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مردم متحد هرگز شكست نخواهند خورد

بيرون  مردم  تهران  تمام  در  تقريبا  شنبه  پنج  امروز 
آمدند و عليه حكومت كودتا شعار دادند. در مناطقي 
گاردهاي  شد.  مي  شنيده  هوايي  تيراندازي  صداي 
سركوب در بسياري از نقاط ايست بازرسي تعبيه كرده 
بودند. در ميدان انقالب و جلوي دانشگاه تهران و نيز 
برخي ميدان هاي مهم ديگر با شليك گاز اشك آور 
به مقابله با مردم برخاستند. اما جريان بي كران مردم 
از تمام سدها و موانع و ايست ها و اشك آورها گذشت 

و 18 تير تهران را با اين شعارها آكند:
مرگ بر ديكتاتور

مجتبي بميري رهبري رو نگيري
نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم

زنداني سياسي آزاد بايد گردد
و  آه  جوانان وطن  آواره گردي كشتي  خائن  محمود 
واويال كردي هزاران در وطن آه و واويال مرگ بر تو 

مرگ بر تو مرگ بر تو مرگ بر تو
ما بچه هاي جنگيم بجنگ تا بجنگيم

مرگ بر اين دولت مردم فريب
ايراني با غيرت، حمايت حمايت

خواند.  مي  را  خود  همبستگي  هاي  ترانه  جمعيت 
را  آزادي جمعيت  ميدان  اگر چه در  گاردهاي كشتار 
دوباره به گلوله بست، اما هيبتش درهم شكسته شد. 
امروز شنبه سياه و ماتم نبود. امروز پنج شنبه سرخ و 
باطراوت بود. لبخندها و هيجان ها بر لب ها و رگ 

هاي مردم دويد. 
ايران  در  شيلي  از  بعد  ها  دهه  را  خارا  ويكتور  ترانه 

طنين افكن مي شود:
مردم متحد هرگز شكست نخواهند خورد
مردم متحد هرگز شكست نخواهند خورد

برپاخيز بخوان
كه ما پيروز خواهيم شد

انبوه مردم حكومت نظامي را زير پا له كرد

محمد علي دادخواه دستگير شد

دادخواهان در زندان

بيدادگران در قدرت

18 تير انقالب- وليعصر- هفت تير- كارگر

تعداد  همان  به  تقريبا  هم  لباس شخصی ها  و  ويژه  گارد  انتظامی، ضدشورش،  نيروهای  اما  بودند،  آمده  نفر  هزار  چند 
بودند. 

به قصد انقالب سوار شده بودم اما 16 آذر پياده شدم، چون سر خيابان نيروهای امنيتی ايستاده بودند و خيلی از ماشين ها 
ترجيحشان اين بود كه آن مسير را نروند. ساعت 4/5 بود. جمعيت پراكنده به سوی ميدان انقالب می رفتند. دانشگاه به 
نظر سوت و كور می آمد اما ميدان كم كم شلوغ می شد. جمعيت مدام ميدان را دور می زدند و به رغم تالش نيروهای 
امنيتی و لباس شخصی ها كه با تحكم و گاه با باتوم سعی در راندن آن ها به خيابان های فرعی داشتند، سعی داشتند در 
ميدان بمانند. اما به هرحال عده ای به خيابان های فرعی رانده شدند، اين بار به ضرب و زور گاز اشك آور. به ندرت شعاری 
داده می شد. گاه اهلل و اكبر و يا اينكه ماموران را هو می كردند. مردم بيشتر حضور داشتند و راه می رفتند. ماموران هم به 
بازی مردم تن داده بودند و اجازه  تجمع نمی دادند. تا ساعت 5/5 كه توی ميدان بودم به جز يكی دو مورد، ضرب و شتمی 
صورت نگرفت. اما كسانی را دستگير كردند و عمدتا پسران جوان. دو نفر را ابتدای خيابان كارگر دستگير كرده و كنار 
مغازه ای نشانده بودند. از آن ها می خواستند پشت به خيابان و روبه  ديوار بنشينند و آن ها حاضر به اين كار نبودند. آنقدر با 
باتوم آن ها را زدند تا  باالخره تسليم شدند و روبه ديوارنشستند.  خيابان كارگر جنگ و گريز بود. گاز اشك آور به وفور زده 
شده بود و مردم به صورت دستجات كوچك آتش روشن كرده بودند. مغازه ها از همان ساعت 4/5 كم كم بستند و ساعت 
5/5 تك و توک باز بودند. تجمات دوطرف خيابان كارگر تا فاطمی ادامه داشت. من از بلوار به طرف ميدان وليعصر رفتم. 
از توی شانزده آذر جماعت زيادی )شايد هزار نفر( دسته جمعی حركت می كردند و با انگشت هايشان عالمت پيروزی ساخته 
بودند. آن ها به طرف ماموران می آمدند. اما ماموران آن ها را پراكنده كردند. جنگ و گريز و درگيری تا ميدان وليعصر 
كشيده شد. ماموران همه جا با باتوم، گاز اشك آور و با موتورهای پرسروصدا مانور می دادند و مانع تجمع مردم می شدند. 
از ميدان وليعصر به هفت تير رفتم. آن جا خبری نبود. دوباره به طرف وليعصر بازگشتم. توی ميدان كارگر جوانی را از 
پشت يك موتور پايين كشيدند و حسابی او را كتك زدند. دست  وگردنش زخمی شده بود. شكمش را گرفته بود و فرياد 
درد می كشيد. ماموران می خواستند او را با خود ببرند. ما همه دور ماموران جمع شديم. بيشتر زن ها و دخترها. ماموران با 
زنان و دختران با مالحظه بيشتری رفتار می كنند. مردان وبه ويژه پسران جوان را به راحتی كتك می زنند و يا می برند. 
توی ميدان حتی دختری جوان با يكی از ماموران درگير شد و او را هل داد و توی شكمش زد اما مامور او را كتك نزد و 
حتی دستگير نكرد )اين هم از خاصيت های يك رژيم مردساالر است!(. خالصه با پافشاری و اصرار و ريش سفيدی يكی 
دو تا پيرمرد توانستيم آن كارگر جوان را بدر ببريم. جماعت در تمام مسير از وليعصر تا انقالب در رفت وآمد بود. ماشين ها 
بوق می زدند. مامورين به ماشين ها حمله می كردند و ديدم كه شيشه پشت يك ماشين پيكان را روی سر مسافران خرد 
كردند. تك و توک ساندويچ فروشی ها باز بود. شاهد بودم كه مامورين شيشه يكی از ساندويچ فروشی ها را شكستند و 
مشتری هايش را به زور باتوم بيرون كردند. اكثرشان زن و بچه بودند. توی بلوار مردم در حركت بودند. عده ای می رفتند 
باز می گشتند و آنان كه بازگشته بودند راه آمده را دوباره و چندباره می رفتند.  و عده ای می آمدند. آنان كه رفته بودند 
ماموران به بازی گرفته شده بودند. آن ها هم مدام به دنبال جمعيت می رفتند، مانع تجمع آن ها می شدند. سعی می كردند 
با شعار های دسته جمعی با رژه و كوبيدن باتوم  روی سپرهايشان مردم را بترسانند، اما مردم حق داشتند توی خيابان باشند، 
حكومت نظامی كه نبود! اگر هم بود اعالم نكرده بودند!  روی چمن های بلوار خانواده ای روی گازپيك نيكی اش چای دم 

می كرد و كمی باالتر گروهی از لباس شخصی ها روی چمن ها ولو شده و خستگی در می كردند.

