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پايداري در مقابل فاشيسم
روزهاي كودتايي با خشونت تصور ناپذير حكومت عليه مردم همراه است .گاردهاي كودتا وحشيانه مردم را
به قتل مي رسانند ،زخمي مي كنند و زخمي ها را از بيمارستان ها مي ربايند .اين روزها شاهد افزايش موج
خشونت ها و بحث هاي مربوط به آن هستيم .دولت كودتايي مردم را آشوب طلب و خشونت طلب مي نامد.
برخي مردم را اندرز مي دهند كه از پايداري عليه گاردهاي كودتا خودداري كنند .آنها مدعي هستند كه حمله
جوانان به گاردهاي كودتا بهانه الزم براي كشتار بيشتر را به حكومت مي دهد .جالب اينجاست كه هر شهروند
ايراني در اين روزها به خوبي مي بيند كه جكومت براي شليك مستقيم به جوانان به هيچ بهانه اي نياز ندارد.
اين مفسران تلويزيوني و رسانه اي تمام انرژي خود را متوجه مشروعيت زدايي از مقاومت مردمي كرده اند.
چرا كه آنها خواهان قدرت يابي مردم نيستند .آنها مي خواهند كه بلكه خامنه اي از خر شيطان پايين بيايد
و با اصالح طلبان حكومتي دوباره آشتي كند .اما آنها قادر به درك فاشيسم كودتاچي ها نيستند .مردمي كه
در در كوچه و خيابان مشغول مبارزه با كوتا هستند مي دانند كه بايد به هر قيمتي كودتا را شكست داد .براي
مردم آشكار است كه پايداري مشروع است .حمله به گاردهاي كودتايي مقاومت مشروع مردم ايران است كه
براي حيات اجتماعي مي جنگد.
اين گاردهاي كودتا و بسيج است كه سعي مي كند با نشان دادن شكست ناپذيري خود از طريق وحشي
گري مفرط جامعه را تسليم كند .اين گاردهاي كودتا هستند كه به خانه ها و اتومبيل هاي مردم حمله مي
كنند .آنها هستند كه با تك تيراندازان كثيف خود سينه ها و سرهاي برافراشته مردم و جوانان را هدف قرار
مي دهند .اما اعمال قدرت مردم از جنس ديگري است .آنها به گاردهاي كودتا حمله مي كنند .با سنگباران
پرشكوه خود دندان هاي برنده بسيج را مي شكنند .آنها موتور هاي رعب و وحشت را آتش مي زنند .اين
مقاومت مشروع و حماسي است .اين مقاومت را نمي توان با سخنراني هاي بهداشتي درباره مسالمت و صلح
طلبي مخدوش كرد .مردم عليه يكديگر خشونت نمي ورزند .آنها در مقابل كودتا ايستاده اند و نشان مي دهند
كه به هر قيمتي خواهند ايستاد.
كساني كه به هر بهانه از تجربه هاي جهاني حركت هاي مسالمت آميز دم مي زنند و آن ها چون چماقي بر سر
مردم مبارز حركت مي دهند از ياد برده اند كه در جنگ جهاني دوم و در مقابل فاشيسم هيتلري مردم تنها
با اعمال قدرت توانستند اروپا را از دست اژدهاي فاشيسم نجات دهند .مي دانيم كه در اروپاي شرقي همان
جنايتي را هيتلر انجام داد كه حكومت كنوني در حال انجام است ،اما حتي در فرانسه اشغال شده كه نازي هاي
هيتلري بسيار رفتار ماليم تري با مردم فرانسه داشتند ،نسب به رفتاري كه سپاه و بسيج خامنه اي با مردم
ايران دارد ،اما هنوز كه هنوز است جنبش مقاومت مردم فرانسه بر تارك حماسي تاريخ آن كشور مي درخشد
و هيچ كس در آن جا به انتقاد از مبارزه مردم فرانسه با گشتاپو و اس اس هاي نازي روي نياورده است.
مردم ايستاده اند .در مقابل يورش حكومت پاپس نمي كشند و به هر نحوي اين خشونت پليسي را درهم
خواهند شكست.

دستگيري فعالين دفاع از حق تحصيل
بر اساس اطالعات دریافتی از منابع موثق ظرف چند
روزه گذشته تعدادی از دانشجویانی که در هفته ی
منتهی به برگزاری انتخابات به دلیل ادعای واهی
احمدی نژاد مبنی بر نبود دانشجوی ستاره دار در
دوره ی وی و انتساب آن به دوره ریاست جمهوری
خاتمی ،دست به تجمع و تحصن در مقابل وزارت
علوم ،صداو سیما و دانشگاه تهران زده بودند ،توسط
نیروهای امنیتی باز داشت شده اند .تمامی این افراد
در خانه یا محل کار خود توسط نیروهای لباس
شخصی بازداشته شده و هیچگونه اطالع و مدرک
موثقی از محل بازداشت و اتهامات آنها به خانواده
های ایشان ارایه نشده است .به نظر میر سد این
بازداشت ها در راستای تشدید فضای امنیتی و
ایجاد رعب و وحشت و سرکوب فعالین دانشجویی
از سوی رژیم صورت گرفته است .اسامی برخی از
بازداشت شدگان بدین شرح است :شیوا نظرآهاری،
ضیاء الدین نبوی ،زهرا توحیدی ،مجید دری ،پیمان
عارف و ...الزم به ذکر است خانواده های برخی از این
بازداشت شدگان به دالیلی مایل به اعالم اسامی در
رسانه ها نیستند لذا از اعالم نام آنها تا اطالع ثانوی
خودداری می نماییم .به عالوه به نظر می رسد در
ظرف چند روز آینده شاهد بازداشت های بیشتری از
میان این فعالین دانشجویی که از طیف های مختلف
سیاسی و فکری هستند باشیم.
جكومت پيش از اين به كرات تالش كرده است كه
حق تحصيل را از دانشجويان مخالف و معترض سلب
كند .اين ابزار از مهمترين مكانيزم هاي حكومت براي
محدود كردن تحركت سياسي دانشجويان بوده است.
همچنين از طريق اهداي مدارك و عناوين آكادميك
و دانشگاهي به عوامل خودفروخته حكومت سعي
داشته است تا جامعه را از استعدادهاي دروني خود
خلع كرده و به زير حاكميت كادري از عوامل خود در
اورد .جالب اين جاست كه حق اعتراض بر ظلمي كه
بر داشنجويان ستاره دار مي رود نيز همچون هزاران
حق ديگر انسان ها در اين جامعه به راحتي لگدمال
مي شود .نظام ديكتاتوري موجود هميشه نشان داده
است كه دانشجويان ،زنان و نيروي مولده جامعه را
مهمترين خطر براي ابقاي نظام خود مي داند .در
اين روزهاي قيام مردمي ،زندان ها بيش از پيش
از فعالين سياسي انباشته شده است .آما آزادسازي
همه زندانيان سياسي به يكي از فراگيرترين مطالبات
جنبش انقالبي مردمي تبديل شده است.

