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زنده باد حاكميت مردم

عليرضا داوودي از دانشجويان آزادي
خواه و برابري طلب اصفهان درگذشت

ليست جان باختگان شناسايي شده
به  78نفر رسيد

خبرگزاري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران اعالم
كرد كه از جانباختگان كشتارهاي اخير نيروهاي نظامي
جمهوري اسالمي تعداد  78شهيد تاكنون شناسايي شده
اند.
الزم به ذكر است كه هنوز ابعاد كامل كشتارها مشخص
نشده است.

مرگ بر ديكتاتور

عليرضا داوودي از فعالين چپگراي دانشگاه اصفهان كه در
سال گذشته مدتي را در زندان بود و در سالهاي اخير با
انواع احكام انضباطي و تعليقي در دانشگاه روبرو شده بود
در سن  26سالگي درگذشت.
علت درگذشت اين فعال دانشجويي ايست قلبي اعالم
شده است.

ندا زنده است
در قلب هاي مردم فردا
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.
در تازه ترين تحوالت مربوط به مراسم چهلم ندا و
ديگر شهداي روز شنبه سياه ،حكومت در اقدام زننده و
غيرانساني ديگري با تهديد مانع از حضور خانواده ندا بر
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  22خرداد 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

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
دوباره از آن مردم مي شود .گروه هاي مختلف مردم و
بي شمار شهروندان معترض در تدارك يادبودي گسترده
براي شهدا و جان باختگان انقالب جاري ايران اند .تاكنون
اسامي و مشخصات  78شهيد 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  29خرداد 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
حداكثر خشونت فضاي رعب را به مردم تحميل كنند و
سكوت گورستاني را بر جامعه تحميل .آن دلقك ميانمايه،
احمدي نژاد ،با ماشين هاي مخالف كشي سپاه و بسيج
ابزار اجراي رهنمودهاي واليت فقيه را برعهده گرفت.
باندهاي رذالت و شقاوت چشم به تجربه دهه شصت
داشتند و موفقيت مطلق ترور دولتي را متصور بودند .اما
زهي خيال باطل.
اين بار تنها گروهي كوچك و پيشتاز در صف مقدم
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.
در اين مبارزه خونين ،مبارزه ميان مردمي كه مسلح به

فرد ،اعتراض و واكنش همه جامعه را در پي دارد.
برادر کیانوش آسا نيز به شيوايي مي گويد :وظیفه ماست
که صدای کیانوش را به همه برسانیم .گریه و زاری برای
خلوت ماست آنچه وظیفه داریم در بین مردم و در جمع
های خودمان این است که خون آنها برای چه ریخته شد؟
برادر من چه گناهی مرتکب شده بود که حتا من برادرش
نمی توانستم چهره او را در پزشکی قانونی تشخیص
بدهم؟ چه اتفاقی برای او افتاده بود ؟ اگر  25خرداد به
پهلویش تیر خورد ،چرا یک گلوله صورتش را از هم پاشیده
بود؟ این تیر دوم چه زمانی شلیک شد؟ چرا او در  25خرداد
تیر خورد ولی  29خرداد زمان فوتش اعالم شد ؟ در این
چند روز چه بالیی بر سر برادرم آمد؟ صدای ما را به مردم
برسانید .این وظیفه همه است.
آري .مردم به رغم ترور گسترده دولتي و تالش هاي
برخي براي معطوف كردن مردم به سوگواري و گريه هاي
خاموش در حين گوش سپردن به تالوت قرآن ،عزم كرده
اند كه بيدار باقي بمانند ،آزادي ديگر دربندان ضحاك
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.
همبستگي ،اميد ،ميل به رهايي و عشق جمعي بودند از
يكطرف ،و حاكميتي كه مسلح به مخوف ترين تجيزات
كشتار شهروندان خود بود ،در طرف ديگر ،چه بسيار پاك
ترين فرزندان اين سرزمين كه بر خاك نيفتاند .چه بسيار
شهدا كه گواهي شدند بر خشونت عريان نظام رياكار و
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
در رداي پرافتخار مرگي براي آزادي سكون نيافت.
شهادت آنها يك كشتار جمعي سازمان ياقته از سوي دولت
و حكومتي بود كه پس از آنكه حق آزادي بيان ،حق كار
شرافتمندانه ،حق آزادي تجمعات ،خق تعيين سرنوشت،
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
نمي گنجيد و تداوم اين ايستادگي و همبستگي مردمي
عليه جكومت كودتا ،كاخ استبداد مذهبي حاكمان را به
لرزه در انداخته است.
يادبود چهلمين روز شهادت ندا و بسياري ديگر از جواناني
كه در همان روز به گلوله ي حاكميت بر خاك افتادند
تا آزادي و پايداري بر خاك نيفتد ،روز دوباره اي ايست
كه مي رود شب تاريك اين سرزمين را براي هميشه در
تاريخ مدفون كند .مردم ايستاده اند و هر روز با ابتكارات
و اعتراضات خود جنبش خود را عمق و غناي بيشتري
مي دهند.
برخي با پنداشت ها و باورهاي پيشين خود كه ريشه در
وضعيت پيش از  22خرداد 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
مي شود بيشتر مردمي بوده و در جهت منافع عموم نيز

تالش مي كنند بتوانند با پشتوانه قدرتمندي تري در البي
هاي قدرت در داالن هاي مجلس و كابينه و پستوهاي
محفوظ قدرت ،امتيازات بيشتري از گروه ديگر حاكم
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
ي بسته ي حاكمان اين امكان و توان را مي دهند كه
در مقابل جناح ديگري كه متكي بر نيروهاي نظامي و
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
 22خرداد 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
را مي خواهند .حاكميت گروهي روحاني به عنوان مقام
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

دارد توسط جامعه برگزيده شود و در مقابل آن پاسخگو
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.
نمايندگان مجلسي كه تحت حاكميتي غير از حاكميت
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
مردم و به طور واقعي تعيين شوند و منبع مشروعيت و
قانونيت جامعه باشد نه گروهي كه خود را عالمان ديني
مي دانند و داعيه جانشيني خدا بر روي زمين را دارند.
جامعه براي اين خواسته ها و اين چشم اندازهاست كه
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.

اخبار كوتاه

بيانيه جديد كانون نويسندگان ايران

مردم داغديده و آزاده!
دستگيري ،ضرب و شتم ،شکنجه و کشتار وحشيانه ی
مردم معترض چنان ابعاد گسترده يی يافته و وجدان
عمومی را چنان جريحه دار کرده که حتی صدای کسانی
را درآورده است که خود در اين جنايت کم سابقه شريک
جرم اند  .در روزهای آغازين اين سرکوب گمان می رفت
که شمار جان باختگان ،دستگيرشدگان و ناپديدشدگان
واقعيت
چندان زياد نباشد .البته سانسور خبری و تحريف
ِ
اين کشتارها در پيدايش اين تصور بی تاثير نبود ،اما به
تدريج روشن شد که شمار قربانيان به مراتب بيش از آن
است که تصور می شد .ابتدا به بسياری از خانواده هايی که
با مراجعه به دادسرا و زندان پى گي ِر سرنوشت وابستگان
خود می شدند گفته می شد که دستگيرشدگان به زودی با
قرار تامين آزاد خواهند شد .اما چندی نگذشت که به جای
آزادي ،اجساد قربانيان را تحويل خانواده ها دادند .ولی در
واقع ،قربانيان يا در خيابان ها با شليک مستقيم گلوله از
پا درآمده اند يا در اثر ضرب و شتم ،تجاوز و شکنجه های
بربرمنشانه در زندان ها،کالنتری 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 که با روشن شدن ابعاد پشت پرده ی اين
جنايت های عظيم ،اکنون خواست معرفی و مجازات آمران
و عامالن اين کشتار به خواست عموم مردم تبديل شده
است .کانون نويسندگان ايران که از جمله ی نخستين
نهادهای آزادی خواه است که اين خواست را مطرح کرد،
اکنون در کنار مردم همان خواست را به گونه يی قاطع تر،
صريح تر و شفاف تر مطرح می کند:
مسببان کشتارهای اخير در هر رده و مقامی باشند بايد به
مردم معرفی شوند و در دادگاه صالح به مجازات برسند.
کانون نويسندگان ايران  6مرداد 1388

