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هواپيماي روسي، سقوط ايراني

امير ك.
تو  آفريد.  سانحه  اسالمي  جمهوري  هواپيمايي  ديگر  بار 
رسيده  اسالمي  جمهوري  آخرالزماني  ي  لحظه  به  گويي 
خورند  مي  شكاف  ناگهان  ها  ترك  كه  اي  لحظه  ايم، 
و  ها  ساخته  تمام  بند  از  بند  و  فروپاشند  ها  عمارت  و 
مصنوعات حكومت از هم مي گسلند. طرفه آنكه درست 
از  اجتماعي جمهوري اسالمي  برهه اي چسب  در همان 
هم مي گسلد، كه نظام تكنيكي و فني آن. نه تنها آن ميخ 
هايي كه مردم را به تخته هاي زندگي در نظام اجتماعي 
موجود دوخته بود از جا كنده مي شود، بلكه پرچ هاي نظام 
هاي فني، مديريتي و مهندسي جمهوري اسالمي نيز در 
موجود  نظام  حيات  لحظات  آخرين  است.  گسيختن  حال 
خود را در قتل عام شدگان خياباني و جسدهاي مسافران 

هواپيمايي نشان مي دهد. 
هواپيمايي  سانحه  دو  به  سطحي  و  انگاره  ساده  واكنش 
بر روسي بودن هواپيماها و اسقاط بودن  ايران، صرفا  در 
آنها تمركز مي كند، همچنانكه در توضيح رويدادهاي اخير 
صرفا بر بي كفايت بودن خامنه اي و احمدي نژاد تمركز 
مي كند. اين توضيحات اگر چه حاوي عناصري از حقيقت 
ايران  هوايي  خطوط  در  موجود  هواپيماهاي  )اكثر  است 
هواپيماهايي روسي هستند كه نسبت به هواپيماهاي غربي 
نرخ سانحه باالتري دارند، هواپيماهايي كه اكثر آنها دست 
افغانستان،  از شركت هاي هوايي  باال  با عمرهاي  دوم و 
پاكستان، مصر و برخي ديگر كشورها خريداري شده اند، 
و نيز خامنه اي و احمدي نژاد هر دو بي كفايت،  دروغگو، 
اما در سطح مي مانند و  غيرپاسخگو و جنايتكار هستند( 

ريشه هاي عميق تر را مغفول باقي مي گذارند.
ايران  هواپيمايي  نظام  فروپاشي  تر  عميق  توضيح  براي 
نشويم.  خيره  هواپيماها  سازنده  شركت  به  تنها  بايست 

ايران  هواپيمايي  موجود  وضعيت  كه  است  اين  واقعيت 
سالهاست  كه  دارد  چنداليه  و  پيچيده  گرايشي  در  ريشه 
بر اين سرزمين حاكميت مي كند. اختاپوس مافيايي عظيم 
الجثه اي، طبقه ي حاكم در جمهوري اسالمي را تشكيل 
مي دهد كه تلفيقي از نظامي گري، رانت خواري، سرمايه 
داري، فرار از كنترل توسط جامعه و نيز حماقت ساختاري 
)گرايشي ساختاري كه احمق را باال مي كشد و حماقت را 
امر خريد كارشناسي  گسترش مي دهد( است. سالهاست 
مردمي  نظارت  و  قراردادها  در  شفافيت  هواپيما،   شده ي 
بر اين نوع قراردادها، غيرنظامي بودن نظام هواپيمايي و 
موارد مشابه، هيچ محلي از اعراب ندارند. خريد از شركت 
هاي روسي تنها گزينه اي است كه ايران در پيش دارد. به 
دليل سياست هاي ستيزه جويانه در مقابل جهان غرب، و 
تغذيه ي گروههايي چون حماس و حزب اهلل، و ... ايران 
با تحريم هاي مهم اقتصادي از جانب آمريكا روبروست. 
شركت هاي بزرگ سازنده هواپيما در غرب در چهارچوب 
اين تحريم ها مجاز به فروش هواپيما و يا پشتيباني فني 
و صنعتي از هواپيماهاي خود در ايران نيستند. از آنجايي 
هاي  رويه  مدار  از  زيادي  حد  تا  روسي  هاي  شركت  كه 
ممكن  طرف  تنها  به  هستند،  خارج  المللي  بين  كنترلي 
معامالتي از اين دست بدل شده اند. اما صنعت هواپيمايي 
هواپيماهاي  از  بسياري  و  است  پيشرفته  صنعتي  روسيه 
گزندي  و  پروازند  در  المللي  بين  در خطوط  جديد  روسي 
به كسي نمي رسد. چگونه است كه در ايران همه ي اين 
هواپيماهاي روسي سقوط مي كنند؟ )البته مختص به ايران 
نيست اما نرخ تعداد سقوط ها به تعداد سفرهاي هوايي در 
ايران با فاصله زيادي از تمام كشورهاي جهان در مقام اول 
است( چرا همين هواپيماي روسي نه از كارخانه سازنده و 
مدل جديد آن، بلكه دست دوم و از شركت هاي غير معتبر 
خريداري مي شود؟ بخشي از پاسخ به اين مسأله بر مي 
گردد كه حتي شركت هاي معتبر روسي نيز حاضر نيستند 
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دهها كشته و زخمي در فرودگاه مشهد

آسمان هركجا آيا همين رنگ است؟

گردهم آيي گسترده بر مزار شاملو
جمعه دو خرداد به فراخوان كانون نويسندگان ايران جمع 
كثيري از مردم و به خصوص جوانان بر مزار احمد شاملو 
و  تاريكي  با  ناپذير  آشتي  شاعر  اين  ياد  تا  آمدند  گردهم 
تباهي را گرامي دارند. از آنجا كه حكومت از هر نوع گردهم 
آيي مردم وحشت دارد سيلي از نيروهاي خودفروخته خود 
از جاري شدن  نتوانست   اما  بود.  آنجا گسيل كرده  به  را 
جمعيت  لبهاي  بر  شاملو  شعرهاي  و  انقالبي  سرودهاي 

همصدا جلوگيري كند.. 

همبستگي جهاني با مبارزات مردم ايران
سراسری  تظاهرات  مرداد،  سوم  ژوئيه،   2۵ شنبه  امروز 
دنيا  سراسر  بزرگ  شهرهای  و  پايتخت   ۵۰ از  بيش  در 
در همبستگي با مبارزات مردم ايران برگزارشد. تظاهرات 
آزادی  خواهان  كودتا  دولت  محكوميت   ضمن  كنندگان 
همه زندانيان سياسی و عقيدتی از جمله روزنامه نگاران، 
آزادی  تجمع،  آزادی  مدنی،  جامعه  فعاالن  و  دانشجويان 
بيان و آزادی مطبوعات، بررسی وضعيت زندانيان و تعداد 
بسيار زياد ناپديدشدگان از سوی مجامع بين المللی بودند.

خبرگان دهان گشودند
اند  خوانده  خبرگان  مجلس  اكثريت  را  خود  كه  جمعي 
بيانيه اي صادر كرده و بخشي از محتواي نظام جمهوري 
اسالمي را باال آورده اند. در بخش هايي از اين بيانيه چنين 

مي خوانيم:
است  امامان  و  انبياء  راه  استمرار  فقيه،  مطلقه  واليت   «
و ريشه در تفكر قرآنی و معارف اهل بيت عليه السالم و 
سابقه ممتد تاريخی از آغاز عصر غيبت كبرا تا كنون دارد. 
واليت الهی فقيه عادل، به طور ويژه ، بنيان نظری نهضت 
اعتبار  است.  خمينی)ره(  امام  رهبری  به  ايران  اسالمی 
تصرفات  مشروعيت  و  حكومتی  مقامات  و  مناصب  همه 
و  عمومی  مسائل  قلمرو  در  آنان  اقدامات  و  تصميم ها  و 
وظايف قانونی، ناشی از نصب مستقيم و يا غيرمستقيم و 

تاييد ولی فقيه است.«
ها  گيري  تصميم  و  مناصب  همه  اعتبار  كه  كنيد  دقت 
بيان  اين  است.  فقيه  ولي  از  ناشي  اسالمي  در جمهوري 
نهادهاي حكومت  باالترين  در  كه  است  خبرگاني  رسمِي 
كه  خبرگاني  دارند.  عهده  بر  را  رهبري  تعيين  ي  وظيفه 
البته فكر نكنيد در مسائل اجتماعي، يا اقتصادي و يا هر 
حوزه ديگري از دانش اجتماعي خبره اند، بلكه خبرگي آنها 
در حوزه اي از دانش ضداجتماعي است كه فقه اسالمي نام 
دارد و بناير قانون از تعيين كننده ترين نهادهاي حكومت 
براي  را در نظر داشت كه  اين مسأله  بايست  البته  است. 
دخول در همين مجلس خبرگان نيز تأييد شوراي نگهباني 
الزم است كه اعضاي آن را به طور مستقيم و غير مستقيم 
رهبري برمي گزيند. و در دستور كار بي رنگ آن وظيفه 

نظارت بر رهبري را برعهده دارد.  
درجايي ديگر از اين بيانيه آمده است:

فقيه  واليت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  می كنيم  تاكيد   «
برای  شيوه  تنها  و  است  خمينی  امام  گران سنگ  ميراث 
فقيه  واليت  از  حمايت   ، آن  از  حراست  و  امام  راه  حفظ 

است. تداوم انقالب اسالمی بر پايه تمسک به واليت فقيه 
و ولی فقيه واجب االطاعه است.«

فارسي  زباني  به  يعني  است.  االطاعه  واجب  فقيه  ولي 
دستور  كه  آقايي  اين  يعني  است.  واجب  او  از  اطاعت  تر 
او  امر  نيروهاي تحت  را صادر مي كند، كه  كشتار مردم 
در كار سالخي جوانان در خيابان ها و زندان ها هستند، 
هر دستوري و حكمي بدهد اطاعت آن بر همگان واجب 

است. 
براي  افيوني  تنها  آنيم  شاهد  ما  كه  ديني  اين  ديگر  نه. 
برابر شرايط  را در  آنها  مردم نيست كه وظيفه ي تخدير 
دهشتناك زندگي برعهده داشته باشد، بلكه چماقي است 
كه بر سر هر معترضي فرود مي آيد و اطاعت كوركورانه 
موقعيت  به  را  جامعه  يک  شهروندان  جميع  و  طلبد  مي 

بردگي تنزل داده است.
محدوده  در  كه  كند  تحمل  را  ديني  بتواند  جامعه  شايد 
دارد،  حيات  ديندار  شهروندي  و خصوصي  هاي شخصي 
اما تحمل ديني كه علنا و عمال مردم را برده در نظر مي 
گيرد و مشتي فاسد و تبهكار را در موقعيت ارباب نشانده 
است، از هيچ جان آزاده اي برنمي آيد. روزهاي اخير اگر 
شگرف  طرزي  به  اما  گذرد،  مي  سنگين  و  دردناك  چه 
آگاهي جامعه را نسبت به نظامي كه در آن مي زيند باال 

برده است. 
مبتني  همواره  اسالمي  جمهوري  ماهيت  و  ذات  چه  اگر 
بر همين اصل واليت فقيه بوده است اما تاكنون همواره 
تالش جكومت بر پنهان كردن ذات و ماهيت خود بوده 
است. هيچ گاه چنين به وضوح به مردم گفته نشده است 
كه شما هيچكاره ايد و تنها بردگاني هستيد كه موظف به 

اطاعت از ماييد.
اجتماعي  بنايي  ضرورت  به  امروز  چون  هيچگاه  مردم 
كه  باشند.  برابر  و  آزاد  همگان  آن  در  كه  اند  نبرده  پي 
واليت فيقه، حاكميت سپاه، فرادستي مشتي سرمايه دار و 
سوداندوز، با منافع عموم شهروندان جامعه ناسازگار است.

