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پنجشنبه  12آذر ماه 1388
فردا جمعه
يادمان محمدجعفر پوينده
و محمد مختاري در كرج
کانون نویسندگان ایران با انتشار فراخوانی از مردم ایران
درخواست کرده است در یازدهمین سالگرد قتل محمد
مختاری و محمدجعفر پوینده ،جانباختگان راه آزادی و
ستمستیزی ،روز جمعه  ۱٣٨٨/۹/۱٣از ساعت  ۲تا  ۴عصر
بر مزارشان در امامزاد ه طاهر مهرشهر کرج گرد آیند.
متن اين فراخوان به شرح زير است:

ببین تا چه زاید...
سیمین مسگری
دور زمانی نیست که آن زمان که به مصلحت به تب می
گرفتیم روزمان را به سیزده آبان ،تا به مرگ سرد خیابان در
زیر قدم های لرزان از نمره انضباط ،رضایت ندهیم .هیچ
بعید نیست آن روزهای رنگ پریده ی پاییزی و خراش
روح تکیده خیابان به جیغ وزیر شعار .انقالبی می شدیم
و صحنه را ترک می کردیم .شورشی بود هر فرارمان از
خیابان به خانه .از خیابانها بپرسی گواه خواهند داد غیبت
انقالبی مان را از صحنه ،از همان عنفوان کودکی .گیریم
که جز مدیر مدرسه کسی صدای انقالبمان را نشنید.
یک شبه که نه ،ولی چه زود پیمودیم این ره بازگشت را .از
خانه به خیابان .چه زود پیچ خورد این مسیر انقالب .فاصله
انقالب غیبت و سکوت تا انقالب حضور و فریاد ،وجب به
وجب دانش آموزی تا دانشجویمان شد .حد فاصل مدرسه
تا دانشگاهمان.

یاران! همگامان! مردم آزاده!
در یازدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر
پوینده ،جانباختگان راه آزادی و ستمستیزی ،روز جمعه
 ۱٣٨٨/۹/۱٣از ساعت  ۲تا  ۴عصر بر مزارشان در امامزاده
طاهر مهرشهر کرج گرد میآییم و همراه خانواده و
یارانشان یاد جاویدشان را گرامی میداریم.
کانون نویسندگان ایران  ۱۰آذر ۱٣٨٨
الزم به ذكر است كه خانواده هاي اين دو تن از جانباختگان
قتل هاي زنجيره اي نيز از مردم ايران دعوت كرده اند
تا در يادمان اين دو نويسنده و مترجم برجسته ايراني
كه يازده سال قبل به دست مأموران وزارت اطالعات
جمهوري اسالمي به قتل رسيدند بر مزار اين دو حضور
به هم رسانند.

مدرسه و دانشگاه ما امروز همین «حد فاصل» است.
همین وجب به وجب ها .هیچ نوری از شعله آگاهی در دو
سوی این فاصله سو سو نمی زند در کشوری که آگاهی
را دادگاهی می کنند و حکم به گذر اندیشه از لبه تیغ
می دهند .وقتی که سر ناسازشگرعلوم اجتماعی را به
جرم براندازی بر گیوتین حذف می گذارند و آغاز تاریخ
این خطه را در کتابهای درسی شان ،آفرینش جمهوری
اسالمی وانمود می کنند .هیچ کورسویی از آگاهی در دو
سر این فاصله نمی درخشد در کشوری که جوانانش به گاه
آموختن و جستن به سیاهچالها می شوند.
در حد فاصل دانشگاه و مدرسه ما دانشجو نیستیم ،دانش
آموز نیستیم ،داغ لعنت خورده ایم به خاکستر شعله ای
که قرار بود آگاهیمان بخشد .ما کالسهایمان را در این
حد فاصل برگذار می کنیم .جایی که تردد برای عموم
آزاد است .می جوییم و می آموزیم و در هر تقاطعی می
پیوندیم و مردم می شویم .مرزبین بناها را فرو می ریزیم.
سیزده آبان را با یک ملت دانش آموز از مدرسه بیرون
می کشیم و  ۱۶آذر را کنکور سراسری می گذاریم در
این حد فاصل و آنقدر بر سنگ سیاه جهل می کوبیم تا
مشعل سازیم از مشت هایمان و آتش بگیرانیم دو سوی

خيابان
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دانشجو كارگر اتحاد اتحاد

صدور حكم اعدام براي يك
زنداني سياسي در تهران

خبرگزاری هرانا  -حقوق شهروندی ،اندیشه و بیان :به
گزارش واحد اندیشه و بیان مجموعه فعاالن حقوق بشر
در ایران ،روز شنبه مورخ  ۷آذرماه قاضی پورعباسی ریاست
شعبه  ۲۶دادگاه انقالب شهر تهران طی یک دادگاه

فاصله را.
سنگر آزادیمان را در همین حد فاصل خواهیم ساخت.
جایی که برای ورود به اندرونش کارت الزم نیست .شانه
به شانه می شویم با هر آنکه درد مشترک دارد و سنگر
می بندیم با هر آنکه میل به فریاد کرده .در جایی که
تردد برای عموم آزاد است .اصآل چه نیازی به سنگر ،به
گاه حمله؟
در این حد فاصل است که شیشه ي مفهوم می شکند
در کلمه دانشجو ،دانش آموز ،زن ،مرد ،جوان ،پیر ،معلم
و کارگر و کارمند و ...و ماهی سیاه کوچولو در اقیانوس
«مردم» شناور می شود.
ما روزمان را به خیابان پیوند خواهیم زد تا «مردم» آبستن
شود این روح ترک خورده به خراش سالیان وزیران شعار.
ما روزمان را آبستن مردم خواهیم کرد تا «انقالب» را
قابله گی کنیم از درون فریادهای درد مشترک .کشیدن
به تنهایی این بار از عهده دانشگاه خارج است .در زاهدان
خیابان این وزن تکثیر می شود در دستان پینه بسته کارگر،
و دستان گچی معلم و دستان آغشته ی دانشجو به خون

غیرعلنی و کوتاه مدت ،ایوب پرکار فعال سیاسی بازداشت
شده در نیمه دوم سال  ۱٣٨۷را پس از حدود یکسال
بازداشت به اتهام عضویت در گروه محارب (سازمان
مجاهدین خلق ایران) به اعدام محکوم کرد.
به علت محدودیتهای اعمال شده و شرایط محدود آقای
پرکار از جزئیات دادگاه اطالع زیادی در دست نیست اما
زندانی مورد اشاره مدعی است اساس ًا امکان و شرایط دفاع
به وی داده نشده است.
الزم به ذکر است طی دو ماه اخیر در تهران برای دست
کم شش زندانی سیاسی به نامهای محمدرضا علی زمانی،
حامد روحی نژاد ،ناصر عبدالحسینی ،آرش رحمانی پور،
ایوب پرکار و رضا خادمی از سوی دادگاه انقالب در پروسه
های پرابهام قضائی رای اعدام صادر شده است.

همکالسی اش و دستان خالی مردم .در زهدان خیابان
است که این لکه های خون جنین می شود و تغذیه می
کند و رشد می کند و و فرم می گیرد و بزرگ می شود.
ما روزمان را در خیابان امتداد خواهیم داد .آینه ای در
مقابل آینه خیابان خواهیم گذاشت و ابدیتی خواهیم
ساخت از مردم .مردمی که روزها را فتح می کند و تکثیر
می شود وجب به وجب در حد فاصل مدرسه و دانشگاه و
کارخانه و خانه و زندان و  ...مردمی که پر می کند حد
فاصل ها را.
وعده دیداری داریم در قلب ملتهب تاریخ و هزارباره به
تپش می آوریمش در پایکوبی هایمان در مصاف با چکمه
پوشان .خیابان آبستن است .آبستن ویرانی .خیابان آبستن
است .آبستن آبادی .انقالبی است در دل خیابان .لگد می
کوبد بر پوست نازک سیاهش .گوش بر زمین بگذاری می
شنوی صدایش را.
سالم خانم مدیر! شما هم...؟

اخبار كوتاه
وزارت اطالعات دانشجوي چپگراي
پليتكنيك را بازداشت كرد

محمديوسف رشيدی روز جمعه مورخ  ۸۸/۹/۶در خانه
پدری خود در نوشهر توسط وزارت اطالعات بازداشت شد
و تنها خبری که از خانواده اش در اختيار دوستان وی قرار
گرفته است خبر اعتصاب غذای او در بازداشتگاه اداره ی
کل اطالعات استان مازندران است.
بنا به گزارشات ،محمد يوسف رشيدی يکی از فعاالن
دانشجويی چپگرای دانشگاه صنعتی امير کبير تهران
است که در اعتراضات دانشجويی عليه حضور احمدی نژاد
در دانشگاه نقش برجسته ای داشت و از زمان سخنرانی
محمود احمدی نژاد در دانشگاه پلی تکنيک در تعليق از
تحصيل به سر ميبرد.
در هنگام سخنرانی احمدی نژاد در اين دانشگاه
پالکارد بزرگی برافراشته شده بود که روی آن نوشته
شده بود«:رئيس جمهور فاشيست ،پلی تکنيک جای تو
نيست».

16آذر ،تدارك دوسويه

تقريبا در روزهاي اخير اطالع رساني درباره ي بازداشت
شدگان دانشجو غير ممكن شده است .جمهوري اسالمي
مي كوشد تا از طريق دستگيري هايي كه در تاريخ معاصر
ايران بي نظير است اعتراضات و تجمعات روز دانشجو16 ،
آذر ،را به خاموشي بكشاند .تقريبا كسي در ايران نيست
كه يكي از خويشاوندان دانشجويش در زندان نباشد يا
احضار نشده باشد .اما هر دانشجويي كه به زندان مي رود
دهها دانشجوي ديگر براي كنشگري سياسي در اين روز
آماده مي شوند 16 .آذر تاريخ اعتبار مبارزات دانشجويان
ايران عليه ديكتاتوري و دخالت كشورهاي خارجي به
ويژه آمريكا در سرنوشت كشور بوده است .تمام نيروي
جمهوري اسالمي به كار افتاده است تا اين روز را به
سالمت بگذراند .از سوي ديگر اما ،تمام ظرفيت اجتماعي
و انقالبي مردم آماده مي شود تا جمهوري اسالمي را به
زانو درآورد.

دو گزارشگر حقوق بشر بازداشت
شدند

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر ،روز دوشنبه دو
تن از اعضای این سازمان مدافع حقوق بشر در تهران
بازداشت شدند؛ سعید کالنکیی و سعید جاللی فر.
از اتهامات وارد شده به آقایان کالنکی و جاللی فر ،که
در حوزههای اجتماعی از جمله کودکان کار ،و همچنین
دفاع از زندانیان سیاسی فعالیت میکردند ،همچنین از محل
نگهداری از آنها هنوز اطالع دقیقی در دست نیست.

دستگيري يك وبالگ نويس

فواد شمس دانشجوی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
روز چهارشنبه و در حال خروج از دانشکده توسط نیروهای
امنیتی بازداشت شد.
تا این لحظه وی هیچ تماسی با خانواده خود حاصل
نکرده است ولی خانواده وی با پیگیری از طریق نیروهای
حراست دانشگاه از بازداشت وی مطلع شده اند .گویا این
بازداشت با اطالع و هماهنگی نیروهای حراست دانشگاه
تهران انجام شده است.
این فعال دانشجویی  ،وبالگ نویس و روزنامه نگار در
روزهای اخیر به کمیته انضباطی احضار شده بود و قرار بود
که روز چهارشنبه برای ارائه توضیحات به کمیته انضباطی
برود که ساعاتی پیش از آن دستگیر شد.

روحانيت و جامعه

رفسنجاني در سخنان اخيري از بي اعتنايي مردم به
روحانيت ابراز نگراني كرده است .او اشاره كرده است كه
در حال حاضر اقشار تحصيلكرده و دانشجويان گروه مرجع
براي كل جامعه شده اند و ديگر روحانيت توانايي رهبري
فكري جامعه را ندارد .اين واقعيت را در حالي رفسنجاني
به زبان مي آورد كه برخي گروه هاي فرسوده مي كوشند
در حاليكه كل جامعه برپا خواسته است و زندگي نويني را
مي طلبد ،كماكان رو به روحانيت داشته باشند و از صدور
اطالعيه هاي نيم بندي افرادي كه در حوزه ي علم اجتماع
و سياست مدرن هيچ سررشته اي ندارند و هنوز البسه ي
جهالت را به كناري نگذاشته اند ابراز خوشحالي كنند.

براي مطالعه آرشيو خيابان:

http://issuu.com/xyaban

براي دانلود آرشيو خيابان:

http://www.negah1.com/xyaban/
XYABAN.htm

بيانيه اتحاد دانشجويان
ضدفاشيسم
اينك كه صداي آزادي خواهي مردم ايران چه جاري در
خيابان شهرهاي بزرگ ايران و چه پنهان در دل رنج
ديدگان و محرومان اين كشور پايه هاي حكومت اسالمي
را سست كرده بايد به دنبال خلق «امكان» هاي متفاوت و
منعطف براي پيشبرد اعتراضات مردمي باشيم .اعتراضاتي
كه بازنمايي خواست تمام گروه هاي اجتماعي ست .زنان ،
كارگران ،دانشجويان ،روزنامه نگاران و ...
فاشيسم در ايران در تمام شئون زندگي ما رسوخ پيدا كرده
است .در قوانين حكومتي ،در دانشگاه ها ،در كارخانه ها،
در مدارس بر تن و روان كودكانمان ،در بيمارستان ها ،در
زندان ها ،و در نوع لباس پوشيدن و تفكر ما  ...فاشيسم
سازمان يافته ي حكومت اسالمي روشنفكران ما را در
قامت زندانيان سياسي سركوب كرده ،و موجب تبعيضات
قوميتي ،جنسيتي و مذهبي شده است و زندگي خالق ،آزاد
و انساني مردمان را به حياتي نباتي تقليل خواهد داد ...
اتحاد دانشجويان ضدفاشيسم ،برخالف جريان درون

بیانیه کانون نویسندگان ایران

به مناسبت یازدهمین
سالگرد قتل محمد مختاری
و محمدجعفر پوینده
آیین تازهای نبود مرگ،
ما زندهایم.
یاران ،همگامان ،زنان و مردان آزاده !
یازده سال پیش ،در خزان  ،۱٣۷۷در پی قتل تبهکارانهی
پروانه اسکندری و داریوش فروهر ،فعاالن سیاسی و
اجتماعی ،دو تن از یاران دلیر و آزادهی ما ،محمد مختاری
و محمدجعفر پوینده ،را در خیابانهای تهران ربودند و به
جرم نوشتن و گفتن و سرودن ،شکستن سکوت گورستانی،
قدرت حاکم ،کوشیدن در
بردگی
گردن نگذاشتن به یوغ
ِ
ِ
راه آزادی بیان و قلم و اندیشه و پیکار بیامان با سانسور
به طرز هولناکی به قتل رساندند.

