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در چند روز گذشته اخباري منتشر شد كه حاكي از برنامه 
حكومت فاشيستي جهت تعطيلي دانشگاه ها در ترم آتي 
دبيرخانه  خبر  اين  انتشار  از  پس  بالفاصله  گرچه  است. 
به  اي  اطالعيه  صدور  با  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي 
تكذيب اين طرح پرداخت، اما واقعيت آن است كه با توجه 
اجتماعي، و هراس جمهوري اسالمي  به شرايط متالطم 
حاكم  ديكتاتوري  عليه  جديد  اي  جبهه  شدن  گشوده  از 
بر كشور در دانشگاه ها، چنين اقدامي نامحتمل نخواهد 
بود. جمهوري اسالمي و ماشين سركوب عريانش )ماشين 
از  رفته  زوار در  و  بنزين  بدون  آقايان  ايدئولوژيك  فريب 
ريز  برنامه  و  فرمانده  هنوز  بازماند(  حركت  از  خرداد   30
كنند  تحميل  جامعه  بر  را  شكست  بتوانند  آنها  اگر  دارد. 
شان  اسالمي  دانشگاههاي  كنند  فراگير  را  ارعاب  جو  و 
اجرا  به  را  نه، طرح هاي جايگزين  اگر  را خواهند گشود. 
تا  نايستاده  اما دست بسته  انقالب  مردم  خواهند گذارد. 
ابتكار  چهار ژنرال بالهت، آن را به خاك و خون كشند. 
شوند،  باز  اگر  ها  دانشگاه  است.  مردم  دست  در  عمل 
را خواهيم ديد.  انقالبي دانشجو  كنش و سازمان جوانان 
اما لحظه ي كنوني، لحظه ي گسترش دانشگاه به تمام 
است.  دانشگاه  مفهوم  بنيادين  سازي  دگرگون  و  جامعه 
ساختن  توانمند  براي  خود،  يابي  سازمان  براي  جامعه 
و  خود  شناخت  براي  جاري،  نبرد  در  افرادش  تك  تك 
افكنده،  چنگ  سرنوشتش  بر  كه  اي  بيگانه  هاي  قدرت 
بايد  و  توان  دارد. مي  نياز  نيز  دانش خود  در  انقالبي  به 
معناي  به  نه  )آزاد،  كرد  بنا  را  آزادي  نوين  هاي  دانشگاه 
آزاد از كنترل اجتماعي و اسير در چنگال جاسبي ها(. هر 
درباره  و  شوند  جمع  گردهم  مردم  توانند  مي  اي  گوشه 
ي دانشي كه بدان نياز دارند تصميم بگيرند و متوني كه 
ضروري مي دانند بخوانند و آنكه آموخته ي بيشتري دارد 
برگزيده شود تا دانش اجتماعي را به جمع منتقل كند. هر 
خانه ي كوچكي، اما مملو از جمعيت عالقه مند جوانان و 
از  مملو  اما  كارگري،  اي  محله  زيرزمين  هر  شهروندان، 
كارگران، هر فضايي در طبيعت، ميزبان جمعي همبسته و 
هم سرنوشت، مي تواند دانشگاهي باشد كه بسيار بيشتر از 
هر كالس و دانشگاهي، دانش انساني را دموكراتيزه كند 
و همگان را در آن سهيم كند. در اين دانشگاه هاست كه 
مي توان از دانشآموخته اي كه تاريخ معاصر را مي داند، 
دانش آموخته اي كه علم شناخت جامعه و فرهنگ، و نيز 
دگرگوني آن را مي داند، آنكه اقتصاد سياسي مي داند و 
آْنكه اشكال مبارزه و سازماندهي، و يا هر مضمون ديگري 
همگاني  دانش  تا  گرفت  بهره  بيايد  مردمان  كار  به  كه 
در  كه  دانشي  از  است  متفاوت  ماهيتا  كه  دانشي  شود. 
دانشگاههاي مرسوم تدريس مي شود، كه به كار مدرك 
و مرگ از كسالت مي خورد، و شيوه هاي تداوم سلطه و 
سلسله مراتب را دروني مي كند. دانشگاهي كه دستور كار 
آن را خيابان و كارخانه تعيين مي كنند، نه سياست هاي 
تحميل شده ي وزارت علوم جمهوري اسالمي. دانشگاهي 
كه زنان و دختران را با ساختارهاي سركوب جنسيتي آشنا 
مي كند و تاريخ مبارزات رهايي بخش زنان را مرور مي 
نيروي  از  رازآلود سرمايه  بهره كشي  كند، دانشگاهي كه 
زنده ي كار را در پس لفاظي هاي عدالت و توسعه آشكار 
مي كند، و كارگران را با مبارزات بين المللي خود آشنا مي 
كند، دانشگاهي كه شهروندان را با حقوق جهانشمول خود 
آشنا مي كند و ابزارهاي مداخله ي شهروندان در زندگاني 

جمعي خود را تشريح مي كند. 
جامعه امروز دانش خود را مي جويد كه به هزار ترفند از 
او دريغ شده و در قفسه هاي خاك گرفته ي متروك، دور 
از دسترس نهاده شده است. مردم اما حق دسترسي خود 
و  خيابان  از  كرد،  تصاحب خواهند  را  آن  و  را مي جويند 

كارخانه گرفته تا دانشگاه.

گزارش فعاالن حقوق بشر از زندان اوين
به  معترض  شهروندان  سابقه  بی  دستگيری  علت  به 
خصوص در شهر تهران و انتقال اكثر آنان به زندان اوين 
شرايط دشوار و غير بهداشتی در اين محيط برای زندانيان 
الف   2 و   209 ساختمانهای  بر  عالوه  است.  شده  ايجاد 
و   7 و   1 قرنطينه  دو  است،  امنيتی  دستگاه  مختص  كه 
همينطور ساختمانهای 240و 241 نيز از نظارت قوه قضاييه 
به مديريت وزارت اطالعات انتقال يافت بنابراين زندانيان 
اندرزگاههای  به جمعيت  نيز  اماكن  اين  در  سابق مستقر 
عمومی و بخشهای ديگر زندان تحميل شدند. همچنين 
مدرسه اوين كه ساختمانی در مركز زندان است به محل 
نگهداری زندانيان زن حوادث اخير و نيز اتاقهای بازجويی 
تا كالسهای  باعث شد  يافت و همين موضوع  اختصاص 
اتاق به  مختلف زندانيان تعطيل شود. در حال حاضر هر 
از دو برابر  طور متوسط در بندهای عمومی زندان بيش 
از  بيش  اين موضوع  دارد و عليرغم  زندانی  ظرفيت خود 
پودر  همچون  زندانيان  بهداشتی  جيره  كه  است  ماه  دو 
اين  توزيع نشده است.  رختشويی، صابون، شامپو و غيره 
طوريكه  به  شده  مسری  بيماريهای  شيوع  باعث  مهم 
گال  همچون  پوستی  بيماريهای  به  زندانيان  از  بسياری 
اند و حشرات موذی همچون شپش و ساس  مبتال شده 
در تمامی زندان رشد و نمو پيدا كرده است. به علت عدم 
زندانيان  از  بسياری  حاضر  حال  در  اوليه  مايحتاج  توزيع 
تهيه  اجازه  نيز  آنان  های  خانواده  به  و  ندارند  پتو  حتی 
مايحتاج اوليه از سوی زندان داده نمی شود.عليرغم آزادی 
تعداد زيادی از زندانيان در هفته های اخير كماكان بيش 
و  ميشود  نگهداری  آن  در  زندانی  زندان،  اين  ظرفيت  از 
زندانيان ناچارند برای استقرار و خواب از راهروها، نمازخانه، 
در  نمايند.  استفاده  متروكی  سابق  اماكن  يا  و  اتاقها  كف 
حال حاضر وضعيت بد محيطی و بهداشتی سالمتی عده 

كثيری از شهروندان دربند را تهديد می كند.

جمهوري دروغ و سركوب، به شيوه اي بدوي تالش مي 
كند حقايق خيابان ها را وارونه نشان داده، و از مسئوليت 
جنايتهاي خود بگريزد. پس از انتشار يكي از دردناك ترين 
يافته  سازمان  تجاوز  يعني  اخير،  هاي  هفته  هاي  جنايت 
و  قتل  سپس  و  شدگان،  بازداشت  از  يكي  به  گروهي  و 
كرد  تالش  اسالمي  جمهوري  جوان،  آن  جسد  سوزاندن 
دروغ  را  خبر  مستند،  ظاهر  به  و  تلويزيوني  اي  برنامه  با 
نشان دهد. گرچه هيچ بيننده اي فريب سناريوهاي وزارت 
اطالعات ايران-شاخه صدا و سيما را نمي خورد اما مطالبي 
كه از پشت پرده اين سناريو توسط مهدي كروبي منتشر 
را هر چه  ايران  واقعي صدا و سيماي  شده است ماهيت 

عريان تر در پيش چشم همگان قرار مي دهد.
مهدي كروبي در سايت سحام نيوز اظهار كرده است:

»مدتی پيش در سايت ها،  خبری منتشر شد مبنی بر اينكه 
خانم ترانه موسوی به همراه تعدادی ديگر در حاشيه مراسم 
مسجد قبا ربوده شده است. مدتی بعد هرچند كه تعدادی 
ترانه موسوی  ولی  شدند  آزاد  بازداشت شدگان  از همان 
بيايند  اش  خانواده  كه  كردند  اعالم  سپس  و  نشد  آزاد 
جای  به  زمان  همان  در  بگيرند.  تحويل  را  اش  جنازه  و 
مقابل  در  شود  انجام  موضوع  اين  درباره  تحقيقاتی  آنكه 
انديشه  در  مسئوالن  برخی  بيگانه  های  رسانه  هياهوی 
موضوع  اين  كشاندن  انحراف  به  برای  سناريويی  طراحی 
در داخل و خارج بودند. بنابراين طراحان نابغه و مديرانی 
دورانديش سناريويی را نوشتند. برای اجرای اين سناريو به 
وسيله فردی كه نام او را نمی برم متوجه شدند كه خانواده 
ای عروسی دارند به نام ترانه موسوی كه در كانادا زندگی 
می كند و تنها نياز به ان بود كه به صحنه سازی بپردازنند 
و خانواده اين دختر را وادار به انجام مصاحبه ای كنند كه 
در ان بگويند دخترشان زنده است و در كانادا زندگی می 
اطالعاتی  و  نظامی،  انتظامی  افراد  از  نفر  چند  پس  كند. 
كه چهره هايی شناخته شده هستند به منزل اين خانواده 
محترم و شريف می روند و خطاب به خانواده می گويند 