هواپيما  اضطراری  فرود  از  ناشی  حادثه  پی  در 
در فرودگاه بين المللی مشهد، دهها تن کشته و 

مجروح شدند.
تهران   ۱۵2۵ شماره  كه  پرواز  داد  روی  هنگامی  حادثه 
فرودگاه مشهد  فراز  بر  مشهد حدود ساعت ۱۸ جمعه   _
از  حاكی  ديگر  خبرهای  شد.   اضطراری  فرود  به  مجبور 
آن است كه هواپيما از نوع ايلوشين و مجموع مسافران و 

خدمه آن ۱۶۰ نفر بوده است.
شده،  نقص  دچار  هواپيما  عقب  چرخ  گويند  مي  شاهدان 
قسمت  و  است  نشده  باز  هواپيما  جلوی  چرخ  همچنين 

جلوی هواپيما به طور كامل آسيب ديده است .
شاهدان عينی عنوان می كنند كه خلبان و افراد حاضر در 
كابين پرواز و نيز مسافرانی كه در قسمت جلوی هواپيما 
نشسته بودند كشته شده اند. برخی سايتهای خبری شمار 

كشته شدگان را بيش از 3۰ نفر اعالم كرده اند.
غالمحسين عباس آبادی يكی از مسافران اين پرواز كه از 
حادثه جان سالم به در برده است در گفتگو با خبرنگار مهر 
در مشهد اظهار داشت: پرواز تا خود فرودگاه هيچ مشكلی 
و چرخ  نشد  باز  جلويی  فرود چرخهای  لحظه  اما  نداشت 

عقب نيز دچار مشكل شد.
وی افزود: هواپيما در اين حالت به ديوار فرودگاه برخورد 
با  برخورد  از  زمينهای كشاورزی شد و پس  وارد  و  كرده 

دكلهای برق و قطع آنها متوقف شد.
عباس آبادی خاطرنشان كرد: سه رديف اول مسافران به 
عالوه سرنشينان كابين خلبان در همان لحظات جان باختند 
و پس از مدت زمانی كه نمی دانيم چقدر طول كشيد و 
در هواپيما حبس بوديم سانحه ديدگان را كه همگی دچار 
آسيب و شوك بودند از قسمت بال هواپيما خارج كردند. 
هنوز آمار دقيقی از كشته شدگان و شمار دقيق مجروحان 
در دست نيست و حادثه ديدگان به بيمارستانهای اين شهر 

منتقل شده اند.

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

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



اخبار کوتاه
مرگ جوانی دیگر بر اثر 

شکنجه
از  پس  تهران  شهرآرا  محله ی  ساكن  قهرمانی«  »رامين 
حدود ۱۵ روز بازداشت، بالفاصله پس از آزادی در منزل 
دچار تشنج شده و قبل از رسيدن به بيمارستان، جان باخته 
است. او به خانواده  خود گفته بوده كه در زندان او را از پا 

آويزان كرده بودند.
يكی  از هم محلی های رامين قهرمانی به نام آزاده گفته 
داشته  كه  سردردهايی  خاطر  به  روز  چند  »رامين  است: 
است به همراه مادرش به دكتر مراجعه كرده اند حتی نوار 
مغزی و مسائل ديگری را نيز بررسی كرده اند  اما متوجه 
مشكل نشده اند تا اينكه درمنزل دچار تشنج شد و او را 
خانواده به بيمارستان حضرت رسول بردند در انجا نيز بعد 
بود  متصل  او  به  نيز  اكسيژن  دستگاه  درحاليكه  مدتی  از 

شهيد شد«
 ! ضمانت  بدون  هم  آن  او  هنگام  زود  آزادی  هرحال  به 
كه  بوده  اثر شكنجه  در  او  بد جسمانی  از وضعيت  نشان 
برای آنكه اين مورد را بدون ارتباط با خوشان نشان بدهند 

آزادش كرده اند

شهيدی دیگر از جنبش 
آزادی خواهی ایران

ساعاتی پيش خبر رسيد جنازه  امير جاللی فر  هنر آموز 
اش  خانواده  به  امروز  كارنامه  هنری  موسسه  بازيگری 

تحويل داده شد.
وی جزو دستگير شدگان ۱۸ تير بود كه به قرارگاه كهريزك 

منتقل شد و آنجا تحت آزار و شكنجه قرار گرفت.
جنازه امير جاللی فر پس از پی گيری های بسيار خانواده 
اش ، امروز به آنها تحويل شد. مراسم تدوين او فردا در 

بهشت زهرا برگزار می شود.

آنفلوانزای خوکی و  صدا و 
سيمای جمهوری اسالمی

چندماه  طی  خوكی  آنفلوانزای  بيماری  پرشتاب  گسترش 
و مرگ عده ی  بيماری  گذشته درسراسر جهان  موجب 
زيادی شده است. اين بيماری به كشورهای مسلمان مانند 
است؛  گستره  دامن  نيز  عربستان  و  امارات  لبنان،  ايران، 
از  تعدادی  مرگ  و  عربستان  كشور  به  ويروس  اين  نفوذ 
بسياری  و  كشور  آن  مقامات  نگرانی  موجب  حج  زائران 
واكنش  اما  است.  شده  حج  مراسم  عازم  مسلمانان  از 
بيماری  اين  عنوان  به  اسالمی  جمهوری  سيمای  و  صدا 
از  است؛  شده  همگان  ی  خنده  موجب  و  هست  جالب 
است  نجسی  حيوان  اسالمی خوك  مكتب  در  كه  جا  آن 
مهلک  خبر  چگونه  داند  نمی  اسالمی  جمهوری  حرام،  و 
ويژه  به  بدهد!  خبری  پوشش  را  ويروس  نوع  اين  بودن 
سرزمين  و  خدا«  »خانه  رهسپار  كه  ايرانی  زائران  درباره 
»مقدس« مسلمانان هستند. چون هيچ مجتهدی تا بحال 
هم  اسالمی  روايات  در  و  است  بوده  نيفتاده  اين  فكر  به 
مراسم  در  مسلمانی  اگر  كه   نيست  مورد  اين  در  خبری 
از  انهم  آنفلوانزا  بيماری  به  مبتال  خدا«  »خانه  در  و  حج 
نوع »خوكی«اش شود و فوت كند آيا آمرزيده می شود يا 
نه؟ بنابراين، جمهوری اسالمی مانند هميشه كاله شرعی 
را پيدا كرده و اصال اشاره ای به نوع خاص و عنوان اين 
تلويزيون  راديو  گويندگان  كند.  نمی  خطرناك  ويروس 
خوكی،  آنفلوانزای  از  استفاده  جای  به  اسالمی  جمهوری 
از اين عناوين استفاده می كنند: آنفوانزای مهلک، اين نوع 
و... سانسور جمهوری اسالمی  اِ  نوع  آنفلوانزای  آنفوالنزا، 

دست از سر »آنفلوانزای خوكی« هم بر نمی دارد!  

زني در آستانه سنگسار
در  مطلبی  در  دادگستری  وكالی  از  مصطفايی  محمد 
آستانه  در  محمدی  سكينه  كه  كرد  اعالم  خود  وبالگ 
سال  چهار  محمدي  سكينه  دارد.  قرار  تبريز  در  سنگسار 

است كه در زندان تبريز به سر مي برد.

تالش براي محاکمه سران 
جمهوري اسالمي به جرم 

جنایت عليه بشریت در یك 
دادگاه بين المللي

جمعي از حقوقدانان بين المللي در صددند تا سران جمهوري 
اسالمي را به اتهام اعمال خشونت عليه شهروندان ايراني 
در دادگاهي بين المللي محاكمه كنند. اين حقوقدانان كه 
در پاريس جلسه اي بدين منظور سازمان داده بودند، در 
تالشند تا راهكاري حقوقي براي برگزاري يک دادگاه بين 
المللي را فراهم آوردند كه مشابه با محاكمه سران حكومت 

صربستان به جرم جنايت عليه بشريت خواهد بود. 

بحران رژيم ايران و 
جنبش مردمي

بابک كيا
ترجمه سيمين مسگری

بخش اول
رييس  شده،  ريزی  برنامه  انتخاباتی  تقلب  يک  مدد  به 
تقلبی،  امتيازات  با  نژاد   احمدی  محمود  ايران،  جمهور 
پيروز دور اول انتخابات رياست جمهوری كشور اعالم شد. 
طنز ماجرا اينجاست كه خود رژيم به تقلب در سه ميليون 
رآی اعتراف كرد. در ۱7۰ شعبه انتخاباتی، آمارهای رسمی 

نشان از مشاركت 9۵ تا ۱4۰ درصدی داشت.
يک كودتای تمام عيار از سوی احمدی نژاد و رهبر ايران، 
علی خامنه ای، به منظور حذف به اصطالح اصالح طلبان 
و عملگرايان فراكسيون نزديک به ريسای جمهور سابق، 
خاتمی و رفسنجانی، آغازگر يک بحران در رأس رژيم بود. 
در مقابل چنين بازی سياسی شتابانی، كانديداهای بازنده، 
مهدی  پاسداران،  سپاه  تاريخی  رييس  رضايی،  محسن 
كروبی، رييس سابق مجلس شورای اسالمی و مير حسين 
موسوی، نخست وزير سالهای ۱9۸9-۱9۸۱ وارد رزمايش 
نيرو با رهبری و دست پرورده او شدند. اين اختالف نشان 
از بخش جديدی از تضاد داخلی فراكسيون های مختلف 
ای  رخنه  باالی حكومت،  های  در اليه  اين شكاف  بود. 
شد برای جاری شدن مبارزين آزادی خواه، جوانان ، زنان 
آزادی خواهانه،  اين جنبشهای مردمی  ايرانی.  و كارگران 
بنای جمهوری اسالمی را عميقآ دچار تزلزل كرد و برای 
اولين بار رهبر ايران هدف تظاهرات كنندگان قرار گرفت.

