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پنجشنبه 5آذرماه 1388
حكم اعدام براي دختر  27ساله اي
در كردستان
زينب جالليان دختر  27ساله ای است که با اتهام محاربه
در انتظار چوبه دار در زندان سنندج به سر می برد و حكم
اعدام وي تأييد شده است .به گفته يکی از نزديکان زينب،
اتهامی که دادگاه زينب رابه خاطر آن مجرم شناخته و
بابت آن به وی حکم محاربه و اعدام داده اند ،همکاری با
گروه کرد «پژاک» عنوان شده است .اين در حالی است
که زينب جالليان اين اتهام را نپذيرفته است.
چنين گفته مي شود كه مهمترين جرمي كه حكم اعدام
را براي وي به همراه داشته است ،پناه دادن به يكي از
اعضاي اين گروه سياسي مخالف بوده است.
خطر اعدام دهها زندانی کرد را تهدید میکند.
حبیب لطیفی ،رمضان احمد ،فرهاد چالش ،رستم ارکیا،
فصیح یاسمنی ،رشید آخ کندی ،علی حیدریان ،فرهاد
وکیلی ،حسین خزری ،فرزاد کمانگر و شیرکو معارفی از
جمله افرادی هستند که هماکنون با حکم اعدام در زندان
اسیرند.

خيابان
54
زنده باد حاكميت مردم

بيانيه كانون نويسندگان ايران

دستگاه سركوب همچنان
قرباني مي گيرد
دستگاه سرکوب همچنان قربانی میگیرد .در پی مقابله
با اعتراضهای گستردهی مردمی که از  ۲٣خرداد ۱٣٨٨
آغاز شد و همچنان ادامه دارد ،شاهد تشدید اقدامهای
سرکوبگرانه و صدور احکام هر چه سنگینتر علیه
دستگیرشدگان رویدادهای ماههای اخیر هستیم .به
نظر میرسد سرکوبگران در مسیری افتادهاند که تنها
راه ادامهی حیات خود را در تشدید خفقان و ارعاب و
تنگتر کردن فضای سیاسی جامعه میبینند .کار به جایی
رسیده است که مراسم بزرگداشت جانباختگان قتلهای
سیاسی موسوم به «زنجیرهای» ،که در گذشته هرچند با
محدودیتهایی برگزار میشد ،با لشکرکشی بیسابقهی
پلیسی و نظامی روبهرو میشود و از هر گونه همدردی
با خانوادهی جانباختگان ممانعت به عمل میآید .بر
بستر همین تشدید سرکوب و خفقان است که حتی برای

سادهترین اعتراضها و ابراز بیانها حکم اعدام صادر
میشود.
ما تشدید روزافزون و نگرانکنندهی ضرب و شتم،
دستگیری ،زندان ،شکنجه و تجاوز جنسی ،و اعدامها را
قاطعانه محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید
و شرط همهی دستگیرشدگان و توقف هر چه سریعتر روند
سرکوب و خفقان هستیم؛ ما تجمع و اعتراض مسالمتآمیز
را کماکان حق مسلم همه شهروندان میدانیم.
کانون نویسندگان ایران
۱٣٨٨/۹/٣

شرح شكنجههاي شديد جسمي و
رواني عليه بازداشت شدگان 30
خرداد
گفتگو با يكي از بازداشت شدگان
«د.ک» یکی از بازداشت شدگان روز  30خرداد در خیابان
انقالب است که در گفتگویی با کمیته گزارشگران حقوق
بشر ،از روزهاي بازداشت مي گويد .از لحظه دستگيري تا
زمان آزادي.
گاهي در ميان حرفهايش مكث مي كند .به جايي خيره مي
شود و انگار كه خاطرات تلخش را با خود مرور مي كند.
تلنگري به خود مي زند و دوباره ادامه مي دهد.
«سر خیابان جمال زاده توسط یگان ویژه دستگیر شدیم
ما  10نفر بودیم ازهمان گوشه خیابان،مشت و لگد شروع
شد .ضرب وشتم به حدی شدید بود که استخوان ساعدم
از  2جا شکست سپس ما را به پایگاه بسیجی که در همان
حوالی بود ،بردند تا  1ساعت بعد که ماشینهای نیروی
انتظامی برای انتقال ما آمدند.
مقصدمان اداره آگاهی شاهپور بود .دستهایمان  3نفر 3
نفر با بند کفش به هم بسته شده بود .در طول  30ساعت
در سلولهای  4متري اداره آگاهي كه  5نفر را در خود جا
داده بود ،انواع و اقسام شکنجهها را تحمل کردیم».
از انواع شکنجهها ،ورود با پاهای لخت به درون سلولهایی
که ارتفاع کمی آب در آن بود و دادن شوک از طریق
جریان الکتریسیته جاری در آب به کف پاها و همزمان
ضرب و شتم با ضربات باتوم به سر و صورت تا حد مرگ
زده میشد.
«پس از آن ما را به پلیس پیشگیری در میدان انقالب
بردند .آنجا از در ورودی تا ورودی ساختمان تونلی درست
شده بود که دو طرف آن ماموران یگان ویژه باتوم بدست
ایستاده بودند و ما چارهای نداشتیم جز عبور از این تونل
وحشت.
«تیم سه نفره ما خوش شانس بود که تا آخر تونل رسید.
عدهای بودند که در میانهي راه طاقتشان تمام ميشد و

تاکسی
نشسته ایم که یک مامور نیروی انتظامی (درجه ها را
نمی دانم) سوار تاکسی می شود .کسی در تاکسی حرف
نمی زند .انگار که خاموشی خود به هزاران زبان در سخن
است .با ورود او تمام بحث ها معلق می ماند .سعی می
کنیم نگاهش کنیم .از آن ریش های حزب اللهی ها ندارد
ولی ساکت است .مجبوریم اخبار ترافیکی را گوش کنیم
دستش یک کتاب است خیلی کوشش می کنم ببینم
چیست دوستم هم همینطور ولی آن را لوله کرده و هیچی
از آن معلوم نیست .اولین نفریست که می خواهد پیاده
شود .به راننده اصرار می کند اما او پول قبول نمی کند
نظامی هاج و واج است من که فکر می کنم آشنای هم
اند .راننده می گوید
«شما فقط این بچه های مارو تو تظاهرات نزنید لطف
می کنید»

به زمین میخوردند و به ناچار تیم  3نفره به شدت مورد
ضرب و شتم قرار می گرفت.
نکته جالب توجه ،اعتراض ماموران پلیس پیشگیری به
نیروهای یگان ویژه بود ،مبنی بر اینکه ضرب و شتم شما
در این مکان به حساب ما نوشته میشود در حالیکه ما
خواهان این برخورد نیستیم.
«در پلیس پیشگیری ،در اتاقی  30متری  100نفر را جا
داده بودند و با توجه به گرمای تابستان این قضیه کامال
آزار دهنده بود من به چشم خودم دیدم که  1نفر آنجا بر
اثر شدت ضرب و شتم جان باخت و جنازهاش را به بیرون
انتقال دادند .مورد دیگر پسری بود که چهره مناسبی داشت
ولی تمام بدنش کبود بود .به خاطر شدت كبوديهاي روي
بدنش،علت را جویا شدم ،گفت كه سربازان قصد تجاوز به
من را داشتند و وقتي با ممانعت من مواجه شدند با ضربات
متعدد مشت و لگد و باتوم به من حمله كردند.
اين فرد ادامه مي دهد »:پیشنهادهای شرمآوری كه از
جانب ماموران به مردان متاهل داده میشد ،قسمتی از
نظامی انگار خجالت می کشد پولش را در جیبش می
گذارد لبخند تلخی می زند و هیچی نمی گوید .اما نگاهش
را راننده برایمان ترجمه می کند «منظورش بود ما از اوناش
نیستیم» و یک مرتبه همه روزهای گذشته را به یاد می
آورند روزهای دور و نزدیک هرکس خاطراتی از نیروهای
انتظامی که می توانسته اما نزده را تعریف می کنند .اراده
ای است که نمی خواهد بگذارد ما تصور کنیم آنی که
کنارمان نشسته بود از ما نبود .حتی آن دختر چادری هم
از ما بود و از کتک هایی که خورده بود می گفت .راننده
معتقد بود بچه های خود این ها هم میان مردمند.
راننده می گفت این طرح هدفمند کردن خیلی عجیبه با
شیب هفتاد درجه سقوط می کنند .نظر ما را هم پرسید
گرچه گوش نمی داد .خانم چادری گفت :می خوان جمع
کنن برن از این مملکت خودشون هم می دونن .ولی همه
از این نتیجه گیری که روزهای آخر این هاست خوشحال

آزارهای روحی و روانی بود که در مدت حضور در پلیس
پیشگیری با آن روبه رو بودیم».
« پس از  24ساعت ما را  3گروه کردند .یک گروه به
کهریزک ،یک گروه به رجایی شهر و گروه دیگر که مرا
نیز شامل میشد ،به زندان اوین منتقل شدیم».
وی مي گويد«:من به مدت  1هفته در اوین بودم و در
تمام مدت ،خانوادهام از وضعيت من بیخبر بودند تا اینکه
یک روز پيش از آزادیم به من اجازه تماس تلفني دادند .اما
در طول مدتی که در اوین در سلولهایي که  9نفر را در
خود جا داده بود ،نگهداري ميشديم 2 .بازجویی  8ساعته
را پشت سر گذاشتم اما به چیزی اعتراف نکردم و اصوال
چیزی برای اعتراف کردن وجود نداشت« .
هويت فرد مورد مصاحبه ،نزد كميته گزارشگران حقوق
بشر ،محفوظ خواهد بود.
منبع :سايت گزارشگران حقوق بشر

می شوند .یادم می آید تا چندی پیش منظورم قبل از
این اتفاقات است که تریبون های اصالح طلبان پر بود
از استدالالتی چون «هر انقالبی ما را  50سال به عقب
بر می گرداند» مدام این ترس را القا می کردند که « بعد
از این ها معلوم نیست کیا بیان» و خودشان را فرشتگان
نجات ملت معرفی می کردند .اما جالب بود و البته تامل
برانگیز و تا حدی نگران کننده ،این که دیگر کسی نمی
پرسد بعد از این ها چه خواهد شد.
راننده می گفت خوب شد مردم ایران حکومت مذهبی را
هم تجربه کردند و دیگر گول این ها را نمی خورد و معتقد
بود باید رنسانس اسالمی را به فال نیک گرفت که بعد از
قرن ها از دوران صفویه به آن رسیدیم .اینقدر با شادی
استدالل می کند که همه ما را به وجد می آورد .سختی
های مبارزه و حضور مستقیم در صحنه یک سو اما تصور
پایان رسیدن استبداد از سوی دیگر مستمان می کند.

مرگ بر ديكتاتوري

قتل هاي زنجيره اي ،پس از يازده سال
امير .ك
يازده سال پيش ،در آذرماه،فصل خونين ديگري در تاريخ
جمهوري اسالمي رقم خورد .در محدوده زماني فشرده
اي تعدادي از نويسندگان و فعالين سياسي در يك جنايت
سازمان يافته و طرح ريزي شده ي حكومتي به قتل
رسيدند .قتل هايي كه به طرزي فجيع اجرا شدند و كل
جامعه را در بهت و حبرت فرو برد .وزارت اطالعات در
بيانيه اي نقش تعدادي از عوامل خود در اين جنايت ها را
پذيرفت و آنها را گروهي خودسر خواند.
در آنزمان از طريق نشريات اصالح طلب حكومتي اين
ايده به صورت مكرر مطرح شد كه هدف اصلي قتل هاي
زنجيره اي دولت خاتمي بوده است .به صورت تلويحي اين
ادعا اين معنا را داشت كه خود چهره هايي كه ترور شدند
اهميت اصلي را نداشتند و ممكن بود هر كس ديگري
نيز به جاي آنها باشد .به اين ترتيب خشم مردم عليه اين
جنايت هولناك به سمت دفاع از دولت خاتمي كاناليزه شد.
عدم اهميت چهره هاي به قتل رسيده نكته اي بود كه
خامنه اي نيز بر انگشت گذارده بود .او در يك سخنراني
گفت كه من تمام نشريات ادبي و فرهنگي ايران را مرور
مي كنم و اين اسامي را تا به حال نشنيده بودم .هدف اين
ترورها مخدوش كردن چهره نظام بوده و عوامل آن آلت
دست دشمنان خارجي بوده اند.
اما واقعيت آن بود كه هدف اصلي همان ها بودند كه به
قتل رسيدند و نه دولتي كه هشت سال بر مصدر قدرت
باقي ماند .داريوش فروهر از معدود چهره هاي سياسي
قديمي و مطرح ملي گرا بود كه در ايران زندگي مي كرد و
علنا از ضرورتي انقالبي ديگر سخن مي گفت .او شايد در
يكي از آخرين مصاحبه هاي خود ،در گفتگو با يك نشريه
دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد در هنگامه ي انتخابات
رياست جمهوري سال  76به صراحت از اصالح ناپذيري
ساختار حكومت سخن گفت و اعالم كرد جز با يك انقالب
ديگر مردم به آزادي دست نمي يابند .با قتل او حكومت
مي توانست مطمئن باشد كه سياسيون سالمند سرشناسي
كه از دولت موقت در ايران باقي مانده اند ،همواره بيانيه
هاي دسته جمعي خواهند داد و از ضرورت اصالحات
گام به گام سخن خواهند گفت و ساختارشكني را سخن
عده اي خارج نشين قلمداد خواهند كرد .محمد مختاري
و محمد جعفر پوينده دو نويسنده و مترجم پركار چپگرا
بودند كه حتي قتل آنها ،نتوانست تأثير آثار آنان بر باززايي
چپ در نسل جوان را سد كند .تالش آن دو در سازمان
يابي مجدد كانون نويسندگان ايران به دقت رصد شده بود
و قطع خونبار جناح چپ كانون نويسندگان ايران هدف
مهمي براي حاكميتي بود كه دال چپ را براي خط امامش
الزم داشت .مجيد شريف ،پيروز دواني ،و ديگر جانباختگان
قتل هاي زنجيره اي نيز اهداف معين و استراتژيكي براي
جمهوري اسالمي در كليت آن بودند و اهداف درازمدتي را
براي جمهوري اسالمي دنبال مي كردند.
نكته قابل توجه اين بود كه بسيار از كساني كه در زمان
هاي عادي كه شهروندان با بي قانوني روزمره مواجهند،
هيچ سخني درباره ي تخطي حاكمان از قوانين نمي زنند،
در دوره هاي بحراني كه مردم به خشم مي آيند و براي
اقدام برانگيخته مي شوند ،بالفاصله زبان باز مي كنند و از
ضرورت التزام به قانون سخن مي گويند .زماني كه قتل
هاي زنجيره اي تمام جامعه را به واكنش برانگيخته بود،
ضرورت پيگيري حقوقي اين قتل ها از كانال هاي قانوني
مطرح شد .كميسيون ويژه اي ايجاد شد تا به تعقيب و
محاكمه عوامل اين قتل ها بپردازد ،و گفته شد كه بگذاريد
كه اين كميسيون ها كار تخصصي تعقيب قضايي پرونده
را به پيش برند .نتيجه روشن بود .پس از يازده سال عوامل
دخيل در اين قتل ها شناخته و محاكمه نشدند .معروف
ترين متهم ،سعيد امامي ،خودكشانده شد و قضيه فيصله
يافت.
اكنون نيز كه بار ديگر جنايت حاكمان از پرده بيرون افتاده،
برخي سخن از پيگيري اين جنايت ها از طرق قانوني و
كميسيون هاي قضايي مي دهند .اما اينبار بر مردم آشكار
است كه كميسيون هايي كه توسط حاكمان (دشمنان
مردم) منصوب مي شوند ،هيچ پرتويي بر حقيقت نخواهند
افكند .تنها زماني مي توان از پيگيري قضايي و از مجاري
حقوقي اين جنايت ها سخن گفت كه كميسيون حقوقي
براي پيگيري اين جنايات منتخب و برآمده از ارگان هاي
قدرت مردم باشد .تنها زماني كه ارگان هاي جنبش مردمي
بتوانند كميسيوني از حقوقدانان را برگزينند ،چنين پيگيري
حقوقي اي معنا دار است و مي تواند به پيگرد آمرين و
عاملين جنايت هاي اخير منتهي شود.

