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آنگاه كه جای متهم و شاكی عوض        
می شود....

محكوميت كيفری ۶ دانشجوی دانشگاه زنجان
خرداد ماه سال گذشته خبری منتشر گرديد  مبنی بر اين  
كميته  رئيس  و  زنجان  دانشگاه  معاون  مددی،  كه حسن 
صيغه،   پيشنهاد  و  اخراج  به  تهديد  با  دانشگاه،  انضباطي 
را  دختر  دانشجوی  يک  از  جنسی  استفاده ی  سوء  قصد 
داشته و هنگامی كه مشغول در آوردن مقنعه و مانتوي آن 
دختر بوده شش نفر از دانشجويان پسر دانشگاه با اطالع  
قبلی دختر دانشجو  قفل در را شكسته  و  ضمن برخورد 
با آقاي مددي به فيلمبرداري مي پردازند  و از سو قصد 
جنسی جلوگيری ميكنند. در پی اين امر هزاران دانشجوی 

دانشگاه به تظاهرات پرداختند.
اكنون  همان شش تن دانشجو كه معترض و افشا كننده 
معاون  مددی،  حسن  جنسی  ی  استفاده  سوء  قصد  ی 
مجازات  بودند،  دختر  دانشجوی  آن   از  زنجان،  دانشگاه 
می گردند. اتهام اين دانشجويان »تشويش اذهان عمومی 
و تحريک به تجمع غيرقانونی به قصد برهم زدن امنيت 

كشور« است. 
در اين رابطه بهرام واحدی، سورنا هاشمی، آرش رايجی، 
پيام شكيبا و محمدحسن جنيدی هر كدام به يک سال، 
و عليرضا فيروزی به يک سال و چهار ماه حبس محكوم 

گرديدند. 
علوم  وزارت  در  ديگر  در سمتی  اكنون  حسن مددی هم 

مشغول به كار است. 
اين واقعه را می توان يكی از نخستين نشانه های تعرض 
و تجاوز به حريم انسانی افراد در نظام مقدس جمهوری 
بر گستره  آور  وقاحتی شرم  با  كه  دانست  متاخر  اسالمی 
محكوميت  به  نيز  نهايتا  و  شد  نهاده  سرپوش  آن  فساد 
جنبش  بدون شک  اما  انجاميد.  امر  شاكيان  و  معترضين 
اعتراضی نوين مردم ايران ، پاسخی درخور به تمامی اين 

افتضاحات و مفاسد سازمان يافته خواهد داد.

جمهوري اسالمي در سراشيب سقوط

امير. ك
»دروغگو، دروغگو شصت و سه درصدت كو؟« اين شعار را مردم در پشت نرده هاي دانشگاه تهران و رو به احمدي نژاد 
فرياد زدند، در روز قدس، و در چند صد متري تريبون نماز جمعه. اين لحظه، لحظه ي تغيير توازن قوا در ايران است. 
حاكميت در سي سال گذشته همواره متكي بر بدنه ي معين و فعالي از جامعه بوده است كه نقش جاده صافكن سياست 
هاي ضدانساني حكومت را بر عهده داشته اند. روزهايي كه حكومت آنان را »يوم اهلل« مي خواند، يعني روزهاي به ميدان 
كشاندن اين بخش از هواداران خود، و قلع و قمع مخالفان خود. سياست جمهوري اسالمي هيچگاه با حمايت اكثريت 
مردم پشتيباني نمي شده، اما وجود درصد قابل مالحظه اي از جامعه كه بصورت فعاالنه در خدمت اين سياست ها بوده 
اند، و نيز خاموشي و سكوت اكثريت جامعه، همواره توازن قوا را به نفع ديكتاتوري حفظ مي كرده است. اين توازن اما 

تغيير يافته است. 
هر طبقه ي مسلطي همواره از طريق دو سازوكار سلطه ي خود را حذف مي كند. پليس و زندان و دادگاه و كاربرد زور 
از يكطرف، و فريبكاري ايدئولوژيک از طرف ديگر. حكومت هاي طبقاتي تنها تفنگداران بي مغز و قاضيان فاسدي ندارد 
كه با بگير و ببند و داغ و درفش حاكميت را حفظ كند. بلكه آنها به طرق مختلف، از طريق باورهاي مذهبي، آموزش، 
رسانه هاي جمعي، و بسياري موارد ديگر تالش مي كنند توافق زير دستان را بر حكومت خود جلب كنند. انتخابات يكي 
از نمايش هايي است كه به حضور خود در مافوق جامعه مشروعيت ببخشند و مردمان را قانع كنند كه آنها نقش مهمي 
در تعيين سرنوشت خود دارند. مي گويند ما نماينده ي خدا هستيم تا هاله اي قدسي به خود بدهند. مي گويند فقط ما مي 

توانيم امنيت اجتماعي را حفظ كنيم، رشد اقتصادي ايجاد كنيم و اشتغال ايجاد كنيم. 
تقلب در همين انتخابات نمايشي، و قتل عام آشكار مردم در جلوي هزاران دوربين عكاسي، افشاي شكنجه ها و تجاوزات 
در مقياس وسيع، و ناكارآمدي اقتصادي، مشروعيت حكومت را به صفر رساند و اكثريت خاموش را فعال كرد. آن گروه 
هاي اجتماعي كه به طور سنتي پياده نظام جنگ هاي جمهوري اسالمي عليه مخالقان سياسي خود بود، به دليل مواجهه 
با جنايت هاي آشكار نظام ايمان خود را به آنان از دست داده و حتي اگر به صف مخالفان نپيوسته باشد، ديگر انگيزه و 
تمايلي براي دفاع آشكار از حكومت ندارد. آنها كشتار مردم بي سالح در خيابان ها را ديدند. آنها اخبار تجاوزهاي جنسي 
به دختران و پسران بازداشت شده را شنيدند. آنها ديگر قائل به معصوميت و الهي بودن حاكميت نيستند. آنها ديگر فعاالنه 

براي دفاع از حاكميت به خيابان ها نميايند.
اكثريت خاموش، كه موجوديت اجتماعي و فردي خود را در خطر نابودي فوري مي بيند دست به عكس العمل زده و قصد 
عقب نشيني ندارند. آنها متوجه شدند كه اگر تک تک پيكار كنند به راحتي قتل عام مي شوند. اما هر زمان كه در جمعيت 

خود فعال شوند، هيچ سالحي بر آنان كارگر نيست. آنها بايد همگاني به خيابان بيايند، و مي آيند.
جمهوري اسالمي اكنون دارد سقوط مي كند. ديروز يقيني جمعي متولد شد. نظام موجود تنها بر پايه ي زور و مشتي 
حقوق بگير باقي مانده است. اين نظام بي در و پيكر، فربه و سنگين، بر تركه ي ضعيفي ايستاده است. حكومتي كه بر 

خيابان ها فرمان نراند، بر ارگ خود هم فرمان نخواهد راند. 

رئيِس دولِت دروغ

احمدي نژاد در سخنراني ديروز خود گفت:
در  ميليون  چهل  وقتی  ولی  دهند  می  دموكراسی  »شعار 
آزادترين انتخابات تاريخ بشر شركت می كنند می گويند 
نمی دهند مردم  اجازه  فلسطين  در  اما  نيست  دموكراسی 

سرنوشت خود را تعيين كنند«
ابلهي وقيح كه در كشوري كه غالب جامعه باسواد است 
و بخش عمده اي تحصيل كرده ي دانشگاهي، در جامعه 
اي كه اگر چه غالبا متحمل استبداد بوده اما هنوز خاطراتي 
مي  مرور  خود  جمعي  ذهني  در  را   ۶0 تا   57 سالهاي  از 
به  ماهواره متصل است  و  اينترنت  با  كند، جامعه اي كه 
جهان، در چنين جامعه اي به مضحكه ي انتخاباتي نظام 
خشک  آن  باز  بشر.  تاريخ  انتخابات  آزادترين  گويد  مي 
مغزي كه در سپاه بر روي ثروت جامعه چمباتمه زده و مي 
گويد انتخابات بحران زاست و بايد فكري به حال تعطيلي 
كاملش كرد، و يا آن آخوندي كه مي گويد ما را خدا بر 
سر كار برگمارده و ملت شعور چنين گزينشي را ندارد به 
اين  در  نيست  خود  بي  دارند.  قرار  او  سر  پشت  درجاتي 
مافياي فاسد،  وقيح، جنايتكار و قسي، او در كلبه ي دولت 

اسالمي رئيس شده است. 
نخاله پروري نظام واليت فقيه حد اعالي خود را در اين 
محصول جديدش نشان داده است. مغزي تهي و دهاني 
گشوده. او درست زماني اين سخنان را مي گويد كه صداي 
صدها هزار نفر را مي شنود كه به او مي گويند دروغگو. 
احقاق  از  و  است  ايران  جوانان  خون  در  دستش  آرنج  تا 
حقوق فلسطين سخن مي گويد. از دموكراسي سخن مي 
گويد و  با گلوله حكم مي راند. از مردم حرف مي زند و 
تجسم نامردمي است. از عدالت سخن مي گويد و رئيس 
ثروتمندترينان است. از غرور سخن مي گويد و حقيرترين 
را  كتاب  آن  آخر  تا  اما  شنيده،  گوبلز  از  چيزكي  او  است. 

نخوانده است.

گزارش تصويري از 
تظاهرات اعتراضي مردم 

عليه ديكتاتوري

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
 

دو مترجم و ويراستار بازداشت شدند
 

علی پيرحسين لو و فاطمه ستوده بازداشت شدند 
ماموران  اصالح طلبان،  به  نزديک  رسانه های  گزارش  به 
وزارت اطالعات بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۶ شهريور به 
منزل مسكونی اين زوج جوان رفته و پس از تفتيش منزل 
آنها را با خود برده اند. بنا به اين گزارش، علی پيرحسين لو 
و همسرش فاطمه ستوده، هر دو مترجم و ويراستار كتاب 
فعاليتی  جمهوري،  رياست  انتخابات  از  پس  و  هستند 

نداشته اند.
 

موج جديد فيلترينگ در ايران

از ظهر امروز، ۱۸ سپتامبر ۲00۹ برابر با ۲7 شهريور ۸۸، 
اينترنت را بدون اعالم قبلی در ايران فيلتر كرده اند. حتی 
رو  آن  از  اقدام  اين  ندارد.  ايميل هم وجود  ارسال  امكان 
صورت گرفته است تا امكان ارسال تصاوير و فيلم های 

تظاهرات اعتراضي جمعه وجود نداشته باشد 
 

 اعتراضات شبانه در مناطق مختلف 
تهران

در  تهران  ،مردم  مختلف  مناطق  از  رسيده  گزارشات  نابه 
ادامه اعتراضات گسترده امروز خود عليه سركوب خونين 
مردم  مختلف  مناطق  در  امشب  فقيه،  ولی  بدستور  مردم 

اعتراضات شبانه خود را در خيابانها برگزار كردند. 
است.  شده  شروع   ۲۲:00 ساعت  از  كه  شبانه  اعتراضات 
مردم تهران در اكثر مناطق بر بام منازل و كوچه های خود 
از مناطق بجای  نمودند ولی در بعضی  اعتراض  به  اقدام 
قرار گرفتن بر بام منازل خود اعتراضات خود را به خيابانها 
كشاندند و در خيابانها اقدام به سر دادن بانگ اهلل اكبر و 
لحظه  تا  اعتراضات  اين  نمودند  ديكتاتور  بر  مرگ  شعار 

انتشار اين خبر ادامه دارد. 
مناطقی كه مردم در حال حاضر در حال انجام اعتراضات 
شبانه هستند و بانگ اهلل اكبر و شعار مرگ بر ديكتاتور سر 

می دهند عبارتند از؛ سعادت آباد و صادقيه است . 
نيروهای  درگيری  از  گزارشی  خبر  اين  انتشار  لحظه  تا 

سركوبگر ولی فقيه با مردم داده نشده است. 
فعالين حقوق بشر ودمكراسی در ايران 

۲7 شهريور ۱3۸۸ 

نماينده كردستان در مجلس خبرگان 
به ضرب گلوله كشته شد

به فاصله چند روز بعد از ترور امام جمعه ی سنی سنندج، 
سوءقصد  مورد  نيز  خبرگان  مجلس  در  كردستان  نماينده 

