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قسمت جديدي از يك سريال تلخ
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از ابتداي هفته بيدادگاه هاي نمايشي حكومت آغاز شده است. 
دادخواست دادستان همان دعوي كودتا است. در مرحله نخست 
صد متهم به دادگاه آورده شده اند تا با تكرار آنچه در زندان ها 
و تحت فشارهاي غيرانساني در دهان آنها گذاشته شده است، 
بر ادعاهاي دادستان شيطان صحه بگذارند. چهره هاي تكيده 
زندان هاي  به خوبي شرايط  متهمين،   يافته ي  دگرديسي  و 

جمهوري اسالمي را نشان مي دهد. 
اتهام ها به دو دسته عمده تقسيم مي شوند. تمام فعالين سياسي 
انقالب  يك  در  مشاركت  به  متهم  طلب  اصالح  اي  رسانه  و 
رنگي آمريكايي هستند و تمام فعالين سياسي و فرهنگي خارج 
از جناح هاي حكومت به عضويت در سازمان مجاهدين خلق 

)سازماني كه اسالميون حاكم آن را منافقين مي خوانند( يا ارتباط با سرپل هاي 
آنان متهم هستند. 

براي اثبات اين مدعا بسياري تحت شكنجه مجبور به بر زبان آوردن آنچه شده 
اند كه حكومت خواهان بيان آن است. اينكه: بله من در كنفرانسي شركت كرده 
ام كه برگزار كننده ي آن كنفرانس هايي مشابه براي توانمندسازي كارگزاران 
انقالب هاي مخملي در كشورهاي شرق برگزار مي كند. بله، من عكس هايي 
را كه مي گرفتم براي فالن سرپل مجاهدين ارسال مي كرده ام. بله، من براي 
ارسال گزارش خبري به بهمان روزنامه دستمزد مي گرفته ام. بله، اتفافا به نظر 
انتخاباتي بود. بله من تلفني زدم،  القاي تقلب  من هم جهت گيري به سمت 
صحيح است، نخبگاني به رهبر خيانت كرده اند. بله، من در سال ايكس جذب 
منافقين شدم و در سال ايگرگ وارد فاز نظامي شدم و هنگام پرتاب كوكتل 

مولوتف به دست سربازان امام زمان دستگير شدم.
هر  اعترافات  توان  مي  هم  قبل  از  اصوال  داد.  ادامه  توان  مي  را  سياهه  اين 

زنداني را حدس زد. نياز به نرم افزار پيچيده اي براي محاسبه و تخمين نيست. اگر زنداني 
كمونيست باشد در زندان به حقانيت اسالم پي مي برد. اگر واقعا عضو گروه براندازي باشد به 
قتل عام بيرحمانه ي مردم بيگناه اعتراف مي كند. اگر اصالح طلب و يا ملي مذهبي باشد به 
جاسوسي براي آمريكا و توطئه براي استحاله ي نظام اعتراف مي كند. اگر هم فردي عادي 
باشد كه در مقابل خشونت گاردهاي كشتار كودتا دست به دفاع از خود و ديگر شهروندان زده 
باشد، به عضويت در مجاهدين اعتراف مي كند و اگر عابري تصادفي باشد كه دستگير شده، 

به خط گيري از گروه هاي معاند و يا تأثيرپذيري از رسانه هاي بيگانه اعتراف مي كند. 
پشت  هست.  نيز  سازي  آدم  ي  كارخانه  ديكتاتوري،  يك  در  شكنجه  و  زندان  سيستم 
ديوارهاي بلند و دور از نظارت جامعه، تجهيزات و رفتار مخوفي در جريان است تا زنداني 
سياسي در جلوي دوربين هاي تلويزيوني و خبرنگاران اجيرشده، آدم شود. وظيقه ي شكنجه 
ي جمهوري اسالمي تنها كشف توطئه ها نيست. بلكه حتما بايستي نشان دهد كه آن فعال 
گمراه سابق، آدم شده است و سربه راه. نور هدايت در قلبش تابيدن گرفته است و به يك 
عضو مطيع دعاگو در نظام واليي حاكم بدل شده است. اما براي اينكه در جمهوري اسالمي 
آدم شويد، بايست از انسانيت تهي شويد. اصطالح آدم شدن يا همان تربيت شدن در واقع 
يعني آدمك شدن. يعني ديگر انسان نباشي. يعني فكر نكني و تنها اطاعت كني. يعني عشق 
نداشته باشي و تنها خيانت كني. يعني مبارز نباشي بلكه تسليم باشي. يعني شهروند نباشي 

بلكه عنصر مطلوب باشي. 
در حدود سال شصت اخباري از شكنجه هاي درون زندان هاي حكومت به بيرون درز كرد. 
هنوز فضاي سياسي و رسانه اي كشور كامال بسته نشده بود و اينجا و آنجا بحث شكنجه 
در زندان ها مطرح شد. رد و اثر شكنجه بر تن هاي جامعه حك شد. اما خميني در پاسخ 
به اعتراض به شكنجه در زندان هاي جمهوري اسالمي گفت كه مخالفين،  خود را داغ مي 
كنند و به خود زخم مي زنند تا نظام اسالمي را بدنام كنند. به زودي با تعطيلي تمام نشريات 
مسأله  تا  نماند  كسي  ديگر  منتقد،  سياسي  احزاب  و  ها  سازمان  تمام  سركوب  و  مستقل 
شكنجه را در جامعه مطرح كند. در همان دوران بود كه كارخانه ي آدم سازي در زندان به راه 
افتاد. از نخستين فعالين سياسي شناخته شده كه توسط حكومت حاكميت به زندان افتاده بود 
تقي شهرام رهبر پيشين سازمان مجاهدين خلق- ماركسيست لنينيست )كه بعدها به سازمان 
پيكار تغيير نام يافت( بود. او اگر چه اعدام شد اما بر سر مواضع سياسي خود باقي مانده بود. 
در ابتدا شكنجه براي كسب اطالعات و اعدام براي مجازات مخالفين سياسي به كار مي 
رفت. جمهوري اسالمي اما كم كم به فكر آدمك سازي افتاد. ديكتاتوري بايست جامعه را از 
انسانيت تهي مي كرد و آدمك توليد مي كرد. پس زندان و شكنجه نقشي معنوي نيز يافتند. 
حسين روحاني كه دهه ها در  فلسطين و ايران مبارزه كرده بود و از شاخص ترين چهره هاي 
چپ در مبارزه با ديكتاتوري شاه و خميني بود ظرف سه ماه در نظام نوين زندان جمهوري 
اسالمي تمام باورهايش را انكار كرد و به همكاري با بازجويان و زندانبانان خود پرداخت. در 
اين فاصله ي بيست و هشت ساله انسان هاي زيادي سروكارشان به اين كارخانه ي آدم 
سازي افتاد. در پاييز و زمستان سال 86 دهها دانشجوي چپگرا به اين كارخانه منتقل شدند 

و در اخيرترين دور، صدها فعال سياسي بازداشت شده متعاقب كودتاي انتخاباتي.
شكنجه و اعتراف گيري هاي دروغين اما به صرف محكوميت آن از سوي من و شما و 
جامعه و اين رهبر سياسي و آن نهاد حقوق بشري خاتمه نمي يابد. حتي اگر بيانيه هاي 
شديد الحن صادر شود و گفته شود كه دندان شكنجه گران به استخوان مردم رسيده است. 
تغيير اين نظام زندان منوط به كنش هاي اجتماعي و سياسي جمعي است و نه صرف صدور 
بيانيه و انتشار مقاله. بايد آن ساختار قانوني و ايدئولوژيك را كه حافظ و مجري اين اعمال 
در زندان هاست دگرگون كرد. براي اين كار بايد در وهله نخست حكومت كودتا را شكست 

داد و او را خلع قدرت كرد. 

نظام، كودتا را ممهور مي كند
مردم طومار تنفيذ را پاره مي كنند

احمدي  جمهوري  رياست  رسمي  مراسمي  در  دوشنبه 
در  نيز  چهارشنبه  فردا  رسيد.  اي  خامنه  امضاي  به  نژاد 
مي  انجام  نژاد  احمدي  رياست جمهوري  تحليف  مجلس 
شود. مشتي اراذل و اوباش پارلمان نشين و بيت رهبري 
نشين كوتوله ي كودتاچي را هلهله مي كنند. مردم شريف 
تمام  كه  دادند  نشان  دوشنبه  اما  ها  كوچه  و  ها  خيابان 
حكومت  هاي  سرنيزه  و  ها  قمه  تمام  و  رهبري  هيبت 
كند.  تسليم  بزرگ  دروغ  به  را  آنها  تواند  نمي  نيز  نظامي 
آن زمان كه نمايش محقر چند مال و چند سپاهي در خيمه 
هاي امپراتور درحال اجرا بود، شكوه و بزرگي در قلب ها 
و گلوهاي جوانان و مردمي آواز مي خواند كه شهر را با 

شورش خود آراسته بودند. 

احمدي نژاد رئيس جمهور رهبر است. و خامنه اي رهبر 
احمدي نژاد است. هر دو تنها درون ديواره هاي ساختمان 
مجلس مشروعيت دارند و نه در فضاي باز و آزاد بهارستان. 
آناني كه در مجلس نشسته اند و سالخي مردم را تنها به 
نظاره نشستند، نه نماينده مردم، بلكه كارمند دون پايه ي 
يك ديكتاتوري رو به زوال اند. چند دلقك راديو تلويزيوني 
و يكي دو ميني بوس خبرچين ديروزي و خبرنگار امروزي 
ممكن است كارناوال محقر جلوس احمدي نژاد را همراهي 
كنند. اما كودتا و تأييدكنندگان كودتا اكنون بر تخته پاره 
ي كوچكي سوارند كه از ساحل كنده شده و به شتاب به 
سوي آبشار سقوط روان است. به خاطر بسپاريم: مجلس 

همانجاست كه مردم آنجا باشند. 