اخبار كوتاه
 ديروز تهران شاهد رويارويي مجدد مردمبا گارد كودتا در ممناطق مختلف شهر بود.
مهمترين درگيري ها در ميدان هفت تير و نيز
حوالي پارك ملت در ولي عصر روي داد.
 هلكوپترهاي رژيم همچون ارتشي اشغالكر برفراز شهر تهران پرواز مي كنند.
 امروز اولين اعتصاب عمومي انجام مي شود.دولت تالش مي كند با تهديد و رعب مردم را
به حضور در مشاغل خود مجبور كند.
 از اصفهان و شيراز خبر مي رسد كه حكومتنظامي اعالم نشده جاري است.
 تمام گروه ها ،سازمان ها،احزاب و جمعيتهاي كردستان براي امروز فراخوان اعتصاب
عمومي صادر كرده اند.
 تمام شهرهاي مهم جهان شاهد راهپيماييها و تجمعات ايرانيان مقيم خارج از كشور در
همبستگي با قيام مردمي در برابر حكومت
كودتاچي بود.
 مردم سراسر جهان با پخش تصاوير جانباختن ندا ،دختر مبارز ايراني ،گريستند.
 كشورهاي اروپايي اتباع خود را به خروجاز ايران فراخواندند .بسياري از كشورها به
شهروندان خود توصيه كردند از سفر به ايران
خودداري كنند.
 شهرهاي ايران حالت شهرهاي اشغال شده رابه خود گرفته است .اما خبرها حاكي از تزلزل
در نيروهاي وظيفه است .گفته مي شود بسياري
از سربازان از خدمت گريخته اند.
 در بسياري از محالت زد و خورد هاي پراكندهميان جوانان و پليس ادامه دارد.
 هر شب طنين شعارهاي شبانه مردم بلندترمي شود .موجي از نفرت از قصاوت حكومت
مردم را به حركت در آورده است.
 در برخي از محالت تهران مردم برايجلوگيري از حمالت لباس شخصي ها به خانه
هاي مردم شبكه هاي محلي دفاع ايجاد مي
شود.
مشاهدات یک دانشجوی دختر
یکشنبه روز اول بعد از اعالم نتایج انتخابات  ،به
میدان انقالب و دانشگاه تهران رفتم  ،خیابان ها
مملو از جمعیت بود و همه جا پر از آتش و گاز
اشک آور بود .یک دانشجوی پسر با سری خون آلود
را در جلوی درب شرقی دانشگاه ( روبروی خیابان
قدس) دیدم که نقل می کرد  ،شب قبل به دانشگاه
ریختند تا آنها را با زور از خوابگاه بیرون کنند .در
حال صحبت بودیم که ناگهان ماموران پلیس به
همراه لباس شخصی ها از داخل دانشگاه به سمت
ما و دیگر مردمی که در انجا جمع شده بودند حمله
ور شدند .آنها با باتوم مرا به شدت کتک زدند.
خوشبختانه توانستم فرار کنم.
دوشنبه روز دوم بعد از اعالم نتایج انتخابات  ،به
همراه برادرم برای شرکت در تظاهرات به میدان
ونک رفتیم  ،در حالی که شعار می دادیم  ،یکی از
ماموران برادر من را گرفت  ،همه ی مردم به سمت
پلیس رفتند و هزاران نفر او را هو کردند.آنها هول
شدند و ما توانستیم از آنجا دور شویم اما در یکی
از کوچه ها یگان ویژه ی ضد ضرب رسید و ما را
محاصره کردند و در حالی که باتوم هایشان را در هوا
می چرخاندند به طرف ما حمله کردند ،توانستیم
وارد یکی از خانه هایی شویم که در آن باز بود.انها
با موتورهای خود به در خانه می کوبیدند ،ناگهان
یکی از دوستانم زنگ زد و گفت که خواهر تو را
گرفته اند  ،به طرف محل مورد نظر رفتیم و در حالی
که پلیس فردی را به قصد کشتن کتک می زنند ،
خواهرم را دیدم که با پرتاب سنگ سعی دارد مانع
آنها شود! یکی از افراد گارد سمت خواهر من آمد ،
من بالفاصله دست خواهرم را گرفتم و توانستیم از
ان محل دور شویم.
روزي ديگر
تیراندازی شروع شد و مردم فرار کردند  ،در حین
فرار به یکی از خانه ها رفتم در آنجا از پشت میله
های در صحنه را نظاره می کردم و تیراندازی
همچنان ادامه داشت که ناگهان درست جلوی چشم
من  ،تیر به گردن مردی خورد و به زمین افتاد و
همانجا در دم کشته شد .از آن طرف خیابان مردم
یکی از نیروهای امنیتی را از یک بلندی گرفتند و او
را با تفنگ خودش کشتند!

خشونت ابزاری و ماشین خشونت
«در تولید کارگاهی و پیشهوری ،کارگر افزار کار را به
خدمت خود در میآورد ،در کارخانه ،وی به خدمت
ماشین در میآید ،در مورد اول حرکت وسیلهی کار از او
آغاز میشود ،در مورد دوم او باید حرکت وسیلهی کار را
دنبال کند( ».مارکس :سرمایه :ج :1ص)457

مردم در برابر ديكتاتوري

روزهاي همبستگي مردمي عليه حكومت ظلم
مردم چه مي بينند؟
ایران – تهران – دوشنبه  1تیرماه 1388
کمتر کسی در این روزها از دختر جوان ایران صحبتی به میان نمیآورد ،آری ندا صالحی آقا سلطان به نام نامی دختر
ایران زمین نام گرفت .اما افسوس زودتر از آنکه شناخته شود ،رفت و این رسم مرده پرستی اینبار به یاریمان آمد تا این
فاجعه را هیچگاه فراموش نکنیم .دختر شهید ایران بر صفحه نخست پرتیراژترین روزنامه های دنیا قرار گرفت ولی در
موطن خود ،با کمک بخشنامه های امنیتی فرماندهان حافظان جان و مال مردم ،در غریبی و تنهایی به آغوش خاک
رفت .رسانه ها پس از تحریم خس و خاشاک و دستگیری عوامل بیگانه و منافقین که باعث و بانی تمامی اغتشاشات
کشور سبزمان بودند ،ندا را هم تحریم کردند.
عده ای هنوز در انتظارند؛ با لبهای بسته مان بر سرشان فریاد بزنیم که منتظر چه هستید؟ آیا قرار است دختران و
پسران شهید دیگری نیز داشته باشیم؟ آیا زمانی که گل های باغ ایران پر پر شدند ،با بی تفاوتی تنها برایشان اظهار
تأسف خواهیم کرد.
شاید خس و خاشاک زبان عربی نمیدانند ،اما شعار زیبای گردهمایی در میدان ولیعصر را به یاد آورید« :هیهات من
الذله»
تهران ،ر.ر
مشاهدات یک دانشجو
به میدان ونک رفتم  .بین هزار تا دو هزار از مردم در آنجا گرد آمده بودند  ،اما میدان ونک پر از ماموران امنیتی و نیروهای
پلیس بود یکی از آنها با عصبانیت من را به طرف خود کشید و پرسید که در کوله ی خود چه دارم .کوله ام را گشت
و با دیدن چند تا نوشته و یک کتاب از فروید  ،به من گفت که اینها چیست ؟! من هم گفتم می بینی که کتاب است.
بعد به من رو کرد و گفت معطل نکن و از اینجا سریع برو  .من جلوی داروخانه ی قانون به همراه دوستانم ایستادند .در
حالی که مردم شعار می دادند  ،ناگهان نیروهای پلیس همگی با هم  ،به طرف مردم حمله کرده و با باتوم آنها را مورد
ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند و همین حین تیرهوایی نیز شلیک می کردند و چندین گاز اشک آور هم به طرف توده
ی مردم پرتاب شد.
گزارش فعاالن حقوق بشر و دموکراسی در ایران
اعتراضات گسترده مردم و بخصوص جوانان در نقاط مختلف تهران آغاز شده است .از بعد ازظهر امروز مردم تهران در
نقاط مختلف ،دست به تجمعات اعتراضی زدند .از ساعت  ۱٨:۰۰اعتراضات گسترده ای در میدان فردوسی و میدان ونک
و میدان رضائیها ( ۷تیر) آغاز شده است .هر لحظه بر تعداد معترضین افزوده می شود .جمعیتی که در میدان فردوسی و
میدان رضائیها ( ۷تیر) تجمع نمودند چندین هزار نفر تخمین زده می شود .مردم شرکت کننده در اعتراضات و بخصوص
جوانان با سر دادن شعارهایی مانند :مرگ بر دیکتاتور و شعارهای دیگر به اعتراضات خود ادامه میدهند .جوانان وقتی که
گارد ویژه و سایر نیروهای سرکوبگر به جمعیت حمله می کنند با سر دادن شعارهایی مانند :نترسید ،نترسید  /ما همه با
هم هستیم همدیگر را تشویق به ایستادگی و مقابله با سرکوبگران ضد بشری می کنند .نیروهای گارد ویژه ،لباس شخصی
ها ،سپاه پاسداران و بسیج بصورت گسترده ای در خیابان ها آرایش گرفته اند و در خیابان ها ستونی از ماشین های گارد
ویژه ،ماشین های آب پاش و موتور سواران حضور دارند .انها از بدو حرکت اعتراضی مردم تهران اقدام به پرتاب گاز اشک
آور کرده و با با باتوم به سوی جمعیت یورش می برند و آنها را مورد ضرب و جرح قرار می دهند .در اثر این یورشها تعداد
زیادی از جوانان زخمی شده اند و تعدادی دیگر دستگیر شده اند .تا لحظهی ارسال این گزارش درگیریها بشدت ادامه
دارد و جوانان با سنگ به مقابله با نیروهای سرکوبگر می پردازند.

