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تیر ماه  ١٠به گزارش رسانه ھا، جعفر عظیم زاده با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادالنه به پرونده و مرخصی قابل تمدید، روز پنجشنبه 
روز پیش اعالم اعتصاب  ۶٠عظیم زاده فعال کارگری حدود  به اعتصاب غذای خود پایان داد و توسط خانواده از بیمارستان ترخیص شد. جعفر

 غذا کرد. خواست او حذف اتھام امنیتی از پرونده قضایی خود و سایر فعاالن صنفی بود.

جعفر عظیم زاده یکی از اصلی ترین خواست ھای جنبش کارگری ایران را محور اقدام شجاعانه و فداکارانه خود قرار داده است. بیھوده 
که موجی از ھمبستگی با عظیم زاده در میان کارگران ایران و نیز نزد سایر فعاالن صنفی کشور مانند معلمان به راه افتاده است. نیست 

رونده در روزھای اخیر شاھد گردھمایی ھا در دفاع از عظیم زاده و خواست او بوده  ايم. حذف اتھام امنیتی از پرونده عظیم زاده و به تبع آن پ
الن صنفی، از آن رو برای فعاالن صنفی و سندیکایی ایران اھمیت دارد که در طول بیش از سه دھه اخیر، رژیم جمھوری اسالمی ھمه فعا

به بھانه ھای امنیتی مانع فعالیت آزاد صنفی و سندیکایی شده است. این فعالیت ھایک بار برای ھمیشه باید از خطر طرح اتھامات 
ر آن مصونیت یابند. جعفر عظیم زاده اکنون با درک به موقع از این ضرورت و ارزیابی درست از شرایطی که امنیتی علیه شرکت کنندگان د

جنبش کارگری در آن به سر می برد، یک تنه به میدان آمده است تا راه را برای تحقق این خواست کلیدی جنبش کارگری ھموار کند. 
ا این معیار سنجید که اعتصاب غدای او چه پژواک گسترده ای در کشور و نیز در میان ارزیابی درست عظیم زاده از شرایط را می توان ب

  حامیان جنبش کارگری ایران در خارج از کشور داشته است. 

  ھمین حمایت وسیع، مرحله ای جدید از مبارزه کارگران ایران است. ھمین امروز ھم اگر عظیم زاده به اعتصاب غذای خود پایان دھد،
بزرگ او باقی می ماند. اکنون ھمه فعاالن صنفی دریافته اند که در ھفته ھا و ماه ھای آینده کدام خواست باید محور مبارزاتشان  دستاورد

باشد. مخاطب عظیم زاده در وھله اول این مبارزان اند، نه مسئوالن حکومتی. این مسئوالن تنھا زمانی به خواست عظیم زاده تن خواھند 
  گسترده از خواست عظیم زاده آنان را بدین عقب نشینی وا دارد.  داد که پشتیبانی

شرایط برای ھمگانی کردن خواست عظیم زاده فراھم است. به یاد آوریم که سخنگويان دولت با آنکه مسئوالن دولتی زمینه  شالق زدن 
ایت علیه کارگران ابراز تاسف کنند. مھم این نیست که ناچار شدند از این جن  کارگران معدن طال در آذربایجان غربی را فراھم آورده بودند،

این ابراز تاسف آنان ریاکارانه بود، مھم این است که جامعه دیگر تحمل نمی کند که حکومت در برابر مبارزه کارگران شمشیر را از رو ببندد. 
ان به رسمیت شناخته شود. خذف اتھام مبارزه برای خواست ھای معیشتی و صنفی کارگران است و باید به عنوان حق مسلم کارگر

  امنیتی از پرونده عظیم زاده و ھمه فعاالن دیگر سندیکایی و صنفی گام نخست در این راه است.

ما با مبارزه شجاعانه عظیم زاده اعالم ھمبستگی می کنیم و معتقديم "قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادالنه به پرونده و مرخصی قابل 
" به معنی پذيرش حذف اتھام امنیتی از پرونده قضایی فعاالن صنفی توسط حکومت ايران نیست. برای تامین اين تمدید عظیم زاده

  خواست، مبارزه ھم چنان ادامه دارد.
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 حمايت از خواست جعفر عظیم زاده  
  حذف اتھام امنیتی از پرونده قضایی فعاالن صنفی      

 

ھای صنفی و سازمان ھای  اھای کارگری، تشکلتشکیل سندیک آزادی
 غیردولتی تامین گردد



  

  ٣ صفحه  ٦٠ شماره    

 
 !مصالح یا دشمنی، انتخاب کنید

 پور فرخ نعمت
  

  آنالين -يادداشت سیاسی کار 

ای، رھبر جمھوری اسالمی  ، ن تنھا سخنان اخیر خامن در مورد ادام دشمنی با آمریکا و تاکید بر مقابل با جریان ب قول خودش فتن
تعجب برانگیز نبودند، بلک بار دیگر واقعیتی مسلم در نظام جمھوری اسالمی، بویژە از طرف جناح بیت رھبری و تندرو آن را عیان ساخت، 

انی در کشور ک می خواھد موقعیت ایران در جھان را ب یک جایگاە عرفی ارتقا دھد. آن ھم واقعیت ادام دشمنی و مقابل با آمریکا و جری
رھبر نظام با این سخنان خود تناقضی را ب نمایش می گذارد ک ن تنھا خود نظام را دچار فرسایش ساختاری کردە، بلک با گروگان گرفتن 

 ی روبرو کردەاست.ایران و مردمان آن، کشور را با بحرانھای ساختاری گستردەا

ای بعنوان پرچمدار ادام دشمنی ھا با آمریکا در ایران، باید با خود تعیین تکلیف کند ک سرانجام دشمنی می خواھد یا مصالح ، اما خامن
. در شرایطی ک مصالح برجام با چراغ  سبز خود زیرا ک نمی شود برای ھمیش ھمزمان بر دو بند بازی کرد: بند دشمنی و بند مصالح

گرا و پراگماتیستی با  ای و اعوان و انصارش ب پیش بردە شد، و این ب تقویت نیروھائی در نظام منجر شد ک دیدگاھی مصالح خامن
ای و رئالیستی (با گرایش نئولیبرالیستی) از طرف اعتدالیون و اصالح طلبان، ای تماما مصلحت گرایان از دیدگاە خامن  غرب دارند، مصالح

ای ب گمان خود دارد زیرکان با غرب برخورد می کند و در عین تعارض می پندارد ک می تواند حتی خود فرجام را نیز ب گامھای خام ن
و نھائی آن نزدیک کند. در صورتیک خود تجارب و فاکتھای ھمین چند ماە اخیر نشان دادەاند ک فرجام تنھا نمی تواند یک قرارداد اقتصادی 

ھای دیگر ھم دارد.اتمی صرف ب   اشد، و در کنار خود احتیاج ب تغییر روش و دیدگاھھا در مسائل و زمین

ای این است ک بحران اقتصادی در غرب، نیاز شرکتھای اقتصادی و مالی آن ب بازار ایران، می تواند در نھایت علیرغم پیشبرد  تصور خامن
ھا منجر شود، تصوری ک حتی اگر در بعضی موارد مصادیقی ھرگون سیاست دشمنی از طرف ایران، ب نوعی تفاھم  در بعضی زمین

داشت باشد (از جمل مورد برجام و خریدھای ایران از غرب)، اما برای طرف ایرانی آنچنان اساسی نیست ک بتواند چرخ اقتصادی آن را 
ای باید ب یاد داشت باشد ک طرف غ ربی نیز ب این بازی آشناست و با شگردھای خاص خودش دوبارە ب گردش مطلوب وادارد. خامن

  وارد گود شدە است، بنابراین چنین ب نظر می رسد ک احیای شرایط قبل از دوران احمدی نژاد اساسا امکان ناپذیر باشد.

مان اتحاد جماھیر شوروی ما از لحاظ تاریخی دو تجرب مشخص در این گون موارد داریم: مورد اتحاد جماھیر شوروی و مورد چین. در ز
، درست طرفین از ھمین بازی بر روی دو بند استفادە کردند ک نھایتا ب علت تناقض ذاتی خود، نتوانست ادام بیابد و یکی از طرفین افتاد

ی دیگر خود ک متانقض و نیز مورد چین را داریم ک این کشور با قبول نرمھای لیبرالیزم در اقتصاد تاکنون توانست قدرت سیاسی را در فرم
  با اصول لیبرالیزم است کماکان حفظ کند.

ای مایل ب ادام این بازیست، الاقل تجارب تاریخی نشان می دھند ک باید از مورد تجرب چین استفادە کند، اما گویا  پس حتی اگر خامن
یز وجود ندارد و رژیم باید علیرغم ھر شرایطی، ب بازی پرنسیپ ھای ایدەئولوژیک رژیم چنان حیاتی و اساسی اند ک امکان این انتخاب ن

  تعارض و دشمنی خود با آمریکا ادام دھد.

ً مدل اقتصاد مقاومتی را ارائه داده است، که صرف نظر از نامشخص بودن آن، از جوھری تقابلی برخوردار است، اما آنچ  البت رھبر ظاھرا
اژە ادام حیات نظام می داند، و این در عمل ب معنای ادام حیات ایران در یک شرایط مشخص است این است ک وی 'تقابل' را کلید و

  برزخی ست ک می شود ھم چیز را از دل آن استخراج کرد، اال یک وضعیت با ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.

و اضطراب از خواب بیدار شوند. موقعیتی ک حتی ب سران رژیم ھر شب باید با دلھرە بخوابند، نصف شبھا کابوس ببینند و فردا با سردرد 
مردم ایران نیز تسری دادە شد است، و تمامی جامع را با فاجع روبرو کردە است. اگر سران رژیم از این شرایط مالیخولیائی لذت می 

    برند، اما بجز درد چیز دیگری نثار مردم ایران نمی شود.

ک غرب کمونیستی شود، زیرا ک کمونیسم ایدەای فرا مذھبی بود، اما غرب امکان ندارد ک  در زمان شوروی، این امکان وجود داشت
اسالمی شود، بدلیلی خیلی سادە و آن ھم اینک اکثریت مردم آنجا مسلمان نیستند، پس تصوری برای پیروزی جمھوری اسالمی در 

  ١غرب و اسقاط سیستمھای موجود در آن وجود ندارد.

ای با غرب، سیاستی ست ک دود آن بیشتر ب چشم خود رژیم فرو می رود تا غرب. مقایس شدت بحران  بنابراین سیاست تقابل خامن
    اقتصادی در غرب و در ایران، عالیترین فاکت در این مورد است. 

 

 

 در سوگ عباس کیارستمی

تداران آثارش تسلیت او، جامعه سینمائی کشور و ھمه دوس خانواده به  را ایران  سینمای بزرگ کارگردان  کیارستمی عباس  فقدان
 می گوئیم.

کیارستمی در آثارش زندگی مردم ایران را ب تصویر کشید. در آثار او نشانی از ایدەئولوژی حکام مستبد جمھوری اسالمی نیست. 
انسان، محور آثاری است ک از کیارستمی ب جاماندە است. فعالیت ھنری کیارستمی در راستای سنت شعر ایران است ک در طول 
قرنھا زیر تیغ جور و ظلم، شعل زندگی را روشن نگ داشت. ھمان گون ک شعر ایران زندە ماند و جباران ب فراموش خان تاریخ 
پیوستند، انسانھا در ایران و جھان کماکان فیلم ھای کیارستمی را خواھند دید و خواھند ستود، ھنگامی ک دیگر نشانی از دیکتاتوری 

   تمی ب جا نماندە باشد.مذھبی ھم عصر کیارس

 ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
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ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
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گزارشی از سمینار "بررسی نونگاشته ھا و نويافته ھا 
پیرامون تاريخ جنبش فدائی، نگاه و جايگاه حمید اشرف 

 "در دوام سازمان چریک ھای فدائی خلق ايران
ژوئیه)، به مناسبت  ٣تیر ( ١٣روز یکشنبه 

چھلمین سالگرد کشتار حمید اشرف و 
گروھی از مؤثرترین کادرھا و رھبران 
سازمان چریکھای فدائی خلق ایران، به 
دست نیروھای ساواک شاه، سمینار یک 

 روزه ای در کلن برپا شده بود.

سمینار نام "بررسی نونگاشته ھا و 
تاريخ جنبش فدائی، نويافته ھا پیرامون 

نگاه و جايگاه حمید اشرف در دوام 
سازمان چریک ھای فدائی خلق ايران" را 
بر خود داشت و از دو بخش تشکیل شده 

با عنوان  - بود. در بخش نخست 
مطلب، و  ٥ -"نونگاشته ھا و نویافته ھا" 

با عنوان "یادھا و نگاه ھا"  - در بخش دوم 
  .مطلب به سمینار ارائه شدند ٦ –

سمینار با یک نمایش اسالید آعاز شد که 
که به فشردگی حمید اشرف را در چند 
عکس و تصویر از ایام کوھنوردی و شنای 
دانشجوئی تا "عروج" نشان می داد. 
سپس سخنرانان به ترتیب زیر به 

  سنخرانی پرداختند.
نخستین سخنران سمینار آقای مجید 
کیانزاد، يار ديرينه حمید اشرف، بود. 

فعالیت سیاسی  ١٣٣٩انزاد از سال کی
به بعد در  ١٣٤١سال  خود را آغاز کرد و از 

ارتباط نزديک با بیژن جزنی قرار گرفت. 
نامبرده ھمرزم حمید اشرف در تیم کوه 
بود. عنوان گفتار او "حمید اشرف از آغاز 
تا سیاھکل" بود. سخنران زندگی حمید 

دورۀ کودکی، دورۀ  –دوره  ٤اشرف را به 
 ٤٩تا  ٢و)جوانی تا ساھکل و اختفا (از (ن

در گروه بیژن جزنی)، دوران مبارزۀ چریکی 
تقسیم کرد و  –و اعتالء، و دورۀ رھبری 

سخنان خود را به دو دورۀ نخست حیات 
او اختصاص داد: از کودکی و شرایط نشو 

، روزی که ١٣٤٩بھمن  ١٢و نمای او تا 
  حمید زندگی مخفی را پیشه کرد.

ران سمینار آقای انوش دومین سخن
و  صالحی بود. صالحی داستان نویس

پژوھشگر تاریخ معاصر ایران است. او 
تاکنون سه کتاب با عنوان ھای "راوی 
بھاران (سرگذشت کرامت دانشیان)"، 
"مصطفی شعاعیان و رومانتیسم 

و "اسم شب، سیاھکل (جنبش  انقالبی"
چریک ھای فدائی خلق از آغاز تا اسفند 

ر حوزه تاریخ چپ ایران نوشته د )"١٣٤٩
است. موضوع سخنان نامبرده 
"تاریخ نگاری جنبش فدائی و سھم حمید 
اشرف" و "معرفی حماسه سیاھکل، اثر 
حمید اشرف" بود. او با مکث بر سه 

ساله،  ١جمعنبدی  –نوشتۀ حمید 
 –ساله، و حماسۀ سیاھکل  ٣جمعبندی 

ضمن برشمردن لغزشھا و کاستیھای این 
ساله،  ٣انتشار ناقص جمعبندی آثار و 

جایگاه حمید اشرف را در ثبت تاریخ 
جنبش فدایی، به رغم انبوه دشواریھای 
سازمانی ای که داشت، ستود و در 

، شیوۀ »حماسه سیاھکل«معرفی کتاب 
روائی این کتاب، ترسیم غیرحماسی 
دشواریھای عملی و ِخرد و ریز مبارزه، با 

تگی ھای کتاب دیدی واقعبین را از زمره برجس
  عنوان کرد.

سخنران بعدی سمینار آقای سیاوش رنجبر 
بود. رنجبر استادیار تاریخ ایران در دانشگاه 
منچستر و دارای درجه دکترا در تاریخ ایران 
است. تخصص او ساختار حکومت در ایران 
معاصر و فعالیت ھای سیاسی در دوره ھای 

 جمھوری و دوره اولیه ١٣٣٢مرداد  ٢٨قبل از 
اسالمی است. موضوع گفتار او "اسناد بريتانیا 
و جنبش فدائی: گزارش يافته ھای تازه" و نیز 
معرفی آقای ویلیام ویلسون بود. نامبرده در 
بخش نخست سخنانش، روایت سفارت 
بریتانیا در ایران از سیاھکل را بر پایۀ اسناد 
انتشاریافتۀ وزارت امورخارجۀ بریتانیا به دست 

با اشتباھات بسیار، از این دست  داد: روایتی
نفر و  ١٣٠تا  ١١٠که "مھاجمان سیاھکل بین 

مورد حمایت عراق بوده اند"، روایتی امنیتی 
با بی توجھی کامل به ابعاد سیاسی و 
ایدئولوژیک سیاھکل که از ترس سفارت به 
انتصاب این حرکت به بریتانیا نیز مبری نبوده 

ام است. او در بخش دوم سخنانش ویلی
ویلسون، از نمایندگان پارلمان بریتانیا را 
معرفی کرد و کوششھای وی را در پیگیری از 
وضع زندانیان سیاسی ایران، حضور در دادگاه 
جزنی، عدم حمایت سفارت بریتانیا از این 

  کوششھا، ... را بازنمود.
سپس آقای سعید شمس در جای سخنرانان 
قرار گرفت. شمس صاحب دکترای جامع 

  شناسی در دانشگاه سی و استاد جامعهشنا
سوران کردستان عراق است. او مولف کتاب 
"ناسیونالیسم، اسالم سیاسی و مسئله کرد 
در ايران" به زبان انگلیسی است و چند مقاله 
به زبان کردی و جزوه ای به زبان فارسی با 
عنوان "ایرانیت و کردیت: ھمزیستی یا 

ع ھمستیزی" منتشر کرده است. موضو
ويژگی ھا  سیاھكل":  صحبت او "اسم شب،

روايت انوش صالحی" بود. او با تأکید   اھمیت  و
بر ضرورت تاریخنویسی مستقالنه جنبش 
فدائی، سخنان اش را آغاز کرد و کتاب "اسم 
شب، سیاھکل" را با ارجگزاری بر کار صالحی 
در راستای ھمین ضرورت و کوششی برای 

ائی" ستود. "ایجاد ِعرقی نسبت به جنبش فد
شمس به کاستیھای کتاب نیز پرداخت و 
ضمن برشمردن برخی از این کاستیھا، 
بیشترین تأکید را بر کوشش آن برای آن که 
فاقد دیدگاھی سیاسی در منتی تاریخی 
باشد، گذاشت؛ در حالی که به زعم سخنران 
"ھیچ متن تاریخی فاقد نگاھی سیاسی 

  نیست".

ر آقای آخرین سخنران بخش نخست سمینا
علیرضا بھتوئی بود. بھتوئی استادیار 
جامعه شناسی و پژوھشگر و مدرس دانشگاه 
استکھلم سوئد است. چگونگی عملکرد 
سازمان ھای جامعه مدنی و "سرمایه 
اجتماعی" در رشد و دموکراتیزه کردن 
روندھای اجتماعی، در ایجاد سلسله مراتب 

و ھم چنین مکانیزم ھای درگیر در  اجتماعی
ل دھی نخبگان جامعه، از موضوعات شک

پژوھش او بوده اند. موضوع صحبت او در باره 
با مکث بر  تاریخ نویسی جنبش چپ ایران،

کتاب "ادیسه چریکی" نوشته دکتر پیمان 
وھاب زاده بود. بھتوئی با مکث و تأئید این 
گزارۀ وھاب زاده که "چریکھا محصول زمان 

رھبران  خود بودند"، در عین حال بر این که
ً باید توانائی تشخیص  یک حرکت قاعدتا
روزنه ھای به سوی آینده را نیز داشته 
باشند، این نتیجۀ مرکزی را ارائه کرد که 
"ھیچ جبری در تاریخ وجود ندارد" و فدائیان 
می توانستند با گفتمان سازی عمومی 

امری که آقای  –برای مبارزه با دیکتاتوری 
شایندۀ گ  -خمینی موفق به آن شد 

  امکانی برای طی راه دیگری باشند.
چنان که اشاره شد، در بخش دوم سمینار، 

تن  ٦زیر عنوان عمومی "یادھا و نگاه ھا"، 
  سخنرانی کردند.

سخنران نخست این بخش خانم شمسی 
شفیعی بود. خانم شفیعی از ھمرزمان 
حمید بوده که آخرین روزھا و خبر کشته 

شفیعی، شدن او را زیسته بوده است. 
 ٤٠از فراز  –سرشار از خاطره از حمید و 

ھنوز پرغلیان از عاطفه نسبت به او  –سال 
از سنگینترین روزھای زندگی اش، از  –

روزھای "آن خبر شوم" و پس از آن، از 
"نبودن" حمید می گوید. اما ھمچنین از 
"بودن" و چگونه و چگونگی "بودن" حمید، از 

او با رفقایش،  مناسبات رفقای حمید با او و
از دقت و توجه او به جزئی ترین احوال و 
نیازھای آنان می گوید؛ از چنان توجه 
سرشاری به اکنوِن رفقایش که آموزۀ "عمر 

ماه است" در برابر آن از اعتبار  ٦چریک 
  ساقط می شد.

سخنران بعدی آقای بھزاد کریمی بود. 
کریمی عضو گروه بھروز ارمغانی و از 

خته شده جنبش فدائی چھره ھای شنا
است. کريمی نويسنده کتاب "طرحی اولیه 
پیرامون سیر گفتمانی ما" است. موضوع 
گفتار او نشان دادن خصوصیات برجسته 
رھبری و مدیریت در حمید اشرف است با 
عنوان "حمید اشرف در آیینه "نوارھای 

  گفتگوی دو سازمان"*.

کریمی اھمیت این گفتگوھا (نوارھا) را در  
ن می داند که حاوی نظرات دو تن از ای

رھبران نخست ھر دو سو، در متعالی ترین 
مرحلۀ حیات سیاسی شان و بدون ھر 
سانسور اند. او با مکثی بر گفتگوھا که 
موضوعات متعددی را شامل می شود، 
حمید را چنین ترسیم کرد: فردی به بیان 
موجز، نظرات مشخص، مسلط به موضوع و 

برخورد با بھروز ارمغانی، آماده، که ھم در 
ھم در احتیاطی که در پذیرش تمام 
 پیشنھادھا نشان می دھد و بر ضرورت
طرح آنھا با دیگر رفقایش تأکید دارد، و ھم 
در این واقعیت که بیشتر شنونده است، 
رفتار یک رھبر و مدیری با منش دموکراتیک 
را نشان می دھد؛ وجھی از شخصیت او 

یک فرماندۀ  که تحت الشعاع شخصیت
  چریکی قرار داشته است.

...  
   ٥ادامه در صفحه 



  
  

  ٥ صفحه   ٦٠ شماره    

  ... گزارشی از سمینار
  ٤ادامه از صفحه 

سپس نوبت به سخنرانی آقای جمشید برزگر رسید. برزگر نويسنده، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی است. موضوع سخنرانی آقای برزگر 
گام تھیه پایان نامۀ فوق لیسانس خود، که جنبش فدایی و چالش ھای یک تاریخ نگاری است. برزگر مبتنی بر تجربۀ شخصی اش به ھن

ً در خارج کشور برای رفع این نقیصه  موضوع شکل گیری جنبش چریکی را در بر می گرفته، با مشکل فقدان منابع روبرو می شود و بعدا
امر تخصصی است. یک   می کوشد. تجربۀ برزگر از تاریخنگاری فدائی حاکی از وجود چند دشواری در این زمینه است: تاریخ نویسی

ٌ خاطره نویسی است، آن ھم  داستانی خاطره ھا و رمانتیسم آنھا، گاه آلوده به دیدگاه ھای  –و بیان روانی  تاریخنگاری فدائی، گاه صرفا
ً یک امر تاریخی نیست و بنابراین با واقعیت روز و حساسیتھای آن گره می خورد.  سیاسی است. دیگر این که جنبش فدائی ھنوز صرفا

  برزگر در پایان سخنان خود پیشنھاد ایجاد یک مرکز مستقل آکادمیک برای تاریخنگاری فدائی را مطرح کرد.

