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درباره خيابان
امير ك.

امروز 29 تيرماه است. درست يكماه پيش، صبح 29 خرداد 
نخستين شماره روزنامه خيابان منتشر شد. در ابتدا روزنامه 
از نيازهاي فوري شكل  خيابان در پاسخ به مجموعه اي 
خود،  غيرآزاد  انتخابات  در  تقلب  از  پس  حاكميت  گرفت. 
ناگهان با واكنش غيرقابل انتظار مردم روبرو شد. تظاهرات 
آوردن  بيرون  ي  اوليه  روزهاي  در  مردم  ميليوني  هاي 
گيري،  رأي  هاي  درون صندوق  از  نژاد  احمدي  متقلبانه 
حكومت كودتا را دچار شوك كرد. هنوز گلوله هاي زيادي 
به گلوها و سينه مردم شليك نشده بود. اما مقدمه كشتار 
آغاز شده بود. حمله وحشيانه به كوي دانشگاه رخ داده بود 
خرداد   25 در  بود.  نشده  آشكار  آن  جنايتبار  ابعاد  هنوز  و 
بود  به تظاهرات عمومي  فراخوان اصالح طلبان  تنها  كه 
)فراخواني كه رسما از سوي دعوت كنندگان آن لغو شد، 
اما مردم در تمام شهر از خانه هاي خود بيرون زدند( بين 
3 تا 5 ميليون نفر از ميدان امام حسين تا آزادي را لبريز 
از حضور اعتراضي كردند. صداي گلوله هايي در نزديك 
غلتيدند،  خود  خون  در  برخي  شد.  شنيده  آزادي  ميدان 
اند.  رسيده  قتل  به  نفر  چند  دانست  نمي  كسي  هنوز  اما 
نخستين اقدام كودتا قطع كامل ارتباطات و سركوب شديد 
رسانه اي بود. تمام سايت ها فيلتر شد. تلفن هاي همراه 
قطع شد. سرعت اينترنت به شدت كاهش داده شد، و موج 
دستگيري فعالين رسانه اي آغاز شد. كودتا در نظر داشت 
سركوب  را  جامعه  يك  كل  ارتباطاتي،  مطلق  تاريكي  در 
كند، به گونه اي كه هيچ خبري از صحنه ي سركوب به 
بيرون درز نكند. حكومت كودتا دو اشتباه محاسباتي انجام 
داد. نخست آنكه اعتراضات گسترده مردم را سازمان يافته 
و تحت هدايت اصالح طلبان مي دانست. درنتيجه تالش 
كرد با دستگيري سريع تقريبا تمامي سازماندهندگان احزاب 
و سازمان هاي اصالح طلب جنبش را از كار بياندازد. هدفي 
كه به دليل خودجوش بودن اعتراضات مردم به آن دست 
نيافت. اشتباه دوم، درك سنتي از رسانه و خبررساني بود. 
فعاليت خبرنگاران  توقيف روزنامه موسوي، ممنوع كردن 
خارجي و سپس اخراج سريع آنها از ايران، دستگيري وسيع 
ادامه  در  )كه  منتقد  و  اي  حرفه  نگاران  روزنامه  سريع  و 
فيلترينگ  رسيد(،  نيز  ها  روزنامه  عكاسان  دستگيري  به 
سايت هاي خبري و سياسي،  پخش پارازيت و قطع موقت 
امواج تلويزيون هاي ماهواره اي،  از جمله اقداماتي بود كه 
كارشناسان كودتا براي قطع كامل جريان اطالعات انجام 
دادند. اما تكنولوژي هاي نوين ارتباطي و ارتباطي فراتر از 
تخيل روبوكاپ هاي كودتا عمل كردند. هر شهروند به يك 
تبديل شد. دوربين هاي موبايل، دوربين  فعال رسانه اي 
هاي ديجيتالي غير حرفه اي، كي بورد هاي كامپيوترها، 
مهارت جوانان در دور زدن فيلترينگ، ابزاري بودند كه در 
پنهان درآمدند: هوش جمعي.  خدمت پديده اي زيرين و 
حكومت  ديد.  مي  را  خود  سياسي  حريفان  تنها  حكومت 
متوجه جامعه نبود. ديكتاتوري همواره كور بوده است. آنها 
جامعه را نمي شناختند و ناگهان با جنبش پيكره ي غول 
آسايي روبرو شده بودند كه هوش جمعي آن، نقطه مقابل 
كودن وارگي كارشناسان و خبرگان ديكتاتوري بود. خبر، 
و  شد  توليد  گسترده  چنان  مقياسي  در  گزارش  و  اطالع، 
به جريان درآمد كه تمام تكنولوژي هاي وارداتي گرانبها، 
خريدهاي ميلياردي دولت احمدي نژادي از كمپاني هاي 
برابر  در  مردم،  سانسور  و  براي سركوب  زيمنس  و  نوكيا 
امنيت  و  خود  جان  عادي  شهروندان  شد.  تحقير  مردم 
همانطور  بشكنند.  را  سانسور  تا  انداختند  در خطر  را  خود 
را  تا كودتا  اند  افكنده  در خطر  را  امنيت خود  و  كه جان 
شكست دهند. اين محتواي رسانه اي به يك رسانه نياز 
داشت. رسانه اي آزاد كه فارغ از مالحظات باندهاي ملي 
و بين المللي قدرت، ندا و نگاه شهروندان عادي كوچه و 
خيابان ها، فرياد حنجره ي سلب صدا شدگان ديروزين را 
در  خيابان  روزنامه  كند.  منتشر  در جامعه  و  انعكاس دهد 
بتواند  متولد شد. رسانه اي كه  تاريخ  از  اي  چنين لحظه 
به سادگي چاپ و  فيلترينگ عبور كند،  از سد سانسور و 
تكثير شود، از جامعه بگيرد و به جامعه بدهد و ياورش در 
كنار  در  باشد.  اش  جامعه  و  خوانندگانش  توزيع،  و  توليد 
بي شمار ابتكار مردمي ديگر، تحريريه اي نامتمركز شكل 
گرفت كه قصد كرد آنچه در جامعه و براي جامعه آموخته 
كودتاي  عليه  جامعه  مبارزه ي  با  براي همراهي  را  است 
سانسوري  بر  غلبه  نخستين،  كارگيرد. هدف  به  ضدمردم 
بود كه مردم را از حق دانستن محروم مي كرد. سانسوري 
كه تيغه ي دوم سركوب بود تا جامعه را قيچي كند. خيابان 

شهرستان ها چه خبر؟
از همان اولين روزهای شلوغی های تهران مردم سراسيمه 
از  از هم می پرسيدند »شهرستان ها چه خبره« هركس 
شهر خود اخباری می داد و همه از اين كه تمام شهرها 
به پاخاسته اند خوشحال می شدند. به خصوص پس از آن 
كه رژيم اعالم كرد آراء شهرستان ها مثل تهران نبوده و 
با اين استدالل خواستند دهان ملت را ببندند شهرستان ها 
اخباری  كردند.  رسوا  را  دروغگو  رژيم  و  آمدند  خيابان  به 
تبريز،  شيراز،  مشهد،  اصفهان،  از  نخست  روزهای  از  كه 
زاهدان، خرم اباد، كرمان، اهواز و حتی شهرهای اطرافشان 
می¬رسيد خيره كننده بود. شهرهای كوچك را راحت تر و 
شهرهای بزرگ را سخت تر اما زود سركوب كردند. شدت 
اين  بود و وقتی  باال و ضربتی  سركوب در شهرستان ها 
شايعه پيچيد كه عده ای برای ادامه تظاهرات قرار است 
از شهرستان به تهران بيايند رژيم راه های مواصالتی به 
تهران را به شدت تحت كنترل درآورد. آيا شهرستان ها را 

رژيم خفه كرد؟ حاال آنجا چه خبر است؟
است.  فاميل  مهمان  ترين  محبوب  تهران  مسافر  آخرين 
بايد  كه  ميدانی  شوی  می  دعوت  آن  و  اين  خانه  وقتی 
روايت  ای  ماهواره  تصاوير  از  بيشتر  وضوحی  با  را  اخبار 
كنی. تالشت برای اين كه پنهان كنی در خيابان ها بودی 
خيلی زود با سوال هايی كه می¬پرسند بر مال می شود. 
هيجان زده دورت حلقه می زنند و بر مردم تهران درود می 
فرستند. به وجد می آيند گاه شاد و گاه خشمگين نفرين 
تماشا می  تلويزيون  از  را مستقيم  انگار تصاوير  می كنند 
برايت  روزهای نخست شهر  از شلوغی های  گاه  و  كنند 
می گويند تا خيال نكنی مردم را تنها گذاشته اند . دوستی 
می گفت پس از دو روز تحصن در دانشگاه اطالعات همه 
را شناسايی كرد و با خانه همه شان تماس گرفت كه اين 
بر  اخطار آخر است. جالب است كه همه می پرسند كی 
می گردی و اين يعنی كی دوباره به خيابان بر می گردی. 