گزارش تصويري

انقالب زنانه
انقالب مرد، 

زنده باد انقالب

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com

برای تجمع در  اينكه »هيچ مجوزی  بيان  با  استاندار تهران 
روز هجده تير درخواست و صادر نشده است«، تصريح كرد: 
»اگر چنانچه افراد معدودی بخواهند با گوش دادن به فراخوان 
زير  باشند  داشته  امنيتی  انقالب تحرک ضد  شبكه های ضد 

گام های مردم هوشيار ما له خواهند شد.«



 انقالب مرد، زنده باد انقالب
پرده ی اول : اصالحات مرد

بگذاريد به عقب برگردم، به روزهای پيش از انتخابات، زمان تبليغات، به شبهائی كه مردم به خيابان ها می 
ريختند و به بهانه ای به جز پيروزی تيم ملی فوتبال به رقص می پرداختند و فرياد می زدند، به روزهای  بحث 

های طوالنی رای دادن و يا رای ندادن.
مردم تصميم گرفته بودند رای بدهند تا نه بگويند به احمدی نژاد. احمدی نژاد بايد می رفت حتی اگر بهايش 
آمدن موسوی بود. عصبانی بودند. »اختالفات خانوادگی آقايان« اندكی گوشه ی پرده را باال زده بود و مردم 
توانسته بودند گند و كثافات را ببينند آن هم تازه گوشه ايی از آن را. كاری بايد می كردند و وقتی می پرسيدم 
چرا رای دادن؟ پاسخ اين بود » اگر رای ندهيم جيره خوارهای حكومت می رن به احمدی نژاد رای می دن و 
باز می شه رئيس جمهور« و وقتی می پرسيدم كه حاال كی گفته كه موسوی از احمدی نژاد بهتره ؟ توجيهات 
و حمالت شروع می شد. از كارنامه ی درخشان؟؟؟ رياست جمهوری قبلی موسوی تا اين كه ديگر بدتر از 
احمدی نژاد نمی تونه در كره ی خاكی به وجود بيايد و در نتيجه هيچ كس نمی تونه بدتر از اون باشه، از دفاع 
از اصالحات و تقدير از خاتمی و فضای بازی كه منجر به رشد جامعه شد تا حمله به انقالب و انقالبی گيری ، 
از بيان اين مطلب كه حاضر نيستند برای تغيير بها بدهند تا بيان اين كه جامعه ی ما هنوز خيلی عقب مونده 

هست و مونده تا به جائی برسه...
بايد رای می دادن چون جريان اصالح طلبی و بلندگوهای آن اين توهم را شايع كرده بودند كه با رای دادن 
می شود كاری كرد حاال خب گيرم  كوچك در عوض بدون كشته بدون خونريزی بدون تغييرات بزرگ و در 

نتيجه خطرناک ...
من هم به خيابان می رفتم تا صدای شادی جامعه ی افسرده و عبوسی را بشنوم كه به بهانه ای توانسته بودند 
به خيابان بريزند برقصند صدای ضبط ماشين هايشان را بلند كنند لباس های بپوشند كه دوست دارن و عليه 
احمدی نژاد شعار بدن جوک های احمدی نژادی اس مس كنند و يواشكی بعضی جاها عليه حكومت اسالمی 
تو خيابون شعاركی بدهند. همه شاد بودند مردم واقعا می خنديدند اين جمالت را با اندوه كسی می نويسم كه 
روزهای تلخ بعدی را هم ديد...البته شايعاتی هم در مورد تقلب بود. توصيه هايی هم می شد : تو مساجد رای 
نديد، با خودتان خودكار ببريد، هيچ چيز سبز هم آويزون نكرده باشيد...اما خوب به قول خيلی ها مثال چقدر 

می توانستند تقلب كنند؟؟؟!!!
جمعه رسيد و 40 ميليون به پای صندوق ها رفتند يك چيز مسلم بود موسوی رای می آورد. 

پرده ی دوم: زنده باد انقالب
ساعت يك نيمه شب جمعه بود. در خانه ی دوستان بودم كه خبری شنيديم. احمدی نژاد توی شمارش رای ها 

اول است بعد موسوی بعد رضائی و دست آخر كروبی. مات شديم. 
شبكه ی خبرساعت يك . تائيد خبر. تا به حال شوک جمعی را نديده بودم. يكی از دوستان شروع كرد به گريه 
كردن. يكی گفت يعنی واقعا مردم اين قدر احمقند. همه حمله كردند : خودت كه رفتی رای دادی خودت كه 
تو خيابون بودی واقعيت را نديدی؟ منگ بوديم و فقط يك اميد كور داشتيم كه تا فردا صبح نتايج تغيير كند. 
ان جا بود كه اولين پيشگويی رسمی زندگيم را انجام دادم: اگه تصميم به تقلب دارن جوری پيش می برن كه 
رای احمدی نژاد از خاتمی بيشتر بشه تا بگن لطفا حماسه ی دوم خردادتون را جمع كنيد و جوری رای كروبی 

را اعالم می كنن كه ديگه كروبی از تقلب 4 سال قبل نتونه اسمی بياره.
صبح. صحت پيش گويی. نه به خاطر اين كه سياستمدارم نه! تنهابه اين خاطر كه اينها سياستمدارانی كوتوله 

هستند. بگذاريد دقيق تر بگويم كوتوله ها ی فكری ای  كه فكر می كنند سياستمدارن. 
چرا چنين قماری كردند؟ در حالی كه می توانستند مثل هميشه زدو بند كنند موسوی را رئيس جمهور كنند و 
اب از آب هم تكون نخوره. مگر خاتمی با اون به اصطالح گفتمان اصالحاتش چه تغيير ی ايجاد كرد. مگر 
تمامی بند وبساطی كه كلی اصالح طلب ها توی سر ملت می زدند كه حاصل گفتمان ماست را احمدی نژاد 

ارشادش جمع نكرد، مگر چهار  تا ماشين ون گشت  با چهار 
تا روزنامه ای كه فخر آزادی بيان بود را تخته نكرد،چيزديگه 
ای هم فكر نمی كنم ماحصل اين گفتمان عظيم بود. به هر 
حال به نظر می رسه » اختالف خانوادگيشون در تقسيم قدرت 
خيلی ريشه ای شده بود و به نظر می رسه كه آقايون خيلی 
داشتند دايره ی خانوادگی شون را محدود ميكردند كه حتی 

الريجانی هم توش جا نگرفته بود...