حكومتي اصالح طلب ،به جاي كنار زدن گروه هاي
معترض به جمهوري اسالمي ،خواستار تجمع و انسجام
عملي و هماهنگ آنها در راه مبارزه با فاشيسم حكومتي
است و بازنمايي خواست و نظر آن دسته از مردمي است
كه نه صرفا خواهان پس گرفتن رأي شان ،كه مخالف با
رژيم حكومت اسالمي اند.
اتحاد دانشجويان ضدفاشيسم مخالف شعارهاييست كه
وضعيت امروز ايران را به اوايل انقالب  57پيوند مي زند.
ما به عقب نگاه نمي كنيم بلكه خواهان گسست قطعي
از تمام مظاهر دنياي فرسوده و سست گذشته هستيم.
قرار گرفتن بر قله تجدد مساويست با خط سقوط در دره
ي اصالحات صرفا نمايشي .اين هشداريست به تمام
آزاديخواهان و معترضان ايراني...
ما اعالم مي كنيم كه اين رآي ما نيست كه دزديده شده
است بلكه حقوق بديهي ما به عنوان انسان آزاد  30سال
توسط رژيم اسالمي ناديده گرفته شده است .ما فراخواني
هستيم به نااميدان ،گوشه گيراني كه از سر خستگي و
يا ترس ،دست از كنش فعال سياسي كشيده اند و از
طرفي نقدكننده ي ريشه اي مظاهر فاشيسم در اليه هاي
فرهنگ و اجتماع هستيم كه ايدئولوژي حكومتي آن را به
جامعه تزريق كرده است.
در آن هنگام ،حاکمیت که از سرکوبهای خونین و
گستردهی دههی  ۱٣۶۰فارغ شده بود گمان داشت که
زنی مختاری و پوینده ،غفار حسینی ،حمید
با قتل و تک ِ
حاجیزاده و احمد میرعالیی و نیز مجید شریف و پیروز
خواهی
دوانی و دهها تن دیگر میتوان فریاد آزادی
ِ
روشنفکری متعهد ایران را برای همیشه خاموش کرد.
ِ
اما هنگامی که قتلها از پرده بیرون افتاد و حاکمیت
چارهای جز پذیرش قتلها ندید ،کوشید با محدود کردن
این کشتارها به چهار قتل ،بر ژرفای این جنایتهای
ضدبشری سرپوش بگذارد و این تبهکاریها را حاصل
انحراف مشتی «خودسر» جلوهگر سازد؛ دادگاهی سر هم
کرد و در پشت درهای بسته ،در تاریکی و خاموشی ،بدون
حضور خانوادهها و وکیالن جانباختگان ،سر و ته قضیه را
هم آورد و سرانجام ناصر زرافشان ،وکیل شجاع قربانیان
و عضو کانون نویسندگان ایران را به جرم حقجویی و
پافشاری بر محاکمهی آمران و عامالن جنایتها روانهی
زندان کرد .چندی نگذشت که آمران و قاتالن را در بافت
سلیح کامل ،روانهی
و ساختی دیگرگونه و گسترده ،و در
ِ
خونین پس از
رویدادهای
خیابانها کردند تا این بار در
ِ
خرداد  ۱٣٨٨به جان مردم و جوانان حقطلبی بیافتند که به
شکل ممکن خواهان اعادهی آزادیهای
مسالمتآمیزترین ِ

مخالفت با ساختار حكومت اسالمي اولين قدم بزرگ در
نفي فاشيسم سازمان يافته است  ...با ما همراه شويد.
کشتگان
از دسترفتهی خود بودند .و چنین شد که خون
ِ
خیابانها ،شکنجهشدگان و قربانیان کهریزکها ،نداها و
ترانهها ،سهرابها و محسنها و ...با خون سلطانپورها و
پویندهها و مختاریها و هزاران جانباختهی دههی  ۶۰به
هم پیوست و آزادی را فریاد کرد.
مردم آزاده !
سال جان باختن
کانون نویسندگان ایران در یازدهمین ِ
محمد مختاری و محمدجعفر پوینده ،بار دیگر اعالم
میکند که با آرمانهای پاک و آزادیخواهانهی یاران از
دست رفتهی خود بر سر همان پیمان است که بود ،و
اگر هزار سال بر این بگذرد حتی یک َدم از دادخواهی
خود نمیگذرد و تا محاکمه و مجازات آمران و عامالن
جنایتهای سه دههی اخیر و برچیدن کامل تمامی
ی ُکشی َدمی از پای
بساط شکنجه و پیگرد و آزار و آزاد 
نمینشیند.
ُ
شتگان
ک

م
ست
ی
ه
هم
و
ما
عزیز
یاران
ر
گو
در
خفته
دیدگان
ِ
ِ
این سالها چشم به راه روز دادرسی است.
کانون نویسندگان ایران
 ۱۰آذر ۱٣٨٨

خشونت و هراس و فریب،
چرخه ای برای بازتولید قدرت
امین حصوری
« )1تارانتینو» را همگان به عنوان فیلمسازی موفق و
صاحب سبک می شناسند .اما می توان بی اعتنا به همه
ی «معیارهای رایج موفقیت» ،سینمای او را نپسندید؛ به
ویژه شاهکار او «بیل را بکش» را ( .)1تنها به این دلیل
ساده که او عالقه ی وافری دارد که از خشونت و آدمکشی
و خونریزی فانتزی بسازد؛ نه اینکه این کار مختص به او
باشد ،که این رویه با تاریخچه ی صنعت سینما گره خورده
است؛ ویژگی کار او اما در این است که این کار را در حالت
اکستریم انجام می دهد .این بیان اکستریم در فیلم «بیل
را بکش» به اوج می رسد :خون در تمام پالن های فیلم
فواره می زند ،با چاشنی هایی از هیجان و طنز و لودگی و
برخی جذابیت های رایج بصری.
شاید عده ای بگویند در دوره ای که قتل و آدمکشی به
طور سیستماتیک توسط دولت ها انجام می شود ،باید با
چنین بازتاب هایی در سینما و هنر این وحشی گری ها
را به سخره گرفت؛ اما در مقابل می توان گفت دقیقا به
همین دلیل باید در هنر ،دنیایی متفاوت که عاری از قتل و
آدمکشی باشد آفرید؛ دنیایی انسانی که بدیهی و ضروری
بودن آن تناقض های دنیای واقعی پیرامون ما را برمال
کند .از این منظر نمایش بی پروای خشونت به مثابه ی
سرگرمی و فانتزی در کاالهای «صنعت فرهنگ» و به
طور کلی در آثار هنری (نه به طور حساب شده و محدود
برای نشان دادن وجه غیرانسانی آن) ،کمک به بازتولید
سازی همگانی
چرخه ی خشونت است از طریق عادی
ِ
آن.
سازی «فجایع
عادی
واقع
در
یا
خشونت
سازی
عادی
)2
ِ
اجتناب پذی ِر» بشری در جوامع امروزی ،در مقیاسی وسیع
تر توسط رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون ،این «اسب
تروای کاپیتالیسم» در خانه های ما ،انجام می شود(.)2
ِ
به این ترتیب که مخاطبان به طور بی وقفه با صحنه
های خشونت بار و خونین خواه در فیلم ها و سریال های
«سرگرم کننده» و خواه در جریان اخبار و گزارش های
مربوط به آدمکشی و جنگ و قتل عام در سراسر جهان
بمباران می شوند و این پروسه ی جنون آمیز (به دور از
منسجم زمینه های وقوع
پیگیری
یابی تحلیلی و
ِ
ِ
ریشه ِ

فجایع و حوادث خشونت بار) چنان مسلسل وار و بی روح
و به طور روتین تکرار می شود که فرصت پردازش و حتی
واکنش عاطفی مناسب از مخاطب سلب می شود .مثال
بالفاصله پس از پخش تصاویر بدن های متالشی شده
در اثر انفجار بمبی در بغداد یا بمباران هوایی یک روستا
در افغانستان یا صحنه هایی از جنگ داخلی خونین در
جایی از افریقا ،تصاویری از جام قهرمانی تنیس سیدنی
یا حاشیه های جنجالی مربوط به فالن بازیگر سینما و
یا تبلیغ جذابیت های محصوالت فالن کمپانی پخش
می شود و بدین ترتیب در همپوشانی با سیکل یکنواخت
زندگی روزانه و کار ازخود بیگانه سا ِز فاقد فراغت متناسب
و خالقیت ،بشر امروزی در قامت مخاطب منفعل رسانه
ها ،به تدریج نسبت به سویه های جنایت بار و غیرانسانی
محتوای تصاویر و اخبار بی تفاوت می شود و ذهن او هم
مانند تصاویر تلویزیونی بالفاصله از یک خبر تلخ و تکان
دهنده به موضوع بی ربط بعدی می پرد.
البته این بخشی از کارکردهای متعارف تلویزیون و به
طور کلی وجهی از کارکردهای عجین شده با رسانه های
سرگرم کننده ی توده گیر در دنیای سرمایه داری است که
(در کنار مهندسی مداوم خواسته ها و دستکاری نیاز ها
در جهت مصرف هر چه بیشتر) ابزارهایی باشند در جهت
عادت دادن همگانی به همزیستی با فاجعه در دوران پسا
مدرن ؛ فرآیندی که از طریق فاجعه زدایی از فاجعه در

ذهن و روان آدم ها تحقق می پذیرد.
دنیایی که لشکر کشی نظامی و جنگ از ملزومات اداره ی
آن است و یکی از چرخ های اقتصاد آن با تولید سالح و
جنگ افزار می چرخد ،طبعا به فانتزی سازی خشونت و
استعالی تصویری آن نیازمند است ،چرا که چنین دنیایی
هم به سربازان «وفادار» نیاز دارد و هم به ناظران «بی
طرف» یا بی تفاوت! ()3
 )3در ماه های اخیر حکومت ایران با دست یازیدن مکرر به
فجیع ترین جنایت ها و عریان ترین شکل های سرکوب
 در کنار رویه های معمول و دیرینه ی آن -سعی کردهاست از قتل و جنایت فانتزی بسازد (همانند تارانتینو در
فیلم «بیل را بکش») و همزمان تعمد داشته است نتیجه
ی وحشی گری هایش به صورتی غیر رسمی و ابهام آمیز
به سمع و نظر همگان برسد؛ به عبارت دیگر حکومت این
بار به واقع و در عمل تالش چندانی برای پنهان کردن
دستان خونین اش نکرده است .این واقعیت که حاکمیت
با حالتی تناقض نما در عین تهدید رسمی به سرکوب
قاطع متخلفان (یا همان معترضان و مخالفان) ،مشارکت
و عاملیت خود در کشتارها را وقیحانه انکار می کند ،در
واقع از جنس الف های آگاهانه و آشکارا درو ِغ احمدی
نژادی است ،همانند وقتی که انتخابات رسوای اخیر را
دموکراتیک ترین انتخابات در دنیا معرفی می کند .چنین
بودن
انکارهایی (سیاست «دروغ بزرگ») که خالف واقع ِ