بيانيه صد كاريكاتوريست 
در تحريم دوساالنه ي بين 

المللي كاريكاتور تهران
بيش از يك صد تن از كاريكاتوريست های مطرح ايران، 
در  مردم،  گسترده ی  اعتراضات  از  پشتيبانی  نشانه ی  به 
بيانيه ای مشترك اعالم كردند كه در نهمين دوساالنه ی 
بين المللی كاريكاتور تهران، شركت نخواهند كرد. در اين 
بيانيه، ضمن انتقاد از رخدادهای پس از انتخابات دهمين 

»روند  است:  آمده  ايران،  در  جمهوری  رياست  دوره ی 
اتفاقات اخير به گونه ای است كه هيچ انسان آزاده ای نمی 

تواند چشمان خود را بر آن ببندد و دم برنياورد.«
بيانيه ی خود ضمن اشاره  اين امضا كنندگان هنرمند، در   
شده اند:  يادآور  انتخابات  از  پس  ناگوار«  »اتفاقات  به 
در  سعی  مردم،  كنار  در  همواره  كه  »كاريكاتوريست ها 
نكوهش  كاستی ها،  از  انتقاد  رنج ها،  كشيدن  به تصوير 
خشونت و ترويج روح عدالت طلبانه داشته و همواره ندای 
صلح طلبی سرداده اند ، در شرايط حاضر، هم چون گذشته، 

خود را در كنار مردمی می بينند كه اين گونه مورد بی مهری 
واقع شده اند.«

 در اين بيانيه، هم چنين در رابطه با وظيفه ای كه هنرمندان 
»ما  است:  آمده  بوده اند،  قائل  خود  برای  كاريكاتوريست 
انبوه  از  افسرده  مردم  آثارمان،  با  كرده ايم  تالش  همواره 
فشار و رنج را بخندانيم.« امضا كنندگان بيانيه، سپس اين 
پرسش را مطرح كرده اند: »اما چگونه می توان كشته شدن 
برادران و خواهران بی گناهمان را ديد و باز هم خنديد و 

خنداند؟«

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
 

غلبه تن ها بر تفنگ ها! 

طبق فيلمهای انتشار يافته در اينترنت مردم خود شجاعانه 
به جنگ نيروهای پليس رفته و همرزمان خيابانی خود را 
از چنگال پليس آزاد می كنند. در موردی كه روز دوشنبه 
در پارك ساعی تهران روی داد، مردم با حمله به اتومبيل 
پليس، فردی را كه دستگير و به دستانش دستبد زده شده 
بود از چنگالهای پليس بيرون كشيدند و با قيچی و چاقو 
اين  داشتند.  را  مبارز  فرد  اين  دستبند  شكستن  در  سعی 
اقتدار  بودن حنای  نمايانگر بی رنگ  به خوبی  صحنه ها 
به  كه  مسلحی  دندان  تا  پليس  است.  اسالمی  جمهوری 
هم  در  خيابانی  سالح  بی  مبارز  چند  مشترك  اراده  تك 

می شكند!
 

اعالم آماده باش به بيمارستانها 
اطراف مجلس شورای اسالمی 

به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  المهدی  قرارگاه 
بيمارستانهای اطراف مجلس شورای اسالمی به مناسبت 
باش  آماده  اعالم  جمهور  رئيس  تحليف  مراسم  برگزاری 
ای  نامه  در  نوروز  سايت  در  يافته  انتشار  خبر  طبق  كرد. 
است  شده  ارسال  بيمارستانها  اين  به  منظور  اين  به  كه 
آمده است نظر به اينكه مراسم تحليف رئيس جمهور روز 
چهارشنبه در مجلس شورای اسالمی برگزار می شود الزم 
است بيمارستانها در مورد پذيرش مصدومان احتمالی اين 
مراسم آماده باشند. اين دستور در پی اعالم اجالس بزرگ 
مردمی در اعتراض به مراسم تحليف مجلس ضد مردمی 

در ميدان بهارستان صادر شده است
 

كشته و زخمی شدن معترضان در 
شيراز،بعد از مراسم تنفيذ  

هزاران نفر از مردم شيراز بعد از مراسم تنفيذ رئيس جمهور 
دولت كودتا، با شعار مرگ بر ديكتاتور، به خيابانها آمدند.

سركوبگر  نيروهای  تظاهرات،  شروع   از  پس  مدتی 
رودرروی مردم و مستقيم بر روی آنان آتش گشودند. به 
شهادت شاهدان عينی تعداد زيادی از تظاهرات كنندگان 
زخمی و چند تن از آنها كشته شدند. هنوز آمار دقيقی از 
كشته شدگان، زخمی شدگان و دستگير شدگان در دست 
نيست. پليس و نيروهای بسيج و لباس شخصی به مردم 
و مغازداران و اتومبيلها حمله می كنند. تجمعات بيش از 
سه نفر عمآل ممنوع شده است و هر تجمعی از اين دست 
می  روبرو  بسيج  و  پليس  وحشيگرايانه  واكنش  با  سريعآ 

شود

هاشم خواستار ، عضو كانون صنفی 
معلمان در مشهد به شش سال 

حبس محكوم شد. 
وبازداشت  نژاد  احمدی  دولت  انتخاباتی  كودتا  پی  در 
گسترده مردم معترض به كودتا در سطح شهر مشهد، آقای 
خواستار ، عضو كانون صنفی معلمان ايران كه پيش از در 
سپس  و  بازداشت  صنفی  های  فعاليت  جرم  به   85 سال 
درحالی  خرداد   25 روز  در   ، بود  شده  اجباری  بازنشسته 
حال  در  مشهد  شهر  ملت  درپارك  صندلی  روی  در  كه 
استراحت بود بازداشت شد و پس از 45 روز بازداشت در 
كوی پليس ، اداره اطالعات و زندان مركزی شهر مشهد 
آنكه  يا  و  باشد  داشته  انتخاب وكيل  امكان  آنكه  بدون   ،
محتوی پرونده در اختيار وی قرار گيرد به دادگاه انقالب 
مشهد منتقل شد و قاضی سلطانی در يك دادگاه فرمايشی 
و صوری وی را به شش سال حبس محكوم كرد. نا به اين 
گزارش اين معلم مشهدی كه به اتهام اقدام عليه امنيت 
بازداشت شده بود ، در  از طريق استراحت در پارك  ملی 
ديه  برابری  از  دفاع  اتهام  به  وسطايی  قرون  دادگاه  يك 
زن و مرد ، برگزاری مراسم محدود بزرگداشت مصدق در 
احمدزاده  طاهر  آقای  از  دعوت   ، منزل مسكونی خودش 
اولی استاندار خراسان پس از انقالب و سخنرانی وی در 
منزلش ، فعاليت های صنفی در كانون صنفی معلمان و 
ارتباط با فعالين دانشجويی شهر مشهد محكوم به تحمل 

شش سال حبس شد. 

زندان براي دانشجويان
حكم دادگاه بدوی دانشجويان دانشگاه زنجان، 4 ماه پس 
از پايان دادرسی به متهمان ابالغ شد. بر اساس اين حكم 
بهرام واحدی، سورنا هاشمی، آرش رايجی، پيام شكيبا و 
محمد حسن جنيدی هر كدام به تشويش اذهان عمومی 
و تحريك به تجمع غير قانونی به قصد برهم زدن امنيت 

كشور به يك سال زندان محكوم شده اند.
به  نيز  زنجان  دانشگاه  دانشجوی  ديگر  فيروزی  عليرضا 
غير  تجمع  به  ،تحريك  عمومی  اذهان  تشويش  اتهام 
قانونی به قصد برهم زدن امنيت كشور و همينطور اقدام 
عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی به يك سال و چهار 

ماه زندان محكوم شده است.

از شهر، از انقالب
تهران 12 مرداد خيابان وليعصر

از ساعت 4 قبل از اين كه مردم تجمع خود را آغاز كنند 
حركت يگان ها و نيروها در شهر غير عادی بود. با خنك 
تر شدن هوا جمعيت كم كم بيشتر و بيشتر می شد. خيابان 
بند آمده بود و نيروها كه نمی توانستند در خيابان حركت 
طبق  بودند.  حركت  حال  در  روها  پياده  در  پياده  كنند 
معمول هم همه جور نيرويی ديده می شد. رفته رفته بر 
افزوده شد خبر آمد ونك خيلی شلوغ شده  تعداد عابرين 
اما جمعيت را پراكنده كرده بودند و همه در حال حركت 
به پايين بودند. مردم هم كه سر كوچه ها و خيابان های 
فرعی وليعصر تجمع كرده بودند رعدآسا شروع كردند به 
شعار دادن. دخترها و پسرهای زيادی با شجاعت تمام با 
مشت های گره كرده و صورت های باز فرياد می زدند. 
ان  در  را  جسارت  و  شجاعت  اين  عمق  توانم  نمی  واقعا 
فكر  لحظه  يك  كه  ای  لحظه  بكشم.  تصوير  به  لحظه 
غريو  كند  نمی  رهايت  گير شدن  غافل  و  پشت  از  حمله 
فريادهای »مرگ بر ديكتاتور« خيابان وليعصر را به لرزه 
در آورد. اهلل اكبر هم از اين سو و آن سو زياد به گوش می 

رسيد و البته شعار »ابطحی 
ابطحی حمايتت می كنيم« 
اين  زندانی    همه  »اين 
رسم مسلمانی« »دولت بی 
جنايت«  ديگه  بسه  كفايت 
رسيد.  می  گوش  به  نيز 
با  تداخل  با  نيروها  هجوم 
يكديگر همراه بود جمعيت 
دوباره  و  شد  می  متواری 
می  شعار  و  شد  می  جمع 

بوق  شد.  نمی  قطع  ای  ثانيه  هوايی  شليك  صدای  داد. 
ممتد اتوموبيل ها مردم را مست و مزدوران را ديوانه كرده 
بود. به مردم كه حمله كردند مردم از داخل ماشين شعار 