اخبار كوتاه
آغاز زودهنگام سرکوب اعتراضات
روز دانشجو
درآستانه  16آذر روز دانشجوو با هدف سرکوب جنبش
و مبارزات گسترده دانشجویی ،مقامات جمهوری اسالمی
ایران در اقدامی نه چندان کم سابقه دهها دانشجوی
دانشجو را بازداشت و به کمیته های دانشجویی احضار
کرده است .قصد حکومت از این اقدام ،جلوگیری بهنگام
از اعتراضات گسترده ای است که در حال تدارک یافتن
برای روز دانشجوست.
دانشجويان بسیاری در سراسر کشوراز جمله دانشگاههای
اميرکبير ،بابل ، ،شيراز ،ايالم ،کرمانشاه ،قزوين ،تهران،
چهارمحال و بختياري و علم وصنعت دستگیر شده اند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير در طول ماه گذشته بيش
از  ۶۰دانشجو بازداشت شدند که برخی از آنها هنوز در
زندانند.
 ۲۵آبان ماه ،پنج دانشجوی کرد پس از اعتراض
دانشجويان کرد در مقابل دانشکده حقوق و علوم سياسی
تهران بازداشت شدند .هيچ اطالعاتی در مورد مکان
نگهداری آنها در دسترس نیست.
به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ۱۸
دانشجوی دانشگاه شيرازبه تازگی بازداشت شده اند و در
زندان عادل آباد نگهداری می شوند ..برخی از دانشجويان
بازداشتی محاکمه شده اند اما به خانواده آنها گفته شده
است که احکام آنها بعد از  ۱۶آذر صادر خواهد شده و تا
آن زمان از مالقات هم محروم خواهند بود.
ده دانشجوی دانشگاه شهر کرد در چهارمحال و بختياری
هم به اداره اطالعات اين شهر فراخوانده شده اند و ۲۳
دانشجو نيز به اتهام شرکت در اعتراضات  ۱۳آبان ماه به
کميته انضباطی احضار شده اند.
به نظر ميرسد که در آستانه  16آذر ،روز دانشجو
برخوردهای سرکوبگرانه حاميان دولت کودتا با
دانشجويان شدت بيشتری گرفته است.
در همين حال بيش از  50نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمی در نجفآباد نيز به بهانه حضور در تجمع روز 13
آبان به کميته انظباطی اين دانشگاه احضار شدهاند.
بر اساس تهديدهای صورتگرفته احتمال ميرود که
تعداد ديگری از دانشجويان نيز در روزهای آينده به کميته
انضباطی اين دانشگاه احضار خواهند شد.

بی خبری از وضعیت مرتضی اسدی
دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی
بيدادگاه انقالب از روند تحقیقات پرونده مرتضی اسدی
پس از گذشت بیش از یک هفته اظهار بی اطالعی نموده
است.
قاضی شعبه سوم بازپرسی پس از مراجعه خانواده وی به
دادگاه انقالب به ایشان اعالم نمود که پروسه تحقیقات
و بازجویی ایشان در یک فرصت  10روزه به اتمام خواهد
رسید که پس از گذشت چند روز با مراجعه مجدد خانواده
برای پیگیری وضعیت پرونده  ،دادگاه انقالب و قاضی از
روند تحقیقات اظهار بی اطالع نموده است.
گفتنی است صبح روز  17آبان ماه مرتضی اسدی به هنگام
خروج از منزل خود توسط نیروهای امنیتی در شهر تهران
بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد .این دانشجوی
فوق لیسانس مطالعات فرهنگی و عضو سابق انجمن
اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی پیش از این به مدت دو
سال محروم از ادامه تحصیل شده و سال گذشته با تعهد
کتبی و به طور مشروط امکان ادامه تحصیل را یافته بود.

تحصن دانشجويان واحد ماهشهر
پلی تکنيک وارد پنجمین روز خود
شد

اين تحصن از روز شنبه  30آبان ماه دراعتراض به ضرب
و شتم يکی از اعضای مرکزی شورای صنفی اين واحد
دانشگاهی در مقابل درب دانشگاه آغاز شد.
به گزارش خبرنامه اميرکبير ،دانشجويان خواستار
پاسخگويی مسئولين دانشگاه در مورد عدم تامين امنيت
جانی خود و تضمين عدم تکرار اين حوادث هستند .اما
مسئولين دانشگاه از پاسخگويی به دانشجويان و کمک
برای شناسايی ضاربان خودداری می کنند .از جمله
شعارهای دانشجويان متحصن «دانشجو می ميرد ذلت
نمی پذيرد» است و دانشجويان اعالم کرده اند که تا
رسيدن به خواسته های خود به تحصن ادامه خواهند داد.

شماره هاي پيشين خيابان را مي توانيد از
اين لينك نيز دانلود كنيد
http://www.negah1.com/xyaban/
XYABAN.htm

با نزديك شدن روز دانشجو 16 ،آذرماه ،تقريبا تمام
دانشگاه هاي ايران مملو از شعارنويسي هاي دانشجويان،
پخش اعالميه و نشريات علني و غيرعلني است .جمهوري
اسالمي مي كوشد با دستگيري هاي بي نظير در تاريخ

جنبش دانشجويي ايران ،دانشگاه را سركوب كند .اما
به نظر مي رسد دانشجويان در پيوند با مردم خيابان ها
روز دانشجويي بي نظيري را بر حاكميت جهل و تاريكي
تحميل خواهند كرد.

نگاهي به همايش جنبش سبز و دين
در دانشكده علوم اجتماعي
دانشگاه تهران

هنوز در تظاهرات ها به گوش می رسد .طبق اخبار رسیده
تنها به خاطر درخواست و فشار بدنه کادرهای ستادی اش
که زیاد با ان باالها تعلق خاطر نداشتند پای دولت آشتی
ملی نرفت .مخملباف و نبوی نیز رسالت خود را در آن
سوی مرزها در همین چهارچوب به خوبی به انجام می
رسانند و سازگارا نیز از این سو از خواسته ای جز رای مردم
فراتر نمی رود تاکید زایدالوصفی بر «آقای موسوی به
عنوان رئیس جمهور قانونی ایران» می کند.

به خاک و خون کشیده شدن مردم تهران و سایر شهرها
در کمتر  24ساعت پس از اعالم رسمی نتایج انتخابات
آغاز شد .همین  30خرداد بود که مرگ بر دیکتاتور به
مرگ بر خامنه ای بدل شد و عکس هایش در خیابان ها
به آتش کشیده شد و «وای به روزی که مسلح شویم»
در تهران به گوش رسید ،این شعارها حتی روی پشت
بام ها هم رفت و روحانیت چندپاره و از هم گسیخته
احساس خطر کرد .برای نخستین بار بود که قم خود را
تنها می دید .در روزهای خون ،گریز ،باتوم و تجاوز کسی
را سودای حاکمیت اسالم ،مردم ساالری دینی و یا هیچ
نسخه دیگری نبود .تشتت میان روحانیت که حتی در
امضای بیانیه مجلس خبرگان نامی از خود نیاورده بود
دیری نپایید .از رفسنجانی دلجویی شد و روحانیت خود را
جمع و جور کرد .تنها پس از  4سال جوادی املی کژدار و
مریز احمدی نژاد را تلویحا دروغگو خواند .مکارم شیرازی
هم خیلی به این در و ان در کوبید تا وجهه ای کسب کند.
کدیور نامه ای به منتظری نوشت و او را از میان خاطرات
خاک خورده بیرون کشید و نه از اصل والیت فقیه و

موجودیت ان که چگونگی اجرای آن از اقا سوال فرمود.
 13آبان  30سال پس از تسخیر النه جاسوسی منتظری
یادش میاید که گرچه در آن روز موافق این کار بوده اما
امروز ان را به ضرر ملت دانسته و چهره ی نورانی زاهدی
که اشتباهش را پذیرفته به خود می گیرد .قم بار دیگر به
اتحادی مقدس برای حفظ همان جمهوری نیم بند رسید.
تا جمهوری اسالمی تمام ظرفیت خود در داخل و خارج
را معطوف»رای من کجاست» کند .خود موسوی نیز بارها
در برابر رادیکالیزه شدن جنبش ایستاد و صریحا در برابر
برخی شعارها واکنش نشان داد که علیرغم اعتراضات وی

زنده باد اصالح طلبی!
میالد س.
چه چیز این ملک خراب است ،همان را باید اصالح کرد.
چه چیز برقرار و ضامن آینده فرزندان این سرزمین است،
همان را باید نگاه داشت .هیچ کس با چنین گزاره ای
مشکلی ندارد .خواست اصالح چیز رمز آلودی نیست،
زمینی ست .نیازی هم به ایدئولوژی های رنگارنگ ندارد.
تئوری این انقالب تنها با استمرار شورش مفاهیم ش
را یاد می گیرد .این ادعای بزرگی ست بگذارید ببینیم
چگونه.
۱
نخست ببینیم چه چیزی خراب است .درآمد سرانه
این مردم سی سال است سقوط می کند ،شکاف میان
درآمدهای نجومی مشتی مفت خور بی دانش و اکثریت
مردم هر سال بیشتر شده است .بیکاری بیداد می کند و
دانشگاه هامان تهی از دانش و دانش پژوه می شوند.
دادگستری ما از بین رفته و جایش محکمه عصر قجر،
بیدادگرانه دست وپای مردم می برد  .بیشتر حقوقی که

فعال کردن روشنفکران داخل خود بخش دیگری
از پروژه وحدت کلمه و حفظ نظام به هر قیمتی است.
همایش سبزها و دین در راستای همین پروژه برگزار
شد .روشنفکرانی که در همین رژیم اسالمی به حاشیه
رانده شده بودند برای حفظ آن پای میز مباحثه گرد می
آیند .اینان تاریخچه تمام اعتراضات را به  4سال قبل و
نهایت به کارشکنی های عده ای در دوره خاتمی منحصر
می دانند .فاکت های اینان از اهلل اکبر گفتن روی بام
ها ،شرکت در نمازجمعه ،تمایز قائل شدن میان همت و
باکری و بسیجی های امروز حمایت از منتظری و صانعی
و دستغیب سردادن شعارهای مذهبی و در نهایت رنگ سبز
سیدی فراتر نمی رود .و میان این دین و دین رسمی و
مرجعیت ایدئولوژیک حکومتی تمایز قائل اند .جنبش سبز
از نظرگاه این روشنفکران تمایزی میان دو سطح دینداری
است .نکته ای که در گفته های بسیاری از ایدئولوگ های
جریان اصولگرا نیز شاهدیم.
نماد سبز چه از آن روزهای پیشین انتخابات و چه امروز
نه ان سبز سیدی که جوان ها از گریزاناند که نمادی از
مبارزه شده است که البته فرصت خوبی به دست فرصت
طلبان داده است .شاید اگر مردم اشکال آلترناتیو دیگری
برای نشان دادن اتحاد و مخالفت خود داشت چنین نمادی
را برنمی گزید .پیش از انتخابات این نماد همان «نه» گنده
و دهن کجی به احمدی نژاد بود موجی که خواست بگوید
با احمدی نزاد نیست پس با خامنه ای هم نیست .از سوی
نزدیکان موسوی نیز پس از بیست سال بر اختالفات وی
و خامنه ای در دوران نخست وزیری اش بسیار تاکید شد
اما پس از انتخابات دیگر مرزهای رای من و رای تو را
درنوردید .رنگ سبز را نه موسوی که مبارزات جانانه مردم
ایران به سمبلی از مبارزه و عدم تمکین در برابر حکومت
دینی بدل نمود .کجای مردم سبز پوش در چهارچوب
قانون عمل می کنند؟ شعارهای جریانی که می کوشد
سبز را اصالح طلبی و در چهارچوب قانون بداند با کدام
شعار مردم کوچه و بازار هم خوانی دارد؟ با خامنهای قاتله
این صد ساله به دست آورده بودیم ،برابری در دادگاه
خانواده ،آموزش رایگان همگانی و قانون کار مترقی ،یارانه
های عمومی ،این تجلی ترس دولت از شورش مردمی،
یا از میان رفته یا در حال نابودی و مسخ اند .دستگاه
دیوانی آنچنان فاسد است که مدارک تقلبی ،کمیسیون
های میلیونی ،دزدی و رشوه از مردم حتی دیگر جرم اداری
محسوب نمی شود .بی کفایتی ان قدر است که اینان
بدون نابود کردن سی و سه پل و خریدن بنجل ترین
سیستم ترابری ،نمی توانند پس از ده سال یک قلم خط
مترو بکشند .زیرساختارهای صنعتی بالتکلیف رها شده و
ایران که از پیش گامان صنعت پتروشیمی در منطقه بود،
امروز بازنده توسعه پتروشیمی منطقه است .دیوان عالی و
بازرسی موجود نیست .فرمانده ارتش در بندرهای بی نام و
نشان خلیج نشسته و به مسیحا نامه دلگشتگی می نویسد.
در چارسوی این کشور زندان ،شکنجه گاه و چوبه دار
برافراشته اند وتلویزیون اگهی پلوپز برقی و ترویج خرافه و
آموزش مرگ پرستی ست .چه چیزی برقرار است :ما هنوز
مردمانی داریم که نگران و دلسوز آینده فرزندان شانند ،ما
هنوز نیروی کاری داریم که کار و دست آورد کار و دانش
ش ،تربیت کودکان ،آبادی زمین و پرستاری بیماران برای
شان یک بازی نیست .ما مردمی داریم که زندگی بهتری

جمهوری اسالمی فانوس رو به باد است؛ این نوشته
دانشجویان دانشگاه تهران در جلوی درب ورودی خوابگاه
 16آذر است ؛این روزها دانشجویان به روش های مختلف
سعی در نشان دادن مخالفت خود با نظام دیکتاتوری در
ایران دارند و شعارنویسی در این رابطه از جمله روش های
پر کاربرد آنها می باشد.
یا مرگ بر دیکتاتور؟
به اعتقاد نگارنده سبز با وجود قرائت مذهبی اش این
روزها خوانش دیگری را می طلبد .مثال در یک روز ارام
در خیابان یا دانشگاه وقتی کسی را با مچ بند سبز می
دیدی سریع خرافی بودن وی در ذهنت متبادر می شد اما
امروز سریع می گویی «چه آدم شجاعی» .این که مردم
نمازجمعه می روند ،روز قدس را برگزار می کنند یا 13
آبان تظاهرات می کنند نه تنها دالی بر دینی بودن این
جریان نیست که استفاده از تمام ظرفیت های مردمی
برای مبارزه و سر دادن شعارهایی است که اتفاقا نه قانونی

