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دوشنبه 5مردادماه 1388
در آستانه روز چهلم از آغاز ترور رسمي جامعه:

مردم براي همراهي با خانواده هاي
جانباختگان آماده مي شوند
مادر ندا:

پنج شنبه ساعت  5عصر بر مزار ندا
خواهيم بود
محل دفن ندا در قطعه  257بهشت زهرا است كه اين
روزها مردم آن را بهشت ندا مي خوانند.

ايران مرئي،
ِ
ايران مخفي
ِ

امير ك.
زندگي زير سايه يك ديكتاتوري پديده ايست غريب و
مرموز .مردم چه مي خواهند؟ آنها چگونه فكر مي كنند؟
جامعه به چه سويي روان است؟ پاسخ به اين سئواالت در
مورد مردمي كه در يك ديكتاتوري زندگي مي كنند بسيار
دشوار است .جامعه اي كه در آن رسانه ي آزادي منتشر
نمي شود ،براي چاپ يك كتاب كوچك و در دوهزار نسخه
بايد سالها به دنبال مجوز دويد ،هيچ اتحاديه و سنديكاي
مستقلي وجود ندارد ،هيچ حزب و سازمان سياسي خارج از
حاكميت وجود ندارد ،قتل و زندان و شكنجه در كمين هر
فردي است كه مرزهاي رسمي را زير پا بگذارد ،در چنين
جامعه اي چگونه مي توان پي برد كه در ذهن جمعي
جامعه چه مي گذرد؟ شما در مواجهه با ديكتاتوري با دو
جهان روبروييد .جهاني مرئي و رسمي و جهاني مخفي و
زيرزميني .در جهان مرئي همه چيز يخ زده و ماشيني و
سربي رنگ است .عبور يكنواخت مردم از پياده رو ها و گذر
مكرر اتومبيل ها از اتوبان ها و خيابان ها .بي تفاوتي و بي
احساسي مطلق در چهره هاي خواب زده اي كه صبح ها از
خانه بيرون مي زنند و شب هنگام باز مي گردند .تلويزيون
ها سريال ها و اخبارهاي هميشگي خود را نشان مي دهند و
سر شام خانوادگي حرف هاي مكرر ،سانسور شده و سكوت
هاي طوالني .نظاره ي جهان مرئي اميدي برنمي انگيزد.
مردم در چهره ي يكديگر جز يأس نمي بينند .و بيشتر سر
در گريبان خود فرو مي برند .نظاره ي جهان مرئي براي
ديكتاتورها و كوتوله هايشان اما شادي انگيز است .همه
چيز رو به راه است .مردم مشغولند و آمارها صعودي است.
جهان ابديتي مي نمايد كه مردم از تصور نكبت ابدي آن
به خود مي لرزند و حاكمان از تصور سرخوشي ابدي آن به
وجد مي آيند .اما ناگهان همه چيز در هم مي پيچد .زمين
زيرپا فرومي گسلد و جهان زيرزمين بيرون مي زند .ناگهان
چشمان نظاره گر ،جهان جديدي را مي بينند كه تو گويي
خارج از اين سرزمين برباليده و تكامل يافته .جهان رنگ
هاي تند .جهان سروصدا و احساس هاي شديد .ظهور
چهره هايي برافروخته از عشق و نفرت .جهاني كه سالها
مخفي و زير زمين بوده است .شور و سرزندگي لحظه هاي
ممنوعه كه منقطع اما همواره در زيرزمين ها رشد كرده
و شكل يافته .حس هاي خشم و محبت ،خشمي كه از
تجربه هاي مگو جمع شده و محبتي كه از تجربه هاي
مپرس .آگاهي جديدي سر بر مي آورد كه هيچ نسبتي
با آگاهي هاي جهان مرئي ندارد .مي بيني كه در جهان
مخفي و زير زميني شكل ديگري از آگاهي انباشت شده و
تلنبار شده كه فورانش در لحظه ي گسيختن ديكتاتوري
اعجاب آور و مفهوم ناشدني است .مردمي ديگرگونه با آن
مردمي كه در روي زمين و در پياده روها و خيابان ها ديده
مي شدند .انقالب اينگونه تكان دهنده و شوك آور است.
مردم در چهره ي يكديگر جز اميد نمي بينند .از پيراهن ها
و مانتوهاي تنهايي شان بيرون مي زنند و چون اژدهايي
بيدارشده ،از ارتفاع چشم هاي پردرخشش خود ،به قامت

كوتاه ديكتاتور چشم مي دوزند .حاكمان به باالي سر خود
مي نگرند ،به قامت برافراشته ي قيام ،و تاج و هوش
شان از سر مي افتد .چه شده است؟ اين مردم چه مي
خواهند؟ در ذهن مشترك آنها چه مي گذرد؟ اين سئوال
ها را همه مي پرسند .حاكمان ،روزنامه نگارهاي خارجي،
دولتمندان كشورهاي دوردست ،و حتي خود مردمان .اما در
جهان مرئي پاسخي يافت نمي شود .از تحليلگري حرفه
اي مي پرسند ،اما او تحليلگري از جهان مرئي ديكتاتوري
است .از آن روزنامه نگار مي پرسند .او اما روزنامه نگار
رسانه هاي مرئي ديكتاتوري است .از اين سياستمدار مي
پرسند ،اما او سياستمدار جهان مرئي ديكتاتوري است.
فك هايي پياپي گشوده مي شود و يكريز سخن هاي
مختلف منتشر مي شود .اما هيچ كس از جهان مخفي و
زيرزميني چيزي نمي داند .آنها جهان هاي مرئي خودشان
را تحليل مي كنند و نتيجه پردازي مي كنند .تا لحظه
ي نابودي ديكتاتوري صداي انقالب شنيده نمي شود .از
خارج از ايران با فالن فعال سياسي تماس مي گيرند:
جناب مردم چه مي خواهند؟ مي گويد مردم نمي خواهند
هزينه بدهند .مردم تغييري تدريجي مي خواهند .مردم از
آرمان ها گريزانند و به واقعيت روزمره وفادارند .زنان مي
خواهند كمي روسري هاشان عقب تر برود و كسي گير
ندهد .جوانان مي خواهند راي هايشان را كسي مطمئن
تر بشمرد .نويسنده ها مي خواهند روزنامه هاي موجود را
ديگر محدودتر نكنند و مقررات نشر كنوني را كسي بدتر
نكند .مردم ( مردمي كه روي زمين سالهاست در معرض
چشم اين فعال سياسي مرئي بوده است) اميدي به قدرت
خود ندارند .مردم مي خواهند جهان به كمك آنها بشتابد.
كسي مرگ نظام جمهوري اسالمي را نمي خواهد .فعال
سياسي و اجتماعي مرئي اينها را مي گويد چرا كه اين ها
را از مردم مي داند .جهان زيرزميني مردم را نمي شناسد.
حتي تك تك مردم هم دقيق نمي دانند در جمعيت خود
در زيرزمين ها چگونه رشد كرده اند و باليده اند .پرسشگر
خارجي خرسند از مصاحبه به مردمان خود مي گويد چيزي
نيست .هماني است كه ما مي ديديم و مي دانيم .گرچه
وقايع تكان دهنده به نظر مي آيند ،اما جايي براي آشفتگي
نيست .مجري تلويزيوني از فالن چهره حاكم مي پرسد
مردم چه مي خواهند؟ مردم به چه مي انديشند؟ كوتوله ي
ديكتاتوري كه رنگ از رخساره اش پريده مي گويد (او قبل
از مصاحبه كل پرونده ها و تحقيقات مراكز تحقيقي مرئي
حكومت را ورق زده) اكثريت مردم تبعيت كامل از مقام
معظم دارند .آنها جز به آنچه ما مي خواهيم نمي انديشند،
به انبياء ،به آخرت ،به امنيت اجتماعي .به تملك آپارتماني
قسطي در بيابان هاي نزديك ،به مترو ،به پاساژ و به اضافه
كاري مي انديشند .اين معدودي كه در خيابان ها اغتشاش
مي كنند مردم نيستند .اطالعات ما و آمار ما اين را نشان
مي دهد .مجري لبخندي مي زند .كمي قانع شده است.
گرچه ته دلش از تصور روزهاي نزديك تير مي كشد.
رخنه اي اما عايق جهان زيرين را شكافته است و مغناطيس
و هواي ناشناخته ي جهان زيرين ايران را دربرگرفته است.
تحليلگران و سياستمداران و نگارندگان ايران مرئي به پرت
و پالگويي مشغولند .آنها جهان مرئي دوران ديكتاتوري را
مي شناسند .آنها جهان مرئي انقالب را نمي شناسند.