علی خامنه ای با حمايت از احمدی نژاد پيش از انتخابات و 
ناميدن انتخاب دوباره او به عنوان معجزه الهی ضربه بزرگی 
را به كارايی خود وارد كرد. رهبر ايران فرد اول حكومت 
است. او كنترل مهمترين ارگانهای رژيم، نيروهای نظامی 
به خصوص سپاه پاسداران و بسيج، رسانه های دولتی و 
آنها  بر نحوه عملكرد  دارد و  را در دست  دستگاه قضايی 

نظارت  می كند. 
فقيه  واليت  بر  مبتني  اسالمی  جمهوری  اساسي  قانون 
است، يعني حاكميت فقيهي كه تجسم قدرت الهی است 
به  است.   سياست  بر  مذهب  سلطه  ي   دهنده  نشان  و 
رهنماي  خطوط  كه  رهبر  عمومی،  ي  قاعده  يک  حكم 
سياست هاي رژيم را ترسيم مي كند، وظيفه وساطت در 
بين فراكسيونها را بر عهده دارد. اما شركت او در كودتای 
حكومتی بر ضد اصالح طلبان و بر هم زدن توازن، او را 
در معرض نفی از جانب مردم قرار داد و بدين طريق عقيده 
آنانی را كه باوری به اصالح پذيری اين رژيم ندارند راسخ 

تر كرد.
پويايي جنبش مردمي

نيروی محركه ي جنبش كه در آغاز حول محكوميت تقلب 
وسيع انتخاباتی بود اكنون تماميت نظام جمهوری اسالمی 
همان  به  ديكتاتور  بر  مرگ  شعار  است.  گرفته  هدف  را 
ميزان كه متوجه احمدی نژاد است، خامنه ای را نيز هدف 
قرار می دهد.  اما دار و دسته بنياد گرايان و محافظه كاران 
) اصول گرايان(، به رهبری خامنه ای و احمدی نژاد دل به 
اين خوش دارند كه اپوزسيون قانوني قصد زير سوال بردن 
پايه های جمهوری اسالمی را ندارد. واقعيت اين است كه 
اصالح طلبان به نمايندگی مير حسين موسوی و كروبی، 

قصد سوار شدن بر موج مبارزات مردمی و همزمان قصد 
محدود كردن آن در چهارچوب نظام را دارند. هدف اصالح 
طلبان كنترل جنبش های خيابانی و كاناليزه كردن اتحاد 

مردمی و استفاده از آن بر عليه مخالفان خود است.
با وجود فشارها و سانسور رسانه اي از سوي رژيم، جنبش 
مردمی ادامه دارد. تظاهرات در تهران و شهرهای بزرگ 
باالترين  اعمال  با  تا  است  در تالش  رژيم  تكاپوست.  در 
خفه  و  خاموش  را  مردمی  جنبش  اين  خشونت،  درجات 
كند. وضعيت شهر های بزرگ، با بستن راههای اصلی و 
كنترل عبور و مرور، شبيه به يک حكومت نظامی دايمی 
اصلی  مناطق  كنترل  ها  بسيجي  و  پاسداران  سپاه  است. 
رودرويی  از  اجتناب  برای  دارند.  خود  كنترل  در  را  شهر 
اتخاذ می  را  تدابير جديدی  پاسداران و بسيج، جمعيت  با 
كنند اما صحنه را واگذار و ترك نمی كنند. بحث بر سر 
اعتصاب از جمله يک اعتصاب عمومی گسترش يافته اما 
و  فشارها  خاطر  به  كنون  تا  زمينه  اين  در  آنها  تمهيدات 
نبود سنديكاهای مستقل و حقوق اتحاديه ای با محدوديت 

مواجه شده است.
و  شركتها  كارگران  و  كارمندان  ابتكارات  اين  رأس  در 
متحد  گذشته  سال  درچند  كه  دارند  قرار  خدمات  بخش 
در  عمومی  نقل  و  حمل  شركت  آنها  جمله  از  اند.  گشته 
تهران) شركت واحد(  يا ايران خودرو) بزرگترين كارخانه 
خودرو سازی در كل كشور با شصت هزار نفر كارمند( يا 
بخش درمانی يا دانشگاه است. بر خالف تصوری كه در 
يافته،  نژاد شكل  ايران توسط طرفداران احمدی  از  خارج 
كارگران  و  زنان  جوانان،  شامل  مردم  اجتماعی  جنبش 
است. يكی از ويژگی های جنبش كنونی بر خالف سال 
۱999 اين است كه دانشجويان در مبارزاتشان عليه رژيم 
تنها نيستند. تا موقعيتی دست می دهد، صفهای تظاهرات 
در تهران از جنوب و مناطق پر ازدحام آغاز می شود و تا 

شمال تهران ادامه می يابد.
در روز 29 ژوئن مردم سعی در سازمان دادن يک زنجيره 
انسانی به طول ۱2 كيلومتر داشتند. اين ابتكار علی رغم 
حدودي  تا  شورش،  ضد  گارد  های  سركوب  و  ها  حمله 
بامها هر شب  از  موفقيت آميز بود. فرياد شعارهای مردم 
شبه  منظم  حمالت  موجب  كه  امری  است  انداز  طنين 
رهبری  يک  نبود  البته  شود.  می  ها  خانه  به   نظاميان 
نقص  يک  ها  اتحاديه  و  سياسی  سازمانهای  و  انقالبی 
و  عظيم  و  پويا  همبستگی  اين  اما  است  عمده  و  واقعی 
راديكال بی نتيجه نيست. چرا كه حتي اگر رژيم موفق به 
بازپس گيری خيابانها شود، اما از دست رفتن مشروعيت 

آن، رژيم را دريک موقعيت تزلزل عميق قرار داده است.
مخالفتها و مبارزات مردم ايران عليه جمهوری اسالمی با 

هزينه های زيادی برای آنان همراه است. بيش از دويست 
نفر كشته، صدها زخمی، نزديک به دو هزار دستگير شده 
و اخبار حاكی از شكنجه آنها برای به اقرار واداشتن آنها به 

ارتباط با خارج كشور.
طبقه نخبگان حكمران

در رويدادي نادر، تعدادی از آيت اهلل های مشهور مثل علی 
منتظری، ناصر مكارم شيرازی، اسد اهلل زنجانی، موسوی 
اردبيلی يا آيت اهلل صانعی، نگرانی خود را از بی اعتباری 
رژيم اعالم داشته اند. برخی مثل آيت اهلل علی منتظری، 
است كه  اين  واقعيت  كنندگان حمايت كرد.  تظاهرات  از 
آنهايی كه شناختی از دنيای شيعه و مناسبات آن دارند، می 
دانند كه اقتدار مذهبي و اخالقي اين آيت اهلل هاي بزرگ 
باالتر از اقتدار مذهبي و اخالقي رهبر است. در آموزه های 
شيعه آنها مرجع هستند ) قطبهايی برای تقليد در باورها 
و اعتقادات. مقامی كه در مورد علی خامنه ای صدق نمي 
بتواند مقام رهبري را به دست گيرد  اينكه  كند كه براي 
به درجه آيت اللهي ارتقاء داده شد( و سمت گيری اينگونه 
ی اين روحانيون نشان از بحرانی عميقتر از مسآله ساده 
ايران تنها نقطه  انتخاباتی است. وضعيت امروزی  تقلبات 
اوج پروسه طوالنی و پيچيده ی ميان نظام  از طرفی و 

جامعه ايران از طرف ديگر است.
با سوء استفاده آيت هلل خمينی از انقالب ۱979 و تشكيل 
جمهوری اسالمی، يک نهاد دو سره پی ريزی شد. با رشد 
نا موزون بخش مذهبی آن. درنتيجه در موازات ماهيت ا 
خدا ساالر رژيم، نهادهايی از نوع جمهوری نيز وجود دارد.

انتخابات) شهرداری، مجلس و مهمتر  از  ايران منظور  در 
از همه رياست جمهوری( انتتخاب نماينده نيست چرا كه 
نيست. مخالفان رژيم جمهوری اسالمی  آزادانه  انتخابات 
حق اظهار وجود و اعالم موجوديت ندارند. سياستمداران و 
كانديداها از قبل توسط مقامات باالتر نظام يعنی شورای 
نگهبان انتخاب می شوند. اين انتخابات يک هدف اساسی 
كه  انقالبی  رژيم  يک  اعتبار  كند.  می  دنيال  را  ديگری 
آرزوی مردمی شدن دارد و می خواهد كه خود را رژيمی 

معرفی كند، با حمايت توده ها و آحاد مردم. 
اين سيستم دچار يک تنش مداوم است چرا كه از سويی 
منتظر ظهور دوباره مهدی ) دوازدهمين امام كه در سال 
۸74 ميالدي غايب شد( است و خود را نماينده خدا می داند 
)واليت فقيه( و از سوی ديگر نظامی مبتنی بر انتخابات ) 

چون مجلس، رييس جمهور(.
اين تضادها از همان روزهای اولين جمهوری اسالمی، از 
زمان بركناری بنی صدر توسط خمينی بعد از انتخابش در 
سال ۱9۸۱ تا اختالفات خاتمی و خامنه ای ۱997-2۰۰۵ 

ادامه داشته است. 