از نامه هاي دريافتي

سالم
من يكي از دانشجويان دانشگاه تهران هستم كه
در وزارت كشور با گروه  46نفري زنداني بودم.
اين عكس را من به طور تصادفي حين گشت و
گذار در وب ديدم كه شناسايي كردم .اين آقا
كه بيسيم دستش است فرمانده لباس شخصي
ها در حمله به كوي دانشگاه تهران بود و در
وزارت كشور (منفي  )4آنها را هدايت مي كرد.
يك شخص ديگر به نام ملك به شدت بچه ها را
شكنجه مي داد.

من رأي ندادم و نيامده ام كه رأيم را پس
بگيرم.
من براي پس گرفتن ميهنم آمده ام.
اين تصوير خيابان است .مردمي كه در خيابان ها
براي مقابله با حكومت كودتايي به ميدان آمده
اند ميهن خود را پس خواهند گرفت .جامعه براي
بازپس گرفتن زندگي خود ،بايست شهر و ميهن
خود را بازپس بگيرد.
در قلب ديكتاتوري زنان براي احقاق حقوق خود
حاكميت بر ميهن خود را بازپس مي گيرند.

ابزارها ادامهی بدن ما هستند ،دستگاهها تا زمانی ابزارهای
ما هستند که ما بر آنها تسلط داریم؛ و ماشینها
دستگاههایی هستند که بر ما مسلطاند.
در نظام سرمایهداری ما همواره با ماشینها سر و کار
داریم ،حتا اگر آن ماشین یک افزار ساده باشد .زیرا
شیوهی تولید سرمایهداری «فقط فرآیند کار نیست ،بلکه
در همان حال (و همزمان) فرآیند ارزشافزایی سرمایه
است»؛ بنابراین در این سیستم ،ماشین افزاری در دست
کارگر نیست ،کارگر تنها زائدهی ماشین است .زائدهای
که باید کار ماشین را دنبال کند .یا به عبارتی کلیتر،
در سیستم سرمایهداری «کارگر نیست که شرایط کار را
مورد بهرهبرداری قرار میدهد ،بلکه بر عکس ،این شرایط
کار است که از کارگر بهرهبرداری میکند ».به این دلیل
است که در این نظام ،طبق تعاریف باال ،ما همواره با
ماشینها سر و کار داریم ،با دستگاهها و روابطی که بر
ما مسلطاند.
بسیار پیشتر از آنکه سرمایهداران راز ِ مهلک ماشینها را
کشف کنند ،و با ماشین ،کارگران را بردهوار به کار بگیرند،
این دولتها بودهاند که از این راز پرده برداشته و از آن
بهره جستهاند ،اما نه در راستای اهداف مستقیم اقتصادی،
بلکه در زمینهی اهداف نظامیشان .هنگامی که یک دولت،
سربازاناش را به جنگ اعزام میکند ،در واقع ماشین
جنگیاش را بر علیه مملکت دیگری به کار میاندازد،
سربازان ،مانند کارگرانی سربهزیر ،تنها زائدههای این
ماشین هولناکاند که کارش بلعیدن انسانهاست و موتور
محرکهاش خون خودشان است .آنها نمیتوانند ماشین
خشونت را متوقف کنند ،همانگونه که کارگر نمیتواند
ِ
تحت امرش(؟) را متوقف کند ،زیرا او تحت فرمان
ماشین
ماشین است .او فقط زائدهی ماشین است.
نیروهای نظامی و شبه نظامی ،کارگران مفلوکی بیشتر
نیستند که مسئولیت آنها دنبال کردن حرکت ماشین
است ،آنها زائدههای ماشین خشونت هستند و این
ماشین با خشونت تمام ،مواد خاماش را میبلعد ،موادی
از گوشت و خون که به خیابانها ریختهاند .این کارگران
تیرهبخت ِ نیروی نظامی نیستند که ماشین خشونت
را به راه میاندازند ،این ماشین از جای دیگر و توسط
شخص دیگری به راه افتاده است ،آنها تنها زائدههای این
ماشیناند ،زائدههایی که باید کار ماشین را دنبال کنند.
در نظامهای فاشیستی مسئله از این هم پیچیدهتر است.
خشونتی که دولت فاشیستی بر علیه دشمن داخلی
یا خارجیاش به کار میبرد با هر خشونتی متفاوت
است ،زیرا ماشین ِ خشونت ِ دولت فاشیستی ماشینی
متفاوت است .حتا پیشوا هم قادر نیست ماشین خشونت
را متوقف کند .اگر خداوند از آسمان پایین بیاید و به
بندهی بنیادگرایاش بگوید نکش ،باز او به خودش بمب
خواهد بست و خواهد کشت .ماشین خشونت ِ فاشیسم
یک ماشین تمام خودکار است ،که همه حتا پیشوا فقط
زائدهی آن هستند .زائدههایی که تا آخرین قطرهی
خونشان را درون کورهی آن خواهند ریخت تا ماشین
انسانهای بیشتری را ببلعد.
بهترین استعاره برای ماشین خشونت فاشیستی ،داستان
دانشمندی است که با اختراع ماشینی هولناک ،نیروی
علم را از خود جدا میکند و به حرکت وا میدارد .و
باالخره در ابتدا یا انتهای داستان ،دانشمند توسط ماشین
ِ خودساختهاش بلعیده میشود .ایدئولوژی فاشیستی
به محض تولید ،خودش را در الیههایی باالتر و جدا از
زمینههایش بازتولید میکند .آنجا که محصول کار از
نیروی کار بیگانه میشود ،سرمایهداری وجه فاشیستی
خود را نشان میدهد؛ آنجا که بازار آزاد همچون حقیقتی
بر فراز روابط تولید در پرواز است .لیبرالها دخالت و
کنترل بشر در جامعه را عامل ظهور فاشیسم میدانند ،در
حالیکه فاشیسم حاصل فوران و جریان نیروهایی است
که جدا از ارادهی بشرند.
اما آنها که به خیابانها میریزند ،هیچ ماشینی ندارند
برای اعمال خشونت .آنها زائدهی هیچ ماشینی نیستند.
خشونت ابزار آنهاست .خشونت ادامهی اعتراض آنهاست.
خشونت آنها ابزار ناچیزی است برای مقابله با ماشین
خشونت دولت؛ اما به هیچ وجه نخواهد توانست ماشین
خشونت را در هم بشکند یا متوقف کند .همانگونه که چرخ
ریسندگی دستی نمیتواند ماشین ریسندگی را از میدان
به در کند .تنها دو راه باقی میماند ،دعوت از کارگران ِ
نیروی نظامی به اعتصاب ،تا ماشین خشونت بدون کارگر
تنها بماند .ماشینی که تنها بماند متوقف خواهد شد .یا
این که ماشین آنقدر انسان ببلعد ،که جامعه را از محصول
تاسفبار خود اشباع کند .آنگاه ماشین خشونت ،همانند
هر ماشین دیگری در زمان رکود ،خاموش خواهد شد.
ماشین خشونت را متوقف کنید
آزاديخواهان جهان در كنار مردم ايران

ديروز از طريق پستا الكترونيكي اين نامه را دريافت كرديم:

Hello....although we cannot read the pdf
file in Farsi, we see the pictures. We have
been seeing them all week. We wish you
strength and success, freedom and life.
Do not be afraid as the free peoples of
the world are with you. We watch it on
Twitter, CNN and BBC.

