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فاشيسم در برابر انقالب
امير ك.

فاشيسم جلو مي آيد و با گلوله، تفنگ هاي ساچمه اي، چاقو و باتوم با مردم سخن مي گويد. شهر 
در اشغال نظامي آنهاست. هلكوپترها بر فراز شهر مي چرخند. زندان ها انباشته اند. حكومت كودتايي 
گفته است كه در 18 تير 78 رحمت به خرج داده و اين بار بي رحمانه برخورد خواهد كرد. فاشيسم 
با مزدورانش به درون خانه ها مي آيد. رعب و كشتار مهمترين سالح حكومت است براي بقاي خود. 

حكومتي كه حياتش با كشتار دانشجويان، زنان و شهروندان پيوندي عميق تر خورده است.
شعله هاي انقالب ايران اما گسترده تر مي شود. مشعلي كه در قلب شهر و در خيابان هاي اصلي شعله 
ور شد اكنون در هر كوچه و محله و خانه اي شعله ور است. جان هاي سوزان بي شماري براي مقابله 
با حكومت ترور به پا خواسته اند. تالش حكومت براي ايجاد رعب و وحشت، شعله هاي كين خواهي 
و نفرت مردم را فزون تر مي كند. يورش هاي سازمان يافته ي گاردهاي كشتار به مردم، سازمان يابي 
مردمي براي مقابله با حكومت ترور را تسريع مي كند. اكنون پيكار بزرگي آغاز شده است كه پيروزي 

و رهايي جامعه در گروي نابودي كامل جكومت ترور و وحشت است. 
مردم در اين روزها فهميده اند كه مهمترين نقطه اتكا براي اين نبرد خود مردم هستند. دل بستن 
به زد و بندهاي رفسنجاني براي تغيير رهبري، دل بستن به شكاف در سپاه يا ارتش، دل بستن به 
مداخله دولت هاي خارجي، دل بستن به فروپاشي خود به خودي حكومت كودتايي، و موارد مشابه، 
تنها به عقب نشيني بيشتر و پيشروي بيشتر فاشيسم منتهي مي شود. مردم فهميده اند در دفاع از 
هستي اجتماعي و فردي خود جز بازوان ديگر هم سرنوشتان خود متحدي ديگر ندارد. آنها وقتي به 
خيابان ها گام مي گذارند متحدان واقعي خود را مي بابند. مردم كوچه ها و خيابان ها، نه آن اراذل 

و اوباشي كه در مجلس و كابينه و مناصب قدرت نشسته اند. 
تمام  و  ها  تفنگ  تمام  ها.  پوش  زره  تمام  است.  كرده  بسيج  اكنون  را  خود  منابع  تمام  سركوب 
لشگريانش را. و پيروز نشده است. اما مردم تازه منابع قدرت خود را مي يابند. شهامت و ايستادگي 
خود را مي يابند. سازمان يابي هاي مردمي آغاز مي شود. ارتباطات عميق تر و گسترده تر مي شود.  
منابع جديد هر روز افزوده مي شود. قدرت مردم روز به روز افزايش مي بابد. مردم هنوز پيروز نشده 
اند. اما جبهه فاشيسم در انتهاي توان خود ايستاده است. در حاليكه جبهه انقالب در ابتداي توان و 
نيروي خود ايستاده است. اين مردم دو سلسله پادشاهي را برافكنده اند. همين مردم سلسله فاشيسم 

و حكومت ديني را نيز برخواهند افكند.  

خانه هاي مردم
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روزنامه ی گاردين صفحه ی ويژه ای 
را گشوده است تا اطالعات مربوط به 
حكومت  سركوب  و  كشتار  قربانيان 
آوري  اخيرجمع  هاي  هفته  در  درا 

كند. 
پنهان  با  كند  مي  تالش  حكومت 
دستان  خود،  جنايت  ابعاد  كردن 
پنهان  جهان  از  را  خود  آلود  خون 
كند. از طرفي بي اطالعي از بازداشت 
شدگان اخبر به حكومت كمك مي 
كند تا دور از چشم جامعه قتل عام 
هاي جمعي ديگري را تدارك ببيند. 
مورد  در  را  خود  اطالعات  بكوشيم 
به  شدگان  بازداشت  و  جانباختگان 

حافظه جمعي جهان بسپريم.
ارايه  و  صفحه  اين  از  بازديد  برای 
ی اطالعات در مورد جانباختگان و 
بازداشت شدگان می توان به صفحه 

ی زير مراجعه كرد: 
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كيانوش آسا در خاك خفت
مراسم ختم دانشجوی جان باخته در كرمانشاه برگزار شد

خبرگزاری ديده بان حقوق بشر كردستان اعالم كرد مراسم ختم كيانوش آسا دانشجوی نخبه ی ُكرد يارسان 
كه طی وقايع اخير پس از انتخابات رياست جمهوری در جريان يكی از تجمعات اعتراضی در تهران كشته شده 

بود عصر امروز از سوی خانواده وی در كرمانشاه برگزار شد.
بالغ بر شش هزار نفر از خويشاوندان خانواده آسا، وابستگان طوايف سنجابی و  در اين مراسم كه جمعيتی 
گوران، شهروندان كرمانشاهی، جامعه ی اهل حق )يارسان(، دانشجويان و اساتيد دانشگاه علم و صنعت تهران و 
رازی كرمانشاه، فعاالن سياسی و مدنی استان در آن حضور يافتند، دكتر اشرفی زاده استاد كيانوش در دانشگاه 

علم و صنعت تهران به سخنرانی پرداخت.
وی با ابراز تأسف شديد از جان باختن كيانوش آسا، خود و جامعه ی دانشگاهی و علمی كشور را شريك در 
غم و عزای خانواده، دوستان و هم شهريان اين دانشجوی شهيد دانست. دكتر اشرفی زاده در حالی كه شديداً 
تحت تأثير فضای مراسم و به ويژه سوگواری مادر كيانوش قرار گرفته بود خطاب به حاضرين گفت: كيانوش نه 
تنها به لحاظ علمی در رشته ی تحصيلی خود يك نخبه محسوب می شد بلكه رفتار و منش وی نيز در محيط 
دانشگاه در بين اساتيد و دانشجويان زبانزد بود و آن چه بيش از پيش ما را در غم فقدان وی ناراحت می كند 

همين دانش علمی و اخالق نيكوی اوست.
مراسم ترحيم كيانوش آسا در حالی پايان گرفت كه جمعيتی حدود دو هزار نفر از شركت كنندگان با در دست 
داشتن شاخه های گل و باال بردن عكس های كيانوش، خانواده وی را از درب تاالر محل برگزاری مراسم واقع 
در چهارراه شير و خورشيد، در مسير خيابان منتهی به ميدان مصدق تا درب منزل ايشان همراهی نمودند. 
ديده بان در بخشي ديگر مي نويسد: كيانوش آسا دانشجوی ترم آخر كارشناسی ارشد رشته ی پتروشيمی و 
از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ايران در جريان تظاهرات روز دوشنبه 25 خرداد ماه 1388 ميدان آزادی 
تهران در اثر اصابت گلوله توسط افراد موسوم به لباس شخصی جان خود را از دست داده است. خانواده وی در 
پی روزها بی خبری از وضعيت كيانوش با مراجعه به بيمارستان ها و پزشكی قانونی تهران پس از چندين روز 

سرگردانی نهايتاً موفق به شناسايی جسد و تحويل آن جهت تشيع و خاكسپاری در كرمانشاه شدند.

درباره ي ماهيت اصالح طلبان
ا.ش.

