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ساختارهاي شكسته، رفوگران رفوزه

بر خامنه اي.  با شعارهاي مرگ  آذر سپري شد.   16
مرگ بر اصل واليت فقيه. خامنه اي قاتله، واليتش 
رهبر.  چه  باشه  شاه  چه  ستمگر،  بر  مرگ  باطله. 
واليت. حسين حسين  اين  بر  ننگ  خيانت،  شكنجه 
شعارته تجاوز افتخارته. احمدي كم آورده شعبون بي 

مخ آورده. اگر بسيجي نبود ترانه پيش ما بود. و ...

16 آذر سپري شد. با حضور گسترده و شجاعانه مردم 
اشغال  و  نظامي  رغم حكومت  به  كه  ها.  خيابان  در 
نظامي خيابان ها، به خيابان آمدند و براي حضور خود 
در كوچه و برزن مبارزه كردند و مطالبات خود را فرياد 

زدند. 

16 آذر سپري شد. با حكم قاطع جامعه مبني بر تداوم 
حركت خود تا رسيدن به جامعه اي آزاد و برابر. روز 

دانشجو گذشت تا فصل جامعه آغاز شود.
گفتند و شنيديم كه شعارهاي ساختار شكنانه ندهيد. 
نياييد و در همان  گفتند و شنيديم كه به خيابان ها 
و شنيديم.  كنيد. گفتند  برگزار  را  مراسم  دانشگاه ها 
آزادي  نهضت  تا  حاكميت  طلب  اصالح  بخش  از  
تا تحليلگران خارج از كشور گفتند و در رسانه هاي 
راديو  تا  مصاحبه  فالن  از  شنيديم.  بزرگ  و  متعدد 

بهمان گرفته تا اين و آن بيانيه ي سبز.
اما مردم و دانشجويان صداي خود را دارند. شعارهاي 
خود را. ولي فقيهي كه بر قتل و شكنجه مردم بيگناه 
از ديدگاه مردم  نظارت داشته و فرمانده كل قواست 

چه كسي ترسيده است؟

عكس  انتشار  با  حكومت  فاشيستي  هاي  خبرگزاري 
هايي جعلي مدعي شده است كه مجيد توكلي را در 
حالي دستگير كرده اند كه در چادر و مقنعه قصد گريز 

از دانشگاه را داشته است. 
مجيد توكلي دانشجوي رشته مهندسي كشتي سازي 
دانشگاه  اين  سياسي  فعالين  از  و  كبير  امير  دانشگاه 
شديدترين  تحت  ماهها  نيز  اين  از  پيش  كه  است 
قرار  اسالمي  جمهوري  هاي  زندان  در  ها  شكنجه 
گرفته بود. او پيش از 16 آذر نوشته بود:  براي آزادي 
به استقبال همه خطرها مي روم. او در سخنراني خود 

در دانشگاه اميركبير در روز دانشجو گفت:  
»آقای خامنه ای بدانيد با ظلم و ستمی كه به ملت 

می كنيد نابود خواهيد شد.«
از  خروج  هنگام  را  او  حاكميت  امنيتي  نيروهاي 
وي  وحشيانه  يورش  با  و  كرده  محاصره  دانشگاه 
ميداني  نيروهاي  اقدام  از  پس  كردند.  دستگير  را 
تا  افتادند  كار  به   آن  اي  رسانه  نيروهاي  فاشيسم، 
تا  كنند  تالش  زنانه،  پوشش  در  او  خروج  ادعاي  با 
كنند.  تخريب  را  سياسي  فعال  اين  خود  نگرش  در 
مديران خبرگزاري هاي جمهوري اسالمي، همچون 
تمام روساي اين حاكميت زن ستيز، زن را موجودي 
ترسو، فرودست، حقير و درجه دو تصور مي كنند و 
مجيد  خود،  اي  زسانه  عمليات  اين  با  داشتند  قصد 
توكلي را شخصي تصوير كنند كه از آنها چنان ترسيده 

كه لباس زنانه به تن كرده است. 
اما شگفتا كه حقيقت امروزين جامعه در باشكوه ترين 
تصاويرش در خيابان ها جلوه گر است. زنان و دختران 

شجاعي كه در خيابان هاي شرف، رهبري تظاهرات 
هاي خياباني را به دست گرفته اند، زنان و دختراني 
كه در برابر گاردهاي موتوريزه ي واليت و مزدوران 
بسي  اند   نكرده  خالي  را  بسيجي صحنه  دار  چماق 
متفاوتند از آن تصوير تخيلي آخوندي درباره ي زن. 

ترس؟ مجيد توكلي ترسيده است؟ دانشجويان ترسيده 
اند؟ مردم متحد ترسيده اند؟ 

حكومت آرزوي خود را با واقعيت اشتباه گرفته است. آنها 
كوشيدند با قتل و تجاوز و شكنجه فضاي رعب و ترس 
را ايجاد كنند. آنها هر كاري كردند تا مردم بترسند و در 
كنج هاي عافيت  خود عقب بنشينند. اما، اما مردم بيان 

اين كالم شدند كه:
هراس من از مرگ نيست
ترس من از مردگي است
هراس من از تازيانه نيست

درد من از بردگي است
تمام محاسبات  آور مردم در خيابان ها  شجاعت شگفتي 
بازوي  به  بازو  كه  مردمي  است.  ريخته  برهم  را  رژيم 
از  كه  هستيد  شما  آقايان.  ترسند  نمي  اند  داده  يكديگر 
در  حكومتتان  سرنگوني  از  پس  خود  سرنوشت  وحشت 

پيراهن هاي چريكينتان مي لرزيد. 
و  مادران  اين  زنان،  اين  كارگران،  اين  دانشجويان،  اين 
اين خيل به پاخواسته گان نمي هراسند، چرا كه مي دانند 
اكنون با هم هستند. با هم هستند تا بنياد استبداد و تبعيض 

را براندازند. 
هيأت  اين  است  ناپذير  زخم  خشم،  و  اراده  از  ردايي  در 

برخواسته از اعماق شهر.

نبرد در روز دانشجو:
جمهوري اسالمي با قامت حقير سركوب

مردم متحد با قامت بلند قيام
جمعيت تظاهرات 

كنندگان 
غافلگيركننده بود

صدها نفر ربوده، 
بازداشت و دستگير 

شدند

دانشگاه در آغوش 
خيابان

پليس فرو مي پاشد؟

مهدي اللهياري 
ربوده شد

واليت  نظام  شود.  محاكمه  بايد  و  است  مجرم  يك 
به  كه  است  گذاشته  زمين  روي  بر  خدايي  كه  فقيه 
هيچ كس پاسخگو نيست جايي براي دفاع و اصالح 
ندارد. اين قانون اساسي و نهادهاي قانوني آن سدي 
تعيين سرنوشت  برابرانه ي  آزادنه و  براي حق  است 
سپاه  و  بسيج  انحالل  آن.  شهروندان  توسط  جامعه 
هاي  خواسته  از  ديگر  فاشيستي  هاي  تمام جوخه  و 
ذهن  در  است  ديري  ساختارها  اين  است.  مردم 
جمعي شكسته اند. نابودي اين ساختارها و پي ريزي 
ساختارهايي نوين كه تضمين كننده ي زندگي آزادانه 
با  كه  است  عمومي  اي  مطالبه  باشند  مردم  برابر  و 

پروپاگاند رسانه اي خاموش نمي شود. 
رهبر  را  اين جماعتي كه خود  داد كه  نشان  آذر   16
واقعيت  با  سنخيتي  هيچ  داند،  مي  مردمي  جنبش 
جنبش ندارد. آنها راهبردهاي ديگري نشان مي دهند 
و مردم معترض گام هاي ديگري بر مي دارند. آنها 
شعارهاي ديگري را تبليغ مي كنند و مردم معترض 
سخنگويان  زنند.  مي  فرياد  را  متفاوتي  شعارهاي 
ايراد مي كنند كه  خودخوانده ي جنبش نطق هايي 

برخالف مطالبات مردم معترض است. 
زمان آن رسيده است كه مردم، در سازمان يابي هاي 
كنند.  منتشر  را خود  و سخن خود  محلي خود، صدا 
صدور قطع نامه هايي كه در آن مطالبات و خواسته 
اي  شبكه  در  كه  شهروندان  معين  گروه  هر  هاي 
خاص گردهم آمده اند بيان مي شود مي تواند صداي 
اعماق جنبش را به گوش همگان برساند. سخن را از 
سخنگويان جعلي بايد بازپس گرفت. شعار مؤثر است 
اما كافي نيست. بايست مردم از طريق قطعنامه ها به 

بيان خواسته ها و طرح مطالبات خود بپردازند.  

