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حرف های ما و منشور آنها
امیر ک.

 
در  گذشته  سال  است.  خرداد   29 امروز 
چنین روزی شماره نخست خیابان منتشر 
خیابان،  انتشار  از  پس  ساعت  چند  شد. 
خامنه ای در نماز جمعه مردم را به کشتار  
سی  در  شجاعانه  اما  مردم  کرد.  تهدید 
خرداد به خیابان ها آمدند و گرچه سینه ها 
و گلو هایشان آماج گلوله های والیت قرار 
گرفت، اما مرحله مهمی در حیات اجتماعی 
ایران را گشودند. مرحله ای که جامعه به 
موجود  مناسبات  و  ساختارها  میان  تضاد 
سیاسی و اجتماعی حاکم با توانمندی ها، 
رؤیاها و مطالبات خود پی برد و رفع این 
تضاد را به ویژه در شکل مبارزه خیابانی 

در دستور کار خود قرار داد. 
و  هفتاد  در  بعد،  یکسال  درست  اکنون   
رسانه  این  خیابان،  ی  شماره  چهارمین 
را همزمان  تخیل  و  نیز جامعه، خاطره  و 
حمل می کنند. خاطره تجربه ی گذشته 
را  آینده  تخیل،  و  دارد  می  نگاه  ما  با  را 
کنیم،  می  تخیل  وقتی  دهد.  می  شکل 
خاطرات  کنیم،  می  فکر  آینده  به  وقتی 
تلخ، اندوهگین، شاد، امیدبخش، خاطرات 

طغیان،  و  خون  خاطرات  ها،  همبستگی 
این خاطرات یکساله حضور دارند. و وقتی 
هر لحظه خاطرات را مرور می کنی، این یا 
آن خاطره، نطفه ای می شود برای شکل 
گیری و رشد خیالی در ذهن و برنامه ای 

برای آینده.
 پس از یکسال خاطره ی جمعی، نیاز به 
تخیلی جمعی روز به روز فراگیرتر می شود. 
چه آینده ای را جامعه می خواهد رقم زند؟ 
چه مسیری را می خواهد بپیماید؟ جامعه 
ی آتی چه مشخصاتی دارد و چگونه می 
توان به آن رسید؟ این سئواالت است که  
سیاسی  های  برنامه  و  منشورها  ضرورت 
را برای اکثریت مردم جامعه مبرم تر می 

کند. 
بر بستر چنین اتمسفر اجتماعی است که 
موسوی ناگزیر شده است متنی مدون تر 
با عنوان منشور سبز را همچون پلتفرمی 
و  اهداف  ی  بردارنده  در  که  سیاسی 
کند.  منتشر  اویند  نظر  مورد  راهکارهای 
در  که  بگذریم  مسأله  این  از  فعال  البته 
از  سیاسی  کنش  منتظر  مردم  که  زمانی 
بیانیه  انتشار این  او  سوی موسوی بودند، 
می  مردم  به  سیاسی  کنش  جای  به  را 
فروشد. اما آیا منشور موسوی به خاطرات 
بگذارید  است؟  وفادار  مردم  تخیالت  و 

نگاهی دقیق تر به منشور سبز بیندازیم.

هدف و راهکار منشور سبز
جدید  سیز«  »منشور  اصطالح  اگرچه 
ی  چکیده  که  شود  می  ادعا  و  است 
تجربه مبارزات یکسال گذشته و نیز تبلور 
مطالبات جامعه برای آینده ی خود است، 
ربطی  موسوی  راهکار  نه  و  هدف  نه  اما 
به خاطرات و تخیالت مردم ندارند. هدف 
اساسی  قانون  تنازل  بی  اجرای  همان 
تابستان  از  پیش  سالها  که  هدفی  است. 
داغ 88 نیز هدف اصالح طلبان اعالم می 
شد. خاطرات مردم در این یکسال سرشار 
از لحظاتی است که آنان قانون موجود را 
خود  های  خواسته  و  هستی  با  تقابل  در 
دیدند. از اصل والیت فقیهی که بر رأس 
که  اصولی  تا  گرفته  زده  خیمه  حکومت 
آزادی های بیان، اجتماعات و اعتراضات، 
سازمان یابی ها و فعالیت احزاب را مقید به 
تصمیمات حاکمان کرده و محدود ساخته 
بسیج  و  قوانینی که دست سپاه  از  است. 
را برای کشتار مردم باز گذارده تا قوانینی 
که زنان را فرودست شمرده، بی مذهبان 
و معتقدان به مذاهب دیگر را به رسمیت 

نشناخته و بسیار موارد دیگر. 
تخیل مردم زمانی که در هرم داغ مبارزه، 

برابری  آزادی،  بر  مبتنی  ای  جامعه  به 
اجتماعی، فارغ از ماشین های کشتار سپاه 
و بسیج، بدون قیمومیت روحانیت مذهبی، 
مشارکت واقعی و برابر تمام اعضای جامعه 
در شکل دهی به سرنوشت اجتماعی خود، 
و موارد دیگر می اندیشیدند لگدکوب می 
شود و هدف منشور سبز، همین وضعیت 
موجود، تنها به رنگ سبز آن، تعریف شده 

و بازاریابی می شود. 
راهکار منشورسبز )بهتر است بگوییم سفید، 
از بس که خنثی است( نیز هیچ ربطی به 
خاطراتی که در این یکسال انباشت شده و 
تخیلی که در این یکسال زاده شده ندارد. 
راهکار همان راهکار فعالیت در چهارچوب 
و  مدنی  فعالیت  آمیز،  مسالمت  قانون، 
پکیجی که در زروقی به نام شبکه پیچیده 
شده و نزدیک به یک دهه است که راهکار 
اصالح طلبان است، معرفی می شود. هیچ 
این یکسال تجربه مردمیان در  از  نشانی 
اصالح  قدیم  راهکار  همان  نیست.  آن 
طلبان است که قبال به نام اصالح طلبان 
با  سبز.  نام  با  امروز  و  شد  می  بازاریابی 
تظاهرات های میلیونی حاکمیت دگرگون 
نشد و موسوی با لغو تظاهرات ها در عین 
ظرفیت  تمام  از  استفاده  در  اش  لفاظی 
های مبارزه مسالمت آمیز می خواهد که 

تغییری را نوید دهد. تمام فعالین مدنی به 
زندان افکنده شدند یا به تبعید رانده شدند 

ولی مرغ جامعه مدنی ها یک پا دارد. 
با  سبز  منشور  ناهمخوانی  اصلی  ریشه 
جنبش خیابانی ایران را می توان در همین 
متن یافت. آنجا که می گوید بر پیوند با 
اقشار متوسط و کم درآمد و ضعیف اجتماع 
دهد  می  نشان  جمله  همین  دارد.  تأکید 
که موسوی و دیگر تهیه کنندگان منشور 
جدای از فرودستان و سرکوب شدگان اند 
و بر باالی سر آنها قرار دارند )هرچند که 
شاید واقعا نیز بخواهند با آنها پیوند داشته 
باشند اما خود نیز خود را جدای از آنها می 
دانند(. آنها از الیه ی حاکمان اند. از اقشار 
دست  به  ای  جامعه  هیچ  اما  فرادست. 
آنانی که در  فرادستانش رها نشده است. 
را  ها  نابرابری  بیشترین  موجود  وضعیت 
متحمل می شوند، پیشگام شکستن میله 
های این زندان بزرگ خواهند بود. تنها آن 
منشوری که خاطرات و تخیالت مبارزان 
را مصالح خود کرده باشد به جامعه وفادار 
خواهد بود. منشوری که سطرهای آن را 
تعارفات و مالحظات باالیی ها تعیین نمی 
کند، بلکه خشم ها و امیدهای پایینی ها 

سطرهای آن را رقم می زند. 

برنامه فردا
 آنگونه که جوانان می گویند

توسط  شده  دریافت  گزارشات  به  بنا   
خیابان، حلقه هایی از شهروندان و جوانان 
و  سلطان  آقا  ندا  شدن  کشته  سالروز  در 
بسیاری دیگر از شهروندان معترض در 30 
خرداد سال گذشته تصمیم به برگزاری دو 
برنامه مشخص دارند. آنها در اعتراض به 
کشتار شهروندان معترض و با مطالبه ی 
ابراز  نیز  و  سیاسی  زندانیان  کلیه  آزادی 
المللی  بین  تحریم  هرگونه  با  مخالفت 
عصر   5 ساعت  دارند  قصد  جامعه  علیه 
تجمعی اعتراضی در یکی از میادین ولی 
عصر و یا هفت تیر برگزار کنند. همچنین 

برخی از شبکه های جوانان و حلقه های 
حرکتی  در  اند  گرفته  تصمیم  اعتراضی 
 9 از ساعت  نمادین شباهنگام 30 خرداد 
شب به یاد جانباختگان این روز گرد هم 
را  آنان  یاد  کردن شمع  روشن  با  و  آمده 

گرامی بدارند. 
محسنی،  میادین  گزارشات  این  بنابه 
فاطمی  میدان  تیر،  ونک، هفت  آریاشهر، 
گرامیداشت  مکان  منیریه  میدان  و 
جانباختگان تظاهرات سال گذشته خواهد 
صورت  به  دارند  قصد  شهروندان  و  بود 
شمع  افروختن  طریق  از  جمعی،  و  آرام 

را شعله  در خاک خفتگان  روشنایی جان 
ور تر سازند. 

برنامه  و  تحرک  فقدان  آید  می  نظر  به 
و   22 روزهای  در  سبز  رهبران  جانب  از 
و  جوانان  تا  است  شده  باعث  خرداد   25
شهروندان معترض ابتکار عمل را به دست 
گرفته و نگذارند تا خون های ریخته شده 
در روزهای داع سال گذشته پایمال شود.  
اول  هفته  در  درحالیکه  گذشته  سال 
اعتراضات نیز خشونت هایی بروز کرد که 
منجر به شهادت تعدادی در روز 25 خرداد 
شد و نیز یورش بیرحمانه پلیس به کوی 
شوکه  را  دانشگاهی  ی  جامعه  دانشگاه، 

خونین  خرداد   30 روز  در  اما  بود،  کرده 
جمهوری  اخیر  ی  دهه  سرکوب  ترین 
شهروندان  از  بسیاری  و  داد  رخ  اسالمی 
بی دفاعی که تنها به منظور بیان اعتراض 
خود به نتایج انتخابات و ابراز عدم اعتماد 
خود به حاکمیت به خیابان ها آمده بودند 
و خونین شهری  گرفته  قرار  گلوله  هدف 
شد.  آفریده  ایران  معاصر  تاریخ  در  دیگر 
در  نیز  روز  این  دستگیرشدگان  از  برخی 
کهریزک به قتل رسیدند و جراحت های 
آن روز یادگاری بسیاری از مردم شد. آنچه 
که بی همتا بود اما عدم عقب نشینی مردم 
و تداوم حضور اعتراضی خیابانی مردم به 

دگرگونی  خواست  با  که  بود  ماهها  مدت 
قدرت  موجود،  وضع  در  اساسی  های 

مردمی را به حکومت نشان دادند.
اگرچه  که  رسد  می  نظر  به  چنین 
از  گذشته  سال  انتخابات  کاندیداهای 
اما  اند  شسته  دست  خود  آرای  مطالبه 
خواسته  ی  مطالبه  از  ندارند  قصد  مردم 
های اساسی و برحق اجتماعی خود دست 
موجود  سیاسی  های  رهبری  اگر  کشند. 
توان و یا خواستی برای کنش های جمعی 
اعتراضی ندارند، اما به نظر می رسد خود 
جمعی  های  کنش  تدارک  کار  در  مردم 

خویش اند. 

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
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به منظور حذف تأثير دانشجويان بر تحوالت جاري

دستور تعطيلي خوابگاه هاي دانشجويي صادر شد

ايران در 
حمام خون

كارگران ايران 
خودرو در اعتصاب

صدها هزار نفر در 
تهران از توپخانه تا 
هفت تير راهپيمايي 

كردند

در شهرستان ها 
خشونت كودتاگران 

بيداد مي كند

موسوي در تجمع صدها هزار نفره ديروز
در  حضور  با  امروز  عصر  عظيمي  جمعيت 
كشته  ياد  تهران  خمينى(توپخانه)  امام  ميدان 
شدگان تظاهرات روز دوشنبه را گرامى داشتند.

به گزارش كلمه، از سايت هاى حامى موسوى، 
اعالم  كوتاه  سخنانى  در  مراسم  اين  در  وى 
ميخواهيم..  را  خودمان  راى  فقط  ما   » كرد: 
براى  ما  ايم...  نيامده  اغتشاش  براى  ما 
پاسداشت  براى  ما  ايم...  آمده  حقمان  احقاق 
پاسداشت  براى  ما  ايم...  آمده  شهدا  خون 
داد.» خواهيم  انجام  فداكارى  هرگونه  نظام، 

بر اساس اين گزارش موسوى نيز مانند هوادارانش 
لباس تيره بر تن كرده بود و از روى يك ماشين 
از  پس  كه  بود  بار  دومين  اين  كرد.  سخنرانى 
شروع اعتراضات مردمي موسوي در ميان مردم 
حاضر مي شد و سخنراني كوتاهي ايراد مي كرد.

