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سياست در خيابان 
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خيابان مكان مبارزه سياسي فرودستان جامعه است. در جامعه اي كه ديواري ضخيم قلعه هاي قدرت سياسي 
را از درياي مردم جدا  كرده است و هيچ سخن معترض و مخالفي، در نظام سياسي جامعه نمايندگي سياسي 
نمي شود، در جامعه اي كه سركوب و ديكتاوري عريان، هر سطحي از سازمان يابي و تشكل يابي را براي 
محرومين و طبقات تحت ستم جامعه ناممكن ساخته است، خيابان آن عرصه ي همواره گشوده اي است كه 
سياست در معناي واقعي آن جريان مي يابد. كافي است توافقي نانوشته شكل بگيرد و دسته ها و گروه هاي 
مختلف چون جويبارهايي از خانه هاي تنگ و اجاره اي و خفقان آور خود بيرون بزنند و برخالف هرروزه، به 
جاي حركت به سمت كارخانه ها و اداره ها و دفاتر كار، به مقصد خيابان جاري شوند. در هر كوچه اي اين 
جويبارها به يكديگر مي پيوندند و نهري را شكل مي دهند و با تقاطع خود در چهارراه ها راه خود را سيل وار 

به سوي خيابان ها بگشايند. 
در لحظه اي، سياست دگرگون مي شود. سياست رسمي و بي خون و محافظه كار و دروغ گو در سرسراهاي 
پارلمان ها و وزارت خانه ها و روزنامه ي رسمي و مجله هاي تلويزيوني و راديويي به آني دود مي شود و به 
هوا مي رود و همه ناظران و مفسران و كارشناسان اتوكشيده با دهان هايي از حيرت گشوده و چشم هايي از 
حدقه بيرون زده از پشت ميزهاي خود بلند مي شوند و به اين غول مي نگرند كه گام هاي بيشمارش كل شهر 

را به لرزه در آورده است: مردم.
خيابان ناگهان همه آنچه را بر سنگفرش هاي خود تجربه مي كند كه سالها و دهه ها از حيات رسمي سركوبگر 
جامعه حذف شده اند. آن خوابزدگاني كه سياست را از رنگين نامه هاي رسمي و مجراهاي كاذب، اما پر زينت  
حاكمان دنبال مي كردند در مقابل سياست نوظهور خياباني و تكان هاي زير و رو كننده آن به عبث به دنبال 
تكيه گاهي مي گردند تا با چسبيدن به آن، از غرق شدن در تالطم عظيم اجتماعي نجات يابند. زهي خيال 

باطل. 
در قلعه هاي قدرت پوشالي، احمدي نژاد آغاز عصر نويني را اعالم مي كند. خامنه اي پياپي با صدايي رنگ 
باخته از ترس، حاكيت الهي خود را يادآور مي شود، و حاكمان چنان نقش بازي مي كنند كه گويي كاخ ستم 
آنها ابدي و زوال ناپذير است. اما در خيابان هاي سياست غير رسمي، مردم قدرت جديدي را كشف كرده اند. 
قدرتي كه جنبش هاي زيرين و سركوب شده آنها را به ميدان عمومي آورده است. قدرتي كه مترسك هاي 

اقتدار حكومتي را به تكاني به كپه اي كاه و لته هاي بي مصرف تبديل مي كند.

كانون نويسندگان ايران:

به سركوب پايان دهيد

اخباري از بازداشتها 
و دستگيري ها

فاز دوم كشتار
و ضرورت اقدامي فوري

چاوز هم دوش دیکتاتوری مذهبی ایران، در مقابل جوانان، کارگران و زنان!
ترجمه سيمين مسگری     

21 ماه جون، هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزو ئال، دريك شويی از سری شوهای تلوزيونی خود) الو پرزيدنت( جايگاه خود 
را در اعتراضات و صف بندی های اخير ايران، در كنار قدرتی اعالم می كند كه در كار كشتن و سركوب دانشجويان و 

كارگران است. در كنار ديكتاتوری مذهبی كه صدای زنان و اقليتهای قومی را سركوب و خفه می كند.
او می گويد:» ما سالمهای خود را به احمدی نژاد می فرستيم. رئيس جمهور بزرگ ايران و به علی خامنه ای و مردم 
ايران. ما از دنيا خواهش می كنيم به ايران احترام بگذارد چرا كه آنان )سران كشورهای دنيا( سعی در تضعيف انقالب 

قدرتمند ايران را دارند.«
چاوز ادامه می دهد:» پيروزی احمدی نژاد يك پيروزی واقعی است. آنها سعی در لكه دار كردن اين پيروزی را دارند تا از 

اين طريق دولت و انقالب اسالمی را تضعيف كنند. ولی من می دانم كه آنها قادر به اين كار نخواهند بود.«
تبريك  او  به  را  پيروزی  اين  تا  او تماس گرفته  با  نژاد   احمدی  پيروزی  از  او همچنين خبر می دهد كه شخصآ پس 

بگويد. 
وزير امور خارجه ونزو ئال نيز به طور شفاف و با عبارت به نام خلق حركت ايران را به سوی دموكراتيزه شدن كه پيروزی 
احمدی نژاد  را يكی از نتايج آن می داند، می ستايد و اضافه می كند كه« اين پيروزی بدون شك يك پيروزی حقيقی 

و همانگونه كه رهبر انقالب اشاره می كند، يك معجزه الهی است.«
وزير خارجه ونزوئال در ادامه می افزايد:« دولت بوليواری ونزو ئال انزجار صريح خود را از اين مبارزه بی ريشه و وحشی كه 

از خارج سعی در بی اعتبار كردن ايران و تيره و كدر كردن جو سياسی كشور برادرش را دارد، اعالم می كند.«
او می افزاييد:» ما خواهان پايان سريع مانورهايی هستيم كه با بهتان و افترا، سعی در بی ثبات كردن اين انقالب اسالمی 

را دارند.«
ادامه در صفحه دو

هجدهم تير 
 روز درهم شكستن حكومت نظامي

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

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



كودتای شيلی

ا.ش.
در  ايران  اسالمی  جمهوری  فاشيستی  دولت  كودتای 
بسياری  تاريخی  های  نمونه  امسال  انتخابات  جريان 
دارد. يكی از مشخصات عمومی كودتاها دستگيری های 
گسترده است كه از روشنفكران ، نويسندگان و روزنامه 
گيرد.  می  بر  در  را  خيابان  در  مترض  مردم  تا  نگاران 
هدف آن حذف صدای مخالف و عادی جلوه دادن شرايط 
با  پينوشه  كودتای  به  اينجا  در  نيست  بد  است.  سياسی 
شيلی  در  آلنده  سالوادور  دولت  برعليه  آمريكا  حمايت 

نگاهی مختصر بياندازيم. 
رفتار  های  مشابهت  تواند  می  خود  گرامی  خواننده 

كودتاچيان را در قبال مردم مشاهده كند:
آلنده در سال 1970 ، با شكست دادن نمانيدگان حزب 
انتخابات  ی  برنده   ، مسيحی  دموكرات  حزب  و  ملی 
آلنده رياست  رياست جمهوری شيلی شد . هنگامی كه 
جمهوری را برعهده گرفت ، رشد اقتصادی شيلی پايين 
بود و كشور با تورم  ، درآمد نابرابر و توزيع ثروت و قدرت 
در دستان معدودی مواجه بودو اكثر مردم در فقر مطلق 

به سر می بردند . 
در همان سال اول حكومت جمهوری سوسياليستی آلنده 
، تورم ده درصد كاهش يافت و توليد صنعتی 12 درصد 
افزايش يافت. آلنده در طول دوره رياست جمهوری خود 
بسياری از صنايع و بانكها را ملی اعالم كرد و به توزيع 
زمين در بين روستائيان پرداخت و دستمزدهای كرگران را 
افزايش داد. هزينه های كل برای اين برنامه ی اجتماعی 
از پانصد ميليون به هشتصد ميليون دالر افزايش يافت. 
در سال 1973 ائتالف وحدت ملی آلنده 43 درصد آرا از 
برنده  و  كرد  خود  آن  از  جمهوری  رياست  انتخابات  در 
انتخابات شد.  سی آی ای آمريكا برطبق گزارشی كه در 
سال 2000 منتشر كرد، در انزمان برای بی ثبات ساختن 

