست، بحثي است 
كه بايد دامن زده شود، بحثي كه متأسفانه به چشم نمي خورد و مشكل 

  همينجاست. از اين زاويه مي توان پذيرفت كه؛ 
در ميان آتش و خون، در هياهو و شعارهاي تند و آتشين،  57در سال "

اي از روشنفكران جامعه پيش كشيده شد كه  عدهمباحثي از سوي 
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اي گُم شد. اين  متأسفانه عمومي نشد. حداكثر اينكه در ستون روزنامه
ها، بي آنكه در درست و يا نادرست بودن آن وارد گفتگو شويم، هر چه  بحث

هاي ديگري را نتيجه شود و نهايت اينكه در سايه  بود مي توانست بحث
تم دستاوردي مي شد در ادامه مبارزه كه چنين فرهنگ گفت و گو به ح

ها اما مي توانند در بررسي تاريخي انقالب هم چون  نشد. اين بحث
هاي ناتمام جنبش مشروطه، امروز مورد بحث قرار گيرند... منِ  بحث

خواننده شايد اينجا و يا آنجا با نظر نويسنده مخالف باشم اما در ارزش 
. هر چه باشد موضوع به روزهاي انقالب تاريخي آنها شكي وجود ندارد

مربوط است و نظرهايي كه در كنار صدها نظر ديگر، تفكر اپوزيسيون ما را 
تشكيل مي داد...ارزش اين مقاالت به همين است و در همين چهارچوب 

هاي امروز و فردا  طرح دوباره آنها ضروري به نظر مي رسد...باشد كه نسل
خويش از درست يا نادرست كارها و بتوانند در ساختن فرداهاي 

  ."هاي گذشتگان خود بياموزند انديشه
امين سال  به مناسبت سي "همراه با انقالب، از درخت سخن بگو"كتاب 

صفحه منتشر شده است. نشر فروغ در آلمان  384در  1357انقالب بهمن 
  پخش آن را بر عهده دارد.

  
*  

  

          

  سراي بامداد       

  و محصوالت فرهنگي ها كتاب انواع    

  

  

  

  

  

توانند انواع كتاب  ايرانيان مقيم شهر تورنتو در كانادا، مي
سراي بامداد در  و محصوالت فرهنگي خود را از كتاب

  آدرس زير تهيه كنند.

10720 Yonge St, Richmond Hill. ON L4C 3C9 

Tel: 905 780 5947  Fax: 905 780 5947 

 توانيد ا ميي آرش چاپ پاريس ر مجله

  .از سراي بامداد خريداري نماييد

  

  

 

 پرواز            

                         امير مهيم                              

  به بانوي غزل، سيمين بهبهاني                             

  قفس اندر قفس است 

  ميله پشت ميله

  قفل در چنبر قفل.

  

    ن تنگ قفس،بسته به اي پر آزادي من

  بازنجير.

  

  نه توان پرواز

  نه گلوي آواز.

  

  تو به آزادي اين پر بسته

 باز كن شاپر پرواز خودت

  بگذر از هر سر كوي و گذري.

  / تورنتو1385فروردين 

  

  نه آري ،

  

  آري… آري

  نه آري /             

  نه ... نه                        

  جنازه دست به دست گوركنان جاريست 

  وگرماي عطشان تنفس سوكواران

  هرم نيمروزوداغ كوير مي پاشد.

  

  كفتاران خونخوار

  -آري گويان -پاره پاره ي جنازه را

  به خويش مي كشند                              

  و سوگواراني از تبار كورش

  كينه در سينه فشرده

  خشم را در گلو فرو خوردند.

  

  اين كينه است كه در سينه

  ي شودفرياد م

  نه، نه، نه               

  تا آزادي دو باره جان بگيرد              

  وفضاي تيره وسنگين

  انفجار را                              

  به خاطر آورد.                                       

  تورنتو/ 1384ارديبهشت ماه             

*  
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  تا بهشت راهي نيست 

  

  آذرحسين نوش

  

هواپيما كه به زمين نشست حاج احمد را اولين بار در فرودگاه ديدم.  
چشمم افتاد به يك سوار كه به اسب سفيدش هي زد و چهار نعل به طرف 
هواپيما تاخت. ترسيده بودم. مسافران تازه پياده شده بودند و داشتند به 

  رفتند.   طرف اتوبوس مي

  »مهشيد جان، اون سوار رو نگاه كن با اسبش.«گفتم: 

رفتيم. دو ساك سنگين دست به صف شده بوديم و به طرف اتوبوس مي
مان باال آمده من بود و مهشيد هم يك ساك سنگين به دست داشت. جان

دانستم كه مادرم در بود تا اين همه خرت و پرت را به مقصد برسانيم. مي
ديوونه شدي؟ «بازرسي منتظر است. مهشيد گفت:  سالن انتظار، پشت خط

  »كدوم سوار؟

  » ببين، اونجاست. مثل اين كه پاش هم قطع شده.«گفتم: 

  » بينم.من كه چيزي نمي«گفت: 

توانستم به در اتوبوس جا نبود كه بنشينيم. وقتي اتوبوس راه افتاد، فقط مي
يك خال سياه سوار و اسبش نگاه كنم. يك اسب سفيد از نژاد عربي با 

اش. سوار به اسبش هي زد. روي گردن اسب خم شده بود و وسط پيشاني
آمد. اگر شمشير دستش بود، با آن وضع كه روي به تاخت به طرف ما مي

تاخت، بعيد نبود كه پا گردن اسب خميده بود و چهار نعل به طرف ما مي
وجه نبودند. بگذارم به فرار. اما شمشير نداشت و مسافرها هم هيچكدام مت

باشم. براي همين چشمانم را  ممكن بود در اثر اضطراب به توهم مبتال شده
روي هم گذاشتم و تالش كردم به اعصابم مسلط شوم. وقتي وارد فرودگاه 
شدم، از هر نظر حالم خوب بود. ايستاده بوديم در صف گذرنامه كه كسي 

ك نوار سبز به پيشاني ام زد. وقتي برگشتم، سربازي را ديدم كه يروي شانه
آلود بود و وقتي كه خوب نگاه كردم ديدم از چند بسته بود. لباسش خون

  و مرا در آغوش گرفت. » حسينا!«جا تير خورده است. گفت: 

به هر زحمتي كه بود،خودم را از آغوش اين شخص بيرون كشيدم. گفتم: 
  »ببخشيد آقا! شما مثل اين كه حالتون زياد خوب نيست.«

  »ترسي لباسات كثيف شه.چيه، سوسول، مي«د. گفت: خندي

متر بيشتر با مهشيد كنارم ايستاده بود. شايد بيست، يا حداكثر سي سانتي
هم فاصله نداشتيم. اما ظاهراً متوجه سرباز مجروح نبود. هنوز از او خون 

كرد كمك كنم. در همان نگاه اول متوجه شدم كه آمد. وظيفه حكم ميمي
كتف راست، گردن و شكم مجروح شده است. زخم گردن زياد  ياز ناحيه

عميق نبود. گلوله خراشي داده بود و رفته بود. اما زخم شكم عميق بود و 
  ريزي زياد داشت. خون

  »دستت رو بذار روي زخم، تا برسونمت بيمارستان.«گفتم: 

  »حسينا! مثل اين كه نشناختي.«خنديد. گفت:  

  »ياوردم.نه واال. به جا ن«گفتم: 

زد و مهربان هايم نگاه كرد. لبخند ميام و به چشمدست گذاشت روي شانه
  ام. آمد او را كجا ديدهكردم يادم نميو صميمي بود. هر چي فكر مي

  »هاي تمرچين. يادت آمد؟پيرانشهر. كوه«گفت: 

بيني صف مگر نمي«ام را كشيد. گفت: در اين لحظه مهشيد آستين باراني
  »ته. كجا ماتت برده؟جلو رف

  »بيني خانمم؟مگر نمي«گفتم: 

  »چي رو؟«گفت: 

  » اين سربازه رو كه مجروحه.«گفتم: 

ام را بكشد ايستاده بود نبود. يعني تا پيش از اين كه مهشيد آستين باراني
كم يكيش، يعني زخم مقابل من. رخ در رخ. با آن سه زخم كه دست

بردمش اشت. بايد سريع ميريزي دشكمش ناسور بود. بدجور خون
  بيمارستان. اما به هر جا كه نگاه كردم نبود. تعجب كرده بودم.  

  »هاست آخه؟اي به خدا. حاال وقت اين حرفمزهخيلي بي«مهشيد گفت: 

ها ها را از روي نوار برداشتيم و از بازرسي چمداناز مرز گذشتيم و چمدان
ن ديگر نه حاج احمد  با اسب دردسر رد شديم. اتفاقي نيفتاد و مهم بي

سفيدش را ديدم و نه آن سرباز گمنام را كه ظاهراً رفاقتي با من داشت. من 
و مهشيد هر دو يتيم بوديم. مادر و برادر من و مادر و يكي از برادران او به 
استقبال آمده بودند فرودگاه. ده، دوازده روزي مرخصي داشتم. قرار بود كه 

ي بستگانش زندگي كند. خداحافظي كرديم و از نهدر اين مدت هر كس خا
هم جدا شديم. تا سه روز بعدش هم هيچ اتفاق عجيبي نيفتاد. آن شب 

مراد در «رفته بودم توي حياط سيگاري چاق كنم كه زنگ زدند. گفتم: 
  »زنن. برو در رو باز كن.مي

دند ديدنِ هايش آن شب ظاهراً آمده بومراد، اسمِ برادرم بود كه با زن و بچه
من، اما در واقع آمده بودند كادوهاشان را بگيرند. ساعت، گمانم نه، نه و 

من كه صداي زنگ «نيم شب بود. برادرم ايستاده بود در قاب در. گفت: 
  »نشنيدم.

  »چرا. يكي زنگ زد.«گفتم: 

  »كي؟«گفت: 

  »همين پيش پاي تو.«گفتم: 

  »مادر، شما صداي زنگ شنيديد؟«مراد گفت: 

چادرش را انداخته بود روي سرش، آمده بود توي ايوان. مضطرب بود. مادر 
  »كيه؟«گفت: 

  »ها يكي بره درو باز كنه.به جاي اين حرف«جوابي نيامد. گفتم: 

  »داداش، مثل اين كه فرنگ بهت نساخته.«مراد خنديد. گفت: 

  » رم.حاال كه اينطوره خودم مي«گفتم: 

از گمنام ايستاده است دم در. همانطور در را كه باز كردم، ديدم همان سرب
چكان. تعجب كردم، اما به روي خودم نياوردم. پيش خودم فكر كردم، خون

اند توي اين مملكت. يارو گلوله خورده است، شده مردم چقدر جان سخت
  » بفرمائيد.«آن هم از سه جا و در اين سه روز هيچ طوريش نشده. گفتم: 

ما سربازِ مجروح جوري ايستاده بود كه نيمي از كوچه كامالً تاريك نبود. ا
ما با هم شش ماه توي پيرانشهر توي يه «اش در تاريكي بود. گفت: چهره

  » سنگر زندگي كرديم.

زدم او را جايي ديده باشم. اما كامالً فراموشش كرده بودم. حدس مي 
  »اصغر تويي؟«گفتم: 

  »آره خودمم پسر.«با يك لحن كشدار گفت: 

ترسيدم لباسم خوني تنگ در آغوش گرفت. تن اصغر بو نداشت. ميو مرا 
بشود. ولي وقتي خودم را به زحمت از آغوش او جدا كردم، ديدم نخير، اين 

كند. در بيست سال گذشته هيچ خون زمين و اصالً هيچ جا را رنگين نمي
ما بفر«تغيير نكرده بود. تعجب كرده بودم. اما به روي خودم نياوردم. گفتم: 

  »تو حاال.

ي تونستم تا هفتهشم. دلم برات تنگ شده بود. نمينه. مزاحم نمي«گفت: 
  »  ديدمت.بايست ميديگه صير كنم. مي
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-و بعد باز مرا تنگ در آغوش گرفت. از خودم پرسيدم: مگر قرار است هفته

  ي ديگر چه اتفاقي بيفتد؟ 

م كسي كرديك لحظه برگشت و به پشت سرش نگاه كرد. احساس مي
آنجاست. وقتي خوب دقت كردم، حاج احمد را ديدم كه با اسب سفيدش 

پاييد. يك مرد ديگر هم به قد و ايستاده بود سر كوچه و داشت ما را مي
تر كه شد، ديدم دستش قامت خودم، كمي دورتر از ما ايستاده بود. نزديك

وضع دارد را كه از بازو قطع شده بود به دست ديگرش گرفته است و با اين 
اون روز كه من شهيد شدم، «آيد. ترسيده بودم. اصغر گفت: به طرف ما مي

  »اين برادرمونم همون طرفا بود كه خمپاره زد دستش رو ناسور كرد.

  »تون باشيم.آقا، بفرماييد تو، در خدمت«گفتم: 

مردي كه دست نداشت، يعني فقط يك دست داشت و با آن دست، دست 
ممنونم. بعداً سر فرصت خدمت «گرفته بود، گفت:  اش را به دستبريده
  »رسيم.مي

ريخت و خنديد. يعني هر دو خنديدند. از دست اين يكي هم خون مي
  كرد. روي زمين. اما زمين را رنگين نمي

كردم ظاهراً هر طور بود جلوي خودم را گرفتم و در حالي كه سعي مي 
  »خندي امشب؟يقدر محاال تو چرا اين«خونسرد باشم، گفتم: 

  »م گرفته حاج حسين!از زرنگي تو خنده«گفت: 

  »من چه زرنگي كردم آخه مرد حسابي؟«گفتم: 

مردي. اما زنده موندي و رفتي تو بايست پونزده سال پيش مي«گفت: 
  »خارج عشق كردي.

