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احمدی نژاد و 
سرگشاد زورنای فمینیسم

سیمین مسگری

بعد از سیرک انتخابات که رم کردن وحوش نقش آفرینش، 
لجام  تلخکهای  وبا  آورد  فرود  تماشاگران  سر  بر  خیمه 
گسیخته اش، خواهر وبرادر کشانمان را راه انداخت، تا با 
خون سرخشان فرش کند قدمهای احمدی نژاد را به سوی 

قدرت، اینک بری دیگر از این باغ خزان زده می رسد.
روانکاوی احمدی نژاد و عملکردش تا کنونی اش حکایت 
از شیفتگی بی پایان این فرد بر خبر سازی دارد، تا با هر 
خبر تازه ای، خبر های قبآل ساخته شده و بحرانهای در پی 
اش را به زیر سایه برد. اینکه خبر چیست و مخاطب کیست 
و بازتاب چگونه است، مهم نبوده و نیست. در همین راستا 
این بار نوبت سه زن است که از دستگاه شامورتی احمدی 
نژاد سر بر آورند. فاطمه آجرلو، مرضیه وحید دستگردی و 
سوسن کشاورز به عنوان  وزرای پیشنهادی وزارت خانه 
معرفی  وپرورش  آموزش  و  ودرمان  بهداشت  رفاه،  های 
می شوند و این تنها چند هفته پس از ندا ها و ترانه ها 
کشان این حضرت زن نواز است. زنانی که تاریکی پوشش 
شان چونان عملکرد تا کنونی شان، پیش از نوید روزهای 
دل  در  اکنون  هم  که  است  سیاهچالهایی  یادآور  روشن، 
مخوفش، زنان و دختران پیشرو مورد تجاوز وشکنجه قرار 

می گیرند.
این دم خروس فمینیسم احمدی نژاد، هیئت دولتش را به 
جنسهای  با  ویترینهایش  که  ساخته  بدل  ای  مکاره  بازار 
متنوع اما بنجل چیده شده است. حتی اگر به خود بباورانیم 
احقاق  به  مند  عالقه  و  شده  فمینیست  نژاد  احمدی  که 
خراش  گوش  آهنگ  که  است  دیری  دیگر  زنان،  حقوق 
انتصاب زنان در پست های کلیدی که از سر گشاد زورنای 

فمینیسم نواخته می شود، دلی از ما زنان نمی برد.
سوال اصلی در این میان قبل از اینکه تعداد زنان در رآس 
امور باشد، این است که زنانی که قرار است در رآس امور 
باشند کیستند و سیستمی که قرار است این زنان نیز جزو 

رئوسش باشند چه سیستمی است؟
یکی از تاریکترین دوره های تاریخ انگلیس فاصله سالهای 
عنوان  به  تاچر  مارگارت  که  زمانی  است.   1979-1990
نماینده حزب محافظه کار، نخست وزیر انگلیس میشود. 
شدیدترین  که  است  قدرت  رآس  بر  زن  این  زمان  در 
شکنجه ها بر استقالل طلبان ایرلندی روا دانسته می شود 
و بسیاری از آنان نه به عنوان زندانی سیاسی که به قول 
خود تاچر به عنوان تبهکاران در زندان جان می بازند. باز 
در زمان این زن بر رآس قدرت و سیاستها و کوششهای 
اوست که پیکر اتحادیه های گارگری انگلیس به نحیفی 
و چهره اش به زردی میگراید و پاسخ هر گونه اعتصاب 

کارگری، نیروهای مسلح پلیس می شود.
سیاست  پیش سکان  ماه  چند  تنها  تا  دور؟   زمان  چرا  و 
خارجی آمریکا در دستان زنی است که با مقاالت و بیانات 
آمریکا  حمله  گران  توجیه  و  ها  تئورسین  از  یکی  خود 
ادامه  برای  بوش  جرج  که  حدی  تا  شود  می  عراق  به 
کاندالیزا  از  بهتر  جانشینی  خویش،  ددمنشانه  سیاستهای 
اتفاقآ در کنار  یابد. زنی که  رایس برای کالین پاول نمی 
کارنامه سیاه چهار ساله اش، لقب پر نفوذ ترین زن دنیا را 

نیز یدک می کشد.
و چرا راه دور؟  مگر همین عشرت شایق نماینده مجلس 
تن  زنان  وجود  معضل  حل  راه  که  نبود  اسالمی  شورای 

فروش را اعدام آنها دانست !
از  جغرافیا  پهنه  در  و  تاریخ  طول  در  است  زیاد  ها  مثال 
کسانی   که سودای  مثالهایی  امور.  رآس  در  زنان  شقاوت 
را که گمان می کنند اگر زنان قدرت را به دست بگیرند 
جهان ملطوف تر خواهد شد یا کسانی  چون احمدی نژاد 
که گمان می کند با قدرت سپردن به چند زن، چهره اش 

ملطوف تر جلوه خواهد کرد را باطل میکند.
اش،  مدنی  قوانین  اش،  نی  آسما  کتاب  که  کشوری  در 
سنت های اجتماعی اش، همه وهمه بر طبل زن ستیزی 
می کوبد، هر زنی در رآس قدرت، همچون پوسته ای است 

برای انعکاس هر چه بیشتر ناموزون آهنگ این طبل.
دوشی  هم  خولست  ایران  ستم  تحت  زنان  امروز  مسآله 
قله های قدرت  به سوی  پیمودن مسیر  در  زنان ومردان 
نیست، بلکه سوال اصلی این است که این قله های قدرت 
بر چه بستری برافراشته اند و مسیر حرکت کدام است و 

مردان و زنان همدوش در مسیر کیانند؟
و  مذهبی  فساد  منابر  قدرتش  های  قله  که  کشوری  در 
از  سمت  این  به  مسیری  هر  هستند،  واقتصادی  سیاسی 
را  کسانی  و  میگذرد  کشی  آدم  و  فساد  و  اختالس  جاده 
یارای ثابت قدمی خواهد بود که از شقاوت و فساد بیشتری 
این رهروان زن  بهره گیرند. حال چه فرقی می کند که 

باشند یا مرد؟
احمدی نژاد  قصد استفاده از زنان را در کابینه اش دارد چرا 
که هیچ مردی بهتر از فاطمه آجرلو و مرضیه دستجردی 
و  دانشگاهها  و  ادارات  در  جنسیتی  تفکیک  عهده   از 
سهمیه  کاهش  زنان،  کاری  ساعات  کاهش  بیمارستانها، 
زنان در دانشگاهها، قائل شدن حق ازدواج مجدد به مردان 
محدودیت  همسرانشان،  اجازه  بدون  حق  این  احقاق  و 
 ،... از پیش زنان در حق طالق و حضانت فرزند و  بیش 
بر نمی آیند. زنان زندانی دهه شصت حکایت ها در سینه 
با  زنان  زندان  پزشک  دستجردی،  مرضیه  رفتار  از  دارند 
بیمارانش. تنها پزشک معتمدی که اجازه تردد و مالقات 
به  منقوش  مهر  داشت.  را  همراه  مآمور  بدون  زندانیان، 
قانونی  پزشکی  پزشک  عنوان  به  دستجردی  مرضیه  نام 
بر پای بسیاری از برگه های دختران زندانی مورد تجاوز 
قرار گرفته ای است که وقتی در صدد شکایت بر آمدند، 
پرونده شان با مهر این پزشک مبنی بر رد هر گونه تجاوز 
زمان  در  دختران  این  نبودن  باکره  ادعای  و  زندان  در 

دستگیری، مسکوت ماند.  
قبای قدرت بر تن زنان ایران امروز، همان جامه ی کهنه 
ای است از دست بزازان نو، که پیش از اینها نیز در مقیاسی 
بزرگتر بر تن تاچرها، رایس ها و دیگران شده است. این 
جامه ای که تار وپودش با ناعدالتی و خفقان بافته شده، 
نه تنها هیچ نشانی از بهبود وضعیت زنان نداشته بلکه به 
جانهای  بسیار  هایش،  شعله  که  کرده  پرتابشان  جهنمی 
شیفته را به کام خود کشیده است. کافی است تنها نگاهی 
به وضعیت زنهای عراق پس از حمله آمریکا به آن کشور 
تدوین  در  ایران  کنونی  مجلس  زنان  نقش  به  نگاهی  یا 
ها  اعدام  و  دستگیریها  و  آمیز  تبعیض  قوانین  تصویب  و 

وسنگسارها و سرکوبهای زنان بیندازیم.
قدرت در نظام های فاسد تنها تیغی است در دست زنگی 

یا زنگی)ه( مست !
 

با  شصت  ی  دهه  جانباختگان  های  خانواده  از  جمعی 
تا  اند  کرده  دعوت  مردم  از  مشترک  اي  اعالمیه  انتشار 
با حضور در گورستان خاوران  تاریخ شش شهریورماه  در 
یاد جانباختگان کشتارهای سی ساله ی حاکمیت اسالمی 
را در خاوران گرامی دارند. متن این فراخوان به شرح زیر 

است:
انقالب میگذرد.  نظام  از مصادره ی  » سی و یک سال 
اسالمی حاکم  در تمامی این سی و یک سال بدون وقفه 
به سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام مخالفین مشغول بوده 
و هست.  دستگاه سرکوب ِ ضد انقالبی  ِ حاکمیت بدون 
تاثیرپذیری از اختالفات »خانوادگی« جناحهای حاکم که 
گاه بسیار هم پرسروصدا شده، در مسیر ضد انقالبی و ضد 
مردمی راه خود را رفته و ابزاری فراجناحی در جهت حفظ 
نظام و سرکوب مخالفین بوده است.  اما در روند این سی 
و یک سال دو نوبت در کشتار و شکنجه ی مخالفین روی 
اسالف خود را سفید کرد.  یکی در دهه ی 60 که با بهانه 
ی جنگ توانست در یورشی ده ساله، و نقطه اوج آن سال 
67، مخالفین را قتل عام و قلع و قمع کند و یکی در دو 
شکاف  شدن  عمیق  خاطر  به  مردم  که  زمانی  اخیر:  ماه 
توانستند فریادهای فروخورده  از سی سال   جناحها، پس 
ی خود را به خیابانها و پشت بامها ببرند و خواستار بازپس 

گیری انقالبشان شوند.
تعمیق  رغم  به  اسالمی  حاکمیت  از  پس  سال  سی   
کاری  همان  هم  باز  سرکوب  دستگاه  جناحی،  شکافهای 
کرد:  آنها  با  پیش  سال  سی  که  میکند  مخالفین  با  را 
اعدام، مضحکه  جنسی،  تجاوز  زندان، شکنجه،  سرکوب، 
های اعترافگیری و پرونده سازی... اما این بار به واسطه 
در  بود،  مخالفین  ارعاب  بیشتر  حاکمیت  هدف  اینکه  ی 
وحشیگری و شکنجه های قرون وسطایی گوی سبقت از 

