
خيابان
بازگشت به قانون يا 
خلق قوانين جديد؟

امير ك.
ديروز دوباره خيابان هاي شهر از آن مردم شهر شد. حضور 
براي  بزرگ  اي  بهانه  تهران  جمعه  نماز  در  رفسنجاني 
يك گردهم آيي عمومي در شهر شد و در مسير رفتن و 
بازگشتن به دانشگاه تهران كه از صبح تا ديرهنگام شب 
به طول انجاميد خيابان هاي تهران شاهد جمعيت عظيم 
باتوم  از ميان سپرها و  را  و همبسته اي شد كه راه خود 
ها گشود و هواي داغ تابستاني را با شعارهاي خود آكند. 
ترين عرصه  از يكماه است كه خيابان مهم  بيش  اكنون 
از  از يكسو و حاكميت سركوب  نبرد ميان مردم معترض 
سوي ديگر است و مرتب دست به دست مي شود. گاهي 
گاهي  و  گيرند  مي  بازپس  را  خيابان  بر  حاكميت  مردم 
رانند.  مي  فرمان  ها  خيابان  بر  حكومت  كشتار  گاردهاي 
حكومت مي داند كه براي تثبيت دوران جديد سياه خود 
خيابان  انتخاباتي  كودتاي  از  قبل  روزهاي  همچون  بايد 
دانند  مي  نيز  مردم  و  باشد  داشته  خود  تسخير  در  را  ها 
كه براي پايان بخشيدن به دهه ها تبعيض و نابرابري و 
خفقان، بايست خيابان هاي شهر را از آِن خود كنند. نتيجه 
اين نبرد تعيين كننده ي زندگي آتي مردم است. پس بي 
جهت نيست كه از جان گذشته و سربلند، مردم با گام هايي 
استوار و لب هايي خندان به مقابله با تاريك ترين و خونريز 
ترين حكومت عصر مي شتابند و ضرباهنگ امواج شتابنده 
ي حركت آنها، تاريخ جامعه را مي فشرد و بذرهاي اميد 
بدل  قدكشيده  هايي  نهال  به  آني  اندك  به  را  اشتياق  و 

مي كند. 
رفسنجاني در نماز جمعه در كنار كودتاگران نايستاد. اما آيا 
او در كنار مردم ايستاد؟ راهكار پيشنهادي رفسنجاني در 
اين خواسته  بود.  قانون  به  بازگشت  سخنراني ديروز خود 
اما به مطالبات امروز مردم بي ربط است. جالب است كه 
اصول گرايان نيز اصالح طلبان را به گردن نهادن به قانون 
دعوت مي كنند و مدعي هستند كه موسوي و اطرافيانش 
از پذيرفتن نهادهاي قانوني )به طور مشخص وزارت كشور 
اين است كه  زنند. حقيقت  نگهبان( سرباز مي  و شوراي 
كودتا  با  خود  شكوه  با  و  بزرگ  مواجهه  تجربه  در  مردم 
با  از قوانين موجود  اند كه بسياري  اين نكته پي برده  به 
زندگي عادالنه و شرافتمندانه در تناقض است. در همين 
از مردم  بار ديگر بسياري  حضور گسترده مردم در ديروز 
شدند  بازداشت  بسياري  شدند،  واقع  شتم  و  ضرب  مورد 
منتشر شده است. مردم  گلوله  از شليك  و گزارش هايي 
فعلي  قانون  از  را  خود  مشروعيت  كه  نهادهايي  طرف  از 
كسب مي كنند سركوب مي شود. براي همه مردم اكنون 
امكان تجمع و تظاهرات اعتراض آميز يك حق است و از 
پاسخ وحشيانه حكومت به معترضيت خشمگين اند. حتي 
بر  را  اساسي  قانون  هاي  ماده  از  يكي  از  بخشي  برخي 
پالكارد حمل مي كنند كه در آن آزادي تجمع و راهپيمائي 
مسالمت آميز را براي هر گروهي آزاد بر مي شمارد. اما اين 
پالكاردها معموال ادامه اين ماده را از قلم مي اندازند كه 
تصريح مي كند »مگر آنكه مخل مباني اسالم باشد«. و با 
قرائت دقيق تر قانون اساسي مي بينيم كه عمال حاكميت 
اين امكان را طبق قوانين موجود دارد كه خود تعيين كند 
كه كدام تجمع مخل مباني است و كدام يك اين چنين 
از  و كشتار  كودتايي  كه حاكميت  زماني  درنتيجه  نيست. 
غير قانوني بودن اعتراضات اخير سخن مي گويند چندان 
را  امكان  اين  موجود  قوانين  كه  چرا  گويند.  نمي  راه  بي 
از نظارت و  بر فراز مردم و خارج  اقليتي مي دهد كه  به 
كنترل آنها مخالفين خود را سركوب كنند. اما اگر چه رفتار 
حكومت كودتا ممكن است حتي پايه هايي قانوني در نظام 
حقوقي كشور داشته باشد اما بر همگان آشكار شده است 
كه اين قوانين برحق نيستند، بلكه ابزاري در جهت ظلم 
و ستم بر جامعه هستند. مردم براي احقاق حقوق خود به 
ميدان آمده اند و اگر بين قوانين و حقوق جامعه تضادي 
وجود داشته باشد، مردم خواهان تغيير قوانين و خلق قوانين 
جديدي هستند كه حقوق آنها را به رسميت شناخته و از 
آن پشتيباني كند. بازگشت به قانون از نظر مردم معنايي 
به جز بازگشت به خفقان سي ساله ندارد. مردم براي خلق 
فضاهاي آزاد به خيابان آمده اند. آنها براي ايجاد قوانين 
اجتماعي جديد مي جنگند و اين هدف جز با نابود كردن 
نظام قانوني سركوبگر و غير مردمي كنوني و ايجاد نظام 
نوين قانوني مبتني بر حقوق شهروندي، آزادي و عدالت 

اجتماعي در جامعه به دست نمي آيد. 
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 26 نمازجمعه  از  گزارشي   «
تیر و راهپیمایی پس از آن«

  بامداد آزاد
و  بود   رفسنجانی  هاشمی  ها  نمازجمعه  خطيب 
نمازجمعه  در  كه  بودند  گفته  كروبی  و  موسوی  
متفاوت  صورتی  و  شكل  با  مردم  كنند.  می  شركت 
از نمازگزاران هميشگی آماده بودند و حضورشان در 
بود.  متفاوت  نمازگزاران  معمول  حضور  با  نمازجمعه 
آنها برخالف اصالح طلبان و اسالم خواهان ) از جمله 
فيس  در  كه  وحدت  تحكيم  سابق  اعضاي  از  يكي 
بوك آموزش آداب و مناسك نمازجمعه را می داد از 
ها  بين خطبه  در  بود كه صحبت كردن  گفته  جمله 
به خطبه ها گوش  آرام نشست و  بايد  مكروه است. 
كرد و اعمال نماز را تشريح كرده بود كه چند قنوت 
دارد و چند ركعت است و ...( نمازجمعه را به ميتينگ 
اعتراضی خويش تبديل كردند. شعار می دادند ، دست 
حزب  اوباش  رهبری  از  حمايت  شعارهای  زدند،  می 
اهلل را هو می كردند و برای نماز نيز نماندند و راهی 
خيابان كارگر) امير آباد( شدند) البته بخشی از مردم هم 
در انقالب به راهپيمايی پرداختند( تا به ابزار سياسی 
خويش يعنی تظاهرات متوسل شوند و ياد آور شوند 
كه بديل ديكتاتوری، قدرت ميليونی مردم است. اين 
بار در تظاهرات خبری از سكوت و آرامش نبود، كسی 

نمی گفت سكوت يا ساكت ، اين بار مردم با خشم 
شعار می  پيروزی  به  اميد خود  با  و  حاكمان  از  خود 
دادند. » زندانی سياسی آزاد بايد گردد«، » مرگ بر 
ديكتاتور« ، » دولت كودتا ، استعفا، استعفا« ، » دولت 
بی كفايت بسه ديگه جنايت«، » سهراب ما نمرده، 
اين دولته كه مرده« ، » ندای ما نمرده، اين دولته كه 
مرده« ، » ما همه يك صداييم، ما همگی نداييم« ، 
» مرگ بر اين دولت مردم فريب« ، » مجتبی بميری 
، رهبری رو نبينی« ، » ديكتاتور حيا كن، سلطنت رو 
رها كن« ، » توپ، تانك ، بسيجی ديگر اثر ندارد« ، 
» خس و خاشاك تويی ، دشمن اين خاك تويی« ، 
» ايرانی می ميرد، ذلت نمی پذيرد«. به سر كوچه ای 
كه ندا آقا سلطان كشته شده بود وقتی مردم رسيدند 
جمع شدند و شعار دادند كه » اينجا ندا رو كشتند« . 
.نكتهء جالب آن بود كه برخالف برخی تظاهراتهای 
پيشين كه در گوشه و كنار، شعارهای راديكال با شعار 
» اهلل اكبر« خاموش می شد، اين بار شعار » اهلل اكبر 
« با شعار » مرگ بر ديكتاتور « خاموش می گشت. 
روز   ( تير   30 شنبه  سه  است  قرار  كه  است  گفتنی 
مقاومت مردم در مقابل كودتای شاه و قوام در سال 
1331 عليه دولت ملی مصدق كه به فراخوان جبهه 
ملی و حزب توده ايران مردم به خيابانها ريختند و با 
دادن كشته های بسيار دولت كودتايی قوام را ساقط 

كردند( دوباره مردم به خيابانها بيايند.  

