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                                            مرگ بر ديكتاتور

ندا زنده است
در قلب هاي مردم فردا

فشار از پايين، چانه زني در باال 
يا 

فشار از پايين، قدرت مردمي از پايين؟
مردم خيابان ها را ترك نمي كنند. فردا خيابان هاي شهر 
و  مردم  گروه هاي مختلف  مردم مي شود.  آن  از  دوباره 
بي شمار شهروندان معترض در تدارك يادبودي گسترده 
براي شهدا و جان باختگان انقالب جاري ايران اند. تاكنون 
اسامي و مشخصات 78 شهيد منتشر شده است. بسياري 
از خانواده ها نيز به دليل فشارهاي نيروهاي اطالعاتي و 
امنيتي حكومت سكوت كرده اند و هنوز اندوه عظيم خود 
را با ديگر مردمان قسمت نكرده اند. اين كشتارها با فرمان 
صريح و مستقيم علي خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي 
در نماز جمعه 29 خرداد آغاز شد. او گفت كه از فردا هر 
كس براي اعتراض به خيابان بيايد مسئوليت جان خود را 
خود برعهده دارد. مردم اما اين مسئوليت را برعهده گرفتند 
و دربرابر گلوله و قمه و چاقوي واليت، به خيابان آمدند تا 
حق خود را از حكومت جور طلب كنند. شقاوت و سبعيت 
گاردهاي كشتار واليت بي مانند بود. دستور آن بود كه با 
به مردم تحميل كنند و  را  حداكثر خشونت فضاي رعب 
سكوت گورستاني را بر جامعه تحميل. آن دلقك ميانمايه، 
بسيج  و  با ماشين هاي مخالف كشي سپاه  نژاد،  احمدي 
گرفت.  برعهده  را  فقيه  واليت  رهنمودهاي  اجراي  ابزار 
شصت  دهه  تجربه  به  چشم  شقاوت  و  رذالت  باندهاي 
اما  داشتند و موفقيت مطلق ترور دولتي را متصور بودند. 

زهي خيال باطل.
مقدم  صف  در  پيشتاز  و  كوچك  گروهي  تنها  بار  اين 
اعتراض نبودند تا ايثار جانشان حتي، سنگرهاي مقاومت 
خياباني مردم را از سقوط نجات ندهد. اين بار كل جامعه 
برخاسته بود و سنگرهاي خياباني خود را در مقابل اقليت 

تبهكار برپا كرده است. 
به  مسلح  كه  مردمي  ميان  مبارزه  خونين،  مبارزه  اين  در 

از  بودند  به رهايي و عشق جمعي  اميد، ميل  همبستگي، 
به مخوف ترين تجيزات  يكطرف، و حاكميتي كه مسلح 
كشتار شهروندان خود بود، در طرف ديگر، چه بسيار پاك 
ترين فرزندان اين سرزمين كه بر خاك نيفتاند. چه بسيار 
و  رياكار  نظام  عريان  بر خشونت  گواهي شدند  كه  شهدا 
تبهكاري كه بر حيات جامعه چنگ انداخته بود و خون و 
انرژي سوزان حياتي آن را مي مكيد و تن فربه مي كرد. 

جواناني كه از جان خود گذشتند تا جهان جديد و آزادي را 
براي جامعه خود خلق كنند. جان عزيز آنها اما خودخواسته 
نيافت.  سكون  آزادي  براي  مرگي  پرافتخار  رداي  در 
شهادت آنها يك كشتار جمعي سازمان ياقته از سوي دولت 
و حكومتي بود كه پس از آنكه حق آزادي بيان، حق كار 
سرنوشت،   تعيين  خق  تجمعات،  آزادي  حق  شرافتمندانه، 
حق آزادي پوشش، و تمام حقوق آنها را گرفته است، به 

بيرحمانه ترين شيوه اي حق زندگي آنها را نيز مي گيرد.
ايستادگي مردم و جوانان در چهارچوب محاسبات حاكمان 
مردمي  همبستگي  و  ايستادگي  اين  تداوم  و  گنجيد  نمي 
به  را  حاكمان  مذهبي  استبداد  كاخ  كودتا،   جكومت  عليه 

لرزه در انداخته است.
يادبود چهلمين روز شهادت ندا و بسياري ديگر از جواناني 
افتادند  خاك  بر  حاكميت  ي  گلوله  به  روز  همان  در  كه 
ايست  نيفتد، روز دوباره اي  بر خاك  پايداري  آزادي و  تا 
كه مي رود شب تاريك اين سرزمين را براي هميشه در 
تاريخ مدفون كند. مردم ايستاده اند و هر روز با ابتكارات 
بيشتري  غناي  و  عمق  را  خود  جنبش  خود  اعتراضات  و 

مي دهند.
برخي با پنداشت ها و باورهاي پيشين خود كه ريشه در 
وضعيت پيش از 22 خرداد دارد، همچنان به دنبال راهبرد 
»فشار از پايين، چانه زني در باال« هستند. در اين بينش 
جنبش مردمي در خيابان ها و محيط هاي كار و زيست 
باعث مي شود تا بخشي از حاكمان كه در اين بينش فرض 
نيز  منافع عموم  بوده و در جهت  بيشتر مردمي  مي شود 

از تمام شهرهاي ايران خبر مي رسد كه انبوه مردم براي 
بزرگداشت چهلمين روز شهادت تعداد كثيري از معترضين 
به حكومت تقلب و سركوب آماده مي شوند. همچنين در 
بسياري از شهرهاي جهان نيز مراسمي در يادبود شهداي 

انقالب جاري ايران برگزار مي شود. 
و  ندا  چهلم  مراسم  به  مربوط  تحوالت  ترين  تازه  در 
و  زننده  اقدام  در  سياه، حكومت  شنبه  روز  ديگر شهداي 
از حضور خانواده ندا بر  با تهديد مانع  غيرانساني ديگري 
سر مزار دخترشان در پنجشنبه شده اند. مادر ندا كه حق 
بديهي او مبني بر حاضر شدن بر سر مزار دخترش توسط 
حكومت الهي علي خامنه اي زير پا گذارده شده است به 

زيبايي و درستي گفته است:
امروز ندا فقط فرزند من نیست. فرزند 

همه مردم است.
حكومت هنوز مي پندارد كه افراد جامعه همان انسانهاي 
تك افتاده و جدا از هم روزهاي پيش از 22 خرداد هستند. 
قدرت كور نمي تواند ببيند و يا نمي خواهد ببيند كه تمام 
افراد جامعه اكنون يك پيكره ي عظيم را تشكيل مي دهد 
كه جان باختن هر فردي، همگان را داغدار مي كند. تعدي 
به هر فرد، تعدي به همگان است و زايل كردن حق هر 

فرد، اعتراض و واكنش همه جامعه را در پي دارد. 
برادر كيانوش آسا نيز به شيوايي مي گويد: وظيفه ماست 
كه صدای كيانوش را به همه برسانيم. گريه و زاری برای 
خلوت ماست آنچه وظيفه داريم در بين مردم و در جمع 
های خودمان اين است كه خون آنها برای چه ريخته شد؟ 
برادر من چه گناهی مرتكب شده بود كه حتا من برادرش 
تشخيص  قانونی  پزشكی  در  را  او  چهره  توانستم  نمی 
بدهم؟  چه اتفاقی برای او افتاده بود ؟ اگر 25 خرداد به 
پهلويش تير خورد، چرا يك گلوله صورتش را از هم پاشيده 
بود؟ اين تير دوم چه زمانی شليك شد؟ چرا او در 25 خرداد 
تير خورد ولی 29 خرداد زمان فوتش اعالم شد ؟ در اين 
چند روز چه باليی بر سر برادرم آمد؟ صدای ما را به مردم 

برسانيد. اين وظيفه همه است.
هاي  تالش  و  دولتي  گسترده  ترور  رغم  به  مردم  آري. 
برخي براي معطوف كردن مردم به سوگواري و گريه هاي 
خاموش در حين گوش سپردن به تالوت قرآن، عزم كرده 
ضحاك  دربندان  ديگر  آزادي  بمانند،  باقي  بيدار  كه  اند 
عصر را مطالبه كنند و با فريادهاي عاصي خود، محاكمه 
مسئولين، آمران و عامالن كشتارهاي اخير را طلب كنند. 

خاموشي سرآغاز فراموشي است. مردم اما در مسير آگاهي 
و هوشياري گام برمي دارند. 

ليست جان باختگان شناسايي شده 
به 78 نفر رسيد

اعالم  ايران  در  بشر  حقوق  فعاالن  مجموعه  خبرگزاري 
نظامي  نيروهاي  اخير  كشتارهاي  جانباختگان  از  كه  كرد 
جمهوري اسالمي تعداد 78 شهيد تاكنون شناسايي شده 

اند. 
الزم به ذكر است كه هنوز ابعاد كامل كشتارها مشخص 

نشده است.

عليرضا داوودي از دانشجويان آزادي 
خواه و برابري طلب اصفهان درگذشت

عليرضا داوودي از فعالين چپگراي دانشگاه اصفهان كه در 
با  را در زندان بود و در سالهاي اخير  سال گذشته مدتي 
انواع احكام انضباطي و تعليقي در دانشگاه روبرو شده بود 

در سن 26 سالگي درگذشت. 
اعالم  قلبي  ايست  دانشجويي  فعال  اين  درگذشت  علت 

شده است. 

