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زنده باد حكومت مردم
زنده باد مقاومت مردمي در برابر كودتا
آزاد باد همه زندانيان سياسي
نابود باد گاردهاي كشتار
مرگ بر ديكتاتور
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روزنامه ی گاردین صفحه ی ویژه ای
را گشوده است تا اطالعات مربوط به
قربانیان كشتار و سركوب حكومت
درا در هفته هاي اخيرجمع آوري
كند.
حكومت تالش مي كند با پنهان
كردن ابعاد جنايت خود ،دستان
خون آلود خود را از جهان پنهان
كند .از طرفي بي اطالعي از بازداشت
شدگان اخبر به حكومت كمك مي
كند تا دور از چشم جامعه قتل عام
هاي جمعي ديگري را تدارك ببيند.
بكوشيم اطالعات خود را در مورد
جانباختگان و بازداشت شدگان به
حافظه جمعي جهان بسپريم.
برای بازدید از این صفحه و ارایه
ی اطالعات در مورد جانباختگان و
بازداشت شدگان می توان به صفحه
ی زیر مراجعه کرد:
[ http: / / www. guardian.
c o . u k / w o r l d /
/29 /jun /2009 /interactive
]iran-election-dead-detained

خانه هاي مردم
زير پوتين گاردهاي كودتا
بازداشتها
ادامه دارد

فاشيسم
در برابر
انقالب

فاشيسم در برابر انقالب
امير ك.
فاشيسم جلو مي آيد و با گلوله ،تفنگ هاي ساچمه اي ،چاقو و باتوم با مردم سخن مي گويد .شهر
در اشغال نظامي آنهاست .هلكوپترها بر فراز شهر مي چرخند .زندان ها انباشته اند .حكومت كودتايي
گفته است كه در  18تير  78رحمت به خرج داده و اين بار بي رحمانه برخورد خواهد كرد .فاشيسم
با مزدورانش به درون خانه ها مي آيد .رعب و كشتار مهمترين سالح حكومت است براي بقاي خود.
حكومتي كه حياتش با كشتار دانشجويان ،زنان و شهروندان پيوندي عميق تر خورده است.
شعله هاي انقالب ايران اما گسترده تر مي شود .مشعلي كه در قلب شهر و در خيابان هاي اصلي شعله
ور شد اكنون در هر كوچه و محله و خانه اي شعله ور است .جان هاي سوزان بي شماري براي مقابله
با حكومت ترور به پا خواسته اند .تالش حكومت براي ايجاد رعب و وحشت ،شعله هاي كين خواهي
و نفرت مردم را فزون تر مي كند .يورش هاي سازمان يافته ي گاردهاي كشتار به مردم ،سازمان يابي
مردمي براي مقابله با حكومت ترور را تسريع مي كند .اكنون پيكار بزرگي آغاز شده است كه پيروزي
و رهايي جامعه در گروي نابودي كامل جكومت ترور و وحشت است.
مردم در اين روزها فهميده اند كه مهمترين نقطه اتكا براي اين نبرد خود مردم هستند .دل بستن
به زد و بندهاي رفسنجاني براي تغيير رهبري ،دل بستن به شكاف در سپاه يا ارتش ،دل بستن به
مداخله دولت هاي خارجي ،دل بستن به فروپاشي خود به خودي حكومت كودتايي ،و موارد مشابه،
تنها به عقب نشيني بيشتر و پيشروي بيشتر فاشيسم منتهي مي شود .مردم فهميده اند در دفاع از
هستي اجتماعي و فردي خود جز بازوان ديگر هم سرنوشتان خود متحدي ديگر ندارد .آنها وقتي به
خيابان ها گام مي گذارند متحدان واقعي خود را مي بابند .مردم كوچه ها و خيابان ها ،نه آن اراذل
و اوباشي كه در مجلس و كابينه و مناصب قدرت نشسته اند.
سركوب تمام منابع خود را اكنون بسيج كرده است .تمام زره پوش ها .تمام تفنگ ها و تمام
لشگريانش را .و پيروز نشده است .اما مردم تازه منابع قدرت خود را مي يابند .شهامت و ايستادگي
خود را مي يابند .سازمان يابي هاي مردمي آغاز مي شود .ارتباطات عميق تر و گسترده تر مي شود.
منابع جديد هر روز افزوده مي شود .قدرت مردم روز به روز افزايش مي بابد .مردم هنوز پيروز نشده
اند .اما جبهه فاشيسم در انتهاي توان خود ايستاده است .در حاليكه جبهه انقالب در ابتداي توان و
نيروي خود ايستاده است .اين مردم دو سلسله پادشاهي را برافكنده اند .همين مردم سلسله فاشيسم
و حكومت ديني را نيز برخواهند افكند.

اخبار كوتاه
ابوالفضل عابديني بازداشت شد
ساعت  9صبح روز جاری سه شنبه مورخ  9تیرماه
ابوالفضل عابدینی نصر روزنامه نگار آزاد و مسئول
روابط عمومی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
بازداشت شد.
نیروهای امنیتی با حکم بازداشت این فعال حقوق
بشر به منزل مسکونی ایشان در اهواز مراجعه نموده
و پس از بازداشت و تفتیش منزل ،وی را به نقطه
نامعلومی منتقل کردند.
هنوز دلیل بازداشت آقای عابدینی مشخص نیست
اما الزم به ذکر است آقای عابدینی در آخرین
پرونده خود که مربوط به پوشش خبری اعتصابات
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
بود اخیرا ً تبرئه شده بودند.

بيانيه کنفدراسيون اتحاديه های کارگری
سوئد در دفاع از مبارزه کارگران ايران
کنفدراسيون اتخاديه های کارگری سوئد به
نمايندگی از يک ميليون و ششصد هزار عضو
خود در بيانيه ای از مبارزات کارگران ايران
دفاع و خواستار آزادی قعالين کارگری شد .در
اين بيانيه با اشاره به سزکوب های اخير نگرانی
خود را بيان داشته و خواستار به رسميت
شناختن آزاديها و حقوق کارگری از جمله حق
تشکل شده است.
درخواست انجمن مستندسازان سینمای
ایران
در پی دستگیری «مازیار بهاری» و
«حسین دلیر» ،دو تن از اعضای انجمن
مستندسازانسینمای ایران و همچنین ضرب
و شتم و ضبط دوربین و فیلم برخی دیگر
از اعضای اینانجمن در جریان حوادث اخیر
اعالم میداریم:جامعه¬ی ایران حق دارد از
مستندسازان بخواهد و مستندسازان وظیفه
دارند که درآثارشان تصویر واقعی رویدادهای
اجتماع را ثبت کنند و به نمایش بگذارند.
این مهمهمان چیزی است که مستندسازان
کوشیدهاند از آغاز ورود سینما به ایران و به
خصوصدر سی سال اخیر؛ در دوران انقالب،
جنگ و شرایط پس از آن انجام دهند.
بنابراین مستندسازان بنابه وظیفه و رسالت
حرفهایشان ،حق حضور و ثبت وقایعاجتماعی
را دارند .این حق شناختهشدهی مستندسازان
در جهان است.ما خواهان آنیم همکارانمان
هر چه زودتر آزاد شوند .تا آنجا که میدانیم
آنهابه بهانهی ثبت واقعیت و انجام وظیفهی
حرفهایشان دستگیر شدهاند.ما خواهان آنیم
حق حرفهای ما محترم شمرده شود تا بتوانیم
به آن¬چه جامعه برایثبت بیطرفانهی این
دوره از تاریخ خود نیاز دارد ،پاسخ شایسته
دهیم.
انجمن مستندسازان سینمای ایران/3
تیرماه88/
بسيج پايگاه هاي دورافتاده را ترك مي
كند
بسيج با اعالم اينكه نيروهايش در امنيت
نيستتند داره پايگاه هاي دور افتاده ش را به
خصوص در روستاها جمع مي كند.
برخورد خشن با مردم در اصفهان
ديروز سه شنبه در اصفهان لباس شخصي ها
تمام كساني را كه لباس سياه پوشيده بودند
دستگير مي كردند و با انتقال آنها به كيوسك
هاي نيروي انتظامي مورد ضرب و شتم قرار
مي دادند .اين عمل در چهار راه نظر و هتل
پل ديده شد
احمد خاتمي مخالفان سياسي را به
اعدام تهديد كرد.
احمد خاتمي عضو مجلس خبرگان و از عوامل
كودتا در پاسخ به سئوالي درباره وضعيت جوانان
بازداشت شده گفت« :ترحم بر پلنگ تیزدندان
ستمکاری بود بر گوسفندان» به نظر من صحنه
گردانان اصلی اغتشاشات اخیر همان صحنه
گردانان وقایع  18تیر بودند که نظام با آنان با
ترحم رفتار کرد و این افراد سر در آخور آمریکا
و اسرائیل دارند و باید با برخورد قاطع دستگاه
قضایی پشیمان شوند و حتی برخی از آنان
مصداق مفسد فی االرض هستند و امیدواریم
دستگاه قضایی این بار قاطعانه عمل کند.