  »حسين جان. حسين آقا!«كرد: مادرم مرا صدا مي

.خوب نيست. بن« اصغر گفت:  ش ده خدا نگرانت شده. اما بهحاال برو فعالً
  »چيزي نگي ها.

  »پس خداحافظ ديگه.«گفتم: 

  »خداحافظ«گفت: 

صدا در را بستم. مادر ايستاده بود وسط حياط. گفت: و رفت و من هم بي
  »كي بود پسرم؟«

  »ها بودن.طوري نيست. شما بفرمائيد تو. يكي دو تا از بچه«گفتم: 

  »ه تو برگشتي؟اينا از كجا فهميدن ك«مادرم گفت: 

فهميدن ديگه. حاال كه طوري نشده مادر. شما چرا نگران «خنديدم. گفتم: 
  »شدين؟

  »چرا تعارف نكردي بيان تو. خيلي بد شد.«گفت: 

  »هر چي اصرار كردم نيومدن.«گفتم: 

  »حاال چه كارت داشتن پسرم؟«مادر گفت: 

  »كار مهمي نداشتن. دلشون تنگ شده بود.«گفتم: 

هايش را راهي گ بود. براي همين وقتي برادرم و زن و بچهدل من هم تن
كردم، تلفن كردم به مهشيد. ديروقت بود. چند بار تلفن زنگ خورد تا 

  »چته؟«آلود بود. گفت: مهشيد گوشي را برداشت. خواب

  »چيزيم نيست. دلم تنگ شده برات.«بغض كرده بودم. گفتم: 

  »افتاده.شناسم. حتماً اتفاقي من تو رو مي«گفت: 

توانستم ماجراهايي را كه اتفاق افتاده بود برايش تعريف كنم. گفتم: نمي
نه. خبالت راحت باشه. طوري نيست. زنگ زدم كه بهت بگم فردا من كار «

  »دارم. بايد برم كرج.

  »كرج چه خبره؟«گفت: 

  »رد يكي از دوستام رو پيدا كردم. بايد برم ببينمش.«گفتم: 

يم گرفتم ته و توي ماجرا را در بياورم. تا آنجا كه راستش همان شب تصم 
به ياد داشتم، پانزده سال پيش، با سربازي به نام مصيب تا تهران همسفر 

دانستم كه مصيب كرج بودم. ما مرخصي بوديم كه حمله شروع شد. مي
كند. صبح هر چه مادر اصرار كرد، نتوانستم صبحانه بخورم. يك زندگي مي

م، ماشين دربست گرفتم و رفتم كرج. آدرس نداشتم، فنجان چاي خورد
همه سال راه را بلد بودم. مثل اين بود كه در ولي عجيب بود كه بعد از اين

ها چيزي مرا به آن خانه مرتبط كرده بود. به راننده گفتم: ي اين سالهمه
  »آقا، شما هر جا كه من گفتم برو.«

آمدم به يك ميدان نه بيرون مي از اتوبان كه كرج تغيير كرده بود. قديم
افتادم توي رسيدم. از اين ميدان ميالعاده شلوغ ميچندان وسيع اما فوق
شد. پيش از آن كه از شهر خارج ي قزوين منتهي ميخياباني كه به جاده

- هاي تنگ در اطراف و خانهشوم، دست چپ خياباني بود خاكي با كوچه

بايست هر طور بود خودم را آجري. ميي نوساز با نماي خوردههاي توسري
رساندم. به راننده نشاني دادم. خوب گوش داد. بعد گفت: به اين محل مي

  »ديگه.  پس با اين آدرسي كه ماشاءاال شما بلديد تا شب عالفيم«

حاال شما ما را برسون به اون ميدون كه گفتم. از اونجا به بعدش يه «گفتم: 
  »كنيم.كاريش مي

. به ميدان كه رسيديم، پرسان پرسان خودمان را رسانديم به همين هم شد
هايي كه ي شلوغ و نسبتاً آبادي بود با خانهي نوساز كه حاال محلهآن محله

آمد از آباداني و رفاه سهمي برده بودند. نماها ديگر آجري نبود و پيش مي
ره و ها همچنان بدقوااي از سنگ باشد و با اين حال خانهكه نماي خانه

ها هم تنگ و شلوغ بود. در آهني خانه در اين مدت اصالً تغيير نكرده كوچه
قامت در را باز بود. پياده شدم، كرايه را دادم و زنگ زدم. پيرزني خميده

  كرد.

كنم خانم. من يكي از دوستان آقا مصيب هستم. سالم عرض مي«گفتم: 
  »تشريف دارن منزل؟

اي مصيب دم در ست. رفت و بعد از دقيقهپيرزن جواب نداد. اما در را نب
اش العاده الغر بود و قوز داشت و چهرهپيدا شد. نسبتاً بلند قد اما فوق

زد. تكيده بود و رنگ پوستش هم مثل كسي كه به يرقان مبتالست زرد مي
  »مصيب، خودتي؟«گفتم: 

  »حسين!«گفت: 

اختم، شنو مرا تنگ در آغوش گرفت. تعجب كردم. مصيبي كه من مي
جوان و رشيد و شاداب بود. مردي كه در آغوش من خود را رها كرده بود، 

  يك مرد قزميت بود كه بيش از هر چيز به مراقبت و پرستاري نياز داشت. 

  »شه. تو چقدر تغيير كردي؟باورم نمي«گفتم: 

  » تو اما ماشاءاهللا هيچ تغيير نكردي. بفرما. بفرما تو.«گفت: 

اش خس و ا كه بست، از پي او به راه افتادم. سينهرفتم تو. مصيب در ر
ي يك فرشته كه كرد. حوضي وسط حياط قرار داشت با مجسمهخس مي

بايست آب فواره كند. اما مشعل شكسته از مشعلي كه به دست داشت مي
هاست بيل نخورده.كفشم را گل بود و معلوم بود كه سالبود و باغچه بي

داد. از ارد شدم. خانه بوي ترياك و دود سيگار ميجلو در از پا درآوردم و و
نشيمن گذشتيم و به اتاقي وارد شديم كه با فرشي نيمدار فرش شده بود. 

اي بساط منقل و ي پارچهچند نفر در اتاق نشسته بودند. روي يك سفره
روي منقل خم شده بود و ترياك  وافور قرار داشت و مردي نسبتاً چهارشانه

  كشيد.مي

  ي وارد شديم، مصيب مرا به جمع معرفي كرد:وقت

  هاي جبهه. تازه از خارج برگشته ايران.حسين آقا، از بچه -

اي نگذشته بود مصيب نشست و به من هم تعارف كرد كه بنشينم. دقيقه
كه همان خانم پير چاي آورد. بلند شدم كه سيني را از دستش بگيرم، اما 

اچار نشستم و وقتي كه پيرزن با آن هر چه اصرار كردم سيني را نداد. ن
قامت دوتا مقابل من خم شد و سيني را جلوي من گرفت، يك استكان 

- لرزيد. مردي كه ترياك ميچاي و يك حب قند برداشتم. دست پيرزن مي

كشيد، جاي خود را به ديگري داد. به ديوار تكيه داد، به من نگاهي انداخت 
  »خيلي مخلصيم، به خدا«و گفت: 

  »كنم.خواهش مي: «گفتم

مرد دوم كه پشت دستگاه نشسته بود، وافور را روي ذعال گرم كرد، بستي 
  »بفرما«چسباند. گفت: 

  »متشكرم. من نيستم. نوش جان.«گفتم: 

در وافور كه دميد، مثل اين بود كه سازي به صدا درآمده باشد. از ديدن 
بعد از خدمت  اين وضع متأسفم بودم اما در همان حال كنجكاو هم بودم.

من به خارج رفتم، اما مصيب ماند و بعد از يكي دو سال در دانشگاه آزاد 
  شيراز قبول شد. 

سه چهار نفري كه در اتاق نشسته بودند، همه وافوري بودند. از رنگ پوست 
كنند. پيش هاست ترياك مصرف ميو لبهاي كبودشان معلوم بود كه سال

- انداخته بود و حاال چون مرا نمي شان كركاز آمدن من احتماالً حرف

كردند. يكي بلند شد. مصيب به او گفت: كجا چيز شناختند غريبي مي
  جون؟

  رم.دستشوئي مي -
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  بشين، بشين دو كلوم چيز ياد بگير -

ما با اين حاج حسين دو سال توي جبهه پيرانشهر خدمت كرديم. ما  -
ماري كردن، ديدن يه مون بود كه وقتي سرشانباردار بوديم. اواخر خدمت

دونستيم كار يكي ازگروهباناس. خرده خرت و پرت توي انبار كمه. ما مي
يكي از همين ستوان سوالخيا جلو ما دراومد كه مصيب! گفتم، بله جناب 
سروان. گفت، كار كي بوده؟ ما با اين گروهبانه رفيق بوديم. زن و بچه 

ديم. داري ق چي؟ لو نميدونين سرمون بره، رفيداشت بيچاره. مام كه مي
جواد آقا مجلسو؟ گفتم: جناب سروان كار خودم بوده. حسين آقا شاهده. 

  مگه نه حسين آقا؟

كردم. هاي قالي نگاه ميچيزي نگفتم. سرم را انداخته بودم پايين و به گل
  »ال.اي ول« يكي گفت: 

  چاكرتيم. -

  البد حسابي حالتو گرفت؟  -  

  حالمو گرفت؟ -

  م.انفرادي گذاشت تو كاسهيه ماه  -

  دمت گرم آقا مصيب، خيلي مردي. -

سازه. كرد. جبهه آدمو ميالبته، هر كي جاي من بود همين كارو مي -
  آره. مگه نه، حسين آقا؟درست بار مي

  خواست برود مستراح، از جاش بلند شد. مصيب گفت: كجا؟او كه مي

  خوام برم دستشويي.مي -

  حرفم تموم نشده هنوز بينيبشين. مگه نمي -

كشيد، وافور را با دقت كنار مردك دوباره نشست. او كه داشت ترياك مي
هاي گداخته خاكستر ريخت. تكيه داد به مخده. منقل گذاشت و روي ذغال

راحت كرده بود. مثل اين بود كه باري از روي دوشش برداشته باشند.  
  »نههاي زموديروز تركش خمپاره، امروز تركش«گفت: 

  »نفهميدم؟ تو رو چه به اين حرفا عملي؟«مصيب پوزخند زد. گفت: 

  خيال آقا مصيببي -

توني آب خيال يعني چي؟ تو مگه جبهه بودي مرتيكه؟ تو اصالً ميبي -
كنيم، بعد تو زر دماغتو باال بكشي. ما داريم از مرام و انسونيت صحبت مي

  زنه اين وسط كه چي بشهمي

  بابا. صلوات بفرستين  -

  »مصيب جان..« گفتم: 

  »گفت: جان دلم..

  »بريم بيرون كارت دارم.« گفتم: 

زد. هايش توي ذوق ميخنديد جاي خالي يكي از دندانخنديد. وقتي مي
مصيب، يه مشكلي برام پيش «بلند شديم و با هم رفتيم توي حياط. گفتم: 

  »اومده.

  »دونم.مي«گفت: 

  »دوني؟تو از كجا مي«گفتم: 

همه منتظرت بودن. منتظر من هم بودن. وقتي درسم تموم شد، : «گفت
  »ديدمشون.

  »كي رو ديدئي تو، مرد حسابي؟«گفتم: 

  »هاي ديگه رو.حاج احمد و خيلي«گفت: 

  »اسب سفيدشم ديدي؟«گفتم: 

م ارواي آره. ديدم كه به اين روز افتادم. من مهندسم. تحصيلكرده«گفت: 
  »دي راحته؟م. فكر كردي چي؟ فكر كرننه

  »يعني هيچ راهي نداره؟«گفتم: 

  »نه. «گفت: 

  »اگه برگردم خارج چي؟«گفتم: 

ي گشتي. حاال كه برگشتي، بايد تحمل كني. مثل همهنبايس برمي«گفت: 
  »ما.

  »م هستن.مگه كساي ديگه«گفتم: 

  »كردن جون سالم به در بردن.همه هستن. همه اونايي كه فكر مي«گفت: 

  »ب، من ديگه باس برم.خيلي خ«گفتم: 

  »برو به سالمت. مراقب خودتم باش«گفتم: 

  »پس خداحافظ. از مادرتم خداحافظي كن.«گفتم: 

  »كاري داشتي زنگ بزن.«گفت: 

  »به كجا؟«گفتم: 

  »مگه نديدي كه همه جا اين اعالن رو چسبوندن؟«خنديد. گفت: 

  »كدوم اعالن؟«گفتم: 

تان را برداريد. ي نيست. گوشي دلمكالمه با خورشيد. تا بهشت راه«گفت: 
  »شماره هفت رقمي آسمان را بگير. الو. الو. بهشت. شهدا.