تالش مي كنند بتوانند با پشتوانه قدرتمندي تري در البي 
هاي قدرت در داالن هاي مجلس و كابينه و پستوهاي 
حاكم  ديگر  گروه  از  بيشتري  امتيازات  قدرت،  محفوظ 
كه علنا و صراحتا دشمن مردم هستند اخذ كنند. در اين 
ديدگاه مردم با تحمل هزينه هاي فشار آوردن از پايين بر 
يك قدرت استبدادي و بيرحم، به بخش معتدل تر دايره 
را مي دهند كه  توان  و  امكان  اين  بسته ي حاكمان  ي 
و  نظامي  نيروهاي  بر  متكي  كه  ديگري  جناح  مقابل  در 

سركوبگر است خرده اصالحاتي را تحميل كند.
اما اين منطق شايد در سالهاي پيشين و در جنبش هايي 
خردتر و نحيف تر خريداري داشت اما در روزهاي پس از 
22 خرداد هر جرياني كه چنين راهبردي را در دستور كار 
خود قرار دهد خود را منزوي كرده و پشتوانه مردمي را از 

دست مي دهد.
امروزه مردم به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ چك سفيد 
امضايي به هيچ اليه اي از سياستمداران حاكم، مصلحان 
و يا تغييرخواهان نمي دهند. آنان كنترل خود بر تمام امور 
مقام  عنوان  به  روحاني  گروهي  حاكميت  خواهند.  مي  را 
رهبري و شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، كه با نهادهاي 
نظامي و قدرت هاي اقتصادي پشتيباني مي شوند كه در 
مقابل مردم هيچ گونه پاسخگويي ندارند در تقابل مستقيم 

با حاكميت مردم بر سرنوشت خود است.
فشار از پايين تنها با كسب قدرت از پايين و توسط مردم به 
بهبود وضعيت واقعي مردم منجر مي شود. مردم خواهان 
آن هستند كه قوانين اجتماعي جامعه خود را خود و آزادانه 
تعيين كنند. آنها مي خواهند هر نهادي كه در جامعه وجود 

پاسخگو  آن  مقابل  و در  برگزيده شود  دارد توسط جامعه 
بوده و تحت نظارت جامعه باشد.

وجود نهادهاي نظامي همچون سپاه و بسيج كه به راحتي 
در دستان عده اي تشنه قدرت به ابزار كشتار مردم تبديل 
مي شوند براي مردم ضرورتي ندارد. جامعه خود مي خواهد 
تعيين كند كه به چه نهادهايي براي امنيت خود نياز دارد و 
چه سازوكاري در آنها بايست برقرار باشد. رئيس دانشگاهي 
كه توسط دانشجويان و اساتيد و كارمندان دانشگاه برگزيده 
نشده باشد و توسط قدرتي وراي جامعه منصوب شده باشد 
به راحتي و همانطور كه اتفاق افتاد در كشتار دانشجويان 

همراه گاردهاي كشتار مي شود. 
حاكميت  از  غير  حاكميتي  تحت  كه  مجلسي  نمايندگان 
مردم انتخاب مي شوند در چنين روزهايي نشان مي دهند 
كه نه نماينده ي مردم، بلكه كارمندان و مواجب بگيران 

بي اراده ي حاكميت كودتا و ترور هستند. 
مردم خواهان آن هستند كه نظام اجتماعي نويني را شكل 
دهند كه در آن در محيط كار خود، در محل زيست خود، 
در شهر زندگي خود، نحوه ي اداره و مسئوليت ها توسط 
و  مشروعيت  منبع  و  شوند  تعيين  واقعي  طور  به  و  مردم 
را عالمان ديني  نه گروهي كه خود  باشد  قانونيت جامعه 
دارند.  را  زمين  روي  بر  خدا  جانشيني  داعيه  و  دانند  مي 
كه  اندازهاست  چشم  اين  و  ها  خواسته  اين  براي  جامعه 
با تمام آنچه دارد، و تمام آنچه حكومت كنوني براي آنها 
باقي گذارده،  يعني جان خود به ميدان آمده اند. اگر به اراده 
ي آنها بنگريد، متوجه مي شويد كه آنها اين هدف را به 

دست خواهند آورد. 

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com



اخبار كوتاه
بیانیه جديد كانون نويسندگان ايران 

 مردم داغديده و آزاده! 
وحشيانه ی  كشتار  و  شكنجه  شتم،  و  دستگيري، ضرب 
وجدان  و  يافته  يی  گسترده  ابعاد  چنان  معترض  مردم 
عمومی را چنان جريحه دار كرده كه حتی صدای كسانی 
را درآورده است كه خود در اين جنايت كم سابقه شريك 
جرم اند . در روزهای آغازين اين سركوب گمان می رفت 
ناپديدشدگان  و  دستگيرشدگان  باختگان،  جان  شمار  كه 
چندان زياد نباشد. البته سانسور خبری و تحريف واقعيِت 
به  اما  نبود،  تاثير  بی  اين تصور  پيدايش  اين كشتارها در 
تدريج روشن شد كه شمار قربانيان به مراتب بيش از آن 
است كه تصور می شد. ابتدا به بسياری از خانواده هايی كه 
با مراجعه به دادسرا و زندان پی گيِر سرنوشت وابستگان 
خود می شدند گفته می شد كه دستگيرشدگان به زودی با 
قرار تامين آزاد خواهند شد. اما چندی نگذشت كه به جای 
آزادي، اجساد قربانيان را تحويل خانواده ها دادند. ولی در 
واقع، قربانيان يا در خيابان ها با شليك مستقيم گلوله از 
پا درآمده اند يا در اثر ضرب و شتم، تجاوز و شكنجه های 
بربرمنشانه در زندان ها،كالنتری ها، خانه های مخفی و ... 
جان باخته اند يا نيمه جان به بيمارستان ها برده شده و در 

آن جا به خانواده ها تحويل شده اند. 
هم از اين روست كه با روشن شدن ابعاد پشت پرده ی اين 
جنايت های عظيم، اكنون خواست معرفی و مجازات آمران 
و عامالن اين كشتار به خواست عموم مردم تبديل شده 
نخستين  ی  جمله  از  كه  ايران  نويسندگان  كانون  است. 
نهادهای آزادی خواه است كه اين خواست را مطرح كرد، 
اكنون در كنار مردم همان خواست را به گونه يی قاطع تر، 

صريح تر و شفاف تر مطرح می كند: 
مسببان كشتارهای اخير در هر رده و مقامی باشند بايد به 

مردم معرفی شوند و در دادگاه صالح به مجازات برسند. 
كانون نويسندگان ايران 6 مرداد 1388 

 اتهام محاربه به جوانان در كردستان
اهل  جوان  پنج  گويند  مي  ايران  در  بشر  حقوق  فعاالن 
كردستان روز يكشنبه هفته جاری در دادگاه انقالب شهر 
اهل  جوان  پنج  شدند.  محاكمه  محاربه  اتهام  به  سنندج 
 , احمدی  »هوشيار  های  نام  به  سنندج  نگل  روستای 
محمودی  سيروان   , احمدی  جهانبخش   , سعيدی  بهمن 
در  گذشته  زمستان سال  اواخر  در  كه  رحيمی«  سيوان  و 
امنيتی دستگير شده بودند  نيروهای  روستای نگل توسط 
روز يكشنبه مورخ 4 مردادماه در شعبه يك دادگاه انقالب 
بابايی به اتهام محاربه محاكمه  سنندج به رياست قاضی 
كه می  اشاره  مورد  برای شهروندان  محاربه  اتهام  شدند. 
تواند به صدور حكم مرگ نيز منتهی شود موجی از نگرانی 
را در ميان خانواده و نزديكان آنان ايجاد نموده است. هر 
اما  نيست  وارده اطالعی در دست  اتهام  از مصاديق  چند 

زندانيان مذكور همواره بر رد اين اتهام تاكيد كرده اند.
روزنامه سبز و ادعاهاي بنفش

پس از انتشار روزنامه خيابان و انتشار گسترده آن از روز 
اينترنتي  به صورت  نيز  ديگري  هاي  روزنامه  خرداد،   29
به صورت عمده  متولد شدند كه  با فرمت پي دي اف  و 
از ميان اين روزنامه ها  از طريق ايميل توزيع مي شوند. 
مي توان به ندانيوز، كالم سبز و روزنامه سبز اشاره كرد. 
شد،  مي  تهيه  ابتدايي  بسيار  شكلي  به  كه  سبز  روزنامه 
 14 از  پس  و  بخشيده  بهبود  را  خود  روزنامه  فرم  كمي 
شماره پيش شماره، روز 4 مرداد شماره نخستين خود را 
داعيه  روزنامه كه  اين  نكات جالب  از  است.  منتشر كرده 
حرفه اي بودن را دارد آن است كه در كنار نام روزنامه ذكر 
شده: اولين روزنامه ايميلي. و سردبير آن در يادداشت خود 
اشاره كرده كه احتماال اين روزنامه اولين روزنامه ايميلي 
جهان است. عجيب است كه اين روزنامه در ايران اولين 
اولين شده؟ روزنامه نگاران  نيست حال چگونه در جهان 
در  كار كردن  با  بزرگ و رسمي گويا چندان  رسانه هاي 
شرايط غير رسمي و رسانه هاي آلترناتيو آشنا نيستند، چرا 
كه در ادعاي تعجب آور ديگري در شماره 4 مرداد خود 
توان چنين  اند. مي  را 425000 ذكر كرده  روزنامه  تيراژ 
انديشيد كه اين روزنامه نگاران محترم هنوز به دليل اينكه 
به رسانه هاي چاپي عادت دارند، متوجه نبوده اند كه تيراژ 
مفهومي بي معنا در روزنامه اي پي دي افي است كه از 
طريق ايميل توزيع مي شود و توليد كنندگان روزنامه هايي 
نيستند،  تيراژ  به عنوان  رقمي  تعيين  به  قادر  اين چنيني، 
اما ذكر اين رقم مشخص گمان ناآشنايي با فضاي جديد 
در  كند.  مي  تقويت  را  ديگري  هاي  گمان  و  كمرنگ  را 
جاي ديگري از يادداشت سردبير، ابراز اميدواري شده كه 
جنبش  نظرهاي  و  خبرها  شود  سبب  سبز  روزنامه  انتشار 
منابع  تعدد  از  و  شود  منتشر  همگان  براي  مركز  يك  از 
گوناگون جلوگيري كند. آرزوي يكدست شدن و متمركز 
از  برخي  براي  است  اطالعاتي ممكن  شدن جريان هاي 
سياستمداراني كه در جنبش كنوني مردم ايران نيز فعالند و 
تمايل به حذف تمام صداهاي ديگر دارند شگفت نباشد اما 
چنين آرزو و اميدي از سوي برخي فعالين رسانه اي حيرت 
انگيز است. آن هم كساني كه فعاليت خود را در مقابله با 
گذاران  بنيان  كنند.  مي  تعريف  حاكم  اي  رسانه  سانسور 
و  زاده  نوري  فيلم مخملباف، سازگارا،  روزنامه سبز، خانه 