كه ترانه موسوی دچار سانحه سوختگی شده و برای انكه 
معلوم شود اين عروس انها هست يا خير بيايند و جنازه اش 
را تحويل بگيرند. در همين هنگام پدرخانواده می گويد كه 
عروس ما در ايران زندگی نمی كند و چون بزرگان خانه 
اهل سياست نبوده و چهره های علمی هستند بسيار ساده 

به اين موضوع نگاه كردند. 
در همين حال پدر خانواده به پسرش كه يكی از چهره های 
علمی و سياسی است تلفن می كند و می گويد كه چنين 
ماجرايی روی داده و شماره تلفن ديگر پسرش شوهر ترانه 
را می خواهد كه فرزندش به او می گويد برادرش برای 
انكه بداند موضوع از چه قرار است به كانادا رفته و هنوز 
نرسيده كه بتوانند با او تماس بگيرند. در همين حال مادر 
متوجه می شود كه چنين اتفاقی افتاده و از حال می رود و 
به بيمارستان منتقل می شود. پدر خانواده وقتی كه متوجه 
می شود قضيه جدی است برای بار دوم با پسرش تماس 
و  كرده  پيدا  بيخ  قضيه  شود  می  متوجه  او  كه  گيرد  می 
بنابراين خود را شتاب زده به منزل می رساند. او مشاهده 
می كند كه چند نفری در خانه حضور دارند كه برخی از 
انها از چهره هايی هستند كه در دوران دفاع مقدس حضور 
داشته اند كه اين موضوع مرا به ياد سخنی از شهيد حميد 
باكری می اندازد كه می گفت:  »ای كاش ما درجبهه ها به 
شهادت برسيم زيرا اگر ماندم معلوم نيست كه چه باليی 

بر سرمان آيد و جزء چه جمعيتی باشيم«. 
اين  با  آقا كه دارای آگاهی سياسی بود هنگامی كه  اين 
افراد صحبت می كند می گويد كه نزد من اين حرف ها را 
نزنيد چرا كه من می دانم اصل قضيه چيست و حتی اين 
اصطالح را به كار می برد كه پيش كولی ملق نزنيد. آن 
افراد نيز چون متوجه آگاهی اين فرد می شوند از اين جهت 
مقابله  در  و  نظام  برای حفظ  كه  كنند  می  او صحبت  با 
با جنجال سازی های رسانه های بيگانه به صالح است 
انها همكاری كنند. در همان حال اعضای خانواده  با  كه 
گفته اند كه شما از ما چه می خواهيد؟ آنها می گويند كه 

پس از ارزان شدن جان، 
نوبت گراني نان

شما در مقابل دوربين قرار بگيريد و بگوييد كه ترانه زنده 
است. برادر شوهر ترانه ابتدا مخالفت می كند و می گويد 
كه اصل اين قضيه صحيح نيست و از سوی ديگر ما هم 
تاحدودی چهره هايی شناخته شده هستيم و البته از انها 
پرسيده كه چنانچه چنين كاری انجام شود با ترانه واقعی 
چه كار خواهند كرد كه ان افراد گفته اند كه شما به اين 
كارها كاری نداشته باشيد و نگران نباشيد. همچنين اين 
خانواده گفته اند عكسی كه شما داريد عروس ما نيست كه 

انها می گويند شما به اين كارها كاری نداشته باشيد. 
از چهره های  ترانه كه يكی  برادر شوهر  در همين حال 
علمی و سياسی بوده است تحت تاثير قرار می گيرد و فكر 
سوءاستفاده  مقابل  در  كاری  چنين  انجام  با  كه  كند  می 
كند  می  پيشنهاد  او  ولی  شود  می  ايستادگی  بيگانگان 
همين  در  كنند.  ترانه صحبت  مادر  و  پدر  با  و  بروند  كه 
شوند  می  جويا  را  آنها  منزل  تلفن  شماره  افراد  اين  حال 
كه برادر شوهر ترانه می گويد بنابراينكه انها منزلشان را 
تغيير داده اند ما شماره ای از انها نداريم و برادرم هم به 
مقصد نرسيده كه از او شماره شان را بگيريم. پدر شوهر 
ترانه نيز می گويد كه شايد حاج خانم )همسرش( شماره 
به  همسرش  اينكه  بنابر  ولی  باشد  داشته  اتاقش  در  ای 
بيمارستان منتقل شده بود در اتاقش بسته بود و كليد نبود 
كه افراد حاضر تصميم می گيرند كه در اتاق را بشكنند كه 
با ممانعت اعضای خانواده رو به رو شده اند كه خطاب به 
اين افراد گفته اند شما برويد و ما خودمان سعی می كنيم 
شماره تلفن انها را پيدا كنيم. ولی جالب توجه اينكه قبل 
از انكه اعضای اين خانواده شماره تلفن پدر و مادر ترانه 
را پيدا كنند انها خودشان تلفن را پيدا می كنند. در همين 
راستا برادر شوهر ترانه با پدر مادر وی تماس می گيرد و 
می گويد كه شما تنها تا اين اندازه صحبت كنيد و خطاب 
به اين آقايان می گويد كه اين خانواده در جريان موضوع 
نيستند و در اين اندازه تنها با انها صحبت كنيد. چنين شد 
كه مادر و پدر ترانه موسوی در مقابل دوربين قرار گرفتند 
و گفتند كه دخترشان زنده است و در كانادا زندگی می 
كند. البته بعد از اينكه اين خانواده متوجه شده اند كه اصل 
ماجرا چه بوده است بسيار ناراحت شده اند و می خواستند 
كه ماجرا را بازگو كنند كه همين برادر شوهر ترانه به انها 
گفته كه حرفی نزنيد و گرنه سرنوشت شما معلوم نيست 

كه چه شود.« 
اگر سرمايه داري جهاني در هاليوودش رؤياهاي دروغين 
شاد مي سازد و مي فروشد، سرمايه داري حاكم بر ايران 
تلويزيون  از  و  كند  مي  توليد  دروغ  تلخ  هاي  كابوس 
اما  ترانه  اندوهبار  انحصاري اش پخش مي كند. حقيقت 

در رسانه هاي مردم زنده است.

از زرادخانه ي صدا و سيماي دروغ
پرده برداري شد

حذف يارانه نان فانتزی موجب رشد 2 برابری قيمت اين 
با  تهران  حجيم  نان  اتحاديه  رييس  است.  شده  نان  نوع 
بيان اينكه حذف يارانه نان فانتزی غيركارشناسی بوده، به 
روزنامه دنياي اقتصاد گفته است: »افزايش قيمت نان بايد 
از اول شهريور ماه صورت بگيرد و هرگونه افزايش قيمت 

در حال حاضر غير قانونی است«.
آرد  يارانه  حذف  »دستور العمل  افزود:  كرمی  جواد  محمد 
اين  اساس  بر  و  شده  ابالغ  ماه  18مرداد  از  فانتزی  نان 
دستور العمل قيمت هر كيلوگرم آرد از 45 تومان به 410 

تومان افزايش يافته است«.
رييس اتحاديه نان های حجيم و نيمه  حجيم تهران با تاكيد 
بر اينكه »ما هم از شنيدن اين خبر شوكه شديم«، اظهار 
نان سالمت  عنوان  به  نان حجيم  دنيا  تمام  داشت: »در 
معرفی می شود و ما پس از فرهنگ سازی فراوان توانسته 
بوديم به سطح تامين 7درصد از تقاضای نان برسيم كه در 
پی اجرای اين طرح با كاهش تقاضا مواجه خواهيم شد«.

كه    در  كرد  مطرح  را  پرسش  اين  كرمی  جواد  محمد 
شرايطی كه 93 درصد يارانه دولت به آرد ساير نانوايی ها 
اختصاص می يابد، آيا حذف يارانه اين نوع نان تاثيری در 

طرح هدفمند كردن يارانه ها خواهد داشت؟
حجيم،  نيمه  و  حجيم  نان های  اتحاديه  رييس  اعتقاد  به 

 اين تصميم نابهنگام وزارت بازرگانی موجب تعطيلی برخی 
واحدهای توليدی شده و در مواردی ديگر واحدها موفق به 

دريافت آرد مورد نياز خود نشده اند.
به گفته وی، كسانی كه چنين تصميمی گرفته اند، به دنبال 

ايجاد مشكل هستند. 
از  برخي  رغم  به  اخير  هاي  دولت  است  ذكر  به  الزم 
اقتصادي و خارج  تفاوت ها، در پيشبرد خصوصي سازي 
قلمروي  از  اجتماعي  خدمات  متعدد  هاي  بخش  كردن 
نظارت اجتماعي و سپردن آنها به بخش هاي خصوصي 
اقتصاد،  ايران  در  نئوليبراليسم  سيل  اند.  بوده  همداستان 
سياست و فرهنگ را درنورديده است. سياست هايي كه 
دستاورد آنها براي جامعه، يك دولت فاشيستي كودتاچي 
تابد  نمي  بر  را  اجتماعي  و  سياسي  آزادي  گونه  هيچ  كه 
گران شدن  روزافزون،  فقر  اقتصادي،  فاجعه  و  يكسو،  در 
بهاي زنده ماندن، افزايش بيكاران و كاهش امنيت شغلي 

و استانداردهاي زندگي از سوي ديگر بوده است.
جهاني  قيمت  به  دارد  عالقه  حاكم  پوش  پوتين  مافياي 
پاي  كه  زماني  اما  اقتصاد.  در  البته  كند،  مردم حساب  با 
زندگي و حيات شهروندان و جامعه در ميان است، چوب 

حراج مي زند بر اين متاع.



