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  شماره دوم، بهمن هشتاد و هشت

 مردم، نمايندگان و نخبه ها
 

پ ـ تجدید بیعت با جاي گاه والیت مطلقه ي فقیه و تا کید بر پایبندي به قانون اساسی جمهوري اسالمی از جانب .محمود
ی مردم؛ مردمی برخی سران اصالحات یعنی به مفت فروختن خون هاي ریخته شده در راه آزادي و نیروي عظیم ِ اعتراض

 .که در طول تاریخ شان بارها و بارها توسط مذهب و استبداد سرکوب شدند و استثمار شدند
در مبارزه علیه حکومت استبدادي مذهبی ِ در حال فروپاشی و بویژه مبارزه علیـه سـویه ي امـروزین آن یعنـی بنیادگرایـان       

مـا دانـشجویان و مـردم    . ه مردمی آنها اهمیتـی اساسـی دارد  فاشیست، شناخت مرزهاي موجود میان نیروهاي مخالف و پایگا   
دیگر به خوبی آگاهیم که مسئله ي مهم، امروز دیگر شناخت اصالحاتیان و همدستانشان در رسانه ها و مناصـب حکـومتی            
نیست بلکه مسئله ي مهم، امروز شناخت نقاط قوت و ضعف حکومتیان و چگونگی اعمال قدرت مردمی در جهت فروپاشی    

  .حکومت است
براي پیشبرد مبارزه اي رادیکال در شرایط کنونی مردم باید پایگاه هاي قدرت خود را در جامعه بشناسند و مرزها را از          

پایگاه اجتماعی ـ طبقاتی : می توان پرسید. هم تفکیک کنند تا بتوانند قدرت ِ جمعی و واقعی خود را موثر تر اعمال کنند
ماینــدگان واقعــی مــردم آیــا همــان مــزدوران مجلــسی انــد یــا دانــشجویان ِ مبــارز و شــهید؟  چیــست ؟ ن) خــواص(ِنخبــه گــان 

نمایندگان واقعی مردم آیا همان مزدوران ِ والیت ِ نفتی انـد یـا کـارگرانی انـد کـه در کارخانـه هـا و در طاقـت فرسـاترین               
زنان و دختران ِ سی سال اسـتثمار و  شرایط در حال کار اند؟ نمایندگان مردم آیا بعضی روشنفکران کبک صفت اند یا        

  تحقیر شده؟
  :  چیست و اعمال قدرت این پایگاه ها چگونه استشرایط  کنونی اما این 

از طـرف دیگـر   . کارایی اقتصادي و سیاسی دولت ضعیف کودتا نارضایتی گـسترده اي را در سـطح جامعـه گـسترده اسـت       
قتــصادي جریــان هــاي درون ِ آن بــویژه بعــد از کودتــا عمــق  شــکاف گــسترده ي درون حکومــت در نتیجــه ي خانــه تکــانی ا 

و با توجه به بحران مشروعیت حکومت اسالمی کـه نتیجـه ي سـی سـال سـرکوب و اسـتثمار اسـت، پایـه            . بیشتري پیدا کرده  
بـا توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده در بـاال در مرحلـه ي         . هاي رژیم تنها بر سلطه ي نظامی و سرکوب وسـیع تـر اسـتوار اسـت       

چـرا کـه تنهـا طریقـه ي اعمـال قـدرت کـارا        . نونی سازمان یابی گسترده نیروهاي مردمی از پایین به شدت ضروري ست       ک
ایـن دیگـر نـه مبـارزه اي از بـاال و بـه رهبـري        .  و از افزایش هزینه ها ي بیشتر در جبهه ي مردم جلوگیري می کنـد     . ست

بــراي تقویــت جبهــه ي مردمــی علیــه حکومــت . هبــري مــردم اســتنخبــه گــان رانتــی بلکــه مبــارزه اي از درون مــردم و بــا را
و در راه آزادي و . استبدادي اسالمی هرکدام از ما می توانیم در دانشگاه، کارخانه، اداره و محل کار خود مشارکت کنـیم    

  .برابري قدمی به پیش برداریم
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می پندارد و به جایش مارا در فیلم هاي ،اسطوره و خیال  دنیاي امروز تغییر واقعی را جامی ـ. م اتحادي درباره 