Stay strong....T. Thomas (Mrs

ديگر بازگشتي وجود ندارد

میدانم که زنان ایرانی در صف مقدم هستند .چند روز است که
میبینم زنان ،مردان کمتر شجاع را تحریک میکنند .تعدادی
را دیدهام که کتک خوردهاند و به میانه منازعه بازگشتهاند .روز
شنبه ،زنی رو به مردانی که در پیادهرو پناه گرفته بودند ،فریاد
زد« :چرا این جا نشستهاید .بلند شید! بلند شید!» نمیدانم
این شورش از کجا رهبری میشود ،اما میدانم که برخی از
واحدهای پلیس متزلزل شدهاند .به نظر میآید که دیگر
بازگشتی وجود ندارد.
****
با ریختن ایرانیان به خیابانها ،خامنهای قداست خود را از دست
داد
نیویورک تایمز  ١تیر ١٣٨٨
شهرزادنیوز :افسر نیروی انتظامی ،ملبس به اونیفورمی سبز با
دستهای باال رفته و واحد کوچک خود رو به جمعیت معترض
گفت« :به خدا قسم ،من زن و بچه دارم ،نمیخواهم مردم را
کتک بزنم .برید خانههایتان».
مردی که کنارم بود ،سنگی به سویش پرت کرد .افسر همچنان
التماس میکرد .شعار «به ما ملحق شوید! به ما ملحق شوید!»
سر داده شد .واحد پلیس به خیابان انقالب عقبنشینی کرد،
جایی که جمعیت زیادی توسط بسیجیهای باتوم و سپر به
دست و پلیس سیاهپوش ضد شورش موتورسوار جنگ و گریز
میکردند.
غروب ،دود سیاهی فراز این شهر بزرگ را فرا گرفته بود.
موتورسیکلتها به آتش کشیده شده بودند و رو به آسمان شعله
میکشیدند .خامنهای ،در سخنرانی نماز جمعه هشدار داده بود
اگر اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات ادامه یابد« ،خون و هرج
و مرج» در پیش خواهد بود.
و روز شنبه هر دو را به کف آورد – و شاهد بود چگونه اقتدارش
که از زمان تصدی این پست بالمنازعه بود ،زیر سؤال رفت؛
چیزی که از زمان انقالب تاکنون بیسابقه بود .روز شنبه
ایرانیان بسیاری مبارزه خود را متوجه وی کردند و به نظر
میآید که دیگر بازگشتی وجود ندارد.
پاسخ تابوشکنانه مردم روشن بود .دیدن این که مردم «از
هر چه میترسند بر سرشان میآید» ،جالب است .ماههاست
که میشنوم خامنهای از «انقالب مخملین» میترسد .اما در
درگیریهای روز شنبه ،هیچ چیز مخملینی وجود نداشت .در
واقع ،اول خواسته میشد که آرای موسوی درست شمارش
شوند و احمدینژاد برکنار شود ،اما اکنون مردم به مقابله با
خود رژیم رفتهاند.
سطلهای زباله سوزانده میشوند .مردم ،متقابال حمله میکنند.
دود گاز اشکآور در فضا میچرخد .سنگ و آجر به همراه هلهله
شادی ،واحدهای پلیس را که برخی هم به تفنگهای اتوماتیک
مسلحاند ،به عقبنشینی وامیدارد .هر روز عصر شایعات مبنی بر
لغو تظاهرات برای موسوی در واقعیت درگیریهای خشونتآمیز
پخش میشود.
نمیدانم این شورش از کجا رهبری میشود .اما میدانم که
برخی از واحدهای پلیس متزلزل شدهاند .میدانم که آن افسری
که از خانوادهاش میگفت ،تنها مورد نبوده است .پلیسهای
دیگری هم بودند که از دست بسیجیها شاکی بودند .برخی از
نیروهای امنیتی فقط میایستادند و تماشا میکردند .جمعیت
فریاد میکشید« :نترسید ،نترسید ،ما همه با هم هستیم».
همچنین میدانم که زنان ایرانی در صف مقدم هستند .چند
روز است که میبینم زنان ،مردان کمتر شجاع را تحریک
میکنند .تعدادی را دیدهام که کتک خوردهاند و به میانه
منازعه بازگشتهاند .روز شنبه ،زنی رو به مردانی که در پیادهرو
پناه گرفته بودند ،فریاد زد« :چرا این جا نشستهاید .بلند شید!
بلند شید!»
زن چشم سبز دیگری به نام مهین ( 52ساله) تلوتلو خوران به
کوچهای پرید ،صورتش را چنگ میزد و گریه میکرد .سپس،
علیرغم اصرار اطرافیانش ،به میان جمعیتی دوید که به طرف
میدان آزادی میرفتند .فریاد «مرگ بر دیکتاتور» و «ما آزادی
میخواهیم» او را همراهی میکرد.
مردمی بودند از همه سنها .پیرمردی را دیدم با چوب زیر
بغل ،کارمندان میانسال را و گروهی از نوجوانان را .برخالف
خیزش دانشجویی سالهای  1999و  ،2003این جنبش
گسترده است.
زنی از من پرسید« :سازمان ملل به ما کمک میکند؟» .گفتم
خیلی شک دارم .گفت« :که این طور .ماییم و خودمان».
دنیا ناظر است و تکنولوژی ایران را به جهان وصل میکند و
غرب پیامهایی را که میتواند میفرستد ،اما این حرف در نهایت
درست است .ایرانیان زمانیست طوالنی که این مبارزه را به
تنهایی پیش میبرند :مبارزه برای آزادی،
...همان طور که گفتم ،اکنون شتابگیری این روند بر عهده
آنان است .روز شنبه لحظاتی بود که اقتدار خامنهای ،که اقتدار
خود جمهوری اسالمی است ،شکننده به نظر میآمد .مقامات
انقالبی همیشه ضعف شاه پیش از قیام را به تمسخر گرفته و
قسم خورده اند که هرگز به این سرنوشت دچار نشوند .قدرت
سرکوب آنها همچنان هراسناک است ،اما با آزمایشی دشوار
روبرویند.
درست بعد از خیابان انقالب که بیرون رفتم ،به درون پردهای از
گاز اشکآور پا گذاشتم .چند دقیقه قبلش سیگاری روشن کرده
بودم – نه آن که معتاد باشم ،بلکه یک نیاز بود – و مردی جوان
خود را روی من انداخت و گفت «تو صورت من فوت کن» .دود
تا حدی گاز اشکآور را بیاثر میسازد.
کاری را که از دستم برمیآمد انجام دادم و او به انگلیسی گفت:
«ما همراهتان هستیم ».و با همکارم ،گریزان از دست پلیس
و این گاز سوزان – به درون کوچه بنبستی رفتیم – تهران
پر است از این کوچهها .دری باز بود و ما نفس نفس زنان به
حیاط یک مجموعه آپارتمانی افتادیم؛ در آن جا یک نفر در
یک سینی آتش کوچکی بر پا کرده بود تا سوزش ریه را کمی
التیام بخشد.
حدود بیست نفر آن جا گرد آمده بودیم ،با چشمهایی دودوزن و
قلبی تپنده .یک دانشجوی  19ساله داشت پای چپش را معاینه
میکرد که بر اثر ضربه باتوم شوک الکتریکی صدمه دیده بود.
دوستش در حالی که پای آسیبدیده دانشجو را ماساژ میداد،
گفت« :دیگر کوتاه نمیآییم».
کمی بعد ،بیرون آمدیم ،به طرف شمال شهر رفتیم و پلیس
را دیدیم که هر از گاهی حملهای میکرد؛ به میدان ولیعصر
که رسیدیم جنگی تمام عیار در جریان بود .جوانان آجرها و
سنگها را میشکستند تا پرتاب کنند .جمعیت روی پل هوایی
جمع شده بود و فیلم میگرفت و تظاهراتکنندگان را تشویق
میکرد .اتومبیلی به آتش کشیده شد .موج جمعیت عقب و جلو
میرفت و با واحدهای پلیس کمتر متقاعد درگیر میشد.
سرم را باال بردم و از میان دود پوستری دیدم با تصویر خمینی
که زیرش نوشته بود« :اسالم دین آزادی است».