رئيس جديد در قوه قضائيه،
بيداد كهن ادامه دارد

خبرگزاري هرانا
بيست وپنج مرداد ماه 88 هم زمان با روی كار آمدن صادق 
الريجانی بر رياست دستگاه قضايی كشور، شاهد برگزاری 
دادگاه سومين گروه از متهمانی بوديم كه در اعتراض به 
»تقلب در انتخابات« در تظاهرات های خيابانی بنابر اصل 
27 قانون اساسی شركت كرده بودند. 25 نفر از متهمان 
امروز در دادگاه با اتهاماتی چون »اقدام عليه امنيت كشور 
از طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي، 
فعاليت تبليغي عليه نظام از شركت در تجمعات غيرقانوني 
و شعاردهي عليه مسووالن نظام اسالمي، ايجاد شبهه ي 
جعل و تقلب در نتيجه ي انتخابات و سلب اعتماد عمومي 
نسبت به حاكميت و مراجع رسمي كشور، اخالل در نظم 
و  غيرمتعارف  حركات  و  آشوب  و  بلوا  طريق  از  عمومي 
احراق  و  تخريب  در  مشاركت  جامعه،  در  وحشت  ايجاد 
تجهيزات  نگهداري  خصوصي،  و  عمومي  دولتي،  اموال 
ماموران  به  نسبت  تمرد  و  ماهواره اي  تصاوير  دريافت 
حين انجام وظيفه از طريق حمله و پرتاب سنگ به سوي 
آنان« روبه رو بودند. 11 تن از متهمان در دادگاه در مقابل 
مساله  يی  پرداختند.  سخنانی  ايراد  به  شده  وارد  اتهامات 
به  متهمان  بودن  معترف  نمود داشت  دادگاه  اين  در  كه 
و  كرده اند  »اشتباه«  اين كه  و  بود  خوردنشان«  »فريب 
خواهان »عفو و بخشش« از طرف »دادگاه« و »مردم« 
هستند. يكی از سواالت اصلی اين دادگاه كه برای ناظران و 
گروه های مدافع بشر پيش آمده، اين نكته است كه چه گونه 
همه ی متهمان بعد از به زندان رفتن به اشتباه بودن اعمال 
و رفتار خود معترف هستند و چه گونه در عرض دو ماه در 
از  ندارند،  رسانه ها  به  دست رسی  كه  شرايطی  در  زندان، 
حتا  آنان  كه  است  چه گونه  می كشند؟  دست  خود  عقايد 
خواهان »برخورد با سران آشوب « می شوند؟ مساله يی كه 
به طور مكرر از رسانه های هم سو با دولت تكرار می شود. 
اين شبهات به شرايط سخت زندان و موارد اتفاق  افتاده ی 
چنين  برگزاری  كه  برمی گردد  آن  در  حقوق بشر  نقض 
حقوقی  اهميت  از  و  برده  سوال  زير  را  نامتعارفی  دادگاه 
قرائت  شاهد  ديگر  بار  امروز  هم چنين  است.  كاسته  آن 
كيفرخواست »عمومی« برای متهمان بوديم كه بر مبنای 
موارد قانونی نبوده و چنين امری مسبوق به سابقه نيست 

به  كه  كيفرخواستی  ندارد.  اعراب  از  محلی  قانون  در  و 
و  جای داشتن جنبه ی حقوقي جنبه ی »سياسی« داشته 
مورد قبول حقوق دانان نيست. در اين كيفرخواست بازهم 
بر  كه  انتخابات  نتيجه ی  به  معترض  ميليون ها  حضور  از 
بودند  آمده  خيابان ها  به  اساسی  قانون   27 اصل  اساس 
به »شورش خيابانی« تعبير شده است كه از موارد نقض 
»حقوق اساسی ملت« است. مهم ترين مساله ی مطرح در 
زمينه ی برگزاری اين دادگاه ها اين است كه چرا در اين 
اعتراف عليه  به  از خود،  به جای دفاع  دادگاه ها متهمان 

خود می پردازند؟
برگزاری  شاهد  دادگاه ها  اين  برگزاری  با  هم زمان 
دادگاه های ديگری هم خواهيم بود. كانون صنفی معلمان 
ايران خبر داده »مهندس هاشم خواستار دبير آموزش و 
پرورش مشهد بدون وكيل بايد در روز 26 امردادماه 1388 
به شعبه ی 1 دادگاه انقالب مشهد رفته و دفاعيه ی خود را 
ارائه دهد.« در جنوب كشور و در جزيره ی كيش دروايش 
گنابادی هم در انتظار محاكمه به سر می برند. بنابر گزارش 
»مجذوبان نور« »جلسه ی رسيده گي به اتهامات 6 تن از 
دراويش سلسله ی نعمت اللهي گنابادي از صبح سه شنبه 
27 مردادماه به مدت 2 روز در شعبه دادگاه انقالب جزيره 
كيش برگزار مي شود.« اين دراويش به اتهام اقدام عليه 
امنيت ملي از طريق تشكيل گروه هاي غيرقانوني محاكمه 

مي شوند.
حركت  كشور  غرب  سمت  به  كه  كشور  جنوب  از  اما 
كنيم؛ شاهد تدوام كشتار مرزنشينان غرب كشور هستيم. 
ايران در  بنابرگزارش های مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
سورين  منطقه ی  در  نظامی  »نيروهای  گذشته  روزهای 
قادری  احمد  نام  به  كردی  شهروند  تيراندازی،  طی  سقز 
»بله سور«  منطقه  در  و  روز  همين  در  كردند.  زخمی  را 
با  را  خالد  نام  به  ديگر  شهروندی  ناجا  نيروهای  سلماس 
روز  در  هم چنين  ساختند.  مجروح  مستقيم  تيراندازی 
گذشته نيز نيروهای انتظامی در محور حمزه آباد پيرانشهر 
با آتش گشودن به روی چند ماشين با تصور حمل كاالی 
قاچاق موجب زخمی شدن چند تن و جان باختن شهروندی 
مهابادی به نام »مامه خالدی« شدند.« اما در پايتخت ايران 
در سايت »ميدان زنان« می خوانيم »خانواده هاي جمعي 
در  احمدی نژاد  تحليف  مراسم  با  كه هم زمان  زندانيان  از 
ميدان بهارستان و بازار تهران دستگير شده بودند، از صدور 
براي  توماني  ميليون   50 و   100 سنگين  وثيقه  قرارهاي 
آزادي اين بازداشت شده گان خبر داده اند.« در ديگر خبر از 
نقض حقوق بشر در منطقه ی  غرب كشور از »ايرنا« به نقل 
از رئيس كل دادگستری در كردستان می شنويم »تعداد 

قابل توجهی از زندانيان كردستان زير اعدام هستند.« وی 
اكثريت محكومين و زندانيان اين منطقه را »محكومين به 
مواد مخدر« اعالم كرده است. علی اكبر گروسی در مورد 
اجرای حكم اين زندانيان گفته است »از دادستان سنندج 
هم خواستيم كه جهت تسريع در اجرای احكام هم كاری 
الزم را انجام دهد.« در طی ساليان اخير بسياری از فعالين 
سياسی و مدنی كرد به اعدام محكوم شده اند و هم اكنون 

در زندان های كردستان هستند.
شده  بازداشت  روزنامه نگاران  از  شهيدی  هنگامه  مادر 
نگرانی  ابراز  دخترش  وضعيت  مورد  در  اخير  ماه  دو  در 
شديد كرده است. وی به سايت »جرس« مالقات خود با 
دخترش را اين چنين شرح داده است »وقتی وی را ديدم، 
چندان به حال خود نبود و وقتی در آغوش اش گرفتم و به 
سر و پشت وی دست كشيدم، به خاطر درد ناله می كرد. 
به او گفتم: مقاومت كن و عليه خودت اعتراف نكن. گفت: 
ای بابا! اينجا قرص هايی به من می دهند كه ذهن ام كامال 
خالی می شود و نمی توانم به چيزی فكر كنم. وی با ترس 
بار به سلول ام می آيند و می گويند  می گفت: هر روز چند 

می خواهيم ببريم اعدامت كنيم.«
كه  بود  داده  خبر  نيز  ابطحی  علی  محمد  همسر  پيش تر 
كه  گفته  وی  به  ابطحی  آقای  همسرش،  با  مالقات  در 
دنيا  از  را  كه وی  او می دهند  به  قرصی  بازداشت گاه  در 
نوشته  آزادی«  زمينه »موج سبز  در همين  فارغ می كند. 
»دخترهای محمدعلی ابطحی توسط بازجويان و نيروهای 
امنيتی به خاطر افشاگری هايی كه اخيرا در مورد وضعيت 
جسمی و روحی پدر دربندشان كرده بودند، تحت فشار 
قرار دارند.« يك »منبع موثق« به اين سايت گفته است 
»دادن  خواسته اند  ابطحی  دختر  از  امنيتی  نيروهای  كه 
قرص به پدر« خود را انكار كند. در غير اين صورت پدرش 
تحت فشار بيش تری قرار خواهد گرفت. در خبر ديگری از 
زندانيان از »ساواالن سسی« می شنويم »مهندس عليرضا 
فرشی استاد دانش گاه و از فعالين مدنی آذربايجانی كه روز 
تبريز  در  خانواده گی  راهپيمايی  جريان  در  و   88 1خرداد 
بازداشت شده بود پس از گذشت سه ماه بازداشت موقت 

همچنان در بازداشت به سر می برد.«
آقا  جعفر  روز،   50 از  بيش  از  پس  شيركوند  سعيد  دكتر 
آذربايجان،   مدنی  حقوق  فعالين  از  و  دانش جو  محمدی؛ 
ميرحميد حسن زاده مسئول سايت قلم، سعيد نورمحمدی و 
زويا حسنی، دو عضو شاخه جوانان حزب مشاركت با توديع 
آزاد شدند. در مقابل جواد اسماعيلی كارگر خباز و  وثيقه 
به  خبازان سنندج دستگير شد. وی  انجمن صنفی  عضو 

قرنطينه زندان مركزی سنندج انتقال داده شده است.