همانطور كه قبال هم پيش بيني مي شد، سناريوي 
ساختگي رژيم براي توجيه سركوب، كشتار و تثبيت 
دولت كودتايي خود،  اتهام »انقالب رنگي يا مخملي« 
يا »براندازي نرم« به مخالفين است. اصالح طلبان 
امروز شاهد اعترافات اجباري همراهان خود به اين 
اتهام دروغين هستند و تالش مي كنند آن را افشا 
پرسيد  بايد  و  نيست  جديدي  اتهام  اين  اما  كنند. 
چرا پيشتر هنگامي كه ديگر مخالفين سياسي ر ژيم 
آنها سكوت  اتهام شكنجه ومحاكمه شدند،  اين  به 
چماق  همان  با  آنها  واقع  در  كردند؟  مي  اختيار 
سركوبي رانده مي شوند كه خود در دولت خاتمي 
داعيه دار آن بودند و در دولت احمدي ن ژاد هم در 
مقابل آن بي شرمانه سكوت كردند. فعالين سياسي 
مدتهاست كه با اصطالح ساختگي »براندازي نرم« 
وا ژه،  اين  كه  دانند  مي  خوبي  به  و  هستند  آشنا 
و  حدف  براي  ديكتاتوري  ر ژيم  ي  مسخره  توجيه 
تصفيه ي مخالفين است. در سالهاي پيش كساني 
متهم مي شدند كه هيچگونه  براندازي  اين  به  كه 
كه  است  واضح  كامال  نداشتند.  حكومتي  سمت 
كسي كه هيچ نوع سمت سياسي و حكومتي ندارد 
نمي تواند بدون استفاده از قهر انقالبي و يا اتكا به 
نيروي مردم، حكومت را براندازد. تصور اينكه  يك 
نويسنده يا فعال حقوق بشر بتواند در فكر براندازي 
حكومت به صورت نرم و بدون اتكا به قهر انقالبي 
مقابل  در  اصالح طلبان  است.  و مهمل  ياوه  باشد، 
اين توطئه و دستاويز اصول گرايان سكوت كردند و 
طولي نكشيد كه اين اتهام گريبان خود آنها را هم 
گرفت. از طرف ديگر، موسوي و پيروان اصالح طلب 
او به حق آزادي تجمعات اعتراضي در قانون اساسي 
اتكا مي كنند، اما چگونه است كه در زمان دولت 
بارها مورد  اعتراضي دانشجويان  نيز تجمع  خاتمي 
سركوب خشونت آميز حكومت قرار گرفت؟ موسوي 
از مفهوم، خود را طرفدار  ادبياتي كهنه و عاري  با 
مفهوم جمهوريت در تصور خميني مي داند و اصول 
گرايان را به انحراف از اين خط متهم مي كنند، اما 
همگان به خوبي مي دانند كه جمهوريت خميني با 
سركوب و كشتار اپوزوسيون چپ گرا و بعضا شريك 
خود اين جمهوري، تثبيت شد و موسوي نيز خود 

نخست وزير دوران كشتار زندانهاي سال 67 بود. 
موقعيت  اكنون  آيا  كه  شود  اعتراض  است  ممكن 
مناسبي براي اين بسط شكاف هاست و آيا اكنون 
موسوسي علي رغم گذشته ي خود، در كنار صفوف 
اعتراضي مردم قرار ندارد؟ به نظر من خير، ماهيت 
اعتراض موسوي و اصالح  با ماهيت  اعتراض مردم 
دو  اين  نهايت  در  و  است  متفاوت  كامال  طلبان 
جدا  هم  از  شان  متفاوت  ماهيت  دليل  به  صفوف 
خواهد شد. اعتراض اصالح طلبان به حذف و تصفيه 
ي آنها از دايره ي ر ژيم است، عبارات حق طلبانه ي 
آنها در دفاع از راي مردم، در گذشته وجود نداشت 
نيز  كه خود  آنها شنيده شد  زبان  از  وقتي  تنها  و 
مردم  اما  گرفتند.  قرار  ورطه ي حذف سياسي  در 
معترض، تنها به راه حلي براي دستيابي به مطالبات 
آنها  اگرچه  انديشند و  آزادي خواهانه ي خود مي 
انتخابات  از طريق  به قدرت رسيدن اصالح طلبان 
اما  از اين راه ها مي دانستند،  را ولو به غلط يكي 
بايد اين تذكر را داد كه اين تنها يك راه حل بود 
و نه حمايتي همه جانبه. اكنون مردم با اعتراضات 
گسترده ي خود نشان دادند كه به راه حل ديگري 
مي انديشند. ديگر چه كسي است كه به انتخابات 

در چهار سال آينده فكر كند؟ 
انتخابات  صحت  ي  گستاخانه  تاييد  به  توجه  با 
قانوني  راه كارهاي  تمامي   ، نگهبان  توسط شوراي 
و همراه با آن ، اميدهاي اصالح طلبان رنگ باخت. 
اما اين به معناي شكست مردم نيست بلكه بازهم 
ديگر  اصالح طلبانه ي  راه حل  معناي شكست  به 
است. اصالح طلبان هيچگاه گفتمان مستمري در 
پي گيري حقوق بشر در ايران نداشتند و مردم بايد 
متوجه باشند كه آنها در دفاع از خود مي جنگند ) 
اگرچه به كار بردن وا ژه ي جنگ براي آنها مبالغه 
با اينكه نتوانستند به مصالحه  آميز است.( و حتي 
شد.  خواهند  راضي  ها  كمترين  به  يابند،  دست 
خواننده كافي است با خود بيانديشد كه آينده ي 
سياسي موسوي چه خواهد بود؟ او در چه موقعيتي 
قرار خواهد گرفت؟ آيا به بخشي از مخالفين نظام 
تبديل مي شود و يا به يك چهره ي خانه نشين؟ 
از  مانع  اينجاست كه ماهيت اصالح طلبان  مسئله 
قرار گرفتن آنها در يك موقعيت اپوزوسيون است. 
مبارزات خياباني مردم هيچ گونه سنخيتي با منش 
بزودي  بنابراين  ندارد.  امثال موسوي  اصالح طلبي 
اما چه كسي  از هم جدا خواهند شد.  اين صفوف 
بي شك  اصالح طلبان؟  يا  مردم  ماند  تنها خواهد 
به  اكنون  داشتند  اصالحات  به  مردم  كه  اميدي 
اميدي تبديل شده كه اصالح طلبان از مردم دارند. 
هستند  مجبور  مردم  كه  داد  خواهد  نشان  آينده 

صفوف خود را از آنها جدا كنند.

اخبار كوتاه

ابوالفضل عابديني بازداشت شد
ساعت 9 صبح روز جاری سه شنبه مورخ 9 تيرماه 
ابوالفضل عابدينی نصر روزنامه نگار آزاد و مسئول 
روابط عمومی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 

بازداشت شد.
نيروهای امنيتی با حكم بازداشت اين فعال حقوق 
بشر به منزل مسكونی ايشان در اهواز مراجعه نموده 
و پس از بازداشت و تفتيش منزل، وی را به نقطه 

نامعلومی منتقل كردند.
هنوز دليل بازداشت آقای عابدينی مشخص نيست 
آخرين  در  عابدينی  آقای  است  ذكر  به  الزم  اما 
پرونده خود كه مربوط به پوشش  خبری اعتصابات 
تپه  نيشكر هفت  كارگران شركت كشت و صنعت 

بود اخيراً تبرئه شده بودند.
بيانيه كنفدراسيون اتحاديه های كارگری 
سوئد در دفاع از مبارزه كارگران ايران 
به  سوئد  كارگری  های  اتخاديه  كنفدراسيون 
نمايندگی از يك ميليون و ششصد هزار عضو 
ايران  كارگران  مبارزات  از  ای  بيانيه  در  خود 
دفاع و خواستار آزادی قعالين كارگری شد. در 
اين بيانيه با اشاره به سزكوب های اخير نگرانی 
رسميت  به  خواستار  و  داشته  بيان  را  خود 
شناختن آزاديها و حقوق كارگری از جمله حق 

