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شنبه  22اسفند ماه 1388
چهارشنبه سوری و حاکمیت
روحانیت

سایه اعدام و حبس بر سر
جوانان معترض

مرکز خبر حوزه گزارش داده است که یک روحانی به
نام يوسفى غروى در نشستی به بعضى از آيينهاى آخر
سال اشاره کرده است و آنها را غير دينى و مردود دانسته
است .او چهارشنبه سورى را از مظاهر آتشپرستى عنوان
کرد .او بعضى از مرسومات مربوط به ايام نوروز را از جمله
سفر عيد و گردش و تفريح در  13فروردين را امرى مباح
دانسته و افزوده است اگرچه اين کارها امرى مباح به شمار
ميروند ولى چون با خرافات زيادى همراه است امرى
بسيار نامطلوب است.
البته روحانیت در ایران همواره سعی در پوشاندن رخت عزا
و مصیبت داشته است .بی دلیل نیست که مترجم برجسته
و شهید کانون نویسندگان ایران ،محمد جعفر پوینده،
خواستار آن بود که حق شاد بودن را بایست به مجموعه
حقوق بشر افزود .امسال در شرایطی این روضه خوانی
های روحانیون اوج گرفته است که جوانان قصد تبدیل این
جشن را به اعتراضی اجتماعی علیه سرکوب و سلطه دارند.

دادگاه انقالب اسالمی حکم اعدام یک دانشجو به نام
محمدامین ولیان را در صورتی صادر کرده است که
مالقاتی با خانواده و امکان انتخاب وکیل تعیینی و
مالقات با وی نداشته است و مستقیما از سلول انفرادی
در بازداشتگاههای نامعلوم اطالعات سپاه به دادگاه منتقل
شده است .جرم این جوان  20ساله پرتاب سنگ به سمت
گاردهای وحشی حکومت و نیز فریاد مرگ بر دیکتاتور
اعالم شده است.
همچنین حکم  15سال زندان برای علی کانتوری ،از
فعالین چپگرایی که در جریان بازداشت های گسترده آذر
 86بازداشت شد ،نیز تأیید شده است .امید منتظری نیز
به شش سال حبس محکوم شده است .فهرستی جوانانی
که در زندان به سر می برند و یا منتظر دادگاه می باشند
در صفحات نشریه نمی گنجد .انتشار اسامی آنها کتابی
را می طلبد و انتشار داستان های مبارزه و پیکار آنها با
دیکتاتوری جمهوری اسالمی کتابخانه ای خواهد شد.

جنبش های اجتماعی و
مبارزه ی مردمی
امیر ک.
آشکار است که روش های حکومت و روش های اصالح
طلبان حکومتی دگرگون شده است.
نخست؛ باند احمدی نژاد-خامنه ای در ارزیابی نخستین
خود می اندیشیدند که جنبش اعتراضی مردمی توسط
اصالح طلبان سازماندهی و هدایت می شود .در نتیجه
با دستگیری های گسترده از رهبران و فعالین نهادها و
سازمان ها و احزاب آنان ،می پنداشتند که موتور محرک
حرکت های خیابانی را از کار انداخته و جنبش را خاموش
کنند .این دستگیری ها هیچ تأثیری بر جنبش مردمی
نداشت .به این دلیل ساده که مردم با نخ های نامرئی
اصالح طلبان در خیابان ها به حرکت درنیامده بودند که با
قطع شدن این ارتباط ،حرکتشان متوقف شود.
دوم :مغز علیل فاشیستی حاکم بر ایران ،بعد از ماهها
متوجه شد که موتور محرک جنبش خیابانی مردمی
در ایران مشارکتی ها و سازمان مجاهدین انقالبی ها
و روزنامه نگاران حسابگری چون قوچانی و محاقلش
نیستند .در نتیجه سیاست سرکوب خود را تغییر داد .آنها
از دکورهای سیاست ظاهری متوجه سطح عمیق تری از
اجتماع شدند .جوانان و شبکه ها و فعالینی که در جنبش
های زنان ،کارگری ،دانشجویی سالها مشغول فعالیت بوده
اند و بدلیل دغدغه های اجتماعی ،استقالل از احزاب
حکومتی ،و هواداری از مطالبات سرکوب شدگان ،بافت
ضعیف اما حیاتی ای از جامعه را قوام داده اند که تالش
داشته است فضاهای حیاتی بیشتری را برای فرودستان
تسخیر کند و در مقابل تعرضات فاشیستی حاکمیت به
قلمروهای مختلف اجتماعی بایستد .این الیه هدف جدید
نیروهای اطالعاتی و امنیتی هستند .آنها می کوشند
راهبرد اشتباه خود در مقطع اولیه را اصالح کنند .آنها
اصالح طلبان را آزاد می کنند و جوانان غیر وابسته به
احزاب و سازمان های آنان را دستگیر می کنند ،احکام
زندان بلند مدت می زنند ،مورد تعقیب و آزار قرار می
دهند و بدین ترتیب تالش می کنند بخش مهمی از موتور
محرکه جنبش خیابانی را متوقف کنند .رویکردی که در
عین حال باعث می شود همین الیه ی پراکنده و متکثری
که در سطوح خرد احتماعی فعال بود ،متوجه اهمیت فزون
تر سازمان یافتگی و همکاری و تعامل بیشتر شود و انتقاد
و کنشگری محلی و خرد خود را به کنشگری و نقادی
کالن اجتماعی پیوند دهند و به دلیل پیوند های عمیق
تر با اجتماع ،الیه های وسیع تری از جامعه را به صورت
مؤثرتر به مبارزه با نظام حاکم پیوند دهد.
سوم :آنچه «صنعت سبز» می نامیم و می کوشد خود
را در قامت رهبر و سازمانده جنبش مردمی بنمایاند ،و
از مبارزات مردم در خیابان برای بازآرایی خود در ساخت
حاکمیت استفاده برد ،دچار بحران جدی است .اگر چه
آنان دیگر زیر فشار امنیتی ماههای اولیه اعتراضات قرار
ندارند ،اما مشکل آنها اینجاست که جناح حاکم نیز ارزیابی
دقیق تری از وزن آنها در جنبش مردمی به دست آورده و

درنتیجه قدرت آنها در چانه زنی و مذاکره به شدت افت
کرده است .آنها مجبورند برای سنگین کردن وزن خود به
روش های نوینی دست بزنند .تنها در این اواخر است که
ناگهان صحبت از این می شود که بایست صاحبان صنایع
سبز توجهی به مطالبات کارگران ،و یا زنان داشته باشند.
پیش از این آنها یکصدا بودند که در جنبش عمومی مردمی
هیچ شعار و مطالبه ای جز رأی من کجاست مطرح نشود.
آنان با اندوه و کینه به گسترش شعارها و مطالبات می
نگریستند .آنها همه را به سکوت در جهت وحدت دعوت
می کردند .اما اکنون قرار شده است چند کلمه ای در دفاع
از حق کارگران ،چند کلمه ای درباره زنان ،و چند کلمه ای
درباره خلق های تحت ستم بگویند .آنها به نیروهای این
جنبش ها نیاز دارند تا آنها را برای گرفتن امتیازاتی هزینه
کنند .روش های آنان تغییر کرده است ،اما بی ارتباطی
آنها با جنبش ادامه دارد .گرچه محصوالت «صنعت سبز»
همچنان برای پوشاندن برهنگی ها زرورق تولید می کند.
کارگران ،زنان و سرکوب شدگان
کارگران ،زنان ،و دیگر سرکوب شدگان سالهای اخیر نقش
تعیین کننده ای در تحوالت جاری ایران رقم می زنند.
راهبرد حاکمیت در مقابل این نیروی محرکه ی تحوالت
اخیر ،حذف ،سرکوب خشن ،دار و درفش و بگیر و ببن ِد
فعالین مسائل کارگری ،زنان ،خلق های تحت ستم ،و
دیگر گروه های تحت ستم اجتماعی است .جناح محذوف
حاکمیت اما متوجه شده است که به جلب نظر فعالین این
جنبش های اجتماعی نیاز دارد .آنها تالش می کنند این
جنبش های سرکوب شدگان را به دنباله های خود بدل
کنند تا غول آسا تر جلوه کنند و سهم از دست رفته ی خود
را درمیان سرکوب کنندگان بازیابند.
اما مشکل اصلی آنها این نیست که اصالح طلبند در زمانه
ای که مردم دگرگونی ریشه ای می طلبند .مشکل اصلی
آنها این است که بخشی از طبقه حاکمند .بخشی از سلطه.
آنها می خواهند زنان را در صفوف خود به حرکت درآورند
در عین اینکه سلطه مردان بر زنان به خطرنیفتد .آنها می
خواهند کارگران را در سویه ی خود گردآورند بدون آنکه
سلطه اقتصادی خود را متزلزل کنند.
برنامه ای که منافع سلطه گران و سرکوب شدگان را
همزمان در خود داشته باشد وجود ندارد .کارگرانی که
برای رهایی خود به میدان می آیند ،منافعی متضاد با
سرمایه داران و تاجرانی دارند که خواب های رنگین برای
دور جدیدی از غارت و بهره کشی می بینند .زنانی که
برای رهایی خود مبارزه می کنند ،نظام های فرهنگی و
اجتماعی مسلط را مانعی مهم در شکوفایی انسانی خود
می بینند.
«صنعت سبز» می کوشد برنامه ای تولید کند که جنبش
های کارگری ،زنان ،و دیگر سرکوب شدگان را به نفع چانه
زنی خود در برقراری تعادلی دوباره در نظام مستقر به کار
گیرد .اما فرودستان جامعه ی جهنمی موجود طرح ریزی
برنامه ای دیگر را در دستور کار خود دارند .برنامه ای که
رهایی آنان را از این بندهای آهنین ستم طبقاتی ،جنسیتی
و قومیتی امکان پذیر کند .برنامه ای که به سلطه ی سلطه
گران خاتمه دهد و نه تنها سیاست ،بلکه اقتصاد ،فرهنگ و
کلیت جامعه را دموکراتیزه کند.
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کارگران خواستار افزایش حداقل
دستمزد هستند

پس از دوران توقیف فیلم ها ،عصر حبس
فیلم سازان

جعفر پناهی و محمد رسول اف دو کارگردان سینمایی که
چندی است دستگیر شده اند ،ممنوع المالقات می باشند و
گفته شده است تحت فشارهای شدید بازجویی می باشند.
دلیل دستگیری این دو کارگردان تالش برای ساخت
یک فیلم سینمایی عنوان شده است .حکومت فاشیستی
جمهوری اسالمی از هرگونه فعالیت های خالقانه هنری
که در در چهارچوب خط مشی های حاکمین قرار نداشته
باشد جلوگیری می کنند .پرونده زندان این دو کارگردان
یکی از مهمترین نمونه های سرکوب اندیشه و بیان به
شمار می آید .تاکنون حاکمیت فیلم ها را به بند می کشید.
اینک اما در سایه ی تفنگ و خشونت عریان ،ابایی از به
بند کشیدن فیلم سازان نیز ندارد .اما هنر معترض مردمی
را بندها و زندان ها اسیر نخواهند کرد.