تمامی اسالف فاشیستش ربود.
کشتار  ویژه  به  و  شصت  ی  دهه  کشتارهای  خبر  اگر 
جمعی زندانیان در سال 67 کمتر به گوش جهانیان رسید 

از سازمانهای »مدافع حقوق بشر« و دولتهای  و بسیاری 
»مدافع دموکراسی« خفقان گرفته بودند، این بار به واسطه 
ی فریادهای رسای مردم، خبررسانی مردمی، فشار افکار 
عمومی و نیروهای مترقی در اقصا نقاط جهان، هیچ قدرتی 
قادر نیست فریاد مردم را نادیده بگیرد، حتی عناصری از 
خودِ  حاکمیت اسالمی.  اما جدا از اینکه چه کسانی از این 
با فریادهای  این فریادها  فریادها حمایت میکنند، ماهیت 
آنان  ندارد:همه ی  تفاوتی  بریده شده ی دهه ی شصت 
خواستار آزادی و عدالتند.  اما  به رغم تمامی این فریادها و 
فشار ِ افکار عمومی، ماشین سرکوب نظام اسالمی همان 
با  شصت  ی  دهه  که  میکند  معترض  مردم  با  را  کاری 
مخالفین کرد.  بنابراین نظام اسالمی و ماشین سرکوبش 
در مقابل تمامی ما ایستاده است، ما همه از یک خانواده 
فریادی  همه  و  است  مشترک  آرزوهایمان  و  دردها  ایم. 

مشترک برآورده ایم. 
ما خانواده های کشته شدگان دهه ی شصت در طی این 
ایم  و میدانیم اگر  سالها تحت سخت ترین شرایط بوده 
این روال ادامه یابد آنچه که به ما رفته است به خانواده 

های کشتارهای اخیر نیز خواهد رفت. 
عزیزانمان را ربودند، شکنجه دادند و اعدام  کردند. نه از 
زمان محاکمه ی آنها اطالع داشتیم و نه کسانی که آنها 
بعد  را فهمیدیم.  آنها  نه جرم  و  دیدیم  را محاکمه کردند 
از اعدامشان نه وصیتنامه یی از آنها دریافت کردیم و نه 
از  میدانستیم. پس  را  نه محل دفنشان  و  را،  اشان  جنازه 
مدتها جستجو گفتند که عزیزانمان را در گورهای فردی 
در  مشابه  قبرستانهای  یا  و  خاوران  در  جمعی  دسته  یا  و 
شهرستانها، دفن کرده اند.  امروز مخالفین توی تظاهرات 
یا در زندانهای رسمی و  باتوم وگلوله کشته میشوند و  با 
جنسی  تجاوز  و  ها  شکنجه  ترین  وحشیانه  با  غیررسمی 
روبرو هستند و اگر شانس بیاوریم شاید بتوانیم جنازه های 

فراخوان خانواده هاي جانباختگان دهه ي شصت:
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همیاري با نشريه خیابان، چگونه؟

این شماره چهلمین شماره از نشریه خیابان است. در این 
که چگونگي  کردیم  دریافت  متعددي  ایمیل هاي  فاصله 
یاري رساندن به تداوم و گسترش خیابان را از ما پرسیده 
بودند. ما نیز به همکاري و همیاري یاران ناشناخته خود 
متکي بوده و هستیم. خیابان رسانه اي مستقل است. به 
همین  تا  همگان.  قدرت  جز  نیست،  متصل  قدرتي  منیع 
امروز نیز انتشار گسترده خیابان مدیون همیاري دوستاني 
گسترش  را  نشریه  این  انتشار  و  معرفي  که  است  بوده 
را  خود  صداي  و  اند  داده  تشخیص  جامعه  براي  امکاني 
تنها منبع  اند. همکاري و همیاري شما  بازشناخته  در آن 

ماست براي تداوم و ارتقاي خیابان. 
راههاي همیاري

خیابان به دو طریق منتشر مي شود. ارسال آن از طریق 
مشترک  اگر  آن.  هاي  کپي  محدود  توزیع  نیز  و  ایمیل 
خیابان هستبد و از طریق ایمیل آن را دریافت مي کنید، 
با معرفي آن به دوستان و آشناهایتان، فوروارد کردن آن 
به آدرس کساني که با آنها در ارتباط هستید، مي توانید در 
انجام دهید. هر مشترکي  به ما  انتشار آن کمک فراواني 
اگر خیابان را به معدود نفراتي حتي معرفي کند، جمعیت 
خواننده ي خیابان چندین برابر خواهند شد. ما امکان توزیع 
آزادنه و تبلیغ آزادنه ي خیابان را در جامعه نداریم. دسترسي 
ما محدود است و براي گسترش دایره ي خوانندگانمان، به 

مشارکت خوانندگانمان احتیاج داریم.
بسیاري از افراد اما دسترسي مرتبي به اینترنت ندارند. بر 
روي کامپیوتر مطالعه نمي کنند و با این حال، ممکن است 
مطالعه خیابان را سودمند بیابند. پرینت هر شماره، و دست 
به دست کردن آن در میان دوستان و آشنایان، نه  تنها به 
این  بلکه  توزیع خیابان در جامعه کمک بزرگي مي کند،  
امکان را فراهم مي آورد تا به صورت منظم بر سر محتواي 
مقاالت، اخبار و تحلیل ها، بحث هاي دو نفره، چند نفره 

و جمعي صورت پذیرد. در این بحث ها ارتباطات اجتماعي 
قوام مي گیرد و مسائل اجتماعي بحث مي شود و راه حل 

ها و ابتکارات جمعي آفریده مي شود.
دي،  سي  یک  روي  بر  خیابان  هاي  شماره  کلیه  کپي 
صورت  به  مختلف،  اجتماعات  و  محافل  در  آن  توزیع  و 
ناشناس، و یا پرینت کلیه شماره ها و امانت دهي آن به 
انتشار  به  کمک  هاي  روش  دیگر  همفکران،  و  دوستان 

خیابان مي توانند باشند. 
اندازي  راه  را  هایي  پاتوق  توان  مي  کشور،  از  خارج  در 
مطالعه  براي  خیابان  هاي  شماره  کلیه  آنجا  در  که  کرد 
گفتگوي  و  بحث  براي  فضایي  در  و  باشد،  دسترس  در 
بیاموزند  یکدیگر  از  کنندگان  مشارکت  اجتماعي،   سیاسي 
و به یکدیگر بیاموزانند. پاتوق هایي که مي توانند مکاني 
ارتباطات سیاسي و اجتماعي، بحث بر  ایجاد  باشند براي 
سر وضعیت جاري، و ایجاد ظرفیت ها و توانمندي هایي 

براي کار جمعي و مشترک. 
عالوه بر آن، تکثیر نشریه و قرار دادن آن در کتاب فروشي 
هاي ایراني خارج از کشور و یا دیگر محل هاي مراجعه 
ایرانیان عالقه مند به تحوالت اجتماعي و سیاسي کشور 
مي تواندکمکي دیگر باشد در رساندن نشریه به مخاطبان 

جدید. 
در خصوص کمک هاي مالي

ما براي تداوم فعالیت خود و بهبود انتشار روزنامه به کمک 
نزدیک  امکانات  نیازمندیم.  خود  خوانندگان  مالي  هاي 
از  بسیاري  به  اجازه ي تحقق بخشیدن  ما  مالي  به صفر 
و  دانشگاهیان  از  جمعي  تازگي  به  دهد.  نمي  را  ها  ایده 
از  پشتیباني  براي  را  اي  کمیته  سوئدي  هاي  اکتیویست 
جمع  براي  حسابي  و  اند  داده  تشکیل  را  خیابان  روزنامه 
آوري کمک هاي مالي به نشریه ما گشوده اند. اگر انتشار 
خیابان را سودمند مي دانید و به گسترش فعالیت و کیفیت 
آن عالقه مندید، حمایت هاي مالي خود را به مشخصات 
شماره حسابي که در صفحه آخر خیابان درج شده است 

ارسال کنید.  
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اخبار كوتاه
 

سندي ديگر از دفتر اسناد جنايت 
حكومت

رضا پسر جوانی است که در جریان درگیری ها، سر کوچه 
های  اسلحه  هدف  متری  نیم  فاصله  از  سکونتش  محل 
ساچمه ای مآموران انتظامی قرار می گیرد. وقتی پدر رضا 
سعی در رساندن او به بیمارستان را دارد با یورش مآموران 
مواجه می شود که شروع به خرد کردن شیشه های ماشین 
شوند.  می  بیمارستان  به  رضا  رساندن  مانع  و  کنند  می 
غذا  توانایی  حتی  سرش  بر  ساچمه  دهها  با  رضا  اکنون 
خوردن را نیز ندارد وغذا با شلنگی که به شکمش وصل 
شده است به اومی رسد. یک چشم این جوان تخلیه شده و 

چشم دیگرش نیز در معرض نابینایی قرار دارد.

 
كردستان دگربار به خون كشیده شد

 
امین سالگرد یورش وحشیانه  بار دیگر کردستان در سی 
عوامل پاسدار جمهوری اسالمی به خون کشیده شد. آمارها 
حاکی از کشته شدن 26 نفر از اهالی کردستان که گفته 
کردستان  دموکرات  و حزب  اک  پژ  کمله،  جزو  شود  می 
بوده اند، در طی عملیات سپاه پاسداران است. این نیروها 
از سالحهای سنگین و نیمه سنگین برای کشتارهای خود 
بهره می بردند که همین امر باعث زخمی شدن تعدادی از 

کشاورزان و دامداران منطقه شده است.