ست و نه دینی .جریان منتظری و صانعی هم در قسم
همان تاکتیک وحدت کلمه است که ذکر آن در باال رفت و
سال ها سرکوب نشریات و خفه کردن هرگونه صدای دگر
ومعترض در هر دوره ای از حاکمیت جمهوری اسالمی
چنان جنایات اینان را از منظر مخفی ساخته که یک بیانیه
آنان ما را به وجد می آورد «ببین چی به هم می گن»
غافل از این که دو روی یک سکه را به نمایش می گذارند
به راحتی دستگیری و چند سال زندان یکدیگر را در بوق و
کرنا می کنند و اعدام وسرکوب مخالفان را زیر سبیلی رد
می کنند .کلید بسیاری از این جریانات در دهه  60نهفته
است که جوانان امروز ایران خیلی کم می داند آن روز ها
چه گذشت و اصالح طلبی نیز همسو با جریانی که تمامیت
خواه می خواندش تمایلی به تورق آن روزها ندارد.
مردمی  5ماه در خیابانند .فرزندانشان را در پیش چشمانشان
و یا در هزارتوهای بازداشتگاه های مرگ به خون غلتانده
یا مورد تجاوز قرار دادهاند .مبارزه خاموش مادران نیز زیر
فشارهای دهشتناک در جریان است .دانشگاه هم یک
روز آرامش ندارد .اینان نه برای نجات اسالم حکومتی
و تعویض آن با اسالم متعادلتری که اصالح طلبی می
کوشد هم پوشانی هایی میان دموکراسی و جامعه مدنی با
آن بیابد که برای نجاتش از توحش فاشیستی اسالمی که
تمام شئون زندگی شان را تهدید می کند به صحنه آمدند.
صبر و سکوت حیرت انگیز پایان یافته است .سبزها و دین
با سرود «سراومد زمستون» به پایان می رسد!!!
می خواهند .نمی خواهند به نفس کشیدن ،به حیات صرف
و مزدوری ادامه دهند .برای ساختن آینده هنوز توان راسخ
و تمنایی آشکار دارند .این تنها ثروت ماست و با همین
ثروت می توان این کشور را اصالح کرد.
انقالب خرابی نیست ،انقالب روبیدن این خرابه ها،
این بندرهای گمنام ،این فرماندهان فساد و این دولت
بی دولت و مالفروش مفت خور ,به همت مردم است .این
گردانندگان دولت و حکومت هم خراب اند و هم مخرب
جامعه .این ها تخدیر مدرسه و تخریب محله اند ,اینان
تبر بر تنه ی شرافت همگانند .هنگامی که فساد در ارکان
جامعه ای رسوخ می کند ،برای برگرداندن آن جامعه به
امکان ترقی و رهایی ستمدیدگان ،باید به بسیج همگانی
و همبستگی میدان داد تا خرابی ها رفته و نوسازی امکان
پذیر باشد .با نیروهای مسلحی که نزدیک به نیمی از
آن رسما سوگندخوردگان به سربازی در راه یک پیشوایند
(واژه ای به عاریت گرفته شده از نازیست ها) ،با اقتصادی
که بر لبه ورشکستگی کامل بندبازی می کند و هزاران
نهاد فاسد که کارشان توزیع مال و غنایم به چنگ آمده
از کار و نیروی همین مردمند ،برای ادامه انقالب  ۵۷باید
شورید تا جامعه ،مردم ایران ،را حفظ کرد .برای اصالح
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،انقالب ناگزیر است ،در انقالب ،اصالح قابل مطالبه.
تجربه انقالب فرانسه و انقالب امریکا ،مبارزه انقالبیون
در آفریقای جنوبی و بزیر کشاندن حکومت آپارتاید ،مبارزه
انقالبی مردم هندوستان برای استقالل بر علیه استعمار
انگلستان یا استواری کارگران لهستانی و هدفمندی وی
یت کنگ ها در برابر استبداد و امپریالیسم ،همه و هزار
مثال دیگرگواه این امرند که در جامعه ای که ارکان آن
در حال فروریزش است ،و حکومت آن بر علیه خواست
مردم برای زندگی بهتر می ایستد ،انقالب رخ می دهد .در
ایران بر علیه ظلم و فساد دربار شاه انقالب  ۵۷آغاز شد،
انقالبی که ادعایش کوچک نیست ،زیرا قرار پایین کشیدن
قرن ها استبداد شاهی و استقرار رای مردم ،جمهوری آزاد
همگان است .این چنین انقالبی امروز به یک سرمنزل
نو ،به سرمنزلی رسیده که حیات ما بدان وابسته است.
انقالب ایران ،پس از سی سال وحشت ،به لحظه ای
حیاتی نزدیک شده است.
مبارزه مردم در این برهه بر سر مرگ و زندگی ،بر
سر بربریت یا تمدن ،بر سر عدالت اجتماعی برای مدنیت
جامعه و مدنیت آزاد مردمی ست که توان بازسازی ایران
را بدارند.
در ایران محافظه کارانی هستند که تند می روند ،افراط
می کنند .وقعی به تجربه مردمان چار گوشه دنیا نمی نهند.
اینان هر اشتباه خویش را به انقالب و خواست اصالح
نسبت می دهند و دغدغه شان تنها اثبات درستی خویش
است و چنین است که از انقالب می ترسند .انقالب یعنی
بطالن افراط مرگبار محافظه کاران .نتیجه افراطی گری
شان امروز مرزکشی میان درون و بیرون نظام ،میان
اصالح و انقالب ،میان مبارزه مسالمت آمیز و خشونت،
میان مردم ،است .ما را دعوت می کنند به نشستن در خانه
های کلنگی ای که پی ش به سبب هزار تقلب و رشوه از
درون پوک است ،و بامش پس از بیست سال ،حتی اگر
زمین لرزه ای هم در کارنباشد ،خودش فرو می ریزد .در
همین خانه کلنگی با بیست سال عمر مفید ،این محافظه
کاران چون زرنگ اند ،نقشه اصالحات آرام ،در چارچوب
همین دستگاه و برای صد تا دویست سال می کشند .تا
آن زمان البته بام ها همه فروریخته اند .شهر اما بر گسل
های عمیق بی تاب است و مردم از خانه هاشان به بیرون
ریخته اند ،چون می دانند که ما در یک سرمنزل ،یک یا
این یا آن ،یک لحظه تصمیم ،قرار گرفته ایم .تا چند سال
دیگر ایران زیر بار قرض های بین المللی برای رتق و فتق
امورات این سرطان حاکم کمر خم خواهد کرد .محافظه
کاران می گویند نه ،انقالب بد است ،زلزله را خواب دیده
اید ،فعال بیکار شوید ،فردا مقروض و ورشکسته در معرض
قحطی تا پاسدارانی فقیرتر برای اجری کم تر با شما بدتر
از همین امروز بکنند .دو فردا دیرتر ،بسان روستاهای کویر
در قرن نوزدهم ،آدمخواری رواج پیدا خواهد کرد و این
محافظه کاران خواهند گفت که البد این هم فرهنگ
و سنن اصیل ،ناب و لطیف ملی-مذهبی ست ،باید آرام
آرام کم کم اصالحش کرد .این افراط جزم اندیشان است.
خیال می بافند و کودکان آینده را برای کرایه کنج امن
عافیت طلبی در خانه های کلنگی ،ارزان فروخته اند.
در فرهنگ شهرهای ایران خبری از چاه جمکران
و مداحی .تقیه و نماز جماعت با زنان لخت در عیاش
خانه رییس پلیس نبود .این قاضی شرع و پیشوا و نامه
پراکنی با غیبیون و اجنه ،نبود ،یا اگر بود همان قدر بود
که امروز شیطان پرستی هست .این ها سنن مردم عادی
چارگوشه این بوم و بر نیست ،این ها ابداعاتی ست متاخر
که نشان از فرسایش پویایی ما مردم دارد تا اراده ما برای
بهبود زندگی و آینده این جامعه .این ها اوهامی ست که
از حد گذشته ،دامن ما مردمان را که یک نسل پیش
از روستاهای محنت زده مان به شهرها آمدیم را گرفته
است .راه برون آمدن از این تنگنا ،اتحاد مردمی ،تشکل
و انقالب ،یعنی برگردانیدن این جامعه به آنجایی ست که
باید می بود ،جامعه ای که با کار و دانش ،هر بامداد ،زنده
شود .این کار را با بخشنامه نمی کنند ،با مردم در خیابان و
اعتصاب می کنند و این انقالب مصلحان است و بس.
پس اصالحات نه تنها ضروری ست و انقالب نه فقط
تنها راه استقرار محتوایی ست که به درد مردم بخورد ،بلکه
ما این بار در پی آنیم که بدانیم چه می خواهیم باشیم .ما
همان کسانی هستیم که این حاکمان و آن دارو دسته ی
روزنامه نویسی که درگیر ادای مدرن بودن از منظرگاه
جهان چهارم است ،هیچ به حساب مان می آورند .ما
هیچ کسیم ،در پیاده رو دنبال کار ونان و یک جو احترام.
تند نمی رویم و شورش مان ،کم کم آرام آرام انقالبی
خواهد بود نوین برای کسی شدن ،جمهور آزاد شدن ،اگر
بگذارند .برگرداندن پویایی و زندگی ،معنای واژه انقالب
در اجتماع ست .انقالبیگران ،همه ی سازمان یافته ی این
هیچ کسان ،مصلح اجتماع خواهند بود .برای این «خواهند
بود تئوری نمی تراشند ،فاضالنه اندرز نمی دهند ،چشم ها
را شسته ،گشاده باز کرده می کوشند یاد بگیرند ،که تئوری
چنان ترکیبی از همپایی تجربه های مردمی و دانش باشد
که گزاره هاش به درد پراتیک مردمی برای ابداع شیوه
های نوین مبارزه برای احراز حقوق شان شود .این چنین
تئوری ای بر ضد ایدئولوژی های رایج ،بر ضد بدخوانی ها,
اصالح طلبی در تئوری  ،الویت کار و نیروی کار بر علیه
نظر بازی جزم اندیشان است.

۲
دسته ای از این جزم اندیشان ،با ادعای فضل ،نظر می
دهند که نه اصالح مقابل انقالب است ،زیرا انقالب
خشونت است و اصالح ذم خشونت .این نظربازی ای ست
از نظر مفهومی سست پایه و در عمل بیگانه با مختصات
این جامعه ،هم با وخامت اوضاعی که هست و هم با دامنه
ی اصالحاتی که ناگریزند .اینگونه است دست کم ،اگر
می خواهیم ایران ،نه ایران رویاهای لطیف در خواب های
دراز بر بستر احتضار ،بلکه ایران واقعی یعنی کاشانه و
جای رشد قوه ی ابتکار مردم ،برای همه برجای بماند.
خشونت مفهوم عام نیست ،یعنی به معنای دقیق کلمه
توان حمل همه ی صورت های بروز برخورد فیزیکی میان
آدم ها را ندارد .برای همین هم ما مفاهیم قضایی داریم،
قتل نفس ،کشتار و سبعیت و دفاع از خود.،این ها مفاهیم
حقوقی روشنی اند .دوم آنکه خشونت در چارچوب سیاست
مفهوم نیست ،برای همین ما مفاهیمی سیاسی همچون
مبارزه برای یک هدف ،پارتیزان های هزار کشور و قهر
حکومتی داریم ،نه خشونت صرف .ما برای توصیف جنایت
مفاهیمی همچون شناعت و بربریت داریم .خشونت صرف
نه یک مفهوم ،بلکه نام یک مصداق است ،تعریفش هم
لذت ازآزار یک آدم تا پای مرگ است .خشونت صرف
یک بیماری ست و برای همین در دنیا اینگونه مجانین
را مداوا می کنند ،اگر برای مداوا جایی نداریم ،این جا را
باید بسازیم .دستگاه حکومتی ایران نیز به خشونت صرف
نمی پردازد ،دستگاه حکومتی ایران بیماران خشونت پرست
را استخدام کرده تا شناعت بورزند و به کشتار مردم حق
طلب بپردازند .با اینکه این درست است که این بیماران به
شکلی استثنایی در صحن عمومی ،در گفتار رسانه ای ،سی
سال حضور یافته اند ،اما این خشونت را مفهوم برای تفکر
نمی کند .خشونت مصداقی از بیماری کشنده ای ست که
در نقطه مقابل ترقی و سرزندگی ایستاده است .امروزه
ما مترادف های حکومتی آن را می شناسیم :بسیجی،
کهریزک ،اوین ،و نیز قربانیان و شاهدان و شهدای این
بیماران را .برای اصالح هم ،حتی در نرم خو ترین پیچ
های تاریخ جوامع بشری ،هم از برخورد فیزیکی و هم
قهر بهره برده شده است .دیوانه ای که اسلحه در دست
گرفته و در کوچه و خیابان یا در زیرزمین دادستانی کشور
مردم را قتل و عام می کند را مسالمت آمیزانه نمی توان به
آسایشگاه هدایت کرد ،نه در ایران نه در آمریکا نه در هیچ
جای دیگر دنیا .مهم اینست که مفاهیم سیاسی یا قضایی
به دامن بیماری خشونت صرف آلوده نگردد .این یعنی
هرگونه قهری محدود است به سیاست .سیاست مترقی
برای مهار و درمان خشونت صرف است.
اما آنانی که فیلسوف مآبانه با واژه خشونت ،نظربازی
می کنند ،مطلق اندیشند و دنیا را سپید و سیاه می پندارند،
خشونت ،یک مصداق را ،مفهومی کلی جعل کرده اند و
اینگونه در چنبر مطلقیات درمانده اند ،مسالمت براشان
مطلق می شود و ذات انسان چیز ثابتی که میل به خشونت
در آن نهفته است .اینان در مواجهه با بیمار ،بیمار شده
اند .بیماری اینان آسوده خاطری است .خشونت و مشتقات
غریبی همچون خشونت پذیری و خشونت پرهیزی ،الکن
اند ,زیرا این واژه ها ابزار فکر نیست ،مسکن افراد هراس
مند است .با آن می توان نسخه اخالقی بی مصرف پیچید،
نوشداروی کشنده ساخت ،هر دو هم پس از مرگ سهراب.
این واژه و مشتقاتش مداوا یا مهار گله خشونت پرستان را
نوید نمی دهد .به بیان دیگر با این دست مفهوم های
ساختگی با خاطر آسوده می توان کامال بی ربط به زمین
و زمان ماند .همین جزم اندیشان چنان از نافرمانبرداری
مدنی می گویند تو گویی اکسیری نوین را به بهای سهل
به ارمغان آورده اند .نافرمانبرداری مدنی همین است که
این مردم ،در همین جا ،در هر جنبش این صد سال
بدان پرداخته اند .فکر می کنید اعتصاب عمومی مردم
در زمستان  ،۵۷جایی بیرون از مدنیت بود و خودداری از
حضور بر سر کار ،چیزی به جز نافرمانبرداری؟ همینگونه
است معنا و برد واژه ی مسالمت آمیز ،که روزی به معنای
پذیرفتن دستگاه انتخاباتی موجود است و روزی به معنای
عدم دفاع از خویش در برابر تعرض نیروی سرکوب در

