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خيابان
47
زنده باد حاكميت مردم

مرگ بر ديكتاتوري

در تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبريز ،شيراز ،رشت و شهرهاي ديگر ميليونها نفر عليه ديكتاتوري به
خيابان ها ريختند و فرياد زدند:

ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم

احمدي نژاد انتخابات
ايران را آزادترین انتخابات
تاریخ بشر خواند

وحشت بي انتهاي حكومت از اطالع
رساني و ارتباطات اجتماعي:

ايميل نيز بسته شد

براي عبور از سد فيلترينگ از فيلترشكن
خيابان بهره بگيريد:
http://xyaban.co.cc/
مجموعه ديگري از فيلترشكن ها:

نماينده مجلس خبرگان در
سنندج

به ضرب گلوله كشته شد

http://azadibarabary.co.cc/
http://ememerahel.co.cc/
http://seidali.co.cc/
http://velayatefacism.co.cc/
http://mahmoodan.info/
نشريه خيابان را براي دوستانتان ارسال كنيد.
در صورت امكان ،خيابان را پرينت گرفته و به
ديگران برسانيد.
گزارش ها و عكس هاي اعتراضات را به آدرس
ايميل خيابان بفرستيد.
آرشيو خيابان را در اين آدرس ببينيد:
http://issuu.com/xyaban

گزارش تصويري از
تظاهرات اعتراضي مردم
عليه ديكتاتوري

ِ
دولت دروغ
رئيس
ِ

جمهوري اسالمي در سراشيب سقوط

احمدي نژاد در سخنراني ديروز خود گفت:
«شعار دموکراسی می دهند ولی وقتی چهل میلیون در
آزادترین انتخابات تاریخ بشر شرکت می کنند می گویند
دموکراسی نیست اما در فلسطین اجازه نمی دهند مردم
سرنوشت خود را تعیین کنند»
ابلهي وقيح كه در كشوري كه غالب جامعه باسواد است
و بخش عمده اي تحصيل كرده ي دانشگاهي ،در جامعه
اي كه اگر چه غالبا متحمل استبداد بوده اما هنوز خاطراتي
از سالهاي  57تا  60را در ذهني جمعي خود مرور مي
كند ،جامعه اي كه با اينترنت و ماهواره متصل است به
جهان ،در چنين جامعه اي به مضحكه ي انتخاباتي نظام
مي گويد آزادترين انتخابات تاريخ بشر .باز آن خشك
مغزي كه در سپاه بر روي ثروت جامعه چمباتمه زده و مي
گويد انتخابات بحران زاست و بايد فكري به حال تعطيلي
كاملش كرد ،و يا آن آخوندي كه مي گويد ما را خدا بر
سر كار برگمارده و ملت شعور چنين گزينشي را ندارد به
درجاتي پشت سر او قرار دارند .بي خود نيست در اين
مافياي فاسد ،وقيح ،جنايتكار و قسي ،او در كلبه ي دولت
اسالمي رئيس شده است.
نخاله پروري نظام واليت فقيه حد اعالي خود را در اين
محصول جديدش نشان داده است .مغزي تهي و دهاني
گشوده .او درست زماني اين سخنان را مي گويد كه صداي
صدها هزار نفر را مي شنود كه به او مي گويند دروغگو.
تا آرنج دستش در خون جوانان ايران است و از احقاق
حقوق فلسطين سخن مي گويد .از دموكراسي سخن مي
گويد و با گلوله حكم مي راند .از مردم حرف مي زند و
تجسم نامردمي است .از عدالت سخن مي گويد و رئيس
ثروتمندترينان است .از غرور سخن مي گويد و حقيرترين
است .او چيزكي از گوبلز شنيده ،اما تا آخر آن كتاب را
نخوانده است.

امير .ك
«دروغگو ،دروغگو شصت و سه درصدت كو؟» اين شعار را مردم در پشت نرده هاي دانشگاه تهران و رو به احمدي نژاد
فرياد زدند ،در روز قدس ،و در چند صد متري تريبون نماز جمعه .اين لحظه ،لحظه ي تغيير توازن قوا در ايران است.
حاكميت در سي سال گذشته همواره متكي بر بدنه ي معين و فعالي از جامعه بوده است كه نقش جاده صافكن سياست
هاي ضدانساني حكومت را بر عهده داشته اند .روزهايي كه حكومت آنان را «يوم اهلل» مي خواند ،يعني روزهاي به ميدان
كشاندن اين بخش از هواداران خود ،و قلع و قمع مخالفان خود .سياست جمهوري اسالمي هيچگاه با حمايت اكثريت
مردم پشتيباني نمي شده ،اما وجود درصد قابل مالحظه اي از جامعه كه بصورت فعاالنه در خدمت اين سياست ها بوده
اند ،و نيز خاموشي و سكوت اكثريت جامعه ،همواره توازن قوا را به نفع ديكتاتوري حفظ مي كرده است .اين توازن اما
تغيير يافته است.
هر طبقه ي مسلطي همواره از طريق دو سازوكار سلطه ي خود را حذف مي كند .پليس و زندان و دادگاه و كاربرد زور
از يكطرف ،و فريبكاري ايدئولوژيك از طرف ديگر .حكومت هاي طبقاتي تنها تفنگداران بي مغز و قاضيان فاسدي ندارد
كه با بگير و ببند و داغ و درفش حاكميت را حفظ كند .بلكه آنها به طرق مختلف ،از طريق باورهاي مذهبي ،آموزش،
رسانه هاي جمعي ،و بسياري موارد ديگر تالش مي كنند توافق زير دستان را بر حكومت خود جلب كنند .انتخابات يكي
از نمايش هايي است كه به حضور خود در مافوق جامعه مشروعيت ببخشند و مردمان را قانع كنند كه آنها نقش مهمي
در تعيين سرنوشت خود دارند .مي گويند ما نماينده ي خدا هستيم تا هاله اي قدسي به خود بدهند .مي گويند فقط ما مي
توانيم امنيت اجتماعي را حفظ كنيم ،رشد اقتصادي ايجاد كنيم و اشتغال ايجاد كنيم.
تقلب در همين انتخابات نمايشي ،و قتل عام آشكار مردم در جلوي هزاران دوربين عكاسي ،افشاي شكنجه ها و تجاوزات
در مقياس وسيع ،و ناكارآمدي اقتصادي ،مشروعيت حكومت را به صفر رساند و اكثريت خاموش را فعال كرد .آن گروه
هاي اجتماعي كه به طور سنتي پياده نظام جنگ هاي جمهوري اسالمي عليه مخالقان سياسي خود بود ،به دليل مواجهه
با جنايت هاي آشكار نظام ايمان خود را به آنان از دست داده و حتي اگر به صف مخالفان نپيوسته باشد ،ديگر انگيزه و
تمايلي براي دفاع آشكار از حكومت ندارد .آنها كشتار مردم بي سالح در خيابان ها را ديدند .آنها اخبار تجاوزهاي جنسي
به دختران و پسران بازداشت شده را شنيدند .آنها ديگر قائل به معصوميت و الهي بودن حاكميت نيستند .آنها ديگر فعاالنه
براي دفاع از حاكميت به خيابان ها نميايند.
اكثريت خاموش ،كه موجوديت اجتماعي و فردي خود را در خطر نابودي فوري مي بيند دست به عكس العمل زده و قصد
عقب نشيني ندارند .آنها متوجه شدند كه اگر تك تك پيكار كنند به راحتي قتل عام مي شوند .اما هر زمان كه در جمعيت
خود فعال شوند ،هيچ سالحي بر آنان كارگر نيست .آنها بايد همگاني به خيابان بيايند ،و مي آيند.
جمهوري اسالمي اكنون دارد سقوط مي كند .ديروز يقيني جمعي متولد شد .نظام موجود تنها بر پايه ي زور و مشتي
حقوق بگير باقي مانده است .اين نظام بي در و پيكر ،فربه و سنگين ،بر تركه ي ضعيفي ايستاده است .حكومتي كه بر
خيابان ها فرمان نراند ،بر ارگ خود هم فرمان نخواهد راند.

آنگاه که جای متهم و شاکی عوض
می شود....

محکومیت کیفری  ۶دانشجوی دانشگاه زنجان
خرداد ماه سال گذشته خبری منتشر گردید مبنی بر این
که حسن مددی ،معاون دانشگاه زنجان و رئيس كميته
انضباطي دانشگاه ،با تهدید به اخراج و پیشنهاد صیغه،
قصد سوء استفادهی جنسی از یک دانشجوی دختر را
داشته و هنگامی که مشغول در آوردن مقنعه و مانتوي آن
دختر بوده شش نفر از دانشجویان پسر دانشگاه با اطالع
قبلی دختر دانشجو قفل در را شکسته و ضمن برخورد
با آقاي مددي به فيلمبرداري مي پردازند و از سو قصد
جنسی جلوگیری میکنند .در پی این امر هزاران دانشجوی
دانشگاه به تظاهرات پرداختند.
اکنون همان شش تن دانشجو که معترض و افشا کننده
ی قصد سوء استفاده ی جنسی حسن مددی ،معاون
دانشگاه زنجان ،از آن دانشجوی دختر بودند ،مجازات
می گردند .اتهام این دانشجویان «تشویش اذهان عمومی
و تحریک به تجمع غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت
کشور» است.
در این رابطه بهرام واحدی ،سورنا هاشمی ،آرش رایجی،
پیام شکیبا و محمدحسن جنیدی هر کدام به یک سال،
و علیرضا فیروزی به یک سال و چهار ماه حبس محکوم
گردیدند.
حسن مددی هم اکنون در سمتی دیگر در وزارت علوم
مشغول به کار است.
این واقعه را می توان یکی از نخستین نشانه های تعرض
و تجاوز به حریم انسانی افراد در نظام مقدس جمهوری
اسالمی متاخر دانست که با وقاحتی شرم آور بر گستره
فساد آن سرپوش نهاده شد و نهایتا نیز به محکومیت
معترضین و شاکیان امر انجامید .اما بدون شک جنبش
اعتراضی نوین مردم ایران  ،پاسخی درخور به تمامی این
افتضاحات و مفاسد سازمان یافته خواهد داد.

اخبار كوتاه
دو مترجم و ويراستار بازداشت شدند
علی پيرحسينلو و فاطمه ستوده بازداشت شدند
به گزارش رسانههای نزديک به اصالحطلبان ،ماموران
وزارت اطالعات بعد از ظهر روز پنجشنبه  ۲۶شهريور به
منزل مسکونی اين زوج جوان رفته و پس از تفتيش منزل
آنها را با خود بردهاند .بنا به اين گزارش ،علی پيرحسينلو
و همسرش فاطمه ستوده ،هر دو مترجم و ويراستار کتاب
هستند و پس از انتخابات رياست جمهوري ،فعاليتی
نداشتهاند.