دولت آلنده 8 ميليون دالر خرج كرد 
در 29 جون 1973 ،  سرهنگ روبرتو ساپر مقر رياست 
جمهوری را با تانك هايش محاصره كرد اما موفق نشد 
كه حكومت آلنده را سرنگون كند. اين كودتا توسط يك 
گروه نظامی فاشيستی سازماندهی شده بود. اما در يازده 
سپتامبر 1973 بود كه  نيروی دريايی يكی از شهرهای 
مهم شيلی به نام والپو را تسخير كرد و شبكه های راديو 
نيروی  اقدام  اين  محلی  فرماندار  بست.  را  تلويزيون  و 
آلنده  و  داد  آلنده گزارش  رئيس جمهوری  به  را  دريايی 
بالفاصله با همراهان خود به مقر رياست جمهوری رفت. 
در چند ساعت بعد ، ارتش ايستگاه های راديو و تلويزيون 
و  كرد  تعطيل  هم  را  شيلی  پايتخت  سانتياگو  شهر  در 
ايستگاه های كه هنوز فعال بودند را  نيز  نيروی هوايی 
دريافت  ناكاملی  اطالعات  آلنده  بنابراين  كرد.   بمباران 
می كرد و تصور ميكرد كه تنها بخشی از نيروی دريايی 

برعليه حكومت اوست.
اولين زندانی كودتا وزير دفاع بود كه در دفتر خود توقيف 
شد. اما آلنده هنوز به وفادار برخی از نيروهای ارتش اميد 
داشت و حتی تصور می كرد كه پينوشه هم وفادار است 
باشد!. چند  نيروی كودتاچی توقيف شده  و شايد توسط 
ساعت بعد نيروهای ارتش اعالم كردند كه حكومت را در 
اختيار دارند و رئيس جمهوری آلنده بركنار شده است. با 
وجود اعالم ارتش مبنی بر اينكه كاخ رياست جمهوری 
را بمباران می كند آلنده تسليم نشد. در نهايت نيروهای 
هوايی مقر را بمباران و آلنده كشته شد. ديگر همراهان 

سوسياليست او نيز ، زخمی ، توقيف  يا كشته شدند.
بدترين خشونت ارتش  كودتاچب اقدامی بود كه برعليه 
كردند.  گرايی  چپ  به  مظنونين  و  شيلی  گرايان  چپ 
در ماه های اول بعد از كودتا  بسياری از آنها كشته يا 
ناپديد شدند. ارتش چهل هزار مخالف سياسی خود را در 
انجا  در  محبوسين  كرد.  محبوس  شيلی  ملی  استاديوم 
شكنجه شدند و بسياری ازافراد سرشناس شيلی نيز جان 
خود را از دست دادند از جمله ، ويكتور خارا ، خواننده ی 
ملی شيلی و ميشل بشلت. جالب اينجاست كه روزنامه 
بازی  از  بعد   ، بشلت  كه  كردند  اعالم  گرا  راست  های 

بستكتبال سكته كرده و مرده است!
مطابق گزارش های رسمی در جريان كودتا افراد كمی 
كشته شدند ، كه حدود چهل نفر گزارش شده است. اما 
در روزها و ماههای اوليه بعد از كودتا حدود چهل تا پنجاه 
هزار نفر دستگير شدند ، هفت هزار نفر شكنجه شده و 
چندين هزار نفر از آنها هم جان خود را از دست داده اند 
را كه در خيابان  . كودتاچيان هر مرد و زن و بچه ای 
دستگير  كرد  می  سوگواری  سپتامبر   11 كودتای  برای 

می كردند.
اقدامات تاكنوني كودتاگران در ايران نشان مي دهد كه 
ترين  ضدمردمي  و  ترين  خشن  از  را  سبقت  گوي  آنها 
ايرانيان  ديگر،  در سوي  اما  اند.  ربوده  كودتاهاي جهان 
نشان داده اند كه گسترده ترين مقاومت مردمي در برابر 
كودتا را سازمان داده و در حال تبديل وضعيت كودتايي به 

جوشش خروشان يك انقالب اجتماعي عظيم هستند.

اخبار كوتاه

بیانیه کانون نویسندگان ایران 
به سركوب ها بی درنگ پايان دهيد! 

طی هفته های گذشته و در پی اعتراضات مسالمت آميز 
موج  و  خشونت آميز  و  خونين  برخوردهای  خردادماه، 
يافته  گسترده  دامنه ای  سركوب  و  دستگيری  و  كشتار 
از سر  تواب سازی  و  اعتراف گيری  از  تازه ای  دور  است. 
دستگيرشدگان  از  بسياری  سرنوشت  از  می شود؛  گرفته 
خانواده های  نيست؛  دست  در  اطالعی  ناپديدشدگان  و 
نمی كنند؛  پيدا  مراسم  برگزاری  اجازه ی  جان باختگان 
بيداد  عوام فريبی  و  سانسور  می گيرد؛  فزونی  نگرانی ها 
قلب  و  تحريف  با  فرمايشی،  رسانه های  در  و  می كند 

واقعيت، جای جانی با قربانی عوض می شود. 
به شدت  را  موجود  وضعيت  ايران  نويسندگان  كانون 
محكوم می كند و خواستار توقف هر چه سريع تر چرخه ی 
سركوب و كشتار است. آزادی سريع و بی  قيد و شرط 
بازداشت شدگان، پايان بخشيدن به فضای آكنده از رعب 
و  دستگيرشدگان،  شكنجه ی  و  آزار  توقف  وحشت،  و 
معرفی و محاكمه آمران و عامالن فجايع اخير خواست 

فوری ما است. 
به سركوب ها بی درنگ پايان دهيد! 

كانون نويسندگان ايران 
1388/4/1۶

هواداران  توسط  برتر  لیگ  مسابقات  تحریم 
تیم مردمی پرسپولیس

اعتراض  در  پرسپوليس  مردمی  تيم  آگاه  هواداران 
و  ها  شخصی  لباس  و  بسيجی  دستجات  يورش  به 
مردم  آميز  های صلح  پيمايی  راه  به  انتظامی  نيروهای 
و در اعتراض به سياست های دولت آقای احمدی نژاد 
و مقامات فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدنی و در 
با بستن  بازيكنان پرسپوليس و تيم ملی كه  از  حمايت 
نوار سبز در مسابقه با كره سطح باالی آگاهی اجتماعی 
در  را  برتر  ليگ  كليه ی مسابقات  دادند،  نشان  را  خود 

فصل جديد و تا اطالع ثانوی تحريم ميكنيم.
بدينوسيله ما از تمامی هواداران فوتبال در سراسر كشور 
ابطال  تا  ايران  مردم  با  همبستگی  در  داريم،  تقاضا 
انتخابات و برگزاری انتخابات جديد به ورزشگاه ها نروند 
و به جای شركت در ميادين ورزشی، در ميادين شهرها 
و دوش به دوش ساير ايرانيان آزادی خواه به اعتراض 

های خود ادامه دهند. 
هواداران تيم هميشه مردمی پرسپوليس

17 تير 1388
بازداشت مرجان فیاضی و سوگند علیخواه، دو 

دانشجوی دیگر دانشگاه مازندران 
در حاليكه يازده دانشجوی دانشگاه مازندران در بازداشت 
بسر می برند و هيچ اطالعی از وضعيت آنان در دست 
نمی باشد، طی دو روز گذشته دو دانشجوی دختر اين 
دانشگاه نيز به نام های مرجان فياضی و سوگند عليخواه 

بازداشت شدند.
از  تن   40 مازندران،  دانشجويان  بازداشت  با  همزمان 

ديگر دانشجويان هم از ورود به دانشگاه منع شده اند.
به گفته دوستان مرجان فياضی و سوگند عليخواه، اين 
بودند مورد حمله  دانشگاه  در حاليكه در صحن  نفر  دو 
مواليی مسئول حراست پرديس قرار گرفتند. “مواليی” 
اين دو دانشجوی دختر را به زور سوار ماشين “جلودار” 
مسئول انتظامات كرده و از دانشگاه خارج ساخته است 
و پس از آن هيچ اطالعی از وضعيت سالمتی اين دو 

