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موسوي و نخبه هايش
امير ك.

مير حسين موسوي بيانيه شماره نه خود را صادر كرد. او خيلي زود نشان داد كه صف منافع گروهي 
و طبقاتي اش از صف منافع جامعه متفاوت است. او اگر چه اعالم كرده است كه دولت احمدي نژاد را 
به رسميت نمي شناسد اما ديگر سخني از مطالبه ي ابطال انتخابات به ميان نياورده است. او سخني 
از ضرورت شكست دادن كودتا به ميان نياورده است. او سخني در مورد ضرورت شناسايي و محاكمه 
قاتلين مردم به ميان نياورده است. ژست تسليم ناپذيري او با محتواي بيانيه اش تناقض مطلق دارد. 
آنجا كه حرف هاي كلي مي زند خود را در مقام مردي راسخ كه تن به تسليم در برابر كودتا نمي دهد 
تصوير مي كند اما زماني كه به موارد مشخص و معين مي رسد هيچ نشاني از مقابله واقعي با كودتا 
نيست. او اين گفتار دوگانه را به كار برده است تا به تفرقه در مقاومت مردمي عليه كودتا دامن زند. 
او مي خواهد بدون اينكه مقاومتي عملي كند، بخشي از مردم را به اين توهم بيفكند كه او در جبهه 
مردم شمشير مي زند. اما فاصله ميان مردم و او بسيار است. او مي گويد نظام مقدس موجود را بايد 
حفظ كرد، اما به انحراف برندگان آن را كنار زد )جالب اينكه هيچ راه حل عملي نيز نشان نمي دهد( 
اما مردم در همين دو هفته به عينه ديده اند كه براي بازپس گيري حق خود بر تعيين سرنوشت 
سياسي خود بايست نظام سياسي موجود را تغيير دهند. كودتا با تأييد رهبر و شوراي نگهبان و قوانين 
جمهوري اسالمي بر سر كار است و مردم در شيفتگي موسوي به اين نظام با او سهيم نيستند. چرا كه 
موسوي سهامدار نظام است و نه مردم. از نظام موجود سهم مردم تنها گلوله و داغ و درفش بوده است. 
موسوي در بيانيه اش نگاه خود و همكارانش را نسبت به مردم نيز نشان داده است. در بخش پاياني 
بيانيه اش او گفته كه با عده اي ديگر از نخبگان جمعيتي را تشكيل خواهد داد تا بدنبال كسب حقوق 
مردم باشد. او به نخبه هاي نظام بيشتر اعتماد دارد تا مردم. از ديد او مردم قدرت نيستند. نخبگان 
)چه نخبه هايي، كساني كه حتي هر چه كودتا بر سر آنها مي زند بيشتر تعظيم مي كنند( منبع قدرت 
هستند. جالب اينجاست كه او اعالم مي كند با اين نخبه ها قرار است مطبوعات آزاد و تلويزيون آزاد 
و موارد ديگر را براي جامعه تأمين كند. اصالح طلبان زماني كه دولت و مجلس را داشتند نتوانستند 
هيچ يك از اين موارد را تأمين كنند. حال و تحت حاكميت كودتايي كه فاشيسم عريان را نمايندگي 
مي كند موسوي و همقطارانش مي خواهند از درون نظام و از طريق نصيحت گويي و سخنان عرفاني 
مطبوعات آزاد و تلويزيون آزاد را براي مردم به ارمغان بياورند. البته همه مي دانيم كه اين بندهاي 
پاياني بيانيه او صرفا گول زنك هايي هستند كه قرار است فقدان مقاومت و نيز كناره گيري او را از 

مقاومت مردمي عليه كودتا بپوشاند.

قاضي مرتضوي
از جالدي كلمات

تا جالدي انسان ها

اين كودتا 
مخملين است؟

با شعارهاي شبانه
مردم بيزاري از نظام 

سركوب را فرياد مي كنند

هنر شهري 
نقد راديكال نظم موجود

كودتاي مخملين؟
از خانواده هاي دستگير شدگان روزهاي اخير، تحوالت روزهاي اخير را  با جمعي  خاتمي در ديدار 
كودتاي مخملين ناميد. اين اصطالح او پاسخي تلويحي بود به حرف هاي احمدي نژاد كه تحوالت 
اخير را انقالب مخمليني ناميده بود كه دولت آن را شكست داده است. اما مخملين بودن كودتا همان 
اندازه دروغ گويي است كه مخملين بودن انقالب. كودتايي كه صدها نفر را به وحشيانه ترين شكل 
كشتار كرده است،  تمام راههاي خبري و ارتباطي را بسته است، بخش عظيمي از فعالين سياسي را 
دستگير كرده و زير شكنجه برده است، و هزاران جوان و معترض را در كمپ هاي مرگ و شكنجه 
محبوس كرده است، چگونه مي تواند مخملين ناميده شود؟  در كمتر كودتايي در تاريخ معاصر جهان 
اين ميزان از بي رحمي و خشونت به كار رفته است، و كمتر كودتايي در جهان چنين در تقابل مطلق 
با جامعه قرار داشته است. بسياري از كودتاهايي كه صفت مخملين نيز براي آنها به كار نمي رود،  
با كشتار و سركوبي كمتر از كودتاي مشترك خامنه اي- احمدي نژاد عمل كرده اند. كاربرد صفت 
مخملين براي اين كودتا از سوي خاتمي تنها به اين منظور است كه چهره ي كودتا را تلطيف كند 
تا امكان همياري و همكاري با نظام كودتايي را براي خود و دوستانش مهيا كند. او تصميم خود را 
اينكه گام به گام  براي ماندن در حاكميت به هر قيمتي گرفته است. درنتيجه چاره اي ندارد جز 
همزيستي طيف خود را با حكومت كودتايي توجيه كند. ديروز اقدام احمدي نژاد كودتا بود،  امروز 
كودتاي مخملين و احتماال فردا فقط مخمل خوشرنگي باقي مي ماند تا به زير پاي حاكمان پهن 
شود. اما همانگونه كه او مغلطه مي كند، احمدي نژاد هم الطائالت مي بافد. او مي خواهد بگويد كه 
يك انقالب مخملين آمريكايي را شكست داده است. انقالبي مخملين كه كارگزاران آن همچون تمام 
انقالب هاي مخملين بخشي از حاكميت بوده اند. او مي خواهد تقابل مطلق مردم با حاكميت را انكار 

كند. اما عصر جديدي آغاز شده است. عصري كه هيچ چيز آن مخملين نيست.
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 مرتضوی  جالدی كه در تهران 
فرمان می دهد، كيست؟

 گزارشگران بدون مرز :
مرد اجرايی سركوب كنونی روزنامه نگاران و معترضان دستگير شده در تهران، سابقه ای سياه در نقض حقوق 
برای  مديريت می كند.  تهران  در  را  تهران سركوب  دادستان  مرتضوی  تاريخ ٢٣ خرداد سعيد  از  دارد.  بشر 
ماموران وزارت اطالعات و ضابطين دادستانی حكم دستگيری هر كس را كه » مشكوك« تلقی كنند، صادر 
كرده است. پرونده ها را آماده و اتهامات بازداشت شدگان را مشخص و بازجويی ها را هدايت می كند. بنا بر 

گذشته اش ما می دانيم كه دادستان فعاالنه در بازجويی ها شركت دخالت دارد.  
سعيد مرتضوی در سال ١٣٤٦ در شهرستان ميبد متولد شده است. تحصيالت ابتدايی و متوسطه را در اين 
شهر به پايان برد، برای ورود به دانشگاه  بسيجی شد و توانست بدون كنكور با سهيمه بسيج به دانشگاه آزاد 
واحد تفت راه يابد. از سال ١٣٦٥ بعنوان داديار كارش را در دستگاه قضايی آغاز كرد و مدتی بعد به رياست 
دادگستری شهر بابك رسيد. وی خيلی سريع دريافت راه صعود مدارج برای كسی چون او نزديك شدن با » 
موتلفه اسالمی« است كه دستگاه قضايی را در اختيار داشت. به تهران آمد و از سال ١٣٧٣ در معاونت سياسی 
دستگاه قضايی بكار گرفته شد. مدتی بعد رئيس شعبه ٩ دادگاه عمومی تهران و سپس به شعبه ٣٤ مجتمع 
قضايی ويژه كاركنان دولت منتقل شد. اما » قاضی مرتضوی« شدن او به دوران آغاز اصالحات برمی گردد و 
نقش اصلی كه در پائيز كردن »بهار مطبوعات« بازی كرد.  رياستش بر شعبه ١٤١٠ كه »دادگاه مطبوعات« 
خوانده می شد، وی را با توقيف صدها روزنامه و بازداشت ده ها روزنامه نگار بعنوان جالد مطبوعات معروف 

كرد.  
دادستان تهران از سال ١٣٨٣ كه گاه در دانشكده روزنامه نگاری درس حقوق هم می دهد! در مسئوليت جديد 
خود نيز  سياست سركوب مطبوعات و روزنامه نگاران را ادامه داد. روزنامه نگاران زندانی را در اكثر موارد در 
سلول های انفرادی نگاه داری و در پشت درها بسته محاكمه  می كند. دو گزارشگر ويِژه سازمان ملل در امر 
دستگيری های خود سرانه و آزادی مطبوعات آميبی ليگابو و لويی ژوانه در اين باره در گزارش خود در سال 
١٣٨٤ شهادت داده اند. پيش از آنها موريس كاپيتورن نماينده ويِژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای 

ايران از مقامات ايران خواهان بركناری وی از همه مسئوليت های قضايی شده بود.
يكی از ويژه گی های سعيد مرتضوی در بازجويی ها كه بارها از سوی بازداشت شدگان  تائيد شده است، استفاده 

از همه ی ابزارها برای اعمال فشار بر زندانی و آزار و اذيت روحی و روانی زندانی است.
ايرانی تبار در سال  سعيد مرتضوی يكی از اصلی ترين مسئوالن قتل زهرا كاظمی خبرنگار عكاس كانادايی 
١٣٨٢ است. زهراكاظمي در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عكسبرداری ازتجمع خانواده های زندانيان در مقابل 
زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار درمدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات 
وارده در بيست تير ماه دربيمارستان نظامي بقية اهلل اعظم جان سپرد. در تاريخ ٣ تيرماه سال جاری وزير امور 
خارجه كانادا لورانس كانون اعالم كرد »دو گزارش تحقيق و بررسی در ايران تائيد كرده اند كه سعيد مرتضوی 
دستور بازداشت و زندانی كردن زهرا كاظمی را كه منجر به شكنجه و مرگ وی شد صادر كرده است.« سعيد 
مرتضوی برای پنهان كردن نقش خود در اين قتل اسناد دولتی را جعل و دستكاری كرده است. كانادا بارها از 

ايران درخواست كرده است كه در باره قتل زهرا كاظمی به شكل جدی تحقيق و بررسی انجام شود.
در سال ١٣٨٣ و در ماجرای معروف به » پرونده وبالگ نويسان« كه آن نيز تحت هدايت سعيد مرتضوی انجام 
گرفت. روزنامه نگاران و وبالگ نويسان اميدمعماريان، روزبه ميرابراهيمی، جوادغالم تيممی و شهرام رفيع زاده 