گاردهاي هار رها شده اند

تهران .درون خانه ها .پوتين ها خصوصي ترين حيطه هاي شهروندان را به ميليتاريسم فاشيستي آلوده كرده
اند .آيا رعب افكني تاكتيك كودتا است براي سركوب معترضين؟ يا ماهيت فاشيسم آن را ايجاب مي كند؟
آيا حدي هست كه فاشيسم پشت خطوط آن توقف كند؟ نه اين يك تاكتيك موقت نيست كه در تهران
شاهد آنيم .بلكه ماهيت فاشيستي حكومت كودتايي كنترل و سركوب همه جانبه است .كنترل تكنولوژيك
ارتباطات اجتماعي نمونه ديگر اين ماهيت فاشيستي است .اين روزها تلفن هايي كه با خارج از ايران تماس
دارند قطع مي شوند .حتي اگر تماس هاي تلفني ،گفتگوهايي دوستانه يا خانوادگي باشد با عزيزي در
آنسوي مرزهاي ايران .خشونت حكومت كودتا كور است و مردم را نشانه مي گيرد .تمام فيلم هاي هراسناك
دوران آلمان نازي جان مي گيرند .اما نه بر پرده سينماها.

كيانوش آسا در خاك خفت
مراسم ختم دانشجوی جان باخته در كرمانشاه برگزار شد
خبرگزاری ديدهبان حقوق بشر كردستان اعالم كرد مراسم ختم كيانوش آسا دانشجوی نخبهی ُكرد يارسان
كه طی وقايع اخير پس از انتخابات رياست جمهوری در جريان يكی از تجمعات اعتراضی در تهران كشته شده
بود عصر امروز از سوی خانواده وی در كرمانشاه برگزار شد.
در اين مراسم كه جمعيتی بالغ بر شش هزار نفر از خويشاوندان خانواده آسا ،وابستگان طوايف سنجابی و
گوران ،شهروندان كرمانشاهی ،جامعهی اهل حق (يارسان) ،دانشجويان و اساتيد دانشگاه علم و صنعت تهران و
رازی كرمانشاه ،فعاالن سياسی و مدنی استان در آن حضور يافتند ،دكتر اشرفی زاده استاد كيانوش در دانشگاه
علم و صنعت تهران به سخنرانی پرداخت.
وی با ابراز تأسف شديد از جان باختن كيانوش آسا ،خود و جامعهی دانشگاهی و علمی كشور را شريك در
غم و عزای خانواده ،دوستان و همشهريان اين دانشجوی شهيد دانست .دكتر اشرفی زاده در حالی كه شديدا ً
تحت تأثير فضای مراسم و به ويژه سوگواری مادر كيانوش قرار گرفته بود خطاب به حاضرين گفت :كيانوش نه
تنها به لحاظ علمی در رشتهی تحصيلی خود يك نخبه محسوب میشد بلكه رفتار و منش وی نيز در محيط
دانشگاه در بين اساتيد و دانشجويان زبانزد بود و آنچه بيش از پيش ما را در غم فقدان وی ناراحت میكند
همين دانش علمی و اخالق نيكوی اوست.
مراسم ترحيم كيانوش آسا در حالی پايان گرفت كه جمعيتی حدود دو هزار نفر از شركت كنندگان با در دست
داشتن شاخههای گل و باال بردن عكسهای كيانوش ،خانواده وی را از درب تاالر محل برگزاری مراسم واقع
در چهارراه شير و خورشيد ،در مسير خيابان منتهی به ميدان مصدق تا درب منزل ايشان همراهی نمودند.
ديده بان در بخشي ديگر مي نويسد :كيانوش آسا دانشجوی ترم آخر كارشناسی ارشد رشتهی پتروشيمی و
از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ايران در جريان تظاهرات روز دوشنبه  25خرداد ماه  1388ميدان آزادی
تهران در اثر اصابت گلوله توسط افراد موسوم به لباس شخصی جان خود را از دست داده است .خانواده وی در
پی روزها بیخبری از وضعيت كيانوش با مراجعه به بيمارستانها و پزشكی قانونی تهران پس از چندين روز
سرگردانی نهايتاً موفق به شناسايی جسد و تحويل آن جهت تشيع و خاكسپاری در كرمانشاه شدند.
انجمن صنفي روزنامه نگاران :حضور و غياب
انجمن صنفي روزنامه نگاران فراخواني براي برگزاري يك نشست اعتراضي صادر كرد كه به فاصله اي كوتاه
دعوتش را پس گرفت .دو بيانيه مرتبط را در زير مي خوانيم.

« دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران :در پي ايجاد محدوديتهاي جديد براي فعاليت رسانههاي كشور و حضور
ماموران امنيتي در چاپخانهها به منظور اعمال سانسور و نيز بازداشت گسترده روزنامهنگاران طي روزهاي اخير ،به اطالع
ميرساند انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران قصد دارد نشستي اعتراضي نسبت به اين وضعيت ناگوار برگزار كند .در اين
نشست كه روز پنجشنبه مورخ  88/04/11از ساعت  5تا  7بعدازظهر در سالن اجتماعات انجمن صورت ميگيرد ،قرار
است خانوادههاي روزنامهنگاران زنداني و جمعي از وكال و حقوقدانان و اهالي مطبوعات حضور يابند .لذا بدين وسيله از
كليه روزنامهنگاران و اعضاي انجمن دعوت ميشود تا با حضور در اين نشست ،مراتب اعتراض خود را به گوش مسئوالن
مربوطه رسانده و خواستار آزادي هر چه سريع تر همكاران خود و رفع محدوديتهاي رسانهاي شوند.
دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران :نشست اعتراض نسبت به ايجاد محدوديت فضاي رسانه اي و بازداشت جمعي
از روزنامه نگاران كه قرار بود در روز پنج شنبه مورخ  1388/04/11در سالن اجتماعات انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران
برگزار شود ،بنا به دستور دستگاه امنيتي كشور لغو شد .اين نشست حمايت از اعضاي صنف روزنامه نگار را كه هم اكنون
تعداد قابل توجهي از آنان به دليل تعطيلي و توقيف مطبوعات بيكار شده و جمعي نيز در بازداشت بسر مي برند ،در دستور
كار خود داشت .لذا بدين وسيله به اطالع اعضاي محترم مي رساند اگر چه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران برگزاري اين
نشست را حق قانوني خود مي داند ،اما به دليل حفظ امنيت روزنامه نگاران در شرايط كنوني اقدام به لغو نشست مذكور
مي كند .با اين حال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران اعالم مي كند كه دستگاه قضايي  -به ويژه دادستاني عمومي و
انقالب تهران  -بايد هر چه سريعتر در رفتارهاي خود نسبت به اصحاب مطبوعات و اهالي قلم تجديد نظر كرده و مطابق
آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و قانون مطبوعات نسبت به رفع محدوديتهاي اخير رسانه اي و آزادي فوري خبرنگاران
و روزنامه نگاران در بند اقدام كند» .