 زندگی عادي ما را مرهم "مریضی و حسرت"تصاویري که باید .هالیوودي در دنیاي خیاالت شگفت آور اسیر کرده است
حق بیان .به خصوص این که رویاهایش را هیچ گاه فراموش نکند.اما یک زخمی ،موجودي به مراتب خطرناك تر است.بگذارد

 هایش را به هیچ کس واگذار نکند و در پی یک تغییر بنیادین براي بهبود زندگی تمام انسان هاي رنج کشیده خودش و خواسته
نمی شویم، بلکه خودمان را در دنیاي "حل"به همین صورت ما نه تنها در زندگی عادي خود با تمام مصائب و سرکوب ها . باشد

 در خدمت منافع قدرت هاي حکومتی و شرکت هاي بزرگ " که تمامادنیایی. خیالی رسانه هاي بزرگ نیز پنهان نمی کنیم
  ..حکومتی شاهد هستیم"صداوسیماي"تجاریست و ما تجربه آن را در برابر خود به شکل 

در هر کوچه .   و کار روزانه است"شهرنوردي"رسانه ما نشریه، شب نامه، بیانیه، شعارنویسی بر دیوار و البته آگاهی ما از سالها 
ابانی ،در هر قهوه خانه و فروشگاهی،در دانشگاه و دبیرستانها، در ایستگاه هاي اتوبوس و مترو و در میان جوانان و پیران و خی

شهر جایگاه زندگی ،مبارزه ،عشق ورزي ،رفاقت و نقشه .ما حضور خواهیم داشت و آگاهی و رویاهایمان را با بقیه شریک می شویم
لجن داخل جوب با دهان پلیس  درون خانه با خیابان، ،براي ما تخت خواب با تاکسی. ب استبزرگ براي رسیدن به آرمان انقال

  . وجود دارد و همه ما باید در آن به یک اندازه سهیم باشیم"جهان"تنها یک  .تفاوتی ندارد

ت که ابزار تولید و بلکه انقالبیس .رویاي بزرگ ما انقالبی نیست که در آن قدرت توسط چند گروه متقلب دست به دست شود
دنیایی که . وسائل توزیع کاال و خدمات را از دست عده اي قلیل بیرون آورد و آن را به طور اشتراکی بین همه مردم تقسیم کند

در آن کار و تولید در خدمت آفرینش و خالقیت است و نه سود، علم و دانش در خدمت سعادت بشریت است نه تکنولوژي براي 
نر آزاد و توسعه یافته است نه فرهنگی منزوي و کلیشه اي براي فخرفروشی و داللی، کودکانمان در معرض کنترل جوامع، ه

تالش براي رسیدن به چنین جامعه اي طاقت  ...مغزشویی مدارس دولتی قرار نمی گیرند و حقوق زنان با مردان تفاوتی ندارد
مگر نه آنکه مسالمت آمیز ترین تجمع ملیونی اکنون با صدها . ذردفرسا و دشوار است و به هیچ روي از داالن اصالحات نمی گ

 بدل به کینه اي عمیق از حکومت شده است؟ و مگر نه آنکه صدها نهاد حکومتی و امنیتی براي تخریب بنیان خواسته "شهید"
ي زندگی مردمان بیشتر هاي ما وجود دارد؟ دولت سازوکار توسعه شهري را گسترش خواهد داد و به همین شکل کنترلش بر رو

هزاران طرح تلفنی با . متروي شهري بزرگتر می شود اما در هنگام تظاهرات به راحتی ایستگاه ها تعطیل می شوند.خواهد شد
دوربین هاي . هزینه هاي بسیار بوسیله شرکت مخابرات اعالم می شود اما به راحتی در وقت اضطرار تمام ارتباطات قطع می شوند

این . تا دیروز متخلفان رانندگی را شناسایی می کرد اکنون چشم شیطان شده است براي شکار آزادي خواهانسطح شهر که 
یک انقالب حقیقی تمام این ها را به صاحبان اصلی اش یعنی ملیون !  اجتماعی"است نتیجه کنترل حکومت بر ابزار خدمات مثال