بازارهاي جهاني به دليل اعمال  حضور پرسود خود را در 
ايران كنند. پس  با  تحريم هاي آمريكا قرباني سوداگري 
در اينجاست كه سطح ديگري از واقعيت دخيل مي شود. 
يعني بازارهاي سياه و غير شفاف. در سمت ايراني قضيه، 
مجموعه  را  تكنولوژيک  قراردادهاي كالن  كه  سالهاست 
هاي نظامي برعهده دارند. اين مجموعه ها كه كارگزاران 
اصطالح  به  هستند،  نظام  خودي  عناصر  و  سپاهيان  آن 
خود زيركانه و بسيجي وار وظيفه ي خنثي كردن تحريم 
هاي غرب را به پيش مي برند. آنها از يک طرف از طرف 
رهبري حكومت تأمين مالي مي شوند و بودجه هاي كالن 
از سوي  نظارتي  مطلقا  كه  هايي  )بودجه  دارند  اختيار  در 
مصرف  چگونگي  بر  غيره  و  مردمي  نهادهاي  ها،  رسانه 
آنها نيست( و از طرف ديگر شواليه هاي جمهوري اسالمي 
تا يورش تحريم را خنثي كنند، و درنتيجه روزي  هستند 
نيست كه مدالي جديد بر سينه آنها نصب نشود. بسياري 
از اين شواليه ها كه معموال از نزديكان و خويشان مقامات 
بلند پايه بوده اند سالها براي تحصيل و يا دوره هاي ضمن 
خدمت به روسيه فرستاده شده اند. در نتيجه ارتباطات و 
دارند.  با طرفين تجاري روسي  آشنايي هاي گسترده اي 
اند كه  اينک صاحبان شركت هايي خصوصي  آنها  غالب 
و  يكطرف،  از  سازي  خصوصي  هاي  سياست  محصول 
طرف  از  تجاري  مبادالت  در  كني  ردگم  براي  تمهيدي 
ديگر اند. روابط در درون يک نظام سياسي بسته در ايران، 
وسيع  اختيارات  و  روسي  بازارهاي  و  سوداگران  با  روابط 
در  سياه  هاي  سوداگري  به  را  آنها  نظارت،   از  خارج  و 
بيشترين منافع  قراردادهايي كه  بازار سوق مي دهد.  اين 
مالي را به جيب جوش دهندگان معامله واريز مي كند، و 
جالب اينكه به عنوان اقدامي حماسي در راستاي شكستن 
محاصره غرب، مورد عنايت معنوي و مالي مقامات عاليه 
نيز قرار مي گيرند. در اين حفره هاي سياه، آنچه آخرين 

اولويت است منافع و ايمني مردم است. نخستين اولويت، 
سرمايه اندوزي از اين موقعيت ويژه است. مهم اين نيست 
كه چه چيزي و با چه كيفيتي و با چه بهايي خريده مي 
شود، مهم آن است كه در اين انتقاالت مالي چه مقدار به 
پس  شود.  مي  واريز  مربوطه  مسئولين  و  ها  دالل  جيب 
دهها و صدها قرارداد امضا مي شود كه هواپيمايي خريده 
مي شود بدون آنكه تأمين قطعات يدكي آن، آموزش هاي 
فني  الزامات  و حتي  نگهداري،  و  تعمير  الزامات  مربوطه، 
خود هواپيما ديده شده باشد. در آن طرف و در روسيه نيز 
جرياناتي مشابه دست اندركارند. پس از فروپاشي شوروي، 
روسيه  در  سياسي  و  اقتصادي  نظامي،  بزرگ  مافياهاي 
شكل گرفت كه به غول هاي بزرگي در بازار سياه مبدل 
شدند. مافياهايي كه بر بستر يک بازار آزاد و ارزش هاي 
پول اندوزي، و سركوب جنبش هاي اجتماعي و كارگري 
تنومند شدند. و از قبل سوداگري در بازارهاي سياه و غير 

شفاف، هر روز فربه تر مي شوند.
اما چگونه است كه بدنه كارشناسي و فني در ايران تن به 
تحميل استانداردهاي بسيار پايين تكنولوژيكي مي دهند؟ 
چگونه است كه خلبانان، مهندسان، تكنسين ها و كاركنان 
به رغم دانش فني خود تن به پذيرش رويه هايي مي دهند 
كه جان خود و شهروندان كشورشان را هر لحظه تهديد 
دانست.  مؤثر  اينجا  در  را  عامل  دو  توان  مي   كند؟  مي 
حماقت پروري و سركوب. در وهله نخست كل سيستم به 
گونه اي طراحي شده و عمل مي كند كه نيروهاي منتقد، 
ورزيده، مستقل و دانشور را پايين نگاه داشته و يا حذف 
مي كند و در همان زمان نيروهاي بله قربان گو،  احمق، 
و فاسد را ارتقا مي بخشد. درنتيجه ي اين ساختار،  بخش 
عمده نيروهاي تصميم گيرنده و مديريتي به راحتي عامل 
از آن  يا به جزئي  باندهاي مافيايي سوداندوز شده و  اين 
بدل مي شوند. در طرف ديگر، ميليتاريزه كردن فضاهاي 
صنعتي و فني كشور )نه تنها در بخش هوايي، بلكه براي 
مثال بخش خودرو و يا صنايع نفت و گاز و ...( امكاني براي 

باقي نمي گذارد. كاركرد بخش هاي حراست و  اعتراض 
ديگر دواير نظارتي و مراقبي، سركوب سيستماتيک و ايجاد 
فضاي رعب و وحشتي است كه امكان مخالفت در برابر 
اين  كاركنان  به  را  ضدمردمي  و  غيركارشناسي  اقدامات 

گونه شركت ها و صنايع نمي دهد. 
درنتيحه مي توان به روشني ديد كه سوانح هوايي ايران 
را نمي توان صرفا با مقصر دانستن روسي بودن هواپيماها 
توضيح داد. مجموعه اي از نظام ها و نهادهاي سياسي، 
مجموعه  عملكرد  و  اندركارند  دست  نظامي  اقتصادي، 
آنها به فاجعه هاي اخير ختم مي شود. همان نظام ها و 
نهادهاي سياسي، اقتصادي و نظامي كه در سطح كالن تر 
بر كشور سيطره افكنده اند و عملكرد آنها به فاجعه كودتا 
و كشتار اخير منجر شده است. در اينجا نيز نمي توان اين 
نژاد  احمدي  به شخص خامنه اي و شخص  را  مجموعه 
تقليل داد. بلكه بايد ريشه هاي عميق تر امور را بررسي 
كرد و حركت به سمت دگرگوني را به گونه اي پيش برد 
كه آن بنيان هايي را دگرگون كرد كه اين نظام بر آنها قرار 
دارد. در مورد مسأله سوانح هوايي بايست گفت كه صرف 
نمي   حل  را  مشكلي  روسي  هواپيماهاي  به  پراني  متلک 
كند. پول زدگي، سوداگري، نظامي گري و كل آنچيزي را 
بايست نشانه رفت كه ماهيت نظام را تشكيل مي دهند. در 
سطح عملي تر، كمپين هايي از سوي حقوقدانان، روزنامه 
خواهان  كه  بگيرد  شكل  تواند  مي  شهروندان  و  نگاران 
باشد.  انسانها در پروازهاي هوايي  امنيت  حفظ و تضمين 
اين كمپين ها بايد بكوشند پرتويي بر مناطق تاريک و از 
چشم ها نهان نظام هواپيمايي كشوري بيفكنند و از آنها 
نهادهايي  تشكيل  طرفي  از  بخواهند.  مسئوليت  و  پاسخ 
همچون اتحاديه هاي كاركنان شركت هوايي، تكنسين ها، 
و ديگر مشاغل مرتبط، نهادهايي كه قدرت و مشروعيت 
خود را از بدنه خود اخذ مي كنند، مي تواند نيروي مهمي 
نابه جا و  و تأثيرگذاري بر روي تصميمات و مديريت ها 

زيان ده باشد.

ادامه از صفحه 1

به  و  پس  اين  از  خيابان  روزنامه  توجه: 
و  دوشنبه  شنبه،  روزهاي  محدودي  مدت 

چهارشنبه در هر هفته منتشر مي شود.



نه امید صرف، بلکه با 
همه ی توانمان 

ميالد س.
ميشكند.  را  عادت  مرزهای  گامش   هر  در  مردمی  نبرد 
ميكنند  جدا  هم  از  را  ها  محله  كه  ای  نامرئی  ديوارهای 
تا  شايد  كه  ميكند  ايجاد  نويی  ميكند،.فضاهای  خراب  را 
بدور  اينجاست،  ميدان  .وسط  نمی شناختيم  ديروز  همين 
از گزند نيروی سركوب. اينان هرگز اين كانونهای تازه را 
نمی بينند، چون گوشهايی دارند برای نشنيدن و چشمهايی 
برای نديدن و از همين روی سراسيمه به هرسوی حمله 
اند. هر  ميكنند و به خيالشان در وسط ميدان مستقرشده 
شبنامه، هر روزنامه ی مردمی، هر گردهمآيی در محل كار 
يا زندگی، در خيابان يا در دانشگاه، در سينما يا در استاديوم 
از همين كانونهای  پارك، بخشی  يا در  اداره  در  ورزشی، 
محل  اين  در  اينجا،  در  كه   ما  اما  است.  مبارزه  تازه ی 
اين شهر، هستيم، چه ميخواهيم؟  اين محله، در  كار، در 
شايد صبح شنبه، گروههای كوچكی از مردم، يعنی نيروی 
كار، همين پرسش مشترك را به صحن محل كار بيآورند. 
از  جامعه  گسترده،  بيكاری  سبب  به  كه  جوانانی  شايد 
دانش و توان آنها محروم شده است، برای پرسيدن همين 
پرسش، دور هم در جايی جمع شوند. نكته همه اينست كه 
پاسخهای اين پرسش را هيچ كس، جدا جدا نميداند و همه 
با تشكلهای خود، با پيوستن كار به ميدان مبارزه بدان می 
تا كارون، ميخواهند  از ارس  ايرانی  اگر ميليونها  رسند.   
اشتراك،  اين  آنگاه  شوند،  شريک  سرنوشتشان  تعيين  در 
ميطلبد،  را  خويش  مستقل  سازمانيابی  هرچيزی  از  بيش 
نامش هرچه ميخواهد باشد، اتحاديه، صنف، شورا، كميته.  
چرا؟ بدين دليل كه در اين جامعه، با مناسباتی كه رابطه 
را  دولت  و  امنيتی،  دستگاه  سياسی،  جنبش  كارگران،  ی 
تعريف ميكند، هر تشكلی پيرامون خواستههای مشخص 
كه  صفتيست  مهم  نكته  است.   سياست  خوِد  اجتماعی، 
اين نام را توصيف می كند. اين صفت اگر نشان از جای 
رسمی  اعالن  لزوما  )منظورم  باشد  نداشته  را  مشخصی 
اين امر نيست، كه اين خود مشروط به مالحظات امنيتی 
آباد،  نظام  در  محلهای  ی  كميته  يا  شورا  اگر  است(، 
كارگاهی در شهركی صنعتی، اداره ای در چاه بهار نباشد، 
اگر عزيمتگاهش همان واقعيت تجربه شده در همان محل 