می دادند.  وسط اتوموبيل ها چند اشك آور زدند. 
در گوشه ای ديدم 
بسيجی ها خود به 
افتادند  هم  جان 
كردم  فكر  اول 
اشتباه می كنم اما 
اينقدر اين مجادله 
كه  كشيد  طول 
متوجه  مردم  همه 
دو  از  و  شدند 
آن  خيابان  سوی 
كردند.  هو  را  ها 

استيصال  واقعا  كرد.  سوا  را  ها  اين  ويژه  يگان  سر  آخر 
خستگی و درماندگی در چهره تك تك آن ها موج م زند. 
بارها از زبانشان شنيديم كه شكوه می كنند از اين كه دو 
از  بعد  ندارند.  اند و خواب راحت  آماده باش  ماه است در 
سه ساعت سرپاايستادن با حاجی رفتن در سوپری. آبميوه 
نبود  نيازی  كه  دادند  می  باال  ولعی  چنان  با  را  كيك  و 
جدا  هم  از  اصال  داشت  اصرار  حاجی  بپرسی.  را  حالشان 
نشن حدود سی نفر كه چسبيده 
به هم كيك و ابميوه ها را گاز 

می زدن.
داشت  ديگر  حكايتی  رو  پياده 
دادند  می  تذكر  هم  به  مردم 
نخوريد،  ليز  باشيد  مواظب 
تا موتورها  بودند  پاشيده  روغن 
روی آن سر بخورند. اين مردم 
حاال حاال ها خالقيت دارند كه 
خرج كنند. هرچه هوا تاريك تر 

هم  باز  شد.  می  بيشتر  جمعيت  و  كمتر  شعارها  شد  می 
استيصال، نمی دانستند با مردم پياده كه فقط راه می روند 

چه كنند آخر هر لحظه ممكن بود اتفاقی بيفتد. 
مردم از البه اليشان رد می شدند و گاه با پوزخند می گفتند 
خسته نباشيد. صدايی آمد 
فقط  نكردن  كاری  »تا 
كنين«  برداری  فيلم 
ميان  در  كه  است  جالب 
به  ميلی  ديگر  جمعيت 
نيست،  صورت  پوشاندن 
برعكس پس از شناسايی 
لباس شخصی ها اين آن 
ها هستند كه صورت خود 
را می پوشانند. اما به نظر 
من آنچه هر روز بيش از 
از  امنيتی  نيروهای  ترس  شود  می  آشكار  مردم  بر  پيش 

مردم است. 
پسری را نيروها دستگير كردند زنان آنقدر مقاومت كردند 
و نترسيدند جلو آمدند كه بسيجی ها درماندند كه چه كنند 
فرياد كركننده »ولش كن« زنان كه بيشتر ميانسال به باال 
بودند قطع نمی شد بسيجی با استيصال سرش را چرخاند 
انگار دنبال حاجی می گشت حاجی آمد و با احترام گفت 
»خواهرا بفرماييد ولش می كنيم«. نديدم كه آزادش كردند 
يا نه ولی از اتوبوس های اوراقی كه در ميدان ونك پارك 
اند. هوا  آماده  فله ای  برای دستگيری  بود كه  بود معلوم 
كم كم داشت تاريك می شد و گرگ های گرسنه هارتر. 
چند پسر را با مشت و لگد گرفتند و سوار ماشين كردند. اما 
هنوز جمعيت زيادی در خيابانند كه می دانند با تاريكی هوا 

بايد به خانه باز گردند و ومنتظر 4 شنبه باشند.

دولت های قدرتمند در چه نسبتی با جنبش 
آزادیخواهانه ی مردم ما قرار دارند؟

امين حصوری
با وجود  ايران،  مردم  آزاديخواهانه ی  خوشبختانه جنبش 
كشتار و سركوب وحشيانه ای كه برای توقف آن از سوی 
حاكمان اعمال می شود، همچنان به راه دشوار و پرافتخار 
خود پيش می رود. حركت مردم چنان عظيم و تكان دهنده 
بود كه به طور كم سابقه ای توانسته است حواس رسانه 
های بازيگوش و نامتمركز دنيا را برای مدتی طوالنی به 
خود جلب كند. اين جنبش در عين حال توانست تحركات 
سراسری و پی گيِر ايرانيان بيرون از مرزها را هم در حمايت 
از خود برانگيزد؛ چيزی كه با وجود پراكندگی های مزمن 
و انفعال سياسِی ظاهرا چاره ناپذيِر اين دسته از ايرانيان، 
تا پيش از اين ناممكن به نظر می رسيد؛ همچنان كه در 
داخل كشور هم ايجاد چنين سطح وسيعی از همبستگی و 
فداكاری و همدلی در ميان مردم، در پس سموم بی وقفه 

ی استبداد دراز ساليان، قابل تصور نبود.
مجموع اين شرايط حساسيت عمومی و توجه ويژه ای را 
به تحوالت جاری در  دنيا نسبت  افكار عمومی  در سطح 
به رغم  اين وجود دولت های غربی  با  برانگيخت.  ايران 
برخی اظهارات و تعارفات بی پشتوانه، در مواجهه با جنبش 
مردمی در ايران رويه ی دو پهلو و كج دار مريزی را در 
پيش گرفتند؛ رويه ای كه در بهترين حالت می توان آن را 
با صفت های محافظه كارانه، غير مسئوالنه و تناقض آميز 
توصيف كرد. شاخص ترين نمونه ی آن تصميمات نشست 
سران اقتصادی جهان )جی 8 ( در ايتاليا  بود كه در نهايت 
با فشار آمريكا و انگليس )دشمنان آشتی ناپذير حكومت 
كنونی  بحران  و  مسائل  آن  پايانی  ی  بيانيه  در  ايران!!( 
بودن  گشوده  بر  و  شده  تلقی  داخلی  موضوعاتی  ايران، 
باب ادامه ی گفتگوها با حكومت ايران تاكيد گرديد. البته 
آنها در »رسانه های بزرگ« شان تا حدی وقايع ايران را 
پوشش داده اند و می دهند )برخی واقيعت ها چنان بزرگ 
و عيان اند كه خود اعتبار رسانه ها را به چالش می كشند(، 
ولی به طبع با شيوه های معينی از توصيف و تحليل كه با 
رويكردها و منافع ويژه ی آنها همخوانی داشته باشد، نه 
لزوما با واقعيات ايران: از جمله تالش و تاكيد ويژه ای بر 
اينكه خواسته های اين جنبش و پايه های شكل گيری آن 
تا جای ممكن به موارد محدود و معينی )مثال انتخابات( 
ناخواسته بر آتش راديكاليسم و  تا مبادا  تقليل داده شود، 
متروپل  های  دولت  واقع  در  شود.  دميده  جنبش  تعميق 
در  حاضر  كاران  محافظه  با  خود  ی  ويژه  داليل  با  هم 
در  ايران  در  قدرت  مدعی  طلبان  اصالح  و  قدرت  مسند 
اين »نگرانی« هم داستانند كه جنبش مردم در پيشروی 
خود از مرزهای نظام مستقر عبور نكند*. )اما شعار زيبای 
 8 تظاهرات  در  كه  ايرانی«  جمهوری  آزادی،  »استقالل، 
نشانه  بسياری  كنار  در  شد،  داده  سر  مردم  توسط  مرداد 
های ديگر، حاكی از آن است كه پاسخ به مطالبات مردم 
اساسا در ظرفيت »جمهوری اسالمی« نمی گنجد، حتی 
به فرض پياده سازی تمام »اصول مغفول مانده« ی قانون 

اساسی توسط نمايندگان جناح اصالح طلب(.
و  چين  جمله  )از  خارجی  دول  مناسبات  به  كه  جايی  تا   
و  تجربيات  شود،  می  مربوط  ايران  حكومت  با  روسيه( 
است  آن  گواه  روشنی  به  اخير  ی  ساله  سی  مستندات 
اند روابط خود را با جناح های  كه آنها همواره قادر بوده 

مختلف درون حكومت به طور سيال و »رضايت بخشی« 
بوده  دليل  اين  به  ويژه  به  كار  اين  كنند؛ سهولت  تنظيم 
بقاء  و  نباشد  خود  مردم  به  متكی  كه  حكومتی  كه  است 
باشد،  ملت  منافع  و  خواست  با  تعارض  در  اش  منافع  و 
 - مختلف  های  كيفيت  و  درجات  به   - بايد  ناخواه  خواه 
به »جاهايی ديگر« تكيه كند. بر اين اساس دولت های 
قدرتمند خارجی هميشه از اين شانس برخودار بوده اند كه 
در موارد لزوم، همانند موقعيت كنونی، وزنه ی مناسبات 
ديگر  جناح  به سبد  جناح  از سبد يك  به سادگی  را  خود 
انتقال دهند. همچنان كه در تصويرهايی كه در هفته های 
اخير از  جنبش جاری در ايران به مردم جهان مخابره می 
كنند، واقيعت های پيچيده و تحوالت پويای جنبش ضد 
استبدادِی مردم ايران را در همسويی مطلق با جناح اصالح 
طلبان حكومتی ترجمه و تصوير كرده اند؛ تو گويی مردم 
به خيابان ها آمده اند و با وجود همه ی ستم ها و هزينه 
های سنگين در خيابان ها مانده اند، تا سكان قدرت را از 
محافظه كاران اصولگرا بگيرند و به اصالح طلبان اسالم 

