
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

!اين شعله خاموشی نمی گيرد: گفت وگوی شهروند با فواد شمس  

   ه هشتاد و ششمابهمن  مهفت                                                                                        فواد شمس -شهروند
 

  
و غم خود را   سال دارد ولی با تمام جوانی اش، هم٢١ است، يعنی ١٣٦۵فواد شمس متولد 

  .صرف جنبش دانشجويی و آزادی دوستان دربندش کرده است

، سال ورود به ٨٣ از سال. فواد دانشجوی اخراجی رشته علوم اجتماعی دانشگاه عالمه است

 ٨٥دانشگاه در سال  دانشگاه، جذب فعاليت های سياسی و دانشجويی شد و تا زمان اخراج از

بعد از آن نيز در . نشريات دانشجويی فعاليت داشت در قالب فعاليت های فرهنگی، اجتماعی و سياسی در کانون ها و

برای . گ نويسی به فعاليت پرداخته استخبری سياسی و عرصه ی وبال برخی روزنامه ها، مجالت، سايت های

  .کنيد  مراجعهbazgooftan.blogfa.com" زيستن برای بازگفتن"می توانيد به وبالگش با نام  آشنايی بيشتر با او

  .های انجام شده برای رهايی آنان را می خوانيمتالشبند ووضعيت دانشجويان در د شمس دربارهفوا گوی شهروند باگفت

  .برايمان بگوييد  فعاليت هايی که کمپين آزادی دانشجويان در بند انجام دادهآخريناز

  .ـ با سالم خدمت شما و خوانندگان نشريه وزين شهروند

آذر تاکنون فعاليت های مختلفی در  ١١بعد از بازداشت های گسترده به خاطر مراسم روز دانشجو از حدود روز 

در اين باره تاکنون اطالع رسانی فراوانی صورت . گرفت  دربند صورتتمامی عرصه ها برای دفاع از دانشجويان

از آن طرف از . بگويم ما سعی در خبررسانی روز به روز و وسيع داشته ايم گرفته است، اما به صورت اجمالی

اعتراض  به نهادهای مسئول داخل حکومت. اعتراضی خانواده ها ی رفقای دربندمان حمايت کرده ايم حرکت های

در آخرين حرکت ها نيز سعی  .حمايت های وسيع در داخل کشور و خارج کشور را جمع آوری کرده ايم. رده ايمک

ادامه دهيم و از آن طرف در مورد دانشجويانی که برای  کرده ايم در مورد رفقای تازه بازداشت شده همين روند را

اين  چون متاسفانه با توجه به سنگين بودن.  ها شده استکرده اند سعی بر تهيه اين وثيقه آنان وثيقه های سنگين تعيين

جا . هستند از تأمين آن ناتوان هستند وثيقه ها برخی از خانواده های اين دانشجويان که اکثرا جزو طبقات پايين جامعه

  .اين راه ما را ياری دهند دارد دراين جا نيز از همه مردم بخواهيم که در

   اند؟چه افرادی آزاد شده) ناول بهم( ژانويه٢١تا امروز 

 ٢٠٩زندانی در تهران و زندان اوين بند   تن از رفقای١١برای ) دوشنبه بعدازظهر به وقت تهران(ـ تا اين لحظه 

در مازندران نيز تمامی . از اين افراد با توديع وثيقه آزاد شده اند  تن٤وثيقه های سنگينی تعيين شده که تاکنون 

  .نداشته ايم شده اند، اما در مورد شهرستان های ديگر تاکنون خبر جديدی از آزادی دانشجويانآزاد  دانشجويان دربند

ميان  دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب هستند يا از ساير طيف ها هم در آيا افراد دستگير شده همه متعلق به جنبش

   هستند؟آنها

اين افراد از طيف دانشجويی چپ هستند  اکثر. ود دارندـ در ميان بازداشت شدگان طيف های گوناگون دانشجويی وج
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در تهران اکثر بازداشت . دانشجويی با گرايش چپ وجود دارد که در ميان همين رفقای چپ نيز طيف های مختلف

 هستند و البته دانشجويان کرد و ديگر گرايشات دانشجويی بعضا نيز در ميان آنان به چشم شدگان از دانشجويان چپ

خالصه اکثر بازداشت های  به طور. در شهرهای کردستان اکثرا فعاالن دانشجويی کرد بازداشت شده اند. دمی خور

 . چپ هستند، صورت گرفته استاخير حول دانشجويان چپ گرا که خود متعلق به طيف های گوناگون