  .ها کارگر و مهندس و متفکر باز می گرداند

تشکل هاي زیرزمینی قلب تپنده رویاهاي .  عمل است تا به تشکلی بزرگ دست پیدا کند ِ تفکر با روح ِل جمع روحاتحاد حاص
  .اندجمعی ما و ساختمان انقالب ناگزیر آینده 
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  بر ضد فرهنگ رسمی
ز آن حمایت  اگر تا به حال کار هنري یا در انزواي هنرمندانه انجام می شد و یا در خدمت یک رسانه بزرگ بود و ا

یعنـی در شـهر و   . می کرد ، پس از این هنرمند انقالبی در شلوغ ترین مکان ها و با تکیه بر آرمان خود کار می کنـد   
زیـاد  باو . مساله اینجاست که کـار هنـري همیـشه در زمـان فراغـت مـردم دیـده و شـنیده مـی شـود          . با تعهد و مشارکت  

در کشور بحران زده ایران .ماعی این زمان فراغت کاهش یافته است زمان کار و پیچیده تر شدن تقسیم کار اجتشدن
که بسیاري مجبور به انجام کارهاي مزدوري و یا چند شیفت کار اجباري هستند و یا وقت آزاد خود را به شغل هاي 

ست کـه  ایـن در حالیـ  . کاذب می گذرانند دیگر اوقات فراغتی براي لذت بردن و استفاده از تولیدات فرهنگـی ندارنـد      
 .  موسیقی اي که گوش می دهند به همان یکنواختی کار روزانه شان است"مثال

و خـصلت  . کار هنري کاالییست که باید با کار روزانه ما گره بخورد و در واقع با جریان زنـدگی تـوده هـا یکـی شـود       
وارها تنها براي جدایی مـا از  دی.رسانه ما هر چیزیست که بتوان آن را تغییر داد. عادي و روزمره اشیا را تغییر دهد     

هم نیستند ،دیوار بوم نقاشی ،کاغذ روزنامه ، محل جدال اندیشه ها و خواست ها از طریق شعارنویسی، محمل رنگ ها 
  .و محل گره خوردگی نگاه عابران است

د خـود در  حکومت خود را مالک الیتغیر اشیا و خدمات اجتماعی می داند و شـهر را همچـون بـازویی بـراي مغـز فاسـ       
ما نه تنها ذهـن  .به همین شکل زندگی ما را در چهار چوب عادت ها و تمایالت حقیر محبوس کرده .اختیار گرفته است  

خود را از شر عقاید تلقینی نجات می دهیم بلکه با تصاحب بازوهاي حکومت به نفع خود ،دایره عمل و امکانات رهایی 
 ایستگاه هاي اتوبوس، عابر بانک ها، نیمکت هاي پارك، بیلبوردهاي کیوسک هاي تلفن،. خود را گسترش خواهیم داد    

زندگی در توالت عمومی که سرشار از فساد و ریا و دزدیست و . مسخره داخل مترو همه و همه می توانند تغییر کنند     
  .ندهنرمند شهري اندام حکومت را به نفع خود تسخیر می ک. حکومت بر آن سرپوش اخالق نهاده شرم آور است
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 چرا بايد مبارزه را باز انديشيد

  
  

براي مردمی که در تاریخ زندگی اجتمـاعی ـ سیاسـی ِ    
خـود کـوچکترین آزادي ِ سیاسـی اي را تجربـه نکــرده     
اسـت، دور از واقـع نخواهـد بـود اگـر در حیـاتی تـرین        
لحظه ي هستی اجتماعی اش از تفکر عملـی ـ انقالبـی    

ــل باشــد و آنچــه را بخواهــد کــه بــ    راي اش تجــویز غاف
تاریخ قانون خواهی خود را به یـاد نیـاورد       . شده است 

. و دموکراسی را تنها از سفره ي دیگران طلـب کنـد       
آیا نباید از خود پرسید که چه چیز ما را وا می دارد 
که به آنچه داریم راضـی باشـیم و آنچـه مـی خـواهیم را       
ــران      ــان دیگـ ــا از زبـ ــشه ورزي تنهـ ــیچ اندیـ ــدون هـ بـ

ا نبایـد از خـود پرسـید کـه چـرا در تمــام      بخـواهیم؟ آیـ  
تاریخ مان عده اي در راه آزادي و برابري قربانی می 

