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جمھوری اسالمی در گرداب جنگ سوريه، روزبروز 
 بیشتر فرو می رود

 

در سوریه، گروھی دیگر از پاسداران و اتباع افغان ساکن  سبزھای ارتش باختن شماری از تکاوران و کاله  ماه پس از جان کمتر از یک
سپاھی کشته،  ١٣کیلومتری جنوب غربی حلب،  ١۵ارديبھشت در دھکده استراتژیک خان طومان در  ١٧اند. در روز  ایران قربانی شده

طومان، شفیع شفیعی  نفر زخمی و دستکم شش سپاھی از لشکر مازندران اسیر شده اند. یکی از کشته شدگان در جنگ خان ٢١
از فرماندھان سپاه قدس و از دستیاران بلندپایه قاسم سلیمانی بود. اين میزان از تلفات در يک روز، نشان از کذب بودن ادعای سران 

 حکومت مبنی بر حضور مستشاری و تائید حضور نظامی جمھوری اسالمی در سوريه است.

ھای مقیم ایران از آغاز جنگ در سوریه به طور رسمی  ھا و افغان رتش و پاکستانیشدگان سپاه، بسیج، ا تاکنون آمار دقیق کشته 
اعالم نشده است. اما برپایه بررسی "موسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن" جمھوری اسالمی در عرض چھار سال از ژانویه 

نظامی و شبه نظامی اعزامی از ایران در  ٧٠٠به گزارش روزنامه دیلی تلگراف لندن،  سپاھی و ٣۴٢، دستکم ٢٠١۶تا فوریه  ٢٠١٢
آموزش نظامی داده،  ھای مقیم ایران را  ھا و افغان اند. سپاه پاسداران با دادن امتیاز و وعده و وعید، پاکستانی سوریه جان باخته

  آن ھا را در دو گردان "زینبیون" و "فاطمیون" سازماندھی کرده و راھی جبھه ھای جنگ می سازد.

نگ سوريه و سرپا نگھداشتن رژيم اسد نیاز به تامین مالی و سالح دارد. دولت اسد فاقد منابع مالی الزم و کافی برای اداره تداوم ج
میلیارد دالر در اختیار دولت  ٦کشور و ادامه جنگ است. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه، جمھوری اسالمی ساالنه 

حالی که کشور ما با بحران سنگین اقتصادی و فقدان منابع مالی برای سرمايه گذاری، سرپا  مستبد بشار اسد می گذارد. در
نگھداشتن واحدھای تولیدی و ايجاد اشتغال روبرو است و گروه ھای وسیعی از مردم به جھت معیشتی در وضعیت فاجعه باری به 

  سر می برند.
پا خاستند. حرکت آن ھا مسالمت آمیز بود. با اين خیزش، فرصت مناسبی علیه رژيم مستبد بشار اسد ب ٢٠١١مردم سوريه در سال  

برای شکل گیری و تثبیت روندھای دمکراتیک و گذار از استبداد به دمکراسی در سوريه فراھم آمده بود. اما رژيم اسد اعتراض مدنی 
ی انجام اصالحات و گذار به دمکراسی، مردم را به شدت سرکوب کرد و جمھوری اسالمی به جای اعمال فشار به رژيم اسد برا

حرکت مردم سوریه را توطئه خواند و به انتقال تجربه سرکوب جنبش سبز به ارگان ھای سرکوب آن کشور اقدام نمود. با سرکوب 
ن جنگ مردم معترض توسط رژيم بشار اسد، زمینه برای کاربرد اقدامات قھرآمیز توسط بخشی از نیروھای اپوزيسیون، به راه افتاد

ويرانگر، دخالت کشورھای منطقه، شکل گیری و تقویت نیروھای سلفی و داعش فراھم آمد. قدرت ھای جھانی و برخی کشورھای 
منطقه به ويژه عربستان و ترکیه، داعش، جبھه النصره و ساير مخالفین مسلح از يکسو و از سوی ديگر رژيم مستبد بشار اسد و 

  ن کردن سوريه، کشتار مردم و آواره کردن میلیون ھا سوری نقش داشته و دارند.حامیان او در تداوم جنگ و ويرا

توازن قوا در سوريه بگونه ای است که ھیچ يک از طرفین در چشم انداز نزديک قادر نیست طرف مقابل را در جبھه ھای جنگ  
م در نیل به راه حلی برای این بحران، شکست دھد و بر تمام سوريه مسلط گردد. جنگ راه حل بحران سوريه نیست. نخستین گا

قطع کمک ھای نظامی از جانب تمام طرف ھای درگیر جنگ داخلی در سوریه، برقراری آتش بس پايدار، پايان دادن به حضور و دخالت 
  اسی است.تمام نیروھای خارجی در سوریه و برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحد است. راه حل بحران سوريه، سی

جنگ در سوريه ھم چنان ادامه دارد و وضعیت سوريه به گره ناگشودنی تبديل شده و چشم اندازی برای پايان جنگ ديده نمی شود.  
جمھوری اسالمی وارد چنین گردابی شده، در آن نقش فعالی بازی کرده و با صرف ھزينه سنگین، سھم بزرگی را در استمرار رژيم 

ھده گرفته است. پیش برنده اين سیاست، مشخصأ ولی فقیه و سپاه پاسداران است. تدوين و پیشبرد مستبد بشار اسد به ع
سیاست منطقه ای جمھوری اسالمی با سپاه قدس است. بلوک حاکم سوريه را به عنوان "عمق استراتژيک" و جبھه مقدم در برابر 

اکبر والیتی، مشاور امور  به حزب هللا به حساب می آورد. علی اسرائیل می داند و سوريه را پلی برای ارسال کمک ھای تسلیخاتی
کنم، جمھوری اسالمی ایران از رھبری و ارتش و ملت سوریه  الملل خامنه ای در سفر به سوریه گفته است: "بار دیگر تاکید می بین

واليتی نگاه جريان حاکم نسبت  ای اساسی در جبھه مقاومت برضد دشمنان است". گفته حمایت خواھد کرد، چرا که سوریه حلقه
به جايگاه سوريه در استراتژی منطقه ای جمھوری اسالمی را نشان می دھد. اين احتمال وجود دارد که جمھوری اسالمی حتی 

  بعداز کناره گیری بشار اسد، ھم چنان در سوريه بماند و برنامه ھای خود را پیش ببرد. خطری که نبايد به آن بی توجه بود.

کشانده است. ما بارھا   ت ھای توسعه طلبانه جمھوری اسالمی در منطقه و پیآمدھای آن، کشور ما را به گرداب جنگ سوريه سیاس 
گفته ايم و باز می گوئیم تغییر سیاست ھای کالن جمھوری اسالمی در منطقه به يک امر ضرور تبديل شده است. الزم است 

منافع ملی کشور، تامین توسعه پايدار،  سیاست خارجی و امنیت ملی برپايه حفظ  سیاست ھای توسعه طلبانه کنار گذاشته شوند،
تقويت موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور در منطقه و جھان، پیوند با اقتصاد جھانی، اجتناب از سیاست دشمن تراشی و خصومت 

رقراری مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و با امریکا و اسرائیل، پیشبرد سیاست تنش زدائی، صلح و ھمزیستی مسالمت آمیز و ب
  احترام متقابل با ديگر کشورھا و دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تھدیدات خارجی پی ريزی شود.

با وجود ھزينه سنگینی که دخالت نظامی جمھوری اسالمی در سوريه برکشور ما تحمیل کرده است، بلوک قدرت اجازه نمی دھد  
کارشناسان، رسانه ھا و فعالین سیاسی در داخل کشور به نقد و بررسی بنشینند، پیآمدھای زيانبار دخالت که صاحب نظران و 

نظامی در سوريه را برمال سازند و سیاست منطقه ای مبتنی برمنافع ملی را ارائه دھند. دخالت نظامی جمھوری اسالمی در سوريه 
  ست و بايد اين امکان فراھم آيد که به بحث و گفتگوی عمومی گذاشته شود.و چگونگی برون رفت از اين گرداب، يک مسئله ملی ا

به نظر ما، الزم است طراحی و تدوين سیاست ھای منطقه ای ايران و پیشبرد آن از سپاه قدس به ارگان ھای ديپلماتیک منتقل  
وج نیروھای نظامی خارجی از سوريه، از شود، از گسترش حضور نظامی و اعزام نیرو به سوريه خودداری گردد، گام اول برای خر

جانب جمھوری اسالمی برداشته شود و بشار اسد برای انجام مذاکره و فراھم آوردن زمینه برای گذار به دمکراسی و انجام انتخابات 
ای رژيم بشار آزاد با نظارت سازمان ملل متحد تحت فشار قرار گیرد. خروج نظامی جمھوری اسالمی از سوريه، می تواند پیامی بر

اسد باشد. با تداوم حکومت مستبد بشار اسد، سوريه به صلح پايدار دست نخواھد يافت و نیروھای تروريسم در منطقه تقويت 
خواھند شد. استقرار صلح و روی کار آمدن دولت دمکراتیک در سوريه از طريق انتخابات آزاد، به سود صلح جھانی، منطقه و منافع 

  ملی کشور ماست.
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  يادداشت سیاسی کارآنالین
مالقات و دیدار با زندانیان سیاسی و 
عقیدتی رھا یافته و یا به مرخصی آمده، 

وران آغاز رھائی سنتی است زیبا که از د
زندانیان سیاسی از زندانھای شاه در 
اواخر رژیم پھلوی بنیان گذاشته شد. در 

ھا و دیدارھا، معموال  آن مقطع این مالقات
بسته به وابستگی سازمانی فرد رھا 
یافته به این و یا آن سازمان و یا تفکر 
سیاسی، توسط اعضا و یا ھواداران آن 

ورت می جریان سیاسی و یا عقیدتی ص
 گرفت. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پس از پیروزی انقالب و به دلیل پیوستن 
بخش بزرگی از نیروی جوان جامعه به 

ھای سیاسی فعال در آن دوران  سازمان
وضعیتی در کشور بوجود آمد که مصداق 

حقیقت آیینه ای «بارز این عبارت بود که: 
بود که به زمین افتاد و شکست و ھر 

و ھر کس تکه اش به کسی رسید 
». پنداشت که تمام حقیقت نزد اوست

" به درستی راه انتخاب  خدشه بی "باور
شده از جانب اکثریت قریب به اتفاق 
نیروھای فعال جامعه، چه حکومتی و چه 
غیر حکومتی، بیش از آنکه نشانگر تنوع 
سیاسی و عقیدتی باشد، ازعدم وجود 
تمرین دمکراسی و تحمل نظر غیر در 

می کرد که ریشه یابی  جامعه حکایت
  آن موضوع کنونی این نوشته نیست.

بار از فعالیت سیاسی در  این وجه فاجعه 
کشور، یعنی "انحصار حقیقت" و عدم 
تحمل نظر غیراز جانب حکومت و متعاقب 

ھای  آن ازجانب سازمانھا و گروه
منجر به سیاسی  تا بدانجا پیشرفت که 

شدت گرفتن جو خشونت در جامعه و 
ھای  ب و قلع و قمع سازمانسرکو

ھای ملی  سیاسی و ھمراه با آنھا اقلیت
و مذھبی در سطح کشور و افزایش 
چشمگیر تعداد زندانیان سیاسی و 
عقیدتی، گشت. روشن است که 
مسئولیت بوجود آمدن چنین وضعیتی در 
کشور در درجه اول و بیش از ھمه بر 
دوش حکومت و مسئولین کشور قرار 

دارد؛ بدین معنا که  داشت و ھنوز ھم
حکومت از ھمان آغاز با تمام امکانات، در 

 –ھای حیات سیاسی  تمامی عرصه
اجتماعی، در جھت تشدید انحصار و تنگ 
کردن ھرچه بیشتر فضا برای نظر و 
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  سیامک سلطانی

  اندیشه غیر حرکت کرد. 

تحت تاثیر فضای بوجود آمده و سرکوب و 
خشونت وسیع، کار بدانجا کشید که واژه قابل 

، که امید می رفت »زندانی سیاسی«ام احتر
تعلق داشته » زمان گذشته«پس از انقالب به 

باشد، نه تنھا در حد یک آرزو در اذھان مردم 
باقی ماند، بلکه "مترادف" ھائی از قبیل: "ضد 
انقالب"، "مرتد"، "معاند" "مفسد" و ... در 
فرھنگ سیاسی جاری در کشور، پیدا کرد و 

جا انداختن آنھا صورت توسط حکومت تالش به 
گرفت؛ تحت این عناوین، بسیاری از فرزندان این 
آب و خاک  را ب زندان و اعدام محکوم کردند و 

ای عمیق و جبران ناپذیر بر پیکر اجتماع  ضربه
وارد گردید. دیگر حتی اگر بندرت کسی ھم از 

عقیدتی آزاد می شد،  –میان زندانیان سیاسی 
ت و دیدار صورت می در معدود مواردی، مالقا

ھای وسیع زندانیان  گرفت. تنھا پس از اعدام
بود که رفتن به  ٦٧سیاسی در تابستان و پائیز 

دیدار بازماندگان و ابراز ھمدردی و پشتیبانی از 
خانواده ھای زندانیان اعدام شده بود که رفته 
رفته وسعت گرفت و در ادامه به تکرار سنت 

  را روئید.دیدار با زندانی رھا شده، ف

اما تا ھمین چندی پیش نیز، این دیدارھا و 
ھا بیشتر محدود می شدند به ھمفکران  مالقات

و ھم کیشان و ھم عقیده ھا، تا اینکه باالخره 
بزرگ و زمختی که » تابوی«تکرار شکستن 

هللا منتظری شکسته  بار توسط آیت نخستین
زمان، یعنی در خرداد  شد، بوقوع پیوست. آن

به   آيت هللا منتظری در پاسخ ١٣٨٧سال 
فرقه بھائیت چون «سئوالی تصريح کرده بود:

دارای کتاب آسمانی ھمچون يھود، مسیحیان و 
زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت 
ھای مذھبی شمرده نشده اند، ولی از آن 
جھت که اھل اين کشور ھستند حق آب و گل 

ی باشند، دارند و از حقوق شھروندی برخوردار م
ھمچنین بايد از رافت اسالمی که مورد تاکید 

 ».قرآن و اولیاء دين است بھره مند باشند

 

 

 

 

 

 

 

در ھفته گذشته خانم فائزه ھاشمی و نیز  
آبادی  بندان سابق خانم فریبا کمال تعدادی از ھم

نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق از جمله 
بشری و از زندانیان سیاسی سابق به ھمراه 
دیگر ھمراھان از جمله مھسا امرآبادی، 

پس از    ... شمیس مھاجر ، سوسن تبیانیان و
ایشان، از او دیدار به عمل آوردند موقتی آزادی 

و آن را در فضای مجازی و حقیقی نیز، علنی 
روزھا اخبار متعددی در مورد رھائی از  کردند. این

بند و یا اجازه مرخصی این و یا آن زندانی 
خش می شوند؛ اما اھمیت مورد سیاسی پ

نکته است:  ٢آبادی در خانم فریبا کمال
نخست اینکه، ایشان به خاطر اعتقاد به 
بھائیت و به جرم "ترویج بھائی گری" بود که 

سال زندان را متحمل شدند و دیدار با  ٨
ایشان به معنای ھمبستگی با ایشان 
دراعتراض به ستمی بود که به ایشان و 

بوقوع پیوسته بود و ھمچنان  دیگر بھائیان
نیز ادامه دارد؛ نکته دوم که بسیار نیز با 
اھمیت است، حضور فائزه ھاشمی است 

ھا  در این دیدار. این دیدار و نیز واکنش
اند  دارای اھمیت  نسبت به آن از این جھت

که این حرکت از جانب فرزند یکی از مقامات 
بلند پایه نظام، علی اکبر ھاشمی 

  ی صورت گرفت. رفسنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این حرکت نیکو و شجاعانه، خیلی سریع 
مورد نکوھش و نقد شدید و در مواردی 

ھائی  ھمراه با توھین و تھدید از جانب ھمان
قرار گرفت که ھمواره تالش داشتند و دارند 

و » حق حیات«تا نه تنھا "حقیقت" را بلکه 
را ھم در انحصار خود داشته » حق تنفس«

. استفاده از واژه ھائی مانند: باشند
"نجس"، "ناپاک"، "فرقه ضاله" و ... در 
مواجھه با نظر و اندیشه غیر، ھمانقدر 
امکان کاربرد و تداوم حیات خواھند داشت، 

» زندانی سیاسی«ھای جانشین  که واژه
  داشتند. 

اھمیت این دیدار نه فقط در اعالم 
ھمبستگی با یک ھمبند سابق است که 

بسیار ارزشمند است، بلکه تکرار  این خود
حرکتی است شجاعانه و علنی در امر 
ترویج تحمل غیر و آنچه که زنده یاد محمد 

نام داد و جان بر سر » تمرین مدارا«مختاری 
آن نھاد. سقف تحمل و مدارا در جامعه باید 
آنچنان بلند و رفیع باشد که ھر فرد جامعه 

ار گرفتن امکان آن را داشته باشد تا بدون قر
داوری، تخریب و تھمت و  در فضای پیش

فحاشی، خودش راه و ابزار حرکت در آن 
مسیر را با پیوستن به این و یا آن حزب و 
این مذھب و آن کیش، بدون وارد کردن زیان 

  به جامعه، انتخاب نماید.
  

 

استفاده از واژه ھائی 
مانند: "نجس"، "ناپاک"، 
"فرقه ضاله" و ... در 

ا نظر و اندیشه مواجھه ب
غیر، ھمانقدر امکان کاربرد 
و تداوم حیات خواھند 

ھای  داشت، که واژه
زندانی «جانشین 

 داشتند» سیاسی

"نجس"، "ناپاک"، "فرقه ضاله" 
شه و ... در مواجھه با نظر و اندی

غیر، ھمانقدر امکان کاربرد و 
تداوم حیات خواھند داشت، که 

زندانی «ھای جانشین  واژه
 داشتند» سیاسی

زندانی «واژه قابل احترام 
، که امید می »سیاسی

رفت پس از انقالب به 
تعلق » زمان گذشته«

داشته باشد، نه تنھا در حد 
یک آرزو در اذھان مردم 
باقی ماند، بلکه "مترادف" 

از قبیل: "ضد  ھائی
انقالب"، "مرتد"، "معاند" 
"مفسد" و ... در فرھنگ 
سیاسی جاری در کشور، 
پیدا کرد و توسط حکومت 
تالش به جا انداختن آنھا 

 صورت گرفت؛

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
  

 



 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه ٥٧ شماره    

  اعترافات
 علی پورنقوی

 
  یادداشت سیاسی کارآنالین

در زنجیرۀ بی پایان ھمایشھا و 
سمینارھائی که مرسوم جامعه ھای 

به بحرانزده، از جمله ایران اند، در روز شن
ھفتۀ جاری ھمایشی زیر عنوان " 
قانونگزاری، الزامات و راھکارھا" برگزار 
شد. سازمانگر این ھمایش فراکسیون 
"امید" در مجلس بود و یکی از سخنرانان 
آن علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی.

سخنان ربیعی در ترسیم وضع ھول آور 
 الیه ھای محروم جامعۀ ما قابل توجه اند.

از  -گرچه شناخته شده  - او گوشه ھائی 
این وضع را ترسیم کرد و از جمله بر 
گسترش فقر، نابرابری، اعتیاد، بیکاری، ... 
در ایران در سالھای اخیر صحه گذاشت. او 
پس از ارائۀ برخی آمارھا در زمینه ھای 
گفته شده اعالم کرد که "جزئیات بیشتر 

ای غیرعلنی مطرح خواھد  را در جلسه
کرد"، که به خودی خود آشکار می کند 
حقایق اسفبارتری وجود دارند که سخنان 
او در ھمایش ھنوز آنھا را شامل نمی 
شوند؛ چندان اسفبار که مسئوالن ناگزیر 
از پنھان گذاشتن آنھا از دسترس مردم 

  اند.

اما سخنان ربیعی در تعلیل وضع گفته 
شده، محدود و توجیه گر از کار درآمدند. از 
آن رو محدود و توجیه گر که سھم دولت و 

طبعاً به  –در این کلیت، سھم خود او 
در  - سالۀ دوران این دولت  ٣اندازۀ 

گسترش ناھنجاریھای نامبرده مخدوش و 
مستور ماند؛ خاصه این که دولت کنونی 
به درستی به کاھش نسبی نرخ تورم 
مفتخر است، و تعلیل علی ربیعی می 

برداشت باشد که  تواند تداعی گر این
دولت برای کاھش فقر بی برنامه و اقدام 

  نبوده است.

علی ربیعی علت افزایش فقر در ایران را 
تورم دانست و تصریح کرد که "افزایش 
تورم باعث افزایش فقر است". آری، در 
یک رابطۀ مجرد بین فقر و تورم، یعنی 
منتزع از ھر و ھمۀ عاملھا و مشخصه 

می توان گفت که ھای اقتصادی دیگر، 
افزایش تورم موجب افزایش فقر است. در 
این رابطۀ مجرد، افزایش تورم به معنای 
کاھش قدرت خرید، و این نیز به نوبۀ خود 
به معنای افزایش فقر است. با این حال 
این تذکر در اینجا مناسب است که حتی 
در این کادر مجرد ھم، رابطۀ گفته شده 

دھا صادق ھمواره و برای ھمۀ اقتصا
نیست. تحت شرایط خاص و در 
اقتصادھای خاص تورم حتی به کاھش 

  نسبی فقر نیز انجامیده است.

اما آیا در یک رابطۀ انضمامی بین تورم و 
فقر، یعنی در رابطۀ مشخصی بین این دو 
در متن اقتصادی که در آن تمام عاملھا و 
مشخصه ھا فعال اند، باز ھم تورم موجب 

ن این سؤال را به گونۀ فقر است؟ می توا

دیگری نیز طرح کرد: اگر در جامعه ای تورم 
موجب فقر باشد، در این صورت چه نتیجه 
ای در مورد روندھا و سیاستھای اقتصادی 
جاری در آن جامعه می توان گرفت؟ پاسخ 
کلی به این سؤال این است که در این 
صورت یا از دست دیگر عوامل برای کاھش 

ده است، یا آن عوامل فقر کاری برنیام
دیگر، در برآیندشان سمتگیری ضدفقر 
نداشته اند. منظور کدام عوامل اند و ھر 
عامل در تشدید یا تخفیف فقر چگونه عمل 

  می کند؟

در بررسی رابطۀ تورم و فقر باید نقش 
عوامل متعدد دیگری را نیز دخالت داد، از 
آن جمله: رشد اقتصادی، افزایش دستمزد 

ستمزد فردی یا دستمزد اعم از د –
اجتماعی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، 
گشودگی مرزھای تجاری و غیره. در یک 
سیاست اقتصادی ضد فقر، عادالنه و 
بسامان، افزایش ھر یک از عوامل نامبرده 
در کادر ھمان رابطۀ مجرد آن با فقر، باید 
موجب کاھش فقر شود. مثالً رشد 

قر گردد. اما اقتصادی باید موجب تخفیف ف
اگر ماحصل رشد اقتصادی در اختیار الیه 
ھای محدود و باالئی جامعه قرار گیرد، در 
این صورت رشد اقتصادی به کاھش فقر 
نخواھد انجامید. یکی از دستاوردھای 
دولت روحانی بیرون کشیدن اقتصاد ایران 
از رشد منفی بوده است. مطابق تخمینھا، 

لی در سال رشد تولید ناخالص سرانۀ داخ
درصد  ٤برابر  ٢٠١٣نسبت به سال  ٢٠١٤

برابر  ٢٠١٤نسبت به  ٢٠١٥و در سال 
درصد بوده است. این تخمینھا  ١/١٤

واقعی ھم که نباشند، در واقعی بودن 
رشد مثبت اقتصاد ایران در سه ساله اخیر 
تردیدی نیست. پس ھنگامی که وزیر کار 
اعالم می کند که تورم موجب افزایش فقر 

ده است، ھمچنین اعتراف می کند که بو
تھیدستان جامعه از رشد اقتصادی 

  سالھای اخیر بھره ای نبرده اند.

