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   این می گویند

نماز صفح
اولی 
  !ھا؟

  
  پگاه فھیمی

  

بھ مناسبت سی امین سالگرد نماز جمعھ دانشگاه تھران، 
این . ابداع شد) بر وزن رأی اولی ھا" (نماز اولی ھا"اصطالح 

 بھ -اصطالح پیشاپیش، در مورد سوتی ھای احتمالی کسانی کھ 
  برای اولین بار بھ نماز؛ و آنھم نماز -صدقھ سر اصالح طلبان 

بعد . جماعت، می رفتند، بھ شوخی و جدی در وبالگ ھا نوشتھ شد
پسر : اینترنت را پر کرد" متفاوت"از نماز کذایی، عکس ھایی 
ده بھ نماز ایستاده است؛ دختری جلوی جوانی با کفش و بدون سجا

صف نمازگزاران مرد، نماز می خواند؛ دختر و پسری کنار ھم، 
قرار شد این تصاویر . بھ نماز زانو زده اند" بد حجابی"در کمال 

یک عده . را بھ حساب دستاورد این جنبش بگذاریم) و آنچھ گذشت(
م، کھ کسانی  گفتند کھ بھ نماز جمعھ، جان تازه بخشیدی- بدرستی-

با بزرگواری . کھ نماز نمی خواندند را بھ پای نماز جمعھ کشاندیم
گفتند از سوتی ھایشان گذشت کنیم و حضورشان را تثبیت کنیم و 

این ھا کسانی بودند کھ بھ . کم کم مناسک درست را یادشان دھیم
عده ای ھم کھ نھ رابطھ . منافع نظام واقفند و آن را پاس می دارند

محتوی را می دانند و نھ قادرند شکل را در تمام ابعادش شکل و 
بنگرند، برای این صحنھ ھای فجیع غش و ضعف رفتند و عده ای 
حتی تا جایی پیش رفتند کھ آنرا نماز مرگ جمھوری اسالمی 

  .خواندند
نماز جمعھ دانشگاه تھران از ابتدا "این بود کھ  آنچھ گفتھ نشد

ی برای تثبیت ایدئولوژیک خود نماد مھمی از حرکت رژیم اسالم
ابزار یک حاکمیت مذھبی است " عبادی-سیاسی"بود؛ کھ این نماز 

و خود این مسألھ کھ سران جمھوری اسالمی از طریق خطبھ ھای 
نماز دانشگاه، سیاست ھایشان را اعالم کرده و می کنند و 

شان را بروز داده و می دھند، نشان از ) خانوادگی(اختالفات 
 سال 30کسی نگفت کھ . ین نماد در ساختار کل نظام دارداھمیت ا

پیش کھ نماز را از خانھ و مسجد خارج کردند و بھ دانشگاه 
 سال 30آوردند، جھل در خانھ دانش النھ کرد؛ و با ھمین جھل 

. است کھ خشونت و سرکوب را بر زندگی مان چیره کرده اند
سی کردنش بھ کسی نگفت کھ این نماز، نماز شیعیان است و سیا

  معنای کنار گذاشتن و سرکوب اھل سنت، معتقدین بھ سایر ادیان،

  
  
  

  
کسی نگفت کھ شرکت در نماز . المذھبان و البتھ بی خدایان است

جمعھ دانشگاه با ھر لباسی و بھ ھر شکلی، بھ ھر دلیلی و با ھر 
در دست یک حکومت َیک نماد کامال مذھبی توجیھی، تقویت 

ب تمام مردم، اعم از مذھبی و غیر مذھبی مذھبی برای سرکو
  ".است

ولی این نماز جمعھ، تنھا یکی از سلسلھ نمادھای رایج در 
نمادھایی کھ بھ وسیلھ بخشی از جنبش بھ . مبارزات اخیر است

پیش گذاشتھ می شود، بخشی کھ ھدفش حل دعواھای خانوادگی 
این رژیم َحاکمان با رجوع بھ مردم و احیانا جان تازه بخشیدن بھ 

و اگر در این مورد شک دارید، بدون پیشداوری و . (فرتوت است
بدون اینکھ سعی کنید آرزوھای خود را با صد تعبیر و تفسیر بھ 
رفسنجانی و موسوی نسبت دھید، بھ نوشتھ ھا و گفتھ ھایشان دقت 

بخشی از جنبش بر آن است کھ سراسر این جنبش ھا را با ). کنید
از .  آلوده کند-مادھای ایدئولوژیک اسالمی  با ن-نمادھای خود 

گرفتھ ) َکھ در متن کنونی مفھومی کامال اسالمی دارد(رنگ سبز 
تا نماز جمعھ دانشگاه، از هللا اکبر ھای شبانھ گرفتھ تا سایر 

 بھ عاریت گرفتھ شده و فقط 57شعارھای اسالمی کھ از انقالب 
  . دو کلمھ اش اینطرف و آنطرف می شود

، کسی نمی گوید کھ "نصر من هللا و فتح قریب" گویند وقتی می
هللا ای نیست کھ یاری مان دھد، کھ تمام بار راه بر دوش خودمان 

 الاقل برای کسانی کھ رھایی راستین را طلب -است و پیروزی ھم 
 نزدیک نیست؛ کھ با توسل بھ دروغ و خرافھ و ایده -می کنند 

کسی .  نخواھد آمدھای عھد بوق، پیروزی ھیچگاه بھ دست
زھرخند نمی زند از شعاری کھ مصرع اولش مصداق کامل 
خودفریبی است و در مصرع دوم دولت مردم فریب را محکوم می 

  .کند
" هللا"کسی نمی پرسد چطور می شود در قرن بیست و یکم، 

 به فرمان 1358آیت هللا طالقانی در پنجم مرداد 
نی نخستین نماز جمعه را در دانشگاه تھران خمی

 .اقامه کرد
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این ایده ای را کھ قرن ھاست برای تحمیق مردم بھ کار گرفتھ شده 

ی شود با ورد و خرافھ بھ آزادی دست کبیر خواند، کھ چطور م
برخی می گویند وحدت جنبش را نباید بر ھم زد و از آنجا . یافت
، کسی نمی داند تاریخ آگاھی می آورد و در نتیجھ مدفون استکھ 

تمام " وحدت کلمھ" سال پیش خمینی با چماق 30کھ ھمین 
َصداھای متفاوت از خود را ساکت و سپس سرکوب کرد؛ و اصوال 

ھ کسی گفتھ کھ وحدت جنبش باید بر مبنای خواستھ ھای موسوی چ
و پشت سر رفسنجانی و با شعارھای راست ترین نیروھای سیاسی 

  شکل بگیرد؟
و آیا انتظار داریم کسانی کھ از ھمین امروز صداھای مختلف 
را ساکت می کنند، فردا دگرگونھ عمل کنند؟ و آن مدعیانی کھ 

اشان طفره می روند، از بیم اینکھ مذاق امروز از بیان خواستھ ھ
چھ تضمینی است کھ فردا معجون  دنبالھ روان موسوی را تلخ کند،

جسارت بنوشند؟ و آنان کھ می گویند مردم ما مسلمانند، فرقشان با 
صدا و سیما چیست؟ اگر واقعا خواھان تغییر ھستیم، چھ معنی 

می کھ مردم بھ دارد کھ صدا و سیما را تحریم کنیم، ولی بھ ھنگا
  آگاھی نیاز دارند، سکوت کنیم؟

سال ھاست کھ بنیادگرایان اسالمی و سرمایھ داری جھانی در 
چرا . ناامیدی ما ضامن بقای این ھاست. س ھمدستندأپاشیدن سم ی

کھ پلیدی ھای نظم کھنھ بھ حدی است، کھ فقط ندیدن امکان تغییر، 
  .انسان ھا را در خانھ نگاه داشتھ است

َمروز کھ باال گرفتن تضادھای حاکمیت تماما ارتجاعی ولی ا
جمھوری اسالمی بھ کودتای یک جناح علیھ دیگری منجر شده و 
این شکاف در باال، مردم را بھ خیابان کشیده است، چرا تأمل کنیم؟ 
چرا جوانھ ھای نورس امیدی را کھ در این سی و چند روز در 

وسوی کنیم؟ چرا بھ آیھ دلمان رشد کرده، دو دستی تقدیم امثال م
و توسری خور " متحمل"و " صبور" "واقع گرایان"س أھای ی

توجھ کنیم؟ امروز کھ بھ خاطر جسارتمان ندایمان را با گلولھ خفھ 
می خواھند و ترانھ مان را سوختھ، چرا آرزوھایمان را پنھان 
کنیم؟ آیا خون عزیزانی کھ در این یک ماه و اندی خیابان ھای 

یوارھای اوین و کھریزک را سرخ کرد، فقط برای تھران و د
مقابلھ با کودتای بخشی از حاکمیت علیھ بخش دیگر بود؟ آیا یاران 

 یا -از دست رفتھ مان آرزوھای بلندتری نداشتند؟ آیا نمی دانیم 
 کھ این رژیم، تمامیتش، کلیتش، از سر تا پا و -فراموش کرده ایم 

دی نژادش، روی جسد تا مغز استخوانش، از موسوی و احم
جوانانی بنا شد کھ اعدام شدند چون حاضر نشدند خود را مسلمان 

آنوقت کسی ھست ". هللا اکبر"چون حاضر نشدند بگویند . بخوانند
شود با هللا اکبر و نماز جماعت این رژیم را بھ کھ فکر کند می 

! گور سپرد؟ پر کردن زرادخانھ ایدئولوژیک دشمنان بس است
؟ سالحی را صیقل دھیم کھ توان !ھ رھایی چھ کارتحمیق را ب

 را آرزوھایمان. پیروزی بر نظام ستم و استثمار را داشتھ باشد
خود فریبی را کنار بگذاریم و جسارت در عمل . مجال پرواز دھیم

بگذاریم تخیل مان ھمچون . را با جسارت در ایده ھا ھمراه کنیم
تین مان را از آرزوھای یاران راس. فریادھایمان آسمان را بشکافد

بلندشان بشناسیم و با ھم طرح دنیایی را بریزیم کھ ارزش خون 
  ¾ .نداھا، ترانھ ھا، سھراب ھا و کیانوش ھایمان را داشتھ باشد

  
 
 
 
 
 
 
 
  

    

  جان ھای شکوفھ
  

  "عباس سماکار"سروده ارسالی از رفیق 
   برای نشریھ دانشجویی بذر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خیابان ھای برای ھمۀ خونشعلھ
     

 تنت نھا تو نیستی با ھستی سوزان جان وت  
  کھ در ھجوم مرگ

  شودی م سوراخ سوراخ                        
 تنھا تو نیستی

                                جان کھ از خون بھ جوش میآیدت
 از آن پس

  شودی م کھ تن با گلولھ سوراخ
 نگاه کن

 با بانگ خروسخوان خواب
  شودی شب روز م

                               
 خیابان شب با افق خون ِ تلخ

 با واقعیت سخت ِ انقالب
 با دغدغھ
 با رویا
  شودی روز م

 و جھان با پیامک رزم تو
  شودی تسخیر م

 و تسخیر این جھان
 با پیامک رزم تو
  بی رمز و راز

  شودی آغاز م
 پیامکت و رزم تو با تکثیر
  شودی ھر روز آغاز م

 نگاه کن
 شب چگونھ

 جھان در افق خون ِ تلخ ِ درازترین خیابان
 شودی روز م                                                 



  چھلمه شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
 

 

