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ارگان هاي قدرِت مردم
امير ك.

»با اين رژيم چه بايد كرد؟« پرسش امروز جامعه نيست. 
مردم به خوبي مي دانند حاكميتي تبهكار را كه بر پايه ي 
سيستماتيك  قتل  و  شكنجه  انسانها،  حقوق  مداوم  نقض 
بنا  اجتماعي  معترضان و مخالفان، غارت و چپاول ثروت 
شده است بايست خلع قدرت گردد و به زير كشيده شود. 

پرسش امروزين از اين قرار است: چگونه؟
با نامه نگاري به سازمان ملل و دول خارجه؟ با تماشاي 
بيشتر كانال هاي تلويزيوني مخالف؟ با اميد بستن به ناجي 
آتي؟ با پيگيري قانوني شكايات از راهروهاي دادگاه هاي 

حكومت كشتار؟ 
اجتماعي  دانش  و  تاريخي  تجربه  كه  است  اين  حقيقت 
نشان مي دهد كه قدرت ديكتاتوري را تنها با قدرت مردم 
مي توان شكست داد. در هر فرآيند انقالبي در تاريخ، مردم 
ارگان هاي قدرت خود را مجزا از نهادهاي موجود جامعه 
ي اختناق زده رشد داده و قدرت بيگانه شده ي حاكميت را 
با قدرتي از آِن خود به هماوردي طلبيده اند. قدرت موجود 
سركوب  قصد  به  ديكتاتوري،  هاي  حكومت  در  مرئي  و 
مردم و نابودكردن جمعيت و همبستگي آنها شكل گرفته و 
عمل مي كند. براي درهم شكستن اين قدرت ضدمردمي، 
به قدرت واقعي و مخفي مردمي نياز است. در هر انقالب 
مردمي پيروزمندي، ارگان هاي قدرت مردم متولد شده و 
ارگان  اين  شود.  مي  قدرتمندتر  مردمي  مبارزات  تداوم  با 
هاي قدرت مردمي به تدريج يكه تازي ارگان هاي قدرت 
ديكتاتوري را متوقف كرده و با شكست دادن آنها، حاكميت 
مردم را تضمين كرده اند. مردمي بدون قدرت، فرمانبران 
نظم ديكتاتوري باقي مي مانند. ارگان هاي قدرت مردمي 
اما مردم را قادر مي كند تا بر نظم سياه حاكم نقطه پاياني 

گذارده و جامعه اي نوين را سازمان دهند.
كميته هاي مخفي انقالبي: ارگان قدرت مردم

فرامي  را  فرزندانش  كهنسال  مردي  كهن،  حكايتي  در 
خواند و تركه اي به هر يك مي دهد و به آنها مي گويد 
اين تركه را بشكنيد. تركه به سهولت در دستان فرزندان 

تكيده اما پراراده
علی  محمد  دكتر  آقای  همكار  و  وكيل  صباغيان،  سارا 
دادخواه روز يكشنبه هفته جاری موفق به مالقات با موكل 
مبارز  وكيل  اين  با  را  خود  مالقات  شرح  وي  شد.  خود 
نوشته  است. صباغيان  كرده  منتشر  اي  نامه  در  و شجاع 

است:
روز يكشنبه )88/5/17( بعد از گذشت يك ماه از بازداشت 
به  دادگستری،  وكيل  دادخواه  علی  محمد  آقای  استادم، 
عنوان يكی از وكالی ايشان، پس اخذ مجوز از دادسرای 

صورت  به  ديدارشان  به  موفق  انقالب  دادگاه  امنيت 
حضوری در زندان اوين شدم.

موسسه  در  همكار  عنوان  به  كه  چهارسالی  مدت  طی 
در  ايشان  كارآموزی  افتخار  و  ميكنم  فعاليت  راد  حقوقی 
حرفه وكالت را داشته ام، هميشه ايشان را انسانی مقاوم، با 

اراده، پر انرژی و منظم ديده ام.
هميشه ايشان را سرشار از عشق به ايران، تاريخ و تمدن 
و ميراث فرهنگی ايران و شوق خدمت به ايرانی يافته ام 
اما ديروز ايشان را بسيار تكيده ديدم اما كماكان با همان 

جوان شكسته مي شود. مرد كهنسال دسته اي از تركه ها 
را به آنان مي دهد و مي گويد حال اينها را بشكنيد. تالش 
سرانجام  به  ها  تركه  ي  دسته  شكستن  براي  فرزندانش 
براي  هايي  درس  هنوز  قديمي  داستان  اين  رسد.  نمي 
ديكتاتوري  قدرت  راحتي  به  را  انسانها  تك  دارد. تك  ما 
ها  آن  انسانها،  همبستگي  و  تجمع  اما  مي شكند.  درهم 
و  نيرو  و  آمد  گردهم  بايست  كند.  مي  ناپذير  را شكست 
توان ها را انباشت. اما در كجا؟ برخي خيالبافانه از مبارزه 
در قالب نهادهاي مدني سخن مي گويند. تو گويي تفاوتي 
ميان ديكتاتوري وحشي حاكم بر ايران و حكومت كشوري 
چون سوئيس قائل نيستند. فاشيسم حتي در آلمان نيز كه 
كشوري با سنت هاي مدني نيرومند بود مبارزه ي مدني 
و قانوني را محال كرد،. حال تقي رحماني و برخي ديگر 

مبارزه مدني را در ايران به پيش مي كشند. 
بحث بر سر اين نيست كه بايست از تمام نهادهاي مدني 
ممكن براي مقابله با ديكتاتوري استفاده كرد، بحث بر سر 
اين است كه برخي هنوز و پس از قتل عام هاي اجتماعي و 
آشكار شدن چهره ي عريان فاشيسم در ايران، مبارزه مردم 
را صرفا در تيررس مستقيم سركوب قرار مي دهند. محدود 
ماندن در فضايي كه نهادهاي مدني ناميده مي شود، به دو 
نتيجه منجر مي شود. نخست، فرستادن تمام طرفيت هاي 
دوم،  اسالمي.  حكومت  گيوتين  زير  به  مردمي  مقاومت 
ترويج خودسانسوري و معامله بر سر مطالبات، به منظور 

حفظ امكان فعاليت در ديكتاتوري كنوني.
انقالبي  مخفي  هاي  كميته  گسترش  و  گرفتن  اما شكل 
به روز گسترش  آغاز شده و روز  )امري كه هفته هاست 
مي يابد( پاسخ هوشمندانه مردم در برابر  اقتضائات سياسي 
حاكم است. اين كميته ها ارگان هاي قدرت مردم اند. در 
برابر  در  مقاومت  كوچك  ستادهاي  مردم  ها  كميته  اين 
ديكتاتوري را بنا مي كنند. درباره ي مسائل روز با يكديگر 
بحث مي كنند، نشريات و مقاالت و كتاب ها را جمعي مي 
خوانند، از توانمندي هاي يكديگر بهره مي برند و راههاي 
مبارزه براي رهايي را ترسيم مي كنند. حركت هماهنگ 
به  را  مردم  كه  است  مخفي  هاي  كميته  اين  مشترك  و 
آزاد شده و خارج  قدرت خود آشنا مي كند و حوزه هاي 

از قلمروي قدرت ديكتاتوري را شكل مي دهد. با تكثير و 
گسترش  اين كميته ها، قدرتي بديل در برابر قدرت حاكم 
سربلند مي كند و درب هاي واقعي و ملموس ورود جامعه 

به دوراني تازه را مي گشايد.
كميته هاي مخفي انقالبي، بر چه بستري؟

يا  كارخانه،  به  را  هايي  كميته  چنين  بستر  توان  مي  آيا 
محالت، يا دانشگاه ها محدود كرد؟ مي دانيم كه قواعد و 
اتمسفر حاكم در فضاهاي اجتماعي مختلف يكسان نيست. 
در برخي همسايگي ها و محالت، امكان فعاليت به دليل 
همدلي همسايگان بيشتر است و در برخي همسايگي ها 
بي اعتمادي، هراس، و انزوا حاكم است. در برخي محيط 
هاي كاري امكان تشكيل كميته هاي مخفي محتمل تر 
كنترل  دليل  به  كاري  هاي  محيط  از  برخي  در  اما  است 
به  اطمينان  امكان  امنيتي،  نهادهاي  و  باالي حراست ها 
خانوادگي،  هاي  شبكه  برخي  در  است.  كمتر  همكاران 
و  است  مساعد  ديكتاتوري  عليه  مشترك  كار  براي  فضا 
در برخي شبكه هاي خانودگي، اخالقيات و رسوم متأثر از 
ديكتاتوري چنين اجازه اي را نمي دهند. در بسياري مواقع 
شبكه هاي دوستي، محافل و حلقه هاي مطمئن تري را 

نسبت به محيط هاي كار و زندگي فراهم مي آورد.
اي  كميته  و  آورد  گردهم  را  همكاراني  توان  مي  جايي 
تشكيل داد. جايي ديگر كميته از دختران مبارزي تشكيل 
مي شود كه پيوندهاي دوستي آنها را به يكديگر ربط مي 
دهد. جايي ديگر تاريخي مشترك، همچون خانواده هاي 
زندانيان سياسي و اعدام شدگان دهه هاي پيشين، جايي 
ديگر در همسايگي ها و در مجتمع هاي مسكوني مي توان 
اين غنا و تنوع  انقالبي را شكل داد.  كميته هاي مخفي 
بسترها،  به غنا و تنوع قدرت مردم كمك مي كند. آرزوها 
حيات  اند،  شده  سركوب  همگي  كه  مختلفي  روياهاي  و 
ميان  به  فرودست  و طبقات  ها  گروه  مطالبات  يابند.  مي 
توسط  همواره  كه  اجتماعي  مختلف  پيوندهاي  آيند.  مي 
ديكتاتوري قطع شده است، مرمت مي شوند و حتي پيش 
كنند،  واژگون  را  حكومت  سياسي،  عرصه ي  در  آنكه  از 

روابط اجتماعي ديگرگونه را شكوفا مي كنند.

حول چه فعاليتي؟
هدف اين كميته هاي مخفي انقالبي مبارزه با ديكتاتوري 
و برقراري حاكميت مردم است. اما هر كميته ممكن است 
حول فعاليتي متفاوت شكل بگيرد. كميته اي ممكن است 
بر مبارزات خياباني متمركز باشد. ديگري بر چاپ و انتشار 
سازمان  بر  ديگري  مردم.  نشريات  و  ها  شبنامه  مخفي 
آگاهي  و  ها  شعارنويسي  يا  كار،  محل  در  اعتصاب  دهي 
كارخانه  يك  در  عضوي  تواند  مي  كميته  يك  بخشي.  
داشته باشد و عضوي در مدرسه يا دانشگاه و عضوي در 
محافل روشنفكري. اين كميته فعاليت ها و اقداماتش را 
از مركزي كوچك و مخفي، به عرصه هاي مختلف بزرگ 
اجتماعي  مختلف  فضاهاي  تحول  در  و  برد  مي  مرئي  و 

مداخله و مشاركت مي كند. 
كميته هاي مخفي انقالبي در خارج؟ چرا كه نه

از بركات ديكتاتوري خفقان آور اسالمي كه ماههاي اخير 
بيشتر آشكار شده آن است كه ايجاد رعب و هراس حتي 
جزئي  نيز  كشور  از  خارج  دانشجويان  و  شهروندان  براي 
از ماهيت اين حكومت است. كسي كه در خارج از ايران 
تحصيل مي كند و يا زندگي مي كند و به كشورش رفت 
و آمد مي كند مورد مراقبت و جاسوسي سفارت خانه ها 
و عوامل حكومت در بيرون از كشور قرار دارد. اين گروه 
هاي شهروندان كه حتي در ايتاليا، آلمان، مالزي، و تمام 
كشورهايي كه مقيم اند، براي فعاليت و بيان آزادانه خود 
در محدوديت هاي شديد به سر مي برند. اصالح طلبان 
از اين واقعيت تلخ استفاده مي كنند تا اين شهروندان را 
در فعاليت هايي بي خطر براي نظام سياسي موجود بسيج 
كنند. آنها چون دايگاني مهربان تر از مادر به وسط پريده 
اند و سانسور دروني را حتي در خارج از مرزهاي ايران دامن 
مي زنند. كميته هاي انقالبي دانشجويان و شهروندان در 
خارج از كشور مي تواند ارگان هاي قدرت ايرانيان خارج 
از كشور باشد، كه حتي مخفيانه، اما متعهدانه به آزادي و 
ايران تالش  نابودي ديكتاتوري مذهبي در  برابري، براي 
مي كنند و تن به مقررات و محدوديت هاي نيروهاي برون 

مرزي سركوب نمي دهند. 

