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حكومت كودتا كشتار مي كند
و شاهدان را تهديد به سكوت مي كند
انقالب
در مقابل
فاشيسم

كارگران
كجا ايستاده اند

فاشيسم ،اصالح طلبي و جنبش انقالبي مردم
امير ك.
آيا مي توان يك جامعه را سركوب و كشتار كرد و به جكومت ادامه داد؟ پاسخ به اين مسأله آشكار است .خير.
تاريخ تكامل جوامع بشري از يكسو و دانش اجتماعي و سياسي بشر از سوي ديگر به اين پرسش پاسخ منفي مي
دهند .همواره اقليت حاكم بر جوامع طبقاتي تالش مي كنند تا رضايت و توافق اكثريت محكوم جامعه را به طريقي
جلب كنند .آنها به كمك مذهب ،نيكوكاري رياكارانه ،زد و بندهاي مختلف با اليه ها و اقشار مختلف بااليي
جامعه ،نظام حقوقي ،نظام آموزشي و پرورشي و مجموعه ي عظيمي از نهادها و راهكارهاي ديگر حاكميت خود
را ابقا مي كنند .حتي كشورهاي اشغالگري كه كشوري ثاني را تسخير مي كنند معموال بدون كشتار جمعي مردم
و مقابله نظامي با كليت جامعه مستعمرات خود را تشكيل مي دهند .روش غالب طبقات حاكم همواره فريبكاري
و مصالحه بوده است و نه كشتار و خشونت عريان .اما حكومت كودتايي كنوني همچون اشغالگران مغول در
سرزمين هاي فتح شده عمل مي كنند .آنها را باكي از كشتارهاي جمعي ،سر به نيست كردن جوانان ،يورش به
مادران كهنسال ،اعدام زندانيان و تصفيه هاي خونين نيست .دار و دسته اي كوچك عليه كل يك جامعه دست
به اسلحه برده است و گلوهاي مردم را نشانه رفته است .يك قلم در كوي دانشگاه بيش از  250زخمي و چندين
كشته به جاي گذارده اند .خبر از دستگيري  4500نفر تنها در يك روز منتشر مي شود .صحبت از سالخي هاي
خونين در زندان است .به خانه هاي مردم معمولي حمله مي كنند و درب ها را مي شكنند و همه چيز را تخريب
مي كنند .كم مانده است همچون مغوالن كه نيشابور را با خاك يكسان كردند و بر روي خاك آن يونجه كاشتند،
كل تهران را به زميني سوخته تبديل كنند .براي بسياري اين سئوال پيش مي آيد كه چرا؟ چرا حكومت از چپاول
نرم به چپاول سخت روي آورده است؟ چرا گام در راهي گذارده كه ضرورتا به نابودي حاكميتش منتهي خواهد
شد؟ زبانه هاي هر دم شعله ور تر انقالب اجتماعي ايرانيان را نمي بيند كه به زودي كرسي هاي حاكميتش را به
خاكستر بدل خواهد كرد؟
در پاسخ به اين سئوال بايست به منطق فاشيسم پرداخت .حكومت كودتايي تكامل رگه ي فاشيستي نظام سياسي
جمهوري اسالمي است .اكنون جامعه با فاشيسم تمام عيار روبرو است .اشتياق كودكانه حكومت به تكنولوژي هاي
مرگبار و كنترل كننده ،دخالت فزاينده در تمام ابعاد زندگي شهروندان ،كمپ هاي مرگ و شكنجه ،دروغ هاي
وقيحانه از بلندگوهاي دولتي ،احساس تنزه دروني هنگام كشتار و سالخي مخالفين سياسي عقيدتي ،و شايد مهمتر
از همه جنون خصلت پررنگ حاكميت فاشيستي كنوني است .جنون فاشيسم همان عاملي است كه محاسبات
عقالني براي تدام حاكميت را تعطيل مي كند .بي دليل نيست كه ديوانگاني چون هيتلر و موسوليني و احمدي نژاد
و خامنه اي در رأس حركت هاي فاشيستي قرار مي گيرند.
اصالح طلبان قادر به درك اين ماهيت فاشيستي كودتا نيستند .آنها گمان مي كنند با مصالحه و حركت هاي درون
نظام مي توانند فضا را به دوره پيش از كودتا بازگردانند .تعلقات طبقاتي آنها اين ارزيابي آنها را تقويت مي كند .آنها
به زودي بهاي سنگين اين اشتباه خود را خواهند پرداخت .اما مردم كه منفعتي در ابقاي اين نظام ندارند ماهيت
فاشيستي حكومت را درك كرده اند .به همين دليل به فرمان ترك سنگرها عمل نمي كنند.

متن ذيل تخليصي از نامه آرش حجازي خطاب به افكار عمومي است .او به جرم افشاي حقيقت
مورد تعقيب قضايي حكومت كودتا قرار گرفته است.
بعد از مصاحبهام در روز  ۴تير ماه  ۲۵( ۱۳۸۸ژوئن  )۲۰۰۹با بيبيسی دربارهی مشاهدات شخصيام در مورد قتل
وحشيانهی ندا آقاسلطان ،روز دهم تيرماه در اخبار خواندم که حکمی برای دستگيری من از سوی دولت ايران صادر
شده است .همانطور که در مصاحبهام گفتم ،انتظار چنين حرکت مذبوحانهای برای کتمان حقيقت در برابر اين جنايت
بيرحمانه از طرف دولتی ميرفت که بنيادش بر دروغ و ظلم است .در اين مصاحبه پيشبينی کردم که گفتههای مرا
کتمان می کنند .که اتهامات بسياری را متوجه من خواهند کرد .اين دولت ،به جای آنکه بکوشد قاتالن اصلی اين دختر
معصوم و دهها قربانی ديگر را پيدا کند و مسئوليت بيکفايتی خود را بپذيرد ،سعی دارد هر فرد ،کشور يا نهاد ديگری را
که هيچ خطايی مرتکب نشده ،مقصر بشمارد .خانواده و دوستان مرا در ايران ،که هيچ ارتباطی با اين ماجرا ندارند ،تحت
فشار گذاشتهاند .پدر  ۷۰سالهام را که استاد دانشگاه و چهرهی ماندگار است ،احضار کردهاند بيآنکه هيچ دخالتی در اين
ماجراها داشته باشد .من فقط کاری را کردم که هر انسان شريفی در چنين شرايطی انجام ميداد .سعی کردم يک قربانی را
نجات بدهم و آنگاه که حقايق مرگش را رسانههای دولتی ايران مخدوش ميکردند ،بر آنچه شاهدش بودم شهادت دادم.
چنان زيستهام که هرگز دچار ندامت نشوم .من از نخستين پزشکانی بودم که در فاجعهی هولناک زلزلهی بم به آن شهر
رفتم ،فقط برای آنکه در کنار قربانيان معصومی باشم که در آستانهی از دست دادن اميدشان بودند .اين بار ،در کنار قربانی
معصوم ديگری بودم ،کام ً
ال برحسب تصادف ،بدون آنکه تصوری داشته باشم که وارد چه ماجرايی ميشوم .اما اين بار،
اين قربانی را باليای طبيعی نکشت .آز و شهوت قدرت بود که خون او را ريخت .من نويسنده هم هستم ،و اگر داستانها،
مقاالت و گفتههای مرا بخوانيد ،پی ميبريد که همواره از حقوق بشر دفاع کردهام و همواره بهايش را پرداختهام .همواره
ي صادقانه و شريفی داشته باشم و هرگز به ارزشهايم خيانت نکردهام ... .به پروردگار که شاهد من است
کوشيدهام زندگ 
و به شرافتم سوگند ياد ميکنم که فقط و فقط حقيقت را دربارهی مشاهداتم گفتم ... .اين دولت که تاريخ جنگ جهانی
دوم را مخدوش کرده ،که ادعا ميکند آزادی بيان در ايران جاری است ،ادعا ميکند که در زندانهای ايران زندانی
سياسی نيست ،مدعی است که هيچ سانسوری بر کتابها ،اطالعات ،رسانهها و مطبوعات ايران اعمال نميشود ،و وانمود
ميکند به حقوق شهروندی از جمله حق تجمع ،حق اعتراض و حقوق برابر برای شهروندان ايران ،فارغ از جنس و نژاد
و دين احترام ميگذارد .در بيست روز گذشته اما ،جهان کذب بودن تمامی اين ادعاها را از راه چشمهای اشکبار ايرانيان
دالور ديده است .مطمئننم جهان هرگز اين دروغ تازه را باور نخواهد کرد و درک ميکند که اين پزشک ،نويسنده و ناشر،
کاری نکرده است جز عمل به حکم وجدانش در شتافتن به ياری کسانی که به ياری نياز داشتند ،و بازگفتن حقيقت .ندا
تنها کسی نبود که در اين غوغا به خاک افتاد .آيا تمامی آن کسانی که بيگناه به قتل رسيدند ،قربانيان توطئهی جهانی
بودهاند؟ چرا قاتالن قربانيان ديگر تحت تعقيب قرار نميگيرند؟ يا شايد بايد بيکفايتی و بيتفاوتی غيرنظاميان مسلحی
را مسئول دانست که نتوانستند خردمندانه اعتراضات قانونی شهروندان ايرانی را نسبت به بيعدالتی برتابند .من فقط يک
شاهدم .چرا بايد به جای قاتل ،شاهد تحت تعقيب قرار گيرد؟ آيا خون کافی ريخته نشده؟ آيا بايد از ترس در برابر اين
جنايت هولناک ساکت ميماندم؟ آيا اين پيامی است که قصد داريم برای نسلهای آيندهمان به جا بگذاريم؟ ...کاری
را کردهام که هر انسان شريفی انجام ميداد ،و به اين دليل مورد تهديد قرار گرفتهام .درست همانگونه که تمامی اين
شهدا کاری را کردند که هر جان آزادهای انجام ميداد ،و به همين خاطر به قتل رسيدند؛ به دست نفرت سياهی نسبت به
هرآنچه اين شهدا به پايش ايستاده بودند :آزادي ،راستي ،و عدالت .آرش حجازی  ۱۱تيرماه ۱۳۸۸

