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كالبد خيابان، روح خيابان

امير. ك
كالبد خيابان را، ديكتاتوري كوتوله هاي فكري و پاگنده 
اند.  كرده  اشغال  موقت  طور  به  نظامي،  پشمين  هاي 
بالهت  در  نيست.  مصر  خود  قصاوت  در  تنها  حكومت 
خود نيز مصر است. احمدي نژاد كابينه تشكيل مي دهد و 
الطائالت خود را به بالد افرنگ نيز ارسال مي كند. خامنه 
اي ژست قاطعيت گرفته است و مي خواهد شركاي سفره 

آزاد رخشان

هرچه به سال تحصيلی جديد نزديک تر می شويم، حجم 
و مرعوب  دانشگاه  تر كردن فضای  بسته  از  اخباِر حاكی 

ساختن دانشجويان افزايش می يابد.
سخن  مداما  ارعاب،  جو  به  زدن  دامن  با  پاسداران  سپاه 
از برخورد با دانشجويان اغتشاش گر به ميان می آورد و 
فرماندهان بی فّر اش، در ديدار با سران بسيج دانشجويی، 
مسئوليت مديريت سركوب اعتراضات احتمالی دانشجويان 
در  تاخير  بر  مبنی  شايعاتی  كنند؛  می  واگذار  ها  بدان  را 
گشودن دانشگاه ها به داليل مختلف از جمله آنفوالنزای 

می  تكذيب  و  تاييد  ميان  در  يک  كه  دارد  وجود  خوكی! 
اسالمی اش  كابينه كودتا، دغدغه های  وزير علوم  شود؛ 
را به رخ می كشد و از اهداف فوری خود جهت اسالميزه 
واليت  نماينده  دهد؛  می  سخن  داد  ها  دانشگاه  كردن 
با اغتشاش گران  فقيه در دانشگاه خواستار برخورد قاطع 
دانشگاه می شود و به رياست دانشگاه هشدار می دهد كه 
دانشگاه جای دانشجويان معترض نيست! به اخبار كه نگاه 
می كنيم، هر روز با حجم انبوهی از احكام انضباطی مبنی 
بر محروميت از تحصيل دانشجويان دانشگاه های سراسر 
كه  دانشجويانی  وسيع  اخبار  و  شويم،  می  مواجه  كشور 
»ستاره« ها بر سر دوششان سنگينی می كند، با وقاحت 
شرم آوری تكذيب می گردد؛ تا اين كه صحبت از ابالغ 
گسترش  اجرايی  راهكارهای  اجرايی  مراحل  و  مصوبات 
اخبار  اين  و  را می شنويم  دانشگاهها  به  عفاف و حجاب 

بال انقطاع ادامه دارد.
جامعه،  آحاد  كه  است  روشن  شرايطی،  چنين  وجود  با 
ازاقشار و طبقات مختلف، به دانشگاه ها چشم دوخته اند تا 
ببينند كه جنبش دانشجويی، كه همواره پيشتاز مبارزه عليه 
ديكتاتوری بوده و پژواك فريادهای برآمده از سطح جامعه، 
اكنون چگونه مبارزات توده ای مردم را كه در خيابان ها 
به  دانشگاه  سبز  های  نرده  پشت  در  شده  تر  رنگ  كم 

نمايندگی از آنان، پی می گيرد.
روز،  به  روز  اسالمی،  مزّين  ديكتاتوری  به  داری  سرمايه 
قدم های خود را پيش تر می گذارد، تا كوچكترين و بديهی 
ترين حقوق انسانی را نفی و زير چكمه های ديكتاتوری 
اش لگدمال كند. روشن است كه تحت لوای ديكتاتوری از 
اين دست، استثنايی وجود ندارد، تنها بی حقوقی و شرايط 
ومرد،  زن  جوان،  پيرو  همگان،  بر  كه  است  انسانی  غير 
كارگر، دانشجو، معلم، روشنفكر و... با ولوم های مختلف 

اعمال می شود.
بنابراين برای دانشجويان محرز است كه حاكميت، با تمام 
قوا به سوی دانشجويان تاختن را آغاز كرده است و می آيد 

ي خود را از تداوم آب و نان مطمئن كند. جانيان گاردهاي 
به سر كار خود مي  پاسدارها( هنوز  و  )بسيجي ها  كودتا 
ي  واسطه  به  را  تجاوز  و  قتل  ي  ماهيانه  حقوق  و  روند 
رهبري، البد از كيسه اي ملكوتي دريافت مي كنند. صدا 
دروغ  و  وقاحت  بلندگوي  هنوز  نشده،  تسخير  سيماي  و 
امواج  واليي،  هاي  دكل  و  ها  آنتن  از  و  است  حاكمان 
يک  هفته  هر  و  است  راه  به  بيدادگاه  كند.  مي  پراكني 
قسمت از سريال قوه ي قضاييه ي جمهوري اسالمي را 
نشان  كوشند  مي  انگيز  رقت  طرزي  به  كند.  مي  منتشر 
دهند كه روال سابق بازگشته است. با ممنوعيت درج رسانه 

روال  ايران: همچون  در  دموكراسی  و  بشر  فعالين حقوق 
از  جمعی  و  داغدار  مادران  شنبه  روز  گذشته  های  هفته 
مادران به نشانه اعتراض به سركوب خونين اخير در ميدان 

آب نمای پارك الله جمع شدند . 
از ساعت ۱٨جمعيت مادران و مردمی كه برای همدردی با 
مادران به پارك آمده بودند بيشتر و بيشتر می شد تا جايی 
كه در ساعت ۱٨:۲۰ حدود ٨۰ نفرجمع شدند و همگی با 

هم شروع به حركت به دور ميدان آب نما نمودند. 
بعد  و  ايستاد  آنها  نزديكی  در  ارشاد  گشت  ماشين  يک 
سراغ  به  الله  پارك  در  مستقر  انتظامی  نيروی  مدتی  از 
جمعيت آمد و به آنها گفت: از اينجا برويد و اال همه شما را 
بازداشت می كنيم. اما مادران به حركت اعتراضی خود در 
سكوت ادامه دادند. دو موتور نيروی انتظامی يكی در جلو 
و ديگری در پشت سر جمعيت حركت می كرد تا جلوی 

هر گونه تجمع و اعتراضی را بگيرد. 

مردم نيز رفته رفته به جمع آنها می پيوستند. اما مادران 
شوند چون  دور  آنها  از  كه  خواستند  می  جوان  پسران  از 
به  حركت  از  بعد  مادران  بود.  زياد  آنها  بازداشت  احتمال 
دور ميدان آب نما در ساعت ۱٨:۴۵ در كنار ميدان به دور 

هم ايستادند. 
در ميان آنها مادر مسعود هاشم زاده و مادر مهدی حسينی 
حضور  ايران  مردم  آزادی  راه  شهدای  از  ساله   ۱۴ پسر 
داشتند. مادران و مردم برای عرض تسليت به سمت آنها 

می رفتند. 
انتظامی  نيروی  ماموران  همراه  به  ارشاد  گشت  اتومبيل 
ايستادند.  اوضاع  برای كنترل  آنها  نزديكی  در  پارك الله 
انتهای مراسم ساعت ۱٨:۵۰ ماموران نيروی انتظامی  در 
از كالنتری ۱۴٨ انقالب آمدند تا مادران را متفرق كنند. 

مراسم در ساعت ۱۹ به پايان رسيد.

اجتماع مادران معترض در پارك الله

سال  طی  دانشجويان  دموكراتيک  دستاوردهای  تمام  كه 
بر حاكميت تحميل  پيگير  با مبارزات  را كه  های گذشته 

گشته بود، به خشن ترين نحو بازپس گيرد.
جدال سياسی حاضر، برای اصالح طلبان، جدال مرگ و 
زندگی است؛ اما اين بدين معنی نيست كه نيروهای اصالح 
طلب در دانشگاه جان بركفانه جنبش سبز خود را در ظرف 
دانشگاه بازتوليد می كنند. درست همان طور كه اعتراضات 
خيابانی مردم در روزهای پس از كودتای انتخاباتی اخير، 
اين شهامت اعجاب انگيز را به اصالح طلبان عطا كرد كه 
با اتكا به نيروی خروشان مردم، منفعالنه اين نبرد مرگ و 

زندگی را ترك ننمايند، اكنون در دانشگاه ها نيز، 
سبز«  »انتظار  اين  در  سبز«  »جنبش  نمايندگان 
و  دانشجويی  بدنه  كه  ببينند  تا  برند  می  سر  به 
نيروهای سياسی ديگر، تا چه حد می توانند فضای 
دانشگاه را راديكاليزه نمايند و استارت مبارزات و 
موقع الزم،  در  تا  بزنند،  را  دانشجويی  اعتراضات 
صورت  را  خود  سبز«  »مداخله  طلبان  اصالح 
ببخشند و مبارزات فراگير دانشجويان را به مبارزه 
برای بازستاندن حق اين يا آن كانديدای اصالح 

طلب تقليل دهند.
اما بر خالف آنچه كه اصالح طلبان می پندارند، 
دانشگاه ها تنها برای ادامه مبارزات طريقيت ندارد. 
اين كه اصالح طلبان خود را قربانی ديكتاتوری و 

كودتای انتخاباتی معرفی كنند و هر ظرف مبارزاتی را كه 
به مثابه ابزاری جهت احقاق حقوق از دست رفته شان در 
چارچوب جمهوری اسالمی چاره ساز باشد، مورد توجه و 

تبليغ قرار دهند، صرفا يک فريبكاری سياسی است.
مبارزاتی  ظرف  كه  است  آن  از  حاكی  دانشگاه،  تاريخ 
های  عرصه  ترين  مهم  از  يكی  عنوان  به  خود  دانشگاه 
تاخت و تاز ديكتاتوری، طی چندين دهه اخير بوده است. 
اين سنت دانشگاه و مبارزات دانشجويی، نه فقط در ايران 
آن  برای  خود،  خودی  به  دانشگاه،  دنياست.  تمام  در  كه 

است.  موضوعيت  دارای  باشد،  مبارزه  بستر  و  ظرف  كه 
دانشجويان، طی تاريخ مبارزات جنبش دانشجويی خود از 
فربه ترين اقشار قربانی سرمايه داری و ديكتاتوری همزاد 
آن بوده اند و روشن است كه تا چه حد مبارزات آنان برای 
است.   اهميت  حائز  شان  سياسی  و  صنفی  حقوق  احقاق 
اما اينكه در شرايط فعلی، وظيفه تعميق مبارزات خيابانی 
مردم و روشن نگاه داشتن مشعل مبارزه عليه ديكتاتوری 
بر عهده آنان قرار گرفته تا بارساندن آن به سطح بعدی 
مبارزات توده ای مردم پيش روی اجتماعی حاصل شود، 
ابدا تداخلی با وظايف آنان برای احقاق حقوق دموكراتيک 

و تحميل مجدد آن به ديكتاتوری ندارد؛ اين ها مبارزاتی 
است كه نه به موازات هم كه به گونه ای در هم متداخل 

و با رابطه ای هم پوشانه، به پيش می رود. 
بنابراين، بحث مبارزات دانشجويان در دانشگاه، بايستی نه 
جهت استفاده ابزاری از اين ظرف برای نيروهای سياسی، 
عليه  مبارزه  در  نفسه  فی  كه  ای  عرصه  عنوان  به  كه 
فضاحت های سرمايه داری دفرمه اسالمی و ديكتاتوری 
و قّيم مآبی آن حائز اهميت وافر و موضوعيت بسيار است 

تلقی گردد.

دانشگاه سنگر آزادي

ها از پوشش اخبار مرتبط با كروبي، موسوي، و انتخابات 
رياست جمهوري، اخبار تنها مدايح درآمدزا و گزارش هاي 
انحرافي است. به نظر مي رسد قيام خياباني سركوب شده. 
از طرف ستون پنجم  اميد پژمرده شده.  القا مي شود كه 

رژيم در اپوزيسيون، كار دراز مدت تبليغ مي شود. 
كالبد خيابان هاي تهران در دست جمهوري اسالمي است، 
گيرم پس از تجاوز و ضرب و شتم، گيرم ملتهب و كبود. 

اما تجاوز به كالبد شهروندان، به معناي تسخير آنهاست؟ 
هاي  يونيفرم  در  اوباشانش  خواهد.  مي  چنين  اي  خامنه 
اما شهرونداني  و مرگ چنين مي خواهند. خوشا  وحشت 
را كه سرودي ديگرگونه بر لب دارند. با بدن هاي كبود از 
باتوم ها، با كالبدهاي تجاوز شده، و جان هاي برافروخته.

نمي  در هم  مبارز  اراده ي شهروندان  كالبد،  به  تجاوز  با 
ميان  چنداني  تفاوت  كه  دانند  مي  خوبي  به  آنها  شكند. 
تجاوز روزمره به حقوق آنها، و تجاوز جنسي وجود ندارد. 
با  خواه  رسمي،  ابالغيه هاي  با  خواه  است،  تجاوز  تجاوز 
و  گيري  گوشه  و  رواني  فروپاشي  جنسي.  تجاوز  آالت 
سكوت، تجاوزگر را تنها دريده تر و حريص تر مي كند. 
براي بازپس گرفتن بدن ها، بايد كالبد خيابان ها را بازپس 
گرفت. آن جانمايه ي عصياني كه به تحقير بر تجاوزگرش 
مي نگرد و بر اراده اش استوار مي ماند، اليه اي از روح 

سترگ خيابان هاست كه بر فراز شهر سايه افكنده است. 
روح خيابان هاي امروز تهران، حيات پر شرر خود را تازه 

آغاز كرده است. 
روح خيابان متصرد فرصت است. شبحي است كه گشت 
مي زند و دمي ساكت و دمي غوغايي است. روح خيابان در 
انتظار به كمين نشسته است. وحشت خامنه اي از همين 
در  اين شبح  را تصور تجسم مكرر  او  پاهاي  است.  شبح 
خيابان هاي شهر مي لرزاند. پس پشت اين نمايش ها و 
رزمايش هاي اقتدار، ضعف و جبوني حاكميتي خفته كه از 

روح خيابان ها خوابش زايل شده است.
آزادي  روز  به  را  قدس  روز  كه  است  خيابان  روح  همين 
براي  كه  مناسبتي  هر  و  روز  هر  گويي  تو  برميگرداند. 
تحكيم اقتدار حاكميت سرهم بندي شده بود، به روز اقتدار 
و شكوه مردم تبديل مي شود. هوش جمعي مردم، سيال 
در  كين  و  خموشي  در  را  زمان  هاي  داالن  شورانگيز،  و 
مي نوردد تا در هر ايستگاه آزادي، قيام كند با هيبت پر 

شكوه اجتماع. 
باري، اين شبنامه ها كه به دست ها مي رسد، خبر از جهان 
دارد. جهان سايه هاي متكثر، مشت هاي  نامرئي جامعه 

قيام، چشم هاي 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



اخبار كوتاه
 

كفتارها مي آيند؟
بنا به گفته تعدادی از دانشجويان ؛اين روزها بسيج كوي 
به شدت بردامنه فعاليت هايش افزوده و سعی در كنترل 

اوضاع خوابگاهها دارد.
گفته می شود بسيج كوي به روش های مختلفی سعي در 

تحت اختيار درآوردن دانشجويان دارد.
اخيرا بسيجيان به صورت غير محسوس در سطح خوابگاهها 
و در ساعات مختلف شبانه روز مخصوصا ساعات نيمه شب 
به گشت زنی می پردازندو تمام ساختمان ها را بازرسی مي 

كنند وجاسوسي دانشجويان را مي كنند.
در شب های گذشته چندين مرتبه دانشجويان ؛ بسيجيان 
راهروهاي  در  زدن  پرسه  و  جاسوسی  حين  در  را  مزدور 
خوابگاهها و در پشت در اتاق ها در حالي كه اوضاع درون 
اتاق ها را كنترل می كرده اند مشاهده كرده اند و در برخی 

موارد به درگيری كشيده شده است. 
 

