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بر سياست چپ راديكال   

  

  پژمان رحيمي
 و بحران سياست خارجي جمهوري اسالمي با نارضايتي دروني تحوالت

كرد راه شده و موضوع عملي مردمي از سركوب داخلي همهر دم فزاينده
لمللي در منطقه را براي نيروهاي سياسي راديكال اي بيننظامي سرمايه

. ترين مسائل كنوني جنبش تبديل كرده استچپ ايران به يكي از مهم
به  ي نظامي به ايرانحمله اجماع جهاني براي سر احتمال ها برزنيگمانه
بنديِ نيروهاي سياسي حاضر در صحنه سرعت و وضوح  بيشتري داده صف
مين منافع أدر اين ميان روشن است كه براي تطلبان موضعِ جنگ. است
ي در منطقه الملليي بينسرمايه عموميِ يبرنامه تركيب و تلفيق در خود،

 اسالميجمهوري نظام رفُرم معين در ساختار سياسي بسته باهم - خاورميانه 

 اما مخالفين. دانندجهت ميهم -  حتا محدود -  نظاميِيحمله با آشكارا را - 

اند كه گون و فريبنده را ايجاد كردهاي ناهمجبهه نظامييحمله و جنگ
تر براي تعيين نسبت با آنان را براي چپتر و كوششي جديبررسيِ دقيق

در اين جبهه به طور عمده با . گرايانِ راديكال  ضروري و حياتي كرده است
چه شوند كه اگرگروه اول؛ شامل نيروهايي مي. دو گروه روبه رو هستيم
ديگر هدفشان  كنند اما از طرفمي ي نظامي اعالممخالفت خود را با حمله

طلبانِ ي اصالحتجديد سازمان نيروهاي رفرميستي است كه حول برنامه
ي احياي تعادل و مناسبات ماقبلِ انتخابات رياست رژيم و سبزها، پروژه

 دسته شاملاين . كنندنظام را دنبال مي جناحين ميانِ 1388جمهوري سال

 اساسيقانون موجود هاي"ظرفيت" از استفاده به شود كه قائلسبزهايي مي

چنين حاميان سكوالر آنان كه منافع خود را در فشار به هم و هستند
براي  - يِ سابق"زني از باالفشار از پايين، چانه"همان سياست -  حاكميت

دانند تا از اين پذيرش قواعد بازيِ انتخابات معمولِ جمهوري اسالمي مي
هاي مشخصي از خُرده بخش. طريق جايگاه از دست رفته را احيا كنند

اي  كه هاي اقتصادي اختصاصي شدهبخش( بورژوازي و بورژوازي صنعتي
منافع خود را در  )اندي حاكميت هر كدام از جناحين ايجاد شدهدر دوره
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نظامي را خطري  يدانند و از اين زاويه حملهطلبان ميحمايت از اصالح
براي برچيده شدنِ ساز و كارِ كنوني و برهم خوردن احتمالِ بازگشت اين 

صندوقِ "واره گيِ اين دسته هماستراتژي و تاكتيك هميشه. دانندتعادل مي
بوده و اكنون هم شركت يا عدمِ شركت در انتخابات مجلس  را  "انتخابات

- نژادرند، ولي احمديگيبه كار مي "هويج و چماق"چون سياست هم
گرايانِ سنتي را وادار كند كه كنون نتوانسته جناح اصول هراسيِ آنان تا

ي بازسازيِ تعادلِ سنتي ميان نقشي هم براي آنان در قدرت حاكم و پروژه
جناحينِ نظام در نظر بگيرند و عمال هم هويج از كف رفته و هم چماق را 

نخستين . بردرونيِ شديدي هم رنج مياما اين گروه از بحران د! اندخورده
طلبي است كه تحت عنوان علت اين بحران تنوع نسبيِ نيروهاي اصالح

كه بيشتر حول ( بخش قابل توجهي از اين گروه. شوندمشخص مي "سبز"
رفت خيلي طور كه از آنان انتظار ميهمان) مهدي كروبي جمع شده بودند

المللي سرمايه تشخيص دادند و ل بينزود منافع خود را در  نزديكي با محاف
بران سبز از براي آن اقدام كردند و دعواهايي كه بر سر درخواست كمك ره

برانِ سبز پيش آمد، سوي ره مردمي از گي منافعي نمايندهآمريكا و مسئله
 ي مناسباتدر عرصه دستيواحد و يك برد سياستنشان داد كه عدم پيش

علت دوم . تالفات و پريشاني اين گروه شده استموجب ايجاد اخ المللي،بين
گريِ منظم و نژاد براي البيبحرانِ داخلي اين گروه ابتكارات جناح احمدي

ي بينبا محافلي از سرمايه!) خودنمايي( ي مشخصي از شفافيتبا درجه
طلبِ پيرو المللي است كه برگي را براي بازي در اختيار نيروهاي اصالح

 اسالمي -  اساسي باقي نگذاشته و جناح نئوليبرال د قانونِهاي موجوظرفيت

تري را روي ميز گذاشته است كه هاي جذابنژاد گزينهنظاميِ احمدي- 
  .گرايانِ سنتي را هم فراهم كرده استموجبات خشم اصول

ي دومِ مخالفين جنگ اما تحت لواي مخالفت با جنگ در واقع دسته 
حمله"ي اسرائيل را آنان حمله. پردازندمي "دخالت بشردوستانه"به توجيه 
هاي نظامي را هدف كنند زيرا اسرائيل صرفا پايگاهمحسوب مي "ي نظامي
. دهد و عمال مترسك  نظام اسالمي برايش سودمنديِ بيشتري داردقرار مي

 "جنگ"اما اين گروه، دخالت بشردوستانه براي سرنگوني رژيم را به عنوان 
جنبش "المللي از و آن را به عنوان يك حمايت بين محسوب نمي كنند

ي شرمنده از اين گروه در واقع  يك جبهه. كنندارزيابي مي "مردمي
ي نظامي را هاي مختلف، حملهحاميان جنگ هستند كه تحت لواي تئوري

ها آن. كنندتوجيه مي "دخالت بشردوستانه"با مفهوم گنگ و ناروشني مثل 
اي هاي گسترده عليه ايران هستند و فرايند مرحلهچنين حامي تحريمهم

المللي سرمايه  به ايران را تضعيف دولت مركزي براي تحميل آلترناتيو بين
موضع غالب جريانات سياسي در اين گروه مي . عامدانه پنهان مي كنند

طلبان وفادار به قانون اساسي در گنجند و اين نيروها با جناح حاميان اصالح
ي بينهاي مورد نظر سرمايهي اجراي رفرمسر تركيب و نحوه اساس بر

المللي در ايران تفاوت دارند و به همين دليل نيروهاي بينابيني قابل 
هاي هر دو توجهي در ميان اين دو دسته در رفت و آمد هستند و بيانيه

ديگر دارند كنند و قابليت بااليي براي يارگيري از يكجريان را هم امضا مي

نشيني و نمايش ضعف جناح حاكم در جمهوري كه از پارامترهاي عقب
المللي با جمهوري اسالمي تاثير پذيرند و چنين معامالت بيناسالمي و هم

  . اندهنوز به آرايش قطعي و نهايي نرسيده
ي محدود و اعالم نشده به صنايع نظامي سپاه و تحميل خسارتحمله

اي جمهوري اسالمي نشان دهندههسته ي موشكي وهاي اساسي به برنامه
نظاميِ جمهوري اسالمي براي تهديد منافع - ي ضعف قدرت استراتژيك

اي چنين نشان داد كه تا كنون ارادهآمريكا و غرب در منطقه است و هم
هاي عراق و به سبك جنگ- ي نظامي همه جانبه جدي براي يك حمله

شود كه خطر احتمالي يبه ايران وجود ندارد و ترجيح داده م - ليبي
اي رژيم از بين برده شود و تغييري ناگهاني در ساختار تسليحات هسته

به همين دليل بود كه حاميان دخالت بشردوستانه، . سياسي ايجاد نشود
. ي نظامي اسرائيل را جنگ تلقي كردند و با آن به مخالفت برخواستندحمله

ستان  و سرنگوني هواپيماي به اين ترتيب حتا بعد از تسخير سفارت انگل
چون اتهام ترور سفير جاسوسي آمريكا در ايران و نيز طرح دعواهايي هم

ي عربستان در آمريكا تا كنون موجب ايجاد اجماع جهاني براي حمله
ي اروپا طرح تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه. نظامي به ايران نشده است

هاي تحريم بانك مركزي با تخفيفشود و با افت و خيز فراواني دنبال مي
تر شده و هنوز هم مورد تصويب و توافق قرار ي اوباما نرمسفارش شده
ي گيريِ جدي همهي پيدهندهي اين موارد نشانولي همه. نگرفته است

هاي موجود براي برخورد با حكومت ايران است كه منجر به افزايش گزينه
گيري پي. سالمي هم شده استهاي رژيم جمهوري اجدال دروني جناح

تخلفات مالي بانك مركزي و حمله به سفارت انگلستان، كارشكنيِ سنگيني 
گرايان سنتي بود كه براي جلوگيري نژاد از سوي اصولعليه دولت احمدي

دولت برخالف . نژاد صورت گرفتي جناح احمدياز تسلط همه جانبه
اي را به خورد كامال منفعالنهحاميان حمله به سفارت انگلستان در ابتدا بر

وگو با يكي از كانالنژاد هم در گفتنمايش گذاشت اما سرانجام احمدي
ي ايران از تسخير هاي تلويزيوني ونزوئال ابراز تاسف وزير امور خارجه
گوي دولت هم آمادهسفارت بريتانيا را موضع رسمي دولت ناميد و سخن

روابط با انگلستان را اعالم كرده  گي دولت براي ترميم و تجديد نظر در
گيري يك سياست يكي از داليل قوي ترديد و پريشاني در مورد پي. است

المللي در مقابل ايران همين نامشخص بودن مشخص از سوي نيروهاي بين
ها و گي درونيِ رژيم اسالمي است كه در هر مقطع فرصتو چند دسته

المللي مشخص نيروهاي بينگيري هاي معيني را براي موضعمحدوديت
  . كندايجاد مي
ي سوم هستند كه ي سوم مخالفان جنگ، مدافعان گشودن جبههدسته

شوند كه مخالفت با جنگ را از موضع شامل نيروهاي چپ و راديكالي مي
چنين مخالفت با پروژه و اهداف مخالفت با كل نظام جمهوري اسالمي و هم

 - توجهي به اهداف سياسيبي. كنندمي اصلي نيروهاي نظامي مهاجم اعالم
اقتصادي نيروهاي نظامي مهاجم اصوال معنايي جز موافقت ضمني با جنگ 

ي نظامي مشخص با يك حمايت تواند ميان يك حملهندارد چرا كه نمي
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افشاي اهداف . ظاهرا بشردوستانه تفكيك قائل شود
اقتصادي مهاجمان موضع ما را در قبال  - سياسي
چنين امان با جمهوري اسالمي و هميي بمبارزه

بين يتدارك آلترناتيو مستقل از منافع سرمايه
موقعيت صف مستقل  و كندمي را روشن المللي

ناسيوناليست،  ميان مخالفان را در سوسياليستي
. كندطلبِ جنگ مشخص ميفرصت و رفرميست
جمهوري "كارِ هايي كه تا قبل از شاهرفرميست
گونه مقاومت و مبارزه هر و در ليبي،نات سازِ"اسالمي

زدند طلبي مينگ خشونتي قهرآميز مردم را اَ
قرار تاكنون مدافع دخالت نظامي براي اس

مشروعيت قهر انقالبي عليه . اندشده "دموكراسي"
نگ نظام سرمايه پناه اسالمي اگر چه در گذشته اَ

خورد اما اكنون در ميان نيروهاي طلبي ميخشونت
بايست تعريفي دقيق از خود ارائه مي طلبجنگ
ي قهرآميز از نظر ما ابتكار عمل مبارزه. كند

ها براي سرنگوني دشمن ي تودهسازماندهي شده
اي است كه آگاهانه از خشونت دولتي براي بقاي خود استفاده ميطبقاتي

طبقاتي در نزد ـ  مشروعيت و ضرورت سياسي ي قهرآميز ازمبارزه. كند
  . يكال و انقالبي برخوردار استچپِ راد

ي نظامي در چهارچوب منافع عمومي عدم تاكيد بر جايگاه حمله
يكي موضع دفاع ) 1:انجامدي جهاني به دو موضع كلي ميسرمايه

ناسيوناليستي و ارتجاعي و يا ضدامپرياليزمِ جنگ سردي در مقابل نيروهاي 
با  "مستقل"گرايي همچون اي همهاي تجربه شدهمهاجم است كه تاكتيك
را هم نتيجه خواهد داد، يعني همان سياستي كه  نظام جمهوري اسالمي

 ي ايران و عراق در پيش گرفت وبخشي از چپ ايران در جنگ هشت ساله
متوجه شديم كه كاركرد جنگ براي نيروهاي درگير اصوال چيزي خارج از 

وضع اما توهم به دومين م) 2. ي اين بخش از چپ بودهاي نسنجيدهدغدغه
ي ي حملهي نظام سياسي حاكم در ايران با حربهتغيير مطلوب و كم هزينه

شدهي آمار كشتهبه همين دليل مقايسه. المللي استنظامي نيروهاي بين
ها در ايران گي يا اعدامگان جنگ ليبي با مثال آمار قربانيان حوادث راننده

ي نظامي به ايران براي رهايي از شر به عنوان توجيه كم هزينه بودن حمله
كنند فايده سعي ميـ  شود و با منطق هزينهجمهوري اسالمي عنوان مي

  .بدهند "دخالت بشردوستانه"اي از روي  ناچاري  به ظاهري موجه و چاره
در موضع اول ما شاهد مرثيه سرايي براي خاك پاك آريايي و يا دفاع از 

دفاع از منابع منطقه. وشان آمريكايي هستيمپناموس و يا غرولند به چكمه
ي سرزميني ايران در راستاي منافع مردم ساكن منطقه و نيز جلوگيري از 

چون تجاوز گسترده به زنان و دختران در جنگ عراق و نيز فجايعي هم
كرد امپرياليزم و ارتش حافظ منافع آن، مواردي نيستند كه از توجه به عمل

باشد ولي بدون  ي انساني هم پوشيدهداقلي از دغدغهچشم يك انسان با ح

المللي ي بينسرمايه تاكيد بر نقشه و طرح امپرياليستيِ
چون سالحي ناكارآمد خواهند بود و تاثيري هم

تقليل تحليل نظام سرمايه. خواهند داشت ارتجاعي
گراييِ به ، به هم"بشردوستانه"داري به وجه امپرياليزمِ 

بخشي از چپ با نظام جمهوري  "مستقلِ"اصطالح 
راهيِ اين با يادآوري هم. انجامداسالمي انجاميده و مي

بخش از چپ با نظام جمهوري اسالمي در جنگ ايران 
سبز كه  "چپِ"و عراق، اكنون هم با همان منطق، 

طلبِ ي جناح اطالحخود را به عنوان تقويت كننده
زاري كند از خطر جنگ به عنوان ابرژيم معرفي مي

كه حول  اياي فروپاشيدهبراي بازسازي سازمان شبكه
خواهد استفاده تقلب انتخاباتي شكل گرفته بود مي

كند و به همين دليل باز هم در تالش براي بزرگ
كرد عمل تقليل جنگ با استفاده از خطر دارِجهت نمايي

سرمايه به امپرياليزم و نئوليبراليزم است تا از اين 
ي فشار به حاكميت براي پذيرش قواعد طريق پروژه

 براي اين گرايش هيچ ابايي. انتخاباتي را جلو ببرد

 پرستناموس ها و مرتجعين اسالميِناسيوناليست و ادبيات از منطق استفاده

كنند تنها تاكيد بر هايي كه مينماييبرخالف تبليغات و چپ. ندارد
به  طلبانِ حكومتيحناكارآمدي دولت كنوني و تالش براي تحميل اصال

حزب كمونيست عراق و حزب  يتجربه. ساختار قدرت برايشان عمده است
كاري با متجاوزين به عراق نمونهراهي و همكمونيست كارگري عراق در هم

ي خوبي از برنامه و ديدگاه اين بخش از چپ است كه تنها نگاهشان به 
چون صندوق هم آفريني در آن از طريق ابزارهاييهرم قدرت و نقش

  . گران استراهي و مشاركت با اشغالهراسي يا حتا همانتخابات، جنگ
ي چپِ راديكال تاكيد بر محتواي ساختاري جنگ بدين ترتيب وظيفه

 سركشِ"امپرياليستي است تا از اين طريق كاركرد و كَژكاركرد دولت" 
ي جهاني اي و عمومي سرمايهجمهوري اسالمي در چهارچوب منافع منطقه

نيز مشخص شود و از اين زاويه است كه مبارزه با كليت نظام جمهوري 
اسالمي، سمت و سويي سوسياليستي و در عين حال خصلتي ضدجنگ و 

  .  گيردداري به خود ميضدسرمايه
برديِ كمونيستي ي راهبرنامه جهت در مردمي براي سازماندهي تالش

و افشاي  -  دولت جمهوري اسالمي -  داريسرمايه ي طبقاتينماينده عليه
مماشات و "ي كرد دوگانهالمللي در به كارگيري رويي بيناهداف سرمايه

عليه جمهوري اسالمي در دستور كار نيروهاي  "اقدام نظامي"يا  "معامله
گيِ نيروهاي بستهچپ و انقالبي قرار دارد و در اين مسير اتحاد و هم

الش براي طرح آلترناتيو سوسياليستي و راديكال و انقالبي در جهت ت
خطر جنگ براي ما  . گيريِ آن ضروري استانقالبي و تدارك براي شكل

ي گريِ آگاهانهبراي تاكيد بر سازماندهي انقالبي براي دخالت فرصتي دوباره
 .ها در سرنوشت خويش استتوده
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  پرياليستي ايران و عراقام –درباره جنگ ارتجاع 

  

  ارژنگ نورايي
جنگي كه . گرد جنگ ايران و عراق بودمين سال31شهريور ماه امسال  31

هاي مردم ها نفر از تودهونيهاي آن نزديك به يك دهه زندگي ميلحريق شعله
ي نابودي و تباهي كشاند و نتايج و تبعات سياسي و دو كشور را به ورطه
چون زخمي ديرينه بر پيكر رنجور و يرمستقيم آن هماقتصادي مستقيم و غ

قدر براي طبقات و اقشار جنگي كه هر چه. بيمار هر دو جامعه باقي ماند
 ،كشان دو سوي اروند رود و شط العرب جز مرگفرودست جامعه و زحمت

گي و فالكت مضاعف دست آوردي نداشت اما حاوي نتايج آواره ،گرسنگي
هاي هاي مرتجع حاكم بر دو كشور و امپرياليسترژيم ايبسياري بر "باربركت"

  .حامي ايشان بود
در اين نوشته كوشيده شده است به اختصار مكانيزم و نتايج اين جنگ 

به باور ما . ي ارتجاع و امپرياليسم بررسي شودضد مردمي در دو محور عمده
ر از ماهيت تالمللي اين جنگ به درك هر چه عميقشناخت ابعاد داخلي و بين

ي اقتصادي برسازنده و تدوام دهنده - ي مناسبات سياسي تاريخي و پيشينه
بررسي و افشاي اين جنگ ضد . رژيم جمهوري اسالمي كمك خواهد كرد

بشري در شرايطي كه دگر بار شبح جنگ و جنگ افروزي از سوي 
اق تا ليبي ها و مرتجعين بر فراز آسمان خاورميانه از افغانستان و عرامپرياليست

  .يابدو ايران به پرواز درآمده است اهميت مضاعفي مي
 

  ارتجاع
بدون شك صدام حسين به دنبال آن بود تا از تغيير و تحوالت ناشي از 

هاي سياسي و نظامي خود و حزب بعث طلبيانقالب ايران در جهت توسعه
- ي نبود بيالجزاير راض 1975گاه از مفاد قرارداد صدام كه هيچ. استفاده كند

ي ايران پس از انقالب و تضعيف قواي رزمي و ارتش ايران ثباتي داخلي جامعه
المللي ايران نيز كه اي و بينموقعيت بغرنج منطقه. را فرصت مناسبي يافت

- گيري سفارت آمريكا و روابط رو به تيرهعمدتاً ناشي از تبعات ماجراي گروگان
عرب حاشيه خليج بود نيز به او كمك هاي نشينگي رژيم نوپاي ايران و شيخ

كيلومترها دورتر از كاخ رياست جمهوري . ي ماجرا نبوداما اين همه ،كرد
- طلبي و فزوندر تهران نيز تمايل دم افزوني براي نوع ديگري از توسعه ،عراق

بري اگر صدام بر آن بود تا جاي خالي ره. خواهي ارتجاعي وجود داشت

جمال عبدالناصر و  يب را پس از شكست اسطورهناسيوناليستي در جهان عر
با شعارهاي ناسيوناليستي و  1973و  1967هاي اعراب در جنگ شكست

خميني و خمينيزم نيز در ايران به دنبال احياء  ،ارتجاعي پان عربي پر كند
براي روحانيون مرتجع . مانند قرون ابتدايي آن بودند "هاي اسالم عزيزعظمت"

خاك مورد ادعا نه فقط سراسر ايران بلكه تمام مرزهاي بالد  جمهوري اسالمي
و سران  1و لبنان و غيره بود افغانستان ،نشين عراقويژه نواحي شيعهاسالمي به

رژيم و در رأس همه شخص خميني از فرداي تسلط بر انقالب ضد سلطنتي 
ع مردم ايران سوداي تبليغ و ترويج پان اسالميسم و در واقع صدور ارتجا

و  58خميني در بهمن . شان به سراسر منطقه را داشتندمذهبي - فاشيستي 
ما بايد به هر قيمت كه شده انقالب خود را به تمام «: گرد انقالب گفتدر سال

از آغاز ). 1357/ 10/ 22اطالعات (» ممالك اسالمي و تمام جهان صادر كنيم
عراق، مقامات رژيم و به دنبال تشديد مناقشات مرزي بين ايران و  59سال 

ويژه شيعيان اين كشور پرداخته اسالمي  به طور علني به تحريك مردم عراق به
خميني در فروردين ماه . كردندو آنان را دعوت به شورش عليه رژيم صدام مي

ملت شريف «: ويژه شيعيان اين كشور گفتخطاب به مردم عراق و به 1359
اين رژيم فاسد همه چيز شما را تباه كند  به پا خيزيد و پيش از آن كه ...عراق

 ...اي عشاير فرات و دجله . كار او را از كشور اسالمي قطع كنيددست جنايت
اي  ...اين ريشه فساد را قبل از آن كه فرصت از دست برود قلع و قمع كنيد

بدين ترتيب نقش  2»ارتش عراق اطاعت از اين مخالف اسالم و قرآن نكنيد
ساله كمتر از  8هاي جنگ الفه جماران در برافروختن شعلهخميني و دارالخ

طلبي اسالمي نيز تمام داليل تمايل سران رژيم اسالمي اما توسعه. صدام نبود
- خميني بارها جنگ را براي خود و رژيم. دهدبه جنگ افروزي را توضيح نمي

ت و آنان كه با سير تحوال! ناميده بود و به واقع نيز چنين بود "نعمت"اش 
دانند كه ي تكوين جمهوري اسالمي آشنايي دارند خوب ميوقايع پروسه

ي حاد اي از يك مبارزهدوره 60تا خرداد سال  57ي زماني بهمن فاصله
ويژه اقشار هاي وسيعي از مردم بهطبقاتي و سياسي ميان رژيم حاكم و بخش

ني از فرداي رژيم خمي. هاي تحت ستم بودي كارگر، زنان و خلقشهري، طبقه
محاصره و ايجاد جو سركوب و  يتر كردن حلقهكوشيد با تنگانقالب بهمن مي

خفقان هر چه بيشتر بر فضاي سياسي و اجتماعي ايران حاكم شود و در واقع 
خواهانه انقالب بهمن را تا سر حد ممكن به آوردهاي دموكراتيك و عدالتدست
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اي كه در هاي تودهبا موجي از مقاومت تباهي كشانده و نابود كند اما در مقابل
ها و احزاب مترقي و انقالبي و كمونيستي متشكل شده بودند هيأت سازمان

هاي كرد و جنبش ضدارتجاعي زنان، مقاومت مسلحانه خلق. مواجه شد
تركمن، شوراهاي كارگري و دهقاني و ساير نهادهاي مدني و دموكراتيك، 

جويي همه و همه چون سد غير قابل نفوذي ناپذير دانشجنبش پرشور و سازش
جنگ نعمتي بود در . خواهي خميني و ارتجاع حامي او شده بودندمانع فزون

هاي عادالنه و برحق را سركوب دامان رژيم تا با اتكا به آن تمام اين مقاومت
. ي جنگ را به خوبي آموختكند و خمينيسم راه سوءاستفاده از مساله

آغاز جنگ يعني در تابستان سال  يخميني در آستانهموقعيت داخلي رژيم 
چه به لحاظ سياسي و در اثر افشا شدن ماهيت ارتجاعي و استبدادي آن  59

به دنبال دو سال مبارزه حاد سياسي با مردم و اپوزيسيون انقالبي و چه از نظر 
موقعيت اقتصادي بيش از هر زمان ديگري تضعيف شده بود و جنگ همان 

ود كه به جمهوري اسالمي توان غلبه بر اين تضادها و به تعويق ب "نعمتي"
جهاد "رژيم از يك سو با دامن زدن به تبليغات ارتجاعي . انداختن آن را داد

بازوهاي اصلي سركوب يعني سپاه پاسداران و بسيج و  "اسالمي و دفاع مقدس
جاع هر اللهي را براي حمله به مردم و اپوزيسيون ضدارتهاي حزبهمان گله

 "شرايط استثنايي جنگ"رد و از سوي ديگر با مطرح كردن چه بيشتر هار ك
- راه را بر هرگونه اعتراض مردمي  و مدني بست و البته از توهم و ترديد بخش

طرف مانده بودند بي 60خرداد  30تا  57ي بهمن هايي از جامعه كه در فاصله
ي خنثا را با اتكا به اراجيف تو حداكثر بهره برداري را كرد و در واقع اين نيرو

به خود جلب كرد و دست كم  "دفاع ميهني"و  "دفاع ملي"اي چون خالي
اقتصاد "جنگ براي . انقالبي جامعه شد مانع از گرايش آنان به سوي قطب

ي خميني نيز نقش يك منجي را بازي كرد و بحران اقتصادي فزاينده "اسالمي
كفايتي اجرايي عي پس از انقالب و صد البته بيثباتي اقتصادي طبيناشي از بي

جنگ و تحرّك  يضرورت بسيج اقتصادي دوره. رژيم ماليان را مهار كرد
پس از  اي كه از ملزومات يك اقتصاد جنگي است اوال ركود توليديتوليدي

شرايط ويژه "صرف مردم را تا حد بخور و نمير سطح م انقالب را رفع كرد، ثانيا
كاران را هايي از ارتش ذخيره بيتر دستهآورد و از همه مهم پايين "جنگي

هاي مين و با اتكا به كرد تا يا روي ميدان "دفاع مقدس"هاي راهي ميدان
ها را حاالها آناز شّر ايشان خالص شود و يا حاال  "الزمانعنايات آقا صاحب"

نگ و در يك كالم ج. بكند "دشمن بعثي و صدام عفلقي"سرگرم جهاد با 
ي عطيه"مي از هر جهتي بود و خميني اين تداوم آن كليد بقاي رژيم اسال

كاركرد داخلي و (و درست به همين داليل . را با تمام وجود پذيرفت "الهي
ها و اش با تمامي طرحبود كه او و رژيم) طلبي ارتجاعي اسالميتوسعه

نهادها و پيشنهادات صلح و آتش بس شوراي امنيت سازمان ملل و ساير 
مخالفت 1361گيري خرمشهر در سال المللي بعد از بازپسهاي بينارگان

شان را به مدت شش هاي آتش جهاد و در واقع تجاوز اسالميكردند و شعله
تمامي سران و مسئولين وقت رژيم يك دل . سال ديگر برافروخته نگاه داشتند

راه "مشهر شعار و يك صدا هرگونه امكان صلح را طرد كردند و پس از خر
را در رأس  "جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم"يا  "گذردقدس از كربال مي

كشورهاي امارت متحده عربي، كويت و . استراتژي جنگي خود قرار دادند
ميليارد دالري را به  110و  80، 30عربستان سعودي پيشنهاد غرامات جنگي 

ين پشنهادات از سوي شرط قبول آتش بس به ايران دادند اما پس از رد ا

مقامات جمهوري اسالمي اين مبالغ به صورت وام تسليحاتي به عراق واگذار 
با صراحت  65شهريور  26افروزي در خميني اين امام خون و جنگ 3.شد

ام از جنگيم و تا زماني كه من زندهما تا آخرين خانه و تا آخرين نفر مي«: گفت
ه مير حسين چنان ك، هم)26/6/65كيهان (» صلح و سازش سخن نگوييد

به سهم خود بر آتش اين جنگ  "نخست وزير امام"موسوي نيز به عنوان 
بقاي «: گفت 62آينده دميد و در آذر ماه سال امپرياليستي و بي - ارتجاع 

يا در مورد ديگري ) 62/ 9/9اطالعات (» جمهوري اسالمي در جنگ است
 يي ملت ما براي ادامهدر اراده تواندالمللي نميهاي بينجوسازي«: گفت

 يهمحسن رضايي فرماند). 3/8/61اطالعات (» جنگ تا پيروزي اثر بگذارد
: هاي مهم پيرامون جنگ گفتهاي جنگ سپاه نيز در يكي از مصاحبهسال

، آقاي )ايخامنه(بري پس از فتح خرمشهر سران سياسي مثل مقام ره«
موسوي (ئيس قوه قضاييه هاشمي رفسنجاني، نخست وزير موسوي و ر

و احمد آقا به ديدار امام رفتيم و همه معتقد بودند بايد جنگ را ادامه ) اردبيلي
قواي نظامي  62به اين ترتيب از سال  4.»داد و داخل خاك عراق رفت

به مثابه يك ارتش متجاوز دست  رسما جمهوري اسالمي با ورود به خاك عراق
د كه هدف آن فتح بندر تجاري بصره و نفوذ ها رشته عمليات نظامي زدنبه ده

پس از فتح خرمشهر  "دفاع"ي بنا بر اين واژه. هر چه بيشتر به داخل عراق بود
سال هيچ محلي از اعراب نداشت و در اين  6و تا پايان جنگ يعني به مدت 

كارانه ي جنگ ماهيتي كامالً تجاوزدهندهمدت ايران به عنوان كشور تداوم 
  . داشت

ويژه اقشار و طبقات فرودست نتيجه جنگ از زاويه منافع مردم ايران بهاما 
و طبقه كارگر چه بود؟ به لحاظ سياسي جنگ از هر بعدي براي مردم جز 
شكست مطلق چيز ديگري در بر نداشت چرا كه به تثبيت موقعيت سياسي و 

ي هانظامي استبداد فاشيستي ديني ماليان منجر شد و رژيم توانست طي سال
جنگ هم توان نظامي و تسليحاتي خود را باال ببرد و هم با اتكا به بخشي از 

هاي صدها هزار كشته و مجروح و معلول جنگ يك پايه اجتماعي خانواده
 ييك نجات دهنده يمزدور و وفادار به خود را بسازد و هم ژست مذبوحانه

فراموش نبايد . را به خود بگيرد خاك ميهن و ضامن استقالل و تماميت ارضي
اي خود را هنوز با اتكا به هاي ارتجاعي هستهكرد كه جمهوري اسالمي برنامه

. كندبرد و در داخل توجيه ميديگر پيش مي "دفاع مقدس"هاي يك ضرورت
اما تجاوز مقدس خميني در پس خود يك سرزمين سوخته و ويران شده را به 

اش هنوز يك برآورد گوناگون از آمارهاي واقعي جنگ در ابعاد. جاي گذاشت
 2767شهر و  87دقيق و قطعي وجود ندارد اما بر اساس آمارهاي خود رژيم 

روستا آسيب كلي ديدند و طبق برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه ميزان كل 
ميليارد  30811سال جنگ مبلغي معادل  8هاي مستقيم ناشي از خسارت

در مورد تلفات انساني نيز باز آمار  5.تتومان بوده اس 75بر اساس دالر  ريال
دقيقي در دست نيست و حتا خود رژيم نيز بارها ارقام گوناگوني را ارائه كرده 

اي سپاه و بسيج كه هاي جنگي آماتور و غير حرفهاست اما با توجه به تاكتيك
توان نتيجه گرفت تلفات انساني بنا شده بود مي "امواج انساني"كميت  بر

. هاي كالسيك بوده استايران بسيار بيشتر از حد معمول آن در جنگ نظاميان
هزار كشته عراقي 340هزار كشته ايراني و 730المللي بر اساس يك آمار بين

هزار 500كه از چنانهم 6جنگ افروزي صدام و خميني بود "ناقابل"تلفات 
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الر خسارت دميليارد 556ميليون آواره و 3خانمان، ميليون بي5كشته ايراني، 
 ).112فريدوني ص (نيز سخن گفته شده است 

  

  امپرياليسم
انداز تحوالت حاد خميني را بايد در چشم "فتح الفتوح"صدام و  "قادسيه"

هاي پاياني قرن بيستم ارزيابي و تحليل اي در دههي جهاني و منطقهو پيچيده
هاي ابتبدون در نظر گرفتن نقش خاورميانه  و خليج در كشاكش رق. كرد

ي جنگ ناممكن هاي به وجود آورنده و تداوم دهندهجنگ سرد فهم مكانيزم
ها و خواهياست و محدود كردن داليل اين نبرد خونين هشت ساله به فزون

هاي سران دو رژيم ايران و عراق بخش مهمي از واقعيت را انكار جنگ افروزي
ان دو كشور رخ داد سال مي 8چه كه طي اين آن. گيردكرده و ناديده مي

اي مهم از رقابت و تصادم ميان دو بلوك امپرياليستي بود كه بايد در حلقه
جنگ نه . اي از تحوالت و رويدادهاي جهاني قرار گرفته و بررسي شودچارچوبه

يستي نيز تنها براي مرتجيعن حاكم بر بغداد و تهران بلكه براي دو بلوك امپريال
چه در  "پير جماران"و  "سردار قادسيه"ن بود كه اي نعمت بود و مساله دقيقا

آغاز كردن جنگ و چه در تدوام دادن آن درست در جهت ميل و اراده 
گي جنگ ايران و عراق خودويژه. داشتندگام برمي "خوارهاي جهانابرقدرت"

اين بود كه هر دو رژيم به معناي دقيق كلمه در يكي از دو بلوك امپرياليستي 
- بنديد  و در واقع از سطحي از استقالل سياسي در مواجه با بلوكقرار نداشتن

هايي هايي نيمه مستقل با ايدئولوژيهاي جهاني برخوردار بودند يعني رژيم
طلبانه، يكي عربي و ديگري اسالمي بنا بر اين جنگ اول خليج از جنس توسعه
جنگ، هر به اين ترتيب در جريان . ي جنگ سرد نبودهاي نيابتي دورهجنگ

كردند و از قضا منافع هر دوي دو ابرقدرت در دو سوي جبهه ايفاي نقش مي
به اين ترتيب تداوم جنگ به شكلي كه . شدايشان در هر دو سو نيز تأمين مي

كدام از دو طرف منجر نشود بازي برد برد كاخ سفيد و كرملين به پيروزي هيچ
هاي مرگبار بخشي از سام سالحبدون شك درآمد ناشي از فروش انواع و اق. بود

ي بزرگ توليد تسليحات از هاها و بنگاهمكانيزم سودآوري جنگ براي دولت
اسلواكي و آلمان غربي و اسرائيل تا شوروي و چك آمريكا، انگلستان، فرانسه،

چين و كره شمالي تا برزيل و آرژانتين و آفريقاي جنوبي و سوئد و غيره و غيره 
ها تالش جهت كسب لي اين جنگ براي امپرياليستاما منفعت اص 7بود

هژموني و در واقع ممانعت از افزايش نفوذ طرف مقابل در اين نقطه ژئوپلوتيك 
  . حياتي بود

اي رخ داد كه موقعيت اياالت متحده در خاورميانه به دنبال جنگ در زمانه
طقه تحركات سياسي و نظامي شوروي در افغانستان و سقوط شاه ايران در من
گيري بسيار متزلزل شده بود و سران كاخ سفيد سخت به دنبال بازپس

كودتاي . شان بودندسنگرهاي از دست رفته و تثبيت موقعيت پيشين
گراي جويان اسالمتركيه، حمايت نظامي و مالي از جنگ 1980ضدكمونيستي 

در . دنداين اقدامات بو يافغانستان و تحريك عراق براي حمله به ايران از جمله
بود كه از  "خوارضداستكبار جهان"امپرياليست و ادامه اين خمينيِ به ظاهر ضد

در واقع . كردو با تداوم جنگ اين خواسته آمريكا را برآورده مي 1981سال 
يكي از اهداف اصلي آمريكا از دامن زدن هر چه بيشتر به آتش جنگ حصول 

بيني پشت جبهه دو كشور پيش اطمينان از عدم وقوع هرگونه رويداد غير قابل
نه عراقِ صدام و نه ايرانِ خميني به دليل همان ماهيت نيمه مستقل و . بود

شان متحدين قابل اتكايي براي آمريكا و البته شوروي نبودند و به توسعه طلبانه
همين دليل سرگرم شدن هر دو كشور به جنگ و معضالت و مشكالت آن 

اي مانند گيري از انفجارهاي محاسبه نشدهيشبهترين سوپاپ اطمينان براي پ
از سويي ديگر آمريكا و بلوك غرب به دنبال آن . ايران بود 1979انقالب سال 

ساله ابزاري جهت تأديب و  8ي نتيجهگر و به واقع بيبودند تا از جنگ ويران
مردمي كه با دست زدن به يك . گيري از مردم ايران بسازندواقع انتقام در

ب وسيع و با سرنگون كردن شاه به عنوان ژاندارم آمريكا در خاورميانه، انقال
ي شديدي را به منافع و موقعيت امپرياليسم در منطقه زده بودند و تاوان ضربه

- ي امپرياليسم را بايد به نوعي پرداخت مياين جسارت و شورش عليه سلطه
رساندند و در ميام اش از هر جهت اين مهم را به انجكردند و خميني و رژيم

كاري محكمي ي سركوب و تنبيه انقالبيون ايران، قرارداد همحقيقت در پروژه
گامان روان و پيشاگر پيش. ميان ارتجاع اسالمي و امپرياليسم بسته شده بود

ها در زندان "اهللاپاسداران خدا و روح"انقالبي و كمونيست مردم ايران به دست 
هاي اعدام سركوب شدند، اين تنبيه و سركوب عليه نها و ميداگاهو شكنجه

ها ميليوني فرجام رقم خورد تا انرژي دهي مردم در جنگي فرسايشي و بيتوده
ساله سوخته و در 8ي ناشي از يك قيام مردمي در آتش جنگ العادهفوق

اي جسارت و هر ملت تحت سلطه "پاپتي"هاي آن دفن شود تا هر ويرانه
ي كافي است روحيه. وضع موجود جهاني را به خود راه ندهدانقالب عليه 

 يدهه يها را پس از كشتارهاي وحشيانهگاني تودگي همهخموده و افسرده
دفاع "و  "اسالم عزيز"و پس از پايان جنگ به ياد آوريم تا ببنيم كه  60

 هاي يك انقالب وتبعات و بازتاب. خميني با انقالب ايران چه كرد "مقدس
ها پاك ها از خاطره جمعي تودهها و حتا دههاي بسا تا سالقيام شكست خورده

شان  اين پيماني با متحدين و حاميان خارجياش در همنشود و خميني و رژيم
خيانت به اميد و در واقع اين كشتن و ذبح آرمان انقالب را به بهترين شكل 

مپرياليسم در سركوب انقالب گامي اسالم و ااين هم. ممكن به انجام رساندند
ها از اسالم وحشي خميني در ي روند پشتيباني امپرياليستايران را بايد ادامه

  .جريان اوج گيري قيام بهمن و داستان گوادلوپ ارزيابي كرد
حفظ موقعيت اسرائيل در منطقه و تأمين امنيت اين كشور يكي ديگر از 

شايد هيچ دولت و هيچ . بودآوردهاي غيرمستقيم جنگ ايران و عراق دست
دو كشور و در واقع . اسرائيل از تدوام اين جنگ سود نبرد يكشوري به اندازه

ها رو در روي يكديگر قرار گرفتند  و ضديت با دو ملت مخالف صهيونيزم سال
ي عادالنه و آرمان مردم اسرائيل و در واقع حمايت همه جانبه از مبارزه
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بايد . ساله محو و ناپديد شد 8رهاي جنگ فلسطين تقريباً در خاكست
ايران قرار داشت و به واقع  يخاطرنشان كرد كه در اين مورد اسرائيل در جبهه

تر آويو به مراتب خطرناكگراي صدام براي منافع تلناسيوناليسم عربي و عمل
- ها و تودهجنگ توجه دولت. ي خميني بودفريبانههاي تو خالي و عواماز زوزه
كرد و بخش مهمي از بودجه و عربي را از جانب اسرائيل متوجه ايران مي هاي

اسرائيل هزينه شود را به جيب صدام در واقع  يپول اعراب كه قرار بود عليه
و  1980به همين دليل از اواخر سال . ريختهاي ميان ايران و عراق ميبيابان

ي ميان جمهوري اسالمي اتقريباً تا پايان جنگ مبادالت غير رسمي و محرمانه
افزارهاي مورد نياز ايران آمريكا و اسرائيل بر سر تهيه و خريد و فروش جنگ

- برقرار شد و مقامات رسمي اياالت متحده از اين روند پنهاني حمايت مي

به واشنگتن پست  1982آريل شارون وزير دفاع وقت اسرائيل در مه  8.ردندك
را با فروش اسلحه توسط اسرائيل به  مقامات آمريكايي موافقت خود": گفت

يكي از مقامات نظامي امنيتي اسرائيل نيز ) 143همان ص ( "ايران ابراز كردند
كه در آن مقطع در جريان اين معامالت قرار داشت بعدها افشا كرد كه رژيم 

ميليارد دالر تجهيزات جنگي و سالح  82بيش از  1987تا  1981ايران از سال 
حتي خود وزارت دفاع رژيم نيز  9.شان خريدرائيل و متحديناز آمريكا و اس

هاي جنگ به صورت مخفيانه به بعدها اذعان كرد كه دولت آمريكا در سال
روابط پنهان آمريكا و رژيم اسالمي بعدها  10.كرده استايران سالح ارسال مي
ن هاي افراطي سپاه پاسداران در جريان ماجراي مك فارليتوسط يكي از جناح

افشا شد و مهدي هاشمي از فرماندهان سپاه كه به اين افشا دست زد توسط 
آمريكا و در واقع بلوك غرب همزمان نيازهاي تسليحاتي عراق . رژيم اعدام شد

ها تالش مقامات كاخ سفيد اين كردند اما در تمام اين سالرا نيز برآورده مي
ده و تنظيم كنند كه به بود تا روابطشان با دو سوي جنگ را چنان گسترش دا

  . ها به جانب شوروي منجر نشودكدام از آنگرايش هيچ
در آغاز . اما امپرياليسم شوروي نيز كوشيد از جنگ حداكثر استفاده را ببرد

ميالدي موقعيت اين كشور و بلوك شرق در سطح جهان و منطقه  80 يدهه
ش سرخ به افغانستان، و ورود ارت. هاي بلوكي بهتر از رقيب بوداز زاويه رقابت

هاي نيكاراگوئه ي آن در اتيوپي و يمن جنوبي به همراه پيروزي انقالبمداخله
- اتحاد شوروي مي. و ايران فضا را براي مسكو از هر جهت فراهم كرده بود

كوشيد تا حد امكان به جدايي ايران از بلوك غرب و آمريكا دامن بزند و انقالب 
پاكستان كه در واقع  - ايران  - ي در محور تركيه ايران شكاف مهم 1979سال 

حافظ منافع ناتو در خاورميانه بودند وارد كرده بود و اين بهترين فرصت براي 
فني و تجاري شوروي در منطقه بود و  ،اما عراق متحد استراتژيك. ها بودروس

. توجه باشندتوانستند نسبت به صدام بيمقامات سياست خارجي كرملين نمي
ويژه كمك به گراي آن و بهكه رژيم ايران به دليل ماهيت اسالمن آنضم

ي مورد اعتماد توانست گزينهمجاهدين افغان در جنگ عليه شوروي هرگز نمي
برنده و بيمسكو باشد به همين دليل سياست شوروي نيز همان جنگ بي

قع اساس ها بيشتر به سوي عراق گرايش داشتند و به وابازنده بود هر چند آن
اتحاد شوروي از . سازمان نظامي و تسليحاتي و فني ارتش عراق روسي بود

نظامي سال  - ي عراق به ايران انتقاد كرد و با وجود قرارداد سياسي حمله
كرد اما اين با صدام از ارسال سالح به ميزان زياد به بغداد خودداري مي 1972

عراق و از آگوست  خل خاكروند پس فتح خرمشهر و ورود قواي ايران به دا
 11.تغيير كرد 1982

  
ي جمهوري اسالمي، يك افروزانهطلبانه و جنگدر جريان تبليغات جنگ*

بند شد با ترجيعسرود و مارش نظامي از راديو و تلويزيون رژيم پخش مي
گر استراتژي جمهوري اسالمي كه در واقع بيان "!آييمكربال كربال ما داريم مي"

خرمشهر و مبني بر اشغال كل عراق و از جمله قبور امامان شيعه و پس از فتح 
طلبانه هاي توسعهپس از پايان جنگ و شكست تمام طرح. شهر كربال بود

كربال "كردند خميني و رژيم مردم در كوچه و خيابان به تمسخر تكرار مي
  "!مكربال ما شايد نيايي
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 آذر، قهرِ انقالبي، مردم و مبارزه16

 
 
 
 
 

 
  

 

  رها كيا
  جوآذر، روزِ دانش 16باز هم 

اي قهرآميز هايِ مبارزات مردم در ايران هرگاه كه مبارزهدر تمامِ دورآن
هايِ وقت، يِ حكومتنمودنِ ماهيت واقعيروشن برگرفته، عالوهصورت

يِ عطفي در تاريخِ مبارزه رقم خوردهني در بر داشته و نقطهنتايجِ درخشا
آذر  16روزِ . استجويي نيز از اين قاعده مستثنا نبودهمبارزات دانش. است

جويانِ نسلِ قديم و جديد جو برايِ بسياري از دانشبه عنواِن روزِ دانش
عالينِ اين باالخص برايِ كساني كه  ف. اتفاقات بسياري است يِكنندهتداعي

 نيابزرگو  قندچي: آذر برايِ همه يادآورِ سه نام است 16. اندجنبش بوده
آذرِ سالِ  16يِ تهران در يِ فنيكدهجويي كه در دانشسه دانش. رضويو 