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com



16 آذر در شهرستان ها
دانشگاه بوعلی همدان- در ساعت 12 ظهر16 آدر اين 
و  دانشجويی  بسيج  ابتكار  به  آزادی  تريبون  دانشگاه 
علوم  دانشكده  در  مستقل  دانشجويان  اسالمی  انجمن 
شدن  راديكال  از  ممانعت  و  دانشجويان  كنترل  جهت 
اعتراضات برگزار می شود كه با استقبال سرد دانشجويان 
مواجه می شود، در مقابل دانشجويان معترض در حين 
علوم  دانشكده ی  دوم  طبقه  در  آزاد  تريبون  برگزاری 
دانشجويان  از  تن  دو  ميان  اين  كنند.در  می  تجمع 
افراد  توسط  است  بوده  دختر  آنها  از  يكی  كه  معترض 
لباس شخصی از طبقه دوم به بيرون پرتاب می شوند 
كه بنابر گفته شاهدان عينی، به شدت مصدوم شده اند. 
پس از اين اتفاق، فضای دانشگاه بوعلی به شدت متشنج 
افراد لباس شخصی به  با آن عده ای  شده و همزمان 
دانشگاه حمله برده و به برخورد با دانشجويان پرداختند. 
دنشجويان در حالی كه در محاصره نيروهای امنيتی و 
لباس شخصی بوده اند تا ساعت ها با در دانشگاه حضور 

داشته و حاضر به ترک دانشگاه نبودند.
قزوين  آزاد  دانشگاه  دانشجويان  قزوين-  آزاد  دانشگاه 
هم بار ديگر دانشگاه را به صحنه اعتراض عليه رژيم 
تبديل كردند. همزمان با فرارسيدن 16 آذر روز دانشجو 
دانشجويان دانشگاه آزاد قزوين علی رغم تدابير شديد 
ديده  تدارک  تجمع  اين  از  جلوگيری  برای  كه  امنيتی 
شده بود دست به تجمع و راهپيمايی زدند. در اين تجمع 
كه حدود 4 هزار نفر در آن شركت داشتند دانشجويان 
با در دست داشتن تصاوير شهدای دانشگاه )امير جوادی 
فر و اشكان سهرابی ( و سر دادن شعار هايی اعتراض 
و انزجار خود را از دولت كودتا و حاميانش اعالم كردند. 
تجاوز , خيانت , لعنت به اين واليت- خامنه ای قاتله 
واليتش باطله، مرگ بر خامنه ای، و مرگ بر ديكتاتور 
سرداده  دانشجويان  توسط  كه  بود  شعارهايی  جمله  از 

شد.
دانشگاه آزاد نجف آباد- شانزدهم آذرماه فرياد مرگ بر 
ديكتاتور در دانشگاه آزاد نجف آباد نيز طنين انداز شد. 
تجمع 16آذر دانشجويان دانشگاه آزاد نجف آباد در حالی 
برگزار شد كه با بازداشت 3 دانشجو و احضار بيش از 
50 دانشجوی اين دانشگاه و بازجويی حراست دانشگاه 
از بيش از صد دانشجو طی هفته گذشته، مسئولين اين 
دانشگاه انتظار تجمع اعتراضی دانشجويان را نداشتند. 
روز  در  خود  تجمع  نجف آباد  آزاد  دانشگاه  دانشجويان 
بايد  آزاد  سياسی  »زندانی  همچون  شعارهايی  دانشجو 
گردد« و »دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد« سر دادند. 
صحنه  به  دانشگاه   ، بسيج  نيروهای  ورود  با  ادامه  در 
مبارزه و رويارويی دانشجويان با فاالنژهای رژيم تبديل 

شد.
ايران،  دانشجويان سراسر  با  همزمان  مشهد-  دانشگاه 
هزاران تن از دانشجويان دانشگاه فردوسی و آزاد مشهد 
نيز با سر دادن شعارهايی بر عليه رژيم، و به ويژه مرگ 

بر ديكتاتور در دانشگاه های خود به پا خاستند.
باشكوه  اذرتبريز امسال سرخ تر و  تبريز- 16  دانشگاه 
تر از هميشه و با حضور چشمگير دانشجويان و جوانان، 
سردادن  با  و   سرخ  پالكاردهای  داشتن  دست  در  با 

شعارهای راديكال بر عليه رژيم برگزار شد.
در  كه  شيراز  داشنگاه  دانشجويان  شيراز-  دانشگاه 
مبارزه  اصلی  های  پايگاه  از  يكی  به  اخير  چندماهه 
وجود  با  است   شده  بدل  رژيم  عليه  بر  دانشجويی 
رقم  متفاوتی  آذر   16 رژيم،  تهديدات  و  امنيتی  تدابير 
زدند. دانشجويان شيرازی كه پيش از برگزاری مراسم با 
انتشار شبنامه هايی مردم را به حضور گسترده و حمايت 
از دانشجويان فراخوانده بودند در زير بارش شديد باران 
و با شعار زنده باد ازادی/ برابری و حاكميت مردم، به 
استقبال نيروهای مزدور رژيم رفتند. در اين اعتراضات 
ها  شنيده  شد.  كشيده  آتش  به  نيز  ای  خامنه  عكس 
حاكی از آن است كه 6 نفر از دانشجويان اين دانشگاه 
های  بازداشتی  تعداد  ترتيب  اين  به  اند  شده  بازداشت 

دانشجويان شيراز به 30 نفر رسيده است. 
شاهد  نيز  بروجرد  آزاد  دانشگاه  بروجرد-  دانشگاه 
عليه  بر  دانشگاه  اين  دانشجويان  خروش  و  اعتراضات 
در  دانشجو  روز  باشكوه  برگزاری  پی  در  بود.  حاكميت 
اين دانشگاه، برخی سايت ها خبر از بازداشت دو تن از 

داشنجويان اين دانشگاه در 17 آذر دادند.
نيز عليرغم تدابير  دانشگاه اصفهان- دانشگاه اصفهان 
و  داشنجويان  گسترده  اعتراضات  امنيتی صحنه  شديد 
بود. صدها  لباس شخصی  نيروهای  با  ايشان  درگيری 
تن از دانشجويان اين دانشگاه در محوطه اين دانشگاه 
با تجمع و سردادن شعارهای راديكال همبستگی خود 
را با حركت اعتراضی مردم و دانشجويان ديگر دانشگاه 

ها اعالم كردند.
همچنين مراسمي در دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان 

دانشگاه سمنان، دانشگاه كرمانشاه و برخي از دانشگاه 
هاي ديگر برگزار شد.
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16 اذر است. انگار روزمان است. از ميدان وليعصر تمركز 
نيروها ميخكوبت مي كند. هرچه به دانشگاه نزديك مي 
شوي اين تمركز بيشتر مي شود و خيابان انقالب كه ديگر 
اوليه  ساعات  كه  ان  با  است.  نظامي  پادگان  يك  كامال 
است كوچه  رو ها غير عادي  پياده  اما شلوغي  است  روز 
امد مردم. مردمي  از رفت و  هاي هميشه خلوت پر شده 
كه امدند به دانشجويان بپيوندند. رهگذران گاهي به هم 
را نشان مي  پيروزي  به هم عالمت  زنند و  چشمك مي 
در  نيرو   هزار  چند  فقط  گفت  توان  مي  جرات  به  دهند. 
از  انباشه  ها  فرعي  تمام  بود.  انقالب مستقر شده  خيابان 
نفربرها و ميني بوس ها و ون هاي پليس شده بود. فقط 
تا  دور  داشت.  قرار  سيار  زندان   20 حدود  فرعي  يك  در 
اند.  دور دانشگاه نيروها به فاصله نيم متر از هم ايستاده 
اجازه  به كسي  و  نرده كشيدند  را  اصلي  پيادرو جلو درب 
عبور نمي دهند حتي از حاشيه خيابان آن سمت هم اجازه 
فلزي  داربست  دهند.  تذكر مي  فوري  و  دهند  نمي  عبور 
بزرگي كه ارتفاعش از نرده ها باالتر است را جلوي درب 
را روي ان نصب  اند كه پالكارد بزرگي  برافراشته  اصلي 
اند كه عيد غدير را به واليت مداران تبريك گفته  كرده 
و البته به هيچ وجه اجازه نمي دهد كسي از بيرون داخل 
بازو  شده  برابر  چند  ها  درب  نگهبانان  ببيند.  را  دانشگاه 
مشخصات  كامال  كه  اين  از  بعد  اند  ايستاده  هم  بازو  در 
كارتت را چك مي كنند به اندازه يك نفر راه باز مي كنند 
انگار داخل  را  نيروهاي بسيجي شان  تا وارد شوي. تمام 
دانشجويان  اند. هرجايي كه  تهران مستقر كرده  دانشگاه 
مي خواهند تجمع كنند به ميانشان مي آيند و درگير مي 
شوند عكس هاي جانباختگان اخير را از دست دانشجويان 
مي كشند و پاره مي كنند و اجازه متشكل شدن جمعيت را 
نمي دهند. مشخص است كه براي دانشگاه تهران خيلي 
البته شعارهايي مي  برنامه ريزي كرده بودند. دانشجويان 
دهند و در پاسخ به اين حمله سازماندهي شده فرياد زدند 

