
 
 

  شكلي متعالي از مبارزه با سانسور
  

  از فراز ساوجيگزارش 
  

 موجب تظاهرات و خيزش بخش عظيمي از مردم  كشور عليه رژيم شده "داليلي روشن"انتخابات دوره دهم رياست جمهوري  به 
داخل و (ا و اقشار  جامعه فريادها و نداهاي زنان و مردان و بخصوص جوانان عاصي از سي سال سركوب و اختناق، اكثر جريانه. است
اشته اند كه در اطالع ذدر اين بستر نشريات و تارنماهايي پا به عرصه وجود گ. را به حركت، ابراز وجود و نظر واداشته است) خارج

اي برقراري رساني و مبارزه با سانسور فعال اند و برخي ار آنها در بازتاب مبارزات مردمي، به دنبال يافتن راهي نو و تفكري جديد بر
  .دمكراسي، آزادي، برابري و ايده هاي ضد سرمايه داري قلم ميزنند

همانطور كه ميدانيم . علت وجودي اين نشريات در واقع پاسخي است در شكل مدرن براي مبارزه با سانسور سنگين رژيم در جامعه
هبي به مبارزه ذسانسور قدرتهاي حاكم سياسي يا مدر ادوار تاريخ از كهن تا به امروز، همواره مردم به طرق گوناگون در مقابل 

از پچ پچ و نقل اخبار و حكايات سينه به سينه، ساختن جك و متلك عليه سردمداران دولتهاي زورگو، انتساب عقايدو . برخاسته اند
ه به راوندي و زكرياي رازي مانند برخي از آنچ(شته اند و ديگر در دسترس نيستند ذنطرات كفرآميز و انتقادي به نام كساني كه در گ

 - ، خلق كاراكترهاي اجتماعي)جرج اورول(، نقل قصه و  وقايع از زبان حيوانات از كليله و دمنه تا مزرعه حيوانات )منسوب است
 شعار نويسي و گرافيتي بر در و ديوار شهر، پخش تراكت، شبنامه و خبرنامه براي سيراب). چون بهلول، دخو و مالنصرالدين(كمدي 

كردن عطش مردم براي كسب اطالع در زير شمشير سانسور، خلق آثار هنري همچون گارنيكا از پيكاسو و نقاشي هاي دييگو ري 
عرصهء مبارزه با سانسور خالقيت حيرت انگيز مبارزهء توده ها را براي . تا برسيم به استفاده از موبايل و اينترنت در روزگار ما...  وِرا

  .درهايي باز مي تابان
در نگاهي به تعدادي از نشريات اينترنتي كه به عنوان نمونه مي آوريم، شاهد افشاي جنايتهاي رنگارنگ رژيم و بزير سوال بردن كل 

برخي از اينها بدنبال يافتن اشكال نوين سازماندهي و فعاليت توده اي هستند بدون آنكه انتظار رهبري از باال مطرح . نظام هستيم
 اجتماعي و يافتن - سياسيارش زير ما را با  ايده ها و پيشنهادهايي براي راهيابي به طرحي نو در زمينه هايمطالعه گز. باشد

  .راهكارهاي جديد در نبرد و تظاهرات خياباني آشنا مي كند

  خيابان
ميت مردم، زنده باد زنده باد حاك" در چهار صفحه با شعار 1388 خرداد 29 در "ويژه اعتراضات مردمي"اولين شماره اين نشريه 

مرداد 1" 29از شماره .  ادامه يافت"1388تير29" 28 در خيابان متولد شد، و با نشر روزانه تا شماره "مقاومت در برابر ديكتاتوري



خيابان .  براي كاهش فشار كار روزانه و امكان تثبيت و تداوم انتشار آن به صورت موقت سه شماره در هفته منتشر مي شود"1388
بسياري از سايتها و وبالگها نيز با درج مقاالت .  خود را ميان ايرانيان باز كرده و حتي در نشريات خارجي هم معرفي شده استجاي

  آرشيو كامل خيابان و ديگر نشريات جنبش مردمي كنوني را. و اخبار از نشريه خيابان در معرفي آن به ديگران همياري داشته اند
  .يافت ها  ميتوان در برخي سايت

