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میدان بهارستان
صبح 14 مرداد

 6 ساعت  از  امنیتی  نیروهای  که  بودند  دیده  محل  مردم 
9 صبح  ساعت  از  بودند.  مستقر شده  بهارستان  در  صبح 
سیل جمعیت به سمت مجلس روان بود و با این که ساعت 
کاری بود مردم زیادی جمع شده بودند. از 5 ایستگاه مانده 
بود  لباس شخصی  و  پلیس  از  میادین مملو  بهارستان  به 
مترو بهارستان بسته بود. پمپ بنزین های اطراف تعطیل 
بود. نیروهای امنیتی به هرکس از زن و مرد مشکوک می 
شدند با خود می بردند. اصال به مردم اجازه یکجا ایستادن 
را نمی دادند. اتوبوس های حامل نمایندگان مجلس که از 
خیابان گذشت با هو ممتد مردم و شعار مرگ بر دیکتاتور 
مردم  به  سریع  زدند.  اور  اشک  بالفاصله  که  شد  همراه 
حمله کردند و چند نفر را دستگیر کردند. دیگر علنی فیلم 
برداری کردن برای مردم عادی شده و کسی صورت خود 
را نمی پوشاند. جمعیت زیادی که از سمت 15 خرداد می 
آمد خبر آورد انجا هم درگیری شده و مغازه ها را تعطیل 
نیروها  تجمع  شد  می  تر  نزدیک  ظهر  به  هرچه  کردند. 
بیشتر می شد. چند هزار پلیس را در بهارستان مستقر بود 

و همینطور هم به جمع شان اضافه می شد. 
عصر تمام میادین شهر، تمام خیابان های اصلی و پل های 

رو گذر و زیرگذر به اشغال مزدوران در آمده بود. با این که 
مردم حرکتی نمی کردند کالفه و عصبانی بودند. احتیاجی 
نبود خیلی دقت کنی از کنارشان که می گذشتی غرولندها 
را می شنیدی.از تمام کالنتری ها در حد فاصل ولیعصر تا 
ونک نیرو به خط کرده بودند از کالنتری جماران گرفته 

تا منیریه و شهدا. 
در میان تمام این فراز و فروها، تجمعات، روزهای با شعار 
که  است  مردم  روحیه  است  توجه  قابل  آنچه  شعار  بی  و 
مسلح  دندان  بن  تا  نیروهای  زنند  می  لبخند  یکدیگر  به 
به  مردم  نیروی  از  را  ها  آن  ترس  و  دهند  می  نشان  را 
یکدیگر یادآوری می کنند. عوامل نفوذی که در میان خود 
دهند.  می  نشان  تحقیر  و  طعنه  با  را  کنند  می  شناسایی 
کسی خسته نیست. زن میانسالی را دیدم از بسیجی ها در 
مورد ادوات جنگی بسیجی ها سوال می کرد حرفی برای 

گفتن نداشت.
این هم از روز تحلیف. به ازای هر نفر پیاده چند نفر پلیس. 
از روز 23 خرداد کامال بی سابقه  این گونه تجمع پلیس 
بود. رژیم دیگر همه چیز خود را رو کرد.  فقط پای تانک 
به  نیست  بعید  که  نشده  باز  ها  خیابان  به  هنوز  هایشان 
زودی با تانک در برابر مردم بی سالح به تنگ امده ظلم 

و جنایت صف آرایی کنند.

جنگ افزارهاي شيميايي 
عليه شهروندان 

و  امنیتي  نیروهاي  که  است  کرده  اظهار  پزشک  یک 
از  اخیر  روزهاي  در  حکومت  کشتار  و  سرکوب  گاردهاي 
نوعي ماده شیمیایي جنگي براي مقابله با تظاهرات هاي 
خیاباني استفاده مي کنند که پیش از این فقط در جنگ ها 

به کار گرفته شده است. او نوشته است:
»دیروزبه اورژانس مصدومانی را آوردند که می گفتند در 
آنها  بالینی  عالیم  اما  اند  شده  اینگونه  آور  گازاشک  اثر 
بود. آورمتفاوت  اشک  گاز  مصدومین  جنرال  باعالیم 
مصدومین روزهای گذشته )12 مرداد( از سوختگی شدید 
رنج می بردند اما مصدومین دیروز تحریکات جلدی زیادی 
نداشتند وبعد از انجام آزمایش در خون آنها مقادیری فنیل 
را  خون  اوره  سطح  و  شد  دیده  گوگرد  و  نیتریت  انالین؛ 
از  چشمگیر نشان می دادفکر می کنم پلیس ضدشورش 
مواد جدیدی استفاده می کند. امروز با یکی از دوستانم که 
دستی در طب نظامی دارد گفتگو کردم با گفتن عالیم)درد 
قفسه ی سینه -سردرد شدید -سرگیجه -دو بینی و تاری 
دید - خستگی جدید غش کردن و یک مورد هم تشنج(به 
این نتیجه رسیدیم که حدسم درست بوده و این اثر فقط 
نوع گاز جنگی است که فقط در جنگ وآن هم در  یک 

هوای باالی 2۷ درجه کاربرد دارد«
استفاده از یک نوع جنگ افزار شیمیایي علیه شهروندان 
احتماال در تاریخ بي سابقه است و افتخار آن نصیب حکومت 
نیز  البته دولت عراق  الهي جمهوري اسالمي شده است. 
ابعاد وحشتناک  در  را  علیه شهروندان کرد چنین جنایتي 
بزرگ  عام   قتل  یک  به  که  داد  انجام  تصور  غیرقابل  و 
چنین  و  بود  نیز  نژادپرست  اما  بعثي  فاشیسم  شد.  منجر 
انجام  کرد  قوم  علیه  یافته  سازمان  صورت  به  را  اقدامي 

داد. فاشیسم هیتلري نیز از مواد شیمیایي علیه شهروندان 
یهودي و ملیت هاي شرق اروپا استفاده کرد. دولت هاي 
سرمایه داري غرب نیز اینگونه جنگ افزارهاي شیمیایي را 
به دولت هاي جهان سوم به کرات فروخته اند تا در جنگ 
هاي منطقه اي علیه همسایگان خود استفاده کند. )براي 
دولت  توسط  رفته  کار  به  افزارهاي شیمیایي  مثال جنگ 
عراق علیه ایرانیان و شهروندان مناطق کردنشین عراق از 
آلمان خریداري شده بود(. اما فاشیسم جمهوري اسالمي از 
جنگ افزاري شیمیایي براي مقابله با تجمعات و تظاهرات 

هاي شهروندان تهراني استفاده مي کند. 
اما چرا؟ پاسخ چندان دشوار نیست. مسأله بر سر آن است 
اسالمي  جمهوري  بر  حاکم  فاشیستي  ایدئولوژي  در  که 
مافوق،  و  ماوراء  در  و  است  هرچیزي  مادون  انسان 
موهومات استعالیي قرار دارند. بنابراین اگر براي مثال در 
هیتلري،  آلمان  همچون  نظامي  ناسیونالیستي  ایدئولوژي 
یهودیان، لهستاني ها، روس ها،  اسالوها و بسیاري دیگر 
از ملل انسان شمرده نمي شدند و تنها نژاد غربي به عنوان 
انسان تلقي مي شد و ، اما در ایدئولوژي مذهبي حاکمان 
اما به  برابرند،  با یکدیگر  انسانها  جمهوري اسالمي، همه 
ناپاک، که تنها در صورت رام  از گناه و  عنوان جسمي پر 
شدن در برابر نیروهاي مذهبي، به مقامي قابل اعتنا بدل 
از  اگر  نیز  پایتخت  شهروندان  حتي  درنتیجه  شود.  مي 
بر زمین سرباز زنند، همچون  نماینده خدا  اجراي فرامین 
هر دشمن دیگري مستحق نابودي اند. اگر با باتوم و گلوله 
با  احتماال  نشد  هم  آن  اگر  و  شیمیایي  گازهاي  با  نشد، 

بمباران هوایي.

شهر و انقالب
امیر ک.

شهر  اما  دارد.  طوالني  اي  سابقه  ایران  در  شهرنشیني 
دارد.  بنیادین  هایي  تفاوت  مدرن  شهر  با  ایراني  باستاني 
بوده  پایه  دو  بر  متکي  همواره  ایران  در  بزرگ  شهرهاي 
اند. بازرگاني و دیوانساالري. گذر جاده ابریشم از ایران به 
شکل گیري مراکز شهري بزرگي انجامیده بود که مراکز 
بزرگ تجاري و بازرگاني در دنیاي قدیم بودند. بازار یکي 
و  اجناس  آن  در  که  بود  ایراني  باستاني  رکن شهر  دو  از 
را  بزرگ  بازرگانان  امتعه عرضه مي شدند و حجره هاي 
در خود جاي مي دادند. رکن دیگر شهر قدیمي، ارگ شهر 
بود. محل تمرکز دیوانساالري دولتي. پهنه ي وسیع کشور 
بقاي  و  آسیایي محتاج شکل گیري  تولید  و شیوه خاص 
تمرکز خود  نقاط  که  بود  دولتي  دیوانساالري عظیم  یک 
را در ارگ شهرها مي یافت. نیروي کار جامعه در روستاها 
زندگي مي کرد و یا در خیمه هایي متحرک، در ییالق و 

قشالق در نوسان بود. 
نیروي محرک در دگرگوني هاي سیاسي معموال نیروهاي 
متحرک و جنگجوي قبایل مختلف بودند که با فتح ارگ  
کردند.  مي  دست  به  دست  را  سیاسي  حکومت  پایتخت، 
حاکمان،  سطح  در  قدرت  طوفاني  کشمکش  از  خارج 
اجتماعي که  ماند. آن زندگي  باقي  تغییر  بطن جامعه بي 
با  در سفرنامه ناصرخسرو تصویر مي شد، تفاوت چنداني 
شهرهاي هزاره ي بعدي ایران، در آستانه ي مشروطیت 
ایراني،  باستاني  ندارند. شهر  بیگ،  ابراهیم  در سفرنامه  و 