4 

  !لھ این یا آن شخص نیستأمس
  !یک نظام طبقاتی است

  
  رھا کیا

 و بعداز گذشت نزدیک بھ دو ماه از انتخابات ریاست جمھوری
آغاز خیزش و مبارزات مردم در خیابانھا، سیر خواستھ ھا و 

بحث و صحبت از انتخاب . شعارھا و مبارزات اعتالء پیدا کرد
کدام کاندیدا و چرا،  بھ خط قرمز کشیدن بر ھمھ و  ھیچکدام 

می گویند این نظام باید برچیده شود، چرا کھ . شیفت پیدا کرده است
، خفقان و استبداد امکان پذیر یاتورقبول ادامھ این وضعیت، دیکت

  .نیست
نظر از رھبران جنبش سبز در داخل و خارج کشور، صرف

حتی کسانی کھ بھ علت نشناختن آلترناتیو دیگری زیر پرچم  این 
فقط .  بر این باورند کھ این نظام باید برود،جنبش جمع شده اند

بھ این اقلیت اصالح طلبان حکومتی و اطرافیان آنھا و وابستگان 
تفکر ھنوز اصرار می کنند کھ این نظام خوب است و باید 

موسوی می گوید نسبت بھ سالھای . جمھوریت آن را تقویت کرد
دھھ شصت و  دوران نخست وزیری اش تغییر کرده و تقویت 

  . جمھوریت در مقابل اسالمی بودن را بھ میان می کشد
، ی آزاداستقالل،"میر حسین موسوی در عکس العمل بھ شعار 

 مرداد ماه بھ صورت وسیع 8کھ در تظاھرات " یجمھوری ایران
، نھ یک کلمھ یجمھوری اسالم"سر داده شد، سراسیمھ اعالم کرد 

این حرف، او را در نگاه بسیاری از کسانی " ک کلمھ کمبیش، نھ ی
  .کھ توھم بھ متفاوت بودن اندیشھ ھای او دارند بی اعتبار کرد

فظ  جمھوری اسالمی اش، ھمزمان کید ھای موسوی بر حأت
خی از  مقامات جناح اصالح طلب کھ برشد با دادگاه ھای نمایشی 

پس از زندان و  شکنجھ در مقابل دوربین ھای تلویزیون وادار بھ  
شکنجھ زندانیان سیاسی تا سر حد مرگ و یا . اعتراف شده اند

 این تبدیل آنھا بھ انسانھای خرد و تحقیر شده یکی از شاخص ھای
آقای موسوی مدام . نظام از زمان بھ قدرت رسیدنش بوده است

رھبری کھ او . کید می کند کھ راه من و الگوی من، امام استأت
می خواھد راھش را ادامھ دھد، شکنجھ و اعدام زندانیان سیاسی 

امروز مقامات جناح اصالح طلب در . را نھادینھ و مشروع کرد
  . یک و ھمراه بودند، افتاده اندتلھ ای کھ خود در ساختن آن شر

 کھ جزو  ،بر مستندات تاریخی و بازماندگان دھھ شصت بنا
تیره ترین  دوران حاکمیت جمھوری اسالمی است و در زمان 

، ھمین مقامات اصالح طلب کنونی منجملھ ینخست وزیری موسو
حجاریان و رھبران سازمان مجاھدین انقالب اسالمی بھ ھمراه 

، انقالبی و یز اعضای نظام، زندانیان سیاسبسیاری دیگر ا
کمونیست را در مقابل دوربین ھای تلویزیونی مجبور بھ ابراز 

این جنایتھا را باید . ندامت و متھم کردن سازمانھای خود می کردند
اما . محکوم کرد و آمران و عامالن آنرا بھ سزای اعمالشان رساند

، کھ با محاکمھ کردنشان ستاینھا مربوط بھ این جناح و آن جناح نی
بلکھ مربوط بھ یک ساختار و نظام و کارکرد آن . لھ حل شودأمس
بھ ھمین دلیل است کھ مردم خط قرمزی بر روی نظام . است

  .کشیده اند
این نظام محصول اتحاد گرایشات مختلفی بود کھ امروز از ھم 

 اما باز ھم ریشھ ھایشان بھ. جدا شده و بھ یکدیگر شلیک می کنند
 ھمھ آنھا بھ رھبری امام بر موج 57در سال . یک جا بر می گردد

مبارزات مردم سوار شدند و در مقابل شعارھای یک انقالب 
اجتماعی واقعی بھ کھنھ ترین و پوسیده ترین سالحھای 

 سال پیش چنگ 1400ایدئولوژیک و شعائر مذھبی و عقب مانده 
  !  تر بھترھر چھ کھنھ: گفتار و رفتارشان این بود. زدند

جمھوری اسالمی نھ یک « شعار خمینی مبنی بر 57در سال 
تاب صف آرایی یک طبقھ  باز»!کلمھ بیش و نھ یک کلمھ کم

آنھا باورھا و تعصبات . ارتجاعی در مقابل تولد یک جامعھ نو بود
اسالمی را حریق وار در میان مردم گسترش دادند و مردم استثمار 

 سیاھی لشگر اربابان ستم واستثمار شده و ستمدیده را تبدیل بھ
آنھا اصول ارتجاعی جامعھ کھنھ مانند مالکیت، خانواده، . کردند

جمھوری «شعار . مذھب و نظم سرکوبگرانھ را تقویت کردند
کماکان ھمان ماھیت » !اسالمی نھ یک کلمھ بیش و نھ یک کلمھ کم

  .عقب گرا و پوسیده را دارد
کرد طبیعی آن است و ستم گری ھای جمھوری اسالمی کار

وابستھ بھ این کھ کدام جناح مھار حکومت را در دست می گیرد، 
کسانی . این نظام بر یک سلسلھ مراتب طبقاتی استوار است. ندارد

آنھا اقلیتی . کھ حکومت می کنند این شخص و آن شخص نیستند
ھا، ھستند کھ صاحبان و گردانندگان بلوک ھای مالی عظیم، بانک

این نظام بر یک رشتھ . ھستند...  امالک و معادن جات،کارخان
اقلیتی کھ اکثریت مردم .  کشی اقتصادی استوار استروابط بھره

این نظام دارای یک منظومھ .  استثمار می کنند،را کھ کار می کنند
، نظام ارزشی و پندارھا است کھ روابط طبقاتی و اجتماعی یاخالق

ظار عامھ، خوب، طبیعی و استثمار گرانھ و ستمگرانھ را در ان
این منظومھ پندارھا، اخالق و ارزشھا در . خدادادی جلوه می دھد

  .باورھای ایدئولوژی اسالمی جمع شده است
اینھا واقعیاتی است کھ موجود است و ما باید بھ آن فکر کنیم و 

خود را در دایره این فرد و آن فرد . آلترناتیومان را انتخاب کنیم
ما باید . سرگردان کردن فایده ندارد) یا موسواحمدی نژاد و ی(

بدانیم برای چھ مبارزه می کنیم و چھ چیزی را می خواھیم بھ 
، جنگ ھای خیابانی ما علیھ دیکتاتور یبدون این آگاھ. دست آوریم

بھ حساب طبقاتی واریز خواھد شد کھ ھمین نظام طبقاتی و ارزشی 
  . ار خواھند کردبرقر) ردتو شاید ھم شدی(را با کمی تعدیل 

وظیفھ جوانان آگاه و پیشرو است کھ مردم را در زمینھ ماھیت 
این نظام و نقش طبقات و نیروھای اجتماعی مختلف در آن آگاه 

  . کنند
، انقالبی کھ 57ما باید جمعبندی درستی از شکست انقالب 

 انجام دھیم و درسھای مثبت و ،نسل گذشتھ ما آنرا تجربھ کردند
  . بھ ھمگان ارائھ دھیممنفی آن را 

یکی از خصائل انقالب کامل این است کھ "بھ قول مارکس، 
 باید طبقھ ای ،طبقھ ای کھ پایھ انقالبی جنبش را تشکیل می دھد

باشد کھ زنجیرھای دیرینھ داشتھ باشد و برای شکستن این زنجیرھا 
باید محدوده ای از جامعھ را نمایندگی کند کھ خصلتی عام . برخیزد

باید محدوده ای از جامعھ را .  چون رنجش ھایش عام اند،ددار
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 نمی دانم پس از مرگم چھ خواھد شد؟
 نمی خواھم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

 چھ خواھد ساخت؟
 ولی بسیار مشتاقم

 . کھ از خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد بھ دست کودکی گستاخ 

 و بازیگوش
 یک ریز و پی در پی،و او 

 دم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد،
 .و خواب خفتگان خفتھ را آشفتھ تر سازد

 بدین سان بشکند در من،
 سکوت مرگبارم را

  

  توجھ، توجھ 
رفقای دانش آموز؛ در روزھای گذشتھ تجربیات مشترکی 
. را در جدال ھای خیابانی در کنارھم از سر گذراندیم

این بذر را بھ بار ، ھم در کنار ھم می خواھیم بازامروز
  .بنشانیم

 بیش از ھر  مایاتحاد و ھمکار با شروع سال تحصیلی
مبارزات است؛ طغیان و جوشش ما ضامن ادامھ چیز 
 اینکھ نھ فقط با سنگ، بلکھ با قلممان نیز بھ .جوانان

   . مبارزه برخیزیم
ما فعالین نشریھ بذر ھمھ شما رفقای دانش آموز را دعوت 

، طرح ھا، می کنیم تا مشاھدات، تجربیات، گزارشات
الت خود را، ھمچون و مقا ... عکس ھا، کاریکاتورھا،

 نشریھ خودتان ل تحصیلی گذشتھ برای چاپ درسا
    .بفرستید

 بلکھ مقام انسانی طلب ،شکل دھد کھ مدعی ھیچ مقام سنتی نیست
 بلکھ ،محدوده ای کھ مخالفت اش با عواقب مشخص نیست. می کند

  ."، بطور کلی مخالف استینظام سیاس... با انگاره ھای 
پریالیسم آمریکا ، ماھیت کسانی کھ با شاه و ام1357در سال 
اما . ھمھ شعار استقالل و آزادی می دادند.  یکی نبود،تضاد داشتند

 ؟ و استقالل کدام است؟دیدگاه ھمھ در مورد اینکھ آزادی چیست
نگاه طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف و .  یکی نبودَاصال

.   متفاوت بوده و ھستَنمایندگانشان بھ مشکالت و راه حلھا کامال
می کھ خمینی رھبر آن شد، خواھان تغییرات قسمی و طیف اسال

جزیی در نظام طبقاتی حاکم و رابطھ امپریالیسم آمریکا با ایران 
آنان خواھان اسالمی شدن نظام طبقاتی سرمایھ داری شدند و . شدند

مذھب را در تمام گوشھ و کنار جامعھ اعم از سیاست و قانون تا 
در مقابل، نیروھای . زندگی خصوصی مردم  احیاء کردند

کمونیست و طبقات کارگر و زحمتکش جامعھ، خواھان عوض 
در . ، سیاسی و فرھنگی حاکم بودندیشدن ماھیت کل نظام اقتصاد

این کشمکش این ارتجاع اسالمی بود کھ انقالب را تصاحب و 
نتیجھ ارتجاع سلطنت بھ شکل در. انقالبی کردآن را ضدماھیت 

  .اسالمی حفظ شد
ر و طبقات حاکم در مورد تغییر و بازسازی جامعھ نگرش اقشا

اقشاری کھ موسوی و . مانند نگرش اقشار و طبقات ستمدیده نیست
ملی مذھبی ھا، (بھ طور کلی جناح اصالح طلب و متحدین آنھا 

کمپین یک میلیون امضا، ھمگرایی زنان، دفتر تحکیم وحدت و 
مشخص و  حسب منافع  ر را برنمایندگی می کنند، تغیی...) 