آنها برای همگان بدیهی و مبرهن است ،خود ماهیتی از
جنس سرکوب دارد و بخشی جدایی ناپذیر از پروسه ی
«نمایش قدرت» است ،چرا که برای القای آمرانه ی آن
است که « «ما» به واسطه ی اقتدارمان تنها مرجع ممکن
برای تعیین مرزهای واقعیت و کذب هستیم».
برای مثال اینکه حاکمیت خود هیئت هایی رسمی برای
رسیدگی به تخلفات  -یعنی «جنایات احتمالی»  -تشکیل
می دهد (بر خالف مورد کشتارهای  67و نظایر آن که از
بیخ و بن منکر آن می شود) و سپس با توسل به آنها وجود
چنین جنایت هایی  -مانند تجاوز و شکنجه های سازمان
یافته در زندان ها -را از موضع اقتدار انکار می کند ،ضمن
آنکه به طور تلویحی تاییدی است بر وقوع جنایت ها،
«نمایش قدرت» قابل ارزیابی
تنها در ادامه ی همان روند
ِ
است .در این مورد حاکمیت در تعقیب هدف اصلی خود
(یعنی گسترش جو وحشت و ناامیدی و حس درماندگی
عمومی و نهایتا بازگشت همگانی به فضای پراکندگی و
ضروری
انفعال) ،سرکوب های اغراق آمیز و عمدتا غیر
ِ
رسمی
خیابانی و فجایع شکنجه گاهها را با وقاحت های
ِ
کمیته های حقیقت یاب و بیانات گستاخانه ی مراجع و
ذهنیت در
رسانه های دولتی تکمیل می کند تا بار دیگر
ِ
حال بیداری جامعه را با رسوخ ترسی فلج کننده تسخیر
هدف عمده ی پروژه ی خشونت عریان و
کند .بنابراین
ِ
فرعی وابسته به آن ،ایجاد جو عمومی وحشت
چرخه های
ِ
و دامن زدن به آن است که نتیجه ی «مطلوب» آن می
تواند القای تصاویری از این دست در روان توده ها باشد:
جمعی
««ما» توان آن را داریم که مشاهدات و نظرات
ِ
شما را انکار کنبم و تنها نگاه «ما»ست که حرف اول
و آخر را می زند» .مکانیزمی که عموما در تحقق این
فرآیند بر آن تکیه می شود از یک سو مبتنی است بر
تکرار مبتذل و تحریف شده ی اخبار فجایع از سوی رسانه
ها و نهادهای رسمی (مثال با نسبت دادن آنها به عوامل
نفس پرسش از جنایت و
«دشمن» و غیره) ،تا جایی که ِ
پی گیری موضوع آن در اذهان عمومی به مرزهای لوث
شدن برسد (هر چند چه واقعیت رخدا ِد جنایت همچنان بر
فضای ذهنی جامعه سنگینی کند) و از سوی دیگر با تاکید
ریاکارانه و بی سرانجا ِم حاکمان بر «کشف حقیقت» و
«اجرای عدالت» ،بی پناهی و موقعیت فرودست مردم در
تقابل با جایگاه رفیع حاکمان به نمایش گذاشته می شود،
که خود بخشی است از سناریوی مرعوب سازی همگانی.
اما در کشور ما چند ماهی است که عنصر »شهروند
سیاسی» بار دیگر به عرصه ی مناسبات عمومی پا نهاده
است .آیا نظام کهنه خواهد توانست با سناریوی وحشت و
نظایر آن این دیو بیرون آمده از چراغ را به آن جایگاه تنگ
و خاموش بازگرداند؟
 )4همه ی آنچه که در بند پیش گفته شد نشان از این
دارد که موازنه ی قوا میان مردم و حاکمان ،که خود ریشه
در دینامیزم شرایط جامعه و «دیالکتیک میان سلطه و
مقاومت» در سی سال اخیر دارد ،چنان تغییر یافته است
که رویکرد حاکمیت برای حفظ تعادل مقطعی و نیز بقای
توالی تعادل های مقطعی حاصل می
درازمدت اش (که از ِ
شود) دچار تحولی جدی شده است؛ قطعا شکاف های باز
شدن تدریجی پتانسیل
شده در ساختار قدرت در کنار فعال ِ
اعتراضی جامعه (حاصل از مطالبات انباشته شده ی
های
ِ
مردم) در قالب رشد جنبش های اجتماعی ،در برآین ِد نهایی
این توازن قوا موثربوده است ،ضمن اینکه سطح واقعی
اعتراضی فعال شده در
شکاف های قدرت و پتانسیل های
ِ
هر دوره ای خود تابعی است از چگونگی این موازنه ی قوا.
به هر حال موقعیت کنونی موازنه ی قوا میان فرودستان
و حاکمان در دیکتاتوری سی ساله ی جمهوری اسالمی
به گونه است که حاکمیت را وادار به ورود به فاز جدیدی
از اعمال سلطه کرده است ،که «سرکوب عریان» اصلی
ترین مشخصه ی آن است .این همان چیزی است که
دیکتاتوری تثبیت یافته ،ترجیح داده
معموال در نظام های
ِ
می شود به عنوان راه حل آخر مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین به نظر می رسد نظام منحط حاکم بر ایران در
رویارویی با موقعیت دشوار و شکننده ی خود مجبور به
استفاده از آخرین تیرهای ترکش شده است.
این اعمال سلطه در فاز جدید بسیاری از مختصات یک
کودتای نظامی خزنده و رو به گسترش را در خود دارد؛
از جمله اینکه حکومت ناچار است از سرکوب مستقیم
(که از ملزومات استقرار و پیشبرد حکومت نظامی است)
نمایشی در انظار عمومی ترتیب دهد ،به طوری که گستره
ی خونریزی و جنایت ،بسیار وسیع تر و امکان رخداد آن
بسیار محتمل تر و در عین حال سهل و ممتنع تر از آنچه
هست به نظر برسد (درونی کردن مرزهای سرکرب از راه
گسترش وحشت عمومی) .البته در روند نمایش یاد شده
این اصل از نظر دور نمی ماند که همواره الزم است هاله
ای از ابهام به دور جنایت ها باقی بماند .حاکمیت با چنین
نمایشی از قدرت نه تنها توان کنترل و قابلیت سرکوب
خود را به طور کاذب بی پایان و بی حد و حصر جلوه
می دهد ،بلکه می کوشد هزینه های فردی مشارکت در
جنبش اعتراضی و رویارویی با ساختار مسلط را بسیار فراتر
از تحمل انسان های درگیر و اطرافیان شان جلوه دهد،
تا هم از پیوستن بخش ها و الیه های مردد جامعه به
جنبش اعتراضی مردم پیشگیری کند و هم با پراکندن
ترس و ناامیدی در جامعه ،راهها و امکانات تشکل یابی
فعالین برای انسجام دهی به مبارزه را مسدود و بی اعتبار

قلمداد نماید.
 )5حکومت با روی آوردن به وحشی گری های افراطی و
ظاهرا غیر الزم (ولی در واقع حساب شده و سازمان یافته)
نظیر لت و پار کردن مردم در خیابان ها با باتوم و قمه و یا
شلیک مستقیم به آنها و ارتکاب جنایت هایی نظیر تجاوز
و شکنجه در بازداشتگاهها و زندان های قرون وسطایی
اش جدا از بهره گیری از کارکردهای متعارف نمایش
قدرت (نظیر شکستن روحیه ی مقاومت در زندانیان و نیز
شکستن روحیه ی پیکار جویی در میان فعالین جنبش و
عموم مردم) بر آن است که از قتل و جنایت فانتزی بسازد
تا با مکرر شدن اخبار آن ها در جامعه و به یاری سیکل
های معیوب طرح و بحث از آنها در نهادها و رسانه های
رسمی ،مردم به وقوع فجایع و همزیستی با آنها عادت
کنند؛ در عین اینکه با پافشاری بر سیاست دروغ بزرگ
همواره نوعی تردید و ابهام در پذیریش میزان واقعی بودن
آنها وجود داشته باشد ،به طوری که واقعی بودن فاجعه تنها
منوط به لمس آن در حوزه تجربه ی فردی گردد( .مانند
فقر مفرط که به جز مبتالیان آن ،باقی جامعه به حضور
مزمن آن خو کرده است) .اما چرا؟!
در پی گشایش فاز جدید اعمال سلطه از سوی حاکمیت
(روندی که کمابیش از  4سال پیش نمایان گشت و خود
نتیجه ی گسترش پتانسل های اعتراضی و رشد جنبش
های اجتماعی بود ،ولی با آغاز خیزش مردمی به نقطه
ی عطف خود رسید) ،رسوایی انتخاباتی اخیر محملی شد
که حضور سیاسی و دخالتگرانه ی مردم برای پی گیری
خواست تغییر ،شتابی ناگهانی یافته و به لحاظ کمی و
کیفی رشدی انفجاری بیابد .سپس سرکوب های لجام
های ناگزیر پیامد آن ،ضمن
گسیخته و فریب کاری ِ
فروریختن باقیمانده ی مشروعیت نظام ،چهره ی حقیقی
حاکمیت و حقانیت جنبش مردمی را بر اغلب مردم
آشکار کرد و در نهایت به گستردگی و تعمیق روز افزون
اعتراضات انجامید .بنابراین حاکمیت در مقابل ناچار گشته
تدریجی اعمال سلطه ی مستقیم
است پروژه ی کمابیش
ِ
را به سرعت رونمایی کرده و به سمت مرزهای نهایی آن
(حکومت نظامی) هدایت کند؛ سازوکاری که تا مدت ها
نیازمند استفاده ی دائمی از اهرم سرکوب و خشونت برای
مهار جامعه ی عاصی و زخم خورده خواهد بود.
اما از آنجا که دو لبه بودن شمشیر خشونت ،در کنار نتایج
آرامش بخش موقتی ،همیشه تشدید خشم اجتماعی و
افزایش پتانسیل های اعتراضی را به دنبال دارد ،بنابراین
الزم است که با عادی سازی خشونت و قتل و آدم کشی،
حساسیت عمومی به این چرخه کاسته شود و مردم در
تالش طاقت فرسا برای معاش ،در کنار ناامنی های
اقتصادی و محدودیت های اجتماعی و غیره به وجود این
غده ی چرکین هم عادت کنند .به عبارت ساده تر در این
مقطع حاکمیت با اغراق در به کارگیری خشونت (کمی و
کیفی) و سپس ویرایش گری های رسانه ای آن ،تالش
می کند خشونت را در ابعاد اجتماعی و به لحاظ هنجاری،
وحشت فردی مواجهه
لوث و غیرواقعی بسازد (بی آنکه از
ِ
با آن کاسته شود) ،چون در فاز جدید اداره ی جامعه ،به
استفاده ی هر چه بیشتر از خشونت در فضایی نظامی-
امنیتی نیاز ویژه ای دارد .یعنی حکومت با این روند در واقع
پوست اندازی نهایی خود را تدارک می بیند.
میزان توزیع خشونت از سوی حاکمیت
 )6اینکه نحوه و
ِ
مورد محاسبه قرار می گیرد امر تازه و غریبی نیست .در
کارآمدی تکنیک و دانش ابزاری ،همه ی
دنیایی که با
ِ
امور به نحو «حرفه ای» سامان داده می شوند ،چه جای
شگفتی است که حتی فرآیند شکنجه ی زندانیان هم
مستلزم به کارگیری تکنیک ها و روش های «علمی»
خاص خود و البته متخصصان مربوطه است (به همراه
ادوات و ابزارهای الزم)؛ چون در غیر این صورت نتیجه
ی «مطلوب» حاصل نمی شود و ممکن است انسان هایی
معمولی در قامت قهرمانانی نوظهور ،اسطوره ی شکست
بودن سیستم ها را بشکنند.
ناپذیر ِ
با این وجود کاربست حسابگرانه و کارشناسانه ی خشونت
حکومتی ،لزوما به معنای توانایی سیستم برای کنترل
نمایش
شرایط نیست .اساسا وارد شدن حاکمیت به فاز
ِ
معرف
علنی خشونت های سیستماتیک ،خود مشخصه و
ِ
پیش
بحرانی بودن شرایط جامعه و شکنندگی بیش از ِ
سیستم است .به عبارتی خشونت زاده ی ترس است و در
منازعه ی کالنی مانند آنچه در ایران جریان دارد ،حاکمیت
با ابزار خشونت ،ترس خود را برون فکنی می کند؛ گیریم
این کار را با محاسبات و جهت گیری های ویژه ای انجام
دهد تا این ترس به درون جامعه فرافکنی شود و در قالب
وحشت همگانی ،جامعه را فلج کند .به هر حال حاکمان و
مردمان فرودست در نزاع همیشگی خود ،هر یک امکانات
و ابزارهای خاص خود را دارند و بدیهی است که حاکمان
به ابزارها و امکانات خود وقوف بیشتری داشته باشند ،چرا
که آنها سالیان طوالنی در کسوت حکومتگری ،در حرفه
ی خود تجربه و «دانش تخصصی» کسب کرده اند.
سرکوب تظاهرات اعتراضی  13آبان (که در طی آن
دختران و زنان را به طور ویژه ای آما ج خشونت ها قرار
گرفتند) نمونه ی خوبی است که هم ترس حکومت در آن
قابل ردیابی است و هم حسابگری ها و محاسبات یاد شده.
برای مثال آنها به نوعی تمرکز سرکوب یا بخش اغراق آمیز
آن را بر روی زنان و دختران قرار دادند تا این بخش بسیار
موثر جنبش (که با حضور دلیرانه و فعال خود در تمامی

اعتراضات ،مشوق
و برانگیزاننده ی
سایرین بوده اند) را
با حربه ی وحشت
وادار به عقب
نشینی کنند ،یا به
آنها اعالم کنند از
این پس دامنه ی
سرکوب فارغ از
هر گونه مالحظات
مرسوم خواهد بود
(گر چه پیش از این
هم زنان و دختران
به واسطه ی حضور
پر رنگ خود ،سهم
عمده ای در میان
قربانیان سرکوب
های خیابانی و
دستگیری ها و غیره
داشته اند).
از سوی دیگر درست از روزهای پس از  13آبان که مردم و
به ویژه دانشجویان برای تدارک  16آذر فراخوان همگانی
معمول تجمعات اعتراضی) ،بار دیگر ترس
دادند(به رسم
ِ
حاکمیت در قالب تهدیدهای مختلف از زبان مقامات بلند
پایه ی نظامی و غیر نظامی علنی شد و در کنار آن موج
دستگیری دانشجویان و فعالین سیاسی هم آغاز گشت
(و همچنان ادامه دارد) .اعدام جنایتکارانه و شتابزده ی
احسان فتاحیان را هم می توان از همین زاویه به مثابه
واکنشی برخاسته از ترس و در راستای ایجاد وحشت
عمومی ارزیابی کرد.
به هر حال  16آذر در پیش است .روزی که هیچ گاه
حاکمیت نتوانست آن را در مجموعه ی سمبول ها
و نمادسازی های «انقالبی – مذهبی» خود جذب
و هضم کند .این روز از آن دانشجویان است و از آنجا
که دانشجویان بخشی فعال و پیشرو در جنبش مردمی
هستند ،این روز از آن مردم است .یعنی بر خالف تجمعات
توده ای اخیر که همگی در پوشش مناسبت های کمابیش
«رسمی» ،فضا را به نفع خود تغییر داده اند ،این بار مردم
به طور مستقل به سازماندهی مبارزات آزادی خواهانه ی
خود می پردازند( .)4شاید مصاف پرشکوهی که در پیش
است ،گواه روشنی باشد بر اینکه مردم تابوها را شکسته
اند و از مرزهای ممنوعه عبور کرده اند؛ اینکه خشونت
شکل آن و به هر میزانی ،دیگر جلودار این جنبش
در هر
ِ
نخواهد بود.
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پانوشت ها:
 Kill Billیا «بیل را بکش» مانند بسیاری از فیلم های
موفق امروزی ،یک فیلم خوش ساخت و حرفه ای است.
اما مرعوب شدن به حرفه ای بودن یا خوش ساخت بودن
یک اثر سینمایی ،قدم نخست برای از دست دادن حس
نقادی نسبت به آن است .وانگهی در دنیای معاصر که