صحنه ها را با پيروزی از ماهواره نگاه می كنند و باز غرقه 
سوال می شوی

كجای تهران؟ كدام محله؟ جمعيت زياده؟ واقعا شلوغه؟ 
چقدر كشتن؟ لباس شخصی چيه؟ مرگ بر خامنه ای هم 
از موسوی گذشتن؟   واقعا  بيشترند؟  راسته زن ها  ميگن؟ 
گاز اشك آور چه جوريه؟ كی بانك ها رو آتيش زد؟ بودی 

ندا رو كشتن؟ باتوم درد داره؟
 همه را تند تند بايد جواب بدی گاهی نياز است بايستی 
و توضيح بدی. همه اعتراف می كنند كه دوست داشتند 
كسانی  برابر  در  سندی  را  ما  های  تعريف  باشند.  جا  آن 
ارائه می دهند كه اين موج را دروغ می پندارند. از مرگ 
بر ديكتاتورهای پشت بام كه می گويی همه به وجد می 
آيند. بی اعتمادی به رسانه ها و اعتماد به ناظرين عينی 
يكی از ويژگی های اطالع رسانی اين روزهاست. شعارها 
را بارها از راديوها و شبكه های ماهواره ای شنيده اند و يا 
در گزارش ها خوانده اند اما انگار از زبان تو كه می شنوند 
باور می كنند حقيقت دارد. حاال اگر اين وسط از يكی از 
شيرين كاری های خودت را راست يا دروغ هم بگويی به 
جای اين كه بگن اين كارا چيه تشويقت می كنند. جزئيات 
اند  نخوانده  ای كه هيچ جا  ديده  خاطراتت چيزهايی كه 
برايشان جذاب تر است چقدر از فداكاری ايی كه ديده ای 
باور می كنی چقدر فداكارند. خالصه  آيند و  به وجد می 
بدون اين كه خودت بدانی قهرمان شده ای . تحليل های 
تو را بر سازگارا و صادق صبا ترجيح می¬دهند بايد حتما 
مردم  ميشه؟  شلوغ  ميشه؟  فردا چی  كه  بدهی  را  نظرت 
با اطمينان می گی » شك نكنيد« نفس  ميان؟ و وقتی 

راحتی می كشند.
ما هم آمده بودم ببينم اينجا چه خبره. دلمان قرص شد 
مدتی  گرچه  دهد  می  خيابان  هوای  و  حال  جا  همه  كه 
به پشت سنگر باز گردانده شدند ولی آرزوی برگشتن به 
خيابان را دارند. روزی كه بر می گشتم به جز خداحافظی 
كسی چيزی نمی-گفت به جز مادرم كه گفت » مواظب 

خودت باش«!!!!!!

اينگونه به جوانان شليك مي كنند
تصاوير فوق برگرفته از ويديويي است كه در 
شليك  وضوح  به  و  است  شده  منتشر  اينترنت 
گلوله مستقيم به سمت معترضان را تصوير كرده 
به  اين درحاليكه كه فرماندهان كشتار  است. 
كارگيري اسلحه گرم را توسط گاردهاي كشتار 

انكار مي كنند.
اين  دستور  كه  كساني  و  مردم  قاتلين  اين 
دادگاه  در  بايست  اند  كرده  صادر  را  كشتار 

مردم محاكمه شوند.

افزوده  كشتگان  بلند  فهرست  بر  ديگر  كشته  دو  تهران، 
شد. سركوب ها تازه آغاز شده است. مرشاد آموزگار جوان 
دبستان می گويد: » چه خبر است، اين ها دستور كشتن 
گرفته اند! «. روز 18 تير، ده ها هزار تهرانی تصميم می 
سالگرد  ،دهمين  بشكنند  را  تظاهرات  ممنوعيت  گيرند 
كشتار دانشجويان در خوابگاه هايشان است.» بسيجی ها 

در پی دستگير كردن هر چه بيشتر مردم می باشند«.
و  گشته  بر  تظاهرات  از  كامپيوتر  جوان  مهندس  فيروزه 
از داخل قفل می كند. يك  را  آشفته است، در خانه اش 
گروه بسيجی با موتور به خيابان سرازير می شوند، هيجان 
زده اند و باتوم به دست » به شكار تظاهر كنندگان « می 

پردازند.
وحشت و ترور در چشمهايشان ديده می شود، شبكه تلفن 
های دستی قطع می شود. فيروزه نفسی تازه كرد، و به اخبار 
رسمی دولتی كه درباره شركت اندك مردم در تظاهرات 
پخش می شود اعتراض می كند. » ميدان انقالب غلغله 
بود، فردوسی هم همينطور، خيابان های منشعب به ميدان 
پر شده بودند. وقتی اين ها حمله به مردم را آغاز كردند، 
ما به سوی شمال خيابان ولی عصر رفتيم، اتومبيل ها با 
بستن راه ها و بوق زدن، ما را در فرار كمك می كردند. 
بسيجی ها برف پاك كن اتومبيل های آنان را شكستند و 

به رانندگان حمله كردند«.
كوبند.  درها می  به  و  زنند  را می  درها  زنگ  ها  بسيجی 
فيروزه به همه گفت كه از پنجره ها دور شوند » خطرناك 
است« هنگام تظاهرات بسيجی ها عادت كرده اند به سمت 
پنجره ساختمان ها تيراندازی كنند تا مردم را بترسانند، كه 

كسی شاهد كارهايشان نباشد!.
و  قدرت  به  آنان  اند،  تربيت شده  برای كشتن  ها  اين   «
مزايای خودشان تا آخرين نفس چسبيده اند. با اين ترتيب 
است كه رژيم سرپا مانده ، رژيم ده در صد مردم را روبروی 
بقيه گذاشته است. پول نفت هم در اختيار آنان است، و نياز 

هايشان را برآورده می كند«.
بسيجی ها دوباره به جان مردم افتاده اند، از پشت دوربين 
باال و  آيفون ديده می شوند كه در دسته های ده نفری 
پايين می روند. فاطمه مثل ريگ فحش می دهد» همه 
را  مردم  همينطوری   ، پيران  زنان،  جوانان،  زنند:  می  را 
دستگير می كنند و سپس مدرك سازی و با شكنجه وادار 
به اعتراف می كنند« ، روزنامه های دولتی هم سخنگوی 
اين ها هستند و می گويند» تحريك شده از خارج« بوسيله 