اتهام محاربه به جوانان در كردستان

فعاالن حقوق بشر در ايران مي گويند پنج جوان اهل
کردستان روز یکشنبه هفته جاری در دادگاه انقالب شهر
سنندج به اتهام محاربه محاکمه شدند .پنج جوان اهل
روستای نگل سنندج به نام های «هوشیار احمدی ,
بهمن سعیدی  ,جهانبخش احمدی  ,سیروان محمودی
و سیوان رحیمی» که در اواخر زمستان سال گذشته در
روستای نگل توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند
روز یکشنبه مورخ  4مردادماه در شعبه یک دادگاه انقالب
سنندج به ریاست قاضی بابایی به اتهام محاربه محاکمه
شدند .اتهام محاربه برای شهروندان مورد اشاره که می
تواند به صدور حکم مرگ نیز منتهی شود موجی از نگرانی
را در میان خانواده و نزدیکان آنان ایجاد نموده است .هر
چند از مصادیق اتهام وارده اطالعی در دست نیست اما
زندانیان مذکور همواره بر رد این اتهام تاکید کرده اند.

روزنامه سبز و ادعاهاي بنفش

پس از انتشار روزنامه خيابان و انتشار گسترده آن از روز
 29خرداد ،روزنامه هاي ديگري نيز به صورت اينترنتي
و با فرمت پي دي اف متولد شدند كه به صورت عمده
از طريق ايميل توزيع مي شوند .از ميان اين روزنامه ها
مي توان به ندانيوز ،كالم سبز و روزنامه سبز اشاره كرد.
روزنامه سبز كه به شكلي بسيار ابتدايي تهيه مي شد،
كمي فرم روزنامه خود را بهبود بخشيده و پس از 14
شماره پيش شماره ،روز  4مرداد شماره نخستين خود را
منتشر كرده است .از نكات جالب اين روزنامه كه داعيه
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
نيست حال چگونه در جهان اولين شده؟ روزنامه نگاران
رسانه هاي بزرگ و رسمي گويا چندان با كار كردن در
شرايط غير رسمي و رسانه هاي آلترناتيو آشنا نيستند ،چرا
كه در ادعاي تعجب آور ديگري در شماره  4مرداد خود
تيراژ روزنامه را  425000ذكر كرده اند .مي توان چنين
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
اين چنيني ،قادر به تعيين رقمي به عنوان تيراژ نيستند،
اما ذكر اين رقم مشخص گمان ناآشنايي با فضاي جديد
را كمرنگ و گمان هاي ديگري را تقويت مي كند .در
جاي ديگري از يادداشت سردبير ،ابراز اميدواري شده كه
انتشار روزنامه سبز سبب شود خبرها و نظرهاي جنبش
از يك مركز براي همگان منتشر شود و از تعدد منابع
گوناگون جلوگيري كند .آرزوي يكدست شدن و متمركز
شدن جريان هاي اطالعاتي ممكن است براي برخي از
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
سانسور رسانه اي حاكم تعريف مي كنند .بنيان گذاران
روزنامه سبز ،خانه فيلم مخملباف ،سازگارا ،نوري زاده و
هوشنگ اسدي هستند.

يورش ارتش و پليس مسلح عراق به
ساكنين شهرك اشرف

روز سه شنبه هشتصد نيروي ارتشي و دويست نيروي
پليس عراق مجهز به اسلحه و تجهيزات سركوب به
شهرك اشرف در عراق حمله كرده و كنترل اين شهرك
خودگردان را در دست گرفتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،یک مقام نظامی ارتش
عراق در بعقوبه در مورد حمالت امروز گفت ،مذاکرات
برای ورود مسالمت آمیز نیروهای عراقی به پایگاه اشرف
به جائی نرسید ،از این رو تصمیم گرفته شد پایگاه با توسل
به نیروی نظامی تحت کنترل درآید.
یک سخنگوی ارتش عراق نیز با تائید تصرف پایگاه اشرف
اظهار داشت که برای این امر به دستور دفتر نخست وزیری
عراق دو لشکر متشکل از چهارصد تن از نفرات ارتش و
پلیس از دو استان «دیاله» و «تصره» عملیات نظامی علیه
پایگاه را بر عهده داشتند.
سازمان مجاهدین خلق ایران ،امریکا را مسئول حفاظت
از جان ساکنین اشرف دانسته و از دبیر کل سازمان ملل
و سازمان های حقوق بشر بین المللی خواسته است برای

متوقف کردن یورش نیروهای نظامی حکومت 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.
مریم رجوی ،روز یکشنبه  ۴مرداد ( ۲۶ژوئیه) با انتشار
بیانیه ای در رم ،چند شرط برای بازگشت ساکنان اردوگاه
اشرف به ایران تعیین کرده بود.
به گزارش بی بی سی بر اساس بیانیه خانم رجوی ،چنانچه
حکومت ایران در «نامه ای رسمی» خطاب به [سازمان]
ملل متحد ،صلیب سرخ بین المللی و دولت های آمریکا و
عراق ،متعهد شود که اعضای سازمان مجاهدین خلق در
صورت بازگشت به ایران «از دستگیری و تعقیب و شکنجه
و اعدام و هرگونه پیگرد و پرونده سازی قضایی مصون
هستند و از آزادی بیان برخوردارند» ،ساکنان اردوگاه
اشرف به ایران بازخواهند گشت.
خانم رجوی نوشته است که تعهد ایران باید توسط چهار
مرجع یاد شده «تأیید و تضمین» و به ساکنان اردوگاه
اشرف ابالغ شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت در مقدمه بیانیه خانم رجوی
نوشته است که مفاد این بیانیه  ۱۰روز پیش در اردوگاه
اشرف به اطالع مقام های آمریکایی و عراقی رسیده
است.
مقامات دولت عراق از زمان به عهده گرفتن مسئولیت
اردوگاه اشرف در اواخر تابستان سال  ۲۰۰۸تا کنون بارها
اعالم کرده اند که ساکنان این اردوگاه باید خاک عراق را
ترک کنند.
اردوگاه اشرف در شرق استان دیاله عراق در نزدیکی مرز
ایران واقع است و به گفته مقامات عراقی بیش از ۳۴۰۰
تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در آن ساکن
هستند .خانم رجوی در بیانیه خود اعالم کرده است که
اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف

سکونت دارند ،حاضرند با شرط های یاد شده ،گروه گروه
به ایران باز گردند؛ اما فاصله اعزام آنها باید طوری باشد
که پایبندی حکومت ایران به تعهدهایش در مورد گروه
اول آزمایش شده باشد.
او از دولت عراق خواسته است که فورا به ساکنان اردوگاه
اشرف اجازه دسترسی به وکالیشان را بدهد و کتبا اعالم
کند که آنها اجازه فروش اموال غیرمنقول و همراه بردن
اموال منقول خود را خواهند داشت.
خانم رجوی همچنین نوشته است که کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد باید «پناهندگی افرادی را
که داوطلب بازگشت به ایران نیستند بپذیرد و ترتیبات
انتقال آنها به کشور 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.