دانشجو در دسترس نيست.
و  خانواده  های  پيگيری  اميركبير،  خبرنامه  گزارش  به 
دوستان اين دو دانشجو حكايت از آن دارد كه اين دو 
دانشجو توسط مسئول حراست پرديس اين دانشگاه به 
اداره اطالعات بابلسر منتقل شده و در بازداشت به سر 

می برند.
مازندران  در  دانشجويان  سركوب  و  ها  برخورد  اينگونه 
در حالی روی می دهد كه هنوز عليرضا كيانی، سياوش 
رحمان  نظری،  علی  كشتان،  حسينی  ميالد  صفوی، 
و  مريخی  شوانه  عباسی،  علی  يزدانی،  مازيار  يعقوبی، 
… در بازداشت هستند و با ممنوع الورودی عده كثيری 
امنيتی  شديد  تدابير  تحت  دانشگاه  اين  دانشجويان،  از 

قرار گرفته است
بازداشت شیال نجفی 

به گزارش فعالين كمپين دفاع از حقوق بازداشت شدگان 
معترض در شهر آمل »شيال نجفی«دانشجوی اخراجی 
،شاعر و از فعالين چپ به دست افراد ناشناس بازداشت و 
تاكنون اطالعی از مكان و نحوه ی نگهداری و سالمت 

وی در دست نيست.
تدارك براي تظاهرات 18 تیر

گروه هاي مختلف دانشجويي، جوانان و مردم معترض 
براي راهپيمايي روز 18 تير آماده مي شوند. مسيرهاي 
راهپيمايي در سايت ها و شب نامه هاي متعددي منتشر 
را  كشور  مهم  هاي  خيابان  تمام  تقريبا  و  است  شده 
پوشش مي دهد. مردم در روزهاي اخير از طريق اقدامات 
از قبيل اختالل در سيستم برق تهران  جمعي متعددي 
و نيز فريادهاي شبانه همبستگي خود را در مبارزه عليه 

كودتا نشان داده اند.

چاوز و دولت ونزوئال در شتابشان برای حمايت از رژيم ديكتاتوری مذهبی ايران تنها نيستند. حماس در فلسطين و حزب 
اهلل در لبنان نيز حمايت خود را از احمدی نژاد و خامنه ای اعالم كرده اند. اما اين دو گروه حداقل بهانه ای برای اين كار 
دارند. هر دو گروه اسالمی هستند و برای رودرويی نظامی و لوجستيك با اسرا ئيل وابسته به ايران.  البته اين نه توجيه، 

بلكه دليلی است بر حمايت آنان.  
قراردادهای  ونزوئال  اين حقيقتی است كه طی سالهای گذشته  ندارد.  دفاع خود  برای  و توضيحی  دليل  اما چاوز هيچ 
اقتصادی زيادی به ارزش ميلياردها دالر با حكومت ايران امضا كرده است، اما اين دولت برای حيات اقتصادی خود به 

هيچ عنوان وابسته به ايران نيست.
 در عين حال چاوز ادعای نمايندگی و رهبری به اصطالح خودش  سوسياليسم درسده بيستم را دارد. افراد بسياری در 

جهان كه تحت تآثير اصالحات اجتماعی ونزو ئال و مقاومت آن در برابر آمريكا هستند، سخنان او را به جد می گيرند.
اما اگر چاوز به راستی آزادی خواه، سوسياليست و طرفدار طبقه كارگر بود، می بايست همبستگی خود را با جوانان و 

كارگران و سوسياليستهای ايران كه برای آزادی و بر عليه ديكتاتوری در ايران مبارزه می كنند، اعالم می كرد.
بيانيه چاوز نشان از اين دارد كه او در واقعيت نقطه حركت خود را از ميان اتحاد جهانی طبقه كارگر آغاز نمی كند. بلكه 
خود را حلقه ای از زنجير اتحاد دولتهای سرمايه داری قرار داده است كه مجبور به مقابله با بهره كشی و برتری طلبی 

دولتهای آمريكا و اروپا هستند.
حمايت از ايران در مقابل تهديدات نظامی و اقتصادی، از سوی اياالت متحده آمريكا و صهيونيسم دست نشانده اش بر 

عهده هر فرد انقالبی است اما اين به معنای حمايت از ديكتاتورها در مقابل طبقه كارگر اين كشورها نيست.
انقالب ايران كه چاوز بدان اشاره می كند، سی سال است كه بوسيله همين افرادی كه اكنون حاكمان ايران هستند، 

خفه شده است.
ادعای  ضد امپرياليستی رهبر ايران و ر ئيس جمهورش نه يك ادعای انقالبی، بلكه كامآل يك ادعای ضد انقالبی است. 
انقالب اصلی و زنده ايران هم اكنون در خيابانها، دانشگاهها و كارخانه ها جريان دارد. نماينده اين انقالب رانندگان شركت 
اتوبوس رانی هستند كه اعضای سنديكايش به خاطر اعتصاب، سزاوار ضربات شالق و شكنجه شناخته شدند و تظاهرات 

اول ماه می شان با سركوب وحشيانه دولتی مواجه شد.
هوگو چاوز خود را در آن سوی سنگر قرار داده است. در مقابل مبارزين راه آزادی و انقالبيون واقعی. و به اين وسيله ضربه 
مهلكی را بر انقالب ونز ئال وارد كرده است چرا كه بخشی از  قدرت اين انقالب جوانان و كارگران هستند. اما با وجود 
بيانات ضد امپرياليستهای ديوانه ای چون »جامس پتراس« كه سراسر دروغ و بهتان به تظاهرات كنندگان ايرانی است، 

اين نيروی واقعی انقالبی، با نفرت از اين دست بيانيه ها فاصله گرفته و راه خود را جدا خواهد كرد.
البته هيچ كس منكر حق رژيمها در داد و ستد با يكديگر و اتحاد نيروها برای مقابله با فشار و حمله امپرياليستی آمريكا 
نيست، اما ادعاهای چاوز او را نه فقط يك ديكتاتور جهان سومی كه در تنش با امپرياليسم قرار دارد) مثل صدام حسين، 
قذافی و موگابه( بلكه به عنوان نماينده« سوسياليسم قرن بيستم« معرفی می كند. و  از همين روی می بايد از خود سوال 
كند كه چرا فعاالن اتحاديه های كارگری و فعالين زنان در ايران زير شالق و شكنجه هستند و چرا سوسياليستها از هر 

نوع و گروه آن غير قانونی و تحت فشار شديد هستند. 
كامآل آشكار است كه سوسياليسم هوگو چاوز در مرزهای ونزو ئال و يا سواحل آمريكای التين متوقف می شود ولی 

سوسياليسمی كه قابليت عبور از مرزها را ندارد اصآل سوسياليسم نيست. 
بيانيه هوگو چاوز بايد برای تروتسكيست هايی كه در خيال خود رنگ رز سرخ را برای سوسياليسم او متصور شده اند، 
  International Marxist Tendency خيلی ناخوشايند باشد. اين بيانيه مشكل بزرگی را برای« آلن وودز« و
   )reason in revolt(ايجاد می كند.« وودز« سالهاست كه دلباخته اين ر ئيس جمهور بوليواری است و در كتاب خود

بارها به ستايش او پرداخته است. اما« وودز« اكنون چنين می گويد:
»افراد و گروهی در داخل چپ مترقی بودن جنبش كنونی ايران را زير سوال می برند. اين گروه كامآل فريب تبليغاتی را 
می خورند كه می گويد اين جنبش يك دسيسه امپرياليستی است برای سرنگون كردن رژيم اسالمی  . اين گروهها هيچ 

