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شنبه  31مردادماه 1388
سياست ورزي با چراغ خاموش؟
(درباره تشكيالت راه سبز اميد)

امير .ك
تصميم به راه اندازي تشكيالت راه سبز اميد با موجي از
هلهله و تبليغات از سوي اصالح طلبان و نيروهاي نزديك
به آنها اعالم شد .تشكيالتي كه ادعا مي شود نه يك
حزب سياسي ،نه يك جبهه سياسي ،بلكه فراتر از آنها
و همگام با جنبش غني و گسترده مردمي طراحي شده
است .زندگي در جامعه ايران اما به همه ما آموخته است
پسپشت هر ادعايي ،و از البه الي درزها و شكاف
كه ِ
هاي آن ،به حقيقت گفتارها نظر بيافكنيم.
تشكيالت راه سبز اميد چيست؟ آنگونه كه تاكنون گفته
شده است اين تشكيالت از يك كميته ي مركزي كوچك
با حدود  5 ،4نفر تشكيل مي شود كه موسوي ،كروبي و
خاتمي از جمله اعضاي آن هستند .يك كميته ي مشاور
بزرگتر تشكيل خواهد شد كه از كارشناسان و تحليلگران
سياسي و اجتماعي تشكيل مي شود و بدنه ان نيز كميته
هاي خودجوش و ابتكارات مردمي بيان شده كه گفته مي
شود بر اساس شبكه سازي اجتماعي شكل مي گيرند و
از حد بااليي از خودمختاري بهره مي گيرند .در همين
طرح اوليه شباهت ارگان هاي اصلي اين تشكيالت با
هر حزب سياسي ديگري نمايان است .كميته اي مركزي
متشكل از چند چهره سياسي و شناخته شده و يك دفتر
سياسي كه از نظريه پردازان سياسي و اجتماعي تشكيل
مي شود .اصالح طلبان سالهاست كه تحزب سياسي را به

عنوان پديده اي مربوط به گذشته (عصر حضور كمونيسم
در جامعه) نقد كرده اند و اشكال كمپيني و شبكه هاي
اجتماعي را ظرف دموكراتيك و مناسب عصر نوين جهاني
شدن معرفي كرده اند .البته بايست منصف بود و به تفاوت
هاي تشكيالت راه سبز اميد با مفهوم متعارف حزب نيز
اشاره كرد .در يك حزب سياسي مدرن تمام ارگان هاي
حزب انتخابي هستند و عالي ترين ارگان سياسي،كنگره
حزب است .كميته مركزي و دفتر سياسي منتخب كنگره
حزب هستند و در فاصله ي ميان دو كنگره ،هدايت حزب
را به كمك ديگر ارگان هاي حزب در دست دارند .اما
اصالح طلبان ،ليبرال ها و دموكرات هاي جعلي كه سالها
در نقد مركزگرايي دموكراتيك در احزاب چپ قلم زده
اند ،به رغم لفاظي هاي متعدد مبني بر «شما خود رهبر
هستيد ،شما خود رسانه هستيد» و بحث هاي متعدد مبني
بر شبكه هاي اجتماعي ،فقدان مركز تصميم گيري ،اتكا
به ابتكارات مردمي ،و الف و گزاف هايي از اين دست،
تشكيالتي را بنا مي كنند كه توده هاي تشكيالتي ،امكاني
براي انتخاب اعضاي ارگان هاي مركزي و رهبري اين
تشكيالت ندارند.
راهبرد اين تشكيالت بسيار روشن است و نابينايي برخي
نيروهاي سياسي در برابر آن حيرت آور .الگوي عملكردي
تشكيالت راه سبز اميد اينگونه است :اعضاي كميته مركزي
چهره هايي سياسي هستند كه تجسم و نمادي از تشكيالت
هستند و پيروز شدن تشكيالت به معناي به قدرت رسيدن
آنهاست .در كنار اين افراد ،كميته مشاور يا دفتر سياسي يا
اگر بخواهيم با اصطالحاتي رسم روزتر سخن بگوييم اتاق
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فكر اصلي تشكيالت قرار دارد كه توسط تعدادي معدود
در رهبري تشكيالت انتخاب و دعوت به همكاري مي
شوند بهشتي در مصاحبه خود به روشني گفته است كه
اعضاي كميته ي مشاور به اين كميته دعوت خواهند شد.
اين جمع طرح ريزي راهبرد و تاكتيك هاي تشكيالت را
برعهده دارند .در سطح پايين تر به كميته هاي مرتبط با
باال مي رسيم كه در حوزه هاي مختلف اجتماعي شكل
مي گيرند و فعاليت مي كنند .در قعر هرم تشكيالت سبز،
به كساني مي رسيم كه ارتباطي سازماني با تشكيالت
ندارند ،بلكه به صورت خودجوش و ابتكاري تشكيل شده
اند و قصد دارند ظرفيت ها و توانمندي هاي خود را در
اختيار كل جامعه قرار دارند .اتصال ارگان هاي رهبري
تشكيالت با اين اليه ،نه سازماني بلكه رسانه اي است و
روي امكانات جديدي كه تكنولوژي هاي نوين ارتباطي و
اطالعاتي ،بويژه اينترنت ،آن را ممكن كرده است حساب
مي كند .همين بخش از تشكيالت است كه به شدت بر
روي آن مانور تبليغاتي داده مي شود و سعي مي شود از
طريق بزرگ نمايي و برجسته سازي آن ،اين تشكيالت را
با جنبش همسان پنداري كند .گفته شده كه براي عضويت
در اين تشكيالت الزم نيست فرم عضويتي پر كنيد .هر
كس مي تواند خود را متعلق به اين تشكيالت بداند و
شروع به فعاليت كند .در پس ظاهر مردم گراي اين طرح
چند نكته تلخ را اما بايست ببينيم
عضويت رسمي در اين تشكيالت ،يا هر تشكيالتي در
ايران هزينه دارد .حتي همين امروز و درحاليكه اعضاي
كميته مركزي آزادند ،ممكن است هر عضو پايين اين

فاحشه ها در خیابان!
گزارش از دوشنبه  26مرداد
ساعت  4که به میدان  7تیر رسیدم خیابان مملو از جمعیت
بود .هزاران نفر در پیاده رو ها مشغول قدم زدن بودند و
به حالتی غیر عادی در آن ساعت گرم در رفت و امد
بودند .طبق معمول انواع رنگارنگ گاردهای ویژه و غیر
ویژه به حالت آماده باش ایستاده بودند .هرچه هوا خنک
تر می شد ازدحام مردم بیشتر می شد اتوبوسی حامل
نیروهای انتظامی به نیروهای میدان اضافه شد حین عبور
جمعیت از هر سو هو کردند و کم کم شعارها از گوشه
کنار بلند شد .جمعیت در دسته های  20تا  30نفر شعار
می داد و متفرق می شد «مرگ بر دیکتاتور» و اهلل اکبر
از گوشه گوشه میدان به گوش می رسید .لباس شخصی
ها با خشمی مهارناشدنی به زنانی که اهلل اکبر می گفتند
حمله کردند و با غیض می گفتند «فاحشه ها اگر جرات
دارید اهلل اکبر بگویید» گاز اشک آور زدند و جمعیت را
متفرق کردند و چند جوان را دستگیر کردند .جمعیتی مرگ
بر دیکتاتور گویان به سمت میدان ولیعصر حرکت کرد اما
پلیس اجازه نداد جمعیت به ولیعصر برسد تا کنترل بیش از
این از دست برود .تمام خیابان های فرعی و کوچه های
اطراف به روایت مردم حوالی پر از نیرو بود که به کمین
نشسته بودند .باز هم حضور زنان میانسال و جوان بسیار
چشمگیر بود .دختران جوان سنگ در دست آماده پرتاب
زنان میانسال در وسط میدان و در حال نجات دادن پسران
جوان .بوق ممتد اتوموبیل ها نیز موسیقی صحنه بود.

اعتصاب عمومی در کردستان
روز  28مرداد سال  1358خمینی فرمان حمله به مردم
کردستان را صادر کرد .طی این فرمان ارتش و سپاه
پاسداران روانه کردستان شدند و جنایات عظیمی رادر آنجا
مرتکب گشتند .کردستان به صحنه جنگ خونینی بدل شد
و این شروع رسمی و عملی جنگی گشت که سی سال
است با اعدامهای دسته جمعی ،با کشتار مردم شهرها و
روستاهای کردستان و با میلیتاریزه کردن فضای جامعه
ادامه داشته و همچنان ادامه دارد .