تو این همه هیاهو
رسانه ملی کو؟
صداوسیمای ایران متجاوزی است که روزانه چندبار حین
تجاوز شما را متهم به خودفروشی می کند .روابط عمومی
بیت رهبری لحظه ای از زیر بار رسالت تحریف و وارونه
جلوه دادن زندگی مردم شانه خالی نمی کند .مردم خیابان
شباهتی به آدمک های سیما ندارند وقتی اینطور است
بدانید کاسه ای زیر نیم کاسه است .آدمک های تلویزیون
یا سفیدند یا سیاه ،لبخند اول از تسلیم آخر و هجله و
عروسی خبر می دهد .اگر خندیدی و به هجله نرفتی قطعا
فاسدی .این رویکرد صداوسیما نه به زن که تمامی وقایع
و رخدادهاست .کودتا آن مراسم عروسی است که رژیم
ترتیب داده بود برای آنان که با لبخند پای صندوق رای
آمدند و چون تسلیم متجاوز نشدند اوباش نامیده شدند.
صداوسیما در اجرای سناریوی خود با مردمی مواجه شد
که سناریواش را نخواندند سناریویی که مفسدین در آن
یا به سزای عمل خود می رسند یا به یک باره استحاله
شده ،تمکین می کنند .مردم جامه دران و سینه چاک
این بار پنهان نکردند که مورد تجاوز قرار گرفتند و
مجازات متجاوز را خواستند .شاید این نخستین بار بود
که تجاوزدیده خود را گناهکار نپنداشت و تمام تهمت ها
را به جان خرید.
نقش صداو سیما در کودتا همین بود؛ وارونه جلوه دادن
همه چیز ،وارونه کردن جایگاه جانی و قربانی ،اما چنان
ناشیانه صحنه تجاوز را به خودفروشی تغییر داد که داد
بسیاری عوامل پشت صحنه درآمد .صدای ضجه ها و
خردشدن استخوان های ملت را همه دیدند و شنیدند.
ماموریت کودتایی صداوسیما از مدت ها پیش از کودتا آغاز
شده بود اما در دوره تبلیغات ریاست جمهوری و نمایش
های تلویزیونی کاندیداها به اوج خود رسید .هنوز رای
گیری در شعب اخذ رای ادامه داشت که مصاحبه هایی با
طرح این پرسش پخش شد «اگر کاندیدای شما شکست
بخورد چه می کنید؟» و به این ترتیب صدا و سیما برای
تجاوزی همه جانبه خود را عریان کرد.
فردای کودتا « :چند اوباشگردست به آشوب زدند و اموال
عمومی را تخریب کردند و مردم را کتک زدند».
 25خرداد :مردم فریاد برآوردند « :تو این همه هیاهو
رسانه ملی کو؟» صداوسیما :سکوت
 26خرداد مردم در اعتراضی میلیونی به کشتار  25خرداد
مقابل صداوسیما سکوت کردند صداوسیما سناریویی
نوشت خود خواسته:
«هزاران هوادار دو کاندیدا در میدان ونک همدیگر را در
آغوش کشیدند و پرچم هایشان را با هم عوض کردند و
سرود همبستگی خواندند»
برعکس خواندن هم برای ما عادتی شده!
آن شب صدها نفر زخمی شدند ،از تعداد کشته ها خبری
در دست نیست شاهدان عینی گویی تا چند شب نتوانستند
چشم بر هم گزارند.
سکوت سیما خیلی طوالنی نشد و با همان شیوه نخ نما
شده اعتراف گیری وارد صحنه شد .انگار تازه دریافته بودند
که مردم خیابان با آن دوربین های چند مگاپیکسل موبایل
گوی سبقت را در عرصه خبرنگاری و تهیه خبر از آن ها

ربوده¬اند؛ صداوسیما زیرنویس می کند « فیلم هایی که
از ارازل و اوباش تهیه کردید در اختیار ما بگذارید» و به
این ترتیب اعتراف می کند از مردم جامانده است.
سوگیری های تهوع آور سیما تا بدانجا پیش رفت که
تحریم کاالهایی که آگهی های تجاری آن ها در تلویزیون
و رادیو پخش می شد در صدر مبارزات مدنی مردم قرار
گرفت.
سوگیری ها حتی در پخش نماز جمعه رفسنجانی هم بی
نوبت خبری پس از نماز جمعه خبری
داد می کرد تا چند ِ
از خطبه ها در کار نبود.
معدود برنامه های محبوب سیمای ایران یکی برنامه نود
بود که اتفاقا پیوند محبوب ترین مجری سیما با وقایع اخیر
برنامه او را نیز در شرف تعطیلی قرار داد .اما برنامه¬ای که
به زعم خود صداسیمایی ها آبروی آن است بخش خبری
بیست وسی است .شومن هایی که در چشمت زل می زنند
و دروغ می گویند و تحریف می کنند .اخبار غیر رسمی و
شایعات و به قول خودشان گفته ها و شنیده ها سوژهای
این برنامه هستند  .تفکراتی کیهانی را با رنگ و لعابی
مردمی و مدرن .شعارهایی که مردم بر ضد این برنامه سر
می دادند خود به خوبی ماهیت شیاد این برنامه را افشا می
کند «بیست و سی بیست وسی یاال نشونم بده» و البته
هوکردن خبرنگاران آن در هنگام تهیه گزارش نیز هنوز
از سطح شهر گزارش می شود .شاید این ها برای این که
صدای مردم به سمع پاسداران کت شلواری سیما رسیده
باشد کافی نباشد .شاید آن خبرنگاران سیما که ترک موتور
لباس شخصی ها وقیحانه با لباس خبرنگار تلویزیون از
مردم معترض فیلمبرداری می کردند حکایت آب دهان
ها و فحش ها و لعنت را به گوش آبرودارترین رسانه!!!
رسانده اند .گرچه هنوز مردم اوباشند و ارازل .اما شوهای

تلویزیونی این روزها با حضور نمایندگان فراکسیون اقلیت
مجلس تنوری شده ،صدای معترضین انگار تنها صدای
فراکسیون اقلیت مجلس است همین که انتقادی به دولت
می شود دو یا سه نماینده اصولگرا پشت خط می آیند،
بحث می کنند و البته به این معترضین رسمی که نتیجه
کودتا را پذیرفته اند احترام هم می گذارند.
اما گفتگوهای سیما این روزها شکل دیگری یافته است.
شاید نتوان این موضع را عقب نشینی خواند اما صدا و
سیما صدای «تو این همه هیاهو رسانه ملی کو» مردم
را شنیده ،آن ها پذیرفته اند که با یک اقلیت  14میلیونی
مواجه اند که البته کم هم نیستند!!! خس و خاشاک هم
نیستند!!!! این اقلیت اعتراض داشت یک عده سوءاستفاده
کردند این اتفاقا نشانه رشد جمهوری اسالمی است و ابدا
بحرانی در کار نیست ».اصولگرایان منتقد این روزها بازا ِر
گرمی در سیما دارند از این منبر به آن منبر .صحبت از
آزادی و قانون و مردمساالری بیش از اسالم و خط امام
مطرح است .والیت فقیه را آنتی دیکتاتوری می دانند که
مشروعیت خود را از مردم کسب می کند .البته به شکلی
خزنده گفتگوها و مصاحبه ها را به سمتی پیش می برند
که القا کنند همه چیز پایان یافته و راجع به دولت دهم
باید سخن راند .ماموریت جدید تنها مطرح شدن چیزی
به نام دولت دهم است حال هراندازه می خواهد منتقد و
مخالف داشته باشد .بالخره شام عروسی را باید خورد و به
خانه برگشت.
قصد نتیجه گیری ندارم این درو دیوار زدن ها یک معنا
بیشتر ندارد تجاوزگر می خواهد ازتجاوز دیده رضایت بگیرد
یا دهانش را هر طور شده ببندد .این که چه سرانجامی در
انتظار تجاوزگر است را خیابان ها به ما نشان خواهند داد.