خون سرخ 
و شيشه سبز!

سيمين مسگری

می گويند  سردخانه ها ديگر گنجايش ثمره های انقالب 
را ندارند و از سرد خانه ميوه برای انبارشان استفاده می 
نيم  اجساد كشته شدگان   آلبوم  تورق  كنند. می گويند 
ساعت به طول می انجامد و اينها همه به غير از اجساد 
سوخته ای است كه در گوشه كنار شهرها و بيابان ها پيدا 
می شود و حتی امروز هم با وجود گذشت بيش از سی 
روز از حكم حكومتی برای آتش، عمق فاجعه و آمار ميوه 

های چيده شده از درخت سبز انقالب مشخص نيست.
بسياری چون نداها و سهراب ها را می شناسيم امروز و 
در  كه  بهمن، شاگرد جوشكاری  ديگر چون  بسياری  از 
طلب پول نفت بر سر سفره اش، گلوله عدالت بر مغزش 

كوبيدند، بی خبريم.
منزل  ره  رهنورد  و  موسوی  همه  اين  از  چرا  اينكه  اما 
خانواده سهراب اعرابی را بر می گزينند بی هيچ نيست.

را  بهمن  و  ندا  و  كيانوش  مادر  های  ضجه  كسی  چه 
پيام  خط  يك  حتی  ها  خانواده  اين  از  كداميك  شنيد؟ 

تسليت از مير مدعی اصالح دريافت كردند؟
شدند،  داده  كوچ  خانه  از  همزمان  اش،  خانواده  و  ندا 
گيريم كه هر يك به منزلی!. حتی ضجه و فريادهای نه 
اعتراضشان، بلكه عزاداريشان، به حكم مردان قانون، در 

خفقان  به سكوت گذشت. 
در حالی كه دنيا به فرياد در آمد از نگاه آخرين ندا، در 
حالی كه حتی جانيان شب پرست به هزيان گويی افتادند 
در آشفته خواب قدرتشان، موسوی به الك سكوت خزيد 
تا نبيند كه ندای تحريمی سنبل مبارزاتی شده است كه 

او سودای نمايندگی اش را داشت.
ندا شال سبز به خودش نبسته بود، هر چند بر عكسش 
بستند پس از مرگش. ندا موسوی را كوتاه ديده بود در 
از  بازماندگانش  سهم  شد  اين  و  آرزوهايش  قله  برابر 

الطاف سيد سبز گستر كه ديديم.
 ميری كه می خواست امير اصالح ايران شود و آزادی 
با  را  سوخته  نسل  اين  خون  سرخی  داد،  می  نويدمان 
سبزی سرشان محك زد و اين شد كه ره خانه سهراب 

برگزيد.
سكوت موسوی در مرگ نداها و بهمن ها ادامه سكوتی 
است كه بيست سال است به روزه نشسته است. اگر او 
به  يا  شد  نمی  گم  نژاد  احمدی  هياهوهای  البالی  در 
بيان دقيقتر مخفی نمی گشت، صيدی در اين آب گل 
آلود كه خود از سرچشمه گانش است به تورش به خطا 

نمی افتاد. 
اگر او امروز سكوتش را در هياهوی احمدی نژاد مخفی 
نكرده بود اكنون در كنار خانواده سهراب كشش، كه او 
تعهد و هم خونی اش به آنان را بارها اعالم كرده، ميبا 
فرزندان   پاكترين  غروب  سرخ  جوابگوی  فقط  نه  يست 
آفتاب خاوران، كه حتی سردخانه ی ميوه های پرورده به 

روزگار بی آفتاب می بود.
موسوی  كه  روی  آن  نه  ماست،  جنبش  سنبل  سهراب 
تلخ زهر پس از مرگش شد و ندا سنبل جنبش ماست، 
با وهم سبز كشتزار سرخ  نسبتی  كه هيچ  روی  اين  از 

خاوران نداشت.
ندای سر سرخ ندا و سر سبز سهراب برای نسل سوخته 
ی من، آغاز پايان ديكتاتوری جمهوری اسالمی است.     
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اخبار كوتاه
كمپ كهريزك قرباني گرفت

: يکی از افراد بازداشت شده در روز 18 تير ماه 
كه به كمپ كهريزك منتقل شده بود، جان باخت. 
اين فرد كه دچار بيماری تنفسی شديد بود، پس 
از چند روز از كمپ كهريزك به بيمارستان منتقل 
شده است اما در بيمارستان به دليل ضعف شديد 

جسمانی جان باخته است. 
گرچه تعداد بازداشت شدگان تظاهرات روز 18 
اما  اعالم شده است،  نفر  از 400  بيش  تيرماه 
نزديک به 140 نفر از بازداشت شدگان پس از 
دستگيری به كمپ كهريزك منتقل شده و برای 
5 روز در آنجا در بازداشت بوده اند. اين افراد 
در  كهريزك  كمپ  در  خود  بازداشت  مدت  در 

وضعيت بسيار بدی به سر برده اند. 
به گزارش خبرنامه اميركبير، اين افراد در مدت 
بازداشت بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند 

و موهای سر آنها تراشيده شده است. 
 5 از  كهريزك پس  در كمپ  بازداشت شدگان 
اند اما در مدت  روز به زندان اوين منتقل شده 
شرايط  در  كهريزك  كمپ  در  خود  بازداشت 
بهداشتی بسيار بدی قرار داشته اند و برای چند 
نشده  داده  غذايی  گونه  هيچ  افراد  اين  به  روز 

است. 
شيوع مننژيت و تيفوس در زندان 

اوين 
به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 
ديروز  اوين،  زندان  از  رسيده  اخبار  طبق  و 
داروی  زندانيان  تمامی  به  تيرماه   26 مورخ 
سيپروفلوكساسين داده شده است. تعداد بسيار 
شيوع  احتمال  اوين،  زندان  در  زندانيان  زياد 
به  توجه  با  و  برده  باال  را  تيفوس  و  مننژيت 
محدوديت خبررسانی از زندان ها و به خصوص 
اين  شيوع  با  رابطه  در  نگرانی ها  اوين،  زندان 

بيماری های فراگير افزايش يافته است.
نتيجه ی  به  كه  افرادی  گسترده ی  بازداشت 
از  پس  روزهای  در  بودند،  معترض  انتخابات 
در  زندانيان  تعداد  تا  شده  سبب  انتخابات 
زندان های كشور و به خصوص زندان اوين باال 
بروز  احتمال  تا  و همين مسئله سبب شده  رود 

بيماری ها در زندان باال رود
گل بود به سبزه نيز آراسته شد

از  ايران،  كشور  وزير  معاون  افشار،  رضا  علی 
دستور محمود احمدی نژاد برای »سخت شدن 

فضای زندان ها« خبر داد.
 « گفت:  ايسنا  خبرگزاری  با  گو  و  گفت  در  او 
زندان های ما برای مجرمان حکم هتل را دارد.«

كشور  وزير  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
جمهوری  رييس  نژاد،  احمدی  محمود  افزود، 
برای  قانونی  شرايطی  ايجاد  »خواستار  ايران، 
مجرمان  برای  زندان  فضای  شدن  سخت 

حرفه ای شده است.«
به  موسوم  طرح  از  همچنين  افشار  رضا  علی 
جمع آوری  طرح   « كه  آنچه  و  اجتماعی  امنيت 
و  ناميده ميشود، حمايت كرد   » اوباش  و  اراذل 
گفت، نيروی انتظامی با »اقدامات قاطع« امنيت 

را به محله ها بازگرداند.
شنبه آينده روز همبستگی جهانی 

با جنبش مردم ايران
پی ناآرامی های اخير در ايران و سركوب خشن 
سازمان  انتظامی،  نيروهای  توسط  معترضان 
عفو بين الملل، گزارشگران بدون مرز و انجمن 
پشتيبانی  برای  را  جهان  مردم  قلم،  بين المللی 
ايران  در  مطبوعات  آزادی  و  حقوق بشر  از 

فراخواندند.
انتشار  با  حقوق بشر  پشتيبان  سازمان های 
شنبه  روز  كه  كردند،  اعالم  برلين،  در  بيانيه ای 
با  جهانی  همبستگی  روز  مرداد(   ۳ ژوئيه،   25(
جنبش مردم ايران و مطالبات برحق آنان است. 
از جمله خواهان  سازمان های مدافع حقوق بشر 
توقف فوری خشونت دولتی عليه مردم و آزادی 