آمال و آرزوھای خودشان را بھ . رویکرد خودشان معنی می کنند
ما باید بھ این حقیقت آگاه شویم و بھ . نام کل جامعھ جا می زنند

جای آنکھ افق، آمال و  آرزوھای آنھا را در خیابانھا فریاد کنیم، 
افق تغییرات ریشھ ای در جامعھ را بخواھیم و بھ مردم ھم یاد 

ما باید بدانیم کھ منافع اکثریت .  نوع تغییر را بخواھندبدھیم کھ این
ھر گز فراموش نکنیم . مردم جامعھ منطبق بر چھ تغییری است

مادامی کھ افراد یاد نگیرند در پس ھر یک از جمالت، "کھ، 
، سیاسی و اجتماعی منافع ی، دینیاظھارات، وعده وعیدھای اخالق

ھمواره قربانی سفیھانھ طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست 
طرفداران رفرم و اصالحات تا . خواھند بودخود فریبی فریب و 

زمانی کھ پی نبرند کھ تمام نھادھای کھن متکی بھ قوای یک طبقھ 
." حاکمھ اند، ھمواره از طرف مدافعین نظم کھن تحمیق می شوند

   ¾)لنین  سھ منبع و سھ جزء مارکسیسم(

  
  

  "کیانوش آسا"بھ یاد 
  
  
  

در " کیانوش آسا"شعری کھ برادر دانشجوی جان باختھ 
  .، در کرمانشاه خواند مرداد ماه15، مراسم یاد بودش

  
ê ارشناسی ، دانشجوی ترم چھارم ککرمانشاه متولد کیانوش آسا

 او در .بوددانشگاه علم و صنعت ارشد رشتھ مھندسی شیمی در 
 میدان آزادی در ١٣٨٨  خرداد٢۵جریان تظاھرات روز دوشنبھ 

نونی ٔ در سردخانھ پزشکی قا١٣٨٨ تیر ماه ٣ ناپدید شد و روز تھران
اش شناسایی شد، آسا در اثر اصابت دو گلولھ توسط  توسط خانواده

کیانوش آسا اقلیت مذھبی بوده و . عمال لباس شخصی کشتھ شد
پیکر وی در تاریخ . است داشتھ) اھل حق(یارسانای با مذھب  خانواده

مراسمی نیز بھ .  تیر در باغ فردوس کرمانشاه بھ خاک سپرده شد٧
 با وجود  تیر٧مناسبت یادبود وی در دانشگاه علم و صنعت ایران در 

 . برگزار شدوزارت اطالعاتتھدید گسترده مسئوالن دانشگاه و 
 با حضور بیش ١٣٨٨ مرداد ١۵لم کشتھ شدن کیانوش آسا مراسم چھ

 ھزار تن از شھروندان کرمانشاھی در تاالر عباسیھ این شھر ١٠از 
 ھزار نفر از ۵بعد از پایان مراسم جمعیتی بالغ بر . برگزار شد

شرکت کنندگان از درب تاالر در میدان شھرداری بھ سوی باغ 
 کیانوش آسا حرکت فردوس کرمانشاه جھت حضور بر سر مزار

ھایی از کیانوش آسا و  راھپیمایی مردم با حمل عکس. کردند
ھای گل و بدون سر دادن شعار بود اما مأموران انتظامی در  شاخھ

در نتیجھ . ٔمیانھ راه مانع از حرکت مردم بھ سمت باغ فردوس شدند
گروھی از جمعیت متفرق اما گروھی دیگر خود را بھ سر مزار 

مردم با تجمع بر سر مزار کیانوش آسا با . رساندندکیانوش آسا 
) یارسان(نواختن تنبور بھ ھمخوانی سرودھای آئینی اھل حق 

در پایان مراسم ھنگامی کھ برادر بزرگ کیانوش جھت . پرداختند
 بود ماموران انتظامی با  تشکر از شرکت کنندگان مشغول سخنرانی

اد تشنج در مراسم شده حملھ بھ وی و دیگر شرکت کنندگان باعث ایج
. و برای متفرق نمودن مردم معترض از گاز فلفل استفاده نمودند

 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم از جملھ ١٠ھمچنین بیش از 
  .چند تن از بستگان کیانوش آسا توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند

  
«www.facebook.com/video/video.php?v=10178406649931
0&ref=mf 

  

http://www.facebook.com/video/video.php?v=10178406649931
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  در سنفونی بانگ شیپور
  آتش و خون 

 
  باربد کیوان

زمانی كھ مردم بھ پا می خیزند، ذائقھ ھنری جامعھ ھم عوض 
فكر می كنید مردم دیگر . این را امروز بھ عینھ می بینیم. می شود

 جلوی تلویزیون بنشینند و سلایر ھای تھوع آوری كھ حوصلھ دارند
تا ھمین چند ماه پیش سرگرمشان می كرد را تماشا كنند؟ ترانھ 
ھای مبتذل و پر سوز و گذاری كھ از صبح تا شب جوانان را در 
خانھ و خودرو مشغول می كرد، چطور؟ صف ھای طوالنی جلوی 

 "اخراجی ھا"ر سینما برای حال كردن با بنجل ھای ارتجاعی نظی
كجا رفتھ است؟ در عرض چند روز، نیازھای روحی و 
ایدئولوژیك بخش قابل توجھی از جامعھ، بھ ویژه جوانانی كھ 

  .درگیر شورشی خونین شدند، تغییر كرده است
امروز بسیاری از دست اندر كاران ھنر ھم می كوشند رسالت 

 اگر چنین .و عملكرد خود را در شرایط جدید، دوباره تعریف كنند
اگر ھنرمندی بخواھد با سنفونی آتش .  جای تعجب داشت،نمی شد

و خون ھمنوا شود، باید جغجغھ و زنبورك را كنار بگذارد و 
  . شیپور بھ دست بگیرد

اما اعجاب آورترین پدیده در روزھایی كھ مردم بھ میدان می 
انایی آیند تا در برابر ستم و تحقیر و استبداد بایستند، شكوفا شدن تو

ھا و خالقیت ھای ھنری و فكری در میان توده ھاست؛ یعنی در 
،  تخصصی یصفی بسیار گسترده تر از كسانی كھ بھ شكل حرفھ ا

خیلی از مردم دارند احساسات . و آموزش یافتھ درگیر ھنر ھستند
و پیام ھا و خواستھ ھایشان را در قالب شعر می ریزند و از راه 

خیلی ھا جالدان . ر عرضھ می كننداینترنت بھ صدھا ھزار نف
حاكم بر ایران را در نوشتھ ھای طنز بھ چارمیخ می كشند و 

خیلی . شكنجھ گران اسالمی را با كاریكاتورھایشان شالق می زنند
ھا نداھا و سھراب ھا را بھ كادر پوسترھای خود فراخوانده اند تا 

ھا ھزار صد. فریاد اعتراض جوانان آگاه را بر دیوارھا نقش كنند
اینان با حضور در تظاھرات . نفر یكشبھ مستند ساز شده اند

، سازنده صحنھ ھای مستند اند و با چرخاندن دوربین یخیابان
رپرھا و اھل موسیقی زیرزمینی . موبایل، سازنده فیلم ھای مستند

 تلخی ھا و رنج ھای زندگی روزمره را در ،كھ قبال می كوشیدند
 با جلوه ھای شورانگیز و الھام بخشی آثار خود جاری كنند، حاال

 كھ آنان را از فردگرایی ھا و تلخ ،از نبرد خیابانی روبرو ھستند
 و راه روشن اندیشی و درك آرمان ھا و ؛اندیشی ھا دور می كند

ھمھ اینھا جوانھ ھای فرھنگ و ھنر . اھداف جمعی را می گشاید
ی آورند كھ ھمھ اینھا از خاك مساعدی سر برون م. پیشرو ھستند

اما بالیدن و بھ گل نشستن این . خیزش توده ھا پدید آورده است
جوانھ ھا، كاری سھل نیست و اگر تحولی جدی در اندیشھ 
ھنرمندان نوپا پدید نیاید، این ھوای تازه محدود و محدودتر خواھد 

  . شد
لھ را اینگونھ بیان كنم كھ بدون دورنما و فلسفھ ای أبگذارید مس
بخش و ی ھگشا، بدون داشتن آرمان و رویایی رھایپیشرو و را

اگر . قابل تحقق، آثار ھنری سر در گم و بی روح خواھند شد
ھنرمندان در مورد جھت گیری ھا و چالش ھای صحنھ سیاست 
دید روشنی نداشتھ باشند، آثارشان در خدمت دگرگونی و نو شدن 

ریك واقعی جامعھ قرار نخواھد گرفت؛ بھ كنار زدن افكار تا
امروز در . اندیشانھ و اسارت بار و خرافی مسلط كمك نخواھد كرد

 توده ،اوضاعی بھ سر می بریم كھ رھبران موج سبز می كوشند
باز دارند و بھ قول “ یساختار شكن”ھای جان بھ لب رسیده را از 

را بھ این “ اعتماد از دست رفتھ مردم نسبت بھ نظام”خودشان 
در مقابل، آثار ھنری . ر باز گردانندرژیم جنایتكار و استثمارگ

پیشرو باید فریادگر مناسبات و ارزش ھای نوین و پیشرویی باشند 
تكرار ارزش . كھ از بنیاد با نظم موجود در تضاد و تعارض است

، تكرار مضامین سیاسی یھای كھنھ، تكرار فرم ھای كھنھ و سنت
ھ، نمی معینی كھ شاید در دوران گذشتھ كارآیی و مناسبت داشت

تواند نیازھای ذھنی و روحی جامعھ ملتھب و تشنھ دگرگونی 
  .بنیادی را پاسخ دھد

 در ھر خیزش توده َمعموال. بگذارید چند مثال مشخص بزنم
، مردم شروع بھ ساختن شعارھای آھنگین و سرودھای كوتاه و یا

بلند می كنند كھ خواستھ ھا و افق مبارزاتی شان را بازتاب می 
است كھ این شعارھا و سرودھا از نظر محتوا و جھت واضح . دھد

گیری یكسان نیستند؛ و شاید فقط یكی دو شعار عام ـ و نھایتا مبھم ـ 
یعنی ھر كسی از . آن را تكرار كنند“ ھمھ”را بتوان پیدا كرد كھ 

، تالش عجیبی یدر خیزش كنون. ظن خود، یار این شعارھا شود
می گویم . 57 از انقالب مشاھده می شود برای تكرار و تقلید

عجیب؛ زیرا نیروی عمده خیزشی كھ امروز درگیرش ھستیم، 
  .  سال ھستند27جوانان زیر 

لھ را اینطور می توان توضیح داد كھ این نیروی عمده تا أمس
بھ حال نتوانستھ، و بھ شكل خود بھ خودی ھم نخواھد توانست، 

ساسی سیاسی و شعارھا و سرودھایی كھ بیان خواستھ ھا و منافع ا
بنابراین در عمل، این . اجتماعی و اقتصادی اش باشد را بسازد

. می سپارد كھ تجربھ اش را دارند“ یرھبران”بخش از كار را بھ 
 كھ ،مشكل امروز، ھمان خط و تفكر و چارچوب ارتجاعی است

