
خيابان

چند صدايي انقالبي مردم، 
تك صدايي سركوبگر اصالح طلبان

امير ك.
اجتماعي  نهاد  نخستين  شايد  ايران  نويسندگان  كانون 
گفت.  سخن  صدايي  چند  اي  جامعه  ضرورت  از  كه  بود 
نويسندگان و روشنفكران حقيقي ايران بهايي گزاف براي 
طرح اين خواسته پرداختند. محمد مختاري و محمد جعفر 
پوينده از برجسته ترين نويسندگان دگرانديشي بودند كه 
در كنار بسياري ديگر جان خود را بر سر آرمان هايشان 
به  اسالمي  جمهوري  اطالعات  وزارت  را  )آنها  نهادند 
ديگر  بسياري  رساند(.  قتل  به  و  ربود  وحشيانه  طرزي 
از  سيستماتيك  صورت  به  اما  بردند  در  به  جان  چه  اگر 
حيات اجتماعي و فرهنگي جامعه پاكسازي شدند. كانون 
نويسندگان اما با پافشاري بر يك اصل، شريف و سربلند 
باقي ماند: اصلي كه مانع عضويت كساني در كانون بود كه 
سابقه مشاركت در سانسور و سركوب را در كارنامه خود 
داشتند. آن زمان كه روزنامه هاي دوم خردادي به كمك 
ارتش پياده نظام خود كارزاري را براي عضويت گنجي ها، 
سروش ها، و حتي خاتمي در كانون نويسندگان ايران به 
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راه انداختند، به اشغال يكي از آخرين سنگرهاي مقاومت 
جامعه و استحاله بعدي آن چشم دوخته بودند. نويسندگان 
نكردند  معامله  كانون  بنيادين  اصول  سر  بر  ديگرانديش 
شيوه  به  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  سركوب  ماشين  و 
روشنفكر  پرداخت  و  يعني ساخت  آورد:  روي  ديگر  هايي 
و نويسنده ي وابسته و گسترش سركوب و خفقان بر روي 
نويسندگان و انديشمندان دگرانديش و غير وابسته به هر 
بخش حاكميت. دسترسي جامعه به نويسندگان واقعي خود 
محدود شد و از طريق روزنامه هاي پرتيراژ جديدي، چهره 
هايي در مقياس گسترده به عنوان نويسنده و روشنفكر به 

جامعه بازاريابي شد.
آنان نيز از چند صدايي سخن گفتند و بر ضرورت آن مقاله 
ها و مكتوبات نوشتند. اما شكلي دگرديس شده و تحريف 
شده از آن. چند صدايي اصالح طلبان به ظاهر در تقابل 
نگاهي  با  اما  بود،  تندروي حاكميت  با تك صدايي جناح 
دقيق تر متوجه مي شويم كه تفسير ويژه ي آنان از چند 
صدايي، آنان را در كنار تندروها و در تقابل مطلق با چند 
از  ناشي  واقعي  چندصدايي  دهد.  مي  قرار  واقعي  صدايي 
گونه گوني و تنوع جامعه انساني است. جامعه گروه هاي 
اجتماعي مختلفي دارد كه هر يك سخن اجتماعي ويژه اي 
را توليد مي كنند. طبقه حاكم تالش مي كند تا با سركوب 

در  تير  هفتم  بازداشت شدگان  از  موسوي،  ترانه  دوستان 
درگيري هاي مسجد قبا، گفته اند كه خانواده ي وي از يافتن 

جنازه ي سوخته ي ترانه در حومه ي قزوين خبرداده اند. 
يكي از دوستان ترانه موسوي ديروز براي پيگيري وضع 
ترانه با منزل پدري او تماس گرفت و با خبر مرگ ترانه و 
يافتن جنازه سوخته اش ـ بين كرج و قزوين ـ مواجه شد. 
بازگويي مكان و زمان تشييع جنازه وي  از  خانواده ترانه 
بيشتري  توضيحات  توانند  نمي  گفتند  و  خودداري كردند 
دوستان  مكرر  هاي  تماس  و  ها  پيگيري  از  پس  دهند. 
كه  خواستند  آنان  از  موسوي  خانواده  منزل وي،  با  ترانه 
ديگر تماس نگيرند و در برابر سخن يكي از دوستان ترانه 
كه گفته بود خانواده او بايد نوع مرگش را به جامعه اطالع 
دهند و به رسانه ها بگويند كه ترانه دستگير شده و پس 
از دستگيري به اين سرنوشت دچار شده است شنيده بودند 
نمي  و  دانيم  مي  شما  از  بهتر  را  خود  كار  ما صالح  كه 

خواهيم در تشييع جنازه اش كسي حضور داشته باشد.
به گفته يكي از دوستان ترانه، پس از دو هفته از دستگيري 
او، فردي ناشناس با منزلش تماس گرفته و به مادر ترانه 
خبر بستري بودن وي را در بيمارستان امام خميني كرج 
مردم  كه  گويد  ترانه مي  مادر  به  ناشناس  اين  مي دهد. 
دخترش را پس از تصادف، به آن بيمارستان رسانده اند. 

را به  و سانسور تمام صداهاي ديگر، سخن و كالم خود 
عنوان تنها صداي جامعه معرفي كند. آزادي اما به معناي 
درهم شكستن تك صدايي حاكم بر جامعه و رهايي سخن 
هاي گروه هاي مختلف اجتماعي است. اصالح طلبان اما 
مفهوم  بر  هدفمند  تفسيري  خود  طبقاتي  منافع  زاويه  از 
چندصدايي الصاق كردند و كوشيدند تا معناي اين مفهوم 
را از درون نابود كنند. از نظر اصالح طلبي، چند صدايي 
معنايي اجتماعي ندارد بلكه صرفا امري متني است. و تك 
صدايي نيز امري بي ارتباط با حاكميت اقليتي محدود بر 
جامعه است. از نظر آنها چند صدايي يعني آنكه هيچ كس 
صدايي ويژه و از آِن خود نداشته باشد بلكه بايد مراقب بود 
تا در هر سخني، آوايي يا صدايي منحصر به فرد يافت نشود 
چرا كه آن سخن تك صدا مي شود و با اصول چندصدايي 
ناسازگار. آنها نيز حق گروه هاي مختلف را براي به سخن 
آمدن سلب مي كنند چرا كه مدعي مي شوند سخن شما 
تك صدا است و با دموكراسي تضاد دارد. اما جامعه تك 
صدايي به معناي آن نيست كه هر گروهي همه سخن ها 
و در حقيقت هيچ سخني را نگويد، بلكه جامعه اي است 
رسميت  به  اجتماعي  هاي  گروه  تمام  براي  حق  اين  كه 
شناخته مي شود كه سخن خود را بگويند. در اين وضعيت 
و با توجه به تنوع و گونه گوني جامعه، جامعه چند صدايي 
شده  پرداخت  نويسندگان  و  طلبان  اصالح  اما  شود.  مي 
ي آنها با قلب اين مفهوم، عمال هيچ حقي را براي گروه 
هاي  آوردن سخن  زبان  بر  براي  اجتماعي  مختلف  هاي 
از  آنها  نقد  حتي  كه  اينجاست  جالب  نيستند.  قائل  خود 
جامعه تك صدايي نيز نقدي منحرف شده و خائنانه است. 
در تمام سالهاي اخير ديده ايم كه بسياري از آنها با تمام 
قوا مشغول حمله به نويسندگان و روشنفكران دگرانديش 
و تحت سانسور بوده اند و نه صداي حاكم. آنها به جاي 
اينكه سخن و گفتمان حاكميت جمهوري اسالمي را نقد 
كنند و بكوشند فضاي تك صدايي حاكم بر جامعه بشكند، 
هم و غم خود را مصروف آن ساخته اند كه نشانه هايي 

از تك صدايي را در آثار شاملو، درويشيان، سرودهاي دهه 
بيابند كه دستگاه  آثار و نويسندگاني  از  پنجاه، و بسياري 
فرهنگي حاكميت آنها را پيشاپيش حذف و سانسور كرده 

است. 
هاي  گروه  مخالف  صداهاي  از  جلوگيري  عمل  در  اما 
اجتماعي تحت ستم و سركوب به بهانه ي تك صدايي، 
تنها به بازتوليد جامعه اي كمك مي كند كه همگان هذيان 
مي گويند و يا صداهايي گنگ و بي معنا بر زبان مي آورند 
و تنها سخن رسمي، صداي طبقه حاكم است. در همين 
و روشنفكران  بينيم كه اصالح طلبان  اخير مي  تحوالت 
چند  اي  جامعه  ايجاد  براي  كه  گويند  مي  مدام  آنها، 
گروه هاي  از همه  اي مشترك  مبارزه  پيشبرد  و  صدايي 
اجتماعي عليه حكومت كودتايي،  ضروري است كه هيچ 
گروه اجتماعي با صداي خود به ميدان نيايد. سكوت، در 
داخل ايران، و عدم حضور هر نوع شعار يا پرچم يا پالكارد 
ايران  از  خارج  در  مختلف  اجتماعي  هاي  گروه  ي  ويژه 
)به جز پرچم سبز البته( مهمترين توصيه آنهاست. تالش 
خامنه اي- احمدي نژاد براي حذف آنان از قدرت، باعث 
شده است آنها نيز به جمع مخالفين صداي حاكم بپيوندند. 
آنها از  اما هوشمندي زيادي نمي خواهد تا متوجه شويم 
اجتماعي  مختلف  هاي  گروه  شناختن صداي  رسميت  به 
تنها  را  خود  گروه  صداي  دارند  تالش  و  روند  مي  طفره 
صداي معترضين نشان دهند. آزادي اجتماعي يعني حضور 
صداهاي گروه هاي مختلف جامعه در اجتماع. هر تالشي 
سركوبگر  كند  خفه  و  سانسور  را  مختلف  صداهاي  كه 
مذهبي  تندروهاي  كشتار  و  گلوله  مقابل  در  مردم  است. 
ايستاده اند. اگر اصالح طلبان بخواهند صداهاي اعتراضي 
نيز  آنها  مقابل  در  كنند،  خاموش  را  مردم  ي  گرفته  اوج 
مبارزه  ايران  مردم  كنوني  جنبش  ويژگي  ايستاد.  خواهند 
براي دموكراسي چند صدايي حقيقي است و نه مبارزه براي 
تعويض تك صدايي حاكم كودتايي با تك صدايي طبقه ي 

حاكم ديگرگونه اي.