» دشمنان جمهوری اسالمی«.
او معتقد است كه »  زمينه كامپيوتركار می كند  علی در 
كلوتيد رايس » دختر جوان فرانسوی، احتمااًل ساده بوده و 
به سئواالتی پاسخ داده كه فكر می كرده مهم نيستند. » 
اگر سازمان های اطالعاتی رژيم ابزار تكنيكی دارند، ولی 
بجز مخالفان شناسايی  ندارند كه  را  آن  مهارت  و  هوش 
همه  پس  دهند،  فرا  گوش  ديگران  های  تلفن  به  شده، 
دست  را  ها  دهاتی  اين  كنند.  می  قطع  را  تلفنی  شبكه 
كم نگيريد!. اينجا مانند قرون وسطی است، عقب ماندگی 
آورد،  می  فشار  مردم  به  رژيم  يكسويه،  قضاوت  كامل، 
فشار بر زندگی مردم بر اساس تهديد هايی است كه رژيم 
احساس می كند ، مثل امروز كه احساس می كند وضعيت 

انفجاری است«.
ليال پنجاه و هشت سال دارد، او مخالفتش را در خيابان ها 
نشان نمی دهد: » نمی دانم چطور شد كه روز 15 ژوئن 
از خانه خارج شدم، خيلی ترس داشتم«. شب از ساعت ده 
شب به بعد باالی پشت بام ميرود و با همسايگانش فرياد 
» اهلل و اكبر« سر می دهد. مانند زمان انقالب سال 57، 

كه باعث رفتن شاه شد.
كند  می  آمريكا  به  مهاجرت  آماده  را  خود  صبا،  دخترش 
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ماريو گرانلی، روزنامه ليبراسيون فرانسه
برگردان از سوسن دادرس

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

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

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



اخبار كوتاه
اعدام ریگی بار دیگر به تعویق افتاده 

و تاریخ آن مشخص نشده است
به  ديگر  بار  جنداهلل  گروه  رهبر  برادر  اعدام  حكم  اجرای 

تعويق افتاده است.
روز سه شنبه، 21 ژوئيه )30 تير(، خبرگزاری فارس به نقل 
از ابراهيم حميدی، رئيس كل دادگستری استان سيستان 
و بلوچستان گزارش كرد كه حكم اعدام عبدالحميد ريگی، 
به  هفته  اين  تا  آن  اجرای  كه  ريگی،  عبدالمالك  برادر 

تعويق افتاده بود فعال اجرا نمی شود.
آقای حميدی گفته است كه دليل عدم اجرای اين حكم، 
افزوده كه »در واقع هنوز تاريخ  اما  ايام عيد مبعث است 

دقيقی برای اجرای حكم وی تعيين نشده است.«
وی وعده داده است كه اگر در اين مورد تصميمی قطعی 

گرفته شود، حتما در مورد آن اطالع رسانی خواهد شد.
سه شنبه هفته پيش، سيزده نفر به جرم دست داشتن در 
عمليات گروه جنداهلل در محوطه زندان در زاهدان اعدام 
شدند اما حكم اعدام عبدالحميد ريگی، كه از پيش اجرای 

آن در همين روز اعالم شده بود، به اجرا در نيامد.
در آن زمان، رئيس دادگستری استان سيستان و بلوچستان 
نهاد  يك  درخواست  را  حكم  اين  اجرای  در  تعويق  علت 
اطالعاتی به منظور داشتن فرصت بيشتر برای بازجويی از 
آقای ريگی اعالم كرد و گفت كه اين حكم، در اين هفته 

به اجرا گذاشته می شود.
اقليت  حقوق  از  دفاع  را  جنداهلل  هدف  ريگی  عبدالمالك 

بلوچ اعالم كرده است
خبرگزاری فارس از قول آقای حميدی گفته است كه دو 
نفر ديگر از اعضای گروه جنداهلل هم پيش از اين به اعدام 
محكوم شده اند و ممكن است احكام آنان نيز همزمان با 

عبدالحميد ريگی اجرا شود.
وی افزود كه پرونده چند تن ديگر از اعضای جنداهلل هم 
كه قبال دستگير شده بودند در مرحله رسيدگی قرار دارد و 
هنوز رای نهايی برای آنان صادر نشده و كه ممكن است 

اين افراد محكوم شوند يا نشوند.
نحوه بازجويی، محاكمه و محكوميت افرادی كه مقامات 
قضايی و امنيتی ايران آنان را به دست داشتن در عمليات 
نگرانی  ابراز  باعث  اند  كرده  متهم  جنداهلل  آميز  خشونت 
سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد رعايت 

فرآيندهای قابل قبول دادرسی در مورد آنان شده است.

جانباخته اي دیگر
محمد كامرانی، جوان 18 ساله ای كه در اعتراضات روز 
18 تير سال 1388 بازداشت شده بود، روز 25 تير در اثر 
جراحات وارده، كه معلوم نيست در جريان درگيری ها و 
يا در زندان ايجاد شده، از دنيا رفت.محمد كامرانی در اثر 
تهران  لقمان  بيمارستان  به  اوين  زندان  از  وارده  جراحات 

منتقل شده بود 

اخباري از زندان هاي اصفهان
در زندان مركزی اصفهان، تعداد زيادی از مردم اصفهان و 
بخصوص جوانان در سلولهای انفرادی آن تحت شكنجه 

های جسمی و روحی قرار دارند. 
از  مملو  الف-ط  بند  انفرادی  سلولهای  حاضر  حال  در 
در  گسترده  دستگيريهای  باشد،  می  اخير  دستگيريهای 
ادامه  همچنان  اصفهان  شهر  بخصوص  و  استان  سطح 
يورش  مردم  منازل  به  اطالعات  وزارت  مامورين  دارد، 
بين  در  كنند.  می  مردم  دستگيری  به  اقدام  و  برند  می 
دستگيرشدگان كودكان با سنين 15 تا 17 ساله وجود دارد 
بازجويان  شكنجه ی  اثر  در  ساله   17 نوجوانان  از  يكی  و 
از  تعدادی  است.  شده  شكسته  او  فك  اطالعات  وزارت 
سپاه  اطالعات  بازداشتگاههای  به  شده  دستگير  جوانان 
و تحت شكنجه های وحشيانه  اند  منتقل شده  پاسداران 
بسر می برند. از وضعيت تعدادی از جوانان خبری در دست 
و  بستگان  كه  است  درحالی  اين  هستند  ناپديد  و  نيست 
خيابانی  اعتراضات  در  آنها  دستگيری  شاهد  آنها  دوستان 

بودند. جان آنها در معرض خطر جدی قرار دارد. 
وزارت  بازجويان  توسط  دستگيرشدگان  های  خانواده 
دارند  قرار  زيادی  فشارهای  تحت  اصفهان  در  اطالعات 
هايی  شكنجه  و  شرايط  و  شده  دستگير  فرزندان  نام  كه 
كه عليه آنها اعمال می شود را نبايد به بيرون درز بدهند 
در غير اينصورت خود آنها بازداشت و عزيزان در بندشان 
متحمل عواقب آن خواهند شد. يك جو وحشت آوری در 
بين خانواده های دستگيرشدگان ايجاد كرده اند. همچنين 
با يورش مامورين وزارت اطالعات به منازل  جوانانی كه 
آنها دستگير می شوند در مقابل چشمان عزيزانشان مورد 

ضرب و شتم وحشيانه قرار می گيرند. 
جان  به  نسبت  ايران،  در  مكراسی  ود  بشر  حقوق  فعالين 
بند وزارت اطالعات  اخير در  اعتراضات  بازداشت شدگان 
كل  دبير  از  كند.  می  نگرانی  ابراز  شديدا  اصفهان  زندان 
و كميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات 

فوری برای نجات جان زندانيان سياسی در ايران است.