با شكنجه و  تهديد مجبور به اعتراف و مصاحبه شدند. 
شهرام رفيع زاده يكی از » متهمان« اين پرونده  در سال ١٣٨٣ روزنامه نگار روزنامه اعتماد بود و از مهر تا 
آذر ماه زندانی و تحت شرايط دشواری در زندان انفرادی قرار داشت. اين نويسنده و شاعر ايرانی در باره نقش 
دادستان تهران به گزارشگران بدون مرز می گويد » در پرونده مااو در كليه مراحل بازداشت،شكنجه و اعتراف 
گيري اجباری نقش داشت. با اين حال در دو مورد بسيار مهم مرتضوي به شكل مستقيم نقش داشت اول : پس 
از آزادي صوری ٣ بار ما را به دفترش احضار كرد، و به صراحت ما را تهديد كرد كه يا بايد اعترافات اجباری را 
كه در بازداشتگاه صورت گرفته در برابر خبرنگاران تكرار كنيم يا اينكه ما را دوباره بازداشت می كند و اينبار  با 
حبس طوالني ٢٠ سال به باال و برای هميشه زندانی می شويم .مرتضوي به صراحت ما را تهديد كرد كه اگر زير 
بار اعترافات نرويم ممكن است براي خودمان يا يكي از اعضا خانواده مااتفاقی مثل تصادف رانندگی رخ بدهد. 
او به ما گفت كه اين »نمايش« همان جلسه دادگاه شماست اگر آنچه را كه گفتم و همان  محورهاي مورد نظر 
را در برابر خبرنگاران بگوييد، می توانيد به رافت اسالمي نظام اميدوار باشيد و برگرديد سر زندگي تان ولی اگر 
اين كار را نكنيد امكان زندگي از شما و خانواده گرفته می شود. مورد دوم او می خواست مشكل شخصی اش را 
در متهم شدن به قتل زهرا كاظمی را هم در جريان بازداشت ما حل كند، می خواست ما اعتراف كنيم و ورود 

زهرا كاظمي به كشور را به يكی از مسئوالن اصالح طلبان ربط دهيم.
در ٢٨ اسفند اميدرضا ميرصيافی وبالگ نويس جوان در زندان اوين و در اثر مماشات و تعلل مسئوالن زندان 
درگذشت. اين روزنامه نگار نيز به دستور سعيد مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود. گزارشگران بدون مرز در 
اولين اطالعيه خود در همان تاريخ خواهان تشكيل كميسيون مستقلی برايبررسی و تحقيق در باره چگونگی 

قتل اين رورنامه نگار و وبالگ نويس شد.
امروز در بندهای سياه ٢٠٩ زندان اوين بر همه معلوم است كه سعيد مرتضوی با كدام روش با روزنامه نگاران 

دستگير شده برخورد می كند.

بازداشت و ربودن دانشجويان دانشگاه صنعت نفت 
موج دستگيری و سركوب دانشجويان منتقد دانشگاه 
صنعت نفت همچنان ادامه دارد.پس از بازداشت دو 
ماه،  تير  تاريخ ٧  دانشگاه در  اين  دانشجويان  از  نفر 
از  ديگر  نفر   ٥ شدن  ربوده  از  حاكی  ها  خبر  امروز 
دانشجويان اين دانشگاه می باشد.آقايان سجاد طاهر 
زاده، دبير انجمن اسالمی دانشكده نفت اهواز، سهند 
 ٣ دبير  و  اسالمی  انجمن  سياسی  دبير  پور  بختيار 
دوره قبل انجمن اسالمی و مصطفی منفرد عضو سابق 
شورای صنفی اين دانشگاه با دستور رئيس حراست 
دانشگاه صنعت نفت به ساختمان حراست برده شده 
اند.  گرديده  سر  های خود  نيرو  تحويل  جا  آن  از  و 
از آقايان مهدی كريمي، عضو سابق انجمن اسالمی 
دانشجوی  ديگر  پيكری  پيام  و  كبير  امير  دانشگاه 
دانشگاه صنعت نفت نيز پس از خروج شان از دانشگاه 
اطالعی وجود ندارد.دوستان اين دانشجويان احتمال 
ربوده شدنشان را بسيار می دانند. اين اتفاقات زمانی 
در حال رخ دادن می باشد كه دانشگاه صنعت نفت 
تقريبا به حالت تعطيلی در آمده و مسئوالن دانشگاه 
برای  دانشگاه  اين  امكانات  سازی  آماده  حال  در 

برگزاری طرح حكمت می باشند. 
فعالين حقوق بشر ودمكراسی : بنابه گزارشات رسيده 
مامورين  ، ساعاتی پيش  بابل  نوشيروانی  دانشگاه  از 
بابل  نوشيروانی  دانشگاه صنعتی  به  اطالعات  وزارت 
را  داشنگاه  اين  دانشجوی  و حداقل ٢  بردند  يورش 

دستگير و به نقطة نامعلومی منتقل كردند. 
حوالی ساعت ١٣:٠٠ امروز مامورين وزارت اطالعات 
نوشيروانی  صنعتی  دانشگاه  دانشجوی   ٢ سمت  به 
بابل يورش بردند و يكی از آنها را دستگير و به نقطة 
نامعلومی منتقل كردند.دانشجوئی كه امروز دستگير 
بارها  اخير  روزهای  در  او  دارد.  نام  نحوی  نيما  شد 
مورد يورش مامورين وزارت اطالعات قرار گرفته بود. 
او در اين يورشها كه توسط مامورين وزارت اطالعات 
با  ولی  بود  شده  صدماتی  دچار  گرفت  می  صورت 
او  دستگيری  بار طرح  هر  دانشجويان  ساير  حمايت 

خنثی ميشد. 
بنابه گفتة فعالين دانشجوئی اين دانشگاه صبح امروز 
دانشجوی  پور  تقی  علی  اطالعات  وزارت  مامورين 
نامعلومی  نقطه  به  و  دستگير  را  دانشگاه  اين  ديگر 

منتقل كردند. 
برزگر، حميد  ايمان صادقي، محسن  در حال حاضر 
جهان تيغ و سياوش سليمی نژاد در بازداشت وزارت 
و  بازداشت  محل  از  هنوز  برند.  می  بسر  اطالعات 
وضعيت آنها هيچ خبری در دست نيست. بنابه گفتة 
وزارت  مامورين  بازداشت  از  اخير  كه  دانشجويانی 
رها يی يافتند. بازجويان وزارت اطالعات داشجويان 
زندانی را تحت وحشيانه ترين شكنجه های جسمی 

و روحی قرار ميدهند. 
يورش  ايران،  در  دمكراسی  و  بشر  حقوق  فعالين 
وحشيانه مامورين وزارت اطالعات به حريم دانشگاه 
داند  قرار  شكنجه  تحت  و  دانشجويان  دستگيری  و 
محل  از  آنها  های  خانواده  داشتن  نگه  اطالع  بی  و 
بازداشت و وضعيت آنها را محكوم می كند. از دبير 
كل و كميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار 
پايان دادن به سكوت در مقابل جنايتهای كه توسط 
اين رژيم عليه مردم ايران و بخصوص دانشجويان روا 
داشته می شود است و همچنين برای پايان دادن به 
اين جنايتها خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر 

اين رژيم به شورای امنيت سازمان ملل است. 

عكس هايي از كشته شدگان حمله به كوي دانشگاه 
كوچك  بسيار  قطع  در  بودن  دلخراش  دليل  به  كه 

منتشر مي كنيم

بنابه  ايران:  در  بشر  حقوق  و  دموكراسی  فعاالن 
مردم  تهران،  مختلف  مناطق  از  رسيده  گزارشات 
تهران امشب همانند شب های گذشته بر بام منازل 
خود حاضر شدند و نداهای اعتراض گسترده خود را 

سر دادند. 
از هر كوچه وخيابان و محله صدای فريادهای اعتراض 
مردم نسبت به شب های گذشته رساتر و گسترده به 
گوش می رسد. ندای بانك اعتراض اهلل اكبر و شعار 
مرگ بر ديكتاتور و در مواردی زيادی شعار مرگ بر 
خامنه ای سكوت شب های تاريك و ظلمانی استبداد 
را در هم می دريد و فضای رعب و وحشت بر قلب 
تهران  مردم  كرد.  می  وارد  حاكم  سركوبگران  سياه 
بصورت   ٢٣:٠٠ حوالی  تا   ٢٢:٠٠ ساعت  از  امشب 
گسترده بر بام خانه های خود قرار گرفتند و همه با 
هم ندای اهلل اكبر سر دادند. آنها همچنين شعارهای 
دادند.  سر  ای  خامنه  بر  مرگ  و  ديكتاتور  بر  مرگ 

فريادها از تمامی نقاط تهران شنيده می شد. 
لباس  و  بسيج  پاسداران،  سپاه  ويژه،  گارد  نيروهای 
با موتورهای خود ساعاتی قبل از شروع  شخصی ها 
محالت  و  كوچه  سطح  در  مردم  اعترض  فريادهای 
نمايش قدرت و وحشت بر پا كرده بودند. همچنين 
به  مردم  اموال  تخريب  ضمن  آنها  پياده  نيروهای 
درب منازلی كه از آن ها صدای اهلل اكبر و مرگ بر 
ديكتاتور می آمد، با باتوم های خود می كوبيدند. آنها 
همچنين به منازل مردم سنگ پرتاب می كردند. اين 
های  پنجره  ی  شيشه   تخريب  باعث  گاها  ها  سنگ 
منازل می شد و اين مسئله باعث می شد كه عالوه 
بر شعار مرگ بر ديكتاتور، شعار مرگ بر خامنه ای 

هم داده شود. 
هفت  دستگيری  از  قزوين  استان  اطالعات  مديركل 
نفر كه به گفته ی وی »از عناصر وابسته به گروهك 

ضدانقالب« بوده اند، در قزوين خبر داد.  
قزوين  استان  اطالعات  مديركل  فارس،  گزارش  به 
گروهك  به  وابسته  عناصر  از  نفر  هفت  كرد:  اعالم 
اخير  اغتشاشات  و  ناآرامی ها  در  كه  ضدانقالب 
شهرهای قزوين و تهران حضور فعال داشتند با تالش 
امام  ـ عملياتی سربازان گمنام  اطالعاتی  پيگيری  و 
قزوين شناسايی  استان  اطالعات  اداره كل  در  زمان 
با هماهنگی مرجع قضايی دستگير و روانه زندان  و 

شدند. 
وی مدعی شد: افراد دستگير شده كه سابقه ارتباط 
اخير  اغتشاشات  در  دارند  را  گروه های ضدانقالب  با 
ضمن  و  داشته  شركت  تهران  و  قزوين  شهرهای 
آشوب  و  ناامنی  ايجاد  به  اوباش،  و  اراذل  تحريك 

دست می زدند. 
مديركل اطالعات استان قزوين تصريح كرد: متهمين 
برخی  با  ارتباط  داشتن  به  خود  بازجويی های  در 
كشور  از  خارج  در  منافقين  و  ضدانقالب  شبكه های 

اعتراف كرده اند. 
است،  حاكی  ايران  از  رسيده  های  گزارش  برخی 
وزارت  كشورها،  در  ها  ناارامی  گسترش  با  همزمان 
و  زندانيان  از  گروهی  مجدد  بازداشت  به  اطالعات 

فعالين سياسی سابق اقدام كرده است.
احضار مجدد فعالين كارگری در شهرستان بوكان به 

اداره اطالعات و دادگاه 
ايجا  به  برای كمك  به گزارش كميته هماهنگی  بنا 
\«هادی  مجدد  احضار  پی  در  كارگری،  تشكلهای 
اسكی  \«احمد  و  نژاد\«  رسول  \«حسن  تنومند\«، 
اداره  در  بازجويی  جلسه  چند  از  بعد  بغدادی\« 
اطالعات بوكان و دادگاه اين شهر، به دادگاه سنندج 

جهت ادامه دادگاهی منتقل شده اند.
\«عمر  ماه  تير   ٤ پنجشنبه  روز  راستا  همين  در 
فاتح\«  \«كريم  ماه  تير   ٦ شنبه  روز  و  مينايی\« 
به  شهر  اين  فعالين  ديگر  از  كردار\«  \«رحمان  و 
به  بازجويی  از  بعد  و  شدند  خوانده  فرا  اطالعات 
روز  و  تكميل  آنها  پرونده  گرديد،  اعالم  نامبردگان 
دوشنبه ٨ تير ماه از دادگاه بوكان به دادگاه سنندج 

منتقل خواهد شد.
اتهام عضويت  به  را  نامبردگان  رژيم  دستگاه قضايی 
در كميته هماهنگی برای كمك به ايجاد تشكلهای 
كارگری، حضور آنها در منزل \«غالب حسينی\« و به 
اتهام شركت در مراسم اول ماه مه سال ٨٧ دستگير و 

زندانی شده بود، مورد محاكمه قرار خواهند گرفت.