سخنران چھارم این بخش از سمینار آقای فرخ نگھدار بود. نگھدار عضو گروه بیژن جزنی و از ھمرزمان حمید اشرف بوده است. او از 
بود. نگھدار برای  صحبت نگھدار "آیا مشی مسلحانه فداییان به ھدف دست یافت؟"چھره ھای شناخته شده جنبش فدائی است. عنوان 

پاسخ به این سؤال ابتدا اھداف متنوعی را که می توان به جنبش فدائی نسبت داد، برشمرد؛ "زیرا پاسخ به سؤال طرح شده، مستلزم 
وژی، انقالب و کسب قدرت سیاسی (که مسعود روشنی بخشسدن به ھدفی است که این جنبش پیش روی خود نھاد: ترویج ایدئول

احمدزاده با این تمایل شناخته می شود)، ریختن ترس و یأس و متحد ساختن نیروی چپ (تمایل پویان و جزنی)، پرورش انسانھای الگو. با 
ھا ھزار تن در جریان توجه به نتایج ملموس مبارزۀ چریکی یعنی سکشتن سد اختناق و امیدبخشی، منزوی کردن حکومت شاه، جذب ده 

انقالب، تأسیس سازمان سراسری نیروی چپ، نگھدار نتیجه گرفت که پاسخ او به سؤال طرح شده مثبت است و "مسئولیت ناکامی 
  بعدی نه به عھدۀ بیژن و مسعود و حمید و امیرپرویز، ... که بر عھدۀ ماست".

یم پور ھم از چھره ھای شناخته شده جنبش فدائی است. او عضو گروه بھروز دیگر سخنران سمینار آقای مجید عبدالرحیم پور بود. عبدالرح
ارمغانی و از مسئولین سازمان بعد از حمید اشرف بود. نقش او در تداوم حیات سازمان بعد از حمید اشرف، برای فدائیان شناخته شده 

عبدالرحیم پور از "از منظر دیگر"، نگاه به حمید اشرف نه   نظراست. گفتار او زیر عنوان "نگاه به حمید اشرف از منظر ديگر" عرضه شد. مد 
به عنوان یک شخصیت بلکه به عنوان "یک وضع اجتماعی"، در شرایط در میان بودن مسئلۀ "کیستی ما؟"، و پاسخ حمید به این مسئله 

یا کیستی ما؟" در قامت کسانی جون فردید  بود. در شرایطی که منبعث از حرکتھای دوران قاجار و اوج آن مشروطه، مکث بر سؤال "ھویت
و آل احمد در بازگشت به خویش، ماندن در خود و بازگشت به عقب جلوه گر شد، حمید اشرف پاسخ مدرن و آینده نگرانه به این سؤال 

  ھای انسان ایرانی تعریف کرد.داد. او حمید را رھبر و سازمانگری خالق، انسانی خودبنیاد، مدرن، اما نه یک پیشوا؛ انسان ایرانی با تناقض

 --------------------------- 
 گزارش از کارآنالین

  
 دھم تیرماه سالروز بازداشت کبودوند، یاد روز پدر حقوق بشر کردستان

  سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
سازمان دفاع از حقوق «گذار  و بنیان» پیام مردم«نامه  نگار و مدیرمسئول ھفته ی محمد صدیق کبودوند روزنامهده سال پیش در چنین روز

وزارت اطالعات  ٢٠٩ توسط مأموران امنیتی وزارت اطالعات در محل کارش بازداشت، و پس از ھفت ماه بازجویی دربند» بشر کردستان
اتھام واھی برھم زدن امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر  ھای انفرادی، به ماه نگھداری در سلول ٩  و

پرونده دیگر با شکایات وزارت  ۴ ماه حبس محکوم شد. به دنبال این محکومیت، حداقل  ۶  سال و ١٠  کردستان، توسط دادگاه انقالب به
روزه  ٣۴ ماه سال جاری و به دنبال اعتصاب غذای اعتراضی ھشتاطالعات و سپاه پاسداران علیه وی گشوده شد که آخرین آن در اردیب

ً ختم به برائت گردیده است.  ایشان، فعال
ً مبتنی بر گزارش ھای قضایی تشکیل تمامی پرونده ھای  شده علیه کبودوند، حاصل تالش اتھام سازی برخی مقامات امنیتی و عموما

  بدون ھرگونه وجاھت حقوقی بوده است.ھای بنیادین بشری و  واھی، خالف حقوق بشر و آزادی

داشته شده است، شخصیتی  طور خودسرانه و غیرقانونی توسط دولت ایران در زندان نگه آقای کبودوند که حدود ده سال است به
 ھای آموزگاران بزرگ صلح و آزادی و شده انسانی است که آموزه ھای شناخته طلب، و معتقد به حقوق بشر و آزادی مستقل، صلح

  بخش مبارزه پیگیرانه وی برای احقاق حقوق دموکراتیک مردم کرد و احترام به حقوق بشر در ایران بوده است . حقوق بشر ، الھام

در حقیقت کبودوند به جرم داشتن روحیه پیگیرانه در مطالبه حقوق و مطالبات مردم کرد، شھامت و شجاعت در گفتار و کردار، استقالل 
  شده است. پایداری و ایستادگی در برابر ظلم و ستم گری و شکیبایی در مقابل ایذا و آزار، زندانی در افکار و اندیشه و

ھا و نھادھای سیاسی و مدنی و حقوق بشری دعوت و  ھا، احزاب و سازمان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از شخصیت
حقوق آقای کبودوند، آزادی فوری و بدون قید و شرط وی را از  نماید در یاد روز پدر حقوق بشر کردستان با حمایت از درخواست می

ھای قانونی و انسانی  رسیدن به خواسته  مراجع ذیصالح جھانی خواستار شوند، و در صورت ازسرگیری مجدد اعتصاب غذای ایشان تا
  وی را تنھا نگذارند.



 
 

    
 

                                                               
  

  

 

 

  ٦صفحه   ٦٠شماره     

 آزاد کارگران جعفر عظیم زادە دبیر اتحادی 
 یندروغ ھای ک در اعتراض ب اتھام ،ایران

 ،دادگاە انقالب اسالمی و حکم ظالمان بی
بالغ بر دو ماە مبادرت ب اعتصاب غذا در 

روز  ٦٣زندان کردە بود، سرانجام پس از 
مقاومت فداکاران و موثر در پی موافقت 
مسئوالن قضایی جھت اعاده دادرسی و 

عتصاب خود پایان داد و اعطای مرخصی به ا
                           موقتا از زندان آزاد شد. 

جمھوری  قضایی نمسوال  ،قبل از وی
در پی اعتصاب غذای  اسالمی ایران، 

محمود بھشتی لنگرودی و اسماعیل 
عبدی، دو تن از اعضای کانون صنفی 
معلمان، ک آنھا نیز صرفا بخاطر فعالیت 

 ،زندانی شدە بودندھای صنفی محاکم و 
بخاطر نگرانی از گسترش اعتراضات معلمان 

                                      آزاد کنند.  ، آن ھا را نیزمجبور شدند
ب  ٩٣ک در اسفند سال   جعفر عظیم زادە 

سال زندان و دوسال محرومیت از  شش 
ای محکوم شدە بود و از    ١٧فعالیت رسان

در بند ھشت زندان اوین  ٩٤آبان ماە سال 
ب  ،مشغول گذراندن دوران محکومیتش بود

ناچار برای رساندن صدای حق طلبی 
دو  ،کارگری زندانی ب گوش مردم نفعاال

مراە اسماعیل عبدی با ھ ماە پیش به
صدور بیانی مشترکی اعتصاب غذایشان را 

                آغاز کردند. 
 از یاعتراضی گروە ھای قاطع واکنش 

معلمان و کارگران نسبت ب زندانی شدن 
این دو رھبر کارگری و تعمیم آن ب میان 
سایر گروەھای اجتماعی و نضج جنبشی از 
پائین با ھدف آزاد کردن زندانیان سیاسی و 
ایجاد اتحاد و ھمبسگی میان گروە ھای 
مختلف مزدبگیران و قوت گیری این جنبش 
سبب ھراس و عقب نشینی حکومت و 

         ، بھشتی، عبدی و عظیم زادە شد. آزادی
این عقب نشینی در حالی صورت گرفت  

ک در موارد مشاب پیشین حکومت ب رغم 
پارەای مخالفت ھای اجتماعی و بین 

المللی ن تنھا از خود سرسختی نشان می 
داد، بلک فشارھا ب زندانیان در بند را تشدید 

ر اعتراض ب اما این بار تحرکاتی ک د می کرد.
این مسئل در بدن جنبش مزدبگیران شکل 

 نگرفت، از یک سو و مقاومت جانان فعاال
 ناعتصابی و حفظ ھمبستگی بین فعاال

معلمان و کارگران و حمایت از این ھمبستگی 
ک شرط نخست برای پیشرفت جنبش 
کارگری و عقب راندن تعرض مشترک محافظ 

تی ب حقوق دول کاران قشری و نئولیبرال ھای
سندیکایی و شھروندی کارگران و آزاد کردن 
ھم زندانیان سیاسی و باز کردن فضای 

در عقب نشینی تاکتیکی ، سیاسی است
                                       داشت.  حکومت نقش تعیین کنندە

ھمان طور ک ب تجرب ھم دیدە شدە، این 
ھمبستگی سرنوشت ساز، ب مذاق ھیچ 
 ،کدام از جناح ھای حکومت ک کوشش دارند

ھم حق و حقوق و دست آوردھای مبارزاتی 
 کارگران را از میان بردارند نمی سازد. به

مین جھت دور از انتظار نیست ک حکومت ھ
با پشت گرمی رای ھایی ک در "انتخابات" پر 

ھای غیر  تقلب اخیر با فریب و نیرنگ از بخش
گران  امات سرکوباقد ،کارگری بدست آوردە

اش را تشدید کند و در مجلس فعلی برنام 
ضد کارگری دولت روحانی را ب تصویب 
ای و تبدیل آن ب  برساند. تصویب چنین برنام
 ،قانون عمال راە ھر فعالیت صنفی را می بندد

و ھر نوع اعتراض کارگری را غیر قانونی خواھد 
دھد تا  و ب نیروھای سرکوب امکان می ،کرد

 ھای بنام قانون با آسودگی بیشتری اعتراض
کارگری را سرکوب کند. تجرب انتخابات ریاست 
جمھوری و مجلسین نشان داد ک بدون وجود 
یک جنبش وسیع سراسری، در چھار چوب 
قوانین و ساختارھای حقیقی و حقوقی 
ارتجاعی و ضد مردمی و ضد ملی رژیم والیت 

متصور امکان ھیچ رفرمی بسود مردم  ،فقی
نیست. اکنون پای این جنبش بوجود آمدە و آن 

ک با ھزین کردن از  ،سیونوزیکسانی از اپ
جدی پنداشتن  و ،اعتبار اپزوسیونی شان

مردم را ب پای صندوق  ،وعدە ھای روحانی
حاال ک نتایج کارشان مشخص  ،ھا کشاندند

شدە، اگر براستی خواھان تحول یا حتی رفرم 
بجای حمایت بی  ،تھستند، شایست اس

 ،حاصل از وعدەھای بی پشتوان روحانی
امکانات شان را صرف تقویت جنبش ھایی 
کنند ک آزادی و عدالت را آماج مبارزاتشان 
قرار دادەاند. بدون شکل گیری جنبشی 
سراسری ک کارگران و زحمتکشان ھست 

تشکیل دادە باشند، آزادی و عدالتی  اصلی
  برقرار نخواھد شد.

ر صورت مبارزات کارگران ھمان گون ک در ھ
ما ب کرات در یادداشت ھای پیشین بولتن 
ایم و گذشت زمان و  کارگری مان نوشت
رویدادھای کارگری نیز صحت آن را تائید می 
کند، در ھر حال و شرایطی بدون وقف تا 

غارت بردە شدە، کارگران ه احیاء حقوق ب
داری حاکم ادام خواھد ی  ،افتتوسط سرمای

و کارگران یدی و فکری از ھر وسیل و فرصتی 
در این راە  ،ک بدست آورند، حتی در زندان

باد این آزادی ک  فرخنده بھرە خواھند گرفت.
با مقاومت، مبارزە و ھمبستگی خود کارگران 
و معلمان و رھبران در بندشان میسر شد. در 
پرتو این مقاومت و ھمبستگی و آگاھی یقینا 

و معلمان ھم موانع احیاء حقوق کارگران 
سندیکایی، شھروندی و کرامت انسانی 

 شان برخواھند داشت. آن شان را از سر راه
ھا آزادی و عدالت را از کسی گدایی نخواھند 
کرد! خودشان آن را بدست خواھندآورد. 
مبارزە برای آزادی زندانیان کارگری و غیر 
کارگری با آزادی جعفر عظیم زادە پایان 

خواھد یافت. این مبارزە تا آزادی ھم ن
لغو کامل احکام زندان  زندانیان سیاسی و

صورت موقت و یا مشروط آزاد ه کسانی ک ب
شدەاند، ادام خواھد یافت و یقینا کارگران در 
این مبارزە ک بخشی از مبارزە برای نان و 

تر از ع نف بخاطر این ک ذی ،آزادی است
سھم  ،عی ھستندبسیاری از گروەھای اجتما

                                                                     .درخوری را ب عھدە خواھند گرفت
 

  از برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 محیط زيست

  ی آینده است:ھا امروز و بقای نسل  امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سالمت نسل
ـ ھوای اکثر شھرھای بزرگ ایران به شدت آلوده است و ساکنان آنان از تنفس ھوای پاک محرومند. این آلودگی در حدی است که موجب 

سابقه میزان خودروھا و از دور خارج نشدن  افزایش مرگ و میر انسان ھا شده است. آلودگی شھرھای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بی
فرسوده و نیز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شھرھا و پیرامون آنھا انجامیده خودروھای 

است. برای مقابله با چنین فاجعه زیست محیطی الزم است استراتژی صنعتی کشور که بر پایه صنعت خودرو سازی ریخته شده است، تغییر 
کردن خودروھای فرسوده برای صاحبان آنھا سوبسید دھد و یا تشویق ھائی را در نظر گیرد، تکنولوژی پیشرفته در پیدا کند، دولت برای خارج 

ھای مسکن و شھرسازی براساس اصول زیست  تولید خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقلیه عمومی گسترش یابد. ھمچنین باید سیاست
  محیطی و سالمت ھوا و آب تنظیم شوند.

اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بھینه از انرژی و کاھش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردھای زیست محیطی، تشویق و ـ راه 
  برنامه ریزی شود.

شود،  ـ ضروری است صنایع شیمیائی و سم زا به خارج از شھرھا انتقال یابد، سیستم مناسب برای جمع آوری زباله شھرھا به اجرا گذاشته
سیستم اکو در شھرھا تاسیس گردد و از آلودگی محیط از فاضالب صنایع و از آلوده شدن رودخانه ھا، دریاچه ھا و آبگیرھا جلوگیری شود. 

  صنایع باید حداقل ھای زیست محیطی را رعایت کنند.
ذیر برنامه ریزی شود. الزم است که سیستم ھای تجدیدپ ـ برای کاھش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژی

  گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود.
ھای غیرمعقول، فرسایش خاک، پیشروی کویر و بیابانھا در حال نابودی است. باید با تدوین مقررات الزم و  ـ جنگل ھا و مراتع براثر بھره برداری

  ل ھا و مراتع را گرفت.انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگ
ھای علمی و کارشناسانه و اختصاص بوجه الزم و با کسب  با به کارگیری شیوه   اند. الزم است ھا خشک شده ھا و رودخانه ـ تعدادی از دریاچه

  المللی بطور جدی برای احیای این ضایعات تالش شود. محیطی بین کمک از موسسات زیست
  

  باد این آزادی فرخنده
 صادق کار

 



 
        
        

 

  
 

  ٧صفحه   ۶٠شماره    

  مقدم
در درگیریھای چند روز قبل در کردستان 
ایران، متاسفان جان انسانھای دیگری 
قربانی جنگ و درگیری مسلحان شد و 

ع ما یک قدم دیگر در دور بدین ترتیب جام
باطل خشونت و انتقام گیری غرق شد. 
از ھر دو طرف می شنویم لذت عمل 
کشتن، ستاندن جان انسانھا و عطش 
سیری ناپذیر برای کشتارھای دیگر. و در 
این بازی مرگ، آنان تنھا نبودند، بلک 
بخشی از شاعران، نویسندگان و نیز 
 کسانی مشارکت کردند ک خود زمانی
در گریز از ھمین وضعیت راە غربت در 
پیش گرفتند و در کشورھای اروپائی ماوا 

  گزیدند!

از ھمین جا باید اعالم کرد ک مسبب 
اصلی این وضیعت جمھوری اسالمیست 
ھای مردم و  ک بدون توج ب خواست
، زمین چنین وضعیتی را  فشار بر جامع
بطور کلی آمادە می کند، اما این مانع از 

نیست ک از مسئولیت اپوزیسیون نیز آن 
چشم پوشیدە شود و ھر گون عمل آنان 
در زیر لوای مسئولیت جمھوری اسالمی، 
توجی شود. واقعیت این است ک 
اپوزیسیون مترقی، دمکرات و بشردوست 
تنھا ب عمل نمی اندیشد، بلک ھمزمان 
ب چگونگی آن، تاثیرات و نتایجی ک یک 

آورد نیز توج ویژە عمل بدنبال خود می 
دارد. کامال مشخص است ک تشدید جو 
و اتمسفر نظامی در کردستان، حال از 
جانب ھر نیروئی باشد، باعث میلیتاریزە 
کردن بیشتر کردستان و تشدید فضای 
امنیتی ای می شود ک در تمامی این 
سالھا وجود داشت و مردم کردستان 

کات اولین بازندگان آن بودەاند. و نیز تحر
نظامی باعث تضعیف بنی مدنی جامع 
می شود و آن نیروھائی را نھایتا در ھر 
طرف ب سطح باال می راند ک معتقد ب 
نیروی مردم برای تغییر و تحول نیستند. 
ب بیانی دیگر نیروھای نیابتی برندە 

    چنین وضعیتی اند. 

، مورد باال  اما بحث اصلی در این مقال
خواھیم جایگاە نیست، آنقدر ک می 

حزب دمکرات کردستان ایران را بواسط 
شروع درگیریھای نظامی چند روز پیش 
ارزیابی کنیم، اینک حزب دمکرات 
کردستان ایران (حدکا)، حال کجا 
ایستادە، و از نظر موقعیت سیاسی 
چگون می توان جایگاە تازە این حزب را 

  ارزیابی کرد.

حضور پیشمرگ در منطق 
  یران)(کردستان ا

واقعیت این است ک حتی بعد از 
تحوالتی ک در کردستان عراق اتفاق 
افتاد و در جریان آن احزاب کرد ایرانی 
امکان ادام مبارزە مسلحان را از دست 
ھای  دادند، می توان گفت ک پیشمرگ

 
 

این احزاب کماکان در منطق یعنی کردستان 
ر ایران حضور داشتند، اما با حذر اکید از درگی

شدن با نیروھای دولتی. علت این حذر را 
عمدتا باید در ھشدارھای دو حزب عمدە 
کیتی و پارتی  کردستان عراق، یعنی ی
، پشت  جستجو کرد. بھرحال مبارزە مسلحان
جبھ امین و قابل اتکا می طلبد و در آن 
کیتی و  مقطع این امکان وجود نداشت. ی

ند و پارتی با رژیم ایران ارتباط خوبی داشت
  حاضر ب تخریب این روابط نبودند.

اما از چند سال پیش آرام آرام در کردستان 
عراق وضعیت نوینی پیش آمد، با استخراج 
نفت، امضای قرارداد پنجاە سال پارتی با 
دولت ترکی و تشدید اختالفات با دولت 
مرکزی عراق (دولتی ک بشدت ب ایران 

دور شد و  نزدیک است)، پارتی کم کم از ایران
ای یافت ک ترکی مرکز  خود را بیشتر در جبھ
ثقل آن بود. این وضعیت ب اتخاذ سیاستھائی 
دیگر از طرف پارتی ھم در درون خود کردستان 
عراق و ھم در رابط با ایران انجامید. پارتی 
در رابط با نفت، غیر شفاف عمل کرد (بیشتر 
چاھھای نفتی در کردستان عراق تحت کنترل 
این حزب است)، در پی تحمیل خواست خود 
بر دیگر احزاب برآمد (کردستان عراق حال در 
یک بحران شدید سیاسی و اقتصادی بسر 
می برد)، و از طرف دیگر تقریبا تمام تخم 
مرغھای خود را در سبد جبھ رقیب ایران 

  گذاشت.
یکی از این جزئیات این تغییرات، تحول در نگاە 

ر احزاب کرد ایرانی در پارتی ب کیفیت حضو
کردستان عراق بود. عمدەترین شاخص آن، 
حرکت چند ماە پیش حزب دمکرات بسوی 
مناطقی چند در قندیل بود ک زیر نفوذ پ کا 
کا قرار داشتند (حزبی ک بشدت رقیب پارتی 
ست)، مناطقی ک پشت جبھ آن ب مناطق 
تحت تسلط بارزانی متصل می شوند. کامال 

دور تازەای از تحرکات، ن تنھا در  عیان بود ک
بعد نظامی بلک در بعد سیاسی نیز صورت 
گرفت ک می بایست منتظر پیامدھای آن 
می بودیم. چنین ب نظر می رسد ک با توج 
ب نزدیکی پارتی ب ترکی و تعیین جایگاە خود 
در جبھ کالن ضد ایرانی و عراقی در منطق 

و ضدیت با پ کا  (ھمراە شدن بویژە با ترکی
کا، و نیز ھمراھی با عربستان و کشورھای 
سنی ضد ایران)، پارتی یعنی حزب دمکرات 
کردستان عراق، با حزب دمکرات کردستان 
ایران ب این توافق رسیدە باشد ک این حزب 
می تواند تحرکات نظامی بیشتری، از جمل 
درگیری نظامی، در کردستان ایران داشت 

اطمینان و اعتماد ب نفس باشد، و درست 
حزب دمکرات کردستان ایران در گسترش 
حضور نظامی در کردستان ایران خود ب این 

  نکت برمی گردد.
پس با این حساب آنچ ک از آن می توان ب 
عنوان تغییر جدید در صف آرائی نیروھای 
منطق نام برد، این است ک حزب دمکرات 

ی و ایرانی حال بیشتر ب جبھ کالن ضد سور
ای نزدیک شدە  و عراقی و بنوعی ضد روسی
و بیشتر خود را در چھارچوب آن تعریف می 

  کند.
  پیامدھای این تغییر

اما آیا می توان با این تغییر از شروع یک 
مبارزە مسلحان طوالنی مدت در کردستان 
ایران از طرف حدکا سخن گفت؟ قرائن نشان 

وبرو می دھند ک ما با چنین پدیدەای ر
نیستیم، زیرا ک بخش اساسی ای از 
کیتی  نیروھای حدکا در مناطق تحت نفوذ ی
قرار دارند، یعنی حزبی ک با دولت ایران روابط 
بسیار نزدیکی دارد، و دوما اینک پارتی 
علیرغم مشکالت خاصی ک با ایران دارد، اما 
نمی تواند بمانند رژیم صدام یک سیاست 

اتخاذ کند، و نیز فراموش صرفا تقابلی با ایران 
نکنیم ک قرار است دو لول نفتی از کردستان 
عراق ب ایران تاسیس شوند ک این نیز خود 
پیامدھای سیاسی معینی بدنبال خواھد 
ھا از مناطق تحت کنترل  داشت (یکی از لول
پارتی خواھد بود). پس می توان ب جرات از 

ب یک دور موقت تشدید درگیریھا گفت ک بنو
خود پارتی در پی بھرەبرداری سیاسی از آن و 
گرفتن امتیاز از جمھوری اسالمی ست. 
واقعیت این است ک پارتی ھمراە با جبھ 
کالن ھمراە خود، در پروژە تحدید قدرت ھر دم 
، مسئولیت ویژە  رو ب افزایش ایران در منطق

  گرفت است.