“ رھبران”ھر یك از این.  زد57در نھایت مھر خود را بر تجربھ 
اتی و منافع روزشان، ھمان خط و تفكر را بھ بر مبنای جایگاه طبق

در داخل “ موج سبز”گردانندگان . نسل بھ پاخاستھ عرضھ می كنند
و خارج از كشور، بھ شكل سیستماتیك و نقشھ مند جلوی طرح 
شعارھایی كھ كلیت نظام، مشخصا دستگاه سركوبگر نظامی و 

این . د، و ایدئولوژی حاكمیت را زیر سوال ببرد، می بندنیامنیت
عوامفریبانھ ای است كھ خمینی در انقالب “ وحدت كلمھ”تكرار 

 جلو گذاشت تا راه نقد عقاید و عملكرد ارتجاعی خود را ببندد 57
. و نگذارد كھ آگاھی انقالبی و تفكر پیشرو در جامعھ ترویج شود

امثال موسوی و كروبی و ) و در واقع دستور(امروز بنا بھ توصیھ 
كھ ھر چھ دلشان “ آزادند” و ھمراھانشان، مردم خاتمی و سازگارا

نصر من هللا و ”خواست هللا اكبر بگویند و قرآن بخوانند و شعار
یعنی با دست خود، گور اینھمھ فداكاری و . سر دھند“ فتح قریب

تالش و شور و شوق را بكنند؛ یعنی خود را تبدیل كنند بھ مھره و 
اسالمی از بحران و ابزاری برای خروج نظام پوسیده جمھوری 

ھزار و یك بار در ھر “ آزادند”مردم . ترمیم این ساختار پر شكاف
بخوانند بی آنكھ بھ محتوای عقب “ ای ایران”تظاھرات، سرود 

مانده ناسیونالیستی و برتری جویانھ آن بیندیشند؛ و متوجھ نشوند 
كھ ایدئولوژی نھفتھ در این سرود آنان را زیر پرچم حاكمان 

 ستمگر خودی بھ صف می كند و از متحدان واقعی شان مرتجع و
  . جدا می اندازد،كشورھا ھستند و ملل سایر از ستمدیده كھ توده ھای

در این میان، بسیاری از دانشجویان را می بینیم كھ بھ خیال 
 ، سیاسی تر و متفاوت از جو غالب حركت كنند،خود می خواھند

برای خالف جریان آب شنا .  كار زیادی از پیش نمی برندَاما عمال
كردن، ھم نیاز بھ ماھیچھ ھای قوی است و ھم تمرین مناسب و 

بدون دورنمای علمی و آرمان انقالبی و فلسفھ . روش ھای صحیح
 بر مبنای نیت و اراده َپیشرو، جوانان شورشگر نمی توانند صرفا

خود، فضا را تغییر دھند و افكار و ارزش ھای كھنھ را كنار 
 ھر روز داریم می بینیم كھ گروه ھای ده بیست نفری از .بزنند

می خوانند و “ یار دبستاني”دانشجویان در راھپیمایی ھا سرود 
طوری شده كھ . البتھ تعداد زیادی ھم با آنان ھمصدا می شوند

یك آیین مذھبی است؛ یك عادت و یا “ ییار دبستان”انگار خواندن 
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ال ؤس. یك حركت شرطی بھ بیان پاولف

اینست كھ آیا این سرود می تواند 
نیازھای احساسی و روحی خیزش كنونی 

“ ییار دبستان”را پاسخ دھد؟ آیا مضمون 
كھ می تواند اشكال چندانی ھم نداشتھ (

آنقدر عمیق و در عین حال ) باشد
برانگیزاننده ھست كھ بھ انتقال پیام 

پیشرو و ارزش ھای نوین بھ خیزش توده ھا 
تواند نماد شورش آگاھانھ و كمك كند؟ آیا می 

  انقالب اجتماعی باشد؟   
 بھ جا 57اگر بھ نوارھایی كھ از انقالب 

مانده رجوع كنیم، می بینیم كھ تفكر و پیام ھا و 
ارزش ھای كمونیستی و مبارزاتی و 
آزادیخواھانھ، و گاه حتی جھت گیری ھای 

، در قالب ده ھا ترانھ و سرود یانترناسیونالیست
شراره ”از : عرضھ شده بودبھ جامعھ 
؛ از “سرخھ روجا”گرفتھ تا “ ھای آفتاب

مجموعھ سرودھای كنفدراسیون گرفتھ تا 
آثاری كھ بر پایھ شعرھای فرخی یزدی 

ولی حتی بیشتر این . تولید شد... و الھوتی و
آثار نیز، نھ در محتوا با نیازھای كنونی خوانایی 

تالش بھ ھیچ وجھ نمی خواھم . دارد؛ نھ در فرم
ھنرمندانی كھ در گوشھ و كنار دنیا با الھام از 

، و یا یقھرمانی ھای توده ھا در خیزش كنون
برای ابراز خشم و نفرت نسبت بھ جالدان 
فریبكار حاكم، ترانھ و سرود ساختھ اند و 
ھمچنان می سازند را كوچك یا بیھوده جلوه 

مردم بدون شك از شنیدن ورسیون ھای . بدھم
، دشمن این خاك ی و خاشاك تویآن خس”مختلف 

بھ ھیجان می آیند و با آن ھمخوانی می “ یتوی
اما بسنده كردن بھ این حد، و تالش نكردن . كنند

برای تعمیق محتوا و طرح پیام ھای نو و 
روشن، تالش نكردن برای رسیدن بھ فرم ھای 
خالقانھ و متفاوت، مانع از ایفای نقشی می شود 

د در این حركت اجتماعی كھ ھنر می تواند و بای
فكر می كنم بعضی از ترانھ . بازی كند

سرودھایی كھ این روزھا می شنویم و توسط 
، سرفراز، ی، قنبریھنرمندانی نظیر جنتی عطای

تولید شده ... ، ابی ویداریوش، گیسو شاكر
است، یا رپ ھای انگشت شماری كھ با 
ھوشمندی و ھنرمندی ساختھ شده، از نظر 

ه بودن، بیشتر با اوضاع كنونی برانگیزانند
. ھمخوانی دارد تا تكرار حرف ھای گذشتھ

جنبش مردم بھ شدت نیازمند ترانھ ھایی ھم 
ھست كھ دورنمای متفاوتی از جامعھ و ارزش 

در این زمینھ، بدون . ھا و روابطش ترسیم كند
اینكھ بخواھم از یك محتوا یا یك فرم، كلیشھ 

 را ستایش كنم، می بسازم و تكرار یا تقلید از آن
قمیشی بھ عنوان یك “ تصور كن”توان بھ ترانھ 

  .نمونھ موفق اشاره كرد
عامل چشمگیر و انكارناپذیر دیگر در 

، حضور قدرتمند زنان در صف یخیزش جار
این عكس العملی . مقدم نبردھای خیابانی است

است بھ ستم عمیق و دیرینھ جنسیتی كھ در نظام 
قانونی شده، و یكی از ستون ھای حاكم نھادینھ و 

این . بنای استثمار و ستم سرمایھ داری است
بازتاب تحوالت تكان دھنده چند دھھ اخیر در زیربنا و روبنای 

جوامع گوناگون منجملھ ایران است كھ 
 گسترده یزنان را بھ مثابھ یك نیرو

انفجاری بھ جلوی صحنھ ھل داده 
این دارد بھ ما آدرس یكی از . است
یروھای محركھ انقالب اجتماعی آینده ن

ولی كماكان، در دل . را نشان می دھد
، شعارھا و ترانھ یخیزش كنون

سرودھایی كھ بیان این حضور زنانھ و مسائل 
مربوط بھ ستم جنسیتی و رھایی زنان باشد بھ گوش 

افكار و ارزش ھا و منافع نیروھای . نمی رسد
ولوژی ، كھ ھمان ایدئ“موج سبز”رھبری كننده 

برتری جویانھ طبقاتی و مردساالرانھ و پدرساالرانھ 
حاكمیت است، مثل بختك روی خیزش مردم افتاده 

این . است و نمی گذارد جوانھ ھای آینده پا بگیرد
این ھم نیاز بھ . كار خود بھ خودی انجام نخواھد شد

شنا كردن خالف جریان قدرتمند آب 
 و مشخصا، ھنرمندان پیشرو و ؛دارد
ن از صفوف زنان ھستند كھ باید جوا

بھ تولید . ھجوم كنند و سدھا را بشكنند
و ارائھ شعارھا و آثاری نیاز است كھ قیود و 
روابط و قوانین مردساالرانھ و پدرساالرانھ را آماج 
قرار دھد؛ زنان را بھ در دست گرفتن سرنوشت 
خود برانگیزد؛ منافع درازمدت و خواستھ ھای روز 

وان معیار مردمی بودن و ضدیت با زنان را بھ عن
ستمگری و استبداد و خرافھ و بھره كشی مطرح 

تولید و انتشار اینگونھ آثار را می باید در . كند
خدمت یك تغییر جھت رادیكال در وضعیت كنونی 
. و ایجاد موج ھای نوین انقالبی در جامعھ قرار داد

این كار را نمی توان بھ معنای واقعی بھ انجام 
 مگر آنكھ تصویری روشن از جامعھ نوین ،درسان

آینده كھ رھایی زنان یكی از ستون ھای آن است 
داشتھ باشیم؛ و آرمان ما شكل دادن بھ جامعھ و 
دنیایی باشد عاری از ھرگونھ تبعیض و ستم و 

بزرگراه ھای ارتباط جھانی ھر روز بیش . استثمار
از گذشتھ ما را بھ نمونھ ھای پیشرو و الھامبخش 

كافیست كھ ھنرمندان، . در این زمینھ نزدیك می كند
بھ ویژه زنان ھنرمند، حرفھ ای یا آماتور، در 
اینترنت جستجو كنند و كیفیات نوین و خالقیت ھا 

با . در این زمینھ را ببینند و سرمشق قرار دھند
رویش و گسترش این دیدگاه نوین است كھ دیگر از 

یلھ یك زن دیدن مجسمھ ندای با حجاب كھ بھ وس
مجسمھ ساز آمریكایی ساختھ شده لذت نخواھیم برد 
و احساس غرور نخواھیم كرد؛ بلكھ خود آستین باال 
خواھیم زد و ندایی را تصویر خواھیم كرد با 

؛ ندایی نماد یگیسوان آزاد از قفس حجاب اجبار
نیروی عظیمی كھ زنجیرھای ستم را می شكند و 

 دنیایی جدید روابط كھنھ را بھ آتش می كشد تا
  .بیافریند

ھنرمندان شورشگر و ! عالقمندان بھ ھنر پیشرو
از ھمین امروز برای تبلیغ و تولید چنین ! آگاه

اینترنت را زیر و رو كنید و آثار ! آثاری تالش كنید
الھامبخش و الگوھای ھنری را بھ دوستان و 
ھمفكران نادیده خود در شبكھ ھای ارتباط جھانی 

فھ فكرسازی و فرھنگ سازی و وظی! عرضھ كنید
خالف جریان آب شنا كردن در دل خیزش مردم را 

ما این شانس تاریخی را داریم كھ ! دست كم نگیرید
         ¾.شنا كردن را در آب ھای متالطم اقیانوس یاد بگیریم

نویس   و ترانهخواننده" بائزجوآن " ٢٠٠٩  ژوئن٢۵
 ترانه  ، ضد جنگفعال آمریکایی و فولکموسیقی 