مادر ترانه به ناشناس مي گويد برخي تماس گرفته اند و 
ترانه را در درگيري هاي مسجد قبا و در بازداشگاه ديده اند 
اما ناشناس مي گويد ترانه ربطي به حادثه مسجد قبا ندارد 
و احتمالن قضيه اش ناموسي ست؛ چراكه مي خواسته با 
شلنگ سرم خودش را حلق آويز كند. او پارگي رحم و مقعد 
را نيز دليل بستري شدن ترانه ذكر مي كند. خانواده ترانه 
به آن بيمارستان مراجعه مي كنند اما مسووالن بيمارستان 
بستري شدن ترانه موسوي را تكذيب مي كنند و تنها يكي 
از پرسنل مي گويد كه دختري را با موهاي بافته شده ديده 
اللهي«  او »حزب  گفته  به  ظاهري  با  نفر  چند  كه  است 

بيهوش مي آورند و بيهوش مي برند.
شاهداني پيش از اين اعالم كرده بودند كه ترانه موسوي 
بازداشت  ديگر  برخي  به همراه  قبا  روز تجمع مسجد  در 

شده و به همراه ديگران آزاد نشده است. 
گروهي  تجاوز  مورد  جوان  دختر  اين  رسد  مي  نظر  به 
گاردهاي كشتار و سركوب حاكميت قرار گرفته و سپس 
به فجيع ترين شكل ممكن نيروهاي حزب اللهي تالش 
هاي  خانواده  ببرند.  بين  از  را  خود  جنايت  اثر  اند  كرده 
فشار  تحت  شدت  به  اخير  روزهاي  قربانيان  از  بسياري 
آلود  تا در سكوت و بغض خون  امنيتي هستند  نيروهاي 
مستقيم  دستور  بسپارند.  خاك  به  را  عزيزانشان  خود 
كرده  صادر  اسالمي  جمهوري  رهبر  را  اخير  كشتارهاي 
است. موسوي و يارانش در حالي كه مي كوشند خشم و 
قيام مردم را به خاموشي كشند بيشترين تالش رسانه اي 
خود را مصروف آزادي چهره هاي شاخص اصالحات مي 
كنند، در حالي كه جوانان وطن در خون خود مي غلتند و 

عاملين كشتار و جنايت در مسند قدرت نشسته اند.

جنايتي ديگر از گاردهاي رهبري
جنازه سوخته ترانه موسوي در بيابان هاي قزوين

وابستگان قربانيان حادثه 
هوايي در جستجوي 

يادبودي از بستگان خود
ايروان  تهران  پرواز  مسافران  وابستگان  از  بسياري  امروز 
پرواز  خدمه  و  مسافران  تمامي  هوايي  صانحه  اثر  بر  كه 
آن كشته شدند در محل سقوط هواپيما با اشك و اندوه به 

دنبال بازمانده اي از عزيزانشان مي گشتند.

يك فعال حقوق بشر روس 
به قتل رسيد

ناتاليا استميروا از فعالين حقوق بشر كه در منطقه شمالي 
قفقاز فعاليت داشت روز چهارشنبه ربوده شد و عصر آنروز 
جسد وي كه با شليك گلوله به قتل رسيده بود يافته شد. 
آنتي  بشر،   حقوق  فعالين  از  بسياري  اخير  سالهاي  در 
فاشيست ها و روزنامه نگاران متعهد در روسيه جان خود 

را از دست داده اند.

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



اخبار كوتاه
از اوين به ... 

ديشب، چهارشنبه ساعت 12/30 در بيمارستان 
مهر تهران يك جوان 18 / 19 ساله را از زندان 
اوين به اين بيمارستان منتقل كردند كه در اثر 
ضربه مغزی در كما بود. خانواده اين جوان نيز 
آنجا بودند و با گريه و زاری به مسببين فحش 

می دادند. 

زندان هاي غير رسمي
كه  بزرگی  های  خانه  از  تهران  در شمال شهر 
می  استفاده  زندان  عنوان  به  اند  شده  مصادره 
شود. 2 تا از اين خانه ها شناسايی شده است. 
يکی در خيابان فرشته كوی كوهيار پالک 5. و در 

الهيه خيابان خزر نبش كوچه كيوان. 

اتهام محاربه به معترضين
حسن  سياسي  زنداني  رسيده  گزارشات  نابه 
اوين  زندان   209 بند  از  يکشنبه  روز  ترالني 
به دادگاه انقالب برده شد و مورد محاكمه قرار 

گرفت. 
حسن ترالني 22 ساله دانشجو روز يکشنبه 14 
تير ماه به دادگاه انقالب برده شدند و در شعبه 
محسني  بنام  فردي  توسط  انقالب  دادگاه   22
مورد محاكمه قرار گرفت. ابتدا اتهامات نسبت 
از  كه  شد  خوانده  ترالني  آقاي  به  شده  داده 
امنيت،تبليغ  عليه  اقدام  محاربه،   : آن  جمله 
عليه نظام و اتهامات ديگر. آقاي ترالني تمامي 
را  آنها  و  كرد  رد  را  شده  داده  نسبت  اتهامات 
ساختگي و فاقد هر گونه وجهه حقوقي دانست. 
محسني رئيس شعبه 22 دادگاه انقالب خطاب 
به دانشجوي در بند اظهار داشت كه از وزارت 
باره استعالم خواهد خواست.  اين  اطالعات در 

بيدادگاه  در  ضيائي  فاطمه 
هاي نظام

ام  بيماري  به  مبتال  كه  فاطمه ضيائي 52 ساله 
او  آورده شد  انقالب  دادگاه  به  باشد  مي  . اس 
يا  و  ايستادن  به  قادر  حتي  و  بود  بيمار  سخت 
او به مدت چند ساعت باشرايط  نبود.  نشستن 
در  دادگاه  راهروهاي  در  جسمي  سخت  بسيار 
اطالعات  وزارت  بازجويان  برد.  بسر  انتظار 
و  اند  را قطع كرده  او  داروهاي  كه  مدتي است 
كه  ضيائي  خانم  است.  يافته  شدت  او  بيماري 
از  وي  خانواده  و  بود  محروم  وكيل  داشتن  از 
انتقالش به دادگاه انقالب مطلع نبودند. پس از 
ساعتها انتظار در حالي كه سخت بيمار بود بدون 
محاكمه مجداد به بند مخوف 209 زندان اوين 

برگردانده شد. 

صلح يا تسليم؟
در ويديويي از يك گردهم آيي در خانه سهراب 
است،  گرفته  قرار  اينترنت  روي  بر  كه  اعرابي 
ايران  جامعه  اينکه  از  دست  به  ميکروفن  زني 
داراي ادبيات مقاومت است ابراز تأسف كرده و  
مي گويد اي كاش ما ادبيات صلح مي داشتيم. 
كه  جلسه  در  حاضر  زنان  از  يکي  از  نقل  به  او 
به  اسالمي  جمهوري  هاي  زندان  در  همسرش 
قتل رسيده مي گويد كه من مسببين را بخشيده 
بخشش  كه  كرده  فراموش  خانم  اين  البته  ام. 
زماني معنا دارد كه جانيان در محکمه ي مردم 
قرار گرفته باشند، اما در زماني كه جانيان تمام 
ابزارهاي قدرت و سركوب را در اختيار دارند به 
اين عمل تسليم گفته مي شود و نه بخشش. به 
نظر مي رسد تسليم طلبان هميشگي دوباره به 

سراغ بلندگوهاي خود رفته اند.

هواپيماي  سقوط  مقصرين 
كاسپين

كاسپين  هواپيمايي  شركت  كاركنان  از  يکي 
هواپيماي  كه  است  كرده  فاش  اي  نامه  در 
و  بوده  فني  نقص  داراي  كرده  سقوط  توپولف 
به  اما  است.  بوده  مطلع  امر  اين  از  نيز  شركت 
صورت  پرواز  اين  فني  هاي  دستورالعمل  رغم 
در  اي  خامنه  آقاي  پيش  سال  چند  گيرد.  مي 
هوايي  صنايع  از  بسياري  در  كه  اي  بخشنامه 
پخش شد به منظور آنچه او ادعا مي كرد حيف و 
ميل بيت المال توسط مهندسان است گفت كه 
بحث عمر مفيد يك قطعه دروغ است و فرض 
بر آنکه عمر مفيد يك قطعه تمام شود، تازه عمر 
انقالبي قطعه آغاز مي شود. در نتيجه مهندسين 
و تکنسين ها موظف شدند تا زماني كه قطعه اي 
نکنند.  تعويض  را  آن  باشد  نرفته  بين  از  كامال 
عمر انقالبي قطعات رهبري اما به بهاي زندگي 

انسانهاي زيادي تمام شده است. 