نزديكی های ظهر بود كه به خيابان رفتم. مردمی كه دوشب 
و  پرخاشگر  يكباره  به  بودند  مهربان  و  دوست  قدر  اين  قبل 
عصبی شده بودند. به بانك كه رفتم كارمند بانك می گفت 
كه هيچ كدام از دوستانم جواب تلفنم  را نمی دهند می گفت 

همه شوک شدند...
همه شوک بودند...حوالی عصر بود كه تغييراتی را در خيابان 
تا  بودند  آمده  همه  بيفتد،  اتفاقی  بودن  منتظر  همه   ... ديدم 

مجتبي خامنه اي فرمانده بسيج

اخبار روز- روزنامه گاردين به نقل از يك »منبع بلندپايه 
سياسی« در ايران گزارش می دهد كه كنترل نيروی شبه 
علی  اهلل  آيت  پسر  ای،  خامنه  مجتبی  به  بسيج  نظامی 

خامنه ای رهبر ايران، سپرده شده است. 
وبسايت  در  شب  چهارشنبه  كه  گزارشی  در  روزنامه  اين 
منتشر شد نوشت كه »منبعی« كه اين خبر را فاش كرده 
های  دستگاه  با  قوی  پيوندهای  با  ارشد  سياستمدار  يك 

امنيتی جمهوری اسالمی است. 
اين گزارش، سپردن كنترل بسيج به مجتبی خامنه  بنابر 
ای بسياری از روحانيون ارشد، سياستمداران محافظه كار 
و فرماندهان سپاه پاسداران را مايوس كرده است، اما اين 
گروه رغبتی برای به چالش كشيدن آشكار آقای خامنه ای 
نشان نمی دهند، زيرا از آن بيم دارند كه مناقشه داخلی 

باعث بی ثباتی حكومت شود. 
به نوشته گاردين اين منبع كه نخواست نامش فاش شود 
گفته است: »اين بازی تمام نشده. تازه شروع شده است.« 
وی گفت كه مجتبی خامنه ای نقشی اساسی در سازمان 
 ۲۲ انتخابات  در  نژاد  احمدی  محمود  پيروزی  به  دادن 
خرداد بازی كرده و از طريق كنترل مستقيم بسيج، واكنش 
ها به تظاهرات مخالفان - كه با تلفات در ميان معترضان 

همراه بود - را هدايت كرده است. 
مقام های ايرانی شمار كشته ها در تظاهرات مخالفان را 
۲0 نفر اعالم كرده اند اما گاردين به نقل از يك پزشك 
ها  خشونت  تلفات  واقعی  شمار  كه  نويسد  می  تهرانی 
بسيار بيش از اين است و در هفته اول تظاهرات تنها در 

بيمارستانی كه او كار می كرده ٣8 نفر جان باخته اند. 
مرگ  ها  بسيجی  كه  است  گفته  گاردين  به  پزشك  اين 
تظاهركنندگان را پنهان كرده و بر پزشكان فشار آورده اند 

كه در اين مورد با كسی صحبت نكنند. 
بسيج يك نيروی شبه نظامی و نيمه وقت است كه رسما 

بخشی از سپاه به حساب می آيد. 
مجتبی خامنه ای پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در 
انتخابات  نامزد  كروبی  مهدی  سوی  از  نيز   1٣84 سال 

متهم به دخالت »غيرقانونی« در انتخابات شده بود. 
سياستمدار ايرانی كه با گاردين صحبت كرده گفته است: 
»مجتبی فرمانده كودتا است. بسيجی ها تحت فرماندهی 
ماجراها مخفی  اين  در  او همواره  نام  اما  مجتبی هستند، 

است. دولت هرگز نام او را ذكر نمی كند.« 
اين موضوع  از  است: »همه  افزوده  او  گاردين،  نوشته  به 
هستند،  عصبانی  روحانيون  و  مرجعيت  هستند.  عصبانی 
محافظه كاران خيلی عصبانی هستند و به شدت از مجتبی 
اين  چون  يابد  ادامه  تواند  نمی  وضعيت  اين  دارند.  انتقاد 

همه شخصيت در سطوح باال با آن مخالفند.« 
كشور  اين  كه  ايران  جمهوری  رياست  انتخابات  از  پس 
را درگير بحرانی عميق كرد، حدس و گمان های زيادی 

درباره نقش مجتبی خامنه ای در انتخابات منتشر شد. 
جمهوری  رهبر  دوم  پسر  كه  او  درباره  زيادی  اطالعات 
اسالمی است وجود ندارد اما بسياری گمان می كنند كه 

ممكن است او بعدها جانشين پدرش شود. 
تحت  خانوادگی  جانشينی  نوع  »اين  نويسد:  می  گاردين 
شرايط فعلی خيلی دشوار خواهد بود زيرا مجلس خبرگان، 
رهبر را بر اساس موقعيت مذهبی انتخابت می كند. مجتبی 
لباس روحانيون را به تن می كند اما به هيچ وجه از درجات 
مذهبی الزم برای رفتن به صدر حكومت برخوردار نيست. 
دستخوش  روحانی  تشكيالت  است  الزم  كار  اين  برای 

ترميم های عمده شود.« 
گاردين به نقل از منبع خود می نويسد كه آيت اهلل خامنه 
ای رهبر ايران به دليل تحوالت اخير مقدار زيادی از نفوذ 

خود را در ميان مراجع از دست داده است. 
از  ای  عده  كه  است  گفته  منبع  اين  گاردين  نوشته  به 
دولتی  مهم  های  موقعيت  در  غيرروحانی  كاران  محافظه 
نيز تالش خواهند كرد در حركت احمدی نژاد برای اعمال 
قدرت مانع ايجاد كنند كه اين عده شامل علی الريجانی 
و  تهران(  )شهردار  قاليباف  باقر  محمد  مجلس(،  )رئيس 
محسن رضايی يكی از نامزدهای شكست خورده انتخابات 
اين  بنابه  هستند.  نظام  مصلح  تشخيص  مجمع  دبير  و 
گزارش اين گروه از حمايت اكبر هاشمی رفسنجانی، قوی 
ترين حامی مخالفان در پشت صحنه كه رياست مجلس 
خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عهده دارد، 

برخوردار خواهند بود. 
است  كرده  ادعا  گاردين همچنين  با  گفتگو  در  منبع  اين 
و  دارد  وجود  پاسداران  سپاه  داخل  در  هايی  شكاف  كه 
اينكه علی جعفری فرمانده كل سپاه و علی فضلی فرمانده 
با قدرت گرفتن مجتبی خامنه ای  استان تهران  سپاه در 

مخالفند. 
به گفته گاردين اين منبع گفت كه بيانيه های تندی كه 
به نام سپاه صادر می شود و تظاهركنندگان را به »برخورد 
قاطعانه« تهديد می كند، كار بخش های سياسی و روابط 
عمومی سپاه است كه تحت نفوذ احمدی نژاد قرار دارد و 

نمايانگر يك موضع واحد در سپاه نيست. 
انگيز  ادعايی بحث  افزايد: »اين  گاردين می  اين حال  با 
است. اكثر تحليلگران سپاه پاسداران را يك گروه يكدست 

كه كامال پشت سر رژيم است ارزيابی می كنند.«

اخبار كوتاه

درگیریهای شدید در میدان انقالب و شعار مرگ 
بر خامنه ای 

گزارش  بنابه  ايران:  در  دموكراسی  و  بشر  حقوق  فعالين 
بصورت  جوانان  و  مردم  تهران،  انقالب  ميدان  از  رسيده 
و  آذر   16 خيابانهای  و  انقالب  ميدان  در  گسترده  بسيار 
نيروهای سركوبگر  با  كارگر و اطراف آن تجمع كردند و 

درگير شدند. 
جوانان و مردم طی درگيری های كه با نيروهای سركوبگر 
انقالب  ميدان  بسوی  و  كنند  باز  را  راه  توانستند  داشتند 
كارگر  خيابان  و  آذر   16 انقالب،  ميدان  در  كنند  حركت 
تعداد جمعيت در  تعداد جمعيت متمركز هستند.  بيشترين 
آنها  تعداد  بر  لحظه  هر  و  رسد  می  نفر  هزاران  به  آنجا 
گسترده  بسيار  مناطق  اين  در  درگيريها  شود.  می  افزوده 
است و تعداد زيادی از جوانان دستگير شدند. فقط در ميدان 
انقالب ساعت 19:٣0 در حدود 16 نفر دستگير شدند آمار 
از  زيادی  تعداد  همچنين  است.  زياد  بسيار  ها  دستگيری 
بصورت  شدند.  زخمی  بشدت  باتوم  ضربات  اثر  در  مردم 
گسترده اقدام به پرتاب گاز اشك آور و گاز فلفل می كنند. 