  ؟کنيد  آذر را مستقال برگزار١٦چرا امسال تصميم گرفتيد      

 ايران است  علق به تمام دانشجويان دانشگاه سرتاسر آذر مت١٦ـ به نظر ما روز    

  دانشجويی دارای اين حق ابتدايی و بديهیهر کدام از گرايشات درون جنبش و    

  از آن را برگزار کند؛چه " مستقل"ست که آن گونه که می خواهد به صورت     

حاکميت، چه از ديگر نيروهای سياسی که به نظر ما سنخيتی با  نيروهای داخل    

 آنانی که صرفا به تغيير در  ايران ندارند، خصوصا های اجتماعی مردمجنبش     

حاکمه از راه هايی غير از تغيير بنيادين مناسبات اجتماعی ـ طبقاتی متکی به  هرم بااليی قدرت و جا به جايی قدرت

بر . اعتقاد دارند ....تمام مردم ايران خصوصا جنبش های کارگری، زنان، دانشجويی، مليت های تحت ستم و  اراده ی

مستقل روز خودشان يعنی روز دانشجو را  اساس اين تحليل دانشجويان فعال با گرايشات مختلف سعی بر برگزاری

بر محوريت خواست تغيير بنيادين مناسبات غير آزاد و نادرست حاکم  داشتند و خواهان آن بودند که شعارهای خود را

خصوصا  ماعی قرار دهند و اين امر يعنی برگزاری مستقل روز دانشجواتحاد بين جنبش های اجت بر جامعه مان و

حاکميت، نه تنها حق دانشجويان  مستقل از نهادها و جناح های مختلف درون حاکميت و يا بعضا به ظاهر بيرون

 از سياسی با گرايش چپ بود و نشان دهنده ی آن است که بعد سياسی با هر گرايشی، بلکه انتخاب درست دانشجويان

 ٧٠ و فريب دهه٦٠اشکال مختلف، نسلی دوباره از زير خاکسترهای سرکوب دهه  نزديک به سه دهه سرکوب به

به اصطالح  است که راه خود را فراتر از مناسبات کاسب کارانه ی جناح های رنگارنگ داخل حاکميت و بيرون آمده

  .برخی اپوزيسيون هيچ کاره می جويد

مشخصا چيست و چه تفاوت هايی با خواست های ساير گروه های  خواه و برابری طلبخواست های دانشجويان عدالت

   دارد؟دانشجويی

اگر منظور شما دانشجويان با گرايش چپ . ام ـ البته من دقيقا منظور شما را از عنوانی که نام برده ايد متوجه نشده

د اين تذکر داده شود که اين گوناگونی نه تنها بر اين جا باي. وجود دارد است در ميان اين دانشجويان طيف های مختلفی

است که  برخی امری ناپسند نيست، بلکه به نظر من نقطه قوت جنبش دانشجويی و خصوصا طيف چپ آن خالف ديد

های منسوخ سنتی از کنش گری  همچنين به اعتقاد من بر خالف برداشت. نشان از پويايی و تحرک اين جنبش است

عمل است و اين دو فرسنگ ها با يک ديگر تفاوت  هم وحدت کلمه نيست، بلکه مهم اتحاد درسياسی و اجتماعی م

توجه به اين امر می توان به اجمال خواست دانشجويان را بر محوريت  بر همين مبنا به نظر می رسد با. دارند

 . در ايران دانستهای اجتماعی خصوصا جنبش کارگری، زنان و همچنين مليت های تحت ستم خواست ديگر جنبش

درهای آهنين دانشگاه نمی تواند  دانشجويان خود را جزئی از مردم جامعه ايران می دانند و اعتقاد دارند ديوارها و

آنان خود را فرزندان طبقه . حامل خواست های کارگران بودند دانشجويان. آنان را از بدنه ی اجتماعی مردم جدا کند
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  نيمی از دانشگاه را دختران دانشجو تشکيل می دهند که فرياد اعتراض به تبعيضاز بيش. کارگر ايران می دانند

اجتماعی از درون دانشگاه به  خواست آزادی های سياسی و. جنسيتی حاکم بر جامعه را در دانشگاه فرياد می زنند

تماعی جامعه ی ايران همراه و همگام با ديگر جنبش های اج دانشجويان چپ خود را. سوی کليت جامعه فرياد زده شد

 عنوان بخشی از جامعه که می تواند در بيان خواست های جامعه جايگاه آوانگارد و پيشرو می دانند و دانشگاه را به

تجربيات دوران به اصطالح  البته در آخر اين بخش الزم است بگويم با توجه به. داشته باشد به حساب می آورند