  »شيرفهم شدم. ممنون«شد. گفتم: جاي خالي دندان جلوش دوباره معلوم  

خداحافظي كردم و از در رفتم بيرون. تا خودم را به خيابان برسانم، هر جا 
بودند:  اعالن را به ديوارها نوشته اي اينكردم،  با خط بچگانهكه نگاه مي

مكالمه با خورشيد. تا بهشت راهي نيست. نترسيده بودم. مثل اين بود كه 
كسي وسط يك فيلم سينمايي از سينما بيرون بيايد و بعد از پانزده سال 

مكالمه با «ي همان فيلم را در سينمايي ديگر ببيند. اين فيلم ادامه
ن اصلي كه رسيدم، پاي پياده به طرف مقصد نام داشت. به خيابا» خورشيد

خواستم به خانه برگردم. در كرج هم جايي را نامعلومي راه افتادم. نمي
كردم به چيزي فكر نكنم. مثل اين بود كه كابوس شناختم. سعي مينمي
-ديدم. به يك كتابفروشي كه رسيدم، مقابل ويترين ايستادم و به كتابمي

ي ويترين ين چيده شده بودند نگاه كردم. در شيشهها كه به قاعده در ويتر
ي اسب و سواري را ديدم. وقتي برگشتم، حاج احمد را كتابفروشي سايه

اي مثل لشكريان ديدم كه روي اسب سفيدش نشسته بود. از پي او عده
رفتند. در هر آهسته ميصدر اسالم به صف شده بودند و در خيابان قدم

خورد. آدم مجروح با لباس رزم به چشم مي شش نفر –كم پنج صف دست
 يكي دست نداشت، يكي پا نداشت، يكي چشم نداشت، يكي حتي تركش

شان را ها دست يا پاياش. بعضيخمپاره درست نشسته بود وسط پيشاني
فنگ، گذاشته بودند به دست گرفته بودند، يا مثل تفنگ در حالت دوش

اشتند. بيشتر به گروهاني از يك شان. نظم و ترتيب درستي ندروي شانه
مانستند كه از بيمارستان صحرايي گريخته باشد. خورده ميلشكر شكست

-شكم اسب حاج احمد از خون او گلگون بود. اما خونش به زمين نمي

ريخت. وقتي مرا ديد، دست بلند كرد. گفت: جمال حاج حسين رو عشق 
-اهللا اكبر، به خون آغشته انداست. و ديگران، يك صدا گفتند: شهيدان زنده

بندان نشده بود. نه اين كه خيابان خلوت اند، اهللا اكبر. عجيب بود كه راه
هاي آش و الش راه نباشد، برعكس: خيلي هم شلوغ بود. اما اين آدم

كردند. مثل اين بود كه از جنس نور اند. حجم و بعد خودشان را پيدا مي
ند از اشياء بگذرند. حاج احمد با اسبش توانستداشتند، اما، با اين وجود مي

به دل يك اتوموبيل پرايد زد و وقتي به چهارراه رسيد، اسب روي دو پايش 
كشيد. با هر بدبختي بود يك تاكسي دربست گرفتم. يك  بلند شد و شيهه

شد، براي همين نشستم روي صندلي پيكان قراضه بود. در عقب باز نمي
  .»بريم«جلو. به راننده گفتم: 

راننده حركت نكرد. حاال حاج احمد با اسب سفيدش از چهارراه گذشته 
- بود. ايستاده بود كنار چراغ راهنما. مثل اين بود كه دارد به من نگاه مي

  »خوان برَن؟آقا كجا مي«كند. راننده گفت: 

  شادمان     -

راه افتاد. از شهر كه بيرون رفتيم، خيالم كمي راحت شد. در اتوبان به 
ت سر كه نگاه كردم، نشاني از حاج احمد و لشكر شهدا نديدم. اما چند پش

شان. كيلومتري تهران، وقتي از پنجره به بيرون نگاه كردم، باز هم ديدم
حاج احمد روي يال اسب سفيدش خم شده بود، شمشيرش را از نيام 

تاخت. مثل اين بود كه با ما كورس گذاشته بركشيده بود و چهار نعل مي
  د. باش

  »ره؟آقا اين لگن تندتر نمي«گفتم: 

سرعت ما حداكثر هفتاد هشتاد كيلومتر در ساعت بود، اما با اين حال 
لرزيد. وقتي كه راننده گاز داد، صدايي بلند شد. چهارستون ماشين مي

  »آقا، ببخشيد. مثل اين كه اتفاقي افتاده« گفتم:

  ره.آنه مشكلي نيست. موتورش بعضي وقتا بازي درمي -

به پشت سر كه نگاه كردم ديدم حاج احمد راهش را كج كرد، به اسبش  
هي زد و از روي حصار آلومينيومي كنار جاده پريد و وارد اتوبان شد. گفتم: 

  »يا ابوالفضل«

  نترسين آقا، طوري نيست.  -

  »مرد حسابي مگه كوري؟«گفتم: 
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گرفته بود،  حاج احمد حاال ديگر به ما رسيده بود. سمت راست جاده را
كردم ديدم. خيال مينوك شمشيرش را مي طوري كه از پنجره ابوطياره

كردم. موتور ماشين در اين خواهد باليي به سرم بياورد. اما اشتباه ميمي
ميان باز هم صدايي داد و از سرعتش كم شد. حاج احمد به سرعت از كنار 

ن جستي زد، روي ما گذشت، اسبش از روي حصار آلومينيومي كنار اتوبا
ي ريشو كه نگهبان ما دو پا بلند شد و ايستاد. حاج احمد مثل يك فرشته

كرد. از موتور ماشين صداي عجيبي بلند باشد، از روي اسبش به ما نگاه مي
شد و بعد كامالً از كار افتاد. راننده ماشين را به زحمت كنار جاده نگه 

  »شه؟ت چقدر ميكرايه«داشت. گفتم: 

  »شما مهمون مائيد.«گفت: 

خنديد. ترسيده بودم. آن روز با مكافات خودم را به خانه رساندم. وقتي  
اش، رسيدم، ديدم مهشيد و پدر و مادرش و يكي از برادرهاش با زن و بچه

-اند. پريشان بودم. دلم ميشان به ديدن من آمدهدو عمويم با خانواده

ايي كه در پذيرايي نشسته هخواست با مهشيد تنها باشم. از ميان آدم
بودند، فقط از ديدن مهشيد شاد شدم. نشسته بودم كنار او. هر كس حرفي 

-شد و مثل همهمهخورد و با هم يكي ميها توي هوا موج ميزد. حرفمي

كرد. وقتي مهمانان كرد. سرم درد ميمعني به مخ من نفوذ مياي بي
  ي كشيدم.رفتند، دست مهشيد را گرفتم و او را به كنار

  »قدر پريشاني؟چي شده عزيزم؟ چرا اين«مهشيد گفت:  

  »دنبالم هستن.«گفتم: 

  »كي؟«گفت: 

  »كني ديوونه شدم.شه. اگه بگم فكر ميباورت نمي«گفتم: 

  »مگه تو كاري كردي كه دنبالتن؟«گفت: 

ي پيرانشهر، داستانش طوالنيه. وقتي سرباز بودم، مدتي توي جبهه«گفتم: 
كردم. اونجا با يك عده بسيجي ي ايوان غرب خدمت ميجبههبعدشم توي 

هاشون شهيد شدن. من اما جون سالم به در و ارتشي آشنا شدم. خيلي
بردم. يعني تقصير من نبود. باور كن قسمت اين بود. من به زندگي 

  » نچسبيده بودم. به كسي هم خيانت نكردم.

  »گي؟اصالً معلوم هست تو داري چي مي«گفت: 

خوان هر طور شده زندگيم رو از من ببين مهشيد جان. اينا مي«تم: گف
  »بگيرن.

زني. مطمئني كه خدا اون روزو نياره. عزيز دلم. اين حرفا چيه مي«گفت: 
  »به خاطر استرس سفر نيست؟

رم، دونم اين چه وضعيه توي اين مملكت كه هر جا ميمن نمي« گفتم: 
شونم شن. سركردهن وليد به صف ميبينم. مثل لشكر خالد باينا رو مي

  »ش يه خال سياه هستش.سوار يه اسب سفيده كه روي پيشوني

خواست به آغوش همسر زيبايم ام گرفته بودم. دلم ميدستم را گرفت. گريه
رنگش فروكنم و موهاي او را و گردن پناه ببرم، سرم را ميان موهاي بلوطي

  كردم. لي پيدا ميبلندش را ببويم. آن وقت شايد اندكي تس

كنيم. اول بايد ببينيم چرا نگران نباش. با هم راهي پيدا مي«مهشيد گفت: 
  »اينا دنبال تو راه افتادن.

من خيلي فكر كردم. تنها دليلي كه براش پيدا كردم اين بود كه «گفتم: 
اي تصادفاً، قبل از اين كه حمله شروع بشه، به من يه مرخصي يك هفته

ن بودم كه حمله شروع شد. وقتي برگشتم، جبهه ديگه آروم خورد. من تهرا
شون ها هم توي اون حمله شهيد شدن. معلومه كه من همهشده بود. خيلي

شناختم، توي اين لشكر شهدا شناختم. اما اون چند نفري رو كه ميرو نمي
كه دنبالم راه افتادن هستن. من راننده بودم. پاترول فرماندهي دست من 

-كردم، ديدم سركردهروز كه داشتم توي جاده ايالم رانندگي مي بود. يه

ايستادم شون كه اسمش حاج احمد ايستاده كنار جاده. اگه اون روز وانمي
كردم، شايد هيچكدوم از اين اتفاقا كنار جاده و اين مرتيكه رو سوار نمي

  »افتاد.نمي

را كه بلند مهشيد به فكر فرو رفته بود. طفلك خيلي نگران بود. سرش 
  كرد، ديدم چشمهايش به اشك نشسته است. 

  »نگرانت كردم؟«گفتم: 

هنگام، مثالً در نه. اين يه مشكل متافيزيكيه. وقتي آدم به طور نابه«گفت: 
ره، اما روحش اي غيرمنتظره بميره، جسمش از بين مياثر حادثه
  » سرگردونه.

  

  

  

  
  

مردم، نظم م و اگه من مييعني چي؟ يعني قسمت بود كه من بمير«گفتم: 
  »شد؟خورد و روح اين اشخاص هم آمرزيده ميوقايع به هم نمي

  »دقيقاً همينطوره.«گفت: 

  »براي همينه كه اين ديوثا از من طلبكارن.«گفتم: 

حاال، وقت اين حرفا نيست. به هيچكي چيزي نگو. همين فردا «گفت: 
  »گرديم آلمان.كنيم و برميچيزي رو بهانه مي

-شنوم. در واقع اين بو تنها چيزيديگر را بوسيديم. هنوز بوي او را ميهم

-ترسم. نگران هم نيستم. نميكند. نميست كه مرا به زندگي مرتبط مي

ي خورم يا دلتنگم. مثل فكر كردن به يك خاطرهتوانم بگويم افسوس مي
- خواهد آن خاطره تكرار شود و با اين حال ميخوش است. آدم دلش مي

پذير نيست. هر طور بود آن شب را به صبح ند كه تكرار آن امكاندا
ها تفهيم كرديم كه بايد زودتر از رسانديم. با هر مخافتي كه بود به خانواده

موقع برگرديم آلمان. صبح آن روز، ناشتا خداحافظي كرديم، آزانس گرفتيم 
انزا چند هو خودمان را رسانديم فرودگاه. خوشبختانه در هواپيماي لوفت

ها را يك هفته جلو انداختيم و رفتيم به صندلي خالي بود. تاريخ بليط
ي مهشيد مشكلي نداشت. از مرز رد شد. وقتي بخش گذرنامه. گذرنامه

نشين نام مرا به كامپيوتر داد، بعد از مدتي نوبت به من رسيد، افسر باجه
  »الخروجيد شما.ممنوع«سر بلند كرد و گفت: 

  »يهاشتباهي پيش اومده جناب سروان. حتماً تشابه اسمي حتماً«گفتم: 

-بريد اداره گذرنامه. اگه اشتباهي پيش آمده باشه، برطرف مي«گفت:  

  »كنن.

دم. كار و زندگي دارم، آقاي عزيز. بيكار من پروازم رو از دست مي«گفتم: 
  »كه نيستم

  »ي گذرنامه.همون كه گفتم. مراجعه كنيد به اداره«گفت: 

خواست برگردد. اما پاسباني ام را بست و به دستم داد. مهشيد ميرنامهگذ
  جلو او را گرفت.

  كجا خانوم؟ -

  خوام برگردم پيش شوهرم  مي -  

ترسم. نه، مهشيد جان. تو برو آلمان. مي«از صف آمده بودم بيرون. گفتم: 
ين ترسم اتفاقي بيفته. تو برو. حتماً تشابه اسمي پيش اومده. توي امي

شه. كارم كه درست مملكت تا دلت بخواد امير حسين اميني پيدا مي
  »شد...

  محاله من تو رو تنها بذارم.  -

نگران نباش. از دست تو كه كاري ساخته نيست. شايد قسمت اين بوده.  -
  اومد.         ها بايد پيش ميشايد اين هم بخشي از ماجراست. شايد اين اتفاق

توانستم او را در حضور اين همه آدم در آغوش نه مي كرد.مهشيد گريه مي
توانستم براي آخرين بار روي او را ببوسم. بله. اين آخرين بار بگيرم و نه مي

بود كه ما همديگر را ديديم. به هر حال، آن روز ايستادم تا هواپيما پرواز 
 كرد. وقتي كامالً مطمئن شدم كه هواپيماي مهشيد از زمين بلند شد، از

فرودگاه آمدم بيرون. تازه در اين لحظه متوجه شدم كه  دقيقاً از ساعت 
هشت شب تا آن لحظه كه ساعت تقريباً ده و نيم صبح بود حاج احمد و 
لشكريانش خودشان را به من نشان نداده بودند. كمي اميدوار شده بودم. 