مرداد امسال ،سی امین سالگرد صدور فرمان خمینی برای
حمله به کردستان بود .بدین مناسبت طی اعالم فراخوانی
عمومی برای اعتصاب عمومی ،بسیاری از مغازه ها  ،بازار ،
کارگاهها و...بسته شدند .بخشی از کارگران در سنندج سر
کار نرفتند و با این اقدام خود شهرک صنعتی را که دهها
کارگاه فلز کار ،مکانیک و خدمات اجتماعی و مرکز کار و
مغازه را در بر میگیرد را به اعتصاب کشاندند .حدود ٥٠
کارگاه در این شهرک از بامداد تماما تعطیل بودند.
این در حالی بود که نیروههای سرکوبگر با امنیتی کردن
فضا سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان مردم را داشتند
 .در شهرهای مختلف نیز مآموران اطالعاتی ،نیروهای
انتظامی ،فرمانداری ،شهرداری ،اداره اماکن و ارگانهای
مختلف علیه اعتصاب بسیج شدند و به تهدید مردم
پرداختند .روز قبل از اعتصاب ،اماکن انتظامی با فراخواندن
اتحادیه فلزکاران سنندج اعالم کرد که هیچ کس نباید در
اعتصاب شرکت کند .همزمان شورای تامین امنیت استان
کردستان در سنندج ،طی جلسه ای با حضور فرماندهان
نیروی انتظامی واطالعاتی ،به استانداری وفرمانداری ها
اعالم کردند که مسئولین امور صنفی وخدماتی شهر را
احضار وکتبا به آنها اخطار کنند که نباید مغازه ها بسته
شود.

در مهاباد با ایجاد یک فضای امنیتی ،نیروهای انتظامی
را در خیابانهای اصلی مستقر گشته و نیروهای گارد ویژه
نیروی انتظامی نیز با استفاده از موتور سیکلت اقدام به
گشتزنی مسلحانه در داخل شهر نموده اند.عالوه بر این،
هلیکوپترهای حكومتي نیز مدام بر فراز شهر در حال پرواز
بودند.
مردم شهرسنندج نیز به مناسبت  28مرداد علی رغم تهدید
نیروهای امنیتی واماکن انتظامی بخش های زیادی از
مغازه ها وکارگاههای خود را تعطیل و دراعتصاب عمومی
شرکت کردند و جوانان سنندج در استقبال از بزرگداشت
مبارزه و مقاومت و یاد جانباختگان  ۲۸مرداد بر فراز کوه
آبیدر آتش بزرگی روشن کردند.

تشكيالت دستگير شود و به هزار اتهام من در آوردي
از سوي حكومت ،مورد شكنجه و اعدام قرار بگيرد .آن
هم با كميته مركزي اي كه در برابر قتل و شكنجه و
زندان فعالين جنبش ،تنها به پيگيري قانوني از دادگاه هاي
همين سيستم فراخوان مي دهند .حال فرض كنيد زماني
كه حكومت دست به دستگيري اعضاي كميته مركزي
اين تشكيالت بزند كه جزئي از حاكميت سي ساله اخير
بوده اند ،با آن جواني كه در اين تشكيالت عضو است و
هيچ گره اي او را به نظام وصل نمي كند چه خواهد كرد.
درنتيجه ي اين مخاطرات ،توده ها كرور كرور راه نمي
افتند بروند عضو تشكيالتي شوند كه قانوني است و احتماال
اگر دادستان انقالب درخواست كند ،فهرست پرينت شده
ي اعضاي خود را براي نشان دادن حسن نيت به دادگاه
تقديم مي كند .از طرفي ،خود تشكيالت و رهبران آن هم
تمايلي به درگير شدن در مشكالت پاسداري از حق فعاليت
سياسي اعضاي خود را ندارند .پس نتيجه آن مي شود كه
اصطالح «شبكه هاي خودمختار اجتماعي» ظهور مي كند.
به اين ترتيب مسأله ي «حق فعاليت سياسي» دور زده مي
شود .حاال هر كس مي تواند خود را در اين تشكيالت بداند
ولي سند جرمي نيز وجود نداشته باشد .پس امكان جذب
گسترده مردم و جوانان مهيا مي شود ..با عدم عضويت
رسمي اين توده هاي مردمي در تشكيالت ،نيازي نيز به
پاسخگويي و مسئوليت سازماني رهبران نسبت به بدنه نيز
از بين مي رود و درنتيجه همان گروهي كه كميته مركزي
را تعيين كرده و از اعضاي كميته مشاور را دعوت به كار
كرده ،مي تواند سكان تشكيالت را براي هميشه و هرگونه
كه بخواهد در اختيار داشته باشد ،چرا كه در كنگره اي
منتخب نشده و به كنگره اي پاسخگو نيست.
(جدا عجيب نيست شيدايي كساني نسبت به اين طرح
كه خود را دموكرات مي دانند و تمام سازمان ها و احزاب
تاكنوني ايران را كه بسياري از آنها مكانيزم هايي بسيار
پيشروتر و قاعده مند تر از اين تشكيالت داشته اند به باد
انتقادات سخت گرفته اند و تمام آنها را استالينيست مي
نامند)
اما ممكن است برخي بگويند اين سخنان درست ،اما كسي
آن مردم مبتكر را مجبور نمي كند كه چه فعاليتي انجام
دهند .هر شبكه اي مستقل عمل مي كند و نظارت و
كنترلي در كار نيست .چه كسي مي تواند كسي را يا جمعي
را كه عضو رسمي تشكيالت نيست مجبور كند كه چه
فعاليتي انجام دهند؟
بله شايد درست بگوييد .اما كمي دورتر رويم تا جشم
اندازمان وسيع تر شود و بخش بزرگتري از فعل و انفعاالت
را بتوانيم ببينيم .كميته مشاور راهبردها و خط مشي هاي
كالت را تعيين مي كند و در كميته هاي پايين تر كه در
حوزه زنان ،جوانان ،دانشگاه ،ورزشكاران و  ...ايجاد شده
اين خط مشي هاي كلي با اقتضائات آن حوزه هاي معين
تلفيق مي شود و ترويج و تبليغ مي شود .آن شبكه ي
بزرگ خودمختار اجتماعي در واحدهايي با امكانات محدود
فعالند .هر فعاليت ابتكاري آنها كه همراستا يا تقويت بخش
خط مشي كلي تشكيالت باشد ،مورد استقبال گرفته و به
اصطالح رله يا منعكس مي شود .ابتكارات ناهمخوان ،رله
نمي شود و ايزوله مي شود .با اين مكانيزم از كمك هاي
مردمي بهره مي گيرد ،بدون آنكه الزم باشد خواست هاي
آنها را دنبال كند و يا مسيرهاي متفاوت و ناهمخوان در
تشكيالت راه باز كنند.
اگر با سايت «باالترين» آشنايي داشته باشيد مثالي
روشنگر از نحوه عملكرد اينگونه شبكه هاست .از طرفي
همگان قادر به مشاركت در آن و بيان خود هستند .اما
اگر بيان شما با ديدگاه اكثريت فعال در شبكه ناهمخوان
باشد با منفي هاي فراوان از چشم خواننده دور مي افتيد
و بيان كساني كه همراستا با اكثريت فعال شبكه هستند
امتياز باال كسب كرده و به جلوي چشم مي آبند .شبكه ي
اجتماعي مورد نظر اصالح طلب ها نيز همين گونه عمل
مي كند .از طريق تشكيل كميته هاي تشكيالتي در حوزه
هاي مختلف ،اين تشكيالت سياست مردمي را با آوانس
شروع مي كند .فعالين تشكيالتي اين شبكه ي به ظاهر
خودمختار ،از سويي با كميته مشاور و رهبري در تماس
اند و از طرفي به منابع عمده ي رسانه اي .درنتيجه هر
عضو خودمختاري از اين شبكه تنها مي تواند در صورتي
مؤثر باشد كه خط سياسي تصميم گيري شده در باال را
گسترش دهد .اگر ساز ناساز بزند ،در شبكه باقي مي ماند،
اما  muteمي شود.
گرچه دوران كنوني محتاج عمل است ،اصالح طلبان اما
به لفاظي عالقه دارند« .جبهه» مشاركت« ،راه» سبز اميد.
آنها مي كوشند چتري جلوه كنند .دريغا كه توفان چتري
باقي نمي گذارد.

اخبار كوتاه
تظاهرات در شهرك آپادانا

همزمان با گفت وگوی زنده احمدينژاد با خبرنگار واحد
مرکزی خبر بعد از بخش خبری ساعت  ۲۱شبکه اول
سيمای جمهوری اسالمی درباره اعضای کابينه دولت دهم
و معرفی آنان و سوابق شان توسط محمود احمدی نژاد
مردم شهرک آپادانا بار ديگر دست به تظاهرات اعتراضی
زدند.
پنج شنبه شب دهها تن از ساکنين شهرک آپادانا در اقدامی
خودجوش در محوطه شهرک آپادانا جمع شده و با سر
دادن شعار نسبت به انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان
رئيس جمهور دهم اعتراض کردند .از جمله شعارهايی که
سر داده شد ،می توان به« :مرگ بر ديکتاتور»« ،مرگ بر
احمدی» « ،آزادی انديشه از پنجره نميشه» و «درد ما درد
شماست ،مردم به ما ملحق شويد» اشاره کرد .تظاهرات
کنندگان همچنين با شعار و خواندن سرود «يار دبستانی»
تا نيمه شب در بين بلوکهای مسکونی شهرک حضور
داشتند.