ما شکست نخوردهایم !
زنانی دیگر ،جمعیتی از فعالین زنان در ایران ،پس از 22
بهمن بیانیه ای صادر کرده اند و دیدگاه خود را نسبت
به فراز و فرودهای جنبش مردمی علیه دیکتاتوری بیان
داشته اند .در متن منتشره چنین می خوانیم:
مرزبندی ها مشخص تر شد ،مردم کجا «رهبران اصالح
طلب» کجا؟!
وحشت دولتمردان حاکم از خیزش مردم در 6دی
به اوج خود رسید؛ زمانی که فریاد فروخورده مردم در
خیابانهای شهر قدرتنمایی مزدوران را به چالش کشید.
اگر دولتمردان تا دیروز دلشان به این خوش بود که در
دعوایی خانگی درگیر شدهاند و به گونهای حل خواهد شد،
در آن روز دریافتند که خیزش مردم راه خود را میرود و
اسیر دعواهای خانگی آنها نخواهد شد .به همین دلیل دو
طرف این دعوا به ناگهان و هرکدام به مناسبت موقعیت
و توان خود آغاز به مقابله با خشم بنیانکن مردم کردند.
آنانی که بند ،زندان؛ طنابدار و جوخه اعدام را در قبضه
خود داشتند مردم را به زندان انداختند ،شکنجهاشان کردند،
برایشان پرونده ساختند ،آنان را اجنبی و دشمن مردم
نامیدند و به دارشان آویختند .و آنان که زندان و بندی
دراختیار نداشتند و در روزهایی نه چندان دور از رشادت و
جسارت فرزندان این مرزوبوم بهره برده و جبونی و ترس
خود را در مقابله با جناح رقیب در خفای اینان پنهان کرده
بودند ،امروز که دیدند مردم راه خود را میروند و زیرپای
آنها را هم خالی خواهند کرد ،به این نتیجه رسیدند که
مردم «غلط کردند» و خواستار شعار «استقالل ،آزادی،
جمهوری اسالمی» شدند! آنهم پس از  31سال جنایت،
کشتار ،فقر ،فحشا ،اختناق و ...تحت لوای جمهوری
اسالمی.هردو جناح برای نمایش ثبات جمهوری اسالمی
و نظام از همه دعوت کردند در نمایشی شرکت کنند که
هردوجناح از آن بهره خواهند برد .نمایش ثبات ،نمایشی
که نشان بدهد اگر مردم اعتراضی هم دارند فراتر از «یک
کلمه کم و یک کلمه زیاد» جمهوری اسالمی نمیرود.
جناح اصالحطلب و طرفدارانشان تاکتیک «اسب تروا»
را پیشنهاد دادند و از طرفدران خود خواستند صف خود
را از تظاهرکنندگان جدا نکنند ،همراه بقیه باشند و در
فرصتی مناسب عالمتهای سبز خود را که مخفیانه همراه
برده بودند رو کنند .اما آنان هرگز فرصت این کار را
نیافتند .چرا که جناح رقیب از اولین لحظات راهپیمایی
آغاز به دستگیریهای «فلهای» کرد .گروهگروه :زن و
مرد ،پیرو جوان .چنان جو رعب و وحشتی ایجاد کردند که
رزمندگان درون شکم اسب تروا حتی جسارت بیرون آمدن
نکردند .مردمی که حاضر نبودند خود را در شکم اسب تروا
مخفی کنند و در پیادهروها تجمع کرده و یا راه میرفتند
مورد یورش پلیس پیشگیری قرار گرفتند .تا ساعت 10
صبح ،یعنی فقط نیم ساعت پس از راهپیمایی فقط در
یکی از ستادهای پیشگیری حوالی میدان انقالب حدود
 200زن و دختر بازداشتی حضور داشتند و تعداد مردان به

تعدادی از تشکل های کارگری بیانیه ای در خصوص
حداقل دستمزد منتشر کرده اند .آنها در پایان بیانیه خود
اعالم کرده اند که :
1ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماهيت اش و همينطور
بنا به سابقه و عملكرد تا كنونی اش صرفا شورای عالی
تشديد ِاستثمار كارگران و حمايت عالی از منافع سرمايه
داران بوده و هست2 .ــ تعيين دستمزد كارگران بايد بر
اساس نيازهای الزم برای حداقل های يك زندگی مرفه و
انسانی توسط نمايندگان واقعی كارگران و از سوی تشكل
های مستقل كارگری انجام گيرد3 .ــ حتا رقم رسمی و
دولتی اعالم شده از سوی ارگانهای وابسته به حاکميت
سرمايه ،برای خط فقر ،مبلغ  900هزار تومان درامد در
ماه برآورد و اعالم شده است  .لذا اعالم حداقل دستمزد
كمتر از  900هزار تومان در سال  ، 89به منزلۀ محكوم
كردن كارگران به يك زندگی فالكت بار و زير خط فقر،
توسط دولت و نهاد های حاکميت سرمايه به صورت آشکار
و رسمی می باشد .و در اين صورت كارگران حق خود
ميدانند که به هرگونه دستمزد زير خط فقر  ،عكس العمل
مناسب و متحدی نشان دهند.
 250تا  300تن میرسید ،و از این ستادها در سطح شهر
کم نبود .در آریاشهر نیروهای انتظامی و لباس شخصی
منطقه را مثل مور و ملخ احاطه کرده بودند .دقیقا حکومت
نظامی برقرار بود ،گوشی موبایل دست هر کس بود فورا
دستگیر کرده و با خود می بردند .جمعیتی  20-30نفره از
جوانان شروع به شعار دادن کردند»مرگ بر دیکتاتور» ولی
لباس شخصی هایی که درون جمعیت راهپیمایان بودند به
آنان حمله کرده و جلوی شعار دادن شان را گرفتند (خود
را طرفداران رفسنجانی معرفی کرده و می گفتند نباید
شعاری به جز شعار بلندگو داده شود).
ماموران مخفيشان همه جا بودند به هر كس مشكوك
ميشدند به آرامى نزديك ميشدند ،او را از جمعيت خارج
و به كوچههاى اطراف مي کشاندند و ...ساك و كبف
مردم را می گشتند .از هر روشی برای کشاندن مردم به
خیابان استفاده کردند ,از دادن آش نذري ،چاى داغ ،بسته
های غذایی که از قبل تهیه شده بود ,آبميوه و كيك،
اسباببازى و وسايل نقاشى و سی دی ,سکه های طال,
پول نقد! دلیل صرف این هزینه های میلیاردی چیست!؟
همه چیز از قبل برنامهریزی شده بود .در مسیری مشخص
خبرنگاران خارجی را تقریبا تحتالحفظ کاشته بودند تا خبر
شرکت میلیونی مردم و ثبات جمهوری اسالمی را به دنیا
مخابره کنند و تمامی تالششان پاک کردن مسیرهای
منتهی به آن منطقه از حضور معترضین بود و به نظر
میرسد که موفق هم شدند!
اما این فقط یک نمایش بود و خود نیز برآن آگاهند .به
همین دلیل چنین به وحشت افتادهاند .اگر برای آنان
پیروزی میبود میبایست شادی و جشنشان را هم شاهد
میبودیم .درحالی که همچنان به دستگیریها ،بازداشتها
و پیگیرد خانهبه خانه معترضین ادامه میدهند .آنان خود
از همه بهتر میدانند که زیر پایشان چقدر سست است.
تجربه  22بهمن اگر به ضرر مردم تمام شد اما درس
بزرگی بود .اینکه هرگام به عقب ،دشمن را یک گام به
پیش دعوت میکند .اگر تا دیروز مردم برای شعار دادن
و یا نشان دادن عالمت پیروزی با انگشتانشان دستگیر و
زندانی میشدند ،روز  22بهمن بسیاری حتی هنوز پایشان
به خیابان نرسیده دستگیر شدند .عده زیادی را به محض
پیاده شدن از مترو دستگیر کرده بودند .این تجربه نشان
داد که صرف حضور در خیابان راهگشای دستیابی به
مطالبات نیست .گرچه بسیاری از گروههای مردمی -زنان،
دانشجویان ،کارگران ،معلمان و -...مطالبات مشخص
دارند ،اما برای مبارزه وپیگیری مطالبات باید سازماندهی
و برنامهریزی داشت.
اتئالف برسرمطالبات حداقلی و تشکیل یک جبهه برای
این مطالبات میتواند یک گام بزرگ جنبش را به پیش
ببرد و مهمتر اینکه نباید به آنانی که منافع کوتاه مدت و
دراز مدتشان حفظ نظام و «جمهوری اسالمی» است دل
بست .آنان خواستها و آرزوهای مردم را قربانی منافع و
مطامع خود خواهند کرد .بدیهی است که آنان نیز منافع
خود را پیبگیرند ،ما نباید نسبت به آنان توهم داشته باشیم.
زنانی دیگر
۲۵/۱۱/۸۸

برای حاکمیت میسر نبوده است ،مصادره کردن آن (در
چارچوب ایدئولوژیکی که با مجموعه تعابیر ویژه ای از
رنگ سبز شکل گرفته) نیز کار بسیار دشواری است.