 نـاچیز و شوند در حالی که ما کاهالنه دست از منـافع     
 خــود برنمــی داریــم؟  چــرا همیــشه   ِســنت هــاي ِســنگی

براي ما انقالب معادل است با درهـم پاشـی و تخریـب             
 بــه مــا 57ي آن هــم در عــصبیتی کوتــاه مــدت؟ تجربــه 

نـشان داد کــه تنهـا بــا تخریــب نظـام پوســیده و فاســد    
بلکـه انقـالب نتیجـه ي    نظامی نـو در وجـود نمـی آیـد      

شناخت واقعیت موجود و توانایی تخریب و شهامت  
نوسازي آن در راه خواست هاي جمعی ِ رهایی بخش 

 .است
  

  
  كالباس

  محمد علی ساکت
  

ــاگواري اتفاقــات روزگــا  رنــج ِ ــردن ن ــاد ب ري کــه گذشــت،   از ی
 راه هایی که لغزنده  ِادامه دادنـ و فقط ـ تالش براي همچنان 

 اند، تالش براي نشنیدن صداي وحشت زده ي قلب هایمان ،         
فراموشــی ِ آنچــه هــستیم و . همــه کوشــشی ســت بــراي فراموشــی

شـما   شـما کـارگران،     ي راننـده،   "تـو "من دانشجو،  . آنچه داریم 
 راهی است که  فقطاه برایمان،و همه ي ما امن ترین ر معلمان،

چهـار   به چهـار دیـواري امـن خانـه مـان،       به خانه بر می گردد،    
پنهـان گـاه آرامـبخش هـا ي        دیواري تنـگ فراموشـی و خـواب،       

چهــار دیــواري تنــگ تلویزیــون ســاعت هــا و   قرصــی و الکلــی،
کـه   و سریال هایی که تنها خـصلت دارویـی دارنـد،     ساعت ها، 

بـراي ال پوشـانی حقیقتـی کـه در     د  می کنن تمام تالش خود را     
 و در این وانفـسا آنچـه کـه از چـشمان و     اجتماع جریان دارد ، 

فـردا    مـی مانـد،   بـاقی  نگاه ما مردمان امروز ایـن جامعـه      رنگ ِ 
 ،قابــل یکــدیگر ایــستادیم کــه از در خانــه بیــرون آمــدیم و در م 

هیچ برقی  ناگزیر هیچ رنگی از افق را با خود به همراه ندارد،
فردا در درونـش نمـی درخـشد و بـه هـیچ آینـده ي روشـنی            از  

امـا تمــامی اینهــا تنهـا تــا زمــانی اسـت کــه مــا     .معطـوف نیــست 
براي یک لحظه هم که شده پاي خود را از راه هاي هـر روزه           

و دو چیز را که شاید سال هاسـت   و هر روزه بیرون بیاوریم،   
نی بـه پـیش بکـشیم و دوبـاره خـوا      در ذهن خود پس رانده ایـم،   

 براي اند،که در اینجا هر دو پیشوند هایی امکان و توان: کنیم
 . تغییر
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 اعتصاب عمومي چيست

در اینجا به معرفی اعتصاب عمومی به عنوان ابزار کنش جمعی . در شماره ي گذشته تعریف مختصري از اعتصاب داده شد
گران و مزدبگیران یک کارخانه ،  یک بنگاه در یک اعتصاب ساده کار. سیاسی در جهت اعمال قدرت مردمی می پردازیم

اقتصادي یا یک بخش دولتی براي بیان و بدسـت آوردن خواسـت هـاي خـود، بعـد از تـشکیل کمیتـه ي اعتـصاب دسـت بـه                 
 اعتـصاب کننـده گـان مزدبگیـران یـک بخـش       اعتـصاب گـسترده  در شکل گسترده تر آن یعنـی در یـک        . اعتصاب می زنند  

ل و نقل یا مخابرات و یا همچنین ممکن است شامل چند کارخانه که در بخشی صنعتی فعالیت اقتصادي اند مانند بخش حم
 با هدف سیاسی مشخص که همان فلـج کـردن دسـتگاه دولتـی و حکـومتی سـت       اعتصاب عمومیاما در یک  . می کنند باشد  