چراغی در دستم چراغی در برابرم

هژير پالسچی
دوستی پيش از انتخابات پيغام فرستاده بود كه اگر 
چه  گوارا هم در شرايط امروز ايران می زيست، سبز 
می پوشيد و برای مير حسين موسوی تبليغ می كرد.

تا  احمدی نژادی  كودتای  فردای  از  كه  آنچه  تمامی 
ايران رخ داده است و همراهی موسوی  به امروز در 
با موج مردمی كه هر روز به خيابان می آمدند و به 
به  آسفالت خيابان  از  به وضوح  بوی خونی كه  رغم 
مشام می رسيد، باز می آمدند، من را تحريك می كرد 
نهم  بيانيه ی  بپوشم.  و سبز  بپذيرم  را  پيغام  آن  كه 
به  او  پيغام  كنار  در  كه  آنگاه  ويژه  به  ولی  موسوی 
ايرانيان خارج از كشور قرار می گيرد، نشان می دهد 
آرامی  به  دارد  توهم ها  و  رسانه ها  برساخته ی  رهبر 
فتيله را پايين می كشد مبادا شعله ی آن به چخماق 

سرايت كند.
فارق  اما  است  دادن  رخ  در حال  ايران  در  كه  آنچه 
از آنكه به كدام نتيجه ی واقعی منجر شود، خصلتی 
به  موسوی  ميانجی  به  كه  مردمی  دارد.  انقالبی 
خيابان ها آمده اند سال هاست كه از او و اصالح طلبان 
است كه  نقطه يی  اينجا همان  كرده اند. درست  گذر 
بايد با خودمان تصفيه حساب كنيم. ما در تمام اين 
به ميانجی موسوی  و  از سياست گريخته ايم  سال ها 
سياسی شده ايم. پنهان شدن پشت مردم و اخالل در 
سياست زدايی نوليبرالی هم دردی از ما دوا نمی كند. 
است  كرده  سياسی  را  ما  چيز  هر  از  پيش  موسوی 
از  و غيبتی را به رخ ما كشيده كه اين روزها بيش 

هميشه به چشم می آيد.
بايد به دليل همين غيبت باشد كه دستگاه سركوب 
به جای بازداشت و پيگرد آن بخش از نيروهايی كه 
محسوب  ايران  حكومت  طبقاتی  و  تاريخی  دشمن 
 _ ملی  و  مشاركتی ها  می دهد  ترجيح  می شوند، 
در  ارتباطاتی  گسترده ی  شبكه ی  كه  مذهبی هايی 
تهران و شهرستان ها دارند را از خانه ها و محل كار و 
حتا بيمارستان بربايد و يا خبرنگاران و فعاالن حقوق 
می كنند،  تالش  واقعيت  انعكاس  برای  كه  بشری 
پا  و  بنشيند  بازداشت كند. هرچند دولت كودتا كه 

سفت كند سراغ ديگران هم خواهد رفت. 
با اين همه نبايد در خانه ماند. فرو رفتن دوباره در 
محفل ها و شب نشينی ها تداوم وضعيت موجود است. 
درست به اين دليل كه موسوی بالقوه گی اخته كردن 
جنبش مردم را دارد، بايد نقش منجی را بر قامت او 
موسوی  پشت  از  مبارزه  كه  زمانه يی  در  بايد  دريد. 
سياست  به  دامن  می شود  منتقل  خيابان  كف  به 
آلود. اينجا عيار سنجش آنانی است كه خطابه صادر 
می كردند به موسوی توهم ندارند. سياسی ماندن در 
چنين زمانه يی دشوار است اما جنبش مردم به نيرويی 
نياز دارد كه به جای دخيل بستن به بيانيه های آقای 
نخست وزير و كميته های صيانت از آرای مردم مسير 
سياست راديكال را در جامعه بگشايند. كسانی در اين 
ميانه بايد رنج متفاوت ماندن را بر خود هموار كنند و 

پيراهن های سبزشان را در خانه بگذارند.
 

كميته  بلژيک  شاخه   – حزب سوسياليست چپ 
بين المللی كارگران

خطاب به كارگران و جوانان شجاع ايران 

بدينوسيله ما بعنوان يك حزب سوسياليست مبارز، 
باالترين حد همبستگی خود را با مبارزات جوانان و 
ايران  بر عليه خشونت رژيم مذهبی  ايرانی  كارگران 

اعالم می كنيم. 
بپرسيم چه  اين است كه  از  فراتر  اين مبارزه بسيار 
انتخابات برنده شده است. اين مبارزه  اين  كسی در 
برای  مبارزه  واقعی،  دموكراتيك  حقوق  برای  ايست 
آزادی  آزاد،  انتخابات  به  دستيابی  برای  اعتصاب، 
سنديكاهای كارگری، فعاليت آزادانه احزاب سياسی 
و حقوق برابر برای زنان. حقوقی كه بايد بوسيله تمام 
شكل  شود.  انجام  سوسياليستها  و  جوانان  كارگران، 
از محلهای  انتخاباتی دموكراتيك  دادن كميته های 
متوسط  طبقه  با  ارتباط  بهمراه  دانشگاهها  يا  كار 
برای يك  ای  پايه  تواند  فقرای شهری می  و  جامعه 

اتحاد مبارزاتی ايجاد كند. 
كردن  خالی  برای  رژيم  كه  دارد  وجود  احتمال  اين 
يا  بازتر كند  برای موسوی  را  فضا  مردم،  از  خيابانها 
اينكه با تحميل احمدی نژاد و توسل به زور بيشتر 
اوضاع را كنترل كند. اين امكان هم موجود است كه 
اعتراضات  به  دلخواه خود،  نتايج  به  يابی  برای ديت 
توهمی  هيچ  نبايد  ما  بزنند.  دامن  نمادين  شكل  به 
به موسوی داشته باشيم بعنوان كسی كه دو دوران 
نخست وزيری خود فرمانبردار سرمايه داری جهانی 
دولت  يك  در  رفرم  با  اش  كنونی  برنامه  و  بود 

تئوكراتيك محدود شده است. 
بنظر ما در اين دوره خاص فراخوان اعتصاب عمومی و 
سازماندهی نيروی مسلح مدافع آن همراه با اعتراض 
طبقاتی بسيار ضروری است تا قوای نظامی سركوبگر 
را دفع و به عقب براند و جنبش را در جهت سرنگونی 
رژيم به جلو پيش براند. چنين كميته هايی همچنين 
انقالبی  همگانی  انتخابات  سازماندهی  به  توانند  می 
كنند.  گيری  تصميم  ايران  آينده  درباره  و  بيانجامد 
فقرا  برای  راهگشايی  و  دموكراتيك  حقوق  تضمين 
كارگری-  دولت  يك  ايجاد  سايه  در  تنها  بيكاران  و 
دهقانی تحت يك برنامه انقالبی سوسياليستی ممكن 
برآورده  آن  در  كاركن  طبقات  مطالبات  كه  است 

شود. 
ما عميق ترين همبستگی های خود را با اين مبارزات 
داريم و آنرا به شكلی گسترده به ميان طبقه كارگر و 
جوانان بلژيكی خواهيم برد تا بدانند حقيقت اتفاقاتی 
توانمان  حد  در  ما  چيست.  افتند  می  ايران  در  كه 
هركاری برای حمايت از مبارزات شما خواهيم كرد. 

بارت فاندراستينه
سخنگوی ملی حزب سوسياليست چپ بلژيك 

از آغاز تظاهرات تاكنون هزاران ايرانی دستگير شده اند. يكی از زندانيانی كه در پايان هفته آزاد شده 
است، لحظه های هراسناك، زندانی شدن خود را تلفنی بازگو می كند.او طبعاً شخصی خوددار و تا 
حد زيادی خانه نشين است.او ترجيح می دهد، تلخكامی خود را از رژيم ماليان، به جای فرياد و 

شعارهای ضد رژيم، با انتشار نوشته های نزديك به اصالح طلبان نشان دهد. 
او می گويد: در آرزوی به دست آوردن آزادی می گويد: در آرزوی به دست آوردن آزادی های تدريجی 
در كشور است. روز شنبه٢٠ ژوئن يك روز پس از اخطار شديد خامنه يي، به بالكن طبقه سوم يك 
ساختمان قديمی واقع در خيابان انقالب، كه محل كار انتشاراتی اوست باال رفته، و برآن می شود، با 
نگاه خود و بی خودنمايي، تظاهركنندگان را پشتيبانی كند. اين رفتار، برخالف انتظار برای او مشكل 

آفرين می شود. به دنبال اين تظاهرات پی می برد، كه نيروی سركوبگر رژيم برمردم فرود آمدند. 
در ساعت نوزده و سي، در دفتر انتشاراتی وی به طور ناگهانی باز می شود، و بی سرو صدا دو مامور 
كه اونيفورم سياه بر تن و كاله خود بر سر و باتوم در دست داشتند، بی مقدمه بر او يورش می آورند، 
درحالی كه هنوز زير شوك بوده است، او را با باتوم ، مورد ايراد ضرب قرار می دهند. در اين ميان 
يكی از آن ها با تندی و صدای بلند، از او می پرسد، چرا از تظاهرات فيلم برداری كردي؟ محسن با 
همان خوی آرامی كه دارد، بی آن كه تلفن خود را خاموش كند، فورا جلو می رود، و می افزايد ، شما 
تلفن مرا بررسی كنيد، و خودتان خواهيد ديد، كه من كاربدی نكرده ام. يكی از آن ها پيشی گرفته و 
می گويد سرهنگ ما يك)CD( دارد، كه در آن ديده می شود، كه در حال عكسبرداری از تظاهرات 