»We Shall Overcome« را به ھمراه چند خط شعر 
 بازخوانی  مردم ایران فارسی، در حمایت از جنبش

اش ضبط  که در خانه -ای از ویدئوی آن را کرد و نسخه
اش قرار  گاه شخصی  و وبیوتیوببرروی  -کرده بود

 .داد

در حمایت از مبارزات مردم " Stand by me"ترانه 
، خواننده ھارد راک "بون جووی"ایران بوسیله 

  .بشکل دو زبانه ھمخوانی شد" اندی"آمریکایی و 
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  روزھای
    بوق و

  ترافیك
  
  

   میالد روشن   
و ترافیک بوق !  چگونھ امکان دارد؟.َواقعا جای تعجب است

حدود  !؟باعث لذت شودبرای انسان مدرن نوای موسیقی بدھد و 
دو ماه پیش صدای بوق یک ماشین برای چند لحظھ و یا چند ثانیھ 

 طوالنی در گیر كردن برای دقایقدر پشت چراغ قرمز و یا 
د می کرد و استرس رترافیک خیابانھا اعصاب ھمھ را خ

 حاضر اینھا ابزاری برای  اما در حال.وحشتناکی بوجود می آورد
 آه چھ .شده استپیشبرد اعتراضات مردم و ھمبستگی بین مردم 

 بوق نگو، !ترافیکزنجیر بی پایان لذت بخش است، صدای بوق و 
  !!!سنفونی بتھوون بگو

  
  نمای اول

انھ یا محل کار کھ حرکت می خاز ، در روزھای اعتراض
ی شوی کھ در کنی در ابتدا با عناصر مزدور حکومتی روبرو م

 وت قبل بھ بری کھ ازخپس !  خب.گوشھ ای بھ کمین نشستھ اند
 بھ .امروز قرار است خبری بشود. بوده استرسیده، درست 

 متوجھ گروه ھای دختران و پسران جوان .رکت ادامھ می دھیح
 می شوی كھ در ھمان خانواده ھای چند نفرهو دو تا سھ نفره، 

 موبایل ھا و بطری ھای آب یک ، کولھ پشتی ھا!ند در حرکتمسیر
 !، شده است یونیفورم ماین روزھااخاطر گرمای ھ بار مصرف ب

 بھ صورت آلودگی ھوای برای مبارزه با ماسک ھایبیشتر ما 
 عینک ھای ،اشعھ آفتابجلوگیری از ھ خاطر بیشتر ما ب! داریم

 سالمتی بھ پیاده روی حفظبرای ! چشم داریمآفتابی مشکی بھ 
 جالب تر اینکھ !راه می رویم در پیاده روھا ه ایم، پسعادت كرد

و خانھ افتاده اند   مایحتاجخرید عجیب بھ فكر این روزھا مردھا،
  می كند،نظرجلب  ھم ریک چیز دیگ !دست دارندبھ خرید  ساک

ھا یا خیابانھای  پل ھای ھوایی کھ برای عبور بر روی اتوبان
لی محبوب شده اند و زده اند، برعكس ماه ھای قبل، خیبزرگ 

خانواده  افراد  مردان مسن و وزنان! مورد استفاده قرار می گیرند
یكشبھ فرھنگ استفاده از پل عابر را جذب كرده ھا را می بینید کھ 

 این با دیدن ھمھ! اند و تا فرصتی پیدا می شود، می روند آن باال
نماد ھا متوجھ می شوی کھ درست داری بھ محل نزدیک می شوی 

  !  آماده کنی راو باید خودت
  

  نمای دوم
ھا، ھمھ فرھنگ زندگی  بعد از ظھر در پیاده رو 6ساعت 

 می  پشت چراغ قرمز با كمال میلھمھ. شھری را رعایت می كنند
 بدون  منظم و!ند ثانیھ بلکھ یکی دو سھ دقیقھچ نھ ایستند؛ آنھم

بچھ ھا : جمعیت بشنویم كھصدایی از میان كافیست كھ ! استرس
 بشھ  تا تعدادمان زیادوایسین پشت چراغ قرمز !نآھستھ حرکت کنی

  ! بشھتجمع بھ شكل طبیعی و 
  

  نمای سوم
. گوش بھ زنگی. چشمت بھ رنگ قرمز چراغ دوختھ شده

ھ ماشین ھا با كمال میل ب. ، اعالم شروع استصدای بوقاولین 
با خیال راحت رد می شویم و دست خود را . پیاده ھا راه می دھند

ھ سمت راننده ھا تكان می دھیم كھ انگار می  بvا عالمت طوری ب
 با خوشحالی دست تكان می ھا سرنشین. خواھیم از آنھا راه بگیریم

  . دھند و بوق ممتد اعتراضی شروع می شود
  

  نمای آخر
 ابر، "مرگ بر دیکتاتور "نھا، صداییتد بوق ماشمموسیقی م

  ....گاز اشک آور، سطل ھای زبالھ آتش گرفتھ و 
  

  فواید بوق و ترافیك : موضوع انشاء
بوق یعنی خرد شدن .  نیروھای سرکوبگربوق یعنی ترسیدن

ترافیك یعنی گیر افتادن خودروھا و موتورھای . اعتصاب دشمن
راحت تر ترافیك یعنی . نیروی انتظامی و بسیجی ھا وسط خیابان
   . تجمع كردن و آسان تر فرار كردن مردم

  
  ند نکتھچ

ھا را در بزرگراه ھا و  متوجھ شده اید کھ تمام مناطق و خیابان
متوجھ شده اید !  روز اخیر مثل کف دست یاد گرفتھ اید؟40ھمین 

! رفتار و آداب و برخورد مردم با ھمدیگر چقدر رشد کرده است؟
ارتباطات  !ند؟ھا بھ دخترھا گیر می ددیگھ کمتر پسرھا در خیابانھ

ر  تدرون شھری مردم با یکدیگر و تبادل اطالعات چقدر راحت
مراقبت ! احساس ھمبستگی شدید بین مردم بوجود آمده؟! شده است؟

  ! مردم از ھمدیگر چقدر تقویت شده است؟
  

   واژگان و عبارات روز
کولھ پشتی، فندک، روزنامھ، بطری آب یکبار مصرف، 

مچ بند رنگی یل دوربین دار، سرکھ، ماسک، عینک آفتابی، موبا
، ماشین، کاله خود، موتور، لباس بر مبنای سلیقھ ھای مختلف

وم، گاز فلفل، پل ھوایی، اینترنت، ماھواره، پشت بام، تشخصی، با
    ....،جیل و سرنل، اعالمیھ، اسپری، اکدشعار، پالکار

  
  ) مرور كنیداین ھا را ھزار بار در ذھن خود(مشق شب 

، آینده، دورنما، آرمان، تجربھ تاریخی،   انقالب اجتماعی
استراتژی، تاكتیك، نقشھ، سازماندھی، رھبری، مبارزه طبقاتی، 

   ....قھر، استثمار، ستم، افیون توده ھا، مردساالری
88 مردادماه 8  

 
  

  

  :12ادامھ از صفحھ 
بھ . نجالب دو مورد شنیدم کھ بھشون گفتن با مردم حرف نزنی

 اما با تندی ما رو ،دو سھ تا آشنا برخوردم و سالم وعلیکی کردیم
 تو حکومت نظامی ھم با سھ نفر کار ،خانمی گفت. دور کردند

 در حالی کھ دورمون می !ندارن شما چرا این طوری می کنین؟
چقدر از ما می ترسین کھ دستور " :گفتم.  گوشھاشو گرفت،کرد

 فراموش کردم کھ بگم ھراز ".دارین صدای ما رو ھم نشنوین
ھمھ چیزھایی . گاھی ھم با گازاشک آور و فلفل پذیرایی می شدیم

 ¾. دیدم براتون گفتم12کھ تا ساعت 
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   فعالین بذر از خیابان ھای ایران می گویند
 

  88 مرداد 14 ،بھارستان
  گزارش فعالین نشریھ دانشجویی بذر

  
احمدی نژاد در مجلس امروز قرار بود کھ مراسم تحلیف 

بسیاری از گروه ھای مخالف حکومت برای ساعت . برگزار شود
چھار اعالن برنامھ کرده بودند، اما مردم از صبح زود در مقابل 

حکومت نیز بالغ بر پنج . مجلس در بھارستان تجمع کرده بودند
ھزار نفر از نیروھای ضد شورش و نیروی انتظامی و لباس 

عاتی را سوار بر نفربر و موتوری و شخصی و بسیجی و اطال
شخصی را در مقابل مجلس و در خیابان ھای اطراف مستقر کرده 

نیروھای سرکوب بھ بھانھ ھای مختلف زنان و جوانان را . بود
متوقف کرده و بازرسی بدنی کرده و دلیل حضورشان در خیابان 

گیر چند نفر را بھ بھانھ گرفتن فیلم از صحنھ دست. را می پرسیدند
کرده و دستبند پالستیکی و چشم بند زده و بعد در یک کیوسک 
نیروی انتظامی دوربینشان را شکستھ و بعد با فحش و بد و بیراه 

  ! آنھا را آزاد کردند
ترافیک شدید و اجتماع بزرگ مردم باعث شد کھ احمدی نژاد 

اما کانال یک تلویزیون . را با ھلیکوپتر در صحن مجلس پیاده کنند
کمال وقاحت و صحنھ سازی نشان داد کھ ماشین حامل احمدی با 

نژاد از پشت پرده ای وارد شده و گوینده با تمسخر گفت کھ اینھا 
  !!!دروغھای اجنبی ھاست

این روزھا سیمای کذایی را البتھ کسی نگاه نمی کند، اما 
برای مثال، . وقاحت و دروغگویی شان حدی باقی نگذاشتھ است

رات چند ھزار نفره مردم از میدان ونک بھ سمت روز بعد از تظاھ
 شب، گوینده با اشاره بھ 9میدان ولیعصر، در اخبار ساعت 

انعکاس خبر تظاھرات فوق در رسانھ ھای خبری جھان گفت کھ 
وقوع این تظاھرات کذب محض بوده و تنھا چند ده نفر در 

ر این درحالیست کھ حداقل فقط چند ده نف. تظاھرات شرکت داشتند
در تظاھرات دستگیر شدند و حداقل چھار ھزار نفر در آن شرکت 

  .داشتند و فیلمش ھم موجود است
در اجتماع بزرگ مردم در مقابل مجلس نیروھای سرکوبگر با 
سبعیت تمام برخورد کرده و با باتوم بھ جان مردم افتادند و ھر 
کس را کھ شعار می داد را دستگیر می کردند، اما علیرغم این 

با فشارھای فزاینده !" مرگ بردیکتاتور"ردم شعار می دادند م
نیروھای سرکوب جمعیت بطرف بازار حرکت کرده و با ھجوم 

  .نیروھای سرکوب بسیاری از مغازه ھای بازار تعطیل شدند
َحدود ساعت دوازده ھنوز جمعیت چند صد نفره مردم اکثرا 

ھای سرکوب نیرو. جوان و زنان میانسال ھنوز در خیابان ھستند
پیاده رو و چمن مقابل ایستگاه مترو . بساطشان را کمی جمع کردند

بھارستان کھ برای مدتی توسط مزدوران حکومتی بستھ بود، 
در پیاده رو تعداد زیادی از نیروھای سرکوب کھ . دوباره باز شد

کاله خود از سر برداشتھ و سپرشان را کنار گذاشتھ اند، بھمراه 
ر نیروی انتظامی جلوی سھ زن میانسال را سھ چھار نفر مأمو