، معاونِ رياست نيكسونها در اعتراض به سفرِ آن. كشته شدند 32
گذشت، مرداد مي 28از كودتايِ  كه چندماهيِ آمريكا و در حاليجمهوري

يِ سلطنتي و ها عليه رژيمِ ارتجاعياعتراضِ آن. دست به تظاهرات زدند
اين روز به . هايِ دولت وقت بوديِ سياستدهندهآمريكا به عنوانِ خط

ها و شكستنِ كه به دليل فرياد آنخاطرِ مرگ آنان نبود كه جاودانه شد بل
ها كشته شدند چون در برابرِ آن. ها بود كه جاودانه شدسكوت بعد از ماه

هايِ يِ خود به مخالفت با سياستگانِ ارتجاع و امپرياليسم با مبارزهنماينده
آذر به عنوانِ روزِ كساني انتخاب شد كه  16از آن روز . ها برخواستندآن

اگرچه مبارزات دانش. كنندعليه ستم، در هر شكل و قالبي، مبارزه مي
هاي گوناگوني سال فراز و نشيب 50د از گذشت بيش از آذر بع 16جويي و 

رو و آگاه به تضادها و جويان را به عنوانِ قشرِ پيشداشته، اما نقشِ دانش
هايِ مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي هايِ گوناگون در زمينهتبعيض

هايِ ارتجاعي و هم به همين دليل هم حكومت. استرنگ نكردهكم  …و
يِ مختلف، با خطوط رفرميستي و راست، هميشه بر سياسي هايِگرايش

گذارند تا آن را در دست بگيرند و بر آن مسلط اولين جايي كه دست مي

هايي توانستند اين كار را بكنند، اما، اگرچه در دوره. استگاهشوند دانش
گاه و يِ ايران ريشه در دانشهميشه مبارزات بزرگ و تاثيرگذار در جامعه

كه جامعه به كدام سو برود و چه سياستي بر سرِ اين. استجو داشتهدانش
يِ در مقابلِ حاكميت در پيش گرفته شود، چه در زمانِ حكومت ارتجاعي

. استگاه صورت گرفتهدانش حادي در يمبارزهواره اين رژيم، همشاه و چه
 !آرياصالحات "جويانِ انقالبي و كمونيست در مقابلِ شعارِ دانش

يك عنوان را به  "!انقالب سرخ بايد"زمانِ شاه شعارِ  "!ديكتاتوري نه
گاه را به يكي از شعارِ عمومي در جامعه مطرح كردند و محيط دانش

هايِ مبارزه تبديل كردند و اين روحيه را به ميانِ مردم پرشورترين صحنه
برانِ به ره ها ساخته شدند وترين فرزندانِ خلق در همين دورهبه. بردند
كنفدراسيونِ "يِ يِ مهمِ ديگر تجربهنمونه. يِ مردم تبديل شدندواقعي
جديدي را در جنبشِ  يِبود كه  دوره "جويان در خارجِ كشوردانش
يِ يِ كنفدراسيون مصادف بود با مبارزات دههتجربه. جويي رقم زدنددانش

نيا عليه ستم و استبداد جويان در سراسرِ دهايي كه دانشدر اروپا؛ سال 60
مبارزات جوانان و دانش. هايِ بزرگ بودندمبارزه كردند و خواهانِ دگرگوني

تمامِ اين تغييرات بزرگ در مقابلِ . جويان تمامِ دنيا را به لرزه درآورده بود
جويان كه خواهانِ دنيايِ ديگري ها با دانشها و حكومتبرخورد قدرت

ال و كمونيستي را در تاريخِ جنبشِ چپِ ايران رقم بودند؛ جنبشي نو، راديك
 60و  50يِ يِ جنبشِ چپِ ايران در دههبخشِ مهمي از نسلِ انقالبي. زد

كنفدراسيون به يك قطبِ . شان را از كنفدراسيون آغاز كردندفعاليت
جويي با يِ انترناسيوناليستي تبديل شده بود و جنبشِ دانشانقالبي

يِ ديگر و در كنارِ سايرِ مردمِ دنيا از يِ اجتماعيهاپيوستن به جنبش
  .كردارتجاع و امپرياليسم مبارزه ميعليه... ويتنام تا فلسطين و

هايي كه شاه يِ مبارزات مردم عليه حكومت شاه، قدرتگيريبا اوج
خواستند كنارش بگذارند، وقتي با يِ سوخته شده بود و ميشان مهرهبراي

عظيمِ انقالبي مواجه شدند تصميم گرفتند خودشان آلترناتيو  اين پتانسيلِ
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حكومت . همان آلترناتيو بود خمينيرا تعيين و به مردم تحميل كنند و 
گاه به رسيده نيز از همان روزهايِ اولِ قدرت به نقشِ دانشقدرتبهتازه

هم  اگاه بود و تالش داشت اين مركز را درعنوانِ مركزِ آگاهي و ضد خرافه
هايِ گاه مركزِ حمايت از مبارزات و خواستهدر ابتدايِ انقالب دانش. شكند

يِ كاران و دهقانان و زنان و دفاع از آزاديديده و بيكارگران و مللِ ستم
يِ دارو و آوريچادرهايِ حمايت از كردستان و جمع. بيان و مطبوعات بود

گاه دانش. ها برقرار بودگاهيِ دانشكمك مالي به مردمِ كردستان در ورودي
مرگان و مردمِ سايرِ نقاط ايران عليههايِ پيشمركزِ خبررساني از جنگ

گاه مركزِ چالش و بحث بر سرِ دانش. ارتجاعِ تازه به قدرت رسيده بود
يِ افكارِ كمونيستي گاه مركزِ پخش و اشاعهمسائلِ مهمِ جامعه بود و دانش

يِ مين پتانسيلِ عظيمِ انقالبي، كه خميني مبارزهبه دليلِ ه. و انقالبي بود
انقالب "يِ موسوم به اش عليه شاه را ديده بود، با طرحِ ارتجاعيانقالبي

در ارديبهشت . جويانِ مبارز دست زدبه سركوبِ قهرآميزِ دانش "فرهنگي
يِ دخترانِ دانشيِ وقت اهواز، سينهامام جمعه جنتي،به فرمانِ  59سالِ 
جو به جوخهزمان چند دانششود و همگاه با تيزبر بريده مير دانشجو د

ها گاهدانش. شوندگير مييِ زيادي دستو عده شوندهاِي اعدام سپرده مي
هايِ مشخصي ريزيپس از آن رژيم برنامه. شوندبرايِ چندسال تعطيل مي

علم و  كردنِ مركزِتبديل. دهدگاها انجام ميشدن بر دانشبرايِ مسلط
ها، گاههايِ اسالمي در دانشگاه نمازجمعه، تشكيلِ انجمنآگاهي به پاي
انداختن بر هايِ حكومت برايِ چنگجويي از نقشههايِ دانشتشكيلِ بسيج

اين جنبشِ پويا را هايِ طوالني نيز موفق شدند كهها بود و در سالگاهدانش
  .خاموش كنند

اگر . دوراني تازه در اين جنبش بود يِ شروعِنقطه 1378تير  18اما 
هايِ او بسته شد، جمهورِ وقت و سياستاش در حمايت از رئيسچه نطفه

طلبان برايِ ش رسيد كه دست سياست اصالحخود اوجِ واقعياما زماني به
نيز از دورآن 80يِ دهه. شان را جدا كردندجويان راهها رو شد و دانشآن

با  82از خرداد . شودجويي محسوب ميدانش يِ جنبشِهايِ طاليي
جويان، اين جنبش جاني دوباره گرفت و در دورانِ يِ دانشمبارزات شبانه

. جويي خود را به رخ كشيداستحكامِ نظام بارِ ديگر جنبشِ چپِ دانش
يِ جوييِ دانشها با ابزارهايِ مختلف، اعم از تشكيالتحكومت كه سال

جويي برايِ فيلتركردنِ آنهايِ دانشگذاشتنِ گزينشوابسته به حكومت، 
يِ گاه، اكنون با رويشِ دوبارهها و مستقركردنِ نيروهايِ نظامي در دانش

به دست 1386آذر  16گاه مواجه شده بود و باالخره در چپ در دانش
اي را در مبارزات يِ وسيعِ فعالينِ آن دست زد، و همين امر وقفهگيري
اعمال  يِ قهريه بود كههباز هم قو. عليه حكومت به وجود آوردجويي دانش
يِ جويان، اولين آماجِ حملهگاه و دانشنيز دانش 1388در خيزشِ . شدمي

فكر و زيرا به خوبي به قدرت آگاهي و فكرِ اين قشرِ روشن. حكومت بودند
يت را نشانه دانند كه بايد مركزِ تفكر و هدااند و ميگاهآيِ جامعهبالنده
اي را هرسال طرح و تدبيرِ تازه. گاه تمامي نداردها عليه دانشتوطئه. گرفت

جويان مياقدامات جديدي برايِ كنترلِ دانشبينند و دست بهتدارك مي

جويان از مناطقِ مختلف كشور به هم وصل كه دانشروز برايِ اينيك. زنند
تحصيل در رشتهجو حقِ ادامهشنشوند و يا اجازه ندهند كه دخترانِ دان
كنند و امسال طرحِ سازي را اجرا ميهايِ ديگر را داشته باشند، طرحِ بومي

را !) ؟(گاه تك جنسيتي يِ جنسيتي و دانشيِ جداسازيغايت ارتجاعيبه
داري در بحرانِ عميق به سر مياكنون كه جهانِ سرمايه. اجرا در آورند به

هايِ يِ تودهخصوص در خاورميانه مورد حملهعي بههايِ ارتجابرد و رژيم
. استاسالمي نيز چند پارچه شدهاند، رژيمِ جمهوريديده قرارگرفتهستم

كه فعاليت متشكلي را از خود نشان نميرغمِ اينجويي عليجنبشِ دانش
يِ كشور شده و صدايِ يِ سياسيباره وارد صحنهيكتواند بهدهد، اما مي

هاست تحت يك حكومت ارتجاعي ها انساني شود كه سالميليون اعتراضِ
اش روانِ انقالبي و كمونيستجويي و پيشجنبشِ دانش. كنندگي ميزنده
هايِ مختلف اتحاد بخشتوانند باِر ديگر با آگاهي به علمِ كمونيسم، بهمي

مردمِ ايران يِ كشور ياري رساند و بارِ ديگر صدايِ رسايِ مردم در چارگوشه
اگر . عليه وضعيت حاكم و همه نيروهايِ ارتجاعي و امپرياليستي باشد

يِ نيروهايِ امپرياليستي و با توطئه 1357انقالبِ مردمِ ايران در سالِ 
زنده باد يِ راه متوقف شد، امروز بارِ ديگر بايد فرياد زد ارتجاعي در نيمه

را تحت هر شرايطي كه ) آذر 16( جوبياييد با اين شعار روزِ دانش!. انقالب
 !مان مقدور است و در هر محيطي كه مي توانيم گرامي بداريمبراي

  

  مبارزات خاورميانه 
مردم سوريه هم. چنان ادامه داردتالطم و مبارزه در خاور ميانه هم

كنند و مردم مصر در ناكام ماندن خواسته و مبارزه مي چنان مقاومت
اي را در خاورميانه مبارزات را آغاز كرده و روح تازه هايشان دور جديدي از

  .انددميده
مردمِ معترض در . استداري حادتر شده از سويي ديگر بحرانِ سرمايه

اين . اندرا اشغال كرده استريتوالهاست كه داري ماهقلبِ قطبِ سرمايه
  .دار و استثمارگر معترضنداقليت سرمايهاكثريت استثمارشده به 

يِ دموكراسي و چه در مركزِ يِ مدعيدارياما چه در قلبِ سرمايه
يِ مختلف، اما مهمِ دنيا، يكهايِ ارتجاعي در دو نقطهخاورميانه با حكومت

و آن برخورد  - !اگرچه  شكلِ آن متفاوت است -چيز مشترك است؛ 
  .نيروهايِ امنيتي با مردم است

و فرياد دفاع از حقوقِ بشرش يِ دموكراسي دارد در آمريكا كه داعيه
استريت گوشِ دنيا را كَر كرده است برخوردهايِ شديدي با معترضينِ وال

در خاورميانه نيز نيروهايِ مرتجعِ حكومتي تاكنون در . گيردصورت مي
، به يمنو  تونسو  سوريهو  بحرينو  مصركشورهايِ مختلف، از جمله 

اند و هزاران كشته و داشته ترين شكلِ ممكن با مردم برخوردوحشيانه
  .اي ديگر در منطقه بوداما ليبي تجربه. گير از نتايجِ اين امر استدست

 قذافيدولت . دارِ مردم در ليبي شكلِ متفاوتي داشتمبارزات ادامه
ها توانست كوچِ ميليوندست به سركوبِ خونيني زد و اين سركوب مي

شدنِ وضع منتهي شود و شعاعِ آن الانسان را در بر داشته باشد و به راديك



 

 

١٠ 

ها به خصوص در نتيجه بخشي از امپرياليست. كلِ منطقه را در بر گيرد
شان را نشان داده يِ واقعيها كه در خيزشِ مردمِ تونس چهرهفرانسوي

نيرويِ مسلح برايِ سركوبِ  عليبِنخواستند برايِ دفاع از بودند و مي
اين وضعيت را مغتنم شمردند و با تكيه به گان را بفرستند؛ كنندهتظاهر

آنان موفق شدند . سازي كردندگزينبخشي از وزرايِ قذافي شروع به جاي
يِ ها مبارزهماه. خواهند بكشندمبارزات مردمِ ليبي را به همان راهي كه مي

و نيروهايي ارتجاعي  ناتويِ حكومت ليبي و مسلحانه ميانِ نيروهايِ نظامي
يِ دنيا داريهايِ سرمايهقطب. ن خيزش رو آمده بودند ادامه داشتكه از اي
كردند  "!بشردوستانهدخالت "كار شدند و به نامِ نجات مردمِ ليبي، بهدست

. اما هدف چيزِ ديگري بود .شان را بر سرِ مردم ريختندهايو بمب
حاكمه ها تحت نامِ دفاع از مردمِ ليبي هم توانستند يك هيئتامپرياليست
دهد اين رجوع به سوابقِ مقامات شورايِ انتقالي، نشان مي(يِ يِ ارتجاعي

كه جديدي سرِ كار بياورند و هم اين.) رژيم از چه ماهيتي برخوردار است
 .بينِ خودشان دست به يك تقسيمِ قدرت جديد بزنند

ر يِ مردمِ مصيِ دوبارهيمن و بيداري ،بحرين ،سركوبِ مردم در سوريه
تر و رساتر از هميشه، لزومِ داشتنِ قهرِ ها بيشيِ اينو اتفاقات ليبي؛ همه

تواند توسط قهر حقيقتي است كه مي. زندآگاهانه و انقالبي را فرياد مي
سو درجهت منافعِ اكثريت مردم و يا هم. انقالبيون و يا مرتجعين به كار رود

كه خود قهر درت هميشه، در حاليهايِ قاما قطب. گربا منافعِ اقليتي ستم
كنند و تحت عنوانِ گيرند، اما مردم و مبارزين را از آن منع ميرا به كار مي

كند، و يا ها را از مبارزه عليه ستم و جور، يا منع ميپرهيز از خشونت آن
كاربردنِ آن برايِ چراكه قهر و به. كنندآميز را تبليغ مييِ مسالمتمبارزه

اي را مردمِ ايران هم در چنين تجربه. ت يكي از ملزومات استكسبِ قدر
گيري كه روزانه كشته و دستدر حالي. تجربه كردند 88خيزشِ سالِ 

اقسامِ نيروهايِ نظامي  و هايِ انواعكه روزانه با كتكداشتيم، در حالي
شدنِ دستكه خبرِ شكنجه، تجاوز و كشتهشديم، و در حاليمواجه مي
برِ مبارزات لرزاند؛ اما كساني كه خود را رهمان را ميهايها قلبگيرشده

دانستند، مردم را به سكوت و پرهيز از خشونت در برابرِ نيروهايِ مردم مي
شان اما اين روزها همان افراد و صداهايِ تبليغاتي. كردندنظامي دعوت مي

البته . كنندمي اند و از آن دفاعدارِ قهر شدهطرف هايِ مختلفدر رسانه
  . دارند "قهر"تفاسيرِ خودشان را از 

آمريكا و بسياري ديگر از كشورهايِ امپرياليستي، با آغازِ شورشِ مردمِ 
ها سكوت كرده و يا از پشت پرده به ها، تا ماهخاورميانه و سركوبِ آن

كردند؛ اما وقتي با كردنِ مردم كمك ميهايِ موجود، در ساكتحكومت
 كه مردم خواستارِ سرنگوني بودند، رو شدند، و در حاليمردم روبهمقاومت

خواستند كه ها مردم را به آرامش دعوت كرده و يا از سرانِ حكومت ميآن
اما باز هم مردم . را در حقِ مردم در نظر بگيرد! "ترييِ بيشدموكراسي"

قت، يا ها ديكتاتورهايِ ونتيجه آن شد كه به  دستورِ آن. مقاومت كردند
اما اين . يِ سوخته بودندچرا كه ديگر مهره. فراري شدند و يا استعفا دادند

ها شده را هم امپرياليستگزينِ ديكتاتورهايِ سرنگونپايانِ كار نبود و جاي
تعيين كردند و نتيجه آن شد كه در مصر نظاميان بر سرِ كار آمدند، و در 

. يِ مردم پهن نمودگيبر زندهاش را ليبي قوانينِ منطبق بر شريعت سايه
يِ نيروهايِ ناتو و تعيينِ سرنوشت مردم توسط امپرياليستدخالت نظامي

 "دخالت بشردوستانه"شود و آن اش در يك كلمه خالصه ميها، معناي
يِ قهريه گري كه در باال مطرح شد اين قوهاما در تمامِ مراحلِ دخالت. است

سركوب و كشتارِ مردم . از نوعِ امپرياليستيشد؛ قهر بود كه اعمال مي
پس ! قهري از نوعِ ارتجاع: هايِ وقت نيز قهر بوده و هستتوسط حكومت
هايي كه خواستارِ رهايي هستند نبايد قهر داشته باشند؟ چرا چرا مردم، آن

شان نبايد قهر به كار وستم قرار دارند در مقابلِ ظالمانها كه مورد ظلمآن
گان بد؟ اينديدهمداران خوب است و برايِ ستمبرايِ قدرتقهر را ببرند؟ چ

. كننديِ ارتجاعي و بورژوايي است كه در ذهنِ مردم فرو ميها ايدئولوژي
تر از آن در ايران، به خوبي نشان از خالياتفاقات خاورميانه و كمي قبل

 ئِانقالبي يك ش اما قهرِ. گاه قهر از نوعِ انقالبي داشته و داردبودنِ جاي
اش بگيرد، انقالب كند و پيروز شود؛ مجرد نيست كه هركس به دست
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. يِ انقالبي استبريداشتنِ قهرِ انقالبي و آگاهانه برخاسته از يك ره
مبارزات . يِ مردمِ منطقه استترين خال در مبارزهچيزي كه مهم

يت و راه دارد و قابلِ حماخودي اگر چه خشم و قهر به همخودبه
هايِ فشانيرغمِ جانتقدير است، اما آگاهانه و انقالبي نيست و علي

اي در جهت منافعِ مردم نخواهد داشت، و اين روزي نتيجهشبانه
متفاوت هستند كه سوار  وشمايلديكتاتورها و دشمنانِ مردم با شكل

كامِ خودشان بر موجِ مبارزات مردم خواهند شد و به نامِ مردم و به
رت را در دست خواهند گرفت؛ اتفاقي كه زنجيروار در خاورميانه قد

هايي كه در مصر مردم را سركوب نظامي. درحالِ تكرارشدن است
اند و در ليبي و كشورهايِ ديگر كردند اكنون در قدرت قرار گرفتهمي

تونس و يمن نيز . اندهايِ قبلي بر سرِ كار آمدهنيز  عناصرِ حكومت
 .دارند وضعيت مشابهي

  

  …و اما ايران
تواند مردمِ ايران را نجات در اين ميان بازهم اين گرايش كه آمريكا مي

كساني كه چنين تصوري دارند فكر مي. دهد كمابيش تقويت شده است
هايِ آمريكا و ديگر كشورهايِ امپرياليستي در جهت كنند كه دخالت

بينند ها را ميهايِ آنرفاهداف و منافعِ مردم است و تنها ظاهرِ قضيه و ح
تازه اگر هم بخواهيم به . كنندها توجه نمييِ آنهايِ پشت پردهو به بازي

ها دقت كنيم باز هم نشاني از صداقت و ها و اَعمالِ آنظاهرِ قضايا و حرف
يِ ليبي هزار كشتهآيا هزاران. شودتالش برايِ حقِ مردم و آزادي ديده نمي

يِ مردم را در خود دارد؟ جا نشاني از رهايين در آنخانماو هزاران بي
آيا اين . روزي نيست كه روز به انتها برسد و بمبي در عراق منفجر نشود

يعني دموكراسي برايِ مردمِ عراق؟ آيا وضعيت زنان در افغانستان رهاشدن 
يكي از داليلي ! كند؟ مسلما نهاز يوغِ مردساالري را برايِ مردم تداعي مي

. باشدمي 1388اند اتفاقات سالِ مردم گرايش به آمريكا پيدا كرده كه
يِ ياس و نااميدي يِ مردم در آن برهه به نتيجه نرسيد و اين روحيهمبارزه

. بود كه از همان ابتدا روشن بود اينتيجهاما اين . را در مردم تقويت كرد
ود جزئي از برِ مبارزات مردم عليه حكومت بود كه خچرا كه كسي ره

يِ آن عليه مردمِ معترض در اوجِ قهرِ حكومت و نيرويِ نظامي. حكومت بود
. اعالم كردند "پرهيز از خشونت"و  "سكوت"مردم را ) آلترناتيو(گزينِ جاي

يِ حاكم بر مبارزات مردم بود و بريكه در رهاشكالِ كارِ در مردم نبود، بل
شان شكست ميوانند و يا مبارزاتتاش اين نيست كه مردم نمياين معناي

تري برايِ مردم هايِ ديگر وضعيت بهچشمِ اميد داشتن به قدرت. خورد
هايِ قدرت دنيا جز عقبيِ قطب"!دخالت بشردوستانه؟". كندفراهم نمي

تر از قبل برايِ مردم ارمغانِ هايِ طوالني و چپاولِ بيشگي برايِ سالمانده

ها در شردوستانه يعني اعمالِ قهرِ امپرياليستدخالت ب. ديگري ندارد
سركوبِ مردمي كه خواهانِ تغيير هستند، حتا اگرچه اين تغيير ناآگاهانه 

يِ يِ ناآگاهانهدخالت بشردوستانه  يعني جلوگيري از تغييرِ خواسته. باشد
فهمند كه بايد چون اگر مردم آگاه شوند مي. مردم به آگاهانه شدنِ آن

اگر مردم . يگر را خواستار شد؛ بايد برايِ دنيايي ديگر تالش كرددنيايي د
گفت به ارتجاع و امپرياليسم و همين "!نه"فهمند كه بايد آگاه شوند مي

 بشردوستانه بر مردم از ديد عمالِ قهر را در قالبِ دخالتهاست كه ا
  .كنددشمنانِ مردم الزم مي

  

  يِ پايانينتيجه
تغييرات از سر گذراندن و دنيا در حالِ ميانه خاور يمنطقه امروزه

جويان هستند خيزد اين جوانان و دانشهرجا اعتراضي برمي. استگي بزر
يِ خود جويان بايد به نقشِ تاريخيدانش. قرار دارندمبارزه كه در صف اول 

هايِ دليلِ شكافاكنون در ايران نيز به. آگاه باشند و آن را درك كنند
هايِ كميت و اختالفات عميق با دولِ امپرياليستي و بحرانعميق در حا

فشانِ خاموشِ مبارزه هرآن شديد اقتصادي و سياسي و اجتماعي آتش
خودي باشد اما اين امر ممكن است حتا خودبه. ممكن است فوران كند

يِ بري و آلترناتيوِ انقالبياين امر نيازمند يك ره. اي نخواهد داشتنتيجه
يِ بشريت را در خود دارد و در اين آلترناتيوي كه رهايي. ستي استكموني

تر از هميشه جويان و جوانانِ انقالبي و كمونيست پررنگميان نقشِ دانش
خواهيم خبري از دخالت امپرياليستي نباشد، اگر مي. كندخود را نمايان مي

اين رژيم و يِ خواهيم جامعه به عقب برنگردد، تنها راه سرنگونياگر مي
هزينهترين و كماين كوتاه. يِ جوانبِ ستم استيِ آگاهانه عليه همهمبارزه

  .ترين راه است
 

 !مردم ليبي مي توانند به تنهايي آن را به پيش ببرند! نه به دخالت خارجي
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  چرا؟
  اميرخيزي فريبا
 دانشجويي جنبش امروزي نقش" عنوان تحت من رانيسخن اساس بر كه است ايگزيده نوشته اين
 چهارم تاريخ در رانيسخن اين.  است شده تنظيم "خواه سرنگوني جنبش بر آن تأثير و

. شد انجام "كلن چپ" رفقاي دعوت به و جودانش روز مناسبت به كلن، شهر در 2011 دسامبر
 تبادل بخش در كه شوم يادآور بايد آوردند فراهم را فرصت اين كه رفقا اين از قدرداني ضمن
 از گفت بتوان شايد كه شد طرح مهمي بسيار نكات و سواالت تفصيل به رانيسخن از پس نظرِ
 و مطلب باالي حجم علت به متاسفانه كه است كمونيستي جنبش روي پيش سواالت ترينمهم

سخن نكات و هاناروشني از بسياري بخش آن در هرچند نگرديد؛ درج نكات و سواالت يگستره
  .بپردازيم هاآن به بتوانيم ديگر مجالي در اميدوارم كه شد گذاره بحث به هم راني

   فريبا
  

  )چاپمن ترسي( چرا؟
  ؟ميرندمي گرسنگي از نوزادان چرا چرا؟
  !هست كافي نان دنيا كردن سير براي كه وقتي
  !تنهايند؟ هنوز كساني بسياريم، و هستيم كه اين با چرا
   نامند،مي صلح پاسدار را جنگي هايموشك چرا
  !اند؟رفته نشانه كشتن براي كه وقتي
   !نيست؟ مانا در اشخانه در حتي زن چرا

  
  .است وارونه چيز همه دنيا اين در

  نفرت، يعني عشق گويندمي وقتي
  جنگ، يعني صلح گويندمي وقتي
   !نه يعني آري

  .آزاديم ما همه حساب اين با
  
  .دهند پاسخ بايد هاپرسش اين به كساني زود زودي به اما

   .كنندمي جستجو را حقيقت تضادها و هاپرسش اين دل از كساني
   .شودمي چنين زود زودي هب

  بردارند؛ را بندهايشان چشم بستگان، چشم كه روزي
  * .آرند زبان به را حقيقت اند،مانده محروم گفتن از كه آنان و
  

  درود
در ميان جمعي كه . خوشحالم كه امروز در ميان شما هستم! رفقا و دوستان

رسان نسل و ياري انقالبي پايدار بماندكنند دستاوردهاي يك نسلِتالش مي
ي شما دوستان آذر را به همه 16روز مبارزاتي نزديكي سال. جديد باشند
كنم كه به همين مناسبت به من فرصتي داديد تا گويم و تشكر ميتبريك مي

جويي و نقش آن در كنار هم به بحث و جدلي رفيقانه در مورد جنبش دانش
گان اين كنم از برگزاركنندهتشكر ميي مبارزات مردم ايران بپردازيم و در ادامه

  . يِ اين برنامه شدندبرنامه كه پيش قدم سازماندهي
شروع كردم، خواننده  "تريسي چاپمن"زيبايي از  يهمن صحبتم را با تران

كه اين زن سياه 1988براي اين كه سال . پوست آمريكاييسياه سرايو ترانه
چرا؟ چرا در "كند كه ما سؤال مي از  Revolution"انقالب"پوست در آلبوم 

 اي است كه جهان در سال هاي انتهاييبرهه "!اين دنيا همه چيز وارونه است؟

يِ شكست انقالب را به انتظار نشسته بود و جنگ سرد، سردي مشمئزكننده
داري هاي عريض و طويل سرمايهافقِ انقالب در جهان رو به افول بود و دستگاه

بودند تا  "پايان تاريخ"وا و حريصانه در انتظار اعالم جهاني با تمام ق
داري را در زرق و برق جشن ايدئولوژيك ـ ورشكستگي سيستم سرمايه

شان بپوشانند؛ در اين روزهاست كه تريسي چاپمن با حرارت و تبليغاتي
سؤالي كه نه  "!چرا در اين دنيا همه چيز وارونه است؟"پرسد جسورانه از ما مي

گويي به آن امروز به قوت خودش باقي مانده؛ بلكه حتي ضرورت پاسخ تنها تا
بندهايگان، چشمبستهبيشتر و بيشتر شده است، در انتظار روزي كه چشم

  .حقيقت را به زبان آرنداند، شان را بردارند؛ و آنان كه از گفتن محروم مانده
مريكايي ميگان آبستههاي نجواي چشمو خوشبختانه دوباره امروز جرقه

به گوش ... استريت، از كاليفرنيا، از بركلي و اُكلندرود كه فريادي شود كه از وال
گيري را فرياد كنند تا طنين كنندگان تحرير برسد تا استقامت و پياشغال

هاي تهران، مشهد، سقز و اروميه و دلنشين تغيير را بار ديگر در خيابان
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عدم وجودش در اين روزهاي خاطرانگيز، نواي دلنشني كه . بشنويم... كرمان
كند، سردمان نميكند اما دلمان ميآذر مغموم 16مبارزاتي، تاريخي و پرشور 

گر كند تا پرسشكند و وادارمان ميمان نمينگرانكند اما دلمان ميمتعجب
  :باقي بمانيم كه

 تگان در بسزند و چشمچرا؟ چرا در اين روزها كه جهان تغيير را فرياد مي
آفرينند، كنند و شگفتي ميآيند و مبارزه ميسراسر جهان به ميدان مي

شوند باز هم كنند و تسليم سركوب عريان سيستم نميفداكاري و استقامت مي
  نمايد؟هاي تغيير بسته ميدريچه
 آزموده  يي تجربهاتوانند افقي ورمان نميفكرانروان و روشنچرا پيش
  مان بگشايند؟موجود به رويي سيستم كهن شده
 خواند تا جهاني كامالً متفاوت را در ذهناي ما را فرا نميچرا هيچ خواننده

كنيم؟ و بعد با صداي اميدوارش به ما نويد دهد كه اين تصوير  "تصور"مان 
خيالي نيست واقعيتي است قابل دسترس و تو تنها كسي نيستي كه چنين مي

  انديشي؟
 شود و داري گم ميسرمايه يِي هياهوي مديادر همهمهمان چرا صداي

گيرد؟ امروز مان به رزمِ مشترك، متحد و متشكل در جهان پاسخ نميفراخوان
 كه بيشتر از هميشه بدان نيازمنديم؟ 

 شود، طور تنها ماندن، تنها جنگيدن و تنها مردن فضيلت محسوب ميچه
سرانجام و موم، ترسناك و بيرزمي متشكل مضراهي و همفكري و هماما هم

  ؟...
 مان به قهقراي توسل به مذهب و متافيزيك سقوط هايترينچرا محروم
يابند تا خاطرِ آزرده و مان راه نجات را در پيروي از آنان ميروانكنند و پيشمي

  شان را نيازارند؟ رنجديده
 ديني، ناسيوناليستي و مردساالرانه بين مردم بايد  در... و  چرا گرايشات

ها و يا بخشِ غريضي و طبيعي انسانتمدني آنفرهنگ آنان يا بخشِ ذاتي بي
ها محسوب شود كه نيازي به انتقاد و مبارزه ندارد بلكه نياز به مماشات و 

  دارد؟... تحمل تحت عنوان دمكراسي و آزادي عقايد يا رنگارنگي يا 
 كند ش گوركنانش را توليد ميداري كه با هر ساعت كارچرا ماشين سرمايه

هاي اخير به بحران و تزلزل نزديك شده تر از هر زماني در دههو امروز بيش
ي پرتگاه سقوط، امامزاده و معبد دخيل بستن تمام نيروهاي است در لبه

رو، چپ و مترقي راه نجات را از ارتجاعي تا پيش. سياسي و اجتماعي شده است
و تمام مواهبش را ... جويند و آزادي و دمكراسي و در دامنِ همين سيستم مي

  مي ستايند؟
 ماندگان هاي تا دندان مسلحي كه با پول استثمار محرومچرا و چگونه ارتش

ستاييم و بايد در انتظار كنند را ميهر روز براي بلعيدن جهان دندان تيز مي
مردم، آن شان بنشينيم تا تحت نام كمك به جنبش"بشردوستانه"هاي كمك

  كند يك بار ديگر به خوردمان دهند؟ چه منافع سرمايه اقتضا مي
 آورند تا منجي ها از دل مبارزات مردم سر بر ميترينو چرا و چگونه مرتجع
ها كه مردم از سركوب ديروزشان آينده را تيره و تار ميها باشند؟ همانآن

جا رهبرِسبز اند و يكر شدهبشيان دمكراسي، صلح و حقوقيافتند امروز منادي

 "انقالبي"يِ جا دولت انتقاليشان را بپوشانند، يكشوند تا دستان خونينمي
  ؟...شوند تا قدرت امروز را در دل قدرت ديروزشان دوباره بسازند و مي

جويي ايران هم و در اين دنيايي كه همه چيز وارونه است، جنبشِ دانش
پاسخ به سؤاالتي از اين دست، نقشي بگيرد و نقشي نمي تواند بدون فراروي از 

  موثر ايفا كند؟
گويي به اين سؤاالت را دارم و نه توان و من در اين مجال نه قصد پاسخ

خواستم بگويم ما چه راه سختي در اما با ترسيم اين تصوير مي. زمان آن را
در جويي ايران كه به عنوان يك جنبش سياسي دانشپيش داريم؛ و جنبش 

رويي فضا و بستر اين سواالت رشد و نمو نموده است و بر اين بستر بايد پيش
جويي ايران بايد چشم در نمايد؛ و امروزه براي شكستن سكوت جنبش دانش

  . چشم واقعيت بدوزيم
اي از تاريخ هستيم كه براي يافتن پاسخ ابتدا بايد سؤال را به در برههما 

درك نياز به تغيير بايد وارونگي دنيا را براي امروزه براي . درستي طرح كنيم
رفت از اين اثبات كنيم و راه برون خواهند دنيا را تغيير دهند،كساني كه مي

اين . ها و عدم تكرار اشتباهات گذشته را به صورت علمي ترسيم كنيموارونگي
ي طبقاتي كه هاست، در هر بخشي از مبارزهوظيفه كماكان به دوش كمونيست

جويي، جنبشِ كارگري، جنبشِ زنان، جنبشِ كت دارند، جنبشِ دانششر
جنبشِ ضدنژادپرستي،  گرايان،جنسهم حقوقِ جنبشِ ملل، حقِ جنبشِ جوانان،

و من هم از اين منظر به ... زيست و محيط ظجنبشِ ضدجنگ، جنبشِ حف
جويي ايران نگاه مي كنم و معتقدم بدون شناسايي موانع پيشجنبشِ دانش

توانيم انتظار فعال شدن اين جويي و رفع اين موانع نميجنبش دانش يِروي
ي طبقاتي پر اُفت و خيز اين جنبش هم متأثر از مبارزه. جنبش را داشته باشيم

گيرد؛ و در عين حال توانسته و حاكم بر جامعه است و از آن تأثير گرفته و مي
بنابراين براي بررسي شرايط اُفت . ي طبقاتي هم تأثير بگذاردتواند بر مبارزهمي

 يجويي من سعي مي كنم تحليل را از اين دو حيطهامروزين جنبش دانش
  :كالن آغاز كنم

جويي ايران متأثر از اُفت اول اين كه دليل اُفت امروزين جنبشِ دانش
و  پر اُفت و خيزو  طوالنياي ي طبقاتي است كه پروسهمبارزه
 واند در جايي از دنيا مثل آمريكا روند روتزمان مياست؛ و هم جهاني

  . ي اُفت را سپري كنداوج داشته باشد و در ايران دوره به
دوم اين كه با توجه به نقش و جايگاه تاريخي اين جنبش در ايران 

جويي نقش و تأثيري در توان اميد داشت كه جنبش دانشچگونه مي
طبقاتي در ايران  يِتغيير شرايط اُفت در جنبشِ سياسي و مبارزه

  ! داشته باشد؟
  

امروز در  .كنمبراي ورود به بحث از تدقيق يك تعريف مخدوش شروع مي
ايران به وضوح بسياري از نيروهاي طبقاتي در يك رقابت طبقاتي خواهان 

شوند؛ نيروهايي كه لزوماً و اسالمي هستند يا دارند ميسرنگوني جمهوري
ها نهايتاً جايگزين شدن رقابت طبقاتي نقش آنعمدتاً نقش مترقي ندارند و در 

ي ي حاكمهيعني رقابت براي تصاحب طبقه .ي همين ماشين استبا راننده
همين سيستم ارتجاعي، حاال چه از نوع تئوكراتيك فعلي با كمي اصالح و 

كه در آن شرايط هم باز ( "پيرايهبي"داري پيرايش، چه از نوع كهنه سرمايه
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ترين نيروهاي طبقاتي سيستم ارتجاعي ان اينراهبهترين هم
؛ حاال اين جا به جايي يا در )ايراني يا بين المللي خواهند بود

كاري و دخالتاثر فشار از پايين باشد يا در اثر حمايت، هم
كاري و حك و گري امپرياليستي يا حتي حاصل كمي دست

ي اين در نهايت هدف همه. اصالح همين سيستم موجود
هاي ارتجاعي سهم گرفتن در راندن ماشين دولتي آينده نيرو
گيري كليه نيروهاي سياسي را توان جهتلزوما نمي. است

امروز تعيين كرد چون تغيير شرايط كالن تغييرات كالني در 
طور كه همان. ها به وجود خواهد آورداين جهت گيري

ممكن وزير ي تا آخرين لحظه "جليللا مصطفي عبد"
قذافي باقي ماند؛ و پس از استعفا و پيوستن به دادگستريِ 

فقط قذافي مسول "شورشيان در نشست آنان اعالم كرد كه 
رژيم  تا به موقع خودش و كليه گردانندگان "!هاستجنايت

يا  "نژاداحمدي"سابق را تطهير كند، بعيد ندانيم كه 
  . را بر دوش كشند "ايخامنه"بيرق سرنگوني  "يئمشا"

از برخي ( "بالفعل"يا  "بالقوه"طلبِ اين نوع نيروهاي سرنگوني اما در كنار
اسالمي، از طلبانِ جمهورياسالمي گرفته تا اصالحباندهاي قدرتمند جمهوري

نيروهايي هم هستند كه ...)  ها و مجاهدين و طلبان تا ناسيوناليستسلطنت
نقالبي كليت نه فقط سرنگوني حكومت فعلي بلكه تغيير راديكال و ا شانهدف

ي مناسبات كهن در سياسي براي تغيير كليهسيستم موجود و كسب قدرت
حتي ... مسلماً اين نيروها بايد افق و چشم انداز، برنامه و آلترناتيو و. جامعه است

هاي كامالً متفاوتي براي رسيدن به اين استراتژي متفاوت در دستور تاكتيك
تمايزش است كه بحث ما ابعاد ريف و وجوهاز زاويه اين تع. كار خود قرار دهند

  .در معناي عام آن، به خود مي گيرد "طلبجنبش سرنگوني"تري از گسترده
  

جويي نقش و جايگاه جنبش دانش"براي وارد شدن به بخش دوم يعني 
بررسي بخش اول ضروري است، يعني تحليل از  "الت آتي در ايراندر تحو

ن؛ و بررسي وضعيت جهاني نيروهاي انقالبي در مبارزه طبقاتي در ايران و جها
 در) گلوباليزاسيون(سازي داري و خصوصاً جهانيشرايطي كه با رشد سرمايه

داري هم سرنوشتي مردم جهان با بحران و يا رونق سرمايهتنيدگي و همهم
  .كامالً عيني شده است

  

  :ما اما يك تصويرِ سايه ـ روشن، يا تيره ـ روشن از اوضاع جهان و
: خواهم در آغاز، اين بخش را با يك مثال ساده كمي تصويري كنممي

داري و مقاومت و مبارزه در مقابل آن در يك لحظه ـ وضعيت نظام سرمايه
اي تاريخيِ دوبعدي مانند سنگ بزرگي است كه در مسير رودخانه يصحنه

است اما نيروي سنگي كه در اثر مرور زمان لق و شل و نااستوار شده . قرار دارد
جايي آن نيست و براي برداشتن آب پشت سنگ نيز قادر به شكستن يا جابه

البته با اين (سنگ نياز است كه آگاهانه به نقطه خاصي از آن نيرو وارد كنيم 
احتياط كه هم احتمال اين هست كه اين سنگ متزلزل با اين ضربه به جلو 

شده است كه ممكن است  بغلطد و آب جاري شود و اين خطر هم تجربه
  .) تري قرار بگيرددوباره سنگ به عقب بغلطد و در وضعيت محكم

داري امپرياليستي شرايطي را به امروزه كاركرد سرمايه و نظام سرمايه
قرار داده است؛ اين  وضعيت بحرانيرا در يك  داريسرمايهوجود آورده كه 

در نقاط مختلف  ستمهاي تحتتودهيكي از نقاط روشن تصوير ماست؛ 
بالفعل هم از نقاط روشن و  ياين مبارزه اندبه ميدان آمدهجهان جسورانه 

از نقاط تيره  نيروي آگاه كمونيست اما نبود يا ضعف. اميدبخش تصوير ماست
معموال اين بوده است تصور رايج و معمول در ميان فعالين چپ . تصوير ماست

اش به قدري رشد ر اثر كاركرد ذاتيداري دهاي سرمايهكه تضادها و بحران
خودي و با مقاومت و مبارزه روزمره خواهد كرد كه ناگزير و به صورت خودبه

داري سنگي اما نه سرمايه ديدگان و استثمارشوندگان از بين خواهد رفت،ستم
داري بارها سرمايه. شودو نابود مي خود لقايستاست و نه اين سنگ خودبه

قادر به وقت خريدن و بازتوليد  اشارتجاعي با حيات پوياي كهنشان داده است 
اي ايستا و ثابت نيست، بلكه بنابراين سنگ ما ماده(خودش بوده است 

و از  )بازتوليد شونده، رشديابنده، منعطف، هوشمند و با تجربه است "هيواليي"
طرف ديگر نيروي مقاومت در مقابلش نيز در شرايط معمول بخشي از كاركرد 

كه با كاركرد خود يي است رسانيي خونشبكه(داري است همين نظام سرمايه
). خودي خود باعث بقاي هيوال خواهد شد هرچند از اين شرايط ناراضي باشدبه

ي ي آگاهانهبنابراين براي عبور از اين شرايط هيچ راهي نيست جز مبارزه
از شكست انقالبات  اگرچه پس. كمونيستي براي تغيير آگاهانه شرايط تحميلي
ها و دستاوردهاي كشورهاي در قرن بيستم و از دست رفتن پايگاه

ي آغازين دهه... سوسياليستي و غروب انقالبات و غلبه ضدانقالب در جهان و 
آينده را به تصوير مي كشيد، اما قرن بيست و يكم فضايي سرد، نامطمئن و بي

كامال دگرگون شد؛ از ايران تا  خوشبختانه در آغاز دهه دوم اين فضاي منفعل
ملتهب و  مبارزات نشان داد كه شرايط چقدر... استريت و يونان و مصر تا وال

  . جوشنده است؛ و تضادهاي خواهان تغيير تبارز مي يابند
در اين تصوير هر چند شرايط عيني مقدمات و پتاسيل كافي و مناسبي را 

ـ  فاكتور ذهنيهم آورده است اما داري فرابراي جدال و رويارويي با سرمايه
المللي كمونيستي است ـ در شرايط بسيار كه در اين جا منظورم جنبش بين
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تصويركردن افقي از اين فاكتور ذهني بايد توانايي . ضعيفي قرار گرفته است
تر و در كنار اين نقش را داشته باشد؛ و مهم جهان عاري از ستم و استثمار

راه رسيدن و  لحاظ علمي آن را ثابت كندبه باشد  ايدئولوژيك، بايد قادر
كه  فرارفت از تجربيات گذشته را تضمين نمايدو  به آن را تصوير نمايد

هاي پيشين ي مبارزات و شكستتجربهها و تكيه بر جمعبندي از تئوري
بندي خوشبختانه اين جمع. روي اين ماشين خواهد بودسوخت اصلي پيش
. ستي ـ ديالكتيكي نيز يكي از نقاط روشن تصوير ماستمتكي بر متد ماتريالي

ي كوه ايستاده؛ و هيچ ايده و خوشبختانه ما كوهنوردي نيستيم كه در دامنه
اي از مسير و دشوارهاي راه نداشته باشيم، ما كوهنوردي هستيم كه تجربه

تح ايم اما ارتفاعاتي را فصعود را آزموده ايم هرچند هنوز به قله صعود  نكرده
  ...ايمكرده

فاكتور ذهني در قرن گذشته دهد كه اين بندي امروز ما نشان ميجمع
اشتباهات زمان خودش را  چنينهاي تاريخي و همشكل گرفت، اما محدوديت

اي از دنيا و فاكتور ذهني بايد قادر باشد درك درست و همه جانبه. داشت
ذهني يا ضعيف بودن  ولي عدم وجود فاكتور. آن به ما بدهد چگونگي تغيير

 جديي حيات و موفقيت جنبش كمونيستي با خطر آن باعث شده كه ادامه
اي است كه نياز به تدارك آگاهانه دارد؛ و رو باشد اين همان نقاط تيرهروبه

چون شكست و عدم كارآيي تجربيات . كندي جدي و سختي را طلب ميمبارزه
تي از سبندي صحيح ماركسيمعانقالبات كمونيستي در قرن گذشته و عدم ج

هاي آن، توفق ضدانقالب و كارزارهاي ضدكمونيستي، اشاعه و تقويت بديل
ما نمي توانيم . شرايط دشواري را پيش روي ما قرار داده است... غيرانقالبي و 

ديدگان و استثمارشوندگان در مقابل ستم به مبارزه روزمره و خودبه خودي
بزرگي است كه بايد بر  مسؤليت. خوش كنيمدل داري بحران فزاينده سرمايه

  . دوش بگيريم
روست، بنابراين ما نمي توانيم كمونيسم با خطر مرگ و زندگي روبه! رفقا

. اي مادي تصوير كنيماندازها را بر پايهبه شعارها بسنده كنيم بايد بتوانيم چشم
بشر سي و حقوقداري با چند شعارِ آزادي، برابري، دمكراهرچند امروزه سرمايه