را مي  ما فقط راي خودمان  موسوي مي گويد 
او  كه  نظامي  همين  اما  حادثه  بد  از  خواهيم. 
براي پاسداشت آن حاضر به همه گونه فداكاري 
است رأي مردم را بي ارزش مي داند. آيا مردم 
فقط رأي هاي دزديده شده را مي خواهند؟ مي 
هايي  راهپيمايي  و  تجمعات  همين  كه  دانيم 
غيرقانوني  نظام  همين  در  شود  مي  انجام  كه 
اينكه  مگرا  ندارند  راهي  هيچ  مردم  و  است 
عملكرد  به  را  اعتراضي خود  تجمع  قانوني  غير 
هاي  رسانه  كه  دانيم  مي  دهند.  نشان  نظام 
آزادي وجود ندارد و مي دانيم كه نهادهاي غير 
مردمي حق و امكان تقلب و دستكاري در آراء 
مي  را  خودشان  رأي  فقط  مردم  آيا  دارند.  را 
و كشتار  عوامل كودتا  نيست  قرار  آيا  خواهند؟ 
محاكمه شوند؟ موسوي شايد فقط رأيش را مي 
همين  تا  دهند  مي  خون  مردم  آيا  اما  خواهد 
بماند. باقي  نخورده  دست  پرور  كودتا  سيستم 

رسانه ها و خيابان ها
خوردن  ورق  درحال  ايران  معاصر  تاريخ  از  خونين  برگى  كه  بريم  مى  بسر  شرايطى  در 
نداشتند  آرام  و  خواب  ايران  شهرهاى  از  بسيارى  و  تهران  گذشته  شبهاى  و  روزها  در  است. 
كرد. بزرگى  تغييرات  دستخوش  را  روزمره  و  عادى  زندگى  مردم،  خشم  آتش  هاى  شعله  و 

مردم در خيابانها هستند و درحال تعقيب و گريز با سركوبگران، جوانان شورش گرند، افراد مسن 
به  و  كرده  بازآموزى  را  درسهايى  انقالب 57  البالى حوادث  از  تا  آورند  مى  فشار  حافظه خود  به 
گذاشته  باز  مبارز  جوانان  بروى  مردم  هاى  خانه  در  دوباره  سال   30 از  بعد  دهند.  انتقال  جوانان 
تغييرپذير.   و  خوبند  مردم  چقدر  كه  شنويم  مى  روزها  اين  در  زيادى  انسانهاى  قول  از  و  شده 
در روزهايى كه گذشت شاهد حوادث، شعارها و مردم متفاوتى بوديم. در دوره تبليغات تا روز راى 
ناخودآگاه  لذتى  و  بودند  روان  بود  افتاده  براه  كه  سبزى  موج  با  مردم  از  كثيرى  جمعيت  گيرى؛ 
بدنبال  و  شدند  عصبانى  مردم  و  كرد  تغيير  اوضاع  نتايج  اعالم  فرداى  از  اما  بود.  حاكم  اينها  بر 
دروغ  و  سركوب  سدهاى  وراى  به  را  آنها  اينكه  اميد  به  كنند  دنبال  را  موج  كه جهت  بودند  اين 
 78 تير  و   32 آذر  مثل  برگشت.  ورق  اين  باز  اما  اخير  روزهاى  و  شبها  در  كند.  پرتاب  جهل  و 
است!!!  60 سال  و  انقالب  سالهاى  مثل  اوضاع  تظاهراتها  در  حاضرين  از  بسيارى  بقول  حتى  و 

آرى ما چهره سركوب را داريم برهنه مى بينيم. ما موج سبز اصالح طلبى را با همه وسعتش مى بينيم 
كه دارد ما را به منزلگاهى مشترك با نظام موجود مى برد. كشتار ما و دعوت به سكوت و آرامش مان 
شرايط را حادتر كرده است. اكنون ما سئوالهاى بيشترى داريم. نه فقط سئوال كه جمعبنديهايى داريم. 
ما صداى ديگرى مى خواهيم. ما نمى خواهيم دوباره و چندباره قربانى ساخت و پاخت هايى شويم كه 
هيچ ربطى به منافع ما ندارند. ما نمى خواهيم به مسلخى برويم كه جامعه را 30 سال عقب ببرد. ما 
نمى خواهيم دوباره فريب سال 57 را بخوريم. ما رسانه نداريم ولى دنيا آنقدر كوچك شده كه ببينيم و 
بخوانيم كه در خيابان چيز ديگرى مى گذرد و در رسانه هاى دنيا چيز ديگر. ما نمى خواهيم نسل بعد 
از ما از حقيقتى كه در خيابانها تهران، اصفهان، تبريز، شيراز، مشهد، اهواز، كرمانشاه و ساير شهرهاى 
بزرگ و كوچك ما گذشت بى اطالع بماند. ما صداى ديگرى را در اين بازى قدرت نمايندگى خواهيم 
كرد. صداى فرياد مردمى كه در خيابانها حاضرند. مردمى كه توهم ندارند به رنگها و خواهان تغييرند.
   روزنامه خيابان

تعطيلي دانشگاه ها، توطئه جديد
پنج شنبه به نقل از مسئولين دانشگاه ها اعالم 
هاي  دانشگاه  از  بسياري  هاي  خوابگاه  كه  شد 
كشور به منظور آنچه حفاظت دانشجويان از حمله 
نيروهاي لباس شخصي خوانده مي شود در حال 
تعطيلي است. شگفتي اينجاست كه حمالت گارد 
ويژه و بسيجي ها به دانشگاه ها تعطيل نمي شود 
به  كه  است  دانشجويي  هاي  خوابگاه  اين  بلكه 
منظور «حفاظت دانشجويان» تعطيل مي شود. 
دانشجويان مهمترين هدف  روز كودتا  اولين  از 
حمله وحشيان نيروهاي نظامي و امنيتي دولت 
كودتايي بوده اند. حداقل پنج دانشجو در تهران، 
دو دانشجو در اصفهان، و حداقل يك دانشجو در 
شيراز در حمالت كودتاچيان و نيروهاي مسلح 
دانشجويي  هاي  خوابگاه  به  آنها  فرمان  تحت 
جان باخته اند. بازداشت 150 دانشجو فقط در 
بازداشت  و  ربودن  بابل،  دانشگاه  در  نوبت  يك 
تهران  دانشگاه  كوي  در  دانشجو   300 از  بيش 
تبريز،  اصفهان،  شهرهاي  در  مكرر  حمالت  و 
ايران  شهرهاي  ديگر  و  اروميه  مشهد،  زاهدان، 
به دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويي نشان 
نيروهاي  خونبار   دشمني  از   است  آشكاري 
آگاهي  و  علم  خانه  و  دانشگاه  با  كودتاچي 
جامعه. اما تعطيلي خوابگاه هاي دانشجويي كه 
با   استدالالت از سر دلسوزي و با عنايت رهبري 
توافقي  نشانگر  شود  مي  انجام  طلبان  اصالح 
آشكار مبني  بر انحالل مراكز تجمع و همفكري 
هاي  موج  با  مقابله  در  دانشجويان  همنظري  و 
نوين  سياسي در كشور است.  فراخوان موسوي 
اقدام  نيز  و  تكايا  و  مساجد  در  تجمع  بر  مبني 
بيرون  و  ها  دانشگاه  تعطيلي  بر  مبني  همزمان 
مي  نشان  ها  خوابگاه  از  دانشجويان  راندن 
دهد كه   قرار است كانون هاي مدرن، مبارز، 
از  توافقي آشكار  آگاه و آرمان گراي جامعه در 
كانون  و  شوند  حذف  جامعه  تحوالت  فرآيند 
وابسته   و  ضدآگاهي  گرا،  واپس  ارتجاعي،  هاي 
مقابل  در  دانشجويان  اما  تكثير شوند.  و  ترويج 
اين تصميم گيري مقاومت مي كنند به نحوي 
كه به صورت پياپي مسئولين دانشگاهي  آنها را 
به اخراج اجباري از خوابگاه ها تهديد مي كنند.  
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مرگ بر ديكتاتوري

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

براي اشتراك روزانه به اين آدرس الكترونيكي 
متاس بگيريد

khyaboon@gmail.com

در نماز جمعه براي همگان آشكار شد

واليت فقيه در تقابل با مردم

طنين
 مرگ بر ديكتاتور 

در ظلمت شهر

در اتريش فاش شد:
نقش مستقيم احمدي نژاد 

در ترور دكتر قاسملو

مردم و جوانان براي 
تظاهرات بزرگ امروز 

آماده مي شوند

دانشجويان در 
گوانتاناموي 

جمهوري اسالمي

يادداشت اول
در نماز جمعه ديروز تهران خامنه اي به صراحت از عزم خود براي حمايت از دولت كودتايي سخن 
گفت. آنچه او گفت را در ده ها روزنامه دولتي و انحصاري مي توان خواند و ما رغبتي به اختصاص 
بخشي از روزنامه خود به سخنان يك ديكتاتور نداريم. اما هيچ كس در ايران نيست كه از گفتار 
ديروز او در نماز جمعه بي خبر باشد. خامنه اي آشكارا از همنظري و همكاري خود با احمدي نژاد 
سخن گفت. درحاليكه در هفته گذشته ميليون ها نفر در اعتراض به دولت كودتايي به خيابان ها 
از  به روشني نشان داد كه جايگاه مردم در نظام واليي كجاست. مطمئنا  بودند خامنه اي  ريخته 
امروز صحنه سياسي كشور دستخوش تحوالتي توفاني خواهد شد. مطالبه برگزاري مجدد انتخابات از 
سوي بنيان نظام جمهوري اسالمي رد شد و مردم معترض به كشتار بيشتر تهديد شدند. اينك مردم 
براي بازپس گيري حق رأي خود بايست با ساختار كودتاپرور حاكميت تعيين تكليف كنند. مردم 
براي محاكمه قاتلين مردم در روزهاي اخير بايست عدليه اي ديگرگونه بنا نهند. مردم براي آزادي 
دستگير شدگان روزهاي اخير بايست خود زندان هاي دولت كودتايي را بگشايند. ديروز مشخص 
اندازه ساده  شد كه دادخواهي بردن به نماز جمعه و طلب رحمت از يك ديكتاتور مذهبي تا چه 
انديشي سياسي بوده است. باند كودتاگر خامنه اي-احمدي نژاد در بستن آخرين روزنه هاي حيات 
اجتماعي ايران مصمم اند. اما اين تنها يك سويه داستان است. در طرف ديگر نيز مردمي قرار دارند 
كه حتي با نثار خون خود به كودتاگران نشان داده اند كه جامعه گورستان نيست. كه اهمبستگي 
مردمي در تقابل با حكومت كودتايي سرزنده و نيرومند است. جامعه در مقياسي ميليوني به خيابان 
ها آمده است تا خود كنترل و اختياز سرنوشت خود را در دست گيرد. اگر قرار بود اين مردم به 
سخنان سخيف ديكتاتوري منفور از ميدان خارج شوند، پيش تر و در مواجهه با گاردهاي كودتايي 
جا را خالي كرده بودند. تنها اهميت گفته هاي ديروز خامنه اي در اين بود كه عموم مردم به اين 
نتيجه برسند كه نظام سياسي موجود پاسخگوي خواسته هاي آنان نيست. واليت فقيه دستگاهي از 
حاكميت است كه مردم را تنها زماني به رسميت مي شمرد كه همچون آن بسيجي قاتلي كه انسان 
ها را به گلوله بست روح خود را به باال دستي ها فروخته باشند. اما مردمي كه خواهان مشاركت 

در حيات اجتماعي خود هستند، مردمي كه در 
مقابل دروغ و تقلب سكوت نمي كنند، مردمي 
را  خود  و حق  اند  ايستاده  كودتا  مقابل  در  كه 
براي حاكميت بر سرنوشت خود مي جويند در 
نظام واليت فقيه به رسميت شناخته نمي شوند. 
شبانه  فريادهاي  در  خود  سريع  پاسخ  با  مردم 
در  نظام  اين  مقام  باالترين  اگر  دادند كه  نشان 
مقابل خواست آنان بايستد نزد مردم ديكتاتوري 
است  ممكن  اي  خامنه  نيست.  بيش  كار  سيه 
هنوز بر بيت خود و دار و دسته كودتاچي قدرت 
قدرت در دست  ها  اما در خيابان  باشد.  داشته 
ادارات  و  ها  ساختمان  زودي  به  و  است.  مردم 
آنها در  نيز در تصرف صاحبان حقيقي  عمومي 
اكنون شكل واضح  آمد. مطالبه عمومي  خواهد 
تري به خود گرفته است. ديكتاتوري واليت فقيه 

و كودتاچيان نه. جمهوري آري.   

مشق قتل توسط احمدي نژاد
به گزارش خبرگزارى فرانسه از وين، يك نماينده 
پارلمان اتريش امروز از انتشار اسناد تازه اى در 
باره دست داشتن احمدى نژاد در ترور شمارى 
 1989 سال  در  وين  در  اپوزيسيون  اعضاى  از 

ميالدى خبر داده است.
فرد  يك  اتريش،  پارلمان  نماينده  اين  گفته  به 
انجام ترور  براى  آلمانى شهادت داده كه سالح 
مخالفان از جمله عبدالرحمان قاسملو رهبر وقت 
حزب دموكرات كردستان ايران را در شهر وين 

به احمدى نژاد تحويل داده است.
را  موضوع  اين  آلمانى  فرد  گزارش،  بنابراين 
جريان  در   2006 سال  آوريل  ششم  تاريخ  در 
بيان  ايتاليا  در  مافيا  ضد  پليس  به  بازجويى 
داشته است. اين فرد در آن زمان در ايتاليا در 

زندان بسر مى برده است.
سالحهايى  اسلحه،  قاچاقچى  اين  گفته  به 
دموكرات  حزب  رهبران  ترور  انجام  براى  كه 
كردستان ايران بكار برده شد، چند روز پيش از 
سوقصد در سفارت جمهورى اسالمى در وين به 
افرادى از جمله احمدى نژاد تحويل داده شده 

بود.
فساد  عمق  دهد  مي  نشان  گزارش  اين  آنچه 
نظام  باالترين رده هاي  و جنايتي است كه در 
سياسي حاكم رخنه كرده است. دكتر احمدي 
سالها  را  خود  عام  قتل  و  كشتار  دكتراي  نژاد 
است.  داشته  دريافت  اتريش  در  و  تر  پيش 
ترور سازمان يافته مخالفان سياسي همواره در 
دستور كار حاكميت كنوني بوده است. اما فاش 
شدن اين مسأله كه رئيس دولت كودتايي فعلي 
سياسي  رهبران  از  يكي  قتل  اجرايي  عوامل  از 
واليت  نظام  در  ترقي  پلكان  است  بوده  مخالف 
اينكه مجوز الزم  براي  نشان مي دهد.  را  فقيه 
در سال 1388 از سوي خامنه اي براي كودتاي 
شود،  صادر  جوانان  و  مردم  كشتار  و  كنوني 
و  سالخي  سرگرم  پيش  سالها  از  كودتا  عوامل 
كشتار مخفيانه انسان ها بوده اند. مسير تقرب 
به واليت فقيه دست داشتن در شكنجه و قتل 
كودتا  اگر  است.  بوده  نظام  مخالفان  و  جوانان 
قلب  به  امروزه  كه  مسلحي  افراد  شود،  تثبيت 
آزاديخواهان شليك مي كنند، نمايندگان مجلس 

و اعضاي كابينه آتي خواهند بود..