موج جديد فيلترينگ در ايران
از ظهر امروز ۱۸ ،سپتامبر  ۲۰۰۹برابر با  ۲۷شهريور ،۸۸
اينترنت را بدون اعالم قبلی در ايران فيلتر کرده اند .حتی
امکان ارسال ايميل هم وجود ندارد .اين اقدام از آن رو
صورت گرفته است تا امکان ارسال تصاوير و فيلم های
تظاهرات اعتراضي جمعه وجود نداشته باشد

اعتراضات شبانه در مناطق مختلف
تهران
نابه گزارشات رسيده از مناطق مختلف ،مردم تهران در
ادامه اعتراضات گسترده امروز خود عليه سرکوب خونين
مردم بدستور ولی فقيه ،امشب در مناطق مختلف مردم
اعتراضات شبانه خود را در خيابانها برگزار کردند.
اعتراضات شبانه که از ساعت  22:00شروع شده است.
مردم تهران در اکثر مناطق بر بام منازل و کوچه های خود
اقدام به اعتراض نمودند ولی در بعضی از مناطق بجای
قرار گرفتن بر بام منازل خود اعتراضات خود را به خيابانها
کشاندند و در خيابانها اقدام به سر دادن بانگ اهلل اکبر و
شعار مرگ بر ديکتاتور نمودند اين اعتراضات تا لحظه
انتشار اين خبر ادامه دارد.
مناطقی که مردم در حال حاضر در حال انجام اعتراضات
شبانه هستند و بانگ اهلل اکبر و شعار مرگ بر ديکتاتور سر
می دهند عبارتند از؛ سعادت آباد و صادقيه است .
تا لحظه انتشار اين خبر گزارشی از درگيری نيروهای
سرکوبگر ولی فقيه با مردم داده نشده است.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
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نماينده كردستان در مجلس خبرگان
به ضرب گلوله كشته شد
به فاصله چند روز بعد از ترور امام جمعه ی سنی سنندج،
نماینده کردستان در مجلس خبرگان نیز مورد سوءقصد
قرار گرفت و کشته شد.
به گزارش ایرنا ،شیخ االسالم شامگاه پنجشنبه پس از
اقامه نماز مغرب در مسجد سید قطب سنندج توسط افراد
مسلح ناشناس هدف قرار گرفت.
در این سوء قصد ،مالمحمد شیخ االسالم که از ناحیه سر
مورد اصابت دو گلوله قرار گرفت در دم کشته شد.
براساس آخرین اخبار جسد او به سردخانه بیمارستان بعثت
سنندج منتقل شده است .تا کنون هیچ گروهی مسئولیت
این ترورها را به عهده نگرفته است

اعتراضات گسترده در
شهرهای کشور
گزارشهای منتشر شده حکایت از درگيری ميان نيروهای
انتظامی و امنيتی با دانشجويان و مردم ،دراصفهان را دارد.
دانشگاه اصفهان در ساعات صبح روز جمعه در محاصره
نيروی انتظامی قرار گرفت .در اصفهان عمال حکومت
نظامی برقرار شده بود و ماموران امنيتی و انتظامی و لباس
شخصی حضور بسيار پر رنگی داشتند .با اين حال جمعيت
معترض در دانشگاه صنعتى ,خيابان چهار باغ عباس و
خيابان انقالب تجمع كرده و شعار سر دادند .نيروهای
سرکوب برای متفرق کردن مردم اقدام به شليک گاز اشک
آور در برابر دانشگاه صنعتی کرده و با مردم درگير شدند.
در مشهد ميان مردم و نيروهای امنيتی و سرکوبگر رژيم
در حوالی تقی آباد درگيری روی داد و نيروهای سرکوب
رژيم با حمله به مردم تعدادی را دستگير کردند .براساس
اين خبرها تظاهراتی که از صبح جمعه در تقی آباد به
سمت دانشگاه آغاز شده بود با وجود يورش ماموران ادامه
یافت .مردم در حوالی ميدان هفت تير شعار می دادند:
مرگ بر ديکتاتور!
نيروهای انتظامی و بسيجی در کرمان نیز به اجتماع مردم
معترض که تالش می کردند در خيابان دبير اعظم تجمع
کنند حمله ور شده و حداقل  5نفر را دستگير کردند.

بند بند استبداد لرزید

تهران -یک روز فلسطین واقعی
صبح ساعت  9خیابان به طور عجیبی شلوغ است و عجیب تر ان که تمام تاکسی ها مستقیم  7تیر می روند .میدان
هفت تیر مملو از جمعیتی بود دستبندهای سبز به دست داشتند و شعارهای همیشگی خود را در پیوند با مردم فلسطین
فریاد می کرد:
ای داد از این جنایت غزه بیا حمایت
احمدی تروریست فرق تو با شارون چیست?
ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین
نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
را در کنار شعار
کروبی دستگیر بشه ایران قیامت می شه
نصراهلل حیا کن کشورمو رها کن
وانتی از همان هایی که یک بلند گوی گنده پشتش می
گذارند خود را جلوی جمعیت رساند و سعی کرد شعارهای
مرگ بر امریکا را به جمعیت تحمیل کند اما در پاسخ فقط
مرگ بر روسیه و بگو مرگ بر چین و دولت دست نشانده نمی
خوایم نمی خوایم شنید و تا فریاد برآورد خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست پاسخ شنید خونی که در رگ ماست
هدیه به ملت ماست .وانت فرار را بر قرار ترجیح داد .نیروهای یگان ویژه جلوی پل کریمخان را بستند و به جمعیت اجازه
عبور ندادند اما اینقدر جمعیت زیاد شد که مجبور شد پل را بگشاید به قول مردم پل فتح شد .جمعیت دور میدان ولیعصر
که از همان بلندگوهای کر کننده قرار داشت تنها با سوت و هو کسانی که عکس خامنه ای داشتند مسخره کردند و شعار
می دادند :بلندگو رو خفش کن حرفای ما رو گوش کن
جمعیت به سمت بلوار کشاورز حرکت کرد و هنوز شعارها در مورد انتخابات و تقلب بود  % 63 :که میگن کو دروغگو،
احمدی عمرعاص  63درصد اینجاست و همینطور شعارهایی به یاد جانباختگان :ندای ما ندا بود بلندترین صدا بود،
سهراب ما نمرده والیت که مرده ،ما همه یک صداییم ما همگی نداییم ،تجاوز شکنجه دیگر اثر ندارد ،شعارهای بسیاری
هم در حمایت از صانعی و منتظری داده می شد .همینطور هنگامی که از جلوی این به ظاهر تظاهر کنندگان و در اصل
لباس شخصی ها می گذشتند « ما اهل کوفه نیستیم پول بگیریم بایستیم»
جمعیت که به پارک الله رسید نیروهای لباس شخصی که در ظاهر تظاهرکنندگان روز قدس غیر مسلح از پشت به
جمعیت هجوم آورد البته حمله نکرد تنها جمعیت را قیچی کردند و خود کنترل بلوار را در اختیار گرفتند که جمعیت فریاد
برآورد احمدی اسرائیل پیوندتان مبارک جمعیت در پارک الله جمع شد و شروع به شعار داد که دیگر حال و هوای ان
چیر دیگری بود» کروبی بت شکن بت بزرگ و بشکن» «خامنه ای قاتله والیتش باطله» «اون که می گه عادله دروغ
می گه قاتله» «مجتبی بمیری رهبری رو نگیری» دیگر جمعیت ابایی نداشت شعار اصلی خود را بر زبان آورد .جمعیت
مدتی در بلوار کشاورز که راهش را بسته بودند ایستاد و شعار داد ولی وقتی نماز شروع شد پشت به نماز جمعه و به سمت
میدان ولیعصر حرکت کرد جمعیت شعار می داد «ما اهل کوفه نیستیم پشت یزید بایستیم» باز هم راه را بستند جمعیت به
سمت فسطین حرکت می کرد و شعار می داد و از کوچه ها وارد خیابان ولیعصر شد جمعیت همینطور بر علیه خامنه ای
و سپاه و بسیج شعار می داد .مقابل ساختمان ایرنا هم جمعیت فریاد «دروغگو دروغگو» «ایرنا حیا کن بیت المال و حیا
کن « «ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما»سر دادند .نماز جمعه که تمام شد بسیجی ها زجیر پاره کرده سر سه راه عباس
اباد به مردم حمله کردند اما جمعیت نهراسید و به سمت ان ها هجوم برد بسیجی ها چنان پا به فرار گذاشتند که مورد
مضحکه جمع قرار گرفتند .در جایی دیگر هم یگان ویژه دو دختر را می کشید که دستگیر کند که مردم به یگان حمله
بردند یگان ویژه که خود را در محاصره مردم دید دو دختر را ول کرد .بسیجی ها این بار مسلح و با تعداد بیشتر برگشتند
به شدت گاز اشک آور زدند و مردم نیز در پاسخ سنگ پرانی کردند یک لحظه صحنه ای واقعی از انتفاضه مردم ایران به
تصویر کشیده شد .اینجا دیگر فقط مرگ بر خامنه ای می شنیدی جمعیت مصمم بود خود را دوباره به میدان هفت تیر
برساند اما نماز که تمام شد مورد حمالت بی امان نیروهای زنجیر پاره کرده بسیج قرار گرفتند .و جمعیت در ساعت 3
متفرق شد .رژیم کوشید دسته های معترضین را از پیوستن به هم دارد و هر کدام را در جایی متوقف کرده بود .به گروهی
که اجازه حرکت از  7تیر نداده بود همانجا با نیروها درگیر شده بودند و چند موتور را اتش کشیدند و عده ای هم در ان
جا وحشیانه دستگیر شدند صدای گلوله قطع نمی شد .خبر رسید مسیر انقالب تا آزادی نیز بسیار شلوغ شده است .رژیم
با این که کوشید میان مردم فاصله بیاندازد و از این فاصله ها به نفع خود بهره برداری کند نتوانست مانع حضور میلیونی
و شعار دادن آنان شود .برای رژیم بسیاری چیزها ثابت شد.

ایران :تشدید سرکوب وب نگاران و
کاربران اینترنت
اطالعيه مطبوعاتي گزارشگران بدون مرز
پس از صدها بازداشت معترض و مخالف و محاکمات
نمایشی ،سرکوب بر روی وب نگاران و کاربران اینترنت
تشدید و تمرکز یافته است .گزارشگران بدون مرز از
دستگیری یکی از قدیمی ترین وبالگ نویسان ایران علی
پیرحسینلو مطلع شده است .این روزنامه نگار و همکار
بسیاری از روزنامه های توقیف شده اصالح طلب ،شبانگاه
 ٢٦شهریور پس از تفتیش منزلش از سوی ماموران
اطالعاتی به همراه همسرش فاطمه ستوده بازداشت و به
محل نامعلومی انتقال یافته است .اتهام این روزنامه نگار
و همسرش « اقدام علیه امنیت ملی» اعالم شده است.
یک روز پیش از  ٢٧شهریور و تظاهرات مخالفان در
سراسر ایران ،تعداد دیگری از فعاالن سیاسی و مطبوعاتی
بازداشت و یا به نهادهای قضایی – امنیتی احضار شده
اند.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعالم می کند  :از
هفته ها پیش اینترنت و کاربران آن هدف جدی حمالت
هواداران محمود احمدی نژاد قرار گرفته اند .در پی توقیف
مطبوعات این بار مقامات مسئول جمهوری اسالمی به
ابزارهای دسترسی اسان به اطالعات رسانی در باره
سرکوب و اعتراض حمله کرده اند .تقریبا همه سایت
اطالع رسانی داخل کشور مورد حمله قرار گرفته و یا
مسدود شده اند« .هک» و حمله به برخی سایت ها به
شکل سازمان یافته انجام می گیرید .شبکه اینترنت که در
دادگاه های نمایشی از سوی دادستانی بر نیمکت اتهام
قرار گرفته است ،تنها امکان سازمان یابی اعتراض است
که باید به سکوت وادار شود« .
نوروز سایت رسمی حزب مشارکت  ،پارلمان نیور
سایت اقلیت اطالح طلب مجلس ،سایت تغییر وابسته
به کاندیدای معترض مهدی کروبی ،و سایت های وب
نگاران فمینیست تغییر برای برابری و مدرسه فمینیستی
از جمله سایت های هستند که مورد حمله قرار گرفته و یا
مسدود شده اند .دامنه مسدود سازی به شهرستان ها هم
کشیده شده است سایت کرمان نما نیز از جمله قربانیان
مسدود سازی گسترده روزهای اخیر است.
گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از وضعیت بازداشت
محمد پور عبداهلل دانشجوی وبالگ نویس اعالم می
کند .وی برای نوشتن مطالبی در وبالگ پیشرو در باره
سرکوب جنبش دانشجویی ،وضعیت بازداشت و بازجویی
از دانشجویان دستگیر شده ،در تاریخ  ٢٤بهمن ماه ١٣٨٧
بازداشت و به مدت  ٢٣روز در سلول های انفرادی بند ٢٠٩
زندان اوین تحت فشارو بازجویی قرار داشت .در تاریخ ٢٣
فروردین و در اولین جلسه دادگاه به دلیل عدم پذیرش
اتهامات واهی ،بازداشت موقت وی تمدید و به انفرادی
بازگرداننده و سپس بدون حکم به زندان قزل حصار منتقل
شده است .که همچنان در بالتکلیفی بسر می برد.
محمد پور عبداهلل نخستین بار در تاریخ  ٢٤دی ماه  ١٣٧٦و
در پی تظاهرات  ١٦آذر دانشجویان در تهران بازداشت شد
و بعد از  ٤١روز با قرار وثیقه  ٨٠٠میلیون تومانی آزاد شد.
نوشتن مقاالتی در باره وضعیت زندان و سرکوب جنبش
دانشجویی پس از آزادی یکی از دالیل اصلی دستگیری او
به شمار می آید .علت لجاجت و سخت گیری های دستگاه
قضایی علیه این دانشجوی وبالگ نویس بر خانواده و
وکالی او معلوم نیست.
(گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از روزنامه
نگاران زنداني و آزادی مطبوعات بر مبنای اصل ١٩
اعالميه جهانی حقوق بشر است)