محاكمه علنی دانشجويان 
بدون ذكر نام!

محاكمه علنی شمار ديگری از از اشخاص و دانشجويان  
بازداشت شده دراعتراضات اخير، بدون ذكر اسامی آنها، 

 به رياست قاضی صلواتی و حضور نمايندگان شماری از 
رسانه های خبری جمهوری اسالمی در شعبه ۱۵ دادگاه 

عمومی و انقالب تهران برگزار شد. 
جلسه  در  دادستان  نماينده  كيفرخواست  اصلی  محور   
مربوط  اخبار  انتشار  منظور  به  اينترنت  شبكه  از  استفاده 
به اعتراضات گسترده  مردم بود كه وی آن را به توطئه 
دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی و تالش برای ايجاد 
جمهوری  عليه  تبليغی  مخرب  عمليات  و  روانی  جنگ 

اسالمی و مقامات آن نسبت داد. 
نماينده دادستان گفت كه با توجه به بيش از بيست و پنج 
ميليون كاربر اينترنتی در ايران و دسترسی به شبكه های 
توانستند،  معاند  و گروه های  بوك،  فيس  مانند  اجتماعی 
مناسب  »بستر  و  شوند  متصل  يكديگر  به  وي،  گفته  به 
فضای مجازی را برای آشوبگران و گروه های تروريستی 
و هدايت اغتشاشات، تضعيف جايگاه داخلی و بين المللی 

نظام را به طور هدفمند به اجرا در آورند.« 
اين نماينده دادستان همچنين انتشار تصاوير صحنه های 
»اقدامات  و  تظاهركنندگان  با  دولتی  ماموران  درگيری 
نيروی انتظامی و بسيج و نوع برخورد آنها با افراد« را از 
جمله توطئه هايی دانست كه برای تحريک افكار عمومی 

صورت گرفت. 
مهمترين اتهام اكثر متهمان در اين جلسه به انتشار اخبار 
و گزارش های مربوط به تظاهرات مردم عليه  و كشاندن 
به خيابان ها برای ريختن ترس آنها از حضور در ناآرامی 

ها عنوان شده است.
 محاكمه فعالين دانشجويی و جوانان معترض بدون ذكر 
اسامی آنها، با توجه به علنی بودن دادگاه، شيوه ای است 
دادگاههای  بی  برمتهمين  بيشتر  چه  هر  فشار  منظور  به 

كذايی در غياب واكنش افكار عمومی.   
 

 آغاز پروژه اسالمی كردن علوم 
انسانی

ارائه درس دو  از  آموزش عالی  دفتر گسترش   مدير كل 
از  دانشگاه كشور  پنج  در  دفاع مقدس  با  آشنايی  واحدی 
مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: سرفصل و محتوای 
اين درس توسط شورای اسالمی شدن دانشگاهها تدوين 

شده و از اول مهر ماه در پنج دانشگاه تدريس مي شود. 
به گزارش خبرنامه اميركبير، رجبعلی برزويی با بيان اين 
شدن  اسالمی  شورای   ۱۵۴ جلسه  مصوبه  افزود:  خبر 
در  مقدس  دفاع  با  آشنايی  درس  كه  بود  اين  دانشگاهها 
دانشگاهها ارائه شود. اين موضوع در جلسه هفته گذشته 
شورای برنامه ريزی مطرح و قرار شد اين درس در پنج 
دانشگاه متقاضی كه در گذشته تقاضای خود را مبنی بر 

ايجاد اين درس ارائه كرده بودند اجرايی كنيم. 
ارائه  مدرسينی  توسط  بايد  درس  اين  كرد:  تأكيد  برزويی 
شود كه گواهی ارائه درس را از پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس كسب كرده باشند.وی افزود تدوين سرفصل و 
محتوای اين درس توسط شورای اسالمی شدن دانشگاهها 

صورت گرفته است. 
اين اقدام در حالی صورت می گيرد كه طی روزهای اخير 
يكی از مسببين اصلی اعتراضات گسترده اخير ايران علوم 
انسانی غربی و بخصوص تئوری های جامعه شناسان بنام 
از حمالت خرد  از دور جديدی  عنوان شده است و خبر  

گريزان به علوم انسانی می دهد. 

بيانيه ی مطبوعاتی عفو بين الملل 
قربانیان تجاوز و شکنجه در معرض 

خطرهای تازه 
• مقامات ايران به جای تحقيقات بی طرفانه قصد دارند 

شاكيان توسط نهادهای امنيتی شناسايی شوند ...

آيرين خان، دبير كل عفو بين الملل امروز گفت: با ضبط 
شدن اسناد و مدارك مربوط به تعدی های عليه قربانيان 
امنيتی  نيروهای  دست  به  ديگر  های  شكنجه  و  تجاوز 
ايران، آنها در معرض خطرهای تازه ای به سر می برند. 
خانم خان از مقام رهبری ايران خواست كه امنيت قربانيان 
را تضمين كند و مرتكبان تعدی ها را پاسخگوی اعمالشان 

سازد. 
آيرين خان گفت: »به نظر می رسد مقامات ايرانی به جای 
اين كه تحقيقات غيرجانبدارانه ای برای اجرای عدالت در 
باره مرتكبان تعدی ها را در پيش بگيرند، بيشتر قصد دارند 
شناسايی  را  امنيتی  مسئوالن  دست  به  شكنجه  مدعيان 

كنند.« 
كميته  دفاتر  به  قضايی  مقامات  جاری،  هفته  اوايل  در 
و  آوری  جمع  برای  كروبی  مهدی  كه  كردند  حمله  ای 
ديگر  های  تعدی  و  شكنجه  به  مربوط  اطالعات  تنظيم 

عليه بازداشتيان معترض به نتيجه رسمی انتخابات رياست 
تعطيل  را  آن  و  است  داده  تشكيل  ژوئن   ۱۲ جمهوری 

كردند. 
كميته ای كه مهدی كروبی تشكيل داده و مورد حمايت 
انتخابات  نامزد  چهار  از  ديگر  يكی  موسوی،  حسين  مير 
كردن  متهم  در  گرفته،  قرار  ژوئن،   ۱۲ جمهوری  رياست 
نيروهای امنيتی به تجاوز و شكنجه بازداشتيان معترض به 

نتيجه رسمی انتخابات صراحت داشته است. 
مقامات قضايی دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان را نيز، 
كه عمادالدين باقی فعال حقوق بشر تاسيس كرده است، 
تعطيل كردند. اين انجمن نيز اطالعات مربوط به شكنجه 
می  آوری  جمع  را  بازداشتيان  عليه  ديگر  های  تعدی  و 

كرد. 
مقامات قضايی به دستور دادستان كل در تاريخ ۷ سپتامبر 
بردند  را  مدارك  و  اسناد  ديگر  و  ها  پرونده  كامپيوترها، 
جمهوری  رياست  انتخابات  نامزد  دو  كه  را  ای  كميته  و 
گزارش  به  بنا  كردند.  تعطيل  زور  به  بودند  داده  تشكيل 
ها، اين كميته اخيرا اطالعاتی را در اختيار يک كميسيون 
باره تعدی ها تحقيق می  بودند كه در  قرار داده  مجلس 

كرد. 
مقامات  به  است كه  اطالعاتی  مدارك ضبط شده حاوی 
قضايی امكان شناسايی آن دسته از بازداشتيان پيشين را 

به  و  انتقام  از  ترس  به علت  كه حاضر هستند،  می دهد 
علت ماهيت هولناك مصيبتی كه تحمل كرده اند، بطور 

محرمانه شهادت بدهند. 
ميرحسين  مشاوران  الويری،  مرتضی  و  بهشتی  عليرضا 
موسوی و مهدی كروبی، روز سه شنبه ٨ سپتامبر بازداشت 
شدند ومسئوالن قضايی انجمن دفاع از حقوق زندانيان را 
مورد حمله قرار دادند و مدارك آن را ضبط و به زور آن را 
تعطيل كردند. مقامات دفاتر مهدی كروبی و حزب اعتماد 
ملی او را نيز تعطيل كردند. محمد داوری، سردبير سحام 
نيوز، تارنمايی كه به عنوان نشريه اينترنتی حزب عمل می 

كند، بازداشت شد. 
آيرين خان گفت: »مقام رهبری بايد دخالت و تضمين كند 
كه بر تعدی های انجام شده عليه كسانی كه نتيجه رسمی 
انتخابات را نپذيرفته اند سرپوش گذاشته نشود. به ويژه او 
بايد تضمين كند كه قربانيان شكنجه و تعدی های ديگر 
بطور كامل از اقدامات انتقام جويانه و تعدی های بيشتر به 

دست شكنجه گرانشان محافظت شوند.« 
عفو بين الملل باز هم از مقام رهبری علی خامنه ای می 
ويژه  گزارشگران  مثل  المللی  بين  كارشناسان  كه  خواهد 
سازمان ملل برای شنكجه و اعدام های فراقضايی، فوری 
ايران  به  مستقل  تحقيقات  انجام  برای  را  خودسرانه  و 

دعوت كند. 

مردم كیانند و 
همه كدام؟

میالد س

از انقالب فرانسه در دويست و اندی سال پيش بدين سوی 
برابری حقوقی همه ی آحاد جامعه اصل بنيادين است. ما 
تجربه  ايران  در  را  اصل  همين  از  ی  تتمه  مشروطه  در 
كرديم تا ديگر با شارع و رعيت و اشراف به تميز حق از 
ناحق در اجتماع نبردازيم، چرا كه مردمان مان اين دستگاه 
را دستگاه فساد و ظلم دانسته خواستار عدليه، دادگستری 
بودند. معنای آن اين بود كه كسی به سبب كيش و جايگاه 
ايران سی  در  نگيرد.  قرار  تبعيض  مورد  اجتماعی خويش 
سال است كه اين اصل را كسانی كه ادای  شارعان عهد 

قجر را در می آورند، به مسخره گرفته اند.
اين برابری حقوقی اما، در همان سيستمی كه بورژواهای 
اروپا در گسترشش نقش بازی كرده اند، نمی تواند برابری 
حقيقی آحاد جامعه را تضمين كند و با پيشروی سرمايه در 
دهه های اخير پاسداری از همان برابری حقوقی هم سخت 
از هر زمانی ست . جامعه سرمايه داری، شكلی ديگر  تر 
و  محرومان  و  فرودستان  ميان  شده  تفسيم  جامعه ی  از 
فرادستان بوده است، تا آنجا كه در چارچوب همان دستگاه 
حقوقی سازوكار قدرت دولتی هم در دست همان فرادستان، 
كه ديگر هر كدام سهامدار و كارخانه داران بزرگ بودند، 
متمركز شد. كمونيست ها بر اين باورند كه برابری همه ی 
افراد زمانی تحقق می پذيرد كه ثروت توليد شده توسط 
افراد  كاری  توان  و  نياز  اساس  بر  ميان همه  جامعه  آحاد 
تقسيم شود. برای اينكار آنان همچنين بر اين باورند كه 
دولتی كردن و خصوصی سازی مقوله هايی اند ناكارآ كه 
جلوی ظلم و فساد را نگرفته كه هيچ، همانگونه كه می 
بينيم روزگار را سخت تر از همان عهد قجر كرده است. 
اجتماعی كردن ثروت برای كمونيست ها، امروز، به معنای 
اشتراك ثروت توليد شده به دست همه است. مردم همه 
ی آحاد جامعه اند، مرد و زن، بلوچ و افغانی، كرد و ترك، 
بهايی و مسلمان. مردم نيروی كاری ند كه جامعه را می 
گرداند اما برای توليد ثروت نيروی كارش را به فرادستان 
می فروشد. فرادستان بانک دارند، سرمايه دارند، آقازاده و 
كارمند  آموزگارند،  مردم  كدام.  هيچ  مردم  و  دارند  پاسدار 

اداره، پرستار، تراشكار و كارگر كارخانه، راننده اتوبوسند و 
يا مسافركش، يا بر تكه زمينی كشاورزی می كنند. مردم 
در اينجاها با هيچ و يا يک دست كمی، يک سمند قراضه، 
يک تكه زمين سنگالخ، چند سال دانشگاه و يک مدرك، 
مهارت فنی،  كار می كنند تا نان خانواده را درآورند. اين 
اين  اند،  خانواده  و  خود  بقای  فكر  در  جدا  جدا  كه  افراد، 
در  خواهد  می  را  سرنوشت ش  كه  هنگامی  كار،  نيروی 
دست گيرد، هنگامی كه سازمان می يابد، هنگامی كه در 
خيابان همچون گره هايی از اراده ی دسته جمعی مشتش 
كمونيست  قرار  مردمانند.   گيرد،  می  نشانه  آسمان  به  را 
قرار  بگيرند،  را  فرادستان  جای  مردم  كه  نيست  اين  ها 
پاسبان در خدمت  و  بانک  و  اينست كه ديگر سرمايه  بر 
باشند  خودگردان،  نهادهای  در  يافته  سازمان  مردم  همه، 
يا كه ديگر نباشند. برخی خواهند گفت كه پس اين همه 
كار  نيروی  است،  مردم  از  بخشی  بلكه  نيست،  مردم  ی 
است. در پاسخ شان می گوييم كه فرق ميان مردمان و 
نامردم، فرق ميان اكثريت پارلمانی و اقليت نيست، فرق 
اين است كه افراد با مبارزه برای برابری، همه مردم می 
شوند و نامردمان برخی را برابرتر از ديگران دانسته در سر 
راه مردمند. مردمان مشاركت همه مردم را در توليد ثروت 
پاس می دارند، نامردمان به دنبال سپرده های بانک های 
تعريف  بنابه  گروه  اين  هستند.  هاشان  آقازاده  و  سوييس 

جامعه  را  شان  مختصات  كه  هستند  قليلی  تعداد  همواره 
شناسان می شناسند. مردمان، اما، تعريف جامعش در همه 
باالخره   پس  گفت  خواهند  بس.  و  است  نهفته  شدنش 
كمونيست ها، سرمايه دار را از همه جدا می كنند. پاسخش 
ساده است. نه! يک سرمايه دار، هنگامی كه سرمايه داری 
نباشد، مثل همه از همين جاست. سرمايه داران، مادامی 
نمی  مردم  اين  و  اينجا  برای  هست،  داری  سرمايه  كه 
توانند هم كاری بكنند، مفت می خورند، مفت می گويند، 
وگرنه در نظم حاكم به حساب نمی آيند. اين نظمی كه ما 
داريم آن قدر عقب مانده است كه در آن مفت خوری هنر 

محسوب می شود. اين نظم را بايد عوض كرد.
درصد  هشتاد  به  قريب  و  ايرانيان  از  بزرگی  درصد    
و  رفته  دانشگاه  بسياری  تنها  نه  سوادند،  با  شهرنشينان 
دانشی دارند، بلكه آن مالی ده كه در همه ی زندگی ش 
يک كتاب بيشتر نخوانده و آن را هم درست نفهميده را 
باال سری می دانند بی هوده، سرمايه دار بی سواد و خرفت 
را كه از كار يک ماشين تراشكاری هم سر در نمی آورد 
را برنمی تابند. اين سرمايه دار می خواهد كه همه مثل او 
شوند، سريال های تلويزيونی و سفره افطار برای شان بر 
پا می كند تا مردم كودك شان را در بيابان فراموش كنند، 
در چارديواری خانه شان به تماشای بالهت دلخوش باشند 
و كسی چيزی نگويد. باالی سر همه هم وزارت اطالعات 