اخبار كوتاه
يك راننده شركت واحد شهيد شد
آژانس ايران خبر -طي خبر رسيده از رانندگان شركت
واحد منطقه يك واقع در خيابان هنگام ,روز چهارشنبه
دهم تير ماه ساعت 8صبح يكي از رانندگان شركت
واحداتوبوسراني تهران به نام حسين زاغي بر اثر اصابت
گلوله به سرش درپاركينگ پارك سوار بيهقي كه محل
كار اين راننده بود در داخل اتوبوس به شهادت ميرسد .
وي از رانندگان منطقه يك شركت واحد اتوبوس راني
تهران بوده است .
بيانيه عفو بين الملل در خصوص محمد
مصطفايي
سازمان عفو بين الملل در فراخوان اضطراري خود اعالم
كرده است كه محمد مصطفایی ،یک وکیل ایرانی و
مدافع حقوق بشر ،به قید وثیقه آزاد شده است .او به
«تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» متهم
شده است .محمد مصطفایی احتماال با پیگرد قضایی
روبرو خواهد شد و در صورتی که زندانی شود ،زندانی
وجدانی خواهد بود که صرفا به خاطر فعالیت های حقوق
بشری و به کارگیری مسالمت آمیز حق آزادی بیان و
تشکل خویش بازداشت می شود.
محمد مصطفایی روز اول ژوئیه با پرداخت یک میلیارد
ریال ایران (تقریبا  102000دالر) از بند  209زندان اوین
در تهران ،پایتخت ایران ،آزاد شد .او روز  25ژوئن به
وسیله ماموران امنیتی لباس شخصی دستگیر شده بود.
به او گفته شده که به «تبانی علیه امنیت کشور» و
«تبلیغ علیه نظام» متهم شده است .محمد مصطفایی
پس از آزادی از تمام کسانی که برای آزادی او مبارزه
کرده بودند تشکر و سپاسگزاری کرد و گفت« :زندان مرا
بیشتر از همیشه به ایستادگی قاطعانه در راه حقوق بشر
مصمم کرد».
محمد مصطفایی یک وکیل حقوق بشری است که به
خاطر مبارزه اش علیه اعدام کسانی که در ایران به اتهام
جرائم ارتکابی در پیش از  18سالگی محکوم شده اند
شناخته شده است .او وکالت حداقل  25نوجوان محکوم
به مرگ به خاطر این¬گونه جرائم را به عهده دارد.
مجموعه ی فعاالن دموکراسی و حقوق بشر در ایران:
بنابه گزارشات رسیده از تهران ،صدای اعتراضات شبانه
ی مردم تهران همانند شبهای گذشته بصورت گسترده
از نقاط مختلف شنیده می شود.
شعارهاي مردمي شبانه عليه ديكتاتور
طبق گزارش فعالين حقوق بشر مردم تهران شب گذشته
از ساعت  ۲۲:۰۰بر بام خانه های خود حاضر شدند و
به اعتراضات شبانه ی خود ادامه دادند .آن ها بصورت
خانوادگی و همراه با کودکان خود بر بام منازل خود
حاضر شدند و بصورت گسترده ندای اهلل اکبر و شعار
مرگ بر دیکتاتور را سر دادند .ندای اهلل اکبر و شعار مرگ
بر دیکتاتور بصورت شبانه در همه ی محالت تهران سر
داده می شود ،اما شدت اعتراضات در مناطق جنوبی
تهران بیشتر از جاهای دیگر می باشد.
شعارها ،نیروهای سرکوبگر را هراسناک و کالفه کرده
است و علیرغم بکار بردن همه ی شیوه های وحشیانه
تا به حال موفق به خاموش کردن آن نشده اند .استبداد
حاکم با ظاهری فریبکارانه و با سوءاستفاده از مذهب
سعی داشت که به اعمال ضدبشری خود مشروعیت
بدهد.
اگر چه ديشب  ۱۲تیر ماه جمعه و روز تعطیل بود و انتظار
می رفت مردم در روزهای تعطیل بیرون از خانه باشند،
اما بیشتر مردم در این ساعات خود را به خانه رسانند تا
بر بام خانه هایشان اعتراض خود را نشان دهند .عده ای
هم سوار بر وسایل نقلیه خود در خیابان ها شعار اعتراضی
خود را سر می دادند .اعتراضات شبانه تا حوالی ساعت
 ۲٣:۰۰ادامه داشت.
این گزارش می افزاید ،برای مقابله با اعتراضات شبانه ی
مردم ،تعداد زیادی از نیروهای گارد ویژه ،لباس شخصی
ها در پایگاه های بسیج و مساجد محله مسقر شده اند.
آنها برای خاموش کردن صدای اعتراضات شبانه ی
مردم به هر اقدامی متوسل می شوند ،از جمله یورش به
منازل ،ضرب و شتم  ،دستگیری و تخریب اموال مردم
و موارد متعدد دیگر ...ولی تا به حال اعتراضات مردم نه
تنها خاموش نشده است بلکه بر شدت آن افزوده شده و
نواحی بیشتری به آن پیوسته اند.
حمايت دانشگاهيان جهان از دانشجويان و
اساتيد معترض
ما امضا کنندگان اين نامه بدينوسيله قويا هر شکلی از
خشونت و حمله به دانشگاه های ايرانی را محکوم می
کنيم .گذشته از اين ،ما از تالش مداوم دانشجويان ،اساتيد
و دانشگاهيان ايرانی برای رسيدن به عدالت ،برابری،
آزادی بيان و دمکراسی حمايت می کنيم .ما همگی ،از
نهادهای بين المللی می خواهيم تا با درخواست رعايت
حقوق بشر و امنيت و ايمنی همه دانشجويان ،اساتيد و
دانشگاهيان ايرانی ،از دانشگاه های ايران حمايت کنند.
اين نامه تاكنون به امضاي  78استاد معتبر جهان رسيده
است.

طرح از مانا نيستاني

قطره های خون ،تف های باالی سر!
سیمین مسگری

چنگال كودتا در گوشت مشهد

هاشم خواستار عضو کانون صنفی معلمان ایران  ،رضا عرب فعال دانشجویی شهر مشهد و دبیر انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه مازندران  ،روح اهلل شهسوار عضو جبهه مشارکت منطقه خراسان و صدها تن از مردم شهر
مشهد معترض به کودتا  ۲٣خرداد ،همچنان در بازداشت به سر میبرند.
هاشم خواستار عضو کانون صنفی معلمان مشهد  ،در حالی که در روز  ۲۵خرداد در پارک ملت مشهد روی
صندلی در حال استراحت بود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد و علی رغم قول آزادی وی از هفته
گذشته ،وی هنوز در زندان مرکزی شهر مشهد بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشد در بازداشت به سر میبرد.
گفتنی است با توجه به کهولت سن وی  ،همسر و فرزندانش به شدت نگران سالمتی آقای خواستار می باشند.
آقای خواستار از بیماری قلبی رنج میبرد .وی پیش از این در سال  ٨۶به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی
معلمان بازداشت و به صورت اجباری بازنشسته شده بود.
همچنین رضا عرب دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه مازندران که در هفته های گذشته به دلیل بیماری
شدید از ناحیه کمر و ممنوع الورود شدن به دانشگاه در منزل پدری اش در شهر مشهد در حال استراحت بود و
در هیچ یک از تجمعات اعتراضی در دانشگاه مازندران حضور نداشت  ،روز دوشنبه هفته جاری پس از مراجعه
به دانشگاه برای شرکت در امتحان مجدد و در حالی که هیچ جرمی مرتکب نشده بود  ،مقابل ساختمان مرکزی
دانشگاه مازندران بازداشت شد .گفتنی است روز سه شنبه برای عرب قرار تامینی کفالت صادر میشود و در حالی
که روز چهارشنبه کفیل وی برای سپردن قرار کفالت و آزادی عرب به دادگاه مراجعه میکند  ،مطلع میشود که
قرار کفالت عرب به قرار بازداشت موقت تبدیل شده و وی از بازداشتگاه پلیس به زندان مرکزی بابلسر منتقل
شده است  .گفتنی است به گفته مسئوالن قضایی شهر بابلسر رضا عرب با عنوان مجعول و غیر قانونی بازداشت
پیشگیرانه  ،راهی زندان شده است.
بنا به این گزارش روح اهلل شهسوار از روز  ۲٣خرداد همچنان بدون انکه اتهامی متوجه وی باشد در بازداشتگاه
اداره اطالعات شهر مشهد زندانی است.
همچنین به گزارش فعالین حقوق بشری شهر مشهد از سرنوشت صدها تن از مردم بازداشت شده در اعتراضات
مردمی شهر مشهد نسبت به کودتا انتخاباتی  ۲٣خرداد اطالعی در دست نیست و علی رغم گفته دادستان
مشهد در مصاحبه با خبرنگار مهر مبنی بر آزادی همه دستگیر شدگان  ،هنوز صدها تن از مردم در بازداشت
به سر میبرند.
بنا به این گزارش همچنین در اعتراضات مردمی شهر مشهد دست کم سه تن از مردم معترض به شهادت
رسیدند که نام شهید مصطفی غنیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک دانشگاه تهران تا کنون منتشر
شده است .همچنین در اعتراضات مردمی شهر مشهد نسبت به کودتا انتخاباتی شهر مشهد بیش از  ۲۰۰تن از
مردم نیز مجروح و زخمی شده اند