بودی! واگر اشتباهی پيش آمده باشد فوری آزاد خواهی شد. 
پس از اين كه چند ساعتی را در زيرزمينی كه هوای كافی نداشت با نفس تنگی می گذراند، نه تنها 
از سرهنگ )CD( اش خبری نمی شود،وی را با ماشين به ستاد عملياتی نيروهای سركوبگر می برند، 
نخست وی را در حياط خلوت آن ساختمان كه بيش از دويست تن روی هم انباشته شده بود، می 
برند، و در زير گرمای جانسوز خورشيد، آزار و شكنجه آغاز می شود. ٣٦ ساعت با اين دشواری زياد 
می گذرد. آمدن قاضی به آرامشی كه براثر ترس به وجود آمده بود پايان می دهد. همگی با ديدن 

قاضی فرياد می زنند، كه ما بی گناه هستيم، مارا برای چه اين جا آورده اند؟ 
او با خشونت، درحالی كه فرياد می كشيد، خاطرنشان می كند كه اگر دوباره صدايتان درآيد، در 
ضمن آن كه اسلحه كمری خود را به بازداشت شدگان نشانه می گيرد، می گويد، همه را به گلوله 
می بندم!. محسن می گويد در اين لحظه بود، كه به چهره ی واقعی اوباشی كه برای در هم شكستن 
تظاهرات آماده ی هر كاری هستند پی برد. در حالی كه محسن و ديگر زندانيان سيه بخت زير فشار 
خفقان بودند، ورقه چاپ شده يی را به آن ها می دهند، و از آن ها می خواهند، كه آن را امضا كنند. 
در اين نوشته آمده است: می دانيد كه متهم به شركت در تظاهراتی شده ايد، كه كشور را به خطر 

انداخته است؟ 
محسن از طرفداران موسوی است، ولی هرگز يك مخالف واقعی نيست. در دوره خاتمي، با توجه به 
كم شدن سانسور برآن شد، كه نوشته های انتقادی از رژيم را منتشر كند. مانند كتابی كه در آن از 
مدير محافظه كار روزنامه كيهان انتقاد شده است. ولی با توجه به خشونت مامورين ، انتشار دهنده 

پی می برد، برای كمترين كاری جانش درخطر است. 
دو اتوبوس در برابر زندان، منتظر زندانيان است. مقصد: زندان اوين، زندانی كه در زير فشار زندانيان 

دو هفته گذشته به لرزه درآمده است. زندانيان چند نفرهستند؟ 
محسن در گفتگوی پنهانی با يكی از پاسداران در می يابد، كه تنها در همان روز ٤٥٠٠ نفربازداشت 
شده اند. در ميان بازداشت شدگان گاه همه اعضای يك خانواده دستگير شده اند. محسن می گويد 
در سلولی كه من بودم، چندين پدر وفرزند را باهم ديدم، و می گفتند،كه همسر و خواهر و دختران 

آنان در بخش زندان زنان به سر می برند. 
وی می افزايد، وی را به سالن شماره هفت فرستادند. در اين سالن جايی برای دراز كشيدن وجود 
ندارد، و صدها زندانی را در سالنی به مساحت ٢٠٠ مترمربع انباشته اند. برای خوابيدن، نوبت های 
چهار ساعته پيش بينی شده است، گروهی كه نوبتشان است می خوابند، وبقيه ناگزيرند، بايستند. در 

پيرامون او صحنه های آزار ورنج به گونه يی وصف نشدنی ديده می شود. 
او می افزايد، بسيار ديده شد، كه زندانيان را ساعت هفت بامداد بيرون می برند، و پس از چهارده 
ساعت بازجويی به سلول برگردانده می شوند. در ميان آن ها برخی به واسطه ضرباتی كه به كليه های 
آنان وارد شده است، خون ادرار می كنند. ويا با بدنی مجروح و سر وصورتی ورم كرده، با حالتی غم 
انگيز و نگاهی مبهوت، ساعت ها به خاموشی فرو ميروند.جرم آن ها ، آويختن نوار سبز رنگ انتخابی 

موسوی بوده و يا اين كه براثر تصادف در دست آن ها تلفن همراه ديده شده است. 
باالخره پس از ٣٦ ساعت انتظار، بدون خواب وخوراك ، روز چهار شنبه نوبت بازجويی از محسن فرا 
می رسد، از سلول او را با چشمان بسته بيرون می برند، و به شكنجه گر می سپارند. از او پرسيده 
می شود، آيا شما غارت بانك ها رااز طرف تظاهركنندگان تاييد می كنيد؟ در پاسخ می گويد، نه و 
می افزايد، من از محروميت جوانان ايرانی آگاهی كامل دارم. در پايان هفته، به واسطه نداشتن داليل 

كافی در اثبات اتهام از زندان آزاد می شود. 
در پايان اين گفتگوی تلفنی نفسی كشيد، و گفت با توجه به اين كه هزاران زندانی بی نام، بی آن كه 
كمترين پشتيبانی داشته باشند، در سيه چال های سراسر كشور نابود می شوند، من شانس آوردم. 

______________________
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محسن، 
زندانی سياه چال های احمدی نژاد 

نويسنده دلفين مينويی. روزنامه فيگارو. فرانسه 
برگردان از دكتر نيما فرمين 



شكاف در هيأت حاكمه، پيدايش بحران نوين در ساختار »جمهوری اسالمی«، و عدم راهكار و راهبرد شفاِف 
بارديگر مسئله ی چگونگی دموكراتيزه كردن  رهبرِی جنبش موسوم به سبزها در مبارزه برای دموكراسی، 
بنيادين جامعه  را در مركز مباحث مردم قرار داده است. چگونگی استقرار دموكراسی پايدار در ايران امری 
است كه از انقالب مشروطه تا كنون، محور مسائل و تكاليف جامعه ی استبدادزده ی ما بوده و در حافظه ی 

تاريخی مردم نقش بسته است. 
رژيم  خودكامگی  عليه  ١٣٥٧ايران  انقالب  در  مردم  های  خواسته  مهمترين  از  يكی  كه  داشت  ياد  به  بايد 
پادشاهی، تحقق »آزادی«  بود. اما با سلطه ی روحانيت شيعه بر جنبش ضداستبدادی شاه، اجازه ی طرح 
مشخص عملی برای استقرار دموكراسی داده نشد و »بهار آزادی« تبديل به زمستان طوالنی خفقان سی ساله 
شد. بدين سان، مردم ايران از يك فرصت تاريخی كه با خون هزاران نفر فراهم شده بود محروم شدند و از 
مبارزه برای ايجاد گزينه ای قانونمند، روشن و دموكراتيك  برای رسيدن به آزادی های سياسی و مدنی پايدار 

بازماندند. 
در آن دوره يكی از مطالبه هايی كه به صورت خيلی كم رنگ در البالی برنامه ی سياسی برخی از نيروهای 
موسسان  مجلس  انتخاب  ضرورت  چرايی  اما  بود.  موسسان  مجلس  تشكيل  شد  می  مطرح  چپ  و  راست 
با مانوورهای پيروان آيت اهلل خمينی/ ملی¬مذهبی و دريوزگی يك بخش و اشتباهات متعدد  دموكراتيك 
بخش ديگر اپوزيسيون به بيراهه كشانده و فراموش شد. آيت اهلل خمينی پيش از به قدرت رسيدن، با اكراه و 
البته در حرف، طرح مجلس موسسان كه از سوی نيروهای ملی/مذهبی ارائه شده بود را پذيرفته بود. اما تجربه 
نشان داد كه او به آن اعتقادی نداشت. آيت اهلل خمينی باشتاب برای مشروعيت بخشيدن به سلطه روحانيت 
شيعه، و كنترل و انحراف جنبش توده ای، عجوالنه يك رفراندم به راه انداخت و انتخاب ميان دو گزينه ی 
رژيم پادشاهی و جمهوری اسالمی ر ا در برابر مردم گذاشت. متاسفانه اين ترفند خمينی هم مورد چالش جدی 

برخی از نيروهای اپوزسيون قرار نگرفت. 
رفراندم برای تعيين برخی سياست ها، سازوكار خوب، معقول و دموكراتيكی به نظر می رسد. اما جامعه ای كه 
از يك دوره ی طوالنی سركوب و خفقان بيرون آمده و امكان بحث و بررسی الزم و كافی پيرامون برنامه های 
سياسی گرايش ها و تشكل های متعدد سياسی را نداشته، چگونه می تواند درباره ی تنها دو شكل حكومتی و 
فقط دو گزينه تصميم بگيرد؟ به ويژه اين كه يكی از ازاين گزينه ها را در مبارزات روزمره ی خود طرد كرده 
افزون  از محتوای گزينه ی ديگر )جمهوری اسالمی( نداشت.  بود )سلطنت(، و هيچ اطالع دقيق و روشنی 
براين، اصوال چرا فقط دو نوع حكومت را بايد به رفراندم گذاشت؟ آيا مردم جامعه ای كه قرن ها زير چكمه و 
نعلين مستبدان زيسته اند، از محتوای شكل و مضمون انواع گوناگون حكومت های »دمكراتيك« اطالع كافی 

به دست آورده اند؟  
بنابراين، كسانی كه هم اكنون شعار رفراندم برای »تعيين نوع حكومت« را طرح می كنند توجه الزم به اين 
نقصان مهم سياسی و تجربه تلخ تاريخی نكرده اند. مردم ايران را نبايد منفعل كرد. رفراندم مردم را منفعل 
باقی نگه می دارد. توده های مردم، می بايست با دخالت و نظارت خود فرايند دموكراتيكی را طی كنند، و در 
تجربه ی خود بياموزند كه شكل حكومتی و مضمون قانون اساسی برخاسته از برنامه های احزاب و نهادهای 
سياسی گوناگون چيست. پس از سپری شدن اين دوره است كه آنان قادر هستند تا آزادانه و آگاهانه و براساس 
شناخت كافی، نوع حكومت و قانون اساسی مورد دلخواه خود را از ميان گزينه های گوناگون، و براساس يك 

رفراندم همگانی انتخاب كنند.  
***

آيت اهلل خمينی به دموكراسی باور نداشت. او هنگامی كه توازن قوای اجتماعی به طور چشمگيری به نفع ايت 
اهلل خمينی تغيير كرد، و رسماً زير قول و قرارهای خود زد. خمينی مجلس خبرگان را به جای مجلس موسسان 
نشاند. پرسيدنی است كه چرا آيت اهلل خمينی با اين كه در آن هنگام از محبوبيت چشمگيری ميان توده ی 
مردم برخودار بود اما از برگذاری مجلس موسسان دموكراتيك هراسناك شده بود؟ اين كامال روشن بود كه 
برگذاری يك انجمن و شورای »قانون گذار« دموكراتيك و حضور نمايندگان احزاب و نهادهای گوناگون مردم 
برای بحث پيرامون نوع حكومت، تدوين قانون اساسی و تنظيم روابط و حقوق شهروندان جامعه، آنهم در برابر 
اذهان عمومی و رسانه های گروهی، ترفندهای آيت اهلل خمينی را برای برقراری استبداد دينی، فاش و برمال 
می¬ساخت. روحانيت شيعه از اين وحشت داشت كه محتوای ُگنگ و ناروشن جمهوری اسالمی به چالش 
البته روحانيت شيعه ی پيرامون خمينی به تنهايی قادر به تحميق مردم نبود. بسياری  جدی گرفته شود. 
از مدعيان دموكراسی كه به دور خمينی جمع شده بودند، و پيش از آن، بارها به ضرورت برگذاری مجلس 
موسسان تاكيد كرده بودند، نيز سكوت كردند و هيچ اعتراض جدی به تغيير موضع خمينی و روحانيون و 

