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زنده باد حاكميت مردم

مرگ بر ديكتاتوري

تهران ،پیشانی شکسته ،باتوم ،مقاومت
گزارش خيابان از  13آبان
تصاویری تکراری که هر بار به شکلی نو در پیش
چشمانمان روی می دهد 6 .ماه حماسه خون و مقاومت.
رژیم خیال خامی داشت که امروز غیر تعطیل است و مردم
سر کار .از نیرو هایی که از  5صبح در اطراف خیابان های
حساس و نزدیک سفارت گمارده بود معلوم بود تهدیدها
را می خواهد عملی کند .مردم هم از چند روز قبل دریافته
بودند که رژیم پس از شوک روز قدس اجازه تکرار ان را
نخواهد داد.
چهارراه طالقانی ساعت 9:30
چهارراه در قرق نیروهای رنگارنگ است .به سمت سفارت
باال می رویم .چهره هایی که هم را اشنا می یابند از هم
محل دقیق تجمع معترضین را می پرسند هرکس جوابی
می دهد.
اتوبوس ها نگه می دارند و خروارخروار دانش اموزان را
خالی می کنند .بسیجی ها گویا از تمام شهرستان ها جمع
شده اند یا در غالب نیروها هستند و یا تظاهرکنندگان.
مقابل سفارت فقط مرگ بر امریکا شنیدم یه عده هم نوحه
خوان به ان سمت در حرکت بودند .ماندن فایده ندارد می
پیچیم سمت  7تیر
میدان  7تیر  10:30صبح تا ...
هنوز پایم به میدان نرسیده خودم را در حال لولیدن در
میان جمعیت پا به فرار می بینم .اشک اور پشت اشک آور،
باتوم ،جیغ ،دستگیری و پیشانی های شکسته .با حمالت
پی در پی می کوشند جمعیت را متفرق کنند .هرجا بیش
از دو نفر جمع اند حمله می کنند .متاسفانه  7تیر هم
کلن در رو ندارد .جمعیت هنوز انقدر نیست .خبر می رسد
دانشگاه تهران هم غلغله شده و در محاصره نیروهای گارد
است .خودمان هم هنوز مرددیم امروز بالخره جمعیت می
اید یا نه؟ تا اینجا که هر کس را می بینم یا دانشجوست
یا زنان میانسال به باال .جمعیت پراکنده در کوچه هاست
و سر هرکوچه ون پلیس متوقف است .زیاد که می شویم
فریاد می زنیم «نترسین نترسین ما همه با هم هستیم»
حرکت می کنیم .جمعیت از جلوی پلیس ارام می گذرد
تا خود را از تله خالصی دهد 7 .تیر را قرق کردند مردم
خود پیشنهاد می دهند به سمت ولیعصر حرکت کنیم .با
صدای جیغ به خود می آییم از دو طرف حمله کردند و
به فرعی ها گریختیم .تنها شعاری که حین فرار بر زبان
ها جاری بود «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه ای»
بود .دوباره فرعی ها خود محل تجمع دیگری شد .خیابان
ویال(نجات اللهی) مدت طوالنی به سنگر مبارزان تبدیل
شده بود .جمعیت میان شعله های اتش و گاز اشک آور
«خامنه ای قاتله والیتش باطله» و همچنان در حمایت
از کروبی و موسوی شعار سر می داد .بارها پلیس خواست
تا صف معترضین را در هم شکند .امروز نکته جالب توجه
حمالت متقابل مردم به پلیس و بسیجی ها بود .پلیسی این
وسط پایش پیچ خورد .مردم ریختند سرش و دلی از عزا
درآوردند .اما این پلیس مستاصل تنها با چند برابر کردن
نیرو و محاصره خیابان توانست سنگر را در هم شکند.
بسیاری مردم از فرعی ها به راه خود تا میدان ولیعصر ادامه
دادند .غلغله ای به پا شد .تظاهرکنندگان رسمی حکومتی
هم خود را تا اینجا رسانده بودند تا هم خودی نشان دهند
و هم از داخل مردم ان ها را لت و پار کنند .جانم فدای
رهبر که سر دادند جمعیت یکباره با «مرگ بر دیکتاتور»
پاسخ گفت و اینقدر صدا بلند بود که این نیروها در بین
مردم گم شدند .حمالت پلیس کور بود و هدف خاصی
نداشت انگار فقط دلش می خواست به مردم بگوید «خفه
شید» اما جمعیت هر چه به پایان ساعت اداری نزدیک
می شدیم بیشتر و بیشتر می شد .پلیس حمله می کرد
اشک اور می زد گلوله رنگی به سمت جمعیت پرتاب می
کرد اما باز یک کلونی را که از هم می پاشاند جای دیگر
کلونی دیگری تشکیل می شد .سر دادن شعارها بر علیه
طرح «هدفمند کردن یارانه ها» مشهود بود «یارانه رو بر
می دارن تو جیب لبنان می ذارن» «ایران پر فقیره یارانه
بر می داره» عده ای هم این وسط شعار می دادند «تجمع
قانونی حق مسلم ماست» که با اعتراض مواجه شدند واقعا
میان ان همه دود و اتش و باتوم صحبت از قانون تنها

از یک عده ساخته بود .امروز لباس شخصی ها از میان
مردم به ان ها حمله می کردند .در کوچه ای مشغول گریز
بودیم که پسری از میان ما
پسر دیگر را گرفت .جمعیت
در حال فرار برگشت و سیر
آن بسیجی را زد .نکته
جالب ان بود که امروز با
شدت بسیار بیش از همیشه
با زنان از هر گروه سنی
برخورده بود .به هر حال در
طول این  5ماه زنان هرگز
عقب ننشسته بودند و هیچ
تجمعی نبود که حضورشان
از مردها کمرنگ تر باشد.
بارها در حین دستگیری
مردم عده زیادی از زنان
به نیروها حمله بردند و با
وجود خوردن ضربات باتوم
توانستند چند نفر را نجات
دهند .تهران سراسر شور
مقاومت بود و نیروهای امنیتی مستاصل در برابر شعار
«حکومت زور نمیخوایم پلیس مزدور نمی خوایم» تسلیم
بودند .به چشم خود دیدم که بسیاری از پلیس ها هنگام
حمله به مردم باتوم نمی زدنند و به عمد به این طرف و
ان طرف می کوبیدند .برخی باتوم را چنان باال می بردند
که فکر می کردی بعد از ضربه بلند نخواهی شد اما ضربه
را رفع تکلیفی و ارام می زدند .این مسئله خود تضاد و
چنددستگی نیروهای امنیتی را به خوبی نشان می دهد.
مسائل سیاسی روز هم و مذاکرات مخفی ایران بسیار در
شعارها نمود داشت« .مذاکرات مخفی مایه ننگ ملی»
«دولت بی چشم و رو حق مسلمت کو؟» و همچنین
شعار» دولت کجاش ایرانیه کاپشن محمود چینیه»« .اباما
یا با ما یا اونا» هم شعاری بود که از چند روز قبل در
برابر مرگ بر امریکا در نظر گرفته شد که البته زیاد با
استقبال مواجه نشد .زیرا موضع امریکا برای مردم ایران
دیگر معلوم گشته« .زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «نه
شرقی نه غربی دولت سبز ملی « هم بسیار شنیده شد.
یک عده لباس شخصی با کاله هایی شبیه سارقان بانک
در فرعی های خلوت با موتور گشت می زدند و طعمه
شکار می کردند .قطر باتوم هاشان از سه چهار برابر باتوم
معمولی بود معلوم بود از ان جنایت کاران که اینطور
خودشان را پوشاندند .به یک دختر گیر دادند مردم از
سرکوچه شعار دادن و به سمت ان ها یورش بردند فقط
تونستند پا به فرار بذارند.
اینقدر وسعت درگیری ها گسترده بود که به سرتاسر تهران
کشیده شده بود مثال سر تخت طاووس توانستیم دو ساعت
شعار بدیم خیلی طول کشید تا نیرو رسید .درگیری ها
طول مسیر طالقانی تا هفت تیر و هفت تیر تا ولیعصر،
از میدان ولیعصر تا ونک و میرداماد و سهروردی گسترده
شد .دانشگاه تهران و خیابان های اطراف و خالصه همه
جا .چنین گستردگی تاکنون سابقه نداشته .این از همان
چیزهایی است که سرد و گرم این  5ماه به مردم اموخته
است .رژیم با وجود همه تدارکاتش امروز واقعا کم آورده
بود با این که تمام نیروها را فراخوانده بود و از صبح
حکومت نظامی به راه انداخته بود نه توان مقابله با مردم
و نه حتی جمع و جور کردن نیروهای خود را داشت که
رفتارهای متناقضی با مردم داشتند .و با این همه تدارک
تنها پس از  8ساعت حمله و درگیری و دستگیری توانست
جمعیت را فقط آرام کند روش سنتی ارعاب و وحشت کم
نبود که پس از پایان درگیری ها سپاهی ها با دوربین های
بزرگ و علنا از مردم فیلم می گرفتند مردم رد می شدند
و با دوربین ها بای بای می کردند و بعضی ها هم حتی
ژست می گرفتند .از این ساعت به بعد هر جا که میروی
مردم بهت لبخند می زنند و خسته نباشید می گویند.
بعضی ها هم به طعنه به یگان ویژه خسته نباشید گفتند.
درگیری ها تمام می شود ولی درگیری این ها تمامی ندارد
تازه باید طعنه ها و متلک های مردم را تحمل کنند.

دو فعال سنديكايي روانه
زندان شدند

دو تن از اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت
نیشکر هفت تپه برای اجرای حکم حبس خود بازداشت
و روانه زندان شدند.
به گزارش هرانا به نقل از واحد کارگری مجموعه فعاالن
حقوق بشر در ایران ،صبح روز جاری مورخ  ۱۴آبان ماه،
جلیل احمدی و فریدون نیکوفر از اعضای هیئت مدیره
سنديكاي شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس
راس ساعت  ۱۰صبح توسط حراست این شرکت بازداشت
و ساعت  ۱۴به نیروی انتظامی تحویل شدند که این نیرو
نیز نامبردگان را جهت اجرای حکم به زندان دزفول منتقل
کرد.
این دو فعال کارگری پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقالب
دزفول به دلیل فعالیت های صنفی خود به تحمل شش
ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده

در آستانه ي  13آبان؛ يك گزارش
به خاطر انفوالنزا قرار مدارس را آخر هفته تعطیل کنن
خانمی که کنار من نشسته مخالف است اونطوری براشون
سخت تره کنترل بچه ها ،فقط خدا کنه همه بیان
آن یکی دلداری می دهد که نگران نباشید :بعد سی سال
مردم تازه فهمیدن چطوری اعتراض کنن!
دختر را زیر نظر گرفتم .مشغول حرف زدن با تلفن عمومی
ست برچسبی روی کیوسک چسباند:
به یاد شهدای دانش آموز سهراب اشکان  13...آبان...
توی توالت دانشگاه روی تمام درب ها نوشتن 13آبان
انگار تازه است حراست می ریزد تمام جیب ها کتاب ها و
موبایلم را می گردند و بعد ولم می کنن!
روی هر پل عابر پیاده ای تقریبا تمام اتوبوس ها هر روز
می نویسند و هر روز پاک می شود و دوباره فردا وعده
دیدار ...13
در و دیوارهای مدارس پر است ازاین نقاشی ها دانش
اموزان در کنار دانش جویان با فریاد مرگ بر ...
مادران داغدار و دختران جوان در حال راه رفتن با شمع دور
آب نمای پارک الله پسر جوانی می پرسد چه خبراست؟
اما نمی پیوندد دور می شود آرام آرام  13آبان با شماییم
بلند می گوید مادران بشنوند.
دوستم می گفت دوست دخترش تمام مسیر را پر کرده با
 13ابان :مرگ بر جمهوری اسالمی

بودند .حکم صادره در شعبه  ۱٣دادگاه تجدید نظر استان
عین ًا تائید و روز جاری توسط اجرای احکام دادگاه دزفول
به اجرا گذارده شد.
الزم به ذکر است مهرماه سال جاری شعبه اول دادگاه
انقالب دزفول فعاالن کارگری شرکت هفت تپه را به دلیل
ی
فعالیت های صنفی خود محکوم کرد ،در این حکم عل 
نجاتی ،فریدون نیکوفر ،قربان علیپور و جلیل احمدی
به تحمل  ۶ماه حبس تعزیری و  ۶ماه حبس تعلیقی و
محمد حیدریپور به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و
هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شدند .مطلعان عنوان می
دارند احکام زندان سایر فعاالن کارگری این شرکت طی
روزهای آتی به اجرا گذارده خواهد شد.

جالبه که تراکت و بیانیه زیاد شده تو کیفه همه یکی هست
فقط همه دنبال انتخاب بهترین مسیرهستن
صبح شنیدم بیرون پلی تکنیک قرار شلوغ شه!
یکی بیانیه تحصن جلو سفارت را از تو کیفش درآورد
«  6تا مسیر اعالم شده»
هر روز دانشگاهی یک گوشه شهرفریاد مرگ بر دیکتاتور
سر می دهد و وعده می دهند  13آبان را به کابوس رژیم
بدل می کنند.
مردم به هم تذکر می دهند چطوری لباس بپوشند ،چه
جوری منتظر هم بمونند و 6 ...ماه تجربه اعتراض خیابانی،
تعقیب و گریز و کشتار کم نیست.
خیابان ،اتوبوس ،تاکسی ،مدرسه و دانشگاه پر شده از 13
آبان .مهم هم نیست که چه کسی بیاد و چه کسی نیاد
مردم با هم زیر هر فشاری بارها و بارها خشمشان را به
یاد هم می آورند.
خیابان ها پراست از نیروهای پلیس ،مسیری را دیدم که
ماشین ها را یکی یکی می گشتند.
جای پلیس راهنمایی هم نیروی انتظامی ایستاده!
رادان امروز هشدار داده!
با خودم فکر کردم نکنه مردم بترسن؟ گرچه تو این مدت
این سوال را بارها از خودم ،از دیگران و دیگران از من و
از خودشان پرسیدن.
دوستی زنگ زد :فالنی چهارشنبه پایه ندارم پایه ای؟

منبع :گوگلخوان
 -۱پيرمرده با عصاش ميزد به آرنج گارديه و می پرسيد:
امروز چند تا آدمکشتين آدمکشا؟ (سميه)
 -۲درد اونيه که ديگه نه دستت رو حس می کني ،نه پات
رو ،نه هيچی رو .ديگه هيچی رو.
يکی از ما ،برنگشت.
ماندانا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادرم رفته بود بود بيرون امروز .گويا توی مترو نزديکهای
هفت تير مردم شعار ميدادند  « :نترسيد نترسيد ما همه
با هم هستيم ».مادر گفت « :من نميترسيدم برای خودم.
ولی راستش را بخواهی برای جوانها خيلی می ترسم .
دست خودم نيست .ميترسم .ياد شصت و هفت ميافتم.
آيدا ما چه نسلی هستيم که شاهد دو انقالب و يک جنگ
و کلی قتل عام بودهايم؟ برای يکبار زندگی خيلی زياد
است ».من جوابی برای مادرم ندارم.
آيدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خيلی خنديديم  ،آنقدر خنديديم که يادم بره قد خر ترسيده
بودم ،همون اول کار يارو با اسپری فلفل زد تو چشم رابي،
فقط ميگفت دارم ميسوزم ،از ترس حلقم خشک شده
بود ،بعد اومديم بريم سمت باالی ميدون که گير افتاديم
جلوی کرکرههای يک مغازه بسته ،داشتن ميزدن  ،من
فقط ميگفتم نزنين ،نزنين تو چشمش اسپری زدن ،اونا
هم ميزدن ،زن و دختر و پير و جوون  ...چهقدر ترسيده
بودم خوبه؟ خيلی  ...بعد باتومها رسيد به من ،يکی رو
بازوی راست ،يکی پشت کمر ،يکی به پا ،پشت هم ...
اون وقت آنقدر درد نداشت ،پيچيديم تو کوچه ،يکی با
لگد گذاشت تو کمرم ،قبلش ولی حواسم بود يکی با لگد
زد تو کمر رابی ...
بعدش خيلی خنديديم ،تمام مدتی که از اين کوچه ميرفتيم
اون کوچه از اين خيابون به اون خيابون من چرت و پرت
ميگفتم که بخنديم که يادم بره چهقدر ترسيده بودم و
چهقدر پر از نفرتم ...
رکسانا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توی آن همهمه و بگير و ببند يک پسره را گرفتند  ...رفتيم
جلو و هو کرديمشان  ...يک نفر از اين لباس شخصيها
بود که شروع کرد به کتکزدن  ...پسره ميخواست فرار
کند  ...مردم هو ميکشيدند  ...پرتش کرد توی جوب بغل
ما  ...يک دختره دويد بغلش کرد .تکان نمی خورد ...
صدای مردم باال گرفته بود  ...هيچ تکان نميخورد ...
با تمام قوا جيغ ميکشيدم  ...جيغ ميکشيدم  ...يارو که
پرتش کرده بود را نگاه کردم  ...يک لحظهی بزرگ بود !

زدند ،وحشی گری شان را  ...ما برنده بوديم ...
پينوشت :
به ميمنت اين  13آبان و جمهوری اسالمی! امروز در
حال فرار وقتی يکی توی فرار مقنعهام را کشيد با موهای
افشانی که در باد تکان ميخورد يکی از حسرتهام هم
جواب گرفت و من با موی رها دويدم ...
مرجان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امروز زياد ديدم مردم را که در همان حال که شعار
ميدادند يا فرار ميکردند از دست گارديها ،در همان
وضعيت داشتند ميخنديدند .طوری که آدم شک ميکرد
آنها دارند مبارزه ميکنند يا تفريح دستهجمعی! نه اينکه
خشم يا حتی نفرت در کار نباشد ،نه ،ولی آنقدر هست
که اگر کوچکترين بهانهای برای خنده و شوخی به دست
بيايد ،لبها همه خندان ميشود .نوعی اعتماد به نفس
جمعی شايد ...
در خيابان وليعصر کمی باالتر از تقاطع زرتشت ،در يکی
از آن فراوان نقاطی که عدهای از مردم جمع شده بودند و
رفته بودند البهالی ماشينها شعار ميدادند ،و ماشينها
هم به نشانهی همراهي ،صدای بوقشان بلند بود ،يک
آقای سپيدموی جاافتاده رفت حاشيهی پيادهرو و شروع کرد
مثل رهبر ارکستر بوق ماشينها ،بهرهبری همنوايی بوقها.
خيلی باکالس .و مردم هم برايش ابراز احساسات کردند
حسابی  ...يکی دو دقيقه بعد هم اتوبوس شرکت واحد از
همين نقطه داشت آرام آرام در ترافيک جلو ميرفت و در
اتوبوس هم مردم و به خصوص خانمهای نيمهی عقب
اتوبوس با جديت دست ميزدند و شعار ميدادند .و مردمی
هم که در پياده رو ايستاده بودند ،برای اتوبوس سواران
شادان عالمت وی نشون ميدادند ...
خيليها اين سيزده آبان باتوم خوردند ،يا گاز اشکآور
استنشاق کردند ،يا حتی خودشان يا نزديکانشان دستگير
شدند .ولی اين همه نميتواند باعث شود اين اميد يا سرور
جمعی را که به وضوح در ميان اهالی جنبش سبز (بخوانيد
مردم) ديدم از ياد ببرم.
مريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمين بازی ابتدای خيابان ويالی جنوبي ،ضلع غربی.
احتراما ٬در خاطرهام ،باز هم بشو همان زمين بازی که
توش پسرهای نوجوان جوشجوشی و گاهی تک و توک
دخترهای ريزاندام ،با قيافههای غمگين و پسرانه بسکتبال
بازی ميکنند.
نه يک محوطهی کوچک سيماني ،که دور تا دورش را
فنس کشيدهاند و جان ميدهد برای اين که چند نفر،
بريزند سر جوانکی نحيف و دستهاشان يک لحظه بيکار
نماند از زدن و زدن و باز هم زدن.
نه جايی که زنی ايستاده کنار فنسها و اندازهی تمام
قلبش ،اندازهی فاصلهی بينهايت اين فنسهای نازک،