آشكار است كه دولت كودتايي موجود اجازه رسمي و قانوني به هيچ اعتراضي را صادر نخواهد كرد .اما اين
به اين معناست كه جامعه روزنامه نگاران هيچ قدرت و امكاني ندارند؟ مي دانيم كه بسياري از روزنامه هاي
تحت سانسور فعلي براي انتشار خود متكي بر طيف وسيعي از روزنامه نگاران مختلف است .در مقابل كودتا
بايست همبسته بود .اعتصاب روزنامه نگاران مي تواند قدرتمندترين اعتراض آنها به خفقان رسانه اي موجود و
بازداشت همكاران خود باشد .اگر چه قليلي روزنامه نگار وابسته به كودتاچيان نيز وجود دارند .اما آنها در اينجا
نيز همچون جامعه در اقليتي ناچيز قرار دارند .با دست از كار كشيدن روزنامه نگاران براي مدت زماني معيني،
بخش مهمي از توليد روزنامه ها از كار مي افتد .روزنامه نگاران بدينوسيله همبستگي خود را با جامعه ي به
خون غلتيده نيز نشان مي دهد .مي توان در دوران اعتصاب ،روزنامه نگاران اعتصابي از طريق انتشار روزنامه
اي اينترنتي رسالت مطبوعاتي خود براي جامعه را نيز ادامه دهند.

درباره ي ماهيت اصالح طلبان
ا.ش.
همانطور كه قبال هم پيش بيني مي شد ،سناريوي
ساختگي رژيم براي توجيه سركوب ،كشتار و تثبيت
دولت كودتايي خود ،اتهام «انقالب رنگي يا مخملي»
يا «براندازي نرم» به مخالفين است .اصالح طلبان
امروز شاهد اعترافات اجباري همراهان خود به اين
اتهام دروغين هستند و تالش مي كنند آن را افشا
كنند .اما اين اتهام جديدي نيست و بايد پرسيد
چرا پيشتر هنگامي كه ديگر مخالفين سياسي رژيم
به اين اتهام شكنجه ومحاكمه شدند ،آنها سكوت
اختيار مي كردند؟ در واقع آنها با همان چماق
سركوبي رانده مي شوند كه خود در دولت خاتمي
داعيه دار آن بودند و در دولت احمدي نژاد هم در
مقابل آن بي شرمانه سكوت كردند .فعالين سياسي
مدتهاست كه با اصطالح ساختگي «براندازي نرم»
آشنا هستند و به خوبي مي دانند كه اين واژه،
توجيه مسخره ي رژيم ديكتاتوري براي حدف و
تصفيه ي مخالفين است .در سالهاي پيش كساني
كه به اين براندازي متهم مي شدند كه هيچگونه
سمت حكومتي نداشتند .كامال واضح است كه
كسي كه هيچ نوع سمت سياسي و حكومتي ندارد
نمي تواند بدون استفاده از قهر انقالبي و يا اتكا به
نيروي مردم ،حكومت را براندازد .تصور اينكه يك
نويسنده يا فعال حقوق بشر بتواند در فكر براندازي
حكومت به صورت نرم و بدون اتكا به قهر انقالبي
باشد ،ياوه و مهمل است .اصالح طلبان در مقابل
اين توطئه و دستاويز اصول گرايان سكوت كردند و
طولي نكشيد كه اين اتهام گريبان خود آنها را هم
گرفت .از طرف ديگر ،موسوي و پيروان اصالح طلب
او به حق آزادي تجمعات اعتراضي در قانون اساسي
اتكا مي كنند ،اما چگونه است كه در زمان دولت
خاتمي نيز تجمع اعتراضي دانشجويان بارها مورد
سركوب خشونت آميز حكومت قرار گرفت؟ موسوي
با ادبياتي كهنه و عاري از مفهوم ،خود را طرفدار
مفهوم جمهوريت در تصور خميني مي داند و اصول
گرايان را به انحراف از اين خط متهم مي كنند ،اما
همگان به خوبي مي دانند كه جمهوريت خميني با
سركوب و كشتار اپوزوسيون چپ گرا و بعضا شريك
خود اين جمهوري ،تثبيت شد و موسوي نيز خود
نخست وزير دوران كشتار زندانهاي سال  67بود.
ممكن است اعتراض شود كه آيا اكنون موقعيت
مناسبي براي اين بسط شكاف هاست و آيا اكنون
موسوسي علي رغم گذشته ي خود ،در كنار صفوف
اعتراضي مردم قرار ندارد؟ به نظر من خير ،ماهيت
اعتراض مردم با ماهيت اعتراض موسوي و اصالح
طلبان كامال متفاوت است و در نهايت اين دو
صفوف به دليل ماهيت متفاوت شان از هم جدا
خواهد شد .اعتراض اصالح طلبان به حذف و تصفيه
ي آنها از دايره ي رژيم است ،عبارات حق طلبانه ي
آنها در دفاع از راي مردم ،در گذشته وجود نداشت
و تنها وقتي از زبان آنها شنيده شد كه خود نيز
در ورطه ي حذف سياسي قرار گرفتند .اما مردم
معترض ،تنها به راه حلي براي دستيابي به مطالبات
آزادي خواهانه ي خود مي انديشند و اگرچه آنها
به قدرت رسيدن اصالح طلبان از طريق انتخابات
را ولو به غلط يكي از اين راه ها مي دانستند ،اما
بايد اين تذكر را داد كه اين تنها يك راه حل بود
و نه حمايتي همه جانبه .اكنون مردم با اعتراضات
گسترده ي خود نشان دادند كه به راه حل ديگري
مي انديشند .ديگر چه كسي است كه به انتخابات
در چهار سال آينده فكر كند؟
با توجه به تاييد گستاخانه ي صحت انتخابات
توسط شوراي نگهبان  ،تمامي راه كارهاي قانوني
و همراه با آن  ،اميدهاي اصالح طلبان رنگ باخت.
اما اين به معناي شكست مردم نيست بلكه بازهم
به معناي شكست راه حل اصالح طلبانه ي ديگر
است .اصالح طلبان هيچگاه گفتمان مستمري در
پي گيري حقوق بشر در ايران نداشتند و مردم بايد
متوجه باشند كه آنها در دفاع از خود مي جنگند (
اگرچه به كار بردن واژه ي جنگ براي آنها مبالغه
آميز است ).و حتي با اينكه نتوانستند به مصالحه
دست يابند ،به كمترين ها راضي خواهند شد.
خواننده كافي است با خود بيانديشد كه آينده ي
سياسي موسوي چه خواهد بود؟ او در چه موقعيتي
قرار خواهد گرفت؟ آيا به بخشي از مخالفين نظام
تبديل مي شود و يا به يك چهره ي خانه نشين؟
مسئله اينجاست كه ماهيت اصالح طلبان مانع از
قرار گرفتن آنها در يك موقعيت اپوزوسيون است.
مبارزات خياباني مردم هيچ گونه سنخيتي با منش
اصالح طلبي امثال موسوي ندارد .بنابراين بزودي
اين صفوف از هم جدا خواهند شد .اما چه كسي
تنها خواهد ماند مردم يا اصالح طلبان؟ بي شك
اميدي كه مردم به اصالحات داشتند اكنون به
اميدي تبديل شده كه اصالح طلبان از مردم دارند.
آينده نشان خواهد داد كه مردم مجبور هستند
صفوف خود را از آنها جدا كنند.