»بسيجي دروغگو  كارت دانشجوييت كو«
اوضاع دانشگاه حالمان را مي گيرد. به مردم هم كه اجازه 
تجمع آن سوي نرده هاي دانشگاه محاصره شده را نمي 
دادند. بسياري ديگر هم بعد از اين كه كلي فيلم گرفتند 
از  ميزنيم  بپيوندند.  خيابان  به  كم  كم  گيرند  مي  تصميم 
در  وليعصر  راه  چهار  به سمت  جمعيتي   . بيرون  دانشگاه 
حال حركت است  »مرگ بر ديكتاتور« و »ايراني با غيرت 
حمايت حمايت « سر مي دهد. سر وصال حمله شديدي 
مي شود مردم به كوچه ها مي روند نيروها داخل كوچه 
نمي ايند اما تا مي توانند اشك آور مي زنند. همين طور 
سر هر چهار راه و گوشه كه ماموران كمتري هستند كلوني 
هاي كوچك جمع مي شوند شعار مي دهند و نيروها به 
ضرب و زور و دستگيري پراكنده شان مي كنند. به سمت 
تمركز  هم  انجا  كنيم  مي  حركت  تكنيك  پلي  دانشگاه 
نيروها زياد است اما مردم بسياري هم در خيابانند. جمعيت 

اخباري از دستگيري ها

مهدي اللهياري ربوده شد
برابری  و  خواه  آزادی  »دانشجويان  از  اللهياری  مهدی 
طلب« دانشجوی فوق ليسانس شيمی دانشگاه صنعتی 
كار  محل  در  اطالعات  وزارت  مامورين  توسط  شريف 
روز  از  گرديد.  منتقل  نامعلومی  نقطه  به  و  ربوده  خود 
مراجعه  مراكز  تمامی  به  او  خانواده  امروز  به  تا  گذشته 
پيگيری  امروز ستاد  از ظهر  بعد  اينكه حوالی  تا  كردند 
وزارت اطالعات خبر دستگيری او را تاييد كرد. مهدی 
آزادی  »دانشجويان  گسترده  بازداشت  پی  در  الهياری، 
خواه و برابری طلب« در 13 آذر ۸6 بازداشت و به بند  
20۹  زندان اوين منقل گرديد. وی پس از تحمل 55 
آزاد  با وثيقه ای سنگين  انواع شكنجه  و  بازداشت  روز 
گرديد و  بعد از آزادی و بازگشت به دانشگاه از خوابگاه 

دانشگاه صنعتی شريف اخراج شد.

 2۸ شعبه  در  اخيرا  الهياری  مهدی  است،  ذكر  شايان   
اعضای  از  ای  مقيسه  قاضی  رياست  به  انقالب  دادگاه 
سال 1367  سياسی  زندانيان  عام  قتل  مرگ  كمسيون 
تعزيری  به 2 سال حبس  و  قرار گرفت  مورد محاكمه 

محكوم گرديد.

كامران آسا برادر كيانوش آسا 
دستگير شد

آسا  كامران  كردستان:  بشر  حقوق  ديده بان  خبرگزاری 
برادر دانشجوی جان باخته كيانوش آسا به همراه يكی از 
بستگان خانوادگی و دوست كيانوش به نام بيژن رضايی 

ظهر روز گذشته در تهران بازداشت شدند. 
اعتراضی  برگزاری تجمع  از  آذر پس  ظهر دوشنبه 16 
به  آسا كه  كامران  دانشگاه علم و صنعت،  دانشجويان 
دعوت دانشجويان اين دانشگاه به نمايندگی از خانواده 
بود،  يافته  حضور  دانشجو  روز  مراسم  در  آسا  كيانوش 
از دانشگاه علم و صنعت به همراه بيژن  هنگام خروج 
محل  در  مستقر  انتظامی  نيروهای  توسط  رضايی 

بازداشت شدند. 
شب گذشته كامران آسا در تماس با خانواده ضمن اعالم 
خبر بازداشت خود و بيژن رضايی از محل نگهداری شان 
اظهار بی اطالعی كرده است. خانواده كيانوش آسا و به 
ويژه مادر اين دانشجوی كشته شده طی وقايع اخير پس 
از انتخابات به شدت نگران وضعيت نگهداری و امنيت 
جانی كامران و همچنين بيژن رضايی هستند. كيانوش 
پتروشيمی  مهندسی  رشته ی  آخر  ترم  دانشجوی  آسا 
علم  دانشگاه  نخبگان  از  و  ارشد  كارشناسی  مقطع  در 

و صنعت ايران بود. 
ميدان  در  خرداد   25 ميليونی  تظاهرات  جريان  در  وی 
آزادی تهران از سوی نيروهای مسلح وابسته به دولت 

مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 

دستگيري سه دانشجوي چپگرا 
در شيراز

بنابر گزارشات صبح روز دوشنبه 16 آذر ساعت ۸ صبح 
»سيد محمد محسن موسوی« دانشجوی سوسياليست 
شيراز بازداشت و هنوز از وضعيت وی خبری در دست 

نيست. 
نيروهای  از سوی  به دنبال تهديد و فشارهای فراوانی 
امنيتی در شيراز و امنيتی كردن فضای شهر، روز 16 آذر 
روز دانشجو محسن موسوی بعد رفتن به سمت فوقانی 
خوابگاه مفتح بازداشت و هنوز از وضعيت وی خبری در 

دست نيست. 
سوسياليست  دانشجوی  ديگر  رنجبران  نجما  همچنين 
شيراز همراه با »سبحان حيدری« فعال چپ دانشجويی 
آرم  فلكه  سر  رژيم  امنيتی  نيروهای  سوی  از  شيراز 
در  خبری  هيچ  انها  وضعيت  از  و  اند  شده  بازداشت 

دسترس نيست.

دكتر فرزاد كلبعلي ربوده شد
تهران  دانشگاه  چپ  دانشجوی  كلبعلی  فرزاد  دكتر 
ربوده شد. بنا به گزارشات لحظاتی پس از پايان يافتن 
فرزاد  دكتر  تهران،  دانشگاه  در  دانشجويی  اعتراضات 
كلبعلی دانشجوی چپ دانشگاه تهران توسط نيروهای 

امنيتی ربوده شد.