ولی چه هنگامهای بود و چهقدر حالم خوب است ،با اينکه
سرم درد ميکند هنوز.
آزرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پدرم را تصادفن توی هفت تير ديدم .برای اينکه نروم
قول داده بود که نرود .حاال ما هر دو روبهروی هم بوديم
و نميدانستيم که اول کداممان زير قولمان زدهايم .اشک
آور هم باعث نشد من جلويش سيگار بکشم .يک تکه
روزنامه پيدا کردم و آتش زدم .سيگار يا روزنامه؛ چه فرقی
ميکند؟ پدرم ميگويد پشت کروبی بوديم و ميرفتيم
سمت هفت تير که زير پل تخت طاووس اشکآور زدند.
يکی از اشکآورها صاف آمد توی عمامهی کروبی .خبرها
ميگويند اشکآور خورده است به محافظش اما .خودش
يا محافظش؛ چه فرقی ميکند؟ ميگويد گارديها گرفتند
و بردندش .گارديها! چه بازی غريبی دارند اين تشابهات
اسمی! خبرها ميگويند محافظانش کروبی را از صحنه
بردهاند بيرون .گارديها يا محافظان؛ چه فرقی ميکند؟
ميگويد تو راست ميگفتي؛ کاش من هم به کروبی رای
داده بودم .ميخندم و ميگويم ميرحسين يا شيخ؛ چه
فرقی می کند؟ توی دلم می گويم خوشا به سعادت اين
مرد ،کروبي ،که اين چنين خوشنام ميماند در تاريخ .مگر
چند نفر در هر صدسال از فرصتهای تاريخيشان اينقدر
درست استفاده ميکنند؟
ترسا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهجت جون ،حاال اگه بگيرنمون قرصهامون رو نيورديم
که
پيرزنه به اون يکی ميگفت
ليتيوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ انقدر زدن ،انقدر کله شيکوندن ،انقدر دسبند زدن
کردن تو ماشين بردن ،انقددددددددرررررررررررر اشکآور
زدن ،انقدددددددددددددددددددددددددرررررررررررررر هار
بودن که من هم در عمليات سطلآشغال آتيشزنی و
آجرکفخيابونپخشکنی و سنگپرتکنی شرکت کردم
 ...جنگ بود بهقرآن ،جنگ واقعنی
ـ يه پسر ريغوی خونيای رو يه دونه از اين بسيجيهای
رضازادهطور داشت ميکشيد رو زمين ببره مغولستان
خارجي ،بعد يه پسر ريغوی ديگهای با حجم عظيمی تخم،
به سبک بروسلی جفت پا رفت تو گردن و کتف بسيجيئه،
مادرش رو فيالن فيالواقع  ...بعد جفت ريغوها فرار کردن
خيلی حال داد.
ـ سر حافظ  50متر جلوتر از خط مقدم بود.
نگار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تو خيابون سنائی تازه از گاز اشکآور و باتوم فرار کرده
بوديم که يه قيافهی آشنا ديدم .هی برگشتم نگاهش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ وقتی من داشتم برميگشتم ،يه عده گاردی و لباس
شخصی خيمه زده بودن جلوی خوابگاه پسران توی
به آفرين .شليک هم ميکردن تو کوچه .زدن بيشتر
شيشههای خوابگاه رو با سنگ شکوندن ،چون بچهها از
باال به حمايت از مردم وسيلههاشون رو پرت ميکردن سر
گاردی و لباس شخصيا.
ـ می زدن ،به قصد کشت .به هيچ کس هم رحم
نمی کردن .همينجور هم الکی ميگرفتن ،هرکی دم
دستشون بود.
ـ سر به آفرين ،غوغا بود ،خون بود که از سر و صورت
بچهها ميريخت ،صدای سرفه بود از سيگار و اشک آور،
صدای شليک بود و موج سنگهای پران از هردو طرف
ـ هنوز تو هفت تير بوديم ،هنوز بهمون حمله نکرده بودن،
هنوز زير پل عابر بوديم ،دختره تنهايی داشت بلند می
خوند (داد می زد) :از خون جوانان وطن ،الااااااااااله دميده.
صداش ميلرزيد از بغض ،دستم منم وقتی داشت شماره
بچه هارو می گرفت .بعد از زير پل که اومديم بيرون ،حمله
که کردن ،گريه ميکرد فقط .هيچی نميخوند.
ـ جلوی هتل مرواريد ،خانومه داد ميزد ،ضجه ميزد،
داشتن ميکشوندنش ،زنها شروع کردن ولش کن ولش
کن .يکی داد ميزد مامان نداشت ،بردنش ،بردنش!
ـ اينبار خودشون ماسک زده بودن ،ماسک ضد گاز .از اينا
که وقتی شيميايی ميزنن بايد بپوشی.
ـ نفر اول افتاد ،نفر دوم افتاد ،من افتادم و فقط حس کردم
رضا داره منو ميکشه از زير دست و پا نجاتم بده .همه که
ازمون رد شدن (من اون زير وسط درد و فشار ،تصوير بچه
خرگوش رابين هود زير دست و پای ديگرون رو داشتم و
نيشم باز شده بود:ی) من موندم و رضا و برادران مسلح که
ميزدن و فحش ميدادن و لنگه کفش من که با بندهای
صورتيش افتاده بود وسط کوچه .داد زد گم شو ،داد زدم
کفش منو پس بدين ،بعد اشاره کردم به بسيجی که کفش
رو داشت ميبرد .کفشم رو گرفتم ،دويديم تو خونهای که
درش رو برامون باز کرده بود و صدای نعره موتورسوارها
ازمون رد شد .بعد تازه فهميدم ای وای مچم! کيست دستم
ترکيده ،و ديگه الزم نيست عملش کنم ،ولی ساقط شده
فعلن طفلی!
ـ ما داد می زديم ،سفارت روسيه النهی جاسوسيه.
برگشتنی شنيدم کثافتا که ميرفتن جلو خوابگاه ميگفت
النهی جاسوسی جديده .بريم اونجا!
کثافتا ،کثافتا
ـ باز هم سر به آفرين :بچهها تو کوچه سنگر گرفته بودن
(پشت چي؟ هيچچی!) يه ماشين به سرعت پيچيد تو کوچه،
سنگ و چوب بود که رو شيشهاش فرو مياومد ،از طرف
بچهها .بسيجيها دورهش کردن .گير کرده بود .چندتا از
پسرهای خودی اومدن جلو ،شدن سپر ماشين .توش دوتا
آخوند بود .داد زدن نزنيدشون ،بذاريد رد شن ،بچه ها

يارو عقب عقب رفت  ،صدای مردم بلندتر از هميشه و من
همين طور که ميلرزيدم و داد ميکشيدم ديدم  ...ديدم که
چهطور يارو توی تکتک اجزای صورتش ترس وحشت
زده دنبال مامنی ميگشت و نمييافت  ...نمييافت ...
دوست داشتم تا ابد ادامه پيدا ميکرد  ...دوست داشتم اما
يکی از همين باتوم به دستها کوفت پشت پام  ...زانوم
خم شد  ...ضعف کرد پام  ...چشمم پی افسانه گشت ...
هنوز داشت داد ميزد  ،ميکشيدمش باز ميدويد پسره از
جا جست و فرار کرد  ...همه خيال کردند که مرده يا دست
کم بيهوش است ...
وحشی شدند  ...افتادند به جانمان اما يک چيزی در
من سبکسرانه ميخنديد ،شاد بود  ...آنقدر که وقتی
دم پاساژ افتخاری که هميشه با طمانينه توش ميگردم
موتوريهاشان رسيدند بهمان مثل آن پسر چاقه دست
و پام را گم نکردم  ...حتی وقتی موتوريها دنبالمان گاز
ميدادند داشتم مقنعهام را با يک دست آزادم روی سرم
درست ميکردم  ...وقتی هم صاحب مغازه را هل داديم
تو و پرت شدم روی خرت و پرت هاش خنديدم  ...ديدن
چهرهی آن يارو که سخت ترسيده بود مومنام کرد  :ما
پيروزيم  ...گيرم که نگذاشتند شعار بدهيم ،با دوربينهاشان
فيلممان را گرفتند ،کتکمان زدند ،چند نفر را بردند ،عربده

ميان او و آن پسر ،اشک ميريزد.
نه جايی که زنی ديگر را دارند ميکشند و ميبرند ،چون
داد زده که رها کنند پسرک را ،اين جور بيرحم نزنندش.
آذين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولی هنگامهای بود حقيقتن .جمعيت که ا ّولش ساکن
بود؛ يکع ّده داد ميزدند ،يکع ّده غُر ميزدند ،يکع ّده
هم بيخودی ميخنديدند که البُد نترسند .بعد آنها که
جلو جلو بودند ،داد و بيداد کردند و کشيدند عقب و تا
بجنبيم يک جمعيت عظيمی داشت اينور و آنور ميشد.
مکزيکي
اينوسط يکی خوشمزگی کرد و گفت موج
ِ
ناخواسته همين است ديگر .حاال همه خنديدند .با صدای
بلند خنديدند .بعد کف زدند .از آن کفهای يا حسين،
ميرحسينی.
ولی هنگامهای بود حقيقتن و من يک عذرخواهی بدهکارم
به همهی دههی شصتيهايی که شجاعتر از بقيه،
نترستر از بقيه ،آن جلو بودند .من معذرت ميخواهم
ازشان رسمن
و چه روزی بود امروز.
سرم درد ميکند هنوز .پايم هم که چالق بود و چالقتر
شد شُ ک ِر خدا.

کردم ،هی يادم نيومد کيه ،االن دو زاريم افتاد که اصغر
فرهادی بوده.
ـ من همين االن برگشتم .هفت تير عين روز  30خرداد
بود .افتضاح به قصد کشت ميزدن و لباسشخصيها
با قمه حمله ميکردن موقع دستگيری بچهها .جلوی
چشمهای خود من چند نفر و بردن يکيشونو سوار پژو
کردن نشستن دورش رو سرش کيسه کشيدن .چند نفرو
که گرفتن داد ميزديم ولش کن يه بار يکيشون اومد تو
صورتم گفت خفه شو يه بار يکی ديگهشون حمله ور شد
طرفم با کابل کوبيد تو کمرم .اولش نفسم گرفت بعد فکر
کردم درد نداشت اصلن .درد نداشت ترسم بيشتر از قبل
ريخت .پس ِر آزاد شد اما .نگران مامانمم موبايلش هيچ جور
نمی گيره.
ـ ميدونی چی آتيشم ميزنه هر وقت از تجمعهای اين
مدلی ميآم  .اين که جلوت ميزنن ،به قصد کشت ميزنن
و تو نميدونی بايد چی کار کنی .ميری طرفشون بدتر
ميزننت .ميدون پشت سر چهار تا جوون که دارن فرار
ميکنن ،تو هم ميدوی پشت سرشون داد ميزنی ولش
کن ،اما اين تنها کاريه که ميتونی بکني ،چون تو نه هفت
تير داري ،نه قمه ،نه چوب ،فقط يه دست بند سبز داری.
سولماز

سنگ نزدن ديگه .ماشين دنده عقب گرفت ،پسر خودی
داشت به راننده کمک ميکرد ،به راننده با قيافه سنگی
خيره به جلو کمک ميکرد .ما ها سنگ نزديم ،اونا هم
سنگ نزدن ،برای چند ثانيهای که به دقيقه نکشيد .ماشين
که رفت ولی اول اونا شروع کردن ،سنگ پرونيشون رو
ـ اتوبوسه پر بود از پسر مدرسهای با پرچم ايران ،تک و
توک توشون بهمون داد ميزدن مرگ بر منافق ،هومون
می کردن .اون وسط ،دقيقن همونجا که ميشه مرز
بخش زنونه و مردونه ،پنجرهش باز بود و يه پسره يواشکی
بهمون  Vنشون ميداد.
ـ مثلن فرار کرده بوديم جلوی اون ساختمونه سر حافظ.
بچههای اورژانس هم کلن اونجا مستقر بودن واسه
کمک .دست دختره رو با باند معمولی و مقوا آتل بسته
بودن .کنار ساختمون اشکآور زدن ،باد آورد پيش ما،
بهمون حمله کردن ماسکدارهای باتومبهدست و زدن ،ما
مثلن پناه گرفته هارو .اورژانسيا دو سه تا بودن ،دستاشون
رو دادن به هم ،جلو ما وايسادن ،که اينا مريضن ،بذاريد
بريد! دختر زخميه گريه ميکرد ،ميترسيد بره .ميگفت
دستم اينجوريه ،ببينن ميگيرن ،ميبرنم .مثه جوجه
خيس ميلرزيد تا رسونديمش يه جای امن که سوار
ماشين بشه بره .ـــــــــــ

روايت های مردم از
اعتراضات  13آبان

امير .ك

نگاهي دقيق تر به ماهيت و مقصد
جنبش مردمي

حدود پنج ماه از كودتاي انتخاباتي خامنه اي-احمدي نژاد،
و نيز نزديك به پنج ماه از جنبش مردمي عليه وضعيت
موجود مي گذرد .به رقم كشتار بي سابقه ي معترضين
توسط حكومت ،و اعمال حكومت نظامي اعالن نشده بر
كشور ،دستگيري هزاران نفر ،سركوب رسانه ها ،تحت
تعقيب قرار دادن فعالين اجتماعي و سياسي ،و در يك
كالم به كار بردن تمام ابزار سركوب دولتي ،حكومت
قادر به سركوب جنبش مردمي نشده است .از طرف ديگر
مشاركت ميليوني مردم در جنبش اعتراضي ،ابتكارات بي
شمار از پايين ،فداكاري و پيگيري اعجاب انگيز شهروندان
عادي ،و فعال شدن بخش عمده ي ظرفيت هاي اجتماعي
براي مقابله با ديكتاتوري هنوز نتوانسته است دستاورد
ملموسي در به زير كشيدن ديكتاتوري و برقراري حاكميت
مردم به دست آورد.
براي پاسخ به سئوال «چه بايد كرد؟» الزم است با تحليلي
از «شرايط مشخص كنوني» آغاز كرد.
كودتا
مبارزه ي جاري مردمي در واكنش به كودتاي انتخاباتي
خرداد ماه شعله ور شد .در انتخاياتي غيرآزاد كه در فقدان
آزادي تحزب ،آزادي بيان و آزادي حق تجمع براي
نيروهاي خارج از حاكميت برگزار شد (در به اصطالح دايره
ي خودي ها) بخش عظيمي از جامعه براي جلوگيري از
به قدرت رسيدن مجدد احمدي نژاد به قدرت به ميدان
انتخاباتي وارد شد تا از طريق رأي دادن به دو كانديداي
اصالح طلب درون حكومتي ،به تيره روزي اجتماعي،
فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي خود كمي نور اميد بتاباند.
اما احمدي نژاد كه در رأس بلوكي نظامي ،اقتصادي قرار
گرفته است ،از طريق اعمال نفوذ بر ساخت هاي حاكميت،
اتكا به نيروهاي سپاه و بسيج ،و جلب پشتيباني خامنه اي
رهبر جمهوري اسالمي ،به نتايج انتخابات گردن ننهاد و
با وقاحتي آشنا براي مردم ايران ،خود را با شصت و سه
درصد رأي برنده ي انتخابات اعالم كرد .اعتراض ميليوني
و خياباني مردم به اعالم اين نتايج را با گلوله پاسخ گفت
و با محدودتر كردن رسانه ها ،گردش اطالعات ،سركوب
فعالين سياسي ،قتل عام معترضين خياباني ،شكنجه و تجاوز
به بازداشت شدگان اعتراضات خياباني و غيره تالش كرد
سكوت گورستاني مجددي را بر جامعه تحميل كند .اين
مسأله كه جنبش مردمي در واكنش به كودتا ،به خيابان ها
كشيده شد ،خواه ناخواه نوعي اتصال با كارزارهاي انتخابي
كانديداهاي انتخاباتي را نيز برقرار كرد .نه مي توان تمام
خشم و خروش مردم را به حساب هواخواهي از موسوي
نوشت و نه مي توان مدعي شد كه هيچ ارتباطي ميان
جنبش كنوني مردم با كمپين هاي انتخاباتي بخش ضربه
خورده ي حاكميت وجود ندارد.
خطاي راهبردي اصالح طلبان
نمي توان كودتاي انتخاباتي احمدي نژاد را ديد و چشم
بر خطاهاي مهلك اصالح طلبي بست .اصالح طلبي
حكومتي اگر چه تأمين كننده ي منافع بخشي از طبقه
حاكمه در ايران است ،اما تالش كرده است خود را به
عنوان گفتماني غيرطبقاتي نشان دهد كه داراي حقانيتي
تاريخي است .اصالح طلبان ايده ها و راهكارهاي خود را
برآمده از تجربيات تاريخي و دستاوردهاي نظري جهان
معاصر مي دانند .جالب اينجاست كه پس از كودتاي
احمدي نژادي نيز آنها در موضع مهاجم قرار گرفته و براي
مثال اين جمله بسيار از آنها شنيده مي شود كه اين جنبش
از آن ماست و كساني و مواضعي كه به تحريم انتخابات
رأي داده اند ،حقي براي مداخله در اين جنبش ندارند.
آنها تاكنون از هرگونه پاسخ گويي اجتماعي در خصوص
اشتباهات راهبردي خود كه به وضعيت فعلي راه برده است
گريخته اند و توهمات قبل از كودتايي خود را همچنان
پراكنده مي كنند .واقعيت اما اين است كه آنچه اصالح
طلبي ايراني شايد بتوان آن را ناميد مجموعه انديشه ها و
گزاره هايي است كه لبريز از دگم و جزميات است كه آن
را در برابر واقعيات پيچيده و پوياي اجتماعي نابينا ساخته
است .از مهمترين اين جزميات محدود كردن سياست
ورزي به صندوق هاي رآي است .اصالح طلبي همواره
سياست را به معناي رقابت در صندوق هاي رأي تعريف
كرده است .اگر چه آنان هيچ زمان مدافع و پيگير حق
حضور ديگر نيروهاي سياسي و اجتماعي در انتخابات نبوده
اند و حتي در دوراني كه مجلس و دولت را در اختيار خود
داشتند هيچ حزب و سازمان سياسي منتقد و مخالفي امكان
حضور اجتماعي در انتخاباتي آزاد را نداشت .اما لفاظي را
حد و مرزي نيست .اصالح طلبان همواره در در مرزبندي
با سياست هاي راديكال تاريخي خود را تعريف كرده اند.
از ديد آنها چه گوارا و فيدل كاسترو بايست در مبارزه اي
انتخاباتي بر باتيستا پيروز مي شدند ،و چون راهي ديگر را
در پيش گرفتند به جان باختن بسياري انجاميد و نتيجه نيز
كشوري است كه در مقايسه ي اصالح طلبان با آمريكا ،