درگيريها بشدت ادامه دارد. 
صورت  سركوبگر  نيروهای  توسط  كه  ای  حمله  هر  با 
جمعيت يك صدا  شوند  می  دستگير  جوانان  و  گيرد  می 
شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ديكتاتور را سر ميدهند. 
همچنين جوانان وقتی كه به مقابله با نيروهای سركوبگر 
بر می خيزند با شعار نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم 

را سر ميدهند. 
امر ولی فقيه علی خامنه ای، گارد ويژه،  نيروهای تحت 
سپاه پاسداران، بسيج و لباس شخصی ها بصورت گسترده 
و  دارند  حضور  مركزی  مناطق  در  ای  سابقه  بی  و  ای 
بصورت وحشيانه به مردم بی دفاع يورش می برند. بنابه 
گفته ی شاهدان عينی با تمام توان نيروهای خود را وارد 

آنجا كرده اند و همچنين به تعداد آنها افزوده می شود. 
بازداشت یك روزنامه نگار

از روزنامه نگاران اصالح طلب شب  پارلمان نيوز:يكی ديگر 
روزنامه نگار،  يزدان پناه  محمدرضا  شد.  بازداشت  گذشته 
از شب گذشته  وبالگ نويس و فعال سياسی اصالح طلب 
اين لحظه  تا  او  پيگيري های خانواده  ناپديد شده است و 
ثمری  مشاركت  جبهه  اين عضو  از وضعيت  اطالع  برای 

نداشته است. 
روزنامه های شرق، هم ميهن،  در  فعاليت  سابقه  يزدان پناه 
كارگزاران، فرهيختگان، ياس نو و سايت های خبری آفتاب 

و ياری را در كارنامه خود دارد. 
وكیل  چندین  و  دادخواه  علي  محمد  بازداشت 

دیگر
وكالت  دفتر  به  امنيتی  ماموران  ورود  با  تيرماه   17
اعضای  از  و  دادگستری  وكيل  دادخواه  علی  محمد 
حاضر  همكاران  و  وی  بشر،  حقوق  مدافعان  كانون 
در دفتر او بازداشت شدند. يكی از وكالی دادگستری 
با اعالم اين خبر گفته است:, حدود ساعت 4 بعد از 
ظهر با چند تن از وكال قرار مالقاتی با آقای دادخواه 
داشتيم اما وقتی به محل رسيديم اجازه ورود به ما را 
ندادند و از ما خواستند كه محل را ترک كنيم و اصرار 
ما برای ورود بی نتيجه بود. سپس دوتن از همكاران 
آقای دادخواه آمدند و با تاكيد بر اينكه آنجا كار می 
كنند وارد دفتر شدند. پس ازمدتی يكی از ماشين های 
پليس امنيت در محل مستقر شد و همه افراد حاضر 

در دفتر را با خود بردند. 
اين وكيل دادگستری و ديگر كسانی كه كمی دور از 
محل شاهد ماجرا بودند ديده اند كه ماموران عالوه 
بر آقای دادخواه، مليحه دادخواه، سارا صباغيان، بهاره 
وكالت  دفتر  و  بردند  خود  با  را  رئيسيان  امير  و  دولو 

ايشان را پلمب كردند. 
دولت  هاي  دیپلمات  براي  روادید  صدور  توقف 

كودتا
صدای آلمان:اتحاديه ی اروپا صدور رواديد برای ديپلمات ها 
و وابستگان دولت ايران را متوقف كرد. آنان ديگر از هيچ 
يك از ۲7 كشور اتحاديه ی اروپا رواديد دريافت نخواهند 

كرد. 
ديپلمات های  آلمان,،  تايمز  ,فايننشيل  روزنامه  به گزارش 
زمان  ,مدت  كه  كردند  توافق  اروپا  اتحاديه ی  بلندپايه ی 
از سوی ديپلمات ها و دارندگان  بررسی درخواست رواديد 

گذرنامه های دولتی ايران, را طوالنی كنند. 
ادواری شورای  رييس  نامه ی دولت سوئد،  در  اين مساله 
است.  شده  اعالم  عضو  كشور   ۲7 به  اروپا،  اتحاديه ی 
مجاز  بعدی  اطالع  تا  ديگر  كشورها  ,اين  آن،  مطابق 

نيستند، درباره ی درخواست رواديد تصميم بگيرند,. 
بر اين پايه، ديپلمات ها و وابستگان دولت ايران، تا اطالع 
رواديد های  و  كرد  نخواهند  دريافت  تازه ای  رواديد  بعدی 
كهنه ی آنان نيز ديگر تمديد نمي شود. اگر چه درخواست 
رواديد ديپلمات های ايرانی از سوی كشورهای اتحاديه ی 
صادر  آنان  برای  هم  رواديدی  ولی  نمي شود،  رد  اروپا 

نمي شود. 



در ايران چه روي داد

پپه اسكوبار
)بخش اول(

پپه اسكوبار روزنامه نگاري برزيلي است كه براي آسيا 
تايمز آنالين مي نويسد. 

 آنچه در ايران اتفاق افتاد كودتايی نظامی بود. تصادفی 
نيست كه بسياری از وبالگ نويسان ايرانی می گويند 
اين رويداد به رويدادهای 197٣ در شيلی شبيه است.
تفاوت در اين بود كه كودتا را سپاه پاسداران همراه 
با رهبر بزرگ! به راه انداخت. اين جنگی است از باال 
بين دو جناح  بسيار نيرومند  در يك نظام سياسی  بی 

اندازه پيچيده و متغير. 
در جبهه احمدي نژاد ما غالب سپاه پاسداران را داريم 
كه اكنون بر بيشترين بخش هاي كشور كنترل دارند. 
از  قدرت  تسخير  با  كه  بگوييم  توانيم  مي  نتيجه  در 
سوي سپاه روبروييم. آنها اكنون قدرت دولتي هستند. 
آنها هستند، گروهي  مؤتلفين  بسيجي  نظاميون  شبه 
كه پس از 1٣57 ايجاد شد. آنها داوطلب هستند، تابع 
مقررات نيستند و تنها تحت مسئوليت مستقيم رهبر 