باالخره بیانیه ای که بسیاری از همان ابتدا ،بعد از اعالم
نتایج انتخابات و آغاز اعتراضات عمومی گسترده در
خیابانها ،انتظارش را می کشیدند صادر شد .دیر و زود
داشت ولی سوخت و سوز نه!
اندک شناختی از ماهیت اصالح طلبی و اصالح طلبان،
جای هیچگونه تعجب را از دیدن این بیانیه باقی نمی
گذارد .بیانیه ای سرشار از تناقض ،آنگاه که نگارنده آن
با گذر از فرش قرمز بافته از تار و پود بی قانونی و بی
عدالتی شورای نگهبان و نظارت استصوابیش ،وارد به
اصطالح مبارزات انتخاباتی می شود .اما تا اینجای کار
دیگی است که برای موسوی هم می جوشد ،هر چند بر
آتشی از هیزم آزادی!
شاید اگر موسوی در ابتدای راه رد صالحیت می شد،
صدای وا قانونای او را خیلی زودتر از اینها می شنیدیم،
در کنار هزارانی که شاید به دلیل نداشتن سابقه ای به
درخشانی! سابقه او ،بی صالحیت اعالم شدند .اما تا
اینجای کار دیگی بود که برای موسوی هم می جوشید،
هر چند بر آتشی از هیزم حق!
این تناقض ها مبین این مطلب است که مالک قانون و
بی قانونی برای موسوی در ارتباط با خود او معنا می یابد،
چه به محض اینکه قاعده بازی بر زمین شورای نگهبان
و رهبری ،روی خشن خود را بر او می نمایاند هر آنچه
که از قضا نردبان اونیز برای ورود به صحنه انتخابات بود،
غیر مشروع و ضد قانون عنوان می شود.
کسی که ادعای قانون مداری و حقوق شهروندی می
کند می بایست از ابتدا این بازی ناعادالنه را تحریم کند،
نه اینکه با دغل نظارت استصوابی وارد این بازی شود و
پس از اینکه زمین بازی به ضرر او کج می شود و شیب
می گیرد ،شروع به نق زدن کند .یا همه یا هیچ !
در این بیانیه ،دغدغه و اندوه اصلی موسوی نه کشتارها،
نه دستگیری ها ،نه عامالن مرتکب شونده این جنایتها و
سرکوبها و نه تعقیب قضایی آنها ،بلکه از بر خطر افتارن
پایه های نظام است و ترس او از شعارهای ساختار شکن.
خوفی که او را بر آن می دارد تا در هیبت یک فرشته باد
و باران ،حساب نظام را از هر چه قانون شکنی و سرکوب
و قتل و تجاوز جدا کند و با نصیحت نهادهای تصمیم
گیر در نظام ،برای باز گذاشتن مجاری اصالح اشتباهات،
تهدید و هزینه سنگین ساختار شکنی مردم را به آنان
گوشزد کند.
موسوی با خطاب قرار دادن مردم ،نسخه اصلی نظام
جمهوری اسالمی را در بر گیرنده همه خواسته های ما
می داند و ما را موظف به حفظ آن و جلوگیری از به
استحاله رفتن آن می کند ،بی آنکه هیچ آدرسی از این
نسخه اصلی به ما دهد و به نقش احمدی نژاد و خامنه
ای و خمینی و رفسنجانی و خلخالی و الجوردی و خود
و دیگر دیگران ،در تدوین این نسخه اصلی از نظام اشاره
کند ،تا بداند که ما می دانیم که این نسخه کپی از نظام،
برابر با اصل آن است و دفاع او از نسخه اصلی نظام ،آب
کشیدن جا نماز در سراب است!
موسوی در بیانیه خود که مملو از شعارها و عبارتهای کلی
و انتزاعی و مطالباتی که فاقد راهکارهای عملی دستیابی
به آنهاست ،یا با ساده انگاری و یا به عمد ،با استفاده از
کلمه ما ،همه معترضین را در زمره طرفداران خویش قرار
میدهد و هدف این» ما» را از ابتدا بازگرداندن عقالنیت
دینی به فضای مدیریت کشور می داند و از شعارهای
حاصل از ظرفیت ذهنی «ما» تحت عنوان شعارهای نغز
یاد می کند.
او با تظاهر به ناشنیدن شعار مرگ بر جمهوری اسالمی،
که علی رغم هزینه های بسیار سنگین آن ،بارها و بارها
از زبان تظاهر کنندگان در خیابانهای ایران خارج شد،
سعی در دادن آدرس غلط به ما را دارد .و اینگونه آنانی
را که رودروی او و حامیانش و معترضین ،به خشونت
دست میزنند را در اخوت خود شریک می داند ،تا کتک
خوردگان و دستگیر شدگان و کشته شدگان ساختار
شکن را.
نویسنده بیانیه کذایی ،با متوجه کردن مسئولیت صدمات
اعتراض بر مردم ،با این عنوان که با ابتکارهای ما برای
احقاق حقوقمان در چهارچوب قانون و حرکت اصالحی
و اصولی  ،باید امکان شرکت کودکان و زنان باردار هم
در تظاهرات وجود داشته باشد انگار از ما می خواهد
که باتوم و گاز اشک آور و اسلحه و مسلسل خود را به
کناری بگذاریم!
اما اوج قهقرایی هدف نگارنده از بیانیه آنجایی است
که» ماجرای ما هر چند تلخ ،یک اختالف خانوادگی»
به شمار می آید و البد آنچه حاصل ما می کند از این
همه که رفت و می رود ،شرمندگی از اعتراضات گسترده
و لجوجانه مان علیه کودتای برادرمان احمدی نژاد و
پدرمان خامنه ای است.
تو گویی اینهمه ،تف باالی سر بوده است!

معنای نهایی آن
نگاه خیره ی زنانه
رضا براهني
آن چیست در نگاه خیره ی متمرکز چهره ی زیبای
پسامرگ ندای ایرانی که حتی مصداق تعریف غربیان از
ِ
استبداد نگاه را واژگون می کند و در آن سوی مرزها بر
کرسی جهانی ،ترحم ،نازک آرایی بیکران ،گونه ای تسلیم
و رضامندی ناهمگون و رؤیایی می نشاند ،بی آنکه ذره
ای قصد سرزنش قدرتی را داشته باشد که اندام نازنین او را
میخکوب زمین آینده ای کرد ،از آن ایران ،که در آن ،جمله
ی زنان یکسر ،به قامتی افراشته گام برخواهند داشت ،چرا
که او با آن چشم ها بر آن چهره ،بر زمینی افتاد که عطِ ر
خون و گیسوی او آن را تقدیس کرده بود.
خود را تسلیم مرگی کرد که جاودانه از تدفین آن چهره
دور خواهد ایستاد .که بود آن کسی که بر کنار او زانو زده
مفارقت روان او را با دمیدن
بود و می خواست فرشته ی
ِ
َس خود به سوی زندگی برگرداند .نومیدی ما بر آستان
نَف ِ
مرگ زیبایی ،مرز نمی شناسد .می بینیم او را که ناگهان
در برابرمان ایستاده ،می بینیم که نه! نایستاده ،بل که با
سروش جهانی ناشناس» ،زاده می
معنای نامش« ،ندا»،
ِ
شود .چه شوربختیم که او در برابرمان نایستاده ،و طنز
شوخ ماجرا را ببین! چه اقبالی به ما روی کرده که او
چشمانش را ،سراسر ،گشاده نگاه داشته تا ما به ژرفای
آن خیرگی جاودانه ی نگاه که پایان جهان را به کام می
کشد ،چنو خیره شویم.
و این مرگ ،تصادفی نبود .چگونه ممکن بود تصادفی
باشد؟
حتی پیش از آنکه دانش نو گلوله را کشف کند ،گلوله حضور
داشت .از سرسراهای تاریخ ایران عبور می کرد ،و نیز از هر
خانه و خوابگاه ایرانی .گلوله در سراسر قوانین کمین کرده
بود .در همه ی مذاهب و در سراسر ساختارهای سیاسی.
گلوله وقتی که شهرزا ِد افسانه گو گام به خوابگاه شهریار
گذاشت حضور داشت .وقتی که شهرزاد تسلیم مرگ شد ـ
شاید به مرگی طبیعی ،اما پیوسته در سایه ی شهریاری که
هر آن عشقش کشید ،می توانست بکشدش ،همانطور که
صدها ،بل که هزاران چنو را کشته بود.
گلوله قرنها در جهت او به خطا می رفت ،هر چند بساط
قتل گسترده بود .و در زندان گلوله بود ،اما چهره های
مردگان ،بویژه چهره های زنان ،بسیاری از آنان در همان
سن و سال ندا ،نباید به رؤیت گذاشته می شدند .و ناگهان
«ندا» روی زمین افتاده بود ،با آن چشم ها ،انگار کتیبه ای
از «داوینچی» از هزارتوی تاریخ برون جهیده بود ،و چنان
زنده که هیچ چیز ،حتی چهره ی زنده ی خود «ندا» هم
تا آن درجه زنده نمی توانست باشد .آری ،چشمهای ندا،
همه چیز را پشت سر گذاشته بود ،و حاال با چشم های
همه ی زنان جوان ،دختران جوانی که در برابر جوخه ی
آتش گذاشته شده بودند ،و یا قرار بود دیگرباره در برابر
جوخه ی آتش گذاشته شوند ،و یا توی زمین ،تنها ،با
سرهای بیرون از زمین ،کاشته شده بودند تا گلوله ها به
سنگها تبدیل شوند و سرهای آنها را در زیر چادر هدف
قرار دهند .و ناگهان ،به تأثیر قیامت یا آخرالزمان ،پرده
کنار رفته بود ،چهره ی یگانه با آن چشمها در برابر بود ،و
آن دو چشم رساتر از دو مصراع بیت موالنا و حافظ سخن
می گفتند ،و تو حیرت می کردی ،یکسره حیران بودی
مورب و رمیده ی آن دو چشم که جهان را با
از صراحت ّ
مهری بی مثال سرزنش می کردند ،با آن نگاه خیره که
دوربین به دامش انداخته بود ،وقتی که شاید همزمان تک
تیرزن پنهانی «الهی» آماده می شد تا ندایی دیگر را نقش
زمین کند ،تا اینکه ما چشمهامان را تا پایان جهان باز نگه
داریم ،که جهان را از این رهگذر به میراث برده ایم ،به
میراث خواهیم برد.
تورنتو  6تیر  1388منبعwww.tribun.com :