رابطه دولت و ملت
در نظام جمهوري اسالمي
نشيني ُو تي ِر آهی نيست
کمان گوشه
عقابِ جور گشادست بال بر همه شهر
ِ
ّ
حافظ
ُ
اين نامه ی تکان دهنده را يکی از عزيزانم ،فرستاده است .خبر به سختی و کنديِ بسيار از راه ها و روزنه
های بسته يا نيمه بسته ،به دستم رسيد .اين نامه در واقع گوشه ايی کوچک از شدت خشونت و وحشی گريِ
ترويج جهل و جنايت کوشيده
سرسپردگان نظام واليت مطلقه ی فقيه است .نظامی که سی سال است در
ِ
خون انسان ها هراسی ندارد .در راستای همصدايی و همدلی با مرد ِم در بن ِد ايران و
ريختن
و می کوشد و از
ِ
ِ
ستم افسار گسيخته ی حکومتي ،اين نامه ی غم انگيز و دردناک را در اختيا ِر رسانه ها قرار می دهم تا ببينيم
ِ
جوانان معترض و عاصی چه می کنند .جوانانی که برای آزادی و رهايی از بن ِد دينمداران و دستار
و بخوانيم با
ِ
بندان به خيابانها ريخته اند و تا رسيدن به خواسته هايشان ،از پا نخواهند نشست...
رضا بی شتاب
16-06-2009
سالم
سه شنبه بعد از اينکه من دوستم رو ،تو نظام آباد پياده کردم رفتم تو عباس آباد بنزين بزنم خودم تعجب
کردم که چرا خيابونو اينقدر خلوته ،خواب می ديدم کابوس بود ،بوی باروت و سوختگی می اومد پمپ بنزينی
که نبش خيابانی که توش سفارت پاکستان يا شايدم افغانستانه بسته بود باالی اون خيابون ميخوره به اتوبان
مدرس من خيابون رو اومدم به سمت باال ،سر پيچ چند تا سطل آشغال رو آتيش زده بودن که آشغالهای در
حال سوختن مسير رو بند اورده بود پياده شدم يه لگد به سطل زدم که بره کنار ،رد بشم ،اومدم سوار بشم
يه موتوری با دو تا لباس شخصی ريختن سرم اسپری زدن تو چشمم و با يه چيزی که صدای تفنگ داشت
ولی گلوله نداشت منو ترسوندن ،دست بند زدن انداختن عقب ماشين خودم بردن اول کالنتری گاندی که جا
نداشت بعد ماشينو اونجا گذاشتن منو سوار يه وانت کردن با  15يا  16نفر ديگه ،از اين وانت ها که پشتش
قفس داره بردن کالنتری  121فکر می کنم روبروی بيمارستان رويال تهران بود بازداشتگاهاشون پر بود ،تو
هر دستشويی 4يا 5نفر رو مينداختن و از باال اسپری ميزدن ،همه گيج بوديم نفس کشيدن سخت بود از بوی
گند توالت و اسپری داشتيم خفه می شديم ،تمام پوست صورتم می سوخت چشمام می سوخت نفسم باال
نمی اومد حدودا ً يک ساعت بعد آوردن تو حياط همه رو با کيسه ی شن ميزدن اونايی که سن و سالشون
کمتر بود يا قيافشون سوسول بود يا پر رو بازی در مياوردن رو با باتون ميزدن به ما ها اردنگی می زدن يا با
اون کيسه ها ميزدن تو کمرمون که نفس آدم بند ميومد بعد فرم اوردن پر کنيم مشخصات و علت در گيری
با پليس ،اينا البته مأمورای کالنتری نبودن چون خود مأمورای کالنتری کاری نداشتن و نگاه ميکردن من يه
سر باز رو کشيدم کنار بهش نميدونم چقدر پول دادم 20،يا  30تومنی بود گفتم من مادرم تنهاست ،بيچاره
تا حاال ديوونه شده ،پدرم تازه فوت کرده ،خونم کرجه يه کاری کن من برم بيرون گفت اگه کارت شناسايی
عکس دار داری گم و گورش کن و تو برگه الکی بنويس و مشخصات رو حفظ کن اگه بردن بازجويی مواظب
باش بهت فحش ميدن جواب ندي ،پوال رو دوباره گذاشت تو جيبم ،من گواهينمام رو چون ديروز که تصادف
کرده بودم داده بودم به کسی که بهم زده بود و کارت بيمه شو گرفتم که بريم بيمه برای خسارت ،برای همين
برگه رو با نام ...پر کردم نام پدر رو نوشتم...
و به جای شماره تلفن نوشتم...
شماره ی خونه ی ...و آدرس اونجا رو دادم
برگه ها رو جمع کردن يکی يکی ميخوندن برای باز جويی موقعی که منو گرفتن ساعت حدودا ً نه و نيم بود
بازجويي من ،دوازده و نيم يا يک بود ،يه راهرو بود که چند نفراز اونا بودن ،ميز نبود و هر کدوم از يکی
موقع
ِ
سؤال ميکردن همه حرفاشون با فحش بود فقط فحش ميدادن و عربده می زدن يه پسره می گفت ما داشتيم
تو کوچه فوتبال بازی ميکرديم مارو گرفتن هيچ کاری نمی کرديم مأموره بهش گفت وقتی توپ فوتبال رو
کردم تو کونت ميگی که چه ُگهی ميخوردي ،اينطوری حرف ميزدن ،من هنوزم وقتی چيزايی رو که بهم
گفتن يادم مياد گوشام داغ ميشه سؤاالشون الکی بود ،فقط ميخواستن آدمو تحقير کنن ،بترسونن تا ديگه از
خونه بيرون نريم بعضی ها گريه ميکردن من ميخواستم خونسرد باشم مثال آروم حرف ميزدم يا دير جواب می
دادم چون ديگه دلم می خواست حمله کنم به يارو ،اينا اصال ايرانی نبودن اصال آدم نبودن هم شون مثل هم
بودن تا حاال همچين قيافه هايی نديده بودم هر سؤالی که می پرسيد يه چک ميزد يا با مشت ميزد تو سرم،
تو صورت کمتر می زدن تا عالمتی نمونه ،بعضی ها را طوری می زدند که غش می کردن و دست و پاشون
رو می کشيدن و پرتشون می کردن تو توالت ،االن دست رو سرم بکشی قلنبه قلنبس کمرم و سرم و گردنم
درد ميکنه ،اونجايی رو که با اون کيسه های شنی کوبيدن ،کبود شده و سِ ره ،ولی حالم از خيليا بهتره ،همش
قيافه ی او بچه ساال ،تو ذهنمه ،بد جوری ميزدنشون ،روی زمين پ ِر خون بود ،هنوز نمی تونم باور کنم چيزايی
رو که ديدم يا شنيدم ،اوردنوم تو حياط گفتن بشينين رو زمين رو به ديوار ،روتو برگردونی باتون می کنم...
اينا يه کاپشن خاکستری ورزشی تنشون بود ،چاقو و پنجه بوکس و قمه داشتن
با مأمورا فرق می کردن مأمورای کالنتری ريش نداشتن اسما رو می خوندن ،جدامون کردن بقيه رو بردن زير
زمين احتماال توی همون توالت ها ،ماها رو گفتن بريم بيرون پای برگه ی مشخصات رو امضا کنيم ،انگشت
نگاری می کردن بعد يکی يکی ولمون کردن ،بعضی از خانواده ها و پدر مادرا ،توی پياده رو ،روبروی کالنتری
ايستاده بودن ،بچه هاشون رو ميگرفتن ،بعضی ها هم مستقيم ميرفتن تو همون بيمارستان پايين خيابون داد
ميزدن ،مأمورا به طرف مردم حمله می کردن و فحش می دادن ،يه َمرده داشت با موبايل فيلم می گرفت
دنبالش کردن گرفتنش ميزدن و می بردنش تو کالنتري ،از سر و صورتش خون می ريخت ،تو کالنتری يه
سطل بود هر کی که موبايلش دوربين داشت مينداختن توش ،به کسی هم موبايل شو پس ندادن ،من دويدم
باالی خيابون جهت مخالف بيمارستان به سمت خيابون ابوذر غفاری سر خيابون جلو يه وانت رو گرفتم به يارو
گفتم منو ببره تا خيابون گاندی قبول نکرد گفت تا س ِر جهان کودک ميرم ،مجبور شدم بقيه ی راه رو پياده
برم ،تمام بدنم درد می کرد سرم گيج می رفت و می شليدم ،لباسم پاره بود و روی پيرهنم خون خشکيده
بود رفتم ماشينو بردارم يه سرباز گذاشته بودن مواظب ماشينا بود نميذاشت بهش گفتم مدارک تو ماشينه و
پشت صندوق عقب يه کيف قهوه اييه و تو داشبوردم يه کاله سفيده اومد ديد گفت فقط تا اينا نديدن بردار
ببر ،زود باش فرار کن
سوييچ روش بود اومدم تو اتوبان کرج تو پمپ بنزين ،رفتم تو دستشوييش صورتم رو شستم لباسمو پاک کردم
پمب بنزين خلوت بود دست شويی هم خالی بود يه لحظه دلم ميخواست گريه کنم اومدم خونه ديدم مامان
کنا ِر پنجره ايستاده و داره سيگار می کشه ،به مهران زنگ زده بود ،مهران هم به همه زنگ زده بود بهش گفته
بودن ساعت نه رفته ،راستی خود مهران رو هم تو قم زده بودن ،جلوی دانشگاه ،نمی تونست خوب راه بره ،مچ
دستش رو شکونده بودن ،تو خونه که اومدم مامان گفت کجا بودی من نصفه عمر شدم ،سرم پايين بود نيگاش
نمی کردم گفتم ماشين خراب شده بود راها بسته بود ،و رفتم تو اتاق موهامو ريختم رو صورتم نبينه ،صبح
وقتی موبايلم رو روشن کردم همه باهام تماس می گرفتن که کجايی و چی شده مادرت زنگ زده بود مهران
زنگ زده بود ،خالصه گفتم حالم خوبه همه جام سالمه فقط دلم ميخواد يکی از اينارو بکشم...