هستند.
بيست  ارتش  آنها  شود  مي  گفته  شما  به  ايران  در 
بيست  آنها  كه  بود  اين  بر  فرض  هستند.  ميليوني 
ميليون نفر مي شوند. اما اين حقيقت ندارد. آنها چهار 
يا پنج ميليون نفر هستند. اما چند ماه پيش طرحي در 
ايران مطرح شد كه آنها را به سطح 1٣ ميليون نفر 
برساند. هر بسيجي بايست چهار يا پنج نفر ديگر را 
بسيار  امر  اين  عضو گيري كند. در مناطق روستايي 
حداقل  رسمي(  )غير  ايران  در  بيكاري  است.  ساده 
بيست تا سي درصد براي جوانان است. اگر شما يك 
بسيجي باشيد بخشي از يك باند مورد حمايت هستيد. 
شما توسط قدرت دولتي رسمي مورد پوشش قرار مي 
گيريد. شما اصول انقالب اسالمي را تقويت مي كنيد. 
آنها اصول گرايان يا خميني گراهاي افراطي هستند. 
در  ما همه  به نحوي خميسنيست هستند.  آنها  تمام 
چهارچوبي به سر مي بريم كه خميني بعد از انقالب 

1979 بنا كرد.
پاسداران،  سپاه  ها،  بسيجي  با  ما  طرف  يك  در 
نيروهاي احمدي نژاد، كل نهاد پليس و وزارت كشور 
را  شود(  مي  كنترل  نژاد  اخمدي  جناح  توسط  )كه 
بسيار  تعداد  پيش  ماه  چند   ... ديگر  در طرف  داريم. 
انقالبي سبز  كه  داشتند  را  آن  انتظار  ايران  در  كمي 
توسط موسوي رخ دهد. وقتي تلويزيون مناظراتي را 
مناظره  اولين  شد.  تسريع  چيز  همه  انداخت،  راه  به 
بسياري  بود.  موسوي  و  ن ژاد  احمدي  بين  بزرگ  ي 
از مردم ايران ، در وبالگستان ها مي گفتند احمدي 
موضوع  اين  و  شد.  ظاهر  ديوانه  يك  همچون  نژاد 
درست است،شما مي توانيد تمام اين مناظرات را در 
YouTube به فارسي تماشا كنيد. حتي بدون زير 
نويس انگيسي هم او ديوانه به نظر مي رسد. موسوي 
رسيد.او  نظر مي  به  متوازن  بسيار  و   ، آرام  خونسرد، 
احمدي نژاد را به ديكتاتور بودن متهم نكرد. او مي 
گفت سياست هاي اجرايي احمدي نژاد به ديكتاتوري 

مي انجامد. 
روز  شبانه  )كه  او  كشور  وزير  و  نژاد  احمدي  وقتي 
اپوزيسيون را در  امواج  ايران است(  مشغول پيمايش 
تمام شهرهاي بزرگ و تهران مشاهده كردند متوجه 
شدند كه موسوي، مردي كه قبال نخست وزير بود و 
براي بيست سال خارج از صحنه بود( رقيب توانايي 
است. او اقتصاد ايران را كم و بيش در سالها اوليه بعد 
از انقالب و در خالل جنگ ايران و عراق متعادل نگاه 
زماني  كه  آوردند  به خاطر  آنها همچنين  بود.  داشته 
كه او نخست وزير بود نقش متوازن كننده اي ميان 
جمهور  رئيس  زمان  آن  در  كه  اي  خامنه  و  خميني 
براي كنترل  از موسوي  ايفا مي كرد. خميني  را  بود 
خامنه اي استفاده مي كرد. موسوي نيز مي  توانست 
تا خط مشي  استفاده كند  اي  از خميني عليه خامنه 
آنها در  برد.  به پيش  را  اقتصادي متعادل تري  هاي 
معرض تحريم بودند. آنها در جنگ بودند. اما كشور 

فرونپاشيد.
هنگامي كه احمدي نژاد متوجه شد كه انقالب سبز 
آغاز شده است، در مناظرات خود حمله به رفسنجاني 
را آغاز كرد. اين مسأله از نظر احساسات عمومي در 
يك  رفسنجاني  كه  چرا  داشت  اهميت  بسيار  ايران 
ايران  در  فرد  ثروتمندترين  تنها  نه  او  است.  ميلياردر 
است بلكه احتماال بعد از رهبر قدرتمندترين شخص 
نيز است. او بر مجمع تشخيص مصلحت و نيز مجلس 

خبرگان رياست دارد.

اتفاقی بيفتد...
ميدان ولی عصر. به يكباره ميدان پر از پليس شد. همه 
می دانستند قرار است اتفاقی بفتد. اولين واكنش را در 
اتوبوس ديدم، وقتی كه زنی ميانسال شروع كرد به 
اعتراض. به صراحت به خامنه ای فحش می داد. می 
گفت »من سی سال است كه رای ندادم. اينبار اومدم 
رای دادم كه اين انتری نژاد رای نياره. ولی معلوم بود 
كه اين كثافت را می كنن رئيس جمهور. يكی نيست 
كنيد  جمهور  رئيس  اون  خواستيد  می  كه  شما  بگه 
چرا انتخابات راه می اندازيد. می خوان بكننش رئيس 
از  كرد.  اعتراض  زنی چادری  العمر...«  مادام  جمهور 
به يكباره چندين زن ديگر شروع  خون شهدا گفت. 

كردن به اعتراض به اين خانم چادری....
صدای پای انقالب...

ميدان ولی عصر شلوغ شد. تمامی شيشه های بانك 
ها شكسته شد. سطل های زباله به آتش كشيده شد...

فريادها بلند شد...حمله، گاز اشك آور، باتوم...
اين اعتراضات در شب به شكلی ديگر پی گيری شد...
ولی  ميدان  اطراف  های  خيابان  به  ماشين  با  مردم 

عصر آمدن تا شاهد آنچه كه شنيده بودن شوند...
ولی  ميدان  سمت  به  مسير  شب.  فاطمی.  خيابان 
عصر از سمت ميدان فاطمی بسته شده بود. از سمت 
بود. در  ماشين ها  از  ترافيكی  رفتم.  ،پائين  فلسطين 
حالی كه موتورهايی مدام در حال باال و پائين رفتن 
بودند، مردانی چاق قد بلند با ريشه های انبوهی كه به 
تمامی نماد لباس شخصی های و بسيجی های بودند، 
باتوم های چوبی شان را تاب می دادند و حتی چندين 
مورد را ديدم كه به عمد لباس هايشان را طوری باال 
به  بودند  بسته  كمرشان  به  كه  كلتی  كه  بودند  زده 

خوبی ديده شود. 
به يكباره صدای بوق ممتد ماشينی شنيده شد و بعد از 
آن باقی ماشين ها شروع كردند: صدای بوق ممتد...

ممكن ترين راه بيان اعتراض...
و به اين ترتيب مردم به خيابان آمدند...