شعار مرگ بر ديكتاتور ،همزمان با
پخش تلويزيوني سخنان
احمدي نژاد
سخنرانی احمدی نژاد با شعار مرگ بر ديکتاتور پاسخ داده
شد
بنابه گزارشات رسيده از تهران،اعتراضات امشب مردم
تهران بصورت گسترده همزمان با آغاز سخنرانی احمدی
نژاد آغاز شد از تمامی نقاط شهر تهران صدای بانگ اهلل
اکبر و شعار مرگ بر ديکتاتور به هوا بر می خواست.
مردم تهران حوالی ساعت  21:50همزمان با پخش
سخنرانی احمدی نژاد از تلويزيون دولتی بصورت گسترده
بر بام منازل ،در کوچه ها و خيابانهای فرعی فريادهای
اعتراضات خود را با بانگ اهلل اکبر و مرگ برديکتاتور به
او پاسخ دادند و با ادامه يافتند سخنرانی ديکتاتور منصوب
اعتراضات ادامه يافت.در بضی از خيابانها جوانان موتور
سوار و خودروهای شخصی مردم با بوق زدن متمد با
اعتراضات همراهی می کردند.
فريادهای اعتراضات مردم از تمامی مناطق تهران به
هوا بر می خواست از جملۀ آنها تهران پارس  ،آزادى ،
ستارخان ،توحيد ،بلوار كشاورز ،ونك  ،فاطمى ،مير داماد،
سيدخندان  ،ولنجك  ،خيابان قزوين ،آذرى ،يافت آباد ،
منيريه  ،خيام ،پونك  ،تجريش ،الهيه ،فرمانيه  ،فاطمى
 ،جمهورى  ،فياض بخش  ،نارمك می باشد.
همچنين گزارشاتی از شهرهای مختلف ايران که همزمان
با آغاز سخنرانی ديکتاتور منصوب ولی فقيه اعتراضات
خود را آغاز کردند .شهرهايی مانند اصفهان ،شيراز ،اهواز
،آبادان،کرمانشاه،قزوين و شهرهای ديگر گزارش شده
است.
نيروهای سرکوبگرولی فقيه  ،بسيج و سپاه پاسداران و
لباس شخصيها سوار بر موتور بصورت کله ای در ميادين
و خيابانها اصلی گشت می زدند مردم با مشاهدۀ آنها بر
شدت اعتراضات خود می افزودند و بانگ اهلل اکبر و شعار
مرگ بر ديکتاتور و آنها را هو می کردند.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران  29مرداد 1388

دادگاه فعالين كارگري هفت تپه

خبرگزاری هرانا :ساعت  ۹صبح روز جاری ،سه شنبه ،مورخ
 ۲۷مرداد ماه اعضای هیات مدیره سندیکای کارگری کشت
و صنعت هفت تپه در شعبه دوم دادگاه انقالب دزفول مورد
تفهیم اتهام و محاکمه مجدد قرار گرفتند .
کارگران که با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام از طریق
مصاحبه با رسانه های بیگانه ،ارتباط با افراد معاند نظام،
تشکیل سندیکای غیر قانونی (که در پرونده به عنوان
تشکلی غیر قانونی نام برده شد) ،تحریک کارگران علیه
سران نظام روبهرو بودند با رد تمامی اتهامات به دفاع از
خود پرداختند .
محمد اولیاییفر وکیل مدافع کارگران در جلسهی دادگاه
در دفاع از کارگران با استناد به مفاد قانونی در خصوص
تشکیل سندیکا و با ارایهی اسناد موجود در ارتباط با
ثبت قانونی سندیکای کارگری از طریق ادارهی کار و
نامهنگاری با وزارت کار اتهامات وارد شده را بی اساس و
به دلیل مشابهت بسیار اتهامات طرح شده در این پرونده با
پروندهی قبلی در جریان کارگران ،خواستار تجدید جلسهی
دادگاه پس از صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز
شد که با موافقت قاضی پروندهی جلسهی رسیدهگی به
بعد از صدور حکم از سوی شعبه سیزدهم دادگاه تجدید
نظر اهواز موکول شد .
محمد حیدری مهر ،فریدون نیکوفر ،نجات دهلی و جلیل
احمدی با حکم برائت از این پرونده خارج ،اما اتهامات ذکر
شده همچنان رضا رخشان مسئول روابط عمومی و علی
نجاتی رییس هیات مدیرهی سندیکای کارگران هفت تپه
که چندی پیش از کار اخراج شده بود را تهدید میکند.

ولیعصر؛ خیابانی که به دالیل
«خاص» یکطرفه شد
نزدیک ترین تحلیل درباره چرایی و چگونگی طرح یک
طرفه کردن خیابان ولیعصر تهران ،نه بحث های تخصصی
و فنی است ونه تسهیل در رفت و آمد شهروندان و احیانا
کاستن از بار ترافیکی منطقه؛یگانه هدف از عملیاتی کردن
این طرح ،همانا اهداف امنیتی و سیاسی است.
خیابان ولیعصر تهران به عنوان شاهراه حمل و نقلی
تهران یکی از خاطره انگیز ترین و مهم ترین خیابان های
پایتخت از دیرباز تاکنون بوده است تا حدی که حتی در
همین وقایع اخیر کشور نیز کمتر روزی بود که نام این
خیابان یا میدانهای ولیعصر و ونک به عنوان مبدایی برای
کانون اعتراضات مطرح نشده باشد و همین امر نیز هراس
نیروهای امنیتی را تاکنون به شدت در پی داشته است.
همه این عوامل دست اندرکاران امر را در اندیشه طرحی
انداخت که هم ظاهری مردم فریب و شهروند مدارانه
داشته باشد هم بتواند اهداف آنها را به طوری صد در
صدی براورده نماید و در این بین چه طرحی بهتر از یک
طرفه کردن ولیعصر؟ با اجرای این طرح هم آقایان می
توانستند داد شهروند مداری و کاستن از بار ترافیکی منطقه
سر دهند و هم به اهداف استراتژیک خود در فرونشاندن
اعتراضات مردمی دست یابند؛ ینگونه بود که ولیعصر یک
طرفه شد و اعتراضات مردمی هم به موازات آن آغاز.
آخر شهروندان تهرانی از زمان روی کار آمدن قالیباف به
شهرداری تهران کمتر به طرح های غیرکارشناسی عادت
داشتند و بیچارگان نمی دانستند که محل طراحی این
طرح جایی به جز اتاق های در بسته خیابان بهشت بوده
است و شهرداری نیز در اجرای این طرح هیچ اراده ای
از خود نداشته است .اگر به غیر از این بود چرا روزنامه

برچيده شدن يك جشنواره
سينمايي حكومتي در كانادا
کمیته افشای «فعالیتهای فرهنگی ضد هنری» جمهوری
اسالمی در بيانيه اي خبر داده كه با فعاليت هاي افشا
كننده توانسته است يك شاخه فرهنگي حكومتي جمهوري
اسالمي در كانادا را به تعطيلي بكشاند .بيانه به شرح زير
است:
برچیده شد!
خيمه شب بازی رژیم «هولوکاست اسالمی»

«جشنواره فیلمهای کوتاه ایرانی در ریچموند هیل -کانادا»
برگزارکننده :پرشیا فیلم http://www.persiafilm.ca
«فقط ای کاش یک سردار رادان (فرمانده نیروی انتظامی
تهران(هم در خارج از کشور داشتیم» شاهرخ بحرالعلومی
«نماینده رسمی و وکیل تام االختیار اتحادیه تهیه کنندگان
سینمای جمهوری اسالمی پرشیا فیلم در کانادا»http://
/shahrokhbahr.blogfa.com

ماهيت نفرت آور جمهوری «هولوکاست اسالمی» در ایران
و جناياتی که تاکنون مرتکب شده است پاشنه آشيلی است
که با کمترین افشاگری سبب ناکامی اش میشود!
همانگونه که آگاهید نمایندگان فرهنگی جمهوری
اسالمی سالهاست در تالشند تا «خدمات فرهنگی» در
زمینه های گوناگون ،به ایرانیان خارج از کشور بدهند.
جمهوری اسالمی همواره از «فعالیتهای فرهنگی» ،بویژه
هنر و سينما ،بيشترین بهره برداری را کرده و با اینگونه
ترفندهای فرهنگی ،توسط البی های ریز و درشت مزدور
خود ،توانسته است ميان ایرانيان خارج کشور راه بازکند؛
و دستگاه های تبلیغاتی اش از جمله :بنیادهای فرهنگی،