نامه اي از گيسو شاكري
در همبستگی و دفاع از مبارزات حق طلبانه
شما مردم ایران
آتشفشان گداخته وخروشانید که با آتش وجودتان
بپا خواسته اید و داغ سی سال اختناق ،سانسور،
زندان ،شکنجه ،تبعیض جنسی ،فقر و نابرابری را
بر تن خود دارید .داغ سی سال تحقیر و سرکوب
بی حد و مرز در تمام اشکال و ابعاد غیر انسانی آن
که بر زندگی خصوصی و اجتماعی تک تک شما
تحمیل شده است .کوچک ترین خواست های بر
حق شما مردم در طول سی سال حاکمیت رژیم
جمهوری اسالمی  ،با شدیدترین شکل ممکن
سرکوب شده است .شما با آتش وجودتان به حق
طلبی برخاسته اید و آنها با آتش اسلحه هایشان در
برابرتان ایستاده اند.
این سرریز آتش خشم و نفرت جمعی شما فرزندان
این مرز و بوم است که می¬رود تا بنیان حکومت
زور و ستمگری رژیم جمهوری اسالمی را از بیخ و
بن برکند .دیگر توهمی به جا نمانده است .فریب
کاران رسوا شده اند.
سبز یا سیاه ،زرد یا سرخ ،بهانه است .آن چه مهم
است آن که این رنگین کمان ،آزادی می¬خواهد.
آزادی ! تنها با تکیه بر آزادی است که این
رنگین کمان می¬تواند زندگی را نمایش دهد و
ارزش¬های انسانی را به تماشا بگذارد و کلیت این
نظام آزادی کش ودیکتاتور والیت مطلقه¬ی فقیه
اسالمی را رسوا کند و آن را برچیند.
قلبم از راه دور برای تک تک شما می¬تپد و خودم
را در کنارتان حس می کنم و صدایم همچنان در
این سوی مرزها پژواکی از فریاد اعتراض شماست
که خواهان آزادی و رهایی از حکومت مستبد و
قوانین پس افتاده ی مذهبی هستید .با بازتاب
فریادتان می کوشم تا همبستگی مردم آزاده ی
جهان را طلب کنم تا جهانیان بدانند دژخیمان
با مردمان بی دفاع من در آن سرزمین چه می
کنند.
فریادتان خروشان
مبارزه تان مستمر
هشیاری تان پایدار
به امید فردایی روشن
خورشید آزادی در دست های شما ست
زنده باد آزادی
گسیو شاکری
آوازخوان معترض تبعیدی
 22-06-2009استکهلم
بيانيه سپاه در تقابل با مردم
سپاه پاسداران حكومت كودتايي در بيانيه اي با
فصل الخطاب دانستن بيانات رهبر كودتاچيان كه
سپاه آنها را «تاريخي و وحدت بخش» دانسته
اعالم کرد :در شرايط کنوني و درپي حوادث اخير،
برخورد قاطع و انقالبي با آشوبگران ،اغتشاشگران
و قانونگريزان راهبرد سپاه و نيروهاي امنيتي و
انتظامي در رويارويي با عوامل بر هم زننده نظم و
امنيت عمومي و تهديدات عليه انقالب و نظام است.
آنها درباره كودتا گفته اند كه «برگزاري انتخابات
دهم رياست جمهوري اسالمي ،همانند برگ زريني
در تاريخ پرافتخار انقالب و نظام ميدرخشد .حادثه
اي بسيار عظيم و حيرتانگيز که سران استکبار
جهاني و کانونهاي فتنه را منکوب و دشمنان قسم
خورده ملت ايران را مايوس و نااميد ساخت».
آنها در مورد مقاومت مردمي در برابر كودتا
گفته اند «درشرايطيکه شخصيتها،نخبگان و
گروههايمرجع با نصب العين قراردادن منويات
و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در نماز جمعه،
برگفتمان پايبندي به قانون و پرهيز از قانونگريزي
بعنوان تنها راهحل برونرفت از چالشها و شبهات
مطرح شده پيرامون انتخابات تاکيد ورزيدهاند،
جاي هيچ شک و ترديدي باقي نميگذارد که
تداوم روند اقدامات غيرقانوني و ايجاد اغتشاش،
آشوب ،تخريب اموال عمومي و نيز تعرض به جان و
مال مردم ازسوي اغتشاشگران حکايت از توطئهاي
بزرگ عليه انقالب و ملت ايران ميکنند».سپاه
گفته است تسليم شويد «در غير اين صورت آماده
برخورد قاطع و انقالبي فرزندان ملت ايران در سپاه
پاسداران؛ بسيج و ساير نيروهاي امنيتي و انتظامي
باشند تا در چارچوب وظايف قانوني خود طومار
فتنه و آشوب را درهم بپيچند».
همانطور كه آنها نوشته اند وظيفه قانوني آنها
سركوب مردم است .آزادي مردم در گروي انحالل
اين نهادهاي سركوبگر است .جامعه آزاد به نهادهايي
احتياج دارد كه در خدمت شكوفايي جامعه باشند
و نه نهادهايي كه مردم كشور خود را به ترور و
اعدام و سركوب تهديد مي كند .سپاه از نمونه ترين
نهادهاي جمهوري اسالمي است كه وظايف قانوني

