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استاندار تهران با بیان اینکه «هیچ مجوزی برای تجمع در
روز هجده تیر درخواست و صادر نشده است» ،تصریح کرد:
«اگر چنانچه افراد معدودی بخواهند با گوش دادن به فراخوان
شبكههای ضد انقالب تحرك ضد امنیتی داشته باشند زیر
گامهای مردم هوشیار ما له خواهند شد».

انبوه مردم حكومت نظامي را زير پا له كرد
انقالب مرد،
زنده باد انقالب

محمد علي دادخواه دستگير شد

دادخواهان در زندان
بيدادگران در قدرت

 18تیر انقالب -ولیعصر -هفتتیر -کارگر
چند هزار نفر آمده بودند ،اما نیروهای انتظامی ،ضدشورش ،گارد ویژه و لباس شخصیها هم تقریبا به همان تعداد
بودند.
به قصد انقالب سوار شده بودم اما  16آذر پیاده شدم ،چون سر خیابان نیروهای امنیتی ایستاده بودند و خیلی از ماشینها
ترجیحشان این بود که آن مسیر را نروند .ساعت  4/5بود .جمعیت پراکنده به سوی میدان انقالب میرفتند .دانشگاه به
نظر سوت و کور میآمد اما میدان کمکم شلوغ میشد .جمعیت مدام میدان را دور میزدند و به رغم تالش نیروهای
امنیتی و لباس شخصیها که با تحکم و گاه با باتوم سعی در راندن آنها به خیابانهای فرعی داشتند ،سعی داشتند در
میدان بمانند .اما به هرحال عدهای به خیابانهای فرعی رانده شدند ،این بار به ضرب و زور گاز اشکآور .به ندرت شعاری
داده میشد .گاه اهلل و اکبر و یا اینکه ماموران را هو میکردند .مردم بیشتر حضور داشتند و راه میرفتند .ماموران هم به
بازی مردم تن داده بودند و اجازه تجمع نمیدادند .تا ساعت  5/5که توی میدان بودم به جز یکی دو مورد ،ضرب و شتمی
صورت نگرفت .اما کسانی را دستگیر کردند و عمدتا پسران جوان .دو نفر را ابتدای خیابان کارگر دستگیر کرده و کنار
مغازهای نشانده بودند .از آنها میخواستند پشت به خیابان و روبه دیوار بنشینند و آنها حاضر به این کار نبودند .آنقدر با
باتوم آنها را زدند تا باالخره تسلیم شدند و روبه دیوارنشستند .خیابان کارگر جنگ و گریز بود .گاز اشک آور به وفور زده
شده بود و مردم به صورت دستجات کوچک آتش روشن کرده بودند .مغازهها از همان ساعت  4/5کمکم بستند و ساعت
 5/5تک و توک باز بودند .تجمات دوطرف خیابان کارگر تا فاطمی ادامه داشت .من از بلوار به طرف میدان ولیعصر رفتم.
از توی شانزده آذر جماعت زیادی (شاید هزار نفر) دستهجمعی حرکت میکردند و با انگشتهایشان عالمت پیروزی ساخته
بودند .آنها به طرف ماموران میآمدند .اما ماموران آنها را پراکنده کردند .جنگ و گریز و درگیری تا میدان ولیعصر
کشیده شد .ماموران همه جا با باتوم ،گاز اشکآور و با موتورهای پرسروصدا مانور میدادند و مانع تجمع مردم میشدند.
از میدان ولیعصر به هفت تیر رفتم .آنجا خبری نبود .دوباره به طرف ولیعصر بازگشتم .توی میدان کارگر جوانی را از
پشت یک موتور پایین کشیدند و حسابی او را کتک زدند .دست وگردنش زخمی شده بود .شکمش را گرفته بود و فریاد
درد میکشید .ماموران میخواستند او را با خود ببرند .ما همه دور ماموران جمع شدیم .بیشتر زنها و دخترها .ماموران با
زنان و دختران با مالحظه بیشتری رفتار میکنند .مردان وبه ویژه پسران جوان را به راحتی کتک میزنند و یا میبرند.
توی میدان حتی دختری جوان با یکی از ماموران درگیر شد و او را هل داد و توی شکمش زد اما مامور او را کتک نزد و
حتی دستگیر نکرد (این هم از خاصیتهای یک رژیم مردساالر است!) .خالصه با پافشاری و اصرار و ریشسفیدی یکی
دو تا پیرمرد توانستیم آن کارگر جوان را بدر ببریم .جماعت در تمام مسیر از ولیعصر تا انقالب در رفت وآمد بود .ماشینها
بوق میزدند .مامورین به ماشینها حمله میکردند و دیدم که شیشه پشت یک ماشین پیکان را روی سر مسافران خرد
کردند .تک و توک ساندویچفروشیها باز بود .شاهد بودم که مامورین شیشه یکی از ساندویچفروشیها را شکستند و
مشتریهایش را به زور باتوم بیرون کردند .اکثرشان زن و بچه بودند .توی بلوار مردم در حرکت بودند .عدهای میرفتند
و عدهای میآمدند .آنان که رفته بودند باز میگشتند و آنان که بازگشته بودند راه آمده را دوباره و چندباره میرفتند.
ماموران به بازی گرفته شده بودند .آنها هم مدام به دنبال جمعیت میرفتند ،مانع تجمع آنها میشدند .سعی میکردند
با شعارهای دستهجمعی با رژه و کوبیدن باتوم روی سپرهایشان مردم را بترسانند ،اما مردم حق داشتند توی خیابان باشند،
حکومت نظامی که نبود! اگر هم بود اعالم نکرده بودند! روی چمنهای بلوار خانوادهای روی گازپیکنیکیاش چای دم
میکرد و کمی باالتر گروهی از لباسشخصیها روی چمنها ولو شده و خستگی در میکردند.

گزارش تصويري

انقالب زنانه
مردم متحد هرگز شكست نخواهند خورد
امروز پنج شنبه تقريبا در تمام تهران مردم بيرون
آمدند و عليه حكومت كودتا شعار دادند .در مناطقي
صداي تيراندازي هوايي شنيده مي شد .گاردهاي
سركوب در بسياري از نقاط ايست بازرسي تعبيه كرده
بودند .در ميدان انقالب و جلوي دانشگاه تهران و نيز
برخي ميدان هاي مهم ديگر با شليك گاز اشك آور
به مقابله با مردم برخاستند .اما جريان بي كران مردم
از تمام سدها و موانع و ايست ها و اشك آورها گذشت
و  18تير تهران را با اين شعارها آكند:
مرگ بر ديكتاتور
مجتبي بميري رهبري رو نگيري
نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم
زنداني سياسي آزاد بايد گردد
محمود خائن آواره گردي كشتي جوانان وطن آه و
واويال كردي هزاران در وطن آه و واويال مرگ بر تو
مرگ بر تو مرگ بر تو مرگ بر تو
ما بچه هاي جنگيم بجنگ تا بجنگيم
مرگ بر اين دولت مردم فريب
ايراني با غيرت ،حمايت حمايت
جمعيت ترانه هاي همبستگي خود را مي خواند.
گاردهاي كشتار اگر چه در ميدان آزادي جمعيت را
دوباره به گلوله بست ،اما هيبتش درهم شكسته شد.
امروز شنبه سياه و ماتم نبود .امروز پنج شنبه سرخ و
باطراوت بود .لبخندها و هيجان ها بر لب ها و رگ
هاي مردم دويد.
ترانه ويكتور خارا را دهه ها بعد از شيلي در ايران
طنين افكن مي شود:
مردم متحد هرگز شكست نخواهند خورد
مردم متحد هرگز شكست نخواهند خورد
برپاخيز بخوان
كه ما پيروز خواهيم شد