قرار گرفت و كشته شد. 
از  پس  پنجشنبه  شامگاه  االسالم  شيخ  ايرنا،  گزارش  به 
اقامه نماز مغرب در مسجد سيد قطب سنندج توسط افراد 

مسلح ناشناس هدف قرار گرفت. 
در اين سوء قصد، مالمحمد شيخ االسالم كه از ناحيه سر 

مورد اصابت دو گلوله قرار گرفت در دم كشته شد. 
براساس آخرين اخبار جسد او به سردخانه بيمارستان بعثت 
سنندج منتقل شده است. تا كنون هيچ گروهی مسئوليت 

اين ترورها را به عهده نگرفته است 

اعتراضات گسترده در           
شهرهای كشور

گزارشهای منتشر شده حكايت از درگيری ميان نيروهای 
انتظامی و امنيتی با دانشجويان و مردم، دراصفهان را دارد. 
دانشگاه اصفهان در ساعات صبح روز جمعه در محاصره 
حكومت  عمال  اصفهان  در  گرفت.  قرار  انتظامی  نيروی 
نظامی برقرار شده بود و ماموران امنيتی و انتظامی و لباس 
شخصی حضور بسيار پر رنگی داشتند. با اين حال جمعيت 
و  عباس  باغ  چهار  خيابان  صنعتی,  دانشگاه  در  معترض 
نيروهای  دادند.  سر  شعار  و  كرده  تجمع  انقالب  خيابان 
سركوب برای متفرق كردن مردم اقدام به شليک گاز اشک 
آور در برابر دانشگاه صنعتی كرده  و با مردم درگير شدند. 
در مشهد ميان مردم و نيروهای امنيتی و سركوبگر رژيم 
در حوالی تقی آباد درگيری روی داد و نيروهای سركوب 
رژيم با حمله به مردم تعدادی را دستگير كردند. براساس 
به  آباد  تقی  در  جمعه  صبح  از  كه  تظاهراتی  خبرها  اين 
سمت دانشگاه آغاز شده بود با وجود يورش ماموران ادامه 
دادند:  می  شعار  تير  هفت  ميدان  حوالی  در  مردم  يافت. 

مرگ بر ديكتاتور! 
نيروهای انتظامی و بسيجی در كرمان نيز به اجتماع مردم 
معترض كه تالش می كردند در خيابان دبير اعظم تجمع 

كنند حمله ور شده و حداقل 5 نفر را دستگير كردند.

بند بند استبداد لرزيد
تهران-  يک روز فلسطين واقعی

صبح ساعت ۹ خيابان به طور عجيبی شلوغ است و عجيب تر ان كه تمام تاكسی ها مستقيم 7 تير می روند. ميدان 
هفت تير مملو از جمعيتی بود دستبندهای سبز به دست داشتند و شعارهای هميشگی خود را در پيوند با مردم فلسطين 

فرياد می كرد:
ای داد از اين جنايت   غزه بيا حمايت

احمدی تروريست  فرق تو با شارون چيست?
ايران شده فلسطين   مردم چرا نشستين

نه غزه نه لبنان  جانم فدای ايران
را در كنار شعار 

كروبی دستگير بشه   ايران قيامت می شه
نصراهلل حيا كن  كشورمو رها كن

می  پشتش  گنده  گوی  بلند  يک  كه  هايی  همان  از  وانتی 
شعارهای  كرد  سعی  و  رساند  جمعيت  جلوی  را  خود  گذارند 
مرگ بر امريكا را به جمعيت تحميل كند اما در پاسخ فقط 
مرگ بر روسيه و بگو مرگ بر چين و دولت دست نشانده نمی 

خوايم نمی خوايم شنيد و تا فرياد برآورد خونی كه در رگ ماست هديه به رهبر ماست پاسخ شنيد خونی كه در رگ ماست 
هديه به ملت ماست. وانت فرار را بر قرار ترجيح داد. نيروهای يگان ويژه جلوی پل كريمخان را بستند و به جمعيت اجازه 
عبور ندادند اما اينقدر جمعيت زياد شد كه مجبور شد پل را بگشايد به قول مردم پل فتح شد. جمعيت دور ميدان وليعصر 
كه از همان بلندگوهای كر كننده قرار داشت تنها با سوت و هو كسانی كه عكس خامنه ای داشتند مسخره كردند و شعار 

می دادند: بلندگو رو خفش كن   حرفای ما رو گوش كن
جمعيت به سمت بلوار كشاورز حركت كرد و هنوز شعارها در مورد انتخابات و تقلب بود : ۶3 % كه ميگن كو دروغگو، 
احمدی عمرعاص ۶3 درصد اينجاست و همينطور شعارهايی به ياد جانباختگان: ندای ما ندا بود   بلندترين صدا بود، 
سهراب ما نمرده واليت كه مرده، ما همه يک صداييم ما همگی نداييم، تجاوز شكنجه ديگر اثر ندارد، شعارهای بسياری 
هم در حمايت از صانعی و منتظری داده می شد. همينطور هنگامی كه از جلوی اين به ظاهر تظاهر كنندگان و در اصل 

لباس شخصی ها می گذشتند » ما اهل كوفه نيستيم پول بگيريم بايستيم«
جمعيت كه به پارک الله رسيد نيروهای لباس شخصی كه در ظاهر تظاهركنندگان روز قدس غير مسلح از پشت به 
جمعيت هجوم آورد البته حمله نكرد تنها جمعيت را قيچی كردند و خود كنترل بلوار را در اختيار گرفتند كه جمعيت فرياد 
برآورد احمدی اسرائيل پيوندتان مبارک جمعيت در پارک الله جمع شد و شروع به شعار داد كه ديگر حال و هوای ان 
چير ديگری بود« كروبی بت شكن بت بزرگ و بشكن« »خامنه ای قاتله واليتش باطله« »اون كه می گه عادله دروغ 
می گه قاتله« »مجتبی بميری  رهبری رو نگيری« ديگر جمعيت ابايی نداشت شعار اصلی خود را بر زبان آورد. جمعيت 
مدتی در بلوار كشاورز كه راهش را بسته بودند ايستاد و شعار داد ولی وقتی نماز شروع شد پشت به نماز جمعه و به سمت 
ميدان وليعصر حركت كرد جمعيت شعار می داد »ما اهل كوفه نيستيم پشت يزيد بايستيم« باز هم راه را بستند جمعيت به 
سمت فسطين حركت می كرد و شعار می داد و از كوچه ها وارد خيابان وليعصر شد جمعيت همينطور بر عليه خامنه ای 
و سپاه و بسيج شعار می داد. مقابل ساختمان ايرنا هم جمعيت فرياد »دروغگو دروغگو« »ايرنا حيا كن  بيت المال و حيا 
كن » »ننگ ما ننگ ما صدا و سيمای ما«سر دادند. نماز جمعه كه تمام شد بسيجی ها زجير پاره كرده سر سه راه عباس 
اباد به مردم حمله كردند اما جمعيت نهراسيد و به سمت ان ها هجوم برد بسيجی ها چنان پا به فرار گذاشتند كه مورد 
مضحكه جمع قرار گرفتند. در جايی ديگر هم يگان ويژه دو دختر را می كشيد كه دستگير كند كه مردم به يگان حمله 
بردند يگان ويژه كه خود را در محاصره مردم ديد دو دختر را ول كرد. بسيجی ها اين بار مسلح و با تعداد بيشتر برگشتند 
به شدت گاز اشک آور زدند و مردم نيز در پاسخ سنگ پرانی كردند يک لحظه صحنه ای واقعی از انتفاضه مردم ايران به 
تصوير كشيده شد. اينجا ديگر فقط مرگ بر خامنه ای می شنيدی جمعيت مصمم بود خود را دوباره به ميدان هفت تير 
برساند اما نماز كه تمام شد مورد حمالت بی امان نيروهای زنجير پاره كرده بسيج  قرار گرفتند. و جمعيت در ساعت 3 
متفرق شد. رژيم كوشيد دسته های معترضين را از پيوستن به هم دارد و هر كدام را در جايی متوقف كرده بود. به گروهی 
كه اجازه حركت از 7 تير نداده بود همانجا با نيروها درگير شده بودند و چند موتور را اتش كشيدند و عده ای هم در ان 
جا وحشيانه دستگير شدند صدای گلوله قطع نمی شد.  خبر رسيد مسير انقالب تا آزادی نيز بسيار شلوغ شده است. رژيم 
با اين كه كوشيد ميان مردم فاصله بياندازد و از اين فاصله ها به نفع خود بهره برداری كند نتوانست مانع حضور ميليونی 

و شعار دادن آنان  شود. برای رژيم بسياری چيزها ثابت شد. 

ايران: تشديد سركوب وب نگاران و     
كاربران اينترنت

اطالعيه مطبوعاتي گزارشگران بدون مرز
محاكمات  و  مخالف  و  معترض  بازداشت  صدها  از  پس 
نمايشی، سركوب بر روی وب نگاران و كاربران اينترنت  
از  مرز  بدون  گزارشگران  است.  يافته  تمركز  و  تشديد  
دستگيری يكی از قديمی ترين وبالگ نويسان ايران علی 
همكار  و  نگار  روزنامه  اين  است.  شده  مطلع  پيرحسينلو 
بسياری از روزنامه های توقيف شده اصالح طلب، شبانگاه 
ماموران  سوی  از  منزلش  تفتيش  از  پس  شهريور   ۲۶
اطالعاتی به همراه همسرش فاطمه ستوده بازداشت و به 
محل نامعلومی انتقال يافته است. اتهام اين روزنامه نگار 
و همسرش  » اقدام عليه امنيت ملی« اعالم  شده است.  
در  مخالفان  تظاهرات   و  شهريور   ۲7 از  پيش  روز  يک 
سراسر ايران، تعداد ديگری از فعاالن سياسی و مطبوعاتی 
احضار شده  امنيتی   – نهادهای قضايی  به  يا  و  بازداشت 

اند.
از    : كند  می  اعالم  باره  اين  در  مرز  بدون  گزارشگران 
هفته ها پيش اينترنت و كاربران آن هدف جدی حمالت 
هواداران محمود احمدی نژاد قرار گرفته اند. در پی توقيف 
به  اسالمی  جمهوری  مسئول  مقامات  بار  اين  مطبوعات 
باره  در  رسانی  اطالعات  به   اسان  دسترسی  ابزارهای 
سايت  همه  تقريبا  اند.  كرده  حمله  اعتراض  و  سركوب 
يا  و  گرفته  قرار  حمله  مورد  كشور   داخل  رسانی  اطالع 
مسدود شده اند.  »هک«  و حمله به برخی سايت ها به 
شكل سازمان يافته انجام می گيريد. شبكه اينترنت كه در 
اتهام   نيمكت  بر  دادستانی  سوی  از  نمايشی  های  دادگاه 
قرار گرفته است، تنها امكان سازمان يابی اعتراض است 

كه بايد به سكوت وادار شود. »
نيور  پارلمان   ، مشاركت  حزب  رسمی  سايت  نوروز 
وابسته  تغيير  سايت  مجلس،  طلب  اطالح  اقليت  سايت 
وب  های  سايت  و  كروبی،  مهدی  معترض  كانديدای  به 
نگاران فمينيست تغيير برای برابری و مدرسه فمينيستی 
از جمله سايت های هستند كه مورد حمله قرار گرفته و يا 
مسدود شده اند. دامنه مسدود سازی به شهرستان ها هم 
كشيده شده است سايت كرمان نما نيز از جمله قربانيان 

مسدود سازی گسترده روزهای اخير است.
گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از وضعيت بازداشت 
می  اعالم  نويس   وبالگ  دانشجوی  عبداهلل  پور  محمد 
باره  در  پيشرو  وبالگ  در  مطالبی  نوشتن  برای  كند. وی 
بازجويی  بازداشت و  سركوب جنبش دانشجويی، وضعيت 
از دانشجويان دستگير شده، در تاريخ ۲٤ بهمن ماه ۱3۸7 
بازداشت و به مدت ۲3 روز در سلول های انفرادی بند ۲0۹ 
زندان اوين تحت فشارو بازجويی قرار داشت. در تاريخ ۲3 
پذيرش  عدم  دليل  به  دادگاه  جلسه  اولين  در  و  فروردين 
انفرادی  به  و  تمديد  وی  موقت  بازداشت  واهی،  اتهامات 
بازگرداننده و سپس بدون حكم به زندان قزل حصار منتقل 