هوشنگ اسدي هستند.  

تو این همه هیاهو  
رسانه ملی کو؟

صداوسيمای ايران متجاوزی است كه روزانه چندبار حين 
تجاوز شما را متهم به خودفروشی می كند. روابط عمومی 
بيت رهبری  لحظه ای از زير بار رسالت تحريف و وارونه 
جلوه دادن زندگی مردم شانه خالی نمی كند. مردم خيابان 
است  اينطور  وقتی  ندارند  آدمك های سيما  به   شباهتی 
بدانيد كاسه ای زير نيم كاسه است. آدمك های تلويزيون 
و  هجله  و  آخر  تسليم  از  اول  لبخند  سياه،  يا  سفيدند  يا 
عروسی خبر می دهد. اگر خنديدی و به هجله نرفتی قطعا 
فاسدی. اين رويكرد صداوسيما نه به زن كه تمامی وقايع 
رژيم  كه  است  عروسی  مراسم  آن  كودتا  رخدادهاست.  و 
ترتيب داده بود برای آنان كه با لبخند پای صندوق رای 
شدند.  ناميده  اوباش  نشدند  متجاوز  تسليم  و چون  آمدند 
مواجه شد  با مردمی  اجرای سناريوی خود  در  صداوسيما 
كه سناريواش را نخواندند  سناريويی كه مفسدين در آن 
يا  به سزای عمل خود می رسند يا به يك باره استحاله 
چاك  سينه  و  دران  جامه  مردم  كنند.  می  تمكين  شده، 
و  گرفتند   قرار  تجاوز  مورد  كه  نكردند  پنهان  بار  اين 
بود  بار  نخستين  اين  شايد  خواستند.  را  متجاوز  مجازات 
كه تجاوزديده خود را گناهكار نپنداشت و تمام تهمت ها 

را به جان خريد. 
وارونه جلوه دادن  بود؛  نقش صداو سيما در كودتا همين 
اما چنان  همه چيز، وارونه كردن جايگاه جانی و قربانی، 
داد  كه  داد  تغيير  خودفروشی  به  را  تجاوز  ناشيانه صحنه 
و  ها  ضجه  صدای  درآمد.  صحنه  پشت  عوامل  بسياری 

خردشدن استخوان های ملت را همه ديدند و شنيدند. 
ماموريت كودتايی صداوسيما از مدت ها پيش از كودتا آغاز 
اما در دوره تبليغات رياست جمهوری و نمايش  شده بود 
رای  هنوز  رسيد.  خود  اوج  به  كانديداها  تلويزيونی  های 
گيری در شعب اخذ رای ادامه داشت كه مصاحبه هايی با 
طرح اين پرسش پخش شد »اگر كانديدای شما شكست 
بخورد چه می كنيد؟« و به اين ترتيب صدا و سيما برای 

تجاوزی همه جانبه خود را عريان كرد.
فردای كودتا : »چند اوباشگردست به آشوب زدند و اموال 

عمومی را تخريب كردند و مردم را كتك زدند.«
هياهو   همه  اين  تو   « برآوردند:  فرياد  مردم  خرداد:   25

رسانه ملی كو؟« صداوسيما: سكوت
26 خرداد مردم در اعتراضی ميليونی به كشتار 25 خرداد 
سناريويی  صداوسيما  كردند   سكوت  صداوسيما  مقابل 

نوشت خود خواسته:
»هزاران هوادار دو كانديدا در ميدان ونك همديگر را در 
آغوش كشيدند و پرچم هايشان را با هم عوض كردند و 

سرود همبستگی خواندند«
برعكس خواندن هم برای ما عادتی شده!

آن شب صدها نفر زخمی شدند، از تعداد كشته ها خبری 
در دست نيست شاهدان عينی گويی تا چند شب نتوانستند 

چشم بر هم گزارند.
سكوت سيما خيلی طوالنی نشد و با همان شيوه نخ نما 
شده اعتراف گيری وارد صحنه شد. انگار تازه دريافته بودند 
كه مردم خيابان با آن دوربين های چند مگاپيكسل موبايل 
گوی سبقت را در عرصه خبرنگاری و تهيه خبر از آن ها 

ربوده¬اند؛ صداوسيما زيرنويس می كند » فيلم هايی كه 
از ارازل و اوباش تهيه كرديد در اختيار ما بگذاريد« و به 

اين ترتيب اعتراف می كند از مردم جامانده است.
كه  رفت  پيش  بدانجا  تا  سيما  آور  تهوع  های   سوگيری 
تحريم كاالهايی كه آگهی های تجاری آن ها در تلويزيون 
و راديو پخش می شد در صدر مبارزات مدنی مردم قرار 

گرفت. 
سوگيری ها حتی در پخش نماز جمعه رفسنجانی هم بی 
داد می كرد تا چند نوبِت خبری پس از نماز جمعه خبری 

از خطبه ها در كار نبود.
معدود برنامه های محبوب سيمای ايران يكی برنامه نود 
بود كه اتفاقا پيوند محبوب ترين مجری سيما با وقايع اخير 
برنامه او را نيز در شرف تعطيلی قرار داد. اما برنامه¬ای كه 
به زعم خود صداسيمايی ها آبروی آن است بخش خبری 
بيست وسی است. شومن هايی كه در چشمت زل می زنند 
و دروغ می گويند و تحريف می كنند. اخبار غير رسمی و 
شايعات و به قول خودشان گفته ها و شنيده ها سوژهای 
لعابی  و  رنگ  با  را  كيهانی  تفكراتی   . هستند  برنامه  اين 
مردمی و مدرن. شعارهايی كه مردم بر ضد اين برنامه سر 
می دادند خود به خوبی ماهيت شياد اين برنامه را افشا می 
كند »بيست و سی بيست وسی     ياال نشونم بده« و البته 
نيز هنوز  هوكردن خبرنگاران آن در هنگام تهيه گزارش 
از سطح شهر گزارش می شود. شايد اين ها برای اين كه 
صدای مردم به سمع پاسداران كت شلواری سيما رسيده 
باشد كافی نباشد. شايد آن خبرنگاران سيما كه ترك موتور 
از  تلويزيون  خبرنگار  لباس  با  وقيحانه  ها  لباس شخصی 
دهان  آب  حكايت  كردند  می  فيلمبرداری  معترض  مردم 
رسانه!!!  آبرودارترين  به گوش  را  لعنت  و  ها و فحش ها 
رسانده اند. گرچه هنوز مردم اوباشند و ارازل. اما شوهای 

تلويزيونی اين روزها با حضور نمايندگان فراكسيون  اقليت 
تنها صدای  انگار  معترضين  شده، صدای  تنوری  مجلس 
فراكسيون اقليت مجلس است همين كه انتقادی به دولت 
آيند،  اصولگرا پشت خط می  نماينده  يا سه  دو  می شود 
بحث می كنند و البته به اين معترضين رسمی كه نتيجه 

كودتا را پذيرفته اند احترام هم می گذارند.
اما گفتگوهای سيما اين روزها شكل ديگری يافته است. 
و  اما صدا  خواند  نشينی  عقب  را  موضع  اين  نتوان  شايد 
سيما صدای »تو اين همه هياهو  رسانه ملی كو« مردم 
را شنيده، آن ها پذيرفته اند كه با يك اقليت 14 ميليونی 
البته كم هم نيستند!!! خس و خاشاك هم  مواجه اند كه 
نيستند!!!! اين اقليت اعتراض داشت يك عده سوءاستفاده 
كردند اين اتفاقا نشانه رشد جمهوری اسالمی است و ابدا 
بحرانی در كار نيست.« اصولگرايان منتقد اين روزها بازاِر 
از  به آن منبر. صحبت  اين منبر  از  دارند  گرمی در سيما 
آزادی و قانون و مردمساالری بيش از اسالم و خط امام 
مطرح است. واليت فقيه را آنتی ديكتاتوری می دانند كه 
مشروعيت خود را از مردم كسب می كند.  البته به شكلی 
خزنده گفتگوها و مصاحبه ها را به سمتی پيش می برند 
يافته و راجع به دولت دهم  پايان  القا كنند همه چيز  كه 
تنها مطرح شدن چيزی  ماموريت جديد  راند.  بايد سخن 
به نام دولت دهم است حال هراندازه می خواهد منتقد و 
مخالف داشته باشد. بالخره شام عروسی را بايد خورد و به 

خانه برگشت.
قصد نتيجه گيری ندارم اين درو ديوار زدن ها يك معنا 
بيشتر ندارد تجاوزگر می خواهد ازتجاوز ديده رضايت بگيرد 
يا دهانش را هر طور شده ببندد. اين كه چه سرانجامی در 
انتظار تجاوزگر است را خيابان ها به ما نشان خواهند داد. 