  :  در تاریخ به نمونه هایی ار اعتصاب عمومی برمی خوریم.بخش اعظم کارگران و مزدبگیران مشارکت می کنند
 با فراخوان دو اتحادیه ي کارگري اصلی در اسپانیا در اعتراض به قراردادهاي جدید براي نیروهاي 1984 دسامبر 14در 

ارانـه  کار جوان اعتصابی صورت گرفت که با گسترش آن تبدیل به بیان نارضایتی هاي عمومی از سیاست هاي محافظـه ک       
 ساعت بطور کامل فلج شد و دولت مجبـور شـد تـا    24کشور به مدت . ي دولت سوسیالیست اسپانیا و اعتصابی عمومی شد     

یـونی هـم توسـط کـارگران قطـع      گسترش اعتصاب تا بدانجا بود که حتا سـیگنال هـاي تلوز     . با اتحادیه ها به مذاکره بنشیند     
توسط دسته  پارلمان بسته و.  کودتا اعالم شدخوان ماریا بوردابريگوئه  توسط رییس جمهور ارو1973در سال یا . شده بود

علت اصلی کودتا مقابله و از بین بردن چریک هاي مارکسیست موسـوم بـه   .  جکومت نظامی اعالم شد    ي نظامی جنرال ها   
. ل کارخانه ها نمودنددر اعتراض به کودتا اتحادیه هاي کارگري چپ اعالم اعتصاب عمومی به همراه اشغا.  بودتوپاماروس

و  .اعتصاب به مدت دو هفته ادامه یافت و در نتیجه ي آن اغلب سران اتحادیه هاي کارگري تبعید، زندانی یا کشته شدند      
 بود که نیـروي نظـامی مجبـور بـه عقـب      1984تنها در نتیجه ي اعتصابات عمومی    . تمامی اتحادیه ها غیرقانونی اعالم شدند     

.  فرانسه است1968اعتصاب عمومی ماه می  ،تاریخنمونه ي درخشان دیگر در .  از دموکراسی شد و پذیرش حداقلی نشینی
تـا  . که در آن بدنبال  اعتراضات و اعتصابات دانشجویی بتدریج کـارگران و احـزاب چـپ بـه جریـان اعتراضـات پیوسـتند         

اگرچـه مبـارزات   . دهـا را اشـغال کردنـ    که یازده میلیون کارگر به مـدت دو هفتـه دسـت از کـار کـشیدند و کارخانـه        جایی
 در فرانسه با شکست مواجه شد ولی تاثیر خود را در جنبش هاي دانشجویی ـ مردمی ِ سراسر دنیا گذاشت؛  1968مردمی ِ 

  در همـان سـال   وسـیعی  و مردمـی  و امریکـا اعتراضـات دانـشجویی   ، مکزیـک  ، لهـستان، ژاپـن    از جمله در چکسلواکی، ایتالیـا     
   .بوقوع پیوست

اعتصاب عمومی  و اعتصاب عمومی منفعل:  با توجه به تاریخ مبارزات کارگري اعتصابات عمومی به دو نوع تقسیم می شوند
 .فعال

در یک اعتصاب عمومی منفعل کارگران دست از کار می کشند و بدین طریق چرخه هاي تولید و خدمات اجتماعی شامل 
نمونـه ي ایـن   . دولـت عمـال نـاتوان مـی شـود و نـاگزیر از عقـب نـشینی        . افتداز کار می   ... برق، آب، تلفن، خدمات بانکی و       

 کـه در آن جنـاح راسـت بـورژوازي بـه      . اسـت 1920 در سـال  کاپاعتصاب در تاریخ اعتصاب کارگران آلمانی علیه کودتاي     
گران در در مقابـل کـار  . نمایندگی یک سیاستمدار حـزب ملـی آلمـان بـراي سـاقط کـردن حکومـت جمهـوري کودتـا کردنـد              
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و درگیـري شـدیدي میـان مـردم و     . گسترده ي عمـومی زدنـد   حمایت از حزب سوسیال دموکرات مستقل دست به اعتصاب ِ 
  .دولت کاپ چهار روز بیشتر دوام نیاورد و در برلین سقوط کرد. دولت بوقوع پیوست