شده است. كه همچنان در بالتكليفی بسر می برد.
محمد پور عبداهلل نخستين بار در تاريخ ۲٤ دی ماه ۱37۶ و 
در پی تظاهرات ۱۶ آذر دانشجويان در تهران بازداشت شد 
و بعد از ٤۱ روز با قرار وثيقه ۸00 ميليون تومانی آزاد شد. 
نوشتن مقاالتی در باره وضعيت زندان و سركوب جنبش 
دانشجويی پس از آزادی يكی از داليل اصلی دستگيری او 
به شمار می آيد. علت لجاجت و سخت گيری های دستگاه 
و  خانواده  بر  نويس  وبالگ  دانشجوی  اين  عليه  قضايی 

وكالی او معلوم نيست.
)گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي  دفاع از روزنامه 
 ۱۹ اصل  مبنای  بر  مطبوعات  آزادی  و  زنداني  نگاران 

اعالميه جهانی حقوق بشر  است(

پيام مبارز فلسطيني به مردم ايران
مردم عزيز ايران،

آرمان  ايران  بر  حاكم  رژيم  گذشته،  سال  سی  طول  در 
تا  است  كرده  استفاده  ای  دستمايه  همچون  را  فلسطين 
بدان وسيله توجه همگان را از سركوبگريهای خود منحرف 
آنان ساليان  ايران سپاسگزارم، چرا كه  از مردم  كند. من 
سال از مردم فلسطين پشتيبانی نموده اند، به ويژه به خاطر 
اينكه در اين روز قدس، مردم ايران در زير ستم حكومتی 
غير منتخب هستند، كه از بسياری جهت ها همانند ستمی 

است كه بر مردم فلسطين ميرود.
به عنوان يک فلسطينی، جنگجوی مادامالعمری كه برای 
از  يكی  عنوان  به  و  ميرزمد،  فلسطين  استقالل  و  آزادی 
نقض  به شدت  من  فلسطينيان،  اول  انتفاضه ی  رهبران 
حقوق بشر و خشونتهای مكرر اين رژيم عليه معترضان، 
كوششگران و زندانيان خشونت پرهيز را محكوم ميكنم. 
من همبستگی كامل خود را با مردم ايران اعالم كرده و 
پشتيبان آنان هستم. من اطمينان دارم كه آنان با مقاومت 
دست  دموكراتيک  و  آزاد  ايرانی  به  خويش،  توانمندی  و 
خواهند يافت تا بتوانند در چنان كشوری فرزندان خود را 

پرورش داده و از زندگی سعادتمندی بهرهمند شوند.
با همبستگی - مبارک عواد
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درد بی مرز- فرياد مشترك
سيمين مسگری

عصبانيت و تنفر مردم از دولت كودتا و جمهوری اسالمی 
به حدی رسيده است كه هرچه كه از او ميرسد، نكبت و هر 
كه رژيم دوست خود می شمارد را، دشمن می بيند. به واقع 
هم همين طور است. اين خاصيت حكومت  ديكتاتوری و 
همه  و  عملكردش  هر  كه  است  مردمی  انظار  از  مطرود 
اين  و  شوند  واقع  مردم  مطرود  و  مردمی  متحدانش ضد 
يعنی مرگ مشروعيت و اين اولين قدم مرگ فيزيكی هر 

سيستمی است. 
بی سبب نيست كه امروز كشور های چين، ونزوئال، روسيه 
و همچنين گروه های حماس و حزب اهلل، جزو منفورترين 
ايرانيانند. هر دست دوستی كه هر دولتی به  انظار  ها در 
سوی اين دولت برنيامده از رآی مردم دراز می كند مواجه 
دولت  اين  سينه  بر  كه  شود  می  ردی  دست  ميليونها  با 
مردان فرود می آيد و هر كشوری را كه كودتاچيان دوست 

معرفی می كند به صرف همين، دشمن تلقی می شود.
جمهوری  خود  معيارهای  طبق  حتی  كشورها  اين  اينكه 
اسالمی تا چه حد می توانند دوست به حساب آيد و اينكه 
اين معيارها تحت شرايط مختلف تا چه حد متفاوت و حتی 
متضاد است، بحثی است جدا. تنها می توان به ذكر اين 
نكته بسنده كرد كه جمهوری اسالمی حامی مستضعفين و 
مسلمين بر فرش سرخ خون اقليت مسلمان چين و مردم 
و  پيمايد  می  دوستی  سياست  مسير  و  نهد  می  پا  چچن 
اين تنها گوشه ای از تزلزل معيار يار گيری ياور مظلومان 

است!
از  نيز  اهلل  حزب  و  حماس  از  اسالمی  جمهوری  حمايت 
اقبالی  بی  با  كه  رژيمی  است.  برخوردار  استحكام  همين 

اين خآل  كردن  پر  در صدد  است  مواجه  مردمش  تنفر  و 
مشروعيت با باج دادن های مكرربه نيروهای ضد مردمی 
از اين راه هم پيمانانی  ديگر كشورهاست، تا شايد بتواند 
و  مردمش  تهديد  درمقابل  تا  ببيند  تدارک  خود  برای 
نيروهای خارجی جايی و نيرويی برای مانور های تبليغاتی 
داشته باشد. و فعآل قرعه اين فال به نام اين كشورها كه 
از قضا مردم ستيزترين آنها نيز هستند، افتاده است. وگر 
نه هيچ نسبتی نبايد باشد ميان كشورهای غيرمسلمان و 
از  اسالمی  با جمهوری  مذهب،  افراطی سنی  های  گروه 

نوع شيعه آن.
البته اين كشورها تنها، هم پيمانان آشكار رژيم كودتا هستند 
وگر نه در واقعيت كشوری وجود ندارد كه در برابر كودتا 
و سركوب و كشتار اين نظام، سياست قاطع و مستمری را 
اتخاذ كرده باشد. صرف محكوم كردن سركوب گران هيچ 
دليلی بر دوستی كشوری با ملت ايران نيست. موضع گيری 
واقعی در عمل و پای ميزهای قراردادهای اقتصادی است 
كه روشن می شود و تا كنون هيچ كشوری از نشستن بر 
پشت اين ميز ها خودداری نورزيده است. حتی وقاحت به 
حدی می رسد كه در حين تظاهرات گسترده مردم عليه 
دولت  نژاد،  احمدی  تنفيذ  روز  در  دولت كودتا  مشروعيت 
سوئد سفير خود را كه در واقع به دليل رياست دوره ای 
اين كشور بر اتحاديه سفيراين اتحاديه نيز به شمار می رود 
را به مراسم تنفيذ می فرستد. مراسمی كه پشت درهايش 
بسته اش صدها نفر باتوم می خورند و دستگير و شكنجه 

و كشته می شوند.
با كشورهايی نظير چين و  تنها تفاوتی كه اين كشور ها 
ونزوئال و روسيه و گروه های حماس و حزب اهلل دارند اين 
است كه اينها نه سراسيمه كه سياستمندانه دست خونين 

نظام جور را به دست می گيرند.
در اين ميان تنهای ميدان، نه ديكتاتور و مزدوران قاتلش، 
كه مردم ايران است. اين شغال های دوست نما بارها نشان 
قراردادهای  امضای  همان  كه  آخر  منزل  در  كه  اند  داده 

جنايتكاران  به  رو  و  ما  به  پشت  است،  نفتی  و  اقتصادی 
خواهند داشت.

تجربه های زيادی در اين رابطه وجود دارد كه حكايت از 
سستی طناب اعتماد به اين كشور ها برای سعود قله های 

آزادی و برابری است.
نظام  برابر  در  خود  سازماندهی  كنار  در  بايد  نيز  ما  اما 
كودتا، دوستان و متحدين خود را بيابيم تا جبهه مستقل و 
نيرومند خود را در مقابل نيروهای ضد مردمی قرار دهيم. 
اين متحدان كسانی نخواهند بود جز مردمی كه مثل خود 
ما زير حكومت ديكتاتوری مذهبی و سرمايه داری، روزگار 
مذهبی  ديكتاتوری  مشترک  درد  گذرانند.  می  سختی  به 
راستای  در  كه  داری  سرمايه  نظام   از  مشترک  زخم  و 
سود هر چه بيشتر خود جنگهای خانمان سوزی را بر ما 
كرده،  تحميل  كشورها  ديگر  و  غزه  و  فلسطين  مردم  و 
ميتواند مهمترين دليل اتحاد ما مردم، برای رزم مشترک 
باشد. نيروی غاصب كودتا در ايران و اسرائيل و بنيادگرايی 
اسالمی در فلسطين و لبنان جز با اتحاد نيرو های آزادی 

خواه و مبارز اين كشورها سرنگون نخواهد شد. 
شايد اولين قدم يار گيری و دست اتحاد دراز كردن ما به 
سوی اين مردمان شعارهايی است كه ما در تظاهراتمان 
وضوح  به  كه  شعارهايی  كنيم.  می  فرياد  خيابانها  در 
جدا  مردم  ما  از  را  غاصب   ودشمنان  دولتمردان  حساب 
می كند و آشكارا نوک تيز حمالت را به سمت كودتاچيان 
قربانی  نه مردمی كه خود  و  رود  نشانه می  اشغالگران  و 
قصاوتند. شعارهايی كه رهايی بخش است و گذر می كند 
از هر چه خط و مرز طراحی شده به دست خاک پرستان 
كه  ملت،  نه  مشترک  درد  كند  می  فرياد  و  گريز  انسان 

انسان را!  
 

 

اصالحات ُمرد، 
زنده باد انقالب!

آزاد  رخشان

اصالح طلبان تاريخًا دشمنان طبيعی انقالب اند. زيرا كه 
انقالب ها نيز اصالح طلبان را در خويش می بلعند و از 
اين روست كه اصالح طلبان حتی در ناگزير ترين شرايط 

نيز، انقالب ها را به تعويق می اندازند. 
اكنون جدال جبهه منسجم اصالح طلبان، با جناح مقابل 
نبردی  به  هستند،  كودتا  دولت  حامی  يا  برسازنده  كه 
سهمگين برای مرگ يا زندگی بدل شده است، و اصالح 
طلبان، كه بدون هيچ تعارفی، اين نبرد را به پشتوانه توده 
های عظيم مردم تا بدين جا ادامه داده اند، در هراس از 
انديشه انقالب، كماكان بر ماندن در چارچوب های تنگ 
حكومتی پا می فشارند كه كودتاچيان آن را در قبضه دارند 
و از شواهد و قرائن پيداست كه تا انتهای اين بازی خونين 

نيز پيش می روند.
يک  در  كودتاچيان،  هم  و  طلبان  اصالح  هم  اينكه،  گو 
دو  اين  از  كه هيچ يک  تنها چيزی  اند:  مشترک  ويژگی 
نيروی سياسی پيش بينی نمی كردند، قدرت خيزش عظيم 

توده های مردم، برای پيشبرد اعتراضاتشان بود.
راه  طلبان  اصالح  شدند،  غافلگير  آنها  دو  هر  رو  اين  از 
ادامه اعتراضات در پِس ُپشت جنبش مردمی را برگزيدند و 

كودتاچيان راه خونين سركوب جنبش اعتراضی مردم را.
اصالح طلبان در سه ماه گذشته نشان دادند كه طرح لگام 
زدن و كنترل جنبش توده ای مردم را همواره در دستور 
راديكاليسم  آنان،  تصميم  و  اتوريته  از  خارج  تا  دارند  كار 
دستور  از  خارج  سويی  و  سمت  مردم،  اعتراضات  پويای 
بايد  نيابد؛ به زعم اصالح طلبان، اعتراضات مردم  ايشان 
صرفا محدود به عقب نشاندن دولت كودتا باشد و نه چيزی 

بيش از آن.
اعتراضات مردم را در  تا به كی قادرند  اما اصالح طلبان 
با  و  بپيچند  يا شرع  اساسی  قانون  با  لفافه های مطابقت 
و  سكوالر  يا  مترقی!  مذهبِی  رفرميست  نيروهای  كمک 