تشكل شده است. 
سينمای  مستندسازان  انجمن  درخواست 

ايران 
و  بهاری«  »مازيار  دستگيری  پی  در 
انجمن  اعضای  از  تن  دو  دلير«،  »حسين 
ضرب   همچنين  و  ايران  مستندسازانسينمای 
ديگر  برخی  فيلم  و  دوربين  ضبط  و  و  شتم 
اخير  حوادث  جريان  در  اينانجمن  اعضای  از 
از  دارد  حق  ايران  می داريم:جامعه¬ی  اعالم 
وظيفه  مستندسازان  و  بخواهد  مستندسازان 
رويدادهای  واقعی  تصوير  درآثارشان  كه  دارند 
بگذارند.  نمايش  به  و  كنند  ثبت  را  اجتماع 
مستندسازان  كه  است  چيزی  مهمهمان  اين 
به  و  ايران  به  سينما  ورود  آغاز  از  كوشيده اند 
انقالب،  دوران  در  اخير؛  سال  سی  خصوصدر 
دهند. انجام  آن  از  پس  شرايط  و  جنگ 
رسالت  و  وظيفه  بنابه  مستندسازان  بنابراين 
حرفه ای شان، حق حضور و ثبت وقايعاجتماعی 
را دارند. اين حق شناخته شده ی مستندسازان 
همكاران مان  آنيم  خواهان  است.ما  جهان  در 
كه می دانيم  آنجا  تا  آزاد شوند.  زودتر  هر چه 
انجام وظيفه ی  بهانه ی ثبت واقعيت و  آن هابه 
آنيم  خواهان  شده اند.ما  دستگير  حرفه ای شان 
حق حرفه ای ما محترم شمرده شود تا بتوانيم 
اين  بی طرفانه ی  برايثبت  جامعه  آن¬چه  به 
شايسته  پاسخ  دارد،  نياز  خود  تاريخ  از  دوره 

دهيم.
ايران3/  سينمای  مستندسازان  انجمن 

تيرماه/88
بسيج پايگاه هاي دورافتاده را ترك مي 

كند
امنيت  در  نيروهايش  اينكه  اعالم  با  بسيج 
افتاده ش را به  پايگاه هاي دور  نيستتند داره 

خصوص در روستاها جمع مي كند.
برخورد خشن با مردم در اصفهان

ديروز سه شنبه در اصفهان لباس شخصي ها 
بودند  پوشيده  سياه  لباس  كه  را  كساني  تمام 
دستگير مي كردند و با انتقال آنها به كيوسك 
قرار  شتم  و  ضرب  مورد  انتظامي  نيروي  هاي 
و هتل  نظر  راه  اين عمل در چهار  دادند.  مي 

پل ديده شد
به  را  سياسي  مخالفان  خاتمي  احمد 

اعدام تهديد كرد.
احمد خاتمي عضو مجلس خبرگان و از عوامل 
كودتا در پاسخ به سئوالي درباره وضعيت جوانان 
بازداشت شده گفت: »ترحم بر پلنگ تيزدندان 
ستمكاری بود بر گوسفندان« به نظر من صحنه 
صحنه  همان  اخير  اغتشاشات  اصلی  گردانان 
گردانان وقايع 18 تير بودند كه نظام با آنان با 
ترحم رفتار كرد و اين افراد سر در آخور آمريكا 
و اسرائيل دارند و بايد با برخورد قاطع دستگاه 
آنان  از  برخی  حتی  و  شوند  پشيمان  قضايی 
اميدواريم  مصداق مفسد فی االرض هستند و 

دستگاه قضايی اين بار قاطعانه عمل كند.

گاردهاي هار رها شده اند
تهران. درون خانه ها. پوتين ها خصوصي ترين حيطه هاي شهروندان را به ميليتاريسم فاشيستي آلوده كرده 
اند. آيا رعب افكني تاكتيك كودتا است براي سركوب معترضين؟ يا ماهيت فاشيسم آن را ايجاب مي كند؟ 
آيا حدي هست كه فاشيسم پشت خطوط آن توقف كند؟ نه اين يك تاكتيك موقت نيست كه در تهران 
شاهد آنيم. بلكه ماهيت فاشيستي حكومت كودتايي كنترل و سركوب همه جانبه است. كنترل تكنولوژيك 
ارتباطات اجتماعي نمونه ديگر اين ماهيت فاشيستي است. اين روزها تلفن هايي كه با خارج از ايران تماس 
با عزيزي در  باشد  يا خانوادگي  تلفني، گفتگوهايي دوستانه  تماس هاي  اگر  دارند قطع مي شوند. حتي 
آنسوي مرزهاي ايران. خشونت حكومت كودتا كور است و مردم را نشانه مي گيرد. تمام فيلم هاي هراسناك 

دوران آلمان نازي جان مي گيرند. اما نه بر پرده سينماها.

انجمن صنفي روزنامه نگاران: حضور و غياب
انجمن صنفي روزنامه نگاران فراخواني براي برگزاري يك نشست اعتراضي صادر كرد كه به فاصله اي كوتاه 

دعوتش را پس گرفت. دو بيانيه مرتبط را در زير مي خوانيم.
» دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران: در پي ايجاد محدوديتهاي جديد براي فعاليت رسانه هاي كشور و حضور 
ماموران امنيتي در چاپخانه ها به منظور اعمال سانسور و نيز بازداشت گسترده روزنامه نگاران طي روزهاي اخير، به اطالع 
مي رساند انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران قصد دارد نشستي اعتراضي نسبت به اين وضعيت ناگوار برگزار كند. در اين 
نشست كه روز پنجشنبه مورخ 88/04/11 از ساعت 5 تا 7 بعدازظهر در سالن اجتماعات انجمن صورت مي گيرد، قرار 
است خانواده هاي روزنامه نگاران زنداني و جمعي از وكال و حقوقدانان و اهالي مطبوعات حضور يابند. لذا بدين وسيله از 
كليه روزنامه نگاران و اعضاي انجمن دعوت مي شود تا با حضور در اين نشست، مراتب اعتراض خود را به گوش مسئوالن 

مربوطه رسانده و خواستار آزادي هر چه سريع تر همكاران خود و رفع محدوديتهاي رسانه اي شوند.
دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران: نشست اعتراض نسبت به ايجاد محدوديت فضاي رسانه اي و بازداشت جمعي 
از روزنامه نگاران كه قرار بود در روز پنج شنبه مورخ 1388/04/11 در سالن اجتماعات انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران 
برگزار شود، بنا به دستور دستگاه امنيتي كشور لغو شد. اين نشست حمايت از اعضاي صنف روزنامه نگار را كه هم اكنون 
تعداد قابل توجهي از آنان به دليل تعطيلي و توقيف مطبوعات بيكار شده و جمعي نيز در بازداشت بسر مي برند، در دستور 
كار خود داشت. لذا بدين وسيله به اطالع اعضاي محترم مي رساند اگر چه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران برگزاري اين 
نشست را حق قانوني خود مي داند، اما به دليل حفظ امنيت روزنامه نگاران در شرايط كنوني اقدام به لغو نشست مذكور 
مي كند. با اين حال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران اعالم مي كند كه دستگاه قضايي - به ويژه دادستاني عمومي و 
انقالب تهران - بايد هر چه سريعتر در رفتارهاي خود نسبت به اصحاب مطبوعات و اهالي قلم تجديد نظر كرده و مطابق 
آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و قانون مطبوعات نسبت به رفع محدوديتهاي اخير رسانه اي و آزادي فوري خبرنگاران 

و روزنامه نگاران در بند اقدام كند. «
آشكار است كه دولت كودتايي موجود اجازه رسمي و قانوني به هيچ اعتراضي را صادر نخواهد كرد. اما اين 
به اين معناست كه جامعه روزنامه نگاران هيچ قدرت و امكاني ندارند؟ مي دانيم كه بسياري از روزنامه هاي 
تحت سانسور فعلي براي انتشار خود متكي بر طيف وسيعي از روزنامه نگاران مختلف است. در مقابل كودتا 
بايست همبسته بود. اعتصاب روزنامه نگاران مي تواند قدرتمندترين اعتراض آنها به خفقان رسانه اي موجود و 
بازداشت همكاران خود باشد. اگر چه قليلي روزنامه نگار وابسته به كودتاچيان نيز وجود دارند. اما آنها در اينجا 
نيز همچون جامعه در اقليتي ناچيز قرار دارند. با دست از كار كشيدن روزنامه نگاران براي مدت زماني معيني، 
بخش مهمي از توليد روزنامه ها از كار مي افتد. روزنامه نگاران بدينوسيله همبستگي خود را با جامعه ي به 
خون غلتيده نيز نشان مي دهد. مي توان در دوران اعتصاب، روزنامه نگاران اعتصابي از طريق انتشار روزنامه 

اي اينترنتي رسالت مطبوعاتي خود براي جامعه را نيز ادامه دهند.