خاوران تكثير شد
سايت نوروز خبر داده است كه روز بیست و یکم و بیست
و چهارم تیرماه در بهشت زهرای تهران پیکر دهها نفر از
شهروندان تهرانی که در اعتراضات اخیر توسط نیروهای
سرکوبگر کشته شده بودند بدون اسم و مشخصات فردی
تحت تدابیر شدید امنیتی در قطعه  302بهشت زهرای
تهران به خاک سپرده شده اند .
سایت نوروز دراین باره مینویسد :
« یکی از پرسنل زحمت کش بهشت زهرای تهران به
خبرنگار نوروز گفت»:در روزهای  21و  24تیرماه جنازه
هایی بدون نام و مشخصات و تحت تدابیر شدید امنیتی،
به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن
برای آنها در قطعه  302به خاک سپرده شده است.
با پیگیرهای خبرنگار نوروز از بهشت زهرای تهران ،روز
بیست و یکم تیرماه از بین جوازهای دفن صادر شده در
آن قبرستان 28 ،جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر
شده و همگی در قطعه  302به خاک سپرده شده اند24 .
تیرماه نیز  16جواز دفن با شرایط فوق صادر شده است.
گفتنی است سایت نوروز در تاریخ  24تیرماه نیز به نقل از

شهرداری فردای اجرای این طرح در صفحه اول خود
با تیتری انتقادی به استقبال طرح خود رفته بود؟ مگر
می شود طرحی در شهرداری به ادعای آقایان کارشناسی
طراحی شود و فردای آن روز ارگان خود آنان به انتقاد از
این طرح به اصطالح کارشناسی بپردازد؟ آخر کدام وجدان
بیداری است که به حمایت و دفاع از این طرح بپردازد؟
مگر نمی گویند که هدف این طرح آسودگی خاطر بیشتر
مردم بوده است؟پس چرا هیچ شهروندی را نمی یابی که
از این طرح و پیامدهای آن راضی باشد؟
ترافیک سنگین خیابان های جردن و گاندی و شریعتی
در همین چند روز به واقع خبر از آسودگی مردم می دهد
و اینکه چقدر این طرح مردمی است! جالب اینجاست که
این طرح چندی قبل در شهرداری تهران مطرح شده بود و
به دلیل مغایرت آن با ابعاد تخصصی و فنی و شهروندی،
با قاطعیت رد شده بود.حال چگونه است که یک شبه
آقایان به فکر ترافیک منطقه می افتند و به شکلی بسیار
ضربتی به اجرای آن همت می گمارند؟ اگر این طرح
واقعا کارشناسی شده بود چرا اینقدر با سرعت مطرح و
اجرا شد؟
می دانید و می دانیم که ولیعصر و ونک در روزهای گذشته
بسیار بیش از سایر مناطق تهران برای آقایان دردسر درست
کرده بود و با ترافیک منطقه نیز عمال امکان گسیل نیرو با
سرعت در آن از اینان سلب شده بود و با اجرای این طرح
آقایان می توانند مطمئن باشند که در عرض چند دقیقه
می توانند نیروهای خود را از هر نقطه ای از تهران هم
که شده به این خیابان برسانند و به فرونشاندن اعتراضات
مردمی مشغول شوند و چه توجیهی بهتر از این برای آنان
که این طرح را عملیاتی نمودند؟
اما یک نکته را نیز نباید فراموش کرد و آن هم این است
که اگر قرار بر وقوع تحولی باشد ،آن تحول اتفاق می
افتد؛چه ولیعصر یکطرفه باشد چه نباشد...
نشریات (مجالت) ،رادیو و تلویزیون ،را پهن کند.
در چند سال گذشته ،جمهوری اسالمی در جهت خنثی
سازی مخالفین و مسلح به سياست «تروریسم فرهنگی»
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» و با مخفی شدن در
پشت جشنواره ها و برنامه های فرهنگی بظاهر «بی
طرف» تحت نامهای گوناگون :کنفرانس ها (کنفرانس
برلین) ،بنیادهای ریز و درشت فرهنگی – اجتماعی
(پریایی) ،آتش بازیهای چهارشنبه سوری ،جشنهای
نوروزی و تابستانی ،کنگره های ایرانی – اسالمی ،صدور:
هنرمندان ،شاعران (زنده و مرده) ،سینماگران ،عکاسان و
خوانندگان ،و صد البته جشنواره های «زیر گنبد کبود»
و « آش یک میلیون دالری» «یکی بود یکی نبود»،
کوشیده است تا در محيط خارج از کشور نفوذ کرده ،مرزها
را مخدوش نموده ،و کنترل اوضاع را توسط البی فرهنگی
اش به نفع خود بدست گيرد.
از آنجایی که جمهوری اسالمی ،چون سابق ،نمی تواند
در جشنواره های سینمایی غربی حضور چشم گير داشته
باشد ،بر آن شده است تا جشنواره های پرهزینه ميان
ایرانيان ،بویژه در کانادا ،راه بیاندازد .جشنواره فیلمهای
کوتاه ایرانی در ریچموند هیل کانادا در این چهارچوب قرار
دارد .این جشنواره قرار بود سینمای ایران را به ایرانيان
تبعيدی ،مهاجرین و بقال ها فرهنگی معرفی کند  -تا
ایرانيان خارج از کشور ببينند در جمهوری اسالمی تنها
سانسور ،شکنجه ،تجاوز ،اعدام و کشتار نیست بلکه «هنر
و سینما اسالمی» هم هست و تحت حمایت «معاونت امور
سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»
سینما چه رشد «الهی» داشته است؛ تا شاید این جشنواره
مرحمی بر زخم شکنجه شدگان باشد  -تا شاید ایرانیان،
کشتار عزیزانشان در سی سال گذشته و بویژه چند هفته
اخیر را به فراموشی سپرده و «همه با هم» با «اتحاد»
بروایت «کمیته های همبستگی با ملت [اسالمی] ایران»
و با خيال راحت بخواب « موهوم سبز» بروند.
خانواده یکی از شهدای حوادث اخیر ،از وجود دهها جنازه
در سردخانه ای در جموب غربی تهران خبر داده بود ،که با
تحویل جنازه های منجمد به خانواده ها در روزهای بعدی
این خبر تا حدودی مورد تائید قرار گرفت.
الزم به ذکر است ،اجساد در سردخانه های پزشکی منجمد
نمی شود اما به دلیل اینکه این جنازه های در سردخانه
های صنعتی نگهداری شده بودند ،اجساد منجمد شده و به
فرم خود را از دست داده بودند.
به نظر می رسد پس از دیده شدن جنازه های شهدا در
سردخانه های صنعتی و وحشت از انتشار اخبار آن توسط
خانواده ها ،جنازه ها بدون شناسائی به بهشت زهرا برده
شده و به خاک سپرده شده اند.
پی گیری خبرنگار سایت نوروز از مسئولین بهشت زهرا در
روزهای اخیر بی نتیجه بوده است و هیچکدام از آنها حاضر
به پاسخگویی در مورد این اجساد نبوده اند .با اینحال
با همکاری برخی از پرسنل آ سازمان با خبرنگار نوروز،
شماره جواز دفن شهدایی که بدون نام در قطعه  302به
خاک سپرده شده اند در اختیار سایت نوروز قرار گرفته
است که در صورت لزوم منتشر خواهد شد».
الزم به ذكر است اين نخستين بار نيست كه جانباختگان
اعتراضات مردمي و سياسي به حكومت ،بدون تعيين

باری با هوشیاری و به همت و پشتیبانی هنرمندان،
هنردوستان و فعالین سیاسی-اجتماعی در تبعید،
خوشبختانه این خيمه شب بازی حيله گرانه ،افشا و رسوا
گردید .طی تالشهای پیگیرانه این دوستان ،تئاترشهر و
شهرداری ریچموند هیل مورد اعتراض شدید قرار گرفت.
در پایان پس از چند روز اعتراض بی وقفه ،تحت فشار جو
حاکم متاثر از رویدادهای و تظاهراتهای اخیر در ایران و
تورنتو ،اعتراضات هنرمندان تبعیدی ،افشاگریهای «کمیته
افشا ،»..عدم استقبال ایرانیان آگاه  -برگزارکنندگان در
«پرشیافیلم» ،عطای این «جشنواره» را به لقایش بخشیده
و از برگزاری این خیمه شب بازی صرفنظر کرده و
«تعطیلی» آن را به «بهانه های» گوناگون و د ِر گوشی
اعالن کردند.
شکست و در نطفه خفه شدن این خیمه شب بازی ،پیروزی
است که به تمامی :جانباختگان و خانواده هایشان ،شکنجه
شدگان و اسرای در بند سیاه چالهای اسالمی ،اعدامیان و
سنگسار شدگان ،مبارزین در راه سرنگونی رژیم اسالمی،
و به تبعیدیان تعلق دارد .این پیروزی را باید گرامی داشت
و همواره آماده بود تا رژیم «هولوکاست اسالمی» را در
تمام جبهه ها شکست داد.
جا دارد تا از تمامی دوستان ،بویژه :لیال قبادی (نویسنده
و فیلمساز) ،یوسف اکرمی (فیلمساز) ،بهمن کیباخی (تهیه
کننده -مدیر مونتاژ) و فرامرز شیراوند (فتو -ژورنالیست)
که در برچیده شدن این خیمه شب بازی چه از طریق نامه
نگاری ،تلفنی ،و یا حضوری شرکت داشتند و همچنین
از تمامی افراد ،گروه ها و احزاب که به فراخوان «کمیته
برگزاری تظاهرات در حمایت از جنبش مردم ایران» ،با
پشتیبانی پاسخ گفتند و آمادگی خود را در برپایی تظاهرات
در مقابل تئاترشهر اعالن داشتند ،سپاسگزاری و قدردانی
کرد .دست تمامی تان را بگرمی می فشاریم.