جمهوري اسالمي از 
تصوير مي ترسد

از  را  خود  عمیق  نگرانی  مرز   بدون  گزارشگران 
روزهای  در  تصویری  گزارشگران  وسیع  بازداشت 
گزارشگر  هفت  کم  دست  می دارد.  اعالم  اخیر 
مطبوعات داخلی و همکاران رسانه های خارجی  از 
جمله سعید موحدی گزارشگر فرانسوی ایرانی تبار 

در زندان بسر می برند. 
اعالم می کند  باره  این  بدون مرز در   گزارشگران 
» جمهوری اسالمی ایران از تصویر می ترسد. برای 
آنکه عکس و ویدئو  از اعتراضات و سرکوب انتشار 
نیابد و یا از کشور خارج نشود، بازداشت گزارشگران 
تصویری را اغاز کرده است. بدون تصویر از اعتراضات 
و  از سرکوب فزاینده دولتی صدای مخالفان پژواکی 
در ایران و  در خارج نخواهد یافت و این شکستی 

برای همه مدافعان آزادی بیان است.«
 پس از اخراج خبرنگاران خارجی از ایران، از تاریخ 

بازداشت  ٢٣ خرداد  دست کم هفت خبرنگار عکاس 
در  همشهری  روزنامه  خبرنگار  زابلی  مهدی  شده اند. 
٣٠ خرداد و همکارانش توحید بیگی، مجید سعیدی، 
در  جوان  کورش  و  عبدالهیان  مرجان  امامی،  ساتیار 

تاریخ ١٨ تیر بازداشت شده اند.    
مرز  بدون  گزارشگران  دست  به  که  اطالعاتی  بر  بنا   
فرانسوی  گزارشگر  موحدی  سعید  است  رسیده 
فرانسوی  رسانه های  از  بسیاری  همکاری  ایرانی تبار 
 )7à( و ست ا ویت )٨CAPA( از جمله آژانس کاپا
شبکه یک تلویزیون فرانسه )TF١( احتماال در همین 
تاریخ بازداشت شده است. این گزارشگر تصویری سال 
هاست برای تهیه گزارش به ایران رفت و آمد داشته 
و به گفته همکارانش دارای روابطی خوب با مقامات 
از  وی  اتهامات  و  دستگیری  علت  است.  بوده  ایرانی 

سوی مقامات رسمی اعالم نشده است. 
طی  در  خبری  عکاس   ٥ کم  دست  دیگر،  سوی  از   
شده  مجروح  ایران  در  خیابانی  اعتراضات  ماه  یک 
اند.  از جمله حامد بدیعی و کیان امان که به هنگام 
انجام وظیفه خود مورد حمله قرار گرفته و با ضربات 
چاقو مجروح شده اند. بنا بر گزارشاتی که بدست ما 

رسیده است تعداد مجروح شدگان بیشتر از این تعداد 
است، بسیاری از وحشت دستگیری به بیمارستان ها 

مراجعه نکرده اند. 
 ببینید:  گزارشگران بدون مرز ویدئویی از  علی زارع  
عکاس جوان که در تهران بازداشت و مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته است در اختیار رسانه قرار داده است. 
این گزارشگر جوان به مدت بیش از چهل ساعت از 
سوی بسیجیان و نیروی انتظامی در محل نامعلومی 

مورد شکنجه قرار گرفته است.   
)اطالعیه مطبوعاتي گزارشگران بدون مرز(

امين حصوری
مقدمه: بر كسی پوشيده نيست كه با اعتراضات پرشور و 
گسترده ی هفته های پس از انتخابات، جنبش آزاديخواهی 
و سرنوشت سازی شده  مهم  مرحله ی  وارد  ايران  مردم 
است. سركوب وحشيانه و خونين اين اعتراضات از همان 
هفته ی نخست، كه در ادامه ی خود با تاييد مستقيم رهبر 
و با چاشنی تهديدات ملوكانه ی او دامنه و شدت بيشتری 
كودتای  جريان  در  شده  عيان  حقايق  همراه  به  گرفت، 
كه  نگذاشت  باقی  ترديدی  مردم  بيشتر  برای  انتخاباتی، 
و  با جابجايی دولت  آنان و حاكميت  ميان  شكاف عميق 
رياست  كرسی  به  مردم  نظر  مورد  كانديدای  نشاندن  بر 
جمهوری پر شدنی نيست. در واقع حوادث اخير به روشنی 
بايد  را  ما  ی  جامعه  ی  ديرينه  مشكالت  كه  داد  نشان 
واقع  در  و  نژاد  احمدی  جايگاه  از  فراتر  بسيار  ساحتی  در 
ی  مطلقه  واليت  بر  مبتنی  نظام  كالِن  ساختارهای  در 
هم  رهبر  حتی شخص  لحاظ  اين  از  كرد.  جستجو  فقيه 
بازيگردان اصلی نيست، كه خود چرخ دنده ای در اين نظام 
اجتماعی  شوك  كه  بپذيريم  اگر  است.  ضدانسانی  سراپا 
خيل  عمومِی  سرخوردگی  و  انتخاباتی  تقلب  از  حاصل 
انبوه اميد باختگان، محمل و مجرايی شد كه بغض های 
كهن انباشته شده از سه دهه جور استبداد به صورت خشم 
همگانی سر باز كند، درك اين موضوع دشوار نيست كه  
فاز و محتوای اين اعتراضات با توجه به شرايط و تكانه ی 
درونی آن و نيز واكنش های سركوبگرانه ی حكومت به 
سرعت تحول يافته و هنوز هم در حال تحول است تا به 
سمت جنبشی تمام عيار عليه بنيادهای سلطه حركت كند؛ 
به ويژه آنكه حقانيت و مظلوميت اين جنبش در تقابل با 
هر  نظاميان،  بر  زده  تكيه  حاكمان  ددمنشِی  و  دغلكاری 
آن  همراهی  و  حمايت  به  را  مردم  از  بيشتری  طيف  دم 
انبوه  آمدن  خيابان  به  طور مشخص  به  است.  برانگيخته 
تكبر  سخنان  در  ای  خامنه  كه  روزی  فردای  در  مردم 
آميزش در نماز جمعه اعتراضات مردم را به سخره گرفت 

قاطعانه  سركوب  به  را  آنان  و 
تهديد كرد )29 خرداد(، نه تنها 
گسست علنی بخِش بزرگی از 
جامعه از رهبريت كنونی نظام 
بيانگر عزم  بلكه  داد،  نشان  را 
برای  مردم  آمادگی  و  جدی 
ننگين  مرزهای  از  گذشتن 
جمهوری اسالمی بود؛ چرا كه 
ناباورِی  و  ترس  تابوی  اينك 
به  را  مردم  همواره  كه  جمعی 
و  داری  خويشتن  و  سكوت 
می  دعوت  انديشی  مصلحت 
در  و  بود  شده  شكسته  كرد 
از  حاصل  نيروی  مردم  عوض 
همبستگی و اقدام جمعِی خود 
را كشف كردند. در نمايی ديگر 
روز  در  مردم  آمدن  خيابان  به 
18 تير، به رغم آنكه فراخوان 
سوی  از  رسمی  ای  برنامه  يا 
يا  و  كروبی  و  موسوی  ستاد 
اين  برای  طلب  اصالح  جناح 
ارائه نشده بود، گويای  حركت 
خودانگيختگِی  باالی  ميزان 
اعتراضات و نيز گذار تدريجی 
مرزهای  از  آن  قطعِی  ولی 
اصالح  تاكيد  و  عالقه  مورد 
اين  است.  حكومتی  طلبان 
مورد اخير بيشتر در خور تامل 
آوريم  نظر  در  اگر  بود  خواهد 
كه روز هفدهم تيرماه مهندس 
به كنار  را  موسوی حتی مردم 
خيابانی  اعتراضات  نهادن 
كه  رويكردی  بود؛  فراخوانده 
اگر چه با محتوای بيانيه ی آخر ايشان )وعده ی تعقيب 
خواست های مردم از مجراهای قانونی، با تشكيل نهادی 
 88 تير   18 ی  تجربه  اما  داشت،  همخوانی  نخبگان(  از 
آن همخوانی  مطالبات  و  ماهيت جنبش  با  كه  داد  نشان 

نداشته است.  
1-خيزش مردمی و واكنش اصالح طلبان حكومتی 

انتخاباتی  اعتراضات گسترده ی مردم در فردای كودتای 
و روزهای پس از آن چنان خود-انگيخته و ناگهانی و در 
عين حال پی گير و پرشور بود كه نه تنها بيرون از دايره ی 
پيش بينی های نيروهای سياسی قرار داشت )از مدافعان 
موسوی  پيرامون  طلبان  اصالح  تا  اپوزيسيون  در  تحريم 
حتی  بلكه  اپوزيسيون(،  در  آنان  های  ودنباله  كروبی  و 
برای مسبتدان حاكم و مشاورانشان هم دور از انتظار بود. 
سركوب خشن و خونين مردم، واكنش شتاب زده و در عين 
واكنش  اما  بود؛  اعتراضات  اين  به  اجبارِی حكومت  حال 
اصالح طلبان به سركردگی موسوی و كروبی تبعيت از اين 
جنبش بود؛ چرا كه به پشتوانه ی اين جنبش اميدی برای 
ابطال انتخابات وجود داشت، ضمن اينكه همراهی نكردن 
با اين جنبش می توانست تمامی حمايت های موقتی را 
كه آنان در فضاِی عمومِی ضديت با احمدی نژاد و نيز به 
واسطه ی شعارها و وعده های انتخاباتِی خود كسب كرده 
با  بودند برباد دهد و حتی می توانست مردم را در تقابل 
با رشد و تعميق شكاف ها  آنها قرار دهد. از سوی ديگر 
در هرم قدرت در روند حوادث سال های اخير كه كودتای 
انتخاباتی اخير مصداق عريان آن بود، اصالح طلبان نيك 
دريافته اند كه حاكمان كنونی ديگر بيش از اين حاضر به 
آنان در قدرت نيستند و تكيه بر مردم تنها  سهيم كردن 
راه اعاده ی قدرت است )خواه برای صرِف قدرت و منافع 
پيوسته با آن و خواه برای نجات نظام( به ويژه آنكه از چند 
سال گذشته نظاميان بيش از پيش و به طور مشهودی در 
از اين رو پيوستن  اند؛  معادالت كالن قدرت سهيم شده 
اصالح طلبان به جنبش اعتراضی با وجود تمامی خطرات 

