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دانشگاه ،خيابان و كارخانه

امير .ك.
در چند روز گذشته اخباري منتشر شد كه حاكي از برنامه
حكومت فاشيستي جهت تعطيلي دانشگاه ها در ترم آتي
است .گرچه بالفاصله پس از انتشار اين خبر دبيرخانه
شوراي عالي انقالب فرهنگي با صدور اطالعيه اي به
تكذيب اين طرح پرداخت ،اما واقعيت آن است كه با توجه
به شرايط متالطم اجتماعي ،و هراس جمهوري اسالمي
از گشوده شدن جبهه اي جديد عليه ديكتاتوري حاكم
بر كشور در دانشگاه ها ،چنين اقدامي نامحتمل نخواهد
بود .جمهوري اسالمي و ماشين سركوب عريانش (ماشين
فريب ايدئولوژيك آقايان بدون بنزين و زوار در رفته از
 30خرداد از حركت بازماند) هنوز فرمانده و برنامه ريز
دارد .اگر آنها بتوانند شكست را بر جامعه تحميل كنند
و جو ارعاب را فراگير كنند دانشگاههاي اسالمي شان
را خواهند گشود .اگر نه ،طرح هاي جايگزين را به اجرا
خواهند گذارد .انقالب مردم اما دست بسته نايستاده تا
چهار ژنرال بالهت ،آن را به خاك و خون كشند .ابتكار
عمل در دست مردم است .دانشگاه ها اگر باز شوند،
كنش و سازمان جوانان انقالبي دانشجو را خواهيم ديد.
اما لحظه ي كنوني ،لحظه ي گسترش دانشگاه به تمام
جامعه و دگرگون سازي بنيادين مفهوم دانشگاه است.
جامعه براي سازمان يابي خود ،براي توانمند ساختن
تك تك افرادش در نبرد جاري ،براي شناخت خود و
قدرت هاي بيگانه اي كه بر سرنوشتش چنگ افكنده،
به انقالبي در دانش خود نيز نياز دارد .مي توان و بايد
دانشگاه هاي نوين آزادي را بنا كرد (آزاد ،نه به معناي
آزاد از كنترل اجتماعي و اسير در چنگال جاسبي ها) .هر
گوشه اي مي توانند مردم گردهم جمع شوند و درباره
ي دانشي كه بدان نياز دارند تصميم بگيرند و متوني كه
ضروري مي دانند بخوانند و آنكه آموخته ي بيشتري دارد
برگزيده شود تا دانش اجتماعي را به جمع منتقل كند .هر
خانه ي كوچكي ،اما مملو از جمعيت عالقه مند جوانان و
شهروندان ،هر زيرزمين محله اي كارگري ،اما مملو از
كارگران ،هر فضايي در طبيعت ،ميزبان جمعي همبسته و
هم سرنوشت ،مي تواند دانشگاهي باشد كه بسيار بيشتر از
هر كالس و دانشگاهي ،دانش انساني را دموكراتيزه كند
و همگان را در آن سهيم كند .در اين دانشگاه هاست كه
مي توان از دانشآموخته اي كه تاريخ معاصر را مي داند،
دانش آموخته اي كه علم شناخت جامعه و فرهنگ ،و نيز
دگرگوني آن را مي داند ،آنكه اقتصاد سياسي مي داند و
آْنكه اشكال مبارزه و سازماندهي ،و يا هر مضمون ديگري
كه به كار مردمان بيايد بهره گرفت تا دانش همگاني
شود .دانشي كه ماهيتا متفاوت است از دانشي كه در
دانشگاههاي مرسوم تدريس مي شود ،كه به كار مدرك
و مرگ از كسالت مي خورد ،و شيوه هاي تداوم سلطه و
سلسله مراتب را دروني مي كند .دانشگاهي كه دستور كار
آن را خيابان و كارخانه تعيين مي كنند ،نه سياست هاي
تحميل شده ي وزارت علوم جمهوري اسالمي .دانشگاهي
كه زنان و دختران را با ساختارهاي سركوب جنسيتي آشنا
مي كند و تاريخ مبارزات رهايي بخش زنان را مرور مي
كند ،دانشگاهي كه بهره كشي رازآلود سرمايه از نيروي
زنده ي كار را در پس لفاظي هاي عدالت و توسعه آشكار
مي كند ،و كارگران را با مبارزات بين المللي خود آشنا مي
كند ،دانشگاهي كه شهروندان را با حقوق جهانشمول خود
آشنا مي كند و ابزارهاي مداخله ي شهروندان در زندگاني
جمعي خود را تشريح مي كند.
جامعه امروز دانش خود را مي جويد كه به هزار ترفند از
او دريغ شده و در قفسه هاي خاك گرفته ي متروك ،دور
از دسترس نهاده شده است .مردم اما حق دسترسي خود
را مي جويند و آن را تصاحب خواهند كرد ،از خيابان و
كارخانه گرفته تا دانشگاه.
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پس از ارزان شدن جان،
نوبت گراني نان
حذف یارانه نان فانتزی موجب رشد  2برابری قیمت این
نوع نان شده است .رییس اتحادیه نان حجیم تهران با
بیان اینكه حذف یارانه نان فانتزی غیركارشناسی بوده ،به
روزنامه دنياي اقتصاد گفته است« :افزایش قیمت نان باید
از اول شهریور ماه صورت بگیرد و هرگونه افزایش قیمت
در حال حاضر غیر قانونی است».
محمد جواد كرمی افزود« :دستورالعمل حذف یارانه آرد
نان فانتزی از 18مرداد ماه ابالغ شده و بر اساس این
دستورالعمل قیمت هر کیلوگرم آرد از  45تومان به 410
تومان افزایش یافته است».
رییس اتحادیه نانهای حجیم و نیمهحجیم تهران با تاکید
بر اینكه «ما هم از شنیدن این خبر شوكه شدیم» ،اظهار
داشت« :در تمام دنیا نان حجیم به عنوان نان سالمت
معرفی میشود و ما پس از فرهنگسازی فراوان توانسته
بودیم به سطح تامین 7درصد از تقاضای نان برسیم كه در
پی اجرای این طرح با كاهش تقاضا مواجه خواهیم شد».
محمد جواد کرمی این پرسش را مطرح كرد كه در
شرایطی که  93درصد یارانه دولت به آرد سایر نانواییها
اختصاص مییابد ،آیا حذف یارانه این نوع نان تاثیری در
طرح هدفمند کردن یارانهها خواهد داشت؟
به اعتقاد رییس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم،

این تصمیم نابهنگام وزارت بازرگانی موجب تعطیلی برخی
واحدهای تولیدی شده و در مواردی دیگر واحدها موفق به
دریافت آرد مورد نیاز خود نشدهاند.
به گفته وی ،کسانی که چنین تصمیمی گرفتهاند ،به دنبال
ایجاد مشکل هستند.
الزم به ذكر است دولت هاي اخير به رغم برخي از
تفاوت ها ،در پيشبرد خصوصي سازي اقتصادي و خارج
كردن بخش هاي متعدد خدمات اجتماعي از قلمروي
نظارت اجتماعي و سپردن آنها به بخش هاي خصوصي
همداستان بوده اند .سيل نئوليبراليسم در ايران اقتصاد،
سياست و فرهنگ را درنورديده است .سياست هايي كه
دستاورد آنها براي جامعه ،يك دولت فاشيستي كودتاچي
كه هيچ گونه آزادي سياسي و اجتماعي را بر نمي تابد
در يكسو ،و فاجعه اقتصادي ،فقر روزافزون ،گران شدن
بهاي زنده ماندن ،افزايش بيكاران و كاهش امنيت شغلي
و استانداردهاي زندگي از سوي ديگر بوده است.
مافياي پوتين پوش حاكم عالقه دارد به قيمت جهاني
با مردم حساب كند ،البته در اقتصاد .اما زماني كه پاي
زندگي و حيات شهروندان و جامعه در ميان است ،چوب
حراج مي زند بر اين متاع.