گریز از استبداد مطلقه ی فقیه 
با پناه آوردن به والیت فقیه

امين حصوری
از ويژگی های دوره ی خطيری كه در آن به سر می بريم 
يكی هم اين است كه هر شخصی يا جريانی با داعيه ی 
آزادی خواهی، خود را بلد راه دموكراسی معرفی می كند. 
اين  در  حداقل  كه  گرفت  نيك  فال  به  بايد  البته  را  اين 
فروشی  فخر  اسباب  خواهی،  دموكراسی  ی  داعيه  دوره 
و مجرای بلند پروازی های سياسی قرار گرفته است )فی 
المثل در قياس با داعيه ی زهد و تقوا و ايمان و ... (. اما 
اين امر می تواند در عين حال به تقليل يافتن معنا و پيش 
زمينه های ضروری دموكراسی هم منجر گردد؛ همچنان 
دموكراسی  با  مالزم  فردِی  های  پايبندی  تواند  می  كه 
بديهی  كند.  قلمداد  اغماض  قابل  يا  كمرنگ  را  خواهی 
است كه خطر نهفته در اين رونِد تصوير سازی پوپوليستی 
از دموكراسی، استفاده ی ابزاری از آن در جهت »اراده ی 

معطوف به قدرت« است.
مهاجرانی  عطاءاهلل  كه  هايی  متن  از  يكی  نمونه  برای 
)وزير ارشاد دوران خاتمی و از مسئوالن برون مرزی ستاد 
انتخاباتی كروبی( در توصيف جنبش آزاديخواهانه ی مردم 

ايران نگاشته است با چنين عبارتی پايان می يابد:
بايستی دوباره ريشه ها را جستجو كرد و به اين پرسش 
نقطه  اين  به  كه  ديد؛  آسيب  كجا  از  كار  كه  داد  پاسخ 
دچار  فقيه  واليت  جای  به  كالم  يك  در  و  ايم  رسیده 

استبداد فقيه شده ايم؛ استبداد مطلقه *.
آيا شما هم دم خروس را در اين قطعه مشاهده می كنيد؟ 
اين گفته ی ظريف ايشان به طور ضمنی داللت می كند 
بر اينكه  نظريه ی واليت فقيه به خودی خود معضل ساز 
نبود؛ بلكه نحوه ی پياده سازِی غلط آن بود كه  به جای 
به زعم  فقيه رسانده است؛  استبداد  به  را  ما  فقيه  واليت 
وی گويا به اين خاطر كه » همه ی تيرها از كمان دانش 
پرتاب نشد«؛ دانشی كه گنجينه ی آن طبعا نزد زعمای 
قوم روشنفكری دينی، نظير سروش و كديور و گنجی و 

خاتمی و خود آقای مهاجرانی و غيره نهفته است. 
آقای  مختص  تنها  نظری  تناقض  اين  رسد  می  نظر  به 
مهاجرانی نيست؛ كمابيش همه ی اصالح طلبان حكومتی 
را هم  دينی  روشنفكر  اخير صفت  در 12 -15 سال  كه 
پروا  بی  زدن  دم  رغم  به  اند،  كرده  خود  نام  ضميمه ی 
تماميت خواهِی جناح  با  تقابل  )در  دموكراسی خواهی  از 
حاكم(، همچنان ريشه های استبداد مطلقه ی سی ساله را 
نمی بينند، نمی خواهد ببيند و يا نشانی غلط درباره ی آن 
می دهند.  اين رويكرد اجباری هم به دليل خدشه ناپذير 

بودن جايگاه خمينی به عنوان »بت اعظم مشترك« در 
اذهان تمامی آنهاست و هم ناشی از اين پنداشت مشترك 
»می  و  تواند  می  دينی«  ساالری  »مردم  كه  آنهاست 
بايست« بديل دموكراسی در جامعه ی ما قرار گيرد. )در 
سخنان  و  ها  بيانيه  به  توان  می  آن  بودن  بايسته  مورد 
كه  داد  ارجاع  مردمی  گرماگرم جنبش  در  آقای موسوی 
قاطعيت مدعی آن است كه در جنبش  با  آنها  در خالل 
حاضر خواست دين از سوی مردم جدا از خواست آزادی 
نيست و صف كسانی كه خواستهايی ديگر را هدف قرار 
داده اند، مثال در شعارهايی نظير: » مانند استقالل، آزادی، 

جمهوری ايرانی«، از صف مردم جداست(.
بی گمان آنها تصويری آرمانی از اسالم سياسی در ذهن 
خود می پرورند، كه گويا ناب تر از آن اسالمی است كه 
زمانی با پرچمداری خمينی و از قضا همراهی های مريد 
راهه  بی  به  را  استبداد  مردمِی ضد  آنان جنبش  وار خود 
ی استبدادی مخوف تر كشاند. آنها به واقع سودای يك 
جمهوری اسالمیِ  »معقول« و يا دموكراتيك را در سر می 
پرورانند. اما رويای روشنفكری دينی، حتی در ماليم ترين 
و »معقول ترين« اشكال خود نيز از آنجا كه با سكوالريسم 
عناد می ورزد، نمی تواند نويد بخش دموكراسی و آزادی 

باشد. 
البته شهامت و ايستادگی بخشی از اصالح طلبان حكومتی 
در رويارويی با جناح تماميت طلب )جدا از هر انديشه ای 
در مورد زمينه ها و انگيزه ها و اهداف آن( تا اينجا ستودنی 
تا زمانی كه دامنه ی  اما  قابل دفاع است؛  به درجاتی  و 

اين شهامت سياسی در نقد حريف، به نقد بنيادهای نظری 
اردوگاه خودی و عملكرد گذشته ی همبسته با آن گسترش 
نيابد، اين خطر و نگرانی همچنان به قوت خود باقی است 
به  را  اين جريان، مردم  از  دنباله روی  كه دل سپردن و 
تكرار مسيری رهنمون سازد كه خود به انكار و اميد رهايی 

از آن برخاسته اند.  
در همان نوشتار ياد شده، مهاجرانی در توصيف انقالب 57 
به نقل از مهندس بازرگان و در تاييد آن چنين می آورد: 
»انقالب ما واكنش جهالت در برابر استبداد بود«. جدا از 
با  را  سياسی  متنوع  جريانات  ی  همه  عبارت  اين  اينكه 
يك وزن در اين جهالت و جنايت های بعدی ناشی از آن 
سهيم می سازد، پرسش اين است كه اينك و در آستانه ی 
يك »موقعيت تاريخی« سرنوشت ساز ديگر، آيا هر يك 
نشانه  را  جنبش  بر  تاثيرگذاری  كه  جرياناتی  و  نيروها  از 
رفته اند، خود به قدر كافی از آن جهالت و توهم های هم 
خانواده با آن فاصله گرفته اند؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا 
شهامت صادق بودن با مردم را دارند و يا همچنان اسير 

مالحظات و مصلحت های »قدرت« هستند؟!   
زنده ياد حسين پناهی در يكی از سروده های پر احساسش 
چه زيبا تصوير كرده است بخشی از نگرانی های كنونی 

ما را: 
زندانی و زندانبان همزمان  ترانه ای كه  به  » شك دارم 

زمزمه می كنند «
  : مهاجرانی  آقای  از  شده  نقل  نوشتار  منبع  اينترنتی  نشانی  پانوشت: 

/http://mohajerani.maktuob.net

جنايت ها بي شمارند
 )مطلب زير يادداشتي از بابك داد كه بر روي اينترنت منتشر شده است(

شاهد   4 كروبی  گفته:,اگر  بسيج  فرمانده  طائب,  مهدی 
نياورد، بايد 80 ضربه شالق بخورد!, به بزرگترها و فرمانده 
ها و رهبر طائب اخطار ميكنم او را ,كنترل, كنند! مطمئن 
در  جنسی  تجاوزهای  قربانيان  و  شاهدان  تعداد  باشند 
امثال  كه  است  آن  از  بيشتر  خيلی  كودتاچيان،  زندانهای 
,طائب, منتظر چهارتايش باشند و حكم شرعی صادر كنند! 
اما تضمينی نيست مثل ,قتل ندا, يا ,تيراندازی بسيجيان 
به مردم, كه فيلمشان دنيا را تكان داد، اسناد و مدارك و 
حتی شخص قربانيان و شاهدان را انكار يا ,امحاء, و سربه 
می  جهانی  مجامع  به  را  شواهد  و  مدارك  نكنند!  نيست 
دهيم تا هيچ تهديدی بر عليه شاهدان و قربانيان تجاوزها 
در كار نباشد و هيچ كشوری جرأت نكند با نظام و دولتی 
كه با سركوب معترضان و تجاوز به فرزندان ملت بر سر 
آرام  روزها  اين  كند.  برقرار  روابط  و  مناسبات  آمده،  كار 
به  را يك  با همه خشمم، اصول تحقيق  آتشينم!  نيستم. 
يك انجام ميدهم. ادر حال تحقيق و سرزدن به چند شاهد 
مطمئن و يك قربانی جنايات اخير هستم. سرنخهای آنها 
را از ,مهدی, گرفته ام كه بعد از شنيدن حرفهايم از صدای 
آمريكا و شنيدن اخبار همدردی مردم خوب ايران، باور كرد 
هيچ گناهی نكرده و عصمتش محفوظ مانده، آرام شد و 
از الك افسردگی بيرون آمد و آرام آرام چيزهايی يادش 
آمد كه سرنخهای تازه ای هستند. خودش داوطلبانه تلفن 
به  است  بزرگی  را گفت كه كمك  ای  تازه  نكات  و  كرد 
افشاگريهای دقيق تر! دراولين فرصت، پرده از يك جنايت 
كثيف ديگر در كمپ كهريزك بر می دارم. به زودی برای 
كسانی كه چهره واقعی اين نظام را هنوز نشناخته اند، از 
,دندانپزشكی كمپ كهريزك!, پرده بر می دارم. در حال 
تكميل تحقيقات و گفتگو با دو قربانی اين جنايتها هستم. 
با  نظام  مقامات  گريهای  وحشی  هرچه  ميكنم  اخطار  اما 
,اسيران سبز,)زندانيان( بيشتر شود،و يا اگر مداحان وكفن 
پوشان اوباش فدايی رهبر، جرأت كنند و به رهبران جنبش 
كروبي،  مهدی  شجاع  و  غيرتمند  شيخ  بخصوص  سبز 
آقايان  به  نسبت  تهديدی  يا  بكنند،  جسارتی  و  تعرض 
از  برخی  ميخورم  قسم  دهند،  صورت  خاتمی  و  موسوی 
تحقيقات و يافته هايم را ,قبل از تكميل تحقيقات, و قبل 
از اتمام بررسيهای جامعی كه فی المثل در مورد ,مهدی, 
كردم و خطرات تماس و حضور در منزلشان را برای ,دقت 
تحقيقات, به جان خريدم، منتشر خواهم نمود. روش تحقيق 
من در اين روزهای اختفاء، وقت گيرتر هستند و شخصا« تا 
از ابعاد واقعی ماجرايی اطمينان كامل پيدا نكنم،يا مدارك 
و اسنادش را شخصا« نبينم، منتشرشان نمی كنم.اگر هم 
دردناك  ماجرای  مانند  شوم،  مطمئن  ماجرايی  از صحت 
تجاوزها به ,مهدی, تا پای جان، پای ,حقانيت, او خواهم 
ايستاد. اما حاال اعالم می كنم اگر تهديدهای امثال طائب 
قطع  كروبی  آقای  عليه  بر  الهدی  علم  و  خاتمی  احمد  و 
نشود، به همين اطمينان 50 و60 درصدی فعلی كه درباره 
خواهم  منتشرشان  و  كرده  اكتفا  دارم،  ديگر  جنايت  دو 
كرد. اگر گزندی به اسيران و رهبران و اهالی جنبش سبز 
برسد )تأكيدم روی حجاريان، تاجزاده و بخصوص كروبی 
است( از تصاحب مادر پسرجوان 16 ساله ای به نام ,پدرام/