نخستین اسناد از گورهاي بي نشان 
تازه منتشر شد

یک روز پس از آنکه حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیته ویژه 
خواستار  انتخابات  از  پس  حوادث  بررسی  برای  مجلس 
حوادث  کشته شدگان  دسته جمعی  دفن  از  مستندات  ارائه 
نوروز  اطالع رسانی  پایگاه  شد،  زهرا  بهشت  در  انتخابات 
شماره جوازهایی که برای دفن این افراد صادر شده را بر 

سایت خود منتشر کرد. 
به گزارش پایگاه خبری پارلمان نیوز,، ارگان جبهه مشارکت 
در روزهای گذشته خبری را مبنی بر اینکه در روزهای 21 
و 24 تیرماه پیکر ده ها نفر از هموطنانمان بدون شناسائی 
شماره  یک  با  صرفا  و  مشخصات شخصی  درج  بدون  و 
جواز دفن در قطعه 302 بهشت زهرا به خاک سپرده شده 

را منتشر کرد. 
پس از آن فرهاد تجري، عضو کمیسیون بررسی حوادث 
,پارلمان نیوز, گفت:,اصل خبر دروغ  انتخابات، به  از  پس 
و  دفن  افراد  کدام  کنند  تعیین  اینکه  به  برسد  چه  است 

خاکسپاری شده اند., 
تجری همچنین در این گفتگو اعالم کرد:,در بررسي های 
خود متوجه شده که بازداشت ها و نحوه برخوردها شفاف 
ادامه  کشته شدگان(  دسته جمعی  )دفن  خبر  این  و  بوده 
حلقه های ابهام آفرینی و تشتت ذهن مردم در مورد حوادث 

پس از انتخابات است., 
انتقادی  در  شهریور  اول  یکشنبه  روز  نوروز  سایت  اما 
شدید الحن از تجری نوشت که او بدون تحقیق و بي آنکه 
در  است.  پرداخته  خبر  تکذیب  به  برود،  زهرا  بهشت  به 
چنین شرایطی و در حالیکه حمید رضا کاتوزیان خواستار 
ارائه مستندات دفن دسته جمعی کشته شدگان حوادث پس 
از انتخابات در بهشت زهرا شد ،سایت نوروز 44 شماره را با 
ذکر تاریخ )28 مورد مربوط به 21 تیر و 16 مورد مربوط 
به 24 تیر( منتشر کرده که مي گوید شماره جواز دفن این 

44 نفر است. 

چهارمین هفته از اعتصاب غذا 
در اشرف

خلق  مجاهدین  سازمان  اعضاي  جمعي  غذاي  اعتصاب 
این  روز خود شد.  پنجمین  و  بیست  وارد  اشرف  در شهر 
اعتصاب غذا پس از آن آغاز شد که ارتش و پلیس عراق 
به شهرک اشرف حمله کرده و با کشتن 11 نفر، زخمي 
کردن چند صد نفر و نیز دستگیري چند ده نفر از اعضاي 
را  پایگاه  یا  این شهرک  کنترل  خلق،  مجاهدین  سازمان 
توسط  دستگیر شده  مجاهد   36 آزادی  گرفتند.  در دست 
عهده  بر  عراقی،  نیروهای  رفتن  بیرون  عراقی،  نیروهای 
گرفتن حفاظت توسط نیروهای آمریکایی تا زمانی که یک 
نیروی بین المللی این وظیفه را برعهده بگیرد و هم چنین 
شمار  در  اشرف،  در  بین المللی  نظارت  تیم  یک  استقرار 

خواسته هاي اعتصاب کنندگان است.

ژورناليسم در خفقان

به  زیر  گفتگوي  خیابان- 
صورت ایمیلي با الهه بقراط، 
ساکن  تبعیدي  نگار  روزنامه 
که  است  شده  انجام  آلمان 
به وضعیت روزنامه نگاري و 
کنوني  شرایط  در  مطبوعات 

کشور اختصاص دارد.

  در دو ماه گذشته با موج جديدي از سركوب 
مضاعف مطبوعات در ايران مواجه بوديم. اگر چه 
مطبوعات آزاد در ايران دهه هاست موضوعیت 
ندارد، اما فشارهاي اخیر بي سابقه بوده است. 
حضور  نگاران،  روزنامه  انداختن  زندان  به 
نظارت  و  ها  روزنامه  دفاتر  در  امنیتي  نیروهاي 
اخیرترين مورد  و  ها،  بر روزنامه  از چاپ  پیش 
نگاران  روزنامه  صنفي  انجمن  دفتر  پلمب  نیز 
است. مطبوعات چرا به يكي از هدف هاي اصلي 

يورش حكومت بدل شده است؟
طبیعی است هر حکومتی که ناشی از حق حاکمیت مردم 
خبررسانی  مانع  می کند  تالش  چیز  هر  از  بیش  نیست، 
نیز  اسالمی  جمهوری  در  شود.  جامعه  در  سالم  ارتباط  و 
نخستین  رسید،  تثبیت  مرحله  به  قدرت  اینکه  به محض 
تدبیری که برای استحکام و ادامه بقای خود به کار بست، 
همانا محدود کردن رسانه ها بود که تا یک دهه پیش به 
این  می شد.  محدود  چاپی  مطبوعات  و  تلویزیون  و  رادیو 
توقیف  تا  به رسانه ها  امر و نهی  از سانسور و  محدودیت 
و دستگیری روزنامه نگاران و حتی شکنجه و قتل آنها را 

در بر می گیرد. 
جمهوری اسالمی عالوه بر اینکه دست به قتل نویسندگان 
به  چنان  را  رسانه ها  آن،  موازات  به  زد،  روزنامه نگاران  و 
امنیتی  آنها را در اختیار نیروهای  انحصار خود در آورد و 
را  کسی  کمتر  امروز  که  داد  قرار  خود  سرسپرده  وافراد 
می یابید که برای کسب خبر به رسانه های رژیم از جمله 
روزنامه های آن مراجعه کند. اگر کسی پای رادیو و تلویزیون 
می نشیند و یا روزنامه هایی را می خواند که همه می دانند 
از کجا و به چه منظور تغذیه و تأمین می شوند، نه به دلیل 
کسب خبر و آگاهی از وضعیت جامعه و کشور، بلکه برای 
آگاهی از موقعیت حکومت و آنچه در آن می گذرد است! 
این پدیده در ایران بی همتاست و نمی توان آن را با سانسور 

رسانه ها در پیش از انقالب اسالمی مقایسه کرد.
نیز كشمكش  ماههاي حكومت شاه  آخرين  در 
حادي میان حكومت نظامیان و جامعه مطبوعاتي 
پیش آمد. فشاري كه منجر به اعتصاب روزنامه 
تا دي  ماه  آبان  از  كاركنان مطبوعات  و  نگاران 
كرده  ذكر  درست  را  ها  تاريخ  )اگر  شد  ماه 
بود؟  چه  اعتصاب  از  زمان هدف  آن  در  باشم(، 
چه نقشي در همراهي رسانه ها و مردم داشت؟ 
در چه بستري آن اعتصاب شكل گرفت و به چه 

دستاوردهايي ختم شد؟
اعتصاب مطبوعات به خودی خود نه مثبت است نه منفی. 
آنچه در آن زمان کاربرد داشت، چه بسا امروز ضد هدفی 

که در نظر است، عمل کند. دو روزنامه بزرگ آن دوران 
را با امروز مقایسه کنید که آنها چه می نوشتند و اینها چه 
می نویسند. اعتصاب کدام روزنامه ها امروز می تواند نقشی 
مثبت و پیشبرنده در جنبش آزادیخواهی مردم بازی کند؟ 
آنهایی که در بدترین شرایط تالش  یا  کیهان تهران؟! و 
می کنند به نقش خبررسانی و روشنگری خود پایبند بمانند؟ 
امثال کیهان تهران که از خودشان هستند. آنهایی هم که 
مردم  خود،  اعتصاب  با  کنند،  روشنگری  اندکی  می توانند 
را از اندک امکانی که دارند، محروم می کنند. به نظر من 
تازه  بسیار  هنوز  که   57 انقالب  تجربه   از  آموختن  برای 
دیروز  و  امروز  تطبیقی  مقایسه  به  دست  می توان  است، 
زد، لیکن اشتباه است اگر بر این گمان باشیم که رویدادها 
همان مسیری را طی خواهند کرد که سی سال پیش طی 
شد و یا روش های مبارزه الزاما باید همان گونه باشد که 
همان  نیز.  ایران  است.  شده  جهان عوض  بود.  زمان  آن 
یکدست  نظر  روزنامه نگاران  اعتصاب  مورد  در  نیز  زمان 
وجود نداشت. روزنامه های مهمی که در آن دوران دست 
به اعتصاب زدند، عمدتا در دست »روشنفکرانی« بودند که 
در جمهوری اسالمی یا اعدام شدند، یا به زندان افتادند و یا 
از تبعید سر در آوردند. برخی از آنها در سالهای بعد تالش 

کردند با کمترین امکانات به کار خود ادامه دهند. 
اعتصاب  کنار  در  پیش  مطبوعات سی سال  اعتصاب  اگر 
رژیم  در سقوط  نقشی  نفت  کارمندان شرکت  و  کارگران 
گذشته بازی کرد، امروز به این دلیل که مطبوعات »نامدار« 
در دست خود رژیم هستند، و مطبوعات روشنگر تنها روزنه 
آنها  اعتصاب  می روند،  شمار  به  روشنگری  و  خبررسانی 
اتفاقا به سود رژیمی خواهد بود که تمام توانش را به کار 
می گیرد تا همین روزنامه ها را نیز به تعطیلی بکشاند. اما 
یک کار در همراهی با جنبش اعتراضی مردم کامال ممکن 
روزنامه های  چاپخانه  کارگران  و  عادی  کارمندان  است: 
»نامدار« مانند کیهان تهران و اطالعات )که اخیر اعالم 
شد صفارهرندی وزیر ارشاد پیشین دولت احمدی نژاد مدیر 
سایت های  کارکنان  چنین  هم  و  است(  شده  آن  مسئول 
خبرگزاری های وابسته به رژیم مانن ایسنا و ایلنا و ایرنا و 
فارس در اعتراض به سیاست وابسته و ضدمردمی مدیران 

و مسئوالن این رسانه ها دست از کار بکشند. این اعتصاب 
قطعا نقش مهمی بازی خواهد کرد چرا که به این ترتیب 
رژیم و سرسپردگان آن را از ارگان های خبریشان محروم 
اعتصاب روزنامه »اعتماد ملی« که  می سازد. وگرنه مثال 
سودی  چه  کند،  توقیف  را  آن  است  صدد  در  رژیم  خود 

خواهد داشت؟! 
و  ها  نويسنده  و  نگاران  روزنامه  شما  نظر  به   
كنوني  اوضاع  در  ايران  در  مطبوعات  كاركنان 
شديد  فشار  اعمال  برابر  در  توانند  مي  چگونه 
نیروهاي امنیتي و سانسور مقابله كنند؟ اعتصاب 
هايي  درس  چه   57 انقالب  دوره  در  مطبوعات 