نزدیک بینی و 
دوربینی اصالح 

طلبان
الف. ش

خامنه  نظامی  ديكتاتوری  برعليه  مردم  مبارزات  تداوم  با 
ای و دولت انتصابی او ، برخی از مفسرين ، برای كشف 
ماهيت  و انگيزه های اعتراضی مردم ، با سفری طول و 
دراز به گذشته ، ماهيت اعتراضات را چهره ی راستين و 
از   ، اوليه  تفاسير   ! دانند  می  اسالمی  انقالب  ی  بازآمده 
كوته نگری مزمن در رنج بود و انگيزه ها را به اعتراض 
مبارزات  وقتی  اما  ساخت.  می  مرتبط  انتخاباتی  تقلب  به 
شكل مستمری يافت و دامنه ی اعتراضات به تمامی اقشار 
جامعه بسط يافت ، تحليل گران راست گرا فكورانه عينك 
پروفسوری خود را برچشم زدند و سوار ماشين زمان شده 
ی  مبارزه   ، دفعه  اين  بازگشتند.  گذشته  سال  سی  به  و 
مردمی با جمهوری اسالمی به پتانسيل های سركوب شده 
نزديك  اين  تمامی  شد.   می  مربوط  سالمی  انقالب  ی 
بينی و دوربينی مضحك به اصالح تحليل گران سياسی ، 
يك دليل مشخص دارد : مبارزه ی اكثريت مردم با كليت 
جمهوری اسالمی است و در اصل مبارزه ای است برای 
سرنگونی. اين چيزی است كه تحليل گران كوته فكر نمی 
انقالب  وجود  براستی  مردم  ببينند.  خواهند  نمی  و  بينند 
بازگشتی  آنرا  اگر  بينند.  افتخار خود نمی  اسالمی را سند 
آن  وقوع  در  مترقی  بی شك هيچ چيز  نپندارند  قهقرايی 
نمی بينند. از نظر آنها  هيچ انحطاط و انحرافی از موازين 
دست  است.  نگرفته  صورت  نخستين  اسالمی  جمهوری 
ايده  اين  بود.  آلوده  خون  به  آغاز   از  اسالمی  جمهوری 

بيشتر نتيجه ی تضادهای ذهنی خود 
هرگز  مورخی  هيچ  و  است  موسوی  
چنين ايده ای نپرورانده كه جمهوری 
اسالمی ، آن جمهوری اسالمی راستين 
در  نيست!!.اگرچه  پيش  سال  سی 
ادبيات موسوی ، بوی امامی های خط 
راستين ، مستضعف پسند و حق طلب 
می آيد ، اگرچه در دكترين رفسنجانی 
، به نفع دو جناح حكومت است كه به 
مواضع پيشين خود عقب نشينی كنند، 
ايم  كرده  اعالم  بارها  پيش  مانند  اما 
به  ارتباطی  هيچ   ، ها  انگيزه  اين  كه 
مخالفت  و  مبارزه  اصلی  های  انگيزه 

مردمی ندارد. 

بگذاريد اين تحليل گران خوش نشين را رها كنيم و اين 
سئوال را از خودمان بپرسيم . سئوالی كه در واقع به خاطر 
هزينه های هر مبارزه ای،  بسيار جدی است . انگيزه ی 
مردم از اين اعتراضات با اين شهامت مثال زدنی ،  چيست؟ 
آيا در نهايت اين مبارزه به نفع خود آنها تمام می شود؟ 
اولين ايراد اصلی به اين تحليل گران اين است كه نگاه 
. رسانه هايی كه تالش  آنها به رسانه های مسلط است 
می كنند به رنگ سبز مردم ، هويت سياسی مشخص و 
متمايزی بدهند و سپس انگيزه ی جناح اصالح طلب را به 
انگيزه ی خود مردم نسبت دهند. اما واقعيت چيز ديگری 
است. جوانانی كه در خيابان ها ، جلوی گلوله می ايستند 
، نسبت به مبارزات انقالبی سال 57 نوستالوژی ندارند ، 
حتی هيچ خاطره ای هم از آن ندارند. اگر كسی به دنبال 
سابقه اين مبارزات است بايد به فعاليت های جنبش های 
اجتماعی رجوع كند. بايد به خيزش جنبش های دانشجويی 
، زنان و كارگری نگاه كند و به اين اصل كه مردم در اين 
چند سال هيچگاه هيچ فرصتی را برای ابراز مخالفت خود 

از دست نداده اند. نفرت و خشم آنها از جمهوری اسالمی 
جمهوری  آنها  است.  درك  قابل  كامال  دارانش  چماق  و 
اسالمی را نمی خواهند چرا بايد جز اين انگيزه ی آشكار و 
عريان ، در پی انگيزه های پنهان  و خيالی باشيم. نسبت 
به  اسالمی  جمهوری  شده ی  تصفيه  جناح  ادبيات  دادن 
افكار و عقايد مردم ، عمدتا هدفی ايدئولوژيك دارد. اين 
در نهايت به نفع اصالح طلبان است كه در مذاكره ی آتی  
با خامنه ای و دولت كودتا ، مردم را به عنوان برگ برنده 
در آستين خود داشته باشند. به محض ظهور اولين نشانه 
های يك مصالحه ، آنها براحتی پشت مردم را خالی می 
كنند و به قول رفسنجانی از خانواده های كشته شدگان و 
زندانيان سياسی دلجويی می كنند! شايد ماشين سركوب  
دوباره به شكنجه ی عده ای روشنفكر و دانشجو و فعال 
كارگری قناعت كند. اين دلجويی احتماال به تحويل دادن 
جسد جانباختگان به خانواده هايشان كاهش می يابد. شايد 
هم باعث شود در سالهای بعد ، احمدی نژاد و خامنه ای 
مجلس را به اصالح طلبان و طيف رفسنجانی تعارف كند. 
در اين صورت اگر مبارزات مردمی همچنان به ابتكار عمل 
اصالح طلبان وابسته بماند ، از اين مبارزات و اين هزينه 

ها، جز خاطرات تلخی برجای نخواهد ماند.

از همان شماره نخست كوشيد اخبار، عكس ها و گزارش 
ها از جنبشي را منتشر كند كه عليه كودتا به خيابان آمد. 
اما خيابان از همان ابتدا خبرنامه نماند. تالش شد تا با در 
دسترس قرار دادن مقاالت، يادداشت ها،  تحليل ها و بيانيه 
هاي افراد و گروه هاي مختلف،  رسانه اي همپاي غنا و 
تنوع خيزش جامعه بايستد. از همان شماره نخست واكنش 
از زماني كه فرياد ما در  جامعه شگفتي آور بود. كوتاهتر 
البرز پژواك مي يابد،  نسخه پي دي اف روزنامه در ايميل 
ها و نسخه چاپي روزنامه دست به دست منتشر شد. تيتر 
بسياري از سايت هاي ايراني و خارجي اين شد: نخستين 

روزنامه كامال آزاد ايران منتشر شد. 
در بسياري از مناطق و شهرهايي كه ما هيچ امكاني براي 
انتشار آن تدارك نديده بوديم روزنامه خيابان منتشر شد. در 
تهران، در شهرستان ها و در پايتخت هاي جهان. نيروي 
اشتراك  تقاضاهاي  سيل  مديريت  توان  حتي  ما  محدود 
ايميلي و نامه ها و مطالب رسيده را نداشت. ما با كمترين 
امكانات و بدون هيچ تكيه اي بر جناحي از قدرت يا منبعي 
با  ايم.  ادامه داده  تاكنون  آغاز كرديم و  را  مالي كار خود 
تحريريه اي نامتمركز  و محدود كه تنها منبعش تجربه و 
دانش محدود رسانه اي خود بود كه در دل جامعه آموخته 
بود، و نيز نيروي معنوي نامحدودي كه از شجاعت و ايثار 
شهروندان و جواناني مي گرفت كه در قلب تاريكي براي 
فتح سرنوشتشان به ميدان آمدند. اما خيابان رسانه مردم 
نمي شد اگر ياران ناشناخته ما آن را رسانه خود و رسانه 
ابتكارات  مبارزه شان براي آزادي نمي دانستند و با انواع 
خود خيابان را ياري نمي دادند. چه بسيار نويسندگاني كه 
همكاري خود را با خيابان آغاز كردند، چه بسيار شهرونداني 
كه در توزيع آن سهمي بزرگ بر دوش گرفتند، چه بسيار 