خيابان
31
زنده باد حاكميت مردم

مرگ بر ديكتاتور

خيابان ولي عصر شنبه و
يكشنبه شاهد حضور مردم
معترض بود
روز شنبه  3مرداد كه روز همبستگي جهاني با مبارزات
مردم ايران اعالم شده بود جمعي از جوانان و مردم
معترض در ميدان ونك قصد تجمع را داشتند كه با برخورد
شديد نيروهاي امنيتي حكومت روبرو شدند .براي ساعاتي
درگيري هاي پراكنده در كوچه ها و خيابان هاي اطرف
جريان داشت.
روز يكشنبه نيز با اعالم مراسم يادبود يكي از جانباختگان
روزهاي اخير كه به دليل آنكه پدرش از مهره هاي درشت
حاكميت ترور است از اجازه ي ويژه ي برگزاري مراسم در
مسجد بالل صدا و سيما برخوردار شده بود ،مردم دسته
دسته به سمت محل برگزاري مراسم يادبود رفتند اما اين
مراسم نيز لغو شد و حمله گاردهاي كودتا به مردم دوباره
آغاز شد .درگيري هاي پراكنده براي ساعاتي در خيابان

ولي عصر جريان داشت و از يك طرف مردم تالش
داشتند فرياد اعتراض خود را طنين افكن كنند و از طرف
ديگر پليس به شدت به جمعيت معترض حمله مي كرد و
خشونت اسالمي خود را به وفور بر گرده هاي مردم فرود
مي آورد.
درگيري هاي خياباني متعدد نشان مي دهند حكومت
كودتا در كنترل خيابان هاي شهر ناتوان است و به احتمال
قوي در پي موج آتي اعتراضات خياباني در يادبود چهلم
جانباختگان جنبش مردمي دوباره متزلزل خواهد شد.

گزارش تصويري از
همبستگي جهاني در بيش از  100شهر جهان
با مبارزات مردم ايران عليه ديكتاتوري
صفحه 3

اخبار كوتاه
احکام اخراج فعالین سندیکای
واحد لغو شد

همانطوری که کلیه نهادهای کارگری ،حقوق بشری
و عدالت خواه ایران و جهان در جریان هستند ،از زمان
بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسراني
تهران و حومه  ،بسیاری از نمایندگان و فعالین اين
سندیکا از فعالیت کاری خودشان محروم شدند .در این
سالها فعالین کارگری شرکت واحد دست در دست هم
و با کمک همدیگر و همیاری دیگر نهادها این شرایط
سخت را پشت سر گذارد .در تاريخ  21تير ماه 1388
هيئت عمومي دیوان عدالت اداری با اکثریت قاطع کلیه
احکام اخراج كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي
اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض
حل اختالف در اداره كار ارسال نمود .سندیکای کارگران
شرکت واحد این پیروزی را به کلیه کارگران تبریک
گفته و ضمن سپاسگزاری  ،درود بیکران خود رابه کلیه
کارگران اخراجی که در این مدت صدمات جبران ناپذیری
را متحمل شدهاند مي فرستد .
سندیکای کارگران شرکت واحد یکبار دیگر از تمامی افراد
و نهادهای اجتماعی و کارگری ایرانی و بین المللی که با
کمکهاي معنوی اشان در طول این سالها در این راه ما را
همیاری کردند سپاسگزاری میکنند.
در انتها اين تشكل مستق كارگري از كنفدراسيون جهاني
كارگران آزاد (  ، )ITUCفدراسيون جهاني كارگران
حمل و نقل(  )ITFو همه نهادهای كارگري كه در اين
مدت با حمايت هاي خود روحيه دو چنداني به كارگران
رسانده اند صميمانه تشكر و قدرداني مي كند وامیدواریم
کلیه زندانیان کارگری و احکامهای غیر عادالنه نیز لغو
شود.
با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه گيتي
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
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يك روزنامه ديگر توقيف شد

هيات نظارت بر مطبوعات امتياز روزنامه صدای عدالت را
به خاطر آنچه اهانت به آيت اهلل خمينی خوانده شده ،لغو
کرده است.
دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات با صدور اطالعيه
ای اعالم کرده که روزنامه صدای عدالت در روز چهارم
مرداد مطلبی در صفحه  9خود چاپ کرده که «اهانت
آشکا به ساحت مقدس امام خمينی» و «زير سئوال بردن
نظام جمهوری اسالمی» است و مصداق ماده  27قانون
مطبوعات و بندهای يک و هفت اين ماده است.
بر اساس ماده  ۲۷ -قانون مطبوعات ،هر گاه در نشريه ای
به رهبر ،شورأی رهبری و مراجع مسلم تقليد اهانت شود،
پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به
محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
گفته می شود دليل توقيف روزنامه صدای عدالت مقاله
ای بوده که در باره احمد شاملو شاعر معاصر نوشته شده
بود .در بخشی از اين مقاله نويسنده با بررسی اشعار شاملو،
نوشته بود« :چه کسی جز او می توانست در هنگامه يک
تازی خمينی و حکومت اش ،حاکميت اسالمي ،يعنی قاتل
زيبايی و معصوميت را اين گونه ساحرانه با کدام نقاشی
کند« :کباب قناری /بر آتش سوسن و ياس /روزگار غريبی
است ،نازنين /و ...