براي امروز مي تواند داشته باشد؟
حد  هم  وسانسور  امنیتی  نیروهای  فشار  نکنید  فراموش 
آن  از  فراتر  خودکامه ای  حکومت  هیچ  که  دارد  مرزی  و 
نمی تواند برود. همین که به دلیل محدودیت خبررسانی و 
دروغ پراکنی، اعتماد مردم از روزنامه های وابسته سلب شده 
خود نشانگر آن است سانسور مانند هر پدیده دیگری ضد 
خود را درون خویش می پروراند: شوق به دانستن و آگاهی. 
در چنین شرایطی توجه همگان به رسانه های خارجی و یا 
اندک رسانه هایی که روزنه  ای برای خبررسانی و روشنگری 
می یابند، جلب می شود. بزرگترین درس اعتصاب مطبوعات 
در دوره انقالب 57 چه بسا همین باشد که از آن نمی توان 
الگوبرداری کرد! امروز به هر رسانه ای که بتواند تبلیغات 
سازمان یافته و بنگاه های دروغ پراکنی رژیم را خنثی سازد، 
نیاز هست. رژیم به اندازه کافی دهان می بندد و سانسور 
خبرگزاری های  و  مطبوعات  که  دلیل  این  به  و  می کند، 
»نامدار« در دست رژیم هستند، بهترین شکل این است 
که کارکنان آن با پیوستن به جنبش مردم، دِر آنها را تخته 
کنند. در حالی که روزنامه ها و رسانه های دیگر با تمام توان 

باید به خبررسانی و روشنگری خود ادامه دهند.  
پرسش: نقش روزنامه ها و رسانه هاي الکترونیکي را در 
تحوالت امروز چگونه مي بینید؟ آیا تکنولوژي هاي نوین 
ارتباطي و ظهور آنچه شهروند-ژورنالیست نامیده مي شود 

مي تواند خالء مطبوعات چاپي حرفه اي آزاد را پر کند؟ 
پاسخ: اینترنت و روزنامه های الکترونیک جای خود را دارند. 

آنان را تحویل بگیریم.
درطی این مدت

ما خانواده ها را نیز همانند عزیزانمان مورد اذیت و آزار قرار 
دادند.  ما را از ادامه تحصیل محروم کردند. از کار اخراجمان 
کردند و راه هرگونه ترقی و پیشرفت را برما بستند. خانواده 
هایمان پاشیده شد و در این میان کسانی سکته کردند و 
یا دیوانه شدند. عده زیادی مجبور به مهاجرت از مملکت 
خود شده و در غربت دچار افسردگی، فقر و بیماری شدند.  
به بازماندگان کشتارهای اخیر نیز اجازه نمیدهند بر مرگ 
عزیزانشان گریه کنند و یا در بارهاشان حرف بزنند. آنان 
را تهدید میکنند و راه گورستان را بر آنها میبندند. همان 
کاری را با آنها میکنند که با بازماندگان کشتارهای دههی 

شصت کردند.
را  بودند  داده  آدرس  ما  به  خود  که  گورهایی  راه   حتی 
بدون  دیگر  زمانی  بستند.  را  زمانی درب خاوران   بستند. 
بهانه قبرها را زیرو رو کردند و به جای گورها نهال کاشتند. 
و  ما  بگیریم.  مراسم  هایمان  خانه  در  حتی  ندادند  اجازه 
در  که  مراسمی  به  کردند.  ودستگیر  تهدید  را  فرزندانمان 
خانههای شخصی خود برگزار کرده بودیم حمله کردند و 
خانواده ها را تحت فشار گذاشتند که حتی در خانه ها هم 
مراسم برگزار نکنند. و مگر امروز با مردم معترض غیر از 

این میکنند؟
دهه ی  جانباختگان  خانواده های  از  ای  عده  ما  بنابراین 
ایران دعوت میکنیم  شصت از مردم آزاده و آزادی طلب 
دهه  کشتارهای  بازماندگان  با  همدردی  و  همدلی  برای 
ی شصت و بازماندگان کشتارهای وقایع اخیر روز ششم 
سال  ویکمین  بیست  سالگرد  در  صبح   9 شهریورساعت 
کشتارِ  جمعی زندانیان، در خاوران گردهم آیند. گردهمآیی 

ما برای طرح خواستهای زیر است: 
ی  دهه  کشتارهای  مسببین  ی  محاکمه  و  گرد  پی    .1

شصت، به ویژه اعدامهای دسته جمعی سال 67 و سرکوب، 
کشتار، شکنجه و تجاوزات حوادث اخیر

2. اعالم اسامی دفن شدگان دههی شصت در گورستان 
وقایع  زندانیان  و  شدگان  کشته  اسامی  اعالم  و  خاوران 

اخیر
و  سیاسی  زندانیان  تمامی  شرط  و  قید  بدون  آزادی   .3

عقیدتی
4. الغای اعدام برای هر جرمی و شکنجه تحت هرعنوانی 
اعدام  و  سیاسی   محکومین  کیفرخواست   دریافت   .5

شدگان در طی این سی سال و افشای علت اعدام آنان
6. دریافت وصیت نامهاعدام شدگان

7. به رسمیت شناختن محل دفن اعدام شدگان سی سال 
حاکمیت اسالمی در تهران و شهرستانها و تحویل بدون 
و  ها  خانواده  به  اخیر  حوادث  شدگان  کشته  و شرط  قید 

این  خاک  سر  یا  و  منازل  در  مراسم  برگزاری  ی  اجازه 
کشته شدگان

8. اجازه ی گذاشتن سنگ برقبر کشته شدگان
9. پیگرد ومحاکمه ی آمرین و عاملین کسانی که اقدام به 
تخریب خاوران و گورستانهای مشابه در سایر نقاط ایران 

کرده و به آزار خانواده ها درطی این سالها پرداخته اند، 
متوقف  و  خانوادهها  شهروندی  حقوق  بازگرداندن   .10
اجتماعی،  محرومیت     و  محدودیت  هرگونه  کردن 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در مورد آنان... و
و  گورستانها  و  خاوران  گورستان  حفظ  و  پذیرش   .11
سندی  عنوان  به  کشور  نقاط  سایر  در  مشابه  قبرهای  یا 

تاریخی از جانب نهادهای محلی و بین المللی  
26 مرداد 1388

ادامه از صفحه 1

آرشیو خیابان را مي توانید در این آدرس بیابید
http://issuu.com/xyaban
برخي از آدرس هاي اینترنتي دیگري که آرشیو خیابان 

را در دسترس عالقه مندان قرار داده اند:
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http://www.negah1.com/xyaban/titr10.html
http://www.peykarandeesh.org/Digar-
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برای سازماندهی
میالد س

 .1
یعنی  مردم  مردمند.  مبارزه،  این  در  اصلی  نیروهای    
نیروی کار، کارگران صنعتی، آموزگاران و دانش آموزان، 
استخدامیان بخشهای درمانی، اداری و خدماتی، دانشجویان 
و بیکاران و فقیران. بخشهای گوناگون به درجات مختلف 
به اعتراضهای خیابانی پیوسته اند، این درجات شامل بسیج 
بخشهای  در  انتظار  و  تعلل  تا  بخشها  برخی  در  عمومی 

دیگر می باشد.
امر است، که نیروی کار در  این  پایه ای، دریافت   اصل 
شرایط بسیار متفاوت کاری و گاه بدون پیوستگی فرهنگی 
یا ارتباطی، در کشوری با مردمان گوناگون، به رهنمودهای 
دامنه  و  نوع  رهنمودها،  تکثر  به  بلکه  ندارد،  نیاز  مرکزی 
فعالیت. پس بر اساس چندگونگی شرایط وجود نیروی کار، 
سازماندهی  برای  بر محل مشخص  تکیه  اصل  نخستین 
کارگران  تشکل  بی شک  دارد.  وجه  دو  اصل  این  است. 
شرایط  از  آموزگاران  یا  ساده  کارمندان  سازمانیابی  با 
شرایط  گوناگونند،  نیز  مطالبات  است،  برخوردار  متفاوتی 
شهر کوچکی در کردستان با مرکز کشور نیز یکی نیست. 
چندگونگی،  این  مطالبات،  این  عمومی  بسیج  جریان  در 
همدیگر را در مطالباتی فراگیر باز می یابند. یعنی همسو 
این همسویی،  اینست که  تعیین کننده  می شوند. مسئله 
که بنابر منطق آن همیشه گذراست به حذف چندگونگی 
اصل  دوم  وجه  نیانجامد.  مشخص  جای  هر  در  مطلبات 
جای مشخص، تعلق است. اگر برای بهبود زندگی در محله 
کار میکنیم، بهایی و شیعه، یهودی و مسلمان، مرد و زن، 
همه به این جا تعلق دارند. اگر در کارخانه به سازماندهی 
اعتصاب میپردازیم، کارگر افغان، بلوچ یا خوزستانی هم در 
همین کارخانه، در همین جا کار میکنند. این متعلق بودن 

به همین جا باید در عمل و به شکل حقیقی، به عنوان یک 
حق احراز شود.

  
.2

 نکته دوم فرق میان تشکل روشنفکران یا هواداران مرام 
کمونیسم و سازمان های مردمی ست.  شبکه ای متکثر 
از  گروههای کوچک کمونیست ها، ایجاد دست کمی از 
هماهنگی بر اساس تفاهم و توافق دسته جمعی، امروزه و 
با وجود امکانات ارتباطی جدید میسر و برای اقدام اجتماعی 
شده  زمان صرف  کار،  اینگونه  است. ضعف  انعطافپذیرتر 
برای دسترسی به توافقهای دسته جمعی ست، مسلما یک 
به  کند.  تصمیمگیری  سریعتر  تواند  می  متمرکز  رهبری 
نظرم اما این ضعف را با بهبود امکانات ارتباطی، بویژه به 
کمک زیرساختارهای بیرون از کشور می توان جبران کرد. 
از سوی دیگر خود پروسه رسیدن به تصمیم و قرارداد دسته 
جمعی، بخشی از تعریف و تمایز کار کمونیست ها ست. در 
همین پروسه ما به تصحیح لحن و محتوای نظراتمان می 
رسیم. به بیان دیگر، کمیته مرکزی خود این شبکه متکثر 
است، آرمان کمونیستی امر سازمان دهی مستقل مردمی و 

دفتر سیاسی آن نیز عقل دسته جمعی فعاالن.
 اما باز این تشکلها برابر با سازمان های مستقل مردمی 
نیستند. سازمان یابی نیروی کار برای طرح مطالبات مردم 
و امکان مداخله  در تولید ثروت اجتماعی است. گروههای 
فعاالن کمونیست یا ابتکار ایجاد این سازمان هایند، یا در 
تالششان در درون این سازمانها جزو همراهان یا راهبران 
اینکه تشکیل یک گروه کمونیستی و خواندن  آن. تصور 
چند کتاب، ورود به بحثهای تئوریک همان کار کمونیستی 
سازمان  کمونیستی  کار  ی  ثمره  اشتباهست.  کامال  ست 
یابی مردم است. هر تئوری، هر درجه از احاطه در بحث 
پیرامون دقایق انقالب فرانسه یا اکتبر یا هر تئوری جامعه 
شناسی، به پیش برد کار و به آبدیده کردن دانش سازمان 

یابی کمک می کند، اما جانشین آن نمی شود.