دستگيري ها در مازندران
نیما نحوی فعال چپ گرای دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل توسط نیروهای لباس شخصی(اوباش
انصار حزب اهلل) دستگیر شد .هفته ی پیش هم یک
دانشجوی دختر دانشگاه مازندران به نام سوگند
علیخواه با همدستی یکی از کارکنان حراست این
دانشگاه توسط انصار هنگام خارج شدن از دانشگاه
دستگیر و به یکی از پایگاه های بسیج در فریدونکنار
منتقل و د رآنجا سه روز متوالی مورد ضرب و شتم و
لگد وشکنجه ی فیزیکی و روحی انصار قرار گرفت.
طوری که حتی آثار شکنجه و سر و صورت زخمی و
کبود او به وضوح بعد از آزادی گویای واقعیت بود.
انصار حزب اهلل به طور خودسرانه اقدام به ربایش
فعالین دانشجویی می کنند و آنها را تا سر حد مرگ
شکنجه می کنند که با توجه به آنچه که به این
دختر دانشجو گذشت ما به شدت نگران وضعیت نیما
نحوی هستیم!
منبع وبالگ آرمان اشتراك

اثر فرزاد اديبي

آنچه در ايران مي گذرد يك انقالب تويتري نيست
ريس الريش
ترجمه امير ك

مي خواهم به وطنم ايران برگردم
مرجان ساتراپي

پاریس  -شش سال قبل برای شنیدن حرفهای مردی
که نامش را نمیبرم به کافهای در پاریس رفتم .او گفت
که  24سال از زمانی که درست بعد از انقالب سال 57
به دالیل سیاسی ناچار به ترک ایران شد گذشته است .او
از خیلی چیزها حرف زد و حرفش را اینگونه به پایان برد
که« :وقتی شما سرزمین مادریتان را ترک کنید ،میتوانید
در هر جایی زندگی کنید ،اما من نمیتوانم در جایی به
جز ایران بمیرم .در غیر اینصورت زندگی من هیج معنایی
نخواهد داشت».
این جملهاش به شدت تحت تأثیرم قرار داد .در مورد آنچه
گفت بارها اندیشیدهام نه تنها برای فهمیدنش که برای
حس معنای حرفش با تمام وجودم .من معتقد بودم که
نباید در هیچ جای دیگر به جز کشورم ،ایران بمیرم و در
غیر اینصورت زندگیام بی معنا خواهد بود.
زمانی که به صحبتهای این مرد گوش میدادم چهار
سال از آخرین باری که در وطنم بودم گذشته بود.
بله ،من ایران را وطن میخوانم جرا که مهم نیست جه
مدتی است در فرانسه زندگی میکنم و علیرغم این
واقعیت که بعد از این همه سال خودم را یک فرانسوی
حس میکنم ،اما واژه «وطن» فقط یک معنی برای من
دارد :ایران.
من تصور میکنم برای همه همینطور است :وطن جایی
است که آدم به دنیا میآید و بزرگ میشود.
مهم نیست که من چقدر عاشق پاریس و زیباییهای وصف
ناپذیرش هستم ،تهران با تمام زشتیهایش برای همیشه
در چشم من عروس تمام شهرهای جهان خواهد بود.
این به جغرافیا بر میگردد ،به بوی باران .به چیرهایی که
میدانیم بدون اینکه حتی مجبور باشیم فکر کنیم که چرا
میدانیم.
این به رشتهکوههای البرز بر میگردد که شهر مرا
محافظت میکنند .االن کجا هستند؟ چه کسی االن مرا
محافظت میکند؟
این به بوی تحمل ناپذیر دود بر میگردد ،بویی که من
خیلی خوب میشناسمش.
این بر میگردد به اینکه نه آسمان همه جا همین رنگ
است و نه خورشید همه جا یک جور میدرخشد.
این برمیگردد به میل قدم زدن زیر آسمان آبی خودم ،به
اینکه میخواهم خورشید خودم پشتم را نوازش دهد.
زمانی که به صحبتهای آن مرد گوش میدادم چهار سال
از آخرین باری که در وطنم بودم گذشته بود .االن بیشتر از
ده سال است .یا دقیق ًا ده سال و شش ماه و سه روز.
در تمام این سالها ،فکر میکردم تا چند دهه دیگر بدون
اینکه قادر باشم در کوهستانهایم قدم بزنم ،زندگی خواهم
کرد .اما  18روز قبل 12 ،ژوئن  ،2009اتفاقی افتاد ،اتفاقی
که هرگز باورم نمیشد روزی در زندگیام ببنیم :ایرانیها
در مجال کوچکی برای دموکراسی ،به اندازهای که فقط
بتوانند به نامزدی که قب ً
ال توسط شورای نگهبان تأیید شده
رأی دهند ،صادقانه رأی دادند.
سوالی که بیشتر رسانهها قبل از انتخابات میپرسیدند این
بود که« :آیا ایرانیها برای دموکراسی آمادهاند؟»
«بله!» پاسخی بود که بلند و چه رسا آمد.

با حضوری  85درصدی در انتخابات ،رویای ممکن شدن
تغییر را دیدند.
همچنین باور کردند که «بلی! آنها میتوانند».
احتما ًال نیازی نیست که به یادتان بیاورم که این اولین
باری نیست که ایرانها نشان دادند که چقدر عاشق
آزادیاند .فقط به قرن بیستم نگاهی بیاندازید :انقالب
مشروطه در (1906اولین در آسیا) ،ملی کردن صنعت
نفت در ( 1951اولین در خاورمیانه) ،برپایی انقالب ،1979
و خیزش دانشجویی  1999که اکنون بانگ خروشان
دموکراسیخواهی را با خود آورده است.
بیست سال قبل ،وقتی تحصیل در رشته هنر در تهران
را شروع کردم« ،سیاست» آنقدر موضوعی ترسناک بود
که ما حتی شهامت فکر کردن به آن را هم نداشتیم .در
موردش حرف بزنیم؟ فراتر از اعتقاد؟
که بر علیه رئیس جمهور در خیابانها تظاهرات کنیم؟
چه فکر عبثی!
نقد رهبری؟ چه خیال مهلکی!
فریاد «مرگ بر خامنهای»
مرگ ،شکنجه و زندان ،بخشی از زندگی روزانه جوانان
ایران است .آنها شبیه ما نیستند ،شبیه دوستان ما و یا شبیه
من در زمانی که در سن آنها بودم نیستند .آنها نمیترسند.
آنها آنی نیستند که ما بودیم.
آنها دستان خود را زنجیر میکنند و فریاد میزنند« :نترسید!
نترسید! ما همه با هم هستیم!»
آنها فهمیدهاند که هیچ کس حقشان را به آنها نمیدهد،
باید خودشان آنرا بستانند.
آنها برخالف نسل قبل از خود -نسل من که رویایشان
خروج از ایران بود -فهمیدهاند که رویای واقعی نه ترک
آن که جنگیدن برای آن است ،برای آزاد کردنش ،برای
عشق ورزیدن به آن و برای بازسازیاش.
آنها دستان خود را زنجیر میکنند و فریاد میزنند« :
میجنگیم! میمیریم! ذلت نمیپذیریم!»
آنها به خیابان میرفتند با علم به این که هر تظاهراتی،
امضای سند مرگشان است.
امروز جایی خواندم که با کنایه نوشته بود « انقالب
مخملی» ایران به «کودتای مخملی» ایران تبدیل شد.
اما بگذارید چیزی به شما بگویم :این نسل ،با امیدهایش،
آرزوهایش ،با خشمش و طغیانش ،برای همیشه جهت
تاریخ را تغییر داده است .هیج جیز مثل قبل نخواهد بود.
از این پس هیچ کس ایرانیان را با رئیسجمهور باصطالح
منتخبشان قضاوت نخواهد کرد.
از این پس ایرانیان ،بی باک هستند ،آنها اعتماد به نفسشان
را باز یافتهاند.
با وجود همه خطرها ،آنها گفتند نه!
و من بر این باورم که این تازه شروع کار است.
از این پس ،من همیشه میگویم :زمانی که شما وطن
خود را ترک کنید ،میتوانید هرجایی زندگی کنید .اما من
نمیگویم که تنها در ایران خواهم مرد .من روزی در ایران
زندگی خواهم کرد ...در غیراینصورت زندگیام بی معنی
خواهد بود( .نيويورك تايمز -ديروز)
منبع ترجمه :وبالگ دستنوشتهها