اخبار كوتاه
درگیریهای شدید در میدان انقالب و شعار مرگ
بر خامنه ای
فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران :بنابه گزارش
رسیده از میدان انقالب تهران ،مردم و جوانان بصورت
بسیار گسترده در میدان انقالب و خیابانهای  16آذر و
کارگر و اطراف آن تجمع کردند و با نیروهای سرکوبگر
درگیر شدند.
جوانان و مردم طی درگیری های که با نیروهای سرکوبگر
داشتند توانستند راه را باز کنند و بسوی میدان انقالب
حرکت کنند در میدان انقالب 16 ،آذر و خیابان کارگر
بیشترین تعداد جمعیت متمرکز هستند .تعداد جمعیت در
آنجا به هزاران نفر می رسد و هر لحظه بر تعداد آنها
افزوده می شود .درگیریها در این مناطق بسیار گسترده
است و تعداد زیادی از جوانان دستگیر شدند .فقط در میدان
انقالب ساعت  19:30در حدود  16نفر دستگیر شدند آمار
دستگیری ها بسیار زیاد است .همچنین تعداد زیادی از
مردم در اثر ضربات باتوم بشدت زخمی شدند .بصورت
گسترده اقدام به پرتاب گاز اشک آور و گاز فلفل می کنند.
درگیریها بشدت ادامه دارد.
با هر حمله ای که توسط نیروهای سرکوبگر صورت
می گیرد و جوانان دستگیر می شوند جمعیت یک صدا
شعار مرگ بر خامنه ای ،مرگ بر دیکتاتور را سر میدهند.
همچنین جوانان وقتی که به مقابله با نیروهای سرکوبگر
بر می خیزند با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم
را سر میدهند.
نیروهای تحت امر ولی فقیه علی خامنه ای ،گارد ویژه،
سپاه پاسداران ،بسیج و لباس شخصی ها بصورت گسترده
ای و بی سابقه ای در مناطق مرکزی حضور دارند و
بصورت وحشیانه به مردم بی دفاع یورش می برند .بنابه
گفتهی شاهدان عینی با تمام توان نیروهای خود را وارد
آنجا کرده اند و همچنین به تعداد آنها افزوده می شود.
بازداشت يك روزنامه نگار
پارلماننيوز:يکی ديگر از روزنامهنگاران اصالحطلب شب
گذشته بازداشت شد .محمدرضا يزدانپناه روزنامهنگار،
وبالگنويس و فعال سياسی اصالحطلب از شب گذشته
ناپديد شده است و پيگيريهای خانواده او تا اين لحظه
برای اطالع از وضعيت اين عضو جبهه مشارکت ثمری
نداشته است.
يزدانپناه سابقه فعاليت در روزنامههای شرق ،همميهن،
کارگزاران ،فرهيختگان ،ياسنو و سايتهای خبری آفتاب
و ياری را در کارنامه خود دارد.
بازداشت محمد علي دادخواه و چندين وكيل
ديگر

 17تيرماه با ورود ماموران امنيتی به دفتر وکالت
محمد علی دادخواه وکيل دادگستری و از اعضای
کانون مدافعان حقوق بشر ،وی و همکاران حاضر
در دفتر او بازداشت شدند .يکی از وکالی دادگستری
با اعالم اين خبر گفته است ,:حدود ساعت  4بعد از
ظهر با چند تن از وکال قرار مالقاتی با آقای دادخواه
داشتيم اما وقتی به محل رسيديم اجازه ورود به ما را
ندادند و از ما خواستند که محل را ترک کنيم و اصرار
ما برای ورود بی نتيجه بود .سپس دوتن از همکاران
آقای دادخواه آمدند و با تاکيد بر اينکه آنجا کار می
کنند وارد دفتر شدند .پس ازمدتی يکی از ماشين های
پليس امنيت در محل مستقر شد و همه افراد حاضر
در دفتر را با خود بردند.
اين وکيل دادگستری و ديگر کسانی که کمی دور از
محل شاهد ماجرا بودند ديده اند که ماموران عالوه
بر آقای دادخواه ،مليحه دادخواه ،سارا صباغيان ،بهاره
دولو و امير رئيسيان را با خود بردند و دفتر وکالت
ايشان را پلمب کردند.

توقف صدور رواديد براي ديپلمات هاي دولت
كودتا
صدای آلمان:اتحاديهی اروپا صدور رواديد برای ديپلماتها
و وابستگان دولت ايران را متوقف کرد .آنان ديگر از هيچ
يک از  ۲۷کشور اتحاديهی اروپا رواديد دريافت نخواهند
کرد.
به گزارش روزنامه ,فايننشيل تايمز آلمان ،,ديپلماتهای
بلندپايهی اتحاديهی اروپا توافق کردند که ,مدت زمان
بررسی درخواست رواديد از سوی ديپلماتها و دارندگان
گذرنامههای دولتی ايران ,را طوالنی کنند.
اين مساله در نامهی دولت سوئد ،رييس ادواری شورای
اتحاديهی اروپا ،به  ۲۷کشور عضو اعالم شده است.
مطابق آن, ،اين کشورها ديگر تا اطالع بعدی مجاز
نيستند ،دربارهی درخواست رواديد تصميم بگيرند.,
بر اين پايه ،ديپلماتها و وابستگان دولت ايران ،تا اطالع
بعدی رواديد تازهای دريافت نخواهند کرد و رواديدهای
کهنهی آنان نيز ديگر تمديد نميشود .اگر چه درخواست
رواديد ديپلماتهای ايرانی از سوی کشورهای اتحاديهی
اروپا رد نميشود ،ولی رواديدی هم برای آنان صادر
نميشود.