ترسم كه آنچه تافته اي 
بر گردنت كمند شود

سيمين بهبهانى، تازه ترين سروده خود را با نام 
«خاك مرا به باد مده»، به ملت آزاديخواه ايران 

تقديم كرد: 

گر شعله هاى خشم وطن / زين بيشتر بلند 
شود

ترسم به روى سنگ لحد / نامت عجين به گند 
شود

پر گوى و ياوه ساز شدى، / بى حد زبان دراز 
شدى

ابرام ژاژخايى ى تو / اسباب ريشخند شود

هرجا دروغ يافته اى / درهم چو رشته بافته اى
ترسم كه آنچه تافته اى / بر گردنت كمند شود

باد غرور در سر تو، / كور است چشم باور تو
پيلى كه اوفتد به زمين / حاشا دگر بلند شود

بر سر كله گشاد منه، / خاك مرا به باد مده
ابر عبوس اوج - طلب / پابوس آبكند شود

بس كن خروش و همهمه را، / در خاك و خون 
مكش همه را

كارى مكن كه خلق خدا / گريان و سوگمند 
شود

***

نفرين من مباد تو را / زان رو كه در مقام رضا
دشمن چو دردمند شود، / خاطر مرا نژند شود

خواهى گر آتشم بزنى / يا قصد سنگسار كنى
كبريت و سنگ در كف تو / خاموش و بى گزند 

شو

روزنامه
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     به رغم تهديدهاي خامنه اي و گلوله، چاقو و كشتار سپاه و بسيج

نبرد در خيابان ها آغاز شد

فاشيسم يا سرنگوني
تقلب انتخابات دوره دهم ، نشان داد كه جناح اصول گراى جمهورى اسالمى به رهبرى خامنه اى 
، در صدد حذف و تصفيه ى سياسى جناح موسوم به اصالح طلب برآمده است. اما هدف مهمتر و 
فاجعه ى مهلك براى مردم ، عزم اين جناح براى برقرارى  يك ديكتاتورى پليسى تمام عيار تحت 
عنوان «حكومت اسالمى» است.دليل اين كار را مى توان يكپارچه سازى هرچه بيشتر نظام حول 

مقام رهبرى دانست تا در ضمن غرب و خصوصا آمريكا متقاعد شود كه تنها طرف مذاكره آنها 
بوده و مهمتر اينكه آينده ى ايران بدون وجود اين رژيم قابل تصور نيست. احمدى نژاد بارها اعالم 
كرده است كه دولتش قدرت سياسى در منطقه است و آرامش خاورميانه منوط است به مشاركت 
و جلب رضايت دولت وى. اگرچه اين قدرت نمايى ها براى هيبت جمهورى اسالمى گاهى خنده 

دار به نظر مى رسد، اما موقعيت نيم بند امنيتى عراق و افغانستان باعث شده است تا غرب نقشى 
را براى جمهورى اسالمى در نظر بگيرد. اخبار ديگرى هم از نگرانى خامنه اى براى جانشينى در 

مقام رهبرى حكايت مى كند ، اين اخبار نشان مى دهد كه رهبر ايران قصد دارد پسر خود مجتبى 
خامنه اى را وليعهد  گرداند!

 با وجود تمامى اين وقايع ، مردم ايران بايد بدانند كه رژيم  دوران سياهى را براى ايشان تدارك 
ديده و اكنون مبارزه ى آنها ديگر صرفا اعتراض به يك تقلب يا تدوام حمايت از يك كانديداى 
اصالح طلب نيست. آنها بايد بدانند كه در مسير  اين جنگ داخلى ، جناح اصالح طلب كوتاه 

خواهد آمد يا به حداقل ها راضى خواهد شد و اين خطر وجود دارد كه آنها مردم را در مبارزه ى 
آزاديخواهانه شان تنها بگذارند و يا به مصالحه و سازش تن دهند.

اكنون كه يك اتحاد مردمى براى اعتراض پديد آمده است ، بايد آگاهى و هوشيارى را به پيكره 
ى اين حركت خودانگيخته انقالبى تزريق كرد. از يكسوى نبايد اين مبارزه را به نام جنبش اصالح 
طلبان مهر زد و مايوسانه دست ازمبارزه كشيد چه آنكه دليل حمايت هاى مردم از آنها صرفا نفى 

دولت احمدى نژاد بود.هيچ كس به خاطر خدماتى كه  در گذشته براى مردم انجام دادند از آنها 
حمايت نمى كند. اما با توجه به آينده ى تاريك پيش رو ، حركت اعتراضى مردم را تا جايى كه 

مبارزه اى همه جانبه براى نفى فاشيسم است ، بايد به رسميت شناخت.
اما ازطرف ديگر ، رنگ سبز مردم ، ناسيوناليست ها ، سلطنت طلبان و 

فرصت طلبان را برانگيخته تا با كوررنگى تمام خود را بدست امواج توده 
ها بسپارند. اين افراد  به هيچ وجه تالش نمى كنند تا جنبش اعتراضى 

مردم را از خطرات احتمالى مانند سازش هاى پنهانى و در افتادن به دام 
ارتجاع ديگر ، آگاه سازند. اين افراد همان هايى بودند كه مردم را فريب 

دادند تا در اين انتخابات نمايشى و دروغين شركت كنند و اكنون هم 
مردم را به ترفند هاى ديگر فريب مى دهند.

اخبار و حوادث اخير نشان مى دهد كه محافظه كاران  لقمه اى بزرگتر 
از دهان برداشته اند .نه اصالح طلبان توانايى رهبرى مردم تا سرنگونى 

را دارند و نه محافظه كاران توانايى تثبيت و حذف مخالفين را ، پس 
فضاى سياسى ايران گره خورده است و نمى توان گفت توازن قوا به نفع 

كداميك از طرفين است. در اين برهه وظيفه ى تمامى نويسندگان ، 
فعالين سياسى و روشنفكران به جاى حمايت كوركورانه از اعتراض ؛ آگاه 
سازى و هدايت اين جنبش به سمت و سويى است كه به نفع مردم تمام 

شود. 

نبرد در خيابان ها
شنبه براي بسياري از جوانان و مردم ايران روز عزم بزرگ بود. روزي پر اميد و پر اندوه. روزي از 

حماسه و خون. روزي از شهامت، ايثار و همبستگي. 30 خرداد 1388 براي هميشه بر تارك تاريخ 
پر رنج اين ديار نقش بست. روزي كه مردم و جوانان، سربلند و مغرور، با چشمهايي درخشان از 

اراده و خشم به خيابان ها سرازير شدند و موج بلند خون و شرافتشان كرانه هاي شهر را درنورديد.  
سپاهيان تاريكي كه دسته دسته و كرور كرور مجهز به فرمان كشتار و روحي گرو گذاشته،  در هر 

كوچه و برزن مستقر شده و به استقرار نظم فاشيستي دلخوش بودند،  با مردمي روبرو شدند كه 
براي دفاع از حيات اجتماعي خود بازو به بازوي يكديگر پيش آمدند و در سرتاسر ايران حماسه 

مقاومت را آغاز كردند. مردمي كه از اعماق شهر برخاستند و براي تصرف خيابان هاي شهر پيكار 
كردند. شنبه گاردهاي كودتاچيان و پليس و بسيج شقاوت بي همتاي خود را به نمايش گذاشتند 

و با شليك مستقيم به سمت سرهاي تظاهركنندگان،  رابطه دولت و ملت را به خوبي آشكار كردند. 
خامنه اي در حقيقت ديروز دستور قتل عام اجتمااعي را صادر كرده بود. به اين اميد كه ترس بر 

پيكر جمعي و عظيم مردم چنگ انداخته، و شهر در تصرف اهريمن درآيد. مردم اما نفرت و طغيان 
خود را عليه اين حكومت خونريز در مشت هاي خود گره كردند و در حنجره خونين خود فرياد 

كردند. خشونت بي سابقه عليه مردم نقاب از ماهيت حاكمان برداشت. بيش از 150 كشته فقط در 
تهران و فقط در يكروز. آنسو اما خشم شريف جوانان غريد و پا پس نكشيد و با شعارهاي مرگ بر 
خامنه اي، مرگ بر ديكتاتور، چه رهبر، چه دكتر، و برپا كردن سنگرهاي خياباني و نبرد با نيروي 
جنايتكار انتظامي و سگ هاي هار رژيم به تعرض به خود پاسخ داد. موسوي در بيانيه خود پس از 

كشتارها مي گويد: «ما در اين راه با بسيجي روبرو نيستيم؛ بسيجي برادر ماست. ما در اين راه با 
سپاهي روبرو نيستيم؛ سپاهي حافظ انقالب و نظام ماست. ما با ارتش روبرو نيستيم؛ ارتش حافظ 
مرزهاي ماست. ما با نظام مقدس خود و ساختارهاي قانوني آن روبرو نيستيم. اين ساختار حافظ 

استقالل ، آزادي و جمهوري اسالمي ماست.». اما جوانان ديروز روياروي خود سپاه را ديدند. بسيج 
را ديدند. نظام را دبدند. با چشم هاي گشوده بر حقيقت. آنان با خوني كه ايثار كردند چشم هاي 
جامعه را گشودند. جنايتكاراني كه 
در پاسخ به شاخه هاي گل، گلوله 

را در قلب هاي جوان جمعيت 
نشانده اند بايست محاكمه و 

مجازات شوند. كودتاچيان به خيال 
خام خود مي پنداشتند با فصل 

الخطاب رهبر خود،  مرحله نويني 
از ديكتاتوري خود را آغاز مي 

كنند. وه كه چه خيال خامي. مردم 
نبرد را آغاز كرده اند. حقيقت بر 

سنگفرش خيابان هاي ايران حك 
شده است. سكوت و رنگ سبز 

كثيفتان ارزاني خود. مردم و جوانان 
خشم و خروش را در ضرباهنگ گام 

هاي متحد خود يافته اند. 

ايران
در آتش و خون

اعتصاب عمومي؟

پاسخ حكومت به جمعيت معترض
بيش از 150 كشته 

بيش از هزار مجروح 

  
شعله هاي خشم مردم 

زبانه مي كشد

روزنامه

 خيابان
شماره 3-31 خرداد 1388

زنده باد حاكميت مردم
زنده باد مقاومت در برابر كودتا

مرگ بر ديكتاتوري

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

براي اشتراك روزانه به اين آدرس الكترونيكي 
متاس بگيريد

khyaboon@gmail.com

از اصالح تا انقالب
سخنرانى خامنه اى رهبر ديكتاتورى ايران  و تاكيد او بر حمايت از دولت احمدى نژاد ، اصالح طلبان را براى 
رسيدن مصالحه و  ادامه ى مشاركت آنها در نظام نااميد ساخت ، از سوى  ديگر آنها خود را براى رهبرى  
انقالبى كه عمال در حال وقوع است، ناتوان مى يابند. بيانيه شماره ى 5 موسوى اگرچه ادامه ى اعتراضات را از 
مردم خواستار است ، اما او در اين بيانيه تلويحا تصريح كرد كه هيچ راهكارى براى هدايت اين جنبش نداشته 
و توانايى قرار گرفتن در مقام رهبر يك جنبش توده اى را ندارد. وى به سادگى گفت كه از مردم تبعيت مى 
كند ، اين بدان معناست كه او نمى تواند در صفوف مردم يك جنبش انقالبى بايستد . براستى هم او بخشى 
از همين نظام است و در بيانيه اش بسيجى را برادر و سپاهى را حافظ انقالب و اسالم مى شمارد.اما مردم 
به چشم خود مى بينند كه موتورسواران بسيجى چماق و اسلحه به دست به كشتار و سركوب مردم مشغول 

هستند. اينها در واقع سگهاى هار رژيمى هستند كه براى جنگ داخلى سازماندهى شده اند.
 اما  از سوى ديگر سخنان خامنه اى ، عزم مردم را براى مقابله با كودتاچيان جزم كرد . تظاهرات عظيم مردم 
در ميدان آزادى در روز شنبه و ميدان ولى عصر در روز يكشنبه ،به جهان نشان داد كه از ايران بوى انقالب مى 
آيد.  آنچه در اين تظاهرات مشهود بود ، تغيير شعارها براى پس گرفتن راى به شعارهايى براى سرنگونى بود. 
شعار "مرگ بر ديكتاتور" نشان داد كه اين تنها اعتراضى به تقلب انتخاباتى نيست بلكه اعتراضى است فعال 
به نظام فاشيستى جمهورى اسالمى همچنان كه مشاركت مردم در انتخابات هم اعتراضى بالقوه به كليت اين 
نظام بود. مهمترين راه حل اصالح طلبان براى تغيير در نظام و تصحيح رفتار سركوبگرانه ى نظام ، انتخابات 
بود. اكنون ناقوس مرگ اين راه حل به همراه خودِ  آنها به صدا در آمده است . پس مردم مجبور اند خود بدست 
خويش با چهره ى عريان و واقعى نظام يعنى يك رهبر ديكتاتور مبارزه كنند. شعار مرگ بر ديكتاتور معنايى 
جز اين ندارد. آنها شاهد كشتار و ضرب و شتم دوستان ، همسايه ها ، همشهرى ها و هم وطنان خود بوده اند 

و مستقيما شخص خامنه اى و نظام جمهورى اسالمى را مسئول اين جنايت مى دانند.
اما تدابير نظام براى توقف موج انقالب ، هيچ تفاوتى با رفتار ديگر ديكتاتورى ها ندارد : 1/ پليسى كردن فضاى 
شهر و برقرارى يك حكومت نظامى اعالم نشده 2/ ترور و انفجارهاى ساختگى به عنوان بهانه اى براى سركوب 
مخالفين ( انفجار در آرامگاه خمينى و انفجار تاييد نشده ى ديگر در ايستگاه مترو) 3 /انقالب را توطئه ى 

دشمنان خارجى دانستن  و سرانجام 4 / تقبيح و تحقير مردم معترض به عنوان شورشى و  آشوب طلب. 
تثبيت دولت  براى  نيز  نژاد،  احمدى   ، رئيس كوچك  اقدام   ، اى  بزرگ، خامنه  رئيس  از سخنان  اما جداى 
كودتايى اش جالب توجه است: وى به جاى اينكه دولت خود را با راى مردم به رسميت بشناسد ، بالفاصله به 
روسيه سفر مى كند تا اين رابطه ى مثال ديپلماتيك ، نشانه اى باشد براى تاييد و به رسميت شناسى وى به 
عنوان رئيس جمهور توسط دولت روسيه. اين  اقدام احمدى نژاد، ماهيت واقعى شعار استقالل طلبى جمهورى 

اسالمى را به وضوح نشان مى دهد.
روزهاى شنبه و يكشنبه نقطه عطف  مهمى براى تاريخ ايران است: از امروز ديگر مردم همگى مى دانند كه 
اميدى به تغيير و اصالح رژيم از طريق به قدرت رسيدن جناح اصالح طلب وجود ندارد ، پس تنها يك گزينه 

