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                                            مرگ بر ديكتاتور

ايراِن مرئي، 
ايراِن مخفي

امير ك.
و  غريب  ايست  پديده  ديكتاتوري  يك  سايه  زير  زندگي 
مرموز. مردم چه مي خواهند؟ آنها چگونه فكر مي كنند؟ 
جامعه به چه سويي روان است؟ پاسخ به اين سئواالت در 
مورد مردمي كه در يك ديكتاتوري زندگي مي كنند بسيار 
دشوار است. جامعه اي كه در آن رسانه ي آزادي منتشر 
نمي شود، براي چاپ يك كتاب كوچك و در دوهزار نسخه 
بايد سالها به دنبال مجوز دويد، هيچ اتحاديه و سنديكاي 
مستقلي وجود ندارد، هيچ حزب و سازمان سياسي خارج از 
حاكميت وجود ندارد، قتل و زندان و شكنجه در كمين هر 
فردي است كه مرزهاي رسمي را زير پا بگذارد، در چنين 
جمعي  ذهن  در  كه  برد  پي  توان  مي  چگونه  اي  جامعه 
جامعه چه مي گذرد؟ شما در مواجهه با ديكتاتوري با دو 
جهان روبروييد. جهاني مرئي و رسمي و جهاني مخفي و 
زيرزميني. در جهان مرئي همه چيز يخ زده و ماشيني و 
سربي رنگ است. عبور يكنواخت مردم از پياده رو ها و گذر 
مكرر اتومبيل ها از اتوبان ها و خيابان ها. بي تفاوتي و بي 
احساسي مطلق در چهره هاي خواب زده اي كه صبح ها از 
خانه بيرون مي زنند و شب هنگام باز مي گردند. تلويزيون 
ها سريال ها و اخبارهاي هميشگي خود را نشان مي دهند و 
سر شام خانوادگي حرف هاي مكرر، سانسور شده و سكوت 
هاي طوالني. نظاره ي جهان مرئي اميدي برنمي انگيزد. 
مردم در چهره ي يكديگر جز يأس نمي بينند. و بيشتر سر 
در گريبان خود فرو مي برند. نظاره ي جهان مرئي براي 
انگيز است. همه  اما شادي  ديكتاتورها و كوتوله هايشان 
چيز رو به راه است. مردم مشغولند و آمارها صعودي است. 
جهان ابديتي مي نمايد كه مردم از تصور نكبت ابدي آن 
به خود مي لرزند و حاكمان از تصور سرخوشي ابدي آن به 
وجد مي آيند. اما ناگهان همه چيز در هم مي پيچد. زمين 
زيرپا فرومي گسلد و جهان زيرزمين بيرون مي زند. ناگهان 
چشمان نظاره گر، جهان جديدي را مي بينند كه تو گويي 
خارج از اين سرزمين برباليده و تكامل يافته. جهان رنگ 
ظهور  شديد.  هاي  احساس  و  سروصدا  جهان  تند.  هاي 
چهره هايي برافروخته از عشق و نفرت. جهاني كه سالها 
مخفي و زير زمين بوده است. شور و سرزندگي لحظه هاي 
اما همواره در زيرزمين ها رشد كرده  ممنوعه كه منقطع 
از  يافته. حس هاي خشم و محبت، خشمي كه  و شكل 
از تجربه هاي  تجربه هاي مگو جمع شده و محبتي كه 
مپرس.  آگاهي جديدي سر بر مي آورد كه هيچ نسبتي 
با آگاهي هاي جهان مرئي ندارد. مي بيني كه در جهان 
مخفي و زير زميني شكل ديگري از آگاهي انباشت شده و 
تلنبار شده كه فورانش در لحظه ي گسيختن ديكتاتوري 
اعجاب آور و مفهوم ناشدني است. مردمي ديگرگونه با آن 
مردمي كه در روي زمين و در پياده روها و خيابان ها ديده 
مي شدند. انقالب اينگونه تكان دهنده و شوك آور است. 
مردم در چهره ي يكديگر جز اميد نمي بينند. از پيراهن ها 
و مانتوهاي تنهايي شان بيرون مي زنند و چون اژدهايي 
بيدارشده، از ارتفاع چشم هاي پردرخشش خود، به قامت 

كوتاه ديكتاتور چشم مي دوزند. حاكمان به باالي سر خود 
هوش  و  تاج  و  قيام،  ي  برافراشته  قامت  به  نگرند،  مي 
مي  چه  مردم  اين  است؟  شده  چه  افتد.  مي  سر  از  شان 
خواهند؟ در ذهن مشترك آنها چه مي گذرد؟ اين سئوال 
ها را همه مي پرسند. حاكمان، روزنامه نگارهاي خارجي، 
دولتمندان كشورهاي دوردست، و حتي خود مردمان. اما در 
جهان مرئي پاسخي يافت نمي شود. از تحليلگري حرفه 
اي مي پرسند، اما او تحليلگري از جهان مرئي ديكتاتوري 
نگار  روزنامه  اما  او  پرسند.  نگار مي  روزنامه  آن  از  است. 
رسانه هاي مرئي ديكتاتوري است. از اين سياستمدار مي 
است.  ديكتاتوري  مرئي  جهان  سياستمدار  او  اما  پرسند، 
هاي  سخن  يكريز  و  شود  مي  گشوده  پياپي  هايي  فك 
مختلف منتشر مي شود. اما هيچ كس از جهان مخفي و 
زيرزميني چيزي نمي داند. آنها جهان هاي مرئي خودشان 
لحظه  تا  كنند.  مي  پردازي  نتيجه  و  كنند  مي  تحليل  را 
ي نابودي ديكتاتوري صداي انقالب شنيده نمي شود. از 
گيرند:  مي  تماس  سياسي  فعال  فالن  با  ايران  از  خارج 
جناب مردم چه مي خواهند؟ مي گويد مردم نمي خواهند 
هزينه بدهند. مردم تغييري تدريجي مي خواهند. مردم از 
آرمان ها گريزانند و به واقعيت روزمره وفادارند. زنان مي 
گير  برود و كسي  تر  خواهند كمي روسري هاشان عقب 
را كسي مطمئن  راي هايشان  ندهد. جوانان مي خواهند 
تر بشمرد. نويسنده ها مي خواهند روزنامه هاي موجود را 
ديگر محدودتر نكنند و مقررات نشر كنوني را كسي بدتر 
نكند. مردم ) مردمي كه روي زمين سالهاست در معرض 
چشم اين فعال سياسي مرئي بوده است( اميدي به قدرت 
خود ندارند. مردم مي خواهند جهان به كمك آنها بشتابد. 
كسي مرگ نظام جمهوري اسالمي را نمي خواهد. فعال 
سياسي و اجتماعي مرئي اينها را مي گويد چرا كه اين ها 
را از مردم مي داند. جهان زيرزميني مردم را نمي شناسد. 
حتي تك تك مردم هم دقيق نمي دانند در جمعيت خود 
در زيرزمين ها چگونه رشد كرده اند و باليده اند. پرسشگر 
خارجي خرسند از مصاحبه به مردمان خود مي گويد چيزي 
نيست. هماني است كه ما مي ديديم و مي دانيم. گرچه 
وقايع تكان دهنده به نظر مي آيند، اما جايي براي آشفتگي 
از فالن چهره حاكم مي پرسد  تلويزيوني  نيست. مجري 
مردم چه مي خواهند؟ مردم به چه مي انديشند؟ كوتوله ي 
ديكتاتوري كه رنگ از رخساره اش پريده مي گويد )او قبل 
از مصاحبه كل پرونده ها و تحقيقات مراكز تحقيقي مرئي 
از مقام  تبعيت كامل  اكثريت مردم  را ورق زده(  حكومت 
معظم دارند. آنها جز به آنچه ما مي خواهيم نمي انديشند، 
به انبياء، به آخرت، به امنيت اجتماعي. به تملك آپارتماني 
قسطي در بيابان هاي نزديك، به مترو، به پاساژ و به اضافه 
كاري مي انديشند. اين معدودي كه در خيابان ها اغتشاش 
مي كنند مردم نيستند. اطالعات ما و آمار ما اين را نشان 
مي دهد. مجري لبخندي مي زند. كمي قانع شده است. 