پيام مبارز فلسطيني به مردم ايران
مردم عزیز ایران،
در طول سی سال گذشته ،رژیم حاکم بر ایران آرمان
فلسطین را همچون دستمایه ای استفاده کرده است تا
بدان وسیله توجه همگان را از سرکوبگریهای خود منحرف
کند .من از مردم ایران سپاسگزارم ،چرا که آنان سالیان
سال از مردم فلسطین پشتیبانی نموده اند ،به ویژه به خاطر
اینکه در این روز قدس ،مردم ایران در زیر ستم حکومتی
غیر منتخب هستند ،که از بسیاری جهت ها همانند ستمی
است که بر مردم فلسطین میرود.
به عنوان یک فلسطینی ،جنگجوی مادامالعمری که برای
آزادی و استقالل فلسطین میرزمد ،و به عنوان یکی از
رهبران انتفاضه ی اول فلسطینیان ،من به شدت نقض
حقوق بشر و خشونتهای مکرر این رژیم علیه معترضان،
کوششگران و زندانیان خشونت پرهیز را محکوم میکنم.
من همبستگی کامل خود را با مردم ایران اعالم کرده و
پشتیبان آنان هستم .من اطمینان دارم که آنان با مقاومت
و توانمندی خویش ،به ایرانی آزاد و دموکراتیک دست
خواهند یافت تا بتوانند در چنان کشوری فرزندان خود را
پرورش داده و از زندگی سعادتمندی بهرهمند شوند.
با همبستگی  -مبارک عواد
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درد بی مرز -فریاد مشترک
سیمین مسگری
عصبانیت و تنفر مردم از دولت کودتا و جمهوری اسالمی
به حدی رسیده است که هرچه که از او میرسد ،نکبت و هر
که رژیم دوست خود می شمارد را ،دشمن می بیند .به واقع
هم همین طور است .این خاصیت حکومت دیکتاتوری و
مطرود از انظار مردمی است که هر عملکردش و همه
متحدانش ضد مردمی و مطرود مردم واقع شوند و این
یعنی مرگ مشروعیت و این اولین قدم مرگ فیزیکی هر
سیستمی است.
بی سبب نیست که امروز کشور های چین ،ونزوئال ،روسیه
و همچنین گروه های حماس و حزب اهلل ،جزو منفورترین
ها در انظار ایرانیانند .هر دست دوستی که هر دولتی به
سوی این دولت برنیامده از رآی مردم دراز می کند مواجه
با میلیونها دست ردی می شود که بر سینه این دولت
مردان فرود می آید و هر کشوری را که کودتاچیان دوست
معرفی می کند به صرف همین ،دشمن تلقی می شود.
اینکه این کشورها حتی طبق معیارهای خود جمهوری
اسالمی تا چه حد می توانند دوست به حساب آید و اینکه
این معیارها تحت شرایط مختلف تا چه حد متفاوت و حتی
متضاد است ،بحثی است جدا .تنها می توان به ذکر این
نکته بسنده کرد که جمهوری اسالمی حامی مستضعفین و
مسلمین بر فرش سرخ خون اقلیت مسلمان چین و مردم
چچن پا می نهد و مسیر سیاست دوستی می پیماید و
این تنها گوشه ای از تزلزل معیار یار گیری یاور مظلومان
است!
حمایت جمهوری اسالمی از حماس و حزب اهلل نیز از
همین استحکام برخوردار است .رژیمی که با بی اقبالی

اصالحات ُمرد،
زنده باد انقالب!
آزاد رخشان
اصالح طلبان تاریخ ًا دشمنان طبیعی انقالب اند .زیرا که
انقالب ها نیز اصالح طلبان را در خویش می بلعند و از
این روست که اصالح طلبان حتی در ناگزیر ترین شرایط
نیز ،انقالب ها را به تعویق می اندازند.
اکنون جدال جبهه منسجم اصالح طلبان ،با جناح مقابل
که برسازنده یا حامی دولت کودتا هستند ،به نبردی
سهمگین برای مرگ یا زندگی بدل شده است ،و اصالح
طلبان ،که بدون هیچ تعارفی ،این نبرد را به پشتوانه توده
های عظیم مردم تا بدین جا ادامه داده اند ،در هراس از
اندیشه انقالب ،کماکان بر ماندن در چارچوب های تنگ
حکومتی پا می فشارند که کودتاچیان آن را در قبضه دارند
و از شواهد و قرائن پیداست که تا انتهای این بازی خونین
نیز پیش می روند.
گو اینکه ،هم اصالح طلبان و هم کودتاچیان ،در یک
ویژگی مشترک اند :تنها چیزی که هیچ یک از این دو
نیروی سیاسی پیش بینی نمی کردند ،قدرت خیزش عظیم
توده های مردم ،برای پیشبرد اعتراضاتشان بود.
از این رو هر دو آنها غافلگیر شدند ،اصالح طلبان راه
پس ُپشت جنبش مردمی را برگزیدند و
ادامه اعتراضات در ِ
کودتاچیان راه خونین سرکوب جنبش اعتراضی مردم را.
اصالح طلبان در سه ماه گذشته نشان دادند که طرح لگام
زدن و کنترل جنبش توده ای مردم را همواره در دستور
کار دارند تا خارج از اتوریته و تصمیم آنان ،رادیکالیسم
پویای اعتراضات مردم ،سمت و سویی خارج از دستور
ایشان نیابد؛ به زعم اصالح طلبان ،اعتراضات مردم باید
صرفا محدود به عقب نشاندن دولت کودتا باشد و نه چیزی
بیش از آن.
اما اصالح طلبان تا به کی قادرند اعتراضات مردم را در
لفافه های مطابقت با قانون اساسی یا شرع بپیچند و با
مذهبی مترقی! یا سکوالر و
کمک نیروهای رفرمیست
ِ
حتی الئیک به جنبش مردمی بازخورانند؟
از آن جایی که ادامه اعتراضات مردم ،ناگزیر از چارچوب
های شرع و قانون فراتر می رود ،الجرم باید فتیله فراخوان
ها به اعتراضات خیابانی را پایین می کشیدند ،دراین
فرصت ،مانور خبری روی جنایات رخ داده در بازداشت گاه
های رسمی و زیرزمینی رژیم کودتا می توانست هم خالء
تداوم مبارزات خیابانی را پر نماید و هم زمان افشاگرانه نیز
باشد؛ اگرچه این وقایع ضد بشری و هولناک موضوعات
جدیدی در رژیم سرمایه داری اسالمی نبود که تمام سال
های سیاه دهه شصت پر بود از چنین فجایعی ،اما به هر
تقدیر ،این افشاگری ها برای دمیدن روح تازه ای در کالبد
خیابان ها موثر و ضروری بود.
ورود شخصیتی چون شیخ محصور ،حسینعلی منتظری ،به
صحنه این کارزار نیز حضوری استراتژیک بود .بدون شک،
اصالح طلبان می بایست در دادگاه شرع نیز به متکی به
مرجع تقلید عالیقدری باشند که دارای رتبه بی چون و
چرایی در امر فقاهت و زعامت دینی مسلمین باشد و حتی