نیروي محرکه ي رشد و تکامل جامعه نبوده است.
جهان جدید اما از درون شهرهاي اروپاي غربي طلوع کرد. 
شهر مدرن با مجموعه ي درهم تنیده اي از نیازها و نیز 
رویاهاي شیوه ي نوین تولید جامعه گره خورده بود. تمرکز 
شدید نیروي کار در کارخانه هاي بزرگي که در شهرها سر 
بر مي آوردند، تمرکز مراکز انباشت و آموزش و گسترش 
نو، و تمرکز و  تراکم تجربه هاي  علم و فرهنگ و هنر، 
تراکم سرمایه از یکسو، و طبقه کارگر از سوي دیگر، شهر 
مدرن را به قلب تپنده جامعه جدید مبدل کرد. شهر دیگر 
زالوي جامعه نبود، بلکه به منبع حیات و سرزندگي جامعه 
بدل گشته بود. نیروهاي محرکه ي انقالبات سیاسي عصر 
مدرن از مغاک شهر به خیابان ها مي آمدند و جهان جدید 

را در دل مبارزات خود تراش دادند. 
در  ایم.  بوده   مواجه  دیگرگونه  وضعیتي  با  اما  ایران  در 
انقالب مشروطه، تهران بیش از آنکه شهري مدرن باشد، 
تمرکز  محل  بود.  ایران  باستاني  نماي  یک شهر خصلت 
بر  که  جمعیتي  با  که  سنتي،  بازار  و  دولتي  دیوانساالري 
شده  احاطه  کردند  مي  کار  کشاورزي  هاي  زمین  روي 
بود. شاید بتوان گفت تنها شهر واقعي در عصر مشروطه 
تبریز بود. با نشریات ادبي پیشرو، مدارس سبک اروپایي، 
تماس هاي گسترده با فرهنگ غرب، و نیروي کاري که 
به صورت فصلي براي کار درکارخانه ها و مراکز صنعتي 
نیست که  اتفاقي  بودند.  و شد  آمد  در  قفقاز  و  تبریز  بین 
پیشروترین و مترقي ترین گرایشات انقالب مشروطه ریشه 
در شهر تبریز داشتند. اما نیروهاي تعیین کننده در مشروطه 
نیروهاي غیرشهري بودند. از تفنگداران خان هاي قشقایي 
گرفته تا مالها و هواداران روستایي منش آنها، تا بازاریان 

سنتي و مالکین. 

در انقالب 5۷ نیز بار دیگر شهر ضعیف بود. اینبار مهمترین 
بازار  و  دیوانساالري  مرکز  آبادان  بود.  آبادان  شاید  شهر 
شکل  نیروي  مهمترین  که  بود  سالها  نفت  صنعت  نبود. 
بنا  نوین  تولید  مبناي  بر  که  شهري  بود.  شهر  به  دهنده 
هاي  تجربه  و  متعارضش  طبقات  و  نیروها  با  بود.  شده 
هاي  کلوب  و  سینما  از  حادش.  تخاصمات  و  متراکم 
طبقه  و  اي  اتحادیه   بزرگ  هاي  سنت  تا  اش  تفریحي 
و  مترقي  گرایشات  که  نبود  اتفاقي  جو.  ستیزه  کارگر  ي 
اگر چه  تهران  بودند.  نیرومند  آبادان و خوزستان  در  چپ 
تهران انقالب مشروطه نبود، اگر چه چریک شهري دهه 
50 و شعر نو و  کارخانه هاي متعدد را در خود جاي داده 
بود، اما انقالب 5۷ نیروي مؤثر و تعیین کننده خود را در 
انقالب  از  تازگي و پس  به  بود که  یافته  جمعیت وسیعي 
ارضي و نتایج آن از روستا ها ریشه کن شده بودند و در 
زاغه ها و حاشیه هاي تهران سکني گزیده بودند. تهران 
دهه 50 اگر چه ایران خودرو، کفش ملي، دانشگاه، کارخانه 
هاي متعدد و ... را شامل مي شد، اما پس از سالها تمرکز 
سیاسي،  تمرکز بازرگاني و تراکم جمعیتي، هنوز ریشه ها و 
رویاهاي روستایي و یا شهرهاي باستاني را در ذهن داشت. 
داستان صمد، روستایي ساده دلي که صداقتش در خیابان 
هاي آلوده و ریاکار شهر مضحکه بود، فیلم محبوبش بود 
از تصویر روستاها و  به ظاهر مدرن آن سرشار  نقاشي  و 
طبیعت، گیرم به مدد تکنیک ها و ابزار مدرن بود. رمان 
آن عصر نه کشمکش طبقات و گروه هاي شهري، بلکه 
حکایت شاعرانه ي یک یاغي در کوههاي اطراف سبزوار 
در کلیدر دولت آبادي بود. پس عجیب نبود اگر نیروهاي 
ربودند. خمیني و مذهبیوني که  را  انقالب 5۷  واپس گرا 
درتوده هاي بیگانه با شهر،  بي بهره از دانش مدرن، بي 
کهن  ي  شیوه  دلتنگ  و  تولید  جدید  ي  شیوه  با  ارتباط 
زندگي، نفوذ داشتند، از این نیروي محرکه ي نیرومند در 
بر  را  خود  واپسگراي  حکومت  تا  بردند  بهره   5۷ انقالب 
ها  بمباران  زیر  آبادان  که  زمان  همان  بگسترانند.  کشور 
هاي  اتحادیه  داد،  دست  از  را  خود  شهریت  و  شد  نابود 
کارگري، سازمان هاي سیاسي چپ و مترقي، نویسندگان 
و  زنان  آزادانه  و  دلبخواهي  پوشش  پیشرو،  هنرمندان  و 
انقالب  متنوع  و  غني  حیات  هاي  جنبه  از  دیگر  بسیاري 
5۷ در یورش پاسداران حکومت جدید نابود شد و از بین 

رفتند.
انقالب کنوني اما نخستین انقالبي  در ایران است که شهر 
نقش قاطع و تعیین کننده اي در آن دارد و نیروهایي که 
در دل مناسبات شهرنشیني آفریده شده اند، نیروي محرکه 
کساني  دیگر  و  ها  لیبرال  دهند.  مي  شکل  را  آن  عمده 
که تنها به رأس قدرت چشم مي دوزند، قادر نیستند این 
توده هاي شهري را که اکنون شجاعانه در خیابان ها مي 
بازشناسند. تراکم سرمایه و نیروي کار در تهران،  جنگند 
روابط  ساختاري  مناسبات  تحصیالت،   شدن  همگاني 
شهرنشیني، تراکم تضادهاي طبقاتي و جنسیتي در شهر، 
تقابل نیروهاي رشدیافته مولد با مناسبات بدوي حاکم بر 
را در خیابان  انقالب  ... غول خفته ي  و  ساخت سیاسي، 
هاي شهر بیدار کرده است. انقالب کنوني ایران، بي ارتباط 
نیروهاي  از  بخشي  مرتجعانه ي  شعارهاي  و  ها  رنگ  با 
سیاسي دخیل در آن، نقطه عطفي در تاریخ معاصر ایران 
این  کننده ي  تعیین  نیروي  گرایي شهري،  جامعه  است. 

انقالب خواهد بود.  

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



اخبار كوتاه
 

50 روز از بازداشت محسن محمدي 
گذشت 

امیر محسن محمدی دانشجوی رشته ارتباطات در دانشگاه 
میبد و از فعالین حقوق بشر و روزنامه نگار، روز 25 خرداد 
امنیتی  نیروهای  توسط  اصفهان  در  شخصی  منزل  در 
بازداشت شد و تا این لحظه از ازادی یا برگزاری دادگاه او 

خبری در دست نیست.
به گفته مطلعین بازداشت او به جرم تحریک برای آشوب 
بوده است و این در حالی است که او به دالیل شخصی 
نداشته  انتخابات  از  قبل  یا  بعد  اتفاقات  در  فعالیتی  هیچ 
است. همچنین اخباری مبنی بر مشکالت جدی سالمتی 

او در زندان به گوش می رسد.
فعال  دانشجوی  دیگر  داوودی  علیرضا  از محمدی،  پیش 
برد  به سر  بازداشت  در  مدتی  برای  نیز  اصفهان  در  چپ 
مشکالتی  علت  به  ازادی  پس  کوتاهی  فاصله ی  به  اما 
جسمانی که در زندان برایش پیش آمده بود سه شنیه هفته 

گذشته دار فانی را وداع گفت.
 

دستگيري يك فعال دانشجويي 
دیروز  زنجان  دانشگاه  دانشجویي  فعال  یاقوتي  سیامک 

صبح در منزل پدري خود در تهران بازداشت شد.
به گفته پدر سیامک یاقوتي ماموران اطالعات بدون ارائه 
هیچ توضیحی سیامک را با خود بردند و همینطور پس از 
تفتیش منزل، وسایل شخصی ایشان را نیز ضبط و با خود 
بردند، همچنین ماموران اطالعات در پاسخ سئوال خانواده 
کرده  عنوان  دانشجویی  فعال  این  انتقال  محل  بر  مبنی 

بودند که سرنوشت وی را از زندان اوین پیگیری کنید.
فعاالن سیاسي  از  یاقوتي،  است سیامک  توضیح  به  الزم 
تهدید  مورد  نیز  نوبت  چند  در  و  است  زنجان  دانشگاه 
حراست و مسئوالن دانشگاه قرار گرفته بود وی همچنین 
پیش  مدتی  که  رستاخیز  دانشجویی  نشریه  مدیرمسئولی 

توقیف شد را عهده دار بود.

 نوجوان شيرازي جان باخت  
آرمان استخریان 16 ساله فرزند احمد، از کشته  شده گان 
اثر شدت  بر  تیرماه  در سوم  انتخابات که  از  حوادث پس 

ضربه ی وارده جان خود را از دست داده است.
سوم  تجمع  در  که  ساله یی   16 جوان  استخریان  آرمان 
درگیری  به  تجمع  این  است.  داشته  حضور  شیراز  تیرماه 
با مردم می انجامد.  لباس شخصی  و  نیروهای بسیج  بین 
در این درگیری استخریان مضروب و به بیمارستان نمازی 
شیراز منتقل می شود.  وی در حدود 1۷ روز در کما بوده و 
پس از فوت، جسد وی پس از سه روز به صورت مشروط 
به خانواده تحویل داده شد. در پرونده پزشکی علت فوت 
تصادف ذکر شده است در حالی که شاهدان عنوان می دارند 
روز واقعه به علت حجم بسیار باالی جمعیت و همین طور 
درگیری های جاری اساسا امکان حرکت و حضور اتومببیل 
در منطقه درگیری وجود نداشته است. وی به همراه یکی 

از بسته گان خود در این تجمع حضور داشته است.
نیروهای  استخریان،  خانواده ی  به  جسد  تحویل  از  پس 
خانواده  به  را  مراسم  هرگونه  برگزاری  امکان  امنیتی 
حتا  می شود  مجبور  فشار  تحت  خانواده  این  و  نمی  دهند 
منزل مسکونی خود را در منطقه فخرآباد شیراز ترک کند، 
نوشته ها و دسته  پارچه  تمامی  امنیتی  نیروهای  همچنین 

گل های ارسالی را جمع کرده و با خود بردند.
پدر آرمان استخریان از زندانیان سیاسی سابق بوده که در 
سال های گذشته 10 سال در زندان بوده و دو سال پیش 

از دنیا رفته است.