مدياي جهان را اشباع كرده است؛ و ) كه همگي مهر طبقاتي بورژوايي دارند... (
ها و اش آلترناتيو كمونيستي را بدون حضور كمونيستهر روز در دادگاه فرضي

اما بايد . كشندكنند و به دار ميكنند و محكوم ميشان متهم ميوكالي مدافع
كدامين قضات و بر اساس كدام شواهد اثبات در كدامين دادگاه، با : پرسيد

را نمي "ِ بشرحقوق"ما ! خواهيم؟ايم و نمينداشته "دمكراسي"شده كه ما 
در كجا اثبات شده كه ! خواهيم؟و بر اساس كدام شواهد ما برابري نمي! دانيم؟

در حالي كه ما تنها آلترناتيوي ! اند؟و خواهان هيراشي "شيفته"ها كمونيست
كه مي توانيم ادعاي علمي و تجربي كنيم كه نه تنها به شكل واقعي  هستيم

) گرايانه و غيرعلمينه تخيلي يا اراده(خواهان از بين رفتن هيراشي هستيم 
گرايانه ما اراده. دانيمهاي مادي رسيدن به آن را نيز ميبلكه راه علمي و پايه

بنابراين . كنيميمنكر هيرارشي نيستيم، چون در سيستم طبقاتي زندگي م
براي از بين بردن هيراشي اصلي كه هيرارشي طبقاتي است ما نياز به مركز و 

كس چرا امروز هيچ. واهمه بايد آن را بسازيمتشكيالتي كارآمد داريم كه بي
المللي داري هزاران تشكيالت متعدد هيرارشيك بينمعترض نيست كه سرمايه

. تا احزاب وطني... هاي جهاني ها و سازمانمانو ملي دارد، از انواع و اقسام پارل
بورژوازي هزاران مركزيت قدرتمند و مخرب دارد كه معترضي ندارد، اما اگر 

شوند به هيراشي چند كمونيست متحدا و متشكل شوند در بدو امر متهم مي
آن هم نه مستقيما از طرف بورژوازي اتفاقا !!! داشتن يا خواهان هيرارشي بودن

برابري "و طرفداران  "طلبيبرابري"و  "خواهيآزادي"ا از طرف مدعيان و عمدت
گاني و دفاع از آزادي بيان همه"تحت نام و شعار دهان پر كنِ و " فرميك

ها محكوم به سكوت مي؛ و در دفاع از آزادي بيان، كمونيست"خواهيدمكراسي
  .شوند

  يده ايم؟؟؟؟ چرا؟؟؟؟ تحت كدام فرايند امروزه ما به اين نقطه رس
 هاي علمي اند و دارند؛ تمام تئوريهاي ما محدوديت تاريخي داشتهتئوري

طور كه امروز ما نيوتن را به اين دليل كه از اين محدوديت برخوردارند همان
هاي نسبيت انشتين را باز يابد محكوم، سرزنش يا تحقير نمينتوانست تئوري

بايد از دستاوردهاي تئوريك پيشين  ي طبقاتي ما هم كماكانمبارزه. كنيم
  .تر هم اضطراري استهاي متكاملخود استفاده كند، ولي نياز به تئوري

 برد انقالب و درك محدود از گذار سوسياليستي كه اشتباهات ما در پيش
روي در شرايط سخت عدم ها و نياز به پيشبخشا به خاطر نارسايي تئوري

يافت و بعضا تكرار شد، كه امروزه تاثيرات مخربي المللي شدت توازن قواي بين
  .بر جاي گذاشته است

 داريكارزارها و تبليغات ضدكمونيستي سرمايه.  
در اين شرايط است كه ما يا به نياز تغيير در جهان پاسخ مناسب و به 
موقع خواهيم داد و يا دستاوردهاي تا كنوني جنبش كمونيستي را از دست 

ي به گفته(ي آينده در زمان حال خواهيم بود نماينده يا ما. خواهيم داد
خودي ميو يا با خيال خوش نياز به تغيير را به دست روند خودبه) ماركس

البته اين به معناي . اي طوالني به عقب خواهيم رفتسپاريم و حداقل تا دوره
، انگيز اين عقبگردمثال آشنا، مينياتوري و غم. سكون مبارزه طبقاتي نيست

در ايران است، جنبش كمونيستي ما نتوانست صحنه  57شكست انقالب سال 
را به موقع و به نفع انقالب تغيير دهد؛ در نتيجه يك نسل انقالبي و يك فرصت 
انقالبي قلع و قمع شد و تمام دستاوردهاي اين نسل از نسل بعدش ربوده شد و 

ي جهاني هم در صحنه. تر از قبل بازگشتجامعه با سرعت به ارتجاعي تاريك
ي مبارزات مردم براي اين خطر به روشني براي كل جنبش كمونيستي و آينده

  . رهايي وجود دارد
مان از دست رفته و شكست ي عملي تجربيات قبليامروزه اگر چه نتيجه

پديد آورده است، اما در نگاه و  مانكردم، براي دشواري را كه تصوير شرايط
ي آن، دستاوردهايي تجربيات گذشته بخش عمدهي آوردهاتحليل از دست

بشر در  ييگانه تجربهاين . بخش و روشن استبزرگ، اميدبخش، رهايي
ي سوسياليستي در جهت محو طبقات است؛ يك جامعه يدادن آگاهانهشكل

در جهت ايجاد روابط توليدي كامالً متفاوت از گذشته و نه بر اساس مالكيت 
تجربهو  يابيامكانِ دستتكيه بر . ركرد سود سرمايهخصوصي، استثمار و كا

و علمي از آن تجربه، و درك  بندي ماركسيستيجمعآن،  ي ملموس
كمبودهاي تاريخي آن بهترين سالح  ها وها، سؤاالت، پيچيدگيدشواري

  . فراروي از شرايط امروز ماست
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سر هاي مردم در سرااين در حالي است كه به درستي حضور مجدد توده
 خوديبهجوششي خوداما اين حركات . افريندهاي اميد ميجهان، روزنه

ي تيره هااست كه به علت ضعف فاكتورذهني آگاه، كمونيستي و انقالبي سايه
مان تلخ كه نهيب ي مجدد شكستيتجربه. عدم موفقيت را بر خود داشته است

مونيستي در رأس بري كمونيستي با افق و آرمان كتا زماني كه ره مي زند كه
ي نيروهاي مبارزه آگاهانه مردم قرار نگيرد، مبارزات به حق مردم به وسيله

ي آن متأسفانه مثال زنده. بري خواهد شدارتجاعي امپرياليستي و يا وطني ره
ره در غياب كه مردم ايران آغاز شد اخير از مبارزات يساله همين دور چند در

اسالمي حنه را به نفع حاكميت جمهوريطلب صبري ترميمبري انقالبي، ره
در بهار عربي هم مبارزات جسورانه و با شهامت مردم تحت . اداره و هدايت كرد

لواي نيروهاي ارتجاعي داخلي كاناليزه شد، از نيروي نظامي گرفته تا ليبرال و 
دار نمايندگي مردم شدند و تراژدي در ليبي با حضور مستقيم و ديني داعيه

ها اوج گرفت؛ و اين تجربه در آمريكا و كشورهاي اروپايي مپرياليستا "مشروع"
كه با الهام از مبارزات مردم در كشورهاي عربي مبارزات پرشكوهي به راه 

هرچند اين مبارزات و روندها را . انداخته بود هم به شكل ديگري تكرار شد
ولي  حق بهتوان يكي دانست، ولي وجه مشتركشان اين بود كه مبارزات نمي

هاي اوليه و يا استمرار اين مردم نتوانست فراتر از خواسته خود به خودي
  .حركات باشد و شرايط را به نفع مردم تغيير دهد

 شدنقطبيعدم كند چه شرايط را براي اين چرخش آماده ميآن
 يِبنديقطب به اين معنا كه. كافي و درست جامعه هم هست)سيوناپالريز(
اتي باشد و طبقات محكوم را در مقابل طبق يكه به نفع مبارزه )پالريزاسيوني(

شدن جامعه در حمايت از اين يا آن  )پالريزه(قطبي نه . طبقات حاكم قرار دهد
شدني در چنين قطبي. بخش ارتجاعيِ داخل حاكميت و يا خارج از حاكميت

قطبقدرتمند دارد كه قابليت و توان ايجاد چنين  قطبي درجه اول نياز به
در اير  88ال در تجربه خيزش سال مث. را داشته باشد )پالريزاسيوني( يِبندي

شد كه نشان شدت باالي تضادها در  )پالريزه( قطبي ان جامعه به سرعت
شدن در نهايت بر اساس تضاد ميان  )پالريزه(قطبي جامعه داشت اما اين 

. شكل گرفت كه به نفع انقالب نبوده و نيست) دو بخش حاكميت(مرتجعين 
شدن سياسي  )پالريزه(قطبي مردم در صحنه بودند و ضد كليت حكومت، اما 

شد، تا  )پالريزه( قطبي به نفع مردم نبود و فضاي سياسي به نفع اصالح طلبان
كه در نهايت . آن ها نيز با تكيه بر اين برگ وارد سهم خواهي با حاكميت شوند

ولي ما . جمهوري اسالمي با يك كودتاي نظامي ـ انتخاباتي قائله را ختم كرد
كنيم و در  )پالريزه(قطبي فع انقالب براي انقالب نياز داريم كه جامعه را به ن

البته قطبي كردن . اين شرايط است كه فاكتور ذهني هم عمل خواهد كرد
تر جامعه نيز نياز به يك قطب قوي كمونيستي دارد، هر چقدر اين قطب قوي

تر و شعاعي بيشتر را قطبي نمايد و در باشد قادر خواهد بود كه ميداني قوي
ذهني قرار دارد كه امروزه در موقعيت ضعف مركز اين قطب هم همان فاكتور 

بنابراين در ديالكتيك بين فاكتور ذهني و قطبي شدن جامعه هر دو . قرار دارد
  .تقويت خواهند شد

    

نتيجه اين كه با وجود اين كه شرايط عيني در ابتداي قرن بيست و يكم 
رفت، ي نميرسيد و انتظار چنين تحركاتبسيار تيره و تار و نامساعد به نظر مي

ها از ايران تا تونس، مصر و ليبي تا اسپانيا، انگلستان، يونان و آمريكا اما خيزش
امروزه به وجود . نشان از شرايط مساعد براي ورود به اعتالي انقالبي را دارد... و

آمدن فاكتور عيني معادالت را به نفع انقالب بر هم زده است، اما كماكان دو 
بحث راجع به آن را به جلسات  كه به نظر من بايد معضل بزرگ وجود دارد

  :مفصل و متمركز تري بر روي اين موضوعات سپرد
  اول اين كه جنبش كمونيستي با مختصر توضيحاتي كه آمد در شرايط

به. به بياني پيش رويِ آن به تارِ مويي بند است. بسيار حساسي قرار دارد
ي رناتيو كمونيستي از درزهاي جامعهعبارتي يا در اين شراط كه نياز به آلت

زده جنبشِ كمونيستي قادر به شكل دادن فاكتور ذهني داري بيرونسرمايه
. يِ بشر را شاهد خواهيم بودگرد تاريخياز عقب خواهد بود؛ و يا دوري طوالني

يعني بدون بازسازي جنبشِ كمونيستي احتمال تغيير در جامعه بسيار كم 
  . خواهد بود

بيرون آمدن جنبشِ كمونيستي از شدن فاكتور ذهني هم نيازمند متولد 
كافي و درست جامعه  كردنقطبي است و هم نيازمند  برزخ مرگ و زندگي

  .به نفع انقالب است
 مردم به  خوديِخودبهبريِ كمونيستي كليه مبارزات دوم در فقدان ره

  . خواهد شد برينيروهاي طبقاتي ديگر رهي وسيله
  

  :حاكميت در ايران بحران
البته به علت . در اين جا نگاهي هم به اوضاع جمهوري اسالمي بياندازيم

بندي نهايي از اوضاع بسنده ميآشنايي عزيزان با اين موضوع من فقط به جمع
  . كنم

اسالمي، ها حاكميت يكپارچه و مركزي و متحد جمهوريپس از سال
 88اسالمي در سال ي جمهوريكمهباالخره بروز بيروني اختالف در هيأت حا

آن را تبديل به شكافي آشكار كرد كه فقط با كودتاي نظامي ـ انتخاباتي حل و 
جمهوري يفصل شد، ولي عدم كارآيي دمكراسي در درون طبقه حاكمه

ساز بروز تبارز تضاد بين مردم و اسالمي، آن را از مركزيت خارج كرد و زمينه
ي آن مبارزات نه اختالف حاكميت بلكه تضاد دهنيروي پيش برن. حاكميت شد

اين مبارزات  يِرويي پيش در پروسه. طبقات مختلف مردم با كليت نظام بود
طلب بر اين طلب و يا به عبارت بهتر ترميمبري و خط اصالحي رهو سيطره
اما چون قطب. هم تا حدي از بين رفت بري سبزرهمردم به  توهممبارزات 

روي از اين جناح يا آن جناح حاكميت بود و در ت مردم در دنبالهبنديِ مبارزا
ي خود مردم در طي ي عملي و تجربهنهايت هم چون اين توهم بر اثر تجربه

ي مستقيم از بين رفت با وجود اين كه تأثير مثبتي داشت ولي تبديل به مبارزه
  .بندي با حاكميت نشديك آگاهيِ عميقِ نهادينه و قطب

امروز هم اسالمي ر امتداد آشكارشدنِ شكاف حاكميت جمهورياما د
. هاي مختلف نشان ديگري از بحران حاكميت استجناح تكثير تصاعدي

فرو آن و  يگي مركزيت متحدكنندهاز هم پاشيدهمشخصه اين بحران 
اسالمي البته مركزيت جمهوري. آن در ميان مردم است ريختن مشروعيت
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گي شده بود كه با چار از هم پاشيدههم د 88پيش از سال 
كودتا هم نتوانست خود را ترميم كند و امروز اين از  هم 

گي و عدم مشروعيت دايماً تشديد شده و بر هم اثر گسيخته
  . يابندگذارند و تشديد ميمي

اسالمي از زمان شكلجا كه حاكميت جمهورياز آن
در كنار (ل بر ايدئولوژي اسالمي خميني سگيري با تو

بر يك ستون ايدئولوژيك ) شخصيت كاريزماتيك خميني
تكيه داشته است تا بتواند به هم پيوستگي خود را حفظ كند 

جديد نيز اين نياز به  هايبنديو به همين دليل هم در گروه
كند تا هم نقش متحدكننده داشته ايدئولوژي سر بلند مي

هايي از بخش. باشد و هم در ميان مردم مشروعيت بخرد
طلبان در مقابل اصالح انداصولگرايان كه خود چندپاره شده

طلبِ جناح ترميم. ي فقيه هستندطرفدار واليت مطلقه
كند و موسوي بازگشت به دوران طاليي خميني را ترسيم مي

ي هم ايدئولوژي اسالمي ـ آريايي را ئجناح احمدي نژاد ـ مشا
 .ك .ـ كماليستي حزب آبرداري از ايدئولوژي اسالمي كه گرته

ي تركيه است و بر سه پايه "توسعه و عدالتحزب " .پ
اسالمي، ناسيوناليستي و دوستي با غرب استوار است و اين 

ي ايدئولوژيك مي خواهد از بنيادگرايي فاصله بگيرد، تا سازه
خود را از تخاصم جهاني امپرياليسم ـ بنيادگرايي خارج كند و هم رقيبي هم 

و در نهايت اين تكثير ... باشد و تر از آنان طلبلبان و حتي اصالحطبراي اصالح
  .هاي قدرت نظامي هم پا داده استجناح هاي سياسي به تكثير قطب

درست است كه بخشي از بحران در ايران به خاطر بحران در درون هيات 
ي حاكمه و از دست دادن مركزيت آن است، اما اين اختالف نشان دهنده

منافع باندهاي انحصاري اقتصادي نيز هست و چند پارچگي بازتابي از اختالف 
نظام امپرياليستي . المللي و سيال بودن توازن قدرت در جهان استاوضاع بين

كه پس از جنگ جهاني دوم و در تقابل با قطب سوسياليستي داراي يك 
زن مركزيت شده بود، پس از فروپاشي شوروي وارد دوراني شد كه در آن توا

شكست خورد و معضل  "خاورميانه بزرگ"آمريكا در طرح . قدرت ثابت نيست
قروضش را نتوانست از اين طريق حل كند و در سراشيب و بحران قرار گرفته 

داري به ميدان آمده و پروژه چين به عنوان يك كشور قدرتمند سرمايه. است
ه اين عوامل با ادغام هم... ي اروپا و يورو با بحران مواجه شده است و اتحاديه

هر چه بيشتر ايران در نظام اقتصاد جهاني تاثير بيشتري بر بحران چندپارچگي 
اين در حالي است كه در دنيا تضاد امپرياليسم ـ . گذاردحاكميت گذاشته و مي

بنيادگرايي ديگر جايگاه سابق را ندارد و جمهوري اسالمي هم ديگر راس اين 
در مجموع نظام امپرياليسم جهاني نيز در يك . تضاد را نمايندگي نمي كند

هاي نوظهور امپرياليستي قرار دوره سيال توازن و انتقال قدرت و رقابت با قطب
گرفته است و اين باعث دست به دست شدن كشورهاي تحت سلطه هم 

المللي بحران حاكميت ايران را نمي توان به خواهد شد، بنابراين عامل بين
يا تالش آمريكا براي ايزوله كردن ايران تحت نام بنيادگرايي و فشارهاي تحريم، 

دهد كه جمهوري تاثير همين اوضاع جهاني است كه اجازه نمي. تقليل داد... 

نيز تعين تكليف نمايد، به همين دليل اين  اسالمي با تضادهاي داخلي خود
به نفع  تبديل به فرصتي براي نيروهاي كمونيست  و تواندميدوران پرتالطم 

  .انقالب شود
  :جويي در ايراننقش و جايگاه جنبش دانش

جويي در ايران را خواهم نقش و جايگاه جنبش دانشدر اين بخش من مي
جنبشي است كه در ساختار سياسي و مبارزه جويي جنبش دانش. ترسيم كنم

ي دانشگاه و گيري پديدهتوان گفت از زمان شكلمي(طبقاتي در ايران تاريخا 
نه تنها يك جنبش سياسي و راديكال بوده است، ) داريراه با ورود سرمايههم

جويي در جنبش دانش. ترين جنبش اجتماعي در ايران بوده استبلكه سياسي
  . گرددايران شاخص اصلي جنبش جوانان هم محسوب مي

اي كه همواره جرقه. جنبشي كه نقش و خصلت آغازگري داشته است
  : گري داشته باشد، چونتوانسته نقش آگاه

 دانشگاه محل ورود و بحث و جدل حول ايده هاي نوين بوده است.  
 روترين افراد تحرك فكري در آن باال بوده و اين تحرك خاصيت جذب پيش

  .جامعه را داشته است
  به خاطر روابط سركوبگرانه حاكم بر جامعه دانشگاه همواره تريبوني انتقادي

ر دفاع از مردم بوده است و در اين شرايط و به علت پتاسيل و بخشا انقالبي د
جويان هاي صنفي دانشبوده حتي خواسته قادر تشكيالتي و بخشاً سياسي باالي

  .و يا عامه مردم را تبديل به يك مبارزه سياسي راديكال و ضدرژيمي كند
ضداستبداد "جويي تا به امروز پرچمدار مبارزات خوشبختانه جنبش دانش

اما اين جنبش هم روندي دايم و . بوده است "اخلي و ضد دخالت خارجيد
اين . راه بوده استيكنواخت را در بروز اين خصايل نداشته و با فراز و فرود هم

جويي باعث شده است كه به فراخور فضاي حاكم بر هاي جنبش دانشويژگي

 1386آذر  16  - ! استبداد داخلي، دخالت خارجي، محكوم است



 

 

١٨ 

افكار و نيروهاي  ها،مبارزه طبقاتي در ايران و جهان، حضور يا عدم حضور ايده
جويي نيز نقش جنبش دانش... انقالبي، راديكال و كمونيست در اين جنبش و 

ي سياسي در جامعه ايران بازي كند؛ و نه تنها نقش اثرگذاري در مبارزه
هاي نوين را داشته است بلكه در ساختار آغازگري و مبارزه براي طرح ايده

ن آمدن و تربيت كادرهاي انقالبي و جامعه ايران دانشگاه محلي براي به ميدا
جويي و جنبش كه باعث تاثير متقابل جنبش دانش(كمونيست نيز بوده است 

كه در شرايط سركوب و ؛ به عالوه اين.)كمونيستي به روي يكديگر بوده است
انجماد فضاي سياسي، دانشگاه معموال محلي براي متشكل شدن جوانان و 

  .ستي مبارزه متشكل بوده اتجربه
ها ارتباط مستقيم هاي اجتماعي و موفقيت آندر همه دنيا تكامل جنبش

شايد كساني در اين جمع با طرح افق . با وضعيت جنبش كمونيستي دارد
كمونيستي در اين معنا توافق نداشته باشند؛ بنابراين من براي اين ادعا مثال 

ني به اسم در دوران كودكي ما در ساعت ورزشي امتحا: اي مي آورمساده
: داشتيم، كه بعد از ترسيم خطوط روي زمين مربي مي گفت "پرشِ طول"
يا  100نگاه كني  120اگر به ! را نگاه نكن) سانتيمتر( 120براي پرش خط "

تا خوب اوج بگيري و تاب دادن ! را نگاه كني 190يا  180تو بايد . مي پري 90
اي هم پرش طول حرفه در ".ها و كشش بدنت با آن تناسب داشته باشددست

ترين فاصله را در افق اي دورترين و منطقيي حرفهقانون همين است، پرنده
هاي اجتماعي نيز از همين قاعده پيروي تكامل جنبش. دهدنگاهش قرار مي

هاي اين ارتباط افق جنبش. هاستها در گرو افق بلند آنكند، تكامل آنمي 
نها جنبش كمونيستي است كه قادر ت. اجتماعي با جنبش كمونيستي است

. هاي اجتماعي را به صورت علمي و حقيقي ارتقا دهداست افق ساير جنبش
! مثال رابطه بين جنبش جهاني فمينيستي و جنبش كمونيستي را نگاه كنيم

اوج خود خيزهاي كيفي و راديكالي در جهت  هايجنبش فمينيستي در دوره
اما هر ) رايشات بسيار متفاوت درون آنفارق از گ(رفع ستم جنسيتي برداشت 

رو شد؛ موانعي كه در سر راه رهايي زنان قرار اي با موانعي روبهبار در نقطه
موجود  يكارها در سيستم طبقاتي و مردساالرانهگرفته است و هيچ يك از راه

گويي به آن نيست و فراروي از آن در گرو از بين رفتن طبقات قادر به پاسخ
. ، بدون افق رهايي زنان ستم جنسيتي رفع نخواهد شد)ته در نهايتالب(است 

! مادامي كه زن پرولتر مرد است آيا برابري زن و مرد خيالي خام نخواهد بود؟
بنابراين ترسيم چنين افقي براي جنبش زنان جز به وسيله جنبش كمونيستي 

جنبش اين نقصان امروزه بيش از هر زمان ديگري در . مقدور نخواهد بود
اگر جنبش دانشجويي بخواهد كه كماكان نقش . دانشجويي ايران مشهود است

رو بودن را بازي كند و حتي فراتر از آن نقش موثري در گري و پيشآگاه
تقويت جنبش سرنگوني جمهوري اسالمي با تكيه بر يك آلترناتيو واقعي بازي 

به افقي كند بايد جهشي در خور داشته باشد و براي اين جهش نياز 
  )تر توضيح دادمكه اين رابطه را پيش. (كمونيستي و علمي دارد

جويي البته گاها اين شائبه براي نيروهاي چپ بوده است كه جنبش دانش
اين . باشد) به زعم آنان جنبش كمونيستي(بايد پشت جبهه جنبش كارگري 

 ها وديناميسم هاهر جنبشي مستقل از ساير جنبش. تفكر نادرستي است
هر . كاركرد دروني و بيروني خودش را هم دارد كه بايد به رسميت شمرد

گاه و تضادهاي خودش را دارد و به نيروي اجتماعي ويژهجنبشي نقش، جاي

جويي را زير توانيم استقالل عملكرد جنبش دانشما نمي. كنداي تكيه مي
ش را هاي اين جنبما بايد نقش و جايگاه و حتي محدوديت. سوال ببريم

ي در همه. جويي جهاني استهاي جنبش دانشبخشي از اين ويژگي. بشناسيم
جويي شاخص جنبش جوانان است و معموال نقش آغازگر، دنيا جنبشِ دانش
جويي نه در ايران و نه در هيچ اما جنبش دانش. داشته است سياسي و راديكال

يين تكليف نهايي تواند تبديل به جنبشي شود كه با سيستم تعجاي دنيا نمي
دهد، يعني اين جنبش نيروي تمام كننده انقالب نخواهد بود اما را انجام مي

  . كندگري آن كم نمياين هيچ چيز از ارزش و نقش آغازگري و آگاه
فرانسه است كه  68مبارزات مي آموز يك مثال تاريخي رزمنده و درس

مبارزات جنبش دانشجويي ترين ترين، نوآورترين و بيادماندنييكي از برجسته
جويي فرانسه كه به شدت تحت تاثير موج جنبش دانش .در قرن بيستم است
بود و خود نيز توانست در آن بدمد هنوز هم يكي  60انقالبي جهاني دهه 

هاي انقالبي در كشورهاي هاي دانشجويي و جنبشهاي جنبشسرمشق
با درك وظايف انقالبي و جويان نيز دانشمبارزات  در آن. امپرياليستي است

به عنوان مثال زماني كه در اثر مبارزات مي . هايشان به ميدان آمدندمحدوديت
) نخست وزير وقت(رو شد و ژرژ پمپيدو دولت فرانسه با بحران واقعي روبه 68

هاي داد و دولت با دادن رفرم الوقوعرسما خبر از احتمال جنگ داخلي قريب
ر كنترل كارگران داشت و حزب كمونيست فرانسه نيز الفور سعي داقتصادي في

هاي مبارز اين قرارداد را ميان سنگر خود در كارخانه بيالن كورت برد، كارخانه
ها جويان انقالبي جواب دندان شكني به آنبري و به كمك دانشديگر تحت ره

  :دادند
 كارگران ميان كه بود هاماه انقالبي دانشجويان هاكارخانه اين در... « 

 مائو و استالين لنين، انگلس، ماركس، تصاوير با دانشجويان. بودند رفته
 در كه پرچمي بروي. كردند راهپيمائي كورت بيالن تا التن محله از

 پرچم كارگران، دستان« :بود شده نوشته شد،مي حمل تظاهرات
خواهند  دانشجويان ضعيف دستان از را رژيم عليه قيام

 بود، دولت گريبانگير سياسي كه بحران عمق عليرغم اما »گرفت
 كل عليه واقعي را مصافي توانستنمي خود اعتصابي بخودي جنبش
  1»...كند اعالم بورژوايي دولت

نوشته روي اين پرچم به خوبي يكي از وظايف مهم يك جنبش دانشجويي 
دهد هر چند اين تمام ماجرا نيست و رابطه بين جنبش انقالبي را نشان مي

و ارتقا   ترپيچيده هاي اجتماعي بسيار عميق و نشجويي با ساير جنبشدا
  . تر استيابنده

كه در ايران نيز در مقاطع مختلف مجموع اين خصوصيات باعث شده است 
جويي و نفوذ در آن يا كاناليزه كردن آن محل مناقشه حاكميت جنبش دانش

جويي در تا جنبش دانشبندي از اين مناقشه مي توان گفت عمددر جمع. باشد
اش در ايران مرز تمايزش را با قدرت حفظ كرده ي تاريخيتمام طول تجربه

بوده  "ضد استبداد داخلي و ضد دخالت خارجي"است و هميشه جنبشي 
رو هر چند در طي حيات اين جنبش پررنگ و است اين خصوصيت بارز و پيش

جويي جنبش دانشنقاط عطف . رنگ شده است اما كماكان باقي استكم
كه  1332از بيداري دانشگاه پس از كودتاي . بيانگر اين چالش دايمي است
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جويي ايران آذر را بر تارك جنبش دانش 16فضاي سكوت جامعه را شكست و 
گاهيان در مبارزات ضد رژيم جويان و دانشنشاند، تا شركت دانشگاه و دانش

انقالب "اسالمي، تا مهوريتا مبارزات ضد ج 1357پهلوي منجر به انقالب 
دفتر "تحميلي خميني و پاكسازي دانشگاه ها، تقويت  "فرهنگي اسالمي

و  1387تير  18تا بيداري دانشگاه پس از  "تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه
جو، تا برآمد نوين چپ در دانشگاه، تا راديكاليزه شدن مبارزات دختران دانش

 16اوج آن در  يكه نقطه 88ال جويان در خيزش سشركت جسورانه دانش
دانشگاه قلب تپنده ... تبارز واقعي پيوند مبارزات دانشگاه و مردم بود و  88آذر 

به عنوان مثال من در اين جا به پاره اي از . تحوالت جامعه ايران بوده است
جويي و نبض تحوالت اهداف جمهوري اسالمي براي كنترل جنبش دانش

  :كنمخير اشاره ميجامعه در اين چند سال ا
 محيط از هيخواترقي و علم ،گريشورش هي،آگا نشان و رنگ زدودن 

 زايدمي گونهمنا پياپي كودكان توفان، چونهم كه دانشگاه
  استبداد كه دانشجو شياره و بيدار دختران كردن شيننخانه يامطيع 

 و عصيان پرچمدار امروز و تابندنمي بر را هاي كهنسنت و سياسي
 .اند شده جامعه نوگرايي
 از انسان كشيهرهب ماشين از ايهرهم و پيچ به استاد و جودانش تبديل 

   انسان
 و پادگاني  دانشگاه صحن در مسلح حراست و بسيجي و آخوند استقرار

  كردن فضاي دانشگاه
 ضدعلم خرافه تبليغ و جنسيتي جداسازي يهاديوار كشيدن 
 هنذ از برابري و حق طبقه، آزادي، يي،هار اديانتق گفتمان كردنپاك 

  انساني علوم تحريف يا حذف طريق از جامعه، و دانشگاه
 در كه است "انسان نو"اي كه هدفش ساختن تبديل دانشگاه به كارخانه 

 قرون يهاباور و هاشارز اسير است ايهبست گوش و چشم موجود واقع
 .است وسطايي

 آنان توانايي از استفاده سوء و علمي نخبگان يعتطم راه از جوانان مهار 
 رژيم سايبري ارتش خدمت در جديد علوم در
 و سياسي تفكر لتهم رساندن حداقل به و فعاليت دامنه كردن محدود 

  ....ن حجم دروس و برد باال طريق از جوانان اجتماعي
 برد اين اهداف موفق بوده امااسالمي تا حدي در پيشهر چند جمهوري

ي بسيار راديكالي شكل بگيرد ي مقاومت و مبارزهدر مقابل باعث شده جبهه
از جمله يكي از . ايمهاي اخير بودهكه ما شاهد بالفعل شدن آن در دوره

خصوصيات برجسته جنبش دانشجويي در چند سال اخير به ميدان آمدن 
و جوست كه هر چند هنوز نتوانسته سدهاي جنسيتي و نگاه دختران دانش

جويي را كامال روابط مردساالرانه حاكم بر فضاي داشگاه و جنبش دانش
دگرگون كند اما تا حد زيادي فضاي مبارزاتي را دگرگون كرده و پتاسيل و 

جو به زعم من محل دختران دانش. اي را به ميدان آورده استتضادهاي تازه
د كه اين جويي و جنبش زنان هستنگره خوردن چاشني و باروت جنبش دانش

اي در شكل كند و يكي از نقاط گرهاي را طلب ميتحليل خودش بحث جداگانه
 خواهد زنان جنبش حتي و جوييدانش آتي در دانشگاه و جنبش تحوالت دادن
  . بود

  جويي؟چگونگي فراروي جنبش دانش
گفتم، به واقع نقش  جوييچه به اختصار در باال در مورد جنبش دانشآن

جويي بوده است و اين كه از اين پس نيز بتواند اين ش دانشتا كنوني جنب
 به چگونگي پيش گويي نيست چوننقش را ايفا كند يا ارتقا دهد قابل پيش

طبقاتي در كليت آن بستگي دارد و نقش نيروي آگاه در اين  ييِ مبارزهروي
 جنبش و يا تغيير تضادهاي جامعه و نقش اين تضادها در جلو بردن مبارزه

جويي تا به امروز عمدتا نوك تيز جنبش همچنين جنبش دانش ...طبقاتي و 
كه آيا كماكان اين نقش را داشته كمونيستي در جامعه بوده است ولي اين

كما اين كه رشد و تكامل كليه . نيز به فاكتورهاي زيادي مربوط است! باشد؟
بري اي در جامعه به تكامل جنبش كمونيستي و رهجنبش هاي توده

ها دايما بايد مبارزات به همين دليل هم كمونيست. كمونيستي مربوط است
هاي مردم پيوند تودههاي اجتماعي و جنبشي خودشان را با مبارزات كليه

بزنند تا بتوانند افق مبارزات را باال ببرند و راه علمي رسيدن به آن افق را 
مبارزاتي آن هم از اين  راه يجويي ايران و ادامهجنبش دانش. ترسيم كنند

ي اين جنبش امروز ما با در نظر داشتن خصوصيات ويژه. قاعده مستثني نيست
ترين اين موانع امروزه يكي از عمده. بايد موانع را به درستي شناسايي كنيم

اين كمبود چنان سر باز . نداشتن افق و آرمان مبارزاتي و آلترناتيو واقعي است
بري جنبش هاي موسوم به رههاي علني چهرهحبهكرده كه حتي ما در مصا

شنويم كه آنان هم به جويي ميسبز در مورد غيرفعال شدن جنبش دانش
وضوح و نااميدانه اعتراف مي كنند كه آن چه امروز به راه سبز اميد ضربه مي

بري دانيم افق رهحال آن كه ما مي!!! براي جنبش است "افق"زند نبود 
چه امروز در حاكميت موجود است، چيزي فراتر از آن كنندگان اين جريان

  .نيست
... جويي و راديكاليسم و مبارزهتوان به عينه دريافت كه در اين شرايط مي

بندي بري كمونيستي و فقدان قطبجويي نيست و فقدان رهذاتي جنبش دانش
آن  كاريافته است و راهجويي نيز تبارز سياسي به نفع انقالب در جنبش دانش

جويي با جنبش كمونيستي و باال بردن افق و نيز پيوند زدن جنبش دانش
انداز اين جنبش از طريق فعاليت آگاهانه عناصر كمونيست درون اين چشم

... هاي درون جنبش كمونيستي وگاهها و گرهجنبش و دامن زدن به بحث
يح دادم رويي جنبش كمونيستي را هم توضتر موانع پيشالبته من پيش. است

جويي نيز قرار كه مسلما اين موانعِ سخت به عينه در پيش پاي جنبش دانش
بري كمونيستي و فقدان قطب اگر مانع فقدان فاكتور ذهني و ره. داشته و دارد

جويي ايران هم تبديل به بندي سياسي به نفع انقالب حل نشود، جنبش دانش
كار را در ن خواهد شد و راهي شكاف حاكميت در داخل يا خارج از ايرادنباله

 "بشردوست"هاي هاي حكومتي در ايران يا امپرياليستتوسل به يكي از جناح
جويي در دانشگاه شكل راديكالي خواهد يافت، حتي اگر ظاهرا مبارزات دانش

  .به خود بگيرد
 خواهيم؟ما چه مي

كار ي راهچه من را واداشت تا به جاهاي باال و آنبندي از صحبتبراي جمع
دادن عمدتا به بيان موانع و مشكالت بپردازم، به كار بست درس بزرگي كه 

كه جا دارد (است  "حامد شهيديان"مان برداشت من از اين صحبت رفيق
به «: امكه من بارها آن را تكرار كرده) همين جا يادش را گرامي بداريم

تاريخ نگه مي ما را در قفسِبندهايي كه  عنوانِها بينديشيم، اما نه بهمحدوديت



 

 

٢٠ 

زيرا . ها چيره شدهايي كه براي پريدن از قفس بايد بر آندشواري دارند، بلكه
يِتواند هم دليل و بهانهاجتماعي مي شرايط پروازمان باشد، و هم  محدوديت
امروزمان، چه بلند بايد پرواز  هايِدشواري كه براي رسيدن به فراسويِآن يادآورِ
    2»...كنيم

 80جويي كه در دهه به هر حال من و ما به عنوان بخشي از جنبش دانش
در دانشگاه شكل گرفت و سكوي پرشي براي بلوغ چپ نوين در دانشگاه شد 

آوردهاي جنبش ما بخشي از دست. نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيستيم
گام مبارزه و موانع ما با پا گذاشتن به ميدان مبارزه گام به . جويي هستيمدانش

 76هاي راي سال ما كه شايد عمدتا پاي صندوق. را لمس و تجربه كرديم
انتخاب كرديم، متوهم شديم، مبارزه كرديم، شكست خورديم، بلند شديم، 

باز هم در .... انتخاب كرديم، مبارزه كرديم، قدرت گرفتيم، سركوب شديم و 
سه "اخوان ثالث"به قول . فرا رسيدروز انتخاب . نهايت به نقطه انتخاب رسيديم
  : انتخاب مهم پيش روي ما بود

يكي، راه نوش و راحت و شادي، به ننگ آغشته اما رو به 
 شهر و باغ و آبادي

  دو ديگر، راه نيمش نام، نيمش ننگ   
 اگر سر بركني غوغا وگر دم دركشي هاشا  

 سه ديگر، راه بي برگشت و بي فرجام 

جويان و جوانان چپ شوراي دانش"روز در اما ما جواناني كه ام
گرد آمديم، ما دانشجويان و جوانان راه سوم را انتخاب كرديم و كالم  "ايران

  !راه ما، راه بي برگشت پيروزي است. شاعر را هم تغيير داديم
مان باز شناختيم، به كمبودها و بيپاسخ ما به موانع سختي كه در راه

ت جوانان انقالبي و كمونيست، به حفظ دستها، به فقدان تشكالتجربگي
آوردهاي ارزشمند انقالبي نسل پيش از خودمان كه از ما ربوده شده و براي 

اين بود كه با شكل دادن تشكيالتي انقالبي از ... كمك به اعتالي دوباره انقالبي
در جنبش  "قطب كمونيستي"جوانان چپ و كمونيست به شكل دادن يك 

گيري يك جنبش ضدرژيمي واقعي و از اين راه به شكلايران كمك كنيم 
آوردهاي مبارزاتي نسل انقالبي  گذشته و بدميم؛ و در حد توانمان از دست

ما براي شروع اين . مان آن را ارتقا دهيمنسل خودمان دفاع كنيم و در حد توان
ي اندك خودمان جمع بندي كرديم و بر دوش يك نسل انقالبي راه از تجربه

بتوانيم به موانع ) در ايران و جهان(بندي نقادانه از گذشته ستاديم تا با جمعاي
ها بسيار؛ اما از سال تا همين نقطه هم راه دشوار بود و ناتواني. فايق بياييم

اي از ما تصميم بسياري از فعالين چپ، عدههاي طوالني با گذشته در پي بحث
شوراي دانشجويان و جوانان "ن گرفتيم كه اين ايده را با به وجود آورد

جا هم اشتباه توانيم ادعا كنيم كه تا اينما نمي. عملي كنيم "چپ ايران
ايم يا در آينده اشتباه نخواهيم كرد، ما نمي توانيم مدعي اين باشيم كه نداشته

ي به همهو  ي عمل خواهيم پوشاندمان جامهي ادعاهايمي توانيم به همه
سخ خواهيم داد؛ اما مي دانيم كه رسيدن به مقصد با پاي سواالت و نيازها پا

شود و ما پا در راهي گذاشتيم كه تماما سوال است و ما گذاشتن در راه آغاز مي
به نقل از بيانيه اعالم موجوديت . هم پرسشگر، اما مسول پيش خواهيم رفت

ك هدف خود را دفاع از ي "جويان و جوانان چپ ايرانشوراي دانش"«: شورا
خط انقالبي متشكل از نيروها و واحدهاي سوسياليستي، كمونيستي، 

و ايجاد يك بلوك سياسي چپ در  فمينيستي و ديگر نيروهاي مترقي

داند، ميسپهر سياست امروز، جهت مداخله در تعيين سرنوشت جامعه 
اي كه از حاكميت سياسي استبدادي و مناسبات اقتصادي استثمارگر جامعه

يافته براي مند و سازمانبراي رهايي خود ناگزير از فعاليت هدف برد ورنج مي
در هم شكستن نظام سياسي موجود يعني رژيم جمهوري اسالمي و دگرگوني 

آميز و ارتجاعي به شكل گرانه و تبعيضي ساختارهاي ستماي كليهريشه
 كه تالش و تدارك براي تشكيل فدراسيوني ازچنانهم. انقالب اجتماعي است

واره مورد توجه شورا بوده و خواهد بود و تشكيل چنين جوانان چپ هم
فدراسيوني افق سازماني مطلوب ما براي سازماندهي و كنش جمعي نسل نوين 

  .گران راديكال و انقالبي استكنش
ي خود را به سوي دست ياري رفيقانه "برگشتبي"در آغازگاه اين راه 

ميهاي راديكال، مترقي و انقالبي جويان و نيروجوانان، دانشتمامي 
هاي دهيم تا با ما و در فضايي برابر و دموكراتيك به ارتقاء نظري و عملي ايده

ما با نگاه به آينده، وظايف را . انقالبي و تغيير تماميت توحش موجود بپردازند
راهي كه . نشينيم و دست در دست هم راه نويني را خواهيم گشودبه شور مي
ژه تغيير با انقالب معني شود و ستم طبقاتي، جنسيتي، نژادي، در آن وا

راهي كه امكان و ظرفيت برخورد آراء متضاد . از معني تهي گردد... مذهبي، و 
راهي . را ارتقا دهد و سطح ديگري از مبارزه جمعي براي رهايي را معني كند

ايم تا يك بار ستادهدر آغازگاه اين راه اي. كه به آزادي و امكان رهايي پرتو افكند
  : ديگر فرياد برآوريم

  !زنده است باد
  3»!طوفنده است باد! تازنده است باد  
  

* Why? - Tracy Chapman 
Why do the babies starve 
When there's enough food to feed the world 
Why when there're so many of us 
Are there people still alone  
 

Why are the missiles called peace keepers 
When they're aimed to kill 
Why is a woman still not safe 
When she's in her home  
 

Love is hate 
War is peace 
No is yes 
And we're all free  
 

But somebody's gonna have to answer 
The time is coming soon 
Admidst all these questions and contradictions 
There're some who seek the truth  

 :توضيحات
 – 1968، نگاهي به تاريخ مه 2 يجويي بذر، شمارهي دانشنشريه -1

 6جويي فرانسه، افشين كوشا، صفحه جنبش دانش
ي شهرزاد مجاب، برگرفته از مقالهـ 1999حامد شهيديان،  -2

مروري بر نظرات : فمينيسم، سوسياليزم و تئوري ماركسيستي«
 »روسهپگروه «برگرفته از وبالگ  -» حامد شهيديان

ارگان شوراي داشجويان و جوانان چپ ايران،  "راديكال"ي نشريه -3
 ، بيانيه اعالم موجوديت1ي شماره
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  !براي چي به ما هم خوش نگذرد؟
  گفتگو با شورا مكارمي

 

را  دعوت ما. از جنسي ديگر... تيزبين و نكته سنج ، ساده، صميمي، جديدختري . شورا را براي اولين بار در پاريس ديدم
او از كتابش، مادرش،  خاله .پذيرفتفروتنانه و مشتاق  ،60باختگان دهه راني در بروكسل به مناسبت يادمان  جانبراي سخن

تا ياري اش  راهانشپيدا كردن همبراي  ها و ناگفته گفتنبراي   ،اش  ، پدربزرگش  و از خودش  گفت اما نه براي تسلي درد
پرده سکوت را بر جامعه ايران موفق شد که اسالمی يک زمانی جمھوریدولت .. ." :كنند در اين كار ناتمام

تا چيزی که من فھميدم اين است که ولی  !ھا يک زمانی خط را کشيدند و گفتند ديگر تمام استآن. بکشد

نه از داشتم با او  در حاشيه اين نشست گپ و گفتگويي  و من ١!!!"شوداين موضوع تمام نمی ،ما نگوييم تمام
بگويد كه او چگونه به گذشته  "راديكال"و خوانندگان نشريه  نپرده براي ماز او خواستم تا بي. جنس مصاحبه هاي مرسوم

  ٢...يافتن چه چيزي  در اين گذشته باعث شده كه مصمم و با اراده به جلو براند؟نگاه مي كند؟ 

  فريبا
  

طوري شروع كنيم ما شورا جان چرا اسمت شوراست؟ شايد اگر اين :فريبا
  .تو را بهتر بشناسيم

وقتي كه من به دنيا آمدم مادرم كانديد مجاهدينِ خلق در شهر : شورا
شوراي "آن موقع اسم مجلس . (شيراز بود براي اولين انتخابات شوراي ملي

  ...) "شوراي اسالمي"بود و نه  "ملي
يطش ي مهاجرت و شراشناسي خواندم و بيشتر در حوزهدكتراي مردم

سال اخير كه وضعيت مهاجرت خيلي  10در اروپا كار كردم، به ويژه در 
ثيرات زيادي بر روي زندگي مهاجرين أها تسخت شده و اين كنترل

در حين تحصيل و تحقيقات، دفتر خاطرات پدربزرگم را پيدا . است گذاشته
بر اثر سرطان فوت كرد ولي اين ) 1373(1994پدربزرگم در سال . كردم
نوشته و در مورد ) 1367 - 1373( 1994و  1988هاي را بين سال دفتر

اين دفتر را من در واقع . آن هم زياد با اعضاي خانواده صحبتي نكرده بود
آن را شروع  يپيدا كردم و از همان موقع ترجمه )1383(2004در سال 

از آن جايي كه زبان . طول كشيد) 1389(2011كردم و اين كار تا سال 
ها هم نوشتهتر از زبان فارسيم بود و اين دستمن بسيار قوي يفرانسه

ها را ترجمه اطالعات زيادي را در خودش داشت، تصميم گرفتم كه آن
) شمسي 63و  60(هاي پيش سال هايكشتار يبه عنوان مثال درباره. كنم

هاي ايران اتفاق افتاد، مثل زندان شيراز، اطالعات كه در خيلي از زندان
با اين وجود كه پدربزرگ من كارمند . دهدشمندي در اختيار قرار ميارز

طور نبود كه كار تحقيقاتي انجام بدهد، شاعر يا شركت نفت بود و اين
دانشمند باشد و يا در دنياي فرهنگي آن زمان ايران باشد اما اطالعات 

عار پدربزرگم اش. ها وجود داردبسيار خوبي، با ادبياتي قوي در اين نوشته
خواند ولي با هيچكس اين چيزها را مطرح حافظ يا سعدي را زياد مي