وبالگ نويساني كه آن را به ديگران معرفي كردند. 
خيابان كوشيده است رسانه اي باشد براي مردمي كه در 
اند.  خيابان ها براي تعيين سرنوشت خود به ميدان آمده 
و  قدرت  هاي  پارلمان  در  كه  كساني  براي  اي  رسانه  نه 
كابينه هاي ثروت در پي معامله گري با سكه سياست اند. 
ما براي كمك به شكستن سد سانسور فعاليت خود را آغاز 
كرديم. اما بسيار زود دريافتيم كه جامعه عطشناك روزنامه 
اي كامال آزاد است. روزنامه اي كه صداهاي محذوف شده 
را منعكس كند، روزنامه اي كه از آزادي بي حصر و استثناء 
بيان دفاع كند. روزنامه اي كه هر روز با خبرها و نظرهاي 
از  چه  اگر  خيابان  روزنامه  تحريريه  شود.  منتشر  ديگري 
اما از منظري فراتر بي شمار  زوايه اي اندك شمار است 
سرانگشت جستجوگر پي جوي قلمي يا كليدهاي صفحه 
كليدي براي نوشتن بر ديواره هاي سفيد اين خيابان اند. 

بسياري از ما پرسيده اند كه كيستيم و چيستيم. من مي 
كوشم در حدي كه امكان پذير است برخي توضيحات را 
درباره ي خيابان بنويسم. خيابان يك رسانه مستقل است. 
ارگان هيچ حزب و سازماني نيست. گرچه ما به ضرورت 
آزادي احزاب و ضرورت انتشار آزادانه ارگان هاي انتشاراتي 
احزاب و سازمان هاي سياسي معتقديم، اما از روز نخست 
انتشار خيابان را به عنوان پروژه اي رسانه اي آغاز كرده 
ايم. خيابان از نهادهاي قدرت نيز مستقل است. خط مشي 
عمومي اش تنها در مشاوره و همفكري اعضاي تحريريه 
آن تعيين مي شود و سردبير نقش هماهنگ كننده و تنظيم 
نامتمركز  تحريريه  يك  كند.  مي  ايفا  را  نهايي  كننده ي 

كه اعضاي تشكيل دهنده آن افرادي مستقل و با نظرگاه 
هاي خاص خود هستند كار اصلي توليد محتواي روزنامه 
را به پيش مي برند. تمام اعضاي تحريريه زاده ي سالهاي 
تحريريه  اعضاي  تمام  هستند.  آن  از  پس  و   57 انقالب 
سابقه فعاليت رسانه اي در رسانه هاي موجود را دارند اما 
هيچ رسانه رسمي را رسانه اي متعلق به خود ندانسته اند. 
به جز اعضاي تحريريه، طيفي از نويسندگان و تحليلگران 
به عنوان همكار با خيابان همراهي مي كنند و ما از گسترده 
عمومي  مشي  خط  كنيم.  مي  استقبال  طيف  اين  شدن 
روزنامه انعكاس صداهايي است كه در رسانه هاي رسمي 
و بزرگ حذف مي شوند و امكان طرح نمي يابند. كارگران، 
زنان، دانشجويان، نويسندگان مستقل، و ديگر گروه هاي 
تحت ستم و سركوب جايگاهي محوري در پوشش رسانه 
اي ما دارند. ما روزنامه درج وقايع اتفاقيه براي فرادستان 
درج  ي  روزنامه  ما  نيستيم.  اي  حرفه  ورزان  سياست  و 
وقايع اتفاقيه براي جريانات زيرين اجتماعيم. ما تالش مي 
كنيم بيانيه ها و مواضع تشكل ها و جرياناتي كه در داخل 
ايران فعاليت مي كنند اما سانسور مي شوند را درج كنيم. 
ما به دليل محدوديت صفحات خود قادر به درج مواضع 
و بيانيه هاي سازمان ها و تشكالت در تبعيد نيستيم. اما 
از دريافت نوشته هاي تحليلگران و نويسندگان در تبعيد 
به صورت منفرد استقبال مي كنيم و بسته به محدوديت 
هاي صفحات روزنامه، اينگونه مقاالت را درج مي كنيم. 
به زودي بخشي ثابت را براي درج اخبار و گزارش درباره 
همبستگي  در  كشور  از  خارج  ايرانيان  جامعه  اقدامات  ي 

عليه كودتا مي گشاييم. 
و يك توضيح پاياني: روزنامه خيابان به عنوان پروژه اي 
موقت و معطوف به شكستن سد سانسور كودتاچيان آغاز 
به كار كرد. اما احساس كرديم كه روزنامه اي مستقل و 
كامال آزاد )بدون وابستگي به نهادهاي قدرت يا سازمان 
هاي سياسي و نيز آزاد از سانسورهاي سياسي و اقتصادي( 
هر  ما  كه  يكماه  اين  در  است.  جامعه  فوري  نياز  يك 
و  فرصتي  كرديم  منتشر  را  خيابان  ها  جمعه  جز  به  روز 
روزنامه  هاي  ظزفيت  توسعه  و  بازانديشي  براي  امكاني 
نداشتيم. اما براي تثبيت خيابان به عنوان روزنامه احتياج 
داريم.  روزنامه  هاي  توانمندي  و  ها  ظزفيت  گسترش  به 
گسترش امكان كپي روزنامه در شهرهاي مختلف، تقويت 
تحريريه و سامان دادن به محتواي روزنامه نياز به همياري 
كساني دارد كه خود را در اهداف روزنامه خيابان شريك 
مي دانند. ما به صورت موقت نوبت انتشار خيابان را سه 
شماره در هفته مي كنيم تا بتوانيم كمي از فشار كار روزانه 
بكاهيم و امكانات تثبيت و تداوم انتشار خيابان را فراهم 
بياوريم. اكنون كه انقالب جاري ايران سد خفقان و رعب 
را شكسته و با گام هاي استوار به سوي قلمروي آزادي و 
ايجاد نظامي متناسب با شأن انساني شهروندانش و برپايي 
تمام ظزفيت  به  جامعه  رود،  پيش مي  به  مردم  حاكميت 

هايش نياز دارد. 
باور كن/ كوچه ما تنگ نيست/ شادمانه باش/ و »خيابان« 

ما/ از منظر تمامي آزاديها مي گذرد

ادامه از صفحه يك
ابتكار یكي از یاران ناشناخته در انتشار خيابان در اروپا



اعتراضات، ظهور روزنامه 
هاي زیرزمیني اینترنتي را 

برانگیخته است
حميد تهراني

روزنامه هاي نوظهور اينترنتي در ايران شاهدي بر اراده ي 
شهروندان ايراني و نيروهاي مخالف براي تداوم ارتباطات 
جمهوري  شديد  فيلترينگ  و  سانسور، سركوب  عين  در 
اسالمي است. با خواندن روزنامه هاي اينترنتي متوجه مي 
شويم كه جنبش اعتراضي ايرانيان به همان اندازه متنوع 

است كه جامعه ايران و فضاي وبالگي آن. 
در دو ماه اخير نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي چنگال 
خود را بر رسانه ها فشرده تر ساختند، پس از اينكه ايران 
رياست  انتخابات  نتايج  عليه  گسترده  اعتراضات  توسط 
برنده  را  نژاد  احمدي  كنوني  جمهور  رئيس  كه  جمهوري 
وبالگ  و  نگار  روزنامه  دهها  درآمد.  لرزه  به  كرد  اعالم 
طلبان  اصالح  حامي  هاي  وبسايت  شدند،  زنداني  نويس 
فيلتر شدند و معدود روزنامه هاي اصالح طلبان كه هنوز 
نظارت  تحت  ملي،  اعتماد  همچون  اند،  نشده  توقيف 
براي  دشواري  شرايط  چنين  تحت  دارند.  قرار  شديدي 
رسانه ها، ما شاهد پديده نويني درون ايران هستيم. يعني 

ظهور روزنامه هاي اينترنتي زيرزميني. 
آغاز  اين دست  از  روزنامه  ماه ژوئن، حداقل دو  اواخر  در 
آن  در  سبز  واژه  كه  سبز  كالم  و  خيابان  كردند.  كار  به 
ارجاعي به رنگ كارزار تبليغاتي ميرحسين موسوي بود. تا 
اين زمان خيابان 13 شماره و كالم سبز 10 شماره منتشر 
كرده اند. خيابان تنها از طريق ايميل و نيز نسخه كاغذي 
در دسترس است و وبسايت يا وبالگي ندارد. كالم سبز نيز 
از ايميل بهره مي گيرد اما داراي وبسايت نيز است. هر دو 

روزنامه در فرمت پي دي اف توزيع مي شوند.

