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كانون نويسندگان ايران:

به سركوب پايان دهيد
اخباري از بازداشتها
و دستگيري ها

هجدهم تير

روز درهم شكستن حكومت نظامي
چاوز هم دوش دیکتاتوری مذهبی ایران ،در مقابل جوانان ،کارگران و زنان!
ترجمه سیمین مسگری

 21ماه جون ،هوگو چاوز ،رئیس جمهور ونزو ئال ،دریک شویی از سری شوهای تلوزیونی خود( الو پرزیدنت) جایگاه خود
را در اعتراضات و صف بندی های اخیر ایران ،در کنار قدرتی اعالم می کند که در کار کشتن و سرکوب دانشجویان و
کارگران است .در کنار دیکتاتوری مذهبی که صدای زنان و اقلیتهای قومی را سرکوب و خفه می کند.
او می گوید «:ما سالمهای خود را به احمدی نژاد می فرستیم .رئیس جمهور بزرگ ایران و به علی خامنه ای و مردم
ایران .ما از دنیا خواهش می کنیم به ایران احترام بگذارد چرا که آنان (سران کشورهای دنیا) سعی در تضعیف انقالب
قدرتمند ایران را دارند».
چاوز ادامه می دهد «:پیروزی احمدی نژاد یک پیروزی واقعی است .آنها سعی در لکه دار کردن این پیروزی را دارند تا از
این طریق دولت و انقالب اسالمی را تضعیف کنند .ولی من می دانم که آنها قادر به این کار نخواهند بود».
او همچنین خبر می دهد که شخصآ پس از پیروزی احمدی نژاد با او تماس گرفته تا این پیروزی را به او تبریک
بگوید.
وزیر امور خارجه ونزو ئال نیز به طور شفاف و با عبارت به نام خلق حرکت ایران را به سوی دموکراتیزه شدن که پیروزی
احمدی نژاد را یکی از نتایج آن می داند ،می ستاید و اضافه می کند که» این پیروزی بدون شک یک پیروزی حقیقی
و همانگونه که رهبر انقالب اشاره می کند ،یک معجزه الهی است».
وزیر خارجه ونزوئال در ادامه می افزاید »:دولت بولیواری ونزو ئال انزجار صریح خود را از این مبارزه بی ریشه و وحشی که
از خارج سعی در بی اعتبار کردن ایران و تیره و کدر کردن جو سیاسی کشور برادرش را دارد ،اعالم می کند».
او می افزایید «:ما خواهان پایان سریع مانورهایی هستیم که با بهتان و افترا ،سعی در بی ثبات کردن این انقالب اسالمی
را دارند».
ادامه در صفحه دو

فاز دوم كشتار

و ضرورت اقدامي فوري

سياست در خيابان
امير ك.
خيابان مكان مبارزه سياسي فرودستان جامعه است .در جامعه اي كه ديواري ضخيم قلعه هاي قدرت سياسي
را از درياي مردم جدا كرده است و هيچ سخن معترض و مخالفي ،در نظام سياسي جامعه نمايندگي سياسي
نمي شود ،در جامعه اي كه سركوب و ديكتاوري عريان ،هر سطحي از سازمان يابي و تشكل يابي را براي
محرومين و طبقات تحت ستم جامعه ناممكن ساخته است ،خيابان آن عرصه ي همواره گشوده اي است كه
سياست در معناي واقعي آن جريان مي يابد .كافي است توافقي نانوشته شكل بگيرد و دسته ها و گروه هاي
مختلف چون جويبارهايي از خانه هاي تنگ و اجاره اي و خفقان آور خود بيرون بزنند و برخالف هرروزه ،به
جاي حركت به سمت كارخانه ها و اداره ها و دفاتر كار ،به مقصد خيابان جاري شوند .در هر كوچه اي اين
جويبارها به يكديگر مي پيوندند و نهري را شكل مي دهند و با تقاطع خود در چهارراه ها راه خود را سيل وار
به سوي خيابان ها بگشايند.
در لحظه اي ،سياست دگرگون مي شود .سياست رسمي و بي خون و محافظه كار و دروغ گو در سرسراهاي
پارلمان ها و وزارت خانه ها و روزنامه ي رسمي و مجله هاي تلويزيوني و راديويي به آني دود مي شود و به
هوا مي رود و همه ناظران و مفسران و كارشناسان اتوكشيده با دهان هايي از حيرت گشوده و چشم هايي از
حدقه بيرون زده از پشت ميزهاي خود بلند مي شوند و به اين غول مي نگرند كه گام هاي بيشمارش كل شهر
را به لرزه در آورده است :مردم.
خيابان ناگهان همه آنچه را بر سنگفرش هاي خود تجربه مي كند كه سالها و دهه ها از حيات رسمي سركوبگر
جامعه حذف شده اند .آن خوابزدگاني كه سياست را از رنگين نامه هاي رسمي و مجراهاي كاذب ،اما پر زينت
حاكمان دنبال مي كردند در مقابل سياست نوظهور خياباني و تكان هاي زير و رو كننده آن به عبث به دنبال
تكيه گاهي مي گردند تا با چسبيدن به آن ،از غرق شدن در تالطم عظيم اجتماعي نجات يابند .زهي خيال
باطل.
در قلعه هاي قدرت پوشالي ،احمدي نژاد آغاز عصر نويني را اعالم مي كند .خامنه اي پياپي با صدايي رنگ
باخته از ترس ،حاكيت الهي خود را يادآور مي شود ،و حاكمان چنان نقش بازي مي كنند كه گويي كاخ ستم
آنها ابدي و زوال ناپذير است .اما در خيابان هاي سياست غير رسمي ،مردم قدرت جديدي را كشف كرده اند.
قدرتي كه جنبش هاي زيرين و سركوب شده آنها را به ميدان عمومي آورده است .قدرتي كه مترسك هاي
اقتدار حكومتي را به تكاني به كپه اي كاه و لته هاي بي مصرف تبديل مي كند.