بر كهريزك همان ها حكم مي رانند كه بر 
ايران

بابك داد در گزارشي شرحي دردناك از وضعيت پسري را 
منتشر كرده است كه در بازداشتگاه هاي كودتاچيان مورد 
تجاوز قرار گرفته است. پزشكي در وبالگي از عفونت هاي 
شديد در جسم جواني ديگر خبر داده كه توسط گاردهاي 
كودتا مورد تجاوز قرار گرفته است. هنوز بايد زمان بگذرد 
تا شرح جراحاتي كه بر جان دختران و پسراني كه مورد 
رئيس مجلس شوراي  منتشر شود.  اند  قرار گرفته  تجاوز 
اسالمي اما مي گويد هيچ تجاوزي صورت نگرفته. پاسدار 
زندان رضايت  از شرايط  زندانيان  گويد  خون خواري مي 
دارند. مردك بي سوادي در مقام سردبير كيهان، از كروبي 
گرفته تا روزنامه نگاري تبعيدي را تهديد مي كند كه زبان 
ديگري  اجتماعي  خود سالخي  ذهن  در  و  كشند  كام  در 
و  آرزو مي كند. كهريزك سرباز كرده است و عفونت  را 
چرك آن جامعه را با واقعيت هاي نظام آشنا كرده است. 
حكومت  هر  هاي  تالش  آخرين  شكنجه،  و  تجاوز  قتل، 
سهميگين  امواج  مقابل  در  خود  حفظ  براي  ديكتاتوري 
هاي  دلمه  و  خشونتش  با  كهريزك،  اند.  مردمي  انقالب 
است.  نظام  اين  درون  اش،  فلزي  هاي  قفس  و  خونش 
ابلهانه  سريالهاي  زرورق  در  پيش  ماه  دو  تا  كه  دروني 
سياسي،  ي  پرهزينه  هاي  بازي  شب  خيمه  تلويزيوني، 
سكوت مرگبار شب هاي خستگي و خواب پيش از كار، و 
روزهاي شلوغ اما تهي و نگاه هاي بي فروغ لب هاي بي 
تجاوز مي كند  بود. حاكميت  مانده  پنهان  عابران  صداي 
و شكنجه مي دهد تا فرياد بزند من قدرتمندم. كهريزك 
بيت حقيقي رهبري است. قرارگاه كوچك دهشتناكي كه 
با مشتي قداره بند، جواني و اعتراض را قصابي مي كند. 
اما اين بيت حقير است و افشا شده. قدرتي كه از شهر در 

در  و  است.  نشسته  عقب  ها  بيابان  به  است،  اخراج  حال 
آنجا چرك خود را بيرون داده است. ديكتاتوري پيشين نيز 
كوشيد تجاوز كند تا باقي بماند. متجاوز اما از سرير قدرت 
به زير كشيده ميشود. بسيار زود. رضا براهني كمي پيش از 

انقالب 57 در مجموعه شعر ظل اهلل سروده بود:
»وقتي كه

مامور گردن كلفتي بر گردن آدم سوار
شده

و شلوار زندان تا زانو هايش پايين
كشيده شده

وقتي كه
دو امير تجاوز كون آدم را به يكديگر تعارف

می كنند
آدم

به ياد مورچه های بلندی نمی افتد كه
يك پايشان شكسته پای ديگرشان

يارای كشيدن مورچه را
ندارد

و....آدم اصال به ياد هيچ چيز
نمی افتد بلكه

می بيند حيوانی درشت تر از خودش
در اعماق استخوان هايش فرو می رود

و طلسم تحقير بر سوراخ خونين مقعدش كوبيده
می شود

انگار
با ميخی در ماتحتش حكِم

مرده يا زنده اش را خواهانيم ،می كوبند
و بعد آدم در مغزش، خطاب به مادرش

می گويد

چرا
مرا همان طور كه بيرون دادي باال نمی كشی چرا؟«

اميران تجاوز شاهي به تكان مردم امارات خود را از دست 
دادند.  محاكمه هاي اميران تجاوز فقهي نيز دور نخواهد 
بود. نه مأمور فراموش مي شود و نه آمر. كودتاي مضاعف 
نظام، با قتل در اميرآباد آغاز شد. حاال تجاوز در كهريزك. 
اما پايان آن با خودكشي حاكمان در بيابان هاي قم رقم 

خواهد خورد. 
تجاوز. همين  بدون  اي  بدون شكنجه، جامعه  اي  جامعه 
فوري ترين خواست مردم، آينده را روشن مي كند. عاملين 

شكنجه ها و تجاوزها بايست محاكمه شوند. آنها بايست 
چنين  جامعه  عليه  اي  پشتوانه  چه  بر  مبتني  دهند  پاسخ 
خشونت و جنايتي را روا داشته اند. دستور دهنده كيست؟ 
چه كساني آن را بر سر اين كار گمارده اند؟ چه كساني با 
آنان حمايت مي كنند؟ چه كساني  از  تكذيبيه هاي خود 
صندلي هاي خود را چسبيده اند و چشم هاي خود را بسته 
گشوده  را  ها  و سگ  بسته  را  ها  سنگ  كساني  چه  اند؟ 

اند؟
ايد؟  رياست چسبيده  به صندلي هاي  فرا مي رسد.  پاييز 

مثل برگي كه بر شاخه چسبيده است؟

روحيه هميشگی.
امنيت ملی كشور و نگهداری  اقدام عليه  اتهام  به  ايشان 
سالح غير مجاز و نگهداری مواد مخدر در بازداشت به سر 
می برند اتهاماتی كه برای كسانی كه از نزديك ايشان را 

می شناسند بسيار تعجب آور و باورنكردنی است.
اميدوارم كه اين وكيل دادگستری را به زودی و در كمال 

سالمت در بيرون از زندان ببينيم.
سارا صباغيان

وكيل دادگستری

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
تجمع در بازار تهران 

بود  انتظامی  نيروهای  از  مملو  خرداد   15 خيابان  سرتاسر 
می  مردم  آمدند.  نمی  چشم  به  شخصی¬ها  لباس  البته 
می  ای  بازاری  كردند.  نمی  خريد  و  رفتند  می  و  آمدند 
بودند كه  امده  اينا خريد  اگر  اين شلوغی  به  بازار  گفت« 
كه   2 ساعت  تا  اما  خرابه«  بازار  وضع  گفت  نمی  كسی 
نيامد. دوربين خبرنگار  فرصتی برای شعار دادن به وجود 
سيما دنبال مردم بود تا مصاحبه كند به زحمت مواردی می 
يافت كه همسو با خودش باشد اما بين مردم با اعتراضات 
مردم مواجه می شدند و نمی توانستند گزارش بگيرند يكی 
از مصاحبه شوندگان گفت » تعطيل كنيد اين سفارت خانه 
های اغتشاش گر را« كه با اعتراض مردم مواجه شد. بازار 
طالفروشان كم كم رو به تعطيلی گذاشت. هوا بسيار گرم 
بود و اين بيش از مردم صدای يگان های ويژه را با ان 
لباس های آماده جنگ در آورده بود. و اين هم برای مردم 
بسيار خوشحال كننده بود كه زير اين تيغ گرمای تهران 

يك روز نيروهای امنيتی آسايش نداشته باشند.
محكوميت براي دانشجويان

علی  زاده،  مهدی  مصطفی  زندی،  فريد  شريفيان،  پوريا 
حاتم،  سياوش  رضايی،  كيانوش  مسافر،  مهدی  رضايی، 
هر  حكيمی  مهدی  و  جعفريان  رضا  بختياری،  حجت 
تعليق  ترم  يك  به  اميری  وحيد  و  تعليق  ترم  دو  به  يك 
محكوم شد. اين حكم از بی سابقه ترين احكام انضباطی 
برای  تعليق  ماه   21 مجموع  در  زمان  يك  در  كه  است، 
اين 11 دانشجو صادر شده است. 5 تن از اين دانشجويان 
به نام های سياوش حاتم، پوريا شريفيان، مهدی مسافر، 
حجت بختياری و رضا جعفريان به دليل اعتراضات بعد از 
انتخابات، پيش از اين بازداشت شده بودند و جلسه دادگاه 
انقالب اسالمی را نيز پيش رو دارند. اين حكم انضباطی 
در حالی صادر شده است كه رياست دانشگاه اعالم كرده 
تری  خفيف  برخورد  بازداشت شده  دانشجويان  با  كه  بود 

صورت می گيرد. 
تأييد حكم اعدام يك زنداني سياسي  
در  كرد  سياسی  فعال  يك  اعدام  حكم  هرانا:  خبرگزاری 

شهر اروميه توسط دادگاه تجديد نظر استان تائيد شد. 
حسين خضری فعال سياسی كرد اهل اروميه كه به اتهام 
محاربه و همكاری با يكی از احزاب كردی از سوی شعبه 
1 دادگاه انقالب شهر مذكور به اعدام محكوم شده بود، روز 
يكشنبه مورخه 18 مردادماه تائيد حكم وی از سوی شعبه 

1۰ دادگاه تجديد نظر اروميه به ايشان ابالغ شد. 
گذشته  سال  مردادماه  در  نامبرده  است  يادآوری  به  الزم 
به  و  اروميه دستگير شد  امنيتی در شهر  نيروهای  توسط 
مدت ٣ ماه تحت بازجويی و بدرفتاری توام با آزار جسمی 
و روحی شديد قرار گرفت، بطوريكه 25 درصد بينايی خود 

را در طی شكنجه های مورد اشاره از دست داده است.
15 معلم بلوچ دستگير شدند

به منازل،  با هجوم  امنيتی، طی دو روز گذشته  نيروهای 
15 معلم بلوچ سنی را در شهر زاهدان دستگير كرده و به 

نقطه ی نامعلومی منتقل كرده اند. 
به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، نيروهای 
و  زنان  به  بی حرمتی  و  مردم  منازل  به  يورش  با  امنيتی 
در شهر  را  مدارس  دبيران  و  معلمان  از  تن  كودكان، 15 