  ارزیابی عمل حزب حدکا

ی دست یازیدە اما آیا حدکا ب عمل درست
است؟ در جواب این سئوال باید گفت ک برای 
یک حزب میلیشیائی، با سابق طوالنی 
، آنقدر ک خود فرجھا در  مبارزە مسلحان
وضعیت موجود می توانند خودبخود فرحی 
باشند و حتی بنوعی با ماھیت استراتژی، 
تردیدی نمی توان داشت. باری برای چنین 

عین ادام حیات احزابی چنین فرصتھائی، 
ای با دوران صدام  است، اما در مقایس
حسین، می توان گفت ک حزب دمکرات در 
پشت جبھ خود با تنشھای جدی روبرو 
خواھد شد (ک در باال ب بخشی از آن اشارە 
شد)، اگر ایران دارای اھرمھای سیاسی 
فشار ب حزب بعث نبود، اما در کردستان 

ست و این در عراق دارای چنین اھرمھائی 
میان مدت و دراز مدت باعث تقویت حضور 
جمھوری اسالمی در کردستان عراق خواھد 
شد، امری ک وضعیت را در آنجا غامضتر از 
آنچ ک ھست خواھد کرد. ھمچنین در 
صورت تشدید درگیریھا، بعلت اینک حدکا 
دارای مقرات ثابت است، می تواند ھدف 

د ک حال از تحرکات نظامی ایران قرار بگیر
توان موشکی باالتری نسبت ب قبل برخوردار 
است. و این با توج ب حضور کثیری از 
خانوادەھا در این مقرات، عین فاجع خواھد 

  بود.
در نھایت امید است ک دوستان حزب دمکرات 
ای ب دام نیفتادە  در یک بازی خطرناک منطق
باشند ک در آن نھایتا قدرت استقالل تاکنونی 
حزب قربانی تالشھا برای برون رفت از 
ھنجارشان در کردستان عراق  وضعیت ناب
گردد. تجرب سی ـ چھل سال گذشت نشان 
دادە است ک استراتژی جنگ مسلحان 
عقیم و ناشکوفاست و در بھترین حالت تنھا 
عبارت خواھد بود از ادام جنگ و خونریزی در 

ر کردستان، بدون رسیدن ب ھیچ ھدفی. و د
  جنگ تنھا جنگجویان برندەاند!
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   ٨صفحه    ٦٠ شماره    

  زندگی و کارنامه پرشگفت و بی تکرار حمید اشرف    

ح: اطالعات و منابع نوشته حاضر از توضی
طریق مراجعه به بستگان، دوستان و یاران 
حمید اشرف به تدریج گردآوری و توسط 
فرخ نگھدار و مجید کیانزاد تدوین گردید و 

نویافته ھا و نونگاشته ھای «در سمینار 
 - ٢٠١۶ژوئیه  ٣» (تاریخ جنبش فدایی

کلن) با کمی تلخیص عرضه شد. این متن 
برای انتشار به اخبار روز ارسال  اکنون

  .شده است
 ------------------------ 

سرگذشت پرشگفت، کوتاه و بس بی 
تکرار حمید اشرف در چھار پرده روی 
صحنه زندگی واقعی به اجرا در آمده 

 .است
آنچه در این سخن رانی عرضه می شود 
خالصه ای فشرده است از پرده ھای اول 

  .و دوم

ود حمید به شیواترین پرده سوم توسط خ
» حماسه سیاھکل«شیوه ممکن در کتاب 

انعکاس یافته که برای اول بار امروز در 
 .ھمین سمینار از آن رونمایی می شود

پرده چھارم تصویر پنج سال آخر زندگی 
کوتاه حمید است. سال ھایی که در آن 
حمید نگین درخشان و گرانقدر جنبش 

بزرگ و آرزوی » حمید شدن«فدایی بود. و 
دست نایافتنی صدھا ھزار جوان و نوجوان 
نوخاسته ایرانی است که قدم در راه می 

 .گذارند
اطالعات در باره پرده چھارم زندگی حمید 
ھنوز تماما گردآوری نشده. امید این است 
که واکاوی این سال ھا از مناظر و مرایای 
گونه گون ادامه یابد، سمینارھای دیگری 

آنھا نویافته و نونگاشته  برگذار گردد و در
ھا عرضه شوند و تاریخ منحصر نماند به 
آنچه عوامل سازمان ھای اطالعاتی 

  .متخاصم نشر می دھند
 

  تبار خانواده

 ٣١برابر  ١٣٢۵حمید روز دھم دی ماه 
در تھران کوچه خادم آزاد،  ١٩۴۶دسامبر 

منشعب از خیابان پھلوی، نزدیک چھار راه 
 .گمرک متولد شد

و نام  ١٢٩٢سماعیل اشرف متولد پدرش ا
مادرش اشرف خانم تقدیسی بود. پدر و 
مادر ھر دو زاده تھران اند. پدر حمید فرزند 
کاظم خان، یکی از تجار اصفھانی زاده ی 
ساکن بادکوبه بود که از پی انقالب 
روسیه اموال و امالکش مصادره شده و به 
 .اجبار به تھران بازگشته بود

پدرش، حاجی اشرف  کاظم خان، به یاد
را » اشرف«اصفھانی، نام خانوادگی 

برگزیده بود. اسماعیل خان در تھران رشد 
از مدرسه صنعتی  ١٣٠٨یافت و در سال 

 .ایران و آلمان فارغ اتحصیل شد

در آن زمان روابط تھران و برلین رو به گرمی 
بود و با قطعی شدن برنامه ساخت راه آھن 

دود یک صد سراسری به دستور رضا شاه ح
نفر از فارغ التحصیالن مستعد دبیرستان 
ھای کشور با ھزینه دولت راھی کشورھای 
اروپایی به ویژه آلمان شدند و اسماعیل 
اشرف، پدر حمید، یکی از آنان بود. او مدت 
دو سال را در آلمان گذراند و در رشته بھره 

 . برداری از راه آھن تخصص یافت
سی، فرزند مادر حمید، اشرف خانم تقدی

ابوالفتح خان، از خاندان روحانیان آذربایجان 
بود که در زمان احمد شاه وکیل عدلیه بود و 
مدتی ھم نایب الحکومه تنکابن منصوب 
شد. اشرف خانم از طرف مادری از خانواده 

نسل قبل به  ٣ھای مھاجر قفقاز بود که از 
ایران مھاجرت کرده و عمدتا از صاحب 

ون قزاق بودند. مادر منصبان ارشد دیوزی
حمید، اشرف خانم، دختری باھوش و درس 
خوان و فارق التحصیل مدرسه دخترانه 

  .تربیِت تھران بود
 

از ازدواج اسماعیل خان و اشرف خانم سه 
پسر و دو دختر زاده شد: احمد فرزند ارشد 

است. سپس دو دختر به نام ١٣١٣متولد 
ھای پری و مینا به دنیا آمدند. بعد ھم 

مید و بعد ھم پیروز. ھمه فرزندان در ح
 ٧تھران متولد شدند. حمید از تولد تا 

» خادم آزاد«سالگی را در ھمان کوچه 
گذرانیده است. در این سال ھا پدر بیشتر 
در ماموریت بود و به ایستگاه ھا و مناطق 
راه آھن سر می کشید. مسوولیت و 
مدیریت اصلی در پرورش فرزندان با مادر 

 .بود
مد دوران نوجوانی را در بحبوحه سال اح

در تھران سر کرد. او  ٣٢تا  ٢٠ھای بحرانی 
با مجله علم و زندگی و روزنامه نیروی سوم 
ھمکاری داشت و از مصدق طرفداری می 
کرد. ھم او بود که برای اول بار ایده ھای 
انتقادی و اعتراضی را به خانه آورد. احمد بر 

یه ای خالف روحیه اجرایی پدر، روح
روشنفکری داشت و مشتاق بحث و جدل 
بود و کاووش در اندیشه ھا. تولد پیروز 

تیر و  ٣٠ھمزمان شد با پیروزی مصدق در 
 .نام کردند» پیروز«ھمین شد که نوزاده را 

در ھمان روزھا بود که پدر حکم ریاست 
ناحیه راه آھن و کشتی رانی آذربایجان را 

ی تبریز گرفت و با ھمسر و پنج فرزند راھ
شد. حمید کالس ھای اول تا ششم 
دبستان را در تبریز گذراند. ھمین شد که او 
و پیروز با زبان آذری و لھجه تبریزی آشنایی 

 .گرفتند
بود که خانواده به تھران  ١٣٣٨سال 

بازگشت و پدر به ریاست اداره کل بھره 
برداری راه آھن منصوب شد و در خانه 

پل جوادیه سازمانی مخصوص روسا نزدیک 
ساکن شد. حمید به سفارش برادر بزرگ، 
 .به دبیرستان البرز رفت

با روی کار آمدن دولت امینی پدر باز 
نشسته شد و در خانه ای در غرب تھران، 
حوالی خیابان آیزنھاور مستقر و به عنوان 

مدیر پخش شرکت بوتان گاز مجددا 
استخدام شد. در ھمین زمان بود که احمد 

تحصیالت به امریکا رفتند و مینا و پری برای 
 .ھم به خانه شوھر، دکتر حسین علیزاده

در سال ھای بعد خانواده به خانه ای در 
خیابان عباس آباد کوچیدند و حمید تا آخرین 

بھمن ماه  ١٢روز زندگی علنی، یعنی 
 .، در ھمین خانه زندگی کرده است١٣۴٩

 
  اولین جرقه

 
رستان دکتر مجتھدی رئیس دبی ٣٩در سال 

با اولیای حمید و » مذاکره«البرز تنھا بعد از 
گرفتن ضمانت از آنان از حمید ثبت نام کرد. 
او گزارش داشت که حمید سردستگی 

 . تظاھرات علیه پلیس را عھده دار بوده
اما علیرغم این تعھد، روزی بین حمید و 
پسر یکی از امرای ارتش، به روایتی 

و  تیمسار اویسی، بحث در می گیرد
پسرک در اثبات گفته خود می گوید 

و در پاسخ » اعلیحضرت خودشان فرمودند«
اعلیحضرت غلط «حمید می گوید 

می » مقامات«موضوع به گوش ». فرمودند
 .رسد و حمید از البرز اخراج می شود

 
  محیط تازه

» رخشان«حمید به اجبار در مدرسه نوبنیاد 
از گروه فرھنگی خوارزمی ثبت نام کرد. در 

السی بسیار کوچک با حدود پانزده دانش ک
بود که فرخ  ١٣۴٠آموز. روز اول مھر ماه 

نگھدار به ھمان کالس وارد شد روی 
 .نیمکت آخر کنار حمید نشست

مدرسه رخشان در خیابان سزاوار تھران و 
در چند قدمی دانشگاه بود. دولت امینی بر 
سر کار بود و دانشگاه پر جنب و جوش 

ز کودتا را می گذارند. فرخ ترین ساِل پس ا
و حمید روزھا سری به جلوی دانشگاه می 
زدند تا از فعالیت ھای دانشجویان خبر 
بگیرند. فرخ با فعالین چپ در سازمان دانش 
آموزان جبھه ملی، از با جمله عزیز 
سرمدی و احمد افشار، نزدیک بود و حمید 

گره » محیط تازه«ھم به سرعت با این 
 .خورد

بھمن که دانشگاه مورد ھجوم روز اول 
کماندوھا قرار گرفت و حمید، با ھمراه 
دوستان تازه، با خاکستر و نمک فلفل در 
جیب، در جنگ و گریز با کماندوھا در اطراف 
دانشگاه درگیر شد. اما از دست آنھا 

 .گریخت
حمید سخت به ورزش، بخصوص بکس و 
شنا، عالقه مند بود. اما او در محیط تازه 

به کوھنوردی را وافر یافت. حمید عالقه 
خیلی زود پایش به برنامه ھای کوھنوردی، 
کالس ھای سنگ نوردی عزیز سرمدی، و 
کمی دیرتر به گروه کوھنوردی کاوه، 

  گشوده شد. 

...  

   ٩ادامه در صفحه 

 

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
 



 
 

 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩ صفحه  ٦٠شماره     

  ... زندگی و کارنامه
  ٩ادامه از صفحه 

  
نان بود که در خانه از بام تا شوق او چ

حیاط طناب کشیده بود که روزی از 
  . تمرین باز نماند

در پایان سال تحصیلی ھر دو رفیق 
ھمکالس محیط رخشان را تنگ و بی 
تحرک و دلگیر دیدند. حمید به توصیه 
خانواده به ھدف رفت و فرخ به 
دارالفنون. اما ارتباط و گفتگو بین آن دو 

بحث آنھا مقایسه بچه  روزمره ماند. یک
ھای دارالفنون با ھدف بود. ھدف به 
لحاظ سطح سواد باالتر از دارالفنون و به 
لحاظ سیاسی راکد بود. حمید در ھدف 
با محمدرضا جاللی نائینی آشنا شد. 
حمید می گفت او نابغه ریاضی است. 
 ِ حمید در ھدف تاب نیاورد به تشویق
 محیط تازه حمید برای کالس پنجم به

  .دارالفنون کوچ کرد
 

  نخستین حوزه
سه » دوره تنفس« ۴٢در بھار سال 

چه «ساله رو به پایان میرفت و بحث 
از نو در میان مخالفین حکومت » باید کرد

بحث جان گرفت. زنده یاد بیژن جزنی 
پاسخی روشن داشت. تشکیل یک 
گروه مخفی با دو ھدف: تدارک برای 

بارزات آغاز مبارزات قھرآمیز، و ادامه م
 .مسالمت آمیز

به ھمت بیژن  ۴٢این گروه در بھار 
تشکیل شد و فرخ نگھدار نیز توسط او 
به عضویت گروه پذیرفته شد. او در باره 
دو رفیق نزدیک و ھمکالسی خود، 
حمید اشرف و ھوشنگ عظیمی، نیز با 

 ۴٢بیژن صحبت کرد. از اواسط سال 
نخستین حوزه تشکیالتی حمید تحت 

د افشار شکل گرفت. مسوولیت احم
برنامه ھای کوه، خودسازی، بحث و 
مطالعه، تحلیل وضعیت، پخش اعالمیه 
 .و شعار نویسی مضمون کار حوزه بود

از جمله روزی احمد جلیل افشار نسخه 
» اصول مقدماتی فلسفه«دست نویس 

اثر ژرژ پولیتزر را به حوزه سه نفره می 
دھد برای دست نویسی و تکثیر با 

. حمید و ھوشنگ و فرخ یک کاربن کپی
شب جمع می شوند و کتاب را سه 
قسمت کرده قرار می گذارند ھرکس تا 
قسمت خود را تمام نکند به خواب نرود. 
حمید تنھا کسی بود که تا کار را تمام 

  .نکرد به خواب نرفت

  سال رکود
در کالس پنجم ریاضی در دارالفنون 
حمید و فرخ و ھوشنگ سر یک میز می 

اما در ھمان ردیف عباس  نشستند.
جمشیدی رودباری و بھمن آژنگ،ھم 
می نشستند بی آنکه از کار ھم مطلع 
باشند. در پایان سال فرخ سال از 
دارالفنون اخراج و به مروی رفت. ارتباط 
 .ھوشنگ ھم عمال قطع شد

برای آن ھمکالسی ھا  ۴۴تابستان 
تابستان کنکور بود. حمید و عباس در 

در فنی تھران و بھمن  علوم تھران، فرخ
 .در ادبیات مشھد پذیرفته شدند

ساکت ترین سال  ۴۴سال تحصیلی 
دانشگاه به لحاظ اعتراضات بود. ھمه 
دانشجویان جبھه ای فارغ التحصیل 

شده و نسل تازه ھم ھنوز خودیابی 
  .نکرده بود

 
در ھمان تابستان بیژن جزنی در ارتباط با 

ریص تح«دانشجویان جبھه ای، با اتھام 
ماه حبس  ٩، به »مردم به مسلح شدن

محکوم شد. نبود بیژن ھم کارھای گروه 
 .را بی نظم و راکد کرده بود

اما برنامه ھای گروه ھای کوه نوردی به 
وسعت جریان داشت. سعید (مشعوف) 
کالنتری، ابراھیم تیبا، علی اکبر صفایی 
فراھانی، جلیل انفرادی، اسکندر صادقی 

، عزیز سرمدی، از نژاد، ناصر گارزچی
- گروه ھای گروه نوردی کاوه و فلزکار

مکانیک، از فعال ترین کوه نوردان بودند و 
حمید مکرر با آنان برنامه کوه داشته 

 .است
علی اکبر صفایی مسوول  ۴۴در سال 

حمید و فرخ بود و آنھا، عالوه بر برنامه 
ھای کوه، پس از بازداشت بیژن در چاپ 

م مشارکت یا نشر پیام دانشجو ھ
 .داشتند

 
  جھش بزرگ
بیژن از زندان آزاد و فورا  ۴۵قبل از نوروز 

دست به کار تجدید سازمان گری شد. از 
سوی دیگر فضای دانشگاه ھم به 
سرعت دگرگون و یک روحیه پر امید 
اعتراضی در ھمه جا گسترش یافت. 

مرداد ھیچ خاطره ای  ٢٨نسلی که از 
ر نداشت وارد میدان می شد. حمید د

از نو کنکور داد و شادمانه به  ۴۵تابستان 
 .دانشکده فنی تھران آمد

بیژن خود ارتباط مستقیم ھمه افراد گروه 
را بر عھده گرفت. مرکزیت گروه بازسازی 
و تدارک مبارزه مسلحانه موضوع مرکزی 
فعالیت ھای سازمان گرانه گروه شناخته 
شد و قرار شد که مشارکت در فعالیت 

انونی ھم در کنار آن ادامه ھای علنی و ق
 .یابد

بیژن خود ارتباط مستقیم  ۴۵در تابستان 
حمید و فرخ را بر عھده گرفت. حمید ھنوز 
بیژن را نمی شناخت. بعد از چند جلسه 
بیژن حمید و فرخ را جداگانه مالقات و ھر 
کدام را به یک بخش منتقل می کند. 

تدارک مبارزه «حمید به قسمت 
ی شود و فرخ به منتقل م» مسلحانه

 .بخش فعالیت ھای علنی و قانونی
، ھمزمان با ورود به ١٣۴۵در پائیز 

دانشکده فنی، حمید اشرف با نام 
مستعار اصفھانی، ھمراه با مجید کیانزاد، 
که چندی پیش از زندان رھا شده بود، به 

منتقل شد و تحت مسوولیت » تیم کوه«
سعید کالنتری با شور و شوق بسیار 

کار کرد. او به ھنگام انتقال به  شروع به
 .سال داشت ٢٠بخش نظامی درست 

دقت و ھشیاری فوق العاده، شجاعت و 
اعتماد به نفس شگفت انگیز در تصمیم 
گیری و اجرا، حد استقامت در برابر 
سختی ھا، و آمادگی جسمی 
غیرمعمول، با وفاداری مطلق به گروه، 
ھمراه با نداشتن ھر گونه ردپای 

محیط خانواده و تحصیل و  سیاسی در
حساسیت صفر پلیس سیاسی نسبت 
به او ویژگی ھایی بود که عزم بیژن در 

نظامی  -انتقال حمید به بخش سیاسی
  .را جزم می کرد

  مزرع سبز دانشکده فنی

انتقال حمید به بخش نظامی ھمزمان شد با 
انتقال او از دانشکده علوم به فنی. محیط فنی 

اشت. در این جا جمع با علوم تفاوت فاحش د
بزرگی از دانشجویان بودند که ھر یک سودایی 
بزرگ در سر داشتند؛ بدنه بس گسترده ای با 
تمایالت سیاسی اعتراضی. حمید خود تکه ای 
از ھمین تن بود. رفتار او ھمدلی با ھمین 
طیف را بازتاب می داد. او یکی از ارکان اطاق 

 وقتی ۴۶کوه دانشکده فنی شد. در بھار 
اعتراضات به تظاھرات کشیده شد و عده ای 
از دانشجویان به زندان افتادند، حمید حتی به 
عنوان نماینده دانشجویان ھم قدم پیش 
گذاشت. اما وقتی خبر این سطح از فعالیت 
علنی به مرکزیت رسید به او گفتند زیاد جلو 
رفته است. و یکی از صدھا باشد و نه یکی از 

یگر ھیچ کس حمید را در چند نفر. از آن پس د
متن ندید. او ھمیشه در حاشیه بود. شھرت 
اش به این شد که مسوول تیم شنای 

  . دانشکده فنی است
او در میان طیف بزرگی از جوانانی که بعدا به 
جنبش فدایی پیوستند می چرخید و احدی 
نبود که بو ببرد که او کیست و چه می کند. 

عدا مجذوب اسامی برخی از دانشجویانی که ب
 :حمید و جنبشی شدند که او معمارش بود

حمید رضا نعیمی برغانی، علی نقی آرش، 
محمدعلی پرتوی، مھدی فتاپور، انوشیروان 
لطفی، محمود نمازی، منصور فرشیدی، 
نسترن آل آقا، پوران یداللھی، مھرداد مینوکده، 
اسماعیل ختایی، بھروان، فرخ سپھری، 

 خسرو محمدحسین حق نواز، حبیب هللا
شاھی، ابوالحسن خطیب، عطا محسنی، 
رضی الدین تابان، احمدرضا شعاعی و 

  .بسیاری دیگر
 

  ۴۶معجزه 
بیژن جزنی و عباس  ١٣۴۶دیماه  ١٩روز 

سورکی در لحظه تبادل اسلحه دستگیر می 
شوند و رد گیری ھا و شکنجه ھا و بلوف ھا 

نفر از اعضای گروه منجر می  ١۴به دستگیری 
نفر، یعنی بیژن جزنی،  ١۴ر از این نف ۵شود. 

احمد جلیل افشار، فرخ نگھدار، مجید کیانزاد و 
عزیز سرمدی، حمید اشرف را به نام می 
شناختند و از عضویت او در بخش نظامی 
اطالع مشخص داشتند. اما ساواک علیرغم 
فشارھا و پیگیری ھا، و علیرغم دسترسی به 

ق به نام مستعار حمید، یعنی اصفھانی، موف
شناسایی او نشد و راز بزرگ گروه مکتوم 

 .ماند
در بازجویی ھا وقتی با اعتراف یکی از دستگیر 
شدگان نام اصفھانی و ناصری مطرح می 
شود، بیژن اعتراف می کند آنھا را منوچھر 
کالنتری معرفی کرده و می شناسد. بیژن این 
خبر را فورا به خارج از زندان انتقال می دھد. 