کودتای شیلی

اخبار كوتاه
بیانیه کانون نویسندگان ایران
به سرکوبها بیدرنگ پایان دهید!
طی هفتههای گذشته و در پی اعتراضات مسالمتآمیز
خردادماه ،برخوردهای خونین و خشونتآمیز و موج
کشتار و دستگیری و سرکوب دامنهای گسترده یافته
است .دور تازهای از اعترافگیری و توابسازی از سر
گرفته میشود؛ از سرنوشت بسیاری از دستگیرشدگان
و ناپدیدشدگان اطالعی در دست نیست؛ خانوادههای
جانباختگان اجازهی برگزاری مراسم پیدا نمیکنند؛
نگرانیها فزونی میگیرد؛ سانسور و عوامفریبی بیداد
میکند و در رسانههای فرمایشی ،با تحریف و قلب
واقعیت ،جای جانی با قربانی عوض میشود.
کانون نویسندگان ایران وضعیت موجود را بهشدت
محکوم میکند و خواستار توقف هر چه سریعتر چرخهی
سرکوب و کشتار است .آزادی سریع و بی قید و شرط
بازداشتشدگان ،پایان بخشیدن به فضای آکنده از رعب
و وحشت ،توقف آزار و شکنجهی دستگیرشدگان ،و
معرفی و محاکمه آمران و عامالن فجایع اخیر خواست
فوری ما است.
به سرکوبها بیدرنگ پایان دهید!
کانون نویسندگان ایران
۱٣٨٨/۴/۱۶
تحریم مسابقات لیگ برتر توسط هواداران
تیم مردمی پرسپولیس
هواداران آگاه تیم مردمی پرسپولیس در اعتراض
به یورش دستجات بسیجی و لباس شخصی ها و
نیروهای انتظامی به راه پیمایی های صلح آمیز مردم
و در اعتراض به سیاست های دولت آقای احمدی نژاد
و مقامات فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی و در
حمایت از بازیکنان پرسپولیس و تیم ملی که با بستن
نوار سبز در مسابقه با کره سطح باالی آگاهی اجتماعی
خود را نشان دادند ،کلیه ی مسابقات لیگ برتر را در
فصل جدید و تا اطالع ثانوی تحریم میکنیم.
بدینوسیله ما از تمامی هواداران فوتبال در سراسر کشور
تقاضا داریم ،در همبستگی با مردم ایران تا ابطال
انتخابات و برگزاری انتخابات جدید به ورزشگاه ها نروند
و به جای شرکت در میادین ورزشی ،در میادین شهرها
و دوش به دوش سایر ایرانیان آزادی خواه به اعتراض
های خود ادامه دهند.
هواداران تیم همیشه مردمی پرسپولیس
 17تیر 1388
بازداشت مرجان فیاضی و سوگند علیخواه ،دو
دانشجوی دیگر دانشگاه مازندران
در حالیکه یازده دانشجوی دانشگاه مازندران در بازداشت
بسر می برند و هیچ اطالعی از وضعیت آنان در دست
نمی باشد ،طی دو روز گذشته دو دانشجوی دختر این
دانشگاه نیز به نام های مرجان فیاضی و سوگند علیخواه
بازداشت شدند.
همزمان با بازداشت دانشجویان مازندران ۴۰ ،تن از
دیگر دانشجویان هم از ورود به دانشگاه منع شده اند.
به گفته دوستان مرجان فیاضی و سوگند علیخواه ،این
دو نفر در حالیکه در صحن دانشگاه بودند مورد حمله
موالیی مسئول حراست پردیس قرار گرفتند“ .موالیی”
این دو دانشجوی دختر را به زور سوار ماشین “جلودار”
مسئول انتظامات کرده و از دانشگاه خارج ساخته است
و پس از آن هیچ اطالعی از وضعیت سالمتی این دو
دانشجو در دسترس نیست.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر ،پیگیری های خانواده و
دوستان این دو دانشجو حکایت از آن دارد که این دو
دانشجو توسط مسئول حراست پردیس این دانشگاه به
اداره اطالعات بابلسر منتقل شده و در بازداشت به سر
می برند.
اینگونه برخورد ها و سرکوب دانشجویان در مازندران
در حالی روی می دهد که هنوز علیرضا کیانی ،سیاوش
صفوی ،میالد حسینی کشتان ،علی نظری ،رحمان
یعقوبی ،مازیار یزدانی ،علی عباسی ،شوانه مریخی و
… در بازداشت هستند و با ممنوع الورودی عده کثیری
از دانشجویان ،این دانشگاه تحت تدابیر شدید امنیتی
قرار گرفته است
بازداشت شیال نجفی
به گزارش فعالین کمپین دفاع از حقوق بازداشت شدگان
معترض در شهر آمل «شیال نجفی»دانشجوی اخراجی
،شاعر و از فعالین چپ به دست افراد ناشناس بازداشت و
تاکنون اطالعی از مکان و نحوه ی نگهداری و سالمت
وی در دست نیست.
تدارك براي تظاهرات  18تير
گروه هاي مختلف دانشجويي ،جوانان و مردم معترض
براي راهپيمايي روز  18تير آماده مي شوند .مسيرهاي
راهپيمايي در سايت ها و شب نامه هاي متعددي منتشر
شده است و تقريبا تمام خيابان هاي مهم كشور را
پوشش مي دهد .مردم در روزهاي اخير از طريق اقدامات
جمعي متعددي از قبيل اختالل در سيستم برق تهران
و نيز فريادهاي شبانه همبستگي خود را در مبارزه عليه
كودتا نشان داده اند.

دست احمدی نژاد آلوده به خون است .دستی که چاوز به صورت رسمی و گرم آن
را فشرده است .آنهایی که در آینده دست چاوز را می فشارند ،لکه های خونین را در
دستهایشان خواهند دید.