دستمزد عامل دیگری است که با تورم و 
فقر رابطۀ تنگاتنگی دارد. عدم افزایش 
حداقل دستمزدھا به تناسب نرخ تورم و در 
نتیجۀ آن کاھش قدرت خرید مزدبگیران، 

کار در جامعۀ  واقعیت مدید مناسبات
ماست. این واقعیت در نتایج تحقیقی که 
در دی ماه سال گذشته توسط پژوھشکده 
آماری ایران منتشر شد، به تلخی منعکس 
است: برابر این تحقیق حداقل ھزینه 
زندگی یک خانوار پنج نفره در تھران، پنج 
برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 

یک خانوار تن در  ٥کار است. این یعنی ھر 
نفره باید از دستمزد حداقل برخوردار  ٥

باشند تا به اعماق فقر سقوط نکنند. پس 
اگر تورم موجب گشترش فقر شده، از این 
رو نیز بوده است که از دستمزد واقعی 

  مزدبگیران کاسته شده است.
اما کاستن از دستمزد، به کاستن از  

دستمزد فردی محدود نمی شود و شامل 
اجتماعی نیز می گردد.  دستمزدھای

منظور از دستمزدھای اجتماعی "خدماتی 
ھایی مانند  ھا در حوزه اند که دولت

بھداشت و درمان، آموزش و پرورش و 
بدنی، مسکن،   آموزش عالی، تربیت

به رایگان یا زیر  امنیت، محیط زیست و ...
ھای  قیمت بازار ارائه می دھند تا از گروه

". اعالم معینی حمایت کرده باشند
"کاستن از بار مالی دولت در امر آموزش 
پرورش" که معنای واقعی آن خصوصی 
کردن آموزش و پرورش است، تنھا یک 
مورد اخیر از کاستن از دستمزدھای 
اجتماعی است. کاستن از دستمزد 
اجتماعی در زمینه ھای آموزش عالی، 
بھداشت و درمان، حمل و نقل، ... نمونه 

کاستن مداوم و  ھای دیگری از این
گسترش یابنده از دستمزد اجتماعی اند. 
پس ھنگامی که وزیر کار اعالم می کند 
که تورم موجب افزایش فقر بوده است، 
ھمچنین اعتراف می کند که از دستمزد 

  مزدبگیران جامعه کاسته شده است.

تا مدتھای مدیدی این نگاه در اقتصاد وجود 
نرخ داشت، و واقعیت نیز می نمود، که 

پائین تورم و نرخ پائین بیکاری نمی توانند 
در کنار ھم وجود داشته باشند. ظاھراً 
افزایش فرصتھای شغلی (نرخ پائین 
بیکاری) می بایست موجب افزایش تورم 
شود و نرخ باالی تورم موجب افزایش 

  بیکاری.

اما بعداً محرز شد که این رابطه مستقیم  
د تورمی" و واقعی نیست: اوالً پدیدۀ "رکو

نشان داد که حداقل عکس این رابطه می 
تواند بروز یابد، یعنی تورم و بیکاری با ھم 

نرخھای پائین آن دو   ھمراه شوند، ثانیاً 
می توانند با ھم ھمزیستی داشته 
باشند یعنی کاھش نرخ بیکاری در شرایط 
نرخ نسبتاً پائین تورم نیز ممکن است و 

به افزایش  ثالثاً نرخ باالی تورم الزاماً 
بیکاری نمی انجامد. تورم زمانی بر بیکاری 
اثر "مثبت" دارد، یعنی موجب افزایش آن و 
در نتیجه افزایش فقر می گردد که 
ھمچنین موجب محیط نامطمئنی برای 

  سرمایه و صادرات در بلند مدت شود. 

پس ھنگامی که وزیر کار اعالم می کند 
که تورم موجب افزایش فقر بوده است، 
ھمچنین به یک واقعیت بدیھی در وضع 

چه  –کنونی اعتراف می کند: سرمایه 
وضع کنونی را  –داخلی و چه خارجی 

شرایط مطمئنی برای فعالیت خود در بلند 
مدت تشخیص نمی دھد؛ اعتراف به 
وضعیتی که البته بیت رھبری و نیروھای 

  نظیر و افراطی موجب آن اند.

دخیل  نگاھی به دیگر عاملھای اقتصادی
در رابطۀ تورم و فقر، موازنه را به سود 
علی ربیعی بر ھم نخواھد زد، بلکه فقط 
رویکرد بی التفات او و دولت روحانی را به 
الیه ھای تھیدست جامعه آشکارتر خواھد 

  کرد.

 
 

 

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
 



  
  

  ٥صفحه  ٥٧شماره     

برای آزادی سایرین باید ادام یابدمحمود بھشتی آزاد شد، مبارزە   
  صادق کار

 
دستگاە ھای امنیتی و قضایی رژیم در پی 
اعتراضات گستردە گروە ھای مختلف 
اجتماعی و وخامت حال محمود بھشتی 
در اثر اعتصاب غدا در زندان مجبور ب 
انتقال وی ب بیمارستان و آزاد کردن این 
فعال صنفی از زندان شدند. طبق خبرھای 

جسمی جعفر عظیم زادە  رسیدە وضعیت
و اسماعیل عبدی ک از روز کارگر تا کنون 
در اعتراض ب احکام غیر قانونی زندان 
شان ب اتفاق محمود بھشتی اعتصاب 
غذا ب سر می برند چندان مناسب 
نیست و بھمین دلیل جعفر عظیم زادە در 
اثر ضعف ناشی از اعتصاب غذا نتوانست 

 د. است با خانوادەاش مالقات کن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با این وصف اما مسئولین قضایی و زندان 
در مقابل فشار گروەھای مختلف مردمی 
برای آزادی اسماعیل عبدی و جعفر عظیم 
زادە ھمچنان از خود سرسختی نشان 
می دھند و تا کنون حاضر ب آزاد کردن 
آنھا از زندان نشدەاند. مقامات قضایی قبل 

رسول بداقی از آزاد کردن آقای بھشتی 
یکی دیگر از رھبران کانون صنفی معلمان 

سال زندان مجبور ب آزاد  ٧را ک پس از 
کردنش شدە بودند بعنوان تالفی یک 
ھفت پس از آزادیش ب شدت مضروب و 

  ب زندان برگرداندند. 
این گون رفتار مسئولین قضایی و امنیتی 
تازگی ندارد، آنھا ھرگاە ک برای آزاد کردن 

الن مدنی و سیاسی تحت فشار قرار فعا
اند و ب نوعی در نھایت مجبور ب  گرفت
عقب نشینی شدەاند، بعنوان تالفی در 
مقابل رھا کردن موقت یک زندانی یک 
فعال دیگر از ھمان عرص فعالیت را ب 
اند و یا ھمان فرد آزاد شدە  زندان انداخت
را پس از فروکش کردن اعتراضات و 

اتھامات تازە ب زندان فشارھا با جعل 
برگرداندەاند. در این مورد نمون ھای 
بسیاری را می توان بر شمرد ک موید این 
روی است.و فعالین مدنی فعال در عرص 
ھای مختلف و گرایش ھای مختلف 
سیاسی را شامل می شود. برخورد با 
نرگس محمدی، نسرین ستودە، عیسی 
سحرخیز، ابراھیم مددی، رضا شھابی 

مود صالحی، کبودوند، تنی چند از مح
وکالی پایبند ب حق و حقوق مردم، 
عدەای از روزنام نگاران و وبالگ نویسان، 
بھائیان، خود آقای بھشتی و ھمین ھایی 
ک االن در اعتصاب غذا بسر می بردند و 

صدھا نمون دیگر را می توان نام برد، ک 
ھمگی موید این روی قوە قضایی با فعاالن 

  امع مدنی است. ج
با این حال اگر ھمین اعتراضات و فشارھا 
نبود، بعید بود ھم کسانی ک از آنھا نام 
بردە شد و ھزاران نفر دیگر، سرنوشتی 

، ٦٧متفاوت با ھزاران نفری ک در تابستان 
و قبل و بعد از آن ب قتل رسیدند می 

  داشتند. 
آری اعتراضات و فشارھا و تغییر شرایط 

قع شدە و تا حدودی رژیم را مھار و موثر وا
محطاتتر از پیش کردە، و ھمین خود نشان 
می دھد ک گسترش فشارھا و اعتراضات 
مشاب آن چ ک ب دنبال محاکمات 
فعاالن کارگری صورت گرفت و می گیرد تا 
چ حد می تواند بیش از این دامن 

  سرکوب را محدود و محدوتر نماید. 
ع ب دلیل فعالیت محمود بھشتی در مجمو

سال زندان محکوم  ١٤ھای صنفی ب 
شدە و قبل از این نیز چندین بار زندانی 
شدە و ب دنبال فشارھا و اعتراضات و 
اعتصاب غذا بطور موقت از زندان آزاد 
شدە، اما احکام زندان وی ھنوز ب جای 
خود باقی است و مامورین سرکوب ب این 

الین آسانی دست از سر وی و دیگر فع
کارگری و مدنی بر نخواھند داشت. آزادی 
موقتی و تاکتیکی وی نیز ب رغم اینک 
تحت فشار و ناخواست است اما 
مسئولین دستگاە سرکوب حاال ک مجبور 
ب این کار شدەاند سعی خواھند کرد 
برای کاستن ازدامن اعتراضاتی ک ممکن 
است آنھا را وادار ب آزادی سایر کارگران 

ی کند برای تن ندادن ب این خواست زندان
ک در حال تبدیل شدن ب یک خواست 
وسیع اجتماعی است سئواستفادە کنند و 
با ایجاد تفرق در میان معترضین اعمال 

 پلیدشان را ادام دھند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باید ھوشیار بود و ب دام این ترفند نیفتاد. 
مبارزە برای جلب حمایت گروەھای ھرچ 

ی ازجامع برای آزادی زندانیان بیشتر
کارگری و غیر کارگری را باید تا آزادی بی 
قید و شرط ھم آنھا و لغو احکام زندان و 
آزادی فعالیت ھای سندیکایی و مدنی با 
قوت ادام و گسترش داد. بازداشت دوبارە 
رسول بداقی بار دیگر نشان داد ک 
حکومت داوطلبان حاضرب دست برداشتن 

ال ضد کارگری و آزادی ستیزان اش از اعم
است ک اگر یدنیست. در چنین وضعیتی پ

دامن اعتراضات و حمایت ھا گستردەتر 
نشود، ن تنھا سایر زندانیان را آزاد 
نخواھند کرد، بلک بزودی باید در انتظار 

بازگرداندن محمود بھشتی، ابراھیم مددی، 
داود رضوی محمود صالحی، رضا شھابی و 

ای دیگر ب زندان باشیم. سازمان خیلی ھ
ھای کارگری و فعالین کارگری در بیرون و در 
زندان ھا ب درستی ھموارە برای آزادی ھم 
زندانیان سیاسی و مدنی تالش کردە و 
خواست شان را محدود ب آزادی زندانیان 
کارگری یا گروە معین دیگری از زندانیان 

  نکردەاند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د درست اصولی فعالین و سازمان ھمین برخور
ھای کارگری، تاثیر بسیار خوبی درمیان جامع 
و بویژە در میان زندانیان سیاسی بجا گذاشت 
و ایجاد نوعی سمپاتی و ھمراھی با کارگران 
و معلمان زندانی و خشم و کین مسئوالن 
زندان ھا را ک خواھان تفرق میان زندانیان 

، ک گاھا سیاسی ھستند را در پی داشت
تعدادی از کارگران زندانی تاوان سنگینی برای 
اند.  این تالش اصولی و انسانی شان پرداخت
بی تردید محدود نماندن حمایت ھا از آزادی 
کارگران و معلمان زندانی در میان مزدبگیران و 
حمایت ھای سایرگروە ھای اجتماعی از آنان، 
 ک اینک مالحظ می کنیم، بخشا نتیج این
رفتار درست است. ادام این روی درست و 
اصولی توسط فعالین و سازمان ھای کارگری 
و ادام این تالش ھا یقینا می تواند در بسیج 
نیرو برای آزادی کلی زندانیان مدنی و 
سیاسی و برقراری پیوند و ھمکاری میان 
فعالیت ھای مدنی و پیشرفت مطالبات مدنی 

فعالین کارگری نقش ب سزایی داشت باشد. 
با اتکا ب این تجربیات و تحرکات پرشمار 
کارگری می توانند و باید کوشش کنند با زدن 
گرە میان مطالبات صنفی ومطالب آزادی ھم 
زندانیان سیاسی و مدنی و ملموس تر کردن 
رابط بین نان و آزادی، زمین آزادی ھم 
زندانیان سیاسی و مدنی و بر چیدن بساط 

رامھیا کند. تا وقتی ک این بساط استبداد 
توسط یک جنبش عمومی نیرومند از بیخ و بن 
برچیدە نشدە باشد، ھیچکس بجز بانیان و 
پاسداران استبداد، از گزند آن در امان خواھند 
بود. ھمانطور ک نخست وزیر، رئیس جمھور، 
رئیس مجلس تعدادی از وزرا و نمایندگان 

م خدماتی سابق مجلس رژیم، نیز ب رغم ھ
ک در مقاطع مختلف ب آن کردند در امان 
نماندند و نخواھند ماند. بنا بر این ھرکس ک 
مخالف بساط استبدادی حاکم است، نباید و 
ب نفعش ھم نیست ک نسبت ب مبارزە 
ماھیتا ضد استبدای ک کارگران و معلمان 
زندانی با بخطر انداختن سالمتی و آیندەشان 

ان  د، سکوت و انفعال پیش کند. در پیش گرفت
  

 

اعتراضات و فشارھا و تغییر 
شرایط موثر واقع شدە و تا 
حدودی رژیم را مھار و محطاتتر 
از پیش کردە، و ھمین خود 
نشان می دھد ک گسترش 
فشارھا و اعتراضات مشاب آن 
چ ک ب دنبال محاکمات 
فعاالن کارگری صورت گرفت و 
می گیرد تا چ حد می تواند 

دامن سرکوب را بیش از این 
 محدود و محدوتر نماید

 

است ک یددر چنین وضعیتی پ
اگر دامن اعتراضات و حمایت ھا 
گستردەتر نشود، ن تنھا سایر 
زندانیان را آزاد نخواھند کرد، 
بلک بزودی باید در انتظار 
بازگرداندن محمود بھشتی، 
ابراھیم مددی، داود رضوی 
محمود صالحی، رضا شھابی و 

 ب زندان باشیم خیلی ھای دیگر
 

منطقا ھم از چنین نظامی ک 
فساد سراپایش را فرا گرفت 
نمی شود انتظار داشت، ک 
با فساد ب مبارزە برخیزد. ب 
تبع آن محاکم افراد آلودە ب 
فسادی امثال زنجانی، 
مرتضوی، رحیمی و ... را نمی 
شود به حساب وجود عزمی 

حکومت برای مبارزە در درون 
 با فساد گذاشت

 



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه   ٥٧شماره     

زمانی بود که نفت در بازار جھانی انرژی ھیچ رقیبی یا تقریباً ھیچ رقیبی نداشت؛ زمانی که قیمت آن چندان پائین و قیمت دیگر انواع 
دو دھۀ اخیر این  –چندان باال بود که رقابت با نفت برایشان میسر نبود. اما در یکی  –سی فنی و البته نیز سیا-به دالیل دانشی –انرژی 

 -١وضعیت تغییر کرده است و انرژیھای دیگری پا به میدان رقابت با نفت گذاشته اند. بازار کنونی انرژی شاھد رقابت سه نوع انرژی است: 
انرژیھای تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، جزرومدی، ...). می توان  -٣رژی ھسته ای و ان -٢انرژیھای فسیلی (نفت، گاز، ذغال سنگ، ...)، 

گفت که دھۀ نخست قرن جاری زمان اوجگیری این رقابت بوده است و دھۀ کنونی، اگر دھۀ فرجامین این رقابت نباشد، قطعاً دھۀ افول آن 
 به سود قاطع انرژیھای تجدیدپذیر خواھد بود.

رقابتی تا چند سال پیش یک قاعدۀ نسبتاً ساده رابطۀ این انواع سه گانۀ انرژی با ھم، گرایشھای سرمایه گذاری در  در خالل این دو دھۀ
آنھا و سھم شان را در تعادل کلی بازار انرژی تعیین می کرد. قاعدۀ مورد نظر این بود که با نوسانات قیمت نفت، سھم سرمایه گذاری در 

سان می شد، بی آن که سھم مصرف نفت دچار نوسان قابل توجھی گردد. تقریباً یک رابطۀ خطی: قیمت نفت دیگر انواع انرژیھا دچار نو
که باال می رفت، سھم سرمایه گذاری در آن پائین می آمد و سھم سرمایه گذاری در دیگر انرژیھا باال می رفت. پائین آمدن قیمت نفت ھم 

انرژیھای تجدیدپذیر صدق بیشتری داشت تا در مورد انرژی ھسته ای، زیرا سرمایه گذاری در  اثر معکوس را داشت. البته این نکته در مورد
انرژی ھسته ای یکی از کم تحرکترین سرمایه گذاریھاست که نمی توانسته است، جز در محاسبات بلندمدت، نسبت به نوسانات قیمت 

زایش سھم سرمایه گذاری در انرژی ھسته ای در تعادل انرژی، نفت واکنش نشان دھد. در این چارچوب رقابتی، رویکرد کاھش یا اف
  ھمیشه یک رویکرد بلندمدت بوده است و فجایعی چون چرنوبیل و فوکوشیما نقاط عطف در این رویکردھای بلندمدت.

آن، که در آن نه ھزینه ھای  "قیمت نفت" در آن قاعدۀ نسبتاً ساده، تا مدتھا تقریباً ھمان قیمت جاری بازار بود: قیمت از امروز تا فردای
محیط زیستی، نه ھزینه ھای اجتماعی و نه حتی تمام ھزینه ھای اقتصادی بلندمدت، منظور نمی شدند. بنابراین تعادل مبتنی بر آن نیز 

تی سرمایه یک تعادل مواج بود. عاملی که موجب پایداری طوالنی موازنۀ مصرف به نفع نفت بود و سھم مسلط نفت در تولید، مصرف و ح
گذاری را تضمین می کرد، ھمان قیمت جاری ارزان آن بود. ھم از این رو بوده است که در دورۀ مورد بحث، علیرغم نوسانات بسیار در 

  قیمت نفت، مصرف آن روند تدریجاً فزاینده ای را طی می کرده است.

از عدم آشنائی بشریت با این ھزینه ھا  -ن نقشی نداشتند این که ھزینه ھای محیط زیستی و اجتماعی نفت تا مدتھا در تعیین قیمت آ
اساساً به دلیل سودجوئی سرمایه دارانه بود که به صورت انکار، پنھانکاری و جعل برخی دولتھا، شرکتھای نفتی و تولید  –که بگذریم 

ان جھانی برای مھار خسرانھای زیست محیطی انرژی یا صنایع مولد محصوالت انرژی بَر بروز می یافت. امریکا فقط در این اواخر با پیم
توسط برخی از "دانشمندان دیسیپلینھای  –و البته نه چندان تھی از واقعیتی  –ھمراه شد. تا ھمین چندسال پیش پیکار ظاھراً علمی 

ای یخ در قطب شمال) مختلف علمی" برای اثبات این نظریه جریان داشت که گویا افزایش دمای زمین و عواقب آن (مثل ذوب شدن کوه ھ
مقدمتاً به علت فعالیتھای خود زمین، مثل آتشفشانھاست و نه به علت فعالیتھای انسان بر روی زمین. افشای دستکاری فولکس واگن در 

  ه است.نرم افزار آلودگی سنج ھم که موردی از آخرین دستکاریھای تکنولوژیک برای ارزان نمائی انرژیھای فسیلی بود، ھنوز در یادھا تاز
  اما به چه معنا "حتی تمام ھزینه ھای اقتصادی بلندمدت" در قیمت رقابتی نفت منظور نمی شدند؟

قیمت نفت مثل ھر کاالی دیگری برآیند دو مؤلفۀ اصلی ھزینه ای است: ھزینه ھای سرمایه ای و ھزینه ھای بھره برداری. پیش از آن که 
شود، حفر شود، مھار شود، مجھز شود و ... این ھا ھمه مستلزم سرمایه گذاری اند. پس یک چاه نفت به بھره برداری برسد، باید کشف 

از این است که چاه مفروض می تواند مورد بھره برداری قرار گیرد. بھره برداری از آن ھم مستلزم صرف ھزینه ھای دیگری است: 
عرضه شود. روشن است که نمی توان قیمت نفت را با محدود  استخراج، انبارش، حمل و نقل و ... تا نفت برای فروش در بازار جھانی

کردن ھزینه ھای آن به ھزینه ھای بھره برداری یا ھزینه ھای سرمایه ای یا جزئی از این و جزئی از آن تعیین کرد، بلکه قیمت ھر بشکه 
ا پایان انجام می شوند، جبران کند. اما در نفت که در بازار به فروش می رسد باید جزئی از ھزینۀ تک تک اقداماتی را که از نخست ت

ھنگامۀ اوجگیری رقابت گاه این روش پیش گرفته نمی شود، بلکه فقط ھزینه ھای بھره برداری مبنای تعیین قیمت قرار می گیرند. این 
ش بلند مدتی باشد و تنھا به روش را می توان "فروش زیر ھزینۀ واقعی" نامید. باید روشن باشد که فروش زیر ھزینۀ واقعی نمی تواند رو

عنوان یک چارۀ کوتاه مدت، و مشخصاً برای بیرون کردن حریفان از میدان رقابت، می تواند دوام آورد؛ خواه رقیب نوع انرژی دیگری باشد، 
ازار رقابت اتخاذ خواه عرضه کنندۀ دیگری از ھمان نوع انرژی. روشی که عربستان سعودی برای بیرون کردن تولیدکنندگان نفت شیل از ب

کرده است، نمونۀ خوبی از این نوع فروش است. ھمچنین این واقعیت که صنعت نفت ایران امروزه برای گسترش و نوسازی خود نیازمند 
از  سرمایه ھائی است که خود توان تأمین آنھا را ندارد، تنھا از آن رو نیست که دولتھای مختلف درآمدھای حاصل از نفت را به مصارفی غیر

سرمایه گذاری مجدد در این صنعت رسانده اند، یا سرمایۀ الزم برای چنین سرمایه گذاری را از محل درآمدھای نفت ذخیره نکرده اند. این 
  واقعیت از جمله اثبات این نکته است که "فروش زیر ھزینۀ واقعی" روش رایجی در معامالت نفتی ایران نیز بوده است.