زاهدان با خود به مكان نامعلومی برده اند. 
از وضعيت آن ها و مكان نگه داری  تاكنون هيچ اطالعی 
آن ها در دست نيست و هيچ نهادی نيز پاسخ گوی خانواده ی 
نيز  اتهام دستگير شده گان  از  آن ها نشده است. هم چنين 

اطالعی در دست نيست. 
نوكيشان مسيحي در زندان

هفته  دو  در  نومسيحيان  بازداشت  از  جديدی  گزارشات 
اخير ميرسد . اين بازداشت ها طی چندين نوبت در اطراف 

تهران و در رشت صورت گرفته است.
در تداوم باالگرفتن فضای امنيتی و اقدامات پليسی برای 
برخورد با معترضان وقايع اخير كه به كليت جامعه كشيده 
شده است، در دو هفته اخير موج بازداشت و بد رفتاريهای 
حكومت با مخالفان اكنون دامنگير شهروندان مسيحی نيز 

شده است .
فعاالن حقوق بشر  به گزارش كميته مسيحيان مجموعه 
دنبال خبر  به  ماه،  مرداد  روز چهارشنبه 22  در  ايران،  در 
دادگاهی »مريم و مرضيه » دو تن از نوكيشان مسيحی 
و درخواست مقام قضائی از آنها برای انكار باورهای دينی 
بازداشت نومسيحيان در دو  از  اخبار جديدی  اكنون  خود، 
هفته اخير ميرسد . اين بازداشت ها طی چندين نوبت در 

اطراف تهران و در رشت صورت گرفته است.
 طبق گزارش دريافتی، بيش از ٣۰ شهروند مسيحی تاكنون 
دستگير شده اند كه 8 نفر آنان همچنان در بازداشت و بقيه 
با قيد وثيقه و ضمانت آزاد شده اند.اين دستگيری ها كه 
هدف  را  نومسيحيانی  شده  انجام  متوالی  نوبت  چند  طی 
گرفته است كه عموما در خانواده های مسلمان متولد شده 

اند .

هزاران مامور در خیابان، 
دو ماه گذشت!

قبل  از  كسی  كه  اين  بدون  گذشت.  روز  آن  از  ماه  دو 
خبرمان كرده باشد همه به خيابان ريختيم و فرياد برآورديم 

»پادشاه لخت است.«
كه  دانيم  می  هنوز  ولی  بود  سهمگين  گرچه  ضربات 
هم  كنار  در  ما   و  گذشت  ماه  دو  بيشمار.  و  نيرومنديم 
در پيكاری خيابانی خود را شناختيم. راستی كه روزها به 

سختی سپری شد. 
و  آزاد  پايكوبی  و  رقص  دوهفته  از  پس  نخست  روز 
همزيستی با پليس باور چنين حمله ای سخت می نمود. 
حمالت نيروی پليس و سپاه در روز نخست چنان از روی 
غرور و نخوت بود كه باور كتك خوردن از مردم برايشان 
سخت بود. پليس و بسيج چنان ترسيدند كه روزهای بعد 
گرچه با تمام قوای انسانی و زرهی به مردم حمله می كرد 
اما هرگز جرات يكه تازی يا ورود به كوچه ها را به خود 
نمی داد. ترس از مردم در چشمان يكايك آنان موج می 
زند اين را ديگر همه دريافته ايم. جايی كه جمعيت زياد 
باشد با مقاومت شديد مردم مواجه¬اند بارها ديده ايم كه 
با فرياد »ولش كن ولش كن« بی گناهان را فراری داده 
ايم. مقاومت بی نظير مادران در خيابان ها را هيچ كس 
برای  گلوله  و  آور  و اشك  باتوم  بگيرد.  ناديده  تواند  نمی 
گذاشته  وقعی  هم  شايعات  به  نبود  كافی  مردم  ترساندن 
برداری  فيلم  مردم  ميان  در  پوشيده  با صورتی  علنا  نشد 
می كنند«فردا خدمتتان می رسيم« اين همه باز هم كافی 

نيست.
بايد  از فراز و نشيب بسيار ديگر همه می دانيم كه  پس 
در خيابان باشيم از حضور هم مطمئن و از آينده نگرانيم. 
مرور تنها آنچه كه در اين شصت روز گذشت چنان برايمان 
جذاب است كه در هر هنگامه ای سعی در مرور آن داريم 
خيابان  بود.  همراه  بسيار  های  تلخی  و  شيرينی  با  گرچه 
همه جا جاريست؛ تاكسی اتوبوس، محله، سركار، همه جا. 
اند  از سر گذرانده  را  انقالب  بزرگترها، آن ها كه يك  با 
بحث می كنيم. گاه می پذيريم و گاه مقاومت می كنيم، 
نيست  بينی  ساده  خندند.  می  ما  انگاری  ساده  به  ها  آن 
دلمان نمی خواهد پيش بينی ها را گوش كنيم و تحليل 
هايی كه خبر از حاال حاال اين ها سر كارند می دهد »كو 
هستن«  ها  اين  با  شهر  جنوب  برسد«  ها  كارخانه  به  تا 
»اينا خيلی نسبت به شاه قويتر و بی رحم ترند« »سازگارا 
گفته...« »اين جنبش ماله باال شهر« گاهی دوست نداری 
در  زيادی  های  »آخرش چی می شه«. سوال  كنی  فكر 

ذهن خيابان و خيابانی ها جاری و ساری است.
ما رهبر نداريم؟ آری دير زمانی است؛ با هم خالقيت به 
خرج می دهيم يك جرقه كافيست ذهن هم را می خوانيم 
و می دانيم قرارمان كجاست. دير زمانی ست رهبر نداريم 
گرچه آن هايی كه فكر می كنند رهبرند هرازگاهی تشويق 
و اخيرا تهديد كرده اند اما خودشان می دانند كه كاره ای 
نيستند. آری ما رهبر نداريم اين گاه نگرانمان می كند آيا 
ما رهبر می خواهيم؟ خيلی ها داخل و خارج می خواهند 
جواب بدهند«اشكالی از رهبری در مبارزه به وجود مياد« 
عده ای می گويند« ما رهبر نمی خواهيم اين جريان شبيه 
هيچ جريانی در دنيا نيست نبايد مقايسه كرد« برخی مثال 

از اوكراين و گرجستان و مكزيك می آورند گاهی به هم 
ربط دادنشان گيجمان می كند. 

جمهوری  نام  به  كه  حكومتی  نداريم؟   سازماندهی  ما 
گاه  خود  های  تالش  نخستين  در  آمد  كار  سر  اسالمی 
را سركوب  نهادهای مردمی  كليه  اشكارا  گاه  و  مذبوحانه 
كرد. به دليل كنترل پليسی بر هرنهادی شايد بحث های 
آشنايند  آن  با   5۰ دهه  جوانان  كه  گونه  آن  سازماندهی 
اين رژيم راه هرگونه  باشد.  برای جوانان دهه 8۰ غريب 
اعتراض مدنی و غير مدنی را بسته است اگر در يك اداره 
اعتراضی داشته باشيد نمی دانيد بايد به كجا شكايت كنيد 
وقتی سيستم خودپرداز بانك در يك 5شنبه آخر وقت كار 
نمی كند كارمند بانك لنگ روی لنگ انداخته خيلی راحت 
می گويد سيستم قطع است و شما امكان هيچ اعتراضی 
های  ريشه  رژيم  سال  سی  كه  داشت  توجه  بايد  نداريد. 
را خشكانده شده،  اعتصاب  و  و تحصن  اعتراض  هرگونه 
تشكل  و  ها  اُ  جی  ان  سنديكاها،  ايجاد  برای  ها  تالش 
های مستقل با شديدترين برخوردها مواجه شده، كارگران 
اعتصابی را در مال عام شالق می زنند و فعالين دانشجويی 
می  نرم  پنجه  و  از تحصيل دست  و محروميت  با حبس 
يابی  اين سازمان  اگر می شنويم كه ضرورت  كنند. پس 
بسيار  حس شده و هسته هايی شكل گرفته خود خبری 
شيوه  مانند  به  سازماندهی  اشكال  است.  كننده  مسرور 
های اطالع رسانی شكل كالسيك خود را از دست داده 
اند. محالت مركزی شهر شب ها شلوغ است گروه های 
يابد، شب  می  سامان  تجمعات  در  شركت  برای  دوستان 
نامه پخش می شود، اين همه البته انگشت شمار است اما 
بايد دانست كه تمام اين ها دست آوردهای 6۰ روز مبارزه 
بی امان است و نياز به تشكل و خودسازماندهی را مردم 
در خيابان درك كرده اند هر روز صبح كه بر می خيزی 
ايميلت پر است از خبرمراسم يا تجمع. تالش های مردمی 
برای خودسازمندهی هنوز مرحله جنينی خود را سپری می 

كند و البته بسيار اميدواركننده است.

از موسوی گذر كرديم؟ برخی شجاعانه بر اين نكته صحه 
می گذارند و برخی هنوز می گويند به كسی جز او اميد 
اين  در  برخی  دارد.  تز طرفدارانی  ميان دو  اين  در  ندارند 
از  كامال  ديگر  كه  بينند  می  را  انقالب  راه  مبارزه  مسير 
موسوی گذر كرده، بحث حكومت كودتا در ميان است. آن 
دسته ديگر از اين راه پرپيچ و خم سقوط دولت كودتا را می 
خواهند و بر اين تصورند كه با سقوط دولت كودتا هيمنه 
حكومت نيز فرو خواهد پاشيد. نكته اين است كه حد وسط 

وجود ندارد همه در نهايت رفتن حكومت را خواهانيم.
می  ختم  انقالب  به  راه  دو  هر  كه  اينجاست  مسئله 
ها سينه  تريبون  شود، سالها سردمداران اصالحات پشت 
ما  سال   5۰ »انقالب  كردند  پاره  حنجره  و  دادند  چاك 
از  ناتوان  انقالبی  »حكومت  گرداند«  می  باز  عقب  به  را 
برقراری دموكراسی است« اما مردم ايران ديگر از انقالب 
انتخابات رسيدن به چنين  از  تا پيش  نمی هراسند. شايد 
غالبا  كه  امروزايران  جوانان  نمود.  می  عجيب  ای  نقطه 
خود  های  بدبختی  تمام  مسئول  را  پيشين  انقالبی  نسل 
انقالبی پدران و  به دنبال تجارب  انگاشت حال خود  می 
كه  است  انقالب  ضرورت  درك  مهم  است.  خود  مادران 

امروز بدان رسيده ايم. 
خسته و كوفته از تجمع به خانه باز می گرديم  BBCيا 
VOA را می گيريم كه تحليلمان كنند و حركاتمان را 
چون شطرنج پيش بينی كند. بی شمار پرسش در ذهنت 
تحليگران  اين  از  كدام  هيچ  دانی  می  كه  گرفته  شكل 
خوش تيپ پاسخی برايش ندارند. هاشمی و خاتمی را از 
تو مهم تر می پندارند و دل به بيانيه های موسوی دوخته 
اند. وبگردی می كنی و face book را با هزار زحمت 
باز می كنی.  می خوانی »تظاهرات« يا »نافرمانی مدنی« 
فردا را. دنيا در تحليلت وامانده و نمی داند چه در انتظارت 
هست و تو داری در ذهنت مسير فردا را تجسم می كنی. 