توجهی به عمق آنچه در ايران می گذرد نمی كنند و اين واقعيت كه اين شروعی بر انقالب است«.
بزرگترين نماينده اين افراد« هوگو چاوز« و اوو« مورالس« هستند و به همين خاطر« وودز« مجبور به اقرار گشته كه 
حمايت چاوز از احمدی نژاد ، تصوير جمهوری بوليواری را به صورت جدی در اذهان مردم ايران مصدوم كرده است.  اما 
وودز به چرايی  اشتباه چاوز و موراليس، در عوضی گرفتن جنبش واپسگرايانه ای كه آنها در كشورشان نماينده گی می 

كنند، با جنبش مترقی  ايران، اشاره ای نمی كند. 
اين حقيقتی است كه شرايط انقالب در ايران و آمريكای التين كامآل متفاوت است. تفاوت آن نيز در بلوكه شدن يك 
انقالب كارگری توسط يك رژيم چپ بناپارتی و يك انقالبی است كه سی سال است در چنگ  يك پير گروه مذهبی و 

ديكتاتوری بناپارتی است.
اما آنچه نقطه مشترك اين دو انقالب است خاصيت نيمه مستعمره و سرمايه داری بناپارتيستی آن است كه هيچ نشانی 

از سوسياليسم و قدرت طبقه كارگر در آن نيست. 
اين خجالت آور است كه« تروتسكيست ها« در مقام وكيل مدافع رژيمهايی هستند كه كوچكترين نشانی از پرولتاريا را 

بر خود ندارند.
بايد اميدوار بود كه اعضای  International Marxist Tendency با توجه به بيانات شفاف چاوز از ادراكات 
خود در زمينه ايران، اين سوال را از خود بكنند كه چرا تا كنون سخنگويی برای چاوزيسم، با ماليمترين نوع انتقاد از او 

بوده اند.
دست احمدی نژاد آلوده به خون است. دستی كه چاوز به صورت رسمی و گرم آن را فشرده است. آنهايی كه 

در آينده دست چاوز را می فشارند، لكه های خونين را در دستهايشان خواهند ديد. 
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دست احمدی نژاد آلوده به خون است. دستی که چاوز به صورت رسمی و گرم آن 
را فشرده است. آنهایی که در آینده دست چاوز را می فشارند، لکه های خونین را در 

دستهایشان خواهند دید. 



 سوء استفاده جناحی از قتل ندا آقا سلطان 

شاهرخ رئيسي، سردبير سايت اثر 

,تحريف واقعيت و سو استفاده ی جناحی از مرگ كسی نه 
با اخالق خبرنگاری همخوان است و نه با اصول انسانی., 
و  مي كند  بيداد  دولتی  سانسور  و  سركوب  كه  روزها  اين 
به حكومت و رسانه های ملی چون صدا  وابسته  نشريات 
همه  از  شده اند  خاصی  دسته ی  تريبون  به  بدل  سيما  و 
چيز سوء استفاده ی جناحی شده و واقعيت مخدوش و گاه 
واژگون عرضه مي شود. در اين ميان ديدن كرداری مشابه 
دموكرات  و  طلب  اصالح  ظاهر  به  سايت های  برخی  در 

بسی دردبار تر است. 
اگر بتوان تندروی و تعصب افراط گرايان مذهبی را به پای 
جهلشان گذاشت، تحريف واقعيت و دروغ گويي ی برخی 
اصالح طلبات مدعي ی دموكراسی و حقوق بشر را چگونه 

مي توان توجيه كرد؟ 
يكی از بهترين و شايد گسترده ترين مثال ها در اين زمينه 
كشته  با  رابطه  در  حقيقت  دادن  جلوه  وارونه  و  تحريف  
شدن ندا آقا سلطان است. در نشريات اصول گرايان مرگ 
ندا را به منافقان و بيگانگان نسبت مي دهند و حتی بجای 
تشكر از روشنگري ی شاهدی عينی)آرش حجازی( حكم 
ديگر  طرف  از  مي كنند.  صادر  را  دستگيري اش  و  تعقيب 
اصالح طلبات طرفدار كانديدايی خاص ، ندا را ,شهيد راه 
سبز, مي خوانند و بر خالف گفته ی صريح و مكرر كاسپين 
ماكان، نامزد ندا اين واقعيت را ناديده مي گيرند كه موضع 
ندا تحريم انتخابا ب بوده است و نه طرفداری از كانديدايی 
خاص. آنچه در هر دوی اين رفتارها از كف مي رود حقيقت 

است و البته زير پا گذاشتن اصول خبرنگاری. 
سايت  طلبان  اصالح  دامن  مطبوعاتی  اخالقي ی  بی  اين 

روز را هم آلوده كرده است! 
غيره  اقدامی  در  طلبان  اصالح  برخی  ارگان  روز،  سايت 
منتظره مصاحبه ی اختصاصي ی سايت اثر با جانی مادلن 
ترانه سرای كانادايی را به صورت دستكاری شده در بخش 
هنر سايت روز به سرپرستی آقای هوشنگ اسدی منتشر 

كرده است! 
اين مصاحبه كه توسط خانم فرزانه بديعی برای ويژه نامه ی 
ندا در سايت اثر انجام شده بود، پيشتر با تيتر و مقدمه ای 
كاملن متفاوت منتشر شده بود. سايت روز بدون هيچ اجازه 
يا هماهنگی آنرا كپي، دستكاری و در سايت خود منتشر 
كرد. از آنجا كه تيتر و مقدمه ی مصاحبه دستكاری شده 
بود ما سريعن با سايت روز تماس گرفتيم. سايت روز اما 
نوشته  ما  مقدمه  در  نشد.  خود  اشتباه  تصحيح  به  حاضر 
شده  كشته  رژيم,  نظاميان  ,شبه  توسط  ندا  كه  بود  شده 
است. اينهم ادعای ما نبود بلكه بر اساس صحبتهای آقای 
استناد  آن  به  قتل  محل  در  حاضر  شاهد  حجازي،  آرش 
كرديم. در سايت روز، كه متعلق به به اصالح اصالح طلبان 
مهم  بخش  است.  شده  حذف  مصاحبه  جمله  اين  است 
ديگر از مقدمه ی تحريف شده سايت روز اشاره آن سايت 
به پيوستن جانی مادلن به جنبش سبز است. آقای جانی 
از  ايم  او آشنا شده  بيشتر  اين مدت  اتفاقن در  مادلن كه 

همان روز اول تاكيد داشت 
كه صرفن برای ,آزادي ی مردم ايران, و ,كشته شدن ندا, 
ترانه گفته است و نه حمايت از جنبش سبز يا كانديدای 
خاصی. از طرفی آقای كاسپين ماكان، نامزد زنده ياد ندا آقا 
سلطان نيز به صراحت و روشنی از كار كسانی گله كرد كه 
ايشان موقع  به رنگ خاصی بچسبانند.  را مي خواهند  ندا 
مصاحبه با بی بی سی افزود: ندا معتقد بود هيچ كدام از 
نمي توانند  آورده  بر  را  او  خواست های  حاضر  كانديداهای 
بكنند. با توجه به اين اطالعات مستند ما هم در ويژه نامه 
ندا سعی كرديم او را به ناحق به جريان و دسته ای نسبت 
ندهيم. آقای كاسپين ماكان در هنگام مصاحبه اش با بی 
بی سي، دو روز پس از مرگ ندا افزود كه نامزدش صرفن 
به  دليل  همين  به  و  بود  همگان,  برای  ,آزادی  خواستار 

خيابان رفت. 
با توجه به همه ی اين اطالعات مهم و غيره قابل چشم 
ما  به مصاحبه ی  مقدمه ای كه خود  در  روز  پوشی سايت 
ناشيانه ای  صورت  به  را  مادلن  جانی  و  ندا  است  افزوده 
به ,جنبش سبز, چسبانده است! بخش هنر سايت روز به 
سرپرستی آقای هوشنگ اسدی نه تنها مطلب اختصاصي ی 
بلكه  است  كرده  منتشر  و  دستكاری  اجازه  بدون  را  ما 
به  مربوط  كه  را  ما  مقدمه ی  در  مهم  و  كليدی  جمله ای 
قاتل ندا مي شد حذف كرده و بی انصافانه تر آنكه سعی 
دسته ی  و  كانديدا  و  سبز,  ,جنبش  به  را  ماجرا  كل  كرده 
بر  به تقاضای ما مبنی  خاصی بچسباند. سايت روز حتی 

اصالح خطايش نيز هيچ واكنشی نشان نداده است. 
اولين پرسش مصاحبه ی ما با آقای جانی مادلن ترانه سرای 
ذهن  كردن  آماده  برای  مقدمه ای  حكم  در  كه  كانادايی 

خواننده با موضوع مصاحبه است چنين بود: 
فرزانه بديعی: 

,سالم جانی. ممنون كه پيشنهاد اين مصاحبه با سايت اثر 
را پذيرفتيد. روز گذشته ترانه ای از شما در سايت يوتوب 
منتشر شد و گويا االن هم در صدر پربيننده ترين فيلم های 
مربوط  ترانه  اين  است. موضوع  گرفته  قرار  كانادا  يوتوِپ 
به دختری مي شود كه يك روز قبل از آن در خيابان های 

تهران با گلوله ی شبه نظاميان رژيم كشته شده بود. 