تمام زندانيان سياسی شدند.
فراخوان  اين  با  حقوق بشر  مدافع  سازمان های 
در  جهان  سراسر  در  برنامه هايی  می كوشند، 
اعتراض به نقض حقوق شهروندی در ايران برپا 

دارند.
يکی ديگر از خواسته های سازمان های پشتيبان 
ايران،  مردم  حقوق  نقض  بررسی  حقوق بشر، 
ملل  سازمان  نظر  زير  اخير،  رخدادهای  از  پس 

متحد است.
به گفته اين سازمان ها، پاسخ جمهوری اسالمی 
به »تظاهرات مسالمت جويانه« معترضان، ضرب 

وشتم، بازداشت، و كشتار بوده است

متأسفانه  یا  خوشبختانه  که  هستم  پزشکی  من 
شاهد عینی فجایع تکان دهنده و وحشتناک شنبه ی 

خونین 30 خرداد از نزدیک بوده ام.
نتوانسته ام  یا  نخواسته ام  مختلف  دالیل  به  تاکنون 
خود  چشم  به  که  را  فجایعی  حقیقت  از  گوشه ای 
ولو  گرفته ام،  تصمیم  اینک  ولی  کنم.  نقل  دیده ام، 
به هر قیمت، پس از گذشت چند هفته، گوشه ای 
برای  از فجایع تلخی را که خود شاهد آن بوده ام، 
روحشان  بر  روز  آن  زخم  که  هموطنانی  همه ی 
جاری است، حکایت کنم. باشد که گفتن حقیقت از 
بار فشاری که این روزها بر من وارد شده، بکاهد و 
نیز ادای دینی باشد بر آن مظلومان حق خواهی که 
در آخرین لحظات حیات دنیوی آنان، اینجانب تک 
و تنها بر بالینشان بوده ام و در حالی که چشمانم در 
نگاهشان گره خورده بود، جان به جان آفرین تسلیم 
کردند. باشد که در تاریخ این دیار مظلوم ثبت گردد، 
و اگر فرصتی بود و عمری، همه را با ذکر جزئیات در 
دفتری گرد خواهم آورد تا آیندگان بخوانند و عبرت 
بگیرند. ولی هم اینک در این فرصت به همین مقدار 

یادآوری آن روز خونین بسنده می کنم.
من هم مانند بسیاری از شما شاهد جنایات فجیع 
و جاهالنه برادران بسیجی بوده ام. من یک پزشک 
هستم و شخصا از داخل آمبوالنس شاهد بودم که 
در مقابل ایستگاه متروی نواب، از پشت بام مسجد 
لوالگر چند نفر بسیجی با اسلحه کالشینکف و ژ3 
بصورت مستقیم به مردم تیراندازی می کردند و خود 
شخصا دیدم مغز پسری جوان را که روی سکوهای 
سیاه رنگ مقابل مترو پخش شده بود. آیا باز هم از 

جنایات بسیجیان بگویم؟
من خود شخصا از داخل بیمارستان امام خمینی و 
از پشت نرده ها دیدم که - در حالی که در همه جای 
زده  منحنی  یا  هوایی  اشک آور  گاز  گلوله های  دنیا 
فاصله  در  و  توحید  میدان  در  اینجا  در   - می شود 
و  مستقیم  اصابت  اثر  در  جوانی  من،  متری  چند 
هدف گیری شده ی گلوله بزرگ و داغ گاز اشک آور 
و اصابت آن به گردنش، خون از گلویش فواره زد و 

درجا بر روی زمین افتاد و کشته شد.
یک  داخل  از  جمالزاده  خیابان  در  خود  من 
موتورسوار  بسیجی های  که  بودم  شاهد  آمبوالنس 
چگونه با زنجیرهایی که در دست داشتند، از پشت 
بر کمر پسران و دختران می زدند، و دیدم که چگونه 
دختری پس از ضربه ی شدید و وحشیانه ی زنجیر 
درد  شدت  از  کمرش،  بر  موتورسوار  بسیجی  یک 

ناله ای سر داد و با صورت بر روی آسفالت افتاد.
من شخصا شاهد بودم که در تقاطع خیابان کارگر 
نیروی  کیوسک  مقابل  کشاورز،  بلوار  و  شمالی 
انتظامی، ون های سفیدرنگ سپاه با پالک شخصی 
یک  به  یک  را  دستگیرشدگان  و  می کردند  توقف 

پایین  آنها  از  دلیلی  بی هیچ 
 50 اختیار  در  و  می آوردند 
آنجا تونل  نفر بسیجی که در 
بودند،  داده  تشکیل  وحشت! 
باتوم،  تونل  از  تا  می گذاشتند 
فحش های  و  زنجیر  چماق، 
سپس  و  کند،  عبور  برادران 
نیمه جان  و  خون آلود  پیکر 
وی را دوباره به داخل ماشین 

آنجا  از  بعدی... و فردا که  نفر  می انداختند و سپس 
عبور می کردم، هنوز سنگفرش آنجا خون آلود بود.

علت  به  البد  که  دیدم  را  بسیجی  یک  خود  من 
را  او  و  بود  مردم! مجروح شده  به  موتورش  خوردن 
به بیمارستان آورده بودند. وقتی به چفیه ی دور کمر 
وی دقت کردم، متوجه شدم که در زیر این چفیه یک 
می بینم،  چه  خدایا  است!  شده  پنهان  بزرگ  قمه ی 
چفیه و قمه؟! قمه و بسیجی؟! و وقتی از او پرسیدم 
شهرری  سپاه  طرف  از  ما  که  گفت  کجایی،  بچه ی 
)سپاه جنوب تهران( اعزام شده ایم! خدایا اعزام برای 

کدام نبرد و مقابله با چه کسی؟!
و  روز  این  که کشتگان  نداند  دیگر  شاید هیچ کس 
که  ]آن طور  نه  روز خدا،  این  یا شهدای خونین بدن 
فرمانده ی نیروی انتظامی گفته است[ 20 نفر، بلکه 
حداقل چندین برابر این تعداد بوده اند. به گونه ای که 
فقط در بیمارستان امام خمینی 22 نفر از مجروحین 
ورودی در 24 ساعت اولیه به سردخانه منتقل شدند؛ 
از  نفر  )ستارخان( 16  اکرم  بیمارستان رسول  در  یا 
جمله دو کودک 4 و 9 ساله! )می توانید صحتش را از 
دانشجویان پزشکی این بیمارستان سؤال کنید( و یا 
در بیمارستان شریعتی 9 نفر. این در حالی است که 
حداقل نیمی از کشته ها و مجروحین به بیمارستان 

بقیة اهلل سپاه و ولیعصر ناجا منتقل شده اند.
و دست آخر اینکه بنابر اطالع یک دوست معتبر در 
در  نفر   140 حداقل  زمان،  این  تا  قانونی،  پزشکی 
خود  آزادی خواهی  تاوان  خرداد   30 خونین  شنبه 
شرایطی  در  این  تازه  داده اند.  پس  را  خود  ملت  و 
است که بسیاری از آنها روزهای بعد به خیل شهدا 
که  ماهه ای  سه  باردار  جوان  زن  از جمله  پیوستند؛ 
باتوم برقی آن چنان با شدت بر سرش خورده بود که 
دچار ضربه مغزی شده بود و پس از یک هفته در کما 
بودن، در نهایت به همراه جنین خود به حق پیوست. 
ظاهرا ضارب بسیجی وی از روی موتور، به جای فرد 
دیگری، وی را مضروب ساخته بود، و تازه بعضی از 
مردم فکر می کنند که کشته شدگان فقط ندا و چند 
نفری هستند که از پشت دوربین ها دیده شده اند و 
جنایت ها فقط همان ها بوده است که در صفحه های 

تلویزیون ها و اینترنت دیده اند!
برادر  متأسفانه  هزار  چند  آن  جنایات  هرگز!  هرگز، 

شهرستان های  از  جمعه  روز  از  که  بسیجی  غافل 
از  پس  و  بودند  آمده  تهران  به  اتوبوس  با  مختلف 
تحریک احساسی و بی منطق در نماز جمعه، آن چنان 
شدند که در روز شنبه آن گونه با خواهران و برادران 
از  گروهی  اینکه  جالب  نکته  کردند.  رفتار  خود 
مضروبین، خود بسیجی هایی بودند که تنها جرمشان 
برای باتوم خوردن از گروهی دیگر از بسیج، داشتن 
یاد  از  هرگز  و  است!  بوده  سبزشان  دستار  و  چفیه 
نمی برم صحنه ای که یکی از همین بسیجی های سبز 
در روی تخت اورژانس، کارت بسیجی فعال خود را 
درآورد و در برابر دیدگان ما و دیگران پاره پاره کرد 