: گرفتھ و بھشان می گویند کھ بسھ بروید و آنھا نیز جواب می دھند
مردم دیگر ایستادند، ببینند چھ خبر است، !" بھ شما ربطی ندارد"

  !اما مزدوران نھیب می زنند کھ بروید
سوار مترو کھ می شوم، جوانی کھ بنظر دانشجو است و کاله 

" شلوغ بود؟: "می بر سر دارد، از من می پرسد کھنظامی قدی
گفت کھ صبح ." صبح خیلی شلوغ بود: "او گفت". االن نھ: "گفتم

داشتھ رد می شده، یک بسیجی او را بھ خیابان خلوتی کشیده و 
پرسیده کھ اینجا چکار می کنی؟ او نیز جواب داده بود کھ از 

ھ بود کھ جیب دانشگاه دارم برمی گردم و بسیجی از وی خواست
  .ھایش را بگردد بدون اینکھ بگوید کھ خودش چکاره است

َدوست دانشجو می گفت کھ اینھا جنایتکارند و اخیرا برای 
خالی نبودن عریضھ کمیسیونی در مجلس برای پیگیری وضعیت 
زندانیان سیاسی و جانباختگان اعتراضات اخیر درست کرده بودند 

اینھا سی سال . عفا کرده اندکھ آنھم چند عضوش در اعتراض است
در رو لبخند می زنند و در خفا . است کھ شیوه حکومتیشان اینست

خیلی راحت ھم از قرآن آیھ . شکنجھ و تجاوز می کنند و می کشند
  !می آورند کھ البتھ برای کشتن مخالفان آیھ زیاد است

بھش گفتم کھ یکی از کمبودھای جنبش اخیر اینست کھ یک 
وی گفت کھ . و مترقی در سر لوحھ آن قرار نداردبرنامھ پیشرو 

او بایستی پیاده می . ایجاد جبھھ میان موسوی و دیگران خوبست
شد و من آدرس اینترنتی بذر را بوی دادم و فرصت نشد تا برنامھ 

  .موسوی را برای حفظ حاکمیت اسالمی برایش باز کنم
ر ساعت شش عصر سری بھ میدان ولیعصر زدم، باز ده ھا نف
  . نیروی انتظامی با چند ون سبز رنگ در چھارگوشھ ایستاده بودند

در چھارراه ولیعصر در داخل پارک بھ مناسبت تولد امام 
چند غرفھ ھنرھای دستی و کپر عشایر درست کرده " غایب"زمان 

حکومت با اینکار سعی می . بودند و دو عاشیق آذری تار می زدند
در بیایند و مبارزه را فراموش کند کھ شاید مردم از این وضعیت 

دیگر کسی فریب . کنند، اما جمعیت کمی در آنجا حضور داشتند
  . این قبیل کارھا را نمی خورد

پسر نوجوانی از من می پرسد کھ میدان ولیعصر چطوری 
بعد می گھ نھ می خواھم . بروم؟ تعجب می کنم و بھش می گویم

جھت مخالف باید می گویم پس ! برم منیریھ وسایل ورزشی بخرم
او می گوید کھ راه بستھ است؟ فھمیدم کھ با زبان بی زبانی . بری

حدود سیزده سال سن ! می خواھد بپرسد کھ کجا تظاھرات است؟
جوانان خیلی زیادند کھ اینروزھا تشنھ تغییر و نواز این . داشت

دیروز خبر رسید کھ یک نوجوان دوازده سالھ کھ در . آگاھی اند
اتوم در بھشت زھرا مجروح شده بود، جانباختھ اثر ضربات ب

  ¾!ننگ و نفرت بر سرکوبگران مردم. است
  

  !تنفیذ، اعتراف، مبارزه
  1388 مرداد 13 - بذر گزارش ارسالی برای نشریھ

  

 یاداشت
تعداد بسیار کمی . دیروز دوشنبھ مراسم تنفیذ احمدی نژاد بود

خاتمی و . دند در بیت رھبری جمع بو-احتماال-حدود چھارصد نفر 
این مراسم بھ شکل غیر . شرکت نداشتند... قالیباف و موسوی و 

علنی برگزار شد و حاکی از ترس فزاینده خامنھ ای و احمدی نژاد 
  . داشت

خامنھ ای در سخنانش، مبارزات مردم را شبیھ بھ مبارزات 
البتھ گفت کھ این کاریکاتوری از آن !  دانست57مردمی سال 
 57عان خامنھ ای بھ اینکھ چیزی شبیھ بھ انقالب اذ. انقالب است

بھ . در جریان است نشان از اینست کھ کماکان گوشش کر است
گوش جماران کر " شاه صدای انقالب را شنید"مصداق شعار 

  !است
یکی دو روز قبل نیز احمدی نژاد در جمعی از استادان بسیجی 

د آنوقت یقھ آنھا بگذارید کھ برنامھ تحلیف تمام می شو"گفتھ بود کھ 
کھ پر واضح است " را می گیریم و سرشان را بھ سقف می کوبیم

کھ خطابش فقط موسوی و کروبی نیست بلکھ فرمان خونریزی 
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مردم است البتھ اگر کھ مردم اجازه بدھند کھ او و نظامش بھ حیات 
  . ادامھ دھند

دوره ریاست رسمی احمدی نژاد در شرایط انزوا و کوچکی 
تصور مدافعانش آغاز می شود و در این روز ھم مردم غیر قابل 

اما آنچھ کھ . در دستھ ھای چند صد نفره جواب دیکتاتوری را دادند
فی الواقع حکومت را سر پا نگاھداشتھ نیروھای نظامی سپاه و 

  .ارتش است
دریوزگی ابتذال قلم بھ مزدان ورق پاره ھایی مانند کیھان و 

و ! آشکارا مردم را کودتاگر. ستجوان و وطن امروز را حدی نی
آش آنقدر شور است کھ گاھی . مزدوران انگلیس نام نھاده اند

احمدی نژاد مخالفت نمایی می کند مثال بھ ھنگام برکناری اژه ای 
وزیر اطالعات گفتھ بود کھ پیرزن ھفتاد سالھ را متھم کرده اند کھ 

ب با خبر است البتھ او خو! می خواستھ انقالب مخملی براه بیاندازد
کھ روزانھ چند نفر در تظاھرات ھا و یا در زندان ھا زیر شکنجھ 
کشتھ می شوند اما مانند دیگر سران جمھوری اسالمی و مبانی 
اعتقادیش آن را الزامی و ضروری و بخشی از حکومت الھی و 
والیی و کوفت و زھر مارش می داند و در خیال خود مردم را 

 می دانند کھ می خواھند با کمک مشتی طبقھ متوسط بی درد
این در حالیست . انگلیس و آمریکا حکومت محرومان را سرنگون

کھ عاقلترھایشان پاسپورت ھای پناھندگی را تھیھ کرده و میلیاردھا 
دالر پول را دارند خارج می کنند و بھ شمش طال تبدیل می کنند تا 

اوالدی و مافیای سرمایھ مثل عسگر . قابل مسدود شدن ھم نباشد
بیت رھبری و بنیادھای مختلف دیگر خون مردم را کماکان می 
مکند و تمایز طبقاتی و فقر و فالکت ھر روز بیشتر می شود و با 

  .تحریم ھای اخیر بیشترھم خواھد شد
اعترافات اخیر چند تن از مقامات سابق اصالح طلب حکومتی 

. زه تر کردبیش از آنکھ باعث دلسردی مردم شود داغ دلشان را تا
جدا از اینکھ اصالح طلبان حکومتی باالخره حکومت اسالمی را 
قبول دارند و سال ھا در کنار ھم، نظام سرکوبگرشان را در صلح 

اما بھر . و صفا با جناح باصطالح اصولگرا بھ پیش برده بودند
حال اعتراف در حکومت ھا در تاریخ جای ویژه داشتھ از زمانی 

دگاھی قرون وسطایی مجبور بھ اعتراف کردند کھ گالیلھ را در دا
کھ بگوید زمین مسطح است تا حکومت ھای بورژوا دمکراتیکی 
مانند انگلیس کھ مخالفان ایرلندی را مجبور می کرد کھ جرم ھای 
مختلف را بپذیرند مثال حتی خانواده ای را با شکنجھ روانی مجبور 

در دوره مک کارتی کردند کھ بمب گذاری در لندن را بپذیرند و یا 
در آمریکا نیز چنین دادگاه ھایی علیھ نویسندگان برپا شد کھ در آن 
برخی نویسندگان و کارگردانان سینما را مجبور بھ برخی 

حکومت ھای ترکیھ و آفریقای جنوبی و .  اعترافات کرده بودند
. پاکستان و غیره ھمھ این نوع اعتراف گیری را تجربھ کرده اند

 بورژوا مسلک و آدمھایی چون گنجی و آیت هللا روزنامھ ھای
  !!!منتظری و غیره البتھ اسمش را گذاشتھ اند دادگاه استالینی

اینروزھا سئوالی کھ بھ اذھان می رسد اینست کھ با مسالمتی 
بھتر از " ترمیم طلبان"بھ نظرم اصطالح (کھ ترمیم طلبان رژیم 

شنھاد می کنند آیا پی) ماھیت شان را بیان می کند" اصالح طلبان"
می توان احمدی نژاد و خامنھ ای را برکنار کرد و مدافعین 
جنایتکارش یعنی سپاه و بسیج را شکست داد؟ با کم شدن تعداد 
متمرکز یک تظاھرات و پراکنده شدنش بخاطر سرکوب، احتمال 

از جانب . حرکات بزرگ و عمومی در کوتاه مدت کم شده است
سوی خواست و توان انجام کودتای دیگر بنظر نمی رسد کھ مو

قھری با ھمکاری بخشی از سپاه را داشتھ باشد و ممکنست کھ 
موج نارضایتی و تظاھرات پراکنده برای مدتی ادامھ داشتھ باشد تا 
باالخره جرقھ ای بزرگتر بناگھان باعث انفجار خیلی بزرگتری 

  .    بشود

  گزارش
 بھارستان تجمع قرار بود کھ در این روز در مقابل مجلس در

اعتراضی برگزار شود کھ خبری از اینکھ برگزار شده یا نھ تا این 
  .لحظھ ندارم

ساعت حدود چھار و نیم عصر در خیابان آزادی دھھا نفربر 
سپاه پر از افراد مسلح کھ برخی از آنان تفنگ قناسھ داشتند بھ 

  . سمت میدان انقالب در حرکت ھستند
ان ھفت تیر ده ھا نفر از نیروھای ساعت حدود پنج ونیم در مید

انتظامی ھمراه با چند ماشین ون سبز برای حمل و نقل دستگیر 
  .شدگان بھ چشم می خورد

ساعت حدود شش نیم صدھا نفر از مردم از میدان ونک از دو 
سو در پیاده رو بھ سمت میدان ولیعصر در حال راھپیمایی ھستند 

در چند . سر می دھند" ورمرگ بر دیکتات"و ھر از چند گاه شعار 
نقطھ دھھا نفر نیروی گارد ویژه موتوری آماده ایستاده و منتظر 

  . دستور فرمانده ھستند
دو راھی یوسف آباد و تقاطع فاطمی و ولیعصر مملو از 

امروز مانند روز سی . بسیجی و پاسدار و نیروی گارد ویژه است
 را بھ خرداد بنظر کلیھ نیروھای بسیج و حراست کارخانجات