گرا بسپارند. 
تامل  عملكردهای  و  ها  گيری  موضع  اين  ی  همه  اما 
برانگيز، به مانند يك كارگاه سياسی زنده می تواند برای 
ما درس های ملموسی از ماهيت مناسبات سياسی حاكم 
بر جهان در بر داشته باشد و به سان ضرورتی عينی برای 
كالن  های  حوزه  در  انتقادی  های  آموزه  گرفتن  جدی 
ديروز  تا  كه  كشورهايی  شود:  قلمداد  سياسی  اقتصاد 
اسلحه  و  موشك  زور  با  حتی   – دموكراسی  شعار صدور 
– و مبارزه با بنيادگرايی را طرح می كردند، اينك جنبش 
بزرگ دموكراسی خواهی مردم ايران را در مقابل يكی از 
بنيادگراترين حكومت های جهان به حال خود رها كرده 
اند و حاضر نيستند مناسبات ويژه ی خود با اين حكومت 
ضد مردمی را حتی اندكی تعيير دهند. شرم آور آنكه آنها 
طور  به  را  خود  سفيران  دوگانه،  استانداردهای  اجرای  با 
هماهنگ از كشور هندوراس )كه در جريان كودتای اخير 
بيرون  نريخت(  دماغ كسی  از  خوشبختانه- خونی   – آن 
های  جنايت  رغم  به  ايران  مورد  در  درحاليكه  كشيدند، 
وحشتناك حكومت از فردای كودتای انتخاباتی، همچنان 
مناسبات ديپلماتيك خود را به روال سابق با حاكمان ايران 
حفظ كرده اند. پس اينك ضروری به نظر می رسد كه در 
باورهايمان از ماهيت روابط و مناسبات بين المللی، روشن 
بينی و واقع گرايی را جايگزين خوشبينی و ساده انگاری 
سياسی  های  بحث  حوزه ی  در  كه  هاست  سال  نماييم: 
گرايِی  مطلق  و  كهنگی  با  تقابل  در  گويا   ، روشنفكری 
تئوری توطئه )توهم توطئه( و نيز در تقابل با غرب ستيزی 
و ديدگاه »دشمن محوِر« رايج در ادبيات سياسی دستگاه 
مناسبات  به  نسبت  غيرانتقادی  نگاهی  حاكم،  تبليغاتی 
كشورهای متروپل با كشورهای پيرامونی نظير ايران شكل 
خنثايی  بستر  جهان  كه  كلی  نگرش  اين  با  است؛  گرفته 
است برای بالندگی يا افول كشورها؛ عرصه ای كه در آن 
كشورهای بزرگ اگر ياور ما در مسير دموكراسی و توسعه 
نباشند، بازدارنده ی ما هم نخواهند بود؛ چرا كه بنا بر پيش 
فرض نهفته در اين نگاه، روابط و مناسباِت ميان كشورها 
در جايگاههايی برابر و بر پايه ی منافع متقابل و منطق 
مفاهمه تنظيم می شود، نه زور و سلطه!  بايد گفت اين 
نگرش همانقدر از واقعيت های دنيا به دور است كه تصوير 
كليشه ای و رايج ارائه شده در فيلم های كالسيك هاليوود 

از آمريكا به مثابه سرزمين فرصت های طاليی و بی پايان! 
)هر كسی كه خوشبخت و موفق – يعنی ثروتمند – نشود، 

خودش مقصر است!(. 
تنها در حوزه ی تاريخ معاصر و متاخر ايران، واقعيت های 
زيادی وجود دارد كه نادرستی اين ديدگاه واكنشی )پرهيز 
می  آشكار  را  خوشبينانه  و  ايدئولوژيك(  های  آلودگی  از 
سازد: كودتای 28 مرداد و دخالت مستقيم و موثر آمريكا 
و انگليس در آن؛ جنگ 8 ساله ی ايران و عراق به مثابه 
بازار پرسود تجارت اسلحه و جنگ افزار برای كشورهای 
صادر كننده؛ قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 67 و 
سكوت دولت ها و رسانه های غربی )و شرقی البته(؛ ترور 
مخالفان سياسی در بيرون كشور و قتل های زنجيره اِی 
انفعالی  و سياست  داخل كشور و سكوت  در  دگرانديشان 
دولت های اروپايی؛ سركوب خونين دانشجويان تهران و 
تبريز در 18 تير 78 و روزهای پس از آن همزمان با تبادِل 
كرشمه های »گفتگوی تمدن ها« ميان سيد محمدخاتمی 
همه  از  از  گوياتر  و  تر  زنده  و   دنيا؛  دولتمردان  ساير  و 
ی اينها نحوه ی مواجهه ی دولت های بزرگ با جنبش 

كنونِی آزادی خواهِی مردم ايران.
بايد پذيرفت كه هيچ دولت خارجی را پروای مشكالت و 
مصايب و آمال و آرزوهای جمعِی ما نيست؛ چون مناسبات 
جهانی در جهت منافع اقتصادی و بر پايه ی قدرت و سلطه 
شكل گرفته اند )سلطه ای كه برای حفظ و گسترش آن 
عالوه بر دستگاههای عريض و طويل ديپلماسی، برتری 
های نظامی هم به خدمت گرفته می شوند(؛ اين واقعيت 
و  دموكراتيك  های  ژست  و  شعارها  با  هم  قدر  هر  شوم 
بين  ديپلماسی های  تعارفات حقوق بشری در صحنه ی 
المللی تزيين و پوشانده شود، در مقاطع كوتاهی از تاريخ 
پرتالطم جهان، مانند شرايط عينی پيرامون وضعيت كنونِی 
ايران، كراهت آن به تمامی عريان می گردد. بنابراين بايد 
حقيقت تلخ برآمده از اين عريانِی ديرياب را ارج نهاد. نتيجه 
ی درك چنين حقيقتی لزوما فرافكنی مشكالت تاريخی 
فهم  تواند  می  بلكه  نيست،  بيرونی  عوامل  به  كشورمان 
بهتر پيچيدگی های اثرگذار در تحوالت جوامع پيرامونی را 
ميسر سازد؛ چيزی كه ناديده گرفتن آن موجب شده است 
از چنگال  اميد »رهايی« مردم  به  از هموطنان ما،  برخی 
حكومت غاصب، گاهی از طرح های خطرناكی مانند حمله 
ی نظامِی آمريكا به ايران هم پشتيبانی كنند. اين حقيقت 
در عين حال نهيب و هشداری است به همه ی ما در مورد 
خطير بودن مبارزه و ضرورت حفظ هشياری سياسی - در 
كنار همبستگی عمومی -  در مبارزه با استبداد، تا جنبشی 
كه ثمره ی سال های سياه رنج مردم ما و برآمد اميدهای 

محزون آنهاست، ابزار معامله ی قدرتمندان واقع نشود.
ميان  در  به روشنگری  توان  تنها می  آنكه  مخلص كالم 
تا  بست.  اميد  جهان  مردم  های  وجدان  و  عمومی  افكار 
مبارزات  با  اين طريق ضمن جلب همبستگی عمومی  از 
مردم ايران، كه سرمايه ای معنوی برای حفظ خودباوری و 
تداوم جنبش است، به واسطه ی فشارهايی كه شهروندان 
ساير كشورها می توانند بر دولت هايشان وارد آورند، دست 
دولت ها برای تداوم مراودات و معامالت و روابط منفعت 

محور با حكومت اسالمی ايران چندان باز نباشد.  
پانوشت:

* ميرحسين موسوی روز شنبه 9 مرداد در گفت وگويی كوتاه با قلم نيوز در باره 
ی شعارهای نهضت سبز در اجتماعات اظهار داشت: شعار كليدی مردم در راه 
سبزی كه برگزيده اند، »جمهوری اسالمی نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه 
بيشتر« است.  شعارهايی مورد حمايت راه سبز ميليونی مردم است كه فراتر از 

قانون اساسی جمهوری اسالمی نرود.



یادداشت هایی برای یک 
راهبرد سوسیالیستی 

)بخش دوم(
ن. سپهری از گروه رزا )رهايی زنان ايران(

توليد  ی  شيوه  درون  ماهيتًا  اسالمی،  فاشيستی  نظام 
خاص  های  ويژگی  اما  كند؛  می  زيست  داری  سرمايه 
)نفت( در  اقتصادی تك محصولِی  يعنی  ايران،  اقتصادی 
اختيار دولت، منجر به ايجاد تغييراتی در روش كالسيك 
استثمار سرمايه داری  گشته است. اين ويژگی های خاص، 
با پيچيده نمودن فرايند استثمار، توضيحات ساده انگارانه 
ی اكونوميستی را به چالش كشيده و تحليل های نتيجه 
گرفته از آن را سردرگم می سازد. اين سردرگمی ها، گاه 
به نفی شكل گرفتن طبقات در ايران و در نتيجه به توصيه 
ی روش های رفرميستی منجر شده و گاه با در هم ريختن 
انجامد.  می  پوپوليستی  راهكارهای  به  طبقات  های  مرز 
پس مناسب است پيش از پرداختن به وضعيت ايران مبنای 

نظری بحث را به طور خالصه مشخص نماييم.
اقتصادی است. يعنی  بر ساختار  انسانی مبتنی  هر جامعه 
بنيان مادی توليد، اساسی ترين وجه هر گونه حيات انسانی 
از ابتدای تاريخ تا كنون بوده است. پس بازتوليد خوراك، 
پوشاك، مسكن و... هيچ گونه استثنايی را در تاريخ بر نمی 
تابد. اما با رشد و پيشرفت جوامع كه به فشردگی مادی و 
گسترش جمعيت منجر شده، وجوهی ديگر را نيز بر اين 
را  تازه  وجوه  اين  است.  افزوده  )زيربنا(  اقتصادی  ساختار 
عنوان  به  توان  می  حالت  ترين  كلی  و  ترين  انتزاعی  در 
ساختارهای ايدئولوژيك و سياسی و در شكل مشترك به 
عنوان روبنا ناميد. اين ساختار ها اساسًا با بازتوليد نيروهای 
طبقه ی  فرايندهای سركوب  و  توليدی  روابط  و  توليدی 
حاكم در طول تاريخ مرتبطند. رابطه ی ميان اين دو حوزه  
يعنی زيربنا و روبنا همواره مورد چالش بوده است. برخی 
)اكونوميست ها( بر رابطه ی كاماًل يكطرفه ی زير بنا و 
بر زيربنا  تأثيرگذاری روبناها  تأكيد نموده و هرگونه  روبنا 
نيز هر گونه  ديگر  برخی  مقابل  در  و  منكر می شوند؛  را 
تمايزی ميان روبنا و زير بنا را تقليل گرايانه دانسته و اين 
می  قرار  پرسش  مورد  را  تاريخی  ماترياليسم  اساسًا  گونه 
دهند. تجربه ی زيسته ی ما در ايران، فاصله ی تحليل 
به  را  ايران  جامعه  مادی  واقعيت  با  اكونوميستی  های 
سرعت آشكار می سازد. اما در مورد ديدگاه دوم كه در سال 
با حمايت رسانه های اصالح طلبان حكومتی  اخير  های 
برای  حكومتی  اصالحات  همان شكست  يافته،  گسترش 
اين موضع سنتی كه البد در  تجديد نظر طرفدارانش در 
اما در واقع هر دو می  آن نه سيخ می سوزد و نه كباب 