چاوز و دولت ونزوئال در شتابشان برای حمایت از رژیم دیکتاتوری مذهبی ایران تنها نیستند .حماس در فلسطین و حزب
اهلل در لبنان نیز حمایت خود را از احمدی نژاد و خامنه ای اعالم کرده اند .اما این دو گروه حداقل بهانه ای برای این کار
دارند .هر دو گروه اسالمی هستند و برای رودرویی نظامی و لوجستیک با اسرا ئیل وابسته به ایران .البته این نه توجیه،
بلکه دلیلی است بر حمایت آنان.
اما چاوز هیچ دلیل و توضیحی برای دفاع خود ندارد .این حقیقتی است که طی سالهای گذشته ونزوئال قراردادهای
اقتصادی زیادی به ارزش میلیاردها دالر با حکومت ایران امضا کرده است ،اما این دولت برای حیات اقتصادی خود به
هیچ عنوان وابسته به ایران نیست.
در عین حال چاوز ادعای نمایندگی و رهبری به اصطالح خودش سوسیالیسم درسده بیستم را دارد .افراد بسیاری در
جهان که تحت تآثیر اصالحات اجتماعی ونزو ئال و مقاومت آن در برابر آمریکا هستند ،سخنان او را به جد می گیرند.
اما اگر چاوز به راستی آزادی خواه ،سوسیالیست و طرفدار طبقه کارگر بود ،می بایست همبستگی خود را با جوانان و
کارگران و سوسیالیستهای ایران که برای آزادی و بر علیه دیکتاتوری در ایران مبارزه می کنند ،اعالم می کرد.
بیانیه چاوز نشان از این دارد که او در واقعیت نقطه حرکت خود را از میان اتحاد جهانی طبقه کارگر آغاز نمی کند .بلکه
خود را حلقه ای از زنجیر اتحاد دولتهای سرمایه داری قرار داده است که مجبور به مقابله با بهره کشی و برتری طلبی
دولتهای آمریکا و اروپا هستند.
حمایت از ایران در مقابل تهدیدات نظامی و اقتصادی ،از سوی ایاالت متحده آمریکا و صهیونیسم دست نشانده اش بر
عهده هر فرد انقالبی است اما این به معنای حمایت از دیکتاتورها در مقابل طبقه کارگر این کشورها نیست.
انقالب ایران که چاوز بدان اشاره می کند ،سی سال است که بوسیله همین افرادی که اکنون حاکمان ایران هستند،
خفه شده است.
ادعای ضد امپریالیستی رهبر ایران و ر ئیس جمهورش نه یک ادعای انقالبی ،بلکه کامآل یک ادعای ضد انقالبی است.
انقالب اصلی و زنده ایران هم اکنون در خیابانها ،دانشگاهها و کارخانه ها جریان دارد .نماینده این انقالب رانندگان شرکت
اتوبوس رانی هستند که اعضای سندیکایش به خاطر اعتصاب ،سزاوار ضربات شالق و شکنجه شناخته شدند و تظاهرات
اول ماه می شان با سرکوب وحشیانه دولتی مواجه شد.
هوگو چاوز خود را در آن سوی سنگر قرار داده است .در مقابل مبارزین راه آزادی و انقالبیون واقعی .و به این وسیله ضربه
مهلکی را بر انقالب ونز ئال وارد کرده است چرا که بخشی از قدرت این انقالب جوانان و کارگران هستند .اما با وجود
بیانات ضد امپریالیستهای دیوانه ای چون «جامس پتراس» که سراسر دروغ و بهتان به تظاهرات کنندگان ایرانی است،
این نیروی واقعی انقالبی ،با نفرت از این دست بیانیه ها فاصله گرفته و راه خود را جدا خواهد کرد.
البته هیچ کس منکر حق رژیمها در داد و ستد با یکدیگر و اتحاد نیروها برای مقابله با فشار و حمله امپریالیستی آمریکا
نیست ،اما ادعاهای چاوز او را نه فقط یک دیکتاتور جهان سومی که در تنش با امپریالیسم قرار دارد( مثل صدام حسین،
قذافی و موگابه) بلکه به عنوان نماینده» سوسیالیسم قرن بیستم» معرفی می کند .و از همین روی می باید از خود سوال
کند که چرا فعاالن اتحادیه های کارگری و فعالین زنان در ایران زیر شالق و شکنجه هستند و چرا سوسیالیستها از هر
نوع و گروه آن غیر قانونی و تحت فشار شدید هستند.
کامآل آشکار است که سوسیالیسم هوگو چاوز در مرزهای ونزو ئال و یا سواحل آمریکای التین متوقف می شود ولی
سوسیالیسمی که قابلیت عبور از مرزها را ندارد اصآل سوسیالیسم نیست.
بیانیه هوگو چاوز باید برای تروتسکیست هایی که در خیال خود رنگ رز سرخ را برای سوسیالیسم او متصور شده اند،
خیلی ناخوشایند باشد .این بیانیه مشکل بزرگی را برای» آلن وودز» و International Marxist Tendency
ایجاد می کند ».وودز» سالهاست که دلباخته این ر ئیس جمهور بولیواری است و در کتاب خود()reason in revolt
بارها به ستایش او پرداخته است .اما» وودز» اکنون چنین می گوید:
«افراد و گروهی در داخل چپ مترقی بودن جنبش کنونی ایران را زیر سوال می برند .این گروه کامآل فریب تبلیغاتی را
می خورند که می گوید این جنبش یک دسیسه امپریالیستی است برای سرنگون کردن رژیم اسالمی  .این گروهها هیچ
توجهی به عمق آنچه در ایران می گذرد نمی کنند و این واقعیت که این شروعی بر انقالب است».
بزرگترین نماینده این افراد» هوگو چاوز» و اوو» مورالس» هستند و به همین خاطر» وودز» مجبور به اقرار گشته که
حمایت چاوز از احمدی نژاد  ،تصویر جمهوری بولیواری را به صورت جدی در اذهان مردم ایران مصدوم کرده است .اما
وودز به چرایی اشتباه چاوز و مورالیس ،در عوضی گرفتن جنبش واپسگرایانه ای که آنها در کشورشان نماینده گی می
کنند ،با جنبش مترقی ایران ،اشاره ای نمی کند.
این حقیقتی است که شرایط انقالب در ایران و آمریکای التین کامآل متفاوت است .تفاوت آن نیز در بلوکه شدن یک
انقالب کارگری توسط یک رژیم چپ بناپارتی و یک انقالبی است که سی سال است در چنگ یک پیر گروه مذهبی و
دیکتاتوری بناپارتی است.
اما آنچه نقطه مشترک این دو انقالب است خاصیت نیمه مستعمره و سرمایه داری بناپارتیستی آن است که هیچ نشانی
از سوسیالیسم و قدرت طبقه کارگر در آن نیست.
این خجالت آور است که» تروتسکیست ها» در مقام وکیل مدافع رژیمهایی هستند که کوچکترین نشانی از پرولتاریا را
بر خود ندارند.
باید امیدوار بود که اعضای  International Marxist Tendencyبا توجه به بیانات شفاف چاوز از ادراکات
خود در زمینه ایران ،این سوال را از خود بکنند که چرا تا کنون سخنگویی برای چاوزیسم ،با مالیمترین نوع انتقاد از او
بوده اند.