مجتبي خامنه اي فرمانده بسيج

انقالب مرد ،زنده باد انقالب
پرده ی اول  :اصالحات مرد
بگذارید به عقب برگردم ،به روزهای پیش از انتخابات ،زمان تبلیغات ،به شبهائی که مردم به خیابان ها می
ریختند و به بهانه ای به جز پیروزی تیم ملی فوتبال به رقص می پرداختند و فریاد می زدند ،به روزهای بحث
های طوالنی رای دادن و یا رای ندادن.
مردم تصمیم گرفته بودند رای بدهند تا نه بگویند به احمدی نژاد .احمدی نژاد باید می رفت حتی اگر بهایش
آمدن موسوی بود .عصبانی بودند« .اختالفات خانوادگی آقایان» اندکی گوشه ی پرده را باال زده بود و مردم
توانسته بودند گند و کثافات را ببینند آن هم تازه گوشه ایی از آن را .کاری باید می کردند و وقتی می پرسیدم
چرا رای دادن؟ پاسخ این بود « اگر رای ندهیم جیره خوارهای حکومت می رن به احمدی نژاد رای می دن و
باز می شه رئیس جمهور» و وقتی می پرسیدم که حاال کی گفته که موسوی از احمدی نژاد بهتره ؟ توجیهات
و حمالت شروع می شد .از کارنامه ی درخشان؟؟؟ ریاست جمهوری قبلی موسوی تا این که دیگر بدتر از
احمدی نژاد نمی تونه در کره ی خاکی به وجود بیاید و در نتیجه هیچ کس نمی تونه بدتر از اون باشه ،از دفاع
از اصالحات و تقدیر از خاتمی و فضای بازی که منجر به رشد جامعه شد تا حمله به انقالب و انقالبی گیری ،
از بیان این مطلب که حاضر نیستند برای تغییر بها بدهند تا بیان این که جامعه ی ما هنوز خیلی عقب مونده
هست و مونده تا به جائی برسه...
باید رای می دادن چون جریان اصالح طلبی و بلندگوهای آن این توهم را شایع کرده بودند که با رای دادن
می شود کاری کرد حاال خب گیرم کوچک در عوض بدون کشته بدون خونریزی بدون تغییرات بزرگ و در
نتیجه خطرناک ...
من هم به خیابان می رفتم تا صدای شادی جامعه ی افسرده و عبوسی را بشنوم که به بهانه ای توانسته بودند
به خیابان بریزند برقصند صدای ضبط ماشین هایشان را بلند کنند لباس های بپوشند که دوست دارن و علیه
احمدی نژاد شعار بدن جوک های احمدی نژادی اس مس کنند و یواشکی بعضی جاها علیه حکومت اسالمی
تو خیابون شعارکی بدهند .همه شاد بودند مردم واقعا می خندیدند این جمالت را با اندوه کسی می نویسم که
روزهای تلخ بعدی را هم دید...البته شایعاتی هم در مورد تقلب بود .توصیه هایی هم می شد  :تو مساجد رای
ندید ،با خودتان خودکار ببرید ،هیچ چیز سبز هم آویزون نکرده باشید...اما خوب به قول خیلی ها مثال چقدر
می توانستند تقلب کنند؟؟؟!!!
جمعه رسید و  40میلیون به پای صندوق ها رفتند یک چیز مسلم بود موسوی رای می آورد.
پرده ی دوم :زنده باد انقالب
ساعت یک نیمه شب جمعه بود .در خانه ی دوستان بودم که خبری شنیدیم .احمدی نژاد توی شمارش رای ها
اول است بعد موسوی بعد رضائی و دست آخر کروبی .مات شدیم.
شبکه ی خبرساعت یک  .تائید خبر .تا به حال شوک جمعی را ندیده بودم .یکی از دوستان شروع کرد به گریه
کردن .یکی گفت یعنی واقعا مردم این قدر احمقند .همه حمله کردند  :خودت که رفتی رای دادی خودت که
تو خیابون بودی واقعیت را ندیدی؟ منگ بودیم و فقط یک امید کور داشتیم که تا فردا صبح نتایج تغییر کند.
ان جا بود که اولین پیشگویی رسمی زندگیم را انجام دادم :اگه تصمیم به تقلب دارن جوری پیش می برن که
رای احمدی نژاد از خاتمی بیشتر بشه تا بگن لطفا حماسه ی دوم خردادتون را جمع کنید و جوری رای کروبی
را اعالم می کنن که دیگه کروبی از تقلب  4سال قبل نتونه اسمی بیاره.
صبح .صحت پیش گویی .نه به خاطر این که سیاستمدارم نه! تنهابه این خاطر که اینها سیاستمدارانی کوتوله
هستند .بگذارید دقیق تر بگویم کوتوله ها ی فکری ای که فکر می کنند سیاستمدارن.
چرا چنین قماری کردند؟ در حالی که می توانستند مثل همیشه زدو بند کنند موسوی را رئیس جمهور کنند و
اب از آب هم تکون نخوره .مگر خاتمی با اون به اصطالح گفتمان اصالحاتش چه تغییر ی ایجاد کرد .مگر
تمامی بند وبساطی که کلی اصالح طلب ها توی سر ملت می زدند که حاصل گفتمان ماست را احمدی نژاد
با چهار تا ماشین ون گشت ارشادش جمع نکرد ،مگر چهار
تا روزنامه ای که فخر آزادی بیان بود را تخته نکرد،چیزدیگه
ای هم فکر نمی کنم ماحصل این گفتمان عظیم بود .به هر
حال به نظر می رسه « اختالف خانوادگیشون در تقسیم قدرت
خیلی ریشه ای شده بود و به نظر می رسه که آقایون خیلی
داشتند دایره ی خانوادگی شون را محدود میکردند که حتی
الریجانی هم توش جا نگرفته بود...
نزدیکی های ظهر بود که به خیابان رفتم .مردمی که دوشب
قبل این قدر دوست و مهربان بودند به یکباره پرخاشگر و
عصبی شده بودند .به بانک که رفتم کارمند بانک می گفت
که هیچ کدام از دوستانم جواب تلفنم را نمی دهند می گفت
همه شوک شدند...
همه شوک بودند...حوالی عصر بود که تغییراتی را در خیابان
دیدم  ...همه منتظر بودن اتفاقی بیفتد ،همه آمده بودند تا