دانشجو از ان سوي نرده ها شعار مي دهد و مردم از اين 
دانشگاه  درب  گويا  دانشجويان  كنند.  مي  تشويق  سمت 
رامي شكنند و به مردم مي پيوندند. هنوز از بيرون دانشگاه 
مبهوت اين صحنه ايم كه از چند جانب به وحشيانه ترين 
با شوک  شكل حمله مي كنند. يگان هاي ويژه و بسيج 
الكتريكي و باتوم به جان مردم و دانشجوها مي افتند. ما 
هم مي گريزيم. شاهداني مي گفتند لباس شخصي ها به 
پلي تكنيك هجوم برده و وارد دانشگاه شدند. و هم اكنون 
ها  آن  به  و  است  ويژه  هاي  يگان  محاصره  در  دانشگاه 
اجازه خروج نمي دهند و خيلي ها را هم دستگير كرده اند. 
انگار مردم چند اتوموبيل را در حافظ به اتش مي كشند. تا 
ساعت 2 پليس مي كوشد جمعيت را متفرق و پراكنده كند 
اما از ايجاد رعب و وحشت ناتوان است. هرچه مي زند و 
مي گيرد و ميبندد ره به جايي نميبرد و همچنان درگيري 
ها در چهارراه وليعصر و انقالب و تمام فرعي ها ادامه دارد. 
اخبار  رسند  مي  كه  هم  به  شوند  نمي  مرعوب  كه  مردم 
جاهايي كه در آن بودند را به هم مي رسانند و همديگر 
خيلي  پليس  دهند.  مي  خيابان  در  ماندن  به  تشويق  را 
هاي  درگيري  اين  تمام  ساعت  همين  خواهد  مي  دلش 
و مدارس قطعا  ادارات  باتعطيل شدن  تمام شود.  پراكنده 
هم جمعيت بيشتر مي شود و هم ترافيك سنگين تر. تمام 
نرده هايي كه وسط  با  را  انقالب  به  خيابان هاي منتهي 
ان قرار دادند مي بندند. اما جمعيت گويا خيال بازگشت به 
از  باز  پايين و  به  باال  از  ندارد اطراف مي چرخند  را  خانه 
پايين به باال و باز هر گوشه اي جمعيتي تجمع مي كند 
مرگ بر ديكتاتورش طنين انداز مي شود.»موسوي بهانه 
است  قلب نظام نشانه است« هم از آن شعارهايي بود كه 
بوي ديگري داشت. رفته رفته هر چه هوا سردتر مي شود 
پليس  شود.  مي  افزوده  ها  اتوموبيل  و  جمعيت  تراكم  بر 
هرجا را كه مي بندد فايده ندارد مشغول سركوب گوشه اي 
ناگهان مردم از ايستگاه اتوبوس شعار مي دهند به آنجا كه 
حمله مي كند مردم از داخل اتوبوس ها ها شعار مي دهند 
مستاصل  پليس  كنند.  مي  هو  را  ويژه  هاي  ويگان هاي 
ديگر ياراي حمله به اتوبوس ها را نداشت. اين ساعت نيز 
هنوز فرعي هاي انقالب ملتهب بود مردم در حال اعتراض 
به ناگاه با حمله وحشيانه موتور سوارها ي بسيجي مواجه 
شدند كه بدون مالحظه در ميان جمعيت تير هوايي شليك 
مي كردند. ساعت 4 تا 6 اوج مبارزه خياباني و تعقيب و 
گريز و همراهي سواري ها و پياده ها بود. ماشين ها خيابان 
را پر از صداي بوق كرده بودند مردم در پياده روها  شعار 
مي دادند و اتوموبيل ها را تشويق مي كردند. يگان ها و 
بسيجي ها گيج و كالفه شده بودند خياباني  ها همه جا 
هستند در هر كوچه و پس كوچه، اتوبوس و تاكسي. بعضي 
هاشان مودبانه از مردم مي خواستند خيابان را ترک كنند. 
ساعت  تا  نداشت.  را  خانه  به  بازگشت  خيال  جمعيت  اما 
۹ اين تعقيب و گريزها و بوق ها و فريادهاي »مرگ بر 

ديكتاتور« ادامه يافت.

دانشگاه در آغوش خيابان



تجمع  دولت،  حامي  هاي  سايت  آنكه  عليرغم  خيابان- 
را  دانشجو  روز  مناسبت  به  دانشجويان  و  مردم  اعتراضي 
تنها 300 و 400 نفر )رجانيوز و ايرنا( اعالم كرده بودند، 
گستره حضور مردم در  تمامي خيابان هاي اطراف دانشگاه 
تهران به حدي بود كه از ساعت 11 صبح تا 7 بعدازظهر، 
گسترده،  تجمعات  اين  يافت.  ادامه  اعتراضي  تجمع  اين 
و  آور  اشك  گاز  شليك  خورد،  و  ضد  هجوم،  عليرغم 
دستگيري تعدادي از مردم به وسيله افراد لباس شخصي، 
گارد ويژه و سپاه، با شعارهايي چون » مرگ بر ديكتاتور«، 
»بيا پول بگير«، » نه غزه نه لبنان فقط ملت ايران« و » 

دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد«، همراه بود. 
از ساعت 11 صبح،  و  آذر  دانشجو، شانزدهم  روز  آغاز  با 
دانشجويان و مردمي كه قصد داشتند عليرغم هشدارهاي 
تجمعات  ادامه  به  انتظامي  نيروي  و  بسيج  مسئوالن 
براي  بپردازند،  انتخابات خرداد ۸۸   از  بعد  اعتراضي خود 
نخستين بار  با بنر تبليغاتي 25 _ 30 متري مواجه شدند 
خيابان  در  واقع  تهران  دانشگاه  اصلي  در  و  رو  پياده  كه 
انقالب را از ديد عابران پنهان مي كرد تا تجمع كنندگان 
خياباني، امكان مشاهده تحركات داخل دانشگاه تهران كه 
كرد،  مي  هدايت  را  دانشجويي  تجمعات  سال،  هر  طبق 

نداشته باشند. 
 ۸ از  لباس شخصي  افراد  و  بسيج  سپاه،  ويژه،  گارد  افراد 
و نيم صبح خيابان هاي قدس، 16 آذر، پورسينا، انقالب، 
12 فروردين و شهداي ژاندارمري را تحت كنترل خود در 
دانشگاه  تعطيلي  خبر  قبل  روز  از  اينكه  عليرغم  و  آوردند 
تهران دهان به دهان مي چرخيد و بسياري از دانشجويان 
از صبح امروز امكان ورود به اين دانشگاه را پيدا نكردند، 
با  ديگر  هاي  دانشگاه  بسيجي  پسر  و  دختر  دانشجويان 
نمايشي  تا  داشتند  قصد  تهران،  دانشگاه  در  خود  حضور 

پرقدرت از دانشجويان حامي دولت نشان دهند.  
با افزايش لحظه به لحظه مردم، ماموران لباس شخصي، 
در ترفندي تازه، در گوشه و كنار خيابان ها، بدون اينكه 
توجهي را جلب كنند، افرادي را كه شعار مي دادند مد نظر 
مي گرفتند و سپس با تعقيب و گريزي غافلگيرانه او را به 
گوشه اي كشانده و دور از چشم مردم دستگير مي كردند. 
به اين ترتيب امروز بسيار ديده شد كه افراد لباس شخصي 
به صورت يك نفره و دو نفره در حالي كه باتوم يا اسلحه 
خود را زير كاپشن خود پنهان كرده بودند، در ميان جمعيت 
فردي را مورد تعقيب قرار مي دادند. با اين حال هنوز از 

تعداد افراد دستگير شده، اطالع دقيقي در دست نيست. 
دانشگاه  پيرامون  هاي  خيابان  در  مردم  اعتراضي  حضور 
تهران كه لحظه به لحظه مشخص مي كرد، ابعادي وسيع 
تا  شد  باعث  گيرد،  مي  خود  به  آبان   13 تظاهرات  از  تر 
ماموران در گروه هاي 10 و 15 نفره تقاطع هاي منتهي 
به ميدان انقالب را مسدود و تجمع كنندگان را به سمت 
خيابان هاي شمالي و جنوبي دانشگاه تهران، هدايت كنند. 
منسجم  تجمع  و  درگيري  نخستين  تا  باعث شد  امر  اين 
مردمي از حوالي خيابان جمهوري، تقاطع خيابان وصال به 
سمت شمال آغاز شود كه با حمله نيروهاي انتظامي و گاز 

اشك آور روبرو شد.  
كتابفروشي هاي خيابان انقالب كه از ساعت 11 به حالت 
گازهاي  نخستين  شليك  با  بودند  آمده  در  تعطيل  نيمه 
مردم  از  بسياري  اما  آمدند  در  تعطيل  به حالت  آور  اشك 
ماندند  باقي  خود  هاي  مغازه  در  همچنان  فروشندگان  و 
رفت  لحظه مي  به  لحظه  وقايعي كه  نزديك شاهد  از  تا 
تا وضعيتي پيچيده تر به خود بگيرد، باشند. عليرغم اينكه 
به  شد  آورده  پايين  بسيار  گذشته  روز  از  اينترنت  سرعت 
ياهو و سايت اطالع رساني  به جي ميل،  حدي كه ورود 
فيس بوک در تمامي نقاط شهر تهران تقريبا ناممكن شده 
بود، اما مردم به وسيله موبايل هاي خود به يكديگر اطالع 
رساني مي كردند تا به تجمع بپيوندند. تجمعي كه عليرغم 
پيشبيني ها، جمعيت وسيعي از معترضين تهراني را نشان 

مي داد. 