جاي تعجب است . به جز چند نامه نداريم  ديگري ياز او نوشته. كردنمي

- مي است، چطور سالگي بيشتر به مدرسه نرفته15ا كه كسي كه ت
كه وقتي شروع به خواندن آن متني به اين شكل قوي بنويسد، طوري تواند
وقايع تاريخي با صداقت . دست برداري آنتواني از خواندن ي، نميكنمي

قدرت ادبي اين متن به اين علت براي من ارزشمند . زيادي بيان شده اند
دو . هاي كسي است كه بين دو مرگ قرار گرفته استنوشتهاست كه دست

دخترش را از دست داده بود و اين موضوع برايش خيلي سخت بود؛ 
رگم كه بعد از اين قضيه زندگي كرد، اما براي پدربزرگم برعكس مادربز

زمان با بيماري سرطانش شروع بين اين دو مرگ، هم. زندگي متوقف شد
كنم كس فكر نمي واقعاً. به نوشتن كرد تا ما فراموش نكنيم و بدانيم

ديگري در خانواده بتواند مسائلي كه در اين دفتر مطرح شده را با اين دقت 
گاهي . زندمرگ حرف مي مرزاين نوشته از . يا حتي بيان كندبنويسد و 

كردم اين جوهري كه با آن نوشته است، خون خودش اوقات حس مي
حرف دلش است و با صداقت زيادي نوشته . با دل و جان نوشته است. است
در حال . نوشته را چاپ كنمبه همين علت، تصميم گرفتم اين دل. است

 )1988( 67اي در مورد كشتار سال صفحه 150 حاضر، حداقل دو گزارش
اين متن حتي براي آن دسته از مردم عادي كه در ايران زندگي ولي . داريم
بوده و متن  درك اي ندارند قابلكنند و به سياست و حقوق بشر عالقهمي

زند، از روابط بين يك اين متن از انسانيت حرف مي. جذاب و جالبي است
از زندگي روزمره در اوايل دولت جمهوري اسالمي، از پدر و دخترانش، 

اي است كه ، نامهبه عنوان مثال در آخر اين نوشته... دنياي دولتي ايران و 
ساعت بعد از دستگيري مادرم به دادستان شيراز  48يا  24پدربزرگم 

  :گويدنوشته و در آن مي
ل احترام به دهم كه امام اعالم كرده كه امسامن به شما هشدار مي«

-در اين نامه از نظر حقوقي استدالل مي. »...ي ملي استقانون يك وظيفه
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ساعت هيچ اطالعي از او  48توانيد كسي را دستگير كنيد و تا آورد كه نمي
   ...اش قرار ندهيد و در اختيار خانواده

كنيم، تازه متوجه ها را با وقايع چند سال بعد مقايسه ميوقتي كه اين
هاي حقوقي و آن چه كه در واقعيت در حال الف زيادي كه بين واژهاخت

. خشونت پيش آمد واين كه چطور اين همه اتفاق . شويمرخ دادن بود مي
زمان زيادي الزم بود تا مردم واقعاً متوجه . اين كه مردم آمادگي نداشتند

 به نظر من حوادثي كه در سال. بشوند كه با چه كساني طرف هستند
ها هم در ايران رخ داد تا حد زيادي شبيه وقايع آن سال) 2009( 1388

دانستند با نمي كساني كه كمپين موسوي را راه انداخته بودند واقعاً. بود
ضعف و فقدان سازماندهي هم ناشي از همين . چه چيزهايي روبرو هستند

 هاييدانيم با چه چيزهايي، با چه كساني و با چه تكنيكاست كه ما نمي
به نظر من فهميدن اين موضوع چه از لحاظ تاريخي و چه در ! ايم؟مواجه

  . حال حاضر بسيار مهم است
 

هاي پدربزرگت است؛ و هنوز كه بحث ما روي موضوع نوشته :فريبا
الي كه ؤكدام بخشي از اين تاريخ است، س هاي تو كه هرمستقل از صحبت

ه سراغ آن رفتي، براي تو همين دفتري كه تو ب شود اين است كهمطرح مي
اما فكر كنيم كه اگر اين . گيري كنياي شد كه چنين كاري را پيانگيزه

اي براي تو شد؟ چه چيزي طور شد كه اين دفتر انگيزههدفتر نبود چه؟ چ
در تو وجود داشت كه دنبال چنين چيزي بروي؟ تو هم مثل بقيه و حتي 

حتي . به راحتي از كنار آن بگذري توانستي ببيني وات مياعضاي خانواده
كردي كه روزي شدي، آيا تصور ميها هم مواجه نمينوشتهاگر با اين دست

ات رخ داده و يك حادثه معمولي  بخواهي اتفاقي كه براي مادرت و خاله
  گيري كني و به آن بپردازي؟ نبوده را پي

را اين دفتر پرسي؛ چال قبلي را وقتي ميؤس!!! ال جالبي استؤس :شورا
ولي . امكه روي اين موضوع فكر كردهبراي اين. مهم است؟ جوابش را دارم

- دهم، دارم مياين كه براي چي رفتم دنبالش؟ االن كه به تو جواب مي
! اي": ام و از خودم نپرسيدم كهبراي اين كه زياد بهش فكر نكرده. سازمش

هم امروز دوباره به آن ولي به نظر من اگر بخوا "!براي چي رفتم دنبالش؟
فكر كنم، اين است كه وقتي هشت ساله بودم چون خيلي كوچك بودم، 

بعد هم زندگيم را ساختم و رفتم . توجه زيادي به مرگ مادرم نداشتم
فكر . ها دوباره روي كار آمدالؤسالگي، س 20-19اما حدود . دنبال كارهايم

د، موقعي كه دارد سازهر انساني كه خودش را مي. كنم كه عادي است
دوباره  "كجاست؟ ات درريشه"هايي از اين دست كه الؤشود، سبزرگ مي

  . يندآمي
ذاشتم فكر گكردم و هيچ وقت نميمن هيچ وقت به مادرم فكر نمي

ديدم مي. طوري پوك بودها يكاين يهمه !خب .ذهنم بيايدبه ال ؤاين س
براي اين كه خودم خوب  كنم، كه ضعيف است و الزم است تا آن را قوي

و كالً  ـ فرانسهـ  اي كه من در آن بزرگ شدمبه نظر من در جامعه .بايستم
كاوي شناسي و روانكه به روان ال دارندؤجوامع غربي، جوابي براي اين س

من  ...و دوباره مرور كنيم اخانواده ر يشود؛ مثالً اين كه قصهمربوط مي
واقعيت اين است . خيلي دوست نداشتمهم كمي به اين سمت رفتم ولي 

يكي از داليلش هم اين است كه  .خوشم نيامده كه از اين طريق، از اين نگا
تمام مدل ـ يعني به نظر من كه اصوالً در اين مورد متخصص نيستم ـ ولي 

اند تا به اين كردم اين بود كه ابزاري كه درست كردهچيزي كه احساس مي
 دركاوي، ابزاري بود كه شناسي و در راونر روانها جواب بدهيم، دالؤس

 خود غرب درست كرده بودند، براي مواقعي كه هركسي پدر و مادرش را
يد و آياست كه مثالً يك برادر كوچك دارد  بدنيا م و مشكلش اين دارد

اين ابزارها براي من كافي نبودند؛ و اگر هم من  !!!ش اين استاَتروماتيسم
بودم را روي اين موضوعات  حساس يا حالتي كه در آنخواستم هر امي

مد از اين آببرم، واقعاً در كنار موضوع اصلي بود و من اصالً خوشم نمي
و هزاران  يعني من. به نظر من واقعاً سياسي بود. زاويه به قضيه نگاه كنم

 يما با قصه خصوصي خانوادگيِ يدر شرايطي بوديم كه قصه ديگري بچه
. هاي سياسي يك كشور، يكي شده بودسياسي و حادثهي قصهتاريخي، 

 خودم و يخصوصي خانواده يتوانستم بروم فقط دنبال قصهخب من نمي
كاوي روان يبراي همين قضيه. كردمجا يك كمبودي احساس ميآن  ...

 .شناسي را كنار گذاشتمو روان
كنم؛ براي اين سعي كردم با ابزاري كه خودم داشتم به سياست توجه 

اي بود كه يكي من هم مثل پارچهي طور كه گفتم زندگي روزمرهكه همان
سياسي و ابزاري كه من داشتم علوم .حوادث سياسي بود هاش ايناز نخ
رفتم و همين كارها را  .شناسي است؛ مثالً من بلدم مصاحبه كنممردم
شناختند و ام را ميوادهمصاحبه كردم، با كساني كه خان امبا خانواده. كردم
ها فيلم گرفتم؛ و در اين تحقيقات بود كه افراد پيرامونم فهميدند كه از آن

خصوصي به  يمن به اين قضيه عالقه دارم ولي فقط به عنوان يك قضيه
ها براي من اين بود الؤترين سها يكي از مهممثالً سال .مكنآن نگاه نمي

... ماه، يك سال 8ماه،  6ر اين وقت كم ها دطوري در اين زندانكه چه
جمهوري اسالمي توانست اين كارها را بكند و از كجا آدم پيدا كرد؟ چه

ها ها را توانست درست كند و كامالً از ساواك نگيرد؟ اينطوري اين تكنيك
ماه،  6طوري توانست دررا هم از خودش در آورد؟ ولي از نظر تكنيكي چه

قدر مؤثر، سريع و سخت درست كند؟ اين دانش را از نهايي ايماه، زندان 8
ها را آورد؟ و واقعاً در زندگي روزمره چه كجا آورد؟ از كجا اين تكنيك

هاي جديدي هاي قبلي بودند يا آدمكسايي آمدند سرِ كار؟ همان رئيس
شاه، زندان بودند و ياد  يهايي بودند كه خودشون در دورهمدند؟ آدمآ

هايشان براي اين كه يك سري از تكنيك است ا خيلي مهمهگرفتند؟ اين
آمريكاي التين استفاده  درها ست كه ضد كمونيستهايين تكنيكاهم

ها ال من در اين زمينهؤطور و از كجا ياد گرفتند؟ سهها را چاين. كردند
 . بود

هاي ها باعث شد كه در بعد ديگري به سؤالاما بعد اين پرسش
باالخره بفهمم براي چه مادر من ترجيح داده  تا .ردمخصوصي خود برگ

به جاي اين كه مثالً به ! ش برود؟و صداقت سياسي دنبال عقايد سياسي
 .ش را نجات بدهدهايش سعي بكند به عنوان يك مادر زندگيخاطر بچه

ولي وقتي كه  .كردميعني به اين مسايل ديگر شخصي و خصوصي نگاه نمي
چرا از نظر ! پرسيدم كه براي چه مادرم نشكست؟م ميها را از خودالؤس

يش هاتوانست با بچهكه مي سياسي اجازه نداد بشكنندش، ولي از زندگي
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به خودش گفت ديگر اين زندگي را نخواهم داشت و  !داشته باشد گذشت؟
ز زندگي خصوصيش باالتر اش را قبول كرد يك طوري زندگي سياسي

ها كردند زنها سعي مييدم چه طوري در زندانپرساز خودم مي ...بگذارد
مادرها را  ،هاهكردند از طريق بچرا بشكنند؟ چه طوري سعي مي

سال به اين آدم 30حاال به نظرم اين يك ظلم است كه بعد از  ...بشكنند؟
وجودشون گذشتند، آدم بگه  هايي كه اين قدر از زندگي، انرژي و همه

يعني اين يك ظلم  "خانواده و زندگي؟ براي چي نرفت دنبال !بخُ"
اين كه مثالً به يكي . ها انتخاب نكردندبيشتري است؛ براي اين كه آن

كه انتخابي اين "!ات يكي را انتخاب كنهايت و عقيدهبين بچه": بگويي
اين انتخاب را، خود جمهوري . نيست كه به يك آدم داده شده باشد

يعني . يا اين كار را بكنيد يا آن كار را گفت. ها تحميل كرداسالمي به آن
: مثل اين كه به يكي بگويي. انتخاب بين زندگي و عقيده كه انتخاب نيست

اين كه انتخاب  "!براي زنده ماندن بين آب و غذا يكي را انتخاب كن"
 .به عنوان انتخاب قبول كنيم اين يك دروغ است انيست؛ و اگر هم آن ر

طر زنده ماندن و خانواده هم اين انتخاب را چون اگر هم آن آدم به خا
ها ها، آدمدر آن سال. انجام بدهد، ادامه آن زندگي هم زندگي واقعي نيست

اين طور نبود كه حق انتخابي داشتند . شدندشدند يا كشته مييا تواب مي
آن .توانستد دوباره بروند دنبال ادامه همان زندگي قبلي خودشانو مي

كشم من مي !خب ديگر": گفتند )2009( 1388 وز بعد ازهايي هم كه امر
يعني نرفتند . شكسته شدند! شان؟مگر توانستند بروند دنبال زندگي ".ركنا

 .شود رفتاصالً نمي .شاندنبال زندگي
  

كتاب تو به زبان فرانسه است، كتابي . گرديم به كتابتباز هم برمي :فريبا
جمه كردي و من اين شانس را ندارم كه در اصل پدربزرگت نوشته و تو تر

هاي خيلي زيادي الؤاگر خوانده بودمش، شايد س. شكه االن خوانده باشم
تو رفتي از يك جايي شروع كردي ! خوب. توانستيم از خود كتاب بكنيممي

هايي را كه روي كه به قول خودت براي پيدا كردن خودت، اول بيايي ريشه
كمي از سختي حاال. از راه خودت پيدا بكني را ها سوار بودي و زندگيآن

هايي كه داشتي، هم ن فاصلهآتو با ! ها مواجه شدي بگوهايي كه با آن
در شرايطي كه بخشي از تاريخ ما . ي سياسيي نسلي و هم فاصلهفاصله
هچ. ستطوري كه خودت گفتي بريده شده و در اصل يك حفرههمان

  شدي؟طوري تو با اين موضوعات مواجه 
توانستم مثالً من يك كاري كه مي. از نظر سياسي دور بودم! آره :شورا

ولي . نكردم اتركنم و اين كار رم را خيلي قويبكنم اين بود كه زبان فارسي
خواهم بگويم اين است كه اگر كار ترجمه اين دفتر از چيزي كه مي

بود هايي ر مقاومتط، شش ـ هفت سال طول كشيد، به خا)1383(2004
تنها اين نيست كه دنياي بيرون سخت . كه در درون من هم وجود داشت

در ... خوريخوري، يا به درهاي بسته ميميبر  است يا در بيرون به ديوار
اش هم اين است كه هاي بزرگي وجود داشت و نتيجه درونم هم مقاومت

. بخواند خواهدخواهد بداند يا نميكند، نميگي يا تنبلي ميهحوصلآدم بي
اول بروم ! خُب: گويدخواهد سر دفترش بنشيند، ميوقتي كه مي مثالً

سر ... كند و رود يك كار ديگري ميبعد مي ".مهايم را منظم كنكتاب

اولين كس، اولين . كشدباالخره خيلي طول مي. كندخودش را گرم مي
ك دنياي رابطه با ي. كردم خودم بودمديوار و اولين دري كه بايد باز مي

-بسته آسان نيست وقتي كه خود آدم صددرصد مطمئن نيست كه آيا مي
ولي باالخره بهترست كه آدم بداند و با ! خواهد بداند پشت اين در چيست؟

واقعيت ترسناك رو به رو بشود چون اين واقعيت ترسناك از يك ترس 
  .ستناشناخته بهتراست و كمتر دردناك

كه از چيزي كه  براي اين است بدانند واهندخهايي كه نميبه نظر من آن 
ها به نظر من خيلي اين آدم... ترسند، از خشونت و بدي وخواهند ديد، مي
- اي اين كه وقتي آدم ميبر. دانندكه مي هاييتا آن تراستبرايشان سخت 

ولي  .دهآمكه واقعاً اين پيش  داندو مي گذاردداند، يك اسمي رويش مي
طوري در آن ندانستن و همين دتواند بكنصدها فكر ميد دانوقتي كه نمي

دانم و به براي همين هم من امروز واقعاً خوشحالم كه االن مي. دافتمي گير
به اين  دخواهنكه نمي هاييتا زجر آن است امروز من كمتر نظر من زجر

من خودم  ـ به نظر. كنندخواهند از خودشان هم پنهانش فكر كنند يا مي
 كنند و هيچي راجع به آنفكر مي وقتي كه به آن - اين شرايط بودم توي
يد كه آشان ميدانند يك ترس و يك اضطراب خيلي مخصوصي سراغنمي
آدم وقتي كه مي! ترسند واقعا چيست؟مي دانند اين چيزي كه از آننمي
يا  هرچقدر هم بد باشد .رش آرامتاست و زندگي خيلي قدرتش بيشتر داند

 . در هم تلخ باشدهر چق
كه  كندبرخورد مي ايران االن با يك چيزي دارد ما بايد قبول كنيم جامعه

هاي جنگ ؛ مثل كامبوج، آمريكاي التين، يهوديسياهي واقعاً بدي است و
تواند بفهمد چرا اينبه يك چيزي خورديم كه آدم واقعاً نمي. دوم جهاني

تاريخ  وقتي كه در! قدر خون؟اينقدر مرگ، قدر خشونت، اينقدر بدي، اين
جوري همين شوديك جامعه يا يك كشور چنين چيزي هست، نمي

مثالً هم . ها روي اين مسائل كار كردندخيلي. فراموشش كرد و رفت جلو
مد؛ آن فشار مياشها كه بهخود آلماني. روي مورد آرژانتين و هم آلمان

ين طور فشارها بودند، كار هايي كه زير اها روي كابوس هاي ملتخيلي
هم روي   ٣Franz Fanon .اين تحقيقات جالبند كردند و خيلي هم

طور يك همين. هاي كساني كه در جنگ الجزاير بودند كار كردكابوس
آوري جمع انازي ر يهاي دورههاي آلمانيآلماني، رفت كابوس ينويسنده

ها يا هاي ژنرالكابوسشناس ديگر هم روي كاو و جامعهيك روان. كرد
سربازهايي كه موقع جنگ آرژانيتن در فضاي مخصوص شكنجه بودند، كار 
كرد؛ و به نظر من اين براي ايران هم الزم است، نه تنها خصوصي بلكه 

هاي اول واقعاً الزم داريم بفهميم كه هم جنگ و هم سال. جمعي دسته
نظر رواني، كابوس و هر و حتي امروز از  60 ياسالمي مثالً دههجمهوري

به نظر من . گذردچيزي كه به احساسات مربوط هست چه در ايران مي
  .حقوق بشر و سياسي يتا فقط زمينه پردازيمهم ب اين زمينه بهبايد 

  

كنم خيلي هم بزرگ ولي يك تفاوتي كه حداقل من فكر مي! آره :فريبا
هايي كه تاده يا اتفاقاست اين است كه اتفاقي كه در زمان آلمان نازي اف

حداقل به عنوان يك كشتار دسته جمعي، شكنجه، ... در آرژانتين افتاده يا 
يعني . كشي يا هر چيزي كه اسمش را بگذاريم در تاريخ ثبت شدهنسل
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تحريفش  هرچند مي شود تكذيب بكند تواندكس االن توي دنيا نميهيچ
. فقط هم مختص ايران نيستولي اين اتفاق در ايران نيفتاده، هرچند . كرد

تواني در مورد جوانبش صحبت به هر حال چون وجودش تثبيت نشده نمي
  .دبكني و اين هم داليل كالن سياسي دار

يعني اين . دهدهدف مي ولي اين يك طوري به ما. كامالً قبول دارم :شورا
رفتن و مثالً فهميدن كه به همه يك نوع پيش شودثبت شدن، خودش مي

يعني ثبت شدن اين . ماست ياين به عهده. جامعه چه فشاري آمدي 
. انرژي گذاشت شود پشت آنكه واقعاً مي حادثه براي ما يك هدفي است

. ولي بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه نبايد آدم اين تو زياد غرق بشود
شود كه آدم و اين نمي ساختن زندگي و زندگي كردن هم خيلي مهم است

چيزي . خودش را روي اين موضوع بگذارد ساعت انرژي 24اعت از س 23
   .كه نسل ما در مقايسه با نسل انقالب درست فهميد، دقيقاً همين است

  

از هم  ها راولي يك ديوار اين. زني موافقمبا بخشي از حرفي كه مي :فريبا
كنم و نه ميمن فقط فعاليت سياسي مي تواني بگويينمي. كندجدا نمي
نه كامالً از هم جدا هستند و نه يكي . از هم جدا كني ها را كامالًتواني اين
گذارند و به نظر من ولي در عين حال هر دو روي هم اثر مي. هستند

شايد . گذاردميروي انتخاب تو در زندگي خصوصي سياست اثر بيشتري 
ما امروز ا!! دكردننسل قبل از ما اين قدر آگاهانه به اين موضوع نگاه نمي

خارج از كشور خودم  دراگر من به عنوان يك پناهنده و به عنوان يك زن 
دانم مطمئنم كه اگر امثال نسل مادر تو نبودند من االن فعال سياسي مي را

بايد زن. شدجا يك گام بايد به جلو برداشته مي چون آن. اين جا نبودم
داشته  سارت اين راهايي كه جزن هايي بودند كه به صحنه سياست بيايند

ي خانواده و مادر بودن و از مادر و زن تعريف شدن باشند كه از حيطه
تعيين شده، حتي شايد اين بخشاً از پيش نقش  از آن!!! بيرون بيايند
هاشان هم به قول تو شدند يا شايد حاال خيلي "فدا"شايد  .ناآگاهانه بود

ها افتاد كه نسل ما امروز اتفاقولي اين . برگشتند و نتوانستند تا آخر بروند
 .كه من امروز يك زن فعال سياسي هستم آگاهانه بگويد تواندمي

اين نظر خودم  ـفقط و كامالً  ش رازندگي توانداين كه آدم نمي :شورا
براي اين كه اگر انرژي زندگي . پشت يك آكسيون سياسي بگذارد  ست ـا

براي اين . رودهم پيش نميوجود نداشته باشد، خب خود اكسيون سياسي 
ت هميشه قدر خودش پيچيده است كه اگر اكسيون سياسيكه زندگي اين

 كني درزندگي پيدا مي مشكالتي كه در ت يك چيز باشد، همهبا زندگي
هاي مشكالت و پيچيدگي زندگي همه. كنياكسيون سياسي هم پيدا مي

به نظر من  .سياست ردنكند به بالغ كو البته اين كمك مي ددار خودش را
 امروز براي ثبت شدن اين كشتارها و براي به دست آوردن عدالت در

كه  كنند، بايد بفهمندمي هايي كه اين كار را، نسل بچه60كشتارهاي دهه 
قرباني  يكي را توانندولي نمي. دپيش ببرن هم به ن راازندگي خودش
 كه خودم تجربه ستين گويم براي امي من خودم كه اين را. ديگري كنند

زندگي ي بعد از يك موقعي همه حواسش نباشد آدم اگر. مكرده ا اش را
 .يك چيز ديگر در رودو مي شكندش ميخصوصي

ولي حرفي كه . يعني هدفمان جلو بردن است. گوييكامالً درست مي
زدم خيلي عمومي بود يعني در واقع چيزي كه در فكرم بود، خيلي من 

 به يك دادگاه يا يك تريبونال ببرد را 67اگر آدم بخواهد كشتار . خاص بود
يك  شودكه اين پروژه مي ستمشكل اين ثبت بشود يا يك طور ديگري

اين پروژه  وجود دارد، در هاي ديگرهايي كه در پروژههمكاري. زندگي كار
كنند، ولي كه بهش فكر مي هايي توي دنيا هستندآدم. واقعاً وجود ندارد

! كرد؟ شودچه مي. پيدا كنند ها بتوانند همديگر راپيش نيامده كه اين آدم
 واقعاً. را هم بكند و در كنارش اين كار هم جلو ببرد آدم بايد زندگي را

كه همكاري واقعي در مورد اين موضوع  ستيكي از ديوارهاي بزرگ اين
يم كه هر اي هستامروزه ما در نسل يا دوره شايد هم. هنوز وجود ندارد

خواهد كه من جمعي مياين كار يك انرژي . كندمي كسي كار خودش را
  .ستفعالً پيدايش نكرده ام و بزرگترين كمبودي كه من دارم واقعاً همين

به نظر من مشكلي كه امروز ما . دولت و جامعه: دو تا فاكتور هست
ه نظرم بايد پس ب. توانيم جلو برويمكه ما در كنار دولت نمي ستداريم اين

اين جامعه، هم در ايران است، هم بيرون از . از طريق جامعه جلو برو يم
هايي كه كنيم؟ يكي از سؤالتعامل برقرار  كجا با آن اين جامعه را. ايران

دانم كه من درست نمي. بپرسيم درست همين است امروز بايد از خودمان
بيرون از ايران تالش در! و از كجا بايد شروع كرد؟! اين جامعه كجاست؟

 !خود ايران چي؟ ولي در شودهايي دارد مي
 

و قاعدتاً قرار نيست كه  كشيكه تو پيش مي ستاين سؤالي! آره :فريبا
كه  ستاما بخشي از اپوزيسيون ايران نظرش اين. جواب بدهم من به آن

ما ! يك جنبش. پذير نيستبدون يك جنبش مردمي اين كار امكان 
. از سر گذرانديم ايران را 1388چيزي شبيه جنبش سال خوشبختانه 
رفت، كه آن طوري كه بايد و شايد به سمتي كه بايد مي درست است

هايي ست كه شو يم ـ ولي اتفاقاً چنين جنبشـ وارد جزئياتش نمي... نرفت
 شودجنبش راديكال مي بطن آن قرار بگيرد، هم آن اگر اين موضوعات در
زنيم، كه ما االن داريم در موردش حرف مي مسائلي و هم آن موقع اين

هاي حتي اگر به تجربه. گيردها ميجنبش واقعاً راه حلش را از درون آن
بينيم كه در خيلي از موارد بدون تكيه به مردم، هم نگاه كنيم، مي ديگر را

كدامش با دادگاه و فقط بخش حقوقي و كار حقوق بشري نتوانستند هيچ
  .جلو بروند

كه امروزه به اين  هاييبه نظر من آن! بايد از يك جايي شروع بشود :شورا
و تنها جايي ! اند بايد از يك جايي شروع كنندحقوق بشري رسيده نتيجه

است و شايد بگويم يك  رسد همين مسأله حقوقيشان ميكه امروز دست
مثالً من . نيست هاايراني ولي اين فقط در ايران يا در ميان... ستنوع تنبلي

ها كار كردم و امروزه سال مهاجرت در اروپا) ؟(كنترل و سركوبِ روي 
جوها هم كامالً حقوقي شده؛ ها و مهاجرين و پناههمين مشكل پناهنده

ولي به نظر من كه اين مسأله اصالً مشكل حقوقي نيست و مشكل از 
اسي حاضر نيست سي كسولي هيچ. ها سياسي هستنداين. جنبش است
ها خيلي توي بلژيك، فرانسه و همه جاي اروپا و NGOمثالً . برخورد كند

اگر هم . اندشان حقوقيولي همه. كنندآمريكا زيادند و با مهاجرها كار مي
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خواهند زندگي يعني فقط مي. تراند و خيلي نرمحقوقي نباشند، اجتماعي
كه  هم هاييآن ولي. ندارند هدف قابل دسترسييك كمي بهتر بشود، هيچ 

به نظرم سياست امروزه اين طوري . است ، فقط حقوقيخواهندچيزي مي
خواهد كه رود و از ما هم ميبه اين سمت مي يعني دنيا دارد شده است

شود كه يك كمي بهش تنها ابزاري كه پيدا مي. اين طوري برخورد كنيم
ولي . نداريمراه ديگري يعني غير از اين !!! گوش داده بشود، حقوق است

كه اين هم واقعي  دهدهاي بهار يا زمستان نشان ميامروزه اين انقالب
ي قضايا و مشكالت ديگري توانم بفهمم چرا به همهمن خوب مي. نيست

و از ما هم  شودفقط از نظر حقوقي نگاه مي آيدكه در غرب به وجود مي
  .كه از نظر حقوقي به آن نگاه كنيم خواندمي

 

بين  گفتگوي اين گفتگوي بين من و تو در اصل. تو موافقم ن بام :فريبا
و  67در مورد نگاه به كشتار سال  ندهخواكه مي دو نفر از يك نسل است

اين يك جنبه حقوقي هم دارد  !خوب. صحبت كنند 60كشتارهاي دهه 
اش مخالفتي نداريم و آناز ما با دنبال شدن مسائل حقوقي كدامكه هيچ

ولي يك . كنيمحمايت مي كنند رادارند در اين زمينه كار مي هايي هم كه
اين آدم 67چرا در سال . شودپرداخته نمي مهمتري دارد كه به آن يجنبه

ها بود، خواهي در اين آدمشدند؟ يك تفكر و يك تحولها بايد كشته مي
- مييك نسل انقالبي بودند كه معتقد بودند كه كماكان  ها باقيماندهاين
شدند، نه فقط در ايران بلكه در همهها بايد حذف ميتغيير داد و اين شود
كس امروز كه هيچ يستالؤاين س. شدايده بايد حذف مي چون آن. دنيا ي

  .خواهد مطرح بشوددلش نمي

ما نيست، مربوط  ال فقط مربوط به گذشتهؤبه نظر من اين س :شورا
كرد،  درت وقتي كه اين كار رابراي اين كه ق. ما هم هست به آينده

طور هكردم بفهمم چبراي همين هم من سعي مي. خودش هم شكل گرفت
ماه بعد از  8يا  6درست كنند؟ در طول  قدر زود توانستند همه چيز رااين

اين قدرت و اين . درست كنند ها و اين دستگاه سركوب راانقالب، زندان
 فعاالن ديروز هم اگر بخواند. ختسادولت داشت با اين كارها خودش را مي

چطوري  شان بايد بداند كه اوبراي شناخت دشمن به امروز فكر كنند
چه  او خيابان بعد با گيرند دروقتي كه يكي را مي! ساخته است؟ خودش را
آن. كنندكه هر روز اختراع نمي اين را! برندش؟ خبكنند؟ كجا ميكار مي

ه گذشته فكر كنند، دارند خودشان را ب خواهندهايي كه امروز هم نمي
ها و تحقيقات الؤس ودشنظر ميبه نظر من از اين نقطه. كنندتضعيف مي

طوري دشمن خودمان را بشناسيم و بفهميم چه. پيش برد روي گذشته را
توانيم نيم، از همان جا ميابد هر وقت كه ما اين را .زندو به كجا دارد مي

 .مقاومت كنيم
 

يكي . زنيدر مورد دشمن حرف مي. موضوع جالبي اشاره كردي به :فريبا
كه شما فكر  شود اين استاز چيزهايي كه دائماً به نسل ما گفته مي

تان با دشمن توانيدشما مي! تان رابطه آنتاگونيستي داريدبا دشمن نكنيند
كنم نه تنها براي ما در ايران ايست كه فكر مياين مسأله! دوست هم باشيد

 60 ولي وقتي كه موضوع كشتارهاي دهه. بلكه همين جا هم اين طوريست

- بخشيم و نه فراموش مينه مي": مطرح شد و وقتي كه اپوزيسيون گفت
ها در ايران طلبدوستي با دشمن توسط بخشي از اصالح ياين ايده "!كنيم

تو نظرت ! ؟"!بخشيمكنيم، ولي ميفراموش نمي": اين طوري فرموله شد
  تواند واقعي باشه؟ست؟ آيا چنين چيزي ميچي

ها دشمن اما مگه من گفتم كه اين. من خودم آدم خشني نيستم :شورا
شود و از جايي كه شروع باشند؟ اين دشمني از يك جايي شروع مي من
به نظر من درآن چه در ايران !!! قدرت و مقاومت. من نيستم شود، آنمي

ولي بعد از انقالب . ين كه انقالب شدمقاومت اول بود، براي ا پيش آمد
متأسفانه امروز من ! اول قدرت بود و مقاومت، جواب چيزي كه پيش آمد

من هم خيلي بيشتر دوست داشتم كه . در بخش پاسخ هستم، نه در قدرت
هايي كه امروز در ايران قدرت دارند مگر آن. در ساختن بودم تا در گذشته

اند بلكه بايد  ه تنها با دشمنانشان طرفبرايشان كامالً روشن نيست كه ن
شوم وقتي كه مثالً من كمي عصباني مي. هم از بين ببرند دشمنانشان را

ما در چهارچوب قانون  گويدبينم كه ميمي يكي را توي بي بي سي
و  88قبل از سال  ستمثل اين كه هنوز در ايران... زنيماساسي حرف مي

 در اين آدم آمده... دجلو ببر خودش را رفكايك طوري ا كندسعي مي دارد
چي  ديگر. شدهبيرون از ايران براي اين كه داشته كشته مي تبعيد، آمده

البته اين حرف كه همه . به نظر من يك مرزهايي وجود دارد! خواهد؟مي
در دمكراسي  مثالً. هايي وجود دارديك زمينه دشمن نيست در چيز

دولت نيست و همه قدرت در دست  مثل فرانسه قدرت موازي ليبرالي
هاي ديگري هم وجود دارد مثل دستگاه قضايي و دستگاه. دولت نيست

تواني از طريق فشار تو مي... پارلمان  هاي اداري و حتيعدالت، دستگاه
كرد  تحليل شودمي اين را. فشار بياروي روي يك بخش، روي بخش ديگر

 .كردم كه اين يك مكانيزم است نقد هم حتي آن را امو من در پايان نامه
به . اين طوري باشد 60كنم در ايران امروز و ايران دهه ي اما من فكر نمي

درست براي ي خاطر همين هم به نظرم در ايران امروز دشمني يك واژه
 اين رابطه قدرت را در جاهاي ديگر. قدرت است نگاه كردن به رابطه با

توانند اين جامعه هم مي هاي ديگرخشبلكه ب آوردفقط دولت به وجود نمي
   .دولت بوجود آورده است رابطه قدرت را به وجود بياورند اما در ايران آن را

  

شايد من . موافقم هاي تومن با بخش زيادي از صحبت! درست است :فريبا
كنم ولي با تعريف  يك طور ديگر چپ و ماركسيستي اين را هايبا واژه
فقم كه مرز بين دشمن و غيردشمن بايد كامالً روشن تو كامالً موا تحليل

 اين ما نيستيم كه از آن. گويد، نه ماخود دشمن دارد مي باشد؛ و اين را
  .كه همچين چيزي وجود دارد ستواقعيت اين. سازيمدشمن مي

 يعني يك دولتي هست كه دارد. كُشدمي كه دارد دشمن آنيست: شورا

توانند براي قدرتش خطرناك يا مي كنندميكه مثل او فكر ن هايي راآن
تواني وقتي كه اين پيش رويت هست چطوري مي. بردرا از بين مي باشند

  !فهمم؟نمي فكر كني؟ من اين را ديگري جز دشمنيت به دستور زبان
  

يك . يدآكه دوباره اين مسأله پيش مي است جايياين همان! خب :فريبا
كه به  ...و  هاخردادييها و دوطلبحنيرويي اين وسط هست مثل اصال
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كه آگاهانه  شان در اين استاسالمي تالشنظر من براي حفظ جمهوري
ها تالش دارند نشان ولي اين ستاين آنتاگونيسم واقعي. بپوشانند اين را

   .چنين چيزي وجود ندارد بدهند كه
ست كه آقاي چيزي كه جالبه مثالً اين. فهممكامالً مي من اين را :شورا

كرد و مصطفايي وكيل سكينه محمدي سال ها در ايران داشت وكالت مي
اما بعد از اين كه . ضدمجازات اعدام بود، ولي كامالً در چارچوب قانون ايران

رسيد، نه تنها روي اين آقا فشار آوردند بلكه  هابه رسانه داستان سكينه
پيش  دفعه. بيرون ان بيايدمجبورش كردند كه از اير. زنش را زنداني كردند

يك كنفرانس ضد مجازات اعدام بود  زد، اين آقا دركه من شنيدم حرف مي
او هم آمد و گفت كه سكينه . خواستند كه درباره سكينه حرف بزند و از او
اين است كه  بگويم خواهمشناسيد، چيزي كه من ميمي شما يرا همه

- كس نميكشت و اين را هيچ راهزار نفر 30تا  5از  67دولت ايران سال 
به نظر ! دنبال اين قضيه و اگر شما ضد مجازات اعدام هستيد، برويد گويد

براي اين . بگويد و اين را من خيلي جالب بود كه اين آقا به اين جا برسد
كه وقتي كه او را ديدم در نگاه اول فهميدم كه با تمام وجودش يك اصالح

در ايران و در جمهوري اسالمي بزرگ او  فهميدي كهمي .طلب بوده است
شده، فعال بوده، كار كرده و خيلي هم با آن هماهنگي داشته؛ هم با دولت 

زند؛ مثالً اين حرف زدنش، راه رفتنش، حرفايي كه مي. و هم با جامعه
از آن دنيا آمده بيرون . ساله از ايران بيرون آمده است 30طوري نيست كه 

ولي يك موقعي ... برده و بوده و كارهايش را جلو مي و در آن دنيا هم فعال
ش هم اهو درست وقتي كه خودش حس كرد كه اين چاقو يك لب ؛بريد

كنم برد و خودش به اين لبه برخورد و خودش هم كه فكر ميخيلي مي
اين كلي به من آموزش داد و . طلب بود اين طوري شده استخيلي اصالح

فقط اين . فقط ساخته ذهن من نيست. است فهميدم كه اين خط قرمز
اين  ياين طوري دارم و يك قصه من مثالً يك خانوادهنيست كه چون 

اين خط . كنماين طوري فكر مي ،طوري دارم و بيرون از كشور بزرگ شدم
- موقعيت. ش براي هركس يك كمي فرق دارداقرمز وجود دارد ولي تجربه

 .اش هم فرق دارد
 

ه نظر من بزرگترين درسي كه اين آدم يا اين داستان به ما ولي ب :فريبا
اين كه . چيزي كه من هم تجربه كردم. دهد يك چيز ديگر هم هستمي

اگر تو در آن جامعه بخواهي منفعت خودت را حفظ كني، بايد همان خط 
 يبراي همه 67موضوع كشتار . قرمزهايي كه حكومت دارد را رعايت كني

ولي . هايشان اصالً اطالع ندارندمردم خيلي. ي نيستمردم روشن و عموم
تواني در يا مي. شوي، دو تا انتخاب داريوقتي كه با اين موضوع روبرو مي

موردش سكوت كني و باز هم مثل قبل به زندگيت ادامه بدهي و بگويي 
-كنم، پس من هم صحبت نميكه چون من هم با حكومت مشكل پيدا مي

پس معموالً فقط وقتي كه . واني برايش فعاليت كنيتيا اين كه مي. كنم
مثل اين آقايي كه االن . آيدافتد صدايت در ميمنافع خودت به خطر مي

ها ال ببرم چون خيليؤخواهم او را زير ساصالً من نمي. حرفش را زدي
ح باالتر كه آن زمان در كشتار مشاركت داشتند و امروز به وهستند در سط

قدر شود با اين موضوع ايننمي االنو ديگر ! موش كنگويند فراما مي

و البته . الي كه من پيش كشيدم اين بودؤراحت برخورد كرد و آن س
طلب نيست در دفاع  كه خشونتاين ست كه به بهانهمشكل اپوزيسيون اين

   .شوداز خودش، با اين شعار همراه مي

تواند بعد از وضوع ميست كه آيا اين مدانم اينچيزي كه من نمي :شورا
تواند تغيير در ايران روشن بشود يا آيا اين يك دليل تغيير در ايران مي

ولي دليل اين كه براي . روم دنبالشبشود؟ هر كدام از اين دو تا بشود مي
تواند يك دليل تغيير ميست كه من خيلي از نظر سياسي مهم شده اين

- هايي كه فقط ميبتوانم با آن من در موقعيتي نيستم كه واقعاً.. .باشد

البته انقالب . هايي بشود همراه شومخواهند يك تغييراتي بشود يا يك رفرم
شود؟ آيا امروز خود دانم آيا دوباره ميهم در ايران چيز مشكلي بود و نمي

تر شده؟ من هيچ تخصصي ها حاضر هستند؟ چقدر همه چيز سختايراني
را بزنم ولي به نظر من چيزي كه در ايران  هاكه اين حرفندارم براي اين

ست كه از نظر اجتماعي و اقتصادي مشكالت خيلي خيلي سخت شده اين
جنگند، آنهايي كه براي آزادي دارند ميبزرگي وجود دارد و خيلي از آن

با اين چه كار . هايي هستند كه در سيستم ليبرال خيلي هم خوشحالند
، 58، 59تر از سال برايمان خيلي مشكل شود كرد امروز؟ يعني قضيهمي
  .است -57

  

 .ايران متفاوت باشد هاي سياسي در جامعهالبته شايد كمي تجربه :فريبا

-خواهد بيشتر بفهمم براي اين كه اين را نميخيلي دلم مي! آره :شورا

 يو همه ؛دانندمي شان اين قضيه راخودم كه همه يدر ايران خانواده. دانم
هولي اين كه بقيه چ. شانشناسمشناسند يا من ميهايي كه من را مينآ

مثالً بين دوستاني كه من پيدا  !؟دانمكنند من اصالً نميطوري برخورد مي
ديدند من خواستند حرفش را بزنند يا وقتي كه مياي اصالً نميكردم عده

ا ببرند تو هخب آن. بريدندروم به آن سمت، يك طوري ارتباط را ميمي
  !نبر
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اگر . اين كه درست است و تو اين را با عمل خودت ثابت كردي :فريبا
جايي رسيد كه به تو . دوباره برگرديم به كتاب كه تو خودت آن را نوشتي

تواند ببرد و تنهايي تحمل هر كسي به صورت فردي مي. خيلي فشار آمد
براي اين كه اين . گوكمي از آن فشارها ب. اين همه فشار خيلي سخت است

اي نيست كه چاپ شده است پشت اين كتاب صفحه  200فقط يك كتاب 
خاله: ها نوشتيآن است؛ و نه تنها زندگي كساني كه از براي تو يك زندگي

براي من . بلكه اين پيوند خورده با زندگي خودت - ات، مادرت، پدربزرگت
اين . آينده است نه گذشتهجالب اين جا بود كه گفتي اين پيوند مربوط به 

آن. كنمهايمان پيدا ميست كه من در صحبتيكي از مهمترين نكاتي
گوييم با كار تو به آن چه كه در مورد آينده مي جايي كه كار سياسي ما و

حتي اين . زنيمما داريم در مورد آينده حرف مي. خوردهمديگر پيوند مي
يقت، واقعي، غيرواقعي رو هم ها، حقيقت، غيرحقها در مورد اتفاقبحث

اين وسط تو هم . شود ساختطور ميهببينيم آينده را چ وريم تاآوسط مي
  . كمي از خودت بگو. هستي
نه از نظر روحي،  .راجع به اين چيزها حرف زدن كمي سخت است :شورا

! بلكه بيشتر از اين جهت كه خودم هم خوب نفهميدم چه گذشت؟
ها چه طوري به هم پيچ خورد ه اصالً اين حادثهفهمم كهنوزهم امروز نمي

دانم كه تا تابستان سال پيش با همسرم يك كه به اين جا رسيدم ولي مي
- به بچه فكر مي. كرديم كه يك خانه بخريمداشتيم فكر مي. زندگي داشتم

بعد يك دفعه ... داشتمبا يك سري دوست يك سري پروژه ... كرديم و
و آخر سر در . دانم كه يك سري تصميم گرفتممي. چيزهايي پيش آمد

وسايلم در كارتن و داشتم  يدر يك اتاق با همه .معرض دو ماه تنها شد
توانم بگويم كه چه طوري شد كه و خودم هم نمي. نوشتماين كتاب را مي

موقع كه داشت برايم  آن. مخواستاين طوري شد و آيا واقعاً من اين را مي
. هايم نبودمها و نخواستنخواستن يدر محدوده رديگ آمد، اصالًپيش مي

- كم مي. خوردمغذا نمي. آن موقع، موقعي بود كه خيلي وزن كم كردم
ها شايد مثالً ماه. بدبخت نبودم. كردمم گريه نميخوابيدم ولي براي زندگي

كردم چي از دست دادم؟ چي شد كه اين طوري شد؟ آيا بعد دوباره فكر 
توانست پيش بيايد؟ و آن موقع ديگر تر نميتر و نرمها آراماين يهمه

ولي وقتي كه اين حادثه . شدمام غمگين ميهبراي گذشت. غمگين بودم
اتفاق افتاد، واقعاً مثل يك روبات يك سري كارهايي كردم و آخر سر توي 

لوازمم توي كارتن و تنها چيزي كه  يك اتاقي بودم خيلي كوچك، همه
تختم بود راديو و عكس مادرم بود و يك كامپيوتر خيلي كوچيك  پهلوي

براي اين كه . براي اينكه پول خريدن يك كامپيوتر خوب را هم نداشتم
امروز شايد بتوانم . ولي با همان كامپيوتر كوچك شروع كردم. پالني نداشتم

 بگويم اگر اين طوري نشده بود، اين اتفاقات پيش نيامده بود، خودم را از
توانست هايي كه ميسختي زندگي خودم بيرون پرت نكرده بودم؛ با همه

- ها نبود شايد نميهم براي خودم و هم براي ديگران داشته باشد؛ اگر اين
كنم براي ولي يك وقت ديگر هم فكر مي .سمتوانستم اين كتاب را بنوي

آرام  نستم مثالً آراماتوشايد مي! ؟قدر سخت باشدچي همه چيز بايد اين
ست كه اين كتاب را واقعاً در يك من اين تجربه. اين كار را انجام دهم

م نوشتم تنها ويگحالت تنهايي شديد و تاريكي شديد نوشتم و وقتي كه مي
بيشتر سعي كردم ... اين قسمتي است كه خودم نوشتم. نيست ترجمه

 يك خشونت چيست؟ چه جوري اين حادثه خودش ببينم در واقع حادثه
يك  ررود دمي و جلو شودكند، درست ميرا در يك خانواده درست مي
تواند مثالً ست كه آدم نميش هم همينزندگي؟ و درست حرف پشت

هر چقدر بيشتر چشم خودش را روي اين ... هاي خودش را ببندد وچشم
، دش و به اين چيزها فكر نكنچيزها ببندد و مثالً برود دنبال كار و زندگي

- ن طوري كه دارد خودش بزرگ مياهم. دكنري دارد بزرگش مييك طو
شود، وقتي كه تر ميقدر هم فراموشي بيشتر، بزرگتر و با قدرتههر چ. شود
تجربه شخصي من هم  .دتوانخواهد بيرون بزند ديگر بدون خشونت نميمي

وقتي كه . دتوانست آرام بيرون بيايخشونت زندگي خودم، نمي. همين بود
 .مجبور بود اين طوري بيايد بيرونآمد 

  

دو جنبه در اين حرفت هست كه حاال اگر دوست داشتي در  :فريبا
يكي اين كه تو به عنوان يك زن با يك سري چيزها . موردش صحبت كنيم