  تغییر قاعده
، به ٢٠١٢دالر در ھر بشکه در سال  ١١٠گفته شده در سالھای اخیر نیز معتبر می بود، در این صورت سقوط قیمت نفت از باالی اگر قاعدۀ 

، می بایست سرمایه گذاری در انرژیھای تجدیدپذیر را خشکانده باشد. اما روند سالھای اخیر ٢٠١٦دالر در ھر بشکه در ژانویۀ  ٣٠زیر 
را  ٢٠١٥تا سال  ٢٠٠٨صور را طی کرده است. نمایۀ زیر میزان سرمایه گذاری جھانی در انواع انرژیھا از سال سیری کامالً خالف این ت

یعنی درست با پایان سیر صعودی  ٢٠١٣نشان می دھد. چنان که دیده می شود، میزان سرمایه گذاری در انرژیھای تجدیدپذیر، از سال 
اگرچه میزان سرمایه گذاری در انرژیھای فسیلی نیز در ھمین مقطع افزایش داشته، اما  قیمت نفت، بالانقطاع سیر صعودی داشته است.

نگاھی به میزان مطلق این دو سرمایه گذاری و نیز به نرخ افزایش آن دو، فاصلۀ فاحش و تسلط گرایش به سرمایه گذاری در انرژیھای 
لق و ھم نرخ رشد سرمایه گذاری در انرژیھای تجدیدپذیر بیش از تجدیدپذیر نسبت به انرژیھای فسیلی را عیان می کند: ھم سھم مط

دوبرابر سرمایه گذاریھای نظیر در انرژی فسیلی بوده است. ضمناً در حاشیه بد نیست نگاھی ھم به سھم انرژی ھسته ای از سرمایه 
  تجدیدپذیر کمتر است. گذاریھا شود؛ سھم ناچیزی که حتی مطلق آن ھم از رشد یک سالۀ سرمایه گذاری در انرژیھای

...  
  ٧ادامه در صفحه 

 

 فردای کدر و آیندۀ بی چشم انداز نفت
  علی پورنقوی

 



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٥٧شماره     

  فردای کدر ...
  ٦ادامه از صفحه 

  و بد نیست گفته شود که این سھم ھم در بخش اعظم خود به کشورھائی تعلق دارد که فاقد یک سیاست انرژیائی دوراندیشیده اند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و نوسانات قیمت نفت، حتی نوسانات "فوق تعادلی" در سالھای روشن است که قاعدۀ گفته شده دیگر عمل نکرده است 
اخیر، مانع از رشد مداوم سرمایه گذاری در انرژیھای تجدیدپذیر نشده اند. پس سؤال بدیھی، اما بسیار مھم در این ارتباط، 

 این است: "علت چیست؟"

  این تغییر قاعده سه علت عمده دارد:

  نطام مند کارآئی تکنولوژیھای انرژی تجدیدپذیرکاھش نظام مند ھزینه و افزایش   -١

در تاریخ رقابت انرژیھا در ھلند یک روز ثبت شده است، اما بدون شک چنین روزی منحصر به ھلند نیست. در این  ٢٠١٢می سال  ١٨روز 
ن روز یک روز تاریخی و فقط یک روز روز در ھلند برای اولین بار ھزینه انرژیھای تجدیدپذیر از ھزینه انرژیھای فسیلی کمتر شد. طبعاً ای

تاریخی است. یعنی رابطۀ ھزینه انرژیھا یک رابطۀ خطی نیست که بتوان انتظار داشت پس از آن روز و ھمیشه دیگر ھزینۀ انرژیھای 
به واقعیتی سخت سال پس از آن تاریخ،  ٤تجدیدپذیر زیر ھزینه انرژیھای فسیلی بسته شود. اما روز مذکور مبین گرایشی شد که امروز، 

 ٢٠١٣تبدیل شده است. در ھمان مقطع، شرکتھای سازندۀ پانلھای خورشیدی، خاصه تولیدکنندگان چینی، اعالم کردند که در سال 
درصد ارزانتر از پانلھای وقت را به بازار عرضه خواھند کرد. چنین نیز شد و در این مدت قیمت پانلھای خورشیدی تا یک سوم  ٢٠پانلھائی 

یافته است. این در حالی است که کارآئی این پانلھا و نیز باتریھای ذخیرۀ انرژیھای تجدیدپذیر، به نحوی نظام مند بھبود داشته  کاھش
ھزار بار بیشتر شده است و از سوی ١٥٠بار کمتر و کیلووات تولیدی آن  ١٥٠سال  ٤٠است. از سوئی ھزینۀ تولید این نوع انرژی در خالل 

لوژی تولید پانلھای چاپی، با کارآئی قابل توجه در شرایط غیرآفتابی، در مراحل نھائی آزمایشگاھی است. در نتیجۀ این دیگر اکنون تکنو
سال  ١٥تا  ١٠سال به  ٢٠تا  ١٥افزایش و آن کاھش، دورۀ برگشت سرمایه در انرژیھای تجدیدپذیر برای مصارف خانگی مدرن درھلند، از 

لِی دورۀ برگشِت سرمایه، محدود به مصارف خانگی نیست و چنان که سایت بلومبرگ خبر می دھد، آخرین فروافتاده است. این روند نزو
مناقصه ھای تولید انرژی خورشیدی و بادی در مکزیک و مراکش نصیب شرکتھائی شده اند که تعھد کرده اند انرژی الکتریکی تولیدی شان 

  .]١[ر نوع منبع دیگری ارزانتر باشدتجدیدپذیر، از ھر نقطۀ دیگر دنیا و ھ  از منابع

  ارتقاء فرھنگِ دوستی با محیط زیست    -٢

عامل دیگری که به طرز فرازنده ای به نفع انرژیھای تجدیدپذیر عمل می کرده، گسترش آگاھی نسبت به ھزینه ھای محیط زیستی و 
وده است. چنان که در اجتماعی انرژیھای فسیلی و ھسته ای، و ارتقاء فرھنگِ دوستی با محیط زیست در میان مردم جھان به طور کلی ب

باال اشاره شد، تا مدتھای بسیاری ھزینه ھای محیط زیستی و اجتماعی اصالً در ھزینه گذاری انرژیھای فسیلی و ھسته ای منظور نمی 
آینده بینانه شدند. اما امروزه و از مدتھا پیش، شاھد شمار فزاینده ای از مردم ایم که آماده بوده اند با پرداخت چیزکی بیشتر و با نگاھی 

تر، به "مصرف عقالئی" انرژیھای دوستدار محیط زیست روی آورند. منظور از مصرف عقالئی، مصرف با مالحظۀ محدودیتھای ظرفیت زمین 
  برای آلوده شدن و نیاز نسلھای آینده به انرژی است.

در مصرف انرژی است". مفھوم "مسکن صفر  این محاسبه ھنوز معتبر است که "غنی ترین و پاکترین منبع انرژی، ھمانا صرفه جوئی
انرژی"، یک مفھوم تخیلی علمی یا حتی تحقیقی نیست، بلکه مفھومی حقیقی است، که دامنۀ شمول آن از خانه ھا و عمارات نوساز و 

  تشکیل می دھند. امروزی فراتر رفته و تدریجاً عمارات قدیمی بیشتری را در بر می گیرد. انرژیھای تجدیدپذیر بنیان این مفھوم را

 شرح این رویکرد را می توان با ذکر موارد دیگری چون ابتکارات اھالی یک محل برای تولید انرژی پاک، خارج و ممنوع کردن انواع محصوالتی
ی از این دست که فاقد کارائی انرژیائی اند از دور تولید و مصرف، الزام قانونی برای گرفتن شناسنامۀ انرژیائی عمارات و تعبیه ھای دیگر

تکمیل کرد. نکتۀ مرکزی اما این است که امروزه در تعامل بین دولت و جامعه، به شمول جامعۀ مدنی، از سوئی وضع و اعمال قوانینی را 
شاھدیم که شھروند را به مصرف عقالئی انرژی رھنمون می شود و از سوی دیگر دولت را به انصراف از انرژی ھسته ای، تغییر توازن 

مبتنی بر فرھنگِ دوستی با محیط زیست و   یه گذاریھا روی انرژی به نفع انرژیھای تجدیدپذیر و از این دست وامی دارد. این تعاملسرما
  ارتقاء این فرھنگ به یکی از شئون زندگی روزمرۀ افراد میسر شده است.

...  
  ٨ادامه در صفحه 

 



 

 

 

   ٨صفحه    ٥٧شماره     

  فردای کدر ...
  ٧ادامه از صفحه 

  رویکرد دولتھا به انرژیھای تجدیدپذیر    -٣

به تولید این نوع انرژی و پیروزی درخشان این جنبش در تحقق  سالۀ جنبش ضدھسته ای آلمان برای خاتمه دادن ٤٠بدون شک مبارزۀ 
 ٢٠٢٢به اعالم تصمیم دولت آلمان دایر بر تعطیل تمام نیروگاه ھای ھسته ای این کشور تا سال  ٢٠١١ماه می  ٢٩خواست خود، که در 

ضد انرژی ھسته ای است. این جنبش نه فقط  انجامید، یکی از درخشانترین نمونه ھای جنبش مدنی و قطعاً درخشانترین نمونه در مبارزۀ
به لحاظ پیگیری پرصبر و پیروزی ارجمند اش، بلکه ھمچنین به لحاظ کیفیت تعامل اش با قدرت دولتی و با مخالفان خود، شاخص شده 

تعطیل زودرس یا "تعطیل  است. طبعاً فجایعی چون چرنوبیل و خاصه فوکوشیما نیز بر تصمیم دولت آلمان و بسیاری دولتھای دیگر، دایر بر
طبیعی" نیروگاه ھای ھسته ای در کشورشان و پرھیز از ایجاد نیروگاه ھای جدید، اثر قاطعی داشته اند. انکار اثرات تھدیدکنندۀ محیط 

  زیست ناشی از انرژیھای فسیلی نیز، اگرچه تا مدتھا چنین می شد، اما دیگر با قرن گذشته به گذشته پیوسته است.

ال روندھای روزمرۀ بازار انرژی نیز دستکم محافلی را در درون دولتھا به رویکرد به انرژیھای تجدیدپذیر وامی داشته است. مثالً آن با این ح
چه زیر نام "رنسانس اتمی" در سالھای پایانی قرن گذشته مشھور شد، یعنی رویکرد مجدد به انرژی ھسته ای که در اثر فاجعۀ چرنوبیل 

، در ھمان نیمه ھای نخستین دھۀ قرن حاضر و چندین سال پیش از وقوع "فوکوشیما" با شکست روبرو شد. شکست متزلزل شده بود
این رویکرد مجدد به انرژی ھسته ای ناشی از آن بود که پیش بینی ھا دایر بر تقلیل ھزینه ساخت راکتورھای جدید، نه در اروپا و نه در 

  ا ھم مدام افزایش یافت.امریکا، متحقق نشدند و زمان ساخت آنھ

یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، که مورد استناد بسیاری تحقیقات بعدی نیز بوده است، تحقیق انجام یافته زیر نام 
تحقیق دو است. این  ٢٠٠٩و به روز شده آن در سال  ٢٠٠٣) در سال MIT"آینده انرژی ھسته ای" توسط انستیتو تکنولوژی ماساچوست (

سال پیش از فاجعۀ فوکوشیما جداً ھشدار می دھد که ممکن است "کاربرد انرژی ھسته ای به عنوان گزینه ای عملی و به موقع منتفی 
  .]٢[شده باشد"

باید تصریح کرد که این تحقیق در جستجوی بدیلی برای نفت انجام شد، نه برای ابقای آن، و پاسخ منفی تحقیق به انرژی ھسته ای به 
اسبه روی انرژیھای تجدیدپذیر و تشدید سرمایه گذاری برای تولید این انواع انرژی در سیاست انرژیائی عنوان بدیل نفت، راھگشای مح

، در آستانۀ فاجعۀ فوکوشیما، برای نخستین بار سھم انرژیھای تجدیدپذیر در کل انرژی تولید شده در این ٢٠١١امریکا گردید. در سال 
  ی ھمیشه پیشی یافت.کشور از سھم انرژی ھسته ای پیشی گرفت و برا

دادن یارانه به انرژیھای تجدیدپذیر در سطح خرد و کالن، ایجاد امکان تحویل به شبکه ھای سراسری برق حتی به کوچکترین تولیدکنندگان 
ی اند که و اتخاذ دیگر سیاستھای مشوق شھروندان به نفع تولید و مصرف انرژیھای تجدیدپذیر، از دیگر وجوه سیاستھای انرژیائی دولتھائ

  فردای کدر و آیندۀ بی چشم انداز نفت در بازار رقابت انرژیھا را دریافته اند.
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...  

ھان تامین و تضمین آزادی قلم، بیان، اندیشه، روزنامه نگاران به خاطر اطالع رسانی، در معرض تعرضات حکومتی قرار دارند. ما خوا -
مطبوعات و گردش آزادانه اطالعات ھستیم و از مبارزه روزنامه نگاران علیه سانسور و از آزادی نويسندگان و ھنرمندان در تولیدات فکری، 

 ادبی و ھنری دفاع می کنیم.

یدتی دفاع می کنیم. ما خواھان آزادی وکال و مدافعان حقوق بشر ـ ما از مبارزات حقوقدانان مستقل در دفاع از زندانیان سیاسی ـ عق
  ھستیم.

ـ فساد در رژيم استبدادی ايران ساختاری است و گاه گوشه ھائی از آن به رسانه ھا راه می يابد. امروز افشای فساد حکومتی با مبارزه 
فساد اقتصادی تاکید داريم. مبارزه علیه فساد نیازمند  علیه استبداد پیوند خورده است. ما بر مبارزه علیه فساد حکومتی از جمله

ھا، مجامع صنفی و سازمان ھای  ھا و اتحادیه شفاف سازی فعالیت ھای اقتصادی، رسانه ھای آزاد و فراھم آوردن امکان نظارت رسانه
  ھای اقتصادی حکومت و مسئوالن آن است. غیردولتی بر فعالیت

ت. ما خواھان اقدامات ھمه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ محیط زيست ھستیم. الزم ـ وضعیت محیط زيست، فاجعه بار اس
است استراتژی صنعتی کشور تغییر پیدا کند، با تدوین مقررات الزم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ھا و مراتع، خشک شدن 

ودجه الزم اختصاص داده شود و استفاده بھینه از انرژی و کاھش پخش مواد تاالب ھا و درياچه ھا گرفته شود، برای حل معضل ريزگردھا ب
  آلوده زا و بر پایه استانداردھای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

ن، اعدام ھایشا ـ وضعیت میلیون ھا مھاجر افغان در ایران بسیار نگران کننده است: اخراج اجباری، آزار و اذيت، جداسازی کودکان از خانواده
افغان ھا، بازداشت اجباری آن ھا بدون این که جرمی مرتکب شده باشند. ما خواھان توقف بدرفتاری با مھاجران افغان از سوی حکومت 

  ایران ھستیم و از حکومت افغانستان می خواھیم برای تامین حقوق افغان ھا با حکومت ایران به مذاکره بنشیند.

امعه و به ويژه کارگران، مزدبگیران، پرستاران و بازنشستگان و گروه ھای ضعیف جامعه براثر بحران اقتصادی ـ زندگی گروه ھای وسیعی از ج
و سیاست ھای حکومت مداوماً رو به وخامت می گذارد. ما خواستار توسعه کارآفرینی و اتخاذ سیاست ھای مالیاتی در جھت تامین منافع 

د کارگران و مزدبگیران و حقوق معلمان و پرستاران و ديگر مزدبگیران، باالبردن قدرت خرید آنان، طبقات پائین جامعه، افزایش مناسب دستمز
  مشخص کردن گروه ھای ھدف و اختصاص يارانه ھا به آن ھا و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی ھستیم.

   

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-06/wind-and-solar-are-crushing-fossil-fuels
http://www.kar-online.com/node/5447
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سالگی  ٤٥طرحی اولیه پیرامون سیر گفتمانی ما بر فراز 
 »سیاھکل«

 مجید سیادت

صفحه است که عمدتا به  ٢١٣اصل کتاب 
تاريخ گذشته می پردازد سپس ضمائم، در 

صفحه که ناظر بر ديدگاه نويسنده در  ١٠٠
مورد "وحدت بزرگ چپ" است. کل 

 صفحه. ٣١٣کتاب

و پنج ارزيابی سراسری تفکر چپ در چھل 
سال گذشته کار ساده ای نیست. اين 
ارزيابی عمدتا از آنھائی بر می آيد که خود 
در اين پروسه نقش موثری داشتند. بدين 
عبارت کار بھزاد کريمی بسیار مھم و مفید 
است. در ھنگام مطالعه کتاب احساس می 
کردم که نويسنده می خواھد بی طرفانه 

مشکلی قضاوت کند. ھر چند اين کار بسیار 
است. اين نکته در مقدمه کتاب مورد اشاره 
قرار گرفته و خودش می نويسد "پرداختن 
به تاريخ نمی تواند از موقعیت تاريخی 

  )١١پردازنده بدان تجريد شود" (ص 

  

  

  

  

  

  

شروع  –از احوال برون  -اين کتاب از وقايع
می کند و البته بعد از آن به نتیجه گیری 

  می نشیند.
ديدن واقعیت است. يک مشکل ما  

واقعیت، به ھمان شکل که ھست. اين 
موضوع ما را به سئوال قديمی تفاوت 
واقعیت و حقیقت می رساند. چیزی در 
خارج از ما عینیت دارد ولی " ھر کسی از 
ظن خود شد يار من". ھر کدام از ما از 
عینک ايده ئولوژيک خودمان بدان می 

  نگريم.
تد برخورد يک جاذبه اين کتاب برای من م

است. نويسنده از واقعیات شروع میکند. 
برای خواننده کتاب جای ترديد    ھنوز ھم

باقی میماند ولی در زندگی واقعی، نه 
زندگی ايده ئال، اين نزديکترين و بھترين 
روش برخورد است. زمانی که با واقعیات 
موجود شروع می کنیم امکان برداشت 

. ما به اين دقیقتر از نوشته مان باال می رود
گونه نوشته ھا احتیاج داريم. نیازمنديم که 
سیر تفکری کادرھای مھم چپ را بدانیم. 
اگر کادرھای برجسته جنبش ھمت کنند و 
اينگونه نوشته ھای روشن کننده در اختیار 
ما بگذارند ما فرصت و آمادگی بیشتر و 
بھتری برای راه پر سنگالخ جلويمان 

  خواھیم داشت.
عه کتاب، بسیاری از وقايع در حین مطال

سی و چند سال گذشته در جلوی 
چشمانم رژه میرفتند. به ياد آوردم بارھا و 

نکنم؟ چه کنم؟ " گذشته را.  بارھا، "بکنم؟
راستش را بگويم ھنوز ھم، حتی با امتیاز 
بزرگ نگاه به گذشته، در بسیاری موارد 
ھمان بکنم نکنم چه کنم برايم باقی مانده 

بر سر اينست که در عرصه است. نکته 
سیاسی ما ھمیشه با واقعیاتی روبرو 
ھستیم که در درون خود تضاد دارند. ھر کار 

ما به نوبه خود ھم جنبه ھای مثبت و ھم 
جنبه ھای منفی خواھد داشت. "ھیچ کاری 
نکردن "خودش يک کار است. مخصوصا زمانی 
که موضوع بحث، سازمان بزرگی باشد، 

  فدائیان بود.آنچنان که سازمان 
فراوانی خواھند بود که طی آنھا،  ھای گاه پیچ

باز  درک ما از "واقعیت" روشن نخواھد بود و
ھم بايد سیاست ريخت و برنامه ای در اختیار 
خیل ھواداران گذاشت. از درد و رنح سالھای 
گذشته به اين رسیده ام که بايد در ھمه 
شرائط با خودمان و ھوادارانمان صادق 

. بايد ابھامات برنامه مان را اعتراف بمانیم
کنیم. ممکن است اين برخورد در کوتاه مدت 
مشکل باشد ولی در دراز مدت مسلما 

  راحتتر و بھتر خواھد بود.
در اين "معرفی کتاب" من در ابتدا به دو  

مطلب می پردازم که با اطالعات مشخص 
خودم، متفاوت از آن ھستند که در کتاب آمده 

ه محور مھم کتاب اشاره می و سپس به س
کنم. کتاب به ھمین سه محور خالصه نمی 
شود ولی اين موضوعات برای شخص من 
مھمتر بودند. فکر می کنم ھر کنشگر 
سیاسی از زاويه ديد خود، می تواند زمینه 
ھای مھمتر را تعیین کند ولی به ھر حال از 

  مطالعه اين کتاب فايده فراوان خواھد برد.

یرون از ايران" اشاره ای در قسمت "ب-
به"جريانی برخاسته از جنبش چپ جبھه 
ملی فعال در کنفدراسیون به محوريت حسن 

) می شود که مربوط به ٦٩ماسالی" (ص 
گروھی است که ناشر باختر امروز بودند و 
بیشتربه نام ستاره شناخته می شوند. 
حسن ماسالی در اين گروه جای داشت ولی 

وه را نداشت. محوريت مسلما محوريت اين گر
و رھبری سیاسی گروه با مرد مبارز و 
فرھیخته ای بود. متاسفانه امکان تماس با 
ايشان برايم وجود نداشت و به ھمین دلیل از 

  ذکر نام خود داری می کنم.

  

  

  

در قسمتی که به انشعابات می پردازد -
آذر دارد. (صفح  ١٦برخوردی به انشعاب 

نکاتی که مھم و ). کتاب به ١٣٤- ١٣٩ھای 
اساسی بودند می پردازد ولی از ديد من، 
فکر می کنم نوع ترکیب مطالب در اين کتاب 
نمی تواند واقعیت را برساند. ما در يک کلیت 
" بلحاظ سیاسی و صف آرايی کالن سیاسی 

) در ھمان جائی بوديم ١٣٧در جامعه" (ص 
که "اکثريت" قرار داشت ولی تاکید ما بر نفی 

غیر سرمايه داری" (و بنابراين  "راه رشد
برخورد ما به حاکمیت) و تاکید فراوان ما به 
استقالل از شوروی مسائل مھم و حیاتی ای 
بودند. از ديد من مھمترين نگرانی من مربوط 
به رابطه سازمان با حزب توده بود. 
باورنکردنی بود ولی جلوی چشمان ما، حزب 

ت و ھر توده تدريجا سازمان را در بر می گرف
روزه به نفوذی غیر دموکراتیک تر دست می 
يافت. من اين پروسه راغیر قابل بازگشت 

می ديدم و با توجه به تھمتھا و اخراجھای 
غیر دموکراتیک می گفتم قبل از آنکه دير 
شود بايد ھر چه را که می توانیم نجات 

بود ولی  ١٣٦٠آذر در  ١٦بدھیم. انشعاب 
زب در ظن من در مورد سطح نفوذ ح

سازمان زياد از واقعیت دور نبود تا بدانجا که 
، اين ١٣٦٣ -١٣٦٦در بررسی وقايع سالھا 

کتاب به درجه وابستگی و عمق نفوذ حزب 
در سازمان اشاره می کند و مثال اشاره می 
کند به "چسبیدن و ھم پیوندی روزافزون و 
ھر چه بیشتر رھبری حزب توده با بخشی 

شدن دم افزای  از رھبری سازمان نزديک
ناراضی ھای اين حزب به "جناح چپ" 

  ).١٩٩سازمان" (ص

  

  

  

  

  

  

به ھر حال اين نگرانی، تحلیل رفتن سازمان 
در حزب توده، اتفاق نیافتاد. ولی در شرايط 

اين کابوس چندان بعید به نظرم  ١٣٦٠شال 
  نمی رسید.