زنده باد شورش 
بر ضد قدرت جنايتکار!

كاگران.  المللي  بين  انجمن  بيانيه  پاياني  )قسمت 
قسمت اول آن در شماره 11 منتشر شد(

تظاهركننده  جمعيت  به  موتورسوار  های  پليس 
يورش برده و با سرعت بميان آنان ميرانند، شكافی 
در جمعيت ايجاد مشود و آكروباتهايی كه به شقاوت 
را  جمعيت  موتورهايشان  غرش  با  اند   كرده  عادت 
بميان  وحشت  و  رعب  ايجاد  برای  و  كرده  غافلگير 
بزير  بيرحمانه  را  آنان  از  بسياری  و  رفته  مردم 
جماعت،  اين  كه  نميدانند  ميكشانند،  موتورهايشان 

همگی با كلمه » آزادی« انرژی گرفته اند.
در مقابل چشمان  مزدوران آيت اهلل، زن و مرد، بدون 
تعلق به سنديكا يا گروه سياسی خاصی و بدون هيچ 
چند  تا  كه  مردانی  و  زنان  كسی،  جانب  از  فرمانی 
در همبستگی  نميشناختند،  را  يكديگر  پيش  لحظه 
ميدهند.  سازمان  را  خود  ای  توده  شورش  اين  با 
دامی  نشينيشان  عقب  واقع  در  نميكند،  فرار  كسی 
است برای ماشين سركوب. مردان و زنان، بدون هيچ 
سالحی جز قدرت اخالقيشان، در مقابل ديكتانوری 
می ايستند، بطور خودبخودی تاكتيكهای هوشمندانه 
ای بكار ميبرند همانند ارابه های جنگی اسكندر كبير 
با داريوش. چونان  سپاهيان روم كه فيل  در جنگ 
های هانيبال را محاصره كردند، چماقداران در چنگال 

ده ها دست گرفتار شده و بر زمين می افتادند.
در  كه  زمانی   ، فرهنگ  با  و  بزرگوار  شورشيان  اين 
زير يونيفورمی كه با موتورش مرگ را برای آنان به 
ارمغان آورده بود در چنگالشان گرفتار شده است و 
موتورش به آتش كشيده شده، به ياريش شتافتند و 
از هر  بيش  اين عملشان  دادند.  را شستشو  زخمش 

كالمی سر شار از گفته هاست.
فرانسه  و  تهران  در  آنچه  ميگويند  مفسرين سياسی 
جز  به  چيزی  قهرمان  مردم  اين  است،  افتاده  اتفاق 
تغيير سران حكومت نميخواهند. ) اين تغيير سران 
حكومت را اكونوميست ها »دمكراسی« مينامند، كه 
نشان ميدهد چگونه ميخواهند مردم را در وضعيتی 
خفت بار نگهدارند، چرا كه اين تنها تغيير ديكتاتوری 
به ديكتاتوری ديگر خواهد بود (. ايرانيان اما با حضور 
هيچگونه  داشتن  بدون  خيابانها،  در  خود  روزانۀ 
رهبری، قدرتشان را برای سازماندهی در جهت جنگ 
در  كه  جنبش  اين  دادند.  نشان  جنايكار  قدرت  با 
زمينۀ يك تقلب انتخابات آغاز گرديد، مسئلۀ بسيار 

عميقتری را در دستور كار خود قرار داد.
ايران  مردم  مبارزاتی  روحيه  بر  كه  ديگری  عامل 
افزوده است،  مشاركت گسترده زنان، چه در حرف 
اراده  كه  زنانی  نام  بی  است. جمعيت  عمل  در  يا  و 
كرده اندخود را از محدوديت های جانفرسای قدرت 
ومذهب نجات دهند.  من به چشم خود روی صفحه 
ديگر  كه  ديدم  را  زنی  ژوئن   14 روز  در  مونيتور 
با موهای رنگ كرده و ماسك  برسرنداشت،  حجابی 
از گاز اشك  برای محافظت  به روی صورت  جراحی 
اينكه  از  ميرفت.   راه  رفقايش  ميان  در  مصمم  آور، 
ميخواست  نداشت.  ترسی  شود  فيلمبرداری  او  از 
راه را نشان بدهد و مردان را هدايت كند،«مرگ بر 

ديكتاتور،  زنده باد آزادی«! 
. روز ديگر صحنه ای مشابه ديدم.  هنگامی كه گروه  
به سرش  و  انداخته  گير  را  ها كسی  لباس شخصی 
گروه   به  مانند يك شير  بودند، دختر جوانی  ريخته 
ضاربان حمله كرد و پس از نجات مضروب به ميان 
مردم گريخت كه برای پنهان كردنش به او پناه دادند. 
زنان و دخترانی كه مانند مردانشان در مقابل ضربات 
می ايستادند و مقاومت ميكردند. و ندا، دختری كه با 
فرمان دين ساالران بدست يك مزدور در تظاهراتی 
حاكم  قدرت  كه  چرا  گذاشت  را  خود  جان  مشابه 
خطر  در  را  خود  موقعيت  در صحنه  زنان  از حضور 
يونانی  دختری  الكساندر،  مانند  نيز  او  نام  ميبينند. 
كه  زمستان گذشته در تظاهراتی مشابه در يونان به 
قتل رسيد، در يادها ميماند.  ياد اين دو درميان خيل 
ماندگار  همواره  داری  سرمايه  گمنام  قربانيان  ديگر 

خواهد بود.
 همين زمان است كه همكاران يونانی ما مينويسند: 
زندگی ما متعلق به حكومت ما يا آدمكشانش نيست. 
كشته  رفقای  و  دوستان  ما،  برادران  و  خواهران  ياد 
بود.  خواهد  زنده  همواره  مبارزه  خالل  در  ما،  شده 

همچنان كه قاتالن آنها را نيز  نخواهيم بخشيد.
به  ايران،  مردم  مبارزه  كه  كرد  اعتراف  اين  به  بايد 
پيمايی  راه  اين  در  كه  آنچه   . هست  نيز  ما  مبارزۀ 
بين  اتحاد  احساس  جز  نيست  چيزی  بينيم  می  ها 
ما  بر  كه  حنايتكارانی  ضد  بر  آرام  آرام  كه  المللی 
با  مخالفت  احساس  ميشود..  بيدار  ميكنند  حكومت 

جنايتكارانی كه به ما حكومت ميكنند.
اين مبارزه اتحاد فرامرزی مارا موجب ميشود. آنجه 
اين مبارزه را شكل داده و موجب پيروزی آن ميگردد 
اين ايده است كه ميشود  همه با هم و با سربلندی و 

بدور از ايدئولوژی سلطه گرا در آزادی زيست.