كار يا زندگی نباشد، زير ضرب خواهد بود. شوراهای محل 
كار در برهه ی ۵7 تا ۶۱، نتوانستند به شوراهای كار بدل 
شوند، درست بدين دليل كه از روی واقعيت حی و حاضر 
در محل كارشان پريده، به بلندگوی شعارهای عمومی در 
محل كار تقليل يافته و ديگر سياسی نبودند، بلكه تابعی از 
يک سری باورهای ايدئولوژيک، بيدفاع بودند و قهر حاكم 
به راحتی متالشيشان كرد. امر سياسی يعنی دخالت همهی 
مردم در گرداندن شهر، كشور. امر سياسی خوِد دمكراسی 
است. هنگامی كه دولتمداران سياست را به تكنيک رتق و 

فتق امور تقليل ميدهند، و در رقابتهای 
محدود  مجموعهای  در  دورهايشان 
دستچين  مردم   برای  را  نمايندگانی 
همراه  و  سياسی  امر  واقع  در  ميكنند،  
پس  كردهاند.  حذف  را  دمكراسی  آن 
مطالبات  پيوستگی  از  هنگاميكه 
اجتماعی مشخص و حقوق همهشمول، 
منظور  ميگوييم،  سياسی  امر  عنوان  به 
اند و يكی  اين دو همبسته  اينست كه 
بی آن يكی معنايش را از دست ميدهد. 
پيوستگی  كار  محل  و  خيابان  ميان 

دستگاههای  و  دولتی  قدرت  كه  دارد  وجود  ای  مادی 
نظاميش آن را شقه شقه ميخواهد. اين سازمانهای مستقل 
اين  كه  سازمانهاست  اين  سيال  كثرت  اين  اند،  مردمی 
بخشيده  معنا  را  مادی   پيوستگی  و  ضروری  همبستگی 
ترتيب، رهبری موثر جنبش  بدين  تنها  و  ترتيب،  بدين  و 
مردم را تضمين ميكنند و نه رهبری واحد، از پيش تعيين 
در  تصوری  چنين  خيابانيست.  جنگ  فرماندهی  كه  شده، 
هيچ برهه ای از پروسه ی انقالبی در ايران نه تحقق يافته 
و نه مطلوب است. به تجربه و دانشمان از ۵۶ تا ۶۰ نگاه 
كنيد. دانش جمعی اين مجموعه ی  بينهايت از سازمانهای 
امنيتی  ترفندهای  برابر  در  مردمی، كارسازتر، هوشيارتر و 
رويين تر از هر رهبری خواهد بود. اينبار ما تجربه ی همه 
ی جنبشهای پيشين را راهبرمان ميكنيم. اگر نيک بنگريد، 
فراخوان تظاهرات ۱۸ تير را هيچ مركز فرماندهی ای صادر 
نكرد، ۱۸ تير خوِد فراخوان بود. همينگونه خواهد بود چهلم 
شهريور،  هقده  مردمی،  شاعر  يک  سالمرگ  شهيد،  يک 
قيام تبريز، ۱9 بهمن، 22 بهمن. پس از صد سال تالش، 
ما، هر هفت  روز يک فراخوانيم و تقويممان را ز روزشمار 
رسمی جدا كرده ايم. امروز بر اساس همان تجربه ی غنی، 
همبستگی كار و خيابان در همه ی شهرها پا ميگيرد، با 
جديد  تقويمی  هايش،  روزنامه  و  اعالنهايش  ها،  شبنامه 
جا  ميدان  گوشه  همان  در  را  سركوب  نيروی  و  ساخته 

خواهد گذاشت.   
از  يا  سنديكاليسم،  از  مضطربند.  برخی  اما 
می  سياسی  امر  و  صنفی  مطالبات  امتزاج 
ايران  شرايط  مختصات  به  باز  هراسند. 
شكلی  به  اگر  تشكلی  هرگونه  برگرديم. 
ميان  رابطه  از  مانع  بخواهد  هدفمند  
بر  ناظر  مطالبات  و  مالی  موردی.  مطالبات 
اداره ی محل كار، ناظر بر رابطه ی محل 
اين  رابطه ی  بر  ناظر  زندگی،  كار و محل 
دستگاهی  آنگاه  گردد،  جامعه  كليت  و  دو 
نماينده ی  ناخواه  بوده و خواه  ايدئولوژيک 
يک  در  كارخانه،  صاحب  يا  دولت  منافع 
هر  در  است.  زرد  سنديكای  يعنی  كالم 
سراسری،  جنبش  هر  در  تاريخی،  بزنگاه 
يا  تشكلی  چنين  ايران،  در  امروز  همچون 
ميشود  ايزوله  مردمان  و  كارگران  سوی  از 
و يا از درون متحول. چرا؟ چونكه ما هنوز 

يک انقالب رنگی يا 
انقالبی برای بهتر زيستن ؟

الف. ش.
و  مردم  ی  خواهانه  آزادی  جنبش  از  جهانی  حمايت 
پوشش رسانه ای عظيم آن ، اگرچه قابل تقدير است 
اما هنوز از درك يک نكته در مورد ماهيت اين جنبش 
ناتوان است : اينكه اين جنبش اراده ای است مردمی  
برای سرنگونی جمهوری اسالمی و نه چيزی كمتر از 
آن. جمهوری اسالمی نيز می داند كه با عقب نشينی 
های مقطعی ، خشم و نفرت مردم فرو نخواهد نشست. 
 ،  ۵7 شعارهای  تكرار  يا  و  بامها  پشت  در  دادن  شعار 
بازگشت به انقالب ۵7  يا حمايت از عناصر حذف شده 
رژيم در گذشته نيست، بلكه روشی است كه مردم برای 
اند.  آموخته  و  كرده  تجربه  پيشتر  انقالب  يک  تحقق 
رسانه های غرب عادت كرده اند كه اين جنبش را با 
ها  رسانه  وقتی  كنند.  درك  رنگی  انقالب  منطق يک 
می  انقالب  اين  سبز  رنگ  چندباره ی  نمادپردازی  به 
پردازند ، در واقع تلويحا ماهيت اين اعتراضات را به يک 
تقلب در انتخابات ، حمايت از يک جناح حكومتی و يا 
نفرت از اشخاصی مانند احمدی نژاد فرو می كاهند. اما 
اعتراض به ماهيت جمهوری اسالمی و واكنشی است 
و  رحمانه  بی  اختناق  و  سركوب   سال  مقابل سی  در 

تهاجم هر روزه به زندگی مردم ايران. 
آيا آنچه در ايران در حال وقوع است يک انقالب رنگی 
جمهوری  كه  است  چيزی  همان  اين  اتفاقا  ؟   است 
های  انقالب   . دهد  نشان  آنرا  دارد  سعی  نيز  اسالمی 
رنگی در كشورهايی مانند گرجستان و اوكراين، تداوم 
نفوذ اياالت متحده و اتحاديه ی اروپا از طريق حمايت 
در  بود.  روسيه  از جناح های مخالف  جانبه  های همه 
ای  پيكره  در  سرد  جنگ  تداوم  جز  چيزی  اين  واقع 
بی روح از يک دموكراسی ظاهری در كشورهای تازه 
استقالل يافته نبود. يعنی ورود به قلمروی تحت نفوذ 
به  انرژی  ی  نقشه   در  ها  موازنه  تغيير  برای  روسيه 
نفع امريكا و متحدينش . هيچ يک از موارد مذكور در 
مورد كشور ايران صدق نمی كند. ايران يک كشور تازه 
استقالل يافته نيست و قدرت سياسی بين جناح هايی 
با ايدئولوژی و رويكرد سياسی متضاد جابجا نمی شود. 

بلوك قدرت در ايران بسيار يكپارچه است. 
از  صد  در  چند  تغيير  با  انتخاباتی  تقلب  داد  رخ  آنچه 
در  ی  گسترده  ی  تصفيه  و  حذف  يک  بلكه  نبود  آرا 
جمهوری  عناصر  وقتی  بود.  اسالمی  جمهوری  درون 
اسالمی از براندازی نرم صحبت می كنند تا بهانه ای 
برای حذف و تصفيه ی گسترده ی مخالفين باشد ، از 
براندازی مسالمت آميز پيكره ای پوالدين صحبت می 
كنند كه تا به دندان مسلح است و ابايی از آتش گشودن 
برمخالفان و شكنجه و كشتار دسته جمعی آنها ندارد!! 
سرنگونی چنين هيواليی با براندازی نرم ، انقالب رنگی  
و يا سلب مشروعيت ، يا حتی تحريم سياسی و مانند 

آن مضحک است. 
ادامه ی زندگی  امر اين است كه مردم تصور  واقعيت 
تحت سيطره ی سياه جمهوری اسالمی را هم از نظر 
بينند.  می  ناممكن  اجتماعی  نظر  از  هم  و  اقتصادی 
همچنين به اصالح واقعی اين رژيم اميدی ندارند اگرچه 
فرصت ها را هم از دست نمی دهند . پس اعتراضات 
اخير ، اقدامی برای سرنگونی جمهوری اسالمی است 
در  مبارزی  هر  و  نظام  اين  ماهيت  از  تمام  آگاهی  با 
و سخت  طوالنی  نبردی  كه  داند  می  خوبی  به  ايران 
اقدامات مسالمت آميز  به  . تشويق  را آغاز كرده است 
، پادرميانی و مصالحه جويی، تهديدهای بچه گانه ی 
دولت های غرب به انزوای بيشتر جمهوری اسالمی و 
مانند آن ، كمكی به اين نبرد بی امان مردم برعليه يک 

ديكتاتوری خون آشام نمی كند.  
رنگی  انقالب  يک  تصويری   ، ايران  مردم  ی  مبارزه 
يعنی درگيری جناح حامی غرب و مخالف آن نيست. اما 
متاسفانه جنبش اعتراضی مردم ، علی رغم گستردگی 
اش ، هويت سياسی مشخصی به خود نگرفته است و 
دست  كارشناسان  تا  شود  می  سبب  ضعف  نقطه  اين 
راستی براحتی با يک سطل رنگ سبز ، همه ی تفاوت 

ها را الپوشانی كنند. 
يا  خاص  رنگ  يک  به  ای  عالقه  كسی 
حتی  يا   ، ندارد  روزه  چند  های  قهرمان 
كسی به خاطر نفرت شخصی از احمدی 
نژاد، مشت های خود را جلوی گلوله گره 
نمی كند. مبارزه ی مردم ايران برخالف 
می  نقاشی  نظر  كوته  كارشناسان  آنچه 
مانتال  سانتی  و  سطحی  قدر  اين  كنند 
نيست.  مسئله بر سر مرگ و زندگی است 
، مبارزه ای است برای رهايی از گرسنگی 
و رنج ، اسارت ، بربريت ، نظامی گری ، 
جنگ ها و تحريم های احتمالی ، و قتل 
عام اجتماعی كه سايه ی شوم خود را بر 

زندگی مردم می گستراند. 