يورش به حقوق دموكراتيك مردم  نكردند. 
تجربه ی تاريخی در ايران و ساير كشورهايی كه قرن ها با شيوه های خودكامگی اداره شده اند، نشان داده است 
كه ميزان سنجش صحت و سقم گفتار نيروهايی كه در اين جوامع مدعی دموكراسی هستند، در پی گيرِی 
  *Constitution Assembly نهادينه شدن حقوق دموكراتيك و مبارزه جهت تشكيل مجلس موسسان
جوامع  در  دموكراتيك  های  خواست  مهمترين  مركز  و  محور  موسسان  مجلس  واقع،  در  شود.  می  آشكار 
و  مطبوعات  آزادی  گفتگو،  و  بحث  بيان،  تحزب، حق  تشكل، حق  تجمع، حق  بدون حق  است؛  استبدادی 
دسترسی احزاب به رسانه های همگانی و... اصوال برگذاری انتخابات آزاد برای  تعيين نمايندگان مردم و شركت 
قانون  تدوين  و  كردن حقوق شهروندان  نهادينه  نوع حكومت،  تعيين  پيرامون  بحث  و  موسسان  در مجلس 
اساسی نوين امكان پذير نيست. بنابراين، مبارزه برای تشكيل موسسان واقعی، در موقعيت فعلی، به عنوان 
مهمترين خواست دموكراتيك، از اهميت خاصی برخوردار است. مردم ايران بايد نظرات و برنامه های احزاب و 
نهادهای گوناگون را بدانند و تجربه كنند و سپس آگاهانه و با آشنايی كامل به نوع حكومت و قانون اساسی، 
رأی بدهند. بدون سپری شدن چنين فرايند دموكراتيكی، اِشراف و شناخت از هدف، راه كار و برنامه ی احزاب 

و نهادهای سياسی ناقص و ُگنگ باقی خواهند ماند. 
پرسيدنی است كه آيا در چارچوب قوانين موجود و به 
شكل قانونی می توان برای تشكيل مجلس موسسان 
و جدايی دين از دولت تالش كرد؟ بی شك، چنين 
امكانی نيست. نهادهای گوناگون، قضايی و دادگاه های 
شرع، مقننه و مجريه در اختيار  قشر روحانی حاكم 
نگهبان،  شورای  خبرگان،  مجلس  فقيه،  )ولی  است 
شورای  مجلس  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع 
مطبوعات،  سيما،  و  صدا  قضايی،  سيستم  اسالمی، 
سپاه، بسيج و دهها نهاد ريز و درشت موازی ديگر كه 
توسط روحانيون اداره و كنترل می شوند( و به هيچ 
عنوان اجازه ی فراخوان مجلس موسسان دموكراتيك 
را نخواهند داد. هيات حاكمه ی ايران بشدت مستبد 
هست و كوچكترين مخالفتی را حتی در ميان صفوف 
طرفدار خود تحمل نمی كند. آن عده از كسانی كه 
بيرون  به  برايران  حاكم  دستگاه  قدرت  مجراهای  از 
پرتاب شده اند نيز با اين كه در گفتار خود از برخی 
الزم  گيری  پی  اما  كنند  می  حمايت  مدنی  حقوق 
را به خرج نمی دهند و تنها در چارچوب مناسبات 
برخی  خواهان  روحانيت«  »حاكميت  حفظ  و  فعلی 
اصالحات جزيی هستند. بهرحال، تمامی اين گرايش 

های درون حكومتی، پيگيری و جسارت الزم و برنامه¬ی مناسب برای فرارفتن از روابط موجود را ندارند و در 
چنگال قدرت حاكم اسيرند. پس بنابراين و بدون ترديد در چارچوب مناسبات فعلی و »حاكميت روحانيت«، 
نخواهد  برگذاری مجلس موسسان دموكراتيك  وجود  امكان  و  مردم(  )استقرار حاكميت  تحقق دموكراسی 

داشت.
تامين می شود؟ چه  برپايی مجلس موسسان چيست و چگونه  اين است كه ضمانت اجرايی  پرسش بعدی 
نيروی اجتماعی از  آزادی پوشش، آزادی احزاب، آزادی بيان، آزادی تشكل، آزادی تجمع، آزادی مطبوعات و 
ساير حقوق دموكراتيك مراقبت، صيانت و حفاظت خواهد كرد؟ آيا نيروهای انتظامی، امنيتی و نظامی فعلی 

ايران می توانند اين وظيفه ی خطير را انجام دهند؟ يا نهادهای بين الملی مانند سازمان ملل يا ناتو؟! 
گفته شد كه تجربه ثابت كرده است كه گزينه های »اصالح گرا«ی درون رژيم نيز به هيچ وجه خواهان تحقق 
اصل دموكراتيك »جدايی دين از دولت« و چالش جدی عليه »حاكميت روحانيت« نيستند. آن دسته نيز 
كه به نقد ديكتاتوری فردی ولی فقيه پرداخته اند، گزينه ای به جز جمعی كردن ديكتاتوری واليت فقيه و 
ادامه ی همان نوع حاكميت، ارائه نمی دهند.  پس بنابراين، برای دموكراتيزه كردن واقعی جامعه چاره ای به 
جز فرارفتن از اين مناسبات موجود، وجود ندارد. از يك سو، می دانيم كه در چارچوب مناسبات فعلی ايران 
امكان برگذاری مجلس موسسان واقعی و دموكراتيك نيست. از سوی ديگر، اين را هم می دانيم كه اين رژيم 
مستبد، مسند قدرت را به دلخواه رها نخواهد كرد.  افزون براين، آگاه هستيم كه اين نظام متكی به دستگاه 
سركوب و خفقان است؛ بدون سپاه پاسداران، بسيج، و نهادهای مسلح امنيتی –انتظامی جورواجور، قدرت 
دولت مركزی و روحانيت به مويی بند است، و حيات بدنه های بسيج و سپاه پاسداران نيز به حفظ مناسبات 
فعلی و قدرت روحانيت گره خورده است. بنابراين، منطق پيگيرِی مبارزه برای دموكراسی می بايست متكی بر 
واژگونی اين مناسبات و انحالل سپاه پاسداران، بسيج و ديگر نهادهای سركوب و ارعاب باشد. اين تخيل محض 
و خودفريبی است كه آزادی بيان، تجمع، تحزب، تشكل، مطبوعات، و از همه مهمتر انتخابات آزاد برای برپايی 
مجلس موسسان را بتوان تحت مناسبات فعلی جامعه ی ايران تضمين كرد. می دانيم كه نيروهای سركوبگر 
بسيجی و پاسدار در خيابان ها و پادگان ها مستقر هستند و هر آن امكان دارد كه به محل احزاب، تجمعات، 
مطبوعات، تشكالت و... يورش برده و از  برگذاری اجالس مجلس موسسان جلوگيری كنند. بنابراين، يكی 
از مهم ترين مطالبات برای دموكراتيزه كردن جامعه ی ايران، خواست انحالل سپاه پاسدارن و بسيج و ديگر 

نهادهای سركوب و ارعاب است.
حال اين پرسش اساسی مطرح می شود كه چگونه حاكميت روحانيت برچيده، حاكميت مردم مستقر و انحالل 
بسيج و سپاه پاسداران عملی خواهد شد؟ يك راه حل البته ارائه شده است: و آن دخالت نيروهای سازمان ملل 
يا دولت های خارجی خواهد بود. بی شك، حاكميت روحانيت از اين راهكار استقبال خواهد كرد. رژيم حاكم، 
همانند دوران يورش ارتش صدام حسين به ايران، از آن به عنوان »هديه ی آسمانی« ياد خواهد كرد و بر طبل 
ملی گرايی و بنيادگرايی خواهد كوبيد و با »مظلوم« جلوه دادن خود، به توجيه تداوم خفقان و سركوب مردم 
خواهد پرداخت. در ضمن، اگر نيروهای خارجی موفق به براندازی رژيم حاكم شوند نيز پی آمد خوشايندی 
برای مردم ايران و استقرار دموكراسی راستين نخواهد داشت. تجربه ی عراق و افغانستان نشان داده است كه 
نه تنها دموكراسی در چنين جوامعی مستقر نخواهد شد بلكه كل حيات اجتماعی در اعماق آشوب و توحش 
فرو خواهد رفت. افزون براين، هر لحظه امكان اين می رود كه دولت ها و نيروهای اشغالگر خارجی براساس 
منافع خود به معامله با همان نيروهای ارتجاعی مذهبی و شبه فاشيستی بپردازند كه از قدرت رانده شده اند. 
مصالحه ی آمريكا با شبه فاشيست های بعثی و بنيادگرايان شيعه مذهب در عراق، و معامله ی نيروهای ناتو با 
طالبان در پاكستان و افغانستان بيانگر تجربه ی تلخ چنين احتمالی است. بهرحال، تجربه نشان داده است كه 
»سازمان ملل متحد« تنها ابزاری برای پيشبرد سياست های دولت های بزرگ است. همان دولت هايی كه به 
اسم دفاع از »دموكراسی« و حمايت از منافع »جهان ازاد« در ايران، شيلی، آرژانتين، برزيل، اندونزی، تركيه، 

پاكستان و دهها كشور ديگر كودتا به راه انداخته اند و »سازمان ملل متحد« نيز كاری از پيش نبرده است. 
 پس پرسيدنی است كه با چه نيروی اجتماعی حاكميت روحانيت ملغا، حاكميت مردم مستقر و انحالل سپاه و 
بسيج عملی می شود و با اتكا به چه سازوكاری می توان برپايی انتخابات آزاد و تعيين نمايندگان برای شركت 
در مجلس موسسان را فراهم و تضمين كرد؟ پاسخ آن پيچيده نيست: همان نيروهايی كه حاكميت روحانيت 
را با سازماندهی خودگردان اعتراض ها، راه پيمايی ها و نبردهای خيابانی، كميته های اعتصاب كارخانه ها، 
اداره ها، و شوراهای كارگری و دهقانی، سازمان های مستقل زنان، دانشجويان، جوانان، سربازان، انجمنهای 
صنفی پيشه وران و... به زير می كشند، بی شك قادر هستند تا آزادی بيان، آزادی پوشش، آزادی تحزب، 

آزادی تجمع، آزادی تشكل، ازادی مطبوعات و... ساير حقوق دموكراتيك را تضمين كنند. 
دموكراسی يعنی حاكميت مردم. حاكميت مردم يعنی تغيير بنيادين توازن قوای اجتماعی، سياسی و طبقاتی 
به نفع عموم مردم. دموكراسی واقعی به مفهوم  تصميم و بازتاب اراده ی جمعی مردم در نهادهای خودسازمانده 
ی انجمن ها و تشكل های محلی، مدنی، صنفی، سياسی، فرهنگی، طبقاتی، اجتماعی، قومی، ملی است. اين 
نهادهای خودسازمانده مردمی هستند كه می توانند سپاه پاسداران و بسيج را متالشی سازند و پيش زمينه ی 