يورش ارتش و پلیس مسلح عراق به 
ساكنین شهرك اشرف

نيروي  دويست  و  ارتشي  نيروي  هشتصد  شنبه  سه  روز 
به  سركوب  تجهيزات  و  اسلحه  به  مجهز  عراق  پليس 
شهرك اشرف در عراق حمله كرده و كنترل اين شهرك 

خودگردان را در دست گرفتند.
ارتش  نظامی  مقام  يك  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
مذاكرات  گفت،  امروز  حمالت  مورد  در  بعقوبه  در  عراق 
برای ورود مسالمت آميز نيروهای عراقی به پايگاه اشرف 
به جائی نرسيد، از اين رو تصميم گرفته شد پايگاه با توسل 

به نيروی نظامی تحت كنترل درآيد.
يك سخنگوی ارتش عراق نيز با تائيد تصرف پايگاه اشرف 
اظهار داشت كه برای اين امر به دستور دفتر نخست وزيری 
عراق دو لشكر متشكل از چهارصد تن از نفرات ارتش و 
پليس از دو استان »دياله« و »تصره« عمليات نظامی عليه 

پايگاه را بر عهده داشتند.
را مسئول حفاظت  امريكا  ايران،  سازمان مجاهدين خلق 
از جان ساكنين اشرف دانسته و از دبير كل سازمان ملل 
و سازمان های حقوق بشر بين المللی خواسته است برای 

متوقف كردن يورش نيروهای نظامی حكومت عراق دست 
به اقدام فوری به زنند.

الزم به ذكر است اين اقدام دولت عراق تنها ساعاتي پس 
از آن صورت گرفت كه در نامه اي رسمي مريم رجوي از  
باطگشت مشروط ساكنين اشرف به ايران خبر داده بود.  

انتشار  با  ژوئيه(   26( مرداد   4 يكشنبه  روز  رجوی،  مريم 
بيانيه ای در رم، چند شرط برای بازگشت ساكنان اردوگاه 

اشرف به ايران تعيين كرده بود.
به گزارش بی بی سی بر اساس بيانيه خانم رجوی، چنانچه 
حكومت ايران در »نامه ای رسمی« خطاب به ]سازمان[ 
ملل متحد، صليب سرخ بين المللی و دولت های آمريكا و 
عراق، متعهد شود كه اعضای سازمان مجاهدين خلق در 
صورت بازگشت به ايران »از دستگيری و تعقيب و شكنجه 
پرونده سازی قضايی مصون  و  پيگرد  اعدام و هرگونه  و 
اردوگاه  ساكنان  برخوردارند«،  بيان  آزادی  از  و  هستند 

اشرف به ايران بازخواهند گشت.
خانم رجوی نوشته است كه تعهد ايران بايد توسط چهار 
اردوگاه  ساكنان  به  و  تضمين«  و  »تأييد  شده  ياد  مرجع 

اشرف ابالغ شود.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت در مقدمه بيانيه خانم رجوی 
اردوگاه  بيانيه 10 روز پيش در  اين  نوشته است كه مفاد 
رسيده  عراقی  و  آمريكايی  های  مقام  اطالع  به  اشرف 

است.
مسئوليت  گرفتن  عهده  به  زمان  از  عراق  دولت  مقامات 
اردوگاه اشرف در اواخر تابستان سال 2008 تا كنون بارها 
اعالم كرده اند كه ساكنان اين اردوگاه بايد خاك عراق را 

ترك كنند.
اردوگاه اشرف در شرق استان دياله عراق در نزديكی مرز 
ايران واقع است و به گفته مقامات عراقی بيش از 3400 
تن از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران در آن ساكن 
است كه  اعالم كرده  بيانيه خود  در  هستند. خانم رجوی 
اشرف  اردوگاه  در  كه  خلق  مجاهدين  سازمان  اعضای 

سكونت دارند، حاضرند با شرط های ياد شده، گروه گروه 
به ايران باز گردند؛ اما فاصله اعزام آنها بايد طوری باشد 
گروه  مورد  در  تعهدهايش  به  ايران  پايبندی حكومت  كه 

اول آزمايش شده باشد.
او از دولت عراق خواسته است كه فورا به ساكنان اردوگاه 
اشرف اجازه دسترسی به وكاليشان را بدهد و كتبا اعالم 
كند كه آنها اجازه فروش اموال غيرمنقول و همراه بردن 

اموال منقول خود را خواهند داشت.
عالی  كميساريای  كه  است  نوشته  همچنين  رجوی  خانم 
را  افرادی  بايد »پناهندگی  پناهندگان سازمان ملل متحد 
ترتيبات  و  بپذيرد  نيستند  ايران  به  بازگشت  داوطلب  كه 

انتقال آنها به كشور ثالث را بدهد«.
سازمان مجاهدين خلق از زخمي شدن سيصد و هشتاد و 
پنج نفر از ساكنين اشرف و نيز ربوده شدن تعدادي توسط 

نيروهاي عراقي خبر مي دهد.



بند 209 اوین  از زبان 
یک زندانی

بند 209 اوين ، بند مخصوص زندانيان سياسی ، يكی از 
سی  طول  در  كه  است  جهان  های  زندان  ترين  مخوف 
فراوانی  قربانيان  اسالمی  جمهوری  فاشيستی  حكومت 
به مسلخ   بند  اين  از  زندانيانی كه  بسيار  گرفته است. چه 
برده شدند  و آنان كه از اين بند جان به در بردند آثار روحی 
و روانی مخرب اين تجربه برای هميشه بر ذهن آنان نقش 
بسته است. ديوارهای سلول های آن ، مملو از ديوار نوشته 
های زندانيان از هر سنخ و هر عقيده ای است ، اما همه 
ی آنان در يك سرنوشت مشترك اند ، سرنوشت كسانی 

كه نخواستند به وضعيت موجود تن دهند. 
اولين نكته در مورد بند 209 اوين ، اين است كه زندانيان 
به جز سلول انفرادی خود چيزی از اين زندان نمی بينند 
و در تمامی مدت حتی با رفتن به دستشويی و استحمام 
نيز با چشم بند انتقال داده می شوند.  بنابراين اين زندان 
به نقطه ای اسرار آميز مبدل شده است كه هر از گاهی 
صدای ضجه و فرياد از سر شكنجه  و  استيصال از ميان 
در و ديوار آن به گوش می رسد. به همين دليل  اين بند 
برای ساكنين  نگون بختش هميشه بزرگ تر از آنچه كه 
. اما در واقع اين بند شامل حدود  هست به نظر می آيد 
هشت سالن و در مجموع حدود 120 تا 150 سلول انفرادی 
است و ظرفيت آن در حالت معمولی  سيصد نفر را در خود 
از  بسياری  در  كه  است  اين  واقعيت  اما   ، دهد  می  جای 
از زندانيان در سلول های كوچك  مواقع ، شمار بسياری 
جای داده شدند و به همين راحتی ظرفيت زندان را افزايش 

می دهند!  
دو سالن ابتدايی آن مخصوص زنان و بقيه به زندانيان مرد 
تعلق دارد ، در مقابل هر سالن يك دوربين نصب شده و 
صندلی و  ميزی قرار دارد كه نگهبان هر سالن پشت آن 
می نشيند و مسئول انتقال زندانيان به دستشويی ، حمام 
و يا اتاق بازجويی و شكنجه است. اما برخی از سلول ها 
را با برداشتن ديوار حائل بين دو سلول بزرگتر كرده اند . 
در انتهای هر سالن دستشويی و حمام به صورت مشترك 
وجود دارد و زندانيان هر سالن برای رفع نياز خود به آنجا 
و  است  روز  طول  در  بار  سه  دستشويی  نوبت  روند.  می 
حمام و هواخوری دو بار در هفته.) امكان هواخوری منوط 
به اجازه ی بازجو است ( سلول های سالن آخر كوچكتر 

است اما حمام و دستشويی در داخل سلول قرار دارد. اين 
امر تحمل سلول را برای زندانی دشوارتر می سازد چون 
هيچگاه از سلول كوچك خود حتی برای لحظه ای بيرون 

نمی رود.
سلول های انفرادی در اين بند بسيار كوچك و به زحمت 
از شش متر مربع تجاوز می كند. پنجره های بسيار كوچك 
كه با نرده ها و صفحه ی فلزی مشبك در باالی هر سلول 
، امكان مشاهده بيرون و اندك نور ممكن را هم از بين 
برده است. چراغ های سلول هميشه روشن است و چون 
در ديوار كار گذاشته شده اند ، سلول را بسيار نامناسب و 