تهران  دانشگاه  از  بيرون  در  مردمي  تجمعات  با  همزمان 
انتظامي و بسيج، به  افراد  مردم به دليل كنترل شديد   _
شمالي،  هاي  كوچه  تمامي  هدفمند  اما  پراكنده  صورت 
جنوبي، شرقي و غربي اطراف دانشگاه و ميدان انقالب را 
به تصرف خود در آورده بودند_، از حدود ساعت 1 ظهر، 
گروهي از دانشجويان بسيجي داخل دانشگاه پلي تكنيك 
با راه اندازي تريبون آزادي عليه ميرحسين موسوي و در 
در  با  بسيجيان  نفري   1000 تظاهرات  با  تهران  دانشگاه 
شعارهايي  رنگ،  سبز  و  ايران  هاي  پرچم  داشتن  دست 
»حيدريم،  فقيه«،  واليت  ضد  بر  مرگ   « مضمون  با 
»اهلل  فدايت«،  دانشجويان  واليت،  »علمدار  حيدريم«، 
واكنش  با  كه  دادند  سر  اهلل«  حزب  »ماشاهلل،  و  اكبر«  
دانشگاه  دو  هر  در  اصالحات  حامي  و  منتقد  دانشجويان 
مواجه و منجر به درگيري فيزيكي ميان دانشجويان منتقد 

و بسيجي شد. 
و  هنر  تكنيك،  پلي  دانشگاه  دانشجويان  هاي  گزارش 
اين  تاييد  ضمن  »خيابان«  خبرنگار  به  شريف  صنعتي 
وقايع، نشان مي دهد كه در پی برگزاری تجمعات گسترده 
پلی  و  هنر  های  دانشگاه  در  آذر   16 روز  در  دانشجويان 
تكنبك تهران و شريف، نيروهای بسيجی و لباس شخصی 
كه از حمايت نيروهای يگان ويژه برخوردار بودند به اين 
به  حمله  گزارشات،  اين  بر  بنا  كردند.  حمله  ها  دانشگاه 
تجمع در ساعت 10:30 در دانشگاه هنر و ساعت 12 در 
دانشگاه پلی تكنبك آغاز شد. تعداد معترضين در دانشگاه 
نفر   5000 تكنبك  پلی  دانشگاه  در   و  نفر   2000 هنر 
تخمين زده می شود. در اين تجمعات دانشجويان معترض 
بر ضد دولت كودتا و مقام های ارشد حكومتی شعار دادند. 
ساعت 12 دانشجويان دانشگاه هنر و دانشگاه پلی تكنبك 
نزديك در خيابان وليعصر به هم پيوستند. گفته مي شود در 
اين تجمع عكس احمدی نژاد توسط دانشجويان به آتش 
كشيده شد و متعاقبا تعدادی از دانشجويان دانشگاه هنر و 
پلی تكنبك بعد از شليك گاز اشك آور از سوي ماموران، 
بازداشت شدند. دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف پيش 
از آنكه با دانشجويان بسيجي اين دانشگاه درگير شوند، در 
حركتي ابتكاري اقدام به هوا كردن تعدادي بادبادک سبز 
رنگ كردند. همچنين گفتنی است در پی حمله نيروهای 
نگهبانان  از  يكی  دانشگاه  به  آجر  و  سنگ  با  بسيجی 
دانشگاه بی هوش شد. اخبار تاييد نشده اي نيز حاكي از 
كشته شدن يكي از معترضين در حدود ساعت 2 بعدازظهر 

است. 
ساكنين  و  دانشجويان  با  »خيابان«  خبرنگار  تماس  در 
برخي مناطق تهران، مشخص شد درگيری های پراكنده 
ای نيز در خيابان آزادی )حوالي خيابان قريب تا خوش(، 
امام  عصر،  ولی  فردوسی،  ميدان های  پونك،  سيدخندان، 
خيابان  پاساژهای  برخی  و  فلسطين  و  تير  هفت  حسين، 
جمهوری اسالمی، از جمله حوالی مركز تجاری عالءالدين 
ميان  درگيري  به  آنها  از  برخي  كه  است  گرفته  صورت 
مردم و نيروهاي امنيتي ختم شد. با اينكه فضاي امنيتي 
از تظاهرات روز  تر  اين تظاهرات شكلي متفاوت و قوي 
13 آبان داشت اما حضور اعتراضي مردم در خيابان انقالب 
ادامه  دقيقه  سي  و   7 ساعت  تا  تهران  دانشگاه  مقابل  و 

داشت. 
فارس،  دولت،  حامي  سايت  سوي  از  خبر  آخرين  طبق 
از  آذر،   16 روز  در  شده  دستگير  معترض  افراد  بازجويي 
دولت آبادي  جعفري  عباس  دستور  به  پيش،  ساعاتي 
دادستان تهران، آغاز شده است. گفتني است سايت ديگر 
حامي دولت، ايرنا، در حالي كه تمامي سايت هاي منتقد و 
حامي دولت اقدام به انتشار گزارش هاي متعدد و لحظه به 
لحظه از وقايع اين روز كردند، تنها به انتشار يك گزارش 
بسنده كرد. گويي اصال در اين روز هزاران تهراني خيابان 
هاي اين شهر را به تصرف در نياورده يا نيروهاي امنيتي 
تعداد زيادي از مردم و دانشجويان را در اين روز دستگير و 

مورد ضرب و شتم قرار نداده اند.

خيابان  و پليس
امروز از صبح نيروهاي  بسياري در خيابان مستقر شده بود 
را محاصره  دانشگاه  دندان مسلح  بن  تا  ويژه  يگان هاي 
كرده بودند. صداي شعار از توي دانشگاه مي آيد اما چيزي 
از بيرون به چشم نمي خورد. پيرزني از ميان صف پليس 
قوم  ها،  »مغول  گويد  مي  بلند  بلند  و  كند  مي  عبور  ها 
فقط  ها  پليس  برداريد«  هامون  بچه  سر  از  دست  مغول 
نگاهش مي كنند. افسر راهنمايي با مهرباني هرچه تمام تر 
انگار از ته قلبش خوشحال است كه امروز كاره اي نيست 
اتوموبيل ها را هدايت مي كند و با حوصله جوابشان را مي 
دهد. يگان ويژه ها هم تمام خيابان هاي اطراف دانشگاه 
مردهاي  غالبا  ها  اين  اند.  آورده  در  خود  محاصره  به  را 
جوان و قوي هيكلي هستند كه خيلي مردم از ان ها كتك 
خورده اند و خيلي ها را هم دستگير كرده اند. اما وقتي در 
كوشند  مي  انگار  ايستند  مي  خيابان  كنار  طويل  صفوف 
مبادا مجبور شوند هزاران  تا  نشوند  تو چشم مردم  چشم 
اند و  انان را جواب دهند. خيلي ها ديده  سوال بي پاسخ 
خيلي ها شنيده اند كه چقدر گاهي در تعقيب و گريزها مي 
گذارند مردم فرار كنند و چقدر از زدن طفره مي روند. البته 
خيلي ها هم وحشيگري هاي بيشماري را به چشم ديده يا 
خود تجربه كرده اند. اما وقتي كه مودب كنار خيابان مي 
را گرفته  يكيشان  يقه  پيرزني  دارند.  ايستند حال ديگري 
ايراني نيستيد« پسر جوان بي پاسخ و هاج و  »مگر شما 
واج اطراف را مي نگريست تا فرمانده امد و نجاتش داد. 
مادران بسياري سعي مي كنند سر صحبت را با ان ها باز 
كنند. مرد جوان مي گويد »من مادرم گفته نمي بخشمت 
اينقدر  نزدم«  را  كسي  حاال  تا  من  خانما  بزني  را  كسي 
حضورشان عادي شده كه وقتي قصد حمله ندارند كسي از 
سر راهشان نه تنها كنار نمي رود بلكه متلك هم به آنها 
مي اندازد. فقط مي توانند خود را به نشنيدن بزنند. يكي 
از همين ها به دختري اصرار مي كند آن سمت نرود دختر 

بي توجه از البالي موتورهاي روشن شان رد مي شود و 
ارواح  اينجاييد فقط عبور مرور  مي گويد »آره وقتي شما 
آزاده« . نيروي تا بن دندان مسلح با مردم حرف مي زند 
ندارد.  پاسخي  مواقع  بسياري  در  يا  و  كند  مي  همدردي 
ان ها هم 6 ماه است كه در خيابانند و بسيار فريادهاي 
شنيده  را  مردم  خجالت«  »خجالت  يا  حمايت«  »حمايت 
بسيجي  اين  نيستيم  ما  گويند  ها صراحتا مي  بعضي  اند. 
ها هستند كه مي زنند. عده اي مي گويند ما ماموريم و 
معذور و قبل از اين كه حمله كنند هشدار هم مي دهند. 
يا  داده  نجاتشان  پليس  كه  دارند  خاطراتي  هم  ها  خيلي 
ان  پليس  زيرا  بگريزند  كدام طرف  از  گفته  بهشان  حتي 
ها  خيابان  در  حاضر  نظامي  نيروهاي  آيد.  نمي  ها  طرف 
رنگارنگ اند. مردم تكليف خود را با بسيج و لباس شخصي 
ها روشن كرده اند.  اما آن نيرويي كه بدنه مردمي دارد 
را  انقالب  خاطرات  بسياري  آورد.  دوام  تواند  مي  كجا  تا 
براي جوان ها يادآوري مي كنند كه ارتش چگونه به مردم 
پيوست. خيابان ها ديگر تاريك شده اما صداي كركننده 
بوق اتوموبيل ها قطع نمي شود يكي از فرمانده ها خطاب 

به مردم التماس مي كند به خانه هاتان برگرديد.