در ھر صورت گذشته ھا گذشته اند ولی 
( و شايد درس مھمی که از آن انشعاب 

ديگر انشعابات) می توان گرفت، ضرورت 
حیاتی حفظ دموکراسی در درون يک 
سازمان سیاسی است. اگر محیط 
دموکراتیک درون سازمانی وجود می داشت 
شايد آن انشعابات به وقوع نمی پیوستند و 

حاوی اين درجه از ضربت به   يا الاقل
  مھمترين سازمان چپ ايران نبودند.

ک درون سازمانی شرط فضای دموکراتی
سالمت ھر حرکت سیاسی است. اين 
درس بزرگ ما از اشتباھات گذشته مان می 

  باشد.

  سه محور:

  برخورد فدائیان با مبارزه مسلحانه -

قابل انتظارم بود که در اين کتاب از زوايای  
مختلفی، از تئوريک گرفته تا استراتژِی و 
تاکتیک و باالخره عملی، مقوله مبارزه 

حانه به بحث گذاشته شود. ولی مسل
تدريجا در درون سازمان، سئواالت گوناگونی 
ھم شکل می گیرند. " سئواالت مدام رو به 
تعمیق و جديت بیشتر پیرامون مثمر افتادن 
يا نیافتادن مبارزه مسلحانه در موضوع رابطه 
پیشاھنگ با خلق، و در ادامه حتی خطا و 

ش توده مضر بودن اين مبارزه برای نضج جنب
). ولی اوج ٧٥ای مطرح بوده است"(ص 

برخورد کتاب به مبارزه مسلحانه جائی 
است که می گويد " چريک فدائی خلق از 

بھمن و  ٢٢آغاز تظاھرات يک ساله منجر به 
بر بستر اين حرکات میلیونی در عمق ذھن 
و وجدان خود با اين حقیقت گزنده مواجه 

  ...بودکه نه تنھا فاعلیت 
  ١٨صفحه  ادامه در

 

ته اند در ھر صورت گذشته ھا گذش
ولی درس مھمی که از آن انشعاب 
( و شايد ديگر انشعابات) می توان 
گرفت، ضرورت حیاتی حفظ 
دموکراسی در درون يک سازمان 

 سیاسی است

ارزيابی سراسری تفکر چپ در چھل 
و پنج سال گذشته کار ساده ای 
نیست. اين ارزيابی عمدتا از آنھائی 
بر می آيد که خود در اين پروسه 

 دنقش موثری داشتن

از درد و رنح سالھای گذشته به 
اين رسیده ام که بايد در ھمه 
شرائط با خودمان و ھوادارانمان 
صادق بمانیم. بايد ابھامات برنامه 
مان را اعتراف کنیم. ممکن است 
اين برخورد در کوتاه مدت مشکل 
باشد ولی در دراز مدت مسلما 

 راحتتر و بھتر خواھد بود
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 کند چگونه اکوسیستم تغییر می
  جمشید

 

تاثیرات انسان بر روی سیاره زمین، از 
غییرات آب و ھوایی مرتبط با بشر، جمله ت

سابقه ای اکوسیستم را   بی  به شکل
دچار تغییرات می کند. به منظور 
  پاسخگویی به چالش حفظ تنوع زیستی
در این جھان به سرعت در حال تغییر، باید 
در این ارتباط ک چگونه کارکرد مجموعه 

به شرایط جدید پاسخ   محیط زیستی
 .دھد درک درستی داشت می

روشن است حتی بدون تغییراتی که 
انسان ھا عامل آنھا ھستند، موجودات در 
اکوسیستم واحدھای ثابتی نبوده و 
نیستند. اکوسیستم، در کلیت خود، 

ھا را  گردش طبیعی حضور و کثرت گونه
کند. در برنامه ریزی برای  تجربه می

حفاظت اکوسیستم، لحاظ کردن این نکته 
ل بخشی از اسا سی که تغییر و تبدی

کارکرد اکوسیستم اند، میتواند نقش 
در جھت حفاظت از تنوع ز یستی   مھمی

  بازی کنند.
سال پیش داروین فھمید که  ١۵٠بیش از 

آرایه ھا یی (رده ھای مختلف جانداران در 
یا ھمان گونه ھا) که " مورد عالقه  - طبیعت

جزئی ترین تغییرات آب و ھوایی" ھستند، 
که   میابد، در حالیتعداد شان ازدیاد 

ھای کمتر مورد عالقه  درمورد دیگر گونه
تغییرات آب و ھوایی، "حتما تعدادشان 

  کمتر خواھد شد.
بدین ترتیب داروین با طرح این نکت کلیدی 
درک فھم فرایند تغییر و تحول اکو سیستم 
را توضیح می دھد. طبق این نظری برخی 

 ھا در یک اکوسیستم از از افراد و گونه
سویی به سمت سطحی از توازن گرایش 
دارند و از سوی دیگر گردشی پایدار در 

ھا در ھر محل شکل  ھویت و کثرت گونه
  گیرد. می

نظرات داروین احتماال توسط تجربیات 
شکل گر فته است. اینکه در دھٔه   شخصی

ای  اروپای غربی بطور غیر منتظر ١٩۵٠
سرد بود.اما وضعیت آب وھوایی ویژه آن 

ای را برای درک سرشت و  ان زمینهدور
که   در زمانی  نتیج جوامع محیط زیستی

تغییرات آب و ھوایی موجب بازسازی 
دنیای طبیعی با سرعتی که بیش از 

  بود، فراھم آورد.  سطح تاریخی
نظر داروین مبنی ب اینکه جوامع محیط 

از نوسانات آب و ھوایی تاثیر   زیستی
جمع آوری   به کمک اطالعات  میگیرند،

د ھند  که نشان می   شده در طول دھه ھا
اکوسیستم با چه سرعتی تغییر پیدا 

کند، تأیید شده است. برای مثال،  می
گزارشی که به تازگی منتشر شده در باره 
اینکه مجموعه فعلی گونه ماھی ھای 

ای وسیع در  نزدیک ساحل اسکاگراک (تنگه
جنوب شرقی نروژ و شمال غربی 

ھایی که در طول دوره  نمونه دانمارک) از
مشاھده  ١٩٧٠-١٩۶٠  سرد سالھای 

میشدند، متفاوت می باشند. بدین معنی 
ک ترکیب جمعیتی کنونی شباھت 

-١٩٣٠ - ١٩٤٠بیشتری با دوران سالھای
ک گرمتر بود مرتبط است. در این مورد 

ھا یی حدی از  خاص و از آنجایکه گونه

ما از خود سازگاری را در واکنش به تغییرات د
بروز دادند، تغییر در ترکیب جمعیتی شکل 

است که ماھی   گرفته است. این بدان معنی
ھایی ک در در طی سال ھای سرد در آب 
ھای سرد سر میکردەاند زیست بومشان را 
ترک و به سمت جنوب و آب ھای گرمتر 
اند و ماھی ھای نوع مناطق آب ھای  رفت

ک گرم در سالھای گرم ب سمت شمال 
اند.   سردتر بودەرفت

ھا در اسکاگراک در طول  غنای کل گونه
ھای گرم افزایش و در دوران سرد کاھش  دوره

 ٨٠کند. بنا به این گزارش در طول  پیدا می
سال گذشته ھیچ روند سیستماتیکی که 
باعث تغییر در ترکیب جمعیتی باشد، 
مشاھده نشده است. با این حال ظھور اخیر 

این ثبت نشده ای به مانند  گونه ھای پیش از
ساردین اروپایی   کولی اروپایی، ماھی  ماھی

وان تقویت کننده این نقطه نظر   و ماھی
ھای یک  باشد که حتی اگر غنای گونه می

مجموعه تغییر پیدا نکند، ترکیب آن میتواند به 
  ای تغییر شکل دھد. نحو قابل مالحظه

ک در جھت ساختن مدل   قدمھای بزرگی
از چگونگی آسیب پذیری محیط زیست  ھایی

تغییرات آب و ھوایی برداشته شده   مرتبط با
اند، مدل ھایی مرتبطی ھستند ک بر پایه 

در  مطالعه مجزای گونه ھا طراحی شدەاند، 
عین حال ک این مدل ھا ب ما کمک می 
کنند تا سھلتر واکنش تمام جوامع زیست 

ما محیطی ب شرایط جدید را درک نماییم ا
برای شناخت دقیقتر نباید واکنش محیط 
زیست بعنوان یک کلیت و تاثیرات معینی را 
ک در این تغییرات از خود بجای می نھد نیز از 

  نظر دور بداریم.
جوامع محیط زیستی در طول زمان و در نتیجه 
تغییرات در تنوع آلفا(به مانند تنوع در غنای 

و تبدیل  موجودات) و تنوع بتا ( به مانند تغییر
ھا) سازماندھی مجدد را تجربه  در ترکیب گونه

می کنند. کنشھای انسان در قالب تغییر در 
الگوھای استفاده از زمین و آلودگی ھوا 

ھا در  میتواند به کاھش تعداد گونه
ھای محلی منجر شود. با این حال  مجموعه

در بسیاری از جوامع زیستی، به مانند 
ھا در طول  ونهاسکاگراک، میانگین غنای گ

مانده است. در واقع   چند دھه اخیر ثابت باقی
ھمانگونه که داروین مطرح کرده بود، فرایند 

ممکن است به تنظیم تنوع   زیست محیطی
آلفا در سطح محلی کمک کند. و اینکه ظاھراً 

ھا پوششی میشود در جلوگیری از  ثبات گونه
مشاھده تغییرات قابل توجه در ساختار جوامع 

یط ز یستی.تنوع موقتی آلفا در نتیجه مح
دار از شدت تاثیرات   ھمیشه معیاری معنی

انسان بروی جھان طبیعی به حساب 
   آید. نمی

در مقابل، تحقیقات در مورد تنوع دوره ای بتا 
دھد که سازماندھی مجدد جوامع  نشان می
گیرد که بیش از حجم  شکل می  به میزانی

ی آید. برای تغییر وتبدیل پایه به حساب م
آب شیرین مشاھده شده در   ماھی ۶۶مثال، 

رودخانه ھای ترینیداد و توباگو (دو جزیره در 
شمال آمریکای جنوبی) شامل شش گونه 

ھای  باشد. در اینجا انقراض گونه جدید می
اصالتا محلی تاثیر مستقیم حضور این گونه 

ھای  ھای جدید می باشد. اما حضور گونه
  ساکنان محلی بدان معنی غیر بومی در کنار

است که میزان تغییر و تبدیل آن دوره خاص 

آن دو برابر شده   نسبت به سطح تاریخی
از اجزای   مھاجم یکی  گونه ھای است.

ھا ی زیستی  برجسته بسیاری از مجموعه
به ھموژنیزه سازی  بوده و کمک بسیاری 

کردەاند (یکدست کردن) بیشتر حیات در 
ای.جوامع زیستی بطور  هسطوح محلی و منطق

فزاینده ای توسط گونه محلی حکمفرمایی 
میشود و نه ترجیحا در چار چوب گسترش 
غنای ناشی از جذب گونه ھای شناخته شده 
از چھار گوشه این کره خاکی. به مانند نمونه 

و ماھی ھای قرمز قابل   کپور معمولی
که ریشه در   ھایی مشاھده در آمریکا، گونه

و در حال حاضر ساکن آبھای  آسیا دارند
  ایاالت آمریکاھستند. ۴٢و  ۴٨شیرین در 

ھای آب ھای   نمونه دیگر، مجموعه ماھی
عمیق در اقیانوس اطلس شمالی در طول سه 
ده گذشته و به بتدریج در ترکیب گونه ھا به 

اند. بنابر این  ھم شباھت بیشتری پیدا کرده
توان گفت که ھموژنیزه سازی حیات نیز  می

میتواند به تغییرات آب و ھوایی مرتبط باشد. 
این یکدست شدن جوامع ماھی ھای اقیانوس 
اطلس شمالی معادل است با تاثیرات یک 
شب تغییر درجه حرارت آب (منتج از گرم شدن 

  آب اقیانوس اطلس).
  در نظر داشتن مقیاس تغییرات نیز نکته مھمی
است. مدیریت محافظت روزمره محیط زیست 

در مقیاس محلی به وقوع میپیوندد، اما  غالباً 
به منظور فراھم کردن زمینه تغییرات در توزیع 
گونه ھا، استراتژی حفاظت محیط ز یست 
نیازمند تصویب قوانین مناسب در مقیا سی 
متناسب می باشد. به عالوه تغییراتی مدیریت 
شده میتوانند به تقویت حفاظت محیط زیست 

محیط زیست   ترمیمکمک کند. در اروپا، روند 
که با کم کردن میزان زمینھای کشاورزی آغاز 
شده، تاثیرات مثبت به ھمراه داشته و در عین 

ھا در مناطق  حال به بھبود وضعیت گونه
  مختلف یاری رسانده است.

اوقات به عنوان   حفاظت از محیط زیست گاھی
متعارف حفظ کردن در نظر گرفته میشود. با این 

قابل با درک متعارف از حفظ حال و در نقطه م
کردن، نیاز است تا به منظور محافظت تنوع 

، مدیران حفاظت از محیط زیست بطور  زیستی
روزافزونی فراھم ساختن زمینه تغییر وتبدیل 

ھا را در برنامه ریزیشان در نظر بگیرند. گام  گونه
  اول گزارش دھی تغییرات ھم در فراوانی

در ترکیب  ھای منحصر به فرد و ھم گونه
باشد.شناسایی اینکه کدام آرائه (  ھا می گونه

  ...گونه) ھا بومی یک منطقه و 
زیست محیط به حساب میایند و اینکه کدا مین 
گونه به تازگی به آن اضافه شده، اطالعا تی 

آیند، ھم از جھت حمایت  حیاتی به حساب می
راجع   از آرائه محلی و ھم برای چاره اندیشی

ھای مھاجم.اطالعات گسترده  گونهبه تاثیرات 
در مورد جدیدترین میزان تغییر وتبدیل، در 
مقایسه با حد پایه، بسیار ارزشمند خواھد 

و در نھایت اینکه، در مورد چگونه تغییرات  بود.
در ترکیب گونه ھا بر روی عملکرد اکوسیستم 
تاثیر میگذرد اطالعات محدودی در دست 

ید دراین بارە است. با این حال، مطالعات جد
ھای مختلف نسبت به  باره که چگونه گونه

  دھند، کمکی گرمایش زمین واکنش نشان می
خواھد بود به دریافت و انتقال اخطار اولیه در 
مورد شتاب تغییر وتبدیل در اکوسیستم. به 
ھم چنین انجام تحقیق در مورد تغییر ات 
تکاملی، در کنار تغییرات زیست بومی، مھم به 

  ی رسد.نظر م
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بر واليت فقیه  یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
 ھستیم

  
  

 

 !بدھکاری بوروکراتیک یا استنتاجی از فکر و روش؟
  به اختصار پیرامون رویکرد مثبت آقای تاج زاده

 بھزاد کریمی

آقای تاج زاده! با سالم و آرزوی رھایی 
شما از قید بند و زنجیر استبداد فقاھتی. 
آن گیر فقاھتی، که ھم نشانه گرفته پیکر 
و موجودیت و عینیت شما را و ھم کماکان 
تنیده جان و نگاه و ذھنیت شماست! من 

ھای شما را می خوانم، در  ھمه نامه
تان را ارج  رت سیاسیبیشتر اوقات جسا

می نھم و ھمواره ھم بر روی میزان 
تان مکث دارم.  گیری شما با گذشته فاصله

برای من، تحول دمکراتیک در ھر نحله 
 سیاسی کشورم مھم است. –فکری 

  

  

  

  

  

  

  

  

نامه نقادانه اخیرتان پیرامون تفکر و 
دو رسانه "جوان" و    استدالل حاکم بر نگاه

نظامی و امنیتی  "فارس"، این سخنگویان
سپاه پاسداران را نیز دیدم و خواندم و 
وادار به واکنش شدم. ھم خوشحال شدم 
و ھم متاسف! و چرا چنین احساس 
دوگانه؟ خوشحال بخاطر اینکه، زیر یوغ و 
زنجیر استبداد و با شجاعتی بیشتر در 

اید و اینک  اندیشیدن، پیش تر آمده
مشخصاً بر موضوع بازگشایی پرونده 

لکرد جمھوری اسالمی بخاطر ارتکاب عم
جنایات دھه شصت و مخصوصاً آن کشتار 

اید که "نظام" در  ھولناک زندانیان ایستاده
راه انداخت. صیقل یابی  ٦٧تابستان 

بیشتر وجدان شھروندی شما، نشانه 
نضج بیشتر نگاھتان در موضوع حقوقی 
شھروندی در کشور است. ھمین که بر 

یت" تصریح شود، تفاوت "حقوق" و "حقان
  خود به معنی برداشتن قدم بزرگی است. 

اما متاسفم از اینکه، باز ھم شما آقای تاج 
زاده را چونان نمادی از انقالبیون دینی 
پریروز و اصالح طلب جمھوری اسالمی 
دیروز و معتدل امروز، در سیر و سیاحت 

 ٦٠ای بین "دھه طالیی"  فضای مقایسه
ن آقای به رھبری ولی فقیه نخستی

خمینی و دھه چھارم استبداد والیی به 
ای می بینم. آیا این  زعامت آقای خامنه

توھمات جای دریغ ندارد؟ آیا نباید به 
عملکرد چنین ترمزھای درونی در ذھنیت 

  شما افسوس خورد؟ 
اگرچه باز ھم می خواھم تکرار کنم که 
جای خرسندی دارد که چنین وھمی، بر 

تیک است که ھای دمکرا بستر پیشرفت
  جان سختی می کند!

 ٢٨آقای تاج زاده! شش سال پیش در تاریخ 
ای  طی نامه سرگشاده ١٣٨٩خردادماه 

خطاب به جنابعالی تحت این عنوان که "اصل 
مسئله، والیت فقیه است!" به شما عرض 

ھای رفتاری  کردم که موضوع، فراتر از تفاوت
ای است.در آنجا تاکید  آقایان خمینی و خامنه

داشتم که مشکل، اساساً در موجودیت و 
حاکمیت ساختار والیت فقیه است و نه که 
نوع عملکرد فرد نشسته بر راس سلطانیسم 
فقاھتی. ھمه این شش سال ھم با دالیل 
بیشتری نشان داده است که اصل بحران در 
کشور را، باید با حاکمیت والیی توضیح داد. 
 ولی شما ھنوز ھم به این حقیقت مسلم،
عنایت الزم را ندارید. نمی خواھید بپذیرید که 
مسئله اینجاست که یک فرد موسوم به ولی 
فقیه دراتکاء به سلطه "قانونی" ایدئولوژیک 
خود، نه فقط محق است در ایجاد نھاد و 
نھادھای قدرت کنترل کننده بر جامعه که در 

  واقع موظف به یک چنین چیزی است! 

  

  

  

ن ھم حکومت مسئله اینست که نمی توا
والیی داشت و ھم از ولی فقیه خواست که 
تابع اراده مردم باشد! چنین چیزی، بیشتر 
شوخی سیاسی را می ماند بر پایه 
توھماتی محض و نتایجی "غیر منتظره" و 
بس دردناک. یکی از آنھا، ھمین به بند 

ھای  کشاندن شماھا! و دیگری، محصور کردن
انونی در کادر مطلقاً عاری از ھرگونه وجاھت ق

خود قوانین نظام و صرفاً به صرف اراده کردن 
راس نظام! شما ھنوز ھم متاسفانه گرفتار 
داستان شاه خوب و شاه بد ھستید که اگر 

ھای پیشین دارای معنی عملی  ھم در سده
بود و ھم از اینرو، برخوردار از خصلت نظری و 

ھای زمانه خود،  عملی در سیاست نامه
حراف از رسم و رسوم جمھوریت اکنون اما ان

است و عین کھنگی! دور زدن اراده ملت 
است در موضوع کنترل نھادینه و ساختاری 

  قدرت، و ھر نوع از قدرت نیز!

شما درست بخاطر رنجور بودن از یک چنین 
نگاھی است که خالقیت اندیشگی و 
جسارت سیاسی خود را در تنگنای مصلحت 

د! که تدبیر نظام و شخص ولی فقیه می جوئی
برای رفع حصر را، در لغو بی سر و صدای آن 
از سوی "رھبر" می دانید و توصیه می کنید! 
و با این دلیل پیشنھاد خود را مستدل می 
دارید که ادامه "حصر"، به سود "رھبر" و نظام 
نیست و محاکمه "حصر" شدگان نیز، خالف 
تمایل و اراده حضرت "رھبر"! راستی نقطه 

تان کدام؟  چیست و دغدغه عزیمت شما

نجات "رھبر" است از مخمصه و رھایی نظام 
از شکاف، یا که رھایی جمھوریت از استبداد 
والیی؟! چرا غلبه نمی کنید بر اینھمه تناقض 
در درون ایدئولوژیک خود؟ چرا زاویه ورود به 
امورات موجود و جاری را بر منافع و مصالح 

رار دمکراسی و رعایت حقوق شھروندی ق
نمی دھید؟ مگر نمی دانید که رویکرد 
درست و دمکراتیک در قبال این "حصر" شش 
ساله، چیزی نیست جز درخواست بی چون 
و چرای محاکمه علنی خانم زھرا رھنورد و 
مھندس نجیب میر حسین موسوی و شیخ 

  شجاع کروبی؟ 

  

  

  

چرا خالف خواست خود این گرفتاران غیظ 
نین محافظه ولی فقیه حرکت می کنید و چ

کارانه پس می افتید؟ حیف نیست از شما 
در ورود به چنین شراکتی برای تولید تفرق 
تاکتیکی میان سبز مظلوم به سود عمله و 
اکره والیت؟ بدانید که امروز، درخواست 
محاکمه علنی در "حصر" افتادگان، نه فقط 
تاکتیکی است دمکراتیک، فرا حزبی و دارای 

ار رقم زننده ھم خصلت ملی، که یک معی
ای است در سنجش نسبت  است. سنجه

بین معترض به استبداد با والیت فقیه چونان 
  دلیل استبداد.