گشتم رفتم به ايستگاه تاكسي، از باجه فيش گرفتم و با تاكسي فرودگاه بر
خدا، پيرزن خواست بندهتهران. قصد نداشتم برگردم پيش مادرم. دلم نمي

ها با هواپيما رفته بود. جهت نگران كنم. خوبيش اين بود كه چمدانرا بي
  دستم خالي بود و سبك بودم. 

  »خوان برن؟آقا كجا مي«راننده گفت: 
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ين لحظه بود اين جمله و طنين صداي راننده به نظرم آشنا آمد. تازه در ا
اش در اتوبان كرج از اي بود كه ابوطيارهكه راننده را شناختم. همان راننده
  »عجيبه. بازم شما؟«كار افتاده بود. تعجب كردم. گفتم: 

  قسمته ديگه.   -

  اين حرفا يعني چي؟ شما مگه تاكسي فرودگاهين؟ -

  بعضي وقتا. -

  با اين لكنته؟ -

  شه.ايشاال طوري نمي -  

فايده بود. شد. هر چه تالش كردم بيپياده شوم. اما در باز نميخواستم 
  »خوان برن.آقا نگفتن كجا مي«راننده خنديد. گفت: 

  شه؟اين در صاب مرده چرا باز نمي -

  »ري، مرد حسابي؟ نگه دار، پياده شم.كجا داري مي«راه افتاده بود. گفتم: 

  خوان برن؟آقا، كجا مي -

خواهم دانستم كجا ميين بود كه حتي خودم هم نميفايده بود. بديش ابي
  »هر جا دوست داري برو. ديگه هيچي مهم نيست.«بروم. گفتم: 

آهن در طول راه، برخالف انتظارم راننده حتي يك كلمه حرف نزد. به راه 
  »رسيديم.«كه رسيديم، جلو يك مسافرخانه ايستاد. گفت: 

  »يعني پياده شم؟«گفتم: 

  »دوست دارن پياده شن. آقا، اگه«گفت: 

  »شه.ت چقدر ميكرايه«گفتم: 

  »بفرمائيد. شما مهمون مائين«گفت: 

كند. عجيب بود كه اين بار، در ماشين بدون هيچ معلوم بود كه تعارف نمي
مشكلي باز شد. پياده شدم و بدون خداحافظي رفتم به طرف مسافرخانه. 

ن نگاه كردم. راننده هنوز وقتي وارد مسافرخانه شدم، ايستادم و به خيابا
دردسر اتاقي كنار خيابان توقف كرده بود. سعي كردم به او فكر نكنم. بي

گرفتم و به اتاقم رفتم. اتاق به ظاهر تميز بود، اما بوي مسافري كه شب 
قبل در اين اتاق خوابيده بود، هنوز توي اتاق مانده بود. پنجره را كه باز 

شد. دلم گرفته بود. هر چه كه در اين مدت  كردم، اتاق پر از هياهوي شهر
توانستم به آن تكيه بدهم به مخاطره افتاده بود. بايد ساخته بودم و مي
توانستم از اين مخمصه كردم. اگر مراقب بودم، شايد ميحواسم را جمع مي

هايم را نجات پيدا كنم. با لباس و كفش روي تخت دراز كشيدم. دست
-كه از سقف آويزان بود نگاه مي هاي پنكهبه پره گذاشته بودم زير سرم و

كردم. بعد از مدتي رفتم پاي پنجره. اميد داشتم كه حاج احمد و لشكريان 
آش و الشش را ببينم. اما هر چه نگاه كردم از آنها هيچ نشاني نديدم. 

توانستم اتاق را تحمل كنم. براي همين زدم بيرون. تازه در اين لحظه نمي
ام. از ديشب هيچ چيز از گلويم پايين نرفته بود. كه گرسنه متوجه شدم

زنان خودم را رساندم به يك چلوكبابي و غذا سفارش دادم. چلوكبابي قدم
آمد چندان پاكيزه باشد. اميدوارم بودم كه خيلي محقر بود و به نظر نمي

خوردن باشد. هنوز غذا را نياورده بودند كه ديدم  كم غذايش قابلدست
دي از در وارد شد و يكراست سر ميز من آمد. قد نسبتاً كوتاهي داشت، مر

حسين «ي ارتشي تن كرده بود. گفت: ريشو بود و يك اوركت از مد افتاده
  »آقا؟

  بله. خودم هستم. كاري داشتين؟ -

  »نشناختي منو؟«هايش ناگهان پر از اشك شد. گفت: چشم 

نه. متأسفانه. به جا «م: در همان نظر اول شناختمش. با اين حال گفت
  »نياوردم

  »ممد. جبهه. ايوان غرب.«گفت: 

  »بفرما، بشين.«گفتم: 

نشست. بغض كرده بود و نزديك بود زار زار گريه كند. تعجب كرده بودم. 
ي آن پيكان لكنته هيچكس اطالع نداشت كه هنوز در تهران جز راننده

دا كرده است؟ پرسيدم اين شخص مرا از كجا پيهستم. از خودم مي
كند. گفتم: مطمئن بودم كه چيزي ما را مثل نخ تسبيح به هم مرتبط مي

  »تو رد منو از كجا پيدا كردي؟«

ديشب خواب ديدم. خواب ديدم كه تو پشت اين ميز، توي اين «گفت: 
  »ديدمت.چلوكبابي نشستي. بايد هر طور بود مي

ره. شما من يكي نميمزخرف نگو، مرد حسابي. اين حرفا تو كَت «گفتم: 
شناسم. با هم دست به يكي كردين كه منو به خاك رو خوب مي جونورا

  »سياه بشونين.

  »كني.اشتباه مي«سرش را انداخته بود پايين. گفت: 

  »ناهار كه نخوردي؟«چيد. گفتم: شاگرد چلوكبابي داشت ميز را مي

  »م نيست.گرسنه«گفت: 

زي سفارش بده كه غذا از گلو منم كني. يه چيحاال چرا ناز مي«گفتم: 
  »پايين بره. از ديشب هيچي نخوردم.

درخشيد. دلم هاي بازيگوش ميهاش مثل بچهسر بلند كرد و خنديد. چشم
  » اين بيچاره چه تقصيري داره؟«سوخت برايش. به خودم گفتم: 

  »اخالقت عوض نشده توي اين مدت.«غذاش را كه سفارش داد، گفت: 

-داشتي كه چي بشه. انتظار داشتي كه مثالً با يه مرد هويتانتظار «گفتم: 

  »باخته روبرو بشي؟

اين حاج احمد و لشكر آش و الشش از جون «سرم را بردم جلوتر. گفتم: 
  »خوان؟من چي مي

  »خواد جونت رو بگيره. مفهومه؟مي«گفت: 

نه. مفهوم نيست. جون منو «ها صحبت ميكرد. گفتم: چيمثل بيسيم
  »خه چرا؟ مگه من چي كار كردم؟بگيره؟ آ

م هستم. ماها فقط تو تنها نيستي. منم هستم. يكي دو نفر ديگه«گفت: 
  »مرديم. مفهومه؟بايس مي

  »چي؟«گفتم: 

اش افتاد زمين. با صداي بلند، تقريباً به فرياد ناگهان بلند شد. صندلي
باني سنگر ديدهيا زهرا. عراق تا اينجا اومده بود. تا اينجا. ما اينجا «گفت: 

  »داشتيم. به خاطر اون نامردا من اينجا رو...

مردم لقمه توي گلوشان گير كرده بود. همه، قاشق چنگال به دست، با 
كردند. گفتم: هاي اين مردك نگاه ميبازيپر داشتند به خلدهان پر يا نيمه

  »بشين بابا. چه خبرته؟«

امردا من اينجا رو... دنيا چه خبر بود! محشر كبرا. به خاطر اون ن«گفت: 
يه؟ ما داريم تاوون چي رو پس شه حسين؟ كي به كيچرا اينطوري مي

  »ديم؟مي

كرد. برگشت و چند مثل اين بود كه داشت توي فيلم دفاع مقدس بازي مي
احمد! خودتو به من نشون بوده. من كه « قدم به طرف در رفت. گفت: 

تو شكم نهنگ؟ حاجي جون. من دونم تو اونجائي. تو كجائي حاجي؟ مي
م. از من چه انتظاري داري؟ خودتو  به من نشون بده. برين كنار. خسته
  »تون برين كنار. شما رو به مقدسات برين كنار.همه

يكي دو نفر بلند شده بودند، كتفش را گرفته بودند و با زحمت به كمك 
جاي ابراهيم « چي او را نشاندند روي صندلي. دست زدم برايش. گفتم:قهوه

  »اي رو ديدي؟كيا خالي. آفرين. چند بار آزانس شيشهحاتمي

  »عجب فيلمي بود.«خنديد. گفت: 

  »كيا كيه؟نه. بابا. تو فيلمي. ابراهيم حاتمي«گفتم: 

  »ترسم.مي«گفت: 

  »از چي؟«گفتم: 

  »ترسم يه روز اين حاج احمد منو ترك اسبش بشونه.مي«گفت: 

خره دير يا زود همه بايد ترك اسب عزرائيل سوار مهم نيست. باال«گفتم: 
  »شيم.

  »ترسي؟يعني تو نمي«گفت: 

تونين كنه؟ من فقط از اين ناراحتم كه شماها نميچه فرقي مي«گفتم: 
فهمم اصالً چرا شماها كنن. نميشون رو ميببينين مردم دارن زندگي

شدين يا اينقدر طلبكارين. اگه به خاطر اعتقادتون جنگيدين، كشته 
  »مجروح شدين، تقصير مردم چيه؟

  »دي ها، با اين حرفات.هيس. كار دستمون مي«گفت: 

  »آقا! صورتحساب.«چي گفتم: به شاگردقهوه

نگفتي چطور رد «صورتحساب را كه پرداختم، از در آمديم بيرون. گفتم: 
  »منو پيدا كردي.

  »دي پيش خودمون بمونه؟قول مي«گفت: 

  »رو دارم توي اين شهر؟سابي من كيآخه، مرد ح«گفتم: 

  »س.ت خبر بدم كارت ساختهحاج احمد منو فرستاده كه به«گفت: 
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زديم. گمانم رسيده هدف قدم ميها بييادم نيست چند وقت توي خيابان
هاي جواديه. چند قدم جلوتر دو دختر جوان ايستاده بودند بوديم به طرف

و كوتاه پوشيده بودند و روسري ي كفاشي. مانتمقابل ويترين يك مغازه
رنگي سر كرده بودند. وقتي از كنار آنها گذشتيم، به پشت سرش نگاه كرد. 

  »پرسم اسالميتٍ اين حكومت كجاست؟بعضي وقتا از خودم مي«گفت: 

  »چطور مگه؟«گفتم: 

  »گيره.درد ميره، شقآدم توي اين شهر راه مي«گفت: 

  »ه نكن.خب، اگه جنبه نداري تو نگا«گفتم: 

  »شه نيگا نگرد، حسينا!مگه مي«خنديد. گفت: 

  »كي تو حاج احمد رو ديدي؟«گفتم: 

ديشب رفته بودم يه تك پا سر خيابون كه حاج احمد رو ديدم. از «گفت: 
ي اسبش رو گرفته بود به دستش و تكيه داده اسبش پياده شده بود، دهنه

چه هيبتي داشت. چه قد بود به تير چراغ برق. نزديك بود زهره ترك بشم. 
و قامتي. يه رداي سفيد تنش بود و يه شال سبز هم بسته بود به كمرش. از 

  »باريد تو كوچهصورتش نور مي

مطمئني اشتباه نگرفتي؟ حاج احمدي كه من ديدم رداي سفيد «گفتم: 
سوخته تنش نبود. شال سبز هم نبسته بود به كمرش. صورتشم آفتاب

  »بود.

  »بايد آدمو پيش خودش ضايع كني؟تو حتماً «گفت: 

  »خيال. چي گفت حاال.بي«گفتم: 

هيچي. نشوني تو رو داد. گفت برو فالن جا، فالن ساعت توي فالن «گفت: 
  »س.ش بگو كارش ساختهچلوكبابي  به

-ها بيبه ساعتم نگاه كردم. ساعتي از ظهر گذشته بود و ما توي خيابان

اً رسيده بود دوسلدورف. تا ساعتي زديم. مهشيد حاال حتمهدف پرسه مي
تو مگه كار و زندگي «رسيد به منزل. دلتنگش بودم. گفتم: ديگر مي
  »نداري؟

  »گذروني؟ت رو از كجا ميزندگي«جواب نداد. گفتم: 

-مم اجاره دادم. ميي باالي خونهگيرم. طبقهاز بنياد يه چيزي مي«گفت: 

  »گذره. خدا رو شكر، بد نيست.

  »ره؟ت سر نميبيكاري حوصلهاز « گفتم: 

- كيا رو ميشم فيلماي حاتميمن از صبح كه از خواب بيدار مي«گفت:  

  »بينم.