و تنفر مردمش مواجه است در صدد پر کردن این خآل
مشروعیت با باج دادن های مکرربه نیروهای ضد مردمی
دیگر کشورهاست ،تا شاید بتواند از این راه هم پیمانانی
برای خود تدارک ببیند تا درمقابل تهدید مردمش و
نیروهای خارجی جایی و نیرویی برای مانور های تبلیغاتی
داشته باشد .و فعآل قرعه این فال به نام این کشورها که
از قضا مردم ستیزترین آنها نیز هستند ،افتاده است .وگر
نه هیچ نسبتی نباید باشد میان کشورهای غیرمسلمان و
گروه های افراطی سنی مذهب ،با جمهوری اسالمی از
نوع شیعه آن.
البته این کشورها تنها ،هم پیمانان آشکار رژیم کودتا هستند
وگر نه در واقعیت کشوری وجود ندارد که در برابر کودتا
و سرکوب و کشتار این نظام ،سیاست قاطع و مستمری را
اتخاذ کرده باشد .صرف محکوم کردن سرکوب گران هیچ
دلیلی بر دوستی کشوری با ملت ایران نیست .موضع گیری
واقعی در عمل و پای میزهای قراردادهای اقتصادی است
که روشن می شود و تا کنون هیچ کشوری از نشستن بر
پشت این میز ها خودداری نورزیده است .حتی وقاحت به
حدی می رسد که در حین تظاهرات گسترده مردم علیه
مشروعیت دولت کودتا در روز تنفیذ احمدی نژاد ،دولت
سوئد سفیر خود را که در واقع به دلیل ریاست دوره ای
این کشور بر اتحادیه سفیراین اتحادیه نیز به شمار می رود
را به مراسم تنفیذ می فرستد .مراسمی که پشت درهایش
بسته اش صدها نفر باتوم می خورند و دستگیر و شکنجه
و کشته می شوند.
تنها تفاوتی که این کشور ها با کشورهایی نظیر چین و
ونزوئال و روسیه و گروه های حماس و حزب اهلل دارند این
است که اینها نه سراسیمه که سیاستمندانه دست خونین
نظام جور را به دست می گیرند.
در این میان تنهای میدان ،نه دیکتاتور و مزدوران قاتلش،
که مردم ایران است .این شغال های دوست نما بارها نشان
داده اند که در منزل آخر که همان امضای قراردادهای
مقام معظم رهبری
نیز در این عرصه
به گردپایش نرسد
و خود از تئوریسین
های نظریه والیت
فقیه بوده باشد.
استراتژی اصالح
طلبان در بهره
گیری از مناسک
و مناسبت های
رژیم
رسمی
سرکوبگر اسالمی
(نظیر روز قدس
یا چنان که زمزمه
های آن شنیده می
شود تاسوعا و عاشورایی که در پیش است) نیز از دو جهت
برای ایشان حامل مزیت است:
نخست این که کماکان تجلی اصرار اصالح طلبان به
وفاداری بر مبانی و آرمان های نظام مقدس! جمهوری
اسالمی و بنیان گزار فقید و حفظ حرمت خط قرمز های
ایدئولوژیک آن است.
دوم این که چنین تحرکات و تجمعات اعتراضی در افکار
عمومی توده ها حاشیه امنی را تداعی می کند که تاثیرات
منفی و بازدارنده کشتار و حوادث موحش زندان ها را تا حد
زیادی خنثی می کند.
چنین است که حتی شعارهایی نظیر «نه غزه ،نه لبنان،
جانم فدای ایران (یا فقط مردم ایران)» جای خود را به
شعارهای هوشمندانه ای می دهند نظیر « چه غزه ،چه
لبنان ،چه ایران ،مرگ بر ظالمان»؛ و این شعارها از سوی
اصالح طلبان نیز به شدت حمایت می شود و حتی می
توان افتراقی را میان اصالح طلبان داخلی و بخش هایی از
جمهوری خواهان الئیک یا دست راستی های افراطی تری
چون ناسیونالیست های مشروطه خواه و ...شاهد باشیم که
سخنان موسوی درباره اهمیت روز قدس و مبارزات ضد
استکباری مردم فلسطین را علیه حس وطن پرستی و
توهین به احساسات انسانی و ناسیونالیستی!!! مردم ایران
ارزیابی کرده اند!
چنین است که »اصالحات ُمرد ،زنده باداصالحات!» آقای
حجاریان و استراتژی «فتح سنگر به سنگر» اصالح طلبان
که تماما معطوف به مراکز قدرت و پوزسیون بود ،به تدریج
جای خود را به پروژه «اصالحات خون می خواهد!» داد.
اما خطر سنگر بندی خیابان ها توسط مردم و فتح سنگر به
سنگر توسط قدرت عظیم و غیرقابل کنترل مردم ،اکنون
به اندیشه کانالیزه کردن اعتراضات توده ای در راستای
اهدافی خاص و مورد نظر اصالح طلبان و مقابله با خطر
«انقالب» انجامیده است.
این که «آزادی بی بها نیست» حکمی کلی است اما بدون
نکته سنجی می توان گفت که درست است ،اما این که
اصالح طلبان بیان می دارند که «اصالحات خون می
خواهد» ،الزم است توضیح دهند ،مردمی که باید این
خون را پرداخت کنند ،مردمی که شرایط دشوار زندگی
و معیشت شان آنان را به هستی غیر انسانی سوق داده ،و
حتی هیچ یک از آقایان کاندیدای اصالح طلب ،وعده یا
توضیح روشن گرانه ای در باب برنامه هایشان در خصوص

اقتصادی و نفتی است ،پشت به ما و رو به جنایتکاران
خواهند داشت.
تجربه های زیادی در این رابطه وجود دارد که حکایت از
سستی طناب اعتماد به این کشور ها برای سعود قله های
آزادی و برابری است.
اما ما نیز باید در کنار سازماندهی خود در برابر نظام
کودتا ،دوستان و متحدین خود را بیابیم تا جبهه مستقل و
نیرومند خود را در مقابل نیروهای ضد مردمی قرار دهیم.
این متحدان کسانی نخواهند بود جز مردمی که مثل خود
ما زیر حکومت دیکتاتوری مذهبی و سرمایه داری ،روزگار
به سختی می گذرانند .درد مشترک دیکتاتوری مذهبی
و زخم مشترک از نظام سرمایه داری که در راستای
سود هر چه بیشتر خود جنگهای خانمان سوزی را بر ما
و مردم فلسطین و غزه و دیگر کشورها تحمیل کرده،
میتواند مهمترین دلیل اتحاد ما مردم ،برای رزم مشترک
باشد .نیروی غاصب کودتا در ایران و اسرائیل و بنیادگرایی
اسالمی در فلسطین و لبنان جز با اتحاد نیرو های آزادی
خواه و مبارز این کشورها سرنگون نخواهد شد.
شاید اولین قدم یار گیری و دست اتحاد دراز کردن ما به
سوی این مردمان شعارهایی است که ما در تظاهراتمان
در خیابانها فریاد می کنیم .شعارهایی که به وضوح
حساب دولتمردان ودشمنان غاصب را از ما مردم جدا
می کند و آشکارا نوک تیز حمالت را به سمت کودتاچیان
و اشغالگران نشانه می رود و نه مردمی که خود قربانی
قصاوتند .شعارهایی که رهایی بخش است و گذر می کند
از هر چه خط و مرز طراحی شده به دست خاک پرستان
انسان گریز و فریاد می کند درد مشترک نه ملت ،که
انسان را!

تغییر شرایط مادی و عینی مردم و به ویژه اقشار و طبقات
زحمتکش و کارگر ارائه نکرده اند ،چرا باید بابت اصالحاتی
که تغییری اساسی در زندگی آنان را نوید نمی دهد خون
پرداخت کنند؟! و چرا نباید سیل خروشان اعتراضات خود
را به سمت انقالب هدایت کنند؟ چگونه مردم باید به
نوستالژیای آقای موسوی نسبت به اوان انقالب و دهه
شصت اعتماد نمایند؟! چگونه باید دانشجویان به محمد
خاتمی «آری» بگویند که هنوز دولت کودتا را انذار می
دهد که بترسید از رشد جریانات رادیکال در دانشگاه! آیا
این سخنان جز آن روی سکه است که می گوید بگذارید
که ما بمانیم تا انقالب نشود؟!
غالمعلی رجائی در مقاله حیات نو سه شنبه  24شهریور
پرسیده است که « :آيا واقعا با اين همه روشهاى کنترل
رفتار افراد منتقد يا مخالف دولت حق هر حکومتى است
و نيازى به اعمال اين رفتارها آن هم درباره کسانى امثال
فرزند شهيد بهشتى است که از نخبگان برجسته کشور و
از اساتيد باسواد و خوشنام دانشگاهها است؟ همان که چند
روز پيش از دستگيرىاش طرف گفتگوی مقامات امنيتى
واقع شده بود که از وی درباره ايام بازگشايى دانشگاهها
مشورت خواستهاند و او نيز راهحلهايى را که براى کنترل
اوضاع مفيد مىدانسته به آنها ارائه نموده است( .تاکید از
ماست)
این که اصالح طلبان چه کسانی بوده اند و کارنامه شان
در دور قدیم حضورشان به مثابه نیروهای سیاسی درون
حاکمیت چگونه بوده است ،بحث این نوشتار نیست ،اما
این که امروز اصالح طلبان کیانند و چگونه وظیفه کژتابی
منافع مردم را برعهده دارند و چگونه امر توده های مردم
در مسیر رشد و گسترش مبارزات و اعتراضاتشان ،یعنی
«انقالب» را به تاخیر می اندازند ،مساله ایست که پرداختن
به آن در طول مبارزات مردم علیه دیکتاتوری و حافظان
منافع بورژوازی سرکوبگر ،وظیفه خدشه ناپذیر ما خواهد
بود .بدون شک جنبش توده ای به تدریج تاکتیک های
مشخص ًا طبقاتی خود را خواهد یافت و نسبت به انحرافاتی
که توسط رفرمیست ها عامدانه به جنبش توده ای تزریق
می گردد با چشمان باز برخورد خواهد نمود .اما افشای
منفعت باوری اصالح طلبان با سوگیری مشخص طبقاتی
شان ،وظیفه ایست که بر عهده نیروهای پیگیر و رادیکال
حاضر در اعتراضات توده ای مردم خواهد بود.

كارگرداني در جمهوري اسالمي

شهرام جهان وطن در فيس بوك يادداشتي از خود را
مجددا منتشر كرده است كه در آن به نكاتي راجع به
گذشته ي هنري محسن مخملباف و همكاري او در
اقدامات ناقض حقوق بشر اشاره كرده است .جامعه در اين
روزهاي سرنوشت ساز به يادآوري و مرور گذشته خود نياز
دارد .بدون يك حافظه ي جمعي ،به راحتي مي توان مسير
را گم كرد .شهرام جهان وطن در يادداشت خود به شرايط
غير انساني حاكم در تهيه ي فيلم هايي پرداخته است كه
كارگرداني آنها را محسن مخملباف برعهده داشته و در
كسب نام هنري او نقشي تعيين كننده دارند .بخشي از
يادداشت وي را مي خوانيم:

بايکوت
در سال  1364توسط « وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»
فيلمی به کارگردانی « محسن مخملباف» و با بودجه ی
سنگينی به نسبت ديگر فيلمهای ايرانی به نام « بايکوت»
ساخته شد .موضوع و هدف فيلم لجن مال کردن ايده ها
و فعالين کمونيستی ايران بود .هدف ما در اينجا اصال
متوجه موضوع فيلم نيست بلکه نشان دادن سو استفاده
از موقعيت زندانيان سياسی زندان « عادل آباد شيراز» و
شکنجه ی روحی آنان است .در اين فيلم زندانيان را با زور
و تهديد و در مواقعی با وعده ی آزادی مجبور به شرکت
در فيلم کردند و آنها را در نقش های مختلف سياهی
لشگر تا نقشهای درجه دو در فيلم جای داده اند.
شروع فيلمبرداری اين فيلم در زمستان  1363آغاز شد.
درست در موقعی که هيچگونه سازمان يا نيروی مدافع
حقوق بشری وجود نداشت که از وضعيت زندانيان سياسی
ايران ديدن کند .در اين شرايط زندانيان سياسی در مقابل
وحشيگريهای رژيم بدون هيچگونه حمايت مادی قرار
گرفته بودند و مجبور به بازيگری در جلو دوربين کارگردان
رژيم شدند.
« محسن مخلمباف» با همکاری « مجيد ترابپور» ،رئيس
زندان عادل آباد شيراز با انتخاب مهره های فعال و حبس
کشيده ی قديمی زندان که نزد ديگر زندانيان وجهه ای
داشتند و با مجبور کردن آنان به شرکت در فيلم سعی در
شکستن روحيه ی ديگر زندانيان داشتند .اين دسته از
زندانيان مشهور نيز که با توجه به اعدامهای دسته جمعی
آن زمان از افراد قديمی زندان محسوب می شدند يا می
بايست در دسته اعدامهای جمعی قرار بگيرند همانطور
که افرادی مثل « محمود حسنی» « ،محسن توکلی»،
« حسن پايدار» « ،محمد جاور« «اسماعيل دالوند» « ،
جهانگير طالبی» ،و  ...قرار گرفتند و يا اينکه باالجبار در
فليم شرکت کنند .در بين زندانيان که مجبور شدند در فليم
بازی کنند ،تعداد زيادی مشاهده می شوند که مستقيما از
سلولهای انفرادی آنها را بيرون آورده بودند .به عنوان مثال
« محمد جمالی» از سلول انفرادی بعد از مدت يکسال و
دو ماه بيرون آورده شده است و او را به اجبار در فيلم جای
دادند .او بعد از آن محکوم به ده سال حبس می شود و
می تواند وارد بند عمومی شود .ولی با اينحال رژيم در
سال  1367او را اعدام می کند ( اسم او در ليست گزارش
اعداميان گاليندوپل که روز  14فوريه  1990از زندانهای
ايران ديدن کرد ،می باشد).
واقعا نمی دانم که محسن مخملباف چگونه و با استفاده از
چه ماده ی پا ک کننده ايی قادر است اين ننگ و سياهی
را از پرونده ی به اصطالح هنری خود پاک کند
سفر قندهار
فيلم « سفر قندهار» به کارگردانی محسن مخلباف به
عنوان بهترين فيلم سال  2001معرفی شد .يکی از علل
اصلی مطرح شدن اين فيلم حمله آمريکا به افعانستان بود
که مجددا اين کشور فراموش شده را به راس خبرهای
دنيا برد .فليم محسن مخلمباف هم از آنجائی که يکی از
آخرين فيلم های ساخته شده پيش از سقوط طالبان بود،
مورد توجه عالقمندان قرار گرفت .اما داستان به همين جا
ختم نمی شود بنا به افشاگری که روزنامه « تايم» چاپ
آمريکا ( در تاريخ  19دسامبر  )2001نمود بازيگر فيلم
« سفر قندهار» ساخته محسن مخملباف يک تروريست
وابسته به رژيم جمهوری اسالمی است .اين فرد بنام «
ديويد بلفيلد» در سال  1980از طرف رژيم اسالمی حاکم
بر ايران مامور قتل يکی از مخالفان رژيم بنام « علی اکبر
طباطبائی» درمريلند آمريکا شد که پس از انجام ماموريت
خود به ايران گريخت و به استخدام خبرگزاری دولتی رژيم
(ايرنا) در آمد
« ديويد بلفيلد» که يک سياهپوست آمريکايی است در
ليست اسامی بازيگران فليم بنام « حسن طنطائی »
معرفی شده است .ديويد بلفيلد در اين فيلم نفش يک دکتر
سياهپوست آمريکائی را ايفا می کند .مخملباف تاکنون در
برابر سواالت خبرنگاران تنها به اين موضوع اشاره کرده
است که وی از بازيگران فيلم در مورد گذشته شان پرس
و جو نمی کند