خیابان .اما مردم همیشه مسالمت آمیزانه اعتراض کرده
اند ،مسالمت آمیز نه به معنای خودداری در دفاع از خویش
است و نه به معنای سرخم کردن در برابر ظلم و سرکوب
عریان .مبارزه مبارزه است .صفتی که مبارزه را وصف
می کند جزوی از مبارزه است .مبارزه بر علیه چیزی یا
برای چیزی ست که مبارزه را به معناهایی همچون بر
حق بودن ،مردمی بودن ،آینده نگر بودن مرتبط می کند،
نه واژه های گنگی همچون «مسالمت آمیز» .این مبارزه
بر علیه نامسالمت آمیز بودن شیوه حاکمان نیست ،بلکه بر
علیه بیداد ،حق کشی و نابرابری ست .حتی حکومتی ایدال
و کامال با پشتوانه سازمان های مردمی ،حتی دادگاهی بر
پایه مترقی ترین قوانین ،با مجانینی که به جان مردم
تعرض کنند سر مسالمت ندارد .مبارزه یک تک شکل
ندارد ،شکل های مبارزه را سیر مبارزه تعیین می کند.
کسانی که چنین گفتار نغزی را به میان آورده اند ،با واژگان
ور می روند ،به ظاهر گپی تکنیکی و پرمغز آورده اند اما
فحوای کالم شان شگرد انباشت شهرت از قبل وانفسای
مردم است .از همین روی ست که جهان سومی می مانند،
زیرا کاالیشان در پس از اصالح این وانفسا خریداری ندارد.
اینان ،روی به فالکت ،به قحطی زل زده اند و افق پشت
سرشان را نمی بینند .بین شرایط مادی تفکر و عینیت
موقعیت جغرافیای ،سیاسی ایران در جهان یک فاصله و
نا هم اندازگی هست که همه ی مختصات برون رفت از
آن تنها در افق سازماندهی ،در وجود مردم متشکل ،می
تواند فکر شود .پس ،این گونه گفتار در باب مسالمت
و خشونت پرهیزی نه درست است نه غلط ،بلکه خود
بخشی از فالکت ،تبلور هراس و وحشت نهفته در فالکت
و سقوط ،و نه فکر را ه گشایی برای برون رفت از آن است.
برای همین هم در برابر اصالح طلبی ایستاده است .ما
زندگی بهتری می خواهیم که مردم طعم ذره ای عدالت و
برخورداری از مواهب زندگی را بچشند .ما ،مردم معمولی،
از وسوسه ی طعم سیبی بدنیا آمده ایم ،این جبرئیل ها
از هراس هبوط .کسانی مطلق انگارانه در ذم خشونت می
گویند که همزمان هم در کالم و هم در کردار ادعای
نسبی بودن همه چیز را دارند ،کسانی که آرمان و هدف را
به سخره می گیرند ،کسانی که کلبی گری را می پسندند.
این غریب نیست .نکته آنست که اینان در نهفته فکرشان
تنها یک ایدال مطلق دارند ،ختم دنیا باشند ،اینان پشت
این ختم موضع گرفته اند :من همه چیز ،دیگری هیچ .این
سی سال خانه نشینی ملکه جان شان شده است و از شهر
در هراسند ،هم هنگام می خواهند که کسی ،یکی دیگر،
براشان شهر را امن و آباد کند .اگر این جنبش مردمی،
چنین شعاری را پیش روی می گذاشت ،هیچ دختر این
سرزمین ،به فریاد ایران نمی رسید ،در خانه می ماند،
انگشتانش را در باغچه می کاشت و آه می کشید .نه ما
امروز از این گفته ها در عمل گذشته ایم ،در خیابان ها و
در زندان ها .این عمل را باید به رشته کالم کشید و از این
پانویس های گرته برداری شده از درس های دوره های
مقدماتی در دانشگاه های ینگه دنیا پا فراتر گذاشت .ما با
همین یک تک ما شدن مان از هیچ و پوچ من های بی
سرانجام ،جدا جدا ،پشت پرده های ضخیم ،در گذشته ایم.
و باز نه ،آن پارتیزان کرد ،این انسان معمولی که شهید
شد ،با بدورود ساده اش ،آرزو را در معبر مردم سبز کرد،
زیرا بدرود ساده اش معنای دیگری جز آرزوی خوشبختی
برای همه زندگان نیست .پس در هنگامه غرق کسالت
در هر خیابان ،کارگاه ،هر دانشگاه ،باید این بدرود را دانش
درگذشتن از جزم اندیشی کسالت آور کرد ،که مردمان این
سرزمین سر به بی تابی بر فراز گسل هایی دیرین دارند!
اینان سالح شان را برای همه ایران ،برای صلح ،برای
گل های سرخی که ما از انزلی تا مهاباد در هر کوچه صد
سال است که کاشته ایم ،بر می گزینند و اینکار را بر
حسب مقتضیات هر برهه و اتفاقا با خاطره گاندی ،جزنی،
اسدآبادی ،لنین ،کوچک جنگلی ،ماندال ،یا شریعتی ،مردم
وی یتنام یا لهستان ،مبارزان کرمانشاه ،تهران یا هر خراب
آباد دیگر این دنیا ،به انجام می رسانند .آنچه این نام
ها را به هم می پیونداند ،و همزمان کلید کامیابی شان،
حق طلبی ست و تهور اندیشیدن حق طلبی ،نه خرده

بدخوانی های فاضل مابانه در باب اشکال گوناگون مبارزه.
گام های هنوز نامطمئن این انقالب برای پرسشگری و
پیشروی به یک تئوری انقالب ،به انقالب های تئوریک
نیاز دارد .برندگان بخت آزمایی های بی جایزه ،فرزندان
خانه نشین فرادستان آسوده خاطر ،اندازه های داو پیش
رویمان را درنمی یابند.
۳
از  ۵۷نه بیشتر نه کمتر یعنی انقالب برای اصالح انقالب،
برای تکمیل ان گامی که در  ۵۷برای استقالل رای و
آزادی حضورمان در صحن جامعه برداشتیم و خواستیم که
جمهور مردم شویم .انقالب یعنی واسازی چیزی که خراب
است و از نو ساختن آن تا دوباره کار کند .این سه ده تنها
برهه ای کوتاه ،وقفه ای کوتاه خواهد بود .اکنون باید به
فکر از نو ساختن بود.
سه دهه جمهوری اسالمی نسبت به ادعای خودش،
یک کلمه کم بود ،چون بدین نمی گویند جمهوری ،و
هم یک کلمه زیاد چون اسالم نام یک دین است و نه
صفت یک جمهوری .مردم ایران نیز ،دسته بزرگی شان
مسلمان زاده اند نه اسالمی .این دو با هم یکی نیست.
جمهوری اسالمی برای صغیرانی که انقالب هم کرده اند،
هم یک کلمه کم است ،چون مردمی که قدرت همبستگی
را تجربه کرده اند دیگر صغیر نیستند ،هم یک کلمه زیاد
چون صغیری نمانده است که جمهوری اسالمی برایش
ولی تعیین کند .اما اصالح انقالب تنها بر گرد این نام و
ایده ی والیت نمی گردد .برای اصالح ،مجازات و حقوق
مندرج در قانون به تنهایی کارساز نیست ،بلکه هم زمان
مردمان نیازمند به برپایی چنان سازمان های مستقلی اند
که هیچ دفترداری جرات جسارت به حق یک شهروند را
نداشته باشد .همان دفتردار و کارمند باید آن چنان اتحادیه
مستقلی بدارد که دزدان سرگردنه و مردانی بی کفایت با
مدارک تقلبی رییس شان نباشند و تحقیرشان نکنند و
بتواند حق و اجر کارش را بستاند .برای اصالح دادگستری،
تنها دادستان آگاه و مسلط به حقوق کافی نیست بایستی آن
چنان اتحادیه های مستقلی موجود باشد که هیچ دادگاهی
به خیال زدوبند بر سر تصرف حق یک انسان تنها نباشد.
این چنین فضایی ست که به انسان های شریف اجازه
دادستانی می دهد و به این دسته ای که فعال هست امکان
یافتن ممر درآمدی شرافتمندانه .نیاز کارگران و آموزگاران
اتحادیه ها و شوراهای قدرتمندی است که دیگر استثمار،
تحقیر و زور جای خود را به کار و دانش مولد بدهد .قبح
فساد و تعدی به حقوق مردم را تنها نیروی سازمان یافته
مردم می تواند در جامعه نهادین کند .قانون ها سند مدون
حضور چنین جامعه نیرومند و متشکلی ست نه مبدا آن.
هیچ جا ،نه در آسیا نه در اروپا یا آمریکا ،جز این نبوده
است .مردم زحمت کشیده اند تا زندگی شان کمی بهتر
شود ،مردم مبارزه کرده اند تا قانون های بهتری را بر
کرسی بنشانند .چنین سازمان های مردمی ای بر اساس
یک اصل می گردند ،برابری واقعی همه آحاد جامعه .جز
این نیست ورنه مردمی نخواهند ماند .هر تبعیضی در یک
سازمان مردمی یعنی جدا کردن دسته ای به نفع دسته
ای .و برای اینکه اصل برابری پایدار گردد و به مرور زمان
دستخوش منافع مادی این و آن دسته نشود ،باید ثروت و
دانشی که مردم تولید می کنند ،میان همین مردم بر حسب
نیاز و توان فکر و کار مردم بازتوزیع شود .و برای اینکه
چنین توزیع عادالنه ثروت های همگانی امکان پذیر باشد،
نیت خوب دولتمردان کافی نیست که هیچ ،تاریخ نشان
داده است که این نیت زود فراموش می شود .پس این
بازتوزیع باید زیر نظارت سازمان های مردمی باقی بماند و
این یعنی سازمان های مردمی ،این گردهم آیی های ی
آزاد کار و دانش ،در هر شکلی که در این برهه به خود می
گیرند ،در چرخه تولید ثروت ،در دستگاه تولید دانش ،سهیم
شده ،و تا جای ممکن ،همچون هر هنرمندی که مسلط بر
هنرش است ،بر تولید و فضای کاری خود مسلط باشند .و
باز از همین راه مردمان می توانند دانش و مسئولیت واقعی
در برابر جامعه و حفظ آن برای نسل های آینده را کسب
و تجربه کنند ورنه نه می توانند و نه خواهند دانست که
چگونه هنرشان را به کمال برسانند ،از دنیا عقب مانده و
خمود بر جانشان چیره می گردد .پس اصالح جامعه و
دستگاه دولتی نیازمند حضور متشکل مردم ،همین مردمی
که کار می کنند و دانش می اندوزند ،است تا آنی که
خراب است را از نو بتوان ساخت .اصالح ما در انقالب ما
ست .آنکه این واقعیت را نمی ببیند ،یا فرزندان انقالب را
می کشد یا با ذهنیتی انباشته به خرافه های بومی و غیر
بومی یک سر به سوی قهقرا می تازد .از دیرباز چشم
انداز برابری و اعمال قدرت همه مردم را کمونیسم نام
نهاده اند .نه اعیان انگلستان ،نه نسخه دست چهار وطنی
آنان ،نه شرکت های نفتی ینگه دنیا و نه تبهکاران حاکم
بر کرملین و گازپروم ،هیچ کدام از کمونیسم خوش شان
نمی آید ،از این واژه می هراسند ،مردم را به نام دین و
قوم و هزار داستان بی سرانجام دیگر در برابر هم قرار می
دهند ،چون فکر می کنند که ایده و آرمان کمونیسم به
ضرر منافع شان است ،درست فکر می کنند .شاید نوبت آن
فرارسیده که ما مردم هم ،فارغ از ایدئولوژی های گوناگون
واقع بینانه به آینده خویش و فرزندانمان فکر کنیم .تنها
آنگاه ست که تئوری همپای این فکر و اشکال مادی ابراز
آن در جامعه ،یعنی همراه مصلحان اجتماع اما نه همسان
یا حتی متقارن با آنان ،تئوری اصالح می شود.

داستان كوتاه
نوشتۀ پیروز الماس

رويا

گفت «آه  ،مرا تنگ در آغوشت بگير تا همه چيز فراموشم
شود».
الزم نبود بغلش كند ،دستش كه به او خورد همه وجودش
لرزيد .به ياد حرف آشنايش افتاد كه در بيدارى به او گفته
بود «از هزار بار عشقبازى بهتر است ».شايد بهتر بود
مى گفت «لطيف تر ،يا خالصتر  ،جورى كه همه وجود
را پر ميكرد .گفت «اى كاش هميشه بودي» جواب شنيد
كه «هميشه هستم» گفت «نيستي .آنوقتها كه احتياجت
دارم كجا هستي؟ زمانی كه در آستانۀ جنون ،خفقان و
نيستى هستم» باز هم گفت «هميشه هستم .خودت خوب
ميداني ،وقتى كه آينه كثيف است نمى توانم بيايم .نه
اينكه نخواهم .بلكه اصال شدنى نيست ».با خودش فكر
كرد كه حتى در اين «نيست» گفتنش  ،هزاران بار هستى
هست .چقدر عجيب است .با خودش گفت چقدر عجيب
است .و انگاراين فكر هزاران بار در همۀ وجودش طنين
انداخت .گفت «غمهايت را فراموش كن ».و اين حرف او
مانند حكم آسمانى در وجود او اثر داشت .آماده بود تا همه
چيزش را ،حتى اسم خودش را ،حتى خودش را فراموش
كند .فراموش كند كه هست .كه بوده است .و چيزهايى
بوده است .فراموش كند .فراموشى را هم فراموش كند.
نگاهش به آب افتاد .گفت آب مايۀ فراموشى است .چون
آب عين علم است .و فراموشى هم نوعى علم است .بعد
مثل اينكه فكرش با او شوخى كرده باشد ،از خودش پرسيد
چطور اين آب را فراموش كرده بودم؟ نگاه كن تا زانوانم
در آب است و بلكه بيشتر از آن .آب او را كشيد يا او آب
را؟ چشمهايش را زير آب باز كرد و خزه ها و جلبكها را
ديد كه در حالتى ميان نور و تاريكى با موجهايى كه از
وجود او برميخاستند اينور آنور مى شدند .در همۀ عمرش
اينقدر احساس سبكبالى نكرده بود .فكر كرد ميتواند از
كف اقيانوسها به اوج آسمانها پرواز كند .پرواز؟ نه ،بلكه
شنا كند .آه چقدر خوب بود ا گر هميشه همينجا مى ماند.
نشسته ،خوابيده ،ايستاده يا به پهلو دراز كشيده ،در جايى
كه روز و شب بهم آميخته ،و در اين حالت فراموشى مى
ماند .هميشه مى ماند .و ديگر هيچكس صدايش نميزد
«ترانه؟» .و هيچكس نمى پرسيد ترانه كجاست؟ كاش
مانند يك تكه قند در اين دريا حل ميشد ،آب ميشد.
چه احساس خوبي .چرا همۀ عمر از او پنهان مانده بود؟
آيا كسى ديگر هم از وجودش باخبر بود؟ آن آدمها در
دوردست قطع َا باخبر بودند كه ايستاده در اين آب با
نگاهى حيرتزده در آسمان خیره بودند .و هيچ حركتي،
هيچ جنبشى آنها را از اين پيوند ابدى زمين و آسمان نمى
گسست .اى كاش من هم يكى از آنها بودم .وقتى سرش
را از آب بيرون برد او را نديد .گفت «رفت .مثل هميشه
مرا تنها گذاشت».
جواب داد «معلوم است كه نرفته ام .آيا تو را تنها بگذارم
و بروم؟ بى آنكه گفته باشم كه چقدر دوستت دارم؟» بدور
خودش چرخيد ،در جستجوى او چرخيد و فقط صدايش
را شنيد كه مى گفت «تو را دوست ميدارم مثل گل كه
گلبر گش را  ،مثل نور كه شب پره را ،مانند آب كه ماهى
را دوست ميدارد ».و خواست در جستجوى او از نو سرش
را بزير آب بَ َرد ،كه دوباره همان حالت ذوق برش داشت.
يك تكه نور بود كه از دور آمد .و همينجور كه نزديك
شد بزر گتر شد تا بدو پيوست .بدرون همديگر رفتند .و
او ندانست كه چه است و چه بوده و چه خواهد بود .انگار
همۀ عمر در انتظار اين لحظه بسر برده  .درون آب ،معلق
و شناور و چرخان ،مثل اين بود كه همۀ اين دريا از انبساط
پوست او به وجود آمده بود .و حاال ديگر رنگش از تير
گى ميان شب و روز بيرون آمده و به الجوردى ميزد .نا
گهان هزاران ماهى ريز بيقرار از بطن او بيرون پريدند،
ماهيهايى رنگارنگ كه در يك چشم بهم زدن از دل او
از تخم بيرون آمده بودند و رقصى جمعى و يكدست در
برابر چشمان او كردند كه حروف الفبا را تداعى مى كرد.
كسى در گوشش چيزى نجوا كرد ،مثل اينكه چيزى را
در افق ميخواست نشانش دهد .و به افق كه نگاه كرد
گفت من اين آيه را مى شناسم .و با نوازش ماليم چانه
اش  ،آيۀ ديگرى را نشانش دادند .حاال كه به افق نگاه
مى كرد بيرون از دريا بود .از باالى يك بلندى به افقى كه
روى دريا گسترش داشت مى نگريست  .گفت من اين
آيه ها را پيش از اين مى شناختم ولى معنايشان را نمى
دانستم .پس اين است؟ صدايى گفت «بايد رفت» و او
براه افتاد و در تأييدش گفت «من از گشت و گذار خوشم
مى آيد ».حاال ميخواست همۀ آن چيزهايى را كه دوست
دارد يكايك نام برد ولى زيبايى اين شهر خيره اش كرد.
كوچه هاى تنگ و ميدانهاى بزر گ ،كليسا توى كليسا و
مسجدى در دل مسجدى بزرگتر .اين همه به یک بازى
شاهانه مانند بود .و توى يكى از اين مسجدها كه ايستاد
فكر كرد به بزرگى يك شهر است .با كوچه هاى تودرتو
و خانه هايى كه به مسجدهايى كوچكتر مانند بودند ،همه
با گنبدهاى رنگارنگ ،و رودخانۀ كوچكى كه از ميان
ميگذشت ،با تمام تنۀ سنگى مريم مقدس و چشمه اى كه
در پاى آن فوران داشت .و پيرمردى از او پرسيد «وضو
داري؟» و او به عادت بيدارى اش گفت «من اعتقادى