كشوري عقب مانده تر و غيردموكرات تر است (هيچ وقت
شنيده ايد كوبا را با گواتماال مثال مقايسه كنند؟) يا كارزار
وسيع آنها در رسانه هاي متعدد خود عليه حميد اشرف
و چريك هاي فدايي خلق تالش مي كنند نشان دهند
كه شكل مبارزه مسلحانه در دهه  40و  50خورشيدي
نارسا ،غيرانساني ،ضددموكراسي و ضداجتماعي بوده است
و منطق دروني آن شكل از مبارزه به تحديد آزادي هاي
سياسي اجتماعي در فرداي انقالب  57انجاميده است.
(معلوم نيست چرا شكل مبارزاتي خميني كه تلفيقي از
پوشش رسانه اي غرب ،مردم فريبي واعظانه ،هيأت گرايي
در تقابل با سازمان گرايي و  ...بود در ساخت ديكتاتوري
خميني نقش نداشته ،و البته بي شمار چراي ديگر مي توان
مطرح كرد).
اين دگم اصالح طلبي در خصوص مبارزه در صندوق رأي
عامل مهمي در برآمد فاشيسم در ايران بود .درحاليكه
مافياي اقتصادي نظامي معيني در حال قبضه كردن تمام
منابع قدرت و ثروت جامعه در چنگال خود بود ،اصالح
طلبان يگانه راه مقابله با آن را در انتخابات مي ديدند.
در حاليكه جنبش هاي اجتماعي چون جنبش دانشجويي
و جنبش كارگري به ضرورت مصاف هاي خياباني با
فاشيسم پي برده بودند ،اما اصالح طلبان در مقابل قلع و
قمع دانشجويان در سال  86و كارگران در اول ماه مه تنها
نظاره گر بودند (و البته شادمان از حذف نيروهاي راديكالي
كه ممكن است گفتمان اصالح طلبي و نيز منافع مادي
طبقاتي بورژوازي ايران را به چالشي تعيين كننده بكشد).
اما آنها در برابر اين واقعيت كه فاشيسم احمدي نژادي
ديگر نيازي به ادامه ي بازي با صندوق رأي ندارد نابينا
ماندند .اصوال فاشيسم در هر كشوري به قدرت رسيده
از طريق انتخابات بوده (همچون انتخابات  84ايران) اما
هيچ گاه اجازه نداده است با انتخابات پايين بيايد .خواندن
تاريخ معاصر جهان دشوار نيست اما نظريه پردازان اصالح
طلبي فقط پاراگراف هاي مورد عالقه خود را مي خوانند
و حفظ مي كنند.
چرا بايد كودتا را شكست داد؟
برخي از موضع ليبرالي معتقدند لفظ كودتا بي معناست.
جمهوري اسالمي همواره حكومتي كودتايي بوده است كه
مردم نقشي واقعي در هيچ انتخاباتي ندارند .حكومت تنها از
آنها براي مهر مشروعيت زدن بر گزينه هاي خود استفاده
مي كند .برخي ديگر نيز از موضعي سوسياليستي معتقدند
كه نظام سياسي ايران سرمايه داري بوده است و قبل و بعد
انتخابات  88از نظرگاه طبقات كارگر و مولد جامعه تفاوتي
نمي كند .آنها معتقدند كه اصطالح كودتا تنها پروپاگاند
جناح اصالح طلب حكومتي است كه در حال حذف شدن
از قدرت سياسي و اقتصادي جامعه است و بدين وسيله
تالش مي كنند تا تمام جامعه را درگير دعوايي در جهت
منافع خود كنند .هر يك از اين دو استدالل بر واقعياتي از
حيات اجتماعي ايران تحت سيطره جمهوري اسالمي اشاره
مي كند .اما هر دوي آنها واقعيت را در كليت پيچيده ي
خود در نظر نمي گيرد .آلمان هيتلري يك كشور سرمايه
داري بود .جمهوري وايمار نيز همچنين .شكل بندي هاي
خاص سياسي كه همگي ممكن است در ذيل سرمايه
داري طبقه بندي شوند ،تأثيرات مستقيم متفاوتي بر جامعه
و طبقات فرودست جامعه دارند .در سال شصت و هنگامي
كه خميني و حزب جمهوري اسالمي كودتايي سياسي را
براي حذف بني صدر از رياست جمهوري سازمان داد،
اين كودتا كودتايي درون ساختاري بود .بني صدر نماينده
طبقات كارگر و مولد جامعه نبود .او طرفدار دوآتشه ي
حاكميت اسالم (از ديد خود) بود و در سركوب حركت
هاي مترقي در كردستان و ساير مناطق ايران نقش فعاالنه
اي برعهده داشت .اما اين كودتا تأثير مهلكي بر جامعه در
كليت خود ،و جنبش هاي اجتماعي سياسي كمونيستي و
سوسياليستي گذارد .كودتاي كنوني نيز در صورت تثبيت
و پيروزي تنها به حذف بخشي از طبقه حاكم ختم نمي
شود .احمدي نژاد كه همچون خلف خود خميني هيچ باكي
از كشتار و قتل عام مردم معترض ندارد ،دوره ي مرگبار
ديگري را در تاريخ معاصر ايران رقم خواهد زد .نابودي
مطلق حيات اجتماعي ،استثمار شديد طبقه ي حاكمي كه
به شدت ميليتاريزه است و دعوي نمايندگي خدا بر روي
زمين را دارد ،پاكسازي هاي گسترده در دانشگاه ها ،محيط
هاي كاري ،بسيج كردن منابع جمعي در مسير اهداف
خصوصي ،و  ...ممكن است بر نظريه پردازي كه بر گوشه
ي امن نشسته تأثيري نگذارد ،اما بر اكثريت مردم و زندگي
روزمره آنها تأثير مستقيمي خواهد گذارد .مردمي كه براي
شكست دادن كودتا به ميدان آمده اند و درحال سازماندهي
خود هستند ،منافع واقعي و زميني بسياري براي جلوگيري
از اين دوران سياه دارند كه از نحوه پوششان ،تا ارتباطات
اجتماعي شان ،تا حقوق و مزاياشان ،تا حق بيانشان ،تا حق
تحصيلشان ،تا حق كارشان و بسياري موارد ديگر را شامل
مي شود .همين اقدامات ماههاي اخير افق آتي را نشان
مي دهند .انتقال تمام دارايي هاي اجتماعي به شركت
هاي تحت تملك سپاه (در حقيقت تملك قدرت شليك

به مردم و نيز منابع ثروت در دست اليه اي محدود از
قدرتمندان) ،يورش به علم و دانشگاه ،ممانعت از تحصيل
هاي گسترده ،زندان هاي متعدد براي فعالين اجتماعي،
سركوب بيشتر رسانه ها ،تعميق جاسوسي در خصوصي
ترين حوزه هاي شخصي ،طلب اختيارات مطلق از سوي
دولت ،تعقيب گسترده فعالين سياسي حتي در كشورهاي
اروپايي ،و . ...
بله ،قطعا جناح محذوف حاكميت در پي كاناليزه كردن
اين جنبش به نفع منافع مادي خود است .حتما آمريكا و
بسياري از قدرت هاي جهاني در پي منافع مادي خود و
بهره گيري از اين جنبش به نفع خود مي باشند .اما بي
مسئوليتي است اگر به اين داليل ،چشم را بر روي فالكت
گسترده اي كه حكومت كودتايي براي مردم به ارمغان
خواهد آورد ببنديم .همانطور كه امپرياليسم و يا جناح هاي
مختلف طبقات حاكم ،پيگيري منافع مادي خود را به حالت
تعطيل درنمي آورند ،مردم نيز براي آينده و حيات اجتماعي
خود تالش مي كنند .نيروي كار و توليد اجتماعي از چنين
مبارزه اي خارج نمي شود ،چرا كه زندگي و آتيه اش چنين
اجازه اي را به او نمي دهد .آنچه ضروري است ،مبارزه
سياسي همه جانبه عليه نيروهايي است كه قصد كاناليزه
كردن اين پيكارها و جان فشاني ها را به نفع اقليت فاسد
خود دارند .شادماني از شكست مردم دربرابر كودتا ،بالهت
تاريخي اين نيروهاي سياسي را نشان مي دهد .فرانكو كه
پيروزمند از جنگ داخلي اسپانيا بيرون آمد ،براي مدت
چهار دهه ديكتاتوري خود را تداوم داد .هيتلر و موسوليني
جز با جنگي جهاني و مداخله نيروهاي خارجي از قدرت
به زير كشيده نشدند .كسي كه دغدغه ي جامعه را دارد،
نمي تواند خود را از اين ميدان بيرون كشد .به ويژه آنكه
مبارزه عليه كودتا به معني تالش براي اعاده ي جمهوري
اسالمي نيست.
كودتا و جمهوري اسالمي
شكي نيست كه بازگشت به روزهاي خوش گذشته ،براي
كساني كه در گذشته به اقليت بهره مند جمهوري اسالمي
تعلق داشته اند يك اشتياق و آروزي شديد است .مدافعان
بازگشت به جمهوري اسالمي پيشين ،كه موسوي نيز به
طور قطع به آنان تعلق دارد ،عمده استدالل خود را بر اين
نظر بنا مي كنند كه كودتاي اخير انتخاباتي با پشت پا زدن
به رأي مردم ،جمهوري اسالمي را به يك حكومت اسالمي
بدل كرده است .در نتيجه شكست دادن كودتا به معناي
بازگشت به جمهوري اسالمي است و اين جنبش جنبشي
است براي جمهوري اسالمي ،نه يك كلمه بيشتر و نه يك
كلمه كمتر .چنين ديدگاهي ممكن است در خصوص برخي
از كودتاها صادق باشد .براي مثال كودتايي كه عده اي
نظامي با تسخير نظامي پارلمان و كاخ رياست جمهوري،
قانون اساسي كشوري را تعطيل اعالم كرده و حاكميتي
نوين را بنا مي كنند ،مبارزه با كودتا به معناي مبارزه براي
اعاده ي نظام و دستگاههاي قانوني پيش از كودتاست.
اما واقعيت كنوني ايران به گونه اي ديگر است .كودتاي
انتخاباتي احمدي نژاد از چنين الگويي پيروي نمي كند.
تمام نهادهاي قانوني جمهوري اسالمي تقلب او را تأييد
كردند و او از پشتيباني مجلس ،قوه ي قضائيه و نيز ولي
فقيه برخوردار است .تمام جنايت هايي كه او انجام داده
است مبتني بر تناقضاتي بوده است كه در قانون اساسي
جمهوري اسالمي وجود دارد .آيا شكنجه ممنوع نيست؟
چرا .اما تعزير رواست .آيا تجمعات مردمي در اعتراض به
نتيج قانوني نبود و برخورد نظامي با آنها غيرقانوني؟ خير.
تجمع و تظاهرات آزاد است مگر آنكه مخل مباني اسالم
باشد و قانون نهادهايي را موظف بر بررسي اين امر كرده
است كه همگي آن نهادهاي قانوني (و نه من و شما)
معتقدند اين تجمعات مخل مباني اسالم است .احمدي نژاد
عليه يك نظام حكومتي كودتا نكرده است ،بلكه از ظرفيت
هاي آن به نفع خود و گروهي كه نماينده ي آنهاست
بهره برده است .در واقع يك نظام فاسد ،غيرمردمي ،و
طبقاتي كه متكي بر خلع قدرت مردم از تعيين سرنوشت
خود و سپردن اين حق به نمايندگاني از خداست ،و بر ستم
طبقاتي ،ستم قومي ،ستم پايتخت بر شهرستان ها ،ستم
جنسيتي و ستم جنسي بناست .درنتيجه جنبش مردمي
عليه كودتا و يا عليه ديكتاتوري در جهت اعاده ي نظام
پيش از  22خرداد نيست .حتي انگيزه ي بخش عمده
اي از جمعيت براي شركت در آن انتخابات تغييرخواهي
و دگرگوني طلبي بود كه بر پايه ي اين تصور نادرست
بنا شده بود كه چنين هدفي را مي توان از درون ظرفيت
هاي نظام سياسي موجود (جمهوري اسالمي) دنبال كرد.
مردمي كه تمامي هوش و ابتكار جمعي خود را به جنبش
درآورده اند تا كودتاي احمدي نژادي را سرنگون كنند ،در
رؤياي موسوي ها در بازگشت به جمهوري اسالمي شريك
نيستند .شايد در جمهوري اسالمي موسوي نخست وزير
بوده ،كروبي رئيس مجلس بوده ،خاتمي رئيس جمهور
بوده ،صانعي دادستان بوده و بسياري ديگر از اين حلقه
و محفل در زمره ي فرادستان نشسته بوده اند ،اما مردم،
شهروندان عادي اي كه امر مبارزه را به پيش مي برند ،در
همان جمهوري اسالمي تهديد شده اند ،استثمار شده اند،
تحقير شده اند ،زنداني شده اند ،صدايشان سركوب شده
است ،تشكالتشان اجازه ي فعاليت نيافته است و . ...
جنبش توده اي و چندگانه

از آنجا كه فاشيسم كليت اجتماعي را مورد تهاجم قرار
مي دهد ،پاسخ به آن نيز همگاني است .در جنبش كنوني
ايران تقريبا تمام طبقات به تحرك درآمده اند .برخي
سعي مي كنند اين جنبش را جنبش طبقه متوسط تهراني
معرفي كنند .عمده ترين شواهد آنها آن است كه اكثريت
اعتراضات مردمي در تهران و در مناطق باالتر از خيابان
انقالب و آزادي رخ داده اند .كساني كه مدافع اين نظرگاه
مي باشند ،اهداف سياسي معيني براي اين مشاهده ي
خود دارند .تالش آن ها اين است كه اين جنبش را در
قامت خود تعريف كنند .طبقه متوسطي كه تحت رهبري
اصالح طلبان حكومتي ،خواستار گشايشي ماليم در فضاي
سياسي كشور مي باشد و عالقه مند است كه كسب و كار
و تحصيل ثروتش از جانب حكومت تضمين شود و بتواند
بنگاهي اقتصادي راه بيندازد و از قبل كار ديگران و به ظن
خود هوش و تحصيالت خود پول خوبي دربياورد و اتومبيل
خوب سوار شود و روزنامه هاي اصالح طلب را بخواند و از
سينماي تهمينه ميالني و محسن مخملباف لذت ببرد.
در اين تصوير هيوالي طبقه كارگر بالكل تصوير نمي
شود .دعوا ميان اين طبقه معين با ائتالفي از شهرستاني
هاي كم فرهنگ ،حاشيه نشين ها ،روستائيان مذهبي و
پاسداران چاقي است كه احمدي نژاد نماينده ي سياسي
آنهاست .طرفداران اين نظرگاه ،مدافعان پرشور سرمايه
داري هستند كه به طرزي نااميدكننده قادر به درك
ضرورت هاي سرمايه داري در ايران نيستند و چشم
به اتوپايي دارند كه روحاني مدرن تري چون خاتمي و
مهندس كت و شلواري با نزاكتي چون موسوي سكان
هدايت سرمايه داري ايراني را به ياري دول غربي در دست
بگيرند و الس وگاسي در حاشيه خليج فارس ،و اروپايي در
دامنه البرز بنا كنند .مشكل اين سينه چاكان سرمايه داري
فرهيخته اين است كه آرزوهاي خود را به جاي واقعيت
مي نشانند .پادگاني شدن فزاينده ي جامعه ،محصول
هجوم بسيجي هاي شهرري به ونك نيست .پادگاني شدن
جامعه و اختناق فزاينده ،از ضرورت رشد سرمايه داري در
جوامعي چون ايران نشأت مي گيرد .خط مشي نئوليبرالي
يعني «مقررات زدايي» .چرا كه مقررات و قانون دست و
پاي انباشت سرمايه را مي بندد« .قانون»« ،آزادي بيان و
تشكل» ،و «مداخله مردم در تعيين سرنوشت خويش»
براي سرمايه داري كه براي باقي ماندن در رقابت جهاني
نياز به بهره كشي فزون تر از نيروي كار دارد تنها به مرگ
وي خواهد انجاميد .راه حل واقعي سرمايه داري و بازار
در ايران احمدي نژاد است .تشابه رفتار و عملكرد ايران
به چين و روسيه ريشه در اين واقعيت دارد .برخي تالش
مي كنند با نشان دادن اينكه گويا سويه اي كمونيستي در
جمهوري اسالمي وجود داشته كه با احمدي نژاد عريان
تر شده است ،و اشاره به تاريخ كمونيستي روسيه و ادعاي
كمونيستي فعلي چين ،تشابهات ميان اين سه كشور در
زمينه نقض حقوق شهروندي و آزادي بيان را با كمونيسم
توضيح دهند و آن را در تقابل با ليبراليسم اروپاي غربي و
اصالح طلبان بگذارند .اما كافيست كمي ژرف تر بنگريم تا
ببينيم كه سرمايه داري و بازار در چين و روسيه سالهاست
كه حاكم است ،و دقيقا تمايل سرمايه داري اين كشورها
به باقي ماندن و رقابت در عرصه جهاني است كه ساخت
سياسي مرگباري را در آن كشورها حاكم كرده است .ايران
براي بقاي سرمايه دارانه خود به «فقدان قانون»« ،مقررات
زدايي» ،سركوب و سپاه نياز دارد ،اگر مي خواهد به عنوان
يك قطب منطقه اي باقي بماند .آلترناتيو ديگر سرمايه
داري در ايران ،معادل فروپاشي مطلق آن به مثابه يك
جامعه و شكل گيري مجمع الجزايري از مناطقي است كه
براي غارت سرمايه داري جهاني گشوده است.
اما اگر از اين تصاوير خيالين اين نظريه پردازان طبقه
متوسط ايراني فاصله بگيريم ،درك و شناخت واقعي تري
نسبت به جنبش كنوني حاصل مي شود .فاشيسم هجوم به
كل زيست جهان اجتماعي است .درنتيجه تمام اليه هاي
اجتماعي به آن واكنش نشان مي دهند .مقاومت در مقابل
فاشيسم همواره بخش هاي مختلف جامعه را درگير خود
مي كند .از اليه هايي در طبقات باالدست ،تا كارمندان،
جوانان ،طبقات كارگر ،روستاييان ،بيكاران ،بازنشستگان،
و  . ...نگاهي به جايگاه طبقاتي كشته شدگان اعتراضات
خياباني به خوبي نشانگر اين واقعيت است .زن و مرد،
از جواني كه از روستاهاي لرستان براي كارگري به
تهران آمده تا كارگر كارخانه ،مهندس ،دانشجو ،فلسفه
خوانده ،نوجوان ،ميانسال .تحرك بيشتر تهران و مناطق
معيني از آن نيز به راحتي قابل توضيح است .مرحله ي
كنوني در مبارزه عليه ديكتاتوري ،جنبشي مسالمت آميز
است كه مي كوشد از طريق تظاهرات خياباني مطالبات
سياسي خود را تعقيب كند .در شهرهاي كوچك امكان
حضور در تظاهرات هاي علني بالفاصله به تعيين هويت
اشخاص منجر مي شود .اما تهران يك كالن شهر است و
«گمنامي» از ويژگي هاي خاص كالن شهرها .شناسايي
تظاهرات كنندگان در تهران به ويژه در تظاهرات هاي
انبوه غيرممكن است .به ويژه در مناطقي كه بافت سنتي
و محلي ندارد .پس مناطق مدرن تر تهران ميعادگاه كليت
جامعه مي شود.
در بخش بعدي مقاله كه در شماره آينده منتشر مي شود
به مسأله رهبري ،نسبت ميان مبارزه براي آزادي و مبارزه
براي برابري اجتماعي (سوسياليسم) و بحث آلترناتيو
جمهوري اسالمي مي پردازيم.

میالد س.

شورش با شهر

اساس سیاست امکان تحقق برابری در شهر است .خواست
برابری هنوز ناگفته مانده .بگذارید مسیر این جنبش را تا
این نیمه های راه ،پی گیریم ،چارسو به چارسو ،با مروری
بر نوشته های پیشین به همین قلم ،تا این هنوز را کمی
بهتر دریابیم.
 .۱جمهور مردم
حرکت مردمی این سال زیر مجموعه ی انقالب  ،۵۷حذف
دستگاه دربار و خواست برپایی جمهور آزاد مردم است.
برهه  ۵۶تا  ۶۰تنها نخستین میدان از میدان های انقالب
بود .ما اکنون در برهه ای دیگر از انقالبیم و صف دوستان
انقالب و دشمنانش در حال دگرگونی .اگر جز این فکر
کنیم ،اگر انقالب را طرد کرده و تاریخ مان را لوث کنیم،
بی خبری مان از کار خویش و رسم دنیا را متفرعانه اصلی
پسندیده برشمرده ،جهان سومی بودن مان را تثبیت کرده
ایم .گروهی در این جامعه این همه به نفع شان است ،چرا
که پیش شرط راحت طلبی و فخرفروشی شان ،عقب نگاه
داشتن مردمان است.
اما این تاریخ نه به معنای تکرار شیوه و شکل و نه اثبات
نتیجه برهه اول انقالب است.
نکته آنست که برای آغاز فصلی نوین ،باید برهه اول
انقالب را فراموش کنیم همهنگام که  ۵۷مرجع و مرکز
رسم هر میدان نو انقالب باقی می ماند .شاید این گزاره
ای صقیل به نظر آید .روشن تر گفته باشیم ،اشتباه رایج،
نه تنها در چپ ،بلکه دسته بزرگی از روشنفکران ،این است
که میاندیشند مردمان نیازمند آنند که وقایع نگاری  ۵۷را
دوره کنند ،اینکه رژیم حاکم در ایران ،سال ها سعی در
مغشوش نشان دادن انقالب داشته است ،که این رژیم
حقیقت رویداد را تحریف کرده است ،الجرم بایستی به
وقایعنگاری پرداخت تا همان اشتباه ها را تکرار نکنیم.
عقل سلیم چنین می گوید .عقل سلیم اما عقل شورش
نیست ،عقل نگاهداری همانی ست که هست.
درست برعکس ،مردمان ایران ،همین نیروی کار ،این
آموزگاران و پرستاران و کارگران صنعتی و دانش جو ،برای
باورمندی به موجودیت موثر تاریخیش ،یعنی برای ادامه
 ،۵۷بایستی با دوره کردن خاطرات انقالب  ۵۷وداع کنند.
این وداع و فراموشی همان انکار نیست ،بلکه به معنای
این است که ما در هر کنش امروزمان و تنها در همین
کنش پی می بریم که که در  ۵۷چه شد .ما نمیدانیم و
تا همین دیروز مصر بودیم تکرار کنیم « ما که نبودیم
انقالب کردیم .».به جای انکار این ندانستن ،بایستی این
تبری جویی از گذشته را لبیک گفت ،بایستی گفت که
آری ،ما نه میدانیم که چه بود و نه چه گونه میتوانست جور
دیگری باشد و از همین روی نیاز داریم که با این حرکت
امروزی ،گام پیشین مان را بازتعریف کنیم .چیستی  ۵۷در
گرو آیندهی تالش مردمیست برای برپایی امری مشترک
برای همه .دغدغهی اصلی ما فرداست و آماج ستیزمان
ارکان جامعه موجود .آنانی که  ۵۷را نمی توانند فراموش
کنند ،هماره دچار عقل سادهی ایدالیستی اند ،آنان در هر
پدیدهی نوین همان گذشته را می بینند ،در هرگام مردمی،
اشتباهات نیروهای حول  ۵۷را بازمیشناسند ،هنوز دل در
گرو امام و ماه و مهتاب دارند ،در هر اقدام دولتی ،سایهی
اقدامات دولت سلطنتی را ،ساواک واواک است و چپ،
چپ فدایی دیروز و غیره .وداع ،کنشی فعاالنه است برای
فراگذشتن از غیبت سیاسی به بهانه واقعه نگاری تاریخی.
هر پدیدهای ،ولو ظاهرش دیبایی وام گرفته از گذشته
باشد ،پدیدهای متعلق به مختصات دورهی حاضر است.
هر تکراری زایندهی تفاوتی نوین .فراموشی تودهها ،ضعف
نیست ،بلکه امری ست حیاتی برای سبک بار بودن در
ستیز با واقعیتی خشن که بر دوش همگان سنگینی می
کند .برای وفامندی به بلندپروازی و از جان گذشتگی در
 ،۵۷بایستی از وقایع نگاری دل کند .دل کندن ،امری
ذهنی و خصوصی نیست ،بلکه بایستی با ارکان مادی این
خاطره ،با سازمانها و گفتمان های سیاسی رایج در  ۵۶تا
 ۶۰برید ،از آن درگذشت ،تا تاریخ ساخت .منظور رد ربط
مفهومی گذشته و حال ،سیر تحول مختصات اقتصادی و