  »شي؟خسته نمي«گفتم: 

  »نه. خيلي باحاله.«گفت: 

  »خيلي خوب. من بايد برم.« گفتم: 

اي آوردم، خداحافظي كردم و از او خواست از من جدا شود. بهانهدلش نمي 
هاي كوچهام بيايد. براي همين از كوچه پسسيدم از پيتردور شدم. مي

عصر خودم را رساندم به خيابان انقالب. ساعت چهار و نيم بعد اطراف ولي
از ظهر بود كه ديدم حاج احمد سوار اسب سفيدش مقابل در ورودي 

اند. چون دانشگاه ايستاده است. اول خيال كردم دانشجويان شلوغ كرده
رو پخش و پال بودند. اما مان وضع آش و الش توي پيادهها هم با هبسيجي

وقتي خوب نگاه كردم، متوجه شدم كه دانشگاه آرام است. دوست نداشتم 
ها آفتابي بشوم. براي همين رفتم به آن دست خيابان و ايستادم آن طرف

ايستاد. منتظر تاكسي. اما عجيب بود كه هيچ مسافركشي مقابل من نمي
گذشتند. دادند و به سرعت از كنارم ميد، با ديدن من گاز مياگر راه باز بو

شد كرد. رفتم گرداند. كاريش نمياگر چراغ قرمز بود، راننده از من رو برمي
دانم رو و پاي پياده به طرف ميدان فردوسي به راه افتادم. نميتوي پياده

از اذان مغرب گذشته بود ها سرگردان بودم. ساعتي چند ساعت در خيابان
كه خودم را به مسافرخانه رساندم. به اتاقم رفتم و با كفش و لباس روي 

هاي تخت دراز به دراز افتادم. يك ساعتي خوابيدم. تمام مدت خواب
ي ديدم. وقتي بيدار شدم، رفتم پشت پنجره. اتاقم در طيقهپريشان مي

. از پشت پنجره به آمد و آهن مسلط بودمسوم قرار داشت و به ميدان راه
ي كردم. شب شده بود. هميشه اين موقع روز، در همهشد مردم نگاه مي
- هاي بيهاي خسته و داغان، آدمخانمان، آدمهاي بيشهرهاي جهان آدم

ماندند. نشين شده باشد، توي شهر جا ميپناه مثل لجن يا كثافتي كه ته
ه تالش كرده بودم كه خودم را من هم جا مانده بودم. در پانزده سال گذشت

شده توي اين شهر بيرون بكشم. اما اين تالش هم نشيناز لجن و كثافت ته

مثل خيلي كارهاي ديگر در زندگي احمقانه بود. چون تازه داشتم به اين 
بردم كه كثافت در واقع يك كثافت تاريخي بود كه توي حقيقت پي مي

-جغرافيايي يكي مثل من نمي نشين شده بود. با جابجاييوجود ما ته

توانست خودش را از آن پاك كند. زندگي يا مرگ من چه فرقي داشت؟ از 
تر شدم. چه چيزي در ايران وجود داشت كه مرا تا اين حد اين فكر پريشان

خواهم زنده بمانم و عشق ام و ميكرد؟ به خودم گفتم: من زندهمنفعل مي
ير شوم. اين تنها آرزوي من بود. حاال بورزم و كار كنم و در كنار مهشيد پ

آمد. نه كسي كردم؟ بديش اين بود كه هيچ كاري از من برنميبايد چه مي
شناختم و نه جايي را سراغ داشتم و نه اصالً به كسي يا به چيزي را مي
توانستم اعتماد كنم. به دلم آمده بود كه تا طلوع آفتاب همه چيز تمام مي
ود. برگشتم كه چراغ را روشن كنم، ديدم حاج احمد، شد. اتاق تاريك بمي

سه كنج ديوار ايستاده و به شمشيرش تكيه داده است. تعجب كردم. 
  اسبش كجا بود؟

  »نگران نباش حاج حسين. به تير چراغ بستمش.«گفت: 

از پنجره كه نگاه كردم، ديدم واقعاً افسار اسبش را به تير چراغ بسته است. 
  »تو؟چطور اومدي «گفتم: 

  »تو هم اگه شهيد شده بودي، هيچ مانعي جلوت نبود«گفت: 

  »من اما زندگي رو بيشتر دوست دارم.«گفتم: 

  »دوست دارم با هم بريم قدمي بزنيم.«گفت: 

فكر خوبي بود. سختم بود كه با كسي كه از جنس نور است و با اين حال 
آهن سر كنم. اي در ميدان راهحجم و بعد دارد در اتاق محقر مسافرخانه

  شد. مثل اين بود كه ديوارها هر آن روي سرم آوار مي

چي نشسته بود پشت پيشخوان، دستش را گرفته بود روي چراغ مسافرخانه
آرين، كي تشريف مي«زد. مرا كه ديد، گفت: عالءالدين و داشت چرت مي

  »آقاي مهندس.

  »گردم.يه ساعتي در خدمت حاج آقا هستم، زود برمي«گفتم: 

  »حاج آقا كيه؟«گفت: 

به اطراف كه نگاه كردم، كسي را نديدم. تازه در اين لحظه متوجه شدم كه 
  »هيچي. با پدرخانمم. بيرون منتظره.«حاج احمد نيست. گفتم: 

رو ديدم. با متانت اسبش را كه از در كه بيرون رفتم، حاج احمد را در پياده
زنان رو قدموش هم در پيادهباز كرد، افسار او را به دست گرفت. ما دوشاد

ها آن آمد. خيابانرفتيم. اسب سرش را پايين انداخته بود و از پي ما ميمي
ها وقت شب نسبتاً خلوت بود. اما هنوز تك و توك رهگذرهايي در خيابان

اي آمد كه عدهديدند. پيش ميپالس بودند. مثل اين بود كه آنها ما را نمي
ها سر گذر توي بشكه آتش روشن كرده بودند خواباز خيابانگردها و كارتن

كردند. وقتش و گرد آتش حلقه زده بودند. آنها هم ظاهراً به ما اعتناء نمي
ها گفته شود. اما ترسيده بودم و راستش بود كه بعد از آن همه سال ناگفته

فايده است. كردم هر تالشي بياميدم را هم از دست داده بودم. گمان مي
اش ي بودم كه در يك روز زمستاني خيلي سرد در بيابان از گلهمثل گرگ

دور افتاده باشد و از روي تصادف پايش توي تله گير كرده باشد. حتي نا 
  نداشتم زوزه بكشم يا ناله كنم.

  »بيني چقدر تهران تغيير كرده؟مي«حاج احمد گفت: 

  »رو كنيم. مونجون هر چي مرده دست از سر ما بردار. بذار زندگي«گفتم: 

هاي ن. صاحباي حجلهمردا همه مرده« اي گفت: ي مردانهبا صداي دورگه
  »سر گذر كجان؟

پرسي، مرد حسابي. مگر من مسبب اون كشت و چرا از من مي«گفتم: 
  »ت تكليف كرده بودن.كشتار بودم؟ برو از كساني بپرس كه به

  »اومدي نسازي با ما.«گفت: 

  »كني؟تهديدم مي«گفتم: 

در دست توام مرحمتي كن/فردا كه شوم خاك چه سود «ه آواز خواند: ب
  »اشك و ندامت.

فايده باشد. با اين جماعت زدم بيفايده بودم. از اولش هم حدس ميبي
ببين بابا جون، ما اصالً از يه «شد دو كالم حرف زد. ايستادم. گفتم: نمي

اي از دو سال و خردهخانواده نيستيم. تا جوون بودم شماها مجبورم كردين 
عمرم رو بذارم توي بيابوناي اين مملكت. من دينم رو ادا كردم و حاال، بعد 

خوام م سر و ساموني گرفته. مياز بيست سال دربدري و بيچارگي زندگي
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تونين زندگي كنين؟ ماها بايد تقاص زندگي كنم. به من چه كه شماها نمي
  »عد از سي سال بس نيست؟چي رو پس بوديم و اصالً تا كي؟ يعني ب

پايش را گذاشته بود توي ركاب اسب. به سختي خودش را باال كشيد. 
كردم. اما خستگي معلوم بود كه او هم خسته است. خستگي را درك مي

خواي كني. معلومه كه ميداري سركشي مي«دليل حقانيت نبود. گفت: 
بيدم. تازه هايي كه تا صبح نخواخودي نشون بدي. كور خوندي. چه شب

تون رو بهشت. خدا بردم همهتقصير من كه نبود. اگه دست من بود مي
كلفتي گي، عجب آدم پوستخواست كه با شما باشم. البد پيش خودت مي

تو كه جات بد  -هست اين مرد. اين همه تنش رو تكه تكه كرديم، اما، 
اي من نبود. به تو كه بد نگذشت. من تا آخرش ايستادم. تحمل شماها بر

طلبي رو تحمل كنم كه از درد تونم آدماي متظاهر و راحتسخته. من نمي
فهمن. ولي تير غيب رو فراموش نكن. به زودي تير غيب و رنج چيزي نمي

  »      كنه. ما تا آخر وايستاديم.رسه و تكليف شماها رو معلوم مياز راه مي

ت بود. مدتي به اسبش هي زد و رفت. خيابان جمهوري آن وقت شب خلو
ايستادم و به او نگاه كردم. روي يال اسبش خميده بود و در امتداد 

تاخت. آن قدر ايستادم تا كامالً از نظر جمهوري به طرف شرق تهران مي
زد. ساعت حوالي يازده شب بود. كردم؟ دلم شور ميناپديد شد. چه بايد مي

كرد؟ و چه مي به وقت آلمان هشت و نيم. مهشيد اين موقع شب كجا بود
خواست به جاي امني پناه بياورم. اما جايي را سراغ نداشتم. ناچار دلم مي

چي همچنان دستش را روي پاي پياده به مسافرخانه برگشتم. مسافرخانه
زد. وارد كه شدم، سر بلند چراغ عالءالدين گرفته بود و داشت چرت مي

  »كشور زنگ بزنم؟ شه از اينجا به خارج ازحاج آقا، مي«كرد. گفتم: 

  »شه.شه، خوبم ميچرا نمي«گفت: 

با كاهلي برخاست و تلفن را از زير پيشخان بيرون آورد و گذاشت مقابل 
  »بفرما، آقاي مهندس.«من. گفت: 

چند بار شماره گرفتم تا عاقبت خط آزاد شد و مهشيد گوشي را برداشت. 
  »راحت رسيدي؟« گفتم: 

  ري؟آره. خيلي خوب بود. تو چطو  -

  بد نيستم. -

  كجائي حاال؟ -

  توي يه مسافرخونه اتاق گرفتم. -

  خواي پيش مامانت اينا برگردي؟نمي -

  شه. آلمان همه چي مرتبه؟راه مينه بابا. بيچاره پيرزن زابه -

-دو سه تا صورتحساب سنگين آمده. اما نگران نباش. فردا پرداخت مي -

  كنم.

  پول داريم توي حساب؟ -

  شه. از اون يارو چه خبر؟م حقوقامون واريز ميازه يه هفته ديگهداريم. ت -

باهاش صحبت كردم. نتونستيم با هم به تفاهم برسيم. موندم چي كار  -
  كنم. شايد بد نباشه به پليس مراجعه كنم.

زدم. براي همين تا رسيدم پيگير اين ماجرا شدم. تو نازلي رو حدس مي -
  شناسي؟مي

  سم.شناخب، آره. مي -

بهش زنگ زدم. گفت پارسال براي يكي از بستگانشون يه مورد مشابه  -
  ها درگير اين موضوعن.پيش اومده بود. خيلي

  گي؟نه بابا؟ جدي مي -

گير هست توي يه جايي به اسم... گن يه جنظاهراً يك جور اپيدميه. مي -
جاده  صبر كن... اسمش رو اينجا نوشتم. سعيد آباد. آره. سعيد آباد توي

كنه كه طلسم شكسته شه. خرجشم گيره كاري ميگن اين جنشهريار. مي
  مثل اين كه خيلي زياد نيست.

  دست بردار مهشيد. تو كه اهل اين حرفا نبودي -

  كنهگن معجزه ميمي -

  گه؟كي مي -

م هاي ديگهش مراجعه كرده، جواب گرفته. خيلينازلي ديگه. پسرخاله -
  هستن.

  ، چيزي داره؟شماره تلفني -

  بنويس. -

ي تلفنش را نوشتم. بعد خداحافظي كردم. قرار آدرس كامل طرف با شماره 
شد فرداي آن روز زنگ بزنم و نتيجه را به مهشيد اطالع دهم. تازه در اين 

چي تمام مدت باالي سر من ايستاده لحظه بود كه متوجه شدم مسافرخانه
  »شه آقا؟چقدر مي«است. گفتم: 

  »ابل نداره.ق«گفت: 

  »كنم.خواهش مي«گفتم: 

  »سه هزار تومن.«گفت: 

يه آقايي سراغ «سه تا اسكناس هزار تومني گذاشتم روي پيشخان. گفت: 
  »شما رو گرفت.

  »كي؟«گفتم: 

  »بيرون منتظرتونه.«گفت: 

  »بيرون كه كسي نيست.«از پنجره كه نگاه كردم كسي را نديدم. گفتم: 

  »تو ماشينش نشسته.«چي خنديد. گفت: مسافرخانه

گفت. همان پيكان قراضه مقابل مسافرخانه توقف كرده بود. چرا راست مي
  »كي آمد؟«زودتر نديده بودمش؟ گفتم: 

داري كرد. ي معنيو باز خنده» طوري شده مگه؟«چي گفت: مسافرخانه
ي رازهايم باخبر است. خواست به من بفهماند از همهمثل اين بود كه مي

نه. آقا. طوري نشده. «ه بودم. اما به روي خودم نياوردم. گفتم: عصباني شد
كردم امشب بياد من منتظر يكي از دوستام بوده. اصالً فكرش رو نمي

  »سراغم.

گفت تون باشه. خيلي كم حرف بود. فقط مياومد رفيقبهش نمي«گفت: 
  »گفتم آقا كيه، انگار نه انگار.ن؟ هر چي ميآقا نيامده

  »آم.تون درميي ممنون. از خجالتخيل«گفتم: 

بعد خداحافظي كردم و از مسافرخانه زدم بيرون. يكراست به طرف 
  »رن؟آقا كجا مي«اتوموبيل رفتم. زدم به شيشه. راننده پياده شد. گفت: 

  »سر قبر پدرت.«گفتم: 

  »رن نه شب.قبرستون روز مي«گفت: 

  »زبون شدي. بشين بريم.بلبل«گفتم: 

  »رن؟آقا كجا مي«گفت:  نشست پشت رل.