گرفتن از طرف بخش هايی از جناح های حاکميت  گونه مورد سوءاستفاده قراردانشجويان شديدا از هر" اصالحات"

اخير نيز شاهد جدا کردن حساب اکثريت فعاالن دانشجويی خصوصا  دوری می گزينند که البته در چند انتخابات

 ه یما بر اين گمان هستيم که سرکوب های فعلی هزين. اصالح طلب حاکميت بوده ايم فعاالن چپ از جناح های

شدن برای برخی برای گرفتن  هزينه ی مخالفت ما با پلکان. استقالل عملی است که ما از جناح های حاکميت داشته ايم

خ توجه به حمالت اخير مدعيان اصالح طلبی از شيو صندلی های سبز مجلس در آستانه ی انتخابات اخير است که با

  .شان مويد اين امر استتئوری پردازان  شان گرفته تا ژورناليست های شان و

اطالعات آقای اژه ای که دانشجويان دستگيرشده را متهم به  گفت وگو با راديو فرانسه شما گفته ی وزير در

 خوانده ايد ضمن اينکه در وبالگتان و ساير بيانيه ها دانشجويان زندانی را رفقای چپ مارکسيست بودن کرده، اتهام

  ؟ مفهومی استاز نظر شما چپ به چه. خطاب ميکنيد

می تواند در شرايط آزاد بيرون ) دانشجويی در اين جا فعال(يک انسان . ـ در اين جا نکته مهم و خطيری وجود دارد

فشاری بر اساس حق بديهی و ابتدايی هر انسانی خود را با هر مرامی  از زندان با اراده و آگاهی خويش بدون هيچ

در شرايط  در اين جا نيز هر کسی حق دارد. شد و قابل احترام و دفاع نيز هستحق آزاد را داشته با بخواند و بايد اين

متعلق بداند، اما شرايط درون زندان  آزاد و با اراده و آگاهی خود در بيرون از زندان خود را به هر مرام و مسلکی

ـ غير از آن چيزی که فعاليت در قالب هيچ مرام و مسلکی  وقتی وزير اطالعات حکومتی که حتی حق. متفاوت است

 دهد، اين گونه سخن می گويد و تعداد زيادی از رفقای ما نيز در زندان در شرايطی که خود می پسندند ـ به کسی نمی

در . تاريخی تلخی که داريم با در نظر گرفتن تجربه های. مشخص نيست نگهداری می شوند، بايد در مقابل آن ايستاد

حتی مارکسيست ها نيز آزاد "پاريس گفته بودند که  ر بعد از ظهرهای ابری پاييزیگذشته نيز زير درخت های سيب د

بر اساس تجربه ای که در تاريخ معاصر .  امر ديگری را نشان داد٦٧ و ٦٠خونين  ، اما تجربه تابستان های"هستند

بگويم از نظر ما چپ می  جماالدهه داشته ايم بايد مراقب اين قبيل مسائل بود، اما در مورد بخش بعدی سئوال ا اين سه

در اين . ادبيات کالسيک دو قرن اخير می توانيد ببينيد همان طوری که با مراجعه به. تواند معانی مختلفی داشته باشد

ها نيست، بحث بر سر عمل آگاهانه جمعی فعاالن عرصه های جنبش های اجتماعی  جا بحث بر سر معنا کردن واژه

" چپ"که  هر فرد می تواند خود با عمل مشخص و با پراتيک خود معنای آن چيزی. ستجنبش دانشجويی ا از جمله

می .... را از سرکوب و زندان و  در اينجا هيچ مقامی که قدرت خود. می داند را در عرصه ی جامعه عينيت ببخشد

ن با مراجعه کردن به در آخر بگويم می توا. انتخاب کند گيرد صالحيت آن را ندارد برای ديگران عنوان و اتيکت

در مورد آنان قضاوت کرد " البته شرايط بيرون زندان"دانشجويی و عملکرد آنان در  مطالب نوشته شده توسط فعاالن

  .می گيرد خوشبختانه در جهان کنونی با رشد عرصه های اطالع رسانی مختلف اين امر به سهولت انجام که
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تجمع مسالمت آميز در دانشگاه وارد است؟ اصوال اتهامات   جملهاز لحاظ قانونی چه ايرادی به اقدام شما از

  ؟قانونی عنوان شده است يا نه دانشجويان دستگيرشده از لحاظ

اسالمی ايران که البته به آن نقدهای  ـ در واقع حتی بر اساس قوانين مکتوب و نوشته شده همين حکومت جمهوری