براى نان و آزادى وجود دارد : انقالب.
امين

يكشنبه چه گذشت
يكشنبه روز ديگري از همبستگي مردمي عليه 
حكومت كودتايي بود. تمام كشتار و حمام خون 
شنبه تسليم مردم را هدف گرفته بود. قرار بود 
شهر  كند  اعالم  بلند  صداي  با  جالدان  داروغه 
باند  تا  است  رفته  فرو  گورستاني  آرامش  در 
بخوابند.  امنيت  احساس  با  را  شب  كودتاچي 
ها  خيابان  در  مردم  دليرانه  مقاومت  تداوم  اما 
بر  را  ها  طرح  اين  تمام  سابقه  بي  شعارهاي  و 
هم ريخت. اگر تا ديروز مردم مي گفتند مرگ 
بر ديكتاتور و منظورشان از ديكتاتور خامنه اي 
بود، اما از ديروز كالم صريح خود را مردم جاري 
كردند. مرگ بر خامنه اي. حاكميت فاشيستي 
قرار  مردم  خشم  فريادهاي  هدف  آن  رأس  در 
نظام  كه  اند  دريافته  روشني  به  مردم  گرفت. 
موجود را در كليت آن بايست نفي كرد. محاكمه 
نظام  سران  محاكمه  معناي  به  مردم  قاتلين 
كابينه،  اعضاي  جمهوري،   رئيس  رهبر،   است. 
فرماندهان  و  سران  تمام  و  مجلس  نمايندگان 
در  دستشان  سپاه  و  بسيج  انتظامي،  نيروهاي 
خون صدها انسان بي گناه آلوده شده است. اما 
نيز  ديگر  اي  نكته  تهران  ديروز  هاي  تظاهرات 
به  در خود داشت. حالت هجومي مردم نسبت 
گاردهاي كودتا. جوانان با شهامت و همبستگي 
و جمعيت خود نه تنها حمالت گاردها را پس 
مي زدند بلكه بر آنها يورش برده و آنها را زير 
قرار مي دادند.  رگبار سنگباران و ضربات خود 
مقابل  در  است.  شده  آغاز  مردم  مشروع  دفاع 
مي  گلوله  با  را  تظاهرات  پاسخ  كه  حكومتي 
دهد بايد ايستاد. و از هر وسيله اي براي دفاع از 
خود استفاده كرد. گاردهاي كودتا در اين روزها 
انسان  بلكه گرگ  انسان،  نه  كه  اند  داده  نشان 
اند. كساني كه با قلبي از يخ و روحي دوزخي به 
انسان هاي بي سالح شليك مي كنند شايسته 
برخوردي انساني نيستند. كودتاگران نشان داده 
اند كه اگر از اين جنگ پيروز درآيند قتل عام 
را  كودتا  بايست  شد.  خواهد  آغاز  تازه  بزرگ 

شكست داد. به هر قيمتي. 

«مرگ بر خامنه اي» شعار مردم شد

مردم براي سه شنبه تصميم گرفتند

اعتصاب عمومي 
در سرتاسر كشور

جوانان در خيابان 
كودتا را تحقير كردند

تغيير نام اميرآباد به 

كوچه ندا
دستگيري ها به 

هزاران نفر بالغ شد

آنان دشمنان اميدند، عشق من

آنان دشمنان اميدند. عشق من 
دشمنان زاللى آب

درخت پربار. 
دشمنان زندگى در تب و تاب. 

چرا كه مرگ 
مهرش را بر پيشاني شان كوفته است: 

ـ با دندان هايى 
پوسيده و گوشتى فاسد ـ 
و براى هميشه رفتنى اند. 

آرى عشق من. 
پيش مى روند با مشت هاى گره كرده و 

جامه هاى پر افتخارشان: 
كارگران! 

و آزادى نغمه بر لب 
در جامه نوروزيش 

باز و گشاده رو مى آيد 
آزادى در اين كشور ...

                                              ناظم حكمت

شعري از وحيد ولي زاده

ماه در ناخن هايت نهفته
سرانگشت بر هر چه مي سايي

تكه اي از ماه بر آن به جا مي ماند

چهره تاريك جهان را به ناخن بخراش

روزنامه

 خيابان
شماره 4-1 تير 1388

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

براي اشتراك روزانه به اين آدرس الكترونيكي 
متاس بگيريد

khyaboon@gmail.com

زنده باد حاكميت مردم
زنده باد مقاومت در برابر كودتا

مرگ بر ديكتاتوري

پايداري در مقابل فاشيسم
روزهاي كودتايي با خشونت تصور ناپذير حكومت عليه مردم همراه است. گاردهاي كودتا وحشيانه مردم را 
به قتل مي رسانند، زخمي مي كنند و زخمي ها را از بيمارستان ها مي ربايند. اين روزها شاهد افزايش موج 
خشونت ها و بحث هاي مربوط به آن هستيم. دولت كودتايي مردم را آشوب طلب و خشونت طلب مي نامد. 
برخي مردم را اندرز مي دهند كه از پايداري عليه گاردهاي كودتا خودداري كنند. آنها مدعي هستند كه حمله 
جوانان به گاردهاي كودتا بهانه الزم براي كشتار بيشتر را به حكومت مي دهد. جالب اينجاست كه هر شهروند 
ايراني در اين روزها به خوبي مي بيند كه جكومت براي شليك مستقيم به جوانان به هيچ بهانه اي نياز ندارد. 
اين مفسران تلويزيوني و رسانه اي تمام انرژي خود را متوجه مشروعيت زدايي از مقاومت مردمي كرده اند. 
چرا كه آنها خواهان قدرت يابي مردم نيستند. آنها مي خواهند كه بلكه خامنه اي از خر شيطان پايين بيايد 
و با اصالح طلبان حكومتي دوباره آشتي كند. اما آنها قادر به درك فاشيسم كودتاچي ها نيستند. مردمي كه 
در در كوچه و خيابان مشغول مبارزه با كوتا هستند مي دانند كه بايد به هر قيمتي كودتا را شكست داد. براي 
مردم آشكار است كه پايداري مشروع است. حمله به گاردهاي كودتايي مقاومت مشروع مردم ايران است كه 

براي حيات اجتماعي مي جنگد. 
از طريق وحشي  ناپذيري خود  با نشان دادن شكست  اين گاردهاي كودتا و بسيج است كه سعي مي كند 
گري مفرط جامعه را تسليم كند. اين گاردهاي كودتا هستند كه به خانه ها و اتومبيل هاي مردم حمله مي 
كنند. آنها هستند كه با تك تيراندازان كثيف خود سينه ها و سرهاي برافراشته مردم و جوانان را هدف قرار 
مي دهند. اما اعمال قدرت مردم از جنس ديگري است. آنها به گاردهاي كودتا حمله مي كنند. با سنگباران 
پرشكوه خود دندان هاي برنده بسيج را مي شكنند. آنها موتور هاي رعب و وحشت را آتش مي زنند. اين 
مقاومت مشروع و حماسي است. اين مقاومت را نمي توان با سخنراني هاي بهداشتي درباره مسالمت و صلح 
طلبي مخدوش كرد. مردم عليه يكديگر خشونت نمي ورزند. آنها در مقابل كودتا ايستاده اند و نشان مي دهند 

كه به هر قيمتي خواهند ايستاد.
كساني كه به هر بهانه از تجربه هاي جهاني حركت هاي مسالمت آميز دم مي زنند و آن ها چون چماقي بر سر 
مردم مبارز حركت مي دهند از ياد برده اند كه در جنگ جهاني دوم و در مقابل فاشيسم هيتلري مردم تنها 
با اعمال قدرت توانستند اروپا را از دست اژدهاي فاشيسم نجات دهند. مي دانيم كه در اروپاي شرقي همان 
جنايتي را هيتلر انجام داد كه حكومت كنوني در حال انجام است، اما حتي در فرانسه اشغال شده كه نازي هاي 
هيتلري بسيار رفتار ماليم تري با مردم فرانسه داشتند، نسب به رفتاري كه سپاه و بسيج خامنه اي با مردم 
ايران دارد، اما هنوز كه هنوز است جنبش مقاومت مردم فرانسه بر تارك حماسي تاريخ آن كشور مي درخشد 

و هيچ كس در آن جا به انتقاد از مبارزه مردم فرانسه با گشتاپو و اس اس هاي نازي روي نياورده است. 
اند. در مقابل يورش حكومت پاپس نمي كشند و به هر نحوي اين خشونت پليسي را درهم  مردم ايستاده 

خواهند شكست.

دستگيري فعالين دفاع از حق تحصيل
بر اساس اطالعات دريافتى از منابع موثق ظرف چند 
روزه گذشته تعدادى از دانشجويانى كه در هفته ى 
واهى  ادعاى  دليل  به  انتخابات  برگزارى  به  منتهى 
بر نبود دانشجوى ستاره دار در  نژاد مبنى  احمدى 
دوره ى وى و انتساب آن به دوره رياست جمهورى 
وزارت  مقابل  و تحصن در  به تجمع  خاتمى، دست 
علوم، صداو سيما و دانشگاه تهران زده بودند، توسط 
نيروهاى امنيتى باز داشت شده اند. تمامى اين افراد 
لباس  نيروهاى  توسط  خود  كار  محل  يا  خانه  در 
و مدرك  اطالع  و هيچگونه  بازداشته شده  شخصى 
به خانواده  آنها  اتهامات  و  بازداشت  از محل  موثقى 
اين  سد  مير  نظر  به  است.  نشده  ارايه  ايشان  هاى 
و  امنيتى  فضاى  تشديد  راستاى   در  ها  بازداشت 
ايجاد رعب و وحشت و سركوب فعالين دانشجويى 
از  برخى  اسامى  است.  گرفته  رژيم صورت  از سوى 
بازداشت شدگان بدين شرح است: شيوا نظرآهارى، 
ضياء الدين نبوى، زهرا توحيدى، مجيد درى، پيمان 
عارف و... الزم به ذكر است خانواده هاى برخى از اين 
بازداشت شدگان به داليلى مايل به اعالم اسامى در 
رسانه ها نيستند لذا از اعالم نام آنها تا اطالع ثانوى 
خوددارى مى نماييم. به عالوه به نظر مى رسد در 
ظرف چند روز آينده شاهد بازداشت هاى بيشترى از 
ميان اين فعالين دانشجويى كه از طيف هاى مختلف 

سياسى و فكرى هستند باشيم.
جكومت پيش از اين به كرات تالش كرده است كه 
حق تحصيل را از دانشجويان مخالف و معترض سلب 
كند. اين ابزار از مهمترين مكانيزم هاي حكومت براي 
محدود كردن تحركت سياسي دانشجويان بوده است. 
همچنين از طريق اهداي مدارك و عناوين آكادميك 
سعي  حكومت  خودفروخته  عوامل  به  دانشگاهي  و 
داشته است تا جامعه را از استعدادهاي دروني خود 
خلع كرده و به زير حاكميت كادري از عوامل خود در 
اورد. جالب اين جاست كه حق اعتراض بر ظلمي كه 
بر داشنجويان ستاره دار مي رود نيز همچون هزاران 
حق ديگر انسان ها در اين جامعه به راحتي لگدمال 
مي شود. نظام ديكتاتوري موجود هميشه نشان داده 
است كه دانشجويان، زنان و نيروي مولده جامعه را 
در  داند.  نظام خود مي  ابقاي  براي  مهمترين خطر 
پيش  از  بيش  ها  زندان  مردمي،   قيام  روزهاي  اين 
از فعالين سياسي انباشته شده است. آما آزادسازي 
همه زندانيان سياسي به يكي از فراگيرترين مطالبات 

جنبش انقالبي مردمي تبديل شده است. 

به رغم سركوب حداكثر و خشونت عريان نظام

طنين صداي انقالب ديگر بازگشتي در كار نيست
در شب هاي تهران

اعتصاب
همبستگي عمومي

دستگيري ها 
ادامه دارد
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خيابانشماره 6 چهارشنبه 3تير 1388
كودتاي حاكمان

كودتاي اخير، ميوه رسيده ي نظام جمهوري 
اسالمي است. مي دانيم كه در قانون اساسي 
تظاهرات و تجمع آزاد است، اما با اين تبصره 
كسي  چه  نباشد.  اسالم  مباني  مخل  اگر  كه 
مخل  تظاهرات  كدام  كه  كند  مي  مشخص 
مباني اسالم است؟ حاكمان نظام. پس آنها به 
راحتي مي توانند هر تظاهرات مردم معترض 
و مخالف را مخل مباني اسالم معرفي كنند و 

آن را سركوب كنند. 
قدرت در اين نظام در دست مردم نيست. قدرت 
در دست رهبري و شوراي نگهبان است. آنها 
مي گويند كه با خدا در ارتباطند و از جانب 
خدا مأمور حكومت شده اند. اما اين جانشينان 
خدا بر زمين به راحتي و بدون عذاب وجدان 
دستور قتل مردم بي سالح را صادر مي كنند. 
به  را  راحتي هر مخالف سياسي خود  به  آنها 
با خدا شكنجه و قتل عام مي  اتهام مخالفت 

كنند. 
همه  و  نيستند  پاسخگو  كس  هيچ  به  آنها 
كرده  متمركز  خود  دستان  در  را  اختيارها 
اند. آنگونه كه در مطبوعات جهاني فاش شد، 
حكومت ايران در سال گذشته پيشرفته ترين 
از كمپاني هاي  افزاري را  فن آوري هاي نرم 
تا توسط آنها به نظارت و  غربي خريده است 
شهروندان  ارتباطات  و  مكالمات  كليه  شنود 
شهروندان  ما  اينكه  بدون  زند.  دست  خود 
به  آنها  باشيم.  باخبر  اتفاق  اين  از  اين كشور 
خود اجازه مطلق مي دهند تا محرمانه ترين 
و خصوصي ترين فضاهاي شخصي و اجتماعي 
ها  انسان  آنها  نزد  كنند.  كنترل  و  شنود  را 
چيزي جز خس و خاشاك نيستند. آنها مدام 
مي  سخن  مردم  به  خدمتگزاري  و  مردم  از 
است  كساني  مردم  از  منظورشان  اما  گويند، 
آنها  فرمان  به  گوش  گوسفندوار  و  مطيع  كه 
سرنوشت  در  بخواهند  كه  مردمي  اما  باشند. 
كه  مردمي  باشند،  داشته  فعاالنه  نقش  خود 
بخواهند شرافتمندانه زندگي كنند، مردمي كه 
حق پرسش و حق اعتراض و حق دسترسي به 
انديشه  آزادانه  بيان  و حق  اخبار،  و  اطالعات 
هايشان را بخواهند، در نزد حاكمان اين نظام 
تنها مشتي اراذل و اوباشند كه مستحق زندان، 