هويت از جانب حكومت به خاك سپرده مي شوند .از اعدام
بازداشت شدگان تظاهرات روز  30خرداد در سال 1360
كه برخي از آنان بدون تعيين هويت ،اعدام و دفن شدند،
تا به خاك سپردن مخفيانه ي هزاران زنداني سياسي كه
در سال  1367در زندان هاي سراسر كشور اعدام شدند،
حكومت كشتار به هويت و فرديت شهروندان وقعي نمي
نهد و از نگاه جمهوري اسالمي ،انسان جانباخته ،تنها ردي
از جنايت است كه بايست هر چه سريع تر آن را در خاك
مدفون كرد .اما هر شهيد بذري است كه نهال هاي انقالب
مردم را مي روياند.

یادداشت هایی برای یک
راهبرد سوسیالیستی
(بخش )4
ن.سپهری از گروه رزا
در ادامه بحث های پیشین به موضوعی کلیدی برخوردیم
که نیاز به توضیح جامعی دارد .این موضوع عبارت است
از نحوه ی حفظ و بازتولید هژمونی بورژوازی سنتی بر
بلوک طبقاتی ذکر شده که شامل خرده بورژوازی مدرن
هم می گردد .این بازتولید که توسط ایدئولوگ و گروه
های متفاوتی از مناظر گوناگون صورت می گیرد در نهایت
در خدمت جلوگیری از تشکیل بلوک انقالبی ،یعنی اتحاد
پرولتاریا و خرده بورژوازی نوین و هژمونی یافتن پرولتاریا
است .نکته ی جالب تر همکاری و همدلی در میان هر
دو بلوک متخاصم موجود برای سرکوب هر گونه ایده ی
مترقی و انقالبی که اساس نظم و نظام فعلی را زیر سوال
ببرد است .البته این همکاری تیمی میان بورژوازی نوین
و سنتی در برخی موارد با نوعی تقسیم کار نیز همراه
است .این سرکوب که در بخش ایدئولوژیک با محوریت
بورژوازی سنتی و در بخش سیاسی با محوریت بورژوازی
مدرن انجام گرفته در حالی اتفاق می افتد که هر دو گروه
نیز با تأیید یا سکوت بر کار هم نظاره می کنند .برگردیم
به به تعینات ایدئولوژیک بلوک های متخاصم .ابتدا اجازه
دهید مختصری در مورد ایدئولوژی بحث نماییم.
واژه ی ایدئولوژی در دویست سال اخیر بسیار مناقشه
برانگیز بوده است .و در طی زمان هم معانی مثبت و
هم تلقی های منفی و هم برداشت های خنثی از آن
صورت گرفته است؛ همچنان که گاهی ایدئولوژی را در
سطح خودآگاه (مانند مجموعه ی از آگاهی ها که کاذب
یا صادقند) مث ً
ال در کار مارکس یا لوکاچ ،یا در سطح
ناخودآگاه (مانند مجموعه ی از پیش فرض های ذهنی که
بنیان اندیشه اند) مث ً
ال در کارهای آلتوسر و پوالنزاس و یا
ِ
در حوزه ی عمل (مانند رفتار بر اساس نظم سرمایه داری
با وجود باور به نادرست بودن آن) مث ً
ال در کارهای ژیژک
در نظر می گیرند .هر چند که هر کدام از این برداشت ها
می توانند گزاره ها و شواهدی در رویداد های معاصر ایران
برای اثبات تعریف خود بیابند اما اجازه دهید برای حفط
یکپارچگی بحث با گفتارها پیشین در اینجا هم از برداشت
آلتوسر استفاده نماییم .اما آلتوسر در مورد ایدئولوژی چه
می گوید؟
آلتوسر ایدئولوژی را در سطح گزاره های بنیادینی که
مبنای شکل گیری اندیشه و به زبان دیگر پیشفرض
های اندیشیدن و به تبع آن عمل کردن هستند در نظر
می گیرد .اصطالح ًا ،ایدئولوژی در نظر آلتوسر در حوزه
ی ناخودآگاه قرار دارد .یعنی اساس ًا سوژه های ساخته
شده توسط ایدئولوژی بر ایدئولوژیک بودن خود آگاهی
ندارند .برای مثال در هندسه ی اقلیدسی ،این که از هر دو
نقطه تنها یک خط راست می گذرد از پیش فرض های
هرگونه اثبات هندسی است .و گزاره های شکل دهنده ی
ایدئولوژی نیز به همین گونه شکل دهنده ی اگزیوم های
اندیشه اند .مث ً
ال این گزاره که «دوران انقالب ها دیگر به

دستهای آلوده هم
استراتژی هم تاکتیک

هژیر پالسچی
جنبش مردم ایران آشکارا وارد مرحلهی جدیدی شده
است .اگر حتا تا یک هفتهی پیش تالش برای جلوگیری
از مستقر شدن دولت کودتا سویهی مرحلهیی جنبش بود
از این پس با یک کودتای مستقر شده روبهروییم.
درست در چنین نقطهیی است که نیروهای فعال جنبش در
داخل و خارج از ایران باید جمعبندی خود را از شرایط ارائه
کنند و راهکارهایی برای ادامهی مبارزه بیندیشند.
دستگاه سرکوب حکومت اسالمی
یک سویهی این صحنه دستگاه سرکوب حکومت اسالمی
است که پس از گذر از یک سراسیمهگی دو هفتهیی اکنون
تالش میکند خیزش مردمی را کنترل کند .سردرگمی
دستگاه امنیتی و نظامی در دو هفتهی اول که موجب
شلیک گلولهی مستقیم به سوی تظاهراتکنندهگان شد،
دیگر تکرار نشده است.
سرکوبگران امید داشتند با کشتار خیابانی بتوانند هراس را
عمومی کنند اما نتیجه برخالف آن چیزی بود که انتظار
داشتند .تعطیلی شتابزدهی بازداشتگاه کهریزک به دلیل
افشای جنایتهایی که در آن رخ داده بود و بعد آزادی
برخی از بازداشتشدهگان پس از کودتا ،همه و همه
تالشهایی برای مسلط شدن بر فضایی از دست رفته
است.
دادگاههای علنی و بالماسکههای اعترافات نه کارکرد
بینالمللی دارد و نه میتواند بدنهی جنبش را به این باور
برساند که در یک «انقالب مخملی» درگیر بودهاند .پیام
این صحنهآرایی خطاب به مردمی است که باید به این
نتیجه برسند« :کسانی که شناخته شده بودند چنین شدند،
ما که ناشناختهییم چه خواهیم شد؟»
با این همه دستگاه امنیتی و نظامی ایران با همهی

پایان رسیده است ».می تواند مبنای شکل گیری تفک ِر
تغییری باشد که لزوم ًا در رادیکال ترین حالت ،تنها به
تجویز اصالحاتی بی خاصیت و فرجام منجر خواهد گشت.
همچنین سوژه های ساخته شده بر اساس این ایدئولوژی،
به پایان رسیدن عصر انقالب ها را به عنوان یک حقیقت
مورد قبول همه انسان ها در نظر گرفته و به ریشه های
گیری این گزاره در ذهن خود ،توجه نمی نمایند .این
شکل
ِ
گونه است که آلتوسر در مورد سطح ناخودآگاه ایدئولوژی
سخن می گوید .حال می توانیم اندکی از نردبان انتزاع
پایین تر آمده و در مورد دستگاه های ایدئولوژیک دولت
سخن بگوییم .آلتوسر کار ویژه ی این دستگاه ها را
سرکوب نهادینه شده و کمک به بازتولید روابط طبقاتی
و استثماری در جامعه می داند .دستگاه های ایدئولوژیک
در نظام سرمایه داری معاصر شامل نظام آموزش ،رسانه
احزاب سیاسی ،کلیسا و  ..هستند .برگردیم
ها ،خانواده،
ِ
به ایران ،اگر گزاره ی مشهور آلتوسر در مورد دولت را
در نظر داشته باشیم که بر اساس آن دولت برابر است با
دستگاه سرکوب به عالوه ی دستگاه ایدئولوژیک ،بهتر
می توانیم تقسیم کار ذکر شده در باال را برای سرکوب
گروه ها و اندیشه ی چپ به طور کلی در ایران دریابیم.
نمودار اول نشان دهنده ی تقسیم کار میان بلوک های
تعریف شده در بحث های پیشین برای سرکوبی بلوک
انقالبی ،یعنی اتحاد خرده بورژوازی نوین و طبقه ی کارگر
است .در حالی که نهاد های نظامی-مافیایی-اقتصادی
بورژوازی نوین مانند سپاه ،وظیفه ی حذف فیزیکی ،بگیر
و ببند و سرکوب سیاسی در جامعه را بر عهده دارند؛ بلوک
بورژوازی سنتی با رسانه های داخلی به اصطالح منتقد
نظامش مانند روزنامه های اصالح طلب ،پشتیبان های
بین المللی اش مانند بی بی سی و ایدئولوگ های رنگ
رنگی که در آینده بیشتر در موردشان خواهیم گفت ،وظیفه
ی سرکوب ایدئولوژیک و جلوگیری از هژمونی یافتن گروه
های رادیکال را به عهده گرفته و همچنان به نحو احسن
به انجام می رساند .قابل ذکر است که این تقسیم کار،
تنها نقش برجسته تر هر کدام از دو بلوک در بخش های
مختلف فرایند سرکوب را نشان می دهد و گر نه هر دو
گروه در هر دو نوع سرکوب مشارکت دارند اما محوریت
در هر بخش با یکی از دو گروه است .یعنی سپاه هم به
صورت نهادینه شده سرکوب ایدئولوژیک می نماید اما
محور سرکوب ایدئولوژیک بلوک انقالبی نیست.