آرشیو خیابان
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نوشته اي پويا در خيابان هاي شهر



                                           

 وقايع اخیر ايران و آلترناتیو

قسمت اول
آرش زمانی 

از  يكی  اين  خائنی.«  كنی  سكوت  هاشمی  »هاشمی 
شعارهايی بود كه انبوه جمعيت در روز ۲6 تير پيش از نماز 
جمعه بر زبان ميراندند. جمعيتی كه اگر حضورشان در اين 
شمار چه قبل از انقالب ۵۷ و چه بعد از انقالب كم نظير 
بود، كيفيت حضور آنان، يقينا، بينظير بود. از سنت شكنی 
های آنان در قالب پوشش و آرايش زنان و دختران گرفته 
در  پسر  و  دختر  كفش،  با  زيادی  ی  عده  نمازخواندن  تا 
كنار هم و اينكه خيليها تنها نظارهگر نمازخواندن ديگران 
بسادگی  ميدادند،  كه جمعيت سر  نيز شعارهايی  و  بودند، 
در  به شريعت، حتی  داد كه جمع حاضر  ميشد تشخيص 
زندگی روزمره ی خود، نيز پايبند نيستند چه رسد به حضور 
در مراسم آيينی نماز جمعه. آری! آنان برای هدف ديگری 

آمده بودند. 
آنان به عنوان تنها امكان بيان خواست حداقليشان اكنون 
اعتراض  ممكن  شكل  ترين  گسترده  به  كه  بودند  آمده 
انتخابات  نتايج  و  عام  به صورت  موجود  به وضع  را  خود 
به صورت خاص ابراز كنند. آيا آنان فريب خورده بودند؟ 
در  كه  وقتی   ۷٨ تير   ۱٨ از  پس  را  هاشمی  سخنان  آيا 
همين تريبون نماز جمعه ظاهر شد و  دانشجويان را ضد 
آنان  با  مقابله  در  را  كار گيری سالح  به  و  انقالب خواند 
كردهاند  فراموش  آنان  آيا  بودند؟  برده  ياد  از  كرد  توجيه 
كه كشتار ماركسيستها و مجاهدين در دهه 6۰ و قتلهای 
زنجيرهای و... بخشی نازدودنی از دوران زندگی اوست؟ آيا 
آنان دادگاه ميكونوس را از ياد بردهاند و فيلم كشتارهای 

http://www.youtube.com/ خارج از كشور را در
۹R۵oLZ٨TnWs=watch?v نديده اند؟ آن هم در 
دنيايی كه ميليونها نفر در فاصله ی كمتر از چند دقيقه از 
هر حادثهای از طريق وسايل ارتباطی مطلع ميشوند؟ آن 
هم مردم كشوری كه جز پرشمارترين كاربرهای اينترنت 

اند؟  
          شايد بجای تالش برای پاسخ به اين پرسش كه آيا 
آنان از اين حقايق آگاه بودند يا نه بايد پرسيد آيا آنان در 
حوزه ی امكان، عمال چه ميتوانستند بكنند؟ و از ياد نبريم 
رياست  انتخابات  در  حضور  متعدد  داليل  به  ايرانيها  كه 
حمهوری را يكی از معدود امكانات مشاركت اجتماعی تلقی 
ميكنند، آنچنانكه كه حضور آنان پای صندوقهای رای در 
كمرنگترين حالت آن از حضور در كشورهای اروپايی كمتر 
نيست. برای مثال، در حالی كه در انتخابات اخير اتحاديه 
ی اروپا تنها حدود ۴۰ درصد شركت ميكنند، با وجود تمام 
رگه های غير دموكراتيک انتخابات و در حالی كه صدها 
نامزد انتخابات در گزينش اوليه از حضور در انتخابات باز 
بالغ  انتخابات  همين  در  مردم  مشاركت  ميشوند،  داشته 
متعارف  نامی  اطالق  البته  اين  و  است.  صد  در   ٨۰ بر 
همچون دموكراسی يا ديكتاتوری را به حاكميت جمهوری 
اسالمی نادقيق ميكند. بی شک، اين بدان معنا نيست كه 
اينجاست  نكته  اما  است،  دموكراتيک  ايران،  در  حاكميت 
كه حاكميت، پس از گذراندن نامزدها از فيلترهای متعدد و 
اعمال محدوديتهای گوناگون در امكان انتخاب، همچنان 
در كشاندن در صد بااليی از مردم به پای صندوقهای رای 
موفق است. و اين همرنگ كردن مردم برای انتخاب سه يا 
چهار نامزد و حضور اجتماعی آنان در حالی صورت ميگيرد 
كه هر نوع هم آوايی افراد كه خارج از چارچوب پذيرفته 
شده  سركوب  شكل  قويترين  به  باشد  حاكميت  ی  شده 
است. اين سركوِب سيستماتيک با وجود افت و خيزهايی 
چند به جز دورهی كوتاهی در آغاز انقالب همواره وجود 
داشته است و البته در دوران چهار ساله ی دولت احمدی 

نژاد كه توام با انقباض سياسی در داخل بوده در مقايسه با 
دوره ی قبل، پررنگتر شده است. 

حال بياييم به اين پديده از نزديک نگاهی بياندازيم. پيش 
از آن بايد يادآوری كرد كه خواست انسان، اصوال اجتماعی 
خود  خاص  ظرفهای  به  خواست  اين  تبلور  برای  و  است 
به  را  خواست  آنها  در  بتوان  كه  اَشكالی  يعنی  دارد،  نياز 
صورت جمعی مطرح ساخت. حال با هم مواردی را مرور 
ميكنيم از نحوهی برخورد حاكميت با اين تالشهای افراد 
برای همصدايی: حدود ۴۰ روز پيش از انتخابات دهها تن 
مراسم  برگزاری  قصد  كه  اجتماعی  و  كارگری  فعالين  از 
مسالمت آميز روز جهانی كارگر را در پارك الله ی تهران 

داشتند دستگير شدند. در ميان دستگيرشده گان، افرادی از 
اعضای شورای همكاری، كميته پيگيری، كميته هماهنگی 
برای كمک به ايجاد تشكلهای كارگری و اعضای كمپين 
واحد،  شركت  اتوبوسرانی  سنديكای  امضا،  ميليون  يک 
دانشجويی  فعالين  از  تن  چند  و  ايران  نويسندگان  كانون 
به چشم ميخورند. در همين روز اول ماه مه وقتی 6۰ تن 
از  كارگران فلزكار مكانيک در محل فروشگاه تعاونی جمع 
شده ودند تا به مسايل سنديكای خود بپردازند مورد هجوم 
بازداشتگاه  به  آنان  از  قرار گرفته ۴۵ تن  نيروهای مسلح 
منتقل ميشوند. اين شايد آخرين حلقه ی زنجير دستگيری 
گسترده ی فعالين اجتماعی پيش از انتخابات باشد. اما اين 

و پاسدار و بسيجی و حراستی برپا كرده اند كه اگر كسی 
ناراحت شد، آدم ها را  آقازاده ای كمی  چيزی گفت، اگر 
بگيرند و بكشند. اين وضع ماست، خواست دگرگونی اين 
وضع، خواست معلم و كارگر، پزشک و پرستار، دانشجو و 
كشاورز، تنها اين نيست كه يک موجود بيمار، كه قربانی 
ديگر،  كسی  يا  باشد  جمهور  رييس  ست  دستگاه  همين 
خواست آنان اينست كه از اين حقارت حاكم رهايی يابند. 
مردم اگر در همين شورش شان دمی ديگر مصمم باشند، 
تا شش ماه ديگر خبری از اين مجالت زرد، اين سريال 
های كره ای نخواهد بود، خبری از فخرفروشی باال دستان 
و فرادستان نخواهد بود. مردم هرگاه در ايران از دست ايده 
های عجيب و غريبی كه فرادستان و تبهكاران برايشان 
براشان  كه  جوانی  حرف  به  باشند،  رها  اند  كرده  فراهم 
تبريز  در  كنند،  می  گوش  گويد  می  فرهنگ  و  دانش  از 
دوباره اپرا می سازند و در چاهبهار بيمارستان. در ايران صد 
سال است كه می بينيم سرمايه داران، فرادستان، پولداران، 
اين  كه  بينيم  می  است  كنند. صد سال  نمی  را  اينكارها 
و  تر  وحشی  قبل،  نسل  از  تر  نوكيسه  هرنسل  پولداران 
دوردست  دهات های  از  اينان  كه  بينيم  می  ترند،  احمق 
بعد همين كس  چند سال  آورند،  می  چماقدار  مان  برای 
عينک آفتابی زده، او را شهردارمان می كنند. اين فرادستان 
روستای ما را آباد نمی خواهند، آنان را در فقر خوابانده اند، 
با فقر می خوابانند، براشآن مسجد می سازند و در مساجد 

كارخانه قتل و لواط.
پس اگر جامعه را برای همه می خواهيم بايد به فكر قانون 
برابری  به  را  همه  حقوق  برابری  كه  باشيم  اصولی  و  ها 
امكان ترقی و رشد همگان بدل كنند، همه شمول باشند. 
دمكراسی،  يعنی  سياست،  يعنی  اين  ها  كمونيست  برای 
امر  بيان  كه  گزاره های همه شمول  برای   مبارزه  يعنی 
مشتركند و چون بيان منطقی اين گزاره ها، قانون ها،  كلی 
ناقص و قسمی خواهد  تعميم آن همواره  اين كليت،  ند، 
ماند. همواره ميان كل مردم، هرنامی كه بدان بدهيم، و 
باقی می  تفاوتی  مردمان  و تک تک  مثابه همه  به  همه 
اثبات  برای  يعنی تالش هرباره  ماند. سياست كمونيستی 
تعلق همه، كارگر و فقير، زن و كودك، ايرانی و انيرانی، 
همه ی آنانی كه كارو بارشان اينجاست همچون بخشی از 
آن كليت و تحول معنای آن كليت. اين يعنی ژرفا بخشيدن 
به معنای دمكراسی. انتقادشان از برابری حقوقی در قانون 
بورژوايی هم بر همين اصل استوار است. پس، كمونيست 
ها در برابر هر دولتی، مدافعان مبارزه همه نيروی كار با 
عده ای اند كه دست از سر ثروت توليد شده همگانی بر 

نمی دارند.
می دانم كه در ميان مان، در اينجا و بسيار جاهای ديگر، 
اين گفته ها نافی و نقادانی دارد، پس بگذاريد به اين نقد 

و نفی برسيم.
سرخ،  درفش  يعنی  كمونيسم  كه  باورند  اين  بر  گروهی 
كارخانه  در  ذغال  دود  از  سياه  چهره  با  كارگر  از  طرحی 
قرن نوزدهم. برای اين دوستان كمونيسم با شمايل كارگر 
صنعتی در قرن نوزدهم عجين شده است. اما نه كمونيست 
ها و نه كارگران عالقه خاصی به هويت و نماد و سمبل 
سياه  ذغال  از  شان  چهره  كه  خواهند  نمی  اصال  ندارند، 
و  درب  كارخانه های  در  كدام هويت؟ جان كردن  باشد، 
داغان، خطر معلول شدن زير دستگاه پرس، هويت نيست، 
كار  در  چه  انفرادی  چه  كارگر،  اين  كه  ست  سرنوشتی 

دسته جمعی می خواهد از آن رها شود. و مگر پرستاران 
برای  فقيران  و  آموزگاران  مگر  ها،  آرايشگاه  شاگردان  و 
زندگی در اين بيغوله، يا پزشكان و مهندسان جوان، به جز 
نيروی كار خويش چيز ديگری برای فروختن هم دارند؟ 
زحمتكش،  يا  فقير  كارگر،  از  گرا  هويت  درك  باورم،  به 
رمانتيسم لطيف خرده بورژواها و اخالق گراست، و اتفاقا، 
اتفاقی كه هربار بازتوليد می شود، هرگز به رهايی كارگران 
باشد  آنی  نفی  كه  تواند  نمی  انجامد،  نمی  كار  نيروی  و 
كه مقدس می شمارد، پس آگاهانه يا نه، استمرار استثمار 
است! در دوره معاصر سرمايه داری، همين درك از كارگر، 
به مثابه يک هويت، يک خرده فرهنگ، كامال قابل تحليل 
در گفتمان مسلط است و جزوی از بازتوليد سرمايه، مگر 
نه آنكه سرمايه عاشق گردش كااليی خرده فرهنگ ها و 
هويت است؟ همين داستان گفتگوی تمدن ها درست به 
همين سبب، به سبب عرضه كااليی به نام شرق يا اسالم 
در برابر چيزی به نام غرب و مسيحيت همان قدر محبوب 
آن  كه  است  بوده  سرمايه  فكری  های  ارگان  دلپسند  و 
با يكی كاالی  اتم.  نژاد و بمب  روی سكه يعنی احمدی 
فرهنگی می فروشند با ديگری اسلحه. با رجوع به يكی، 
سالن های مد به كشف اگزوتيسم اسالمی نايل می شوند 
و با ديگری ارزش سهام شركت های خصوصی نظامی در 

بورس نيويورك افزايش می يابد.