تفاوتی میان اعتصاب عمومی فعـال و  اما در اینجا .  در یک اعتصاب عمومی فعال کارگران کارخانه ها را اشغال می کنند         
در یــک اعتــصاب عمــومی گــسترده هــم ممکــن اســت کــارگران کارخانــه هــا و   : منفعــل وجــود دارد کــه بایــد در نظــر داشــت 

در حـالی کـه در یـک اعتـصاب     .  یعنـی کـار نمـی کننـد    فقـط اشـغال مـی کننـد      اما  . کارمندان ادارات دولتی را اشغال کنند     
آن را درخشان نمونه ي .  می کنندسازماندهیل کارخانه ها، با مدیریت خود تولید را ار اشغعمومی فعال کارگران عالوه ب
 بـه عنـوان مثـال اعتـصاب     : براي روشن شـدن موضـوع مثـالی مـی آوریـم     . در اسپانیا دید1936می توان در اعتصاب عمومی   

ل می کنـد چـرا کـه کـارگران بـراي      گسترده ي حمل و نقل عمومی در مرحله اي از اعتصاب سازماندهی آن را دچار مشک      
در حالی که در اعتصاب عمومی فعال بخش حمل و نقل عمومی فقط براي . تظاهرات باید به نقاط مختلف شهر جابجا شوند

به عنوان مثـال کـارگران بـا نـشان دادن برگـه ي تـردد ي کـه کمیتـه ي اعتـصاب صـادر کـرده مـی                  . کارگران کار می کند   
هدف کارمندان بانـک در یـک اعتـصاب    . مثال دیگر خدما ت بانکی ست. قل عمومی جابجا شوندتوانند با وسائل حمل و ن    

عمومی فلج کردن بدنه ي اقتـصادي دولـت اسـت امـا بـا طـوالنی شـدن اعتـصاب عمـومی منفعـل ـ کـه در اعتـصابات عمـومی               
چـرا کـه   . ن برمـی گـردد  طبیعی ست ـ که در آن کارمندان بانک دسـت از کـار مـی کـشند، شـرایط علیـه اعتـصاب کننـدگا         

و بـدتر  . اعتصاب کنندگان ـ که شامل کارگران بخش هاي دیگر هم می شود ـ دیگـر بـه پـس انـداز خـود دسترسـی ندارنـد         
شدن وضعیت معیشت اعتصاب کنندگان را مجبور می کند به خواسته هاي کارفرمایان و دولت تن دهند و بـراي معیـشت     

فعالیـت مـالی را   .  فعال کارمندان بانک گیـشه هـا را بـاز مـی کننـد      ِعتصاب عمومیاما در یک ا. خود کار را از سر گیرند     
اعتصاب سازماندهی می کنند و تحت کنترل کمیته ي اعتصاب با دریافت برگه اي از طرف اعتصاب کنندگان کاربانکی ِ   

آنهـا قاعـده اي   . لژیـک اسـت  در ب) گـاز و الکتریـسیته   (گـازلکو مثـال تـاریخی دیگـر کـارگران     .  را انجام می دهند   کنندگان
و مراقب باشند که جریـان گـاز و   . داشتند که بر طبق آن در حالت اعتصاب کنترل جریان گاز و برق را در دست گیرند  

 اعتـصاب  در بیمارسـتان هـا بـه جـاي اینکـه      اعتـصاب پرسـتاران    در دیگـر مثـال  .برق در منازل اعتصاب کننگان قطـع نـشود        
کنترل بخـش اداري توسـط کمیتـه ي اعتـصاب مراجعـه کننگـان را بطـور رایگـان درمـان و             دست از کار بکشند با       کننگان

با این کار ِ انسانی قـسمت گـسترده تـري از مـردم از اعتـصاب حمایـت خواهنـد کـرد و احتمـال موفقیـت آن            . مراقبت کنند 
  .بیشتر خواهد بود

 ـ کــه بــه شــیوه اي     نــشان در کمیتــه ي اعتــصاب بــه توســط نماینگا  اینچنــین اعتــصاب کننگــان بــا ســازماندهی خودانگیختــه 
 قدرت و انسجام خود را حفظ می کنند و بدینوسیله قـدرت طبقـاتی خـود را بـه کـاراترین      دموکراتیک انتخاب می شوند ـ  

  .شکل ممکن اعمال می کنند
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   بهمن۲۲به مناسبت 
  پ. محمود