نيم نکاهي به تجمع خانواده هاي زندانيان دستکير شده اخير
در جلوي دادكاه انقالب و زندان اوين

يك شنبه  7 تير، دادكاه انقالب
با خواهرم به خيابان معلم رفتيم، برخي از خانواده ها كنار هم نشسته و برخي نيز ايستاده و با هم صحبت 
مي كردند. قيافه ها نگران و ناراحت بود. هيج كدام از آينده عزيز دستگير شده خود اطالعي نداشتند. تا اينكه 
هر كدام به شكلي از وضعيت همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر و يا فرزند خود مطلع شده بودند. برخي آنقدر 
جلوي بادگان ها، كالنتري ها، زندان ها و ... اين در و آن در زده بودند تا باالخره  خبري از عزيز خود يافته و 
حاال خبردار شده اند كه براي اطالع از زمان آزادي عزيز خود و گذاشتن وثيقه بايستي به جلوي دادگاه انقالب 
بيايند و در انتظار بمانند تا شايد نام زنداني خود را در ميان ليست اسامي زندانيان كه هر روزه بر روي ديوار 
نصب مي شود، بيابند. ما هم تمامي ليست ها را دوباره خوانديم با اينكه مي دانستيم كه ليست ها جديد نيست 
ولي گفتيم شايد ليست ها تغيير كرده باشد و نام زنداني ما نيز در ميان اسامي باشد. گفتند نزديك ظهر قرار 
است ليست جديدي اعالم كنند همه با خشم و ناراحتي بسيار ولي اميدوار به آينده منتظر بودند. ابتدا هر يك 
از گفتگوی با ديگري ابا داشت ولي بس از مدتي همه با هم آنقدر احساس نزديكي مي كرديم گويي سال ها 
همديكر را مي شناسيم با هم درد دل مي كرديم از تظاهرات مي گفتيم، از همبستكي مردم با هم مي گفتيم 
از شعاردادن هاي روي بام ها مي گفتيم، از بزرك شدن فرزندان مان مي گفتيم. به هم روحيه مي داديم و واقعا 
بيشتر خانواده ها اين احساس را داشتند كه فرزندشان در اين گير و دار بزرك شده و تجربه كسب كرده اند. 
خيلي ها مي گفتند كه اساسا ما اينها را قبول نداريم ولي براي اينكه احمدي نزاد سركار نيايد به موسوي راي 
داديم و نميدانيم آيا واقعا با مردم همراه است و يا اينكه او هم با حكومت سازش مي كند. برخي مي گفتند تا 
به حال كه خوب ايستاده و كوتاه نيامده و اميدواريم كه همجنان با مردم باشد تا الاقل خون هايي كه ريخته 
است بايمال نشود. ساعت 11 شد ولي هنوز از ليست جديد خبري نبود همه در دل و برخي بلندتر مي گفتند 
مگر بچه هاي ما و خود ما جه مي خواستيم كه اين بال را سرمان آوردند. ساعت نزديك 12 بود كه ليست 
جديدي را كه شامل 4 برك A4 بود آوردند. همه به سمت ليست ها يورش برده تا بتوانند اسامي را بخوانند. 
يكي فرياد مي زد ليست ها را باال بزنيد تا همه بتوانند بخوانند همه تحمل شان طاق شده بود و نمي خواستند 
حتي جند لحظه را نيز از دست بدهند ولي بس از زمان كوتاهي همه متوجه شدند كه اسامي همان هايي است 
كه صبح در داخل دادگاه اعالم كرده بودند و جديد نيست. به خواهرم گفتم بيا ليست اسامي زندانياني را كه 
به روي ديوار است بشمريم تا ببينيم جه تعداد زنداني در اين ليست ها وجود دارد. تمام اسامي را شمرديم با 
احتمال خطاي جشم، حدود 1532 نفر مي شدند. يكي مي كفت: 14000 نفر را دستگير كرده اند. از اسامي 
زندانياني كه اعالم شده بود تعداد 223 نفر بودند كه در ليست جداگانه اي نوشته شده بود » جديد«  و كنار 
آن نوشته بودند » به علت ناقصي برونده 15 روز ديكر مراجعه كنيد«. خانواده هايي كه مراجعه مي كردند 
و نام زنداني خود را در اين ليست مي ديدند بسيار خشمكين و عصباني مي شدند، برخي نيز فقط به صرف 
اينكه باالخره نام عزيز خود را زنده يافته اند خوشحال مي شدند ولي نگران بودند كه ناقصي برونده يعني جه؟ 
مگر اينها برونده اي دارند كه نقص برونده داشته باشند. مگر اينها جرمي مرتكب شده اند؟ آنها را يا در خيابان 
گرفته بودند، يا در كوجه ها به دام انداخته و برخي را از محل كارشان بيرون كشيده و به بازداشت گاه هاي 
موقت برده بودند. برخي از اين بازداشت گاه ها شامل: بليس امنيت تهران، آگاهي شاپور، ارك، كالنتري 137 
گيشا، كهريزك، و در نهايت زندان اوين بود. مي گفتند آگاهي شابور و كهريزك بدجوري بجه ها را مي زنند. 
آنهايي را كه به اوين برده اند وضعيت شان بهتر است. اويني كه هميشه لرزه بر اندام ها مي انداخت حاال آنقدر 
عادي شده بود كه همه به راحتي از آن نام مي بردند. خيلي ها مي گفتند ما انقالب كرديم كه زندان نداشته 
باشيم حال به جاي يك يا دو زندان، هزاران زندان ايجاد كرده اند. زندان هايي كه هيج كس نامي از آنها نمي 
داند ولي بايستي نام و آدرس تمامي اين زندان ها را بيدا كنيم. خيلي ها مي كفتند كه بجه هاي ما كه جرمي 
مرتكب نشده اند مگر چي كار كردن كه اين بالرو سرشون آوردن؟ بسياري از اونها تا بحال بايشان به دادگاه 
انقالب و دم زندان ها باز نشده بود. حاال درد اونايي رو كه سال ها دم در زندان ها بودند درك مي كنيم. يكي 
مي گفت يعني عزيزان ما حاال زنداني سياسي شده اند، ما فكر مي كرديم كه زنداني سياسي جيز عجيب و 
غريبي است. حال فهميديم كه هر كسي حرف حق مي زند، حاكمان از سر ترس اونهارو را زنداني مي كنند 

و اونها زنداني سياسي مي شوند.
روز قبل من حضور نداشتم ولي شنيدم كه خانواده ها و به خصوص مادران به دليل اعتراض به عدم اطالع 
از آزادي فرزندانشان وسط خيابان معلم نشسته و راه ماشين ها را بسته بودند. ولي امروز خلوت تر بود چون 
اسامي برخي را براي آزادي اعالم كرده بودند. براي آزادي هر فرد زنداني بايستي وثيقه گذاشت، حتي اگر 
در يك خانواده جند نفر زنداني داشته باشند بايستي به همان تعداد وثيقه گذاشت كه شامل فيش حقوقي 
كارمند رسمي و يا جواز كسب 10ميليون تومان كفالت است كه در صورت دستگيري مجدد اين مبلغ بايستي 

برداخت شود.  
دوشنبه 8 تير، زندان اوين

عصر بود كه به آنجا رسيديم. هنوز همه خانواده ها نيامده بودند. زمان كه مي گذشت تعداد خانواده ها بيشتر 
با فاصله آزاد كردند. ولي بيشتر  مي شدند. شايد 2 الي 3 هزار نفر مي شدند. عصر جند نفر را تك تك و 
زندانيان را نزديك غروب كه هوا تاريك مي شد آزاد مي كردند. ماشين ها از جلوي خانواده ها رد مي شدند 
و برخي ابراز ناراحتي كرده و برخي با تعجب جمعيت را نگاه مي كردند. شايد گمان نمي كردند كه واقعاَ اين 
همه دستگيري داشته ايم. هوا كه به تاريكي نزديك مي شد كم كم و به فاصله هاي كوتاهي درب هاي زندان 

باز مي شد. همه در تب و تاب بودند.
بروند؟ سرو  راه  توانند  در جه وضعيتي هستند؟ سالم هستند؟ مي  آنها  آزاد مي شود؟  ما  زنداني  امروز  آيا 