مجید کیانزاد و سعید کالنتری و  چندی بعد
چوپانزاده را در شلمچه دستگیر می شوند، 
کیانزاد می گوید شخصا اصفھانی را نمی 
شناسد و او از طرف منوچھر کالنتری به گروه 

  .وصل شده است
نفر  ۵این که در یک پرونده چھارده نفره 

موقعیت یک عضو و نام و نشان او را بدانند و 
ن عضوی مطلع شود ولی پلیس ھم از وجود آ

آن رفیق لو نرود و مصون بماند در شرایط آن 
  .زمان چیزی شبیه به معجزه بود

اگر ھشیاری، سرعت عمل، مھارت بیژن در 
مدیریت بازجویی ھا نبود به یقین از نام 
اصفھانی رمز گشایی شده بود و حمید اشرف 

 .نفر پانزدھم پرونده بود
 ---------------  

  زمنبع: اخبار رو



 
 
 
 

        

  

  ١٠ صفحه  ٦٠شماره     

ارسطو آماج سیاست را خیر عمومی و ھدف 
 .اخالق را خیر فردی می داند

اگر تعریف باال از سیاست را بپذیریم، آن وقت 
را می   political moralityاخالق سیاسی

وفاداری حکومتگر و سیاستمدار به  شود
ھمین ھدف ذاتی سیاست (خیر عمومی) 
 .معنا کرد

اما این که فلسفه پیدایش سیاست، خدمت 
به خیرعمومی است، ھرگز مانعی در 
کژمداری و فروغلتیدن آن به ورطه شر و 
 .بدبختی عمومی نبوده است

چرا که برای وفاداری به اخالق سیاسی ، 
یک پیش شرط ابتدایی  باور به تعریف باال

است که ھنوز دردی را دوا نمی کند و پس از 
قبول آن بالفاصله پرسش ھای اساسی 

  .دیگری در برابر ما سبز می شوند

خیر عمومی را در ھر زمان و مکان معین -١
 چگونه و چه کسانی تشخیص می دھند؟

وسایل و روش ھای تحقق آن چه که خیر - ٢
ند؟ و آیا عمومی دانسته می شود کدام ا

برای تحقق آن توسل به ھر وسیله ای مجاز 
  است؟

از آغاز تاریخ تا به امروز، ھمه پادشاھان 
جھانگشا!، سزارھای روم، خان ھای 
خونریزمغول، پاپ ھای قرون وسطی، خاقان 
ھای چین، ھیتلر، استالین،آیت هللا خمینی 
ھمگی با مدعای خدمت به مردم 

 .دسیاستھای خود را توجیه کرده ان
امروز ھم جنگھا و خونریزی ھا و زورگویی ھا 
مشروعیت دروغین خود را از ھمین گونه 
مدعیات کسب می کنند. ھمه سیاستمداران 
و حکومتگرانی که بازار سوداگران جنگ افزار 
را رونق بخشیده و سوریه، عراق، افغانستان، 
یمن و لیبی را به روزھای خونبار امروز 

به خیر عموم  نشانده اند، ادعای خدمت
  .دارند

ماکیاولی در اثر معروف خود پرنس (ترجمه 
فارسی آن توسط داریوش آشوری به نام 
شھریار) حوزه سیاست و اخالق را از ھم جدا 
می داند. او تشخیص خیر عمومی و راھھای 
تحقق آن را از اختیارات شھریار/رھبر می 
داند. در این باره که سیاستمداری و 

بگان است و تعریف خیر حکومتگری کار نخ
عمومی و اتخاذ روش ھای تحقق آن ھم در 
صالحیت ھمین اقلیت کوچک جامعه انسانی 
است میان افالطون که حوزه سیاست و 
اخالق را جدا نمی داند و ماکیاولی که این دو 
حوزه را مطلقا از ھم جدا می کند، ھیچ 
فرقی وجود ندارد. ھم آرمانشھر افالطون که 

فیلسوفان خیرخواه برعھده می  ھدایت اش را
گیرند و درکتاب معروف وی (جمھوری) تئوریزه 
شده و ھم ضد آرمان شھر پرنس (شھریار) 
که ماکیاولی به جھان سیاست ارائه کرده در 
طول سده ھای گذشته، راھنما و الھام 
بخش دیکتاتورھا و قدرتمندان بی اخالق بوده 

 .اند
ھمیت کاراو صرفنظراز باور و نیت ماکیاولی، ا

در آن است که در آستانه رنسانس ماسک 
دروغین ارزش ھای اخالقی را از چھره قدرت 
سیاسی که ذاتا به فساد و بی اخالقی 
تمایل دارد، بر می دارد و آن را چنان که 

ھست نشان می دھد. شکسپیر که به 
گفته خود با این اثر ماکیاولی آشنا بوده، با 

آثار  ھمین درک از ماھیت قدرت در
درخشانی مثل تراژدی ھای ھاملت، مکبث، 
شاه لیر و غیره چھره بی اخالق آن را برھنه 

  می کند. 

گزاف نیست اگر بگوئیم که شش قرن پیش 
از شکسپیر، اندیشمند و حماسه سرای 
بی ھمتای ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی 
در جاودان شاھکارخود، ژرف تر و اعجاب 

ساد پذیر و انگیز تر از ھرکس سرشت ف
اخالق گریز قدرت ... را با خلق تراژدی ھای 
آموزنده اسفندیار، سیاوش، سھراب و ... به 
جھانیان عرضه کرده است. فردوسی با 
درکی ژرف از روانشناسی انسان ھشدار 
می دھد که "میل به قدرت" چنان مست 
کننده است که حتی قھرمان سرافراز و 

اه اخالق مدار شاھنامه نیز ناخودآگ
گوشھایش بر خواسته ھای فرزندی که 
ممکن است جای او را بگیرد بسته است و 
فقط لحظه ای که بیرحمانه سھراب را به 
خاک ھالک می افکند صدای وی را که می 
گوید من فرزند تو بودم، می شنود! اما این 
شنیدن دیرھنگام نیز مثل نوشدارو، به درد 

  ...سھراب نمی خورد

رنسانس، بویژه انقالب  تحوالت عظیم دوران
فرانسه اعتراض جوامع بیدار شده انسانی 
است به بیداد قدرت لگام گسیخته و 

انسانی کردن سیاست. انسان -اخالقی
عصیانگر و آرمانخواه رنسانس در آرزوی پی 
افکندن نظام ھای سیاسی نوینی است که 

میان مردم و حکومت ” میثاق اجتماعی“به 
  .وفادار باشد

معروف رھبر انقالب فرانسه  در بیانیه
اصول اخالق “که عنوان آن ” روبسپیر“

  :است، آمده است که” سیاسی
ما می خواھیم نظامی پی افکنیم که  ”

مجری آرزوھای دیرینه انسانی باشد. 
نظامی مردم ساالر بر مبنای آزادی، برادری 
و برابری ھمه انسانھا. قدرتی متکی به 

اسارات  اراده مردم که یوغ ستم گری و
ناشی از فساد نظام پیشین را از گرده 
انسان براندازد و ارمغان خوشبختی و رفاه و 

نقل به …(صلح ھمگانی به ھمراه آورد و
معنی) اما قدرت بی حساب و کتاب برآمده 

فساد “و ” انقالبی“از انقالب، از ربسپیر 
چنان خودکامه بی باکی ساخت که ” ناپذیر

ی خود امثال رھبران و ھمسنگران انقالب
دمولن کامی، ژرژ ژاک دانتون و نوابغ 
برجسته ای ھمچون آنتوان الوازیه را به نام 
منافع انقالب به تیغ ھمان گیوتینی سپرد 
که پیش از آن خون ماری آنتوانت و لوئی 

  .شانزدھم را به خاک ریخته بود

ربسپیر با اعمال بیرحمانه خود ھمان اصلی 
زمایشگاه تاریخ را ثابت کرد که بارھا در آ

صحت آن اثبات شده بود: نیروی تباه کننده 
قدرت سیاسی قوی تر از خیرخواھی 
انسانھاست، خیراندیش ترین قدرت ھای 
سیاسی میل به خودکامگی دارند. 
خودکامگی در تالش برای حفظ خود میل به 
نخبه کشی و سفله ساالری و قربانی 

  .کردن فضیلت در پای رذیلت دارد
ی را از منظر نگاه به انسان فلسفه سیاس

 -١می توان به دو شاخه اصلی تقسیم کرد:
آنھایی که گوھر انسانی را متمایل به شر و 
فساد می دانند و یا آن که به طور کلی توده 
ھای مردم را شایسته دخالت در سرنوشت 

آنھایی که ذات انسان را  - ٢خویش نمی دانند,
اران متمایل به خیر و نیکی می دانند. طرفد

نگرش دوم عمدتا مشارکت مستقیم آحاد 
مردم را در تعیین سرنوشت خویش ضروری 
می دانند و به دموکراسی سیاسی اعتقاد 
دارند. خوش بینی به انسان و ضرورت 
مشارکت شھروندان در سیاست و برگزیدن 
آزادانه حاکمان از دوران رنسانس به بعد رونق 

ان پیدا می کند، به طوری که اکثر فیلسوف
سیاسی و نظریه پردازان سپھر سیاست 
آزادی را حق طبیعی انسان می دانند که ھیچ 
کس به ھیچ بھانه ای نباید از او سلب کند. 

انسانھا ”ژان ژاک روسو در این باره می گوید:
ھمه آزاد متولد می شوند، اما ھمگی در 

از آن ھنگام، حق برابر شھروندان و ”. زنجیراند
عنوان پیش شرط دموکراسی سیاسی به 

ھای الزم برای پاالیش دائمی قدرت، فساد 
زدایی از بدنه دولت و اخالقی کردن سیاست 

  .مطرح می گردند
فیلسوفان سیاسی لیبرال اکثرا به این ایده 
اشاره دارند که سیاست به ھمان میزان که در 
اختیار، فرد، گروه و یا طبقه ای خاص قرار می 

ود. آنچه در گیرد از خیر عمومی دور می ش
یونان باستان برای امثال افالطون قابل درک 
نبود، آن است که حکومت خیرخواه ترین 
فیلسوف ھا نیز در غیاب مشارکت مستقیم و 
دموکراتیک ھمه شھروندان، نھایتا به فساد و 
شر می انجامد و نمی تواند به خیر عمومی 
خدمت کند و به ھمین دلیل نیز در تضاد با 

 .قرار می گیرداصول اخالقی 
خرد “خیرخواه ترین دیکتاتورھا نیز زیر نفوذ 

سودجو و توجیه گر که به زعم ایمانوئل ” ناب
کانت می تواند اخالق را قربانی تمایالت و 
منافع خود کند تحکیم قدرت خویش را با خیر 
عمومی برابر می بینند و ھرآنچه را که با آن 

و مصالح ناسازگار بدانند به نام دفاع از منافع 
مردم از سر راه خویش برمی دارند. در نظام 
بسته، از آنجا که قدرت و ابزارھای اعمال آن 
بدون مشارکت مردم و نظارت منتقدان عمل 
می کنند، اگر ھمه دست اندرکاران نظام نیز 
خیرخواه باشند، بازھم نمی توانند از رشد 
فساد و شر که ذاتی رژیم ھای بسته است و 

اخالقی می کند، جلوگیری سیاست را غیر
کنند، ھرچه قدرت بسته تر عمل کند صرفنظر 
از نیت خوب و یا بد حاکمان از خیر عمومی 
دورتر و به شر و فساد فراگیر نزدیک تر می 
شود، درست مثل ظرف بسته ای که ھرچقدر 

در نبود اکسیژن، ھم در آغاز پاکیزه باشد، 
میکرب ھای بی ھوازی بتدریج ھمه فضای آن 

منطقا ھرچه  .ا به گند و فساد می کشانندر
نظام سیاسی بازتر، دموکراتیک تر و ضابطه 
مندتر باشد، از آنجا که برگزیدگان مردم در 

و  برنامه ھای آن شرکت دارند تعیین اھداف و
جریان نقد آزادانه قدرت مدام ضعفھا را در انظار 
عمومی برمال می کند و قوانین و ضوابط، بر 

ش دایم قدرت سیاسی نظارت جریان پاالی
بخت قرار گرفتن قدرت در مدار  دارند

خیرعمومی و اخالق سیاسی بیشتر است. 
،...  

   ١١ادامه در صفحه 

  

  !دوران غلبه سرمایه و بازار بر انسان و اخالق

  علی کشتگر

 



 
 

   ١١ صفحه  ٦٠ شماره     

  ... دوران غلبه
  ١٠ادامه از صفحه 

اما این نظریات منطقی فیلسوفان 
سیاسی در عمل به اخالقی کردن 
سیاست و ھدایت آن به سوی خیر 
عمومی نیانجامید چر اکه عطش زیاده 
خواھی سرمایه قوی تر از آرزوھای 

کسانی بود که بر نھال خوشبینانه 
نورسته دموکراسی بورژوایی دخیل می 

دموکراسی سیاسی در مھار  .بستند
زیاده خواھی بی کران سرمایه و 

  .صاحبان ابزار تولید ناکام ماند
کم کم معلوم شد که ھرچند 
دموکراسی سیاسی پیش شرط 
اخالقی کردن سیاست و قدرت و 
کشاندن آن به سوی خیر عمومی 

فی نیست چرا که ھنوز است، اما کا
شرایط الزم دیگری باید پدید آیند که 
بدون آنھا سیاست با ارزش ھای 
 .اخالقی دمساز نخواھد شد

شرایطی که بتواند نھادھای برآمده از 
آرای عمومی را از سلطه اربابان 
اقتصادی آزاد کند.به عبارت دیگر قدرت 
سیاسی غیر طبقاتی شود تا بتواند 

 .را نمایندگی کند ھمه طبقات اجتماعی
اما این شرط (آرزو) نه فقط در 
دموکراسی ھا تاکنون متحقق نشده، 
بلکه امروز بیش از میانه قرن نوزدھم که 
کارل مارکس به اصل طبقاتی بودن 
حکومتھا از جمله در دموکراسیھای 
بورژوایی انگشت می گذاشت، دولت، 
بویژه باالترین سلسله مراتب ھرم 

ابعی از متغیر اراده دولتی(حکومت) به ت
صاحبان وسایل تولید و منافع سرمایه 
تبدیل شده است. و به موازات آن 
ارزشھای بنیادگرایانه بازار که حتی به 
مسایلی چون بھداشت عمومی، 
آموزش و پرورش و محیط زیست نیز 
بازاری و سودجویانه نگاه می کند، 
جانشین ارزشھای اخالقی و انسانی 

  .شده است
د جھانی شدن سرمایه و بازار، در فراین

حرص ثروت اندوزی و قدرت پرستی 
اقلیت کوچک صاحبان سرمایه بر 
اشتیاق و آرزوی اکثریت عظیم انسانھا 
غلبه کرده است. این زیاده خواھی 
محافل ثروتمند مالی نه فقط صلح و 
دموکراسی، بلکه حتی زیست ادامه 
انسان و ھمه موجودات زنده را نیز به 

نداخته. با این ھمه کاری از مخاطره ا
سیاست برای تغییر این وضع فالکت بار 
ساخته نیست. رئال پولتیک که خود 
زائیده منافع اربابان نظام اقتصادی 
موجود است، با قربانی کردن ارزش 
ھای انسانی و اخالقی به الزامات و 
خواسته ھای این اقلیت کوچک تسلیم 

وقتی سیاستمداران در .شده است
ات انتخاباتی برای جلب رای مردم مبارز

وعده ھایی می دھند که خود نیز 
بخوبی می دانند که الزامات سرمایه 
داری و بازار جھانی اجازه تحقق آن 
وعده ھا را نخواھد داد، بیش از آنکه 
جدی جلوه کنند به عروسکھای خیمه 

  .شب بازی شباھت پیدا می کنند
قدرت واقعی حتی در بھترین 

غربی نیز نه در رای مردم  دموکراسیھای
بلکه در دست محافل و نھادھای 
ثروتمند مالی و اربابان شرکت ھای 

  .عظیم بین المللی است

رسانه ھای بزرگ دیداری، شنیداری و 
نوشتاری جھان نیز که متعلق به ھمین 
محافلند بیش از پیش دست آموز آنان 

  !شده اند
قدرت سیاسی در قرون وسطی نماینده 

بزرگ و در اروپای قرن نوزدھم و  زمینداران
بیستم نماینده صاحبان صنایع است. اما 
از دھه ھای اواخر قرن بیستم ھمراه با 
روند شتابان جھانی شدن و تمرکز 
سرمایه و ثروت در دست محافل مالی و 
بانکی بین المللی، ھمین اقلیت نیرومند 
جھانی اراده خود را به حکومت ھا دیکته 

  .می کند
ای برخی از اقتصاد دانان پژوھش ھ

آمریکایی و اروپائی از جمله ژوزف 
  free fallاستیگلیتز در کتابھای

america ,the price of 
inequality,the great divide(1)  و

  le capital auتوماس پیکتی در کتاب
21 siecle(2) و دانیل کوھن در کتابle  

monde est clos) (3) :حاکی از آنند که
میان اقلیت ثروتمند و اکثریت شکاف -١

عظیم مردم در ایاالت متحده و اتحادیه 
سال گذشته مدام رو به  ۴٠اروپا در 

افزایش داشته است. به طوری که امروز 
کمتر از یک درصد جمعیت بیش از نیمی از 
ثروت این کشورھا را در اختیار دارند و 
جمعیت زیر سطح فقر مدام در حال 

  .افزایش است
میان شمال و جنوب نیز در این شکاف - ٢

مدت عمیق تر شده، چنان که صدھا 
میلیون نفر در آفریقا از بیکاری و فقر 

  .فزاینده در رنجند
این وضعیت به ھمراه رشد جنگ و -٣

خشونت در آفریقا و خاورمیانه موج عظیم 
مھاجرت مردمان این مناطق را به سوی 
کشورھای ثروتمند اروپایی دامن زده 

 .است
شد فقر و بیکاری در کشورھای ر-۴

پیشرفته اروپائی، ھمراه با رشد تروریسم 
و موج مھاجرت زمینه ساز میدان داری 
جریانات راست افراطی و نئوفاشیستھا در 
 .اروپا و ایاالت متحده شده است

ادامه عوامل چھارگانه باال موجب 
محدودیت آزادی ھا، پلیسی شدن فضای 

فتن جوامع و حتی در خطر قرار گر
  .دموکراسی سیاسی خواھد بود

این مصائب فزاینده، که ثبات سیاسی و 
صلح و دموکراسی را در جھان معاصر به 
خطر می اندازند راه حل ملی ندارند و تنھا 
در مقیاس جھانی یعنی ھمکاری میان 
کشورھای بزرگ صنعتی باید به آنھا 
پاسخ داد. جھان به سیاستی دگر و 

مسئولی نیاز  سیاستمدارانی دورنگر و
دارد که برای پیدا کردن راه حل ھای 
مشترک و موثر در مقیاس جھانی ھمراه 

 !شوند
اما آنچه به عنوان رئال پولتیک در میان 
سیاستمداران و حکومتگران مرسوم 
شده، نه پاسخگویی مسئوالنه به این 
مشکالت جھان امروز، بلکه منافع لحظه 

ھان ای و کوتاه مدت است. رئال پولتیک ج
امروز به ملغمه ای از عوامفریبی برای 
جلب آراء و ھمدستی با محافل قدرتمند 
مالی تبدیل شده است. سیاستمداری 
که از این نوع رئال پولتیک فاصله بگیرد 
علی القاعده بخت کسب قدرت و یا حفظ 
آن را از دست می دھد. بدینسان است 
که محافل قدرتمند مالی و سرمایه ای 

کوته نگری سرمایه جھانی که جھان امروز 
صرفا به دنبال سود کوتاه مدت از ھر 
طریق ممکن است را به سیاست و قدرت 

  .ھای حاکم سرایت داده است
ھمراه با تمرکز ھرچه بیشتر سرمایه ھای 
مالی و سھام غول ھای صنعتی و 

خدماتی در دست محافل قدرتمند اقتصادی، 
ظرفیت مانور و تصمیم گیری نھادھای 

خابی و سیاستمداران در برابر اعمال نفوذ انت
این محافل روزبه روز محدودتر شده و به 
موازات آن بخت سیاست وفادار به ارزش ھای 
اخالقی و انسانی در رقابت ھای سیاسی به 
رقم صفر رسیده است. به قول والری ژیسکار 
دستن رئیس جمھور اسبق فرانسه اگر چھل 

حافل سال پیش ھنوز قدرت سیاسی بر م
قدرتمند اقتصادی غلبه داشت و مثال رئیس 
جمھور صاحبان سرمایه و صنایع را برای توجیه 
استراتژی اقتصادی دولت به کاخ الیزه فرا می 
خواند، حاال این محافل بزرگ مالی ھستند که 
از طریق کمیسیون اروپا خواسته ھای خود را 

 !به رھبران سیاسی دیکته می کنند
الند با شعار دشمن پرزیدنت فرانسواھو

شماره یک من محافل مالی است به قدرت 
رسید، اما در عمل نه فقط به فشار این 
محافل تسلیم شد بلکه به عامل فعال فروش 
ھواپیماھای جنگی و سایر فراورده ھایی که 

تولید می CAC ۴٠کمپانی بزرگ فرانسوی ۴٠
کنند تبدیل شد. پرزیدنت باراک اوباما نیز که 

خواه ترین روسای جمھوری ھای یکی از خیر
 و  changeتاریخ معاصر آمریکا است با شعار

yes we can  وارد مبارزات انتخاباتی شد، اما
در چارچوب تعیین شده وال استریت و محافل 
نیرومند مالی و اقتصادی ایاالت متحده عمل 

 .کرد
سیاست ورزی معطوف به قدرت، با اخالق 

ایه و بازار سیاسی ناسازگار است. فعال سرم
لگام گسیخته جھانی ھمه دستاوردھای 
دموکراتیک بشری از جمله سندیکاھا و قوانین 
و ضوابطی که طی دو قرن مبارزه کارگران به 
دست آمده اند و پایه ھای دموکراسی را می 
سازند، را ھدف مطامع زیاده خواھانه خود 
قرار داده است. ھرچه بازار را رونق دھد خوب 

چه سود اقلیت کمتر از یک است و ھر آن
درصدی را محدود کند بد است. در این جنگل 

  .تنازع بقا اخالق سیاسی یک شوخی است
در کتاب شکاف بزرگ دالیل رشد شتابان  -١

نابرابری در جامعه آمریکا و راھھای مقابله با 
آن بررسی شده است. کتاب درباره عواقب 
خطرناک ادامه شکاف میان اقلیت ثروتمند و 

کثریت مردم آمریکا نیز نظرات مھمی ارائه ا
می دھد. در کتاب بھای نابرابری عالوه بر 
پرداختن به دالیل رشد نابرابری به برخی از 
آسیب ھای اجتماعی و اقتصادی این نابرابری 

  .ھا نیز پرداخته شده است
در کتاب سقوط آزاد آمریکا نویسنده ضمن ابراز 

قاتی در نگرانی خود از اختالفات عمیق طب
جامعه آمریکا سیاستمداران را به راھھای 

  .پیشنھادی خود فرا می خواند
توماس پیکیتی اقتصاد دان فرانسوی در  -٢

کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم با بھره 
گیری از مدل ھای تحلیلی ریکاردو و مارکس 
به اثرات ویرانگر رانت خواران بزرگ بین المللی 