دموكراتيك و آزادانه ی برپايی انتخابات مجلس موسسان را فراهم گردانند. 
البته در مقطع فعلی تنها شاهد پيدايش نطفه های ساماندهی مستقل توده ای در سطح شهرها و انجمن های 
محلی هستيم. اما مبارزه برای دموكراسی به طور مسلم  در اين نقطه متوقف نخواهد شد. تجربه ی انقالب 
پايين شكل می گيرند.  از  اقسام تشكل های مردمی  و  انواع  فرايند يك ساله  داد كه در يك  نشان   ١٣٥٧
فريادهای  و  نماز، روضه  را شكست،  پليسی   – استبداد سلطنتی  آنچه كه كمر  بود كه  اين  تاريخی  واقعيت 
اهلل اكبر نبود، بلكه ساماندهی راهپيمايی ها و تشكيل كميته های اعتصاب، و به ويژه براه انداختن اعتصاب 
عمومی چهارماهه كارگران، كارمندان، دانشجويان، دانش آموزان، پيشه وران و عموم مردم بود. اگر اعتراض 
های خيابانی به اشكال ديگر مبارزه ی مستقيم  فرا نرويد به طور مسلم اين جنبش عظيم توده ای پس از 
مدتی فرسوده خواهد شد. مبارزه برای دموكراسی نيازمند داشتن چندين راه كار برای حركت به سوی يك 
استراتژی روشن دموكراتيك مبتنی بر شراكت توده 
برپايی  است.  خود  سرنوشت  تعيين  در  مردم  های 
مجلس موسسانی كه متكی بر نهادهای خودسازمانده 
مردمی است، پيش زمينه ی رسيدن به دموكراسی 

واقعی را فراهم می آورد.
١٠ تيرماه ١٣٨٨

 * توضيح: در فارسی واژه ی Assembly  را بيشتر 
مترادف با واژه ی مجلس )به مفهوم پارلمان( به كار 
می برند. البته يكی از معانی اسمبلی »پارلمان« است. 
اما واژه ی اسمبلی معانی ديگری نيز دارد. در فرهنگ 
معاصر هزاره انگليسی – فارسی معادل های فارسی 
گوناگونی  برای واژه ی »اسمبلی« آورده شده است: 
اجتماع، گردهمايی، تجمع، مجلس، انجمن، مجمع، 
بخش.   قسمت،  شورا،  مجلس،  محفل،  جمعيت، 
بهرحال، واژه ی »اسمبلی« اسم عامی است كه معانی 
متعددی دارد و از معنی »مجلس« به عنوان پارلمان 

فراتر می رود. 

تصوير از انقالب ٥٧

مبارزه برای دموكراسی 
 و ضرورت تشكيل »مجلس موسسان«

بهزاد كاظمی



سالم دوست دوردستهای من

منهم ممنونم كه باز هم نوشتی و توصيفاتی زيبا و 
واقعا زنده از آن همه هيجان و التهاب و عظمت به 

من انتقال دادی...
من  كه  كنم  عنوان  بايد  نامه  ابتدای  همين  در  من 
هنوز  را  تو  پيرامون  دوستان  و  تو  مقاالت  متاسفانه 
مروری  بزودی  كه  كرد  خواهم  سعی  و  نخوانده¬ام 
بر آنها داشته باشم تا از داليل گرايش تو و دوستان 
همفكرت به موسوی مطلع شوم. واقعا انتخابات مهيجی 
بود و نتايج و پيامدهای آن مهيج تر. هيچكس فكر 
نميكنم وضعيت را بدين شكل پيش بينی می كرد 
هيچ  طرفدار  خودم  من  شدند.  غافلگير  بنوعی  همه 
يك از نامزدهای انتخاباتی نبودم اما موافق »تحريم« 
هم نبودم در واقع قبال بارها ديده ام كه بسياری از 
از  مردم  و  ترغيب  آن  به  را  مردم  تحريم  طرفداران 
لبيك به فراخوان آنها سر باز زده اند و برای همين فكر 
ميكنم بايد قبل از طرح شعار فضا را سنجيد و توازن 
و شعارهای  كرد  ارزيابی  را  موانع  و  احتماالت  و  قوا 
كيلويی و پا در هوا نداد. ولی ميدانستم كه سوسيال 
دموكراسی ايران وسيعا و در همه قامت خود وارد 
ميدان شده و پشت موسوی صف كشيده است 
انتخاب خاتمی  باز هم همچون دوم خرداد و  و 
چشم اميد به تحكيم شكاف های درون حكومتی 
از سويی و بهبود نسبی فضا از سوی ديگر بسته 
از »بسته شدن«  به اصطالح ميخواهد  و   است 
كه  كند  جلوگيری  جمهوريت  »منفذ«  نهايی 
البته به نظر من اين تحليل قدری اغراق آميز بود 
)ميدانی چرا؟ برای اين كه رژيم كنونی ما اصوال 
ناشده  و كهنه حل  نو  تاريخی  تضادهای  برآيند 
همه تاريخ كشور ما است و بويژه ادغام تضادهای 
آتشفشان جدی  ايجاد يك  به  منجر  و كهنه  نو 
در جامعه گشته است كه شايد تا حدودی و در 
در  اما  باشد  سرپوشی  و  سركوب  قابل  مراحلی 
نهايت »الينحل« ميماند و به جراحی جدی نياز 
اين دستگاه كنونی و دستگاه  از عهده  دارد كه 
بعدی خارج است و فعال بقول شاملو »در انتظار 

پاسخی عصب ميكشد«... 
تضادها  اين  دارد  كه  است  سال  سی  دستگاه  اين 
تصفيه  و  ها  و گسست  ها  در شكل شكاف  مرتبا  را 
حساب های خونين با مخالفان خود منعكس ميكند 
جمهوريت  منفذ  ابدی  شدن  بسته  من  نظر  به  و 
برای  خوبی  شعار  اما  باشد  داشته  واقعيت  نميتواند 
تهييج و بسيج بود و بويژه مقاله حجاريان را ديدی؟ 
مقاله جالبی بود كه به صراحت شعار رزا لوكزامبورگ 
مبنی بر »يا سوسياليسم يا بربريت« را به شعار »يا 
مدنيت يا بربريت« مثله كرده بود و برای همين نيز 
فكر ميكنم زندانی شد...ولی مقاله اش و ابتكار عملش 
تاريخ كنونی  بود در واقع نوعی مرحله بندی  جالب 

جامعه بود( 
اين سياست  ميكنم  فكر  بخواهی من  را  واقعيت  اما 
برای قد و قامت جامعه ايران در وضعيت كنونی موفق 
البته  آن.  نظاير  و  يكسره  تحريم  سياست  تا  بود  تر 
پس از اعالم نتيجه انتخابات و اعتراض كانديداهای 
خود  »حق«  بر  موسوی  ايستادگی  بويژه  و  ديگر 
بودند كه  اين سو كسانی  انتخابات در  پيروز  بعنوان 
من در راديوها صدايشان را می شنيدم كه به اصالح 
اين  ميدانستيد  شما  اگر  كه  زدند  می  تشر  طلبان 
مردم  كرديد  غلط  آمد  خواهد  سرتان  باليی  چنين 
به  آن...كه  نظاير  و  كشانديد  ها  صندوق  پای  به  را 
نظر من قدری انجماد فكری و روحی از اين حرفها 
و سياسی  فكری  فضای  از  بودن  دور  و  است  ساطع 
كشور و سطح تحركات مردم و تحليل های نيروهای 
...پس من  آن  نظاير  و  از وضعيت كلی جامعه  ديگر 
ميكنم  فكر  زيرا  نبودم  موافق  تشرها  و  توپ  اين  با 
نيروهای  باره »خصلت«  اين تحليلگران در  كه خود 
اصالح طلب شك دارند كه بدين شكل از كنش-گری 
های محدود و بسيار مختاط آنها بخشم می ايند و از 
آنها انتظار »راديكاليسم«ی دارند كه اصوال در بخش 
عمده ای از آنها يافت »می نشود«. در ضمن به انفجار 
گرد  و  مردم  منسجم  اعتراضی  »پتانسيل«  واداشتن 
و جلب  به صحنه  آنها  عظيم«  »اكثريت  آوردن  هم 
پشتيبانی آنان از يك شعار محوری را سهل و ساده 
بخش  كه  هستم  باور  اين  بر  خودم  من  گيرند.  می 
بين  تفاوت  متاسفانه   ١٣٦٠ دهه  چپ  از  ای  عمده 
و  روز  و سياست های  راهنما  اصول  روی  پايفشاری 
طرح استراتژی های بلندمدت و تاكتيك های مناسب 
البته همينجا بيفزايم  را درست درك نكرده است و 
كه همه اين چپ چنين نيست بخشی از آنها به گمان 
من بسيار »به روز« هستند و من آنها را از حيطه اين 
از مقام يك  باز همينجا هم  اما  حكم بركنار ميدارم 
»تبعيدی« و با نگاه و زبان خاص خودم اعالم كنم كه 
من به سوسيال دموكراسی ايران هم خوشبين نيستم 
و صالبت و جديت و توانايی های الزم و ابتكار عملی 

به طور جدی در آنها ..فعال...نميبينم ...

من عادت دارم اصطالحی را كه از طرفداران مكتب 
وضعيت  توصيف  در  ام  گرفته  عاريه  به  وابستگی 
خودمان استفاده كنم و آن اصطالح »لمپن بورژوازی« 
است و در نتيجه بسيج مردم پشت اين بورژوازی بی 
استخوان كه هميشه به »چوب زير بغل« )سلطنت، 
ميتواند  است،  داشته  نياز  خارجی(  نيروهای  دين، 
خود به دور باطل ديگری بدل شود. به نظر من بايد 
برای آموزش و ارتقای سطح مطالبات و سطح توقعات 
انسانی مردم به شكل گام به گام مداوما و بی وقفه 
تالش كرد و البته منكر ائتالف های موقتی و كوتاه 
مدت هم نيستم اما هدف بايد همچنان ارتقای سطح 

باشد.
به هر صورت مقاومت مردم و همين خوی مسالمت 
حماسی  و  زيبا  نظرم  به  آنان  عظمت  و  آنان  جوی 
رژيم  تظاهرات تحت  را شبيه  تظاهرات  اين  و  بود... 
حدود  تا  كه  بودی  دانسته  كمونيستی  بظاهر  های 
تماشاچيان  همه  ديده  در  و  است  همينطور  زيادی 
را تداعی ميكرد....اگر چه ميتوان در  همان وضعيت 
پشت كلمه به ظاهر خنثای »مردم« در اينسو )سويه 
طرفدار موسوی( طبقات و اقشار معينی را شناسايی 
اقشار  ميتوان  هم  ديگر  آنسوی  در  و  كرد  مطالعه  و 
را  خاصی  سنی  گروههای  حتی  و  معين  طبقات  و 
مشاهده كرد. زيرا كه تو هم ميدانی مردم يك كلمه 

»امپريك« بی معنا است مردم يعنی چه؟

...............

غرب   دنيای  همه  چگونه  كه  ديد  ميشد  اينجا  
به  كامال  است.  دوخته   ايران  به  را  نگاهش 
كه  اين  از  سپاس  غرق  و  بودند  آمده  هيجان 
بخشا  كه  شده  نفرين  جهنمی  منطقه  آن  در 
حضراتشان  خود  كثافت¬كاری¬های  محصول 

است ظاهرا ملتی قد علم كرده و ميخواهد بين 
»تمدن شرق« و »تمدن غرب« پل بزند و خود 
را به شكلی »متعارف« به اينسو وصل كند )و نه 
آن كه اصال وصل نبوده باشد(. اما جرات زيادی 
نداشتند كه از اعتراضات )بتدريج فروكش كرده 
ميرفت  آن  بيم  زيرا  (ايران حمايت جدی كنند 
اوباما  حال  هر  به  ولی  كند  تنبيهشان  رژيم  كه 
را  ايران  هم  با  اروپا  اتحاديه  كشورهای  همه  و 
بخاطر نوع برخورد با معترضين محكوم كردند ....