توجه:
آرشيو خيابان را در اين آدرس مطالعه كنيد

http://issuu.com/xyaban

اطالعيه كميته دانشجويي دفاع از 
زندانيان سياسي

دو عضو فعال كميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، 
ناصح فريدی و علی بيكس، كه در روزهای اول اعتراضات 
پس از انتخابات رياست جمهوری در تهران دستگير شده 

اند، با اتهامات ناروا و بی اساس روبرو هستند. 
موسوم  دادگاه  در  گذشته  شنبه  روز  در  كه  بيكس،  علی 
به  مخملی«  كودتای  پروژه  ميدانی  »عوامل  متهمان  به 
همراه ديگر زندانيان سياسی حضور داشت، از داشتن حق 
محروم  خود  انسانی  حقوق  كليه  و  مدافع  وكيل  مالقات، 
است. همين شرايط برای ديگر عضو كميته، ناصح فريدی، 
كه متهم به ارتباط با ضد انقالب است، شرايط سختی را 

آورده است. 
متهمان  نمايشی  دادگاه  اول  جلسه  برگزاری  دنبال  به 
مرداد  دهم  مخملی،  كودتای  پروژه  ميدانی  عوامل 
و  عمومی  دادستان  معاون  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری 
زندانيان  اخبار  فريدی  ناصح  كه  مينويسد  تهران  انقالب 
سياسی و اعتراضات خيابانی را برای صدای آمريكا، راديو 
)سازمان  منافقين  گروهك  نيز  و  آزادی  سيمای  و  فردا 

مجاهدين خلق( ارسال كرده است. 
نام اين فعال دانشجويی و حقوق بشری در حالی در جلسه 
كه  است  شده  ذكر  دادستانی  كيفرخواست  و  دادگاه  اول 
دبير  به عنوان  دانشجويی خود  فعاليت های  او در دوران 
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران و 
نيز فعاليتهای حقوق بشری در كميته دانشجويی دفاع از 
زندانيان سياسی به اقدامی خارج از قوانين و عرف داخلی 
و بين المللی دست نزده است. اينك پس از برگزاری دو 
اتهام  بودن  ساختگی  به  همگان  نمايشی،  دادگاه  جلسه 

بازداشت شدگان پی برده اند. 
دادستانی تهران، همچنين در جلسه دوم و در كيفرخواست 
صادر شده، از كوشندگان حقوق بشری نام می برد كه در 

»كميته های كميته دفاع از حقوق بشر و زندانيان سياسی« 
در راستای اهداف ضدانقالب فعاليت می كنند كه اشاره به 
در  اين  دارد.  سياسی  زندانيان  از  دفاع  دانشجويی  كميته 
حالی است كه كميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی 
زندانيان  از  دفاع  برای  كه  است  ای  باسابقه  كميته  تنها 
سياسی در سال 1٣77 تاسيس شده و كليه فعاليت های 
آن در چارچوب موازين حقوق بشری بين المللی قرار دارد 
و هرگونه ايراد اتهام به آن و اعضای زندانی اش تنها به 
منظور سركوب و تحت فشار قرار دادن مدافعان حقوق بشر 
و نيز تخريب وجهه آنان در ميان مردم صورت می گيرد. 

سياسی  زندانيان  از  دفاع  دانشجويی  كميته  رو،  اين  از 
بين  با قوانين داخلی و  را مغاير  اقدامات دادستانی تهران 
المللی می داند و ضمن محكوم كردن دادگاه های نمايشی 
و غيرقانونی دستگير شدگان اخير، خواستار آزادی اعضای 
مدافعان  ديگر  بيكس،  علی  و  فريدی  ناصخ  كميته،  اين 
حقوق بشر از جمله شيوا نظر آهاری، محمد علی دادخواه 
وعبدالفتاح سلطانی و نيز كليه زندانيان سياسی است. اين 
نهادهای  همه  از  سياسی،  زندانيان  آزادی  برای  كميته 

مدافع حقوق بشر می خواهد تالش كنند. 
كميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی 
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گزارشي درباره ي دختران و زنان جوان زنداني
به  گزارشي  در  ايران  در  دمكراسی  و  بشر  حقوق  فعالين 
پرداخته  اخير  رويدادهاي  در  بازداشت شده  زنان  وضعيت 

اند. در بخشي از اين گزارش آمده است:
.تعداد دستگيرشدگان به حدی زياد است كه در يك سلول 
انفرادی بيش از 4 نفر جا داده شده است.سلولهای انفرادی 
فاقد سيستم تهويه در گرمای زياد تابستان كه گاها بخاطر 
كمبود هوا دچار حالت خفگی و سر دردهای شديد و حالت 
باقی  زن  سياسی  زنانيان  بر  آن  اثرات  و  شوند  می  تهوع 

می ماند. 

از طرفی ديگر بازجويان وزارت اطالعات برای تحت فشار 
ساعت   24 هر  زن  سياسی  زندانيان  از  بعضی  دادن  قرار 
فقط ٣ بار حق استفاده از دستشوئی را دارند . اين برخورد 
ضد بشری بازجويان وزارت اطالعات باعث شده است كه 
زندانيان سياسی درچار ناراحتی مثانه و كليوی شوند.اخيرا 
اثر اعتراضات زندانيان سياسی زن رفتن به دستشوئی  بر 
را  مسئله  اين  ولی  اند  داده  افزايش  بار   4 به  بار   ٣ از  را 
عمال بكار نمی برند و استدالل آنها حضور بيش از اندازه 
شكنجه  بر  عالوه  حاضر  حال  در  است.  سياسی  زندانيان 
از  استفاده  انسانی  غير  های  شيوه  روحی  و  های جسمی 
دستشوئی و استحمام را به حداقل رسانده اند. اين مسئله 
زندانی سياسی  زنان  از  تعداد زيادی  باعث شده است كه 
شوند. گوارشی  و  مثانه،كليوی،تنفسی  ناراحتيهای  دچار 

زندانيان سياسی كه دچار ناراحتی جسمی هستند از درمان 
انها خوداری می شود و در شرايط بسيار بد جسمی قرار 

دارند...
نام و نشان  وضعيت و شرايط دختران و زنان زندانی بی 
كه در قيام اخير مردم ايران دستگير شده اند و در بند 2۰9 
مورد  آنها  باشد.  می  بدتر  بسا  برند  می  بسر  اوين  زندان 
ترين شكنجه های جسمی  توزانه  ترين و كينه  وحشيانه 
وزارت  بازجويان  همچنين  و  گيرند  می  قرار  روحی  و 
اطالعات، جنايتكاران عليه بشريت برای تحت فشار روحی 
قرار دادن آنها، به آنها اتهامات اخالقی نسبت می دهند. 
اين موارد بخصوص در مورد خانم ها و يا دخترانی كه در 
اند  بوده  كروبی  يا  و  موسوی  حسين  مير  تبليغاتی  ستاد 
بيشتر می باشد. بازجويان در درنده خوئی ، توهين و تحقير 
مرزی را باقی نمی گذارند و به آنها گفته می شود كه شما 
وقتی شما  ديگران  و  باشيد  ديگران  برای  عبرتی  بايد  ها 
ها را می بينند جرئت حضور در اعتراضات نداشته باشند. 
هچنين برای زندانيان سياسی قديمی كه در اين بند می 
باشند بازجويان آنها را تهديد می كنند كه نام و شرايط آنها 

را نبايد با خانواده های خود در ميان بگذارند....



چشم انداز سیاسی 
پس از انتخابات

تراب ثالث
دوران انتخاباتی در جوامع سرمايه داری آزمايشگاهی است 
برای تشخيص تناسب قوای موجود طبقاتی و تعيين مرحله 
انكشاف تضاد های اجتماعی. قبل از هر چيز به اين دليل 
ساده كه اين شايد تنها دوره ای باشد كه هرچند سال يك 
بار كل جامعه حالتی سياسی به خود می گيرد و نه فقط 
حاكمين كه توده های وسيع نيز فرصتی  برای مداخله در 
سياست پيدا می كنند. از مشخصات جوامع سرمايه داری، 
حتی »دموكراتيك ترين« آن ها، در واقع يكی همين است 
محدود  های  دوره  به  عمال  سياسی  ای  توده  فعاليت  كه 
بهترين  داری،  سرمايه  برای  شود.  می  انتخاباتی خالصه 
شكل حاكميت همانا كاهش سهم مشاركت خود »مردم« 
در صحنه سياست به حد اقل ممكن است. بيهوده نيست 
كه انداختن يك رای در صندوق آن هم فقط هر چند سال 
يك بار برجسته ترين مكانيزم اجرايی دموكراسی بورژوايی 
شده است. بنابراين، شايد نه بهترين آزمايشگاه بلكه تنها 

آزمايشگاه.
هر  نيز  ايران  در  نيست.  مستثنی  قاعده  اين  از  نيز  ايران 
ای  اجازه  چندان  مردم  به  انتخابات  دوران  در  حتی  چند 
برای مداخله در امور سياسی داده نمی شود، هربار انتخابات 
مهمی نظير رياست جمهوری برگزار شده، هم بسياری از 
مسائل سياسی جامعه ما روشن تر و برجسته تر از هميشه 
ذهن توده های وسيع را به خود مشغول ساخته اند، و هم 
خود رژيم حاكم حتی اگر شده برای حل و فصل مشكالت 
درونی خود به ناچار توده ها را به صحنه سياست فرا خوانده 
بندی  بلوك  جامعه،  بطن  در  گرايش های سياسی  است. 
های درون طبقات حاكم و چشم انداز های موجود برای 
تر  آشكار  هايی  دوره  چنين  در  همگی  سياسی  تحوالت 
از مفسرين  بنابراين طبيعی است كه بسياری  می گردند. 
سياسی)داخلی و خارجی( با توجه خاصی به انتخابات اخير 
ايران بپردازند. بويژه اينكه مسائلی در اين انتخابات روشن 
شد كه شايد مسير تحوالت دوران ميان مدت بعدی را رقم 
زنند. برنامه های جناح اصالح طلب درون هيات حاكم و 
صف بندی های بين المللی در پشت نزاع آن با جناح حاكم 
هرگز به روشنی اين انتخابات برجسته نشده بود. از طرف 
ديگر، سطح آگاهی توده ای، ميزان تشكل و رزمندگی و 
درجه نفوذ بديل های سياسی نيز در جنبش اعتراضی بعد 
از انتخابات به اندازه ای روشن شد كه در طول چند دهه 

گذشته ممكن نبود.
ايران، اما، نه در دورانی عادی بسر می برد و نه رژيم حاكم 
بر آن رژيمی عادی است، بنابراين اولين پيشنهاده در هر 
توان  نمی  عادی  معيارهای  با  كه  باشد  اين  بايد  بررسی 
انتخابات ايران را بررسی كرد. اولين حالت غير عادی در 
بر آن است.  انقالبی رژيم حاكم  ايران همانا ماهيت ضد 
ضد انقالب مضاعف. هم ضد انقالبی عليه انقالب 57 و 
هم ضد انقالبی عليه دست آوردهای انقالب مشروطيت. 
سرمايه  دولت  نجات  برای  ايران  در  اسالمی  جمهوری 
داری از گزند انقالب توده ای بر مسند قدرت نشانده شد 
و از سرنگونی سلطنت تا به امروز وحشيانه تر از قبل  از 
مناسبات سرمايه داری حراست كرده است، چه در ايران و 
چه در سطح بين المللی. از اين لحاظ، به رغم هر تعريفی 
سرمايه  است  رژيمی  تاريخ،  ديدگاه  از  داريد،  دوست  كه 
داری.  اما بوضوح نه رژيمی عادی در سرمايه داری است 
و نه رژيمی مطابق ميل سرمايه داری. پس بدون در نظر 
آن  بخاطر  دقيقا  و  ميبريم  بسر  آن  در  دورانی كه  گرفتن 
چنين رژيمی پديدار شده است، ارزيابی درستی از اوضاع 