اجتماعی جامعه ایرانی نیست ،نکته آنست که این تاریخ،
تاریخ گسست و تکرار گسست در دایرهی ثابت جامعه
ای بیمار از بهره ،پول سیاست زده و سیاست اسکناسی
ست .اندیشهای که می خواهد سالح تغییر باشد ،بایستی
این گسست را درونی کند ،آن را نقطه عزیمت اندیشهی
راهبردیش کند .هجو حاکم در امروز ایران ،تکرار تراژدی
اول ،همین دارودسته حاکم ،خود تجسم تاریخیگری
مزمن است ،بدان بوی رجایی می گویند.ما به اندیشهای
نیازمندیم که توان درک مادیت واقعیت همگانی را بدارد ،از
منظر تنگ خردهبورژوازی ایرانی به جامعه نینگرد .چنین
اندیشهای در وهلهی نخست همپای نیت برپایی جمهوری
آزاد است که توان نمایندگی کلیت جامعه را بدارد .اصل
ساده اینست :چنین جمهوری را در ایران امروز ،اگر می
خواهیم این ایران بماند ،تنها مردمان ،کارمندان ،کارگران،
آموزگاران ،دانشجویان و زحمتکشان میتوانند برپاکنند.
دشمنان آینده ،پاسداران «همینی که هست» و منتظران
سلیم العقل معجزه به هر نامی ،راهی به جایی که قابل
زندگی برای این مردم باشد ،نشان مان نمی دهند.
 .۲آنتاگونیسم
در این میان هستند آنانی که با کنار هم نهادن نقش
های تار تلفن همراه ،برآنند که تصویر ذهن را کامل کنند،
مرحله انقالب تعیین کنند ،غافل از آنی که از جنس تصویر
نبوده اما تجسم واقعیت زندگی مردم در شهر است .در
واقعیت زندگی ،مردم از بامداد تا شامگاه کار می کنند،
به هر دری می زنند تا آتیه خویش را روشن تر کنند و
هر بار بی آنکه بدانند چرا ،کارشان ثمره ش کم تر و
آینده شان تارتر می شود .در این واقعیت ،دولت و دستگاه
بنیادها و سپاه ،بازنما و نماینده یک طبقه نیست ،خودش
طبقه است ،و کارش کشیدن شیره جان و ثمره کار مردم،
تصاحب ثروت معادن همان مردم به نام نمایندگی خدا،
و خدا پول است .کمونیست ها می گویند ما بر علیه این
پول ،این سکه چرک که دست به دست می گردد و تنها
نگون بختی به همراه دارد می شوریم تا آزادی ،تا حقوق
دمکراتیک را بتوانیم در اینجا ،در این کاشانه ی همگان،
نهادینه کنیم .این آنتاگونیسم اجتماعی ست که هر روز
مردم لمس می کنند ،در هر پارتی بازی با یک مامور
دولتی برای گرفتن یک حکم استخدامی ،در هر شیفت
شبانه مسافر کشی در خودروهای ملی زهوار در رفته ،در
هر کارخانه تولیدی ورشکسته و در سرسام گرانی و بی
کسی در شهری اشباع از تبعیض ،بانک های ورشکسته و
محرومیت .در این واقعیت ،دریا ،کوهستان ،جنگل و حتی
آثار باستانی موضوع تاراج عده ای ست و این عده تاراج
را رسم پسندیده زندگی می دانند .جمهوری اسالمی ایران
زمان همین مردم و جمع
همین است ،جنگ با زمین و ِ
آوری غنایم از میان همین مردم.
آنتاگونیسم ،یک سویش سازمان یافته و مسلح است ،هم
دلقک دارد ،هم امامزاده و هم زندان .سوی دیگر این
آنتاگونیسم هنوز در جدال برای بازیافتن خویش به عنوان
مردمی که جمهوری را از آن خود می خواهند .اگر این
حرکت ادامه یابد و در ادامه اش ،میدان به میدان ،دانشجو
به دانش آموز ،کارگر به پرستار ،شهر را از آن خود کند ،بی
شک ،انقالب  ۵۷را دوباره معنا می کند .و این معنا ،حامل
هر واژه و نامی که باشد ،در اندازه های آن آنتاگونیسم
سر بر خواهد آورد .همپا بودن با مردم پس نه به معنای
همسطحی با سطح تصاویر تار تلفن های همراه ست،
بلکه به معنای درک آن دانشی ست که به شهر ،در پس
تصور دیجیتال اکنون ،فرصت تجسم فردا را می دهد .این
دانش ،هم در تکثر سازمان های مردمی ،در جاجای این
جامعه ،است و هم  ،همین اکنون ،در دانش تکثیر تصاویر
با تکنولوژی مدرن .امکان تحقق برابری را در پیوند این
دو ،نیروی کار که مردم می شوند و دانش دسته جمعی،
باید یافت.
 .۳قانون برای آزادی
در جامعه ای که تاریخش با گسست تاریخی  ۵۷گره
خورده است ،قانون معتبر ،آنی ست که نص صریحش
مردم انقالبی را واضع خویش بداند ،وگرنه ،نه مجری آن و
نه اتباع آن دستگاه حقوقی ،به قانونیت آن وقعی نمی نهند.
جمهوری اسالمی ایران فاقد پایگانی قانونی و مدون است.
جدل بر سر والیت فقیه مطلق یا نسبی نیست .مقدمه
و اصل اول مدرک مدونی که بدان نام اساسی داده اند،

تصریح کرده که مردم ایران انقالب کرده اند تا حق وضع
قانون را از خویش سلب و به خداوند بسپارند ،خداوند
قانون خویش را در کتب دینی به ما عرضه کرده است
و پس آنانی که کالم خدا را می دانند ،تاویل گران قران،
باید تحقق گران کالم خدا و حاکمان جامعه باشند .به
زبان ساده تر ،یعنی هر کاری که دل شان خواست بکنند
و این هر کاری همان قانون شان است .قانون جاری نه
حقوقی اساسی را تعریف می کند و نه تکالیف و تعریف
شهروندی در آن محلی از اعراب دارد ،این تناقض را با
رجوع به این بند و آن بند این قانون که واجد انعکاس
خواسته های مردم در  ۵۷است ،نمی توان توجیه کرد .از
همین روی ،سی سال بعد هنوز مجری قانون می گوید که
«این قانون ماست «و هر کار که بخواهیم می کنیم ،و
می کند ،برای همین هم از فرمان نه ماده ای تا مجمع
تشخیص مصلحت و کدخدا گری زیر سایه نخل های
پالستیکی یدک این جمهوری ست .پس مسئله «ظرفیت
های همین قانون» نیست ،زیرا اساس کار ،قانون مدونی
نیست که ظرفیتی بدارد .این یک شیوه حکومت است که
محتواش بسته به یک چیز است ،نه دعوای این گروه و آن
گروه ،بلکه نحوه توزیع سود و بهره نفت در دایره حکومت.
مثال ساده آن همین اصل مترقی آزادی تجمع ،بازمانده
دوران انقالب ،است .این اصل ،حتی اگر مشروط به مخل
بودن به اسالم (که باز تعریفش به دست حکومت است)
هم نبود ،که هست ،باز همانگونه که می بینیم متضمن
آزادی تجمع نیست ،و این را بارها همین حکومت اسالمی
تکرار کرده است .مشکل این نیست که مجری بد است،
مشکل این است که این اصل ،بنابه تعریف مدرک مدون
مجلس خبرگان ،تنها یک توصیه است .با هیچ شعبده ی
نظری نمی توان این مجموعه توصیه ها را به درجه اعتبار
قانونی رساند مگر اینکه مقدمه و اصل نخست آن را حدف
کنیم و اینکار یعنی حذف کلیت آن.
پس ما هنوز قانون جمهور مردم را پایه نگذاشته ایم،
اینکه قانون جمهوری مردم چه خصوصیاتی دارد ،ربطی
بالواسطه به جمهوری اسالمی ،یک شیوه حکومت ندارد،
نفی و یا برعکس آن نیست ،اصول جدیدی ست که از
بیرون قانون منشا میگیرد ،اثبات حرکت مردمی است که
دیگر کاری با کار این توصیه های مدون و مجریانش
ندارد .اینکه چنین روندی به آرامی یا تندی طی شود،
همزمان با سقوط این مجریان یا جابجایی قدرت باشد ،یا
نه ،همانی ست که گردش گوی ،تبین مردمی حق برابری
اجتماعی همگان ،تعیین می کند.
 .۴اندازه ها
ایران یکی از بزرگ ترین دارندگان انحصار تزریق انرژی
به درون چرخه تولید در کاپیتالیسم جهانی ست .این
یعنی میلیاردها میلیارد ثروت نهفته در منابع زیرزمین
این کشور .سال هاست که بربادش می دهیم .سرزمینی
پهناور ،بازمانده یک امپراتوری که سیصد سال است از
هم پاشیده .در آن مردمان گوناگون ،اقلیم های گوناگون
و فضاهای گوناگون و گاه کامال ناپیوسته پهنه ای را
تشکیل می دهند غامض و پر پیچ و خم .ایران در جایی
در این جهان مستقر است که منافع یک نیمچه امپراتوری
گانگستر در شمال آن ،کشورهای ساختگی دوروبرش و
یک خلیج پر نفت و همهی دنیا آنجا گرد آمده اند .موقعیت
سوق الجیشی ایران ،یعنی هزاران کارگزار هزار بانک و
دولت این دنیا که می خواهند این جا جای پایی بدارند،
یعنی ناوگان های مستقر در خلیج ،یعنی توپ های روس
در خزر ،جنگنده های آمریکایی در سه سوی این جامعه.
این یعنی ،اگر خودمان ،همین مردم اگر نجنبند ،این بنگاه
های امپریالیستی که هم ما را و هم یکدیگر را می پایند و
دردشان هم همواره دست رسی به آب و نفت است ،کم کم
به رویای یک منطقه سوق الجیشی نزدیک تر می شوند.
برای ژئوپلیتیک ،ایدال ترین شکل از ایران یا بخشی از
آن ،سرزمینی ست بی سکنه .ژئوپلیتیک در دوران سرمایه
جهانی تناقض ش همین جاست ،هم سرزمینی بی سکنه
می خواهد و هم بازار مصرف ،هم جریان مستمر نفت و
هم بازفروش کاالهای تولید شده به همان بازار
در برابر ،ما چه داریم؟ تاریخ دانان گرامی این سرزمین
دوست دارند که تاریخ این سیصد سال را از یاد ببرند.
ما از پس سقوط صفویه ،بارها در ابعادی گسترده قحطی
داشته ایم .قحطی فقط از گرسنگی مردن نیست ،قحطی

درازمدت یعنی نابودی مناسبات اجتماعی ،از بین رفتن
قرارهای اجتماعی در روستاها .گزارش های همین صد
سال پیش را بخوانید ،ببینید چگونه مسافران فرنگی با
آدمیانی وحشی روبرو شده اند ،در مقابل گزارشی از قرن
شانزدهم بخوانید ،می بینید که روستای ایرانی را مرفه تر
از همتای اروپای ش توصیف می کنند .ما در این سی
صد سال گذشته ،بازار و تیمچه ها ،پیشه وران و صنعت
مانوفکتورمان را از دست دادیم که هیچ ،امروزه اثری از
فرهنگ و دانش تولیدی که این مجموعه در خود داشت
باقی نمانده است .یک بازرگان ایرانی قرن شانزدهم ،اگر
امروز زنده بود ،دست آقای عسکر اوالدی یک ارابه هم
نمی داد .پیشه وری که حتی تا همین صد سال پیش می
توانست در روح القوانین منتسکیو چیز مفیدی بیابد ،قرنی
ست که از میان رفته است .سبب آن؟ ظهور امپریالیسم
صنعتی ،ناوگان بازرگانان هلند و انگلستان با کاالهایی
ارزان و مرغوب و همزمان تالشی دستگاه دیوانی در ایران.
فرود سرمایه در ایران همزمان با پوسیدن ارکان امپراتوری
بود .در  ۵۷ما این جسد پوسیده را به خاک سپاردیم ،یا
دست کم فکر می کردیم که چنین کرده ایم .همین تاریخ،
بخشا توضيح دهنده گرايش به سمت هویت خیالی پیشا
سرمایه داری در برخی ایدئولوژی های شیعه زده در ایران
است.
 .۵سازمان های برابری
جلوتر ،در ابتدای سال های  ،۵۰جامعه ما ناگهان با سیل
ارز مواجه شد ،هنگامی که رانت نفت این جامعه را دربر
گرفت ،این ها بود :درباری فاسد (فاسد یعنی بی اعتنا
به قانونی که به اعتبار آن این دربار می توانست موجود
باشذ) ،دولتی که کارگزار امپریالیسم در منطقه بود ،ساواک
که هرگونه امکان تجربه اندوزی نیروی کار برای تشکل
مستقل را در اوین می کشت ،دستگاه مالهای شیعه که
در قم می پوسیدند ،یک گروه تکنوکرات که اغلب در
آمریکا مهندس شده و به خیال شان رتق و فتق امور شهر
شگرد مهندسی ست ،و یک فروند سرمایه داری صنعتی
که با سقوط دربار دود شد .قرار این بود که با پول توسعه
بخریم .نکته آنکه ما جامعه ای داشتیم که از زیر بار شوک
پرت شدن در دامن سرمایه از طریق سیستم بهره سر
راست نکرد و هنوز نکرده است .پس این اندازه ی اول:
این جامعه ،مختصات اجتماعی ش ،الیه بندی و خرده
فرهنگ هاش ،تبیین این سرراست نکردن است .مسئله
کلیدی اینست :اضمحالل مناسبات اجتماعی در سیستم
بهره .این جمهوری هم در این سی سال همین تکرار سی
صد سال ما بود .هر شورشی بر علیه انحصار دولتی بهره در
ایران ،هم زمان سرراست کردن این جامعه از زیر بار منطق
تغدیه از بهره است .این یعنی یک انقالب که اجتماع را
زیر و رو می کند .مولفان مان هر چقدر که بخواهند می
توانند مستانه ،گرته برداران تئوری های نیمه کاره در باب
قانونمندی و آزادی های دمکراتیک و تقدم و تاخر آن
باقی بمانند ،سکوالر شوند ،الییک گردند و هر چیز دیگر
بر حسب شاخص های بورس اندیشه در بازار کاالهای
فکری ،اما افسوس نقش بر یخ می زنند .واقعیت ساده
و پیش و پا افتاده ی این مردم ،واقعیتی که دامان همان
مولفان را گرفته آنان را ناخواسته به روشنفکر جهان سومی
فرو می کاهد ،این است :پول می گردد ،تولیدی نیست،
ارزش اضافه کار از چار گوشه دنیاست که به درون شبکه
توزیع و گردش کاالیی سرازیر می شود .پول خداست.
برای رضای خاطرش ،فرادستان همدیگر را و مردم را لت
و پار می کنند ،و این میان خبری از آزادی های دمکراتیک
شسته و رفته بر اساس قانونی مجرد و از آسمان نازل
شده نخواهد بود .تنها زمانی چنین آزادی هایی و ثبات
قانونمند اجتماعی ،قوه قضاییه مستقل و دستگاه دیوانی
سالم ،میسر خواهد بود که ما برابری طلبی اجتماعی نهفته
در حضور و شورش مردمان ایران را به کرسی واضع قانون
بنشانیم .برای این کار ما نیازمند تسریع حضور نهادهای
متکثر نیروی کار در شهریم .و تنها زمانی این نهادها ،این
سازمان یافتگی ،قدرت مهار دولت را خواهد داشت که از
ایدئولوژی ها ،از نوستالژی برای کوچه باغ های کاشان و
از گوش سپاردن به سوغات فکری پارک وی به باال فارغ
شود .گوی برابری در گردون حاکم می گردد و در پس هر
گشت ،پرشتاب تر یک میدان انقالب را نقش می زند.

بيانيه رهايي زنان ايران (رزا) به
مناسبت  13آبان
یاران دبستانی برپا
موج سرخ دانش هر سو شتابان
الله گون ز خونش کوچه خیابان
 13آبان 13 ،آبان (بخشی از سرود  13آبان)
 13آبان یادآور مبارزه ی ضد استبدادی و ضد امپریالیستی
مشترک دانش آموزان و دانشجویان علیه دولت وابسته و
دیکتاتوری ستمشاهی است .جنبش دانش آموزان در پیوند
با دانشجویان و معلمان ،پیش از این نیز جریان داشته است
و در بسیاری اوقات همراه با اعتصاب معلمان یا تظاهرات
دانشجویان (یک دوره در دهه ی  20و  30و دوره ای در
دهه ی  )40دانش آموزان نیز به حمایت همراهی می
کردند .در دوران اخیر نیز حرکت دانش آموزان در شکل
های مختلف ظهور کرده است .دانش آموزان سوسیالیست
تبریز ،دانش آموزان سوسیالیست شیراز ،نشریه دانش
آموزی بذر ،اعتراضات دانش اموزان کامیاران و کرمانشاه
و سنندج به حکم اعدام معلم انقالبی فرزاد کمانگر یا
اخیراً در ورژن سبز آن که به صورت رأی دانش اموزان
مدرسه ی راهنمایی امام رضای مشهد (زیر نظر واعظ
طبسی) در انتخابات شورای دانش اموزی به میرحسین
موسوی یا پیروزی قاطع کاندیدای شورای دانش آموزی
دبیرستانی در اصفهان که رنگ تبلیغاتی اش سبز بوده
بر رقیب بسیجی خود بروز کرده است .و همچنین شعار
نویسی ها در مدارس –به ویژه در شهرستان ها که امکان
تظاهرات فراگیر کمتر وجود داشته است .-در مجموع در
مورد تحرکات دانش آموزی دو جنبه دارای اهمیت است:
اول :افزایش پذیرفته شدگان دختر دانشگاه ها علیرغم
اعمال سهمیه بندی جنسیتی که نشانه ی وجود آگاهی و
تحرک جنسیتی در بین دانش آموزان است.
دوم :جنبش سبک زندگی یا خالصی فرهنگی در بین
نوجوانان (تین ایجرها) که نمود هایش را در زبان جدید
گفتاری ،موسیقی زیرزمینی ،طرز پوشش ،فضای مجازی
و  ...نشان داده است و خود را به وضوح بر فضای جامعه
تحمیل کرده است.
نکته ی دیگر تحرک چند ساله در زمینه ی کودکان کار
و خیابان به همت و تالش نهاد های مردمی و فعاالن
جنبش حقوق کودک و لغو کار کودک است که به صور
مختلفی از جمله طرح ادبیات کودکان کار و خیابان (انتشار
کتب داستان های آن ها) ،مطرح شدن مسأله در افکار
عمومی و برگزاری گردهمایی های انتقادی و اعتراضی