حتی الئيک به جنبش مردمی بازخورانند؟
از آن جايی كه ادامه اعتراضات مردم، ناگزير از چارچوب 
های شرع و قانون فراتر می رود، الجرم بايد فتيله فراخوان 
دراين  كشيدند،  می  پايين  را  خيابانی  اعتراضات  به  ها 
فرصت، مانور خبری روی جنايات رخ داده در بازداشت گاه 
های رسمی و زيرزمينی رژيم كودتا می توانست هم خالء 
تداوم مبارزات خيابانی را پر نمايد و هم زمان افشاگرانه نيز 
باشد؛ اگرچه اين وقايع ضد بشری و هولناک موضوعات 
جديدی در رژيم سرمايه داری اسالمی نبود كه تمام سال 
های سياه دهه شصت پر بود از چنين فجايعی، اما به هر 
تقدير، اين افشاگری ها برای دميدن روح تازه ای در كالبد 

خيابان ها موثر و ضروری بود.
ورود شخصيتی چون شيخ محصور، حسينعلی منتظری، به 
صحنه اين كارزار نيز حضوری استراتژيک بود. بدون شک، 
اصالح طلبان می بايست در دادگاه شرع نيز به متكی به 
و  چون  بی  رتبه  دارای  كه  باشند  عاليقدری  تقليد  مرجع 
چرايی در امر فقاهت و زعامت دينی مسلمين باشد و حتی 

مقام معظم رهبری 
عرصه  اين  در  نيز 
نرسد  گردپايش  به 
و خود از تئوريسين 
واليت  نظريه  های 

فقيه بوده باشد. 
اصالح  استراتژی 
بهره  در  طلبان 
مناسک  از  گيری 
های  مناسبت  و 
رژيم  رسمی 
اسالمی  سركوبگر 
قدس  روز  )نظير 
زمزمه  كه  چنان  يا 
های آن شنيده می 

شود تاسوعا و عاشورايی كه در پيش است( نيز از دو جهت 
برای ايشان حامل مزيت است:

به  طلبان  اصالح  اصرار  تجلی  كماكان  كه  اين  نخست 
جمهوری  مقدس!  نظام  های  آرمان  و  مبانی  بر  وفاداری 
اسالمی و بنيان گزار فقيد و حفظ حرمت خط قرمز های 

ايدئولوژيک آن است.
دوم اين كه چنين تحركات و تجمعات اعتراضی در افكار 
عمومی توده ها حاشيه امنی را تداعی می كند كه تاثيرات 
منفی و بازدارنده كشتار و حوادث موحش زندان ها را تا حد 

زيادی خنثی می كند.
لبنان،  نه  نظير »نه غزه،  چنين است كه حتی شعارهايی 
به  را  ايران(« جای خود  )يا فقط مردم  ايران  فدای  جانم 
نظير » چه غزه، چه  شعارهای هوشمندانه ای می دهند 
لبنان، چه ايران، مرگ بر ظالمان«؛ و اين شعارها از سوی 
به شدت حمايت می شود و حتی می  نيز  اصالح طلبان 
توان افتراقی را ميان اصالح طلبان داخلی و بخش هايی از 
جمهوری خواهان الئيک يا دست راستی های افراطی تری 
چون ناسيوناليست های مشروطه خواه و... شاهد باشيم كه 
سخنان موسوی درباره اهميت روز قدس و مبارزات ضد 
و  پرستی  وطن  عليه حس  را  فلسطين   مردم  استكباری 
توهين به احساسات انسانی و ناسيوناليستی!!! مردم ايران 

ارزيابی كرده اند!
چنين است كه «اصالحات ُمرد، زنده باداصالحات!« آقای 
حجاريان و استراتژی »فتح سنگر به سنگر« اصالح طلبان 
كه تماما معطوف به مراكز قدرت و پوزسيون بود، به تدريج 
جای خود را به پروژه »اصالحات خون می خواهد!« داد. 
اما خطر سنگر بندی خيابان ها توسط مردم و فتح سنگر به 
سنگر توسط قدرت عظيم و غيرقابل كنترل مردم، اكنون 
راستای  در  ای  توده  اعتراضات  كردن  كاناليزه  انديشه  به 
اهدافی خاص و مورد نظر اصالح طلبان و مقابله با خطر 

»انقالب« انجاميده است.
اين كه »آزادی بی بها نيست« حكمی كلی است اما بدون 
نكته سنجی می توان گفت كه درست است، اما اين كه 
می  خون  »اصالحات  كه  دارند  می  بيان  طلبان  اصالح 
اين  بايد  كه  مردمی  دهند،  توضيح  است  الزم  خواهد«، 
زندگی  دشوار  شرايط  كه  مردمی  كنند،  پرداخت  را  خون 
و معيشت شان آنان را به هستی غير انسانی سوق داده، و 
حتی هيچ يک از آقايان كانديدای اصالح طلب، وعده يا 
توضيح روشن گرانه ای در باب برنامه هايشان در خصوص 

تغيير شرايط مادی و عينی مردم و به ويژه اقشار و طبقات 
زحمتكش و كارگر ارائه نكرده اند، چرا بايد بابت اصالحاتی 
كه تغييری اساسی در زندگی آنان را نويد نمی دهد خون 
پرداخت كنند؟! و چرا نبايد سيل خروشان اعتراضات خود 
به  بايد  مردم  چگونه  كنند؟  هدايت  انقالب  سمت  به  را 
دهه  و  انقالب  اوان  به  نسبت  موسوی  آقای  نوستالژيای 
محمد  به  دانشجويان  بايد  نمايند؟! چگونه  اعتماد  شصت 
انذار می  را  بگويند كه هنوز دولت كودتا  خاتمی »آری« 
دهد كه بترسيد از رشد جريانات راديكال در دانشگاه! آيا 
اين سخنان جز آن روی سكه است كه می گويد بگذاريد 

كه ما بمانيم تا انقالب نشود؟!
غالمعلی رجائی در مقاله حيات نو سه شنبه ۲٤ شهريور 
پرسيده است كه : »آيا واقعا با اين همه روش های كنترل 
رفتار افراد منتقد يا مخالف دولت حق هر حكومتی است 
و نيازی به اعمال اين رفتارها آن هم درباره كسانی امثال 
فرزند شهيد بهشتی است كه از نخبگان برجسته كشور و 
از اساتيد باسواد و خوشنام دانشگاه ها است؟ همان كه چند 
روز پيش از دستگيری اش طرف گفتگوی مقامات امنيتی 
بازگشايی دانشگاه ها  ايام  واقع شده بود كه از وی درباره 
مشورت خواسته اند و او نيز راه حل هايی را كه برای كنترل 
اوضاع مفيد می دانسته به آنها ارائه نموده است. )تاكيد از 

ماست(
اين كه اصالح طلبان چه كسانی بوده اند و كارنامه شان 
در دور قديم حضورشان به مثابه نيروهای سياسی درون 
اما  نيست،  نوشتار  اين  است، بحث  بوده  حاكميت چگونه 
اين كه امروز اصالح طلبان كيانند و چگونه وظيفه كژتابی 
منافع مردم را برعهده دارند و چگونه امر توده های مردم 
يعنی  اعتراضاتشان،  و  مبارزات  در مسير رشد و گسترش 
»انقالب« را به تاخير می اندازند، مساله ايست كه پرداختن 
به آن در طول مبارزات مردم عليه ديكتاتوری و حافظان 
منافع بورژوازی سركوبگر، وظيفه خدشه ناپذير ما خواهد 
تاكتيک های  به تدريج  بود. بدون شک جنبش توده ای 
مشخصًا طبقاتی خود را خواهد يافت و نسبت به انحرافاتی 
كه توسط رفرميست ها عامدانه به جنبش توده ای تزريق 
افشای  اما  نمود.  خواهد  برخورد  باز  چشمان  با  گردد  می 
منفعت باوری اصالح طلبان با سوگيری مشخص طبقاتی 
شان، وظيفه ايست كه بر عهده نيروهای پيگير و راديكال 

حاضر در اعتراضات توده ای مردم خواهد بود.

كارگرداني در جمهوري اسالمي
را  خود  از  يادداشتي  بوک  فيس  در  وطن  جهان  شهرام 
به  راجع  نكاتي  به  آن  در  كه  است  كرده  منتشر  مجددا 
در  او  همكاري  و  مخملباف  محسن  هنري  ي  گذشته 
اقدامات ناقض حقوق بشر اشاره كرده است. جامعه در اين 
روزهاي سرنوشت ساز به يادآوري و مرور گذشته خود نياز 
دارد. بدون يک حافظه ي جمعي، به راحتي مي توان مسير 
را گم كرد. شهرام جهان وطن در يادداشت خود به شرايط 
غير انساني حاكم در تهيه ي فيلم هايي پرداخته است كه 
در  و  داشته  برعهده  را محسن مخملباف  آنها  كارگرداني 
از  بخشي  دارند.  كننده  تعيين  نقشي  او  هنري  نام  كسب 

يادداشت وي را مي خوانيم:   

بايكوت 
در سال ۱3۶٤ توسط » وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« 
فيلمی به كارگردانی » محسن مخملباف« و با بودجه ی 
سنگينی به نسبت ديگر فيلمهای ايرانی به نام » بايكوت« 
ساخته شد. موضوع و هدف فيلم لجن مال كردن ايده ها 
اصال  اينجا  در  ما  هدف  بود.  ايران  كمونيستی  فعالين  و 
استفاده  بلكه نشان دادن سو  متوجه موضوع فيلم نيست 
از موقعيت زندانيان سياسی زندان » عادل آباد شيراز« و 
شكنجه ی روحی آنان است. در اين فيلم زندانيان را با زور 
و تهديد و در مواقعی با وعده ی آزادی مجبور به شركت 
سياهی  مختلف  های  نقش  در  را  آنها  و  كردند  فيلم  در 

لشگر تا نقشهای درجه دو در فيلم جای داده اند. 
آغاز شد.  زمستان ۱3۶3  در  فيلم  اين  فيلمبرداری  شروع 
مدافع  نيروی  يا  سازمان  كه هيچگونه  موقعی  در  درست 
حقوق بشری وجود نداشت كه از وضعيت زندانيان سياسی 
ايران ديدن كند. در اين شرايط زندانيان سياسی در مقابل 
قرار  مادی  حمايت  هيچگونه  بدون  رژيم  وحشيگريهای 
گرفته بودند و مجبور به بازيگری در جلو دوربين كارگردان 

رژيم شدند. 
» محسن مخلمباف« با همكاری » مجيد ترابپور«، رئيس 
زندان عادل آباد شيراز با انتخاب مهره های فعال و حبس 
كشيده ی قديمی زندان كه نزد ديگر زندانيان وجهه ای 
داشتند و با مجبور كردن آنان به شركت در فيلم سعی در 
از  دسته  اين  داشتند.  زندانيان  ديگر  ی  روحيه  شكستن 
زندانيان مشهور نيز كه با توجه به اعدامهای دسته جمعی 
آن زمان از افراد قديمی زندان محسوب می شدند يا می 
همانطور  بگيرند  قرار  جمعی  اعدامهای  دسته  در  بايست 
توكلی«،  مثل » محمود حسنی«، » محسن  افرادی  كه 
» حسن پايدار«، » محمد جاور» »اسماعيل دالوند« ، » 
جهانگير طالبی«، و ... قرار گرفتند و يا اينكه باالجبار در 
فليم شركت كنند. در بين زندانيان كه مجبور شدند در فليم 
بازی كنند، تعداد زيادی مشاهده می شوند كه مستقيما از 
سلولهای انفرادی آنها را بيرون آورده بودند. به عنوان مثال 
» محمد جمالی« از سلول انفرادی بعد از مدت يكسال و 
دو ماه بيرون آورده شده است و او را به اجبار در فيلم جای 
دادند. او بعد از آن محكوم به ده سال حبس می شود و 
در  رژيم  اينحال  با  ولی  بند عمومی شود.  وارد  تواند  می 
سال ۱3۶7 او را اعدام می كند ) اسم او در ليست گزارش 
اعداميان گاليندوپل كه روز ۱٤ فوريه ۱۹۹0 از زندانهای 

ايران ديدن كرد، می باشد(. 
واقعا نمی دانم كه محسن مخملباف چگونه و با استفاده از 
چه ماده ی پا ک كننده ايی قادر است اين ننگ و سياهی 