پلمپ انجمن صنفي روزنامه نگاران
5 مامور با حکمی که به امضای سعید مرتضوي، دادستان 
انجمن  پلمپ ساختمان  به  اقدام  بود شبانه  تهران رسیده 

صنفی روزنامه نگاران ایران کردند. 
محل  به  چهارشنبه  شب   9 ساعت  دادستانی  ماموران 
حالی  در  و  کرده  مراجعه  نگاران  روزنامه  صنفی  انجمن 
که مشغول فیلمبرداری از ساختمان انجمن بودند، نه تنها 
این ساختمان بلکه ساختمان تعاونی مسکن انجمن را هم 

پلمپ کردند. 
پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران در حالی صورت گرفت 

که پنج شنبه زمان برگزاری مجمع عمومی انجمن بود. 

كرمانشاه در چهلم كيانوش آسا به 
حركت آمد

شهر  در  آسا  کیانوش  شهادت  روز  چهلمین  مراسم  در 
کرمانشاه هزاران نفر از مردم کرمانشاه در مراسمي یاد او را 
گرامي داشتند. در این مراسم که به اعتراض علیه حکومت 
کشتار بدل شده بود، گاردهاي حکومت به جمعیت یورش 

برده و طبق اخبار ده نفر را بازداشت کردند.

در دفاع از فعالين حق تحصيل
کمیته گزارشگران حقوق بشر در اعتراض به پرونده سازي 
علیه فعالین حق تحصیل بیانیه اي صادر کرد. این کمیته 
در بخشي از بیانیه مي گوید:»در تاریخ شنبه، 10 مرداد ماه 
دادگاهی جهت رسیدگی به متهمان آن چه دستگاه قضایی 
شده،  یاد  دادگاه  در  شد.  برگزار  می نامد  اخیر  اغتشاشات 
کیفرخواستی توسط معاون دادستان عمومي و انقالب تهران 
قرائت شد که طی آن مدعی العموم اتهامات گسترده ای را 
به بازداشت شدگان و فعاالن جامعه مدنی وارد ساخت. از 
آن جمله در بخشی از کیفرخواست با عنوان »همکاري و 
اخیر«،  اغتشاشات  در  منافقین  اعضاي گروهک  با  ارتباط 
شورای دفاع از حق تحصیل و اعضای فعال آن به ارتباط 
با سازمان مجاهدین متهم شدند. دادستان حسام سالمت 
و  آنچه »همکاری  دلیل  به  را  شورا  این  اعضای  از  یکی 
با  مرتبط  عناصر  از  چاشمی  نبوی  ضیاء  با  داشتن  ارتباط 
متهم  نفاق  به  خواند  کشور«  داخل  در  منافقین  گروهک 
کرد. در این کیفرخواست همچنین با نام بردن از این شورا 
تحت عنوان شورای محرومین از تحصیل آن را تحت نفوذ 
و هدایت منافقین دانست. کیفرخواست مربوطه می افزاید: 
در  شرکت  محرکین  و  فعالین  از  سالمت(  )حسام  وی 

تجمعات غیرقانوني پس از انتخابات ریاست جمهوري بوده 
است و اخبار و گزارشهاي مربوط به اغتشاشات را از طریق 
است،  داخل  در  منافقین  هاي  سرپل  از  که  دری  مجید 
براي رسانه هاي بیگانه و منافقین ارسال کرده است.«...

در بخش دیگري از بیانیه آمده است: »نخستین نکته در 
نقض اصل 3۷ قانون اساسی است: » بر اساس ماده 26 
اعالمیه جهانی حقوق بشر »هر کس حق تحصیل دارد« 
و »آموزش عالی باید برای همه و بر اساس شایستگی در 
دسترس باشد.« در ایران، پس از انقالب فرهنگی سال 59 
که منجر به محرومیت و اخراج عده ی زیادی از اساتید و 
دانشجویان دگراندیش گردید، روند محروم نمودن فعاالن 
سیاسی و دگراندیشان از تحصیل آغاز شده و تا به امروز 
ادامه داشته است. شورای دفاع  از حق تحصیل، که با هدف 
حمایت از محرومین از تحصیل آغاز به کار کرده با برگزاری 
در  مختلف سعی  بیانیه های  انتشار  و  تجمعات  نشست ها، 
است.  نموده  تحصیل  از  محرومین  حقوق  باز پس گیری 
این نهاد مدنی متشکل از عده ای از دانشجویان ستاره دار 
و  نگاران  روزنامه  از حضور  و  است  از تحصیل  و محروم 
بهره  کیوان صمیمی  همچون  ای  برجسته  مدنی  فعاالن 
می برد. یکی از فعالیت های شورا پیش از انتخابات، حضور 
در میادین شهر، تجمع در مقابل وزارت علوم و صدا و سیما 

به جهت تنویر افکار عمومی در رابطه با »وجود داشتن« 
محرومین از تحصیل بود. این تجمعات، به دلیل اظهارات 
محمود احمدی نژاد در یکی از مناظره های تلویزیونی مبنی 
انجام  نهم  دولت  در  دار  ستاره  دانشجویان  بر عدم وجود 
 1 بند   20 ماده  و  اساسی  قانون   2۷ اصل  اساس  شد...بر 
از حق  دفاع  اقدامات شورای  بشر  جهانی حقوق  اعالمیه 
تحصیل مبنی بر برگزاری تجمعات مسالمت آمیز قانونی 
بوده است و این در حالی است که بسیاری از اعضای فعال 
این نهاد مدنی، نظیر ضیاء نبوی، شیوا نظرآهاری، مجید 
در  کیوان صمیمی  و  عارف  پیمان  حسام سالمت،  دری، 
بازداشت به سر می برند. نکته اسف بار اتهامات وارده بر عده 
ای از این دانشجویان نخبه ایرانی است. این افراد، اکنون 
به جای حضور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، از سوی 
مقامات کشور خود به اغتشاش، ارتباط با عناصر بیگانه و 

نفاق محکوم شده اند.... 
نگرانی  ابراز  ضمن  کمیته  این  بیانیه،  پایاني  بخش  در 
فزاینده  نسبت به پرونده سازی برای اعضای شورای دفاع 
از حق تحصیل و دیگر بازداشت شدگان اخیر و تأکید بر 
قانونی،  موازین  طبق  بر  شهروندی  حقوق  رعایت  لزوم 
خواستار اقدام قاطع و مؤثر نهادهای داخلی و بین المللی 

حامی حقوق بشر در این زمینه است.

كهريزك را بيشتر بشناسيم
گزارشی که در زیر مطالعه خواهید کرد بخشی از جنایتهای 
که در چند سال اخیر بصورت روزانه علیه زندانیان بی دفاع 

در زندان کهریزک روا داشته می شد. 
گفته  است.  شده  واقع  تهران  جنوب  در  کهریزک  زندان 
اسرای  نگهداری  محل  اردوگاه  این،این  از  قبل  شود  می 
در  و کسانی که  است.از سال 1385 جوانان  بوده  عراقی 
به  کردند  اعتراض می  احقاق حقوق خود  برای  دادگاهها 
عنوان تنبهی به آنجا فرستاده می شدند همچنین افرادی 
بودن  درگیر  رژیم  ارگانهای  با  یا  و  سرقت  به  دست  که 
اردوگاه  شدند.  می  فرستاده  اینجا  به  آنها  حذف  برای  و 
کهریزک از بازداشتگاههای نیروی انتظامی و تحت نظارت 
رادان  بوده  تهران  پلیس  رئیس  رادان  احمدرضا  مستقیم 

بطور مستمر با هلیکوپتر به آنجا در تردد بوده . 
رعب  ایجاد  منظور  به  مرگ  اردوگاه  یا  کهریزک  زندان 
است  شده  ایجاد  جوانان  میان  در  بخصوص  وحشت  و 
.طرحهای سرکوبگرانه که در تهران تحت عنواین مختلف 
که به زنان شریف وآزاده تحت عنوان بی حجابی و یا بد 
حجابی و جوانان میهن را تحت عنوان ارازل و اوباش )با 
عذرخواهی از زنان و جوانان عزیز که ناچاریم حرفهای آنها 
را تکرار کنیم( دستگیر و به این اردوگاه انتقال می دادند 
درآنجا تا به حال تعداد زیادی از آنها جان باختن و کسی از 

سرنوشت آنها خبردار نشد. 
اردوگاه مرگ کهریزک تشکیل شده از سوله ای که سطح 
آن از سطح زمین پایین تر است و همچنین تعدادی کانتینر 
فلزی که همۀ آنها طوری درست شده است که قربانی خود 
را برای تحت فشارهای طاقت فرسا قرار دادن بکار برده 
می شد. یکی از سوله ها که بصورت مستطیلی شکل می 
باشد . آنرا قفس بندی کرده اند که مساحت هر قفس 30 
متر مربع می باشد. همچنین کانتینرهای فلزی که برای 
اردوگاه  این  برده می شوند در  بکار  شکنجه و حتی قتل 

قرار دارند. 
جانباختگان اردوگاه مرگ کهریزک: 

هنوز  اند  رسیده  قتل  به  شکنجه  زیر  در  که  کسانی  آمار 
بطور قطع مشخص نیست. ولی آماری زندانیان که از این 
اردوگاه مرگ نجات یافته اندو بصورت سینه به سینه توسط 
زندانیان به هم نقل شده است بیش از ۷5 نفر تخمین زده 
می شود .البته این آماری است که زندانیان شاهد آن بودند 

. این آمار مربوط به قبل از قیام مردم ایران می باشد. 
آمار جانباختگان قیام بین 15 تا 20 نفر تخمین زده می 
شود .این آمار توسط چندین زندانی مورد تایید قرار گرفته 
باشد.  می  آن  قفسهای  و  سوله  به  مربوط  فقط  و  است 
اند هنوز  باخته  فلزی جان  کانتینرهای  در  آمارکسانی که 
اثر  در  اند  جانباخته  که  کسانی  باشد.اکثر  می  نامشخص 
ضربۀ مغزی می باشند که جنایتکاران علیه بشریت برای 
بیماری  آنرا  داشتند  سعی  خود  جنایتهای  کردن  پنهان 