اخبار روز -روزنامه گاردین به نقل از یک «منبع بلندپایه
سیاسی» در ایران گزارش می دهد که کنترل نیروی شبه
نظامی بسیج به مجتبی خامنه ای ،پسر آیت اهلل علی
خامنه ای رهبر ایران ،سپرده شده است.
این روزنامه در گزارشی که چهارشنبه شب در وبسایت
منتشر شد نوشت که «منبعی» که این خبر را فاش کرده
یک سیاستمدار ارشد با پیوندهای قوی با دستگاه های
امنیتی جمهوری اسالمی است.
بنابر این گزارش ،سپردن کنترل بسیج به مجتبی خامنه
ای بسیاری از روحانیون ارشد ،سیاستمداران محافظه کار
و فرماندهان سپاه پاسداران را مایوس کرده است ،اما این
گروه رغبتی برای به چالش کشیدن آشکار آقای خامنه ای
نشان نمی دهند ،زیرا از آن بیم دارند که مناقشه داخلی
باعث بی ثباتی حکومت شود.
به نوشته گاردین این منبع که نخواست نامش فاش شود
گفته است« :این بازی تمام نشده .تازه شروع شده است».
وی گفت که مجتبی خامنه ای نقشی اساسی در سازمان
دادن به پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ۲۲
خرداد بازی کرده و از طریق کنترل مستقیم بسیج ،واکنش
ها به تظاهرات مخالفان  -که با تلفات در میان معترضان
همراه بود  -را هدایت کرده است.
مقام های ایرانی شمار کشته ها در تظاهرات مخالفان را
 ۲۰نفر اعالم کرده اند اما گاردین به نقل از یک پزشک
تهرانی می نویسد که شمار واقعی تلفات خشونت ها
بسیار بیش از این است و در هفته اول تظاهرات تنها در
بیمارستانی که او کار می کرده  ٣٨نفر جان باخته اند.
این پزشک به گاردین گفته است که بسیجی ها مرگ
تظاهرکنندگان را پنهان کرده و بر پزشکان فشار آورده اند
که در این مورد با کسی صحبت نکنند.
بسیج یک نیروی شبه نظامی و نیمه وقت است که رسما
بخشی از سپاه به حساب می آید.
مجتبی خامنه ای پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در
سال  ۱٣٨۴نیز از سوی مهدی کروبی نامزد انتخابات
متهم به دخالت «غیرقانونی» در انتخابات شده بود.
سیاستمدار ایرانی که با گاردین صحبت کرده گفته است:
«مجتبی فرمانده کودتا است .بسیجی ها تحت فرماندهی
مجتبی هستند ،اما نام او همواره در این ماجراها مخفی
است .دولت هرگز نام او را ذکر نمی کند».
به نوشته گاردین ،او افزوده است« :همه از این موضوع
عصبانی هستند .مرجعیت و روحانیون عصبانی هستند،
محافظه کاران خیلی عصبانی هستند و به شدت از مجتبی
انتقاد دارند .این وضعیت نمی تواند ادامه یابد چون این
همه شخصیت در سطوح باال با آن مخالفند».
پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران که این کشور
را درگیر بحرانی عمیق کرد ،حدس و گمان های زیادی
درباره نقش مجتبی خامنه ای در انتخابات منتشر شد.
اطالعات زیادی درباره او که پسر دوم رهبر جمهوری
اسالمی است وجود ندارد اما بسیاری گمان می کنند که
ممکن است او بعدها جانشین پدرش شود.
گاردین می نویسد« :این نوع جانشینی خانوادگی تحت
شرایط فعلی خیلی دشوار خواهد بود زیرا مجلس خبرگان،
رهبر را بر اساس موقعیت مذهبی انتخابت می کند .مجتبی
لباس روحانیون را به تن می کند اما به هیچ وجه از درجات
مذهبی الزم برای رفتن به صدر حکومت برخوردار نیست.
برای این کار الزم است تشکیالت روحانی دستخوش
ترمیم های عمده شود».
گاردین به نقل از منبع خود می نویسد که آیت اهلل خامنه
ای رهبر ایران به دلیل تحوالت اخیر مقدار زیادی از نفوذ
خود را در میان مراجع از دست داده است.
به نوشته گاردین این منبع گفته است که عده ای از
محافظه کاران غیرروحانی در موقعیت های مهم دولتی
نیز تالش خواهند کرد در حرکت احمدی نژاد برای اعمال
قدرت مانع ایجاد کنند که این عده شامل علی الریجانی
(رئیس مجلس) ،محمد باقر قالیباف (شهردار تهران) و
محسن رضایی یکی از نامزدهای شکست خورده انتخابات
و دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام هستند .بنابه این
گزارش این گروه از حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی ،قوی
ترین حامی مخالفان در پشت صحنه که ریاست مجلس
خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده دارد،
برخوردار خواهند بود.
این منبع در گفتگو با گاردین همچنین ادعا کرده است
که شکاف هایی در داخل سپاه پاسداران وجود دارد و
اینکه علی جعفری فرمانده کل سپاه و علی فضلی فرمانده
سپاه در استان تهران با قدرت گرفتن مجتبی خامنه ای
مخالفند.
به گفته گاردین این منبع گفت که بیانیه های تندی که
به نام سپاه صادر می شود و تظاهرکنندگان را به «برخورد
قاطعانه» تهدید می کند ،کار بخش های سیاسی و روابط
عمومی سپاه است که تحت نفوذ احمدی نژاد قرار دارد و
نمایانگر یک موضع واحد در سپاه نیست.
با این حال گاردین می افزاید« :این ادعایی بحث انگیز
است .اکثر تحلیلگران سپاه پاسداران را یک گروه یکدست
که کامال پشت سر رژیم است ارزیابی می کنند».