سوزند، كافی است.
برگرديم به موضوع؛ بنا بر ديدگاه لويی آلتوسر، كه بر مبنای 
نظريات ماركس، انگلس و لنين بنيان دارد، در هر دوره ی 
يا  گيری  كننده ی شكل  تعيين  اقتصادی  زمانی، ساختار 
دليل  به  يعنی  است.  ديگر  عدم شكل گيری ساختارهای 
پيچيده شدن ساختار توليد جامعه است كه روبناها شكل 
گرفته و يا تغيير شكل می دهند. پس تا اين جا می دانيم 
كه تعيين كنندگی ميان اين سه ساختار همواره از سوی 

حال  گيرد.  می  صورت  اقتصادی  ساختار 
يك گام به پيش می رويم. تعيين كنندگِی  
اقتصاد است كه توضيح می دهد چرا در هر 
دوره ی تاريخی يكی از اين سه ساختار يا 
تركيبی از آنها بر كليِت مادی جامعه سلطه 
مورد  همين  به  توجه  با  هم  ماركس  دارد. 
است كه ساختار سياسی را در شيوه ی توليد 
شيوه  در  را  ايدئولوژيك  ساختار  و  باستانی 
اما  داند.  می  مسلط  اروپا  فئودالی  توليد  ی 
بالفاصله بايد ذكر كرد كه در شيوه ی توليد 
است  اقتصادی  ساختار  اين  داری،  سرمايه 
داری،  سرمايه  در  يعنی  است.  مسلط  كه 
و  است  كننده  تعيين  هم  اقتصادی  ساختار 
هم مسلط. اصطالح آلتوسر برای بيان رابطه 
ی روبنا و زير بنا تعيين كنندگی نسبی است. 
يعنی ساختارهای ايدئولوژيك و سياسی نيز، 
اين  دارند.  نسبی  تأثير  اقتصادی  ساختار  بر 
كاماًل  مركز  كشورهای  مورد  در  موضوع 
صادق بوده اما با اين حساب تكليف ويژگی 
های خاص اقتصاد ايران چيست؟ برگرديم 
اقتصاد  يك  وجود  يعنی  ايران.  اقتصاد  به 

عمدتًا تك محصولی كه مالكيت آن در اختيار دولت است 
در مدل ذكر شده در باال چه تغييراتی می دهد؟ 

 
را  اصلی خود  گزاره های  پاراگراف  در همين  اجازه دهيد 
مطرح سازيم. شيوه ی توليد اقتصادی در ايران به وضوح 
سرمايه داری است؛ اما نه سرمايه داری كالسيك. برخی 
مانند احمد سيف برای اين وضعيت نام های مانند سرمايه 
داری نظامی پيشنهاد می نمايند. به نظر ما اين گونه نام 
ها به علت خاص بودن بيش از حد، دامنه ی ويژگی های 
وضعيت اقتصاد در ايران را محدود می نمايند. ما از اين به 
واژه  از تركيِب  ايران  از ساختاراقتصاد  بردن  نام  برای  بعد 
اين  در  نمود.  خواهيم  استفاده  كژديسه  داری  سرمايه  ای 

سرمايه دارِی كژديسه، ساختار سياسی مسلط است. دليل 
سلطه ی ساختار سياسی را اقتصاد تك محصولی و دولتی 
ايران توضيح می دهد. پس تا كنون می دانيم كه در ايران 
، توليد نفت با مديريت دولتی، ابزار بسيار قدرتمندی برای 
گروهی  هر  است.  آورده  فراهم  ساختار سياسی  سلطه ی 
اختيار  در  را  دولتی  دستگاه عظيم  اين  هدايت  كه سكان 
بگيرد می تواند با اختصاص منابع در جهت مسير مورد نظر 
خود به سرعت بر كليت نظام اقتصادی تأثير گذارد. بخش 
باند های و گروه های  ميان  از درگيرِی شديد  ای  عمده 

حاضر در ايران برای در اختيار گرفتن هدايت اين ماشين 
عظيم را می توان از منظری ماركسيستی بر اساس همين 
به  منجر  هيچگاه  درگيری  اين  البته  داد.  توضيح  مباحث 
نشانه گرفتن بنيان های كلِی اين نظام نخواهد شد. هيچ 
گروه  هيچ  و  شكند.  نمی  را  خود  آب  تنِگ  عاقلی  ماهِی 
اصالح طلب حكومتی نيز، كليت نظام فاشيستِی اسالمی 

را زير سؤال نمی برد. 
اما اين كژديسگِی ذكر شده در ماهيت سرمايه داری ايران 
چه اشتراكاتی با كشورهای ديگر و چه تبعاتی برای مردم 
بر  تأثيری  اين كژديسگی چه  ديگر  از سوی  دارد؟  ايران 
فرايند ادغاِم اقتصاد ايران با اقتصاد جهانی دارد؟ پرداختن 
كامل به اين پرسش ها را به بخش های آينده ارجاع می 
دهيم اما برای تكميل ابزارهای تحليلی خود برای توضيح 
همين  در  كه  است  مناسب  ايران،  در  اخير  های  رويداد 
جامعه  ی  دهنده  شكل  طبقاتی  ماهيت  به  خود  نگاه  جا 
هم  زير  شكل  در  كه  مدل  اين  كنيم.  بيان  را  ايران  ی 
قابل بررسی است از نگاه پوالنزاس به ماهيت طبقاتی در 
سرمايه داری معاصر برای بيان طبقات استفاده نموده اما 
قشرها در آن با توجه به جامعه ی ايران ويژه سازی شده 
است. بنا بر مدل پيشنهادی پوالنزاس جامعه سرمايه داری 
معاصر ايران از طبقات زير شكل گرفته است: بورژوازی، 
خرده بورژوازی سنتی، خرده بورژوازی مدرن، پرولتاريا و 
دهقانان. تنها بخشی كه توسط پوالنزاس به مدل كالسيك 
ماركسيستی افزوده شده خرده بورژوازی مدرن است. اين 
طبقه كه معمواًل به عنوان طبقه ی متوسط از آن نام برده 
می شود شامل كارمندان رده متوسط، معلمان، پزشكان و 
... كه به علت شباهت های ايدئولوژيك و سياسی به خرده 
نامگذاری  گونه  اين  پوالنزاس  سوی  از  سنتی  بورژوازی 
اتحاد  در  را  ها  شباهت  اين  ی  عمده  نشان  است.  شده 
استراتژيك آن ها با يكديگر در اتفاقات سال 57  ايران می 
توان ردگيری نمود. اين شباهت های ايدئولوژيك از سوی 
به ظرفيت های  اعتقاد  تاريخی،  بدبينی  پوالنزاس شامل 
دولت برای پايان بخشيدن به نزاع های طبقاتی، اعتقاد به 

نردبان ترقی و ... است. 

 

برای  پوالنزاس  مدل  در  ما  كه  ای  عمده  تغيير 
تحليل طبقاتی جامعه سرمايه داری ايران ايجاد 
ی  طبقه  در  قشر  دو  گرفتن  نظر  در  ايم  نموده 
ترتيب  به  را  قشر  دو  اين  است.  بورژوازی 
آنها  تفاوت  ناميم.  می  سنتی  و  نوين  بورژوازی 
دو  هر  كه  حالی  در  دارد.  قرار  زمان  محور  در 
برای حفظ كليت نظام سرمايه داری تالش می 
انباشت  راه  ابتدای  در  نوين  بورژوازی  اما  كنند 
اوليه حالتی مافيايی  انباشت  اين شبه  قرار دارد. 
ايران،  نظير  در كشورهای  داده كه  اين قشر  به 
روسيه و چين با در هم تنيدگِی نهاد های نظامی 
و مالی همراه است. اين حالِت شبه انباشت اوليه 
ای باعث مقاومت در برابر ادغام معمولی در بازار 
جهانی است. زيرا اين ادغام باعث از دست دادن 
رانت های اين قشر و در خطر قرار گرفتن منافع 
حياتی آنها است. بايد توجه داشت كه اين تقسيم 
نافی تقسيم بندی های كالسيك شامل  بندی، 
اما  نيست.  مالی  و  صنعتی  تجاری،  بورژوازی 
تقسيم بندی پيشنهادی ما، جبهه بندی های درون طبقه 
ای را مورد توجه قرار می دهد. نكته ی ديگری كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد اين است كه اتحاد های استراتژيك 
را بايد دقتی مضاعف مورد بررسی قرار داد و به گونه ای 
به موضوع پرداخت كه كليت چهارچوب تحليل را آشفته 
نگرداند. نقد پوالنزاس در مورد تفكيك جايگاه طبقاتی و 