و به نظر ما هيچ کدام از زندانيان سياسی هيچ جرمی مرتکب  مابسياری وارد است هيچ کدام از رفقای دانشجوی 

نقد  که قابل(برگزاری تجمع مستقالنه دانشجويی در دانشگاه حتی بر اساس همين قوانين موجود  به نظر ما. نشده اند

بر .  استبا هر گرايش سياسی هيچ اقدام خالف قانونی نيست، بلکه حق بديهی و ابتدايی تمامی دانشجويان) نيز هست

برگزاری تجمع مسالمت آميز در درون دانشگاه محترم می  اين مبنا ما حق دانشجويان چپ و آزادی خواه را برای

درست برعکس، کسانی را که به وسيله زور و سرکوب و بازداشت و زندان و رعب و  دانيم و از آن دفاع می کنيم و

به رفقای ما زده شده  اما در مورد اتهاماتی که. م می دانيمسعی در خاموش کردن صدای ما دارند، محکو.... و وحشت

" انقالب به خانواده های اين رفقا اعالم شده است تا اين لحظه تنها اتهامی که به صورت رسمی از طرف دادگاه. است

هر نوع اين اتهام البته در اين چند ساله به هر کسی که به شکلی دست به  .است" اقدام بر ضد امنيت داخلی کشور

عنوان قابل اعتنا  اين اتهام آن چنان مبهم و گنگ و کلی است که به هيچ. اعتراضی زده است، وارد شده است فعاليت

است بلکه تاکنون از طرف مراجع رسمی  نه تنها به صورت رسمی هيچ مصداقی برای اين اتهام مطرح نشده. نيست

بر همين . بازداشت و اتهام رفقای دربند ما زده نشده استدليل  حاکميت هيچ موضع گيری رسمی و قانونی در قبال

اساس همين  خواهان آزادی تمام رفقای دربندمان بوده ايم چون بر اين اعتقاد راسخيم که حتی بر مبنا ما از روز اول

  .نيز هيچ اتهامی به آنان وارد نيست) البته قابل نقد موجود(قوانين 

  ؟اطالعاتی داريد ج کشته شد چهبازداشت در سننداز دانشجويی که در

انسان های با وجدان جهان را شوکه  تمام] ابراهيم لطف اللهی[ـ متاسفانه خبر مرگ مشکوک اين دانشجوی عزيز 

سعی کرديم صدای اعتراض ديگر دانشجويان خصوصا فعاالن  از همان روز های ابتدای بازداشت ها ما بارها. کرد

ا جزو فعاالن مليت ها و قوميت های تحت ستم به بهانه مليت و قوميت شان تعريف ر دانشجويی که با هر تحليلی خود

سرنوشت اين عزيزان از  کنند، باشيم، اما متاسفانه به هر دليلی رسانه ها و ديگر نهادها حساسيت الزم نسبت به می

نيست که يک فرد زندانی سياسی اين اولين بار . داد خود نشان ندادند تا زمانی که اين اتفاق دردناک و بهت آور روی

همان طوری که وکيل . را از دست می دهد ولی اميدوارم آخرين بار باشد به طرز مشکوکی در زندان ها جان خود

مسئوليت  صالح نيکبخت و خانواده اين عزيز از دست رفته خواستار روشن شدن علت مرگ و قبول اين دانشجو آقای

خواهان همين هستيم و البته جا دارد در اين  را زندانی کرده اند، شده اند، ما نيزآن از طرف حاکمان و کسانی که او 

هر دليلی و با هر بهانه ای برای رفقای ما در درون زندان و هر يک از  جا اين هشدار را بدهيم که هر اتفاقی به

کسانی  ئوليت مستقيم آن باديگر چه دانشجو، چه کارگر، چه زن و چه هر انسان ديگری بيافتد مس زندانيان سياسی

آخرين فردی باشد که جان خود را به  اميدوارم ابراهيم لطف اللهی عزيز. است که اين عزيزان را به زندان افکنده اند

عزيز تلنگری به تک تک انسان های آزادی خواه و با وجدان  اميدوارم مرگ مشکوک اين. اين نحو از دست می دهد

که نسبت به وضعيت نامشخص تمامی دانشجويان زندانی و زندانيان سياسی خصوصا  سرتاسر ايران و جهان بزند،

رسانی کم تر  در شهرستان ها و خصوصا در کردستان ـ که فشار و سرکوب بيشتر از تهران است و اطالع کسانی که
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  . کنندها يک به يک خاموش بايد نگذاريم زيباترين فرزندان آفتاب و باد را در زندان. ـ اعتراض کنند