ندارم ».پيرمرد مثل اينكه گوشش سنگين باشد باز پرسيد
«وضو داري؟» و اينبار در جوابش گفت «من كفشهايم
را گم كرده ام».
عده اى در جستجوى كفشش برآمدند .او پاى همان
مجسمه وضو گرفت .به حالتى كه انگار همۀ عمرش اين
كار را كرده بود .ايستاد و نماز خواند .جورى كه صداى او
را آدمها در بيدارى مى شنيدند.
شاخۀ نبات:
آنها كه صداى او را شنيدند ،نماز خواندنش را به تعبير
هول از مر گ گرفتند .يكى كه از بدخوابى بخودش مى
پيچيد زيرلب گفت بيچاره ترانه شكست .و فكر كرد كه
نمازخواندن هم او را از چنگال مر گ نمى رهاند .نه ،در
اين سراشيبى ديگر هيچ چيز به فريادش نميرسد .تلخ تر
از اين :ديگر خدا هم بفريادش نمى رسد .پس خودش
را سرزنش كرد و پرسيد خدا ديگر چيست؟ نكند تو هم
مثل ترانه شكسته اي؟ اص َ
ال خدا كجاست؟ اينجا؟ آنجا؟ و
دستش را در هوا چرخاند و هوا را قاپ زد.
دو زندانبان سررسيدند .يكى در آستانۀ در ايستاد و آن
يكى سراغ ترانه رفت .وقتى از خواب بيدارش كردند چيزى
از روءيايش در ذهن نداشت .فقط خاطره دورى از يك
آبتنى درذهنش مانده بود .احساس كرد كه نم دريا در همه
وجودش رسوخ كرده و بدنش هنوز از آبتنى خيس است.
اتاق ته راهرو گذاشت هنوز بيدار نبود .در اين
وقتى پا در ِ
اتاق ماه ميتابيد ولى با روشن كردن چراغ ،شب را از او
گرفتند .به راهنماى زندانبان روى تخت كوچك نشست،
و نديد كه آندو از نظر ناپديد شدند .كار معمولشان را مى
كردند ،مثل كار گرى كه در هزارچرخ كارخانه ،چرخى را
مى چرخاند ،اهرمى را باال پايين ميكند ،بى دغدغه خاطر
و بى هيچ عذاب وجدان .در عوض عكس مردى را به
ديوار آويخته بودند كه قرار بود بجاى تك تك آنها در
قبر بخوابد و جواب پس دهد .مردى كه از وراى كاغذ
پيرى كه ماه و آفتاب ديده بود حاال به ترانه مى نگريست.
و ا گر ترانه با چشمهاى هشيار بيدارى به تخت فنرى
مى نگريست آنوقت معناى آن خونابه روى مالفه را مى
فهميد ،آنوقت ديگر الزم نبود آنقدر گنگ و گيج در قامت
بيقواره مردى خيره شود كه با يك شاخه نبات در آستانه
در ايستاده بود .شاخه نبات را باالتر از خودش گرفته بود،
و نمى ديد كه وجود بيقواره اش نيازى به هيچ تمسخر
اضافى ندارد .شاخه نبات شارح وضعى بود كه ترانه پيش
از اين ،گنگ و گيج از زندانيان شنيده اما باور نكرده
بود .حاال شاخه نبات باالى سر خودش بود .وقتى خواست
برخيزد او اشاره به نفى كرد .الزم به آن هم نبود چون
زانوان ترانه چنان سست شده بودند كه ديگر ايستادنش
ممكن نبود .صداى مردانه ديگرى مثل ور ِد جادو در آستانۀ
در پيچيد ولى ترانه معنايش را در نيافت .پس از اين در
بسته شد .هزاران بار پيش از اين از خودش پرسيده بود
حاال چه چيزى بدتر از مرگ ميتواند بسراغش بيآيد .ديگر
ضرورتى نداشت كه اين پرسش را يكبار ديگر مطرح
كند .در عوض بطور مسلسل از خودش پرسيد آيا خدايى
هست؟ ا گر بتوان در وجود خداوند ترديد كرد ،در وجود
شيطان نمى توان ترديدى داشت .و ا گر شيطان هست
پس خداوند هم هست .از اين فكردچار هيجان شد .پيش
خودش تكرار كرد بله ا گر شيطان هست پس خداوند هم
هست .اين ساده ترين راه اثبات وجود خداست .ابليس در
برابرش بود .ابليس روى ديوار ،روى زمين مى خزيد ،از
سقف آويزان مى شد و معلق ميزد .بياد خاطرۀ كودكى اش
افتاد  :ماجراى قاتلى كه دخترك ها را مى دزديد و با آنها
همه كارى ميكرد ،بعد آنها را مى كشت تكه تكه میكرد و
توى ديوار ،توى زمين ،يا در چاه مستراح اجزاء بريدۀشان
را پنهان ميكرد .ترس برش داشت .هميشه از اين ابليس
در ترس بود .ماجراى كابوسش در همۀ عمر همان ابليس
بود .با اين تفاوت كه آن ابليس به دور از چشم پليس ،
بدور از چشم ديگران ،در خفا چنين كارى ميكرد .مجبور
بود بريدۀ آنها را پنهان كند .در حاليكه اين ابليس  ،به
پشتيبانى شهربانى و سه نيروى زمينى و هوايى و دريايى
همان كار را ميكرد .همان كار را ميكرد؟ همان كار را .و
البد قرار بود كه پس از اين شاخۀ نبات را كه مهرش بود،
به مادرش تقديم كنند.
باالخره وقتى صداى او را شنيد كه گفت «خدايا چقدر
زشتي .بر گرد پشتت را بمن كن ».وقتى آن كار را با او
كرد بى اختيار بياد مادرش افتاد .نه ،بلكه اص َ
ال او را ديد.
چشمهايش را بست و مادرش را ديد كه در رختخواب پهلو
به پهلو ميشد .مثل اينكه دچار كابوس شده بود .چيزى زير
لب زمزمه ميكرد .گويا همان ورد هميشگى را ميخواند.
ترانه نيز در تقليد از مادرش به خواندن همان ورد پرداخت.
اين تنها چيزى بود كه از قرآن بياد داشت .دستان زمخت
ابليس روى دهانش فشار آورد .دوست داشت زير اين
فشار همۀ وجودش له شود ولى نشد .با خودش فكر كرد
چگونه مرا خواهند كشت؟ آيا چيزى براى كشتن هست؟
آرى هميشه چيزى براى كشتن هست .آيا مورچه را هم
ميتوان تيرباران كرد؟ يا حلق آويز كرد؟ ذره را نمي توان
اسير كرد .آيا من اكنون برهنه و عريانم؟ احساس برهنگى
نداشت.
وقتى دوباره رويش را بر گرداند كه كار مرد تمام شده
بود .ايستاده خود را جمع و جور ميكرد كه او روى تخت
نشسته به كنج اتاق تكيه داد .پرسيد «كثافت چرا قرآن
ميخواندي؟» نگفت كه به تقليد از مادرم بود .در عوض

پرسيد «اسمت چى بود؟» خودش هم نفهميد كه چرا بايد
چنين پرسشی ميكرد .گفت «به تو چه كثافت؟ دوست
داشتى دندانهايت را خورد كنم؟ هان؟» و مشتش را جورى
جلوى او به رقص آورد كه انگار بچه مى ترساند .در عوض
صداى مردى از آنسوى در آمد كه پرسيد «تمام شدى
مراد؟» اين يكى پوزخند زنان گفت «آره حاال آمادۀ جهنم
شد».
اعدام:
تا حياط دونفر زير بازويش را گرفته بودند .فكر ميكرد توى
استخوانهايش را مكيده اند و خالى است .يكى با دلسوزى
جورش را كشيد ولى ديگرى نهيب زد «ياهلل تند باش».
توى حياط حالش عوض شد .با ديدن آن همه فضايى كه
در كش و قوس بود جان گرفت .روى همان پاهايى كه
پيش از اين فكركرده بود خالى از استخوان است ايستاد و
خيره به زمين و آسمان پرداخت .نا گهان نقبى به رويايش
زده شد .نشانه ها را بازشناخت .در فضا چيزى در جريان
بود كه فقط به نوعى موسيقى شباهت داشت .و در بطن
اين موسيقي ،شادى بود ،غم بود ،دانش بود .در دل اين
موسيقى چقدر شناكردن داشت .چتر آسمان ،همان گنبد
آبى مسجد را در ذهنش تداعى كرد .و در دل اين فضا
آدمهاى واقعى هم حضور داشتند .سربازى با چهرۀ آماس
كرده توى چشمهايش خيره بود .و ا گر آن آدمها نبودند،
آنوقت اين فضا هيچ چيزى كم از رويا نداشت .حضور آنها
به اين رويا ،يقينى مى بخشيد كه براى او اهميت حياتى
داشت .چه خوب كه آنها حضور داشتند .و يك تكۀ نو ِر

دلمه شده كه از كنار يكى شان گذشت ،حتى روى لولى
تفنگ بازتاب داشت .و همان پيرمرد روءيايش را ديد كه
پاى سنگواره مريم مقدس ساعدش را مى شست .واقعيت،
اكنون چيزى بيشتر از هميشه اش داشت .با خودش گفت
كاش مادرم ميديد .تا از دردش بكاهد .ا گر مادرم ببيند
ديگر آن شاخۀ نبات جانش را آتش نخواهد زد .و افسوس
كه هيچكس جز او قادر به ديدن اين حقيقت نبود كه
هرچه ميگذشت جهان شباهت بيشترى با دريا پيدا ميكرد.
آيه ها را باز در افق ديد ،تنها فرقش با روءيا در اين بود
واقعيت بيدارى تداخل داشت .ميرفت و ميآمد .يكباره
كه با
ِ
دل ماده و فضا را بشكافد و
محو و ناپديد ميشد تا دوباره ِ
جوهر خودش را بروز دهد .چه دريايي .بخودش گفت
پس همه چيز درياست ،همه چيز در اين درياست .و ماهى
ها همان فرشته گانند .فرستاده گانى كه از دور ميآمدند،
از دل هيچ ميآمدند ،يكباره ميآمدند .و آمدنشان پيام آو ِر
صداى آشنايى بود كه مى گفت «تو را دوست ميدارم مثل
گل كه گلبرگش را ،مثل نور كه شب پره را ،مانند آب كه
ماهى را دوست ميدارد».
اين ديگر چه معنايى داشت؟ به چشم خودشان ديدند
كه اعدامى روى زمين شناكنان بسوى تير اعدام ميرفت.
چيزى كه در اين روز بى معنى فقط مايۀ خنده و تمسخر
ديگران بود .يكدسته مرد كه در آب ايستاده بودند با
نگاهى حيرتزده آسمان را مى نگريستند و هيچ حركتي،
هيچ جنبشى آنها را از اين پيوند ابدى آسمان و زمين
نمى گسست.

ديوار مشترك

ديوار مشترك ستون جديدي در خيابان است كه نوشته هاي كوتاه شما بر آن درج مي شود و چون ديواري در خيابان،
پذيراي نوشته ها و نظرهاي شهروندان عادي كوچه ها و خيابان هاست .اگر دشمنان مردم راديو و تلويزيون را به
انحصار خود گرفته اند ،ديوارها رسانه هاي آزاد مردم هستند.
خاطرات خیابان
ساغر ف.
بیست و سه خرداد تو هاگیر واگیر فرار و تعقیب روز اول
که هیچ کی نمی دانست اوضاع از چه قرار شده پلیس
یک مرتبه به جماعتی حمله برد باتوم برقی زد تو سر
زن میانسالی کف زرد از دهانش می آمد گفتن یعنی تمام
ضربه مغزی.
 یه دختری رو دیدم صف اول بود ریزه میزه گفتم حتمااز اون تظاهرات بروهای حرفهایه .داد میزد سنگ می زد
حمله می کردن فرار نمی کرد می موند و فریاد میزد «نرید
عقب» دستشو گرفتم گفتم دختر چند سالته گفت18 :
گفتم بیا عقب می خوری ها می گفت «ما بریم کی
بمونه» هاج و واج مونده بودم بعد فهمیدم شهرستانیه
تازه دانشگاه قبول شده تهران و این اولین تظاهراتشه!!!
امیدوارم سالم رسیده باشه
داشتم سنگ ها رو پرت می کردم وسط خیابون برایماشینا و موتورهای این کثافت ها یهو یه دست بیسیم دار
از پشت دستمو گرفت گفت «چه غلطی می کنی کره خر»
اومدم دهنمو باز کنم یه خانمی که جای مامانم بود دستمو
ازون آقا گرفت گفت «بچه اینجا چی کار می کنی از صبح
دنبالت می گردم پاشو مادر « یارو ولمون کرد خانم تا یه
مسیر طوالنی دنبالم اومد و گفت سوار ماشین شو برو
گفتم باشه ولی دوباره برگشتم تو جمعیت.
پسرخالم پنجه بوکس خریده واسه تظاهرات جلو روش باقمه زدن یه پسری رو .منم باورم نشد اول ولی اون دیوونه
شده مطمئنم راست میگه .منم می خوام برم یکی بخرم
این سنگ و کلوخی که تو کیفم میریزم فایده نداره
هفته اول تظاهرات بود تازه برای اولین بار بود که دراین حجم لباس شخصی می دیدم ونک طبق معمول پر
نیروهای یگان ویژه بود به بهانه ای کنارشون ایستادیم
یارو به ما گفت برین االن بسیجی ها میان گفتیم خب
بگیرینشون گفت ما که نمی تونیم ولی شما اگه گیرتون
اومد از طرف ما هم بزنین!
تو کریم خان گیر افتاده بودیم می خواستیم به جمعیتملحق شیم ولی شدت حمالت زیاد بود برگشتیم یه نقشه
کشیدیم به عقبیا گفتیم چند تا پسر گردن کلفت بودن
گفتن ما که می ترسیم دخترا رو بفرستین جلو!!!!!!
اشک آور زدن همینطور اشک بود و سرفه یهو افتادمتویه جوی آب یه آقایی دستمو گرفت کشیدم بیرون سیگار
می کشید و دودشو می داد تو صورتم مرتب می گفت
«دخترم نترس» چشمامو که تونستم بازکنم دیدمش گفتم
«سالم استاد» سریع خودشو جمع و جور کرد « تو اینجا
چی کار می کنی دختر» گفتم «همون کاری که شما می
کنین»
آقا ما داشتیم شعار می دادیم یه زن چادریه اومد ازوناییکه مهرورزیشون زیاده گفت جوونا مردم آزاری نکنین
برین سر درستون دشمن االن داره سوءاستفاده می کنه...
مشغول نطق بود یهو یگان ویژه و شخصیا ریختن آی
زدنش باتومی خورد (البته دلم نسوخت) دستشو گرفتم می
گفت « آی ما چیز خوردیم رای دادیم».
تو تجریش بودیم معلوم بود ما واسه چی اومدیم یه زنچادریه اومد جلو گفت «ما چادری هام با شماییم».