و بر بسیجی بودن خود لعنت فرستاد!
آری، این است عاقبت حکمرانی جهالت و بی خردی و 
تعصب کور بر یک مملکت: برادر علیه برادر، بسیجی 
آخر  تا  و  و هرگز  بسیجی!  علیه  بسیجی  ملت،  علیه 
نیمه های  در  را که  لحظه ای  آن  نمی برم  یاد  از  عمر 
محاسن  که  خوش سیمایی  جوان  بالین  سر  بر  شب 
کوتاهی داشت و دستبند سبز به دست گره زده بود 
از  طحالش  و  کبد  گلوله،  مستقیم  شلیک  اثر  در  و 
برانکارد  یک  روی  بر  که  حالی  در  و  بود  رفته  بین 
بود  قرار گرفته  امام  بیمارستان  اورژانس  در محوطه 
)چون نه تختی وجود داشت و نه حتی فضایی خالی( 
)احیاء(   CPR دیگری  و دوست  من  آنکه  از  قبل  و 
بی حاصلی برای او انجام دادیم، در آخرین لحظات با 
لبخند و در حالی که به نقطه ای خیره شده بود، آرام 
و   ... یا حسین  یا حسین،  یا حسین،   : بار گفت  سه 

سپس جان به جان آفرین تسلیم کرد.
که  بوده  فجیع  آن قدر  دیدم،  من  که  جنایتی  عمق 
هیچ گاه به ذهن شما نیز خطور نخواهد کرد، و اینکه 
چگونه تعدادی از دستگیرشدگان را آن چنان در زیر 
شکنجه مورد مهرورزی قرار داده بودند که دو روز بعد 
جنازه ی آنها را به سردخانه بیمارستان امام آوردند و 
از آنجا به پزشکی قانونی و از آنجا به سردخانه ی میوه 
و تره بار جنوب تهران! و هرگز هیچ کس جز ما عمق 
چرا  فهمید،  نخواهد  و  است  نفهمیده  را  فاجعه  این 
بهمن  میدان  متروک  سردخانه  به  را  آنها  هرگز  که 
تهران و یکی دو سردخانه دیگر در همان حوالی راه 

نخواهند داد ...
منبع: سایت موج سبز

شبنامه 
ميالد س.  

اما،  مردم،  دشمنان  است.  مثبت  همواره  مردمی  مبارزه 
هيچ برنامه ی مثبتی ندارند، تنها سبب وجودشان مقاومت 
منفی در برابر حقوق مردم است.  شبنامه گردش همين امر 
از  اينكه كاری ميكنند كه نظم حاكم  نشان  مثبت است. 
ميكنند.   مينويسند، ميخوانند، چاپ  آن سراسيمه ميگردد: 
شبنامه ارگان ابتكار مردمی است. نه روزنامه نگاری ست 
ريختن  درهم  يعنی  شبنامه  ميطلبد.  نگار  روزنامه  نه  و 
بنجالت  تناقل  به  است  قرار  كه  شبی  حاكم.  زمانبندی 
تجاری،  های  آگهی  در  خوشبختی  عكس  به  تصويری، 
بپردازيم، شبی كه قرار است يك شيفت اضافه مسافركشی 
كنيم، تا فردا صبح برای يك بخورنمير به اداره، كارخانه، 
مدرسه يا بيمارستان برويم، آن شب، وقت نوشتن، خواندن 
با نويسندگان گمنامش،  و پخش آگاهی ميشود.  شبنامه 
ارگان همبستگی ست. گمنامی نويسندگانش نه الغا فرديت 
است و نه تقدس جمع، گمنامی شان، آزادی تاليف است، 
شبنامه  كلكتيو.  و  فرد  ورای  است  انديشه  خود  تشخص 

پالتفرم اعتماد همگانی در فضاييست كه همه را جدا جدا و 
قابل شناسايی ميخواهد. شبنامه حرف حساب آنانيست كه 
به حساب نميايند. به دور از هياهو و تيترهای چهاررنگ، 
نيروی  پشتوانه  را  برق  چراق  بيخود  تير  كه  اعالنيست 
اعتماد مردمی می كند، درز زير درب در بيست متری جی، 
كشوی ميز كارمندی در شهرداری محل، سكوی باجه اداره 
پست، قفسه های رختكن كارگاهی و يا راهروی دادسرای 
ميشوند.  عمومی  افكار  تشويش  همدستان  ناگهان  شهر، 
شبنامه را نميخرند، هزينه اش زحمت برای آزادی و عدالت 
اعالن  فقط  نه  شبنامه  آن خواندنش. پخش  بهای  است، 
تداوم مبارزه، نه فقط كانال گسترش ارتباط مردمی، بلكه 
برای كار دسته  از آن مهمتر شكل دهنده ی گردهمايی 
جمعيست و محملی برای كسب تجربه و شناخت از محيط 
مان  شبنامه  كه  اينست  كار  رمز  مسكونی.  محله  و  كار 
ريسك كوچكی  خواندنش  برای  مردم  كه  باشد،  اعتمادزا 
كنند.  شبنامه درستی مطلبش را از حقيقت مبارزه مردمی 
در  مقاومت  شبنامه  مخاطبش.  از  ديگر  بيان  به  ميگيرد، 
زندگی  حقيقتهای  تكثير  بلكه  نيست،  واقعيت  قلب  برابر 
خبررسان  ازآنكه  گذشته  شبنامه،  است.  ايران  مردمان 

و  كار  ملموس  و شرايط  مردمان  زندگی  از  است،  جنبش 
زندگيشان نيز گزارش داده و به  روشن كردن مفاهيم پر 
معنا اما هرروز مطرح ميپردازد،  به عدالت ميپردازد، چراكه 
اجتماعيست،  عدالت  عين  امروز  ايران  در  عدالت  معنای 
كوتاه و موجز می گويد چرا آزادی به معنای آزادی چپاول 
ثمرهی زحمت مردمان نيست، چرا سبب اعتياد نسل جوان 
آن دستگاه توليد و انباشت ثروتی ست كه ما را آدم و والی 
سرنوشتمان به حساب نميآورد، بلكه تنها همچون قربانی، 
به شكلی  شبنامه،  ميخواهد.  مزدبگير، صغير،  معتاد،  گدا، 
ايجابی، روشن، اما نه پلميك، با ادعاهای پوچ نژادپرستانه، 
و  اروپايی  دول  درباره ی عالقه  پيكر  و  در  بی  ادعاهای 
آمريكای شمالی به منافع مردم ايران طرف ميشود. راه اين 
كار، خبررسانی از حمايت مردمی در بيرون از ايران است 
امپرياليستها«، كمونيستها  پنهانی  تمايالت  »افشای  نه  و 
بيگانه ستيز نيستند، بلكه رابط نبرد مردم در اينجا و نبرد 
همه ی مردمان در چارگوشه دنيايند . شكل مثبت مبارزه 
با گرايشهای نژادپرستانه، محافظه كار و ناسيوناليستی آن 
است كه حمايت مردم  و سازمانهای سياسی كشورهای 
شود.  درج  شبنامه  در  التين،  آمريكای  يا  روس  عرب، 
شرايط  به  روی  همين  از  و  است  اصول  ترجمان  شبنامه 
يا  در شهر  تبار  افغان  كودكان  غيرانسانی  و  آميز  تبعيض 
كه  تبار  افغان  مادری  دل  درد  ميپردازد،  زندگيمان  محل 
مطرح  ای  روزنامه  هيچ  برای  كرده  شركت  تظاهرات  در 
نيست، برای شبنامه همين درددل حقيقت مطلب و تدارك 
رخنه ی آگاهی ست تا مغز كوير. كالمش دوبرگ، لحن 
را  شبنامه  است.  معاصر  ادبيات  موجز،   و  ساده  گفتارش 
هركسی، هر دو سه نفر، در هرجای شهر كه باشند، می 
توانند راه بياندازند. نه تحصيالت عاليه می خواهد، نه جواز 
انتشار و نه الزم است فرزند خانواده ی متمولی بود. نامه ی 
بی تمبری ست كه چون بی تمبر است به دست آشنايان 
ميرسد. دسترسی به يك دستگاه پرينتر كافی ست تا شب 

را نامه رسان روزی نو كنيم.