جمهوري اسالمي:
زنداني سياسي نداريم

معاون دادستان تهران در امور زندانها از تشکيل شيعه
کميته ويژه مجلس برای بررسی و رسيدگی به وضعيت
زندانيان خبر داد.
محمود ساالرکيا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بازديد
جمعی از نمايندگان مجلس از زندانها گفت  :تشکيل کميته
ويژه مجلس در راستای بررسی وضعيت زندانيان با جرايم
مختلف بوده است.
معاون دادستان تهران در امور زندانها در ادامه گفتگو با
خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينکه آيا تشکيل
اين کميته به منظور بررسی وضعيت زندانيان سياسی
دستگير شده در درگيريهای اخير است گفت  :ما زندانی
تحت عنوان زندانی سياسی در زندانهای کشور نداريم.

اين است بازداشتگاه هاي رژيم

اين عكس امروز در اينترنت منتشر شده است و آثار شكنجه
بر روي بدن يكي از آزادشدگان را نشان مي دهد.

از تعداد زيادی از دستگير
شدگان قيام مردم ايران
هيچ خبری وجود ندارد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی :بنابه گزارشات رسيده از
وضعيت و شرايط تعداد زيادی از دستگير شدگان قيام
مردم ايران هيچ خبری در دست نيست.
هزاران نفر از مردم و بخصوص جوانان در جريان سرکوب
خونين قيام مردم ايران کشته ،زخمی و يا دستگير شدند.
دستگير شدگان به شکنجه گاههای مختلفی منتقل شده
اند که از جملۀ آنها زندان کهريزک معروف به اردوگاه
مرگ ،کالنتری ،148ستاد ييگيری وزارت اطالعات
؛بازداشتگاههی اطالعات سپاه پاسداران و مراکز ديگر
منتقل شدند که تعدادی از آنها در زير شکنجه ها جان
باختند.
دادگاه انقالب و وزارت اطالعات با استفاده از شيوه های
وعده دادن و تهديد خانواده های دستگير شدگان سعی
دارند که از انتشار اسامی عزيزانشان جلوگيری کنند .اين
شيوۀ جنايتکارانه و غير انسانی اکثرا عليه خانواده هايی که
عزيزانشان بی نام و نشان هستند با  2هدف بکار گرفته
شد .يک زهر چشم گرفتند از بازداشت شدگان با استفاده
از شکنجه های وحشيانه و تحت فشار روحی قرار دادند
خانواده های آنها می باشد.
نيروهای سرکوبگر گارد ويژه،سپاه پاسداران ،بسيج و
لباس شخصيها که تحت امر علی خامنه ای و به دستور
او سرکوبهای خونين در خيابانها و به قتل رساندن دستگير
شدگان زير شکنجه در زندانها را پيش می برند .
گفته می شود که هزاران نفر در بازداشت بسر می برند .و از
سرنوشت تعداد زيادی از آنها هيچ خبری در دست نيست.
بعضی از آنها از زمان دستگير تا به حال تماسی با خانواده
های خود نداشته اند و همچنين از محل بازداشت آنها

خبری در دست نيست.
در زير ليست ديگری از اسامی دستگير شدگان برای
ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطالع عموم انتشار
می يابد.
 -1شهريار محمدى  23ساله دانشجو پنجشنبه  18تير در انقالب

بازداشت و مكان نگهدارى وى نامشخص  -2نيما فاتحى 19
ساله ديپلم پنجشنبه  18تير در ولى عصر بازداشت و به اوين
منتقل شده و تا امروز هيچ تماسى با خانواده نگرفته  -3محمد
رضا ساالرى  28شنبه  30خرداد در ازادى بازداشت و به اوين
منتقل شده  -4محسن يارمحمدى  26ساله ليسانس هنر جمعه
 26تير در انقالب بازداشت و مكان نگهدارى وى نامشخص
.تنها شب دستگيرى از كالنترى  148با منزلشان تماس گرفته و
خبر دستگيرى خود را داده -5 .عليرضا فرجى سركوهى  29ساله
متاهل پنجشنبه  18تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل
شده  -6سيد رضا هاشمى  21ساله ديپلم و شغل آزاد شنبه 30
خرداد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده  -7مصطفى
عليزاده جمعه  26تير در ولى عصر بازداشت و مكان نگهدارى
وى نامشخص  -8سينا جعفر نژاد  27ساله ليسانس مخابرات
سه شنبه  30تير در حوالى هفت تير بازداشت و مكان نگهدارى
وى نامشخص  -9عباس سادات  32ساله فوق ديپلم كامپيوتر
جمعه  26تير در بلوار كشاورز بازداشت و به اوين منتقل شده
 -10امير تقى نژاد  24ساله ليسانس عمران پنجشنبه  18تير
در خيابان كارگر بازداشت و به اوين منتقل شده  -11كامران
محمودى  19ساله دانشجو پنجشنبه  18تير در اميراباد بازداشت
و به اوين منتقل شده  -12بهروز حكيمى  22ساله فوق ديپلم
رياضى شنبه  30خرداد بازداشت و تا امروز خانواده وى هيچ
خبرى از وى ندارند -13 .رضا محسنى پور  30ساله ليسانس
مديريت پنجشنبه  18تير بازداشت و به اوين منتقل شده -14
سيدمهدى عبداهلل نژاد  22ساله شغل آزاد پنجشنبه  18تير در
انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده  -15سياوش تهرانى 28
ساله ليسانس گرافيك شنبه  30خرداد در صادقيه بازداشت و به
اوين منتقل شده  -16فرزاد غالمى  25ساله جمعه  26تير در
ولى عصر بازداشت و به اوين منتقل شده  -17اميرمحمد رمضان
زاده  20ساله يكشنبه  31خرداد هنگام سردادن شعار اهلل اکبر در

خيابان بازداشت و به اوين منتقل شده
 -18شاهين نعمتى  24ساله دانشجوى عمران پنجشنبه  18تير
در كارگر بازداشت و به اوين منتقل شده  -19محمود رضوى
 35ساله شغل آزاد جمعه  26تير بازداشت و مكان نگهدارى
وى نامشخص  -20سارا شريفى  28ساله پنجشنبه  18تير در
انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده  -21فرامرز احمدى
 26ساله ليسانس آموزش و تكنولوژى آموزشى پنجشنبه 18
تير در نزديكى دانشگاه تهران بازداشت و مكان نگهدارى وى
نامشخص  -22محمد حسين زرگرى  26ساله دوشنبه  25خرداد
در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده  -23عبدالحميد فتحى
 30ساله ليسانس جامعه شناسى جمعه  26تير بازداشت و به
اوين منتقل شده  -24اميد صفرى  27ساله متاهل و شغل
ازاد پنجشنبه  18تير بازداشت و به اوين منتقل شده  -25سينا
جوهرى  20ساله ديپلم پنجشنبه  18تير در انقالب بازداشت
و مكان نگهدارى وى نامشخص  -26فرزين نيك رفتار 29
ساله ليسانس اقتصاد جمعه  36تير در انقالب بازداشت و به
اوين منتقل شده  -27كاوه مهرجو  22ساله دانشجوى مديريت
صنعتى پنجشنبه  18تير بازداشت و به اوين منتقل شده -28
معين نظام دوست شنبه  30خرداد در رودكى بازداشت و به اوين
منتقل شده
 29محمد رضايى  25ساله دانشجوچهارشنبه  27خرداد در ولى
عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