از  بيش  كه  احراز حقوقی  ميدان  هنوز وسط  انقالبيم،  در 
اين  كه  نبريم  ياد  از  و  كردهايم.  مبارزه  برايش  صدسال 
مبارزه آنقدر كارآمد بوده است كه حقوق و امكانات نيروی 
كار در ايران دهه ها پيشروتر از كشورهای دوروبرماست. 
از ياد نبريم كه ج.ا. در آخرين دو دهه ی حياتش تعرضی 
بزرگ و تاكنون بدفرجامی را به همين آخرين سنگرهای 
فتح شده ی مردم آغاز كرده بود.  كوتاه گفته باشم، آن 
گرده  بر  را  ايدئولوژيک  سنديكاهای  كه  سراسری  ثبات 
ثبات  آن  شود.  برقرار  نميتواند  ايران  در  سواركند،   مردم 
ميبينند،  خواب  در  تنها  قدرتپرستان  را 
آلوده   خواب  بيداری،  در  روی،  همين  از 
واحد  ازحزب  يكی  ميگويند،  پريشان 
رستاخيز ميگفت و ديگری از ذوب شدن 
مذاب  عقل  فرد.  يک  در  آدم  ميليونها 
به هوا  دود شده  ميدان،  در وسط  اينان، 

خواهد رفت. 
پس، كمونيسمی كه از تجربه ها آموخته 
است.  مردم  همراه  قدرتمندترين  است، 
بی  نيروها،  فعلی  توازن  در  كه  ميداند 
نيروی  هر  ايدئولوژيكی،  توهم  هيچ 
صرف  اميد  كمونيسم  اين  است.  الزم  فرصت  حائلی 
نيست، تحقق توان همگانی است. چنين گفتاری به معنای 
هم  جنبش  بودن  خودجوش  يا  بودن  خودبخودی  تقدس 
نيست. اساسا تقابل خودجوشی و آگاهی از بيرون، بحثی 
گنگ است. خودجوشی چه معجونيست و چگونه در برابر 
آگاهی ايستاده است؟ اين واژه ها سی سال پيش ترجمان 
بطن  از  خفقان  سبب  به  كه  بود  مبارزانی  غافلگيرشدن 
نضج   مردم،  خودسازمانيابی  بودند.  دور  مردمی  مبارزه ی 
مشخص  هرجای  در  كه  چيزی  به  آگاهی  ست.  آگاهی 

ميخواهيم و آنی كه ميخواهيم بشويم. 
 اگر بخواهيم بر اساس تجربه ها مان پيش رويم، بهتر است 
از عالقه ی مفرط به طبقه بندی و تجزيه و بخش بخش 
كردن مدرسه ای امور دست برداريم. از مجزا كردن صفت 
“صنفی” از امر سياسی دست برداريم. چراكه با فهرستی 
بلند از مقوله ها ی ايستا، مسير، حركت و پروسه را نميبينيم، 
آنجا كه بايد تكاپو را افزون كنيم، ساكنيم و آنجا كه بايد 
آرامتر شتاب كرد، تند ميرويم.  تاريخچه اين معضل های 
فكری بر ميگردد به بحثهای جنبش كارگری در اروپا و در 
روسيه در اوايل قرن بيستم درباره ی يونيونيسم.  در ايران، 
همپای  تاريخچه،  بدين  وقوف  با   ،۱3۸۸ در  ايران  برای 
منطق حركت مردم و نيروی ابتكارشان از اين تاريخ فراتر 
رفته ايم.   روشنفكر كمونيست كارش روشن است: پابه 
اگر كسی  فرمانده.  نه   و  رو  دنباله  نه  مردمی،  نبرد  پای 
دانش سازماندهی يا تجربه ای كارآ از گذشته يا دنيا دارد 
آن را همچون ديگران، به اندازه ی توانش، عرضه كرده و 
خود وی به اندازه نيازش، از تجربه و دست آوردهای اقدام 
مشترك بهره ميبرد. اما كسی كه عضو سازمانی مردمی در 
جايی مشخص نباشد، يكی از هزاران رهبر مردم نميشود.  
ايران،  در  كمونيستها  كه  نبريم  ياد  از  ای  لحظه  بگذاريد 
ريشه دار و پرقدرتند، نه فقط بخاطر اينكه پايه گذار تئاتر و 
فرهنگ مدرن در ايران بوده اند از نوشين تا تئاتر خيابانی 
از  اينكه  بخاطر  نه  ناسيونال”،  ايران  كارگر  آقا  “عباس 
هدايت تا نيما، همراهشان بودند يا اينكه نخستين اتحاديه 
ها و كتابخانه ها را برپاكردند، نه تنها برای اينكه جامعه 
انديشه در جهان آشنا ميكنند، بلكه  با پيشروان  ايرانی را 
پيش از هر چيز، بدين خاطر كه بی پروای بندهای خرافه 
اشتراك،  اثبات  در  مشترك، هم  اقدام  در  تبعيض، هم  و 
راهنمای كارشان اين است: از هركس باندازه ی توانش، 

به هركس به اندازه نيازش.

ميان خيابان و محل كار پيوستگی 
مادی ای وجود دارد كه قدرت 

دولتی و دستگاههای نظاميش آن را 
شقه شقه ميخواهد. اين سازمانهای 
مستقل مردمی اند، اين كثرت سيال 
اين سازمانهاست كه اين همبستگی 
ضروری و پيوستگی مادی  را معنا 
بخشيده و بدين ترتيب، و تنها بدين 
ترتيب، رهبری موثر جنبش مردم را 

تضمين ميكنند



 *********
»هركول فرهنگی« )2۵( ما آنجا كه دست به كار پژوهش 
زد »كتاب كوچه » را , سترگ و رشک  برانگيز , به ارمغان 

آورد: 
خودشان  به  داريم  آينه  توی  را  جامعه  درونی  ماقيافه ی   .....«
يک  را  خودت  ناگزيری  تو  مي گوئيم  اش  به  مي دهيم.  نشان 
برای  كه  شاخک هائی  اين  مي بيني؟   ، كنی  آرايش  خرده 
خودت  واقعی  چهره  تا   ، دور  بريزی  بايد  را  گذاشته ای  خودت 

را ببينی.«)2۶( 
همدست  و  انسان  عاشق  شاملوی  كه  ومردمی  جامعه 

توده ی محروم ، دلبسته آنان بود: 
» .......و من در لفاف قطعنامه ی ميتينگ بزرگ متولد شدم / تا 
با مردم اعماق بجوشم و با وصله های زمانم پيوند يابم / تا به 
سان سوزنی فرو روم و برآيم / و لحاف پاره ی آسمان های نامتحد 
بركلمه ی  را  تاريخ  چشم  مردم  تا   / زنم  وصله  يكديگر  به  را 
همه ی ديوانها حک كنم - / مردمی كه من دوست مي دارم / 

سهمناك تر از بيشترين عشقی كه هرگز داشته ام.... ».)27( 
»آيا   : كه  كتاب كوچه  باره  در  اين سوال  به  پاسخ  در  او 
سانسوری  خود  به  نشرش  اجازه  خاطر  به  كه  است  شده 

بپردازيد؟«,گفت: 
» ...نه ، برای اينكه اجازه دادن به سانسور شدن ، به عقيده 
من يک نوع تسليم است. من حتی ترجيح مي دهم اثری را 
كه دستور مي دهند مثال« فالن جايش را بايد حذف كرد 

اصال«منتشر نشود. »)2۸( 
و »فالن جا«هادر كتاب كوچه فراوانند؛ كه نمونه اند اينها 

 :
» ....آخوند: صاحب عقايد پوسيده. 

آخوند)يا مال(شدن چه آسان ، آدم شدن چه مشكل. 
آخوند، نباشد درد و غم! 

آگر به دعای بچه ها بود، يک آخوند زنده نمي ماند! 
شمر و يزيد اگر برای امام حسين و اهل بيتش بد بودند، 

برای آخوند و روضه خوان كه خوبند!......« )29( 
جا«ها  »فالن  مي دانست،  نيک  پژوهشگر  شاملوی  و 

همه ی اسرارند«: 
» ....آن وقت كه با«عام«)توده های مردم( گويم سخن 

آنرا گوش دار! / كه آن همه »اسرار« باشد! / هركه »سخن عام« 
مرا رها كند كه: / - »اين سخن ، ظاهر است ، سهل است!« / 
از من / و سخن من ، بر)ميوه( نخورد! / هيچ ، نصيبش نباشد! / 

بيشتر اسرار، در آن »سخن عام« گفته شود!«)3۰( 
بي شباهت  شاملو  احمد  كوچه ی  كتاب  ......ماجرای   «
شاملو  تخيل  نيست....فقط  ناپذير  پايان  حماسه ای  به 
نزديک  واقعيت  به  و  تصور  را  چيزی  چنين  مي توانست 
را در كشورهايی كه منطق  اين عظمت  با  ....كاری  كند. 
انجام  تنه  آن ها حكومت مي كند، كسی يک  بر  فرهنگی 
ما فقط كشور رستم  نظر مي رسدكشور  به  ولی  نمي دهد. 
قهرمانی  مقام  به  رسيدن  برای  كه  نيست  اسفنديار  و 
های  هركول  كشور  بلكه  خريد,  جان  به  هزارخطررا  بايد 
احمد شاملو هم  احمد كسروی و   , فرهنگی مثل دهخدا 
هست: يک تنه به سراغ تخيل فولكلوريک يک ملت چند 
حال  درعين  و   ، فروتنانه  و  قدرشناسانه  و  رفتن  سرعائله 
اين  از  كردن.  ياداشت  و  گرفتن  ياد  آزمندانه  و  مشتاقانه 
نظر شاملو، گرچه دانشمند به معنای امروزين كلمه نيست 
، قابل مقايسه با ابوريحان بيرونی است: و اگر جنس عوض 
كند، شهرزاد قصه گوست. اين آدمها- فردوسی ، ابوريحان 
، ابن سينا، سهروردی ، دهخدا، شاملو � سر و گردنی از 