گروهی ديگر از دوستان بر اين باورند كه مردم در خيابان و 
اعتراض كه با هم شدند، و از وضعيت موجود فرارفتند، پس 
ديگر اين فرارفتن از هويت های خاص، همه ی سياست 
اينكه سياست راديكال نفی  از اين جا ميرسند به  است و 
و  كار  محل  به  بسته  و  مشخص  های  تشكل  ی  ساده 
زندگی ست. اين گفته غريبی ست و سوژه ای كه از آن 
در می آيد سوژه ای مهيب. اين اشتباه های كوچک، شايد 
خود بخشی از خرده هويتی خاص و يک شيوه گفتار، بدون 
سازمان  و  سياسی  امر  اينان  كه  اينست  نكته  باشد.  فكر، 
خوانده  را عجوالنه  متنی  اند،  بدفهميده  را  سياسی   يابی 
اند. سياست راديكال، و فرارفتن از هويت های خاص نافی 
امر  احيای  با  برابر  مردمی  دهی  سازمان  نيست.  تشكل 
سياسی ست. هر مطالبه ای در اينجا، در اين زمان بخشی 
از تكثر سياست است. اين تكثر و آن سياست تنها گزاره 
گزاره  ها  اين  نيستند،  ديكتاتوری  مبارزه ضد  برای  هايی 
های مثبت و پايه ای اند، زيرا مبارزه بر عليه ظلم، بر اساس 
ايده های مثبت، ايده هايی كه از دل سازمان های مردمی 
شايد  كسی  هاست.  كمونيست  كار  پايه  آيد،  می  بيرون 
بگويد كه در چنين ادعايی نوعی ديكتاتوری موجود است. 
آنانی  عليه  بر  ديكتاتوری  نوعی  اين  ست!  درستی  حرف 
ست كه می خواهند قدرت سازمان های مردمی را محدود 
كنند، بر عليه آنهايی ست كه می خواهند حاصل زحمت 
ديكتاتوری  اين  بخورند.  مفت  و  برده  يغما  به  را  مردمان 
آنانی ست كه در قدرت دولتی شركت نمی كنند، ديكته 
كردن نظر آنانی ست كه به حساب نمی آيند. ابزار اعمال 
اين ديكتاتوری اقدام سازمان يافته مردم است: اعتصاب، 
اقدام های مشخص در محل كار و زندگی، تظاهرات در 
خيابان و شركت فعال در مدرسه و اداره و كارخانه، در هر 

كميته محله.
ديگران چه می گويند؟

_ هرج و مرج خواهد شد. بی قانونی ست اين! پس با بانک 

مركزی چه می كنيد؟
بانک مركزی را كارمندان بانک همراه همه مردم بهتر از 
اين مديران بی كفايت خواهند گرداند. فرصتی دهيد، اين 
همه مردم را نكشيد تا ببينيد كه شدنی تر از همه ی ايده 
های بی آينده شما همين خودگردانی مردمان اين سرزمين 
ببينيد كه گرداندن بانک مركزی  تا  است. فرصتی دهيد، 
پيش از هر چيز مسئوليت و آدم های مسئول می طلبد، 
عقل و تصميم جمعی، كارشناس را كارشناس می خواهد 

و آينده نگر است.
داريم،  است  سال  صد  كه  است  همين  اما  مرج،  و  هرج 
اوين و زندان در زندان، دخمه در دخمه هرج و مرج است، 
شكنجه و بازجو و ناجا و نوپو هرج و مرج است. دربار و 
بيت بی قانونی ست، مجلس شورای دزدان در خانه ملت 

بی بندوباری ست. 
روابط  و  جنگند  زخمی  بسياری  هنوز  اين سرزمين  در   _
اينان  با  است.  گسترده  خرافه  و  لودگی، جهل  انسانی.  نا 
ابزار اعمال اقتداری برای تربيت افراد  چه می كنيد، بايد 

موجود باشد.
 دولت روشنگری، چنين چيزی را می طلبيم؟ نكته همه 
و  تنها  باشد،  اينست كه دولتی كه سر در پی روشنگری 
خودگردانی  و  مردمی  های  سازمان  محاصره  در  تنها 
مالكيت  زيرا  باشد،  داشته  وجود  تواند  می  توليد  مشترك 
تواند  نمی  ايران،  در  توليد  وسايل  بر  دولتی  يا  خصوصی 
دولت روشنگران و اصلحان به ارمغان آورد، نمی تواند حتی 
وجود آن را تحمل كند. نمی تواند چون سرمايه ايرانی و 
در  باال  ريسک  درجه  با  بخواهد  كه  ای  سرمايه  جهانی، 
ايران سرمايه گذاری كند، رغبتی به دست شستن از چاه 
های نفت و رسيدن به كار مردم ندارد و اصال سرمايه در 
قرن بيست و يكم روشنگری را نمی تواند تلفظ كند. سری 
ببينيد  بزنيد،  بنيادهای سرمايه گذاری در دوبی  به همين 
از چه قماشی ند. دستگاه ديوانی و دولتی هم، چه نامش 
دمكراتيک باشد يا هرچه، با دولتی كردن توليد دردی را 
كه  شود  می  بدل  بوروكراتيكی  ماشين  به  كند،  نمی  دوا 
ناخواسته مشكل می آفريند، مسايل مردم و اجتماع را با 
عقل تكنوكرات حل ميكند. برق كم است، سدی می زند، 
كه هزار روستا را متالشی می كند و به گسترش دستگاه 
بوروكراتيک خودش بيشتر بها می دهد تا كمبود مدرسه 

و آموزگار.
 

_ اين مردم جمع نمی شوند، سازمانيابی را فرانگرفته اند، 
كوتاه كوتاه می انديشند و آينده را، شهر و طبيعت را تباه 
می كنند. به ليسيدن زخم هاشان، به شكوه و گاليه، بيشتر 
خوشند تا تغيير زندگی و رفاه فرزندان شان. بی شكل در 

تاريخ سر گردانند.
 اين مردمان نيستند، اين ما افرادی هستيم كه مردم شدن 
مان را سد كرده اند، كه در هر ميلی متر تعرض افراد برای 
مردم شدن هزار دام پهن كرده اند. مبارزه مردم می سازد، 
نه برعكس. همه جا همين بوده و معجزه ای در كار نيست. 
زنان مان را نمی گذاريم در روز روشن به بند كشند. مردان 
با هم  همينان  دهند.  نجات می  تباهی  از  زنان  را همين 
سوله های شكنجه را بر می چينند. چرا چنين است؟ چون 
خواهيم  می  اگر  بماند،  باقی  جامعه  اين  خواهيم  می  اگر 
مردم، فرزندان مان زندگی كنند، راه ديگری نداريم. برای 
ادای حق همه ی آنانی كه برای زندگی بهتر در اين سه 

دهه شهيد شده اند، بهتر است كه سالگردشان را در خيابان 
داشت،  گرامی  بهتر  زندگی  برای  مبارزه  در  و  ديگران  با 
را  فرصت  و  بود  های مشخص  اقدام  فكر  به  است  بهتر 

هدر نداد. 
 

دست آخر، بوده اند و هنوز گاهی می شنويم كه می گويند: 
نه اين گونه نيست. طرحی بديع داريم: برگرديم به سنن 
ديرينه، بسپاريم كارمان را به دست يک نفر، به پادشاهی 

عادل و فرهيخته. انقالب چيز مزخرفی بود.
يافتن مصداق  يعنی  بگذريم،  از جنبه تجربی مسئله كه   
پست،  اين  كانديداهای  ميان  در  فرهيختگی  و  اين عدل 
باور به يک فرد واحد كه متضمن خوشبختی همه باشد، 
اگر دوباره حكومت خدايگان نباشد، حكومت سايه ايشان 
تالش  همه  اين  از  پس  يعنی  شكست،  يعنی  اين  است. 
دست  و  رعيتيم  و  صغير  واقعا  كه  بپذيريم  سرافكنده  ما 
اجتماعی  آزادی  كمی  كرده  لطف  كه  واالحضرتی  بوس 
نصيب مان می كند، كه آن را هم نخواهد كرد. اين كه 
هواخواهان رجعت به گذشته دم از آزادی و مشروطه می 
زنند تعيين كننده نيست، مسئله اينست كه چنين رجعتی، 
هر دليل موجه و عقالنی كه برايش تراشيده باشند، يعنی 
برچيدن جمهوری. اين به معنای حكم به عدم كفايت خود 
عدم  به  كه حكم  مردمی  و  است.  مردم  مثابه جمهور  به 
كفايت خويش دهند، ولو آزادانه، چگونه می توانند جامعه 
ای آزاد و مستقل به پا كنند؟ كدام فرزانه ی دادگری، اگر 
هم موجود باشد، به چنين مردمی آزادی اعطا خواهد كرد؟ 
فرزانه و دادگر هرگز به تنهايی نه موجود است و نه ممكن، 
فرزانگی و دادگری در حركت جمعی مردمانی نهفته است 

كه با كارشان اين جامعه را سرپا نگه می دارند.
 در ۵۷ ما قدمی تاريخی برداشتيم كه معنای اجتماع ايرانيان 
را كامال دگرگون كرده است، راه پس نداريم. ۱۳۵۷ يک 
انقالب بود و تاكيد بر اين امر برای هر كمونيستی اساسی 
ست. انقالبی كه مقام پادشاه در كشوری كه ميدان جوالن 
بلندپروازی  يک  اين  كرد.  حذف  را  است  بوده  پادشاهان 
شكل  كه  اين  بود.  مردمان  قدرت  موجز  بيان  و  تاريخی 
مهم نيست و دولت های جمهوری هستند كه استبدادی 
ند و حكومت های سلطنتی هست كه آزادی های بيشتری 
به  ربط  ای  ذره  كه  ست  ای  پسندانه  عوام  گفتار  دارند، 
كه  مبريم  ياد  از  ندارد.  اينجا  در  مردمان  تاريخی  معضل 
جمهوری ايران از دل يک كودتا بر نيامد، به دست گروهی 
كوچک از افسران ترقی خواه برپانشد، از دل يک جنبش 
بزرگ توده ای زاده شد. اين شكل، تبين خواست و توان 
سوای  هنوز هست.  و  بوده  خودگردانی  برای  جامعه  يک 
اينكه كسانی از همان روز نخست، اين نوزاد، اين جمهور 
را، حرامزاده دانستند و آن را با يک صفت اسالمی غسل 
بی  را  پيشوا  به  اقتدا  و  نهادند  آن  بر  امت  نام  داده،  شرع 
چون و چرا انگاشتند يک عقب نشينی مهلک بود. اين را 
پس از سی سال بايد همه، از هر رنگ و رسته ای،  دست 
كم فهميده باشيم. سوای اينكه در ۵6 تا 6۰ چه گذشت، 
بايد آن بلندپروازی را، كه واقع بينانه ترين كار مردمان هم 

بود، پاس داريم. 
بلندپروازی بر حق  كمونيست ها دانش آموختگان همين 

مردمانند.



در پی برخورد مستمر فعالين زنان، دانشجويان و كارگران 
است. برخوردی كه در زمان رياست جمهوری خاتمی در 
كارگران  مه ۱۳٨۳،  ماه  اول  در  كارگران سقز  دستگيری 
سنديكای اتوبوسرانی شركت واحد مدتی بعد از آن، ۱۳ آذر 
۱۳٨6 با دستگيری بيش از ۵۰ تن از دانشجويان آزاديخواه 
و برابری طلب و موارد پرشمار ديگر هميشه در دستور كار 
در  كه  نحوی  به  است.  بوده  اسالمی  حاكميت جمهوری 
آستانه ی انتخابات بسياری از اين فعالين يا در زندان بودند 
را  دادگاه خود  نامعلوِم  زماِن  كننده،  فلج  وثيقه های  با  يا 
انتظار ميكشيدند و يا زير حكم تعليق بودند. در حال حاضر 
موقعيت آنان چنان است كه بسياری هنوز نميتوانند مقاله 
ای بنام خود در جايی منتشر كنند. بگذريم از اين واقعيت 
كه امكان نوشتن بر روی كاغذ عمال منتفی است و تنها 

امكان، فضای مجازی در اينترنت است. 
حال، با يادآوری حوزه ی امكان در نظر بگيريم كه وقتی 
فعاالن اين سه حوزه، به عنوان حوزه های اصلی فعاليت 
اجتماعی در كنار فعالين حقوق اقليتها عمال در فعاليت خود 
در سطوحی چنين بطیء، در حاليكه هنوز نتوانسته اند بدنه 
ی اجتماع را با موضعگيری خود آشنا سازند، مورد چنين 
اصوال  انتخابات  آستانه ی  در  ميگيرند،  قرار  برخوردهايی 
چه بديل ديگری در مقابل توده ی مردم ميتوانست وجود 
اينكه حاال  يا  و  بايد منفعل ميشدند  يا  آنان  باشد؟  داشته 
به  ندارد  خود  مقابل  در  را  ديگری  بديلهای  حاكميت  كه 
زعم خود با انتخاب بد، راه را بر بدتر سد كنند. آنان به بد 
راضی ميشوند و از ياد نميبرند كه بد، بد است. ميشنوند كه 
مير حسين موسوی انقالب فرهنگی را به گردن سروش 
مياندازد، ميفهمند كه نخست وزير آن زمان بر خالف آنچه 
ترين  گسترده  از  يكی  مقابل  در  نميتوانسته  ميگويد  خود 
اعدامهای رسمی و ثبت شده ی حيات سياسی متاخر در 
سطح جهان نقشی نداشته باشد. اما به او رای ميدهند تا 
در حوزه ی تنگ امكان، وعده وعيدهای او را بيازمايند يا 

خيلی ساده تر كاری كرده باشند.
اما روی ديگر سكه اين است كه حضور ميليونی مردمی با 
اين مختصات دارای خواست مشخصی نيست جز خواست 
همان چارچوب تنگ حوزه ی امكان يعنی خواست حداقلی 
نفس  تنگ  چارچوب  همين  در  »بگذاريد  اينكه  بر  مبنی 
بكشيم«. آری آنان چيز مشخصی را مطالبه نميكنند، اما 
هگل  از  ديگر  سوی  از  موجودند.  شرايط  حذف  خواهان 
آموخته ايم كه هر سلبی نوعی ايجاب است. اما هر سلبی، 
ايجابی مشخص نيست بلكه ايجابی است گنگ و مجرد 
كه  بشود  يا  باشد  مشخص  ايجابی  ميتواند  زمانی  تنها  و 
اجتماعی  صورت  به  باشد  يافته  امكان  پيشتر  خواست، 
مطرح شود. بيشک افراد حاضر در تجمعات ميليونی پس 
داده  هم  هزينه  گوناگون  خواستهای  برای  انتخابات  از 
تعهد  شدهاند،  برده  اماكن  ی  اداره  به  پوشش  برای  اند: 
به هم  پليس  با هجوم  دادهاند، ميهمانيها و جشنهايشان 
از  بيشک بخشی  موارد  و...و....  خود همين  است  خورده 
خواسته های آنان بوده است اما نكته در اينجاست كه آنان 
هيچ گاه امكان نيافته اند خواست های خود را به صورت 
جمعی دنبال كنند. يعنی مطالبات آنان طی برهمكنشهايی 
پارادوكس حضور  اند. و  نيافته  چند مجال طرح اجتماعی 
قابل  صورت  بدين  مشخص  خواست  بدون  تن  ميليونها 
تبيين است. مويد اين نظر هم بررسی شعارها، پالكاردها و 
نوشته هايی است كه مردم در دست داشتند. ظاهرا سلب 
به معنای به تنگ آمدن از شرايط موجود و نخواستن آن 
در مقوله های اجتماعی تنها زمانی ميتواند به يک ايجاب 
مشخص بدل شود كه پيشتر امكان آن خواست مشخص 
در ظرفهای اجتماعی ولو بهصورت بطیء تجربه شده باشد. 
دروران  در  چه  ميليونی  اين حضور  كه  گفت  بتوان  شايد 
انتخابات و چه پس از آن در واقع واكنشی بود به بحران 
هنجاريای كه اين بخش از اجتماع را در مقابل حاكميت 
قرار داد. بدين معنا كه حاكميت هنجارهای بيرونيای را بر 
مردم تحميل ميكند كه از سويی با هنجارهای درونی خود 
آنان كه به طور طبيعی بنا به بافت اجتماعيای كه در آن 
زيست ميكنند ناهمخوان است و از سويی به طرزی افسار 
پيش  به  دم  هر  تحميلی  هنجارهای  همين  در  گسيخته 
ميتازد تا واكنشی اين چنينی را به دنبال داشته باشد. شايد 
باشد كه كمتر  از محدود كشورهايی  زمينه  اين  در  ايران 
خانواده ای را بتوان در آن يافت كه به نوعی نتوان چيزی 
ناهنجار  يا  غيرقانونی  حاكميت  از سوی  كه  يافت  آن  در 

تلقی شود. 
از  بخشی  به  خيانت  دادن  نسبت  بر  دال  متن  آغاز  شعار 
حاكميت دقيقا در همين برهه بر سر زبانها ميافتد. حاال كه  
جناح مصادره كننده ی انتخابات با بر هم زدن قوانين بازی 
نماز جمعه  با صحبت خامنه ای در  نهايتا  در چند مرحله 
سوت پايان بازی را كه پيشتر نواخته شده بود تاييد كرد، 
مردم رو به سوی ديگری ميكنند. جناحی كه سكوت او را 

خيانت تلقی ميكنند. 
اما از آن زمان چند هفته ميگذرد و مراسم تنفيذ و تحليف 
با تنشی چند صورت ميپذيرد. اما آيا ربشه های اين ناكامی 