روزهای اول درگيری همه می ترسيدند نمی دانستند 
كه چه قدرتی دارند با آمدن چند موتوری به يكباره 
نمايش  سرانجام  كردند...تا  می  فرار  انبوه  جمعيتی 
قدرت در راهپيمائی مسير ميدان امام حسين تا ميدان 
آزادی اتفاق افتاد...به يكباره فهميدند كه چه قدرتی 

دارند و فهميدند جمعيت ميليونی يعنی چه...
زيباترين شعار كه در هفته های بعد سرداده می شد 
ماحصل اين آگاهی بود«نترسيد نترسيد ما همه با هم 

هستيم«
می  كه  مردمی  ديدم.  ای  يگانه  های  صحنه  چه 
رزميدند و مردمی كه اگر به ميدان رزم نيومده بودند 

آغوش حمايتشان را گشاده بودند... 

پرده ی سوم: انقالب مرد زنده باد انقالب
تا جمعه ی فصل الخطاب سر رسيد. در طی روزهای 
قبل همه اميد داشتند كه با ادامه ی اين شورش ها 
سازمان ملل اين انتخابات را به رسميت نشناسد چون 
ادامه  تا يك هفته  اعتراضات  اگر  اين شايعه بود كه 
پيدا كند سازمان ملل انتخابات را مردود خواهد شمرد 
می  مثال  آفريقای  كشورهای  از  شايعه  اين  برای  و 

آوردند.
يك واقعيت را من در خيابان ها و در حرف های مردم 
ديدم. مردم از نياز به سازمان دهی و وجود يك رهبر 
نه می  االن  ما  گفتن  ها می  خيلی  زدند.  حرف می 
تونيم و نه می خواييم نظام را متالشی كنيم چون اول  
زور نداريم و دوم اين كه اگر اين ها برن كی بياد به 
جای آنها؟ حركت ها كور بود. خيلی ها از اين ور شهر 
به آن طرف می رفتند بلكه مكان درگيری ها را پيدا 
كنند. از ليدر اتفاقی  )موسوی( هم فقط چند تا بيانيه 
ی مبهم كه معلوم نبود خواهان ادامه ی مبارزه است 

و يا درخواست آرامش می كنه ، صادر می شد...
فصل الخطاب رسيد... يا در واقع مجوز فرمان آتش... 
اين شكل كور و  به  نمی شد  تغيير كرد...ديگر  ورق 
سازمان نيافته به خيابان رفت...جمعيت كم شد و كم 
تر ...خيلی ها ترسيدند)حق هم داشتند( خيلی ها هم 
به  و  دادن  دست  از  را  شان  اميد  و  شدن  سرخورده 
اختالفات  سر  آقايان  باالخره  كه  رسيدن  نتيجه  اين 
آنها  خون  فقط  و  كرد  خواهد  بندی  و  زد  خانوادگی 

بيهوده  ريخته می شود... بسياري نيز ...
سركوب. اما اين پايان نيست. اين آغاز است، آغازی 
از  كه  اسالمی  جمهوری  ديكتاتوری  پايان  برای 
انتخابات  جمهوريش  از  و  عريان  خشونت  اسالمش 
تقلبی به جا مانده است.... اين انقالب كوچك گامی 
برای انقالبی بزرگ است. خيلی چيزها اتفاق افتاده...

خيلی چيزها اتفاق خواهد افتاد...
تهران- درناي نوپرواز

6- عدم استفاده از مسنجرهايی كه ارتباطات را بدون 
رمز ارسال می كنند.

)مانند  مايكروسافت  مسنجرهای  كه  شده  اثبات 
MSN و Live( به گونه ای تبادل اطالعات می 
كنند كه با Deep Packet Inspection قابل 
كنار  كال  را  ابزارها  اين  از  استفاده  هستند.  شنود 
كنيد. ضمنا  اعتماد  امن  به مسنجر های  و  بگذاريد 
ياهو  برای  سيمپاليت  مثل  ابزارهايی  از  استفاده  با 
مقابل  در  را  خود  مسنجر  ياهو  توانيد  می  مسنجر 

جاسوسی امن تر كنيد.
7- ايميل های رمز شده

با وجود اينكه اكنون ايميل هايی مانند ای او ال و 
جيميل امنيت خوبی را در ارسال و دريافت )بخصوص 
ايميل  از  توانيد  HTTPS( نشان می دهند می  با 
 )Hushmail( های رايگانی همچون هوش ميل
كه ايميل رايگان با رمزنگاری با كليدهای توليد شده 
اين  كنيد.  استفاده  دهند  می  ارائه  را  كاربر  توسط 

سرويس ها بسيار ايمن هستند.
8- عدم استفاده از نام خود و استفاده از صرفا يك 

نام مستعار
نه تنها از نام خود استفاده نكنيد بلكه از تنها يك نام 
مستعار هم استفاده نكنيد. حتی از نام های مستعار 
خيلی منحصر به فرد هم استفاده نكنيد. سعی كنيد 

از شماره های ردگم كن برای انتهای نام مستعار خود 
استفاده كنيد.

وجه  هيچ  به  را  خود   Computer Name  -9
هم اسم خود يا نامی مرتبط با خود انتخاب نكنيد.

وب  هر   HTTP Headers در  كه  آنجايی  از 
سايتی به صراحت نام كامپيوتر شما می افتد )دقيق 
تر توضيح نمی دهم كه حوصله سربر نشود( به هيچ 
نام  حتی  يا  خود  همنام  را  خود  كامپيوتر  نام  وجه 
مثل  عمومی   های  نام  برنگزينيد.  مستعارتان  های 

HOME می توانند بسيار خوب باشند.
10- توصيه مهم آخر: نرم افزارهايی را كه قرار است 
با آنها فايل هايی را ايجاد و ويرايش كنيد به هيچ 

وجه با نام خودتان رجيستر نكنيد.
فايل هايی را كه با برخی نرم افزارها مانند ورد 

)فايل های متنی( و فوتوشاپ )تصاوير( و امثالهم 
درست می كنيد ممكن است برای قراردادن بر روی 

وب استفاده شوند. اين فايل ها با خود اطالعات 
سازنده يا نويسنده فايل )Author( را نگهداری 
می كنند و بعد از چندين بار دست به دست شدن 
هم باز نام نويسنده اصلی فايل بر روی آنها باقی 

می ماند. بنابراين به هيچ وجه با نام خودتان موقع 
نصب برنامه ها نام اصلی خودتان را برای رجيستر 

كردن استفاده نكنيد.
منبع: وبالگ خدايي كه سقوط كرد

راهكارهای مهمی برای جلوگيری از شنود اطالعاتی در فضای وب
)بخش دوم(



حمایت سمپوزیم طرفداران كتب الکترونیکی از 
انتشار روزنامه خیابان

با سالم خدمت مسئوالن روزنامه خيابان.
همت بلند تحريرگران اين نشريه در اين وانفسای دروغ 

و بی خبری ستودنيست.
پورتال اشتراک كتب پی دی اف با اختصاص بخشی 

به روزنامه خيابان از انتشار اينترنتی اين روزنامه حمايت 
ميكند.

شما ميتوانيد قفسه اختصاص داده شده به روزنامه خيابان 
را از طريق لينك زير به مخاطبان خود معرفی كنيد. تا 
شماره های گذشته روزنامه را به آسانی دانلود نمايند. 

 
با احترام مدير پايگاه اشتراک كتب پی دی اف

آدرس قفسه روزنامه خيابان:
 

http://tinyurl.com/lq9kmv

برای خواندن نيست كه می خوانم

و نه برای صدايی خوب،

می خوانم چون گيتار پر احساسم

قلبی زمينی دارد

و بالهايی چون كبوتری كوچك.