پرونده سخن  ناجوانمرد  قاضی  توسط  است,  مستعار  اسم 
می گويم و قبل از تكميل تحقيقاتم، اين ماجرا را افشاء 
می كنم. به شهادت مهدي،,پدرام, هم سلولی او بارها مورد 
به  مأموران  تجاوز  از  پرونده،  قاضی  و  گرفته  قرار  تجاوز 
مادر  و  كرده  تهيه  فيلمی  موبايل خودش،  بوسيله  پدرام، 
جوان او را تحت فشار گذاشته بود 10ميليون تومان رشوه 
بدهد تا با ,يك تعهد ساده!, پدرام را آزاد كند!)تحقيقاتم در 
اين مورد و هويت اين قاضی كامل نشده، اما آمر اصلی 
پدرام  مادر  است؟(  رهبری  معظم  مقام  جز  كسی  چه  او 
بعد از تأمين و پرداخت رشوه ده ميليونی به قاضي،مورد 
سوء استفاده قاضی قرار گرفته وبرای نجات جان فرزندش 
ناگزير تسليم خواسته جنسی  از دست متجاوزان وحشي، 
قاضی شده است.ظاهرا« فيلم تجاوز مأموران به پدرام،از 
موبايل جناب قاضی رشوه گير لو رفته!)مطمئن نشده ام. 
صحت و سقم آن بماند تا وقتی خود سند بدستم بيايد( اواخر 
هفته بنا دارم بروم و جزئيات اين دو ماجرا را دربياورم و با 
يك پزشك زندان و بستگان يك قربانی ديگر هم ديدار 
كنم. اما اگر تهديدها بر عليه موسوی و كروبی قطع نشود 
و اگر الزم بدانم، قبل از اتمام تحقيقاتم،همه آنها را افشاء 
خواهم كرد. مگر آنكه جانم را قبل از آن گرفته باشند و 
حقيقت اين جنايات را، با جسم من دفن كنند. اما مطمئن 
باشيد حتی با كشتن من، حقيقت اين جنايات نخواهند مرد 
و ترتيبی داده ام كه ماجرای اين حقايق تلخ، بر زبانهای 
از مظلوميت و حقانيت  از دفاع  ديگری جاری شوند. من 
نمی  فارغ  ايران،  دربند  و  و ملت گروگان  پدرام  و  مهدی 
شوم.مدتهاست با همه ضعفها و اشكاالتم، با خدای خودم 
عهد بسته ام با ,حقيقت گويی, همآغوش بمانم، خواه زنده 
باشم، خواه مرده! و ,مگس, كوچكی باشم كه فرعون يا 

نمرود زمان را از پای درآورد!/بابك داد

توجه:
آرشيو خيابان را در اين آدرس مطالعه كنيد
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در  كارگری  تشكالت  هيتلر  كه  هنگامی   1930 دهه  در 
بريتانيا های  فاشيست  اتحاديه  كرد،  مار  و  تار  را  آلمان 

تكرار  نيز  بريتانيا  در  را  موفقيت  اين  تا  كوشيد    BUF
كند. فاشيست ها، محله استپنی در شرق لندن را كه مركز 
تجمع جامعه يهوديان مهاجر بود را هدف حمله خود قرار 
غير  و  يهودی  كارگران  خواستند  می  ها  فاشيست  دادند. 
را  پايگاه قدرت خود  از هم جدا كنند و سپس  را  يهودی 
در شرق لندن به عنوان نخستين گام در كسب قدرت بنا 
كنند. فاشيست ها تظاهراتی را در محله پرجمعيت استپنی 
در 4 اكتبر 1936 ترتيب دادند. نبرد خيابان ِكيبِل می تواند 
درس های بسياری در پيكار با نيروهای دست راستی امروز 

در خود داشته باشد.
در سال 1929 بحران مالی جهانی به فروپاشی اقتصادی 
بيكاری  كه  انجاميد  پيشرو  داری  سرمايه  كشورهای 
گسترده و فقری فراگير را برای ده ها ميليون تن به بار 
المان نيز ضربتی مهلك فرود آمد كه در نتيجه  آورد. بر 
آن كارگران از طريق احزاب  سياسی قدرتمند و اتحاديه 
های كارگری ايستادگی كرده و سيطره كارفرمايان را به 
حذف  درصدد  كه  هيتلر  ادولف  مقابل  در  انداختند.  خطر 
يافته طبقه كارگر  اپوزيسيون های سازمان  تمام  فيزيكی 
تحت  عظيم  بازرگانی  موسسات  بسياری  سوی   از  بود 
احزاب  سران  بزرگ  اشتباهات  گرفت.  قرار  مالی  حمايت 
چپ، سوسيال دموكرات ها و كمونيست ها سبب شد هيتلر 

به قدرت دست يابد و نقشه های خويش را عملی كند.
توفيق هيتلر در  تا  اسوالد موسلی كوشيد  در سال 1932 
 BUF آلمان را با تاسيس اتحاديه فاشيست ها در بريتانيا
كپی كند. در آغاز بسياری تشكل هلی قديمی شامل ديلی 
به  كورتالدز  و   ICI مانند   بزرگ   های  كارخانه  و  ميل 
رسيد  قدرت  به  هيتلر  كه  هنگامی  اما  كردند.  پشت  آنان 
به او روی آوردند چرا كه دريافته بودند حمله آلمان منافع 

سرمايه داری بريتانيا را تهديد می كند.
بعد از آن موسلی تالش كرد تا كمپينی نژادپرستانه به راه 
انداخته و حاميان خود را بسيج كند و يهوديان استپنی را به 
عنوان نخستين هدف خود برگزيد. محروميت و فقر نكبت 

باری بر چهره اين محله سايه انداخته بود . جمعيت بومی 
طبقه كارگر يهوديان و كارگران بارانداز كه ايرلندی االصل 
بودند را شامل می شد. BUF  تصور می كرد خشم ميان 
گروه های مختلف نسبت به شرايطی كه با آن مواجه بودند 

تشديد خواهد شد.
موسلی را حلقه¬هايی از طبقات باال از نظر مالی هدايت 
می كردند كه پول حسابی صرف كمپين شرق لندن كردند. 
اين مسئله در BUF  سبب شد در ميان برخی پرولتاريای 
واپس گرا پايگاه كوچكی بيابد با ستادی در خيابان داكت 
استپنی تشكيل دادند موجبات افزايش حمالت نژادپرستانه 
فراهم شد. شعارهای نژادپرستانه در محله بسيار به چشم 

می آمد.
تبليغات نژادپرستانه و بر عليه يهوديان بود عينا به وقاحت 
نازی ها. مثال يكی از رهبران آنان به نام ويليام جونز می 
نويسد »يهوديان... يكی از گونه های شگفت انگيز   نيمه 

انسان هستند«.
جمعيت بومی برای مقابله با آنچه كه هر روز ناظر آن بودند 
بسيج شدند و  به درستی آن را تهديدی برای موجوديت 
خود تلقی كردند. آن ها را بيشتر حزب كمونيست استپنی 
و اتحاديه جوانان كمونيست رهبری می كردند كه نسبت 
به سياست »جبهه خلق« حزب كه اجازه می داد هواداران 
فاشيسم سياست های خود را به حزب متبوعه شان  ديكته 

كند انتقاد داشتند.
بنابر گزارشات پليس 60 درصد ميتينگ های BUF در 
سال 1936 را تظاهر كنندگان ضد فاشيست بر هم زدند. 
مستقيم  عمل  از  محلی  كمونيست  حزب  حال  عين  در 
مستاجرين عليه استثمار مضاعف مالكان حمايت كرد. اين 
مسئله پايگاه گسترده ای در حمايت از نبرد برعليه فاشيسم 
كارگری،  های  اتحاديه  رهبران  بسياری  آورد.  فراهم  را 
حزب كارگر و تشكل های رسمی يهودی بر اين باور بودند 
اجرای  بايد  و  شد  مذاكره  وارد   BUF با  رسما  نبايد  كه 

قانون و نظم را به پليس سپرد.