داشته و هم با جریانات بین
المللی تقویت شده است .در
مورد سرچشمه های خارجی
مانند فروپاشی اردوگاه و
انحراف کشورهای مانند
چین و ویتنام که جریاناتِ
چپ معطوف به خارج را فلج
نموده و زمینه ی جهانی برای
توهمات ایدئولوژیکی مانند
پایان جهان را فراهم ساخت
به اندازه ی کافی سخن گفته
شده است .پس اجازه دهید در
ادامه در مورد سرچشمه های
داخلی
داخلی و یا تعینات
ِ
منابع ایدئولوژیک خارجی
بحث نماییم.
برای ردگیری سرکوب
ایدئولوژیک در ایران باید
جنبه های گوناگون آن را از
هم جدا نماییم .برای شروع
در حوزه ی رسانه ها می
تواند از همکاری کاملی که در
این زمینه میان رسانه های اصالح طلب و رسانه های
امپریالیستی مانند بی بی سی و صدای آمریکا نام برد.
هر دو گروه ضمن ذکر مصیبت های افسانه ای در مورد
تجربه ی اردوگاه و تقلیل سوسیالیسم به آنچه حاکم بر
اردوگاه بوده و تقلیل تمام آن تجربه ی تاریخی به دوران
حکومت استالین بر اتحاد شوروی ،وظیفه ی ترساندن توده
های مردم از شکل گیری دوباره ی انقالب سوسیالیستی
را ایفا می نمایند (برای مثال مراجعه کنید به مصاحبه
های اخیر عباس عبدی و یا نحوه ی پوشش خبر سقوط
توپولف ها) .از سوی دیگر احزاب سیاسی اصالح طلب
با سرکوب حرکات انقالبی به جرم افراطی گری با در
حوزه ی سندیکالیسم متوقف کردن جنبش های اجتماعی
نظیر حرکت صنفی معلمان و جنبش دانشجویی هرگونه
رادیکالیسم را در نطفه خفه نموده و یا از عمال خود برای
جهت دادن به جنبش های دموکراتیک استفاده می نمایند
(ارتباط حزب مشارکت با جنبش زنان و متالشی نمودن
دفتر تحکیم بعد از نفوذ نیروهای چپ نمونه های بارز
این موضوعند) .و در صورت عدم توان برای جهت دادن
به جنبش های اجتماعی ،زمینه ی سرکوب آن را توسط
بلوک رقیب فراهم می آورند (برای مثال مقاالت قوچانی در
مجله ی شهروند امروز در مورد رشد چپ گرایایی در میان
دانشجویان و لزوم برخورد مقامات امنیتی با آن) .همچنان
که حتی برای فحاشی به یکدیگر نیز از تجربه ی اردوگاه
استفاده می نمایند (بیانیه های سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی و منتظری در مورد دادگاه های اخیر) .ایدئولوگ
های این بلوک در حوزه ی فرهنگ با تقلیل نگاه چپ به
فرهنگ و هنر ،به رئالیسم سوسیالیستی و نگاه ژدانفی،
هرگونه ایده ی هنر متعهد را به شدت سرکوب می نمایند.
دیگر ایدئولوگ ها در حوزه ی سیاسی با تقدس بخشیدن
به دموکراسی بورژوایی و اصالحات اجتماعی دیکتاتوری
پرولتاریا را در ردیف حکومت های تمامیت خواه قرار داده
و برای شرح آن به کتاب  1984ارجاع می دهند و ...

کارکشتهگی در فن سرکوب دچار گیجسریها و بحرانهای
کنترلناپذیری است که فضای گشوده را حفظ میکند.
افشای تجاوز به زندانیان جدیدترین این بحرانهاست که
سر تا پای حاکمیت را دچار اختالل کرده است .دستگاه
سرکوب در این مدت ناگزیر بوده است به جای مدیریت
بحران برای کنترل بحران تالش کند .بازی در زمینی که
از آن خودش نیست .نگاه کنید به واکنشهای دستگاه در
برابر قتل ندا آقاسلطان ،قتل ترانه موسوی و این روزها
مسئلهی تجاوز به زندانیان.
با این همه نباید این توهم را پراکند که دستگاه سرکوب
فروپاشیده است .آنها امروز چارهیی غیر از دفاع ندارند
اما به محض آنکه تعرض به آنها متوقف شود ،حمله را
آغاز خواهند کرد .توجه کنیم که کشتار مخالفان ،هنوز
کشتاری نظاممند و برنامهریزی شده نیست .آنها کشتهگان
را انتخاب نکردهاند بلکه آنها را «اتفاقی» کشتهاند .هر
کسی که در تظاهرات  25خرداد یا  30خرداد شرکت کرده
بود میتوانست به راحتی و بر حسب یک اتفاق به جای
ندا آقاسلطان یا سهراب اعرابی یا آن دیگرتران کشته شده
باشد .نباید اجازه داد دستگاه امنیتی از پیلهی دفاعی بیرون
بیاید.
آنها از سیاست رادیکال میترسند
سویهی دیگر این صحنه راستگراهای فعال در داخل و
خارج از ایرانند .به باور من مسئلهی بسیاری از راستها بر
خالف تلقی رایج حفظ نظام موجود نیست .بسیاری از آنها
به این نتیجه رسیدهاند که جنبشی که آغاز شده است را
نمیتوان در چهارچوب نظم موجود نگاه داشت .این جنبش
در ادامهی خود خواست تغییر را جدیتر پی خواهد گرفت.
هراس راستها از سیاست رادیکال است .آنها میدانند که
جامعهی ایران بالقوهگی رادیکالیسم را دارد و همین دلیل
هراسزدهگی آنها شده است.
بیهوده نیست که محسن مخملباف و محسن سازگارا به
همین سادهگی صدای همدیگر را میشنوند و بیانیهی

مشترک صادر میکنند یا این
سو و آن سو اتحادهای سراسری
بی نام و نشانی سربرمیآورد که
میخواهد همه را زیر یک پرچم
بکشاند .بیهوده نیست که اکبر
گنجی تمامی جنبش خارج از کشور
را به سه دسته تقلیل میدهد و بعد
تکلیف شب همه را صادر میکند.
این تالشها در بهترین حالت
کودتایی است علیه پلورالیسم
موجود در جنبش .پلورالیسمی
که برای راستها غیرقابل کنترل
است.
با دستهای آلوده پیش میرویم
در دوران اصالحات حکومتی
تلقی مسلطی شکل گرفت
که «رادیکالیسم» را مترادف
«تندروی» گذاشت .به نظر
میرسد برخی از «رادیکالهای
عملن موجود» ایرانی نیز این باور
همهگانی را پذیرفتهاند .چنین
است که آنکه بلندتر از همه در
خیابانهای اروپا و آمریکا فریاد
بزند مرگ بر جمهوری اسالمی
یا آنکه پرچمش سرختر باشد ،باید
رادیکالتر هم نموده شود .به بیان
صریحتر رادیکال عملن موجود آن است که از امر سیاسی،
از سیاست مردم تن میزند تا جایگاه سی سالهی خود را در
تکرار شعار مرگ بر جمهوری اسالمی حفظ کند.
سیاست رادیکال اما از دستهای آلوده نمیترسد .از فراز
باروهای منزهطلبانه نمیتوان جامهی کژتاب «رای من
کجاست؟» را بر اندام جنبش مردم درید .اینک در آغاز