سرکوب خونين قيام مردم ايران که بدستور علی خامنه
ای صورت می گيرد و تا به حال منجر به جان باختن،
زخمی شدن و دستگيری هزاران نفر از مردم ايران شده
است .يک جنايت عليه بشر محسوب می شود و آمرين و
عاملين آنها می بايست تحت پيگرد قانونی مراجع بين
المللی قرار گيرند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،يک بار ديگر
نسبت به جان دستگير شدگان که در معرض خطر جدی
شکنجه قرار دارند هشدار می دهد واز دبير کل و کميسر
عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار دخالت فوری برای
نجات جان آنها است.
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بحران رژيم ايران و
جنبش مردمي

بابك كيا
ترجمه سیمین مسگری
بخش دوم
در جمهوري اسالمي چه روحانيون و چه غيرروحانيوني
چون احمدي نژاد ،اقدامات خود را توسط نظريه پردازي
كردن هاي مذهبي توجيه مي كنند .هر كدام از جناح ها
تبيين هاي خود را توسعه مي دهد كه مي توانند مطابق
شرايط روز تكوين بايند و ائتالف هاي متغيير را منعكس
سازند .با اينحال در طول بيش از ده سال ،بحثي عميق
ميان روحانيون ايراني در حال جريان بوده است .اين بحث
با اين دو جنبه ي دو سويه ي نظام سياسي ايران و نيز اوج
گيري مطالبات دموكراتيك و اجتماعي مردم مرتبط است.
برخی از مقامات مذهبی به آشکارا توصیه به جدایی دین از
سیاست دارند .نگرانی آنها ناشی از خطرات قدرت سیاسی
برای حفظ اسالم است .این گروه برخی از دانشجویان
فعال را تحت تآثیر خود قرار داده اند.
دیگر گروه مخالف ،با حمایت باند حاکم ،موسوی و کروبی،
از جمله بر حاکمیت مردم تآکید می کنند .این گروه به
اصطالح طرفدار اصالحات بر این اعتقادند که والیت
فقیه باید از طریق مردم و انتخابات عمومی قدرت یابد
و این رآی مردم است در یک جامعه اسالمی مبنا قرار
می گیرد.
احمدی نژاد چه چیزی را نمایندگی می کند؟
احمدی نژاد که از چند روحانی پر نفوذ چون آیت اهلل
مصباح یزدی و آیت اهلل مهدوی کنی الهام می گیرد بر
این اعتقاد است که دولت می بایستی بر بنیاد باورها و
اعتقادات اسالمی بنا شود .در سال  ،1998مهدوی کنی
اینطور عنوان کرد »:برای ما ،هر رژیمی که حاکم آن
از جانب خدا تعیین شود معتبر است ،حتی اگر مردم آن
را قبول نداشته باشند .از طرفی هر رژیمی که حاکم آن
از جانب خدا گمارده نشده باشد ،غیر قانونی و غاصب می
باشد ،حتی اگر مورد پذیرش مردم باشد ».اعتقاد اینان نه
بر جمهوری اسالمی که بر حکومت اسالمی است .جناح
مصلحت گرایان ،و شخصیت اصلی آن رفسنجانی ،یکی
از ثروتمند ترین و فاسد ترین شخصیتهای نظام ،در این
میان جایگاه واسط را برگزیده است .او از طرفی نماینده
رهبری است و از طرف دیگر بر» حضور مردم» پافشاری
می کند.
بحران سیاسی کنونی ،انعکاسی از تالش خامنه ای و
احمدی نژاد برای پایان دادن به عمویمیت انتخاباتی است
که تا زمان رآی گیری به جناح هاي مختلف اجازه تقسیم
قدرت می دهد.
برای رهایی از این امر ،باند احمدی نژاد سعی در کنترل
تمام دستگاههای حکومتی ،اقتصادی و امکانات و سرمایه
های مالی را دارد .این رویکرد در چهارچوب حکومت
اسالمی تنها یک کارگرد دارد :توجیه و اعطای قدرت به
سپاه پاسداران و بخشی از روحانیون در کشور و انزال
دولت به حد یک مبارزه اجتماعی و آزادی خواهانه و خالی
کردن آن از دیگر کارکردهاست .واقعیت این است که در
رقابت فرسایشی موجود در باند قدرت و خواست اصالح
طلبان که در پی خصوصی کردن صنعت ،گشودن ایران بر

روی بازارها و سرمایه های جهانی و از بین بردن انحصار
دولتی در دستهای سپاه پاسداران است ،درگیریها را بر سر
به دست گرفتن کنترل دولت ،تشدید میکند.
قیام همگانی مردم و درگیری بین باندها و گروههای
قدرت ،در زیر فشار بحران جهانی سرمایه داری تشدید
شده است .و پارتیزانهای اقتصاد آزاد و حامیان پر و پا
قرص راهیابی ایران به سرمایه داری واقتصاد جهانی،
یعنی اصالح طلبان را را در تقابل با مافیای بوروکراتیک و
حامیان پاسداران انقالب قرار داده است.
سپاه پاسداران به شکل موفقیت آمیزی گسترش یافته
است .خالصه کردن این ارگان در یک گروه ایدئولوژیک
نظامی مختص رهبری بسیار اغراق آمیز است .فرمانده
سپاه که جایگاه تعیین کننده ای در سیاست و اقتصاد
دارد ،در صدد حکمفرمایی بر دولت است .سپاه پاسداران
به شکل بی قید و شرط ازاحمدی نژاد که خود بدنه ای
از سپاه است حمایت می کند .او خواستها و عالیق سپاه
را در جلسات هیئت دولت نمایندگی می کند .پایه واقعی
قدرت احمدی نژاد متشکل است از ،بازار ،که نقش مهم و
غیر قابل انکاری را دراقتصاد بازی می کند ،خانواده بسیج،
بخشی از بروکراتیستهای سطح باالی حکومت و اعضای
سازمانهایی که زیر مجموعه یا هم مشی سپاه پاسداران
هستند و کنترل اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی نیز در دست
آنهاست .از ساختو ساز فعالیتهای اوقات فراغت در بخش
نفت و سالح تحت کنترل آنهاست .محدوده فعالیتهای
آنها هیچ مرزی نمی شناسد .حتی قاچاق و سازماندهی
تجارت سکس برای پادشاهان نفت در خلیج را نیز در بر
می گیرد .آنها عالوه بر قدرت آتش ،قدرت اقتصادی را نیز
در دستهای خود دارند .از طریق در چنگ داشتن «بنیاد»
ارگانی که بعد از انقالب  1979برای ادار اموال مصادره
شده درباریان بوجود آمد ،فرمانده سپاه پاسداران را به یکی
از مهمترین چهره های اقتصادی در ایران بدل کرده است.
تآسیسات بسیار متنوع آنها ،یکی از پرقدرتمندترین آن در
نوع خود در خاور میانه است .بیش از  40درصد ب ام پی
حاصل از درآمدهای غیر نفتی را آنها نمایندگی می کنند.
دولتی در دولت و خارج از کنترل  ،با سیستم اداری فاسد،
که فقط بخش کوچکی از جامعه ،از جمله رهبری ،در
جریان اقدامات آنان قرار دارد.
اين استدالل كه احمدي نژاد نماينده ي قشرهاي محروم
تر جامعه است توسط هيچ عنصر ملموسي پشتيباني نمي
شود .همانطور كه پيمايش هاي متعدد نشان داده است،