علیه اعدام ،سرکوب ها و احکام بی
شرمانه علیه فعالین جنبش کارگری
و دانشجویی
جنبش اعتراضی مردم ایران علیه دیکتاتوری و فساد
سیاسی -اجتماعی سرمایه داری اسالمی بی وقفه به پیش
می رود و در طی این روند اشکال و شیوه های نوینی را
در هر مرحله به نمایش می گذارد و دیکتاتوری را لحظه
به لحظه سردرگم تر می کند.
در زمانی که مبارزات خیابانی مردم در قالب تظاهرات
هایی با فواصل طوالنی تر صورت می پذیرفت ،جنبش
دانشجویی وارد عرصه پیکار کردید و از آغاز سال
تحصیلی جدید ،هر روزه شاهد اعتراضات و مبارزات پیاپی
دانشجویان هستیم که دانشگاه به دانشگاه ،در اعالم هم
بستگی با یکدیگر و هم بستگی با جنبش پیشرو و توده
ای مردم صورت گرفته است.
دانشجویان به درستی دریافتند که باید شعارهای مردم
در خیابان ها را در دانشگاه ها از آن خود کنند و در پی
فریاد زدن و پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران ،زنان،
معلمان ،و تمام آحاد مردم برای برای آزادی و برابری
باشند.
جنبش کارگری نیز در طی چند ماه اخیر پس از کودتای
انتخاباتی یکی از بحرانی ترین و حساس ترین مقاطع را
در حیات سیاسی و اجتماعی خویش از سر گذرانده است.
از یک سو وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران آنان
را به سمت اعتصابات پیاپی در مراکز تولیدی و صنعتی
کوچک و بزرگ کشانده است و از سوی دیگر ،حضور
کارگران در اعتراضات اخیر ،اگرچه غیر سازمان یافته و
بدون تشکل های طبقاتی شان ،آنان را به مبارزات عمومی
و ضد دیکتاتوری پیوند داده است و افق مبارزاتی جدیدی
را به روی آنان گشوده است .به همین جهت اعتراضات و
مبارزات کارگران در دوره نوینی که در آن به سر می بریم
رو به افزایش ،تشکل یافتگی و نضج گرفتن است.
دولت کودتا نیز از لحظه آغاز خروش میلیونی مردم دائما
تالش نموده است که سرکوب سازمان یافته خود را برای
متوقف کردن سیل خروشان مردم معترض و جنبش های
اجتماعی به کار ببندد.
اکنون که دولت کودتا در اوج سردرگمی و اغتشاش بین
المللی ،منطقه ای و داخلی به سر می برد ،پس از آن که
شماری زیادی از مردم آزادی خواه را در خیابان ها آماج
گلوله های خود قرار داد ،بعد از کشتار ،به زندان افکندن،

به کار کودکان به همراه همراه فعاالن حقوق کودک به
مناسبت روز جهانی کودک نمایان شده است.
در شرایطی دانش آموزان به استقبال  13آبانی متفاوت
از سال های گذشته می روند که سهمیه بندی جنسیتی
و بومی گزینی ،شرایطی تبعیض آمیز برای ادامه ی
تحصیل دانش آموزان پدید آورده است .مدارس کپری،
وضعیت اسفناک مدارس دولتی مناطق فقیر نشین ،پولی
معیشتی معلمان در مجموع
شدن مدارس و وضعیت
ِ
شرایط نامطلوبی را برای آموزش دانش آموزان فراهم
آورده است .وضعیت کتب درسی و افزایش بودجه ی
نمازخانه های مدارس ،طرح های از قبیل احیای معاونت
پرورشی و استقرار یک آخوند در هر مدرسه ،سرکوب شدید
ایدئولوژیک را بر دانش آموزان تحمیل کرده است که با
نصب دوربین های مداربسته و استقرار پلیس در مدارس،
به سرکوب عریان نیز مزین شده است .شرایط مدارس ،به
عنوان بخش مهمی از دستگاه های ایدئولوژیک دولت،
بازنمایی وضعیت عمومی جامعه ی تحت سرکوب و
ِ
استثمارند و از این رو ،خواستهای دانش آموزان و معلمان
از خواستهای عمومی جامعه جدا نیستند.
آموزش رایگان ،بهبود وضعیت رفاهی مدارس ،الغای
سرکوب در مدارس ،لغو تبعیض جنسیتی و قومی ،جدایی
مذهب از آموزش و الغای گزینش همه بازتاب خواستهای
عمومی جامعه اند .از این رو در  13آبان طرح مطالبات
دانش آموزان و معلمان گامی است در پیش روی و تعمیق
جنبش توده ای ضد دیکتاتوری .شعارهایی نظیر «انتخابات
آزاد ،آموزش رایگان ،استقالل دانشگاه» که بیانگر خواست
ضد دیکتاتوری جنبش ،مسأله ی دانش آموزان و حمایت
از جنبش دانشجویی است .یا «آزادی زندانی ،آموزش
مجانی» یا شعاری مثل «استقالل ،آزادی ،رفاه اجتماعی»
که هم دربرگیرنده ی مبارزه ی ضد امپریالیستی و هم
خواست ضد دیکتاتوری و هم عدالت و رفاه اجتماعی که
شامل رفاه آموزشی نیز می شود هست می توانند مناسب
باشند .یا در جهت اعتراض به تبعیض جنسیتی در آموزش،
شعار «دختر دانش آموز ،ریشه ی تبعیض را بسوز».
 13آبان از مبارزه ی ضد امپریالیستی جدا ناشدنی است و
گرایان سلطنت
وطنپرستان وطن فروش (ملی
به اصطالح
ِ
ِ
طلب ضد ملت) و ایادی و رسانه های امپریالیست ها،
ِ
شدنی این مبارزه ی مردمی
علیرغم به انحراف کشانده
ِ
توسط حاکمیت ضد مردمی ،نمی توانند ریشه ی آن
را بخشکانند و مردم نیز به خوبی می دانند که حامیان
دیکتاتوری در لباس های روسی ،چینی ،آمریکایی،
انگلیسی و اسرائیلی ،جز در تاکتیک هایشان ،تفاوتی با
یکدیگر ندارند .مردم به تجربه دریافته اند که هیچ جنگی
شکنجه و مفقود نمودن عده کثیری از زنان و مردانی
که تنها آزادی خود و برابری را طلب می کردند ،اکنون
نوبت به جنبش های اجتماعی و به ویژه فعالین و پیشروان
جنبش کارگری و دانشجویی رسیده است که در معرض
احکام سنگین و بی شرمانه زندان قرار گرفته اند.
احکام سنگین زندان ۵-۲ ،سال که به ویژه برای
دانشجویان چپ در یک ماه اخیر صادر شده است ،احکام
انضباطی و محرومیت از تحصیل و سرکوب شدید ،در کنار
ایجاد فضای فوق امنیتی در دانشگاه ها ،همگی تمهیدات
دولت کودتا علیه اعتراضات پیوسته و مبارزات جاری و
اخیر دانشجویان در دانشگاه های سراسر کشور است که
دولت کودتا را به زانو درآورده است.
هم چنین دستگیری فعالین کارگری ،سرکوب اعتصابات و
صدور احکام زندان بی شرمانه برای فعالین کارگری نیز در
ادامه پروژه سرکوب جنبش ها توسط دیکتاتوری اسالمی
هدفی جز پایان دادن به اعتراضات به حق مردم را دنبال
نمی کند.مجموعه این سرکوب ها ،اعم از سرکوب های
سیاسی و سرکوب جنبش های اجتماعی و اقدام جهت
مقابله و از میان برداشتن نهادهای اجتماعی نظیر« ان
.جی .او» ها که به ویژه در عرصه حقوق کودک و مبارزه
علیه استثمار و آزار بی شرمانه کودکان فعالند ،با تالش
دولت کودتا برای ایجاد یک فضای ارعاب عمومی دنبال
می شود که اعمال مجازات اعدام ،به ویژه اعدام کودکان
و نوجوانان است.
مجازات اعدام ،به مثابه قتل سازمان یافته یکی از
شنیع ترین ابزار هایی است که در دست حکومت های
دیکتاتوری ،با روندی جنون آمیز به پیش می رود و فاجعه
بار ترین نوع آن اعدام نوجوانان می باشد ،که ایران به
مدد حکومت سرکوبگر سرمایه داری اسالمی ،در جهان
پیشگام آن بوده و رتبه نخست را به نسبت جمعیت دارا
می باشد و شاهد آن هستیم که فشارها و توصیه های
نهادهای صوری بین المللی تا چه حد در ممانعت از آن نا
توان و ناکارامد است.
همه این تالش های مذبوحانه که از سوی دولت کودتا
صورت می پذیرد نشان از گرفتار شدن دولت کودتا در یک
دور باطل دارد که نه بازگشت به عقب و شرایط پیش از
کودتای انتخاباتی برایش میسر است و نه پیش روی و
متوقف کردن اعتراضات مردم که به سمت هرچه متشکل
تر شدن و رادیکال شدن حرکت می کند.
جنبش عمومی مردم ایران علیه دیکتاتوری به پیش می
رود ،فضای ارعاب و سرکوب های وقیحانه سرمایه داری
اسالمی ،نمی تواند سدی در برابر اعتالی این جنبش
باشد ،جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش کارگری هرچه

رهایی بخش نیست و تحریم ،فقط به معیشت مردم آسیب
می رساند و نه به حاکمیت مردم ستیز و استثمارگر و
دخالت دول امپریالیستی تنها در جهت منافع خود است و
البته بر ضد جنبش های اجتماعی.
از این رو مردم برای  13آبان به دنبال شعارهایی هستند
که بیانگر ماهیت واقعی و نه تحریف شده ی مبارزه ی
ضد امپریالیستی آنان باشد .شعارهایی که نه به دامچاله ی
وداع با مبارزه ی ضد امپریالیستی بیفتد و نه به تحریف
اسالمگرایانه از مبارزه ی ضد امپریالیستی.
شعارهایی نظیر« :مرگ بر دیکتاتوری و حامیان خارجی
اش» یا «مرگ بر جامیان دیکتاتور»« ،روسیه ،آمریکا
فرقی واسم نداره  -حمایت از دیکتاتور ،شرقی غربی
نداره»« ،نه دولت کودتا ،نه منت امریکا»« ،نه جنگ،
نه تحریم ،نه سازش»« ،نه سرکوب داخلی ،نه دخالت
خارجی»
در شرایطی به استقبال  13آبان می رویم که با بزرگترین
بحران اقتصادی و بیشترین سیاست های نئولیبرالی روبرو
هستیم .قطع یارانه ها ،خصوصی سازی در شکل سپاهی
سازی و خودی سازی ،واردات بی رویه کاال ،اصالحیه ی
کارگری «قانون کار» که بخش های مهم آن عم ً
ال
ضد
ِ
پیش از این با مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام
به اجرا درآمده است ،بحران بنزین بر اثر تحریم بنزین،
ورشکستی صنایع و کشاورزی ،افزایش نرخ بیکاری و
لشکر انبوه بیکاران همگی شرایطی را پدید آورده است
که دور جدیدی از خیزش مبارزه ی طبقاتی را پدیدار کرده

است .در صورت دخالت و تحرک نیروهای رادیکال جامعه،
می توان امیدوار بود که این دور جدید از مبارزات طبقاتی،
جنبش توده ای مردم موسوم به «جنبش سبز» را وارد
فاز جدیدی نموده و رنگ و ماهیت آن را به سرخ تبدیل
نماید 13 .آبان در روند جنبش توده ای جاری ،نقطه ی
گذار به این تغییر فاز خواهد بود و یا حداقل دارای این
پتانسیل بوده و می تواند این نقطه ی گذار باشد .ترس
و وحشت حکومت در شکل تهدید های جنتی و ائمه ی
جمعه و فرماندهان نظامی ،جمع آوری مزدوران بسیج
دانش آموزی برای برگزاری مراسم حکومتی و سرکوب
مردم ،برگزاری مانورهای سرکوب جنبش سبز در زنجان
و اصفهان و برگزاری مانور سرکوب اعتصابات کارگری در
ساری و بررسی واکنش های اجتماعی طرح هدفمند کردن
یارانه ها –طرح تحول اقتصادی -در شورای عای امنیت
ملی جملگی نشانه ی اهمیت  13آبان در روند جنبش توده
ای جاری برای تغییر فاز آن است.
با نگاهی به مجموع شرایط ،برآیند تحرک دانش آموزان،
مبارزه ی ضد امپریالیستی و دور جدید مبارزات طبقاتی در
می یابیم که  13آبان روز تعمیق جنبش سبز و شعارهای
آن است تا در روند خود به پوست اندازی این جنبش منجر
شود .برای این تحول آماده باشیم.
روز دانش آموز مبارک!
پیش به سوی رادیکال نمودن اعتراضات مردمی!
مرگ بر دیکتاتوری ،زنده باد قدرت میلیونی مردم!
مرگ بر حکومت سرمایه!

متشکل تر می شوند و مبارزات به هم پیوسته نیروهای
پیشرو در جنبش ها ،نیرومندی این مبارزات را تضمین می
کند .جنبش کارگری نیز سرانجام همان گونه که عموم
حاضرین در جنبش توده ای از آن انتظار دارند ،پیشگام این
مبارزه خواهد شد و گامی بلند به سوی افق نوین مبارزات
طی سی سال گذشته خواهد برداشت.
دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران ،ضمن
محکوم کردن سرکوب و احکام بی شرمانه علیه فعالین
جنبش کارگری و جنبش دانشجویی ،ضمن اعالم انزجار
از اعدام های افسار گسیخته و جنون آمیز دولت کودتا
 ،از مبارزات ضد دیکتاتوری مردم برای خواست آزادی
و برابری و حقوق دموکراتیک دفاع می کنند ،با جنبش
مقاومت و مبارزه علیه دیکتاتوری اعالم پیوند و هم
بستگی نموده و تمام تالشمان را برای پیشبرد خواست
های عمومی جنبش های اجتماعی و مردم آزادی خواه
مبذول می نماییم و در تمام حرکت هایی که رو به این
افق دارند فعاالنه شرکت خواهیم جست.
زنده باد مبارزات توده ای مردم علیه دیکتاتو ِری!
زنده باد آزادی و برابری!
زنده باد سوسیالیسم!
/http://www.socialist-students.com
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آبان ۱٣٨٨

خیابانی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات
 ٢٢خرداد ماه ،دستکم  ١٠٠روزنامهنگار و وبنگاردر
ایران بازداشت شده اند .بیش از  ٥٠روزنامه نگار مجبور به
ترک کشور شده اند .روزنامه نگارانی که در کشور ماندهاند
به شکل مداوم مورد تهدید و پیگرد قضایی قرار دارند.
برخی از روزنامهنگاران محاکمه شده در « دادگاهای
استالینی» به احکام سنگین محکوم شدهاند و از حق
تجدیدنظر خواهی نیز محروم هستند .این وضعیت غیر
قابل تحمل است جامعه جهانی باید کمک روزنامه نگاران
ایران بشتابد».
 ١٣آبان فرهاد پوالدی گزارشگر آژانس فرانس پرس در
تهران از سوی ماموران اطالعاتی بازداشت و به محل
نامعلومی منتقل شده است .خبرگزاری فرانسه از نادر
خبرگزاریهای فعال در ایران است .فرانس پرس اعالم
کرده است که روز گذشته برای تهیه گزارش از تظاهرات
مجوز داشته است « .نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی
فرهاد پوالدی را هنگامی که بر ترک يک موتور سوار
بود متوقف کردهاند .به گفته راننده موتور ،نيروهای امنيتی
پس از ضبط موبايل فرهاد پوالدی وی را با خود بردهاند».
از تاریخ  ١٦خرداد ماه وزارت ارشاد طی نامهای « تهیه
گزارشات از تظاهرات های غیر قانونی» را برای خبرگزاری
های خارجی» ممنوع اعالم کرده است .محل نگاهداری و
دلیل بازداشت این روزنامهنگار نامعلوم است.
نفیسه زارع کهن همکار بسیاری از روزنامههای اصالحطلب
و وبالگ نویس روزمرهگیها به همراه همسرش حجت
شریفی یکی از فعاالن دانشجویی در همین روز بازداشت
و به محل نامعلومی منتقل شده است.
یک روز پیش از تظاهرات  ١٣ابان تعدادی دیگر از فعالن
مدنی و روزنامه نگاران دستگیر شدند از جمله حسن اسدی
زیدآبادی فعال حقوق بشر و وبالگ نویس آوازنو از سوی
ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
گزارشگران بدون مرز همچنین از بازداشت نگار سایه
روزنامه نگار مستقل و همکار بسیاری از رسانه های
آنالین در اوائل ابان ماه مطلع شده است .همسر این
روزنامه نگار پیش از این در مراسم دعای کميل که قرار
بود برای آزادی سيدشهاب الدين طباطبايی عضو زندانی
شورای مرکزی جبهه مشارکت برگزار شود ،دستگیر شده
بود .هادی حیدری کاریکاتوریست ایرانی و همکار بسیاری
از روزنامه های ایران نیز از جمله بازداشت شدگان این
مراسم بود که همچنان در زندان اوین بسر می برد.
(گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از روزنامه
نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩
اعالميه جهانی حقوق بشر است)

بيانيه مطبوعاتي گزارشگران بدون مرز

در کمتر از  ١٥٠روز در ایران  ١٠٠روزنامهنگار بازداشت
شدهاند
گزارشگران بدون مرز بار دیگر نگرانی خود را از وضعیت
آزادی مطبوعات و روزنامهنگاران بازداشت شده در ایران
اعالم میکند .فرهاد پوالدی گزارشگر خبرگزاری فرانسه،
نفیسه زارع کهن همکار بسیاری از روزنامههای اصالحطلب
روز گذشته در پی تظاهراتهای خیابانی سیامین سالگرد
اشغال سفارت امریکا در تهران بازداشت شدند .یکروز پیش
از آن حسن اسدی زیدآبادی فعال حقوق بشر و وبالگ
نویس بازداشت شده بود .در کمتر از  ١٥٠روز پس از آغاز
اعتراضات خیابانی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد
در انتخابات  ٢٢خرداد ماه ،دستکم  ١٠٠روزنامهنگار
و وبنگاردر ایران بازداشت شده اند که  ٢٣تن از انها
همچنان در زندان بسر می برند .در ایران هم اکنون ٣٢
نفر از حرفهکاران رسانهها زندانی هستند.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعالم میکند « :
بازداشت های غیر قانونی و ربودن روزنامهنگاران در ایران
ادامه دارد .در کمتر از  ١٥٠روز پس از آغاز اعتراضات