موسلی در 4 اكتبر 1936 فراخوان تظاهرات را در استپنی 
اعالم كرد. انتخاب چنين تاريخی تصادفی نبود. اين تاريخ 
تاريخی كه  بود.  اسپانيا همزمان  در  تاريخی  ای  واقعه  با 
ژنرال فرانكو حمله به مادريد را آغاز كرد كه در آن نبرد 

كارگران مقاومت قهرمانانه ای از خود نشان دادند.
فرانكو  دست  به  زود  خيلی  مادريد  داشت  انتظار  موسلی 
واكنش  رشد  آنان  تظاهرات  موفقيت  بنابراين  كند  سقوط 
های آشكار و سريع فاشيسم در اروپا را تقويت می كرد.  
هيتلر؟  اتی  بربريسم  يا  كارگر  طبقه  بود؟  پيروز  چه كس 
كارگران استپنی اين مسئله را درك كردند و بدين ترتيب 
برای حفظ موجوديت خود برخالف خواسته رهبران اتحاديه 
ها و حزب كارگر بسيج شدند كه اعضای خود را به عدم 

مداخله تشويق می كردند.
تمام  آمدند و  به خيابان ها  نفر  در روز موعود 250 هزار 
وروديهای شرق لندن را بستند. آنان شعار مدافعان مادريد 
را بر زبان داشتند: آنان عبور نخواهند كرد!...           6 هزار 
برای  و  بودند  باش  آماده  نظام  تمام سواره  بعالوه  پليس 
نخستين بار از هليكوپتر برای كنترل جمعيت استفاده شد.  
پليس بارها كوشيد  كه راه های بسته شده را بگشايد به 
خصوص خيابان كيبل و خيابان هايی كه در اين مناسبت 
بسته شده بودند. ساعت 3 عصر موسلی با رولزرويس مدل 
باال و روباز خود رسيد و انتظار داشت پيروزمندانه ازمناطقی 
كه تازه به اشغال در آمده عبور كند در عوض باران سنگ 
و كلوخ و هر چيز  پرتاب شدنی ديگر بود كه بر سرش 

خراب می شد و شيشه اتوموبيلش شكست.
درس های بسياری در اين واقعه كه  73 سال پيش روی 
داد جاريست. مسئله كليدی اهميت جلب حمايت گسترده 
جامعه است نه فقط با فعاليت های ضدفاشيستی  بلكه از 
طريق ساير فعاليت های منسجم كمپينی كه كه مشكالت 
كارگران را در نظر می گيرد. اتحاد در نبرد می تواند با گروه 
های مختلف شكل بگيرد به ويژه با نژادها  و مليت های 
ديگر. مسئله موكد منافع مشترك و اتحاد تمام كارگران 
بر عليه دشمن مشترك است. طبقه كارگر سازمان يافته 
كنش های خيابات كيبل را هدايت كردند اما در طول نبرد 
بسياری بخش های ديگر را توانستند زير پرچم خود گرد 
آوردند رهبران مذهبی، ليبرال ها و ديگران.. حمايت های 
تمام اين گروه ها با اقبال مواجه شد اما تجارب نشان می 
دهد اگر به تمام اين گروه ها اجازه داده شد  تا بر برنامه 
های كمپين تاثير گزارند فاجعه به بار می آمد چنانكه در 

اسپانيا نيز رقم خورد.
سنگ ها را نه فقط يهوديان خيابان كيبل بلكه كارگران 
ايرلندی  از سنگر خيابان داك نيز پرتاب می كردند. كميسر 
پليس كالنشهر مجبور شد از موسلی عذرخواهی كند و به 
وی اعالم كرد تظاهرات BUF غيرممكن است و او بايد 
برگرداند.  اند  آمده  كه  راهی  همان  از  را  خود  طرفداران 
رويای موسلی در دستيابی به بريتانيای هيتلری بر باد رفت. 

پيروزی بزرگ به دست آمد آنها نتوانستند عبور كنند.

زیستن در روز روشن
ميالد س

نوشته و عمل، فكر و خيابان، دست  برای همپايی  آنچه 
كم به باورم اساسی ست، آموختن از تجربه، از دیده ها 
اين  انقالبی  كارهای  های  اندازه  در  انديشیدن  ست.  
مردم، در اندازه های كميته های مردمی در زمستان 57 
ساعی  پارك  در  پسری  نجات  برای  زنان  همبستگی  يا 
همين ديروز، نه به تنهايی به ثمر می نشيند و نه خالی از 
اشتباهست. برای آموختن هم بر خالف آنچه عقل سليم 
و  ها  دانسته  پيش  مسلمات،  گاهی  بايد  كند،  می  حكم 
مردم  كه  هنگامی  سپرد.  فراموشی  به  را   ها  پيشفرض 
در خيابان همه ی محفوظات كتاب های های دولتی و 
گفتار رسانه های رسمی را در جوی كنار خيابان می ريزند، 
دست كم در آن لحظه، كه نقطه عطفی است، آزادانه فكر 
ميكنند. اين دعوتی ست به آزاد انديشی. ساده و اساسی، 
نخستين درس اينست: حيات صرف اصال زندگی نيست.

 آيا نبايد فحوای كالم مان، دست كم گاهی، يادداشت اين 
اصل ساده بشود؟  

بهرام  رفيق  كه  همانگونه  مشترك«،  »مرام  در  زير  فراز 
به  نياز  كرد،  اشاره  درستی  به  و  ای  نوشته  در  قديمی 
توضيح دارد: »اگر شناسايی اش ميكنيم، مكان زندگيش 
می  هشداری  منزلش  درب  بر  اگر  ميكنيم،  آشكار  را 
چسبانيم، همه ی اينها يعنی ما پذيرفته ايم كه اين آدم 
در همين محله، در همين شهر زندگی ميكند و نبايد كه 
بر روی همين مردم تيغ كشد. به او و خانواده اش ياد می 
دهيم كه ما از قباحت اين رسم زيستن خسته ايم و اين 

قباحت ديگر مباد. «
تظاهرات خيابانی و سركوب، صحنه هايی  در گرماگرم   
آمده  پيش  لباس شخصی  يا  بسيجی  افتادن يك  از گير 
بود و هر آدمی در اين لحظه، حتی خود آن بسيجی، فكر 
می كند چه بايد كرد. ادای مسئوليت پرهيز از درك اين 
صحنه ها به عنوان ابراز واكنش احساسی ست. فراز باال، 
نميبيند،  احساسی  اتفاق  يك  همچون  را  ها  صحنه  اين 
تواند آغاز يك كار  بر آنست كه همين صحنه، می  بلكه 
سازمان يافته به جای »انتقام جويی« باشد. بهتر مي بود 
كه تشكيالتی باشد، اما نه همچون مثال بسيار پسنديده 
ی فونا در شيلی )خيابان 35( . آن مثال درباره ی سالهای 
پس از سقوط پينوشه است. در 1973 در سانتی يه گو در 
زمان كودتای پينوشه، مردم شيلی، همچون مردم ايران،  
در موقعيتی كامال متفاوت بودند. موضوع، دست كم در 
كار  كند،  می  رجوع  بدان  ام  نوشته  فراز  كه  ای  صحنه 

سازمان يافته در حد توان و امكانات موجود برای سد بستن 
به تعرض است.

  افشاگری، در اين موقعيت معنايی ديگر دارد، هدف نه 
مجازات بلكه نجات فردی از هويت مجعول بسيجی بود و 
آنچه كه من بدان اشاره كردم نيازمند سازمان يابی– و اتفاقا 
نكته اساسی هم همين است. برای انجام چنين كارهايی، 
بيايد،  اقدام بكار  اين  در شرايط مناسب و در مقطعی كه 
نياز به سازمان يابيست، نياز به شبكه اطالعاتی معتمد و 
فراگروهی، شايد در بيرون از ايران است، كه كارش مقايسه 
و تصحيح اين اطالعات باشد. اگر جنبش گسترده تر شود 
و تسلط نيروهای پليسی-امنيتی بر مناطق مسكونی كمتر، 
زدن هشدار بر درب منزل بسيجی توسط گروهی كه در 
همان محله يا در مجاورت آنست، افشاگری نيست، چون 
اين خانه را ديگر همه ميشناسند، چون همبستگی، در آن 
زمان، به آن درجه رسیده است كه آن خانه انگشت نما 
باشد. زدن چنين هشداری، به معنای اعالن اين امر است 
موجود  رسم،  و  قانون  آن  نام  به  سركوب  حق  ديگر  كه 
نيست. روشن كردن مرز برای خود و ديگران است.  بدين 

شكل مردم رسمی نو را وضع ميكنند، اينكه اين رسم نو 
بايد به قانونيت و به ترجمه قضايی برسد، اصال مربوط به 
اين مرحله از حركت مردمی نيست.  مسئله،  پرده دری، 
اثبات گناه يا بی گناهی نيست، قرار نيست اقدامی  جای 
دادگاه جزايی را بگيرد. مسلما چنين كاری، چنين هشداری 
در خودش حاوی خشونت است. خشونِت يك نگاه سرد، 
يك لحن ترحم آميز، بايكوت خانواده  يا حتی يك فرياد 
خشمگين. اما اين خشونت محدود و هدفمند برای دفاع از 
حق همه برای صلح برعليه كسی ست كه سالح كشيده 
فرد  آن  بر  العملی  آنی و عكس  دراز كردن  است. دست 
بسيجی در گرماگرم يك درگيری و دفاع از تظاهرات صلح 
بی  و  گذرا  خشم  اين  اما  معناست  بی  خودش،  در  آميز، 
مقدمه در لحظه اتفاق، كسی كه دست دراز ميكند و كسی 
كه به او ضربه ای خورده را با هم رودرروی می كند. هردو 
انسانند، هردو می ترسند و از پشيمانی، خشم يا مهربانی 
بو برده اند. زن ميانسالی كه ناگهان با كيفش بر فرق سر 
بسيجی می كوبد تا جوانی را از چنگش رها كند، درست 
هنگامی كه بسيجی به سمتش بر مييگردد و نگاه ناباورانه 

ش با نگاه اين زن  تالقی می كند، با مفهوم نامانوس از 
خودگذشتگی طرف شده است. اين فراز و كل آن نوشته 
ربطی به احساسات نداشت، تالشش درك اين بود كه در 
همه ی آن هفته در تك تك صحنه ها، مردم فكر می 
كنند، تجربه ميكنند و ياد مي گيرند. اين، تسويه حساب 
كه  است  آموخته  فعلی  جنبش  است.  خويش  با  جامعه 
بسيجی ها، زندانبانها، مثل همه در همين سرزمين زندگی 
ميكنند. كهريزك، كه تا يكسال پيش گزارش جنايات آن 
بلند  را  نياورده و صدای هيچ آدمی  به درد  را  دل كسی 
نكرده بود، تو گويی در ايران نبود، امروز جايش در نقشه 
معلوم است، شكنجه گرش و متصدی اش معلومند، ايرانی 
ند و در همسايگی ما زندگی می كنند. نكته ای كه نوشته 
روبرو شدن  استثنايی  امكان  اين  گذاشت،  انگشت  آن  بر 
سبعيت،  يتيمی،  فقر،  است.  جامعه  واقعيت  با  مان  جامعه 
افراد را در به دست آری ذرهای احترام به راهبان تحقير، 
رعب و شناعت بدل كرده است و ما تاكنون دلی دلی در 
خواب بوده ايم. با اين پرسش بيدار می شويم: نظمی كه 
بازتوليد  تنها  نه  را  رفتاری  چنين  ميكنيم،  زندگی  آن  در 
آينده  در  كند، چرا؟  شايد  تشويق می  را  آن  بلكه  كرده 
را  رفتار  اين گونه  ريشه های  بتوانيم  نيست،  ای كه دور 
بخشكانيم. برای اينكار در نخستين قدمی كه هنوز تمام 
هشدار  اين  اعالن  جسارت  به  بايد  ايم،  برنداشته  وكمال 