ش آزادي در اين جا هم معنا ي. فرانسه يمواجه شدي هر چند در جامعه
هاي هنجارواهد بكنند و آن خها هر كاري كه دلشان مياين نيست كه زن

تو به هر حال هم دختر بودي، هم خواهر بودي، . زنانه را نبايد رعايت بكنند
دختر يك پارتنر بودي و كلي فشارهاي اينهم همسر يا باالخره دوست

در عين حال تو به . كرديها مبارزه ميوري رويت بوده و تو بايد با اينط
هاي ر اين جامعه با يك سري ارزشعنوان يك هم نسل ما يا يك جوان د

داري هم مواجه بودي كه ميي سرمايهبه قول خودمان ليبرالي جامعه
چرا خودت ... زندگي شخصي خودت را بچسب؛ زندگيت را نجات بده: گفت

اين . ها مواجه بوديكني؟ تو با هر دوي اينرا وارد اين همه دردسر مي
 !ها بود؟اين آمد تركيبي از همهام پيش گويي در زندگيخشونتي كه مي

شانسي كه من داشتم اين بود كه راهي را كه از قبل انتخاب كرده  :شورا
. بودم يعني از دكترايم، راهي نبود كه بروم به سمت زندگي خصوصي خودم

من دكترايم را خواندم براي اين كه در واقع اوايلش فعال سياسي بودم، در 
دكترا نوشتم  يهنامبعد يك پايان .ناهجويان بوديي كه براي پهابازداشتگاه

يعني در واقع اول فعاليت بود و بعد . كه اين موضوع را بهتر بفهمم
اول هم چنان چيزي  گويم براي اين كه بگويم ازها را مياين. تحقيقات آمد

ام يك فشار مثل زندگي خصوصي خودم نداشتم، با اين كه خانواده
كردند، ولي يك فشار كم از طريق خانواده بود حبت وارد ميكوچولويي با م

 !كار بكن و نانت را بخور !شغل پيدا بكن !رپول در بياو! كه برو شوهر بكن
- و اين را خيلي حس مي! خواهي؟ديگرچي مي !يعني دنبال چي هستي؟

دانيم اين طوري نبود كه يك خشونت يا يك فشاري باشد كه ما مي. كردم
ولي بيشتر  .يگوييم؛ تو بايد دنبال اين مدل بروو به تو ميست چي خوب

فهميم ما اصالً نمي !خواهي؟فهميم كه تو چه ميطوري بود كه ما نمياين
تواند بخواهد جز يك زندگي خوب و همسر و بچهچه چيز ديگري آدم مي

طوري نبود كه رفته باشم به اين سمت و بنابراين براي من آن! ي موفق؟ها
هيچ وقت در اين سمت نبودم ولي يك طوري . د همه چيز منفجر شدبع

يعني آن موقع . م منفجر شدرفتم و آن موقع زندگيشايد داشتم مي
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- اين خيلي به آدم قدرت مي .گويمناپايدار شد و براي همين هم دارم مي
دهد كه يك زندگي داشته باشد، يك پايداري داشته باشد و روي آن 

هايي كه يك من امروز فشار جامعه را ضد آن .و فكر كند و فعاليت بايستد
به نظر  .مكنگذارند خيلي زياد احساس ميزندگي خصوصي رو جلو نمي

هاي ديگري براي جمعي نقشهها به صورت دستشود كه آدممن مي
خواهيم خوبي مي يزندگي روزمره  !خودشان درست كنند؛ يعني خب

م باشيم و لذت ببريم، ولي نه اين مدل خواهيم با هداشته باشيم، مي
خواهيم تكيه ما روي اين زندگي خوب و خوش با هم مي. ليبرالي كه هست

وقت آدم با براي اين كه هيچ. كنيم براي اين كه از نظر سياسي جلو برويم
وقتي كه . ش را بسازدتواند سياست و زندگي سياسينااميدي و كمبود نمي

العاده خوبي گويد خواب فوق گويد، ميبرايم مي هاي انقالبپدرم از سال
فهمم اينولي چيزي كه خوب مي .تبديل به كابوس شدبود كه يك دفعه 

شان خوب بود، زندگي روزمره داشتند، خوش و خرم؛ زندگي هااينكه ست 
مادرم هم درميان مجاهدين بود البته قبل از اين كه خيلي وضع خراب 

هايش را هاي بچهولي بچه داشت و فكر لباس .باشد شود و خشونت زياد
مثالً آن موقع ... كرد؛ به عنوان زنِ يك مردش را ميفكر زندگي. كردهم مي

ولي داشتند از نظر خصوصي و يك طور . دعواهاي كوچكشان را هم داشتند
نسل يعني . بردند و نه خشك و مردهشاد و سرزنده زندگي را جلو مي

براي چي به ما  .شان خوش گذشتهخيلي به هاييانقالب يك موقع
   هم خوش نگذرد؟

  

تر زندگي كند، مسلماً بيشتر بهش هر چقدر كه آدم آگاهانه! درسته :فريبا
  .گذردخوش مي

هايم و فكرهايم در زبان فارسي خيلي ضعيفند من فعل! آره آگاهانه :شورا
عي كه كتاب براي اين كه موق !ستولي درست همين! دارد و خيلي خنده

توانم بگويم كه امروز هم نمي. م آگاهانه نبودرا نوشتم يك طوري زندگي
يك طوري اصالً خودش . و بعد افتادم به اين راه... چه طوري شد، الف، ب

آيد اي ميحادثه. ستاين پروسه خودش انقالبي. منطق خودش را جلو آورد
واقعاً . ز منطق قويترستاز همه چيز قويترست؛ و ا. و حادثه از تو قويترست

يعني . شايد بشود گفت كه اين نوشتن يك انقالب شخصي، دروني بود
 .اش انقالبي بودپروسه

 

من باتو كامالً موافقم و به خاطر همين وقتي كه اين پروسه را به  :فريبا
تواند براي اين كه اين مي. دهي برايم جالبستعنوان يك نمونه توضيح مي

هاي پيشروِ براي هر كسي كه به بخش. اتفاق بيفتددر مورد هر كسي 
گويد دارد و ميهايي كه تو را نگه ميكند، نه به آن بخشفكرش رجوع مي

وقتي . خواهد بيشتر از اين بخواهيكه هميني را كه داري حفظ كن و نمي
اي ميست كه وارد پروسه كه به آن قسمت رجوع كنيم، به قول تو طبيعي

تو در مقابل  يمثل تجربه. زندعه از يك جايي بيرون ميشويم كه يك دف
هايشون تو زندگيشان با همين ترديدهاي تو ديگران هم خيلي. اتخانواده

ست اما منطق مواجه بودند ولي يك جا كم آوردند و اين خيلي طبيعي

؛ اگر آدم روي اين چيزها ستطبيعي يعني اين فشارها. خودش را دارد
  .يدآوجود ميدست بگذارد، به 

خيلي همكاري و . ام حساسندخوب خانواده... ام در مورد خانواده :شورا
- مي. توانستند جلو رفتندحمايت كردند؛ يعني تا مرزهايي كه داشتند و مي

كافي  ولي اين به اندازه. توانست جلو رفتداني هر كسي تا جايي كه مي
ويند اگر ما مريض هستيم گمثالً مي. ستبيني كه سختنيست و واقعاً مي

يد براي اينآيد و اگر هم به ما فشار ميآبراي اين است كه به ما فشار مي
وقتي ! خب. ستما سخت كني كه براي همهست كه تو چيزهايي را، رو مي

يعني از دست من مريض شده . كنيگويند احساس گناه مياين را به تو مي
مثالً به . زدمدم كه نبايد حرف ميبراي اين كه از چيزهايي حرف ز! اند؟

يك ! كني؟چقدر به اين فكر مي! ولش كن! ديگر كافي است: گفتندمن مي
اي سازند مثل اين كه تو يك آدم افسردهطوري يك تصويري از آدم مي

با اين كه شادي هم يك . روي جلوبخشي و نميانگار كه تو نمي. هستي
اما باشم،  ايكنم آدم افسرده نميخودم فكر . بخش بزرگي از زندگيم است

ها هم برايم خيلي جالب بود كه اين. افتمنمي مدل زندگيسري يك در 
. ها خودش موضوع فكرستبراي اين كه اين. مي تواند براي تو جالب باشد

يد كه جز افسردگي زياد آما هم مي يفكر كردم شايد اين از فرهنگ شيعه
. ديگري با گذشته و مرگ نداريم يهو يك غم خيلي سنگين هيچ رابط

يك آدم خيلي ! دفتر پدربزرگم يك چيز جالبش اينست كه آرهدر  مثل
از افسردگي خيلي . خيلي بيشتر از آن افسرده است! آره. غمگينيست

خواهد بهش زند، دلت ميهايي كه ميولي حرف! شكسته است: بيشتر
 درندگي و انسانيت عشق، ز. هايي خشك و مرده نيستندحرف. گوش بدهي

ما بتوانيم با يك نگاه ديگر به به نظر من شايد نسل ... هايش داردحرف
ها جنگ بود و بعد از جنگ با اين كه سال. مرگ و گذشته برخوردد كنم

مان نكرد كه از اين مشكل بيرون اصالً كمك... شهدا و  يهم اين قصه
يا : كه از اين آلترناتيوِ بدولي شايد نسل ما امروز قدرتش را داريم . برويم

بيرون بياييم و برويم به سمت  خياليافسردگي و عزاداري، يا فراموشي و بي
 .نگاه به گذشته براي ساختن آينده استيك انتخاب سومي كه 
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  كردستان و ترديدها
  

  
  

  
  

جديد ناسيوناليسمِ يِكردستان در چنبره :اول قسمت  
  
  

  يزارمزدك چه
  مقدمه

اين منطقه يكي از ضرورت يِانقالبي كردستان و جنبشِ يِبحث درباره
ها در اين منطقه توده ايران است چراكه جنبشِ چپِ جنبشِ يِاساسي هايِ
 يِاين بحث در نشريه آغازِ. مهمي را در چپِ ايران بازي كرده است نقشِ

مثبتي است كه مي يِتهسراسري نك آن با جنبشِ راديكال و ارتباطتوان با نقد 
در اين . ملموس و عيني رسيد جِرا وسعت بخشيده و به نتايآن علمي و رفيقانه

كه با عنوانِ من يِمقاله رابطه رفيق عباس شاد با نقد »كردستان و ترديد 
  . اندبه درستي و رفيقانه اين بحث را باز كرده ،چاپ شده بود» جنبش
نشريه يِ»دو« يِشاد در شماره رفيق عباس نقد، اساسي  از دو قسمت

آن در  گاهپژاك و جاي يِبه مسئله ،اول در قسمت :استتشكيل گرديده
 حاكم بر منشِ به اكونوميسمِ ،دوم امروز پرداخته شده است و قسمت كردستانِ

 يِرفيق عباس شاد و مقاله من در دو قسمت به نقد. ام اختصاص داردفكري
چپ به  كردپژاك و روي يِبه مسئله ،آن اولِ پردازم كه قسمتخود مي شينِپي

  .ناسيوناليسم در كردستان اختصاص دارد
  

  آن كدام است؟ هايِپژاك چيست و ريشه - الف
نقد جا  كردستان به احزابِ ام در قبالِسويه بودنِ نگرش يك رفيق در مورد

 يك جريانِ عنوانِبه ( پژاك گاهچرا كه من در حقيقت نقش و جاي ،است
 يِآزادانه حيات حزبِ(پژاك . امرا در اين منطقه ناديده گرفته) ناسيوناليستي

. كا.كا.، پتركيه كردستاِن كارگرانِ حزبِ يِ يايران بازويِ به عنوانِ) كردستان
)P.K.K(، ِ7 در طول خود به داليلي كامال عيني و مادي در ميانِ سال فعاليت 

جوانِ كُرد را به  خاصي يافته و طيف گاهكردستان جاي يِيي از جامعههابخش
 جوانِ نسلِ يِفروخورده يِعقده پژاك فرزند. خود جلب كرده است سويِ

عمل" اسالمي دنبالِجمهوري رهايي از ستمِ نسلي كه برايِ. كردستان است

 مسلحِ كُرد هايِشده بر گروهتحميل شرايط. است "نظامي حلِراه"و  "گرايي
از ) انقالبيون يِاتحاديه –خبات  –كردستان  دموكرات حزبِ – لهكومه( ايراني
ها و احزاب از مرگانِ اين سازمانپيش به اين طرف باعث شد تا تردد 70 يِدهه

ناشي از  از طرف ديگر تضاد. وقفه و يا توقف كامل گردد عراق به ايران دچارِ
اسالمي روزافزون مي عمومي را عليه رژيمِ يِكُرد نارضايتي مردمِ يِملي ستمِ
 هايِنظامي به تقليد از گروه پارتيزاني و شبه هايِپژاك با حركت. كرد

شهري  يِايتوده گاهنظامي و پاي اما نه با توانِ( كُرد در ايران يِ نظامي يسياس
. خالء را پر نمايدتوانست تا حدودي اين ) 60 يِها در دههآن يِو روستايي
يادآورِ خاطرات و يا ) روستايي مخصوصا مناطقِ( كردستان جوانانِ پژاك برايِ

هايي كه با پارتيزان. اندشنيده 60 يِ دهه مرگانِهايي است كه از پيشتعريف
 يِكالشينكف افسانه و مسلسلِ) شالِ كردي( چهاربند و فانوسقه، جامانه

يك خلقِ  يِهيبتي كه هيجان و شورِ فروخورده .كنندچريك كُرد را زنده مي
  ! كندكشيده را دوباره احيا ميستم

خط تاثيرگذارِ كمونيستي  وجود يك سياست صحيحِ انقالبي و عدمِ فقدانِ
حلِ اين جامعه بدل سازد  باال را به الگو و راه هايِدر كردستان توانسته مشخصه

- سياسي زندانيانِ يِعمده يِگيهوابست ،شادرفيق عباس آن به قولِ كه انعكاسِ
  . باشدهايِ اين منطقه ميمحبوس در زندان كُرد يِ

 يِ برخي جريانات چپِ مستقر در منطقه يله به ياراگر روزي كومه
دهي ميمريوان را سازمان كوچِ بزرگ) …ايران و هايِ كمونيست يِاتحاديه(

ساخت، امروز به دليلِ رعوبِ خود ميكرد و حزبِ دموكرات و جريانِ راست را م
وارده، انشعابات قادر به آن  ،ديگر يِيِ منطقه يسياس يِدروني و موازنه ضربات

 23و  83 مرداد 16 هايِفراخوان. اي نيستتوده يِدهيشكل از سازمان
  . دهدله نشان مي اين تغييرات را در كردستان و كومه نوعِ 89 بهشت اردي

ها كه سال(شرقي  دولتي در شوروي و اروپايِ يِداريسرمايه يِفروپاشي
تاريخي  مهمِ دادروي) بودنده سوسياليسم به جهانيان معرفي شد اردوگاه به نامِ

ناسيوناليسم و . بعدي نقش داشت يِجهاني مهمِ بود كه در بسياري از تحوالت
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 وردآترين دستمهم ميانه و خاورميانه بالكان، آسيايِ گرايي در مناطقِقوم
يكي از  PKKتوان گفت كه به قوت و قدرت مي. داد بوداين روي يِ سياسي
عبداهللا  هايِتئوري. ناشي از آن است اين فروپاشي و ناسيوناليسمِ فرزندانِ

 يِسوسياليستي و چپ بود اما ماهيتا حل نهايي وبويِ رنگ اوجاالن گرچه دارايِ
- يكي مي "كنفدراليسم"و  "بزرگ كردستانِ ايجاد"كرد را با  يِملي يِمسئله
 تركيه و باور به سنت يِشهري كارگرِ يِبه طبقه PKK اتكايِ عدمِ. ديد

 چريك يِاين حزب را بر مبارزه يِاصلي و عمده مسلحانه از همان ابتدا كارِ
 ايحاكم بر حزب مقوله روحِ. كوه قرار داد و چريك) گذاريترور و بمب(شهري 
عمو و لقب اوجاالن  رمانجي به معنايِكُ يِآپو در زبان كردي( "يسمئآپو" با نامِ
 پرستشِ سنتي كه ريشه در كيشِ: يسم يك سنت استئآپو. است) است

يِسفيديسنتي كه ريشه در ريش. پوت دارداستالين، مائو و پل شخصيت 
. كردها است يِهسال 50 خشمِ و آپو در اين ميان نماد. كردها دارد يِقبيله

در تركيه تا كنون  1925 سعيد پيران در سالِشيخ قيامِ خشمي كه با سركوبِ
 هايِكاري و بازيكردي كه از سازش هايِتوده آپو برايِ. 1باقي مانده
اندكرد به تنگ آمده احزابِ ديپلماتيك، نماد كار و مبارزه و سعادت پي اميد

) ها يا كاردوخي(مادها  يِامپراطوري احيايِ مادآپويسم ن و در نهايت آپو و. است
 يِ درهم و التقاطي يِايدئولوژي ابه همين دليل اين نماد با هر روشي حت. است
 يِهايي است كه آگاهيتوده قبولِ مورد ،ناسيوناليستي و پوپوليستي چپ شبهه

 زماني با ناِمرو رخ داد و ساپِ تر در كشورِها پيشاين پروسه سال. طبقاتي ندارند
"سندرو لومينوزو( "درخشان راه  - PCP (آبيمال گازمن" يِبري با ره" ) معروف

 اطراف نشينِحاشيه پوستانِسرخ همين نقش را برايِ) "صدر گوتوالدو"به 
داند و دانسته و مييست ميئسازماني كه خود را مائو. بزرگ اجرا نمود شهرهايِ

 يِطبقاتي يِسازماني كه با مبارزه. جهان است هايِمائويست المللِبين عضوِ
 هايِ اتحاديه برانِ ره به ترورِ اشهري بيگانه بود و حت هايِكارگران و توده

 شكافي كالبد -  پرو درخشان راه سازمان ،كوپل مارتين( .كارگري نيز دست زد
 كيشِ )مولف ناشر دواني، فقحاي پيروز يترجمهـ  ارتجاعي يفرقه يك

 يِ مبارزه ها را داشت و در روشِگوتوالدو دقيقا همين ويژگي شخصيت پرستشِ
 با راهPKK يسم و ئآپو يِهاتفاوت. كردپارتيزاني همين روش را دنبال مي

- هدف ره تئوريكي است كه به سويِ درخشان در يك چيز است و آن مسيرِ
  .رديسمكُناسيوناليسم و پان: شودنمون مي

PKK ِيِاما پس از فروپاشي. ميالدي تاسيس گرديد 1978 در سال 
زمان با اينهم. اش افزون شدنظامي شوروي تحركات، ستم هايِتوده رشد -

- مبارزاتي سنت(نظامي  كارِ يِتركيه مخصوصا جوانان كه شيفته ردكُ يِدهكشي
 نيروهايِ وسيعِ يِحمله احت. بودند به اين سازمان رو آوردند) ردكُ مردمِ يِ

 هايِعراق  در سال كردستانِ دموكرات) پارت( حزبِ يِكاريتركيه با هم ارتشِ
اين حزب  يِ دهي جدد و سازمانم نيز مانع از به پا خواستنِ 1997و  1992
 توانست چنين به فعاليت ادامه دهد و چون ققنوس از ميانِ PKKچرا . نگرديد

  :خاكستر به پا خيزد
1 - PKK رد مختلف كُ احزابِ يِعمليكاري و بيسازش يِجدي به نقد

 عيارِتمام يِآوردن به يك مبارزه عراق پرداخته بود و با روي مخصوصا احزابِ

 يِاسطوره كردنِ زنده. پوشانيدعملي مي انه و سياسي به اين نقد لباسِمسلح
 يِواقعي و ساختاري يِگرا فارق از بررسيمعترض، مسلح و عمل ردكُ
 يِردها چهرهكُ به اين حزب در ميانِ PKK  هاي"تئوري"و  "ايدئولوژي"

 90و  80 يِتركيه در دهه كارگرانِ چريكي كه حزبِ جنگ. مثبت بخشيده بود
چريكي در دنيا به  به راه انداخت درست در زماني آغاز و به اوج رسيد كه مشيِ

سو گرديده و چپ در دنيا كم در همين زمان افقِ. بست رسيده بود بن
چپ شديدا  در ايران جنبشِ. بود دولتي آغاز شده يِداري سرمايه يِفروپاشي

ر عراق به راست چرخيده ميهني د يِسركوب شده و جرياناتي چون اتحاديه
رد نشان داد و كُ در چنين شرايطي خود را به جهانيان و به مردمِ PKK. بودند

آن حزب گرديد عمومي برايِ آرايِ جلبِ اين خود باعث .يِچريكي پايه جنگ 
تشكيل ) PKK يِاصلي تئوريسينِ عنوانِبه ( اوجاالن مبارزه را برايِ يِاساسي

خود به  سرنوشت آوردنِبه دست رد برايِكُ دادنِ هل«: گويداو مي. دهدمي
مقدس  يِاي از اين مبارزهاو، مرحله كردنِ و زير و رو ،جنگ است  يِوسيله
- سياه ردتوان، كُ دهد اين است كه بعد از جنگ با تمامِ چه روي ميآن. است

. ردبمي خود را از بين يِگيهقدم بيگان به شناسد و قدمبخت خود را در آن مي
كه مهم آن است كه  بل ،م مهم نيستاَكشد، برايمدتي كه جنگ طول مي

دوباره زيستنِ داستانِ(» ترين آرمان استاين به. آن جنگ چيست ماهيت 
 –عبداهللا اوجاالن در مصاحبه با دكتر يالچين كوچوك  هايِخاطرات و انديشه

  )1387ــ حميدا  انتشارات –مرادي محمد رئوف يِترجمه
2 -PKK  هايِاز شيوه شنيداري و  هايِخصوص رسانه تبليغي به مختلف

مشخصا (هنري  و مخصوصا تبليغِ) MED TV يِايواره ماه كانالِ(تصويري 
ها را كرده و به اين صورت در ابتدا خود را ترين استفادهبه) رديكُ يِموسيقي

بسياري  بعدي مخاطبينِ كردستان معرفي و در گامِ يِچهار پارچه ردهايِبه كُ
علني و  احزابِ مزبور با ايجاد ها حزبِعالوه بر اين. خود جلب نمود را به سويِ

آن شركتخود را وسعت  يِتركيه مبارزه يِمحلي و پارلماني ها در انتخابات
  .تري را به خود جلب كردبيش هايِبخشيد و توده

 ن حزب پوپوليستي و غيرِاي يِاساسي از آن جايي كه مشي و بينشِ - 3
اقشار، با  استثمارِ يِطبقاتي و مسئله گاهپاي درنظرگرفتنِ طبقاتي بود، بدونِ

نيرو را در  گيري و جذبِعضو» ردكُ ملت«مشخص يعني  يِيك سوژه قراردادنِ
 يِتجاري، طبقه يِبوژوازي: نيرو جذبِ يِاين بازه. وسيعي آغاز كرد سطحِ

خرده قانانِ هكارگر، دشهري  يِبورژوازي زمين، خوردهبي قانانِ همالك، د)به و كس
 تبليغات در بينِ نوعِ. گرفت را در بر مي) هاادارات و شركت بازاريان، پرسنلِ
اوجاالن هم خود را  .كردمردم تفاوت مي مختلف هايِقشرها و اليه

 هم محمد !شمردخود برمي دانست و سوسياليسم را تاكتيكسوسياليست مي
 حركتاز  د وشمرَساز و بزرگ برميمسلمانان را مردي تاريخ عبداهللا پيامبرِ ابن

. دارفشرد پاي ميكُ نوينِ يك انسانِ كند و هم بر ايجادانقالب ياد مي او با نامِ
هم مذهبيون كه از  ،ردهامهمي از كُ بخشِ ،تبليغ آن در نوعِ با اين تفكر و تاثيرِ

 يِكاريها كه از سازشگردان بودند و هم چپها روييستكمون يِدينيبي
  . به اين حزب جذب شدند ،رد ناراضي بودندرك و كُتُ چپِ احزابِ
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4 - ها در از آن رد و استفادهكُ يِملي زنان در جنبشِ فعالِ تاكيد بر شركت
 هايي بود كه زنِيكي از آن حركت) PKK مسلحِ هايِچريك(گريال  نيروهايِ

را از ) تركيه بودند كردستانِ يِروستايي مناطقِ كه عموما از دخترانِ(رد كُ
 ردنشينِكُ هايِاستان يِشدت سنتي گي و محيط بههخان اسارت زنجيرهايِ

كردگريال جذب مي تركيه به صفوف .چه بسيار زنان و دختراني فاقد سواد 
خانواده و  يِبسته و سنتي محيط طبقاتي بودند اما به دليلِ يِسياسي و آگاهي

اوجاالن به اين حزب  يِايدئولوژي درك رهايي و بدونِ شان به اميدجامعه
  .مسلحانه جان باختند كارهايِپي پيوستند و در جريانِ
خورشيدي در  1383 در فروردينِ PKKايراني  يِشاخه يِپژاك به مثابه

شهريورِ 20ري شد و در گذادر كوهستان قنديل تركيه پايه "هارون" قرِم 
راه با  هم(رسمي  يِييآ عضو و گريال در يك گردهم 130 همان سال با حضورِ

. موجوديت كرد اعالمِ) عبداهللا اوجاالن برادرِ ـــ عثمان اوجاالن يِرانيسخن
 اجرايِ او حت PKKكامل و تمام از  يِپژاك سعي كرده تا با الگوبرداري

ايران  اين پروسه را در كردستانِ) PKK(مادر  حزبِ ها و دستوراتسياست
كردستان و  دموكرات حزبِ گارِهماند گيري كند با اين تفاوت كه حضورِ پي

منحصر  هايِگيهاين ويژ -  لهكومه -  ايران كمونيست حزبِ كردستانِ سازمانِ
به فرد PKK گاهيآ ديگر سطحِ از سويِ. كندش فراهم نمياَ در تركيه را براي -

مانع از آن است كه ) شهري هايِمخصوصا اليه(ايران  ها در كردستانِتوده يِ
وسعت و نفوذ پژاك در ايران مانند  PKK در تركيه باشد .  

 يِبري ره در دورانِ PKK ارتباط سو و شايعاتاين عوامل از يك يِهمه
محسن  زِبرانگيجنجال يِچنين مصاحبهاسالمي و هماوجاالن با جمهوري
 ونقلِ كاري و حملداران مبني بر همپاس سپاه پيشينِ رضايي از فرماندهانِ

عبدالرحمن  مستقيمِ و ارتباط) بانه از توابعِ(كالشين  پژاك در روستايِ نيروهايِ
در رابطه با  ،آمريكا دولت پژاك با برخي از مسئوالنِ برِ حاجي احمدي ره

 ديگر باعث گرديده تا پژاك در جذبِ يِاز سو ،اسالميجمهوري يِسرنگوني
  .خود نرسد يِنهايي اي به هدفتوده گاهپاي

سالِ 7كارگري در  جنبشِ رشد كارگري يكي ديگر  فعالينِ اخير و تحرك
گردد اما در جلوگيري از عمده محسوب نمي از عواملي است كه اگرچه عاملِ

تاثير نبوده استپژاك بي رشد .  
هايي از كردستان مخصوصا اين تفاسير پژاك توانسته در بخش اما با تمامِ

و مناطقي ) مخصوصا ماكو( غربي آذربايجانِ كردنشينِ هايِمنطقه، بخش شمالِ
اين درست . پيدا كند)  كه كم هم نيستند( خود را كرمانشاه هوادارانِ از استانِ

  :گردد كهاز جايي ناشي مي
 يِمادي خود باقي مانده يعني بسترِ ملي در اين منطقه به قوت ستمِ - 1

  .مخالفت با مركزيت هنوز مهيا است
تر  بيشدارد و رژيم با هر چه  )نظامي( ميليتاريستي كردستان هنوز فضايِ - 2

اين فضا نه تنها . اختناق دارد فضايِ داشتِن نگاه آن سعي در زنده كردنِ نظامي
مومي را به سمتي سوق ع يِكه نارضايي رعب و وحشت نكرده است بل ايجاد
 بوداما با توجه به كم. جدي با حاكميت است يِمبارزه دهد كه تنها راهمي

 كمونيست حزبِ يِعلني حضورِ طبقاتي و سياسي و عدمِ يِآگاهي
قاني در شهر و روستا  كارگري و ده مندقدرت هايِو اتحاديه ندهده سازمان
يعني  ،مخالف يِايدئولوژيترين رس در دست سويِ مبارزه به جهت

 هم ناسيوناليسمي كه در صحنه حضورِآن ؛كندسوق پيدا مي ،ناسيوناليسم
  .مسلحانه و فعال دارد

شديدا به ) ميالدي 2000( 1379 چپ در كردستان از سالِ گاهجاي - 3
فراواني  هايِعراق اميد فدرالي در كردستانِ سيستمِ ايجاد: چالش كشيده شده

ايجاد كرد و نوعي از ) مخصوصا ايران(ديگر  يِپارچه سه ردهايِكُ را برايِ
 يِردگراييكُ. سياسي و فرهنگي را در منطقه گسترش داد ناسيوناليسمِ

در دو  ،مسلحانه ندارد كردخود روي پيشينِ نسلِ جديد كه بر خالف) كردايتي(
متمايل  يستناسيونال جريانات - ب ؛ردكُ طلبانِاصالح - الف: شكل تجلي يافت

يكتي (عراق  كردستانِ دموكرات عراق و حزبِ كردستانِ يِميهني يِبه اتحاديه
  ؛)نيشتماني كوردستان وپارتي دموكراتي كوردستان

 مشاركت يِكردستان جبهه يِآن شاخه كرد در راسِ طلبانِاصالح - الف
 يِفرهنگي يتويِاسالمي و انست شورايِ مجلسِ كرد گانِهاسالمي و نمايند ايرانِ

 يِپيروزي يِكه بتوانند در سايهها با اميد به اينآن. كرد در تهران قرار داشتند
اقتصادي و سياسي  گاهخود در كردستان پاي برايِ 2طلباناصالح سنگرِسنگربه
 يِشهري يِاين طيف، بورژوازي مشخصِ يِطبقاتي گاهپاي. فعال شدند ،بيابند

اين  تولد، رشد و افولِ. ها بهاالدين ادب قرار داشتآن راسِ رد بودند كه دركُ
 حكومتي پيونددرون يِطلبياصالح نوع از ناسيوناليسم با تولد، رشد و افولِ

خود توانست در  حيات رسمي در طولِ اما اين ناسيوناليسمِ. مستقيم داشت
كارگري  مستقلِ كردستان عليه چپ و كمونيسم و جنبشِ فضايِ كردنِ مسموم

 قدرت ،علني دفاتر و نشريات زيرا با در دست داشتنِ ؛تا حدودي موفق باشد
علني غيرِ به دليلِ - ها چپ-  مقابل سو طرفتبليغ و مانور را داشت و از يك

  .گويي به اين حمالت نبودجامعه قادر به پاسخ بودن، در سطحِ
اص يا محافلي كوچك را عمدتا اشخ ناسيوناليست جريانات و عناصرِ - ب

ايران  كردستانِ دموكرات دادند كه به نوعي پيوندهايي با حزبِتشكيل مي
مزبور بودند  حزبِ يِمرگهاين عناصر و محافل يا روزگاري كادر و پيش. داشتند

كه در يا اين ،شدندآن محسوب مي گانِهباختجان هايِخانواده يا از اعضايِ
- كومه پيشينِ طيفي نيز از هوادارانِ. ته بودنداصالحات به آن گرايش ياف دورانِ

. خود را علني نمودند مهتدي ناسيوناليسمِ گروه از انشعابِ له بودند كه پس
چپ و  مشتركا ضد) رسميغيرِ محافلِ و در جمع به صورت(اين افراد  يِهمه
ها اين عناصر و گروه مشخصِ الگويِ. شوندكمونيست محسوب مي ضد

گيري و سياستهر حركت و سمت. عراق است كردستانِ حريمِ حكومت -
تاييد و حمايت  اينان مورد از ديد) پارتي و يكتي(حريم  حاكمانِ يِگذاري
ردي، كُ زبانِ آموزشِ هايِكالس هايي نظيرِها در محملگروه اين افراد و. است

 در 1360 سال متولدهولي شيرين علم
 ماكو، يحوال در قشالق ميد يروستا
 ماه 9 و سال كي گذراندن از پس

 روز در تهران نياو زندان در حبس
 گروه با ارتباط اتهام به ماه آذر هشتم
 محكوم اعدام به و شده يدادگاه پژاك
 بهشتيارد 19 خيتار در و ديگرد

 شيوكال و خانواده اطالع بدون 1389
  .اوين اعدام شد زندان در
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دستان كر شمالِ شهرهايِ هايي از فرهنگيانِادبي و يا بعضا گروه هايِمحفل
 كردستانِ اين جريانات با تردد به خاك برخي از عناصرِ .فعاليت شدند مشغولِ

دموكرات تماس داشته و  و حزبِ) گروه مهتدي(كشان زحمت عراق با سازمانِ
 توجه عناصر و فعالينِ عدمِ. كردندها را در ايران اجرا ميآن ها و شعارهايِبرنامه

 ها در دورانِاستفاده از آن ني و عدمِعل ها و محافلِ».او.جي.ان«چپ به 
اصالحات باعث گرديد تا جريانات بستر  يِسازيناسيوناليست در آماده كوچك

  .پژاك بسيار موثر بود رشد اين بستر بعدها برايِ. ها باشندتر از چپبسيار موفق
علني  برده در كردستان به صورتنام ناسيوناليست دو طيف يِجدي حضوِر

 جريانِ از سويِ ،حزبي و علني غيرِ فعاليت شرايط درك علني و عدمِيمهو ن
اين درست در زماني . باعث شد تا اين گرايش در منطقه گسترش يابد ،چپ

  .امنيتي قرار داشت چپ و كارگري در زير حمالت بود كه جنبشِ
تيك كاريزما اي بود كه به موقعيتزاده ضربهمهتدي ايلخاني گروه انشعابِ

منصور  يِداد جداييپيش از اين رخ. له در كردستان وارد آوردكومه يِو عاطفي
 بار با وجوداما اين ،له را كاهش داده بودكومه ش قدرتاَحكمت و طرفداران

تر بودآن بيش انشعاب انعكاِس يِكمي محدوديت .قديمي و  مهتدي شخصيت
آن  نامِ نامشروعِ يِبا استفاده شد و از طرفيله محسوب ميكومه يِكليدي
 يِلهكومه"كه فكري نسبت به آن يِگيهريختنوعي تشويش و در هم ،سازمان
 يِلهكومه درست از همين زمان عنوانِ. به وجود آورده بود "دام است؟واقعي ك

كشان باب زحمت يِلهمهتدي يا كومه يِلهو كومه) منظور حكا است(زاده علي
مهتدي هيچ  گروه هايِگرچه سياست ،دو جريان معلوم گردد بينِ شد تا فرقِ

 )حكا پيش از تشكيلِ احت(له كومه يِكمونيستي هايِ قرابتي با سابقه و سياست
 پشت از ماهيتخبر كردستان كه  مردمِ هايِ توده داد در بينِاين رخ. نداشت
 ين نارضايتي در كاهشِا. به وجود آورد نوعي نارضايتي نداشتند انشعاب يِپرده

به همين دليل جواناني كه بعدها به  ؛فراوان داشت چپ تاثيرِ اتوريته و اعتبارِ
 ِيدروني مسايلِ له درگيرِكردند كه كومهپژاك پيوستند هميشه عنوان مي

از . رد ناتوان استكُ يِ ملي يِمسئله و در حلِ ،است …عملي وخويش، بي
 جديد اند خود را با شرايطله نتوانستهكومه يِيقديم سويي برخي از نيروهايِ

اين نيروها  .سازند )up to date( روز خويش را به يِآشناساخته يِسرمايه نظامِ
 يِسياسي و اجتماعي شمارِبي سواالت منطقي در قبالِ يِگوييقادر به پاسخ

 منطقي باعث غيرِ جوانان نبوده و نيستند و به همين دليل با برخوردهايِ خيلِ
پژاك  هواداران و نيروهايِ يِجواناني شدند كه امروز در زمره يِگردانيروي

 .درآمدند
 سوسياليسم در كردستان هنوز به قوت گاه و نامِچپ و جاي با اين وجود
اين همان موضوعي است كه هم عبداهللا اوجاالن و هم پژاك . خود باقي است

- اوجاالن در زماني به سازمان. نمايندتفاده مياسءسو ند و از آنابه آن واقف
گي خود را همنطقه هم راديكالِ خود دست زد كه مبارزينِ محفلِ يِدهي

ايران، عراق و  مائوئيسم در كردستانِ دانستند و الگويِلنينيست مي ماركسيست
 كاما در. نبود انيز از اين امر مستثن PKK برِ ره. گاه داشتگاه و پايتركيه جاي

 هايِاي بود و با آموزهاين نيروها از ماركسيسم دركي شرقي و عشيره يِهمه
. فراواني داشت يِعلمي از اقتصاد و فلسفه فاصله راجع به درك ستيماركسي
- بند به سوسياليسم ميخود را پاي ،شوروي يِپس از فروپاشي احت ،اوجاالن

 ،اما در روش .»ي استما سوسياليسمي علم سوسياليسمِ«: گفتدانست و مي
چريكي  يِآورد كه به مشاي را باور داشت و به اجرا در ميمبارزه يِشيوه

 بسياري از پيروانِ. رايج در جهان هايِنه سوسياليسم ؛سان بودنزديك و يك
پديا ويكي يِاينترنتي يِنامهدر دانش احت .دانندپژاك نيز امروز خود را چپ مي

كه اين سازمان در حالي ،رده شدهگرا  نام بچپ يك گروه از اين حزب با عنوانِ
- پژاك و انديشه. رد در ايران استكُ يِافراطي ناسيوناليسمِ يِجدي يِنماينده

 يِسياسي و جهاني ِيش درعمل هيچ ارتباطي با انترناسيوناليسم كه پايها هاي
نه  ؛كنندمي بزرگ مبارزه ردستانِكُ دهد ندارند و برايِچپ را تشكيل مي

- اين روش درست روشي بود كه هيتلر و هم. طبقه و عاري از استثماربي دنيايِ
كه به ها با آنآن. ميالدي در پيش گرفتند 30 يِدهه ش در آلمانِاَفكران

 حزبِ دانستند و نامِافراطي باور داشتند خود را سوسياليست مي ناسيوناليسمِ
نهاده بودند ) حزب نازي( "آلمان كارگرانِ تسوسياليس ناسيونالِ حزبِ"خود را 
ها زماني كه نازي. دادندآلمان مي دري به كارگرانِفقر و دربه پايانِ يِو وعده

خود را متوجه  يِحمله پيكانِ قدرت را به دست گرفتند در اولين فرصت نوك
كمونيست و  كارگري و احزابِ هايِآلمان، اتحاديه كارگرِ يِطبقه

. هاهزارنفر  قرباني گرفتندآن ده اين كشور نمودند و از صفوف دمكرات سوسيال
شان پژاك سوال كنيد كه ايدئولوژي امروز نيز اگر از بسياري از هوادارانِ

 اچيست؟ با تحير خواهيد ديد كه خود را سوسياليست يا حت
 ايِهگردد كه انديشهجايي ناشي ميو اين از آن. دانندلنينيست مي ماركسيست

  4.ناب و شبهه چپ است يِناسيوناليستي هايِاي از انديشهاوجاالن ملقمه
  

  كردستان هايِتحصن يِبري ره - ب
دادهايي رخ 1389 ارديبهشت 23و  1384مرداد  16 مندقدرت دو تحصنِ

شوند ايران محسوب مي مردمِ يِانقالبي جنبشِ معاصرِ منحصر به فرد در تاريخِ
بخشي از  يِدادها پوزهاين رخ. خلق گرديدند كردستانِ مردمِ كه توسط
- متحدشان و راست هايِطلب و ليبرالاصالح يعني دو جناحِ ،ايران يِبورژوازي
كردند مبارزه در كردستان وحشيانه و ها تبليغ ميكه سال(كار محافظه گرايانِ

سري سرا كردستان در اين دو تحصنِ مردمِ. را به خاك ماليد ،)خشن است
- پيش رو ومسلحانه نيز پيششهري و غيرِ يِمدني يِنشان دادند كه در مبارزه

اما اين  ،ها نقشي برجسته استله و حكا در اين تحصنكومه نقشِ. تاز هستند
مطلق براي اين جريان  يِبري و طراحي را رهشود تا من آنگي باعث نميهويژ

كردستان صورت  شهروندانِ ا اعدامِقتل ي يِداد به بهانههر دو رخ. تلقي كنم
. پژاكي داشتند گي ناسيوناليست بوده و گرايشِهبرقضا هم كه دست ،گرفت

سياسي كه  اين فعاالنِ قتلِ نهفته است كه حكا با وجود نكته در همين جا
اعتراضي به  يِدهيخود داشتند در سازمان هايِمتفاوت با ديدگاه يِايدئولوژي

نان آ حكا هرگز اعدام و قتلِ. كوتاهي و ترديدي به خود راه ندادها هيچ آن نفعِ
ها دادي كه بر آنسكوت تلقي نكرد و به اين بهانه كه از ما نيستند از رخ را با

  .رفته بود روي برنگردانيد
كُ مبارزِ چهار شوانه و اعدامِ قتلِ يِحكا با قضيه برخورديك  رد برخورد

 مخالف يِمترقي كه برخوردي بود كه هر نيرويِ بل ،ديگر نبود حزب با حزبِ
  .داداعدام انجام مي

ها را نكرد اما به آن يِبريره گاه هم ادعايِها نبود و هيچتحصن برِ حكا ره
روز و  يِاجتماعي حكا از شرايط درك. موقعيت دست زد بيني و دركپيش
نان جامعه را سنجيد ها در آن زمان دركي علمي بود و چتوده يِشناسيروان

- پيش از آن فراخوان. كه بفهمد فراخوان به چنين اعتصابي جواب خواهد داد
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لف روي داده تمخ مختلف به داليلِ عناصر و جريانات مختلفي از سويِ هايِ
 كمونيست كمدي چون هخا، از حزبِ يزاده تا موجودرضا نورياز علي: بود

اما . كدام پاسخي درخور نيافته بودنداما هيچ …ها وطلب تا سلطنت ،كارگري
مناسب  شاه جوابِغربي و كرمانآذربايجانِ كردستانِ حكا در مناطقِ فراخوانِ
جهان لنين و  يِكارگري و كمونيستي جنبشِ برانِ ها پيش رهسال. گرفت

روزالوكزامبورگ در مورد توده اعتصاباتمختلفي را به  مطالبِ ،آن اي و اهميت
اين مقوله به  كردنِ نگارش و تئوريزه ها عالوه بر كارِآن. حرير درآوردندت يِرشته

عملي نيز با آن درگير بودند صورت .بحث توده اعتصاباتجدي و  اي يك بحث
- انقالب در آن سال شروعِ يِنقطه 1917و  1905 هايِعملي است كه در سال

جدي  يِها مسئلهسالعمومي در اين  فراخواندن به تحصن و اعتصابِ. ها شد
كارگران و  به موقعِ ها با آن مواجه بودند و با فراخواندنِبود كه بلشويك

را به عملي آن يِمردم، آن را شروع كرده و در يك پروسه فرودست هايِ توده
به  رو بتواند فراخوانِپيش كه يك حزبِآن اما برايِ. قيام جلو بردند سويِ

. ها را بشناسدتوده يِگيهمادآروحيه و  موقعي را صادر كند بايستي
انسان پايدار  يِشناسيتر از روانچيز بيشهيچ«: نويسدروزالوكزامبورگ مي

اي را در نهفته ها چون دريايي ابدي هميشه امكاناتتوده روح و روانِ. نيست
ين ترزدلي و شورانگيزب ترين حدپايين. بار و طوفاني غرانآرامشي مرگ: بردارد

زمانه بايد  ها هميشه همان هستند كه بنا به اوضاع و احوالِتوده. قهرماني
شدن به چيزي هستند كامال متفاوت از  تبديل ها هميشه در حالِو توده. باشند

ش را اَراه يِخوب كسي نيست كه نقشه يك ناخدايِ. رسندچه به نظر مينآ
طوفاني نزديك ؛ بينداعماق مي آسمان يا در سطحِ گذرايِ هايِنمودار فقط رويِ
ترجمه حسن مرتضوي  –هايي از روزالوكزامبورگ گزيده(» !بيني كندرا پيش

  )526صفحه  –نشر نيكا  –
دوروز  رد و يكيمبارزين كُ اعدامِ اين موضوعي بود كه حكا در همان روزِ

 صحيح به اين نتيجه رسيد پي برد و با شناخت نآشوانه قادري به  پس از قتلِ
كردستان پاسخ  يِهايي وسيع از جامعهبخش كه چنين فراخواني از سويِ

 ميليتاريزه كردنِ يِاين شكل از اعتراض بهانه ،و از طرفي ،خواهد گرفت
پژاك بود  روشِ اين درست بر عكسِ. رژيم نخواهد داد كردستان را نيز به دست

 گاهبه يك پاس مرداد 16 كه در همان روزها يا يكي دو روز پس از اعتصابِ
فراخوان . گاه را به اسارت درآوردآن پاس يِوظيفه سربازانِ ،مرزي حمله كرده

اي قاطع از آن پرداختند و جبهه يِچپ نيز به پشتيباني چنان بود كه احزابِ
ناسيوناليست  احزابِ نقشِ. مشخص ايجاد شد يك تاكتيك رسمي بر سرِ غيرِ

دموكرات با رندي اعالم كرد كه  حزِب :ي بوداعتصاب ديدن در اولين فراخوانِ
؛اند دكتر قاسملو دست به تحصن زده روزِسال مردم به مناسبت مهتدي  گروه
و پژاك  ؛ايمهيچ فراخواني در اين رابطه نداده) لهيعني كومه(اعالم كرد كه ما 

م به رژي مجدد يِنظامي يِحمله خامِ يِكه ماده ،خود يِ مبارزاتي يِبه شيوه
قضيه ) ارديبهشت 26(دوم  يِعمومي اما در اعتصابِ. ادامه داد ،كردستان بود

بزرگي از گذشته وجود  كردستان درسِ هايِناسيوناليست كرد و برايِفرق مي
  .راه كرده به آن پيوستند داشت كه خود را با فراخوان هم

اش به ارمغان هباال در كارنام يِحكا نمره عمومي برايِ دو اعتصابِ يِتجربه
 اي برايِتوان از چنين شيوهبزرگي بود كه نشان داد مي يِكه تجربه بل ،نياورد
ما . بهره بردقيام  ها و در نهايت تداركتوده يِروحيه اي و باال بردنِتوده بسيجِ

 رويِپيش آن حزبِ كمال نقشِو تمامجا قصد نداريم ادعا كنيم حكا در اين

- حكا از ضعف. به عهده دارد ،اكتبر بازي شده بود انقالبِكمونيستي را كه در 
از  يِكه من در جزوه(چند ساله دارد  يِرد كه ريشهببسياري رنج مي هايِ