احتمالِی آن )كه در حالت حاد می توانست حتی به رويارويی 
بيانجامد(،  مستقرهم  نظام  های  استوانه  با  آنان  مستقيم 
واقعی  ی  عرصه  به  بازگشت  برای  بود  اجباری  حركتی 
قدرت. اما اين واكنش يا همراهی اجبارِی اصالح طلبان با 
جنبش اعتراضِی خود انگيخته ی مردم، تناقضی جدی در 
درون خود داشت )دارد( كه آنان را از همراهی و پايبندی 
واقعی با خواسته های دموكراتيك مردم بازمی دارد؛ اين 
تناقض چيزی نيست جز همان پايبندی به چارچوب های 
كلی نظام و خطوط قرمِز مشخصه ی آن و سهيم بودن 
در برپايی آنها. البته عيان شدن  اين تناقض امر تازه ای 
نيست و پيشينه ی آن در دوره ی هشت ساله ی رياست 
جمهوری خاتمی به خوبی معرف محدوديت ها و خطرات 
آن است. اما تاريخ باز هم فرصتی در اختيار آنان قرار داده 
است تا آن گونه كه ادعا دارند عمل كنند؛ فرصتی كه به 

طور جان سوزی در حال سپری شدن است. 
و  اصلی  های  پرسش  از  يكی  حاضر  حال  در  بنابراين 
نگرانی های عمده اين است:  آيا جنبش از اصالح طلبان 
برای رشد و پيشرفت خود بهره می گيرد يا اصالح طلبان 

از جنبش؟! 
طلبِی  اصالح  درونی  تناقضات  با  ديگر  ای  مواجهه   -2

حكومتی 
به  طلب  اصالح  جناح  و  كروبی  و  موسوی  پيوستن  با 
و  وسيع  هايی  تالش  تدريج  به  مردم،  اعتراضی  جنبش 
سيستماتيك برای تعريف كردن اين جنبش در چارچوب 
خواسته های انتخاباتی انجام گرفت؛ و اين تالش ها البته 
بی ثمر نبود؛ چرا كه بخش زيادی از مردم همان طور كه 
پيش از آن هم برای اعالم خواست تغيير به صندوق های 
رای به عنوان تنها ابزار قانونی و موجود پناه آورده بودند، 
اين بار هم برای توجيه بيرونی و صورِی حضور اعتراضی 
خود در خيابان ها و كاستن از هزينه های سركوب بايستی 
قانونی  بيش  و  كم  يا  قانونی  های  چارچوب  پوشش  در 
حركت می كردند. هنوز كمی مانده بود تا تابوی همگانی 
ناپذيری حكومت« فرو ريزد.  از »ضعف مردم و شكست 
مردمی كه به خيابان ها می آمدند بر غيرمتشكل بودن و 
در  اساسا  و  بودند  واقف  خوبی  به  خود  بودن  پذير  آسيب 
آغاز برای صرِف اعتراض آمده بودند و نه انقالب يا چيزی 
نظير آن كه تدارك پيشينِی طرحها و تشكل های معينی 
همگانی،  خودجوش  اعتراضاِت  وسعت  )گرچه  بطلبد.  را 
خودباورِی جمعی آفريد و در تداوم خود و در تاثيرپذيری 
دامنه  آنها،  با  تقابل  و  حكومت  خونين  های  سركوب  از 
ی  انباشته  مطالبات  تا  يافتف  گسترش  آن  های  افق  و 
ساليان به تدريج سربرآورد(؛ بدين لحاظ و با در نظر گرفتن 
محدوديت ياد شده، اقدام اصالح طلبان در معرفی كردن 
اين جنبش اعتراضی و خواسته های آن در حد اعتراض 
به لحاظ منطقی و اخالقی  قدر  انتخابات همان  نتايج  به 
نارواست كه بهره برداری تبليغاتی حكومت از كثرت رای 
دهندگان برای تظاهر به مقبوليت و اعتبار عمومی. جالب 
آنكه بخشی از اپوزيسيون بيرون از نظام نيز با ديدگاه های 
خاص و مزمن خود، اين اقدام مصادره آميز اصالح طلبان 
را به عنوان تاكتيكی درست مورد تاييد و پشتيبانی و تبليغ 

قرار می دهند. 
طيف  و  حكومتی  طلبان  اصالح  سوی  از  شرايط  اين  در 
دولت  ميان  تفكيك  با  كه  شود  می  تالش  همسو  های 
بر  ننگی  لكه ی  سان  به  نژاد  احمدی  دولت  و حكومت، 
دامن نظامی كه ساختارهای بنيادين آن موجه و قابل قبول 
افتخارآفرين( است  )و حتی به تعبير موسوی بی نقص و 
تنها  نه  انديشانه  مصلحت  رويكرد  اين  در  گردد.  معرفی 
تمامی بار مسئوليت كودتای انتخاباتی و سركوب و كشتاِر 
آن  حامی  جناح  و  دولت  متوجه  امكان  حد  تا  آن  از  پس 
می گردد )در مورد »سايرين« تنها به انتقادات يا سرزنش 
و  آميز  احترام  هشدارهايی  نهايت  در  يا  و  پهلو  دو  هايی 
سهم طلبانه بسنده می شود(، بلكه از كليت نظام پيش از 
ظهور احمدی نژاد نيز كمابيش چهره ی مطلوبی ترسيم 
می شود؛ تو گويی احمدی نژاد از خالء نازل شده است؛ تو 
گويی تقلب اخير انتخاباتی، نخستين و تنها مصداق عدم 

اصالح طلبان حکومتی در 
تنگنای جنبش يا جنبش در 
تنگنای اصالح طلبِی حکومتی
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محمد شمس

دوره¬ی  دهمين  از  قبل  روزهای  از  ايران  ی  جامعه 
انتخابات رياست جمهوری اسالمی و به ويژه پس از آن و 
به بهانه ی تقلب های گسترده در اين انتخابات، پا به دوره 
ی تازه ای بر متن اعتراضات،  مبارزات سياسی و اجتماعی 
تبليغات  بر خالف  است.  گذاشته  اسالمی  عليه جمهوری 
بسياری از جريانات و سياست مداران بورژوازی در ايران 
و جهان و رسانه های ارتباطاتی آن ها، اين اعتراضات و 
اين  در  گسترده  تقالبات  عليه  اساسا  و  نه صرفا  مبارزات 
انتخابات و در حمايت از يك كانديد و جناحی از جمهوری 
اسالمی، بلكه در واقع در تداوم سی سال اعتراض و مبارزه 
و  سياسی  حقوق  از  محروم  مردم  و  كارگر  ی  طبقه  ی 
حاكميت  و  داری  سرمايه  استثمار  و  ستم  عليه  اجتماعی 

سياسی آن صورت گرفته و می گيرد. 
فردای  همان  از  كه  داند  می  منصفی  و  آگاه  انسان  هر 
كارگران،  مبارزات  اسالمی،  جمهوری  رسيدن  قدرت  به 
زنان، دانشجويان و مردم محروم و تحت ستم برای تحقق 
خواست های  آزادی خواهانه و برابری طلبانه شان، كه به 
خاطر آن ها عليه رژيم پهلوی دست به مبارزه زده بودند، 
با فراز و نشيب  البته  بدون وقفه و به اشكال گوناگون و 

عليه جمهوری اسالمی نيز ادامه داشته است. 
امروز  آن چه كه  بورژوازی،  در صف  مقابل،  اما در صف 
در پيش صحنه ی جامعه به صورت بحث و جدل بر سر 
انتخابات رياست  تقلب های گسترده در دهمين دوره ی 
و  تقابل  به  را  آن  درونی  های  جناح  اسالمی،  جمهوری 
واقعی  بيان  است،  داده  سوق  هم  برابر  در  آرايی  صف 
رقابت دو جناح سرمايه داری در ايران برای سازمان دهی 
به  اقتصاد و حاكميت سياسی موثر و درازمدت بورژوازی 
زعامت جمهوری اسالمی - به ويژه در مقابله با خروش 
اعتراضات و مبارزات بی وقفه ی كارگران و مردم تحت 
با  اساس  در  يك،  هيچ  ها،  اين  است.   - استثمار  و  ستم 
نفس وجود منحوس جمهوری اسالمی، با استثمار مشدد 
كارگران، با فقر و فالكت كمرشكن كارگران، با بی حقوقی 

مردم  كشتار  و  شكنجه  با  كودكان،  و  زنان  محروميت  و 
آزادی خواه و... مشكلی ندارند. از همين روست كه جناح 
»مغلوب« تمام تالش خود را به كار می برد، تا ميليون ها 
مردم  معترض و جان به لب رسيده را اوال نيروی طرف 
دار خود جلوه دهد، كه در اين راه البته از حمايت بورژوازی 
دوما  است،  برخوردار  نيز  جهانی  ارتباطاتی  های  رسانه  و 
آن ها را متقاعد سازد، كه به طور »آرام« و در چهارچوب 
ادامه دهند،  »قانون اساسی« به اعتراضات »مدنی« خود 
تا گزندی به اركان نظام وارد نيايد. جناح »غالب« نيز، به 
همين دليل، از زبان رهبر خود اين صف آرايی و تقابل را 
يك »دعوای درون خانوادگی« قلمداد می كند! »دعوای 
درون خانوادگی« ای كه البته مردم كارگر و محروم خارج 
از دايره ی آن قرار دارند، مگر آن جا كه قرار باشد بر شانه 
های خود اين يا آن جناح سرمايه داری را به قدرت برسانند 
و پس از آن باز هم به ُكنج كارخانه ها و كارگاه-ها، خانه 
ها و بيغوله ها، رانده شوند و در بی حقوقی و محروميت 
مطلق، چرخ سرمايه را اين بار به زور سرنيزه های حاكمين 

جديد بچرخانند.
   در اين شرايط خطير، مساله ای كه قطعا به ذهن بسياری 
از مردم معترض می رسد و به صورت سئوال مطرح می 
طبقه ی  پس  كه  است  اين  شود،  هم طرح  بايد  و  شود، 
كارگر كجا است؟ چه می كند؟ و چرا در ميدان اين مبارزه 
ی فراگير حضور ندارد؟ بدون شك اكثريت قاطع ميليون 
ها انسان، زن و مرد، پير و جوان، كه اين روزها از پشت 
دهند،  می  سر  اعتراض  فرياد  ها  خيابان  تا  ها  خانه  بام 