سياسی ايران و يا سير تحوالت آن نخواهيم داشت.  
دوران  تداوم  يعنی  ايران،  در  سياسی  شرايط  ويژگی  خود 
اين معنی است كه تكليف  به  انقالب، در عين حال  ضد 
انقالب  ايران هنوز روشن نشده. شكست  انقالب در  ضد 
انجاميده  داری  سرمايه  عادی  حكومت  تثبيت  به  نه   57
است و نه به تحوالت انقالبی ديگر. و يكی از مهمترين 
نكته هايی كه انتخابات اخير اثبات كرد، صحت تاكيد بر 
اين ارزيابی است. ٣۰ سال از شكست انقالب می گذرد، اما 
هنوز نه توده ها از صحنه بيرون رفته اند و نه سرمايه داری 
واقع  در  اسالمی،  جمهوری  است.  رسيده  خود  مقصد  به 
جوهر  است.  تكليفی  بی  اين  تداوم  برای  سياسی  رژيمی 
است.  نهفته  عادی  انداختن شرايط  تعويق  به  در  قدرتش 
در اين نظام نهاد های اصلی قدرت همگی خارج از حوزه 
قانونيت بورژوايی قرار دارند. در تحليل نهايی، اين شكل 
از  استبدادی  جز  باشد  چيزی  تواند  نمی  حاكم،  قدرت  از 
نوع استبداد آسيايی، يعنی حكومتی ايدئولوژيك  متكی بر 
نظاميان مزدور و خارج از حوزه قانون. جمهوری اسالمی 

نيز در عمل هرگز چيزی جز اين نبوده است.
چنين شكلی از »حمايت« از دولت بورژوايی،  اما، منطبق 
داری  بيشتر جهانی سرمايه  و هر چه  نياز های جاری  با 
نيست. اگر هم در انقالب 57 بورژوازی داخلی و خارجی 
به انتقال قدرت از تاج به عمامه تن داد، اين فقط از روی 
ناچاری بود. اما، امروزه، آن تناسب قوای طبقاتی خاصی 
شيعه  روحانيت  و  بازار  از  ائتالفی  هژمونی  به  منجر  كه 
شد، ديگر وجود ندارد. بنابراين، هر چه از عمر ضد انقالب 
بيشتر می گذرد، ضرورت تداوم آن بی معنی تر می شود. 
و هر چه ضد انقالب به بی معنايی تاريخی خود واقف تر 
می شود، در اعماق ضد انقالبی تر خود فرو می رود و خود 

را از عادی تر شدن شرايط دور تر می كند. بنابراين،  از 
لحاظ جناح عقب افتاده تر سرمايه داری حاكم، انتخابات  
در ايران همواره وسيله ای است برای  جلوگيری از عادی 
شدن شرايط سرمايه داری و از لحاظ بخش متعارف تر خود 

رژيم وسيله ای برای عادی كردن رژيم سياسی.
پس اگر رژيم حاكم بر مردم ايران، چيزی نيست جز تداوم 
سركوب  در  جوهرش  كه  رژيمی  يعنی  انقالب.  ضد  يك 
برگزاری  از  اصلی  هدف  جا،  اين  در  است،  مردم  انقالب 
مشروعيت  كه  مردم  از  مشروعيت  كسب  نه  انتخابات 
از  حتی  كه  چرا  است.  مردم  سركوب  تداوم  به  بخشيدن 
خود  بنياد  در  اسالمی  جمهوری  بورژوايی،  قانونيت  نظر 
غير قانونی است. اين رژيم مشروعيت خود را از رفراندوم 
»سلطنت يا جمهوری اسالمی« فروردين 1٣58 می گيرد، 
اما همان رفراندوم خود قدم اول در سلب حاكميت از مردم 
بود. تعارف نكنيم. اين ها همان هايی هستند كه  با دغل 
غير مستقيم  و  بازار، كمك مستقيم  پول  آخوندی،  كاری 
و  ساواك  و همدستی  و غرب، همكاری  امپرياليزم شرق 
ارتش شاهنشاهی و از همه مهمتر به زور سپاهی از لومپن 
های مزدور، از خواست اصلی و تقريبا همگانی مردم ايران 
در آن انقالب يعنی تشكيل مجلس آزاد نمايندگان مردم 
برای تعيين شكل حكومت بعد از سلطنت جلوگيری كردند 
و سپس قدرت تعيين تكليف برای همان مردم را به خود 
انقالب  اين شيادی ضد  به  رفراندوم صرفا  واگذار كردند. 
آخوند چه كسی می  واقعا جز يك  بخشيد.  قانونی  ژست 
تواند با چنين وقاحتی ادعا كند كه مردم خود به سلب رای 

از خود رای دادند؟ 
»اين  اينكه  نظير  مباحثاتی  به  شدن  وارد  ترتيب،  بدين 
شد،  تقلب  گيری  رای  در  بود،  انتصابات  نبود،  انتخابات 
كودتا عليه مردم بود«، در ايران ما چندان سنخيتی ندارد. 
اوال هر سه مورد عمال ٣۰ سال پيش رخ دادند. و در طول 
اين ٣۰ سال دايما تكرار شده اند. ثانيا وضعيت امروزی به 
مراتب بدتر است. در واقع بكار گرفتن اين گونه مقوالت 
برای تشريح جرايم اين رژيم فاشيستی و ضد مردمی خود 
وامصيبتا  مثال،  است.  آن  به  بخشيدن  مشروعيت  نوعی 
سردادن برسر جمهوری در جمهوری اسالمی آيا فراموش 
كردن اين واقعيت نيست كه از همان ابتدا جمهوريت فقط 
نيرنگی بود برای پوشاندن ماهيت واقعا ضدجمهوری رژيم 
ضد انقالب؟  پس صحبت از »كودتای احمدی نژاد عليه 
فراموش  برای  است  جديدی  نيرنگ  امروزه  نيز  مردم«  

كردن كودتايی كه ٣۰ سال پيش رخ داده است.  
كودتای  فقط  خود  واقع  در  انتخاباتی  هر  جا،  اين  در 
تنها  نه  جا  اين  در  مردم.  حاكميت  عليه  است  جديدتری 
انتخابات كوچكترين ارتباطی به مقوله«انتخاب نمايندگان 
مردم« ندارد –  حتی در همان حد بی يال و دم و اشكم 
از  تغيير  به  اعتقاد  حتی  كه    - بورژوايی  معمول  جوامع 
طريق انتخابات همواره سركوب شده است. پس در دوره 
استيالی ضد انقالب، انتخابات طبعا نمی تواند چيزی باشد 
جز نمايش مجددی از سلب حاكميت از مردم. نوعی دهن 
هر  با  بايد   اند.   شده  يد  خلع  نقدا  كه  مردمی  به  كجی 
يادشان  از  تا  بيشتر تحقير كرد  را هر چه  انتخاباتی مردم 
نرود حاكميت با كيست. و در ضمن، منطق چنين نظامی 
ترين بخش های  به محقر  تحقيری  با هر  كه  است  اين 
اين  كه  بدهد  بيشتری  قدرت  حاكم  فاشيستی  دستگاه 
تحقير را تداوم بخشند. جمهوری اسالمی در قله خود به 
احمدی نژاد رسيده است.  هر چه مقاوت ضد انقالب حاكم 
عليه عادی كردن شرايط بورژوايی بيشتر می شود، توسل 
بيشتر  نيز  سپاهی-امنيتی  مزدور  نيروهای  به  حاكميت 

خواهد شد.
ها  بااليی  دعوای  پشت  پس  در  كه  دانند  می  همه  البته 
كودتای دسته ای از باند های حاكم عليه دسته ای ديگر 
اواسط  از  نيست.  جديدی  اتفاق  نيز  اين  اما  است.  نهفته 
دوره اول رياست جمهوری خاتمی نقشه كودتا روشن بود و 
دست كم4 سال پيش در انتخابات قبلی رياست جمهوری 
با انتصاب احمدی نژاد بطور علنی به مرحله اجرا گذاشته 
شد.  بدون آن كودتا كودتای دومی در كار نمی بود. پس 
ماجرا فقط اين نبود كه تقلب كردند تا احمدی نژاد اكثريت 
امنيت  بسيجيان،  واقع سپاهيان،  در  قبلی  بياورد. كودتای 
را  غير رسمی  لباس شخصی های  و  چی ها ی رسمی  
در راس هرم قدرت قرار داده بود. آيا چنين دستگاهی كه 
نقدا با تقلب بر سر كار بود، قرار بود به  كسی جز احمدی 
نژاد اجازه پيروزی دهد؟  اما چرا با اين وقاحت؟ چرا با 2۰  
ميليون تقلب؟ می توانستند با يك اكثريت ساده و آن هم 
در دور دوم و با جنجالی بسيار كمتر قضيه را فيصله دهند. 
همانند 4 سال پيش. اما همين سئوال ساده را بدون در نظر 

گرفتن ويزگی های شرايط ايران نمی توان پاسخ داد.
از ماه ها پيش از انتخابات نقشه اصلی باند حاكم روشن 
بود، از طرفی زير فشار شرايط بين المللی، بويژه انتخابات 
اصالح  به  توانستند  نمی  جديد،   رييس جمهور  و  آمريكا 
با مشاركت اصالح  بايد  ندهند. پس  اجازه شركت  طلبان 
طلبان به جهان  نشان می دادند كه انتخاباتی در كار بوده 
است. در نظر داشته باشيد كه اتهام  رابطه داشتن با جريان 
تغيير رژيم در خارج بارها و بارها نه تنها عليه اصالح طلبان 
كه عليه هر مبارزه و هر خواستی بكار گرفته شده بود. از 
زمان رياست جمهوری خاتمی تا كنون. بنابراين باند حاكم 
به كسانی كه خود قبال به ارتباط با آمريكا برای براندازی 
رژيم متهم كرده بود، اجازه شركت در انتخابات داد، چرا؟ تا 
بتواند هم با توليد اكثريتی دندان شكن برای احمدی نژاد 

آن ها را بی اعتبار سازد و هم شرايط را برای تسويه حساب 
نهايی و تكميل كودتای 4 سال پيش فراهم كند.