وضعشان جطوري است؟ الغر شده اند؟ روحيه شان جطوري است؟
هر بار كه در زندان باز مي شود، خانواده ها به سمت بله ها هجوم مي آورند ولي مأموران نمي گذارند از بله 
ها باال بروند جون از بزرگراه يادگار ديد دارد و رهگذران متوجه سيل جمعيت خواهند شد. همه جيز را مي 
خواهند بي سرو صدا برگزار كنند وقتي در كوچك يا بزرك زندان اوين باز می شد همه نفس ها در سينه حبس 
مي شد كه شايد زنداني خود را ببينند امروز اسامي آزادي 250 نفر را اعالم كرده بودند. اغلب زندانيان كه 
از زندان آزاد مي شدند نمي توانستند راحت راه بروند. هر كسي بيرون مي آمد خانواده ها به سمت او هجوم 
مي بردند و از زنداني خود سوال مي كردند. مي برسيدند با شما جطوري رفتار كردند. برخي مي گفتند اينجا 
زياد كتك مان نمي زدند، كتك ها را قبال خورده بوديم. البته برخي را شنيديم كه شكنجه هم مي كردند. ولي 
بازجويي هاي خيلي طوالني و بدي داشتيم. دايم ما را تحت فشار قرار مي دادند و از ما جيزاي مي خواستند 
اعتراف كنيم كه اصال نمي دانستيم جيست. مدام ما را تهديد مي كردند و مي گفتند كه اعتراف كنيد كه شما 
را كشورهاي خارجي تحريك كرده اند از آنها دستور گرفته ايد و به تظاهرات رفتيد. ما هر جه  مي گفتيم ما 
فقط براي گرفتن راي مان به خيابان ها رفتيم و اعتراض كرديم باز آنها ما را مورد اذيت و آزار قرار مي دادند 
كه دروغ نگوييد شما جاسوس و عامل بيگانه هستيد. برخوردها متفاوت بود برخي با جهره مهربان با ما وارد 
صحبت مي شدند و برخي با جهره خشن. ولي ساعت هاي طوالني ما را جشم بند زده به روي زانوهايمان نگه 
مي داشتند و حق نداشتيم كه سرمان را باال كنيم. بسياري از زندانيان كه مي آمدند مي لنگيدند، برخي به 
گفته خانواده شان بسيار الغر شده و جشم هاي گود رفته اي داشتند، ولي اغلب شان روحيه خوبي داشتند 
گويي زياد احساس بدي نداشتند. برخي كه از بله هاي زندان بايين مي آمدند دست هايشان را براي جمعيت 
تكان مي دادند و همه دلشان مي خواست كه برايشان هورا بكشند و كف بزنند. جه كسي فكر مي كرد اين 
اوين  از زندان  اعتماد به نفس  با  اينقدر  جوان هايي كه فكر مي كنند همه فكر و ذكرشان ظاهرشان است 
بيرون بيايند. خانواده ها همه به دور زنداني خود حلقه مي زدند و او را غرق بوسه مي كردند و اشك شوق مي 
ريختند. يك احساس خوشحالي مشتركي ميان همه بود. هر زنداني كه مي آمد همه دلشان مي خواست او را 

در بغل بكيرند و ببوسند. 
يكي از كساني كه سن اش بيشتر بود به جوان ترها مي گفت: سي سال بيش ما براي كسب آزادي انقالب 
كرديم، مردم درهاي همين زندان را باز كردند و زندانيان را آزاد كردند و به روي دست بيرون آوردند. جندي 
نگذشت كه بسياري از آنها را در سال هاي 60 الي 67 به جوخه هاي اعدام بستند و يا به دار آويختند. حاال 
فرزندان ما را به همين زندان انداخته اند و تصور مي كنند كه با زور و سرنيزه مي توان صداي مردم را خفه 
كرد. زياد دور نيست زماني كه همه اين حاكمان زورگو به دست و باي مردم بيافتند و به درك واصل شوند. 

                                                      يك همراه
1388/04/09                                                        

حکايت ما و آنها
ا.ج.

1
ما آدم ساده ولي ...

سريال دائي جان ناپلئون هم مانند ديوان ايرج  ميرزا 
است،  ما شده  فرهنگ  از  بخشي  اعتصامي  پروين  و 
آن  مكالمه هاي  سي سال  گذشت  از  بعد  كه  بطوري 
زبان  در  آن(  ديالوگ هاي  سينمايي ها  قول  به  )يا 
استفاده   مورد  مختلف  سنين  در  جامعه  فولكوريك 
كه  را  سكانسي  مي اندازم  يادتان  به  مي گيرد.  قرار 
مش قاسم از روي ديوار با پاره آجر، سر ماهي فروش 
بخت برگشته را به جرم »انگليساي چشم چپ« بودن 
شكسته بود و پاسبان هر دو را به كميسري برده بود. 

دائي جان از باب وساطت به ماهي فروش گفت:
نفهميده  نوكر من رفته روي ديوار و  اين  دايي جان: 
اين  سر  روي  افتاده  و  آجر  يك  به  خورده  پايش  و 
دست فروش بيچاره و سرش شكسته، عمدي كه نبود 

...
دست فروش بيچاره با سر شكسته و لهجه شديد و نا 
مفهوم آذري ـ كه بيشتر شنيدني است تا خواندني 

– گفت:
بي   ... پايش خورده   ... نفهميده  گيريم  ماهي فروش: 
هاوا )يعني بي هوا( آجر خورده سر من! اون دو هزارتا 
فحشي )يعني فحش( خار و مادري )خواهر و مادر( 

كه داد هم بي هاوا )بي هوا( از دهنش دررفته!!!!؟
حاال داستان ماست و كشته شدن ندا آقا سلطان. شما 

به همان لهجۀ آدم ساده و بي شيله بخوانيد!!
ملت بيچاره: گيريم مامور خارجي آماده )يعني آمده( 
فيلم(  )ازش  فيليم  ازيش  و  را كشته  آقا سلطان  ندا 
گرفته و رفته. اون دوهزار نفري كتك خورده و كشته 

شده و دستگير شده هم مامور از خارجي بود!!!؟

2
ابلهي مبلغي به ديگري مقروض بود و نمي داد. طرف 
به عدليه متظلم شد. ابله با وكيلي مشورت نمود كه 
چگونه در محكمه جواب مدعي را بدهد وكيل گفت: 
» منكر شو.« ابله در محكمه وقتي كه ادعاي مدعي 
را برايش بيان كردند و جواب خواستند گفت: »طلب 
را كه دارد ولي ما منكريم!« ]داستان نامۀ بهمنياري، 

ص 385[
از طلب، حق مردم  يك وقت فكر نكنيد كه منظور 

است. داستاني بود و ما نقل كرديم.

3
كيسه اي  ته  آرِد  بسيار  محنت  به  بينوايي  روستايي 
گندم كه از خوشه چيني در مزارع به دست كرده بود 
و به كوخ خود مي برد و در راه به خدا مي ناليد كه: » 
آخر از درياي قدرت تو چه كم مي شد اگر به دست 
مرحمت خويش از كار فروبستۀ من و اهل و پيونداِن 

گرسنه ام ِگره مي گشودي؟«
چون از جويي خواست برجهد گره كيسه گشوده شد 
و آن آرد به تمامي در آب فرو ريخت. دلتنگ روي 
از  خود  كار  گشاِد  باش!  مرا   « كه:  كرد  آسمان  به 
كسي مي خواهم كه پس از يك عمر خدايي هنوز دو 
گره را از هم فرق نمي گذارد!« ]كتاب كوچه، ج 5، 

ص1360[
)ارسال شده براي خيابان(



 اين يه انقالبه
اسماعيل وفا يغمايی

با كمك از تكنيك ها ی شعرها وترانه های خيابانی 
مردم  مقدس  و  عزيز  خاكپای  به  و  سياهپوستان 

ايران

تمام درختای عالمو باتون كنين
هرچی فلفله گاز آشك اور

هرچی تفنگه فشنگ بذارين و به سينه ما در كنين
اما  اين يه انقالبه

****
هر چی سگه بخرين و لباس گزمه بپوشنين

قالده قاتالرو واز كنين
پوز بند شغاالی مسلحتونو

اما اين يك انقالبه
****

هی منتقد كشتين و مخالف .و مبارز
هی دانشجو كشتين ونويسنده و روشنگر

هی كرد كشتين و تركمن وفارس و بلوچ وترك
اما  اين يه انقالبه

****
نون رو از سفره ها دزديدين و لبخندو از رو لبا

بچه های مردمو ده تا ده تا به گلوله بستين
تجاوز  كردين،  شكنجه  كردين  زندون   ، زدين  دار 