را از پرونده ی به اصطالح هنری خود پاک كند
سفر قندهار 

به  مخلباف  محسن  كارگردانی  به  قندهار«  سفر   « فيلم 
عنوان بهترين فيلم سال ۲00۱ معرفی شد. يكی از علل 
اصلی مطرح شدن اين فيلم حمله آمريكا به افعانستان بود 
راس خبرهای  به  را  فراموش شده  اين كشور  كه مجددا 
دنيا برد. فليم محسن مخلمباف هم از آنجائی كه يكی از 
آخرين فيلم های ساخته شده پيش از سقوط طالبان بود، 
مورد توجه عالقمندان قرار گرفت. اما داستان به همين جا 
ختم نمی شود بنا به افشاگری كه روزنامه » تايم« چاپ 
فيلم  بازيگر  نمود   )۲00۱ دسامبر   ۱۹ تاريخ  در   ( آمريكا 
» سفر قندهار« ساخته محسن مخملباف يک تروريست 
بنام »  اين فرد  وابسته به رژيم جمهوری اسالمی است. 
ديويد بلفيلد« در سال ۱۹۸0 از طرف رژيم اسالمی حاكم 
بر ايران مامور قتل يكی از مخالفان رژيم بنام » علی اكبر 
طباطبائی« درمريلند آمريكا شد كه پس از انجام ماموريت 
خود به ايران گريخت و به استخدام خبرگزاری دولتی رژيم 

)ايرنا( در آمد 
در  است  آمريكايی  كه يک سياهپوست  بلفيلد«  ديويد   «
 » طنطائی  حسن   « بنام  فليم  بازيگران  اسامی  ليست 
معرفی شده است. ديويد بلفيلد در اين فيلم نفش يک دكتر 
سياهپوست آمريكائی را ايفا می كند. مخملباف تاكنون در 
برابر سواالت خبرنگاران تنها به اين موضوع اشاره كرده 
است كه وی از بازيگران فيلم در مورد گذشته شان پرس 

و جو نمی كند



 جشن اومانيته* يكی از بزرگترين
جشن های  سياسی اروپا

 سه روز با  ۶00 هزار نفر در پاريس ۱۱ – ۱3 سپتامبر
 

 اين جشن يكی از سنن حزب كمونيست فرانسه است كه
 اولين بار در سال ۱۹30 برگزار شد. در سال های جنگ و
 اشغال فرانسه متوقف شد و دوباره از سال ۱۹5۶ در دومين
 آخر هفته سپتامبر  هر سال به مدت سه روز برگزار می
نه را هر ساله  نفر  اومانيته« چند صد هزار   شود. »جشن 
 تنها از شهرهای فرانسه بلكه از كشورهای گوناگون اروپا
 بسوی خود جلب می كند. البته همه شركت كنندگان در
 اين جشن لزوما هوادار و يا عضو حزب كمونيست فرانسه
 و يا ساير كشورها نيستند، اما اين واقعيتی است كه بيشتر
نسبت روشن  و  مترقی  هستند  افرادی  كنندگان   شركت 
گرايشات با  افراد  اين  امروز.  جهان  اجتماعی  مسائل   به 
 متفاوت نظری از غرفه های سياسی صدها حزب و سازمان
 های مترقی و انقالبی ديدار كرده و در غرفه های گفتگو
فعاالنه شركت روز  ويژه مسائل سياسی   وسخنرانی های 
 می كنند. در اين جشن سه روزه غرفه های صنايع دستی
 و غذاهای محلی كشورهای گوناگون جهان لحظه ای از
 بازديدكنندگان خالی نمی ماند. امسال نيز گردشگاه بزرگ
 »كورنوو« محل برگزاری جشن اومانيته  در حومه پاريس
اين با  زد،  موج می  از جمعيت  پيش  مانند سال های   به 
های سال  از  بيشتر  حضوری  جوانان  امسال  كه   تفاوت 
ميزگردهای در  جوانان  گسترده  شركت  داشتند.   گذشته 
بويژه محبوب  و  مترقی  خوانندگان  كنسرت  در   سياسی، 

 .»مانوچائو« در روز جمعه بسيار چشمگير بود
سئوال شوند  می  سازماندهی  جمعيت  اين  چگونه   اينكه 
ايم كرده  مشاهده  كه  ما  از  بسياری  برای  است   بزرگی 

 هموطنان عزيزمان حتی قادر به سازماندهی يک جمعيت
 هزار نفره هم نيستند. البته مسئله فرهنگ همكاری شركت

.كنندگان با برگزاركنندگان حيرت انگيز است
انگيزه امسال  مارس،   زنان هشت  فعالين  از  تن  چند   ما 
 بسيار مهمی داشتيم تا با تدارک كافی در اين جشن شركت
از ای  غرفه  كرايه  به  قادر  مالی  لحاظ  به  گرچه    كنيم.  
بروشور و  اعالميه  به 7000  نزديک  اما  نبوديم   آن خود  
 برای اين مراسم آماده كرديم.  انگيزه مان رساندن صدای
ايران به گوش صدها هزار از مردم   مبارزات ميليونها نفر 
 نفر شركت كننده در اين برنامه بود، رساندن صدای مردمی
 كه با شجاعت و پيگيری برای بدست آوردن آزادی خود و
 سرنگونی نظام جمهوری اسالمی مبارزه می كنند، افشای
 جنايات رژيم جمهوری اسالمی كه برنامه سركوب مردم
 و انتقام گيری از جوانان را بی وقفه طی سه ماه گذشته
 به پيش برده است.  افشای همه مرتجعين در سطح ملی
را المللی كه تالش دارند مبارزه و فداكاری مردم  بين   و 
كنند. اسالمی  جمهوری  حاكمان  خانگی  دعوای   پشتوانه 
 شركت ما در اين جشن در ادامه فعاليت هايی است كه طی
 سه ماه گذشته جهت جلب حمايت و همبستگی مردم اين

.كشور به مبارزات مردم ايران به پيش برده ايم

 كماكان ايران در صدر اخبار جهان قرار دارد و مردم جهان
 به مسائل ايران بسيار حساس هستند. با اينكه برخی افراد
 كيف و ساک شان  لبريز از اطالعيه و نشريات گروههای
 گوناگون سياسی بود،  وقتی در دست ما اطالعيه با سر تيتر
 »مبارزه در ايران ادامه دارد« و يا »در ايران چه می گذرد«
 را با تصاويری از زنان در حال مبارزه می ديدند، بسوی ما
 آمده  و آن اطالعيه ها را می گرفتند. برخی از ما تقاضای

.مطالب بيشتری می كردند
 با پيش بينی شركت و حضور گسترده احزاب و سازمانها،
 از قبل،  پوشه هايی از مجموعه مطالب گوناگونی را  كه
 »تشكل زنان هشت مارس« در مورد مبارزات چند ماه اخير

جشن طی  و  كرده  آماده  است،  داده     انتشار 
 آنها را در اختيار مسئولين و گردانندگان دهها
سياسی تشكالت  و  انجمن  سازمان،    حزب، 

.قرار داديم
 در اين جشن، چندين تشكل و سازمان و حزب
 از  فعالين هشت مارس برای گفتگو در مورد
 اوضاع كنونی ايران، وضعيت زنان و مبارزات

 .آنان دعوت كردند
 البته باز هم با افرادی روبرو شديم كه استدالل
 می كردند چون اسرائيل ضد ايران است و ما
پس دهيم  می  را  رژيم  سرنگونی  شعار   هم 
می و  هستيم  غربی  دول  و  اسرائيل  كنار   در 
را رژيم  و  كنند  حمله  ايران  به  آنان   خواهيم 

 سرنگون كنند! به آنان توضيح می داديم كه آيا می دانيد
برای و  كنند  می  مبارزه  دارند  خودشان  ايران  مردم   كه 
ندارند. اسرائيل  و  غرب  به  نيازی  خود  سرنوشت   تعيين 
مردم ستمديده جهان هستند كنار  در  ايران  مردم   بعالوه 
و مترقی  عمومی  افكار  حمايت  و  همبستگی  خواهان   و 
آيا اطالع آنان گفته شد كه   ازاديخواه  جهان هستند. به 
از ايران  در  اجتماعی  های  جنبش  از  بسياری  كه   دارند 
سرزمين آزادی  و  رهايی  برای  فلسطين  مردم   مبارزات 
 هايشان دفاع می كنند. آيا می دانند كه بسياری از زنان
عليه زنان  جهانی  جنبش  از  بخشی  را  خود  ايرانی   فعال 
دانند می  آيا  دانند،  می  داری  سرمايه  مردساالری   نظام 
اتحاد در  را  خود  مبارزات  ايران  كارگران  از  بسياری   كه 
برای ساختن جهانی كارگران جهان  مبارزه   و همبستگی 
 عاری از ستم و استثمار می دانند، آيا می دانند كه بخش
 بزرگی از مردم ايران عليه جنايات امپرياليسم در عراق و
آيا می دانند كه مردم  افغانستان و سراسر جهان هستند، 
به در سرنوشت خود  را  امپرياليستی  دخالت  معنای   ايران 
 خوبی می دانند و حداقل در تاريخ معاصر دوبار آن را تجربه
 كرده اند، يک بار در سال ۱۹53 كه آمريكا و انگليس با

 يک كودتا رژيم سلطنتی شاه را كه سقوط كرده بود بر سر
 كار آوردند و بار ديگر در سال ۱۹7۹ در كنفرانس گوادلوپ
امپرياليستی ضد  سلطنتی  ضد  انقالب  به  را  خمينی   نيز 
ايران تحميل كردند و امروز  نيز تالش دارند عده  مردم 
ای كه كنند، عده  ايران تحميل  مردم  مبارزات  به  را   ای 
 مهار مبارزات مردم را بدست گيرند و نگذارند مبارزه مردم
كه است  اين  غربی   دول  هدف  برسد،  خود  اهداف   به 
چرا كنند  حفظ  ايران  در  را  خود  اقتصادی  سياسی   منافع 
 كه عليرغم ژست های رژيم جمهوری اسالمی عليه غرب،
 تا مغز استخوان رژيم به نظام امپرياليستی جهان وابسته

 ........ است و
 متاسفانه در تفكر اين گونه افراد مردم ايران كامال غايب
 هستند. تصوير آنان از ايران كامال تابع تصويری است كه
 رسانه های غرب »امپرياليستی« از ايران می دهند: يک
 طرف غرب و اسرائيل قرار دارد و يک طرف رژيم ايران،
 و اين دو طرف قرار است سرنوشت جامعه ايران را تعيين

!!!!كنند
فرانسه كمونيست  حزب  جشن،  اين  روز  سومين   در 

احمد پوري
)بخش دوم(

دگم مبارزه مسلحانه
هيچ شكلی از مبارزه مقدس نيست. هر شكلی در رابطه با 

موقعيت و محتوای خاص می تواند مناسب باشد.
كسانی كه بدون توجه به تناسب نيروها، موقعيت مشخص 
پيشرو  های  توده  سازماندهی  درجه   ، ها  توده  وضعيت   ،
مثابه  به  آنرا  و  زنند  مبارزه مسلحانه  می  از  دم  دائما   ....
عالی ترين مرحله مبارزه می شمارند .... تنها نادانی و بی 
مسئوليتی خود را در مبارزه طبقاتی به نمايش می گذارند 
. اينها بزرگترين خدمت را به دشمن می كنند. مبارزه در 
خيابان صحنه تئاتر نيست، اگر مردی از پشت صجنه زنده 

برنمی گردی.
در شرايط حاضر مبارزه مسلحانه ميدانی است كه ضعيف 
دشمن  نقطه  ترين  قوی  و  مردمی  نيروهای  نقطه  ترين 
نيروهای  ارتش،  سپاه،  كافی  اندازه  به  كه  دشمنی  است. 
و  دارد  را  افراد  كارترين  جنايت  از  متشكل  ويژه سركوب 
ميلياردها دالر سرمايه های ملی را با پيشرفته ترين سالح 

ها در اختيار نيروای نظامی خودش قرار داده است . ...
اگر امكان دمكراتيكی ايجاد شود كه توده ها بدون پرداخت 
هزينه بتوانند نارضايتی خود را از رژيم ابراز كنند در ابعاد 

ميليونی به ميدان خواهند آمد.
رقابت در ميدان دمكراتيک و مسالمت آميز برای رژيم زهر 
مطلق است. يكی از پيامدهای كاربرد خشونت نا به هنگام 
از جانب نيروهای مترقی موجب سركوب ددمنشانه قداره 
از  بيشتری  تعداد  نتيجه  بندان جمهوری اسالمی شده در 
در  حضور  جرئت  و  شده  نشين  خانه  ناراضی  های  توده 
هر  جواب  دولت  زمانيكه  داد.  خواهند  دست  از  را  صحنه 
گونه تظاهرات مسالمت آميز را با گلوله پاسخ گويد يعنی 
دولت می خواهد مبارزه را به سطح مسلحانه كاناليزه كند. 
اين ميدانی استكه رژيم در آن نقطه برتری مطلق دارد. با 
تن در دادن به چنين شيوه های مبارزاتی در اصل  فعالين 
را تضمين  نابودی خود و جنبش  يا رهبران جنبش حكم 
مانند  كه  ناپذيرند  شكست  زمانی  تا  انقالبيون  كنند.  می 
ها  توده  ميان  در  باشند.  شناور  ها  توده  دريای  در  ماهی 
برای دشمن نامرئی هستند. ماهی هايی كه به هر دليلی به 
ساحل پرتاب شوند قدرت نامرئی بودن و ضربه ناپذيری را 
از دست می دهند و به  راحت ترين طعمه صيادان تبديل 

می شوند.
 