بند  209اوین از زبان
یک زندانی
بند  209اوین  ،بند مخصوص زندانیان سیاسی  ،یکی از
مخوف ترین زندان های جهان است که در طول سی
حکومت فاشیستی جمهوری اسالمی قربانیان فراوانی
گرفته است .چه بسیار زندانیانی که از این بند به مسلخ
برده شدند و آنان که از این بند جان به در بردند آثار روحی
و روانی مخرب این تجربه برای همیشه بر ذهن آنان نقش
بسته است .دیوارهای سلول های آن  ،مملو از دیوار نوشته
های زندانیان از هر سنخ و هر عقیده ای است  ،اما همه
ی آنان در یک سرنوشت مشترک اند  ،سرنوشت کسانی
که نخواستند به وضعیت موجود تن دهند.
اولین نکته در مورد بند  209اوین  ،این است که زندانیان
به جز سلول انفرادی خود چیزی از این زندان نمی بینند
و در تمامی مدت حتی با رفتن به دستشویی و استحمام
نیز با چشم بند انتقال داده می شوند .بنابراین این زندان
به نقطه ای اسرار آمیز مبدل شده است که هر از گاهی
صدای ضجه و فریاد از سر شکنجه و استیصال از میان
در و دیوار آن به گوش می رسد .به همین دلیل این بند
برای ساکنین نگون بختش همیشه بزرگ تر از آنچه که
هست به نظر می آید  .اما در واقع این بند شامل حدود
هشت سالن و در مجموع حدود  120تا  150سلول انفرادی
است و ظرفیت آن در حالت معمولی سیصد نفر را در خود
جای می دهد  ،اما واقعیت این است که در بسیاری از
مواقع  ،شمار بسیاری از زندانیان در سلول های کوچک
جای داده شدند و به همین راحتی ظرفیت زندان را افزایش
می دهند!
دو سالن ابتدایی آن مخصوص زنان و بقیه به زندانیان مرد
تعلق دارد  ،در مقابل هر سالن یک دوربین نصب شده و
صندلی و میزی قرار دارد که نگهبان هر سالن پشت آن
می نشیند و مسئول انتقال زندانیان به دستشویی  ،حمام
و یا اتاق بازجویی و شکنجه است .اما برخی از سلول ها
را با برداشتن دیوار حائل بین دو سلول بزرگتر کرده اند .
در انتهای هر سالن دستشویی و حمام به صورت مشترک
وجود دارد و زندانیان هر سالن برای رفع نیاز خود به آنجا
می روند .نوبت دستشویی سه بار در طول روز است و
حمام و هواخوری دو بار در هفته (.امکان هواخوری منوط
به اجازه ی بازجو است ) سلول های سالن آخر کوچکتر

مرام مشترک
میالد س.
درجنبش امروزین مردم ،هنوز قالبهای ایدئولوژیک و
فرسوده دست از سر مردم برنمیدارند .این ایدئولوژیها
با واقعیت کوچه و خیابان این شهر چندان ربط درستی
ندارند ،جوابهای دم دستیاند و مانع پیشروی این
جنبش زنده و پرنیرو.
 .۱عده ای به فرقهی ضد خشونت گرویدهاند و چون
ناشیانه بر این باورند که همهی حقیقت را دریافتهاند،
در این میدان رودرویی نابرابر ،در رسانههایشان اندرز
میگویند .اما مردم در هیچ سالی از این سی سال در برابر
خشونت دولتی با دستهای خالی جز حرف حساب چیزی
نگفتهاند .مشکل کجاست؟ مردمی که از حقوق خود دفاع
میکنند و بسیجی را از زین وهم به پایین میکشند ،در
دفاع از خویش برای نخستین بار بسیجی را آدم حساب
کردهاند .اگر حتی میزننندش ،بدین خاطر ست که به
باورشان این آدم خودش را باخته ،حیوان یا شیطان نیست،
حق آدم بودنش را از او سلب کردهاند .اگر سالحش را از
او بگیریم ،اگر کارت شناساییش را بگیریم و از گمنامی
آزادش کنیم ،یکی آدمی ست همچون ما .این را بسیجی
میفهمد ،این زبان گفتگوست برای سرزمینی که باید با
خودش تسویه حساب کند .بسیجی از خشم انسانیمان می
ترسد و گاه ترسیدن ،نه وحشت ،گام اول به سوی فهم این
مطلب است که او نمی تواند لذت از شقاوت و اسلحه را
پشت دین و مذهب پنهان کند .اگر شناساییش میکنیم،
مکان زندگیش را آشکار میکنیم ،اگر بر درب منزلش
هشداری میچسبانیم ،همهی اینها یعنی ما پذیرفتهایم که
این آدم در همین محله ،در همین شهر زندگی میکند و
نباد که بر روی همین مردم تیغ کشد .به او و خانوادهآش
یاد می دهیم که ما از قباحت این رسم زیستن خسته ایم
و این قباحت دیگر مباد .شرف انسانی در این همبستگی
برای همه ،حتی بسیجیها ،معنا میشود .عدول از این
شرافت تاوان دارد.
فرقهی ضد خشونت اما چیز دیگری میگوید .آدم را
مفهومی مجرد میبیند ،خشونت را مفهومی مجرد میداند،
تو گویی خشونت و آدمیت چیزهایی ست که از آسمان
نازل میشود .آدمیت ،جامعهای تکه تکه شده و بی آینده

است اما حمام و دستشویی در داخل سلول قرار دارد .این
امر تحمل سلول را برای زندانی دشوارتر می سازد چون
هیچگاه از سلول کوچک خود حتی برای لحظه ای بیرون
نمی رود.
سلول های انفرادی در این بند بسیار کوچک و به زحمت
از شش متر مربع تجاوز می کند .پنجره های بسیار کوچک
که با نرده ها و صفحه ی فلزی مشبک در باالی هر سلول
 ،امکان مشاهده بیرون و اندک نور ممکن را هم از بین
برده است .چراغ های سلول همیشه روشن است و چون
در دیوار کار گذاشته شده اند  ،سلول را بسیار نامناسب و
دلگیر می سازد.
انتقال هر نوع اطالعاتی از بیرون  ،حتی زمان و تاریخ برای
زندانی ممنوع است .رفتار نگاهبانان بسیار تند و توهین
آمیز است و در برخی مواقع حتی آنها اختیار کتک زدن
زندانی را نیز دارند و گاهی در شکنجه در اتاق هایی که
به نام اتاق فنی معروف است به بازجویان کمک می کنند.
تمامی رفتارهای شما را در برگه ای مخصوص ثبت کرده
و آنرا به بازجوی مخصوص شما گزارش می کنند.
این سلول های انفرادی ارتباط شما را با دنیا قطع می کنند
و شما آنقدر این سلول ها در انزوای دیوانه کننده ی آن
نگاه داشته می شوید که تمامی امیدها و نیروی مقاومت
شما از بین برود .اهمیتی ندارد که این مدت چقدر به طول
خواهد انجامید .سلول های انفرادی مهمترین حربه برای
شکستن مقاومت زندانیان سیاسی و تن دادن به اعترافات
تحمیلی و اتهامات دروغین از سوی بازجویان است  ،اما
در عین حال شکنجه در اتاق های سفید رنگ بازجویی نیز
بخشی از جریان عادی بازجویی محسوب می شود .هر قدر
که از مدت اقامت زندانی در سلول ها می گذرد  ،تحمل
سلول برای او سخت تر می شود  ،تا حدی که وی ترجیح
می دهد برای شکنجه از سلول خارج شود اما حداقل مدتی