زنده باد شورش
بر ضد قدرت جنایتکار!

(قسمت پاياني بيانيه انجمن بين المللي كاگران.
قسمت اول آن در شماره  11منتشر شد)
پلیس های موتورسوار به جمعیت تظاهرکننده
یورش برده و با سرعت بمیان آنان میرانند ،شکافی
در جمعیت ایجاد مشود و آکروباتهایی که به شقاوت
عادت کرده اند با غرش موتورهایشان جمعیت را
غافلگیر کرده و برای ایجاد رعب و وحشت بمیان
مردم رفته و بسیاری از آنان را بیرحمانه بزیر
موتورهایشان میکشانند ،نمیدانند که این جماعت،
همگی با کلمه « آزادی» انرژی گرفته اند.
در مقابل چشمان مزدوران آیت اهلل ،زن و مرد ،بدون
تعلق به سندیکا یا گروه سیاسی خاصی و بدون هیچ
فرمانی از جانب کسی ،زنان و مردانی که تا چند
لحظه پیش یکدیگر را نمیشناختند ،در همبستگی
با این شورش توده ای خود را سازمان میدهند.
کسی فرار نمیکند ،در واقع عقب نشینیشان دامی
است برای ماشین سرکوب .مردان و زنان ،بدون هیچ
سالحی جز قدرت اخالقیشان ،در مقابل دیکتانوری
می ایستند ،بطور خودبخودی تاکتیکهای هوشمندانه
ای بکار میبرند همانند ارابه های جنگی اسکندر کبیر
در جنگ با داریوش .چونان سپاهیان روم که فیل
های هانیبال را محاصره کردند ،چماقداران در چنگال
ده ها دست گرفتار شده و بر زمین می افتادند.
این شورشیان بزرگوار و با فرهنگ  ،زمانی که در
زیر یونیفورمی که با موتورش مرگ را برای آنان به
ارمغان آورده بود در چنگالشان گرفتار شده است و
موتورش به آتش کشیده شده ،به یاریش شتافتند و
زخمش را شستشو دادند .این عملشان بیش از هر
کالمی سر شار از گفته هاست.
مفسرین سیاسی میگویند آنچه در تهران و فرانسه
اتفاق افتاده است ،این مردم قهرمان چیزی به جز
تغییر سران حکومت نمیخواهند ( .این تغییر سران
حکومت را اکونومیست ها «دمکراسی» مینامند ،که
نشان میدهد چگونه میخواهند مردم را در وضعیتی
خفت بار نگهدارند ،چرا که این تنها تغییر دیکتاتوری
به دیکتاتوری دیگر خواهد بود ) .ایرانیان اما با حضور
روزانۀ خود در خیابانها ،بدون داشتن هیچگونه
رهبری ،قدرتشان را برای سازماندهی در جهت جنگ
با قدرت جنایکار نشان دادند .این جنبش که در
زمینۀ یک تقلب انتخابات آغاز گردید ،مسئلۀ بسیار
عمیقتری را در دستور کار خود قرار داد.
عامل دیگری که بر روحیه مبارزاتی مردم ایران
افزوده است ،مشارکت گسترده زنان ،چه در حرف
و یا در عمل است .جمعیت بی نام زنانی که اراده
کرده اندخود را از محدودیت های جانفرسای قدرت
ومذهب نجات دهند .من به چشم خود روی صفحه
مونیتور در روز  14ژوئن زنی را دیدم که دیگر
حجابی برسرنداشت ،با موهای رنگ کرده و ماسک
جراحی به روی صورت برای محافظت از گاز اشک
آور ،مصمم در میان رفقایش راه میرفت .از اینکه
از او فیلمبرداری شود ترسی نداشت .میخواست
راه را نشان بدهد و مردان را هدایت کند»،مرگ بر
دیکتاتور ،زنده باد آزادی»!
 .روز دیگر صحنه ای مشابه دیدم .هنگامی که گروه
لباس شخصی ها کسی را گیر انداخته و به سرش
ریخته بودند ،دختر جوانی مانند یک شیر به گروه
ضاربان حمله کرد و پس از نجات مضروب به میان
مردم گریخت که برای پنهان کردنش به او پناه دادند.
زنان و دخترانی که مانند مردانشان در مقابل ضربات
می ایستادند و مقاومت میکردند .و ندا ،دختری که با
فرمان دین ساالران بدست یک مزدور در تظاهراتی
مشابه جان خود را گذاشت چرا که قدرت حاکم
از حضور زنان در صحنه موقعیت خود را در خطر
میبینند .نام او نیز مانند الکساندر ،دختری یونانی
که زمستان گذشته در تظاهراتی مشابه در یونان به
قتل رسید ،در یادها میماند .یاد این دو درمیان خیل
دیگر قربانیان گمنام سرمایه داری همواره ماندگار
خواهد بود.
همین زمان است که همکاران یونانی ما مینویسند:
زندگی ما متعلق به حکومت ما یا آدمکشانش نیست.
یاد خواهران و برادران ما ،دوستان و رفقای کشته
شده ما ،در خالل مبارزه همواره زنده خواهد بود.
همچنان که قاتالن آنها را نیز نخواهیم بخشید.
باید به این اعتراف کرد که مبارزه مردم ایران ،به
مبارزۀ ما نیز هست  .آنچه که در این راه پیمایی
ها می بینیم چیزی نیست جز احساس اتحاد بین
المللی که آرام آرام بر ضد حنایتکارانی که بر ما
حکومت میکنند بیدار میشود ..احساس مخالفت با
جنایتکارانی که به ما حکومت میکنند.
این مبارزه اتحاد فرامرزی مارا موجب میشود .آنجه
این مبارزه را شکل داده و موجب پیروزی آن میگردد
این ایده است که میشود همه با هم و با سربلندی و
بدور از ایدئولوژی سلطه گرا در آزادی زیست.