لی در رشد نابرابری و نفوذ محافل قدرتمند ما
و عواقب خطرناک آن در آینده توجه دارد. او نیز 
در دو فصل آخر کتاب خود راه حل ھایی ارائه 
می دھد که نه در چارچوبه ھای ملی بلکه در 
مقیاس جھانی و به شرط ھمراھی ھمه 

 !قدرت ھای بزرگ اقتصادی عملی خواھند بود
دانیل کوھن استاد اقتصاد کالج نورمال  -٣

وپریور فرانسه در کتاب "ظرفیت جھان س
محدود است" به نقد نگاه بنیادگرایانه از رشد 
اقتصادی و زندگی مصرفی می پردازد و ادامه 

  . این وضع را فاجعه بار می داند
 -------------  

 منبع: اخبار روز
 



 
 

   ١٢ صفحه   ۶٠ شماره    

 *در باره تاریخ نویسی جنبش چپ ایران

  **علیرضا بھتوئی
  

کز دانشگاھی و نگاری در مرا تاریخ
بنیادھای مختلف در داخل ایران در سی و 
چند سال گذشته یا درباره جنبش فداییان 

اند تا آن را از حافظه ملی پاک  سکوت کرده
اند که حکایت  تصویری از آن داده کنند، و یا

جمعی جوانان جاھل است با افکاری 
بافته و رفتاری خام که نه الفتی با  بیگانه
ند، و نه شناختی از شان داشت جامعه

ھای فدایی خلق"، به  مردم . کتاب "چریک
موسسه مطالعات «قلم محمود نادری که 

منتشر کرد، و  »ھای سیاسی و پژوھش
مجله "اندیشه پویا" که از "فدائیان جھل" 

فکرانی جاھل را معرفی  نوشت، خام
دانستند که در پی چه  کرد که نمی می

از  ھستند و در نھایت به "خودی خود"
صحنه روزگار محو شدند. تعدادی جوان 

ھای  پرشروشور که بدون داشتن انگیزه
عقالنی و بدون کمترین آگاھی از آنچه که 

را   خواھند بکنند، جنگی بی برنامه می
علیه رژیم شاه از جنگل و کوه شروع 

کنند، و بعد آن را به شھرھا  می
ھای  کشانند. مایه اصلی  کتاب "چریک می

، به قلم محمود نادری، اوراق فدایی خلق"
ھا و مکاتبات درونی ساواک،  بازجویی

پلیس امنیتی شاه است که نویسنده 
اجازه دسترسی کامل به آنھا را داشته 

 است.
مطالعات دانشگاھی در اروپا و آمریکا ھم 
بیشتر به جریانات اسالمی پرداخته است. 
از این رو به گفته تورج اتابکی، جنبش چپ 

مچنان در روایت تاریخ خود بی ایران، "ھ
صدا مانده است". در این میان، 

خواه"، نوشته مازیار  "شورشیان آرمان
بھروز استادیار در رشته تاریخ، که  به 

ی مھدی پرتوی ترجمه و در ایران  وسیله
منتشر شده و "ادیسه چریکی" نوشته 

زاده، استادیار جامعه شناسی  پیمان وھاب
ریتیش کلمبیای  در دانشگاه ویکتوریا ب

کانادا که  تنھا به زبان انگلیسی منتشر 
شده، دو استثنا در تحقیق دانشگاھی در 
خارج ایران ھستند. "ادیسه چریکی"یک 

ای و  صفحه ٢٨٠اثر ارزشمند تحقیقی 
 ١٣٠٠٠حاصل مطالعه سیستماتیک حدود 

ھا و اسناد دوره  صفحه مطلب از نوشته
ادی نفر از افر ٢٩چریکی و مصاحبه  با 

است که ھنوز در  سازمان مسئولیتی 
دارند و یا در مقاطعی با سازمان ھمراه 

  بودند.
در نوشته زیر با استفاده از این آثار و 

 BBCھمچنین مطالبی که در سایت 
فارسی به ھمت و ویراستاری جمشید 
برزگر  به مناسبت چھل سالگی سیاھکل 

کنم که به  نوشته شده، تالش می
ی این جنبش، چند صدایی ھای پیدای زمنیه

بودن فداییان، تفاوت میان سازمان فداییان 
و جنبش فدایی، محدود دیدن میدان نبرد و 

بندی از این تاریخ ھشت ساله  یک جمع
 بپردازم.

 چریک فدایی محصول زمانۀ خود بود

اوائل دھه چھل شمسی مھندس مھدی 
بازرگان در دفاعیه خود در دادگاه خطاب به 

نظامی گفت: "ما آخرین قاضی دادگاه 
کسانی ھستیم که از راه قانون اساسی به 

ایم. ما از رئیس  مبارزه سیاسی برخاسته
دادگاه انتظار داریم این نکته را به باالتری ھا 

 .بگویند"

مسدود کردن راه فعالیت جبھه ملی، و دیگر 
احزاب لیبرال آن دوره، سرکوب نیروھا و 

تگیری محافل سیاسی دیگر، و سرانجام دس
و محاکمه مھدی بازرگان و خلیل ملکی، 
بسیاری از نیروھای فعال و جوان کشور را به 
نتیجه گیری بی حاصلی و پایان مبارزه 
سیاسی و روی آوردن به مبارزه مسلحانه 

  برای مقابله با دیکتاتوری سوق داد.
در سطح جھانی ھم گفتمان و ادبیات چپ 

ای فعال انقالبی، دست باال را در میان نیروھ
اوج  ٧٠و ۶٠ھای  در مبارزه داشت. دھه

جنگ سرد در جھان دو قطبی آن دوران بود. 
ھای آزادیبخش در کشورھای  رشد جنبش

تحت سلطه استعمار از آفریقا و آسیا تا 
آمریکای التین، و رواج شکل مسلحانه 
مبارزه درکوبا، شیلی، آرژانتین، اورگوئه، 

تنام  و نیز کنگو، الجزایر، فلسطین، ظفار، وی
ھای دانشجویی اروپای  اوج گیری جنبش

ھای  میالدی) و نشانه ۶٨ھای  غربی (سال
  این فضا بود.

در بستر فضای پسااستعماری و انقالبی 
کم برای  میالدی، آنگاه که "دست ۶٠دھهء

نمود"، روح  مدتی کوتاه ھر چیزی ممکن می
 زد. انقالبی در فضای جھانی موج می

 
نیز بخشی از این خیزش روشنفکران ایران 

گفتمان  جھانی برای دنیایی بھتر بودند، و
روشنفکری  -مسلط در فضای سیاسی

ایران، متاثر از این فضایی که در باال تصویر 
تاثیر  رمانتیک بود. برای آن که -شد، رادیکال

تر تصویر کنیم، به  این فضا را در ایران دقیق
  ھای زیر توجه کنید: نمونه

 
بی بعد از انشعاب از حزب سازمان انقال

توده، مسیر تدارک مبارزه مسلحانه را در 
ھایی را نیز برای  پیش گرفته بود، و تالش

آغاز آن در ایران سازمان داده و حتی برای 
انجام این کار نیرو اعزام کرده بود (گروه 
نیکخواه، سیروس نھاوندی). مال آواره در 
 .کردستان، دست به کار مبارزه نظامی شد

ھای خداپرست که دکتر  گروه سوسیالیست
پیمان و کاظم سامی در آن عضویت داشتند 
در رابطه با مباحثاتشان در تدارک مبارزه 

ھا دستگیر شدند.  در این سال مسلحانه
گروه دیگری که به گروه فلسطین معروف 
شد به نتایج مشابھی رسیده بود، اما قبل 
از ھر گونه اقدامی ھمگی بازداشت شدند. 
در ھمین سال ھا ھم بود که سازمان 

  مجاھدین خلق شکل گرفت.
مان طور که حسن ماسالی توضیح 

دھند: "در خارج از کشور نیز جنبش  می
دانشجویی و سیاسی ایران، به 
"رادیکالیسم" روی آورده بود و در نشریات 

خود در باره "ضرورت مبارزه مسلحانه" علیه 
جبھه  ھای کرد. سازمان رژیم شاه تبلیغ می

 ١٣۴٢ملی ایران در خارج از کشور، از سال 
به بعد، درباره ضرورت شکل گیری مبارزه 
مسلحانه در ایران، از طریق نشریات "ایران 

کردند و در  آزاد" و "باختر امروز" تبلیغ می
درون این تشکیالت، "گروه اتحاد 
کمونیستی" شکل گرفت و افرادی برای 

ه اردوگاه آموزش نظامی، به طور مخفیانه ب
ھا اعزام شدند و  ھای نظامی فلسطینی

ھای خود را در منطقه خاورمیانه،  فعالیت
ً در نقاط مرزی ایران، برای تماس با  خصوصا

  مبارزین داخل کشور متمرکز ساختند".
 

جریاناتی که به تشکیل سازمان فدایی در 
ضیا  -منجر شدند، اول گروه جزنی ایران

ام تدارک ھنگ ۴۶بود که در سال  ظریفی
مبارزه مسلحانه مورد یورش پلیس قرار 

و بخش بزرگی از آن به زندان رفت.  گرفت،
احمدزاده بود که - مفتاحی -دوم، گروه پویان

محافلی در مشھد، تبریز و شھرھای 
گرفت. مھدی  شمال ایران را در بر می

گوید که "سازمان  فتاپور به درستی می
زه دھنده مبار ھای فدایی خلق" شکل چریک

مسلحانه و نقطه آغاز این جنبش نبود، 
 فداییان خود از دل این جنبش بیرون آمدند.

به ھمین دلیل،  مبارزه مسلحانه و قھرآمیز
ھای  گیری جریان ابداع فداییان نبود. شکل
تر، با چنین  متعدد، ولو کوچک

ھا چه قبل و چه ھمزمان یا بعد  گیری سمت
 از سیاھکل جملگی نشانگر ھمین واقعیت

 ھستند.
ای که  نویسد: در دوره مازیار بھروز می

فداییان در صحنه سیاست ایرانی ظاھر 
ھا بود که رھبران سنتی  شدند، سال

جنبش چپ ایران یا در خارج بودند، یا خانه 
نشین و منتظر فضای سیاسی باز. ھر 
جمع کوچکی ھم تشکیل نشده یا دستگیر 

شد و یا در خطر نفوذ و  و متالشی می
م اسیر ذھنیت نفوذ قرار دست ک

گرفت. نسل جدید چپ ایران در این  می
ھا در پی بازیافت وجھه چپ در جامعه  سال

ایران بود. چرا که بر آن بود که چھره چپ در 
ایران به خاطرعملکرد خطای حزب توده 
ایران در سالھای جنبش ملی شدن نفت 
در برابر دکتر مصدق، عدم تحرک حزب بعد 

و نیز غیبت  ١٣٣٢داد سال مر ٢٨از کودتای 
تا حدود زیادی ضربه  ۴١-٣٩ھای  آن در سال

خورده است. این نسل در عین حال 
خواست مردم بدانند که ھمه چیز آرام  می

نیست. قدرت شاه آن طور که ادعا 
کنند، مطلق نیست. یعنی نه حکومت  می

گوید بر اوضاع کامال سوار  آن چنان که می
آن چنان که است و نه مخالفان سیاسی 

ه شکل مطلق در ضعف ب شود، ادعا می
ھا بار دیگر  ھستند. فداییان دراین سال

در سطح  گفتمان چپ انقالبی را در ایران
ھمان گونه که  جامعه مطرح ساختند.

کند، سازمان فدایی  زاده اشاره می وھاب
محصول  دوره تاریخی معیین و گفتمان 

  ... مسلط در آن روزگار بود،
  ١٣صفحه  ادامه در

  

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه   ٦٠شماره     

  در باره تاریخ ...
                           ١٢ه ادامه از صفح

"لکن رھبران دور اندیش و ھشیار، ھمیشه 
ای را در  ھای کوچک و باز نشده قادرند روزنه

ھمان دوره تاریخی خودشان ببینند و 
ای را برای عمل و  اندازھای تازه چشم

 اندیشه نوین کشف کنند".

 فداییان جریانی چند صدایی بودند
مان فدایی را ھایی که در آغاز ساز گروه

ھای متفاوتی را نمایندگی  ساختند، فرھنگ
ضیا ظریفی، از دل  -کردند. گروه جزنی می

ھای حزب،  حزب توده بیرون آمده بود، تجربه
ھای فعالیت جبھه  مرداد و سال ٢٨کودتای 

ملی دوم را در انبان داشت. گروه احمدزاده 
مفتاحی جوان تر بود، تنھا فضای  - پویان -

را تجربه ١٣۴٢تا  ١٣٣٩یاسی باز س نیمه
کرده بود، از دل جریان ھای ملی مذھبی آن 

ھا در آمده بود، و بعدتر به مارکسیسم  سال
شایگان ھم که  - گروه شعاعیان رسیده بود.

تر  بعدتر به فداییان پیوستند، تجارب قدیمی
از گروه دوم در کار مبارزاتی داشت، به 
، شدت منتقد لنینیسم و اتحاد شوروی بود

ای با الھام از تجربه دکتر  از فکر مبارزه جبھه
ھا و  مصدق و نزدیکی بین مسلمان

 کرد. ھا دفاع می مارکسیست
ھا، از فداییان جریانی ساخت  این تنوع ریشه

ای داشتند.  جانبه که  تنوع درونی و ھمه
ھای فدایی خلق اگر چه در  سازمان چریک

بیرون با اعتقاد و عمل  مسلحانه جریانی 
رسید، امّا در درون، در  کدست به نظر میی

 ھا و نظرھای چندگانه بود.  گیر بحث

وھاب زاده برای مثال، تفاوت نظرات جزنی و 
ھای  احمدزاده را (با توضیح مفصل از نوشته

جزنی به خالف  کند. جزنی) باز می
احمدزاده به آمادگی "شرایط عینی انقالب" 

ه معتقد نبود، به سرشت تدارکاتی مبارز
کرد و آن را "تبلیغ  مسلحانه تأکید می

نامید. برعکس نظر احمدزاده،  مسلحانه" می
مبارزه مسلحانه برای جزنی تنھا نقش 

 -ھای صنفی  تاکتیکی داشت. ایجاد گروه
ھای سازماندھی  سیاسی، شبکه

اعتراضات مردمی، تالش برای سازمان دادن 
ھای اجتماعی امر ضروری در  تشکل گروه
بود. در نگاه وی، طبقه متوسط،  این اندیشه

دانشگاھی و  با بھره وری از تحصیل
ھای دموکراتیک، آمادگی بیشتری  خواست

برای مبارزه با دیکتاتوری داشت. روشنفکران 
در اندیشه جزنی، نقش مرکزی در تحول 

 سیاسی و اجتماعی ایران داشتند.   

جزنی  جنبش مسلحانه راھی برای 
ند انقالب کوبا) سرنگونی حکومت شاه (مان

کرد، بلکه آن را روشی در جھت  تلقی نمی
گستردن جنبش اعتراضی مردمی 

دانست. آموزش مردم، از نگاه وی، باید  می
مساله مرکزی فداییان باشد. سوال مرکزی 

ای  جزنی این بود که چگونه مبارزه توده
شود؟ به گمان جزنی، برعکس چپ  می

سنتی ایران (مانند حزب توده یا چپ 
انقالبی مانند سازمان انقالبی که از ادبیات 
استالینیستی شوروی یا مائوئیستی نسخه 

کردند)، فداییان باید از شرایط  برداری می
مشخص جامعه ایران تحلیل و حرکت 

ھای ایران باید مستقل از  کردند. چپ می
  ماندند. قدرت ھای جھانی می

جزنی، به خالف چپ لنینی، به تقدم شرایط 
قتصاد) برای اتخاذ روش مبارزه عینی (ا

و استقالل معینی  سیاسی معتقد نبود
برای حوزه سیاست قائل بود. به خوانش 
امروز من، اگر چه جزنی با نظرات گرامشی 
آشنا نبود، ولی توجھی که به فرھنگ و 

ھای  مبارزه در این جبھه داشت، شباھت
ھای گرامشی دارد.  ناگزیری با اندیشه
ختمان طبقات و اقشار تحلیل جزنی از سا

مختلف ایران ھم، بسیار دور از 
برداری سنتی بود. تحلیل وی از  نسخه

ھژمونی در جبھه، به نگاه گرامشی نزدیک 
بود. او پیش بینی کرده بود که اگر چپ، در 
کسب ھژمونی باز ماند، آیت هللا خمینی، 

 رقیبی جدی است.

از دیدگاه جزنی، با شروع مبارزه مسلحانه، 
بر یأس غلبه کردیم، فضای ترس را زیر "ما 

سوال بردیم و روشنفکران فعال شدند. 
صرف این که ما اعالم می کنیم پیشاھنگ 
طبقه کارگر ھستیم، برای رھبری در جنبش 
کافی نیست، برای کسب رھبری باید 
تالش کرد، باید رقیبان جدی را ھم دید". 
شعار "نبرد با دیکتاتوری شاه" از ابتکارات به 

  اد ماندنی جزنی بود.  ی

زاده با مطالعه انتشارات و  در عین حال وھاب
اسناد داخلی، گرایشات دیگری را ھم در 

 کنند.  سازمان فدایی توصیف می

در "اودیسه چریکی" از دفاع جانانه حمید 
مؤمنی از استالین (که رھبر بزرگ پرولتاریا 

نامدش) و حمایت وی از انقالب  می
ابه مدلی برای بسیج فرھنگی چین "به مث

خوانیم. مؤمنی از فرستادن  ھا" می توده
روشنفکران "منحرف" و  منتقد شوروی به 
جزایر گوالک به مثابه پاکسازی حزب از 

کند  ایدئولوژی بورژوایی دفاع می
نویسد که ما ھم در آینده باید  ومی

ھا به اردوی کار  روشنفکران را  با اعزام آن
 . اجباری  پرولتریزه کنیم

در سوی دیگر ھم انتقاد لنینی از جنبش 
چریکی از سوی "منشعبین"، تصویر 

شود. این گروه که بعدتر به حزب توده  می
ایران میپیوندد، نظرات جزنی را التقاطی و 

خواند. حیدری  انحراف از لنینیسم می
نویسد، مبارزه  بیگوند، برای مثال می

ھای  مسلحانه در ایران متاثر از جنبش
بخش است، در حالی که ما باید به  رھایی

ھای لنینی برای سازماندھی طبقه  ایده
 کارگر برگردیم.

ھای  جنبش فدایی و سازمان چریک
 فدایی

مھدی فتاپور از فعالین دانشجویی و از 
گوید:  اعضای سازمان فدایی به درستی می

"اکثریت کادرھا و تقریبا تمامی فعالین آن 
عینی انقالب  زمان نه از تز آمادگی شرایط

مسعود احمدزاده اطالع داشتند و نه 
ازنظریه محوری بودن مبارزه مسلحانه بیژن 
جزنی چیزی شنیده بودند. آنھا ھمه خود را 

دانستند، بدون آنکه از مباحث و  فدایی می
ھای رھبران و بنیانگذاران آن مستقیما  ایده

  اطالع داشته باشند".
اییان" فتاپور"سازمان فدایی" و "جنبش فد 

نویسد:  بیند و می را دو پدیده مجزا می
ھای فدایی خلق، ھم به  "سازمان چریک

دلیل شکل مبارزاتی که برگزیده بود و ھم 
به دلیل تفکرات حاکم در درون این 

گاه قادر نشد  ھا ھیچ تشکیالت، در آن سال
جنبش فداییان را رھبری کند". اکثر جوانان، 

جنبش   دانشجویان و روشنفکران طرفدار

فدایی، ماھی سیاه کوچولوی صمد 
شناختند و با  بھرنگی را الگوی خود می

ساعت در خواب و  ٢۴لطیف، قھرمان قصه 
کاش  کرد ای  بیداری، که آرزو می

"مسلسل پشت شیشه مال او بود"، 
ھا از  آشنا بودند، ولی تعداد معدودی از آن

ھای بیژن جزنی و مسعود احمدزاده  ایده
ھا منتقدان زندگی روزمره  آنمطلع بودند. 

ھایی بودند  جاری طبقه متوسط و ارزش
کرد، و  که رژیم شاھنشاھی تبلیغ می

مثل ماھی سیاه کوچولو جستجوگر، 
 خواه بودند. شورشگر و آرمان

دھد،  با این تفکیک که فتاپور ارائه می
ھای  "جنبش فداییان محدود به چریک

 ترین و مسلح نبود... سازمان تنھا نخبه
فداکارترین افراد این جنبش را عضوگیری 

مشخصه جنبش فدایی … کرد می
رادیکالیسم و رمانتیسم بود و نه مبارزه 

اگر این جنبش و حمایت آن  چریکی".
 ۵٠نبود، سازمان فدایی در ھمان سال 

نفر باقی مانده   ۶که از تشکیالتش تنھا 
شد.  بود، از صحنه تاریخ ایران حذف می

نشجویان، روشنفکران و اما با حمایت دا
ھا، صفوف سازمان  جوانان در آن سال

شود،  نفس پر می دوباره با رزمندگان تازه
نیروھای جدید در اعتصابات دانشجویی یا 

ھای محفلی روشنفکران و کتاب  فعالیت
شدند، به  خوانی جوانان، دستگیر می

رفتند، در آن جا  زندان سیاسی می
شدند  د میشدند و وقتی آزا تر می آزموده

پیوستند و جای  به سازمان می
  .گرفتند ھای سازمان را می کشته

جریانات دیگری ھم بودند که در ارتباط 
مستقیم با سازمان فدایی نبودند، ولی 

 .رفتند درست در مسیر این سازمان می
گروه آرمان خلق به رھبری ھمایون 

آبادی از این  خرم -و گروه اعظمی کتیراتی
روشنفکرانی نظیر  جریانات بودند.

ھای  گلسرخی و دانشیان که در دادگاه
ھای فداییان  نظامی به دفاع از آرمان

از یک حمایت  پرداختند، نمونه دیگری
وسیع بودند. شاعران و نویسندگانی که 
به این جنبش تعلق خاطر داشتند، از دکتر 
ساعدی تا احمد شاملو، از اسماعیل 

یت خویی تا سعید سلطانپور، در محبوب
فداییان و باال بردن اتوریته اخالقی و اعتبار 

کرده،  ھا در میان نسل جوان و تحصیل آن
که در حال گسترش بود و از میان اقشار 

ھا بیرون آمده بود، نقش  متوسط آن سال
 غیر قابل انکاری داشتند. 

زاده اشاره  گر چه ھمان طور که وھابا
کند، سازمان فدایی نتوانست از این  می
سیل عظیم بھره مناسب بگیرد، و در پتان

ھای"جامعه مدنی" و  گسترش سازمان
توسعه فضای سیاسی بکوشد. سازمان 

بست رسیدن کار  نتوانست به بن
ھای دھه پنجاه را  مسلحانه در نیمه سال

"جامعه مدنی" و توسعه دریابد. به گفته
فضای سیاسی بکوشد. سازمان 

بست رسیدن کار  نتوانست به بن
ھای دھه پنجاه را  در نیمه سالمسلحانه 

دریابد. به گفته مصطفی مدنی، "جزنی 
در زمان کوتاھی بعد از سیاھکل، بحران 

سوت خطر را  فدایی را جدی گرفت، 
کشید و برآن شد که استراتژی فدایی را 
از براندازی نظام به نفی دیکتاتوری فردی 

  ... شاه، تقلیل دھد"،
  ١٤ادامه در صفحه 

 



  

   ١۴ صفحه  ٦٠ شماره    

  اریخ ...در باره ت
  ١٣ادامه از صفحه 

اما نتوانست بر سیکل باطل حمله 
عقب نشینی، نقطه پایانی  -چریکی
  بگذارد.