فاز دوم کشتار و ضرورت اقدامی فوری

مين حصوری
خبرهايی كه در مورد وضعيت بازداشت شدگان اعتراضات 
اخير به گوش می رسد بسيار اسفبار و نگران كننده است. 
و  مختلف  منابع  از  گريخته  و  جسته  طور  به  كه  اخباری 
از شكنجه  حاكی  رسد،  می  پراكنده  فردی  های  گزا ش 
دژخيمانی  البته  و  است  مرگ  حد  سر  تا  بيرحمانه  های 
برابر چشم  در  و  كننده  تظاهر  هزاران  روی  پيش  در  كه 
بستن  گلوله  به  از  فيلمبرداری  و  عكاسی  دوربين  صدها 
در خلوت شوم سياهچال های خود  ندارند،  پروايی  مردم 
هم باكی از كشتن برادران و خواهران ما نخواهند داشت؛ 
چرا كه برای آنها انكار اين قتل ها بسيار ساده تر از انكار 
قتل ندا و صدها جوان آزاده چون اوست. حكومتی كه حتی 
باختگان به خانواده های داغدار  تحويل جنازه های جان 
آنان را مشروط به پذيرش شرط هايی وقيحانه می سازد 
)در مواردی كه اساسا پيكرهای قربانيان را تحويل دهند(، 
همان نظامی كه دستگاه تبليغاتی آن به سادگِی خرد كننده 
ای حقايق را وارونه جلوه می دهد، بدون شك برای بقای 
عمر ننگين خود به هر كاری دست می يازد، به ويژه آنكه 
در تمامی اين ساليان سياه، حاكمان نامشروع سرزمين ما 
اصل  بندند،  پای  بدان  كه  اصلی  تنها  كه  اند  داده  نشان 
بقاست )و طبعا به هر قيمتی(؛  بروز چنين توحشی اينك 
كه ماهيت پليد و ستمگر حاكمان بر همگان عريان شده  
و رهبر و حواريون مسلح اش علنا »كشتار درمانی« را به 
نداهای حق طلبانه  نهايِی خاموش كردن  راه حل  عنوان 
ی مردم برگزيده اند، بی گمان ابعاد فاجعه بارتری خواهد 
داشت. )اعدام 20 نفر زندانی در يك روز - با هر تركيبی 
كه برای قربانيان متصور شويم- معنايی جز اعالم و تاييد 

رسمی پروژه ی كشتار درمانی ندارد(.
شكنجه های بازداشت شدگان عالوه بر وادار كردن آنان 
به اعترافات ساختگی، و نيز تشديد جو ارعاب  و وحشت 
در ميان مردم و نااميد ساختن آنها از ادامه ی راه، در عين 
حال با هدف حذف فيزيكی جوانان و نيروهايی انجام می 
شود كه در تظاهرات های اعتراضی مختلف حضور فعالی 
داشته اند تا بدين طريق ناآرامی های اجتناب ناپذير آينده 
)به  گردد  مهار  حكومت  سوی  از  بيشتری  »سهولت«  با 
آنها  كار  اين  برای  فتنه(.  چشم  كردن  كور  كيهان  قول 
از  جوانان  شكار  به  شده،  انجام  های  بازداشت  بر  عالوه 
كه  متعددی  های  فيلم  و  ها  عكس  در  جستجو  طريق 
توسط مزدورانشان در حين تجمعات اعتراضی تهيه شده 
روی آورده اند و حتی در كمال وقاحت با انتشار عمومی 
به  گران«  »اغتشاش  شناسايی  برای  را  مردم  ها،  عكس 

»همكاری« با نيروهای امنيتی دعوت كرده اند.
اين فرآيند شوم را تنها می توان با قلع و قمع آزاديخواهان 
حزب  كودتای  يا  پينوشه   1973 كودتای  از  پس  شيلی 
اين  واقعی و دهشتبار  ابعاد  البته  قياس كرد.  بعث عراق  
جنايت ها تنها در آينده ای نامعلوم روشن خواهد شد، به 
همان سان كه هنوز از تعداد واقعی جان باختگان و تعداد 
و سرنوشت ناپديد شدگان هفته های اخير اطالعات قابل 
بزرگ  به رسانه های  نيست. چيزی كه  اتكايی در دست 
دنيا اين امكان ساده انگارانه و غير مسئوالنه را می دهد كه 
برای ذكر تعداد قربانيان به آمار ارائه شده از سوی دولت 
برنامه  بيشتری  خاطر  آسودگی  با  )تا  كنند!  استناد  ايران 
مرگ  و  زندگی  بم  و  زير  دادن  پوشش  به  را  خود  های 

مايكل جكسون و نظاير ان اختصاص دهند(.  
در اين ميان بر همه ی ما ايرانيان است كه با تمام توان 
و گسترش حركت  تداوم  و  رسانی  اطالع  از طريق  خود، 
امكان  و  متنوع  اشكال  )در  حمايتی  و  اعتراضی  های 
مخوف  های  سياهچال  در  مان  عزيزان  نگذاريم  پذير(  
اين حكومت قرون وسطايی بيش از اين شكنجه و تحقير 
و مرگ را تجربه كنند؛ شرايطی كه به مراتب از مرگ آنی 
دشوارتر است. در اين راستا به ويژه ايرانيان بيرون از مرزها 
از  بر دوش دارند، چرا كه  اينك مسئووليت سنگين تری 
امكانات بيشتر و ايمن تری برای اطالع رسانی و تجمعات 
و كارزارهای هشدار دهنده و حمايتی برخوردارند كه می 
بر  تاثير گذاری  انسجام در جهت  و  با همبستگی  بايست 
افكار عمومی جهان و جلب حمايت های بين المللی برای 
گرفته  خدمت  به  ايران  در  جاری  فجايع  كردن  متوقف 

شود.
به  بسنده كردن  از  فراتر  بسيار  گمان  بی  اين مسئووليت 
سرشناس  های  چهره  آزادی  برای  اينترنتی  كارزارهای 
بازداشت شده از جناح اصالح طلب و نظاير آن می باشد. 
راهها،  و  امكانات  تمامی  با  و  تبعيضی  هيچ  بدون  بايد 
صدای همه ی بی صدايان باشيم تا اين فاجعه ی انسانی 
و ملی را همان گونه كه هست با تمامی زشتی ها و عمق 

و گستردگی آن بازتاب دهيم. 