از زرادخانه ي صدا و سيماي دروغ

پرده برداري شد

جمهوري دروغ و سركوب ،به شيوه اي بدوي تالش مي
كند حقايق خيابان ها را وارونه نشان داده ،و از مسئوليت
جنايتهاي خود بگريزد .پس از انتشار يكي از دردناك ترين
جنايت هاي هفته هاي اخير ،يعني تجاوز سازمان يافته
و گروهي به يكي از بازداشت شدگان ،و سپس قتل و
سوزاندن جسد آن جوان ،جمهوري اسالمي تالش كرد
با برنامه اي تلويزيوني و به ظاهر مستند ،خبر را دروغ
نشان دهد .گرچه هيچ بيننده اي فريب سناريوهاي وزارت
اطالعات ايران-شاخه صدا و سيما را نمي خورد اما مطالبي
كه از پشت پرده اين سناريو توسط مهدي كروبي منتشر
شده است ماهيت واقعي صدا و سيماي ايران را هر چه
عريان تر در پيش چشم همگان قرار مي دهد.
مهدي كروبي در سايت سحام نيوز اظهار كرده است:
«مدتی پیش در سایت ها،خبری منتشر شد مبنی بر اینکه
خانم ترانه موسوی به همراه تعدادی دیگر در حاشیه مراسم
مسجد قبا ربوده شده است .مدتی بعد هرچند که تعدادی
از همان بازداشت شدگان آزاد شدند ولی ترانه موسوی
آزاد نشد و سپس اعالم کردند که خانواده اش بیایند
و جنازه اش را تحویل بگیرند .در همان زمان به جای
آنکه تحقیقاتی درباره این موضوع انجام شود در مقابل
هیاهوی رسانه های بیگانه برخی مسئوالن در اندیشه
طراحی سناریویی برای به انحراف کشاندن این موضوع
در داخل و خارج بودند .بنابراین طراحان نابغه و مدیرانی
دوراندیش سناریویی را نوشتند .برای اجرای این سناریو به
وسیله فردی که نام او را نمی برم متوجه شدند که خانواده
ای عروسی دارند به نام ترانه موسوی که در کانادا زندگی
می کند و تنها نیاز به ان بود که به صحنه سازی بپردازنند
و خانواده این دختر را وادار به انجام مصاحبه ای کنند که
در ان بگویند دخترشان زنده است و در کانادا زندگی می
کند .پس چند نفر از افراد نظامی ،انتظامی و اطالعاتی
که چهره هایی شناخته شده هستند به منزل این خانواده
محترم و شریف می روند و خطاب به خانواده می گویند

که ترانه موسوی دچار سانحه سوختگی شده و برای انکه
معلوم شود این عروس انها هست یا خیر بیایند و جنازه اش
را تحویل بگیرند .در همین هنگام پدرخانواده می گوید که
عروس ما در ایران زندگی نمی کند و چون بزرگان خانه
اهل سیاست نبوده و چهره های علمی هستند بسیار ساده
به این موضوع نگاه کردند.
در همین حال پدر خانواده به پسرش که یکی از چهره های
علمی و سیاسی است تلفن می کند و می گوید که چنین
ماجرایی روی داده و شماره تلفن دیگر پسرش شوهر ترانه
را می خواهد که فرزندش به او می گوید برادرش برای
انکه بداند موضوع از چه قرار است به کانادا رفته و هنوز
نرسیده که بتوانند با او تماس بگیرند .در همین حال مادر
متوجه می شود که چنین اتفاقی افتاده و از حال می رود و
به بیمارستان منتقل می شود .پدر خانواده وقتی که متوجه
می شود قضیه جدی است برای بار دوم با پسرش تماس
می گیرد که او متوجه می شود قضیه بیخ پیدا کرده و
بنابراین خود را شتاب زده به منزل می رساند .او مشاهده
می کند که چند نفری در خانه حضور دارند که برخی از
انها از چهره هایی هستند که در دوران دفاع مقدس حضور
داشته اند که این موضوع مرا به یاد سخنی از شهید حمید
باکری می اندازد که می گفت«:ای کاش ما درجبهه ها به
شهادت برسیم زیرا اگر ماندم معلوم نیست که چه بالیی
بر سرمان آید و جزء چه جمعیتی باشیم».
این آقا که دارای آگاهی سیاسی بود هنگامی که با این
افراد صحبت می کند می گوید که نزد من این حرف ها را
نزنید چرا که من می دانم اصل قضیه چیست و حتی این
اصطالح را به کار می برد که پیش کولی ملق نزنید .آن
افراد نیز چون متوجه آگاهی این فرد می شوند از این جهت
با او صحبت می کنند که برای حفظ نظام و در مقابله
با جنجال سازی های رسانه های بیگانه به صالح است
که با انها همکاری کنند .در همان حال اعضای خانواده
گفته اند که شما از ما چه می خواهید؟ آنها می گویند که

گزارش فعاالن حقوق بشر از زندان اوين
به علت دستگیری بی سابقه شهروندان معترض به
خصوص در شهر تهران و انتقال اکثر آنان به زندان اوین
شرایط دشوار و غیر بهداشتی در این محیط برای زندانیان
ایجاد شده است .عالوه بر ساختمانهای  209و  2الف
که مختص دستگاه امنیتی است ،دو قرنطینه  1و  7و
همینطور ساختمانهای 240و  241نیز از نظارت قوه قضاییه
به مدیریت وزارت اطالعات انتقال یافت بنابراین زندانیان
سابق مستقر در این اماکن نیز به جمعیت اندرزگاههای
عمومی و بخشهای دیگر زندان تحمیل شدند .همچنین
مدرسه اوین که ساختمانی در مرکز زندان است به محل
نگهداری زندانیان زن حوادث اخیر و نیز اتاقهای بازجویی
اختصاص یافت و همین موضوع باعث شد تا کالسهای
مختلف زندانیان تعطیل شود .در حال حاضر هر اتاق به
طور متوسط در بندهای عمومی زندان بیش از دو برابر
ظرفیت خود زندانی دارد و علیرغم این موضوع بیش از
دو ماه است که جیره بهداشتی زندانیان همچون پودر
رختشویی ،صابون ،شامپو و غیره توزیع نشده است .این
مهم باعث شیوع بیماریهای مسری شده به طوریکه
بسیاری از زندانیان به بیماریهای پوستی همچون گال
مبتال شده اند و حشرات موذی همچون شپش و ساس
در تمامی زندان رشد و نمو پیدا کرده است .به علت عدم
توزیع مایحتاج اولیه در حال حاضر بسیاری از زندانیان
حتی پتو ندارند و به خانواده های آنان نیز اجازه تهیه
مایحتاج اولیه از سوی زندان داده نمی شود.علیرغم آزادی
تعداد زیادی از زندانیان در هفته های اخیر کماکان بیش
از ظرفیت این زندان ،زندانی در آن نگهداری میشود و
زندانیان ناچارند برای استقرار و خواب از راهروها ،نمازخانه،
کف اتاقها و یا اماکن سابق متروکی استفاده نمایند .در
حال حاضر وضعیت بد محیطی و بهداشتی سالمتی عده
کثیری از شهروندان دربند را تهدید می کند.
شما در مقابل دوربین قرار بگیرید و بگویید که ترانه زنده
است .برادر شوهر ترانه ابتدا مخالفت می کند و می گوید
که اصل این قضیه صحیح نیست و از سوی دیگر ما هم
تاحدودی چهره هایی شناخته شده هستیم و البته از انها
پرسیده که چنانچه چنین کاری انجام شود با ترانه واقعی
چه کار خواهند کرد که ان افراد گفته اند که شما به این
کارها کاری نداشته باشید و نگران نباشید .همچنین این
خانواده گفته اند عکسی که شما دارید عروس ما نیست که
انها می گویند شما به این کارها کاری نداشته باشید.
در همین حال برادر شوهر ترانه که یکی از چهره های
علمی و سیاسی بوده است تحت تاثیر قرار می گیرد و فکر
می کند که با انجام چنین کاری در مقابل سوءاستفاده
بیگانگان ایستادگی می شود ولی او پیشنهاد می کند
که بروند و با پدر و مادر ترانه صحبت کنند .در همین
حال این افراد شماره تلفن منزل آنها را جویا می شوند
که برادر شوهر ترانه می گوید بنابراینکه انها منزلشان را
تغییر داده اند ما شماره ای از انها نداریم و برادرم هم به
مقصد نرسیده که از او شماره شان را بگیریم .پدر شوهر
ترانه نیز می گوید که شاید حاج خانم (همسرش) شماره
ای در اتاقش داشته باشد ولی بنابر اینکه همسرش به
بیمارستان منتقل شده بود در اتاقش بسته بود و کلید نبود
که افراد حاضر تصمیم می گیرند که در اتاق را بشکنند که
با ممانعت اعضای خانواده رو به رو شده اند که خطاب به
این افراد گفته اند شما بروید و ما خودمان سعی می کنیم
شماره تلفن انها را پیدا کنیم .ولی جالب توجه اینکه قبل
از انکه اعضای این خانواده شماره تلفن پدر و مادر ترانه
را پیدا کنند انها خودشان تلفن را پیدا می کنند .در همین
راستا برادر شوهر ترانه با پدر مادر وی تماس می گیرد و
می گوید که شما تنها تا این اندازه صحبت کنید و خطاب
به این آقایان می گوید که این خانواده در جریان موضوع
نیستند و در این اندازه تنها با انها صحبت کنید .چنین شد
که مادر و پدر ترانه موسوی در مقابل دوربین قرار گرفتند
و گفتند که دخترشان زنده است و در کانادا زندگی می
کند .البته بعد از اینکه این خانواده متوجه شده اند که اصل
ماجرا چه بوده است بسیار ناراحت شده اند و می خواستند
که ماجرا را بازگو کنند که همین برادر شوهر ترانه به انها
گفته که حرفی نزنید و گرنه سرنوشت شما معلوم نیست
که چه شود».
اگر سرمايه داري جهاني در هاليوودش رؤياهاي دروغين
شاد مي سازد و مي فروشد ،سرمايه داري حاكم بر ايران
كابوس هاي تلخ دروغ توليد مي كند و از تلويزيون
انحصاري اش پخش مي كند .حقيقت اندوهبار ترانه اما
در رسانه هاي مردم زنده است.