 
انبوه مھندسینی که طرفدار فداییان 

التحصیلی در کارخانه  بودند و بعد از فارغ
کردند، پزشکانی که در روستاھا  کار می

کردند، معلمانی که در  خدمت می
ژوھشگران و کردند، پ مدارس تدریس می

متخصصینی که در ادارات و موسسات 
توانستند به  کردند، می دیگر فعالیت می

ھا و  آگاھی سیاسی و تشکیل سازمان
ھای مختلف اجتمایی بپردازند. اما  گروه

ای و امکانی برای ھدایت  سازمان برنامه
 این نیروھا نداشت.  

 
ھیچ دلیلی نیست که ثابت کند اگر 

تبارش نزد اقشار در سازمان فدایی، از اع
کرد،  حال گسترش شھری استفاده می

یک آلترناتیو چپ فرھنگی بزرگ را ایجاد 
کرد، و در مقابل استبداد شاه  می

داد، و  مقاومت سیاسی را سازمان می
ھای پایانی دھه  حوادث دیگری در سال

اگر چه  افتاد. پنجاه در ایران اتفاق می
ھای حکومت شاه و ھم  ھم سیاست

تژی مخالفان حکومت، این روند را استرا
با دانش امروز  کرد، اما به شدت ترمز می

توان به جرات  در علوم اجتمایی، می
 گفت که ھیچ جبری در تاریخ وجود ندارد.   

کنترل دولتی و مبارزه علیه آن، 
 فداییان چه کردند؟

حکومت بر شھروندان کشورھای صنعتی 
ر غرب، با زور و سرکوب ھمراه نیست. اگ

نگاه بدبینانه میشل فوکو را باور کنیم، 
کند و  ھا را کنترل می علم و تکنولوژی آن

ھای وابسته  این کنترل تنھا توسط ارگان
به دولت ھا نیست. شبکه بزرگی از 
انستیتوھای اجتماعی که نرمال بودن را 

ھای سالمت، بھداشت، آموزش  در حوزه
کنند درگیر این کنترل  و اخالق تعریف می

روندان ھستند. رفتار اجتماعی شھ
شھروندان، با این روند نرمال شدن، نظم 

ھا را  و ھر انحرافی از این نورم می پذیرد
برای "درمان" به انستیتوھای مربوطه 

کند. این کنترل به نوعی  محول می
توسل به اقناع است تا زور؛ نرمالیزه 
کردن رفتار مطلوب اجتماعی است، تا 

 سرکوب.
مشی اما روش سلطه در به گفته گرا

این جوامع، "ھژمونی" است، به این 
افتد  معنا که گفتمانی در جامعه جا می

ھا  کند که آن که شھروندان را مجاب می
که مسلط ھستند، برحق اند. فرھنگ 
غالب، در خدمت این اقناع است و 

کند. در این  گفتمان مسلط را توجیه می
چه  شیوه تسلط، مبارزه درسطح  آن

ھای سنتی به آن "روبنا"  سیستمارک
کند که کدام  گفتند، تعیین می می

و قدرت برتر باشد. به  گفتمان غالب
گمان گرامشی، به این دلیل، مبارزه 

ھای حیات  فرھنگی در تمام عرصه
اجتماعی، وظیفه نیروھای مترقی 

ھا و تمام  است، زیرا که در ھمه لحظه
ھا" ، "جنگ نقطه  ھا "جنگ گفتمان عرصه

 رھا" در جریان است. نظ

آخرین نکته در باره ویژه گی جوامع غربی و 
ھای  ھا تفکیک پھنه شیوه رھبری در آن

متفاوت زندگی اجتماعی و فعالیت در 
ھای گوناگون آن است. برای مثال،  عرصه

حوزه اقتصاد، قضا، سیاست، فرھنگ و علم 
به طور نسبی مستقل ھستند و دخالت در 

ھا  یست. ھر کدام از آنھا، پذیرفته ن امر آن
ھم قوانین بازی مخصوص به خود، نخبگان 

ھای مربوطه را دارد. این بدان  ویژه و تشکل
معنا است که "جامعه مدنی" عرصه 

ھای  ای دارد و فعالیت در عرصه گسترده
ھای متفاوت آن، در  گوناگون آن و در سازمان

سزایی  گیری حیات جامعه تاثیر به شکل
ھا" در تمام  فتماندارد. پس "جنگ گ

ھا جاری است (در این زمینه رجوع  عرصه
کنید به مقاله مایکل والزر "لیبرالیسم و ھنر 

دخت  تفکیک نھادھا"، با  برگردان شیرین
 دقیقیان).
ھای دیکتاتور جھان سومی، اما  در دولت

خشونت و سرکوب، روش کنترل شھروندان 
ھای دولتی، فعال مایشائند.  است و دستگاه

حکومت دردوران محمدرضا پھلوی شاه  روش
ھای دھه پنجاه را که نگاه  ایران در سال

کنیم، توسعه بدون مشارکت است. از یک 
سو نیروی متخصص در دانشگاه برای رشد 

کنند، از سوی دیگر این  اقتصادی تربیت می
آموخته و متخصص مجال  نیروی دانش

شرکت موثر در حیات سیاسی اجتماعی 
. تشکیالت سیاسی مجاز و  کشور را ندارد

قانونی، حزب ایران نوین و حزب مردم 
نشانده و ساخته  ھستند که ھر دو دست

دستگاه حاکمه و کاریکاتور حزب 
اند. نیروی اوپوزیسیون حتا به  سیاسی

شکل مالیم آن (جبھه ملی، نھضت آزادی 
ونیروی سوم خلیل ملکی) ھم تحمل 

با تاسیس حزب  ١٣۵٣شود. در سال  نمی
ستاخیز ملت ایران، شاه ایران ھمه ر

ھای تاکنون مجاز را ھم منحل و در این  حزب
حزب فراگیر ادغام کرد. رژیم در قدم بعدی 
تمام کارمندان دولت را مجبور به عضویت در 
حزب نمود ومحمدرضا شاه اعالم کرد: 
"کسی که وارد این تشکیالت سیاسی 
نشود و معتقد به سه اصلی که من گفتم 

دو راه برایش وجود دارد: یا یک فردی  نباشد،
است متعلق به یک تشکیالت غیر قانونی 

یعنی باز ». ای توده«یعنی باصطالح خودمان: 
باصطالح خودمان و با قدرت اثبات: بی وطن. 
او جایش یا در زندان ایران است یا اگر 
بخواھد فردا با کمال میل بدون اخذ حق 

برود  خواھد عوارض، گذرنامه در دستش می
چون که ایرانی نیست، غیر قانونی است و 
قانون ھم مجازاتش را معین کرده است. یک 

وطن ھم  ای نباشد و بی کسی که توده
ای  نباشد ولی به این جریان ھم عقیده

نداشته باشد، او آزاد است، به شرطی که 
ً و بدون  –بگوید  ً و رسما به شرطی که علنا

ریان موافق بگوید که آقا من با این ج -پرده
نیستم ولی ضد وطن ھم نیستم. ما به او 
کاری نداریم". طبیعی است که ھیچ کسی 

توانست باشد.  با این "جریان" مخالف نمی
به نوشته ارواند آبراھامیان، در پاسخ به 

حزبی  انتقادات خبرنگاران غربی که نظام تک
را مغایر با آزادی اندیشه و دموکراسی 

آزادی اندیشه! «دانستند، شاه گفت:  می
آزادی اندیشه! دموکراسی، دموکراسی! 

ھا یعنی چه؟ ما ھیچ کدام از  این حرف…
 خواھیم".  ھا را نمی آن

پس شیوه حکومت بر شھروندان در حکومت 
محمدرضا شاه در دھه پنجاه شمسی 

تالش برای متقاعد کردن مردم از طریق 
"گفتمان سازی" نیست، فرھنگ سازی 

رحمانه، شکنجه،  بینیست، بلکه سرکوب 
زندان و اعدام صاحب ھر صدای معترض 
است. شبکه اعمال قدرت، تنھا زور 

ھای سرکوب حکومتی است. ھیچ  ارگان
کانالی برای گفتگو با مردم ناراضی باز 
نیست، جایی برای ابراز نظر مخالف و ارائه 

ھای  ای متفاوت وجود ندارد، سازمان ایده
نشانده.  ا دستاند و ی جامعه مدنی یا تعطیل

ھمه چیز این دستگاه ھم به باال، به شخص 
دارھا  رھبری، شاه ایران وصل است. سرمایه

باید به فرامین رھبر برای رشد اقتصادی 
سازانی که گوش به  گوش کنند، فرھنگ

فرمان نیستند مغضوب و گاھی زندانی 
شوند، مطبوعات و احزابی که حلقه به  می

 ارند. گوش نیستند، اجازه حیات ند
تالش برخی رھبران غرب (مثل کندی و 
کارتر) ھم برای مدرنیزه کردن دستگاه 
 حکومت شاه یا کم اثر بود و یا دیرھنگام. این

ھا توطئه برای سرنگونی شاه حرف  تالش
عکس تالش برای ماندگار  ناشنو نبود، به

ھا خوب  کردن آن در درازمدت بود. آن
فھمیدند که جامعه که دو قطبی  می

شود، وقتی راه گفتگو با مخالفین بسته  یم
ھای میانه مسدود است،  شود، وقتی راه می

 انداز دارد. سرنگونی در چشم
در طرف مقابل ھم جنبش مسلحانه درست 
ھمین نگاه را در سامان دادن مقاومت دارد، 

ھای سرکوب حکومتی را  تنھا دستگاه
کنند.  ھا قد علم می بیند و در مقابل آن می

ته که باید "گفتمان آلترناتیو" بسازد تا نیاموخ
شھروند عادی ایران را قانع  به درستی راه 
خویش کند، معتقد است که "خرابی چون که 

گردد"، و فضای سیاسی  از حد بگذرد آباد می
رساند و  را به نھایت انسداد خویش می

امیدوار است که با این روند حکومت از ھم 
شاه از  بپاشد. این ھمان مشکل حکومت

سوی دیگر است. یک مرکزگرایی که 
لنینیسم به آن مبتال است، باید دولت را 
 سرنگون کرد و قدرت را گرفت. در این اندیشه

لنینی، فضاھای سیاسی و اجتمایی (که رو 
اھمیت است) نادیده گرفته  بنا و بی

عکس، دستگاه دولتی و پایه  شود. به می
اید اجتماعی آن در مرکز توجه است، که ب

(رسمی  ھای اجتماعی دگرگون شود. شبکه
و بی قاعده)، که در محل زندگی و کار مردم 

ھای شن  گیرد، و مردم را از کیسه شکل می
یافته که از  شکل به جریانات سازمان بی

ھای مختلف دفاع  حقوق خودشان در عرصه
شوند و یا  کنند، نادیده گرفته می می

بدیل به ھا قربانی نفوذ برای ت استقالل آن
 شود. ابزار قدرت حزب می

ھای متأثر از گرامشی در چپ  اگر به اندیشه
دموکراتیک نو باور کنیم، فداییان باید به پایه 

ھا که طرف دارشان بودند ارزش  اجتمایی آن
با  .کردند نھادند و با احترام برخورد می می

کمک طرفداران فعال، نارضایی موجود در 
نشینان  حاشیهطبقه متوسط، روشنفکران، 

ھای  شھری، بخشی از کارگران و اقلیت
قومی را به یک گفتمان واحد "مبارزه با 

گرایی  کردند. ذات دیکتاتوری شاه" تبدیل می
گذرد که  طبقاتی را (که فرض را بر این می
با جای  اعتقاد  سیاسی ھر گروه اجتماعی

شود و  ھا در ھیرارشی جامعه تعیین می آن
میان نقش و موقعیت ویژه  طبقه کارگر در این

و برتر به نسبت بقیه اقشار اجتماعی دارد) 
  ...کردند. رھا می
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  در باره تاریخ ...
  ١۴ادامه از صفحه 

کردند که با ایجاد یگانگی و  تالش می
"گفتمان آلترناتیو" نیروھایی را که به 

ھا باور داشتند به  یک "ما"ی بزرگ   آن
تبدیل کنند، به ساختن یک جبھه بزرگ 

کردند. به  ضد دیکتاتوری شاه ھمت می
که این "ما" آماده و حاضر  آوردند یاد می

در جامعه نیست که تا فقط سوت بزنیم 
به حرکت بیفتند، باید آن را ساخت و 
اراده واحد برای آن را با تالش روزمره به 
وجود آورد. آیت هللا خمینی، که جزنی به 
درستی او را رقیب جنبش چپ در 
رھبری جبھه واحد ضد دیکتاتوری 

(زیر عنوان دید، با  ساختن این "ما"  می
مستضعفین) موفق شد حکومت شاه را 

دچار بحران جدی  ١٣۵۶که در سال 
سرنگون  ١٣۵٧شده بود درپایان سال 

کند. این در شرایطی بود که آیت هللا از 
ھای سنتی مذھبی  ابزار سازمان
ھای شیعه  ھا) و سمبول (مساجد، تکیه

برای رساندن پیامش و بسیج مردم 
ی که دیگر کرد. در حال استفاده می

ھا و  نیروھای سیاسی فاقد سازمان
ھای جاافتاده در جامعه مدنی  تشکل

برای پیام رسانی و بسیج بودند. در عین 
حال زبانی که اپوزیسیون چپ برای 
ارتباط گرفتن با شھروندان از آن استفاده 

ھایی که تالش  کرد و سمبول می
ھا بسیج کند، برای  کرد مردم را با آن می
راحتی قابل فھم و آشنا نبودند. ھا به  آن

ھای  "گفتمان آلترناتیو" برای بسیج گروه
فھم  بسیار متنوع مردم باید ساده و ھمه
ھا را  باشد، باید فصل مشترک ھمه آن

گون باید  ھای گونه پیدا کند، گروه
 ھای خود را در آن ببینند. خواست

چپ دموکراتیک نو امروز از این مفھوم 
ھای  ندیشهھژمونی (متاثر از ا

گرامشی) یاد گرفته که الزم  نیست (آن 
ھای انقالبی ژاکوبنی  گونه که آموزه

گوید) ابتدا باید ھمه چیز را از اساس  می
نابود کرد و طرحی به کل تازه در 
انداخت. بل که باید کوشید که  تحوالت 

ھای  اقتصادی در چارچوب -اجتماعی
موجود تعمیق کرد و دموکراسی را 

شکلی  . وقتی جامعه از بیگسترش داد
ھای  آید و سازمان "کیسه شن" در می

شوند،  جامعه مدنی در آن جا افتاده می
ھای گوناگون  وقتی مردم در سازمان

اجتماعی متشکل ھستند، ھیچ بحرانی 
شود که  به سیل و سونامی تبدیل نمی

ھمه چیز را بشوید و از میان بردارد. 
تحوالت با آرامش، حساب شده و 

گیرد. بھایی که برای  یجی صورت میتدر
شود گزاف  پیشبرد جامعه پرداخت می

ھای بزرگ برای امتحان  نیست. آزمایش
تواند  ھای تجربه نشده، می  ایده

 ھای انسانی بزرگ به بار بیاورد.  فاجعه

 به جای جمع بندی
سھل است که امروز بنشینیم و از 
خطاھای فداییان در چھل سال پیش 

برآنم که آن کسانی  حرف بزنیم. من
کنند.  کنند، که کاری نمی خطا نمی

رھبران فدایی، با جرات دست به عمل 
ای زدند که مبارزان آن ناامید و  در جامعه

سرکوب شده، کم اعتبار و تحقیر شده 
بودند. فداییان با قمار با جانشان به این 
بن بست نقطه پایان گذاشتند. از 

ود که خودگذشتگی و سلحشوری فداییان ب
ھا را پرآوازه ساخت، و به سمبول مبارزه و  آن

 مقاومت در ادبیات وشعر دوران تبدیل کرد.  
زاده موافقم وقتی که  من با وھاب

نویسد: "اولین جاذبه فداییان خلق برای  می
بخش مھمی از محافل چپ زمانه خود، 
گشودن چشم انداز ایجاد یک جریان 

" برنامه  متفاوت، جدید و متکی به خود بود"،
ای از این یا آن تجربه،  فداییان...، نه کلیشه

بلکه حاصل ارزیابی و تحلیل مشخص حتی 
در ھمان حد محدود آن از شرائط ایران بود". 

ھا بر خالف چپ سنتی جرات به زیر  آن
ھای جاافتاده احزاب  سوال بردن تئوری

لنینی مثل "تقدم تشکیل حزب  بر آغاز 
برای  انقالب" را  مبارزه" و "شرا یط الزم

 داشتند. 
گوید: "زمانی که  به درستی می فرخ نگھدار

ایران به سوی انقالب رفت، جنبش فداییان 
خلق پرطرفدارترین تشکل سیاسی غیر 

ھایی چون جبھه  دینی در ایران بود. سازمان
ملی ایران و حزب توده ایران، تقریبا فراموش 

ھا ھم وضع  و منزوی بودند. سایر گروه
در آستانه انقالب، گرچه  ری نداشتند.بھت

بیژن جزنی و ھمه رھبران اصلی جنبش 
فداییان قربانی خشونت تھاجمی و بی حصر 
حکومت شدند، با این حال آماج اصلی آنان 

گذاری مبارزه مسلحانه، که ھمانا  از پایه
تاسیس یک سازمان گسترده و دارای پایه 
 اجتماعی بود، تحقق یافته بود. رویدادھای
بعد از انقالب نشان داد که حدودا در برابر ھر 

نفر ھوادار آیت هللا خمینی یک نفر  ١٠
 .ھوادار فداییان بود"

به گمان من، درک فداییان از سیاست و 
عمل سیاسی درست بود که نیروی تحول 
طلب باید به تضادھای درون جامعه ایران 

کرد، و یک "ما "(مردم) در مقابل  توجه می
ساخت. بدون  یکتاتوری شاه) میھا" (د "آن

این تقسیم، سیاست ورزیدن پیش 
فداییان در ساختن این  رود. رفت و نمی نمی

 ھا" موفق بودند. "ما" در برابر "آن
بر خالف کسانی که حضور احساسات و 
شور در نوشته و رفتار فداییان را  به عنوان 

کنند و برای مثال  یک نقطه ضعف نگاه می
جا  آثار بیژن جزنی نیز، در آننویسند؛ "در  می

که بر لزوم جانفشانی در راه اعاده اعتبار 
توان رد و اثر  شود، می چپ ایران تاکید می

نظر عرفانی "عشق و شھادت" را 
بازشناخت". من بر این گمان ھستم که از 

ھا بود. تکیه بر  قضا این نکته از نقاط قوت آن
ھا برای ساختن یک  شور و شوق انسان

جمعی آلترناتیو، از نقاط قوت یک ھویت 
نیروی اوپوزیسیون مترقی است. بدون این 

توان  )، نمیpassionsشور و شوق (
ھای گسترده مردم را بسیج کرد و از  گروه

ھا یک "ما"ی واحد ساخت. ھویت جمعی  آن
ھای عقالنی ساخته  تنھا با استدالل

شود. شور و شوق مورد بحث، با به کار  نمی
ھا و شعر  ھا، رنگ ھا، استعاره گیری سمبول

و شعارھای ملی و مذھبی آشنا برای مردم 
و موجود در ادبیات و ھنر ھر کشوری 

 شود. برانگیخته می
ھای چپ سنتی، و  فاصله گرفتن از اندیشه

ھای دھه پنجاه  شروع مبارزه فعال در سال
مثل  - ھا ھم از نقاط قوت فداییان بود. ولی آن

کشورھای در حال  سایر جریانات مبارز در
محصول دوران تاریخی معینی بودند  - رشد 

 -که گفتمان انقالبی متاثر از مارکسیسم
ھای  لنینیسم، گفتمان غالب در جنبش

ھای پیروزشده این  بخش بود. نمونه رھایی

ھا در کوبا، الجزایر و فلسطین،   جنبش
ھای این گفتمان را به خوبی در  محدودیت

ن حکم دھد. با ای عمل نشان می
خواھم این فرضیه را رد کنم که امکان  نمی

 - ھا  تصحیح خطا و بازنگری در این محدودیت
وجود  - چه در نیکاراگوئه اتفاق افتاد  مثل آن

 نداشت. 
فداییان با فداکاری و رشادت توانستند اتوریته 
اخالقی و اعتبار بزرگی نزد اقشار متوسط 

ھای  شھری در حال گسترش ایران سال
به دست بیاورند. با استفاده از این پنجاه 

جنبش و این پایگاه اجتماعی ممکن بود که 
یک "آلترناتیو چپ فرھنگی" ، یک "گفتمان 
آلترناتیو"، یک "ھژمونی رادیکا ل و 
دموکراتیک" ساخت و علیه  دیکتاتوری شاه 

ھای  مبارزه کرد. ممکن بود که سازمان
جامعه مدنی را گسترش داد و فضای حرکت 

سی را بازتر کرد، ممکن بود که در دوره سیا
موثرتر و ١٣۵۶بحران حکومت شاه در سال  

پر نفوذتر در صحنه حاضر شد، ولی 
 متاسفانه این پروژه دنبال نشد. 

فداییان مثل مبارزین شبیه خودشان،  
کردند، بر آن  طبقات را ذات گرایانه تعریف می

بودند که کارگرانی که در کارخانه کار 
ھایی ھستند  ، بالقوه سوسیالیستکنند می

ھا غلبه کرد و  که فقط باید بر آگاھی کاذب آن
ھا رھبری انقالب سوسیالیستی را بر  بعد آن

عھده خواھند گرفت. در این اندیشه، "ھویت 
ھا در سیستم  سیاسی" افراد با جای آن

شد، و طبقه کارگر  تولیدی جامعه تعریف می
ری را بر دا نقش رھبر مبارزه علیه سرمایه

عھده داشت. جبر تاریخی ھم پیروزی این 
 کرد.  طبقه را تضمین می

مارکسیسم با الھام از مفھوم  - پسا 
گوید  ھای گرامشی، می "ھژمونی" در آموزه

ھای  موجود در  که باید به انواع فرودستی
ھا و مقاومت تمام اقشار  نارضایتی جامعه و

توان  در جامعه، توجه کرد. این تضادھا را نمی
داری نسبت  به سادگی به استثمار سرمایه

داد. باید در ھر لحظه و در ھر جامعه معین 
تواند بیشترین  دید که کدام مساله می

ھای تحت ستم را جمع کند، چگونه  گروه
ھا را پیرامون فصل مشترک  شود ھمه آن می

و  شعار واحدی جمع کرد، یک "ھویت 
یق جمعی" را ساخت و مبارزه را برای تعم

دموکراسی و عدالت اجتماعی به پیش برد. 
تجربه کشورھای در حال رشد نشان 

دھد که این ھویت پیش از آن که رنگ و  می
 - ای طبقاتی داشته باشد، جبھه - بوی حزبی

 ای است. توده
ھا، نقش  نقش فرھنگ و ھنر، نقش سمبول

ھای جامعه  رھبران کاریزماتیک، و سازمان
شترک، مدنی در ساختن این ھویت م

کننده است. در تمام جوامع  "مبا رزه  تعیین
گفتمان ھا" و "مبارزه مواضع" در جریان 
است. سوال این است که کدام اندیشه، 

ھا  شود که مردم را قانع کند که آن موفق می
  گویند. درست می

در کشورھای در حال رشد ھم مطلوب آن 
است که حاکمان بپذیرند که تن به نتیجه 

ابات بدھند و قدرت را به آن مسابقه انتخ
نیرویی که مردم بیشتری را به حقانیت 
نظرش معتقد کرده، بسپارند. چنین روشی 

کنند و ھم  ھم حکومت ھر را پایدارتر می
ھای  رشد جامعه به آرامی و بدون زمین لرزه

رود. در این روندھا مردم  سھمگین پیش می
  ...ھم ھزینه کمتری برای 
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آیا قادرم به چھل سال قبل برگردم و با 
ھایی بنویسم که تمامی  ھمان حس

ای ھ وجودم را در برگرفته بودند. حس
اند و  رنگ گردیده غریبی که حال کم

ھای شبانگاھی قلبم را  ھرازگاھی در خواب
کشانند. حسی  بخش می به خلجانی لذت

سری. فراتر از  فراتر از منطق پیرانه
رفته. رویاھائی  ھا نقد بر راه مھروموم

انسانی که در نوجوانی و جوانی باتمامی 
شدند، شجاعتمان  نیرو درونمان منفجر می

ھا در وجودمان جان  دادند. اسطوره می
گردید. ما  وزندگی شورانگیز می  گرفتند می

در میان عشق و سرمستی حاصل از این 
خوردیم و در  شور اندک آگاھی غوطه می

آمدیم. آن زمان که  میان ابرھا به پرواز درمی
شد و  ھای ما تحقیر می مرگ در دست

چریک  داد.  ابھت خود را از دست می
انسان روی زمین بود! یا چنین  آزادترین

اندیشیدیم. طغیان گرانی که قادر بودند  می
ھای خود دست از  برای رسیدن به ھدف

صیانت نفس بردارند و مجنون وار درراه 
ای که ساخته بودند پای بر خار مغیالن  کعبه
 نھند.