ھا به تکرار باید  آقای تاج زاده! با ھمه این
گفت که موضع اخیر شما در رابطه با اعتراف 
به ارتکاب جنایات دھه شصت جمھوری 
اسالمی جای تقدیر دارد. چنین رویکردی و 

الم موضعی، در رابطه با عملکرد سیاسی اع
شما ثبت حافظه تاریخی خواھد شد. زیرا که 

ھا و جنایات  در آن، معترف وقوع بی قانونی
اید که خود عمری را در  توسط نظامی شده

اید. با این اعتراف، شما گامی  خدمت آن بوده
اید: جمھوری  فراتر رفته و حتی گفته

ز اسالمی، بدھکار یک طلب بخشش ا
بازماندگان قربانیان کشتارھا در دھه شصت 
است! برای ھمین ھم، بنوبه خود و به عنوان 
یک شھروند این کشور جنایت دیده، قدردان 
باز ھم بیشتر شما ھستم. این ابراز تاسف، 
یک سرآغاز است حتی در ھمین حد ناقص از 

تان بر آن جنایات، و تصریحی ھنوز ھم  تصریح
ای  عمق فاجعه. فاجعهنه که تماس گرفته با 

که، ھمانا در حاکمیت نگاه ناظر بر اجرای 
جنایت است که معنی می یابد تا انجام 
جنایت چونان نتیجه این تفکر! شما متاسفانه 

  ... ھنوز ھم نشان نمی دھید که

   ١٦ادامه در صفحه 

  

ھا به  آقای تاج زاده! با ھمه این
تکرار باید گفت که موضع اخیر 
شما در رابطه با اعتراف به 
ارتکاب جنایات دھه شصت 
جمھوری اسالمی جای تقدیر 
دارد. چنین رویکردی و اعالم 
موضعی، در رابطه با عملکرد 
سیاسی شما ثبت حافظه 

 خواھد شدتاریخی 
بدانید که امروز، درخواست 
محاکمه علنی در "حصر" 
افتادگان، نه فقط تاکتیکی است 
دمکراتیک، فرا حزبی و دارای 

یار رقم خصلت ملی، که یک مع
 زننده ھم است

مسئله اینست که نمی توان ھم 
ز حکومت والیی داشت و ھم ا

ولی فقیه خواست که تابع اراده 
مردم باشد! چنین چیزی، بیشتر 
شوخی سیاسی را می ماند بر 
پایه توھماتی محض و نتایجی 

 "غیر منتظره" و بس دردناک

 



 
 
  
  
  
  

   ١٢ صفحه  ۵٧ شماره    

 !پروژه وحدت چپ را ادامه می دھیم

 »شکل دھی تشکل بزرگ چپ«یرامون پروژه پ

 

عصرنو به نمايندگان نیروھائی که آماده 
ادامه پروژه ھستند، مراجعه کرده و چند 
سئوال را با آن ھا در میان گذاشته است. 
در اين گفتگو رفقا: بھروز خلیق از سازمان 

ن (اکثريت)، پرويز نويدی فدائیان خلق ايرا
طرفداران پروژه وحدت چپ در سازمان «از

، رسول آذرنوش »اتحاد فدائیان خلق ايران
از کنشگران چپ و مجید زربخش شرکت 

 دارند.
 ------------------------------  

اولین سئوال را با رفیق پرويز نويدی 
در میان می گذارم. چند ماه قبل 

تدارک و  گزارشی از جانب گروه کار
سازماندھی در مورد وضعیت 
طرف ھای پروژه وحدت چپ منتشر 
شد. ولی بعد از آن اطالع رسانی در 
مورد پروژه صورت نگرفته است. 

   چرا؟
درست می گوئید پس از  پرويز نويدی:

که  ٢٠١٥نوامبر  ٨گزارش جلسه حضوری 
در آن از سوئی به مشکالت پروژه وحدت 

یگر تاکید چپ اشاره داشتیم و از سوی د
نمودیم که "الزم می دانیم با صراحت و 
روشنی اعالم کنیم که به تالش خود برای 
پایان دادن به پراکندگی چپ، به تالش 
برای پر طنین کردن صدای خود در ھر کجا 
که سخن مشترک داریم، امیدوارانه ادامه 
می دھیم" تا کنون، گروه تدارک و 
 سازماندھی گزارشی منتشر نکرده است.
ما به این مشکل توجه داشتیم. اما با 
وضعیت پیچیده ای مواجه بودیم که ھر نوع 
برخورد ما می توانست اثرات معینی به جا 
بگذارد. از آنجا که شورای موقت 
سوسیالیست ھای چپ ایران اعالم کناره 
گیری کرده بود و سازمان ما ـ اتحاد فدائیان 

ی ـ نتوانست نه برای توقف پروژه و نه برا
  ادامه آن، به توافق برسد.

اعالم ادامه پروژه در آن مقطع و بدون  
توجه به نظر رفقای مخالف در درون 
سازمان ما می توانست تنش زا باشد. از 
سوی دیگر سازمان فدائیان خلق ایران 
(اکثریت) با وضعیت جدیدی به لحاظ ترکیب 
نیرو، روبرو شده بود. می بایست نسبت به 

عالم موضع نماید. اکنون این وضع جدید ا
موضع ھمه نیروھا در ارتباط با تداوم این 
پروژه با ترکیب جدید روشن شده است، 
امیدواریم فعالیت ھا درجھت به فرجام 
رساندن این پروژه بدون وقفه ادامه یابد. ما 
به سھم خود تاکید داریم که بعد از این و با 
توجه به این وقفه، گزارش تصمیمات و 

پیشرفت وظایف را به شکل چگونگی 
علنی به اطالع عالقمندان برسانیم. البته 
به نظر من ما می توانستیم بھتر عمل 
کنیم، ولی با توجه به حساسیت اوضاع 
ممکن نشد. درست تر این بود که به 
شکلی عالقمندان به پروژه وحدت را نیز در 

جریان علل عدم پیشرفت کارھا و مشکالت 
ر می دادیم. به ھمین خاطر فرار روی پروژه، قرا

من شیوه کارمان را قابل انتقاد می دانم و 
امیدوارم در آینده، با چنین مشکالتی روبرو 

    نشویم.
  

رفیق بھروز خلیق پاسخ شما به اين 
   سئوال چیست؟

می دانید که سه سازمان و  بھروز خلیق:
جمعی از کنشگران چپ در ھمکاری با ھم یک 

نظور تحقق این پروژه نقشه راه دو ساله، به م
تدوین کردند. در طی دو سال نقشه راه پیش 
رفت. پس از برگزاری چھارمین سمینار ـ 
کنفرانس، گروه تدارک و سازماندھی بر پایه 
نقشه راه از چھار طرف پروژه خواست که با 
توجه به حاصل کار، تصمیم خود را در مورد 

اعالم کنند. ” وحدت و شرکت در سازمان واحد“
زمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سا

کنشگران چپ اعالم کردند که در کنگرۀ 
مشترک شرکت خواھند جست. اما شورای 
موقت سوسیالیست ھای جپ ایران از پروژه 
وحدت چپ کناره گرفت. سازمان اتحاد فدائیان 
خلق ایران بعد از چھار ماه و بعد از برگزاری 

سفانه در کنگره فوق العاده اعالم نمود: "متا
حال حاضر سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران 

تواند نسبت به تداوم این پروژه یا توقف آن  نمی
نظر قطعی ابراز کند." با این حال کمیتۀ مرکزی 
اين سازمان با انتشار تحلیلی در بارۀ پروژه 
اعالم کرد که پروزه وحدت چپ شکست 
خورده، و یکی از نمایندگان آن نیز گروه کار 

ارک و سازماندھی را بالموضوع اعالم کرد و تد
در جلسات آن حضور نیافت. اما بخش ديگری 

  در این سازمان بر تداوم پروژه تاکید دارد.

با اين ترتیب پروژه وحدت چپ در وضعیت 
جديدی قرار گرفت. عدم ابراز نظر قطعی 
نسبت به تداوم پروژه از جانب کنگرۀ سازمان 

اعالم شکست آن  اتحاد فدائیان خلق ایران،
توسط کمیتۀ مرکزی آن، مخالفت بخشی و 
موافقت بخش ديگر اتحاد فدائی با تداوم پروژه، 
وضعیت دشوار و پیچیده ای را برای پروژه پیش 
آورد. یکی از نمایندگان اتحاد فدائیان خلق 
ایران پیشنھاد داد که با توجه به پاسخ ھای 

قشه چھار جریان و پایان زمان تعیین شده در ن
راه و مشکل پیش آمده، بر اساس بند قید 
شده در نقشه راه، الزم است گروه کار تدارک 
و سازماندھی برای حل مشکل به ھیئت ھای 
نمایندگی سازمان ھا و کنشگران چپ مراجعه 
کند. اين پیشنھاد پذيرفته شد، ديدار نمايندگان 
صورت گرفت و نامه ھائی بین نمايندگان مبادله 

ار و نامه ھا تغییری در اتحاد فدائیان گرديد. ديد
  خلق ایران به وجود نیآورد.

پیش آمدن وضعیت جديد، ديدار و مبادله 
نامه ھا با کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان 
خلق ایران از يکسو و از سوی ديگر بحث ھا و 
مسائلی که در سازمان ما در وضعیت جديد 

پیشبرد پروژه پیش آمد نیل به تصمیم در مورد 
  بعدی پروژه، اطالع رسانی را به تاخیر انداخت.

  
رفیق رسول شما به عنوان نماينده 
کنشگران چپ می توانید روندی را که در 
بین کنشگران در اين مدت پیش رفته 

   است، توضیح دھید؟

بدنبال عدم دستیابی به  رسول آذرنوش:
منشور واحد در زمان پیش بینی شده در 

گیری شورای موقت نقشه راه و کناره 
سوسیالیست ھا از پروژه وحدت و بن بستی 
که در سازمان اتحاد فدائیان خلق پیش آمد، 
کنشگران چپ طی یک نشست حضوری در 
آخن ( آلمان ) به ارزیابی از شرایط جدیدی 
  که برای این پروژه ایجاد شده بود پرداختند.
در این نشست ایده ادامه پروژه وحدت در 

تصویب رسید. به این  وضعیت جدید به
ترتیب، بله ما مصمم ھستیم پروژه را در 

  وضعیت جدید ادامه دھیم.

رفیق مجید زربخش ھمین سئوال را با 
شما در میان می گذارم. توضیح شما 

   چیست؟
در آخرين سمینار ـ کنفرانس  مجید زربخش:

مارس  ٨و  ٧حضوری وحدت چپ در روزھای 
امه ، چھار طرح منشور و دو اساسن٢٠١٥

مورد بررسی قرار داشت که می بايست 
پیرامون آن ھا، تصمیم گیری نھائی انجام 
گیرد. گفتگوھای دو روزه کنفرانس اما 
نتوانست طرح ھا را بھم نزديک کند و به 
توافق بیشتری نائل آيد. در نتیجه گروه کار 
تدارک و سازماندھی بنا بر تصريح فراخوان 

را برای خطوط راھنما" حاصل کار  ٥"بند 
تصمیم گیری به طرف ھای چھارگانه پروژه 

  فرستاد.
"شورای موقت سوسیالیستھای چپ ايران" 

ماه مه  ١٠در نشست عمومی خود در 
با توجه به اين حاصل کار، ضمن  ٢٠١٥

ارزيابی از اين پروژه بمثابه "تالشی مثبت در 
جھت نزديکی بخشی از نیروھای چپ 

مبارزه دمکرات و سوسیالیست کشور ما در 
علیه نظام جمھوری اسالمی، برای آزادی، 
دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم 
در ايران" و اين که "پروژه با توجه به ھمه 
تالش ھای پرارج، موفق به تبیین پايه ھای 
نظری، برنامه ای و تشکیالتی مورد توافق 
چھارجريان تشکیل دھنده پروژه برمبنای يک 

ر مشترک که الزمه منشور و يک سند ساختا
ايجاد يک تشکل واحد چپ سوسیالیستی 
نگرديد"، اعالم داشت که "با توجه به چنین 
وضعی کنگره مشترک نمی تواند براساس 
پیش بینی نقشه راه شکل گیرد و برگزار 

  شود".
گرچه اين اظھار نظر که کنگره مشترک 
نمی تواند براساس پیش بینی نقشه راه 

ان تالش برای شکل گیرد به معنای پاي
پیشبرد پروژه وحدت چپ نیست ولی اکثريت 
شورای موقت پايان فعالیت در اين راستا را 
دنبال کرد. بدين ترتیب شورای موقت از اين 
پروژه کنار رفت. چند نفر از رفقا، از جمله من، 
با اين تصمیم مخالف بوديم و به لزوم تالش 
در پیشبرد پروژه وحدت چپ تاکید داشتیم و 

 اکنون جدا از شورای موقت به اين تالش  ھم
    ادامه می دھیم.

در سازمان فدائیان خلق ايران 
  (اکثريت)، اين روند چگونه پیش رفت؟

چنانچه گفتم وضعیت جديد  بھروز خلیق:
پروژه وحدت چپ مسائل و بحث ھائی را در 

  ...سازمان ما به وجود آورد. 
  ١٣ادامه در صفحه 

  

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه  ٥٧شماره     

  ... پروژه وحدت چپ
  ١٢ادامه از صفحه 

قرار مصوبه کنگره چھارده سازمان با توجه 
به حضور چھار طرف در پروژه، تصويب 
شده بود. برخی رفقای ما می گفتند که 
بخش ھائی از شرکت کنندگان در پروژه 
کنار کشیده  و پروژه با مشکل مواجه 

به بند آخر  شده است. لذا بايد با توجه
قرار کنگره، برای شکل دادن "اتحادی در 
راستای وحدت" حرکت کنیم و يا اينکه 
مسائل حقوقی تداوم پروژه را در سازمان 
حل کنیم. شورای مرکزی سازمان در ماه 
دسامبر وضعیت جديد پروژه را در جلسه 
حضوری خود مورد بحث و بررسی قرار داد 

در قرار و سرانجام قراری را تصويب کرد. 
مصوب شورای مرکزی گفته شده است 
که سازمان برادامه تالش برای وحدت 
نیروھای چپ تاکید دارد و براين نظر است 
که با توجه به تغییرات در ترکیب نیروھایی 
که آماده مشارکت در پروژه وحدت ھستند 
و با در نظرداشت وضعیت جديد پروژه، ما 

ین نیازمند تدوین نقشه راھی منطبق بر ا
شرایط ھستیم. برپايه قرار مصوب شورای 
مرکزی، سازمان گفتگو با نیروھای 
مشارکت کننده در این روند را ادامه 
خواھد داد و مشترک با آنھا برای تبیین 
شرایط جدید و تدوین نقشه راھی منطبق 

   با این شرایط اقدام خواھد نمود.

برھمین پايه سازمان ما آماده گفتگو و 
اه منطبق با شرايط جديد با تدوين نقشه ر

نیروھای آماده مشارکت در پروژه 
وحدت است. کنگره سازمان تصمیم نھایی 
برای به سرانجام رساندن پروژه را اتخاذ 

  خواھد کرد.
براساس مصوبه شورای مرکزی ما با 
نیروھایی که آماده مشارکت در پروژه 
وحدت ھستند، پروژه را ادامه می دھیم و 

صمیم نھایی برای به کنگره سازمان ت
سرانجام رساندن پروژه را اتخاذ خواھد 

  کرد.
سازمان ما نسبت به روندھای درون اتحاد 
فدائی با حساسیت برخورد می کند. 
مسئوالنه اين است که ھم پروژه  وحدت 
چپ تداوم پیدا کند، و ھم اختالف در درون 
اتحاد فدائی تشديد نشود. امیدواريم که 

دائی با حوصله، با دو طرف در اتحاد ف
انعطاف و تعقل با شکاف شکل گرفته 

   برخورد کنند.

در اتحاد فدائی وضعیت ويژه ای به 
وجود آمد. می توانید اين وضعیت را 

  توضیح دھید؟

در سازمان ما پیرامون این  پرويز نويدی:
پروژه تفاوت نظر وجود دارد. این تفاوت با 
شدت و ضعف از ھمان روزھای اول شکل 

پروژه وحدت چپ وجود داشت، اما  گیری
این اختالف نظر با گذشت زمان و با جدی 
شدن امر وحدت، برجسته تر شد. بر 
اساس نقشه راه و طبق درخواست گروه 
تدارک و سازماندھی قرار این بود که چھار 
طرف پروژه پس از پیشرفت مباحث، 
پیرامون نتیجه کار اظھار نظر کنند. ما برای 

امون وحدت در ماه ژوئن تصمیم گیری پیر
کنگره فوق العاده گذاشتیم، اما  ٢٠١٥

نتوانستیم برای تداوم و یا توقف پروژه به 
نظر مشترکی برسیم. پاسخ کنگره 
سازمان ما که توسط کمیته مرکزی در 

اواخر سپتامبر با چھار ماه تاخیر، به گروه 
تدارک و سازماندھی اعالم شد، به اندازه 

   کافی گویاست:

برای تصمیم » مان اتحاد فدائیان خلقساز«
دھی  شکل«گیری نھائی پیرامون پروژه 

کنگره فوقالعاده ای در ماه » تشکل بزرگ چپ
ژوئن برگزار کرد. علیرغم بحثھای طوالنی 
پیرامون تداوم پروژه برای یک دوره معین، 
حداکثر شش ماه، از یک سو و توقف پروژه 

یدن به بدلیل فقدان چشم انداز الزم برای رس
یک منشور موسسان، از سوی دیگر جلسه 
موفق به دستیابی به یک تصمیم مشخص 
نشد و در نھایت تصمیم گرفت تا با انتخاب 
یک کمیسیون، شانس مجددی برای یافتن 
یک راه حل مشترک و مورد قبول اکثریت 
اعضاء سازمان به خود دھد. این کمیسیون 
 ھم پس از یک و ماه نیم تالش، بدون حصول

  نتیجه به کار خود پایان داد.

بر اساس نقشه راه، دو سال پس از آغاز 
بایست نسبت به نتیجه  مباحث، سازمان می

کار اظھار کنند. متاسفانه در حال حاضر 
تواند  سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نمی

نسبت به تداوم این پروژه یا توقف آن نظر 
  قطعی ابراز کند."

پس از این پاسخ بود که طرفداران ادامه پروژه 
وحدت در تشکیالت سازمان ما با صدور 
"قراری" تصمیم خود را به اطالع تشکیالت 
سازمان و گروه تدارک و سازماندھی 
  رساندند. متن قرار چنین بود:
"از آنجا که کمیسیون منتخب کنگره فوق 
العاده سازمان نتوانست قرار مشترکی در 

ادامه پروژه وحدت ارائه نماید، ما  رابطه با
امضاکنندگان این "قرار" اعالم می کنیم که 
آماده ایم ھمراه با تمامی جریانات و افرادی 
که چشم انداز مثبتی برای تحقق این پروژه 
دارند و آن را در خدمت حضور موثرتر چپ در 
صحنه سیاسی کشور و تقویت مبارزه 

د، روند طی ترقیخواھانه مردم ایران می دانن
شده برای دستیابی به وحدت در کنگره 

  مشترک را ادامه دھیم.

ما تالش فعاالن، گروھھای کار و مسئوالن 
پروژه وحدت چپ در این چند ساله را، به رغم 
کاستی ھای آن، مثبت می دانیم و نفس 
گام برداشتن ذر راه وحدت بخشی از چپ را 
دستاوردی ارزشمند در جھت ھمگرائی و 

  چپ ارزیابی می کنیم.وحذت 

از نظر ما مھمترین دستاورد این پروژه برای 
ھمگرائی و وحدت چپ، اشتراکاتی است که 
به توافق ھمه اعضای گروه کار منشور، که 
در آن نظرات متفاوت از چھار طرف پروژه 
حضور داشتند، رسیده است. ھر چند این 
اشتراکات برای وحدت مفید و الزمند، اما به 

ا بخصوص در رابطه با روند گذار به اعتقاد م
یک جمھوری دموکراتیک، شعار انتخابات آزاد 
و نوع رابطه با نیروھای درون و پیرامون 
حکومت، کاستی ھا و ابھاماتی دارد که برای 
تضمین موفقیت کنگره مشترک و ایجاد یک 
سازمان واحد کافی نیستند. ما با تاکید بر 

ای دستیابی ھمین اشتراکات، وارد مذاکره بر
به مبانی سیاسی نظری و منشوری قابل 
اتکا برای وحدت می شویم و بر اساس 
اشتراکات و توافقات پیرامون مضامین 
پیشنھادی، خواھان ورود به کنگره مشترک 

پیشنھاد ما حدود -در یک محدوده زمانی کوتاه
  ھستیم." - ماه است ۶

بنابراین ما خود را نیروی ادامه پروژه وحدت 

نیم و اعالم می کنیم که دست ھمه می دا
یارانی را که اماده گام برداشتن در راه 
دستیابی به وحدت چپ ھستند، به گرمی 

  می فشاریم.
  

با اين گفته ھا، مشخص است که پروژه 
وحدت چپ بعد از وقفه ای چند ماھه، 
دوباره به راه افتاده و بخش بزرگی از 
نیروھای پروژه مصمم به تداوم پروژه 

چپ ھستند. آيا بعد از اين از  وحدت
وضعیت پروژه گزارش داده خواھد شد 
که عالقمندان به پروژه در جريان قرار 

  گیرند؟
طبعا با فعال شدن مجدد  رسول آذرنوش:

این پروژه، گزارش مکتوب از چگونگی 
پیشرفت آن ارائه خواھد شد و پیش از ھر 
چیز نقشه راه باید مورد بازنگری قرار گرفته و 

انطباق با شرایط جدید و با زمان بندی در 
معین تنظیم گردیده و با توافق فعاالن این 

  پروژه باجرا گذاشته شود.

رفیق مجید آيا شما مصمم به مشارکت 
  در پیشبرد وحدت چپ ھستید. چگونه؟

ما فعالیت برای پروژه وحدت  مجید زربخش:
چپ را به منظور پاسخ به يک ضرورت آغاز 

وديم که حضور سازمان يافته کرديم. ما برآن ب
چپ در صحنه سیاسی ايران و تبديل نیروی 
پراکنده چپ به يک تشکل بزرگ و موثر در 
تحوالت جامعه، ضرورتی سیاسی، تاريخی و 
نیازی مبرم است. اين حضور سازمان يافته 
ھم برای امروز و ھم برای آينده ايران جھت 
دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی 

فاع از منافع و مطالبات کارگران، و د
مزدبگیران و زحمتکشان کشور اھمیت و 
نقشی ترديدناپذير دارد. تالش برای 
شکل دھی "تشکل بزرگ چپ" که ھدف 
پروژه مورد نظر ما بود، اقدامی در اين راستا 
بشمار می رفت. اين ضروت بی شک 
ھم چنان وجود دارد و ما نمی توانیم در برابر 

  بزرگ بی تفاوت باشیم.اين مسئولیت 
  

در عین حال ما از ھمان آغاز کار به 
دشواری ھا و مشکالت راه آگاه بوديم. 
پیشینه و تاريخ گذشته گروه ھای مختلف 
چپ، از جمله مشارکت کنندگان در پروژه، 
ديدگاه ھای متفاوت در برداشت از چپ و 
سوسیالیسم، در ارزيابی اوضاع، در برخورد 

نیروھای درون حاکمیت يا  به تحوالت ايران و
وابسته به حاکمیت و چگونگی گذار از 
جمھوری اسالمی، در برخورد به رويدادھای 
مھم جھان و ھم چنین مبانی سیاسی، 
برنامه ای و ساختاری سازمانی که در پی 
ايجاد آن ھستیم، از ھمان ابتدا، ا مشکالت 

  بزرگ ما در رسیدن به تشکلی واحد بود.