در مورد سرکوب سیاسی و حذف فیزیکی نیروهای
رادیکال و مترقی در تاریخ مبارزات ایران ،هم آمارهای
مستند و هم سوگنامه های مفصلی در سنت چپ ایرانی
وجود دارد .اساس ًا از عجز و البه و فحاشی های گروه های
چپ ایرانی که بگذریم ،این تنها بخش دیگری است که
انصاف ًا در مورد آن کاری انجام داده اند .پس اجازه دهید
ما در این گفتار بر سرکوب ایدئولوژیک و نظام مند اندیشه
ی انقالبی رادیکال در ایران تمرکز کنیم .پس برگردیم به
ایدئولوژی .هجمه ی ایدئولوژیک گسترده در سه دهه ی
میلیتانت چپ در
اخیر و به ویژه پس از سرکوب نیروهای
ِ
دهی بلوک طبقاتی ذکر
ایران نقش بسیار موثری در شکل ِ
هژمونی بورژوازی سنتی ایران ایفا نموده است .باید
شده با
ِ
توجه داشت که این هژمونی ایدئولوژیک هم منشاء داخلی

 .شرح این مجموعه ی کار تیمی ،بسیار وقت گیر خواهد
بود .اما باید توجه داشت که عملکرد نیروهای چپ ایرانی
نیز در دامن زدن به این مجموعه بی تأثیر نبوده و اصو ًال
از دستگاه ایدئولوژیک بورژوازی انتظاری جز این نمی
رود که این گونه عمل کنند؛ اما این موضوع نباید باعث
فراموشی عملکرد فضاحت بار نیروهای چپ ایرانی برای
مقابله با این سرکوب سیستماتیک باشد .بگذریم .سیاهه
ی ذکر شده در باال فقط به منظور آمادگی ذهنی خواننده
برای مطرح نمودن گزاره های شکل دهنده ی سرکوب
ایدئولوژیک نیروهای رادیکال در ایران است .اجازه دهید
در پایان با احتیاط این گزاره ها را لیست کنیم.
.1عصر انقالب ها دیگر به پایان رسیده است! پایان
جهان!
.2انقالب یعنی خشونت کور! انقالب یعنی دادگاه و اعدام!
.3سوسیالیسم یعنی شوروی در دوران استالین!
.4سوسیالیسم یعنی نگاه ایدئولوژیک داشتن! حکومت
های توتالیتر یعنی فاشیسم و کمونیسم!
.5دیکتاتوری پرولتاریا یعنی  1984اورول!
.6هنر در سوسیالیسم یعنی رئالیسم سوسیالیستی از نگاه
ژدانف! هنر تنها برای هنر معنی دارد!
.7سوسیالیسم در تقابل با آزادی است! یا سوسیالیسم یا
آزادی!
.8انقالب محکوم به شکست است! اردوگاه عظیم شوروی
هم فرو پاشید!
.9سوسیالیسم یعنی تقسیم فقر! سوسیالیسم یعنی کوپن!
 .10سوسیالیسم یک موضوع اقتصادی است و با مطالبات
جنبش های اجتماعی هیچ ارتباطی ندارد!
.11سوسیالیسم در تولید منجر به ناکارآمدی می شود.
سوسیالیسم یعنی توپولف!
ادامه دارد...

مرحلهی جدیدی از جنبش مردم ایران باید به سرعت
سازماندهیهای نوینی به کار بست .باید خستگیناپذیر و
بیوقفه با سکتاریسم راست و چپ پنجه در پنجه آویخت.
نه روی کاغذ و در فضای مجازی .در خیابان .پلورالیسم
این جنبش بهترین فرصت برای سیاستورزی رادیکال
است .این همان نارنجکی باید باشد که ضامن آن کشیده
شده است.

پاورقي
بيست سال كار مخفي در روسيه
نوشته :سسيليا بابروفسكايا
قسمت اول

وطن پدر و مادريم

به ورشو مي روم
پدرم يك يهودي كم جثه ،مريض با موهاي جوگندمي و
چشمان شاداب و مهربان بود .او را مي توانم مجسم كنم
كه درتمام طول روز به روي انبوهي از دفاتر حساب خم
شده و مشغول شمردن سودهاي اربابان خود كه تاجران
الوار بودند ،است .اين تاجران در ضمن خويشاوندان دور او
نيز محسوب مي شدند و به اصطالح « بانيان خير» ناميده
مي شدند .پدرم نزد آنها دفترداري مي كرد وماهي چهل
روبل مي گرفت .هر روز از هنگام غروب تا پاسي از شب
گذشته او به روي كتاب هاي به مراتب حجيم تر از كتاب
هاي تالمود خم مي شد و در آنان بيهوده به دنبال معني
زندگي ،مبنا آن ،هداياي الهي و چيزهائي از اين قبيل مي
گشت .هنگامي كه مادرم شكايات بسيار قاطع و به جاي
خود را كه چگونه غذا و پوشاك خانواده شش نفريمان را
با ماهي چهل روبل تامين و همچنين از نادختري مبتال
به بيماري رواني خود كه محصول ازدواج اول پدرم بود
نگهداري كند ،مطرح مي كرد پدرم كه غرق در تحقيقات
فلسفي و تالمودي خود بود بدون اين كه چشمانش را از
روي كتاب هايش بردارد به درشتي جواب او را مي داد .
مادرم بيست سال از پدرم جوانتر بود ،زني چاق و چله و
سالم ولي بي سواد .او را مي شد واقعا دختر بيست ساله
ناميد .به سئواالت خانوادگي مادي و محدود عالقمند بود و
طرز رفتار پدرم كه انگار در ابرها پرواز مي كرد او را ديوانه
مي كرد .مشاجرات غيرقابل اجتنابشان غالبا به اين ختم
مي شد كه پدرم كتاب مقدس خود را به زير بغل مي زد به
اتاق ديگر مي رفت و در را پشت سر خود محكم مي بست
صداي قفل شدن در مي آمد و از سوراخ كليد مي شد ديد
كه دوباره جثه مچاله شده اش به روي تالمود خم شده و از
صداي خش خش قلمش مي شد فهميد كه دارد تفسيرها
و نكاتي به زبان عبري در كتابش مي نويسد .
به اين ترتيب او تا ديري از شب و اغلب تا هنگام طلوع
خورشيد همان طور ادامه مي داد.
مادرم اغلب به تلخي مي گريست .من او را دلداري مي
دادم ولي در اصل با پدرم همدردي مي كردم اگرچه مدتها
بود كه ديگر اعتقادي به مقدس بودن تالمود و وجود خدا
نداشتم.
خوشبختانه به دهكده كوچك و دور افتاده ي ما ،وليز ،در
ايالت ويتسبك كه تقريبا هشتاد ورست از ايستگاه راه آهن
فاصله داشت كتاب هائي كه توسط مالكين ليبرال محل و
معلمين محل كه نقش حاملين فرهنگ را بازي مي كردند،
آورده مي شد ،باعث شده بود كه آخرين بقاياي اعتقادم به
خدا را از دست بدهم .اينان معلمين مدارس ابتدائي بودند
در شهر ما دبيرستان وجود نداشت.
من بيش از اندازه فرصت مطالعه داشتم .چون جائي براي
ادامه تحصيل وجود نداشت كه به آنجا بروم .احتياج مبرمي
به آموزش يك حرفه نبود زيرا در شهر ما تعداد خياطان و
كفاشان بيش از تعداد مشتريان بود .كار خانگي هم هيچ
وقت روي دوشم نبود .تمام كارهاي خانه را مادرم داوطلبانه
خود انجام مي داد .بنابراين در روز بيست و چهار ساعت
وقت داشتم كه اكثرش را به خواندن آثار پيسارف ،شدرين،
چرنيشفسكي ،گلب اسپنسكي ،نكراسوف ،داستايوسكي و
بسياري ديگر مي گذراندم.
تحت تاثير اين كتاب ها به خصوص رمان چه بايد كرد
چرنيشفسكي كه در من تاثير بسياري گذاشت در اوايل
جواني بدون تحصيل كسب يا آموزش حرفه و بي پول
تصميم گرفتم تا زادگاه پدر و مادري خود را ترك گفته
راهي ورشو شوم .جائي كه آرزو داشتم بتوانم مطالعه و كار
كنم و مهمتر از همه با مردماني آشنا شوم كه چرنيشفسكي
راجع به آنان نوشته بود و اين در زمستان  1894اتفاق
افتاد.
به خاطر مي آورم كه در اولين روزهاي ورودم به ورشو با
دو هموطن زن كه مثل خودم دختران جوان نيمه كارگر
و نيمه روشن فكر بودند آشنا شدم .آنها در يك كارخانه
تورسازي كار مي كردند و با هسته هاي مخفي كارگري
تماس داشتند .بعد از تالش ناموفق براي يادگرفتن خياطي
تصميم گرفتم كه من هم مثل دوستانم در يك كارخانه
مشغول به كار شوم.
كار پيدا كردن به اين سادگي ها هم نبود در آن زمان
بيكاري در ورشو بيداد مي كرد .پشت در كارخانه ها توده
ي وسيعي از دختران موج مي زد كه حاضر بودند با نازل
ترين حقوق هم مشغول كار شوند .باالخره و بعد از مدتها
پرسه زدن در بين جمعيت بي كاران پشت در كارخانه هاي
تور سازي ،تنباكو ،سيگار ،شكالت سازي و غيره خودم را
راضي كردم كه به كار در يك مغازه كوچك قناعت نمايم.