بعد از يکماه اسارت تعدادی از
حاميان مادران عزادار همچنان در
بند  ۲۰۹در بالتکليفی بسر می برند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی:بنابه گزارشات رسيده به
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،پس از اعتراضات
گسترده بين المللی و مادران ميدان مه صبح امروز بعد از
يک ماه اسارت تعدادی از حاميان مادران در بند توانستند
با خانواده های خود مالقات کنند.
صبح روز پنجشنبه  ۲۰اسفند ماه خانواده های حاميان
مادران در بند که با فشارهای گسترده بين المللی که از
زمان دستگيری آنها شروع و همچنان ادامه دارد توانستند
با حاميان مادران در بند مالقات کنند .حاميان مادران در
بند از روحيه باالئی برخوردار بودند و نسبت به غير انسانی
و غير قانونی در بازداشت بودن خود اعتراض داشتند و
اين را بارها اعالم کرده اند.بازجويان با اتهام سازی سعی
داشتند که بازداشت حاميان مادران عزادار را موجه جلو
دهند که تا به حال با شکست مواجه شده است.
حاميان مادران در بند در طی مدت اسارت خود در بند ۲۰۹
زندان اوين با شرايط سخت و طاقت فرسائی مواجه بودند.
بازجوئيهای طوالنی و مستمر شبانه،شکنجه های روحی
شديد  ،نسبت دادن اتهامات دروغين و غير واقعی برای
ترساندن و تخريب روحيه آنها .قرار دادن آنها در سلولهايی
که چند برابر ظرفيتش زندانی در آن جای داده اند بطوريی
که در يک سلول  ۶متر مربع  ۸زندانی را در آن قرار داده
اند و آنها می بايست بصورت کتابی در کنار هم استراحت
کنند .در مقابل همديگر قرار دادن آنها با گفتن اينکه او
عليه شما اعتراف کرده است .يکی از رذيالنه ترين نوع آن
دخالت در زندگی خصوصی حاميان مادران عزادار و تحت
فشار شديد و مستمر روحی قرار دادن بعضی از آنها برای
جدا شدن از همسر آينده و قطع ارتباط با همسر آينده شان
می باشد و در اين باره اصرار بر گرفتن تعهد کتبی هستند
و موارد متعدد ديگر .يکی از سر بازجويانی که حاميان
مادران عزادر تحت بازجوئيهای طوالنی و شکنجه روحی
قرار ميدهد فردی با نام مستعار علوی است .تا به حال
حاميان مادران عزدار در بند تمامی اتهامات نسبت داده
شده را رد کردند و دستگير و ادامه بازداشت خود را غير
انسانی اعالم کرده اند .عليرغم گذشت بيش از يک ماه
هنوز حاميان مادران عزادار در شرايط سخت و بازجوئی
طوالنی و بالتکليفی بسر می برند .در طی اين مدت بارها
به خانواده های آنها وعده داده شده است ولی تا به حال به
هيچ کدام از وعده های خود عمل نکردند .
بازجويان وزارت اطالعات پرونده ای عليه حاميان مادران
عزدار ساخته اند و به شعبه  ۲۸دادگاه انقالب که فردی بنام
محمد مقيسه ای معروف به ناصريان از اعضای کمسيون
مرگ زندانيان سياسی در سال  ۱۳۶۷می باشدارجاع داده
اند.
در حال حاضر پرونده  ۸نفر از حاميان مادران عزدار در
شعبه  ۲۸دادگاه انقالب می باشد که اسامی تعدادی از
حاميان مادران عزادار که در بند مخوف  ۲۰۹زندان اوين
تحت بازجوئی و فشارهای شيدی روحی هستند به قرار
زير می باشد -۱ :خانم ام بنين ابراهيمی  ۴۹ساله متاهل و
داردی  ۲فرزند می باشند او بامداد يکشنبه  ۱۷بهمن ساعت
 ۰۳:۰۰در منزل شخصی اش دستگير شد-۲ .خانم الهام احسنی
 ۲۷ساله کارشناس درمان عمومي ،از فعالين حقوق کودکان کار
و خيابانی و همچنين از ياری دهندگان به زنانی که مبتال به
ويروس آچ .آی .وی است .او دوشنبه شب  ۱۹بهمن ساعت
 ۲۲:۳۰دستگيرو به بند  ۲۰۹زندان اوين منتقل شد .يکی از
شيوه های رذيالنه و غير انسانی بازجويان وزارت اطالعات که
دخالت در زندگی خصوص افراد می باشد .يکی از حاميان مادران
عزدار را تحت فشارهای شديد روحی قرار داده اند که با همسر
آينده اش قطع ارتباط کند و در اين مورد بايد به آنها تعهد کتبی
بدهد -۳ .خانم ژيال کرم زاده مکوندی  ۴۹ساله ،دوشنبه شب
۱۹بهمن حوالی ساعت  ۲۳:۳۰دستگير و به سلولهای انفرادی
بند  ۲۰۹زندان اوين منتقل شد. ۴ .دکتر ليال سيف الهی  ۴۲ساله
دوشنبه شب  ۱۹بهمن دستگير و به بند  ۲۰۹زندانی اوين منتقل
شد-۵ .خانم فاطمه رستگاری متاهل و دارای  ۲فرزند می باشد
دوشنبه شب ۱۹بهمن دستگير و به بند  ۲۰۹زندان اوين متقل
شدند  -۶منيژه طاهری  -۷خانم فرزانه زينالی  ۵۳ساله متاهل
و دارای  ۲فرزند می باشد او  ۱۹دی ما ه به منظور شرکت کردن
در مراسم اعتراضی مادران عزادار عازم پارک الله بود که در
مسير توسط مامورين وزارت اطالعات ربوده شد.

الزم به يادآوری است تا به حال سازمانهای حقوق بشری
جهانی مانند؛عفو بين المللي،ديدبان حقوق بشر،برنامه
نظارت حقوق بشر و مادران آرژنتينی ميدام ماه مه بيانيه
هايی داده اند و خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط
آنها شده اند همچنين کميسر عالی حقوق بشر،گزارشگران
ويژه زنان و دستگيريهای خودسرانه و ساير مراکز حقوق
بشری سازمان ملل در جريان دستگير آنها قرار گرفته و
اقداماتی را برای آزادی آنها نموده اند .فعالين حقوق بشر
و دمکراسی در ايران ،ادامه بازداشت ،بازجوئی ،شکنجه
های روحی و دخالت بيشرمانه در زندگی خصوص حاميان
مادران عزادار در بند را محکوم می کند و از کميسر عالی
حقوق بشر ،گزارشگر ويژه زنان و دستگيريهای خودسرانه
سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی و فوری برای
پايان دادن به شکنجه های روحی و آزادی بی قيد و شرط
آنها است.
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جنبش مردمی و تغییر «بازی» سیاست
امین حصوری
جنبش آزادیخواهانه ی مردم ایران فراز ها و نشیب هایش
را با ریتمی متغیر و کمابیش پیش بینی ناپذیر یک به
یک سپری می کند .بدون شک چگونگی طی کردن هر
یک از این فرازها و نشیب ها در مقیاس کالن بر حیات
جنبش و سرنوشت نهایی آن تاثیر می گذارد و همزمان در
مقیاس خردتر نیز مسیر فراز و نشیب های بعدی و نحوه
ی مواجهه با آنها را رقم می زند .اما از آنجا که این جنبش
برای نخستین بار در تاریخ سه دهه ی اخیر« ،امر عمومی»
و مشارکت در آن را (در سطحی وسیع) به دغدغه ی
عمومی بدل کرده و سیاست و سیاست ورزی را از حریم
خصوصی قدرتمندان ،به عرصه ی عمومی کشانده است،
خواه در طی کردن پر افتخار فرازهایش و خواه در دشواری
گذار از نشیب هایش ،بی تردید شفافیت سیاسی را برای
جامعه ی نیازمند تغییر و جویای تحول به ارمغان می آورد.
در نه ماهه ی اخیر این شفافیت سیاسی شاید یکی از
بزرگ ترین دستاوردهای جنبش بوده است .دستاوردی که
فروریختن باقی مانده ی پایه های مشروعیت حاکمیت
تنها یکی از سویه های آن بوده است .چگونگی این فرایند
شفافیت سازی عرصه ی سیاست را می توان این گونه
متصور شد:
در شرایط عادی (خفقان و انسداد پیشاجنبش ) به رسم
دیرین ،بازی سیاست در پستوهای قدرت به روی صحنه
می رفت و بازیگردانان فرادست نهایتا گزارش دلخواه و
مونتاژ شده ای از این بازی را از طریق دستگاه تبلیغاتی و
رسانه های انحصاری خود به سمع و نظر جامعه فرودست
(یا همان امت اسالمی) می رساندند .در ورای این گزارش
رسمی یا همان «سیاست رسمی» ،کشف واقعیات امور
برای مردم همان قدر دشوار بود که شناسایی چهره های
پنهان شده در یک نمایش بالماسکه و کشف مضمون آن
از خالل دیالوگ هایی که به زبانی باستانی بیان می شوند.
از سوی دیگر دستگاه سرکوبی که سرسپردن و پایبندی
مردم به گزارش های رسمی دستگاه تبلیغات را تضمین و
پاسداری می کرد ،سرخوردگی عمومی از موقعیت انفعالی
و فرودستی را با حس ناتوانی و یاس پیوند می داد.
اما با برآمدن جنبش ،امنیت و قوام آن خلوت خانه ی
سیاسی و صحن نمایش فرادستان از سوی مردم فرودست
به چالش گرفته شد و موازنه ای که با عاملیت دستگاه
های سرکوب و تبلیغات ،قرائت رسمی از بازی سیاست
را بر مردم تحمیل می کرد شکسته شد و فروریخت؛
اکنون پرده های تاریکخانه تا حد زیادی کنار رفته است؛
قدرتمندان اگرچه همچنان صحن نمایش انحصاری خود
و دستگاه های تحمیل کننده ی آن را در اختیار دارند ،اما