آنچه در ايران مي گذرد يك انقالب تويتري نيست .اين اصطالح
به بدفهمي جنبش مردمي مهمي كه در ايران در حال گسترش
است دامن مي زند و از اهميت آن مي كاهد.
جريان اينگونه بود .جكومت ايران گزارشگران خارجي را از سفر
به بيرون از تهران بدون مجوز ويژه ممنوع كرد ،و سپس آنها
را به دفاتر و اتاق هاي هتل محدود كرد .به ويژه سي ان ان و
ديگر شبكه هاي كابلي ناميدانه در جستجوي راههايي بودند تا
تظاهرات هاي عظيم و سركوب حكومت را نشان دهند .درنتيجه
آنها در تالشي عصبي روي آوردند به منظور كسب اطالعات به
سايت هاي اينترنتي همچون فيس بوك و تويتر .از آنجا كه
گزارشگران غالب اطالعات خود را از تويت ها و كليپ هاي
ويدئويي يوتوب به دست مي آوردند ،اصطالح انقالب تويتري
زاده شد.
ما گزارشگران عاشق عبارات چشمگير هستيم و تويتر نيز در
غرب روي موج بود ،و به نظر تركيب چشم نوازي از آب درمي
آمد .انقالب تويتري عبارتي چشمگير اما به شدت گمراه كننده
است.
در وهله نخست اكثريت گسترده اي از ايرانيان به تويتر دسترسي
ندارند .من شخصا خودم در حين گزارشگري در تهران با هيچ
كس برخورد نكردم كه به صورت مرتب از آن استفاده كند .شمار
نسبتا محدودي از جوانان ،كه به لحاظ اقتصادي مرفه محسوب
مي شوند ،از تويتر استفاده مي كنند .شمار وسيع تري به اينترنت
دسترسي دارند .با اين حال و در آغاز ،بشتر تظاهرات ها از طريق
مكالمات دهان به دهان ،تماس هاي تلفني و پيام هاي متني
سازمان يافت... .
از آن مهمتر ،شبكه هاي كابلي تلويزيوني با اين تمركز اخير بر
ارتباطات اينترنتي ،آگاهانه يا غيرآگاهانه يك جنبش واقعي مردم
را به عنوان چيزي كه عمدتا توسط طبقات كاربر تويتر پيش مي
رود مشخص مي كنند.
من شاهد دهها هزارنفر از مردم و جواناني بودم كه در كارزاري
خودانگيخته در روزهاي منتهي به انتخابات به خيابان ها ريختند،
كه اغلب آنها هرگز واژه تويتر را نشنيده بودند.
آنها در يك سرخوشي جمعي سهيم بودند ،نه صرفا به دليل
تبليغات براي ميرحسين موسوي اصالح طلب ،بلكه به اين دليل
كه قادر بودند خود را براي نخستين بار در طول سالهايي طوالني
آزادانه ابراز كنند .پس از اينكه حكومت تنها دو ساعت پس از
بسته شدن مراكز رأي گيري پيروزي قاطع احمدي نژاد را اعالم
كرد ،مردم خشمگين شدند.
در چند روز بعدي ،صدها هزار ايراني به خيابان هاي تهران
و ديگر شهرهاي كشور سرازير شدند .پس از آنكه حكومت
سرويس پيام هاي متني را درست قبل از انتخابات از كار انداخت
آنها مارش هايي در سكوت را به صورت دهان به دهان و تماس
هاي تلفني سازمان دادند .برخالف تصور رسم روز ،اين گردهم
آيي ها زنان چادري ،كارگران و حتي روحانيون را نيز در بر
مي گرفت ،و نه تنها طبقات كاربر تويتر را .تظاهرات هاي
خودجوشي در جنوب تهران شكل گرفت ،يعني بخش فقيرتر
شهر و جايي كه دژ احمدي نژاد فرض مي شود.
اين يك جنبش توده اي اصيل ايراني است كه از دانشجويان،
كارگران ،زنان و طبقه متوسط تشكيل شده است .ممكن است
هنوز به آن اندازه نيرومند نباشد كه سيستم را واژگون كند اما
بذرهايي را براي مبارزات آتي مي پراكند.
ايرانيان عليه آنچه يك تقلب انتخاباتي بزرگ مي پنداشتند به
اعتراض برخاستند اما اين اعتراضات به سرعت و با افزايش نفس
و ابعاد اعتراض تكامل يافت .در هفته ي پس از انتخابات 14
ژوئن ،ميليون ها ايراني خشم سي سال پايمال شدگي در يك
نظام سركوبگر را رها ساختند.
جوانان ايراني به ويژه از حمايت رئيس جمهور احمدي نژاد از
حمالت شبه نظاميون مذهبي به زوج هاي غير مزدوج كه با
يكديگر قدم مي زدند و نيز عليه زناني كه حجاب را به خوبي
رعايت نمي كردند به تنگ آمده بودند .كارگران از تورم 24
درصدي كه افزايش دستمزدهاي آن ها را مي ربود به تنگ آمده
بودند .اعضاي اتحاديه هاي مستقل كارگري از قبل مشغول
مبارزه براي دستمزدهاي متناسب و نيز حق سازمان يابي بودند.
برخي از تظاهرات كنندگان يك حكومت اسالمي معتدل تر
مي خواستند .ديگران از جدايي مساجد و دولت و نيز بازگشت
به دموكراسي پارلماني طرفداري مي كردند .آنها به خوبي آگاه
بودند كه زماني كه ايران در زمان نخست وزيري مصدق يك
نظام واقعي پارلماني داشت ،سيا آن دولت را به منظور ارتقاء شاه
به يك ديكتاتور سرنگون كرد .من هيچ ايراني اي را نديدم كه
خواستار مداخله آمريكا باشد ،اين موضوع صرفا بحثي درون
واشنگتن است.
برخي دوستان ايراني ام از من مي پرسند كه چرا رهبر ،سيد علي
خامنه اي ،پشتيباني خود را نثار احمدي نژاد كرد ،هنگامي كه
رياست جمهوري وي چنين آشكارا چه در داخل و چه در خارج
به كشور صدمه زده بود .در وهله نخست ،خامنه اي از احمدي
نژاد به اين دليل دفاع كيد كه آنها مواضع سياسي و ايدئولوژيكي
مشتركي را دارايند .در وهله بعد ،رهبران روحاني برجسته اين
جنبش توده اي را ديدند كه حول كارزار موسوي يكپارچه شده
بود ،به عنوان تهديدي مستقيم براي ثبات حكومت و حاكميتشان
در آينده مي ديدند.
از  21جون ،روحانيون ارشد ،سرويس هاي امنيتي و نظامي تمام
دستگاهشان را بسيج كرده اند تا اين جنبش براي دگرگوني
اجتماعي و اقتصادي را در هم بشكنند.

اين جنبش توده اي كه در چند هفته اخير جلو آمده ،سي
سال در راه بوده است .اين يك انقالب تويتري نيست ،و
نه حتي يك انقالب مخملي همچون كشورهاي اروپاي
شرقي.