اتفاقی بیفتد...
میدان ولی عصر .به یکباره میدان پر از پلیس شد .همه
می دانستند قرار است اتفاقی بفتد .اولین واکنش را در
اتوبوس دیدم ،وقتی که زنی میانسال شروع کرد به
اعتراض .به صراحت به خامنه ای فحش می داد .می
گفت «من سی سال است که رای ندادم .اینبار اومدم
رای دادم که این انتری نژاد رای نیاره .ولی معلوم بود
که این کثافت را می کنن رئیس جمهور .یکی نیست
بگه شما که می خواستید اون رئیس جمهور کنید
چرا انتخابات راه می اندازید .می خوان بکننش رئیس
جمهور مادام العمر »...زنی چادری اعتراض کرد .از
خون شهدا گفت .به یکباره چندین زن دیگر شروع
کردن به اعتراض به این خانم چادری....
صدای پای انقالب...
میدان ولی عصر شلوغ شد .تمامی شیشه های بانک
ها شکسته شد .سطل های زباله به آتش کشیده شد...
فریادها بلند شد...حمله ،گاز اشک آور ،باتوم...
این اعتراضات در شب به شکلی دیگر پی گیری شد...
مردم با ماشین به خیابان های اطراف میدان ولی
عصر آمدن تا شاهد آنچه که شنیده بودن شوند...
خیابان فاطمی .شب .مسیر به سمت میدان ولی
عصر از سمت میدان فاطمی بسته شده بود .از سمت
فلسطین ،پائین رفتم .ترافیکی از ماشین ها بود .در
حالی که موتورهایی مدام در حال باال و پائین رفتن
بودند ،مردانی چاق قد بلند با ریشه های انبوهی که به
تمامی نماد لباس شخصی های و بسیجی های بودند،
باتوم های چوبی شان را تاب می دادند و حتی چندین
مورد را دیدم که به عمد لباس هایشان را طوری باال
زده بودند که کلتی که به کمرشان بسته بودند به
خوبی دیده شود.
به یکباره صدای بوق ممتد ماشینی شنیده شد و بعد از
آن باقی ماشین ها شروع کردند :صدای بوق ممتد...
ممکن ترین راه بیان اعتراض...
و به این ترتیب مردم به خیابان آمدند...
روزهای اول درگیری همه می ترسیدند نمی دانستند
که چه قدرتی دارند با آمدن چند موتوری به یکباره
جمعیتی انبوه فرار می کردند...تا سرانجام نمایش
قدرت در راهپیمائی مسیر میدان امام حسین تا میدان
آزادی اتفاق افتاد...به یکباره فهمیدند که چه قدرتی
دارند و فهمیدند جمعیت میلیونی یعنی چه...
زیباترین شعار که در هفته های بعد سرداده می شد
ماحصل این آگاهی بود»نترسید نترسید ما همه با هم
هستیم»
چه صحنه های یگانه ای دیدم .مردمی که می
رزمیدند و مردمی که اگر به میدان رزم نیومده بودند
آغوش حمایتشان را گشاده بودند...
پرده ی سوم :انقالب مرد زنده باد انقالب
تا جمعه ی فصل الخطاب سر رسید .در طی روزهای
قبل همه امید داشتند که با ادامه ی این شورش ها
سازمان ملل این انتخابات را به رسمیت نشناسد چون
این شایعه بود که اگر اعتراضات تا یک هفته ادامه
پیدا کند سازمان ملل انتخابات را مردود خواهد شمرد
و برای این شایعه از کشورهای آفریقای مثال می
آوردند.
یک واقعیت را من در خیابان ها و در حرف های مردم
دیدم .مردم از نیاز به سازمان دهی و وجود یک رهبر
حرف می زدند .خیلی ها می گفتن ما االن نه می
تونیم و نه می خواییم نظام را متالشی کنیم چون اول
زور نداریم و دوم این که اگر این ها برن کی بیاد به
جای آنها؟ حرکت ها کور بود .خیلی ها از این ور شهر
به آن طرف می رفتند بلکه مکان درگیری ها را پیدا
کنند .از لیدر اتفاقی (موسوی) هم فقط چند تا بیانیه
ی مبهم که معلوم نبود خواهان ادامه ی مبارزه است
و یا درخواست آرامش می کنه  ،صادر می شد...
فصل الخطاب رسید ...یا در واقع مجوز فرمان آتش...
ورق تغییر کرد...دیگر نمی شد به این شکل کور و
سازمان نیافته به خیابان رفت...جمعیت کم شد و کم
تر ...خیلی ها ترسیدند(حق هم داشتند) خیلی ها هم
سرخورده شدن و امید شان را از دست دادن و به
این نتیجه رسیدن که باالخره آقایان سر اختالفات
خانوادگی زد و بندی خواهد کرد و فقط خون آنها
بیهوده ریخته می شود ...بسياري نيز ...
سرکوب .اما این پایان نیست .این آغاز است ،آغازی
برای پایان دیکتاتوری جمهوری اسالمی که از
اسالمش خشونت عریان و از جمهوریش انتخابات
تقلبی به جا مانده است ....این انقالب کوچک گامی
برای انقالبی بزرگ است .خیلی چیزها اتفاق افتاده...
خیلی چیزها اتفاق خواهد افتاد...
تهران -درناي نوپرواز

در ايران چه روي داد
پپه اسكوبار
(بخش اول)

پپه اسكوبار روزنامه نگاري برزيلي است كه براي آسيا
تايمز آنالين مي نويسد.

راهکارهای مهمی برای جلوگیری از شنود اطالعاتی در فضای وب
(بخش دوم)

 -6عدم استفاده از مسنجرهایی که ارتباطات را بدون
رمز ارسال می کنند.
اثبات شده که مسنجرهای مایکروسافت (مانند
 MSNو  )Liveبه گونه ای تبادل اطالعات می
کنند که با  Deep Packet Inspectionقابل
شنود هستند .استفاده از این ابزارها را کال کنار
بگذارید و به مسنجر های امن اعتماد کنید .ضمنا
با استفاده از ابزارهایی مثل سیمپالیت برای یاهو
مسنجر می توانید یاهو مسنجر خود را در مقابل
جاسوسی امن تر کنید.
 -7ایمیل های رمز شده
با وجود اینکه اکنون ایمیل هایی مانند ای او ال و
جیمیل امنیت خوبی را در ارسال و دریافت (بخصوص
با  )HTTPSنشان می دهند می توانید از ایمیل
های رایگانی همچون هوش میل ()Hushmail
که ایمیل رایگان با رمزنگاری با کلیدهای تولید شده
توسط کاربر را ارائه می دهند استفاده کنید .این
سرویس ها بسیار ایمن هستند.
 -8عدم استفاده از نام خود و استفاده از صرفا یک
نام مستعار
نه تنها از نام خود استفاده نکنید بلکه از تنها یک نام
مستعار هم استفاده نکنید .حتی از نام های مستعار
خیلی منحصر به فرد هم استفاده نکنید .سعی کنید

از شماره های ردگم کن برای انتهای نام مستعار خود
استفاده کنید.
 Computer Name -9خود را به هیچ وجه
هم اسم خود یا نامی مرتبط با خود انتخاب نکنید.
از آنجایی که در  HTTP Headersهر وب
سایتی به صراحت نام کامپیوتر شما می افتد (دقیق
تر توضیح نمی دهم که حوصله سربر نشود) به هیچ
وجه نام کامپیوتر خود را همنام خود یا حتی نام
های مستعارتان برنگزینید .نام های عمومی مثل
 HOMEمی توانند بسیار خوب باشند.
 -10توصیه مهم آخر :نرم افزارهایی را که قرار است
با آنها فایل هایی را ایجاد و ویرایش کنید به هیچ
وجه با نام خودتان رجیستر نکنید.
فایل هایی را که با برخی نرم افزارها مانند ورد
(فایل های متنی) و فوتوشاپ (تصاویر) و امثالهم
درست می کنید ممکن است برای قراردادن بر روی
وب استفاده شوند .این فایل ها با خود اطالعات
سازنده یا نویسنده فایل ( )Authorرا نگهداری
می کنند و بعد از چندین بار دست به دست شدن
هم باز نام نویسنده اصلی فایل بر روی آنها باقی
می ماند .بنابراین به هیچ وجه با نام خودتان موقع
نصب برنامه ها نام اصلی خودتان را برای رجیستر
کردن استفاده نکنید.
منبع :وبالگ خدايي كه سقوط كرد