جناح موسوم به اصالح طلب را بايد در كجاها جست؟
شايد بد نباشد برگرديم و چند مورد از سابقه ی اين واقعه و 
واكنشهای گوناگون سران اصالحات را با هم مرور كنيم و 
تالش كنيم دريابيم اين خارج شدن از چارچوبهای متعارِف 
جامعه تا چه حد تازگی دارد و ريشه ی آن در كجاست؟ 
با هم دوره كنيم. در هيچ  را  با هم مناظره ها  نيست  بد 
از مراجع  تنها  نه  از سخنان دو كانديد اصالح طلب  يک 

اصلی قدرت از جمله شخص رهبر، شورای نگهبان، سپاه 
بازوی  در عين حال  و  اقتصادی  بهعنوان قطب  پاسداران 
سركوب نظام دركنار بسيج، انتقادی به عمل نميآيد، بلكه 
بدانان  خود  به  بخشيدن  مشروعيت  برای  مواقع  اكثر  در 
استناد ميشود. و در مواردی چون كروبی وقتی در مقابل 
اتهام ۳۰۰ ميليونی قرار ميگيرد نميتواند از افراد عاليرتبه 
ابراهيمی  فرشاد  ی  قضيه  در  او  شريک  عنوان  نظام  ی 

نام ببرد. 
باقی  نخورده  دست  كماكان  قدرت  مراجع  ترتيب  بدين 
ميمانند و دقيقا از همان جاست كه جناح موسوم به اصالح 
طلب ضربه ميخورد. اما برخوردی مماشات جويانه ای از 
اين دست از سوی اصالح طلبان سابقهای طوالنی دارد. و 

در زير تنها به يكی دو  مورد اشاره ميكنيم.
كمردرد  جمهوريش  رياست  دوران  اواخر  در  كه  خاتمی 
مزمن خود را بهانه ای كرد تا در ميان دانشجويان حضور 
او  رياست جمهوری  دورارن  در  را كه  پرسشهايی  و  نيابد 
مجال طرح يافته بودند بدون پاسخ گذاشت گويا هنوز از 
نيافته است. او كه طی دو دوراهی  اين كمردرد خالصی 
رياست جمهوريش بر طبل قانونمداری ميكوبيد وقتی در 
دورات تبليغات رياست جمهوری، در مورد نيروهای فشار، 
خاِص  قانون  مجری  و  واضع  خود  همواره  كه  نيروهايی 

خودند، از او سوال ميشود ميگويد: 

بدی  جريان  را  او  كه  دارد  وجود  جريانی  معتقدم  »من 
نميدانم و خدای نكرده نميخواهم متهمش كنم كه جريان 
تعريفش در  منحرفی است ولی ديدگاه بسته ای است و 
برابر انقالب، ارزشها و منافع ملی بسيار تنگ است و ......« 

)سرمايه ۱۰۲۲، 6خرداد ۱۳٨٨، ص. ۱٨(
آيا اتخاذ اين رويكرد و ناتوانی از اتخاذ رويكردی جز اين 
نبود كه امكان نداد او با افزايش نزديک به ۵۰۰ در صدی 
جمهوريش  رياست  دوران  در  نگهبان  شورای  ی  بودجه 
زنجيرهای  قتلهای  پرونده ی  پيگيری  نتواند  مقابله كند؟ 
را به سرانجام برساند؟ نتواند برای فاجعه ی كوی دانشگاه 
پاسخی بيايد؟ و اينها همه در حالتی بود كه وی دست كم 
طی چهار سال از دو دوره رياست جمهوريش در قوه ی 

مقننه نيز همفكران بسياری داشت.
جالب آنكه در همان نشست در مورد دانشجويان محروم 
از تحصيل و بعضا زندانی ميگويد:»شما دانشجويان ستاره 
دستگير  نظرشان  ابراز  خاطر  به  كه  كسانی  ببينيد.  را  دار 
من  »البته  ميدهد:  وادامه  ميشوند«  تحصيل محروم  از  و 
دار(  ستاره  اينها)دانشجويان  همهی  بگويم  نميخواهم 
است.«)سرمايه  نظرم  مد  برخورد  نحوه  هستند.  بيگناه 

شماره۱۰۲۲، 6 خرداد ۱۳٨٨، ص. ۱٨(
پرسشی كه در پايان دوران دوم رياست جمهوری خاتمی 
اصالحات،  بود: »پس  اين  گرفت  قرار  بسياری  مقابل  در 
كی ميتواند؟« پاسخ اين است كه زمانی كه از سوی بخشی 
زمانی  يعنی  شود.  دنبال  خواستی  چنين  قدرت  مراجع  از 
كه بخشی از آنان منافع خود را آن چنان در خطر ببينند 
ادامه ی حاكميت خود  انجام اصالحاتی چند را برای  كه 

اجتناب ناپذير بيابد.
و اين دقيقا گويای موقعيتی است كه ما در آن قرار داريم: 
بحران حاكميت به رويارويی آشكار دو جناح كشيده شده 
نتايج  اعالم  از  پيش  كه  حاكميت  حاد  بحران  اين  است. 
انتخابات نشانه هايی از آن بهچشم ميخورد دقيقا با اعالم 
ديد  طلب  اصالح  جناح  كه  زمانی  يعنی  سربازكرد.  نتايج 

قواعد بازی به هم خورده است. 
ابن بحران كه طی آن دو طرف شمشيرها را از رو بسته 
اند با سخنرانی هاشمی در نماز جمعه به نتايجی مشخص 
رسيد: گاليه ها و تعرضها باقيست اما نتيجه همين است 
بر  كه  آنانی  از سوی  نيز  ها  اما همين گاليه  كه هست. 

منصب قدرت تكيه زده اند بيپاسخ نميماند.
فردای روز سخنرانی هاشمی آيت اله يزدی رييس جامعه 
ی مدرسين حوزه ی علميه ی قم وی را متهم ميكند به 
اينكه از اغتشاشگران حمايت و پشتيبانی كرده و بذر ترديد 
را در جامعه افشانده و به اصل مشروعيت نظام بيتوجهی 
كرده است.«)رسالت، يكشنبه ۲٨ تير ۱۳٨٨، شماره 6۷۵۵، 
ص.۱( و سه شنبه از قول خامنه ای ميخوانيم :« نخبهگان 
اند و  قرار گرفته  امتحان  عظيمی  زيرا در  باشند،  مراقب 
موفق نشدن در اين امتحان، تنها مردود شدن نيست بلكه 
موجب سقوط آنان خواهد شد.«)كيهان، سهشنبه، ۳۰ تير 

۱۳٨٨، شماره، ص.۱( 
فرارفتن  يعنی  فعلی  به شكل  ادامه حاكميت  بين  اين  در 
البته ريشه در ذات جمهوری اسالمی  از چارچوبهايی كه 
دارند، اما از سوی جناح اصالح طلب مغاير با اصول اوليه 
ميشود.  بدل  مشروعيت  بحران  به  ميشوند  قلمداد  نظام 
طرفه آنكه در گذشته ی نه چندان دور، بهطور مشخص 
در سالهای 6۰، وقتی حاكميت بخشهايی از خود بدنه را 
با  اين حذف  فقيه حذف كرد،  با واليت  مغايرت  دليل  به 
مخالفت همين افراد كنونی مواجه نميشد. حذف آيت اهلل 
كاظم شريعتمداری و حذف آيت اهلل منتظری تنها دو نمونه 
از اين مواردند.  بدين معنا كه متوسل شدن به فراقانون 
چيز جديدی نيست، بلكه وقتی متوجه بخش كالن تری 
از حاكميت شده با تقابل عده ی گستردهتری روبهرو شده 

است. 
 و اين فقط در اين زمينه نيست. همين بخش از حاكميت 
بشقاب  زمان  امام  برای  كه  دليل  بدين  را  احمدينژاد  كه 
غذا ميگذارد يا هاله ای دور سر خود ديده است ريشخند 
ميكنند در اوايل انقالب با كسی كه از آنها ميپرسيد آخر 
شكل  بدترين  به  ديد  ماه  در  ميشود  طور  چه  را  خمينی 
برخورد ميكردند. همينها كه اكنون گشت ارشاد را مصداق 
بدترين  سردمدار  زمانی  خود  ميدانند  آزاديها  محدوديت 

شكل تحديد آزاديها بوده اند.

اما اين دو بحران بيشتر به تصفيه حسابهای خود حاكميت 
وجود  يكدستی   حاكم  افراد  ميان  در  اگر  و  برميگردد 
ميداشت، آنچنان كه در دهه ی 6۰ چنين بود، اين بالغ بر 
۱۰۰ نفر كه هيچ، هر جوی خونی كه راه ميافتاد جناحی كه 
اكنون منتقد حاكميت است هيچگاه پشت سر بخشهايی 
از بدنه ی اجتماع قرار نميگرفت؛ كما اينكه وقتی كارگران 
مطالبه  حاكميت  كل  از  را  خود  های  خواسته  از  بخشی 
به  زندان  وقتی  اينكه  كما  نشد؛  چنين  هيچگاه  ميكردند 
محمود صالحی كارگر خباز شهرستان سقز در حالی كه در 
حالت كما قرارگرفته بود مرخصی نداد و تنها اتفاقی صرف 
او را از مرگ نجات داد و هيچ يک از اين افراد خم به ابرو 
واحد  شركت  كارگر  اسالو  منصور  به  اينكه  كما  نياوردند؛ 
اتوبوسرانی مدتها برای عمل چشمش وقت نداند؛ و سالها 
خونين  ترورهای  و  اعدامها  اندركاران  دست  خود  پيش 
اينكه وقتی كارگاههای بزرگتر و  دهه ی 6۰ بودند. كما 
كه  چيزی  ميشدند،  خارج  كار  قانون  شمول  از  بزرگتری 
تشخص  مجمع  در  آن  كنندهی  تصويب  رفسنجانی  خود 

مصلحت نظام بود، هيچ يک مخالفتی نكردند. 
تالش برای ترسيم موقعيت فعلی بهصورت شماتيک چنين 

چيزی است:

  بحران هنجاری )به( بحران حاكميت )به( بحران 
مشروعيت

)از سوی مردم( )رودرروقرار گرفتن جناحها( )ناتوانی 
حاكميت در كل(

اما حقايق جامعه ی ما را تنها اينها تشكيل نميدهند. باز 
هم سعی كنيم شعارهای موجود طی اين روزها را با بررسی 
سه فاكتور در مورد آنان يعنی گستره و تعداد و تداوم آنان 
مرور كنيم. توضيح آنكه مقصود از گستره اين است كه چه 
بخشی از جمعيت حاضر آن شعار را داده اند، تعداد يعنی 
اين كه شعارهايی با مضمون خاص تعدادشان چند تا بوده 
است و تداوم يعنی اين كه چه كسری از زمان را به خود 
اختصاص ميداده اند. نويسنده با بررسی بيش از  صد شعار 
در چهار برهه ی زمانی از قبل از انتخابات تا زمان اعالم 
از سوی  پايان  تا زمان زدن سوت  نتايج  از اعالم  نتايج- 
زمان  تا  اقامت رهبری  به  نماز جمعه  زمان  از   – رهبری 
سخنرانی هاشمی – و دوران پس از سخنرانی هاشمی در 
كنار فقدان خواست مشخص به يک مورد ديگر نيز برخورد 
ميكند و آن فقدان مطالبات اقتصادی است. آنچنان كه با 
بازخوانی شعارها به سختی ميتوان در آنها طنينی اقتصادی 
را بازشناخت. عجيبتر اينكه اين در حاليست كه بنا به اظهار 
حميد  تهران،  گاوی  گوشت  فروشندگان  اتحاديه  رييس 
خندانرو جوان:»هيچ كارمند ]و كارگری[ نميتواند در برج 
سه كيلو گوشت بخورد و اين به خاطر نبود قدرت مالی، 
تورم و گران بودن گوشت است.«)خبرگزاری دانشجويان 
ايران، تهران سرويس بازرگانی ۲۳ تير ۱۳٨٨( و همينطور، 

حال  »در  مسكن  كارشناس  رفيعی  مينو  ی  گفته  به  بنا 
شهرهای  در  متعارف  مسكن  يک  متوسط  بهای  حاضر 
بزرگ ايران بيش از ۱۰ برابر در آمد متوسط ساالنه يک 
خانوار شهری رسيده است«. و اين بدين معناست كه دختر 
و پسری كه زنده¬گی¬شان را آغاز ميكنند به فرض آنكه 
بيش از  ۳۰ سال زندگی مشتركشان تداوم داشته باشد و با 
فرض اينكه بتوانند ۳۰ درصد حقوقشان را پس انداز كنند 
و در عين حال از قشر متوسط هم در آمدشان كمتر نباشد 
پايان  به  تقريبا  كه  بود  خواهند  خانه  صاحب  زمانی  تنها 
ايران رسيده باشند. و  اميد به متوسط زندگی در  سالهای 

اينها مشتی است نمونه ی خروار.
ذهن  به  پرسش  اين  ديگر  بار  موارد،  اين  بر  وقوف  با 
چرا  وخيم  وضع  اين  گرفتن  نظر  در  با  كه  ميشود  متبادر 
هيچگاه  تقريبا  فوق،  های  برهه  از  يک  هيچ  شعارهای 
طنين اقتصادی نداشت؟ پاسخ مبسوط به اين پرسش خود 
مجالی ديگر می طلبد. اما به صورت سردستی شايد بتوان 
گفت از سويی خواست اين دوره از حيات اجتماعی بيشتر 
در چارچوب موارد باال بوده است و از سوی ديگر اگر چه 
نتوانسته  مسايل كارگری مطرح شده است، هم كارگران 
اند به هيج برهم¬كنش مشتركی خارج از محيط كار اقدام 
ورزند و هم حاكميت حمهوری اسالمی به انحای مختلف 
كارگران  مطالبات  مهارناپذير شدن  از  جلوگيری  در  سعی 
به  هنوز  جهانی  اقتصاد  نابسامانی  موج  اما  است.  داشته 
را  كارگران  ديگر خواست  از سوی  و  است  نرسيده  ايران 
به  اينها  انداخت.  تعويق  به  ميتوان  كوتاهی  مدت  تا  تنها 
همراه موارد بسيار ديگری كه بر هر فرد آشنا با وضعيت 
است:  ديگری  امر  گويای  نيست  پوشيده  ايران  اقتصادی 
بحران  است:  راه  در  نيز  ديگری  كننده ی  ويران  بحران 

اقتصادی. 
اما آيا اين مجموع بحرانها ضرورتا به آينده ای نويدبخش 
آلترناتير  يک  غياب  در  نه.  مسلما  بود؟  خواهد  رهنمون 

مردمی هيچ افق روشنی در ميان نخواهد بود.
و ويژگيهايی چند باعث ميشود كه حاكميت نابرابر و مستبد 
جمله  از  يكی  كند.  شانه عوض  تنها  ماهوی  تغيير  بدون 
مواردی كه ميتوان از آنها به عنوان راز ماندگاری حاكمبت 
جمهوری اسالمی نام برد حالت ژالتينی آن است. هميشه 
معرفی  تواناتر  ميتواند  كه  هست  ديگری  مقابل  در  يكی 
شود؛ هميشه عده ای هستند كه بخشی از جامعه آنان را 

بد بپندارند تا بدتر را مانع شوند. 
اما آيا حاكميتی با چنين مختصاتی تا چه حد به پشتوانه 
ی مردم نياز دارد؟ پاسخ را از زبان كسی بشنويم كه اين 
روزها نگاه بسياری اكنون معطوف به اوست: آری! آقای 
هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و رييس مجلس خبرهگان رهبری. وی در گفت و گو با 

صادق زيبا كالم ميگويد: 
»زمانی كه بحث روی آينده ی نظام است دولت ميتواند 
۲۰ درصد مردم را به طور فعال به نفع خودش در صحنه 
در دستش  قانونی هم  ابزار  و  كنند  فداكاری  تا  دارد  نگه 
نظام مستقری  ميتواند  بنابراين  دارد.  را  گلوگاهها  و  است 

باشد. ....
هر  به  كردم  عرض  كه  هستند  مخالف  كه  آنها  ميماند 
حال هر نظامی يک مقداری مخالف دارد. در نظام ما هم 
همينطور و مخالفين بيشتر هم هستند و از اول هم بودند. 