     "حالج وشانیم که از دار نترسیم

  مجنون صفتانیم که در عشق خدائیم" 

قدسی که در بطن ھر انقالبی گری جنون م
طغیان لحظه «خواھی نھفته است. و آرمان

که  شرط این شکوه و جالل انسان است به
ما خود   (نیچه).» آور باشد  به نوزائی روی

دانستیم  آھنگ خلق می را نوآوران و پیش
ای جانانه برای آزادی و  که پای در مبارزه

ایم. کیست باشکوه چون یک  عدالت نھاده
چریک فدائی؟ روح زنده و تالشگر یک ملت! 
چه تسالی عظیمی در چنین تفکری 
خوابیده بود؟ روح قھرمانی و مبارزه چریکی 

موتور «ساخت. تخیل را بر واقعیت حاکم می
» آورد کوچک موتور بزرگ را به حرکت درمی

قدرت انقالبی با درھم «(احمدزاده). 
شکستن و نابودی دشمن بر تصور ناتوانی 

آمد و حمایت  ق پرولتاریا فائق میمطل
منفعل کارگران را به حمایتی فعال فرا 

ای مبارزان  پویان). چنین مبارزه» ( رویاند می
کرد. کسانی که تن به  خود را طلب می

عشق، دالوری و آزادگی بسپارند و رنج 
آوردن آتش و دریده شدن ھرروزه قلب 
خویش را پذیرا شوند.چنین بود که تن به 

پردند و از مرگ سرودی ساختند آتش س
   برای نبرد. نبردی نابرابر و نا الزم!

حا                                                     
گذرد؛ در  قرن از آن روزھا می یش از نیمبل 

ھا و  ھا چه سخت راه گذر این سال
ایم و شالق انتقاد بر خود  ھا که نرفته بیراھه

ھای  م که نظریهایم! تالش کردی نگشوده
نقد بکشیم با  ناظر بر راه طی شده را به

بضاعت ناچیزمان. اما در تمامی این 
ھا که نفی مبارزه چریکی و راه  بازخوانی

ھای بزرگ عاشق  توان روح رفته بود، نمی
ھای  توان از کنار چھره ندیده گرفت. نمی   را

آغشته در خون، غلطیده بر خاک عبور کرد 

  »حمید«اسطوره 
  

 ابوالفضل محققی
 

ھا  در مقابل قھرمانی آن آنکه سر تعظیم بی
خم نکرد.در مقابل کسانی که عاشقانه به 

ورزیدند و  توده زحمتکش عشق می
شخصیتشان با آرزوھا و عملشان یگانه بود. 

ھا زندگی کرده و  ما در سرزمین اسطوره
کنیم. تمامی تاریخ ما پوشیده از  می

اسطوره است. گاه آرش جان خود در تیر 
ز درآوردن جان در تیر گذارد تا با به پروا می

اش شھر را سامان دھد. گاه  رھاشده
سیاوش برای نشان دادن پاکیزگی خویش 

کند. بابک زمانی که  از میان آتش عبور می
از خون   تن به دشنه دشمن سپرده است

زند تا رنگ زرد  خود بر چھره نقش می
اش نشانه ترس او از دشمن تلقی  شده

گوید  می» حقاناال«نشود. حالج بر فراز دار 
گیرد. این  و وضوی نمازعشق به خون می

ھا بخشی از تاریخ ماست، خلق ما  اسطوره
کنند و  ھا زندگی کرده و می با این اسطوره

شان در مصاف زندگی  از دالوری و پایمردی
گیرند .ھر قشر, ھر بخش جامعه  نیرو می

قھرمانان خود را دارد که در زندگی 
ھا تأثیر  ناجتماعی بر اندیشه و عمل آ

گذارد.چریک انقالبی تجسم زنده  می
خواھی طبقه متوسط اجتماعی بود  آرمان

که صلیب رسالت خلق بر دوش نھاده و در 
پیمود؛ متأثر از خفقان  مسیر جل جتا راه می

آزادی که اکسیژن «حاکم بر جامعه. او به 
نیاز داشت. تنفس دشوار » تاریخ است! 

  بود. 
اسخ گفتن و کسی سر بر نیارد کرد پ«

دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند... 
. ھوا بس ناجوانمردانه سرد است آی 

   اخوان)»!(زمستان است

در چنین فضائی اسطوره فدائی سر  
کشد و فضای روشنفکری آن روز را  برمی

خواھد با ھیمه جان  سازد. می ملتھب می
و آتش بر سردی زمستان زند.  آتش افروزد 

ه حمید اشرف در شرایطی که این اسطور
ضربات سختی را متحمل شده    جنبش

شود ! قھرمانی که تن به افسانه  متولد می
نھد.یک دھه قلب  زند پای در میدان می می

تپد. چشم ھزاران  یک جنبش با او می
گردد. چریک  مشتاق رھائی نگران او می

گریز پائی که خواب از چشم گزمگان 
تا به دربار و شاه راه  رباید و بودونبودش می
کشد. او در قامت یک اسطوره ظاھر  می

  شده است.
نقص و جان پاک است و اراده آزاد و  تن بی
بخشد.  اش را به بھای جان معنا می آزادگی

تمامی وجودش در خدمت به ھدفی است 
که برگزیده است. یگانه با خود! 

دھی توانا با ذھنی خالق، پرتالش  سازمان
یر. آنجا که در نبرد با مرگ ناپذ و خستگی
باک وبی ھراس در  شود بی روبرو می

چشمان مرگ خیره می گردد و مرگ بارھا و 
گریزد. چراکه  بارھا شرمسار از مقابلش می

ھای بزرگ  یگانه شدگان با گوھر زمان و روح
سیراب شده از عشق را ھراسی از مرگ 

ھراسی  ھا از این بی نیست! دلیری آن
  است .

قالب           ز ما مست شد نی ما از او"باده ا 
از ما ھست شد نی ما از او" (موالنا) 

فرماندھی که کاریزمای یک رھبر، نشسته بر    
تمامی داراست.  قلب اعضا و ھواداران را به

رو بسیاری حیات سازمان را در حیات او  ازاین
اش داستان  دانند. مانند ھر قھرمان درباره می
دھند.  به آن پروبال می سازند و مشتاقان می

امری که خوراک رمانتیسم انقالبی صدھا جوان 
کننده  ھایی که خود جذب دانشجوست. داستان

صدھا دانشجو و روشنفکر به جنبش فدائی 
توان گفت  جرئت می است. او به تنھائی به

بخش زیادی از بار مسئولیت سازمان را بر دوش 
کند  جا حاضر است .خطر می کشد .ھمه می

ً سر بسیاری از  قت میو گذارد و خود شخصا
افتد ھوشیارانه در  رود. در تله می قرارھا می

ای تازه  رود؛ پشت ھر فراری افسانه می
ھمتا است و  دھی بی سازد.در کار سازمان می

کند  دید سیاسی او نیز تیزبین است .تالش می
معقوالنه به تحوالت سیاسی نگاه کند.اما زمان 

که ناتمام است   ای ھرهدھد . چ فرصت نمی
.توان به تمامیت رسیدن دارد. الماسی که توان 
زیباترین تراش و صیقل یافتن را داشت. کشته 

تن  شدنش باورنکردنی است. قھرمان روئین
نبود! در مصافی سخت و نابرابر تن به مرگ 

  سپرد.

     مرگی نه سزای ھرزه پویان"

  روبه صفتان وزشت خویان  

     مھابتسر  مرگی ھمه سربه

 "صالبت  سر مرگی ھمه سربه    

 )حسین منزوی(

ھا زنده ماند. تا با  اما در بسیاری از ذھن  
بار دیگر جان بگیرد. حتی اگرچه تمامی  انقالب 

آن اندیشه حاکم بر جنبش چریکی نادرست از 
آب درآمده باشد. دو سال بعد از انقالب سازمان 
 درخواست کمک مالی کرده بود. از ھر گوشه

شد. در میان  کمک مالی بود که ارسال می
ھا پاکتی بود که درونش دو حلقه ازدواج و  آن

رفقا من «یک گوشواره کودکانه قرار داشت. 
دبیر اخراجی ھستم و در شرایط حاضر قادر به 

ھا تنھا چیزھای  کمک نقدی نیستم و این
توانستیم  باارزشی بود که من وھمسرم می

ا درود به رفقای برای شما ارسال داریم. ب
نامه شماره صد و ده داشت از قسمت » عزیز.
راه زندان. مسئولمان از من خواست که  سه

سراغ نویسنده نامه بروم. آپارتمان کوچکی در 
شمالی لبریز از  راه زندان قصر. زن و مردی  سه

ساله و زیبا. در یکی از  مھربانی با دخترکی سه
پخش  ھای محلی سازمان. مرد در گروه ھسته

تمامی در اختیار  اش به بود. ماشین پیکان کھنه
کمیته پخش. تمامی وجودش عشق بود. 

چنان صمیمیتی  چشمان سیاه و با مھرش با آن
 وپای خود را در من خیره شده بود که من دست

التحصیل رشته ریاضی. چند  گم کرده بودم. فارغ
ماھی بود که از دبیری اخراج شده بود و با 

چنان  کردند. زندگی میحقوق ھمسرش 
گفت که من تمامی  پرشور از سازمان می

  شد. وجودم لبریز از شادی می
...  

   ١٦ادامه در صفحه 



  
  
  

  ١٧صفحه   ٦٠شماره     

  اسطوره ...
  ١٦ادامه از صفحه 

عنوان یک دستور ازرفقای باالی سازمان مجبور به پذیرششان  شان به سازمان نبودند. به ناگزیر به حاضر به پس گرفتن ھدایای ارسالی
که در گوشه اتاقشان بود برد. کنار صندوق ایستاد. گوئی در کنار   شده بود. روزی مرا باالی صندوقی آھنینکردم. رفاقت زیبائی آغاز 

 .ای گنجینه

گوید که گوئی پادشاھی بر سر گنج خود  با چنان غروری سخن می» دانید چیست؟ پیراھن حمید اشرف! رفیق بھروز در این صندوق می«
ھا با خودکار نوشته شده است: حمید.  . چند پیراھن است با دو حوله و مسواک. گوشه یکی از حولهکند ایستاده است. صندوق را باز می
ای جز قبول ندارم."ما  گوید که چاره گیرد؛"این پیراھن حمید است مطمئنم!" طوری به اطمینان سخن می پیراھن سفیدی را به دست می

ھا تمام اطراف خانه را محاصره کرده بودند.  ای شلیک گلوله بلند شد. پلیسکردیم. یک روز صبح زود صد در خیابان خراسان زندگی می
درگیری شدیدی بود درست درخانه چسبیده به ما. ساعتی طول کشید. کسی اجازه خروج نداشت. ساعتی بعد صدای آمبوالنس. 

شنیدم. باز گریخت! عصر اجازه خروج دادند.  میھای افرادی که در حیاط بودند را  آمد و صحبت و ھای پلیس. من صدای رفت وآمد ماشین رفت
کاران را نوشتند. من دانشگاه ملی  ھا خبر درگیری با خراب ھا بر درودیوار بود. فردا روزنامه ھای کف کوچه را شسته بودند. جای گلوله خون

آن روز را فراموش کنم. مرتب فکر  توانم احساسات جا پیچیده بود که باز حمید اشرف از حلقه محاصره گریخت؛ ھرگز نمی بودم. ھمه
کردم حمید چند بار از مقابلم گذشته است. در اتاقی ھمسایه با من زندگی کرده. آخر چرا ھرگز متوجه نشدم. ھیجانی در من بود.  می

اتاق را گشتم؛ در اتاقی  قوه آن چند چیز آرام شد. شبانه از دیوار خانه به حیاط بغلی پریدم. درھا شکسته بود با چراغ چند روز بعد که ھمه
دانم این پیراھن  شده: حمید. می شوئی این دو حوله و مسواک را یافتم. گو شه این حوله با خودکار نوشته این چند پیراھن و در دست

ان بر پا شد، خواھم اگر روزی موزه سازم ھا را با خود آوردم و در این صندوق نھادم. او ھمیشه با من است. می سفید از آن حمید بود. آن
تواند به تو نیرو دھد. من جان  کشد. " رفیق بھروز قبول کن که حتی یک پیراھن نیز می ھا را تقدیم موزه کنم ". دستی به پیراھن می این

 ".بینم آن می  شیفته حمید را درون

ای بعد از ضربات به من گفت: "رفیق مرد شمالی در یکی از دیدارھ گذرد. ضربات به سازمان فرارسید. بزرگ ھا از آن شب می حال سال
محلی به مسئولیت ناحیه رسید.    ترین روزھای سازمان از حوزه بھروز زمان امتحان است و پایداری". او ھنوز آن پیراھن را داشت. در سخت

حمید به او یادگار  چه سخت روزھا دید؛ یک کودکش را از دست داد و برادرخانمش خودکشی کرد. اما او مبارز میدان بود چیزی که از
 .وھفت جان باخت رسیده بود. دستگیر شد؛ جانانه مقاومت کرد و در کشتارھای شصت

 .دانم که تا لحظه آخر در آن خانه خیابان خراسان بود ومی جنگید با پیراھنی در دست نام عزیزش محمدرضا گلپایگانی بود. می 

 ا ز آنان فرو بر خاک سپرھا دیدم   انگیز کاروان کاروانان گذشتند آن شتاب

 ... !که از نقش وفور نامدارانی حکایت بودشان غمناک

 )نیما یوشیج(

 

 

 واکنش قابل فھم افغانستان
 علی پورنقوی

ند. بنا به گزارش چنان که از اخبار بر می آید رئیس جمھوران ایران و افغانستان در دو روز اخیر دو نوبت با ھم گفتگوی تلفنی داشته ا
 –رسانی ریاست جمھوری ایران، روز سه شنبه حسن روحانی به مناسبت عید فطر با سران کشورھای اسالمی ھمسایه  پایگاه اطالع

ھای  تماس تلفنی داشته است. روحانی در گفتگوی تلفنی با اشرف غنی، رئیس جمھور افغانستان، گروه -غیر از پاکستان و عربستان 
در افغانستان خطری برای منطقه توصیف کرده و گفته است: "سیاست اصولی ایران، حمایت ھمه جانبه از دولت مرکزی  تروریستی را

ھا با ایران گزارشی از تازه ترین  افغانستان است." رئیس جمھور افغانستان ھم ضمن تأکید بر عزم کابل برای توسعه و تقویت ھمکاری
 ھای امنیتی و دفاعی در کشورش ارائه داده است". ھای تروریستی و تقویت پایه هتحوالت افغانستان در مبارزه با گرو

ژوئیه، دفتر ریاست جمھوری افغانستان اطالعیه ای صادر کرده و در آن خبر از گفتگوی تلفنی اشرف  ٧از سوی دیگر امروز، پنجشنبه 
عیه این است که اشرف غنی در این گفتگو بر لزوم غنی و حسن روحانی در شب گذشته (چھارشنبه) داده است. نکتۀ مرکزی اطال

"دولت محور" بودن مناسبات میان دو کشور تأکید داشته و گفته است: "افغانستان و ایران باید اطمینان حاصل کنند که روابط دو کشور 
دیریت آب ھا و قرارداد ھمکاری ھای تنھا میان حکومتھا باشد". در اعالمیه آمده که رئیس جمھور ایران خواھان آغاز بحث ھا در زمینه م

استراتژیک میان دو کشور شده است. اما غنی گفته است که دولتش آمادۀ این گفتگوھا است مشروط به این که به مشکالت امنیتی 
  در سرحدات ایران با افغانستان پایان داده شود.

روز تأخیر عمدی، به اظھارات روحانی دایر بر این که روشن است که اشرف غنی پیشقدم دومین گفتگوی تلفنی بوده است تا با دو 
"سیاست اصولی ایران، حمایت ھمه جانبه از دولت مرکزی افغانستان است"، پاسخ دھد و نگرانی خود را از "مشکالت امنیتی در 

د که پیداشدن مدارک سرحدات ایران با افغانستان" ابراز دارد. توضیحات شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی غنی، حاکی از آن ان
موجب این  –رھبر پیشین گروه طالبان، که یک ماه و نیم پیش توسط پھپادھای امریکائی کشته شد  -سفر ایرانی مال اخترمحمد منصور 

  برداشت و نگرانی دولت افغانستان شده است که ایران با طالبان ارتباط دارد.

ز مناسبات خارجی ایران نیست، واقعیت شناخته شده ای است و بسیار احتمال این که دولت ایران و وزارت امورخارجه اش یگانه مرک
دارد روحانی با گفتن این که "سیاست اصولی ایران حمایت ھمه جانبه از دولت افغانستان است"، قصد اطمینان دادن به غنی را از 

ی با سیاست دولت را که حمایت ھمه جانبه از سیاست دولت ایران داشته بوده است، و نیز اعالم غیراصولی بودن سیاستھای مواز
  دولت افغانستان را پیشه نکرده اند.

چنین ھم که باشد، روحانی باید بداند اطالع از چنین تفاوت سیاستھائی، برای یک دولت باثبات و قدرتمند می تواند اطمینان خاطر ایجاد 
ً قابل درک است که دولت کم کند، می تواند آن دولت مفروض را به دوراندیشی بیشتری در منا سبات اش ترغیب کند، ... اما این کامال

که برگ قوی بازی این  -ثبات و کم قدرتی چون دولت افعانستان، به اطمینانھای بیشتری نیاز دارد تا ھمکاری در زمینۀ مدیریت آب را 
ی در وضع دولت افغانستان، به مشاھدۀ اقدام به رفع مشکالت امنیتی در سرحدات مشروط نکند. دولت - دولت در برابر ایران است 

ً زیر ھدایت دولت"، نه از آن  ً زیر ھدایت دولت نیز نیاز دارد. می گویم "تماما عملی برای ایجاد یکدستی در سیاست خارجی ایران، تماما
ً سیاستی متوجه تأمین صلح و حسن ھمجواری با ھمسایگان و ... است،  بل به این دلیل که در رو که سیاست خارجی دولت الزاما

ً تعھد بیشتری به پاسخگوئی دارد.   چارچوب حقوق بین المللی الزاما



  

  ١٨ صفحه   ۶٠ شماره    

بیست ماه پیش بود که دوست 
ام ناصر مھاجر با من تماس  فرھیخته

گرفت و خبر داد که بخاطر تقدیر از زحمات 
بیست و اندی ساله پرویز قلیچ خانی در 
نشر مجله "آرش"، جمعی از دوستان او 

ای را با عنوان  اند تا مجموعه یم گرفتهتصم
" منتشر کنند و از من ھم ١١٠+ ١" آرش 

خواست که با پاسخ به چند سئوال در 
ھمین رابطه، شرکت کننده این 
بزرگداشت باشم. از ابتکار مسئوالنه و 
رفیقانه او و ھمکارانش خوشحال شدم و 
ضمن ارج نھی چنین اقدام بجایی، به 

ادم. آنچه که در زیر ایشان قول ھمکاری د
آرش "  در می آید توضیحات من است 

پیرامون جایگاه گاھنامه "آرش"   " ١١٠+١
و نقش پرویز   در ادبیات سیاسی ایران

قلیچ خانی که اکنون در پی انتشار این 
 اثر ابتکاری، از دید خوانندگان می گذرد.

ای برای تسلیم  ابراز اراده 
چپ در بحبوحه شکستی  ناپذیری

  گ!بزر

به لطف پرویز "قلیچ"، گیرنده ھمیشگی 
ً ھم به ھر شماره  "آرش" بوده ام و عموما

ام. اما صادقانه  از آن سر می کشیده
بگویم که ھیچ وقت پیش نیامد تا ھمه 

ھای این نشریه را ولو در موضوع و  نوشته
محور مشخصی کامل بخوانم و در 
موقعیت قضاوت فالن یا بھمان برآمد معین 

قرار بگیرم. چه رسد به اینکه از مجله 
حاال بخواھم جسارت کرده و به نقد دقیق 

اش  کارکرد این مجله در عمر بیست ساله
بنشینم. بنابراین فکر کنم برای خواننده 
ً پذیرفتنی باشد که منی که از  منطقا
تاریخ بیش از دو دھه "آرش" چیز زیادی 
در ذھن ندارم، در حال حاضر نیز نتوانم 

د و چون خط سیاسی این پیرامون چن
مجله حرف چندانی بزنم و یا که 

ھای مطروحه  پرسش  "چیزکی" در باره
بنویسم. بعالوه باید تصریح کنم که در این 
لحظه، من نه ھمه آن صد و ده شماره را 
پیش روی خود دارم تا با مرور بر آنھا به 
استناد سخن بگویم و نه راستش حتی 

فرصت و اگر ھم در اختیارشان داشتم 
مجال مناسبی برای بازخوانی و وارسی 
آن حجم سنگین برای نقب زدن به درون 

  را!  این چند پرسش

اینھا را گفتم تا از دست اندرکاران انتشار  
این واپسین شماره "آرش"، پوزشی 
"مستدالنه" بخواھم و بگویم که خود را 
در موقعیت پاسخگویی مشخص به این 

با اینھمه  چند سئوال معین نمی بینم!
اما، می نویسم و فقط ھم می نویسم 
در باره دو نکته کلی و در عین حال 
ً نیز در  گزینشی توسط خودم و صرفا
حوصله و محدوده حداکثر یک صفحه از 
این "آرش" نھایی؛ "آرش" شماره 

  اند: ایی که چنین ". دو نکته١١٠+١

ای بود برای  یک) "آرش"، اراده
! و دو) ایستادگی چپ به وقت ھزیمت

دست مریزاد به "قلیچ" که در درازنای 
  شد!  زمان، پیگیر این اراده

تولد "آرش" به زمان شکننده ترین دوره؛  یک)
به زمانه شکست سھمگین چپ بر می 
گردد. به زمانی که، سوسیالیسم به ناگزیر و 
در پی شکستی تلخ، در مغاک ناکامی 
تاریخی و جغرافیایی خود فرو رفت. در 

ی که، تعرض سیاسی، اقتصادی و ا زمانه
ایدئولوژیک راست اجتماعی به پیکره چپ در 

ای که  گستره گیتی بیداد می کرد. در ھنگامه
بخش نه چندان کمی از چپ و در مقیاس 
جھان نیز، تغییر جبھه می داد و به اردویی 
می پیوست که بر باالی دروازه ورودی آن 

ندوزید!" ( اند: " بیندوزید و بیندوزید و بی نوشته
به نقل از مارکس آنجایی که بگونه نمادین در 
توصیف طلوع سرمایه داری مرکانتلیستی 
نوشت). در این دوره ولی، چپ در پیکره 
اصلی خود و با تمام زخمی که بر تن داشت 
و ھمه دردی که در جانش بود و مواجه با 

ھای غمبار بسیار، حاضر به ترک  پراکندگی
ستاد و چپی که، چپ جبھه نشد. چپی که ای

  ماند. 