  »سعيد آباد.«گفتم: 

  »دونستم.مي«خنديد. گفت: 

تر اين بود كه به اينگونه ماجراها در اين حاال ديگر باورم شده بود. عجيب
كردم كه از تمدن، عزت و شرف مدت كوتاه عادت كرده بودم. احساس مي

آن كه اين  ام. با وجودام و به اصل خودم بازگشتهو حيثيت آدمي دور شده
وقايع غيرمنطقي، احمقانه و حتي طالمانه بود، اما چون جزو بافت زندگي 

كرد. مثل اين بود كه اگر چنين وقايعي اتفاق روزانه بود، بديهي جلوه مي
افتاد، زندگي چيزي كم داشت. در راه با هم صحبت نكرديم. ساعتي از نمي
ن پيكان لكنته با سرعت شب گذشته بود و ماه بدر كامل بود. ما با آنيمه

كرديم. چهار ستون هاي اطراف تهران حركت مينسبتاً زيادي در كمربندي
- اي زوزه ميخوردهلرزيد و موتور اتوموبيل مثل حيوان زخمماشين مي

ها روي زمين ها و سنگكشيد. نور ماه توي بيابان افتاده بود و درختچه
شيشه تكيه داده بودم و به اين  هاي ترسناك انداخته بودند. سرم را بهسايه

كردم. حال كسي را داشتم كه كامالً تسليم شده است. به مناظر نگاه مي
اند. كنار اي دوري يك گاري جمع شدهسعيد آباد كه رسيديم، ديدم عده

گاري يك چراغ پريموس و روي چراغ يك كتري قرار داشت. كتري داشت 
د. به تير چراغ طناب بسته بودند شجوشيد و از روي گاري بخار بلند ميمي

خورد. يكي نشسته بود و روي طناب چند تكه رخت مردانه با باد تكان مي
روي يك پيت حلبي، يكي ايستاده بود پاي بساط شلغم و جوانكي هم 
ايستاده بود كنار. او راننده پيچيد توي خاكي كنار جاده و توقف كرد. پياده 

  »شما برو.«شدم. گفتم: 

د. من هم بيش از اين اصرار نكردم. رفتم به طرف بساطي. از دور جواب ندا
  شنيدم. وگوي آن سه نفر را ميگفت

  كم خالي ببند تقي -

  تقي مشدي -

  خوبه حاال، دو روز رفته خراسون واسه ما آدم شده  -

  آدم بود بنده خدا -

  تقي شلغمي هستي ديگه -
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  حسن گرد –تي هسي ش باشه، تو هم حسن نبااگه اسم آدم به كاسبي -

  انداز چي؟حسن كارراه -

  هر و كر هر سه بلند شده بود. رسيده بودم پاي بساط.  

  »بفرما!«فروش كه ظاهراً تقي نام داشت، گفت: شلغم

  »ببخشيد آقا، منزل شيخ صالح كجاست؟« گفتم:  

  »شيخ صالح؟«رفيق نوجوانش گفت:  

كه ظاهراً گردفروش بود  قبل از آن كه آدرس را از كيفم دربياورم، سومي
  »چه كارش داري؟«گفت: 

  كار مهمي دارم باهاش. -

  مأمور كه نيستي؟ -

  نه بابا. مأمور كجا بود.  -

  »دنبال من بيا«گفت: 

ها را به هاي تنگ سعيدآباد به راه افتادم. كوچهپسكوچهاز پي او در كوچه
شده بنديهمخورده و سرها توسريشكل ناجوري آسفالت كرده بودند. خانه

شان افتاده سرپناهي براي بود. معلوم بود مردم با هر چي كه به دست
اند. از چند كوچه گذشتيم تا بااالخره رسيديم. خودشان فراهم كرده

انداز بود چيزي بدهم، اما قبول نكرد. پيش از خواستم به او كه انصافاً كارراه
نگاه كردم كه » اندازاهكارر«اي ايستادم و به حسن آن كه در بزنم، لحظه
ي ديگر و رفت. در خانه آهني بود. از صداهايي كه پيچيد به يك كوچه

اي اجتماع كرده بودند. خانه آمد معلوم بود توي حياط كوچك خانه عدهمي
زنگ نداشت، اما وقتي خوب نگاه كردم متوجه شدم در باز است. در را فشار 

ي نسبتاً زيادي بود و عده دادم و وارد حياط شدم. كف حياط سنگفرش
خواندند و ها توي خانه بودند و داشتند دعا ميتوي حياط نشسته بودند. زن
شان را تكيه داده بودند به زدند. مردها پيشانيتوي سر و كله خودشان مي

شان و هر چند گاه يك بار مثل كسي كه از چيزي متأسف است سر دست
پرسيدم اين چه ست. اما از خودم ميدادند. خيال كردم مجلس عزاتكان مي

شود؟ در اين فكر بودم كه ست كه نصفه شب برگزار ميمجلس عزايي
  »با كي كار دارين آقا؟«پسركي نوبالغي آمد تا دم در. گفت: 

  »شيخ صالح تشريف دارن؟«گفتم: 

  »وقت قبلي گرفتين؟«گفت: 

  »وقت قبلي بگيره.ست كه آدم بايد مگر اينجا درمانگاه يا دارالوكاله«گفتم: 

  »بيني؟اينا رو مي«گفت: 

  »بينم.خب، آره. مي«گفتم: 

  »ي اين آدما التماس دعا دارن.همه«گفت: 

  »خيال. مثل اين كه اشتباه اومدم.آقا. اصالً بي«گفتم: 

گفتم اگر بناست كه زندگي و خداحافظي از در زدم بيرون. با خودم ميبي
باشد، همان بهتر كه زنده نباشم. مرگ من به دست يكي مثل شيخ صالح 

ست كه زندگي آدم گفتم: آخر اين چه مملكتيعصباني بودم. با خودم مي
هايي مثل شيخ صالح بند است. بيشتر از خودم متنفر و به دعاي جاكش

ي چنين شخصي. در خشمگين بودم كه اين وقت شب آمده بودم در خانه
هاي ده ودم را از كوچه پسكوچهاين فكرها بودم كه به هر ترتيبي كه بود خ

بيرون كشيدم. آن سه نفر همچنان ايستاده بودند كنار خيابان. راننده هم 
هنوز همان جا توقف كرده بود. رفتم به طرف ماشين. در را باز كردم و 

  نشستم.

  »خوان برن؟آقا حاال كجا مي«راننده گفت: 

ت تكان دادم و رفتيم. جواب ندادم. راننده كه راه افتاد براي آن سه نفر دس
 كرديم. جادهآن شب آخرين شب زندگي من بود. ما با سرعت حركت نمي

خلوت بود و احتمال تصادف هم نسبتاً كم بود. با اين حال هنوز به سه راه 
شهريار نرسيده بوديم كه يك كاميون با نور باال از مقابل پيداش شد. نور 

  توانستم ببينم. همه چيز را نمي هايم افتاده بود و هيچ جادرست توي چشم

زدني اتفاق افتاد. ماشين از جاده اصلي منحرف شد، توي در چشم به هم
ي جاده رفت، به چيزي اصابت كرد و در آخرين لحظه، پيش خاكي حاشيه

از آن كه زندگي من تمام بشود، در اثر اين ضربه از جايم كنده شدم و با 
صويري كه در ذهن دارم، تصوير ي جلو. آخرين تسر خوردم به شيشه

ي جلو پيكان است كه كامالً خرد شده بود. نشسته بودم روي تخته شيشه
كردم كه آش و ام نگاه ميسنگ كنار جاده و داشتم زير نور ماه به جنازه

  كردم كامالً الش شده بود. نترسيده بودم. فقط خشمگين بودم. احساس مي

  

  
  

كشيدم. براي راننده نگران بودم، به الت ميام خجام و از برهنگيبرهنه
جستجوي اين شخص به اطراف كه نگاه كردم، حاج احمد را ديدم كه 

بان با اسبش ايستاده بود. توي آهن شهريار كنار اتاقك سوزنسرتقاطع راه
ها پراكنده بود. بيابان هاي پيرامون دپوي ارتش، لشكر آش و الشبيابان

ون هيچكس هم رنگين نشده بود. تازه در اين لحظه همان بيابان بود و از خ
بود كه متوجه شدم كاميون پنجاه متر جلوتر توقف كرده است. راننده 

اي پارهي پيكان كه حاال آهنزد. رانندهكاميون داشت توي سر خودش مي
بيش نبود، دستش را گذاشته بود روي سرش، خط وسط جاده را گرفته 

رفت. از دور دو سرباز به طرف حاج احمد مي بود و سراسيمه و ترسخورده
  آمدند.   سنگر بودم به طرف من مياي كه مدتي با آنها همخوردهزخم

ام و در همان حال، در اين لحظه كه دو گوركنِ ام، نه. نمردهگويم مردهنمي
ام. نه. توانم بگويم زندهگذارند، نميام را توي قبر ميالجون دارند جنازه

ام اينجا، چند قدم دورتر ستم. اما هستم. يعني هنوز هستم، ايستادهزنده ني
اند و به ي دوستان و آشنايان و خويشانم كه دور گورم حلقه زدهاز حلقه
كرد؟  از وقتي كه كنم. كي فكرش را ميي تدفين جسمم نگاه ميصحنه

ها با جسمم مرده هيچگونه احساسي ندارم. حتي در اين لحظه كه گوركن
كنند و صداي پوشانند و با خاك آن را پر مينگ لحد روي گورم را ميس

ي رسد و نمايشِ تدفين به نقطهي مادرم و همسرم بلندتر به گوش ميگريه
توانم دست روي توانم غمگين يا شاد باشم. نميرسد، نمياوجش    مي

ستم و او توانم مقابل مهشيد بايي مادرم بگذارم و او را تسلي دهم. نميشانه
را در آغوش بگيرم و در گوش او به نجوا بگويم: عزيزم، گريه نكن. مثل اين 

اي كه منجر به مرگم شد پايم را در خاك است كه تا پيش از حادثه
توانم به هر جا كه ام. سبك هستم و ميفروكرده بودند. حاال راحت شده

و مرزها هم ها دوست دارم بدون زحمت بروم. ديوارها و حصارها و حريم
معني مثل احساساتي كه به هر حال آدمي در زندگي با آن درگير است، بي

شده است. راحتم و با اين حال، راستش بيشتر دوست داشتم اين اتفاقات 
توانستم به جسمم برگردم. گفتم. غمگين يا خشمگين افتاد و من مينمي

فروشگاه كفش نيستم. اما خوشحال هم نيستم. وقتي دوازده سالم بود از 
ملي يك جفت كتاني نو خريدم. غروب همان روز كتاني را كه جلو در 
آپارتماني در يك مجتمع مسكوني از پا درآورده بودم دزديدند و من ناگزير 
يك جفت دمپايي كه حداقل دو نمره به پايم كوچك بود پوشيدم و خودم 

دارد. ترديدي را به خانه رساندم. وضعِ من بعد از مرگ به آن روز شباهت 
ام و حاال بايد نيست كه جسمم را مثل آن يك جفت كتاني نو از دست داده

كند. با پاي برهنه خودم را به جايي برسانم. لباس سياه مهشيد را باوقار مي
اي ميان ما به وجود آمده است. براي اما عجيب است كه بعد از مرگ فاصله

ماشاگري كه از ديدن يك فيلم فايده است. مثل تهمين ماندن در اينجا بي
  كنم. سينمايي خسته شده باشد، سالن سينما را ترك مي

شويخانه بردند و از پشت شيشه چشمم افتاد ام را به مردهوقتي كه جنازه
پيرايه است. جسم پروا و بيام، فهميدم كه چقدر مرگ بيبه جسم برهنه

تاده بود روي سنگ. ام مثل نعش سگي كه زير ماشين رفته باشد افبرهنه
ام شكسته بود. از آلود. دست راست و پيشانيطور آش و الش و خونهمان

حالت بود، رنگم پريده بود و هايم بيآمد. چشمزخم پيشاني هنوز خون مي
كردم تا اين حد زشت باشم. مثل اين وقت فكر نميپاهايم بدقواره بود. هيچ

خواب بيدار شود و خودش را در بود كه آدم، بعد از يك دوره تب تند از 
شد. از ديدن خودم به آن وضع بيزار آينه ببيند. سردم نبود و چندشم نمي
ي چلوار ام را الي چند متر پارچهنبودم. خشمگين نبودم كه چرا جنازه

كردم در پوشانند. تعجب هم نكرده بودم. در آن لحظات  احساس ميمي
توانستم خوشحال باشم كه اين فريب يام، اما نمزندگي خودم را فريب داده

شويخانه بيرون آمديم، حاج احمد با مرگ من تمام شده است. وقتي از مرده
با اسب سفيدش ايستاده بود جلو در. همان لباس ساده سربازي تنش بود. 

  »بريم؟«گفت: 
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  »كجا حاجي؟«گفتم: 

  »توني دل بكني؟ نه؟نمي«گفت: 

  »از چي؟«گفتم: 

  »از زندگي.«گفت: 

حاج آقا، «ام بود. برده بودند كه نماز ميت بخوانند. گفتم: حواسم پي جنازه
  »آم.من با تو نمي

  »خواستم تو رو ببرم بهشت. اما تو كه لياقت نداري.بدبخت، من مي«گفت: 

دانستم كه خوب يا بد تاخت. ميبه اسبش هي زد. روي قبرها چهارنعل مي
  همه چيز تمام شده است. 