 
ه نزدیک می شویم فشار دستگاه حکـومتی  همانطور که همه ي ما فکر می کردیم هر چه به بیست و دو بهمن ما    

نیروهـاي خـود را از ادارات دولتـی، پادگـان هـا و حتـا زنـدان هـا بـسیج مـی           . بر فضاي عمومی بیشتر می شود 
هـر چـه بـه دهــه ي     .کنـد تـا بـا نـشان دادن حـداقل چنـد هـزار نفـري، چندیـدن میلیـون نفـر را سـرکوب کنـد             

امـا  . شـین نظـامی دنـدان هـاي خـود را بیـشتر نـشان مـی دهـد          ماپیروزي انقالب اسالمی نزدیـک تـر مـی شـویم        
خیابــانی کــه تــا دیــروز بــا حــذف و . تجربــه ي هــشت مــاه مبــارزه در خیابــان امــروز مــا را آبدیــده کــرده اســت 

 مـان بـود امـروز  محـل     سرکوب نشاط، خنده و آزادي از فضاي عمومی، محل تردد و زنده گی طرد شده گانِ      
 ، بیکـاره گـان، خیابـان    روسـپیان خیابانی که تـا دیـروز محـل برخـورد     . هایمان استقرار ِ واقعی ترین خواست   

 دیــروز ِ متحجـر، دیــروز ِ  چهـره ي : از ماســت خـواب هـا و پلــیس اخـالق بــود امـروز محــل برخـورد دو چهـره       
خودمدار که تنهـا بـدنبال خوشـی هـاي کوچـک خـود اسـت، دیـروزي کـه فردیـت نـدارد و منـافع جمـع را نمـی                      

 ِ امروز ِ بیدار، که آزادي برایش زیباترین ِ رویاهاسـت کـه   چهره يو .  زنده گی جمعی را نمی داند      شناسد و 
که دیگر اسـتبداد نمـی خواهـد و بـه خوشـی هـاي کوچـک راضـی نمـی شـود و تـا رهـایی از                    .  متحقق شود  باید

  .چنگ ِ تصویر ِ استبدادي اش تا آخرین قدم به مبارزه ادامه می دهد
 ي بــزرگ بــه والیــت و اســتبداد و "نــه". ســت بــراي مردمــی تــر و هدفمنــدتر شــدن ِ مبــارزه  بهمــن آغــازي 22
  .حکومت ِ قانون. به حکومت مردم.  ِ بزرگ به دموکراسی"آري"

هـا و تمـام ِ جغرافیـاي اقتــصادي،      بهمـن شـروع مبـارزه اسـت؛ مبـارزه اي کـه از ایـن پـس در کارخانـه         22آري 
ــت     ــا ســرنگونی ِ والی ــت  سیاســی و شــهري ت ــه خواهــد یاف ــی ادام ــارگران،    22روز .  نفت ــراه ک ــه هم ــا ب ــن م  بهم

و نـشان خـواهیم داد کـه    . کارمندان و دانـش آمـوزان ِ آزادي خـواه قـدرت اراده ي خـود را نـشان خـواهیم داد          
و  "رادیکـال "مـا نـه تنهـا بـه شـعارهاي      . مرزهاي ما از اصالحاتیان ِ مصلحت اندیش و مـردم فـروش جداسـت           

 ي خود ادامه می دهیم بلکه خـود را بـراي دفـاع از هموطنـان مـان در خیابـان آمـاده خـواهیم                   "ساختارشکنانه"
  !از خشونت ِ ما بترسیدکرد؛ 
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 استعاره استبداد

 روح اهللا بازرگان
اقعیتی آن را که قرار است به وحدت رسیده  و به ارائه ي و) همنشین یا جانشین شده ( در ساخت استعاره فاصله میان پاره هاي

 چیـز طـی   2تازه ختم شود و در واقع زبان را گسترش دهد با تجربه اي انضمامی طی شده  و در واقع این تجربـه انـضمامی ، بـین        
  ،امکـان هـاي پـیش روي را گـسترش داده    ، صـدي از نـسبیت بـه کـالم تزریـق کـرده      در می کند و به واسطه ي شخصی بودن        مسیر
ژیکـی اسـتعاره بـر خواسـت اسـتوار اسـت و ایـن           و اسـترات مفهـوم کـارکردي   . ه مـی کنـد  آن ضمیم، کارکرد و خواست را بر    شدت