گزارش تصویری
زندگی در کوره پز خانه ها

مجبورند نمایش سخیف خود را در مال عام بازی کنند ،با
میلیون ها چشمی که به حرکات آنها خیره شده اند .از این
رو گزارش های رسمی بازی سیاست با اینکه با شدت
بیشتری از پشتوانه ی دستگاه سرکوب برخوردار است،
دیگر خریدار چندانی ندارد .به عکس ،تناقضات آشکار و
مفتضحانه ی این گزارش ها با آنچه مردم خود به طور
بی واسطه از صحنه ی «نمایش بزرگان» می بینند ،بی
اعتباری هرچه بیشتر این روایت ها و نیز اصل آن نمایش
قدرتمندانه را موجب می شود.
اما ماجرا تنها به اینجا ختم نشده است :مردم در این میان
نمایش علنی شده ی بزرگان
تنها تماشاگران منفعل صحن
ِ
نیستند؛ آنها همزمان پایه های سیاست خود را در صحن
عمومی جامعه و در خیابان ها و محیط های همگانی پی
می ریزند و اجرای موثرتر آن را پی می گیرند .این سیاست
مردمی اما از جنس بازی و نمایش نیست ،چرا که خود
عین زندگی مردم و برآمده از آن است و مردم بهای پی
گرفتن سیاست خود را با آزادی فردی و زندگی های شان
می پردازند.
شفاف سازی عرصه ی سیاست ،به سان دستاورد بازگشت
ناپذیر و مصادره ناشدنی این جنبش ،دو سویه دارد :سویه
ای که بر تاریکخانه ی عوام فریب و سرکوبگر جناح
موسوم به اقتدارطلب (به سرکردگی خامنه ای و حواریون
و با هم پیمانی و حمایت سپاه پاسداران) روشنی افکنده
است .این سویه از شفاف سازی جنبش اگرچه بسیار مهم
بوده و گسترش دامنه ی آن حاکمیت را با چالش های
فزاینده و بحران های چاره ناپذیر مواجه کرده است ،اما
برای بسیاری از مردم و ناراضیان چندان تازگی نداشت؛
هرچند آشکار شدن ابعاد هولناک جنایت ها و پتانسیل
های درونی این نظام برای جنایت های بیشتر برای همه
تکان دهنده بود.
سازی پهنه ی سیاست
شفاف
خصلت
دیگر
اما سویه ی
ِ
توسط این جنبش ،پرتوافکندن بر بنیان های نظری و
مشی سیاسی جریاناتی است که تحت نام اصالح طلب
از سال ها پیش خود را در تقابل با جناح اقتدارگرا یافته
اند و خود را به عنوان آلترناتیو آن مطرح می کنند .این
جریانات خواه ناخواه جنبش حاضر را عرصه ی مهمی
برای تعیین سرنوشت رویارویی با حریف و یا حداقل تغییر
موازنه ی قوا به سود خود تلقی می کنند .اما این جنبش
به دلیل خاستگاه ها و ضرورت های ریشه دار خود ،با
وجود آنکه حتی پسوند سبز خود را وامدا ِر ابتکار انتخاباتی
طیفی از اصالح طلبان است ،تا امروز نشان داده است که
قابل تقلیل به نزاع میان دو جناح سیاسی نیست؛ بر این
اساس همان قدر که تاکنون سرکوب و فرونشاندن آن

باری ،ضرورت های خاص مواجهه (یا همراهی محتاطانه)
با واقعیت بزرگی که جنبش در این مقطع تاریخی جامعه
ی ما آفریده است ،بازیگران کهنه کار سیاسی را واداشته
است که به رغم عادت های دیرینه و تمایالت مطلوب
خود ،به بازی رودررو و بی پرده تن دهند؛ هر چند رسانه
های بزرگ و «اتاق های فکر» همچنان برای رتوش
«سیاست فرادستان» به طور بی وقفه فعال
کردن چهره ی
ِ
اند .صحبت بر سر آن است که اصالح طلبان حکومتی نه
تنها از دایره ی شمول این شفاف سازی برکنار نبوده اند،
بلکه این سویه از شفاف سازی جنبش ،برای بسیاری از
تازگی بیشتری داشته است(.)1
مردم
ِ
به عنوان یک مقایسه ی تاریخی قابل ذکر است که در
فضای پرالتهاب سال های نخست پس از دوم خرداد ،76
ساختاری شعارها و داعیه های مبهم و
تناقضات درونی و
ِ
عامه پسند اصالح طلبان ،به سهولت با برجسته سازی
اغراق آمی ِز تقابل با جناح اقتدار طلب قابل پنهان سازی
بود؛ اینک اما به رغم اینکه آن تقابل جناحی جدی تر و
بحرانی تر شده است ،نمی توان طرح های عجیبی مانند
«مردم ساالری دینی» را به سادگی گذشته ،سازگار با
ملزومات دموکراسی معرفی کرد؛ بلکه باید موضع خود
را نسبت به مطالبات مردمی که خواست سکوالریسم را
در شعار عامیانه ی «جمهوری ایرانی» طرح می کنند
مشخص کرد؛ باید به خیل مردم به جان آمده ای که
بنیادهای دیکتاتوری و اصل والیت فقیه را در شعارهایشان
زیر سوال می برند ،پاسخ روشن و مشخصی داد؛ باید به
انبوه زنان و دخترانی که امید رهایی از سنگینی بار ستم
های مضاعف جنسیتی در یک «سرمایه داری دین ساالر»
آنها را به خیابان ها کشانده است ،در مورد تداوم «اسالم
سیاسی» پاسخ روشنی داد .حرف بر سر آن است که این
بار اصالح طلبان به جای کلی گویی ها و شیرین سخنی
های سابق ،مجبور شده اند به این پرسش ها پاسخ دهند
حریف سرکوبگر
و پاسخ ها به رغم وجود فضای تقابلی با
ِ
و به رغم لفاظی های همیشگی ،تا حد زیادی روشن بوده
است :اینکه «ما» خواهان تغییر نظام مبتنی بر اسالم
سیاسی و والیت فقیه نیستیم؛ اینکه حفظ این نظام برای
«ما» نه تنها خط قرمز ،بلکه مقدم بر هر گونه اصالحاتی
است؛ اینکه نه تنها افق های تغییر  ،بلکه مرزهای اصالح
طلبی را هم «ما» تعیین می کنیم .آری اصالح طلبان نیز
«مواضع» خود را شفاف ساخته اند :آنها بخش بزرگی از
مردم با خواسته های «ممنوعه» را خارج از این جنبش و
حاشیه ای معرفی کرده و در واقع صورت مساله را حذف
کرده اند؛ آنها بخش های بزرگی از جامعه را متاثر از
جریانات «معلوم الحال» خارج نشین و یا متاثر از عوامل
دشمن معرفی کرده اند؛ و شگفت آن که در این شفاف
سازی اجباری ،اصالح طلبان گام به گام با تبلیغات دستگاه
ِ
حاکمیت هم صدا می گردند؛ همچنان که اینک آوا با
«حریف» اقتدارگرای خود (و هر یک با زبان و ادبیات
خویش) ،مردم را از بازگشت به «خیابان» نهی می کنند....
طلبی
در مطلب بعدی با نگاهی دقیق تر ،به عیار اصالح
ِ
«اصالح طلبان» خواهم پرداخت 16 / .اسفند 1388
پانوشت:
اپوزیسیون خارج نشین هم در قالب های سنتی حزبی و
سازمانی اش ،در مواجهه با جنبش به ناچار هر آنچه در
چنته داشت را عرضه کرد ،تا به واسطه ی این شفافیت،
ماهیت و توان واقعی و محدودیت های آن (که سال ها
در حجاب تبلیغات و شعارهای سیاسی گوناگون از نظرها
پنهان مانده بود) بر مردم و (شاید) بر خود آنان آشکار
شود .در یک بیان کلی  -به گمان من -بخش هایی
از این اپوزیسیون ،ناتوانی و ناکارآمدی شیوه های کهن
اش را به نمایش گذاشتغ بخش هایی دیگر فرصت طلبی
قدرتمدارانه و تکرار مهوع تاریخ و بخش هایی هم انفعال
و موقعیت ناشناسی شان را .در مجموع برآیند واکنش های
اپوزیسیون در مواجهه با جنبش ،گویای شدت ناامید کننده
ی پراکندگی ها و واگرایی ها و دردهای مزمن آن بوده
است ،که دردمندانه می توان آن را مصداق این شعر فروغ
فرخزاد دانست « :تو پیش نرفتی ،تو فرو رفتی»

در حسرت دیداری دیگر
به یاد یداهلل خسروشاهی
ایوب رحمانی
آخرین باری که تلفن کرد چند روز پیش از درگذشت
ناگهانی اش بود .تا صدایش را شنیدم یادم آمد آنچه را
که به او قول داده اما فراموش کرده بودم :قرار گذاشته
بودیم که من از طرف «اتحاد بین المللی در حمایت از
کارگران در ایران» از طریق ایمیل از «مک آرتا» مسئول
روابط بین الملل فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگران
حمل و نقل (ای تی اف) ،قرار مالقات بگیرم تا با یدی به
دیدارش برویم و درباره پاره ای از مسایل کارگری ایران
با او گفتگو کنیم .و من این را بکلی فراموش کرده بودم .
نمیخواستم که برنجانم اش .پس گفتم که به مک ،ایمیل
فرستاده ام و هنوز جواب نداده است .از اینکه دروغ گفته
بودم از خودم بدم آمد .گفت :اگر می توانی تلفنی با مک
تماس بگیر و قرار بگذار .و صحبت به مسایل دیگر کشید.
بعد از گفتگو با یدی ،بالفاصله به مک ،ایمیل فرستادم و
درخواست مالقات کردم .
از مک خبری نشد .روز دو شنبه هفته پیش تلفنی با مک
تماس گرفتم و قرار گذاشتم که صبح روز پنج شنبه 4
فوریه همراه یدی به دیدن اش برویم .زمان مالقات را با
ایمیل به یدی اطالع دادم .می دانستم از شنیدن اینکه به
این زودی قرار مالقات گرفته ام خوشحال خواهد شد.
برای محکم کاری به یدی زنگ زدم اما کسی گوشی را
بر نداشت .عصر ایمیل هایم را چک کردم .هیج ایمیلی از
یداهلل نداشتم .عجیب بود .او معموال به چنین ایمیل هایی
زود جواب میداد.
هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که ایمیلی دریافت کردم
که خبر میداد یدی سکته مغزی کرده و در بیمارستان
بستری است .خشکم زد .با بهزاد تماس گرفتم .خبر را می
دانست .قرار گذاشتیم که چهار شنبه عصر به مالقاتش
برویم .من اما به قرار نرسیدم و جا ماندم .با خودم گفتم
فردا می روم .همان شب ،دیر وقت ،خبر رسید که دکترها
گفته اند که یداهلل تا فردا بیشتر زنده نخواهد بود .اما من
که هنوز نمی خواستم این را باور کنیم با خود به قراری که
من و یدی برای روز پنج شنبه با مک داشتیم فکر کردم.
جریان مالقات با مک را با بهزاد در میان گذاشتم  .گفت
فراد با هم به دیدن مک خواهیم رفت.
آن شب تلخ با کابوس های تلخ تر به صبح رسید و اول
صبح ،خبر رسید که یدی دیگر در میان ما نیست .شوک
شدم .اصال حوصله رفتن به مالقات مک را نداشتم .می
خواستم به او و به بهزاد زنگ بزنم و قرار را لغو کنم .اما
نتوانستم  .باید می رفتم .و رفتم .نه به خاطر قولی که به
مک داده بودم و نه به خاطر مسایل کارگری و نه به خاطر
هیچ چیز دیگر ،بلکه تنها به خاطر یدی سر قرار رفتم چون
می دانستم که برایش مهم بود.
خبر را به مک گفتیم .خیلی ناراحت شد .یدی را می
شناخت .چند باری من و یدی به دیدن اش رفته بودیم و
با او در باره مسایل کارگری در ایران گفتگو کرده بودیم.
به هر رو ،گفتگو با مک پایان یافت و من و بهزاد ،خاموش
و غم زده محل را ترک کردیم .نه به خاطر آنچه که