اگر به نحوه تبليغات رژيم در دوره انتخاباتی نگاه كنيم به 
روشنی می بينيم كه سناريوی مد نظر خود دستگاه، بديل 
بود  نژاد  احمدی  تبديل   انتخابات،  نتايج  از  ال شان  ايده 
به يك رهبر محبوب مردم ايران كه هم در برابر آمريكا 
و اسرائيل ايستاده است و هم در برابر قدرت مندان فاسد 
نبود كه در  داخلی، نوعی هوگو چاوز خاورميانه. تصادفی 
عمومی  افكار  سنجش  های  سازمان  آن  در  كه  مملكتی 
تعطيل شده اند، روزنامه كيهان  بيش از يك ماه قبل از 
انتخابات  64% آرا را به احمدی نژاد وعده می داد!  پس 
وقاحت باند حاكم در واقع نوعی تداوم بحران با غرب از 
طريق تحريك باند رقيب بود تا بتواند سركوب و تصفيه 

بعدی را بهتر توجيه كند.
البته، آن چه حساب نكرده بودند، ميزان مداخله و شكل 
مداخله خود مردم بود. انتخابات اخير يك بار ديگر اثبات 
از  مردم  رفتن   كنار  با  مساوی  انقالب  ضد  تداوم  كرد، 
متناقض  سكه  ديگر  رويه  جا  همين  در  و  نيست.  صحنه 
انتخابات.  در  مردم  نقش  دارد:  قرار  اسالمی  جهمهوری 
برای  انتخاباتی  شرايط  از  وسيع  های  توده  كه  ای  نحوه 
مبارزه با رژيم و طرح خواست های خود استفاده می كنند، 
يكی ديگر از ويژگی های انتخابات در ايران است. واقعيت 

ساده اين است كه هيچ كس، نه داخل و نه خارج، حتی 
دو هفته مانده به روز انتخابات نمی دانست ميزان حضور 
مردم چقدر خواهد بود. بنابراين همه كسانی كه بعد از اين 
اتفاق تازه به فكر كسب مقام رهبری، نفوذ و يا حمايت از 
آن افتاده اند، خود می دانند كه ارتباطی با آن نداشتند و 
امروز نيز ندارند. در واقع اكثريت عظيم نيروهای سياسی 
به اصطالح اپوزيسيون خارج از كشور از مدت ها قبل از 
انتخابات فرمان تحريم داده بودند. حمل بر بی ادبی نشود، 
اما توده ها تره نيز برای اين فرامين خرد نكردند. بنابراين 
به حساب اپوزيسيون همه اين آدم ها هنوز به انتخابات در 
نشان  بعدی  حوادث  اما  داشتند.  توهم  اسالمی  جمهوری 
داد كه نه تنها كوچكترين توهمی نداشتند كه در عرض 
يك هفته شعار رای من كجاست را به مرگ بر خامنه ای 

تبديل كردند. 
سال   ٣۰ انتخابات  در  مردم  مداخالت  تاريخچه  بنابراين 
گذشته نشان می دهد، شركت يا عدم شركت توده های 
رژيم  به  توهم  ميزان  به  ربطی  انتخابات  در  مردم  وسيع 
از  ايران، توده های وسيع  ندارد. مردم عادی  انتخابات  يا 
اليه ها و طبقات مختلف، بارها و بارها نشان داده اند كه 
مداخله آن ها در انتخابات عمدتا براساس استفاده از اين 
تعيين  حاكم  نظام  با  مبارزه  برای   اندك سياسی  فرصت 
می شود و نه توهم به نظام. و باز هم تعارف نكنيم، اين 
بار با مداخله خود به همه دنيا حالی كردند در ايران نيروی 
عظيمی در صحنه وجود دارد كه هم ضد رژيم حاكم است 
نيروی  امپرياليستی. كدام  افروزی های  و هم ضد جنگ 
اپوزيسيون توانسته است در ٣۰ سال گذشته بهتر از اين 
چنين چيزی را به جهانيان بفهماند؟ فعال از مساله ميزان 
تشكل و رهبری آن تجريد كنيم، اما واقعا كدام تودهنی 
محكم تری از مردم  به يك حاكميت نامشروع را در كدام 

انتخاباتی سراغ داريم؟
اين اولين بار پس از ده ها سال است كه مساله حاكميت در 
ايران به مساله مركزی مبارزات توده های وسيع تبديل می 
انتخابات اخير در  شود. بنابراين، با خود ويژگی های آن، 
ايران نيز نه تنها وضعيت بديل های سياسی موجود، درجه 
نفوذ و سازمان يافتگی آن ها و يا صف بندی ها و ائتالفات  
طبقاتی در پس پشت شان و يا به عبارتی كلی تر اوضاع 
سياسی ايران را روشن تر از قبل به نمايش گذاشت كه از 
اثبات كرد سركوب، حتی ٣۰ سال سركوب،  همه مهمتر 
عاقبت نمی تواند مساله مركزی جامعه ما، نبرد انقالب و 
ضد انقالب را با صلح و صفای سرمايه دارانه به فراموشی 
بسپارد. يك انتخابات عادی در رژيمی كه ده ها انتخابات 
مشابه را پشت سر گذاشته است، توانست در عرض چند 
هفته اوضاع سياسی جامعه را تا آستانه يك شرايط انقالبی 
به جلو براند. پس بايد به اين رويداد مهم توجه كرد و درس 

های عمده آن را برجسته ساخت.
نخست اما يك نكته فرعی و آن هم خود مساله اپوزيسيون 
چپ است.  مثال به همين مساله شركت يا تحريم انتخابات 
نگاه كنيم. . طرز برخورد اپوزيسيون موجود به اين مساله 

وضعيت  عوارض  از  يكی  خود  كشور(  از  خارج  در  )بويژه 
بسياری  معمول،  كه طبق  بياوريم  بياد  است.  آن  بحرانی 
از آن ها از ماه ها قبل از انتخابات در افشای اهداف رژيم 
و ضرورت   رای  های  به صندوق  ها  توده  كشاندن  برای 
اعالميه،  پشت  اعالميه  كردند.  فرسايی  قلم  آن  تحريم 
در  سياسيون،  و  روشنفكران  فردی،  و  جمعی  اسامی  با 
بود كه  نمانده  بنابراين كسی  انتخابات صادر شد.  تحريم 
به مردم نگفته باشد توهم نداشته باشيد و شركت نكنيد. 
حتی جمع های گوناگون امضا هايی  كه منتشر شدن يا 
نشدنشان غالبا كوچكترين تاثيری بر چيزی خارج از خود 
امضا كنندگان ندارد، اظهار نظر كردند كه مبادی گفته شود 

نسبت به رژيم توهم دارند.
اين بازی رايجی است كه هر چند سال يك بار همه ما 
نه  واقع  بازی در  اين  به خود مشغول می سازد. نقش  را 
توهم زدايی از توده ها كه توهم سازی نسبت به اهميت 
اپوزيسيون است. وقايع بعدی اما اثبات كرد كه مردم عادی 
خارج كشوری  رهبران  از  بسياری  از  بهتر  شايد  ايران  در 
و  ارتباط  جهانی  مسائل  با  ما  نظر  صاحب  روشنفكران  و 
با  كه  ساده  گيری  نتيجه  يك  ساس  برا  و  دارند  آشنايی 
رای ندادن به احمدی نژاد می توان موی دماغ پروژه ضد 
انقالب شد، وسيعا شركت كردند و دقيقا رای به هر كسی 
دادند، جز احمدی نژاد. و اين اولين بار نبود كه توده ها از 

اين گونه فرصت های ناچيز برای مبارزه سياسی با رژيم  
استفاده  می كنند. برای مردم عادی مساله توهم به اين 
است  برخوردار  اهميت كمتری  از  انتخاباتی  كانديد  آن  يا 
تا امر چوب الی چرخ ضد انقالب گذاشتن.  اگر شورای 
نگهبان به يك عنتر واقعی نيز اجازه كانديداتوری می داد، 
چه بسا مردم به جای احمدی نژاد به او  رای می دادند. 
وقايع بعدی بخوبی صحت اين ارزيابی را نشان می دهد. 
اما آيا اپوزيسيون قادر است همين درس ساده را استنتاج 
كند؟ احتماال خير! همان طور كه تا كنون نيزكسی حتی 
دو جمله در اين باب ننوشته است. مجددا به جای انجام 
می  كه  كارهايی  پيگيری  جای  به  و  چپ  جدی  وظايف 
توانيم و بايد انجام دهيم، در انتظار حوادث و سالروز های 
بعدی خواهيم نشست تا بتوانيم با صدور دستور العمل های 

راديكال تر اظهار وجودی بی جهت تر كنيم.
جالب اين است كه همان هايی كه با چنان حرارتی شعار 
تداركی  به ضرورت كوچكترين  و حتی  دادند  تحريم می 
تنها  نه  بودند،  اشاره نكرده  انتخابات  از  برای اوضاع پس 
فراموشی  به  را  به سرعت همه شعارهای چند هفته قبل 
اوضاع  تشريح  در  گويی  اغراق  در  اكنون  كه  اند  سپرده 
به  كه  از حركتی  روی  دنباله  و  انتخابات  از  سياسی پس 
گفته قبلی خودشان فقط معرف نوعی توهم به رژيم بود، 
گوی سبقت از يكديگر را ربوده اند. از ديد تقريبا همه، با 
نكند،  آن شركت  در  بود كسی  قرار  كه  انتخاباتی  همين 
آغاز پايان رژيم هم اكنون رقم خورده است. يكی دستور 
فرا  كمونيستی  جبهه  ديگری  دهد،  می  عمومی  اعتصاب 
می خواند و ديگران دست پاچه وحدت های غير اصولی 
ديگرند )و انشعابات قريب الوقوع بعد از فروكش اوضاع(. 
به عبارت ساده تر، در طول همين چند هفته روشن شد كه 
بخش عمده اپوزيسيون ما نه تنها گوش شنوای چندانی در 
ميان توده ها ندارد كه اتفاقا توده ها با گوش فرا ندادن به 
اين دوستان می توانند شرايط سياسی مساعد تری را برای 

سرنگونی رژيم ايجاد كنند.
 بنابراين اولين درسی كه يك مفسر واقع بين چپ بايد از 
نتايج انتخابات بياموزد اين است كه اليه های مبارز مردم، 
عليه  روزه  هر  عمل  در  و  ايران  در  كه  كسانی  ها،  توده 
حاكميت ضد انقالب مقاومت كرده اند، برای آن چه ٣۰ 
سال است اپوزيسيون می ناميم، اعتباری قائل نيستند. و 
اين البته چيزی نيست كه از آن خوشنود شويم. چرا كه آن 
روی ديگر سكه فقدان رهبری سياسی، ميزان نگران كننده 
نفوذ اپوزيسيون داخل خود رژيم در ميان توده هاست. پس 
از ٣۰ سال حاكميت ضد انقالب، هنوز نه تنها آن منازعه 
به  هميشه  از  تر  ای  توده  را  ها  توده  كه  سياسی  اصلی 
ميدان می كشد، اختالفات دورن خود هيات حاكمه است 
كه رهبری آن نيز در دست اپوزيسيون داخل خود دستگاه 
مبارزات  لحاظ مرحله  از  تر،  به عبارت ساده  افتاده است. 
توده ای، نه تنها بديل های موجود در جامعه از بديل های 
بورژوايی فراتر نرفته اند كه در ميان بديل های بورژوايی 