شكنجه و گلوله اند.
اما مردم در سال 57 براي رفع بي عدالتي و 
كسب آزادي انقالب كردند. آنها شاه را سرنگون 
نكردند تا به جاي سلطنت، روحانيت بر گرده 
آنها بنشيند. آنها در مقابل خود فروختگي شاه 
به آمريكا نايستادند تا اينك حاكمان جديد از 
غرب وسايل سركوب و سانسور مردم خودش 

را بخرد. 
زندگي  و  برابري  و  آزادي  تشنه  مردم 
را  نظامي  خواهند  مي  آنها  اند.  شرافتمندانه 
بسازند كه شكوفايي هر فرد در گرو شكوفايي 
جامعه، و شكوفايي جامعه در گروي شكوفايي 
آرمان  با  نظام كنوني  باشد.  افرادش  تك تك 
آنها متفاوت است. جامعه به ساختار سياسي 
ديگري نياز دارد. ساختاري كه در عمل مردمي 

باشد و نه صرفا در موعظه ها.
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xyaban@gmail.com
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تهران در برابر اشغال نظامي تمام عيار 
مقاومت مي كند

اعتصاب عمومي و حضور در محالت
ديكتاتوري  حكومت  برعليه  مردمي  ي  مبارزه 
خامنه اي و نيروهاي تا به دندان مسلح او، هفته 
ي خونيني را سپري كرد. با اينكه همگان شاهد 
جنايت هاي آشكار و ضرب و شتم وحشيانه ي 
مردم بودند ، برخي از اصحاب رسانه در نهايت 
از  و صحبت  داده  قرار  را هدف  مبارزين  تعجب 
مي  تالش  و  كنند  مي  آميز  مسالمت  اعتراض 
حركت   ، عزاداري  سمت  به  را  مبارزه  كنند 
هاي نمادين و مانند آن هدايت كرده و براستي 
جنبش را با پنبه سر ببرند. اما اينان از چه مي 
ترسند؟ مواضع اتحاديه ي اروپا به وضوح نشان 
داد  كه تنها نگران تداوم اوضاع متشنج و تاثير 
نفت هستند. موسوي و كروبي دو  بهاي  آن در 
آيا  دانند  نمي  هنوز  طلب  اصالح  ي  نماينده 
آنكه  يا  دارند  اسالمي  جمهوري  نظام  در  جايي 
و  كنند  اشغال  را  نظام  اپوزوسيون  جايگاه  بايد 
معترضين  هدايت  براي  را  آنها   ، ها  ترديد  اين 
آن  نگران  ، هر دو  واقع  به  است.  ناتوان ساخته 
انقالب  هستند كه در موقعيت كنترل نشده ي 
قرار گيرند و درنيابند كه از اوضاع برآشفته ي آن 

چه برخواهد خاست. 
از  نشان  جاري   ي  هفته  ي  شنبه  تظاهرات 
و  مبارزات  ي  ادامه  براي  مردم  قاطع  تصميم 
گذاري بود از اعتراض به تقلب انتخاباتي به سوي 
سرنگوني حكومت جمهوري اسالمي. اما از طرف 
حكومت  شاهد  عمال  تهران  شهر  فضاي   ، ديگر 
بيانيه  در  نيز  سپاه  و  است  نشده  اعالم  نظامي 
اش مردم را تهديد و براي سركوب همه جانبه 

اعالم آمادگي كرده است. مردم براستي سابقه  و 
ماهيت ر ژيم را در كشتار و جنايت مي شناسند 
كه  آيد  پيش  است  ممكن  سئوال  اين  اكنون   .
اگر راه هاي ميانبر كاذب و ساختگي را نپذيريم 
آيا تداوم تظاهرات و قرباني دادن در راه ماشين 

كشتار ر ژيم هزينه اي گزاف نخواهد بود؟ 
ما موظف هستيم به اين سئوال پاسخ دهيم زيرا 
اگرچه هدف همگي ما آزادي از پنجه ي خونين 
كاري  راه  هرگونه  ي  ارائه  اما  است  ديكتاتوري 
بايد با مسئوليت و درك عواقب آن همراه باشد. 

براي كساني كه در خيابان ها دربرابر پليس صف 
آرايي كرده اند و بارها مورد ضرب و شتم چماق 
داران قرار گرفته اند ، آن هم در حاليكه تنها در 
خيابان حضور داشتند و يا رهگذري در گوشه ي 
خيابان بوده اند ( مرگ ندا آقا سلطان به خوبي 
اينرا ثابت كرده است) مي دانند كه  كاربرد كلمه 
و  مضحك  حد  تاچه  آميز  مسالمت  اعتراض  ي 
خيالي است.  آيا اين مردم هستند كه ابتدا دست 
به خشونت مي زنند يا پليس و ارتش؟ آيا وقتي 

شاهد ضرب وشتم وحشيانه ي فرد بغل دستي 
مسالمت  رفتار  به  بايد  همچنان   ، هستيد  خود 
آميز متعهد باشيم يا اين وا ژه به سادگي معناي 
خود را از دست مي دهد؟  براستي اين راهكارها 
پاسخ درست و مسئوالنه اي نيست. تداوم حضور 
مقصود  به  نيل  براي  راه  تنها  خيابان  در  مردم 
و  توان  مي  است.اما  جانباختگان  راه  ادامه  و 
ماشين  كه  كرد  پيشنهاد  را  هايي  تاكتيك  بايد 
اعتصاب  راه  اين  در  كند.  فلج  را  نظام  سركوب 

عمومي فعال يكي از راه كارهاي مطلوب است. 
و  محالت  در  حضور  با  همراه  عمومي  اعتصاب 
دعوت ديگران به شركت در اين اعتصاب ، مردم 
را قادر مي سازد تا فضاي شهري را ملتهب ساخته 
و مانع تمركز پليس براي سركوب در يك منقطه 
است  ممكن  مردم  از  بسياري  گردد.  خاص  ي 
حوادث اخير را بي ارتباط به جريان كار و زندگي 
بدانند  بايد  آنها  اما   ، بپندارند  خود  ي  روزمره 
كه دوران جديدي از حكومت سياه ارتجاع آغاز 
، بيكاري ، فقر و قحطي  خواهد گشت و  تورم 
در زير فشار تحريم ها، بر زندگي و آينده ي آنها 
سايه خواهد افكند.  اتفاقا تمامي درگيري هاي 
درون نظام ميان عناصر قدرت آن بر سر همين 
ناني است كه  از سفره ي مردم مي ربايند. مردم 
بايد مطمئن باشند كه اعتصاب عمومي حتي اگر 
ر  ژيم  اقتصادي  هاي  پايه   ، نگذارد  آني  تاثيري 
را فلج كرده و به صفوف كارگران كارخانه ها و 
كارمندان دولت و ديگر اقشار جامعه نفوذ خواهد 

كرد. 

شكنجه در زندان هااستان كردستان در اعتصابسركوب جنون آميز رسانه ها 
بيداد مي كند

زنده باد حكومت مردم

زنده باد مقاومت مردمي در برابر كودتا

آزاد باد همه زندانيان سياسي

نابود باد گاردهاي كودتا 

مرگ بر ديكتاتوري

خيابانشماره 7 پنجشنبه 4تير 1388
حداقل 1600 نفر 

زير بازجويي

با پايداري مردم در برابر گاردهاي كودتا

جنگ تن به تن در پايتخت

70 استاد دانشگاه 
دستگير شدند

خيابان چه مي گويد؟

هركجا كه قرار تجمع گذاشته مى شود حتى اگر 
رسما بيانيه اى آن را تاييد نكند مردم براى ديدار 
كروبى  و  موسوى  هاى  بيانيه  دنبال  به  نه  و  هم 
بدانجا مى روند. فقط كافى ست كسى در سايتى 
يا وبالگى خوانده باشد امروز فالن جا! كفش هاى 
كتانى اش را براى ديدن همرزمانش به پا مى كند 
و به آنجا مى رود. جالب اينجاست كه هربار پليس 
تجمع  براى  مجالى  و  رسيده  جا  آن  او  از  زودتر 
از  دانى چقدر  نمى  ولى  يابد.  نمى  دادن  شعار  و 
ديدن همرزمانش شادمان مى شود. هفته پيش كه 
مى توانست با شعارهايش بناى كاخ دشمن را به 
لرزه در آورد ساكتش كردند آن به اصالح خودى 
معلوم  هفته  اين  و  خواندنش  نژادى  احمدى  ها، 
را چك  نيوز  قلم  كه  نيست كجايند. صبح شنبه 
قرارى  لغو  يا  تاييد  در  حرفى  هيچ  موسوى  كرد 
كه 5 شنبه به مردم اعالم كرده بود نزده بود. او 
هنوز در پى حركت در خط امام و قانون اساسى 
حتى بر سر قرارى كه خود تعيين كرده بود حاضر 
نشد اما نداهاى بسيارى بر سر قرار حاضر شدند. 
و از آن روز نداها هر روز بر سر قرار آمدند. خيال 
باطل است كه موسوى يا كروبى يك بار در ميان 
مردم خود را نشان دهند اگر هم قدم رنجه كردند 
چند دقيقه اى بيش نيست چه چيز آن ها را در 
براى  كسى  كند؟  نمى  تهديد  هوادارانشان  ميان 
ديدن و شنيدن آن ها نمى رود اين را خيابان مى 
گويد. آن سبز جايش را به سياه جامه عزاى ندا 
داده است. فراوانند دست بندهاى سياه. پليس هم 
اين را فهميده و ديگر لباس مشكى ها را متوقف 

مى كند. 
شوند»  خسته  تا  رويم  مى  و  آييم  مى  «اينقدر 
«قيافه هاشان را ببين گاردى ها خسته اند»  «چه 

قدر از ماى بى اسلحه مى ترسيد مگه « 
مردم مانيفست خود را در خيابان اعالم مى كنند 
اما مشتى كر هنوز به دنبال گرفتن مجوز هستند. 
باد كه ميزند لباسش به بدنش مى چسبد كلتش 
از زير لباسش برجسته مى شود. مردم اما قدرت 
خود را در خيابان فهميده اند. مى دانند كه تاريخ 

در خيابان رقم مى خورد. فردا قرارمان كجا؟

همبستگي محلي در مقابل گاردهاي كودتا
به تازگي نيروهاي لباس شخصي و گاردهاي كودتا 
و  منازل  به  كه  اند  رسانده  جايي  به  را  سركوب 
مجتمع هاي مسكوني نيز حمله مي كنند و تالش 
نيز  منازل مردم  به  را  و وحشت  دارند فضاي رعب 
سگ  است.  همين  فاشيسم  خصلت  كنند.  منتقل 
حيات  قلمروهاي  تمام  به  تا  گشايد  مي  را  هايش 
اجتماعي و شخصي حمله برند. آنها مي خواهند به 
اتاق خواب هاي مردم  مردم بقبوالنند كه حتي در 
هم بسيجي و سپاهي حق نظارت دارد. آن ها ابتدا 
كابينه و پارلمان ها را اشغال مي كنند. بعد، به سراغ 
پارك ها، خيابان ها و فضاهاي عمومي مي روند، و 
حاال هم كه سراغ پاركينگ ها و مجتمع ها آمده اند. 
همانطور كه جوانان و مردم در خيابان ها نبرد خود 
را براي رهايي از ديكتاتوري خونريز آغاز كرده اند، 
و طرح حكومت را براي استيالي خفقان بر خيابان 
ها ناكام گذارده اند، بايست در دفاع از محل زيست 

خود نيز سنگري در مقابل كودتا ايجاد كرد. 
شهرسازي  و  معماري  ماحصل  كه  دانيم  مي 
روي  را  شهري  اخير،   دهه  در  اسالمي  جمهوري 
دستان شهروندان گذارده كه مملو است از فضاهاي 

تنفس  براي  فضايي  كمترين  كه  مسكوني  متراكم 
فراغت  از  مندي  بهره  و  اجتماعي  ارتباطات  جمعي، 
اين  در  مردم  بر  تحميلي  زندگي  ندارد.  را  تفريح  و 
خانه  از  زود  صبح  كه  است  بوده  اي  گونه  به  سالها 
بيرون بزنند، از البه الي آپارتمان هاي شلوغ و درهم 
ترافيك  پر  شبكه ي  در  كنند،  باز  را  خود  راه  رفته 
در ازدحام اما تنها به محل كار خود برسند و پاسي 
به  كار  اضافه  ها  ساعت  كردن  سپري  با  و  شب  از 
درون آپارتمان تنگ و تيره خود فرو روند. درنتيجه 
شگفت نيست كه كسي با همسايه ها و ديگراني كه 
در مجتمعي يكسان زندگي مي كنند هيچ آشنايي و 

روابطي نداشته باشد. 
از همين عدم همبستگي مردم  بسيج و گارد كودتا 
وارد  تا  دهد  مي  جرأت  خود  به  و  كرده  استفاده 
فضاهايي بشود كه هيچ تعلقي بدان ندارد و قادر مي 

شود كه عربده كشيده و شهروندان را تهديد كند.
اتحاد ما در  بايست همبسته شد.  برابر كودتا  اما در 
مكان زيستمان به سگ هاي رژيم اجازه نمي دهد تا  

پاچه بگيرند. 
كه  اجتماعي  روابط  از  هايي  شكل  از  توان  مي 
برابر  در  محلي  همبستگي  ايجاد  براي  است  موجود 

براي  مسكوني  مجتمع  هر  در  كرد.  استفاده  كودتا 
تنظيم مسائل مشترك مجتمع جلساتي عمومي در 
پاركينگ ها تشكيل مي شود. اين روزها بايست اين 
جلسات را فعال كرد. در آن حضوري فعاالنه داشت. 
بايست  جلسات  اين  در  مرد  و  زن  و  پسر  و  دختر 
شركت كنند و از قابليت هاي يكديگر مطلع شوند. 
يكي  آن  داند.  مي  را  اوليه  امدادهاي  اي  همسايه 
اي  است حقوق خوانده  باشد. ممكن  پزشك  شايد 
خوب  را  ابزار  با  كار  يكي  كند.  زندگي  مجتمع  در 
مي داند و يكي در كار با كامپيوتر و اينترنت مهارت 
دارد. مجموع اين قابليت ها ما را توانمند مي سازد. 
در  اين جلسات مي توان اطالع رساني كرد. مهمتر 
از همه اين جلسات مي تواند به همبستگي بيشتر 
ميان همه منجر شود. اگر بازو به بازوي هم دهيم 
فاشيسم جرأت نمي كند به درون مكان زيست ما 
وارد شود و شعبان بي مخ هايش را به جان مردم 
شد.  نخواهد  پيروز  مردم  برابر  در  كودتا  بيندازد. 
مشتي  حاكميت  به  تن  شريفي  قلب  هيچ  كه  چرا 
جاني و آدمكش نمي دهد. انقالب كنوني ايران تنها 
انقالبي سياسي نيست. بلكه انقالبي در اعماق روابط 

اجتماعي است. 