تحلیلی بر جنبش
اعتراضی مردم
امین قضایی
این مقاله تالش می کند تحلیلی مناسب و مستدل درباره
شرایط و راهکارهای مبارزه ی کنونی مردم ایران برعلیه
حکومت استبدادی جمهوری اسالمی ارائه دهد .ما تالش
می کنیم با روش تجزیه و تحلیل  ،یعنی ابتدا درک مسئله و
سپس تجزیه مورد به عوامل سازنده و ضروری  ،و انتخاب
عناصر الزم و کافی ،نتیجه ی منطقی را کسب کنیم.
بیایید بدون توسل به احساسات کور از روشی منطقی برای
درک شرایط کنونی استفاده کنیم .برای انجام هر کاری
باید هدف  ،روش  ،ابزار( در اینجا رهبری) و راهکارهای
ضروری برای اقدام مشخص شود.یعنی می خواهیم چه
کنیم  ،به چه روشی ،با چه ابزاری و چه کارهایی باید
انجام دهیم.
اولین مسئله تعیین هدف است  .جنبش اعتراضی مردم به
چه سمت و سویی خواهد رفت و چه هدفی را برای خود
باید در نظر گیرد؟ در اینجا دو نوع مخالفت با حاکمیت
قابل تصور است :
کسانی که به این دلیل بخشی از این جنبش اعتراضی
هستند که از دایره ی قدرت و مناصب موجود طرد و
به بیان دیگر تصیفه شده اند .این دسته همان نیروهای
اصالح طلب هستند.
کسانی که هدف آنها نابودی نظام جمهوری اسالمی است
چرا که زندگی تحت انقیاد حاکمیت استبدادی را برای خود
ناممکن و تحمل ناپذیر می یابند.

در گفتگو گذشته بود .بلکه به خاطر جای خالی یدی.
بهزاد گفت دیشب تا صبح نتوانستم بخوابم و در گوشه
ای آهسته گریه کردم .از شنیدن سخنان او به سختی
جلوی ترکیدن بغض ام را گرفتم  .اما این دیری نپایید.
نیم ساعت بعد ،از رستوارانی که با بهزاد برای نهار به آنجا
رفته بودیم برای تلفن زدن به خانواده یدی بیرون آمدم
و تماس گرفتم .دانش فرزند یداهلل گوشی را برداشت اما
بعد از چند کلمه ،بغضم ترکید و در برابر نگاه های ناباور
رهگذرانی که از هیچ چیز خبر نداشتند ،گریستم  .یدی
مرده بود .دبیر سابق سندیکای کارگران پاالیشگاه تهران،
یکی از سازمان دهندگان کمیته های مخفی اعتصاب
بزرگ و معروف کارگران شرکت نفت در انقالب ایران،
نماینده شوراهای سراسری کارگران نفت ،زندانی سیاسی
هر دو رژیم شاه و جمهوری اسالمی ،فعال شریف و پیگیر
کارگری ،یکی از برجسته ترین چهره های جنبش کارگری
ایران؛ یداهلل خسرو شاهی بعد از چهار دهه مبارزه ،در
تبعید مرده بود .اندوه عمیق رفتن او بر استقامت لجبازانه
و بی معنای من غلبه کرده بود و من در غم او و یا شاید
در جستجوی او ،نه «بر درگاه کوه» و نه «درآستانه دریا و
علف» بلکه در پیاده روی لندن و در زیر باران همیشگی
آن که حال به کفری می مانست که جهان را می آلود،
با خود می گریستم.
بهزاد ،در خلوت خانه خود گریسته است و من در برابر نگاه
حیران رهگذران .می دانم که صدها نفر دیگر از یاران و
دوستان یدی نیز گریسته اند؛ هرکدام در جایی ،در خلوتی
و به شیوه ای.
بیست سالی هست که از نزدیک می شناختم اش  .نبض
اش به معنای دقیق کلمه با نبض جنبش کارگری می زد.
گویی پیروزی کارگران در هر نبرد ،پیروزی او و شکست
شان ،شکست او بود .این را می شد به خوبی در نگاه او و
حالت چهره اش دریافت .هرگاه که خوشحال و سر زنده
اش می دیدی ،میتوانستی حدس بزنی که اتفاق مبارک و
خوشی در جنبش کارگری روی داده است و یا دارد روی
میدهد .و هر زمان که غمگین و گرفته بود ،باید حدس
می زدی که اوضاع مساعد نیست و کارها به خوبی پیش
نمی رود .خبر کشتار کارگران خاتون آباد چنان خشمگین
اش کرده بود که روی پا بند نمیآمد .و خبر احیا و آغاز
فعالیت مجدد سندیکای کارگران شرکت واحد و اعتصاب
آنان چنان شوق و شوری در او بر انگیخته بود که اندازه
نداشت .او اگر چه از صحنه اصلی مبارزه کارگران به
ناگزیر دور بود اما ناظر و یا تحلیل گر بی طرف اوضاع
جنبش کارگری نبود .تا آنجا که در توان داشت و گاه
خیلی بیش از توان جسمی اش برای کمک به پیشبرد
مبارزه کارگران و تقویت جنبش کارگری ،از خود وقت
و نیرو می گذاشت .او این را وظیفه نمی دانست ،این را
ادای سهم نمی دانست .او خود جزیی از مبارزه کارگران
بود .درگیربودن با مسایل کارگری فقط دغدغه ذهنی اش
نبود ،بلکه کل زندگی اش بود .او اصوال زندگی به شیوه
ی دیگر را نمی شناخت .زندگی در مبارزه بود که برای او
معنا می یافت .او نمی توانست باشد و مبارزه نکند .شادی
هایش در اساس از پیروزی و پیشروی کارگران در مبارزه
بر می خواست ،و غم هایش ،غم های شکست ها ،عدم
موفقیت ها و پیش نرفتن کارها بود.
فرشته البته که نبود .انسانی بود چون همه ما .اشتباه می

کرد و گاه اشتباه اش را تکرار می کرد .گاه و بی گاه
دوستان و همرزمانش را می آزرد و به دلجویی بر نمی آمد.
در کار جمعی ،تک روی هم می کرد .گاه چنان رک و
صریح بود که تعجب انسان را برمی انگیخت و گاه چنان
نرمش و اغماضی از خود نشان می داد که انسان از درک
آن عاجز می ماند .اما شکوه راهی که او از روهروان
صادق ،صمیمی و همیشگی اش بود آن چنان تأللو خیره
کننده ای داشت که همه این ها در برابرش رنگ میباخت.
در نگاه یدی ،تئوری ،خاکستری می نمود ،حال آنکه
سبز ،درخت جاویدان زندگی بود .نه به این معنی که به
مباحث نظری اصال اهمیت ندهد .بلکه به این معنی که
تغییر واقعیت موجود برایش مهم تر بود .تئوری در نظرش
می بایست به این امر کمک می کرد .با این وجود در
نتیجه گیری عملی از مباحث پیجده نظری استعداد کم
نظیری داشت.
عالقه چندانی به مباحث مربوط به آینده درازمدت جنبش
کارگری نشان نمی داد و پرداختن به آن را نابهنگام و
هدردادن وقت می دانست .در برابر ،بیشتر توان و وقت
خود را صرف شناخت و رفع موانع موجود در راه پیش روی
مبارزه کارگران می کرد .به باور او در تغییر دادن شرایط
موجود ،کارگران خود را نیز تغییر می دهند و آینده را نه
براساس برنامه و نقشه از پیش تدوین و طراحی شده ،بلکه
در فرایند دوسویه تغییر دادن همزمان واقعیت و تغییردادن
خود ،خواهند ساخت .پس عالقه ای به پرداختن به بحث
های مربوط به آینده ی سرمایه داری و بدیل های ممکن
نشان نمی داد .وقت اش را هم نداشت.
او را متهم می کردنند که سندیکالیست آن هم به معنای
بد آن یعنی سندیکالیست رفرمیست است .او اما خواهان
تشکل مستقل کارگری بود؛ هر تشکلی که کارگران
بتوانند با تکیه به نیروی خود ایجاد کنند .عمیقیا به توان و
قدرت کارگران باور داشت .انوع تشکل ها و تفاوت های
آنها را خوب می شناخت .اما خیالپردازی نمی کرد و شرایط
و توازون نیروها را همیشه در نظر داشت .او این ها را
نه در البالی صفحات کتاب بلکه به تجربه دریافته بود:
او در پیش از انقالب ،دبیر سندیکای کارگران پاالیشگاه
تهران بود .بعد از اعتصابی که همین سندیکا در 1353
سازماندهی اش کرده بود دستگیر و زندانی شد .در جریان
انقالب 1357وقتی که به همراه سایر زندانیان سیاسی از
زندان آزاد شد ،سهم ارزنده ای در سازماندهی کمیتههای
مخفی اعتصاب در صنعت نفت ایفا کرد .او سپس در اوایل
انقالب از فعالین پیگیر جنبش شورایی بود و خود یکی از