مشکالت و موانع پیشاروی،  ما با آگاھی به 
در اين راه گام برداشتیم و کوشش کرديم 
زمینه ھای تفاھم را گسترش دھیم. 
توافق ھای ايجاد شده در روند اين تالش، از 
جمله "خطوط مشترک" سه گانه ای که از 
فراخوان برای مشارکت در روند تشکل بزرگ 
چپ انعکاس يافته است، نشانه ھائی قابل 

  فت در اين ارتباط است.توجه از پیشر
  

در آخرين سمینار ـ کنفرانس حضوری، میزان 
توافق ھا، ھنوز برای شکل دھی يک تشکل 

  ...چپ کافی نبود و 
  ١٦ادامه در صفحه 

  



  
  

   ١۴ صفحه  ٥٧ه  شمار    

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

 

 شناخت از بھروز ارمغانی در پانزده پرده
 

  بھزاد کریمی

 داغ بیست و ھشت اردیبھشت!

ھای فدایی خلق ایران" در شھر بارانی رشت  چھل سال پیش در بامدادان بیست و ھشت اردیبھشت ماه، یکی از دو پایگاه سازمان "چریک
رسمی ساواک  به محاصره در آمد و ھر پنج عضو آن پس از مقاومتی جانانه، یکی از پی دیگری بر خاک افتادند. ساعاتی بعد، در خبررسانی

ھای فدایی خلق  . کسی که در آن برھه از حیات "سازمان چریکارمغانی  بھروز فقط اسم سه نفر از جان باختگان آمد و در زمره آنان، نام
ھای سازمان و توانمندی شایسته در  ایران"، نخست یاور حمید اشرف به شمار می آمد و نفر دوم فداییان؛ خردورزی نقش آفرین در سیاست

ھای بعدی جان بدر می برد، اکنون ھفت دھه را پشت سر خود داشت. دریغ اما که ھنوز گام  . او اگر از آن مھلکه و کشتار ازماندھیس
 نگذاشته در تابستان عمر، با بھار زندگی وداع گفت و رفت. از مرگ او بسیارانی اندوھگین شدند، اما آنانی بیشتر افسوس خوردند که وی را

  شناختند. کسانی که، می دانستند چه کمیاب گوھری از دست رفته است!از نزدیک می 

ھایی  ام با به تصویر کشیدن پرده این نوشته، در یادبود بھروز ارمغانی است بعد چھار دھه از اعالم خبر شوم مرگ وی. در این یادواره، کوشیده
  ای بود از زمانه و جنبش ما و نمونه برجسته  شمند بگویم که نماداز نوجوانی و جوانی و پختگی وی، سخن از اخالق و رفتار این جسور ھو

؛ ھم  ای شفاف از آن "نسل آرمانخواه" درخشانی از آندست آدمیانی که در یگانگی با خود زیستند و رفتند. بھروز ارمغانی، یک تیپ بود و آیینه
  ارانی چون اوست!از اینرو، سخن گفتن از وی بیاد آوردن رفتارھا و اخالقیات پر شمار ی

* * *  

ھایمان که ھمکالسی یکدیگر بودند و نیز  ام با او بر می گشت به اواخر دھه سی خورشیدی؛ بر زمینه دوستی نزدیک برادر بزرگ آشنایی•) 
گاه که، ھر دوی ما ھای نخست نیمه اول دھه چھل بود که در رابطه با ھمدیگر قرار گرفتیم. آن دیدارھای گھگاه پدرم با پدرش. اما فقط در سال

اش به عنوان مغز ریاضی در مدارس شھر پیچیده بود.  دانش آموز دبیرستان بودیم و او محصل کالسی دو سال باالتر از من. زمانی که آوازه
ر شدیم دانشکده فنی تبریز که فرا رسید، به تمامی چفت یکدیگ ٤٥ھمین ھم شد زمینه عالقه بیشترم به او و مرتبط شدنمان با ھم. سال 

مان تا زمان مرگش، برای من دوستی ماند الھامبخش و در کسوت رفیقی  و این بار، بر بستر سیاست و تعلق خاطرمان به چپ. از بدو آشنایی
حیاتش. در پیشرفت ھمین مناسبات بود که امکان یافتم تا با خصوصیات شخصیتی و رفتاری او ھرچه بیشتر آشنا   آموزگار تا آخرین لحظه

اش، بعدھا مرا به این نتیجه رساند که اگر او در زمینه مسئولیت پذیری و استقالل عمل و اتکاء به  دیدارھای مکررم با ھمه افراد خانوادهشوم. 
نفس از شخصیت مادرش بھره برده بود، در عالقه به موسیقی و ھنر و نیز در شوخ طبعی و دیدن و گفتن طنزھای ریز و درشت زندگی اما، 

اش فرق  دری داشت بذله گو و مھربان که در مدارس تبریز نت و ویولن درس می داد. با اینھمه، بھروز ارمغانی با ھمه اھل خانوادهنشان از پ
ھا، ھوشی سرشار، تعھد پذیری اجتماعی و فداکاری بی دریغ  می کرد. در میان اطرافیانش، انگشت نمایی بود بی ھمتا در عرصه خالقیت

  ، با خصوصیت و نگاه مدیریتی بار آمد. اوان نوجوانی در راه آن. بھروز از

ھای آتش اعتصاب بزرگ دانشگاه تبریز گر گرفت، بھروز نیز شکوفا شد و بالفاصله در قلب ستاد نیمه مخفی  شعله ١٣٤٦وقتی در بھار •) 
ویی رونما شد، جایگاھش در رھبری این اعتصاب نشست. بعدھا که نقش فعاالن حرکت و گردانندگان اصلی پشت پرده خیزش دانشج

مدیریت آن حرکت باز ھم بیشتر آشکار گردید. من که زیر و کنار دست وی قرار داشتم در جریان اداره ھمین حرکت و بعدتر طی سال تحصیلی 
و ھوشمندی   رجستهمان، به تجربه دیدم که او چه ھدایتگر ب که آنرا "سال دانشجو" نامیده بودیم، و بویژه در جریان فعالیت گروھی ٤٧- ٤٦

است. خونسرد در حین پیشبرد امور و بس مستحکم در لحظات بحران. برخوردھایش مثال زدنی بود. در جریان آن اعتصاب به چشم خود  
ھایش. بعدھا و در فقدان او، بارھا بر این نکته  ای می سپرد درخور ظرفیت دیدم که چه سان تقسیم کار می کرد و چطور ھرکس را وظیفه

ھا می گذراند و چه  کاری ھا و محافظه ساله آن زمان، چه مسئوالنه ھر دم از مبارزه را در سنجش تندروی ٢٢ام که این جوان  نگ داشتهدر
در خود   ام از او را به پسا اگاھی اولیه  ھای مطبوع  به زمان نیاز داشتم تا احساس  مھارتی در جستن گرانیگاه حرکت از خود نشان می داد!

اجرایی مبرز. در یک کلمه، شخصی  -دھم و به این برسم که بھروز، فردی بوده ھمزمان استراتژ، تاکتیسین، سازمانگر و مدیر سیاسی ارتقاء
که ھر دو از زندان آزاد شده بودیم، در صحبت با  ٥٢دارای استعداد باال برای ھدایت امور و البته دور از تصنع در بروز چنین خصوصیتی. سال 

  ین ویژگی ھا را منتسب به بیژن جزنی دانست و از او با عنوان آموزگاری بی بدیل برای جنبش فدایی نام برد.من، ھمه ا

ھای مشترکمان که اختصاص داشت به خواندن  را و به مفھوم واقعی کلمه، ھمه روزه با او بودم. در یکی از کتابخوانی ٤٦تمامی سال •) 
ف"، متوجه لذت بردن شگرف و خود ویژه او از روش فلسفی "دیالکتیک" شدم که تاثیر عمیقی بر چندین روزه سطر به سطر "فلسفه آفاناسی

ھای تحسین برانگیز بھروز در آموزش آنچه که خود وی از این متد تفکر یاد گرفته و وجودی خویش کرده بود، نشان از شور  من گذاشت. تالش
ر می داد که مبادا بگونه "ارسطویی" بیندیشیم و در سماجتی آگاھانه، مدام اش تذک شوخی ھمه –و شوقی فراوان داشت. به شکل جدی 

تاکید می کرد که ھیچگاه نباید در وسوسه زیبای استدالل "ریاضی" ماند؛ ھمانی که، رشته خاص و مورد عالقه ھر سه نفر ما در این ھسته 
چیز را "ھراکلیت" وار در گذر می جست و به ھیچ مطلقیتی قایل  در حرکت و ھر دم نو شدن می دید. ھمه مطالعاتی بود! او ھستی را فقط 

نبود اال مطلق حرکت! ھر لحظه را در حال خودآموزی بود و تعلیم اطرافیان. مطالعه ھیچ اثر انقالبی قابل وصول از دستش در نمی رفت. در 
د آن اعتصاب کامیاب، موفق شد با طیف متنوعی از ھا و استعدادھای بع ھمین سال ھم بود که بر بستر شرایط باز و روآمدن عالقمندی

ھم درشھرھای دیگر، مناسباتی ھدفمند و گسترده برقرار کند.   متعلقان به طیف چپ درون دانشگاه و بیرون از آن، ھم در سطح شھرمان و
رف مدت کوتاھی و با صرف طی ھمین دوره، چندین محفل مطالعاتی، مباحثاتی و فعالیت سیاسی را حول خود سامان داد و توانست ظ

          وسیعی را جھت تدارک مبارزه آتی تدارک ببیند.  انرژی جوشان، شبه تشکیالت بالقوه

شان در آینده و شکل  ھای ھمجوار" با ھدف بھم پیوستن بود که فکر قویاً و وسیعاً مطرح در آن زمان، ایده تاسیس "گروه ١٣٤٧پاییز سال •) 
تر کارھایمان بود  ھایش در میان گذاشت. پیشنھاد او، پیشبرد جدی ھا را، با ما چند نفر از نزدیکترین شدن ن ملحقگیری حزب پیشاھنگ از چنی

ای  ای که ھر یک از ما حول خود می پروراندیم، شبکه با انواع ارتباطات شاخه  مند. بدینسان، از دل محفلی گسترده در شکل گروھی و ضابطه
ای  اش را عمدتاً از ادبیات تولیدی و ترجمه حوریت در آن با بھروز ارمغانی بود. گروھی که، آموزش مارکسیستیشکل گرفت و قوام یافت که م

حزب توده ایران به ارمغان برده بود اما در رویکرد سیاسی جاری خود، اعتراض داشت به انفعال رھبری دیروز حزب در سربزنگاه مرداد شکست 
تیک غیرنافذ آن در سیاست روز! گروھی که دھھا نفر از افراد و مرتبطین با آن عضو سازمان در قبل و بعد و منتقد بود به نوع سیاست و پرا

انقالب شدند و ھفت نفرشان نیز در زمره جان باختگان سازمان. تحت نفوذ فکری بھروز بود که ما، در زمینه بینشی و نظری، الھامبخش 
فکری و   ستادگی انقالبی را در روزبه جستیم! اگر قرار باشد که به معرفی تیپولوژیک از تشخصمان را دکتر ارانی یافتیم و الگوی ای فکری

  ... ھای اصلی دھه چھل، رفتاری در جنبش فدایی خلق برآئیم، در نگاه من میان چھره
   ١٥ادامه در صفحه  

  



  

  

   ١۵ صفحه  ٥٧شماره     

  ... شناخت از
  ١٤ادامه از صفحه 

از آنھا بھروز ارمغانی است! تیپی سمبلیک از آن "نسلی" که خود را وقف پاسخ یابی به پرسش "چه باید کرد؟" زمانه خویش   قطعاً یکی
        ای سرشار از کنشگری بود.  نمود؛ کسی که نماد شور و تعلق سوسیالیستی در کالبد رزمندگی انقالبی با روحیه

  و در عین حال قاطع او درباره اشخاص، خصلت نمای وی بود.  ھای بردبارانه ھا و قضاوت در شناخت از آدم  ھای بھروز فراست و تیزبینی•) 
ساواک، ھمان  توسط یکی از دوستان فعال چپ خود در نیمه اول دھه چھل، در رابطه دیداری ھر از چندی با عنصر نفوذی معروف -

عباسعلی شھریاری معروف قرار می گیرد. این "مرد ھزار چھره" در پی ارایه انواع جزوات دست چپی به بھروز، ھمکاری برای رساندن 
، بھتر است به اندازه نفراتی باشد که  اعالمیه ضد رژیمی به دست افراد عالقمند را پیش می کشد و می گوید تعداد اعالمیه درخواستی

آن شو  ٤٩اند! بھروز می پذیرد که تعدادی از آنھا را برای چند نفر از ھمسایگان پست کند! وقتی در آخرھای زمستان  فعالیت مناسببرای 
ثابتی در رابطه با شھریاری را نگاه می کردیم، با زھرخندی توام با نوعی از رضایت درونی گفت:  –تلویزیونی مشھور مقام امنیتی 

ین آرسن لوپن بجا بود و مخصوصاً آن عبارت "به اندازه نفرات" او، که مرا به فکر فرو برد! ھنوز دو ماه از این صحبت تردیدھایم نسبت به ا
جزو محفلی بعدھا معروف به "گروه مھندسین" دستگیر شد. در جریان اعدام  ١٣٥٠نگذشته بود که بھروز زھر او را چشید و در اردیبھشت 

  روز و شھریاری چشم در چشم ھم شدند!، بھ٥٣شھریاری در اسفند ماه 
در محفلی از چند جوان، آقای "چوخ بختیار"ی در باب بی آیندگی فعالیت سیاسی و لزوم اجتناب از سیاست سخن می راند و در آخر  -

، این که نطقش ھم این نصیحت که: رفتن توی سیاست، عین بالھت است! بھروز با حاضر جوابی خاص خود برمی گردد و می گوید: آقا
  شما می فرمائید توھین به اعلیحضرت است! و طرف، آناً جا می زند!

، با عصبانیت برایم از جریان دیدار و گفتگوی چند روز پیشترش با مھندسی یکسال زندان کشیده تعریف کرد. یارو، بعد ارائه ٥٢پاییز سال  -
شد انفجاری قیمت نفت، پیشنھاد تاسیس شرکت مقاطعه کاری یک تحلیل مفصل "مارکسیستی" از اقتصاد شتابان در کشور بر اثر ر

  تھنیت می گوید!  اش  اش، او را بخاطر باال بردن سطح سواد اقتصاد سیاسی مشترک را می دھد و بھروز ھم با ھمان طنزھمیشگی

دیدن و شنیدن ھر  ی و عمل  درخشش شادی در چشمان بھروز را کم ندیده بودم، اما رضایت خاطر و خوشحالی وی از ھر یافته•) 
  پیشنھاد خرد و ابتکار ولو کوچک، واقعاً جای دیدن داشت.

ھا به او رساندم،  بود که از یک مرکز غیبی، چمدانی پر از "آثار مضره" به دست من رسید. تا خبرش را با ذکر نام کتاب ٤٧حوالی نوروز  -
چنین رفتاری از او ندیده بودم. آن معلق زنی جوانانه، ما را جشنی شد بخاطر بیکباره و از فرط ھیجان گفت: پاشو کشتی بگیریم! تا آنزمان 

  کشف "گنج"!
صحبت در گروه بر سر دستیابی به امکانات چاپ بود که ابراھیم خلیق معموالً کم حرف، ناگھان گفت چنین چیزی (غلطک و  ٤٩پاییز   -

ھای ناشی از شادی بھروز بخاطر رسیدن به امکانی تازه برای  ! قھقھهوردنه برای چاپ) را در کارگاه دانشگاه آریا مھر ساخته است
   گسترش فعالیت گروه، دیدنی بود. او فضا را غرق شادی کرد تا شعف در ما دو چندان شود! 

، برایم بعد آن اخراج دو ساله که به دانشگاه برگشتم تداوم فضای اختناق در دانشگاه و لزوم شکسته شدن سکوت دانشجویان ٤٩سال  -
مسئله شده بود. مصاحبه شاه با اوریانا فاالچی را در روزنامه دیدم که با ژستی شاھانه گفته بود: اعتراض دانشجویی، امری است 
طبیعی و حتی الزم! با چینش آن چند جمله قصار در کنار ھم، تراکتی ساختم و مخفیانه بر تابلو اعالنات چسباندم! دانشجویان می 

ای نگذشت که  چ می کردند و اولیاء دانشکده ھم، فاقد توجیه الزم برای برداشتن تراوشات ذھنی شاه از روی تابلو! ھفتهخواندند و پچ پ
آذر، دانشگاه پس از دوسال اختناق و سکوت بھم ریخت! شیطنتم را با کمی احتیاط با بھروز در میان گذاشتم و او خنده کنان  ١٦در روز 

  کردار نیست!گفت: دو صد گفته، چون نیم 

ھا تھدید می کرد،  بجای وسعت نظری  ھا در آنزمان که مبارزان ضد اختناق را واقعیت تلخ محدود ماندن در خود و نیز الجرم محدود نگری•) 
واج غیر چشمگیری از خود در فھم امکانات بالفعل و بالقوه مبارزه نشان می داد. ما آن زمان در وجود چند مجله وقت، نسبت به ر  او ظرفیت

ھایمان نسبت به جامعه روشنفکری، به تمامی از دروازه ایدئولوژیک  مستقیم "مارکسیسم لگال(قانونی)" موضع تندی داشتیم و قضاوت
می گذشت و مبتنی بود بر مرزکشی قاطع. بھروز ھم البته، چنین بود و حتی تاثیر گذار روی بقیه! ولی اینھم یادم نمی رود که روزی از 

ھای نوع  اش به سنجش ھای ھنری را نباید نادیده گرفت! او در عین پایبندی دم: قلمزنان و ھنرمندان فعال در مجالت و جنگبھروز شنی
ایدئولوژیک محور، قایل به کشف امکانات اعتراضی در جامعه بود و برقراری این یا آن ارتباط با ھر امکان. در عرصه سیاست نیز با حفظ 

ھا و محافل فعال. ارتباط فردی با حلقاتی از حزب توده، امکان  اشتن مناسبات و تنظیم رابطه بود با ھمه جریانموضع و خط خود، در پی د
دسترسی غیر مستقیم به جریان "طوفان" و سازمان انقالبی حزب توده، پیوند غیر مستقیم و از طریق چند حلقه واسطه با گروه 

فعالین اصلی شبکه دانشگاه تبریز گروه بعدی "چریکھای فدایی خلق"، ارتباطات متعدد  "سیاھکل"، مناسبات غیر سازمانی ولی نزدیک با
نابدل، بیانگر این بود که بھروز به  –بھروز دھقانی  -و دیرینه با بخش تبریزی ھمین گروه یعنی جریان سیاسی و فرھنگی صمد بھرنگی

ھا خون جای باران می چکه" از فرھاد را  م آواز نوع سبک جدید "جمعهوسعت می نگرد و نھضت را در وجه کالن می جوید. یک روز که با ھ
ھایی که حرفی  ھا، شاعران و اھل تئاتر مردمی و سینماچی گوش می دادیم، از بھروز شنیدم که: این و اینان و بسیاری از رمان نویس

محافل و افراد بومی در تبریز داشت که متشخص به با  ٤٦و  ٤٥اند! ھمین برخورد را ھم در سالھای  برای گفتن دارند، ھمگی با جنبش
  بھروز ارمغانی، در قوه و فعل، کالن نگر بود.  ملی بودند.  -خصوصیت فرھنگی

در عین داشتن ذھنی پیچیده و فرھنگی متعالی در مقایسه با بسیاری از ھمگنانش، لذت را اما در مصاحبت با مردمان فراموش شده •) 
شان می رفتیم تا از این زحمتکش  دیده بودم که ھمراه ھم پیش پینه دوزی در محله  و را در لحظاتیمی جست! بیشترین تفریح ا

ای" طنزگو، متلک پشت متلک علیه وضع موجود را بشنویم. و ھربار ھم شنیدن این ترجیع بند "ھوپ ھوپ نامه" میرزا علی اکبر صابر  "فرقه
نیرسان؟" (تو ای بی پول، بپنداری به سھل، خود جزو آدم؟)! بعضی اوقات ھم سری از او: " پول سیز کیشی، انسانلیقی آسان می سا

می زدیم به دکه فردی بذله گو در بازار شیشه گر خانه شھر که او را به لغزخوانی دو پھلو علیه "دستگاه" می شناختیم. بھروز در 
پا به سن    ران بود و سنگ صبوری برای کسانی چون آن رانندهمی کرد، محرم دل و حالل مشکالت کارگ  ھایی که آنھا را مدیریت کارگاه

در آبادانی و مسکن تبریز! پول را به معنی واقعی کلمه، مشترک با ھمه دوستانش می خواست. از اینکه رفیقی مشکل مالی   گذاشته
درآمد خوبی ھم داشت! با نشان دادن داشته باشد و او بی خبر بماند، سخت ناراحت می شد. ھیچوقت پول اضافه نمی آورد، حال آنکه 

ھایمان در گروه و شبکه را جمعی می خواست. ما را ھم، این چنین بار می آورد. یکی از  بیشترین روحیه تعاون از خود، ھمه داشته
بھروز  اش با ھمراه ھم رفتیم مرند برای سرکشی حد پیشرفت کارھای منزل نوساز کاظم سعادتی که مھندسی ٤٩روزھای پاییز سال 

که رسید جر و بحث بین این دو نفر باال گرفت! اصرار از کاظم برای تحویل گرفتن پاکت پول توسط بھروز، و امتناع این   بود. موقع خداحافظی
یکی از پذیرفتن وجه و با تکرار پشت سرھم: یعنی چه، برای چه؟! غلبه نھایی از آن بھروز شد و آنھم درست در ھمان روزی که ته جیبش 
را نیز مصرانه دراختیار من گذاشت چون می دانست که پول الزم دارم! وقتی رسیدیم خانه، خنده کنان مرا اطمینان داد که می تواند با 

    قرض از مادر تا آخر برج را سر کند! 
رد توجه خاص روسای ھای فنی امورات شرکتی، مو ھایش در ریزه کاری ھای ساختمانی و خالقیت مدیریت توانمند بھروز در کارگاه•) 

گل. زندانیان ˏحتی مشارکت در کار ھا بود. او ھمزمان در کار مدیریت، محاسبه، نقشه خوانی و پیاده کردن نقشه می شد و گاه شرکت
روی   آن حوض یادگاری در زندان توسط او را! استخدامش در بیست و پنج سالگی سیاسی ھمبند بھروز، بیاد دارند طراحی و ساختن 

ھای  بود و به خدمت گرفته شدنش، سوژه رقابت بین چندین صاحب پروژه! او اما با حقوقی بمراتب پایین تر از کار در شرکتبورس 
ھا نشود و از قلب تپنده شھر دور نماند و ھم اینکه  ھم از این نظر که بخاطر کار سیاسی عالف بیابان خصوصی، استخدام دولتی را برگزید.