كجاي كاريم؟
جمعي از فعالين كارگري
تحوالت يك ماهه اخير ،تمامی تشكل های مخالف رژيم
جمهوری اسالمی و تمامی كوشندگان جنبش های اجتماعی
مختلف را با پرسش ها و وظايف جديدی روبرو كرده است.
همه نظرها و برنامه ها و ادعاهای درست و نادرست گذشته،
به بوته آزمايش گذاشته شده است .به پاخيزی يك جنبش
عظيم سياسي ،و ورود جامعه به دوره ای جديد كه با اعتالی
انقالبی رقم می خورد ،فرصت های بی نظير برای سازماندهی
و پيشروی در مسير يك انقالب اجتماعی را به همراه آورده
است .در عين حال ،خطرات بزرگی نيز در كمين جنبش عمومی
مردم است كه می تواند شور و شوق و فداكاری های آنان را
بی ثمر كند .شک نيست که خيزش توده ها با افت و خيزهای
ناگزير جلو می رود .اين طبيعت چنين خيزش هايی است .ولی
مساله اينست که تشديد تضادها ،به نقطه غليان رسيدن شرايط
سياسي ،روزنه ها و راه های جديدی را بر مبارزه توده ها می
گشايد و خيزش جاری به صورت موج وار ،با حدت و شدت از
گوشه ای ديگر و به شکل های ديگر ،فوران خواهد کرد .اين
دورنمايی است که عليرغم سرکوب و برقراری حکومت نظامی
غير رسمي ،برابر جامعه گشوده شده است .در چنين اوضاعي،
طبقه كارگر چه می كند؟ عناصر و تشكل هايی كه خود را مدافع
منافع كارگران می دانند و جنبش كارگری عرصه عمده فعاليت
آنهاست ،به چه كاری مشغولند و چه می گويند؟ آيا فرصت های
پيش رو را می بينند و در صدد استفاده از اين فرصت ها برای
نزديك كردن جامعه به انقالبی هستند كه ريشه های استثمار و
ستم را بسوزاند و نظام و مناسباتی نوين بنا كند؟
آنچه تاكنون از بخش بزرگی از اين عناصر و تشكل ها مشاهده
كرده ايم ما را به اين نتيجه می رساند كه خير! طرز تفكر سترون
و غير انقالبي ،هدف های محدود ،كم توقعي ،جزم گرايی و
اعتقاد به الگوهای جامد در مبارزه طبقاتي ،سرانجام ميوه تلخ
خود را به بار آورده است .بخش قابل توجهی از عناصر و تشكل
های منتسب به جنبش كارگری و چپ ،از سير تحوالت جامعه
و نيازهای سياسی و تشكيالتی خيزش پر شتاب توده ها عقب
مانده اند .و ای كاش فقط اين بود! در اين ميان ،عناصر و تشكل
هايی پيدا شده اند كه برای بی اعتبار كردن خيزش مردم ،و
دوری گزيدن از رويارويی توده ها با قدرت سياسی حاكم ،به هر
بهانه و توجيه و استداللی چنگ می اندازند .نرم ترين توصيفی
كه در مورد اينگونه توجيه ها و استدالل ها می توان به كار برد،
آشغال و منحط است)1( .
اما بگذاريد برخورد انتقادی به عناصر و تشكل های منتسب يا
مرتبط با جنبش كارگری را از خودمان شروع كنيم .مروری بر
نوشته های يك ساله اخير «جمعی از فعالين كارگری» نشان
می دهد كه زمينه تحليل ما از اوضاع عمومی جامعه ،موقعيت
تضادهای طبقاتی و اجتماعی و سياسي ،و روندهای محتمل،
عمدتا صحيح بوده است )2( .ما به پيشگويی در تحليل سياسی
معتقد نيستيم .اما توجه كافی به موقعيت تضادها ،و پرهيز از
يك جانبه نگری سياسی و تنگ نظری طبقاتي ،می تواند تا حد
زيادی به گرفتن نبض جامعه كمك كند؛ می تواند كمك كند
كه روندهای محتمل را از پس گرد وغبار وقايع روز ،بهتر ببينيم؛
می تواند كمك كند كه صدای تحوالت فردا را از دل «سكوت»
امروز واضحتر بشنويم .امروز كه به نوشته های خود در چندين
ماه گذشته رجوع می كنيم ،تاكيدهای صحيحی را بر آنچه می
تواند پيش آيد ،و نيز بر اين كه رژيم جمهوری اسالمی برای
چه دورنمايی تدارك می بيند ،پيدا می كنيم .درست به همين
خاطر ،خود را شايسته برخوردی نقادانه می دانيم .اين انتقاد از
خود ،شايد برای ما گزنده تر و آزار دهنده تر از انتقادی باشد
كه بر بسياری ديگر از عناصر و تشكل های منتسب به جنبش
كارگری روا می دانيم .ما نيز از سير وقايع ،و انجام وظايفی كه
بارها بر آن پافشاری كرده بوديم ،به ميزان زيادی عقب افتاديم.
شك نداريم كه كمبود نيرو ،يكی از عوامل مهم در اين عقب
افتادن است .اما فقط اين نيست .برای فعاليت در دوره های
جديد ،برای استفاده از فرصت های نوين ،برای تاثير گذاشتن و
تاثير گرفتن از توده های پا به صحنه گذاشته ،بايد دورنماهای
مبارزاتی را دوباره تعريف كرد؛ بايد ضرباهنگ فعاليت را تغيير
داد؛ بايد شيوه ها و روش ها و ابتكارهای جديد اتخاذ كرد؛ بايد
نوع سازماندهی نيروهای خود و رابطه كار مخفی و كار علنی را
با توجه به شرايط نوين دوباره ترسيم كرد و به اجراء گذاشت؛
بايد شعارهای مناسب و به روزی كه نبرد امروز را به اهداف
عاليتر و دورنمای انقالبی پيوند بزند ،تدوين كرد و به ميان
گذاشت (كه شايد اين آخری آسانترين كار در ميان كارهايی
كه بايد انجام شود باشد ).کليد مجموعه اين فعاليت ها :افزايش
تالش برای ايجاد هسته های انقالبی حزبی در دل پيشروان
طبقه کارگر و پيشروترين و پيگيرترين زنان و روشنفکران و

جوانانی که عليه کليت نظام حاکم هستند؛ افزايش تالش برای
تبليغ و ترويج برنامه کمونيستی برای تحول جامعه؛ افزايش
تالش برای نزديک و متحد کردن کمونيست های انقالبي؛ و
برافراشتن پرچم روشن و قدرتمندی است که قشرها و طبقات
ستمديده را به گرد هم آمدن و ادامه مبارزه برای خالص شدن
از شر اين نظام ارتجاعی و پيشبرد اهداف آزاديخواهانه و حق
طلبانه خود فرابخواند.
با چنين نگاهی به شرايط ،و با چنين حركتی است كه می توان
از سير تحوالت حتی المقدور عقب نيفتاد؛ دنباله رو اوضاع و
سير خودجوش خيزش توده ها نشد؛ در هر گام جای پای خود
را محكم كرد و با استفاده از فرصت ها ،جهش های نسبتا
سريعی را به سطوح باالتر مبارزه و تشكل تدارك ديد .در چند
هفته گذشته ،ما تالش كرديم تحرك سياسی و عملی خود را
بيشتر كنيم؛ تالش كرديم در ميان توده های به ميدان آمده
باشيم؛ تالش كرديم نيروی كوچك خود را برای يافتن مبارزان
جوان و پيشرو و تاثيرگذاری بر آنان فعال كنيم .اما عليرغم همه
اينها ،عقب ماندن از اوضاع كماكان بيداد می كند .بدون اينكه
بخواهيم برخورد احساسی و شتابزده به اوضاع كنونی داشته
باشيم ،بايد اذعان كنيم كه ما از بافتن رشته های اتحاد و پيوند
با آن دسته از عناصر و تشكل ها كه تحليل و رويكردشان به
شرايط و وظايف را به خود نزديك می بينيم باز مانديم .اين
نكات انتقادی را به ويژه با اين هدف روی كاغذ می آوريم ،تا
همه رفقای شناخته و ناشناخته ای كه به نظرها و سياست های
«جمعی از فعالين كارگری» رجوع می كنند و خود را هم جهت
يا متحد با اين نظرها و سياست ها می دانند ،به فعاليت و تحرك
خويش نيز در اين روزها نگاهی دوباره بيندازند و ببينند كه به
راستي ،وظايف انقالبی را محكم در دست گرفته اند؟ ببينند كه
آيا برای تغيير جهت موج خيزش مردم به يك مسير صحيح
تالش كرده اند؟ يا بر عكس ،خود دنباله رو و تابع سير وقايع
شده اند؟ باشد تا اين ارزيابی انتقادی از رويكرد و حركت ،به
همسو كردن و سامان دادن به فعاليت های پراكنده و چند سويه
همگی ما كمك كند.
برگرديم به گرايش و رويكرد بخش های ديگر (يعنی بخش
غالب) عناصر و تشكل های منتسب به جنبش كارگری .در مورد
اينها ،غافلگيری و انفعال در قبال خيزش توده ها را به وضوح
مشاهده می كنيم .چرا غافلگيري؟ چرا انفعال؟ ما مدتهاست با
گرايش هايی روبرو هستيم كه هم رگه های عميق رفرميستی
دارند و هم آغشته به اكونوميسم و دنباله روی از جنبش
خودبخودی طبقه كارگرند )3( .اين گرايش ها نهايتا انقالب
اجتماعی را امكان پذير نمی دانند؛ يا الاقل آن را به آينده
ای نامعلوم موكول می كنند .اينها نمی توانند و نمی خواهند
ربطی ميان فعاليت های امروز خود و جنبش امروز كارگران،
با دورنمای انقالب اجتماعی ايجاد كنند .بنابراين از يك طرف،
فعاليت ها و مبارزات امروزشان نهايتا به چارچوبی اصالح طلبانه
و مطرح كردن مطالبات در چارچوب نظام موجود محدود می
شود؛ و از طرف ديگر ،انقالب اجتماعی و يا نظام سوسياليستی
ادعايی شان ،در گرو رشد و تكامل خودبخودی تضادها و پخته
شدن شرايط عينی است (بدون اينكه عنصر ذهنی انقالبی بتواند
در آن نقش مهم يا تعيين كننده ای ايفا كند ).همين نگرش
محدود و نادرست از نحوه تكامل تضادهای جامعه و تاثير متقابل
شرايط عينی و عناصر ذهني ،باعث شده كه اين افراد و تشكل
ها از آنچه در بطن جامعه می گذرد و از احتمال بروز چرخش
ها و برآمدهای سياسی كه كل جامعه را تحت تاثير قرار می
دهد غافل بمانند .نگرش تدريج گرايانه اينان ،نمی گذارد كه
تجربه های دور و نزديك در ايران و ساير نقاط دنيا را در خاطر
داشته باشند و روندهای محتمل را پيش بينی كنند .اين مبنای
غافلگيری آنهاست.
مشكل ديگر ،درك مكانيكی (غير ديالكتيكی) و دگماتيستی
آنها از خصوصيت و كيفيت جنبش های گوناگون طبقاتی و
اجتماعی و تاثير متقابل اين جنبش ها بر يكديگر است .برگرديم
و اظهارات اين عناصر و تشكل ها را در چند ساله يا همين چند
ماهه اخير مروری بكنيم .ببينيم كه در مورد جنبش كارگری
در ايران و رابطه آن با جنبش های ديگر نظير جنبش زنان،
جنبش دانشجويي ،جنبش جوانان و ...چگونه صحبت كرده اند.
ما با نيات اين عناصر و تشكل ها كاری نداريم :اينكه طرفدار
كارگران و زحمتكشان هستند يا نه؟ آيا دلشان برای توده های
گرفتار فقر و فالكت می سوزد يا نه؟ آيا واقعا می خواهند دردی
از دردهای توده ها درمان شود و به خوشبختی و رفاه و عدالت
برسند يا نه؟ صرفا نيات خوب داشتن ،گرهی را باز نمی كند.
اصل قضيه اينست كه اين قبيل گرايش ها ،جای پا و تكيه
گاه سياست های رفرميستی و اهداف طبقاتی (غير پرولتری و
غير انقالبی) خود را در جنبش كارگری قرار داده اند .در اينجا
فرصتش نيست (و راستش اهميت درجه اول هم ندارد) كه
در مورد اينكه چرا و چگونه منافع و اهداف خرده بورژوايی و
بورژوايی در جنبش كارگری حضور می يابد و بيان «كارگری»
پيدا می كند صحبت كنيم .اصل قضيه اينست كه در اين حالت،
جنبش كارگری عمال و نهايتا اهرمی می شود برای پيشبرد
سياست های رفرميستی و در نتيجه ،دست نخوردن به پايه
های نظام طبقاتی استثمارگر و دستگاه ستمگر سياسی .گرايش
های مورد بحث ،عمدتا در قالبی «كارگريستی» ظاهر شده اند.
هنوز يادمان نرفته كه در جريان بحث هايی كه در جمعبندی
از مراسم اول ماه در پارك الله تهران به راه افتاد ،خيلی ها
حكم بر اين دادند كه جنبش كارگری ايران ،در صف مقدم
جنبش های موجود قرار گرفته و به موتور محركه و جهت دهنده
به ساير جنبش ها تبديل شده است )4( .بگذاريد به صراحت
بگوييم ،جنبش كارگری ايران يك جنبش عقب نگهداشته شده
(به لحاظ سياسی) است .به همين روشنی! مسلما استبداد حاكم
و سركوب دائمی در اين عقب نگهداشته شدن ،نقش اصلی را
بازی می كند .اما فقط اين نيست .گرايش های رفرميستی و
اكونوميستی (گرايش های خرده بورژوايی و بورژوايی) نيز نقش
مهمی در عدم ارتقاء جنبش كارگری و وضعيت كنونی آن بازی
كرده اند .تعريف و تمجيدهای نادرست و غير واقعی از موقعيت
و كيفيت جنبش كارگري ،يعنی كمك به عدم ارتقاء اين جنبش؛
يعنی ناديده گرفتن و در نتيجه صحه گذاشتن بر عقب ماندگی
های اين جنبش.
در چنين اوضاعي ،ناگهان يك فرايند متفاوت انفجاري ،از جايی