نمایندهگان شوراهای سراسری کارگران شرکت نفت بود.
بنابراین از نظر او نوع تشکل مستقلی که کارگران در
یک برش زمانی می توانند و باید ایجاد کنند بستگی به
توان آنها و شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی داشت .با
همین نگاه بود که از همان آغاز بر آمد جنبش اعتراضی
اخیر با نوشتن مقاله ای از کارگران خواست که شوراهای
خود را بوجود آورند .کسی که متهم به سندیکالیسم بود،
پیش از دیگران پیشنهاد تشکیل شوراها را داد .چنین به
نظر می رسد که او در زمان نوشتن آن مقاله ،می پنداشت
که انقالب دیگری آغاز شده است که با همان سرعت
انقالب بهمن به پیش خواهد رفت.
اوهمیشه به چندین کار مشغول بود .از جمع آوری کمک
های مالی برای کارگران گرفته تا نوشتن مطلب و مقاله در
باره مسایل کارگری .از دنبال کردن آخرین وقایع کارگری
تا تالش برای جلب همبستگی جهانی از کارگران ایران.
من از همه آنچه که او در دستور کار خود داشت آگاه
نیستم ،اما می دانم که قرار بود چند کار را بطور همزمان
با هم در «اتحاد بین المللی »...پیش ببریم .بعالو قرار بود
که در شنبه ای که گذشت در نشستی برای سازماندهی
کارزاری در لندن علیه جمهوری اسالمی کنار هم باشیم.
او اما دیگر در میان ما نبود و دوستان روی صندلی خالی
اش دسته گل گذاشتند.
او به براستی یکی از برجسته ترین چهرهای جنبش
کارگری بود .نسل هایی از کارگران آینده هنوز می
توانند از داشتن چنین چهره ای در سنت خویش ،به خود
ببالند .می توانند بگویند :نگاه کنید به تاریخ ما ،نگاه کنید
به سنت ما و ببینید که چه انسان های شریف و نجیبی را
در دامن خود پروده است .نگاه کنید به یوسف افتخاری،
نگاه کنید به رحیم همداد ،نگاه کنید به علی امید و
نگاه کنید به یداهلل خسرو شاهی و ببیند که آنان چگونه
زیستند .ببیند چگونه در فرازها و فرودهای تاریخ مبارزاتی
ما ،از پیدایش نخستین نشانه های پیروزی و افق های باز
تا شکست های سخت و سهمگین درتاریکترین شب ها،
به طبقه خویش وفادار ماندند .ببینید که چگونه تا واپسین
لحظه ها در هرکجای جهان سرمایه که بودند ،شجاعانه،
سربلند و با افتخار ایستادند و جنگیدند.
کم کم دارم این حقیقت تلخ را می پذیرم که دیدار دیگری
با یدی در پیش نخواهد بود؛ حسرت چنین دیداری برای
همیشه در دل من و همه دوستان یدی خواهد ماند.
فوریه 2010

اکنون سئوال این است که آیا کسانی با این دو انگیزه
ی متفاوت می توانند تحت یک جنبش با یکدیگر متحد
شوند؟ منطق حکم می کند از آنجایی که هدف دسته
ی اول  ،بازگشت به دایره ی قدرت است ،هر زمان که
جهوری اسالمی در خطر سقوط قرار گیرد  ،با پذیرش و
توافق دوباره با جناح تصفیه شده ی اصالح طلب می تواند
با آنان به سازش برسد .طبیعی است که ایشان با رسیدن
به هدف خود یعنی بازگشت به قدرت  ،جنبش را به حال
رها خواهند ساخت و به آن خیانت خواهند ورزید.
آیا بازگشت این جناح به درون حاکمیت  ،به معنای پایان
استبداد جمهوری اسالمی خواهد بود؟ آیا آنها مطالبات
آزادی خواهانه ی مردم را به عنوان یک شرط ضروری
برای بازگشت به قدرت روی میز مذاکره خواهند گذاشت؟
تجربه ی گذشته ی دوران خاتمی و عقب نشینی سریع او
در جریان وقایع  18تیر  ، 1378ما را وا می دارد که به این
سئوال جواب خیر بدهیم .سوای تجربه ی گذشته  ،آنها
آنچنان در موقعیت ضعف هستند که نتوانند چنین مطالباتی
را به طرف مقابل تحمیل کنند بلکه ابتدا منافع جزئی خود
را پی گیری خواهند کرد .نکته دلسرد کننده این است که
آیا این همه هزینه ( زندانها  ،کشتار بی رحمانه  ،شکنجه
ها و )...که به مردم تحمیل شده است صرفا برای تغییرات
جزئی در بافت قدرت جمهوری اسالمی است؟ کسانی که
مطالبات مردم را به پس گرفتن رای تقلیل می دهند در
پس کلمات صرفا دموکراتیک و زیبا  ،چنین هدف حداقلی
و خیانتکارانه ای را دنبال می کنند .نکته ی مهمتر اینکه
دستاوردی که با بخشش و ترحم یا حتی عقب نشینی
ظاهری جمهوری اسالمی و والیت فقیه صورت پذیرد
به آسانی و در آینده ای نه چندان دور پس گرفته خواهد
شد ،همانطور که دولت احمدی نژاد براحتی تمامی فضای
نسبتا آزاد اما کاذب دوره ی خاتمی را محو ساخت .باید یاد
بگیریم که آزادی یک حق است که باید گرفته شود و نه
یک بخشش از سوی فرد مستبد.

بنابراین به هیچ روی جنبش اعتراضی مردم نمی تواند
این دو انگیزه ی متفاوت را با خود حمل کند .نمی توان
هم برای بازگشت به حلقه مستبدین مبارزه کرد و هم
برای سرنگونی استبداد .بنابراین اولین وظیفه ی اصلی
پیشبرد این جنبش  ،صداقت در هدف است .یعنی تصریح
مبارزه برای سرنگونی کامل جمهوری اسالمی.جنبش باید
انتخاب خود را بکند.
اگر جنبشی هدف خود را تصریح نکند و افرادی با اهداف
متضاد با یکدیگر متحد شده باشند ،این اتحاد بزودی
فروخواهد پاشید و به جنبش خیانت خواهد شد ونتیجه ی
آن یاس و سرخوردگی مردم خواهد بود .اتفاقی که تمامی
دستاوردهای این اعتراضات را از بین خواهد برد.
تمام افراد منصف موافق هستند که در اثر این مبارزات ،
حداقل مردم به اعتماد به نفس و همبستگی رسیده اند ،
از لحاظ سیاسی فعال و حساس شده اند ،اراده ای جمعی
برای مبارزه با استبداد سی ساله ی جمهوری اسالمی
بدست آورده اند ،نشان داده اند که از جمهوری اسالمی
متنفر هستند  ،اما همه ی اینها برای سرنگونی جمهوری
اسالمی کافی نیست  .یک جنبش موفق باید آگاه باشد
و اوال الزمه ی این آگاهی این است که هدف خود را
مشخص کند.بنابراین با توجه به تحلیل فوق باید این
نتیجه را بگیریم که تنها هدف موجود باید سرنگونی و
انقالب باشد و گرنه جنبش به پیش نخواهد رفت و ما
در دوران سیاه ارتجاعی دیرپا فرو خواهیم رفت .اما این
سرنگونی به چه روش انجام می شود ؟ به عبارت دیگر
مبارزه ی مردم تحت چه روشی باید به مبارزه ی خود تا
براندازی استبداد ادامه دهند ؟
در اینجا دو روش مبارزه پیشنهاد می شود .برخی می
گویند باید با شیوه ی مسالمت آمیز به اعتراض خود ادامه
داد و برخی می گویند جمهوری اسالمی تنها با نیروی
قهری سرنگون خواهد شد.
اکنون که هدف ضروری را مشخص ساختیم  ،بر سر

روش مبارزه تفاوت نظر وجود دارد .کسانی که روش اول
را توصیه می کنند در واقع مبهم حرف می زنند .معلوم
نیست که منظور از شیوه ی مسالمت آمیز چیست؟ در
زبان سیاست این روش دو معنا دارد :مردم نباید به مبارزه
ی مسلحانه و خشونت برعلیه عناصر جمهوری اسالمی
دست بزنند و دوم اینکه مردم تنها باید با مذاکره از باال ،
جمهوری اسالمی را وادار کنند که کنار برود و جای خود را
به نظامی دیگر بدهد ،برای مثال جمهوری اسالمی مجبور
شود که یک رفراندوم برگزار کند.
برداشت اول مطمئنا بی معناست  :مردم مسلح نیستند
که کسی نگران خشونت از سوی مردم باشد و واقعیت
عریان این است که در خیابان ها این مزدوران جمهوری
اسالمی هستند که خشونت می کنند و مردم را در خیابان
و زندان سالخی می کنند .بنابراین چنین توصیه ای با
برداشت اول بی معناست و در واقع کامال وقیحانه است.
اما برداشت دوم یعنی مذاکره وقتی ممکن است که جنبش
موجود دارای یک رهبری سرنگونی طلب و واقعا آزادی
خواه باشد  .در حالیکه قبال گفتیم چون اهداف اصالح
طلبان با مردم متفاوت است  ،آنها هیچگاه بر سر سرنگونی
یا تغییر بنیادین در نظام سیاسی جمهوری اسالمی مذاکره
نخواهند کرد .کامال آشکار است که مطالبات به ظاهر
آزادی خواهانه ی موسوی در بیانیه اش تزیینی است
چرا که این مطالبات با هدف او در تضاد قرار دارد .در
نگاه اول پیشنهاد رفراندوم جای تامل دارد ،اما با کمی
دقت این ایده نیز مضحک به نظر می رسد.نخست آنکه
این ایده با ماهیت مستبد و خونخوار جمهوری اسالمی
کامال در تضاد قرار دارد .چرا که از نظامی که حتی جناح
مسامحه کار اصالح طلب را در درون خود تحمل نمی
کند چگونه انتظار می توان داشت که برای بودن یا نبودن
خود رفراندوم برگزار کند؟ دلیل دوم این است که آیا تقلب
جمهوری اسالمی در انتخابات تجربه نشده است که باز
هم از آن می خواهیم انتخابات دیگری برگزار کند ؟! تنها