   ... دار صاحب کار سرمایه
   ١٩ادامه در صفحه 



  

  

   ١۶ صفحه   ٥٧شماره     

  ... پروژه وحدت چپ
  ١٣ادامه از صفحه 

وبرو ساخت. با ايجاد اين شرايط، برخالف کسانی که از پروژه کنار رفتند، به نظر من درست نیست که با توجه پروژه را با مشکل و اختالل ر
به دستآوردھا، راھی برای فرارفتن از وضعیتی که با آن روبرو ھستیم بیابیم. اين راھی است که بخشی از مشارکت کنندگان در پروژه در 

   پی آنند.

نه ای از نتايج برخی تالش ھا برای وحدت چپ ھا در کشورھای ديگر اشاره کنیم. اين تجربه ھا ھرچند بربستر در پايان می خواستم به نمو
   شرائط ديگر جريان دارد ولی بھرحال برای ھمه قابل تامل است.

کردند. ھم اکنون نیز اين در آلمان حزب چپ ھا را گرايش ھای فکری گوناگون و بعضأ متضاد، در جدال با سدھا و موانع مختلف، پايه ريزی 
گرايش ھا در حزب وجود دارند. اين کثرت گرائی در عین حال که حامل نوعی درھم ريختگی در حزب است، يک عامل پويائی نیز ھست. اين 

به کثرت گرائی نه فقط ھمزيستی تفاوت ھا، بلکه در مواردی ھمزيستی متضادھاست. اين حزب با وجود اختالف نظرھای بزرگ، توانست 
يک نیروی تاثیرگذار در آلمان تبديل شود. طرح مسائل اجتماعی، حقوق و مطالبات اجتماعی و مطالبات کارگران و ايجاد حساسیت در اين 
 عرصه، طرح مسائل حداقل دستمزد و سرانجام وادار شدن احزاب حاکم به توجه و اقدام در اين راستا ... از موارد اين تاثیرگذاری است. اين

عین حال توانست نسل جديدی از چپ ھا را در خود متشکل کند. نمونه ھائی از اينگونه را در برخی ديگر از کشورھای اروپائی و  حزب در
در امريکای التین نیز می توان مشاھده کرد. برخالف اين روند، در کشورھائی از اروپا که چپ ھم چنان دستخوش پراکندگی است، ما با 

  برو ھستیم که نه نفوذ و نه تاثیر اجتماعی دارند.گروه ھای متعدد چپی رو

گرچه تجربه شرائطی مشخص را نمی توان بطور مکانیکی به شرائط ديگری منتقل کرد. ولی بھرحال آنچه به دستآوردھای عمل متحد و  
   گسترده و يا پیآمدھای پراکندگی مربوط می شود، امريست که عمومیت دارد.

نقشه راه جديدی تدوين خواھد شد؟ آيا از کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران دعوت  آيا با تغییر وضعیت پروژه،
  کرديد که در پیشبرد پروژه سھیم شوند؟

چنان که پیشتر گفته شد قرار مصوبۀ شورای مرکزی سازمان ما بر لزوم تدوین نقشۀ راه جدیدی توسط نیروھائی که آمادۀ  بھروز خلیق:
م پروژۀ وحدت اند، تأکید دارد. کنشگران چپ و آن بخش از اتحاد فدائیان خلق ایران که خواھان ادامۀ پروژه است نیز بر این مشارکت در تداو

  نظرند که پیشبرد پروژه مستلزم تدوين نقشه راھی منطبق بر شرايط جديد است.

ما و کنشگران چپ در نامه ای به کمیتۀ مرکزی  طبعأ نقشۀ راه جدیدی با مشارکت نیروھای خواھان تداوم پروژه تدوین خواھد شد.
سازمان اتحاد فدائیان خلق با تفاھم نسبت به دشواری بروزیافته در این سازمان، میان "اظھار نظر در مورد سرنوشت پروژۀ وحدت" با 

سھیم شوند و در عین حال حق کنگرۀ  تداوم آن تفاوت گذاشته ایم و امیدوار بوده ایم که به این ترتیب رفقای اتحاد فدائی در تداوم پروژه
آتی این سازمان برای اظھار نظر در مورد سرنوشت پروژه محفوظ باشد. این عین تدبیری است که در نقشۀ راه موجود نیر پیشبینی شده 

  بوده است. در اینجا من این دعوت را از رفقای کمیتۀ مرکزی تکرار می کنم.

عنا نیز ھست که فراخوان جدیدی تھیه خواھد شد و یا اینکه فراخوان قبلی ھم چنان رفیق نويدی آیا این گفته ھا به این م
  اعتبار دارد؟

فراخوانی که در ھمان آغاز اعالم شده است، حاصل مباحث چند ساله نیروھای وحدت بود و با توجه به زمینه ھای مشترک  پرويز نويدی:
ما آن فراخوان ھنوز معتبر است. ما دلیلی برای دادن فراخوان دیگری نمی بینیم. و بر نظری و تشکیالتی بین آن  ھا تنظیم شده بود. از نظر 

   اساس ھمان می خواھیم پروژه وحدت را به نتیجه برسانیم. طبیعی است نقشه راه متناسب با وضع جدید، اصالح و تدقیق خواھد شد.

  ... بدھکاری بوروکراتیک
  ١١ادامه از صفحه 

ھا،  با دستورات ولی فقیه خمینی در مورد کشتارھا طرف ھستید تا با خون آشامان مجری فرامین کشتار، کسانی چون خلخالی
بر آمر قتل و انگیزه قتل! من حتی ھا. آری، مھمتر از ھر چیز، تصریح است  ھا و پور محمدی ھا، نیری ھا، رازینی ھا، اشراقی الجوردی

ای به ھزاران چپ  ازسکوت شما در اشاره به ھمه جنایات دھه شصت ھم می گذرم که دردمندانه شما در این نامه حتی کمترین اشاره
و مجاھدین اید. گویا در ذھن شما ھمه تاریخ و حوادث این چند دھه کشور در دایره دوئیت مجاھدین خلق  کشته شده در این دھه نکرده

انقالب اسالمی می چرخد! این نوع محدودیت فکری، با تالش برای از خود درآمدن و تجھیز خود به احساس مسئولیت، قرابتی ندارد و 
  فاصله دار است. اما از یک چیز نگذشت و بر آن نتوان چشم بست: سخن گفتن مبھم در باره اصل قتل و آمر قتل!

نم که طرح بدھکار بودن جمھوری اسالمی بخاطر ارتکاب آن به قتل بزرگ ابعاد در قبال بازماندگان قربانیان آقای تاج زاده بازھم تاکید می ک
اند و بقیه  اند و رفته جای سپاس دارد. اما مھم تر ھمانا، فھم انگیزه و استعداد جنایتکار است در ارتکاب آن. بخشی از این جنایتکاران مرده

اندیشه و رفتاری است که در این یا آن سربزنگاه تاریخی، سر از گورستان تاریخ در می آورد و ھزاران ھم رفتنی ھستند، اما مھم آن 
 انسان را با یک فرمان استبدادی و با خودکامگی فقاھتی، محکوم به مرگ می کند و می کشد. 

جامعه و نه فقط برای ماتم نشستگان کشته  پوزش از اعتراف به داشتن چنین فکر و رفتاری است که اھمیت محوری دارد و آنھم در قبال
ھای معتقدی چون شما، زمانی می تواند جنبه نھادینه به خود  ھا و احساس دین کردن از سوی انسان پوزش خواھی ھا. چنین  شده

اید! گیر اصلی را در  دهبگیرد و معتبر افتد که توضیح تاریخ، صرفاً در تبیین شرایط محیطی نماند بدانگونه که شما در ھمین نامه تان مان
  ذھنیت و نوع نگاه تاریخ سازان باید جست! اولی، ره به توجیه می برد و دومی، رو به دگردیسی دمکراتیک.

در آرزوی آزادی شما و ھر زندانی سیاسی این سرزمین، با ارج نھادن ایستادگی و جسارت سیاسی شما در برابر استبداد حاکم، و 
  تبداد به لغو ھرنوع قیمومیت سیاسی و استقرار دمکراسی و آزادی در ایران.ارتقای این مخالفت با اس

                                                     با احترام، بھزاد کریمی

    ١٣٩٥بیست و یکم اردیبھشت ماه  

 کنیم تالش حداً مت اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«
 



  

  

  ١٧ صفحه ٥٧شماره     

 تھیه و تنظیم: مریم رحمانی
 که زمانی از الس ٨٠ از بیشتر بیدارزنی:

 وکالت لباس توانست ایران در زن اولین
 کشاورز، خدیجه است. گذشته بپوشد
 مھرانگیز و خانیان سعید کاترین

 از که ھستند زن وکیل سه منوچھریان
 در وکیل زنان نخستین عنوان به ھا آن

 در »کشاورز خدیجه« شود. می یاد ایران
 پروانه زن، نخستین عنوان به ١٣١۶ سال
 او کرد. دریافت را خود دو پایه توکال

 فرانسه تولوز دانشگاه از حقوق دکترای
 ھنگامی شود می گفته ھمچنین دارد،

 یک داد، وکالت پروانه درخواست وی که
 تحت که دوره آن در وکال کانون عضو

 مبنی کرد اعتراض بود، دادگستری نظارت
 وکالت پروانه زنی باشد قرار اگر که این بر

 معذورم؛ وکالت شغل ادامه از من بگیرد
 خانم وکالت پروانه مدیره ھیئت رییس اما

 سعید کاترینا« کند. می صادر را کشاورز
 عنوان به شوروی سفارت وکیل ،»خانیان
 شود می  شناخته ایرانی زن وکیل دومین

 اما نداشت؛ زیادی فعالیت ایران در که
 در »منوچھریان مھرانگیز« ھای فعالیت

 زنان برای را راه نستتوا وکالت حوزه
 سال در منوچھریان کند. باز دیگر وکیل

 وکالت پروانه خورشیدی ھجری ١٣٣۶
 کانون اعضای از او کرد. دریافت یک پایه

 گفته که حالی در بود دوره آن وکالی
 کانون در را زنان زمان، آن در شود می
 و جوایز ھا، کتاب پذیرفتند. نمی وکال

 حتی و التوک حرفه در او ھای فعالیت
 برای را نامش سیاست در حضور

 است. کرده ثبت ایران تاریخ در ھمیشه
 حرفه وارد زیادی زنان تاکنون زمان آن از

 روز می یک مناسبت به اند شده وکالت
 وکیل »رستگار مرجان« با کارگر جھانی

 سال ۶ حدود که دادگستری یک پایه
 در کند، می فعالیت وکیل عنوان به است
 گفتگو به وکیل زنان تمشکال مورد

  .نشستیم

 ----------------- 

 شغل که شد چه عزیز رستگار خانم 
 در نظرتان و کردید؟ انتخاب را وکالت

 چیست؟ آن مورد
خواستم  من اتفاقی وکیل شدم. می

سردفتر بشوم اما بدشانسی یا 
ام سبب شد دیگر به دلیل  شانسی خوش

اشباع جامعه از سردفتر، امتحان 
 .نگیرند و بنابراین وکیل شدم  سردفتری

کار وکالت پراسترس است و شھامت و 
طور باید  خواھد. ھمین جسارت می

بپذیری اگر دو باربه دلیل زن بودن تحقیر 
شدی جا خالی نکنی. من تمام تالشم 

کنم که به نفع موکلم قضایا تمام  را می
 .شود

 شغلی وکالت که این به توجه با
 ھای لیشهک و شود می تعبیر مردانه

 قوی ما جامعه در ھم جنسیتی
 چه وکیل زنان حاضر حال در است،

 دارند؟ وکیل مردان به نسبت وضعیتی

از نظر سطح علمی بین وکال تقریباً تفاوتی 
وجود ندارد چون ھمه باید آزمون کانون وکال 
را بگذرانند تا بتوانند وکیل شوند اما وقتی 
وارد عرصه کارمی شوند، وضعیت متفاوت 

شود و به عنوان یک زن باید تالش  می
بیشتری داشته باشی و خودت را ثابت 

ھای وکال شامل کیفری،  کنی. پرونده
شوند و در عرف جا  حقوقی و خانواده می

ھای  افتاده است که وکالی زن پرونده
بگیرند و کار کنند؛ زیرا گفته   خانواده را

ھا ھم  ترند و موکل شود که زنان لطیف می
ھای خانواده که زن ھستند با  دهدر پرون

ھا از  ترند و بھتر است پ، زن ھا راحت زن
آیند چون  ھا برمی پس این پرونده

ھای سختی نیستند. البته  پرونده
ھای زن ھم ترجیحشان این است که  موکل

تر  وکیل زن داشته باشند چون راحت
توانند مشکالتشان را با زنان وکیل در  می

ھای کیفری مثل  پرونده میان بگذارند؛ اما در
ربایی و قاچاق انواع کاال  قتل، دزدی، آدم

چون خشونت وجود دارد و اصالً فضا مردانه 
آیند. در  ھا از پسش برنمی است، زن

ھای کیفری که  جلسات بازپرسی پرونده
گویند شما نباید  ھا می رویم بازپرس می

بیایید در زندان. اینجا جای زن نیست و 
این پرونده را قبول کردید. شما چرا وکالت 

جواب من ھمیشه این است که وکیل باید 
جا برود. یا مثالً  برای دفاع از موکل خود ھمه

شنویم که به عنوان یک زن چون  می
احساساتی ھستیم و منطق زن کمتر 

آییم.  ھای کیفری برنمی است از پس پرونده
شخصه پرونده کیفری  در حالی که من به

ھا خانواده البته  ا پروندهبیشتری کارکردم ت
برخی از زنان وکیل به دلیل خشونتی که 

ھای کیفری نسبت به متھم وارد  در پرونده
شود دوست ندارند وارد این حوزه  می

شوند؛ و البته این را ھم بگویم که زنان 
طلبی زیادی ندارند و  وکیل معموالً جاه

 .کند شان می ھای خانواده راضی پرونده

 ی؟ھای خشونت چه

در پلیس آگاھی برخورد خوبی با متھمان 
آید که توھین  شود؛ مثالً پیش می نمی

کالمی به متھم کنند یا برای حرف کشیدن 
از متھم نسبت به او خشونت مرتکب شوند 
بنابراین زنان کمتر پرونده ھای کیفری را کار 

 .می کنند اما برای من جذاب است

 در زن وکالی به نسبت نگاھی چه
 دارد؟ جودو جامعه

پرسند حاال  ھا مراجعان از ما می خیلی وقت
کار شما خوب است. یا این که شما خانم 

توانی به من کمک کنی اگر  واقعاً می
توانی یک وکیل مرد معرفی کن. من  نمی

ام  ھمیشه در این موارد به سوابق کاری
گویم اگر  کنم و در نھایت ھم می اشاره می

است خب کنید وکیل مرد بھتر  فکر می
 .وکیل مرد انتخاب کنید

این را نیز اضافه کنم که نگاه در 
ھای کوچک به وکالی زن نسبت  شھرستان

به تھران متفاوت است. در تھران زنان وکیل 
تصور   تر ھستند اما در شھرستان این راحت

که زن نباید پایش را به کالنتری بگذارد، برای 
به زنان وکیل ھم وجود دارد. ھرچند که نگاه 

ھا به  ھای شھرستان زن وکیل در کالنتری
نسبت قبل تغییر کرده است و برخورد بھتری 
با وکیل زن به نسبت متھم یا مجرم زن یا 

 .زنی که بخواھد دادخواھی کند، وجود دارد

 مردان و زنان برای یکسانی زمان آیا
 و دارد؟ وجود کار در تثبیت جھت وکیل

 اوتیتف وکیل زنان و مردان دستمزد آیا
 دارد؟

تر  خب اوایل، کار برای زنان وکیل سخت
است و تا بتوانند خودشان را ثابت کنند یک 

گذرد. برای قانع کردن قاضی و  دو سالی می
که الیحه خوب بنویسند یا بتوانند با  این

 .برد بازپرس بحث کنند زمان می
که الیحه  دستمزد زنان و مردان به دلیل این

ا مشخص کرده جامع وکالت دستمزدھا ر
فرقی ندارد و بیشتر بر اساس توافق طرفین 

 .است

 را کار که این برای زنان است ممکن آیا
 مردان از کمتری دستمزد بگیرند

 کنند؟ پیشنھاد

گاھی اوقات ممکن است چنین وضعیتی 
االصول  برای زنان به وجود بیاید ولی علی

گیرند توافقی  دستمزدھایی که وکال می
 .است

 شغلی آینده در چقدر مسریھ و مادری
 گذارد؟ می  وکیل زنان

خب چون زن بنا به تعریف سنتی وظیفه 
تواند کامل  مادری و ھمسری ھم دارد نمی

ھا تمرکز کند. البته  مثل مردان روی پرونده
این امر بستگی به شرایط خانوادگی زن دارد 
برخی از وکالی زن مجرد ھستند یا 

کنند  می ھمسرانشان در کار خانه مشارکت
کنند  طور شرایط کاری او را درک می و ھمین

بنابراین این زنان مسلماً وضعیت بھتری 
دارند؛ اما برخی از مردھا به ھمسرانشان 
اجازه سفر یا شب نبودن در خانه را 

دھند. این مسئله روی کار زنان وکیل  نمی
ھا ممکن است  گذارد؛ مثالً زن تأثیر می

نده شھرستان بگیرد. نتوانند به این دالیل پرو
مرد ھم طبق قانون ما اجازه دارد مانع کار 

 .ھمسرش شود

 وجود مرد و زن موکالن بین فرقی آیا
 دارد؟

اصوالً موکالن زن بھتر از مردھا ھستند سراغ 
ترسند  روند چون می مردان وکیل کمتر می

مورد سوءاستفاده قرار گیرند. مردان کمتر 
کنند  می روند و فکر سراغ زنان وکیل می

ھا بگیرد  که حکم به نفع آن وکیل زن برای این
اش مایه بگذارد و این را به  باید از زنانگی

گویند. در کل مردھا به  وکیل زن ھم می
ھا  مثالً وقتی به آن  اعتماد ھستند ھا بی زن

  ... گویی برای گرفتن می

   ١٨ادامه در صفحه 

 کالنتری جای وکیل زن نیست
  
   



  

  

   ١٨ صفحه  ٥٧شماره     

  ... کالنتری
  ١٧ادامه از صفحه 

کنند. در مواردی که به دلیل کمبود مدارک نشده  روند پیگیری می ودشان ھم میدھند و خ روز زمان الزم است، گوش نمی ٣٠حکم جلب 
گویند بھتر است بروی توی خانه بنشینی در  دھند به وکیل زن توھین کنند و مثالً می است به نتیجه مطلوب رسید به خودشان اجازه می

 .دشو افتد و کسی معترض او نمی حالی که ھمین اتفاق برای وکیل مرد ھم می
کنند مراحل یکی بعد  فھمند و صبر می دھی می اما موکالن زن حرف گوش کن تر ھستند و وقتی یک بار کل پروسه را برای آنان توضیح می

ھا را چون بیشتر در حقشان  ام اما دفاع از زن ھا کار کنم البته موکل مرد ھم داشته از دیگری طی شود. من سعی کردم بیشتر با زن
 .ھا نباشم باری بر دوش آن  ھا کنار بیایم و کنم با آن الوکاله ھم سعی می ترجیح من است. درباره حق اجحاف شده است،

 است؟ چگونه وکیل زنان به نسبت بازپرس و قاضی نگاه

است. البته در  ھا دارند، این تصور عام آید به این دلیل که معتقدند وکال درآمد بیشتری نسبت به آن ھا خوششان نمی ھا کالً از وکیل قاضی
مورد زنان گاھی قاضی و بازپرس پرونده ممکن است پیشنھادھایی فراتر از چارچوب کاری به او بدھد؛ مثالً شماره بدھند که شب زنگ 

 ترین سمت را دارد تا قاضی ممکن است چنین نگاھی ات حرف بزنیم که این آزاردھنده است. ازمسئول بایگانی که پایین بزن در مورد پرونده
 .شود ھای قضایی نسبت به حجاب و آرایش زنان وکیل تذکر داده می به وکیل زن داشته باشند. از طرف دیگر در مجتمع

 کنند؟ عمل غیراخالقی صورت به وکال برود پیش پرونده کار که این برای گاھی است ممکن

ای که متوجه شدم متھم واقعاً مجرم است و قصد فریب  هتر از مردان ھستند. من خودم پروند بله گاھی ممکن است اما زنان وکیل بااخالق
تومانی در بین  ۵٠کنند. اصطالح شاھد  دادن و رشوه دادن برای تبرئه شدن را دارد نمی گیرم. اما مردان وکیلی ھستند که این کار را می

دھند.  گیرند و به نفع مجرم شھادت می می ھزار تومان ۵٠زند و  وکال رایج است. افرادی ھستند اطراف دادگاه که توی خیابان پرسه می
 .افتد کنند اما این مسئله در بین زنان کمتر اتفاق می کنند و متھم را تبرئه می روند سراغ این افراد و دو شاھد جور می وکالی مرد می

 دارند؟ را وکال کانون مدیره ھیئت در حضور امکان زنان چقدر

مدیره باشند منع قانونی وجود ندارد اما بیشتر مردھا حضور دارند تا زنان. ھرچند که وضعیت  در ھیئتدر کانون وکال برای این که زنان در کا
مدیره کانون حضور  شود زنان کمتر در ھیئت نسبت به گذشته بھتر شده است. در حقیقت محدودیت قانونی وجود ندارد اما عرف سبب می

کنند، کمتر  ستند و شناخت بیشتری از ھم دارند و اصوالً زنان وکیل وقتی ازدواج میداشته باشند. مردان وکیل بیشتر باھم در ارتباط ھ
 .گیرند شود و فاصله می ھا می وارد بعضی عرصه

 .با تشکر از وقتی که در اختیار سایت بیدارزنی قرار دادید

  طرحی اولیه ...
  ٨ادامه از صفحه 

خود وی با حد اکثر فعال بودنش در انقالب، فقط جزيی است از آن و در نھايت سربازی در انقالب با اوی " پیشاھنگ انقالبی" نیست، بلکه 
  ).١٠٠از قیام به وقوع پیوسته" (ص 

در طی مطالعه من با جزئیاتی کم دانسته در مورد پروسه تحول سازمان آشنا شدم. پروسه ای که در نھايت منجر به تبديل نام سازمان از 
  سازمان فدائیان خلق ايران" شد."چريکھای فدائی خلق" به "

  سوسیالیسم - 
سازمان فدائیان خلق به سوسیالیسم اعتقاد داشت. اين سازمان به مارکسیسم و لنینیسم باور داشت ولی تحوالت جھانی از يک طرف 

ست و پرسترويکا رشد واز طرف ديگر حضور بسیاری از کادرھای سازمان در شوروی آن روزھا، باعث سئواالتی میشد که در فضای گالسنو
  کردند.