بنابراين از نظر من نظام مستقر است.« 
 ص. ۲۲6 ، هاشمی بدون روتوش، گفت و گوهای فرشته 

السادات اتفاق و صادق زيباكالم، انتشارات روزنه، ۱۳٨۷
و دقيقا همين درس آقای هاشمی را حاكميت دارد پيش 
مخالفت  و  غرولند  طوالنی  ی  دوره  يک  برای  و  ميبرد. 
ای  خامنه  زبان  از  را  آمادگی  اين  بر  تاييدی  است.  آماده 

بشنويد: 
[خامنه ای] در مراسم تنفيذ رياست جمهوری احمدی نژاد: 
»مخالفان زخم خورده در ۴ سال آينده به معارضه با دولت 
شماره  مرداد،   ۱۳ سهشنبه  يزد  آفتاب  دهند.«  می  ادامه 
۲6۹۴، صفحه ۱، تيتر اول. يعنی جناح حاكم  آماده بود تا 
با اين تنشها را كه در هفته ی اخير با نامهی كروبی مجددا 

برجسته شده است به مقابله برخيزد. 

ی  جلسه  در  خاتمی،  جمهور  رييس  معاون  ابطحی،  اگر 
دادگاه خود چند جمله را مطابق حقيقت و به دور از فشار 
گفته باشد، بيشک يكی از آنان اين است كه: »آيا زمان 
داشتيم  جرئت  يا  ميكرديم  مخالف  ما  از  يک  كدام  امام 
از  را  فرمانی  به  گوش  همان  حاكميت  كنيم؟«  مخالفت 

همه توقع دارد. 
اما چشم انداز آينده برای ما چگونه چشم اندازی است؟ در 
پرسش  اين  برای  ميكنيم  نوشته تالش  اين  دوم  قسمت 

پاسخی عملی بيابيم.



»كميته  دعوت  به  صبح،   ۱۰ ساعت  از  چهارشنبه،  روز 
در  يكی  يكی  بلژيک«   – ايران  مردم  مبارزات  از  دفاع 
هم  با  تا  شديم  جمع  بروكسل  در  بورس  ساختمان  برابر 
و بار ديگر بدور از فضای سوگواری و ماتم، ياد و آرمان 
جانباختگان دهه 6۰ و خيزش اخير مردم ايران را گرامی 

بداريم.
از  با امكانات محدودمان بخشی  سعی مان بر اين بود تا 
ساكنين  چشمان  برابر  در  را  اسالمی  جمهوری  جنايات 
با  را  هايمان  ناگفته  و  ها  ناديده  تا  دهيم،  قرار  بروكسل 
آنها در ميان بگذاريم، با مردمی كه انتظار داريم در كنار 
مبارزاتمان بايستند. طبق برنامه از قبل تعيين شده، بخشی 
افراد و جريانات  باختگان دهه  6۰،  از عكس های جان 
سياسی مختلف، قتل های زنجيره ای و ... را تهيه كرديم و 
اقدام به شبيه سازی از خاوران بهترين ايده ای بود كه می 
توانست ما را به اهدافمان نزديک كند. با توجه به هوای 
ابری و بادی تا ساعت ۱۱ به برپايی چادرمان، نمايشگاه 
عكس، آويختن پارچه ها و شعارهای خود و مرتب كردن 

ميز اطالع رسانی همراه با تراكت هايمان پرداختيم. 
عكس های جانباختگان را بدون نظم روی زمين و پياده 
رو پهن كرديم و در البالی آن جمله »۲۱ مين سالگرد 
قتل عام زندانيان سياسی در ايران« و تابلوهای »گمنام« 

كرد.  می  جلب  را  رهگذران  توجه  مختلف  های  زبان  به 
نمايشگاه  نيز   6۰ دهه  جانباختگان  عكسهای  باالی  در 
عكسی از تصاوير خيزش اخير قرار داده بوديم. در باالترين 
آشوويتس«،  از »اردوگاههای مرگ  بخش هم تصاويری 
»گورهای دسته جمعی شيلی و فلسطين« را قرار داديم. 
می  پخش  عكسها  بروی  را  ُگل  های  شاخه  درحاليكه 
در  كه  ديديم  می  را  زيادی  پرسشگر  چشمهای  كرديم؛ 
پاسخ خود  دريافت  منتظر  و  بودند  كرده  تجمع  اطرافمان 
بودند. تعدادی از رفقای كميته در حال بحث و صحبت با 
حاضرين بودند و با كمک بيانيه ها و تراكت های موجود 
و عكس ها سعی در پرده برداری از اين جنايت هولناك 
های  موزيک  داشتند.  اسالمی  جمهوری  رژيم  توسط 
بود.  كرده  اكتيو  بسيار  را  فضا  مختلف  زبانها  به  انقالبی 
رفقايی از بلژيک، تركيه و تونس و ... هم در همبستگی 
و  حاضرين  با  و  بودند  ما  كنار  در  ساعاتی  اين حركت  با 
رهگذران درباره اين جنايت يا جنايات مشابه در كشورشان 
بحث و گفتگو می پرداختند. بخاطر تعداد زياد افراد مراجعه 
كننده و پرسشگر، در خالل برنامه ما دوبار اقدام به تهيه 
مجدد كپی از تراكت هايمان كرديم كه نشانه بسيار مثبتی 

بود كه استقبال از برنامه خارج از انتظار ما بوده است. 
بطور  كميته  در  فعال  جوانان  از  تعدادی  برنامه  اوسط  در 
تئاتر خيابانی كوتاهی كردند كه  اجرای  به  اقدام  ناگهانی 

مورد توجه عابران و حضار واقع شد. ماجرا اينگونه بود كه 
تعدادی از جوانان با سرعت شروع به پخش اعالميه هايی 
در بين جمعيت كردند و شرايطی مثل ايران و بخصوص 
سالهای نه چندان دور 6۰ را بازسازی كردند. در لحظه ای 
صدای تيراندازی باعث می شود كه آنها يكی يكی بر روی 
رويشان  بر  برگه هايی كه  فردی  پايان  در  بغلطند.  زمين 
احكام جانباختگان دهه 6۰ نقش بسته بود، بر روی اجساد 
قرار می داد. اين نمايش كوتاه نيز مورد توجه قرار گرفت. 
نتوانستيم نمايش های  متأسفانه بعلت نقص فنی ژنراتور 

ديگری را برگزار كنيم. 
نكاتی درباره برخورد رهگذران:

از موارد بسيار جالب برنامه اين بود كه با جوانان دانش آموز 
و دانشجوی عرب، بلژيكی و ... برخورد داشتيم. جوانی از 
بود كه: من  پرسيده  كنندگان  برگزار  از  يكی  از  فلسطين 
رابطه بين اين عكس ها را با عكسهايی كه از فلسطين در 
باالی آنها زده ايد نمی فهمم؟ رفيق ما توضيح داده بود 
كه برای ما مهم است كه در حين معرفی گورهای دسته 
جمعی در ايران و نيروهای جانباخته در حوادث گوناگون، 
تأكيد كنيم كه قدرتهای جنايتكار و مرتجع - از اسالمی 
گرفته تا مسيحی و يهودی – يكی هستند و مرتكب اين 
فجايع می شوند. در ايران آزاديخواهان و مردم عادی در 
اينكه  به  توجه  با  وی  دارند.  قرار  مذهبی  مرتجعين  برابر 
مسلمان بود، همبستگی عميق خود و دوستانش را با اين 
حركت و جنبش آزاديخواهانه مردم ايران ابراز داشت و راه 
آنرا براندازی مرتجعين مذهبی از هر جناحی در حكومت 

ايران دانست.
اجرا هم  نظر  از  برنامه  كه  بود  اين  دوستان  از  يكی  نظر 
بود؛ ميز اطالعات هم خيلی بجا و  خيلی خوب و جذاب 
ايران  مهم بود. اكثر مردم در مورد خيزش های اخير در 
می دانستند و فكر می كردند اين عكس ها مربوط به امروز 
است و وقتی می فهميدند مربوط به گذشته است، تعجب 
می كردند و خواهان اطالعات بيشتر می شدند، خيلی از 
آنان از جوان بودن جانباختگان تعجب می كردند. او معتقد 
مشتاقانه  خيلی  مردم  قبلی  های  برنامه  برخالف  كه  بود 
بدنبال گرفتن اطالعات و بحث بودند و دايمَا به ما مراجعه 

می كردند.  
زبانهای  اسپانيايی  از  گروهی  با  هم  خوبی  بسيار  برخورد 
دسته  های  عام  قتل  زمينه  در  هم  آنها  داشتيم.  بلژيک 
دعوت  خود  آتی  جلسه  به  را  ما  و  هستند  فعال  جمعی 

كردند.
هر  و  شناسم  می  را  آشويتس  من  گفت  می  مسنی  زنی 
سال برای همين به اسراييل می روم دو نوه من يهودی 
اما چيزی  زيادی هست،  دنيا فجايع  دانم در  هستند، می 

درباره ايران نمی دانستم. 
در  سال  سی  من  گفت  و  آمد  جلو  بلژيكی  پيرمردی  اما 
را می  اين چيزها  ام همه  كار كرده  كشور های اسالمی 
دانم، چرا شما در بلژيک اينكار را می كنيد؟ بايد شما در 
به مردم  اين ربطی  انجام دهيد و  را  اينكار  كشورخودتان 
ما ندارد!!! اما در پاسخ به پرسش ما كه می گفتيم خيلی 
ها از اين جنايات بی اطالع هستند در ثالی چرا رأی دادن 
افغانستان، روندا  نمايندگانی كه برای جنگ در عراق،  به 
و كنگو و ... و فرستادن سرباز به آنجا تصميم می گيرند 
به شما ربط دارد؟! چراغ سبز نشان دادن به آمدن خمينی 
از بنيادگرايی به حكومت شما ربطی ندارد؟ آيا  و حمايت 
نمايندگان شما فقط درباره سياست داخلی بلژيک تصميم 
می گيرند؟ ولی او همچنان روی حرف خود پافشاری می 

كرد.
جالب اينجا بود كه با تعداد زيادی از ايرانيان ساكن بلژيک 
هم  ايران  مسافرين  و  اروپا  ساكن  های  توريست  يا  و 
برخورد داشتيم. خانواده ايرانی ۵ نفره ای كه عازم ايران 
صحبت  و  بودند؛  فروشی  سوغاتی  آدرس  دنبال  و  بودند 
های ما درباره سال 6۷ و 6۰ و فرمان خمينی برای آنها 
گويا اخباری از كره ای ديگر بود در نهايت با تعجب از ما 

جدا شدند.
اعالم همبستگی كردند،  ما  با  بلژيكی  مرد  و  چندين زن 
شركت  ما  درحركت  نوعی  به  بود  مصر  كه  آنها  از  يكی 
داشته باشد برای ما نوشيدنی خريد و ديگری به تصحيح 

متون فرانسوی ما كمک می كرد.
از  خارج  دوم  نسل  همچنين  و  نسل  دو  مبارزين  حضور 
از  توان گفت يكی  بود. می  برنامه  اين  از محاسن  كشور 
حضور  حتی  بود،  رنگارنگ  تركيب  اين  ما  های  موفقيت 
پيرمردی ايرانی كه حدود ٨۰ سال سن داشت و تقريبا از 
ابتدای برنامه در كنار ما بود و می گفت از طريق راديو در 
جريان قرار گرفته و از اين پس هميشه در برنامه های ما 

شركت خواهد داشت، نيز ما را مصمم تر می كرد.
يارانمان  تصاوير  كنار  در  باران  نم  نم  نزديک غروب هم 
چيزی از لطف برنامه نكاست و تا آخرين دقايق در حال 
را  وسايلمان  و  عكسها  وقتی  حتی  بوديم؛  مردم  با  بحث 
در  بيانيه می خواستند.  ما  از  مردم  بوديم هم  جمع كرده 
پايان همگی خوشحال از يكروز فعايت خوب و مفيد از هم 
جدا شديم، در حالی كه بحث بر سر تداركات گردهمايی 
روز شنبه همچنان گرم بود. قرارمان برای شنبه در دانشگاه

ULB را كه »گردهمايی يادمان جانباختگان دهه 6۰ و 
خيزش اخير در ايران« است را با هم گذاشتيم؛ با اين اميد 

كه در آنجا هم برنامه خوبی داشته باشيم.
/http://committe۲۰۰۷.blogfa.com :منبع

جنبش حقوق مدنی 
ايرلند شمالی
1968-1972

از  آن  كاتوليک  جامعه  شمالی  ايرلند  پيدايش  زمان  از 
تبعيضات بسيار حكومتی رنج می برد. دولت ايرلند شمالی 
اتحاديه حقوق مدنی ايرلند NICRA را متهم می كرد 
كه به جبهه جمهوری خواهان و كمونيست ها مبدل شده 
است. حساسيت نسبت به حقوق مدنی و حقوق اقليت ها 
نسبت به اعتراضات ناسيونالسيتی گذشته در ايرلند شمالی 
آورده  دنبال  به  بين¬اللملی  حمايتی  اتحاديه  اين  برای 
بود. با الگوپذيری از جنبش سياهان آمريكا، نهاد جديد از 
اشكال مختلفی چون تظاهرات، اعتصاب، نشست و تجمع 
تا  جست  می  سود  حاكميت  دادن  قرار  فشار  تحت  برای 

خواست های خود را به كرسی نشاند:
رای  تعداد  تعميم  مقصود  كه  رای”  يک  نفر  •“يک 
باالی  افراد  تمام  به  دهندگان  ماليات  از صرف  دهندگان 

۲۱ سال بود.
•پايان دادن به تنظيم ناعادالنه حوزه های انتخاباتی كه 
وحدت  داشتند  اكثريت  ها  كاتوليک  كه  نواحی  در  حتی 

طلبان برگزيده می شدند.
•پايان دادن به ناعدالتی های مسكن

•پايان دادن به تبعيضات استخدامی
•انحالل نيروی ويژه، نيروی نظامی پروتستان كه مشخصا 

نيرويی فرقه گرا بود.

از پاييز ۱۹6٨ به بعد فعالين بسياری با شعار حقوق مدنی 
به صحنه آمدند و نافرمانی مدنی را در تالش برای تضمين 
از  ای  فرقه  تنش های  برگزيدند.  اهداف خود  به  رسيدن 

كنترل خارج شد و نافرمانی مدنی به تنش انجاميد.