رسيد كه ديگر بس است.
برای اين جسارت اما همبستگی مردمی همزمان  بازسازی 
جريان زندگی در محله يا برزن در كالن شهری ست، كه 
در آن بافت محله ای به عمد در حال نابودی بوده است. 
هرچه جامعه ای ضعيف تر باشد، به همان ميزان نيز بافت 
ها و نهادهای محله ای نحيفترند، به همان ميزان گزمه و 
پاسبانها پرشمارتر، رفتارشان دلبخواهيتر و به همان اندازه 
بزهكاری گسترده تر. چنين چيزی ربطی به مدرن شدن 
به سركوب شهريت همچون  بر عكس  بلكه  ندارد،  شهر 
برای  پليسی  حكومتهای  است.  وابسته  مردمی  حق  يك 
و  محله  شهر،  ساكن  افراد  كردن  گمنام  و  كردن  اتميزه 
روابط همسايگی را بر نمی تابند. مردم در بزرگراهها گم 
ميشوند. كافی ست تهران را با كالنشهرهای ديگر دنيا با 
از جنبه های مثبت  انقالبی، مقايسه كنيم. يكی  تاريخی 
حركت مردمی اخير تقويت بنيه محله ای شهر است. زدن 
وجودش  ابراز  جای  هم  و  اش  سرچشمه  هم  هشدار  آن 
بزرگراه  دو  ميانش  از  اگر  حتی  ميشود،  كه  ايست  محله 

كشيده باشند. 
اما باز نكته اساسی اين ها نيست.

  اتفاقا آنانی كه خشم  را شديدا انكار كرده و اصال از برگ 
گل نازكتر گفتن را در هيچ شرايطی تجويز نميكنند، 

نبرِد 
خيابان 

ِكيبِل

برگي از تاريخ مبارزات كارخانه و خيابان



نامه ای از زندان
پرويز  به  خطاب  جزنی  بيژن  نامه  از  *بخشی 

نيکخواه به تاريخ 1349*
حاكمه  دستگاه  عناصر  ترين  مرتجع  با  همآواز  نيكخواه 
فرياد برمي آورد كه مفاهيمي چون آزادي و دموكراسي و 
جز اين ها را مي بايد به گونه اي نسبي در حيطه شرايط 
فرهنگ  به  چشمداشت  با  تاريخي  اجتماعي-  تجارب  و 

نهادها وگرايش ها در نظر گرفت.
 ما قبال اين نقد را از ساز نادمين ديگر شنيده ايم. دكتر 
ساز  را  نغمه  همين  اعدام  مجازات  از  فرار  براي  يزدي 
كرد و از نهادها و گرايش هاي فرهنگي و تاريخي ملت 
چشم  گر«  »پژوهش  نيكخواه  امروز  گفت.  سخن  ايران 
و گوشش را نسبت به تاريخ بسته است و آنگاه از تاريخ 

حرف ميزند.
به  هرچه  و  بشناسيم  بهتر  را  ملت  اين  فرهنگ  هرچقدر 
تاريخ اين ملت آشنايي عميق تر و دقيق تري داشته باشيم 
و هر چه در طول تاريخ به تاريخ معاصر نزديك تر شويم 
بيش تر به ستيز با خودكامگي حكومت ايران سوق داده 

مي شويم.
وقايع  كه  قرني  دو  يعني  اخير  قرن  دو  تاريخ  به  آشنايي 
آن روي اوضاع اجتماعي فعلي ما بيش از همه گذشته اثر 
گذاشته است ما را به جدايي قطعي از دستگاه خودكامگي 
كه در ظهور استعمار همواره بار گراني بر دوش ملت ايران 
در عوض  و  بوده  جامعه  پيشرفت  راه  در  و سد محكمي 
متحدي ثابت قدم براي تمام استعمارگران نو و كهنه بوده 

است دعوت مي كند. 
ايران سخن مي  ملت  گرايش هاي  و  نهادها  از  نيكخواه 
گويد، نيكخواه فراموش كرده است كه امپراطور نيكالي ، 
وارث چند قرن امپراطوري روسيه تزاري بود كه قزاق هاي 
ايراني نامش را مقدم بر شاه ايران در قزاق خانه ها نيايش 
مي كردند. نيكخواه فراموش كرده است كه فاروق بر تخت 
شش هزارساله فرانسه تكيه كرده بود و امپراطوري چين، 
امپراطوري آسماني بود. كجا هستند آن نهادها، گرايش ها 
ثاني،  نيكالي، سلطان  فرهنگي كه  و  و سنت هاي ملي 
فاروق، فيصل، امام احمد، النوسي، ملك ادريس و ده ها 
تن ديگر آن را تكيه گاه سلطنت مستبده خود قرار داده 
بودند. آقاي نيكخواه! اين نهادها و گرايش هايي كه شما 
امروز همراه تمام دستگاه هاي تبليغاتي مي خواهيد براي 
و  ها  آن سنت  از  تر  آيا محكم  بگذاريد  بنياد  ايران  ملت 

گرايش ها بودند ؟
آيا فراموش كرده ايد كه يك بار سلطان مستبد ايران به 
سلطنت  اساس  و  پايه  و  شده  پناهنده  تزاري  سفارتخانه 
فعلي بر دو كودتاي مفتضح كه هر دو بنا بر نقشه و كمك 
استعمارگران موفق شده است بنياد نهاده شده است؟ آيا 
فراموش  را  رضاخاني  محمد  و  رضاخاني  هاي  عام  قتل 
كرده ايد؟ آيا همين چند سال پيش نبود كه براي سركوب 
كردن هر مبارزه ترقي خواهانه ای، بي آن كه براي بقاي 
حكومت ضرورت آني داشته باشد، مردم را در كوچه ها و 
خيابان ها قتل عام كردند؟ بعيد است كه نيكخواه صادقانه 
سخن گفته باشد. چگونه مي توان در چنين جامعه ای از 
عدالت اجتماعي، دموكراسي سياسي و دموكراسي اقتصادي 

و حقوق بشر سخن گفت؟ 
بله. امروز نيكخواه از عدالت اجتماعي، دموكراسي سياسي 
و دموكراسي اقتصادي كه اينك بر مملكت سايه گسترانده 

است سخن مي گويد. اينجاست كه ما مي فهميم چگونه 
نسبيتي را براي قامت مفاهيم آزادي و دموكراسي بريده 
و دوخته است. همان نسبيتي كه خزف را صدف مي كند، 
كه بيدادگري خشن نظامي را، “آزادي”  و حكومت مطلقه 
موروثي را كه مدافع منافع مشتي سوداگر حريص و غارتگر 

خارجي است »دموكراسي« مي نامد.
ولنگارش  براي پركردن دهن  نيكخواه مي كوشد  امروز   
به  نحوه تفكر تازه ای چنگ بياندازد. او مكرر از ديدگاه 
ملي و از همبستگي ملي داد سخن مي دهد و از دسايس 
و تحريكات بيگانگان حريص فرياد الحذر مي كشد، غافل 
از اين كه بازيگران نمايش هاي ناسيونال شووينيستي تا 
آخرين پرده نمايشنامه را قبل از او بازي كرده اند. ما از 
نيكخواه مي پرسيم چه چيز را ملت مي شناسد و چه توطئه 
ای براي مفهوم »همبستگي ملي« كرده است كه آن را 
مكرر بر زبان مي آورد؟ امروز هر كس مي داند كه وحدت 
و همبستگي ملي نمي تواند تمام موجودات دوپايي را كه 
در روي اين خاك زندگي مي كنند دربر بگيرد. آن ها كه 
ملت ايران را براي اسارت و دوشيده شدن مي خواهند، آن 
امپرياليست هاي متجاوز و طماع  ها كه دست در دست 
داشته و اكثريت قاطع ملت ايران را در فقر و عقب ماندگي 
نگاه داشته اند، آن ها كه كليه حقوق سياسي و اجتماعي 
ملت را سلب كرده و بدين وسيله راه پيشرفت و حركت را 
بر آن سد كرده اند نمي توانند در زير ماسك »همبستگي 
ملي« با طبقات، قشرها و نيروهاي ترقي خواه ملت ايران 

همبستگي داشته باشند.
بله آقاي نيكخواه ، مادام كه مبارزان و خاصه روشنفكران، 
و  ترين  زحمتكش  زندگي  از  جوان،  خواه  و  مسن  خواه 

به  و  نگيرند  الهام  ملت  و قشرهاي  ترين طبقات  محروم 
آزادي،  مفاهيم  نگيرند،  بر دوش  را  مبارزه  بار  آنها  خاطر 
بود  خواهد  نسبي  مفاهيم  اجتماعي،  عدالت  و  دموكراسي 
و آنچنان مبارزيني هم« حداكثر جز همان قطرات شفاف 
آب« نخواهند بود كه تمام هاي و هوي و جوش و خروش 
شان با دميدن كوره سوزان بي دادگري هيات حاكمه، دير 
يا زود، در پشت ميله هاي زندان و يا در پشت ميزهاي 
شفاف ادارات تبخير خواهد شد، چنانچه شما تبخير شديد. 
بله، اگر انسان به بقاي يك ملت بيانديشد، اگر از  فرهنگ 
ملي ملتي كه طي قرون ستم كشيده سيراب گردد، آنگاه 
را  ملتش  را، خواسته هاي ضروري  اش  جامعه  تواند  مي 
درك كند و در قبال دريافت هاي راستين و نجيبانه اش 
به جاي هاي و هوي و عشوه  و  احساس مسئوليت كند 
گري عوام فريبانه و ابراز تعصبات خشك و انقالبي نمايانه 
كودكانه، مبارزه ای راستين و شرافتمندانه را پيش ببرد و 
مردم  ها  ميليون  با  را  عميقش  پيوندهاي  هم  زندان  در 
محروم جامعه اش همچنان حفظ كند و در محروميت ها 

و دردهاي آن ها مصائب زندان را تحمل كند
انقالب  سال  شصت  از  بيش  كه  ملتي  براي  نيكخواه  از 
مشروطيتش مي گذرد شوراهای روستائي و شهري و ايالتي 
را به عنوان بخشش و عطيه شاهانه ارمغان مي آورد، در 
حالي كه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن اساسا  از ملت 
ايران سلب شده. نيكخواه سلب كنندگان را مي ستايد كه 
نيكخواه  اندو  را وعده كرده  روي كاغذ، شوراهاي كذائي 
بيهوده مي كوشد از اين نمايش هاي خنك، زنجير عدل 
انوشيروان بسازد و ما را فرا خواند كه همچون خود او به 

چنين زنجيري متوسل شويم

شعري از مهناز قزلو
ستيزه

تا كوچه ها 
        فريادت را 

               بر پنجره ها بپاشند
قلبت را جا مي گذاري

در تنهايي قدمهايت
و با ترنم آوازت

                كسي نيست
                      تا بر بام جهان بانگ بردارد

باز هم دستانت خالي ست
اي عدالت موهوم

اي تكه تكه شده در خون

پاره هاي قلبت را 
           ميان رهگذران قسمت كن

چه با كودكان گرسنه ناني نيست
با دختركان تن فروش سرپناهي...