در حاليكه خون از دستان حكومت مي چكد؛ موسوي تنها "، "رد؟ذدر سكوت زندان اوين چه ميگ": برخي از تيترهاي گوياي خيابان
براي مقابله با كودتا "، "اعتراف گيري را متوقف كنيد"، "هنر شهري نقد راديكال نظم موجود"، "كودتاي مخملي؟"، "نامه مينويسد

مسلك حاكمان؛ جراحت "، "كودتا و زيستگاههاي مردم"، "زنان خيال بازگشت به خانه ندارند"، " نيامدمردم آمدند ولي موسوي
  .  "هاي محكومان

ا دريافت  آنرcom.oon@gmailbhkya.wwwمتقاضيان از طريق اشتراك در آدرس الكترونيكي    . سايت ندارد"خيابان"جالب اينكه 
       com.xyaban@gmail.www: صاحب نظران و نويسندگان، مقاالت خود را به اين آدرس مي فرستند. و پخش ميكنند

   نشريه بذر 

  com.1384bazr.www://http          

ر كه به عنوان زير مجموعه، نشريه دانش آموزي بذر را هم منتشر ميكند بصورت  نشربه اينترنتي ماهانه با ذيه دانشجويي ب نشر
 كار خود را ”تبليغ و ترويج ايده هاي ماركسيستي در جنبش دانشجويي و بردن ايده هاي مترقي بين دانش آموزان و معلمين“هدف 

ر در همان شماره يك خود ذب. 1386 شروع كرد و نشريه دانش آموزي را از بهمن يكماره ر شذ با انتشار ب1384از فروردين 
  :و مواضع اش را اينچنين مطرح ميكند ايده ها 1384فروردين 

  

  
.  
تعطيلي نشريات متمايل به چپ و موج  باشد كه با بزرگترين خال در اين جنبش پراكندگي فكري و عدم هماهنگي فعالين چپ مي"

 كاران بذر به سهم خود در صدد پركردن اين خال و ارائه اخبار ودست اندر . است جديد فشار و اختناق در جامعه ايران تشديد يافته
   .هاي درست به جنبش دانشجويي هستند تحليل

  :نشريه بذر در اين چهارچوب سعي دارد كه
  .منعكس كننده مبارزات راديكال دانشجويان باشد و از آنها حمايت كند* 
ديده و ساير زحمتكشان شهر و روستا  هاي ستم  زنان، ملل و خلقمبلغ اتحاد جنبش دانشجويي با جنبش كارگران، معلمان،* 

  .باشد
  .هاي پوسيده را به مصاف بطلبد سنت فعاالنه به دفاع از روشنگري علمي براي مقابله با خرافات مذهبي بپردازد و* 



ي همكاري دانشجويان ايراني را با ها زمينه المللي باشد و داري و جنبش چپ درسطح بين مبلغ جنبش آنتي گلوباليزاسيون سرمايه* 
  .ها فراهم آورد اين جنبش

پويا و نقاد تجارب جنبش چپ ايران و جهان را  حلقه گمشده ميان نسل كنوني با نسل قبلي چپ را بازسازي نمايد و با ديدگاهي* 
   .در اختيار نسل جديد بگذارد

  .عهده گيرد انشجويان مطرح است برنقش فعالي در نقد مكاتب ضد ماركسيستي كه امروزه درميان د* 
سكتاريستي به بحث و مناظره علمي ميان  هاي مختلف جنبش چپ را به دانشجويان معرفي كند و به دور از هياهوهاي ديدگاه* 

   .آنها دامن زند
   ".ندنك هاي راديكال و مترقي كوتاهي از كوشش در جهت اتحاد ميان آزادي خواهان، نيرو* 
 

  
  

  انقالب نشريه بسوي 
 "net.maktabemarx://http "        

پيش بسوي " صفحه با شعار 16 لنينيستي در -هفته اي يك بار حاوي گزارش، تحليل، اخبار، مقاله و متون آموزشي ماركسيستي
  : چنين ميخوانيم1388 تير 31اله شماره هشت در بخشي از سرمق.  بصورت اينترنتي منتشر ميشود"ايجاد حزب طبقه كارگر