گزارش تكان دهنده یك پزشك 
از 30 خرداد خونین 



اندیشه ها و 
کلنجارها

در مورد اهمیت ماتریالیسم مارکسیستی، 
انقالبی  فعالیت  مثابه عمل،  به  کمونیسم 

بامعنی، و زندگی پربار

باب آواكيان

پايه اجتماعی انقالب
من اينجا به نكته بسيار مهمی كه ماركس بر آن انگشت 
پايان  »غنا:  كتاب  در  نكته  اين  به  پردازم.  می  گذاشت، 
شده  اشاره  اوپنهايمر  مری  و  فيچ  باب  اثر  توهم«  يك 
است*.  اين كتاب كه چهل سال پيش نوشته شده،  صعود 
و سقوط قوام نكرومه در غنا را در متن مسائل اجتماعی 
فراگير تر و روابط بين المللی مربوطه، بررسی ميكند. فيچ 
و اوپنهايمر وقتی از انقالب قسمی – فی الواقع رفرم هايی 
سيستم  چارچوب  در  كوشيدند  می  نكرومه  اطرافيان  كه 
امپرياليسم و استثمار پيش ببرند – صحبت می كنند، از 
تجربه  با  را  ها  رفرم  اين  تا  آورند  می  قول  نقل  ماركس 
»انقالب كامل« مقايسه كنند، يعنی انقالبی كه تغييرات 
ريشه ای جامعه را در بر دارد. خود فيچ و اپنهايمر اينطور 

مطرح می كنند كه:
»يكی از خصائل »انقالب كامل« اين است كه طبقه ای 
كه پايه انقالبی جنبش را تشكيل می دهد بايد طبقه ای 
باشد كه »زنجيرهايی ديرينه« داشته باشد و برای شكستن 
اين زنجيرها برخيزد، و .... ماركس می گويد كه اين طبقه، 
بايد طبقه ای در جامعه مدنی ولی نه از آن باشد.« )فيچ 
انتشارات مانتلی ريويو،  پايان يك توهم،  اپنهايمر، غنا:  و 

1966، صفحه 24، تاكيد در متن اصلی(
ماركس  از  مستقيما  و  داده  بسط  را  نكته  اين  آنها سپس 
نقل می كنند كه پايهءانقالب بايد گروه يا طبقه سياسی 

ای باشد كه: 
»محدوده ای از جامعه را نمايندگی كند كه خصلتی عام 
طلب  را  خاصی  التيام  و  اند،  عام  هايش  رنج  چون  دارد، 
نمی كند، چرا كه زخمش، زخمی عام است و نه خاص. 
هيج  مدعی  كه  داد  شكل  را  جامعه  از  ای  محدوده  بايد 
كند،  می  طلب  انسانی  مقام  بلكه  نيست،  سنتی  مقام 
محدوده ای كه مخالفتش با عواقب مشخص نيست بلكه 
با انگاره های... سيستم سياسی،  بطور كلی مخالف است.« 

)همانجا(
اين بحث قبال به شكل ديگری در رابطه با نكات ماركس 
در اثر هيجدهم برومر لوئی بناپارت مطرح شد. بخصوص 
در اين مورد كه نگاه نيروهای طبقاتی مختلف و نمايندگان 
و  مشكالت  به  روشنفكرانشان(  )يا  شان  ادبی  و  سياسی 
راه حل ها، كامال از هم متفاوت است. بورژوازی سياه در 
آمريكا، نيروهايی كه در افريقای جنوبی گرد نلسون ماندال 
در  خمينی  اطراف  نيروهای  هند،  در  گاندی  شدند،  جمع 

ايران، و غيره، مسائل را بطور عمومی و فراگير نمی بينند 
)و نمی ديدند(، قسمی نگاه می كنند )و می كردند(. چيزی 
كنند، يك  می  برايش تالش  يا  كنند  می  را  تبليغش  كه 
ترميم يا تغيير قسمی است و نه تمام عيار – خواهان تغيير 
بنيادين و فراگير نظام موجود نيستند. مقامی سنتی را طلب 
می كنند. در صورتيكه پرولتاريا )وقتی بر پايه منافع پايه 
ای اش به عنوان يك طبقه، به يك نيروی انقالبی تبديل 

ميشود( خواهان از بين بردن تمام زنجيرهای سنت است.
 كتاب »غنا: پايان يك توهم«، به نكته ماركس در مورد 
كند.  می  اشاره  نيز  سياسی«  صرفا  و  قسمی  »انقالب 
صرفا  و  قسمی  انقالب  يك  »پايه  پرسد  می  ماركس 

سياسی چيست؟« و پاسخ می دهد انقالبی است كه:
»فقط بخش كوچكی از جامعه مدنی خود را رها می كند 
از  يابد، يك طبقه خاص،  غالب دست می  موقعيت  به  و 
به  را  جامعه  عمومی  رهايی  خودش،  مشخص  موقعيت 
عهده می گيرد. اين طبقه، كل جامعه را رها می كند  فقط 
به شرطی كه موقعيت كل جامعه، همان موقعيت اين طبقه 
باشد، مثال پول و يا فرهنگ داشته باشد و يا بتواند پول و 

فرهنگ كسب كند.« )همانجا( 
البته ماركس اينجا به طنز سخن می گويد. منظورش اين 
و  بگيرد  دست  به  را  رهبری  طبقه  اين  وقتی  كه  نيست 
جامعه را مطابق منافع خودش، و به سيمای خودش، شكل 
دهد، همه جامعه هم ميتواند چنين كند )و خودش را در 
نگرش  به  اشاره  مسئله  دهد(.  قرار  مزبور  طبقه  موقعيت 
به  نسبت  گر  استثمار  حتی  يا  و  ممتاز  طبقات  و  اقشار 
بازسازی جامعه است. اينها، حتی وقتی به سمت تغيير رانده 
می شوند معتقدند، و اصرار دارند كه شرايط عمومی جامعه 
خودشان   رويكرد  نوع  و  خودشان  مشخص  منافع  بر  بايد 
به مسائل – و به بيان ديگر بر موقعيت و آمال مشخص 
و  زير  چيز  همه  كه  اين  نه  و  باشد  منطبق   – خودشان 
بيايد،  تغييرات ريشه ای در كل جامعه بوجود  رو بشود و 
تغييراتی كه به محو سنت و زنجيرهای سنت منجر شود. 

يك نكته كناری ولی مرتبط هم اينجا هست. انگلس يك 
مالحظهء بسيار جالب و تا حدی طنزآلود دارد كه در همين 
مورد ضد  در  او  اشاره می شود.  آن  به  )غنا...( هم  كتاب 
انقالبی كه انقالبات 1848 اروپا را در خون غرق كرد می 

گويد:
می  انقالب  ضد  های  پيروزی  داليل  دنبال  به  »وقتی 
گرديم، مرتب با اين جواب حاضر و آماده روبرو می شويم 
كه »فالن آقا« يا »بهمان شهروند« به انقالب خيانت كرد. 
كه گاهی ممكن است جواب خيلی درستی باشد، و گاهی 
اين  به  حتی  نيست.  پاسخگو  شرايطی  هيچ  در  ولی  نه. 
مسئله پاسخ نمی دهد كه مردم چطور اجازه دادند اينطور 
مورد خيانت قرار گيرند. و آن حزب سياسی هم كه همه 
سرمايه اش محدود به اين است كه نمی شود به »فالن 
و بهمان شهروند« اعتماد كرد، واقعا هيچ شانسی ندارد.« 

)همانجا صفحه 10(
است،  انگلس  تمسخر  مورد  كه  »تحليل«ها  نوع  اين  از 

خيلی استفاده شده و اين روزها هم می شود!
لنين  تيزبينانه و پر محتوای  يادآوری نكته بسيار  اين جا، 
به نظر  بارها به آن اشاره كرديم، ضروری  بارها و  كه ما 

می رسد:
»مادامی كه افراد ياد نگيرند در پس هر يك از جمالت، 
و  سياسی  دينی،  اخالقی،  های  وعيد  وعده  اظهارات، 
در  كنند،  جستجو  را  مختلف  طبقات  منافع  اجتماعی، 
فريبی  خود  و  فريب  سفيهانهء  قربانی  همواره  سياست 
)خوب دقت كنيد: »و خود فريبی«( خواهند بود. طرفداران 
رفرم و اصالحات تا زمانی كه پی نبرند كه تمام نهادهای 
متكی  آيند،  بنظر  پوسيده  و  زشت  هم  اندازه  هر  كهن، 
از طرف مدافعين  اند، همواره  قوای يك طبقه حاكمه  به 
نظم كهن تحميق می شوند.« )لنين، سه منبع و سه جزء 

ماركسيسم(
چه حقيقت عميقی در اين گفته مستتر است و چقدر هم 

اين روزها بدرد می خورد!
در واقع، رويكردی كه در اينجا مورد نقد لنين است، اين 
های  توده  ميان  در  بخصوص  دارد--  رواج  بسيار  روزها 
اقشار خلق، و  حتی  واقع همه  استثمار. در  تحت ستم و 
روشنفكران، دركشان از جامعه و تاريخ تكامل آن، بر يك 
پايه مادی استوار نيست. مردم اصال متوجه نيستند و نمی 
و  اساسی  تضادهای  كه  هست  سيستمی  يك  كه  دانند 
ديناميزمش مسائل را از پای بست شكل می دهد، و بسيار 
ضروری است كه مردم اين مسئله را درك كنند. و ما بايد 
به طور زنده و پويا، يك تحليل ماترياليستی و يك تخمين 
ماترياليستی از اينكه اين سيستم كاركردش چگونه است 
و نقش طبقات و نيروهای اجتماعی مختلف در اين رابطه 

چيست، به مردم بدهيم.
حاال برگرديم به  نيروهای اجتماعی مختلف و دركشان از 
معضالت، و آمال و راه حل هايشان. جك بلدن در كتاب 
»چين دنيا را تكان می دهد«** مشاهداتی دارد كه بسيار 
به موضوع ما مرتبط است و اخيرا در گزارش يكی از رفقای 