نيز بديل درون خود حاكميت دست باال را دارد.
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خلوت  در  جانوران  اين  كه  آنچه  افتادن  برون  پرده  از 
و  خشم  دهند  می  و  داده  انجام  انسانها  جسم  و  روح  با 
نفرت همه ی انسان های آزادی خواه و برابری طلب را 
زندانی،  مردان  و  زنان  به  جنسی  تجاوز  است.  برانگيخته 
است.  جنگی  غنايم  تصرف  خواران  آدم  اين  روان  در 
نشانه ای سمبليك از غلبه بر دشمن است. نشانه ی فتح 
است. تثبيت قيموميت سلطه گر بر تحت سلطه است. از 
ضرورت های »تنبيه و مراقبت« است. بی شك می توان 
رفتارهای وحشيانه و  قادر هستند چنين  را كه  موجوداتی 
قرون وسطايی را مرتكب شوند و همچنين آمران آنها را 
از نگاهی روانشناسانه مورد دقت قرار داد و به اصطالح به 
بيماری ديكتاتورها و اوباش چاقوكش آنها پرداخت. اما از 
بر ديگر جنبه های  تقدم سياست  به  اينجا  در  رو كه  آن 
حيات اجتماعی تأكيد می شود، به روانكاوی در هزارتوی 
دين  بين  تفاوت  پردازيم.  نمی  جنايتكاران  اين  شخصيت 
خوب و دين بد را هم به روشنفكران دينی و بی دين وا می 
گذاريم. اما آنچه مسلم است نظام حاكم برآمده از سركوب 
مردم، پس از انقالب 57 باكمك دين دست به خلع سالح 
اخالقی و روانی مردم زد و با آموزه های اسالمی آنچنان 
دستگاه ايدئولوژيكی برپا ساخت كه دامنه ی آن تا اندرون 
خصوصی ترين بخش های زندگی مردم نفوذ كرد. تأمين 
به  معنايی  هيچ  انقالب  فردای  از  كه  جامعه  در  »نظم« 
بی  ی  همه  با  نداشت،  سرمايه  آزاد  حركت  تضمين  جز 
كار  دستور  در  جهانی،  مناسبات  درك  از  حاكمان  عقلی 
همان  از  كه  حكومت  مدرن  پست  مشاوران  گرفت.  قرار 
ابتدا در اركان اطالعاتی و برنامه ريزی اين خالفت قرون 
وسطايی مشاركت داشتند در هم دستی با آقايان كه قرن 
ها از باالی منبر به صحن اجتماع سرك كشيده بودند و 
زبان حيله و فريب را خوب بلد بودند، از همه ی ترفندهای 
فرهنگی، روانی و اخالقی برای وادار كردن فرودستان به 
اطاعت كمك گرفتند، البته با مقدار الزمی ساطور، چماق، 
در  شده  فرآورده  شيميايی  داروهای  و  اسيد  چاقو،  قمه، 

البراتورهای سازمانهای اطالعاتی جهانی.
شايد بتوان گفت ضعيف ترين حلقه ای كه حاكمان اسالمی 
برای خلع سالح فرهنگی-اخالقی نسل انقالبی 57 و به 
همان  گذاشتند،  انگشت  آن  بر  مردم  كردن  وادار  اطاعت 
مرتبط  مردم  انبوه  به  را  جديد  حاكمان  كه  بود  ای  حلقه 
درونی  پيوند  يك  مشترك،  فرهنگ  ای  ساخت.گونه  می 
و اخالقی. و آن چيزی نبود جز فرهنگ پدر-مردساالر و 
نگاه به زن بعنوان موضوعی برای سكس. وقتی حكومت 
برای  و  داد  قرار  خطاب  مورد  را  مردم  »خواهرمادر« 
عامی،  و  عالم  شد.  آچمز  جامعه  كرد  تكليف  تعيين  آنها 
توافق  به  خود،  خاص  نگاهی  با  و  استداللی  با  كدام  هر 
رسيده بودند كه فرهنگ غربی فاسد و از بيخ و بن معيوب 
است. مردم با جماعتی روبرو شدند كه با سالح پاسداری 
از »عفت عمومی« اما برای پايه ريزی يكی از اركان مهم 
ايدئولوژيك خود بر نقطه ای دست گذاشته بود كه همه با 
آن درگير بودند: »زن« و متعاقب آن كنترل رفتار جنسی 

امری  به  نفسه  فی  جنسيت  دولت.  توسط  مردم  همه ی 
در  فرودستان  ساختن  منضبط  برای  شد.  تبديل  سياسی 
سه عرصه ی مهم حيات اجتماعی يعنی اقتصاد، سياست 
اقتصاد  اسالمی چسباندند.  چيز صفتی  هر  به  فرهنگ،  و 
ی  جامعه  اسالمی،  فرهنگ  اسالمی،  قضاوت  اسالمی، 
اسالمی و حكومت اسالمی. امروز در پی بحران سياسی 
است،  گرفته  بر  در  را  نظام حاكم  پای  تا  كه سر  عميقی 
جوانانی كه سی سال درگير جنگ و گريز با نظام منضبط 
ساز اسالمی بوده اند موفق به فتح خيابان ها می شوند و 
را به مبارزه  ايدئولوژيك نظام  كل دستگاه های سركوب 
می طلبند. دستگاه هايی كه وظيفه شان باز توليد هر روزه 
و هر ساعت مناسبات توليد استثماری می باشد. بنابراين 
در خط مقدم جنگ، پاسداری از نشانه های اين دستگاه 
سركوب در دستور كار نيروهای نظامی و امنيتی قرار می 
گيرد. رفتار مردم در ضمن مخالف »عفت عمومی« بود. 
رفتاری كه از جوانان سر زده بود بايد پاسخ می گرفت. اين 
پاسخ بايد به همان حلقه ی رابط نظام و مردم مربوط باشد: 
مسأله ی جنسی. تجاوز جنسی برای اينان يك نشانه است. 
تجاوز جنسی يك برنامه ی سيسماتيك است برای فتح. 
بايد در اذهان فرو كرد، چه كسی »باال« است و چه كسی 
»پايين«، فرادستان بايد خودشان را به فرودستان تحميل 
اين  كرد.  اجير  توان  می  براحتی  را  كنندگان  اجرا  كنند. 
جوانان و مردم خشمگين را بايد »تنبيه« كرد. »مراقبت« 
سی ساله كه نتيجه نداده است. تنبيه را اما بايد به گوش 
همه رساند. همانگونه كه در قرون وسطا ضروری بود تا 
اعدام، شالق و سوزاندن در مألعام صورت گيرد. بنابراين 
باكی نيست و چه خوب كه خبر آن درز پيدا كند. مگر نه 
اينكه اين خبرها با پخش اعترافات تلويزيونی همراه است؟ 
اينكه فريب به عالوه ی دستگاه سركوب، يعنی  مگر نه 
دولت كامل؟ مگر همين كار را همه ی دولت ها در سراسر 
جهان با شيوه ها و رنگ های متفاوت انجام نمی دهند؟ 
مگر تا قبل از خيزش های مردمی، دختران همين مردم در 
دانشگاه های آزاد و يا شيخ نشين های خليج مورد تجاوز 
قرار نمی گرفتند؟ آن موقع اجبار غير فيزيكی در كار بود و 

حاال جبر خشن فيزيكی.

جزء  و  رسيد  حكومت  به  اخالق  و  دين  كه  زمان  آن  از 
جدايی ناپذير دستگاه دولت شد، هم زمان در دستور كار 
همه ی فرودستان قرار گرفت تا از آن فراتر روند. امروز 
از آنجا كه دستگاه سركوب رژيم كاركرد عريان خودش را 
امكان آن فراهم  در معرض ديد همگان قرار داده است، 
فائق  و سركوب  فريب  دستگاه  اين  كل  بر  تا  است  شده 
دست  قوانين  كل  كه  است  شده  فراهم  اين  امكان  آمد. 
ساز رژيم كه هاله ی تقدس بر سر آن كشيده اند تا مبادا 
كسی به ساحت آن تعرض كند، به زير سئوال كشيده شود. 
نه فقط ولی فقيه بلكه واليت فقيه، نه فقط ديكتاتور بلكه 
را خيلی متمدنانه و بصورت  اينها  ديكتاتوری. مردم همه 
مدنی می خواهند اما رفرميست های ايرانی نگران حركت 
را  سلطه  نظام  قوانين  هستند.  قانون  چارچوب  از  فراتر 
های  بهانه  به  است  شده  آميخته  اسالم  با  شدت  به  كه 
ما  گريزناپذير  و سرنوشت  ابدی جلوه می دهند  فرهنگی 
می دانند. آنها كه سی سال برای الئيسيته و سكوالريسم 
دسته جمعی  امضاهای  با  امروزه  رفتند  می  غش وضعف 
زير عبای آيات عظام به مبارزه ی مدنی مشغول هستند و 
فراتر رفتن از قوانين اين نظام را خطرناك می نامند. پاسخ 
خشونت آميز رژيم را طبيعی وهم چون يك »داده« واقعی 
غير قابل تغيير جلوه می دهند. اما خواست واقعی مردم را 
تعبير می كنند.  به خشونت  قوانين،  اين  از  فرارفتن  برای 
جريان وقايع را وارونه می كنند، بر واقعيت پرده می كشند 
و آگاهی كاذب پخش می كنند، اما همواره ماركسيستها را 
ايدئولوژيك معرفی می كنند. بديهی است كه ماركسيست 
ها مبارزه سياسی را از نظريه و در اينجا دين شروع نمی 
كنند. آنها در هم دستی با فرودستان برای در هم شكستن 
هر گونه رابطه ی سلطه مبارزه می كنند. عقب راندن دين 
و اخالق فرادستان به حوزه های خصوصی امری است كه 
از عهده ی رفرميست ها بر نمی آيد. اين موضوع امروزه 
تنها يك  آن  برآورده شدن  و  است  يك خواست سياسی 
امكان است كه بدون پراكسيس انقالبی تمامی فرودستان 
نمی  تبديل  واقعيت  به  واژگونه  جهان  كردن  واژگون  و 

شود.   

و  صيهونيزم  و  امپرياليزم  مالی  های  »كمك«  همه  اين 
شيخان عرب، اين همه تلويزيون های رنگارنگ فارسی و 
بنيادهای مدافع حقوق بشر و دموكراسی امپرياليستی تازه 
به بورژوازی خارج از رژيم اثبات كر ده است كه بايد اول از 
امثال موسوی و كروبی و محسن رضايی عبور كنند. حتی 
رژيم،   از  خارج  اپوزيسيون  قدرت  كانون  كشور،  خارج  در 
رهبری جنبش همبستگی با مبارزات مردم ايران عمال و 
به سرعتی شگفت انگيز به دست همين اپوزيسيون داخل 
رژيم افتاد. جالب اين جاست، حتی آن بخشی از اپوزيسيون 
كه خود همواره به دنبال همين بديل داخل رژيم بود نيز با 
ظهور خود قهرمانان اصالح طلب در خارج به سرعت  از  
صحنه كنار زده شد. به عبارت ساده تر حتی اگر اپوزيسيون 
متحدينش  و  آمريكا  امپرياليزم  كمك  به  بتواند  بورژوايی 
موفق به تغيير رژيم در ايران شود، اين تغييردر واقع چيزی 
نخواهد بود جز حفظ همان رژيم.بنابراين، باند حاكم می 
تواند با خيال راحت به سياست های قبلی خود ادامه دهد، 
با علم به اين كه در بدترين حالت فقط كافيست چند نفر را 
قربانی سازد. اگر جالدان ديروز به همين راحتی كه در اين 
چند سال ديده ايم به اصالح طلب امروز تبديل می شوند، 
با يك بزك اصالح  كل رژيم جالدان نيز می تواند فردا 

طلبی از مخمصه نجات يابد. 
آن  تنها  نه  داد،  نشان  ديگر  بار  ايران يك  انتخابات  پس 
ما  جامعه  در  تحوالت جاری سياسی  كه  ای  تضاد عمده 
افتاده  را به جلو می راند، كماكان تضاد بين شكل عقب 
بلكه  است،  داری  سرمايه  دولت  و  سياسی  رژيم  آسيايی 
المللی  بين  و  داخلی  بورژوايی  جريانات  بيش همه  و  كم 
درون  از  فقط  تضاد  اين  كه  اند  يافته  در  امروزه  واقع  در 
خود رژيم قابل حل است. مساله چگونگی حل اين تضاد، 
اين  را رقم خواهد زد.  ايران  بعدی  اوضاع سياسی دوران 
اين كه تضاد  نيست. گفتن  ناپذير  اجتناب  آينده ای  البته 
عمده در حوزه سياست بورژوايی است، در عين حال به اين 
معنی است كه طبقه كارگر و متحدين آن هنوز نتوانسته 