آنچه در ایران اتفاق افتاد کودتایی نظامی بود .تصادفی
نیست که بسیاری از وبالگ نویسان ایرانی می گویند
این رویداد به رویدادهای  1973در شیلی شبیه است.
تفاوت در این بود که کودتا را سپاه پاسداران همراه
با رهبر بزرگ! به راه انداخت .این جنگی است از باال
بین دو جناح بسیار نیرومند در یک نظام سیاسی بی
اندازه پیچیده و متغیر.
در جبهه احمدي نژاد ما غالب سپاه پاسداران را داريم
كه اكنون بر بيشترين بخش هاي كشور كنترل دارند.
در نتيجه مي توانيم بگوييم كه با تسخير قدرت از
سوي سپاه روبروييم .آنها اكنون قدرت دولتي هستند.
شبه نظاميون بسيجي مؤتلفين آنها هستند ،گروهي
كه پس از  1357ايجاد شد .آنها داوطلب هستند ،تابع
مقررات نيستند و تنها تحت مسئوليت مستقيم رهبر
هستند.
در ايران به شما گفته مي شود آنها ارتش بيست
ميليوني هستند .فرض بر اين بود كه آنها بيست
ميليون نفر مي شوند .اما اين حقيقت ندارد .آنها چهار
يا پنج ميليون نفر هستند .اما چند ماه پيش طرحي در
ايران مطرح شد كه آنها را به سطح  13ميليون نفر
برساند .هر بسيجي بايست چهار يا پنج نفر ديگر را
عضو گيري كند .در مناطق روستايي اين امر بسيار
ساده است .بيكاري در ايران (غير رسمي) حداقل
بيست تا سي درصد براي جوانان است .اگر شما يك
بسيجي باشيد بخشي از يك باند مورد حمايت هستيد.
شما توسط قدرت دولتي رسمي مورد پوشش قرار مي
گيريد .شما اصول انقالب اسالمي را تقويت مي كنيد.
آنها اصول گرايان يا خميني گراهاي افراطي هستند.
تمام آنها به نحوي خميسنيست هستند .ما همه در
چهارچوبي به سر مي بريم كه خميني بعد از انقالب
 1979بنا كرد.
در يك طرف ما با بسيجي ها ،سپاه پاسداران،
نيروهاي احمدي نژاد ،كل نهاد پليس و وزارت كشور
(كه توسط جناح اخمدي نژاد كنترل مي شود) را
داريم .در طرف ديگر  ...چند ماه پيش تعداد بسيار
كمي در ايران انتظار آن را داشتند كه انقالبي سبز
توسط موسوي رخ دهد .وقتي تلويزيون مناظراتي را
به راه انداخت ،همه چيز تسريع شد .اولين مناظره
ي بزرگ بين احمدي نژاد و موسوي بود .بسياري
از مردم ايران  ،در وبالگستان ها مي گفتند احمدي
نژاد همچون يك ديوانه ظاهر شد .و اين موضوع
درست است،شما مي توانيد تمام اين مناظرات را در
 YouTubeبه فارسي تماشا كنيد .حتي بدون زير
نويس انگيسي هم او ديوانه به نظر مي رسد .موسوي
خونسرد ،آرام  ،و بسيار متوازن به نظر مي رسيد.او
احمدي نژاد را به ديكتاتور بودن متهم نكرد .او مي
گفت سياست هاي اجرايي احمدي نژاد به ديكتاتوري
مي انجامد.
وقتي احمدي نژاد و وزير كشور او (كه شبانه روز
مشغول پيمايش ايران است) امواج اپوزيسيون را در
تمام شهرهاي بزرگ و تهران مشاهده كردند متوجه
شدند كه موسوي ،مردي كه قبال نخست وزير بود و
براي بيست سال خارج از صحنه بود) رقيب توانايي
است .او اقتصاد ايران را كم و بيش در سالها اوليه بعد
از انقالب و در خالل جنگ ايران و عراق متعادل نگاه
داشته بود .آنها همچنين به خاطر آوردند كه زماني
كه او نخست وزير بود نقش متوازن كننده اي ميان
خميني و خامنه اي كه در آن زمان رئيس جمهور
بود را ايفا مي كرد .خميني از موسوي براي كنترل
خامنه اي استفاده مي كرد .موسوي نيز مي توانست
از خميني عليه خامنه اي استفاده كند تا خط مشي
هاي اقتصادي متعادل تري را به پيش برد .آنها در
معرض تحريم بودند .آنها در جنگ بودند .اما كشور
فرونپاشيد.
هنگامي كه احمدي نژاد متوجه شد كه انقالب سبز
آغاز شده است ،در مناظرات خود حمله به رفسنجاني
را آغاز كرد .اين مسأله از نظر احساسات عمومي در
ايران بسيار اهميت داشت چرا كه رفسنجاني يك
ميلياردر است .او نه تنها ثروتمندترين فرد در ايران
است بلكه احتماال بعد از رهبر قدرتمندترين شخص
نيز است .او بر مجمع تشخيص مصلحت و نيز مجلس
خبرگان رياست دارد.

پنج هزار نفر هستیم در اینجا،
در این بخش کوچک شهر پنج هزار نفر هستیم
چند نفر هستیم
درهمه شهرها و تمام کشور؟
ما ده هزار دست هستیم.
که زمین را می کارند و کارخانه ها را میگردانند این
همه بشردوستی!

برای خواندن نیست که می خوانم

این همه گرسنگی ،سرما ،هراس و درد ،فشار

و نه برای صدایی خوب،

سرخوردگی ،وحشت زدگی!
شش تن از ما به ستارگان پیوستند
یکی مرده ،یکی کتک خورده فراتر از توان تخیل
من که چگونه می شود یک انسان را زد.
چهار تن دیگر در تالش برای رهایی از این همه
ترس،
یکی در نیستی پریده،
دیگری سر به دیوار کوفته،
اما همه نگاه خیره مرگ را در چهره دارند.
چه وحشتی چهره فاشیسم ایجاد می کند!
آنها برنامه خود را با دقت تمام پیش می برند ،بدون
اعتنا به چیزی.
برای آنها خون نشان افتخار است
و کشتار نشان قهرمانی
خدای من ،این است دنیایی که خلق کرده ای؟
این است نتیجه هفت روز کار و معجزه تو؟
در این چهاردیواری هیچ چیز نیست به جز شماره
ای که پیش نمی رود
تا گام به گام به آرزوی مرگ برسد.
اما وجدان من مرا ناگهان بیدار می سازد
و من این موج را می بینم بدون تپش
و من این تپش ماشین را می بینم
و سربازان را ،که چهره های مادرانه نشان می دهند،
پر از احساس.
و مکزیک ،کوبا و جهان؟
بگذار بگریند برای این ننگ
ما ده هزار دست کمتر هستیم که دیگر تولید
نخواهند کرد.
چند نفر هستبم در تمام وطنمان؟
خون یار رییس جمهورمان هشیارتر می طپد از
هرچه بمب و مسلسل هست.
و این گونه مشت ما دوباره خواهد کوبید.
ترانه ،چه دشوار است خواندن آنگاه که باید برای
شما وحشت را بخوانم.
وحشتی این گونه که در آن می زیم ،با آن خواهم
مرد ،وحشت
که در میان آن خود را می یابم ،در این لحظه های
بی پایان
که در میان آن سکوت و فریاد پایان این ترانه است.
آن چه ناکنون هرگز ندیده بودم ،آن چه حس کردم
و اکنون حس می کنم
لحظه رهایی را خواهد آورد …
ويكتور خارا
(ترجمه از وبالگ آقا اجازه)