كامال مشهود است كه غرب چقدر عالقه دارد تا 
يك ايران سكوالر و پرو غرب ببيند و ميخواهد 
ايران دست از قلچماق بازی هايش بردارد ...برای 
متحدی  غربی...يافتن  ...نيمكره  نيمكره  اين 
نداشته  ايران كه قصد آن  و قدرتمند در  جدی 
پيرامونی  ترين  پيرامونی  »امپراطور  كه  باشد 
ها« بشود رويای شيرينی است دوست دارند كه 
بدل  متعارف  رژيم  يك  به  قدری  حاكميت  اين 
شود ...همين چندی پيش بود كه يك روزنامه نگار 
فكسنی اين كشور پس از دو يا سه بار سفر به ايران 
های  مصاحبه  اساس  بر  كه  كرد  منتشر  »كتابی« 
كيلويی انجام شده با جوانان ايرانی ترتيب يافته بود و 
در تلويزيون ميگفت جوانهای ايرانی بسيارغيرسياسی 
رژيم  زير  »بمب«  بتوانند  نميكنم  فكر  و  هستند 
باشند....و نميدانم امروز پس از ديدن اين اعتراضات 
و مبارزات همين »جوانان غير سياسی« چه تحليلی 
و  جهان  مطالعه  از  من  منظور  كند.   ارائه  كه  دارد 
شيوه  و  تفكر  همين  امپريك   روش  به  پديده¬ها  
تحقيق »لحظه¬ای« است كه بيشتر شبيه عكاسی 
است و ثبت يك لحظه را ميماند تا تحليل و توضيح 
يا يك  مسائل و پديده¬ها... يعنی ديدن يك واقعه 
يا  واقعه  آن  كه  فراگيری  »توتاليتی«  از  رخداد جدا 

پديده را محاصره كرده و آن را در شكم خود پرورده و 
تعذيه اش ميكند....ديدن »بيخيالی« ظاهری بسياری 
از جوانان و پناه بردنشان به »افيون« سكس و ورزش 
يعنی ديدن درخت و نديدن جنگل...يعنی ديدن يك 
نديدن  يعنی  اطراف  توتاليتی  از  گسست  در  پديده 
روابط و اتصاالتی كه ميتواند در لحظه مناسب همين 
»غيرسياسی_ها« را بشدت سياسی كند و مهر بطالن 
روی عكس قبلی بزند....درك و نگاه امپريك  يعنی 
ديدن يك »ممنت« يك آن يك فراز در گسست از 
در  كه  بگذريم....نميدانی  حال  هر  ماجرا....به  كليت 
اينجا  بازار »متخصص« شدن پيرامون كشورهای آن 
سو چقدر داغ است از اين راه بسياری »نان و نام« برای 
خود دست و پا ميكنند اورينتاليسم و كلونياليسم كه 
ديگر شاخ و دم ندارد ....دارد؟ و برای من ميدانی چه 
چيزی جالب است؟ اين كه بسياری از ما عمری است 
نكرده  هنوز جرات  و  ميكنيم  زندگی  اين سو  داريم 
ايم كه »كتاب« ی در  يا نيازش را حس نكرده  ايم 
اين كشورهای خودشيفته بنويسيم علت؟ علت  باره 
امور  اين گونه  برای  اين طرف »بازار«  اين است كه 
»ژورناليستی  مثال  آن  سطوح  ترين  پايين  در  حتی 
اين كشورها  كار كردن و حرف زدن« وجود دارد و 
برايشان مهم است كه آنسويی ها را بهتر و پيچيده تر 
و ريزتر بشناسند اما در كشور ما ظاهرا جز دشمنی و 
عداوت كور بااليی ها نسبت به اين سو و يا تحسين 
كور بخشی ديگر از بااليی های ما نسبت به اينسويی 
ها وجود ندارد و عمق و پيچيدگی و ريزه كاری های 
اينسويی ها برايمان هرگز اهميت نيافته است ميدانی 
شعر  هستيم   »منظر«  حالت  در  هنوز  چون  چرا؟ 

شاملو را بخاطر داری؟
من از بيرون به درون آمدم

از منظر به نظاره به ناظر

»نظاره«مان  ها  اينسويی  كه  هستيم  منظر  هنوز  ما 
ميكنند ...و خود هنوز نه »ناظر« خود شده ايم و نه 
»ناظر« ديگرانی كه ما را به سهم خود زير نظر دارند 
متفكران  نظر  ...از  است  مدرنيته«  »راز  همه  اين  و 
اينسو. كه البته جای بحث و دعوا دارد كه چرا اصوال 
اين نظاره كردن و ناظر شدن يك پديده مدرن است؟ 
يا  است  همگانی  موضوعی  آيا  و  آيد؟  می  كجا  از  و 

همچنان در اختيار گروه خاصی است؟..بگذريم
.........

آن  تحت  بايد  كه  ما  همه  و  شما  همه  واقعا حيف   
شرايط بيرحم و حقارت آور زندگی ميكرديم و بكنيم 
تهران  های  خيابان  جوانهای  برای  شديدا  دلم  ...و 
و  گلوله  زير شليك  بايد  كه  ديگر شهرها سوخت  و 
گاز اشك آور و كوبش باتوم و شنيدن اهانت صدای 
نيستم  خوشبين  من  كنند.  بلند  را  شان  اعتراض 
اين  كه  نميكنم  گمان  و  ام  بديبين  تو  همچون  و 
از  بهتر  برسد و خودت  به جايی  پا  اعتراضات خرده 

من ميدانی كه چرا به جايی نخواهد رسيد .. 
امكان مطالبه جدی دموكراسی درون حكومتی نيز از 
اين بينوايان بی استخوان شرمناك و ترسان )همان 
به اصطالح بورژوازی ايرانی را ميگويم و نمايندگانش 
ايران  در  بورژوايی  راديكاليسم  است.  شده  دريغ  را( 
هرگز جامه عمل بخود نخواهد پوشيد اما عمق شكاف 
و ترك ها را در عمق بنای كهنه و نوی توامان جامعه 
...به  گرفت  ناديده  نبايد  حكومت  همچنين  و  ايران 
برداشتگی  ترك  و  گسست  يك  شاهد  ما  من  نظر 
جدی هستيم كه گمان نميكنم قابل ترميم باشد ....

قابل سركوب البته و قابل سرپوش گذاردن شايد ...اما 
ديگر همه فهميدند كه »امپراطور لخت است« ...

و  باشد  بوده  شايد  جديد  دستاورد  بزرگترين  اين  و 
ايران »اعماق«  بين  در ضمن بخوبی روشن شد كه 
و  ايران«(  »حواشی  و  كوچك  شهرهای  و  )روستاها 
و  طبقات  بين  و  بزرگ(  )شهرهای  »سطح«  ايران 
اقشار مختلف ايران نيز شكاف¬های جدی هست هم 
به لحاظ اقتصادی و هم درجه پيشرفت »مدرنيته« كه 
همان بخش فرهنگی  است و اين شكاف را پل زدن 
و »ملت را بر نقش خود آفريدن« )به بيان ماركس و 
گرامشی( و پيوند زدن بين خواستهای جزيی و خاص 
خود با خواستهای عمومی و كلی و تشكيل يك جبهه 
و  نيست،  عملی  ها  سادگی  بدين  فراگير  هژمونيك 
و  آيد  می  بر  راست  عهده  از  نه  كنونی   شرايط  در 
نه حتی چپ ...و هنوز نياز به تخمير تضادها هست 
»ممنت«  اين  در  كنندگان  مشاركت  فكری  بلوغ  و 
تاريخی عظيم . به هر حال فكری اساسی بايد كرد. 
ايران هست  اقتصاد سياسی  در  مرز جغرافيايی  يك 
كه عمق و سطح را از هم دور و جدا ميكند و اين مرز 
جغرافيايی ظاهرا بين دوگانه های مركز/حاشيه و باال/
پايين شهر است و اين شكاف و دوگانگی شعارهای 
آزادی و عدالت را از هم جدا می اندازد و پيوند ايندو 
كار »كارستان«  و يك  است  بسيار مهم  بسيار  خود 

گونه می طلبد. 
ك. ا. 

نامه اي هايي از دوردست )نامه نخست(
شگفت اين است كه درست در روزهايي كه حكومت كودتايي تمام توان خود را به كار گرفته تا تمام ارتباطات 
جامعه را قطع كند، بيشترين گفتگوها و مكالمات ميان جامعه درگرفته است. چيستي تحوالت اخير، چه بايد كردها، 
تحليل ها و كنشگري هاي ممكن و نيز مطلوب موضوعاتي هستند كه در حال ترميم ارتباطات قطع شده ي ديرين 
هستند. بسياري از اين ارتباطات انتشار همگاني نمي يابند اما بي هيچ شكي غناي نظري و عملي جنبش انقالبي 
كنونب ايران را مي افزايدند. نامه ذيل را بدين جهت مناسب انتشار ديديم كه از سطح نامه اي شخصي فراگذشته 
با نگاهي تحليلگرانه مورد بحث قرار داده است كه خود  و برخي از مهمترين مضامين عمده روزهاي اخير را 
مي تواند به برخي بحث ها دامن زند. به دليل طوالني بودن نامه بخش دوم آن را در شماره آتي روزنامه منتشر 

خواهيم كرد.



عمل مستقيم
قسمت دوم

ستايِش فرد
از ديِد عمِل مستقيم، آزادی ِی توده هاِی مردم، كه تاكنون به پذيرِش نظراِت تحميلی خو كرده اند، تنها از 
طريِق بازاَنديشی و آگاهی يافتن مقدور است. عمِل مستقيم، فراخوانی است به همه گان، كه نقِش خود را در اين 
كوشِش جمعی ايفا سازند؛ عمِل مستقيم از فرد می خواهد كه ديگر توخالی نباشد، ديگر پِی نجات دهنده به باال 
يا بيرون ننگرد. فرد بايد بر پاهاِی خو بايستد، و ديگر منفعالنه تسليِم ضرورت هاِی جامعه نشود. عمِل مستقيم 
اعالِم پايان دوراِن معجزه ها است )چه آسمانی، و چه دولتی(؛ و پس از نفِی همه ِی اميدهايی كه به مشيت بسته 

شده اند )مشيِت هركسی هست باشد( اين اصل را بشارت می دهد: نجات در دستاِن خوِدمان است!
بسياری افراد، با عقايِد سياسی و اجتماعی و خلقُ خوِی مختلف، قدرِت مقايسه ناپذيِر عمِل مستقيم را شناخته، 

و با اين اصِل پرفايده و بی چونُ چراِی اجتماعی بيعت كرده اند.
كوفر، در ساِل ١٩٠٢، درباره ِی شرايِط مشكوِك اتحاديه ِی صنفی ِی شيشه گراِن آن زمان )كه وضعيتی آشفته 

داشت( چنين می نويسد:
عجيب نيست كه دولت با اين بخش ها هم سُركار دارد. بسياری از رفقاِی ما گمان می كنند دخالِت سياست مداران 