یک نیروی ضعیف چگونه می تواند بر
نیرویی قوی تر از خودش پیروز شود؟
احمد پوري

(بخش دوم)

دگم مبارزه مسلحانه
هیچ شکلی از مبارزه مقدس نیست .هر شکلی در رابطه با
موقعیت و محتوای خاص می تواند مناسب باشد.
کسانی که بدون توجه به تناسب نیروها ،موقعیت مشخص
 ،وضعیت توده ها  ،درجه سازماندهی توده های پیشرو
 ....دائما دم از مبارزه مسلحانه می زنند و آنرا به مثابه
عالی ترین مرحله مبارزه می شمارند  ....تنها نادانی و بی
مسئولیتی خود را در مبارزه طبقاتی به نمایش می گذارند
 .اینها بزرگترین خدمت را به دشمن می کنند .مبارزه در
خیابان صحنه تئاتر نیست ،اگر مردی از پشت صجنه زنده
برنمی گردی.
در شرایط حاضر مبارزه مسلحانه میدانی است که ضعیف
ترین نقطه نیروهای مردمی و قوی ترین نقطه دشمن
است .دشمنی که به اندازه کافی سپاه ،ارتش ،نیروهای
ویژه سرکوب متشکل از جنایت کارترین افراد را دارد و
میلیاردها دالر سرمایه های ملی را با پیشرفته ترین سالح
ها در اختیار نیروای نظامی خودش قرار داده است ... .
اگر امکان دمکراتیکی ایجاد شود که توده ها بدون پرداخت
هزینه بتوانند نارضایتی خود را از رژیم ابراز کنند در ابعاد
میلیونی به میدان خواهند آمد.
رقابت در میدان دمکراتیک و مسالمت آمیز برای رژیم زهر
مطلق است .یکی از پیامدهای کاربرد خشونت نا به هنگام
از جانب نیروهای مترقی موجب سرکوب ددمنشانه قداره
بندان جمهوری اسالمی شده در نتیجه تعداد بیشتری از
توده های ناراضی خانه نشین شده و جرئت حضور در
صحنه را از دست خواهند داد .زمانیکه دولت جواب هر
گونه تظاهرات مسالمت آمیز را با گلوله پاسخ گوید یعنی
دولت می خواهد مبارزه را به سطح مسلحانه کانالیزه کند.
این میدانی استکه رژیم در آن نقطه برتری مطلق دارد .با
تن در دادن به چنین شیوه های مبارزاتی در اصل فعالین
یا رهبران جنبش حکم نابودی خود و جنبش را تضمین
می کنند .انقالبیون تا زمانی شکست ناپذیرند که مانند
ماهی در دریای توده ها شناور باشند .در میان توده ها
برای دشمن نامرئی هستند .ماهی هایی که به هر دلیلی به
ساحل پرتاب شوند قدرت نامرئی بودن و ضربه ناپذیری را
از دست می دهند و به راحت ترین طعمه صیادان تبدیل
می شوند.
زمانیکه شکل مبارزه بی موقع به سطح مسلحانه ارتقاء

جشن اومانیته* یکی از بزرگترین
جشن های سیاسی اروپا
سه روز با  600هزار نفر در پاریس  13 – 11سپتامبر
این جشن یکی از سنن حزب کمونیست فرانسه است که
اولین بار در سال  1930برگزار شد .در سال های جنگ و
اشغال فرانسه متوقف شد و دوباره از سال  1956در دومین
آخر هفته سپتامبر هر سال به مدت سه روز برگزار می
شود« .جشن اومانیته» چند صد هزار نفر را هر ساله نه
تنها از شهرهای فرانسه بلکه از کشورهای گوناگون اروپا
بسوی خود جلب می کند .البته همه شرکت کنندگان در
این جشن لزوما هوادار و یا عضو حزب کمونیست فرانسه
و یا سایر کشورها نیستند ،اما این واقعیتی است که بیشتر
شرکت کنندگان افرادی هستند مترقی و روشن نسبت
به مسائل اجتماعی جهان امروز .این افراد با گرایشات
متفاوت نظری از غرفه های سیاسی صدها حزب و سازمان
های مترقی و انقالبی دیدار کرده و در غرفه های گفتگو
وسخنرانی های ویژه مسائل سیاسی روز فعاالنه شرکت
می کنند .در این جشن سه روزه غرفه های صنایع دستی
و غذاهای محلی کشورهای گوناگون جهان لحظه ای از
بازدیدکنندگان خالی نمی ماند .امسال نیز گردشگاه بزرگ
«کورنوو» محل برگزاری جشن اومانیته در حومه پاریس
به مانند سال های پیش از جمعیت موج می زد ،با این
تفاوت که امسال جوانان حضوری بیشتر از سال های
گذشته داشتند .شرکت گسترده جوانان در میزگردهای
سیاسی ،در کنسرت خوانندگان مترقی و محبوب بویژه
«.مانوچائو» در روز جمعه بسیار چشمگیر بود
اینکه چگونه این جمعیت سازماندهی می شوند سئوال
بزرگی است برای بسیاری از ما که مشاهده کرده ایم

یابد اکثریت مطلق توده های ناراضی و مخالف رژیم از
ترس جان از انقالبیون جدا خواهند شد .تعداد معدودی از
کادرهای انقالبی بدون حمایت و پوشش مردمی در مقابل
جنایت کاران و ماشین سرکوب آن قرار خواهند گرفت.
بقیه ماجرا نیازی به توضیح ندارد... .
هیچ شکلی از مبارزه نمی تواند جدا از متن اجتماعی مبارزه
برای همیشه تطهیر یا تکفیر شود.
آن ژنرالی که بدون توجه به میدان مبارزه و نیروی
سرکوب حریف چند مبارز بی سالح را به مصاف یک لشگر
مجهز به تمام ابزار سرکوب می فرستد نشانه شجاعت و
رادیکالیسم او نیست بیش از هر چیز نشانه کوری ،نادانی،
عدم تعهد و مسئولیت پذیری او نسبت به جان اطرافیان و
همرزمانش می باشد... .
از هیچ گلوله و تفنگی سوسیالیزم و عدالت اجتماعی ساطع
نمی شود .به همین دلیل بدرستی گفته اند که قدرت از
لوله تفنگ بیرون می آید ولی سیاست است که بر تفنگ
حاکم است نه برعکس  ...نگاهی به جنگ های آمریکا
در خاورمیانه هم هرگونه شکی را زایل می کند .آنها در
حالیکه برای جهانیان حقوق بشر موعظه می کنند در مقابله
با دشمنانشان با مدرن ترین سالحهای ویرانگر حرف می
زنند اما این سالح ها خود به خود شلیک نمی کنند در
خدمت سازمان و سیاست مشخصی هستند ...
کسانی که مبارزه مسلحانه را تقدیس می کنند با کدام
سازمان و سیاست می توانند این تفنگ ها را در خدمت
آرمان هایشان قرار دهند؟ شاید فکر می کنند کافی است
که صفیر شلیک گوله ها گوش فلک را کر کند تا از این
تفنگها سوسیالیزم فواره زده و جهان را به گلزار تبدیل
کند؟
اگر قرار بود از تفنگی سوسیالیزم برخیزد شرکت های
سازنده سالحهای مرگبار می بایست بهشت سوسیالیزم
می شدند ... .در دهه پایانی قرن نوزدهم بیش از 118
جنگ مسلحانه در جهان ثبت شده است .کدام یک از این
جنگها به سوسیالیزم منتهی شدند؟ تعداد قابل توجهی از
این جنگ ها به برقراری مرتجعانه ترین و کثیف ترین نوع
حکومت های ناسیونالیستی و فاشیستی منتهی شده اند.
یکی از مهمترین نشانه های چپ افراطی و پرستندگان
باروت و انفجار ،این است که کوچکترین درکی از ماهیت
و پروسه تکاملی جنبش ها ندارند .به همین دلیل قبل از
شروع می خواهند به خط پایان برسند!
اینها نه تنها توان پیروزی ،بلکه اراده پیروزی را ندارند.
عاشق پیروزی نیستند ،عاشق مادر پیروزی هستند!
شکست مادر پیروزی است! به همین دلیل کوچکترین
نیازی به تحلیل مشخص از شرایط مشخص ندارند .از
هموطنان عزیزمان حتی قادر به سازماندهی یک جمعیت
هزار نفره هم نیستند .البته مسئله فرهنگ همکاری شرکت
.کنندگان با برگزارکنندگان حیرت انگیز است
ما چند تن از فعالین زنان هشت مارس ،امسال انگیزه
بسیار مهمی داشتیم تا با تدارک کافی در این جشن شرکت
کنیم .گرچه به لحاظ مالی قادر به کرایه غرفه ای از
آن خود نبودیم اما نزدیک به  7000اعالمیه و بروشور
برای این مراسم آماده کردیم .انگیزه مان رساندن صدای
مبارزات میلیونها نفر از مردم ایران به گوش صدها هزار
نفر شرکت کننده در این برنامه بود ،رساندن صدای مردمی
که با شجاعت و پیگیری برای بدست آوردن آزادی خود و
سرنگونی نظام جمهوری اسالمی مبارزه می کنند ،افشای
جنایات رژیم جمهوری اسالمی که برنامه سرکوب مردم
و انتقام گیری از جوانان را بی وقفه طی سه ماه گذشته
به پیش برده است .افشای همه مرتجعین در سطح ملی
و بین المللی که تالش دارند مبارزه و فداکاری مردم را
پشتوانه دعوای خانگی حاکمان جمهوری اسالمی کنند.
شرکت ما در این جشن در ادامه فعالیت هایی است که طی
سه ماه گذشته جهت جلب حمایت و همبستگی مردم این
.کشور به مبارزات مردم ایران به پیش برده ایم
کماکان ایران در صدر اخبار جهان قرار دارد و مردم جهان
به مسائل ایران بسیار حساس هستند .با اینکه برخی افراد
کیف و ساک شان لبریز از اطالعیه و نشریات گروههای
گوناگون سیاسی بود ،وقتی در دست ما اطالعیه با سر تیتر
«مبارزه در ایران ادامه دارد» و یا «در ایران چه می گذرد»
را با تصاویری از زنان در حال مبارزه می دیدند ،بسوی ما
آمده و آن اطالعیه ها را می گرفتند .برخی از ما تقاضای
.مطالب بیشتری می کردند
با پیش بینی شرکت و حضور گسترده احزاب و سازمانها،
از قبل ،پوشه هایی از مجموعه مطالب گوناگونی را که
«تشکل زنان هشت مارس» در مورد مبارزات چند ماه اخیر