  
      سر مقاله 
مي ناميد با » كمونيستي ” « سالهاي قرن بيستم دوران تفوق انديشه اي بود كه مي خواست ساختمان جامعه بي طبقه را كه عموما"

ربطي به ماركسيسم و سوسياليسم علمي نداشت و در واقع همان راه رشد سرمايه ” توسل به شيوه هايي به انجام برساند كه عمال
دايره مانور انديشه و عمل احزاب و سازمانهاي حامي آن، . داري را با شيوه هاي خشن تر و سركوب عريان تر پيشه خود كرده بود

همين امر باعث شد احزاب و سازمانهاي كمونيستي يا در قامت احزاب . مايه داري دولتي خوانده مي شد نرفتفراتر از آنچه سر
ظاهر شوند و يا در شكل فرقه هاي نامربوط كه فاقد تاثير قاطع در روند امور و ) اروكمونيست ها(  دمكرات اروپايي -سوسيال

.  اين احزاب بشريت را سانتي متري هم به سوي كمونيسم هدايت نكرده اندبه جرات مي توان گفت. مبارزات جاري كارگران بودند
گفتني است بر خالف ادعاي مدافعان اين انديشه آنچه اينك به عنوان دستاوردهاي دمكراتيك انساني خوانده مي شود بي هيچ 

هيچ مرجع حقيقي و حقوقي تفويض شبهه اي محصول مبارزات جهاني و منطقه اي طبقه كارگر است كه وكالت بالعزل خود را به 
 ".نكرده است

 
 
  



 
  خبرنامه ندا 

  com.nedaanews://http    
چنانكه از اسمش عيان است اخبار . ت آغاز به فعاليت كرده است با نشر اخبار و مقاال1388خبرنامه روزانه اي است كه از دوم تير 

  :در خبر نامه ندا از جمله مي خوانيم. مربوط به جنبش مردمي را در تارنماي خود درج ميكند
 سرمقاله

   چراها و چگونه ها: پيام اول"
و معتقد هستيم كه اكثريت . هدف ما از شركت در اين مبارزات به مراتب فراتر از نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم است

ي و يا كروبي رأي دادند نيز اهداف و خواسته هايشان به مراتب باالتر از گزينش اين يا كسانيكه در انتخابات شركت كردند و به موسو
زمانيكه مردم در مناظره هاي تلويريوني به عمق اختالفات كانديداها پي بردند معتقد شدند كه براي شكستن . آن فرد بوده است

در حقيقت، انگيزه مردم به دستيابي به آزادي هاي . فاده كنندقدرت مطلقه از موقعيت انتخاباتي، بعنوان كم هزينه ترين راه، است
اما، اينك كه پرداخت اين …. مردمي و انساني شان بود كه در مقابل انحصارطلبان حكومتي به اصالح طلبان حكومتي رأي دادند

اينك زمان آن رسيده . بات محدود كنيمهزينه را به ما تحميل كرده اند، دليلي ندارد كه خواسته هاي مبارزاتي خود را به نتايج انتخا
كه مستقيماً براي آزادي هاي مردمي و انساني خود مبارزه كرده تا اگر نتيجه ي مبارزات ما به قدرت گيري اصالح طلبان حكومتي 

 ".هم انجاميد، ايشان بدانند كه تا زمانيكه حقوق اوليه و خواسته هاي ما محقق نشود، دست از مبارزه بر نمي داريم
 

  ...بگذار صد گل بشكفد
  مينايي . م

  
در صورت تداوم اين حكومت هيچ آينـده روشـني          . در اين شكي نيست   . زندگي در جهنم حكومت اسالمي كشنده و طاقت فرساست          

ن مردم ايـرا  . چه در كوتاه مدت و چه در دراز مدت براي كارگران ، زنان ، جوانان و نيز ساير اقشار و طبقات زحمتكش متصور نيست                       
با رژيمي سروكار دارند كه با قساوت و بربريتي منحصربخود خيابانها و زندان هـايش را بـه كشـتارگاه مبـدل كـرده و در ايـن مسـير           