كردين
اما  اين يه انقالبه

****
خواهرای كوچيكمونو كشتين

برادرامونو دار زدين
پدرا و مادرای پيرمونو دق دادين

اما اين يه انقالبه
****

ده هزار تا زن خيابونی رو كردين صد هزار تا و دويس 
هزارتا

صدهزار تا معتادو كردين چند ميليون
يه ميليون بيكارو كردين ميليونا

اما  اين يه انقالبه
****

خاك اين ميهن  شوره از بس اشكامونو ريختيم
خونمونو   روش  بس  از  سرخه  ميهن  اين  خاك 

ريختين
پاتونو  شما  كه  جا  هر  تلخه  ميهن  اين  خاك 

گذاشتين
اما اين يه انقالبه

عمل مستقيم
بخش اول

منظوِرمان از »عمِل مستقيم« چيست
است.  عمل  در  سنديكاليسم  نماِد  مستقيم  عمِل 
استثمار  با  هم زمان  مبارزه ِی  نمايان گِر  دستور،  اين 
و استبداد است، و با وضوِح ذاتی كه در خود نهفته 
تالِش  در  كارگر  طبقه ِی  گرايِش  و  جهت  دارد، 
را  سرمايه داری  با  مبارزه  براِی  خسته گی ناپذيَرش 

اعالم می كند.
عمِل مستقيم چنان واضح و شفاف است، كه با صرِف 
دو كلمه، همه چيز را تعريف كرده و تشريح می كند. 
طغياِن  در  كارگر،  طبقه ِی  كه  است  اين  معنی یَ ش 
هيچ  موجود،  دولتی ِی  تشكيالِت  عليِه  هميشه گی 
ندارد،  بيرونی  و قدرت هاِی  نيروها  افراد،  از  انتظاری 
بل كه خوَدش شرايِط مبارزاتی ِی خود را ايجاد كرده، 
و ابزارهاِی مبارزه را از دِل خود می جويد. معنی یَ ش 
توجه به توليدكننده، در اعتراض به جامعه ِی كنونی 
و  می شناسد.  رسميت  به  را  شهروند  فقط  كه  است 
اين كه توليدكننده، با فهِم آن كه هر تشكِل رسمی ِی 
اجتماعی يا سياسی خود را داخِل اين سيستِم توليد 
و  كارفرما  حذِف  با  مستقاًل  می كوشد  كرده،  تعريف 
به دست آوردِن قدرت در كارگاِه توليدی، مستقيماً به 
روِش سرمايه دارانه ِی توليد حمله كرده تغييَرش دهد؛ 

اين تنها راِه دست رسی به آزادی ِی حقيقی است.
نفِی دموكراسی گرايی

بنابراين، منظوِر عمِل مستقيم، آن است كه طبقه ِی 
كارگر، به جاِی سجده در برابِر اصِل اقتدار )اتوريته(، 
به مفاهيِم آزادی و استقالل متعهد شود. اصِل اعتبار، 
و  آخرين  دموكراسی  و  است،  مدرن  دنياِی  محوِر 
به  بشر،  اكنون  است.  آن  عينی ِی  تجسِم  كامل ترين 
دليِل پذيرِش همين اصل، با هزاران زنجيِر فكری و 
براِی  شانسی  هيچ  شده،  بسته  خود  جاِی  به  مادی 

نشان دادِن خواست و ابتكاِر حقيقی یَ ش نمی يابد.
كِل روِش سنديكايی، از همين نفِی دموكراسی زده گی ِی 
نهايی ِی  تبلوِر  كه  می خيزد،  بر  رياكار  و  نادرست 
صرفاً  درواقع  مستقيم،  عمِل  بنابراين،  است.  اقتدار 
به زنده گی آوردِن اصِل آزادی، و واقعيت بخشيدنَ ش در 
مياِن توده ها است؛ اين بار آزادی را نه به شكِل ايده يی 
انتزاعی، مبهم و نامشخص، بل كه به صورِت مفهومی 
روشن، و عملی خواهيم يافت، كه روحی به مبارزات 
تخريِب  آزادی  اين  بدمد:  زمانِ مان  مقاومت هاِی  و 
را  انسان ها  كه  است،  كناره گيری  و  فرمان بری  روِح 
منحط ساخته، به برده هاِی خودخواسته بدل می كند؛ 
كه  است،  انقالبی گری  روِح  هم چنين شكوفه دادِن  و 

جامعه ِی انسانی را حاصل خيز خواهد ساخت.
جامعه ِی  مياِن  كامل  و  بنيادين  گسيخته گی ِی 
در  كه  آن طور  كارگران،  دنياِی  و  سرمايه داران 
انجمِن  شعاِر  اين  در  است،  نهفته  مستقيم  عمِل 
»آزادی ِی  بود:  شده  بيان  كارگران(  بين المللی ِی 
كارگران تنها به دسِت خوِد كارگران به انجام خواهد 
رسيد«. IWA/AIT، با دادِن بيش ترين اهميت به 
جدايی  اين  واقعيت يافتِن  به  اقتصادی،  سازمان هاِی 
فهميده  به درستی   IWA/AIT كرد.  شايانی  كمِك 
و  بيآغازد،  پايين  از  بايد  اجتماعی  تغييِر  كه  بود 
در  ايجادشده  تغييراِت  نتايِج  تغييراِت سياسی صرفاً 
كه  بود  هم  خاطر  همين  به  هستند.  توليد  سيستِم 
عمِل  جز  چيزی  كه  صنفی،  اتحاديه هاِی  فعاليِت  از 
مستقيم نيستند، استقبال كرده، طبيعتاً، به كاِر آن ها 
مشروعيت داده، و از قدرت و تأثيِرشان حمايت كرد.

عادی ِی  كاركرِد  همان  درحقيقت  مستقيم  عمِل 
خواسِت  است؛  آن ها  وجودی ِی  دليِل  و  اتحاديه ها 
محدودشدِن كاركردهاِی چنان سازمان هايی خواسِت 
احمقانه يی است؛ و ايده ِی گردآمدِن حقوق بگيران با 
هدِف آماده ترشدن براِی پذيرش و تحمِل سرنوشتی 
كه جامعه ِی بورژوايی برایِ شان در نظر گرفته )توليد 
نيست.  بيش  مسخره يی  شوخی ِی  ديگران(،  براِی 
در  افراد  گردآمدِن  هدِف  كه  است،  روشن  بسيار 
اتحاديه، با وجوِد داشتِن ديدگاه هاِی مختلِف اجتماعی 
به  سازمان يافتن،  و  يك ديگر  با  هم كاری  سياسی،  و 
مبارزه ِی  و  دفاع اَزخود،  براِی  مستقل،  افراِد  عنوآِن 
گرد  آن جا  را  آنان  منافع  اشتراِك  است.  مستقيم 
می شوند.  جذبَ ش  غريزه  روِی  از  آن ها  می آورد؛ 
آن جا، در اين پرورش گاه هاِی زنده گی، كاِر انگيختن، 
برنامه ريزی و آموزِش آنان انجام می شود؛ اتحاديه ِی 
به خاطِر تعصب ها  را، كه  كارگران  آگاهی ِی  صنفی، 
حاكم،  طبقه ِی  توسِط  تلقين شده  غرض ورزی هاِی  و 
به  را  چشمانِ شان  می دهند؛  افزايش  شده،  تضعيف 
را،  آن ها  انقالب می گشايند؛  و  مبارزه  روزاَفزوِن  نياِز 
نبردهاِی  براِی  تالش هایِ شان،  به  نظم بخشيدن  با 
به  آموزشی،  چنين  با  می سازند.  آماده  اجتماعی 
اين جا می رسيم كه هيچ فردی، هيچ گاه، كاِر فعاليت 
در جای گاهی كه هست را، به ديگران نسپرده، خود 
به فعاليت بپردازد. در اين تمرين ها است كه شخص 
هم،  مستقيم  عمِل  كِل  می برد،  پی  خود  ارزِش  به 