چطور از ندا و مرگش با خبر شديد؟, 
قسمت باال كه جزئی جدايی ناپذير از مصاحبه ی سايت اثر 
است توسط بخش هنر سايت روز حذف شده و بجای آن 

پاراگراف زيرين آمده است: 
,جانی مادلين، خوانده ی كانادايي، نخستين هنرمندی بود 
كه در سوگ ندا همراه جنبش سبز ايران شد تا در ادامه ی 
راهی كه او آغاز كرد، هنرمندان بسياری از چهارگوشه ی 
دنيا با ايرانيان همگام شوند. گفت و گوی فرزانه بديعی با 

اين هنرمند كانادايي، پيش روی شماست... 
چطور از ندا و مرگش با خبر شديد؟ , 

در بخش ,درباره ما, در سايت روز می خوانيم: ,اين روزنامه، 
محصول مشترك جمعی از روزنامه نگاران مستقل و اصالح 
طلب مدافع دموكراسی و حقوق بشر در داخل و خارج ايران 
است. يك شورای سردبيري، وظيفه تعيين سياست های 

روز را به عهده دارد., 
متاسفانه بی اخالقي ی حاكم بر فضای رسانه های گروهی 
كشور تنها خاص اصول گرايان دولتی چون خبرگزاري ی 
فارس يا صدا و سيما نيست بلكه اصالح طلبان به ظاهر 
مترقي ی خارج نشين را نيز به ننگ خود آلوده كرده است. 
تحريف واقعيت و سو استفاده ی جناحی از مرگ كسی نه 
با اخالق خبرنگاری همخوان است و نه با اصول انسانی. 

و  دموكراسی  به  احترام  از  نشانی  تنها  نه  اعمالی  چنين 
حقوق بشر نيست بلكه نهايت بی احترامی به شعور خواننده 

است و فرصت طلبی 
لينك مصاحبه ی سايت اثر با جانی مادلن: 

interview-/0۶ /1981 /http://asar.name
 with-johnny-maudlinfarsi.html

لينك مصاحبه تحريف شده توسط سايت روز: 
http://www.roozonline.com/persian/
item/-2-honare-rooz/2-honare-rooz

 html.adda۶1b3e4-//01/july/2009/article
لينك ويژه نامه ندا در سايت اثر: 

b l o g - /0 ۶ /2 0 0 9 /h t t p : / / a s a r . n a m e
 html.988۶_post

لينك مصاحبه ی آرش حجازي، شاهد قتل: 
hi/middle_ /2 /http ://news .bbc .co .uk

 stm.8119713/east
لينك مصاحبه ی كاسپين ماكان، نامزد ندا: 

h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / p e r s i a n /
mm_neda_soltan._090۶22/0۶/2009/iran

 shtml



فكر اقدام
ميالد س.

هدف از اين يادداشت كوتاه، كمك در رفع موانعی است كه 
ايرانی  به نظرم دامنه ی فعاليت موثر نيروهای  كمونيست 

را محدود می كند.

1. اگر می خواهيم گام هامان سنجيده باشد، بهتر است از 
يك سری مفاهيم اشتباه عبور كنيم. اولين مفهوم دوران 
پسا انقالبی است. ايران در دوران پسا انقالبی نبوده است 
كشمكش های  چه  باشد.  داشته  دگر  انقالبی  به  نياز  كه 
مبارزه ی  شكل  سركوب،  دستگاه  چه  حاكميت،  درون 
مردمی، شعارها و رفتار مبارزاتی مردم، هنوز زيرمجموعه ی  
دورانی است كه نقطه ی آغازش وقوع انقالب ۵7 بود. بايد 
به هرگونه تطور حركت مردمی نگريست و  زاويه  اين  از 
از تحليل های جامعه شناسی قالبی، حتی آنانی كه در ظاهر 
بسيار طبقاتی می ايند، دل كند. به اين مورد خواهيم رسيد. 
به  از 2۵ خرداد  كه  كه جنبشی  اينست  گفته  اين  معنای 
مقابله با قدرت حاكم برخاست، ادامه ی تالش مردم ايران 
با  را  ان  كه خود  پرسش هايی ست  به  پاسخ  يافتن  برای 
نهاد:  جامعه  پيش روی  شاهی  حكومت  به  دادن  پايان 
حكومت  و  مردمی  رای  استقالل  آزادی،  می توان  چگونه 
به  می توان  چگونه  برقراركرد؟  ايران  در  را  مردم  جمهور 
بقايای جسدهای  از  نياز  بی  مردمی،  مستقل  نيروی  اتكا 
گذشته پيشاسرمايه داری،بدون دربار و متحدانش، جامعه را 
گرداند؟ پاسخ نخست، جمهوری اسالمی، امتحانش را پس 
داده است. اين انقالب ايران نبود كه شكست خورد، چنين 
گفته ای بی معنا است، اين بديل های سياسی مطرح در ان 
برهه، همچون پاسخ هايی به پرسش های انقالب بودند كه 

شكست خوردند. انقالب اما هنوز جوان است.
رفتار  نبرد،  شكل  تطور،  سير  كه  نيست  معنا  بدين  اين 
نيروهای درگير در اين مرحله تكرار مرحله ۵۶ تا ۶0 است، 
درست برعكس، اين جنبش در شكل و محتوايش متفاوت 
نيست،  شاه  متعارف  ديكتاتوری  نيز  آن  دشمن  و  است 
انقالبی  پروسه  همان  از  كه  ست  اسالمی ای  حكومت 
سربرآورد و ادعا می كند وارث خواست جمهوری و آزادی و 

استقالل مردم ايران است. 
در رويداد تاريخی 2۵ خرداد، اين ادعا از قدرت حكومتی 
و  موسوی  همچون  افرادی  قرارگرفتن  گرفته شد،  بازپس 
جبهه مشاركت، در برابر نماد اصلی ايده جمهوری اسالمی، 
واليت فقيه، و بالقوه در كنار جنبش مردمی، نه در گفتارش 
بلكه در عينيت اجتماعی آن، بيانگر اين امر است كه اين 
خودكشی  اين  كرد،  جدا  انقالب  از  را  راهش  حكومت 
سياسی اين حكومت است. ازين پس ، انقالب ۵7، از نو به 
دنبال صفت و سرنوشت خويش خواهد بود، ديگر انقالب 
اسالمی نيست، اينكه چيست را همين حركت در هر رجوع 
دوباره به خاطره آن انقالب تعيين خواهد كرد. ساده ترين 
آن  معنای  كه  است  اكبر  اهلل  شعار  سردادن  همين  مثال 
امروز نه پذيرفتن تفوق يك گفتمان اسالمی سياسی بلكه 
ابراز باور مردم به نياز به تغيير دستگاه حكومتی است. مردم 
بكارمی برند  موثر  تمثيل  يك  بار همچون  اين  اكبررا  اهلل 
بر  مرگ  كرده اند:  انقالب  فارسی  هم معنای  را  تمثيل  و 
ديكتاتور. اگر ما اين را را نبينيم، در درك شعارهای مردمی 
به خطا خواهيم رفت و از همه بدتر از آنان جدا افتاده و 
ابتكار عمل را به ديگران واگذار می كنيم. پس در درجه 
رفتار،  بايد  ايران  در  راديكال  سياسی  نيروی  هر  نخست، 
جايگاه و چشم اندازش را با تقويم انكشاف انقالب ميزان 

كند. 
اين يعنی: تفسير نكنيد! شعارهای به ظاهر انقالبی نسازيد! 

فكراقدام  باشيد. 
خواسته های  تبيين  به  است،  اقدام  انديشه ی  كه  فكری   
و  رنج ها  دردها،  عزيمت گاهش  می پردازد،  مردم  همين 
امكانات و كمبودهای همين مردم، همه ی مردمان است. 
باز  فرادستان  از  را  سياسی  ابتكار  كه  آنگاه  ايران،  مردم 
نه شاه  ليبرال و  نه  نه بت پرست،  می ستانند،نه مسلمانند، 
برای  فرقه ای  نه  و  چيزی  سرنگونی  خواهان  نه  پرست، 
از  قانونی  اساس  بر  سوسياليستی  جمهوری  برقراری 
مردمانی  اگر  نبوده اند.  اينگونه  مردمی  هيچ  نوشته.  پيش 
دستگاهی را سرنگون كرده اند از اين روی بوده است كه 
اگر  بوده است،  راه حركت مشترك شان  آن دستگاه سد 
در جايی مردمانی شوراهاشان را به جمهوری ای نوين بدل 
كردند، از آن روی بود كه  در جريان مبارزه به  اهدافی 
را  شكلی  چنين  و  يافتند  دست  همه شمول  و  سراسری 
مطلوب يافتند، اگر برای الغای مالكيت خصوصی، در عمل 
و در اين كارخانه، آن محله، اين شهر، آن برزن، برخاسته اند، 
از اين روی بوده است كه در نبرد روزانه شان  پی بردند كه 
اين شكل مالكيت مانعی برای تحقق زندگی انسانی است. 
ما بايد ايده ی كمونيسم را همتراز اين گزاره های مشروط 
كليشه های  چنگ  از  را  خويش  آمال  يعنی  بيانديشيم، 
مو  تمرين  برای  كه  كسی  آن  سازيم.  آزاد  پاگير  دست و 
زير  ديگر  جايی  در  انقالبی  نبرد  آخر  صحنه ی  موی  به 
عنوان پرده ی نخست هر حركت مردمان در اين جا نسخه 
می پيچد، نه به فكر اقدام است و نه  فكر اقدام، در بهترين 

حالت دزد ادبی است.