در مشاجراِت اجتماعی به سوِدشان خواهد بود.
سازمان  خود  فدراسيون هاِی  يا  صنعتی  و  صنفی  اتحاديه هاِی  در  به اُستواری  كه  كارگرانی  ما،  نظِر  از  ولی 
يافته باشند، بسيار قدرت مندتر از سياست مداران اند، و توان و اعتباِر كافی را دارند كه خود به طوِر مستقيم 
مشكالتِ شان با صاحباِن صنايع را حل كنند. اينان نيازمنِد ياری ِی هيچ كس نخواهند بود. پرولتاريا، خود بايد 

به اموِر خود رسيده گی كند...
قسمتی از نطِق مارسل ِسمبات در مجلس بدين قرار است:

و  فدراسيون ها  و  كارگری  اتحاديه هاِی  در  كارگران  گردآمدِن  صرفاً  مستقيم  عمِل  معناِی  مستقيم؟  عمِل 
سازمان هايی از قبيِل آن ها است. كارگران نمی خواهند به جاِی آن كه همه چيز را به دولت بسپارند، يا تا ابد 
كالِه خود را در برابِر مجلس از سر بردارند به اميِد آن كه هراَزگاه، لقمه يی نان، اهانت گرانه، برایِ شان انداخته 

شود. آنان می توانند به يك ديگر بپيوندند و نيروِی خود را تشكيل دهند.
كارگرانی كه با اين اصل موافقت كرده اند، وارِد عمِل مستقيم عليِه مديران می شوند، و هرگاه دخالِت قانونی 

الزم بود، از قانون گذار می خواهند و بدو فشار می آورند تا وارِد ماجرا شده، به خواسته هاِی آنان تن در دهد.
اعضاِی اتحاديه می گويند: ما فهميده ايم كه اين رسم هاِی اجتماعی اند كه قانون را ساخته اند. می خواهيم 
پيش آپيش رسوِم خود را بسازيم تا قانونِ مان آسان تر به تصويب رسيده و به اجرا گزارده شود. آيا بايد كسی 
را به نماينده گی بر گزينيم تا براِی كاری كه می توانيم هم اَكنون انجام دهيم چانه زنی كند؟ آيا بايد بی جهت 
صبر كنيم؟ كه آنان )كارفرمايان( هرگاه نياز بود كم ترين شكی به دل راه نداده اند كه خواسته هایِ شان را به 

قانون گذار تحميل كنند؛ آيا دربرابر ما بايد منفعالنه بنشينيم و فقط نظاره گر باشيم؟
آيا هيچ گاه نياز نبوده كسی بر ما قانون نويسان نظارت كند؟ آيا هيچ گاه نبوده كه فقط به خود بياَنديشيم؟ آيا 
هيچ گاه از مقامِ مان سِؤاستفاده نمی كنيم؟ كسانی از اين نادرستی ها آسيب ديده اند، قربانی ِی اين سِؤاستفاده ها 
واقع شده اند؛ آيا خوب نيست كه اينان خود به حركت در آيند و توجِه همه گان را به موضوع جلب كنند، و 

خود نيز راِه حل را ارائه كنند، يا اصاًل اگر می شد خوِدشان اصالحاِت ضروری را انجام دهند؟
آقاياِن محترم؛ به اين داليل است كه می گويم سِؤنيتی در پِس نادرست جلوه دادِن معتقداِن عمِل مستقيم نهفته 
است: فراموش نكنيد اگر آنان بدوِن مراجعه به نماينده گانِ شان، خود منتهاِی كوشِش شان را انجام می دهند، 

فقط از روِی اجبار و با اكراه است كه چنين می كنند...
بسيار مردم هستند كه براِی گذراِن امور به شما نيازمند اند. نيازی نيست براِی خدمت رسانی به مردم در كاِر 
اتحاديه هاِی صنفی و سازمان هاِی  كارگرانی دخالت كنيد، كه همه ِی آرزویِ شان گردآوردِن طبقه یِ شان در 

اقتصادی است، با بتوانند خود مستقاًل خواسته هایِ شان را پيش برند...
وانِدرِولده، در نشريه ِی مردم، چاِپ بروكسل، می نويسد:

و  جای گاه  آن  از  تا  بسپارد،  پارلمان  در  نماينده گانَ ش  به  تمامُ كمال  را  خود  اختياِر  كارگر  طبقه ِی  اين كه 
و  استخوان  گرفتِن  در  حتی  مبارزه،  شيوه ِی  اين  كنند،  مبارزه  می دهند  تشخيص  مناسب  كه  شيوه يی  با 

تكه گوشتی از سرمايه داری هم ناتوان است.
اين را بارها و بارها گفته ايم، اما هنوز هم نياز است كه تكرارَ ش كنيم، حقيقِت بزرگی در عمِل مستقيم نهفته 

است: اصالحاِت بنيادين، از طريِق واسطه ها انجام پذير نيست.
ايثاِر خود نشان داده، ولی  طبقه ِی كارگِر بلژيك، در بيست ساِل گذشته، اين قدر شواهد از شجاعت و روِح 
اكنون به بی تفاوتی و پستی دچار است. شايد مهم ترين خطاِی انجام گرفته، تكيه ِی بی فايده و بيش اَزاَندازه ِی 
اين طبقه بر فعاليِت سياسی باشد، كه می بايد كم تر از هر امِر ديگری مورِد توجه قرار می گرفت. در زمينه ِی 
اتحاديه هاِی صنفی كم كاری شده، و كارگران، در رواِج اين توهِم خطرناك كه سپردِن كارها به نماينده گاِن 

مجلس، از آسمان گوشِت سرخ شده خواهد باراند، اتحاديه ها را خالی كرده اند...
بنابراين، مطابِق نظِر افراِد ذكرشده )و هم چنين خوِدمان(، عمِل مستقيم، بر خالِف ضعِف شخصيتی و رابطه ِی 
گوسفند و چوپانی كه دموكراسی به ارمغان آورده، احساِس هويت و روِح ابتكاِر شخصی را پرورش می دهد. 

عمِل مستقيم سستی ِی مردم را مرتفع كرده، به سوِی آگاهی هدايتِ شان می سازد.
عمِل مستقيم مقرراِت نظامی بر زيسِت مردم وضع نمی كند، نمی كوشد ماننِد گوسفند آن ها را بشمارد )اشاره 
و  اعتمادبه نفس  از  و حسی  می گشايد  را  آنان  برعكس! چشماِن  درست  انتخابات، ت.م.(.  در  آرا  به شمردِن 
استحكامبدانان می دهد. وقتی سازمان دهی می كند،حاصلِكار تشكيالتی زنده و پويا است، كه در آن افزونی ِی 
عددی نمی تواند شايسته گی و حقانيت را پنهان سازد. در اين تشكيالت، افراِد مبتكر و اقليت ها )كه هميشه 
عامِل پيش رفت بوده و اكنون هم هستند( خاموش نمی شوند، و می توانند بدوِن آزاُراذيت، از طريِق فعاليِت 
تبليغاتی نظراِت خود را معرفی ساخته، در فعاليت هاِی مختلف شركت كرده، و در مياِن خود، با شيوه ِی خود 

كار كنند.
به  را  عمل كردن  و  تصميم گيری  انديشيدن،  دارد:  بی هم تايی  آموزشی ِی  كاركرِد  مستقيم،  عمِل  بنابراين، 
مردم می آموزاند. می توان فرهنِگ خودگردانی خوانَدش؛ عمِل مستقيم ستايِش فرديت، انگيزه يی براِی ابتكاِر 
شخصی، و كاتاليزوری براِی اجراِی ابتكارات است. اين نقِش پرظهور و مهِم »خود« در عمِل مستقيم، هيچ گاه 
با هم كاری ِی اقتصادی ِی كارگران تالقی نمی كند، چه هميشه منافِع مشتركی براِی هم كاری هست. اين دو، در 
عمِل مستقيم، آشتی كرده به ياری ِی يك ديگر می آيند: توسعه و اوج گيری ِی استقالل و فعاليِت شخصی، تنها 

در خاِك حاصل خيِز توافِق دوجانبه و هم دالنه است كه ريشه می دواند.
بدين ترتيب، عمِل مستقيم، انساِن گرفتار و ازپااُفتاده در بندهاِی انفعال و سستی ِی دموكراسی زده گی را رها 
می سازد. در عوِض تابعيِت صرف، اراده ِی شخصی را بدو آموخته، و در عوِض واگذاشتِن حق به وكيل، به او ياد 
می دهد كه چه گونه خوَدش مستقيماً از اين حِق تصميم گيری بهره برد. با اين كار، محوِر نظِم اجتماعی به عقب 
رانده شده، فضايی فراهم می شود كه انرژی ِی انسان ها، به جاِی هرزرفتن در فعاليت هاِی زيان آور يا بی فايده، 

در كارهاِی سودمند صرف شود و لوازِم ادامه ِی تكامِل فرد و جامعه را تأمين كنند.
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احمد شاملو 
از كتاب ترانه هاي كوچك غربت

 
هجرانی

تلخ    
چون قرابه ی زهري     

خورشيد از خراش ِ خونين ِ گلو مي گذرد.
 
 

سپيدار
 

دلقك ِ ديالقي ست    
بي مايه     

با شلوار ِ ابلق و شوالی سبزش،
كه سپيدی خسته ْخانه را

مضموني دريده كوك مي كند.
 
 

□
 
 

مرمر ِ خشك ِ آب دان ِ بي ثمر
آيينه ی عرياني  شيرين نمي شود،

 
و تيشه ی كوه كن    

بي امان ْتََرك اكنون     
پايان ِ جهان را

در نبضي بي رويا تبيره مي كوبد.
 
 

□
 

ُكند    
همچون دشنه يي زنگاربسته     

فرصت    
از بريده گي های خون بار ِ عصب مي گذرد.     

بچه های اعماق
گفتار برای يك ترانه، در شهادت ِ احمد زيبرم

به عليرضا اسپهبد
 
 

در شهر ِ بي خيابان مي بالند
در شبكه ی مورگي پس كوچه و بُن بست،
آغشته ی دود ِ كوره و قاچاق و زردزخم

قاب ِ رنگين در جيب و تيركمان در دست،
بچه های اعماق
بچه های اعماق

 
 

باتالق ِ تقدير ِ بي ترحم در پيش و
دشنام ِ پدران ِ خسته در پُشت،

نفرين ِ مادران ِ بي حوصله در گوش و
هيچ از اميد و فردا در مشت،

بچه های اعماق
بچه های اعماق

 
 

□
بر جنگل ِ بي بهار مي شكفند

بر درختان ِ بي ريشه ميوه مي آرند،
بچه های اعماق
بچه های اعماق

 
 

با حنجره ی خونين مي خوانند و از پا درآمدنا
درفشي بلند به كف دارند

كاوه های اعماق
كاوه های اعماق

ميدان موزي
طاها ولي زاده

انقالب هم ميدان موزی است ناجنس!

بر دوش كارگر نشسته،

دانشگاه را در مشت گرفته،

لعنتی بدتر از همه يكراست به آزادی می رسد

تكان هم نمی خورد!

با اين حال همين روزهاست

نوادگان استالين

بولدوزر سنگينی زيرش بيافكنند

و يكراست ببرندش

٢١٢،٢١١،٢١٠،٢٠٩…،٢٤٠…،٣٠٠
…،٣٢٠

٤٠٠ فروخته شد به آقای كيم جونگ ايل

كه هی برود از اعماقش اورانيوم استخراج كند و
هی صحرای خالی بتركاند

ـَــــــق بومب، بامب، ت

و احمق فكر نكند كه صحرای خالی

مورچه كه دارد
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