هوموفوبیا
و
بنیادگرایی اسالمی در ایران
سپهر مساكني

در این مقاله مايلم به اين پرسش بپردازم که مشخصات
رژیم جنسی در ایران چیست؟ ورابطه هموفوبيا را با
بنيادگرايي اسالمي حاكم بر ايران مورد بررسي قرار دهم
اگربخواهم به صورت چكيده به شرح اين نوشتار بپردازم،
به نظرم هوموفوبیای بنیادگرایان اسالمی ناشی از پیوندی
است که میان تکنیک و دین برقرار شده است.ماهيت
ایدئولوژی جنسی حاكم  ،برحسب ایده تولید مثلی اش
میل متكثر بيرون از سياست دگرجنس گرايي انحصاري را
سرکوب می کند .از جنبه اي ديگراین ایدئولوژی با پیوندی
که بنیادگرایی و اراده به قدرت در مدرنیته برقرار کرده
سرکوب میل دگرباشان را تشدید کرده است ودرواقع این
امر سرکوبی دوجانبه را نصیب اقلیت های جنسی در ایران
می کند .براي اثبات فرضيات مطرح شده ما شواهدی را در
مورد رفتار هوموفوبیایی و نظام فکری بنیادگرایی اسالمی
مطرح می سازیم و نقاط برخورد و ریشه های آن را بررسی
می کنیم.
هر مسافری از غرب با مشاهده رفتار شبه همجنس
خواهانه ایرانیان این ظن را می برد که گویا چنین رفتاری
ناشی از میل همجنس گرایی است که در ایرانیان وجود
دارد .بیش از این می توان تصور کرد که گویا در ایران
میل همجنس گرا فضای آزادی برای تنفس دارد که در
فضای جوامع مدرن غربی یافتنی نیست .این رفتار در قشر
مذهبی که بخشي از آن حکومت دینی را در ایران برپا
کرده نیز به خوبی مشاهده می شود .با وجود این رفتارهای
هومواروتیک  ،چه جای این هست که همجنس گرایی در
ایران سرکوب و وجود آن مورد انکار قرار گیرد؟ این ابهام
وقتی به چشم می آید که سه حکم شرعی تشیع برای
همجنس گرایان را در نظر بگیریم؛ سوزاندن در آتش,
پرت کردن از بلندی و خراب کردن دیوار بر سر متهم به
همجنس گرایی.
تنها جدا کردن کنش های عاطفی و جنسی (لواط)
برای حل این مسئله کارآمد نخواهد بود .آنچه در کنش
بنیادگرایان اسالمی در ایران مشاهده می شود تنها تعقیب
و مجازات کسانی که چنین کنشی دارند نیست .بنیادگرایی
اسالمی به عنوان گرایشی که از ابزارها و آگاهی های
مدرن برای نظارت و کنترل جامعه استفاده می کند از
سلف سنتی خود که تنها بر کنش لواط متمرکز بود پیشرفته
تر است و به شکل ظریف تری نشانه های میل جنسی
را نشانه گذاری و تعقیب می کند .طرح نیروی انتظامی
تحت عنوان «مبارزه با مفاسد اجتماعی» و گشت های
موسوم به «گشت ارشاد» که معادلی برای پلیس اخالقی
در جوامع فاشیستی است نمونه های از تضاد بنیادگرایی
اسالمی با نشانه های فرهنگی دگرباشان جنسي است که
دیگر ارتباطی با کنش جنسی به عنوان لواط ويا اعمال
به اصطالح منحرفانه به قول آنان ندارد .در این پیوند
نافرخنده ی میان بنیادگرایی به عنوان دنباله ی اسالم
فقاهتی با تکنیک و جامعه صنعتی وضعیتی دشوار برای
میل جنسی همجنس گرايان وبه طوركلي تمام دگرباشان
جنسي پدید آمده است که به طور خاص و بر حسب فهم
بومی باید به آن پرداخت .دیدگاه های مدرن برای فهم این
مسئله به کار می آید ,اما مهمتر از آن فهم این وضعیت
از درون ایران است .این مقاله تالش می کند بر اساس
این پیش آگاهی به توصیف وضعیت مذکور بپردازد که در
آن تکنیک و ارزشها جامعه سرمایه داری به نفرت مذهبی
از دگرباشان جنسي پیوند خورده است و نفرتی مضاعف را
پدید آورده است.
در اینجا ما این دو پرسش را بررسی خواهیم کرد :ماهیت
بنیادگرایی اسالمی در ایران به عنوان یک رژیم جنسی
چیست و بر حسب این ماهیت چه رژیم جنسی ای در
ایران مستقر است ,و مسئله دیگر این است که چه راهکار
سیاسی برای جنش دگرباشان جنسي در جهت مقابله با
این رژیم جنسی می توان ارائه کرد؟
بنیادگرایی اسالمی و رژیم جنسی آن
بنیادگرایی دینی در مورد نوع اسالمی و به ویژه شیعی آن
همچون بنیادگرایی اوانجلیکال از گرایش های احیاء دینی
برخاسته است .اما برخالف اندیشه بنیادگرایان دینی ديگر

که بر تجربه ی امر قدسی تأکید می گذارند این بنیادگرای
بیشتر بر وجه تفسیر لفظی از متن دینی و اجرا فرمان های
دینی مطابق نص تأکید می کند .اجرای چنین فرمان هایی
منوط به توسل به قدرت است  ،بنابراین این بنیادگرایی
رابطه ای نزدیک با سیاست برقرار می سازد .در جهت
تحقق این آرمان مقدس ,اسالم بنیادگرای شیعه ابایی از
بر گرفتن ابزارهایی نامقدس ندارد .اسالم سیاسی مدلی از
رابطه دین و مدرنیته است که در آن بخشی از مدرنیته اخذ
و بخش دیگری کنار نهاده می شود؛ یعنی اراده معطوف به
قدرت و تکنیک برگرفته می شود و اراده معطوف به رهایی
فرد کنار زده می شود.
اگر بپذیریم که در مدرنیته دو نیرو و عقالنیت در کار
است یعنی عقالنیت انعطافی که به ارزش های اخالقی
مدرن مانند آزادی مربوط است و عقالنیت ابزاری که به
انضباط دهی و کنترل طبیعت دل مشغول است  ،سهم
مدرن شدن بنیادگرایان دینی شیعه از این میان عقالنیت
ابزاری است که می توان به کنش معطوف به نظارت
ایشان یعنی اجرای فرامین مقدس کمک کند .بنابراین
نباید شگفت زده شد اگر طالبان از تکنولوژیهای مدرن
بهره می گیرد و جمهوری اسالمی در پی فناوری هسته
ای ,نانوتکنولوژی و تکنولوژی های کنترل افکار عمومی و
رسانه ها می رود ,تکنولوژی های استراغ سمع و فیلترینگ
تهیه می کند و در جهت این نوع از توسعه رقابت می
کند اما وقعی به حقوق و آزادی ها مدنی ندارد و حتی
دموکراسی را مورد تمسخر قرار می دهد .این تناقضی
در رفتار بنیادگرایان نیست بلکه تضادی در مدرنیته است
که راه به این دوگانگی در مدرن شدن کشورهای در حال
توسعه می دهد .اما ذات بنیادگرایی دوگانگی ندارد .می
توان ذات این شکل از بنیادگرایی را اتوماسیون اجرای
فرامین مقدس نامید .یعنی سازکار خودکاری که بدون نقد
درونی و بر حسب برداشت لفظی از متن مقدس در پی
ابزارهایی برای اجرای احکام می رود.

در مورد رفتارهای هومواروتیک در بادی امر تماس های
گرم همجنس خواهانه ای به چشم می خورد .به نظر می
رسد که فضای ممکن برای تماس های همجنس خواهانه
بیش از آنی است که در فضاهای مدرن ممکن است واز
اين حيث تعجب مسافر آمده از غرب را برمي انگيزد.
اما این رویه را بیشتر در فضای ایران سنتی در حال رشد
پیش از انقالب می توان مشاهده کرد .چنین ناآگاهی
که از سکوالیزه کردن فضای ارتباطی ناشی شده است,
پس از رشد بنیادگرایی اسالمی در جهت نظارت های
اجتماعی تدریج ًا رنگ مي بازد .هوموفوبیا سنتی که
اساس بنیادگرایی اسالمی است و هدف نهایی اوتوماسیون
بنیادگراست پس از رشد بنیادگرایان در جهت اخذ عقالنیت
ابزاری برای نظارت اجتماعی اینک مدتی است که دو
آگاهی هوموفوبیایی را گرد آورده است .نخست اینکه برای
هدف خود که اجرای فرامین الهی است در پی تجسس
در جنسیت ها می رود .میل همجنس گرا برای الهیات
جنسی اسالمی پس از قتل نفس بزرگترین جرمی است
که ممکن است روی دهد و تنها جرمی که در اسالم سزوار
سوزاندن در آتش است لواط می باشد .از سوی دیگر این
بنیادگرایی با تجهیز به دانش مدرن در پی کمترین نشانه
های همجنس گرایی می رود .بخشی از طرح موسوم به
«امنیت اجتماعی» نیروی انتظامی رسم ًا مقابله با نمادهای
همجنس گرایی را دنبال می کرد .دگرباشاني که ظاهری
مطابق كليشه هاي جامعه مردساالر دگرجنس گراي
مذهبي ندارند یا نمادهای كوئيريزه مانند مارک های لباس
را به همراه داشته اند راوی جنایت هایی اند که در این
گونه طرح ها در جهت تعقیب و سرکوب حداقل نشانه
های میل دگرباش روی داده است.
دوست ترانسکسوالي پس از چندین بار دستگیری و آزار و
اذیت ناچار به مردانه ساختن ظاهر خود شد تا از ردگیری و
تعقیب های نیروی انتظامی خالص شود .دوست همجنس
گرای من به جهت داشتن موی بلند دست گیر شد .در
زمان بازجویی او را برهنه کردند تا نمادهای جنسی را بر
روی تن او شناسایی کنند .بدن شیو شده او مسئله ای برای
بازپرسی از او شده ,چرا که یک مرد به اصطالح واقعی
دگرجنس گرا نمی تواند چنین بدنی داشته باشد .بدن های
رام دگرجنس گرا بدن هایی است که هنجارهای تمایز
جنسی مرد و زن را رعایت کرده باشد .شخص ديگري در
این طرح مورد زشت ترین شکنجه ها قرار گرفت و بر سر
و موی او ادرار کردند.
از خصوصیات رژیم جنسی بنیادگرای مسلمان تمایز نقش
جنسی است که بر اساس نشانه های بدنی مشخص می

پزشكي هم ندارد همه چيز از لحظ علمي و پزشكي درست
است ،او فقط تن همجنس خود را ميخواهدو اين اساس
فقه اسالمي كه از سياست هاي دگرجنسگرايي انحصاري
تبعيت ميكند را برهم مي زند .برای مثال در مورد یک
زن یا یک مرد مشخص است که دیه چقدر است ,ارث
چه میزان است ,نماز به چه صورت است ,شغل و حقوق
و مسایل دیگر به چه سان است .در واقع در خواندن اکثر
احکام فقهی باید نخست پرسید که موضوع بحث زن است
یا مرد .این پرسش پیشفرض بیشتر مسایل فقهی است.
اگر مسئله جنسیت پزشکینه شود و مستمسک پزشکی
پیدا کند بر اساس فقه اسالمی آنچه موضوع جبر است
و ارادی نیست مشمول حلیت و حرمت نمی شود .حال
تکلیف دگرباشان چیست؟در مورد ترانسكشوال ها ،به نظر
می رسد فقه دچار بحران می شود اگر نتواند جنسیت این
دسته از دگرباشان را مشخص سازد .اما پزشکی به داد فقه
شیعه می رسد و تکنولوژی را به بنیادگرایان شیعه معرفی
می کند که جنسیت را بتوان با آن تغییر داد .بنابراین این
سوء تفاهم پیش می آید که گویا رژیم جنسی بنیادگرایان
شیعه ایران را به بهشت ترانسکوال ها تبدیل کرده است.
اما این امر ناشی از تضادی است که فقه با آن روبروست
و اسالم سیاسی با استفاده از ابزارهای مدرن به حل آن
می پردازد.
در این نمونه نیز می توان مشاهده کرد که نیاز به نظارت و
انضباط جنسی در مورد رژیم جنسی بنیادگرایان بر خالف
سلف سنتی شان دیگر تنها لواط نیست بلکه هر نشانه ای
است که رژیم دگرجنس باور اسالمی را دچار خدشه می
سازد .چه مارک لباس باشد ,چه ابروهای آرایش شده و چه
پوست شیو شده پسرها .هوموفبیای در ایران امروز سخت
ترین شکل از سرکوب را که ممکن بوده است برای میل
جنسی فراهم ساخته است.
پیدا کردن راهکار در جنبش دگرباشان ایرانی
در ایران سخن گفتن از حقوق اقلیت های جنسی سخت
تر از همجنس گرا بودن است .در واقع اگر کنش همجنس
گرایانه عقوبت هایی در پی دارد فعالیت برای دفاع از کنش
های جنسی به طور مشخص مفسد فی االرض محسوب
می شود و بدون هیچ مسامحه ای حکم آن اعدام است .در
مسئله نویسندگان سایت های پورنوگرافی مانند «آویزون»
سپاه که مسئول تعقیب و بازداشت این نویسندگان بود
مشخص کرد که نگارش در مورد آزادی جنسیت عالوه
بر شکنجه و اعتراف گیری تلوزیونی ,افساد فی االرض
محسوب شده و اش ّد مجازات برای آن مطالبه می شود.
در اتهام های این افراد اشاعه «همجنس بازی» نیز دیده
می شود .در چنین اوضاعی تکلیف فعالین حقوق دگرباشان
جنسي روشن است .برای کسانی که در ایران در این زمینه
فعال بوده اند روشن است که کوچکترین اشتباه آخرین
اشتباه است و زمانی برای مقاومت باقی نخواهد ماند.
بنابراین عم ً
ال فعالیت برای براندازی چنین رژیم جنسی
در ایران ممتنع شده است.
با وجود این وضعیت شیوه فعالیت فعالین در زمینه حقوق
همجنس گرایان و دگرباشان به شیوه مبارزات زیرزمینی
شبیه است .پاشنه آشیل رژیم جنسی ایران در این میان
فضاهای مجازی است که می توان در آن به نگارش
پرداخت .اینترنت جایی است که شکل های جدیدی از
هویت همجنس گرا رشد کرده است و در کنار ایشان
فعالین حقوق دگرباشان و نویسندگان كوئير هنجارهای
دیگری برای خوانندگان فراهم ساخته اند که در برداشت
های هوموفبیای سنتی اثر می گذارد .این اثر اگرچه
محدود است اما انگار تنها شکل مقاومت امروز در برابر
هوموفوبیا بنیادگرای اسالمی آگاهی بخشی است که از
اینترنت آغاز می شود.

بخشی از احکامی که این بنیادگرای باید به اجرا گذارد
احکامی در حوزه جنسیت است .بنیادگرایان شیعه آنچه
سکسوالیزه کردن حوزه زیست نامیده می شود را به دقت
به اجرا در می آوردند .طرح تفکیک جنسیتی محیط های
عمومی ,از قبیل وسایل نقلیه عمومی ,اماکن تفریحی,
ایجاد پیست های جداگانه دوچرخه سواری ,جداسازی
محیط های ورزشی ,جداسازی محیط های تحصیلی حتی
بخشی از محیط های دانشگاهی و بسیاری جداسازی
های دیگر بر اساس ایده حقوقی است که دو جنس را
در حریم جنسی به شدت جداساخته شده می طلبد تا
امکان تماس جنسی خارج از قواعد ازدواج روی ندهد.
بنابراین محیط سکوالیزه شده مذکور فضای ممکن تماس
هومواروتیک را برای زنان و مردان پدید می آورد .در این
فضای ممکن و با فقدان نشانه گذاری های جنسی سنتی

شود .اغلب تصور می شود که ایران به جهت ارائه خدمات
به ترانسکسوال ها در زمینه تغییر جنسیت کشوری پیشرو
در حقوق آنهاست .در تحلیلی دقیقتر از رفتار رژیم جنسی
جمهوری اسالمی روشن می شود که مسئله حقوق نیست,
بلکه خدشه ای است که ترانسکوالیته به مثابه امری
پزشکینه برای ایدئولوژی جنسیتی او به وجود می آورد.
در فیلم «مثل بقیه باش» کارگردان در توصیف وضعیت
ترانسکسوال های ایرانی این را نشان می دهد که اساس
این تغییر جنسیت حفظ مرز هویت جنسی است ،تثبيت
دوباره همان دوجنس مرد و زن .در غیر این صورت
تمامی بنیادهای فقه اسالمی که حقوق و تکالیف را
جنسیتی تعریف کرده است فروخواهد ریخت واز اين حيث
همسكشواليته اساس فقه اي آنان را لت وپار ميكندزن
ويا مرد همجنس خواه از زن بودن ويا مرد بودن خود
راضي است او نمي خواهد تغيير جنسيت دهد وهيچ مشكل

ترس رژیم جنسی ایران از میل جنسی و توسل به مدرن
ترین ابزارهای سرکوب موجب شده است که حتی این
آخرین سنگر مقاومت نیز دیگر کارایی که انتظار می رفت
را نداشته باشد .پروژه گرداب سپاه برای دستگیری سایت
ها جنسیتی نمونه ای از برنامه ریزی های مدرن بنیادگرایی
اسالمی است که دست به هر کاری می زند تا نه تنها کنش
جنسی که نشانه های چنین میلی را نیز سرکوب کندنمونه
ديگر آن را مي توان درمتن كيفرخواست دادگاه هاي اخير
ديد اشاره مستقيم به وبالگ ها وسايت هايي كه در رمينه
جنسيت مي نويسند،ديد .در حال حاضر تنها شکل امن
مقاومت که باقی مانده است هم زنجيري با نیروهایی است
که خارج از مرزهای ایران برای آگاهی بخشی در برابر
رژیم جنسی ایران فعالیت می کنند وهمچنين پيوند زدن
آن با ديگر جريانات راديكال است .چنین فعالیتی امروز با
همه دشواری های کنش سازمانی و بوروکراسی زائد آن
به پیش می رود و هر چند ذره ذره اما امیدوارانه این مسیر
توسط فعالین حقوق دگرباشان ایرانی دنبال می شود.

سيزده آبان ما :نماد آگاهی است!
پرچم آزادی است!
مناسبت های تاريخي ،يكی از پی ديگری فرا می رسند.
بعضی از آن ها ،يادآور مبارزه ای بی ياد ماندنی از جانب
مردمند و بعضی ديگر ،نشانه و نمادی از فريبكاری سياسی
يا دست آويزی خرافی از سوی حاكمان مستبدند .برای به
صحنه آوردن جنبش مردم ،جنبشی كه بازتاب اعتراض
كارگران و زحمتكشان حق طلب ،زنان آزاديخواه ،جوانان و
دانشجويان نوانديش و ديگر قشرهای ستمديده است ،می
توان و بايد از مناسبت های نوع اول استفاده كرد .سيزده
آبان يكی از اين مناسبت هاست كه می تواند يادمان
بخشی از تاريخ معاصر كشور را به تريبونی برای اعالم
آمال و خواسته های اساسی و مشترك ميليون ها توده
تحت ستم و استثمار تبديل كند.
سيزده آبان روز به خاک افتادن چند دانش آموز در سال
پنجاه و هفت توسط رژيم سلطنتی است .در اين روز حدود
هفتصد دانش آموز که بعد از تعطيلی مدارس در ساعت
يازده صبح قصد داشتند در اطراف دانشگاه تهران به
مبارزات دانشجويان بپيوندند به رگبار بسته شدند .چنين
بود كه  13آبان ،در جريان انقالب و از سوی مردم به
پاخاسته ،روز دانش آموز نام گرفت .حاصل خونفشانی
دانش آموزان همانند ديگر فداكاری های عظيم مردم
ايران در جريان انقالب  57به دست گروهی فريبكار و
تشنه بهره كشی و غارت دزديده شد .رژيم مستبد سلطنتی
فرو افتاد اما جايش را رژيم استبداد اسالمی گرفت .چرخ
اقتصاد وابسته ايران همچنان به سود سرمايه داری بزرگ
و انحصارگر بوروكرات ـ كمپرادور چرخيد .در سياست،
يك نظام خشن دينی جای استبداد پوسيده سلطنتی را
گرفت اما سلسله مراتب قدرت همان كه بود باقی ماند:
يعنی اقليتی استثمارگر در راس جامعه نشست و جايگاه
محكوم و محروم برای اكثريت اهالی حفظ شد .فرهنگ
كهنه مسلط بر جامعه ،دستخوش تغيير شد :به اين معنی
كه وزنه سنت و مذهب در اين فرهنگ نسبت به جنبه

مبارزه برای برای افشای حقيقت
همچنان ادامه خواهد يافت
اعالميه شماره  ۵جمعی از خانواده های جان
باختگان دهه ۶۰
يکی از فوايد بحران های بزرگ سياسی اينست که
بسياری از ناگفته ها را بروی صحنه آورده و در معرض
ديد و قضاوت همگان قرار می دهد .مسائلی که تا پيش از
آن در زير پوست جامعه و يا در ذهن اقليتی از مردم حضور
داشته اما مناسبات قدرت ميان مردم و حکومت و تناسب
اين قدرت به نفع حکومت ،امکان و زمينه برای طرح
گسترده ی آن را با موانع زيادی روبرو می کرده است.
مطرح شدن فاجعه فراموش نشدنی و نابخشودنی کشتار
هزاران زندانی سياسی در دهه  ۶۰و نقطه ی اوج آن
قتل عام سال  ۶۷از جمله اين ناگفته هاست .سالها
تالش بازماندگان اين جانباختگان ،تسليم نشدن ،خاوران
رفتن ،مراسم گرفتن و تالش برای زنده نگهداشتن آمال
و آرزوهای اين عزيزان ،به رغم هر تهديد و ارعابی ،در
تداخل با بحران بزرگی که جامعه را فرا گرفته ،سرانجام
پای حکومتيان امروز و ديروز را گرفته و آنان را مجبور به
سخن گفتن کرده است .تابو ها فرو میپاشند و حقيقت
باالخره عيان می شود.
اکنون برای نخستين بار ابراز نظر در مورد اين فاجعه به
رسانه های جمهوری اسالمی کشيده شده و نغمههای شوم
«کی بود کی بود من نبودم» بگوش می رسد .پرونده ی
مربوط به اين کشتارها برای همهی جناح های جمهوری
اسالمی همواره خط قرمز بوده و نبايد رونمايی می شده
است .اما اکنون نوک کوه يخ نمايان شده و طيف های
مختلف مدافع جمهوری اسالمی (ديروزی ها و امروزی
ها) آغاز به اظهار نظر کرده اند .همه آنانی که به نوعی در
آن کشتارها سهيم بودند ،تالش می کنند يا خود را مبری
جلوه داده ،يا به منظور اهداف سياسی مقطعی و افشاگری
عليه حريف ،مسئله را رو کنند يا اينکه بگويند« :من نبودم،
حکم خمينی بود»( .روزنامه اعتماد)
محمد جواد الريجانی معاون امور بين الملل قوهی قضائيه
در نمايشگاه مطبوعات می گويد:
«...بايد بپرسيم که در دوران نخست وزيری آقای موسوی
که بسياری در زندان کشته شدند ،چرا ايشان حتی يک
جيغ بنفش نکشيد...؟» .اگرچه مطرح کردن اين موضوع
هيچ اعتباری برای اين فرد نمی آورد اما سوال بجايی
است! فقط مشکل اينجاست که الريجانی فرد مناسبی
برای طرح اين سوال نمی باشد :يکم :اين سوال هزاران
بار توسط نيروها و افراد مترقی و عدالتخواه اين جامعه بيان
شده و هيچگاه پاسخ نگرفته است؛ دوم :اين افراد خود در
جايگاه متهم قرار گرفته و عالوه بر کشتارهای دهه ۶۰
بايد جواب جنايت هايی که در همين چند ماهه ی اخير
در کهريزک و ديگر بازداشتگاههای مخفی يا در زندان و