را در بیرون از سلول بگذراند و یا با کسی حتی اگر آن فرد
بازجو باشد  ،صحبت کند .زندانی بعد از گذشت دو یا سه
ماه در این سلول ها  ،خواب و خوراک منظم خود را از
دست می دهد .اعتصاب غذا و خودکشی به عنوان تنها
راه نشان دادن اعتراض  ،امری عادی و مرسوم است .به
همین دالیل  ،مواد غذایی در ظرف های پالستیکی به
زندانی داده می شود تا امکان خودکشی از او سلب شود.
المپ ها را نیز برای جلوگیری از خودکشی با توری فلزی
پوشانده شده اند .در مدت اقامت من در بند  209اوین
شاهد اقدام به خودکشی دو نفر بوده ام .اولی با نخ های به
هم تابیده دور پتو  ،برای خود طناب دار درست کرده بود
و دومی توانسته بود توری المپ را کنار بزند و رگ دست
خود را با آن ببرد .متاسفانه یا خوشبختانه  ،هر دو زندانی
از مرگ نجات یافتند .این اتفاقات تنها آنچیزی بود که
بازجویان برای من تعریف کرده بودند تا من را پیشاپیش از
فکر مقاومت بازدارند.
باید دانست که هر اتفاقی برای زندانیان در بند  209اوین ،
امکان پذیر است چون براساس منطق این زندان  ،زندانی
به بازجوی خود تعلق دارد و بازجو درست مانند یک ارباب
 ،صاحب جان زندانی است و هر تصمیمی که بخواهد می
تواند در مورد او اجرا کند .می تواند این بند را برای وی
به بهشت یا جهنم تبدیل کند .هر درخواست زندانی ،
هرگونه امکاناتی که در اختیار او قرار داده می شود منوط
به اجازه ی بازجوست.دلیل اعطای این اختیار تام به بازجو
 ،افزایش قدرت او برای اعتراف گرفتن است .زندانی هم
توسط بازجویان شکنجه می شود و هم تنها امیدش به
آنان است .این موقعیت سبب می شود که زندانی توان
مقاومت در مقابل تهدید و تطمیع های بازجویان را از
دست بدهد.

است که خود را بازمییابد ،مردم میشود .خشونت هم در
خودش بامعنا نیست ،مفهومی ازلی و مجرد نیست .معنایش
را دلیل آن در شرایط خاص تعیین میکند .جرثقیل برای
اعدام جوانان انقالبی در سال  ۶۱را مردم در دفاع از خود
در برابر ارتش مسلح شاه در  ۵۷ابداع نکردند .خشونت
پرستان ،عدهای معدود ،برای حفظ قدرت دولتی ،به این
فکر بکر افتادند .آنهم دیگر نامش خشونت نبود ،شقاوت
بیمار بود.

پیش رونقی داشتهاند ،تند تند رونویسی میکند .در خیال
اینان آزادی بیان و اندیشه امری ست جدا از حق آموزش
رایگان ،مسکن و بهداشت مناسب برای میلیونها انسان
در قرن بیست و یکم .در خیال اینان بدون مطالبه عدالت
اجتماعی ،بدون آزادی تشکلهای مردمی ،بدون نظارت بر
کار دولت و توزیع عادالنهی ثروت حاصل از کار مردمان،
میتوان در ایران آزادی بیان و اندیشه داشت .در کدام
افسانه چنین چیزی را دیدهاند؟ اینان همیشه از غرب و اروپا
میگویند ،اما هرگز این اسمها برایشان جایی روی نقشه
نیست ،یک جامعه نیست .در خیابان ،پشت به تالش مردم
ن
در همان سرزمینها ،به ویترینها خیره شدهاند .ویتری 
دکانهایی که عقل مدرن ،قداست منفعت مادی و هزاران

 .۲فرقهی ایدئولوژیک دیگری ،از فرط جزماندیشی ،با
داعیهی دانستن همه حقیقت ،از چند جلد کتابچه مندرس
درباب اقتصاد آزاد و در نکوهش توتالیتریسم ،که پنجاه سال

کاالی بی مشتری در همان غرب ،را با تخفیف ویژه به
جهان سومیها میفروشند .این فرقهی ایدئولوژیک درد
مردم در خیابان را ندارد .به گمانش مدرنیته یک سری
مناسک و اعتقادات دینی یکدست است و نمیداند که هم
انقالب فرانسه و هم انقالب آمریکا ،بخشی جدانشدنی از
آنیست که کمی گنگ مدرنیته مینامد .این ایدئولوژی و
پیروان این فرقه ،تاریخ را وارونه میخوانند .نمیدانند که
اگر رفتار سرمایه در اروپا متعارف تر است ،سببش دههها
مبارزهی مردم ،تشکل کارگری ،ایستادگی و قوهی ابتکار
کارگران و فقیران آن جوامع بوده است .همان سرمایه در
کارخانهاش در چین رفتار دیگری دارد .اگر گمان کنیم
که با اقتصاد نولیبرال و خصوصیسازی ثروت عمومی
به آزادی میرسیم ،باز بیهوده سر در راه یک ایدئولوژی
گذاشته ایم .در نبود و یا ضعف نهادهای مستقل مردمی و
با میلیونها انسان محروم نگاه داشته شده ،این روایتها،
با یا بی نقد توتالیتریسم ،بیت آخرش همانی ست که از
آن رویگردانیم ،دیکتاتوری خودیها .دلبستن به خصوصی
سازی ،در عمل یعنی قدرتگیری سرمایه مالی .سرمایه
مالی ای که هم اکنون نیز در ایران وزنی غیر متعارف دارد.
این سرمایه مالی در دوران گردش رو به شتاب سرمایه در
جهان ،کم ترین رغبتی به ساکن کردن سرمایه برای تولید
در ایران یا حتی انباشت سودش در ایران نخواهد داشت،
مگر آنکه دولت امنیت باالیی را تامین کند .تامین امنیت
یعنی کسی جایی اعتصاب نکند ،شعری که باعث تشویش
افکار عمومی شود نسرایند ،قانونی برای حمایت از مردم
وضع نکنند ،به فقیران هم زیاد آموزش ندهند و با تئاتر و
فرهنگ هم آشنایشان نکنند که توقعشان زیاد شود ،تا من
سودم را ببرم .تعبیر چنین خوابی در ایران همین فالکت
امروزیست.
در دنیای معاصر ،دوران این ایدئولوژیها به سر آمده است.
ایدئولوژی گفتاریست ماللتبار که انگیزه ی پرسیدن را
از ما میگیرد.
 .۳از مردم شهر بپرسید چرا در خیابانند .بسیاری خواهند
گفت که کارد به استخوان ،جان به لبشان رسیده است،
از ستم ،دروغ و چپاول ثروت مردم بیزارند و آینده ای
روشن پیش روی نمیبینند .خواهند گفت رهیدن از فقر،
از تحقیر ،رویای هر روزشان است .اگر از زنان بپرسید چه
میخواهند ،شاید خاموش زنی بیکس نشسته بر نیمکتی
در راهروی دادسرا را نشانتان دهند ،یا چهرهی خونین
دختر جوانی در خیابان کارگر را .و سرانجام ،اگر از کودکی
خردسال ،در هرجای ایران بپرسید که آینده یعنی چه،
خواهد گفت آینده همین فرداست.
پیشتر ،تنها چند هفتهای پیشتر ،همین فردا چگونه
جایی بود؟ عروسی نافرخندهی چاقوکشان و دعانویسان،
آن عروسی خوبان ،کمیتههای انقالب  ۵۷را چنان فرسود
که حتی یاد همبستگی ،عدالتخواهی و تشکل از خاطر
چاقوکشان سردار بودند.
همگان رخت بربسته بود.
ِ
دعانویسان کتاب قانون می نوشتند و هفتاد میلیون بر سر
یک بشکه نفت نیمه خالی نشسته بودند .حتی قلب دنیای
بی قلب هم در این خاک بازایستاد ه بود.
فردا جایی بود که در آن کودک با ترس بزرگ میشد،
دریک سانحهی ساده و با یک بیماری پیش و پا افتاده
سرنوشتش رقم میخورد .اگر شانس می آورد و در اعتیاد
نمی سوخت ،باز ممکن بود که مرد خودباخته ای ،از جنس
سیصد سال خشکسالی روستاهای خراسان ،در گوشش
افیون مرگ را پچ پچ کند :فردا ،وضو بگیر ،بزن ،بکش
و کسی شو!
 .۴همین فردا چه میتواند بشود؟
پدرومادری که جان به لبشان رسیده ، ،به سازماندهی
مطالباتشان در محله و مدرسه ،در کارخانه و بیمارستان،
همت میکنند .با مردم و از مردم ميشوند .و چون این
فردا ،دیرو ِز این جمهوری نمی تواند باشد ،چون این فردا
را دست سرد هیچ پیشوایی رقم نمیزند ،پس عقل مردم
راه خود را جدا میکند ،آرام ،شهید به شهید ،راه به راه تا
از امروز بی آیندهمان عبور کنیم .و عبور می کنیم .تمدن
ما در اشتراک منافع همگان است برای رفاه و امکان ترقی
همهی مردم.
کمونیستها حرف شان همین است .میگویند که ما
حقارت را بر نمیتابیم .میگویند بیعدالتی اجتماعی و بند
و زندان و جالد را درخور مردمی متمدن نمیدانیم .برابری
و حق اعمال نظر همهی مردم را هم در حرف هم در
عمل میخواهند .با ایدئولوژیهای جهانسومی برای زیبا
جلوه دادن زشتیها و کاستیهای جامعه سخت بیگانهاند
و به تکوین شعور اجتماعی ،به حقیقت نهفته در شهادت
مبارزان آزادی وفامند .کمونیستها جامعهی تکرنگ نمی
خواهند ،آزادی و تمدن حق تک تک آدم ها ،از هر قوم و
کیش و رنگی ست و تک تک آدمها تنها زمانی می توانند
از حق خود دفاع کنند که از هم جدا نباشند.
کمونیستها ،دنباله روی ایدئولوژی وکلید داران همهی
حقیقت نیستند ،فرقهی مذهبی یا خلعت فاخری بر
دوش قدرت پرستانی جدید نیستند .بیهیاهو ،در همهجا
پشتیبانان تشکل مردمند .زمان با آنان است ،مرامشان
در فک ِر کودکان همین فردا.