جنايت ها بي شمارند

(مطلب زير يادداشتي از بابك داد كه بر روي اينترنت منتشر شده است)

مهدى طائب ,فرمانده بسيج گفته,:اگر كروبى  ٤شاهد
نياورد ،بايد  ٨٠ضربه شالق بخورد! ,به بزرگترها و فرمانده
ها و رهبر طائب اخطار ميكنم او را ,كنترل ,كنند! مطمئن
باشند تعداد شاهدان و قربانيان تجاوزهاى جنسى در
زندانهاى كودتاچيان ،خيلى بيشتر از آن است كه امثال
,طائب ,منتظر چهارتايش باشند و حكم شرعى صادر كنند!
اما تضمينى نيست مثل ,قتل ندا ,يا ,تيراندازى بسيجيان
به مردم ,كه فيلمشان دنيا را تكان داد ،اسناد و مدارك و
حتى شخص قربانيان و شاهدان را انكار يا ,امحاء ,و سربه
نيست نكنند! مدارك و شواهد را به مجامع جهانى مى
دهيم تا هيچ تهديدى بر عليه شاهدان و قربانيان تجاوزها
در كار نباشد و هيچ كشورى جرأت نكند با نظام و دولتى
كه با سركوب معترضان و تجاوز به فرزندان ملت بر سر
كار آمده ،مناسبات و روابط برقرار كند .اين روزها آرام
نيستم .آتشينم! با همه خشمم ،اصول تحقيق را يك به
يك انجام ميدهم .ادر حال تحقيق و سرزدن به چند شاهد
مطمئن و يك قربانى جنايات اخير هستم .سرنخهاى آنها
را از ,مهدى ,گرفته ام كه بعد از شنيدن حرفهايم از صداى
آمريكا و شنيدن اخبار همدردى مردم خوب ايران ،باور كرد
هيچ گناهى نكرده و عصمتش محفوظ مانده ،آرام شد و
از الك افسردگى بيرون آمد و آرام آرام چيزهايى يادش
آمد كه سرنخهاى تازه اى هستند .خودش داوطلبانه تلفن
كرد و نكات تازه اى را گفت كه كمك بزرگى است به
افشاگريهاى دقيق تر! دراولين فرصت ،پرده از يك جنايت
كثيف ديگر در كمپ كهريزك بر مى دارم .به زودى براى
كسانى كه چهره واقعى اين نظام را هنوز نشناخته اند ،از
,دندانپزشكى كمپ كهريزك! ,پرده بر مى دارم .در حال
تكميل تحقيقات و گفتگو با دو قربانى اين جنايتها هستم.
اما اخطار ميكنم هرچه وحشى گريهاى مقامات نظام با
,اسيران سبز(,زندانيان) بيشتر شود،و يا اگر مداحان وكفن
پوشان اوباش فدايى رهبر ،جرأت كنند و به رهبران جنبش
سبز بخصوص شيخ غيرتمند و شجاع مهدى كروبي،
تعرض و جسارتى بكنند ،يا تهديدى نسبت به آقايان
موسوى و خاتمى صورت دهند ،قسم ميخورم برخى از
تحقيقات و يافته هايم را ,قبل از تكميل تحقيقات ,و قبل
از اتمام بررسيهاى جامعى كه فى المثل در مورد ,مهدى,
كردم و خطرات تماس و حضور در منزلشان را براى ,دقت
تحقيقات ,به جان خريدم ،منتشر خواهم نمود .روش تحقيق
من در اين روزهاى اختفاء ،وقت گيرتر هستند و شخصا» تا
از ابعاد واقعى ماجرايى اطمينان كامل پيدا نكنم،يا مدارك
و اسنادش را شخصا» نبينم ،منتشرشان نمى كنم.اگر هم
از صحت ماجرايى مطمئن شوم ،مانند ماجراى دردناك
تجاوزها به ,مهدى ,تا پاى جان ،پاى ,حقانيت ,او خواهم
ايستاد .اما حاال اعالم مى كنم اگر تهديدهاى امثال طائب
و احمد خاتمى و علم الهدى بر عليه آقاى كروبى قطع
نشود ،به همين اطمينان  ٥٠و ٦٠درصدى فعلى كه درباره
دو جنايت ديگر دارم ،اكتفا كرده و منتشرشان خواهم
كرد .اگر گزندى به اسيران و رهبران و اهالى جنبش سبز
برسد (تأكيدم روى حجاريان ،تاجزاده و بخصوص كروبى
است) از تصاحب مادر پسرجوان  ١٦ساله اى به نام ,پدرام/
اسم مستعار است ,توسط قاضى ناجوانمرد پرونده سخن
مى گويم و قبل از تكميل تحقيقاتم ،اين ماجرا را افشاء
مى كنم .به شهادت مهدي,،پدرام ,هم سلولى او بارها مورد
تجاوز قرار گرفته و قاضى پرونده ،از تجاوز مأموران به
پدرام ،بوسيله موبايل خودش ،فيلمى تهيه كرده و مادر
جوان او را تحت فشار گذاشته بود ١٠ميليون تومان رشوه
بدهد تا با ,يك تعهد ساده! ,پدرام را آزاد كند!(تحقيقاتم در
اين مورد و هويت اين قاضى كامل نشده ،اما آمر اصلى
او چه كسى جز مقام معظم رهبرى است؟) مادر پدرام
بعد از تأمين و پرداخت رشوه ده ميليونى به قاضي،مورد
سوء استفاده قاضى قرار گرفته وبراى نجات جان فرزندش
از دست متجاوزان وحشي ،ناگزير تسليم خواسته جنسى
قاضى شده است.ظاهرا» فيلم تجاوز مأموران به پدرام،از
موبايل جناب قاضى رشوه گير لو رفته!(مطمئن نشده ام.
صحت و سقم آن بماند تا وقتى خود سند بدستم بيايد) اواخر
هفته بنا دارم بروم و جزئيات اين دو ماجرا را دربياورم و با
يك پزشك زندان و بستگان يك قربانى ديگر هم ديدار
كنم .اما اگر تهديدها بر عليه موسوى و كروبى قطع نشود
و اگر الزم بدانم ،قبل از اتمام تحقيقاتم،همه آنها را افشاء
خواهم كرد .مگر آنكه جانم را قبل از آن گرفته باشند و
حقيقت اين جنايات را ،با جسم من دفن كنند .اما مطمئن
باشيد حتى با كشتن من ،حقيقت اين جنايات نخواهند مرد
و ترتيبى داده ام كه ماجراى اين حقايق تلخ ،بر زبانهاى
ديگرى جارى شوند .من از دفاع از مظلوميت و حقانيت
مهدى و پدرام و ملت گروگان و دربند ايران ،فارغ نمى
شوم.مدتهاست با همه ضعفها و اشكاالتم ،با خداى خودم
عهد بسته ام با ,حقيقت گويى ,همآغوش بمانم ،خواه زنده
باشم ،خواه مرده! و ,مگس ,كوچكى باشم كه فرعون يا
نمرود زمان را از پاى درآورد!/بابك داد
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رئيس جديد در قوه قضائيه،
بيداد كهن ادامه دارد
خبرگزاري هرانا
بیست وپنج مرداد ماه  88همزمان با روی کار آمدن صادق
الریجانی بر ریاست دستگاه قضایی کشور ،شاهد برگزاری
دادگاه سومین گروه از متهمانی بودیم که در اعتراض به
«تقلب در انتخابات» در تظاهراتهای خیابانی بنابر اصل
 27قانون اساسی شرکت کرده بودند 25 .نفر از متهمان
امروز در دادگاه با اتهاماتی چون «اقدام عليه امنيت كشور
از طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي،
فعاليت تبليغي عليه نظام از شركت در تجمعات غيرقانوني
و شعاردهي عليه مسووالن نظام اسالمي ،ايجاد شبههي
جعل و تقلب در نتيجهي انتخابات و سلب اعتماد عمومي
نسبت به حاكميت و مراجع رسمي كشور ،اخالل در نظم
عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و
ايجاد وحشت در جامعه ،مشاركت در تخريب و احراق
اموال دولتي ،عمومي و خصوصي ،نگهداري تجهيزات
دريافت تصاوير ماهوارهاي و تمرد نسبت به ماموران
حين انجام وظيفه از طريق حمله و پرتاب سنگ به سوي
آنان» روبهرو بودند 11 .تن از متهمان در دادگاه در مقابل
اتهامات وارد شده به ایراد سخنانی پرداختند .مسالهیی
که در این دادگاه نمود داشت معترف بودن متهمان به
«فریب خوردنشان» بود و اینکه «اشتباه» کردهاند و
خواهان «عفو و بخشش» از طرف «دادگاه» و «مردم»
هستند .یکی از سواالت اصلی این دادگاه که برای ناظران و
گروههای مدافعبشر پیش آمده ،این نکته است که چهگونه
همهی متهمان بعد از به زندان رفتن به اشتباه بودن اعمال
و رفتار خود معترف هستند و چهگونه در عرض دو ماه در
زندان ،در شرایطی که دسترسی به رسانهها ندارند ،از
عقاید خود دست میکشند؟ چهگونه است که آنان حتا
خواهان «برخورد با سران آشوب» میشوند؟ مسالهیی که
به طور مکرر از رسانههای همسو با دولت تکرار میشود.
این شبهات به شرایط سخت زندان و موارد اتفاق افتادهی
نقض حقوقبشر در آن برمیگردد که برگزاری چنین
دادگاه نامتعارفی را زیر سوال برده و از اهمیت حقوقی
آن کاسته است .همچنین امروز بار دیگر شاهد قرائت
کیفرخواست «عمومی» برای متهمان بودیم که بر مبنای
موارد قانونی نبوده و چنین امری مسبوق به سابقه نیست