پرتره ندا در اثري از 
تيم اوبرايان با نام 

«چشمها»  

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

بهارستان هم به خون گلگون شد

در یکسالگی نشریه خیابان )که به صورت روزنامه متولد شد( 
تصمیم گرفتیم تصاویر صفحات نخست هفت شماره ی نخست 
روزنامه را منتشر کنیم. روزنامه ای که نه با تخصیص بودجه 
ی نفتی، نه با تخصیص بودجه های دول خارجی، بلکه از منبع 
هر صبح  خیابان  یافت.  ادامه  و  آغاز شد  مردمی  مبارزه  شور 
منتشر می شد تا سانسور را بشکند و میان شهروندان مبارز 
برای فریاد، و دوربینی همگانی  ارتباط، حنجره ای  برای  پلی 
برای ثبت توحش حاکمیت از یکسو، و شجاعت و همبستگی 

مردم در سوی دیگر باشد.
را منتشر می  آن جمع کوچک تحریریه، صبحدم که روزنامه 
مردم  ی  رسانه  باشد.  مردم  ی  رسانه  که  داشت  امید  کرد 
پارلمان  اوباش  و  اراذل  ی  رسانه  نه  ها.  کوچه  و  ها  خیابان 

نشین و دولتمرد.
به  امید  به صبحدمی  با  را  امروزی، این شماره  این صبحدِم 
پایان می رسانیم که خیابان از زیرزمین های اینترنتی بیرون 

آید و آزادانه در میان مردم پیروز توزیع شود.



نامه مکزیک
بهرام قدیمی

من نخواهم ُمرد. 
همین حاال بیرون می زنم،

در چنین روزی پر از آتشفشان
به سوی  مردم،  توده ی  به سوی 

زندگی.
)پابلو نِرودا: زندگی خواهم کرد(

   
 با گرمترین درود ها،

یک خاطره به جای مقدمه:
          سال ها پیش به عنوان عضو یک 
گروه کوچک ضد فاشیست محلی در شهر 
فعالیت های ضربتی علیه  در  فرانکفورت 
فاشیست ها شرکت داشتیم. تعداد ایرانیان 
در چنین فعالیت هائی کم بود و ما معمواًل 
در همه ی فعالیت ها شرکت داشتیم. یک 
شب »تلفن اضطراری ضد فاشیست - ضد 
نژادپرستی« شهر اطالع داد که قرار است 
نیمه شب در یک پارک جنگلی در منطقه 
ی ِفشنهایم یک عده فاشیست جشنی بر پا 
کنند. ساعتی بعد چند صد نفری در محلی 
آله«،  »بورزیگ  در  اتومبیل،  بازار  پشت 
هائی  خانه  در  جوان  ای  عده  آن  در  که 
درست  فلزی  و  چوبی  های  واگن  از  که 
تصمیم  کردند.  می  زندگی  بودند  کرده 

گرفته شد که قبل از آن که فاشیست ها 
به این مکان حمله کنند، ما به آنان حمله 
جوانی  محل  آن  ساکنین  گروه  از  کنیم. 
به نام اشتفان را می شناختم. او مکانیک 
اتومبیل بود و به کافه »اِکسس« نیز آمد 
را  فاشیست ها  ما  و شد داشت. آن شب 
از  بود.  جالبی  ی  تجربه  کردیم.  غافلگیر 
آن شب تا به امروز دیگر فاشیست ها به 
این جوانانی که خودشان شیوه ی زندگی 

خود را برگزیده بودند، حمله نکردند.

طی جنگ اول آمریکا علیه عراق هر شب 
این  در  بود.  جلسه  »اکسس«  کافه  در 
تظاهرات ضد جنگ  در  گاهی  و  جلسات 
و  با هم سالم  دیدیم.  را می  اشتفان  نیز 
اتومبیل یکی  علیک داشتیم و گاهی اگر 
از دوستان دچار اشکال می شد نیز به او 
ایرانی  دوستان  برخی  کردیم.  می  رجوع 

دیگر نیز از این طریق با او آشنا شدند.
مسؤلین  از  یکی  پیش،  سال  سه  حدود 
زاپاتیستی(  )جنبش  خوب  دولت  شورای 
دیگر  و  کاردان  مکانیک  کمبود  از 
مشکالتشان در این زمینه با ما حرف زد. 
قرار بر این شد که اگر کسی را یافتیم که 
اهل کمک کردن باشد با او حرف بزنیم. 

پس از کمی پرس و جو، بنا به پیشنهاد و 
از طریق یکی از رفقای آلمانی با اشتفان 
تماس گرفته شد. وقتی در تابستان ۱998 
به اروپا رفتم، در خانه ی یکی از دوستان 
او  زدم.  اشتفان حرف  با  دو ساعتی  یکی 
از پیشنهاد ما استقبال کرد و قرار شد بعد 
مکزیک  عازم  زمانی  چه  که  بدهد  خبر 

خواهد شد. 

از  دیگر  یکی  و  او   ۱999 مارس  ماه  در 
به  رسانی  کمک  برای  که  را  دوستان 
منطقهء زاپاتیست ها در چیاپاس می آمد 

همراهی کردم. سفر جالبی بود. هر دو بی 
از  پس  بودند.  آمده  کار  برای  پیله  شیله 
سه هفته با آنان به شهر مکزیکو برگشتیم 
و بدون هیچ قراری برای آینده از امکان 

تکرار این نوع کار حرف زدیم.
شهر  در  هزار،  دو  سال  تابستان  در 
کارگاه  در  هم  با  سه  هر  فرانکفورت، 
اشتفان سفر بعدی را طرح ریزی کردیم. 
دو سه ماه بعد طی نامه ای با خبر شدم 
بّنایی ست  شغلش  که  دیگری  رفیق  که 

نیز عالقه به آمدن دارد. 
روز ۱5 ژانویه برای استقبال از هر سه نفر 
به فرودگاه شهر مکزیکو رفتم. بسیاری از 
قطعات یدکی را قباًل اشخاص دیگری از 
این حال،  با  بودند،  آورده  آلمان  آمریکا و 

بار این دوستان هم کم نبود...
دو روز بعد، پس از آن که مقداری ابزار کار 
خریده شد، عازم چیاپاس شدیم. قدم اول 
شهر سن کریستوبال بود. چند ساعتی در 
شهر راه رفتیم و شب را در منزل آشنائی 
اختیارمان  در  سفر  برای  را  اتومبیلش  که 
قرار داد خوابیدیم. صبح روز دو شنبه ۱8 
ژانویه پس از یک نشست با یکی از رفقای 
»ان السه سیویل« راهی الرئالیداد شدیم. 
در راه مقداری آذوقه خریدیم و یک کیسه 
توالت.  کردن  عفونی  ضد  برای  آهک 
حدود ساعت شش بعد از ظهر، دیگر هوا 
تاریک شده بود. ما به روستای سن خوزه 
رسیدیم. رفقای بیمارستان پس از تماس با 
شورای دولت خوب از ما خواستند شب را 
در بیمارستان سحر کنیم و در روز روشن 
راه مان را ادامه دهیم. صبح روز بعد، پس 
از صبحانه عازم شدیم. ظهر نشده بود که 
به الرئالیداد رسیدیم. اما ساعت شش بعد 
از ظهر اولین جلسه ی مقدماتی با شورای 
روز  تمام  آنان  شد.  برگزار  خوب  دولت 
درگیر یک دوره ی آموزشی برای معلمان 

منطقه بودند. 

قرار و مدار آغاز کار با شورای دولت خوب 
گذاشته شد و پس از آن که در خنکای آب 
رودخانه عرق راه از تن شستیم، با اشتفان 
خاطرات روزهای شاد گذشته و »بورزیگ 

آله« و »بیگ والد« را زنده کردیم.

از صبح زود کار آغاز شد. باز هم سه هفته 
دولت  شورای  درخواست  به  فشرده.  کار 
خوب از همان بار نخست قرار بر این بود 
که چند نفر گروه کاری را همراهی کنند 
تا خودشان نیز در جریان کار، تا حد امکان 

آموزش ببینند.

آن  از  پس  شد.  کاری  مشغول  کس  هر 
که به شورای دولت خوب اطالع داده شد 
که وقت رفتن فرا رسیده است، آنان از ما 
خداحافظی  جلسهء  یک  در  شرکت  برای 
شاهد  که  نبود  بار  اولین  کردند.  دعوت 
تجمع شورای دولت خوب بودم، اما وقتی 
وارد سالن شدیم، حضور 22 نفر از اعضای 
بیانگر  خوب  دولت  شورای  نفرهء   2۴

احساس سپاسگزاری آنان بود.

گفتند.  سخن  شورا  اعضای  از  نفر  چند 
که  آن  از  بیش  همه  که  بود  این  جالب 
از کار رفقا تشکر کنند، از کوشش آنان در 
زاپاتیست ها سپاسگزاری کردند.  آموزش 
برای  حد  چه  تا  دهد  می  نشان  امر  این 
ویژه  جایگاه  از  آموزش  امر  ها  زاپاتیست 

ای برخوردار است.

پس از جلسه، هر چهار نفرمان مدتی در 
سکوت گذراندیم تا سخنان اعضای دولت 
خوب را هضم کنیم. این همه احترام بی 
شک مسئولیت بیشتری از انسان طلب می 
کند... و این احساس زیبا را که می توان 
به ساده ترین شکل نیز انترناسیونالیسم را 

به در عمل در آورد...

اما زندگی واقعی همیشه زیبا نیست...
 2009 اکتبر   ۱0 روز  در  پیش،  ماه  هفت 

فلیپه  مکزیک،  جمهور  رئیس  فرمان  به 
کلِدرون، هزاران پلیس تأسیسات »برق و 
انرژی مرکز« این کشور را به اشغال خود 
در آوردند تا پروسهء خصوصی سازی بدون 
مکزیکی  نشریهء  شود.  برده  پیش  سرخر 
خود   2009 اکتبر  ماه  شماره  در  پروسسو 
سندیکای  اول  دبیر  اسپرزا،  مارتین  از 
برقکاران مکزیک نقل کرد: »یک معامله 
های  شرکت  برای  ست  فرصتی  است، 
به عالوهء شبکهء یک  الکتریکی، چراکه 
برق  شرکت  شیشه،  فیبر  کیلومتری  صد 
را تحت  مرکزی یک درصد خاک کشور 
پوشش دارد. ما فیبر نوری شیشه ای داریم 
برای مصرف خودی و توان گسترش آن. 
تصویر  ]تلفن[،  صدا  سرویس  توانیم  می 
در  باال  با سرعت  را  گانه(  )سه  انترنت  و 

اختیار جامعه قرار دهیم.«...

خبر   20۱0 ژوئن   ۱0 روز  در  امروز، 
»متعلق  ای  شیشه  فیبر  خطوط  واگذاری 
همان  )یعنی  برق«  فدرال  کمیسیون  به 
شرکت دولتی ای که طبق فرمان رئیس 
جمهور تأسیسات »برق و انرژی مرکز« به 

آن واگذار شد( به »تلویزا« منتشر شد. 
آیا هنوز نیازی به تفسیر خبر وجود دارد؟... 
از  یکی  نیست.  ماجرا  آخر  هنوز  این  اما 
اهداف دولت مکزیک از سر راه برداشتن 
معامالت  در  مزاحمی  سندیکای  نوع  هر 
کشور  را  نامش  که  بود  بزرگی«  »بازار 
گذاشته اند و در آن همه چیز معامله می 
آموزش  آن  در  که  بزرگی«  »بازار  شود؛ 
حتی  آسایش،  علم،  بهداشت،  پرورش،  و 
باشد؛  فروش  و  خرید  قابل  پاک  هوای 
جمهور  رئیس  آن  در  که  بزرگی«  »بازار 
را  کنترل  و  فروش  بخش  رئیس  حکم 
مسئولیت  عنوان  به  چیزی  دیگر  و  دارد 
ندارد؛  خارجی  وجود  شهروندان  درمقابل 
و  فقط  دولت  آن  در  که  بزرگی«  »بازار 
»بازاریان«  امنیت  حفظ  مسئول  فقط 
است؛ شهروندان این »بازار بزرگ« فقط 
اعدادی هستند که در زمان فروش نیروی 
آمارگیران  درد  به  سرویس  خرید  و  کار 
می خورند؛ در این »بازار بزرگ« هر نوع 
سازمان  است،  مزاحم  کارگری  تشکل 
مردمی،  های  گروه  اجتماعی،  های 
منتقد،  نویسندهء  بومی،  های  سازمان 
حذف  باید  نباشند،  معامله  قابل  اگر  و... 
این راستا »سندیکای مکزیکی  شوند. در 
ولی  بود.  مزاحمان  از  یکی  برقکاران« 
آن.  ترین  رادیکال  نه  و  آن  مهمترین  نه 
جنبش های بومی در مکزیک، از چیاپاس 
تا اوآخاکا و گرررو، همیشه مانند خاری در 
می  ایجاد  مزاحمت  قدرتمندان  پای  کف 
تا  معلمان،  مستقل  های  تشکل  از  کنند. 
جنبش عظیم توده ای در اوآخاکا - آپپو، 
در  زاپاتیستی  خودمختار  روستاهای  از 
ایالت  در  مختار  خود  مناطق  تا  چیاپاس، 

تهدید  مورد  همیشه  اوآخاکا  و  گررو 
وابسته  نظامیان  شبه  و  دولتی  نیروهای 
به آن بوده اند. اگر محاصرهء »سن خوان 
کوپاال« در اوآخاکا به خاطر حمله به کاوران 
کمک رسانی به آن اخیراً معروفیت یافته 
است، مناطق بومی نشین و خودمختار در 
ایالت گرررو سال هاست  کوهستان های 
تحت شرایط تجاوز و قتل و غارت توسط 
ادامهء حیات می  نظامی  گروه های شبه 

دهند.