رهبری هم به آن اشاره شده بود:
»هيچ انقالب اجتماعی، چه خوب باشد و چه بد، هيچوقت 
بدون شركت توده عظيمی از محرومان كه پايه هواداران 
گروه نوين را تامين كنند، ميسر نيست. اين نقشی بود كه 
زنان چين برای حزب كمونيست ايفا كردند، و زنان چين، 
عظيم ترين و محروم ترين توده هايی بودند كه جهان تا 
كنون به خود ديده بود. و وقتی كمونيست ها توانستند قلب 
اين زنان را تسخير كنند، كليد پيروزی بر چيان كايچك 

را بدست آوردند.«
اين تاكيدی است بر تحليل مهم ماركس در نكته ای كه 

جلوتر ذكرش رفت: الزمه يك  »انقالب كامل« چيست.
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از  يكی  از  كوتاهی  بخش  فوق،  مطلب  مترجم:  ]توضيح 
سلسله  بصورت  كه  است  آواكيان  باب  های  سخنرانی 
مقاالت در انقالب، ارگان حزب كمونيست انقالبي آمريكا 
منتشر می شود. برای كل متن، به زبان انگليسی، به اين 
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قتل فجیع ترانه موسوي: 
خبر یا ناخبر

امير ك.
بازانتشار  از  بعد  جامي(  )مهدي  اي  حرفه  نگاري  روزنامه 
يادداشتي  در  باالترين  سايت  در  موسوي  ترانه  قتل  خبر 
اينترنتي  اين خبر در شبكه هاي اطالع رساني  انتشار  به 
)عمدتا  خبر  منابع  كه  است  نوشته  و  كرده  وارد  انتقاد 
اعتبار  ديگر(  هاي  وبالگ  برخي  نيز  و  زيرزمين  وبالگ 
ادعاي  است  كرده  تالش  داليلي  ذكر  با  و  ندارند  خبري 
اين  كند.  اثبات  را  اين خبر  بودن  بر ساختگي  مبني  خود 
از رسانه هاي حرفه اي منتشر نشد چرا  خبر در بسياري 
كه آنها نيز احتماال داليل مشابهي دارند. اما اشاره به چند 
اعتبار  بر  وي  است.  ضروري  نگار  روزنامه  اين  استدالل 
اين خبر شناخته شده  منابع  اينكه  و  تاكيد مي كند  منبع 
به سي خرداد و چند  بازگرديم.  به عقب  بگذاريد  نيستند. 
سركوب  به  مستقيم  گلوله  با  حاكميت  كه  آن  بعدي  روز 
از مردم پيش  بسياري  پرداخت. آن روز  جمعيت معترض 
چشمان خود كشته شدن بسياري را ديدند. در مكان هاي 
نه خبرنگاران  و  بودند  آنها مردم عادي  اما  مختلف شهر. 
تعداد  اسالمي  جمهوري  تلويزيون  وقتي  درنتيجه  معتبر. 
كشته شدگان را 17 نفر اعالم كرد، تمام رسانه هاي حرفه 
را تكرار كردند. چرا كه خبرگزاري  اي جهان همين رقم 
هاي رسمي ايران معتبر تر از شاهدان عادي بودند. و هيچ 
تهران  هاي  خيابان  در  نيز  ديگري  معتبر  اي  حرفه  منبع 
مجوز فعاليت نداشت. مردم از كشته شدن بسياري سخن 
مي گفتند اما حرفه اي ها تنها كشته شدن تعدادي را تأييد 
بود  كرده  اعالم  اسالمي  جمهوري  خبرگزاري  كه  كردند 
و محدود بود به كساني كه فيلم و عكس جانباختن آنها 
منتشر شده بود. حاال كه يكماه از آن روز گذشته هر روز 
جسد تازه اي را از سردخانه ها بيرون مي كشند و با انواع 
تهديدها به خانواده هايشان تحويل مي دهند. بسيار بيشتر 
از هفده نفر و بنا به برخي اخبار چند صد نفر. چگونه مي 
شود كه شهروند-خبرنگار از يكسو پديده قابل ستايش اين 
روزها تلقي مي شود ولي اگر اين شهروند از جانش بيمناك 

باشد و هويت خود را فاش نكند و يا چهره اي سرشناس 
نباشد، خبرش غير معتبر تلقي مي شود. بخش ديگري از 
استدالل او مبني بر مشكوك بودن خبر، مبتني بر آن است 
كه ادعايي بزرگ مطرح شده و شواهدي كافي براي اثبات 
اين ادعاي بزرگ )تجاوز گروهي گاردهاي كشتار به يك 
اينجا تمايز  اما  دختر معترض بازداشت شده( وجود ندارد. 
خورد.  مي  چشم  به  ايران  مرزهاي  درون  و  بيرون  نگاه 
كه  ديگري  نيروي  يا  سپاهي  يا  بسيجي  گروهي  اينكه 
تحت فرمان حكومت اند به دختري در بازداشتگاه تجاوز 
كرده و سپس بوسيله سوزاندن جسمي كه قادر نبوده اند 
آن را به حالت اول برگردانند تالش كرده اند آثار جنايت 
خود را نابود كنند از جانب روزنامه نگار محترم تخيلي و 
بعيد دانسته مي شود. اما در همين روزنامه خيابان شرحي 
يافته  بازانتشار  دانشگاه  دانشجوي كوي  تجربيات يك  از 
كه نويسنده آن در زيرزمين وزارت كشور بازداشت بوده و 
را گزارش داده است.  به دانشجويان  انواع بي حرمتي ها 
امنيت  عليه  اقدام  به  متهم  شما  به  كنيد  )رجوع 
كه  بينيم  مي  گزارش  اين  در  كرات  به  هستيد(  ملي 
مأموران امنيتي الفاظ ركيك جنسي را به كار مي برند و 
دانشجويان پسر را مكررا به تجاوز تهديد مي كنند. برخي 
از بازداشت شدگان دانشجويي در سالهاي اخير از شكنجه 
هاي جنسي در زندان سخن گفته اند و نيز مي دانيم كه 
مي  بازگويي  آزادشدگان  سختي  به  را  رخدادهايي  چنين 
كنند. پس آنچيزي كه از جانب شخصي كه در يك كشور 
قانونمند زندگي مي كند ادعايي بزرگ و تا حدي غيرقابل 
باور تلقي مي شود، براي كسي كه در ايران و از نزديك 
تر با نهادهاي امنيتي و بازداشتگاهها سروكار داشته است 
بسيار هم محتمل مي آيد. وقتي نيروهايي با مجوز كشتار 
بسيار سهل است كه  اند،  آورده شده  به خيابان ها  مردم 
كه  دانند  مي  آنها  دهند.  انجام  نيز  را  ديگري  جنايت  هر 
به جرم  فرمان سركوب صادر شده و همچنان كه كسي 
كشتن نداها محاكمه نمي شود، به جرم تجاوز نيز محاكمه 