و در قانون محلی از اعراب ندارد .کیفرخواستی که به
جای داشتن جنبهی حقوقي جنبهی «سیاسی» داشته و
مورد قبول حقوقدانان نیست .در این کیفرخواست بازهم
از حضور میلیونها معترض به نتیجهی انتخابات که بر
اساس اصل  27قانون اساسی به خیابانها آمده بودند
به «شورش خیابانی» تعبیر شده است که از موارد نقض
«حقوق اساسی ملت» است .مهمترین مسالهی مطرح در
زمینهی برگزاری این دادگاهها این است که چرا در این
دادگاهها متهمان به جای دفاع از خود ،به اعتراف علیه
خود میپردازند؟
همزمان با برگزاری این دادگاهها شاهد برگزاری
دادگاههای دیگری هم خواهیم بود .کانون صنفی معلمان
ایران خبر داده «مهندس هاشم خواستار دبیر آموزش و
پرورش مشهد بدون وکیل باید در روز  26امردادماه 1388
به شعبه ی  1دادگاه انقالب مشهد رفته و دفاعیهی خود را
ارائه دهد ».در جنوب کشور و در جزیرهی کیش دروایش
گنابادی هم در انتظار محاکمه به سر میبرند .بنابر گزارش
«مجذوبان نور» «جلسهی رسيدهگي به اتهامات  6تن از
دراويش سلسلهی نعمت اللهي گنابادي از صبح سه شنبه
 27مردادماه به مدت  2روز در شعبه دادگاه انقالب جزيره
كيش برگزار مي شود ».اين دراويش به اتهام اقدام عليه
امنيت ملي از طريق تشكيل گروههاي غيرقانوني محاكمه
ميشوند.
اما از جنوب کشور که به سمت غرب کشور حرکت
کنیم؛ شاهد تدوام کشتار مرزنشینان غرب کشور هستیم.
بنابرگزارشهای مجموعه فعاالن حقوقبشر در ایران در
روزهای گذشته «نیروهای نظامی در منطقهی سورین
سقز طی تیراندازی ،شهروند کردی به نام احمد قادری
را زخمی کردند .در همین روز و در منطقه «بله سور»
سلماس نیروهای ناجا شهروندی دیگر به نام خالد را با
تیراندازی مستقیم مجروح ساختند .همچنین در روز
گذشته نیز نیروهای انتظامی در محور حمزه آباد پیرانشهر
با آتش گشودن به روی چند ماشین با تصور حمل کاالی
قاچاق موجب زخمی شدن چند تن و جان باختن شهروندی
مهابادی به نام «مامه خالدی» شدند ».اما در پایتخت ایران
در سایت «میدان زنان» میخوانیم «خانوادههاي جمعي
از زندانيان كه همزمان با مراسم تحليف احمدینژاد در
ميدان بهارستان و بازار تهران دستگير شده بودند ،از صدور
قرارهاي وثيقه سنگين  100و  50ميليون توماني براي
آزادي اين بازداشت شدهگان خبر دادهاند ».در دیگر خبر از
نقض حقوقبشر در منطقهی غرب کشور از «ایرنا» به نقل
از رئيس كل دادگسترى در كردستان میشنویم «تعداد

قابل توجهى از زندانيان كردستان زير اعدام هستند ».وی
اکثریت محکومین و زندانیان این منطقه را «محکومین به
مواد مخدر» اعالم کرده است .علیاکبر گروسی در مورد
اجرای حکم این زندانیان گفته است «از دادستان سنندج
هم خواستيم که جهت تسريع در اجراى احکام همکارى
الزم را انجام دهد ».در طی سالیان اخیر بسیاری از فعالین
سیاسی و مدنی کرد به اعدام محکوم شدهاند و هماکنون
در زندانهای کردستان هستند.
مادر هنگامه شهیدی از روزنامهنگاران بازداشت شده
در دو ماه اخیر در مورد وضعیت دخترش ابراز نگرانی
شدید کرده است .وی به سایت «جرس» مالقات خود با
دخترش را اینچنین شرح داده است «وقتی وی را دیدم،
چندان به حال خود نبود و وقتی در آغوشاش گرفتم و به
سر و پشت وی دست کشیدم ،به خاطر درد ناله میکرد.
به او گفتم :مقاومت کن و علیه خودت اعتراف نکن .گفت:
ای بابا! اینجا قرصهایی به من میدهند که ذهنام کامال
خالی میشود و نمیتوانم به چیزی فکر کنم .وی با ترس
میگفت :هر روز چند بار به سلولام میآیند و میگویند
میخواهیم ببریم اعدامت کنیم».
پیشتر همسر محمد علی ابطحی نیز خبر داده بود که
در مالقات با همسرش ،آقای ابطحی به وی گفته که
در بازداشتگاه قرصی به او میدهند که وی را از دنیا
فارغ میکند .در همین زمینه «موج سبز آزادی» نوشته
«دخترهای محمدعلی ابطحی توسط بازجويان و نيروهای
امنيتی به خاطر افشاگریهايی که اخيرا در مورد وضعيت
جسمی و روحی پدر دربندشان کرده بودند ،تحت فشار
قرار دارند ».یک «منبع موثق» به این سایت گفته است
که نیروهای امنیتی از دختر ابطحی خواستهاند «دادن
قرص به پدر» خود را انکار کند .در غیر این صورت پدرش
تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت .در خبر دیگری از
زندانیان از «ساواالن سسی» میشنویم «مهندس علیرضا
فرشی استاد دانشگاه و از فعالین مدنی آذربایجانی که روز
۱خرداد  ۸۸و در جریان راهپیمایی خانوادهگی در تبریز
بازداشت شده بود پس از گذشت سه ماه بازداشت موقت
همچنان در بازداشت به سر میبرد».
دکتر سعید شیرکوند پس از بیش از  50روز ،جعفر آقا
محمدی؛ دانشجو و از فعالین حقوق مدنی آذربایجان،
میرحمید حسن زاده مسئول سایت قلم ،سعید نورمحمدی و
زویا حسنی ،دو عضو شاخه جوانان حزب مشارکت با تودیع
وثیقه آزاد شدند .در مقابل جواد اسماعیلی کارگر خباز و
عضو انجمن صنفی خبازان سنندج دستگیر شد .وی به
قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال داده شده است.

گریز از استبداد مطلقه ی فقیه
با پناه آوردن به والیت فقیه

امین حصوری
از ویژگی های دوره ی خطیری که در آن به سر می بریم
یکی هم این است که هر شخصی یا جریانی با داعیه ی
آزادی خواهی ،خود را بلد راه دموکراسی معرفی می کند.
این را البته باید به فال نیک گرفت که حداقل در این
دوره داعیه ی دموکراسی خواهی ،اسباب فخر فروشی
و مجرای بلند پروازی های سیاسی قرار گرفته است (فی
المثل در قیاس با داعیه ی زهد و تقوا و ایمان و  .) ...اما
این امر می تواند در عین حال به تقلیل یافتن معنا و پیش
زمینه های ضروری دموکراسی هم منجر گردد؛ همچنان
فردی مالزم با دموکراسی
که می تواند پایبندی های
ِ
خواهی را کمرنگ یا قابل اغماض قلمداد کند .بدیهی
است که خطر نهفته در این رون ِد تصویر سازی پوپولیستی
از دموکراسی ،استفاده ی ابزاری از آن در جهت «اراده ی
معطوف به قدرت» است.
برای نمونه یکی از متن هایی که عطاءاهلل مهاجرانی
(وزیر ارشاد دوران خاتمی و از مسئوالن برون مرزی ستاد
انتخاباتی کروبی) در توصیف جنبش آزادیخواهانه ی مردم
ایران نگاشته است با چنین عبارتی پایان می یابد:
بایستی دوباره ریشه ها را جستجو کرد و به این پرسش
پاسخ داد که کار از کجا آسیب دید؛ که به این نقطه
رسیده ایم و در یک کالم به جای والیت فقیه دچار
استبداد فقیه شده ایم؛ استبداد مطلقه *.
آیا شما هم دم خروس را در این قطعه مشاهده می کنید؟
این گفته ی ظریف ایشان به طور ضمنی داللت می کند
بر اینکه نظریه ی والیت فقیه به خودی خود معضل ساز
سازی غلط آن بود که به جای
نبود؛ بلکه نحوه ی پیاده
ِ
والیت فقیه ما را به استبداد فقیه رسانده است؛ به زعم
وی گویا به این خاطر که « همه ی تیرها از کمان دانش
پرتاب نشد»؛ دانشی که گنجینه ی آن طبعا نزد زعمای
قوم روشنفکری دینی ،نظیر سروش و کدیور و گنجی و
خاتمی و خود آقای مهاجرانی و غیره نهفته است.
به نظر می رسد این تناقض نظری تنها مختص آقای
مهاجرانی نیست؛ کمابیش همه ی اصالح طلبان حکومتی
که در  15- 12سال اخیر صفت روشنفکر دینی را هم
ضمیمه ی نام خود کرده اند ،به رغم دم زدن بی پروا
خواهی جناح
از دموکراسی خواهی (در تقابل با تمامیت
ِ
حاکم) ،همچنان ریشه های استبداد مطلقه ی سی ساله را
نمی بینند ،نمی خواهد ببیند و یا نشانی غلط درباره ی آن
می دهند .این رویکرد اجباری هم به دلیل خدشه ناپذیر