خيابان
خيابان چنين هستند: »در سكوت  تيترهاي  از سر  برخي 
دستان  از  خون  گذرد«، »درحاليكه  مي  چه  اوين  زندان 
نويسد«،  مي  نامه  تنها  موسوي  چكد،  مي  حكومت 
نظم  راديكال  نقد  شهري  مخملي؟«، »هنر  »كودتاي 
موجود«، »اعتراف گيري را متوقف كنيد«،  «براي مقابله 
با كودتا مردم آمدند، اما موسوي نيامد«، »نبرد در خيابان 
شده  بازداشت  معترضين  از  دفاع  «كمپين  شد«،   آغاز  ها 

آغاز شد«.
كالم سبز

به  »موسوي  اند:  جمله  اين  از  سبز  كالم  در  ها  سرتيتر 
خانواده شهدا تسليت مي گويد«، »ندا محبوب ترين واژه 
در  مردم  سركوبگران  «كروبي:  است«،   جهان  در  امروز 
روسيه آموزش ديده اند«،  «امسال فاجعه اي بزرگتراز 18 
اين كودتاي مخملين عليه مردم  تير خلق شد«، خاتمي: 

است«

گرایش هاي سياسي
موضع  كه  است  آن  روزنامه  دو  اين  ميان  مشترك  نقطه 
هر دوي آنها عليه رئيس جمهور كنوني و تصميم رهبري 
نژاد  احمدي  پيروزي  تأييد  در  اي  خامنه  اهلل  آيت  ايران 

است.
درحاليكه كالم سبز به صورت گسترده نظرگاه ها و گفته 

را منعكس مي كند،  هاي رهبران و احزاب اصالح طلب 
خيابان موسوي را به دليل نرمش بيش از حد در مقابله با 
مقامات مورد انتقاد قرار مي دهد و خواستار اقدامات بيشتر 
است. كالم سبز به عنوان ارگان اصالح طلبان، مشروعيت 
جمهوري اسالمي را به پرسش نمي گيرد، درحاليكه خيابان 

رويكردي متفاوت را اخذ مي كند.
خيابان را مي توان يك روزنامه چپگراي راديكال توصيف 
انتقاد  كرد كه حتي موسوي را به دليل سستي اش مورد 
قرار مي دهد. در مقاله اي با عنوان »موسوي و نخبگانش« 
يكي از نويسندگان روزنامه امير ك. مي نويسد كه اقدامات 
را  اش  طبقاتي  منافع  ايثار  در  موسوي  ميلي  بي  موسوي 
نشان مي دهد و اينكه در حاليكه بيانيه 9 ماده اي او مي 
گويد كه احمدي نژاد يك رئيس جمهور مشروع نيست اما 
شيوه هايي را براي شكست دادن كودتا پيشنهاد نمي كند 
رساندند  قتل  به  را  مردم  كه  كساني  محاكمه  خواستار  و 

نيست.
خيابان اشعاري از سعيد سلطانپور را منتشر مي كند، يك 
شاعر شناخته شده ي ماركسيست كه در اوايل دهه 1980 
اعدام شد، زماني كه خميني، رهبر معنوي اصالح طلبان 
قرار  اسالمي  جمهوري  رأس  در  كاران،  محافظه  ايراني 
دانشجويان  و  اتحاديه هاي كارگري  ديدگاه هاي  داشت. 

چپگرا نيز در خيابان منتشر مي شوند.
كالم سبز در نخستين شماره خود جمله اي از رهبر ايران 
در سي سال پيش را نقل مي كند كه در آن او اين خصلت 
شاه را مورد انتقاد قرار مي دهد كه منافع خود را تعقيب مي 
كرد و نه منافع مردم را. كالم سبز مي گويد كه اگر امروز 
كسي همان مسير را دنبال كند، مي تواند انتظار محكوميت 

مشابهي را داشته باشد.

تصاویر رساتر از واژگان
خيابان تصاوير بسياري از معترضان را منتشر مي كند، از 
امنيتي  نيروهاي  دهند  مي  نشان  كه  هايي  عكس  جمله 
در حال سركوب مردم هستند و يا معترضيني كه در حال 
از  عكسي  هيچ  تقريبا  روزنامه  اين  هستند.  سنگ  پرتاب 
ديگر  از طرف  اما  كند.  نمي  منتشر  رهبران اصالح طلب 
كالم سبز به ندرت عكس هاي جنبش اعتراضي را منتشر 
مي كند و معموال عكسي از يك رهبر اصالح طلب را در 

صفحه نخست خود منتشر مي كند.
را  كاريكاتورهايي  با كالم سبز  در تضاد  خيابان همچنين 
منتشر مي كند كه علي خامنه اي را هدف قرار داده اند و 
در صفحه نخست شماره 13 آن يك گرافيتي منتشر كرده 
است از يك ميمون كه از مراحل مختلف تكامل گذر كرده 

و به يك انسان و نهايتا انساني با تفنگ تبديل مي شود.
توان  اينترنتي مي  زيرزميني  روزنامه هاي  اين  با خواندن 
دركي از بحران عميق در ايران را و وضعيت رسانه هاي آن 
را به دست آورد. خيابان و كالم سبز بر رشته هاي واگرايي 
درون جنبش اعتراضي پرتو مي افكنند و نيز شيوه اي كه 
از طريق آن يك بخش جامعه مطالبات و شعارهاي خود را 

راديكاليزه مي كند.
زيتون، يك وبالگ نويس ساكن ايران، موقعيتي مشابهي 
را در وبالگ خود توصيف مي كند. در تظاهرات سه شنبه 
او شعارهاي »مرگ بر خامنه اي«، »مرگ بر ديكتاتور« و 
»اهلل اكبر« بسياري شنيده است اما تنها دفعات معدودي 

نام موسوي را شنيده است.
كه  هستند  مبارزي  هاي  روزنامه  سبز  كالم  و  خيابان 
عليه تأثير نيرومند روزنامه ها، تلويزيون، راديو و وبسايت 
ميان  كه  نمايد  مي  چنين  كنند.  مي  مبازه  دولتي  هاي 
يك  همچون  را  كشور  كه  دولت  عظيم  تبليغاتي  ماشين 
زيرزميني سبك            هاي  روزنامه  و  كند،  مي  تصوير  بهشت 
fight club  ، رسانه هاي مستقل جايگاه خود را از دست 
داده است. با اينحال روزنامه نگاران مستقل جايگاهي يافته 

اند: سلول هاي زندان.
ترجمه: تحريريه خيابان

آدرس  اين  در  انگليسي  زبان  به  فوق  مقاله  اصل  منبع:  
منتشر شده است:

http://globalvoicesonline.
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پرواز ايمن يك حق است
براي باال بردن استانداردهاي پروازي در كشور به يك كمپين وسيع نياز است

در  دانشگاهی  به  سپتامبر  ماه  در  كه  شده  بينی  پيش   «
شانه هايش  روی  به  مرتبًا  روسری اش  برود«  ميشيگان 
فكر  ولی  بيايد،  كشور  سر  باليی  ترسم  می   « افتد:  می 
می كنم برای من خوب است، نمی توانم اينجا بمانم«. از 
انتخابات 12 ژوئن تاكنون، مانند اين ها زياد شده اند، می 
گويد پناهنده شدن به خارج ريسك اين را دارد كه نتواند 