صحنھ آورده اند تا مردم را کتک بزنند و ثابت کنند کھ آنچھ در 
بلکھ بھ . جریان است شورش و اعتراض است و انقالب نیست

اما بنا بھ گفتھ جوانی !  است57گفتھ رھبر کاریکاتوری از انقالب 
اینھا نمی توانند جلوی "کھ در اتوبوس با وی صحبت می کردم 

مکن است عقب بیفتد اما وقوعش حتمی انقالب مردم را بگیرند م
  ".است

جمعیت کھ زیاد می شود نیروی  ضد شورش گاز اشک آور 
. می زند و تظاھرکنندگان بھ کوچھ ھای فرعی فرار می کنند

موتوری ھای ضد شورش با باتوم سعی می کنند کھ تظاھر 
اما بعد از مدتی جوانان باز ھم جمع می . کنندگان را پراکنده کنند

و بھ راھپیمایی ادامھ می دھند دختران ھم بھ لحاظ تعداد و شوند 
  .ھم بھ لحاظ رھبری نقش بیشتری دارند

درخیابان ولیعصر دوراھی یوسف آباد ھمزمان با تاریک شدن 
ھوا گلھ ھای موتوری لباس شخصی ھا بھ جوانان ھجوم می آورند 

 می و چندین نفر را دستگیر می کنند و چندین نفر را نیز با باتوم
برخی کامال نحوه رفتارھای اوباشان تازه بسیج شده ای دارند . زنند

کھ سال گذشتھ بعد از اینکھ ازشان تعھد گرفتند کھ دیگر الت بازی 
نکنند خود حکومت بھ کارشان گرفتھ و ازشان آدم کش حرفھ ای 

  .آدمھای عقده ای بیرحم و بدون مغز و بی شخصیت. ساختھ اند
 یوسف آباد دختری را در حال گریھ در کوچھ بیست و ھفتم

کردن می بینم بھش می گویم کمک می خواھی؟ می گوید بسیجی 
ھا حملھ کردند کھ چند جوان را ببرند و با باتوم می زدند و من 
خواستم جلویشان را بگیرم کھ با باتوم زدند دستم را مجروح کردند 

ذیتشان دست من خوب می شھ اما این جوان ھا را گرفتند و حتما ا
می پرسم از بستگان تو . می کنند چرا بایستی اینطوری باشد

نھ اما آنھا ھم مثل بچھ ھای خود ما ھستند و بھ : بودند؟ می گوید
بسیجی ھا چماق در دست دارند و بی . گریھ کردن ادامھ می دھد

مردم اما ھیچ عکس العملی . رحمانھ سعی می کنند ھمھ را بزنند
  .ی کنند کھ مسالمت آمیز اعتراض کنندنشان نمی دھند و سعی م

. سوار اتوبوسی می شوم و بھ طرف میدان ولیعصر می روم
در میدان ولیعصر جمعیت زیادی در حال تردد ھستند در گوشھ ای 
از میدان حدود ده نفر جوانک بسیجی با لباس شخصی چماق ھای 
بزرگی بدست گرفتھ و بدستور پیرمردی کھ حاجی صدایشان می 

برخی شان . ا بجا بھ پیر و جوان می گویند اینجا واینستیدکنند ج
قیافھ ھیأتی ھای محل را دارند کھ سعی می کنند لبخند بزنند و 
وانمود کنند کھ انگار دوره قبل از انتخابات است کھ ھر گروه 
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طرفدار این یا آن کاندید مسخره بازی در می آورند و شلوغ می 

تکرار می کردند و ھیچکس کردند و ایول ھای مسخره شان را 
. بجز حریف را نمی شناختند اینھا را اینجوری تربیت کرده اند

کارشان فقط گاز گرفتن است و فکر می کنند کھ در این جھان 
  .احمدی نژاد فقط یک مخالف دارد کھ  آنھم موسوی است

مردم ضمن جنگ و گریز قرار روز چھارشنبھ را می گذارند 
وقتی کھ می پرسی چھ . رستان و غیرهبرای میدان آزادی و بھا

خبر است بھ حافظھ خود فشار آورده و می گویند چھارده مرداد 
بنوعی برای بسیاری مھم ! سالگرد انقالب مشروطھ است دیگھ

تعداد بسیار زیادی می . نیست کھ بھ چھ دلیلی باید تظاھرات کنند
  !خواھند ھر روز تظاھرات کنند تا حکومت عوض بشود

 حرفھ ای در لباس شخصی ھا تالش می کنند کھ آدم کشان
رھبرانی را کھ شعار می دھند و صفوف مردم را مرتب می کنند 
را دستگیر کنند و یا در صورت فراھم بودن شرایط در نقطھ 

! عدل و مروت حکومت والیی اینجاست. خلوتی بھ قتل برسانند
  .اعدام خیابانی

انقالب مردم ساعت حدود ھشت تقاطع چھار راه ولیعصر و 
ھفت ھشت ماشین نظامی از خط ویژه اتوبوی . در حال تردد ھستند

مردم شروع می کنند . سریع در حال عبورند بی نزاکت و اوباشانھ
آخرش می روید !" کثافت ھا آشغال ھا پفیوزھا"بھ فحش دادن 

  !عرض خود می برید و زحمت ما می دارید
ر در شمال شھر بنا بر دالیل مختلف فعال تظاھرات ھا بیشت

البتھ در روز سی خرداد . باالتر از خیابان آزادی اتفاق میافتد
اگر چھ . مبارزه بھ بسیاری از محالت زحمتکشی نیز کشیده شد

تعداد بسیار زیادی از اقشار زحمتکش بھ مناطق باالتر برای 
کال اما رھبری موسوی و کروبی و برنامھ آنھا . مبارزه می آیند

 طبقات متوسط است و ھنوز برنامھ انقالبی کھ بیشتر متوجھ جلب
در آن آمال و آرزوھای زحمتکشان منظور شده باشد مشھور نشده 

  ¾.و سازماندھی محسوسی در این راستا بوجود نیامده است
  

  

    كشتار و دروغ، قتل،تنفیذ
 1388 مرداد 13 –گزارش فعالین نشریھ دانشجویی بذر 

  
سعی كردند خود را قوی صبح آمدند و نشستند و با قلدری 

روحانی و : اینھا ھمان آمران و عامالن جنایت بودند. جلوه دھند
غیر روحانی، نظامی و غیر نظامی، بادمجان دور قاب چین و 
دروغ پرداز، میلیاردرھای شكنجھ گر و متجاوز، قضات بیدادگاه 
ھای قرون وسطایي، قاتالن نداھا و سھراب ھا و ترانھ ھا و 

  ...كیانوش ھا 
آنچنان سخت و سنگین كھ . عصر، بار دیگر سیلی خوردند

  .طنینش در محالت و خیابان ھای تھران پیچید
 فاصلھ ای را 7 و نیم تا 6از ساعت . رفتھ بودیم میدان ونك

در . ترافیك شدید بود.  دقیقھ طول می كشد5طی كردیم كھ معموال 
ن ھای مسیر كھ می آمدیم، روبروی پارك ساعي، باالی ھمھ پلكا

جمعی از آنھا . منتھی بھ یوسف آباد، لباس شخصی ھا ایستاده بودند
جمعیت طبق روال . تجمع كرده بودنددی نزدیك بیمارستان 

مردم باال می . روزھای گذشتھ، پیاده روھا را اشغال كرده بود
نیروھای گارد ویژه و موتور سوار نیروی . رفتند و پایین می آمدند
.  دیك و دور تا دور میدان را گرفتھ بودندانتظامی ھم متمركز نز

چند تا خودرو با رنگ خاكی كھ مخصوص استتار ارتش است را 
اینھا را از كجا پیدا كرده اند؛ ”: جوانی فریاد زد. ھم آورده بودند

دو سركوبگر موتور سوار با دو “ !آدم یاد فیلم عمر مختار می افتد
ه رو بھ سرعت بھ چماق در دست آنكھ ترك نشستھ بود در پیاد

سمت پایین حركت می كردند و یكی از آنھا با لحن محترمانھ 

تعداد “ !!آقایون برین كنار”: عجیبی بھ جمعیت ھشدار می داد
زیادی سرباز وظیفھ را ھم آورده بودند كھ در یك گوشھ میدان ونك 

از كنارشان كھ رد شدم، یكی از آنھا . بھ شكل متمركز ایستاده بودند
چرا ما را آورده . ما فقط سربازیم. ما ھیچكاره ایم”:  گفتبا نالھ
  “ اند؟

زنان میانسال كماكان . تركیب جمعیت مثل روزھای پیش بود
جوانان دختر و پسر، . تعدادشان بیشتر از مردان میانسال بودند

یك نكتھ واضح كھ تا بھ حال چند بار متوجھش . نیروی عمده بودند
منفرد برای برانگیختن مردم با شده ام، تالش عملی دختران 

. شعارھا، و نھ فقط شعار كھ دادن فرمان ھای مبارزاتی معین، بود
دختری بسیار جوان كھ با : دو نمونھ دیروز را برایتان نقل می كنم

قدم ”دوست پسرش بھ تظاھرات آمده بود در پیاده رو فریاد می زد 
! یواشتر.  شودباید جمعیت متراكم تر از این! ھایتان را كند كنید

در یك صحنھ دیگر، بعد از شلیك چند گاز اشك آور و “ !یواشتر
كھ تعدادشان اینبار بھ مناسبت تنفیذ حكم (ھجوم لباس شخصی ھا 

از شمال و ) احمدی نژاد خیلی زیادتر از روزھای گذشتھ بود
جنوب بھ جمعیت و ماشین ھایی كھ حدود پل ھمت تجمع كرده 

از كوچھ ھای شیب دار بھ خیابان گاندی بودند، خیلی ھا خود را 
در یكی از كوچھ ھا، دو مزدور نیروی انتظامی با . رساندند

دوربینی بزرگ كھ تصاویر را مستقیما بھ كامپیوتر مركزی پلیس 
ارسال می كند، پشت سر جمعیت می دویدند و از ھمھ فیلم می 

ش خود یكمرتبھ دو دختر متوجھ این دو نفر شدند و ھمھ تال. گرفتند
را بھ كار بردند كھ تعدادی از پسرھا كھ بھ باالی كوچھ رسیده 
بودند را قانع كنند كھ دستجمعی بھ آنان حملھ كنند و دوربینشان را 

  .متاسفانھ ھمراھی مناسب با این دو دختر ھشیار انجام نشد. بگیرند
جنگ و گریز در خیابان ولی عصر بھ سمت خیابان عباس آباد 

. از مراكز درگیری در حاشیھ پارك ساعی بودیكی . كشیده شد
چند گاز اشك آور و . صدای شعارھای مردم واقعا تكان دھنده بود

زن مسنی اشك . فریاد جمعیت نزدیك بھ صحنھ. چند شلیك گلولھ
ریزان در حالی كھ توان دویدن نداشت گوشھ ای نشست و گفت 

ن موقع، ھمی“ .نزدیك پلھ ھای خانھ ھای ما. یك دختر را كشتند”
گلھ ھای مزدور لباس شخصی با موتور و پیاده از چند جھت بھ 

من . مردم حملھ كردند و جمعیت را بھ كوچھ ھای مختلف راندند
دوستان ھمراھم . ھوا رو بھ تاریكی می رفت. ھم دنبال آنھا رفتم

بعد از گذشتن از مسیرھای حاشیھ ای خودم را بھ . را گم كردم
  .نوز صدای مرگ بر دیكتاتور بلند بودھ. آنطرف ولیعصر رساندم