گرچه ته دلش از تصور روزهاي نزديك تير مي كشد.
رخنه اي اما عايق جهان زيرين را شكافته است و مغناطيس 
و هواي ناشناخته ي جهان زيرين ايران را دربرگرفته است. 
تحليلگران و سياستمداران و نگارندگان ايران مرئي به پرت 
و پالگويي مشغولند. آنها جهان مرئي دوران ديكتاتوري را 

مي شناسند. آنها جهان مرئي انقالب را نمي شناسند.   

گزارش تصويري از
همبستگي جهاني در بيش از 100 شهر جهان 

با مبارزات مردم ايران عليه ديكتاتوري
صفحه 3

در آستانه روز چهلم از آغاز ترور رسمي جامعه:
مردم براي همراهي با خانواده هاي 

جانباختگان آماده مي شوند
مادر ندا:

پنج شنبه ساعت 5 عصر بر مزار ندا 
خواهيم بود

محل دفن ندا در قطعه 257 بهشت زهرا است كه اين 
روزها مردم آن را بهشت ندا مي خوانند.

خيابان ولي عصر شنبه و 
يكشنبه شاهد حضور مردم 

معترض بود

مبارزات  با  جهاني  همبستگي  روز  كه  مرداد   3 شنبه  روز 
مردم  و  جوانان  از  جمعي  بود  شده  اعالم  ايران  مردم 
معترض در ميدان ونك قصد تجمع را داشتند كه با برخورد 
شديد نيروهاي امنيتي حكومت روبرو شدند. براي ساعاتي 
درگيري هاي پراكنده در كوچه ها و خيابان هاي اطرف 

جريان داشت. 
روز يكشنبه نيز با اعالم مراسم يادبود يكي از جانباختگان 
روزهاي اخير كه به دليل آنكه پدرش از مهره هاي درشت 
حاكميت ترور است از اجازه ي ويژه ي برگزاري مراسم در 
مسجد بالل صدا و سيما برخوردار شده بود، مردم دسته 
دسته به سمت محل برگزاري مراسم يادبود رفتند اما اين 
مراسم نيز لغو شد و حمله گاردهاي كودتا به مردم دوباره 
در خيابان  براي ساعاتي  پراكنده  آغاز شد. درگيري هاي 

تالش  مردم  طرف  يك  از  و  داشت  جريان  عصر  ولي 
داشتند فرياد اعتراض خود را طنين افكن كنند و از طرف 
ديگر پليس به شدت به جمعيت معترض حمله مي كرد و 
خشونت اسالمي خود را به وفور بر گرده هاي مردم فرود 

مي آورد. 
حكومت  دهند  مي  نشان  متعدد  خياباني  هاي  درگيري 
كودتا در كنترل خيابان هاي شهر ناتوان است و به احتمال 
قوي در پي موج آتي اعتراضات خياباني در يادبود چهلم 

جانباختگان جنبش مردمي دوباره متزلزل خواهد شد.

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
احکام اخراج فعالین سندیکای 

واحد لغو شد
بشری  حقوق  كارگری،  نهادهای  كليه  كه  همانطوری   
زمان  از  در جريان هستند،  ايران و جهان  و عدالت خواه 
اتوبوسراني  واحد  شركت  كارگران  سنديكای  بازگشايی 
اين  فعالين  و  نمايندگان  از  بسياری   ، حومه  و  تهران 
اين  در  شدند.  محروم  خودشان  كاری  فعاليت  از  سنديكا 
هم  دست  در  دست  واحد  شركت  كارگری  فعالين  سالها 
شرايط  اين  نهادها  ديگر  همياری  و  همديگر  كمك  با  و 
 1388 ماه  تير   21 تاريخ  در  گذارد.  سر  پشت  را  سخت 
با اكثريت قاطع كليه  اداری  هيئت عمومي ديوان عدالت 
احكام اخراج كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي 
اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض 
حل اختالف در اداره كار ارسال نمود. سنديكای كارگران 
تبريك  كارگران  كليه  به  را  پيروزی  اين  واحد  شركت 
گفته و ضمن سپاسگزاری ، درود بيكران خود رابه  كليه 
كارگران اخراجی كه در اين مدت صدمات جبران ناپذيری 

را متحمل شده اند مي فرستد .
 سنديكای كارگران شركت واحد يكبار ديگر از تمامی افراد 
و نهادهای اجتماعی و كارگری ايرانی و بين المللی كه با 
كمكهاي معنوی اشان در طول اين سالها در اين راه ما را 

همياری كردند سپاسگزاری ميكنند.
 در انتها اين تشكل مستق كارگري از كنفدراسيون جهاني 
كارگران  فدراسيون جهاني   ،  )ITUC  ( آزاد    كارگران 
حمل و نقل) ITF( و همه نهادهای كارگري كه در اين 
به كارگران  با حمايت هاي خود روحيه دو چنداني  مدت 
رسانده اند صميمانه تشكر و قدرداني مي كند واميدواريم 
لغو  نيز  عادالنه  غير  احكامهای  و  كارگری  زندانيان  كليه 

شود.
با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه گيتي

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
3 مرداد 1388

 یك روزنامه دیگر توقیف شد
هيات نظارت بر مطبوعات امتياز روزنامه صدای عدالت را 
به خاطر آنچه اهانت به آيت اهلل خمينی خوانده شده، لغو 

كرده است. 
اطالعيه  صدور  با  مطبوعات  بر  نظارت  هيات  دبيرخانه 
ای اعالم كرده كه روزنامه صدای عدالت در روز چهارم 
»اهانت  كه  كرده  چاپ  خود   9 صفحه  در  مطلبی  مرداد 
آشكا به ساحت مقدس امام خمينی« و »زير سئوال بردن 
نظام جمهوری اسالمی« است و مصداق ماده 27 قانون 

مطبوعات و بندهای يك و هفت اين ماده است. 
بر اساس ماده - 27 قانون مطبوعات، هر گاه در نشريه ای 
به رهبر، شورأی رهبری و مراجع مسلم تقليد اهانت شود، 
پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به 

محاكم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد. 
مقاله  عدالت  روزنامه صدای  توقيف  دليل  شود  می  گفته 
ای بوده كه در باره احمد شاملو شاعر معاصر نوشته شده 
بود. در بخشی از اين مقاله نويسنده با بررسی اشعار شاملو، 
نوشته بود: »چه كسی جز او می توانست در هنگامه يك 
تازی خمينی و حكومت اش، حاكميت اسالمي، يعنی قاتل 
نقاشی  با كدام  اين گونه ساحرانه  را  زيبايی و معصوميت 
كند: »كباب قناری/ بر آتش سوسن و ياس/ روزگار غريبی 

است، نازنين/ و ...
جمهوري اسالمي: 

زنداني سیاسي نداریم
شيعه  تشكيل  از  زندانها  امور  در  تهران  دادستان  معاون 
به وضعيت  رسيدگی  و  بررسی  برای  ويژه مجلس  كميته 

زندانيان خبر داد. 
محمود ساالركيا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بازديد 
جمعی از نمايندگان مجلس از زندانها گفت : تشكيل كميته 
ويژه مجلس در راستای بررسی وضعيت زندانيان با جرايم 

مختلف بوده است. 
با  گفتگو  ادامه  در  زندانها  امور  در  تهران  دادستان  معاون 
خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينكه آيا تشكيل 
سياسی  زندانيان  وضعيت  بررسی  منظور  به  كميته  اين 
: ما زندانی  دستگير شده در درگيريهای اخير است گفت 

تحت عنوان زندانی سياسی در زندانهای كشور نداريم. 
 این است بازداشتگاه هاي رژیم

اين عكس امروز در اينترنت منتشر شده است و آثار شكنجه 
بر روي بدن يكي از آزادشدگان را نشان مي دهد.