موضع طبقاتی در اين مورد بسيار راهگشا است.
از  ايران  اقتصادی  وضعيت  شرح  برای  كه  است  معمول 
سازش اقشار مختلف بورژوازی استفاده می نمايند. در شرح 
اين ديدگاه به طور مختصر می توان گفت كه بورژوازی 
خود  وارداتی  انحصارهای  از  ايران  كمپرادور  و  تجاری 
اين  كه  جهانی  بازار  در  ادغام  هرگونه  و  نموده  استفاده 
انحصارات را به خطر بياندازد از سوی اين قشر با مقاومت 
با  ايران  از سوی ديگر بورژوازی صنعتی  روبرو می شود. 
استفاده از فرايند خصوصی سازی رانتی معمول در ايران 
از اصلی ترين  يافته و  به قدرت قابل مالحظه ای دست 
حاميان فرايند اصالحات حكومتی در ايران است. دولت در 
ماهيت  كليت  بوده كه  دو قشر  اين  ايران حاصل سازش 
رانتی اقتصاد را برای واردات يا حفظ بازار مصرفی از هجوم 
رقبای خارجی محفوظ نگه می دارد. درآمد صادرات نفتی 
در  تواند  می  سيستم  كلی  بازتوليد  های  هزينه  بر  عالوه 
راستای منافع يكی از اين دو گروه عمل نمايد. در حالت 
تعادل، سازش ميان اين دو قشر توسط دولت تضمين می 
گردد. از تركيب اين دو محور تحليلی است كه می توان به 

فهمی عميق تر از وضعيت ايران دست يافت.
ادامه دارد...
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  کمون پاریس ـ شهرآزاد
شهزاد سرمدی

     آيا كمون پاريس آرمان شهر بود؟ هرچه بود واقعی 
بود. ايده آلی بود برای دنيائی بهتر و عادالنه تر. هم چون 
ستاره ای سرخ در آسمان تيره جنگ ، گرسنگی ، شكست 
و خفت و خواری خلقی مبارزه و رزمنده درخشيد. پاريس 
شهر رستاخيز طبقه ی كارگر، شهر دفاع مسلحانه ی توده 
ای برای آزادی ، برابری و جمهوری سوسيال و جهانشمول 
بود. در بهار 1871 ، پاريس شهرگلباران، نمونه ی آزادی 
و دموكراسی توده ای يعنی حكومت مردم برای مردم و 

توسط مردم بود.
بگيريم و  باال  را  توانيم سرخود  پاريس می  با كمون      
بگوئيم آری، جهانی ديگر بدون نظم سرمايه داری ممكن 

است.
    كمون پاريس مظهر رفرم های سنجيده و اصالحات 
اساسی، روابط اجتماعی مدرن، سازمان دهی جامعه و كار 
بر مبنای برابری واقعی و خودگردانی موسسات صنعتی و 
و  روابط   ، نظم  از  خالی  و  انسانی  ای  شيوه  به  اقتصادی 

ضوابط سرمايه داری بود.
     شكستن گيوتين و ممنوعيت اعدام و مجازات های غير 
انسانی، شركت فعال زنان در جامعه و برابری حقوق آنها با 
مردان، كم كردن ساعت كار و ممنوعيت كار شبانه برای 
زنان و كودكان، جدائی جدی دين از دولت، دوری از تنگ 
نظری های ناسيوناليستی  و شوونيستی، آزادی هنری در 
تمام ابعاد آن، كارتئاتر و نقاشی، نويسندگی و شعر، برپائی 
انجمن ها، كلوب ها و سنديكاها، كانديداتوری و انتخابات 
آزاد و عزل منتخابان در هر زمان كه الزم باشد، ووو... اين 

همه دست آوردهای كمون است.
     كمون پاريس محصول اراده ی توده های به پا خاسته 

و پرولترهای پاريس بود تا جمهوری ای  از نوع جديد بر 
پا كنند.

     كمون پاريس بانی حقوق بشر و اومانيسم واقعی بود 
به  ازآن  به درستی رژيس دبره  ونه آن حقوق بشری كه 

عنوان« دين مدنی حقوق بشر« ياد می كند.
     كمون پاريس زاده ی تئوری های ناب، قالبی ، خالص 
و پيش گوئی های پيامبرگونه نبود. نه سوسياليسم خرده 
بورژوائی و نه سوسياليسم تخيلی بلكه واقعيتی زمينی بود 

كه روی داد.
     كمون پاريس نه آرمان شهربلكه حاصل پراكسيس 
طبقه كارگر در جمهوری ای اجتماعی و جهانشمول بود.

عصر  دوران  از  خواهانه  آزادی  مبارزات  قرن  پنج  حاصل 
نيز  و  اروپا  در  پرولتری  و  ای  توده  انقالبات  تا  روشنائی 
سوسياليسم فرانسوی با تكيه برنظرات بابف ، سن سيمون، 
بين  انجمن  پايان  در  و  بالنكی  پرودن،  كنت،  اگوست 

المللی كارگران بود.
     كمون پاريس درغليان می جوشيد و می خروشيد و 
در پی جامعه ای نوبود كه به قول كارل ماركس رنگی از 

پير كفتار زمان گذشته را با خود نداشته باشد. اما حكومت 
ورسای در جستجوی ارواح پليد گذشته گان تاريخ و در پی 

جمهوری پارلمانی بود.
      

شكست كمون پاريس : آستانه پيروزی جمهوری 
اجتماعی و جهانشمول

     كمون پاريس طی » هفته خونين »  28ـ21 مه 1871 
به خاك وخون كشيده شد. هزاران نفردر هر كوی و برزن، 
كمونار وغيركمونار باهم قتل عام شدند .ترو خشك با هم 
سوختند. در اين هفته و روزها بعد از آن هركس دستانش 
سياه بود به اين معنی بود كه دست به باروت زده و كمونار 
است ، هركس كفش زرد رنگ ، مارك گودينو، كه كفش 
اونيفرم گارد ملی بود، به پا داشت، فدره يعنی سرباز كمون 

پاريس محسوب شده و در جا اعدام می شد.
    پيام سرمايه داری به كارگران نافرمان اين بود: هر كس 
به حريم مقدس سرمايه، تجاوز كند سرنوشت شهروندان 
پاريسی در انتظار اوست . كمون پاريس را نابود كردند و 
چه بی رحمانه. بر سرش ريختند، از هر سوی ، تا در نطفه 
جلوه  نايافتنی  دست  تا  گفتند  اش  اتوپی  كنند.  اش  خفه 
كند. اسناد و مدارك همين اتوپی دست نا يافتنی را تاسالها 
اما دست  پنهان كردند  و به دست فراموشی سپردندش. 
اعتبار خود را خفظ كرده و در هر  آوردهای آن همچنان 

جنبش دموكراتيك و انقالبی خود را نشان می دهد.

پايان سخن 
برای  زده  هيجان  و  شيفته  مشتاق،  ايرانيان؛  امروز،      
تغييرات اساسی درزندگی خود هستند. نسل جديد انقالبی 
ايران در جستجوی جامعه ی مدرنی است كه با خواسته 
هايش مطابقت كند ولی  پيران شعبده بازی كه با لباس 
روحانيت بر ايران حكومت می كنند، با نوآوری و ابتكارات 

نسل جديد در تضاذ آشتی ناپذيرقراردارند. 
از كانديداها  ايرانيان به راءی دادن به يكی       تشويق 

و يا راءی ندادن، يعنی حفظ شرايط موجود و ادامه حيات 
رژيم جمهوری اسالمی كه راه به جائی نبرده ، بلكه انرژی 
ها و اميدها را به هدرداده  و آنها را در بالتكليفی بيشتر 
فرو می برد. باالئی ها به جان يكديگر افتاده اند ) اسب 
ها در سر باالئی يكديگر را گاز می گيرند(، زيرا ديگر نمی 
توانند با شيوه های سابق حكومت كنند و پائينی ها ديگر 
نمی خواهند مثل سابق بر آنها حكومت شود. راه چاره از 
درون رژيم نيست. راه حل جامعه تب دار ايران، جستجوی 
ارواح پليد رژيم های سابق نيست. شكست انقالب 1357 
به كابوسی وحشتناك شبيه است و آنچنان به نام انقالب 
، انقالب بد نام شده كه بسياری در ترديد به سر می برند. 
اما نسل جديد برای زورآزمائی انقالبی از خود توانائی های 
بسياری نشان می دهد. نبايد آنان را مأيوس كرد. اين نسل 

چشم به راه آلترناتيوی دموكراتيك است.        
     جمهوری اسالمی از هيچگونه مشروعيتی برخوردار 
اين  كوشيد.  تاروپودش  دريدن  درهم  برای  بايد  و  نيست 
رژيم مانع اصلی هرگونه تغيير دموكراتيك در ايران است. 
حكومت  جنايات  از  تر  كم  اسالمی  جمهوری  جنايات 
ورسای در كمون پاريس نيست. تاريخ معاصر ايران نشان 
حاكمان   ، ای  توده  مبارزاتی   در  هميشه  مردم  كه  داده 
مستبد را به رزم آوری طلبيده و آنها را به زير كشيده اند. 
بدون شك انقالبی ديگر و مبارزه ای مسلحانه و توده ای 
در افق آسمان تيره ی ايران خود نمائی می كند. اين بار 
انقالبی  اجازه داد ضد  نبايد  از دست داد.  را  نبايد فرصت 
پاريس  كمون  كه  همچنان  شود.  سوار  انقالب  بر  ديگر 
پيكاری  آوانگارد در اروپا بود، جنبش توده ای و انقالبی 
ايران نيز رزمی سرنوشت ساز در منطقه ی خاورميانه است 
. اين نسل می تواند همچون كمونارد ها بر فراز باريكارد 

ها فرياد بزند:
.Nous sommes ici pour l’Humanité

ما اينجا هستيم برای انسانيت.