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 سیاه ایستاده
بودیم .پشت در چون حمام گرم و نمناک بود .ما دوازده
نفر همگی همدیگر را می شناختیم ،زیرا از يک شهر ،از
يک زندان آمده بوديم .همگی با هم بعد از زندان ،از مرز
پاکستان گريخته بودیم .همگي با هم در شهر کوئته با
انقالب ايدئولوژيک می خواستیم به مسعود برسیم .هشت
نفر از ما به مسعود رسیدند و از کوئته به عراق رفتند .تنها
من و رضا همراه با شهربانو و فاطی از پل انقالب مریم
و مسعود افتادیم و بعد از کراچی رهسپار هلند و سوئد
شدیم.
در صف اول مریم و فاطمه همراه با طاهره که از کمپ
اشرف آمده بود ،خیره و مات ایستاده بودند .در صف دوم
جمال و علی بودند که در عمليات فروغ جاويدان جان
باخته بودند.
کاظم بود که در کردستان عراق به دست * ها افتاد و
قطعه فطعه شد .محمود بود که از عراق عازم استانبول شد
و بعد در آنجا خود را کشت .حسين و محمد بودند که از
کمپ اشرف آمده بودند .جواد بود که ابتدا از عراق به هلند
می آید و بعد از چند ماه پریشانحال از هلند به ايران بر می
گردد و در مشهد به دست سربازان گمنام خامنه ای ربوده
و به قتل می رسد.
من که دستم روی شانه ی رضا بود ،باورم نمی شد که
چگونه ما از چهار گوشه ی جهان اينجا به صف ایستاده
ایم.
چند دقيقه با سکوتی سنگین و تلخ سپری شد ،سپس
آخوندی که عمامه ای سرخ دور سرش بسته بود و شکل
میرغضب ها بود ،آمد و با اشاره دست فریاد زد“ :داخل
شوید ”.صدايش شبيه صدای دری بود که باز کرده بود .هر
دوازده نفر دست روی شانه همديگر واردشديم.

داخل که شدیم ،پنداشتیم که سه نفر پشت میز نشسته اند
اما بعد متوجه شدیم که به جای آن سه نفر سه عکس از
خامنه ای روی سه صندلی گذاشته اند.
میر غضب همچنانکه ريشش را با انگشت هایش می
خاراند ،فریاد کشید “ رهبرا! اين دوازده نفر از آنسوی مرزها
آمده اند ،پناهنده بوده اند و می گويند که توبه کرده ايم”.
عکس ها هر سه با هم دهان گشودند و فرياد زدند “ حکم،
حکم امام!”
میرغضب آمد کنار در خروجی سالن ،باد در گلو انداخت و
گفت” خارج شوید ”.ما دست ها را دوباره روی شانه های
هم گذاشتیم و مبهوت از سالن وارد يک دشت شديم .شب
بود و نورافکن ها همه جا را روشن کرده بود .دشت پر از
صف های کوتاه 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 که ما کی و چگونه آمده ايم اينجا؟
گفت “نمی دانم اما آمده ایم ”.ناگهان از بلندگو ها صدایی
مهيب گوش ها را لرزاند “ اين طناب را بر گردن نهيد تا
رستگار شويد ”.همه به آسمان نگاه کرديم و ديديم که
هزاران طناب آرام آرام پايين می آيد.
بلندگو ها دوباره به صدا آمدند و اين بار صدای خمينی بود
که حکم اعدام همه را صادر می کرد .حکم همان حکم
مرگبار تابستان  67در مورد کشتار زندانيان سياسی بود.
من که می لرزیدم ،آهسته به رضا گفتم “االن که تابستان
 1388است ،چرا دیگر حکم تابستان 1367ا؟” رضا سر را
به نشانه ی نمی دانم تکان داد و بعد به محمود اشاره کرد
و گفت “نگاه کن ،انگار از اين روز ها خبر داشته که در
ترکيه خود را جلوی ماشين می اندازد و می کشد”.
به محمود که نگاه کردم ،ديدم که دست هايش را به
طرف طناب دراز کرده است و زیر لب شعری را تکرار می
کند که به گوشم آشنا می آمد” آدم که می میرد ،دیگر
نمی میرد”.