  تنها بودم. 

*  

  

  اكرم

    

  غالمرضا كشاورزي

  

اي را كه  چادرش را سرش كرد. بقچهميش بود. اكرم  و  هوا گرگ 
و حلوا،  سنگكچند تا نان  از شب قبل حاضر كرده بود، برداشت.
  الي بقچه بود.  مقداري ميوه به همراه خيار و گوجه

 ها هنوز خواب مي ديدند .  بچه 

  خوابشان را بهم نزند. آرام آرام از كنارشان عبور كرد تا

هايش را پوشيد. از خانه خارج شد و آرام در را بست. به  كفش 
 طرف ميدان اعدام حركت كرد.

  رفت. او مرتّب به شاه عبدالعظيم مي 

بعد از ده دقيقه پياده روي به ميدان اعدام رسيد. هوا كمي 
هاي شركت واحد با موتورهاي روشن،  تر شده بود. اتوبوس روشن
  ميدان اعدام منتظر نوبتشان بودند.كنار 

 لرزه به اندام رهگذران انداخته بود. هواي سرد

چپيده بودند توي يك   هاي اتوبوس باد سردي هم مي وزيد. راننده 
ها قرار گرفته  فروشي كه كنار ايستگاه اتوبوس كيوسك بليط 

  بود،همه گرم صحبت بودند.

به تك تك   ها از پشت شيشة بخار گرفتة كيوسك، راننده 
ها براي  كردند. درهاي اتوبوس مسافرين بدون هيچ تبسمي نگاه مي

  سوار شدن مسافرين باز بود.

  گرفتند. مسافرين براي سوار شدن از يكديگر سبقت مي 

اكرم پايش را روي ركاب اتوبوس گذاشت و باال رفت. از فشار باد و 
روي  سرما چادرش به تنش پيچيده بود. چادرش را مرتّب كرد و

  هاي اتوبوس نشست. يكي از صندلي

زد.  مسافرين از سرما در هم فرو رفته بودند. هيچ كس حرفي نمي 
  كرد. خنديد. حتّي كسي شوخي هم نمي هيچ كس نمي

شد.  هيچ صدايي به جز صداي موتور روشن اتوبوس شنيده نمي 
  انتظار آمدن رانندة اتوبوس بودند. همه آرام و ساكت چشم

اش  اه اتوبوس در نسبتاً بزرگي بود. سگ سياهي پوزهنزديك ايستگ
برد. انگار  را از زير در قفل شده به زور روي خاك فرو مي

كرد.  هايش خاك را بلند مي خواست از زير در بيرون بيايد. نفس مي
به نفس نفس افتاده بود. آب دهانش ريخته بود روي خاك و تا 

اش گلي شده بود و  ناله  هكرد. پوز هايش ادامه پيدا مي كنار دندان

اكرم از پشت پنجره سگ را پشت در قفل شده مجسم  كرد. مي
  مي كرد!. 

رفت.كسي  كرد و صدايش تا اعماق زمين فرو مي سگ  ناله مي 
  اعتنايي نمي كرد.

هاي اتوبوس باال آمد و در اتوبوس را بست. و شروع به  شوفر  از پّله
كه بليط تمام  د. بعد از اينها از دست مسافران كر جمع كردن بليط

مسافران را گرفت، رفت و پشت فرمان نشست. ترمز دستي را ول 
كرد. راننده با راه افتادن اتوبوس سيگاري آتش زد ونگاهش افتاد 

  به اكرم.

كردند.  ها به هم گير مي دنده اتوبوس اژدهاوار به حركت افتاد. چرخ 
  روغن بود و گازوئيل.

  ود غليظ همة جا را گرفته بود.پشت اتوبوس ابري از د 

    

هايش را پشت  اكرم چادرش را كشيده بود روي صورتش و چشم
آمد. اتوبوس توي هر  چادر پنهان كرده بود. هنوز كمي خوابش مي

شدند.  اي مسافر پياده و يا سوار مي رسيد، عده ايستگاه كه مي
يد هاي بين راه توقف كرد، گدايي پر اتوبوس توي يكي از ايستگاه

  روي ركاب و شروع كرد به التماس كردن.

  بديد در راه خدا؟. هر چي دادي، دادي. عليلم!. مستحقم!...  

  گدا!.  "كشِ برو پايين مرديكه ماس "راننده داد زد

مرد گدا كه از اين حرف راننده عصباني شده بود به طرف راننده 
اد: برگشت و با قلدري به راننده گفت: چي گفتي؟ راننده جواب د

  همون كه شنيدي!.

اجازه نيست توي اتوبوس گدايي كني! برو كار كن! گدا گفت: اين  
آورد و  هم يه كاره ديگه! و چاقو پنجه بكس دارش را از جيبش در

  گفت: مرديكه قرمساق. بيا جلو!...

اي را تعريف مي كرد. گاهي  يكي داشت تو پياده رو بلند بلند قصه
  زد!.هاش را محكم بهم مي  هم دست

اش  زد!. تشنه رضا را هل دادند تو موال. قلبش تند تند مي ميرزا
  بود.

كرد. كارش تمام شده بود. شاه  ميرزا خودش را مرده فرض مي 
  زدند. ها بنا به دستور!، مردم را مي خونه بود. فراش هنوز در راه شفا

كردند. زنهايي كه توي فشار جمعيت چادر از  اي گريه مي عده 
فتاده بود يا ارسي از پاشون كنده شده بود، گريه سرشون ا

  گشتند. كردند و به دنبال كَس و كارشان مي مي

  !."مفتّش باشي داره مياد "يكي داد زد 

اكرم پيچيد به طرف باغ شازده و رفت به سمت  شبستان و به 
راهي كه از دور باغ طوطي دراز به دراز خشك افتاده بود روي 

  آخر قبرستان.  زمين. رفت تا رسيد به

  ها را محكم گرفته بود!. خاك، مرده

  كشند.! هاي آتش را ديد كه زبانه مي از دور شعله 

پاره جمع شده بودند.  هاي پاره اي ديوانه با لباس دور آتش عده 
  زد. هاشون سرخ شده بود. شقيقه هاشون دل مي چشم

اصله اكرم  مدتي ايستاد و به آنها خيره شد. بعد رفت با كمي ف 
اش را روي زمين گذاشت و آن را باز كرد. بوي حلوا راه افتاد  بقچه

  رفت. همه آنها به وجد آمده بودند!. ها  و به طرف ديوانه

ها به  هاي رسيده و كال و نان بود. ديوانه سفره پر از حلوا و ميوه 
  طرف سفره هجوم آوردند!. 

  كرد. هايش را با گوشة چادرش پاك اكرم كمي عقب رفت. اشك

اش را كه حاال  ها همه چيز را خوردند، جلو آمد. بقچه وقتي ديوانه 
  گشت .  خالي شده بود، جمع كرد. از همان راهي كه آمده بود بر

اش  ها كه آب از دهانش راه افتاده بود و روي يقه يكي از ديوانه 
ريخت، اكرم را كه حاال تا گوشة باغ شازده رفته بود، نشان داد  مي

  اين مادر من بود!. و گفت:

  

*  
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  خانم شارلت      

  

  عبدالقادر بلوچ

  

قبل از آنكه بيمار بعدي وارد بشود، آقاي دكتر باتلر براي دكتر انترن 
  توضيح داد:

  اش رو خواهي ديد.  اش مشكل داره. حاال بچه اين بيچاره هم ظاهراً با بچه* 

مورنينگي خانم شارلت كه شصت سالي داشت با كالسكه وارد شد. گود
  گفت و خيلي آهسته كه بچه بيدار نشود رو به دكتر ادامه داد:

كرد.  ريز گريه مي همين چند دقيقه پيش خواب رفت. تمام ديشب يك* 
  سرتا پا يك ساعت هم نگذاشت بخوابم. 

زد رو به دكتر انترن  بعد در حاليكه پتو را كمي از روي صورت بچه كنار مي
  كرد و گفت:

  ر جديد باشين. ببينيد چه دختر زيبايي است.شما بايد دكت* 

دكتر جوان نگاهي به كالسكه و خانم شارلت كرد. سري تكان داد، اما از 
  جايش تكان نخورد. دكتر باتلر گفت:

  خوب خودت چطوري شارلت؟* 

  شارلت گفت:

گه اين تخم جن بگذاره منم بد نيستم. و اشاره كرد به كالسكه. بعد * 
  اد:بدون معطلي ادامه د

خب همه ميگن من از سن بچه داريم گذشته، اما باور كنين خيلي بهتر * 
از اين دختراي پونزده، شونزده ساله كه هنوز دهنشون بوي شير ميده از 

كنم. اونا بچه رو با عروسك اشتباه گرفتن. اصالً ميدوني  بچه مواظبت مي
ي روشون چيه؟ باور كن خيلي از اونا هنوز از عروسك بازي سير نشدن ول

  اي شدن عروسك بگيرن بغلشون؟ اينه كه حامله ميشن.  نميشه، زن گنده

  بعد رويش را كرد به دكتر انترن و گفت:

دوني حاال چندتا بچه  خواستم اينطوري حامله بشم مي اگه من مي* 
  داشتم؟

كرد  دكتر انترن كه به نوع اعصاب خوردكني داشت با خودكارش بازي مي
زد و سري تكان داد، ولي خودكارش از دستش افتاد و باز هم فقط لبخندي 

وقتي خواست اونو تو هوا بقاپه دستش خورد به ليوان قهوه و ليوان افتاد 
كف دفتر و شكست. خانم باتلر با عجله بچه را از داخل كالسكه برداشت و 

  با غيض و غضب به دكتر جوان نگاه كرد.

براي آنكه سر و ته قضيه را  اش تمام شده بود دكتر باتلر كه نسخه نويسي
به هم بياورد گوشي را برداشت و در حاليكه نسخه را به طرف خانم شارلت 

  كرد گفت: دراز مي

  اين نسخه خودته. فعالً دواهاتو كمي افزايش دادم.

شارلوت انگشتش را گذاشت روي نك دماغش و به دكتر باتلر كه اصالً 
  زد گفت: رف ميكرد و بلند بلند ح رعايت حال بچه را نمي

  هيسسسسسسسسسسسسسس* 

  دكتر گفت:

  اش كنم. ايرادي نداره. خوب شد بيدار شد. بد نيست معاينه* 

خانم شارلت بچه را گذاشت داخل كالسكه و در حاليكه داشت بيرون 
  رفت گفت: مي

  زني؟! تو ديگه چرا خودتو به ديوونگي مي* 

 گشت پرسيد: ش بر ميدكتر انترن با تعجب از دكتر باتلر كه به طرف ميز
 كنيم ديوانه است؟ وقتي او اينقدر هوشياره چرا ما فكر مي* 

 داشت گفت: دكتر باتلر در حاليكه پرونده بيمار بعدي را بر مي
  تونيم دركش كنيم. به همين دليل ساده كه ما نمي* 

  

*  
  

  

  

 لييعزرا

  

  يرادبو يعل

 

 نِجكُ يها يصندل از يكي يرو بود، نشسته بود، آمده يك از دانم ينم

 شيصدا با كه بود، دهيد را دلخراش يها صحنه آن يكجا تا و آشپزخانه
 .برگشتم

 ؟يدد كنهينم استاپ يكس را لييعزرا نيا چرا

 كه شماست ي برنامه نيا مگر يثان در 0ليياسرا نه، لييعزرا اوال: گفتم

 خانم؟ ديكن يم نگاه ديدار

 خوام ينم گهيد بود، »سد« يليخ .يدد كردم يم نگاه را ها بچه من يول -

 .جنس بد لييعزرا كنم، نگاه

 .جلوش گذاشتم را اش مدرسه فيك و كردم خاموش را ونيتلوز

 فيوردارتكل .دخترم يكن توجه بزرگا آدم يها يباز وونهيد به دينبا شما ـ
 .بده انجام را ات مدرسه يها

. رونيب ودب گذاشته مرغ رفتن موقع صبح .دميد يم را شام تدارك ديبا

 ختمير را ازيپ شد كه داغ ختم،ير روغن ،تابه يماه يتو كردم، ردخُ يازيپ

 .زدم هم به يچوب قاشق با و توش

 كنه؟ استاپ را لييعزرا تونهينم يشكيه يدد ـ

 .بده انجام مشقاتو خانوم، مدرسه فيتكل نه، گفتم

 .شدم مانده شب از ظرف تكه چند شستن مشغول شود، سرخ ازيپ تا

 ؟ تونهينم هم كايآمر يعني يدد ـ

 .بخوره سرش به اش كردن استاپ نكنه، تيوحما زيتجه كايآمر هه هه ـ

 ؟يدد يچ ـ

 .زميعز باشه مشقت و درس به حواست تونه،ينم گفتم خانوم، يچيه ـ

 يتو گذاشتم دمر و دميكش آب را ها ظرف برگشتم و زدم هم به را ازيپ
 .ها ظرف سبد

 از بعد و دميبر كوچكتر قطعات به بود، شده آب كاملن اش خي كه را مرغ

 .شود گرفته اش آب تا ختمير آبكش در شستن

 كنه؟ استاپ را لييعزرا تونه ينم هم خدا يعني ،يدد

 تو گرفتم را ودستش پهلوش نشستم رفتم و كردم كم را تابه يماه ريز

 تازه ستن،ين خوب ها بچه يبرا ها برنامه نيا جون، خانوم گفتم، بهش .دستم

  .نكردم نگاه هم من كه يديد .ستنين خوب هم بزرگا آدم يبرا

 يايدن .لند يزنيد كانال يرو گذاشتمش و كردم روشن را ونيزيتلو بعد
 ياثر چيه يب و ،يدشمن و نهيك چيه يب نشست، اندازمان چشم در يگريد
 و رفاقت يايدن .عطوفت و يدوست از پر ييايدن .بزرگا آدم يها يددمنش از
 و ها رنگ يايدن خرگوش، و ريش ش،يم و گرگ گربه، و سگ ي ينينشهم
 .كودكانه يها يشاد