بورژوايی ـ امپرياليستی آن سنگين تر شد.
طی  31سال حيات جمهوری اسالمی بارها ديده ايم كه
حاكمان دست به دزدی يا تحريف مناسبت های تاريخی
و يا شعارها و نمادهای مبارزاتی مردم زده اند 13 .آبان نيز
از اين دزدی در امان نماند .شايد تفاوت  13آبان در آن
باشد كه سال بعد در همين روز ،واقعه مهم ديگری اتفاق
افتاد .اين واقعه جديد كه ُمهر جمهوری اسالمی را بر خود
داشت ،مفهوم مردمی سيزدهم آبان به مثابه روز دانش
آموز را كنار زد و عنوان فريبكارانه ”روز مبارزه با استكبار
جهانی“ را به آن چسباند .امروز ديگر برای بسياری در
ايران و دنيا روشن شده كه سر كار آمدن رژيم اسالمی در
پی سازش پنهانی ائتالف گروهی مرتجع و ضدانقالبی با
قدرت های بزرگ غرب انجام شد .آمريكا و اروپا به قدرت
گرفتن مالها رضايت دادند تا از راديكال شدن بيشتر
جنبش توده های مردم ،پايه گرفتن نيروهای كوچك اما
موثر كمونيست و انقالبي ،و ادامه بی ثباتی اوضاع ايران
بكاهند .چرا كه ادامه آن وضع ،كل منطقه خاورميانه را
تحت تاثير قرار می داد ،منافع درازمدتشان را به خطر می
انداخت و می توانست به سود رقيب جهان آن روزشان
يعنی بلوك امپرياليستی شوروی تمام شود.
اما آتش شور انقالبی مردم ايران با ايجاد رژيم اسالمی
خاموش نشد .كارگران و زحمتكشان ،زنان ،مردم ملل
تحت ستم ،با خواست و توقع آزادی و رهايی و بهروزی
هنوز در ميدان بودند و حق خود را می خواستند .جنبش
ها و تشكل های مردمی به گرد اين خواسته ها سازمان
و گسترش می يافت .اعتصاب ها و تحصن ها و مبارزات
سياسی و در برخی مناطق مبارزات مسلحانه جريان داشت.
رژيم اسالمی راهی جز سركوب خونين مردم و استفاده از
حربه فريبكاری و جهل و تفرقه مذهبی نداشت.
از سوی ديگر ،ماه عسل جمهوری اسالمی و آمريكا ـ اروپا
هم نمی توانست زياد ادامه پيدا كند و نكرد .چرا كه آمريكا
در پی اين بود كه رژيم نوبنياد اسالمی را آن طور كه منافع
همه جانبه اش ايجاب می كند ،شكل دهد .ترميم ساختار
وابسته اقتصادی و سياسی و نظامی كه زير ضربات انقالب
مردم آسيب ديده بود بايد به سرعت و مطابق منافع منطقه
ای آمريكا انجام می شد .نيازها و تدابير آمريكا ،ائتالف

حكومتی جديد ايران را زير فشار قرار داده بود و آن را
تغيير شكل می داد .بعضی نهادها و سياست هايش می
بايد تضعيف می شدند ،و بعضی ديگر بايد رو می آمدند و
تقويت می شدند .رژيم اسالمی بايد شكل و شمايل يك
دولت بورژوا دالل و تحت سلطه را به خود می گرفت.
زير اين فشار دوگانه از پايين و باال بر جمهوری اسالمی بود
كه سفارت آمريكا در روز  13آبان  1358به وسيله جمعی
از حزب الهی های دانشگاه های كشور اشغال شد و كليه
كاركنانش گروگان گرفته شدند .خمينی و همدستانش در
راس جمهوری اسالمي ،شركت در اين قمار مخاطره آميز
را به جان خريدند تا سلطه سياسی و ايدئولوژيك خود بر
جامعه را محكم كنند .آن ها شرايط جديد را وسيله فريب
و بسيج توده ها و سركوب نيروهای مخالف و انقالبی
و جنبش های حق طلبانه انقالبي ،و كنار زدن رقيبانش
درون دستگاه دولتی كردند .نتيجه نهايی اين قمار ،پذيرش
زبونانه مفاد قرارداد الجزاير از سوی رژيم اسالمی و آزاد
كردن گروگان های آمريكايی بود .در عين حال ،رژيم در
عرصه داخلی از اشغال سفارت سود زيادی برد .مخالفان
خود را نزد توده های ناآگاه ،به عنوان مامور و مزدور آمريكا
معرفی كرد .جنبش های انقالبی و اعتراضی كارگری و
دهقاني ،زنان و ملل ستمديده را ستون پنجم بيگانه جلوه
داد .قدرت رقيبان ملی ـ مذهبی خمينی را در دستگاه
حكومتی به طور جدی كاهش داد .به شكرانه همه اين
ها و برای ادامه فريبكاری به اصطالح ”ضد امپرياليستی“،
 13آبان به يك مناسبت مهم در جمهوری اسالمی تبديل
شد :به فرصتی برای سخنرانی های كليشه ای مقامات
حكومتی عليه آمريكا و غرب ،احتماال كمی قبل يا بعد از
اينكه امضايشان زير قراردادهای اسارت بار نفتی و گازي،
تجاری و نظامی ـ امنيتی با اين يا آن قدرت امپرياليستی
نقش ببندد! به ميدانی برای به صف كردن مشتی عربده
كش خشك مغز و نشئه خرافات مذهبی در خيابان ها.
اما امسال بعد از سال ها قرار است كه  13آبان متفاوتی
برگزار شود .قرار است كه مردم ،اين مناسبت ربوده شده
و تحريف شده را دوباره از آن خود كنند .امسال  13آبان
بر متن خيزش توده های مردمی كه از استثمار و ستم
 31ساله رژيم اسالمی به حد انفجار رسيده اند برگزار می

جمهوری اسالمی نميخوايم نمی خوايم!
دين از دولت جدا باد!
ما زن و مرد جنگيم! بجنگ تا بجنگيم!
اعتياد ،گراني ،تورم و بيكاری :جمهوری اسالمی!
كارگر ،معلم ،دانشجو :اتحاد! اتحاد!
حجاب اجباری :نشانه بردگی!
فقر ،گراني ،فساد :با حذف يارانه ها!
مرگ بر دشمن علم و خرد! مرگ بر دشمن نسل جوان!
كارخانه و خيابان ،مدرسه و دانشگاه ،نبرد تا پيروزی!
”جمعی از فعالين كارگری“ ()JAFK
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خيابان صورت دادند را نيز بدهند؛ سوم :اين قبيل افراد و
به نمايندگی از طرف نظام اسالمی ،اهداف سياسی خاصی
از طرح اين مسئله دارند که به کار «جنگ جناحين» می
آيد.
موسوی در پشت خمينی و دفاع از ارزش های اسالمی
دهه ی  ۶۰سنگر گرفته و خود را ميراث دار آن میداند.
همزمان بنا به مصلحت از حق و حقوق مردم و آزادی
سخن می گويد .جناح غالب اين پارادوکس را افشا کرده
و می خواهد خود را وارث اين ماترک معرفی کرده و
بگويد اين موسوی است که از خط خارج شده ،و فاجعهی
کشتار زندانيان سياسی و تائيد موسوی را به منظور پيشبرد
اختالفات شان رو میکند .هر دو جناح حاکميت مصرانه
يکديگر را متهم به اين می کنند که از ارزش های خمينی
و اسالم ناب دور شدهاند .اين پافشاری هيچ ربطی به
خواسته های مردم ندارد و ذره ای عدالت خواهی در آن
موجود نيست .اينها بجان هم افتاده اند و هر نمود و نمادی
را دستمايهی جنگ درونی شان قرار می دهند.
گفته می شود که موسوی از ترسش در اين مورد حرفی
نمیزند .اين اظهاريه بشدت نادرست است .موسوی پايبند
ارزش های اسالمی است که طبق اين ارزش ها مخالفين
و کفار مهدورالدم هستند .او هيچگاه فراموش نمیکند
که در بيانيه های کتبی يا ماهواره ای اش اعتقاد عميق
خود را به خمينی (يعنی کسی که بنا بر حکم او فاجعه
کشتار زندانيان سياسی صورت گرفت) و به اسالم ناب
محمدی اعالم کند .او حتی شعارهای انحرافی ای مانند
«جمهوری ايرانی» را بر نمی تابد و يکسره اعالم میکند
«جمهوری اسالمی نه يک کالم بيش نه يک کالم کم»
و مردم را بخاطر طرح شعارهای ديگر مورد انتقاد قرار
می دهد .بنابراين آنانی که دچار اين خياالت شدهاند که
سکوت موسوی صرفا از سر ترس است بايد پندارهای
واهی را بدور ريخته و از سطح به عمق بروند .در ثانی
برخی هواداران سرشناس موسوی (يا موج سبز) در خارج
کشور که دليلی برای ترسيدن ندارند چرا جنايت های دهه
 ۶۰را با اما و اگر و يا با انتقاد از خودهای آبکی الپوشانی
می کنند؟
عطااهلل مهاجرانی می گويد« :همه ما در برابر کشتار
جوانان در سال  ۱٣۶۷ساکت مانديم .گمان ميکرديم
شرايط جنگ و تهديد خارجی می تواند مجوزی برای
چنان جوان کشی باشد ،که در تاريخ ما کمتر نظيری برای
آن میتوان يافت( »...برگرفته از مطلبی از مهاجرانی تحت
عنوان «ای آتش افروخته در بيشه انديشه ها .)»...سوال
اينست :مسئوليت شما آقای مهاجرانی در قبال اين «جوان
کشی» چيست؟ سکوت و البته تائيد شما و همفکران تان
که در دوره هايی باالترين موقعيت های سياسی و امنيتی
را داشتيد به چه معناست؟ به هيچ ترتيبی نمی توان از زير
بار اين سوال شانه خالی کرد و خود را به اين دلخوش کرد
و يا فريب داد که گويا اعتراض خود را کرده ايد و به اين
ترتيب مانند دوره ای که جناح شما در حاکميت بود و قتل
های زنجيره ای دگرانديشان را با چند نق و نوق ماستمالی
و لوث کرديد اکنون نيز چنين کنيد .حداقل بيش از بيست

و خرده ای سال است که بازماندگان کشتار دهه ی  ۶۰به
هر طريقی سعی کرده اند تا اين بی عدالتی ها را بگوش
مردم برسانند و دادخواهی کنند .خاوران شاهد زنده اين
ماجراست بعالوه ی دهها و دهها گزارش و خاطرهنويسی
که مستندات تکان دهنده ی اين فجايع بوده اند .براستی
اين سوال به حقی است که آيا مسئوليت کسانی که عزيزان
ما را به دار کشيدند يا فرمان آتش را دادند بيش از کسانی
است که در موقعيت های باالی سياسی و امنيتی ،آمرين
چنين فجايعی بوده اند؟ ما چنين فکر نمی کنيم.
بنابراين هر کسی که می خواهد در اين مورد حرف بزند
يا انتقاد از خود کند بايد تا ته داستان برود؛ بايد همه ی
مستنداتی که بنا بر موقعيت باالی حکومتی اش می داند
و در دست دارد را در اختيار افکار عمومی بگذارد؛ ومسلما
هرکس بخواهد تا ته داستان برود چاره ای ندارد بجز
اينکه به انکار دولت ايدئولوژيک جمهوری اسالمی و کل
حاکميت ضدمردمی آن برسد .چرا که ساختار ايدئولوژيک،
سياسی و طبقاتی چنين دولتی مسبب همه ی اين بی
عدالتی و حق کشی ها بوده است.
اما از همه منزجر کننده تر اظهارنظر ابن الوقت هايی مانند
ابراهيم نبوی است که امروز در نشئه «جنبش سبز» خود را
در مقام رهبر مردم ديده و از هيچ دورويی فروگذار نيستند.
نبوی در وبالگ خود چنين اظهار نظر می کند« :آنچه مهم
است اين است که موضوعی با اين اهميت در حافظه ملی
مردمی که در ايران زندگی می کنند ،يا نسلی که امروز
در ايران زندگی می کنند ،اهميت خودش را از دست داده
است ...در اين ميان بازی رقابت سياسی بر سر هيچ و پوچ
در جريان است».
اينان زمانی بکلی منکر آگاهی خود از اين کشتار بودند
و امروز که ناچار به اعالم موضعند حکم بر «بیاهميت»
بودن چنين فجايعی می دهند .اينها تاريخ را تحريف می
کنند و در واقع خواستار تبرئه ی عاملين و آمرين اين
جنايت ها می شوند؛ می دانند که بازگشايی کامل پرونده
های مربوط به اين قتل عام پای کليت جمهوری اسالمی
را بميان می کشد و و ظيفه ی اينان بعنوان مدافعين همين
نظام ممانعت از اين امر است.
اما همه ی اين تکاپوها و شاالرتان بازی ها نشان از آن
دارد که چيزی در اين کشور بهم ريخته و پاسخ می طلبد.
اگرچه هنوز حتی در طرح صورت مسئله کمبود بسيار
است .اينکه چه اتفاقی افتاد ،چرا بهترين دختران و پسران
اين کشور که آمالشان بجز رهايی مردم نبود به جوخه های
مرگ روانه شدند ،چرا در عرض چند ثانيه حکم مرگ آنها
صادر شد ،چرا بسياری از آنان در زير شکنجه جان عزيز
خود را از دست دادند ،چرا هيچ وکيل شرافتمند و بی طرفی
نداشتند تا اقامه ی دعوی کنند ،چرا به آنان پيش از مرگ
و توسط پاسداران اين نظام تجاوز شد تا روانه «بهشت»
نشوند ،چرا آنان را در گورهای جمعی يا گورستان های
بی نام و نشان دفن کردند و حق بزرگداشت را به خانواده
ها ندادند ،چرا به مدت سی سال حرف زدن در مورد اين
جنايت ها را ممنوع کردند و بيشترين آزار و اذيت را به
خانواده ها روا داشتند ،چرا سالها جمهوری اسالمی با هر

جناح و طيفش اين واقعيت و وجود هزاران زندانی سياسی
و شکنجه واعدام آنان را مخفی نگه داشت ،چرا حتی درون
زندان و انفرادی ها سعی کردند وجود انقالبيون و باليی
که سر آنان آوردند را انکار کنند ،چرا در طی اين همه
سال خانواده ها را بارها به بازجويی بردند و تحت فشار
قرار دادند که به خاوران نروند و اخيرا نيز دوباره آنها را
احضار کرده و در مورد فرزندان شان که بيست و خرده ای
سال قبل کشته شده اند پرس و جو می کنند؟ و هزاران
چرای ديگر.
شکی نداشته باشيد که به مانند تمام سالهای گذشته به هر
طريقی که بتوانيم ابعاد اين فاجعه و چرايی آن را به ميان
مردم خواهيم برد و آنرا تبديل به آگاهی عمومی خواهيم
کرد .مطمئن باشيد وجدانهای آگاه و بيدار هرگز اجازه
تکرار تاريخ را نخواهند داد.
عالوه براين همچنان بر تمامی خواستههای قبلی خود
پای میفشريم و از تمامی مردم آزادهی جهان و ايران،
بخصوص خانوادههايی که در جريانات اخير مورد ظلم و
تعدی جمهوری اسالمی قرار گرفتهاند میخواهيم که با
ما همراه شوند تا با هم اين درد مشترک را فرياد کرده و
همگام و همراه با هم مطالبات و خواستهای خود را تا به
نتيجه پیبگيريم.
 .۱پی گرد و محاکمهی مسببين کشتارهای دههی شصت،
به ويژه اعدامهای دستهجمعی سال  ۶۷و سرکوب ،کشتار،
شکنجه و تجاوزات حوادث اخير
 .۲اعالم اسامی دفن شدگان دههی شصت در گورستان
خاوران و اعالم اسامی کشتهشدگان و زندانيان وقايع
اخير
 .٣آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و
عقيدتی
 .۴الغای اعدام برای هر جرمی و شکنجه تحت هر
عنوانی
 .۵دريافت کيفرخواست محکومين سياسی و اعدام شدگان
در طی اين سی سال و افشای علت اعدام آنان
 .۶دريافت وصيتنامه اعدام شدگان
 .۷به رسميت شناختن محل دفن اعدام شدگان سیسال
حاکميت اسالمی در تهران و شهرستانها و تحويل بدون
قيد و شرط کشته شدگان حوادث اخير به خانوادهها و
اجازهی برگزاری مراسم در منازل و يا سر خاک اين کشته
شدگان
 .٨اجازهی گذاشتن سنگ بر قبر کشته شدگان
 .۹پيگرد و محاکمهی آمرين و عاملين کسانی که اقدام به
تخريب خاوران و گورستانهای مشابه در ساير نقاط ايران
کرده و به آزار خانوادهها درطی اين سالها پرداختهاند،
 .۱۰بازگرداندن حقوق شهروندی خانوادهها و متوقف
کردن هرگونه محدوديت و محروميت اجتماعی ،سياسی،
فرهنگی واقتصادی در مورد آنان ...و
 .۱۰پذيرش و حفظ گورستان خاوران و گورستانها و
يا قبرهای مشابه در ساير نقاط کشور به عنوان سندی
تاريخی از جانب نهادهای محلی و بينالمللی
 ۱۰آبان

شود 13 .آبان می تواند و بايد فرصتی باشد برای تشديد
مبارزه عليه حاكمان كودتاگر كه خون تازه نداها و سهراب
ها و ترانه ها بر دستانشان می درخشد و داغ ننگ شكنجه
و كشتار  31ساله مردم را بر پيشانی دارند 13 .آبان روز
اعالم انزجار عمومی از باند مذهبی ـ نظامی ـ امنيتی ِ
كالن سرمايه داران ديكتاتور است .روز كسانی است كه
جمهوری اسالمی را نمی خواهند ،نه يك كلمه بيش نه
يك كلمه كم! كسانی كه فريب جناح های مختلف رژيم
استبداد مذهبی را نخورده اند و نخواهند خورد .كسانی كه
می خواهند در صف اول مبارزه عليه نظام بيدادگر سرمايه
داری و اربابان و حاميان امپرياليستش بايستند .كسانی كه
چشم اميد به امامزاده موسوی و كروبی و ديگر چهره های
”موج سبز“ نبسته اند و نسبت به سابقه جنايت و غارت،
سياست فلج كننده كنونی و اهداف ضد مردمی اين جناح
از رژيم سراپا ارتجاعی آگاهند.
 13آبان امسال می تواند و می بايد ميدانی باشد برای
اعالم افق ها و دورنماهای نوين و متفاوت از جنايت و
نكبت و فريبكاری جمهوری اسالمی .ميدانی برای اعالم
خواسته ها و شعارهای متفاوت و پيشرو كه آينده ای
روشن و آزاد از ستم طبقاتی و جنسيتی و ملی و مذهبی
را به ده ها ميليون زن و مرد نويد دهد 13 .آبان می تواند
و می بايد صحنه ای باشد برای ابراز وجود كارگران و
زنان و جوانان و روشنفكران آگاه و حق طلب؛ ابراز وجود
كمونيسم و انقالبی انديشی و آزاديخواهی.