تکنیک فوق مدرن در همه چیز رسوخ کرده است و در
هماهنگی با تقسیم کار حرفه ای و برنامه ریزی بسیار
دقیق ،محصوالت نهایی را در بدیع ترین قالب ها بیرون
می دهد ،شکافتن رویه های پرطمطراق ،برای درک
کارکردهای جانبی کاالهای «صنعت فرهنگ» ضروری
است.
نسخه ی دیگر چنین کارکردی از فانتزی سازی خشونت
را بازی های پرطرفدار و خشن کامپیوتری به عهده دارند.
مجازی خلق شده در بازی
در اصل رشد محبوبیت فضای
ِ
های کامپیوتری ،باید با گسترش دامنه ی تخیل و نیز
عرضه ی امکانات کنشگری فردی در محدوده ی این
فضا در ارتباط باشد .اما حوزه ی تخیل در این بازی های
گویا در معجونی از خشونت و سکس و هیجان محدود
شده است .به ویژه اسلحه و کشتن در اغلب این بازی ها
نقش ویژه ای دارند و مهمتر از آنها ،وجود دشمن و ترس
از کشته شدن (باختن بازی) است ،که به طبع استفاده از
اسلحه برای کشتن را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می
سازد؛ عملکردی مستقل از تفکر و انتخاب ،پس از آنکه
شخص با اشتیاق قبلی ورود به بازی را می پذیرد.
در چنین دنیایی که هم از خشونت و هم از تصاویر خشونت
بار اشباع شده است ،بدیهی است که پخش رسانه ای
صحنه های دلخراشی از آنچه طی ماههای اخیر بر مردم
ایران در خیابان ها گذشته است ،نمی تواند جز شوک
احساسی اولیه ،تاثیر عمیقی بر جای بگذارد .در واقع در
چنین دنیایی مناسبات کالن (از جمله روابط سیاسی و
اقتصادی دولت های متروپل با حکومت های جبار) ،هر
چند غیر انسانی و ناعادالنه باشند ،به سادگی قابل تغییر
نیستند .این تغییر فرآیندی است که تحقق آن درک و عزم
همگانی ویژه ای می طلبد.
حتی این بار ( 16آذر) اصالح طلبان حکومتی هم بهانه ی
چندانی برای بازی گری متولیانه در این میدان ندارند .گر
چه شکی نیست که نهایت تالش را برای کنترل حرکت یا
بهره برداری از ثمرات آن خواهند کرد

بیانیه رزا (رهايي زنان ايران) در خصوص روز
جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

پیش به سوی مبارزه با خشونت
سازمان یافته
امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی مقابله با
خشونت علیه زنان می رویم که خشونت ،آن هم در
صورت سازمان یافته اش ،بیش از هر زمان دیگر چهره
خود را عیان ساخته است .اگر چه خشونت بنا به تعاریف
رایج ،نمودهای متفاوتی دارد و از خشونت خانگی گرفته
تا خشونت نمادین ،خشونت بر بدن ،خشونت کالمی و
روانی ،سیاسی و حتی اقتصادی را می توان به عنوان
مصادیق خشونت برشمرد و از همین رو مبارزه و مقابله
با خشونت نیز سطوح مختلفی از سطح فردی تا ساختاری
را در بر می گیرد اما به طور قطع در شرایط فعلی مبارزه
با مصادیق خشونت سازمان یافته که در دل نظم سرمایه
ساالر کنونی جای دارد از هر زمان دیگر موجه تر و مبرم
تر است .خشونت سازمان یافته شامل تمامی مصادیق و
اشکال خشونت است که در راستای منافع نظم موجود
سرمایه -جنسی به کمک ابزارهای ایدئولوژیک و سرکوب
بر جامعه اعمال می شود .البته زنان تنها قربانیان خشونت
سازمان یافته نبوده و نخواهند بود ،با این حال همچنان که
در روند فعلی جهانی فقر زنانه می شود ،خشونت نیز زنانه
می شود و این بدان معناست که سیستم سرکوب نیز بیش
از همه قربانیان خود را از میان زنان بر می گزیند .دولت
سرمایه به عنوان تنها نهاد اعمال مشروع خشونت ،متولی
برقراری چنین نظمی است و برای رسیدن به این مقصود
تمامی نهادها و ابزارهای خود را در حوزه های مختلف اعم
از خانوادگی ،دینی  ،سیاسی ،آموزشی و غیره بسیج کرده

و به کار می گیرد.
یکی از مهمترین مصادیق عام و جهان شمول خشونت
سازمان یافته نظام سرمایه ساالر خشونت اقتصادی بر
علیه زنان است .نتایج سیاست های نئو لیبرالیستی و
تعدیل اقتصادی کنونی پیامدی جز تشدید خشونت بر
علیه زنان نداشته است .کاهش خدمات اجتماعی ،افزایش
بیکاری،کاهش دستمزدها،کاهش امنیت شغلی و سایر
وجوه این سیاست ها به تبعیض علیه زنان و در نتیجه
افزایش خشونت علیه آنها انجامیده است؛ زنان را از آموزش
و خدمات بهداشتی محروم کرده و تنش در خانواده را به
دلیل فشارهای روانی ناشی از بیکاری و فقدان رضایت
شغلی افزایش داده است و این یعنی خشونت سازمان یافته
اقتصادی علیه زنان.
خشونت سازمان یافته که بنا بر آنچه عنوان شد همه ویژگی
های یک نظام پدر ساالر سرمایه مدار را نیز داراست در هر
جامعه و بر حسب شرایط و اقتضایات آن – ضمن داشتن
اشکال مشترک همچون خشونت اقتصادی -از وجوه
متفاوتی برخوردار است .در حالیکه در کشورهای پیشرفته

سرمایه داری وجه نمادین و ایدئولوژیک خشونت و به
تبع آن خشونت بر علیه زنان بارز تر است در جامعه ای
چون جامعه ایران عالوه بر صورت های ایدئولوژیک و به
دلیل ناتوانی این شکل از خشونت در حفظ نظم سرمایه –
جنسی ،خشونت عریان و مبتنی بر دستگاه های سرکوب
همچنان کاراست.
در عین حال کاربرد صورت عیان خشونت در دوره های
بحران و تزلزل ساخت سیاسی بیش از هر زمان نمود می
باید .بی دلیل نیست که تجاوز جنسی به عنوان مهمترین
ابزار اعمال سرکوب و شکنجه در ایران به ویژه در دوره
هایی که حاکمیت دچار بحران مشروعیت است مورد
استفاده قرار می گیرد .در چند ماهه اخیر و همزمان با
شدت گرفتن اعتراضات مردمی بر علیه حاکمیت  -عالوه
بر صورت های همیشگی خشونت اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی -شاهد تشدید اعمال خشونت سازمان یافته بوده
ایم .برخورد سبعانه با معترضین حوادث اخیر در خیابان به
ویژه بر زنان ،افزایش فشار بر زندانیان اعم از سیاسی و
غیر سیاسی از طریق صدور احکام سنگینی چون اعدام
گرفته تا شکنجه و تجاوز به زندانیان و اخیراً گزارش
های منتشر شده در خصوص خشونت مضاعفی که بر
زندانیان زن اعمال می شود و البته تازگی نیز ندارد -در

همیشگی اقتصادی ،قضایی
کنار خشونت ساختاری و
ِ
و اجتماعی بر زنان -مواردی از تشدید اعمال خشونت
سازمان یافته در ایران کنونی است .در چنین شرایطی
که هجمه خشونت حاکمیت رو به فزونی گذاشته است
عده ای با ایده ها و شعارهای عوام فریبانه و سطحی و با
تکیه بر به زعم ایشان اخالق و صفات زن مدارانه چنین
القاء می کنند که مبارزه علیه خشونت بر زنان مبارزه ای
مسالمت آمیز و در چارچوب نظم فعلی بوده و لذا دارای
خصلتی رفرمیستی است .در این نگرش عوامانه به خصلت
سیاسی و اشکال سازمان یافته آن که مبارزه در سطح نظام
سیاسی را برای به چالش کشیدن این خشونت در عرصه
های مختلف ضروری می سازد توجه نمی شود .غافل از
آنکه مبارزه با خشونت سازمان یافته به عنوان مهمترین
مصادیق خشونت بر علیه زنان مبارزه و مواجهه با کلیت
نظام سیاسی را طلب می کند و تنها در سایه چنین نگاه و
رویکردی کل نگر است که می توان گام های عملی در
این راستا برداشت.
بر همین اساس معتقدیم روز جهانی مبارزه با خشونت علیه
زنان می تواند و باید به عنوان یکی از مهمترین مناسبت ها
در تقویم جنبش زنان در جهان و به ویژه در ایران -ضمن
بازتعریف مفهوم خشونت و مهمترین مصادیق آن -مورد

توجه قرار گیرد .در شرایط فعلی ایران تاکید بر مبارزه بر
ضد خشونت سازمان یافته بر علیه زنان نه یک حرکت
سکتاریستی و رفرمیستی از جانب فعالین زن بلکه پیوند
دهنده مبارزات اجتماعی و سیاسی توده مردم از جمله زنان
جامعه است .همچنان که آزادی زنان معیار آزادی جامعه
است ،میزان و شکل خشونت بر زنان نیز می تواند معیار و
محک مناسبی برای سنجش میزان اختناق و سرکوب در
یک جامعه باشد و به تبع آن مبارزه همه جانبه و رادیکال
بر علیه سرکوب و خشونت اعمال شده بر زنان هم بخشی
از مبارزه با نظام سرمایه داری پدرساالر است
در همین راستا رزا در شرایط فعلی و در چارچوب استراتژی
سوسیالیستی خود ،مبارزه و پی گیری در جهت تحقق
موارد زیر را از مهمترین برنامه های جنبش مردمی می
داند:
شناسایی و تالش برای تعطیلی تمام بازداشتگاهها و زندان
های مخفی،غیر قانونی ،غیر مجاز و غیر استاندارد
مبارزه حقوقی -سیاسی در جهت لغو تمامی قوانینی
که نمود خشونت سازمان یافته دولتی بر علیه زنانند(
سنگسار،حدود ،اعدام) و همچنین قوانینی که به خشونت
نظام مند علیه زنان دامن می زند( مثل مجاز بودن قتل
مهدورالدم ،اصل تمکین ،قانون مجاز کردن قتل ناموسی/

آخ از این همه کار! دارم میمیرم .جرم من این است
که یک زنم .یک مادر ،که در روزگاری زندگی می کند که
داللهای سودپرست و مردساالر بی توجه به حقوق زنان
همه کارهاند .در ساختاری که انسان را نمیفهمد و برای
هر فرد تنها ارزشی معادل حداقل حقوقش قایل است .بعد
از سالها درس و کنکور و کاری پرمشقت حقوقی که
میگیریم کفاف زندگی بخور ونمیر را هم نمیدهد.
شهال ساکت و متفکر تخت را هل میداد.
آخر یک چیزی بگو!
او با خستگی گفت:
عزیز من! دیگر بهتر است از منبر پایین بیایی .بس
است .در ضمن تو دیگر نه دانشجویی و نه اینجا دانشگاه
است .فکر آن دختر قشنگت باش.
حتما تا گربه شاخم نزنه؟
هر چی دلت میخواهد فکر کن.
-

پرستاران

ناصر آغاجری

من یک زنم ،یک مادر ،یک پرستار .فروشنده ی نیروی
کار  ،کار فکری و فیزیکی .ساعات روز را با درد و دارو و
بیمار ،با رنجها و نالهها ،با چرک و عفونت ،با میکروبهای
کشنده ای که هنوز راه درمانی ندارند ،در چالشم .با
اعصابی فرسوده پس از ده ساعت کار (با زمان رفت و
آمدو ترافیک) از درب بیمارستان بیرون میآیم .هوای
آلوده ی تهران با بوهای سنگین و پر دوده به استقبالم می
آید .با شتاب وافکاری پراکنده به سوی ایستگاه اتوبوس
می روم در حالی که فکر کودک دو سالهام قلبم را می
فشارد .حاال دارد چه کار میکند؟ بازی میکند یا خوابیده،
شاید گریه میکند .غذا چی؟ خورده؟ مادربزرگ مجبور
است هم از رکسانای من و هم از کودک دخترش که
اوهم کارمند است ،نگهداری کند .مهد کودکی کوچک
و پر از مهر است ،هر چند پوست از سر مادربزرگ کنده
است .نیروهای درونی مادری مرا به سوی اتوبوسی کشاند
که به خانه می رفت .ولی نه ،باید یک ساعت دیگر در
بیمارستان  ...برای شیفت دوم کار باشم .شاید تعجب کنید
که یک مادر به جای رسیدگی به فرزندش راهی کار دوم
می شود.
حقوق یک کارشناس پرستاری درحدی نیست که با آن
بتواند حتا یک آپارتمان کوچک یا یک سوییت را اجاره کرد.
با توجه به تورم روزافزون چگونه امکان دارد با یک شیفت
کار ،زندگی کرد؟ من در این بیمارستان دراتاق عمل کار
می کنم .پایهی حقوقم برای  8ساعت کار بدون در نظر
گرفتن رفت و آمد  330هزار تومان است .بابت کاری که
من و امثال من به دفعات و طی روز انجام میدهیم ،روزانه
میلیونها تومان به حساب بانکی دکترهایی واریز میشود
که دیگر پزشک نیستند ،بلکه مشتی دالل دانشگاه دیدهاند
که گزیدهتر می برند.
درصورت گرفتگی عروق یک فرد ،بستگی به محل
گرفتگی رگ بیماران برای فرستادن یک بالن به محل
گرفتگی ،کار مزدی معادل ده میلیون تومان از بیمار
دریافت میکنند و روزانه بین ده الی  15بالن زده میشود.
ولی سهم پرستاران از این گرانی درمان ،انجام یک کار
تکنیکی-علمی و یک حداقل حقوق است بدون حق
مسکن وسرویس رفت وآمد ....این یک نمونه از نرخهای
نجومی است که قدرت پرداخت آن را تنها میلیاردرهای
نوکیسه دارند ،چرا چون ما درشرایطی زندگی می کنیم
که اصل  44قانون اساسی را تحریف و وارونه می کنند
تا منافع طبقاتی و ارتجاعیترین مناسبات سرمایه داری،
یعنی سرمایهداری تجاری یا همان واسطهگری و داللی
تامین گردد.
آری قوانین باید به گونهای تغییر و تحریف و مسخ شوند
تا بنا به میل داللهای بازار معنا و تفسیر شود تا همهی
درآمدها و منابع مملکت که به ما ونسلهای آینده تعلق
دارد ،در کیسه ی گشاد سودطلبان ریخته شود  .از این رو
اکثر و شاید همهی بیمارستانهای دولتی هم  ،استخدام
پرستاران را به صورت «شرکتی»( اصطالح استخدام
موقت و بدون پرداخت حقوق واقعی این زحمتکشان،
توسط شرکتهای پیمانکاری) به انجام میرسانند .کار
پرستاران باید جز کارهای بسیار خطرناک محسوب شود.
در صنایع بعضی از شغلها جزء کارهای خطرناک شناخته
شده اند ،زیرا یک خطا یا کم توجهی به قیمت جان یا از
کار افتادگی کارگر منجر می شود .در حالی که احتمال
خطر در کار پرستاری به گونهای است که پرستار و خانواده
اش را هدف قرار می دهد .اگر پرستار در اثر خستگی دچار
یک بریدگی ناچیز شود ،ممکن است به قیمت جان پرستار