وقتی می توان رفراندوم را به جمهوری اسالمی تحمیل
کرد که هیچ نوع امیدی به بازگشت خود نداشته باشند در
این صورت چرا اصال رفراندوم برگزار کنیم  ،وقتی که
جمهوری اسالمی عمال سرنگون شده باشد و امیدی به
بازگشت آن نباشد؟
بنابراین تنها هدف  ،سرنگونی جمهوری اسالمی با استفاده
از نیروی قهری مردم بر جای می ماند .دقت شود که
عبارت نیروی قهری به معنای خشونت طلب بودن نیست.
نیروی قهری یعنی گرفتن حق ولو به اجبار اما این به
معنای خشونت کور و وحشیانه نیست.
چیز دیگری که برای داشتن یک جنبش پیروز و آگاه
نیازمند هستیم  ،رهبری است .در اینجا سه پیشنهاد وجود
دارد :رهبری این جنبش را اصالح طلبان بر عهده بگیرند.
رهبری این جنبش را اتحادی از اپوزوسیون به دست گیرد
و یا اینکه جنبش نیازی به رهبر ندارد و مردم رهبر خود
هستند.
همانطور که قبال استدالل کردیم  ،از آنجایی که اصالح
طلبان هدفی کامال متفاوت با مردم دارند یعنی آنها بر
سرنگونی و رهایی از استبداد در کنار مردم نایستاده اند
بنابراین این جنبش با رهبری اصالح طلبان جز شکست
نتیجه ای نخواهد گرفت .اما راه حل دوم یعنی رهبری
اپوزوسیون نیز منوط به این است که آنان یک سازمان و
اتحاد واقعی در بین خود داشته باشند که البته چنین نیست.
دوم اینکه آنان جایگاه ثابت و استواری در میان مردم پیدا
نکرده اند  ،سازمان ها و تشکیالت هیچکدام این احزاب و
دسته ها ،توده ای نیست .اگرچه آنان باید در جنبش موجود
دخالت کنند اما توانایی رهبری مستقیم آنرا ندارند .راه حل
سوم نیز اگرچه در ظاهر جالب توجه به نظر می رسد اما بی
معناست چرا که مردم در ابعاد وسیع و به خودی خود نمی
توانند تصمیم مشترک بگیرند.
به نظر می رسد در اینجا به یک بن بست رسیده ایم.
واقعیت موجود هم چنین ضعفی را نشان می دهد  :اصالح
طلبان عقب تر از مردم قدم برمی دارند و هنوز هم تصور
می کنند می توانند که با میانجی گری امثال رفسنجانی و
یا خاطرنشان کردن خطر فروپاشی نظام  ،به مواضع قبل
از انتخابات بازگردند .اپوزوسیون نیز وحدت نظری و عملی
و جایگاه مناسبی در میان مردم ندارد و رهبری نیز برای
موفقیت جنبش امری ضروری است.
اما از نظر منطقی دو راه حل دیگر باقی می ماند  :یا اینکه
مردم یکی از احزاب موجود را به عنوان رهبر خود برگزینند
و یا اینکه خود متشکل شوند و سازمان هایی محلی را
در داخل خود نظم و ترتیب دهند .از نظر منطقی  ،هیچ
نوع انتخاب قطعی در این میان وجود ندارد و این مسئله
در طی زمان و با گذشت مبارزه حل می شود .یعنی باید
اجازه داد که جنبش از طریق کسانی که واقعا قدرت و
توان خود را برای رهبری اثبات کرده اند  ،رهبری خود

انقالب و ضدانقالب در ایران
بهزاد کاظمی

(بخش دوم)

«ضدامپریالیسم» بودن آیت اهلل خمینی و
روحانیت شیعه
دولت شاه برای اجرای اصالحات امپریالیستی و ایجاد
«جامعه ی مدرن صنعتی» برآن بود تا پاره ای از امور
«درآمدزا»ی روحانیت را از عرصه ی فعالیت شان خارج
کند .قرار براین بود که با ایجاد انجمنهای ایالتی و والیتی
و خانههای ا ِنصاف ،این وظایف که اغلب از دوران صفویه
به آخوندها محول شده بود (و معمو ًال در کشورهای صنعتی
در حوزه ی اختیارات شهرداریها و حکومتهای محلی است)،
را از روحانیون گرفته شود .طرح برقراری خانههای ا ِنصاف،
ایجاد انجمنهای ایالتی و والیتی ،سپاه دانش ،سپاه
بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی ،سبب میشد که نفوذ،
قدرت و درآمد روحانیان در امور قضاوت ،ازدواج و طالق،
سوادآموزی و  ...از بین رفته یا به شدت کاهش یابد .افزون
بر این ،دستگاه روحانیت شیعه عالوه بر مخالفت با حق
رأی زنان و زنستیزی تاریخیاش ،همواره نگران بود که
زمینهای وقفی نیز شامل قانون اصالحات ارضی شود.
در نیمه ی مهرماه  1341اسداهلل اعلم نخست وزیر وقت
الیحه ای را برای ایجاد انجمنهای ایالتی و والیتی از
مجلس گذراند .به موجب این الیحه شرط مسلمان بودن
رأی دهندگان حذف گردید و به زنان نیز حق رأی داده شد.
این الیحه خشم آیت اله خمینی را برانگیخت .او تلگرافی
بدین شرح برای شاه فرستاد:
«...حضور مبارک اعلیحضرت همایونی .پس از اهداء
تحیت و دعا به طوری که در روزنامه ها منتشر شده
است ،دولت در انجمنهای ایالتی و والیتی ،اسالم را در
رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنان حق رأی
داده است و این امر موجب نگرانی علمای اسالم و سایر
طبقات مسلمین است .مستدعی است امر فرمایند مطالبی
را که مخالفت دیانت مقدسه و مذهب رسمی کشور است
را از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجبات
دعاگویی ملت مسلمان شود».

پاورقي

بيست سال كار مخفي در روسيه
نوشته :سسيليا بابروفسكايا

را پیدا کند .این دو راه حل از سه راه حل قبلی منطقی تر
است یعنی اول حذف احزابی که صرفا فرصت طلب و عوام
فریب هستند و دوم اینکه مردم میان خود سازماندهی و
تشکیالتی برپا کنند و به ایده ها و نظرات بخش هایی از
اپوزوسیون گوش فرا دهند که از منافع آنها دفاع می کنند.
این انتخاب می تواند میان احزاب موجود زیر صورت گیرد
 :میان احزابی که نماینده ی طبقات حاکم رژیم گذشته اند
یعنی سلطنت طلبان  ،احزابی که نمایندگان طبقات حاکم
نوظهور در جامعه ی ایران هستند یعنی اصالح طلبان و
مدافعین لیبرال آنها ،و یا احزابی که نمایندگان طبقات
فرودست و مردم عادی هستند یعنی احزاب چپ .بی شک
مورد آخری منطقی تر است و به منافع اکثریت مردم عادی
نزدیکتر اما باید دید که آیا این احزاب واقعا نمایندگی مردم
عادی را برعهده دارند یا خیر.
مسئله ی نهایی بعد از تعیین هدف  ،روش و رهبری ،
راهکار عملی است یعنی این سئوال اساسی که برای
سرنگونی جمهوری اسالمی چه گام هایی را باید برداشت؟
چه مراحل تعیین کننده ای را باید گذراند؟ چه زمانی
جمهوری اسالمی سقوط می کند؟ باید در نظر داشت که
یک نظام سیاسی وابستگی های اقتصادی دارد .از این
بستر اقتصادی  ،نهادهای سیاسی نیز شکل می گیرند.
بدون حمله به نهادهای اقتصادی و متزلزل ساختن آن ،
یک نهاد سیاسی فرو نمی پاشد.
برای انجام یک کار  ،شروطی وجود دارد که هم باید الزم
باشند و هم کافی.
با اعتراضات خیابانی  ،ولو در تعداد میلیونی  ،جمهوری

اسالمی سرنگون نمی شود بلکه تنها مشروعیتش از بین
می رود .جمهوری اسالمی در مرحله ی استبداد کامل
و خشونت عریان قرار دارد و اهمیتی به از بین رفتن
مشروعیت خود نمی دهد  .بنابراین این نظام فاشیستی
براحتی سرکوب می کند و از کشتار و سالخی مردم
معترض فروگذار نخواهد کرد (.برای مثال عده ای خوش
خیال تصور می کردند که با تظاهرات  22بهمن می توانند
جمهوری اسالمی را سرنگون کنند!) حال سئوال این است
که اگر تظاهرات خیابانی الزم است اما برای سرنگونی
کافی نیست چرا مراحل دیگری برای رسیدن به یک
وضعیت انقالبی باید طی شود؟ با توجه به این واقعیت
که هر نظام سیاسی  ،وابسته به نهادهای اقتصادی خود
است  ،یکی از راهکار ها برای تزلزل اقتصادی  ،اعتصاب
عمومی است.
مرحله ی دوم اعتراضات به همراه تسخیر نهادها و
موقعیت های استراتژیک حکومت است .تا جنبش مردم
توانایی انجام این دو کار را نداشته باشد و به سوی آن گام
برندارد جمهوری اسالمی سرنگون نخواهد شد.
به عنوان نتیجه  ،جنبشی که هدف خود را رهایی از
استبداد معرفی می کند باید جمهوری اسالمی را سرنگون
کند و این کار تنها با استفاده از انقالب و نیروی قهری
مردم ممکن است .ابزار این کار متشکل شدن مردم در
درون خود و ایجاد اتحادی واقعی با کسانی است که
منفعت واقعی مردم را دنبال می کنند.
http://guru.blogfa.com/post99-.aspx

اشاره شد که روند پیدایش طبقهی سرمایهدار متشکل
از بوروکراتهای دولتی فاسد ،در بیشتر کشورهایی
مانند ایران ،در دورهی پس از جنگ جهانی دوم تبلور
یافت .سرمایهگذاریهای مشترک «داخلی -خارجی» و
«دولتی -خصوصی» ،در واقع موجب شدند که هرگونه
مرز مشخص بین بورژوازی و بورکراسی دولتی از یک سو
و همچنین بین بورژوازی کمپرادور و ملی از سوی دیگر
را ناپدید گردانند.
اینگونه بود که «جبهه ملی» نیز با طرح امپریالیستی
«صنعتی شدن» ایران ،نفوذ پیشین خود را در درون جامعه
از دست داد و به حاشیهی حیات سیاسی و اجتماعی ،رانده
شد .به عبارت ساده تر ،برنامههای اقتصادی و اجتماعی
جبهه ملی از اصالحات دیکتهشده به شاه عقبماندهتر بود.
با توجه به شرایط جدید ،آن الیه از سرمایه داران بومی
پیرامون جبهه ملی که به خاطر جایگاه طبقاتیشان ،به
تولید در نظام سرمایهداری تمایل داشتند ،از مصدقیون
و «منافع ملی» گسستند و رو به سوی دربار شاه و
امپریالیسم آوردند .ولی بخش دیگری که از بازرگانان بازار
تشکیل میشدند و ثروت و سرمایههای کالن در اختیار
داشتند به مجراهای اصلی سودآوری «صنعتی» کارگزاران
پیرامون دربار شاه راه نیافت .این الیه ی اجتماعی که
با فرهنگی آلوده به مذهب ،سلطنت طلب نیز بود با
آشکارشدن مخالفت آیتاهلل خمینی با اصالحات دیکته
شده به شاه ،به جمع مخالفان سیاستهای اصالحی دولت
پیوست.
اعتراضهای پراکنده ی روحانیان ،بازاریان و کسانی که
منافعشان به خطر افتاده بود ،رفته رفته سامان یافت و
سرانجام به شکل شورش  15خرداد نمایان شد .ارتش شاه
به راحتی توانست این شورش را سرکوب کند و آیت اهلل
خمینی را دستگیر و به تبعید فرستاد.