بحران رژيم ايران و 
جنبش مردمي

بابك كيا
ترجمه سيمين مسگری

بخش دوم
غيرروحانيوني  چه  و  روحانيون  چه  اسالمي  جمهوري  در 
پردازي  نظريه  توسط  را  اقدامات خود  نژاد،  احمدي  چون 
كردن هاي مذهبي توجيه مي كنند. هر كدام از جناح ها 
تبيين هاي خود را توسعه مي دهد كه مي توانند مطابق 
شرايط روز تكوين بايند و ائتالف هاي متغيير را منعكس 
از ده سال، بحثي عميق  اينحال در طول بيش  با  سازند. 
ميان روحانيون ايراني در حال جريان بوده است. اين بحث 
با اين دو جنبه ي دو سويه ي نظام سياسي ايران و نيز اوج 
گيري مطالبات دموكراتيك و اجتماعي مردم مرتبط است.

برخی از مقامات مذهبی به آشكارا توصيه به جدايی دين از 
سياست دارند. نگرانی آنها ناشی از خطرات قدرت سياسی 
دانشجويان  از  برخی  گروه  اين  است.  اسالم  حفظ  برای 

فعال را تحت تآثير خود قرار داده اند.
ديگر گروه مخالف، با حمايت باند حاكم، موسوی و كروبی، 
به  گروه  اين  كنند.  می  تآكيد  مردم  حاكميت  بر  جمله  از 
واليت  كه  اعتقادند  اين  بر  اصالحات  طرفدار  اصطالح 
يابد  قدرت  عمومی  انتخابات  و  مردم  طريق  از  بايد  فقيه 
قرار  مبنا  اسالمی  جامعه  يك  در  است  مردم  رآی  اين  و 

می گيرد.
احمدی نژاد چه چيزی را نمايندگی می كند؟ 

اهلل  آيت  چون  نفوذ  پر  روحانی  چند  از  كه  نژاد  احمدی 
الهام می گيرد بر  مصباح يزدی و آيت اهلل مهدوی كنی 
و  باورها  بنياد  بر  بايستی  می  دولت  كه  است  اعتقاد  اين 
بنا شود. در سال 1998، مهدوی كنی  اعتقادات اسالمی 
آن  حاكم  كه  رژيمی  هر  ما،  برای  كرد:«  عنوان  اينطور 
آن  اگر مردم  است، حتی  معتبر  تعيين شود  از جانب خدا 
را قبول نداشته باشند. از طرفی هر رژيمی كه حاكم آن 
از جانب خدا گمارده نشده باشد، غير قانونی و غاصب می 
باشد، حتی اگر مورد پذيرش مردم باشد.« اعتقاد اينان نه 
بر جمهوری اسالمی كه بر حكومت اسالمی است. جناح 
مصلحت گرايان، و شخصيت اصلی آن رفسنجانی، يكی 
از ثروتمند ترين و فاسد ترين شخصيتهای نظام، در اين 
ميان جايگاه واسط را برگزيده است. او از طرفی نماينده 
رهبری است و از طرف ديگر بر« حضور مردم« پافشاری 

می كند.
و  ای  خامنه  تالش  از  انعكاسی  كنونی،  سياسی  بحران 
احمدی نژاد برای پايان دادن به عمويميت انتخاباتی است 
كه تا زمان رآی گيری به جناح هاي  مختلف اجازه تقسيم 

قدرت می دهد.
برای رهايی از اين امر، باند احمدی نژاد سعی در كنترل 
تمام دستگاههای حكومتی، اقتصادی و امكانات و سرمايه 
حكومت  چهارچوب  در  رويكرد  اين  دارد.  را  مالی   های 
اسالمی تنها يك كارگرد دارد: توجيه و اعطای قدرت به 
انزال   و  كشور  در  روحانيون  از  بخشی  و  پاسداران  سپاه 
دولت به حد يك مبارزه اجتماعی و آزادی خواهانه و خالی 
كردن آن از ديگر كاركردهاست. واقعيت اين است كه در 
باند قدرت و خواست اصالح  رقابت فرسايشی موجود در 
طلبان كه در پی خصوصی كردن صنعت، گشودن ايران بر 

روی بازارها و سرمايه های جهانی و از بين بردن انحصار 
دولتی در دستهای سپاه پاسداران است، درگيريها را بر سر 

به دست گرفتن كنترل دولت، تشديد ميكند.
گروههای  و  باندها  بين  درگيری  و  مردم  همگانی  قيام 
تشديد  داری  سرمايه  جهانی  بحران  فشار  زير  در  قدرت، 
پا  و  پر  حاميان  و  آزاد  اقتصاد  پارتيزانهای  و  است.  شده 
جهانی،  واقتصاد  داری  سرمايه  به  ايران  راهيابی  قرص 
يعنی اصالح طلبان را را در تقابل با مافيای بوروكراتيك و 

حاميان پاسداران انقالب قرار داده است.
يافته  گسترش  آميزی  موفقيت  شكل  به  پاسداران  سپاه 
است. خالصه كردن اين ارگان در يك گروه ايدئولوژيك 
فرمانده  است.  آميز  اغراق  بسيار  رهبری  مختص  نظامی 
اقتصاد  و  سياست  در  ای  كننده  تعيين  جايگاه  كه  سپاه 
دارد، در صدد حكمفرمايی بر دولت است. سپاه پاسداران 
به شكل بی قيد و شرط ازاحمدی نژاد كه خود بدنه ای 
از سپاه است حمايت می كند. او خواستها و عاليق سپاه 
را در جلسات هيئت دولت نمايندگی می كند. پايه واقعی 
قدرت احمدی نژاد متشكل است از، بازار، كه نقش مهم و 
غير قابل انكاری را دراقتصاد بازی می كند، خانواده بسيج، 
بخشی از بروكراتيستهای سطح باالی حكومت و اعضای 
پاسداران  يا هم مشی سپاه  زير مجموعه  سازمانهايی كه 
هستند و كنترل اقتصاد و فعاليتهای اقتصادی نيز در دست 
آنهاست. از ساختو ساز فعاليتهای اوقات فراغت در بخش 
فعاليتهای  آنهاست.  محدوده  نفت و سالح تحت كنترل 
سازماندهی  و  قاچاق  حتی  شناسد.  نمی  مرزی  هيچ  آنها 
تجارت سكس برای پادشاهان نفت در خليج را نيز در بر 
می گيرد. آنها عالوه بر قدرت آتش، قدرت اقتصادی را نيز 
در دستهای خود دارند. از طريق در چنگ داشتن »بنياد« 
اموال مصادره  ادار  برای  انقالب 1979  از  بعد  ارگانی كه 
شده درباريان بوجود آمد، فرمانده سپاه پاسداران را به يكی 
از مهمترين چهره های اقتصادی در ايران بدل كرده است. 
تآسيسات بسيار متنوع آنها، يكی از پرقدرتمندترين آن در 
نوع خود در خاور ميانه است. بيش از 40 درصد ب ام پی 
حاصل از درآمدهای غير نفتی را آنها نمايندگی می كنند. 
دولتی در دولت و خارج از كنترل ، با سيستم اداری فاسد، 
در  رهبری،  جمله  از  جامعه،  از  كوچكی  بخش  فقط  كه 