منژیت عنوان کنند. 
شیوه های شکنجه: 

گارد  مامورین  از  تنولی  کهریزک  زندان  به  ورود  بدو  در 
زندان تشکیل داده میشد و زندانیان می بایست از این تنول 
باتون،چماق  از  بارانی  تنل  این  از  عبور کنند هنگام عبور 
،کابل ،میله های آهنی بر سر،صورت و سایر نقاط بدن فرو 
می آیید که منجر به شکستن سر ،فک،بیني، دست و پای 

زندانی می شود. 
زندانیان بی دفاع در قفسهای که در سوله درست شده است 
قرار داده می شوند. در هر قفس 40 الی 60 زندانی جای 
داده می شود زندانیان بخاطر کمبود جا اغلب بطور ایستاده 
با  روز  شبانه  طی  در  و  متنواب  بصورت  هستند.زندانیان 
یورشهای گارد زندان به قفسها ی آنها مواجه بودند. گاردها 
و شکنجه گران با کابل،میله های فلزی ،نبشي،شالق آنها 
را مورد شکنجه قرار می دادند و این شیوه بصورت متناوب 
در طی شبانه روز تکرار می شد.گارد زندان و شکنجه گران 
از  از آنها را  عالوه بر شکنجه دستجمعی زندانیان بعضی 

قفسها خارج می کردند و به بصورت جداگانه مورد شکنجه 
قرار می دهند. اکثر کسانی که برای شکنجه برده می شوند 
در اثر شکنجه ها جان می باختند .شیوه های دیگر شکنجه 
که علیه زندانیان بی دفاع بکار برده می شود: تجاوز جنسی 
آزار  و  اذیت  و سایر شیوه های وحشیانه  باتون  ،استعمال 
بر  آب سرد  ریختن  و  زندانی  کردن  تجاوز جنسي،عریان 
تابستان عریان  باشالق شکنجه کردن/در  زندانی و  روی 
کردن زندانی و وادار کردن او روی آسفالت سینه خیز رفتن 
برای هل  بصورت جمعی  زندانیان  کردن  وادار  پر/  کالغ 
دادن دیوارها و هر کدام از زندانیان دستش به دیوار نرسد 
با چماق، میله آهنی و کابل های بافته شده آماج ضربات 
آنها قرار می گیرد/جوجه کباب کردن از جلو که باعث له 
شدن ران می شود /جوجه کباب از عقب که با عث له شده 
بازو میشه/ ایجاد تپه ای بنان تپه سفید که از سنگ و الخ 
می باشد و سنگها نوک تیز هستند در تابستان و زمستان 
به  باتون  و  کابل  با  و  کردند  می  عریان  کامل  را  زندانی 
زندانی می زدند و او را وادار می کردند که چندین بار از 
این تپه باال و پایین بروند که باعث خونریزی از کف پا و 
سایر جاهای بدن می شد ولی زندانی باید به باال و پایین 
رفتن خود ادامه میداد./غلت خوردن زندانی روی آسفالت و 
زمین در زیر گرمای وسرمای زیاد/ بصورت چند نفره روی 
دستها و پاهای زندانی راه رفتن که منجر به شکسته شدن 

در چند نقطه می شد و موارد متعدد دیگر. 
آمرین و عاملین شکنجه و کشتار: 

احمدرضا رادان اوایل تاسیس این اردوگاه ابتدا هر پنجشنبه 
)عامری(،حقی  عامریان  معاونش  با  همراه  کوپتر  هلی  با 
فرمانده گاردو کشمیری می آمدند و زندانیان بی دفاع را 
مورد شکنجه قرار میدادند.ولی این اواخر 3 بار در هفته با 

هلی کوپتر به اردوگاه مرگ سر می زدند. 
بعد خود احمد رضا رادان که با لوله زندانی را مورد شکنجه 
قرار می دادو به او می گفت :صدای سگ در بیار ،صدای 
اول  دنیا  در  از سگ و خر کمتر هستید.  بیار شما  در  خر 
اینجا است زندانی که زندانی را آدم می کنیم بعد ابوغریب 
و گوانتانامو ه سپس زندانیان را وادار به هل دادن دیوار می 
کرد و هر کسی در صفی که دیوار را هل می دادند عقب 
می مونده با لوله می زدند تا بمیره تا بیفته، اونجا یک تپه 
در  بوده  تپه سفید که سنگ الخ  بنان  کردند  ای درست 
زمستون و تابستون با پای برهنه و بدن لخت زندانیان را 
می زدند که از این تپه برند باال و بیایند پایین ،خود اون 

سنگ الخ پا و دست و همه جاشون را زخمی می کرده 
هفته  در  روز  کهریزک3  بازداشتگاه  مسئول  کومیجانی 
دوشنبه،سه شنبه ،پنجشنبه را به عنوان روز وعدۀ غذائی 
عنوان  به  نفر هم   8  . بودند  گذاشته  زندانیان  زدن  کتک 
را  خودشون  صورتهای  که  آمدند  می  اتومبیل  با  گاردی 
نقاب می زدند و عینک دودی که زندانیان نتوانند آنها را 
بشناسند . فرمانده 8 نفر فردی بنان سرهنگ پاسدار عبدی 
بود آنها از ساعت 09:30 تا ساعت 11:30 زندانیان بی دفاع 

را مورد شکنجه جمعی قرار میدادند. 
فرد دیگری بنام سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه مرگ 
فرد  این  داشت  نقش  جوانان  از  زیادی  تعداد  قتل  در  که 
کسی  از  که  وقتی  معموال  وحشیانه  شکنجه  بر  عالوه 
عصبانی باشد همیشه قفلی با خود دارد که به سر زندانی 

می کوبد که منجر به ضربه مغزی زندانی می شد. 
بر  عالوه  که  است  افرادی  جمله  از  ماکان  پاسدار  افسر 
شکنجه زندانیان بی دفاع خانوادهای زندانیان را هم مورد 

ضرب وشتتم و اهانت قرار می داد. 
اکثرا  که  خود  وحشیانه  های  شکنجه  در  که  پاسداری   2
سید  های  نام  به  شود  می  عضو  نقص  یا  قتل  به  منجر 
این دو فرد در آویزان  باشند  موسوی و سید حسینی می 
کردن زندانیان و زدن ضربات کابل تا مرگ و بیهوشی در 
این زندان معروف هستند . وقتی که این 2 پاسدار سراغ 
صادر  زندانی  قتل  حکم  که  میدانند  همه  آمدند  می  آنها 

شده است . 
علی خامنه ای ولی فقیه روز سه شنبه 6 مرداد ماه دستور 
بسته شدن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد زیرا، بگفته 

بازداشت  حقوق  حفظ  برای  الزم  معیارهای  آنجا  در  وی 
شدگان وجود ندارد. این در حالی است که در این اردوگاه 
مرگ دهها نفر به قتل رسیدند و صدها نفر در اثر شکنجه 
اثرات جسمی و  پایان عمرشان  تا  دچار صدماتی شدند و 
روحی آنرا با خود دارند.علی خامنه ای که افراد فوق مجری 
فرامین وی بوده از ترس به محاکمه کشاندن آنها و افشای 
نقش خود اقدام به بستن شتاب زده و از بین بردن آثار جرم 
به  بشریت  علیه  جنایت  ادامۀ  برای  را  فوق  افراد  و  نمود 

شکنجه گاههای دیگر منتقل کرده است. 
وضعیت غذائی و آب نوشیدنی زندانیان: 

زندانیان عالوه بر شکنجه های طاقت فرسا در کرسنگی 
مفرط قرار داده می شدند.نهار زندانیان ساعت 1۷:00 بعد 
ظهر داده می شود و جیره غذائی هر زندانی یک تکه نان 
به اندازه کف دست و یک سیب زمینی بود. شام آنها ساعت 
زندانیان دچار سوءتغذیه شدید هستند.  اکثر  بود  12 شب 
ورود  زمان  از  بودند.  محروم  صبحانه  داشتن  از  زندانیان 

زندانیان به این اردوگاه از خوردن چای محروم بودند. 
وضعیت بهداشتی و درمان: 

آنها   . بودند  محروم  بهداشتی  وسائل  حداقل  از  زندانیان 
این طریق  از  از رفتن به حمام محروم می شند و  مدتها 
از  دستشوئی  به  رفتن  برای  داشتند.  آنها  تحقیر  در  سعی 
تا  قرار می گرفتن  از سوله مورد ضرب وشتم  بدو خروج 
جائی که خط قرمزکشیده شده بود و دستشوئیها در آنجا 
قرار داشتند . تنل های از پاسداران باتون بدست که در هر 
قرار  مورد ضرب وجرح  را  آنها  و  بودند  ایستاده  دو طرف 
می دهند.این ضرب وجرح در حین رفت و برگشت علیه 

زندانیان بی دفاع بکار برده می شد . 
چیزی بنام درمان و دکتر وجود نداشت و از تمامی امکانات 

پزشکی محروم بودند. 
مالقات با خانواده ها: 

خانواده  و  بودند  محروم  مالقات  داشتن  از  زندانیان  اکثر 
های اندکی که موفق به گرفتن اجازه از قاضی می شدند و 
روزهای پنجشنبه برای مالقات با عزیزانشان مراجعه می 
کردند. مورد بیشرم ترین رفتارها قرار می گرفتند. خانواده 
ها مورد اهانت و ضرب وشتم قرار می گرفتند و گاها آنها 
بازداشت می کردند. وسائلی که خانواده  برای ساعاتی  را 
برای عزیزانشان می آوردند مانند میوه یا اغذیه از دست 
دادند. قرار می  اهانت  را مورد  آنها  و  آنها گرفته می شد 

های  خانواده  با  تماسی  هیچگونه  امکان  تقریبا  زندانیان 
خود نداشتند. 