معموال . از اخبار ماھواره شنیدم كھ میدان آزادی ھم تجمع بوده
در روزھایی كھ محل خاصی برای تجمع تعیین نمی شود، مردم 

شاید . در محالت مختلف بھ ابتكار خود تظاھرات بھ راه می اندازند
 قتل و در بخش ھای بعدی خبر، در مورد روز اعتراض بھ تنفیذ

حرف ھای خامنھ ای در مراسم . سركوب و دروغ، بیشتر بگویند
صبح نشان می داد كھ برخورد درونی ھیأت حاكمھ اسالمی حادتر 

 سال دستگاه استثمار و ستم و 30بعد از . از امروز خواھد شد
آنچھ در خیابان می گذرد، . خرافھ و كشتار، پر شكاف شده است

 محاكمات نمایشی، یا حتی احتمال نشان از این دارد كھ برگزاری
دستگیری و مجازات سران جناح مغضوب حكومت؛ از رفسنجانی 
گرفتھ تا موسوی و كروبی، بھ فروكش اعتراضات مردم منجر 

نمی توان حكم بھ این داد كھ این نوع اقدامات جناح . نخواھد شد
حاكم بھ رادیكال شدن خیزش مردم از نظر سیاسی خواھد انجامید؛ 

  ■.بدون شك بر خشم و نفرت بسیاری از توده ھا خواھد افزوداما 
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  "زنانی دیگر" برایگزارش ارسالی دو  گزیده ای از 

 از مادران زندانیان سیاسی، 
  در مقابل دادگاه انقالب

  
روی . روبروی دادگاه انقالب، جمعیت محدودی درانتظارند

چنانچھ : "ورودی، تابلوھایی نصب شده، یکی از آنھا می گوید در
یگیری کارتان را داشت، پادعای  فردی با درخواست وجھ از شما،

ندھید و فرد  نخورید و مدارکتان را بھ کسی  فریب افراد سودجو را
البتھ کھ ملت ما جز بھ حاکمان !" مورد نظر را بھ ما معرفی کنید

ی اعتماد ندارد و از این ھمھ دلسوزی آنھا رکس دیگ خود بھ
! صالحی را نمی دانند؟ افراد چنین َعا چرا مردم قدرواق. شرمنده اند

مرگ می  حاال اگر کسانی را روزھا از پا آویزان می کنند یا بھ حد
ماھھا در انفرادی نگھ می دارند  زنند و تجاوز می کنند، ھفتھ ھا و

 .ندارد مقابل چنین دلسوزی عظیمی اھمیتی ًاصال در... و
یابان، در پیاده مادران روبروی دادگاه، سمت دیگر خ

 24 و 23 اکثرشان مال روزھای زندانی ھای. نشستھ اند رو
انقالب آمده  خرداد ھستند و تازه امروز پرونده ھایشان بھ دادگاه

آنقدر با ھم . ھرکدام یک بار با فرزندشان مالقات داشتھ اند. است
ر را می گار سالھاست كھ ھمدیگصمیمی حرف می زدند، كھ ان

ردناکی کھ دو تن از آنھا مطرح کردند، رفتار نکتھ د .شناسند
شوھرم میگھ : "گفت زن بلندباالیی می .نادرست شوھرانشان بود

لیونی کھ یم منم گفتم سھ. تو بچھ ھا رو این طوری بار آوردی
خوش ! ؟من بار آوردمریختند تو خیابونا و ھنوز ھم ادامھ میدن ھم 

شیرین زبان دیگری زن ." بھ حال من كھ این ھمھ آدم تربیت كردم
بذار بچھ ام ! ببین :بھش گفتم. شوھر منم ھمینو میگھ: "گفت ھم می

ًشوھرم اصال دم دادگاه نمیآد . تظاھرات بیآد بیرون، ھر روز میرم
ھمھ تعریف می  و خبرھا رو از پسر دیگھ ام می پرسھ و برای

 بازم ھر جا کھ ،داشتھ ام باد من بھ قول شوھرم ھمیشھ کلھ .کنھ
توی مالقات کھ پسرم رو دیدم : "مادری می گفت ."ھ میرمالزم

توی انفرادیھ و تحرک  من می دونم کھ چون. کمی چاق شده بود
." اون ورزشکاره و بی تحرکی شلش کرده. نداره این طوری شده

دخترم روزنامھ نگاره، رشتھ اش اینھ اما من : "می گفت مادری
." ل این بچھ دویدمو دنبا از بس صدمھ دیدم دیگھ بیچاره شدم،

 روزنامھ نگار توی این رژیم، از این بھتر ":بھ او گفت  زنی
عکس : "زنی بھ مادری کھ تازه از راه رسیده بود، گفت." نمیشھ

مادر روزنامھ رو گرفت و چند ." انداختن پسرت رو توی روزنامھ
این بیچاره : "مادری با تعجب پرسید .بار عکس پسرش را بوسید

! واال نمی دونم: "گفت "چی کار می کنھ؟... حی وتو دادگاه ابط
! مگھ متوجھ نیستی؟ ":زن دیگری گفت." تظاھرات فقط رفتھ بود

انقالب ... یعنی ابطحی و اینا یک عالمھ آدم نشوندن تو دادگاه، کھ
سیاھی لشکر جمع . مخملی کردن و اینھا ھم عواملشون ھستن

 ."کاری نداره کھ کردن
از ادامھ جنبش حرف می شتن و روحیھ خوبی دامادران 

  :ھمھ نظرات نزدیک بھ ھم داشتند. زدند
، جمھوری اسالمی نھ یک کلمھ کمتر نھ بیشتر موسوی گفتھ" 

کھ داره دنبال مردم  بابا اون / .اما ما جمھوری ایرانی می خواھیم
اون از   / .ھاشمی ھم قدرت داره، باید کوتاه نیآد / میدوه
ھ خطر افتادن اومده جلو، وگرنھ سی قدرتش و بچھ ھاش ب اینکھ

اگھ موسوی رئیس  / .داریم اون رو تو نظام می بینیم سالھ کھ ما
و ھشت سال دیگھ می  جمھور می شد، این اوضاع پیش نمی اومد

   ."ھمھ چیز رو ماست مالی کنھ خواست
  ...چھ اندازه باید از این ھمھ آگاھی خوشحال باشیم
     13/05/1388 

  احساس قدرت
  

 کھ توی 9ھیچ وقت اینقدر احساس قدرت نکرده بودم؛ ساعت 
بھارستان رسیدم، بھ حدی نیروھای مزدور ریختھ بودند کھ فکرمی 

میدون رو بھ . ًکردی حتما اومدن تا با یک لشکر میلیونی بجنگن
زنی میانسال . مترو رو بستھ بودن. سمت مجلس خفتگان باال رفتم

بھ طرف . کمی تعجب کردم. بودبا دستھ گلی نزدیک مترو نشستھ 
مردم ھرلحظھ . مجلس رفتم و از ھمان سمت بھ پایین برگشتم

تا انتھای غربی میدون رفتم و برگشتم کھ در چند . بیشتر می شدند
قدمی من بانوی گل بھ دست، مقوای سفیدی از ساکش بیرون آورد 
. و باالی سرش گرفت و دستھ گلش را ھم کنار نوشتھ اش گذاشت

 ھمین حرکت "شاه فریاد مردم را دیر شنید" :اش این بودجملھ 
تعداد زیادی دورش حلقھ زدند و انگشتھای وی . شروع جریان بود

 بانو را بھ زمین . اما شاید سھ دقیقھ نشد کھ حملھ کردند،باال رفت
زدند و بھ چندتا از اطرافیان اسپری فلفل پاشیدند و بھ تندی سعی 

اما جمعیت چنان زیاد بودند کھ . ددر متفرق کردن مردم داشتن
ھمھ .  اون خانم رو بازداشت کردند،گفتھ شد. پراکندگی محال بود

یک راھپیمایی خودجوش بھ . رو بھ طرف جمھوری می روندند
.  ولی بھ ھم می گفتیم کھ باید برگردیم،طرف غرب ایجاد شده بود

یک بسیجی، جوان رشیدی رو . از ھر طرف ھجوم می آوردند
رفتم دست . و عالمت می داد کھ بیان و اون رو ببرنگرفت 

گفتم پسرم . اعتنا نکرد. بسیجی رو گرفتم و گفتم ولش کن نبرش
 می ، اگھ نمی ترسیدم!بھ من دست نزن: گفت. ولش کن، نبرش

 بعد بھ من کھ سن ، بھ دخترا تجاوز می کنین!حیوون ":گفتم
 یک بار هللا . اومدن و بردنش"!!! میگی بھ من دست نزن،تمرماد

 ،ھفت ھشت باری ھم ھو کردیم. اکبری شنیدم و یک بار میرحسین
اما ھمھ ھیس ھیسشون دراومده بود کھ مگھ قرار نیست سکوت 

ًمونده بودم کھ موسوی کھ اصال پیداش نیست، چرا برای ما . کنیم
 این طور بود کھ جمعیت می رفت !؟تعیین تکلیف می کنھ

تمام کوچھ ھای باالی مجلس . ستانمخبرالدولھ و برمی گشت بھار
و باغ سپھساالر را پرکرده بودند کھ در صورت درگیری جای 

تا اول . عده ای گفتند بریم شھدا و عده ای توپخونھ. فرار نباشھ
باز بھ . پیروزی فقط نیروھای پلیس بودند و مردم پراکنده

ًواقعا مردم خستھ و فرسوده شده بودن و ھمین . بھارستان برگشتم
بھ یکی از پاسدارا گیر . حوصلھ ام سررفتھ بود. طور در حرکت

 : گفت" یک چیزی بگم با این باتومت نمی زنی؟!ببین": دادم کھ
 " خستھ نشدین؟؟تا کی می خواین مردمو بزنین" : گفتم"نھ خانم"

شبھا کنار زن و بچھ " : زن دیگری گفت".این کارمونھ، نھ" :گفت
 ولی دیگھ اینجا !آره" :یت گفت با عصبان"ات راحت می خوابی؟

ده قدم کھ دور شدم پسر دیگھ .  و باتومش رو آورد باال؛!"نایستین
رفتم و . رباینده لباس شخصی بود. ای رو دستبند زده بودن

.  ھی لبخندھای الکی تحویل داد!آویزونش شدم کھ بچھ مردمو نبر
ی کھ پیرزنی التماس کرد بھ امام زمان قسم داد و در لحظھ ناامید
از . پسرک رو می بردند گفت کھ امام زمان بھ کمر ھمھ تون بزنھ

میدون بھ سمت جنوب جوان قدبلندی را کھ از سرش خون می 
ریخت با دست بند توی پیکان ھل دادند و ھر چی خانمی اصرار 

  .کرد اعتنا نکردند
نفر شاھد بودند کھ بسیجی ھا چند جوان رو از بین جمع  دو

  . ببرند اما آنھا کارتی رو نشون دادند و آزاد شدندبیرون کشیدند کھ
لباسھای سبزروشن، سبز تیره، : انواع لباسھای نیروھای پلیس

سیاه، گل باقالی، کرم ساده، کرم طرح دار، نخودی، نیروی 
 ھر کی کھ ،باور کنین. انتظامی، دژبانی، بسیج، لباس شخصی

ده سالھ ھم آورده از بچھ ھای شونزده تا ھج. تصور کنین اونجا بود
طفلکا آب دماغشونو نمی تونستن . بودن با یک کاله و یک باتوم

  )8ادامھ در صفحھ (.. .باال بکشن