اعضای  و  كارگران  قربانی می دهند،  و  كنند،  مبارزه می 
خانواده های كارگران هستند. كارگرانی كه البته هنوز نه با 
تشكل های طبقاتی و مطالبات و بديل سياسی اجتماعی 
تعارض  حاضر  شرايط  در  كه  هايی  خواسته  با  بلكه  خود، 
عليه  است  كرده  تحميل  جامعه  به  بورژوازی  های  جناح 
جمهوری اسالمی و برای رهايی، دوش به دوش برادران و 
خواهران، همسران و فرزندان، پدران و مادران ، خود مبارزه 
می  كنند. مساله و سئوال اصلی در چنين شرايطی، در واقع 
اين است كه »صف و اردوی متشكل و متحد و مستقل 
طبقه ی كارگر كه با شعارها و مطالبات طبقاتی خود بتواند 
مردم  عظيم  اكثريت  و  طبقه  اين  آحاد  ها  ميليون  حضور 
محروم و خواهان يك زندگی شايسته و محترم انسانی در 
ميدان مبارزه عليه ستم و استثمار سرمايه داری و حاكميت 
برساند،  سرانجام  به  را  مبارزه  اين  و  بياورد  گرد  سياسی 

كجاست؟ و حضور آن در گرو چه مولفه هايی است؟«
   اين امر مهم، به نظر من، كاری است كه البته می بايست 
در طول تمامی اين سال های طوالنی و به تدريج انجام 
می گرفت تا امروز اين مساله و سئوال موضوعيتی نداشته 
باشد. با اين همه به اختصار می توان گفت، كه علی رغم 
مبارزه ی بی وقفه ی كارگران برای بهبود شرايط كار و 
زندگی بهتر در سی سال گذشته و علی رغم تمامی تالش 
ها و جان فشانی های فعالين كارگری متاسفانه ما هنوز هم 
در مراحل اوليه ی اين كار مهم هستيم. داليل سياسی و 
طبقاتی و تاريخی عدم وجود تشكل های طبقاتی  فراگير 
كارگری پيش تراز جانب فعالين كارگری ضد سرمايه داری 

سركوب  و  خونين  خفقان  وجود  است*.  گرديده  تشريح 
وحشيانه ی مبارزات  كارگری؛ زندان و شكنجه و مرگ 
بسياری از فعالين قديمی و شناخته شده ی كارگری كه به 
عدم استمرار  اين مبارزات دامن زده است؛ وجود گرايشات 
با حمايت  گاه حتی   - كه  كارگر  در طبقه ی  رفرميستی 
و حاكميت  بورژوازی  پنهان جناح های مختلف  و  آشكار 
سياسی آن - تالش ها و مبارزات كارگران را از محتوای 
طبقاتی خالی كرده و به انحراف كشانده اند و هم چنان نيز 
می كشانند؛ و... از جمله داليل پايه ای عدم وجود تشكل 

های طبقاتی و فراگير كارگری هستند. 
ميدان  به  را  كارگر  ی  طبقه  پيش  از  اخطار  با  تاريخ     
هنوز  اما  خواند.  نمی  فرا  اجتماعی  و  سياسی  های  جدل 
دير نيست! هنوز غير ممكن نيست! در دل همين شرايط 
هم می توان و می بايد با عزمی جديد به وظايف قديمی 
پرداخت و ايجاد صف متحد و متشكل طبقه ی كارگر و 
های  درمحل  را،  كارگری  خانواده ی  اعضای  ها  ميليون 
كار و زندگی قدم به قدم پی گرفت. خشم فرو خفته ی 
جمهوری  استثمار  و  ستم  عليه  مردم  انبوه  ی  ساله  سی 
اسالمی، خروش اعتراض ميليون ها جوان و نوجوانی كه 
حق خود را از زندگی می خواهند، و آرزوی پدران و مادرانی 
كه سعادت فرزندان و آسايش خود را طلب می كنند، را 
لباس -شخصی  چماق  و  سرنيزه  زور  با  توان  نمی  ديگر 
به  و  كرد  خفه  گر  سركوب  نيروهای  و  ها  بسيجی  و  ها 
عقب راند. مستقل از آن كه مبارزات و اعتراضات سياسی 
به خود  اشكالی  اين پس چه  از  اين دوره  در  اجتماعی  و 
بگيرند، ما تا هم امروز هم قدرت هم بستگی و اتحاد خود 
را به خوبی تجربه كرده ايم؛ ما از وحشی گری و جنايت 
بوديم:  با هم  ايم، چون همه  نترسيده  اسالمی  جمهوری 
و  ضعف  ما  هستيم!«؛  هم  با  همه  ما  نترسيد،  »نترسيد، 
تمامی  رغم  به  را  اسالمی  جمهوری  شكنندگی  و  زبونی 
اراجيف قلدرمنشانه و خط و نشان های خونين مسئولين 
ريز و درشت آن از بلندگوهای نماز جمعه و راديو و تلويزون 
و روزنامه ها ديده و خوانده ايم. و هم چنان به مبارزه و 
اعتراض عليه اين وضعيت دردناك و نابسامان ادامه داده 
ايم. شرايط امروز جامعه قابل بازگشت به ديروز نيست. نه 
اين ميليون ها مردم معترض همان مردم ديروزی هستند و 
نه رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی چون گذشته قادر 

به اعمال حاكميت ترور و اختناق خواهد بود.
كارگران  است،  مهم  بسيار  اين  و  اين شرايط،  در دل     
با  توانند  برابری طلب می  آزادی خواه و  اكثريت مردم  و 
استفاده از دستاوردهای مبارزات خود و فرسايش و ضعف 
و طبقه ی  اسالمی  نيروی جناح های مختلف جمهوری 
سياسی  دورنمای  با  و  تر  متشكل  و  تر  آگاه  دار،  سرمايه 

است،  بوده  نظام  اين  قانونی  وجاهت  عدم  و  مشروعيت 
آيا  است!  ترميم  قابل  انتخابات  ابطال  با  گويا  آن هم  كه 
خيابان  سطح  از  كه  ای  وحشيانه  كشتارهای  راستی  به 
زدن  تكيه  با  است،  يافته  امتداد  ها  زندان  به  اينك  ها 
است؟!  ترميم  قابل  جمهوری  رياست  كرسی  بر  موسوی 
راه  شدن  بسته  به  توان  می  پيروزی  اين  با  اساسا  يا  و 
تكرار اين جنايت های سازمان يافته اميد داشت؟!  خوب 
ياد داريم كه وقايع 18 تير سال 78 خط بطالنی بود  به 
بر تصورات خام انديشانه )يا اظهارات رياكارانه ی( خاتمی 
در زمستان 77  پس از افشای قتل های زنجيره ای، كه 
ظفرمندانه مدعی شد كانون فتنه و غده ی چركين را از 
درون وزارت اطالعات و سيستم امنيتی كشور زدوده است! 
و به ياد داريم كه سرانجاِم رسيدگی قضايی به پرونده ی 
قتل های زنجيره ای، زندانی شدن وكيل پرونده )زرافشان( 
و سرانجاِم رسيدگی قضايی به پرونده ی جنايت 18 تير، 
جريمه شدن يك سرباز وظيفه به جرم دزدی ماشين ريش 
كه  است  آن  واقعيت  بود.   دانشجويان  خوابگاه  از  تراش 
وجاهت و اعتبار قانونی اين نظام و جمهوريت ادعايی آن 
سالهاست كه بر باد رفته است:  اجرای هر اعدام و شليك 
هر گلوله ی سركوب، خط بطالنی بود بر اعتبار اين نظام و 
جمهوريت آن. كشتارهای سال های آغازين دهه ی 60 كه 
با قلع و قمع زندانيان ساسی در تابستان 67  حياتی دوباره 
يافت، ترور مخالفان سياسی در بيرون مرزها،  قتل های 
تير،   18 خونين  های  و سركوب  دگرانديشان  ای  زنجيره 
تنها نمونه های برجسته و كليشه شده ای از اين خطوط 
بطالن هستند. آيا كسی از كارگران خاتون آباد شهربابك 
نامی شنيده است؟! همان كارگران اخراجِی صنايع مس كه 
درخواست شان برای بازگشت به كار و در واقع درخواست 
شان برای نان با گلوله پاسخ داده شد؛ ايا نامی از دگرباشان 

جنسی اعدام شده در خاطر ما مانده است؟!
به همين سان به صحنه بردن هر نمايش انتخاباتی با فيلتر 
نظارت استصوابی و ساير قيد و بندها، و در غياب رسانه 
ها و  احزاب سياسِی آزاد، سندی زنده بر فقدان جمهوريت 
طلبان  اصالح  از  چرا  بود.  اسالمی«  جمهوری  »نظام  در 
در  برنخاست؟!  صدايی  جمهوريت  رثای  در  اين  از  پيش 
به  با  دگرانديشان  از  زيادی  عده ی  هاست  سال  حاليكه 
برای  را  و جان خويش، گلوی خود  افكندن هستی  خطر 
گفتن اين حقيقت درانده اند كه در نظام حاكم بر ايران از 
همان سال های آغازين تا كنون جمهوريتی وجود نداشته 
آيا  است!  استوار  اسالميِت خود  بر  تنها  نظام  اين  و  است 
فهم اين حقيقت بدون تقلب انتخاباتی اخير ناممكن بود؟! 
آيا اجرای احكام سنگسار و قصاص نفس يا اعدام نوجوانان 
بزهكار به رغم مخالفت های گسترده ی داخلی و خارجی 

بر عليه آنها شواهد گويايی بر اسالميت محض نظام نبوده 
است؟! 