پيروزي او در انتخابات رياست جمهوري در سال 2009
آنگونه كه اغلب و از جمله توسط چپ غرب تصوير مي
شود نتيجه ي رأي قشرهاي محروم نبوده است.
در رابطه با حمايت انتخاباتي احمدي نژاد از سوي بيكاران،
بخش ها و مناطق توسعه نيافته و روستايي ،به راحتي مي
توان مشاهده كرد كه نمره ي احمدي نژاد متوسط است.
درحقيقت احمدي نژاد به دليل رفع توهم مردمي در ارتباط
با اصالح طلبان و نيز به مساعدت شبكه هاي منطقه اي
بيسجي ها و سپاهيان و نيز ارتباطاتي ميان فعاليت هاي
اقتصادي و نظامي سپاه پاسداران برنده انتخابات شد.
از نخستين اقدامات او خصوصي سازي گسترده بود كه در
خدمت نزديكان او قرار داشت ،اما همچنين به جهشي در
تورم ( 30درصد در سال) و افزايش قابل توجهي در نرخ
بيكاري منجر شد .استفاده ي حامي پروري از پول نفت
(ايران در اين مورد نمونه اي خاص نيست) كه براي جلب
پشتيباني اقشار اجتماعي محروم معيني به كار مي آيد،
كافي نبود .در واقع اين حمايت ها به دليل تورم خنثي مي
شد .اسراف درآمد نفتي ،كه  85درصد درآمد صادراتي و
 75درصد بودجه را تشكيل مي دهد ،از هرگونه نوسازي
زيرساخت ها جلوگيري كرده است .در غياب ظرفيت
پااليش نفت ،ايران  40درصد مصرف بنزين خود را وارد
مي كند .دستمزدها هيچگاه چنين تحت فشار نبوده است،
به رغم قيمت باالتر نفت و درآمد فزاينده ي نفتي كشور.
به منظور كسب حقوق و دستمزدهاي خود ،كارگران بخش
هاي دولتي و خصوصي بيش از پيش مجبور به اعاده ي
جنبش هاي اعتصابي مي شوند .هر نوبت ،احمدي نژاد و
اطرافيان او با سركوب و دستگيري به اين جنبش ها پاسخ
مي دهند .سركوب ها كه قادر نيست عزم كارگران را درهم
بشكند ،به راديكاليزه شدن جوانان ،فعالين فيمينست و
طبقه كارگر در كل منتهي شده است.
در كشوري با جمعيتي حدود  71ميليون نفر ،مه جوانان
آن نزديك به  68درصد جمعيت را تشكيل مي دهند،
فقدان چشم انداز اجتماعي و فضاهاي آزاد همچون
كوكتل مولوتفي انفجاري براي رژيم عمل مي كند.
فساد روحانيون و پاسداران ،خشونت سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي كه توسط مالها تحميل مي شود ،تا حد گسترده
اي به از بين رفتن مشروعيت جمهوري اسالمي كمك
كرده است .پيامدهاي سياسي ناشي از تقلب در انتخابات،
حمايت رهبر از احمدي نظاد و خشونت سركوب ،عوامل رد
و عدم پذيرش نظم موجود را برجسته تر ساخته است.

يادداشت هايي براي يك
راهبرد سوسياليستي
سپهري از رهايي زنان ايران (رزا)

(توضيح خيابان -يادداشت زير اولين مطلب از
سلسله يادداشت هايي است كه حاصل همفكري
گروهي در جمعيت رهايي زنان ايران (رزا) است.
اين يادداشت ها به صورت هفتگي و دوشنبه ها
در روزنامه خيابان ادامه خواهند يافت).
يادداشت اول:
روزهای سیاهی می گذرد و حکومتگران رژیم فاشیستی
خواب روزهای سیاه تری را برای مردم ایران
اسالمی،
ِ
می بینند .فشار بسیار زیاد مطالبات مردم بر حکمرانان
و ناکارآمدی دستگاه های ایدئولوژیک دولت در بازتولید
مشروعیتی نیم بند برای رژیم ،دستگاه های سرکوب رژیم
را به در پیش گرفتن عریان ترین شیوه های جنایت و
آدمکشی مجبور ساخته است و با این همه لبه ی تی ِز تیغ
ها و دندان های درنده ی جنایتکاران در تماس مداوم
با خون های ریخته شده ی بی گناهان هر روز کند تر
و بی حاصل تر می شود .اما این به معنی امیدی واهی
برای پیروزی انقالب در کوتاه مدت نیست .رژیم فاشیستی
اسالمی هنوز توان سرکوب خود را کام ً
ال از دست نداده و
هنوز امتیاز ها و باج های فراوانی برای ارائه و چانه زنی
با کشورهای مرکز دارد .از سویی دیگر حضور و عمل
مستقیم توده های مردم در رخداد های چند ماه اخیر و
روند تغییرات و رادیکالیزه شدن آنها در این مدت کوتاه،
ضمن ایجاد امیدواری برای انقالب ،آموختنی های بسیاری
برای نیروهای مترقی جامعه داشته و فرصت مناسبی برای
گسترش ایده های آزادی خواهانه و سوسیالیستی فراهم

آورده است.
معروف است که سرعت روند اتفاقات در سالهای  57تا
 60به حدی زیاد بود که گروه های سیاسی از تحلیل
رویداد ها بازمانده و بیشتر در حال واکنش به اتفاقات
روزمره بودند .به نظر می رسد که در حال حاضر هم این
اتفاق به گونه ای دیگر در حال تکرار است .روال جریانات
در حال حاضر نیز اگر تندتر از  30سال پیش نباشد ،به
احتمال زیاد کندتر از آن هم نیست .وجود رسانه های تازه
ای مانند فضای سایبر و گروه های خبری و ماهواره ها
نیز مزید بر علت می باشند .در این هنگامه ،گروه های
گوناگون و به اصطالح احزاب چپ ناکارآمدی ساختاری و
سازمانی و سردرگمی تحلیلی خود را بیش از پیش آشکار
ساخته اند .طیفی رنگارنگ از توهم های دسته جمعی
بیماری معروف «ستاد انقالب پنداری
و گروهی ،شامل
ِ
خود» که تاریخ ًا مجاهدین خلق رجوی را آلوده ساخته
بود اما اکنون به گروه های چپ نیز سرایت نموده و قابل
مقایسه با اعتماد به نفس سیاسی سعید الصحاف سخنگوی
صدام حسین است؛ تا عرفان سیاسی و منزه طلبی که
تاریخ ًا از زمان حمله ی مغول ها سابقه داشته و نتیجه
توانی خود اما نا امیدی از امکان
ی تحلیل درست از بی
ِ
عمل و آینده ی تغییرات است؛ تا شکست طلبی و انحالل
طلبی و خوش خیالی مزمنی نسبت به االهیات رهایی
بخش (با شعار انشااهلل این بار دیگر گربه است) که دیگر