 همچون يك رژيم اشغالگر خارجي همه مردم كشور را دشمن محسوب   "حكومت دقيقا .  جنايتكارانه خودي و غيرخودي نمي شناسد     
 جهان آزاد و دمكراسي خواه  هنوز به توازن قوا در داخل مي انديشند و منافع غارتگرانه خـود را                     دول امپرياليستي باصطالح  . مي كند 

سازمان ملل متحد همچنان در خاموشي      . دستان باراك اوباما همچنان به سوي دستان خون آلود ولي فقيه دراز است            . دنبال مي كند  
تشكيل اجالس فوق العاده و بكـار گيـري بنـد هفـتم مـاده چهـل و يـك        هنوز هيچ نشانه اي از اخطار جدي ، تحريم ،        . بسر مي برد  

اتاق بازرگاني و تجارت آلمان و ايران در ايـن وانفسـا عليـرغم ژسـت          . از سوي سازمان ملل به چشم نمي خورد       ... منشور ملل متحد و   
گزارش بخش بازرگاني وزارت امورخارجـه      به  . هاي ظاهري آنگال مركل مي خواهد مركز تجاري ايران و آلمان را در برلين افتتاح كند               

اينهمه اما با اين توجيه صورت مي گيرد كـه گويـا            . آلمان هجوم سرمايه داران آلماني براي عقدقرارداد با طرف ايراني بي سابقه است            
 بـه اعتـراف     در حاليكه رژيِم اسالمي قـادر اسـت همـين فـردا خامنـه اي را               . غربي ها نمي خواهند گزك به دست رژيم ايران بدهند         

همچنانكه پيشترها اين كار را با سعيد امامي ها و بعضي از اعضاي بيت منتظري و از آن پيشـتر بيـت              .  اسرائيل وادارد   براي جاسوسي
از اين رو براي قطع اين روند چاره اي جز تالش براي تغييرو در صورت امكان سـرنگوني  ايـن رژيـم                       .  شريعتمداري انجام داده است   



يا به صرف تغيير رژيم و حتا سرنگوني آن ميتوان به مردم وعده آزادي و رفاه داد؟ آيا مي توان آنها را به آينده اي روشـن             اما آ . نيست
تنها تحت رژيمي سوسياليستي كه در آن شوراها   . در اين مورد نيز شكي نيست     . و سعادتمند مطمئن كرد ؟ مسلم است كه نمي توان         

البته مي توان قيود و شـروط ديگـري   (ارمزدي لغو شده باشد ميتوان به آزادي و رفاه دست يافت            قدرت را در دست داشته باشند و ك       
  ). را به اين مجموعه اضافه كرد

؟ يعنـي از    " چگونه مي توانيم از جايي كه هستيم به مقصد مـورد عالقـه مـان برسـيم                 ": اينجا اما سوالي عارض مي شود و آن اينكه        
  سياليستي وارد شويم؟ جهنم سرمايه داري به بهشت سو

در ايـن پاسـخ نكتـه     . ")كـارگران و زحمتكشـان  (  با همراهي مردم ": سرراست ترين پاسخي كه به اين سوال مي توان داد اين است    
  " مـا "مـي تـوان نهـاد آن را        . دارد  نهاد  مسـتتر    " با همراهي مردم     "گزاره  . بسيار ظريفي پنهان است كه بايد آن را بيشتر بشكافيم         

اي كه از اين فرض مي تـوان گرفـت ايـن             ترين نتيجه  منطقي. فرض كرد ...) منظور حزب كمونيست و    ("حزب"يا  ) نظور ما چپ ها   م(
زيرا اگر بگوييم مردم خود به سوسياليسم مي رسـند پـس            .  را از مردم جدا كرده ايم      "حزب" و   "چپ"است كه خواسته يا ناخواسته      

هي و عدم همراهي ما محلي از اعراب نخواهد داشت  ولي اگـر شـق دوم را اراده كنـيم  در ايـن                         بودن و يا نبودن ما و صد البته همرا        
واقعيت اين است كه مـردم      . كنيم صورت ادعاي نخست مصداق مي يابد ، به اين معني كه خط فاصلي بين خود و ديگران ترسيم مي                  