مفهوم  دو  ايران،  در  چپ  كوشندگان  نوشته های  در   .2
دست وپاگير، سبب بحث های بی انتها و بی حاصلی هستند 
را  ايرانی  اندام  نحيف  و  سركوب شده  پراكنده،  چپ  كه 
پراكنده تر و نحيف تر می كند. يكی مفهوم به ظاهر خيلی 
روشن طبقه متوسط است. جالب آنكه اين مفهوم درست 
در آن دسته تحليل هايی ديده می شوند كه حتما طبقه در 
عنوانشان و نقل قول از لنين و يا ماركس در موخره شان 
هم چاشنی نوشته است. ماركس اما در هيچ نوشته ای از 
اين عزيزان  بدان معنايی كه  نام طبقه متوسط  به  چيزی 
است.  نكرده  استفاده  تاريخی  تحليل  برای  مراد می كنند، 
است.  معاصر  جامعه شناسی  مفهوم های  از  اين  برعكس 
ايدئولوژيك.  طبقه متوسط، مفهومی است عميقا گنگ و 
در  شد؟  طبقه  متوسط  اين  چگونه  و  چيزی  چه  متوسط 
اين فالكت حاكم، نه كاركنان بيمارستان ها، نه آموزگاران 
دبستان هايمان،نه كارگران كارخانه ها، نه جوانان محروم 
از امكان اشتغال و نه دانشجويانی كه در خوابگاهها زندگی 
می كنند، طبقه ی متوسط نيستند. كدام طبقه متوسط در 

چله تابستان جهان سوم؟
جلوی  می گرديد،  دنبالش  كه  همانی  كارند،  نيروی  اينان 
چشم تان در خياباِن ابراز وجود و در برزِن اشتراك منافع، 
توانش برای تحميل حضور خويش به فضای عمومی را، 
دست كم برای لختی لمس كرده است و پس از آن هيچ 
چيز همانگونه كه بود نخواهد ماند، حتی تعريف دمكراسی. 
خاكستر آكادميزم خرده بورژوايی ، از درك ساده ی اين امر 
به  كه  آنی  در  خويش،  همبستگی  نيروی  به  مردمان  كه 
خواسته ای مشترك رسيده اند، ديگر از توده ی بی شكل جدا 

گشته اند، ناتوان است.
وجود  ابراز  از  هنوز  جنبش  اين  اما  مسئله  اين  سوای 
ديگر  سوی  از  و  است  بهره  كم  فقيران  سازمان يافته ی 
از  برخی  هنوز  فرادستان  از  بخش هايی  فعلی  همراهی 
نيروهای بالقوه همراه را سردرگم كرده است. اشتباهترين 
سياست در اين وضعيت سرگرم شدن به بحث و مشاجره 
با اين بخش از فرادستان است و اثبات اين امر به همانان 
بحث ها  اين  باشند.  همراهمان  نمی توانند  واقع  در  كه 
شود،  برده  بهره  آن  در  انقالبی  واژه های  از  هم  هرقدر 
فعاليت  از فرادستان است.  از ديد مردمان بحث دو گروه 
كمونيستی اين نيست. دامن زدن به جنبش مردمی يعنی 
كمك به برپايی تشكل های مردمی در ميان توده هايی كه 
نيروی فقيران در  پيوستن  كسی به حساب شان نمی اورد. 
كنار ابراز وجود مستقل نيروی كار، هر توهم ايدئولوژيك و 
خرده بورژوايی را به همانی كه هست محدود خواهد كرد: 
از  پيش  و  عجوالنه  نه  و  لحظه،  درآن  اخالقی.  گفتمان 
موعد، است كه آن چهار ژورناليست هواخواه نوليبراليسم 
اطوار  نبرد،  اين  در  ما  مسئله  شد.  خواهند  فراموش  نيز 

روشنفكرنمای مرتضی مرديها نيست. 
می بينيد چگونه صف مردم و نامردمان از هم جدا می شود؟ 
كافی ست مردمان حول خواسته ای مشخص گردهم آيند 
و بازنمايی اين گردهم آيی را در امری مشترك بازشناسند. 
شعارهايی همچون »رای مرا پس بده« ربطی بالواسطه به 
پذيرفتن بازی انتخابات و پارلمانتاريسم و يا بانك جهانی 
ندارد، اين حتی ربطی بالواسطه به آحمدی نژاد و سرنگونی 
ج.ا. هم ندارد، بلكه فراتر و عميق تر از اينهاست. اين عدم 
ربط را بايستی نقطه عزيمت و در خود مثبت درنظر گرفت. 
نكته مهم بپاخاستن دسته جمعی، كلكتيو، برای احراز حقی 
پس  برای  خيزش  توان  اين  است،  شده  پايمال  كه  ست 
گرفتن حق اعمال نظر را بايد همانگونه كه هست، ورای 
تصورات ايدئولوژيك در باره ی انتخابات، درك كرد، و به 

گسترش آن تا احراز حقوق ديگر ياری رساند.

3. دومين سبب پراكندگی، به نظرم اشتباه در درك رابطه 
مخاطب و خطابگر است. دست كم يكی از پايه های اين 
مفيد،  و  كوتاه  است.  دشمن  معنای  از  غلط  درك  اشتباه، 
بگويم، ساده انگارانه است بيانديشيم كه هر آنكه دشمن 
عكس،  وبر  ماست،   دوست  پس  است،  مردمان  دشمن 
هرآنكه دوست مردمان نيست، ملزما دشمن است. تقارنی 
در كار نيست. دشمن از باورها و با گفتارش معين نمی شود، 

ارزيابی  مالك  مشخص  شرايط  در  عينی ش  رفتار  بلكه 
است. دشمن آنی ست كه با سالح گرم در برابر گسترش 
جنبش مردمی ايستاده است و تشكل های مردمی را از هم 
پی پاشاند. دشمن واژه ای ست كه كاربردش همچون سالح 
گرفته  هدف  معلوم  موردی  و  مشخص  سمت  به  است، 
می شود. دوستان عالقه مند به ماركس، باور كنند كه اين 
عين گفته ی ماركس است. سراسيمه در ميدان دويدن و 
بی پشتوانه مردمی هرانكه پرچمش همرنگ پرچم دلبخواه 
تفنگ  با  تيراندازی  يعنی  را دشمن خطاب كردن،  نيست 

بی فشنگ در تاريكی.

 بگذاريد از همين سه نكته دو جمع بندی مشخص ارائه 
دهيم. 