دلگير می سازد. 
انتقال هر نوع اطالعاتی از بيرون ، حتی زمان و تاريخ برای 
توهين  و  تند  بسيار  نگاهبانان  رفتار  است.  ممنوع  زندانی 
اختيار كتك زدن  آنها  مواقع حتی  برخی  در  و  است  آميز 
زندانی را نيز دارند و گاهی در شكنجه در اتاق هايی كه 
به نام اتاق فنی معروف است به بازجويان كمك می كنند. 
تمامی رفتارهای شما را در برگه ای مخصوص ثبت كرده 

و آنرا به بازجوی مخصوص شما گزارش می كنند.
اين سلول های انفرادی ارتباط شما را با دنيا قطع می كنند 
و شما آنقدر اين سلول ها در انزوای ديوانه كننده ی آن 
نگاه داشته می شويد كه تمامی اميدها و نيروی مقاومت 
شما از بين برود. اهميتی ندارد كه اين مدت چقدر به طول 
خواهد انجاميد. سلول های انفرادی مهمترين حربه برای 
شكستن مقاومت زندانيان سياسی و تن دادن به اعترافات 
اتهامات دروغين از سوی بازجويان است ، اما  تحميلی و 
در عين حال شكنجه در اتاق های سفيد رنگ بازجويی نيز 
بخشی از جريان عادی بازجويی محسوب می شود. هر قدر 
كه از مدت اقامت زندانی در سلول ها می گذرد ، تحمل 
سلول  برای او سخت تر می شود ، تا حدی كه وی ترجيح 
می دهد برای شكنجه از سلول خارج شود اما حداقل مدتی 

را در بيرون از سلول بگذراند و يا با كسی حتی اگر آن فرد 
بازجو باشد ، صحبت كند. زندانی بعد از گذشت دو يا سه 
ماه در اين سلول ها ، خواب  و خوراك منظم خود را از 
تنها  عنوان  به  و خودكشی  غذا  اعتصاب  دست می دهد. 
راه نشان دادن اعتراض ، امری عادی و مرسوم است. به 
همين  داليل ، مواد غذايی در ظرف های پالستيكی به 
زندانی داده می شود تا امكان خودكشی از او سلب شود. 
المپ ها  را نيز برای جلوگيری از خودكشی با توری فلزی 
اوين   209 بند  در  من  اقامت  مدت  در  اند.  شده  پوشانده 
شاهد اقدام به خودكشی دو نفر بوده ام. اولی با نخ های به 
هم تابيده دور پتو ، برای خود طناب دار درست كرده بود 
و دومی توانسته بود توری المپ را كنار بزند و رگ دست 
خود را با آن ببرد. متاسفانه يا خوشبختانه ، هر دو زندانی 
كه  بود  آنچيزی  تنها  اتفاقات  اين  يافتند.  نجات  مرگ  از 
بازجويان برای من تعريف كرده بودند تا من را پيشاپيش از 

فكر مقاومت بازدارند.
بايد دانست كه هر اتفاقی برای زندانيان در بند 209 اوين ، 
امكان پذير است چون براساس منطق اين زندان ، زندانی 
به بازجوی خود تعلق دارد و بازجو درست مانند يك ارباب 
، صاحب جان زندانی است و هر تصميمی كه بخواهد می 
تواند در مورد او اجرا كند. می تواند اين بند را برای وی 
 ، زندانی  درخواست  هر  كند.  تبديل  جهنم  يا  بهشت  به 
هرگونه امكاناتی كه در اختيار او قرار داده می شود منوط 
به اجازه ی بازجوست.دليل اعطای اين اختيار تام  به بازجو 
، افزايش قدرت او برای اعتراف گرفتن است. زندانی هم 
به  اميدش  تنها  هم  و  می شود  بازجويان شكنجه  توسط 
توان  زندانی  كه  شود  می  سبب  موقعيت  اين  است.  آنان 
از  را  بازجويان  های  تطميع  و  تهديد  مقابل  در  مقاومت 

دست بدهد.
  

مرام مشترك
ميالد س.

و  ايدئولوژيك  قالب های  هنوز   مردم،  امروزين  درجنبش 
ايدئولوژی ها  اين  برنمی دارند.  مردم  از سر  فرسوده دست 
درستی  ربط  چندان  شهر  اين  خيابان  و  كوچه  واقعيت  با 
اين  پيش روی  مانع  و  دستی اند  دم  جواب های  ندارند، 

جنبش زنده و پرنيرو.

چون  و  گرويده اند  خشونت  ضد  فرقه ی  به  ای  عده   .1
دريافته اند،   را  حقيقت  همه ی  كه  باورند  اين  بر  ناشيانه 
اندرز  رسانه هايشان  در  نابرابر،  رودرويی  ميدان  اين  در 
می گويند. اما مردم در هيچ سالی از اين سی سال در برابر 
خشونت دولتی با دست های خالی جز حرف حساب چيزی 
نگفته اند. مشكل كجاست؟ مردمی كه از حقوق خود دفاع 
می كنند و بسيجی را از زين وهم به پايين می كشند، در 
آدم حساب  را  بار بسيجی  برای نخستين  از خويش  دفاع 
به  كه  ست  خاطر  بدين  می زننندش،  حتی  اگر  كرده اند. 
باورشان اين آدم خودش را باخته، حيوان يا شيطان نيست، 
حق آدم بودنش را از او سلب كرده اند. اگر سالحش را از 
او بگيريم، اگر كارت شناسايی ش را بگيريم و از گمنامی 
آزادش كنيم، يكی آدمی ست همچون ما. اين را بسيجی 
با  بايد  می فهمد، اين زبان گفتگوست برای سرزمينی كه 
خودش تسويه حساب كند. بسيجی از خشم  انسانی مان می 
ترسد و گاه ترسيدن، نه وحشت، گام اول به سوی فهم اين 
مطلب است كه او نمی تواند لذت از شقاوت و اسلحه را 
پشت دين و مذهب پنهان كند. اگر شناسايی ش می كنيم، 
منزلش  درب  بر  اگر  می كنيم،  آشكار  را  زندگی ش  مكان 
هشداری می چسبانيم، همه ی اينها يعنی ما پذيرفته ايم كه 
اين آدم در همين محله، در همين شهر زندگی می كند و 
نباد كه بر روی همين مردم تيغ كشد. به او و خانواده آش 
ياد می دهيم كه ما از قباحت اين رسم زيستن خسته ايم 
و اين قباحت ديگر مباد. شرف انسانی در اين همبستگی 
اين  از  عدول  می شود.  معنا  بسيجی ها،  حتی  همه،  برای 

شرافت تاوان دارد.
را  آدم  می گويد.  ديگری  چيز  اما  خشونت  ضد  فرقه ی 
مفهومی مجرد می بيند، خشونت را مفهومی مجرد می داند، 
آسمان  از  كه  چيزهايی ست  آدميت  و  گويی خشونت  تو 
نازل می شود. آدميت، جامعه ای تكه تكه شده و بی آينده 

است كه خود را بازمی يابد، مردم می شود. خشونت هم در 
خودش بامعنا نيست، مفهومی ازلی و مجرد نيست. معنايش 
را دليل آن در شرايط خاص تعيين می كند. جرثقيل برای 
اعدام جوانان انقالبی در سال 61  را مردم در دفاع از خود 
خشونت  نكردند.  ابداع   57 در  شاه  مسلح  ارتش  برابر  در 
اين  به  برای حفظ قدرت دولتی،  پرستان، عده ای معدود، 
افتادند. آنهم ديگر نامش خشونت نبود، شقاوت  فكر بكر 

بيمار بود.

با  جزم انديشی،  فرط  از  ديگری،  ايدئولوژيك  فرقه ی   .2
داعيه ی دانستن همه حقيقت، از چند جلد كتابچه مندرس 
درباب اقتصاد آزاد و در نكوهش توتاليتريسم، كه پنجاه سال 

پيش رونقی داشته اند،  تند تند رونويسی می كند. در خيال 
اينان آزادی بيان و انديشه امری ست جدا از حق آموزش 
رايگان، مسكن و بهداشت مناسب برای ميليون ها انسان 
در قرن بيست و يكم. در خيال اينان بدون مطالبه عدالت 
اجتماعی، بدون آزادی تشكل های مردمی، بدون نظارت بر 
كار دولت و توزيع عادالنه ی ثروت حاصل از كار مردمان، 
كدام  در  داشت.  انديشه  و  بيان  آزادی  ايران  در  می توان 
افسانه چنين چيزی را ديده اند؟ اينان هميشه از غرب و اروپا 
می گويند، اما هرگز اين اسم ها برای شان جايی روی نقشه 
نيست، يك جامعه نيست. در خيابان، پشت به تالش مردم 
ويترين   شده اند.  خيره  ويترين ها  به  همان سرزمين ها،  در 
دكان هايی كه عقل مدرن،  قداست منفعت مادی و هزاران 