 مـا  "وظيفه"در اين صورت  . كنند  به ميدان مي آيند و مبارزه مي    بي آنكه منتظر فرامين و رهنمودهاي ما بمانند ، با و يا بي سازمان             
. اين كمك  اما بـدون همراهـي و همگـامي ميسـر نخواهـد شـد                . شان چيست؟ كمك به آنها در رسيدن به اهداف ملموس و بالفصل          

 بـه    از آنهـا بيـاموزيم و     . ماينجاست كه الجرم بايد از برج عاج خود خارج شويم و چون ماهي در درياي خروشان مردم غوطه ور شوي                   
آنگـاه  در راه يـك هـدف    . كننـد   به آنها كمك كنيم آنها هم از كمك كـردن دريـغ نمـي   "مطمئن باشيم كه اگر عمال    .  آنها بياموزيم 
ن در اين صورت به مثابه بخشي  از مردم پابپاي آنها در خيابا            . جنگيم و هيچگونه جدايي و افتراقي بين ما پيش نمي آيد           مشترك مي 

  . كنيم و جزئي از جنبش رنگين كماني خواهيم بود كه سرخي آن را نمايندگي خواهيم كرد و ميدان مبارزه مي
به عبارت ديگر بايـد طـوري       . كردن موضوع انقالب و اشكال سازماني آن خودداري كنيم        ) خرافاتي( به نظر مي رسد بايد از فتيشيزه        
و يـا بايـد تـا       .  بطور اتوماتيك سـازمانيابي و انقـالب خواهنـد كـرد           –گران صنعتي    كار " خصوصا –عمل نكنيم كه گويا طبقه كارگر       

تشكيل حزب طبقه كارگر و يا جبهه متحد چپ دست روي دست گذاشت و مردم را از ترس فريب خـوردن و گمـراه شـدن بـه بـي                              
ايـم اسـتراتژي روشـني       مي زنيم  و نتوانسته    ها را به سينه      اينكه ما با داشتن اينهمه فرصت و امكان هنوز سنگ فرقه          . عملي فراخواند 

كننـد امـام      احمدي نـژاد هسـتند كـه فكـر مـي           –اي   مردم گرفتار باند خرافي خامنه    . براي خود تدوين كنيم تقصير مردم كه نيست       
كه نه آزادي دارند مردم به عينه مي بينند . شان در انتخابات دخالت داشته و فرشتگان و اوليا و اوصيا در كار هدايت آنها هستند         زمان

مگر نه اينكه غريق به هـر چـه دم دسـتش باشـد چنـگ                . چنيني خالص شوند   خواهند از شر رژيمي اين     حال مي . و نه امنيت و رفاه      
اندازد؟ پس تقصير مردم چيست كه كشتي نجات سوسياليستي در انتظارشان نيست تا آنها را به ساحل امن و رفاه برساند؟ طرفه                       مي

 كودتايي سرو كار داشتند كارشان به اندازه كافي مشكل بـود امـا بـدتر اينكـه بـا حكـومتي                      –گر صرفا با رژيمي نظامي      اينكه مردم ا  
بخاطر همـين  . اش را از بين ببرند درگيراند كه از مذهب  ابزار سياسي ساخته است از اينرو مجبورند قبل از خود رژيم تقدس مذهبي               

 ها را بـراي  SMSهمين مردم بعد از گفتن اهللا اكبر در پشت بام ها كفرآمير ترين       . كنند ش مي ا است كه دارند قدم به قدم خلع سالح       
ها نشان داده اند كه براي توصيه هاي مذهب مداران تره هم خرد نمي كنند اما تا مـا                    اهللا اينان با پشت كردن به آيت     . هم مي فرستند  

به نظر مـن جنـبش رنگـين كمـان     . هاي ما هم تره خرد نخواهند كرد     توصيه در كنارشان نباشيم و حرف دلشان را نزنيم براي           "عمال
  .  بايد همين نقيصه را برطرف كند

   »نداي سرخ«انتشار از 
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