نويسنده کتاب در اين فرايند به نتیجه گیريھای جديدی می رسد تا جائی که می گويد " باور قدرگرائی در طول تاريخ سوسیالیسم، عموما 
ی که به نام به درد توجیه موجوديت آن چیزی خورده است که نام سوسیالیسم بر خود داشته و توجیه برگشت نا پذير جلوه دادن آن نظام

  )٢٦١- ٢٦٢انسان، عمال او را بنده ساخت" (صص 
او سیاست و در ک سیاسی را به گونه ای عملی و مستقل از ايده آلھا می نگرد و می گويد "آرمان محض ھمان محض است و ھمان  

  ).٢٦٧محض ھم باقی میماند" (ص 
  ) می باشند.٢٥٩تجارب خودم" (صھمان جا ياداور می شوم آنچه که اومی نويسد " پاسخھائی مبتنی بر 

  برای من مھم است که نويسنده کتاب از تجارب ( در کنار مطالعه) شخصی خود می نويسد.
در ھمان حال، روشن است که نويسنده به ارزشھای سوسیالیستی باور دارد. نگاه او به سوسیالیسم در اين جمله نظرم را جلب کرد: 

بر بستر دموکراسی و تعمیق آن رشد خواھد کرد و يک يک ارزشھای خود را که در مسیر  "سوسیالیسم، فرزند دموکراسی است که
  )٢٦٦تکامل جامعه سر بر می آورند، از طريق اکثريت آگاه جامعه خواھد ساخت." ( ص

  آينده، چه بايد کرد 
ت آينده کنشگران روشن می کنند. در اين صد صفحه آخر که به صورت ضمائم پنج گانه آمده اند، درک نويسنده و چشم انداز او را از حرک

  قسمت بسیاری نکات قابل بحث وجود دارند ولی می خواھم در اين "معرفی کتاب" تنھا به يک تم که به نظرم محوری می آيد اشاره کنم.
ل ترين بخش گفتمانی اشاره می شود ما با اين درک آشنا می شويم که " سازمان در فردای انقالب، در متکام ٥٧زمانی که به انقالب  

خود،در عین شادمانی از رفتن ديکتاتور مطلق العنان، متحیر بود از اينکه در فرجام آن انرژی ھفت ساله فوق فداکارانه ای که مصروف نفی 
  )١٠١ديکتاتور کرده بود، اکنون از نظر اثباتی چیز چندان قابل اتکا و امید بخشی برای مواجھه با وضع تازه در دست ندارد" (ص 

ھمین موضوع دغدغه نويسنده در مقوله تشکل يابی است. او به دنبال حرکتی است که بگويد چه جامعه ای را طلب می کند، حرکتی که 
  فقط به نفی نمی پردازد بلکه تصويری از آينده ارائه می دھد.

می شود و نه که نیروی خود را نیروی برنامه ای بار  "اما چپی که فقط افشاگری می کند و از ارايه طرح بديل باز بماند، نه به نیرو تبديل
  )٢٨٩می آورد." (ص 

زمانی که شروع به نوشتن اين سطور کردم می خواستم يک "معرفی کتاب" تھیه کنم. ولی کوشش برای اين ھدف در واقع مرا به مرور -  
ن مسئله شوند. امیدم بر اينست که جوانترھا ھم از گذشته ام گرفتار کرد. حدس می زنم ھم نسلھای من با خواندن اين کتاب دچار ھمی

  خواندن اين کتاب بھره بگیرند. ھم از اينکه با گذشته آشنا می شوند و ھم با دغدغه ھای امروز ين .

ر دو ستانم امیدوارم که در يکی دو ماه آينده اين کتاب را بصورت اینترنتی داشته باشیم و در آن زمان من مسلما لینک مر بوطه را در اختیا
  خواھم گذاشت.



  

   ١٩ صفحه  ٥٧شماره     

  شناخت از ...
   ١٥فحه صادامه از 

! پشت چھره آرام وی استعداد فراوانی از طغیان علیه آمریت نھفته بود و ھمیشه ھم آماده برای رودررویی و  مخل استقالل عملش نگردد
ارزه علیه تعدی، سرشته وجودش بود! ھمه چیز و ھر اقدامی از امورات شغلی، پول، ایستادگی در برابر زور. ابراز اعتراض به اجحاف و مب

ھا رو می آمد،  روابط و عالیق، و حتی ازدواج را در نھایت با الزامات مبارزاتی تعریف می کرد. ھر جا ھم که تناقض و تضادی در این رابطه
م می زد و بھر قیمتی ھم که می خواست تمام شود. چنین برخوردی شاید اش را رق ھمانا الزامات مبارزه سیاسی بود که انتخاب نھایی

    ھا!  گرایانه" و فردگرایانه نسل کنونی پذیرفته نباشد، اما آنزمان و به زمانه ما، عین ارزش بود و در زمره واالترین ارزش با معیارھای "عقل
اگر کسی آمادگی الحاق به کار تدارکاتی چریکی را دارد می تواند وصل بود که بھروز از نادر معین زاده می شنود که  ٤٩اواخر پاییز •) 

اند. مقطعی که تامین ذخایر انسانی برای تداوم مبارزه مسلحانه، در مرکز مباحث روز قرار  آنھایی شود که ھم اینک مشغول چنین کاری
نادر بوده   حسن پور ھمشھری و ھمفکر دوره دبیرستانی گرفته بود. برای من، تا به امروز ھم معلوم نشده که منبع این درخواست، غفور

ھا. خود نادر با مبارزه مسلحانه موافقت نداشت و بھروز ھم البته  اش در پادگان آموزشی افسر وظیفه ای یا که عباس مفتاحی ھم دوره
ودند. بھروز این موضوع را با چند نفری از اش نسبت به آن. با اینھمه اما، ھر دو به صداقت عمل کرده ب درگیر آخرین تردیدھای ته کشیده

گروه و البته بطور انفرادی در جریان گذاشت. میان ما تحرکات فکری در این جھت رو به شتاب داشت که دو واقعه تقریباً ھمزمان "حماسه 
ی غافلگیرمان کرد! با حدس سیاھکل" و حمله شاخه تبریز چریکھای شھری به کالنتری واقع در خیابان شھناز تبریز صورت گرفت که بکل

  قریب به یقین می دانستیم که این یکی عملیات کار چه کسانی است اما سراغشان نرفتیم.
قطعی   به تصمیم   این ھمانا مفاد جزوه "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء" پویان بود که کارش را کرد و ھمه ما و مخصوصاً بھروز را  

ھای آغازگر  به گروه  زه مسلحانه رساند. پس از قتل فرسیو، فعالیت ما در خدمت این مبارزه و درسمت پیوستنبرای گام گذاشتن در مبار
اقدام مسلحانه قرار گرفت. خانه مشترک بھروز تازه داماد با سارا جوشنی تازه عروس، بدل به چاپخانه شبانه روزی انتشارات "چریکھای 

ای از تبریز و آذربایجان، گیالن، اصفھان و  ھای آنھا در سطح گسترده اندر کار پخش اعالمیه فدایی خلق" گردید و ھمه شبکه ما، دست
ھا در آن مقطع آغازین  ھای چریک ھا بود. به جرئت می توانم بگویم که سھم ما در توزیع اعالمیه تھران شد! بھروز در مرکز این فعالیت

متر نبوده است! آنزمان خبر نداشتیم که رفقایی مانند رفیق اندیشمندی چون پویان جنبش مسلحانه اگر بیشتر از خود آنھا نبوده باشد ک
ھایند و گروه چریک فدایی در معرض از دست دادن نا بھنگام و غیر قابل قبول  نویسنده ھمان جزوه، خود دست اندر کار پخش اعالمیه

      رھبرانش!
ایم و مسئله  بی ھیچ القایی در یکدیگر، دستجمعی بر آن شدیم که پاسخ را یافتهوار" و  تا "رد تئوری بقاء" را خواندیم، "ارشمیدس•) 

ھای ھمجوار" و تاسیس حزب از دل چنین الحاقی،  ایم؛ ھمانی که در جزوه آمده بود! اینکه: الحاق "گروه چندین ساله خود را جواب گرفته
زه مسلحانه البته از یکسال و نیم قبل بین ما مطرح بود و بر سر آن با فقط و فقط از دل تعرض انقالبی گروه پیشاھنگ می گذرد. ایده مبار

ھای مکرر داشتیم و چند نفری از ما از جمله ابراھیم و من دارای گرایشی بیشتر به آن. بھروز اما، ھنوز متقاعد نبود و  ھمدیگر بحث و جدل
نوز ھم مبارزه مسلحانه را قبول نداشت! اما با رسیدن این جزوه، ھایی نشان می داد. و این بدانمعنی بود که گروه ما ھ از خود مقاومت

دیگر خود را با این مشی تنظیم و تعریف کردیم. در ھمان دو سه ماھی که تا دستگیری بھروز فاصله داشتیم، آمادگی برای اقدامات 
زا و نیز تھیه سالح متمرکز شدیم و  واد آتشمسلحانه به مشغله جدی گروه بدل شد. در کنار کار روشنگرایانه وسیع سیاسی، بر تھیه م

ھا و امکانات من در نوار مرزی کردستان، سالح تھیه کنیم. به اعتبار مالی بھروز، برای یکی از دوستان کرد  قرار گذاشتیم با تکیه بر آشنایی
توپ پارچه خریدیم تا او ھم در ازاء وجه من که در کار فروش پارچه در روستاھای بانه کردستان بود، معادل قیمت تقریبی ده قبضه کمری 

ھای متفاوت از ھم دستگیر شدند و بعدش  آن برایمان سالح بخرد. مدت کوتاھی نگذشته بود که "بھروز" خلیق و بھروز ارمغانی در ارتباط
حوش آن، در رابطه با افشاگری ھم من و محمد حداد پور خیابان و قربانعلی عبدالرحیم پور( مجید) و چند رفیق دیگر از گروه ما و حول و 

اش در عراق پس  ھای گویا تھیه شده را دوباره به فروشنده ساله گیر ساواک افتادیم. آن کاکا ھم سالح ٢٥٠٠ھای  گسترده علیه جشن
  ھا پنھان ماند و جور آن تعھد مالی در برابر بازرگان پارچه فروش را ھم پدر من کشید! داد! این موضوع در بازجویی

ھای متفاوت از یکدیگر  ھروز و من در رابطه با دو پرونده مستقل از ھم، ھر یک به دو سال زندان محکوم شدیم و حبس را نیز در زندانب•) 
مان چیزی  ھایشان از موجودیت آن و ارتباطات و فعالیت گروھی به پایان بردیم. نه او و نه ھیچیک ازدستگیر شدگان گروه ما، در بازجویی

چه با بھروز در یک زندان نبودم ولی راجع به وضع و موقعیت او در دوره حبس چیزھایی می دانستم، ھم از خودش و ھم از نگفتند. اگر
اش به پرونده "گروه مھندسین" مشھور شد. این "گروه" چه بخاطر اشتھار به  ھای قبلی ای دیگران شنیده بودم. پرونده او و ھم دانشکده

ھای آن مقطع، وجھه چندان خوبی  حیه انفعالی در اکثر عناصر آن، و بویژه در فضای پر شور و رادیکال زندانای" و چه رو داشتن خط "توده
در زندان نداشت. بھروز اما در چنین شرایطی با آنکه خود دیگر به تمامی در موضع مبارزه مسلحانه بود و نیز دلخور و ناراضی از عملکرد 

ای کرد: از یکسو  ظاھر در رابطه با پلیس را اولویت نخست خود بر گزید! انتخاب سنجیده   شد و حفظھایش، جوگیر ن ای  بیشتر ھم پرونده
ھای  نویس برقراری روابط تنگاتنگ ولی نه چندان نمایان با کادرھای "چریک فدایی" و خواندن جزوات درون زندان و آخرش ھم انتقال ریز

ھای مجاھدین، خروج از کمون را  یش از تیررس نگاه پلیس. او حتی در پی برخی تندرویجزنی به بیرون، و از سوی دیگر دور نگھداشتن خو
نند در پیش گرفت اما فقط و فقط مشروط به عدم مخالفت تشکیالت فدایی در زندان با اقدام او. به پرویزنویدی گفته بود که اگر رفقا الزم بدا

سازمان در زندان که بو برده بودند قصد او آزادی بی درد سر و پیوستنش به  بالفاصله به کمون بر خواھد گشت! ولی مسئولین تشکیالت
سازمان است، مخالفتی با تصمیم او نکردند! اقدام مھمی که بھروز در طول زندان انجام داد، شناسایی کسانی بود در موضع "فداییان 

   ن رفقا را وارد شبکه سازمان کرد!ھایی کوتاه مدت! او در پی مخفی شدن، چندین نفر از ھمی خلق" با محکومیت

دیدیم. برای ھر دو ما روشن بود که تصمیم چیست: الحاق به سازمان در اولین  ٥٢از زندان در آمده بودیم که ھمدیگر را در اوایل پاییز •) 
و نقد کنیم. در نشست  ای مسیر طی شده را بررسی از آن گروه قبلی، ھر کداممان طی نوشته  امکان! قرار شد که افراد قابل دسترس

خوانده شد. تا آنروز چیز خاصی به قلم بھروز ندیده بودم، ولی وقتی او متن خود را با بغضی نمایان در گلو به پایان برد،   ھا بعدی، نوشته
ذ، با قلمی بس ای معرکه، ھم در مضمون و ھم در نثر! نقدی کوبنده و ناف اش شده بودم. دستنوشته میخکوب در جایم مسحور او و نوشته

ه زیبا و شیوا. او را به مھندس بودن کاردان و تبحر در ریاضیات می شناختم اما نه به داشتن دستی ھم در نوشتار ادبی! انتظارم این بود ک
خود و مان و ارایه تحلیلی از وضع لحظه و بعدش ھم تاکید بر انتخاب و تصمیم اکنونی  اش نگاھی گذرا داشته باشد به گذشته در نوشته

ترین احساسات و ادراکات خویش و با صداقتی آموزنده، به انتقاد از خود نسبت به رفتار و  خودمان. او اما در آن نقد با نقب زدن به عمیق
و  ٤٨ھایش در سالھای  ! او با انتقاد به تردید کردن عملکردش در گروه و جنبش برخاسته بود. دقیق تر، تصفیه حساب رادیکال با گذشته

، از نقش بازدارنگی خویش در بروز و ظھور ظرفیت عمل انقالبی گروه نوشته بود و با صمیمیتی شگرف، فردیت خود را با عنوان "خود ٤٩
خواھی خرده بورژوایی" به باد انتقاد گرفته و ماندنمان در روابط محفلی و عملکردھای آن را عمدتاً با تقصیر و قصورات خودش توضیح می 

پیش از شروع "سیاھکل" و زیر عالمت سئوال قرار دادن صالحیت خود در ھدایت گروه! ، ٥٠اینکه در آن برھه پیش از سال داد. نوشته از 
 تر از تو سراغ نداریم! خلیق، این چنین بود: بر سر جایت بمان رفیق، صالحˏ حال آنکه، در آن لحظه اولین احساس من و یقین دارم نیز از آن

داد که رھبری، حق و وظیفه اوست! و من متاسفم که چرا نوشتاری از بھروز طی آن مدتی که درون سازمان به  بھروز با برخوردش نشان
شدنش در پراتیک   ھا از بین رفته است یا که غرق روزی مشغول بوده در دست نیست. آیا وجود داشت ولی در جریان یورش فعالیت شبانه

از داشته بود؟ نمی دانم ولی فکر کنم دومی باشد. بجز آن نوارھای گفتگو بین سازمان و او را از وظیفه نوشتاری ب سنگین تشکیالتی 
مجاھدین خلق تغییر ایدئولوژی داده که او را ھمراه حمید اشرف می بینیم و نیز روایات شفاھی اگرچه قابل اتکاء از او، افسوس که ھیچ 

  چیز نوشتاری از بھروز باقی نمانده است.
...   

  ٢٠فحه ادامه در ص
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  شناخت از ...
  ١٩ادامه از صفحه 

از جایگاه تجربه تاریخی فعلی، در رابطه با 
نگاه فکری ناظر بر نوشته نقادانه آن روز 
بھروز، امروز می توان نگاھی داشت 

چالش با آن. اما آنجا و چه بسا در  دیگرگونه 
که موضوع داوری تاریخی در میان باشد، 
تاریخ را وحدت آدمی با خود و یگانگی بلورین 
با روح تحول زمانه است که می نویسد. رفتار 

ھا، ارزش معنوی  آنروزین بھروز و بھروز
  فرازمانی دارند!

، ٥٢در آن چند ماه پاییز و زمستان •) 
ده و با ھایمان کامالً حساب ش مالقات

ھایی را که  مضامین مشخص بود. ریزنویس
ھر دو ما از زندان بیرون آورده بودیم، درشت 
نویسی می کردیم تا به سازمان برسانیم. 
در فکر تھیه و جمع آوری پول بودیم. با چک 

ھا را  کردن افراد مستعد پیرامون خود رابطه
تنظیم می نمودیم تا با وصل به سازمان، در 

داد به آن بپیوندیم. و بویژه، بیشترین استع
متمرکز بر جستن راه ارتباط گیری با سازمان 
بودیم. در این دوره خاص، رابطه دھساله 
بسیار نزدیک ما با ھمدیگر، ما را دیگر مجال 
چندانی برای دیدارھای عاطفی مداوم نمی 
داد. با اینھمه، وقتی از کارگاه ساختمانی 

ران می تحت مدیریتش در ایذه جنوب به تھ
ای می  آمد، منھم میھمان ناخوانده خانه

شدم حوالی خیابان سعدی که در آن 
ھمسرش سارا با بھزاد کوچولو سکونت 

  داشت.
بھزاد تازه تازه داشت راه می رفت و با پا  

به سه سالگی، زبان به حرف    گذاشتن
گشوده بود. این پسرک دوست داشتنی 

ز حاصل ازدواجی بود دور از چشم بسیاری ا
او. ازدواجی  اطرافیان بھروز و از جمله خانواده 

با عاملیت عاطفه و عالقه بین پدر و مادر 
اش و  بھزاد، اعتبار رضا جوشنی در خانواده

نیز وام گیری جواھرات از مادر من برای جلوه 
دادن به آن سفره عقد مختصری که در املش 
گیالن برگزار شد! روزی در آن خانه "آینده 

بودم و شاھد بازی شطرنج بھروز با نامعلوم" 
بھزاد و زیر نظر داشتن نگاه تحسین آمیز و پر 
از لذت پدر به دستان کوچک فرزند. ساعتی 
بعد با ھم از خانه بیرون زدیم. ھیچ یادم نمی 
رود آن روز را که روز پخش دفاعیات گلسرخی 

  و دانشیان از تلویزیون بود.
 بھروز خیلی گرفته به نظر می رسید. 

ای در بین است؟ بعد از  پرسیدم: مسئله
کمی سکوت گفت: آره، فکر این پسره 
وروجک دست ازسرم بر نمی دارد! فھمیدم 
که بھزاد را می گوید! و بعدش ھم گفت: از 
زیاد بوسیدنش ھم وحشت دارم، وسوسه 
کننده است! او نمی توانست عاطفه و مھر 
پدری را پنھان کند، ولی این را ھم نمی 

که در بودنش برای بھزاد معنی  خواست
  شود!

 ٥٣در ھمین ماه اردیبھشت بود به سال •) 
که بازداشت دوباره من پیش آمد. بازداشتی 

 ١٣٣بولتن کارگری شمارە 

  :در این شمارە می خوانید

 آزادی محمود بھشتی؛ :تحلیل ھفته
برای آزادی دیگر فعاالن با تمام توان مبارزه 

  کنیم

صاد غیررسمی: اقت: از تجرب دیگران
تعاریف، تئوری ھا و سیاست ھا (بخش 

  )پنجم
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اش  ھایی در باره که ھر دو ما پیش بینی
با   ای ناگزیر داشتیم! او را در جریان رابطه

ای معتقد به مشی مسلحانه گذاشته  ھسته
ی پیشرس را ا بودم و احتمال خطر ورود ضربه

ای ازطریق برادرم با  ھم حدس می زدم. رابطه
آن، که البته بعد بازداشت برایم روشن شد که 

ای بوده دارای رابطه ارگانیک با سازمان  ھسته
به مسئولیت مرضیه احمدی اسکویی! بعد 
چند ماه و در اولین امکان مالقات، از طریق 
پدرم به بھروز رساندم که بھرنحوی که میسر 

 مخفی شود.  است

اش با سازمان  او که در این زمان بالخره رابطه
از طریق موحدی پور و در اواسط تابستان برقرار 

بطور قطع مخفی  ٥٣شده بود، اوایل پاییز 
گردید. بھروز بعد اختفاء، در اندک زمان در ارتباط 
مستقیم با مرکزیت سازمان قرار گرفت و پس 

او در از مرگ علی اکبر جعفری، جایگزین 
ای سراغ نداریم  مرکزیت سازمان شد. نمونه

که رفیقی بعد ورودش به سازمان بتواند با این 
چنین سرعتی مسئول شاخه شود، در 
مرکزیت سازمان بنشیند و خود را تا مقام دوم 

  سازمان بر کشد.
او اما شایستگی این را داشت. من این زمان  

عیتی را در زندان بودم و در نتیجه نه در آن موق
که بتوانم راوی زیست یکساله و نیمه 

گونه  بھروز("محمد") در سازمان باشم تا گزارش
ھای زندگی او پایان  حاضر را با واپسین پرده

برم. این دیگر، بر عھده رفقایی است که آن 
اند و خوشبختانه برخی از  دوره را با او بوده

اینان چون "مجید" عبدالرحیم پور که از سال 
آخرین دیدارش با بھروز به عصر ھنگام تا  ١٣٤٧

در رشت با او و تحت  ١٣٥٥اردیبھشت   ٢٧روز 
و در این   مسولیت وی بوده است، ھمت کرده

اند. امید که این یاران  زمینه حرف دل گفته
بیشتر از اینھا بنویسند. و نیز این آرزو که 
شاھد ھمت و دست به قلم بردن کسانی 

رند. من طی این باشیم که از او خاطراتی دا
ام به آنانی که در آن دوره  سالھا، کم برنخورده

اند، یا تحت مسئولیت وی، یا در  با بھروز بوده
ھایی فقط در حد  مناسبات با او، و یا که تماس

دیدار. جملگی آنھا اما بھنگام بیان تجربه و 
شناخت خود از بھروز، بی ھیچ استثنایی بر 

و  صالبت شخصیت، کاردانی، صمیمیت
اند و   ھای او انگشت گذاشته آگاھی
اند خاطره این  شان نیز بزرگ داشته ھمگی

    بزرگمرد را! 

* * *  
بھروز فعاالن زیادی را جذب و وارد سازمان کرد  

و در تحوالت فکری و سیاسی و تشکیالتی آن، 
نقشی بزرگ  ٥٥تا بھار  ٥٤بویژه در فاصله بھار 

ار سازمان از ایفاء نمود. او در مدیریت دوره گذ
نظامی  -سیاسی به سیاسی -مشی نظامی

و تدارک ورود به حزبیت سیاسی، تاثیری 
  ماندگار از خود بر جای نھاد.

 ٢٨بھروز درست چھل سال پیش در روز  
اردیبھشت ماه بود که جان بر سر پیمان نھاد. 
کسی که با مرگش، فقط ھم بعد گذشت سه 

ید حم -ماه از جان باختن چریک اندیشمند 
مومنی، تنھایی فرمانده حمید اشرف در 

رھبری سیاسی و تشکیالتی سازمان 
را بیشتر کرد. ھر سه اینھا رفتند و در 
پسا و پیش ھمه آن سرفرازانی که، به 
توصیف شاملو "در سواحل برخورد به 

  زانو درآمدند بی که به زانو درآیند"!
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