3- سناريوی مصادره ی جنبش در مقابل سناريوی كودتای 
انتخاباتی

بپذيريم كه مانند تمامی اين مواردی كه اصالح طلبان از 
آنان  بار هم  اين  بوداند،  جريان های مترقی داخلی عقب 
از جنبش مردمی  عقب مانده اند و بر اين عقب افتادگی 
ها هيچ دليل كالنی متصور نيست جز آن تناقضی كه در 
ذات اين جريان نهفته است؛ تناقضی اغماض گر و توجيه 
ساز كه در پی دفاع از بنيادهای معوج جمهوری اسالمی 
كه با دست هايی ظاهرا مقدس بنا شده اند، و در واقع برای 
عدم تشكيك در مقدس بودن آن دست ها، همواره مجبور 
بوده است نتايج و »فرآورده های طبيعِی« آن بنيادها و نيز 
متوليان نوين آنها را هضم و توجيه كند. تناقضی كه برای 
گريز از سكوالريسم و برای تن ندادن به خصوصی بودن 
ضمن  تا  كند  می  خلق  را  دينی«  ساالری  »مردم  دين، 
تظاهر به دموكراسی باوری، همچنان دگرانديشان سكوالر 
را از عرصه ی سياسی دور نگه دارد و بقای نظام را بی 
ذره ای عدول از »اصول مقدس« آن تضمين كند. اما در 
تمامی اين سال ها آنان آموخته اند كه چگونه شعارهای 
به  آنهاست  عملكرد  و  ماهيت  نقد  در  كه  را  دگرانديشان 
و  با جرح  و  تاخير -  با چند سال  عاريت گيرند - گيريم 
تعديل و مثله كردن آنها، به شعارها و مفاهيم اومانيستی و 
آزاديخواهانه رنگ و بوِی  بومی و اسالمی بدهند، تا ضمن 
مترقی نماياندن خود، ابزارهای مخالفت و مصالح انتقاد را از 
حريفان دگرانديش سلب كنند، تا پتانسيل های راديكاليسم 
اين  مضمون  شود؛  زدوده  مردمی  مطالبات  از  اجتماعی 
حضور  »به  است:  عبارت  اين  نظير  چيزی  كهنه  رويكرد 
انقالب اسالمی و  بنيادهای  با  يا وجود شما مغرضان كه 
آرمان های امام راحل عناد می ورزيد نيازی نيست؛ ما نيز 
با اين »پارادايم« هی روشنفكری آشناييم و اصال خود به 
قدر كافی »دگر انديش« هستيم. به حمداهلل بيشتر ما هم 
اجتماعی  مهندسی  و  انسانی  علوم  های  زمينه  در  اكنون 

مدارج كارشناسی ارشد يا دكترا را طی كرده ايم«. 
رقبای  با  طلبان  اصالح  كه  هايی  سال  تمامی  در  باری 
اند،  بوده  نظری  ستيز  يا  مادی  جداِل  در  خود  دگرانديش 
حريفان واقعی و يا دوستان بنيادگرای كمابيش نظامِی آنها 
جای پای خود را در سلسله مراتب قدرت سفت كرده اند و 
يا وسعت بخشيده اند؛ و اينك  كه در آن باال جای چندانی 
برای اصحاب اطالح طلب باقی نمانده است، ناگهان خود 
با  كه  دارند  اميد  طبعا  و  اند  يافته  مردم  انبوه  ميان  در  را 
پشتوانه ی اعتراضات مردمی، طرح قديمی »فشار از پايين 
- چانه زنی از باال« متحقق شود تا رفقای بنيادگرا نرمش 

انقالبی نشان دهند و اعتبار نظام و انقالب بيش از اين به 
خطر نيفتد. 

همراهِی  اين  در  طلبان  اصالح  كه  اينجاست  مشكل 
آغاز آن  با جنبش مردمی )كه  آميز خود  تقدير  اجباری و 
به 4 سال پيش باز می گردد( نيز همچنان از آن تناقض 
مطالبات سال های  نيستند،  و حاضر  برند  رنج می  كهنه 
اخير و به ويژه جنبش كنونی مردم را آن گونه كه هست 
قامت  به  را  آن  كنند  می  بلكه سعی  بپذيرند،  يا  و  ببينند 
نمايند.  تصوير  و  معرفی  قامت  اين  در  يا  و  درآورند  خود 
ی  خواهانه  آزادی  و  اعتراضی  جنبش  خواهند  نمی  آنها 
مردم، مرزهای ممنوعه را به چالش بگيرد، چرا كه جدا از 
يا درهم آميختگی های  پيوندهای مبتنی بر منافع مادی 
خونی و نسبی با استوانه های قطب پيروزمند نظام، آنان 
به لحاظ هويتی خود را با اين نظام تعريف كرده اند، چرا 
كه در بنيان نهادن و دوام يافتن آن سهيم بوده اند و بدين 
هستند.  نظام  اين  از  ناپذير  جدايی  جزئی  واقع  در  لحاظ 
بر  اطالح طلبان  از  برخی  اينكه  با وجود  به همين خاطر 
بسياری از ايرادات ساختاری نظام اذعان دارند، در دفاع از 
آن ترديدی به خود راه نمی دهند؛ چرا كه  آنان نمی توانند 
از شهامت  بااليی  )اين كار حد  انكار كنند  را  هويت خود 
و آزادگی درونی را می طلبد تا بتوان هويت حال و آينده 
ی خود را بر بنيادی مستقل از گذشته بنا كرد(. بنابراين 
اصالح طلبان تمامی امكاناتی كه هنوز از ته مانده ی رانت 
های ناشی از اتصال به نظام در اختيار دارند به كار خواهند 
گرفت تا جنبش مردم را تحت كنترل خود در آورند و به 
هفته  مانند  افكنی،  تفرقه  يا  و  گرايی  افراط  از  پرهيز  نام 
ساز  سرنوشت  مصاف  اين  در  كوشيد  خواهند  اخير  های 
نيز صف خود را از »دگرانديشان« راديكال جدا نمايند و 
در واقع مزيت های موقعيت و جايگاه پرمخاطب خود را 
خرج به حاشيه راندن »ديگران« از درون جنبش خواهند 
كرد )جايگاهی كه آن را مديون تريبون های اين نظام و 
نيز موج پوپوليسم پيش از انتخابات هستند، كه در اين يك 
دميدن در فضای ضديت عمومی با احمدی نژاد سهم ويژه 
ای دارد(. تاكيد مكرر موسوی در تعدادی از بيانيه هايش 
اپوزيسيون  نيروهای  از  ها  جداسازی صف  لزوم  مورد  در 
امر  نهايِت  در  و  عمل  در  كه  )چيزی  معناست  همين  به 
جنبش دموكراسی خواهی را به موج موسوی خواهی تقليل 
خواهد داد(. آنان بيش از همه اين كار را از طريق رسانه 
ها و چهره ها و تريبون های  متعدد و با انتشار و تزريِق 
هماهنِگ ادبيات سياسی و شعارهای ويژه ی خود به درون 
جنبش دنبال می كنند. ادبياتی مذهبی و شعارهايی كه از 
سطح انتقاد به دولت و تاكيد بر نتايج انتخابات فراتر نرود. 
اين موضوع به ويژه در اغلب تجمعات حمايتی بيرون از 

مرزها از سوی دانشجويان و نسل جوان نمود محسوسی 
دارد كه خود موضوع بحث ديگری است. تنها در همين حد 
اضافه كنم كه در اين گونه تجمعات شعارها نهايتا گهگاه 
با چاشنی هايی گرم كننده نظير »دولت جنايت می كند /  
رهبر حمايت می كند« همراه می شود و هيج گاه فراموش 
نمی شود كه از خون جان باختگان هفته های اخير به قدر 
كافی در مسير مناسب خرج شود: »برادر شهيدم ، رايت رو 
پس می گيرم« تو گويی همه ی مردمی كه در خيابان ها 
جان فشانی كرده اند، انديشه يا انگيزه ای جز تغيير نتايج 
انتخابات نداشته اند و اين جان باختگان هم  اساسا همگی 
اصالح طلب از مادر زاده شده بودند.  و خالصه آنكه آنها 
در حاليكه پيشی نگرفتن از جنبش درون كشور را دستاويز 
مشی محافظه كارانه ی خود قرار می دهند، با طرح شعارها 
و مطالبات خود تصويری معوج از واقعيات جنبش عرضه 
می كنند كه پيش از هر چيز نشانگر عقب بودن آنان از 

جنبش مردمی است.
باز هم عزم  باشيم كه اصالح طلبان حكومتی  به هوش 
های  گذشته  مانند  اما  دارند؛  كردن  مصادره  برای  جدی 
ايده ها و شعار ها مطرح  بار مصادره كردن  اين  نزديك، 
برای مصادره كردن كل جنبش مردمی خيز  آنها  نيست، 
برداشته اند و برای اين كار اتفاقا به تحميل شعارها و ايده 
دعوت  با  هوشمندی  كمال  در  آنها  دارند.  نياز  خود  های 
معرفی می  سبز  موج  با  كه  چتر  زير يك  به  كردن همه 
»نظارت  با  زيادی  های  طيف  پيشاپيش  البته  )و  گردد 
استصوابی« از پيوستن به اين موج »رد صالحيت« شده 
يابنده ی  تحول  و  متكثر  كليت  بر  كنند  اند(، تالش می 
جنبش، تصويری يكدست و ايستا را قالب كنند؛ تصويری 
را  آنها  نظر  مورد  اهداف  و  ها  خواست  و  ها  خصلت  كه 
اتحاد  ضرورت  ی  ايده  درستِی  بر  آنها  كند.  برجسته 
فراحزبی و غير ايدئولوژيك تكيه می كنند؛ اما اتحادی كه 
آنها به آن دعوت می كنند، اتحاد در دنباله روی از آنان 
تدريجی  روی  پيش  و  مبارزه  بودن  مرحله  بر  آنان  است. 
تاكيد می كنند، در حاليكه مراحل بعدی مبارزه را به بحث 
از عموم  را  پيشروی مورد نظر خود  نمی گذارند و جهت 
بار اصالح طلبان  اين  به نظر می رسد  كتمان می كنند. 
لقمه ی بزرگی را برای مصادره كردن برداشته اند، چرا كه 
ابعاد جنبش مردمی را به درستی در نيافته اند. با اين حال 
از آنجا كه جنبش از تمامی اعضاء و نيروهای خود هويت 
و نيرو می گيرد، بايد با همياری يكديگر بكوشيم تا جنبش 
اگر  كنيم. حتی  قدرتمداران حفظ  گزند  از  را  آزاديخواهی 
در  و  است  جنبش  كل  رنگ  سبز  رنگ  كه  باشد  درست 
قبضه ی اصالح طلبان نيست، بايد تالش كنيم اين سنبل 

را از خطر مصادره شدن برهانيم.