اما با چنين دركي كه از  ،).امپروسه به آن پرداخته پويايي تا سكون انتشارات
مناسبي براي  ورِتواند محاز ايران دارد ميكه هايي كردستان يا حداقل ِيجامعه
يِيك جبهه ايجاد من در  يِچرا كه به عقيده ؛چپ و كمونيستي باشد متحد

كنوني و با توجه به قطعِ شرايط ارتباط چپ و  ها و احزابِسازمان ارگانيك
قادر به به تنهايي هيچ حزبي  ،هاكارگر و توده يِايران با طبقه يِكمونيستي

اين جريانات از  يِرو نيست و از طرفي كليهپيش يِرزمنده حزبِ نقشِ يِارائه
- نآرفيق عباس اكونوميسم يكي از  برند كه به ديدفراواني رنج مي هايِبيماري

له هرگز قادر نخواهند حكا و كومه. ما نيست بحث كه موضوعِ ؛…ها است و
يسم سوسيال سرخِ دهي كنند و پرچمِبري و سازمان بود به تنهايي انقالب را ره

دروني  ضعف –يك: ندااساسي مواجه چرا كه با دو مشكلِ ،را به اهتزار درآورند
پذير درمان "نقدپذيري"و  "كشوري خارجِ" و تاريخي كه با خروج از شرايط

ارگانيك و  اوپوزيسيون ارتباط هايِاحزاب و سازمان يِهمه مانند - دوو  ؛است
زيادي از اين  له تا حدودلبته كومها. شان با داخل قطع گرديده استايتوده
 حزبِ له را در قبالِاگر امروز كومه. كردستان معاف است يِگي در منطقههويژ

ابدي و  نه به آن دليل است كه آن را تنها بديلِ ،سنجيمدموكرات يا پژاك مي
ترين به مبارز به عنوانِ كه به اين جريانِ بل ،شناسيمچپ در منطقه مي يِ ازلي
بورژوايي  مبارزه با هر گرايشِ برايِ. كنيمكردستان نگاه مي يِانقالبي اسيلِپت
آن را شناخت و  يِمادي تاريخي و داليلِ هايِبايد ريشه) از جمله ناسيوناليسم(

آن پرداخت به نقد .ما نيز چنين است و هدف در اين راه نيازمند فكري  كمك
 .چپ هستيم جنبشِ درونِ الِراديك هايِ گرايش يِتمامي يِو عملي

  :توضيحات
گنج  در  يِمنطقه ميالدي در روستايِ 1925فوريه  15شيخ سعيده پيران در  قيامِ - 1

او و شيوخ  يِيبرره تحت و رد در روستايِكُ يِرزمنده 15000 تركيه با شركت كردستانِ
حكاري و  نِدياربكر در استا بندي صورت گرفت و پس از آن شورشيان به شهرِنقش

آن حمله بردند استحكامات .افسرانِ اين شورش پس از چندي توسط ترك به  ناسيوناليست
 واحدهايِ نشده بينِ بيني پيش يِشورش يك درگيري شروعِ مبنايِ. شدت سركوب گرديد

ن زمان آمنطقه در  ردهايِكُ يِ نارضايتي يِعمده دليلِ. شيخ سعيد بود ژاندارمري و پيروانِ
بنديه نقش دراويشِ مصطفي كمال آتاتورك عليه تكايايِ دولت يِمذهبي ضد هايِستسيا
 شيخ را مشهور ساخت و آن را به يك كينه بدل ساخت، سركوبِ چه كه قيامِآن. بود

شيخ  مزبور با اعدامِ شورشِ. اين شورش بود ردها در خاللِآتاتورك عليه كُ دولت يِوحشيانه
 .پايان پذيرفت 1925 آوريلِ 15سف ضيا و سرهنگ پِليد در سعيد، دكتر فواد، يو

. طلبان بوداصالح سعيد حجاريان تئوريسينِ يِاصطالح و تئوري »سنگر سنگربه« يِواژه - 1
- حكومتي از محافظه ها و اداراتسازمان اين تئوري اين طيف به مرور و با گرفتنِ بر اساسِ

 .كردندحكومت را قبضه مي ،كاران
دوباره  توانيد به كتاب داستانِعبداهللا اوجاالن مي هايِتر با انديشهبيش يِآشنايي ايِبر - 2

محمد رئوف مرادي مراجعه  يِدكتر يالچين كوچوك با اوجاالن ترجمه يِزيستن مصاحبه
اوجاالن  سوسياليسم از ديد شود كه مفهومِكجا مشخص نميكتاب هيچ در كلِ. نماييد
 .چيست

  :مراجع
محمد رئوف  يِدكتر يالچين كوچوك با اوجاالن ترجمه يِزيستن مصاحبهدوباره استانِد - 1

  .مرادي انتشارات حميدا
  .نگاه ابراهيم يونسي انتشارات يِكريس كوچرا ترجمه يِرد نوشتهكُ يِملي جنبشِ - 2
 .نيكا نشرِ –حسن مرتضوي  يِترجمه –هايي از روزالوكزامبورگ گزيده - 3
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                   گي و خيانت دادهحكايت دل
   يِ ايران و تركيههايِ اسالميفمينيست             

  
  

  

                     اسالمِ معتدل"به حاكميت"  
  )"توسعه عدالت و"اسالمي ـ  يِ تحت حاكميت حزبِ نئوليبرالاي به خشونت قانوني عليه زنان در تركيهاشاره(                     

 يِ مبارزه با خشونت عليه زنانروزِ جهاني ”نوامبر 25“به مناسبت فرارسيدنِ                     

 

  پژمان رحيمي/ سولماز بهرنگ
  مقدمه
يِ مبارزه با خشونت عليه زنان دوباره نوامبر روزِ جهاني 25اسبت من

خصوص به هيِ زن و بتري به مسئلهفرصتي فراهم كرد تا با تاكيد بيش
گرايشات . يِ مردساالر عليه زنان بپردازيمداريخشونت سيستماتيك سرمايه

كنند گي ميگرايِ فمينيستي در ايران و تشكالتي كه آنان را نمايندهراست
يِ خود را تقويت كنند و كنند به روالِ گذشته هژمونيامسال هم تالش مي

 "زداييسياست"اي جهت ت ويژهبودن، تحركا "غيرِ سياسي"برخالف ادعايِ 
. خاصِ خود دارند "سياست"يِ فمينيسم در جهت جاانداختن از مقوله

اَش با شركت بخشي گيريكمپينِ يك ميليون امضا كه از همان ابتدايِ شكل
- قانون"طلبِ حكومتي سازمان پيدا كرد، هدف از نيروهايِ جناحِ اصالح

گري با يِ زنان را با تاكتيك البي"حقوقي"يِ برايِ رفعِ نابرابري "گذاري
در  "پذيرامكان"و  "معقول"كاري اسالمي به عنوانِ راهيِحاكميت جمهوري

ي بودن و به بهانه "غيرِسياسي"پيشِ رويِ خود قرار داد و با طرحِ ادعايِ 
اَش در پرتوِ قوانينِ موجود در واقع هدف "يِ مدنيجامعه"جوالن در فضايِ 

يِ جنبشِ و تخطئه كردنِ گرايشات راديكالِ بالقوه و بالفعلِ دروني سركوب
بعد از . كردبودن پنهان مي "غيرِسياسي"زنان بود كه خودش را پشت ادعايِ 

يِ بعد از انتخابات جان آمدهكرد و سركوبِ مردمِ بهشكست آشكارِ اين روي
يِ اسالمي- راليِ ليب، اين گرايشِ عمده1388يِ سالِ جمهوريرياست

است و خود را حولِ اهداف فمينيستي اكنون تناقضات خود را آشكارتر كرده

اگرچه . كنداسالمي بازسازي مييِاپوزيسيون و پوزيسيونِ نئوليبرالِ جمهوري
يِ يِ منطقهيِ آنان قابلِ تشخيص بود اما تحوالت كنونياهداف سياسي

است كه ان اين شرايط را فراهم كردهها در ايرخاورميانه و تشديد سركوب
يِ اين دست از فعاالنِ فمينيست هايِ اصلي و تمايلِ واقعيپرده از پروژه

يِ يِ جانانهبودن رنگ باخت و بعد از سمپاتي "غيرِسياسي"ادعايِ . برافتد
كنِ نيروهايِ صافاسالمي، اكنون در نقشِ جادهيِجمهوري "سبزِ"پوزيسيونِ 

دخالت "كرد امپرياليسم و تجويزِ المللي، به توجيه عمليِ بيننظامي
- سياست"اين محك تاريخي نشان داد كه . اندمشغول شده "بشردوستانه

خود دقيقا سياستي است كه نبايد خنثا نگريسته شود و تالش برايِ  "زدايي
. گيري شوديِ آن بايد به دقت پياقتصادي - يِ سياسيگيريتشخيصِ سمت

چنين سياست ديده و هميِ مردمِ ستمهايِ مبارزاتيدايي از عرصهزسياست
- كاري هستند كه اكنون در راستايِ برنامهيِ محافظهپوپوليستي دورويِ سكه

نظامي نمود و كاركردي آشكار و بي - اقتصادي- يِ نئوليبراليسمِ سياسي
- سكوالرمشترك نيروهايِ ليبرال، نئوليبرال، رفرميست و وجه. ترديد دارند

داري در چهارچوبِ منافعِ رفرميست ايراني تالش برايِ تضمينِ حيات سرمايه
ي يِ ايران است و در اين ميان آنان گزينهيِ جهاني در منطقهداريسرمايه

مدلِ «ديگر بر همه آشكار است كه . دانندتر ميرا دست يافتني» تركيه«
- از سويِ اين نيروها يكي از به )يِ اسالمِ سبز و معتدلداريسرمايه(» تركيه

از . گيردها است و پيدا و پنهان همواره مورد ارجاعِ آنان قرار ميترين گزينه
گرفته  شيخ كروبيها و فرزند مذهبيـ، ملياكبر گنجي، مصطفا تاجزاده

 نوشابه اميريو  داريكاظم علمچون و سكوالرهايي هم دارفرخ نگهتا 
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: بخوانيد(يِ اسالمِ معتدل و دموكراسي دهندها آشتير "تركيهمدلِ"گي همه
را برايِ نشده، آنيِ البته اثباتدانند و به عنوانِ معادلهمي!) داريسرمايه
 1.گيرنديِ ايران به كار ميبندي و تحليلِ سياسي از اوضاعِ كنونيفرمول

اندكي يِ ايراني كه فرآيند ظهورشان را اسالمي- هايِ نئوليبرالفمينيست
يِ خود را دارند و اشاره كرديم هم در همين چهارچوب حيات سياسي

كه مورد دفاعِ آنان بوده و اكنون هم مورد تاكيد  "اسالميفمينيسمِ"يِ تئوري
خودش را بر ) شيرين عبادييِ گوييخصوص با سخنبه(گيردقرار مي

ست كه با دركي كند و مدعي اتر از اسالم استوار ميادعايِ تفسيري معتدل
يِ هايِ زنان را در چهارچوبِ نظمِ سياسيتواند خواستهتر از اسالم ميمعتدل

خوب مشاهده  2.برآورده كند "سياستمردانِ"ترِ كنوني و با نرمشِ بيش
يِ گانِ مجلسِ شورايِ اسالمي و گداييكرديم كه طومارنويسي به نماينده

از نوعِ  "عشقِ آزاد"توجيه حقوقِ زنان از علمايِ اسالمي كارش به 
يِ ناتو انجاميد اما آفتاب زيرِ ابر يِ نظامييِ حملهبا مهريه "بشردوستانه"

چون يِ اصلي و هدف از طرحِ مقوالتي همپنهان نماند و آشكار شد كه دغدغه
گي در همه... و» اسالمي - فمينيسمِ بومي«، »يِ فرهنگيگرايينسبيت«

يِ اي هماهنگ با كاركرد نئوليبراليستيادلِ سياسيراستايِ ايجاد نظم و تع
يِ خاورميانه يِ جهاني در منطقهداريسرمايه در چهارچوبِ منافعِ سرمايه

به اين . يِ آمالِ اين نيروها استكعبه» مدلِ تركيه«بوده است و در اين راه 
- فتهبا اين مقدمه در دستورِ كارِ ما قرار گر» مدلِ تركيه«يِ ترتيب بررسي

يِ كنوني كه را در تركيه "اسالميفمينيسمِ"كنيم احوالِ است و تالش مي
است را به اجمال يِ مذكور قرار گرفتهيِ ايرانينمايِ نيروهايِ سياسيقطب

كرد تنها از عملگونه فمينيسمِ اسالمي نهبررسي كنيم و نشان بدهيم كه چه
سرد و در تركيه دل )AKP("عدالت و توسعه"اسالمي - حزبِ نئوليبرال

هم  "يِ سبزِ اسالميداريسرمايه"نااميد شده است بلكه به خيانت به آرمانِ 
اي از يِ مختصر ما به صورت فشرده خالصهدر اين نوشته!! شودمتهم مي

 حاكميت بر حقوقِ زنان و به خصوص نقشِ آن در  "معتدلاسالمِ"تاثيرات
  .دادتركيه را نشان خواهيمتقويت خشونت دولتي عليه زنان در 

  

 يِ تحت حاكميت حزبِخشونت قانوني عليه زنان در تركيه
  "عدالت و توسعه"اسالمي - نئوليبرال

اسالمي - رسيدنِ حزبِ نئوليبرالسالي كه از به قدرت 9در عرضِ 
تغييرِ مهمي در ديدگاه دولت و نهادهايِ  2002از سالِ  "عدالت و توسعه"

هايش اين ترين نشانهان به وجود آمد كه يكي از مشخصدولتي نسبت به زن
يِ مدرنيزاسيونِ به دنبالِ پروژه 1920ي كه از دهه "حجاب"است كه 

- كماليستي در اماكنِ عمومي و دولتي قدغن بود اكنون در كاخِ رياست

كارِ حزبِ حاكم كه از سويِ يِ محافظهايدئولوژي. شودجمهوري هم ديده مي
شود باعث شد مردساالري و ناميده مي "معتدلاسالمِ"نِ آنان به عنوا

تر هايِ عميقي داشت گستردهيِ تركيه ريشهخشونت عليه زنان كه در جامعه
  .و شديدتر شود

- عنوانِ جامعه) femicide(كُشيزن :كشيخشونت عليه زنان و زن

باط هايِ مختلف در ارتاي است كه به قتلِ سيستماتيك زنان با علتشناختي
تر به كشتارِ زنان از سويِ مردان كه بيش. استبا جنسيت زنان تعيين شده

سالِ اخير كه حزبِ  7مي شود در طولِ از آن نام برده "قتلِ ناموسي"عنوانِ 
افزايش پيدا ) برابر14(درصد  1400در قدرت بوده است  "عدالت و توسعه"

كه حزبِ عدالت  2002 طبقِ آمارهايِ وزارت دادگستري در سالِ. استكرده
نفر بود و در هفت ماه اولِ  66شده و توسعه به قدرت رسيد آمارِ زنانِ كشته

اگر در نظر بگيريم كه در طولِ اين  3.نفر رسيد 953اين آمار به  2009سالِ 
درصد بود به اين نتيجه  10هايِ زنان در كلِ جهان تنها مدت افزايشِ قتل

كند بلكه از ر در تركيه از عواملِ كلي پيروي نميرسيم كه اين افزايشِ آمامي
ها اين قتل. استاجتماعي در شرايط وقت تركيه متاثر بوده- عواملِ سياسي

تر از سويِ نزديكان، خانواده، همسران و همسرانِ سابقِ زنان صورت بيش
 يِها خيانت و يا شبهههايِ رايج برايِ ارتكاب به اين گونه قتلبهانه. گيردمي

. است... خيانت، درخواست طالق، متاركه، رعايت نكردنِ شئونات اخالقي و
درخواست «، »زيادي حمام كردن«، »با عشوه ساعت پرسيدن از مردان«

نمك بي«، و حتا »كردن با پسرانصحبت«، »هايِ عاشقانه از راديوترانه
دفاعياتشان  مردانِ قاتل بوده كه در "داليلِ"از جمله » كردنِ ماكارونيدرست

افزايشِ  4.استها هم بازتاب پيدا كردهها ارائه شده و در رسانهدر دادگاه
يِ حاكميت حزبِ عدالت و توسعه به قتلِ زنان خشونت عليه زنان در دوره

آمارِ مركزِ  طبقِ. شود بلكه تجاوز و آزارِ جنسي نيز افزايش يافتمحدود نمي
 30جرايمِ جنسي ) 2010تا  2005(سال 5يِ مطالعات تركيه در فاصله
از صدهزار زن مورد آزارِ جنسي و تجاوزِ بيش. استدرصد افزايش پيدا كرده

درصد اين زنان از رويِ ترس  40كه با توجه به اين. اندجنسي قرار گرفته
  .تر استكنند، آمارِ واقعي از اين ميزان خيلي بيششكايتي نمي

  
»داليلِ عمده :"و توسعه عدالت"ستيزِ حزبِ زن» عدالت يِ رشد

- چنين بيستيزِ دادگستري و پليس و همهايِ زنخشونت عليه زنان روش

و  "حوادث استثنائي"ها را به عنوانِ يِ حكومت است كه اين قتلتوجهي
طبقِ خبرهايي . كنندمنفردي كه به سيستمِ قانوني ارتباطي ندارد تلقي مي

اند مخصوصا است خيلي از زناني كه كشته شدهها انعكاس يافتهكه در رسانه
شدن از پليس تقاضاي حمايت بودند قبل از كشتههايي كه طالق گرفتهآن

طور بسياري از زناني كه به و همين. بودبودند ولي به آنان توجهي نشدهكرده
رو شدند يِ پليس روبهتوجهيبودند با بيهايِ امن مراجعه كردهپليس يا خانه

در بسياري از . شدندشدن از سويِ پليس، كشتهاز به خانه بازگردانده و بعد
يِ وضعيت تركيه كه يِ اروپا دربارهها مثال در گزارشِ اتحاديهاسناد و گزارش

است كه بسياري از زناني كه منتشر شد عنوان شده 2011اكتبرِ  14در 
ايت از آنان، سعي اند كه پليس به جايِ حماند گفتههدف خشونت قرار گرفته

ها در صدورِ قرارهايِ به اقناعِ آنان برايِ بازگشتن به خانه كرده است و قاضي
يِ هايِ امن هم تعدادشان كم است و هم درجهخانه. كنندحمايتي اهمال مي

پذيرند و نيز چنين زنان را تنها برايِ سه ماه ميامنيت پاييني دارند و هم
ديده دارند و به اين صورت در زنانِ خشونت مقررات سختي برايِ پذيرشِ
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ژوالي . حلِ مناسبي نيستندعمل برايِ زنان راه در يك جلسه  2011در ماه
 شرايط فعاالنِ فمينيست برگزار شد و از حكومت برايِ بهبود كه با شركت

هايِ امن درخواست كمك كردند، از طرف اردوغان مورد حمله و شماتت خانه
هايِ امن بدم ِي خانهنهاديمن از طرحِ پيش ": اردوغان گفت. تندقرار گرف

يِ حماسي و گراييدر كالمِ اردوغان ملي. "!!آورندآيد، زنانِ تُرك پناه نميمي
  .خوردهم پيوند مييِ سيستماتيك بهستيزيزن

هايِ ها در رابطه با قتلكه در دادگاه "تحريك حاد"يِ يِ قانونيتبصره
با اين استدالل كه - انجامد يِ قاتالن و تخفيف مجازات آنان ميه تبرئهزنان ب

و اين - اند اند و باعث قتلِ خودشان شدهزنان خودشان قاتالن را تحريك كرده
- نمونه. نشاندگاه شريك جرمِ قاتالن مي، دادگاه را در جاي"قانوني"كرد عمل

صادر شد » چ.ن«يِ كه درباره كرد سيستمِ قضايي حكمي استيِ اخيرِ عمل
. بودندمرد به او تجاوز كرده 27كه وقتي سيزده ساله بود در طولِ يك سال 

تشخيص داد كه چون او ) شرقِ تركيه(يِ يك دادگاه شهرِ ماردين شعبه
ميلي به ممانعت از اين تجاوزات نداشته پس خودش رضايت داشته و در 

ماه سال و هشترا تعيين كرد كه از يكنتيجه برايِ متهمان حداقل مجازات 
هايِ يِ قضات و دادستانشورايِ عالي") HSIK(بر اين عالوه. سال بودتا پنج
نهاد كرد برايِ كم در ماه سپتامبرِ امسال در يك گزارشِ رسمي پيش "تركيه

هايِ ها، زنان با متجاوزانِ خود ازدواج كنند تا پروندهشدنِ حجمِ كارِ دادگاه
و نيز حذف تنبيه مردان در صورت !! زودتر بسته شوند» اوزات جنسيتج«

چنين كودك و هم "رضايت"سال با  15يِ جنسي با كودكانِ زيرِ ايجاد رابطه
يِ قربانيانِ تجاوزِ جنسي برايِ كمك به پزشكييِ روانمنسوخ كردنِ ارزيابي

نهادات اين پيش. كاهشِ مجازات متجاوزين نيز در اين گزارش مطرح گرديد
- يِ دولت حاكم را نشان مييِ سيستمِ قضاييستيز و مردساالرانهذهنيت زن

  .دهد
  

يِ حزبِ عدالت و ايدئولوژي :يِ حزبِ عدالت و توسعهزن در ايدئولوژي
هايِ گاهيِ دستسال است در حاكميت قرار دارد و تمامي 9توسعه كه 

از سه شاخه ) يِ آنانقاللِ ظاهرا قانونيبرخالف است(دولتي را در اختيار دارد
- يِ جهاني، مليداريراستايِ منافعِ سرمايهنئوليبراليسم در : شودتغذيه مي

اي كه مورد هدف پروژه. "معتدل"ِي ملت و اسالمِ سياسيـيِ دولتگرايي
كند حبس كردنِ زن و در همان راستا عمل مي حزبِ عدالت و توسعه است

يِ سنتي است و در عينِ حال استثمارِ نيرويِ كارِ زناني وادهدر خانه و خان
اي كه در ژوالي اردوغان در جلسه. است كه نتوانسته در خانه حبس كند

يِ بود به برابريبا برخي از فعاالنِ فمينيست داشت به طورِ علني گفته 2011
و پروژه  زن و مرد باوري ندارد، او هم در گفتار  و هم در عملِ خود اين هدف

كاريم و ما محافظه«: بود كهگفته 2011يِ ژانويه 15او در . كندرا پنهان نمي
نهاد او چندين بار پيش. »يِ ما نهاد خانواده استكارييِ محافظهريشه

كند كه زن را تنها است و پنهان نميرا مطرح كرده "زائيدنِ حداقل سه بچه"
حزبِ عدالت و توسعه كه . گيردنظر ميبه عنوانِ يك ماشينِ توليد بچه در 

 14سال به  18آوردنِ سنِ ازدواجِ زنان از نهاد پايينپيش 2008در اكتبر 
را به وزارت  "وخانوادهزن"نامِ وزارت  2011سال را مطرح كرد اخيرا در سالِ 

ها در طبقِ اخبارِ منتشرشده در رسانه. تغيير داد "خانواده و تامينِ اجتماعي"
شهردارِ توزال در استانبول كه به حزبِ عدالت و توسعه وابسته  2006 سالِ

بود هايِ جوان پخش كرد كه در آن عنوان شدهاي ميانِ زوجچهاست كتاب
توانند ازدواج كنند و مردان تنها از طريقِ گي ميساله 9كه دختران در سنِ 
- مردان ميچنين اشان طالق بگيرند  و همتوانند از زننوشتنِ يك نامه مي

ها ده 5.اشان باقي نماند كتك بزنندتوانند زنان را در صورتي كه اثري بر بدن
گانِ حزبِ عدالت و توسعه با استفاده از عقد مذهبي كه در تن از نماينده

 سوهات كليچ 6.اندشود چند همسر برگزيدهتركيه به رسميت شناخته نمي
سه زن «: استگفته هاه به رسانهگان در يك مصاحبيكي از اين نماينده

. »توانم بگيرمببينيد من سه زن دارم و چهارمي را هم مي. داشتن جائز است
اي كه حزبِ عدالت و توسعه سعي "خانواده"يِ گيها ويژهي اين نمونههمه

  .دهدرا در آن حبس  كند را نشان ميخواهد زندر تقويت آن دارد و مي
حزبِ عدالت و توسعه در سالِ  :سالمِ معتدلفمينيسمِ اسالمي عليه ا

كه (الدين اربكاننجممداراني كه از حزبِ رفاه از طرف سياست 2001
شد و بخشِ مهمِ بودند تشكيلجدا شده) ي اسالمِ سياسي بودنماينده

. اشاعه داد "يِ حجابآزادي"يِ گفتمانِ سياسي خودش را از طريقِ مطالبه
يِ عليه ممنوعيت حجاب كه مخصوصا در دهه اين حزب از طريقِ ضديت

بود حمايت و رايِ اقشارِ يِ اجتماعي بزرگ شدهتبديل به يك مسئله 1990
اما با اين حال غير از اين كه در بسياري از . كار و سنتي را جذب كردمحافظه
حجاب آزاد شد، در اماكنِ دولتي  2010-11يِ ها در سالِ تحصيليگاهدانش

كه در يِ حجاب غير از اينمسئله. وز ممنوعيت حجاب ادامه داردو مجلس هن
چنين در يِ حزبِ عدالت و توسعه نقشِ مهمي دارد همگفتمانِ سياسي

در هيئت . مراتبي كه در خود حزب هم وجود دارد نيز موثر استسلسله
ش تعداد زنانِ محجبه افزاي - از باال به پايين- اجرايي حزب و تشكيالت زنان 

دارند اين كه زنانِ محجبه كه در سطوحِ پايين قراريابد و در حاليمي
بينند اما ممنوعيت را به عنوانِ يك مشكلِ حياتي كه فوري بايد حل شود مي

اي ي حزب و زناني كه در سطوحِ باالتر قرار دارند مسئلهمديره به نظرِ هيئت
رف اساتيد روابط طبقِ تحقيقي كه از ط. است كه به مرور حل خواهدشد

عدالت و «حزبِ "يِ آنكارا  با عنوانِ گاه تكنيك خاورميانهيِ دانشعمومي
كه حجاب مانعِ اين است كه زنان در است، اينانجام شده "و زن» توسعه

گي مجلس بشوند، حزب به سطحِ باالتر بروند و مخصوصا كانديدايِ نماينده
در اين تحقيق نشان داده . استب شدهيِ حزيِ زنانِ سنتيباعث نارضايتي

يكي از رئيسانِ تشكيالت شهري بخشِ زنانِ  است كه به عنوانِ نمونهشده
آينده زني كه به  داند وقتي در انتخاباتاست نميحزب، در حالِ گريه گفته

كه محجبه نيست خاطرِ اينيِ او كار و زحمت نكشيده و فقط بهاندازه
يِ اين در نتيجه. العملي نشان خواهددادشود چه عكسيِ مجلس مينماينده

 اگر كانديدايِ محجبه "كمپيني با نامِ  2011ژوئن  12وضعيت در انتخابات
سيبل چون از طرف زنانِ فمينيست اسالمي هم "نيست،راي هم نيست

زناني  7.تشكيل شد جيهان آكتاشو  هدايت شفقتلي توكسال، اراسالن
- حزبِ عدالت و توسعه بلكه به همه تنها بهيل دادند نهكه اين كمپين را تشك
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يِ احزاب توصيه كردند كانديدايِ محجبه معرفي كنند و عنوان كردند بر اين 
اين كمپين واكنشِ شديد مردهايِ حزبِ عدالت و . اساس راي خواهند داد

كه يكي از  علي بوالچ. هايِ زيادي شدتوسعه را برانگيخت و باعث بحث
اش به حزبِ عدالت و توسعه كه با نزديكي– "زمان"يِ گانِ روزنامههنويسند

 زناني كه اين كمپين را تشكيل  - شودشناخته مي اهللا گولنفتحو جماعت
يِ فمينيستي متهم هايِ حزب و ايجاد شر و تفرقهدادند را به كم شدنِ راي

رد منسوب كه به جنبشِ كُ -  BDPكه در ماه اكتبر حزبِ بعد از اين. كرد
نهاد قانوني را داد كه در مجلسِ زنان بتوانند از شلوار و روسري پيش - است 

يِ استفاده كنند  و اين طرح از طرف حزبِ عدالت و توسعه رد شد، نارضايتي
بعضي از . هايِ اسالمي و زنانِ حزبِ عدالت و توسعه افزايش يافتفمينيست

ها هايِ خود با رسانهدر مصاحبه لرعايشه بهورزنان در جناحِ اسالمي مثلِ 
است كه حاكميت حزبِ عدالت و توسعه برايِ زنانِ محجبه سودي گفته

قدرت رسيدن و افزايشِ سطحِ است و مردهايِ جناحِ اسالمي بعد از بهنداشته
ِي آنان شدند را گيرياي كه باعث قدرتاشان، زنانِ محجبهرفاه زندگي

حجاب هايِ ديگري كه بيارِ خود برايِ برگزيدنِ زنفراموش كردند و از اقتد
  8.هستند استفاده كردند

  

  سخنِ پاياني
يِ تحت حاكميت حزبِ عدالت و توسعه اين نظر را يِ تركيهبررسي
اش و چه در كند كه مذهب چه در شكلِ تند و تيز و بنيادگرايانهتقويت مي

و منابعِ متعلق  "مسلمان"يِ كارِ اش بايد بتواند نيروروانهشكلِ معتدل و ميانه
تري يِ كمبا هزينه و اصطحكاك اجتماعي "مسلمان"را در كشورهايِ به آنان

يِ جهاني قرار دهد و انتخاب، به كارگيري و داريدر چهارچوبِ منافعِ سرمايه
يِ مذهبي يا رفرميسمِ مذهبي گيري هر كدام از اشكالِ بنيادگراييقدرت

يِ كرد تحليلي تضاد دوگانهفعِ مشخص است كه با رويتابعي از اين منا
يِ فمينيسمِ اسالمي از حزبِ سرديدل. مدرنيته قابلِ توضيح نيستـسنت

چنين كارِ اسالمي و همرو و محافظهعدالت و توسعه به عنوانِ يك حزبِ ميانه
المسلمين در مصر و نقشي كه در يِ اخوانيِ ناگهانيتغييرات دروني

- ميگي يِ جهاني در مصر نمايندهداريرچوبِ منافعِ آمريكا و سرمايهچها

يِ مذهب در كشورهايِ اقتصاديـكاركرد سياسي يِدهندهنشان 9.كند
- هايِ اين كشورها بازي مياست و نقشِ مهمي در كنترلِ بحران "اسالمي"

بحرانِ  تحليلِ. يِ جهاني استداريكند و تضميني برايِ حفظ منافعِ سرمايه
هايِ جناحينِ حكومت  هم از اين اسالمي و جداليِ حكومت جمهوريدروني

  .زاويه قابلِ بررسي و تحليل است
  

  :هانوشتپي
جا ذكر كرد كه تنها به تعدادي توان به عنوانِ نمونه در اينمقاالت متعددي را مي. 1

  :كنيماز آنان اشاره مي
  :س ببينيدداري را در اين آدرنظرِ كاظم علم

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/33007/ 
  : دار را در اين آدرس ببينيدنظرِ فرخ نگه

http://www.negahdar.net/index.php/article/195/ 
   :نظرِ نوشابه اميري را در اين آدرس ببنيد

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-
article/archive/2011/october/31/article/-88d4a17d8f.html 

يِ اخيرش بدونِ استثنا به مدلِ تركيه توجه نشان در چند مقاله زادهمصطفا تاج
   :به عنوانِ مثال نگاه كنيد به. استداده

http://www.kaleme.com/1390/06/02/klm-70526/ 
   :زاده نوشتيم را در اين آدرس ببينيدچنين نقدي كه ما به تاجو هم

http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-
%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-
%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-
%DA%A9%DB%8C%DA%A9-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A
7%D8%AA/ 

ترين حالت شرايط گذار هايِ اسالمي نيز در بهفمينيست حامد شهيديانبه قولِ  .2
كنند و نخواهند يِ عمومي را فراهم مييِ خصوصي به مردساالرياز مردساالري

  . يِ كهن و مدرن ارائه بدهندتوانست آلترناتيوي در مقابل مردساالري
انقالب  و رفرميسم: ايران زنانِ جنبشِ در ديدگاه دو ؛جابشهرزاد م: به نقل از{
  .19، انتشارات پروسه، ص)ماركسيستي يِتئوري و سوسياليسم فمينيسم،(

 http://newprocess2010.files.wordpress.com/2011/06/shahrzad-
mojab-ketab_2.pdf{ 

 پرتوِ از »جديد سكوالرِ فمينيسمِ« يك ظهورِ"يِ بدران در مقاله چنين مارگوتهم 
 دوراهي يك سرِ بر امروز اسالمي فمينيسمِ«: نويسدمي "اسالمي فمينيسمِ گسترشِ

-مي منتهي اسالمي فمينيسمِ يِمحورياجتماع به كه است راهي سويك: گرفته قرار

 دارايِ كه هاييخانواده و جوامع برايِ انحصاري يِپروژه يك عنوانِ به و شود
 در مدل اين هايِنشانه كه خواهدشد محدود هستند، مذهبي هايِگيپيچيده

 منتهي چيزي به ديگر سيرِ خط يا دوم راه اما. است مشاهده قابلِ »مساوات جنبشِ«
 يِوسيله به كه گذارد نام توانمي »جديد الرِسكو فمينيسمِ« عنوانِ به كه شد خواهد

 عبور اسالمي فمينيسمِ از كه رسيده آن زمانِ. شودمي تقويت اسالمي فمينيسمِ
 دارد اسالمي، فمينيسمِ به گرايش گسترشِ كهآن شگفت. رويم آن از فراتر و كنيم
 كه نيست امعن اين به اسالمي فمينيسمِ از رفتن فراتر. بخشدمي سرعت را روند اين

 به گفتمان اين بلكه نخواهدماند باقي مهم گفتمانِ يك ديگر اسالمي فمينيسمِ
 اين جالبي بسيار هايِشيوه در دارد هم حاضر حالِ در و داد خواهد ادامه خود تكاملِ
 ظهور حالِ در نيز نو فمينيسمِ يك كه ديد توانمي ميان اين در اما. افتدمي اتفاق
 و تفكرات يِمجموعه شاملِ كه نامممي »جديد سكوالرِ مينيسمِف« راآن من كه است

 بر مجددا »جديد سكوالرِ فمينيسمِ« اين. است اسالمي يِفمينيستي هايِگفتمان
 فمينيسم به جديدي يِانرژي و نيرو خودش با رواين از و كندمي تاكيد شدن فراگير
  .»".كندمي تزريق

اكيد كرد اين است كه برخالف نظرِ مارگوت بدران جا تاي كه بايد در ايناما نكته
كند مي "فمينيسمِ اسالمي"هايِ دادنِ پروژهبايد گفت او تالشِ نافرجامي برايِ نجات

اي به  كند اشارهيِ گذار به فمينيسمِ سكوالرِ نو را مطرح ميو در واقع وقتي مسئله
كرده و نيز از طرفي  ناكامي و خطري كه از سويِ جنبشِ مساوات در مصر احساس

در انتهايِ مقاله اما . كندرا تئوريزه و تجويز مي "فمينيسمِ بومي"يِ چنان پروژههم
  : نويسدگونه ميشود و اينرو ميبا يك تناقض روبه

 يِحوزه يِاندازه همان به خانواده يِحوزه در مصري فمينيسمِ موفقيت كهاين«    
 كه چرا. سياست در "تربزرگ" يِعرصه به گردديبرم است، نبوده سكوالر عمومي
نديده خود نفعِ به را خانواده يِاسالمي قانونِ در اصالح و تغيير مصر سكوالرِ دولت 
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- اسالم مخالفانِ با رقابت در را مبارك حسني كه است ايحوزه اين كه چرا .است

 ايالمصالحهوجه هخانواد يِاسالمي قوانينِ واقع در .دهدمي قرار ضعف در گرايش
 رقابت در كه گراياناسالم و مبارك حسني رژيمِ ميانِ شديد ستيزِ از برآمده است
 همين از .استشده گرفته گروگان گراياناسالم نزد زنداني يك چونهم آنان ميانِ

 الهيات يا(تئوري  گسترشِ نه دارد نياز مصري فمينيسمِ امروز كه چيزي كه روست
 زنان يِورزيسياست و سياست يِحوزه در تربيش حضورِ و پيوند بلكه ،)بخشرهائي
 تالش مختلف هايِحوزه در هافمينيست انواعِ كه است ضروري كاراين برايِ و. است
  .»كنند بازسازي و تنومند را جديد سكوالرِ فمينيستي حركت يك تا كنند

ال در مصر بدونِ توجه به موانعِ يِ سياست و تالش برايِ تغييرِ قانون مثتوجه به حوزه
گرايانِ تندرو مجبور به نرمش اي كه مثال حسني مبارك را در مقابلِ اسالمساختاري

يِ مارگوت پردازييِ تئورييِ مبارك نادرستياست درست بعد از سرنگونيكرده
هان  هايِ پيدا و پنالمسلمين آشكارا مورد حمايتاكنون اخوان. دهدبدران را نشان مي

يِ كرد مذهبييِ روياقتصاديـغرب قراردارند و اين نكته دقيقا به كاركرد سياسي
يِ فمينيزمِ تئوري. ترين منافع را برايِ غرب به همراه داردآنان ارتباط دارد كه بيش

شود كه يِ فمينسمِ سكوالرِ نو تبديل مييِ مارگوت بدران به پروژهاسالمي در مقاله
رو شده بست روبهيِ ليبرالِ شرمنده است كه با بنفمينيزمِ اسالمي در واقع همان

گاه كه مارگوت بدران به دهد و آنخواهد به سياست توجهي نشاناست چرا كه نمي
را در چهارچوبِ رسد آشكار است كه تنها آنگري در سياست مييِ دخالتنتيجه

   .بيندمي آوردهايِ قانونيفمينيزمِ ليبرال و تالش برايِ دست
   :بدران را در اين آدرس ببينيد يِ مارگوتمقاله

http://www.rahesabz.net/story/44547/ 
  :استآمارها از اين منبع اخذ شده. 3

Sol Haber Portali:Kadin Cinayetleri Son 7 Yilda %1400 Artti: 
http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-
yilda-yuzde-1400-artti-haberi-46409 

  : رجوع كنيد به. 4
Toplumsal Ozgurluk:Kadin Cinayetleri Neden Artiyor:  
http://toplumsalozgurluk.com/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=571&Itemid=72 

  :رجوع كنيد به. 5
Kadina Iz Birakmadan Dayak Atmak Mubah!: 
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/05/02/gun120.html 

  : رجوع كنيد به. 6
Cumhuriyet: Basbakana 3 Esli Danisman:  
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=163242 

  :رجوع كنيد به. 7
http://www.timeturk.com/tr/2011/04/03/basortulu-aday-yoksa-
oy-da-yok-kavgasi.html 
http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-
yilda-yuzde-1400-artti-haberi-46409 

  :رجوع كنيد به. 8
http://ahmettulgar.wordpress.com/2011/11/05/ayse-bohurler-
iktidar-olmak-basortulu-kadinlar-icin-cok-sey-degistirmedi / 
http://www.sacitaslan.com/medya-ayse-bohurler-ikinci-kadin-
icin-islami-kullandilar_38731.html 

  :يِ سمير امين در اين منبع مراجعه كنيدنوشته "بهار عربي"يِ به مقاله. 9
 http://www.sobh-emrooz.com/archives/1952 

 
 
  

    سياست
  اسلحه يِ در سايه

 
  صابر رفيعي
سيستماتيك و  زورِ اعمالِ يِ وسيله نظامي به عنوانِ نيروهايِ

يك دولت و  در تحليلِ  خاصي لزوم، از اهميت شده در موقعِ دهي سازمان
 زور مستقيما در دست اعمالِ زارِگاه اين اب. آن برخوردار هستند هايِ سياست

هر چه هست   سپارد، ولي  ديگري مي هايِ ناارگ را به دست دولت است و گاه آن
ِ  نظام از دل اهداف. سازند  موجود را برآورده مي نظامِ هم اهداف ها در كنارِ آن

آيد و اين اهداف  موجود برمي شرايط، نظامي را تعيين  نيروهايِ وظايف
. باشند  شرايط سياسي نيز مي  اين وظايف نه فقط نظامي كه در بعضي. ندكن  مي

واره محسوس  ارتش بر سياست هم يِ موجود سايه هايِ نظام كه در اكثرِ چنان
داري  سرمايه هايِ نظام كه با اهداف  اين وظايف مخصوصا زماني. بوده است
اين . زنند  قم ميها ر ر پيچ و خمي نيز براي نظامشوند تاريخ پ تعيين مي

. تركيه نشان داده است اخيرِ سالِد ص يك وضعيت به عينه خود را در تاريخِ
يا به عبارتي  1،الييك يِ جمهوري نظامِ محافظ نهاد ارتش در تركيه به عنوانِ

خود را در  پايِ واره رد هم ،آتاتورك هايِ و انديشه كماليسم دارِ تر پاس صحيح
ريز  هايِ ارتش با دخالت پايِ رد. به يادگار گذاشته است تركيه يِ سياسي تاريخِ

فشار قرار دادنِ آن، از زيرِ و درشت بعضي دولت و مجلس در حذف يا تاييد  
اين . كامال محسوس است ،دولت يِ ها گرفته تا براندازي نامه قوانين يا بخش

نظامي در اكثرِ مداخالت سياسي بينِ مكشِ دادن به كش سامان مواقع در جهت 
 يِ داري سرمايه رشد  به رو اي است كه خود در سيستمِ حاكمه هايِ طبقه اقشارِ

 موازات به. باشند مي  و حتا خارجي  داخلي عظيمِ هايِ سرمايه يِ تركيه نماينده
 كند و سرمايه منافعِ  كار و سرمايه رشد پيدا مي كه در جامعه تضاد  زماني ،آن

 اين مداخالت. گيرند  تري مي بيش ند اين مداخالت شدتبي  خود را در خطر مي
كه  گيرند، بل  صورت مي  داخلي هايِ سرمايه منافعِ امرِ نظامي نه تنها در تحت

    .كنند  ها را تعيين مي وقوع آن نيز وقوع يا عدمِ  جهاني يِ سرمايه حتا منافعِ
 يِ اندهيبا فرم 2استقالل هايِ جنگ تركيه در جريانِ يِ با پيروزي

عثماني در  يِ امپراطوري گر بعد از شكست اشغال عليه نيروهايِ كمال مصطفي
الييك به  يِ جمهوري نظامِ  جديد يعني نظامِ اول، استقرارِ يِ  جهاني جنگ
 يِ سياسي در تركيه از همان ابتدا قدرت  يعني. آتاتورك سپرده شد دستانِ

 كاريزماتيك يِ ها كه فرمانده نظامي. بودنظامي افتاده  نيروهايِ مدرن به دستانِ
 عنصرِ ديدند در درون احساسِ  تركيه مي جديد يِ بر جامعهره خود را به عنوانِ

گيري و  با شكل. نوپا را داشتند جمهوريت يِ رو و مترقي در برقراري پيش
 آتاتورك كه از طرف مشهورِ اصالحات كماليستي و انجامِ يِ جمهوري تحكيمِ

داري از اين  آتاتورك مشهور است پاس انقالبات ها به عنوانِ يستكمال
  يعني. به ارتش سپرده شد  اساسي به اصطالح انقالب در قانونِ هايِ آورد دست
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خطرِ كشور در برابرِ هايِ حدود و مرز ارتش نه تنها محافظ خارجي كه محافظ 
مترقي  احساسِ. نيز شدداخلي  هايِ تهديد آن در برابرِ هايِ آورد نظام و دست
ارتش را  مرتجعِ يِ مترقي رفته رفته چهره هايِ داري از اين ارزش بودن و پاس
 هايِ هر گونه حركتي كه پايه نظام در مقابلِ هايِ دفاع از ارزش. آشكار نمود

 مردم، نيروهايِ عامِ قتلِ تركيه به صورت اندازد در تاريخِ  نظام را به خطر مي
آن نيز ارتش  يِ سياسي در شكلِ. ها نمود پيدا كرد ، و اقليت واقعي يِ مترقي

سياسي نشانه  مالحظات مجلس و دولت برايِ خود را به سمت واره انگشت هم
  .رفته است
نرماليزه ( يِ سازي عادي اقداماتي در جهت 3وتوسعه عدالت حزبِ اخيرا

 مات از طرفاين اقدا. كار و ارتش كرده است محافظه دولت روابط) كردن
دولت در  اصالحات عدالت و توسعه به عنوانِ نزديك به حزبِ ها و محافلِ  رسانه
جهت ايجاد شود مدني تعريف مي يك سياست .را به  ديگر مخالفين آن از طرف
 شرقِ جنوبِ دهند و به وضعيت  مسلح انعكاس مي نيروهايِ تضعيف عنوانِ

كنند تا شايد   اشاره مي. ك.ك.با پ هبارزارتش در م سنگينِ يِ كشور و وظيفه
يِ  ملي بتوانند احساسات ولي. راه كنند دولت هم مردم را در مخالفت با اقدامات  

اين اقدامات از طرفي هم . ها نباشد  گي ههم به اين ساد  موضوع شايد خيلي
از   ارتش توسط يكي يِ نظامي قدرت يِ گيري دست هب تواند در جهت مي

دولتي تعبير  هايِ ناارگ دولت بر تمامِ يِ هژموني حاكم و گسترشِ هايِ جناج
 يِ گيري دست هب عدالت و توسعه از همان ابتدايِ بر آماده از حزبِ دولت. شود

دولتي  هايِ ناارگ در تسخيرِ  سوم سعي يِ هزاره سياسي در اوايلِ قدرت
در اين بين . دمهمي چون پليس، آموزش، و ارتش نمو هايِ نامخصوصا ارگ
 سنگرِ ارتش به عنوانِ تسخيرِ. ها برخوردار بود آن اي برايِ ويژه گاه ارتش از جاي

 اسالمِ خطر عليه احساسِ زور در زمانِ اعمالِ كماليسم و ابزارِ اردويِ  يِ اصلي
 كارِ محافظه دولت عليه 1997 سالِ مدرنِ پست چون كودتايِ سياسي هم

 حزبِ برِره اردوغان بيِطَ رجب دولت ويژه برايِ اهميتاز  ارباكان الدين نجم
 نمايد كه جناحِ  همين چنين مي برايِ. باشد عدالت و توسعه برخوردار مي

شمارد   دموكراتيك مي اصالحات كار كه هر گونه اقدامي را به عنوانِ محافظه
در دموكراسي  مخالف هم نه برايِ جناحِ يِ دروغي بيش نيست و گريه و زاري