همگان باالتر مي ايستند. 
»هومر«  عتيق  عهد  پيغمبران  جنم های  آن  از  جنم  اين 
مسعودی   ، بيهقی  ابوالفضل   ، طوسی  فردوسی   ، يونانی 
مروج الذهب ، »اوويد«رومی ، »دانته اليگری »ايتاليايی ، 
»جفری چاسر« و »شكسپير« انگليسی است كه مدونان 
اند.  تواريخ و قصص و روايات خيالی ملل خويش  بزرگ 
زبان  به  و  شعر  به  نثر،  به  فرهنگی  بزرگ  قهرمانان  اين 
تاريخ و قصه و مثل و متل جهان های مخفی مانده ی ملل 
خويش را درونی كردند، و اگر از خودگذشتگی و فداكاری 
و غيرت اينان نبود، امروز بخش عظيم فرهنگ جهان در 
اقيانوس نسيان غرق مي شد. و چه بسا كه بسياری چيزها 

غرق شده اند و ما از آنها هرگز باخبر نخواهيم شد. 
اين  گردپای  به  باشند  داشته  سالم  اگرصدپای  بعضي ها 
به  دارد  حق  شخصی  چنين  رسيد.  نتوانند  پا  يک  مرد 
مدعيان رقابتش حتی پوزخند هم نزند. وقتی كه توجهانی 
باال  و سينه  و گردن  شانه  و  با شاهرگ  وار«  را »اطلس 
مي بری ، جزاير و شبه جزاير و حتی درياهای غران و توفان 

كجا توانند به تو رسيد؟«)3۱( 
 ******

دوم مرداد:«.... احمد شاملو رفت, و اين همه چراغ رابطه 
كه خاموش شد. در سوگ او چه بگويم كه يک رگم هشيار 
نيست. اما تسلی آيدا همين بس كه نگه دارنده ی نيكوی 
و  در  از  ماالمال  قدح  اين  وگرنه  بود,  ايران  مردم  امانت 

گوهر زودتر شكسته بود« )32( 
 , مردم  از  بخشی  ی  آزاديخواهانه  خيزش  در  كه  قدحی 
بار ديگر در شعار های نوشته و سرود شده گوهر خويش 

عرضه كرد : 
» بگذار بر خيزد مردم بی لبخند / بگذار برخيزد! 

بر بركه ی الجوردين ماهی و باد چه می كند اين مديحه 
گوی تباهي؟ / مطرب گور خانه به شهر اندر چه می كند /

زير دريچه های بيگناهي؟ / بگذار بر خيزد مردم بی لبخند 
/ بگذار بر خيزد! )33( 
منبع: سايت روشنگري

کامران بزرگ نيا

کنار خيابان
ديدی 

ديدی چگونه دست را باال برد
چگونه فرود آورد

بر گونه ای نواخت
كه نرم بود

سپيد بود
و زيبا بود

ديدی چگونه دست ديگری
چرخيد در هوا
آرام و،باال آمد

لرزيد
بر گونه ای كه لكه ی سرخی . . .

لرزيد و باال رفت و عيان كرد
بافه ی گيسويی را

كه نرم بود
سياه بود

مواج بود و بی شرم بود و
بی دريغ زيبا بود

موجی گذشت و شانه را لرزاند
و لرزه را زمين

كه سالهاست ساكن و بی اعتنا می چرخد
پنهان كرد

در جوی آب پياده رو
آب می گذشت

كنار نرده ی پارك
شاخه می لرزيد

و آفتاب
در كار تابش خود بود

تير/ مرداد ۱3۶9 تهران

مرداد(  تابستان)تير/  نوشتم.  پيش  سالها  را  شعر  اين 
۱3۶9 ، همان وقتها كه بسيار پيش می آمد كه در كنار 
خيابانهايمان و در مقابل چشمان حيرتزده ی مردمانی كه 
دچار كابوس حكومتی ويرانگر شده بودند، دستان زشت و 
پر موی مردانی كه خود را نماينده ی خدا می دانستند،باال 
می رفت و بر چهره ی زنانی فرود می آمد و كابوس را 
به روز می كشاند و پايدار می كرد و صدايی بر نمی آمد 
بود  اگر جنبشی  و  ماند  بی حركت می  زمين همچنان  و 
جنبش شاخه ای بود بردرختی. اما حاال روز ديگری است 
و آن زنان افتاده در كنار خيابان سالهاست كه برخاسته اند 
سيلی  زدن  و  وحشيگری  اين  ثبت  برای  را  دستانشان  و 
بلند  كردار  و زشت  رو  اين وحشيهای زشت  بر چهره ی 
كرده اند و شعر فريادها و اعتراضهايشان را دارند در همان 
می  فرياد  با  گاهی  و  سكوت  با  گاهی  دارند  خيابانها،و 
سرايند و در خون ميغلتند و می سرايند، می افتند و بر می 
خيزند و می سرايند و ديواره ی كاغذی اين كابوس سی 

ساله را می درند.
و زمين دارد دوباره ميچرخد / و صدا را و صداها را می 
صدای   / آب  جويهای  در  را  خونها  صدای   / شنيد  توان 
لرزش بنيانهای حكومت كابوس را / صدای غرش طوفانی 
شاخه های درختان بر فراز جمعيتی كه می خواند / نترسيد 
ما همه با هم هستيم و ماييم حاكمان اصلی زمين و / ما 

بسياريم.
و چه بر ميايد ازدست من و مايی كه دور افتاده ايم اما دور 
نميدانيم خود را از آنچه دارد در خيابانهای ايران می گذرد 
جز گهگاه بغضی كه راه گلو را می بندد و گاه اشک شوقی 
افتادن  زيبايی و گاه  از ديدن و خواندن حركات  چكاندن 
ی  همه  با  همراهی  و  همبستگی  اعالم  و  هقی  هق  به 

حركتهای اعتراضی ؟
و هرچند كه اهل بادا و مبادا نبوده ايم و نيستم اما همراه 
می شويم و می گوييم / مداوم بادا / صدای خوشاهنگ 
صدای   / سرخوش  و  باد  پيروز  و   / خستگان  خيزش 

خونچكان سرايندگان سرود آزادی
كامران بزرگ نيا

2۰۰9/7/24
2مرداد ۱3۸۸

هانوفر

اسطوره شاملو
مسعود نقره كار

احمد  ايران,  معاصر  شعر  سيمرغ  پرواز  سالگشت  مردادماه  دوم 
شاملوست. اين يادواره ی كوتاه ادای احترامی ست به او , كه 
بزرگی از بزرگان فرهنگ و سياست وطنمان است , و اشارتی به 
فراز هايی از ديدگاه های روشنگرانه ی شاملو , به عنوان يكی 

از روشنفكر ان فرهنگی و سياسی ميهنمان . 
نوشتار  درباره ی شاملو در يک  نوشتن  دانيد  , و می  دانم  می 
كوتاه » بحری در كوزه ای ريختن » و يا » با جامی در هوای 

نوشيدن دريايی« )۱( نشستن است . 
 *****

شاعران  از  تن  ها  ده  نوشته ی  و  گفته  به  شاعر  شاملوی 
شاعر  ترين  مطرح  و  »بزرگترين  منتقدان هم عصرش  و 
معاصر ايران« و »يكی از شاعران برجسته جهان« است 
كه  يافت  كمالی  » شعرش  كه   « ماندگار)2(  ، »شاعری 
همين  به  شايد  و   )3(  « نيست  ممكن  آن  به  دسترسی 
دليل » تا شعر بر جاست ، با ماست )4( ». شاعری كه » 
پيوند  با چشم جان بين  يكسره  كه  پديد مي آورد  شعريتی 
بيش   « كه  شاعری   ,»)۵( جهان بين  با چشم  نه  و  دارد، 
از هر چيز تلفيق دو صفت شكوهمند و مردمی مشخصه 
ی بنای بزرگی ست كه از شعر پی افكنده است »)۶( . و 
»....اگرچه خود را شاگرد نيمايوشيج می داند , اما آلوده ی 
تعصب بی جا نيست و به جست و جو و آزمون و مخاطره 
اگر  اما  »پيشروانند«  از  دو  هر  شاملو  و  نيما  دارد.  عالقه 
سنگينی و پيچيدگی اشعار نيما باعث شده است كه نسل 
تازه از او كم ترين سهم را ببرد, شاملو چراغ دار راه فردای 

شعر ايران خواهد بود ». )7( 
فروغ فرخزاد در باره ی شاملو گفته است :« شاملو در كنار 
نيما و در رديف اول قرار دارد« )۸( و اخوان ثالث منصف تر 
از مصنف كتاب » نامداران ايرانی » )9( در باره شاملو می 
گويد: » .... و انصافا« راجع به شعر امروز ما بعد از نيما- اگر 
حرفی و كاری باشد يقينا« بايد اول در مورد احمد شاملو 
باشد, چون او امروز به ترين و قوی ترين شاعر بالفعل و 
,شاعری   )۱۰(  »..... شناسم  می  من  كه  است  ای  بالقوه 
كه شعرش شور شادی و تسالی سوگ مردم , زمزمه ی 
عاشقان و فرياد آزاد انديشان و آزاديخواهان ميهنمان شده 
است , و نشانگر اين واقعيت كه هيچ شاعر معاصری آوازه 
و شعرش اقبال آوازه وشعر او را نداشته وندارد. شاملو اما 
رنگين   , نيست  ترين شاعر معاصر مهينمان  پرآوازه  فقط 
فرهنگی,«  و  سياسی  روشنفكر  بيمرگ:  اين  كمانی ست 
تجسم و تجلی تجدد ايرانی و حركت روشنفكری » )۱۱( 
 , نگار  روزنامه   , پژوهشگر   ،)۱2( تاريخی«  , »شخصيتی 
مترجم , قصه نويس , صدای زيبای شعر و.... رنگدانه های 

اين رنگين كمان اند. 
گويی در وصف خويش سروده است : 

» .... آن كه می انديشد / به ناچار دم فرو می بندد / اما آنگاه 
كه زمانه / زخم خورده و معصوم / به شهادت اش طلبد / با هزار 