ارتقاء  مسلحانه  سطح  به  موقع  بی  مبارزه  شكل  زمانيكه 

از  رژيم  و مخالف  ناراضی  توده های  اكثريت مطلق  يابد 
ترس جان از انقالبيون جدا خواهند شد. تعداد معدودی از 
كادرهای انقالبی بدون حمايت و پوشش مردمی در مقابل 
گرفت.  خواهند  قرار  آن  سركوب  ماشين  و  كاران  جنايت 

بقيه ماجرا نيازی به توضيح ندارد. ... 
 

هيچ شكلی از مبارزه نمی تواند جدا از متن اجتماعی مبارزه 
برای هميشه تطهير يا تكفير شود.

نيروی  و  مبارزه  ميدان  به  توجه  بدون  كه  ژنرالی  آن 
سركوب حريف چند مبارز بی سالح را به مصاف يک لشگر 
مجهز به تمام ابزار سركوب می فرستد نشانه شجاعت و 
راديكاليسم او نيست بيش از هر چيز نشانه كوری، نادانی، 
عدم تعهد و مسئوليت پذيری او نسبت به جان اطرافيان و 

همرزمانش می باشد. ...
از هيچ گلوله و تفنگی سوسياليزم و عدالت اجتماعی ساطع 
از  اند كه قدرت  نمی شود. به همين دليل بدرستی گفته 
لوله تفنگ بيرون می آيد ولی سياست است كه بر تفنگ 
آمريكا  به جنگ های  نگاهی   ... برعكس  نه  است  حاكم 
در خاورميانه هم هرگونه شكی را زايل می كند. آنها در 
حاليكه برای جهانيان حقوق بشر موعظه می كنند در مقابله 
با دشمنانشان با مدرن ترين سالحهای ويرانگر حرف می 
در  كنند  نمی  به خود شليک  اين سالح ها خود  اما  زنند 

خدمت سازمان و سياست مشخصی هستند  ...
كدام  با  كنند  می  تقديس  را  مسلحانه  مبارزه  كه  كسانی 
سازمان و سياست می توانند اين تفنگ ها را در خدمت 
آرمان هايشان قرار دهند؟ شايد فكر می كنند كافی است 
كه صفير شليک گوله ها گوش فلک را كر كند تا از اين 
تبديل  گلزار  به  را  جهان  و  زده  فواره  سوسياليزم  تفنگها 

كند؟ 
های  شركت  برخيزد  سوسياليزم  تفنگی  از  بود  قرار  اگر 
سوسياليزم  بهشت  بايست  می  مرگبار  سالحهای  سازنده 
 ۱۱۸ از  بيش  نوزدهم  قرن  پايانی  دهه  در   ... شدند.  می 
جنگ مسلحانه در جهان ثبت شده است. كدام يک از اين 
جنگها به سوسياليزم منتهی شدند؟ تعداد قابل توجهی از 
اين جنگ ها به برقراری مرتجعانه ترين و كثيف ترين نوع 

حكومت های ناسيوناليستی و فاشيستی منتهی شده اند.
پرستندگان  و  افراطی  نشانه های چپ  مهمترين  از  يكی 
باروت و انفجار، اين است كه كوچكترين دركی از ماهيت 
و پروسه تكاملی جنبش ها ندارند. به همين دليل قبل از 

شروع می خواهند به خط پايان برسند!
ندارند.  را  پيروزی  اراده  بلكه  پيروزی،  توان  تنها  نه  اينها 
هستند!  پيروزی  مادر  عاشق  نيستند،  پيروزی  عاشق 
كوچكترين  دليل  همين  به  است!  پيروزی  مادر  شكست 
از  ندارند.  مشخص  شرايط  از  مشخص  تحليل  به  نيازی 

مبارزه  شكل  شرايطی  هر  تحت  حاال  تا  پيش  سال  سی 
يكسان می ماند. مهم نيست كه در اين سی سال جهان 
چقدر تغيير كرده، احزابشان صدها انشعاب داده و در مسير 
اتميزاسيون به شاخه های يک نفره هم رسيده اند. شعار 

مقدس برای يک حزب ميليونی يا يک نفره يكی است!
 

راديكال بودن يعنی چه؟
راديكال بودن به مفهوم مسابقه در حماقت نيست. بخشی 
از اپوزيسيون بدون توجه به شرايط مشخص و توان جنبش 
دائما سطح مطالبات را باال می برند. آنها نگران نيستند كه 
ها  خواسته  اين  انسانی  و  مادی  امكانات  و  نيرو  كدام  با 
عملی خواهد شد تنها به تكرار شعارهايی می پردازند كه 
هيچ ارتباطی با سطح جنبش ندارد و بيانگر روياهای اين 
افراد می باشد. برای افرادی كه توان تغييرات در زندگی 
شخصی و اجتماعی را ندارند به آرزو انديشی متوسل می 
شوند. بقول ماركس انسانها به ميزانيكه دستشان در تغيير 

شرايط كوتاه باشد آرزوهايشان درازتر می شود.
حل  ای  ريشه  بطور  را  مسئله  يک  يعنی  بودن  راديكال 
زنده  زند  می  فرياد  بيمارش  بالين  بر  كه  دكتری  كردن. 
اثبات می كند. نه  لياقتی خودش را  باد سالمتی تنها بی 
ای يک  ريشه  را.  شرط حل  بودنش  راديكال  و  انقالبی 
مشكل داشتن شناخت دقيق و كامل از مسئله مورد نظر 

می باشد نه فريادهای احساساتی. 
 

دگم مبارزه مسالمت آميز 
طبيعی است كه ما بايد با تمام توان ذهنی و ابتكاری شيوه 
هايی از اعتراضات را معمول كنيم كه توده های بيشتری 
و  سياسی  آگاهی   ، كشد  می  بيرون  ها  خانه  كنج  از  را 
دخالتگری آنها را باال می برد. برای تحقق اين امر نبايد 
تنها باالی ابرها به رويا پردازی پرداخت. تاكتيک های رويا 
رويی با حريف، آنهم حريفی كه بر تخت سلطنت جلوس 
ميزان  به  ندارد  بستگی  ما  منافع  يا  روياها  به  تنها  كرده 
زيادی به عكس العمل حريف و روياهای حاكمان و منافع 

آنها هم بستگی دارد.
قوانين هر بازی تا زمامی پايدار می ماند كه هر دو طرف در 
محدوده قابل قبولی به قوانين بازی تن در دهند. زمانيكه 
از طرف  توده ها  آميزترين »تظاهرات سكوت«  مسالمت 
طبيعی  شود.  می  تعبير  نظام  برعليه  كشی  شمشير  رهبر 
به همين  معتقدين  فرزندان  بندانش حتی  قداره  است كه 
نظام را به جرم گفتن اهلل و اكبر با تير  ميزنند. يا بعد از  
دستگيری به تمام ابعاد جسمانی و روحانی اش تجاوز كرده 
و زير شكنحه می كشند. پر واضح است كه چنين رژيمی 
در  كه  ِرژيمی   ... كرد  خواهد  چه  اش  واقعی  مخالفين  با 
تجاوز به حقوق سياسی، اجتماعی، انسانی مردم  هيچ حدو 
مرزی را نمی شناسد. حتی به قوانين خودساخته نيز تجاوز 
می كند. ماشين يكدست سازی اين رژيم در پاكسازی و 
كشتار مخالفان بعد از سی سال هنوز به خط پايان نرسيده، 
تازه نوبت دوستان و رهبران نظام رسيده است. كروبی و 
صافی  تمام  از  بودند  رژيم  استوار  ستون  هردو،  موسوی 
های سيستم و رهبر گذشتند. قرار بود رئيس جمهور ايران 
چوب  چهار  در  حتی  را،  اينها  انتقادات  كه  رژيمی  شوند. 
توده  اميد  هرگونه  به  بزودی  تابد،  برنمی  اساسی  قانون 
ها برای ثمر دادن مبارزه مسالمت آميز نقطه پايان خواهد 
گذاشت. بعد از اين مرحله برای ابراز نارضايتی اساسا يک 

خالی  دستان  با  كه  هايی  توده  برای  ماند.  خواهد  باز  راه 
يوسف  بندان حجابن  قداره  مقابل  در  جانفشانی  آنهمه  با 
مشكل  چندان  مبارزه  تاكتيک  تغيير  كردند  قدعلم  زمان 

نخواهد بود!
 

جواب پرستندگان مبارزه مسالمت آميز برای اين مشكالت 
را  علمی  هرگونه شک  ای  خامنه  مثل  درست  چيست؟  
نويسی  انشا  وبه  كرده  ممنوع  خود،  معتقدات  به  نسبت 
های رويايی ادامه می دهند. توهم اينها برای تداوم مبارزه 
مسالمت آميز و اصالح ِرژيم، ريشه در عدم درک ماهيت 
توتاليتر جمهوری اسالمی ايران دارد. آقايان حميد دباشی، 
اكبر گنجی، محسن سازگارا و بنی صدر ...  كه ابراز عالقه 
شديدی به مبارزه گاندی وار می كنند متوجه نيستند كه 
سی سال جنايت، سركوب، تجاوز  به تمامی زوايای زندگی 
كند.  نمی  تربيت  گاندی  جامعه  يک  انسانی  و شخصيت 
چنين جامعه ای مهد پرورش ميليون ها چگوارا و بن الدن 
است. من چگوارا را در مفهوم مثبت كاربرد خشونت و بن 

الدن را در مفهوم منفی و تروريستی آن بكار می برم.
بلكه  شود.  نمی  سنجيده  انتخابات  با  تنها  دمكراسی 
دمكراسی در زندگی روزمره هم سنجش می شود. مبارزه 
نمی  انجام  رای  های  صندوق  پای  تنها  دمكراسی  برای 
مبارزه  سرانجام  نشود  توجه  آنها  رای  به  زمانيكه  پذيرد. 
به خيابانها، كارخانه ها، مراكز كار،  از صندوق های رای 
دانشگاهها، ... سرازير می شود. زمانيكه دولت مطالبات و 
خواست توده ها را جدی نمی گيرد. برای شنيدن صدای 
نيروهای  سياسی،  رهبران  جای  به  آنها  خواهانه  عدالت 
مسلح خود را به مقابله با مردم می فرستد. سرانجام توده 
خواهند  تبديل  مسلحانه  انتقاد  به  را  انتقاد  سالح  نيز  ها 

كرد. ... 
طبيعی است كه انقالبيون واقعی بايد از هر فرصتی برای 
آميز  به شيوه دمكراتيک و مسالمت  پيشبرد مقاصد شان 
زمانی  پيروزی  جشن  زيباترين  بكنند.  را  استفاده  حداكثر 
است كه بدون ريختن قطره ای خون، مردم به مطالبات 
خود برسند. ولی در ميدان مبارزه واقعی اشكال مبارزه تنها 

بر اساس آرزوهای ستم ديدگان تعيين نمی شود.
آميز  مسالمت  مبارزه  دگم  در  چنان  دباشی  حميد  آقای 
غرق شده است كه با ميكروسكوپ در تاريخ ايران بدنبال 
نمونه های دلخواه می گردد ولی پيدا نمی كند! در نهايت 
تاسف، با توجه به استبداد آسيائی، تجربه تمام تاريخ ايران 
و ماهيت جمهوری اسالمی برای رسيدن به بهشت آزادی، 
دمكراسی و عدالت اجتماعی بايد از جهنم خونين جمهوری 
را  خود  ها  نادرشاه  كه  نيست  بی جهت  شد.  رد  اسالمی 

فرزند شمشير می دانند! ... 
نبايد فراموش كنيم كه ماشين جنگی هيتلر و بسياری از 
رژيم های ديكتاتور با شيوه های مسالمت آميز و مبارزه 

مدنی در چهارچوب قانون هرگز  سرنگون نمی شدند!
 