نخواهند شد.  
اما در سطحي باالتر مهدي جامي بحث مهمي را باز كرده 
سياست.  و  اي  رسانه  اخالق  رساني،  خبر  تداخل  است. 
حرفه اي بودن در رسانه به معناي در نظر گرفتن جوانب 
بسياري از يك خبر است كه همانطور كه مهدي جامي مي 
گويد ممكن است نزد كساني كه تحريك مردم را درنظر 
دارند و نه كشف حقيقت در نظر گرفته نشود. اگر خبر ترانه 
ساختگي باشد، خبررساني آن دروغگويي و تحريك كردن 
مردم است. اما اگر اين خبر صحت داشته باشد و خبر آن 
در رسانه ها كار نشود، همدستي با جنايت سازمان يافته 
اي است كه در سانسور رسانه اي موجود كشور بي رحمانه 
هاي  خانواده  دل  در  آفريني  رعب  با  و  گيرد  مي  قرباني 
فعالين رسانه  امن  آزادانه و  فعاليت  از  قربانيان و ممانعت 
اي،  جلوي انتشار آن از مجاري معتبر را مي گيرد. دروازه 
باني خبر در يك رسانه بسيار پيچيده و چند وجهي است 
و برخالف آنچه مهدي جامي مي گويد در تمام رسانه ها 
هاي  رسانه  يا  و  اي  حرفه  غير  هاي  رسانه  صرفا  نه  )و 
جريان هاي سياسي( نيز سياسي است. او كه اين خبر را 
ساختگي مي داند سياست انتشار آن را جو سازي سياسي 
مي داند و در درون پرانتز توضيح مي دهد كه ظاهرا عليه 
حكومت ولي در نهايت عليه موسوي. او درست مي گويد. 
ضرر  به  اما  است  حكومت  عليه  چه  اگر  خبر  اين  انتشار 
خبر  اين  گرچه  كه  دليل  اين  به  چرا؟  است.  نيز  موسوي 
اما  دهد  مي  نشان  را  حكومتي  كشتار  گاردهاي  شقاوت 
انتظار واكنشي را از يك رهبر سياسي مردمي بر مي انگيزد 
كه خواهان واكنش هاي ريشه اي تر به جنايت هاي يك 
دارد.  تناقض  موسوي  برنامه  با  كه  امري  است.  اخير  ماه 
موسوي خواستار محاكمه فرماندهان و عوامل كشتارهاي 
اخير نيست چرا كه قصد ندارد با رهبري نظام و پايه هايي 
چون سپاه و بسيج روياروي شود. برنامه سياسي او بسيار 
مصالحه آميزتر است و درنتيجه انتشار چنين اخباري مي 
تواند باعث شود تا جنبش مردمي او را از رهبري جنبش 
خلع كرده و به سوي رهبراني آشتي ناپذيرتر سوق يابند. 
با همين استدالل مي توان گفت كه بايكوت اين خبر و يا 
تكيه صرف به منابع معتبر در خصوص تعداد جان باختگان 
و شهداي جنبش، صرفا پايبند بودن به اخالق رسانه اي 
نيست بلكه هدفي سياسي را نيز دنبال مي كند. هدفي كه 
بسياري از رسانه هاي بزرگ فارسي زبان )و نيز غير فارسي 
زبان( در خارج از ايران در آن اشتراك دارند، يعني ارائه ي 
تصويري جشنواره اي از اعتراضات مردم و محدود كردن 
آن به خواسته هايي كه جناحي درون حاكميت بدون به 
چالش كشيدن بنيان هاي نظام قادر به رهبري آن باشند. 
درنتيجه حقيقت و جامعه و اخالق به راحتي به نفع سياستي 
معين ناديده گرفته يا مخدوش مي شود. متعهد ماندن به 
اخالق رسانه اي، حقيقت و جامعه براي يك رسانه بسيار 
دشوار است و نقش سردبير در مديريت و دروازه باني خبر 
بسيار حياتي است. من دراينجا با مهدي جامي موافقم. اما 
زماني كه ژورناليسم حرفه اي توسط منابع مالي و منافع 
سياسي نهادهايي قدرتمند و برفراز مردم عادي تعريف مي 
شود،  به دفاع او از ضرورت حرفه اي بودن در كار رسانه 
اي بي باورم. استدالل او بي رمق است. زماني استدالل 
او جان خواهد گرفت كه جامعه ايرانيان داخل و خارج از 
بهره  نيز  آلترناتيو  اي  حرفه  هاي  رسانه  امكان  از  كشور 

مند باشد. 



شما متهم به اقدام 
ملی  امنیت  علیه 
خود  از  هستید. 

دفاع کنید!
بخش چهارم و پاياني

باليی  هر  كه  بود  خاليی  كشور  وزارت  زيرزمين 
از  نشانی  هيچ  بيارن.  سرمون  ميتونستن  ميخواستند 
قانون نبود. رافت اسالمی شان هم كه... وارد »پليس 
امنيت« يا همون مركز مبارزه با مواد مخدر كه شديم 
و  دفتر  يه  الاقل  چون  شد.  راحتتر  كمی  خيالمون 
دستكی ميديديم. بوی ضعيف قانون می آمد. چهارتا 
راهرو  توی  را  بچه ها  ای...  پرونده  كاغذی، عكسی، 
نشانده بودند. دانه دانه صدا مي كردند. بايد اسم پدرتو 
بلند مي گفتي. اسم من رو كه خوند بلند شدم و رفتم. 
آمد. فقط  ام فرود  بر گرده  باتوم محكم  دو ضربه ي 
را  پدرم  اسم  ثانيه  5صدم  و  ثانيه   2 اينكه  خاطر  به 
دير گفتم! يكی از بچه ها كه خيلی اعصابش به هم 
ريخته بود بعدها ميگفت »بدترين چيزي كه حال منو 
به هم مي زد اين بود كه جاي شاكي و متهم عوض 
شده بود. نصفه شبي مي ريزن تو محل زندگيت، همه 
چيز رو له و لورده مي كنن. از روي تختخواب با چك 
ساعت   24 يه  مي برنت.  بدوبيراه  و  فحش  و  لگد  و 
عذابت ميدن. بعد به خاطر اقدام عليه امنيت ملي ازت 
شكايت مي كنن بعد هم با ريش سفيدي و پادرميانی 
دو نفر كه از خودشونن منت سرت مي ذارن و آزادت 
مي كنن، تازه اونم به قرار كفالت، يعني مرامي، يعني 
در واقع بايد مي فرستادنمون اوين، اما لطف كردن و 
موقتا آزادمون كردن، اما پروندمون همچنان بازه. اين 

است مملكت اسالمي آقايان«
. . .

-«گرايشم كنترله«
-«كنترل كيفيت؟«

به  و  كرده  دراز  را  پايم  كشور  وزارت  زيرزمين  توی 
كه  ميبلعيدم  را  ماكارونی  بودم.  داده  تكيه  ستون 
رشته  به  راجع  و  كرد  باز  را  آمد سر صحبت  سربازه 
ام پرسيد. جواب دادم »نه! منظور كنترل يك سيستم. 

كال از هر نوع«
گفت »خفه شو! خودم ميدونم!«

نميدانستم بايد بخندم يا گريه كنم!
. . .

را  امنيت  بايد  معذور.  و  مامورند  هم  اينها  باالخره 
به مجرم  اگر روی خوش  برای مردم.  كنند  تضمين 
برقرار  نميتوانند  را  امنيت  ديگر  كه  بدهند  نشان 
الزم  گرفتن  زهرچشم  و  زدن  تشر  باالخره  كنند. 
است.  ناپذير  اجناب  تحقير  و  و فحش  توهين  است. 
)خواننده گرامی! كمی شوخی با بروبچ وزارت و نيرو 
انتظامی كه ايرادی نداره؟ امنيت ملی كه دچار مشكل 
رختخواب  در  كه  بداند  بايد  دانشجو  ها؟(  نميشه؟ 

فكر  نبايد  دانشجو  نيست.  هزينه  بدون  خوابيدن)!( 
دانشجو  است.  راحتی  كار  كردن  استراحت  كه  كند 
ايجاد عدم  يا حتی  و  تغيير  ايجاد  فكر كند كه  نبايد 
ی  همه  كه  بداند  بايد  دانشجو  است.  آسان  تغيير)!( 
امنيت  عليه  اقدام  و  نظام  با  محاربه  حكم  در  اينها 
خود  جای  كه  كوی  اتاق  در  خوابيدن  است.  ملی 
نزن  هم  را  حرفش  ديگر  كه  انتقاد  و  دارد،اعتراض 
كه ازت دلخور ميشم! دانشجو بداند كه اصالحات و 
انقالبات و تغييرات و كال اين مزخرفات هزينه دارد. 
دانشجو بايد پيه اين هزينه ها را به تنش بمالد. مگر 
به  و سپردندش  انقالب كردند  ما  برای  ديگرانی كه 
دست ما كم سختی كشيدند؟ حاال ما الكی الكی اين 
انقالبی را كه برای ما كردند بدهيم دست شما؟ بدهيم 
دست شما بچه مزلّفهای غربتی؟ نخير! دانشجو بداند 
باتوم  مملكت  نيست.  هركی  به  هركی  مملكت  كه 
دارد.  شخصی  لباس  مملكت  دارد.  آور  اشك  گاز  و 
مملكت پليس ضدشورش و يگان ويژه دارد. وزارت 
كشور ِ مملكت، زيرزمين دارد! زيرزمين وزارت كشور 
دارد.  شالق  و  كمربند  دارد.  دستشويی  دارد.  چراغ 
هرچند به بيرون در و پنجره ندارد اما مملكت »حاج 
مالك« دارد! برای بريدن موهای بلند تيغ دارد! برای 
تراشيدن موی مو قشنگها ماشين اصالح موزر آلمانی 
دارد! برای غلتاندن و ادب كردن بچه های بد، زمين 
به  شخصی  لباس  يك  دارد.  روغنی  و  خل  و  خاك 
اسم »علی« دارد كه موبايل دوربين دار از نوع سونی 
اريكسون كا-سيصد دارد و حتی با پای شكسته اش 
هم حال و حوصله بازجويی سرپايی دارد. يك سرباز 
دارد.  و شكنجه  زندان  مملكت  دارد.  ای  عقده  صفر 
مملكت بازرس اطالعات دارد. مملكت مفتش عقيده 
دارد. مملكت پليس امنيت دارد. لولوخرخره دارد. مركز 
مبارزه با مواد مخدر دارد. آن مركز چندين سلول دارد. 
سلول، دستشويی بدون در و پيكر دارد. بوی گند دارد. 

البته مملكت سيب زمينی هم دارد!
. . .