فعالین حقوق بشر و دمرکراسی در ایران،جنایت های قرون 
باالترین  توسط  کهریزک  مرگ  اردوگاه  در  که  وسطائی 
مقامات انتظامی که مجریان دستورات علی خامنه ای ولی 
فقیه هستند را به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم 
می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل خواستار ارسال هیئت تحقیق برای بررسی جنایتهای 
می  صورت  بازداشتگاهها  سایر  و  بازداشتگاه  این  در  که 
گیرد است و همچنین تحت پیگرد بین المللی قرار دادن 

آمرین و عاملین این جنایتها است. 
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران 

16 مرداد 1388 برابر با ۷ اگوست 2009 

بر  آنچه  از  هایي  گوشه  افشاي  که  است  ذکر  به  الزم 
است،  رفته  بازداشتگاه  این  در  شده  بازداشت  شهروندان 
باعث شد که رهبر دار و دسته ي جنایت حکم به تعطیلي 
آن دهد. البته بعدا گفته شد که بازداشتگاه بازسازي خواهد 

شد تا دوباره در سیستم سرکوب رژیم نقش ایفا کند.
همچنین نیروي انتظامي حکومت در بیانیه اي که جدیدا 
صادر کرده است برخي جنایت هاي صورت گرفته در آن 
را پذیرفته، اما آن را بر عهده ي چند مأمور خودسر گذارده 
است. جمله کلیدي در بیانیه نیروي انتظامي آن است که 
نماز جمعه 29  او در  با خامنه اي و حکم کشتار  همصدا 
بر سر  آنچه  تمام  مسئولیت  که  است  کرده  اشاره  خرداد، 
شهروندان آمده بر عهده خود آنهاست چرا که قانون آنها را 

شکسته اند و براي خود حق اعتراض قائل شده اند.   



  پرده دری: انتقام جويی فردی ست 
يا نماد مقاومت مردمی؟

بهرام قدیمی
از چند روز گذشته، رژیم جمهوری اسالمی، با سالح کهنهء 
امکانات  ترین  پیشرفته  از  استفاده  با  و  سازی،  جاسوس 
و  سیاسی  فعالین  کوشد  می    )1( غرب  اهدایی  تکنیکی 
مردمی  خیزش  رشد  جلوی  کرده،  شناسایی  را  اجتماعی 

را بگیرد.
این جا، هیاهوی چرخ قطار روی ریل، نمی گذارد صدای 
پای من دیگرم را بشنوم. امروز چایی درکار نیست، قهوهء 

بد مزه ای ست از قهوه خانهء قطار...
سر بلند می کنم و قسمتی از مقالهء میالد س. را از روی 
اش  شناسایی  »اگر  خوانم:  می  برایش   »32 »خیابان 
درب  بر  اگر  میکنیم،  اشکار  را  زندگیش  مکان  میکنیم، 
ما  یعنی  اینها  ی  همه  چسبانیم،  می  هشداری  منزلش 
ادم در همین محله، در همین شهر  این  ایم که  پذیرفته 
زندگی میکند و نباید که بر روی همین مردم تیغ کشد. به 
او و خانواده اش یاد می دهیم که ما از قباحت این رسم 

زیستن خسته ایم و این قباحت دیگر مباد.«
بیشتر سوال  که  لبخندی  با  مثل همیشه،  من،  دیگر  مِن 

است تا پاسخ، می گوید: »به این می گویند افشاگری!«
می گویم افشاگری؟ کدام افشاگری؟ این بوی انتقام می 

دهد.
قطار  دیگر  مسافران  و  شد  بلند  زیادی صدایم  بینیم  می 
و  اورم  می  پایین  را  صدایم  کنند.  می  نگاهم  چپ  چپ 
با هم در سایت های  قانعش کنم که ان چه  می کوشم 
مختلف دیده ایم، یعنی عکس هایی که به عنوان »چاقو 
اند،  شده  پخش  اینترنت  در  شخصی«  »لباس  و  کش« 
در همان حالی که می توانند سالح جدیدی در مقابله با 
یورش های رژیم باشند، خطرناک اند. می گویم دیدی که 

رژیم با سرعت به این عکس ها پاسخ داد و جانیانش را با 
چهره ای پوشیده به میدان فرستاد. پس حد اقل می توانیم 
مدعی باشیم که این شیوهء کار خالی از اشکال نیست. تازه 
از کجا معلوم که خود رژیم افرادی را که اصواًل ربطی به 
ماجرا ندارند، به جای ادم های خودش قالب نکند و باعث 
اشتباه مردم نشود؟ بگذریم که مانند هر اقدام دیگر، خطر 
سوء استفاده های شخصی هم هست که باید از ان دوری 

گزید.
من دیگر من می گوید تو خودت از ارژانتین و شیلی حرف 
میدان  »مادران  از  »فرزندان«  تشکیالت  از  زدی،  می 

مه«...
تا  من  ماه  »میان  گویم:  می  و  کنم  می  قطع  را  حرفش 
ماه گردون، تفاوت از زمین تا اسمان است.« اگرمردم  در 
ارژانتین و شیلی »پرده دری« می کنند، برای همین کار 
هم متشکل اند. انان قبل از هر حرکتی در مورد فرد مورد 
نظر با دقت تحقیق می کنند، صد بار ان را کنترل می کنند 

تا اشتباهی صورت نگیرد.
در ارژانتین و شیلی موضوع بر سر تصفیه حساب با گذشته 
است. بر سر این که جنایتکاران و شکنجه گران، در جامعه 
و  سرمایه  صاحبان  که  طور  )ان  دیکتاتوری«  »پسا  ای 
هیچ  تنها  نه  کارند.  سر  بر  هنوز  نامند(  می  را  ان  قدرت 
از مزایای شغل  بلکه گاهی حتی  ندارد،  انان کار  با  کس 
برای  مبارزه  جوامع  این  در  برخوردارند.  نیز  دولتی  های 
از  یکی  فقط  عدالت،  تحقق  و  گذشته  با  حساب  تصفیه 
مبارزات روزمره در جامعه است و مانند هربخش دیگر در 
خدمت گسترش فرهنگ مبارزات جمعی و اجتماعی ست. 
توان  را نمی  ان  اهمیت بسیج و سازماندهی توده ای در 

دست کم گرفت.
تصفیه  اجزای  از  یکی  فقط  دری  پرده  که  نرود  یادمان 
می  برده  پیش  مسوالنه  بسیار  و  است  گذشته  با  حساب 
و  شدگان  ناپدید  »فرزندان  تشکل  ارژانتین  در  شود. 
در  و  گیرد  می  عهده  به  را  مسولیتش  سیاسی«  زندانیان 
شیلی »کمیسیون فونا«. هدف از پرده دری در کنار زنده 
نگاه داشتن حافظهء تاریخی، این است که سالح »ناشناس 
بودن« شکنجه گران را از انان بگیرد و انان را با گذشته 
مجازات  از  معافیت  با  و  کند  درگیر  علنًا  شان،  اعمال  و 

مبارزه کند.
است.   ان  بودن  و مسیوالنه  در جمعی  پرده دری  اهمیت 
»پرده دری« سالح کسانی ست که از حق قانونی مجازات 
محروم اند. داغدیدگانی که می بینند کل هییت حاکمه از 
شکنجه گران و قاتالن فرزندان و یا والدین شان حمایت 
می کند. پس »پرده دری«، پرده دریدن از سیستمی ست 
که برای حفظ خود از هر ابزاری استفاده می کند. می دانیم 

که در مقابل چنین سیستمی، و در چنین جنگ نابرابری، 
اشکال  پوشید.  چشم  توان  نمی  مبارزه  از  شکلی  هیچ  از 
گوناگون مبارزاتی جای یکدیگر را نمیگیرند، بلکه مکمل 
یکدیگراند، هر کدام از این اشکال در زمان مناسب، کارکرد 
خود را دارند. هنر ترکیب اشکال مختلف مبارزاتی است و 
پاسخ  عنوان  به  اشکال  این  از  یکی  »فقط«  انتخاب  نه 
نمی  حال  این  با  مبارزاتی«.  ممکِن  »تنها شکل  و  ابدی 
نمی  جنبشی  هیچ  پوشید.  کار چشم  مسولیت  روی  توان 
تواند تاثیر منفی اشتباه را دست کم بگیرد. برای جلوگیری 
احساساتمان  دستخوش  و  باشیم  مواظب  باید  اشتباه  از 
نشویم. برخوردی اگاهانه به این امر می تواند یاری دهنده 
باشد. اگر قرار است از چهرهء این جانیان پرده دری کنیم، 
باید زحمت ان را به جان بخریم و تشکل مناسب ان را 
بوجود بیاوریم. این تشکل نه می تواند الزامًا تقلید از تشکل 
در  فونا  کمیسیون  از  نه  و  باشد،  ارژانتین  در  »فرزندان« 
اجتماعی  فعالین  تنها  و  تنها  را  تشکل  این  شکل  شیلی. 
در ایران می توانند ، با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی 
و امنیتی خاص ان طرح ریزی کنند. فراموش نکنیم که 
جنبش در ذات خود عملی جمعی ست  و صبر و متانت 
بسیار الزم دارد. اگر چنین تشکلی در ایران بنا شود، و اگر 
با حد اکثر دقت گام بردارد، ان گاه می توان مدعی شد که 
پرده دری سالح کسانی ست که بیدفاع اند و دست خالی، 
سالح کسانی که از رسانه های گروهی محروم اند، و به 
یک معنا سالح یا صدای بی صدایان است. این سالح را 

باید تمیز کرد و درست نشانه گرفت...
مامور قطار برای کنترل بلیط امده و من دیگر من که هیچ 

وقت بلیط نمی خرد، جیم شده است. 
خبرنگار  گزارش  گیرم،  می  را پس  بلیطم  که  ان  از  پس 
المانی، بوریس شوپنر را از کوله پشتی ام در می اورم تا 
قاتل  مورد  در  دری  پرده  عملیات  تجربهء  دیگر  بار  یک 
خواننده و ترانه سرای فقید شیلیایی ویکتور خارا را مرور 

کنم...