عمل مستقيم
(بخش سوم)

کنارگذاشتن مالکیت
آموزش
ِ
ِ
پنجاه سال پیش ،در حدو ِد  ،۱۸۴۸جمهوریخواهان،
که آنوقت هنوز عقیدهیی داشتند ،ناچار به اعتراف
سیستم نمایندهگی چهقدر متوهمانه،
شدند که
ِ
پی راههایی بر آمدند
دروغپرداز و ضعیف است ،و در ِ
که بر این عیبها غلبه کنند .ریتینگهاوزن یکی از
رفت
گان این
برای پیش ِ
سیستم سیاسی بود و ِ
شیفته ِ
ِ
یش میدانست؛ او مدعی شد که را ِه
انسان ضروری َ
ی مستقیم»
حل این مشکالت را در «نمایندهگی ِ
ِ
سوی دیگر ،پرودون نوی ِد سندیکالیسم
یافته است .از ِ
ی
را داد ،و مدعی شد
فدرالیسم اقتصادی برتری ِ
ِ
عقیم سیاسی دارد ،و
مفاهیم
چونچرایی به این
بی ُ
ِ
ِ
ی اینها کنار گذاشته خواهند شد.
با
ظهورش همه ِ
َ
فدرالیسم اقتصادی،
به
کارگری
های
ن
سازما
ی
ه
توسع
ِ
ِ
ِ
برای انجا ِم هر
ضامن
های صنفی ِ
تشکیل سازمان ِ
ِ
ِ
خاص الزم یا مفید خواهد بود؛ و از آنجا که
کا ِر
ِ
ی) وجو ِد دولت هم همین است ،با
دلیل (متوهمانه ِ
ِ
کارکردهای ستمکارانه
ی این اتحادیهها،
ِ
شکلگیری ِ
بقای
و محدودکننده و مض ِر دولت نیز ،که
ِ
موجب ِ
ی سرمایهدارانه است ،حذف خواهند شد.
جامعه ِ
پذیرشدن این تغییر ،نخست باید
ن
امکا
برای
اما
ِ
ِ
ی موجود،
ِ
ی الزم ،در همین جامعه ِ
اقدامات مقدماتی ِ
و توسطِ کسانی که قرار است درنهایت تغییر را
کارهای مقدماتی
صورت دهند انجام شود .انجا ِم این
ِ
ساختن
ی کارگر است .همانطور که
ی طبقه ِ
وظیفه ِ
ِ
ساختمان از پی میآغازد ،این تغیی ِر درونی هم ،که
دنیای قدیم و
ی
شامل
ِ
کنارگذاشتن عناص ِر سازنده ِ
ِ
ِ
دنیای جدید است را ،باید از
های
به
ِ
کارگرفتن روش ِ
ِ
ی دستیافتن به
پایین شروع کرد .اینجا دیگر درباره ِ
کردن
ِ
یش یا عوض ِ
ریاست دولت ،تغیی ِر ِ
نظم داخلی َ
مکانیسم
ر
تغیی
خواست
کنیم:
ی
نم
صحبت
ش
کارمندان
ِ
ِ
ِ
َ
رییس کارگاه و کارخانه باید کنار گذاشته
تولید است،
ِ
برای سودی که امروز انجام
جای تولید ِ
شود ،و به ِ
برای همهگان باشد...
میشود ،تولید باید اشتراکی و ِ
ی این تغییر
ی منطقی ِ
ی دولت هم نتیجه ِ
نابودی ِ
خواهد بود.
سلب مالکیت آغاز شده ،و در مبارزاتِ روزمره،
کا ِر ِ
اربابان تولید ،به پیش میرود؛
علی ِه سرمایهداران و
ِ
امتیازاتِشان کمکم گرفته میشود ،مشروعیتِشان
برای رهبری و سلطه به چالش کشیده میشود ،و
ِ
محصول
روی
گذاری
ه
سرمای
ی
ه
بهان
به
که
ادعایی
ِ
ِ
ِ
کا ِر دیگران دارند دزدی شمرده میشود .بدینترتیب،
کمکم آماده میشویم که وقتی امکانپذیر شد ،بهکلی
بیرونشان اندازیم.
برای همیشه از کارگاه
و ِ
ِ
درون سیستم و به طو ِر
ی این تالشها ،که در
همه ِ
ِ
عمل مستقیم هستند .وقتی
شوند،
ی
م
انجام
روزمره
ِ
ی خود را رشد داد و
ی کارگر قدرت و آگاهی ِ
طبقه ِ
ی سرمایهداران شد ،آن هم
ی
ِ
تصرف سرمایه ِ
آماده ِ
عمل مستقیم خواهد بود!
ِ
دنیای استثمارگ ِر
شدن
ِ
ولی اگر قرار است کا ِر برچیده ِ
ی کارگر باید با شرایطِ
قدیم به فرجام رسد ،طبقه ِ
نظم جدی ِد اجتماعی آشنا شده ،و ظرفیت و
تحقق ِ
ِ
ی آن را به دست آورد :در مواجهه با
ی برپایی ِ
اراده ِ
ً
مستقیم
های
ش
تال
به
ا
صرف
باید
رو،
پیش
مشکالتِ
ِ
ِ
ِ
چشم
هایش تکیه کند .باید ِ
خود ،و تواناییها و داشته َ
های «واسطه»ها ببندند ،چه ،با
امی ِد خود را به وعده ِ
فعالیت آنان ،استثمار هیچگاه از ریشه بر کنده نشده،
ِ
زیست خود ادامه خواهد
و هربار ،با شمایلی جدید ،به
ِ
داد.