سازمانهای  از  بخشی  تنها  ها  کمونیست  از  تشکل  یک   
مردمی ست. اگر این اصل فراموش نشود، خود گروه قادر 
به یافتن شکلهای ضروری برای جلوگیری از رواج درون 
انجماد روابط در قالبهای خشک خواهد بود. در  گرایی و 
فرد  همچون  ای  ساده  شگردهای  مثال  ها  تجربه  برخی 
افراد یک گروه، سه پنج یا هفت،  برای کم  بودن تعداد 
کردن خطر محفلی شدن بکار رفته است. تجربه ای دیگر 
اینکه هنگامی که اتفاق نظر ناممکن بوده و در عین حال 
شرایط اضطراری ست، به قرعه فردی از گروه برای دوره 
فرد،  این  نقش  میشود.  انتخاب  هفته،  چند  تا  کوتاه،  ای 
آنست که نظر حداکثری را که به حصول اتفاق نظر نمی 

اعالن  گروه  تصمیم  عنوان  به  خویش  رای  تک  با  رسد، 
ربطی  و  است  قرعه  به  وابسته  کامال  نقشی  چنین  کند. 
مشخص.  اقدامات  ندارد.  نظر  مورد  فرد  خصوصیات  به 
تحریر شب نامه، پخش شب نامه و تراکت یا هسته اولیه 
برای ایجاد یک سازمان کارگری در کارخانه، برای ایجاد 
صندوق کمک مالی برای سازمان معلمان یا دانشجویان، 
رایگان  خدمات  مخفی  یا  علنی  مرکز  یک  ایجاد  برای 
بهداشتی درمانی یا آموزشی و یا هر پروژه ی دیگری که 
اقدام معطوف به حضور در سازمانی  الزم یا شدنی ست, 

مردمی در محل کار یا زندگی ست.

فرهنگی،  دالیل  به  هم  اقتصادی،  امکانات  دلیل  به  هم 
و  رادیو  از  محدودتر  بسیار  رسانه ها  نوع  این  مخاطبان 
تلویزیون و روزنامه های چاپی هستند. در کشورهایی مانند 
ایران هنوز رادیو باالترین اهمیت و بیشترین مخاطب را 
دارد. با توجه به نرخ بیسوادی و سطح آموزش، و همچنین 
صرف زمان و پول برای استفاده از رسانه های دیگر و هم 
رادیو  ایران،  در  درآمد  و  زندگی  سطح  به  توجه  با  چنین 
را می توان آسانترین وسیله ارتباطی در سطح همگانی به 
شمار آورد. وسیله ای که تقریبا همه جا و در هر شرایطی 
و  شهری  جوان  نسل  برای  کرد.  استفاده  آن  از  می توان 
سرعت  و  فیلترینگ  وجود  با  اینترنت  اما  تحصیل کرده 

اندک، نقش مهم تری بازی می کند. 
هم  بگیریم.  نظر  در  را  خیابان  اینترنتی  نشریه  همین 
ضرورت انتشار چنین نشریه ای در شرایطی که کانال های 
و  انحصار  در  یا  و  شده اند  بسته  یا  ایران  در  خبررسانی 
کنترل رژیم هستند، و هم استفاده از برخی نکات حرفه ای 
نشریات چاپی که استفاده از فرمات پی دی اف به فرم و 
و  ویژگی  است،  رسانده  یاری  آن  روزنامه ای  صفحه بندی 
اخیر در  بود که در سالهای  آنچه  به  تمایز خیابان نسبت 
روشنگری  و  خبررسانی  نشریه جهت  عنوان  زیر  اینترنت 
منتشر می شود. پس از مدتی البته برخی دیگر نیز از این 
خاطر  به  هم  خیابان،  انتشار  ولی  کردند.  استفاده  ابتکار 
نامش و هم فرم ابتکاریش که بنا به ضرورت یک شرایط 
کامال بحرانی متولد شد، بسیار بجا بود. ولی خودتان هم 
در گزارش هایتان نوشته اید که همین را هم باید به شکل 
نشان  نکته  این  کنید.  میان مردم پخش  در  نسخه چاپی 
می دهد که از امکانات فنی می توان به بهترین شکل بهره 
گرفت تا در شرایط بسیار محدود، تا جایی که ممکن است 
جای خالی مطبوعات حرفه ای، آزاد و مستقل را تا اندازه ای 
تبلیغ  برخی  که  آنگونه  جدید،  تکنولوژی های  کرد.  پر 
می کنند، هرگز امکانات ارتباطی پیشین را از میدان به در 
نمی کنند، بلکه آنها را کامل می سازد. نه سینما جای تئاتر 
را گرفت، نه تلویزیون جای رادیو را. اینترنت نیز جای هیچ 
کدام از آنها را نخواهد گرفت، بلکه به آنها یاری می رساند 
مطبوعات  مورد  در  بخشند.  گسترش  را  خود  امکانات  تا 
و  بسته  جوامع  در  منتها  است.  همین شکل  به  دقیقا  نیز 
جوامع باز به  اشکال مختلف عمل می کند. در یک جامعه 
بسته اینترنت چه بسا از معدود امکانات ارتباطی باشد که 
از  باز یکی  لیکن در جامعه  دارد.  نیز  مخاطبان محدودی 
امکانات  دلیل  به   مخاطبانش  که  است  متعدد  امکانات 
اقتصادی و فرهنگی و فنی به مراتب از جوامع بسته بیشتر 

هستند.
چرا پیش از حوادث متعاقب انتخابات، روزنامه 
نگاران حرفه اي ايران از »حق آزادي بیان بدون 
و  كردند  نمي  دفاع  استثناء«  و  گونه حصر  هیچ 
هدفي  چنین  از  ايران  نويسندگان  كانون  تنها 
حرفه  نگاري  روزنامه  حتي  كرد.  مي  حمايت 
آزادانه  انتشار  از  قوچاني  محمد  همچون  اي 
مقطعي  در  گرا  چپ  دانشجويي  نشريات  ي 
آشفته شده بود و در مقاله اي در ماههاي پیش 
حاكمیت  به  گرا  چپ  دانشجويان  با  برخورد  ار 
را  آنان  انتشاراتي  هاي  فعالیت  تا  كرد  توصیه 
كودتاي  از  پس  كنید  مي  فكر  آيا  كند؟  محدود 
انتخاباتي 22 خرداد و خیزش گسترده مردمي، 

اي  حرفه  نگاران  روزنامه  میان  در  رويكرد  اين 
ايران تغییر كرده است؟

بیان بدون هیچگونه  آزادی  از »حق  من نمی دانم منظور 
اگر  که  می دانم  را  این  ولی  چیست.  استثناء«  و  حصر 
تعریف  را  واستثناء«  حصر  »هیچگونه  همین  بخواهیم 
بامحدودیت هایی  بسنجیم،  را  آن  عملی  امکانات  و  کنیم 
روبرو خواهیم شد. چرا که حتی »بدون حصر و استثناء« 
نیز در جامعه ای که بر اساس قراردادهای اجتماعی شکل 
گرفته است، مرز و محدوده پیدا می کند! من خودم با چنین 
اگر  هستند.  کلی  خیلی  که  چرا  نیستم  موافق  شعارهایی 
اگر  است،  همراه  مسئولیت  با  همواره  آزادی  که  بپذیریم 
بپذیریم که قوانین برای این هستند که مناسبات بین این 
آزادی و این مسئولیت را تنظیم کنند، آنگاه حق برخورداری 
از آزادی بیان نیز مسئولیت هایی در پی خواهد داشت. اینها 
نکاتی است که باید توسط قانونگذاران و بر زمینه اصول 
قانونی  نظر  از  و  تنظیم  تعریف،  بشر  حقوق  و  دمکراسی 
فعالیت  از  تأمین و تضمین شود. مثال بسیار می توان زد: 
نئونازی ها تا تروریست هایی که نفرت و کینه را  موعظه 
می کنند. مگر نه این است که به محض اینکه کسی مانع 
بیان و فعالیت آنها شود، آن »بدون حصر و استثناء« را زیر 
پا نهاده است؟ آلمانی ها در قانون اساسی خود اصلی دارند 
علیه  که  آنهایی  جز  به  را حق همه می شمارد  آزادی  که 
پیچ  این اصل در عمل هزار  دمکراسی هستند. ولی خود 
و خم پیدا می کند. قانونگذار چگونه می تواند آزادی بیان و 
فعالیت نئونازی هایی را که در اساسنامه خود اعالم می کنند 
در  و  دارند  قبول  را  کشور  این  دمکراتیک  اساسی  قانون 

چهارچوب آن فعالیت می کنند، ممنوع سازد؟!
اینکه برخی  اما در مورد آزادی بیان دانشجویان چپگرا و 
وغیره  انتشاراتی  از  اعم  آنها  فعالیت های  با  مذهبی  افراد 
باید دلیلش را در جای دیگری جست.  مخالفت می کنند، 
فرهنگ جامعه ایرانی به طور کلی خودکامه و انحصارطلب 
مذهبی  چه  میان،  این  در  »روشنفکرانش«  برخی  است. 