گزارشي از تظاهرات اعتراضي مردم در روز 16 آذر 

جمعيت تظاهرات كنندگان غافلگيرانه بود

بيانيه كانون نويسندگان ايران در 
محكوميت سركوب دولتي

آزادگان ! آزادی خواهان ! 
می بارد.  فتنه  سنِگ  هم چنان  سركوب  منجنيِق  از 
برگزاری  از  سانسور-  با  مبارزه  روز  آذر-   13 جمعه  روز 
پوينده،  محمدجعفر  و  مختاری  محمد  بزرگداشت  مراسم 
كردند.  جلوگيری  ستم ستيزی،  و  آزادی  راه  جان باختگان 
تجمع  به  تهران  الله  پارک  در  آذر،   14 شنبه  بعد،  روز 
مادران عزاداری كه جگرگوشه های شان را در شكنجه گاه ها 
و خيابان ها به خون كشيده اند يورش بردند و ضمن ضرب 
و شتم بی رحمانه ی اين سالخوردگان داغدار بيش از بيست 
تن از آنان را بازداشت و روانه سياه چال ها كردند. دوشنبه 
16 آذر، روزنامه »حيات نو« را توقيف كردند. و سرانجام 
سركوب روزهای اخير به اوج خود رسيد و در طول روز و 
شب 16 آذر مراسم مسالمت آميِز »روز دانشجو« با چماق و 
باتوم و گاز اشك آور و تيراندازی روبه رو شد و صدها تن از 

دانشجويان و مردم معترض و آزادی خواه دستگير شدند. 
مردم شريف و آزاده ! 

دی ماه  در  خود  حاكميت  كه  اين  نه  مگر  می پرسيم  ما 
1377 پذيرفت كه پوينده و مختاری و نيز پروانه اسكندری 
به  اطالعات  وزارت  عناصر  توسط  فروهر  داريوش  و 
يادبود  مراسم  برگزاری  مانع  چرا  پس  رسيدند؟  قتل 
شد  قرار  كه  اين  نه  مگر  می شود؟  ستم ُكشتگان  اين 
فرزنداِن  كشتار  جرم  به  كهريزک  متولِی  شكنجه گراِن 
با  توأم  به تجمع  مادران عزادار محاكمه شوند؟ پس چرا 
ضرب  به  را  آنان  و  می برند  يورش  مادران  اين  سكوت 
آزادی  كه  اين  نه  مگر  می كنند؟  بازداشت  باتوم  و  مشت 
مطبوعات و نشريات از جمله دست آوردهای انقالب مردم 
در سال 1357 است كه حاكميت كنونی قاعدتًا بايد آن ها 
را پاس بدارد؟ پس چرا حتی همين نشرياِت خودی را كه 
از سوی جناحی از خود حاكميت منتشر می شوند برنمی تابد 
و آن ها را يكی پس از ديگری به محاق توقيف می برد؟ 
مگر نه اين كه »روز دانشجو« در مخالفت با كودتای سياه 
و ننگين 2۸ مرداد و ورود نيكسون جنايتكار به ايران در 
16 آذر 1332 شكل گرفت و حاكميت كنونی ظاهراً خود را 
مبارزه ی ضداستبدادی- ضدامپرياليستی  آن  »ميراث دار« 
می داند؟ پس چرا مراسم دانشجويان را اين چنين وحشيانه 

در هم می كوبد؟ 

مردم آزادی خواه ! 
كرده ايم،  اعالم  اخير  بيانيه های  از  يكی  در  كه  چنان 
حاكميت در مسيری افتاده است كه ادامه حيات خود را در 
تشديد بيش از پيِش سركوب و ستم جست وجو می كند، راه 
آنان  بی بازگشتی كه فرجام آن از هم اكنون روشن است: 
كه باد می كارند، توفان درو خواهند كرد. پاسخ پرسش های 
باال را در اين واقعيت عريان بايد يافت. ما تشديد ستم و 
سركوب را محكوم می كنيم و بر اساس منشور خود آزادی 
بيان بی هيچ حصر و استثنا را حق مسلّم همگان می دانيم 
و بر آن پای می فشاريم. به نظر ما، آن چه گذشت همه از 

مصاديِق بارِز سركوِب آزادِی بيان است. 

كانون نويسندگان ايران 
17 آذر 13۸۸

بيانيه گروهي از كارگران ايران 
خودرو در خصوص بازداشت شدگان 

روز دانشجو

خبر  اي  بيانيه  انتشار  با  ايران خودرو  كارگران  از  گروهي 
ايران خودرو  كارگري  خانواده ي  بازداشت دهها عضو  از 
در اعتراضات روز دانشجو داده اند و خواستار آزادي فوري 
سايت  در  كه  بيانيه  اين  اند.  گشته  دستگير شدگان  كليه 

خودروكار منتشر شده است به شرح زير مي باشد:

دوستان وهمكاران گرامی

برگزاری مراسم روز دانشجو با وجود فضای امنيتی و حمله 
نفر  هزاران  ميان  در  كنندگان  به شركت  پليس  نيروهای 
گسترده  حضور  برگزارشد   زحمتكشان  ديگر  و  دانشجو 
زحمتكشان وبخصوص كارگران در اين مراسم وايستادن 
مراسم  بزرگ  ابعاد  از  يكی  دانشجويان  كنار  در  كارگران 
ميان دستگير  در  دليل  .به همين  بود  امسال  آذر  روز 16 
كارگران  بخصوص  كارگران  خانواده  از  دههانفر  شدگان 

ايران خودرو ديده می شود.
ماجمعی از كارگران ايران خودرو ضمن محكوميت حمله 
نيروهای پليس به شركت كنندگان  خواهان آزادی فوری 

همه دستگير شدگان روز دانشجو هستيم
جمعی از كارگران ايران خودرو



من خواب ديده ام كه كسی می آيد 
من خواب يك ستاره ی قرمز ديده ام 

و پلك چشمم هی می پرد
و كفشهايم هی جفت ميشوند

و كور شوم 
اگر دروغ بگويم 

من خواب آن ستاره ی قرمز را 
وقتی كه خواب نبودم ديده ام 

كسی می آيد
كسی می آيد 

كسی ديگر 
كسی بهتر 

كسی كه مثل هيچ كس نيست مثل پدرنيست 
مثل انسی نيست 
مثل يحيی نيست
مثل مادر نيست

و مثل آن كسی ست كه بايد باشد 
و قدش از درختهای خانه ی معمار هم بلندتر است 

و صورتش از صورت امام زمان هم روشن تر 
و از برادر سيد جواد هم كه رفته است 

و رخت پاسبانی پوشيده است نمی ترسد 
مال  ما  منزل  اتاقهای  تمام  كه  هم  جواد  سيد  خود  خود  از  و 

اوست نميترسد
و اسمش آن چنانكه مادر 

در اول نماز و در آخر نماز صدايش ميكند 
يا قاضی القضات است 

يا حاجت الحاجات است 
و ميتواند 

تمام حرفهای سخت كتاب كالس سوم را 
با چشمهای بسته بخواند 

و ميتواند حتی هزار را بی آنكه كم بياورد از روی بيست ميليون 
بردارد 

ومی تواند از مغازه ی سيد جواد هر چه قدر جنس كه الزم دارد 
نسيه بگيرد

و ميتواند كاری كند كه المپ »اهلل«
كه سبز بود مثل صبح سحر سبز بود 

دوباره روی آسمان مسجد مفتاحيان روشن شود 
آخ ...

چه قدر روشنی خوبست 
چه قدر روشنی خوبست 

و من چه قدر دلم می خواهد 
كه يحيی 

يك چارچرخه داشته باشد 
و يك چراغ زنبوری 

و من چه قدر دلم ميخواهد 
كه روی چارچرخه يحيی ميان هندوانه ها و خربزه ها بنشينم 

و دور ميدان محمديه بچرخم
آخ ...