در ادامه  متن به مصابه اثر هنري به ( فرق زبان در کالم روزمره و در متن  .خواست است که به طور مساوي جایگزین آن می شود
 هنجارها و متعارف شده هاست وگرنه به کالم نیچه ، برجستگی و انحراف این استعاره ها ازدر میزان شدت) کار گرفته می شود 

از از این دریچه  و کلیتی کوتاه  کـه   .حقیقت روزمره هم جز استعاره هاي فرسوده نیستند که استعاره بودگی شان فراموش شده     
  :، استعاره در استبداد را از چند وجه می توان بررسی کرد  استعاره در ساخت کالم گفته شد

  )در متن هاي مبارزاتی (  یسی ساخت استعاره در دوران استبداد کیفیت دگرد- 1
   کیفیت ساختاري و استراتژیگی استعاره ي مطلوب استبداد- 2

،  ) چه کنترل شده چه نشده( فرهنگ به عنوان  وسیعترین حوزه اي که بیشترین تغییرات در دوران استبداد بر آن تحمیل میشود       
، در واقع اغلب جنبه هـاي یـک   آیینه ي واقع نماي فرهنگ آن بالد  و زبان چیزي نیست جز در زبان هر سرزمین جلوه گر میشود   

حال استعاره به عنوان عامل حیات و گسترش زبان شاید مهمترین ترجمان این  .فرهنگ در واژگان و نحو زبان آن جلوه می کند       
  .امر باشد

، خواست و مبارزه با هر گونه حتمیت و تمامیت خواهی را به عنوان تکننده ي نسبیاستعاره به عنوان عامل  تعیین کننده و تزریق 
خصلت  هر ارائه بروز داده و متن ماهیتا با استبداد در تعارض قرار می گیرد شاید همین امر به گرایش کالم استبداد به شعار از 

 شـرایط خـواص مواجـه بـا آن در      يطهاما استعاره در یک متن انتقادي به واس .یک طرف و گزارش از سوي دیگر منجر می شود     
دوران استبداد از یک طـرف بـراي انتقـال صـریح و شـدید خـود و از طرفـی گریـز از فیلترهـاي اسـتبدادي دچـار دگردیـسی در                

 بـراي   ـ 1: مـورد اسـتعمال بـراي آن توصـیه کـرده      6 ریتوریکـا ادهرنیـوم  در تعریف کالسیک از استعاره  .کیفیت و کمیت می شود
، هـر چنـد اینهـا     ـ بـراي تـزیین   6 براي کوچـک نمـایی    ـ 5 براي بزرگنمایی ـ 4 براي پرهیز از رکاکت  ـ 3اي ایجاز  بر ـ 2وضوح 

حاصل نوعی نگرش کالسیک به استعاره است که آن را ماهیتا جدا از زبان و عنصر افزودنی به حس حساب مـی آوردنـد کـه بـا          
در استبداد فاصله اي کـه   . صحیحی دارد يه اي از کارکرد استعاره اشارهنگاه کنونی ما کامال متفاوت است اما همچنان به گوش       

توسط تجربه انضمامی بین پاره هاي استعاره باید طی شود کوتاه شده الیه هاي تداعی آن بیرونی تر و تاریخی تر شده و بیش از 
قابل تامل می ...)  ـ   دیوارنویسیـ اینترنتی  ـزیرزمینی  ( آنکه در هرمونتیک قابل تاویل باشد در گریز مولف و شرایط خاص ارائه 

این ویژگی زمانمندي و مکانمندي لزوم شـدت هرچـه بیـشتر و ایجـاز و وضـوح را بـراي اسـتعاره مبـرم کـرده و آنهـا را بـه                  .شود
ته و یا دیگر ترکیب مرگ مولف تاویلی عینی تر و حقیقی تر به خود گرف .بداد تبدیل می کندتخصلت هاي اصلی استعاره در اس 

ــور مــــی شــــود     ــا از ســــوي دیگــــر مولــــف زنــــده بــــه گــ ــه خــــود مــــی گیــــرد یــ ــه رســــمی بــ ــم مــــستعار وجهــ .بــــه واســــطه ي اســ