زبان سرخ تو
عباس سماکار

برای بچه های خیابان

احتماالَ باید همین حرف ها را زده باشی
که این طور باد در گوش هایت می پیچد
و از درد و سو ِز باطوم و گاز اشک آور و شکنجه بی تابی
باید همین باشد
و ا ِلی
توهم می توانستی از پیچک ها و ترانه ها
برای پسری که دوست داری
دسته گل بسازی
علفزار تنت
پر از بوی اسب سرکشی ست
که به تاخت
در پرتو خورشید شبهنگام
از تو دور می شود
و ماه
ماه
ماه ی که که همیشه دوستش داشته ای
لبخند می زند
و مثل مادرت
نگاهت می کند
#
تمام ماجرا همین است
زبان سرخت
پرچم سبزت را بر باد داده است
و تنت آش و الش است
اینک
اسب سرکش جانت
که در پرتو ماه
به تاخت
از تو دور می شود

بحران رژیم ایران و
جنبش مردمی

بابک کیا
ترجمه سیمین مسگری
بخش سوم و پایانی
آنتی امپریالیسمی از ابله ها!
با مطرود شدن سمبلها و ایدئولو ژیها در ابعاد گسترده
سیاسی و اجتماعی ،اکنون جمهوری اسالمی به وسیله
اعمال خشونت به حیات خود ادامه می دهد .واقعیت
این است که تظاهرات هفته های اخیر شاهدی بر این
مدعاست که خوف انتقاد از کلیت ر ژیم فرو ریخته است.
با توجه به بسیج گسترده مردمی ،خامنه ای و احمدی
نژاد سعی در تحریک حس وطن پرستی ایرانی ها را
دارند .باند حاکم با تقبیح دسیسه های خارجیان ،سعی در
ایزوله کردن تظاهرات کنندگان و آزار گذاشتن دستهای
خود برای اعمال فشار کورکورانه بر آنان به نام دفاع از
میهن را دارد .البته ما نباید فریب بخوریم چرا که قدرتهای
امپریالیستی مدتهاست به دنبال ثروتهای کشور هستند.
اگر آنها توان واکنش و انتصاب ر ژیمی مناسب تر و هم
سوتر با عالقه مندی هایشان را داشته باشند ،حتمآ این کار
را خواهند کرد و در حال حاضر هیچ قدرت جهانگشایی
تصمیمی بر قطع رابطه دیپلماتیک با جمهوری اسالمی را
ندارد و دستهای رابطه سیاسی اوباما به سوی دولتمردان
ایران کماکان دراز است.
از این روی ،این بهترین طریق مقابله با پرو ژه امپریالیستها
عدم حمایت از احمدی نژاد و شرکاء و ایجاد جنبش جهانی
همبستگی با مردم ایران است .بسیار بی معنی خواهد
بود که بحران کنونی شروع شده در ایران را توطئه
امپریالیستی تحلیل کنیم و یا آن را به سبب اعتراض به
تقلب انتخاباتی ،مدافع فراکسیون حامی امپریالیسم که تا
حد دفاع از فشارهای موجود پیش میرود ،بدانیم .اگر مردم
ایران هرگونه دخالت امپریالیسم را طرد می کند همانگونه
هم هیچ عالقه ای به ر ژیمی واپسگرا و وحشی و فاسد
ندارد .آنهادلیل کافی برای حضور در خیابانها را دارند.
جوانان ،زنان و کارگران مبارزه خود را برای برابری ،حقوق
اجتماعی و حقوق دموکراتیک پایان نخواهند داد.
هم سو با موضعی که فعاالن چپ ایران گرفته اند ،حمایت
از جنبش های آزادی بخش مردمی و مشخص کردن
مبداء حرکت مبارزین ،بدون حمایت الزامی از فراکسیون
خاصی ،الزم به نظر می رسد .برخی از چپ های جهانی
اینطور وانمود می کنند که میلیونها نفر(سه میلیون در
تظاهرات  3جون در خیابانهای تهران) که با تنهای خود
با جوخه ضد شورش و دیگر قاتالن ر ژیم مواجه شدند،
تحریک شده از جانب آمریکا ،انگلیس و بریتانیا هستند.
این تئوری دسیسه ،ریشه واقعی بحران کنونی را که بیش
از هر چیز بیانگر فاکتور های داخلی است ،نادیده می گیرد.
آنها همینطور هیچ توجهی به شرایط سیاسی که در آن
دیکتاتوری موجود فعالیت سازمانهای سیاسی و سندیکا ها
را ممنوع اعالم کرده است نمی کنند.
این نظرگاهها وام گرفته از بینشی است که در طول زمان
زیان بزرگی را به جنبشهای کارگری وارد ساخته است .این
تئوری که» دشمن دشمن من دوست من است» بخشی

از استالینیستها را به ائتالف غیر طبیعی با راست افراطی
کشانده است .نقد دولت اسرائیل بدون پیش کشیدن هم
زمان بحث یهود ستیزی برای فعاالن آنتی امپریالیستی و
آنتی صهیونستی غیر قابل تصور است .تآیید احمدی نژاد
به عنوان رهبری ضد امپریالیستی به مثابه فراموش کردن
نقش ایران در ثبات نسبی عراق است .جمهوری اسالمی
ایران یکی از حامیان رئیس جمهور عراق ،المالکی،
عروسک خیمه شب بازی گمارده شده از جانب امپریالیسم
آمریکاست.
امروز ،جمهوری اسالمی ایران مهمان کنفرانسهای جهانی
آمریکا برای برقراری ثبات در افغانستان است .این چه نوع
آنتی امپریالیسمی است که با قدرتهای اشغال گر همکاری
می کند؟ دولت آمریکا می داند که سران و رهبران جمهوری
اسالمی دیدگاه واحدی را در زمینه مسآله هسته ای ایران
دنبال می کنند .احمدی نژاد نیز چون دیگر کاندیداهای
ریاست جمهوری در ظاهر زبان تیزی دارد و در باطن
سرگرم البی گری است .در سیاست خارجی نیز هیچ
تفاوت ماهوی بین فراکسیونهای مختلف داخل نظام وجود
ندارد .رویکرد احمدی نژاد در این محدوده تفاوت چندانی
با رویکرد پیشینیانش ندارد.سیاست خارجی در جمهوری
اسالمی در حد باالیی دیکته شده از عالقه آنان به صحنه
های منطقه ای و جهانی به عنوان امری ضروری برای
استواری پایه های گفتمان سیاست پوپولیستی آنان است.
از فتوایی که خمینی علیه سلمان رشدی صادر کرد و از
انکار هلوکاست توسط احمدی نژاد ،هر باری که این ر ژیم
با بحران مواجه بوده است سعی در هیجان سازی در سطح
بین المللی برای الپوشانی وسعت و عمق بحران داشته
است .خصومت خمینی با «شیطان بزرگ» و همپیمانش
اسرائیل ،نتوانست جمهوری اسالمی ایران را از خرید سالح
از آمریکا با واسط اسرائیل باز دارد .این تصور که طبق آن
بحران در سیستم یا تغییر رژیم ،به مثابه یک شکست
مبارزین فلسطینی و لبنانی و باب میل اسرائیل است ،تنها
تصور « آنتی امپریالیستهای ابله» است.
دولت اسرائیل هیچ دلیلی برای ترس از جنجالهای
یهود ستیز احمدی نژاد ندارد .برعکس ،رهبران اسرائیلی
با سوار شدن بر موج احساساتی که رئیس جمهور ایران
ایجاد میکند ،گسترش و تشدید سیاستهای اشغالگرایانه