جريان اقدامات آنان قرار دارد.
اين استدالل كه احمدي نژاد نماينده ي قشرهاي محروم 
تر جامعه است توسط هيچ عنصر ملموسي پشتيباني نمي 
پيمايش هاي متعدد نشان داده است،  شود. همانطور كه 

در سال 2009  رياست جمهوري  انتخابات  در  او  پيروزي 
از جمله توسط چپ غرب تصوير مي  آنگونه كه اغلب و 

شود نتيجه ي رأي قشرهاي محروم نبوده است.
در رابطه با حمايت انتخاباتي احمدي نژاد از سوي بيكاران، 
بخش ها و مناطق توسعه نيافته و روستايي، به راحتي مي 
توان مشاهده كرد كه نمره ي احمدي نژاد متوسط است. 
درحقيقت احمدي نژاد به دليل رفع توهم مردمي در ارتباط 
با اصالح طلبان و نيز به مساعدت شبكه هاي منطقه اي 
بيسجي ها و سپاهيان و نيز ارتباطاتي ميان فعاليت هاي 

اقتصادي و نظامي سپاه پاسداران برنده انتخابات شد.
از نخستين اقدامات او خصوصي سازي گسترده بود كه در 
خدمت نزديكان او قرار داشت، اما همچنين به جهشي در 
تورم )30 درصد در سال( و افزايش قابل توجهي در نرخ 
از پول نفت  بيكاري منجر شد. استفاده ي حامي پروري 
)ايران در اين مورد نمونه اي خاص نيست( كه براي جلب 
آيد،  مي  كار  به  معيني  محروم  اجتماعي  اقشار  پشتيباني 
كافي نبود. در واقع اين حمايت ها به دليل تورم خنثي مي 
شد. اسراف درآمد نفتي، كه  85 درصد درآمد صادراتي و 
75 درصد بودجه را تشكيل مي دهد، از هرگونه نوسازي 
ظرفيت  غياب  در  است.  كرده  جلوگيري  ها  زيرساخت 
پااليش نفت، ايران 40 درصد مصرف بنزين خود را وارد 
مي كند. دستمزدها هيچگاه چنين تحت فشار نبوده است، 
به رغم قيمت باالتر نفت و درآمد فزاينده ي نفتي كشور. 
به منظور كسب حقوق و دستمزدهاي خود، كارگران بخش 
هاي دولتي و خصوصي بيش از پيش مجبور به  اعاده ي 
جنبش هاي اعتصابي مي شوند. هر نوبت، احمدي نژاد و 
اطرافيان او با سركوب و دستگيري به اين جنبش ها پاسخ 
مي دهند. سركوب ها كه قادر نيست عزم كارگران را درهم 
و  فيمينست  فعالين  جوانان،  شدن  راديكاليزه  به  بشكند، 

طبقه كارگر در كل منتهي شده است.
 در كشوري با جمعيتي حدود 71 ميليون نفر، مه جوانان 
دهند،  مي  تشكيل  را  جمعيت  درصد   68 به  نزديك  آن 
همچون  آزاد  فضاهاي  و  اجتماعي  انداز  چشم  فقدان 
كند.  مي  عمل  رژيم  براي  انفجاري  مولوتفي  كوكتل 
فساد روحانيون و پاسداران، خشونت سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي كه توسط مالها تحميل مي شود، تا حد گسترده 
كمك  اسالمي  جمهوري  مشروعيت  رفتن  بين  از  به  اي 
كرده است. پيامدهاي سياسي ناشي از تقلب در انتخابات، 
حمايت رهبر از احمدي نظاد و خشونت سركوب، عوامل رد 

و عدم پذيرش نظم موجود را برجسته تر ساخته است.

از تعداد زيادی از دستگير 
شدگان قيام مردم ايران 
هيچ خبری وجود ندارد 

از  رسيده  گزارشات  بنابه  دمكراسی:  و  بشر  فعالين حقوق 
قيام  شدگان  دستگير  از  زيادی  تعداد  شرايط  و  وضعيت 

مردم ايران هيچ خبری در دست نيست. 
هزاران نفر از مردم و بخصوص جوانان در جريان سركوب 
خونين قيام مردم ايران كشته، زخمی و يا دستگير شدند. 
دستگير شدگان به شكنجه گاههای مختلفی منتقل شده 
اردوگاه  به  معروف  كهريزك  زندان  آنها  جملۀ  از  كه  اند 
اطالعات  وزارت  ييگيری  148،ستاد  كالنتری  مرگ، 
ديگر  مراكز  و  پاسداران  سپاه  اطالعات  ؛بازداشتگاههی 
جان  ها  زير شكنجه  در  آنها  از  تعدادی  كه  منتقل شدند 

باختند. 
دادگاه انقالب و وزارت اطالعات با استفاده از شيوه های 
سعی  شدگان  دستگير  های  خانواده  تهديد  و  دادن  وعده 
دارند كه از انتشار اسامی عزيزانشان جلوگيری كنند. اين 
شيوۀ جنايتكارانه و غير انسانی اكثرا عليه خانواده هايی كه 
عزيزانشان بی نام و نشان هستند با 2 هدف بكار گرفته 
شد. يك زهر چشم گرفتند از بازداشت شدگان با استفاده 
از شكنجه های وحشيانه و تحت فشار روحی قرار دادند 

خانواده های آنها می باشد. 
و  ،بسيج  پاسداران  ويژه،سپاه  گارد  سركوبگر  نيروهای 
لباس شخصيها كه تحت امر علی خامنه ای و به دستور 
او سركوبهای خونين در خيابانها و به قتل رساندن دستگير 

شدگان زير شكنجه در زندانها را پيش می برند . 
گفته می شود كه هزاران نفر در بازداشت بسر می برند. و از 
سرنوشت تعداد زيادی از آنها هيچ خبری در دست نيست.

بعضی از آنها از زمان دستگير تا به حال تماسی با خانواده 
آنها  بازداشت  محل  از  همچنين  و  اند  نداشته  خود  های 

خبری در دست نيست. 
برای  شدگان  دستگير  اسامی  از  ديگری  ليست  زير  در 
ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطالع عموم انتشار 

می يابد. 
1- شهريار محمدی 23 ساله دانشجو پنجشنبه 18 تير در انقالب 
بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص 2- نيما فاتحی 19 
اوين  بازداشت و به  ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير در ولی عصر 
منتقل شده و تا امروز هيچ تماسی با خانواده نگرفته 3- محمد 
رضا ساالری 28 شنبه 30 خرداد در ازادی بازداشت و به اوين 
منتقل شده 4- محسن يارمحمدی 26 ساله ليسانس هنر جمعه 
نامشخص  وی  نگهداری  مكان  و  بازداشت  انقالب  در  تير   26
.تنها شب دستگيری از كالنتری 148 با منزلشان تماس گرفته و 
خبر دستگيری خود را داده . 5-عليرضا فرجی سركوهی 29 ساله 
اوين منتقل  به  بازداشت و  اميرآباد  تير در  متاهل پنجشنبه 18 
شده 6- سيد رضا هاشمی 21 ساله ديپلم و شغل آزاد شنبه 30 
مصطفی   -7 شده  منتقل  اوين  به  و  بازداشت  ونك  در  خرداد 
عليزاده جمعه 26 تير در ولی عصر بازداشت و مكان نگهداری 
ليسانس مخابرات  نژاد 27 ساله  نامشخص 8- سينا جعفر  وی 
سه شنبه 30 تير در حوالی هفت تير بازداشت و مكان نگهداری 
وی نامشخص 9- عباس سادات 32 ساله فوق ديپلم كامپيوتر 
بازداشت و به اوين منتقل شده  بلوار كشاورز  جمعه 26 تير در 
ليسانس عمران پنجشنبه 18 تير  نژاد 24 ساله  امير تقی   -10
اوين منتقل شده 11- كامران  بازداشت و به  در خيابان كارگر 
محمودی 19 ساله دانشجو پنجشنبه 18 تير در اميراباد بازداشت 
و به اوين منتقل شده 12- بهروز حكيمی 22 ساله فوق ديپلم 
هيچ  وی  خانواده  امروز  تا  و  بازداشت  خرداد   30 شنبه  رياضی 
از وی ندارند. 13- رضا محسنی پور 30 ساله ليسانس  خبری 
مديريت پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده 14- 
سيدمهدی عبداهلل نژاد 22 ساله شغل آزاد پنجشنبه 18 تير در 
انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده 15- سياوش تهرانی 28 
ساله ليسانس گرافيك شنبه 30 خرداد در صادقيه بازداشت و به 
اوين منتقل شده 16- فرزاد غالمی 25 ساله جمعه 26 تير در 
ولی عصر بازداشت و به اوين منتقل شده 17- اميرمحمد رمضان 
زاده 20 ساله يكشنبه 31 خرداد هنگام سردادن شعار اهلل اكبر در 