ماده  63قانون مجازات اسالمی)
تالش برای افشا کردن اهداف و ماهیت سیاست های
تعدیل اقتصادی و پیامدهای آن برای اقشار ضعیف تر و
تشدید خشونت بر علیه زنان
شناسایی قربانیان تجاوز و خشونت سازمان یافته جنسی
 ،پر داخت غرامت به آنها و محاکمهء آمران و عامالن
تجاوز در زندانها
ایجاد خانه های امن به منظور حمایت از قربانیان خشونت
در سطوح مختلف.
مبارزه در جهت زدودن تمامی مظاهر فرهنگی که از
طریق ارائه تصویری فرودست از زنان  ،زمینهء خشونت
علیه زنان را فراهم می سازد.
تالش برای برچیدن تمامی دستگاههای سرکوب بر علیه
زنان ( گشت ارشاد ،امر به معروف و نهی از منکر ،بسیج)
مبارزه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی  ،عقیدتی،
صنفی ،قومی که همگی قربانی خشونت سازمان یافته
دولتی اند.
پس:
پیش به سوی مبارزه با خشونت سازمان یافته؛
نه به خشونت سرمايه،دولت و مذهب عليه زنان
در مقابل خشونت عليه زنان مبارزه مي كنيم نه مماشات.

و خانواده اش تمام شود .
...
دود انبوهی که از اگزوز اتوبوس خارج می شود نفسم را
بند می آورد و رشته ی افکار رنج بارم را از هم میگسست.
اتوبوس آمد ولی حتا برای سرپا ایستادن هم جایی نبود.
اما من وقت زیادی نداشتم و می بایست به موقع به شیفت
بیمارستان بعدی برسم .درحالیکه نیاز شدیدی به خواب
داشتم و خستگی اندامم را کمانی کرده بود ،با یک دست
به دستگیره سقف اتوبوس آویزان شده بودم .بوی نفسها،
هوای آلوده و پردود تهران همراه با تکانها و ترمزهای
اتوبوس و خستگی مرا دچار حالت تهوع کرده و روده هایم
تحت فشار قرار گرفته بود .خانمی که روبروی من ایستاده
بود با نگرانی گفت ،خانم رنگ پریده حاملهای؟ چی شده؟
نمیتوانستم پاسخی بدهم .میترسیدم با باز کردن دهان
اتوبوس را به گند بکشم .او متوجه حال بحرانی من شد
از خانم های دیگر خواهش کرد تا به من جایی برای
نشستن بدهند .دختر جوانی با عجله از جای برخاست و
ازمن خواست بنشینم ...با هر بدبختی بود به بیمارستان
رسیدم.
در این بیمارستان من در بخش سی سی یو کار میکنم .آن
شب یک بیمار با حالی بحرانی داشتیم .مواظبتها و تالش
پزشکان و پرستاران نتوانست بیمار را نجات دهد .نیمههای
شب قلب بیمار توانش را از دست داد و برای همیشه
از تپیدن باز ایستاد .شُ کهای الکتریکی هم نتوانست
قلب خسته را به زندگی باز گرداند .دکتر و پزشکیاران و
پرستاران خسته وافسرده بیمار را ترک کردند و من میباید
مرده را برای بردن به سردخانه آماده میکردم .ساعت سه

شب بود .وسایل را از بیمار جدا کردم و رویش را انداختم.
خستگی مفرط و خواب نیرویی در من باقی نگذاشته بود.
اتاق و تخت و مرده دور سرم میچرخیدند .با زحمت یک
صندلی را جلوی کشیدم و سرم را روی تخت مرده گذاشتم.
دیگر نفهیمدم چه شد .کسی شانههایم را تکان میداد و
میگفت»:دختر روی مرده خوابیدهای پاشو .زودتر او را به
سردخانه ببر ،وگرنه بو میگیرد .شهال بود .دوست ،همکار
و هم دانشکدهایم .مگر درخانه ات نمیخوابی؟
هنوز کامال هوشیار نشده بودم و نمیدانستم چه بگویم.
پس از کمی سکوت عذرخواهی کرد .شهال با محبت و
دلسوز است و مجرد.
شهال جان پس از  24ساعت کار بیمارستانی با این
استرسهایی که مختص کار ماست وقتی به خانه میروی
هم میبینی کلی کار و مسولیت روی دستت مانده که باید
انجام شود .بچه را باید تر و خشک کنی .باید برایش وقت
بگذاری .آدم معموال غذا هم باید بخورد .مگر نه؟ با این
درآمد و با این همه گرانی ،بیرون هم نمیشود یک غذای
درست و حسابی خورد .پس غذاهم باید پخت .درسته؟ تازه
برای یک کودک دو ساله باید غذای مخصوص تدارک
دید و بقیهی کارهای خانه هم که روی هم انباشته شده
است .فکرش آدم را دچار اضطراب می کند حتا گاهی
آدم آنقدر خسته است که حال ندارد پایش را هم بشوید و
ترجیح می دهد با بوی ناخوش استراحت کند.
بابا من که معذرت خواستم.
در حالی که با هم جسد را به سوی سردخانه می بردیم
دوباره شروع کردم:

شهال فرزند بزرگ خانواده است  .او هم مثل من در
دو بیمارستان کار می کند و نانآور خانوادهای بزرگ با
چندین خواهر و برادر است .پدرش سالهاست خانواده را
تنها گذاشته و در دل خاک آرام گرفته و مرده ریگ پدر
تنها خانوادهای پرجمعیت از دو همسر است که سرپرستش
شهالست .چون اوست که بر خالف برادر(مردساالر خانواده)
احساس مسوولیت میکند .از این رو نمیتواند به فکر خود
باشد یا به فکر ازدواج و ...عشق خواهر ها برادرهایی که
یکی پس از دیگری سر از دانشگاه آزاد در می آورند،
جایی برای فکر کردن به خودش را باقی نگذاشته است.
وقتی به این مسایل میاندیشم و ارزش و جایگاهمان را
در این سیستم جست وجو می کنم ،میبینم ما همه تنها
کاالیی حقیر هستیم در بازار کار که واسطههای دانشگاه
دیده شیرهی جانمان را دست به دست می کنند تا با آن
میلیاردر شوند.
دکتر کشیک که متوجه تاخیر من شده بود وبه سویم آمد
و با پرسشهایش اعصاب فرسودهی مرا به چالش گرفت:
چرا کارهایت را درست انجام نمیدهی؟
و با قاطعیتی که برآیند تصویب بند»ز» مجمع مصلحت
نظام است( اخراج نیروی کار توسط کارفرمایان بدون هیچ
عوارض قانونی به بهانهی بحران اقتصادی) گفت:
اینجا بخش خصوصی است .اگر نمیتوانی کار
کنی برو تسویه حساب .
گویی همهی خون بدنم به سرم هجوم آورده بود .نیاز به
کار را از یاد برده بودم و همهی فریادهای فروخوردهام را
بر سر او خالی کردم:
تو کی هستی؟ ( با تحقیر) یک سهام دار؟ اگر
امثال من کار نکنند  ،این بیمارستانها هرگز نمیتوانند
این درآمدهای میلیاردی را داشته باشند .در دو بخش اینجا
روزی  70آنژیوگرافی صورت میگیرد با کارمزدی معادل
 800تا یک میلیون و سیصد هزار تومان برای هر آنژیو
که ما پرستاران اکثر کارهایش را انجام میدهیم .آن وقت
من بروم تسویه حساب؟ با این چندرغاز حقوق که برابر
با حقوق دربان بیمارستان است من بروم تسویه حساب؟
برای یک بالن زدن تا  12میلیون تومان کارمزد دریافت
می شود که بیشتر کارهایش را ما انجام میدهیم ،آن وقت
مرا از اخراج میترسانی؟ کدام سیستم ارتجاعی به تو این
قدرت را داده ؟...
شهال به سرعت مرا به کناری کشاند و با بوسیدنم مرا
وادار به سکوت کرد .آهسته در گوشم زمزمه کرد:
درسته که کارت خیلی خوبه و همه جا استخدامت
میکنند ،ولی تو که نمیخواهی از پیش من بروی؟
دکتر با خستگی و عصبانیت محل مشاجره را ترک کرد.
او خوب میدانست که دو شیفت کار در دو بیمارستان آن
هم با بچهداری  ،این گونه بحرانهای روحی را به دنبال
دارد .ولی نمیتوانست به خود بقبوالند که کوتاه بیاید.
شهال ادامه داد:
ببین عاقل باش .کار پیدا کردن روز به روز
سختتر می شود .قراردادها در اینجا برای ما که کارشناس

هستیم چند ماهه است ،برای دیپلمه ها و نظافتچیها
سفید سفید است...
من مثل دیوانه ها به یک نقطه خیره شده بودم  .حرف
های شهال قلب مرا به درد آورده بود .او واقعیت را میگفت.
شهال شانههای مرا در دستانش گرفته و تکان میداد:
هی دختر چی شده؟ آرام شدی؟ دارد صبح می
شود .برو دست و رویت را آبی بزن تا سرحال بیایی .رکسانا
منتظر مامان خسته و عصبانی است.
با شنیدن نام دخترم موجی از عشق و محبت سراپای
وجودم را دربر گرفت.
شهال باید حال این دکتر بعد از این را میگرفتم.
...

کرمانشاه خصوصی در خصوصی شده ،بیمارستان ها حتا
به صورت موقت هم مستقیما کسی را استخدام نمی کنند.
دالل ها واسطه ی استخدام بین نیروی کار و بیمارستان
شده اند .از این رودرصدی از آن حداقل حقوق به جیب
مشتی انگل و واسطه سرازیر می شود .عالوه بر درصدی
که دالل ها صاحب می شوند عیدی و پاداش پرستارها به
وسیله ی پیمانکاران پرداخت نمی شود و اگر پرستاری
عیدی مطالبه کند طبق بند»ز» دیگر نمیتواند کار گیر
بیاورد چون پیمانکاران او را وارد لیست سیاه میکنند.
واقعیت موجود بیانگر این قانون نانوشته است که یک
پرستار کار چند پرستار را انجام میدهد .این بیقانونیها
و مصوبات ارتجاعی که تنها حقوق سرمایهداران را تامین
میکند (معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار
و بند»ز») دستاورد همبستگی اقتصادی با بانک جهانی
و صندوق بینالمللی پول است  .از آن دورهی ریاست
جمهوری که اقتصاد ایران به پابوس اقتصاد امپریالیستی
صندوق بین المللی پول رفت و با دریافت وام موظف به
اجرای بدون چون و چرای سیاست های مالی غرب(
نولیبرالیستی) گردید روند پایمال شدن حقوق زحمتکشان
سریعتر شد .با تعدیل ساختاری ِ(اجرایی شدن اقتصاد
امریکایی) سردار سازندگی پروسهی حذف سوبسیدها
بدون هماهنگی حداقل حقوق ،با روند تورم و گرانی به
جریان افتاد و همهی مزایا و امتیازات پرستاران به نفع چند
دکتر در بخش خصوص بلعیده شد و حمایت از زحمتکشان
و مستضعفان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شد .سرمایه
گذاران پیشانی داغ کرده با استثمار نیروی کار میلیاردر
میشوند و نیروی کار تحصیل کرده روز به روز فقیرتر.

مدتهاست بیمارستانهای دولتی هم استخدام رسمی
پرستاران را کنار گذاشته اند و با قراردادهای کوتاه مدت به
استخدام موقت آنان اقدام میکنند و بدین شیوه با شدت
بیشتر و کمیت زیادتری از پرستاران کار میکشند .مثال در

نمونه های از نرخ های نجومی که طبقه کارگر و زحمتکش
قادر به پرداخت آن نیستند :نرخ آنژیو در اصفهان  600هزار
تومان و در تهران حداقل  800هزار تومان بود که در سال
 87تا سقف یک میلیون و سیصد هزار تومان باال رفت.