نخستین راه پیمايی حقوق مدنی
نخستين  گروهها  ساير  و   NICRA اگوست   ۲۴ در   
تظاهرات در ايرلندشمالی از كواسيلند تا دانگانون در منطقه 
تايرون برگزار كردند. طرفداران حكومت تظاهرات ديگری 
حكومت  حقيقت  در  شوند  آنان  مانع  تا  انداختند  راه  به 

تظاهرات را ممنوع اعالم كرده بود. 
راهپيمايی دری

  RUC افسران  تلويزيونی  تصاوير  وقتی  اكتبر ۱۹6٨  در 
كردند  می  حمله  دری  تظاهركنندگان  به  باتوم  با  كه  را 
شهرتی  ايرلند  مدنی  حقوق  جنبش  كشيد  تصوير  به  را 
در  داد.  اختصاص  خود  به  را  اخبار  صدر  و  يافت  جهانی 
برگزاری  برای  را  پيمايی  راه   NICRA  ۱۹6٨ اكتبر 
كشور  وزير  و  بريتانيا  دولت  كرد.  سازماندهی  اكتبر   ۵ در 
ايرلند شمالی تظاهرات حقوق مدنی را ممنوع اعالم كرد. 
آنان  اين تصميم مقاومت كردند.  برابر  تظاهركنندگان در 
كه  تصاويری  گرفتند  می  قرار    RUCحمله مورد  مرتبا 
تصويربردار RTE تهيه كرد دنيا را تكان داد. در پی اين 
حادثه كاتوليک های دری بر عليه خشونت پليس دو روز 
تظاهرات كردند. دانشجويانی چون برنادت دولين راديكال 
شده و خود جنبشی راديكال تر از حقوق مدنی به نام جبهه 

دموكراسی خلق را بنيان نهادند.
در  دسامبر   ۹ در  اونيل  وقت  طلب  وحدت  وزير  نخست 
در  شد.  آرامش  برقراری  خواستار  تلويزيون  در  سخنرانی 
نتيجه اصالحات اعالم شده اتحاديه های ميانه روتِر حقوق 
دهند.  می  پايان  ها  تظاهرات  به  كه  كردند  اعالم  مدنی 

جبهه دموكراسی خلق اما اصالحات را نپذيرفت.
تابستان ۱۹6۹ پربرخوردترين قيام ها را به سبب سركوب 
های شديد  در پی داشت. هرچه بيشتر جنبش تداوم می 
يافت خواست ها از حقوق مدنی به جمهوری خواهی سوق 
پيدا می كرد. ارتش جمهوری خواه ايرلند نيز ديگر روش 

های غير خشونت آميز را بهترين راه می دانست.
به  ايرلند  كه  دريافت  انگليس  دولت  اگوست  همان  در 
قدرت    RUC و مرج می كشد چرا كه  به هرج  زودی 
ويلسون  هرولند  جمهور  رئيس  نداشت.  را  اوضاع  كنترل 

ارتش انگليس را برای كمک به RUC وارد خاك دری 
اعالم  ايرلند شمالی  دولت  به  بعد  روز   ۴ كرد.  بلفاست  و 
رای«  يک  نفر  هر   « و  بخشد  بهبود  را  روابط  كه  كرد 
را   RUC و  كرده  منحل  را  ويژه  نيروی  كند  اعالم  را 
خلع سالح و بازسازماندهی كند. گويا جنبش رسمی حقوق 
مدنی همين جا به پايان رسيد. اما ماجرا اين جا به ختم 
نشد. خشونتی كه مشخصا بر عليه كاتوليک ها بروز كرده 
بود اميد بسياری از مردم را برای ايرلندی متحد بازافروخته 
بود. دو نگرش در ارتش جمهوری خواه وجود داشت عده 
ای راه حل های مسالمت اميز را ترجيح می دادند و عده 
ای رهبری را متهم می كردند كه ارتش جمهوری خواه در 
برابر خواسته ايرلند متحد نرم شده بود و به حضور ارتش 
در  مبارزين  اين  بود.  داده  تن  ايرلند شمالی  در  انگلستان 
را  موقت  خواه  جمهوری  ارتش  و  شده  جدا   ۱۹۷۰ سال 
بنيان نهاد و دست به بمب گذاری های بی رحمانه ای در 
ايرلند شمالی زد به اين اميد كه اقتصاد فروپاشد و ارتش 

انگلستان عقب نشينی كند.
برنتولت

با  نپذيرفت.  را  دولت  درخواست  خلق  دموكراسی  جبهه 
الگوپذيری از  تظاهرات سلما تا مونتكومرِی مارتين لوتر 
 ۱۹6۹ ژانويه   ۱ در  دری  تا  بلفاست  از  تظاهراتی  كينگ 
ترتيب دادند. تظاهرات مرتبا با حمله وحدت طلبان پرتستان 
مواجه می شد. شديدترين برخورد روی پل برنتولت روی 
داد جايی كه تظاهركنندگان مود حمله دويست پروتستان 
مسلح به ميله های فلزی و سنگ و بطری قرار گرفتند. 
پليس تنها نظاره گر اين تظاهرات بود. اغتشاشات در ايرلند 
شمالی به موازات تداوم مبارزات افزايش يافت.  بسياری 
كاتوليک ها به ارتش جمهوری خواه ايرلند پيوستند تا از 

منطقه خود در برابر وحدت طلبان و پليس محافظت كنند. 
ماركسيسم  تاثير  تحت  كه  خواه  جمهوری  ارتش  رهبری 
قرار داشت كوشيد تا از برخی نواحی دفاع كند اما توان و 
نيروی اندكی برای جنگيدن در برابر RUC و نيروهای 
ويژه داشت. UVF برای حفاظت از شهروندان پروتستان 

بر عليهIRA  دست به خشونت زد.
ارتش  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  ايرلند  دولت   ۱۹۷۰ سال 
جمهوری خواه دست به سربازگيری گسترده ای زده و به 
در  بنابراين  دارد.  را  ايرلندشمالی  در  توانايی جنگ  زودی 
يافتن  برای  خانه  به  خانه  به گشت  جوالی ۱۹۷۰ دست 
اعضای آن كرد. جستجو با خشونت بسياری همراه بود كه 

سبب افزايش حمايت و سرعت سربازگيری شد.
يکشنبه خونین

را  بريتانيا در اگوست ۱۹۷۱ اسامی دستگيرشدگان  دولت 
 RUC اعالم كرد. ارتش انگلستان در اقدامی مشترك با
به  تعداد  اين  كه  بود.  كرده  دستگير  را  مرد  و  زن  صدها 
هزاران نفر رسيد. NICRA تظاهراتی برعليه دستگيری 
ها ترتيب داد. در دری در ۳۰ ژانويه ۱۹۷۲ ۱۴ تظاهركننده 
غير مسلح بدست ارتش انگليس كشته شدند كه به يكشنبه 
خونين شهرت يافت. در حالی كه پليس انگليس خود را از 
اين تيرندازی ها مبرا دانست و عنوان كرد كه از پشت به 

تظاهركنندگان شليک شده است. 
قريب  را  داخلی  جنگی  فاكنر  برين  ايرلند  وزير  نخست 
  RUC الوقوع می دانست. از دولت انگليس تقاضا كرد تا
را مسلح و مجددا نيروی ويژه را ايجاد كند در عوض ادوارد 
شمالی  ايرلند  پليس  اداره  تا  داد  دستور  بلفاست  به  هس 
نپذيرفت.  فاكنر  دهد.  قرار  بريتانيا  نظر  زير  مستقيما  را 
را  ايرلند شمالی  بريتانيا در تصميمی عجيب دولت  دولت 
منحل و ان را مستقيما زير نظر دفتری در لندن قرار داد. 
وحدت طلبان از اين تصميم شوكه شده و گروه تروريستی  
UDAرا در حفاظت از پروتستان ها بنيان نهادند. بسياری 
ملی گرايان از سقوط دولت خشنود بودند اما جنبش حقوق 
بدتر  را  لندن  خواه  جمهوری  ارتش  دادند.  ادامه  را  مدنی 
از شر  را  ايرلند  بلفاست خواند. آن ها اعالم كردند كه  از 
اگر شده خشت خشت  داد حتی  انگلستان نجات خواهند 
ايرلند را نابود كنند. ۴۷6 نفر در سال ۱۹۷۲ در ايرلند كشته 
شدند. دولت انگلستان پذيرفت تا با ارتش جمهوری خواه 
كرد.  متاركه جنگ  ارتش  مذاكرات  در طول  كند  مذاكره 
انگلستان خواسته آنان را مبنی بر بازگرداندن ايرلند شمالی 
به جمهوری ايرلند را نپذيرفت. پاسخ ارتش جمهوری خواه 
انفجار ۲6 بمب بدون اخطار قبلی در ۴۰ دقيقه در بلفاست 
بود. ۱۱ كشته و ۱۴۰ زخمی ماحصل ان بود و اين روز نيز 

به جمعه خونين معروف شد.

گزارشی از برگزاری مراسم خیابانی
يادمان جانباختگان دهه 60 و خیزش اخیر در ايران



تازه  آزادی«  »بهار  در   ۵۷ انقالب  از  برآمده  جوان  نسل 
اولين رايحه و نسيم آزادی را تجربه ميكرد كه با كابوس 
گرديد.  مواجه  وسطايی  قرون  ارتجاع  و  مذهبی  فاشيسم 
حاكميت غريبی كه بر امواج توّهم و تحّجر و توّحش سوار 
شده بود و در بربريت و بيدادگری، بشريت معاصر هرگز 

نظير آن را به خود نديده بود. 
نسل انقالب با اينكه هنوز نهال جوانسال زندگی سياسی-

اين  مقابل  در  بود،  نيافته  اقتدار  و  قوام  اش  اجتماعی 
مقاومت  طی  و  ايستاد  آزادی  از  دفاع  در  و  ديكتاتوری 
ساليان در مصاف با شحنگان پير و جالدان جّرار و در زير 
ضربات تبرداران، با قامتی زخمی و خون چكان تاب آورد 
فقط به اميد فرا رسيدن دوباره بهار و رويش ناگزير جوانه 

ها و پرك كشيدن جوجه ها در آشيانه ها... 
قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 6۷ فراز هولناكی بود 
از سلسله جنايات بی پايان جباران و تبرداران حاكم كه با 
پاك كردن صورت  برای  تبهكار،  فرمان خمينی  و  فتوی 
مسئله زندانيان سياسی و »تمام كش« كردن نسل انقالب 

بهمن و ريشه كن كردن نهال مقاومت انجام گرفت. 
اولين  با احضار  از روز ۵ مرداد،  اين جنايت سياه  ارتكاب 
دسته از مجاهدين زندانی از بندهای زنان و مردان زندان 
اوين، توسط »كميسيون مرگ« آغاز گرديد و در طی حدود 
دو ماه در سراسر كشور، هزاران زن و مرد دربند و دالور 
بند  از  چپگرا  و  دگرانديش  زندانی  صدها  و  خلق  مجاهد 
مردان، در سكوت و سانسور مطلق خبری، به دار آويخته 

شدند. 
عليرغم بسياری گفته ها و شنيده ها از معدود بازماندگان 
اين جنايت بيسابقه، هنوز بخش اعظمی از جزئيات و ابعاد 
بزرگ  جنايت  اين  اسناد  تمامی  تقريبآ  و  ملی  فاجعه  اين 
عليه بشريت، مكنون و در تاريكخانه های رژيم مخفی و 
مدفون است و قطعآ تا روز فروافتادن پرده ها و سرنگونی 

رژيم مالها ناگفته و نهان خواهند ماند. 
البته ما، همه ما زندانيان سياسی از بند رسته، همراه با همه 

مردم ايران، بسی رنج برديم در اين سال سی! 
جوانه  همان  ايران،  امروز  جلودار  و  جوان  نسل  حاال  و 
اين ميهن هستند كه قد كشيده  ها و جوجه های ديروز 
قيام  با  و  بپاخاسته  چنين  اين  و  اند،  گشوده  پروبال  اند، 
سه  تمام  نيمه  رويای  تا  ميروند  خود  دالورانه  و  پرشكوه 
نسل را با اتكا به تجربيات خونين مبارزاتی و دستاوردهای 
گرانبار نسلهای پيشين، و با برخورداری از آگاهی گسترده 
اجتماعی و دانش مدرن تكنولوژيک، در روند يک انقالب 

ملی و دمكراتيک محقق كنند. 
با خيزش و خروش ميليونی دو ماه  اينست كه  قدرمسلم 
اخير و در اولين مراحل قيام سراسری، اين نسل، با غرور 
و غيرت آستانه يأس و ترس را پشت سر گذاشته و ديوار 
تسليم و سكوت را در سطح و عمق جامعه فرو ريخته و 
لرزه بر پيكر حاكميت ننگين ماليان انداخته است، و البته 
تا همين جا صدها شهيد و هزاران مجروح و اسير تقديم 

آزادی كرده است. 
انفجار اجتماعی و قيام دامنه دار و با دوام اخير در شرايطی 
بروز ميكند كه رژيم شياد و شرور آخوندی تصور ميكرد با 
كشتار و جنايات بيسابقه دهه شصت و بخصوص قتل عام 
زندانيان سياسی در تابستان 6۷ و البته به ضرب تحريف 
و فريب و سانسور مستمر موفق شده است نسل جديد را 
بطور كامل از ارزشها و آرمانهای اصيل نسل انقالب ۵۷ و 
همينطور ميراث واالی ملی و فرهنگی ايران زمين، منفک 

و دچار گسست برگشت ناپذير كند. 
و  آمده  جان  به  مردم  جنبش عظيم  با  آنكه همگام  حال 
در اين فضای اعتالی اجتماعی و در روند پرشتاب تعميق 
آگاهی های سياسی مردم و ايزوالسيون رژيم، گسست و 
و  بيشتر  چه  هر  خلقی  حاكميت ضد  و  خلق  بين  شكاف 
عميق تر ميشود؛ جريانات و جنبشهای مترقی دانشجويی، 
رودهايی  ...همچون  معلمين  روشنفكران،  زنان،  كارگری، 
شتابان به دريای خلق می پيوندند؛ كيفيتهای نوين انقالبی 
با سرعت خيره كننده ای، حفره و شكافهای كهنه درون 
خلقی را پر ميكنند و ارزشهای ارتجاعی و طبقاتی از روابط 
و  زمانی  فواصل  ميشوند؛  زده  پس  اجتماعی  مناسبت  و 
سرفصلی درنورديده ميشوند و ۳۰ خرداد 6۰ با ۳۰ خرداد 
٨٨ پيوند ميخورند؛ »خاوران« و ديگر گورستان های بی 
شصت،  دهه  سياسی  كشتارهای  قربانيان  نشان  و  نام 
و  داغدار  مادران  زيارتگاه  و  ميشوند  گلباران  و  »گلزار« 
پدران عزادار و ميعادگاه قلوب نسل جوانی ميشوند كه چه 
بسا در آن دوران سياه هنوز چشم بر اين جهان نگشوده 
بودند؛ آرمانهای مالخور شده و آرزوهای برباد رفته انقالب 
ضد سلطنتی، در مداری باالتر بار ديگر در سرود و درود 
خلق بپاخاسته ايران فرياد ميشوند؛ همه صداها يک »ندا« 

در چهره »ترانه«  و مظلوميت يک نسل سوخته  ميشوند 
تصوير ميشود... 