آن به آشكارترين نحو در خدمت حاكمان و در تقابل با
مردم است.

تكنيك هاي مبارزه خياباني

آنچه در زیر می آید راهنمای مختصری برای زنده و سالم ماندن در اعتراضات خیابانی و
همچنین کند کردن یا متوقف کردن روند چیرگی نیروهای امنیتی است .این نوشته بر دو بخش
است که بخش اول آن را امروز و بخش دوم
آن در شماره آتی روزنامه خیابان می توانید
بخوانید .اين راهنما برگرفته از وبالگستان
است.
این این نکته را در سرتان فرو کنید که پلیس
تجهیزات و آموزشهای بسیار بهتری نسبت به من و
شما در درگیری ها دارد .نیروهای ذخیره و مصونیت
قانونی نیز به آنها اعتماد به نفس بیشتری می دهد.
یادتان باشد که وقتی از غلبه بر پلیس صحبت می
کنیم لزوما منظورمان کتک زدن پلیس نیست.
 وسوسه نشوید که بمانید و بجنگید .به جایی برویدکه نیروهای امنیتی هنوز حضور ندارند و شما بیشتر
می توانید به هدف خود (شعار دادن ،شعار نوشتن و
از این قبیل) برسید.
 همواره در حال حرکت باشید .در گروه و یا تکتک .فاصله بین نفرات خودتان را پر کنید و یکجا
نایستید .حرکت دائمی تمرکز نیروهای امنیتی را
برهم می زند.
 نیروهای امنیتی سعی می کنند اجتماعات بزرگ رابه دسته های کوچکتر تقسیم کنند .سعی کنید پیش
از آنکه نیروهای امنیتی فرصت آرایش به خود بگیرند مجبورشان کنید که آرایششان را برهم زنند.
 هراسان نباشید هر کاری را در دسته های کوچک انجام دهیدو از قبل پیش بینی کنید چه کاری می خواهید انجام دهید ویا در چه موقعیتهایی قرار خواهید گرفت.
 تفکر دفاعی داشته باشید .از یکدیگر محافظت کنید همواره رویتان به سمت نیروهای امنیتی باشد بازوهایتان را در هم قفل کنید و زنجیره های انسانی تشکیل دهید.سریع ولی بدون اضطراب حرکت کنید .فرصت برنامه ریزی و عکس العمل به پلیس ندهید.
آماده سازی:
بیرون ماندن از زندان و بیمارستان کار خیلی سختی نیست .اغلب کسانی که سر و کارشان به اعتراضات
خیابانی میفتد از عهده این دو بر می آیند .نکته این است که با دوراندیشی می توانید مهارتهای زنده ماندن
در چنین شرایطی را تبدیل به راهنمای زندگی کردن در چنین شرایطی کنید.
اهداف تجمعات:
در پایان یک روز آشوب و درگیری ،کسی قرار نیست برنده میدان اعالم شود .مهم این است که شما سالم مانده
باشید و به قدری از اهدافتان رسیده باشید .برای این موضوع سه هدف اساسی را به خاطر داشته باشید:
 -1بجای جنگیدن ،خود و دوستانتان را سالم از مهلکه به در ببرید.
 -2مکانی را پیدا کنید که بجای صرف انرژیتان برای جنگیدن ،بتوانید به اهداف خود (شعار دادن یا هر چیز
دیگر) برسید.
 -3به کسانی که زخمی یا دستگیر شده اند کمک کنید ،به کمک های اولیه و یا رهاندن دوستتان از دست
پلیس فکر کنید و نه جنگیدن.
در کنار هم ماندن:
در گروه های متحد باشید .حداقل هر دو نفر مراقب یکدیگر باشند و به وقت لزوم به همراه یکدیگر عکس
العمل نشان دهند .منظورمان از یک گروه متحد چند نفر آشنا و ماهر هستند که به عنوان یک گروه واحد عمل
می کنند و می توانند وقوع شرایط اضطراری را پیش بینی کنند و بسیار به سرعت برای عکس العمل یا انجام
سناریوی از پیش تعیین شده تصمیم گیری کنند .هرچه گروه شما روزهای بیشتری با هم باشد زمان تصمیم
گیری کاهش و کارایی شما افزایش پیدا می کند .چنین گروههای خواهند توانست بدون مذاکره و بحث بین
اعضا عمل کنند ،چرا که به مرور عالمت دادنها و هشدارهای سریع و حتی ابزارهای درگیری یا دفاعی خود را
پیدا خواهند کرد .حمل آب ،باتوم یا قفلهای یو شکل ،رنگ ،کمکهای اولیه ،مقواهای شعار و لباسهای اضافه
برای یک نفر به تنهایی کار دشواری است ولی اگر بین پنج نفر تقسیم شود قضیه فرق می کند.
حواستان به لباستان هم باشد .کسی انتظار ندارد با زره و کاله خود به خیابان بروید ولی به هر حال لباستان
باید برای محیط مناسب باشد .به خاطر بسپارید که:
-1استتار چهره تان با نقاب یا چیز دیگر از شناساییتان در روزهای آتی جلوگیری می کند .برای این کار می
توانید آستین یک تی شرت آستین بلند را ببرید و آنرا مانند یک شال بسته در گردنتان بیندازید تا در موقع
لزوم چهره تان را بپوشانید .می توانید به اندازه ای که ببینید برای چشمانتان در آن سوراخهایی تعبیه کنید.
اگر عینک می زنید آنرا با کش به دور سرتان محکم کنید
-2یک باتوم یا میله چیز بدی نیست .یک پالکارد پالستیکی هم سپر موقتی خوبی خواهد بود .بستن نوارهای
پالستیکی روی ساعد ها هم بدردتان خواهد خورد ،اما بهترین وسیله دفاعی شما یک جفت کفش دویدن
راحت خواهد بود
-3گاز اشک آور اصال چیز خوبی نیست .برخی می گویند قرص مخمر آثارش را کاهش می دهد ولی آن چیزی
نیست که در خیابان از کسی بخواهید قرض بگیرید .برخی می گویند شستشوی فراوان با آب کمک می کند.
هر کاری که می کنید ،فقط از مالیدن محل سوزش یا دوش آب گرم خود داری کنید .اگر مطمئن نیستید
که بهترین درمان چیست ،بگذارید جریان هوا اثر آن را از بین ببرد .اثر آن ممکن است تا بیست دقیقه برجا
بماند.
-4یکی از شما باید از جایی که دید خوبی دارد نیروهای امنیتی را زیر نظر داشته باشد و حرکات یا حمالت
آنها را از پیش به بقیه خبر دهد.
-5پرتاب اشیاء اغلب نه تنها به پلیس آسیبی نمی رساند بلکه به آنها بهانه ای برای برخورد شدید تر می دهد.
اگر هم مجبور شدید چیزی پرتاب کنید باید در تعداد و حجم باال و به منظور پیشگیری از پیشروی نیروهای
امنیتی باشد (مانند پرتاب شیشه برای جلوگیری از نزدیک شدن پلیس) و نه به قصد آسیب رساندن به آنها.
در هر حال اگر مجبور شدید چیزی پرتاب کنید آن را به عهده کسانی که در ردیفهای جلو هستند بگذارید.
-6اگر به قصد جلوگیری از پیشروی نیروهای امنیتی موانعی در خیابان می گذارید مراقب باشید که بعدا دست
و پای خودتان را نبندد .از چیزهایی استفاده کنید که جلوی حمله موتورسوارها را بگیرد یا پلیس مجبور شود
نظم خود را برای عبور از آن به هم بزند و در عین حال شما بتوانید به سادگی از آن رد شوید.
-7اگر با یک نیروی منظم امنیتی مثل پلیس ضد شورش مواحه هستید ،بهترین راه دفاع آن است که ثابت
نمانید و دائما تغییر مکان و آرایش دهید .حرکات مشخص و قابل پیش بینی برای چنین نیروهایی انتخاب
مناسبی نیستند .هیچگاه برای بیش از یک دقیقه یک جا نمانید.
تحرکات نیروهای امنیتی:
هدف پليس هميشه پراکنده کردن جمعيت در اسرع وقت است .پراکنده کردن جمعيت با استفاده از باتون و
گاز اشک آور انجام ميشود .نيروهای کنترل نشده پليس گاهی مستقيم به جمعيت حمله ميکنند ولی معموال
فاصله زمانی بين رسيدن پليس به محل و شروع به پراکنده سازی وجود دارد .اين وقفه زمانی معموال برای
بررسی شرايط و تصميمگيری فرمانده پليس استفاده ميشود.
به غير از اين معموال فقط سه دليل ديگر برای عدم حمله بالفاصله وجود دارد:

در ابتدا آنها جمعيت را به دو دسته «عوامل» و «بينندگان» تقسيم ميکنند .گروه های کوچکی از نيروهای
پليس وارد جمعيت شده و با احترام افراد کم رو تر را به سمت پياده رو هدايت ميکنند .به محض اينکه
جمعيت در جهت مورد نظر آنها به حرکت در آمد ،آن گروه های کوچک پليس تبديل به گروه های
بزرگتری ميشوند .وقتی به خود ميآييد متوجه ميشويد که جمعيت به دو دسته در دو سمت پياده رو تقسيم
شده و هر دسته با گروه بزرگی پليس محاصره شده است .در اينجا يا بايد در انتظار اغاز سرکوب باشيد و يا:
نايستيد و فقط آنها را تماشا کنيد.
اجازه ندهيد به شما نزديک شوند.
فاصله های خالی بين جمعيت را پيدا کنين و آنها
را پر کنيد.
پيشبينی کنيد که از کدام فضای خالی ميخواهند
استفاده کنند و با همراهانتان آنجا را پر کني.
پالکارد های بزرگ را در رديف های جلو بگيريد تا
مانع پيشروی و نيز فيلمبرداری از شما بشود.
راه های فرار را با مستقر شدن در آنها ،برای خودتان
باز نگاه داريد.
کسانی را که در پياده رو ها گير افتاده اند نجات
بدهيد و به جمع برگردانيد و در جمع پنهان کنيد.
در اين مرحله به شما با باتون حمله ميکنند .ولی
شما در شرايط بهتری برای دفاع و فرار هستيد.
منتظر اقدام بعدی آنها نباشيد .اگر فاصله آنها از
شما زياد است ،فرصت مناسبی برای فرار داريد و از
آن استفاده کنيد .حتا اگر به شما نزديک باشند هم
شما هنوز در هم نشکسته ايد.
به هر حال شما تا قبل از حمله پليس و پراکنده
سازی وقت کمی داريد .از اين وقت برای دور شدن
از محل به صورت دسته جمعي و بدون پراکندگی استفاده کنيد( .حرکت دسته جمعی شما به هيچ عنوان
برای آنها مطلوب نيست (.هرگز منتظر اقدام بعدی آنها نباشيد .ابتکار عمل را به دست بگيريد و کار مورد
نظرتان را انجام بدهيد.
اگر آنها تنها راه خروج شما را مسدود کرده اند ،این روش ها را امتحان کنید:
پیشروی متقابل
در این روش صفوف شما باید به سمت صفوف آنها بروند و به این ترتیب فضای بیشتری به وجود آید و
راههای خروجی بیشتری باز شود .با حلقه کردن دستها در هم و حرکت آرام به جلو ،صف جلویتان را به
صورت یک دیوار مستحکم در آورید .پارچه نوشته بزرگ جلو را مثل یک برف روب استفاده کنید( .این باعث
میشود آنها نتوانند کسی را بگیرند یا خط جلو را بشکنند ،ولی همچنان میتوانند با چماق به شما ضربه
بزنند).
برف روبی
یک صف از موانع کنترل جمعیت –یعنی موانع چوبی یا پالستیکی برای جلوگیری از پیشروی جمعیت-
میتواند توسط صف جلو برای شکستن خط پلیس استفاده شود .وقتی صف پلیس شکسته شد نوک صف
شکن را باز کنید ،به عبارتی موانع را به دو سری مانع متصل تقسیم کنید ،تا به این ترتیب پلیس پشت
موانع به دو حاشیه رانده شود .این کار به هماهنگی و جربزه فراوان احتیاج دارد .اما برتری بر پلیس به این
ترتیب زیاد طول نمیکشد ،پس سریع تر از بین این موانع فرار کنید تا کسی پشت خط نماند.
از بدنتان استفاده کنید
بدن شما بهترین و قابل تطابق ترین ابزار شماست .بهترین کاربرد آن زمانی است که در هماهنگی با بقیه
ابزارها از آن استفاده کنید .مثال رد کردن  20نفر از یک دیوار زمان زیادی طول میکشد ،اماکافی است  2نفر
کنار دیوار خم شوند و بازوهایشان را در هم گره بزنند و دو نفر هم کنار پای آنها زانو بزنند ،به این ترتیب
یک نردبان انسانی ساخته میشود( .کسانی که منتظرند تا از این نردان باال بروند میتوانند بازوهایشان را دور
این پله ها برای محافظت از آنها حلقه کنند ).همیشه دنبال راههای استفاده از بدنتان برای فرار باشید.
اصالح و بازیابی جماعت
همواره دنبال راههایی برای افزودن تعداد خود باشید .به گروههای دیگر ملحق شوید و افرادی که «آواره»
هستند را جذب کنید .همه باید با هم همزمان خارج شوند تا به این ترتیب شما هم شانس بهتری برای فرار
بدون صدمه دیدن و بدون از دست دادن لوازمتان داشته باشید.
پايان بخش اول
دو شعر از سعيد محسن
انقالب
این که از یک نیم نگاه پنهانیت به کاخ ریاست جمهوری آژیرهاشان به صدا در می آید
این که از یک زمزمه ی کوچک زیر لبهات گارد ضد شورش به حالت آماده باش در می آید
این که زیبایت لطمه می زند به تاسیسات نظامی شان
پیش از دستگیری در چشم تو پنهان کرده ام
طرح انقالب را.
تظاهرات
در تظاهرات شعار دادیم
و بعد دور دهانمان را پاک کردیم
در قهوه خانه چیزی نوشیدیم
و بعد دهانمان را با دستمال پاک کردیم
کمی هم گپ زدیم
و هر دو دهانمان را پاک کردیم
تو را اعدام کردند
لک یک واژه گوشه ی لبهایت مانده بود.