در تاريخ دوران هايی وجود دارند كه قطار زمان با سرعتی 
نتايج  برای ديدن  از مراحلی رد می شود.  غيرقابل تصور 
تئوريها و تفسير ها الزم نيست سالها صبر كنيم. در آينده 
نزديک تاريخ صحت يا بطالن تئوری يكی از ما را ثابت 

خواهد كرد

ادامه دارد ...

يک نيروی ضعيف چگونه می تواند بر 
نيرويی  قوی تر از خودش پيروز شود؟
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اخالق بد و بدتر 
 شاهرخ رئيسی 

در حركت جوامع در حال توسعه به سمت مدرنيته اخالق 
فرهنگ  با  مرور  به  )-Moralمورال(  مذهبی  سنتی/ 
سازی و روشنگری بدل به علم اخالق )-Ethikاتيک( 

می شود. 
كه  است  اخالقی  نظام  يا همان »مورال«،  اخالق سنتی 
و  قواعد  فرهنگی خاص،  در  دارد.  و سنت  دين  در  ريشه 
بر مردم تحميل كرده  را  نانوشته خود  دستورات نوشته و 
و مردم نيز بدون سنجش و برخورد نقادانه و بخردانه، آن 
اما  »اتيک«  يا  اخالق  علم  كنند.  می  اجرا  و  پذيرفته  را 
دستاورد مدرنيته است. بر پايه نقد سنت و مذهب از طرفی، 
و به كارگيری خرد و منطق استداللی بشر از جانبی ديگر، 
پايه ريزی شده است. فيلسوفان مدرنيته كه به اهميت علم 
اخالق جديد پی برده بودند، هر يک بخشی از نظام و آرا 

فلسفی خود را به اين مهم اختصاص دادند. 
مدرن  و   )Modernität(مدرنيته
شدن)Modernisierung( پروسه ای از اخالق سنتی 
به بی اخالقی نيست. در كشور ما اخالق مدرن به دو دليل 

فهميده نشده است: 
و  روشنفكران  توسط  ای  پايه  متون  ترجمه  ۱-عدم 

مترجمان.
رسانه  )كه  زمينه  اين  در  دولت  سازی  فرهنگ  عدم   -۲
های گروهی چون تلويزيون و راديو را در دست داشته و 
همه نشريات و مجله های غيره دولتی را كنترل و سانسور 

می كند(.
در سه دهه  اسالم سياسی  تلخ  تجربه  دليل  به  از طرفی 
اخير، مردم ايران بخصوص نسل جوان بيش از هر زمانی 
پی به نارسايی و عدم كاربرد اخالق سنتی )مورال( برده 
اند و يا از آن بيزار و منزجر شده اند و آلترناتيو و جايگزينی 
كه  است  شرايطی  و  اوضاع  چنين  در  شناسند.  نمی  هم 
بحران اخالق شكل گرفته و گريبانگير ايرانيان شده است. 
اين بحران اخالق را می توان به وضوح در همه عرصه 
غيره  و  سياسی  اقتصادی،  فرهنگی،  از  اعم  كشور  های 

مشاهده كرد. 
سه  از  جلد  يک  خوانساری  اديب  استاد  پيش  سالها 
مهمترين  از  يكی  كانت،  امانوئل  ای  پايه  و  عظيم  مجلد 
كتاب  سه  در  كانت  كرد.  ترجمه  را  مدرنيته  فيلسوفان 
 Die( ناب«  خرد  »سنجش  نامهای  به  سازش  دوران 

Kritik der reinen Vernunft(، »سنجش خرد 
 )Kritik der praktischen Vernunft(»پراتيک
 Die Kritik der( داوری«  نيروی  »سنجش  و 
بشری  مهم  موضوع  به سه  ترتيب  به   )Urteilskraft
اخالق  خردورزی،  مرز  و  شناخت  توانايی  پردازد:  می 
همان  يا  استتيک  كتابش  سومين  در  و  داوری  اصول  و 
زيبايی شناسی. از ميان اين سه كتاب مهم كانت در سير 
فلسفه مدرن، كتاب دوم كه ويژه اخالق و نيروی داوری 
و  زبان  در  فقدان  اين  است.  نشده  ترجمه  است  انسان 
فرهنگ فارسی نه تنها در رابطه با كانت، بلكه در ارتباط با 

مهمترين فيلسوفان مدرنيته وجود دارد. 
سير  در  است  مدرن  جهان  زيربنای  كه  فلسفی  انديشه 
خود بارها هر جزئش به نقد و چالش كشيده شده و می 
توسط  نيز  آلمانی  ايدئاليسم  فيلسوفان  انديشه های  شود. 
فيلسوفان مدرن يا پست مدرن به نقد كشيده شده اند. نقد 
مدرنيته و فيلسوفان آن به معنای رد و بی اعتبار دانستن 
آن ها نيست. آنكه هنوز كتابهای اصلی فيلسوفان مدرن 
دست  ای  مقاله  خواندن  با  چگونه  نفهميده  و  نخوانده  را 
چندم)sekundärliteratur( درباره نقدی پسا مدرن، 
كرتيک  يا  نقد  شود!  می  آن  خردورزی  و  مدرنيت  منكر 
تا  طرفی  از  نيست.  نفی  معنی  به  فلسفه  در   )Kritik(
زمانيكه ابتدائی ترين اصول اخالق مدرن ترجمه و شناخته 
نشده اند، چگونه می توان با نقد آن ها آشنا شد و از آنان 

پا فراتر گذاشت. 
دوره  هر  از  بيش  زمان  اين  در  ايرانی  فرهنگ  و  جامعه 
ای درگير بحران اخالق است. هر ايرانی، چه روشنفكر و 
اهل انديشه باشد و چه بيگانه با مطالعه و تفكر، در انجام 
يا  افتاده زندگی اش خودآگاهانه  پا  امور هر روزه و پيش 
ناخودآگاهانه با اين بحران درگير می شود. تنها راه برخورد 

با بحران از روبرو است و نخستين قدم، پذيرفتن آن. 
در چنين شرايطی است كه حكومتها و نظامهای توتاليتر 
از  آنان  دهند.  می  ادامه  خويش  حيات  به  فاشيستی  و 
روشنگری و اطالع رسانی به مردم هراس دارند. خود را 
مجهز به پيشرفته ترين تكنولوژی ها می كنند تا راه ارتباط 
مردم با منابع آگاهی رسانی را قطع كنند. تاريخ بشر نشان 
حضوری  فرهنگی  های  عرصه  همه  در  اخالق  كه  داده 
بشری  ابعاد هستی  از  ناپذير  جدايی  جزئی  و  دارد  ناگريز 
سياست  است.  ها  عرصه  اين  از  يكی  نيز  سياست  است. 
بدون همراهی اتيک يا اخالق مدرن شايد در كوتاه مدت 
دستاوردی داشته باشد، اما در درازمدت نتيجه ای جز همان 
فاشيسم و ديكتاتوری عايد مردم نمی كند. اينكه برخی می 
گويند »سياست اخالق نمی شناسد«، حكمی است نادرست 
بر پايه پيش فرض هايی اثبات نشده. علم سياست، تفكر 

سياسی و گزينش سياسی همه برای بشر است و سعادت و 
شكوفايی او. رواج چنين حكمهای سستی خود نشانی از بی 
اطالعی از ابتدائی ترين اصول روشنگری و فلسفه مدرنيته 
است و البته توجيه خطا و اشتباه خويش. در اجتماعی كه 
بحران زده بی اخالقی است، در روزگاری كه بحران های 
گوناگون ديگری چون بحران اقتصادی، سياسی نيز در كنار 
بحران اخالق حاضرند. ياس، پوچی، انفعال، بی مسئوليتی 
چنين  افكند.  می  سايه  مردم  زندگی  بر  تعهد  از  گريز  و 
مردمی را می توان به راحتی در بازی سياسی »انتخاب بين 
بد و بدتر« شركت داد. تا به كانديدايی با گذشته ای تيره 
و تار در سركوب و جنايت، رای دهند و البته شعار »ببخش 

و فراموش نكن« را بپذيرند. 
چيست  روشنگری  درخشان  رساله  در  كانت  امانوئل 
 ( يابی  روشنی  نگری/  روشن  »روشنگری/  بود:  نوشته 
نابالغی  از  ست  آدمی  خروج   ،  )AUFKLARUNG
 ( خويشتن  تقصير  به   )UNMUNDIGKEIT  (
بالغی  نا  و   . خود   )SELBSTVERSCHULDET
، ناتوانی در به كارگرفتن فهم خويشتن است بدون هدايت 
كه  وقتی  نابالغی،  اين  است  خويشتن  تقصير  به  ديگری. 
در  دليری  و  اراده  كمبود  بلكه  فهم،  كمبود  نه  آن  علت 
) ترجمه  بدون هدايت ديگری«،  باشد  به كار گرفتن آن 
گذشت  از  پس  هم  هنوز  رساله  اين  پور(.  آرين  سيروس 
۲50 سال از نگارشش از جمله معتبرترين تعاريف مدون از 

روشنگری محسوب می شود 
را سرلوحه جنبش روشنگری دانست كه  كانت جمله ای 
تكرارش  ضرورت  هنوز  سده  چند  گذشت  از  پس  اكنون 
بسياری  حتی  يا  ايران  چون  ای  نيافته  توسعه  جوامع  در 
از كشورهای به نسبت پيشرفته غربی احساس می شود: 

»شجاع باش و فهم خويش را به كار بينداز«. 
زمانی كه عقل خويشتن را در تعيين سرنوشت خود به كار 
اندازيم، بی وجود رهبر و قيم، ، رها از سنت و مذهب و 
مستقل از پدر و مادر، راه هراس و ترديد را بر خود هموار 
خويش  گزينش  و  انتخاب  مسئول  خود  پس  ايم.  نموده 
قضا  به عهده هيچ  آنرا  توان  نمی  كه  هستيم. مسئوليتی 
استقالل  هزينه  اين  و  گذاشت  مواليی  و  رهبر  يا  قدر  و 

است و فرديت.
يک روی اين جهان كه فرد انسان حاكم آنست، ترديد و 
گزينش است و روی ديگرش شكوفايی شخصيت خويش 
كرامت  و  حقوق  مدنی،  جامعه  جديد.  افقی  گشايش  و 
انسانی و حكومت بخردانه مردم بر مردم تنها در اينچنين 

شرايطی مهيا و امكانپذير می شوند. 