انقالب حاصلِ کا ِر روزمره است
مفاهیم
گشودن راه ،باید
برای
چنانچه گفته شدِ ،
ِ
ِ
ی گذشته را به
ه
جامع
فرامین
محدودکننده و
ِ
ِ
اجرای
ظرفیت
های جدیدی جایگزین کرد ،که
ِ
ِ
ایده ِ
آموزش این
هایمان را داشته باشند .تنها را ِه
خواسته ِ
ِ
عمل مستقیم
های
ش
رو
ی
ی
سیستم
اجرای
اندیشهها،
ِ
ِ
ِ
ِ
ژرف
ی
است.
ِ
عمل مستقیم ،درحقیقت ،اندیشه ِ
ِ
فعالیت
با
که
است،
انسانی
ی
ی
گ
ه
بست
م
ه
و
خودگردانی
ِ
ِ
گرفتن
عملی تشدید شده ،منجر به رویش و واقعیت
ِ
ی موجو ِد اجتماعی ،با
ی بینظمی ِ
ی جایگزینی ِ
ایده ِ
جای خود
ساختاری میشود که کارگ ِر تنها هم در آن ِ
استعدادهای خود را
را داشته باشد ،و هر انسانی بتواند
ِ
آنگونه که میخواهد شکوفا سازد.
زیربنای
ی
ی
ِ
عملی مستقیم ،آمادهسازی ِ
به یاری ِ
ِ
ی روزمره
ی آینده ،کمترین تداخلی با مبارزه ِ
جامعه ِ
عمل مستقیم،
ی
ی
تاکتیک
ی
ی
برتر
کند.
ی
پیدا نم
ِ
ِ
ِ
نظیرش نهفته است:
عمدت ًا در انعطافپذیری ِ
ی بی َ
کارهای عملی شرکت
در
سازمانهایی که فعاالنه
ِ
زمان وقو ِع
رسیدن
معطل
کنند ،دیگر نیاز نیست
ِ
ِ
ِ
بزرگ اجتماعی بیکار بماند .اینگونه
تغییرات
ِ
ِ
ی
سازمانها در حال زندهگی میکنند ،و از همه ِ
ی موجود بهره میگیرند؛ بدینترتیب
امکاناتِ مبارزاتی ِ
فدای امروز.
فردا
نه
و
شود
ی
م
فردا
فدای
نه امروز
ِ
ِ
عمل مستقیم توانایییِشگفتاَنگیزی در
میبینیم که ِ
نیازهای امروز و آینده
کردن همزمان با
ُ
ِ
دستپنجهنرم ِ
ی
ی باال در پیشبر ِد دوسویه ِ
دارد؛ با این سازگاری ِ
برای کوشیده میشود ،نه بر واقعیت
کار ،آرمانی که ِ
مصالح روز مور ِد غفلت
ر
براب
در
نه
سایه میاَفکند ،و
ِ
ِ
واقع میشود ،بلکه هرچهدرستتر تعریف شده،
مشاهدهپذیر و لمسکردنی میشود.
های معتقد به
بنابراین سخن کسانی میگویند انقالبی ِ
«خوهان همه یا هیچ» هستند ،سخنی
عمل مستقیم
ِ
ِ
احمقانه و نادرست است .البته درست است ،آنان
گرفتن همهچیز از بورژوازی اند! اما تا پیش از
خواهان
ِ
ِ
سلب
گردآمدن
برای انجا ِم این کا ِر ِ
بزرگ ِ
نیروی کافی ِ
ِ
ِ
نمادهای
مالکیت عمومی هم ،اینطور نیست که به
ِ
ِ
خود دل خوش کنند و منتظ ِر معجزه بنشینند ،بلکه
های جزئی استفاده
از هر فرصتی
برای پیشرفت ِ
ِ
های جزئی،
حین هریک از این پیشرفت ِ
میکنند .در ِ
امتیازاتِ سرمایهداران کمی محدودتر شده ،و به
های بزرگت ِر بعدی باز
برای خواست ِ
ی خود ،راه ِ
نوبه ِ
میشود.
درآمدن
ت
حرک
ه
ب
و
گرفتن
ت
حیا
مستقیم،
عمل
بنابراین،
ِ
ِ
عمل مستقیم
روح انقالب و مبارزه ِ
ی طبقاتی است؛ ِ
ِ
ی نظری
ی طبقاتی از حوزه ِ
گسترش انقالبو مبارزه ِ
ِ
میدان عمل و اجرا است؛ مبارزهیی طبقاتی است،
به
ِ
ی روزمره انجام میشود ،و یورشی
که
مطابق برنامه ِ
ِ
بلندمدت و جریاندار به سرمایهداری است.
به همین خاطر است که سیاستمداران و
«اسقف»های
های جدابافته و
ِ
«نمایندهگان» ،این تافته ِ
عمل مستقیم را
قدر
ن
ای
ی دموکراسی،
خودخوانده ِ
ِ
تحقیر میکنند .این «واسطه»ها عادت کرده بودند
گوی پرولتاریا تظاهر کنند؛ اکنون که
خود را سخن ِ
ی کارگر اعتنایی به دموکراسی نشان نمیدهد و
طبقه ِ
ی اقتصاد پیش گرفته ،انتظا ِر چه
را ِه خود را در حوزه ِ
کا ِر دیگری از آنان دارید؟
عمل مستقیم را بیش از آن واسطهها
اگر بورژوازی نیز ِ
تحقیر میکند ،این هم به همان خاطر است! اینان ،اگر
گرفتن
به صدا در آمده اند ،به خاط ِر آن است که قدرت
ِ
عمل مستقیم را،
ی کارگر از
ی طبقه ِ
روزمره ِ
طریق ِ
ِ
نظم قدیم مییابند.
شکست
و
خود
ی
ی
نابود
آغا ِز
ِ
ِ
ِ
ی کارگر به مناب ِع خود ،و
میدانند که
اتکای طبقه ِ
ِ
شدن
ه
ساخت
ه
را
ابتدای
ش،
ذهنیت
کامل
اصالح
ِ ِ
َ
ِ
ِ
ِ
جامعهیی کام ً
ال جدید است

می خوانم چون گیتار پر احساسم
قلبی زمینی دارد
و بالهایی چون کبوتری کوچک.
و چون آب مقدس است،
که دردها و شادی ها را تعمید می دهد.
ترانه ی من راه خود را یافته است،
همان گونه که ویول ّتا می گفت،
گیتار کارگر
با عطر بهار.
چون گیتار من از آن ثروتمندان نیست،
و به کار آنها نمی آید .
ترانه من برای باال رفتن است
و رسیدن به ستارگان.
چون این ترانه احساس دارد
آنگاه که در رگهای آنهایی می تپد
که هنگام مرگ سرود حقیقت را می خوانند.
نه نوازشی کوتاه
و نه شهرتی بیگانه
سرنوشت ترانه ام چکاوکی است
تا قلب زمین.
آنجا که همه چیز پایان می یابد
و آنجا که همه چیز آغاز می یابد
ترانه ام شجاعت نشان داده است
و همواره ترانه ای تازه خواهد بود
و همواره ترانه ای تازه خواهد بود
و همواره ترانه ای تازه خواهد بود
ويكتور خارا
(ترجمه از وبالگ آقا اجازه)
حمایت سمپوزیم طرفداران کتب الکترونیکی از
انتشار روزنامه خیابان
با سالم خدمت مسئوالن روزنامه خیابان.
همت بلند تحریرگران این نشریه در این وانفسای دروغ
و بی خبری ستودنیست.
پورتال اشتراک کتب پی دی اف با اختصاص بخشی
به روزنامه خیابان از انتشار اینترنتی این روزنامه حمایت
میکند.
شما میتوانید قفسه اختصاص داده شده به روزنامه خیابان
را از طریق لینک زیر به مخاطبان خود معرفی کنید .تا
شماره های گذشته روزنامه را به آسانی دانلود نمایند.
با احترام مدیر پایگاه اشتراک کتب پی دی اف
آدرس قفسه روزنامه خیابان:
http://tinyurl.com/lq9kmv