سی سال پیش تا حاال تحت هر شرایطی شکل مبارزه
یکسان می ماند .مهم نیست که در این سی سال جهان
چقدر تغییر کرده ،احزابشان صدها انشعاب داده و در مسیر
اتمیزاسیون به شاخه های یک نفره هم رسیده اند .شعار
مقدس برای یک حزب میلیونی یا یک نفره یکی است!
رادیکال بودن یعنی چه؟
رادیکال بودن به مفهوم مسابقه در حماقت نیست .بخشی
از اپوزیسیون بدون توجه به شرایط مشخص و توان جنبش
دائما سطح مطالبات را باال می برند .آنها نگران نیستند که
با کدام نیرو و امکانات مادی و انسانی این خواسته ها
عملی خواهد شد تنها به تکرار شعارهایی می پردازند که
هیچ ارتباطی با سطح جنبش ندارد و بیانگر رویاهای این
افراد می باشد .برای افرادی که توان تغییرات در زندگی
شخصی و اجتماعی را ندارند به آرزو اندیشی متوسل می
شوند .بقول مارکس انسانها به میزانیکه دستشان در تغییر
شرایط کوتاه باشد آرزوهایشان درازتر می شود.
رادیکال بودن یعنی یک مسئله را بطور ریشه ای حل
کردن .دکتری که بر بالین بیمارش فریاد می زند زنده
باد سالمتی تنها بی لیاقتی خودش را اثبات می کند .نه
انقالبی و رادیکال بودنش را .شرط حل ریشه ای یک
مشکل داشتن شناخت دقیق و کامل از مسئله مورد نظر
می باشد نه فریادهای احساساتی.
دگم مبارزه مسالمت آمیز
طبیعی است که ما باید با تمام توان ذهنی و ابتکاری شیوه
هایی از اعتراضات را معمول کنیم که توده های بیشتری
را از کنج خانه ها بیرون می کشد  ،آگاهی سیاسی و
دخالتگری آنها را باال می برد .برای تحقق این امر نباید
تنها باالی ابرها به رویا پردازی پرداخت .تاکتیک های رویا
رویی با حریف ،آنهم حریفی که بر تخت سلطنت جلوس
کرده تنها به رویاها یا منافع ما بستگی ندارد به میزان
زیادی به عکس العمل حریف و رویاهای حاکمان و منافع
آنها هم بستگی دارد.
قوانین هر بازی تا زمامی پایدار می ماند که هر دو طرف در
محدوده قابل قبولی به قوانین بازی تن در دهند .زمانیکه
مسالمت آمیزترین «تظاهرات سکوت» توده ها از طرف
رهبر شمشیر کشی برعلیه نظام تعبیر می شود .طبیعی
است که قداره بندانش حتی فرزندان معتقدین به همین
نظام را به جرم گفتن اهلل و اکبر با تیر میزنند .یا بعد از
دستگیری به تمام ابعاد جسمانی و روحانی اش تجاوز کرده
و زیر شکنحه می کشند .پر واضح است که چنین رژیمی
با مخالفین واقعی اش چه خواهد کرد ِ ...رژیمی که در
تجاوز به حقوق سیاسی ،اجتماعی ،انسانی مردم هیچ حدو
مرزی را نمی شناسد .حتی به قوانین خودساخته نیز تجاوز
می کند .ماشین یکدست سازی این رژیم در پاکسازی و
کشتار مخالفان بعد از سی سال هنوز به خط پایان نرسیده،
تازه نوبت دوستان و رهبران نظام رسیده است .کروبی و
موسوی هردو ،ستون استوار رژیم بودند از تمام صافی
های سیستم و رهبر گذشتند .قرار بود رئیس جمهور ایران
شوند .رژیمی که انتقادات اینها را ،حتی در چهار چوب
قانون اساسی برنمی تابد ،بزودی به هرگونه امید توده
ها برای ثمر دادن مبارزه مسالمت آمیز نقطه پایان خواهد
گذاشت .بعد از این مرحله برای ابراز نارضایتی اساسا یک
انتشار داده است ،آماده کرده و طی جشن
آنها را در اختیار مسئولین و گردانندگان دهها
حزب ،سازمان ،انجمن و تشکالت سیاسی
.قرار دادیم
در این جشن ،چندین تشکل و سازمان و حزب
از فعالین هشت مارس برای گفتگو در مورد
اوضاع کنونی ایران ،وضعیت زنان و مبارزات
.آنان دعوت کردند
البته باز هم با افرادی روبرو شدیم که استدالل
می کردند چون اسرائیل ضد ایران است و ما
هم شعار سرنگونی رژیم را می دهیم پس
در کنار اسرائیل و دول غربی هستیم و می
خواهیم آنان به ایران حمله کنند و رژیم را
سرنگون کنند! به آنان توضیح می دادیم که آیا می دانید
که مردم ایران خودشان دارند مبارزه می کنند و برای
تعیین سرنوشت خود نیازی به غرب و اسرائیل ندارند.
بعالوه مردم ایران در کنار مردم ستمدیده جهان هستند
و خواهان همبستگی و حمایت افکار عمومی مترقی و
ازادیخواه جهان هستند .به آنان گفته شد که آیا اطالع
دارند که بسیاری از جنبش های اجتماعی در ایران از
مبارزات مردم فلسطین برای رهایی و آزادی سرزمین
هایشان دفاع می کنند .آیا می دانند که بسیاری از زنان
فعال ایرانی خود را بخشی از جنبش جهانی زنان علیه
نظام مردساالری سرمایه داری می دانند ،آیا می دانند
که بسیاری از کارگران ایران مبارزات خود را در اتحاد
و همبستگی مبارزه کارگران جهان برای ساختن جهانی
عاری از ستم و استثمار می دانند ،آیا می دانند که بخش
بزرگی از مردم ایران علیه جنایات امپریالیسم در عراق و
افغانستان و سراسر جهان هستند ،آیا می دانند که مردم
ایران معنای دخالت امپریالیستی را در سرنوشت خود به
خوبی می دانند و حداقل در تاریخ معاصر دوبار آن را تجربه
کرده اند ،یک بار در سال  1953که آمریکا و انگلیس با

راه باز خواهد ماند .برای توده هایی که با دستان خالی
با آنهمه جانفشانی در مقابل قداره بندان حجابن یوسف
زمان قدعلم کردند تغییر تاکتیک مبارزه چندان مشکل
نخواهد بود!
جواب پرستندگان مبارزه مسالمت آمیز برای این مشکالت
چیست؟ درست مثل خامنه ای هرگونه شک علمی را
نسبت به معتقدات خود ،ممنوع کرده وبه انشا نویسی
های رویایی ادامه می دهند .توهم اینها برای تداوم مبارزه
مسالمت آمیز و اصالح ِرژیم ،ریشه در عدم درک ماهیت
توتالیتر جمهوری اسالمی ایران دارد .آقایان حمید دباشی،
اکبر گنجی ،محسن سازگارا و بنی صدر  ...که ابراز عالقه
شدیدی به مبارزه گاندی وار می کنند متوجه نیستند که
سی سال جنایت ،سرکوب ،تجاوز به تمامی زوایای زندگی
و شخصیت انسانی یک جامعه گاندی تربیت نمی کند.
چنین جامعه ای مهد پرورش میلیون ها چگوارا و بن الدن
است .من چگوارا را در مفهوم مثبت کاربرد خشونت و بن
الدن را در مفهوم منفی و تروریستی آن بکار می برم.
دمکراسی تنها با انتخابات سنجیده نمی شود .بلکه
دمکراسی در زندگی روزمره هم سنجش می شود .مبارزه
برای دمکراسی تنها پای صندوق های رای انجام نمی
پذیرد .زمانیکه به رای آنها توجه نشود سرانجام مبارزه
از صندوق های رای به خیابانها ،کارخانه ها ،مراکز کار،
دانشگاهها ... ،سرازیر می شود .زمانیکه دولت مطالبات و
خواست توده ها را جدی نمی گیرد .برای شنیدن صدای
عدالت خواهانه آنها به جای رهبران سیاسی ،نیروهای
مسلح خود را به مقابله با مردم می فرستد .سرانجام توده
ها نیز سالح انتقاد را به انتقاد مسلحانه تبدیل خواهند
کرد... .
طبیعی است که انقالبیون واقعی باید از هر فرصتی برای
پیشبرد مقاصد شان به شیوه دمکراتیک و مسالمت آمیز
حداکثر استفاده را بکنند .زیباترین جشن پیروزی زمانی
است که بدون ریختن قطره ای خون ،مردم به مطالبات
خود برسند .ولی در میدان مبارزه واقعی اشکال مبارزه تنها
بر اساس آرزوهای ستم دیدگان تعیین نمی شود.
آقای حمید دباشی چنان در دگم مبارزه مسالمت آمیز
غرق شده است که با میکروسکوپ در تاریخ ایران بدنبال
نمونه های دلخواه می گردد ولی پیدا نمی کند! در نهایت
تاسف ،با توجه به استبداد آسیائی ،تجربه تمام تاریخ ایران
و ماهیت جمهوری اسالمی برای رسیدن به بهشت آزادی،
دمکراسی و عدالت اجتماعی باید از جهنم خونین جمهوری
اسالمی رد شد .بی جهت نیست که نادرشاه ها خود را
فرزند شمشیر می دانند! ...
نباید فراموش کنیم که ماشین جنگی هیتلر و بسیاری از
رژیم های دیکتاتور با شیوه های مسالمت آمیز و مبارزه
مدنی در چهارچوب قانون هرگز سرنگون نمی شدند!
در تاریخ دوران هایی وجود دارند که قطار زمان با سرعتی
غیرقابل تصور از مراحلی رد می شود .برای دیدن نتایج
تئوریها و تفسیر ها الزم نیست سالها صبر کنیم .در آینده
نزدیک تاریخ صحت یا بطالن تئوری یکی از ما را ثابت
خواهد کرد
ادامه دارد ...