نيم نكاهي به تجمع خانواده هاي زندانيان دستكير شده اخير
در جلوي دادكاه انقالب و زندان اوين
يك شنبه  7تير ،دادكاه انقالب
با خواهرم به خيابان معلم رفتيم ،برخي از خانواده ها كنار هم نشسته و برخي نيز ايستاده و با هم صحبت
مي كردند .قيافه ها نگران و ناراحت بود .هيج كدام از آينده عزيز دستگير شده خود اطالعي نداشتند .تا اينكه
هر كدام به شكلي از وضعيت همسر ،پدر ،مادر ،خواهر ،برادر و يا فرزند خود مطلع شده بودند .برخي آنقدر
جلوي بادگان ها ،كالنتري ها ،زندان ها و  ...اين در و آن در زده بودند تا باالخره خبري از عزيز خود يافته و
حاال خبردار شده اند كه براي اطالع از زمان آزادي عزيز خود و گذاشتن وثيقه بايستي به جلوي دادگاه انقالب
بيايند و در انتظار بمانند تا شايد نام زنداني خود را در ميان ليست اسامي زندانيان كه هر روزه بر روي ديوار
نصب مي شود ،بيابند .ما هم تمامي ليست ها را دوباره خوانديم با اينكه مي دانستيم كه ليست ها جديد نيست
ولي گفتيم شايد ليست ها تغيير كرده باشد و نام زنداني ما نيز در ميان اسامي باشد .گفتند نزديك ظهر قرار
است ليست جديدي اعالم كنند همه با خشم و ناراحتي بسيار ولي اميدوار به آينده منتظر بودند .ابتدا هر يك
از گفتگوی با ديگري ابا داشت ولي بس از مدتي همه با هم آنقدر احساس نزديكي مي كرديم گويي سال ها
همديكر را مي شناسيم با هم درد دل مي کرديم از تظاهرات مي گفتيم ،از همبستكي مردم با هم مي گفتيم
از شعاردادن هاي روي بام ها مي گفتيم ،از بزرك شدن فرزندان مان مي گفتيم .به هم روحيه مي داديم و واقعا
بيشتر خانواده ها اين احساس را داشتند كه فرزندشان در اين گير و دار بزرك شده و تجربه كسب كرده اند.
خيلي ها مي گفتند كه اساسا ما اينها را قبول نداريم ولي براي اينكه احمدي نزاد سركار نيايد به موسوي راي
داديم و نميدانيم آيا واقعا با مردم همراه است و يا اينكه او هم با حكومت سازش مي كند .برخي مي گفتند تا
به حال كه خوب ايستاده و كوتاه نيامده و اميدواريم كه همجنان با مردم باشد تا الاقل خون هايي كه ريخته
است بايمال نشود .ساعت  11شد ولي هنوز از ليست جديد خبري نبود همه در دل و برخي بلندتر مي گفتند
مگر بچه هاي ما و خود ما جه مي خواستيم كه اين بال را سرمان آوردند .ساعت نزديك  12بود كه ليست
جديدي را كه شامل  4برك  A4بود آوردند .همه به سمت ليست ها يورش برده تا بتوانند اسامي را بخوانند.
يكي فرياد مي زد ليست ها را باال بزنيد تا همه بتوانند بخوانند همه تحمل شان طاق شده بود و نمي خواستند
حتي جند لحظه را نيز از دست بدهند ولي بس از زمان كوتاهي همه متوجه شدند كه اسامي همان هايي است
كه صبح در داخل دادگاه اعالم كرده بودند و جديد نيست .به خواهرم گفتم بيا ليست اسامي زندانياني را كه
به روي ديوار است بشمريم تا ببينيم جه تعداد زنداني در اين ليست ها وجود دارد .تمام اسامي را شمرديم با
احتمال خطاي جشم ،حدود  1532نفر مي شدند .يكي مي كفت 14000 :نفر را دستگير كرده اند .از اسامي
زندانياني كه اعالم شده بود تعداد  223نفر بودند كه در ليست جداگانه اي نوشته شده بود « جديد» و كنار
آن نوشته بودند « به علت ناقصي برونده  15روز ديكر مراجعه كنيد» .خانواده هايي كه مراجعه مي كردند
و نام زنداني خود را در اين ليست مي ديدند بسيار خشمكين و عصباني مي شدند ،برخي نيز فقط به صرف
اينكه باالخره نام عزيز خود را زنده يافته اند خوشحال مي شدند ولي نگران بودند كه ناقصي برونده يعني جه؟
مگر اينها برونده اي دارند كه نقص برونده داشته باشند .مگر اينها جرمي مرتكب شده اند؟ آنها را يا در خيابان
گرفته بودند ،يا در كوجه ها به دام انداخته و برخي را از محل كارشان بيرون كشيده و به بازداشت گاه هاي
موقت برده بودند .برخي از اين بازداشت گاه ها شامل :بليس امنيت تهران ،آگاهي شاپور ،ارك ،كالنتري 137
گيشا ،كهريزك ،و در نهايت زندان اوين بود .مي گفتند آگاهي شابور و كهريزك بدجوري بجه ها را مي زنند.
آنهايي را كه به اوين برده اند وضعيت شان بهتر است .اويني كه هميشه لرزه بر اندام ها مي انداخت حاال آنقدر
عادي شده بود كه همه به راحتي از آن نام مي بردند .خيلي ها مي گفتند ما انقالب كرديم كه زندان نداشته
باشيم حال به جاي يك يا دو زندان ،هزاران زندان ايجاد كرده اند .زندان هايي كه هيج كس نامي از آنها نمي
داند ولي بايستي نام و آدرس تمامي اين زندان ها را بيدا كنيم .خيلي ها مي كفتند كه بجه هاي ما كه جرمي
مرتكب نشده اند مگر چي كار كردن كه اين بالرو سرشون آوردن؟ بسياري از اونها تا بحال بايشان به دادگاه
انقالب و دم زندان ها باز نشده بود .حاال درد اونايي رو كه سال ها دم در زندان ها بودند درك مي كنيم .يكي
مي گفت يعني عزيزان ما حاال زنداني سياسي شده اند ،ما فكر مي کرديم كه زنداني سياسي جيز عجيب و
غريبي است .حال فهميديم كه هر كسي حرف حق مي زند ،حاكمان از سر ترس اونهارو را زنداني مي كنند
و اونها زنداني سياسي مي شوند.
روز قبل من حضور نداشتم ولي شنيدم كه خانواده ها و به خصوص مادران به دليل اعتراض به عدم اطالع
از آزادي فرزندانشان وسط خيابان معلم نشسته و راه ماشين ها را بسته بودند .ولي امروز خلوت تر بود چون
اسامي برخي را براي آزادي اعالم كرده بودند .براي آزادي هر فرد زنداني بايستي وثيقه گذاشت ،حتي اگر
در يك خانواده جند نفر زنداني داشته باشند بايستي به همان تعداد وثيقه گذاشت كه شامل فيش حقوقي
كارمند رسمي و يا جواز كسب 10ميليون تومان كفالت است كه در صورت دستگيري مجدد اين مبلغ بايستي
برداخت شود.
دوشنبه  8تير ،زندان اوين
عصر بود كه به آنجا رسيديم .هنوز همه خانواده ها نيامده بودند .زمان كه مي گذشت تعداد خانواده ها بيشتر
مي شدند .شايد  2الي  3هزار نفر مي شدند .عصر جند نفر را تك تك و با فاصله آزاد كردند .ولي بيشتر
زندانيان را نزديك غروب كه هوا تاريك مي شد آزاد مي كردند .ماشين ها از جلوي خانواده ها رد مي شدند
و برخي ابراز ناراحتي كرده و برخي با تعجب جمعيت را نگاه مي كردند .شايد گمان نمي كردند كه واقعاَ اين
همه دستگيري داشته ايم .هوا كه به تاريكي نزديك مي شد كم كم و به فاصله هاي كوتاهي درب هاي زندان
باز مي شد .همه در تب و تاب بودند.
آيا امروز زنداني ما آزاد مي شود؟ آنها در جه وضعيتي هستند؟ سالم هستند؟ مي توانند راه بروند؟ سرو
وضعشان جطوري است؟ الغر شده اند؟ روحيه شان جطوري است؟
هر بار كه در زندان باز مي شود ،خانواده ها به سمت بله ها هجوم مي آورند ولي مأموران نمي گذارند از بله
ها باال بروند جون از بزرگراه يادگار ديد دارد و رهگذران متوجه سيل جمعيت خواهند شد .همه جيز را مي
خواهند بي سرو صدا برگزار كنند وقتي در كوچك يا بزرك زندان اوين باز میشد همه نفس ها در سينه حبس
مي شد كه شايد زنداني خود را ببينند امروز اسامي آزادي  250نفر را اعالم كرده بودند .اغلب زندانيان كه
از زندان آزاد مي شدند نمي توانستند راحت راه بروند .هر كسي بيرون مي آمد خانواده ها به سمت او هجوم
مي بردند و از زنداني خود سوال مي كردند .مي برسيدند با شما جطوري رفتار كردند .برخي مي گفتند اينجا
زياد كتك مان نمي زدند ،كتك ها را قبال خورده بوديم .البته برخي را شنيديم كه شكنجه هم مي كردند .ولي
بازجويي هاي خيلي طوالني و بدي داشتيم .دايم ما را تحت فشار قرار مي دادند و از ما جيزاي مي خواستند
اعتراف كنيم كه اصال نمي دانستيم جيست .مدام ما را تهديد مي كردند و مي گفتند كه اعتراف كنيد كه شما
را كشورهاي خارجي تحريك كرده اند از آنها دستور گرفته ايد و به تظاهرات رفتيد .ما هر جه مي گفتيم ما
فقط براي گرفتن راي مان به خيابان ها رفتيم و اعتراض كرديم باز آنها ما را مورد اذيت و آزار قرار مي دادند
كه دروغ نگوييد شما جاسوس و عامل بيگانه هستيد .برخوردها متفاوت بود برخي با جهره مهربان با ما وارد
صحبت مي شدند و برخي با جهره خشن .ولي ساعت هاي طوالني ما را جشم بند زده به روي زانوهايمان نگه
مي داشتند و حق نداشتيم كه سرمان را باال كنيم .بسياري از زندانيان كه مي آمدند مي لنگیدند ،برخي به
گفته خانواده شان بسيار الغر شده و جشم هاي گود رفته اي داشتند ،ولي اغلب شان روحيه خوبي داشتند
گويي زياد احساس بدي نداشتند .برخي كه از بله هاي زندان بايين مي آمدند دست هايشان را براي جمعيت
تكان مي دادند و همه دلشان مي خواست كه برايشان هورا بكشند و كف بزنند .جه كسي فكر مي كرد اين
جوان هايي كه فكر مي كنند همه فكر و ذكرشان ظاهرشان است اينقدر با اعتماد به نفس از زندان اوين
بيرون بيايند .خانواده ها همه به دور زنداني خود حلقه مي زدند و او را غرق بوسه مي كردند و اشك شوق مي
ريختند .يك احساس خوشحالي مشتركي ميان همه بود .هر زنداني كه مي آمد همه دلشان مي خواست او را
در بغل بكيرند و ببوسند.
يكي از كساني كه سن اش بيشتر بود به جوان ترها مي گفت :سي سال بيش ما براي كسب آزادي انقالب
كرديم ،مردم درهاي همين زندان را باز كردند و زندانيان را آزاد كردند و به روي دست بيرون آوردند .جندي
نگذشت كه بسياري از آنها را در سال هاي  60الي  67به جوخه هاي اعدام بستند و يا به دار آويختند .حاال
فرزندان ما را به همين زندان انداخته اند و تصور مي كنند كه با زور و سرنيزه مي توان صداي مردم را خفه
كرد .زياد دور نيست زماني كه همه اين حاكمان زورگو به دست و باي مردم بيافتند و به درك واصل شوند.
يك همراه
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حكايت ما و آنها