قسمت نهم

جاي  هيچ  نيز  و  خاركف  در  معين  تشكيالتي  يک شكل 
ديگر روسيه وجود نداشت. برخي اوقات كميته هاي محلي 
انتخاب مي شدند. بعضي اوقات آنها به وسيله ي مركزيت 
مي  تكميل  انتخابي  اعضاي  با  بعدا  و  شدند  مي  انتصاب 
يک  ي  وسيله  به  ها  كميته  اين  اوقات  اغلب  گشتند. 
در  كه  شهر  يک  انقالبيون(  از  گروهي  )يا  فعال  انقالبي 
بودند  نموده  ايجاد  قوي  ارتباطات  وسيع  هاي  توده  بين 
و  قابل  رفيق  گروه( چند  )يا  فرد  اين  تشكيل مي گشت. 
مطمئن را انتخاب كرده  و خود را يک كميته اعالم مي 
كرد كميته خاركف تا آنجائي كه من اطالع دارم نه انتخاب 
الذكر تشكيل  از طريق فوق  بلكه  بود  انتصاب شده  نه  و 

شده بود. 
پس از كميته )بدنه هدايت كننده( پيرامون )بدنه ي عمل 

كننده ( تشكيل مي شد كه مركب از چندين گروه از رفقا 
مي شد تقسيم كار درستي چه در كميته و چه در پيرامون 
وجود نداشت. به طور فعال كميته منشي نداشت ، بخش 
هائي مجزا براي كار تشكيالتي تبليغي و يا ترويجي نبود 
حتي  مسئول كارهاي مطالعاتي هم نداشتيم. تنها تقسيم 
كار در بين كميته و پيرامون اين بود كه اولي وظايف را 
ولي هر  داد.  انجام مي  را  آنها  و دومي  نمود  هدايت مي 
از ما مي بايست در آن واحد هم مبلغ هم سازمان  كدام 

دهنده هم چاپ كننده و هم پخش كننده مي بوديم.
در ميان توده ي واقعا پرولتري كارگران راه آهن حاميان 
عمده ي كميته ي خاركف بودند. اين كارگران تشكيالت 
خود را داشتند كه شامل تعدادي محفل مي شد و در راس 
همه ي آنها محفل مركزي قرار داشت. محفل مركزي به 
نوبه ي خود به وسيله ي دو كارگر برجسته وائي كف و 
مي  رهبري  بودند  خاركف  كميته ي  عضو  كه  ماتروسف 
تظاهرات  در  مهمي  نقش  كه  بود  وانيكف  اساسا  و  شد 
اول ماه مه ۱۹00 خاركف را بازي نمود و سپس در زمان 
محافل  ديگر  حاميان  داشت.  ننگيني  نقش  دستگيريمان 
كارگران لوكوموتيو )ديزيل( بودند كه رهبر آنان كارگري 
همچنين  بود.  خاركف  ي  كميته  عضو  سيمونف  نام  به 
ارتباطات محكمي با كارخانه ي بلژيكي ، كارگران كارگاه 
از  شمارشي  قابل  غير  تعداد  و  لوبوتين  آهن  راه  هاي 
با  نيز  تماس هائي  . همچنين  محافل ديگر وجود داشت 
افراد كارگر در كارخانه هاي ديگر خاركف وجود داشت. با 
صنعتگران شهري هم تماس هائي گرفته مي شد كه البته 
از گروه  اين قسمت اوضاع زياد خوب بود. در بخشي  در 
كارگري  ماخف  وسيله ي  به  كه  داشت  وجود  اپوزسيوني 
از اپوانوفو –وزنسنک رهبري مي شد. اين گروه نوعي از 
»اپوزسيون كارگران« را نمايندگي مي كرد. ماخف بيش 
از هر كس ديگر از روشنفكران متنفر بود و به شدت هم 
مي  كارگران  كه  بود  اين  نظرش  و  بود  سياست  مخالف 
بايستي مبارزه اقتصادي را به پيش ببرند. كميته خاركف 
اعضاي زيادي داشت )زياد از نظر يک تشكيالت مخفي(

ولي صورت برداري درست از آنها كار بسيار مشكلي بود 
هيچ كدام از ما كارت عضويت نداشتيم. حكمي كه ما را 
عضو حزب محسوب مي كرد در حقيقت در اعماق سينه 
هايمان جاي داشت. به راحتي مي توان گفت كه هنگام 
تظاهرات اول ماه مه ۱۹00 سازمان قدرت خود را دست 
كم گرفت زيرا نمي دانست نفوذش اين همه زياد است. 
هم  و  كميته  براي  هم  مه  ماه  اول  تظاهرات  نتيجه  در 
براي اعضا تعجب آور بود. اعالميه هاي اول ماه مه كه 
در چاپخانه ي مجله  ي »كارگر جنوبي« چاپ و در بين 
كارخانجات پخش شد، كارگران را به اعتصاب و تظاهرات 

فرا مي خواند. ولي آنچه كه در اول ماه مه اتفاق افتاد بسيار 
باالتر از انتظارات ما بود.

صبح، كارگران راه آهن به خيابان ها آمده و جلسه اي در 
لوادا برگزار نمودند. آنها پرچم سرخي را باز كرده و يكي 
از اعضاي كميته وانيكف نطقي ايراد نمود. فرماندار پس از 
شنيدن خبر تظاهرات شتاب زده به لوادا شتافت و در آنجا 
محاصره شده  از جمعيت  انبوهي  ميان  در  كه  وانيكف  با 
بود روبرو گرديد. پس از گفتگو با واتيكف فرماندار مجبور 
به عقب نشيني گشت. كارگران بخش لوكوموتيو يک راه 
پيمائي به راه انداخته و مي خواستند از طريق گذشتن از 
شهر به تظاهرات كارگران راه آهن بپيوندند. ولي قزاق ها 
با بستن راه آهن مانع انجام اين كار شدند. در حين زد و 
داد  روي  ها  قزاق  و  لوكوموتيو  كارگران  بين  كه  خوردي 
برخي از كارگران شجاع تر چند قزاق را خلع سالح نموده 
و نيزه ها را به عنوان يادگار اين پيروزي بلند كرده در هوا 

مي چرخاندند.
اعتصاب عمومي اول ماه مه در خاركف هيجان زيادي به 
وجود آورد. پس از آن كارها مشتاقانه تر و سريع تر به پيش 
مي رفت. ولي اگر اعتصاب به ما درس بزرگي داد پليس 
خاركف هم از آن درس گرفت. همه نيروهاي پليس براي 

شكار ما بسيج گشت.
كه  آهن  راه  كارگران  از  نفره  هيجده  گروه  يک  ابتدا 
ماتروسف و واتيكف را در بر مي گرفت به جرم برپا داشتن 
تبعيد  وياتكا  اياالت  به  و  دستگير  مه  ماه  اول  تظاهرات 
گشتند. بسياري از ما به شدت تحت تعقيب جاسوسان قرار 
مي گرفتيم و اين منجر به دستگيري كل سازمان و اكثر 
محافل گرديد. پليس خاركف در جاسوسي به خامي پليس 
ورشو نبود. به طور مثال يكبار من از اين كه مورد تعقيب 
پليس قرار گرفته باشم كامال بي خبر بودم. بعدا دريافتم 
كه تمام طول تابستان تحت تعقيب پليس بوده ام و از آن 
اطالعي نداشته ام . يک ماه قبل از دستگيري هاي عمومي 
، جاسوسان شيوه ي فعاليت خود را تغيير دادند. آنها آشكارا 
مرا تعقيب مي كردند و خانه ام را تحت نظر داشتند. وقتي 
مجبور مي شدم كه كار الزمي را انجام دهم مي بايست 
از صبح زود دست به كار شوم  وانمود كنم كه براي خريد 
مي روم. برخي اوقات به مغازه هاي مختلف مي رفتم به 
مغازه لباسشويي رفته و چندين لباس را پوشيده و امتحان 
مي كردم كه البته اين كار وقت زيادي مي گرفت ولي به 

هر حال جاسوس خسته مي شد و مي رفت. 
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 ميزگردی بر سر اوضاع ايران با حضور چند فعال سياسی
با جمعی بر سر مسائل  بتوان  تا  بود   برگزار كرد. فرصتی 

.كوچكتر اما عالقمند به مسائل ايران به گفتگو پرداخت
 فعالين هشت مارس توانستند از نقطه نظری كامال متفاوت 
 با چند فعال سياسی دعوت شده در اين ميز گرد به مسئله
مارس زنان هشت  از  يكی  بپردازند.  ايران  كنونی   اوضاع 
 تاكيد كرد كه جوهر نظام جمهوری اسالمی در تضاد پايه
ايران است و اصوال نمی با منافع زنان و كل جامعه   ای 
 توان بدون تحليل از ماهيت تئوكراتيک و سركوبگرانه اين

 نظام به بحث در مورد راه كارهای دست يابی به جامعه ای
در چارچوب توان  پرداخت. چگونه می  و دمكراتيک   آزاد 
 نظامی كه در قانون اساسی اش قانونا و رسما زنان را برده
 می شمرد و مردم را گوسفندانی كه نياز به چوپان دارند به
 دمكراسی دست يافت. اين صحبت در مقابل سخنرانانی
 بود كه تاكيد داشتند در چارچوب همين نظام و با پشتيبانی
به توان  می  اسالمی  جمهوری  حاكمه  هيئت  از   بخشی 

.تحقق ازادی های دمكراتيک اميد داشت
 يكی ديگراز زنان هشت مارس تاكيد كرد كه چگونه می
 توانيد از نيروهايی چون موسوی بعنوان متحد مردم برای
  آزادی های دمكراتيک نام بريد، آيا می دانيد كه اين فرد
 در دهه هشتاد  رئيس جمهور بود و قوه قضائيه كه تحت
 نظارت و كنترل او بود هزاران زندانی سياسی را در عرض
 يک ماه اعدام كرد و در كل دهه ۸0 كه ايشان بر مسند
 قدرت بود هزاران جوان فعال سياسی كمونيست و دمكرات
 و مجاهد را دستگير، زندانی، شكنجه و اعدام كردند  و ....
 بعالوه برنامه سياسی موسوی آن گونه كه خود در بيانيه
 هايش تاكيد كرده است ترميم نظام جمهوری اسالمی و

.... بقول خودش اسالم ناب است و
از دولت ايران جدايی دين  تاكيد كرد حداقل رفرم در   او 
بر تئوكراتيک حاكم  نظام  با سرنگونی  رفرم  اين  و   است 
و ها  واژه  با  بازی  بدون  است  بهتر  و  است   ايران ممكن 
 عوامفريبی سياسی اين واقعيت ها را هم به مردم بگوييم
 و هم خودمان باور كنيم. حتی اگر حاضر نيستيم به تجربه

.... سی ساله خود نگاهی بياندازيم
 مردم حاضر در اين گفتگو بسيار تحت تاثير اين سخنان
 قرار گرفتند. چرا  كه اين دو فعال تنها تعهد سياسی شان،
 تعهد به واقعيت و بازگويی حقيقت بدون هيچگونه سياست
 بازی بود، آنچه كه در جامعه سياسی امروز كمبودش حس
مشترک حس  اين  گفت  توان  می  جرات  به  شود،   می 
 شركت كنندگان در اين گفتگو بود. بد نيست اشاره كنيم
 كه برخی از طرفداران سرسخت حفظ نظام موجود در ايران
از سخنان بشدت  گوناگون(  های  بهانه  و  استدالالت   )با 

.زنان هشت مارس براشفته شدند
غذای صرف  بجای  گرفتيم  تصميم  مناظره  اين  از   پس 
 ايرانی در غرفه دوستان ايرانی، غذای يكی از ملل جهان را
 تجربه كنيم. با بودجه ما قرعه بنام غذای اسپانيايی »پائال«
 افتاد. پس از صرف غذا دوباره پخش اعالميه شروع شد.
 تكثير اين اعالميه ها با كيفيت بسيار عالی و رنگی بعنوان
رهگذر يک   توسط  هايمان  فعاليت  برای  مالی   كمک 
نتيجه در  تامين شد.  آكسيون های هفتگی  در   فرانسوی 
به كسانی بدهيم كه به زور  را  نبوديم اعالميه ها   حاضر 
 حوصله خواندن آن را نداشته باشد. پس ضمن نشان دادن
 اعالميه به مردم، صبر می كرديم آنان خودشان تقاضای
 اعالميه كنند. هوا كم كم در حال سرد شدن بود و باد گرد
 و خاک محوطه »كورنوو« را در هوا پخش می كرد، تنها
 راه فرار برای چند لحظه از سرما و گرد و خاک،  خوردن
اقليت«  بود.  تا غروب  چای در غرفه دوستان »فدائيان 

.روز يک شنبه پخش اعالميه ادامه داشت
و كردند  می  ترک  را  دسته جشن  دسته  چنان   مردم هم 
 دسته های تازه وارد جشن می شدند، خستگی اجازه نمی
 داد كه برای كنسرتهای موزيک و ساير برنامه های هنری
 در آنجا بمانيم. موج جمعيت را پشت سر گذاشتيم  و خود
 را به سرعت به اتوبوس بازگشت رسانديم و با عجله روی
 صندلی ولو شديم. چهرها ديدنی بود هركس يادگاری از
 اين جشن را تهيه كرده بود: يكی به دقت اطالعيه هايی را
 كه جمع كرده بود می خواند، ديگری با افسوس به ليست
 برنامه هايی نگاه می كرد كه از دست داده بود  و هر يک
 از ما نيز به تعهدات و مسئوليت هايی كه طی هر فعاليت

.....بر تعداد آنها  افزوده می شود
فعالين سازمان زنان هشت مارس– پاريس
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