تاریخی برخی گروه ها در ایران (که بعد از سی
به ویژگی
ِ
سال جنایت فاشیست های اسالمی دیگر به جای خنده دار
بودن گریه دار است) تبدیل شده است .بحث مفصل تری
از این مقوالت در تحلیل رزا (رهایی زنان ایران) از شرایط
فعلی وجود دارد و نیازی به تکرار آن نیست.
به طور خالصه در ارزیابی گروه های جبهه ی خودی
می توان گفت که نیرو های شناسنامه دار چپ ایران در
 30ساله گذشته مانند خاندان سلطنتی فرانسه که پس از
ناپلئون برای مدت کوتاهی از انگلستان به فرانسه برگشتند
و حکومت تشکیل دادند ،نه چیزی یاد گرفته اند و نه حتی
چیزی را فراموش کرده اند! بحث و جدل های بی پایان و
بی حاصل در مورد درگیریهای  30سال گذشته و فحاشی
و غرغر های بی سرانجام به یکدیگر را بر احساسی گرایی
و خاطره نویسی های نوستالژیک و سکتاریستی بیافزایید
تا به فرمول معجونی که نیروهای چپ ایران را به قول
گرامشی به ژنرال هایی بدون ارتش تبدیل نموده است
دست یابید .باید توجه داشت که هدف این گزاره ها ،نفی
سرکوب و جنایات رژیم فاشیستی نیست اما با این وجود
بدون اشتباه دیدن نیروهای جبهه ی خودی هم ساده
انگاری و بی مسئولیتی است.
در این جا نه قصد دارم نگاهی بدبینانه و کلی داشته باشم و
نه قرار است از نفی دیگر گروه ها پایه های اثبات گروهی
دیگر را بنا کنم .بحث بر سر واقع بینی است .تالش تمامی
نیروهایی که در صد سال اخیر در ایران برای رسیدن به
سوسیالیزم مبارزه نموده اند محترم بوده و تشکیل دهنده
ی سیری تاریخی است که سازنده و زاینده ی نیروهای
انقالبی ایران است .شکست های آنها شکست
تازه ی چپ
ِ
های ما و پیروزی های آنها پیروزی ها ما هستند اما هیچ
گروهی نیز از انتقاد رفیقانه ،کمونیستی و رادیکال ما در
امان نخواهد بود .که ،در فرایند مبارزه برای انقالب ،ما راه
سخت تر یعنی نقد و استفاده از تجربیات پیشین به جای
نفی کلی یا الگوبرداری قالبی را انتخاب نموده ایم .و امید

است با اجتناب از اشتباهات پیشین ،این بار راهی به سوی
پیروزی انقالب بیابیم .و این راه از کنش می گذرد نه از
واکنش های کلی و گدایی سهمی اندک از نیروهای جبهه
های دیگر.
این مقدمه ی طوالنی برای شناخت وضعیت فعلی و
فضایی که در آن مجموعه بحث های آتی شکل خواهد
گرفت ،ضروری بود .اما هدف اصلی ارائه ی این بحث
ها فراهم آوردن تحلیلی مشخص از شرایط مشخص
امروز ایران و خوانشی طبقاتی از رویداد های این روز ها
است .این بحث ها نتیجه ی همفکری گروهی ما در رزا
بوده و مسلم ًا به هیچ وجه ادعای تمام و کمال بودن آنها
وجود ندارد .امید است که ارائه ی این بحث ها فرصتی
برای همفکری رفیقانه و اصالح اشتباهات تحلیلی ما و
از این طریق بدست آمدن تحلیلی واقعی تر و در نتیجه
کمونیستی تر فراهم آورد .برگردیم به موضوع؛ به طور
خالصه این مجوعه بحث ها باید پرسش های زیر را مورد
توجه قرار دهند:
.1مدل اقتصادی رژیم فاشیستی اسالمی چیست؟
.2ارتباط ساختارهای سه گانه سیاسی ،ایدئولوژیک و
اقتصادی ایران چگونه است؟
.3ماهیت طبقاتی گروه های درگیر در ایران چیست؟
.4تضاد های کوتاه و بلند مدت درونی حکومت ایران در
کجا قرار دارند؟
.5ایدئولوگ های گروه های درگیر ،چگونه ماهیت طبقاتی
خود را بازنمایی می کنند؟
.6کشور های مرکز با درگیری های درونی ایران چه
نسبتی دارند؟
.7طبقه ی کارگر در کجای این منازعات قرار دارد؟
.8چگونه می توان هژمونی طبقه ی کارگر را با استفاده از
فرصت پیش آمده گسترش داد؟
.9رابطه جنبش های اجتماعی با حزب طبقه کارگر و
انقالب اجتماعی چگونه صورت بندی می شود؟

اعتصاب دو روزه در برلین

هژير پالسچي
نزدیک به هشتاد نفر از زندانیان سیاسی حکومت اسالمی
در دههی شصت ،برای دفاع از زندانیان سیاسی در ایران
به برلین آمدند و دو روز اعتصاب غذا کردند.
در فراخوان این اعتصاب غذا «آزادی بدون قید و شرط
زندانیان سیاسی»« ،ممنوعیت شکنجه» و «لغو بدون قید
و شرط اعدام» دلیل اعالم گرسنگی بود.
اعتصاب غذا از ساعت  9صبح جمعه 24 ،جوالی در
مقابل دروازهی قدیمی شهر برلین آغاز شد .تنهای ویران
زندانیان سیاسی دههی سیاه شصت از کشورهای اروپایی
دو روز را با آمیختهیی از شعر و موسیقی و گرسنگی زیر
باران برلینی نشستند تا نشان دهند به عنوان کسانی که
روزهای انفرادی و شکنجه را با پوست و گوشت تجربه
کردهاند در کنار کسانی ایستادهاند که این روزها شبهای
تنهایی بند را از سر میگذرانند .دور تا دور محوطهی
اعتصاب غذا با بادکنکهای سرخ تزئین شده بود.
هر چند هوای دیوانهی برلین با باران گاه به گاه و آفتاب
دمادم از اعتصاب کنندهگان استقبال کرد اما زیر باران و
آفتاب اعتصاب ادامه داشت و خیسی باران را تندی آفتاب

شعرهايي از كوروش همه خاني
شعر یک
خداوندا
تشریف بیاورید
روی زمین !
همینجا داوری کنید
به دستور شما
اینجا جهنم ساخته اند
آتشی
که زیر پای مادران
زبانه می کشد

شعر دو

نام یکی از میادین وطنم آزادی ست
از البالی میله ها بال ُکنی باز می شود
برادر ی مسلح
روی راه پی مایان
سرود ِای ایران
گلوله باران می کند
بعد از چکیدن ِ خون
مردم
با غروب نمناک ِ تابستان
پا ها ی خسته روی انقالب می کشند
من در این گوشه ی غربت
به خون ِلخته بسته فکر می کنم:
به آن نو جوان
که پیش از این شعر زنده بود