خود بر ضد مردم فلسطین را توجیه می کند .تآمین مالی
یا سازماندهی مبارزات فلسطینی ها برای دایعه ضد
امپریالیسمی و ضد صهیونیسمی داشتن کافی نیست چرا
که در این صورت کشورهای پادشاهی خلیج و ر ژیمهای
فاسد عرب نیز در این گروه قرار خواهند گرفت.
آنتی امپریالیستی چون «جیمس پتراس» اینطور عنوان
می کند که»نو محافظه کاران ،محافظه کاران آزادی
خواه و تروتسکیستها در دنباله روی از تظاهرات کنندگان
اپوزسیون ،به عنوان پاسداران زود هنگام یک انقالب
آزادی خواهانه در کنار صهیونیستها قرار می گیرند ».بدون
اینکه هیچ اشاره ای به تضادها در کار در ایران ،یا حق
و خواست های دموکراسی خواهی و حقوق اجتماعی و
خواست برابری داشته باشد .پتراس و بسیاری دیگر به طرز
عجیب کورکورانه به دام احمدی نژاد افتاده اند.
تاکید دیگر بر این گیجی و سراسیمگی ،نظرات حمایت
گرانه «هوگو چاوز» از احمدی نژاداست که انعکاس دهنده
استراتژی برای بوجود آوردن رابطه از قدرت مبتنی بر
بدبینی سیاسی است تا بسیج مردمی.این در واقع انعکاس
دهنده یک درک کوته بینانه است که کنترل قیمت به
مانند یک سالح استراتژیک برای استحکام موقعیت و
پیروزی در ارتباط با قدرتهای امپریالیستی است .درحالی
که تنها راه جدی و مترقی ،در گسترش بسیج عمومی،
اجتماعی و دموکراتیک قرار دارد.
همانطور که می دانیم ،امپریالیسم به صورت حساب
شده خود را در کنار مردم مبارز قرار داده است .مبارزات
ضد امپریالیستی ما نمی تواند جدا از مبارزات ما برای
حقوق اجتماعی ،استقالل مردم و مبارزه علیه همه اشکال
سرکوب و بهره کشی باشد .سیاست واقع گرایانه و اتهامات
انتخابتی نباید فرم دهنده بخشی از تحلیل و مبارزه ما
باشد .اینها سالحهای بورژوازی است .در این ارتباط ما
می بایست ضمن ستایش از امضاهای درخواست بزرگان
روشن فکر چپی چون دانیل بن سعید ،نوام چامسکی و
آلن بادیو ،از مبارزات مردم ایران بر ضد دیکتاتوری ،بدون
هیچ چراغ سبزی به قدرتهای امپریالیستی حمایت کنیم.
مردم ایران نبایستی ایزوله و طرد شوند .آنها به همبستگی
ما نیاز دارند!

تحصن سه روزه ِی لندن
ِ
خیزش و جنبش مردم ایران که به شکل های مختلف از
ابتدای روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی آغاز گردیده
است پس از تقلب در انتخابات غیر آزاد کاندیدای های
خود رژیم برای رییس جمهوری ،وارد مرحله ی پیچیده
و حساسی شده است .رخداد بزرگی که با برخوردهای
متفاوتی رو به رو است:
جنبشی که رژیم سرمایه و سرکوب اسالمی با همه ی
توان بر آن می تازد ،تحقیرش می کند ،وابسته به دولت
های خارجی و بیگانه اش می خواند و به خاک و خونش
می کشد.
جنبشی که شرکای دیروز «شرکت سهامی جمهوری
اسالمی» با ادعای پیروزی بررقیب ،برای کسب سرگردگی
اش می کوشند ،قبای سبز خویش را بر او می پوشانند تا
نخست از « تبار انقالب اسالمی» قلمدادش کنند و آن گاه
خونین شصت انقالب را
رؤیای باز گشت و احیای دهه ی
ِ
تحقق بخشند! انقالبی که بوده است و دیگر نیست.
جنبشی که گروهی آن را تا سطح جنگ دو جناح بر سر
قدرت فرو می کاهند تا آن را نفی و انکار کنند و دسته ای
آن را تا سطح یک انقالب بر می کشند و در رؤیا ی خود،
پیشاپیش آن به سوی «دنیای بهتر» در حرکت اند!
ِ
در حالی که این جنبش عمومی ،با وجود کمبودها و
دشواری ها و موانع بر سر راهش ،خود ترجمان خویش
است .بدنه ی آن اعتراض را از «شاخه ها» به «ریشه»
طرح شعا ِر «مرگ بر دیکتاتور»« ،خامنه ای
می کشاند و با ِ
سلطنت رها کن» و «موسوی ،احمدی بهانه است
حیا کن
ُ
جمهوری اسالمی نشانه است» ماهیت ساختار شکنانه
ِ
اش را آشکارا فریاد می کند و راه به آینده را می گشاید.
حمایت و تقویت این صدا و رساندنش به گوش و آگاهی
افکارعمومی جهان ،هدف تحصن سه روزه ی لندن بود.
این تحصن بنا بر فراخوان «حمایت بین المللی از مبارزات
کارگران در ایران»  « ،سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ
جنبش همبستگی با مبارزات
افعانستان) ـ انگلستان» و «
ِ
در ایران» به مدت سه روز از ساعت پنج بعد از ظهر
جمعه بیست و چهارم تا پنج بعد از ظهر یکشنبه بیست
و ششم جوالی در میدان ترافالگار لندن ،مقابل نشنال
گالری ،برگزارشد و هماهنگی ،هم سویی و همزمانی آن
دریافت
با «اعتصاب غذا ی ونکور و برلین» و هم چنین
ِ
پیام های حمایتی از سازمان ها ،گروه ها و احزاب سیاسی
و شرکت مستقیم و فعال نیروهای چپ و آزادی خواه مقیم
لندن ابعاد گسترده ای به خود گرفت و اذهان هزاران نفر
را متوجه مبارزات مردم در ایران ساخت.
این تحصن که «Solidarity with Iranian
( »Movementsهمبستگی با مبارزات مردم در ایران)
نام داشت با تصاویری از جنایت ها ی رژیم ،طرح خواسته
های مردم و مبارزه ی بی وقفه آنان در راه خواست های
شان ،با پخش صدها اعالمیه و مقاله ی توضیحی کوشید
با هزارها بیننده و بازدید کننده به گفتگو و روشنگری
بپردازد .اجرای دو نمایش خیابانی در چند نوبت بسیار مورد
استقبال قرار گرفت و توانست تماشاگران را با تبعیض
جنسیتی در همه ی عرصه ها و خشونت علیه زنان در
ایران و همچنین مبارزه آنان علیه وضع موجود آشنا سازد
و حمایتشان را جلب کند .
این تحصن می خواست وتوانست از راه گفتگو و ارائه ی
مدارک ،اطالعات دقیق و مستند از مبارزه ی سی ساله
ی دانشجویان ،دانش آموزان ،زنان ،کارگران و کارمندان،
ملیت ها و روشنفکران علیه جنایات و نقض آشکار حقوق
داوری
اولیه و دموکراتیک انسان ایرانی را در معرض دید و
ِ
دیدار کنندگان بگذارد؛ کارنامه ی غارت و ویران سازی
بنیان های اقتصاد ،فرهنگ و اخالق جامعه  ،گسترش فقر،
فحشا و اعتیاد و تشدید ستم و استثمار ،سرکوب مبارزات و
کشتار در خیابان ها و زندان ها و صدها جنایت دیگر رژیم
جمهوری اسالمی در ایران را در مقابل دیدگان و اذهان
هزاران نفر بگشاید و گشود.
از دیگر برنامه های تحصن جمع آوری صدها امضا،
برای محکوم کردن سیاست های «جمهوری اسالمی»
در برخورد با اعتراضات و مبارزات مردم از آغاز تا کنون و
تأکید بر اجرای سریع خواسته های زیر بود.
• توقف سرکوب ها و دستگیری ها و آزادی سریع و بی
قید و شرط تمام زندانیان سیاسی –عقیدتی
• دستگیری و محاکمه ی تمام مسئولین و اجرا کنندگان
کشتارها از آغاز روی کار آمدن رژیم تا اکنون
آزادی بی قید و شرطِ اندیشه ،عقیده و بیان ،تشکل،
•
ِ
تظاهرات و اعتصاب.
رسمی کشور
• جدایی دین از دولت و لغو دین و مذهب
ِ
• برابری زن و مرد در تمام وجوه زندگی اجتماعی و لغو
حجاب اجباری.
• لغو مجازات اعدام.
ع .ا شرافی