و سرمایه داران نیز پس از تجربه ی کودتای  28مرداد و
«انقالب سفید» که به طور سنت ی از جبهه ملی حمایت
میکردند ،تجزیه شده و فاقد یک رهبری سیاسی منسجم
بودند.
اشاره شد که آغاز جنبش انقالبی مردم با مبارزات
«حاشیه نشینان» در بهار و تابستان 1356شروع شد.
سپس شبهای شعر انستیتو گوته و تجمعات و تظاهرات
پس از آن از  17تا  27مهرماه  56آغاز گردید .در 24
مهرماه دانشجویان دختر خوابگاه کوی دانشگاه را اشغال
کردند .تحوالت پاییز  1356پیش زمینه ای بود برای
شکستن یخ زمستان طوالنی خفقان شاهنشاهی و سبب
ساز باالرفتن اعتماد به نفس جوانان و جنبش تودهای شد.
تا سه ماه بعد کوچکترین اثری از مداخالت روحانیون در
نطفه های جنبش اعتراضی دیده نمیشد و اعتراضات و
مبارزات پراکنده ی مردم اص ً
ال ماهیتی مذهبی نداشت .در
 17دی ماه همان سال در روزنامه اطالعات مقاله ای با
نام مجهول احمد رشیدی مطلق با عنوان «ایران و استعمار
سرخ و سیاه» به چاپ رسید که از آیت اهلل خمینی به
شکلی توهین آمیز نام برده بود .داریوش همایون (وزیر
اطالعات) گفته است که رئیس دفتر وزیر دربار شاهنشاهی
این مقاله را به وی داده تا در روزنامه اطالعات به چاپ
برساند .چاپ این مقاله در روزنامه اطالعات که با دخالت
ساواک شاه (ساواک از اداراتی بود که قانون ًا زیرنظر وزارت
اطالعات اداره میشد) علیه خمینی نوشته شده بود ،برای
نخستین بار نام این روحانی را برای بسیاری آشنا کرد .در
اعتراض به آن مقاله ی «توهین امیز» طالب و مذهبیون
قم در  19دی ماه اعتراض کردند که با یورش ماموران
نظامی و ساواک روبرو شد و عده ای زخمی و کشته شدند.
در چهلم سرکوب قم ،مردم تبریز نیز تظاهرات کردند که
با حمله ی ارتش شاه روبرو شد و سرانجام مبارزات مردم
وارد مرحله ی جدیدی شد که با مداخالت گروهها و شبکه
های سازمان یافته ی مذهبی که از خفقان شاهنشاهی
مصون مانده یا آسیب کمتری دیده بودند (چه ملی/
مذهبیها و چه روحانیون) ،بختک رهبری آیت اهلل خمینی
رفته رفته برروی امواج اعتراضی مردم افتاد.

سرانجام از اوایل دهه ی پنجاه طرح صنعتی شدن ایران به
بن بست و بحران رسید .در آن هنگام اکثر مردم ایران به
دنبال یک گزینه ی سیاسی میگشتند .مردم ایران تجربه
ی خوبی از عملکرد حزب توده و جبهه ملی نداشتند.
همچنین ،تا اواسط دهه ی  ،50رژیم شاه توانسته بود
که جوانان مبارزی را که در دو سازمان چریکهای فدایی
خلق و مجاهدین به مبارزه مسلحانه روی آورده بودند را به
شدت سرکوب کند .همانطور که توضیح داده شد ،بازاریان

یک توضیح :قرار بود این مقاله در دو بخش در خیابان
منتشر شود .اما به دلیل محدودیت صفحات ،بخش پایانی
آن در شماره آینده منتشر خواهد شد.

قسمت بیست و دوم
در روز آزاديم دو رفيق ديگر را هم كه رها مي شدند
مالقات كردم .يك عضو پير حزب به نام پراسكوفيا كودلي
و يك مروج سنت پطرزبورگي به نام ماريا نيكواليفا كه
آشنائي با او را از طريق ضربت هاي ديواري در زندان
صورت داده بودم .آنها هم تصميم گرفتند كه به تفر بروند.
در تفر اوضاع بسيار خوب بود .به سرعت اتاقي با كريه
مناسبي پيدا كردم و مهم تر از هر چيز اين كه استخدام
شدم .اگرچه در آن زمان به اين نتيجه رسيده بوديم كه
الزم است وسيله ي معاش كارگراني را كه صرفا به خدمت
كار حزبي درآمده اند تهيه شود و آنها كار نكنند ولي اين
بيشتر در مورد رفقائي صادق بود كه غير قانوني زندگي
مي كردند .به محض اين كه عضوي قانوني مي شد حتي
به طور موقتي هرگز صحيح نمي دانست كه از پول حزب
براي احتياجات شخصي خود بردارد به ويژه اين كه تحت
نظارت پليس بودن او را در وضعي قرار مي داد كه قادر
به ادامه كار حزبي براي مدتي نبود .بنابراين من از منشي
شدن موقتي در بخش آمار بيمه زمستوا بسيار خوشحال
شدم .از آن جائي كه كارم فقط يك شغل موقتي بود
احتياجي به گرفتن موافقتنامه از فرمانداري نداشت.
مسائل چاپ اسناد و تهيه مراكز براي سازمان تقريبا با
كمك پسر دكتر بيمارستان زمستوا دكتر ابراموويچ و
خانواده اش داروخانه چي پتروف و پرستاري به نام فاني
كلئوتسكايا حل مي شدند.
رفقاي تفر ،كارگران فعال و همگي در ارتباط بسيار
نزديكي با يكديگر بودند .درست بر خالف وضعي كه در
خاركف موجود بود .به طوري كه فرق گذاشتن بين كميته
و پيرامونش جدا مشكل بود .با وجودي كه سازمان تفر به
گروه ايسكرا تعلق داشت ولي دموكراسي بيشتر از مركزيت
در آن موجود بود .ماكار خود را در كارخانه هاي بافندگي
موروزوف كه خارج از شهر قرار داشتند تمركز داديم .اين
كارخانه ها در زماني كه با ظرفيت پركار مي كردند 25
هزار كارگر استخدامي داشت .سازمان تفر به نظر نمي
رسيد كه شكل تشكيالتي معيني داشته باشد كميته در
راس تشكيالت قرار داشت و همه ي كارگران فعال در
ارتباط با كميته كار مي كردند .بعد از آن نوبت به محافل
كارگري مي رسيد كه آنها كمتر از بيست تا نبودند .ما
نوشته هاي ايسكرا و اعالميه هاي محلي را كه در رابطه با
مسائل روزمره كارخانه بود پخش مي كرديم .به خاطر مي
آورم كه يك بار من يك بسته از اين اعالميه هاي محلي
را از فاني كه معموال به وسيله ي يكي از ماشين هاي
چاپ بيمارستان آنها را تكثير مي كرد گرفتم و به قبرستان
جائي كه توافق كرده بوديم تا در ساعت يازده نيل را ببينم.
براي مالقات با او رفتم از بودن در آن قبرستان مهتابي با
آرامش مرگ آورش و نور وهم آور شمع هائي كه بر سر
چند قبر مي سوختند ترسي كه قبال فكرش را نكرده بودم
مرا فكر گرفت :مي خواستم بسته ام را دور انداخته با آن
سرعتي كه پاهايم قدرت داشت و بدون اين كه پشت سر
خود را نگاه كنم بدوم .از نيل هيچ خبري نبود .تا ورود او
يك ساعت تمام در عذاب بودم .وقتي كه باالخره پيدايش
شد .با همديگر قدم زنان برگشتيم.گرچه از نظر مخفي
كاري اصال كار درستي نبود .در راه برگشت من همچنان
او را به خاطر ديرآمدنش به شدت سرزنش مي كردم و او
مرا به خاطر ترسو بودنم مسخره مي كرد.
در آن زمان ما براي اولين بارسعي كرديم كه فعاليت
هايمان را درمناطق روستائي ادامه دهيم .تيخون بابوف
يك رفيق حزبي كه تازگي ها به سمت ما آمده بود به
چند دهكده ي مجاور فرستاده شد .او مي بايست از طريق
كارگراني كه در حومه ي شهر زندگي مي كردند با دهقانان
ارتباط برقرار مي كرد .ما همچنين سعي كرديم كه كميته
هاي سوسيال دموكراتيك در ميان دهقانان تشكيل دهيم.
در مدت اقامت كوتاه من هيچ اعتصاب يا تظاهراتي در تفر
وجود نداشت .پراسكوفيا كودلس با تجربه محافل پيشرفته
تر را هدايت كرده و آنها را معموال در قايق هائي در رود
ولگا برگزار مي كرد .فعاليت هاي تبليغي عظيمي در ميان
محافل ديگري انجام مي گرفت كه موكد ترين نكته
آن سرنگوني حكومت مطلقه بود .عالوه بر كار محفلي
جلسات توده اي در بيشه برگزار مي كرديم كه در آن
كارگران زيادي شركت مي كردند.
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