شعر سه
پوست سختی دارد
زیر پا ها
خیابان انقالب !
زخمه می زند
تا برسد به آزادی
چقدر ماشین ها ی آتش نشانی
هیمه خاموش کند در گلوی شما ؟
چه رودخانه ی عاشقی !  ....می گذرد
وقتی روی تن اش دست می برند
دریا ی خفته قد می کشد
منبع :سايت هشتاد

خشک کرد.
در خالل برنامه چندین بار گیسو شاکری ،آوازخوان تبعیدی
برنامه اجرا کرد و نیز گلرخ جهانگیری برای حاضران خواند.
برخی از شرکت کنندهگان در اعتصاب غذا با سازهای
کوبهیی فضای شور و نشاط را به میان حاضران آوردند
و برخی از زندانیان سابق با تعریف خاطرات خود روزهای
تلخ را مرور کردند.
نازلی پرتوی یکی از زندانیانی که مدتی را در تابوتها
گذرانده بود ،چند بار زندگی در تابوتها را به همراه اجرای
نمایش برای همه توضیح داد .در یکی از تاثیرگذارترین
فرازهای این دو روز پنج نفر از اعتصاب کنندهگان
صحنهی شکنجه را بازسازی کردند .با پایان این نمایش
کوتاه شکنجهگران نمایش و شکنجه شوندهی نمایش در
آغوش هم گریستند.
در طول مراسم پیام همبستگی بسیاری از کانونها
و تشکلهای سیاسی که بیشتر آنها از نیروهای چپ
تشکیل شده است ،خوانده شد و حسین افصحی متنی
را از سوی کانون سینماگران در تبعید خواند .اشتروبله،
یکی از چپگراترین نمایندهگان حزب سبزهای آلمان که
مخالفتش با سیاستهای رسمی حزب سبزها موجب شده
محبوبیت بسیاری در میان چپهای رادیکال داشته باشد

نیز به میان اعتصاب کنندهگان آمد و با خواستههای آنان
اعالم همبستگی کرد.
سرودهای انقالبی که به صورت جمعی خوانده میشد و
شعار پاینده باد همبستگی بینالمللی موجب میشد فضای
اعتراضی اعتصاب غذا حفظ شود.
در روز دوم شرکت کنندهگان در تجمع «اتحاد برای
ایران» که به دعوت سازمان عفو بینالملل ،انجمن جهانی
قلم و گزارشگران بدون مرز در نقطهی دیگری از برلین
برگزار شده بود ،به سمت محل اعتصاب غذا حرکت کردند
و پشتیبانی خود را از مطالبات اعتصاب کنندهگان اعالم
کردند .با ورود تظاهرکنندهگان به محوطه که برخی از آنان
بادکنکهای سبز در دست داشتند و لباسهای سبز پوشیده
بودند افرادی از دو طرف فضا را برای لحظاتی متشنج
کردند اما جوانانی که هم در اعتصاب غذا شرکت کرده
بودند و هم در تظاهرات با در دست گرفتن بادکنکهای
سبز و سرخ در کنار هم تالش کردند فضا را آرام کنند.
رسانههای بینالمللی و به ویژه رسانههای آلمانی به خوبی
اعتصاب غذا را پوشش دادند و روز شنبه تیتر اول بسیاری
از روزنامههای معتبر آلمانی به این حرکت اعتراضی
اختصاص داشت .هرچند در این میان برخی از رسانهها
مانند یونگه ولت که به بخشی از حزب چپ آلمان وابسته

است از دست داشتن سازمانهای اطالعاتی آمریکا در
اعتراضات اخیر ایران نوشته بودند .یعنی همان موضعی
که یکی از زندانیان اعتصابی به شدت آن را مورد انتقاد
قرار داد و از چنین ذهنیتی به عنوان «باورهای فسیلها»
یاد کرد.
اعتصاب غذا در فضایی که پر بود از شور و دیدارهای تازه
شدهیی که میرفت تا پایان یابد ،صبح روز یکشنبه26 ،
جوالی پایان یافت و اعتصاب کنندهگان بعد از خواندن
چند سرود با هم به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

دگرگونی در مرکز ثقل حیات ایرانی پس از  22خرداد

شعري از احمد شاملو

محمد مالجو

«بروم؟ نروم؟ آیا امروز به تجمع معترضان بپیوندم؟
هزینه ی مشارکت در تجمع خیلی زیاد است .خیلی ها
دستگیر شده اند ،عده ای کشته ،بعضی ها ناپدید ،برخی
هم شناسایی .به ریسک اش می ارزد؟ بروم؟ نروم؟» در
این یادداشت می خواهم استدالل کنم منطق پاسخ گویی
بسیاری از شهروندان ایرانی به پرسش هایی از این دست
پس از  22خرداد تا حد زیادی دچار نوعی دگرگونی ماهوی
شده است :اگر بسیاری از شهروندان پیش از  22خرداد
می کوشیدند از زیر کا ِر کنش همگانی در روند و سواری
مجانی بگیرند اما پس از  22خرداد بدین سو گرایش یافته
اند که تالش کنند با تمام قوا فعال باشند و در کنش
همگانی شرکت کنند و باصطالح هزینه بپردازد .این
ْ
دگرگونی ماهوی را گذار از «منطق اولسونی» به «منطق
هیرشمنی» برای تصمیم گیری در زمینه ی مشارکت یا
عدم مشارکت در کنش همگانی می نامم .مدعایم اجما ًال
عبارت از این است که منطق تصمیم¬گیری اولسونی
میان بسیاری از شهروندان هر چه کم رنگ تر شده است و
منطق تصمیم گیری هیرشمنی هر چه پررنگ تر .یکی از
اعتراضی پس از  22خرداد چه بسا
عوامل استمرار جنبش
ِ
همین انقباض منطق اولسونی و انبساط منطق هیرشمنی
میان بخش های گسترده ای از شهروندان ایرانی باشد.
همین دگرگونی است که احتما ًال مرکز ثقل حیات ایرانی
را جابه جا خواهد کرد .پیش از هر چیز باید این دو نوع
منطق تصمیم گیری را قدری شرح دهم.
بر طبق منطق تصمیم گیری اولسونی ،کنش گ ِر عقالنی
درواقع موج سوار است ،سواری گیرنده ی رایگان ،کسی
کنش جمعی شرکت نمی کند که
که به این خیال در ِ
دیگران به جای او مشارکت کنندَ .منسِ ر اولسون استدالل
می کرد که تا چه حد نامحتمل است شهروندان در کنش
جمعی شرکت کنند ،ولو فایده های پیامد بالقوه ی آن
کنش برای فرد از هزینه های مشارکتش هم بیشتر باشد.
مبنای استدالل اولسون نیز عمدت ًا پدیده ی سواری مجانی
بود :ازآن جا که پیامد کنش جمعی عبارت است از نوعی
خیر همگانی که همه کس بدون مشارکت می تواند از آن
بهره مند شود ،فرد وسوسه می شود از شرکت در کنش
همگانی امتناع ورزد ،آن هم به این امید که دیگران به
جای او تالش کنند .در نتیجه ،هر کس صبر می کند تا
دیگری آستین باال بزند .بنابراین ،بر طبق منطق تصمیم
گیری اولسونی ،فرد عقالیی خود را کنار می کشد و منتظر
اقدام دیگران می شود تا بدون پرداخت هزینه به فواید
تحقق هدف مشترک دست یابد ،آن هم مبتنی بر تحلیل
هزینه و فایده.
سیاسی پرهزینه برمی گردد،
آن قدر که به فعالیت های
ِ
منطق تصمیم گیری بخش عمده ای از شهروندان ایرانی
جمعی پرهزینه طی
برای مشارکت در کنش¬های دسته
ِ
سالیان پس از جنگ هشت ساله تا بیست و دوم خرداد
به منطق اولسونی بیشتر شباهت داشت .کنش سیاسی
بخش های گسترده ای از شهروندان ایرانی در حوزه ی
سیاست به کم هزینه ترین نوع کنش سیاسی منحصر می
شد :مشارکت در انتخابات یا تحریم انتخابات ،رأی دادن
یا رأی ندادن .نمی خواهم بگویم شهروندان ایرانی از 22
خرداد به بعد با منطق اولسونی کام ً
ال خداحافظی کرده اند.
خیر ،چنین نیست .اما نشانه های فراوانی از ظهور نوع
دیگری از منطق در تصمیم گیری هاشان برای مشارکت
یا عدم مشارکت در کنش جمعی مشاهده می شود :منطق
هیرشمنی.
بنا بر منطق هیرشمنی ،تفکیک دقیق میان هزینه ها و
فایده های مشارکت در کنش همگانی چندان هم امکان