بودن جایگاه خمینی به عنوان «بت اعظم مشترک» در
اذهان تمامی آنهاست و هم ناشی از این پنداشت مشترک
آنهاست که «مردم ساالری دینی» می تواند و «می
بایست» بدیل دموکراسی در جامعه ی ما قرار گیرد( .در
مورد بایسته بودن آن می توان به بیانیه ها و سخنان
آقای موسوی در گرماگرم جنبش مردمی ارجاع داد که
در خالل آنها با قاطعیت مدعی آن است که در جنبش
حاضر خواست دین از سوی مردم جدا از خواست آزادی
نیست و صف کسانی که خواستهایی دیگر را هدف قرار
داده اند ،مثال در شعارهایی نظیر « :مانند استقالل ،آزادی،
جمهوری ایرانی» ،از صف مردم جداست).
بی گمان آنها تصویری آرمانی از اسالم سیاسی در ذهن
خود می پرورند ،که گویا ناب تر از آن اسالمی است که
زمانی با پرچمداری خمینی و از قضا همراهی های مرید
مردمی ضد استبداد را به بی راهه
وار خود آنان جنبش
ِ
ی استبدادی مخوف تر کشاند .آنها به واقع سودای یک
جمهوری اسالمی ِ «معقول» و یا دموکراتیک را در سر می
پرورانند .اما رویای روشنفکری دینی ،حتی در مالیم ترین
و «معقول ترین» اشکال خود نیز از آنجا که با سکوالریسم
عناد می ورزد ،نمی تواند نوید بخش دموکراسی و آزادی
باشد.
البته شهامت و ایستادگی بخشی از اصالح طلبان حکومتی
در رویارویی با جناح تمامیت طلب (جدا از هر اندیشه ای
در مورد زمینه ها و انگیزه ها و اهداف آن) تا اینجا ستودنی
و به درجاتی قابل دفاع است؛ اما تا زمانی که دامنه ی

این شهامت سیاسی در نقد حریف ،به نقد بنیادهای نظری
اردوگاه خودی و عملکرد گذشته ی همبسته با آن گسترش
نیابد ،این خطر و نگرانی همچنان به قوت خود باقی است
که دل سپردن و دنباله روی از این جریان ،مردم را به
تکرار مسیری رهنمون سازد که خود به انکار و امید رهایی
از آن برخاسته اند.
در همان نوشتار یاد شده ،مهاجرانی در توصیف انقالب 57
به نقل از مهندس بازرگان و در تایید آن چنین می آورد:
«انقالب ما واکنش جهالت در برابر استبداد بود» .جدا از
اینکه این عبارت همه ی جریانات متنوع سیاسی را با
یک وزن در این جهالت و جنایت های بعدی ناشی از آن
سهیم می سازد ،پرسش این است که اینک و در آستانه ی
یک «موقعیت تاریخی» سرنوشت ساز دیگر ،آیا هر یک
از نیروها و جریاناتی که تاثیرگذاری بر جنبش را نشانه
رفته اند ،خود به قدر کافی از آن جهالت و توهم های هم
خانواده با آن فاصله گرفته اند؟ اگر پاسخ مثبت است ،آیا
شهامت صادق بودن با مردم را دارند و یا همچنان اسیر
مالحظات و مصلحت های «قدرت» هستند؟!
زنده یاد حسین پناهی در یکی از سروده های پر احساسش
چه زیبا تصویر کرده است بخشی از نگرانی های کنونی
ما را:
« شک دارم به ترانه ای که زندانی و زندانبان همزمان
زمزمه می کنند »
پانوشت :نشانی اینترنتی منبع نوشتار نقل شده از آقای مهاجرانی :
/http://mohajerani.maktuob.net

برگي از تاريخ مبارزات كارخانه و خيابان

نبر ِد
خیابان
ِکیبِل
در دهه  1930هنگامی که هیتلر تشکالت کارگری در
آلمان را تار و مار كرد ،اتحادیه فاشیست های بریتانیا
 BUFکوشید تا این موفقیت را در بریتانیا نیز تکرار
کند .فاشیست ها ،محله استپنی در شرق لندن را که مرکز
تجمع جامعه یهودیان مهاجر بود را هدف حمله خود قرار
دادند .فاشیست ها می خواستند کارگران یهودی و غیر
یهودی را از هم جدا کنند و سپس پایگاه قدرت خود را
در شرق لندن به عنوان نخستین گام در کسب قدرت بنا
کنند .فاشیست ها تظاهراتی را در محله پرجمعیت استپنی
در  4اکتبر  1936ترتیب دادند .نبرد خیابان کِیبِل می تواند
درس های بسیاری در پیکار با نیروهای دست راستی امروز
در خود داشته باشد.
در سال  1929بحران مالی جهانی به فروپاشی اقتصادی
کشورهای سرمایه داری پیشرو انجامید که بیکاری
گسترده و فقری فراگیر را برای ده ها میلیون تن به بار
آورد .بر المان نیز ضربتی مهلک فرود آمد که در نتیجه
آن کارگران از طریق احزاب سیاسی قدرتمند و اتحادیه
های کارگری ایستادگی کرده و سیطره کارفرمایان را به
خطر انداختند .در مقابل ادولف هیتلر که درصدد حذف
فیزیکی تمام اپوزیسیون های سازمان یافته طبقه کارگر
بود از سوی بسیاری موسسات بازرگانی عظیم تحت
حمایت مالی قرار گرفت .اشتباهات بزرگ سران احزاب
چپ ،سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها سبب شد هیتلر
به قدرت دست یابد و نقشه های خویش را عملی کند.
در سال  1932اسوالد موسلی کوشید تا توفیق هیتلر در
آلمان را با تاسیس اتحادیه فاشیست ها در بریتانیا BUF
کپی کند .در آغاز بسیاری تشکل هلی قدیمی شامل دیلی
میل و کارخانه های بزرگ مانند  ICIو کورتالدز به
آنان پشت کردند .اما هنگامی که هیتلر به قدرت رسید
به او روی آوردند چرا که دریافته بودند حمله آلمان منافع
سرمایه داری بریتانیا را تهدید می کند.
بعد از آن موسلی تالش کرد تا کمپینی نژادپرستانه به راه
انداخته و حامیان خود را بسیج کند و یهودیان استپنی را به
عنوان نخستین هدف خود برگزید .محرومیت و فقر نکبت

زیستن در روز روشن
میالد س
آنچه برای همپایی نوشته و عمل ،فکر و خیابان ،دست
کم به باورم اساسی ست ،آموختن از تجربه ،از دیده ها
ست .اندیشیدن در اندازه های کارهای انقالبی این
مردم ،در اندازه های کمیته های مردمی در زمستان ۵۷
یا همبستگی زنان برای نجات پسری در پارک ساعی
همین دیروز ،نه به تنهایی به ثمر می نشیند و نه خالی از
اشتباهست .برای آموختن هم بر خالف آنچه عقل سلیم
حکم می کند ،باید گاهی مسلمات ،پیش دانسته ها و
پیشفرض ها را به فراموشی سپرد .هنگامی که مردم
در خیابان همه ی محفوظات کتاب های های دولتی و
گفتار رسانه های رسمی را در جوی کنار خیابان می ریزند،
دست کم در آن لحظه ،که نقطه عطفی است ،آزادانه فکر
میکنند .این دعوتی ست به آزاد اندیشی .ساده و اساسی،
نخستین درس اینست :حیات صرف اصال زندگی نیست.
آیا نباید فحوای کالم مان ،دست کم گاهی ،یادداشت این
اصل ساده بشود؟
فراز زیر در «مرام مشترک» ،همانگونه که رفیق بهرام
قدیمی در نوشته ای و به درستی اشاره کرد ،نیاز به
توضیح دارد« :اگر شناسایی اش میکنیم ،مکان زندگیش
را آشکار میکنیم ،اگر بر درب منزلش هشداری می
چسبانیم ،همه ی اینها یعنی ما پذیرفته ایم که این آدم
در همین محله ،در همین شهر زندگی میکند و نباید که
بر روی همین مردم تیغ کشد .به او و خانواده اش یاد می
دهیم که ما از قباحت این رسم زیستن خسته ایم و این
قباحت دیگر مباد» .
در گرماگرم تظاهرات خیابانی و سرکوب ،صحنه هایی
از گیر افتادن یک بسیجی یا لباس شخصی پیش آمده
بود و هر آدمی در این لحظه ،حتی خود آن بسیجی ،فکر
می کند چه باید کرد .ادای مسئولیت پرهیز از درک این
صحنه ها به عنوان ابراز واکنش احساسی ست .فراز باال،
این صحنه ها را همچون یک اتفاق احساسی نمیبیند،
بلکه بر آنست که همین صحنه ،می تواند آغاز یک کار
سازمان یافته به جای «انتقام جویی» باشد .بهتر مي بود
که تشکیالتی باشد ،اما نه همچون مثال بسیار پسندیده
ی فونا در شیلی (خیابان  . )۳۵آن مثال درباره ی سالهای
پس از سقوط پینوشه است .در  ۱۹۷۳در سانتی یه گو در
زمان کودتای پینوشه ،مردم شیلی ،همچون مردم ایران،
در موقعیتی کامال متفاوت بودند .موضوع ،دست کم در
صحنه ای که فراز نوشته ام بدان رجوع می کند ،کار