***
آهای شب شبه هنوز! شبه شب

اما يه دريا ستاره تو آسمون داره ورجه ورجه ميكنه
و  بزنم  قراضمو  دهنی  ساز  صب  تا  صب  تا  ميخوام 

بخونم
اما  اين يه انقالبه

****
سازمن مث خود من پير ومث خودم آواره دنياس

بيشتر از صدتا از رفيقای شهيدم قديما تو اين ساز 
فوت كردن

لب كه رو سازم ميذارم گرمی لباشونو حس می كنم
و اشكم سرازير ميشه

اما اين يه انقالبه
****

هر چی ميخاد پيش بياد بذا پيش بياد
اما خط كشيده شده خط كشيده شده

بعد سی سال همه مردم اينطرف همه ديوثا اونطرف
اما  اين يه انقالبه

****
شد  كشيده  ديگه  شد  كشيده  شد  كشيده  كه  خط 

ديگه
تو  صداها  ها،  خونه  تو  ميسوزن  هم  با  دارن  چراغا 

خيابونا
آهای چه كيفی داره ای ی ی خداااااچه كيفی داره

اما  اين يه انقالبه
****

تموم  نيس  موج  يه  اين  كنين  نيگا  هی  هی  هی 
درياس

هی هی هی اين يه شمع نيس تموم خورشيده
هی هی هی نيگا كنين اين يه نفر و يه گروه نيس 

تموم ملتن
اما  اين يه انقالبه

****
بلند ميشه بلند ميشه و ميغره وميشورونه

شعله ميكشه و گر ميگيره و ميسوزونه
ميميره و زنده ميشه و داغونتون ميكنه

اما اين يه انقالبه
****

آهای كه چقد خوشخالم خدا من و اين ساز قراضه 
ام

آهای كه بعد از سی سال اونقده خنديدم كه  صورتم 
خيس اشك شد

آهای كه ميخوام تا صب در تموم خونه ها و زير تموم 
پنجره هاساز بزنم و بخونم

اما اين يه انقالبه
اما اين يه انقالبه....

بيست و نهم زوئن دو هزار و نه

بدين ترتيب،  است.  نهفته  ارزش  همين  ستايِش  در 
كاردانی، خلقُ خو، شخصيت و توانايی ِی تمركِز شخص 
در اختياَرش قرار می گيرند. عمِل مستقيم اعتماد به 
نفس می آموزد! خوداِتكايی می آموزد! تسلط بر نفس 

می آموزد! و فعاليت براِی خود را می آموزد!
ار  استفاده  مورِد  روش هاِی  با  را  اين ها  اگر  اكنون، 
مقايسه  دموكراتيك  گروه بندی هاِی  و  سازمان های 
با  مشتركی  چيِز  هيچ  آن ها  كه  می بينيم  كنيم، 
و  ندارند،  آگاهی  افزايِش  براِی  پی گير  تالِش  اين 
در سازماِن  به عمل كه  عادت  اين  با  نمی توانند  نيز 
اقتصادی جريان می يابد كنار آيند. هيچ دليلی نداريم 
بتوان  را  يكی  در  موجود  روش هاِی  كه  كنيم  تصور 
به  مستقيم،  عمِل  داد.  تغيير  ديگری  روش هاِی  به 
دليِل تناقَض ش با كاركرِد گروه بندی ِی دموكراتيك، 
كه درنهايت به سيستِم نماينده گی معطوف است )و 
دارد(،  خود  در  را  پايين دست  افراِد  انفعاِل  بنابراين 
است.  بی معنی  چيزی  اقتصادی  عرصه ِی  از  بيرون 
دموكراسی به اين ها خالصه می شود: به نماينده هاِی 
ما اعتماد كنيد! به آن ها رجوع كنيد! به آن ها تكيه 

كنيد! كارها را به آنان بسپاريد!
منِش كاِر فردی و خودگرداِن طبقه ِی كارگر، كه در 
عرصه ِی  در  اجرایَ ش  با  شده،  جمع  مستقيم  عمِل 
قرارمی گيرد؛  مورِدتوجه  و  شده  ديده  اقتصادی 
جايی  می شوند،  مشكل ساز  خطاها  همه ِی  آن جا 
براِی كج فهمی نيست، و همه ِی تالش ها در خدمِت 
نهادهاِی  بدين ترتيب،  اند.  و مشخصی  مفيد  مقصوِد 
افرادی  كه  دموكراتيك،  فعاليِت  براِی  طراحی شده 
را  دوجانبه متخاصم  اجتماعی ِی  خواسته هاِی  با 
می مانند.  باز  حركت  از  واقعاً  اند،  آورده  هم  گرِد 
استثمارگران  است.  ديد  معرِض  در  دشمن  اين جا 
در  خود  پنهان ساختِن  اميِد  نمی توانند  ستم كاران  و 
پشِت نقاب هاِی غلط اَنداز را داشته باشند، يا بخواهند 
گم راه  ايده ئولوژيك  جامه هاِی  پوشيدِن  با  را  مردم 
كنند: آنان دشمناِن طبقاتی هستند، و، براِی ادامه ِی 
را  خود  شفاف،  همين قدر  بايد،  استثماری شان،  كاِر 
در معرِض ديد قرار دهند! اين جا، نبرد چهره به چهره 
است، و هيچ چيز پنهان نمی ماند. در عرصه ِی اقتصاد، 
سنجش پذير  محصولی  و  است،  ملموس  تالش،  هر 
دارد؛ كوتاه سخن، هر مقاومِت مؤثر، به كاهش يافتِن 
كه  بندهايی  كارفرما، سست شدِن  اعتباِر  از  مقداری 
رفاه  نسبی ِی  به بوِد  و  اند،  بسته  كارگاه  به  را  كارگر 
به همين خاطر است، كه  و، قطعاً،  ترجمه می شود. 
اين جا، فعاليت، نيازمنِد هم آهنگی ِی برادراِن طبقاتی 
كناِر  شده،  نبرد  وارِد  شانه به شانه  بتوانند  تا  است، 

يك ديگر با دشمِن مشترك برزمند.
بنابراين، نتيجه می گيريم كه با تأسيِس هر سازماِن 
صنفی، بايد از همان آغاز چنين استنباط كنيم كه، 
كارگراِن گردِ هم آمده و آماده می شوند تا، آگاهانه يا 
اموِر خود رسيده گی كنند؛ كه آن ها  به  ناآگاه، خود 
مصم اند در برابِر اربابانِ شان بايستند، و در اين راه، 
فقط به تالش هاِی خود اتكا كنند؛ كه منظوِر آن ها، 
سپردِن  بدوِن  و  واسطه،  بدوِن  است،  مستقيم  عمِل 

كارها به ديگران.
اتحاديه ِی  كاركرِد  همان  مستقيم،  عمِل  بنابراين، 
صنفی است، عريان از هيچ پوششی، بدوِن هيچ گونه 
ضربه ِی  كه  حائلی  هی گونه  بدوِن  ناخالصی، 
بدوِن  و  بگيرد،  را  ديگر  جنگ جوِی  بر  جنگ جويی 
هيچ يك از انحرافاِت كه وسايل و عرصه ِی نبرد؛ عمِل 
سرمايه دارانه،  مصالحه هاِی  بدوِن  صنفی،  اتحاديه ِی 
اجتماعی«  »صلِح  رؤياِی  كه  است  الس زنی هايی  و 
تملقِ شان را می گويد؛ عمِل اتحاديه ِی صنفی، بدوِن 
يا  تضمين  هيچ  بی  و  حكومت  در  دوستانی  داشتِن 

قوِل كمكی از سوِی »واسطه گران«.
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