ديگر به راه می افتد .اين جريان به داليل مختلف ،تحت تاثير و
نفوذ سياسی بعضی از جناح های رژيم مرتجع قرار دارد .جنبش
كارگری كه قرار بود جهت دهنده به ساير جنبش های باشد،
ناگهان در حاشيه قرار می گيرد .تعداد قابل توجهی از اعضای
طبقه كارگر ،به ويژه كارگران و بيكاران جوان ،به صورت فردی
و تحت پرچم ها و رنگ ها و شعارهای غير پرولتری و ضد
كارگري ،در خيزش عمومی شركت می كنند .در روزهای كارزار
انتخاباتي ،قبل از رای گيري ،عناصر و تشكل هايی كه گرفتار
رفرميسم و اكونوميسم اند ،منفعل و بی سر و صدا هستند .به
نظر می آيد كه به دليل اختالف نظرهای سياسي ،و جهت گيری
های مختلف در مورد مضحكه انتخاباتی رژيم ،نمی توانند موضع
مشتركی بگيرند .بعضی ها اينجا و آنجا از «شركت نكردن خود
در انتخابات» می نويسند اما حاضر نمی شوند به طور مشخص
طبقه كارگر و مردم را به تحريم انتخابات فرا بخوانند .در واقع
حاضر نمی شوند به نام كارگران ،يك نقش پيشرو سياسی و
جهت دهنده را برای كل جامعه بازی كنند .بعضی ها هم هستند
كه به تكرار خواسته های مطرح شده در قطعنامه مشترك اول
ماه مه قناعت می كنند و می گويند اين جواب كارگران به
مضحكه انتخابات است .انگار نه انگار كه سنگ روی سنگ
بند نيست .در اين موقعيت انفعالی كه گرايش های مورد بحث
گرفتارش شده اند ،تجمع های گسترده شبانه در حمايت از اين
يا آن نامزد بر پا می شود .به وجود آمدن يك فضای جديد و
ملتهب سياسی در كل جامعه غير قابل انكار است .موضوع قدرت
سياسی دارد بعد از مدتها به مركز توجه ميليون ها نفر تبديل
می شود .در آن شرايط ،ما و رفقايی ديگر از جنبش چپ فرياد
می زنيم كه فرصت های مهم (هر چند موقتی) برای فعاليت
آگاهگرانه سياسی در ميان توده های وسيع ايجاد شده است .بايد
اين فرصت ها را دريابيم و همزمان با تمام قوا برای رفع خطرات
و توهماتی كه از جانب بخشی از ارتجاع حاكم بر سر مردم سايه
افكنده تالش كنيم .اما اكونوميستها و رفرميستها گوش شنوا
ندارند .در اين ميان ،ترحم انگيزترين موضع گيری را در نوشته
ای ديديم كه حضور توده ها در خيابان ها قبل از انتخابات را
تحت تاثير تجمع های كارگری در اول ماه مه امسال می ديد!
بعد از تقلب بزرگ انتخاباتي ،و ورود جامعه به يك اعتال در
ابعاد توده های ميليوني ،گرايش های اكونوميستی و رفرميستی
منتسب به جنبش كارگری نيز به سرعت خود را با شرايط جديد
منطبق می كنند .گرايش انفعالی در بعضی از اين عناصر و
تشكل ها ،به سطح دشمنی آشكار با خيزش توده ها تكامل می
يابد .اينها توده های خشمگين مردم را به نشستن در خانه دعوت
می كنند مبادا ماجرا به نفع موسوی و كروبی تمام شود! ( )5اينها
پيشاپيش دست خود را به نشانه تسليم سياسی در برابر جناح
«اصالح طلب» رژيم باال برده اند .تا آنجا كه به رهنمودهای
اينها برای كارگران مربوط می شود ،در واقع لياقت و توان
شركت در خيزش را برای طبقه كارگر نمی بينند؛ به نحوی كه
بتواند مسير را عوض كند و سياستی متفاوت و مستقل و راهگشا
را خالف جهت برنامه ها و اهداف ارتجاعی امثال موسوی در
پيش بگيرد .اين سياست و رويكرد را فقط می توان منحط و
آشغال ناميد .بيشتر اينها فكر می كردند كه جنبش كارگری
برای خودش و فارغ از تضادها و تحوالت سياسی و اجتماعی
(منجمله وقايعی كه جرقه اش را می تواند تضادها و شكاف
های درون رژيم بزند و صحنه نفوذ جناح های حكومتی باشد)
تكامل می يابد و پيشرفت می كند .بيشتر اينها اصال كارگران را
اليق شركت در نبردهای سياسی و آبديده شدن و پااليش پيدا
كردن در جريان خيزش ها نمی دانند؛ اليق و قادر به آموختن
سياست و شناخت يافتن از سياست ها و منافع طبقات گوناگون
در جريان توفان های بزرگ نمی دانند .از نظر اينها ميدان و
عرصه فعاليت كارگران همان كارخانه و اعتصاب ها و تحصن
های عمدتا اقتصادی ـ رفاهی است .اينها وقتی كه می خواهند
بزرگ و گسترده فكر كنند ،از چارچوب مطالبات فراوان و چانه
زنی های گسترده فراتر نمی روند .اينها به خيال خودشان دنبال
«خلوص» جنبش كارگری هستند و به همين خاطر خدا خدا می
كنند كه اين روزهای پر آشوب زودتر بگذرد تا جنبش كارگری
برگردد سر خانه و زندگی خودش!
شكل ديگری از انفعال يا عدم تحرك كافي ،اين روزها در
قالب محدود كردن اهداف طبقه كارگر از شركت در خيزش
كنونی ظاهر می شود .بسيار می شنويم كه هدف از شركت،
يكم افشاگری و توهم زدايی از جناح های مختلف رژيم ( و
مشخصا امثال موسوی و كروبی) است و دوم ،كمك به تشكل
يابی سريع جنبش كارگری با استفاده از فرصتی كه پيش آمده
است )6( .اين دو هدف ،كامال به هم ربط دارد و هر دو بيان
يك رويكرد انفعالی به اوضاع است .در شرايط كنوني ،دو جور
می شود افشاگری و توهم زدايی زد .يكی اينكه فقط از ماهيت
يكسان و ضد مردمی و ضد كارگری همه جناح های هيئت
حاكمه (اعم از متقلبان در انتخابات و معترضان به تقلب) بگوييم
و به توده ها هشدار دهيم كه زير پرچم سبز موسوی جمع نشويد.
دوم اينكه به مردم بگوييم خشم و نفرت و انرژی مبارزاتی خود
را بايد گسترده تر و عميقتر و پيگيرتر به ميان آوريد؛ بايد پايدارتر
و ادامه دارتر در ميدان بمانيد و روش ها و ابتكارهای گوناگون
مبارزاتی را به كار ببنديد؛ بايد فرصت از هم گسيختن قدرت
سياسی حاكم ،و آماج قرار دادن ستون های اين حاكميت مرتجع
را بيشتر دريابيد و از آن برای پيشروی جنبش عمومی بيشتر
استفاده كنيد؛ بايد دورنمای انقالب اجتماعی و اهداف و خواسته
هايی را دارا باشيد كه خيزش امروز را به آن دورنما مرتبط كند؛
بايد به دنبال شناختن و دست يافتن به ستاد رهبری كننده ای
باشيد كه بتواند اين نبرد عظيم و ادامه دار را هدايت كند؛ و برای
همه اين كارها بايد نارهبرانی مانند موسوی و كروبی و سياست
ها و ارزش ها و اهداف ضد مردمی ای كه اينان نمايندگی
اش می كنند و به تحكيم و ادامه حيات نظام سرمايه داري ،و
رژيم مذهبی و زن ستيز كنونی می انجامد را طرد كنيد .اين دو
نوع افشاگری با هم تفاوت دارد و به نتايج متفاوتی خدمت می
كند .به مساله تشكل يابی كارگران نيز دو جور می توان نگاه
كرد .يكی اينكه منظورمان صرفا تالش برای ايجاد تشكل های
موسوم به صنفی يا سنديكايی در جنبش كارگری باشد .يعنی با
استفاده از شكاف در هيئت حاكمه و تضعيف جناح حاكم ،فرصت
را غنميت شمرده در پی امتياز گرفتن از دولت در اين زمينه
باشيم .ديگری اينكه ،با استفاده از فضای سياسی و اعتالی