باری بر چهره این محله سایه انداخته بود  .جمعیت بومی
طبقه کارگر یهودیان و کارگران بارانداز که ایرلندی االصل
بودند را شامل می شد BUF .تصور می کرد خشم میان
گروه های مختلف نسبت به شرایطی که با آن مواجه بودند
تشدید خواهد شد.
موسلی را حلقه¬هایی از طبقات باال از نظر مالی هدایت
می کردند که پول حسابی صرف کمپین شرق لندن کردند.
این مسئله در  BUFسبب شد در میان برخی پرولتاریای
واپس گرا پایگاه کوچکی بیابد با ستادی در خیابان داکت
استپنی تشکیل دادند موجبات افزایش حمالت نژادپرستانه
فراهم شد .شعارهای نژادپرستانه در محله بسیار به چشم
می آمد.
تبلیغات نژادپرستانه و بر علیه یهودیان بود عینا به وقاحت
نازی ها .مثال یکی از رهبران آنان به نام ویلیام جونز می
نویسد «یهودیان ...یکی از گونه های شگفت انگیز نیمه
انسان هستند».
جمعیت بومی برای مقابله با آنچه که هر روز ناظر آن بودند
بسیج شدند و به درستی آن را تهدیدی برای موجودیت
خود تلقی کردند .آن ها را بیشتر حزب کمونیست استپنی
و اتحادیه جوانان کمونیست رهبری می کردند که نسبت
به سیاست «جبهه خلق» حزب که اجازه می داد هواداران
فاشیسم سیاست های خود را به حزب متبوعه شان دیکته
کند انتقاد داشتند.
بنابر گزارشات پلیس  60درصد میتینگ های  BUFدر
سال  1936را تظاهر کنندگان ضد فاشیست بر هم زدند.
در عین حال حزب کمونیست محلی از عمل مستقیم
مستاجرین علیه استثمار مضاعف مالکان حمایت کرد .این
مسئله پایگاه گسترده ای در حمایت از نبرد برعلیه فاشیسم
را فراهم آورد .بسیاری رهبران اتحادیه های کارگری،
حزب کارگر و تشکل های رسمی یهودی بر این باور بودند
که نباید رسما با  BUFوارد مذاکره شد و باید اجرای
قانون و نظم را به پلیس سپرد.

سازمان یافته در حد توان و امکانات موجود برای سد بستن
به تعرض است.
افشاگری ،در این موقعیت معنایی دیگر دارد ،هدف نه
مجازات بلکه نجات فردی از هویت مجعول بسیجی بود و
آنچه که من بدان اشاره کردم نیازمند سازمان یابی– و اتفاقا
نکته اساسی هم همین است .برای انجام چنین کارهایی،
در شرایط مناسب و در مقطعی که این اقدام بکار بیاید،
نیاز به سازمان یابیست ،نیاز به شبکه اطالعاتی معتمد و
فراگروهی ،شاید در بیرون از ایران است ،که کارش مقایسه
و تصحیح این اطالعات باشد .اگر جنبش گسترده تر شود
و تسلط نیروهای پلیسی-امنیتی بر مناطق مسکونی کمتر،
زدن هشدار بر درب منزل بسیجی توسط گروهی که در
همان محله یا در مجاورت آنست ،افشاگری نیست ،چون
این خانه را دیگر همه میشناسند ،چون همبستگی ،در آن
زمان ،به آن درجه رسیده است که آن خانه انگشت نما
باشد .زدن چنین هشداری ،به معنای اعالن این امر است
که دیگر حق سرکوب به نام آن قانون و رسم ،موجود
نیست .روشن کردن مرز برای خود و دیگران است .بدین

موسلی در  4اکتبر  1936فراخوان تظاهرات را در استپنی
اعالم کرد .انتخاب چنین تاریخی تصادفی نبود .این تاریخ
با واقعه ای تاریخی در اسپانیا همزمان بود .تاریخی که
ژنرال فرانکو حمله به مادرید را آغاز کرد که در آن نبرد
کارگران مقاومت قهرمانانه ای از خود نشان دادند.
موسلی انتظار داشت مادرید خیلی زود به دست فرانکو
سقوط کند بنابراین موفقیت تظاهرات آنان رشد واکنش
های آشکار و سریع فاشیسم در اروپا را تقویت می کرد.
چه کس پیروز بود؟ طبقه کارگر یا بربریسم اتی هیتلر؟
کارگران استپنی این مسئله را درک کردند و بدین ترتیب
برای حفظ موجودیت خود برخالف خواسته رهبران اتحادیه
ها و حزب کارگر بسیج شدند که اعضای خود را به عدم
مداخله تشویق می کردند.
در روز موعود  250هزار نفر به خیابان ها آمدند و تمام
ورودیهای شرق لندن را بستند .آنان شعار مدافعان مادرید
 6هزار
را بر زبان داشتند :آنان عبور نخواهند کرد!...
پلیس بعالوه تمام سواره نظام آماده باش بودند و برای
نخستین بار از هلیکوپتر برای کنترل جمعیت استفاده شد.
پلیس بارها کوشید که راه های بسته شده را بگشاید به
خصوص خیابان کیبل و خیابان هایی که در این مناسبت
بسته شده بودند .ساعت  3عصر موسلی با رولزرویس مدل
باال و روباز خود رسید و انتظار داشت پیروزمندانه ازمناطقی
که تازه به اشغال در آمده عبور کند در عوض باران سنگ
و کلوخ و هر چیز پرتاب شدنی دیگر بود که بر سرش

خراب می شد و شیشه اتوموبیلش شکست.
درس های بسیاری در این واقعه که  73سال پیش روی
داد جاریست .مسئله کلیدی اهمیت جلب حمایت گسترده
جامعه است نه فقط با فعالیت های ضدفاشیستی بلکه از
طریق سایر فعالیت های منسجم کمپینی که که مشکالت
کارگران را در نظر می گیرد .اتحاد در نبرد می تواند با گروه
های مختلف شکل بگیرد به ویژه با نژادها و ملیت های
دیگر .مسئله موکد منافع مشترک و اتحاد تمام کارگران
بر علیه دشمن مشترک است .طبقه کارگر سازمان یافته
کنش های خیابات کیبل را هدایت کردند اما در طول نبرد
بسیاری بخش های دیگر را توانستند زیر پرچم خود گرد
آوردند رهبران مذهبی ،لیبرال ها و دیگران ..حمایت های
تمام این گروه ها با اقبال مواجه شد اما تجارب نشان می
دهد اگر به تمام این گروه ها اجازه داده شد تا بر برنامه
های کمپین تاثیر گزارند فاجعه به بار می آمد چنانکه در
اسپانیا نیز رقم خورد.
سنگ ها را نه فقط یهودیان خیابان کیبل بلکه کارگران
ایرلندی از سنگر خیابان داک نیز پرتاب می کردند .کمیسر
پلیس کالنشهر مجبور شد از موسلی عذرخواهی کند و به
وی اعالم کرد تظاهرات  BUFغیرممکن است و او باید
طرفداران خود را از همان راهی که آمده اند برگرداند.
رویای موسلی در دستیابی به بریتانیای هیتلری بر باد رفت.
پیروزی بزرگ به دست آمد آنها نتوانستند عبور کنند.

شکل مردم رسمی نو را وضع میکنند ،اینکه این رسم نو
باید به قانونیت و به ترجمه قضایی برسد ،اصال مربوط به
این مرحله از حرکت مردمی نیست .مسئله ،پرده دری،
اثبات گناه یا بی گناهی نیست ،قرار نیست اقدامی جای
دادگاه جزایی را بگیرد .مسلما چنین کاری ،چنین هشداری
خشونت یک نگاه سرد،
در خودش حاوی خشونت است.
ِ
یک لحن ترحم آمیز ،بایکوت خانواده یا حتی یک فریاد
خشمگین .اما این خشونت محدود و هدفمند برای دفاع از
حق همه برای صلح برعلیه کسی ست که سالح کشیده
است .دست دراز کردن آنی و عکس العملی بر آن فرد
بسیجی در گرماگرم یک درگیری و دفاع از تظاهرات صلح
آمیز ،در خودش ،بی معناست اما این خشم گذرا و بی
مقدمه در لحظه اتفاق ،کسی که دست دراز میکند و کسی
که به او ضربه ای خورده را با هم رودرروی می کند .هردو
انسانند ،هردو می ترسند و از پشیمانی ،خشم یا مهربانی
بو برده اند .زن میانسالی که ناگهان با کیفش بر فرق سر
بسیجی می کوبد تا جوانی را از چنگش رها کند ،درست
هنگامی که بسیجی به سمتش بر مییگردد و نگاه ناباورانه