پذیر نیست ،زیرا در این¬جا با نوعی درهم ریختگی میان
تالش برای تحقق هدف همگانی از یک سو و خو ِد تحقق
هدف همگانی از دیگر سو مواجه هستیم ،با نوعی درهم
ریختگی میان آنچه باید هزینه تلقی شود و آنچه باید
فایده به حساب آید .آلبرت هیرشمن استدالل می کند که
طعم دستیابی به
تالش برای تحقق هدف همگانی غالب ًا ِ
هدف همگانی را حتی پیش از دستیابی در خود حمل می
کند .کنش همگانی به دسته¬ای از فعالیت های انسان
تعلق دارد که جست و جو برای همبستگی و عدالت و
برابری و آزادی و رستگاری را دربرمی گیرد .فعالیت هایی
از این دست تا حد زیادی پاداش خود را در خود حمل
می کنند .سختی ها و مخاطره هایی که حین تالش
برای دستیابی به هدف همگانی از سر گذرانده می شود
بخش الینفکی از خو ِد تحقق هدف همگانی بدل می
به
ِ
متن تالش
شود.
عطش دستیابی به هدف همگانی در ِ
ِ
برای تحقق هدف همگانی است که فرومی نشیند .شاهد
نیز قولی است از بلز پاسکال« :امیدی که مسیحیان برای
برخورداری از خی ِر نامتناهی دارند با تمت ِع واقعی آمیخته
است ....آنان امی ِد قدسی دارند ،آرزوی نجات از بی عدالتی،
و البته بهره ای نیز از آن ».بدین سان ،وقتی تالش برای
تحقق هدف همگانی و خو ِد تحقق هدف همگانی با هم
درمی آمیزند ،تالش برای تحقق هدف همگانی که بنا بر
منطق اولسونی باید در ردیف هزینه ها جای داده شود
مطابق با منطق هیرشمنی به ناگاه بخشی از فایده ها از
کار درمی آید ،باری ،آنچه پیشترها هزینه به حساب می آمد
به شکل فایده حلول می یابد و آکنده از تجربه ی لذت می
شود .بنابراین ،بر طبق منطق تصمیم¬گیری هیرشمنی
برای مشارکت یا عدم مشارکت در کنش همگانی ،فایده
ی خالص کنش همگانی برای فرد نه تفاضل فواید و
هزینه-های کنش همگانی بلکه حاصل جمع این دو مقدار
است .بر اساس چنین منطقی ،ازآن جا که هدف کنش
همگانی معمو ًال نوعی خیر همگانی است که برای همگان
فراهم می شود ،یگانه شیوه ای که فرد از رهگذرش می
تواند فایده ای را که از کنش همگانی عایدش می شود
افزایش دهد عبارت است از تشدید مشارکت خویش در
کنش همگانی .فرد عقالیی با منطق اولسونی از زیر کا ِر
کنش همگانی درمی رود و سواری مجانی می گیرد اما با
منطق هیرشمنی حتی تالش خواهد کرد با تمام قوا فعال
همگانی مشارکت داشته باشد و باصطالح
باشد و در کنش
ْ
هزینه بپردازد .فرد عقالیی ،در منطق هیرشمنی ،اگر
سواری مجانی بگیرد فقط کاله سر دیگرانی که سواری
مجانی داده اند نمی گذارد بلکه اول از همه سر خودش
کاله گذاشته است.
اگر چنین باشد ،به جرأت می توان گفت دگرگونی بنیادینی
در منطق تصمیم گیری بسیاری از شهروندان ایرانی برای
مشارکت در دسته¬ای از فعالیت ها که جست و جو برای
همبستگی و عدالت و برابری و آزادی را دربرمی گیرد
رخ داده است .همین دگرگونی است که چه¬بسا مایه
ی جابه جایی مرکز ثقل حیات ایرانی شود .حکمرانی بر
شهروندانی که چنین تحولی را از سر گذرانده باشند قواعد
بسیار متفاوتی را می طلبد .تنش میان قواعد قدیمی بازی
و قواعد موردنیا ِز جدید برای حکمرانی بر شهروندانی از
این دست اما فقط به شعله های آتش همین دگرگونی
خواهد دمید.
منبع :سايت تحليلي البرز

غافالن
همسازند،
تنها توفان
	کودکان ِ ناهمگون ميزايد.
همساز
سايهساناناند،
محتاط
در مرزهای آفتاب.
در هياءت ِ زندهگان
مردهگاناند.
وينان
دلبهدرياافگناناند،
بهپایدارندهی آتشها
زندهگاني

دوشادوش ِ مرگ
پيشاپيش ِ مرگ
هماره زنده از آن سپس که با مرگ

و همواره بدان نام
	که زيسته بودند،
که تباهي
از درگاه ِ بلند ِ خاطرهشان
شرمسار و سرافکنده ميگذرد.
کاشفان ِ چشمه
کاشفان ِ فروتن ِ شوکران
جويندهگان ِ شادی
در م ِْجری آتشفشانها
شعبدهبازان ِ لبخند
در شبکاله ِ درد
با جاپايي ژرفتر از شادی
در گذرگاه ِ پرندهگان.

□

در برابر ِ ُتندر ميايستند
خانه را روشن ميکنند.
و ميميرند.