شما متهم به اقدام 
ملی  امنیت  علیه 
خود  از  هستید. 

دفاع کنید!
بخش سوم

انتخابات  از  بعد  يکشنبه 
جلوی   – شمالی  اميرآباد   –
قبل  ساعاتی  فنی-  دانشکده 
در  نژاديها  احمدی  تجمع  از 

وليعصر
دو تا موتور شاسی بلند خفن، لباس شخصی، دوتركه، 
باتوم به دست، مشغول استعمال الفظ ركيك كاف دار 
برای مردمی كه جلوی در فنی ايستاده اند. در حال 
از  حمايت  در  كه  ای  نفره  بيست  گروه  از  محافظت 
احمدی نژاد به سمت جشن پيروزيشان در وليعصر در 
حركت اند و هنگام عبور از جلوی در فنی اميرآباد با 
شعارهای »احمدی بای بای« و »مرگ بر ديكتاتور« 
رحم  هم  محجبه  خانمهای  به  حتی  ميشوند.  بدرقه 
من  كه  ميدهند  فحش  اطمينانی  چنان  با  نميكنند. 
حقيقتا ميترسم. جهالت در چهره هايشان موج ميزند. 
از محيطی كه برای رشد اين قبيل آدمها فراهم شده 
ميترسم. دوست بسيجی و حزب اللهيم جلو ميرود و 

ميگويد »آقا صلوات بفرست!«
. . .

-«از ثاراهلل اومديد؟«
-«اسم نبر احمق!«

. . .
را ميپيچاند.  را در مشت گرفته و سرم  موهای سرم 
»چی مصرف ميكنی؟« لگد ميزنند تا نقش زمين ات 

كنند.
. . .

روی  –پياده  فاطمی  خ   – انتخابات  از  بعد  يكشنبه 
جلوی وزارت كشور- ساعاتی قبل از تجمع احمدی 
جلوی  ماجرای  از  پس  )ساعتی  وليعصر  در  نژاديها 

فنی(
باتومش رو  يه سربازه  نستا!«  برو! وای  »آقا سريعتر 
چند  وايسه.  جلوها  اون  نميذاره كسی  و  ميده  تكون 

لحظه ای می ايستم و وزرات كشور را تماشا ميكنم. 
لباس  اون موتورهای  از  ببين! يكی  رو  اونجا  »وای! 
شخصی كه جلوی در فنی اميرآباد ديديم! چه جالب! 
عين فيلم سينمايی شده! يعنی دنيا اينقدر كوچيكه؟« 
مثل  اباالفضل!  يا  ميرسم...  كه  فاطمی  ميدان  به 

سوسك و مورچه و ملخ، پليس و گارد و غيره...
. . .

»راه بيفت ]...[!« و بازهم قصه فحش و مشت و لگد. 
»از پايين نبريد تكه پاره شان ميكنن« دلش برايمان 
سوخته بود؟ لباس شخصيها ساختمون 23 را گرفته 
بودند. لباس شخصيها از پايين كوی و گارديها از باال 
و از در اصلی كوی حمله كرده بودند. »سر پايين!« 
فحش  رهبر  »به  شناخته شدن؟  از  ميترسيدند  يعنی 
ميديد؟«احساس ميكرد فتنه عظيمی را خاموش كرده 
و كار بزرگی را به ثمر رسانده »ما برای نظام شهيد 

داديم«
. . .

فرزند  من   .]...[ آقای  شهيد  بنياد  بزنيد  »زنگ 
شهيدم. نامه داده بود كه كوی مهمان بشم« التماس 
ما  آبروی  برادر شهيدم!  ميكرد.«خفه شو! من خودم 
سنگ  داشتی  كه  ديده  ميگه  پسره  اون  بردی!  رو 
ميزدی!« يه پسره را كه ته صف نشسته صدا ميكند. 
پسره می آيد و مثل يك آدم رذل ميگويد او را ديده 
كه سنگ ميزده است! خدايا! اين پسره دانشجوست؟ 
حضرات اينقدر ترسناك اند يا دانشجوها اينقدر ترسو 

شده اند كه برای خودشيرينی...
. . .

»بگو من خرم!« با موبايل از بچه ها فيلم ميگرفت. 
پسره هم بی معطلی گفت »من خرم!« نميدانستم اگر 
از لگدها  آيا  از من چنين چيزی بخواهد چه ميكنم. 
اينكه... بدبختانه قابل  و شالق زدنهايش ميترسم يا 

پيش بينی هم نبودند. آنچنان زهر چشمی از ما گرفتند 
كه هيچ شكنجه ای را از آنها بعيد نميديديم.

-«اسمت چيه؟... بگو االغ«
-«االغ«

ياد حرفهای اون سرهنگه كه می افتم دلم ميخواهد 
با  بزنم. سر ما منت ميذاشت كه  يك فصل كتكش 

رافت اسالمی باهامون برخورد كرده.
-«چی ميخونی؟«

-«الهيات«
)خواننده  ميفهمی؟«  الهيات  تو   !]...[ شو  -«خفه 
لگد و  ندارم هر جا كه مشت و  گرامی! من حوصله 
باتوم ميزدند بنويسم كه چه گونه ميزدند. خسته شدم. 
همانطور كه آن لحظات از اين همه كتك خوردن و 

تحقيرشدن و بالتكليفی خسته شده بودم.(
. . .

ممكنه  بمونه  همينطوری  داره.  خونريزی  -«سرش 
بميره!«

-«بذار بميره!«
. . .

همه  اند.  كشته  را  نفری  چند  كه  بود  شده  شايع 
خبر  من  ميگفتم  خبر؟  چه  ها  كشته  از  ميپرسيدند 
موثق ندارم. اما آنطور كه آنها حمله كردند هيچ بعيد 

نيست چند نفری را هم...
. . .

برادر كوچيك خودت. پسر خودت.  -«شما فكر كن 
بدبخته.  بده يك عمر  از دست  رو  اگه چشمش  اين 
يه پزشك ببريدش. چشمش چرك كرده.« چشمش 
آنقدر سياه شده و باد كرده بود كه خود گارديها بهش 
ميگفتند »اونی كه كوره!«. ما نگرانش بوديم. خودش 

هم خيلی ساده بود.
كمك  كردن  تحريكش  كه  همونهايی  از  -«بره 

بخواد!«
. . .

بد  هم  خيلی  ما  به  نكند  خيال  گرامی  خواننده 
همان  )يا  موجود  نظم  به  مدتی  از  پس  ميگذشت. 
بی نظمی خودمان!( عادت كرديم. انگار درستش هم 
همين بود. درستش همين بود كه آن ها بازخواست 
كنند و ما پاسخگو باشيم. آنها فرمان بدهند و ما مطيع 
باشيم. درستش همين بود كه ما با دستان بسته روی 
زده  واكس  پوتين  با  آقايان  و  بشينيم  خل  و  خاك 
جلوی ما رژه بروند و بر سر ما بكوبند. انگار از اول هم 
حق ما همين بود كه كتك بخوريم و فحش بشنويم 
و سرمان را پايين بگيريم. انگار تا آخرش هم همين 
طور بود: آن هنگام كه فرشته های نجات در حياط 
آن  ميكردند.  آزادی  نطق  برايمان  امنيت«  »پليس 
هنگام هم طبق عادت روی زمين، در صف و ستون 

منظم مينشستيم و سرمان را پايين ميگرفتيم!
كاج-  راه  سه  فاطمی-  خ  انتخابات-  از  بعد  شنبه 

نزديك وزارت كشور- بعد از ظهر
به سمت  حجاب  خيابان  غرب  از  معترضين  جمعيت 
وزارت كشور در حركت هستند. سر سه راه كاج عده 
ای بسيجی كه پرچم ايران و عكس احمدی نژاد در 
دست دارند خيابان را سد كرده اند. جمعيت معترض با 
فاصله صد متری آنها كف خيابان مينشيند و آرام شعار 
در صف  راهرويی  اكبر«گويان  »اهلل  ناگهان  ميدهد. 
بسيجيها باز ميشود و گارديها با لباسهای سوسكی از 
پشت سر بسيجيها به سمت جمعيت معترض حمله ور 
پياده ها  ميشوند. موتورسوارهای سوسكی هم پشت 
می آيند و جمعيت معترض را ميزنند و متفرق ميكنند. 
مثل  خيابان  كنار  و  روها  پياده  در  مردم  از  ای  عده 
تماشاچيها ايستاده اند. جمعيت معترض كه به عقب 
رانده شده بود ماشين آر دی يك آخوند را كه از غرب 
ميكند.  و خمير  ميكرد خرد  فاطمی حركت  به شرق 
راه  از سه  قبل  از كوچه های  يكی  از  آخوند  ماشين 
كاج به سمت جنوب ميرود و از مهلكه ميگريزد. لباس 
پسره  ميگيرن.  ازش  را  پسره  يه  موبايل  سوسكيها 
ميگويد  هست.  پيشش  هم  مادرش  مي كند.  گريه 
موبايل براي خودش نيست. خودش رو هم مي خوان 
بگيرن. مردم پادرميانی ميكنند. يه درگيري لفظي بين 
پليس ها و مردم پيش می آيد. خانم چادري تسبيح به 

دست در حال عبور، ذكرش شده لعن و نفرين به...
. . .

ميكردند.  ساختمانی  كار  داشتند  زيرزمين  طرف  آن 
سروصدا و گرد و خاكش نصيب ما بود. نور آفتاب را 
آن سمت ميديدم. شايد هم نور چراغ بود. حدس زدم 
صبح شده. يك كارتن آوردند تويش ساندويچ نان و 
پنير بود. ميگفتند اضافه ی صبحانه بچه هاست كه 
برايتان آورده ايم. بيچاره ها دلشان ميخواست مهربان 
و بامرام باشند اما راهش را بلد نبودند. نميدانستند كه 

درد ما نان و پنير نيست.
. . .