4 اوت 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به  نک  غرب،  کمکهای  گونه  این  از  اطالع  برای  1ـ 
روزنامهء گاردین: »چگونه غرب وسایل استراق سمع مجاز 

و کارامد برای ایران ساخته است«:
http://www.guardian.co.uk/technology/
iran-nokia-siemens-/22/jun/2009/blog

networks

فونا، عدالت توده ها
بوریس شوپنِر*

کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  با  پیش همزمان  از 15 سال 
در فرانکفورت، یک نمایشگاه کتاب الترناتیو نیز همراه با 
الترناتیو برگزار می  جلساتی در مراکز فرهنگی و سیاسی 
معرفی  برای  فضایی  کردن  باز  جلسات  این  هدف  شود، 
نویسندگان چپ و ناشرین کوچکی ست که دیدگاه انتقادی 
را موضوع کار خود قرار داده اند. امسال )2005( از هشتم 
اکتبر تا سوم نوامبر در مجموع 16 جلسه  برگزار شد که 
در ان کتب مختلف اجتماعی، سیاسی، تاریخی و کارگری 
معرفی شدند. در اخرین جلسه بوریس شوپنر کتاب »پسا 
زمین لرزه« Nachbeben را معرفی کرد. در بخشی از 
این کتاب وی از نوع خاصی از فعالیت سیاسی در شیلی نام 

می برد  که ان را در ارژانتین »اسکراچه« مینامند... 
بر فراز چهارراهی در سانتیاگو، افتاب دسامبر عمود میتابد. 
هم  وجب  یک  اندازهء  به  قرار،  محل  در  است.  گرم  هوا 
سایه نیست، مکانی نیست که در ان بتوان از تابش افتاب 
و نگاه عابران سواره در امان ماند. به تدریج افراد بیشتری 
به گروه کوچک می پیوندند. وقتی اولین چهل، پنجاه نفر 
جمع شدند، از چهارراه گذشته، سوار دو اتوبوس میشوند. 
فشار روانی بیشتر میشود. پیاده میشوند. تا به حال، پلیس 
از هیچ چیز سر در نیاورده است. در یک میدان خاکی، بین 
بزرگ راه و منطقهء مسکونی، دو باره میگویند، باید صبر 
کرد. ولی بعداً، وقتی گروهی که از عقب میامد رسید، راه 
میافتند، باالخره راه می افتند. شعارها را از کوله پشتیها در 
تقسیم  افراد گروه  بین  اعالمیه ها  اورند، دسته های  می 
میشود، روی یک پارچه با رنگهای قرمز و زرد نوشته شده: 
»انسان رویاهایش را با دست خود تحقق می بخشد، و از 
کسی اجازه نمیگیرد«. این شعار »کمیسیون فونا« است. 
به مفهوم کیفرخواست عمومی ست. ]عمومی در  »فونا« 
برابر شاکی خصوصی[. تظاهرات به حرکت در میاید و با 
سر و صدا و نمایشها و ابزارهای رنگارنگ، نظرها را در این 

محله به خود جلب میکند.
پس از این بعد از ظهر دسامبر 2005 دیگر هیچ چیز مثل 
گذشته نخواهد بود.  برای »ویکتور مولینا استهته« دیگر 
هیچ چیز ان طور نخواهد بود که تا به حال بود. زیرا بنا بر 
انچه در صدها اعالمیه ای که بین همسایگان پخش شده 
 CNI امنیت  سازمان  سبز«  »بریگاد  سابق  عضو  است، 
در  اگیلِرا«  پابلو  نام مستعار »خوان  متهم است که تحت 
ادم ربایی، شکنجه و قتل شرکت داشته داشته است. پسر 
جوانی که همسایهء روبروی جاسوس سابق است میگوید، 
استهته  مولینا  خانهء  نمیدانستم«.  هیچ  باره  این  در  »من 

هدف تظاهرات است. دیوارهای دور و بر پر از اطالعیه می 
شود. روی دیوار کوتاه زیر نرده باغ خانه مینویسند »قاتل«. 
بعد، حدود صد نفری که جمع شده اند، و بین انان اهالی 
محله نیز دیده می شوند، با صدای بلند »کیفر خواست« 
در  را  دادستان  »کیفرخواست«  انگار  میخوانند.  هم  با  را 
مولینا  »ویکتور  میکنند.  قرائت  کلیسا  یک  جماعت  نماز 
در  میدان  به همان  که  ان  از  قبل  و  افشاء شد.«  استهته 
حال ساختمان برگردند، با صدای دسته جمعی فریاد زدند 
پلیسی که  نفر  »رسوا شدی. دستت رو شده است«. چند 

حاال دیگر به محل واقعه رسیده اند، درگیر نمیشوند.
در پاسخ به این سوال که وقتی با یکی از شکنجه گران 

روبرو  دیکتاتوری  دوران 
احساسی  می شوید، چه 
سالیناس  نینا  دارید، 
میدهد  پاسخ  ساله   45
انواع  فونا  یک  »در 
یک  که  را  احساساتی 
داشته  تواند  می  انسان 
در  میکنی.  حس  باشد، 
طوری  این  من  مورد 
جور  یک  من  که  است 
احساس خوشحالی دارم. 
هرچیزی  از  بیش  من 
ها  شده  شکنجه  به 
که  این  به  میکنم،  فکر 
زجر  بایستی  چقدر  انها 
می  دلم  انگار  بکشند، 
کشیده  کسی  به  خواهد 
خواهم  می  انگار  بزنم، 
کتک  زیر  را  کسی 
که  کسی  همان  بگیرم، 
را  مردم  میدانم  دقیقًا 
شکنجه کرده است. پس 
عدالت،  احساس  این 
ای  ویژه  خیلی  احساس 

است.«
ادِرنالین  »فونا  که  میدهد  توضیح  ساله   42 مارین  الوارو 
خالص است«. بخصوص هیجان قبل از تظاهرات، وقتی 
از  تدریج  به  شعارها،  اولین  از  بعد  گرفت،  اکسیون شکل 
هیجان کاسته میشود.  الوارو می تواند درک کند که چرا 
مردم این نیاز را حس می کنند که شکنجه گران سابق را 
زیر کتک بگیرند، ولی خودش چنین شکلی از خشونت را 
ندارد. »تالش  فونا قبول  اکسیون(  )یا  در جریان عملیات 

به  امر  این  اما  بگیریم«.  را  اعمالی  چنین  جلوی  میکنیم 
معنی ان نیست که از نظر او فونا مسالمت امیز است. »به 
نظر من اکسیون ما به نحوی خشونت امیز است. زیرا وقتی 
در محل سکونت  یا کارشان افتابی می شوی و می گویی 
می  مطلع  خانواده طرف  و  قاتلی،  یا   گر  تو شکنجه  که 
شود، دیگر زندگی شان خراب شده است.« در موارد زیادی 
همسایگان ادامه می دهند، امضا جمع می کنند، نانوا هم 
به انان نان نمی فروشد. زمانی می رسد که این افراد می 
ان محل کوچ  از  که  و مجبورند  اند،  افشا شده  که  بینند 

کنند. دو نفر پس از یک فونا خودکشی کردند.
ان  در  که  حالی  در   2006 مه  ماه   25 پنجشنبه   وقتی 
خیابان  در  پایین، 
بر  نفر  هزار  تقریبًا 
و  کوبیدند  می  طبل 
کشیدند  می  فریاد 
خواست«  »کیفر  و 
میکردند،  قرائت  را 
از  گروه  یک  ناگهان 
کار  دفتر  در  فعالین 
»ادوین دیمتر بیانچی 
« در وزارت کار ظاهر 
شد و او را  متهم کرد 
پرینسیپه  اِل  که: »تو 
هستی! تو ویکتور خارا 
را به قتل رساندی!«. 
سابق،  نظامی  حاال 
از  پس  که  کسی 
سپتامبر    11 کودتای 
خارا  ویکتور   19۷3
و  محبوب  خوانندهء 
را شکنجه کرده  چپ 
و  بود  رسانده  قتل  به 
طی بیش از سی سال 
اعمال  نداشت  الزم 
کند،  توجیه  را  خود 
روی  سوسک،  مانند 
میزش به پشت افتاده و دست و پا میزد. یک لحظه قسم 
می  بعد  لحظهء  در  و  نکردم«،  کاری  که  »من  میخورد: 
کوشید بر اوضاع مسلط شود، به افرادی که وارد دفترش 
شده بودند حمله کرد، پالکاردی را که  عکس ویکتورخارا 
این  انترنتی  پاره کرد. بعدها در جلسات بحث  رویش بود 
پنهان  مقتول  پشت  را  خود  »قاتل  کردند:  تفسیر  گونه 
میکند«. اینطور نیست که هریک از عملیات فونا بتواند تا 

این حد افکار عمومی را برانگیزد. روزنامه های سراسری 
در این باره به ندرت گزارشی میدهند.

با این حال شمار روزنامه نگاران خارجی که خواستار تهیهء 
بیشتر  فعالیت هایش هستند  و  فونا  از کمیسیون  گزارش 

می شود.
ادارات  سندیکای  اعضای  اکسیون،  این  از  پس  روزهای 
دولتی دست به جمع اوری امضا می زنند و نمی خواهند 
با »ال پرینسپیه« همکار باشند. از نظر ان ها استخدام او 
در ادارات دولتی غیر قابل تحمل است. دیمتر اخراج می 
از  یکی  میکند.  شکایت  فونا  کمیسیون  علیه  بعداً  و  شود 
این سازمان  این که  به جرم  باید  فونا  اعضای کمیسیون 

»غیر قانونی« است به دادگاه پاسخ دهد.
نتوانیم  که  نمیدهیم  انجام  عملی  »ما  گوید:  می  الوارو 
نیست،  بازی  که  میداند  کمیسیون  باشیم.  ان  پاسخگوی 
ما مسئولیت بزرگی بر دوش میکشیم. ما باید صد در صد 
اطمینان حاصل کنیم که ان چه در اعالمیه می اید، درست 
باشد. اگاهیم که اگر یکبار اشتباه کنیم، برای همیشه باخته 
ایم. ان گاه هر چه در سال های گذشته حاصل کرده ایم 
از دست می دهیم و جنبش حقوق بشر در شیلی یکی از 

اشکال مبارزاتی اش را از دست میدهد.«
خولیو الیویا گارسیا، 40 ساله، توضیح میدهد که هر کدام 
میشود.  آغاز  دقیق  تحقیق  یک  با  فونا  های  اکسیون  از 
اطالعات الزم از محاکمات، از ارشیو »ویکاریای همبستگی 
« و از شهادت جان به در بردگان به دست می آید. در مورد 
فونا  کمیسیون  اعضای  پرینسیپه«،  »ال  بیانچی،  دیمتر 
همراه با جان به در بردگان »استادیوم شیلی« جلوی در 
خروجی وزارت کار در مرکز سانتیاگو انتظار کشیدند تا »ال 
او بی خبر عازم خانه  پرینسیپه« را شناسایی کنند. وقتی 
مرحلهء  اوردیم.«   بدست  را  مان  مدرک  باالخره  ما  شد، 
طوالنی تحقیقات تقریبًا جنایی به پایان خود رسید. اکنون 

اماده سازی عملی فونا می توانست اغاز شود.
خاطر  به  جمله  از  فونا  کمیسیون  تاسیس  اصلی  دلیل 
تجربیات حاصل از دستگاه قضایی شیلی و سیاست حزب 
سابق  دیکتاتور  شدن  دستگیر  از  بعد  »کونسنتراسیون« 
]پینوشه[ در سال 1998 در لندن بود. پینوشه توانست از 
دادگاه  در  باید  او  که  دادند  اطمینان  برود چون  انگلستان 
باشد.  جوابگو  بشریت  علیه  جنایت  اتهام  به   شیلی  های 