خيابان بازداشت و به اوين منتقل شده 
18- شاهين نعمتی 24 ساله دانشجوی عمران پنجشنبه 18 تير 
در كارگر بازداشت و به اوين منتقل شده 19- محمود رضوی 
نگهداری  مكان  و  بازداشت  تير   26 جمعه  آزاد  شغل  ساله   35
وی نامشخص 20- سارا شريفی 28 ساله پنجشنبه 18 تير در 
احمدی  فرامرز   -21 شده  منتقل  اوين  به  و  بازداشت  انقالب 
 18 پنجشنبه  آموزشی  تكنولوژی  و  آموزش  ليسانس  ساله   26
تير در نزديكی دانشگاه تهران بازداشت و مكان نگهداری وی 
نامشخص 22- محمد حسين زرگری 26 ساله دوشنبه 25 خرداد 
در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده 23- عبدالحميد فتحی 
به  و  بازداشت  تير   26 جمعه  شناسی  جامعه  ليسانس  ساله   30
شغل  و  متاهل  ساله   27 صفری  اميد   -24 شده  منتقل  اوين 
ازاد پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده 25- سينا 
بازداشت  انقالب  در  تير   18 پنجشنبه  ديپلم  ساله   20 جوهری 
 29 رفتار  نيك  فرزين   -26 نامشخص  وی  نگهداری  مكان  و 
به  و  بازداشت  انقالب  در  تير   36 جمعه  اقتصاد  ليسانس  ساله 
اوين منتقل شده 27- كاوه مهرجو 22 ساله دانشجوی مديريت 
صنعتی پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده 28- 
معين نظام دوست شنبه 30 خرداد در رودكی بازداشت و به اوين 

منتقل شده 
29 محمد رضايی 25 ساله دانشجوچهارشنبه 27 خرداد در ولی 

عصر بازداشت و به اوين منتقل شده 
خامنه  علی  بدستور  كه  ايران  مردم  قيام  خونين  سركوب 
باختن،  جان  به  منجر  حال  به  تا  و  گيرد  می  ای صورت 
ايران شده  زخمی شدن و دستگيری هزاران نفر از مردم 
است. يك جنايت عليه بشر محسوب می شود و آمرين و 
بين  مراجع  قانونی  پيگرد  تحت  بايست  می  آنها  عاملين 

المللی قرار گيرند. 
ديگر  بار  ايران،يك  در  دمكراسی  و  بشر  حقوق  فعالين 
نسبت به جان دستگير شدگان كه در معرض خطر جدی 
شكنجه قرار دارند هشدار می دهد واز دبير كل و كميسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار دخالت فوری برای 

نجات جان آنها است. 
4 مرداد 1388   



يادداشت هايي براي يك 
راهبرد سوسياليستي

سپهري از رهايي زنان ايران )رزا(

از  )توضیح خیابان- یادداشت زیر اولین مطلب 
سلسله یادداشت هایي است كه حاصل همفکري 
گروهي در جمعیت رهایي زنان ایران )رزا( است. 
این یادداشت ها به صورت هفتگي و دوشنبه ها 

در روزنامه خیابان ادامه خواهند یافت.(
يادداشت اول:

روزهای سياهی می گذرد و حكومتگران رژيم فاشيستی 
ايران  مردم  برای  را  تری  سياه  روزهای  خواِب  اسالمی، 
حكمرانان  بر  مردم  مطالبات  زياد  بسيار  فشار  بينند.  می 
بازتوليد  در  دولت  ايدئولوژيك  ناكارآمدی دستگاه های  و 
مشروعيتی نيم بند برای رژيم، دستگاه های سركوب رژيم 
و  جنايت  های  شيوه  ترين  عريان  گرفتن  پيش  در  به  را 
آدمكشی مجبور ساخته است و با اين همه لبه ی تيِز تيغ 
مداوم  تماس  در  جنايتكاران  ی  درنده  های  دندان  و  ها 
تر  كند  روز  گناهان هر  بی  ريخته شده ی  با خون های 
اميدی واهی  به معنی  اين  اما  تر می شود.  و بی حاصل 
برای پيروزی انقالب در كوتاه مدت نيست. رژيم فاشيستی 
اسالمی هنوز توان سركوب خود را كاماًل از دست نداده و 
هنوز امتياز ها و باج های فراوانی برای ارائه و چانه زنی 
عمل  و  حضور  ديگر  سويی  از  دارد.  مركز  كشورهای  با 
و  اخير  ماه  در رخداد های چند  توده های مردم  مستقيم 
روند تغييرات و راديكاليزه شدن آنها در اين مدت كوتاه، 
ضمن ايجاد اميدواری برای انقالب، آموختنی های بسياری 
برای نيروهای مترقی جامعه داشته و فرصت مناسبی برای 
ايده های آزادی خواهانه و سوسياليستی فراهم  گسترش 

آورده است. 
تا   57 سالهای  در  اتفاقات  روند  كه سرعت  است  معروف 
تحليل  از  سياسی  های  گروه  كه  بود  زياد  حدی  به    60
اتفاقات  به  واكنش  حال  در  بيشتر  و  بازمانده  ها  رويداد 
روزمره بودند. به نظر می رسد كه در حال حاضر هم اين 
اتفاق به گونه ای ديگر در حال تكرار است. روال جريانات 
به  نباشد،  پيش  از 30 سال  تندتر  اگر  نيز  در حال حاضر 
احتمال زياد كندتر از آن هم نيست. وجود رسانه های تازه 
ای مانند فضای سايبر و گروه های خبری و ماهواره ها 
گروه های  هنگامه،  اين  در  باشند.  بر علت می  مزيد  نيز 
گوناگون و به اصطالح احزاب چپ ناكارآمدی ساختاری و 
سازمانی و سردرگمی تحليلی خود را بيش از پيش آشكار 
جمعی  دسته  های  توهم  از  رنگارنگ  طيفی  اند.  ساخته 
پنداری  انقالب  »ستاد  معروف  بيمارِی  شامل  گروهی،  و 
ساخته  آلوده  را  رجوی  خلق  مجاهدين  تاريخًا  كه  خود« 
بود اما اكنون به گروه های چپ نيز سرايت نموده و قابل 
مقايسه با اعتماد به نفس سياسی سعيد الصحاف سخنگوی 
كه  طلبی  منزه  و  سياسی  عرفان  تا  است؛  حسين  صدام 
نتيجه  و  داشته  سابقه  ها  مغول  حمله ی  زمان  از  تاريخًا 
ی تحليل درست از بی توانِی خود اما نا اميدی از امكان 
عمل و آينده ی تغييرات است؛ تا شكست طلبی و انحالل 
رهايی  االهيات  به  نسبت  مزمنی  خيالی  خوش  و  طلبی 
بخش )با شعار انشااهلل اين بار ديگر گربه است( كه ديگر 