و چون آب مقدس است،

كه دردها و شادی ها را تعميد می دهد.

ترانه ی من راه خود را يافته است،

همان گونه كه ويولّتا می گفت،

گيتار كارگر

با عطر بهار.

چون گيتار من از آن ثروتمندان نيست،

و به كار آنها نمی آيد .

ترانه من برای باال رفتن است

و رسيدن به ستارگان.

چون اين ترانه احساس دارد

آنگاه كه در رگهای آنهايی می تپد

كه هنگام مرگ سرود حقيقت را می خوانند.

نه نوازشی كوتاه

و نه شهرتی بيگانه

سرنوشت ترانه ام چكاوكی است

تا قلب زمين.

آنجا كه همه چيز پايان می يابد

و آنجا كه همه چيز آغاز می يابد

ترانه ام شجاعت نشان داده است

و همواره ترانه ای تازه خواهد بود

و همواره ترانه ای تازه خواهد بود

و همواره ترانه ای تازه خواهد بود

ویکتور خارا

)ترجمه از وبالگ آقا اجازه(

پنج هزار نفر هستيم در اينجا،

در اين بخش كوچك شهر پنج هزار نفر هستيم

چند نفر هستيم

درهمه شهرها و تمام كشور؟

ما ده هزار دست هستيم.

كه زمين را می كارند و كارخانه ها را ميگردانند اين 

همه بشردوستی!

اين همه گرسنگی، سرما، هراس و درد، فشار 

سرخوردگی، وحشت زدگی!

شش تن از ما به ستارگان پيوستند

يكی مرده، يكی كتك خورده فراتر از توان تخيل 

من كه چگونه می شود يك انسان را زد.

چهار تن ديگر در تالش برای رهايی از اين همه 

ترس،

يكی در نيستی پريده،

ديگری سر به ديوار كوفته،

اما همه نگاه خيره مرگ را در چهره دارند.

چه وحشتی چهره فاشيسم ايجاد می كند!

آنها برنامه خود را با دقت تمام پيش می برند، بدون 

اعتنا به چيزی.

برای آنها خون نشان افتخار است

و كشتار نشان قهرمانی

خدای من، اين است دنيايی كه خلق كرده ای؟

اين است نتيجه هفت روز كار و معجزه تو؟

در اين چهارديواری هيچ چيز نيست به جز شماره 

ای كه پيش نمی رود

تا گام به گام به آرزوی مرگ برسد.

اما وجدان من مرا ناگهان بيدار می سازد

و من اين موج را می بينم بدون تپش

و من اين تپش ماشين را می بينم

و سربازان را، كه چهره های مادرانه نشان می دهند، 

پر از احساس.

و مكزيك، كوبا و جهان؟

بگذار بگريند برای اين ننگ

ما ده هزار دست كمتر هستيم كه ديگر توليد 

نخواهند كرد.

چند نفر هستبم در تمام وطنمان؟

خون يار رييس جمهورمان هشيارتر می طپد از 

هرچه بمب و مسلسل هست.

و اين گونه مشت ما دوباره خواهد كوبيد.

ترانه، چه دشوار است خواندن آنگاه كه بايد برای 

شما وحشت را بخوانم.

وحشتی اين گونه كه در آن می زيم، با آن خواهم 

مرد، وحشت

كه در ميان آن خود را می يابم، در اين لحظه های 

بی پايان

كه در ميان آن سكوت و فرياد پايان اين ترانه است.

آن چه ناكنون هرگز نديده بودم، آن چه حس كردم 

و اكنون حس می كنم

لحظه رهايی را خواهد آورد …

ویکتور خارا

)ترجمه از وبالگ آقا اجازه(

عمل مستقيم
)بخش سوم(

آموزِش كنارگذاشتِن مالکیت
پنجاه سال پيش، در حدوِد 1848، جمهوری خواهان، 
اعتراف  به  ناچار  داشتند،  عقيده يی  هنوز  آن وقت  كه 
متوهمانه،  چه قدر  نماينده گی  سيستِم  كه  شدند 
دروغ پرداز و ضعيف است، و در پِی راه هايی بر آمدند 
از  يكی  ريتينگهاوزن  كنند.  غلبه  عيب ها  اين  بر  كه 
شيفته گاِن اين سيستِم سياسی بود و براِی پيش رفِت 
انسان ضروری یَ ش می دانست؛ او مدعی شد كه راِه 
مستقيم«  »نماينده گی ِی  در  را  مشكالت  اين  حِل 
يافته است. از سوِی ديگر، پرودون نويِد سنديكاليسم 
برتری ِی  اقتصادی  فدراليسِم  شد  مدعی  و  داد،  را 
و  دارد،  سياسی  عقيِم  مفاهيِم  اين  به  بی چونُ چرايی 
شد.  خواهند  گذاشته  كنار  اين ها  همه ِی  ظهوَرش  با 
توسعه ِی سازمان هاِی كارگری به فدراليسِم اقتصادی، 
هر  انجاِم  براِی  صنفی  سازمان هاِی  تشكيِل  ضامِن 
كه  آن جا  از  و  بود؛  خواهد  مفيد  يا  الزم  خاِص  كاِر 
با  است،  همين  هم  دولت  وجوِد  )متوهمانه ِی(  دليِل 
شكل گيری ِی اين اتحاديه ها، كاركردهاِی ستم كارانه 
بقاِی  موجِب  كه  نيز،  دولت  مضِر  و  محدودكننده  و 

جامعه ِی سرمايه دارانه است، حذف خواهند شد.
بايد  نخست  تغيير،  اين  امكان پذيرشدِن  براِی  اما 
اقداماِت مقدماتی ِی الزم، در همين جامعه ِی موجود، 
را  تغيير  درنهايت  است  قرار  كه  كسانی  توسِط  و 
صورت دهند انجام شود. انجاِم اين كارهاِی مقدماتی 
وظيفه ِی طبقه ِی كارگر است. همان طور كه ساختِن 
كه  درونی هم،  تغييِر  اين  می آغازد،  پی  از  ساختمان 
و  قديم  دنياِی  سازنده ِی  عناصِر  كنارگذاشتِن  شامِل 
از  بايد  را،  است  دنياِی جديد  به كارگرفتِن روش هاِی 
پايين شروع كرد. اين جا ديگر درباره ِی دست يافتن به 
رياسِت دولت، تغييِر نظِم داخلی یَ ش يا عوض كردِن 
كارمندانَ ش صحبت نمی كنيم: خواسِت تغييِر مكانيسِم 
توليد است، رييِس كارگاه و كارخانه بايد كنار گذاشته 
انجام  امروز  كه  سودی  براِی  توليد  جاِی  به  و  شود، 
می شود، توليد بايد اشتراكی و براِی همه گان باشد... 
تغيير  اين  منطقی ِی  نتيجه ِی  هم  دولت  نابودی ِی 