ش با نگاه این زن تالقی می کند ،با مفهوم نامانوس از
خودگذشتگی طرف شده است .این فراز و کل آن نوشته
ربطی به احساسات نداشت ،تالشش درک این بود که در
همه ی آن هفته در تک تک صحنه ها ،مردم فکر می
کنند ،تجربه میکنند و یاد مي گیرند .این ،تسویه حساب
جامعه با خویش است .جنبش فعلی آموخته است که
بسیجی ها ،زندانبانها ،مثل همه در همین سرزمین زندگی
میکنند .کهریزک ،که تا یکسال پیش گزارش جنایات آن
دل کسی را به درد نیاورده و صدای هیچ آدمی را بلند
نکرده بود ،تو گویی در ایران نبود ،امروز جایش در نقشه
معلوم است ،شکنجه گرش و متصدی اش معلومند ،ایرانی
ند و در همسایگی ما زندگی می کنند .نکته ای که نوشته
بر آن انگشت گذاشت ،این امکان استثنایی روبرو شدن
جامعه مان با واقعیت جامعه است .فقر ،یتیمی ،سبعیت،
افراد را در به دست آری ذرهای احترام به راهبان تحقیر،
رعب و شناعت بدل کرده است و ما تاکنون دلی دلی در
خواب بوده ایم .با این پرسش بیدار می شویم :نظمی که
در آن زندگی میکنیم ،چنین رفتاری را نه تنها بازتولید
کرده بلکه آن را تشویق می کند ،چرا؟ شاید در آینده
ای که دور نیست ،بتوانیم ریشه های این گونه رفتار را
بخشکانیم .برای اینکار در نخستین قدمی که هنوز تمام
وکمال برنداشته ایم ،باید به جسارت اعالن این هشدار
رسید که دیگر بس است.
برای این جسارت اما همبستگی مردمی همزمان بازسازی
جریان زندگی در محله یا برزن در کالن شهری ست ،که
در آن بافت محله ای به عمد در حال نابودی بوده است.
هرچه جامعه ای ضعیف تر باشد ،به همان میزان نیز بافت
ها و نهادهای محله ای نحیفترند ،به همان میزان گزمه و
پاسبانها پرشمارتر ،رفتارشان دلبخواهیتر و به همان اندازه
بزهکاری گسترده تر .چنین چیزی ربطی به مدرن شدن
شهر ندارد ،بلکه بر عکس به سرکوب شهریت همچون
یک حق مردمی وابسته است .حکومتهای پلیسی برای
اتمیزه کردن و گمنام کردن افراد ساکن شهر ،محله و
روابط همسایگی را بر نمی تابند .مردم در بزرگراهها گم
میشوند .کافی ست تهران را با کالنشهرهای دیگر دنیا با
تاریخی انقالبی ،مقایسه کنیم .یکی از جنبه های مثبت
حرکت مردمی اخیر تقویت بنیه محله ای شهر است .زدن
آن هشدار هم سرچشمه اش و هم جای ابراز وجودش
محله ایست که میشود ،حتی اگر از میانش دو بزرگراه
کشیده باشند.
اما باز نکته اساسی این ها نیست.
اتفاقا آنانی که خشم را شديدا انکار کرده و اصال از برگ
گل نازکتر گفتن را در هیچ شرایطی تجویز نمیکنند،

همانان در یک پیچ تند تاریخ ،از آنسوی بام غلتيده و
برنامه درازمدت و بهداشتی انتقام میچینند ،با خونسردي
هر کسی را ولو کمی خشمگین ،نابود می کنند .باور
کنید افرادي که بدون پلک زدن دستور به تجاوز به
دختران مردم می دهند ،درست همانانیند که تا دیروز از
لگد کردن یک مورچه در بیابان ،شب از احساس گناه به
صبح نمیاوردند .چیزی که میگویم غریب نیست ،نیاز به
قرینه سازی با ایتالیای فاشیست هم ندارد ،همین نیروهای
مذهبی حاضر در ایران .چه پیش از انقالب و در همه
ی این سالها ،همیشه طبع ظریفی داشته اند ،همیشه از
رنگهای صورتی ،نخلهای پالستیکی رنگارنگ و المپهای
الوان و مولوی خوششان می آمده است .اینها دروغ نیست،
برای فریب کسی نیست .نکته آنست که انکار خشم یا
عشق و جنسیت انسان ها ،آنان را از ذم خشونت به
قداست شناعت می رساند .به دنبال پاکی و معصومیتی
اند که به باورشان پس از بلوغ دیگر نیست .پس ناپاکی را
حذف می کنند و با رویای سرزمین گل و بلبل ،نباتات و
وحوش ،نقشه پاکسازی می چینند .شناعت همیشه معصوم
بوده است .این خطر امروز هم موجود است .بارزترین وجه
آن جایی ست که ما به مهرورزی مبالغه آمیز و انکار خشم
آدمی برسیم ،دقیقا صرف انرژی برای این انکار به جای
پذیرفتن و معنادارکردنش ،مردم را از خواسته ها و نیاز
به تشکل دورکرده آنان را به توده ی بی شکل که منکر
تک تک خودشانند تقلیل میدهد و توده ی بی شکل
حتی به انتقام هم نمی اندیشد ،دیگر فاعل اقدام اجتماعی
نیست ،معصومانه مهیب است .حیات صرف ،با سری
نگهبانی
خمیده ،با تماشای سریالهای تلویزیون در اتاقک
ِ
کهریزک ابقای حیات است و همچون دنیای نباتات ،پاک
کمونیسم امروزی ربطی به پاکی
و بی نقص .به باورم،
ِ
و قداست ،یا بر عکس به باور کلبیون بدبین به انسان
دانش
ندارد .اگر کمونیستها از خودگردانی ،که متضمن
ِ
همکاری و همفکری ست و از اشتراک ثروت ،که بدون

سازمانیابی مردمی ناممکن است ،می گویند ،اگر آنان در
پی سازماندهی مردمی پا به پای مردم می کوشند ،بدین
علت اساسی ست که حیات صرف ،زندگی نیست .با فکر و
کار ،از راه مبارزه برای حقوق انسانی خویش ،آدمیت ,سوژه
اجتماعی ،میتوان شد.
در این میان و درست هنگامی که لکوموتیو این نظم
از ریل خارج شده و در برهوت لوت ایستگاههای شناعت
و پستی را یکی یکی پشت سر می گذارد ،چندتایی از
بزرگواران اینجا و آنجا ،در نامه های سرگشاده به محکوم
کردن دادگاههای استالینی میپردازند .منظورشان البته
همین برنامه های تلویزیونی ست که برای ارعاب مردم،
تماشاچی میطلبد .این عزیزان نامه نویس ،که بزرگانشان
به کمتر از مطالعه کوالکوفسکی رضایت نمی دهند ،شاید
هرگز یک جلد منبع دست اول را رویت نکرده اند .به
اعترافات بوخارین اگر نگاهی بیاندازند ،اگر صفحه ی
شناسنامه کتاب را نگاه کنند ،می بینند که کتاب ترجمه
یکی از همین کمونیستهای ایرانی در بیست و نه سال
پیش بود ،درست همان زمانی که بسیاری از اینان
معصومانه گرم کشف فواید جرثقیل برای پاکسازی جامعه
از زندگانی بودند .اعترافات بوخارین و دیگران هم از جنس
دیگری بود .در این نمایش اعتراف می گیرند که برگ
رای را در زندان دانه دانه شمارده و خندان و شنگول
به درستی انتخابات و ربط آن با کائنات رسیده اید.
استالین را به حال خویش وانهید که ماجرای آن دادگاهها،
شکست تلخ یک تالش برای برپایی کمونیسم ،ربطی به
معرکه گیری با افعی به جای دادستان ،در تلویزیون ندارد.
دادگستری
جمهوری
جمهوری اسالمی ،شوروی نیست،
ِ
ِ
فقهاست ،شما هم بوخارین کمونیست نیستید .کمونیسم
آرمان و ایده ای ست به قدمت درک یک کمبود :ناکافی
بودن حیات نباتی برای مردم ،برای نیروی کاری که این
کشور را سرپا نگاه داشته است .نمیخواهیم مصرف کننده
اکسیژن باشیم ،مي خواهیم زندگی کنیم ،یعنی کار خالق