آرام کلید را چرخاند  .میخواست در را بی صدا باز کند ولی
یک تقه کوچک را نمیشود خفه کرد .حسن صبح زود به
اداره رفته بود و دخترک تنها در اتاق خواب غرق خواب
بود .ولی او وابستگی شدیدی به مامان دارد لذا با همان
تقه از خواب پرید .نیروهای درونیش نوید آمدن مامان را
داده بود .در حالی که چشمانش را می مالید تلو تلو خوران
به سوی در آمد :
مامان ! مامان! ...
مادر و کودک در آغوش هم فرو رفتند .کودک دو دستش
را دور گردن مادر حلقه کرده بود و با همهی وجود مادر
را به خود میفشرد .اشک از چشمان مادر روی شانههای
دخترک می ریخت.
***

 ۱۶آذر همیشه سرخ!
 بیانیه ی نشریه دانشجویی بذر به مناسبت ۱۶آذر
بار دیگر  ۱۶آذر در راه است .امسال هر مراسمی که از راه
می رسد ،متفاوت از سالهای پیش است .سال تحصیلی با
شروعی متفاوت آغاز شد ۱٣.آبان که همیشه برای همه
کسل کننده بود ،این بار نقطه شروعی متفاوت برای این
روز بود .اما  ۱۶آذر همیشه نقطه اوجی برای تمام اتفاقها
بوده است .از دید مردم دانشگاه و دانشجو نماد آگاهی ،علم
و مبارزه است .بعد از خیزش اخیر که لحظه ها و روزهای
خیره کننده داشت ،روز دانشجو می تواند نقطه عطفی در
آن باشد .اما مروری بر این روز در گذشته نکات مهمی را
پیش روی مان قرار می دهد .نقطه آغاز  ۱۶آذر مبارزه
دانشجویان در سال  ۱٣٣۲در اعتراض به سیاستهای رژیم
شاه و سفر نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا به ایران
بود که این اعتراض ها منجر به کشته شدن  ٣تن از
دانشجویان به اسامی قندچی ،شریعت رضوی و بزرگ نیا
شد .بعد از آن ،هر  ۱۶آذر به عنوان روز دانشجو هر چند
با افت و خیز برگزار شده است .اما نکته ای که واضح و
روشن است این است که رژیم جمهوری اسالمی همیشه
تالش کرده این روز را به نام اسالم مصادره کند .اما مبارزه
دانشجویان در سال  ۱٣٣۲مبارزه ای علیه ارتجاع حاکم
و امپریالیسم بود ٣ .دانشجوی کشته شده هم دانشجویان
چپ متعلق به حزب توده و جبهه ملی در آن وقت بودند.
ارتجاع آن وقت و اکنون تفاوتی با هم ندارد ،تنها شکل
و ظاهر آن تغییر کرده است ،اما ماهیت طبقاتی آن همان
است که بود .جمهوری اسالمی با ایجاد تشکل های
دانشجویی وابسته به رژیم منجمله دفتر تحکیم وحدت
حوزه و دانشگاه و انجمن های اسالمی سعی در مصادره
کامل این روز و کنترل در جهت سیاست های خود تا
کنون داشته است .در چند سال اخیر با حضور و تقویت
دانشجویان چپ در دانشگاه مراسم  ۱۶آذر با کیفیتی
متفاوت برگزار شد .مشخصا به  ۱۶آذر سال  ۱٣٨۵می
توان اشاره نمود که با اینکه برنامه ای مشترک با تحکیم
بود اما با حضور دانشجویان چپ به برنامه ای رادیکال و
اعتراضی و ضدرژیمی تبدیل شد .اگر چه فردای آن روز
در روزنامه اعتماد ملی (متعلق به جناح اصالح طلب دیروز
و اپوزیسیون امروز) درحالیکه عکسی از مراسم که مزین
به پالکاردهای سرخ بود چاپ کرده بود ،اما در گزارش،
آن را مراسم تحکیم وحدت و بسیار پرشور دانست .در
سال  ٨۶که رژیم تقویت چپ را برنمی تابید در آستانه ۱۶
آذر دست به دستگیری گسترده فعالین چپ زد و نزدیک
به  ۴۰نفر را دستگیر و روانه اوین نمود .اما با این حال
مراسم این روز با حضور اندک دانشجویان چپ برگزار شد
که تعدادی نیز بعد از این مراسم دستگیر شدند .در همین
سال دفتر تحکیم مراسم این روز را بدون حضور چپها و
با خیال راحت برگزار نمود و قسمت جالب ،مصادره شعار
های دانشجویان چپ بود .اتفاقی که بعدها در مراسمهای
مختلف توسط تحکیمی ها تکرار شد .هم روز را مصادره

می کردند و هم شعارها را.
و اما امسال  ۱۶آذر  ۱٣٨٨چگونه خواهد بود؟ امسال
همه چیز تغییر زیادی پیدا کرده است .در خیزش اخیر
ایران حضور دانشجویان بسیار گسترده و تأثیر گذار بود.
رژیم که می دانست دانشجو و دانشگاه وزنه مهمی در
مبارزات می باشد با حمله وحشیانه شبانه به کوی دانشگاه،
تعدادی را به قتل رساند و عده زیادی هم زخمی ،دستگیر
و ناپدید شدند .امتحانات دانشگاهها لغو شد تا دانشجویان
به شهرهای خود بازگردند .اما اینها هیچ کدام جلوی خشم
مردم و دانشجویان را نگرفت .شروع سال تحصیلی که با
اما و اگرهای مختلفی بر سر باز شدن یا تعطیلی دانشگاهها
بود آغاز گشت و شروعی داغ داشت .اما این بار اعتراضات
دانشجویان و مبارزات سراسری شد .دانشجویان به بهانه
های مختلف تجمع کردند .هیچ کدام از نماینده های
رژیم در هیچ دانشگاهی از تهران و شهرستانها نتوانستند
سخنرانی کنند و اغلب این سخنرانی ها به صحنه مبارزه
ای رادیکال تبدیل شدند .اگرچه حضور نمادهای سبز و
شعارهای سبز در این مراسم کما بیش دیده می شد اما
برگزاری چنین مراسمی بنا بر اذعان دانشجویان شرکت
کننده به هدایت تحکیمی ها نبود و خودجوش بوده است.
در این میان حضور دانشجویان سال اولی و جدید الورود
که از یک مبارزه خیابانی وارد دانشگاه شده بودند چشمگیر
بوده است .بعد از اتمام مراسم  ۱٣آبان ،رژیم در هراس
از  ۱۶آذر حمله خود را به شکل های مختلف آغاز کرد.
اعدام احسان فتاحیان ،فعال سیاسی کرد و  ۱۶نفر دیگر در
همان هفته ،دستگیری گسترده دانشجویان از دانشگاههای
مختلف ،ممنوع الورود نمودن دانشجویان ،فراخواندن تعداد
گسترده به کمیته های انظباطی از این موارد می باشد.
قطع ًا این دستگیری ها مانع از برگزاری مراسم  ۱۶آذر
نخواهد شد .کما اینکه در چند ماه گذشته این بگیر و
ببندها تأثیری در مبارزات مردم نداشته است.
اما امسال یک تغییر مهم به وجود آمده است .تاکنون
جمهوری اسالمی سعی در مصادره روز دانشجو داشته و
اکنون جناح اصالح طلب رژیم که خود را اپوزیسیون می
داند برای این امر آماده می شود .اما واقعیت این است که
جناح سبز امروز ،بخشی از حاکمیت می باشد .خواستهای
آنها نه تنها رادیکال نیست ،بلکه آنها سعی دارند ،شعارها
و حرکات رادیکال مردم را کنترل کنند .سبزها که هرگز
فکر نمی کردند اعتراضات مردم به این شکل بروز یابد،
تالش دارند این مبارزات را به نام خود رقم زده و تمام
سعی شان را تا کنون انجام داده اند که این مبارزات را
مهار و کنترل کنند .آنها سوار بر موج مبارزات مردم شده
اند .اما واقعیت این است که آنها نمی توانند رهبر واقعی
مبارزه مردم باشند .چرا که آنها نیز در جهت تحکیم مواضع
و سیاستهای  ٣۰ساله جمهوری اسالمی هستند ،اما به
شکلی دیگر .آنان از بازگشت به قانون اساسی می گویند؛
از احیا واقعی دین و از جمهوری اسالمی نه یک کلمه
کمتر و نه یک کلمه بیشتر! آیا این موارد در این  ٣۰سال
مورد توجه قرار نگرفته بودند؟ جناح اصالح طلب که جزئی
از حاکمیت بوده است در اجرای تمام این موارد سهیم
بوده است .اما اکنون شکافی که در درون حاکمیت پدید
آمده که بر سر شیوه راه و چگونگی ادامه حیات جمهوری
اسالمی می باشد .ماهیت طبقاتی آنها و اهداف شان با هم
فرقی نمی کند .دعوای آنها بر سر منافع مردم نمی باشد.

معلوم نیست با کدامین منطق و معیار این اختالف قیمت
بوجود آمده است.ابزار کار هر دو بیمارستان یکی است.
نیروی کار هم که پرستاران هستند با حقوق آنچنانی! .
لوکسی ظاهری بیمارستان هم در درمان بیمار هیچ تاثیری
ندارد پس اختالف نرخ بابت چیست؟  ) )ICDقلبی
بیماران در این بیمارستان ها با حداقل  12تا  13میلیون
تومان که در سال  87تا سقف  23میلیون صورت گرفته
است .با این گرانی درمان تصور کنید حال آن کارگرانی
که در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند و از پوشش
قانون کار خارج شده اند؟ این زحمتکشان اگر حقوق همه
ی عمرشان را هم جمع کنند قادر به پرداخت این کارمزدها
نیستند .در صورت داشتن چنین بیماریهایی چاره آنان
چه خواهد بود؟ هرچند در تبلیغاتی گسترده نوید همه گیر
شدن بیمه خدمات درمانی را برای همه ی مردم سر داده
شده است .ولی چطور و با کدامین درون مایه؟ خیلی ساده
 .طبق برنامه پیشنهادی بانک جهانی این کارگران باید با
هزینه شخصی خود بیمه شوند .با توجه به حداقل حقوق
که هیچ هماهنگی منطقی با هزینههای تصاعدی یک
خانواده ندارد ،یک کارگر چگونه می تواند 27درصد از
حقوقش را بابت بیمه پرداخت نماید؟
این مردم آنچنان در گرفتاریهای رنگ وارنگ وغم
نان زندگی مسخ شدهاند که نه باور دارند و نه حتا به
فکرشان میرسد که منابع و ثروت های کشور و ذخایر
بیتالمال به آنها تعلق دارد .در حالی که آنها ،آری آنها حق
دارند و وظیفه دارند بر چگونگی هزینه کردنش نظارت و
دخالت داشته باشند .در حالی که عمال حتا در تعیین حداقل
حقوقشان هم هیچ نقشی ندارند ... .در بیمارستانهای
تامین اجتماعی که به کارگران تعلق دارد و با پول آنان
ساخته شده است  ،وقتی عمل جراحی پیش میآید ،کارگر
بیمه شده و بیمار به جای معالجهی مجانی باید به دکتر
جراح مبلغ کالنی که خارج از توان اوست به صورت
زیرمیزی پرداخت نماید تا عمل را دکتر متخصص انجام
دهد .برخی از آقایان پزشکان سوگند معروف و تاریخی را
که برایشان مسولیت و اعتباری جهانی ایجاد کرده و به
خاطر پول بیشتر به سطل زباله ریخته اند و چون دالالن
میدان بارفروشان حق العملهای میلیونی مطالبه می کنند،
در حالی که عمل هم توسط دانشجویان صورت میگیرد.
کار پرستاری همراه با فشار روحی باال و استرسهای
بیشمار است .زمانی که خطر ابتال به بیماریهای العالج
و مسری و عفونی را در نظر میگیرم که میتواند جان
پرستاران و خانواده هایشان را با خطر جدی مواجه کند،
میبینیم که این شغل کاری است با درصد باالی خطر
و سختی ،با خستگی عصبی زیاد  .از این رو باید حقوق
بنابراین دانشجویان به عنوان بخشی از مردم که در پایگاه
علم و آگاهی حضوری متمرکز و منسجم دارند باید بتوانند
آگاهانه با این موضوع برخورد کرده و مانع از آن شوند که
مراسم روز دانشجو را این بار سبزها مصادره کنند .اگرچه
تحکیم دیگر قدرت سابق را ندارد ،اما باید توجه داشت که
سبزها به عنوان بخشی از حاکمیت هنوز نیرو ،رسانه و
تریبون های خود را دارا هستند.
دفتر تحکیم نه تنها نماینده  ۱۶آذر نیست بلکه خود مانعی
برای برگزاری آن به معنای واقعی روز دانشجو می باشد.
این تشکل هر ساله این روز را در جهت سیاستهای کلی
جمهوری اسالمی به پیش برد و امسال مطمئنا در جهت
سیاستهای جناح سبز به پیش خواهد برد .روز دانشجو
روز مبارزه علیه ارتجاع حاکم و امپریالیسم می باشد و
امسال باید هر چه با شکوه تر پیام واقعی  ۱۶آذر توسط
دانشجویان به گوش همگان برسد .در چند ماهه گذشته
خیابانها محل مبارزه مردم بوده است و اکنون در آستانه
 ۱۶آذر رژیم اقدامات ویژه ای را تدارک دیده که این روز
در چهارچوب دانشگاه محصور بماند .در عین حال باید
توجه داشت که حتی جناح سبز نیز تمایل چندانی ندارد
که چنین روزی به خارج از دانشگاه کشیده شود .آنها از
پتانسیل انفجاری دانشجویان به خوبی مطلعند و می دانند
که اگر دانشجویان با مردم و دیگر جوانان در کوچه و
خیابان همراه شوند ،مراسم  ۱۶آذر غیر قابل مهار خواهد
شد .ممکن است که به ضرر خود آنها تمام شود.
 ۱۶آذر امسال می تواند یک مقطع تعیین کننده و سکوی
جهش مبارزات مردم باشد .بی جهت نبود که رژیم از
همان روزهای اول برای مهار مبارزات مردم کوی دانشگاه
و دانشجویان را مورد حمله قرار داد ،چرا که می دانست
آنان وزنه سنگین این مبارزات هستند .اوضاع در چند ماهه
اخیر طوری پیش رفته است که با وجود اختالف دو جناح
اما حرفهای شان مدام شبیه به هم شده است .موسوی
که تنها به دادن بیانیه های سازشکارانه و منفعل کننده
بسنده کرده و کروبی هم که به قول خودشان رادیکال
بود در آستانه روز دانشجو عقب نشسته و سکوت پیشه
کرده است.
دانشجویان باید در این فضا که همه چیز مساعد مبارزه
رادیکال می باشد بر ماهیت واقعی این روز به عنوان یک
روز انقالبی و ضد ارتجاع و امپریالیسم تأکید کرده و آن
را دوباره احیا کنند.
افق واقعی مبارزات دانشجویان باید منطبق بر منافع
اکثریت جامعه و علیه کلیت نظام باشد .ما نباید در چنینی