به ويژگی تاريخِی برخی گروه ها در ايران )كه بعد از سی 
سال جنايت فاشيست های اسالمی ديگر به جای خنده دار 
بودن گريه دار است( تبديل شده است. بحث مفصل تری 
از اين مقوالت در تحليل رزا )رهايی زنان ايران( از شرايط 

فعلی وجود دارد و نيازی به تكرار آن نيست.
خودی  ی  جبهه  های  گروه  ارزيابی  در  خالصه  طور  به 
می توان گفت كه نيرو های شناسنامه دار چپ ايران در 
30 ساله گذشته مانند خاندان سلطنتی فرانسه كه پس از 
ناپلئون برای مدت كوتاهی از انگلستان به فرانسه برگشتند 
و حكومت تشكيل دادند، نه چيزی ياد گرفته اند و نه حتی 
چيزی را فراموش كرده اند! بحث و جدل های بی پايان و 
بی حاصل در مورد درگيريهای 30 سال گذشته و فحاشی 
و غرغر های بی سرانجام به يكديگر را بر احساسی گرايی 
و خاطره نويسی های نوستالژيك و سكتاريستی بيافزاييد 
به قول  را  ايران  نيروهای چپ  به فرمول معجونی كه  تا 
است  نموده  تبديل  ارتش  بدون  هايی  ژنرال  به  گرامشی 
دست يابيد. بايد توجه داشت كه هدف اين گزاره ها، نفی 
سركوب و جنايات رژيم فاشيستی نيست اما با اين وجود 
ساده  هم  خودی  ی  جبهه  نيروهای  ديدن  اشتباه  بدون 

انگاری و بی مسئوليتی است. 
در اين جا نه قصد دارم نگاهی بدبينانه و كلی داشته باشم و 
نه قرار است از نفی ديگر گروه ها پايه های اثبات گروهی 
ديگر را بنا كنم. بحث بر سر واقع بينی است. تالش تمامی 
نيروهايی كه در صد سال اخير در ايران برای رسيدن به 
سوسياليزم مبارزه نموده اند محترم بوده و تشكيل دهنده 
ی سيری تاريخی است كه سازنده و زاينده ی نيروهای 
تازه ی چپ انقالبِی ايران است. شكست های آنها شكست 
های ما و پيروزی های آنها پيروزی ها ما هستند اما هيچ 
راديكال ما در  انتقاد رفيقانه، كمونيستی و  از  نيز  گروهی 
امان نخواهد بود. كه، در فرايند مبارزه برای انقالب، ما راه 
سخت تر يعنی نقد و استفاده از تجربيات پيشين به جای 
نفی كلی يا الگوبرداری قالبی را انتخاب نموده ايم. و اميد 

است با اجتناب از اشتباهات پيشين، اين بار راهی به سوی 
پيروزی انقالب بيابيم. و اين راه از كنش می گذرد نه از 
واكنش های كلی و گدايی سهمی اندك از نيروهای جبهه 

های ديگر.
و  فعلی  وضعيت  شناخت  برای  طوالنی  ی  مقدمه  اين 
فضايی كه در آن مجموعه بحث های آتی شكل خواهد 
بحث  اين  ارائه ی  اصلی  هدف  اما  بود.  گرفت، ضروری 
مشخص  شرايط  از  مشخص  تحليلی  آوردن  فراهم  ها 
امروز ايران و خوانشی طبقاتی از رويداد های اين روز ها 
است. اين بحث ها نتيجه ی همفكری گروهی ما در رزا 
بوده و مسلمًا به هيچ وجه ادعای تمام و كمال بودن آنها 
اين بحث ها فرصتی  ارائه ی  اميد است كه  وجود ندارد. 
و  ما  تحليلی  اشتباهات  اصالح  و  رفيقانه  همفكری  برای 
نتيجه  اين طريق بدست آمدن تحليلی واقعی تر و در  از 
طور  به  موضوع؛  به  برگرديم  آورد.  فراهم  تر  كمونيستی 
خالصه اين مجوعه بحث ها بايد پرسش های زير را مورد 

توجه قرار دهند:
1.مدل اقتصادی رژيم فاشيستی اسالمی چيست؟

و  ايدئولوژيك  سياسی،  گانه  سه  ساختارهای  2.ارتباط 
اقتصادی ايران چگونه است؟

3.ماهيت طبقاتی گروه های درگير در ايران چيست؟
4.تضاد های كوتاه و بلند مدت درونی حكومت ايران در 

كجا قرار دارند؟
5.ايدئولوگ های گروه های درگير، چگونه ماهيت طبقاتی 

خود را بازنمايی می كنند؟
چه  ايران  درونی  های  درگيری  با  مركز  های  6.كشور 

نسبتی دارند؟
7.طبقه ی كارگر در كجای اين منازعات قرار دارد؟

8.چگونه می توان هژمونی طبقه ی كارگر را با استفاده از 
فرصت پيش آمده گسترش داد؟

و  كارگر  طبقه  حزب  با  اجتماعی  های  جنبش  9.رابطه 
انقالب اجتماعی چگونه صورت بندی می شود؟          



بپيوندم؟  معترضان  تجمع  به  امروز  آيا  نروم؟  »بروم؟ 
ها  خيلی  است.  زياد  خيلی  تجمع  در  مشاركت  هزينه ی 
دستگير شده اند، عده ای كشته، بعضی ها ناپديد، برخی 
هم شناسايی. به ريسك اش می ارزد؟ بروم؟ نروم؟« در 
اين يادداشت می خواهم استدالل كنم منطق پاسخ گويی 
بسياری از شهروندان ايرانی به پرسش هايی از اين دست 
پس از 22 خرداد تا حد زيادی دچار نوعی دگرگونی ماهوی 
از 22 خرداد  پيش  از شهروندان  بسياری  اگر  است:  شده 
می كوشيدند از زير كاِر كنش همگانی در روند و سواری 
مجانی بگيرند اما پس از 22 خرداد بدين سو گرايش يافته 
كنش  در  و  باشند  فعال  قوا  تمام  با  كنند  تالش  كه  اند 
اين  بپردازد.  هزينه  باصطالح  و  كنند  شركت  همگانْی 
دگرگونی ماهوی را گذار از »منطق اولسونی« به »منطق 
هيرشمنی« برای تصميم گيری در زمينه ی مشاركت يا 
عدم مشاركت در كنش همگانی می نامم. مدعايم اجمااًل 
اولسونی  تصميم¬گيری  منطق  كه  است  اين  از  عبارت 
ميان بسياری از شهروندان هر چه كم رنگ تر شده است و 
منطق تصميم گيری هيرشمنی هر چه پررنگ تر. يكی از 
عوامل استمرار جنبش اعتراضِی پس از 22 خرداد چه بسا 
همين انقباض منطق اولسونی و انبساط منطق هيرشمنی 
باشد.  ايرانی  از شهروندان  ای  ميان بخش های گسترده 
همين دگرگونی است كه احتمااًل مركز ثقل حيات ايرانی 
بايد اين دو نوع  از هر چيز  را جابه جا خواهد كرد. پيش 