از سوی ديگر، حاكميت ننگين واليت فقيه كه در امواج 
می  را  خود  تاريخی  فنای  و  مرگ  ناقوس  خلق،  خروش 
بيند با بيرحمانه ترين شيوه ها، جوانان دلير و مردم شجاع 
و  ميكند  عام سركوب  در مالء  و  خيابانها  در  را  ميهنمان 
تير،  و  تبر  و  وكارد  زنجير  و  باطوم  و  چماق  و  چوب  با 
ترور ميكند و به خاك و خون ميكشد و همزمان با كثيف 
ترين و شنيع ترين روشها هموطنان و عزيزان دربندمان 
را در زندانها شكنجه و سالخی ميكند. افشای گوشه ای 
پليدترين  توسط  جنسی  تجاوزات  و  جنايات ضدبشری  از 
بی  و  ترين  پاك  حق  در  جنون،  و  جهل  رژيم  مزدوران 
پروا ترين دختران و پسران ايران زمين كه يادآور جنايات 
بيسابقه همين رژيم در دهه خونين شصت ميباشد، چهره 
كريه اين حاكمان فاسد و دين فروش و دنيا پرست را در 
پيشگاه مردم ايران و جهان، عريان و نمايان تر كرده است. 
بی ترديد رفتار حيوانی و ضد انسانی با زندانيان دست بسته 
در كهريزك و اوين و ديگر شكنجه گاهها، ميبايست به 
عنوان »جنايت عليه بشريت« مورد بازخواست و حسابرسی 

عاجل بين المللی قرار بگيرد. 
ما، زندانيان سياسی از بند رسته ايران، كه مدتهای مديدی 
رژيم  سياسی  كشتارگاههای  و  زندانها  در  را  خود  عمر  از 
گلهای  شدن  پرپر  شاهد  و  ايم  بسربرده  ايران  بر  حاكم 
وجود بيشمار ياران خود در زير شكنجه و يا در برابر جوخه 
ياد و خاطره قربانيان جنايت »قتل  ايم،  های مرگ بوده 
عام زندانيان سياسی« در تابستان 6۷ را كه سرفرازانه بر 

فراز دارها شدند گرامی ميداريم. 
»قيام«  واالمقام  شهدای  بزرگداشت  ضمن  همچنين 
ايران و ادای احترام نسبت به تک تک آن عزيزان  اخير 
جانفشان، آرزوی سالمتی كامل برای تمامی مجروحين، و 
صبر و پايداری برای كليه خانواده ها و هموطنان داغدار 

داريم. 
جوانان دلير و شكنجه شده و هتک حرمت شده و زندانيان 
سياسی مقاوم در سراسر ايران، براستی افتخار نام ايران و 
ايرانی و حرمت كلمه آزادی هستند و ما همه آن دالوران 
را، ياران همبند و همدرد خود و از عزيزترين خواهران و 
های  بچه  سبک  به  پس  ميدانيم.  خود  رفقای  و  برادان 
زندان، دستان آنان را به گرمی ميفشاريم و در آغوششان 
ميكشيم و با هم زمزمه ميكنيم: »نترسيد نترسيد ما همه 

با هم هستيم«. 
زندانيان سياسی از بند رستًه ايران 

رونوشت به: جوانان دلير و خلق كبير ايران 

قسمت هفتم
كار در خاركف

در حدود سه ماه قبل از شروع امتحانات در تابستان ۱٨۹۹ 
اي  دوره  مطالب  رئوس  بايست  مي   . شدم  خاركف  وارد 
نويسي  اسم  دانشگاه  ياد مي گرفتم. در  بودم  را كه ديده 
نموده و خود را جهت امتحاناتي كه در پيش داشتم آماده 
مي كردم. اما انجام اين كار يعني اسم نويسي در دانشگاه 
كار ساده اي نبود. طبق مقررات همه ي كساني كه قصد 
داشتند امتحان دهند مي بايستي مقيم دائمي خاركف بوده 
يهودي  گذرنامه  با  بتواند  كسي  كه  اين  براي  ولي  باشند 
اتاقي بگيرد مي بايستي مدركي مي داشت كه صالحيت 
از جهت شركت در امتحان نشان مي داد. در نظر اول كار 
غيرممكني به نظر مي رسيد ولي به زودي دريافتيم كه با 
ترتيب  توان  مي  سادگي  به  اختياري«  »ماليات  روبل  ده 

اين كار را داد.
هنگامي كه رشوه به آن جاهايي در دانشگاه كه مي بايست 

برسد به وسيله ي كانال هاي مطمئن رسيدكارها روبه راه 
گرديد. بعد از قانوني كردن اقامتم در خاركف از اين طريق 
غير قانوني فوري مشغول آمادگي براي امتحاناتي كه در 
پيش داشتم گرديدم و بيشتر از آن درصدد ارتباط با جنبش 

انقالبي زيرزميني برآمدم.
برگزاري  از  بعد  بودم كه  بودم شنيده  زماني كه در خارج 
سوسيال  تشكيالت   ۱٨۹٨ بهار  در  حزب  كنگره  اولين 
دموكراسي ديگر به صورت اتحاديه ها گروه ا و يا محافل 
در پي ارتباط نبود اگرچه در همه ي شهرها تعداد زيادي 
كنگره  در  حزب  كه  دانستم  مي  بود.  داده  رخ  دستگيري 
متحد شده بود و همچنين ميدانستم كه در همه ي نقاط 
كشور كميته دارد. كامال مطمئن بودم كه در خاركف كميته 

اي بايد باشد و من مي بايست فقط آن را پيدا مي كردم.
اگرچه كميته بسيار پنهان و سري بود، با اين وصف خيلي 
سريع ترتيبي دادم تا با بعضي از اعضايش تماس براقرار 

نمايم و به تشكيالت محلي آن بپيوندم.
انقالبي  كارگران  از  منظم  اي  هسته  محلي  تشكيالت 
پيدا  سازماني  مشخص  شكل  هنوز  اينكه  عليرغم  بود. 
نكرده بود و حتي اسم مشخصي هم نداشت، در محافل 
كارگري تبليغات راه مي انداختيم. همه وظايف تكنيكي را 
نوشته  و پخش  آنان  پنهان كردن  اعالميه  قبيل چاپ  از 
انجام  هاي مختلف و تهيه مراكزي جهت جلسات سري 
مي داديم. اجتماعات غيرقانوني تشكيل مي داديم كه در 
آنها گزارشات و سخنرانيهائي درباره ي موضعات سياسي و 

اقتصادي انجام مي گرفت.
مي  ترتيب  ديگر  پردرآمد  كارهاي  و  نمايشنامه  كنسرت، 
داديم و از اين طريق درآمد الزم جهت چرخاندن تشكيالت 
را فراهم مي كرديم. از اين پول همچنين براي حمايت از 
اعتصابگران و يا آن رفقائي كه دستگير شده بودند استفاده 
مي نموديم. هرگز به فكرمان نمي رسيد كه مي بايست نه 
تنها به رفقاي دستگير شده بلكه به آن رفقاي هم كه تمام 
روز به كارهاي سازماني مشغول بودند و جدا از گرسنگي 
نه  ما  از  بسياري  كنيم.  مالي  بودند كمک  مرگ  حال  در 
خانواده  از  مقرري  گونه  هيچ  نه  و  داشتيم  معيني  شغلي 
دريافت مي كرديم و به شدت زجر مي كشيديم. من كامال 
به بي پولي عادت كرده بودم و برايم عادي شده بود ولي 
با اين وصف و با وجود گذشته ام وضعيتي كه در خاركف 
هيچ  كه  بود  زيادي  روزهاي  بود.  تحمل  غيرقابل  داشتم 
پولي  حتي  نداشتم.  خوردن  براي  آب  اي  جرعه  جز  چيز 
براي خريدن ناني نداشتم چه رسد به غذا. تمام طول روز را 
جهت انجام كارهاي الزم مي گذراندم، ديگر روي پاهايم 
بياستم و دچار سرگيچه مي شدم.در چنين  توانستم  نمي 
به خاطر جلسات  آپارتماني  يافتن  براي  روزهائي جستجو 

و  ضروري  غيرقانوني  هاي  نوشته  نگهداري  يا  و  سري 
اجتناب ناپذير بود. مجبور بودم دكترها وكال مهندسين و 
دندانپزشک هاي سمپات را مالقات نمايم. اين افراد خانه 
هاي كوچک و نرمي داشتند. آنها خيلي مهمان نوازانه به 
چند  همراه  چاي  فنجان  يک  و  گذاشتند  مي  احترام  آدم 
كلوچه تعارفمان مي كردند. آنها خبر نداشتند كه شخص 
مقابلشان گرسنه و محتاج غذاست و يک كلوچه دردي را 
دوا نمي كند. يكبار درد گرسنگي آن قدر عذابم داد كه از 
فرصت غيبت صاحبخانه ام استفاده كرده به آشپزخانه رفته 
يک تيكه ي بزرگ نان بريده آن را در سوپ كلم اشتها آور 
و پرچربي فرو برده خود را در داخل اتاقم محبوس نموده 
و آن را بلعيدم . وقتي صاحبخانه ام برگشت چيزي راجع 
به اينكارم به او نگفتم. در آن روزهاي گرسنگي شديد در 
نا اميدي محض به سر مي بردم . ترجيح مي دادم بميرم 
ولي كار حزبي و همكاري با رفقايم را رها ننمايم. چنانچه 
به دنبال پيدا كردن شغلي مي رفتم به معني اين بود كه 
مي بايست كار حزبي را رها كرده و به چيزي مشغول شوم 
كه نه بلد بودم و نه كمترين عالقه اي به آن داشتم. از 
شغل مامائي متنفر بودم. در تمام زندگي آينده ام هرگز به 

نوزادي براي به دنيا آمدن كمک نكردم.
بيماري مرا از اين گرسنگي مداوم نجات داد. دكتر تذكر 
اين  است.  بوده  گرسنگي  از  ناشي  من  مرض  كه  داد 
وقتي خوب شدم  داد.  تكان  را  رفقايم  ناخوشي  تشخيص 
فورا كاري در كتابخانه ي زمستوا* برايم پيدا شد. كار ساده 
اي بود و مزدم را كه دو روبل در روز بود روزانه دريافت 
كتابخانه  كه  دريافتم  زودي  به  اين  بر  عالوه  كردم.  مي 
گرفته  كار  به  تواند  مي  انقالبي  مقاصد  براي  زمستوا  ي 
شود به اين خاطر وجدانم كامال راحت شده احساس نمودم 
مي  حتي  كه  برم  مي  سر  به  نعمتي  وفور  آنچنان  در  كه 
توانم برادرم را هم به آنجا بكشانم قصدم اين بود كه او 
امتحاناتش را در مدرسه گرامر خاركف بگذراند. نقشه هايم 
جمعا موفقيت آميز نبود، ولي مهمترين كار صورت گرفت 
برادرم به جمع انقالبي ما پيوست و بعدها تبديل به يک  

كارگر بسيار فعال حزب بلشويک شد.
با توسعه ي فعاليتمان در بين كارگران كميته احساس كرد 
كه ما كارگران حزب احتياج بيشتري به آموزش تئوريک 
داريم. پانزده نفر از اعضاي بسيار فعال به كار تئوريک در 
كالس هاي گماشته شدند. به شدت مطالعه مي كرديم و 
مسائل بسياري مي آموختيم. همزمان با اين كار هر يک از 

ما مسئول هدايت محافل كارگري نيز بود. 

ادامه دارد ...

صداي من نبودي... 
صداي من نیستي...

مهناز ِقِزلّو

من كودكي سركشم كه در زندان چشم گشودم با خاطره 
ي گنگ خفيه گاهي سوخته در آتش كينه اي به درازناي 

تاريخ و به عمق جهل... 
بر كنج  با ديدن يک كبوتر كه  لرزان كه  باقلبي  نحيف.. 
هر  به  روياهايم  بال  آمد  بيرون  تخم  از  سلول  پنجره ي 

سو پركشيد.
و يک روز در حسينه ي زندان از مادرم پرسيدم:

-مادر، او هم بازجوست؟ شالق بدست ندارد. 
-او با فتورمان خود بر پيكر باورهاي ما تازيانه مي زند... 

»توبه نصوح*«...
بود،  »بيژن*«  نبود،  خان*«  علي  »لطف  پدرم  من...  و 

»حنيف*« بود، »سعيد*« بود.
او صداي من نبود. »دو چشم بي سو*« نگاه من نبود.

من دختري هفده ساله ام كه در زندان بارها به حريم اندام 
مرا  پريشان  گيسوان  رقص  و  شد  تجاوز  ام  جنسي  هاي 
آشفت. شكوه شاد پستان هاي نوشكفته ام را افسرد. من 
... »نوراهلل*« نبودم و در سرزنش تلخ دريچه هاي بسته، 

پنجره ي بينايي ام گشوده شد. 
-درايت اقتصادي اش، قدرت را در مشت هاي هنر يافت.

-هنر... !؟ 
-نه.... ملغمه اي از هوش كاسبي و فرصت طلبي.

صداي من نبودي ... صداي من نيستي ...
من مادري شوريده ام كه پس از فصلهاي دلتنگ تاريكي، 
در انزواي تلخ سلول انفرادي، حنجره ام از كار افتاد. فرياد 

عاصي مرا »بايكوت*« كردند.

صداي من نبودي... صداي من نيستي.... 
من زني سترونم. نه... نه... من مي توانستم... مي توانستم 
جهان آتشين شورانگيز تنم را با نطفه اي از عشق سيراب 
با  صبحگاهان  و  بپرورانم  زهدان  در  را  نوزادكي  كنم. 
پستانهاي  و  بگشايم  كودكانه اش چشم  لبخندهاي  ترنم 
»نوبت  اما...  شير.  و  باشد  شور  از  سرشار  من  پرخواهش 
عاشقي*« ام را از من ربودند. پس »سكس و فلسفه*« 
را قسمت كرديم... اينک زني تنهايم... ايستاده بر بلنداي 

فخر باور خويش. يگانه و استوار. 

صداي من نبودي... صداي من نيستي...
ام  شوريده  روح  در  اندوه  جنون  كه  تابم  بي  زني  من 
»قبر*«  نهفته ي  هاي  زخم  يكباره  به  و  كند  مي  بيداد 
و »قيامت*« را چون خروش دريا فرياد برمي آورم و آني 
به گوشه ي خلوت  و سرد  اي خموش  ديگر چون شعله 
دردمند خود مي خزم... در سفري به سهمگيني دقايق بي 

پايان و مرموز  رنج نه در »سفر قندهار*«.
صداي من نبودي... صداي من نيستي...

من پاهاي زخمي يک زنداني ام كه هنوز شباهنگام از درد، 
پلک هاي خستگي اش آرام نمي گيرند... قلب زخمي او... 
كه در كابوسهاي هولناك شبانه اش بارها به او شليک مي 
شود و چشم هاي اندوهبارش كه هنوز و همچنان بياد آن 
دقايق مرگزاي در تنهايي اش اشک مي ريزند. اما ياس را 

هرگز. چرا كه تسليم »سكوت*« نمي شود.

صداي من نبودي... صداي من نيستي...
من يک مادرم... يک پدر... در تندباد بي سعادت شام بلند 
ما بودني نبود جز روزها... ماهها... فصلهاي بيقراري. پس 
پشت ديوارهاي بلند زندان... براي ديداري... مالقاتي... به 
دقايقي ... آه... سخت اندك ... هيچ حتا شايد... بر گورهاي 
بي نام و نشان ... چه تلخ بر ديدگانمان نشست اشكي... 
خزاني هاي بسيار... بهاري هايي ... هرگز...! »بودا از شرم 

فرو ريخت*« بر »گبه*« اي كه زير قدوم صالح افتاد.
صداي من نبودي... صداي من نيستي...

و  درد  و  حسرت  و  اشک  فرزند  ام.  خياباني  كودكي  من 
بغض. در وسعت بي پناهي يک نيمه راه سرد، پيكر كوچک 
مرا در خوابي معصومانه بر كرك نرم برف زمستاني براي 
در  اما  نبودم   « خوابديده*  يافتند.  »گنگ  خفته  هميشه 
درگاه  به  »استعاذه*«  براي  جايي  هرگز  من  هاي  دلهره 

خدايگان حقير در خلسه ي ناسوتي يک توهم نبود.

زيرنويس:
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