به كشورش باز گردد.
صالح 28 سال دارد، او همه پس اندازش را در يك مغازه 
فرش فروشی سرمايه گذاری كرده است. كمبود گردشگران 
 « است  شده  او  كاسبی  كسادی  باعث  صادرات،  عدم  و 
مشكل اين نيست كه حق ندارند با شورت كوتاه در خيابان 
قدم بزنند، يا بطور آزادانه روی اينترنت گردش كنند، تنها 
خواست اين است كه مسئولين چاره ای بيانديشند، تا ما 
بتوانيم برای زندگی آينده مان برنامه ريزی كنيم. اين ها 
همه چيز را به ما تحميل می كنند، چه بايد بكنيم، چه بايد 
نكنيم!. بيش از هر چيز در حال خفه شدن هستيم! اگر من 

مغازه ام را ببندم چه بايد بكنم؟ مواد مخدر بفروشم؟«
سياسی  فهم  از  درجه  آن  به  هنوز  دارد  سال   19 طاهر 
نرسيده است، او دوست دارد با » دوست دخترش« دست 
در دست، در خيابان ها آزادانه قدم بزند، بی آنكه هراسی 

از سوی گشت ارشاد داشته باشد. » دوست دخترم يكروز 
در دبيرستان برای پوشيدن جوراب سفيد درد سر پيدا كرد 
« رژيم سركوبگر است، وطاهر شادی های ظاهری را هم 

نمی پسندد.
امين بهترين دوستش تحمل او را ندارد. ترامادول مصرف 
می كند، يك داروی مسكن قوی كه فروش آن آزاد است. 
چهار تا چهار تا، كپسول های 400 ميلی گرمی را می بلعد، 

كه خطرناك است.
شب است در ميدان تجريش شمال شهر، بسيجی ها پست 
بازرسی بر پا كرده اند، اتومبيل ها به آرامی می گذرند، و 
با  چشمشان  كه  گردانند  می  بر  را  خود  روی  سرنشينان 

بسيجی ها تالقی نكند.
احمد نزديك به شصت سال دارد مانند همه نگران است» 
ايرانيان  بود.  نخواهد  گذشته  مانند  چيز  هيچ  پس  اين  از 
انتخابات  اين  از  تاكنون بسيار خود خواه بودند، ولی پس 
می  احساس  بيشتری  همبستگی  و  اند  شده  نزديك  بهم 
اگر كسی  كنند، مشكالت ميان مردم تقسيم شده است، 
می  ها سقوط  مال  كند،  سازماندهی  را  جريان  اين  بتواند 
كنند«. ميرحسين موسوی، كانديدای بد شانس ، كوشش 
سياسی  تازه  تشكيالت  يك  بحران  اين  از  پس  كند  می 

بر پا كند.
صبا می گويد » ما ديگر اشتباه نخواهيم كرد كه به يك 
نفر چشم بسته اعتماد كنيم. كاری كه والدين ما در سال 
. مرشاد می گويد»  دادند«  انجام  باره خمينی  در   ،1979
همه چيز به آن بستگی دارد كه،موسوی چه اندازه با آيت 

اهلل ها فاصله بگيرد «.
دست  از  همگان  نزد  در  را  اعتبارش  اسالمی  جمهوری 
طلبی  جاه  قدرت،  ی  مبارزه  انتخابات  هنگام  است.  داده 
از  پس  كه  شورا،  اعضای  انتقامجويی  و  شخصی  های 
مرگ خمينی در سال 1989 دنبال می شد، در يك روز به 

انفجاری بزرگ تبديل شد «.
برای  رفسنجانی  گويد»  می  پرده  بی  را  احمد، سخنانش 
به  شخص  اين  نيست.  بيشتر  مالی  منبع  يك  موسوی 
يك  كند.  نمی  فكر  اش  خانواده  و  خود  سود  جز  چيزی 
پسرش در راًس شركت نفت، و پسرديگرش مدير عامل 
متروی تهران است. او از اين امتيازات نمی تواند به سادگی 

چشم بپوشد«.
های  راه  چهار   ، است  شده  برقرار  نظم  تهران  در  ظاهراً 
بسيج  و  پليس  استراتژيكی شهر، دركنترل  نقاط  و  بزرگ 
اختيار  در  را  ها  خيابان  كنترل  انتظامی  های  نيرو  است. 
سر  را  ها  خارجی  اسالمی،  جمهوری  سردمداران  دارند. 
جايشان نشانده اند، سفارت بريتانيا بسته شده است، برای 
اينكه فرانسوی ها هم رعايت كنند، يك گروگان 23 ساله 
فرانسوی از آغاز ماه ژوئيه در زندان اوين به سر می برد .

فيروزه آرام می شود: » بدترين چيزی كه بتواند بر سرمان 
بيايد، فراموشی است«.

19 ژوئن 2009
تارنمای فرهنگ ايران

www.farhangiran.com

ادامه از صفحه یك



عباس سماكار

مادران ميدان 

كالمی از آتش
خيس       را  لبانت  كه  خونی  مذاب  طالی  و 

می كند
بازتاب زالل اشكی ست

كه بی شتاب فرود می آید
تا دالوری ها و به خون خفتنت را 

در پيشگاه مردم جهان شهادت دهد 

این كيست كه مدام
ترا به نام صدا می زند

توفانی ترین كالم
آن كالم جادوئی ست

زبانی ست ترجمان همه زبان ها 
كالم كشور دوستی ست
كه طعم گس پيروزی را 

به شور تلخی خون خيابان آغشته می كند

ایستاده در باد
با چشم اندازی از خورشيدوش افق 

با چشم سوزان شگفتی ها 

#
در موج سرخ خيابان

از ميهنت كشور تازه ای بساز
و لبخندها و شكوفه ها را

                             بر پرچمش نقش بزن

ایستاده بر منظر افق
با پنجه ای در افكنده در موی باد

ترانه های انقالب را 
                       مدام بخوان

باران درنگ كرده است
تا بر اشك مادران تو بنگرد

سارا محمدي

حق نداشتيم در خيابان 
بدویم

اشك آور خوب است
مثل سوت مسابقه ی دو

می دوی
چشم ها می سوزد
بار اول می ترسی

ـ مثل باتوم و كابل ـ
بارهای بعد سيگار در می آوری

دود می كنی
همسایه ها از پنجره خبر می دهند: آمدند

باز می دوی
چه هوایی دارد دویدن 

ميان چنارهای ولی عصر
ـ از گشت ارشاد خبری نيست ـ

ميان كتاب فروشی های انقالب
ـ چقدر این جا كتاب ممنوعه پيدا كردیم ـ

می دویم
جای همه خالی

دوستان تبعيدی
اعالميه  یك  برای  كه  بزرگتر  برادرهای 

زندگی تان را  دادید
یا در جبهه 

یا پشت دیوارهای اوین
از ما جدا شدید

می دویم
جایتان سبز

مشعل المپ دست ماست
زنده باد دویدن 

با چشم های اشك آلود
به سمت آزادی

۲۷ تير ۸۸

منبع: سایت پاگرد

خاطرات وکیل آلمانی از 
تظاهرات و حبس در اوین

راديو آلمان: وكيل آلمانی كه خاطرات خود را از تظاهرات 
مردم، سركوب نيروهای ويژه و بی خوابی و فشار در سلول 
دارد.  نام  موزر«  »آندرآس  كرده،  منتشر  اوين  انفرادی 
برپايه ی گزارش اشپيگل آنالين، موزر، كه در عين حال 
در  هست،  نيز  دموكرات  سوسيال  حزب  سياستمداران  از 
بيشتر  به  شخصی،  عالقه ی  دليل  به  گذشته  سال های 