مادران غمزده بر جنازه هاي جوان
جنازه هاي جوان بر سنگفرش خيابان

در هزارتوي خطابه ي تسليم
دغدغه ي ديرينه ي پرهيز

بي چرا...! بي تامل...!
بغضي تُنك مايه   -

در توهمي سبز-

 باز هم حضور موكد »تك« ها...
تك ساحتي...
تك صدايي...

بي ديگرها

تا پنجره   
فريادت را در كوچه ها بپاشد 

حركت، حديث »نه«
روح ستيزه با سكوت و نيرنگ
در پس كوچه هاي بن بست
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شعري از خسرو گلسرخي

نه آنكه فكر كني سرد است
كه من

در تهاجم كوالك
يكجا تمام هيمه هاي جهان را

در پشت خانه ام
انبار كرده ام

و در تفكر يك باغ آتشم
به تنهايي

من هيمه ام
برادر خوبم 
بشكن مرا

براي اجاق سرد اتاقت
آتشم بزن

من هيمه ام
برادر خوبم

و  غلتیده  بام  آنسوی  از  تاريخ،  تند  پيچ  يك  در  همانان 
برنامه درازمدت و بهداشتی انتقام ميچينند، با خونسردي 
باور  كنند.  می  نابود  خشمگين،   كمی  ولو  را  كسی  هر 
به  تجاوز  به  دستور  زدن  پلك  بدون  كه  افرادي  كنيد 
دختران مردم می دهند، درست همانانيند كه تا ديروز از 
لگد كردن يك مورچه در بيابان، شب از احساس گناه به 
صبح نمياوردند. چيزی كه ميگويم غريب نيست، نياز به 
قرينه سازی با ايتاليای فاشيست هم ندارد، همين نيروهای 
همه  در  و  انقالب  از  پيش  چه  ايران.  در  حاضر  مذهبی 
از  اند، هميشه  اين سالها، هميشه طبع ظريفی داشته  ی 
رنگهای صورتی، نخلهای پالستيكی رنگارنگ و المپهای 
الوان و مولوی خوششان می آمده است. اينها دروغ نيست، 
يا  خشم  انكار  كه  آنست  نكته  نيست.  كسی  فريب  برای 
به  خشونت  ذم  از  را  آنان  ها،  انسان  جنسيت  و  عشق 
پاكی و معصوميتی  دنبال  به  قداست شناعت می رساند. 
اند كه به باورشان پس از بلوغ ديگر نيست. پس ناپاكی را 
حذف می كنند و با رويای سرزمين گل و بلبل، نباتات و 
وحوش، نقشه پاكسازی می چينند. شناعت هميشه معصوم 
بوده است. اين خطر امروز هم موجود است. بارزترين وجه 
آن جايی ست كه ما به مهرورزی مبالغه آميز و انكار خشم 
آدمی برسيم، دقيقا صرف انرژی برای اين انكار به جای 
نياز  و  از خواسته ها  را  پذيرفتن و معناداركردنش، مردم 
به تشكل دوركرده آنان را به توده ی بی شكل كه منكر 
شكل  بی  ی  توده  و  میدهد  تقليل  خودشانند  تك  تك 
حتی به انتقام هم نمی انديشد، ديگر فاعل اقدام اجتماعی 
سری  با  صرف،  حيات  است.  مهيب  معصومانه  نيست، 
خمیده، با تماشای سريالهای تلويزيون در اتاقك نگهبانِی 
كهريزك ابقای حيات است و همچون دنيای نباتات، پاك 
و بی نقص. به باورم، كمونيسِم امروزی  ربطی به پاكی 
انسان  به  بدبين  كلبيون  باور  به  عكس  بر  يا  قداست،  و 
دانِش  متضمن  كه  از خودگردانی،  كمونيستها  اگر  ندارد. 
همكاری و همفكری ست و از اشتراك ثروت، كه بدون 

سازمانيابی مردمی ناممكن است، می گويند، اگر آنان در 
پی سازماندهی مردمی پا به پای مردم می كوشند، بدين 
علت اساسی ست كه حيات صرف، زندگی نيست. با فكر و 
كار، از راه مبارزه برای حقوق انسانی خويش، آدميت, سوژه 

اجتماعی، ميتوان شد.
اين نظم  اين ميان و درست هنگامی كه لكوموتيو    در 
از ريل خارج شده و در برهوت لوت ايستگاههای شناعت 
از  چندتايی  گذارد،  می  سر  پشت  يكی  يكی  را  پستی  و 
بزرگواران اينجا و آنجا، در نامه های سرگشاده به محكوم 
البته  منظورشان  ميپردازند.  استالينی  دادگاههای  كردن 
همين برنامه های تلويزيونی ست كه برای ارعاب مردم، 
تماشاچی ميطلبد. اين عزيزان نامه نويس، كه بزرگانشان 
به كمتر از مطالعه كوالكوفسكی رضايت نمی دهند، شايد 
به  اند.  نكرده  رويت  را  اول  دست  منبع  جلد  يك  هرگز 
ی  صفحه  اگر  بياندازند،  نگاهی  اگر  بوخارين  اعترافات 
بينند كه كتاب ترجمه  شناسنامه كتاب را نگاه كنند، می 
سال  نه  و  بيست  در  ايرانی  كمونيستهای  همين  از  يكی 
اينان  از  بسياری  كه  زمانی  همان  درست  بود،  پيش 
معصومانه گرم كشف فوايد جرثقيل برای پاكسازی جامعه 
از زندگانی بودند. اعترافات بوخارين و ديگران هم از جنس 
برگ  كه  گيرند  می  اعتراف  نمايش  اين  در  بود.  ديگری 
خندان و شنگول  و  دانه شمارده  دانه  زندان  را در  رای 
ايد.  رسیده  كائنات  با  آن  ربط  و  انتخابات  درستی  به 
استالين را به حال خويش وانهيد كه ماجرای آن دادگاهها، 
شكست تلخ يك تالش برای برپايی كمونيسم، ربطی به 
معركه گيری با افعی به جای دادستان، در تلويزيون ندارد. 
دادگسترِی  نيست، جمهورِی  اسالمی، شوروی  جمهوری 
نيستيد. كمونيسم  بوخارين كمونيست  فقهاست، شما هم 
آرمان و ايده ای ست به قدمت درك يك كمبود: ناكافی 
بودن حيات نباتی برای مردم، برای نيروی كاری كه اين 
كشور را سرپا نگاه داشته است. نميخواهيم مصرف کننده 
اكسيژن باشيم، مي خواهيم زندگی كنيم، يعنی كار خالق 

باشيم، وقت داشته باشيم بخوانيم، بنويسيم، فرزندانمان با 
بزرگ نشوند، كارمان  آگهی های تجاری بجای فرهنگ 
را خودمان بگردانيم. برای همين آرزوی ساده، در همين 
جا، در مهاباد و تهران، در شيراز و ميانه، آدم ها، به جرم 

ارتكاب به زندگی، شهيد شده اند
  پس چگونه يادداشت اين اصل ساده، اين آرزوی ساده، 
اين حرف حساب باشيم ؟  با پرهيز از خيالبافی و با تالش 
در آوردن نظری، كالمی در اندازه های اين كارهايی كه 
بسادگی  كنند،  می  ست  صدسالی  سرزمين  اين  مردمان 
اندازه  در  باشم،  گفته  موسمی  بادهای  جهت  برخالف  و 
و  تئوری  توان  می  اينكار  برای  قهرمانيشان.  اين  های 
نظريه آورد، می توان دانش تشكل را به زبان تجربه های 
ملموس به ميان آورد، ميتوان دور هم جمع شد، از كاستی 
های همديگر آموخت و بر سر كاری به اتفاق نظر رسيد، 
هم واقع بين بود و هم دورنگر. در اين اتفاق نظر، برابری 
مالك  فرديت  نيست،  ميانمايگی  تسلط  معنای  به  افراد 
نيست، فكر مشخص اساس كار است. در همين مسير هر 
نوشته ای كه صورت جلسه و زدن برچسب بر كااليی در 
خيابان نباشد، همزمان آموختن است، هجی كلمات از نو 
ست. همراه حركت اين تابستان، بياييد، بيرون از حصارهای 
ايدئولوژيك، جوانتر از فرقه های پير، كاری كنيم كه دو 
فردای ديگر بگويند اين انقالبی بود كه انديشه پا به پا در 
خيابان، نه لمیده در ميهمانی خواص، همدستش گشت. 
اين عين معاصر بودن است. شكی نيست كه  انتقام، قالب 
های خالی ريخته گران و وزارت اطالعات دربدر به دنبال 
كور كردن اين امكانند، بگذاريد اما با چشمان باز، سرخ از 
بازبشناسيم – هم در تئوری  بيخوابی، فكر را در صحنه 
و هم در عمل. چاره ای ديگر نداريم. )توضيح: چاره ای 
در  فوج  فوج  دبيرستانی،  نوجوانان  چون  نداريم  ديگر 
زيرزمين خانه شان به شكافتن اتم می پردازند و كارگران 
دسته دسته از كارخانه اخراج ميشوند، معلمان  مسافركشی 

ميكنند و در خاك سفيد خبری از نفت نيست.(.