مرگ بر دیکتاتور!
(گزارش نشريه بذر از تظاهرات  13آبان)
با دوستان تصميم گرفتيم طرف سفارت آمريكا كه محل
تجمع نيروهای دولتی بود نريم .در خيابان های اصلی و
فرعی مركز شهر تجمع های مختلف مردمی زياد بود و ما
به همين نقاط رفتيم .از ساعت  11و نيم صبح در فاصله
ميان چهار راه انقالب تا ميدان وليعصر به باال و فرعی
های آن درگيری و جنگ و گريز شديد شد .گروه های
مردمی در دسته های سی ،چهل ،پنجاه و  ...نفره و بيشتر
با شعار «مرگ بر ديكتاتور» شكل می گرفت و به سمت
نيروهای سركوب هجوم می برد و همراه با حمله آنها به
فرعی ها عقب نشينی می كرد و دوباره پس از مدتی اين
كار تكرار می شد .بسياری مغازه ها بسته بود و بعضی از
آنها مردم را داخل مغازه كرده و درها را می بستند .در
جايی صاحبخانه ای ما را پناه داد و بچه ها با تيركمان از
دريچه ای ،بسيجی ها را هدف قرار می دادند .می گفتند
در همه اين چند ماه اين كار را كرده اند .در جايی ساكنين
مجتمع های بلند از پشت بام قوطی و سنگ و آشغال بر
سر نيروهای سركوب می ريختند .يك بسيجی در گوشه
ای با دوربين پيشرفته در حال عكس گرفتن از اين صحنه
ها بود .مرد ميانسالی به مردم هشدار می داد كه صورت
های خود را بپوشانند و تغيير محل بدهند .او می گفت فردا
اطالعاتی ها با اين تصاوير به در خانه ها می آيند و مردم
را دستگير می كنند و می گفت تا بحال عده ای اينطوری
گرفتار شده اند و كسی هم نمی داند چه بسرشان آمده
است؛ و باید درعين مبارزه احتياط های الزم را كرد.
در يكی از فرعی ها با گروهی برخورد كرديم كه از ميدان
 7تير می آمدند .يكی گوشش پاره بود ،ديگری سر و
صورتش خونی بود و آن يكی باطوم خورده بود .اما خندان
و سرخوش برای اقدام بعدی نقشه می ريختند .اخبار 7
تير را به مردم می دادند و می گفتند تيراندازی واقعی ،و
نه هوايی و مشقی ،شده است .می گفتند سه تا از لباس
شخصی ها در گوشه ای گير افتادند و مردم از خجالتشان
در آمدند و مدارك شناسايی شان نيز ضبط شد .برخی
دخترها حتی در لباس پوشيدن آرايش جنگی داشتند.
بدون مانتو و با شلوار چند جيبه خاكی رنگ و تی شرت
و كفشهای مخصوص دو .مانند ماههای قبل ،حضور و
راديكاليسم زنان و دختران بسيار چشمگير بود.
حدود ساعت يك در خيابان وليعصر (از ميدان به باال) تا
مطهری درگيری های سختی صورت گرفت .در مقاطعی
مردم موفق می شدند نيروهای سركوب را عقب رانده يا

پاورقي

بيست سال كار مخفي در روسيه
نوشته :سسيليا بابروفسكايا

قسمت چهاردهم
ورود فراريان كيف به زوريخ نه تنها باعث شادماني در
محفل ما شد بلكه شوري در بين سوئيسي ها به وجود
آورد .روزنامه ها آن را به صورت فرار شجاعانه مهيبانه
انقالبيون روسي از زندان تزار تشريح كردند .خبرنگاران نه
تنها دست از سرشان بر نمي داشتند بلكه حتي مرتب به
دنبال ما هم بودند و التماس كنان مي خواستند كه قضيه
فرار را براي آنها مفصل تر شرح دهيم.
تمام جمع همراه با كيفي ها به دور آكسلردها حلقه زده
بودند .ورا زاسوليچ آن زمان در لندن زندگي مي كرد و در
هئيت تحريريه ايسكرا كار مي كرد .پلخانف كه مسكن
دائمي اش ژنو بود اغلب به خاطر مالقات و گفتگو با
«كارگران عملي» روسي (اسمي كه براي مشخص شدن
از ساير رفقائي كه در خارج زندگي مي كردند به ما داده
بودند) به زوريخ مي آمد .او راجع به كوچك ترين جزئيات
كار در روسيه از ما سئوال مي كرد .مثال در گفتگوئي با من
سئوال كرد كه ما چطور اعالميه ها را پخش مي كنيم؟آيا
هرگز براي ما اتفاق نيافتاده كه از حمام عمومي براي اين
مقصود استفاده كنيم؟ اين شيوه پخش اعالميه به نظر آن
قدرها عاقالنه نبود به خاطر اين كه اگر كسي متوجه مي
شد و براي لباس ها هايهوي به راه مي انداخت ما دزد به
نظر مي رسيديم و دستگير مي شديم ولي چيزي كه باعث
تعجبم شد اين بود كه چطور مرد بزرگي همچون پلخانف
كه همواره با مسائل حزب به صورت يك كل مشغول
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پراكنده كنند و در اين زمان ها همه از پياده رو يا فرعی
ها به وسط خيابان اصلی می آمدند و راهپيمايی می
كردند .باز هم بيشترين شعاری كه داده می شد «مرگ
بر ديكتاتور» بود .در يك جنگ و گريز به خيابان فلسطين
شمالی وارد شديم .خيابان ابتدا خلوت بود .اما يكدفعه
صف بزرگی از مردم كه بطور منظم راهپيمايی می كردند
و برخی پوستر بزرگ موسوی را در دست داشتند وارد
خيابان شدند .دختری بر دوش پسری نشسته بود و مرتبا
شعار «خامنه ای قاتله ،واليتش باطله» را سر می داد و از
جمعيت می خواست آنرا تكرار كنند .در و ديوار خيابان پر
بود از شعار «مرگ بر خامنه ای» .برای مدت  10دقيقه
اين راهيپيمايی ادامه داشت و همه جور شعاری بگوش می
رسيد .از «يا حسين مير حسين» تا «ما زن و مرد جنگيم،
بجنگ تا بجنگيم» تا «نه شرقی ،نه غربی ،دولت سبز
ملی» و ...
وارد بلوار كشاورز شديم .چشمانمان از گاز اشك آور می
سوخت .صفوف مردم گاه منظم و گاه پراكنده در دو سوی
خيابان حركت می كرد .دوباره به سمت ميدان وليعصر
رفتيم كه با هجوم وحشيانه شخصی پوش های موتور
سوار و پياده نظام رژيم مواجه شديم و عقب نشستيم.
شاهد دعوا و بگو مگوی بين همين نيروها بوديم كه هر
يك می خواست از خود سلب مسئوليت كند و آن يكی را
به صف جلو بفرستد و عليه يكديگر حرف می زدند.
ساعت دو نيم كه مقداری از تالطم اوضاع كاسته شد تصميم
گرفتيم از فرصت استفاده كرده و به طرف پائين چهار راه
انقالب و اطراف خيابان جمهوری بريم و مشاهداتی داشته
باشيم .با اتوبوس رفتيم .داخل اتوبوس مردم در حال گپ
و گفتگو بودند .بعضی كه در مبارزه شركت داشتند ،ديده
ها و شنيده هايشان را نقل می كردند .بعضی ابراز تأسف
می كردند كه نتوانستند شركت كنند چون شاغل هستند
و به آنها ابالغ شده بود كه در صورت غيبت در اين روز از
كار اخراج خواهند شد و می گفتند «كاش  13آبان امسال
به جمعه افتاده بود» .برخی هم مثل روال همه جا آيه ياس
می خواندند و مردم را دعوت می كردند كه سرشان در كار
خودشان باشد .يكی از موعظه كننده ها می گفت« :چه
فايده؟ كشته می شين و آب هم از آب تكان نمی خوره»
و ديگری جواب می داد« :بدبخت انگار متوجه نيستی كه
سی ساله داريم هر روز می ميريم .حاال كه تصميم گرفتيم
ديگه نميريم ما را از مرگ می ترسانی؟» از همه ديدنی تر
چهره برخی مردهای حزب اهلل و يا زنان چادر چاقچوری
بود كه خاموش نشسته بودند و با چشمانی از حدقه در آمده
مردم را نظاره می كردند .يكی يواشكی پوستر خامنه ای را
زير صندلی پنهان كرد تا مردم ندانند او كجا بوده است.

در آندسته از خيابان های پايين كه ما رفتيم متأسفانه جنب
و جوش چندانی بچشم نمی خورد .گرچه مردم و مغازه
دارها در مورد اتفاقاتی كه رخ داده بود حرف می زدند و
خبر رد و بدل می كردند.
حدود ساعت  4دوباره به ميدان وليعصر و كريمخان
برگشتيم .خبر گوش به گوش رسيده بود كه بعد از ساعت
 4اعتراضات شدت خواهد گرفت .تا ساعت  6و نيم در آن
حوالی چرخيديم .درگيری و اعتراضات بصورت پراكنده
ادامه داشت اما بشدت صبح نبود .الاقل در محدوده هايی
كه ما حضور داشتيم.
اخبار شب سيمای دروغ گوی جمهوری اسالمی از حضور
دشمن شكن و گسترده مردم هميشه در صحنه گزارش
داد .اما با همه مونتاژهايی كه كرده بودند صحنه ها نه
گسترده بود و نه دشمن شكن .با اينكه حكومت نيروهای
زيادی را بسيج كرده و عالوه بر پايه هايش ،عده ای را با
زور و تهديد از مدارس و ادارات دولتی به خيابان آورده بود،
اما تعداد جمعيت تظاهر كننده مخالف حكومت بيشتر بود.
مردم اخبار مبارزات در شهرستان ها ،بخصوص در حول و
حوش دانشگاهها و خوابگاهها ،را به يكديگر می دادند.
 13آبان امسال با بقيه سالها فرق داشت .آنانی كه شاهد
 13آبان تاريخی سال  1357بوده اند می گفتند از نقطه
نظر مبارزه مردم عليه حكومت ،يادآور آن  13آبان بوده
است .اما به نسبت آن سال تعداد شركت كنندگان دانش
آموز كمتر بود .حكومتی ها از چندی قبل تدارك گسترده
ای ديده بودند كه شركت دانش آموزان در اينروز كنترل
شده باشد .از مدارس دولتی با تهديد و ارعاب عده ای را
آورده بودند و در مدارس غير دولتی اعالم شده بود كه
غيبت در اينروز موجه نخواهد بود .با اين وجود گروههای
كوچك دانش آموزان  16 – 15ساله مشاهده می شد
كه در كنار هم پر شور و شاداب حركت كرده و در كوله
پشتی هايشان سنگ و ديگر ابزار مورد نياز برای درگيری
را حمل می كردند.
امروز از زاويه مقايسه ای با مبارزه قبلی ،يعنی روز قدس،
تفاوت هايی داشت .با وجود حجم بزرگ تبليغات سبز
و اعالميه پراكنی های موسوی و كروبی ،اما نسبت به
روز قدس كمتر تحت كنترل آنها قرار داشت .اينرا هم
در راديكاليسم بيشتر امروز می توان مشاهده كرد ،هم
در شعارهايی كه بيشتر ادا می شد و هم در نوع سركوب
وحشيانه و گسترده تری كه امروز حكومت به پيش برد.
حال مردم برای روز  16آذر تدارك می بينند.
و آخر اينكه نشد اين گزارش را در شب  13آبان بفرستيم.
امان از دست اينترنت و ياهو و  httpو اين چيزا .هنوز در
بخش هايی از شهر «دسترسی امكان پذير نمی باشد».

بود وقت دارد كه راجع به جزئيات فني كار حزبي روزانه
فكر كند.
در حدود اواخر تابستان جمع زوريخي كم كم شروع به
تحليل رفتن كرد اولين كسي كه رفت بوريس (نوسكف)
بود او به عنوان عضوي از كميته تشكيالتي براي به كار
انداختن كنگره دوم حزب به دفتر هئيت تحريريه ايسكرا
فرا خوانده شد .ما همگي به اين رفيق مان كه به لندن مي
رفت و شخصا لنين را مالقات مي نمود رشك مي برديم
 .ولي به خاطر بوريس كه مي رفت تا تاريخ حزب (اسمي
كه بينمان مصطلح بود) را بسازد خوشحال بوديم .او مي
رفت تا در حاضر كردن كنگره اي نقش بازي نمايد كه
مي بايست همه انحرافات اپورتونيستي در صفوف ما مثل
« امر كارگران» را تصفيه كرده و يك حزب ماركسيستي
ارتدكس منطبق با نقشه ايسكرا به وجود آورد.
براي لحظه اي شك نداشتيم كه جنبش ايسكرا در كنگره
پيروز خواهد شد زيرا عمال تمام تشكيالت هاي مراكز
صنعتي مهم روسيه را تسخير كرده بود .فقط چند سازمان
به سمت اكونوميست ها و امر كارگران كشش داشتند
يكي از حاميان «امر كارگران» و اكونوميست ها كميته
ورنز بود .پنهاني گفته شده بود كه اين كميته مركب از
يك عضو يك دختر جوان (خواهر اكيموف) ماخنف رهبر
جنبش « امر كارگران » است .در آن زمان به خواب هم
نمي ديدم كه حزب ايسكرا خود به دو گروه منشويك ها
و بلشويك ها تقسيم شود (بعدا آنها را« م »ها و « ب »ها
ناميديم  .اگرچه شايعاتي به ما مي رسيد كه جرينات در
دفتر ايسكرا به آرامي به پيش نمي روند و اين كه لنين و
پلخانف بعضي اوقات مشاجره مي كردند ولي ما هرگز به
اين شايعات توجه نمي كرديم .به خصوص اين كه اغلب از
آكسلرد ها مي شنيديم كه مي گفتند «جورجي (پلخانف)
به خاطر ضعف سالمتش دمدمي مزاج است و كنار آمدن
با پطروف(و.اي.لنين)هم كار مشكلي است».
بعد از بوريس من و يك رفيق ديگر به نام ورا كوژوينكووا
تصميم گرفتيم كه برويم .او براي رفتن به مسكو تعيين
شد و من براي جامه عمل پوشاندن به آرزوهاي بوريس
و عمو براي برقرار كردن مجدد ارتباط با پاروسالول
كوستروما و ايوانوا فوزنسنسك  .هر دوي ما شروع به
آماده كردن خود براي اين مسافرت نموديم .هم ورا و
هم من دفترچه هايمان پر از آدرس و حروف رمز بود كه
مي بايست در حافظه حفظ شوند .نمي توانستيم حتي يك
مدرك هم همراه خود ببريم چون اگر گرفتار مي شديم
ممكن بود كه رفقايمان به خطر افتند.
هرگز فراموش نمي كنم كه چگونه مثل يك جفت دختر
مدرسه اي قدم مي زديم و به طور جدي به خاطر مي

سپارديم  :كوستروما نيزناپادبريا ،خانه فيليتوف ماريا
استپانووا .كلمات رمز ما چلچله هاي بهار آينده ايم يا مسكو
زيوودرگا والدميرو دالكوروكووسكايا داروخانه ،داروگر ،فرد
عامي .كلمات رمز من به وسيله ي پرندگان آوازخوان پيش
شما فرستاده شده ام جواب خوش آمدي همه ي اين ها
مي بايست با عالقه آموخته مي شدند به طوري كه براي
نيزتاپادبريا در پاروسالول به جاي كوستروما نگرديم.
عالوه بر اين كار تئوريك در فكر اين بوديم كه موهايمان
را رنگ كنيم .ولي اين كار آخري اصال موفقيت آميز نبود
ورا موي بور خود را سياه براق كرد ولي از آن جائي كه
بقيه صورتش نشان دهنده ي بوري او بود مجبور شد كه
رنگ را بشويد بعد از او من ديگر تصميم گرفتم كه موهايم
را رنگ نكنم.
براي عبور از مرز گذرنامه ي يك هنرپيشه ي اتريشي
به نام هدويك ناووتسني به من داده شده بود .الزم بود
كه يك كت پائيزي شيك يك كاله و يك چتر ابريشمي
بخرم تا به شكل يك خانم واقعي در بيايم .در آستر كتم
يك تيكه پارچه كتاني دوختم كه روي آن مطالب يك
اعالميه ي را كه از دفتر ايسكرا برايم فرستاده شده بود
نوشته بودم .اين اعالميه كه گفته مي شد توسط لنين
نوشته شده است مي بايست در سنت پطرزبورگ چاپ
شده و به سراسر روسيه فرستاده مي شد .اگرچه قبل از
ترك زوريخ اين اعالميه را خودم روي يك تيكه پارچه
كتاني نوشتم ولي متاسفانه نمي توانم مطالب آن را به
خاطر بياورم.
گذشتنم از مرز بدون ماجرا نبود .به دليلي پليس مرزي
تصميم گرفت كه هدويك ناووتني اين هنرپيشه ي
اتريشي را بگردد .از من خواسته شد كه به دفتر پليس
بروم جائي كه زني كه مي بايست مرا بگردد منتظرم بود.
از اين مسئله بسيار ناراحت شدم كه چرا كت شيك من بر
خالف ظاهرش آن قدر ها معصوم به نظر نمي آمد  .زن
پليس از من خواست كه كامال لخت شوم حتي موهايم
را باز كنم كه ببيند آيا چيزي در آنها پنهان كرده بودم يا
نه .ولي به كتم كه پشت يك صندلي آويزان بود توجهي
نكرد .البته او چيزي نيافت و اين موضوع را هم به گمرك
اطالع داد.
به قدري خوشحال شده بودم كه چتر زيباي خارجي خود
را كه فكر مي كردم ظاهر آراسته ام را تكميل مي كند
فراموش كرده و جا گذاشتم .از دست دادن آن به قدري
پريشانم كرد كه حتي به فكر بازگشت به اداره پليس افتادم
ولي جرات نداشتم كه دوباره به آنجا بروم چون از حد
گناهم بااطالع بودم  .در كمال تاسف آن شئي مكمل
آرايشم را نزد آنها به جا نهادم .ادامه دارد ...

چقدر صدا با خودم دارم
چقدر صورت
و این همه پا که می آیند و می روند !
اندازه ی پا ها هیچ یادم نیست
رنگ کفش ها اما چرا .
سیاه

کتانی سفید صورتی ؛

قهوه ای
آه . . .
حاال یادم می آید ،
آن « دانلوپ « های چینی سفید ؛ سفیدآبی را
که گاهی کمیاب می شدند بسکه ـ
به فروش می رفتند .
در ایام نوروز
***
کاپشن های ماشی رنگ امریکائی را یادت هست ؟
می دانی که فرق نمی کرد  ،زنانه ـ مردانه نداشت
همه مان می پوشیدیم و شاید گاهی هم فکر می کردیم :
چه خوب که جیب هاشان این همه جا دار است !
« خنده دار است امروز » این را تو نوشته بودی !
و من هیچ واکنشی از این گفته ی تو اگر نداشته باشم،
نمی دانم کار درستی کرده ام یا نه ؟
اما فکر می کنم این جمله ی تو « خنده دار است امروز »
بی آن که بخواهم از تو رنجیده باشم ؛ می تواند آزاردهنده
ومشمئز کننده باشد .
آدم هائی که آن کاپشن ها را می پوشیدند  ،خُ ب االن
خیلی هاشان نیستند  ،خیلی هاشان را
می دانیم چه شدند ! هنوز هم کابوس های من اند ؛ رفتار
هاشان هنوز می تواند تنهائی درازم را پر کند . . .
وقتی یکهو درحین خواندن کتاب بر صفحه ظاهر می
شوند ومن توالی کلمات را از دست می دهم ؛ تکه تکه
می خوانم ـ مکث های طوالنی می کنم و گاهی نیز
شده است که وقتی به چشمی خیره شده ام تمام صفحه
را فقط چشم دیده ام !
کفش ها و پاها و راه ها که رفته و نارفته گم شدند ،
اندازه ها که حاال باید تغییر کرده باشند
و راه ها که باید هریک احتما ًال به جایی ختم شده باشند
و من که نمی دانم چرا هنوز برایم پایانی نیست !
کتاب ها شّ ر من بودند
صاحبان کفش ها شّ ر شما
من کتاب ها را خواندم و چال کردم
شما صاحبان کفش ها را نشناختید و کشتید
من می دانم کتاب ها را کجا چال کردم
شما بگوئید کفش ها را کجا چال کردید ؟
کفش ها و پا ها و راه ها  ،رفته و نا رفته هنوز هم هستند
و من هنوزهم براین باورم که مقصد هست اگر چه راه
نباشد !
اما دریغ ؛
« سایه ی عزیزی وانهاده ام
تا میان سایه های دیگر گم شود » *
* مارسل پروست

شهریار دادور

شماره هاي پيشين خيابان را مي توانيد از
اين لينك نيز دانلود كنيد
http://www.negah1.com/xyaban/
XYABAN.htm
http://issuu.com/xyaban
در تكثير خيابان ما را ياري كنيد
خيابان را در صورت امكان بر روي سي دي كپي
كرده و در ميان دوستان خود توزيع كنيد
گزارش ها ،مقاالت و عكس هاي خود را براي ما
بفرستيد