مناطق بحرانی جهان سفر كرده است.
آندرآس موزر، مدتی پيش به صورت تصادفی در قطار با 
محمد مصطفائی، وكيل ايرانی كه برای گذراندن تعطيالت 
به  يكبار  نيز  قبال  كه  وی  شد.  آشنا  بود  آمده  آلمان  به 
رياست جمهوری  انتخابات  از  پس  بود،  كرده  سفر  ايران 
مردم عالقمند شد  اعتراضی عظيم  تظاهرات  نخستين  و 
از  كه  باشد  ماجراهائی  عينی  شاهد  و  برود  ايران  به  كه 
شبكه های تلويزيونی می ديد. موزر روز 22 ژوئن )اول تير( 
به تهران پرواز كرد. دوستانش قول دادند كه اگر ظرف 48 
ساعت خبری از او نشنيدند، موضوع را با سفارت آلمان در 

تهران در ميان بگذارند.
وكيل آلمانی، در فرودگاه بين المللی تهران موفق به دريافت 
سه هفته ويزای توريستی شد. او خبرها را دنبال می كرد و 
شاهد تبی بود كه زير پوست شهر جريان داشت. روز سوم 
تير، موزر هتل خود را در خيابان سعدی به قصد گردشی 
در شهر ترك كرد و از قضا به ميدان بهارستان رسيد كه 
محل تظاهرات گروهی از مردم و حمله ی پليس بود. وكيل 
آنجا مورد هجوم نيروهای ويژه قرار گرفت و  آلمانی، در 
و  فرار كند  توانست  باتوم،  متعدد  دريافت ضربات  از  پس 
خود را به هتل برساند. موزر، هنگامی كه نيروهای ويژه 
او را زير ضربه باتوم گرفته بودند، دائما به انگليسی فرياد 

می زد كه توريست است. اما ماموران اعتنائی نمی كردند.
وكيل آلمانی در خاطرات خود می نويسد: »هنگامی كه من 
در قطار با محمد مصطفائی وكيل ايرانی آشنا شدم، او از 
من خواست كه هروقت به تهران سفر كردم، به او تلفن 
بزنم. يك روز بعد از كتك خوردن در بهارستان، به او تلفن 
زدم و برای شب با او قرار گذاشتم. مصطفائی با اتومبيل 
مرسدس خود كه همسر و دختر 6 ساله اش روی صندلی 
عقب آن نشسته بودند، به هتلی كه من در آن بودم آمد تا 
برای شام به جائی برويم. اما چند لحظه بعد، دو خودروی 
صحرائی راه را بر ما بستند، مردانی از آن پياده شدند، ما 

از  يكی  به  مرا  كشيدند،  بيرون  مصطفائی  اتومبيل  از  را 
ماشين ها بردند و بين مردی با سر و صورت خونين و مرد 
از  بعد، يكی  نشاندند.  تيره  با كت و شلوار  خشن ديگری 
را  آن  باطری  و  كارت  و  مرا گرفت  تلفن همراه  ماموران 

بيرون كشيد.
وكيل آلمانی در خاطرات خود شرح می دهد كه چگونه بر او 
چشم بند زدند، او را به اوين بردند، چند مرحله در حالی كه 
بايد صورتش را به ديوار می چسباند از او بازجوئی كردند و 
او را برای يك هفته در سلولی حدود 4 متر مربع انداختند 

كه دو المپ سقفی آن شبانه روز روشن بود.
وكيل آلمانی پس از شرح بازجوئی ها توضيح می دهد كه 
بازجويان باور نمی كردند او با همكار ايرانی خود به صورت 
تصادفی آشنا شده، بلكه می خواستند او اعتراف كند كه در 
توطئه ای دست داشته است. ساعت يك نيمه شب بيست 
و هشتم ژوئن، سرانجام مردی كه خود را قاضی معرفی 
او می خواهد  از  می كند، در سلول به سراغ وی می رود و 
در  خواهرش  دارند،  شغلی  چه  مادرش  و  پدر  كه  بنويسد 
است.  به كدام كشورها سفر كرده  و  زندگی می كند  كجا 
پس از اين بازجوئی ها، مترجم توضيح می دهد كه قاضی 
معتقد است دليلی برای بازداشت وی وجود نداشته و شايد 

آزاد شود«.

منتقل  ديگری  ساختمان  به  باز  موزر  آندرآس  بعد،  روز 
می شود و مردی كه حدود 35 ساله به نظر می رسد، به او 
می گويد: »ببخشيد كه اينقدر طول كشيد تا ما كشف كنيم 
كه همه چيز فقط يك سوء تفاهم بوده. همه ی اطالعات 
شما پاك شده و در آينده مشكلی با ويزا نخواهيد داشت. 
مردم ايران و آلمان مناسباتی تاريخی دارند. باالخره همه 

ما آريائی هستيم«!
در آخرين شب بازداشت، مرد 40 ساله ای را كه 2 متر قد 
او است و ريش و موی پريشی دارد، به سلول وكيل آلمانی 
می فرستند. اين مرد می گويد كه 15 سال است در اينجا 
زندانی است و فردا قرار است آزاد شود. او از وكيل آلمانی 
می پرسد كه آيا می تواند وقتی آزاد شد كاری برايش انجام 
بدهد؟ آندرآس موزر از او می خواهد كه نامش را به خاطر 

بسپارد و به سفارت آلمان در تهران اطالع بدهد.
پايان  در  او  می شود.  آزاد  نيز  آلمانی  وكيل  بعد،  روز  اما 
و  زنان  انبوه  با  كردم،  ترك  را  زندان  »وقتی  می نويسد: 
مردانی روبرو شدم كه بعضی از آن ها خودشان را در يك 
پتو پيچيده بودند. هريك از آن ها نامی را بر زبان می آورد 
را  او  آيا  ديده ام؟  را  نام  آن  صاحب  آيا  كه  می پرسيد  و 

كشته اند؟ يا هنوز زنده است«.

من ایستاده ام

در اصابت رگبار زندگي

گل چهره در فلق،

من ایستاده ام

و در هر پگاه

سر مي زنم چو شعله ي اميد از طرب

و در هر پسين

پا مي  كشم به دشت جاري خورشيد در 

شفق

تو ایستاده اي

خونين و خرم و خجسته و خندان

بر شانه هاي خميده ي دوران

در توالي تيرباِر لحِن آمرانه ي »آتش!«

و ما همچنان

در شكوِه شكوفيدن

از پذیرش پایان

سر باز مي زنيم.

من مي دوم چو خشم

در سيل سرد خوابهاي زمستاني

تو مي دوي چو شوق

در شعله ي نگاه شقایق تابستان

و پيچك رونده ي اميد

پوشانده جانب دیوار مرگ را

در جوار حافظه ي مشبك ایام.

تو خود كه از تبار عشقي و شوري

چوب »قطار فقه« را

همواره در عبور »كالم بكر« شاعر محبوب

خورده اي

و تو خود كنون كه مالك مهرباني خاكي

با صميميت آن كس كه سرود:

         - »آب را ِگل نكنيد«

چه سخنها داري

- چه سخنها دارم-:

  »آب را گل نكنيم!

   آب خود خود نيز به خون مي نگرد

   آب را گل نكنيم! 

   چشمه ي روشن خون را چه كنيم؟«

و تو مي شكوفي

در باوري كه در جبين زبان موج مي زند

و فریاد مي زني:

    »نفرین بر اعتدال كالمي

   كه نشكند، به موسم فریاد!«

و اعالم مي كني:

»پایان من

به قطع ریشه ي من نيست

و آغاز من، نبوده هيچ

در انعقاد تصادف تلود من.

من در الست خاك سرشتم

من در سرشت خاك عجينم.«

و با نگاه یقين به ساعِت امروز 

مي شتابي تو، این چنين

به ساحت فردا ...

سيروس بينا

اميد
به فرزندان برومند جنبش دانشگاه