این راست قامتان در موضع چپ اما، طبیعی 
بود که راه را بگونه یکسان ادامه ندھند و 
چون ندادند آشکارا به دو رویکرد عمومی 
متمایز از ھم تقسیم شدند. یکی شان چپی 

ای بازنگرانه در ھمه وجود خود  شد با مواجھه
 و تاریخ خویش، و دیگری چپی ماند کماکان

مقاوم در برابر نیاز به تغییر! به  آئین مند و 
گمان من، نشریه "آرش" ترکیبی از این دو 
بود که در ھر شماره خود و بر سر موضوعات 
متفاوت، محل نمایش می شد برای اشتراک 

ای که، ھر دو گرایش  آنھا و مجله   و التقاط
چپ را به تناوب و گاه ھمزمان، در خود حمل 

توان در یک ارزیابی کلی  می کرد. البته می
این را ھم گفت که در بیشترینه موارد، 
چربش یکی از این دو بر آن دیگری محسوس 
بوده است و می شد که در جوف این مجله، 

ھایی به  این سنگینی کفه را با سایه روشن
تماشا نشست و بویژه در این آخرین 
سالھایی که "آرش" داشت به فرجام 

مھم و کالن اما،  انتشارش نزدیک می شد.
یعنی در مجموع، ھمانا انتخاب استوار"آرش" 

اش طی ھمه زمان انتشار  بود در ایستادگی
  خویش بر اراده چپ در گرماگرم بازار مکاره

  چپ ستیزی.

من بر آنم که اینست آن برترین نشان بجا  
مانده از "آرش"، و ھمین ھم است واالترین 

ذھن و  یادگاری که ادبیات سیاسی ایران در
بایگانی خود از آن خواھد داشت. اھمیت این 
گزینش تاریخی از سوی "آرش" را بویژه آنگاه 
بھتر می توان دریافت که بپذیریم چپ، ھمانا 

اش بود  بیش و پیش از ھمه در اراده گرایی
که زمین خورد و خوب می دانیم که ھر 
ً آبستن و  سرخوردگی از اراده گرایی، منطقا

ه گیری است از اراده ھمزاد خطر فاصل
ھا. و دیدیم مصادیقی از آن را و آن ھم  کردن

در چه وسعتی؛ که ممکن ھم نبود این چنین 
نشود! براستی که بایسته و شایسته 
تحسین است برافراختن و افراشته 

نگھداشتن پرچم چپ در روزگاری آنچنان و 
شرایطی آنسان با فریادی این چنین: آری! 

ھمان آرمان انسانی ما ھمچنان ھستیم بر 
عدالت خواھی خویش و سرفرازانه و 

ایم علیه انتخاب اجتماعی  کماکان ایستاده
  مبتنی بر فلسفه "آز ذاتی".

طی دوره بیست و اندی ساله انتشار 
"آرش"، ھر زمان که موجی از پسا تعرضات 
ً راست  راست اجتماعی جھانی و مشخصا

ھای تاریخی و موجود  وطنی علیه ارزش
زمینه شکست چپ به راه افتاد، چپ بر 
ھای "آرش" بالفاصله تیز شد، بی  شاخک

درنگ بپا خاست و در دفاع از چپ و 
سوسیالیسم به واکنشی جانانه برخواست 
و کوشید تا در حد و سھم خود ضد موج 
بزرگی راه اندازد. در این سالھا به کرات از 
کسانی شنیدم که می پرسیدند چرا 

مل می کند و چرا "آرش" بیشتر واکنشی ع
برآمدھایش کمتر کنشی است و اثبات 

  گرایانه؟

ام تا پیش از  من اما ھمواره ترجیح داده 
ورود در سنجش میزان صحت و سقم چنین 

نبود و یا ضعف   و در آن شرایط -حکمی 
ً از  -ھا از سوی چپ کنش گری مقدمتا

ھمین حس واکنشی و اراده شرافتمندانه 
آخر آنکس که "آرش" به دفاع برخیزم. 

بھنگام مورد تعرض قرارگرفتن از خود دفاع 
نکند، ھرگز ھم نمی تواند دست به تعرض 

ایی در میان نباشد که اھل اراده  برد! تا اراده
با نشاندن جان و کالم در کمان بتوانند در 
دفاع از حریم خود تیری رھا کنند و بدینسان 
مرزھا را روشن بدارند ( بھره از تمثیل 

در شعر آرش کمانگیر)، ھیچ  کسرایی
فتحی نیز برای زیست بھتر در کار نخواھد 
بود! اگر زمانی بھترین دفاع می تواند حمله 

ھا بھترین حمله ھمانا  باشد، در بیشتر زمان
خود امر دفاع است! من البته قبول ندارم که 
"آرش" در دفاع از چپ، گویا فقط "پھلوانی" 

نه فتح بوده " که می خواند(ه) سرود کھ
قدیمی را" ( به وام از شاملو)، ولی حتی 
اگر ھم به فرضی ناعادالنه این چنین بوده 
باشد، باید سراغ جوھر رفت و این را دید که 

ھایی و در  "آرش" از چه شرافت و شرافت
برابر کدام تعرضات انسان ستیزانه و جعل 

  دفاع کرده است؟   ھایی تاریخ

بیست و خط ارزشی دفاع از چپ، ھمه این 
اندی ساله "آرش" را بھم دوخته است. و 
این، اصل مطلب است. گر چه یک چنین 
خط پاسداشت ارزش چپ در مقیاس 
تاریخی و در ایران خودمان، منحصر به این 
مجله نبوده و طیف چپ چه در وجود 

ھایش و چه از  ھای خویش و رسانه تشکل
و ھر    -زبان متفکرین و فعاالن منفرد خود 

شخص آن نیز از جایگاه فکری و  جریان و
  در برابر راست ایستاده - روشی خاصی

است، اما "آرش" در مقام یک نشریه غیر 
ھا و  حزبی ایرانی توانست برای سال

ای کامیاب نویسندگان و اھل فرھنگ و  بگونه
ھنر چپ گرای ما را گرد خود آورد. و این 
مداومت و پایداری "آرش" را می باید که 

  ستود.
...  

  ١٩ادامه در صفحه 
 

  "آرش" و "قلیچ"
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  ١٩صفحه   ٦٠ شماره    

  

  ...آرش" و "
  ١٨ادامه از صفحه 

گفتم که "آرش" بر چپ ایستاد و کوشید 
تا جایگاھی شود برای به فریاد درآمدن 

ای که استخوانی تیز، گلوی  چپ در زمانه
آن را "بس ناجوانمردانه" و سخت می 

 که در خراشید؛ اما انصاف حکم می کند
این تجلی چپ، یک تحول رفتاری در چپ 
متحول منعکس در این نشریه را نیز از قلم 
نینداخت: دمکراتیسم و رویه آزاد 

ای که "آرش" از خود به نمایش  منشی
گذاشت. از این ارزش "آرش" نمی توان و 
نباید سرسری گذشت، زیرا که خود 

ای است از تحول در بخش بزرگی از  نشانه
مجله بر انتخاب اجتماعی  چپ. با آنکه این

صریح و مشخص خود ایستاد و ھیچگاه 
ھم آن را نه تنھا پنھان نداشت که 

ً در  برعکس علت وجودی اش را نیز دقیقا
ھمین ھم تبلیغ و تعریف کرد، با اینھمه اما 

ای در درون طیف  نه فقط به سانسور فرقه
طیف چپ  -مورد مراجعه و مخاطب خود 

ه بارھا و بارھا متوسل نشد، ک -ماندگان
صفحاتی از خود را با ھدف روشنگری در 
اختیار کسانی قرار داد که نه متعلق به 
نحله چپ که در مواردی، از درشت 

ھای راست فکری و اجتماعی ایران  مھره
  اند.  بوده

دستکم در این زمینه، "آرش" را باید در 
زمره آن چپی قرار داد که فھمیده و می 

ن دمکراسی، به گوید: سوسیالیسم بدو
جنایت می رسد و عدالت خواھی بدون 
آزاد منشی و توجه به الزامات پلورالیسم، 
ً و دستکم  اگر ھم به خباثت نکشد قطعا
کاریکاتوری خواھد شد از بالھتی کوته 

  نگرانه.

ھیچ اراده کردنی اما، بدون اراده  دو)
کنندگانش وجود ندارد. "آرش" را نیز، 

پدید آوردند و آن را  گروھی از اراده کنندگان
ھم اراده وارانه حفظش کردند. 

ھایی که، "آرش" بقا و رونق خود را  انسان
ھای آنھاست. درود بر  مدیون مایه گذاری

ھمه آنھا. اینجا ولی، می باید که بر نام و 
تالش شخصیت مرکزی و پای ثابت این 
کانون، درنگی ویژه داشت؛ بر آن فرد از 

و کاپیتان "آرش". اول تا به آخر بازیگر 
"قلیچ" را می گویم، ھمان پرویز قلیچ 

  خانی نام آشنا را!

یعنی بسیار فراتر  - پرویز را در سطح ملی 
به فوتبال می  -از جبھه چپ ایرانی

شناختند و ھنوز ھم چنین است و چنین 
نیز خواھد ماند. نام او در زمره 

ھای فوتبال ایران ثبت است و خود  اسطوره
ه تاریخی سه نسل خودش در خاطر

اش، ھمانا  پیشین و ھمروزگار و پسین
اشتھار دارد به "بولدذر چمن بازی" ایران 
زمین، به زننده آن گل "سیاسی" معروف 
و به تمام کننده کار و برآورنده آرزوی 

ھا پیر و جوان ایرانی آرزومند در  میلیون
  ای از زمان!  برھه

راست اینست که او می توانسته در 
نه بماند و چه بسا نام آورتر نیز ھمین صح

اش از  بشود، و می توانسته با کناره گیری
سیاست بطور کلی و به تمامی حل شدن 
در فوتبال کشور و یا حتی با اندک فاصله 

از سیاست تیز و ماندن در صفوف   گیری

پیشکسوتان ورزش، ھر روزه نامش را در 
ھا بشنود و بخواند. او اما دغدغه  رسانه

ھا چشم  اشت. او نگران میلیوندیگر د
دستکم در  -منتظر و گریان از فقر و درد 

و ھراسان از  -عمق وجدان آگاه خویش
ننگ آلودگی به نام و مقام معامله گرایانه، 

تر، او از  دست به انتخابی دیگر زد؛ و دقیق
ھایی که در خود  میان پتانسیل انتخاب

داشت بازیگری برای چپ دلسوخته را 
ا به سھم خود در شعله وار ماندن برگزید ت

و شعله ورتر شدن آتش عدالت خواھی 
چپ نقش ایفاء کند. او ھمه پشتوانه 
اعتبار ورزشی خود را نیز در خدمت ھمین 
گزینش قرار داد. ھمه می دانند که "قلیچ" 
از امکانات و ارتباطات بسیاری بھره داشت 

ھای بسیاری بر روی وی باز و  و درب خانه
ود، اما چیزی در ھمه جان و وجود گشوده ب

وادارش می کرد تا   او جریان داشت که
راھی دیگر در پیش بگیرد. او از دو انتخاب 
یکی بس با ابھت ولی در ھمان حال نه 
یگانه با جان خویش و سوداھای 

ای که در سر داشت و آن دیگری  اجتماعی
انتخابی بی نام و آوازه و پر مشقت اما 

ش، ھمانا این دومی را برخاسته از وجود
برگزید و ھمه بیست و چند سال سوم 
عمر خود را وقف انتشار "آرش" چونان 

  ارگانی برای چپ کرد.

ً در   او شانس این را نداشت که مثال
آرژانتین و یا برزیل امریکای التین به زمین 
بازی برود تا بتواند انتخاب اجتماعی خود را 
در سطح ملی و از کانال موقعیت 

تبلیغ کند و پشت نام   اش زشکارانه ملیور
خود انبوھی از رای به چپ را فراھم آورد؛ 
ودریغا که او را شانس ھمراھی نکرد تا در 
عین شھره بودنش به فوتبالیست و 
ماندنش در فوتبال، یک قھرمان ملی 

سیاسی نیز باشد و  - معترض اجتماعی
آلترناتیوی شود در مقابل آن 

که با مجیز  ھای مشھوری فوتبالیست
گویی و گره خوردگی با راست قدرت مدار، 
ھمه روزه بیشتر و بیشتر فرو می کاھند! 

ای بود درد  پرویز که یک ایرانی درد کشیده
فھم و یک رانده شده از میھنی اسیر 
استبداد پاسدار ستم و تبعیض، بخاطر عیار 
بودنش در مبارزه با ظلم و جور، می 

اعی خویش بایست که برای انتخاب اجتم
مایه بس بزرگتری از خود بگذارد! و او، 

  چنین کرد.

"قلیچ" با مردم بودن و مردمی ماندن را در 
تالش ورزیدنی معنی کرد که خود این 
تالش در رھایی انسان از ستم و استبداد 
معنی می شود. ما شکست خوردگان 

ای چپ، خوب می دانیم که در این  مرحله
آن دو شکست ھا چه کمری از ما زیر  سال

یکی سیاسی در سطح ملی و دیگری 
  ای در عرصه جھانی و تاریخی خم برنامه

ھا و  شد و چه اندازه برای کمترین مقاومت
ھا اگر ھم  ھا و سر بر آوردن ایستادگی

نگوئیم بی امکان که دستکم بس دست 
ایم. اما این را ھم خوب می  خالی بوده

دانیم که درست در چنین شرایطی ھم 
ھا رو نما  که نیاز به خود گذشتگیاست 

می شوند و ایثارھا برای تحقق نیازھا سر 
  بر می آورند. 

آخر چه چیز می توانسته تداوم صد و ده 

شماره از یک مجله قطور و پر از ایده و نظر را 
تامین کند جز آن انرژی بی اندازه "موتور این 
مجله" که نشان از روحیه پیروزی خواھی 

را در خود دارد؛ چه چیزی جز نوع قھرمانان 
آن پیگیری دونده خستگی ناپذیر ما که بیان 
روشن و ترجمان دقیقی است از نتیجه 
خواھی قھرمانانه او؛ و نیز جز آن 

ھای مداوم از امکانات و مناسبات  برگرفتن
اجتماعی گسترده که ھر کسی نداردش 

ای از محبوبیت  مگر آنی که پشتوانه
باشد؟ شنیده و  اجتماعی با خود داشته

اند،  ھا ھمزمان چند کاره که بعضی  ایم دیده
ولی پرویز قلیچ خانی در رابطه با "آرش" 
ً ھمه کاره بود! از تایپیست بودن و  واقعا
ادیتوری و صفحه بندی بگیر تا تامین کننده 
مالی نشریه، و از پرس و جو برای یافتن 

ھای بکر که غذای شماره بعدی باشند  ایده
عیین موضوعات ھر شماره از مجله تا و نیز ت

ھای "سمج وار"ش که  آن مصاحبه کردن
الزمه کار یک ژورنالیست دارای پشتکار 

  است. 

مگر کم چیزی است با صدھا انسان 
دلشکسته پراکنده در چند قاره از گیتی به 
گفتگو نشستن و کشیدن "ناز" بسیاران را 
فقط و فقط بخاطر به سخن درآودنشان و 

ھا تا سپیده صبح  بیدار ماندن بعدش ھم
ھا؟ و  ھا وسی.د.ی برای پیاده کردن کاست

اینھمه نیز، فقط و فقط محض اینکه 
اش بار داشته باشد و به باروری  "آرش"

رسد؟ حتی بارھا شد که او کاغذ چاپ را 
نیز خودش برای چاپخانه خرید و بار وانت 
بارش زد؛ و البد به دفعات ھم رفت پشت 

شست و چاپگری را تجربه ماشین چاپ ن
کرد! آری او ھمه وجودش را در جان "آرش" 
ریخت تا "آرش" جان بگیرد. بازی کردن در 

ھای میدان، گویا یک عادت ترک  ھمه پست
ناشدنی پیش اوست! فقط این را نمی دانم 
که پرویز دروازه بانی ھم کرده است یا نه؟! 
اگرچه در این مورد ھم، می دانیم که به 

  را از فروریختن نجات داد!  وازهکرات در

"قلیچ" در "فوتبال" چپ ایران، "ھتک تریک" 
خود را خوب انجام داد. آفرین بر او. براستی 
مگر او، فزونتر از آنچه که از طریق "آرش" 
آفرید کار دیگری ھم می توانست در 
سیاست بکند؟ در ارزیابی از کار بیست و 

بیش او در نشر "آرش"، پیش و   اندی ساله
او  از ھمه درست این را می باید گفت که:

و  با بیشترین توان خود بازی کرده است
سیاسی مرد  مرکزی ترین نکته در باره این

ورزشکار، ھمین است! به باور من سنجش 
نتیجه و حاصل توان یک انسان را ھمواره 

بخاطر  می باید موخر بر تحسین وی 
بکارگیری ھمه توش و توانش قرار داد. 

ضاوت از ایندست، بمراتب منصفانه تر ق
  خواھد بود. 

حتی در باره حریف متضاد و یا ھر آدم جا 
مخالف نیز چنین  گرفته در جایگاه اجتماعی 

می باید پنداشت؛ چه بماند در مورد دیرینه 
یار زحمتکشی چون "پرویز خان" که آرام و 
قرار نگرفتن حتی برای یک لحظه بخاطر 

نمای او بوده و  آرمان شریف چپ، خصلت
ھست. "قلیچ"، بس بموقع تک گل خود را 
بر تور حریف کوبید. او کار خود را بسیار نیکو 
و بسی شایان تقدیر انجام داد. 

  سپاسگزارش ھستیم.
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  در باره تاریخ ...
  ١۵ادامه از صفحه 

ای بھتر برای  برای رشد و ساختن جامعه
پردازند. اما افسوس که ھمیشه  فرزندانشان می

چنین درایتی در رھبران این کشورھا یافت 
کم چنین  شود. محمدرضا شاه پھلوی، دست نمی

 درایتی را نشان نداد.  
کند،  سوال می سخن آخر این که مھدی فتاپور

ھای  چگونه بود که در آمریکای التین سازمان
چریکی دھه شصت و ھفتاد میالدی از 
رادیکالیسم و رمانتیسم فاصله گرفتند و به نیروی 
موثر، موفق و گاه رھبری در مبارزات  سی سال 

ھای نظامی و  گذشته بر علیه دیکتاتوری
دموکراتیزه کردن حیات سیاسی جامعه  در برزیل، 

یلی، اوروگوئه و آرژانتین تبدیل شدند؟ کدام ش
از یک سازمان چریکی  ھا عوامل در گذار موفق آن

به یک نیروی سیاسی جدی موثر بود؟ بسیاری از 
ھا، پیشینه و تاریخی نظیر فداییان  این سازمان

ھا و رھبرانش در  داشتند. برخی از این سازمان
امریکای التین خدمات بزرگی به رشد این 

ھا داشتند. "خوزه موخیکا" رئیس جمھور کشور
 ١٩٧٠و  ١٩۶٠ھای  سابق اوروگوئه که در دھه

عضو سازمان چریکی توپامارو بود و "دیلما روسف" 
ھای دھه  رئیس جمھور سابق  برزیل که در سال

ھای ضد دیکتاتوری  ھفتاد میالدی در صفوف چریک
ھای مشھور این تغییرات  کرد، از چھره مبارزه می

  ھستند.
ھا  کنم که بی شک زمانی که آن من گمان می

مجبور به بازنگری در اندیشه ھاشان شدند و 
ھا در آن صورت  محیط و شرایطی که این بازنگری

گرفت، تاثیر قطعی در روند، جھت و موفقیت این 
کنم  بازنگری داشته است. در عین حال گمان می

سوال ارزش جدی برای مطالعه بیشتر در   این که
 چپ ایران دارد.جنبش 

 -------------------------  
متن سخنرانی در سمینار "بررسی نونگاشته ھا *

 و نويافته ھا پیرامون تاريخ جنبش فدائی"

شناسی در دانشگاه  استادیار جامعه **
  استکھلم سوئد

 

  بی قانونی یا وقاحت سیاسی؟            
  ثانی میرمالک مودحم       

  

روابط عمومی وزارت اطالعات ارسال ھرگونه پیامک ھای تھدیدآمیز از سوی این 
 وزارتخانه برای شھروندان و فعاالن سیاسی را تکذیب کرده است.

اما در مقابل، قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمھوری 
بر ُحسن اجرای قانون اساسی وظیفه نظارت  ١۵۶اسالمی ایران که طبق اصل 

قوانین و صیانت از مصادیق حقوق شھروندی مندرج در قانون اساسی را بعھدە 
  دارد، مواضعی خالف قانون از خود ارائه می دھد.

  در قانون اساسی جمھوری اسالمی آمده است:

توان به صرف داشتن  كس رانمی ـ تفتیش عقايد ممنوع است و ھیچ ٢٣اصل 
  ه قرار داد.ای مورد تعرض و مؤاخذ عقیده

ـ نشريات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانی  ٢۴اصل
  كند. اسالم يا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می

، افشای  مكالمات تلفنی كردن ھا، ضبط و فاش ـ بازرسی و نرساندن نامه ٢۵اصل 
نرساندن آنھا، استراق سمع و مخابره و  ، سانسور، عدم مخابرات تلگرافی و تلكس

  . مگر به حكم قانون  ھرگونه تجسس ممنوع است

آقای غالمحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، بدون توجه 
ھای خویش می اگر یک نھاد و ارگانی وارد موضوع شود و «گوید:  به تبعات گفت

ن خود را بدھد و من خواھد ھشدار بدھد، بسیار خوب است که آدرس و نشا می
  »بینیم. اشکالی در این کار نمی

اگر فردی با عناصر ضد انقالب ارتباط داشته باشد حتما جرم است و بسیار خوب «
  »است که به او متذکر شویم.

سخنان ایشان ھیچ شبھه ای باقی نمی گذارد جز تائید تلویحی وی از پیامک 
ان و فعالین مدنی و طبعا اطالع از ھای تھدید آمیز ارسال شده برای روزنامه نگار

  آدرس فرستنده یا فرستندگان آن.

قوه قضائیه به عنوان مرجعی که بایستی ناظر بر اجرای قانون باشد، با خواست  
ورود "نھاد و ارگان" ھای غیر مسئول برای "ھشدار" به فعاالن رسانه ای و مدنی، 

  شده است.تبدیل به بزرگترین مرجع قانون شکنی در کشور   خود 
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