 خوردن شام، پختن نيح. گشتم بر آشپزخانه به ش،يها اخم شدن باز با

 كار به را مخم يجور بد دخترم آخر ي جمله كار، سر در امروز يحت شام،

  !است گرفته

 !نه؟ك استاپ را لييعزرا تونهينم هم خدا يعني يدد

 وجود ييخدا واقعن اگر شد يم خوب چه يراست ؛كنم يم فكر خودم با

  !!داشت

* 
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    طرح و داستان و شعر

٣٢٢  103 ي هآرش شمار

 

 

  راه در 

 هادي جامعي

  

زد تا در دلش راه يابد، اما  بند كرده بود به فاطي و به هر دري مي» آوير«
گذاشت. زد در اين ميان سر و كله يك عدد  فاطي محل سگ هم بهش نمي

پيدا شد. آمده  -قفل و كليد سازي فرانگشتايني  سركارگر كارخانه -كوبائي
اش كه يك دل نه صد دل عاشق فاطي شده بود.  بود به ديدن فك و فاميل

ام،  گفت: چيزي نيست. سرما خورده كرد، مي كه پهلوهايش درد مي» اومن«
  شوم.  خوب مي

بيست و پنج دسامبر هشتاد و نه، تعطيالت نوئل و ژانويه در پيش بود و 
زد به فاطي كه يك روس هست  والك برف و سرما! علي زنگ ميهمه جا ك

  بردش آلمان. لب مرز، اگر بخواد با صد دالر مي

كرد، خودش را خيط كرده  مياني مي ، يا هر كس ديگري اگر پا در»اومن«
كوتاه بيا نبود. فاطي هم بيدي نبود كه از اين بادها بلرزد. صدتا » آوير«بود. 
گرداند. بگيرم نگيرم چيزهايي  برد و تشنه بر مي مي را لب دريا» آوير«مثل 

آمد كه از  انداختي دستت مي گفت كه اگر چرتكه مي  اش مي از گذشته
اش انگاري  هاي دست چه جانورهاي آدمخواري فرار كرده است. از حرف

» آوير«هايي هم شده بود. دلخور بود از  چند وقتي هم زندان بوده، شگنجه

گفت: خب شد كه به موقع  يِ تازه به دوران رسيده. ميموش مردني و كوباي
جا كه آقا باال سر داشته باشم. اگر نخوابانم بيخ گوشِ  ام اين جنبيدم! نيامده

خواهد از جان من! انگاري تحفه است  ولدزنا، اين گيس نيست! آخر چه مي
افتم به  روم و مي فرانگشتاين! به خيالش تا گفت آپارتمان غش و ريسه مي

  خواستم، بودم ديگه توي آن خراب شده! اش! آقا باال سر مي ايپ

دادند. سسيس و  ها تنها روزي بود كه مرغ و سيب زمينيِ پخته مي يكشنبه
ارزيد.  ي روزها به لعنت سگ هم نمي كالباس و پنير چرب و چلي. بقيه

يكه خورده بود، گفت: چيه؟ سر برگرداند، » آوير«كه از تغير قيافه » اومن«
اطي را ديد كه وارد ناهار خوري شد و رفت از پيشخوان آشپزخانه سيني ف

انگار ضربه سنگيني به او وارد شده رنگ به چهره » آوير«و بشقاب برداشت. 
ها. از  نداشت. دست از خوردن كشيده بود. همه ميزها پر بود جز ميز آن

سرانجام باريد.  ديدي كه فيتله فتيله مي كردي برف را مي پنجره نگاه مي
، روبروي »اومن« فاطي رسيد، سر سنگين و بدون سالم. به ناچار، كنار

اي شاداب داشت. موهاي شانه كرده  نشست. ظاهري آراسته و چهره» آوير«
اش بود. خوب كه  اي او خوش حالت، كشبافت يقه اسكي، برازنده اندام تركه

برنامه  ديدي كه براي زندگي ارزش قائل است و با كردي مي نگاهش مي
گفت: سالم فاطي، پيدات » آوير«كرد كه  است. كلم شور را مزه مزه مي

جواب ماند. براي اين كه قافيه را نباخته  نبود. سالمش به سنگ خورد و بي
ئي مرغ و پشت بندش سيب  باشد گفت: خوشمزه است، نه؟ فاطي، تكه

ي به دور و اعتنا به او، نگاه زميني را به دهان برد، سرش را راست كرد، بي

بر اندخت. از ذهنش گذشت: همان ناهارخوري شش هفت ماه پيش، همان 
هاي چهار گوشه جهان، همان مرغ و سيب زميني پخته ....! با دهان  آواره

دزديده بود. رفته بود خب، سرو » آوير«جويد و نگاهش را از نگاه  بسته مي
بود نه به برف نهادي علي اعتماد كرده  گوشي آب بدهد، نه به روسِ پيش

ها  ، از او خواسته بود هنوز پيش آن»پترا«باريد.  لب مرز كه يك بند مي
كه از سرسنگيني فاطي به » آوير«باشد، اما او برگشته بود به كمپ. 

  نوميدي كشانده شده بود، گفت: معرفت هم خوب چيزي است، نه؟

 -: خواست با او دهن به دهن شود با اين همه گفت اگر چه فاطي نمي 

  اي و نه داري. چيزي كه تو داشته

ترسيدم  كجا بودي فاطي؟ نگرانت بودم. مي –، بغض كرده گفت »آوير«
  باليي سرت آمده باشد! 

 -ها پا بگيرد، كوتاه گفت:  رفت بين آن فاطي، بيزاز از گفتگويي كه مي

  نگران من!

تي حرف دلش را زد. بي رودربايس» آوير«در زندگي براي يك بار هم شده، 
  آره، نگران تو! دوستت دارم فاطي، چرا حاليت نيست! -گفت: 

  اي! موش مردني. داد آتش زير خاكستر باشد، گفت: گه خورده فاطي كه نشان نمي

ها كسي  از دور و بري» اومن«معطلي از جا بلند شد و به راه افتاد. جز  بي
ستخوان را تا مغز ا» آوير«ندانست چه گذشت، بس كه گفتگو كوتاه بود و 

  سوزانده بود.

دمغ بود. به همه پشت كرده بود و جز به ندرت با كسي » آوير«از آن پس، 
هم شكر آب شده بود، خيلي زور زده بود » ورا«اش با  شد. ميانه دمخور نمي

به او كه هم اتاقي فاطي بود، با زبانِ بي زباني بفهماند كه موش مرده 
فهميد،  او كه زبانش را نمينيست، كسي كه گه خورده فاطي است. اما 

دزديد. كينه و  ديد خودش را از او مي كرد. هر بار كه او را مي نگاهش مي
اش زير سر  كشيد: همه شانه مي خشم، اعصاب او را بهم ريخته بود. شاخ

گفت: علي و روسِ  اي بسازم كه حظ كند. مي اش است. ازش فاطي پتياره
گفت: فاطي لگد به  آب كنند. مي اند سر او را زير لب مرزي، كمين كرده

چنين ردش كند كه آب از آب  بخت خودش زده است، اگر بخواهد، هم
كرد. اگر وقت  خوابي، بعد از ظهر دهن دره مي تگان نخورد. تا لنگ ظهر مي

رفت آبجو فروشي شهر.  رفت جنگل نزديك كمپ، پياده مي داد، مي پا مي
گل و جاده سرما زده را با اعصابي ايستاد، جن كنار پنجره در طبقه هفتم مي
زد توي برف  كرد. فاطي هم گاهي غيبش مي كه خط خطي بود، تماشا مي

عود كرد، » اومن«و بوران، هيچ معلوم نبود كجا! زد اين ميان آپانديسسيت 
اش را بردند بيمارستان. كمپ، از پناه جويانِ نو رسيده ي رومانيايي،  جنازه

ايي بود تماشايي. هر روز دسته دسته از گرد راه بلغاري و لهستاني، برو بي
  رسيدند با كوله پشتي، با آبجو، اسمرنوف و كوكاكوال. مي

از » آوير«اي بود.  زير نگاه نگرانِ ماه شب چهارده، خيابان ماياكفسكي، نقره
بيرون آمد. برف يخزده زير پايش سري بود، گاهي » استي»ي  شرابخانه

هايش  اش رسيد. چشم وران به كمپ و اتاقرفت. تلوتلو خ سكندري مي
زد. با كاله كشي و كوله پشتي روي  تاپ مي اش تاپ ملتهب بود و شقيقه

اي نه چندان طوالني،  تخت ولو شد. به خواب عميقي فرو رفت. لحظه
كرد كه پراكنده  سرآسيمه از خواب پريد. چيزهايي زير لب زمزمه مي

شمرد. بلند شد ايستاد و  اش را مي يقههاي شق تاپ نامفهوم بود، پنداري تاپ
تاب خوران و مستانه  كه تازه از بيمارستان مرخص شده بود پيچ» اومن«به 

شناسم.  ام. منطقه را مثل كف دست مي گفت: تاريخ جغرافيا را فوت آب
چرخيد. عرق  ي اتاق با تخت و در و پنجره، دور سرش مي همه» اومن«

رفت هر آن سقوط  حالي كه احتمال مي اش خيس بود. در كرده بود. چهره
كند، گفت: پاشو رفيق، پاشو! تا درسدن مي رسانمت، از آن جا تا اليپزيك 

  پاي خودت!

  گفت: بشين مهندس، بشين كه حال نداري» اومن« -

نتوانست جملهيي را كه روي نك زبان داشت تمام كند. چنگ » آوير« -
با كاله پشمي و كوله پشتي  انداخت به لبه تخت، بناكرد به كلنجار رفتن

كه وبال گردن و باعث خفگي اش بود. نفس هاي بلند ازار دهنده مي 
كشيد. كاله را كند، بعد كوله پشتي و كاله را پرتابشان كرد. به دنبال 

  خرناسه اي ازار دهندهف بي هوش شد.

*  
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 1388تير ماه  26انشگاه تهران، نماز جمعه، د

 

  

  ؛»/ انكار تواَم عدوي تو نيستم من / ابلها مردا«
  

ترسيدم كه شور شما مانند شور من دزديده شود و يك بـار ديگـر سـكوي    اي زن و مرد جوان! اي نماد ايران ِ زمان! در آغاز جنبش شما، مي
كوت ها شود. هزاران خبر زمردين، هزاران سرود رنگين، هزاران عكـس خـونين، هـزاران فريـاد راسـتين، هـزاران سـ       ها و تباهيپرش سياهي

ي مـن را بـا آن جنسـي از شـعور     ي خود به من رسانديد، ترس را پرده پرده پس زد. ديدم كه شور آن زمـاني سنگين كه از جنبش پيوسته
ناپذير نسـل  ايد، كه من نداشتم. بر من خشم نگيريد؛ نگوئيد كه من با جنس شعور خودم شما را به چاه انداختم. شـما پيامد اجتنابآميخته

هائي كه يك سده است با خون ِ تن و جان ِهزاران آرزومنـد آزادي و برابـري، و بـا    هاي پيش از من هستيد؛ نسلي نسل، دنبالهمن هسـتيد
اند. اينك بدانيد: تا زمـاني كـه اسـتوار و    خواه، رهگذر امروز شما را فرش كردهمركب قلم هزاران شاعر و نويسنده و مترجم و پژوهشگر آزادي

كنيد و بـه دنبـال   سـتيزيد، تا زمانـي كه در ميدان پيـكار، هر رهبـري را رهبـري مـيانديشيده، با خفقان و تحميق و سـتم و نابرابري مـي
زنيد، بـه هـر   ني كه خود را نو به نو ورق مينويسيد، تا زماكشـانيد، تا زماني كه هنجارهاي شرع و عرف و عقل ِ خود را خودتان ميخـود مي

از سـكوت و   -دهم؛ هر كـارافزاري را كـه در ايـن پيكـار بايسـته بدانيـد      كنم؛ به هر رنگي كه رأي دهيد، رأي ميقامتي كه ببنديد، سالم مي
 سجده گرفته تا سنگ و الح«سجاده وها نمـاد شـور   »سهراب«ها و »ندا«ان! اگر دانم. اي زن و مرد جوان! اي نماد ايران ِ زمبايسته مي -»س

-ي نمازگزاردن شما ، نماد شعور اين جنبش شد؛ شعوري كه، اشغالگران ايران با هيچ چسبي نمـي ي خونين شدند، شيوهراستين اين مبارزه

رسـاند و آواز  ا بـه گـوش جهـان مـي    شما ر» انتخاب«بياويزند. زيرا كه اين عكس، آواز » انقالب مخملين ِ بيگانه«و » بيگانه«توانند آن را به 
تواَم؛ انكار » شرع و عرف«تواَم؛ انكار» قوانين«؛ انكار »ابلها مردا/ عدوي تو نيستم من/ انكار تواَم«دهد كه ي احمد شاملو را پژواك ميجاودانه

  بربريت تواَم.  

  مليحه تيره گل
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