 تر موضوعِ بيش درك برايِ  .باشد  از دست رفته مي قدرت تركيه كه برايِ
به   نگاهي )بد نيست( تر است دولت و ارتش در تركيه به يِ طرفه دو يِ رابطه
    .اين كشور داشته باشيم يِ نظامي يِ مملو از حضور و مداخله يِ سياسي تاريخِ

 هايِ ها و انديشه استسي ارتش در تركيه در تداومِ يِ سياسي حضورِ
عثماني حاصل  ميالدي در سياست بيستمِ يِ سده جوان در اوايلِ هايِ ترك

 حال ارتش را نيرويِ جوان نظامي نبودند با اين هايِ كه ترك با اين 4.شده بود
جوان كه  هايِ ترك. دانستند  عثماني مي اصالحات در خاك قوي براي انجامِ

مترقي در  نيروهايِ انستند قادر نبودند كه مانندد  مردم را رعيت و مادون مي
تزاري با تكيه به نيروهايِ يِ روسيه خاك عثماني به  مردمي اقتدار را در دولت

ارتش  يِ ها مانده بود تكيه بر قوه آن كه برايِ  بنابرين تنها راهي. دست بگيرند
 را به شكلِ جوان خود هايِ ترك ايدئولوژيك و استراتژيك اين اشتباه. بود

چنين  متعاقبِ. عثماني و بعدا تركيه نشان داد يِ سياسي محسوسي در تاريخِ
سياسي مطرح شدند  يك نيرويِ مسلح به عنوانِ اي در سياست، نيرويِ مداخله

سياسي شركت كند و  قدرت كه ارتش كودتا كند و يا در تصاحبِ اين و احتمالِ
 هايِ مخصوصاً اگر ارتش از نيرو. اشدب  بعد از سياست جدا شود بسيار ضعيف مي

مدني  سياست واره دامانِ اين مداخالت هم عواقبِ ،مترقي تشكيل نيافته باشد
 اتحاد و ترقي در سالِ حزبِ يِ و اين موضوع خود را با پيروزي. را خواهد گرفت

دوم در عثماني با  مشروطيت در اين سال انقالبِ. ميالدي نشان داد 1908
البته بايد . نظامي پيروز شد اتحاد و ترقي و توسط نيروهايِ حزبِ يِ بري ره

آن  سيستم كه حفظ يِ جوان هم نه براندازي هايِ ترك يِ توجه كرد كه انديشه
تفكر بود كه در ارتشي  يِ ارتجاعي و اين همان شكلِ. البته به شكل ديگري بود

اين . سياسي كشيده بود يِ فعال به پهنه اولين بار به شكلِ رسوخ كرد كه برايِ
 عثماني در تاريخ طول و درازِ يِ توان اضافه كرد كه امپراطوري  موضوع را هم مي

 هايِ مخصوصاً نيرو. رو شده بود هنيروهاي نظامي روب فراوانِ هايِ خويش با قيام
هيچ   عثماني تدارك ديده بودند ولي دربارِ بسياري را عليه هايِ قيام چري يني

توان  ها را نمي اين قيام  يعني. چنداني نداشتند ايدئولوژيك ها بارِ قياميك از اين 
 يِ امروزي هايِ ارتش تعبير نمود، البته با معيار يِ سياسي دخالت به عنوانِ

  .سياسي ارتشِ
جمهوريت مخصوصا  يِ ابتدائي هايِ شود آتاتورك در سال كه ادعا مي با اين
اين   ارتش از سياست را داشت، ولي كردنِ در دور  ميالدي سعي 1926 در سالِ

 نظامِ استقرارِ هايِ سال يِ  در طي. رسد ها نيز چندان درست به نظر نمي ادعا
قدرت در  آتاتورك بودند و از جمع شدنِ دهاني كه مخالف جمهوري، فرمان

ها  اين مخالفت يِ در نتيجه. او بيم داشتند به مخالفت با او برخواستند دستانِ
 يِ فرمانده كه آتاتورك از اين فرماندهان خواست كه در مجلس نه در شكلِبود 

آتاتورك  زيرا در آن زمان خود. يك سرباز حاضر شوند نظامي كه فقط در لباسِ
  يعني. آمد  ارتش به حساب مي هنوز سربازِ  نظامي نداشت ولي يِ هيچ درجه

 البته در سالِ. م ندادنظاميان از سياست انجا در دور كردنِ  عمال هيچ كاري
  هايي آتاتورك در ازمير تصفيه قصد به جانِ ِءيك سو يِ ميالدي به بهانه 1926

ارتش از سياست  ها به اشتباه به عنوان جدا كردنِ در ارتش شكل گرفت كه اين
  .شوند  سياسي تعبير مي نيروهايِ دولتي به دست هايِ ناارگ و سپردنِ

دولتي را به اين  امورِ تمامِ 5خلق يِ جمهوري حزبِ آتاتورك كه با تاسيسِ
تركيه بر  جمهورِ حزب و رئيس برِره حزب سپرده بود و خود نيز به عنوانِ

خود حفظ و تحكيم  عمرِ تك حزبي را تا آخرِ كرد، نظامِ  امور نظارت مي يِ همه
ه دوم كه تركي  يِ جهاني جنگ هايِ بعد از آتاتورك و مخصوصاً بعد از سال. نمود
 نيروهايِ از طرف  خواهي آزادي خود را اعالم كرده بود نداهايِ  يِ طرفي  بي

 كه خود از يارانِ پاشا عصمتوقت،  رئيس جمهورِ. ها بلند شد سياسي و رسانه
چند حزبي با  سيستمِ تركيه بود مجبور به قبولِ آتاتورك در ارتشِ نزديك

آزاد شد انتخابات .كه    دمكرات ميالدي حزبِ 1950 آزاد در سالِ در انتخابات
خلق تاسيس شده  يِ جمهوري با انشعاب از حزبِ  انتخابات از چهار سال قبل

27خلق را شكست دهد و به  يِ جمهوري آرا حزبِ بود، توانست با اكثريت 
اقتصادي و  البته در اين انتخابات داليلِ. تك حزبي پايان دهد سال اقتدارِ

 ها بود تاثيرات آن انجامِ خلق در فكرِ يِ جمهوري حزبِكه   هايي از رفرم  بعضي
نظامي از  غيرِ بعد از اين انتخابات بود كه اولين رئيس جمهورِ. گذاشتند  فراواني
ارتش بود و ارتش به  به غرورِ  بزرگي يِ همجلس انتخاب شد و اين ضرب طرف
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اقتدار تك  ارتش در زمانِ. جديد خو بگيرد اين نظامِ انتوانست ب  هيچ وجه
نظامي  يِ كراسيودهي شده بود، بور تك حزبي سازمان يِ يك دوره حزبي برايِ

چنين ساختاري آموزش ديده  ها برايِ در اين جهت رشد كرده بود و نظامي
  .هضم نبود ها قابلِ آن نظامي برايِ غيرِ چند حزبي و اقتدارِ سيستمِ. بودند

 
 يِ سياسي در تاريخِنظامي  يِ مي، اولين مداخله 27 كودتايِ

  جمهوريت
بودي  ميالدي رو به به 50 يِ تركيه در دهه يِ اقتصادي ناسامانِ وضعيت

 تركيه در جنگ  يِ طرفي بي يِ نتيجه  اقتصادي از طرفي اين رشد. گذاشت
 1952تركيه به ناتو در سال  ورود يِ ديگر نتيجه دوم و از طرف يِ  جهاني

ور ميالدي بود كه موجباتبه تركيه را فراهم كرده بودند  خارجي يِ سرمايه ود .
نسبتا امن و  يِ منطقه دوم به دنبالِ  يِ جهاني غربي بعد از جنگ دارنِ سرمايه

مخالف هم با آن  به ناتو كه احزابِ ورود. گشتند  ارزان مي كارِ چنين نيرويِ هم
 استايِدل بودند و در مقابله با خطر كمونيسم و در ر هماهنگ و هم

 هايِ تر سرمايه بيش ورود يِ كننده آمريكا انجام شده بود تضمين هايِ سياست
تر با  بيش يِ  ارتباط و نزديكي چنين موجبات به كشور شده بود و هم  خارجي

 هايِ آزادي  بعضي اقتصادي در كنارِ وضعيت بود به. غرب را فراهم كرده بود
زبانِ اذان به  ممنوع بودنِ(ه بود تك حزبي سلب شد نظامِ ديني كه توسط

دوم نيز  دمكرات در انتخابات سبب شدند كه حزبِ) آن و جزيياتي مانند  عربي
كه   چنان محكم بود اين پيروزي آن ]7،6[.به پيروزي دست يابد  آرا با اكثريت

تركيه نتوانسته  انتخابات هنوز هم هيچ حزبي با چنين حد و نصابي در تاريخِ
سياسي را به دست بگيرد است قدرت.  مختلف با  احزابِ يِ انتخاباتي مبارزات

 خلق كه مدافعِ يِ جمهوري حزبِ. فراواني دنبال شده بود و صداهايِ سر
 حزبِ ليبرالِ يِ اقتصادي هايِ دولتي بود سياست يِ اقتصادي هاِي سياست

تخابات باز هم ان حال پيروزِ با اين. حمله قرار داده بود دمكرات را شديدا مورد
كماليست در  ارتش و نيروهايِ هايِ دمكرات بود و اين پيروزي اميد حزبِ

  .خلق را برباد داده بود يِ جمهوري حزبِ قدرت توسط يِ دوباره يِ گيري دست به
 هم استحكامِ ديگري نيز داشت و آن دمكرات پيامد حزبِ يِ اين پيروزي

مترقي مخصوصاً  هايِ د با نيروشدي يِ دمكرات و مبارزه حزبِ يِ هژموني
. تر شده بود كره جدي چپ بعد از جنگ فعالينِ مبارزات. چپ بود مبارزينِ
ورود به ناتو را  نيرو به اين جنگ توانسته بود جوازِ كره كه تركيه با ارسالِ جنگ

 نيروهايِ جنگ توسط ضد هايِ فعاليت يِ گيري شكل به دست آورد موجبِ
. وسيعي در هم كوبيده شد دولت به شكلِ ها توسط يتاين فعال. چپ شد
اين تنها  8.آن بازداشت و زنداني شدند جنگ تعطيل و فعالينِ ضد انجمنِ
 نيروهايِ چپ پرداخت، تشكيلِ اي نبود كه دولت به مبارزه با فعالينِ جبهه

هم  8.كمونيسم در اين دوره آغاز شد مبارزه با خطرِ و سري برايِ  زيرزميني
در   آتاتورك هيچ مشكلي هايِ انديشه به اصطالح دمكرات و هم وارثينِ لتدو

ديگر  هم راه دل و هم ها هم جناح يِ  در اين راه همه. مبارزه با چپ نداشتند
 كاركرد  .سياسي بود اقتدارِ فقط در اختيار داشتنِو ها فقط  آن مشكلِ. بودند

اقتدار نشان داد نيرويي كه از  دمكرات در دورانِ حزبِ  يِ سياسي و اجتماعي

 كه به اقتدارِ  دارد زماني مخالفت بر مي استبدادي سرِ نظامِ سيستم عليه  دلِ
     . استبداد و ارتجاع را بروز خواهد داد هايِ سياسي برسد نشانه

. داد  اقتصادي نشان مي وجوه يِ دولت خود را در همه ليبرالِ هايِ سياست
وجود آمده بود و دولت  هب يدي با استفاده از اين موقعيتجد دارِ سرمايه يِ طبقه

 يِ در اداره  گرفت سعي  ها مي و ديگر كشور  جهاني كه از بانك  هايي با كمك
دمكرات ياور  چنان هم با حزبِ بخت آن  ولي. جامعه داشت يِ اقتصادي حيات
 گيرِ يبانگر  ها همين قرض  از پرداخت  ناشي ديري نپاييد كه مشكالت. نبود

 قبضِ ]7،9[.دولتي زد دولت دست به تنظيماتي در مصارف. دولت شد
 اقشارِ هميشه به اسمِ هم مثلِ  كني كمرسفت دولتي و سياست هايِ پرداخت
درون حزبي سبب شد كه  ديگر اختالفات از طرف. كش نوشته شد زحمت
مخالف قد  حزبِ كرات بيرون بيايد و به عنوانِودم حزبِ جديدي از درونِ حزبِ

كرات بيرون ودم حزبِ  دولت هم كه قبال به همين شكل از دلِ حزبِ. علم كند
عدول از البيسم بسته  كرات به نامِودم دولت سركوبِ هايِ آمده بود با سياست

 آشفته به انتخابات يِ سياسي اقتصادي و جوِ حزب با اين مشكالت. شده بود
ها باز  از راي  قسمتي الت و از دست دادنِاين مشك يِ با همه. زودرس تن داد

باز . خود را شروع كند يِ انتخاباتي يِ پيروز سومين دره حزبِ توانست به عنوانِ
اين انتخابات چيزي  پيامد. كماليسم شكست خورده بود هم اردويِ

اغتشاش فرو  كشور در مرزِ. مخالف نبود هايِ حزب دارانِ طرف درگيري بينِ  جز
لوايحي در  حاكم به تصويبِ ها سبب شده كه حزبِ ين مخالفتا  .رفته بود
چپ،  مخالفينِ حاكمه با سركوبِ دولت. احزاب بپردازد كاركرد تر كردنِ مشكل
اعتراضات به   .خويش داشت موقعيت در حفظ  مخالف سعي ها و احزابِ  رسانه

ي بود كودتا همه جا پيچيده بود، و اين چيز شد و شايعات  شدت سركوب مي
 جامعه برايِ شرايط. كرد  كماليسم را خشنود مي يِ خورده شكست كه اردوِي

مي  27 نظامي در تاريخِ يِ باالخره مداخله. نظامي آماده شده بود يِ يك مداخله
 بست بحران و بن. اي كه از راديو خوانده شد به وقوع پيوست با بيانيه 1960

چه حاكم و  احزابِ يِ ارتجاعي هاِي ستسيا يِ پارلماني كه نتيجه يِ دموكراسي
 حزبِ سرانِ. ارتش پايان يافته بود يِ نظامي يِ چه مخالف بود با مداخله

از   اين محاكمات سه تن يِ در نتيجه. گير و محاكمه شدند كرات دستودم
 9.شد اعدام شدند كرات هم ميودم دولت وزيرِ نخست حزب كه شاملِ سرانِ

مردم افكنده  يِ خود را بر اراده يِ ياست زده بود و سايهخود را بر س ارتش مهرِ
ها  مردمي كه آن يِ كماليسم اميدي به ياري) اليتيست( گرايِ نخبه اردويِ. بود

ممكن را در چنگ زدن به سالح  دانست نداشت و تنها راه  را رعيت مي
قمع استبدادي هم از هر دو طرف قلع و  حكومت يِ  واقعي مخالفينِ  .ديد  مي
 خود را هم به شكلِ يِ سياسي هايِ نابورژوايي بحر يِ ديكتاتوري  .شدند  مي

 يِ مداخله  يِ طوالني يِ يك دوره ي آغازِم 27 كودتايِ. كرد  اي حل مي نهاوحشي
  .نظامي در تركيه بود
محض اداره  يِ دولتي يِ اقتصادي ميالدي با سيستمِ 1950تركيه تا قبل از 

 هايِ در حوزه. دولت قرار داشت تماما در دست  بانكي امِصنايع و نظ. شد  مي
تركيه . فئودالي در تركيه كامال مشهود بود فئودالي يا نيمه يِ ديگر هم چهره

دوم،  يِ  جهاني بعد از جنگ. شد  دهقاني محسوب مي يِ مانده عقب هنوز كشورِ



 

 

٤١ 

 هايِ برنامه ازِبا آغ. داري نزديك كرد سرمايه سرعت خود را به جناحِ تركيه به
آن هم اشاره شد كه به منابعِ ،سريع يِ اقتصادي ليبرال اقتصادي و رشد، 

 50 يِ دهه شدن به اواخرِ با نزديك. طبقاتي به سرعت رشد كرد يِ فاصله
 حجمِ. داري خود را كامال نشان داد سرمايه يِ اقتصادي هايِ ميالدي بيماري

 ، يعاجتما گونه حقِ حال از هيچ با اين ،شد  سرعت بزرگ مي كش به زحمت اقشارِ
ها  بود كه نارضايتي وضعيتيدر چنين . سياسي و دموكراتيك برخوردار نبوند

مخالف را هم  هايِ حزب كه حمايت ،مردمي تر شد و اعتراضات رفته وسيع رفته
كه چرا ارتش چنين  اين. وار كرد هم   يم 27 كودتايِ راه را برايِ ،با خود داشت

 بايد در موقعيت ،خفقان به عهده گرفت اي را در خروج از دورانِ هوظيف
 ،داري با ورود به سرمايه ،دولتي هايِ ناارگ يِ شده كاسته رفته و قدرت ازدست

ستج .چنين كودتايي در جهت جاي بازتعريف دولتي در گذر از  هايِ ناارگ گاه
   . بازار بود بازِ دولتي به سيستمِ يِ بسته سيستمِ

 برايِ  مدتي طوالني هايِ ميالدي برنامه 1960 يم 27 با اين اوصاف كودتايِ
 يِ اقتصادي ارتش به جريانِ آن هم ورود از نتايجِ  و يكي.  تركيه در نظر داشت

را  شدن در تركيه بود و آن صنعتي يِ اين كودتا كه به نوعي نتيجه. تركيه بود
كرد، پاي ارتش را هم به اين   حاضر مي اقتصادي يِ طوالني يِ يك برنامه برايِ

 ارتش يِ ياري هم سازمانِ تركيه با تاسيسِ ارتشِ. بازار پر سود باز كرد
يك  ايجاد اين سازمان با هدف. اولين گام را در اين راه برداشت) اوياك(

ارتش  دارانِ حقوق از درجه اقتصادي براي نظاميان، كه با كسرِ مستقلِ سازمانِ
اين . نظاميان تعريف شده بود تصرف صندوقِ شد، در ابتدا به عنوانِ  تغذيه مي

رفت از هر   خصوصي به شمار مي مستقل و نيمه كه يك سازمانِ سازمان با اين
رفته اين سازمان به عنوان يك  گونه مالياتي معاف بود و اين چنين شد كه رفته

 35ياك با بيش از كه اينك او  اقتصادي در تركيه شناخته شد به شكلي قطبِ
. رورد  تركيه به شمار مي بزرگ) شركت مركزي( هلدينگاز پنچ   شركت يكي

در مقايسه   نسبتا بااليي با توجه به اين موضوع كه نظاميان در تركيه از حقوِق
نظامي  دارنِ باشند، سهام اوياك نيز درجه  هاي دولتي برخوردار مي نابا ديگر ارگ
از همان اول هم در . ي در تركيه تبديل نموده استئ رفهنسبتا م يِ را به طبقه

يِ طبقه برنامه اوياك ايجاد يكي ي از نظاميان به عنوانِئ مرفه متوسط  از اهداف 
  10.اقتصادي مطرح بود اين حضورِ
چپ  هايِ كنند كه نيرو  ليبرال اشاره مي منتقدينِ  اين كودتا بعضي در نقد

 قانونِ يِ برآمده از  نسبي هايِ آزادي، و كسبِ بودنداين كودتا خرسند  از وقوعِ
تركيه  كه چپِ با اين. شماردند  بعد از كودتا را دليل اين خرسندي مي يِ  اساسي

بود و در  استاليني يِ شورايي اتحاد يِ ميالدي در زير سايه 50و  40در دهه 
از - مدرن  يِ معهيك جا مترقي در ايجاد يِ انديشه ابتدا كماليسم را به عنوانِ

 چپ از دو جناحِ هايِ در عمل نيرو ؛كردند  تعريف مي - بورژووايي انقالبِ طريقِ
مخصوصا بعد از . شدند  ترين شكل سركوب مي كماليستي و ليبرال به شديد

در اين زمان بود كه . تر هم شده بود ها جدي اين سركوب ناتوتركيه به  ورود
دمكرات از  دولت توسط ،ترك يِگرا چپ معروف شاعرِ ،ناظم حكمت

چپ  ،حاكمه طبقات هايِ درگيري در گيرودارِ. تركيه طرد شد يِ شهروندي
ترين نحو استفاده كند  ايجادشده در كشور به به موقعيتداشت كه از  فقط سعي

دور از  مي تبليغات 27كودتاي  دارِ طرف نيرويِ چپ به عنوانِ دادنِ و نشان
باشد  ال ميليبر اردويِ صداقت.  

 

  مارس 12رشد تضاد كار و سرمايه و كودتاي 
 اي جز قبولِ دانست كه چاره  كودتا مي دولت يِ داري سرمايه شرايط 
  پيشين را ادامه دهد ولي دولت يِ اقتصادي هايِ المللي ندارد و بايد برنامه بين

به عنواِنكودتا كه خود را  عواملِ. خودي بود جناحِ اين بار كنترل در دست 
  كردند مجبور بودند كه بعضي  مي  ميهن معرفي مترقي در نجات هايِ نيرو

 اقشارِ اوليه نيز برايِ از حقوقِ  حتا بعضي. نيز تعريف كنندرا دموكراتيك   حقوقِ
تواند   مترقي كه مي كش تعريف شد تا بتوانند نشان دهند كه تنها نيرويِ زحمت
نوين به ارمغان بياورد همان جناحِ يِ كيهتر دموكراتيك را برايِ شرايط 

تركيه  برايِ جديدي يِ  اساسي هايي قانونِ زمينه با چنين پيش. كماليستي است
وارتر از قبل  شان هم هاي خواسته كشان در بيانِ زحمت راه برايِ. نوشته شد
 تي بودند كهااعتصاب امتياز كارگري و حقِ هايِ اتحاديه ايجاد شرايط. شده بود
. ها هم بود اين سنديكا نياز به كنترلِ  ولي. جديد تعريف شده بودند در قوانينِ

قبل از كودتا كه  )Türk-İş( ايش–ترك فعالِ يِ سنديكايي تنها كنفدراسيونِ
خويش  يِ بري ره بسيار در كادرِ تغييرات با دولت مشهور بود با موجِ  به نزديكي
 ها برايِ فرما كار صاب با حقوقي كه برايِاعت حقِ مانند  البته حقي. آشنا شد

 اعتصابات ممنوعيت مواردي مانند. شد  كارگران تعريف شده بود خنثا مي اخراجِ
دردي با ديگر كارگران صورت  هم عمومي و سياسي يا اعتصاباتي كه در جهت

 كارگري و طبقاتي با مبارزات مبارزات يِ گرايي جلوگيري از هم گرفت برايِ  مي
  .    شده بود  بيني سوسياليستي هم پيش
 در آخرين روزِ. حاصل نشده بودند  گي هاوليه هم به ساد البته اين حقوقِ

بيش از . در استانبول صورت گرفت  عظيمي يِ پيمايي ميالدي راه 1961 سالِ
 هايِ قرارداد اتحاديه و بستنِ تشكيلِ حقِ پيمايي خواهانِ صدهزار كارگر در راه

 يِ كارگري در كارخانه ميالدي نيز اعتصابات 1963 سالِ در اوايلِ. دندش  رسمي
طبقاتي در  يِ نفر شكل گرفته بود به موجي از بيداري 220 كه توسط كاوال
كه اين قوانين در مجلس به تصويب  تا اين 11.تركيه بدل شد كارگرانِ بينِ

 به اقشارِ  بزرگي يِ هديه اين قوانين را به عنوانِ كه دولت تصويبِ با اين. رسيدند
به ظاهر مترقي به  هايِ ديري نپاييد كه نيرو  كش منعكس كرد ولي زحمت

. كودتا تعريف شده بودند يِ  اساسي مبارزه با حقوقي پرداختند كه با قانونِ
جديدي دامانِ يِ اقتصادي ميالدي كه بحرانِ 60 يِ دهه مخصوصاً در اواسط 

 يِ ارتجاعي يِ كرد چهره  كارگري رشد مي و مبارزاتداري را گرفته بود  سرمايه
. طبقاتي در تركيه بود هايِ فعاليت اوجِ  اين دهه از طرفي. خود را نشان دادند

 كه فعاليت با اين. ماركسيستي شده بودند احزابِ بسياري جذبِ جوانانِ
منسجم  سازماني به شكلِ هايِ حال فعاليت ها ممنوع بود با اين كمونيست

كودتا  رژيمِ يِ ارتجاعي يِ چهره مخصوصا كه با آشكارشدنِ. شد  نبال ميد
كردند  جو ميو سوسياليسم جست رهايي را در دامانِ جوانان تنها راه  .  
سنگ در  ذغال معدنِ كارگري، كارگرانِ هايِ ترين حركت از مهم  در يكي
كارگران  اعتراضِ. ميالدي  دست به اعتصاب زدند 1965 در سالِ زونگولداك
كه كارگران   زماني. ها بود كارفرما دارِ طرف زرد هايِ ها و سنديكا به كارفرما



 

 

٤٢ 

 ،سنگ را خاموش كردند ذغال هايِ كوره
امنيتي  هايِ پليس و نيرو كار به دخالت

 45پليس  خشنِ در اولين دخالت. كشيد
گير  اعتصابي دست كارگرِ 5000كارگر از 

كارگران شكسته  حال مقاومت با اين. شدند
پليس  نشد و دوباره مقاومت با خشونت

 هايِ نيرو در دومين دخالت. دنبال شد
كارگر كشته شدند و تعدادي  2امنيتي، 

 هايِ نيرو. كارگر و پليس زخمي شدند
كارگران را فراتر از آني  امنيتي كه مقاومت

پليس در  خشنِ ديدند كه با يك دخالت
محل  مبارانِهم بشكند، كارگران را با ب

كارگران پا پس . تهديد كردند
 هايِ ها نماينده گذاشتند آن  نمي

 كارگري را هم كه برايِ ِي اتحاديه
 يِ دوباره كه با دخالت تا اين. موضوع آمده بودند از محل اخراج كردند وفصلِ حل

اين مقاومت   گير شدند ولي زيادي دست تعداد 11.پليس مقاومت پايان يافت
بعد از اين موضوع بود كه . كارگري بود اي در مبارزات تازه لِفص شروعِ

 ايش  -  ترك جديدي در مقابلِ كنفدراسيونِ ايجاد كارگري به فكرِ هايِ اتحاديه
 هايِ و چنين شد كه پايه. كرد  كاري مي ها هم افتادند كه با دولت و كارفرما

شكل گرفت و  )DISK- ديسك(انقالبي  كارگرانِ هايِ سنديكا كنفدراسيونِ
   ]12،13[.ميالدي تاسيس شد 1967 در سالِ

از طرف حزبِ. چپ نيز شديدتر شده بود يِ قانوني هايِ حزب ديگر فعاليت 
 تركيه كه بعد از كودتا تشكيل شده بود توانسته بود در انتخابات كارگرِ

 ورود. تركيه كند مجلسِ نماينده وارد 15ميالدي  1965 يِ پارلماني
. حكومت و دولت نبود آيندي برايِ خوش ها به مجلس موضوعِ ليستسوسيا

حزب با تعداد خويش جوِ اندك شديدي در مجلس به راه انداخته بود مخالف .
همين موضوع  برايِ. شد  آن گرفته مي فعاليت بايستي جلويِ  به همين سبب مي

كه  عدي با اينب انتخابات عوض شد و حزب در انتخابات در اولين ضربه قانونِ
 يِ نماينده را روانه 2گذشته را حفظ كرده بود فقط توانست  همان نسبت رايِ

ش تاثيرگذارترين ا هاي كم و كاستي تركيه با تمامِ كارگرِ حزبِ. مجلس كند
 باشد كه خود نشان از اوجِ  تركيه مي چپ در تاريخِ يِ سوسياليستي حزبِ

14.ها را دارد چپ در آن تاريخ مبارزات  
. كارگران بود ِ در پي  پي اعتصابات هايِ ميالدي سال 70و  69 هايِ سال

رد هم امو در اكثرِ. اي شنيده نشود اعتصابات از منطقه نبود كه خبرِ  ماهي
اعتصابات معموال با اشغالِ. رفت  سياسي مي يِ مبارزه اعتصابات به سمت 

پليس به خشونت كشيده  خالتآن با د كارگران و به دنبالِ ها به دست   كارخانه
. گرفت  امپرياليستي به خود مي ضد در مواردي هم اعتصابات رنگ. شد  مي

به وقوع پيوسته بود   آمريكايي مخصوصا در يك اعتصاب كه در يك كارگاه
 حقوقِ ديگر كشيده شد و اعتصاباتي كه برايِ ايِهاعتراضات به سرعت به شهر

  .امپرياليستي ادامه پيدا كرد ضد عارهايِكراتيك شروع شده بود با شودم

جوان در  مبارزِ هايِ در اين اثنا گروه
 يِ نظامي در اعتراض به حضورِ 6919 آوريلِ
در منطقه،   آمريكايي  يِ دريايي ناوگانِ

ترتيپ دادند كه حتا   بزرگي يِ پيمايي راه
. پيمايي هم از پليس گرفته بودند راه يِ اجازه

مبارزه با كمونيزم  انجمنِ گروهي موسوم به
از چند روز پيش نسبت به اين موضوع 

خويش را بيان داشته و مردم را  حساسيت
پيمايي فرا  اين راه العمل در مقابلِ به عكس

پيمايي افرادي با  راه در روزِ. خوانده بود
 يِ درگيري. چپ بودند جوانانِ چماق منتظرِ

شديدي رخ داد كه در آن دو نفر جان خود 
     15.را از دست دادند

بود كه  7019 سالِ ژوئنِ 16 - 15در 
. خود رسيد كارگري به اوجِ هايِ حركت

. كرد  تر مي سنديكا را سخت تعويضِ اي تصويب كرد كه مراحلِ مجلس ماده
به  ايش  -  تركجرياني بود كه از  عظيمِ اين ماده جلوگيري از سيلِ هدف

 ديسك امانِ يِ بري كارگري با ره باتزيرا كه اعتصا. گرفت  ديسك صورت مي
با  هدر مقابل  بزرگي يِ پيمايي ژوئن ديسك راه 15در . داري را بريده بود سرمايه

 شد تعداد ديسك برگزار مي پيمايي از طرف كه اين راه اين ماده ترتيب داد با اين
ن هما عصرِ. مخالفين پيوسته بودند هم به صف ايش  - ترك زيادي كارگر از 

60 روز دولت به مدت گير  ديسك دست سرانِ. نظامي اعالم كرد روز حكومت
 از اصناف  يك پليس و يكي ،نفر كارگر 2پليس  خشونت يِ شدند و در نتيجه

تري در  كوچك با شعاعِ  هايي پيمايي ژوئن راه 16. درگيري كشته شدند محلِ
     15.آنكارا، ازمير، آدانا و بورسا شكل گرفت

. چپ آغاز شده بود هايِ از گروه  بعضي يِ مسلحانه يِ هم مبارزه  فياز طر
دوباره گروهي كه . داد  طبقاتي را گواه مي مبارزات سريعِ اتفاقات رشد يِ همه

بايستي اين مبارزه . دانستند به هراس افتادند  جمهوريت مي خود را قيمِ
 12كودتا در . ديد  ميحل را در يك كودتا  ارتش دوباره راه. شد كن مي ريشه
. اي كه از راديو و تلويزيون خوانده شد اعالم گرديد با اطالعيه 1971 مارسِ

ها را مسبب آنارشي و  كردند و آن  ها دولت و مجلس را مقصر معرفي كودتاچي
. كردند  سياسي و اقتصادي معرفي مشكالت يِ كننده موجود و فراهم اغتشاشِ

اساسي قانونِ. مجلس تعطيل نشد ،  بليق كودتايِ اين بار بر خالف  به حالت 
معلق در نيامد، فقط دولت بر كنار شد و به مجلس مهلت داده شد كه يك 

به انجام رساندنِ طرف برايِ بي دولت با اين. كماليستي تشكيل دهند اصالحات 
 يِ يا زنجيره بعد از كودتا موجِ. زيادي كرده بود حال اوضاع با قبل از كودتا فرقِ

و  اصالن يوسف، دنيزگزميش. چپ آغاز شد فعاالن و مبارزينِ يِ گيري دست
اسرائيل  سفيرِ گيري و كشته شدنِ بعد از گروگان كه در جريانات اينان حسين
منسوب به  مطبوعات و مجالت  يِ تمامي 15.گير شده بودند اعدام شدند دست

  . تركيه نيز بسته شدند رِكارگ ديسك و حزبِ. انقالبيون تعطيل و ممنوع شدند
 

  : راست به چپ از -  ميالدي 71 سال كودتاي از بعد شده اعدام انقالبي جوانان
 اعدام از قبل روز كي 1971 يم 5 نانيا نيحس ش،يگزم زيدن اصالن، وسفي



 

 

٤٣ 

  مارس 12 نافرجامِ يِ ژهوپر سپتامبر تكميلِ 12 كودتايِ
استثماري  سيستمِ كماليستي دوباره مشكالت نظامِ 1971 مارسِ 12در  

ديگري منجر به  حلِ دانستند كه هر راه  ها مي آن. نظامي حل كرد را به طريقِ
در . بازگشت باشد ها بي آن است كه ممكن است برايِ  قدم گذاشتن در راهي

يِ انقالبي هايِ نيرو اين جنگ عليه نيز بر   مذهبي نيروهايِ ارتش از حمايت
 يِ بورژوازي يِ گيري آزاد در تركيه و شكل بازارِ اقتصاد با پا گرفتنِ. خوردار بود

با . اسالمي بود يِ پا گرفتن بود و آن سرمايه ديگري در حالِ يِ ، سرمايه ملي
رشد ملي اقتصاد  كرد و حاال ديگر اين   توجهي قابلِ اين سرمايه نيز رشد

اين جناح  منافعِ. سياسي در تركيه بود يِ گي هانعكاس و نمايند سرمايه خواهانِ
در مبارزه با   كماليستي در تضاد بود ولي حاكمِ جناحِ فعِاكه با من با اين
اين بود كه . با هم نداشتندهم   كارگري چندان مشكلي يِ انقالبي هايِ حركت
  . يافت  چپ جسارتي دو چندان مي مبارزينِ وقمعِ كم در قلعاح نظامِ
 خلق در انتخابات در مقابله با سه حزبِ يِ جمهوري حزبِ يِ پيروزي 
 يِ خود را به پهنه گرا هم ورود اسالم ها نيروهايِ آن راست كه در بينِ يِ عمده

طبقاتي در  مطالبات رشد گرِ كردند نشان  مي مستقل اعالم سياسي با يك حزبِ
را به   مذهبي- ارتجاعي محافلِ  گرا، و  ملي اين وضعيت جناحِ. بين مردم بود

تشكيلي در تركيه  هايِ دولت  حزبي تك بعد از نظامِ. شدت نگران كرده بود
ك كمونيستي به اقتدار رسيده بودند و اين ضد هايِ ها و شعار واره با انديشه هم

 زيادي از پايين به حزبِ مردم فشارِ. ها را به لرزه در آورده بود كمونيزم آن شبحِ
خود كه در  هايِ شد كه حزب نتواند از شعار  آوردند و اين سبب مي  خلق مي

يك  16ملي  سالمت كه حزبِ با اين. انتخابات داده بود پا پس بگذارد زمانِ
دو حزب چندان  لتي بود ولي ائتالفدو اقتصاد گرا با گرايشات اسالم حزبِ
دار نبود و بعد از يك سال اختالفات به حدي شديد شد كه مجبور به  پاي

راست با كنار  ائتالفي، احزابِ دولت يِ با فروپاشي. ائتالفي شدند دولت انحاللِ
در   ملي  يِ جبهه كمونيزم با تشكيلِ مقابله با خطرِ خود برايِ اختالفات گذاشتنِ

ائتالفي ديگر عاجز مانده  دولت خلق كه از تشكيلِ به اصطالح چپِ حزبِ بلِمقا
مجلس را به دست آورند و موفق به تشكيلِ بود، توانستند اكثريت دولت 

    .ميالدي شدند 1975 در سالِ  ملي  يِ جبهه يِ ائتالفي
 ايِگر راست هايِ ها و دار و دسته گروه يِ ائتالفي دولت كار آمدنِ با رويِ

چپ كردند و  كشان و مبارزينِ افراطي شروع به حمله به كارگران، زحمت
چپ نه تنها  افراطي به فعاالنِ هايِ نيرو حمالت. تر هم شد كشور وخيم اوضاعِ

 هايِ نيرو. ها شديدتر هم بشود ها را به عقب ننشاند كه سبب شد درگيري آن
 هايِ نفر از نيرو 22ش از يك سال بي چپ به دفاع از خود بر آمدند و در عرضِ

بعد از  در سالِ 17.افراطي كشته شدند گرايِ راست هايِ نفر از نيرو 8چپ و 
ائتالفي اوضاع بدتر هم شد و بيش از صد نفر از دو طرف كشته  دولت تشكيلِ
چپ  كارگران و مبارزينِ گاه هر سال، كشور جوالن ِ  از ديگر سو، اول مي. شدند
كشيدند و   راست مي جناحِ خود را در اين روز به رخِ قدرت چپ هايِ نيروي. بود

كودتا به گوش  هايِ راست فرياد در جناحِ. ندكرد  ها را زيادتر مي آن ترسِ
ها  آن ميالدي به داد 71 سالِ ها منتظر بودند كه ارتش به مانند آن. رسيد  مي

 هم بحرانِ ديگر از طرف. سوسياليسم نجات دهد برسد و كشور را از خطرِ
ائتالفي عاجز از  دولت. كامل برده بود يِ گي هورشكست تركيه را به مرِز  اقتصادي

 با اين اوصاف تركيه به سمت. اقتصادي و امنيتي در جامعه بود مشكالت حلِ
حزبِ يِ دوباره يِ از پيروزي خبر  همه چيز. زودرس رفت يك انتخابات 

 يِ نماينده 13حال حزب به  با اين. دداد و چنين هم ش  خلق مي يِ جمهوري
 برايِ  ملي يِ دولت احتياج داشت و اين چنين شد كه جبهه تشكيلِ ديگر برايِ

دومين بار توانست دولت را تشكيل دهد  ملي ائتالف.  
 هر گونه اجتماعِ. تر به واهمه انداخت ارتجاعي را بيش انتخابات جناحِ نتايجِ

  جامعه سعي ومرج كشيدنِ ها با به هرج آن. رزاندل  كارگري جناح را به شدت مي
 ميِ اولِ دار بود كه مراسمِرودر اين گي. داشتند تا ارتش را وادار به كودتا كنند

. وخون كشيده شد معلومي به خاك نا اشخاصِ در استانبول از طرف 1977 سالِ  
ك طرف تركيه از ي 17.اين كشتار بود يِ  كشته و بيش از صد زخمي نتيجه 34

با مشكالت اقتصادي دست به گريبان بود و از طرف كارگري و  ديگر اعتصابات
دولت دست به دامنِ. ها را بريده بود دولت طبقاتي امانِ مبارزات جهاني بانك  

 دولت. تركيه نبودند يِ اقتصادي بحرانِ درد ها هم دوايِ آن  شده بود ولي
خلق  راست و پيوستن به حزبِ تالفنماينده از ائ 11 ائتالفي با خروجِ

 توانست از انبوه  ها مي سنديكا يِ كاري خلق با هم كه حزبِ با اين. فروپاشيد
كارگري بكاهد ولي اعتصابات  به اين حزب هم قادر نبود كه كاري در جهت بود 
بحراني انجام دهد وضعيت .مشكالت حزب با رد شرايط تر  بيش  جهاني بانك
آمد   كار مي هر سال يك دولت بر سرِ. دولت شد و مجبور به انحاللِهم شد 

كارگري هم پا پس  مبارزين و فعاالنِ. چنان ادامه داشت مشكالت هم  ولي
كه در   تنها مشكلي. انقالبي بود انفجارِ  يِ تركيه در يك قدمي. گذاشتند  نمي

انقالبي بود كه حركات يك حزب يا سازمانِ ميان بود، نبود مردمي  و مبارزات
ترك  يِ افراطي گرايانِ افراطي و ملي گرايانِ ديگر راست از طرف. بري كند را ره

در . كردند  نمود حمله مي  ها كمونيست مي آن اي كه به نظرِ به هر گروه و دسته
دو  بينِ هايِ بيش از چهار هزار نفر در درگيري 1980- 1978 هايِ سال بينِ

از   گروهي در يكي زي نبود كه خبري از كشته شدنِرو 17.طرف كشته شدند
چپ و راست  دو جناحِ بينِ  يِ داخلي جنگ تركيه در مرزِ. شهرها داده نشود

استثماري  باز سيستمِ. ديگر آماده شده بود يِ يك كودتا همه چيز برايِ. بود
رِسپتامب 12كودتا در . كرد  ديگر حل مي خود را با يك قتل و كشتارِ مشكالت 

    .رخ داد 1980
. بود 1971 مارسِ 12 نافرجامِ يِ پروژه سپتامبر به نوعي اتمامِ 12 كودتايِ

جديدي از استثمار  يِ ميالدي كاپيتاليسم با ورود به مرحله 70 يِ در دهه
نئوليبراليزم نياز . جهان كرده بود خود در سراسرِ هايِ گاه پاي شروع به تجديد

كار آورد تا بتواند  خود را بر سرِ يِ اندهنش دست هايِ داشت كه حكومت
در چنين اوضاعي بود كه در . خويش را به انجام برساند يِ استثماري هايِ پروژه

طبقاتي به  زيرا كه تضاد 18شد،  گذاري مي تركيه همه چيز بايستي از نو بنيان
 بِانقال(ديگر در خاورميانه  يك انقالبِ خود رسيده بود و ترس از بروزِ اوجِ

 و اين ممكن نبود مگر با كمك. ها را به هراس واداشته بود آن) بهمن در ايران
نظامي در تركيه  يِ امپرياليزم خشنود از كودتا. خونين ارتش و يك كودتايِ

 يك حكومت هايِ كودتا دريغ نكرد تا زمينه خود را به حكومت هايِ كمك
گيري و  كودتا و دست تركيه با اوضاعِ. گذاري كند نشانده را پايه دست
 اكثرِ. ارتجاعي رسيده بود هايِ نيرو خواه دل آن به آرامشِ متعاقبِ هايِ كشتار



 

 

٤٤ 

 ديگر خبري از اعتصابات   19.زندان شده بودند يِ گير و روانه چپ دست هايِ نيرو
 ارتش بارِ. شهرها نبود ها در ميادينِ آن يِ نمايي قدرت  چپ و گسترده و مبارزينِ

 27 اين بار به مانند. سياسي گسترده بود يِ خود را بر پهنه يِ هديگر ساي
تركيه را  يِ سياسي تركيه نبود كه سرنوشت يِ  داخلي تنها ديناميزمِ 1960  ميِ

 يك سرنوشت امپرياليزم هم در نوشتنِ كه دست بل. زد  اسلحه رقم مي به زوِر
ه كودتا چيزي بود كه در جديد و توسل ب يك دنيايِ ترسيمِ. جديد در كار بود

جهان شاهد بوديم، از  قاطن هشتاد در اكثرِ يِ دهه هفتاد و اوايلِ يِ دهه اواخرِ
  .التين گرفته تا آفريقا، اروپا و آسيا آمريكايِ

 

 هايِ سرمايه يِ دوباره يِ كشي فوريه و صف 28 مدرنِ پست كودتايِ
داخلي رنگارنگ   

. تركيه نبود يِ سياسي ارتش در امورِ لتدخا سپتامبر پايانِ 12 كودتايِ
. خويش از هيچ كوششي فروگذار نبود گاه موقعيت و جاي استحكامِ ارتش برايِ

خود  يِ  ملي حقوقِ احقاقِ تركيه برايِ شرقِ رد در جنوبِكُ مردمِ مبارزات شروعِ
 نوين از نوعِ ملت - دولت  يِ گذاري جمهوريت با بنيان تولد كه از بدوِ

 ارتشِ خوبي برايِ يِ ها سلب شده بود، بهانه از آن  آن به كلي يِ اليستيكم
 خويش را به عنوان عنصري مهم در معادالت تركيه بود كه بتواند حضورِ

 يِ سپتامبر سرمايه 12 ِ ديگر با كودتاي از طرف. تركيه حفظ كند يِ سياسي
توانسته  اوزال تتورگو حكومت يِ اقتصادي هايِ سياست يِ اسالمي در سايه

. خويش قد علم كندديگرِ  هم نوعِ اقتصادي در مقابلِ يك قدرت بود به عنوانِ
ايجاد سبز در  يِ ها و سرمايه حمايت از حكومت سبز با يِ حفاظي كمربند

   20.تركيه بود در اسالمي يِ سرمايه رشد عواملِ ترين مهم از  يكي اسالميكشورهايِ
يِ آن تضاد در بينِ  گانِ سياسي قدرت گرفتنِ نمايندهبا رشد اين سرمايه و 

كه بعد از  ارباكان. شد  تر  يِ حاكمه نيز رفته رفته بزرگ ِ طبقه ي عناصرِ سياسي
يِ حزبِ تازه تاسيسِ  بري كودتا و گذراندنِ دورانِ ممنوعيت سياسي با ره

يِ رو  سياسي يِ اسالمِ بري يِ سياسي برگشته بود به نوعي ره به صحنه 21رفاه
ميالدي در  1996حزب در سالِ . به رشد در تركيه را هم بر عهده داشت

اي نداشت به عنوانِ حزبِ اول با ائتالفي كه با دو  انتخاباتي كه هيچ پيروزِ عمده
هايِ   راني سخن. رو بست به صدرِ سياست تركيه رسيد گرايِ ميانه حزبِ راست

آن به عنوانِ يك   يِ م در تركيه و معرفيدر حمله به الييس ارباكانآتشينِ 
. داشت تر به هراس وامي كشورِ اسالمي هر روز جناحِ كماليستي را بيش

يِ  مكشِ موجود بينِ دو شكلِ سرمايه مكشِ سياسي به نوعي انعكاسِ كش كش
با  ارباكانيِ سياست تركيه توسط  بري ره 22.مختلف در تركيه نيز بود

ارتش برايِ دفاع از . طول نكشيد  د آورده بود خيليكه به وجو  هايي تنش
يِ  قرارنامه 1997يِ  فوريه 28در . هايِ وااليِ جمهوري حاضر و آماده بود ارزش

مجبور به  ارباكان. با عنوانِ مبارزه با ارتجاع انتشار يافت  سازمانِ امنيت ملي
كشاندنِ "ادعايِ  با رفاهيِ حزبِ  امضايِ قرارنامه شد و طولي نكشيد كه پرونده

 ارباكانچند ماه بعد  22 .به دادگاه فرستاده شد " كشور به سمت جنگ داخلي
مدرن  اين واقعه كه در تركيه به عنوانِ كودتايِ پست. مجبور به استعفا شد

يِ بينِ دو جناحِ عمده در تركيه را  مكشِ سياسي و اقتصادي مشهور است، كش
    .آشكارتر كرده بود

  هژموني  مدني يا بسط سياست و توسعه در راهعدالت  حزبِ
 خويش در دفعات نوعانِ گرچه با ديگر هم فوريه 28 مدرنِ پست كودتايِ
هنوز هم از حضورِ ارتش در سياست تركيه خبر   زيادي داشت ولي گذشته فرقِ

يِ اسالمي اين  يِ سرمايه يِ سياسي گي شكست حزبِ رفاه در نماينده. داد  مي
روتر سوق داد و آن حزبِ تازه  را به سمت يك حزب با اهداف ميانه سرمايه

از همان ابتدايِ حضورِ  وتوسعه عدالتحزبِ . بود وتوسعه عدالتتاسيسِ 
ميالدي  2002يِ تركيه در سالِ  سياسي و پيروزي در انتخابات سراسري

سياسي  يِ به دست آمده در تركيه را تنها با قدرت دانست كه قدرت سياسي  مي
ها و  برنامه. تواند حفظ كند و بايستي ارتش را هم به نوعي رام نمايند نمي

 وتوسعه عدالتيِ حزبِ  يِ اقتدارِ سياسي هايِ اوليه اقدامات ناموفقِ كودتا در سال
  در ابتدا سرانِ حزب سعي  .تر به اين نكته حساس كرده بود سرانِ حزب را بيش

اين مدارا حتا چند سال طول . ارتش را داشتند هايِ در مدارا نمودن با شيطنت
در انتخابات  وتوسعه عدالتِ حزبِ  در پي  هايِ پي كه پيروزي تا اين. كشيد

با . تر كرد مختلف اعتماد به نفسِ حزب را در ماندن در ميدانِ سياسي بيش
مناقشات بر سرِ  سزر احمدنجدتيِ  يِ رياست جمهوري پايان يافتنِ دوره

انتخابِ رئيس جمهور كه در تركيه با رايِ . وري شدت گرفترياست جمه
مكشِ سياسي  شود كشور را به سمت يك كش  گانِ مجلس انتخاب مي نماينده
يِ كماليسم  در فتحِ تنها سنگرِ سياسي  سعي وتوسعه عدالتحزبِ . برد  ديگر 

 27اين چنين شد كه ارتش در تاريخِ . در حفظ آن  داشت و جناحِ مقابل سعي
هايِ  اي در دفاع از آرمان يِ خود اطالعيه در سايت اينترنتي 2007آوريلِ 

اطالعيه   اين بار حزبِ حاكم اعتنايي به اين 23.يِ الييك منتشر نمود جمهوري
مشهور شد ننمود و نامزد   كه از طرف مطبوعات به عنوانِ كودتايِ الكترونيكي

دورانِ   ولي. انتخاب شدوتوسعه به عنوانِ رئيس جمهور  حزبِ عدالت
. وتوسعه با ارتش از نوعِ كماليستي هم به پايان رسيده بود حزبِ عدالت  مدارايِ

 1980 يكودتا یالديم ٨٠ یکودتا
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ترين سنگرِ جناحِ كماليستي  يِ خود نياز به فتحِ مهم حزب برايِ بسط هژموني
يِ حزب به عنوانِ گذر به سياست  اين مبارزه كه در ادبيات سياسي. داشت

يِ  هايِ ارتشي به بهانه يِ نيرو گيري و محاكمه با دستشد،   مدني منعكس مي
حزب در مدت زمانِ نسبتا طوالني كه در سياست . اقدام به كودتا صورت گرفت

دادگستري را نيز تا   تركيه دوام آورده بود توانسته بود كه ابزارِ اين مبارزه يعني
يِ  لِ راحت با همهاز دست جناحِ مقابل خارج كند، آماده بود كه با خيا  قسمتي

    .يِ خود در ارتش تسويه حساب نمايد دشمنانِ سياسي
ِ  يِ ارتباط سازي در عادي  يِ واقعي  رسد كه حزب سعي  در ابتدا به نظر مي
وتوسعه در رسيدن  كرد كه حزبِ عدالت  البته بايد اذعان. ارتش و سياست دارد

هايِ خود  ر برابرِ سياستبه هدف خود كه همانا تسخيرِ ارتش و رام كردنِ آن د
در   را هم در دور كردنِ ارتش از سياست برداشته است ولي  هايي بود قدم
يِ  هايِ دقيقِ حزبِ عدالت و توسعه و با اهداف سياسي به سياست  نگاهي
. بردار است ها ايجاد يك ارتشِ فرمان پروراند هدف آن  يِ كار در سر مي  خارجي
  دي(يِ  بِ حاكمه را با غيرِ نظامي كردنِ ساختارِ سياسينبايد اقدامات حز  يعني

با ) وتوسعه حزبِ عدالت(زيرا تركيه . تركيه اشتباه گرفت) ميليتاريزه كردن - 
اي دارد، نياز  كه در راه تبديل شدن به يك امپرياليزمِ كوچك منطقه  هايي قدم

  تمامِ هم. ري كندب هايِ خويش ره دارد كه ارتش را هم بتواند در جهت سياست
وتوسعه نه تنها خارج ساختنِ ارتش از سياست تركيه نيست  و غمِ حزبِ عدالت

هايِ غربي  كه فقط و فقط ساختن ارتشي مانند ارتشِ آمريكا يا ديگر كشور بل
يِ خويش را به نتيجه  هايِ امپرياليستي است كه بتواند با آن سياست

    .برساند

  :منابع
اساسي تركيه ارتش وظيفه دارد كه امنيت كشور را از در مقابل بر اساس قانون  - 1

 .هر گونه خطر داخلي و خارجي حفظ كند
http://www.tsk.tr/1_TSK_HAKKINDA/1_3_Gorevi/gorevi.htm  

 )Türkiye kurtuluş savaşı – İstiklal Harbi(جنگ هاي استقالل تركيه  - 2
به مبارزات و مقاومت نظامي و سياسي اطالق مي شود كه بعد از شكست 
امپراطوري عثماني در جنگ جهاني اول در برابر نيروهاي متحدين براي جلو گيري 

 1922- 1919اين جنگ در بين سال هاي .  از تجزيه امپراطوري صورت گرفت
ميالدي رسما  1923جوالي  24افقنامه لوزان در تاريخ ميالدي اتفاق افتاد و با تو

پيمان لوزان تكليف فاتحان جنگ جهاني اول و همچنين يونان و   .پايان يافت
بلغارستان را با تركيه و همچنين وضعيت مرزهاي اين كشور را كه بر جاي 
امپراتوري عثماني نشسته بود روشن ساخت وباعث به رسميت شناخته شدن 

  . از سوي كشورهاي جهان شد تركيهبنياد   كشور تازه
، حزب )Adalet ve Kalkınma Partisiيا  AKP(حزب عدالت و توسعه  - 3

ميالدي  2001آگوست  14در تاريخ اين حزب . سياسي حاكم در تركيه است
موسسين و اعضاي . كند في ميخود را جزو احزاب راست ميانه معر تاسيس شد و

بر سابق حزب سعادت بودند كه الدين ارباكان، ره ارشد اين حزب از شاگردان نجم
  . ميالدي از آن منشعب شدند 2001در سال 

٤- Kansu Aykut; The Revolution of 1908 in Turkey, Leiden, Brill 
Press (1995). 