ا.ج.
1
ما آدم ساده ولي ...
سريال دائيجان ناپلئون هم مانند ديوان ايرج ميرزا
و پروين اعتصامي بخشي از فرهنگ ما شده است،
بطوري كه بعد از گذشت سيسال مكالمههاي آن
(يا به قول سينماييها ديالوگهاي آن) در زبان
فولكوريك جامعه در سنين مختلف مورد استفاده
قرار ميگيرد .به يادتان مياندازم سكانسي را كه
مشقاسم از روي ديوار با پاره آجر ،سر ماهي فروش
بخت برگشته را به جرم «انگليساي چشم چپ» بودن
شكسته بود و پاسبان هر دو را به كميسري برده بود.
دائي جان از باب وساطت به ماهي فروش گفت:
داييجان :اين نوكر من رفته روي ديوار و نفهميده
و پايش خورده به يك آجر و افتاده روي سر اين
دستفروش بيچاره و سرش شكسته ،عمدي كه نبود
...
دستفروش بيچاره با سر شكسته و لهجه شديد و نا
مفهوم آذري ـ كه بيشتر شنيدني است تا خواندني
– گفت:
ماهيفروش :گيريم نفهميده  ...پايش خورده  ...بي
هاوا (يعني بي هوا) آجر خورده سر من! اون دو هزارتا
فحشي (يعني فحش) خار و مادري (خواهر و مادر)
كه داد هم بيهاوا (بي هوا) از دهنش دررفته!!!!؟
حاال داستان ماست و كشته شدن ندا آقا سلطان .شما
به همان لهجة آدم ساده و بي شيله بخوانيد!!
ملت بيچاره :گيريم مامور خارجي آماده (يعني آمده)
ندا آقا سلطان را كشته و ازيش فيليم (ازش فيلم)
گرفته و رفته .اون دوهزار نفري كتك خورده و كشته
شده و دستگير شده هم مامور از خارجي بود!!!؟
2
ابلهي مبلغي به ديگري مقروض بود و نميداد .طرف
به عدليه متظلم شد .ابله با وكيلي مشورت نمود كه
چگونه در محكمه جواب مدعي را بدهد وكيل گفت:
« منكر شو ».ابله در محكمه وقتي كه ادعاي مدعي
را برايش بيان كردند و جواب خواستند گفت« :طلب
را كه دارد ولي ما منكريم!» [داستاننامة بهمنياري،
ص ]385
يك وقت فكر نكنيد كه منظور از طلب ،حق مردم
است .داستاني بود و ما نقل كرديم.
3
روستايي بينوايي به محنت بسيار آر ِد ته كيسهاي
گندم كه از خوشهچيني در مزارع به دست كرده بود
و به كوخ خود ميبرد و در راه به خدا ميناليد كه« :
آخر از درياي قدرت تو چه كم ميشد اگر به دست
پيوندان
مرحمت خويش از كار فروبستة من و اهل و
ِ
گرسنهام گِره ميگشودي؟»
چون از جويي خواست برجهد گره كيسه گشوده شد
و آن آرد به تمامي در آب فرو ريخت .دلتنگ روي
به آسمان كرد كه « :مرا باش! گشا ِد كار خود از
كسي ميخواهم كه پس از يك عمر خدايي هنوز دو
گره را از هم فرق نميگذارد!» [كتاب كوچه ،ج ،5
ص]1360
(ارسال شده براي خيابان)