آنان هماهنگی ویژه با مخاطرات این کار داشته باشد .از
نظر درآمد دارای آن کمیتی باشد که بتواند مسکن نیروی
کار را تامین کند و برایش اوقات فراغتی را که بتواند
فشارهای روحی بیمارستان را تخلیه کند و حداقل زمانی را
هم برای خانوادهاش باقی بگذارد .درآمد نباید آنقدر ناچیز
باشد که پرستار مجبور شود دو شیفت کار کند .این چنین
شیوهی کاری سالمت نیروی کار را به صورت جدی به
خطر میاندازد.
اما سیستم سودمحور تنها امتیاز و حقی که برای این
نیروی کار قائل است ،عرضه کارش در بازاری است بدون
قانون یا با قوانینی بدون ضمانت اجرایی تا اورا به صورت
مضاعف استثمار کند .دلیل به اصطالح اقتصادی این
سیستم ضد بشری»تشویق – سرمایه داران به سرمایه
گذاری است» ولی به چه قیمت؟ به قیمت ندیده گرفتن
کلیه ی حقوقی که حتی قانون اساسی هم آنرا مجبور شده
به رسمیت بشناسد .به قیمت ندیده گرفتن حق مسکن،
حق خدمات بهداشتی ،حق اوقات فراغت ،حق آموزش
رایگان و...
سیستمهایی که سیاستهای اقتصادی ویرانگر صندوق
بینالمللی پول را به خاطر عضویت در تجارت جهانی و یا
به دلیل بدهکاری به نهادهای امپریالیستی دنبال میکنند
برای مردم هیچ حقی قایل نیستند و ماهها حقوق و کارمزد
کارگران را پرداخت نمیکنند و بدین گونه زندگی کارگران
را با بحران های جدی مواجه میکنند و از سوی دیگر
کارشناسان پرستاری را با حداقل حقوق و به صورت
موقت استخدام میکنند و به عوارض وخیم اجتماعی این
مناسبات ضد بشری نمیاندیشند.
تنها راه برون رفت از این نابهنجاریها ایجاد تشکلهای
مستقل (سندیکا و اتحادیه های صنفی ،شوراهای پرستاران
در هماهنگی با تشکلهای مستقل کارگری است .این
تشکلها یعنی قدرت جمعی و یک پارچهی نیروی کار.
یعنی قدرتی انسانی در مقابل قدرت پول کارفرما وقانون
شکنیهای او .قدرتی که می تواند با بستن قراردادهای
جمعی منافع پرستاران را تاحدودی پاس بدارد .تشکل با
قدرت جمعیاش جای قانون کاری را پر میکند که دیگر
در سرزمین ما وجود خارجی ندارد و یا بهتر بگویم آنقدر با
تبصرههای نمایندگان مجلس و  ...سر و دم بریده شده که
دیگر درون مایه ی خود را از دست داده است.
منبع:وبالگ كانون مدافعان حقوق كارگر

روزی اجازه دهیم که سبزها این روز را به نام خود مصادره
کنند و بر آن مهر سبز زنند.
باید علیه جنایت هایی که در کوی دانشگاه صورت گرفته
و علیه دستگیری ها ،احضار ها و اخراجها و ستاره دار
نمودن دانشجویان و اعدام های اخیر خصوص ًا اعدام
احسان فتاحیان افشاگری و مبارزه کنیم.
جناح حاکم حکم بر جایگزین نمودن دروس علوم اسالمی
به جای علوم انسانی داده و جناح سبز از احیا درست دین
در جامعه سخن می راند .ما باید در این روز علیه همه این
موارد و اشاعه خرافه به جای علم در مهد علم و آگاهی
شعار سر دهیم.
برخالف سیاست سبزها که مخالف شعارهای ساختار
شکن می باشند ،در چنین روزی باید از شعارهای رادیکال
و انقالبی علیه حکومت دینی ،حجاب اجباری ،حقوق
ملیتهای تحت ستم و کلیت نظام و  ...استفاده کنیم و از
دادن شعارهای مذهبی و ناسیونالیستی پرهیز کنیم.
باید با ایجاد تشکل های مستقل که متشکل از بدنه
دانشجویی رادیکال می باشد ،مانع از تصاحب مبارزات
دانشجویان توسط تشکل های دولتی همچون تحکیم و
انجمن اسالمی شویم.
اجازه ندهیم که بعد از تصاحب شعارهای این روز ،اکنون
روز متعلق به دانشجو را نیز تصاحب کنند.
باید مبارزات را از درون دانشگاه به خیابانها بکشانیم.
در خیزش اخیر حضور زنان و دختران بسیار چشمگیر
و قابل توجه بود و هم اکنون بخش اعظمی از جمعیت
دانشجویان دختر هستند .ما باید صدای زنان و دختران
جامعه و بیانگر خواستهای آنان باشیم .صدای کسانی که
ثابت کردند نقش مهمی در هدایت مبارزات اخیر داشته
اند.
نگذاریم  ۱۶آذر سبز شود!
این روز را سرخ نه تنها در ظاهر بلکه در شکل و محتوا
برگزار کنیم!

آگهی درگذشت :کریس هرمان
1942 -2009
نوشته ی الکس کالینیکوس
کریس هرمان  ،Chris Harmanسردبیر سوسیالیسم
انترناسیونال  International Socialismو پیش
از آن ،سال ها سردبیر کارگر سوسیالیست Socialist
 ،Workerبر اثر حمله ی قلبی در قاهره در شب 6-7
نوامبر ،در آستانه ی شصت وهفتمین سال تولد خود،
درگذشت.
کریس ،مارکسیست بزرگ ،در اوج مبارزات سیاسی
رادیکال در اواخر دهه ی  1960و اوایل  1970در بریتانیا
مطرح شد .او در سال های زنده گی خود ،به لحاظ فکری،
خدمات بنیادینی در گستره ی حیرت انگیزی از موضوعات
داشت .اما ،موافق با سنت مارکس و انگلس ،لنین و
تروتسکی ،لوگزامبورگ و گرامشی ،او یک انقالبی حرفه
ای به شمار می آمد که زنده گی خود را وقف ساختمان
حزب کارگران سوسیالیست ( )SWPنمود.
کریس ،در سال  1942متولد شد و به عنوان یک بچه
مدرسه ای در واتفورد ،به گروه تجدید نظر سوسیالیستی
 - Socialist Review Groupاسالف سوسیالیست
های انترناسیونال( )ISکه بعد ها به  SWPتبدیل شد-
پیوست .پس از اتمام تحصیالت در دانشگاه لیدز ،1962-5
برای پیگیری تحقیقات دکترا روانه ی مدرسه ی اقتصاد
لندن شد ( .)LSEدر نیمه ی دوم دهه ی ،LSE ،1960
مرکز طوفانی جنبش دانشجویی در بریتانیا بود .کریس ،به
یکی از فعالین برجسته ی  LSEتبدیل شد و تحقیقات
خود را در آن جا نیمه تمام رها کرد .در باقی زنده گی
خود ،به طور تمام وقت برای  ISکار می کرد ،در آغاز به
عنوان سردبیر سوسیالیسم انترناسیونال و خبرنگار در کارگر
سوسیالیست .کریس ،در سال های  1975-7و بعد ها از
سال  1982تا  2004به انتشار کارگر سوسیالیست پرداخت.
در نهایت ،او برای یک دوره ی پربار و نهایی ،بار دیگر
دست به انتشار سوسیالیسم انترناسیونال زد.
دستاورد
ده ها هزار نفر از نسل جوان ،دست به انتخاب هایی زدند
که کریس در اواخر دهه ی  1960و اوایل  1970زد .اما
عده ی بسیار کمی از آن ها در اواسط دهه ی  1970در
طول دورانی که جنبش فروکش کرده بود ،پیگرانه آن ها
را دنبال کردند .کریس ،نه تنها پیگیرانه آن ها را دنبال
نمود ،بلکه از آغاز دهه ی بیست زنده گی خود به بعد،
نوشته های او مارکسیسم انقالبی را در کوران پیچیده گی
ها و ابهام های دهه های نهایی قرن بیستم و آغاز قرن
بیست و یکم ،همچون یک رهنمون تکامل بخشید.
تونی کلیف  ،Tony Cliffبنیان گذار سنت  ،ISکریس
را به لحاظ تئوریک برای شروع ،بارور ساخت .تحلیل های
کلیف از اتحاد شوروی و دیگر کشور های «سوسیالیست»
به عنوان دولت های سرمایه داری بوروکراتیک ،این امکان
را مهیا ساخت تا مارکسیسم انقالبی همچون یک سنت
زنده ادمه یابد .تنها بر این مبنا ،کلیف ،نشان داد که مفهوم

پاورقي
بيست سال كار مخفي در روسيه
نوشته :سسيليا بابروفسكايا

قسمت هفدهم
پليس رمز آدرس ها را كشف كرده و منشيكوف را براي
تعقيب آنها فرستاد .اين فرد به سراغ يكي از رفقاي پيرمان
الگافورونتموفا آمده و خود را كارگر حزب «ايوان» معرفي
كرده بود كه از مركز فرستاده شده تا با مناطق بافندگي
ارتباط برقرار كند .از آن جائي كه اين ايوان همه ي آدرس
ها و كلمات رمز را مي دانست كوچكترين سوءظني را
برنيانگيخته بود .او با همه ي احترامي كه كارگران واليتي
نسبت به فرستادگان مركز انجام مي دادند مورد استقبال
قرار گرفت .سپس از ياروسالول به كوستروما جائي كه
همه چيز را راجع به سازمان كشف نمود رفت .او حتي
بازمانده ي يك چاپخانه ي مخفي قديمي را كه در زير
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مارکس از سوسیالیسم به مثابه ی خودرهایی بخشی طبقه
ی کارگر ،به هیچ وجه معنای خود را از دست نداده است.
مبتنی بردستاورد های کلیف ،کریس ،گستره و عمق تئوری
مارکسیستی را در حوزه های گوناگون به طرز شگرفی
تکامل بخشید .در مجموع ،آثاری با حدکثر کیفیت ،مبتنی
بر تحقیقات همه جانبه و تحلیل دقیق و بکر ارائه داد.
چیزی که در ادامه می آید ،خالصه ای بی اندازه ناقص و
ناکافی از کار های او است .نخست ،کریس ،تحلیل کلیف
را درباره ی استالینیسم تکامل بخشید .نخستین کتاب او،
بوروکراسی و انقالب در اروپای شرقی( که در سال ،1974
با عنوان مبارزات طبقاتی در اروپای شرقی تجدید چاپ
شد) ،به کنکاش درباره ی تاریخ بی ثبات و پر کشمکش
رژیم های سرمایه داری پس از سال  1945می پردازد.
حتا پیش از آن ،کریس ،دینامیکی را که از رهگذر آن،
تالش برای اصالح رژیم های استالینیست از باال ،می
توانست برای براندازی انقالبی از پایین ،آشکار کند ،به
دست داده بود .این ،همان منطقی بود که نهایتا استالینیسم
را بیست سال پیش سرنگون ساخت .کریس ،این پی آمد
را در «لهستان :بحران سرمایه داری دولتی»()1976-77
پیش بینی کرده بود .در این جا ،او ،به تحلیل به اصطالح
کشور های «سوسیالیست» پرداخت که در ریتم جهانی
سرمایه داری ِ داد و ستد و بدهی ،یکپارچه می شدند.
او ،مفهوم سقوط را همچون «حرکت جانبی» از سرمایه
داری دولتی به سرمایه داری خصوصی در «شکست های
طوفانی» به دست داد .مهارت های کریس به عنوان یک
تاریخ دان ،در وهله ی نخست به تمامی در شرح های نافذ
او درباره ی نهضت های کارگری در بوروکراسی و انقالب
آشکار گشت .او ،انقالب آلمان در سال های 1918-23
(انقالب گم شده ،)1982 ،و پس از آن ،وضع رو به بهبود
اواخر دهه ی  1960و اوایل  1970را(شلیک آخر)1988 ،
به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
او ،همچنین مقاالت مهمی درباره ی تئوری مارکسیستی
تاریخ از خود به جای گذاشت .اما اوج دستاورد های او به
عنوان یک تاریخ دان به کتاب تاریخ مردمان جهان()1999
باز می گردد که به ویژه پس از تجدید چاپ آخر آن ،به
یک موفقیت عمومی عظیم تبدیل شد.
یکی از نکات قوت این کتاب ،درکی است که از به
اصطالح جوامع «بدوی» ارائه می دهد .کریس ،مطالعات
دقیق خود را در زمینه ی تحقیق درباره ی انسان شناسی
این جوامع ،در دوران شدت گیری مباحثات پیرامون رهایی
زنان در اواخر دهه ی  1970آغاز کرد.
در این تحقیقات ،برای او روشن شد که مردان و زنان ،به
مجرد فروپاشی استثمار طبقاتی می توانند دوشا دوش هم،
یک زنده گی برابر داشته باشند.
این ،رهیافت عقالنی کریس را نشان می داد .او ،به ویژه
عالقمند به موضوعاتی بود که مباحثه های سیاسی برانگیزند
و نه صرفا موضوعاتی درخود باشند .به این ترتیب ،پیغمبر
و پرولتاریا( ،)1994پیشگام مطالعات مارکسیستی درباره ی
اسالم سیاسی شد که  SWPرا برای مباحثات و مبارزات
پس از یازده سپتامبر آماده نمود.
برخی از نوشته های بی نهایت مهم کریس ،مستقیم به
مسائل استراتژی و تاکتیک انقالبی می پردازد .یکی از
مقاالت برجسته ی او« ،حزب و طبقه»( ،)1968از یک
سند درونی در  ISبه منظور ترغیب دانشجویان رادیکال