 9در تاريخ ) Cumhuriyet Halk Partisiيا  CHP(حزب جمهوري خلق  - 5
ميالدي توسط آتاترك تاسيس شد و هنوز هم به حيات سياسي  1923سپتامبر 

اين حزب در حال حاضر بعد از حزب عدالت و توسعه به عنوان . دهد  خود ادامه مي
هاي  مهمترين اعضاي حزب در سال. باشد  دومين حزب عمده در تركيه مطرح مي

هاي طرفدار  هاي استقالل و بوروكرات جنگاوليه تاسيس از سران و پيشروان 
   .آتاترك بودند

 408درصد آرا توانسته بود  52/7بنا به نتيجه انتخابات حزب دمكرات با  - 6
درصد كلّ نمايندگان حاضر در  80نماينده به مجلس بفرستد كه اين عداد بيش از 
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٤٦ 

  …متحد مللِ سازمانِ رايِ
  
  
  
  

  آزادي مبارزه برايِ و فلسطين اشغالِ 
 

  *نويسنده ـ الن گودمن
 بامشاد ميكائيليان: ترجمه

سپتامبر دولت خودگردانِ فلسطين از شورايِ امنيت سازمانِ  23در تاريخِ
 .شناختنِ كشورِ فلسطين را خواهد نمود رسميت مللِ متحد تقاضايِ به

و نقشِ دولت يِ ماهيت  هايِ مهمي درباره يِ سازمانِ ملل پرسش نامه قطع
يِ ظلم و ستمِ وارد بر مردمِ فلسطين، و برايِ رسيدن به  يا شهيراسرائيل، عللِ 

مورد انقياد و اشغالِ وحشيانه واقع  ها نسليِ مردمي كه  عدالت و آزادي
  .آورد وجود مي چه راهي موجود است، به اند گشته

  

 …و مردمِ فلسطيندولت اسرائيل 

الزم است از سه حقيقت ، يِ سازمانِ ملل نامه قطعيِ اين  درك زمينه برايِ
  :شود اساسي شروع

سرزمينِ مردم  در1948دولت اسرائيل درسالِيِ شروعِ  نقطه اول،
گردد  قبل برمي صدها سالدر آن سرزمين به  اش كه ريشه، فلسطين است

شود ناميده مي چه امروز اسرائيل آن وجودش به عنوان يك ملت درو 
 230،000، ام17پايانِ قرن  در .منطقه هايِ ملي در ه ظهورِ دولتگردد ب برمي
چه امروز  آن يهود در نفر مردمِ 2000و)مسلمان و مسيحي(فلسطينينفر 

چنان  ، هم1800در سالِ، سال بعد دويست. اسرائيل است، وجود داشت
. يهودياننفر از 7000نفر فلسطيني و 268،000- يي وجود داشت  تصويرِمشابه

يِ تأسيسِ  در آستانه، از موجِ مهاجرت يهوديان از اروپا به فلسطينحتاپس 
نفر از  630،000فلسطيني وميليون نفر  1٫3يِ ، فلسطين خانهكشورِ اسرائيل

  .مهاجرانِ يهودي بود
يِ  سازي طريقِ پاك به عنوانِ يك نهاد صهيونيستي ازكشور اسرائيل 

نكبا  ي شده  شناخته موجِ ترور. يِ فلسطينيان متولد شد يِ جمعيت بومي قومي
 وبه وقوع پيوست  1948 در سالِ) "فاجعه"به معنيعربي زبان اي به  كلمه(

 از جمله در روستايِكه  طريقِ كشتار و ترورچنان از  آن سال همپس از 
 ، سربازان1948ِ آوريل9ِ در .شده بود فلسطين اتفاق افتاده، متمركزديرياسينِ 

مسلسل و استفاده از  ها حمله كردند و با خانه ه روستا ويهودي پشت سرِ هم ب
: نوشتنويسان  تاريخ در اين مورد يكي از. زا بسياري را كشتند تفنگ آتش

آوري نمودند و به قتل  سپس در يك مكان جمعرا مانده  باقي روستاييانِ"
ن مورد ها مورد آزار قرار گرفته درحاليكه تعدادي از زنا اجساد آن ، حتارساندند

فهيم زيدان، كه در آن . و پس از آن كشته شدند تجاوزِ جنسي قرار گرفتند
مقابلِ  يِ خود را در گونه خانواده آورد چه به ياد ميداشت،  زمان دوازده سال

پيرمردي ؛ يكي پس از ديگري گرفتند ما را ها آن«: رساندند به قتل چشمانِ او
به ضرب گلوله ، او نيز گريه كرد را كشتند و هنگامي كه يكي از دختران او

مقابلِ ما  در و به او، ها برادرم به نام محمد را صدا زدند سپس آن .كشته شد
خم شده رويِ جسد او  ، و بهكشيد و هنگامي كه مادرم فرياد مي، شليك كردند
اش بود به او شليك  كه خواهرِ كوچك شيرخوارم هودرا در آغوش بود، در حالي

 يِ نوشته "فلسطين يِ سازيِ قومي پاك"كنيد به كتابِ  نگاه( ».كردند
  1.)پايهايالن

 يِ امپرياليستي ضمانت شده ها قدرتدوم، تاسيسِ اسرائيل توسط
يِ  يِ جهاني بود، و امروزه از سويِ اياالت متحده، به عنوانِ مجري

 يِ محيط  يِ جهان، ويراني ريزي يِ عرقها كارگاهخدمت به بازتوليد
هر چند اين به معنايِ  .شود يمستثمار و ظلم، به پيش برده زيست، ا

در آفريقايِ جنوبي باشد، نقشِ كليدي در ) تبعيض(اتحاد با رژيمِ آپارتايد
يِ ها جنگنفر از مردمِ بومي در گواتماال داشته باشد، و يا  200،000كشتارِ

اسرائيل به  درپي در برابرِ كشورهايِ ديگر در خاورميانه دامن زند، كاركرد پي
روابط "و اين قلبِ . ورِ امپرياليسمِ اياالت متحده است عنوانِ سگ هارِ حمله

نگاه كنيد به . (دهد يمبينِ اسرائيل و اياالت متحده آمريكا را تشكيل  "ويژه
 2)".شان در سراسرِ جهان و جنايت …اسرائيل…آمريكا":يِ مقاله
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يِ مكرربر ها تياجنو سوم، هيچ توجيه اخالقي برايِ اين 
ناك برخاسته ازهمان سيستمِ  ،كه يك جنايت وحشتهولوكاستاساسِ

اين است كه هيچ  هولوكاست يِ درسِ واقعي .امپرياليسم بود وجود ندارد
 - ناكي در جريان است، سكوت نمايد زماني كه جنايات هول تواند ينمكس 

 .درحالِ وقوع استتوسط اسرائيل  ها ينيفلسطچه كه امروز عليه  مانند آن
: يِ هولوكاست، نگاه كنيد بهها درسبرايِ درك عميق از عواملِ مرتبط با (
 2010اكتبر،  31يِ سرشت هولوكاست، نشريه انقالب،  پاسخ به سوال درباره"

 revcom.us (3موجود در سايت حزبِ كمونيست انقالبيِ آمريكا

، ايجاد دولت اسرائيل، و يِ كالنها دهشتعدالتي و  در جهانِ لبريز از بي
پايانِ اين دولت عليه مردمِ فلسطين به عنوانِ يك  يِ بي ظلم و ستمِ وحشيانه

  .جرمِ سنگين قد اَلَم كرده است
  

  هايِ امروزين اسرائيل و فلسطيني
هايِ  اند، در اردوگاه مردمِ فلسطين از زماني كه از ميهنِ خود رانده شده

ها در  تحت اشغالِ نظامي در چند سرزميني كه آنيِ  گي گان، و زنده پناهنده
  . كنند گي مي اند، زنده داري از آن شده ابتدا موفق به نگه
، ديوارِ آپارتايد )وست بنك(يِ فلسطين يِ باختري كرانهِي در منطقه

متر به هوا سر  25كيلومتر، و به ارتفاعِ 644زاگي به طولِ اسرائيل با برش و زيگ
. هايِ مراقبت به سبك زندان بنا شده است بر بااليِ آن برج برافراشته است، و

باشد را بريده است،  ميليون فلسطيني مي 2٫5يِ اين ديوارِمنطقه اي كه خانه
شان، مردم را از  هايِ ديگر، كشاورزان از مزرعه سايه گان از هم سايه ارتباط هم

يِ اين نقاط   مهه. شان، قطع شده است هاي ها و شغل شان، بيمارستان مدارس
گر قرار دارد و توسط هواپيماهايِ بدونِ  تحت گشت مداومِ سربازانِ اشغال
يِ پروازممنوع  متري را به منطقه 22٫86سرنشين، فضايِ هوايي به ارتفاع 

گي به  كارها همه اين راه .عليه جمعيت غيرِ نظامي به اجرا گذارده است!) "نه"(
يِ مسلحِ غيرِ  نفر از مهاجرانِ متعصبِ مذهبيخاطرِ محافظت از صدها هزار 

 .يِ يهود است قانوني

ميليون فلسطيني در ميانِ مدارس و بيمارستانِ  1٫5از درِ نوارِ غزه، 
كه منجر به كشته ( 2008عامِ اسرائيل در سالِ شده در جريانِ قتل  تخريب

 )ي بودندنفراز مردم شدندكه اكثريت آنان افراد غير نظام 1400شدنِ حدود 
يِ اسرائيل و عدمِ ورود  ها را به دليلِ محاصره اين ساختمان. كنند گي مي زنده

سالِ گذشته، كماندوهايِ اسرائيلي . توان تعمير كرد مصالحِ ساختماني، نمي
المللي را مورد  هايِ بين در آب "ماوي مرمره"يِ كشورِتركيه، به نامِ  كشتي

يِ نوارِ غزه جلوگيري كنند، كه  يِ محاصره قهحمله قرار دادند تا از شكستنِ حل
  . منجر به قتلِ فعاالنِ غيرِ مسلح در كشتي شد

بسياري . اند هايِ مهاجر به زور تبعيد شده ها نفرِ ديگر از فلسطيني ميليون
گي در شرايط كثيف، بدونِ حقِ اقامت قانوني،  هايِ پناهنده ها در اردوگاه از آن
و بدونِ حقِ اشتغال به كار و يا بازديد از اعضايِ  يِ سفر، توانايي عدمِ

، سربازانِ اسرائيلي در يك 1982در سالِ. كنند گي مي شان، زنده خانواده

فلسطيني در  3500شده، به قتلِ عامِ از قبل طرح آهنگي و تحت نظارت هم
 .در لبنان پرداختند شتيالو  صبراهايِ  اردوگاه

فلسطين وجود  يِ يستي، مقاومت شجاعانهيِ صهيون پروژه تولد از آغازِ
يِ  يِ فلسطيني مبارزه هايِ چريكي ، سازمان1960يِ در دهه. داشته است

) غير مذهبي(مسلحانه عليه اسرائيل با هدف ايجاد دولت دموكراتيك، سكوالر
رغمِ اين جزر و مدهايِ عظيمِ  علي. اندازي نمودنددر سراسرِ فلسطين راه

يِ  ها را از ادامه ها با موانعي مواجه شدند، كه آن آن سازمانمقاومت مردمي 
 شان برايِ پيدا يِ مبارزه و شورش مبارزه باز داشت؛ اما مردمِ فلسطين در ادامه

اي  كلمه(هايِ مبارزه در سراسرِ فلسطين و جهان، از جمله دو اينتفاذا  راه كردنِ
هايي  جوانان با پرتابِسنگ كه در آن) "به لرزش در آوردن"در عربي به مفهومِ 

  . گرِ اسرائيلي به پيش بردند كوچك، عليه سربازانِ اشغال
  

 يِ سازمانِ مللِ متحد نامه قطع

شده توسط تشكيالت خودگردانِ  نهاد يِ سازمانِ ملل، پيش نامه قطع
يِ يك بخشِ كوچكي از فلسطين را به عهده  ، نهادي كه اداره)PA(فلسطين 

به رسميت شناختنِ يك دولت فلسطيني متشكل از نوارِ غزه، دارد، خواستارِ 
 نسبتااين يك دولت فلسطين، . المقدس است يِ باختري و شرقِ بيت كرانه

شده توسط  و كنترلشده، خفه،  ، خُردشده، احاطهجوار هم رِيغكوچك و 
 Bantustans( "مستقل"نامِ بانتوستانس  اش  يادآورِ كه فرم باشد يماسرائيل 

“Independent”  -  ِيِ بانتو در آن  محلي در آفريقايِ جنوبي كه قبيلهنام
مورد كنترل و حمايت رژيمِ آپارتايد در آفريقاي جنوبي ) مترجم -  سكونت دارد

 .است

و در واقع براي مشروعيت اي  هيدييتأ، صراحتا، و ذاتانامه  اين قطع
 .بخشيدن به دولت اسرائيل است

انِ ملل به اين ترتيبي كه نوشته شده، گامي به سويِ يِ سازم نامه قطع
. يا اخالقي هم نيستو  ، نمادينعماليِ مردمِ فلسطين نيست، اين طرح  آزادي

يِ موضعِ بلند مدت دولت خودگردانِ فلسطين در  چنين طرحي نشان دهنده
يِ مردمِ فلسطين است، در ها نيزمبه سرقت  بخشيدن و مشروعيت پذيرش
شدن به عنوانِ خُرده مديرانِ  زني، در ازايِ به رسميت شناخته ه به چانهحالي ك

  .يِ دولت اسرائيل است شريك تحت سلطه



 

 

٤٨ 

  

 تهديدات آمريكا

يِ سازش با ظلم و  دهنده يِ سازمان ملل در واقع نشان نامه اگرچه قطع
ده ستمِ مردمِ فلسطين توسط اسرائيل است؛ پاسخِ اياالت متحده قطعا مهلك بو

را برايِ جلوگيري از  شان تالشكه، اياالت متحده و اسرائيل تمامِ  اول اين. است
گيري در شورايِ  نامه در مورد استقاللِ فلسطين حتا برايِ راي كه اين قطع اين

يِ آمريكا اعالم كرده  و اياالت متحده. ، نمودنددياامنيت مطرح نشود و باال ني
  4.خواهد كرد وِتومثبت بياورد، آن را  اي رايِ نامه است اگر چنين قطع

معاونِ سفيرِآمريكا در  رزماري ديكارلو،: تر از اين وجود دارد اما بيش
فراموش نكنيم كه بدونِ شك، اقدامات نمادين « :سازمانِ مللِ متحد، اعالم كرد

كردنِ اسرائيل در سازمانِ مللِ متحد در ماه سپتامبر منجر به ايجاد  برايِ منزوي
به عبارت ديگر، مهم نيست كه چند » .شود ينميك كشورِ مستقلِ فلسطين 

يِ به رسميت شناختنِ يك  يِ سازمانِ مللِ متحد به گزينه گيري كشور در راي
تاييد نكند،  را آندولت فلسطيني رايِ مثبت دهند؛ اگر تنها ابرقدرت جهان 

  !چنين اتفاقي نخواهد افتاد
يِ آمريكا در سازمانِ ها خواستهر كشوري كه از و اين منطق و لحن عليه ه

 سفيرِ سوزان رايس، .مللِ متحد سرپيچي كند، به پيش گذاشته شده است

دار داد كه كشورهايي كه برايِ استقاللِ  آمريكا در سازمانِ مللِ متحد، هش
و  "!مسئوليت عواقبِ رايِ خود را خواهند داشت"فلسطين رايِ موافق دهند 

يِ ناچيزِ اياالت متحده به ها كمكراه با صحبت از قطعِ  ي هماتديتهدچنين 
حتا قطعِ . دهد يميِ فعاليت به آن  دولت خودگردانِ فلسطين است كه اجازه

راه با اشكالِ ديگر از اقدامات  اعتبارِ مالي به سازمانِ مللِ متحد، هم
 .جويانه، از طرف دولت آمريكا اعالم شده است تالفي

 ه رسميت شناختنِاين است كه ب پشت اين مخالفت واملِيكي از ع
حقوقي بر رويِ فلسطينيان هايِ سالن درِ سازمانِ مللِ متحد، فلسطين از طرف 

يِ  المللي هايِ بين دادگاه يِ اسرائيل در كشيدنِ اقدامات غيرقانوني به چالشدر 
يِ  كرانه دس والمق هايِ غير قانوني در شرقِ بيت سازي از جمله شهرك جنايي،

  .شود ميباختري و يا محاصره غزه، باز 
نامه از طرف اياالت متحده و اسرائيل  اين قطع، تر يك سطحِ اساسياما در 

 يِ دائمي تغييرِ شان برايِ تحميلِ"حق"بر ها  قابلِ قبول است، چرا كه آن غيرِ
 "د صلحرون"اين . كنند پافشاري مي "روند صلح"در  ها بر فلسطيني "شرايط"

فشار قرار دادنِ دولت خودمختارِ فلسطين در  تحت اي طوالني در سابقه
 تنها به .مين و ديگر امتيازات داشته استز هايِ اسرائيل برايِ پذيرشِ خواسته

 هايِ خواسته تري وارد شود، و هايِ بيش خواسته اسرائيل باكه  آن خاطرِ
ها  رِ آن شده است كه فلسطينياخيرا اسرائيل خواستا. تري را بيان كند فاحش
رسميت بشناسند؛ يعني يك به  "لت يهوديدو"به عنوانِ يك را  اسرائيل

آشكار كه به رسميت ) ساالرِ يهودي حكومت دين( يِ يِ يهودي تئوكراسي
منجر شود، و  در اسرائيل ها بخشيدن و نهادينه كردنِ انقياد فلسطيني

گونه كه بارها و  همان و. صهيونيستي تر بخشيدن به يك دولت وعيت بيشمشر
كند و هر  حمايت مشتاقانه قوي ازاسرائيل و هر كاري كه ميايم،  بارها ديده

 اساسي براي همه سياستمداران و يك آزمايشِ تورنسلِكه دارد،  اي خواسته
  . مقامات منتخب در اياالت متحده است

، حده غيرِ قابلِ تحمل استنامه برايِ حاكمانِ اياالت مت اين قطع، اساساو 
ازطريقِ ، كه به طورِ زيادي خاورميانهدر  يِ خودرا جانبه يِ يك زيرا سلطه

مريكا به عنوانِ تنها ابرقدرت آ يِ نقشِ هايِ حياتي اسرائيل،كه يكي از ستون
را  در منطقهآمريكا ديگر حرف آخر  هر دركي كه. برد به پيش مياست،  جهان
 انواعِ ميانِ رديِ اياالت متحده  ر خدمت تضعيف سلطهتواند د ميزند،  نمي

نيروهايِ بنيادگرايِ  ازروست؛ اعم  آن روبه با كه ديگري باشد هايِ چالش
  .مردم برايِ نيلِ به آزادي تا به پا خواستنِ اسالمي

توانند  گي نمي به سادهديگر  و اسرائيل ر دركي كه آمريكادر عينِ حال ه
 اعتراض و شورشِكنند، منجر به  هايِ منطقه تحميل ملت يِ خود را بر اراده
را با خود به  جمله مردمِ فلسطين از، كه ميانِ مردمِ منطقه شده درتري  بيش
 .راه خواهد داشت هم

  .حاكمانِ اياالت متحده قابلِ قبول نيست برايِ ها كدام از اينهيچ 
 

  بينِ دوسنگ آسياب بودن
هايِ  منظور جناح( شان يكا، بر مبنايِ منطقهايِ آمر اگر امپرياليست حتا

، داليلِ )مترجم -  باشد يِ امپرياليسمِ آمريكا مي مختلف هيئت حاكمه
يِ سازمانِ ملل داشته باشند،  نامه اي برايِ جلوگيريِ از تصويبِ قطع كننده قانع

  .اردها در بر د يِ سازمانِ مللِ متحد مشكالت واقعي برايِ آن نامه مخالفت با قطع
: يِ آمريكا در خاورميانه، نوشت از منظرِ منافعِ امپراتورينيويورك تايمز 

 كند تا خود را در سمت معترضان در حالي كه دولت اوباما تالش مي"

يِ عرب كه به دنبالِ آزادي،  هايِ استبدادي به نظام) گان تظاهرات كننده(
نهاد  عليه پيش وِتوده از حقِ استفا. اند، قرار دهد عدالت و مفهومِ كرامت انساني

يِ  تواند در خدمت وارد كردنِ ضربه فلسطين برايِ عضويت كامل تنها مي
برايِ بسياري در منطقه، . يِ ديگري به اعتبار آمريكا در جهانِ عرب باشد كاري

يِ اسرائيل، به  ها، تحت اشغالِ بيش از چهار دهه ناك فلسطيني وضعِ اسف
  5".دهد ي پا ميهائ آل چنان ايده

ها با ظلم و ستمِ مردمِ  آورِ اين رژيم يِ شرم دستي مدت طوالني است كه هم
يكي . فلسطين توسط اسرائيل، منبعِ تالطمِ خشم در سراسرِ منطقه شده است

يِ  داري ها در سراسرِ جهانِ عرب، مخالفت با طرف بخشِ قيام از ابعاد مهم و الهام
اين . ها است و ستمِ اسرائيل عليه فلسطيني  ا از ظلمدارِ آمريك هايِ طرف رژيم

يِ  يِ قومي سازي پاك( نبكا داشت مه، در بزرگ 15 مند در تاريخِ روند قدرت
ها هزار معترض در يك حركت  آشكار شد، زماني كه ده )1948فلسطين در 

غزه از  گرايانه، و در برخي موارد قهرمانانه در سوريه، لبنان و نوارِ سو و هم هم
  .مرزهايِ اسرائيل عبور نمودند

سپتامبر، هزاران تن از جوانان با هجوم به سفارت اسرائيل در  9 و در تاريخِ
يِ آن وارد شدند، پرچمِ اسرائيل را  قاهره، ديوارِ آن را سوراخ كردند، به محوطه

  6.گزين نمودند هايِ مصر و فلسطين جاي را با پرچم پاره كرده و آن
كه تحوالت در منطقه، حمايت آشكارِ اياالت متحده از مانياما حتا ز

ترِ چنين  بيش الزامِ در عينِ حال نيز باعث سازد؛ مي تر اسرائيل را مشكل
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، و با يِ باال يِ خود، فن آوري اي يِ هسته با استفاده از زرادخانه. شود حمايتي مي
در  -  ه در حالِ حاضر خود رايهوديانِ مقيمِ اروپا كاز ي  اتكا به بخشِ قابلِ توجه

بان و هم خط پروژه صهيونيستي  پشتي -  بسياري از موارد كامال متعصبانه
حياتي در تحكيمِ  اي دولت اسرائيل بسترِ دانند، كه بر مبنايِ چنين پروژه مي

  .يِ استراتژيك جهان است يِ آمريكا بر يك منطقه يِ امپرياليستي سلطه
درباره اسرائيل  انقالب يِ يِ نشريه يِ ويژه هطور كه ما در شمار همان
اي  يِ آمريكا برايِ انعقاد توافقنامه گري ثابت گشته است كه ميانجي« :نوشتيم

يِ  گي پارچه يِ وضعيت و يك داري كه از يك طرف حتا ظاهرا منجر به پاي
 يِ ها برايِ سلطه فلسطينيان شود، و در عين حال برآورد كردنِ نيازِاسرائيلي

اين مركز در . صهيونيستي، آسان نيست خود و ايجاد يك دولت كامال بالمنازعِ
به  اسرائيل با توسل قدر منطقه و در سراسرِ جهان باقي مانده است، و هر چه

كردن و به زنجير در آوردنِ  تر و شديدتري، برايِ محبوس اقدامات بيش
  ».شود ها بپردازد، اين تضاد حادتر مي فلسطيني

 كه بر سرِ يِ اسرائيل، بل عينِ حال، نه تنها آمريكا عميقا به وسيلهدر «
مشكالت واقعي و متفاوت  چنان با وجود زماني كه هم. اسرائيل گير كرده است

آمريكا و اسرائيل ادامه  منحصر به فرد بينِ "روابط استراتژيك"قابل توجه، 
يِ  يِ ديگري در صفحه قعييِ وا دارد، از ديدگاه امپرياليسمِ آمريكا، گزينه

  ».شطرنج در ارتباط با نقشِ اسرائيل در خاورميانه و سراسرِ جهان وجود ندارد
  

  برايِ مبارزهفرارسيدنِ زمان نويني 
 منجر به، بهكه به هيچ وجه  يِ سازمانِ مللِ متحد نامه كه قطعحاليدر 

در ) نامه طعاين ق( ، امارايِ مردمِ فلسطين نخواهد شددست آوردنِ آزادي ب
در  خاورميانه و شمالِ آفريقا هايِ زيادي در ثباتي كه بي گردد زماني پديدار مي

ديگر براي  حكومتزماني كه مشروعيت حكومتي پس از باشد،  جريان مي
. اي تبديل شده است ها نفر به زير سوال رفته است و به چالشِ سوزاننده ميليون

 و، ها عليه فلسطينيآمريكا  يِ اسرائيل و نهجويا و حركت تالفي صورت تهديد در
فلسطين  جمعي در يِ دسته احتمالِ شيوع و طغيانِ جديد قيامِ فوري و ناگهاني

سياسي به ويژه توسط مردم اين  مقاومت مسئوليت حياتي برايِ، و فراتر از آن
 براي و اسرائيلآمريكا  به مخالفت با هرگونه حركت از سويِ) آمريكا( كشور
يِ  از مبارزهباني  پشتي مردمِ فلسطين و عليهو ستم   ظلم ترِ بيشبرد  پيش

  .مقاومتي يك ضرورت اخالقي استچنان . ها وجود دارد آنيِ  عادالنه
رم، به جلبِ ، به اين و يا آن فسازمانِ مللِ متحديِ نمايشِ  يِ نهايي مرحله

و در سراسرِ ، خاورميانه در بسياري از مردم به مبارزه و مناظره در فلسطين،
  .استجوش خورده  جهان

هايِ مختلفي با طرحِ  ، از زوايا و جهتيِ اين فرايندها طريقِ همهاز 
يِ تعاملِ سياسي و  چرخهها نفر به صحنه و  هايِ مختلف، ميليون خواسته

دارند كه به اين نزاع وارد شوند و با انقالبيون نياز . مبارزه كشيده خواهند شد
پردازند، و خواستاِر عدالت  آمريكا  مي طرحِ مخالفت با اقداماتبه  هكساني ك

، بر سرِ سواالت در چنان تركيبي و. ها هستند، متحد شوند برايِ فلسطيني
يِ ظلم و ستمِ  اي كليدي در مورد ماهيت و نقشِ دولت اسرائيل، عللِ ريشه

ها  مردمي كه نسل يِ كه برايِ رسيدن به عدالت و آزادي مردمِ فلسطين و اين

با . بپردازند بحث و تالشاند، به  رحمانه واقع گرديده مورد انقياد و اشغالِ بي
، كلِ اين ديناميك و فرايند هايِ انقالبي يِ كمونيست مشاركت فعال و مبارزه

مندي برايِ به جلو آوردنِ يك جنبشِ  قدرتتواند به طورِ بالقوه به عنصرِ  مي
ي يها بي به جهاني فارغ از هر گونه ظلم و ستم از دهشتيا برايِ دست جهاني

   .نظمِ جهان است، تبديل شود اضرِكه در حالِ ح
  :ها توضيحات، منابع و لينك

نشريه انقالب ارگان حزب كمونيست  246الن گودمن اين مقاله را در شماره * 
به رسميت نامه  گيري بروي قطع، قبل از راي2011سپتامبر  19انقالبي آمريكا در 
  . نگارده استشناختن فلسطين 

http://revcom.us/a/246/un-vote-palestine-en.html#text1 
  
١ - )see The Ethnic Cleansing of Palestine by IlanPappé(  
٢ -  The U.S. ... Israel ... and Crimes Around the World   

en.html-http://revcom.us/a/213/israel_crimes  
٣ - (For an in-depth exploration of the factors behind, and lessons 

Revolution Responds to Question on Nature of the Holocaust, see “
available at —, October 31, 2010Revolution,” of Holocaust

revcom.us)  
پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اياالت متحده ، بريتانيا،  - 4

از سازمان ملل فرانسه، روسيه و چين حق وتو بر فراز تمام تصميمات قابل توجهي 
تاكنون، اياالت متحده، تا حد زيادي اولين  1972از سال . باشند يممتحد دارا 

، دولت راًياخ. نامه انتقاد از اسرائيل است كاربر از حق وتو، به طور عمده در قطع
ي غير قانوني اسرائيل كه ها شهركنامه محكوم كردن ادامه ساختن  اوباما ، قطع

فاحش در گسترش مداوم در خشونت و پاكسازي قومي  به خصوصيكي از اشكال 
حدس و . اسرائيل عليه مردم فلسطين رانده شده از ميهن خود است، را وتو كرد

نامه در شوراي امنيت وتو كند،  گمان قابل به يقيني وجود دارد، كه اگر آمريكا قطع
 ي از به رسميتتر نييپادولت خودگردان فلسطين، ممكن است به دنبال سطح 

 .شناخته شدن از سازمان ملل متحد به تالش بپردازد

 Abbas Says He Will“)- رجوع كنيد به نوشته روزنامه نيويورك تايمز - 5

Seek Palestinian State at the Security Council,” 9/16/2011).  
“ ro: Battering down another brick in the Cai(seeرجوع كنيد به  - 6

,” 9/12/2011, reprinted at revcom.us)wall 
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  ي سلب مالكيت زمين، ي مختصري دربارهچهارقام و تاريخ
  
  
  
  

  
  ي اسرائيل در فلسطينسازي به زور اسلحهگري و شهركاشغال

  
  
  

   بامشاد ميكائيليان

ي شهرك در كرانه 121 ،اسرائيل 2010 تا اواسط 1967سال از 
مجامع " باختري كه توسط وزارت كشور به رسميت شناخته شد به عنوان

 پايگاه مرزي 100عالوه بر اين، غالب بر . تاسيس نموده است "اجتماعي
هاي دولت بدون مجوز خانهي كه با حمايت و كمك وزارتيهاشهرك(

 كه ييهاروي زمينعالوه بر اين، دوازده محله كه بر   .)رسمي ساخته شده
به بخشي از اورشليم  ،اشغال شده است 1967توسط اسرائيل در سال 

دولت  .المللي شهرك تلقي شده استاختصاص يافت كه تحت قوانين بين
چنين بودجه و كمك در ايجاد چند مهاجرنشين يهودي را در اسرائيل هم

شهر  يالمقدس شرقي، از جمله در ناحيهقلب محالت فلسطيني در بيت
قديمي مسلمان، سيلوان، شيخ جاراش كوه هاي زيتون، راس المود، ابو 

شانزده شهركي كه در نوار غزه و  .ديس و جبل القاعده  به عهده گرفت
در  2005چهار شهرك در شمال كرانه غربي تاسيس شده بود، در سال 

  .دوره اجراي طرح متاركه برچيده شد
طلب و تبعيض نژادي يم جداييهاي اشغالي يك رژاسرائيل در سرزمين
 .وجود آورده استاي از قانون در همان قلمرو بهرا، با دو سيستم جداگانه

ي شهركجا را به ضميمهعمال آنكه يك سيستم، براي مهاجران يهودي، 
هاي مالي به مهاجران يهودي و از طريق كمك متصل كرده سازي اسرائيل

. موكراتيك برخوردار كرده استآنان را از حقوق شهروندان يك كشور د
طور سيستم ديگر عبارت است از حكومت و قانون نظامي كه به

ها را پردازد و آنسيستماتيك به انكار حقوق مردم فلسطين از حقوقشان مي
هاي مربوط به برد و عملي كردن سياستاز داشتن هرگونه توانايي در پيش

 . كنند، منع كرده استميگي مكان و فضاي زمين واقعي كه در آن زنده

اين دو سيستم جداگانه را كه در آن حقوق شهروندي به هويت ملي فرد 
  .كندتقويت و اجرا مي رژيم اسرائيل گي دارد،بسته

هاي از زمين كيلومتر گر اسرائيل، صدها هزارتحت رژيم اشغال
ها در آن ساكن بودند به سرقت رفته خاكستري كه جمعيت فلسطيني

ها را صدها كه جمعيت آن ها شهركها براي ايجاد دهن سرزميناي .است
دهد، مورد استفاده قرار گرفته هزار نفر از شهروندان اسرائيلي تشكيل مي

به عنوان يك قاعده، دولت صهيونيستي اسرائيل مانع از ورود . است
ها وجود اين شهرك. شودها به اين اراضي و استفاده از آن ميفلسطيني

آورد، از جمله حق ها را به ارمغان ميسياري از حقوق فلسطينينقض ب
گي، و حق آزادي رفت و مالكيت، حق برابري، حق استاندارد مناسب زنده

وجود آورده تغيير شديدي كه اسرائيل در نقشه كرانه باختري به. آمد است
 است، مانع از هرگونه امكان واقعي براي ايجاد دولت فلسطيني مستقل، قابل

 .دوام در چارچوب اعمال تعيين حق سرنوشت خويش است

از سوي ديگر مهاجران يهودي، از تمام حقوق داده شده به شهروندان 
مندند، و كنند بهرهگي ميزنده)  گرين زون(اسرائيل كه در داخل خط سبز

مالي، قانوني و  - تالش. در برخي موارد، حتا از حقوق اضافي برخوردارند
هاي غيرقانوني عبات ي شهركرگ اسرائيل براي توسعهبز - بوروكراتيك

نشين در جمعيت غير نظامي يهودي ي باهايي شهركاست از محاصره
اي داخل يك منطقه تحت حكومت نظامي و به اين مهاجران موقعيت ويژه

براي تداوم اين وضعيت غيرقانوني، اسرائيل به طور مداوم به . داده است
  .ه انحاء مختلف پرداخته استها بنقض حقوق فلسطيني

  :توضيح 
  .اين نوشته از روي سايت زير نگارده شده است

http://www.btselem.org/settlements 
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  "شوراي جوانان و دانشجويان چپ"بيانيه ي 

  آذر، روز دانشجو 16به مناسبت 
  

شرايطي فرا مي رسد كه جنبش جوانان و دانشجويان در بخش هاي وسيعي از  شانزده آذر امسال در
از وال استريت در آمريكا تا التحرير در مصر دانشجويان و . دنيا قلب تپنده مبارزات مردم جهان است

اعتراض به سرمايه داري در . جوانان خشمگين راديكال ترين مبارزين ميادين و خيابان ها هستند
ياليستي با مبارزات مردم در كشورهاي تحت سلطه گره خورده و بسياري از كشورهاي امپر

اين پيوند مبارزاتي حكايت از . دانشگاه ها در اين كشورها تبديل به ميدان نبرد شده است
دخالت گري جوانان و دانشجوياني دارد كه مبارزات خود را ارتقا داده و در تغيير جهان نقش 

هاي اين دانشجويان در كوران مبارزه ي حاد طبقاتي در گوشه و  ابتكار عمل. بازي مي كنند
  . كنار دنيا راه گشا و الگوي ارزشمندي براي مبارزات مردم ستمديده جهان است

پراكنده در دانشگاه ها به  و كه مبارزات محدود آذر در شرايطي فرا مي رسد 16امسال 
 مازندران، زنجان، در ماهه ي اخيرسه  اعتراضات دانشجويي گذشته، مانند  نسبت سال هاي

عليرغم اينكه . ادامه دارد صنعت و علم و نصير خواجه تكنيك، يزد، پلي ورامين، شهركرد،
متفاوتي  شرايط دانشجويي جنبش. جنبش دانشجويي با افت سياسي روبرو شده، حرارت آتش زير خاكستر آن  براي دوست و دشمن به راحتي احساس مي شود

نسل جوان تري وارد دانشگاه شده . در دانشگاه مشاهده نمي شود چپ فعاالن حضور و فعاليت نسلِ قبلي از نمودي و هاي قبل تجربه مي كند الرا به نسبت س
نانِ تازه وارد و انتظاري در دل فعالين و نيروها و جوا .آذر سرخ را برپا مي داشتند ندارند 16اند كه گويي رابطه اي با تجربه ي نسل قبل از خود كه مراسمات 

  . همه پرسش گر و در تكاپوي شناساييِ راز اين آرامش ظاهري هستند. راديكال است و چشم به راه ديدن موج نويي هستند
هاني سئوال اساسي پيش پاي فعالين جنبش دانشجويي اينست؛ چرا آتش جنبش دانشجويي شعله نمي كشد؟ چرا در شرايطي كه با اوضاعي نوين در سطح  ج

  برو هستيم، جنبش دانشجويي ايران ساكت مانده است؟رو
منظور از فاكتور ذهني حضور فعال نيروهاي . از جوانب گوناگوني مي توان به اين سئوال پرداخت اما پاسخ كليدي را بايد در ضعف فاكتور ذهني جستجو كرد

يستي نسبتا قدرتمندي موجود بوده، جنبش دانشجويي تحت تاثير آن انرژي تاريخاَ هر زمان جنبش كمون. انقالبي و كمونيست در جنبش دانشجويي ايران است
هرچند خصوصيات جنبش دانشجويي خاص خودش است و بايد حيات سياسي آن را . خالقه اش شكوفا شده و نقش سياسي پيشرويي در جامعه ايفا كرده است
از آن چه داريم كدام ها مي . بايد نگاه كنيم در جنبش دانشجويي چه داريم و چه نداريم مستقل از ساير جنبش هاي اجتماعي بررسي كرد اما به هر حال ما امروز

بدون تالش براي حل اين ضعف اساسي نه . توانند مبارزه ي ما را ارتقا دهند و كدام ها نقش مانع را بازي مي كنند و بايد موانع را در حد توان از پيش پا برداشت
اوضاع عيني در سراسر . ي خارج خواهد شد و نه جامعه شانس آن را خواهد يافت كه شاهد تغييرات اساسي و راديكال باشدجنبش دانشجويي از وضعيت كنون

ت عادالنه به جهان براي انقالب مساعد است، بدون شك دير يا زود نيز جنبش دانشجويي ايران دوباره اوج خواهد گرفت اما بدون جنبش كمونيستي اين مقاوم
  .نياز به چنين ديد و افقي از مبارزه دارد... طرح شعارهاي مشخص، امكان برپايي اعتراضات هدف مند و . نه براي انقالب بدل نخواهد شدجنبشي آگاها

 اين دقيقاً مشكلي است كه. آن چه كه بطور عمده اجازه نمي دهد جنبش دانشجويي به ميدان بيايد، موضوع فقدان افق و آرمان رهايي بخش و روشن است
بويژه در شرايطي كه مدام بر پييچيدگي صحنه سياسي افزوده مي شود، حضور . مبارزات مردم از خاورميانه و شمال آفريقا تا اروپا و آمريكا با آن روبرو هستند

دمي بر مبناي تضادهاي در غير اين صورت جنبش هاي مر. قطبي كمونيستي براي تشخيص درست از نادرست و دوست از دشمن از اهميت حياتي برخوردار است
  . قطب بندي مي شوند و انرژي شان به هرز مي رود)  از بنيادگرايان مذهبي تا قدرت هاي امپرياليستي(ميان جناح هاي مختلف حاكمان مرتجع جهان 

كنيم تا افق و آرمان رهايي بخش را با ما به سهم خود تالش مي . در تالش براي شكل گيري و تقويت اين قطبِ انقالبي است "شوراي جوانان و دانشجويان چپ"
تنها با . افق و آرماني كه در پرتو جمع بندي هاي علمي انتقادي از تجارب مثبت و منفي انقالب هاي كمونيستي تر و تازه شده اند. جنبش دانشجويي پيوند زنيم

ش توده اي انقالبي، سياسي، رزمنده اي عليه رژيم جمهوري اسالمي در پيوند ميان اين دو جنبش است كه مي توان راه را براي پيشروي هاي بزرگ گشود و جنب
از همه ي رفقاي دانشجو مي خواهيم كه آستين ها را باال زنند، ما را ياري دهند تا با هم فكري و مبارزه ي مشترك طرحي نو در . دانشگاه هاي كشور بوجود آورد

  . اندازيم
1390آذر  16  

http://shorayejavanan.com  
iranianfederation@gmail.com 
 