عمل مستقيم
بخش اول

«عمل مستقیم» چیست
منظو ِرمان از
ِ
عمل مستقیم نما ِد سندیکالیسم در عمل است.
ِ
این دستور ،نمایانگ ِر مبارزهیِ همزمان با استثمار
وضوح ذاتی که در خود نهفته
و استبداد است ،و با
ِ
تالش
در
کارگر
ه
طبق
گرایش
دارد ،جهت و
یِ
ِ
ِ
ناپذیرش برایِ مبارزه با سرمایهداری را
خستهگی
َ
اعالم میکند.
عمل مستقیم چنان واضح و شفاف است ،که با صرفِ
ِ
دو کلمه ،همهچیز را تعریف کرده و تشریح میکند.
طغیان
یش این است که طبقهیِ کارگر ،در
ِ
معنی َ
همیشهگی علی ِه تشکیالتِ دولتییِ موجود ،هیچ
انتظاری از افراد ،نیروها و قدرتهایِ بیرونی ندارد،
بلکه خو َدش شرایطِ مبارزاتییِ خود را ایجاد کرده،
یش
و ابزارهایِ مبارزه را از ِ
دل خود میجوید .معنی َ
توجه به تولیدکننده ،در اعتراض به جامعهیِ کنونی
است که فقط شهروند را به رسمیت میشناسد .و
فهم آنکه هر
تشکل رسمییِ
ِ
اینکه تولیدکننده ،با ِ
سیستم تولید
این
داخل
را
اجتماعی یا سیاسی خود
ِ
ِ
ً
تعریف کرده ،میکوشد مستقال با حذفِ کارفرما و
آوردن قدرت در کارگا ِه تولیدی ،مستقیماً به
بهدست
ِ
تغییرش دهد؛
کرده
حمله
تولید
ه
داران
ه
سرمای
روش
یِ
ِ
َ
این تنها را ِه دسترسی به آزادییِ حقیقی است.
نفی دموکراسیگرایی
ِ
بنابراین ،منظو ِر
عمل مستقیم ،آن است که طبقهیِ
ِ
اصل اقتدار (اتوریته)،
کارگر ،به جایِ سجده در براب ِر ِ
اصل اعتبار،
به
مفاهیم آزادی و استقالل متعهد شودِ .
ِ
محو ِر دنیایِ مدرن است ،و دموکراسی آخرین و
تجسم عینییِ آن است .اکنون بشر ،به
کاملترین
ِ
پذیرش همین اصل ،با هزاران زنجی ِر فکری و
دلیل
ِ
ِ
مادی به جایِ خود بسته شده ،هیچ شانسی برایِ
یش نمییابد.
نشان ِ
دادن خواست و ابتکا ِر حقیقی َ
نفی دموکراسیزدهگییِ
ِ
کل ِ
روش سندیکایی ،از همین ِ
نادرست و ریاکار بر میخیزد ،که تبلو ِر نهایییِ
عمل مستقیم ،درواقع صرفاً
اقتدار است .بنابراین،
ِ
بخشیدنش در
ت
واقعی
و
آزادی،
اصل
بهزندهگی
آوردن ِ
ِ
َ
شکل ایدهیی
میان تودهها است؛ اینبار آزادی را نه به
ِ
ِ
انتزاعی ،مبهم و نامشخص ،بلکه به صورتِ مفهومی
روشن ،و عملی خواهیم یافت ،که روحی به مبارزات
تخریب
زمانمان بدمد :این آزادی
ِ
و مقاومتهایِ
ِ
روح فرمانبری و کنارهگیری است ،که انسانها را
ِ
منحط ساخته ،به بردههایِ خودخواسته بدل میکند؛
روح انقالبیگری است ،که
و همچنین شکوفه ِ
دادن ِ
جامعهیِ انسانی را حاصلخیز خواهد ساخت.
گسیختهگییِ بنیادین و کامل
میان جامعهیِ
ِ
سرمایهداران و دنیایِ کارگران ،آنطور که در
انجمن
عمل مستقیم نهفته است ،در این شعا ِر
ِ
ِ
بینالمللییِ کارگران) بیان شده بود« :آزادییِ
ِ
دست خو ِد کارگران به انجام خواهد
کارگران تنها به
دادن بیشترین اهمیت به
رسید» ،IWA/AIT .با
ِ
یافتن این جدایی
سازمانهایِ اقتصادی ،به واقعیت ِ
ِ
کمک شایانی کرد IWA/AIT .بهدرستی فهمیده
بود که تغیی ِر اجتماعی باید از پایین بیآغازد ،و
تغییراتِ سیاسی صرفاً
نتایج تغییراتِ ایجادشده در
ِ
سیستم تولید هستند .به همین خاطر هم بود که
ِ
ِ
عمل
جز
چیزی
که
صنفی،
ه
اتحادی
فعالیت
از
هایِ
ِ
ً
مستقیم نیستند ،استقبال کرده ،طبیعتا ،به کا ِر آنها
مشروعیت داده ،و از قدرت و تأثی ِرشان حمایت کرد.
عمل مستقیم درحقیقت همان کارکر ِد عادییِ
ِ
ِ
خواست
دلیل وجودییِ آنها است؛
اتحادیهها و
ِ
ِ
خواست
محدودشدن کارکردهایِ چنان سازمانهایی
ِ
گردآمدن حقوقبگیران با
احمقانهیی است؛ و ایدهیِ
ِ
تحمل سرنوشتی
هدفِ آمادهترشدن برایِ پذیرش و
ِ
که جامعهیِ بورژوایی برایِشان در نظر گرفته (تولید
برایِ دیگران) ،شوخییِ مسخرهیی بیش نیست.
بسیار روشن است ،که هدفِ
گردآمدن افراد در
ِ
ِ
مختلف اجتماعی
اتحادیه ،با وجو ِد
داشتن دیدگاههایِ
ِ
و سیاسی ،همکاری با یکدیگر و سازمانیافتن ،به
عنوآن افرا ِد مستقل ،برایِ دفاعاَزخود ،و مبارزهیِ
ِ
ِ
اشتراک منافع آنان را آنجا گرد
مستقیم است.
جذبش میشوند.
میآورد؛ آنها از رویِ غریزه
َ
آنجا ،در این پرورشگاههایِ زندهگی ،کا ِر انگیختن،
برنامهریزی و
آموزش آنان انجام میشود؛ اتحادیهیِ
ِ
صنفی ،آگاهییِ کارگران را ،که به خاط ِر تعصبها
و غرضورزیهایِ تلقینشده توسطِ طبقهیِ حاکم،
چشمانشان را به
تضعیف شده ،افزایش میدهند؛
ِ
فزون مبارزه و انقالب میگشایند؛ آنها را،
نیا ِز روزا َ ِ
با نظمبخشیدن به تالشهایِشان ،برایِ نبردهایِ
اجتماعی آماده میسازند .با چنین آموزشی ،به
اینجا میرسیم که هیچ فردی ،هیچگاه ،کا ِر فعالیت
در جایگاهی که هست را ،به دیگران نسپرده ،خود
به فعالیت بپردازد .در این تمرینها است که شخص
عمل مستقیم هم،
کل
به
ِ
ارزش خود پی میبردِ ،
ِ

این یه انقالبه
اسماعیل وفا یغمایی
با کمک از تکنیک ها ی شعرها وترانه های خیابانی
سیاهپوستان و به خاکپای عزیز و مقدس مردم
ایران
تمام درختای عالمو باتون کنین
هرچی فلفله گاز آشک اور
هرچی تفنگه فشنگ بذارین و به سینه ما در کنین
اما این یه انقالبه
****
هر چی سگه بخرین و لباس گزمه بپوشنین
قالده قاتالرو واز کنین
پوز بند شغاالی مسلحتونو
اما این یک انقالبه
****
هی منتقد کشتین و مخالف .و مبارز
هی دانشجو کشتین ونویسنده و روشنگر
هی کرد کشتین و ترکمن وفارس و بلوچ وترک
اما این یه انقالبه
****
نون رو از سفره ها دزدیدین و لبخندو از رو لبا
بچه های مردمو ده تا ده تا به گلوله بستین
دار زدین  ،زندون کردین شکنجه کردین ،تجاوز
کردین
اما این یه انقالبه
****
خواهرای کوچیکمونو کشتین
برادرامونو دار زدین
پدرا و مادرای پیرمونو دق دادین
اما این یه انقالبه
****
ده هزار تا زن خیابونی رو کردین صد هزار تا و دویس
هزارتا
صدهزار تا معتادو کردین چند میلیون
یه میلیون بیکارو کردین میلیونا
اما این یه انقالبه
****
خاک این میهن شوره از بس اشکامونو ریختیم
خاک این میهن سرخه از بس روش خونمونو
ریختین
خاک این میهن تلخه هر جا که شما پاتونو
گذاشتین
اما این یه انقالبه