كاالی بی مشتری در همان غرب، را با تخفيف ويژه به 
جهان سومی ها  می فروشند. اين فرقه ی ايدئولوژيك درد 
مردم  در خيابان را ندارد. به گمانش مدرنيته يك سری 
مناسك و اعتقادات دينی يكدست است و نمی داند كه هم 
انقالب فرانسه و هم انقالب آمريكا، بخشی جدانشدنی از 
آنی ست كه كمی گنگ مدرنيته می نامد. اين ايدئولوژی و 
پيروان اين فرقه، تاريخ را وارونه می خوانند. نمی دانند كه 
اگر رفتار سرمايه در اروپا متعارف تر است، سببش دهه ها 
مبارزه ی مردم، تشكل كارگری، ايستادگی و قوه ی ابتكار 
كارگران و فقيران آن جوامع بوده است. همان سرمايه در 
كنيم  گمان  اگر  دارد.  ديگری  رفتار  چين  در  كارخانه اش 
عمومی  ثروت  خصوصی سازی  و  نوليبرال  اقتصاد  با  كه 
ايدئولوژی  يك  راه  در  سر  بيهوده  باز  ميرسيم،  آزادی  به 
گذاشته ايم.  در نبود و يا ضعف نهادهای مستقل مردمی و 
با ميليون ها انسان محروم نگاه داشته شده، اين روايت ها، 
از  با يا بی نقد توتاليتريسم، بيت آخرش همانی ست كه 
آن رويگردانيم، ديكتاتوری خودی ها. دلبستن به خصوصی 
مالی. سرمايه  قدرت گيری سرمايه  يعنی  در عمل  سازی، 
مالی ای كه هم اكنون نيز در ايران وزنی غير متعارف دارد. 
اين سرمايه مالی در دوران گردش رو به شتاب سرمايه در 
جهان، كم ترين رغبتی به ساكن كردن سرمايه برای توليد 
در ايران يا حتی انباشت سودش در ايران نخواهد داشت، 
مگر آنكه دولت امنيت بااليی را تامين كند. تامين امنيت 
يعنی كسی جايی اعتصاب نكند، شعری كه باعث تشويش 
افكار عمومی شود نسرايند، قانونی برای حمايت از مردم 
وضع نكنند، به فقيران هم زياد آموزش ندهند و با تئاتر و 
فرهنگ هم آشنايشان نكنند كه توقع شان زياد شود، تا من 
سودم را ببرم. تعبير چنين خوابی در ايران همين فالكت 

امروزی ست.
در دنيای معاصر، دوران اين ايدئولوژی ها به سر آمده است. 
ايدئولوژی گفتاری ست ماللت بار كه انگيزه ی پرسيدن را 

از ما می گيرد.

3. از مردم شهر بپرسيد چرا در خيابانند. بسياری خواهند 
گفت  كه كارد به استخوان، جان به لب شان رسيده است، 
ای  آينده  و  بيزارند  مردم  ثروت  چپاول  و  دروغ   از ستم، 
روشن پيش روی نمی بينند. خواهند گفت رهيدن از فقر، 
از تحقير، رويای هر روزشان است. اگر از زنان بپرسيد چه 
می خواهند، شايد خاموش زنی بی كس نشسته بر نيمكتی 
خونين  چهره ی  يا  دهند،  نشان تان  را  دادسرا  راهروی  در 
دختر جوانی در خيابان كارگر را. و سرانجام، اگر از كودكی 
چه،  يعنی  آينده  كه  بپرسيد  ايران  هرجای  در  خردسال، 

خواهد گفت آينده همين فرداست.
چگونه  فردا  همين  پيش تر،  هفته ای  چند  تنها  پيش تر،   
نافرخنده ی چاقوكشان و دعانويسان،  بود؟ عروسی  جايی 
آن عروسی خوبان، كميته های انقالب 57 را چنان فرسود 
كه حتی  ياد همبستگی، عدالت خواهی و تشكل از خاطر 
بودند.  سردار  چاقوكشاِن  بود.  بربسته  رخت  همگان 
دعانويسان كتاب قانون می نوشتند و هفتاد ميليون بر سر 
يك بشكه نفت نيمه خالی نشسته  بودند. حتی قلب دنيای 

بی قلب هم در اين خاك بازايستاده  بود.
می شد،  بزرگ  ترس  با  كودك  آن  در  كه  بود  جايی  فردا 
افتاده  پا  و  پيش  بيماری  با يك  و  دريك سانحه ی ساده 
سرنوشتش رقم می خورد. اگر شانس می آورد و در اعتياد 
نمی سوخت، باز ممكن بود كه مرد خودباخته ای، از جنس 
گوشش   در  خراسان،  روستاهای  خشكسالی  سال  سيصد 
بزن، بكش  بگير،  فردا، وضو  كند:  پچ  پچ  را  افيون مرگ 

و كسی شو!
4. همين فردا چه ميتواند بشود؟

پدرومادری كه جان به لب شان رسيده، ، به سازمان دهی 
مطالبات شان در محله و مدرسه، در كارخانه و بيمارستان، 
اين  و چون  از مردم مي شوند.  و  مردم  با  همت می كنند. 
فردا، ديروِز اين جمهوری نمی تواند باشد، چون اين فردا 
را دست سرد هيچ پيشوايی رقم نمی زند، پس عقل مردم 
راه خود را جدا می كند، آرام، شهيد به شهيد، راه به راه تا 
از امروز بی آينده مان عبور كنيم. و عبور می كنيم. تمدن 
ما در اشتراك منافع همگان است برای رفاه و امكان ترقی 

همه ی مردم.
ما  كه  می گويند  است.  همين  شان  حرف  كمونيست ها   
حقارت را بر نمی تابيم. می گويند بی عدالتی اجتماعی و بند 
و زندان و جالد را درخور مردمی متمدن نمی دانيم. برابری 
در  هم  حرف  در  هم  را  مردم  همه ی  نظر  اعمال  حق  و 
عمل می خواهند. با ايدئولوژی های جهان سومی برای زيبا 
جلوه دادن زشتی ها و كاستی های جامعه سخت بيگانه اند 
و به تكوين شعور اجتماعی، به حقيقت نهفته در شهادت 
مبارزان آزادی وفامند. كمونيست ها جامعه ی تكرنگ نمی 
خواهند،  آزادی و تمدن  حق تك تك آدم ها، از هر قوم و 
كيش و رنگی ست و تك تك آدم ها تنها زمانی می توانند 

از حق خود دفاع كنند كه از هم جدا نباشند.
همه ی  داران  وكليد  ايدئولوژی  روی  دنباله  كمونيست ها، 
بر  فاخری  خلعت  يا  مذهبی  فرقه ی  نيستند،  حقيقت 
نيستند. بی هياهو، در همه جا  دوش قدرت پرستانی جديد 
با آنان است، مرام شان  پشتی بانان تشكل مردمند.  زمان 

در فكِر كودكان همين فردا.



بحران رژيم ايران و 
جنبش مردمی

بابك كيا
ترجمه سيمين مسگری

بخش سوم و پايانی
آنتی امپرياليسمی از ابله ها!

گسترده  ابعاد  در  ژيها  ايدئولو  و  سمبلها  شدن  مطرود  با 
وسيله  به  اسالمی  جمهوری  اكنون  اجتماعی،  و  سياسی 
واقعيت  دهد.  می  ادامه  خود  حيات  به  خشونت  اعمال 
اين  بر  شاهدی  اخير  های  هفته  تظاهرات  كه  است  اين 
مدعاست كه خوف انتقاد از كليت ر ژيم فرو ريخته است. 
احمدی  و  ای  خامنه  مردمی،  گسترده  بسيج  به  توجه  با 
را  ها  ايرانی  پرستی  وطن  حس  تحريك  در  سعی  نژاد 
دارند. باند حاكم با تقبيح دسيسه های خارجيان، سعی در 
آزار گذاشتن دستهای  و  كنندگان  تظاهرات  ايزوله كردن 
از  دفاع  نام  به  آنان  بر  فشار كوركورانه  اعمال  برای  خود 
ميهن را دارد. البته ما نبايد فريب بخوريم چرا كه قدرتهای 
هستند.  كشور  ثروتهای  دنبال  به  مدتهاست  امپرياليستی 
اگر آنها توان واكنش و انتصاب ر ژيمی مناسب تر و هم 
سوتر با عالقه مندی هايشان را داشته باشند، حتمآ اين كار 
را خواهند كرد و در حال حاضر هيچ قدرت جهانگشايی 
تصميمی بر قطع رابطه ديپلماتيك با جمهوری اسالمی را 
ندارد و دستهای رابطه سياسی اوباما به سوی دولتمردان 

ايران كماكان دراز است.
از اين روی، اين بهترين طريق مقابله با پرو ژه امپرياليستها 
عدم حمايت از احمدی نژاد و شركاء و ايجاد جنبش جهانی 
خواهد  معنی  بی  بسيار  است.  ايران  مردم  با  همبستگی 
توطئه  را  ايران  در  شده  شروع  كنونی  بحران  كه  بود 
امپرياليستی تحليل كنيم و يا آن را به سبب اعتراض به 
تقلب انتخاباتی، مدافع فراكسيون حامی امپرياليسم كه تا 
حد دفاع از فشارهای موجود پيش ميرود، بدانيم. اگر مردم 
ايران هرگونه دخالت امپرياليسم را طرد می كند همانگونه 
هم هيچ عالقه ای به ر ژيمی واپسگرا و وحشی و فاسد 
دارند.  را  خيابانها  در  حضور  برای  كافی  آنهادليل  ندارد. 
جوانان، زنان و كارگران مبارزه خود را برای برابری، حقوق 

اجتماعی و حقوق دموكراتيك پايان نخواهند داد.   
هم سو با موضعی كه فعاالن چپ ايران گرفته اند، حمايت 
كردن  مشخص  و  مردمی  بخش  آزادی  های  جنبش  از 
الزامی از فراكسيون  مبداء حركت مبارزين، بدون حمايت 
خاصی، الزم به نظر می رسد. برخی از چپ های جهانی 
در  ميليون  نفر)سه  ميليونها  كه  كنند  می  وانمود  اينطور 
تظاهرات 3 جون در خيابانهای تهران( كه با تنهای خود 
با جوخه ضد شورش و ديگر قاتالن ر ژيم مواجه شدند، 
بريتانيا هستند.  انگليس و  آمريكا،  از جانب  تحريك شده 
اين تئوری دسيسه، ريشه واقعی بحران كنونی را كه بيش 
از هر چيز بيانگر فاكتور های داخلی است، ناديده می گيرد. 
آن  در  كه  سياسی  شرايط  به  توجهی  هيچ  همينطور  آنها 
ديكتاتوری موجود فعاليت سازمانهای سياسی و سنديكا ها 