به ضرورت ساختمان یک حزب پیشگام لنینیستی ،ناشی
می شد.
در میانه ی دهه ی  ،1970در دوران اغتشاشات روزافزون
در چپ اروپا ،کریس ،از یک حضور فعال برخوردار بود و
به طور قابل توجهی در انقالب  1974-5پرتقال و علیه
تالش برای تبدیل آنتونیو گرامشی به یک تئوریسین
رفورمیست ،دخالت های متعدد و مهمی داشت.
اشتیاق او در ارائه ی گرای سیاسی ،به همان اندازه ،حوزه
ی نهایی و مرکزی نوشته جات او را رقم می زد :تحلیل
خود سرمایه داری.
فهم عمیق و ناب او از اقتصاد سیاسی مارکسیستی ،در
خدمت درخشان او به یک مباحثه در اواخر دهه ی 1960
به همراه ارنست مندل  ،Ernest Mandelرهبر بین
الملل چهارم ،نمایان است.
مجموعه ی نهایی مقاالت که با یکدیگر زیر عنوان
توضیح بحران( )1983تنظیم کردند ،مبتنی است بر کار
های اولیه ی مایک کیدرون  .Mike Kidronکیدرون،
ثابت کرده بود که هزینه های جنگی تا چه اندازه موجب
ثبات موقت سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم شده
است.
کریس ،آنک ،این تحلیل را به توضیح علل بازگشت بحران
های کالن از اواخر دهه ی  1960به بعد ،توسعه بخشید.
در زمانی که اقتصاد مارکسیستی در دانشگاه ها در یک
اغتشاش به سر می برد ،او ،ارتباط همیشه گی تالش های
مارکس را با فهم قوانین حرکت سرمایه داری نشان داد.
کریس ،تا دهه های آخر ،نوشتن درباره ی اقتصاد سیاسی
را ادامه داد ،اما در سال های آخر بود که او به تمامی
به موضوع پرداخت .در گفتگو های روزافزون با دیگر
اقتصاددانان عمده ی مارکسیست ،او به تحلیل سرمایه
داری به مثابه ی یک مرده ی متحرک پرداخت.
با چاپ آن در اوایل همین سال ،این مطالعه ی خارق
العاده ،بحران جاری را به طور کلی در متن تاریخ و
دینامیک سرمایه داری به شمار می آورد.
ازخودگذشته گی
تنها یک بخش کوچک از این دستاورد ها ،می توانست
نتیجه ی کار تخصص های متعدد دانشگاهی باشد ،اما
کریس تمام آن ها را خود انجام داد و البته نه در شرایط
آرام و آسان و نه با یک حیثیت دانشگاهی ،بلکه به مثابه
ی یک کارگر تمام وقت و کم درآمد در .SWP
سرپرستی ِ کارگر سوسیالیست ،پس از آن که در اواسط
دهه ی  ،1980در دوران انحراف های اساسی در چپ،
بار دیگر عهده دار آن شد ،بزرگ ترین نقش حزبی او به
شمار می آمد.
کریس ،روزنامه را در دوران طاقت فرسای تاچریسم –و
پیش از هر چیز ،در بحبوحه ی اعتصابات کارگران معدن
در  – 1984-5و رکود دهه ی  1990تا رادیکالیزاسیون
مجدد جنبش های ضد سرمایه داری و ضد جنگ در دهه
ی گذشته ،هدایت نمود.
کریس ،توانایی ها و دستاورد های عظیم خود را پس پشت
یک شرم ظاهری ،پنهان نگاه می داشت .او به راستی هیچ
گونه ادعایی نداشت.
اما او نمونه ای از صداقت و فداکاری انقالبی باقی ماند.
او با اعالم این که بازنشسته گی ،وقت بیشتری برای
او به عنوان یک فعال به همراه داشته است ،نوستالژی

زمين خانه برادران ژرافارين قرار داشت را كشف كرد و
نيز خانه ي سوفيا زاكينا را جائي كه اعالميه ها به وسيله
ي هكتوگراف چاپ مي شدند بازديد كرد .او حتي گوشزد
نمود كه امور تشكيالت با احتياط كافي انجام نمي گيرند
و يك بار هم گفت «احساس مي كنم كه قبل از اول
ماه مه يك حادثه بزرگ در پيش داريم» سونياي بيچاره
خيلي مضطرب شد .تا آن زمان به خود باليده بود كه
همكار كامال مواظبي است و حاال از يك فرستاده ي مركز
چنين گوشزدي را مي شنيد .البته كه هيچ چيز براي اين
جاسوس ساده تر از اين نبود كه سقوطي را كه خود داشت
مهيا مي كرد پيشگوئي كند .مدتها بعد به دليلي پليس
از شيكوف ناراضي گشت و او نيز روسيه را ترك گفت
 .او براي مدتي در اروپا در به در بود  .او حتي توبه نامه
اي به يك روزنامه در پاريس نوشت و بعدش دفترچه
اي از خاطراتش را بيرون داد .او به خصوص از رفتار
خود نسبت به الگا فورونتسوفا اظها ر پيشيماني نمود .به
علت جاسوس هاي او سازمان هاي ياروسالول كوستروما
ايوانوفو-فوزنسنسك والديمير و فرونز كشف شده و به
وسيله ي پليس كامال در هم شكسته شدند.
براي يك ماه تمام در خانه ديدريكلها بستري شدم .در
اين دوران به بهترين وجهي از من مواظبت شد .براي الگا
طبيعي شده بود كه آبگوشت و حبوبات برايم تهيه كند و
براي نينا امري عادي شده بود كه در همه ي اوقات روز و
شب به دنبال داروخانه و دكتر روان گردد .حتي اگر يكي
از آنها تمام شب را به خاطر من بيدار مي ماند اصال نگران
نميشدم.خانه ي ديدريكلها هميشه پر از آدم بود و هركسي
احساس مي كرد در خانه ي خودش است .جوان ترين
خواهرشان نينا يدريكل احتماال به علت خردسالي اش در
دوران دستگيري ها دستگير نشده بود .از آن جائي كه
ماريا و الگا تازه از زندان آزاد گشته بودند و هنوز به دقت
به وسيله ي پليس مراقبت مي شدنددر زمان اقامت من
آنها بيشتر اوقات در خانه مي ماندند .ولي نينا تا حد زيادي

به اطراف مي رفت با افراد كارگر تماس برقرار مي كرد.
نوشته هاي غيرقانوني را كه من آورده بودم پخش مي كرد
و جلسات محفلي با جوانان ترتيب مي داد.
در خانه ديدريكلها با كاترينا نوفيتاكايا و ساير خبرنگاران
«ناحيه شمالي» (سورني كراي) روزنامه متمايل به
ماركسيسم كه در ياروسالول به طور علني منتشر مي
شد ،مالقات مي كردم .در بين آنان سوسيال دموكرات
هائي نظير :ميخائيل كدورف .رهبر دانش آموزان انقالبي
ياروسالول ،گريگوري الكسينسكي (كه در سال 1917
خائن شد و علنا به لنين تهمت جاسوس آلمان بودن را
زد) كليريكوف و يك رفيق بسيار خوب به نام دوليفو
–دبروفولسكي (ملقب به دنر)كه او را يكي دوبار در اروپا
مالقات كرده بودم و بعدها پايان بسيار اندوهناكي داشت.
رفيق دبروفولسكي بسيارحساس بود  .عكس العمل او به
اتفاقات وارده زياد براي ما خوشايند نبود .او نمي توانست
دوره سخت زندان و فشاري را كه همه كارگران حزبي
محكوم به تحملش مي شدند تحمل كند .اين يكي از علل
عمده بحران روحي او در سال  1902بود .جنون رفيق
دوبرفولسكي اين بود كه فكر مي كرد حكومت مطلقه در
روسيه تمام شده و براي ما الزم است تا حكومت انقالبي
را فورا برقرار كنيم وگرنه هرج و مرج همه جا را فرا خواهد
گرفت .آن طوري كه رفقا نقل مي كردند او به جلسات
كميته سنت پطرزبورگ مي آمده و خواهش مي كرده تا
سرود انقالبي نواخته گردد و چون كسي به خواسته هايش
ترتيب اثر نمي داده عصباني مي گشت .آخرش هم اين
دوست بيچاره مجبور شد كه به بخش رواني منتقل شود .
بعد از مدتي به نظر رسيد كه در او بهبودي حاصل شده و
به ادسا رفت ،جائي كه سعي كرد كه از كارش جمع بندي
كند .ولي ظاهرا او به قدري مايوس شده بود كه قدرت
قبلي اش را از دست داده و خودكشي كرد.
ادامه دارد ...

خودستای بزرگداشت مبارزات  LSEدر دهه ی  1960را
در یکی از نشست های اخیر در هم شکست.
این ،البته یکی از بی رحمی های زنده گی است که
کریس از شادمانی و باروری سال های پیری زنده گی که
استحقاق آن را داشت ،محروم شده بود .او ،در نوشته ها
و میراث سیاسی که در  SWPو سازمان های خواهر آن
در گرایش سوسیالیسم انترناسیونال International
 ،Socialist Tendencyبه جای گذاشته است به زنده
گی خود ادامه خواهد داد.
اما این چیزی از فقدان وحشتناک او کم نخواهد کرد-
پیش از هر چیز برای شریک زنده گی او تلت  ،Talatو
فرزندان او سث  Sethو سینید  ،Sineadو البته برای
حلقه ی وسیع تری که از او آموختند.
از نظر شخصی باید بگویم که من انسانی را که برای
بیش سی پنج سال دوست ،رفیق و آموزگارم بوده است
از دست دادم .پیش از آن که  -و همانطور که او انتظار
داشت -مبارزه را بار دیگر از سر گیریم ،این ،دمی است در
سوگواری برای او.
ترجمه ی امیر فرزینی

در حق فرزندتان ارفاق کردیم او
محارب است باید اعدام می شد
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران،حکم سنگین و غیر انسانی دانشجوی زندانی حسن
ترالنی در شعبۀ  31دیوان عالی کشور بخاطر فعالیتهای
سیاسی خانواده اش مورد تایید قرار گرفت.
حکم سنگین و غیر انسانی دانشجوی زندانی حسن ترالنی
که به  10سال زندان و تبعید به زندان مرکزی کرمان
محکوم شده است در شعبۀ  31دیوان عالی کشور توسط
فردی بنام سلیمی مورد تایید قرار گرفت .این حکم بدون
حضور و حق دفاع آقای ترالنی و وکیل او خانم ستوده
مورد تایید قرار گرفت.قبل از این خانواده آقای ترالنی
باسلیمی رئیس شعبه  31نسبت به حکم سنگین و غیر
انسانی اعتراض کرده بودند ولی سلیمی در جواب این
خانواده گفت  :ما در حق فرزندتان ارفاق کردیم او محارب
است و باید اعدام می شد.همۀ خانوادتان اینکاره بودید،پدر
بزرگش اعدام شده،تو ،خطاب به پدرش زندانی سیاسی
دهۀ  60بودی،مادر و برادرش در قرارگاه اشرف در عراق
هستند.
دانشجوئی زندانی حسن ترالنی عالوه بر حکم سنگین و
غیر انسانی که در شعبۀ  22دادگاه انقالب توسط محسنی
رئیس این شعبه محکوم شد،پرونده دیگری علیه او گشوده
شده و به اتهام خروج غیر قانونی از کشور در دو دادگاه
مختلف بدون اطالع و حضور وکیلش مورد محاکمه قرار
گرفته است.
زندانی سیاسی حسن ترالنی از ناراحتی گوارشی و کمر درد
رنج می برد ولی از درمان جدی وی تا به حال خوداری
شده است
شیوه سرکوبگرانه جدیدی که اخیرا قاضی های ولی فقیه
بکار می برند دستگیر شدگان را بر مبنای فعالیتهای سیاسی
سابق خانواد گی آنها محکوم می کنند .تا به حال در مورد
دو زندانی سیاسی این روش ضدبشری به اجرا گذاشته
شده است  .فعال دانشجویی عاطفه نبوی و دانشجوی
زندانی حسن ترالنی می باشند.
الزم به یادآوری است دانشجوی زندانی حسن ترالنی در
یورشهای وحشیانه و گسترده  2اسفند ماه دستگیر شد
و نزدیک به  7ماه در بند مخوف  209زندان اوین که
 88روز آن را در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های
جسمی و روحی بود بسر برد .با پرونده سازی سعید
شیخان سربازجوی وزارت اطالعات ،پرونده وی به شعبۀ
 22دادگاه انقالب فرستاده شد و توسط فردی بنام محسنی
به  10سال زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شد .او
در حال حاضر در بند  350زندان اوین زندانی است .پدر
بزرگ آقای ترالنی که از بازاریان شناخته شده و مورد
احترام مردم بود،بنام آقای حسنعلی صفائی در دهۀ 1360
اعدام گردید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،تایید حکم سنگین
و غیر انسانی بدلیل فعالیتهای سیاسی خانوادگی و تشکیل
پرونده های متعدد دیگری برای صدور احکام سنگین تر
علیه این زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر
عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع
پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان
ملل برای گرفتن تصمیمات الزم اجرا است.
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