جمله سازي يا جريان سازي
زهره الف.
يادم مي آيد روزهايي در مدرسه براي اينکه قدرت جمله
سازيمان تقويت شود،کلماتي در ظاهر بي ربط به ما مي
دادند تا با آنها جمله بسازيم و ما هم چه تالش کودکانه
اي مي کرديم تا با زيباترين جمالت اين کلمات نامربوط را
به هم ربط دهيم.اين چند روزه خبرهايي خواندم که همان
بازي کودکانه را به خاطرم آورد ،بااين تفاوت که اينبار
الزم نبود اين کلمات را به هم ربط داد  .جامعه پرالتهابمان
پيوندي عجيب بين اين خبرها بوجود آورده .
خبر تجاوز دسته جمعي  6مرد به يک زن به تنهايي
وحشتناک و غير قابل باور است.اگر تنها يک لحظه خود
را به جاي آن دختر معصومي بگذاريد که خود را در مقابل
هجوم وحشيانه شش ابليس مي بيند عمق فاجعه را اندکي
درک مي کنيم.اما تلخي قضيه به اين ختم نمي شود.وقتي
دريابيد که ظرف ده روز گذشته سه بار اين خبر در روزنامه
ها منتشر شده چه مي گوئيد.اگر بشنويد وقتي اين اتفاقات
رخ داده که تمام خيابان هاي شهرمان مملو از ماموران
چماق به دستي بوده که براي حفظ امنيت شهر از کتک
زدن پيرزن  80ساله هم ابايي نداشتند چه مي گوييد.
وقتي خبر اعدام احسان فتاحيان را شنيدم بر خود لرزيدم.
مي دانستم که حکمش را داده اند و مي دانستم که روز
اجراي حکم چه روزي است.اما گمان مي کردم که لحظه
آخر خبري به خوشي لغو اعدام او اعصاب متشنجم را آرام
مي کند.اما حيف که اينگونه نشد .از اين اعدام من لرزيدم
و خشمم به بي عدالتي موجود در جامعه بيشتر شد.اما اين
خشم در من ترسي برنيانگيخت.ترسي آنگونه که باعث
شود در خانه امن و آرامم بنشينم و از فرياد زدن در خيابان
هاي شهرم براي رسيدن به حقم دست بردارم.و مطمئنم
که اين اعدام ترسي از مرگ در دل آن ديوسيرتاني که
گناهي به بزرگي تجاوز و پايمال کردن حقوق ديگران
مرتکب مي شوند نيز به وجود نياورد.اما واقعا دستاورد اين
اعدام چه بود و چه کسي بايد از آن عبرت مي گرفت.
اينروزهاشنيدن اظهاراتي از جانب فرماندهان نيروي
انتظامي که بر پايه اعتقادات سياسي آنان استوار است
و اکثريت جامعه را به چالش مي کشدامري عادي شده
.آنقدر عادي که يادمان رفته روزگاري قرار بر اين بود که
نيروهاي نظامي در فعاليت هاي سياسي و البته اقتصادي
دخالت نکنندو تنها به حفظ امنيت جامعه مشغول شوند.نه
اينکه با تاسيس بنگاه هاي اقتصادي با نام هاي مختلف
هرکاري انجام دهند به جز حفظ امنيت شهر.
آيا کتک زدن دختران و زنان در خيابان هاي شهر و اعدام
احسان فتاحيان و حکم حبس عبدا ...مومني و هزاران
نمونه از اين دست امنيت و آرامش را برايمان به ارمغان
آورده؟آيا حفظ امنيت جامعه با تنبيه متجاوزان به هر
قيميتي عملي است يا بايد به فرهنگ آنان هم توجه کرد؟
مگر آن مردان متجاوز در همين نظام اسالمي که فرياد
وااسالما اش گوش فلک را کر کرده بزرگ نشده اند؟کدام
تفکر باعث شده تا به جاي رشد شکوفه هاي ايمان در
دل آنان بذر جنايت و تجاوز و حتي دشمني با دين رسمي
کشور در دلشان برويد؟
آيا دين ستيزي در جامعه اي که سياست و ديانت را به هم
پيوند ميدهد جنبه ديگري از دولت ستيزي نيست؟

فعالین کارگری و
بحران انقالبی
لنا
آبان 88
بحران انقالبی برآمد نموده در جامعه با تمام ویژگی
هایش – توهم به بورژوازی اصالح طلب وفقدان یک
آلترناتیوانقالبی – طبقه کارگر را در موقعیت به مراتب
بهتری نسبت به قبل قرار داده است .طبیعی است که در
یک شرایط اعتال و به میدان امدن توده ها طبقه کارگر هر
چند که از آمادگی الزم برای رهبری نمودن این جنبش
برخوردار نباشد ،اما می تواند بر بستر این شرایط موقعیت
خود را تغییر دهد و امکانات بیشتری برای متشکل شدن
فراهم نماید.
در گیرو دار بحران سیاسی و اجتماعی موجود که توده
های وسیع مردم به میدان آمدند ،طیف های مختلف در
این رابطه بر حسب موقعیت خود درگیر ماجرا شدند تا ازهر
فرصتی استفاده نمایند .پس از تظاهرات های میلیونی  ،به
دلیل عدم توانایی اصالح طلبان در رهبری پیگیر ،جنبش
با افت مواجه شد .اما توده ها از هر فرصتی استفاده نمودند
تا بحران انقالبی را زنده نگهدارند .تداوم بحران هر چند
که ممکن است با مدارج کمتری نسبت به آغاز آن ادامه
داشته باشد  ،اما به هر حال باعث می گردد تا موقعیت به
دست آمده همچنان حفظ گردد .بنا بر این هر ابتکار و راه
حلی برای تداوم مبارزات ارزش و اهمیت بسزایی دارد و
نباید از آنها غافل شویم.
جنبش کارگری هر چند که قبل از بحران و در جریان
آن نیز یک پایه اصلی مبارزات بوده و هست ،اما بخوبی
میدانیم که برای به سرانجام رساندن بحران به شکل
انقالبی ضروری است طبقه کارگر به شکل مستقل با
تشکلهای خود و در مقیاس گسترده ای به میدان بیاید و
رهبری را بدست بگیرد .طبیعتا این اصل مسلم برای ما به
راحتی حاصل نخواهد شد و حتی از یک کانال مستقیم و
فرموله شده نیز پیروی نمی نماید .یعنی واضح است که ما
همواره در راستای ایجاد تشکل های کارگری باید فعالیت
نماییم و از موقعیت فعلی نیز در این رابطه سود ببریم ،اما
آیا بر بستر شرایط موجود و با توجه به مجموعه ویژگی ها و
عدم توانایی به میدان آمدن طبقه کارگر بطور مستقل باید
همچون گذشته صرفا در راستای کمک به ایجاد تشکل
های کارگری گام برداریم؟ یعنی فعالین کارگری بر بستر
شرایط موجود وظیفه دیگری ندارند؟ و یا اساسا استراتژی
ما باید تغییر نماید؟ طی چند سال گذشته – بطور مشخص
از سال هشتاد تا کنون – فعالین رادیکال جنبش کارگری
با ابتکارات و فعالیت خود بخشی از مبارزه جنبش کارگری
را پیش بردند و از حصار ایجاد شده توسط استبداد عبور
نمودند .هر چند این مسئله محدود و موردی بود و بارها با
سرکوب و عکس العمل سیستم سرکوب مواجه شد اما به
هر شکل ،با وجود تمامی افت و خیز ها جنبش کارگری در
راستای این سیاست پیشروی نمود .بطور مشخص از سال
 81که محمود صالحی به همراه عده ای دیگر از کارگران
بدون مجوز روز کارگر را در سقز به خیابان کشاندند ،این
ماجرا شروع شد و پس از آن بر گزاری دیگر مراسم های
روز کارگر برجسته ترین نوع این مبارزه بود .آخرین بار
روز کارگر  88بود که با وجود فضای شدید امنیتی ،صد
ها کارگر در پارک الله مراسم برگزار کردند که هر چند با
تهاجم وحشیانه مواجه شدند اما یک گام موفق دیگر در
راستای پیشروی و کارگر محوری مبارزات بود .بخوبی می
دانیم که به میدان آمدن حتی بخش کوچکی از کارگران و
فعالین کارگری حتی در روز کارگر با چه موانع بزرگی در
ایران مواجه است .اما به هر شکل از هر فرصتی با توجه
به توازن قوا و شرایط موجود استفاده شد تا مراسم روز
کارگر برگزار گردد.
ابتکار عمل تبدیل مراسم دولتی خانه کارگر به تظاهرات
ضد سرمایه داری کارگران از جمله موثرترین ابتکارات
فعالین کارگری بود .و اوج این ابتکار در تظاهرات بزرگ
امجدیه تا هفت تیر بود که چند هزار کارگر در آن شرکت
داشتند.
اما همانطور که می دانیم همه فعالیت های تبلیغی و حتی
برگزاری مراسم های روز کارگر ،استراتژی عملی فعالین
جنبش کارگری – کمک به ایجاد تشکل – را نه تنها
تحت الشعاع قرار نداد بلکه در مجموع در راستای آن قرار
داشت  .به هر درجه و میزانی که جنبش کارگری پیشروی
می کرد زمینه برای ایجاد تشکل کارگری و مطرح نمودن
این مطالبه بیشتر می گردید.
اما بسیار ساده انگارانه خواهد بود که تصور نماییم فقط

تعدادی از فعالین جنبش کارگری از مقطعی – سال
 – 80به بعد تصمیم گرفتند در راستای کمک به ایجاد
تشکل کارگری فعالیت نمایند و در این مسیر به موفقیت
هایی دست یافتند .واقعیت این است که دهها سال است
که ایجاد تشکل کارگری مطالبه کارگران بوده و در هر
فرصتی تالش نموده اند تا در این رابطه اقدام نمایند.
بنابر این آنچه که طی چند سال اخیر باعث گردیده فعالین
کارگری بتوانند به ایجاد تشکل های کارگری کمک کنند
نه صرفا اراده آنها بلکه شرایط پدید آمده در این دوران
بوده که این امکان را بطور نسبی فراهم نموده است .و
البته بخوبی می دانیم که این موقعیت تا چه حد محدود
و همراه با استبداد است .اما به هر شکل واقعیت موجود
این است که گام های قابل توجهی در این رابطه برداشته
شد .آنچه زمینه عینی حرکت در این راستا بوده ،اعتصابات
و اعتراضات کارگری بود که در چند سال اخیر افزایش
یافت و ضرورت ایجاد تشکل کارگری را برجسته نمود.
دهها اعتصاب  ،راه بندان ،تجمع و  ...تحرک عینی بودند
که زمینه ساز ایجاد تشکل های کارگری شدند .بحران
عظیم اقتصادی و ورشکسته شدن تعداد قابل توجهی
از کارخانه ها بخش هایی از طبقه کارگر را به تحرک
واداشت و ضرورت اتحاد و همبستگی و متشکل شدن در
بین کارگران برجسته گردید.
با بر آمد بحران عظیم سیاسی و به میدان آمدن میلیون ها
نفر از مردم شرایط جدیدی پدید آمد ،که ضروری است به
بررسی آن بپردازیم .در واقع جنبش کارگری و فعالینش در
موقعیت جدیدی قرار گرفتند .بحران عظیم سیاسی موجود
 ،در واقع مطالبات مشترک زیادی با مطالبات کارگران
دارد .آنچه که توده ها را به خیابان کشاند مطالبات وسیع
اقتصادی و آزادیخواهانه ایست که منافع طبقه کارگر نیز
در آن مستتر است .فشار اقتصادی و مضاعف طی چند
دهه اخیر و استبداد و سرکوب گسترده  ،جان توده ها را
به لب رسانده و آنها را به خیابان کشاند .پرولتاریا در این
میان نه تنها منافع مشترکی دارد بلکه پیگیرترین نیروی
اجتماعی در به سر انجام رساندن این مطالبات است .بنا
بر این ما فعالین کارگری نه تنها در مبارزات گسترده
مردم باید فعاالنه شرکت نماییم بلکه ضروری است نقش
دخالتگر و تاثیر گذار داشته باشیم .اما صرفا شرکت ما در
مبارزات مردم نمی تواند راه گشای منافع طبقاتی ما باشد
و آنچه که در جریان بحران موجود می تواند و باید هر چه
بیشتر برجسته شود  ،سیاست کارگر محوری است.
اما اینکه چگونه ممکن است این مهم تحقق یابد موضوع
اصلی بحث ما است .برای دخالتگری ضروری است گرایش
کارگری آلترناتیو خود را طرح نماید .آلترناتیو کارگری
جدای از احزاب و گروه های سیاسی خاص نیازمند جریان
داخلی است که بتواند خود را مطرح نماید و در هر مقطع
اعالم موضع نموده و موضع خود را مشخص نماید.
موضع فعالین کارگری در جریان بحران موجود از کانال
خاص خود که طبیعتا مخفی خواهد بود باید بیان گردد و
مورد قضاوت قرار گیرد .در جریان هر تظاهرات و یا حرکت
اجتماعی باید روشن باشد که ما چرا و چگونه و با چه شعار
هایی شرکت خواهیم کرد .در چه مواردی به میدان می
آییم وچگونه از منافع خود دفاع می کنیم .بدین شکل ما
نه تنها به سیاهی لشکر تبدیل نخواهیم شد بلکه پرچم
خود را بر می افرازیم و صف مستقل کارگری را در بحران
موجود نمایندگی خواهیم کرد .فعالین کارگری می توانند
با اطالعیه مستقل با شعارهای مستقل و جمع مستقل
خود در بحران موجود دخالتگری نمایند و حتی اگر بالفعل
نقش کم رنگی داشته باشند بالقوه نقش پررنگ تری
خواهند یافت .تجربه سال  57ثابت نمود که صرفا شرکت
در مبارزات خودبخودی که همراه با توهم به بخشی از
بورژوازی است کافی نیست .ما باید ضمن شرکت در این
مبارزات صف مستقلی را ایجاد نماییم که منافع ما را در
دل این جنبش نماینگی نماید  .تنها بدین شکل و به مرور
توده ها بین سرخ و سبز تمایزاتی قائل خواهند شد و هر
دو را در جریان عمل خواهند سنجید .گرایش کارگری با
داشتن آلترناتیومستقلی که بتواند رهنمود های مشخصی
را در مبارزات جاری طرح نماید به مرور جای پای خود
را محکم خواهد کرد .نقش گرایش کارگری در بحران
موجود می تواند به مراتب از نقش بسیاری از احزاب و
گروه های سیاسی فراتر رود و حضور عملی خود را در
مبارزات اجتماعی و سیاسی جامعه تحقق بخشد.
گرایش کارگری دخالتگر نمی تواند از ظرف های موجود
در این رابطه بهره ببرد به این دلیل که هر یک از آنها
جایگاه خاصی دارند که هم نیاز به حفظ آنها است و هم
تا حدودی نیمه علنی هستند .شرح وظائف آنها این اجازه
را نمی دهد تا بتوانیم در ارتباط با بحران موجود آزادانه
فعالیت نماییم .هر چند که تشکل های کارگری و فعالین
کارگری در شرایط جدید می توانند در همان راستای
اهداف خود ،فعالتر و قوی تر حرکت نمایند  ،که البته در
جای خود بسیار با اهمیت و با ارزش است و باید به آن
بهای الزم را داد .اما موضوع بر سر این نکته است که
منافع کارگران ایجاب می نماید تا ظرف دیگری و آلترناتیو
دیگری نیز وجود داشته باشد که مخفیانه اقدام نموده و