را ممنوع اعالم كرده است نمی كنند.
 اين نظرگاهها وام گرفته از بينشی است كه در طول زمان 
زيان بزرگی را به جنبشهای كارگری وارد ساخته است. اين 
تئوری كه« دشمن دشمن من دوست من است« بخشی 

از استالينيستها را به ائتالف غير طبيعی با راست افراطی 
كشانده است. نقد دولت اسرائيل بدون پيش كشيدن هم 
زمان بحث يهود ستيزی برای فعاالن آنتی امپرياليستی و 
آنتی صهيونستی غير قابل تصور است. تآييد احمدی نژاد 
به عنوان رهبری ضد امپرياليستی به مثابه فراموش كردن 
نقش ايران در ثبات نسبی عراق است. جمهوری اسالمی 
المالكی،  عراق،  جمهور  رئيس  حاميان  از  يكی  ايران 
عروسك خيمه شب بازی گمارده شده از جانب امپرياليسم 

آمريكاست.
امروز، جمهوری اسالمی ايران مهمان كنفرانسهای جهانی 
آمريكا برای برقراری ثبات در افغانستان است. اين چه نوع 
آنتی امپرياليسمی است كه با قدرتهای اشغال گر همكاری 
می كند؟ دولت آمريكا می داند كه سران و رهبران جمهوری 
اسالمی ديدگاه واحدی را در زمينه مسآله هسته ای ايران 
كانديداهای  ديگر  نيز چون  نژاد  احمدی  كنند.  دنبال می 
باطن  در  و  دارد  تيزی  زبان  ظاهر  در  جمهوری  رياست 
هيچ  نيز  خارجی  سياست  در  است.  گری  البی  سرگرم 
تفاوت ماهوی بين فراكسيونهای مختلف داخل نظام وجود 
ندارد. رويكرد احمدی نژاد در اين محدوده تفاوت چندانی 
در جمهوری  خارجی  ندارد.سياست  پيشينيانش  رويكرد  با 
اسالمی در حد بااليی ديكته شده از عالقه آنان به صحنه 
برای  امری ضروری  به عنوان  های منطقه ای و جهانی 
استواری پايه های گفتمان سياست پوپوليستی آنان است. 
از فتوايی كه خمينی عليه سلمان رشدی صادر كرد و از 
انكار هلوكاست توسط احمدی نژاد، هر باری كه اين ر ژيم 
با بحران مواجه بوده است سعی در هيجان سازی در سطح 
داشته  بحران  و عمق  برای الپوشانی وسعت  المللی  بين 
است. خصومت خمينی با »شيطان بزرگ« و همپيمانش 
اسرائيل، نتوانست جمهوری اسالمی ايران را از خريد سالح 
از آمريكا با واسط اسرائيل باز دارد. اين تصور كه طبق آن 
شكست  يك  مثابه  به  رژيم،  تغيير  يا  سيستم  در  بحران 
مبارزين فلسطينی و لبنانی و باب ميل اسرائيل است، تنها 

تصور » آنتی امپرياليستهای ابله« است.
از جنجالهای       دولت اسرائيل هيچ دليلی برای ترس 
يهود ستيز احمدی نژاد ندارد. برعكس، رهبران اسرائيلی 
ايران  احساساتی كه رئيس جمهور  بر موج  با سوار شدن 
اشغالگرايانه  سياستهای  تشديد  و  گسترش  ميكند،  ايجاد 

تابستان 88         جهانبخش نازنین
ما دوازده نفر بوديم، نه مرد و سه زن. در دو صف، مردانه و 
زنانه، دست روی شانه ها ی هم پشت دری سياه ايستاده 
بوديم. پشت در چون حمام گرم و نمناك بود. ما دوازده 
نفر همگی همديگر را می شناختيم، زيرا از يك شهر، از 
يك زندان آمده بوديم. همگی با هم بعد از زندان، از مرز 
با  كوئته  در شهر  هم  با  بوديم. همگي  گريخته  پاكستان 
انقالب ايدئولوژيك می خواستيم به مسعود برسيم. هشت 
نفر از ما به مسعود رسيدند و از كوئته به عراق رفتند. تنها 
من و رضا همراه با شهربانو و فاطی از پل انقالب مريم 
و  سوئد  هلند  رهسپار  از كراچی  بعد  و  افتاديم  و مسعود 

شديم. 
در صف اول مريم و فاطمه همراه با طاهره كه از كمپ 
اشرف آمده بود، خيره و مات ايستاده بودند. در صف دوم 
جان  جاويدان  فروغ  عمليات  در  كه  بودند  علی  و  جمال 

باخته بودند. 
و  افتاد  ها  به دست *  عراق  كردستان  در  كه  بود  كاظم 
قطعه فطعه شد. محمود بود كه از عراق عازم استانبول شد 
و بعد در آنجا خود را كشت. حسين و محمد بودند كه از 
كمپ اشرف آمده بودند. جواد بود كه ابتدا از عراق به هلند 
می آيد و بعد از چند ماه پريشانحال از هلند به ايران بر می 
گردد و در مشهد به دست سربازان گمنام خامنه ای ربوده 

و به قتل می رسد. 
من كه دستم روی شانه ی رضا بود، باورم نمی شد كه 
چگونه ما از چهار گوشه ی جهان اينجا به صف ايستاده 

ايم.
تلخ سپری شد،  سپس  و  سنگين  با سكوتی  دقيقه  چند 
آخوندی كه عمامه ای سرخ دور سرش بسته بود و شكل 
“داخل  زد:  فرياد  اشاره دست  با  و  آمد  بود،  ها  ميرغضب 
شويد.” صدايش شبيه صدای دری بود كه باز كرده بود. هر 

دوازده نفر دست روی شانه همديگر واردشديم.

داخل كه شديم، پنداشتيم كه سه نفر پشت ميز نشسته اند 
اما بعد متوجه شديم كه به جای آن سه نفر سه عكس از 

خامنه ای روی سه صندلی گذاشته اند.
می  هايش  انگشت  با  را  ريشش  همچنانكه  غضب  مير   
خاراند، فرياد كشيد “ رهبرا! اين دوازده نفر از آنسوی مرزها 
آمده اند، پناهنده بوده اند و می گويند كه توبه كرده ايم.” 
عكس ها هر سه با هم دهان گشودند و فرياد زدند “ حكم، 

حكم امام!” 
ميرغضب آمد كنار در خروجی سالن، باد در گلو انداخت و 
گفت” خارج شويد.” ما دست ها را دوباره روی شانه های 
هم گذاشتيم و مبهوت از سالن وارد يك دشت شديم. شب 
بود و نورافكن ها همه جا را روشن كرده بود. دشت پر از 
صف های كوتاه و بلند از مرد و زن بود. از وحشت شانه 
ی رضا را فشار دادم. رضا گفت “ همگی از خارج از ايران 
برگشته اند.” پرسيدم كه ما كی و چگونه آمده ايم اينجا؟  
گفت “نمی دانم اما آمده ايم.” ناگهان از  بلندگو ها صدايی 
مهيب گوش ها را لرزاند “ اين طناب را بر گردن نهيد  تا 
كه   ديديم  و  كرديم  نگاه  آسمان  به  رستگار شويد.” همه 

هزاران طناب آرام آرام پايين می آيد.
 بلندگو ها دوباره به صدا آمدند و اين بار صدای خمينی بود 
كه حكم اعدام همه را صادر می كرد. حكم همان حكم 
مرگبار تابستان 67 در مورد كشتار زندانيان سياسی بود.    

من كه می لرزيدم، آهسته به رضا گفتم “االن كه تابستان 
1388 است، چرا ديگر حكم تابستان 1367ا؟” رضا سر را 
به نشانه ی نمی دانم تكان داد و بعد به محمود اشاره كرد 
از اين روز ها خبر داشته كه در  انگار  و گفت “نگاه كن، 

تركيه خود را جلوی ماشين می اندازد و می كشد.”
به  را  هايش  دست  كه  ديدم  كردم،  نگاه  كه  محمود  به 
طرف طناب دراز كرده است و زير لب شعری را تكرار می 
آدم كه می ميرد، ديگر  آمد”  آشنا می  به گوشم  كند كه 

نمی ميرد.”   