اگر تا آن زمان دانشجويان زندانی . رفقای دربند اعالم کرده اند  بهمن را به عنوان روز حمايت از١٠وبالگ نويسان 

  ؟داريد چه اقداماتی در اين روز انجام دهيد آزاد نشوند خيال

قای دربندمان را  بهمن جشن آزادی رف١٠ ـ البته همان طوری که در وبالگم هم نوشتم بسيار اميد دارم که در روز

زندانی از جمله رفقای چپ و آزادی خواه ما آزاد نشدند، تا آن جايی که  برگزار کنيم، اما اگر تا آن روز دانشجويان

 قرار است تمام وبالگ ها با خواست آزادی دانشجويان زندان آپ شوند و در يک حرکت وسيع من اطالع دارم،

ها به عنوان يک پديده ی  با توجه به اين که در اين چند ساله وبالگ. دهمبستگی خود را با اين عزيزان اعالم کنن

هستند و خوشبختانه جايگاه خوبی را نيز کسب  اجتماعی جدی و يک رسانه ی آلترناتيو در جامعه ی ايران مطرح

 مورد رفقای نويسان در اين روز بتواند الاقل حساسيت و اطالع رسانی در کرده اند، ما اميدواريم اين حرکت وبالگ

خالصه تمامی  در اين جا جا دارد از همه وبالگ نويسان و تمامی رسانه ها و. تر و عميق تر بکند زندانی را وسيع

  .درخواست کنم در اين اقدام شرکت کنند کسانی که به نحوی در رسانه های اينترنتی و ديگر رسانه ها حضور دارند

  ؟دانشجويی و دانشجويان زندانی چه انتظاری داريد از ايرانيان خارج کشور جهت حمايت از جنبش

دانشجويان زندانی می گذرد در خارج از   روز از بازداشت رفقای دانشجوی ما و ديگر۵٠ ـ تاکنون که نزديک به

کارهای رسانه ای، برگزاری تظاهرات و آکسيون های مختلف، تماس  کشور اقدامات خوبی از جمله اطالع رسانی و

 دفاع از حقوق انسان ها، اتحاديه های کارگری و دانشجويی، احزاب چپ و مترقی سرتاسر ين المللیبا نهادهای ب

هنرمندان ايرانی مقيم خارج کشور  ، حمايت"اقدام متحدانه در دفاع از دانشجويان چپ و آزادی خواه"جهان و کارزار

 و ترانه سرای نامی حمايت گسترده ی جنتی عطايی شاعر که در يک نمونه اقدام جالب توجه فراخوان آقای ايرج

فراخوان و ده ها يا شايد صدها عمل ديگر از اين دست که با پوزش، فرصت و توان  ديگر هنرمندان مردمی از اين

تمامی  به طور خالصه ما از. کردن اش از طرف من در اين فرصت محدود نيست، صورت گرفته است مطرح

نادرست و غير انسانی حاکم بر  ی که دغدغه های تغيير بنيادين مناسباتايرانيان ساکن خارج کشور خصوصا آنان

کارگر ايران، جزئی از جنبش زنان ايران، جزئی از جنبش  جامعه ی ايران را دارند؛ آنانی که خود را جزئی از طبقه

 و زبان و طبقه میدانند؛ آنانی که انسانيت را ورای قوميت و مليت و نژاد و جنسيت  جوانان و دانشجويی ايران می

کارگران، زنان و مردم  بينند، درخواست می کنيم به هر نحو ممکن صدای اعتراض مردم ايران، دانشجويان زندانی،

نقطه ای جغرافيايی به نام ايران به جز بحث جنگ و  تحت ستم را به گوش جهانيان برسانند تا مردم جهان بدانند در

تا تمام مردم جهان بدانند که ديکتاتورها در اشکال مختلف . مطرح است انرژی هسته ای خواست های ديگری نيز

هم در آستانه  ايران نيستند، بلکه نمايندگان واقعی مردم ايران اکنون در زندان های همين حاکميت، آن نمايندگان مردم

  .می برندبه سر ديگری" نمايش انتخاباتی" 

  .د گذاشتيداختيار شهرونشما که وقتتان را دربا سپاس از

  .ايران و جهانها دررهايی تمامی انسانبه اميد .دارمفرصتی که به من داديد کمال سپاسگزاری را خود ازۀهم به نوبـ من

شمس  فواد-شهروند   

٧/١١/١٣٨۶  