چنین اتفاقی نیفتاد.
می  عمل  گونه  ان  دادگاه  »اگر  که  دارد  اطمینان  خولیو 
باید عمل کند، دیگر  کرد که در یک جامعهء دمکراتیک 
فونایی به وجود نمی امد. اگر عدالت نباشد، فونا هست.« 
این درک عمومی همهء فعالین است و فریاد مشترک شان 
در تظاهرات. اشکال عملی ای که از ارژانتین الهام گرفته 
بدین  واقعیات شیلی تطبیق داده شد. و  نیازها و  با  شده، 
ترتیب کمیسیون نه تنها اکسیونهایی سازمان می دهد که 
کند،  افشا  عمومی  افکار  مقابل  در  را  ناشناس  مجرمین 
بلکه کسانی مانند مانویل و لوییزا ورگارا تولِدو را نیز مورد 
حمایت خود قرار می دهد که دو فرزندشان در سال 1985 
در محلهء »ویال فرانسیا« اعدام شده اند.  قاتلین این دو 
نفر، چهار پلیس بودند که دادگاهی شدند. در یک تظاهرات، 
انها، بقیهء بستگان، دوستان خانواده، و حامیانشان خواهان 
»این  افزاید:  می  خولیو  شدند.  مجرمین  برای  ابد  حبس 
شکل از فونا هم بجاست، تا دادگاه ها وادار شوند احکامی 

صادر کنند که با شدت جرم جور در بیاید.«
این احساس که قوهء قضاییه بورژوایی شیلی هرگز عدالت 
را به اجرا در نمیاورد، برای نینا هم عامل مهمی بود که 
به فعالیت در کمیسیون بپردازد. »عدالت فونا شکل نو و 
خالقی از عدالت است که اساس ان بر احساس مردم بنا 
شده. در یک اکسیون فونا میتوانیم برقصیم، نقاشی کنیم، 
نینا  برای  خواهد…«  می  دلمان  که  دیگری  کار  هر  و 
برای مثال در اکسیون  تا 16 ساله  افراد زیاد 14  شرکت 
رسوا کردن »ریکاردو کالرو « فوق العاده بود. »برای ما 
اشکار شد که عمل ما در باالبردن آگاهی توده ها نقش 

داشته و دارد.«
اشکال عمل  از  فونا یکی  این است که  الوارو مهم  برای 
گذشتهء  بررسی  ان  موضوع  که  است  خیابان  در  مستقیم 
افراد، زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر است و عدالت را به 
شیوهء دیگری به میان میکشاند. به نحوی که در ارتباط 
با درد کار سختی  با درد و رنج نیست. »برخورد  مستقیم 
در  دارند  حق  ها  خانواده  اعضای  که  است  طبیعی  ست. 
جستجوی بقایای ناپدید شدگان باشند. اما فونا به عنوان 
شکل جدیدی از عمل پویاتر و فعالتر است. فونا شاد است. 
در فونا ادم می تواند برای عدالت مبارزه کند، اما با شادی 
و سرور. با شادی و سرور بسیاری که می توان ان را نشان 

داد.«  این شادی از جدی بودن مطالبه میکاهد.
»نه فراموش می کنیم، نه میبخشیم«. این موضوع که هر 
دایم  و  به شکلی هدفمند  فونا  اعضای کمیسیون  از  یک 
تحت نظر مامورین امنیتی قرار دارند و از ان ها فیلمبرداری 
میشود، نشان می دهد که طرف مقابل هم فعالیت انان را 

جدی می گیرد.

برگرفته از کتاب: پسا زمین لرزه. شیلی بین پینوشه و اینده، 
نوشتهء بوریس شوپنر
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نامه ای به ايران
 برای آزادی از چنگال رژيم و 

چنگال امپرياليسم 
ترجمه سیمین مسگری

ایران  دیکتاتوری  نظام  داخل  عیان  اختالفات  گسترش 
موجب ظهور موجی جدید از تظاهرات خیابانی گشته است. 
رسانه های جهانی در توصیف این موج جدید از کلمه خود 
جوش استفاده می کنند. اما همانطور که تروتسکی در مورد 
انقالب فوریه 191۷ روسیه گفت این بدان معناست که آنها 
فقط نمی دانند که چه کسی برنامه ریز آن بوده است. در 
جامعه و شهرهای کل کشور، فعالین، هزاران نفر را حول 
خواست دموکراسی سامان می دهند تا به دیکتاتوری پایان 
دهند. این نامه خطاب به این فعالین و طرفداران آنهاست.

رژیم ایران دشمن مردم ایران است. در حالی که موعظه 
کردن  فربه  کار  به  همزمان  کنند،  می  اسالمی  اخالق 
خویش با سود نفت و دیگر منابع کشور هستند. با پلیسی 
خویش  مسلح  نیروهای  کنترل  و  نظارت  و  کشور  کردن 
از  استفاده  با  رژیم  اند.  گرفته  بردگی  به  را  کارگر  طبقه 
رزمنده های بسیج و پاسداران، در کار ضرب و شتم مردم 
جوانان  با  هاست.  نارضایتی  سرکوب  صدد  در  و  مخالف 
صرف  به  تنها  این  و  شود  می  برخورد  تبهکاران  چون 
زندانی   ، دستگیر  سیاسی  فعالین  آنهاست.  خواهی  آزادی 
، شکنجه و کشته می شوند. با مردم نه به مثابه شهروند 
بلکه به مثابه کودکان غیر قابل اعتمادی که نیاز به نظارت 
همه جانبه روحانیت )والیت فقیه( دارند، برخورد می شود. 
گمارده  که  است  فردی  رهبری  تحت  خود  که  روحانیتی 

تمام عمر است.
کل این رژیم تقلید کمیکی است از یک جمهوری یا یک 
سیستم دموکراتیک. کامآل آشکار است که کاست حاکم بر 
ایران، در پاسخ به این سوال که چه کسی باید حکمفرمایی 
کند، درگیر تضادها و اختالفات عمیقی است. خامنه ای در 
تالش تثبیت دیکتاتوری خود است. در حالی که موسوی و 
رفسنجانی بر این باورند که جمهوری اسالمی می بایستی 

اصطالح شود تا از خطر اضمحالل نجات یابد.
مردم ایران خواهان و نیازمند دموکراسی هستند اما مردم 
ساالری چیزی بیش از رآی دادن به کاندیداهایی است که 
مالیان از پیش تعیین کرده اند. این خواست مردم از طریق 
انتخابات برابر، مخفی و مستقیم محقق می شود که در آن 
برای  و  دارند  را  انتخابات  در  احزاب مختلف حق شرکت 
نیل به این هدف نیاز است که این روند از دست دستگاه 
روحانیت خارج شود چرا که مردم هیچ نیازی به نگهبانانی 

که به کار گماردن خویش بر مسند قدرت هستند ندارند.
اما انتخابات شرط الزم و نه کافی برای برآوردن نیازهای 
دنیا  ثروتمند  کشورهای  در  کارگر  میلیونها  است.  مردم 
حق دارند به هر که می خواهند رآی دهند. با ابن وجود، 
و  خانمانی  بی  و  کاری  بی  برابرشان  در  آینده  چشمنداز 
منابع  بر  کنترلی  هیچ  که  چرا  است،  خیریه   کمکهای 

اقتصادی کشورشان ندارند.
یک ایران دموکراتیک در این شرایط ایرانی خواهد بود که 
قرار  آمریکا  نظامی  اقتصادی و  هم گام و در کنار قدرت 
خواهد گرفت. سیا و دیگر جاسوسان امپریالیستی در کمین 
آلود پهن  موقعیتی هستند که تورشان را در این آب گل 
سازی  آماده  حال  در  مسلحشان  سربازان  یاری  به  کنند. 
در  و  ایران هستند  در  برای گماردن شاه دیگری  خویش 
با مردم  دولتهای غربی  از دوستی  نشانی  این همه، هیچ 
ایران دیده نمی شود. آنان چشمهای حسادتشان به نفت 
ایران دوخته شده است و رویای کنترل آن  و ذخیره گاز 
را در سر می پرورانند. دست این قدرتهای امپریالیستی و 
سازمانهای آنان نظیر سازمان ملل و صندوق بین المللی 

پول باید از ایران کوتاه شود.
  اعتراضات عمومی گسترده بعد از انتخابات دستکاری شده 
نتوانست به براندازی این رژیم منتهی شود. آنچه مردم را 
به این مهم نائل می کند و همه سیستم را هدف می گیرد 

از کانال یک انقالب می گذرد. به عقیده لنین آنان که یک 
انقالب نیمه کاره می کنند در واقع هیچ انقالبی نکرده اند 
بلکه تنها گورهای خود را کنده اند و این مسآله ای است 
که در مورد ایران باید مورد توجه قرار گیرد. طبفه کارگر 
مهمترین نیروی اجتماعی است که می تواند به براندازی 
رژیم همت گمارد. همان نیرویی که شاه را سرنگون کرد 
اما نتوانست در طول مبارزه خود را به شکل سازمان یافته 

بسیج کند. اما چرا کارگران و چرا سرنگونی؟
به  شانس  دادن  ایران  کنونی  جنبش  خواست  تنها  اگر 
موسوی برای انتخاب شدن باشد، چه عاید طبقه کارگر در 
این میان خواهد شد؟ یادآوری آنچه در حق سوسیالیست 
ها در دهه 80 روا شد، بر این نکته واقفمان می سازد که 

او هیچ دوستی برای طبقه کارگر نیست.
تنها شرط موفقیت در وضعیت کنونی، استقالل ازجناحهای 
رژیم است. با تمام اختالفاتی که مابین خامنه ای و احمدی 
نژاد از سویی و رفسنجانی و موسوی از دیگر سوی وجود 
نظام و قدرت روحانیت  آنها حفظ  دارد، خواست مشترک 
بر مردم است. هر دو به سمت یک نظام سرمایه داری در 
دولتی  امکانات  موافق خصوصی کردن  دو  و هر  حرکتند 
هستند. وعده حیدری کرد زنگنه، مشاور اقتصادی احمدی 
نژاد  و مسئول بخش خصوصی سازی دولت، در رقابتهای 
انتخاباتی این بود:« اگر من تا دو سال آینده در این مسند 
شد.¬¬«                     خواهد  فروخته  دولت  درصد   90 تا  باشم80 
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می  کند،  می  فعال  را  طبقاتی  مبارزه  که  خواستی  تنها 
کار  به  که  را  سیستمی  کند.  سرنگون  را  رژیم  این  تواند 
استثمار اکثریت جامعه است و همزمان از طرف گروههای 
درون خود حمایت می شود. البته نقطه شروع یک مبارزه 
برای  همزمان  اما  است  دموکراسی  برای  مبارزه  انقالبی، 
نیروی  به  آن  گسترش  و  عمق  و  مبارزه  کردن  نیرومند 
طبقه کارگر نیاز است. و این به دان معناست که در کنار 
خواست دموکراسی خواهی، خواست های مهم کارگران را 
نیز مطرح کرد که از جمله آنها حقوق، شرایط و رابطه کاری 
نیروی  به کار گیری  از طریق  اتحادیه ای است.  وحقوق 
عمومی،  بسیج  چون  متدهایی  و  طبقاتی  مبارزه  رادیکال 
اعتصابات و اشغال، طبقه کارگر می تواند به نیرویی موثر 