با این حال حمله به »سندیکای مکزیکی 
برقکاران« آغاز حرکتی بود که روز ششم 

ژوئن بازتاب نوینی یافت:
ترین  قدیمی  از  یکی  آ،  کنانه  معدن 
قبل  از  که  است  مکزیک  سرب  معادن 
از انقالب ۱9۱0 تا به امروز کارگران آن 
پرچم  و شورش  اعتصاب  با  گاهی  از  هر 
سرمایه  کشندهء  استثمار  علیه  مقاومت 
معدن  کارگران  افرازند.  می  بر  را  داران 
کارگران  ملی  »سندیکای  در  آ  کنانه 
جمهوری  در  آن  مشابه  و  فلز  معدن، 
 Sindicato Nacional مکزیک« 
 de Trabajadores Mineros,
 Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana-

SNTMMSRM متشکل اند.

حدود ساعت ۱0 شب یک شنبه ۶ ژوئن 
چهار هزار پلیس فدرال به کارگران حمله 
کردند تا اعتصابی را که از دو سال پیش 
داشته  ادامه   200۷ ژوئیهء   30 از  یعنی 
مانند  معدن،  کارگران  به  حمله  بشکنند. 
بسیاری از موارد دیگر توسط رسانه های 
بزرگ ارتباط همگانی همراهی شد تا خون 
با دروغپراکنی شسته شود. قبل  کارگران 
های  تلفن  و  تلفن  خطوط  حمله  آغاز  از 
همراه کارگران اعتصابی را از کار انداختند 
تا آنان نتوانند از طریق تلفن رفقای دیگر 
مقاومت  حال  این  با  کنند.  بسیج  را  خود 
قهرمانانهء کارگران تنها با استفاده از گاز 
اشک آور، آتش زدن یک ساختمان اداری 

و حمالت شدید پلیسی کنار زده شد.
اعتراضی  حرکات  روز  آن  فردای  از 
کارگران معدن مجدداً از سر گرفته شد. در 
روز ۱0 ژوئن عدهای از کارگران اعتصاب 
شکن که از نقاط دیگر اجیر شده بودند، به 
همراه اتومبیل های پلیس کوشیدند وارد 
ضرر«  »جلوی  تا  شوند  معدن  محوطهء 
گرفته شود. کارگران متشکل با فالخن و 
چوبدستی در مقابل باتوم ها و گاز اشک 
نشان  خود  از  مقاومتی  چنان  پلیس  آور 
دادند که پس از ساعت ها درگیری پلیس 

مجبور به عقب نشینی شد.

از  روسیه،  تا  شمالی  آمریکای  تا  چین  از 
۶5 کارگری که در معدن طالی »پاسته 

فوریه 200۶ در مکزیک  اورو« در ۱9  ِد 
تا ۱5 کارگری که در سی  جان سپردند، 
ام فروردین ۱388 )۱9 آوریل 2009( در 
معدن باب نیزوی کرمان به قتل رسیدند، 
کارگران معدن در سراسر جهان با گذاشتن 
زندگی  ادامهء  برای  نانی  لقمه  جانشان 
کسب می کنند. کارگران معدن کنانه آ، از 
ده ها سال پیش با آگاهی از چنین امری 
خود را سازمان می دهند، مبارزه می کنند 
و سرکوب نیروهای دولتی را نیز با گوشت 
و پوستشان حس می کنند. کارگران کنانه 
آ از روز ۴ آوریل 200۷ ورودی های معدن 
را سد کرده اند و خواهان پرداخت غرامت 
صاحبان  هستند.  حوادث  بازماندگان  به 
ساختار  »تغییر«  با  کوشند  می  نیز  معدن 
تشکیالتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی 

کنند. 

این بار به بهانهء سرمایه گذاری های چند 
صد میلیون دالری و غیره، دولت مکزیک 
باز هم به یاری سرمایه داران شتافت. اگر 
در سال ۱90۶ ارتش مکزیک با یورش به 
اعتصاب کارگران معدن کنانه آ که در یک 
جریان سیاسی آنارکو سندیکالیستی به نام 
بودند  متشکل  مکزیک«  لیبرال  »حزب 
یورش برد و آن را به خاک و خون کشید، 
امروز »پلیس فدرال« با تکرار همان شیوه 
تأمین  را  داران  سرمایه  منافع  کوشد  می 

کند.

جنبش  معدن،  و  برق  کارگران  مبارزات 
های بومی در مکزیک و سراسر آمریکای 
که  رود  می  پیش  شرایطی  در  التین 
با وحشیگری  سرمایه داری جهانی شده، 
را  آنان  دستاوردهای  تمام  ای  سابقه  بی 
باز پس می گیرد. این مبارزات اگرچه به 
نوعی دفاعی اند، با این حال توان باالئی 
در سازماندهی با گرایش روشن استقالل 
نوید  که  دارند  نهفته  خود  در  را  طبقاتی 
فردائی را می دهد که در آن »نان ناکسان 

آجر خواهد شد«۱.

شهر مکزیکو، ۱۴ ژوئن 20۱0

توپ  امروز،  »امروز،  یوسف:  سعید    -۱
سرمایه داران پر است. فردا، فردا، نان این 

ناکسان آجر است.«



پرسش های شهری
الف. رها 

اند، راه پس و  تمام معابر را اشغال کرده 
پیش نداری. اما برای عبور از خیابان مامور 
انتظامی از تو کمک می خواهد تا ماشین 
ها له اش نکنند. گدائی به سمت بسیجی 
پول  داده  نشانی  او  به  رود کسی  می  ها 
نفت اش دست این هاست. چهارراه های 
خلوت مملو از نیروست، خسته شدند بس 
که مسن ها می آیند و می پرسند سرکار 
چه خبر شده؟ پلیس می گوید با ما حرف 
نزنید فیلم می گیرند فردا پرونده می شود 
که با مردم همکاری کردیم. جمعیت می 
آید شلوغ نمی شود بر می گردد. همین که 
امدیم بِس شان است، همین که دشمن با 
تمام قدرت بیرون می اید بدان خیلی قوی 
شوند،  می  خسته  ها  این  واقعًا؟  هستی، 
ِکی؟ نیروی شبه نظامی را نمی شود مدت 
طوالنی در خیابان کاشت، مگر نکاشتند؟ 
چه باید کرد؟ موسوی گفت از وقایع فیلم 
و عکس بگیریم، مگر نگرفتیم تا حاال چند 
هزار شاید هم چند میلیون دقیقه؟ اهلل اکبر 
تا ِکی؟ اهلل  بام ها فراموش نشود،   روی 
بزرگ است که بزرگ است. هیچ حکومت 
احمدی  توانست، همین که  نمی  دیگری 
زد  است،  کافی  زد  را  اسالم  ریشه  نژاد 
آیا؟ ما می اییم به امید این که از اسمان 
اسلحه بیفتد 5 تا از این ها را بکشیم، که 
چه؟ جمعیت می آید چند ساعت راه می 
رود چشم در چشم نیروهای رنگارنگ به 
امید ریزش گاه لبخند محبت آمیزی می 
اندازد و گاه درگیری  زند گاه متلکی می 
ببینیم  خانه  گردیم  برمی  شب  شود.  می 
مردم  کند.  می  تحلیلی  چه  سی  بی  بی 
داغ  داغ  اتفاقا  نبودیم  سرد  شدند؟  سرد 
هم بودیم پس چطور امروز ۴ ساعت راه 
های  پرسش  بیشمار  و  کردیم؟  پیمایی 
دیگری که در خیابان بی پاسخ طرح می 

شود. 

پساکمونیسم در
 دنده ی خالص

پریسا نصرآبادی

طرح بحث و ارائه خطوط اصلی یک نقد

طرح  ادامه  در  که  بحثی  عزیمت  نقطه 
تِرم  ترجمه  همان  یا  برگردان  شود،  می 
وعبارت مصطلحی است که ظرف کمتر از 
یک دهه گذشته در ادبیات بخشی از چپ 
کارگری  کمونیسم  سنت  ذیل  که  ایران 
به  بارها  است،  داده  ادامه  خود  حیات  به 
سیاست  برنده  پیش  تا  شده  گرفته  کار 
مشخصی در احزاب و گروه های نام برده 
باشد. »خالصی فرهنگی« که ترجمه ای 
 Cultural   Emancipatio از واژه
جای  به  انگیزی،  اعجاب  طرز  به  است، 
»رهایی  تر  آشنا  و  دقیق  ترجمه  که  آن 
فارسی  برای ذهن مخاطب  را  فرهنگی« 
فرایند  طی  باشد،  داشته  همراه  به  زبان 
شود  می  قرین  غریب  معادلی  با  ترجمه 
در  و  مرحله  اولین  در  ترتیب  بدین  و 
سطح الفاظ با اتخاذ این معادل نامانوس، 
از  اجتناب  و  مارکسیستی  سنت  از  دوری 

ترمینولوژی آن اعالم می گردد.
این که حزب کمونیست کارگری با تمام 
اتحاد  حکمتیست،  از  اعم  آن  مشتقات 
افراد  و  محافل  و  کارگری  کمونیسم 
اندامواره آن، عامدانه و یا فارغ از هرگونه 
عمد و سیاست ورزی دست به این جعل 
تاریخی زده باشند، خود مساله ایست که 
مجموعه  این  آشنای  رویه  کم،  دست 
یادآور  سازی«  امر»ساده  در  را  جریانات 
به  نه  معنا ساده سازی  این  در  می شود. 
مفهوم  یک  کردن«  فهم  »همه  معنای 
کلمات،  فحوای  به  بخشیدن  عمومیت  و 
تقلیل گرایی وحتی  به معنای  بلکه دقیقا 

مبتذل کردن امور مّد نظر است. 
انقالبی  »رهایی« به مثابه جوهره نظریه 
مارکس، یکی از محوری ترین مفاهیمی 
و  دگرگونی  ضرورت  متضمن  که  است 
موجود  وضعیت  کننده  دگرگون  سوژه 
است که به معنای پراتیزه کردن فراروی 
نظام  انقیاد  مظاهر  تمام  و  کاپیتالیسم  از 

سرمایه داری می باشد.
این رهایی نه فقط در حیطه فرهنگ، که 
متضمن وقوع این امر در تمام حوزه های 
جامعه  ساختن  دگرگون  و  انسان  زیست 

بورژوایی در تمام سطوح آن است.

جایگزین  فرهنگی  خالصی  چرا  که  این 
تامل  اولین  رهایی فرهنگی می شود، در 
آن  از  که  کند  می  متبادر  ذهن  به  چنین 
پیچیده،  فرهنگی  رهایی  روند  که  جایی 
طوالنی و وابسته به رهایی در حوزه های 
در  باید  ضرورتا  که  رهایی  از  اعم  دیگر، 
و  جنسیتی  رهایی  دهد،  رخ  تولید  پروسه 
های  عرصه  تمام  رهایی  و  زنان  رهایی 
باشد،  می  درآمده  داری  سرمایه  انقیاد  به 
های  مکانیزم  که  این  توضیح  حتی  و 
بود،  خواهد  چگونه  فرهنگی  رهایی  این 
و  فاکتورها  چه  مبارزه  مسیر  در  که  این 
عواملی ممکن است روند رهایی را تسریع 
در  فرهنگی  رهایی  این  و  بنماید،  کند  یا 
پیوند با مفاهیمی چون ایدئولوژی، سلطه، 
منطق  و  روبنا  و  بنا  زیر  رابطه  هژمونی، 
سرمایه داری متاخر چگونه تعریف خواهد 
شد، بسیار دشوار و وقت گیر خواهد بود، لذا 
با جعل واژه ای جدید در امر ترجمه، می 
توان همه چیز را خیلی ساده تر انگاشت 
ورزی سهل  سیاست  امر  در  چیز  همه  تا 
نه  سازی  ساده  )این  باشد.  تر  الوصول 
صرفا در این حیطه، بلکه به یک خصلت 
است  بدل شده  این مجموعه  در  بنیادین 
که از مفهوم حزب و تشکیالت، انقالب، 
سازی  ساده  تا  گرفته  مقاومت  و  مبارزه 
سازی(  مبتذل  و  دادن  تقلیل  واقع  در  )و 
معنای  در  بودن«  »کمونیست  مفهوم 

آزادی  خواستار  و  مذهب  ضد  مدرنیست، 
های جنسی بودن پیش می رود.(

امری  فرهنگی،  خالصی  ترتیب  بدین   
بی  لذا  و  فرهنگی،  رهایی  با  متفاوت 
ارتباط با فرهنگ هژمونیک کاپیتالیسم، و 
و حکومت  اسالم  مظاهر  به  محدود  تنها 
که  بسا  چه  و  بود،  خواهد  اسالمی 
آن،  شده  تقدیس  مظاهر  و  کاپیتالیسم 
و  سمعی  مختلف  های  عرصه  در  بارها 
»اسالم  به  شکنی  دندان  پاسخ  بصری، 
و  شده  ارزیابی  ایشان  نظر  مد  سیاسی« 
بر طبل مصرف افراطی و بی قید و شرط 
از محصوالت امپریالیسم فرهنگی کوبیده 