***
آهای شب شبه هنوز! شبه شب
اما یه دریا ستاره تو آسمون داره ورجه ورجه میکنه
میخوام تا صب تا صب ساز دهنی قراضمو بزنم و
بخونم
اما این یه انقالبه
****
سازمن مث خود من پیر ومث خودم آواره دنیاس
بیشتر از صدتا از رفیقای شهیدم قدیما تو این ساز
فوت کردن
لب که رو سازم میذارم گرمی لباشونو حس می کنم
و اشکم سرازیر میشه
اما این یه انقالبه
****
هر چی میخاد پیش بیاد بذا پیش بیاد
اما خط کشیده شده خط کشیده شده
بعد سی سال همه مردم اینطرف همه دیوثا اونطرف
اما این یه انقالبه
****
خط که کشیده شد کشیده شد دیگه کشیده شد
دیگه
چراغا دارن با هم میسوزن تو خونه ها ،صداها تو
خیابونا
آهای چه کیفی داره ای ی ی خداااااچه کیفی داره
اما این یه انقالبه
****
هی هی هی نیگا کنین این یه موج نیس تموم
دریاس
هی هی هی این یه شمع نیس تموم خورشیده
هی هی هی نیگا کنین این یه نفر و یه گروه نیس
تموم ملتن
اما این یه انقالبه
****
بلند میشه بلند میشه و میغره ومیشورونه
شعله میکشه و گر میگیره و میسوزونه
میمیره و زنده میشه و داغونتون میکنه
اما این یه انقالبه
****
آهای که چقد خوشخالم خدا من و این ساز قراضه
ام
آهای که بعد از سی سال اونقده خندیدم که صورتم
خیس اشک شد
آهای که میخوام تا صب در تموم خونه ها و زیر تموم
پنجره هاساز بزنم و بخونم
اما این یه انقالبه
اما این یه انقالبه....
بیست و نهم زوئن دو هزار و نه

ستایش همین ارزش نهفته است .بدینترتیب،
در
ِ
کاردانی ،خلقُخو ،شخصیت و توانایییِ تمرک ِز شخص
عمل مستقیم اعتماد به
اختیارش قرار میگیرند.
در
ِ
َ
نفس میآموزد! خودا ِتکایی میآموزد! تسلط بر نفس
میآموزد! و فعالیت برایِ خود را میآموزد!
اکنون ،اگر اینها را با روشهایِ مور ِد استفاده ار
سازمانهای و گروهبندیهایِ دموکراتیک مقایسه
کنیم ،میبینیم که آنها هیچ چی ِز مشترکی با
افزایش آگاهی ندارند ،و
این
تالش پیگیر برایِ
ِ
ِ
سازمان
نیز نمیتوانند با این عادت به عمل که در
ِ
اقتصادی جریان مییابد کنار آیند .هیچ دلیلی نداریم
تصور کنیم که روشهایِ موجود در یکی را بتوان
عمل مستقیم ،به
به روشهایِ دیگری تغییر داد.
ِ
َ
تناقضش با کارکر ِد گروهبندییِ دموکراتیک،
دلیل
ِ
سیستم نمایندهگی معطوف است (و
که درنهایت به
ِ
انفعال افرا ِد پاییندست را در خود دارد)،
بنابراین
ِ
بیرون از عرصهیِ اقتصادی چیزی بیمعنی است.
دموکراسی به اینها خالصه میشود :به نمایندههایِ
ما اعتماد کنید! به آنها رجوع کنید! به آنها تکیه
کنید! کارها را به آنان بسپارید!
خودگردان طبقهیِ کارگر ،که در
منش کا ِر فردی و
ِ
ِ
عمل مستقیم جمع شده ،با
اجرایش در عرصهیِ
ِ
َ
اقتصادی دیده شده و موردِتوجه قرارمیگیرد؛
آنجا همهیِ خطاها مشکلساز میشوند ،جایی
ِ
خدمت
برایِ کجفهمی نیست ،و همهیِ تالشها در
مقصو ِد مفید و مشخصی اند .بدینترتیب ،نهادهایِ
ِ
فعالیت دموکراتیک ،که افرادی
طراحیشده برایِ
با خواستههایِ اجتماعییِ دوجانبهمتخاصم را
گر ِد هم آورده اند ،واقعاً از حرکت باز میمانند.
معرض دید است .استثمارگران
اینجا دشمن در
ِ
ِ
ساختن خود در
و ستمکاران نمیتوانند امید پنهان
ِ
ِ
پشت نقابهایِ غلطاَنداز را داشته باشند ،یا بخواهند
پوشیدن جامههایِ ایدهئولوژیک گمراه
مردم را با
ِ
کنند :آنان
دشمنان طبقاتی هستند ،و ،برایِ ادامهیِ
ِ
کا ِر استثماریشان ،باید ،همینقدر شفاف ،خود را
معرض دید قرار دهند! اینجا ،نبرد چهرهبهچهره
در
ِ
است ،و هیچچیز پنهان نمیماند .در عرصهیِ اقتصاد،
هر تالش ،ملموس است ،و محصولی سنجشپذیر
ِ
یافتن
دارد؛ کوتاه سخن ،هر
مقاومت مؤثر ،به کاهش ِ
شدن بندهایی که
مقداری از اعتبا ِر کارفرما ،سست ِ
کارگر را به کارگاه بسته اند ،و بهبو ِد نسبییِ رفاه
ترجمه میشود .و ،قطعاً ،به همین خاطر است ،که
برادران طبقاتی
اینجا ،فعالیت ،نیازمن ِد همآهنگییِ
ِ
است ،تا بتوانند شانهبهشانه وار ِد نبرد شده ،کنا ِر
دشمن مشترک برزمند.
یکدیگر با
ِ
سازمان
تأسیس هر
بنابراین ،نتیجه میگیریم که با
ِ
ِ
صنفی ،باید از همان آغاز چنین استنباط کنیم که،
کارگران گر ِدهمآمده و آماده میشوند تا ،آگاهانه یا
ِ
ناآگاه ،خود به امو ِر خود رسیدهگی کنند؛ که آنها
اربابانشان بایستند ،و در این راه،
مصم اند در براب ِر
ِ
فقط به تالشهایِ خود اتکا کنند؛ که منظو ِر آنها،
سپردن
بدون
بدون واسطه ،و
عمل مستقیم است،
ِ
ِ
ِ
ِ
کارها به دیگران.
بنابراین،
عمل مستقیم ،همان کارکر ِد اتحادیهیِ
ِ
بدون هیچگونه
صنفی است ،عریان از هیچ پوششی،
ِ
ناخالصی،
بدون هیگونه حائلی که ضربهیِ
ِ
بدون
و
بگیرد،
را
دیگر
گ
جن
بر
جویی
جنگ
جویِ
ِ
عمل
هیچیک از انحرافاتِ که وسایل و عرصهیِ نبرد؛ ِ
بدون مصالحههایِ سرمایهدارانه،
اتحادیهیِ صنفی،
ِ
«صلح اجتماعی»
که
است
و السزنیهایی
رؤیایِ
ِ
بدون
عمل اتحادیهیِ صنفی،
تملقشان را میگوید؛
ِ
ِ
ِ
داشتن دوستانی در حکومت و بی هیچ تضمین یا
ِ
قول کمکی از سویِ «واسطهگران».
ِ
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