دست احمدی نژاد آلوده به خون است .دستی که چاوز به صورت رسمی و گرم آن را فشرده است .آنهایی که
در آینده دست چاوز را می فشارند ،لکه های خونین را در دستهایشان خواهند دید.
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ا.ش.
کودتای دولت فاشیستی جمهوری اسالمی ایران در
جریان انتخابات امسال نمونه های تاریخی بسیاری
دارد .یکی از مشخصات عمومی کودتاها دستگیری های
گسترده است که از روشنفکران  ،نویسندگان و روزنامه
نگاران تا مردم مترض در خیابان را در بر می گیرد.
هدف آن حذف صدای مخالف و عادی جلوه دادن شرایط
سیاسی است .بد نیست در اینجا به کودتای پینوشه با
حمایت آمریکا برعلیه دولت سالوادور آلنده در شیلی
نگاهی مختصر بیاندازیم.
خواننده گرامی خود می تواند مشابهت های رفتار
کودتاچیان را در قبال مردم مشاهده کند:
آلنده در سال  ، 1970با شکست دادن نمانیدگان حزب
ملی و حزب دموکرات مسیحی  ،برنده ی انتخابات
ریاست جمهوری شیلی شد  .هنگامی که آلنده ریاست
جمهوری را برعهده گرفت  ،رشد اقتصادی شیلی پایین
بود و کشور با تورم  ،درآمد نابرابر و توزیع ثروت و قدرت
در دستان معدودی مواجه بودو اکثر مردم در فقر مطلق
به سر می بردند .
در همان سال اول حکومت جمهوری سوسیالیستی آلنده
 ،تورم ده درصد کاهش یافت و تولید صنعتی  12درصد
افزایش یافت .آلنده در طول دوره ریاست جمهوری خود
بسیاری از صنایع و بانکها را ملی اعالم کرد و به توزیع
زمین در بین روستائیان پرداخت و دستمزدهای کرگران را
افزایش داد .هزینه های کل برای این برنامه ی اجتماعی
از پانصد میلیون به هشتصد میلیون دالر افزایش یافت.
در سال  1973ائتالف وحدت ملی آلنده  43درصد آرا از
در انتخابات ریاست جمهوری از آن خود کرد و برنده
انتخابات شد .سی آی ای آمریکا برطبق گزارشی که در
سال  2000منتشر کرد ،در انزمان برای بی ثبات ساختن
دولت آلنده  8میلیون دالر خرج کرد
در  29جون  ، 1973سرهنگ روبرتو ساپر مقر ریاست
جمهوری را با تانک هایش محاصره کرد اما موفق نشد
که حکومت آلنده را سرنگون کند .این کودتا توسط یک
گروه نظامی فاشیستی سازماندهی شده بود .اما در یازده
سپتامبر  1973بود که نیروی دریایی یکی از شهرهای
مهم شیلی به نام والپو را تسخیر کرد و شبکه های رادیو
و تلویزیون را بست .فرماندار محلی این اقدام نیروی
دریایی را به رئیس جمهوری آلنده گزارش داد و آلنده
بالفاصله با همراهان خود به مقر ریاست جمهوری رفت.
در چند ساعت بعد  ،ارتش ایستگاه های رادیو و تلویزیون
در شهر سانتیاگو پایتخت شیلی را هم تعطیل کرد و
نیروی هوایی نیز ایستگاه های که هنوز فعال بودند را
بمباران کرد .بنابراین آلنده اطالعات ناکاملی دریافت
می کرد و تصور میکرد که تنها بخشی از نیروی دریایی
برعلیه حکومت اوست.
اولین زندانی کودتا وزیر دفاع بود که در دفتر خود توقیف
شد .اما آلنده هنوز به وفادار برخی از نیروهای ارتش امید
داشت و حتی تصور می کرد که پینوشه هم وفادار است
و شاید توسط نیروی کودتاچی توقیف شده باشد! .چند
ساعت بعد نیروهای ارتش اعالم کردند که حکومت را در
اختیار دارند و رئیس جمهوری آلنده برکنار شده است .با
وجود اعالم ارتش مبنی بر اینکه کاخ ریاست جمهوری
را بمباران می کند آلنده تسلیم نشد .در نهایت نیروهای
هوایی مقر را بمباران و آلنده کشته شد .دیگر همراهان
سوسیالیست او نیز  ،زخمی  ،توقیف یا کشته شدند.
بدترین خشونت ارتش کودتاچب اقدامی بود که برعلیه
چپ گرایان شیلی و مظنونین به چپ گرایی کردند.
در ماه های اول بعد از کودتا بسیاری از آنها کشته یا
ناپدید شدند .ارتش چهل هزار مخالف سیاسی خود را در
استادیوم ملی شیلی محبوس کرد .محبوسین در انجا
شکنجه شدند و بسیاری ازافراد سرشناس شیلی نیز جان
خود را از دست دادند از جمله  ،ویکتور خارا  ،خواننده ی
ملی شیلی و میشل بشلت .جالب اینجاست که روزنامه
های راست گرا اعالم کردند که بشلت  ،بعد از بازی
بستکتبال سکته کرده و مرده است!
مطابق گزارش های رسمی در جریان کودتا افراد کمی
کشته شدند  ،که حدود چهل نفر گزارش شده است .اما
در روزها و ماههای اولیه بعد از کودتا حدود چهل تا پنجاه
هزار نفر دستگیر شدند  ،هفت هزار نفر شکنجه شده و
چندین هزار نفر از آنها هم جان خود را از دست داده اند
 .کودتاچیان هر مرد و زن و بچه ای را که در خیابان
برای کودتای  11سپتامبر سوگواری می کرد دستگیر
می کردند.
اقدامات تاكنوني كودتاگران در ايران نشان مي دهد كه
آنها گوي سبقت را از خشن ترين و ضدمردمي ترين
كودتاهاي جهان ربوده اند .اما در سوي ديگر ،ايرانيان
نشان داده اند كه گسترده ترين مقاومت مردمي در برابر
كودتا را سازمان داده و در حال تبديل وضعيت كودتايي به
جوشش خروشان يك انقالب اجتماعي عظيم هستند.

فاز دوم کشتار و ضرورت اقدامی فوری

سوء استفاده جناحی از قتل ندا آقا سلطان
شاهرخ رئيسي ،سردبير سايت اثر
,تحريف واقعيت و سو استفادهی جناحی از مرگ کسی نه
با اخالق خبرنگاری همخوان است و نه با اصول انسانی,.
اين روزها که سرکوب و سانسور دولتی بيداد ميکند و
نشريات وابسته به حکومت و رسانههای ملی چون صدا
و سيما بدل به تريبون دستهی خاصی شدهاند از همه
چيز سوء استفادهی جناحی شده و واقعيت مخدوش و گاه
واژگون عرضه ميشود .در اين ميان ديدن کرداری مشابه
در برخی سايتهای به ظاهر اصالح طلب و دموکرات
بسی دردبار تر است.
اگر بتوان تندروی و تعصب افراط گرايان مذهبی را به پای
جهلشان گذاشت ،تحريف واقعيت و دروغ گوييی برخی
اصالح طلبات مدعيی دموکراسی و حقوق بشر را چگونه
ميتوان توجيه کرد؟
يکی از بهترين و شايد گستردهترين مثالها در اين زمينه
تحريف و وارونه جلوه دادن حقيقت در رابطه با کشته
شدن ندا آقا سلطان است .در نشريات اصول گرايان مرگ
ندا را به منافقان و بيگانگان نسبت ميدهند و حتی بجای
تشکر از روشنگريی شاهدی عينی(آرش حجازی) حکم
تعقيب و دستگيرياش را صادر ميکنند .از طرف ديگر
اصالح طلبات طرفدار کانديدايی خاص  ،ندا را ,شهيد راه
سبز ,ميخوانند و بر خالف گفتهی صريح و مکرر کاسپين
ماکان ،نامزد ندا اين واقعيت را ناديده ميگيرند که موضع
ندا تحريم انتخابا ب بوده است و نه طرفداری از کانديدايی
خاص .آنچه در هر دوی اين رفتارها از کف ميرود حقيقت
است و البته زير پا گذاشتن اصول خبرنگاری.
اين بی اخالقيی مطبوعاتی دامن اصالح طلبان سايت
روز را هم آلوده کرده است!
سايت روز ،ارگان برخی اصالح طلبان در اقدامی غيره
منتظره مصاحبهی اختصاصيی سايت اثر با جانی مادلن
ترانهسرای کانادايی را به صورت دستکاری شده در بخش
هنر سايت روز به سرپرستی آقای هوشنگ اسدی منتشر
کرده است!
اين مصاحبه که توسط خانم فرزانه بديعی برای ويژهنامهی
ندا در سايت اثر انجام شده بود ،پيشتر با تيتر و مقدمهای
کاملن متفاوت منتشر شده بود .سايت روز بدون هيچ اجازه
يا هماهنگی آنرا کپي ،دستکاری و در سايت خود منتشر
کرد .از آنجا که تيتر و مقدمهی مصاحبه دستکاری شده
بود ما سريعن با سايت روز تماس گرفتيم .سايت روز اما
حاضر به تصحيح اشتباه خود نشد .در مقدمه ما نوشته
شده بود که ندا توسط ,شبه نظاميان رژيم ,کشته شده
است .اينهم ادعای ما نبود بلکه بر اساس صحبتهای آقای
آرش حجازي ،شاهد حاضر در محل قتل به آن استناد
کرديم .در سايت روز ،که متعلق به به اصالح اصالحطلبان
است اين جمله مصاحبه حذف شده است .بخش مهم
ديگر از مقدمهی تحريف شده سايت روز اشاره آن سايت
به پيوستن جانی مادلن به جنبش سبز است .آقای جانی
مادلن که اتفاقن در اين مدت بيشتر او آشنا شده ايم از
همان روز اول تاکيد داشت
که صرفن برای ,آزاديی مردم ايران ,و ,کشته شدن ندا,
ترانه گفته است و نه حمايت از جنبش سبز يا کانديدای
خاصی .از طرفی آقای کاسپين ماکان ،نامزد زندهياد ندا آقا
سلطان نيز به صراحت و روشنی از کار کسانی گله کرد که
ندا را ميخواهند به رنگ خاصی بچسبانند .ايشان موقع
مصاحبه با بی بی سی افزود :ندا معتقد بود هيچ کدام از
کانديداهای حاضر خواستهای او را بر آورده نميتوانند
بکنند .با توجه به اين اطالعات مستند ما هم در ويژهنامه
ندا سعی کرديم او را به ناحق به جريان و دستهای نسبت
ندهيم .آقای کاسپين ماکان در هنگام مصاحبهاش با بی
بی سي ،دو روز پس از مرگ ندا افزود که نامزدش صرفن
خواستار ,آزادی برای همگان ,بود و به همين دليل به
خيابان رفت.
با توجه به همهی اين اطالعات مهم و غيره قابل چشم
پوشی سايت روز در مقدمهای که خود به مصاحبهی ما
افزوده است ندا و جانی مادلن را به صورت ناشيانهای
به ,جنبش سبز ,چسبانده است! بخش هنر سايت روز به
سرپرستی آقای هوشنگ اسدی نه تنها مطلب اختصاصيی
ما را بدون اجازه دستکاری و منتشر کرده است بلکه
جملهای کليدی و مهم در مقدمهی ما را که مربوط به
قاتل ندا ميشد حذف کرده و بی انصافانه تر آنکه سعی
کرده کل ماجرا را به ,جنبش سبز ,و کانديدا و دستهی
خاصی بچسباند .سايت روز حتی به تقاضای ما مبنی بر
اصالح خطايش نيز هيچ واکنشی نشان نداده است.
اولين پرسش مصاحبهی ما با آقای جانی مادلن ترانهسرای
کانادايی که در حکم مقدمهای برای آماده کردن ذهن
خواننده با موضوع مصاحبه است چنين بود:
فرزانه بديعی:
,سالم جانی .ممنون که پيشنهاد اين مصاحبه با سايت اثر
را پذيرفتيد .روز گذشته ترانهای از شما در سايت يوتوب
منتشر شد و گويا االن هم در صدر پربينندهترين فيلمهای
يوتوپ کانادا قرار گرفته است .موضوع اين ترانه مربوط
ِ
به دختری ميشود که يک روز قبل از آن در خيابانهای
تهران با گلولهی شبه نظاميان رژيم کشته شده بود.