تبيين  به  قادر  و  انقالبند  در طرف  كمونيست ها  اگر  الف. 
خواست تاريخی آن انقالب و قائل به درك منطق انكشاف 
پيوستن  و  حكومت  شدن  تكه  تكه  از  بايد  آنگاه  ان،  
بخش هايی از دستگاه حاكمه ای كه داعيه ی پاسخ گويی به 
خواسته های انقالب را داشته است استقبال كنند، فراموش 
سببش  حاكم،  قدرت  اليه های  در  شكاف  اين  كه  نكنند 
مبارزه ی مردمی است و نه آنگونه كه در تحليل های جامعه 
شناختی اعالن می شود، زدوخورد دوطرف. نه، هر دعوای 
درون دولت حاكم بر بستر جامعه ای انقالبی رخ می دهد و 
هميشه سه طرف دارد. اگر از اين زاويه به رفتار مردمی نگاه 
كنيم، آنگاه به سادگی می بينيم كه مردم چگونه، در عمل 
اين بخش را كه با امكاناتش، و دست كم در كوتاه مدت از 
قهر حاكم كنده شده و به آنان پيوسته است، را دائم به جلو 
توانست  خاتمی می  چون  موجودی  زمانی  دهد.  می  هول 
از اين مهلكه بگريزد، اما برای موسوی، هر گريزی برابر 
دوستان  فيزيكی.  نابودی  يا  و  سياسی  خودكشی  با  است 
هر  در  اينان  تزلزل  افشای  از  مبارز!  رفقای  روشنفكر، 
سطر از بيانيه ها شان  دست برداريد، با اين عمل شما در 
به  ظاهر  باال ديده و خيره می شويد  از  را  واقع كل ماجرا 
دعوای آنان و الجرم محدود به ايفای نقش منتقد دست 
اينكه به كمونيسم  به قلم دائمی سياست بااليی ها بدون 
از  بدهيد.  تحقق  امكان  و  مجال  مثبت   ايده ی  همچون 
ديدگاه جنبش مردمی و قوه ی ابتكارش. كنده شدن اين 
بخش از دستگاه حاكمه، و در كنار خواسته های مردمی 
اين  به  توهم  بدون  است.  بزرگی  پيروزی  گرفتنش،  قرار 
بخش و پيشينه اش بايد اين پيروزی را پاسداشت. در غير 
اينصورت و با طرح ايده هايی در باب ماهيت طبقاتی اين 
بخش و تكرار بدخوانی های رايج در باب صف پرولتاريا و 
بورژوازی، شما نيروی حاضر در حركت اين مردم را دست 
به  ديرباوری خرده بورژوايی،  اين   به جای  گيريد.  كم می 
فقيران  ميان  در  مبارزه  گسترش  به  كار،  نيروی  تشكل 
داده های ملموس  اساس  بر  آگاهی  ترويج  به  و كارگران، 
زندگی مردمان، و در جهت به ميان كشاندن خواسته های 
موردی و با مصداِق ملموس نزد مردم، همپای آنان، دست 
بكار شده و به كشف دوباره خويش همچون پاره ای از امر 

مشترك نائل شويد.

مردم،  و  كمونيست  كوشندگان  و  روشنفكران  رابطه  ب. 
رابطه ی خطابگر فاعل و مخاطب منفعل نيست. بسياری از 
دوستان در چپ ايرانی خطابشان اعتمادزا نيست، در چنبره 
فقيری خويش  و  كارگر  اند كه هيچ  كرده  گير  فكری ای 

گاهی  و  بازنمی شناسد  آن  در  را 
می كنند  ترسيم  راه  نقشه  آنچنان 
كه تو گويی سخنگوی حزبی اند با 
ديالكتيك  فعال.  عضو  ميليون ها 
برای  خطابگر  و  مخاطب  رابطه 
است.  مهم  بسيار  كمونيست ها 
زمان  مبارزی  يا  روشنفكری  اگر 
داشته،  كردن  فكر  برای  بيشتری 
كه  نيست  آن  معنای  به  اين 
يا  مردمی  جنبش  مهندس  ايشان 
بودجه جنبش  برنامه و  كارشناس 
شده است. اين تفكر مهندسی نزد 
آنچه  را دارد.  چپ داليل خودش 
اين جا مهم است اينست كه مردم 

تظاهرات شعار می دهند،  يا هنگامی كه در صف  نبرد،  در 
هم مخاطب اند و هم خطابگر. ما هرباركه روی خطابمان 
مردم است، با اين هدف  است كه امكان خطاب را به آنان 
بسپاريم. اين امر بهتر است در همان اولين كلمه ای كه در 
اگر شعاری  يعنی  اين  باشد.  كنيم حاضر  بيان می  جامعه 
اما دست  ناممكن  فعال  بيان خواستی  می دهيم، شعارمان 
يافتنی، بر اساس سنجش مسوالنه واقعيت و توان جنبش 
است، يعنی شعارمان همواره دست كمی ست كه بزرگترين 
كه  حداكثری  نه  و  دارد  نهفته  خويش  در  را  دست اوردها 
يعنی ما شعارمان عين شعور  اين  ندارد.  به شرايط  ربطی 
كه  ست  توطئه ای  جرم  شريك  شورمان  و  جمعی  دسته 
مردم، پيش از ما، بر عليه دستور زبان حاكمان پرداخته اند: 
نترسيد ما همه با هم هستيم! اين شعار گزافه نمی گويد، 
تكصدايی را ترويج نمی كند، گنگ هم نيست. موثر، موجز 
و راهگشاست. اين هستی همه با هم، و رسم اين حضور 
گفتمان  و  دولتی  قدرت  ورای  احقاق حق مشتركی  برای 
برداری  گرته  از  انقالبی تر  راديكال تر،  هزاربار  ای،  رسانه 
از كليشه های فرسوده است. كمونيست ها از همين قوه ی 
ابتكار مردمان نيرو می گيرند. خواهش می كنم نگوييد كه 
و  آمده ايد  برابر هم  در  اردوگاه  دو  آرايی  برای صف  شما 
گونه  اين  است.  بورژوازی  شعار  هم«  با  همه  »هستی 
زندگی  می تواند  شكلش  بهترين  در  سرمايه داری  نيست. 
از  انسان محروم  برای معدودی در دل ميليون ها  مناسب 
حقوق خويش، را فراهم آورد. »همه« مخاطب و خطابگر 
رود،  فراتر می  مرزهای سرمايه داری  از  كه  تاريخی ست 
صف آرايی هم زمانی رخ می دهد كه دسته ای، به شكل 
می ايستند.  مرزشكنی  اين  برابر  در  اجتماعی،  طبقه  يك 
نخواندنشان  از  بدتر  ديگران  و  لنين  ماركس،  بدخواندن 

است.
 

افزايش عينی  نيروهای جوان ماست،  آنچه مايه دلگرمی 
با دوره ی ۵7-۶0  است.  امكان موفقيت شان در مقايسه 
ضعف و پراكندگی چپ انقالب ۵7 در حال حاضر، می تواند 
نقطه ی مثبتی باشد برای ايجاد نيروهای كمونيستی تازه 
ای كه از گذشته آموخته اند و برای حل مسايل مبرم جنبش 
كنار  در  واقعيت،  با  بيگانه  مفاهيم  بدون  و  ايده هاشان  با 
تبيين  اول  ی  درجه  در  برايشان  سياسی  تئوری  مردمند. 
اقدام مردم است و هدفش پاسداری از تشكل های مستقل 
مردمی. اين يادداشت را با يك اشاره به پايان می برم، يكی 
از پرمغزترين توشته ها درباره ی امكان تحقق خواسته های 
روز  از  پيش  روزی  چند  حجاريان  سعيد  را   ۵7 انقالب 
رای گيری به چاپ رساند. تز حجاريان با رجوع پرمعنايی به 
شعار روزا لوگزامبورگ، يا سوسياليسم يا بربريت، اين بود 
كه امروزه در ايران انتخاب ميان مدنيت و بربريت است. 
اين تز را بايد درست خواند، يعنی در جهت عكس منظور 
چراكه  داريد،  را  موفقيت  امكان  بيشترين  شما  نويسنده، 
روشن تر  هربار  جديدش،  برهه ی  هر  در  انقالب  انكشاف 
از پيش، نشان می دهد كه سوسياليسم، يا بهتر گفته باشم 
آزاد  ايرانی  آينده ی  برای  ممكن  مدنيت  تنها  كمونيسم 
است. اگر در اين راه هوشمندانه و سنجيده نكوشيم، فردا، 
كارمان كورمال كورمال، گشتن به دنبال پوكه های پس از 
تيراندازی با همان تفنگ بی فشنگ، خواهد بود، كاری كه 
بوده  مشغول  بدان  دراز  سال های  دوستان چپ گرا  برخی 

اند.
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