بقیه  از  خودکامه تر  من  نظر  به  غیرمذهبی،  چه  و  باشند 
هستند! اگر بخواهم بیشتر در این باره بگویم، شاید از بحث 
»روشنفکران«  این  که  بگویم  را  همین  ولی  بیفتیم.  دور 
هنوز تا به آن مرحله ای برسند که آزادی را نه تنها آزادی 
خود، بلکه آزادی دیگری نیز بدانند، خیلی راه دارند حتی 
نظام  سوی  از  که  فشارهایی  بیشترین  زیر  اکنون  اگر 
پرداخت  به  مجبور  می کنند،  تحمل  خودشان  قبول  مورد 

هزینه های بیشتری شوند. 
یک چیز اما روشن است: هرگاه جامعه به حرکت در می آید 
می دارند،  بر  خیز  قدرت  برابر  در  اجتماعی  جنبش های  و 
رادیکال تر  و  عمیق تر  مختلف  الیه های  خواست های 
می شود، و افراد و گروه ها، از نظر فکری، در میان الیه های 
خالف  بر  رو،  این  از  می شوند.  جابجا   اجتماع،  مختلف 
قانونی  اپوزیسیون  گروه های  برخی  سوی  از  اخیرا  آنچه 
مطرح شده است، ماهیت رژیم »تغییر« نکرده است بلکه 
فکر  اینگونه  دلیل  این  به  ها  آن  است.  شده  »آشکارتر« 
می کنند که همواره آزادی خود را معیار آزادی می پنداشته 
و می پندارند و حاال که نوبت بگیر و ببند آنها شده است، 
پس رژیم »تغییر ماهیت« داده و آزادی در خطر قرار گرفته 

است! 
اخیرا روزنامه نگار با سابقه اي در خارج از كشور 
پیشنهاد تأسیس اتحاديه ي سراسري روزنامه 
كرده  مطرح  را  كشور  از  خارج  ايراني  نگاران 
آيا  چیست؟  خصوص  اين  در  شما  نظر  است. 
با توجه به پلمب انجمن صنفي روزنامه نگاران 
ايران، و نیز فعالیت بسیاري از روزنامه نگاران 
امكان  است،  فراكشوري  كه  هايي  رسانه  با 
نگاران  روزنامه  سراسري  اتحاديه  تأسیس 
ايراني به گونه اي كه مقر آن در خارج از ايران 
باشد و تشكلي براي همه روزنامه نگاران داخل 

و خارج از كشور باشد وجود دارد؟ 

بله، شنیده و خوانده ام. ولی می بینید که بازتابی نیافت. نه 
بیشتر  بلکه  است،  نادرست  پیشنهاد  این  دلیل که  این  به 
جامعه  یک  ایرانی  جامعه  سو  یک  از  که  دلیل  این  به 
تشکل گریز است و از سوی دیگر چنین تشکلی که قاعدتا 
از همان  تشکیل می دهند،  روشنفکران  را عمدتا  افرادش 
ابتدا با همین »روشنفکران« دچار مسئله و مشکل می شود! 
در عین حال هر بذری را باید در خاک و هوای مناسبش 
آنکه  از  به ویژه پس  کاشت. خاک و هوای خارج کشور، 
عده ای با هدف پشتیبانی پیدا و پنهان از بقای جمهوری 
اسالمی در این سوی جهان بساط خود را پهن کرده اند، 
خاک و هوای تبعید را نیز آلودند. من فکر می کنم تنها در 
یک شرایط است که آن وقت همه چیز به سرعت رنگ 
و بوی دیگری خواهد گرفت و از جمله چنین تشکل هایی 
است  زمانی  هم  آن  کنند.  پیدا  عینی  موقعیت  می توانند 
اعتراضات،  در  مردم  پایداری  بشکند.  سرکوب  کمر  که 
گرفتن  قرار  برای  شدگان  بی خود  خود  از  خویشتن داری 
تحریف  طریق  از  هم  آن  مردم  مبارزات  جلوی صف  در 
خارج  در  حتی  کردن  ناخودی«  و  »خودی  و  تفرقه  و 
کشور، ایستادگی معترضان اصالح طلب و به ویژه دو نامزد 
معترض انتخابات، و در پیش گرفتن یک سیاست سنجیده 
توسط غرب با توجه به مشکالت اقتصادی که گلوی نظام 
را خواهد شکست  زود کمر سرکوب  یا  دیر  را می فشارد، 
آنچنان  یا  و  به عقب نشینی خواهد شد  یا مجبور  رژیم  و 
جمله  از  همه،  که  کرد  خواهد  صف آرایی  مردم  برابر  در 
نزدیکان و وابستگان خود را مجبور خواهد ساخت آخرین 

تصمیم خویش را بگیرند: یا با رژیم، یا با مردم! 
آن وقت با تکیه بر تجربه ای که ایرانیان در زمینه تشکل  
این  در  را  خود  مسیر  زود  خیلی  دارند،  صنفی  و  سیاسی 
اهمیت  نکته  یک  فعلی  شرایط  در  یافت.  خواهند  زمینه 
بسیار دارد و آن  اینکه با اتحادیه یا بدون اتحادیه، با تمام 
با تفکرها  آزادی همه دفاع کرد و به کسانی که  از  توان 
و برداشت های کژ خود  خواهان »وحدت کلمه« هستند، 
این  از  و  تفرقه  و  تحریف  سبب  ناخواسته،  یا  خواسته  و 
به یک هدف  نیل  برای  ایرانیان  اتحاد عمل  مانع  طریق 
مشترک می شوند، مجال نداد به نام خود سکه رنگی بزنند. 
و  و مذهبی  راست  و  است و چپ  رنگارنگ  ایران  جامعه 
غیرمذهبی در آن به یک اندازه از حق آزادی بیان و فعالیت 
و  دینی  در یک حکومت  نه  آزادی  این  برخوردار هستند. 
مبتنی  و  دمکراتیک  ساختار  یک  در  بلکه  ایدئولوژیک 
آن  در  که  ساختاری  است.  دسترسی پذیر  بشر  حقوق  بر 
دین ودولت از یکدیگر جدا باشند و دولت هایی که در آن 
حکومت می کنند، از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، 
نیستند،  یا  هستند  مذهب  کدام  به  اینکه  باشند.  دمکرات 
امری اجتماعی و سیاسی نیست و به خودشان مربوط است. 
من فکر می کنم آنچه در ایران جریان دارد، حتی ابتکارات 
و ایده ها را با سرعتی بیش از آن که همه تصور می کنند، 
تعیین  یک  برابر  در  را  همه  و  گذاشت  خواهد  سر  پشت 
ایده  و  ابتکار  فکر  به  باید  داد.  خواهد  قرار  نهایی  تکلیف 
اینترنت  از  نیز  خیابان شما  بسا  چه  و  بود  دوره  آن  برای 
آنکه کسی  بدون  قرار گیرد،  پیشخوان  و روی  آید  در  به 
برای از میدان به در کردن چپگرایان یا راستگرایان، نزد 

حکومت چغلی بکند. 
با سپاس از وقتي كه به ما و خوانندگان خیابان 

اختصاص داديد.



 23 آگوست
نامهای  به  آنارشیست  کارگر  دو   1927 آگوست   23 در 
 Ferdinando Nicola( ساکو  نیکوال  فردیناندو 
وانزنتی  بارتلمئو  )و    1891-1927(  )Sacco
از  )پس   1888-1927-(  )Bartolomeo Vnzetti(
صندلی  وسیله  به  منصفانه  غیر  و  جنجالی  محاکمه  یک 
و  ساکو   . شدند  اعدام  آمریکا  ماساچوست  در  الکتریکی 
وانزتی در سنین جوانی از ایتالیا به آمریکا مهاجرت کردند . 
هر دو در یک گروه آنارشیست انقالبی ایتالیایی – آمریکایی 
معروف به گالینیستها )Galleanists( عضویت داشتند . 

رهبر این گروه لوییجی گالینی )1861-1931( آنارشیست 
انقالبی ایتالیایی بود . اعضای این گروه به اعمال خشونت 
انقالبی بر ضد حکومت بمثابه یک سالح مشروع اعتقاد 
را  آنها  داشتند و همین مساله هسته اصلی تفکر و عمل 
شکل می داد . گروه عملیاتهای متعدد مسحانه اعم از ترور 
مقامات مستبد حکومتی و بمب گذاری در اماکن دولتی را 
در ایتالیا و آمریکا سازمان داد . در پی تعقیب عاملین یکی 
از عملیاتها در آمریکا ، ساکو و وانزتی به اتهام قتل در حین 
سرقت بازداشت شدند . در حین محاکمه مشخص شد که 
دادگاه اغراض سیاسی آشکاری دارد و حکم محکومیت آنها 
را به خاطر آنارشیست بودن و مهاجر بودن از پیش صادر 
این محاکمه غیر  . موج اعتراضات جهانی به  کرده است 
عادالنه تاثیری نداشت و قضات حاضر به تجدید محاکمه 
نشدند . ساکو و وانزتی در جریان دادگاه تعلق خاطر خود را 
به آنارشیزم انقالبی و اعتقاد به خشونت انقالب به عنوان 
یک وسیله مشروع مبارزه را پنهان نکردند . ساکو در جلسه 

19 آوریل 1927 خطاب به قاضی گفت :
یا کوچکترین  مار  یا  برای یک سگ  توانم  نمی  »... من 
و نگون بخت ترین موجودات روی زمین رنجی را مانند 
از چیزهایی که تقصیری در  بردن   رنج  یعنی  رنج خودم 
به  این است که  اتهام من  اما   . آرزو کنم  ام  نداشته  آنها 
خاطر چیزهایی رنج برده ام که خودم به خاطر آنها مقصر 
بوده ام. من رنج می برم برای اینکه یک رادیکال هستم 
به  ام  برده  رنج  من   . هستم  رادیکال  یک  حقیقتا  من  و 
ایتالیایی هستم .  ایتالیایی بودنم و من حقیقتا یک  خاطر 
اگر شما به این دالیل من را دو بار به اعدام محکوم کنید 
و من دوبار دیگر از نو متولد شوم ، دوباره دست به همان 
ام  انجام داده  تا کنون  کارهایی در زندگی خواهم زد که 

 « ...
 ، نیویورک  در  ای  گسترده  اعتراضات  آنها  اعدام  از  پس 
 ... و  ژوهانسبورگ   ، پاریس   ، توکیو   ، آمستردام   ، لندن 
صورت گرفت . زندگی ، محاکمه و سرنوشت ساکو وانزتی 
در طول دهه های بعد الهام بخش بسیاری از آثار هنری از 
جمله فیلم ، نمایشنامه و موسیقی گردید . در سال 1971 
جولیانو مونتالدو کارگردان ایتالیایی فیلمی تحت عنوان » 
بایز  جون  سحرانگیز  صدای  که  ساخت   « وانزتی  ساکو 
مشهور  ترانه  و  انقالبی  خوان  آوازه  زن   )Joan Baez(
Heres to you  در موسیقی این فیلم به آن شهرت 

جانی بخشید . 
24 آگوست

در 24 آگوست 1954» قانون کنترل کمونیسم « به عنوان 
یکی از جلوه های حقوقی مک 
کارتیسم یعنی موج ایجاد اختناق 
و محدودیتهای ضد کمونیستی 
که   ( آمریکا  متحده  ایاالت  در 
از اواخر دهه 40 قرن بیستم تا 
اواخر دهه 50 به طول انجامید( 
دوایت  توسط  امضاء  واسطه  به 
جمهورایاالت  آیزنهاوررییس 
متحده آمریکا رسمیت یافت . به موجب این قانون حزب 
کمونیست آمریکا غیر قانونی شناخته شد و عضویت و یا 

حتی طرفداری از آن  جرم تلقی گردید . 
در این قانون آمده بود : » اگر چه حزب کمونیست آمریکا 
برای  ابزاری  واقع  در  اما  است  سیاسی  حزب  یک  ظاهرا 
سرنگونی دولت ایاالت متحده است . این حزب معتقد به 
برقراری یک دیکتاتوری اقتدارگرا در قالب جمهوری است 
... برخالف سایر احزاب سیاسی که به دنبال اجرای برنامه 
ها و سیاستهایشان از طریق وسایل عمومی می باشند ... 
مخفیانه  آمریکا  کمونیست  حزب  های  برنامه  و  سیاستها 
توسط رهبران جنبش کمونیستی جهانی تعیین می گردد . 
» و در ادامه می آید : » حزب کمونیست آمریکا از حیث 
تعداد اعضاء حزب نسبتا کوچکی است و به نظر نمی رسد 
که ظرفیت این را داشته باشد که با وسایل سیاسی قانونی 

به اهداف خود دست پیدا کند . » 
این قانون به وسیله » قانون کنترل فعالییتهای براندازانه » 
تکمیل شد و کمونیستها از به دست گرفتن هر گونه سمتی 

در هرگونه تشکل کارگری منع شدند . 