اند بر اساس تناقضات طبقاتی با بورژوازی جبهه جديدی 
با ورود طبقه كارگر به  ايجاد كنند. فقط  ارتجاع  درمقابل 
صحنه سياست است كه چشم انداز باال تغيير خواهد كرد. 
ببيند،  را  ساده  واقعيت  اين  حتی  نتواند  كسی  چه  چنان 
انتخابات  نتايج  از  پس نخواهد توانست درس مفيدی نيز 

استخراج كند. 
راديكاليزه شدن سريع جنبش توده ای نشان داد كه عليرغم 
٣۰ سال سركوب وحشيانه، شرايط عينی انقالبی در ايران 
اوليه  نرفته است، حتی ساده ترين خواست های  از ميان 
می توانند به سرعت به مبارزاتی توده ای برای سرنگونی 
نظام تبديل شوند.  از طرف ديگر، طبقه كارگر با مركزی 
كردن خواست تشكل های مستقل كارگری در طی چند 
سال گذشته نشان داد كه وارد مرحله اعتاليی جديدی از 
ايجاد  برای  شرايط  بنابراين  است.  شده  طبقاتی  مبارزات 
های  بديل  برابر  در  سوسياليستی  انقالبی-   ای  جبهه 
بورژوايی فراهم است. اما اين فقط در صورتی  جنبه عملی 
را  بتواند بديل سياسی خود  خواهد يافت كه طبقه كارگر 
به شرطی  تر  به عبارت ساده  در جامعه عنوان سازد.  نيز 
كه در حوزه سياست دخالت كند. اما، بدون چنين مداخله 
ای، حتی در صورت وقوع بحران انقالبی در دوره بعدی، 
چشم انداز بديلی جز نوعی باز سازی رژيم جاری سخت 
همان  نو.  از  روزی  نو،  از  روز  بنابراين،  است.  محتمل  نا 
كارگری-  رهبری  يك  فقدان  پيش  سال   ٣۰ كه   طور 
سوسياليستی اجازه داد، چنين دستگاه عقب افتاده و قرون 
وسطايی به  چنان راحتی بر جامعه ما سوار شود، امروزه 
نيز همين فقدان اجازه می دهد كه امثال موسوی به اميد 

مردم بدل شوند.
های  حل  راه  انداز  چشم  در  كه  باشيم  داشته  نظر  در 
ترين  مطلوب  خود  تازه  طلبان  اصالح  پيروزی  بورژوايی، 
بديل است. تاريخ اما از مسير پيش بينی شده عبور نمی 
كند. از سناريوی باال بدتر هم همواره ممكن است. راه حل 
خود  كه  است  آن حدی  تا  كودتا  تعميق  تضاد  اين  ديگر 

باند احمدی نژاد خامنه ای را به دار آويزد. فراموش نكنيد 
برای اولين بار در تاريخ ايران، از بعد از صفويه تاكنون، در 
جامعه ما عمال چيزی به اسم اسالم رسمی پيدا شده كه 
نه  نه رضا شاه و  از آن جرم محسوب می شود.  انحراف 
فرزندش نتوانستند در ايران دستگاه مذهبی را رسمی كنند، 
اما در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد، مسلمانان به 
جرم نداشتن اين مذهب رسمی دستگير می شوند. و يا به 
روحانيت  ازدستگاه  خارج  كه  بزرگی  داران  سرمايه  تعداد 
شيعه و يا بازار و به كمك سرمايه های تحت كنترل سپاه 
اند، نگاه  پاسداران در همين 4 سال گذشته شكل گرفته 
كنيد. اتفاقا اين باند جديد سرمايه داران بسيار راحت تر از 
اصالح طلبان حاضر و آماده برای معامله با امپرياليزم است. 
بعالوه، ارزيابی واكنش جناح اصالح طلب به سركوب پس 
از انتخابات  نشان داد كه اتفاقا فعال تناسب قوا بيشتر در 

جهت بديل دوم است.
راه  هر  و  داد  راه حل  هزار  توان  می  كرد؟  بايد  چه  پس 
كاری  خرده  هزار  با  و  كرد  توجيه  زاويه  هزار  از  را  حلی 
ديگر در پيچ و خم اين كجراهی سرگرم شد، اما عاقبت تا 
به تكاليف اصلی خود پاسخ ندهيم اين گونه تالش ها جز 
تقاليی بيهوده برای نجات از غرق شدن نخواهند بود. و 
می توان همانند ٣۰ سال گذشته به دنباله روی از حوادث 
ادامه داد و هر بار با مشاهده تاثير هر چه كمترخود بر سير 
تحوالت پراكنده تر و متشتت تر از قبل شد. مشكل اصلی 
جامعه ما همان است كه ٣۰ سال پيش بود، فقدان حزب 
انقالب سوسياليستی.  بنابراين آينده چپ نه در چگونگی 
فعلی  وضعيت  از  عبور  كه  موسوی  از  عبور  عدم  يا  عبور 
خود چپ، سازمان ها، برنامه ها و تشكالت آن است. اگر 
هنوز چپ ما تصور می كند با حفظ فرقه های موجود می 
تواند حتی در انتخاب ميان يكی از دو بديل بورژوايی تاثير 
بگذارد، دست كم بايد از نتايج انتخابات اخير اين درس را 
بياموزد كه اين بار ٣۰ سال ديگر فرصت تكرار اين خوش 

باوری را ندارد. 

»ديگر-ها« )شخم زنندگان-
Diggers( چه كسانی بودند

ستاره صبور
بودند  انگليسی  كمونيست  دهقان  گروه  يك  ها  »ديگر« 
خاطر  به  بريتانيا  اقتصادی  وضع  كه   1649 سال  در  كه 
مردم  خريد  قدرت  و  ضعيف  شدت  به  داخلی  جنگهای 
حد  ترين  پايين  به  شان  روزمره  مايحتاج  برای  عادی 
بود،   نزول كرده  تا آن زمان  بريتانيا   تاريخ  خود در  كل 
توسط  ژرالد وينستانلی تشكيل شد. » ژرالد وينستانلی«  
برای  متمايز  و  بيانيه هايی  انتشار  با  يارانش  از  و 14تن 
 True  « خود را »Levellers «  كردن نظراتشان از

Levellers« ناميدند .
در  سياسی  فعاالن  از  گروهی  واقع   در   »Levelers«
رای  حق  خواستار  كه  بودند  بريتانيا  داخلی  جنگ  دوران 

همگانی، برابری در مقابل قانون، و آزادی اديان بودند. 
»True Levellers « در جريان فعاليتهايشان خصوصا 
با شروع به كشت و كشاورزی روی زمينهای عمومی ، به 
تاكيد  وينستانلی«  ژرالد   « شدند.  معروف  ها  ديگرها«   «
داشت كه » آزادی واقعی جايی ست كه انسان تغذيه می 
شود و امكان حفظ و بقا دارد، و ارزش وجودی زمين هم 

در همين است« 
و  بودن  دمكرات  گروه،  اين  درباره  توجه  قابل  نكته 
اگر مردم  بودند كه  اينان معتقد  بود،  بودنشان  آنارشيست 
عادی بريتانيا به شكل گروهی به  استقالل مادی برسند و 
نياز به ياری گرفتن از باال دستی ها نداشته باشند، اين روند 
خود بتنهايی  شرايطی را بوجود می آورد كه فرمانروايان 
كه   آنجايی  از  و  باشند،  نداشته  جامعه  در  جايگاهی  ديگر 
ديگر كسی وجود نخواهد داشت كه برسر مزارعشان برای 
امالكشان   از  استفاده  خاطر  به  آنها  به  يا  و  كند  كار  آنها 

اجاره ی  بپردازد.  
در نهايت مالكان و زمين داران بزرگ چاره ای نخواهند 
داشت  جز اينكه به كمون بپيوندند و يا اينكه از گرسنگی 
جان ببازند،   گروه » ديگر« ها در سال 1651 به خاطر 
سركوب از طرف زمين داران و مالكان مركزی و حكومت 

وقت بريتانيا سركوب و به شكست كشانده شد.
متن زير ترجمه شعری ست به نام 

»The World Turned Upside Down«
Leon Rosselson يا- دنيا وارونه شده -  توسط  

برای » ديگرها«

در سال 1694  در سينت جرج هيل بريتانيا  
گروهی ژنده پوش كه » ديگرز« خوانده می شدند، آمدند 

تا به مردم نشان دهند خواسته ها و مطالباتشان را
آنها زمين داران و فئودالها را به مبارزه طلبيدند، قانون را 

به چالش كشيدند
آنها زمينهای متصرف شده توسط زمين داران بزرگ را كه 

در واقع به خود آنها تعلق داشت را آزاد كردند
آنها ندا می دادند كه ما در صلح و آرامش آمده ايم، آمده 

ايم برای شخم زدن و كاشتن
و  مشترك  زمينهای  روی  كردن  كار  برای  ايم  آمده  ما 

زمينهای باير
ايم برای يكی كردن  اند، ما آمده   زمين را تقسيم كرده 

دوباره اش
اين می تواند يك سرمايه مشترك و همگانی باشد

 ما زمينها را عاری از شرم و جرم می كنيم
هيچ فردی حق خريد و فروش زمين برای منافع شخصی  

را ندارد
با دزدی و قتل و جنايت زمينها را تصرف كردند

فرمانشان ساخته می  به  ديوارها و موانع  و حاال همه جا 
شوند

آنها قانون می سازند تا ما را بطور كامل به زنجير بكشند 
آنها با روحانيونشان ما را تقسيم می كنند به اهالی بهشت 

آسمانی و يا نفرين شدگان ابدی جهنم 
 ما خدايی كه اينان خدمتگذارش هستند رو ستايش نمی 

كنيم 
را  فقرا  و  تغذيه  رو  ثروتمندان  كه  ولعی  و  حرص  خدای 

گرسنگی می دهد
به  ما  كنار هم می خوريم،  در  و  كنيم  كار می  با هم  ما 

شمشير و زور هيچ احتياجی نداريم
اجاره  مالكان  به  و  كنيم،  نمی  تعظيم  دستان  باال  به  ما 

نمی پردازيم
ما آزاد و آزاده ايم هر چند كه فقيريم

آهای » ديگرز« ها برخيزيد برای رهايی ، برخيزيد همين 
حاال

از طرف زمين داران بزرگ دستور آمده است كه 
آنها مردان و سربازان را برای بيرون انداختن » ديگر« ها 

استخدام كرده اند
نابود  و  كردن  رو  زير  و  هايمان  كلبه  كردن  ويران  برای 

كردن مزارعمان
آنها اتحاد نداشتند، عمر طوالنی شان فقط يك تصور

 آی فقرا شجاع باشيد، آی اغنيا مراقب باشيد
برای  مشترك  ملك  و  گنجينه  يك  شكل  به  زمين  اين 

همگان ايجاد شده
همه چيز مشترك است، و همه مردم با هم هستند

»ديگرز« ها با صلح و آرامش آمده اند، اما دستور آمده كه 
همگان را از دم تيغ بگذرانند
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