منطق تصميم گيری را قدری شرح دهم.
بر طبق منطق تصميم گيری اولسونی، كنش گِر عقالنی 
درواقع موج سوار است، سواری گيرنده ی رايگان، كسی 
كه  كند  نمی  شركت  جمعی  كنِش  در  خيال  اين  به  كه 
ديگران به جای او مشاركت كنند. َمنِسر اولسون استدالل 
می كرد كه تا چه حد نامحتمل است شهروندان در كنش 
آن  ی  بالقوه  پيامد  های  فايده  ولو  كنند،  شركت  جمعی 
كنش برای فرد از هزينه های مشاركتش هم بيشتر باشد. 
مبنای استدالل اولسون نيز عمدتًا پديده ی سواری مجانی 
بود: ازآن جا كه پيامد كنش جمعی عبارت است از نوعی 
خير همگانی كه همه كس بدون مشاركت می تواند از آن 
بهره مند شود، فرد وسوسه می شود از شركت در كنش 
به  اميد كه ديگران  اين  به  امتناع ورزد، آن هم  همگانی 
جای او تالش كنند. در نتيجه، هر كس صبر می كند تا 
ديگری آستين باال بزند. بنابراين، بر طبق منطق تصميم 
گيری اولسونی، فرد عقاليی خود را كنار می كشد و منتظر 
فوايد  به  هزينه  پرداخت  بدون  تا  شود  می  ديگران  اقدام 
تحقق هدف مشترك دست يابد، آن هم مبتنی بر تحليل 

هزينه و فايده.
آن قدر كه به فعاليت های سياسِی پرهزينه برمی گردد، 
منطق تصميم گيری بخش عمده ای از شهروندان ايرانی 
برای مشاركت در كنش¬های دسته جمعِی پرهزينه طی 
دوم خرداد  و  بيست  تا  از جنگ هشت ساله  ساليان پس 
سياسی  كنش  داشت.  شباهت  بيشتر  اولسونی  منطق  به 
بخش های گسترده ای از شهروندان ايرانی در حوزه ی 
سياست به كم هزينه ترين نوع كنش سياسی منحصر می 
شد: مشاركت در انتخابات يا تحريم انتخابات، رأی دادن 
يا رأی ندادن. نمی خواهم بگويم شهروندان ايرانی از 22 
خرداد به بعد با منطق اولسونی كاماًل خداحافظی كرده اند. 
نوع  ظهور  از  فراوانی  های  نشانه  اما  نيست.  چنين  خير، 
ديگری از منطق در تصميم گيری هاشان برای مشاركت 
يا عدم مشاركت در كنش جمعی مشاهده می شود: منطق 

هيرشمنی.
و  ها  ميان هزينه  دقيق  تفكيك  منطق هيرشمنی،  بر  بنا 
فايده های مشاركت در كنش همگانی چندان هم امكان 

پذير نيست، زيرا در اين¬جا با نوعی درهم ريختگی ميان 
تالش برای تحقق هدف همگانی از يك سو و خوِد تحقق 
هدف همگانی از ديگر سو مواجه هستيم، با نوعی درهم 
بايد  آنچه  و  شود  تلقی  هزينه  بايد  آنچه  ميان  ريختگی 
فايده به حساب آيد. آلبرت هيرشمن استدالل می كند كه 
تالش برای تحقق هدف همگانی غالبًا طعِم دستيابی به 
هدف همگانی را حتی پيش از دستيابی در خود حمل می 
انسان  فعاليت های  از  به دسته¬ای  كند. كنش همگانی 
و  عدالت  و  همبستگی  برای  جو  و  جست  كه  دارد  تعلق 
برابری و آزادی و رستگاری را دربرمی گيرد. فعاليت هايی 
حمل  خود  در  را  خود  پاداش  زيادی  حد  تا  دست  اين  از 
تالش  حين  كه  هايی  مخاطره  و  ها  سختی  كنند.  می 
از سر گذرانده می شود  برای دستيابی به هدف همگانی 
به بخِش الينفكی از خوِد تحقق هدف همگانی بدل می 
تالش  متِن  در  همگانی  هدف  به  دستيابی  عطِش  شود. 
برای تحقق هدف همگانی است كه فرومی نشيند. شاهد 
نيز قولی است از بلز پاسكال: »اميدی كه مسيحيان برای 
آميخته  واقعی  تمتِع  با  دارند  نامتناهی  خيِر  از  برخورداری 
است.... آنان اميِد قدسی دارند، آرزوی نجات از بی عدالتی، 
و البته بهره ای نيز از آن.« بدين سان، وقتی تالش برای 
تحقق هدف همگانی و خوِد تحقق هدف همگانی با هم 
درمی آميزند، تالش برای تحقق هدف همگانی كه بنا بر 
شود  داده  جای  ها  هزينه  رديف  در  بايد  اولسونی  منطق 
مطابق با منطق هيرشمنی به ناگاه بخشی از فايده ها از 
كار درمی آيد، باری، آنچه پيشترها هزينه به حساب می آمد 
به شكل فايده حلول می يابد و آكنده از تجربه ی لذت می 
هيرشمنی  تصميم¬گيری  منطق  طبق  بر  بنابراين،  شود. 
برای مشاركت يا عدم مشاركت در كنش همگانی، فايده 
و  فوايد  تفاضل  نه  فرد  برای  همگانی  كنش  خالص  ی 
هزينه-های كنش همگانی بلكه حاصل جمع اين دو مقدار 
كنش  هدف  كه  جا  ازآن  منطقی،  چنين  اساس  بر  است. 
همگانی معمواًل نوعی خير همگانی است كه برای همگان 
فراهم می شود، يگانه شيوه ای كه فرد از رهگذرش می 
تواند فايده ای را كه از كنش همگانی عايدش می شود 
در  تشديد مشاركت خويش  از  است  عبارت  افزايش دهد 
كنش همگانی. فرد عقاليی با منطق اولسونی از زير كاِر 
كنش همگانی درمی رود و سواری مجانی می گيرد اما با 
منطق هيرشمنی حتی تالش خواهد كرد با تمام قوا فعال 
باشد و در كنش همگانْی مشاركت داشته باشد و باصطالح 
اگر  هيرشمنی،  منطق  در  عقاليی،  فرد  بپردازد.  هزينه 
سواری مجانی بگيرد فقط كاله سر ديگرانی كه سواری 
اند نمی گذارد بلكه اول از همه سر خودش  مجانی داده 

كاله گذاشته است.
اگر چنين باشد، به جرأت می توان گفت دگرگونی بنيادينی 
در منطق تصميم گيری بسياری از شهروندان ايرانی برای 
مشاركت در دسته¬ای از فعاليت ها كه جست و جو برای 
گيرد  دربرمی  را  آزادی  و  برابری  و  عدالت  و  همبستگی 
مايه  چه¬بسا  كه  است  دگرگونی  همين  است.  داده  رخ 
ی جابه جايی مركز ثقل حيات ايرانی شود. حكمرانی بر 
شهروندانی كه چنين تحولی را از سر گذرانده باشند قواعد 
بسيار متفاوتی را می طلبد. تنش ميان قواعد قديمی بازی 
از  بر شهروندانی  برای حكمرانی  جديد  موردنياِز  قواعد  و 
دگرگونی  همين  آتش  های  شعله  به  فقط  اما  دست  اين 

خواهد دميد.