چه قدر دور ميدان چرخيدن خوبست 
چه قدر روی پشت بام خوابيدن خوبست 

چه قدر باغ ملی رفتن خوبست 
چه قدر مزه ی پپسی خوبست 

چه قدر سينمای فردين خوبست 
و من چه قدر از همه ی چيزهای خوب خوشم می آيد 

و من چه قدر دلم ميخواهد 
كه گيس دختر سيد جواد را بكشم 

چرا من اين همه كوچك هستم 
كه در خيابانها گم ميشوم 

چرا پدر كه اين همه كوچك نيست 
و در خيابانها هم گم نمی شود 

روز  ست  آمده  من  بخواب  كه  كسی  آن  كه  كند  نمی  كاری 
آمدنش را جلو بياندازد 

و مردم محله كشتارگاه كه خاک باغچه هاشان هم خونيست 
و آب حوض هاشان هم خونيست 

و تخت كفش هاشان هم خونيست 
چرا كاری نمی كنند 
چرا كاری نمی كنند 

چه قدر آفتاب زمستان تنبل است 
من پله های پشت بام را جارو كرده ام 

و شيشه های پنجره را هم شسته ام 
چرا پدر فقط بايد 

در خواب خواب ببيند 
من پله های پشت بام را جارو كرده ام 

و شيشه های پنجره را هم شسته ام 
كسی می آيد

كسی می آيد 
صدايش  در  ماست  با  نفسش  در  ماست  با  دلش  در  كه  كسی 

با ماست 
كسی كه آمدنش را نمی شود

گرفت 
و دستبند زد و به زندان انداخت 

كسی كه زير درختهای كهنه ی يحيی بچه كرده است 
و روز به روز بزرگ ميشود

كسی از باران از صدای شر شر باران 
از ميان پچ و پچ گلهای اطلسی

كسی از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می آيد
و سفره را می اندازد 

و نان را قسمت ميكند 
و پپسی را قسمت ميكند 

و باغ ملی را قسمت ميكند 
و شربت سياه سرفه را قسمت ميكند 

و روز اسم نويسی را قسمت ميكند 
و نمره مريضخانه را قسمت ميكند 

و چكمه های الستيكی را قسمت ميكند 
و سينمای فردين را قسمت ميكند 

درخت های دختر سيد جواد را قسمت ميكند 
و هر چه را كه باد كرده باشد قسمت ميكند 

و سهم ما را هم می دهد 
من خواب ديده ام...

قسمت نوزدهم 
ماكار در حالي كه به آرامي دراز كشيده بود و با آن ريش 
سياهش لبخند مي زد ما را افراد خوبي تصور مي كرد. بعد 
يافتن  بهبود  به  ماكار شروع  مواظبت جدي  از يك هفته 
داد،  كردن  صحبت  ي  اجازه  او  به  دكتر  كه  وقتي  كرد. 
ايوان و من با رگباري از شوخي و كنايه مواجه شديم. او 
مي خواست تالفي سكوت طوالني اش را درآورد. او اغلب 
من و نيكونويچ را »دو روشنفكر رنگ پريده« خطاب كرده 
و از اين كه باعث سكوت طوالني اين كارگر اصيل )ماكار( 
كه  بود  مردي  ماكار  كرد.  مي  سرزنش  را  ما  بوديم  شده 
داراي هوشي استثنائي با مطالعه و كسي بود كه در كارخانه 
آموخته  بسيار  و تجارب  كار كرده  هاي سنت پطرزبورگ 
بود، او قادر بود كه به درستي مسائلي را كه در مقابل حزب 
قرار داشت پيش بيني نمايد. اشخاص را زيركانه بشناسد. 
نگاه نافذش به نظر مي رسيد كه همه لياقت و ضعف افراد 
را در مي يابد. با يافتن نقطه ضعف در هر يك از دوستان 
صميمي اش مثل كيتيك يا من نيش زبانش از بدگوئي از 
كار نمي افتاد. تا اين كه ما هم به نوبه ي خود نقطه ضعف 
را اذيت مي كرديم. آن  او  يافيتم و بي رحمانه  او را مي 

وقت او مغلوب شده و به موضوعات جدي بر مي گشت.
به  برود  راه  توانست  و  يافت  بهبود  ماكار  كه  هنگامي 
كارخانه رفت تا با بسياري از كارگراني كه با آنان شخصا 
ي  گانه  سه  »اتحاد  كند.  برقرار  ارتباط  دوباره  بود  آشنا 
سازمان  مركزي  هسته  من(  و  ماكار  مقدس«ما)كيتيك 
بود كه الاقل  اين  ما  بزرگترين مسئله ي  كوستروما شد. 

يك محفل كوچك كارگران در هر كارخانه بزرگ تشكيل 
دهيم. به همين خاطر با تمام احتياط ممكن مجبور بوديم 
باقيمانده محافلي )كه خوشبختانه  با همه ي اعضاي  كه 
داده  رخ  تشكيالت  به  حمله  از  بعد  كه  اي  دستگيري  از 
ارتباط برقرار كنيم. به  بود ( جان سالم به در برده بودند 
محض رسيدن شب هر يك از ما به يك » قرار مالقات 
مهتاب« مي رفت. اين اسمي بود كه ماكار براي جلسات 
كارگران در بلوار و در شب هاي سرد زمستاني نهاده بود. 
ما همچنين اعالميه هائي منتشر مي كرديم كه كارگران 
را دعوت به متشكل شدن مي نمود. آن ها به وسيله ي 
وسيله  به  شده  نقد  ماكار  ي  وسيله  به  و  نوشته  كيتيك 
روي  بر  وسيله ي سونيا  به  و  نوشته شده  دوباره  من  ي 
هكتوگراف چاپ مي شد. اين اعالميه ها از طريق دوستان 
ماكار در كارخانه پخش مي شد. اين دوستان گزارش مي 
مي  احساس  كارگران  بودند.  موثر  ها  اعالميه  كه  دادند 
كردند كه سازمان دوباره زنده گشته و آنان نيز در نتيجه به 

شور و تحرک در مي آمدند.
ماكار ذكر مي كرد كه اگر »اتحاد سه گانه ي مقدس« مي 
توانست اين جا بماند و از سازمان كوستروما حمايت كند 
و مراقب رشد آن باشد عالي است« ولي ما احساس مي 
كرديم كه اين ديگر خيلي زيادي است. كار ارتباط مجدد 
حزبي  كارگران  توسط  توانست  مي  كارگري  محافل  با 
دانشجو كه از مركز تبعيد شده بودند برقرار شود. ولي هيچ 
كدام از شهر هاي ديگر منطقه شمالي تشكيالت نداشت. 
ايجاد يك  بود كه تمام مسئله ي كار حزبي  اين دوراني 
تشكيالت محكم و متمركز بود و نه فقط يك تشكيالت 
محلي جدا و محدود كه همچون گذشته در الک خود فرو 
رفته باشد. حتي در آن زمان اين براي ما بسيار روشن بود 
كه نقشه لنين )يك تشكيالت انقالبي (چيزي مثل گروه 
از  را  بعدها منشويك ها كه خودشان  و  امر كارگران«   «
زيبا  هاي  تئوري  صرفا  و  بودند  كرده  جدا  روسيه  حقايق 
مي دادند و سعي شان در اين بود كه ما را قانع كنند نبود. 
لزوم يك حزب انقالبي متمركز به شدت در كار روزانه مان 
احساس مي شد. به همين دليل تصميم گرفتيم كه »اتحاد 
سه گانه« را بشكنيم و تعيين نموديم كه ماكار در اولين 
فرصت براي مدتي استراحت خواندن نشريات و مالقات با 
رهبرانمان به خارج برود و بعد از آن او مي بايست به عنوان 
يك كارگر حزبي حرفه اي بر مي گشت. بعدا وقتي كه من 
در نفر بودم ترتيب سفر ماكار را دادم. كيتيك تنها فردي 
از اتحاد سه گانه مان بود كه در كوستروما باقي ماند تا به 
سازمان كمك كند. در حالي كه من مي بايست با ياروسالل 
به قصد تشكيل يك هسته در كارخانه ي كورزيتكين مي 
رفتم . سپس مي بايست در قلب منطقه بافندگي نفوذ كرده 

بار  مصيبت   هاي  سال  فشار  تحمل  از  پس  فرانسه  
حاكميت ميتران حال كه پس از عوامفريبي هاي انتخاباتي 
اين همه  كه  روزهايي  ديد  مي  كه  ان  از  و پس  شيراک 
انتظارش را مي كشيد فرا نرسيد به پا خواست. ديگر زمانه 
يافته  پايان  زحمتكش  هاي  توده  انگيز«  شگفت  »صبر 
بود. اعتصاب آن لحظه بيداري از كابوس ليبرالي بود كه 
شبح هاي بازار مالي، ثبات ارزش فرانك و معيار قرارداد 

ماستريخت در آن در حال گشت و گذار بودند.

شود  ايجاد  خلل  كارها  روال  در  كه  ميزان  همين  آيا  اما 
كافيست؟ اين تنها نقطه آغاز است و پس از آن است كه 
ميزان برد آن روشن مي شود. اثر بي واسطه آن مضحكه 
آلن ژوپه نخست وزير وقت بود كه گفته بود پوتين هايش 
را  اما ديده شد كه پوتين هايش  اورد  پا در نخواهد  از  را 
كندند و او را با جوراب و بند جوراب به حالتي مضحكه به 
نمايش گذاشتند. طرح هاي دولت و كارفرمايان كماكان 
اجرا مي شد. اما راهپيمايي بي كاران در سال ۹4 و اشغال 
ساختمان هاي كوچه دراگون پاريس از سوي بي خانمانان 
در دسامبر ۹4 و بسيج زنان جنبشي را پيش بيني مي كرد 

كه در 25 نوامبر ۹5 به اوج خود رسيد.