پوستش را ريختيم جلوی دستشويی. جای ديگری كه 
نميشد ريخت. تازه جلوی دستشويی هم بچه ها دراز 
كشيده بودند. بوی گند دستشويی جلوی آن را خلوت 
در  كرديم  فرو  زور  به  را  زمينی  و سيب  نان  ميكرد. 
بياوريد!« سيب  حلقمان. »نگهبان! نگهبان! نمك را 
پانزده  سلول  خورديم!!  خودمان  نمك  با  را  زمينی 
با خودمان خلوت كنيم.  تا  بيست متری فرصتی بود 
راحت حرف بزنيم و درد دل كنيم. بگوييم و بخنديم 
اينجا.  آوردندمان  اتوبوس  با  كنيم.  زمزمه  شعری  و 
بودند  برده  بوس  مينی  دستگاه  دو  با  كه  46نفری 
اينجا.  به  اتوبوس منتقل كردند  با يك  وزارت كشور 
آنجا –منظورم همين اينجاست!- عده ديگری از بچه 
های خوابگاه را ديديم. 87نفر را. 87نفری كه از همان 
را  اين دو  بزنيد  امنيت. جمع  پليس  بودند  آورده  اول 

ميشود 133 نفر؟ 133 تا دانشجو را گرفتند برايشان 
پرونده اقدام عليه امنيت ملی ساختند. تعداد ديگری 
را هم بردند اوين. بعضيها را تا همين االن كه اينها را 

مينويسم آزاد نكرده اند.
. . .

-«اينجا هوا خيلی بده. بيزحمت برای ما آب بياريد«
-«از همون دستشويی بخوريد«
-«الاقل يه ليوانی چيزی بديد«

. . .
امنيت  پليس  سلول  فيزيكي  لحاظ  به  اينكه  با 
اولين  براي  اما  بردند  رو  ما  كه  بود  جايي  خفه ترين 
اونجا  كردم.  پيدا  نسبي  آزادي  يه  احساس  اونجا  بار 
كسي غير از خود ما نبود. همه دانشجو بودند. با رفقا 
حرف مي زديم و حال و احوال ميكرديم. به همديگه 
قوت قلب مي داديم كه به زودي آزاد مي شيم. زير لب 

زمزمه ميكرديم »مرغ سحر...«
. . .

رو  پرونده مون  بريم  تا  مي خوندن  رو  اسمهامون 
انگشت بزنيم و سوار اتوبوس آزادي شيم! اسم منو كه 
خودندن مي خواستم يه نگاهي به پرونده بندازم و بعد 
انگشت بزنم. »بزن انگشتو ببينم، حاال مي خواد بخونه 
واسه من« قيافه اش را كه ميديدی برای زهره ترك 
اينجا  بيا  مي گه؟  بود. »چي  بس  پشتت  شدن هفت 
ببينم. چي ميگي؟« هر حرفی كه مي زدي از نظر آنها 
اضافه بود. ممكن بود مجبور شي مهمونشون بموني. 

بايد خفه مي شدي.
. . .

راستی! راجع به دستبندها چيزی براتون گفتم؟ گفتم 
كه دست منو از پشت با دستبند پالستيكی )معروف 
به اسرائيلی( بستند؟ گفتم توی زيرزمين وزارت كشور 
از پشت بستند؟ گفتم  بند كفش  با  را  دستهای همه 
دستهامون  امنيت«  »پليس  توی  فقط  ماجرا  كل  در 
رو باز كردند تا پرونده هامون رو كامل كنيم و امضا 
و  خوردن  ماكارونی  برای  )البته  بزنيم؟  انگشت  و 
دستشويی رفتن دستمان را لحظاتی باز كردند( گفتم 
كه نان و پنير وزارت كشور به بعضيها نرسيد؟ گفتم 
كه يه ذره ماكارونی ريخت كف زمين سرباز تشر زد 
كه بردار بريز توی ظرف غذات؟ گفتم كه به يه سرباز 
گفتم »غذا ميديد تا جون بگيريم دوباره بزنيدمون؟« 
حاج  به  ها  بچه  از  يكی  كه  گفتم  خنديد؟  سرباز  و 
بعضيها  سر  روی  موزر  اصالح  ماشين  با  كه  مالك 
»مالك  گفت  خيلی جدی  بود  كرده  درست  چهارراه 
جان! اين پشت موی مرا ميتوانی يه خط بندازی؟« و 
حاج مالك با خنده گفت »مگه من آرايشگرم؟!« و ما 
زير لب خنديديم؟ قصه آن كسی كه اسمش را اشتباه 
گفته بود و موقع رفتن به »پليس امنيت« راستش را 
به حاج مالك گفت و حاج مالك و رفقايش حسابی از 
خجالتش درآمدند و حسابی روی خاك و خل زيرزمين 

غلتش دادند گفتم؟ گفتم يا نگفتم؟ گفتم كه هنگام 
پركردن آخرين برگه ی كفالت بچه ها طبق عادت 
از روی دست هم كپ  دانشجويی،  دوران  كپ زدن 
نميديد. دو  يارو گفت«امتحان كه  ميزدند؟ گفتم كه 
خط بنويسيد تموم شه بره« و يكی از بچه ها خنديد 
و يه ياروی ديگه زد توی گوشش؟ گفتم كه بعضی از 

بچه ها گريه ميكردند؟ گفتم كه...
. . .

اتوبوس حامل)!( ما كه از پليس امنيت خارج می شد 
خانواده های بازداشت شدگان را ديديم كه پشت در 
جمع  فرزندانشان  از  خبری  انتظار  به  امنيت  پليس 
جنگ  اسرای  آزادی  های  صحنه  ياد  بودند.  شده 
از  را  ميخواست سرمان  دلمان  افتادم.  و عراق  ايران 
پنجره بيرون ببريم و برای آنها دست تكان بدهيم!! 
اشك شوق بريزيم و فرياد بزنيم »به اميد آزادی تمام 

اسرا!«
. . .

شلوار  و  شرت  تی  بياد  شده  خونی  لباسش  »هركی 
حياط  توی  را.  جناياتشان  خريدند  ارزان  چه  بگيره« 
اين  در  بودندمان.  نشانده  مواد مخدر  با  مبارزه  مركز 
يك ساعت آخر با ساندويچ كالباس و نوشابه و كيك 
و سانديس و تی شرت و شلوار سرمان را حسابی گول 
ماليدند. فرهاد رهبر، رييس دانشگاه تهران و زاكانی، 
نماينده مجلس فرشته نجات ما شده بودند. انصافا بعد 
از 24 ساعت درد و رنج و وحشت و بالتكليفی همه 
ما با ولع بسيار گولها را خورديم و پوشيديم. شيرينی 
اين آزادی آنقدر زياد بود كه حس و حال انديشيدن 
به 24 ساعت گذشته را نداشتيم. فرهاد رهبر ميگفت 
كه آن شب توی دانشكده تربيت بدنی بوده. بچه ها 
ميگفتند آن شب بعد از حمله آمده كوی گفته من به 
گارديها اجازه دادم بيان تو تا جلوی لباس شخصيها 
رو بگيرن! )البته بعدها حرفشو تكذيب كرد. گفت من 
تلفني  دوباره  بايد  ندادم(مي گفت  اجازه ورود  گارد  به 
از احمدي مقدم تشكر كنم كه همكاري كرد تا شما 
همونجا  مي خواستم  گفت  كه  اينو  بشيد!  آزاد  زودتر 
بلند شم مرتبش كنم)!( و ازش بپرسم »تشكر بابت 
چی؟« شايد نسبت به رهبر، حتی بيشتر از اون سرباز 
صفره... فردا پس فردا توی تلويزيون ديدمش كه آمده 
تا كشته شدن دانشجويان در كوی را انكار كند. ياد آن 
شايعات افتادم كه ميگفتند رهبر توی وزارت اطالعات 
بوده. آمده بود تلويزيون تا جنايات را به جای محكوم 
نديده  انكار كند! هرچند شايد خواننده گرامی  كردن 
انتقادات  برابر  در  روزی  رهبر  اما  نكند  باور  و  باشد 
نسبت به نصب گيت در ورودی دانشگاه ادعايی شبيه 
به تهديد كرد: »ميخواهی من هفته گذشته بهت بگم 

كجا رفتی؟ اصلن مستند بهت بگم كجا رفتی؟«
. . .

توي اتاق نشسته ايم. تخت پشت در است. از پنجره 
را  گاردي ها  باتوم هاي  زير  بچه ها  از  يكي  شدن  له 
ميبينيم. به يكي از بچه ها زنگ مي زنم. خدارو شكر 
توضيح  براش  رو  وضعيتمون  نيست.  دولتی  ايرانسل 
چه  بزنه.  زنگ  ميتونه  كه  به هركس  مي گم  مي دم. 
تخت ها  زير  شيم؟  تسليم  كنيم؟  مقاومت  كرد؟  بايد 
رو  بالش ها  و  شيم  جمع  اتاق  گوشه ي  شيم؟  قايم 
باالي سرمون بگيريم؟ خفه شيم يا داد بزنيم؟ صداي 
به  پايين  طبقه ي  شيشه هاي  و  درها  شدن  شكسته 

گوش مي رسه.
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