یک کودتا رژیم سلطنتی شاه را که سقوط کرده بود بر سر
کار آوردند و بار دیگر در سال  1979در کنفرانس گوادلوپ
نیز خمینی را به انقالب ضد سلطنتی ضد امپریالیستی
مردم ایران تحمیل کردند و امروز نیز تالش دارند عده
ای را به مبارزات مردم ایران تحمیل کنند ،عده ای که
مهار مبارزات مردم را بدست گیرند و نگذارند مبارزه مردم
به اهداف خود برسد ،هدف دول غربی این است که
منافع سیاسی اقتصادی خود را در ایران حفظ کنند چرا
که علیرغم ژست های رژیم جمهوری اسالمی علیه غرب،
تا مغز استخوان رژیم به نظام امپریالیستی جهان وابسته
 ........است و
متاسفانه در تفکر این گونه افراد مردم ایران کامال غایب
هستند .تصویر آنان از ایران کامال تابع تصویری است که
رسانه های غرب «امپریالیستی» از ایران می دهند :یک
طرف غرب و اسرائیل قرار دارد و یک طرف رژیم ایران،
و این دو طرف قرار است سرنوشت جامعه ایران را تعیین
!!!!کنند
در سومین روز این جشن ،حزب کمونیست فرانسه
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« ،)Kritik der reinen Vernunftسنجش خرد
پراتیک»()Kritik der praktischen Vernunft
و «سنجش نیروی داوری» (Die Kritik der
 )Urteilskraftبه ترتیب به سه موضوع مهم بشری
می پردازد :توانایی شناخت و مرز خردورزی ،اخالق
و اصول داوری و در سومین کتابش استتیک یا همان
زیبایی شناسی .از میان این سه کتاب مهم کانت در سیر
فلسفه مدرن ،کتاب دوم که ویژه اخالق و نیروی داوری
انسان است ترجمه نشده است .این فقدان در زبان و
فرهنگ فارسی نه تنها در رابطه با کانت ،بلکه در ارتباط با
مهمترین فیلسوفان مدرنیته وجود دارد.
اندیشه فلسفی که زیربنای جهان مدرن است در سیر
خود بارها هر جزئش به نقد و چالش کشیده شده و می
شود .اندیشه های فیلسوفان ایدئالیسم آلمانی نیز توسط
فیلسوفان مدرن یا پست مدرن به نقد کشیده شده اند .نقد
مدرنیته و فیلسوفان آن به معنای رد و بی اعتبار دانستن
آن ها نیست .آنکه هنوز کتابهای اصلی فیلسوفان مدرن
را نخوانده و نفهمیده چگونه با خواندن مقاله ای دست
چندم( )sekundärliteraturدرباره نقدی پسا مدرن،
منکر مدرنیت و خردورزی آن می شود! نقد یا کرتیک
( )Kritikدر فلسفه به معنی نفی نیست .از طرفی تا
زمانیکه ابتدائی ترین اصول اخالق مدرن ترجمه و شناخته
نشده اند ،چگونه می توان با نقد آن ها آشنا شد و از آنان
پا فراتر گذاشت.
جامعه و فرهنگ ایرانی در این زمان بیش از هر دوره
ای درگیر بحران اخالق است .هر ایرانی ،چه روشنفکر و
اهل اندیشه باشد و چه بیگانه با مطالعه و تفکر ،در انجام
امور هر روزه و پیش پا افتاده زندگی اش خودآگاهانه یا
ناخودآگاهانه با این بحران درگیر می شود .تنها راه برخورد
با بحران از روبرو است و نخستین قدم ،پذیرفتن آن.
در چنین شرایطی است که حکومتها و نظامهای توتالیتر
و فاشیستی به حیات خویش ادامه می دهند .آنان از
روشنگری و اطالع رسانی به مردم هراس دارند .خود را
مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی ها می کنند تا راه ارتباط
مردم با منابع آگاهی رسانی را قطع کنند .تاریخ بشر نشان
داده که اخالق در همه عرصه های فرهنگی حضوری
ناگریز دارد و جزئی جدایی ناپذیر از ابعاد هستی بشری
است .سیاست نیز یکی از این عرصه ها است .سیاست
بدون همراهی اتیک یا اخالق مدرن شاید در کوتاه مدت
دستاوردی داشته باشد ،اما در درازمدت نتیجه ای جز همان
فاشیسم و دیکتاتوری عاید مردم نمی کند .اینکه برخی می
گویند «سیاست اخالق نمی شناسد» ،حکمی است نادرست
بر پایه پیش فرض هایی اثبات نشده .علم سیاست ،تفکر

سیاسی و گزینش سیاسی همه برای بشر است و سعادت و
شکوفایی او .رواج چنین حکمهای سستی خود نشانی از بی
اطالعی از ابتدائی ترین اصول روشنگری و فلسفه مدرنیته
است و البته توجیه خطا و اشتباه خویش .در اجتماعی که
بحران زده بی اخالقی است ،در روزگاری که بحران های
گوناگون دیگری چون بحران اقتصادی ،سیاسی نیز در کنار
بحران اخالق حاضرند .یاس ،پوچی ،انفعال ،بی مسئولیتی
و گریز از تعهد بر زندگی مردم سایه می افکند .چنین
مردمی را می توان به راحتی در بازی سیاسی «انتخاب بین
بد و بدتر» شرکت داد .تا به کاندیدایی با گذشته ای تیره
و تار در سرکوب و جنایت ،رای دهند و البته شعار «ببخش
و فراموش نکن» را بپذیرند.
امانوئل کانت در رساله درخشان روشنگری چیست
نوشته بود« :روشنگری /روشن نگری /روشنی یابی (
 ، )AUFKLARUNGخروج آدمی ست از نابالغی
(  )UNMUNDIGKEITبه تقصیر خویشتن (
 )SELBSTVERSCHULDETخود  .و نا بالغی
 ،ناتوانی در به کارگرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت
دیگری .به تقصیر خویشتن است این نابالغی ،وقتی که
علت آن نه کمبود فهم ،بلکه کمبود اراده و دلیری در
به کار گرفتن آن باشد بدون هدایت دیگری» ( ،ترجمه
سیروس آرین پور) .این رساله هنوز هم پس از گذشت
 ۲۵۰سال از نگارشش از جمله معتبرترین تعاریف مدون از
روشنگری محسوب می شود
کانت جمله ای را سرلوحه جنبش روشنگری دانست که
اکنون پس از گذشت چند سده هنوز ضرورت تکرارش
در جوامع توسعه نیافته ای چون ایران یا حتی بسیاری
از کشورهای به نسبت پیشرفته غربی احساس می شود:
«شجاع باش و فهم خویش را به کار بینداز».
زمانی که عقل خویشتن را در تعیین سرنوشت خود به کار
اندازیم ،بی وجود رهبر و قیم ، ،رها از سنت و مذهب و
مستقل از پدر و مادر ،راه هراس و تردید را بر خود هموار
نموده ایم .پس خود مسئول انتخاب و گزینش خویش
هستیم .مسئولیتی که نمی توان آنرا به عهده هیچ قضا
و قدر یا رهبر و موالیی گذاشت و این هزینه استقالل
است و فردیت.
یک روی این جهان که فرد انسان حاکم آنست ،تردید و
گزینش است و روی دیگرش شکوفایی شخصیت خویش
و گشایش افقی جدید .جامعه مدنی ،حقوق و کرامت
انسانی و حکومت بخردانه مردم بر مردم تنها در اینچنین
شرایطی مهیا و امکانپذیر می شوند.

كننده ) تشكيل مي شد كه مركب از چندين گروه از رفقا
مي شد تقسيم كار درستي چه در كميته و چه در پيرامون
وجود نداشت .به طور فعال كميته منشي نداشت  ،بخش
هائي مجزا براي كار تشكيالتي تبليغي و يا ترويجي نبود
حتي مسئول كارهاي مطالعاتي هم نداشتيم .تنها تقسيم
كار در بين كميته و پيرامون اين بود كه اولي وظايف را
بيست سال كار مخفي در روسيه
هدايت مي نمود و دومي آنها را انجام مي داد .ولي هر
نوشته :سسيليا بابروفسكايا
كدام از ما مي بايست در آن واحد هم مبلغ هم سازمان
دهنده هم چاپ كننده و هم پخش كننده مي بوديم.
قسمت نهم
در ميان توده ي واقعا پرولتري كارگران راه آهن حاميان
عمده ي كميته ي خاركف بودند .اين كارگران تشكيالت
خود را داشتند كه شامل تعدادي محفل مي شد و در راس
يك شكل تشكيالتي معين در خاركف و نيز هيچ جاي همه ي آنها محفل مركزي قرار داشت .محفل مركزي به
ديگر روسيه وجود نداشت .برخي اوقات كميته هاي محلي نوبه ي خود به وسيله ي دو كارگر برجسته وائي كف و
انتخاب مي شدند .بعضي اوقات آنها به وسيله ي مركزيت ماتروسف كه عضو كميته ي خاركف بودند رهبري مي
انتصاب مي شدند و بعدا با اعضاي انتخابي تكميل مي شد و اساسا وانيكف بود كه نقش مهمي در تظاهرات
گشتند .اغلب اوقات اين كميته ها به وسيله ي يك اول ماه مه  1900خاركف را بازي نمود و سپس در زمان
انقالبي فعال (يا گروهي از انقالبيون) يك شهر كه در دستگيريمان نقش ننگيني داشت .حاميان ديگر محافل
بين توده هاي وسيع ارتباطات قوي ايجاد نموده بودند كارگران لوكوموتيو (ديزيل) بودند كه رهبر آنان كارگري
تشكيل مي گشت .اين فرد (يا گروه) چند رفيق قابل و به نام سيمونف عضو كميته ي خاركف بود .همچنين
مطمئن را انتخاب كرده و خود را يك كميته اعالم مي ارتباطات محكمي با كارخانه ي بلژيكي  ،كارگران كارگاه
كرد كميته خاركف تا آنجائي كه من اطالع دارم نه انتخاب هاي راه آهن لوبوتين و تعداد غير قابل شمارشي از
و نه انتصاب شده بود بلكه از طريق فوق الذكر تشكيل محافل ديگر وجود داشت  .همچنين تماس هائي نيز با
شده بود.
افراد كارگر در كارخانه هاي ديگر خاركف وجود داشت .با
پس از كميته (بدنه هدايت كننده) پيرامون (بدنه ي عمل صنعتگران شهري هم تماس هائي گرفته مي شد كه البته
در اين قسمت اوضاع زياد خوب بود .در بخشي از گروه
اپوزسيوني وجود داشت كه به وسيله ي ماخف كارگري
از اپوانوفو –وزنسنك رهبري مي شد .اين گروه نوعي از
حمايت مالي شما ياري ارزنده اي است
«اپوزسيون كارگران» را نمايندگي مي كرد .ماخف بيش
براي تداوم و ارتقاي انتشار خيابان
از هر كس ديگر از روشنفكران متنفر بود و به شدت هم
 Nordeaمخالف سياست بود و نظرش اين بود كه كارگران مي
نام بانك در سوئد
بايستي مبارزه اقتصادي را به پيش ببرند .كميته خاركف
نام دارنده حساب
Jens-Hugo Nyberg
اعضاي زيادي داشت (زياد از نظر يك تشكيالت مخفي)
account number: 155 69 28-8 SEK
ولي صورت برداري درست از آنها كار بسيار مشكلي بود
 IBAN: SE41 9500 0099 6034 1556 9288هيچ كدام از ما كارت عضويت نداشتيم .حكمي كه ما را
 BIC-Cod (SWIFT-adress): NDEASESSعضو حزب محسوب مي كرد در حقيقت در اعماق سينه
هايمان جاي داشت .به راحتي مي توان گفت كه هنگام
تظاهرات اول ماه مه  1900سازمان قدرت خود را دست
شماره هاي پيشين خيابان را مي توانيد از اين لينك
كم گرفت زيرا نمي دانست نفوذش اين همه زياد است.
نيز دانلود كنيد
در نتيجه تظاهرات اول ماه مه هم براي كميته و هم
براي اعضا تعجب آور بود .اعالميه هاي اول ماه مه كه
 http://www.negah1.com/xyaban/XYABAN.در چاپخانه ي مجله ي «كارگر جنوبي» چاپ و در بين
كارخانجات پخش شد ،كارگران را به اعتصاب و تظاهرات