و  اند  محروم  اقامت  قانوني  برگه  كه  خارجياني  مبارزات 
غير  خارجي  فرد  يك  چهره  انان  اشكار  و  جمعي  مبارزه 
و  ها  كاميون  رانندگان  مبارزات  كرد.  دگرگون  را  قانوني 

كاركنان راه اهن نيز بسيار چشم گير بود.

اشكار  سنديكاها  سيماي  تغييرات  در  دسامبر  ماه   شوک 
شد. اتحاديه كاركنان آموزش و پرورش تقويت شد و در 
درون سنديكاي سي اف دي تي جرياني علني در مخالفت 
با رهبري درگرفت. جوش و خروش هاي تازه اي در س. 
ژ. ت و ظهور هسته هاي مبارزاتي كه در برابر بوروكراسي 

سنديكا سر فرو نمي آورد.

مسئله تنها ايجاد سازمان هاي جديد نبود 
بلكه سخن از پراتيك نوين و دموكراتيك  
تري است كه فراتر از چهارچوب  خاص 
در  را  را  سنديكايي  جنبش  موسسات، 
درون مقاومتي همگاني عليه بدتر شدن  
شرايط زندگي، عليه بيكاري و عليه طرد 
گروه  دسته  دسته  بگنجاند.  اجتماعي 
عليه  راسيسم،  عليه  مبارز  مختلف  هاي 
بي كاري، ايدز، خانه بدوشي و...همراه با 
سنديكاها به تظاهرات پرداختند. عالوه بر 
اين اثرات اشكار تغييرات فراوان ديگري 
نيز رخ داده بود. ديگر نمي شد از كلماتي 

»افراد«  را  ها  آن  برد  اسم  »پرولتر«  و  »كارگر«  چون 
اند«  داده  پاسخ  نظرخواهي  به  كه  ها  ان   « »مشتريان« 
و حتي منابع انساني ناميدند. صحبت از »مبارزه طبقاتي« 
واژه  بود.  بهتري  عنوان  اجتماعي«  »شكاف  و  بود  كهنه 
انقالب فحش تلقي مي شد و تحول اجتماعي جاي ان را 
گرفته بود. شعارها بر زمينه سبز نوشته شده بود »چرا سبز؟ 

زيرا دوران سرخ ديگر پايان يافته بود.

خيزش دسامبر ۹5 مالطي شد براي آش بي مزه پسامدرن 
و چند واژه زمخت و حسابي را به سخنان روشن فكرانه 
اجماع  در  طبقات  كه  آنند  اين  بر  همگان  آيا  كرد.   وارد 
افتاده  مد  از  و  را مختومه  ان  بايد  اند؟  عمومي حل شده 

تلقي كرد؟ 

مقاومت همگاني چنين است: 350 هزار نفر در برلين عليه 
طرح هلموت كهل تظاهرات كردند؛ 100 هزار نفر در نايل 
عليه بي كاري؛ كارمندان به خيابان هاي بارسلون و اتن 
ريختند و در بلژيك تظاهرات همراه سكوت ادامه دارد. اما 

تحرک در صحنه سياسي كمتر از صحنه اجتماعي است. 
انگار نيرويي بيدار مي شود كه از نمايندگي سياسي محروم 
حزب  ملي  جبهه  امده  پيش  اي  پرمخاطره  وضع  است. 
دست راسطي ژان ماري لوپن 40 درصد راي اورده ژوسپن 
به چپ متمايل مي شود  به نفع كم شدن ساعات كار و 
موضع ضعيفي عليه سلطه پول واحد كه دست اورد همان 

اخطارهاي جنبش دسامبر بود ميگيرد. 

وقتي آينده تيره است وقتي پس از دهها سال مي فهميم 
پيشينيان  از  بهتر  نه  و  بدتر  بسا  آينده چه  كه نسل هاي 
خواهند زيست. ديگر انتظار چه معنا مي دهد؟ زايل شدن 
را  جمعي  استراتژي  پروژه  يك   ظهور  بزرگ  اعتقادات 
داريم  نياز  انداز  زميني چشم  هنر  به  ما  كند.  نمي  منتفي 
در  و  متوسط  طور  به  را  قوا  توازن  و  مناسب  لحظه  كه 
پيمودن  اراده اي كه در جريان  ميان مدت روشن كند و 
راه هدف ويژه خويش را تعيين نمايد. كوتاه سخن اين كه 
به حس سياسي عميق ضرب اهنگ ها و چگونگي تركيب 

ان نياز داري.
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نوشته: سسيليا بابروفسكايا

و با ايوانوفو-فوزنستك ارتباط برقرار كنم. بعد از انجام اين 
سه  اين  نمايندگان  از  جلسه  يك  كه  كشيديم  نقشه  كار 
شهر)كوستروما،ايوانوفو-فوزنسسنت،ياروسالول( خوانده تا 
در آن يك كميته منطقه اي انتخاب شود. اين كميته مي 
بايست فورا با ايسكرا ارتباط برقرار كند. به اين ترتيب تا 
آخر زمستان )ابتداي سال 1۹03( من يكبار ديگر خود را در 
ياروسالول يافتم. اينجا از شانس بد يكي پس از ديگري با 

شكست روبه رو شدم. 
بد شانسي با اتاق گرفتنم در خانه اي كه صاحبخانه اش 
به من شك كرده بود شروع شد. در ابتدا او مرا به جاي 
به  مرا  كه  خواست  مي  اصرار  با  و  گرفت  هوسبازي  زن 
مقامات اداره اي كه به مالقاتش مي آمدند معرفي و آشنا 
كند. هنگامي كه به اشتباه خود پي برد شروع به نظارت 
بود  قرار  آن  از  پس  بدبختانه  نمود.  من  نزديكتر  چه  هر 
كورزيتكين  كارخانه  كارگران  از  افرادي  با  جلسه  چندين 
داشته باشم. پليس متوجه اين جلسات شده بود. بعدا اتفاق 
بدتري افتاد. يك نماينده كارگر )لئونيد كودلين(از ايوانوفو-
فوزنسنسك مستقيما به آپارتمان مشكوک من آمد. براي 
برقرار كردن ارتباط با او و بحث درباره ي طرح يك جلسه 
منطقه اي دچار اشكال شده بودم. لئونيد به من گفت كه 
در  محفلي  كار  سازمان  پيكر  بر  وارده  رغم ضربات  علي 
ايوانوفو هنوز ادامه دارد. كارگران آن شهر از شنيدن طرح 
جلسه منطقه اي بسيار خوشحال شده بودند. من موافقت 
نمودم كه تماسم را با آنان ادامه دهم. او خودش قرار شد 
كه گهگاه بيايد. كه البته نه در خانه ي من بلكه به خانه 
ي چند آشناي ديگرش برود. بعد از آن كه لئونيد خانه من 
را ترک كرد، جاسوسان كه ظاهرا متوجه اين مالقات شده 
بودند مرا مورد تعقيب قرار دادند. وضع به جائي رسيد كه 
حتي نمي توانستم بدون اين كه مورد تعقيب قرار بگيرم 
به نانوائي براي گرفتن نان بروم. همه ي تصورات و نقشه 
هاي مالقات با كارگران مي بايست فراموش شود. بعد از 
اين كه چند روز بدين گونه و در عذاب گذشت. يك روز 
صبح بسيار زود )وقتي كه جاسوسان هنوز در خواب بودند( 
كورمال كورمال به طبقه پائين آمدم و به خانه ديدريكيلها 
سنت  به  فورا  من  كه  شد  اين  بر  قرار  آنجا  گريختم. 
پطرزبورگ برگردم. در مركز مي توانستم مسائل را با رفقا 
در ميان بگذارم و از آنان بخواهم كه كارگر ديگري براي 
انجام ماموريت در منطقه ي شمالي به جاي من بفرستند. 
من مي بايست به شهري بروم كه ناشناخته بودم. نقشه 
ما به اين صورت بود : از سنت پطرزبورگ من مي بايست 
نامه اي به ديدريكيلها مي نوشتم كه در آن يادداشتي به 
صاحبخانه ام وجود داشت كه رفتن ناگهاني مرا شرح مي 
داد و از او درخواست مي كرد كه اسباب هايم را به حامل 

يادداشت تحويل دهد.              ادامه دارد...

نگاهي به جنبش كارگري و  اجتماعي فرانسه
از  دسامبر 1995 تا دسامبر 19961

دانيل بن سعيد