چطور از ندا و مرگش با خبر شديد؟,
قسمت باال که جزئی جدايی ناپذير از مصاحبهی سايت اثر
است توسط بخش هنر سايت روز حذف شده و بجای آن
پاراگراف زيرين آمده است:
,جانى مادلين ،خوانده ى کانادايي ،نخستين هنرمندى بود
که در سوگ ندا همراه جنبش سبز ايران شد تا در ادامه ى
راهى که او آغاز کرد ،هنرمندان بسيارى از چهارگوشه ى
دنيا با ايرانيان همگام شوند .گفت و گوى فرزانه بديعى با
اين هنرمند کانادايي ،پيش روى شماست...
چطور از ندا و مرگش با خبر شديد؟ ,
در بخش ,درباره ما ,در سايت روز می خوانيم, :اين روزنامه،
محصول مشترک جمعى از روزنامه نگاران مستقل و اصالح
طلب مدافع دموکراسى و حقوق بشر در داخل و خارج ايران
است .يک شوراى سردبيري ،وظيفه تعيين سياست هاى
روز را به عهده دارد,.
متاسفانه بی اخالقيی حاکم بر فضای رسانه های گروهی
کشور تنها خاص اصول گرايان دولتی چون خبرگزاريی
فارس يا صدا و سيما نيست بلکه اصالح طلبان به ظاهر
مترقيی خارج نشين را نيز به ننگ خود آلوده کرده است.
تحريف واقعيت و سو استفادهی جناحی از مرگ کسی نه
با اخالق خبرنگاری همخوان است و نه با اصول انسانی.

چنين اعمالی نه تنها نشانی از احترام به دموکراسی و
حقوق بشر نيست بلکه نهايت بی احترامی به شعور خواننده
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مین حصوری
خبرهایی که در مورد وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات
اخیر به گوش می رسد بسیار اسفبار و نگران کننده است.
اخباری که به طور جسته و گریخته از منابع مختلف و
گزا ش های فردی پراکنده می رسد ،حاکی از شکنجه
های بیرحمانه تا سر حد مرگ است و البته دژخیمانی
که در پیش روی هزاران تظاهر کننده و در برابر چشم
صدها دوربین عکاسی و فیلمبرداری از به گلوله بستن
مردم پروایی ندارند ،در خلوت شوم سیاهچال های خود
هم باکی از کشتن برادران و خواهران ما نخواهند داشت؛
چرا که برای آنها انکار این قتل ها بسیار ساده تر از انکار
قتل ندا و صدها جوان آزاده چون اوست .حکومتی که حتی
تحویل جنازه های جان باختگان به خانواده های داغدار
آنان را مشروط به پذیرش شرط هایی وقیحانه می سازد
(در مواردی که اساسا پیکرهای قربانیان را تحویل دهند)،
سادگی خرد کننده
همان نظامی که دستگاه تبلیغاتی آن به
ِ
ای حقایق را وارونه جلوه می دهد ،بدون شک برای بقای
عمر ننگین خود به هر کاری دست می یازد ،به ویژه آنکه
در تمامی این سالیان سیاه ،حاکمان نامشروع سرزمین ما
نشان داده اند که تنها اصلی که بدان پای بندند ،اصل
بقاست (و طبعا به هر قیمتی)؛ بروز چنین توحشی اینک
که ماهیت پلید و ستمگر حاکمان بر همگان عریان شده
و رهبر و حواریون مسلح اش علنا «کشتار درمانی» را به
نهایی خاموش کردن نداهای حق طلبانه
عنوان راه حل
ِ
ی مردم برگزیده اند ،بی گمان ابعاد فاجعه بارتری خواهد
داشت( .اعدام  20نفر زندانی در یک روز  -با هر ترکیبی
که برای قربانیان متصور شویم -معنایی جز اعالم و تایید
رسمی پروژه ی کشتار درمانی ندارد).
شکنجه های بازداشت شدگان عالوه بر وادار کردن آنان
به اعترافات ساختگی ،و نیز تشدید جو ارعاب و وحشت
در میان مردم و ناامید ساختن آنها از ادامه ی راه ،در عین
حال با هدف حذف فیزیکی جوانان و نیروهایی انجام می
شود که در تظاهرات های اعتراضی مختلف حضور فعالی
داشته اند تا بدین طریق ناآرامی های اجتناب ناپذیر آینده
با «سهولت» بیشتری از سوی حکومت مهار گردد (به
قول کیهان کور کردن چشم فتنه) .برای این کار آنها
عالوه بر بازداشت های انجام شده ،به شکار جوانان از
طریق جستجو در عکس ها و فیلم های متعددی که
توسط مزدورانشان در حین تجمعات اعتراضی تهیه شده
روی آورده اند و حتی در کمال وقاحت با انتشار عمومی
عکس ها ،مردم را برای شناسایی «اغتشاش گران» به
«همکاری» با نیروهای امنیتی دعوت کرده اند.
این فرآیند شوم را تنها می توان با قلع و قمع آزادیخواهان
شیلی پس از کودتای  1973پینوشه یا کودتای حزب
بعث عراق قیاس کرد .البته ابعاد واقعی و دهشتبار این
جنایت ها تنها در آینده ای نامعلوم روشن خواهد شد ،به
همان سان که هنوز از تعداد واقعی جان باختگان و تعداد
و سرنوشت ناپدید شدگان هفته های اخیر اطالعات قابل
اتکایی در دست نیست .چیزی که به رسانه های بزرگ
دنیا این امکان ساده انگارانه و غیر مسئوالنه را می دهد که
برای ذکر تعداد قربانیان به آمار ارائه شده از سوی دولت
ایران استناد کنند! (تا با آسودگی خاطر بیشتری برنامه
های خود را به پوشش دادن زیر و بم زندگی و مرگ
مایکل جکسون و نظایر ان اختصاص دهند).
در این میان بر همه ی ما ایرانیان است که با تمام توان
خود ،از طریق اطالع رسانی و تداوم و گسترش حرکت
های اعتراضی و حمایتی (در اشکال متنوع و امکان
پذیر) نگذاریم عزیزان مان در سیاهچال های مخوف
این حکومت قرون وسطایی بیش از این شکنجه و تحقیر
و مرگ را تجربه کنند؛ شرایطی که به مراتب از مرگ آنی
دشوارتر است .در این راستا به ویژه ایرانیان بیرون از مرزها
اینک مسئوولیت سنگین تری بر دوش دارند ،چرا که از
امکانات بیشتر و ایمن تری برای اطالع رسانی و تجمعات
و کارزارهای هشدار دهنده و حمایتی برخوردارند که می
بایست با همبستگی و انسجام در جهت تاثیر گذاری بر
افکار عمومی جهان و جلب حمایت های بین المللی برای
متوقف کردن فجایع جاری در ایران به خدمت گرفته
شود.
این مسئوولیت بی گمان بسیار فراتر از بسنده کردن به
کارزارهای اینترنتی برای آزادی چهره های سرشناس
بازداشت شده از جناح اصالح طلب و نظایر آن می باشد.
باید بدون هیچ تبعیضی و با تمامی امکانات و راهها،
صدای همه ی بی صدایان باشیم تا این فاجعه ی انسانی
و ملی را همان گونه که هست با تمامی زشتی ها و عمق
و گستردگی آن بازتاب دهیم.