باشیم ،وقت داشته باشیم بخوانیم ،بنویسیم ،فرزندانمان با
آگهی های تجاری بجای فرهنگ بزرگ نشوند ،کارمان
را خودمان بگردانیم .برای همین آرزوی ساده ،در همین
جا ،در مهاباد و تهران ،در شیراز و میانه ،آدم ها ،به جرم
ارتکاب به زندگی ،شهید شده اند
پس چگونه یادداشت این اصل ساده ،این آرزوی ساده،
این حرف حساب باشیم ؟ با پرهیز از خیالبافی و با تالش
در آوردن نظری ،کالمی در اندازه های این کارهایی که
مردمان این سرزمین صدسالی ست می کنند ،بسادگی
و برخالف جهت بادهای موسمی گفته باشم ،در اندازه
های این قهرمانیشان .برای اینکار می توان تئوری و
نظریه آورد ،می توان دانش تشکل را به زبان تجربه های
ملموس به میان آورد ،میتوان دور هم جمع شد ،از کاستی
های همدیگر آموخت و بر سر کاری به اتفاق نظر رسید،
هم واقع بین بود و هم دورنگر .در این اتفاق نظر ،برابری
افراد به معنای تسلط میانمایگی نیست ،فردیت مالک
نیست ،فکر مشخص اساس کار است .در همین مسیر هر
نوشته ای که صورت جلسه و زدن برچسب بر کاالیی در
خیابان نباشد ،همزمان آموختن است ،هجی کلمات از نو
ست .همراه حرکت این تابستان ،بیایید ،بیرون از حصارهای
ایدئولوژیک ،جوانتر از فرقه های پیر ،کاری کنیم که دو
فردای دیگر بگویند این انقالبی بود که اندیشه پا به پا در
خیابان ،نه لمیده در میهمانی خواص ،همدستش گشت.
این عین معاصر بودن است .شکی نیست که انتقام ،قالب
های خالی ریخته گران و وزارت اطالعات دربدر به دنبال
کور کردن این امکانند ،بگذارید اما با چشمان باز ،سرخ از
بیخوابی ،فکر را در صحنه بازبشناسیم – هم در تئوری
و هم در عمل .چاره ای دیگر نداریم( .توضیح :چاره ای
دیگر نداریم چون نوجوانان دبیرستانی ،فوج فوج در
زیرزمین خانه شان به شکافتن اتم می پردازند و کارگران
دسته دسته از کارخانه اخراج میشوند ،معلمان مسافرکشی
میکنند و در خاک سفید خبری از نفت نیست.).

نامه ای از زندان

*بخشی از نامه بیژن جزنی خطاب به پرویز
نیکخواه به تاريخ *1349
نيكخواه همآواز با ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﺎﻛﻤﻪ
ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﺮﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼﻮﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﻭ
ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺪﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺪ ﺭﺍ از ﺳﺎﺯ ﻧﺎﺩﻣﻴﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ .ﺩﻛﺘﺮ
ﻳﺰﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﺭ از ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻐﻤﻪ ﺭﺍ ﺳﺎﺯ
ﻛﺮﺩ ﻭ از ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻠﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﻜﺨﻮﺍﻩ «ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮔﺮ» ﭼﺸﻢ
ﻭ ﮔﻮﺷﺶ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ از ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺣﺮﻑ ﻣﻲﺯﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻭ ﻫﺮ چه ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮ ﺷﻮﻳﻢ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻛﺎﻣﮕﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩه
ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ.
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻭ ﻗﺮﻧﻲ ﻛﻪ ﻭﻗﺎﻳﻊ
ﺁﻥ ﺭﻭﻱ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺛﺮ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻗﻄﻌﻲ از ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﻛﺎﻣﮕﻲ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﺑﺮ دوش ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭ ﺳﺪ ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ
ﻣﺘﺤﺪﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﻮ ﻭ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻴﻜﺨﻮﺍﻩ از ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ،ﻧﻴﻜﺨﻮﺍﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﻧﻴﻜﻼﻱ ،
ﻭﺍﺭﺙ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻥ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺗﺰﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺰﺍﻕ ﻫﺎﻱ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮ ﺷﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺰﺍﻕ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺎﻳﺶ
ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻧﻴﻜﺨﻮﺍﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﭼﻴﻦ،
ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ .ﻛﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ،ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎ
ﻭ ﺳﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻼﻱ ،ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺛﺎﻧﻲ،
ﻓﺎﺭﻭﻕ ،ﻓﻴﺼﻞ ،ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ،ﺍﻟﻨﻮﺳﻲ ،ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻭ ﺩﻩ ﻫﺎ
ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻴﻜﺨﻮﺍﻩ! ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺁﻳﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺮ از ﺁﻥ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ؟
ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺰﺍﺭﻱ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮ ﺩﻭ ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ ﻣﻔﺘﻀﺢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻛﻤﻚ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ
ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺭﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﻮﺏ
ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ای ،ﺑﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻘﺎﯼ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ؟ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای از
ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ
ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟
ﺑﻠﻪ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ از ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﮔﺴﺘﺮﺍﻧﺪﻩ

شعري از مهناز قزلو

ستيزه

تا كوچه ها
فريادت را
بر پنجره ها بپاشند
قلبت را جا مي گذاري
در تنهايي قدمهايت
و با ترنم آوازت
كسي نيست
تا بر بام جهان بانگ بردارد
باز هم دستانت خالي ست
اي عدالت موهوم
اي تكه تكه شده در خون
پاره هاي قلبت را
ميان رهگذران قسمت كن
چه با كودكان گرسنه ناني نيست
با دختركان تن فروش سرپناهي...
مادران غمزده بر جنازه هاي جوان
جنازه هاي جوان بر سنگفرش خيابان
در هزارتوي خطابه ي تسليم
دغدغه ي ديرينه ي پرهيز
بي چرا !...بي تامل!...
بغضي ت ُنك مايه
در توهمي سبز-
باز هم حضور موكد «تك» ها...
تك ساحتي...
تك صدايي...
بي ديگرها
تا پنجره
فريادت را در كوچه ها بپاشد
حركت ،حديث «نه»
روح ستيزه با سكوت و نيرنگ
در پس كوچه هاي بن بست
مهناز قزلو  -سوم آگوست دوهزار و نه
Mahnaz_ghezelloo@hotmail.com
/http://mahnazghezelloo.blogspot.com

شعري از خسرو گلسرخي
ﺍﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ .ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻧﺴﺒﻴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺮﻳﺪﻩ
ﻭ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺰﻑ ﺭﺍ ﺻﺪﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺑﻴﺪﺍﺩﮔﺮﯼ ﺧﺸﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺭﺍ“ ،ﺁﺯﺍﺩﯼ” ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻣﻮﺭﻭﺛﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﯽ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮ ﺣﺮﻳﺺ ﻭ ﻏﺎﺭﺗﮕﺮ
ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺳﺖ «ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ» ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﮐﺮﺩﻥ ﺩﻫﻦ ﻭﻟﻨﮕﺎﺭﺵ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺎﺯﻩ ای ﭼﻨﮓ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﺩ .ﺍﻭ ﻣﮑﺮﺭ از ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
ﻣﻠﯽ ﻭ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺩﺍﺩ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ از ﺩﺳﺎیس
ﻭ ﺗﺤﺮﻳﮑﺎﺕ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺣﺮﻳﺺ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ
از ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ ﺷﻮﻭﻳﻨﻴﺴﺘﯽ ﺗﺎ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ از ﺍﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺎ از
ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻴﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ای ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻔﻬﻮﻡ «ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ» ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻣﮑﺮﺭ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ؟ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﺣﺪﺕ
ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﮎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ
ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﻭﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ،ﺁﻥ
ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﻃﻤﺎﻉ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺳﻠﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﺎﺳﮏ «ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﻠﯽ» ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎﺕ ،ﻗﺸﺮﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﯼ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮﺍﻩ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ  ،ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺻﻪ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ،
ﺧﻮﺍﻩ ﻣﺴﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﻩ ﺟﻮﺍﻥ ،از ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ

ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻭ ﻗﺸﺮﻫﺎﯼ ﻣﻠﺖ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺁﺯﺍﺩﯼ،
ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻳﻨﯽ ﻫﻢ» ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺟﺰ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺷﻔﺎﻑ
ﺁﺏ» ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻭ ﻫﻮﯼ ﻭ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻭﺵ
ﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻣﻴﺪﻥ ﮐﻮﺭﻩ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺑﯽ ﺩﺍﺩﮔﺮﯼ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﺎﮐﻤﻪ ،ﺩﻳﺮ
ﻳﺎ ﺯﻭﺩ ،ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎﯼ زندان ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰﻫﺎﯼ
ﺷﻔﺎﻑ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯼ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺪ ،ﺍﮔﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻠﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻗﺮﻭﻥ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺳﻴﺮﺍﺏ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﻠﺘﺶ ﺭﺍ
ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻭ ﻧﺠﻴﺒﺎﻧﻪ ﺍﺵ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻭ ﻫﻮﯼ ﻭ ﻋﺸﻮﻩ
ﮔﺮﯼ ﻋﻮﺍﻡ ﻓﺮﻳﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻪ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ،ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ای ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻭ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ
ﺩﺭ زندان ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﯼ ﻋﻤﻴﻘﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺵ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻫﺎ
ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ زندان ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ
از ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻣﺸﺮﻭﻃﻴﺘﺶ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﺷﻮﺭﺍﻫای ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯽ ﻭ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺍﻳﺎﻟﺘﯽ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﻋﻄﻴﻪ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺎﺳﺎ از ﻣﻠﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻠﺐ ﺷﺪﻩ .ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﺪ ﮐﻪ
ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﮐﺬﺍﺋﯽ ﺭﺍ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪو ﻧﻴﮑﺨﻮﺍﻩ
ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ از ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﯼ ﺧﻨﮏ ،ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻋﺪﻝ
ﺍﻧﻮﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺯﻧﺠﻴﺮﯼ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻳﻢ

نه آنكه فكر كني سرد است
كه من
در تهاجم كوالك
يكجا تمام هيمه هاي جهان را
در پشت خانه ام
انبار كرده ام
و در تفكر يك باغ آتشم
به تنهايي
من هيمه ام
برادر خوبم
بشكن مرا
براي اجاق سرد اتاقت
آتشم بزن
من هيمه ام
برادر خوبم