خواهد بود.
روزمره،  مبارزاِت  در  و  شده،  آغاز  مالكيت  سلِب  كاِر 
می رود؛  پيش  به  توليد،  ارباباِن  و  سرمايه داران  عليِه 
مشروعيتِ شان  می شود،  گرفته  كم كم  امتيازاتِ شان 
و  می شود،  كشيده  چالش  به  سلطه  و  ره بری  براِی 
محصوِل  روِی  سرمايه گذاری  بهانه ِی  به  كه  ادعايی 
كاِر ديگران دارند دزدی شمرده می شود. بدين ترتيب، 
كم كم آماده می شويم كه وقتی امكان پذير شد، به كلی 

و براِی هميشه از كارگاه بيرونِ شان اندازيم.
همه ِی اين تالش ها، كه در دروِن سيستم و به طوِر 
وقتی  مستقيم هستند.  عمِل  انجام می شوند،  روزمره 
و  داد  را رشد  آگاهی ِی خود  و  قدرت  كارگر  طبقه ِی 
هم  آن  شد،  سرمايه داران  سرمايه ِی  تصرِف  آماده ِی 

عمِل مستقيم خواهد بود!
ولی اگر قرار است كاِر برچيده شدِن دنياِی استثمارگِر 
شرايِط  با  بايد  كارگر  طبقه ِی  رسد،  فرجام  به  قديم 
و  ظرفيت  و  شده،  آشنا  اجتماعی  جديِد  نظِم  تحقِق 
با  آورد: در مواجهه  به دست  را  برپايی ِی آن  اراده ِی 
مشكالِت پيِش رو، بايد صرفًا به تالش هاِی مستقيِم 
خود، و توانايی ها و داشته هایَ ش تكيه كند. بايد چشِم 
اميِد خود را به وعده هاِی »واسطه«ها ببندند، چه، با 
فعاليِت آنان، استثمار هيچ گاه از ريشه بر كنده نشده، 
و هربار، با شمايلی جديد، به زيسِت خود ادامه خواهد 

داد.

انقالب حاصِل كاِر روزمره است
مفاهيِم  بايد  راه،  گشودِن  براِی  شد،  گفته  چنان چه 
به  را  گذشته  جامعه ِی  فراميِن  و  محدودكننده 
ايده هاِی جديدی جای گزين كرد، كه ظرفيِت اجراِی 
خواسته هایِ مان را داشته باشند. تنها راِه آموزِش اين 
انديشه ها، اجراِی سيستمی ِی روش هاِی عمِل مستقيم 
ژرِف  انديشه ِی  درحقيقت،  مستقيم،  عمِل  است. 
خودگردانی و هم بسته گی ِی انسانی است، كه با فعاليِت 
عملی تشديد شده، منجر به رويش و واقعيت گرفتِن 
ايده ِی جای گزينی ِی بی نظمی ِی موجوِد اجتماعی، با 
ساختاری می شود كه كارگِر تنها هم در آن جاِی خود 
را داشته باشد، و هر انسانی بتواند استعدادهاِی خود را 

آن گونه كه می خواهد شكوفا سازد.
زيربناِی  آماده سازی ِی  مستقيم،  عملِی  ياری ِی  به 
روزمره  مبارزه ِی  با  تداخلی  كم ترين  آينده،  جامعه ِی 
مستقيم،  عمِل  تاكتيكی ِی  برتری ِی  نمی كند.  پيدا 
است:  نهفته  بی نظيَرش  انعطاف پذيری ِی  در  عمدتًا 
شركت  عملی  كارهاِی  در  فعاالنه  كه  سازمان هايی 
وقوِع  زماِن  رسيدِن  معطِل  نيست  نياز  ديگر  كنند، 
اين گونه  بماند.  بی كار  اجتماعی  بزرِگ  تغييراِت 
همه ِی  از  و  می كنند،  زنده گی  حال  در  سازمان ها 
امكاناِت مبارزاتی ِی موجود بهره می گيرند؛ بدين ترتيب 
امروز.  فداِی  فردا  نه  و  می شود  فردا  فداِی  امروز  نه 
می بينيم كه عمِل مستقيم توانايی يِشگفت اَنگيزی در 
دسُت پنجه نرم كردِن هم زمان با نيازهاِی امروز و آينده 
دوسويه ِی  پيش برِد  در  باال  سازگاری ِی  اين  با  دارد؛ 
كار، آرمانی كه براِی كوشيده می شود، نه بر واقعيت 
سايه می اَفكند، و نه در برابِر مصالِح روز مورِد غفلت 
شده،  تعريف  هرچه درست تر  بل كه  می شود،  واقع 

مشاهده پذير و لمس كردنی می شود.
بنابراين سخن كسانی می گويند انقالبی هاِی معتقد به 
عمِل مستقيم »خوهاِن همه يا هيچ« هستند، سخنی 
آنان  است،  درست  البته  است.  نادرست  و  احمقانه 
خواهاِن گرفتِن همه چيز از بورژوازی اند! اما تا پيش از 
گردآمدِن نيروِی كافی براِی انجاِم اين كاِر بزرِگ سلِب 
مالكيِت عمومی هم، اين طور نيست كه به نمادهاِی 
خود دل خوش كنند و منتظِر معجزه بنشينند، بل كه 
استفاده  جزئی  پيش رفت هاِی  براِی  فرصتی  هر  از 
می كنند. در حيِن هريك از اين پيش رفت هاِی جزئی، 
به  و  شده،  محدودتر  كمی  سرمايه داران  امتيازاِت 
نوبه ِی خود، راه براِی خواست هاِی بزرگ تِر بعدی باز 

می شود.
بنابراين، عمِل مستقيم، حيات گرفتن و به حركت درآمدِن 
روِح انقالب و مبارزه ِی طبقاتی است؛ عمِل مستقيم 
نظری  حوزه ِی  از  طبقاتی  مبارزه ِی  انقالبو  گسترِش 
به ميداِن عمل و اجرا است؛ مبارزه يی طبقاتی است، 
كه مطابِق برنامه ِی روزمره انجام می شود، و يورشی 

بلندمدت و جريان دار به سرمايه داری است.
و  سياست مداران  كه  است  خاطر  همين  به 
»نماينده گان«، اين تافته هاِی جدابافته و »اسقف«هاِی 
را  مستقيم  عمِل  اين قدر  دموكراسی،  خودخوانده ِی 
بودند  كرده  عادت  »واسطه«ها  اين  می كنند.  تحقير 
كه  اكنون  كنند؛  تظاهر  پرولتاريا  سخن گوِی  را  خود 
طبقه ِی كارگر اعتنايی به دموكراسی نشان نمی دهد و 
راِه خود را در حوزه ِی اقتصاد پيش گرفته، انتظاِر چه 

كاِر ديگری از آنان داريد؟
اگر بورژوازی نيز عمِل مستقيم را بيش از آن واسطه ها 
تحقير می كند، اين هم به همان خاطر است! اينان، اگر 
به صدا در آمده اند، به خاطِر آن است كه قدرت گرفتِن 
را،  مستقيم  عمِل  طريِق  از  كارگر  طبقه ِی  روزمره ِی 
می يابند.  قديم  نظِم  شكسِت  و  خود  نابودی ِی  آغاِز 
و  خود،  منابِع  به  كارگر  طبقه ِی  اتكاِی  كه  می دانند 
ساخته شدِن  راِه  ابتداِی  ذهنيَت ش،  كامِل  اصالِح 

جامعه يی كاماًل جديد است