فکر اقدام

میالد س.
هدف از این یادداشت کوتاه ،کمک در رفع موانعی است که
به نظرم دامنهی فعالیت موثر نیروهای کمونیست ایرانی
را محدود می کند.
 .۱اگر می خواهیم گامهامان سنجیده باشد ،بهتر است از
یک سری مفاهیم اشتباه عبور کنیم .اولین مفهوم دوران
پسا انقالبی است .ایران در دوران پسا انقالبی نبوده است
که نیاز به انقالبی دگر داشته باشد .چه کشمکشهای
درون حاکمیت ،چه دستگاه سرکوب ،شکل مبارزهی
مردمی ،شعارها و رفتار مبارزاتی مردم ،هنوز زیرمجموعهی
دورانی است که نقطهی آغازش وقوع انقالب  ۵۷بود .باید
از این زاویه به هرگونه تطور حرکت مردمی نگریست و
از تحلیلهای جامعهشناسی قالبی ،حتی آنانیکه در ظاهر
بسیار طبقاتی میایند ،دل کند .به این مورد خواهیم رسید.
معنای این گفته اینست که جنبشی که از  ۲۵خرداد به
مقابله با قدرت حاکم برخاست ،ادامهی تالش مردم ایران
برای یافتن پاسخ به پرسشهایی ست که خود ان را با
پایان دادن به حکومت شاهی پیشروی جامعه نهاد:
چگونه میتوان آزادی ،استقالل رای مردمی و حکومت
جمهور مردم را در ایران برقرارکرد؟ چگونه میتوان به
اتکا نیروی مستقل مردمی ،بی نیاز از بقایای جسدهای
گذشته پیشاسرمایهداری،بدون دربار و متحدانش ،جامعه را
گرداند؟ پاسخ نخست ،جمهوری اسالمی ،امتحانش را پس
داده است .این انقالب ایران نبود که شکست خورد ،چنین
گفتهای بی معنا است ،این بدیلهای سیاسی مطرح در ان
برهه ،همچون پاسخهایی به پرسشهای انقالب بودند که
شکست خوردند .انقالب اما هنوز جوان است.
این بدین معنا نیست که سیر تطور ،شکل نبرد ،رفتار
نیروهای درگیر در این مرحله تکرار مرحله  ۵۶تا  ۶۰است،
درست برعکس ،این جنبش در شکل و محتوایش متفاوت
است و دشمن آن نیز دیکتاتوری متعارف شاه نیست،
حکومت اسالمیای ست که از همان پروسه انقالبی
سربرآورد و ادعا میکند وارث خواست جمهوری و آزادی و
استقالل مردم ایران است.
در رویداد تاریخی  ۲۵خرداد ،این ادعا از قدرت حکومتی
بازپس گرفتهشد ،قرارگرفتن افرادی همچون موسوی و
جبهه مشارکت ،در برابر نماد اصلی ایده جمهوری اسالمی،
والیت فقیه ،و بالقوه در کنار جنبش مردمی ،نه در گفتارش
بلکه در عینیت اجتماعی آن ،بیانگر این امر است که این
حکومت راهش را از انقالب جدا کرد ،این خودکشی
سیاسی این حکومت است .ازین پس  ،انقالب  ،۵۷از نو به
دنبال صفت و سرنوشت خویش خواهد بود ،دیگر انقالب
اسالمی نیست ،اینکه چیست را همین حرکت در هر رجوع
دوباره به خاطره آن انقالب تعیین خواهد کرد .سادهترین
مثال همین سردادن شعار اهلل اکبر است که معنای آن
امروز نه پذیرفتن تفوق یک گفتمان اسالمی سیاسی بلکه
ابراز باور مردم به نیاز به تغییر دستگاه حکومتی است .مردم
اهلل اکبررا این بار همچون یک تمثیل موثر بکارمیبرند
و تمثیل را هممعنای فارسی انقالب کردهاند :مرگ بر
دیکتاتور .اگر ما این را را نبینیم ،در درک شعارهای مردمی
به خطا خواهیم رفت و از همه بدتر از آنان جدا افتاده و
ابتکار عمل را به دیگران واگذار می کنیم .پس در درجه
نخست ،هر نیروی سیاسی رادیکال در ایران باید رفتار،
جایگاه و چشماندازش را با تقویم انکشاف انقالب میزان
کند.
این یعنی :تفسیر نکنید! شعارهای به ظاهر انقالبی نسازید!
فکراقدام باشید.
فکری که اندیشهی اقدام است ،به تبیین خواستههای
همین مردم میپردازد ،عزیمتگاهش دردها ،رنجها و
امکانات و کمبودهای همین مردم ،همهی مردمان است.
مردم ایران ،آنگاه که ابتکار سیاسی را از فرادستان باز
میستانند،نه مسلمانند ،نه بتپرست ،نه لیبرال و نه شاه
پرست ،نه خواهان سرنگونی چیزی و نه فرقهای برای
برقراری جمهوری سوسیالیستی بر اساس قانونی از
پیش نوشته .هیچ مردمی اینگونه نبودهاند .اگر مردمانی
دستگاهی را سرنگون کردهاند از این روی بوده است که
آن دستگاه سد راه حرکت مشترک شان بوده است ،اگر
در جایی مردمانی شوراهاشان را به جمهوریای نوین بدل
کردند ،از آن روی بود که در جریان مبارزه به اهدافی
سراسری و همهشمول دست یافتند و چنین شکلی را
مطلوب یافتند ،اگر برای الغای مالکیت خصوصی ،در عمل
و در اینکارخانه ،آن محله ،این شهر ،آن برزن ،برخاستهاند،
از این روی بوده است که در نبرد روزانهشان پی بردند که
این شکل مالکیت مانعی برای تحقق زندگی انسانی است.
ما باید ایدهی کمونیسم را همتراز این گزارههای مشروط
بیاندیشیم ،یعنی آمال خویش را از چنگ کلیشههای
دستو پاگیر آزاد سازیم .آن کسی که برای تمرین مو
به موی صحنهی آخر نبرد انقالبی در جایی دیگر زیر
عنوان پردهی نخست هر حرکت مردمان در این جا نسخه
میپیچد ،نه به فکر اقدام است و نه فکر اقدام ،در بهترین