نقش سیاسی مشخصی بازی نماید .اگر گرایش کارگری
قادر نباشد در این گیرودار موقعیت خود را در مقابل دیگر
گرایشات سیاسی جامعه مطرح نماید  ،شدیدا آسیب خواهد
دید و میدان را به رهبران ناخلف واگذار خواهد کرد .بیش
از سه ماه از بر امد مبارزات وسیع مردم می گذرد و در این
مدت گرایشات خود را با شرایط جدید و در راستای منافع
خود سازمان داده اند.
درطیف گرایش انقالبی دانشجویان با وجود فشارهای
شدید پلیسی سال تحصیلی را با مرگ بر دیکتاتور و
تظاهرات آغاز کردند و به نوبه خود در تداوم مبارزات نقش
ایفا نمودند .گرایش سوسیالیستی و دیگر رادیکال ها در
جنبش دانشجویی وزنه ای قوی هستند و می توانند ضمن
فعالیت در راستای تداوم مبارزات ،کفه ترازو را به سمت
گرایش سوسیالیستی پایین آورند ،اما در جریان مبارزات
توده ای اخیر فعالین کارگری تا حدودی بی برنامه بودند
و هنوز نیز واکنش مناسبی بروز نداده اند .واضح است که
موانع زیادی در این رابطه وجود دارد ولی بیش از موانع
بی برنامگی و عدم وجود سازماندهی مناسب باعث برخورد
انفعالی گرایش کارگری شده است .در واقع با گذشت بیش
از سه ماه هیچ عکس العمل مستقلی از جانب گرایشات
کارگری بروز نیافته و بسیاری در انتظار به میدان آمدن
آلترناتیو کارگری بوده و هستند .سیاست کارگر محوری در
مبارزات توده ای زمانی زمینه تحقق می یابد که آلترناتیو
فعالین کارگری به میدان آمده باشد تا بتوان انتظار داشت
گرایشات دانشجویی  ،فعالین جنبش زنان و  ...با آن متحد
شوند .بر اساس سیاست کارگر محور در جریان مبارزات
اخیر مثال گرایشات انقالبی جنبش دانشجویی و زنان با
چه گرایش کارگری می توانند متحد شوند؟ چه آلترناتیو
کارگری در مقابل آنها قرار دارد تا بطور عملی بتوانند با آن
همکاری نمایند؟ گرایش کارگری در جریان بحران اخیر
ابتکار عمل به خرج نداد و خود را سازماندهی نکرد .بحران
موجود و شرایط تغییر یافته سازماندهی و برنامه جدیدی
را نیز طلب می نماید .بدون آن طبیعتا از جنبش موجود
عقب خواهیم ماند و نقش دخالتگری برجسته ای نخواهیم
داشت .ما در جریان مبارزات و مطالبات اقتصادی کارگری
فعالیت در راستای سازماندهی الزم را داشته و داریم ما
کمک می کنیم تا کارگران تشکل های خود را در این
رابطه ایجاد نمایند ،و در این رابطه خود را نیز سازمان
دادیم .حال با بروز بحران وسیع سیاسی ضروری است
سازماندهی خاص خود را در این رابطه نیز داشته باشیم و
به رادیکال شدن جنبش توده ای و کارگری کمک نماییم.
این نقش را نمی توان صرفا به احزاب سیاسی واگذار نمود،
ما همواره در جریان مبارزه سعی بر آن داشته و داریم که
جنبشی عمل نماییم و بخوبی می دانیم که نقش احزاب
و گروه های سیاسی در بحران موجود کمرنگ است و
هر یک نیز بنا به منافع و موقعیت خود عمل می کنند.
البته واضح است که بخشی از آنها نیز می توانند در
راستای منافع کارگران حرکت کنند ،اما آیا این مسئله بار
مسئولیت ما را کاهش می دهد و یا ممکن است بگوییم
نقش دخالتگری کارگری در بحران اخیرو سیاست کارگر
محوری به ما مربوط نمی باشد و صرفا این موضوع را باید
به احزاب سیاسی واگذار کرد؟ در نتیجه این سیاست ما یا
گرفتار انحراف اکونومیستی و یا دچار انفعال هستیم.
یا تصور می نماییم که جنبش موجود را با مطالبات ما
کاری نیست ،و در نتیجه فقط بدنبال مطالبات اقتصادی
هستیم ،ویا امکان دخالتگری را با توجه به توانایمان ممکن
نمی دانیم .اما نه ممکن است مطالبات اقتصادی را از
مطالبات سیاسی جدا نمود و نه ممکن است ،دخالتگری
را امری مطلق بدانیم .مبارزه برای مطالبات بروز کارگری
همیشه در جریان بوده و منافع ما ایجاب می نماید این
مبارزه را در چارچوب نظام سرمایه داری انجام دهیم .
در این مسیر نیز دست آوردها و تجربیات زیادی بدست
آوردیم ،اما در موقعیتی که جنبش بر آمد می نماید و این
امکان بیش از قبل ایجاد می شود که ما منافع همه جانبه
و ضد سرمایه داری خود را پیش ببریم ،غافل شدن از آن
می تواند حتی ما را به مرز رفرمیسم برساند .در شرایطی
که جنبش توده ای منافع وسیعی را در ارتباط با قدرت
سیاسی طرح می کند ،ما کارگران باید حد اکثر استفاده
از موقعیت را در راستای منافع طبقاتیمان انجام دهیم.
واقعیت این است که جنبش عظیم ضد دولتی شکل گرفته
و اگر ما می خواهیم این جنبش را به جنبشی ضد سرمایه
داری تبدیل نماییم ضروری است کامال نقشه مند و با
برنامه و سازماندهی مشخصی در آن دخالتگری نماییم .هر
چقدر هم که ما در مقایسه با این جنبش گسترده کوچک
و حاشیه ای باشیم ،اما دلیل بر آن نخواهد شد که اهمیت
موضوع دخالتگری نقشه مند را نادیده بگیریم .و کامال بر
عکس در جریان مبارزات توده ای اخیر بسیار با اهمیت
است که ما نیز به سهم خود پرچم گرایش کارگری را
بر افرازیم و هر چند بالفعل نقش ما کمرنگ باشد اما با
ایجاد آلترناتیو کارگری ممکن خواهد شد تا بالقوه نیروهای
زیادی به جبهه ضد سرمایه داری بپیوندند .مبارزه طبقاتی
در هر دوره به شکل و سطح متفاوتی بروز می نماید که
ما باید متناسب با آن خود را برای تاثیر گذاری در جهت
منافع کارگری سازمان دهیم

بيانيه اتحاديه آزاد كارگران در خصوص قوانين جديد كار
علیه رسمیت یافتن و رواج فرم جدید
قراردادهای کار به اعتراض برخیزیم
وزارت کار جمهوری اسالمی طی فراخوانی از تدوین و
اجرائی شدن فرم جدید قراردادهای کار از سال آینده خبر
داد.
براساس این فراخوان این فرم قرارداد به موجب ماده 10
قانون کار جمهوری اسالمی و تبصره  3الحاقی به ماده 7
قانون کار موضوع بند الف ماده  8و سرمایه گذاری صنعتی
مصوب  87/8/25مجمع تشخیص مصلحت نظام از این
پس باید مبنای رسمی کلیه قراردادهای کار قرار بگیرد.
کارگران
فرم جدید قرار داد کار یک تهاجم بزرگ از سوی سرمایه
داری ایران برای تحمیل بیش از پیش بردگی مطلق بر
کارگران و سپردن بی چون و چرای امنیت شغلی آنان
بدست سرمایه داران است.
این فرم قرارداد مفاد زیر را در بر دارد:
 -1میزان ساعات کار و شروع و پایان آن از این پس
نه بر اساس عرف رایج بلکه بر اساس توافق کارگر و
کارفرما خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد کار طبق
توافق طرفین در فرم قرارداد قید خواهد شد.
 -2مزد کارگران در این فرم قرارداد پس از ذکر مزد ثابت
از این پس بصورت هم روزانه و هم ساعتی طبق توافق
کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
 -3در این فرم قرارداد پاداش افزایش تولید یا بهره وری
بر اساس توافق کارگر و کارفرما حین انعقاد قرارداد قابل
پرداخت است و کمک هزینه ماهیانه مسکن ،کمک عائله
مندی و کمک هزینه اقالم ماهیانه مصرفی خانوار بطور
زیرکانه ای از شمول مصوبات قانونی بسیار نا چیز تاکنونی
نیز خارج شده است.
 -4ماده  13فرم جدید قرارداد کار اختصاص به فسخ
قرارداد دارد و سفید گذاشته شده است تا کارگر و کارفرما
حین انعقاد قرارداد بر اساس توافق طرفین آن را پر کنند.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران از آنجا که در ایران بر
پائی تشکلهای مستقل کارگری در محیطهای کار ممنوع
است و از آنجا که هیچ امکانی برای انعقاد قراردادهای
جمعی از سوی کارگران با کارفرمایان وجود ندارد از این
پس و بر اساس فرم جدید قرارداد کار ،کارگران حین انعقاد
قرارداد با کارفرما بعنوان یک فرد که هیچ پشتوانه حتی
نیم بند قانونی و قدرتی برای چانه زنی ندارند در معرض
امضای بی چون و چرای تمامی شرایطی که کارفرما
خواهان آن است قرار خواهند گرفت و از این رهگذر
شرایط بمراتب برده وارتری از سوی سرمایه داران بر طبقه
کارگر ایران تحمیل خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن رد و محکوم کردن
قاطعانه رواج چنین فرم قراردادی ،عموم کارگران ایران
و تشکلها و نهادهای کارگری موجود را به اعتراض علیه
فرمهای جدید قرارداد کار فرا میخواند و طی روزهای آتی
در راستای آگاهی کارگران اقدام به افشای زوایای مختلف
و به غایت ضد کارگری این فرم قرارداد خواهد کرد.
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اعتراض تشکل های کارگری نسبت به
سرکوب کارگران
جمعی از تشکل های کارگری با انتشار بیانیه ای بر آزادی
فوری و بدون قید و شرط همه ی زندانیان سیاسی ،به ویژه
کارگران زندانی و توقف کامل تهدید و ارعاب کارگران
تاکید کرده اند در این بیانیه آمده است :گماشتگان سرمایه
تعدادی از کارگران و فعالین کارگری را مورد ضرب و جرح
قرار دادند و حدود  ۱۵۰نفر از آنان را بازداشت و بیش از
دو ماه ،بدون رعایت حقوق اولیه و انسانی آنان در زندان
نگاه داشتند.
در بخش دیگری از این بیانیه تشکل های کارگری
مجرمان واقعی کسانی عنوان شده اند که با استثمار
کارگران و تصاحب دسترنج میلیونها کارگر و زحمت کش
آن ها را به معنای واقعی از هستی ساقط میکنند؛ با انواع
ترفند ها ،از جمله به بهانهی خصوصی سازی کارخانه ها
و موسسات دولتی را به ثمن بخس در اختیار می گیرند و
با چوب حراج به اموال عمومی ،سرمایه های اجتماعی و
منافع عموم مردم را به خطر می اندازند.

پاورقي

كارگران برق خيابان هاى شهر
مكزيكو را تسخير كردند!

بيست سال كار مخفي در روسيه
نوشته :سسيليا بابروفسكايا

گزارشى از تظاهرات باشكوه كارگران در روز  ۱۱نوامبر
 ۲۰۰۹برابر با  ۲۰آبان ۱۳۸۸
بهرام قديمى
امروز يكى از روزهاى مهم تاريخ جنبش كارگرى در
مكزيك خواهد ماند .در پى فراخوان سنديكاى مكزيكى
برقكاران در اعتراض به اشغال پليسى  -نظامى شركت
برق مركزى ،مصادرء غيرقانونى اين شركت ،اخراج فورى
حدود  ۴۵كارگر از آن ،و تعطيل كردن سنديكاى مكزيكى
برقكاران ،به دليل يك ماه مقاومت در حركت اعتراضى
و اعتصاب ،روز  ۱۱نوامبر  ۲۰۰۹به عنوان روز اعتصاب
عمومى اخطارى برگزيده شد .از ساعت  ۷صبح تمام اتوبان
هاى ورودى به شهر مكزيكو به اشغال تظاهركنندگانى در
آمده بود كه يا خود از فعالين اين سنديكا بودند ،و يا در
همبستگى با آن به خيابان آمده بودند .تظاهراتى كه از
چهار نقطه به سوى ميدان مركزى شهر راه افتاده بود،
چهرهء شهر را عوض كرده بود .كم شدن قابل مالحظهء
تردد اتومبيل ها در خيابان هاى اصلى مركز شهر ،ياد آور
روزهاى تعطيلى بود.
پس از اشغال شركت برق مركزى و آغاز مبارزهء سنديكاى
مكزيكى برقكاران عليه آن ،فعالين سنديكا كار ترويجى
گسترده اى را در سراسر كشور آغاز كردند .جمع آورى ده
ها تن مواد غذايي براى كمك به خانواده هاى كارگران
بيكار شده ،شركت بسيار بسيار گستردهء نيروهاى مختلف
در تظاهرات امروز و دفاع نمايندگان مجلس محلى از
حزب انقالب دمكراتيك كه در روزهاى اول فقط تعداد
كمى از آنان به صورتى فردى از سنديكا حمايت مى
كردند ،و دست آخر گشودن بيش از بيست مركز جمع
آورى كمك به كارگران اخراجى ،نشان دهندهء گسترهء
اين فعاليت است.
در ده ها نقطهء شهر ،از ساعت هفت صبح پرچم هاى
سرخ و سياه ،به نشانهء اعتصاب نصب شد .به محض
آن كه كارگران از اين پرچم ها كمى فاصله مى گرفتند،
نيروهاى پليس اين پرچم ها را پايين مى آورند تا مردم
آن را نبينند.
در حالى كه تمام جاده هاى ورودى شهر به اشغال كارگران
و گروه هاى ديگر در آمده بود ،نيروهاى پليس فدرال با
تحريكات و حملهء مستقيم تا آن جا كه دستشان بر مى
آمد كارگران را زير ضرب گرفتند.