و مهمترین نیرو در مبارزه بدل شود.
که  است  این  کنونی  اعتراضات  انگیز  بر  چالش  سواالت 
چه کسی جامعه را اداره می کند و قدرت دست کیست؟ 
و این نقطه شروعی است که به مدد یک تالش جدی از 
جانب طبقه کارگر میتوانند منتهی به بدست گیری قدرت 
و پیروزی بر بخشهای در حال فروپاشی طبقه متوسط شود 
و بتواند طبقه پایین جامعه در روستاها و بخشی از نظامیان 
را جذب خود کند و این مستلزم شکل گیری یک مبارزه 
جدی برای آینده ایران است. تنها در یک صورت می توان 

بر نیروی نظامی نظام فائق شد و آن انقالب است.
تشکیل شوراها واعتصابات عمومی نیرویی را ایجاد خواهد 
کرد که می تواند کل سیستم حاکم را به زانو دآورد. شکل 
تا  از محلی  در سطوح  مختلف  گیری شوراهای مختلف 
کشوری برای هماهنگی مبارزه الزم به نظر می رسد. تنها 
انتخابات  برگزاری یک  قابلیت  چنین شوراهایی است که 
واقعآ آزاد برای بوجود آوردن یک جمع که نماینده واقعی 
اکثریت است و توانمند در تغییرات بنیادین را داراست و در 
طول این دوره وظیفه مبارزین انقالبی و کارگران مبارزه 

علیه سرمایه داری و جایگزینی آن با سوسیالیسم است.
ریزی خواهد شد که مردم  پایه  رژیمی  اینگونه است که 
ساالری آن واقعی است و از نیاز مردمش آگاه است. هیچ 
را  جامعه  کنترل  تواند  نمی  انقالب  یک  از  کمتر  شکلی 
بوجود  که  دولتی  بسپارد.  جوانان  و  کارگران  دستان  به 
می آید می باید مبتنی بر شورا باشد و از جانب کارگران 
حمایت شود و هدف اقتصادی چنین دولتی کنترل کامل  
صنعت، بخش اقتصاد، حمل و نقل و اداره و برنامه ریزی 

دموکراتیک آنهاست.
و  جوانان  و  کارگران  که  ندارد  وجود  این  در  شکی  هیچ 
کشاورزان برای به عینیت  درآوردن و واقعیت بخشیدن به 
امر میبایستی مبارزه کنند. هیچ طبقه ای به صورت  این 

داوطلبانه و بدون مبارزه قدرتش را واگذار نمی کند.  یک 
سرمایه  فالکت  و  اسالمی  ارتجاع  رژیم  ضد  بر  انقالب 
خواهد  نیز  را  خود  نیرومند  همپیمانان  شک  بدون  داری 
خواهد  فرا  را  منطقه  کل  دامن  انقالب  این  آتش  داشت. 
گرفت و امید و کمک بسیاری خواهد بود در کشورهایی 
مانند مصر، عربستان سعودی، اردن و غیره برای غلبه بر 

رژیم های فاسد و خطرناکشان.      
شاید این هدف غیر ممکن و دور از دست رس به نظر برسد 
ولی اینطور نیست. ردپای انقالب در خیابانهای ایران دیده 
کنندگان  تظاهرات  خیل  این  و  تظاهرات  این  شود.   می 
شروعی است بر یک انقالب چه اگر غیر از این می بود 
این میزان ترس و نفرت رژیم از معترضین بی معنی بود. 
و به همین خاطر است که موسوی از پشت صحنه سعی  
در کنترل اعتراضات و بازداشتن آن برای عبور از مرزهای 

کنترل خود را دارد. 
رخداد این انقالب به شکل خودجوش خیلی بعید به نظر 
می رسد. آنانی که در اندیشه و آرزوی چنین انقالبی هستند 
نیاز به سازماندهی خود دارند تا بتوانند این جنبش زنده را 
به دست گیرند و به جهت مطلوب خود سوق دهند. به زبان 
دیگر آنچه در این شرایط الزم به نظر میرسد تشکیل یک 
حزب انقالبی است که آگاه است به نقش خود و راههای 
نیاز به وجود چنین  صحیح عمل در این شرایط. و امروز 
حزبی ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد وگر 
نه بیم ضعف و خاموشی آن و به دست گرفتن ابتکار عمل 
از سوی ارتجاع ،می رود. و در این صورت هر چه رشته 

شده تا کنون، پنبه خواهد شد.
 در وضعیت کنونی، توجه به مسائل امنیتی بسیار مهم و 
تعیین کننده است با علم به این موضوع ، تشکیل جلسات 
سری در تمام کشور توسط فعالین و ارتباط گیری آنها با 
با طبقه کارگر برای معرفی برنامه دموکراتیک، اقتصادی 
و انقالبی خود، ضروری به نظر می رسد. تغییرات بنیادین 
اجتماعی بدون سازماندهی در غالب یک حزب امکان پذیر 
پراکنده  اعتراضات  یک  حد  در  تنها  و  رسد  نمی  نظر  به 
دانشجویی که هر از سالی در مقابل این رژیم سر بلند می 
کند و در آخر نیز با اسلحه و باتوم آن خاموش می شود، 
می ماند. در این شرایط تغییر رابطه قدرت به نفع کارگران 
و جوانان رادیکال از عهده یک حزب انقالبی زیر زمینی 

بر می آید. 
تواند حول خواست  می  پیشنهاد،  عنوان  به  چنین حزبی، 

های زیر سازمان یابد:
-نه خامنه ای و احمدی نژاد و نه موسوی، رفسنجانی و 

خاتمی
آن  یا  فراکسیون  این  روی  دونباله  نباید  کارگر  -طبقه 
بایستی  می  طبقه  این  باشد.  حاکمیت  درون  در  دیگری 

اهداف اجتماعی و دموکراتیک خود را دنبال کند.
-آزادی تمام زندانیان سیاسی و مبارزین سندیکاها

-آزادی حق تجمع و تظاهرات
-آزادی رسانه ها و مطبوعات کاغذی و الکترونیکی

-انحالل کامل نیروهای سرکوب و محاکمه قاتلین مردم 

در ستايش عمل مسقيم

آدام ميچنيك )فيلسوف لهستانی(
Wobblies & Zapatistas  :ترجمه از  كتاب

كارهايی را انجام بده كه فکر می كنی بايد انجام شوند.
طوری باش كه فکر می كنی جامعه بايد باشد.

به آزادی بيان باور داری؟ پس آزادانه حرف بزن.

به حقيقت عشق می ورزی؟ پس  حقيقت را بگو.
به جامعه ی باز باور داری؟ پس در فضای باز عمل كن.

آيا به جامعه ی شايسته و انسانی باور داری؟پس شايسته و 
انسانی عمل كن.

در دادگاه های مردمی
همه  برای  عیار  تمام  ای  اتحادیه  حقوق  از  -برخورداری 

کارگران و کارمندان
-نه به خصوصی سازی امکانات ملی و نه به آزادی بازار و 

قیمتها و برداشتن سوبسید بر مواد غذایی
محله  و  کارخانه  هر  در  دفاعی  های  گروه  -سازماندهی 

ای
-آزادی و برابری همه جانبه ی همه زنان

-آزادی اقلیت های جنسی و پایان دادن به سرکوب آنان 
توسط عوامل رژیم

-سازماندهی مقاومت های مردمی علیه رژیم
-اعتصابات عمومی گسترده در کل کشور

-استقالل تصمیم گیری برای اقلیت های قومی
-برنامه ای گسترده برای تغییر وضعیت حاشیه نشینان و 
دادن امکانات مدرن به روستاییان محروم از طریق به طور 

مثال مالیات بر درآمد ثروتمندان جامعه
در  و  بزرگ  داران  سرمایه  ای  افسانه  ثروتهای  -مصادره 

قرار دادن زمین در اختیار کشاورزان
انقالب  از  جزئی  عنوان  به  انقالبی  حزب  یک  -تشکیل 

جهانی
-تالش برای برقراری دولت کارگری

جنبش  با  جهان  کارگران  همبستگی  جهت  در  -تالش 
دموکراسی خواهی مردم ایران

رژیم  سفارت  مقابل  در  اعتراضی  تجمعات  گیری  شکل 
جهانی  مادی  کمکهای  و  مختلف  های  کشور  در  ایران 
به جنبش کارگری ایران نیز از وظایفی است که بر دوش  
می  جنبشها  این  دنیاست.  تمام  در  کارگری  های  جنبش 
بایست شانه به شانه جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران 
مبارزه کنند تا تالش امپریالیسم را در تآثیر گذاری بر این 
جنبش به نفع خود و سوء استفاده از آن برای به کار آوردن 
سیستمی به مانند سیستم شاه سابق را خنثی کنند. و در 
یک حرکت جهانی این جنبش ها باید در پیوند قرار گیرند 
با مبارزات آزادی بخش فلسطینیان و مقاومت مردمی در 

لبنان و عراق. 
از  استفاده  به  مجاز  کارگران  حقوق  طرفدار  رژیم  یک 
افزایش  برای  تاکتیکی  ابزاری  عنوان  به  مادی  امکانات 
محبوبیت و تآثیر گذاری دولت خود نیست  کاری که رژیم 
طرفدار  رژیم  یک  دهد.  می  انجام  نژاد  احمدی  ارتجاعی 
جهت  در  جهانی  مبارزات  از  جزئی  را  خود  کارگر  حقوق 
احقاق حقوق اقشار بی حقوق می داند و در این مسیر گام 

بر می دارد. 
به امید یک خاورمیانه سوسیالیستی 

سیمون هاردی
اتحادیه برای انترناسیونال پنجم

توضيح خيابان- این نامه از سوي اتحادیه براي خیابان 
جهت انتشار در نشریه ارسال شده است.       

      