حالت دزد ادبی است.
 .۲در نوشتههای کوشندگان چپ در ایران ،دو مفهوم
دستوپاگیر ،سبب بحثهای بی انتها و بیحاصلی هستند
که چپ پراکنده ،سرکوبشده و نحیف اندام ایرانی را
پراکنده تر و نحیف تر می کند .یکی مفهوم به ظاهر خیلی
روشن طبقه متوسط است .جالب آنکه این مفهوم درست
در آن دسته تحلیلهایی دیده می شوند که حتما طبقه در
عنوانشان و نقل قول از لنین و یا مارکس در موخرهشان
هم چاشنی نوشته است .مارکس اما در هیچ نوشته ای از
چیزی به نام طبقه متوسط بدان معنایی که این عزیزان
مراد میکنند ،برای تحلیل تاریخی استفاده نکرده است.
برعکس این از مفهومهای جامعهشناسی معاصر است.
طبقه متوسط ،مفهومی است عمیقا گنگ و ایدئولوژیک.
متوسط چه چیزی و چگونه این متوسط طبقه شد؟ در
این فالکت حاکم ،نه کارکنان بیمارستانها ،نه آموزگاران
دبستان هایمان،نه کارگران کارخانهها ،نه جوانان محروم
از امکان اشتغال و نه دانشجویانی که در خوابگاهها زندگی
میکنند ،طبقه ی متوسط نیستند .کدام طبقه متوسط در
چله تابستان جهان سوم؟
اینان نیروی کارند ،همانی که دنبالش میگردید ،جلوی
برزن اشتراک منافع،
چشمتان در
خیابان ابراز وجود و در ِ
ِ
توانش برای تحمیل حضور خویش به فضای عمومی را،
دست کم برای لختی لمس کرده است و پس از آن هیچ
چیز همانگونه که بود نخواهد ماند ،حتی تعریف دمکراسی.
خاکستر آکادمیزم خردهبورژوایی ،از درک ساده ی این امر
که مردمان به نیروی همبستگی خویش ،در آنی که به
خواستهای مشترک رسیدهاند ،دیگر از تودهی بیشکل جدا
گشته اند ،ناتوان است.
سوای این مسئله اما این جنبش هنوز از ابراز وجود
سازمانیافتهی فقیران کم بهره است و از سوی دیگر
همراهی فعلی بخشهایی از فرادستان هنوز برخی از
نیروهای بالقوه همراه را سردرگم کرده است .اشتباهترین
سیاست در این وضعیت سرگرم شدن به بحث و مشاجره
با این بخش از فرادستان است و اثبات این امر به همانان
که در واقع نمیتوانند همراهمان باشند .این بحثها
هرقدر هم از واژههای انقالبی در آن بهره برده شود،
از دید مردمان بحث دو گروه از فرادستان است .فعالیت
کمونیستی این نیست .دامن زدن به جنبش مردمی یعنی
کمک به برپایی تشکلهای مردمی در میان تودههایی که
کسی به حسابشان نمیاورد .پیوستن نیروی فقیران در
کنار ابراز وجود مستقل نیروی کار ،هر توهم ایدئولوژیک و
خردهبورژوایی را به همانی که هست محدود خواهد کرد:
گفتمان اخالقی .درآن لحظه ،و نه عجوالنه و پیش از
موعد ،است که آن چهار ژورنالیست هواخواه نولیبرالیسم
نیز فراموش خواهند شد .مسئله ما در این نبرد ،اطوار
روشنفکرنمای مرتضی مردیها نیست.
میبینید چگونه صف مردم و نامردمان از هم جدا میشود؟
کافیست مردمان حول خواستهای مشخص گردهم آیند
و بازنمایی این گردهمآیی را در امری مشترک بازشناسند.
شعارهایی همچون «رای مرا پس بده» ربطی بالواسطه به
پذیرفتن بازی انتخابات و پارلمانتاریسم و یا بانک جهانی
ندارد ،این حتی ربطی بالواسطه به آحمدینژاد و سرنگونی
ج.ا .هم ندارد ،بلکه فراتر و عمیقتر از اینهاست .این عدم
ربط را بایستی نقطه عزیمت و در خود مثبت درنظر گرفت.
نکته مهم بپاخاستن دستهجمعی ،کلکتیو ،برای احراز حقی
ست که پایمال شده است ،این توان خیزش برای پس
گرفتن حق اعمال نظر را باید همانگونه که هست ،ورای
تصورات ایدئولوژیک در بارهی انتخابات ،درک کرد ،و به
گسترش آن تا احراز حقوق دیگر یاری رساند.
 .۳دومین سبب پراکندگی ،به نظرم اشتباه در درک رابطه
مخاطب و خطابگر است .دست کم یکی از پایههای این
اشتباه ،درک غلط از معنای دشمن است .کوتاه و مفید،
بگویم ،ساده انگارانه است بیاندیشیم که هر آنکه دشمن
دشمن مردمان است ،پس دوست ماست ،وبر عکس،
هرآنکه دوست مردمان نیست ،ملزما دشمن است .تقارنی
در کار نیست .دشمن از باورها و با گفتارش معین نمیشود،