كارم بسيار يكنواخت و خسته كننده بود .من قطعاتي را
تهيه مي كردم كه كارگران ماهر از آنان كراوات هاي
ظريفي مي ساختند .
ساعات كار در روز* در آن زمان هيچ قانون و محدوديتي
نداشت ،بسيار طوالني و مزدها از هشت روبل در ماه باالتر
نمي رفت .در اين كارگاه فقط بيست كارگر كار مي كردند،
بيشتر دختراني كه آنجا كار مي كردند مجبور بودند براي
تامين غذا و پوشاك خود به فحشاء تن دهند.
اولبن تالش هايم براي بيدار كردن و روشن نمودن
همكارانم پايان زياد خوشي نداشت ،چون كارم را از دست
دادم .زيرا به قول استاد كارگاه من براي دختران آنجا مضر
بودم ،يكبار ديگر بايد دربه در به دنبال كار مي گشتم .اين
بار در كارگاهي كار پيدا كردم كه شرايط كار در آن بدتر
از اولي بود .به طور خالصه براي تامين كردن خود دوران
تقريبا سختي را گذراندم.
گرچه هزينه زندگي در ورشو آن قدر پائين بود كه ما
دانشجوياني را كه در ماهي بيست و پنج روبل از روسيه
برايشان مي رسيد بورژوا خطاب مي كرديم  ،اغلب گرسنگي
مي كشيديم ولي از طرف ديگر تالش هايم در تحصيل
و مطالعه موفقيت آميز بود  .در آن زمان در ورشو بيش
از حد معلم وجود داشت .بسياري از محصلين يهودي به
ورشو مي آمدند .دانشگاه بزرگي در محدوده وجود داشت
* آنها به اميد ورود به دانشگاه يا قبول شدن در امتحان
براي كالس هاي چارم ششم يا هشتم دبيرستان به آنجا
مي آمدند.عالوه بر محصلين يهودي بسياري ديگر هم كه
از دبيرستان به علت فعاليت هاي سياسي بيرون شده بودند
مي خواستند وارد دانشگاه ورشو شوند.
چون ورود به دانشگاه در ورشو ساده تر از مسكو و سنت
پطرز بورگ بود ،افراد متفاوتي در ورشو جمع شده بودند.
همه ي اين مردان و زنان انقالبي جوان كه از وطن خود
دور مانده و به علت كمبود معلومات زبان قادر نبودند با
زندگي روزمره لهستان در آميزند ،يك رسته روسي را در
ورشو تشكيل داده بودند  .بسياري از معلميني كه در اين
رسته بودند مشتاق انجام فعاليت هاي انقالبي بودند و
به دنبال برنامه اي براي استفاده از اين انرژي خود مي
گشتند.
بنابراين نبايد جاي تعجب باشد اگر در يك زمان سه معلم
با هم داشتم  .يكي از آنان مرا با تئوري داروين آشنا كرد،
دومي اقتصاد سياسي را آموزش مي داد واز سومي تاريخ و
ادبيات روسيه را آموختم .در حقيقت وجود اين همه معلم
براي يك كارگر نشانه ي اين است كه اين رسته چه پايه
اندكي در روسيه داشت.
كار انقالبي به مقدار وسيع در بين پرولتارياي لهستاني و
كارگران يهود لهستاني صورت مي گرفت  .ما در حالي
كه از اين واقعيت مطلع بوديم خود نمي توانستيم در آن
شركت كنيم زيرا سياست روسي گري مقامات تزاري به
شديدترين وجه اعمال مي شد و به همين جهت هر چيز
روسي و من جمله زنان و مردان روسي كه وجودشان را در
ورشو مديون انقالب مي دانستند مورد سوءظن لهستاني
ها قرار مي گرفت .بنابراين در آن هنگام كار انقالبي زير
زميني براي مان به صورت يك روياي غير قابل انجام در
آمده بود .با وجود اين و عليرغم شرايط نامساعد در رسته
ما ياس معني نداشت .برعكس با اشتياق در جستجوي
پيدا كردن راهي براي فعاليتهاي مخفي هسته اي در بين
كارگران به اين در و آن در مي زديم و همزمان با آن سعي
مي كريم خودمان جهان بيني مان را تعيين كنيم.
به يادم مي آيد كه با چه حرص و ولعي تمام كتاب ها
و مقاالت روزنامه هائي را كه راجع به مجادالت بين
ماركسيست ها و نارودنيك ها * بود را مي خوانديم .در
رسته اكثريت من جمله من طرفدار ماركسيست ها بوديم
فقط اقليت ناچيزي تحت تاثير روزنامه ي نارودنيكي
روسكاپاپوگاستا * قرار گرفته و از ما جدا شدند .يادم مي
آيد كه با چه عالقه و توجهي كتاب اظهارات بحراني
استروه را مطالعه مي كرديم و در ضمن ابدا آن را با ديدي
انتقادي نخوانديم .همچنين چندين بار كتاب پلخانف را به
نام « تكامل نظريه يگانه گرائي تاريخي» را چه به طور
دسته جمعي و چه انفرادي خوانديم هميشه تا دير وقت
شب در اتاق هاي يكديگر بيدار نشسته و درباره ي مطالب
كتاب بحث مي كرديم.
يك نسخه از يك جلد رساالت ماركسيستي كه شامل يك
مقاله از تولين (لنين) بود و از زير دست سانسور بيرون رفته
و سوزانده نشده بود و خوشبختانه در اثر موقيعتي به دست
ما افتاده بود ،شوري باور نكردني در ما به وجود آورد و از
آنجائي كه فقط بك نسخه براي تمام گروه وجود داشت
قرعه مي كشيديم كه چه كسي اول آن را بخواند .
به علت ناآشنائي با جنبش مخفي لهستان ولي عمدتا به
علت عدم وجود تشكيالت در ميان ما دسترسيمان به
ادبيات و نوشته هاي مخفي كه در خارح به چاپ مي رسيد
بسيار كم بود .گهگاهي نوشته هاي مخفي كه در سنت
پطرزبورگ چاپ مي شد به دستمان مي رسيد ولي ازآنها
هم فقط يك نسخه از هر كدام  .اغلب نوشته ها به صورت
اعالميه بود ،به ندرت رساله اي دريافت مي كرديم.
تا زماني كه گروه مان به اين صورت جورواجور ،بي شكل
و در حقيقت يك جمع وراج بود ،دريافت نوشته هاي
مخفي به طور منظم و متشكل غير ممكن بود.
(ادامه دارد)

اثر حسين رزاقي

در اعماق این دریایی که به نظر آرام میرسد ،کوسهها از هجوم ماهیها به
وحشت افتادهاند و هر شب ،ماهی زخمی و تکهپارهای را میبینی که کنار
ساحل میمیرد .در اعماق این دریایی که به نظر آرام میرسد ،کوسهها به جان
هم افتادهاند و حتی از گور ماهیهای مرده هم وحشت دارند و خوب میدانند
که دیگر به هیچ دریایی راه ندارند
محسن عظیمی
Foo Fighters

Best Of You from the album Best Of You
ترجمه ستاره صبور

من اعتراف دیگری دارم
من فریب خورده توأم
هرانسانی زنجیری دارد برای پاره کردن
زنجیری که بسته دست و پایم
بدنیا آمدی برای مقاومت کردن یا مورد تعرض واقع
شدن؟
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
آیا داری به فرد دیگری تبدیل می شوی؟
نیازمند تکیه گاهی ام برای سرم
نه طناب دار تو
تو به من چیزی می دهی که نداشتم
بی استفاده هم که هست
خیلی ضعیف بودم برای شکستن
خیلی نیرومند برای از دست دادن
قلب من تحت بازداشت مجدد
اما من شکست رو می شکنم
تفکرم زندگی یا مرگ رو به من میدهد
من نمی تونم انتخاب کنم
ولی
سوگند می خورم که دیگر تسلیم نخواهم شد
من نخواهم پذیرفت
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
آیا کسی باور و اعتقاد ت را گرفته است؟

دردی که احساس می کنی ،یک درد واقعی ست
اعتماد ت را!!
تو باید اعتراف کنی
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
دردی که احساس می کنی ،یک درد واقعی ست
زندگی ،عشق
ممکنه بخواهی بمیری تا التیام بیابی
امید و آرزویی که آغاز می شود
قلبهای شکسته
اعتماد ت راو،
تو باید اعتراف کنی
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
من اعتراف دیگری دارم دوست من
من احمق نیستم
من خسته ام از شروع دوباره
مکانی تازه
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟
آیا کسی باور و اعتقاد ت را گرفته است؟
دردی که احساس می کنی ،یک درد واقعی ست
اعتماد ت را!!
تو باید اعتراف کنی
آیا کسی بهترین ،بهترین ،بهترینهایت را می گیرد؟