در كيلومتر  ۴۶اتوبان مكزيكو به كرتارو (شمال غربى شهر
مكزيكو)  ،پليس با شكيك گاز اشك آور و گلوله به راه
بندان كارگران حمله مى كند كه طى آن تعدادى زخمى و
ده نفر دستگير مى شوند.
همچنين در اتوبان هايى كه به پويبال (جنوب شرقى
شهر مكزيكو) و كويرناوكا (جنوب شهر مكزيكو) منتهى
مى شود نيروهاى ضد شورش فدرال با اعمال خشونت و
استفاده از گاز اشك آور با كارگرانى را كه راه ها را بسته
بودند ،درگير شدند.
روزنامه خورنادا از يكى از كارگران كاروانى را كه عازم
مكزيكو بود چنين نقل مى كند :حدود ظهر در محل

سرود کردستان خون آلود

پرداخت پول اتوبان در تپوتستالن (جنوب شهر مكزيكو)
دو اتومبيل پليس فدرال از كاروان مى خواهند كه با هم
حركت نكنند .آن ها وقتى با پاسخ منفى كارگران مواجه
مى شوند ،با مشت لگد به وسايل نقليه مى كوبند .و بدين
ترتيب درگيرى آغاز مى شود.
ساكنين سوچى ميلكو و تاللپان (هر دو واقع در جنوب
ايالت مركزى) چند بار اتوبان خروجى جنوب شهر مكزيكو
را بلوكه كردند.
در ايالت مكزيك ،معترضين در سه نقطه كيوسك هاى
پرداخت هزينهء اتوبان در جادهءپچوكا (در شمال شهر
مكزيكو) به اشغال در آوردند و به عابرين اجازه دادند به
طور مجانى از اتوبان استفاده كنند.
حدود  ۴۰۰نفر ديگر از كارگران سنديكاى برقكاران
مكزيك ،به همراهى اعضاى «جبهه خلق در دفاع از
زمين -آتنكو» و دانشگاهيان دانشگاه چاپنيكو كيوسك
پرداخت مخارج اتوبان پنيون  -تسكوكو (شرق شهر
مكزيكو) را به اشغال خود در آوردند.
برقكاران به همراهى جبهه خلقى فرانسيسكو ويال
و دانشجويان دانشگاه آراگون خيابان هاى مركزى
نتساوالكويتول (شرق شهر مكزيكو) را اشغال كردند.
حدود هزار كارگر كه اتوبان مكزيكو  -كرتارو (در شمال
غربى شهر مكزيكو) را در كيلومتر  ۳۲بسته بودند ،نيز
توسط نيروهاى پليس كنار زده شدند.
در شهر مكزيكو ،ترافيك تقريب ًا شبيه به روزهاى تعطيل
و يك شنبه ها بود .هيچ نقطه از خيابان هاى اصلى مركز
شهر نبود كه گروهى از تظاهر كنندگان از آن عبور نكرده
باشد.
يك گروه از زنان سنديكاى برقكاران مكزيك ،با شعار
«پول برق ندهيد ،چراغتان را خاموش كنيد!» از نقاط
مركزى شهر عبور كردند .زنان سنديكا از چند روز پيش
تظاهرات مستقل خود را نيز سازماندهى كرده بودند.
با اين حال مهمترين مركز فعاليت سنديكاى برقكاران
مكزيك در شهر مكزيكو متمركز بود .از نخستين دقايق
اعتراض پرووكاتورهاى دولتى كوشيدند درگيرى ايجاد
كنند .با اين حال دفاع سازمان هاى توده اى ،و گروه هاى
چپ از كارگران چشم گير بود .اگر چه در روزهاى نخستين
فقط تنى چند از نمايندگان حزب انقالب دمكراتيك از
سنديكا دفاع مى كردند ،اما با مقاومت كارگران ،اين حزب
مجبور شد هرچه بيشتر عليه بسته شدن شركت برق
مركزى مكزيك اعتراض كند.
شركت سنديكاهاى ديگر ،بخصوص كارگران تلفن و
دانشگاهيان در اعتصاب اخطارى روز  ۱۱نوامبر مى
تواند تا هر زمان كه مقاومت كارگران ادامه پيدا مى كند،
گسترش يابد.
يكى از رهبران قديمى معلمان شرايط فعلى را با مبارزات
گذشته مقايسه كرد :با اين كه ما در گذشته نيز شاهد
همبستگى بين كارگران و دانشگاهيان بوديم ،اما اخراج
يك شبهء  ۴۴هزار كارگر در تاريخ مكزيك سابقه ندارد.

جنبش هاى اجتماعى مكزيك كه از همان روز اول
عليه فرمان رييس جمهور موضع گرفته بودند ،با شركت
گستردهء خود ،اتحاد كارگران در مبارزه عليه بازپس گرفتن
دستاوردهايشان به نمايش گذاشتند.
با اين حال نظرات مردم يكى نيست .بودند كسانى كه
به تظاهر كنندگان ناسزا مى گفتند ،اين امر تأكيدى ست
بر نياز و وظيفهء فعاليت عليه تبليغات بى حد رسانه هاى
گروهى مكزيك در دفاع از فرمان رييس جمهور.
در كنار اهداف مشخص دولتى ،مانند وزارت كار ،روز ۱۱
نوامبر  ۲۰۰۹ساختمان هاى مركزى تلوزيون آزتكا و تلويزا
نيز از نقاط مهم اعتراضى بودند .به همين دليل تظاهرات
در مقابل ساختمان هاى مركزى تلويزا و تله آزاتكا ،كه
بزرگترين بنگاه هاى دروغ پراكنى هستند بجا و منطقى
بود .برخورد گويندگان و خبرنگاران اين دو بنگاه ،آن چنان
رسمى ست كه به نظر مى رسد آنان برنامه هايشان را در
همآهنگى كامل با نمايندگان دولت تهيه مى كنند.
براى آن كه تصورى از تعداد شركت كنندگان در تظاهرات
عظيم اين روز داشته باشيم ،كافى ست در نظر بگيريم كه
از ورود صف اول تظاهرات به زوكلو (ميدان اصلى شهر
مكزيك) تا صف آخر آن سه ساعت طول كشيد.
همزمان با استان مركز ،در ايالت هاى مختلف ،مانند
پوىٔبال ،مى چوآكان ،خليسكو ،گرررو ،ايالت مكزيك،
چياپاس ،و اوآخاكا نيز در همبستگى با سنديكاى برقكاران
مكزيك اعتراضات كارگران در اشكال مختلفى خود را
نشان مى داد.
يك موضوع بسيار جالب ،تغيير شيوهء سخن گفتن
نمايندگان سنديكا و شعارهاى آنست .در يكى از تراكت
هاى امروز ،سنديكا خطاب به خلق مكزيك ،پنج خواست
محورى را مطرح مى كرد:
« -پس گرفتن فرمان رييس جمهور در مورد شركت برق
مركزى و برقرارى مجدد قانون اساسى.
 خروج نيروهاى «پيشگيرانه پليس فدرال» PFPاز تأسيسات شركت برق مركزى .قطع سركوب ،آزادى
زندانيان سياسى ،بازگشت ارتش به پادگان ها.
 دفاع از خدمات عمومى به عنوان اموال عمومى كسانىكه هيچ چيز ندارند (آب ،برق ،آموزش عمومى ،امنيت
اجتماعى ،بهداشت ،ترابرى عمومى ،و غيره) .مخالفت با
پايين آوردن هزينه هاى عمومى دولت.
 در دفاع از استقالل انرژى و غذايى كشور. حل خواست هاى كارگران روستايي كشور».مسألهء سياسى و راديكال شدن خواست هاى سنديكا،
از جمله خواست آزادى زندانيان سياسى ،نشان مى دهد
كه اگر دولت موفق نشود در آيندهء نزديك اين جنبش
را به كنترل خود در آورد ،اين حركت صنفى و دفاعى
كارگرى مى تواند در ائتالف با نيروهاى ديگر ،به يك
جنبش سياسى اجتماعى بزرگ تبديل شود.
شهر مكزيكو ۱۵ ،نومبر ۲۰۰۹

و در بانه و قصر شیرین
شلیک کنم

شعري از سعيد سلطانپور
نه  ..تردیدی نیست که من این فرازی را در فرود تسمه
های خونین در یافته ام
که می دانستم تحمل در قلب سکوت  ..آزادی است
آنگاه که فواره ی فریادی در میدان شهر برنشانده ایم
اگر نه با دوست ..دیداری
آنک  ..ستاره ی پشت پنجره ی سلول
آتش سیگاری ..که شب را کوتاه می کند
شب که چون سیگار بزرگ برگی دود می شود
شب که در میانه ی دندان چریک هاست
آه  ..آه ..دیگر باره باید رود را ببینم
رود  ..که مرا با تفنگ و قمقمه گذر داد
رود ..که خون گلوله ام را شست
دیگر باره باید رود را ببینم
از رود بگذرم

گلوله من چیست..؟
گلوله من چیست ای برادر
فوالدی..؟
گلوله من چیست جز
ستاره ای که نعره ی انتقام
می کشد
و مهاجم وحشی را از آسمان بانه بر صخره های سقز
منفجر می کند
گلوله من چیست..؟
ستاره های بوکان می تابند
و مردان قبیله زیر ستاره های سرخ
حماسه های کوهی می خوانند
می دانم که برادرانم از رود گذشته اند
می دانم که صدای باران

در میهن باستانی ام پیچیده است
و گل های تاج خروس در خرابه های قدیمی بیدار می
شوند
آنک برادرانم که می آیند
و از ردیف آتش می گذرند
اینک ..دیوارهای بتون که در می غلطتند و تمام آسمان را
به سلول می ریزند
سپاهی خون آلود از رود می گذرد
و ترانه های عامیانه می خواند

بخش شانزدهم
وقتي كه در سال  1903براي حيات مجدد بخشيدن به
تشكيالت به تفر برگشتم و به اين دكتر پيشنهاد كردم كه
نقش عضو «ذخيره» را به كنار گذاشته كار فعال كميته
را در دست بگيرد  .با حالت تعجب نگاهم كرد و پرسيد
«چطور مي توانم كار فعال انجام دهم؟چه كسي در ذخيره
خواهد بود ؟»او نقش خود را چيزي دائمي تعبير مي كرد.
بعد از به جاي گذاشتن مقداري نوشته براي كميته تفر
از طريق مسكو به ياروسالول حركت كردم .از آنجا مي
بايست به كوماستروما بروم .اين شهر آخري هنگامي
كه در زوريخ بودم در مشورتي كه بين عمو و بوريس
انجام گرفته بود به عنوان مركزي انتخاب شده بود كه از
آنجا مي بايست با شهر هاي ديگر در منطقه پارچه بافي
ارتباط برقار كنم.در مسكو يك دوست صميمي ام را به نام
وراكورفنيكور مالقات كردم .او هم زوريخ را همان تازگي
ترك كرده بود و به اين زودي با گذرنامه ي قرض شده
اي ترتيب مستقر شدن در مسكو را داده بود .از آنچه كه
او به من گفت جمع بندي كردم كه سازمان مسكو در
دوران سخت خود به سر مي برد .از اولين روزهاي اقامت
شان اووكالفرا فئودورويچ كه غير قاوني زندگي مي كردند،
مجبور بودند كميته ي مسكو را كه قبل از ورود آنها وجود
نداشت متشكل كنند .ولي آنها تا حومه پيش نرفتند .محل
پر از جاسوس بود و جنبش زوپاتوف * در اوج خود به سر
مي برد .هر بار كه آنها كميته اي تشكيل مي دادند چند
هفته طول مي كشيد و بعد دستگير مي شدند  .با وجود
اين خود را نمي باختند و كار را حتي با اشتياق بيشتري
انجام مي دادند .ماكسيم گورگي به طرز قابل مالحظه اي
سازمان مسكو را كمك كرد .ورا به من گفت كه آنها قصد
داشتند يك برنامه فرهنگي مخفي به نفع سازمان تشكيل
دهند  .ماكسيم گورگي دعوت شده بود وو من قادر مي
شدم او را مالقات كرده و شخصا با او گفتگو نمايم.
اين مالقات يكي از آرزوهايم بود ولي نظم به شديد ترين
وجهي مراعات مي شد و من خود اولين كسي مي شدم
كه به اين رفيقي كه براي امور حزبي مسافرت كرده و
چند روز به خاطر موضوعات كامال شخصي معطل شده
بود ،اعتراض كنم .بنابراين منتظر اين تجمع نشدم .براي
جبران ورا يك بليط براي تئاتري كه نمايشنامه گوركي به
نام اعماق پائين تر بر روي صحنه داشت برايم تهيه كرد.
نمايشنامه بسيار موفق بود و وقتي كه در آخرين صحنه
پرده پائين آمد حضار با سروصداي بسيار خواستار حضور
نويسنده شدند .در جواب آنها گوركي كه هنوز مرد جواني
بود به طرز كامال ناشيانه اي به روي صحنه آمد .همچون
خرسي تعظيم كرد و شروع به تكان دادن دستمالي كرد كه
به وسيله ي آن به طور مداوم صورتش را پاك مي كرد.
آن شب در اتاق راحت يك دانش آموز زيبا و جوان رياضي
كه شبيه دختر كوچكي بود گذراندم .اسم اين دختر
كوچك واوارا ياكوفلوا بود.
شب در راه مسكو به ياروساللول تصادفي رخ داد .قطار
در يكي از ايستگاههاي كوچك به طرز وحشتناكي
متوقف شد .معلوم شد كه در يكي از واگن ها (واگن من)
اشكالي رخ داده بود كه مي بايست از بقيه جدا نمود .همه
ي وسائلمان روي صحن ايستگاه قطار گذاشته شد .از
وحشت نزديك بود سكته كنم وقتي كه چشمم به سبد
پر از نوشته هاي غير قاوني افتاد كه در روي تمام وسائل
موجود در سكوي قطار خودنمائي مي كرد .ولي هنگامي
كه چشمم به پليسي كه با جديت تمام از اجناس قاچاق
مواظبت مي كرد افتاد به زحمت توانستم جلوي خنده خود
را بگيرم .آن قدر در آن ايستگاه توقف كرديم كه من از
سرما خشكم زد.اين و به عالوه ي قدم زدن ها يشبانه ام
در تفر كه هنوز از آن بهبود نيافته بودم باعث شد كه به
هنگام ورود به ياروسالل دچار مريضي شديدي گشتم .به
سختي توانستم خود را به طرف راننده تاكسي كه مرا به
خانه بوتيالوا برد بكشانم .بوتيالوا نصفي از نوشته هارا
برداشت و قول داد كه بخشي از آنها را براي كوستروما و
ايوانوفا –فوزنسنسك به كنار گذارد .سپس مرا به خانه ي
ديدريكيلها (ماريا،الگا و نينا) برد جائي كه امكان بهبودي
يافتنم وجود داشت ولي ماريا و الگا از مسكو جائي كه
دوره اي در زندان تاگانكا گذرانده بودند برگشته بودند .آنها
در جريان اتحاد شمالي درگير شده بودند كه به وسيله ي
پليس و به بركت خيانت جاسوس رسوا (منشيكوف) كشف
شده و در آوريل  1902درهم شكسته شده بود .وقتي كه
مهاجر پير بلومنفلد در مرز دستگير شد دفترچه آدرسي از
او پيدا شد.
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