انقالبی در كل جامعه ،منجمله در صفوف كارگران ،شكل های
متفاوتی از سازماندهی را به كار بگيريم كه اتفاقا بخش مهمی از
آن به تشكل يابی سياسی طبقه كارگر مربوط می شود و نطفه
های اعمال قدرت سياسي ،و دخالتگری سياسی و عملی در
خيزش ها و تحوالت پيش رو را شكل می دهد .ايجاد تشكل
هايی كه می تواند به پيگيری و پايداری خيزش عمومی مردم
كمك كند و به گسترش و ارتقاء اعتراضات سياسی طبقه كارگر
به روش های اعتصابی و اشغال محيط های كار كمك كند،
بخشی از وظايف كنونی را شامل می شود.
بگذاريد با يك مثال ملموس نشان دهيم كه تنگ نظری ظاهرا
دلسوزانه نسبت به خواسته ها و منافع روز طبقه كارگر ،در شرايط
پر تالطم كنوني ،به چه نتايج مرگباری می تواند بينجامد .در
مباحث انتقادی مربوط به تجمع اول ماه مه در پارك الله ،با اين
اتهام روبرو شديم كه «جمعی از فعالين كارگری» توجهی به
بهبود معيشت كارگران ندارد و برايش مهم نيست كه كارگران
گرسنگی می كشند يا نه .ما را متهم كردند كه چون در مورد
خطر فريب خوردن و دنباله روی كارگران از وعده های اقتصادی
و رفاهی نامزدهای رياست جمهوری اسالمی هشدار داده ايم،
داريم به كارگران می گوييم كه اگر اين يا آن جناح مجبور شد و
به شما امتيازی داد قبول نكنيد چون ممكنست به نفع مرتجعين
حاكم تمام شود )7( .وقايع چند هفته گذشته ،به خوبی نشان داد
كه حق با ما بود و عطف توجه به «معيشت كارگران» از جانب
كسانی كه «جمعی از فعالين كارگری» را بر سر اين نكته نقد
می كردند ،در عمل به كجا می انجاميد .اين واقعيتی است كه
ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد با پخش پول ،حواله برای
گرفتن وام بانكي ،باال بردن حقوق بازنشستگی و سود سهام
عدالت در بين گروهی از تهديدستان و محرومان كه بخشی از
آنها در صف طبقه كارگر جای دارند ،رای خريد .احمدی نژاد با
اين كار ،برای خود تبليغاتچی به دست آورد و يا اينكه بخشی
از مخالفان بالفعل خود را به سكوت واداشت .آيا با معيار «توجه
به مساله گرسنگی» و محروميت اين گروه از افراد ،می شود
حمايت از احمدی نژاد و يا سكوت در قبال باند تبهكاری كه او
نمايندگی اش می كند را ارزش گذاری كرد و اين كار را جايز
شمرد؟ آيا منتقدان ما می دانند كه امروز افراد محروم و بيكار
ديگری از شهرستان ها و روستاهای عقب مانده و فقير ،دقيقا با
انگيزه سير كردن شكم خود و خانواده شان و يا با هدف دستيابی
سريع به چند ميليون تومان و تشكيل خانواده ،در لباس مزدوران
بسيجی به ضرب و شتم مردم معترض در خيابان ها مشغولند؟
آيا مساله فقر و گرسنگی و فالكت را می توان تا به اين حد مجزا
از محيط حاكم و تضادهای سياسی جامعه مورد توجه و برخورد
قرار داد و برايش پاسخ های هر چند فوری و موقتی پيدا كرد؟
جواب ما منفی است .به عقيده ما هر كس چنين بينديشد نه
فقط مساله آموزش سياسی و انتقال آگاهی انقالبی به توده های
كارگر و زحمتكش را ناديده گرفته است؛ بلكه در شرايط خاص
كنونی زمينه مساعدی را برای مزدور پروری امثال احمدی نژاد
از ميان توده های محروم مهيا می كند.
در اينجا الزم می دانيم به صورت كناری به يك رويكرد ظاهرا
متفاوت ديگر كه در برخورد به شرايط كنونی بروز يافته ،اشاره
ای بكنيم .اين رويكرد با سطحی نگری و خوشخيالي ،مساله
سازماندهی انقالب اجتماعی را ساده می كند .اين رويكرد ،پديده
پيچيده و متناقضی كه در جامعه جاری است را با حداقلی از
تالش و تبليغ سياسي ،در حال گذر به سرنگونی نظام جمهوری
اسالمی و برقراری يك دولت انقالبی و متفاوت تصوير می كند.
( )8در چارچوب همين نگرش است كه رهنمودهای عجيب و
بدون پشتوانه برای اعمال رهبری چپ (چپی كه خودشان مد
نظر دارند) بر خيزش ميليونی توده ها صادر می شود .در چارچوب
همين نگرش است كه فراخوان اعتصاب سياسی در واحدهای
بزرگ توليدي ،بدون ايجاد زمينه های سياسی و تشكيالتی
حداقل برای تحقق اين عمل ،به گوش می رسد .در چارچوب
همين نگرش است كه خيزش عظيم توده ها بسيار گسترده
تر از آنچه هست بزرگ نمايی می شود و تظاهرات  3ميليونی
تهران به  10ميليونی تبديل می شود .در چارچوب همين نگرش
است كه به مردم حاضر در صحنه وعده داده می شود كه فقط
كافيست چند روز پايداری كنيد و ميليونی به خيابان بياييد مساله
حل است! قرار كه نيست ماه ها اين كار را بكنيد!! به نظر ما
اين رويكرد اگر چه مبارزه جويانه تر از آن رويكرد انفعالی ظاهر
می شود و در ارزيابی از فرصت ها در شرايط جديد اعتالی
انقالبی روی نكات درستی انگشت می گذ ارد ،اما نهايتا از
ترسيم پيچيدگی ها و تضادهای راه طوالنی انقالب و نيازها و
ابزار سازماندهی انقالب اجتماعی عاجز می ماند .بنابراين نمی
تواند طبقه كارگر و توده های مردم را به آگاهی و تدارك الزم
برای پيشروی در مسير انقالب رهنمون شود.
تا اينجای كار ،نكات انتقادی باال را برای ترسيم گرايش ها و
رويكردهای كلی در صحنه جنبش كارگری ايران ،و دامن زدن
به بحث و جدل بر سر وظايف دوره كنونی كافی می دانيم.
اوضاع جامعه به گونه ای جريان يافته كه ادامه مباحثه بر سر
سياست جنبش كارگری كه حول مساله برگزاری تجمع اول ماه
مه به راه افتاده بود را ،در چارچوب گذشته ،ناقص و غير مفيد می
سازد .شك نيست كه سياست های امروز ادامه و تكامل منطقی
همان سياست ها و رويكردها و نگرش هاست؛ اما بايد قالب
مبارزه انتقادی گذشته را گسترش داد و مباحث را با توجه به
مسائل حياتی روز تعميق كرد .می دانيم كه هم اكنون بسياری از
رفقا و دوستان در چارچوب جنبش چپ و كارگری ذهن خود

را بر سر اين مسائل متمركز كرده اند و انتظار داريم كه
هر چه زودتر حاصل تالش های فكريشان را در مقاالت
راهگشا ببينيم.
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