بلکه رفتار عینیش در شرایط مشخص مالک ارزیابی
است .دشمن آنی ست که با سالح گرم در برابر گسترش
جنبش مردمی ایستاده است و تشکلهای مردمی را از هم
پیپاشاند .دشمن واژهای ست که کاربردش همچون سالح
است ،به سمت مشخص و موردی معلوم هدف گرفته
میشود .دوستان عالقهمند به مارکس ،باور کنند که این
عین گفته ی مارکس است .سراسیمه در میدان دویدن و
بی پشتوانه مردمی هرانکه پرچمش همرنگ پرچم دلبخواه
نیست را دشمن خطاب کردن ،یعنی تیراندازی با تفنگ
بیفشنگ در تاریکی.
بگذارید از همین سه نکته دو جمع بندی مشخص ارائه
دهیم.
الف .اگر کمونیستها در طرف انقالبند و قادر به تبیین
خواست تاریخی آن انقالب و قائل به درک منطق انکشاف
ان ،آنگاه باید از تکه تکه شدن حکومت و پیوستن
بخشهایی از دستگاه حاکمهای که داعیهی پاسخگویی به
خواسته های انقالب را داشته است استقبال کنند ،فراموش
نکنند که این شکاف در الیههای قدرت حاکم ،سببش
مبارزهی مردمی است و نه آنگونه که در تحلیلهای جامعه
شناختی اعالن می شود ،زدوخورد دوطرف .نه ،هر دعوای
درون دولت حاکم بر بستر جامعهای انقالبی رخ میدهد و
همیشه سه طرف دارد .اگر از این زاویه به رفتار مردمی نگاه
کنیم ،آنگاه به سادگی می بینیم که مردم چگونه ،در عمل
این بخش را که با امکاناتش ،و دست کم در کوتاهمدت از
قهر حاکم کنده شده و به آنان پیوستهاست ،را دائم به جلو
هول می دهد .زمانی موجودی چون خاتمیمی توانست
از این مهلکه بگریزد ،اما برای موسوی ،هر گریزی برابر
است با خودکشی سیاسی و یا نابودی فیزیکی .دوستان
روشنفکر ،رفقای مبارز! از افشای تزلزل اینان در هر
سطر از بیانیه هاشان دست بردارید ،با این عمل شما در
واقع کل ماجرا را از باال دیده و خیره میشوید به ظاهر
دعوای آنان و الجرم محدود به ایفای نقش منتقد دست
به قلم دائمی سیاست باالییها بدون اینکه به کمونیسم
همچون ایدهی مثبت مجال و امکان تحقق بدهید .از
دیدگاه جنبش مردمی و قوهی ابتکارش .کنده شدن این
بخش از دستگاه حاکمه ،و در کنار خواسته های مردمی
قرار گرفتنش ،پیروزی بزرگی است .بدون توهم به این
بخش و پیشینهاش باید این پیروزی را پاسداشت .در غیر
اینصورت و با طرح ایدههایی در باب ماهیت طبقاتی این
بخش و تکرار بدخوانی های رایج در باب صف پرولتاریا و
بورژوازی ،شما نیرویحاضر در حرکت این مردم را دست
کم می گیرید .به جای این دیرباوری خردهبورژوایی ،به
تشکل نیروی کار ،به گسترش مبارزه در میان فقیران
و کارگران ،به ترویج آگاهی بر اساس دادههای ملموس
زندگی مردمان ،و در جهت به میان کشاندن خواستههای
مصداق ملموس نزد مردم ،همپای آنان ،دست
موردی و با
ِ
بکار شده و به کشف دوباره خویش همچون پارهای از امر
مشترک نائل شوید.
ب .رابطه روشنفکران و کوشندگان کمونیست و مردم،
رابطهی خطابگر فاعل و مخاطب منفعل نیست .بسیاری از
دوستان در چپ ایرانی خطابشان اعتمادزا نیست ،در چنبره
فکریای گیر کرده اند که هیچ کارگر و فقیری خویش
را در آن بازنمیشناسد و گاهی
آنچنان نقشه راه ترسیم میکنند
که تو گویی سخنگوی حزبیاند با
میلیونها عضو فعال .دیالکتیک
رابطه مخاطب و خطابگر برای
کمونیستها بسیار مهم است.
اگر روشنفکری یا مبارزی زمان
بیشتری برای فکر کردن داشته،
این به معنای آن نیست که
ایشان مهندس جنبش مردمی یا
کارشناس برنامه و بودجه جنبش
شده است .این تفکر مهندسی نزد
چپ دالیل خودش را دارد .آنچه
این جا مهم است اینست که مردم

در نبرد ،یا هنگامیکه در صف تظاهرات شعار میدهند،
هم مخاطباند و هم خطابگر .ما هربارکه روی خطابمان
مردم است ،با این هدف است که امکان خطاب را به آنان
بسپاریم .این امر بهتر است در همان اولین کلمهای که در
جامعه بیان می کنیم حاضر باشد .این یعنی اگر شعاری
میدهیم ،شعارمان بیان خواستی فعال ناممکن اما دست
یافتنی ،بر اساس سنجش مسوالنه واقعیت و توان جنبش
است ،یعنی شعارمان همواره دستکمیست که بزرگترین
دستاوردها را در خویش نهفته دارد و نه حداکثری که
ربطی به شرایط ندارد .این یعنی ما شعارمان عین شعور
دسته جمعی و شورمان شریک جرم توطئهای ست که
مردم ،پیش از ما ،بر علیه دستور زبان حاکمان پرداختهاند:
نترسید ما همه با هم هستیم! این شعار گزافه نمیگوید،
تکصدایی را ترویج نمیکند ،گنگ هم نیست .موثر ،موجز
و راهگشاست .این هستی همه با هم ،و رسم این حضور
برای احقاق حق مشترکی ورای قدرت دولتی و گفتمان
رسانه ای ،هزاربار رادیکالتر ،انقالبیتر از گرته برداری
از کلیشههای فرسوده است .کمونیستها از همین قوهی
ابتکار مردمان نیرو میگیرند .خواهش میکنم نگویید که
شما برای صف آرایی دو اردوگاه در برابر هم آمدهاید و
«هستی همه با هم» شعار بورژوازی است .این گونه
نیست .سرمایهداری در بهترین شکلش میتواند زندگی
مناسب برای معدودی در دل میلیونها انسان محروم از
حقوق خویش ،را فراهم آورد« .همه» مخاطب و خطابگر
تاریخی ست که از مرزهای سرمایهداری فراتر می رود،
صف آرایی هم زمانی رخ میدهد که دستهای ،به شکل
یک طبقه اجتماعی ،در برابر این مرزشکنی میایستند.
بدخواندن مارکس ،لنین و دیگران بدتر از نخواندنشان
است.
آنچه مایه دلگرمی نیروهای جوان ماست ،افزایش عینی
امکان موفقیتشان در مقایسه با دورهی  ۶۰-۵۷است.
ضعف و پراکندگی چپ انقالب  ۵۷در حال حاضر ،میتواند
نقطهی مثبتی باشد برای ایجاد نیروهای کمونیستی تازه
ای که از گذشته آموختهاند و برای حل مسایل مبرم جنبش
با ایدههاشان و بدون مفاهیم بیگانه با واقعیت ،در کنار
مردمند .تئوری سیاسی برایشان در درجه ی اول تبیین
اقدام مردم است و هدفش پاسداری از تشکلهای مستقل
مردمی .این یادداشت را با یک اشاره به پایان میبرم ،یکی
از پرمغزترین توشتهها دربارهی امکان تحقق خواستههای
انقالب  ۵۷را سعید حجاریان چند روزی پیش از روز
رایگیری به چاپ رساند .تز حجاریان با رجوع پرمعنایی به
شعار روزا لوگزامبورگ ،یا سوسیالیسم یا بربریت ،این بود
که امروزه در ایران انتخاب میان مدنیت و بربریت است.
این تز را باید درست خواند ،یعنی در جهت عکس منظور
نویسنده ،شما بیشترین امکان موفقیت را دارید ،چراکه
انکشاف انقالب در هر برههی جدیدش ،هربار روشنتر
از پیش ،نشان میدهد که سوسیالیسم ،یا بهتر گفته باشم
کمونیسم تنها مدنیت ممکن برای آیندهی ایرانی آزاد
است .اگر در این راه هوشمندانه و سنجیده نکوشیم ،فردا،
کارمان کورمال کورمال ،گشتن به دنبال پوکههای پس از
تیراندازی با همان تفنگ بی فشنگ ،خواهد بود ،کاری که
برخی دوستان چپگرا سالهای دراز بدان مشغول بوده
اند.
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