فرا مي خواند .ولي آنچه كه در اول ماه مه اتفاق افتاد بسيار
باالتر از انتظارات ما بود.
صبح ،كارگران راه آهن به خيابان ها آمده و جلسه اي در
لوادا برگزار نمودند .آنها پرچم سرخي را باز كرده و يكي
از اعضاي كميته وانيكف نطقي ايراد نمود .فرماندار پس از
شنيدن خبر تظاهرات شتاب زده به لوادا شتافت و در آنجا
با وانيكف كه در ميان انبوهي از جمعيت محاصره شده
بود روبرو گرديد .پس از گفتگو با واتيكف فرماندار مجبور
به عقب نشيني گشت .كارگران بخش لوكوموتيو يك راه
پيمائي به راه انداخته و مي خواستند از طريق گذشتن از
شهر به تظاهرات كارگران راه آهن بپيوندند .ولي قزاق ها
با بستن راه آهن مانع انجام اين كار شدند .در حين زد و
خوردي كه بين كارگران لوكوموتيو و قزاق ها روي داد
برخي از كارگران شجاع تر چند قزاق را خلع سالح نموده
و نيزه ها را به عنوان يادگار اين پيروزي بلند كرده در هوا
مي چرخاندند.
اعتصاب عمومي اول ماه مه در خاركف هيجان زيادي به
وجود آورد .پس از آن كارها مشتاقانه تر و سريع تر به پيش
مي رفت .ولي اگر اعتصاب به ما درس بزرگي داد پليس
خاركف هم از آن درس گرفت .همه نيروهاي پليس براي
شكار ما بسيج گشت.
ابتدا يك گروه هيجده نفره از كارگران راه آهن كه
ماتروسف و واتيكف را در بر مي گرفت به جرم برپا داشتن
تظاهرات اول ماه مه دستگير و به اياالت وياتكا تبعيد
گشتند .بسياري از ما به شدت تحت تعقيب جاسوسان قرار
مي گرفتيم و اين منجر به دستگيري كل سازمان و اكثر
محافل گرديد .پليس خاركف در جاسوسي به خامي پليس
ورشو نبود .به طور مثال يكبار من از اين كه مورد تعقيب
پليس قرار گرفته باشم كامال بي خبر بودم .بعدا دريافتم
كه تمام طول تابستان تحت تعقيب پليس بوده ام و از آن
اطالعي نداشته ام  .يك ماه قبل از دستگيري هاي عمومي
 ،جاسوسان شيوه ي فعاليت خود را تغيير دادند .آنها آشكارا
مرا تعقيب مي كردند و خانه ام را تحت نظر داشتند .وقتي
مجبور مي شدم كه كار الزمي را انجام دهم مي بايست
از صبح زود دست به كار شوم وانمود كنم كه براي خريد
مي روم .برخي اوقات به مغازه هاي مختلف مي رفتم به
مغازه لباسشويي رفته و چندين لباس را پوشيده و امتحان
مي كردم كه البته اين كار وقت زيادي مي گرفت ولي به
هر حال جاسوس خسته مي شد و مي رفت.

اخالق بد و بدتر
شاهرخ رئیسی
در حرکت جوامع در حال توسعه به سمت مدرنیته اخالق
سنتی /مذهبی (Moral-مورال) به مرور با فرهنگ
سازی و روشنگری بدل به علم اخالق (Ethik-اتیک)
می شود.
اخالق سنتی یا همان «مورال» ،نظام اخالقی است که
ریشه در دین و سنت دارد .در فرهنگی خاص ،قواعد و
دستورات نوشته و نانوشته خود را بر مردم تحمیل کرده
و مردم نیز بدون سنجش و برخورد نقادانه و بخردانه ،آن
را پذیرفته و اجرا می کنند .علم اخالق یا «اتیک» اما
دستاورد مدرنیته است .بر پایه نقد سنت و مذهب از طرفی،
و به کارگیری خرد و منطق استداللی بشر از جانبی دیگر،
پایه ریزی شده است .فیلسوفان مدرنیته که به اهمیت علم
اخالق جدید پی برده بودند ،هر یک بخشی از نظام و آرا
فلسفی خود را به این مهم اختصاص دادند.
مدرن
و
مدرنیته()Modernität
شدن( )Modernisierungپروسه ای از اخالق سنتی
به بی اخالقی نیست .در کشور ما اخالق مدرن به دو دلیل
فهمیده نشده است:
-۱عدم ترجمه متون پایه ای توسط روشنفکران و
مترجمان.
 -۲عدم فرهنگ سازی دولت در این زمینه (که رسانه
های گروهی چون تلویزیون و رادیو را در دست داشته و
همه نشریات و مجله های غیره دولتی را کنترل و سانسور
می کند).
از طرفی به دلیل تجربه تلخ اسالم سیاسی در سه دهه
اخیر ،مردم ایران بخصوص نسل جوان بیش از هر زمانی
پی به نارسایی و عدم کاربرد اخالق سنتی (مورال) برده
اند و یا از آن بیزار و منزجر شده اند و آلترناتیو و جایگزینی
هم نمی شناسند .در چنین اوضاع و شرایطی است که
بحران اخالق شکل گرفته و گریبانگیر ایرانیان شده است.
این بحران اخالق را می توان به وضوح در همه عرصه
های کشور اعم از فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و غیره
مشاهده کرد.
سالها پیش استاد ادیب خوانساری یک جلد از سه
مجلد عظیم و پایه ای امانوئل کانت ،یکی از مهمترین
فیلسوفان مدرنیته را ترجمه کرد .کانت در سه کتاب
دوران سازش به نامهای «سنجش خرد ناب» (Die

پاورقي

ادامه دارد ...

ادامه از صفحه 3
میزگردی بر سر اوضاع ایران با حضور چند فعال سیاسی
برگزار کرد .فرصتی بود تا بتوان بر سر مسائل با جمعی
.کوچکتر اما عالقمند به مسائل ایران به گفتگو پرداخت
فعالین هشت مارس توانستند از نقطه نظری کامال متفاوت
با چند فعال سیاسی دعوت شده در این میز گرد به مسئله
اوضاع کنونی ایران بپردازند .یکی از زنان هشت مارس
تاکید کرد که جوهر نظام جمهوری اسالمی در تضاد پایه
ای با منافع زنان و کل جامعه ایران است و اصوال نمی
توان بدون تحلیل از ماهیت تئوکراتیک و سرکوبگرانه این

نظام به بحث در مورد راه کارهای دست یابی به جامعه ای
آزاد و دمکراتیک پرداخت .چگونه می توان در چارچوب
نظامی که در قانون اساسی اش قانونا و رسما زنان را برده
می شمرد و مردم را گوسفندانی که نیاز به چوپان دارند به
دمکراسی دست یافت .این صحبت در مقابل سخنرانانی
بود که تاکید داشتند در چارچوب همین نظام و با پشتیبانی
بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسالمی می توان به
.تحقق ازادی های دمکراتیک امید داشت
یکی دیگراز زنان هشت مارس تاکید کرد که چگونه می
توانید از نیروهایی چون موسوی بعنوان متحد مردم برای
آزادی های دمکراتیک نام برید ،آیا می دانید که این فرد
در دهه هشتاد رئیس جمهور بود و قوه قضائیه که تحت
نظارت و کنترل او بود هزاران زندانی سیاسی را در عرض
یک ماه اعدام کرد و در کل دهه  80که ایشان بر مسند
قدرت بود هزاران جوان فعال سیاسی کمونیست و دمکرات
و مجاهد را دستگیر ،زندانی ،شکنجه و اعدام کردند و ....
بعالوه برنامه سیاسی موسوی آن گونه که خود در بیانیه
هایش تاکید کرده است ترمیم نظام جمهوری اسالمی و
 ....بقول خودش اسالم ناب است و
او تاکید کرد حداقل رفرم در ایران جدایی دین از دولت
است و این رفرم با سرنگونی نظام تئوکراتیک حاکم بر
ایران ممکن است و بهتر است بدون بازی با واژه ها و
عوامفریبی سیاسی این واقعیت ها را هم به مردم بگوییم
و هم خودمان باور کنیم .حتی اگر حاضر نیستیم به تجربه
 ....سی ساله خود نگاهی بیاندازیم
مردم حاضر در این گفتگو بسیار تحت تاثیر این سخنان
قرار گرفتند .چرا که این دو فعال تنها تعهد سیاسی شان،
تعهد به واقعیت و بازگویی حقیقت بدون هیچگونه سیاست
بازی بود ،آنچه که در جامعه سیاسی امروز کمبودش حس
می شود ،به جرات می توان گفت این حس مشترک
شرکت کنندگان در این گفتگو بود .بد نیست اشاره کنیم
که برخی از طرفداران سرسخت حفظ نظام موجود در ایران
(با استدالالت و بهانه های گوناگون) بشدت از سخنان
.زنان هشت مارس براشفته شدند
پس از این مناظره تصمیم گرفتیم بجای صرف غذای
ایرانی در غرفه دوستان ایرانی ،غذای یکی از ملل جهان را
تجربه کنیم .با بودجه ما قرعه بنام غذای اسپانیایی «پائال»
افتاد .پس از صرف غذا دوباره پخش اعالمیه شروع شد.
تکثیر این اعالمیه ها با کیفیت بسیار عالی و رنگی بعنوان
کمک مالی برای فعالیت هایمان توسط یک رهگذر
فرانسوی در آکسیون های هفتگی تامین شد .در نتیجه
حاضر نبودیم اعالمیه ها را به زور به کسانی بدهیم که
حوصله خواندن آن را نداشته باشد .پس ضمن نشان دادن
اعالمیه به مردم ،صبر می کردیم آنان خودشان تقاضای
اعالمیه کنند .هوا کم کم در حال سرد شدن بود و باد گرد
و خاک محوطه «کورنوو» را در هوا پخش می کرد ،تنها
راه فرار برای چند لحظه از سرما و گرد و خاک ،خوردن
چای در غرفه دوستان «فدائیان اقلیت» بود .تا غروب
.روز یک شنبه پخش اعالمیه ادامه داشت
مردم هم چنان دسته دسته جشن را ترک می کردند و
دسته های تازه وارد جشن می شدند ،خستگی اجازه نمی
داد که برای کنسرتهای موزیک و سایر برنامه های هنری
در آنجا بمانیم .موج جمعیت را پشت سر گذاشتیم و خود
را به سرعت به اتوبوس بازگشت رساندیم و با عجله روی
صندلی ولو شدیم .چهرها دیدنی بود هرکس یادگاری از
این جشن را تهیه کرده بود :یکی به دقت اطالعیه هایی را
که جمع کرده بود می خواند ،دیگری با افسوس به لیست
برنامه هایی نگاه می کرد که از دست داده بود و هر یک
از ما نیز به تعهدات و مسئولیت هایی که طی هر فعالیت
.....بر تعداد آنها افزوده می شود
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