خود بر ضد مردم فلسطين را توجيه می كند. تآمين مالی 
ضد  دايعه  برای  ها  فلسطينی  مبارزات  سازماندهی  يا 
امپرياليسمی و ضد صهيونيسمی داشتن كافی نيست چرا 
كه در اين صورت كشورهای پادشاهی خليج و ر ژيمهای 

فاسد عرب نيز در اين گروه قرار خواهند گرفت.
اينطور عنوان  پتراس«  امپرياليستی چون »جيمس  آنتی   
آزادی  كاران  محافظه  كاران،  محافظه  كه«نو  كند  می 
خواه و تروتسكيستها در دنباله روی از تظاهرات كنندگان 
انقالب  يك  هنگام  زود  پاسداران  عنوان  به  اپوزسيون، 
آزادی خواهانه در كنار صهيونيستها قرار می گيرند.« بدون 
اينكه هيچ اشاره ای به تضادها در كار در ايران، يا  حق 
و  اجتماعی  حقوق  و  خواهی  دموكراسی  های  خواست  و 
خواست برابری داشته باشد. پتراس و بسياری ديگر به طرز 

عجيب كوركورانه به دام احمدی نژاد افتاده اند.
نظرات حمايت  و سراسيمگی،  اين گيجی  بر  ديگر  تاكيد 
گرانه »هوگو چاوز« از احمدی نژاداست كه انعكاس دهنده 
بر  مبتنی  قدرت  از  رابطه  آوردن  بوجود  برای  استراتژی  
بدبينی سياسی است تا بسيج مردمی.اين در واقع انعكاس 
به  قيمت  كنترل  كه  است  بينانه  كوته  درك  يك  دهنده 
و  موقعيت  استحكام  برای  استراتژيك  سالح  يك  مانند 
امپرياليستی است. درحالی  با قدرتهای  ارتباط  پيروزی در 
عمومی،  بسيج  گسترش  در  مترقی،  و  راه جدی  تنها  كه 

اجتماعی و دموكراتيك قرار دارد.
حساب  صورت  به  امپرياليسم  دانيم،  می  كه  همانطور    
شده خود را در كنار مردم مبارز قرار داده است. مبارزات 
برای  ما  مبارزات  از  جدا  تواند  نمی  ما  امپرياليستی  ضد 
حقوق اجتماعی، استقالل مردم و مبارزه عليه همه اشكال 
سركوب و بهره كشی باشد. سياست واقع گرايانه و اتهامات 
ما  مبارزه  و  تحليل  از  بخشی  دهنده  فرم  نبايد  انتخابتی 
ما  ارتباط  اين  در  است.  بورژوازی  سالحهای  اينها  باشد. 
می بايست ضمن ستايش از امضاهای درخواست بزرگان 
و  چامسكی  نوام  سعيد،  بن  دانيل  فكر چپی چون  روشن 
آلن باديو، از مبارزات مردم ايران بر ضد ديكتاتوری، بدون 
هيچ چراغ سبزی به قدرتهای امپرياليستی حمايت كنيم. 
مردم ايران نبايستی ايزوله و طرد شوند. آنها به همبستگی 

ما نياز دارند!

تحصِن سه روزه ِی لندن

خيزش و جنبش مردم ايران كه به شكل های مختلف از 
ابتدای روی كار آمدن رژيم جمهوری اسالمی آغاز گرديده 
های  كانديدای  آزاد  غير  انتخابات  در  تقلب  از  پس  است 
خود رژيم برای رييس جمهوری،  وارد مرحله ی پيچيده 
برخوردهای  با  كه  بزرگی  رخداد  است.  شده  حساسی  و 

متفاوتی رو به رو است: 
همه ی  با  اسالمی  سركوب  و  سرمايه  رژيم  كه  جنبشی 
توان بر آن می تازد، تحقيرش می كند، وابسته به دولت 
های خارجی و بيگانه اش می خواند و به خاك و خونش 

می كشد. 
جمهوری  سهامی  »شركت  ديروز  شركای  كه  جنبشی 
اسالمی« با ادعای پيروزی بررقيب، برای كسب سرگردگی 
اش می كوشند، قبای سبز خويش را بر او می پوشانند تا 
نخست از » تبار انقالب اسالمی« قلمدادش كنند و آن گاه 
رؤيای باز گشت و احيای دهه ی خونيِن شصت انقالب را  

تحقق بخشند! انقالبی كه بوده است و ديگر نيست. 
جنبشی كه گروهی آن را تا سطح جنگ دو جناح بر سر 
قدرت فرو می كاهند تا آن را نفی و انكار كنند و دسته ای 
آن را تا سطح يك انقالب بر می كشند و در رؤيا ی خود، 

پيشاپيِش آن به سوی »دنيای بهتر« در حركت اند! 
و  كمبودها  وجود   با  عمومی،  جنبش  اين  كه  حالی  در 
ترجمان خويش  راهش، خود  بر سر  موانع  و  ها  دشواری 
است. بدنه ی آن اعتراض را از »شاخه ها« به »ريشه« 
می كشاند و با طرِح شعاِر »مرگ بر ديكتاتور«، »خامنه ای 
حيا كن سلطنُت رها كن« و »موسوی، احمدی بهانه است 
شكنانه  ساختار  ماهيت  است«  نشانه  اسالمی  جمهورِی 
اش را آشكارا فرياد می كند و راه به آينده را می گشايد. 
حمايت و تقويت اين صدا و رساندنش به گوش و آگاهی 
افكارعمومی جهان، هدف تحصن سه روزه ی لندن بود. 

اين تحصن بنا بر فراخوان »حمايت بين المللی از مبارزات 
كارگران در ايران« ، » سازمان زنان هشت مارس )ايران ـ 
افعانستان( ـ انگلستان« و » جنبِش همبستگی با مبارزات 
ظهر  از  بعد  پنج  ساعت  از  روز  سه  مدت  به  ايران«  در 
بيست  از ظهر يكشنبه  بعد  پنج  تا  بيست و چهارم  جمعه 
نشنال  مقابل  لندن،  ترافالگار  ميدان  در  جوالی  ششم  و 
گالری، برگزارشد و هماهنگی، هم سويی و همزمانی آن 
با »اعتصاب غذا ی ونكور و برلين« و هم چنين دريافِت 
پيام های حمايتی از سازمان ها، گروه ها و احزاب سياسی 
و شركت مستقيم و فعال نيروهای چپ و آزادی خواه مقيم 
لندن ابعاد گسترده ای به خود گرفت و اذهان هزاران نفر 

را متوجه مبارزات مردم در ايران ساخت.  

 Solidarity with Iranian« كه  تحصن  اين 
Movements« )همبستگی با مبارزات مردم در ايران( 
نام داشت با تصاويری از جنايت ها ی رژيم، طرح خواسته 
های مردم و مبارزه ی بی وقفه آنان در راه خواست های 
شان، با پخش صدها اعالميه و مقاله ی توضيحی كوشيد 
روشنگری  و  گفتگو  به  كننده  بازديد  و  بيننده  هزارها  با 
بپردازد. اجرای دو نمايش خيابانی در چند نوبت بسيار مورد 
تبعيض  با  را  تماشاگران  توانست  و  گرفت  قرار  استقبال 
جنسيتی در همه ی عرصه ها و خشونت عليه زنان  در 
ايران و همچنين مبارزه آنان عليه وضع موجود آشنا سازد 

و حمايتشان را جلب كند . 
اين تحصن می خواست وتوانست از راه گفتگو و ارائه ی 
مبارزه ی سی ساله  از  و مستند  دقيق  اطالعات  مدارك، 
ی دانشجويان، دانش آموزان، زنان، كارگران و كارمندان، 
مليت ها و روشنفكران عليه جنايات و نقض آشكار حقوق 
اوليه و دموكراتيك انسان ايرانی را در معرض ديد و داورِی 
ويران سازی  و  غارت  كارنامه ی  بگذارد؛  كنندگان  ديدار 
بنيان های اقتصاد، فرهنگ و اخالق جامعه ، گسترش فقر، 
فحشا و اعتياد و تشديد ستم و استثمار، سركوب مبارزات و 
كشتار در خيابان ها و زندان ها و صدها جنايت ديگر رژيم 
جمهوری اسالمی در ايران را در مقابل ديدگان و اذهان 

هزاران نفر بگشايد و گشود. 
امضا،  صدها  آوری  جمع  تحصن  های   برنامه  ديگر  از 
اسالمی«  »جمهوری  های  سياست  كردن  محكوم  برای 
در برخورد با اعتراضات و مبارزات مردم از آغاز تا كنون و 

تأكيد بر اجرای سريع خواسته های زير بود. 
•  توقف سركوب ها و دستگيری ها و آزادی سريع و بی 

قيد و شرط تمام زندانيان سياسی –عقيدتی
•  دستگيری و محاكمه ی تمام مسئولين و اجرا كنندگان 

كشتارها از آغاز روی كار آمدن رژيم تا اكنون
•  آزادِی بی قيد و شرِط انديشه، عقيده و بيان، تشكل، 

تظاهرات و اعتصاب. 
•  جدايی دين از دولت و لغو دين و مذهب رسمِی كشور

•  برابری زن و مرد در تمام وجوه زندگی اجتماعی و لغو 
حجاب اجباری. 

•  لغو مجازات اعدام.

                                  ع. ا شرافی

 زبان سرخ تو    
عباس سماكار                  

                                               برای بچه های خیابان

احتماالَ بايد همین حرف ها را زده باشی
كه اين طور باد در گوش هايت می پیچد

و از درد و سوِز باطوم و گاز اشک آور و شکنجه بی تابی

بايد همین باشد
و اِلی

توهم می توانستی از پیچک ها و ترانه ها
برای پسری كه دوست داری

دسته گل بسازی

علفزار تنت 
پر از بوی اسب سركشی ست 

كه به تاخت 
در پرتو خورشید شبهنگام

از تو دور می شود

و ماه
   ماه

ماه ی كه كه همیشه دوستش داشته ای
لبخند می زند
و مثل مادرت

                 نگاهت می كند
#

تمام ماجرا همین است                         
                            

زبان سرخت            
پرچم سبزت را بر باد داده است 

و تنت آش و الش است

اينک 
اسب سركش جانت

كه در پرتو ماه
                   به تاخت 

                   از تو دور می شود