اون  يعنی  مهمه؟  شماها  نظر  فقط  كردين  »فكر 
نميخوره؟  درد  به  رايش  دهاته  توی  كه  كشاورزی 
شماها فكر كردين كشور فئوداليه؟« داشت نصيحتمان 

ميكرد در حد وسع خودش.
. . .

بفرستندمان  بود  قرار  كه  هم  بعدازظهر  طرفهای 
»پليس امنيت« ميگفتند هنوز اتوبوس نيامده. منتظر 
بوديم. سه تا سه تا جدايمان كردند و برايمان ماكارونی 
آوردند. ميگفتند از سهم ناهار خودشان برايمان آورده 
گوجه  سس  ولی  نداشت.  قاشق  دادند.  هم  آب  اند. 
داشت. نان لواش هم بود. رافت اسالمی آقايان است 
ماكارونی  و  پنير  و  نان  تسامح،  و  تساهل  از  ديگر. 
اش را خوب ياد گرفته اند! سرهنگشان ميگفت »اگه 
نخوريد جلوی اسمتان مينويسم اعتصاب غذا تا پدرتان 
خوشمزگيهای  مسخره،  اوضاع  آن  در  دربياورند«  را 

جدی مآب آقايان هم بدجوری بيمزه بود.
. . .

سوار اتوبوسمان كردند. »به پرده ها دست نزنيد. سرها 
رو بذاريد رو صندلي جلو. كسي سرشو بياره باال سرشو 
به  زيرچشمي  اما  بود  صندلي  روی  سرم  ميتركونم« 
خوب  بيرون  پرده  پشت  از  مي كردم.  نگاه  بيرون 
كشور  وزارت  ساختمون  خوبي  به  اما  نمي شد.  ديده 
بلوار  فاطمي،  ميدون  هم  بعدش  دادم.  تشخيص  رو 
كشاورز، پل كالج... »پايينو نگاه كن ]...[!« نمي دونم 
اما در هر صورت ترسيدم و نگاهم  با من بود يا نه. 
بقيه ي مسير رو  نتونستم  انداختم. ديگه  پايين  به  رو 

دنبال كنم.
. . .

و طبقاتی روشن تر بيرون بيايند. اين امر ممكن و حياتی 
است. و به نظر من، به ويژه، بر عهده ی جنبش كارگری 

قرار می گيرد.  
از همين رو، الزم است كه همكارانم در جنبش كارگری 
داشتن  ياد  به  با   - جديد  نسل  چه  و  من  نسل  از  چه   -
توجه  فعلی  شرايط  به   ،**٥7 انقالب  منفی  ی  تجربه 

داشته باشند: 
- آحاد طبقه ی كارگر، اعم از يدی يا فكری، كارگر معدن 
اين  مطيع  نظام  پياده  نبايد  خدماتی،  يا  توليدی  معلم،  يا 
و  نقد  بشوند.  سرمايه  و  اسالمی  جمهوری  جناح  آن  يا 
افشاگری مشخص از برنامه ها و سياست های ارتجاعی 
طبقه ی سرمايه دار و سركوب و جنايت گذشته و امروز آن 
ها - هم جناح موسوم به »اصالح طلب« و هم جناح حاكم 
- در اين شرايط  بی نهايت ضروری است. هيچ يك از اين 
ها دلشان برای مردم نسوخته است و مدافع »حق مردم« 
نبايد  نيستند.  انسانی شايسته و محترم  برای يك زندگی 
»باب  در  ارتجاعی  كار  قانون  تصويب  كه  كرد  فراموش 
اجاره«، كشتار زندانيان سياسی، سركوب و قلع و قمع مردم 
آزادی خواه و... از همان روزهای ابتدای حاكميت جمهوری 
اسالمی با مشاركت و مسئوليت سياسی و اجرايی مدافعين 

امروز »حق مردم« صورت گرفته است.
- در مقابل برنامه ها و سياست های همه ی جناح های 
مطالبات  پرچم  بايد  اسالمی،  جمهوری  و  داری  سرمايه 
پرچم  كه  كارگر،  اجتماعی طبقه ی  و  اقتصادی، سياسی 
مطالبات اكثريت عظيم مردم جامعه است، به پيش صحنه 

جدل سياسی در جامعه كشانده شود. 
- مطالبات كارگران به شكل شعار، پالكارد و اعالميه و 
های  تظاهرات  تمام  مضمون  توانند  می  اينترنتی،  پيغام 
تدريج  به  و  اعتراضات  ها،  تحصن  محلی،  و  سراسری 
اعتصاب ها و اعمال كنترل كارگران بر موسسات توليدی 
و خدماتی و ادارات را شكل دهند. ايجاد و گسترش يك 
تشكل مطالباتی- طبقاتی فراگير كارگری، امروز بيش از 

بديل  و  مطالبات  اين  كشيدن  پيش  ی  سايه  در  گذشته 
طبقاتی و با اتكا به آن ممكن است.

مبارزات  در  و  ها  اين سال  در طول  كه  اين مطالبات،   -
اند و مجموعه  اجتماعات مختلف كارگری عنوان شده  و 
حداقل  )تعيين  كارگران  طبقاتی  مطالبات  از  متنوعی  ی 
دستمزد ماهيانه ی كارگران بر اساس ثروتی كه آنان برای 
جامعه توليد می كنند و اختصاص سهم هر چه بيشتری از 
اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه كارگران، تامين 
اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و از كار افتادگی و بيمه 
ی بيكاری برای تمام افراد جامعه، تعيين بيمه ی بيكاری 
باشد،  كمتر  شاغل  كارگران  دستمزد  حداقل  از  نبايد  كه 
كودكان  كار  الغای  موقت،  استخدام  قرارداد  نوع  هر  لغو 
زير هيجده سال و...( تا مطالبات سياسی عمومی )برچيدن 
برپايی تشكل  آزادی های سياسی،  رواج  تبعيض جنسی، 
و  تحصيل  و  آموزش  حق  از  برخورداری  مدنی،  های 
بهداشت مناسب رايگان و...( را در بر می گيرند، می توانند 
نقطه  اتكای مناسبی برای اتحاد و تشكل يابی طبقه ی 
همان  به  باشند.  كارگران  زندگی  و  كار  مراكز  در  كارگر 
اندازه كه اين تشكل های طبقاتی در هر كارخانه و كارگاه 
و محله ای پا بگيرند و در قدم بعدی از طريق دوستی و 
نزديكی های طبيعی به همكاری نقشه مند عليه ستم و 
استثمار سرمايه داری و رژيم جمهوری اسالمی بپردازند، 
به همان اندازه نيز مبارزات و اعتراضات سياسی اجتماعی 

امروز ما امكان تداوم و رشد و توان بيشتر خواهد يافت.
طرح  ضرورت  ديگر  بار  يك  كه  است  آن  تاريخ  طنز   -
مطالبات  كه  آن  از  پيش  كارگر  ی  طبقه  سياسی  بديل 
كارگران درعرصه ی اجتماعی، مشخص شده و جا افتاده 
شده باشند، در مقابل طبقه ی كارگر قرار گرفته است. اما 
تاريخ را نه در شرايط دل خواه، بلكه در شرايطی كه خود 
را می نماياند، می توان و بايد تغيير داد. طبقه¬ی كارگر 
در شرايط كنونی و در وقتی كه بحران اقتصادی، اجتماعی 
به  امروز  و   - داری  سرمايه  جهان     سراسر  سياسی  و 

خصوص ايران را - در چنگال خود می فشارد و تاثيرات به 
شدت منفی و كمرشكن تمامی راه حل های بورژوايی را به 
هر ناظر آگاه و منصفی نشان می دهد، بايد بديل اجتماعی 
و سياسی خود را به جامعه ارائه دهد. پاسخ هر كارگر آگاه 
به منافع خود و مصالح جامعه ی خود به شرايط دردناك 
خانمانی،  بی  و  بيكاری  فالكت،  و  فقر  مسببين  و  حاضر 
زندان  اعتياد،  و  فروشی  تن  كودكان،  و  زنان  حقوقی  بی 
و شكنجه و اعدام، و... اين است كه: »شما سرمايه داران 
اگر نمی توانيد بيكاری و فقر، عدم تامين معيشت زندگی،  
تن فروشی،  كار كودكان، و تبعيض به زنان و دگرانديشان 
را چاره كنيد؛ برويد كنار! ما خود می توانيم توليد و روابط 
اجتماعی را به شكل ديگر و بدون نياز به سودآوری سرمايه 
و بردگی كارمزدی سازمان دهيم و بر مشكالت و مصائبی 

كه شما به وجود آورده ايد، خاتمه دهيم!« 
   دستكم در ده سال گذشته عده¬ای از فعاالن جنبش 
ضدسرمايه¬داری  اجتماعی  بديل  اين  مورد  در  كارگری 
سرمايه  شيوه  تجربه¬ی  با  تقابل  و  تمايز  در  كارگران، 
شوروی  اتحاد  در  »سوسياليسم«  به  موسوم  دولتی  داری 
سابق يا چين امروز، و همچنين مطالبات آن ها نوشته اند 
و گفته اند. اسناد متعدد و توضيحات نسبتا مفصل راه حل 
هستند  موجود  اكنون  هم  كارگر  طبقه  داری  ضدسرمايه 
اين نظر بدون پشتوانه  از  فعالين نسل كنونی كارگران  و 

نيستند.

* * *
* عالقه مندان به اين بحث ها در صورت تمايل می توانند 

هم چنين به دفترهای »نگاه«، در سايت اينترنتی
 www.negah1.com

 مراجعه كنند.
** در مورد انقالب ٥7 می توانند در صور ت تمايل به 
مطلب ) كارگران، انقالب 13٥7، و موقعيت حاضر( و دفتر 

شماره 23 نگاه مراجعه  كنيد. 