شده است.
که  تری  اساسی  مساله  دیگر  سوی  از 
ترم »خالصی  دیدن  با  و  بعدی  در وهله 
فرهنگی« چشم را می نوازد، روشن کردن 
از  این خالصی است که بالفاصله  عامل 
پی آن می آید و آن جنبش جوانان است. 
این که بر طبق تحلیلی سوسیولوژیک، آیا 
اساسا در ایران چیزی تحت عنوان جنبش 
جوانان وجود دارد یا خیر، کوبیدن بر وجود 
جمله  از  )و  نوین  اجتماعی  های  جنبش 
مشخص  زمینه  پس  در  جوانان(  جنبش 
ایران طی یک دهه  اجتماعی   – سیاسی 
اخیر با چه هدفی و از سوی چه جریانات 
سیاسی و با چه منافع معینی صورت گرفته 
است، چطور مجموعه کمونیسم کارگری با 
صّحه نهادن و پافشاری بر این جنبش ها، 
عمال به حاشیه ای کردن نقش پرولتاریا  
درهم  راستین  سوژه  یگانه  عنوان  )به 
نقش  کردن  فرعی  و  کاپیتالیسم(  کوفتن 
دیگر جنبش  بین  در  کارگر  جنبش طبقه 
های اجتماعی همت گماشته اند  )بگذریم 
از معلّق های سیاسی گاه و بی گاه، حتی 
در برخی موارد فراموش می کنند که نامی 
از طبقه کارگر در بین تبلیغات سخنگویان 
مختلف خود به زبان بیاورند و در بهترین 
امر  عنوان  به  فرهنگی  از خالصی  حالت 
طبقه کارگر پیش از الغاء استثمار سرمایه 
داری نام می برند!()۱( بدین ترتیب به نظر 
وضعیت  علیه  مبارزه  برای  که  رسد  می 
موجود در ایران، جنبش خالصی فرهنگی 
جوانان به مراتب کارامد تر از جنبش طبقه 
عملی  تجربه  که  چرا  بود،  خواهد  کارگر 
این جریانات طی سال های گذشته بارها 
این  هدف  گروه  که  است  داده  نشان 
مسائل  و  کارگر  طبقه  هرگز  مجموعه، 
آن نبوده است و شاید فقدان پایگاه مادی 
ضعف  و  سو  یک  از  طبقه  این  میان  در 
عمومی جنبش کارگری در پرتو 30 سال 
تشکل  و  یافته،  سازمان  و  ممتد  سرکوب 
نیافتگی این طبقه در مبارزه علیه سرمایه 
داری اسالمی، از جمله عوامل قطع امید 
)در  کارگر  طبقه  جنبش  از  جریانات  این 
به  باشد.  بوده  حالت(  ترین  بینانه  خوش 
این ترتیب این جریانات اصرار می ورزند 
اروپا   ۱9۶8 جنبش  از  کمیکی  شکل  که 
با شعارهایی چون »سکس آزاد، دراگ و 
موزیک راک اند رول«، خود را با تغییراتی 
جنیفرلوپز  شدن  جایگزین  )مثال  جزئی 
در  بار  این  جاپلین!!!(  جنیس  با  یا شکیرا 
ایران  اجتماعی  و  تاریخی  ای  زمینه  پس 
علی رغم فقدان ریشه های مادی چنین 
جنبشی، ظهور نماید تا انقالب آتی ایران 
زودتر رخ  رادیکالیسم هرچه  این  پرتو  در 

دهد!
 به نظر می رسد که اگر بخواهیم نقدمان 
این  گزاری های  در چارچوب سیاست  را 
جریانات و  عملکرد مبتنی بر تئوری های 
که  نماییم  محدود  شان  غیرمارکسیستی 
هایی  گروه  و  »احزاب  به  را  آنان  نهایتا 
مدرنیست و سرنگونی طلب« تقلیل داده 
مرض  به  مبتال  نوعی  به  نیز  ما  است، 
فروکاستن  مفهوم  همان  در  سازی  ساده 
جانبه  همه  دیدی  فقدان  و  وضعیت  این 

خواهیم بود.
بدون شک بررسی بروز و ظهور جریانات 
مشخص  تاریخ  متن  در  مختلف  سیاسی 
در  و  است  این جریانات حائز موضوعیت 

تحلیل  شدن  انتزاعی  صورت  این  غیر 
کمترین آسیبی است که در کمین خواهد 

بود.
برهه  در  فرهنگی  رهایی  مفهوم  بررسی 
های مختلف با ارجاع به وقایع تاریخی و 
حوادث دوران ساز زمان آن قابل مالحظه 
علیه  مبارزه  تاریخ  از  ای  برهه  در  است. 
سرمایه داری، انقالب اکتبر رخ می دهد و 
مفهوم رهایی فرهنگی در پرتو این انقالب 
عظیم سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد و 
الهام بخش بسیاری از مبارزین کمونیست 
در زمینه های مختلف فرهنگی می گردد 
فرهنگ  آلترناتیو  که  شود  می  قادر  و 
که  این  )ولو  نماید.  تولید  را  کاپیتالیستی 
آفاتی  به  ادامه  در  یا  باشد  بوده  زمانمند 
چون ژدانویسم مبتال گشته باشد(. در برهه 
ای دیگر در ۱9۶8 مساله رهایی فرهنگی 
به  اروپایی  جوانان  و  دانشجویان  توسط 
نظم  مشروعیت  بردن  سئوال  زیر  منظور 
در  بورژوائی  محافظه کار  سنتی  قدرت  و 
سیاسی  و  فرهنگی  حقوقی،  ابعاد  همه 
آن طرح گردید. چنان که پیشتر همگان 
و  ایستاده  آن  مظاهر  و  فاشیسم  برابر  در 
مقاومت کرده بودند، این بار نیز نوبت به 
استعمار، امپریالیسم و چهره ای متعارف تر 
از کاپیتالیسم جهانی رسیده بود. اگرچه در 
اروپا  اقتصادی  به لحاظ  طی آن سال ها 
از دوره های رشد و شکوفایی خود  یکی 
بعد از جنگ جهانی دوم و پیش از شوک 
می  سپری  را  هفتاد  دهه  اوایل  در  نفت 
نمود، اما این جنبش ها نهایتا از پشتوانه 
و حمایت جنبش های کارگری عالوه بر 
رادیکالیسم انفجاری قشر جوان و دانشجو 

برخوردار بود.

حامی  مسلط  ذهنیت  بردن  سئوال  زیر 
اقتدارگرای  و  مراتبی  سلسله  مناسبات 
مذکر بر جوامع غربی که در همه ابعاد آن 
از تبعیض جنسیتی میان زن و مرد گرفته، 
تا رابطه بین نسل ها، فرزندان و والدین، 
و  سرمایه داران  شاگردان،  و  معلمان 
کارگران، دولتمردان و شهروندان و... قابل 
مشاهده بود، به چالش کشیدن مشروعیت 
از  هم  دانش،  و  قدرت  مناسبات  تمام 
ایدئولوژیک  هم  و  اپیستمولوژیک  نظر 
روز  روشنفکری  جنبش  از  متأثر  البته  که 
و  سلطه  اختناق آور  وجه  نفی  بود،  اروپا 
و  کاپیتالیستی-امپریالیستی  سرکوب 
پلیسی-نظامی  قدرت های حاکم بر غرب 
و بر جهان و نقد انسان و جامعه کاالئی- 
با زمینه  مصرفی و “نمایشی و نیز جدال 
آداب و رسوم، رفتار و هنجارها و ... همه و 
همه زمینه هایی برای شکل گیری و رشد 
محقق  برای  تالش  راستای  در  جنبشی 
کردن رهایی فرهنگی در آن برهه زمانی 
بود و بنابراین اهداف آن، بیش از آن که 
آزادی خواهی جنسی باشد، بحران اخالق 
سنتی در توجیه تبعیض حقوقی بود که در 
بورژا-دموکرات  حاکمیت  و  مدرن  دوران 

ها ال ینحل مانده بود.

رهایی  مفهوم  که  بعدی  تاریخی  دوره 
فرهنگی در متن آن ما به ازای خود را می 
آغاز  جهان  در  نئولیبرالیسم  موج  با  یابد، 
می گردد و خالصی فرهنگی برابر نهاده 
 Cultural Emancipation شده با
به حق ترجمان درستی از مفهومی است 
که این تِرم در دوران سیطره نئولیبرالیسم 
حامل آن گردیده است و روایت کل طایفه 
مفهوم  این  ذیل  نیز  کارگری  کمونیسم 

پردازی نوین قرار دارد. 
کمونیست های کارگری به حق فرزندان 
افول  با  که  معنا  این  به  خویشند،  زمانه 
فروپاشی  جهان،  در  کمونیسم  و  چپ 
بلوک شرق، حاکمیت بالمنازع اقتصادی، 
سیاسی و ایدئولوژیک نئولیبرالیسم، پروژه 
های نو امپریالیستی برای دموکراتیزاسیون 
کشورهای سابقا به اصطالح کمونیستی و 
بنیادگرا،  اسالم  رشد  توسعه،  حال  در 
مالتی کالچرالیسم، هژمونیک شدن پست 

قومی  های  جنگ  ترین  فجیع  مدرنیسم، 
بشردوستانه!!!  های  دخالت  نژادی،   –
عراق  به  امریکا  ها  آن  راس  در  و  غرب 
و افغانستان و... زاده شدند؛ در دورانی که 
انظار عمومی  در  بودن،  اعالم کمونیست 
تا  مانست  می  هذیانی  به  بیشتر  مردم 
که  است  واضح  سیاسی.  گرایشی  و  ادعا 
در چنین زمانه ای، کمونیست بودن و بر 
اصول کمونیستی و متدلوژی مارکسیستی 
طاقت  و  دشوار  حد  چه  تا  ماندن  وفادار 
است  دورانی  چنین  در  درست  فرساست. 
در  محتوایی  جعل  جهانی  سطح  در  که 
ترجمان واژه رهایی فرهنگی رخ می دهد 
امپریالیستی  های  پروژه  رمز  اسم  به  و 
عملی  تضعیف  طریق  از  دموکراتیزاسیون 
های  جنبش  در  اخالل   و  فساد  ایجاد  و 
و  توسعه  حال  در  کشورهای  کارگری 
شود  می  بدل  کمونیستی  سابق  بلوک 
های  جنبش  با  آن  ساختن  جایگزین  و 
اجتماعی جدید! رهایی فرهنگی، دیگر نه 
رهایی از فرهنگ کاپیتالیستی در تمام ابعاد 
از فرهنگ های  مهّوع آن، که به رهایی 
سنتی آن هم در مدل هم زیستی مسالمت 
آمیز فرهنگ ها، و رهایی از بقایای عناصر 
به جا مانده در فرهنگ کشورهای بلوک 
با  مقابله  گیری  اوج  دوران  یادگار  شرق، 
منحط ترین عناصر فرهنگ کاالیی غربی 

تبدیل می شود.
مجموعه  که  است  دورانی  چنین  در 
کمونیسم کارگری، با بدعتی در ترجمه، به 
درست این رویه را در دستور کار خود قرار 
فرهنگی  نام خالصی  آن  بر  و  دهند  می 
کار  در  عینیتی  که  آن  بی  و  گذارند  می 
ایران  در  جوانان  غم  و  هّم  تمام  باشد، 
اسالمی  پوسیده  فرهنگ  از  خالصی  را 
تصویر می کنند و به عنوان بدیل مترقی 
و  صولتی  شهرام  و  اسپیرز  بریدنی  آن، 
خود  انقالبی  مخاطب  به  را  عجرم  نانس 

معرفی می کنند! 
بدین ترتیب، »خالصی فرهنگی« بیشتر از 
آن که یک اشتباه لّپی در ترجمه یا خطایی 
برآمده از انحرافی در دستگاه نظری صرف 
باشد، شباهتی به پروژه ای هوشمندانه در 
دل پروژه ای بزرگ تر پیدا می کند که با 
نیز  شان  نظری  بسته  اجزای  دیگر  تمام 

هم خوانی دارد.
مبارزات  کل  جریانات  این  که  طوری 
مبارزه  به  را  اخیر  سال  یک  در  مردم 
دهند  می  تقلیل  فرهنگی  خالصی  برای 
مردم  مناسبات  و  روابط  مجموعه  یا  و 
)صرف نظر از پایگاه طبقاتی و قشربندی 
اجتماعی شان( با اصالح طلبان حکومتی 
یا  خاتمی  از  مردم  انتظار  چارچوب  در  را 
خالصی  درصدی  ایجاد  برای  موسوی 

فرهنگی فرو می کاهند!!! 
و  بحث  طرح  واقع  در  یادداشت  این 
نقد  های  مولفه  ترین  اصلی  به  گریزی 
»خالصی  مبحث  حول  مجموعه  این 
در  را  مباحثه  این  کلیت  و  بود  فرهنگی« 
دستور کار قرار داد. در نوشته های بعدی، 
لزومن با تمرکز و جزئیات روی این بحث 

خواهیم شد.

و  کمونیستها  ایران،  کارگر  ...طبقه   -۱
خالصی  سیاسی،  آزادی  خواستار  که  انقالبیونی 
سرمایه  ستم  و  استثمار  قید  از  نجات  و  فرهنگی 
این  درسهای  دیگر  بار  یک  باید  هستند  داری 
مردم  مقابل  در  را  آن  و  کنند  مرور  را  تحوالت 
انقالبی در ایران قرار دهند.... ) آنچه باید آموخت، 
پلنوم ۱5 کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری 

– حکمتیست، شهریور ۱388 – سپتامبر 2009(
آپارتاید  علیه  جنبش  مشخصا  امروز  ایران  ...در 
سلطه  علیه  جنبش  زن،  رهائی  برای  و  جنسی 
جنبش  دولت،  از  مذهب  جدائی  برای  و  مذهب 
دفاع  در  جنبش  فرهنگی،  خالصی  برای  جوانان 
زندانیان  آزادی  برای  جنبش  کودکان،  حقوق  از 
سیاسی، و جنبش علیه اعدام  از جمله جنبشهای 
شکل  مختلف  مسائل  حول  که   است  اعتراضی 
و  کارگر  امر طبقه  این جنبشها،  امر  است.  گرفته 
)حمید   ... هست  نیز  کارگری  کمونیسم  جنبش 
در  سوسیالیستی  انقالب  مورد  در  تقوایی،تزهائی 

ایران(

فعالین کارگری در زندانها

بنابه گزارشات رسیده مهدی فرحی شاندیز 
از فعالین کارگری هنگام مراجعه به دادگاه 
وسائل  گرفتن  پس  باز  جهت  انقالب 
در  اخالل  واهی  اتهام  به  اش  شخصی 
نظم دستگیر و به اردوگاه مرگ کهریزک 

منتقل گردید. 
   

علی رغم این که ادعا شده است که این 
اردوگاه تعطیل شده، ولی به نظر می آید 
خود  کار  به  مخفیانه  و  فعال  دوباره  که 

ادامه می دهد. 

بر طبق خبرهای منتشرشده در هفته اخیر 
اعضای  از  شهابی  رضا  و  ترابیان  سعید 
شرکت  کارگران  سندیکای  مدیره  هیات 
توسط  حومه،  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد 
نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. در حالی 
که  گیرد  می  صورت  ها  بازداشت  این 
رانندگان  سوی  از  اعتراضاتی  و  اعتصاب 
ادامه  و  کار  شرایط  به  نسبت  اتوبوس 
بازداشت منصور اسالو رئیس هیت مدیره 
این سندیکا، شکل گرفته است و ابراهیم 
مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای 

واحد نیز در زندان به سر می برد.  

هم چنین علیرضا اخوان عضو کانون دفاع 
از حقوق کارگر و بهنام ابراهیم زاده عضو 
کمیته پیگیری نیز از هفته گذشته به این 
سوی در بازداشت به سر می برد و به نظر 
می رسد که فشار از سوی رژیم بر فعالین 

کارگری بیش از پیش ادامه دارد