قسمت دوم 
یافت  راه  به مغزمان  دیر  بسیار  نمودن خود  ایده متشکل 
تازه در آن زمان هم به فکر ساختن یک تشکیالت علني 
فقط  را  قانوني  غیر  و  زیرزمیني  تشکیالت  چون  بودیم 
مختص هسته هاي کارگري مي دانستیم . گروه کوچکي 
تشکیل شد که وظیفه اش را متشکل نمودن گروه ما قرار 
در ضمن  که  کرد  تأسیس  غذاخوري  گروه یک  این  داد. 
مي شد از آن به عنوان یک کلوب براي بحث و فرموله 
کردن جهان بیني خود و همچنین به عنوان مرکزي براي 
تشکیل هسته هاي کارگري استفاده کرد. ما این نقشه را 
براي دیگران فاش نکردیم بلکه چنین وانمود کردیم که 
تا  کنیم  درست  غذاخوري جمعي  سالن  یک  خواهیم  مي 
در  که  تندشان  هاي  آن سس  با  و  بد  غذاهاي  دست  از 

رستوران هاي یوناني به ما مي دادند خالص شویم.
نقشه مان مورد استقبال همگان قرار گرفت. در ظرف چند 
روز پنجاه نفر به عنوان اعضاء ثبت نام کردند که هر کدام 
حق ورودي به مبلغ سه روبل مي پرداختند. آشپز لهستاني 
پیدا  بود  اداره سالن غذاخوریمان  را که خواهان  میانسالي 
کردیم. آپارتماني دو اتاقه با آشپزخانه در پشت یک بلوک 
در خیابان یافسکایا اجاره کردیم. خوارو بار الزم را خریدیم 
پذیرائي از اعضایمان را با سوپ کلم و گندم سیاه کره اي 
و عالي کاشا و بدون سس هاي تند شروع کردیم. اعضاء 
مي  پذیرائي  مشتریان  از  نوبتي  طور  به  بردند.  مي  لذت 
بایست ساعت هفت  کردیم. شخصي که نوبتش بود مي 
صبح خود را به آشپز معرفي مي کرد تا همراه او به خرید 
رود ظرف ها را بشوید در پخت و پز به او کمک کند و 

باالخره غذا را سرو کند.
با وجود ظاهر ساده و غلط انداز دم و دستگاهمان پلیس به 
آن سوءظن برده بود. آنها حتي ما را مفتخر کرده و یکي 
شوهر  ولي  فرستادند.  سراغمان  به  را  خود  نمایندگان  از 
آشپزمان که در خالص شدن از دست میهمانان بي موقع 
و ناخوشایند ماهر بود با رد کرد سه چوبي و یا یک پنجي 
* به پلیس او را راضي از آنجا بیرون فرستاد. در آن زمان 

پلیس توجه مخصوصي به فعالیت ما نداشت. دستشان از 
لهستاني ها پر بود. تنها بعد از این که ما تعداد زیادي گروه 
هاي مطالعه از بین صنعتگران یهودي تشکیل دادیم آنها 

شروع به تحت نظر گرفتن ما کردند.
خسته  انقالبي  هاي  پردازي  عبارت  از  تعدادي  زودي  به 
انقالبي کنند  شده و صادقانه مي خواستند فعالیت واقعي 
شروع به جمع شدن در اطرافمان کردند. گرچه بازدیدهاي 
گاه و بي گاه پلیس از محل مشخص مي کرد که مراقبمان 
هستند. باز هم اتاق پذیرائي مان محل بحث هاي اقتصادي 
برقراري مالقات  اتاق در ضمن براي  این  بود.  و سیاسي 
هاي کارگران یهودي که روسي صحبت مي کردند هم به 

کار مي رفت.
اخراج  دستور  سوم  الکساندر  هشتاد  هاي  سال  اواخر  در 
یهودیان را از مسکو داد و بسیاري از آنان در ورشو اقامت 
ولي  بود  یهودیان  این  بین  در  تاجر  زیادي  تعداد  نمودند. 
کارگاه  اطراف  در  که  بودند  گراني  صنعت  آنان   اکثریت 
مورد  مسکو  مهاجران  این  گشتند.  مي  کار  دنیال  به  ها 
کینه لهستاني ها و یهودیان لهستاني بودند. لهستاني ها 
از آنان متنفر بودند چرا که آنان یهودي بودند و و روسي 
بودند  دشمن  آنان  با  لهستاني  یهودیان  زدند،  مي  حرف 
کردند  نمي  صحبت  لهستاني  زبان  به  واردین  تازه  چون 
علي  روسي  یهودیان  که   و چون  بود  لیتواني  زبانشان  و 
در صورتي  بود.  روسي  چیزشان  همه  تبعیدشدنشان  رغم 
نبودند  ها  لهستاني  لهستاني گرچه خوشایند  یهودیان  که 
ولي اقال لهستاني بودند. ولي در حقیقت هم لهستاني ها 
و هم یهودیان لهستاني بدین جهت که در وجود این تازه 
واردین رقبائي را در رابطه با حرفه و تجارت خود مي دیدند 

از آنان بدشان مي آمد.
از  که  این  خاطر  به  که  روسي  یهودي  گران  این صنعت 
عناصر  مي شدند  نامیده  ها  لیتواک  بودند  لیتواني  ایاالت 
تشکیل دهنده ي فعالیت گروهي زیرزمیني ما شدند. اولین 
هسته ي نجاراني که به وسیله ي تئودور لیبسکي متشکل 
شده بود کامال به خاطر مي آورم که به خاطر آن فئودور به 
خانه ي یک نجار یهودي پیر نقل مکان کرد و گوشه اي 

از اتاقي را به قیمت سه روبل در ماه اجاره نمود.
شخصیت فئودر لیبسکي عمیقا در ذهنم نقش بسته است 
چیزي  او  به  راجع  که  است  مشکل  برایم  که  طوري  به 
بیگانه  ما  براي  آمد که کامال  از محیطي مي  او  ننویسم. 
بود . پسر یک سرهنگ اشراف زداه شهر سنت پطرزبورگ 
به  بود.  انقالبي خود را در مدرسه آغاز کرده  بود. فعالیت 
تبعید  از بسیاري مدارس  فعالیت هاي سیاسي اش  خاطر 
گشته تا سرانجام سر از انستیتوي دامپزشکي ورشو در آورد 
و به همان اندازه به دامپزشکي عالقه داشت که به دستور 

زبان چیني.
همه ي تالش هایش  یک هدف را در برداشت: فعالیت 

انقالبي.
او یک سوسیال دموکرات به تمام معني، یک مارکسیست 
و مومن به پیروزي طبقه کارگر حتي در روسیه عقب افتاده 
بود. او به طور مدام در پي نفوذ در میان توده هاي کارگر 
بود که نه صرفا نقش یک مبلغ موقتي را بازي نماید بلکه 
به عنوان یک کارگر در زندگي روزمره آنها و بخشي از آنان 
باشد. زماني که از یک صنعتگر یهودي دعوتنامه اي براي 
شرکت در مراسم ازدواج دریافت مي نمود از خوشحالي در 
پوست خود نمي گنجید. او به ویژه کشش زیادي به سمت 

پاورقي
بیست سال كار مخفي در روسیه

نوشته: سسیلیا بابروفسكايا
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ابزار نیست، سازمان   سازمان یابی مردمی یک وسیله یا 
جریان  تحقِق  زمان،  و  جا  به  بسته  مطالبات  حول  مردم 
کمونیستی ست. در ایران کنونی، همین اصل به واقع تنها 
برون راه بحران دامنه داری ست که همه سطوح جامعه را 
فراگرفته است. برای بیرون آمدن از این بحران تاریخی، 
بود. حضور  نخواهد  کارساز  دولتی  تکنیک  و  هیچ شگرد 
سازمان یافته ی مردم بدون پسوندها و القاب ایدئولوژیک 
سد راه تعرض دستگاه دولت سرمایه به جان و حریم، و 
در این دوره حتی تن، افراد است. این سازمان های نیروی 
کار، امکان گسترش آنان در میان فقیران راه برون رفت از 

بحران برای همه جامعه است.
 برای روشن شدن اصل سازمان یابی مستقل مردمی، باید 
با پدیده ای که کمی نزدیک به دو دهه ایجاد شده است، 
بر  یا سازمان های غیر دولتی،  او  مرزبندی کرد. ان جی 
بینشی عمیقا ایدئولوژیک استوارند. محدوده فعالیت یک ان 
جی او، فضایی ست حائل میان قدرت دولتی و منافع خاص 
گروههای مختلف فرهنگی-اجتماعی جامعه. این فضا که 
نامند،  می  پابلیک  یا  عمومی  فضای  مدنی،  جامعه  را  آن 
خصوصی  مالکیت  پایه  بر  خصوصی  فضای  با  تقابل  در 
این  است.  شده  تعریف  رسمی  گفتار  معنای  به  دولت  و 
تعریف و این جایگاه، تاریخا مختص جامعه بورژوایی ست. 
دهه هاست که سرمایه در جوامع پیش رفته سرمایه داری 
خود مرز میان حریم خصوصی و فضای عمومی را زیرپا 
اجتماعی ست و  امروزی به شدت  گذاشته است. سرمایه 
خبری از بورژواها هم نیست، امروزه خود شهر یک کارخانه 
تولید ارزش اضافه است، سرمایه جایی برای جامعه مدنی، 
فضایی خنثی و حائل، به معنای بورژوایی آن باقی ننهاده 
است. وانگهی پیش روی سرمایه هرگز از تعرض به حریم 
بر خالف  است.  نکرده  دریغ  مشترک  منابع  یا  خصوصی 
آنچه ارتدکس ها می گویند، فراورده های فرهنگی، من 
نیست،  روبنایی  چیز  یک  هم  فرهنگی  هویتهای  جمله 