منبع: سايت تحليلي البرز

اعتصاب دو روزه در برلين
هژير پالسچي

نزديك به هشتاد نفر از زندانيان سياسی حكومت اسالمی 
در دهه ی شصت، برای دفاع از زندانيان سياسی در ايران 

به برلين آمدند و دو روز اعتصاب غذا كردند.
و شرط  قيد  بدون  »آزادی  غذا  اعتصاب  اين  فراخوان  در 
زندانيان سياسی«، »ممنوعيت شكنجه« و »لغو بدون قيد 

و شرط اعدام« دليل اعالم گرسنگی بود. 
در  جوالی   24 جمعه،  صبح   9 ساعت  از  غذا  اعتصاب 
مقابل دروازه ی قديمی شهر برلين آغاز شد. تن های ويران 
زندانيان سياسی دهه ی سياه شصت از كشورهای اروپايی 
دو روز را با آميخته يی از شعر و موسيقی و گرسنگی زير 
باران برلينی نشستند تا نشان دهند به عنوان كسانی كه 
تجربه  و گوشت  پوست  با  را  انفرادی و شكنجه  روزهای 
كرده اند در كنار كسانی ايستاده اند كه اين روزها شب های 
محوطه ی  دور  تا  دور  می گذرانند.  سر  از  را  بند  تنهايی 

اعتصاب غذا با بادكنك های سرخ تزئين شده بود.
هر چند هوای ديوانه ی برلين با باران گاه به گاه و آفتاب 
دمادم از اعتصاب كننده گان استقبال كرد اما زير باران و 
آفتاب اعتصاب ادامه داشت و خيسی باران را تندی آفتاب 

خشك كرد.
در خالل برنامه چندين بار گيسو شاكری، آوازخوان تبعيدی 
برنامه اجرا كرد و نيز گلرخ جهانگيری برای حاضران خواند. 
سازهای  با  غذا  اعتصاب  در  كننده گان  شركت  از  برخی 
آوردند  حاضران  ميان  به  را  نشاط  و  شور  فضای  كوبه يی 
و برخی از زندانيان سابق با تعريف خاطرات خود روزهای 

تلخ را مرور كردند. 
تابوت ها  در  را  مدتی  كه  زندانيانی  از  يكی  پرتوی  نازلی 
گذرانده بود، چند بار زندگی در تابوت ها را به همراه اجرای 
تاثيرگذارترين  از  يكی  در  داد.  توضيح  همه  برای  نمايش 
كننده گان  اعتصاب  از  نفر  پنج  روز  دو  اين  فرازهای 
صحنه ی شكنجه را بازسازی كردند. با پايان اين نمايش 
كوتاه شكنجه گران نمايش و شكنجه شونده ی نمايش در 

آغوش هم گريستند.
كانون ها  از  بسياری  همبستگی  پيام  مراسم  طول  در 
چپ  نيروهای  از  آنها  بيشتر  كه  سياسی  تشكل های  و 
متنی  افصحی  حسين  و  شد  خوانده  است،  شده  تشكيل 
اشتروبله،  خواند.  تبعيد  در  سينماگران  كانون  سوی  از  را 
كه  آلمان  نماينده گان حزب سبزهای  از چپگراترين  يكی 
مخالفتش با سياست های رسمی حزب سبزها موجب شده 
محبوبيت بسياری در ميان چپ های راديكال داشته باشد 

نيز به ميان اعتصاب كننده گان آمد و با خواسته های آنان 
اعالم همبستگی كرد.

انقالبی كه به صورت جمعی خوانده می شد و  سرودهای 
شعار پاينده باد همبستگی بين المللی موجب می شد فضای 

اعتراضی اعتصاب غذا حفظ شود.
برای  »اتحاد  تجمع  در  كننده گان  شركت  دوم  روز  در 
ايران« كه به دعوت سازمان عفو بين الملل، انجمن جهانی 
قلم و گزارشگران بدون مرز در نقطه ی ديگری از برلين 
برگزار شده بود، به سمت محل اعتصاب غذا حركت كردند 
اعالم  اعتصاب كننده گان  از مطالبات  را  پشتيبانی خود  و 
كردند. با ورود تظاهركننده گان به محوطه كه برخی از آنان 
بادكنك های سبز در دست داشتند و لباس های سبز پوشيده 
متشنج  لحظاتی  برای  را  فضا  طرف  دو  از  افرادی  بودند 
كرده  غذا شركت  اعتصاب  در  كه هم  جوانانی  اما  كردند 
بودند و هم در تظاهرات با در دست گرفتن بادكنك های 

سبز و سرخ در كنار هم تالش كردند فضا را آرام كنند.
رسانه های بين المللی و به ويژه رسانه های آلمانی به خوبی 
اعتصاب غذا را پوشش دادند و روز شنبه تيتر اول بسياری 
اعتراضی  حركت  اين  به  آلمانی  معتبر  روزنامه های  از 
رسانه ها  از  برخی  ميان  اين  در  هرچند  داشت.  اختصاص 
مانند يونگه ولت كه به بخشی از حزب چپ آلمان وابسته 

در  آمريكا  اطالعاتی  سازمان های  داشتن  دست  از  است 
موضعی  همان  يعنی  بودند.  نوشته  ايران  اخير  اعتراضات 
انتقاد  از زندانيان اعتصابی به شدت آن را مورد  كه يكی 
قرار داد و از چنين ذهنيتی به عنوان »باورهای فسيل ها« 

ياد كرد.
اعتصاب غذا در فضايی كه پر بود از شور و ديدارهای تازه 
شده يی كه می رفت تا پايان يابد، صبح روز يكشنبه، 26 
خواندن  از  بعد  كننده گان  اعتصاب  و  يافت  پايان  جوالی 

چند سرود با هم به اعتصاب غذای خود پايان دادند. 

شعرهایي از كوروش همه خاني

شعر یك

 
خداوندا

تشریف بیاورید
روی زمین !

 
همینجا داوری كنید

به دستور شما
اینجا جهنم ساخته اند

 
 آتشی

كه زیر پای  مادران 
زبانه می كشد

 

 شعر دو

 

نام یکی از میادین وطنم آزادی ست
 از البالی میله ها   بال ُكنی باز می شود

برادر ی مسلح
 سرود ِای ایران       روی راه پی مایان

گلوله باران می كند

 
بعد از چکیدن ِ خون  

 مردم 
با غروب نمناک ِ تابستان

پا ها ی خسته    روی انقالب می كشند

 
 من در این گوشه ی غربت

به  خون  ِلخته بسته فکر می كنم:
  به آن نو جوان  

 كه پیش از این شعر      زنده بود

 

شعر سه

 
 پوست سختی دارد

زیر پا ها
خیابان انقالب !

  زخمه می زند     
تا برسد به آزادی

 
چقدر ماشین ها ی آتش نشانی

 هیمه خاموش كند    در گلوی شما ؟

 
چه رودخانه ی عاشقی !    ....  می گذرد

وقتی روی تن اش      دست می برند
 دریا ی خفته     قد می كشد

منبع: سايت هشتاد

دگرگونی در مرکز ثقل حيات ايرانی پس از 22 خرداد 
 محمد مالجو 

شعري از احمد شاملو

غافالن
هم سازند،

 
تنها توفان    

كودكان ِ ناهم گون مي زاید.     
 

هم ساز
سایه سانان اند،

 
محتاط    

در مرزهای آفتاب.     
در هیاءت ِ زنده گان    

مرده گان اند.     
 

وینان
دل به دریاافگنان اند،

به پای دارنده ی آتش ها 
 

زنده گاني    
دوشادوش ِ مرگ       

پیشاپیش ِ مرگ     
هماره زنده از آن سپس كه با مرگ

 
و همواره بدان نام    

كه زیسته بودند،     
كه تباهي

 
از درگاه ِ بلند ِ خاطره شان    

شرم سار و سرافکنده مي گذرد.     
 

كاشفان ِ چشمه
كاشفان ِ فروتن ِ شوكران

 
جوینده گان ِ شادی    

در ِمْجری  آتش فشان ها     
شعبده بازان ِ لبخند    

در شب كاله ِ درد     
با جاپایي ژرف تر از شادی

در گذرگاه ِ پرنده گان.
 
 

□
 
 

در برابر ِ ُتندر مي ایستند
خانه را روشن مي كنند.

و مي میرند.
 
 