زبان سخن خواهد گفت.« 
 **********

انقالب  از  بعد  ماه های  نخستين  در  روشنفكر  شاملوی 
 .....« كرد:  فرياد  و  اثبات  را  اش  بينی  روشن  جسورانه 
گرچه  كه   ، پرادباری  دوران  است.  پيش  در  سياهی  روزهای 
منطقا« عمر دراز نمي تواند داشت ، از هم اكنون نهاد تيره خودرا 
را  ای  انديشه  هر  زده  مطلق  قشريون  و  است....  كرده  آشكار 
دشمن می دارند و كامكاری خود را جز شرط امحای مطلق فكر 
نظامی  نخستين هدف  شمارند. پس  می  ممكن  غير  انديشه  و 
دشنه  و  چماق  ضرب  به  خودرا  قدرت  پايه های  مي كوشد  كه 
كشيدن  آتش  به  خودرا  گام های  نخستين  و  بخشد  استحكام 
تجاوز  و  هنری  فعال  به هسته های  علنی  و هجوم  كتابخانه ها 
آشكار به مراكز فرهنگی كشور برداشته ، كشتار همه متفكران و 

آزادانديشان جامعه است. 
ناله كنان  بادنماها  ايستاده ايم.  روبنده  توفانی  آستانه  مادر  اكنون 
است.  برخاسته  آفاق  از  غباری طاعونی  و  درآمده اند  به حركت 
در  و سر  كام  در  زبان  برد،  پناه  به دخمه های سكوت  مي توان 
گريبان كشيد تا توفان بي امان بگذرد. اما رسالت روشنفكران ، 
پناه امن جستن را تجويز نمي كند. هر فريادی آگاه كننده است ، 
پس از حنجره های خونين خويش فرياد خواهيم كشيد و حدوث 
توفان را اعالم خواهيم كرد. سپاه كفن پوش روشنفكران متعهد 

در جنگی نا برابر به ميدان آمده اند... )۱3( » 
تا  كرد  بپا  »غريو«ی  نيز  شعرش  از  داليل  همين  به  و 
اعتراض و »فريادهای عاصی آذرخش« جنبش روشنفكری 

ميهنمان را به گوش و هوش همگان برساند. 
چه كسی جز او مي توانست در هنگامه ی يكه تازی خمينی 
زيبايی و  قاتل  يعنی  ، حاكميت اسالمي؛  و حكومت اش 

معصوميت را اينگونه ساحرانه با كالم نقاشی كند: 
»كباب قناری / بر آتش سوسن و ياس / روزگار غريبي ست 

، نازنين )۱4(« 
و با »اشک غمی گرده شكن در چشم« , اما سرشار از اميد 

,دادخواه كشتار دگرانديشان شود: 
»نه / من هراسم نيست: / ز نگاه و ز سخن عاری / شب نهادانی 
 / را  نورانديشان  پرتپش  دل  كه   / آری   / آمده اند  قرون  قعر  از 
وصله ی چكمه ی خود مي خواهند، / و چو بر خاك درافكندندت 
/ باور دارند / كه سعادت با ايشان به جهان آمده است. / باشد؛ 
باشد؛ / من هراسم نيست ، / چون سرانجام پر از نكبت هر تيره 
روانی را / كه جنايت را موعظه فرمايد مي دانم / چيست / خوب 

مي دانم چيست )۱۵(.« 
».... در معبر قتل عام / شمع های خاطره افروخته خواهد شد / 
دروازه های بسته / بناگاه / فراز خواهد شد / دستان اشتياق / از 

دريچه ها دراز خواهد شد / لبان فراموشی 
به خنده باز خواهد شد / و بهار در معبری از غريو / تاشهر خسته 

/ پيشباز خواهد شد...«)۱۶( 
چشم  در  چشم   ، دل  دريا  و  شجاع  روشنفكر,  شاملوی 
ديكتاتور بزرگ ,انكار اين نماد نكبت و جهالت و جنايت 

شد: 
»نمی توانم زيبا نباشم / عشوه ای نباشم در تجلی جاودانه. / 
چنان زيبايم من / كه گذرگاهم را بهاری نا به خويش آذين می 
كند: / در جهان پيرامنم / هرگز / خون / عريانی جان نيست / و 

كبک را / هراسناكی سرب / از خرام / باز 
نمی دارد. 

چنان زيبايم من / كه اهلل اكبر / وصفی ست ناگزير / كه از من 
می كنی. / زهری بی پاد زهرم در معرض تو. 

جهان اگر زيباست / مجيز حضور مرا می گويد. 
ابلها مردا / عدوی تو نيستم من / انكار توام.«)۱7( 

شاملوی روشنفكر از روشنفكری گفت و به آن عمل كرد: 
لزوما«  روشنفكر  آرمان  نيست.  حرفه  روشنفكری   ......«
مردمی  روشنفكران  كه  است  خطی  ست.  انسانی  آرمانی 
يا  خودفروخته  روشنفكران  و  مي دهد  قرار  سو  اين  در  را 
كرايه ای را در آن سو. اينشتن و كيسينجر را مثل بزنيم. 
دو روشنفكر اصيل يهودی ، گيرم در دو سوی خط. يكی 
ابليس  انسان و يكی روسپي وار در بستر  عاشق وار نگران 
، يكی نگران آينده ی زمين و حرمت بشر و يكی خواهان 
آن  همه  نابودی  بهای  به  خود  قوم  حاكميت  بي رحم 

ديگران.... )۱۸( » 
انسان و زمين  و در گفتار و كردار اش عاشق وار نگران 
باور  را  و شک  نقد  كه  روشنفكر ی   , بود  بشر  و حرمت 
داشت ، و بي هراس از هياهو و دشنام ، »هرجا پيش آمده 
يا پايش افتاده حرف و عقيده ام را با بي پروائی تمام مطرح 

كرده ام )۱9(. » 
در عرصه سياست » انكار« ديكتاتور ها بود. و هنگام كه به 
لغزش ها و خطاهای حزب توده ,و يا هر جريان سياسی ای 
كه دلبسته ی آن بود, پی برد ,بر آنان شوريد و برابرشان 
از  تنانه  فرو   , ديد  می  نيز  خويش  خطای  شاملو  ايستاد. 
می  بر  آن  تصحيح  و  نقد  به  و  گفت  می  خطای خويش 

خاست. 
در عرصه فرهنگ و هنر نيز اينگونه بود، نقادی عصيانگر 

و سنت شكنی شكاك و شناسا: 
»چرا ما مردم در همه چيز به چشم تابو نگاه مي كنيم ؟ چرا تصور 
دور  گذشته های  در  ممكن  نحو  بهترين  به  چيز  همه  مي كنيم 
گفته شده ، همه دستورالعمل های زندگی همان چيزهائی است 
كتاب ها  در  تغييری  غيرقابل  به صورت  پيش  هزار سال  از  كه 
از چندی به خانه تكانی ذهنی  ثبت كرده اند؟ چرا ما مردم هر 
نمي پردازيم؟ چرا از به موزه سپردن عقايد عهد بوقي مان وحشت 
مي كنيم؟ چرا هيچ وقت به لزوم يک انقالب فرهنگی يا دست 
كم يک وارسی جدی در باورها و خوانده ها و شنيده هامان پی 

نمي بريم؟)2۰(« 
مبتذل  »جنجال های  با  رابطه  در  شاملو  را  چراها  اين  و 
طرح  و  اظهارنظر  دنبال  به  كه  بي معنايی«  هياهوهای  و 
اساطير  برخی  و  فردوسی  درباره  انتقادي اش  ديدگاه های 
شاهنامه و پاره ای پادشاهان و محمدرضاشاه و وليعهدش 

برپا شد، تكرار كرد. 
سعدی  بوستان   ، شاهنامه  ی  باره  در  شاملو  نظر  اظهار 
و  ملی«  فرهنگ  به  »اهانت  جماعتی  را  موالنا  مثنوی  و 
 « اين  از  پاره ای  و  كردند،  اعالم  مقدسات«  به  »توهين 
يا  و  را شنيده  او  آنكه سخنان  بی  جا سنگين »  استادان 
خوانده باشند بساط فرسوده ی اتهام زنی به »شاعر آزادی« 
پهن كردند)2۱(. عده ای تالش كردند به بهانه ی »دفاع 
از حريم بزرگان ادب فارسی« بر كارنامه ی درخشان اش 
سايه بياندازند, اما نتوانستند. در كارنامه ی شاملو همچون 
 , خيز  و  افت  و سياسی  روشنفكرفرهنگی  هر  كارنامه ی 
و لغزش و خطا نيز ثبت است اما خيزش ها و درخشش 
های اين كارنامه چنان عظيم و شگفت انگيزاست كه انكار 

شاملو نتيجه اش نفی انكار كننده است. 
چی  و  است  مقدس  چی  باشد  معلوم  نيست  قرار  »وقتی 
به مقدسات« دريک كالم »پرونده  اتهام »توهين  نيست 
چغلی  كه  است  كسانی  رايج  رسم  اين  و  است.  سازی« 
كردن را از بحث و فحص جدی راحت تر يافته اند. )22( » 

»دريانوردان / هرچه به دريا مي روند / خشک تر باز مي گردنند 
آن كه به خشكی نشسته است / در شهری آن سوی درياها / 
به   / روشن  در چشمه ای  و   / مي رود  پايين  تاريک  پله هايی  از 

گوهری ناياب مي رسد 
دريانوردان / به حسادت / رسن در گردن او مي افكنند / و خودرا 

حلق آويز مي كنند)23( 
او »چشم و چراغ« كانون نويسندگان نيز بود , كه شجاعانه 
به دنبال تحقق آزادی انديشه ، بيان و قلم رنج راه كشيد. 

از او پرسيدند: 
»از تجديد حيات كانون نويسندگان چه خبر؟ » 

و چنين پاسخ گفت »بامداد شاعر« : 
الزار  مثل  بايد  نكند  يا  بكند  حيات  تجديد  كه  آن   ،  ...«
انجيل قبال« مرده باشد. پس بهتر است بگوئيم »تجديد 

فعاليت« آن و نه »تجديد حيات«. 
هيچگاه  كه  چرا   ، نيست  مرده  ايران  نويسندگان  كانون 
انحالل خودرا نپذيرفته است. جلوی فعاليت آن به دليلی 
اش  فعال  كوشيم  می  شد.  نيامدگرفته  زبان  هرگزبه  كه 
كنيم و تازه به عقيده من اگر نشدهم اهميتی ندارد. كانون 
ما  يكايک  ذهن  در  فكرش  چون  است  زنده  نويسندگان 
به  كه  فرهنگی  كارگران  ما  از  يک  هر  يعنی  است.  زنده 
مواضع درخشان آن پابنديم به تنهايی يک كانونيم«)24(. 