من دقیقا معنای روبنا را درک نمی کنم، فرهنگ مسلط، 
چرخه  از  بخشی  امروزه  ای،  رسانه  تصویری،  بازنماهای 
تولید و بازتولید سود در جامعه مدرن است، جنسیت، سنن 
تاریخ و حتی کودکی به عنوان کاال یا حوزه سرمایه گذاری 
فهمیده می شوند. دفاع از مدنیت، امروزه در فضای حائل 
به  درست  پیوندد.  نمی  وقوع  به  دولت،  و  سرمایه  میان 
همین دلیل، یک لیبرال واقعی، نه این اداهای لیبرال بودن 
در محیط های دانشگاهی، کسی که آزادی خواه و واقعا 
ها  کمونیست  به  است  بهتر  باشد،  توتالیتاریسم  مخالف 

بپیوندد.
و  جدایند  دولتی  قدرت  از  مردمی،  مستقل  سازمانهای 
و  تولید  با  کار،  نیروی  با  ارتباط  پایه  بر  را  استقالل  این 
آنست  معنای  به  این  کنند.  می  کسب  زندگی،  محل 
خودگردانی  به  ممکن،  جای  هر  در  سازمانها،  این  که 
فعالیت  فضای  باشم،  گفته  تر  تئوریک  پرداخت.  خواهند 
فضایی  بلکه  نیست  عمومی  فضای  هایی  سازمان  چنین 
ایجاد  حین  در  اجتماعی  مشترک  امر  تعریف  برپایه  ست 
از  را  کار گروههای کمونیستی  آنچه شیوه  این سازمانها. 
در  مردم  به  کالم  سپاردن  کند،  امی  جد  ها  او  جی  ان 
همچون  مدنی،  جامعه  از  فراگذشتن  و  سازمانهایشان 
هم  را  این  است.  سرمایه  کنترل  در  و  مصنوعی  فضایی 
ایران کنونی تعامل اجتماعی  گفته باشم که به نظرم، در 
میان منافع اقتصادی خاص و دولت، در عمل یا به سرعت 
از معنای محدود«منافع اقتصادی خاص عبور می کند یا 
به زائدهی دولت، اهرمی برای نیکوکاری، تقلیل می یابد. 
از همین روی، در شرایطی که بدیل موجود برای یک گروه 
کمونیستی انفعال و بحثهای محفلی باشد، فعالیت در چنین 
سامانه هایی با آگاهی از محدودات ایدئولوژیک شان، می 

تواند به کسب تجربه کار اجتماعی اولیه کمک کند.
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داشت.  توجه  سوتفاهم  یک  به  باید  رابطه،  همین  در   

مسلمان بودن مردم، حال چه در عمل چه در ظاهر، ذره 
اجتماعی  بودن همچون صفت کنشگری  اسالمی  به  ای 
ربطی ندارد. مسلمان بودن یک باور فردی ست و به تعداد 
مسلمانان در ایران باورهای فردی مذهبی می تواند موجود 
با  مردمی  سازمان  یک  در  تواند  می  مسلمان  یک  باشد. 
باقی  مومنی  بسیار  فرد  و  کند  همکاری  ها  کمونیست 
های  زیرزمین  در  تواند  می  دیگر  مسلمان  یک  و  بماند 
این  خوانند.  می  نماز  هم  هردو  باشد.  گر  شکنجه  اوین 
»اسالمی  صفت  نیستند،  اجتماعی  رفتار  مالک  باورها 
حاکم  اسالمیون  مشکل  ست.  دیگری  موجود  کامال  اما 
و محکوم این دهه ها اینست که اینان صفت »اسالمی« 
سواستفاده  یک  این  و  کنند  می  مخلوط  مسلمانی  با  را 
ایدئولوژیک و تمامی خواه از مسلمانِی برخی افراد جامعه 
است. و آنهم بر اساس فقه یا همان احکام حقوقی دوران 
را  کارهایی  پیش همین  صفوی. حقوقدان چهارصد سال 
می کند که دیده ایم. در ستارخان، دست مردم را می برد. 
به همین ترتیب، مردمساالری اسالمی، یعنی اینکه مردم 
اصال  و  دارد  اسمی  تشابه  فقط  مسلمانی  با  که  اسالمی، 
چیزی به جز جیره خواران مستقیم یک حکومت نمی تواند 
باشد، از میان خودشان به انتخاب اصلح برای حکومت، نه 
بر همان مردم اسالمی، بلکه بر همه مردم میپردازند. چنین 
انگاره ای اصال قادر به درک چیزی به نام جامعه نیست، 

دمکراسی به جای خود.
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 بردن یک کالم به میان مردم، زحمت و اثبات قابل اعتماد 
مردم  برای  زنند،  می  بر  میان  که  آنانی  طلبد.  می  بودن 
می  پیش  ساختن،  عمومی  افکار  با   دهند،  می  فراخوان 
روند، مردم را خام می بینند و خام می خواهند.  بدون ریشه 
دار بودن در سازمانهای مردمی، بدون مردمی که در مبارزه 
فراخواندن  اند،  یافته  دست  آگاهی  به  شان  حقوق  برای 
برای انجام طرحهای بزرگ، هر چقدر هم رادیکال به نظر 

آیند، دست کم برای کمونیست ها، بی معناست. 

یهودیان فقیر داشت. رفقایش برخي اوقات به شوخي مي 
گفتند پسره یک اسرائیلي کامل شده است.

که  ساخت  قادر  را  او  کارگران  به  به خصوصش  نزدیکي 
به جنبش زیرزمیني لهستان راه یابد. ولي هنگامي که به 
نوعي به او گوشزد کردند که گرچه با وجود خود او مخالفتي 
ندارند ولي مایل نیستند با رفقاي یهودي او تماس برقرار 

کنند، بسیار آزرده خاطر گشت.
فئودور از لحاظ اخالقي چنان در سطح باالتري از ما قرار 
داشت که همه چشم بسته  او را قبول داشتیم. حتي وقتي  
را  خود  توانستیم  نمي  بردیم  مي  رنج  و  کرد  مي  مست 
راضي به انتقاد از او نمائیم. میان جمع نیم گرسنه و ژنده 
او  بود.  ترین  ما، فئودور گرسنه ترین و ژنده پوش  پوش 
به درآمد خود  از طریق تدریس خصوصي  سعي مي کرد 
بیافزاید. ولي چون قرارهایش را با شاگردانش فراموش مي 
کرد، مشتریان خود را از دست مي داد. پول ناچیزي را هم 
که گاهگاه از مادر خود دریافت مي کرد به اولین خانواده 
گرسنه و یا اولین گداي پیري که در خیابان مي دید مي 
بخشید. حتي رفت و آمدهایش به محل ما هم روي هیچ 
ترتیبي نبود ، اغلب مشکل مي شد او را پیدا کرد و به او 
غذائي رسانید. غروب ها بعد از کار، معموال در هسته ي 
مخفي او در مغازه ي نجاري شرکت مي کردم. این هسته 
براي من به مثابه مدرسه اي بود که کمکم مي کرد تا قبل 
از این که جرائت کرده مسئولیت کار تبلیغي در بین مردم 

را به عهده بگیرم آماده شوم.
مي  شرکت  او  هسته ي  در  نجار  دوازده   ، ده  حدود  در   
کردند. فقط دو سه جوان در میان آنان بود بقیه یهودیان 
نام  به  دیکستاین  رساله ي  فئودور  بودند.  میانسال  و  پیر 
افراد هسته اش مي  براي  را  »چگونه زندگي مي کنیم« 
شبیه  بیشتر  بلکه  نبود،  روخواني  صرفا  یک  این  خواند. 
بحثي بود که همه غرق آن مي شدند. بعضي اوقات این 
بحث ها تبدیل به مشاجره مذهبي بین فئودور و یهودیان 
انگلس  و  مارکس  اسامي  بر  عالوه  گشت.  مي  تالمودي 

اسامي مسیح جهودا و فلسطین در بحث ها برده مي شد.
مورد  در  منظمي  هاي  بحث  گوناگون  افراد  این  میان  از 
فئودور  گرفت.  شکل  غیره  و  افزوده  ارزش  روزکار،  مزد، 
مختلف  نقاط  در  نوع  این  از  زیادي  کارگري  هاي  هسته 
شهر داشت که همیشه به آنجا با پاي پیاده مي رفت. به 
دو علت یکي این که پول به اندازه کافي نداشت که صرف 
کرایه کند دیگر این که با پیاده رفتن مطمئن مي شد که 

کسي در تعقیب او نیست.
فئودور آن قدر کار مي کرد تا از خستگي از حال مي رفت 
. برخي اوقات مالیخولیائي مي شد و مشروب مي خورد. در 
این زمان ها خود را از تمام رفقایش پنهان مي کرد تالش 
حمالت  این  رسید.  نمي  جائي  به  کردنش  پیدا  براي  ها 
رواني اش هر سه یا چهار ماه یکبار اتفاق مي افتاد ، بعد از 
این حمالت به خصوص خجالت مي کشید که با دوستان 
صمیمي اش روبه رو شود. کار سخت، گرسنگي عادت به 
مشروب خوري موروثي اش به سرعت سالمت او را تحلیل 
بستادل)نام  نمناک  به سلول  و  برد.وقتي که دستگیر شد 
ژاندارم  ماه   دو  از  بعد  ، سل گرفت.  افتاد   ) ورشو  زندان 
ها وقتي مطمئن گشتند که او دیگر خطرناک نیست او را 
به مادرش دادند که او هم فئودور را به کریمه برد ولي او 
در راه مرد. چنین بود داستان کوتاه و غم انگیزشخصیت 

برجسته ي گروهمان فئودور لوبیسکي.

Nordea
Jens-Hugo Nyberg
account number: 155 69 28-8 SEK
IBAN: SE41 9500 0099 6034 1556 9288
BIC-Cod (SWIFT-adress): NDEASESS

حمايت مالي شما ياري ارزنده اي است 
براي تداوم و ارتقاي انتشار خیابان

نام بانک در سوئد
نام دارنده حساب

چراغ راه آينده

ادامه دارد ...