آزادی  

به دوتا شده باالی سرزمين غمزده ام
دردا

كه بی قواره ترين واژه
آزادی ست

تا آنزمان كه در او
زندان و شكنجه و

اعدام
دادگستری ست
و انديشه و قلم

در حسرت دمی هوای تازه
بی وجود ُدژخيمان

دمی هوای تازه
در پهن دشت شقايق های عاشق

و باور يگانگی در رهائی

بی قواره ترين واژه
آزادی ست

تا آنزمان كه معيار شرم
دستان بی وضو بر كتاب مقدس و

خون آلوده كهنه ای ميان پاست
و نه جابرانه تسلط آدم

به نيمه حيات

ودردا
دردا كه نوميدی

زندان باور انسان دردمند
به توان خود

و آيه های يأس
تارهای عنكبوتی شريعت

به دست و پای تالش
در كشف راه های نو

دردا
كه بی قواره ترين واژه

آزادی ست
تا آن زمان

كه سيرت زنباره مرسل حجاز در تجارت انسان
هنوز

از دختران يزدگرد
تا گريز پای دختران زير خط فقر

به سرزمين من
 جاری

من!
آری من

قهرمان اساطيری غيرت
خزيده در سوراخ افيونی چه كنم

در ترور شهامت و
تّسلی درد

آری من
زندان بان حافظه
در سلول نسيان

تا مرز خودشكنجه گی
بايد اين من

نداند
كه می تواند

كه می تواند
كه می تواند
كه می تواند

 رسيدن
 به باور توانی  ناباورانه در

توان همگنانه
و تالشی

گرگان مكرر در آيينه های مكتب تذوير
تا هميشه ی بود

زان پس
تالش انديشه و قلم

در رسيدن 
به تعريف آزادی

همانا خالف آزار و بندگی

ونشست
 نشستی شادمانه بر خاک خاوران

وثبت هر آنچه
آبادی ست -  -

كفر و لعنت و
ووووو

ورقص نفس گير عاشقان زنده
به ياد »ندا«

و خوشا
و خوشا
و خوشا 

كه آنزمان
به بلندای قامت سرزمين شادمانم

خوش قواره ترين
خوش قواره ترين

واژه 
آزادی ست

و تنها 

آن زمان .

مجيد اميد

از انقالب تا جمهوری
ميالد س.

 در سرزمينی كه دستگاه دولتيش در 57 ارثيه ی امتزاج 
بود،  دادگستری  همچون  نوينی  نهادهای  و  شاهی  سنت 
برپايی حكومت جمهور مردم، خيزی متهورانه بود، اگر اين 
خيالوار  های  گذشته  خونين  تكرار  در  دمی  ابتدا،  در  خيز 
حتی  ما  خونين  تكرار  اين  در  اگر  است،  كرده  درنگی 
دادگستری مشروطه را از دست داده ايم، اين درنگ امروز 
به پايان می رسد. كسی كه كسی هم نيست،  دست سرد 
و ملوكانه مردی را ميبوسد و اين پايان آن درنگ است. 
جمهوری ما نيازمند تعريف دوباره است تا جمهوری مردم 
بشود. اين چارچوبه ای ست كه سمت و سوی شكل گيری 
آنتاگونيسم جامعه را تعيين ميكند. جمهور مردم در ايران 
آمده  گرد  انقالبی  بلندپروازی  حول  كه  است  كار  نيروی 
است. در برابرش دولتی ست كه ديگر دولت شاهی نيست، 
اتفاق دربار و نهاد شيعه نيست، بلكه درست در دل همين 
صفتی كه بر انقالب و جمهوری افزوده اند، دولتيست سر 
تا پا سرمايه دار، سر تا پا وابسته به  ارتزاق بهره حاصله از 
منابع طبيعی و ارزش اضافه ی كار مردم. سازمان امنيتش 
اسلحه  كمپانی  ارتشش  و  ميكند  تغديه  دوراه  همين  از 
سازی و پيمانكارصنعت نفت است. اين آنتاگونيسم است.  
در سر راه اين آنتاگونيسم فعلی،  به باورم، دو نقطه كانونی 

وجود دارد. 

1.  قانون بازنمای مطالبات مردم است. هيچ قانون اساسی 
را  انقالب  يك  پی  در  جامعه،  يك  حقوقی  شالوده   كه 
بازمينمايد، نمی تواند همزمان نص صريح قانون را مقدم 
به وجود قانونگزار بداند. نوشتهی موجود زير عنوان قانون 
اساسی ايران، منشا اعتبار آن انقالب 57 و حركت مردم 
بود.  در منظر قانون اساسی سلطنتی، خود آن حركت يك 
جرم بود. اما يك جنبش مردمی هرجرمی نيست، جرميست 
كه ارتكابش تعريف مجرم  را دگرگون ميكند. مجرم شاه 
بود. نص صريح قانون از اعتبار افتاده، بيمعنا شده بود، نه 
تنها برای مردم بلكه برای همه من جمله همان دستگاه 
دولتی كه مجری قانون اساسی بود. مردم بر عليه قانون 
مردم،  ميخواستند.  نوين  قانونی  آنان  برنخاستند،  اساسی 

اند،  برنخاسته  اساسی   قانون  اين  ضد  بر  هم  بار  اين 
بياورند  ديگر  قانونی  بايد  ميرسند كه  بدين  مردم كم كم 
چون اين قانون برای همه، برای مردمی كه در خيابانند، 
سربازانی كه برای سركوبشان اجير شده اند، برای دستگاه 
قضايی، برای نظاميان اين دستگاه  و برای متهمان آن، 
با هر كهريزك، با هر كيفرخواست عليه همه ی مردم در 
از  قانون  اين  مردم،  از  امنيت  به سبب سلب  و  تلويزيون 
اعتبارميافتد. اين مجرمان ميليونی، تعريف جرم را دگرگون 
شده  بوسيده  های  دست  و  دستبوسان  مجرم  كنند.  می 
اند. مسئله ديگر تمايز ميان قانون و نحوه ی اجرای آن 
نيست، چون مجريان قانون بر اساس همين قانون اساسی 
از خير قوانين جزايی آن گذشته اند. از همين روی مردم به 
زودی قانونی ديگر خواهند خواست تا بتوانند دست بوسی 
قدرِت به خيال خويش مطلق را غير قانونی كنند. از همين 
روی حساسيت نسبت به آن كه در چارچوب قانون، همراه 
جنبش است،  بيمورد است، چون اين چارچوب موضوعيت 
ميان  ای  روزنامه  وگفتمانهای  مرزكشی  داشت.  نخواهد 
اپوزيسيون برانداز و غير برانداز، بحثی كه ربط چندانی به 
كمونيستها ندارد، نيز به زودی بی مسما خواهد شد. چيزی 

كه از اعتبار افتاده را بر نمياندازند.

2. در پرتو همين آنتاگونيسم، و در آغازه های آن، پرسش 
اينست: در شرايط فعلی،  كمونيسم يعنی چه؟ بگذاريد با 
كمی شكيبايی اين پرسش را بهتر روشن كنم. چرا بايد از 
برخالف  كمونيستی،  كار  چون  كنيم؟  شروع  پرسش  اين 
جهت باد موسمی، حتی آنگاه كه درگير در كمك به برپايی 
يا يك شورای  كارگری  سازمان  محلی، يك  كميته  يك 
اداره است، تفكر سياسی است و هربار از تجربه مشخص 
عمومی  ثروت  اشتراك  ی  ايده  عملی  بازمعناكردن  به 
فراگرفته  آنجا  و  اينجا  از  ما  كه  مباحثی  و  آثار  رسد.  می 
همه ی  ايم،  كرده  ترجمه  فارسی  به  كه  تئوريهايی  ايم، 
اينها معلومات است، اندوخته است، نه تفكر سياسی. فكر 
سياسی يعنی ابتكار در طرح پرسش و توليد دانش. برای 
دانش  ايجاد  و  فعاليت  دل  در  سياسی  تفكر  كمونيستها 
سازماندهی نهفته است.  معنای كمونيسم در شرايط حاضر 
تشكلهای  و  سازمانها  برپايی  به  كمك  نخست  درجه  در 
ترين  كوچك  از  فقيران،  و  كار  نيروی  ميان  در  مردمی 
گروه كاری تا انسجام و گسترش اين هسته ها و گروهها 
است. اين پاسخ، پاسخ آسانی نيست چون از حداقل شروع 

ميكند و محدود است.  كمونيستها دست كم آنگاه كه از 
كه  پاسخی  اند،  گرفته  فاصله  بودن  تخيلی  و  ايدئولوژی 
محدود به ماديت و ديالكتيك يك جنبش نباشد را مردود 
رايج  تصور  دو  با  مقابله  در  پاسخی  چنين  شمارند   می 

روشنتر خواهد شد. 
های  سبب  به  ايران،  در  كمونيستها  نخست  درجه  در 
بخش  با  مقايسه  قابل  فرهنگی  تفوق  از  گوناگون،  
تفوق  نيستند.  مند  بهره  اخير،  صدساله  تاريخ  از  بزرگی 
هژمونيك فرهنگی، فرموليست كه اصالحطلبان در شرايط 
آزمايشگاهی و امنيتی به اجرا گذاشته اند. اينان از ادبيات 
البته  نيستند،  بيخبر  هم  گرامشی  آنتونيو  از  متاثر  معاصر 
با برداشتی كامال تكنوكرات كه بدان گفتمان سازی می 
گويند. ميبينيم كه توانسته اند بخشی از فعاالن فرهنگی 
را نيز بدين شكل با خود همراه كنند. هدر دادن نيرو در 
اين ميدان يعنی پذيرفتن چارچوبه هايی كه بنا به تعريف 
و  فعاليت  نحوه ی  بر  فرهنگی  تفوق  اين  اثرند.  بی  خود 
انديشيدن جوانان عالفه مند به عدالت اجتماعی بی تاثير 
عدالت  روشنفكران  پيوستن  اصلی  موانع  از  يكی  نيست. 
طلب در ايران به كار سازماندهی، دستگاه ارزشی ای ست 
كه در آن روزنامه نگاری حرفه ای و نثر حاكم بر آن با 
تكيه بر  رفتار و گفتار فرهنگی، همچون حفاظ انسانی در 
اثر  بی  با  نمود.  می  جذاب  راديوتلويزيونی،  فرهنگ  برابر 
شدن محدوديت های امنيتی، اين دستگاه ارزشی بيش از 
بيش كارآيی خود را از دست خواهد داد. كار سازماندهی 
مردمی در ميان مردم و فقيران، در عمل به معنای فراهم 
آوردن امكان فضای فرهنگيست كه راهش را از فرهنگ 
می  را  خود  خاص  های  ارگان  و  كرده  جدا  غالب  های 

سازد.
در  رويداديست كه  اين حركت  اينكه  به  باور  نكته دوم:  
موردی  مطالبه  هرگونه  نافی  حقيقتی  واجد  گيريش  همه 
است. حقيقت يك  دوم  است، مشكل  و هر شرط خاص 
رويداد را اينگونه تعريف كردن، نوعی مطلق نگری ست 
حتی اگر اين مطلق جديد تهی يا »هيچ« باشد. برخی  به 
ناخواسته  و  عجوالنه  دركی  اجتماعی  اقدام  سوژه  از  نظر 
فعاليت  دارند.  در يك جنبش مردمی هرگونه  ايداليستی 
تاويل  نه  ايدهی سياسی،  هر  مداخلهگری،  برای  فكری  
خود  نه  دارد  سروكار  حقيقت  بازنمايی  با  حركت،  فلسفی 
حقيقت. به اين نكته خواهيم رسيد.  سازمان های  مردمی 
با هر مطالبهی تابع مختصات محل كار و زندگی، جزوی از 
مجموعهحركتهای مردمی در اين جنبشند كه در هر برهه 
به جمعبنديهای مشخص، اما نه نهايی، ميرسند. دوستان 
ديگری هم كه بر مطالبات موردی، همچون حقوق زنان پا 
ميفشرند، اگر نپذيرند كه مطالبهشان در مسير اين جنبش 
بازمعنا شده و بخشی از اين جنبش همگانی ست، به نوعی 
قداست ذات اليتغيير فاعل و موضوع كار خويش دچار می 
شوند. از آن جا كه آنتاگونيسم جامعه را به دونيم ميكند، 
همه ی مطالبات ما و سازمانهای مردمی و امكانات آنان 
بخشی از مبارزه ی مردمند. وجود سازمانهای مسقل يعنی 
عدم امكان تحليل بخشهای جنبش در يك ايدهی مجرد 
يا سوژهای معجزهگر. اين بدان معنا ست كه همهی اين 
جنبشها و سازمانها تك تك بخشی از يك كثرت ميباشند. 
همگانی بودن و همه گير بودن نقطه مقابل تكثر و تشكل 
جنبش  نباشد،  تشكل  و  تكثر  اگر  برعكس،  بلكه  نيست، 
برای جمعبندی تجربه های خويش امكانی مادی نخواهد 

داشت.

3. بنابراين، برای كمونيست ها معنای كمونيسم در ايران، 
از  و  فقيران،  و  كار  نيروی  سازماندهی  خيابان  مسير  از 
چهارراههای مجموعه مطالبات موردی اما بسته به مسير 
شكل  موجود  آنتاگونيسم  راستای  در  مسير  اين  ميگذرد. 
با  كه  ست  قوانينی  مجموعه  تثبيت  دنبال  به  و  ميگيرد 
جديدی  اجتماعی  فضای  حاضر،  قوانين  افتادن  اعتبار  از 
مردم  قوانين جمهور  ميتوانيم  را  اين  كنند.  ترسيم می  را 
بناميم. بازنمايی خواسته ها به شكل مجموعه قوانين، يك 
و  خوِد حركت  اما  تدريجی ست،  و  ای  مرحله  جمعبندی 
نخستين  فعلی،  شرايط  در  نيست.  انقالبی  خيز  حقيقت 
نمی  جمهوری  همين  چارچوب  در  كه  اينست  جمعبندی 
مردمی،  حركت  شده  برداشته  تاكنون  های  گام  توان 
حركت مردان و زنان ايران را به شكل حقوقی تعريف كرد. 
دارد، ربطی  قانون جمهوری مردم چه خصوصياتی  اينكه 
برعكس  يا  و  نفی  ندارد،  به جمهوری اسالمی  بالواسطه 
قانون منشا  بيرون  از  نيست، اصول جديدی ست كه  آن 
ميگيرد، اثبات حركت مردمی است كه ديگر كاری با كار 
تحميل  برای  كمونيستها  ندارد.  مجريانش  و  قانون  اين 
قانونهای جديد، همراه تكثر و تشكلهای مردمی تالش می 
كنند. دامنه گير بودن اين قانون های جديد، عمق تغييری 
سازمانهای  كه  است  اين  به  بسته  ميخواهند،  مردم  كه 
مردمی تا چه درجه مستقل و قدرتمندند و قدرت بازدارنده، 
نيروی امنيتی و سركوبگر تا چه حد از خير قانون خودشان 
درمی گذرند، يعنی فاسدتر ميشوند. شكی نيست كه ادامه 
سركوب و تمهيدات امنيتی خود به گسترش هرج ومرج، 
فساد و پوسيدگی در دستگاه حكومتی دامن زده و اداره ی 
دولتی جامعه را از كار می اندازد. برای ادامه كار، در شرايط 
يعنی  ايران  جمهوری   : ميدانيم  را  اين  كم  دست  فعلی، 

قانون وضع شده به دست مردم.
 

از ميان وقايع
 سارا الف.

دادگاه محاكمه سران جنبش اصالحات در عين مضحك 
بودن، يكی از مهمترين وقايع در تسويه حساب های درونی 
جناح های حكومت است. از ميزان اطالعاتی كه تا همينجا 
از مباحث طرح شده در دادگاه منتشر شده چنين بنظر می 
رسد كه اين پرونده نه بررسی يك سلسله جرايم كنكرت 
بلكه در اساس محاكمه يك خط و سنت سياسی است كه 
تا امروز دربرگيرنده چهره هايی بوده كه تماما در چارچوب 
حكومت فعاليت كرده اند. اظهارات دادستان در تببيين اين 
پرونده با تاريخ شكل گيری جريان اصالح طلب آغاز می 
و  فرهنگی  اجتماعی،  فعاليت  متفاوت  های  جنبه  و  شود 
می  گفته  بيانيه  اين  در  گيرد.  می  بر  در  را  آنها  سياسی 
شود كه اين جريان زمينه های فرهنگی و سياسی و حتی 
سازمانی فعاليت خود را از ده پانزده سال پيش فراهم كرده 
و با نهادهای مدافع انقالب های مخملی در تماس بوده 
مخالفين  به  برخورد  وقتی  ساله  سی  اين  طی  در  است. 
سياسی در جلسات و مراسم علنی صورت گرفته معنايش 
اين بوده كه دولت قصد ايجاد رعب و وحشت برای باقی 
جامعه را داشته است. دادگاه در جريان نيز قرار است همين 
نقش را داشته باشد اما با موقعيت متزلزل و رسوای امروز 
اين حكومت، كل ماجرا به يك مضحكه ديگر تبديل شده 

است. 
جمهوری  در  گرفتن  اعتراف  و  تلويزيونی  های  نمايش 
اسالمی چنان پديده رايجی شده كه امروز آنها را تبديل به 
چوپان دروغگو كرده است. ديگر بهيچوجه نمی توان گفت 
كه چه بخشی از اين اظهارات واقعی هست يا نيست. اينكه 
رهبران جناح اصالحات كه خود با فعاليت های همين يك 
دهه شان ايده های الكن تغيير را هر روز غسل اسالمی و 
واليتی دادند نمی تواند نتيجه ای جز همينی كه در جريان 
است داشته باشد. اما در هر صورت از زاويه اكثريت مردم 

جامعه يعنی آنها كه همين االن در خيابانها خواهان آزادی 
زندانيان سياسی و لغو مجازات اعدام هستند، حتی سران 
اصالحات كه خود برخا پرونده های قطوری در معماری 
حكومت داشته اند نبايد در معرض شكنجه و رفتارهای غير 
انسانی قرار بگيرند. با اين حال سوال اين است كه اوال اگر 
بحث بر سر يك جرم سياسی كنكرت است چرا در چنين 
دادگاهی چهره های اصلی جريان مثل رفسنجانی، خاتمی 
و ميرحسين موسوی محاكمه نمی شوند؟ و ثانيا گيريم كه 
چهره های شاخص اصالح طلبان و كل اين خط در دادگاه 
مستحق مجازات شناخته شوند، با اعتراضات گسترده توده 
ای در خيابان ها چه می خواهند بكنند؟ اين ادعانامه عليه 
اتهامات  اين  چقدر  اينكه  از  مستقل  طلبان  اصالح  سران 
به آنها وارد باشد يا نباشد در فضايی كه مردم در خيابانها 
در بيان اعتراضات شان مرزاعتراض به تقلب در انتخابات 
در  وهمچنين  گذاشتند؛  سر  پشت  اول  روزهای  همان  را 
حاليكه از قضا سران اين حركت خود مدام مردم را به حفظ 
مصالح نظام فرا می خوانند بطور سمبليكی مضحك ترين 
سيمای ممكن از حكومت سی ساله سركوب را در مقابل 

انظار عمومی گذاشته است.
رسميت يافتن دولت دهم در شرايطی كه از يكسو صدای 
سوی  از  و  شود  نمی  قطع  خيابانها  در  مردم  اعتراضات 
ديگر در يك دادگاه نمايشی يا فرمايشی يك خط و سنت 
سياسی به محاكمه كشيده می شود، سرآغاز ميمونی برای 

هيچيك از جناحهای درگير قدرت نيست.


