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سهراب اعرابي در خاك آرام گرفت
فرماندهان كشتار هنوز در مسند قدرتند
قتل يك روزنامه نگار
در مشهد

اخباري از تجمعات
خانواده ها

فرياد آزادي در شبهاي مرگبار ايران
ساعت را روي  10شب كوك كرده ام تا لحظه ي
نبرد را يادآوري كند .اما پيش از آنكه ساعت چيزي
بگويد با ماشين از در خانه ميزنم بيرون تا صداي
مقاومت را در شهر بشنوم .از كوچه كه خارج مي
شوم يك تاكسي زرد رنگ را مي بينم كه پر از
مزدور وارد كوچه مي شود براي اينكه مطمئن شوند
از پس آن همه سركوب و جنايت صدايي نمانده ،اما
دقايقي نمي گذرد كه .....
در سربااليي سعادت آباد ماشين را خاموش مي كنم
تا صداي مقاومت را بشنوم .ناگهان شعار مرگ بر
ديكتاتور ،مرگ بر خامنه اي  ....همه ي وجودم پر
از شادي مي شود  .بي اختيار سر از ماشين بيرون
ميكنم و فرياد مي زنم مرگ بر .....
معدود ماشين هاي رهگذر و عابرين نگاهي از سر
كنجكاوي مياندازند و پژويي كه از كنارم به آرامي
ميگذرد لبخندي ميزند و با دست نشان پيروزي را
نشانم مي دهد .وارد ظفر مي شوم  ،حدود 10/ 40
شب است و هنوز مقاومت فرياد مي زند .دقايقي بعد
هنگامي كه از ايست بازرسي مزدوران رژيم مقابل
حسينيه ي ارشاد ميگذرم  ،دوستي از اكباتان تماس
مي گيرد و با صدايي هيجان زده مي گويد» گوش
كن صداي مقاومت رو» ،و بعد گوشي رو طوري
قرار ميدهد كه صداي « مرگ بر  »...گوشم را پر
ميكند .با خوشحالي شريعتي را به پايين مي آيم،
اميدوار تر از لحظات قبل ،و اميدوار تر از هميشه
كه جنبش دگرگون خواهي ايران را ديگر خاموشي
نيست چون همچنان فرياد مبارزان آزادي سكوت
مرگبار شبهاي ايران را ميدرد .آرمان.الف

سازمان مردم
ِ
امير ك.
سي روزي از آنچه انتخابات رياست جمهوري ايران ناميده مي شد مي گذرد .سي روز فشرده كه در آن آگاهي
جمعي البه الي ترور ،شليك ،شكنجه و دروغ حاكمان به شدت رشد كرد و ديگرگونه شد .ماهيت نظام
جمهوري اسالمي و قوانين و قواعد ضدمردمي آن به وضوح در برابر همگان عريان شد و مردم توان جمعيت
خود و با هم بودن خود را كشف كردند.
آن هاله هاي وهمي كه بسياري را در خيال شيرين تغيير گام به گام فرو برده بود در هم شكست و شعله هاي
بيداري بر پشت بام هاي كشور افروخته شد .مردم در جريان مبارزه خود عليه حكومت كودتايي به تناقض نظام
مبتني بر واليت فقيه و نظامي مردمي و مبتني بر نظر مردم پي بردند .مردم به نامردمي بودن سپاه و بسيج پي
بردند ،زماني كه گلوهاي ترانه خوانشان به گلوله هاي آنان هدف قرار گرفت .مردم به جنايت هاي هرروزه ي
پنهان دولت پي بردند ،زماني كه بر همگان آشكار شد كه ثروت اجتماعي هزينه ي پيشرفته ترين تجهيزات
سركوب پليسي و تكنولوژيك ترين نرم افزارهاي كنترل و جاسوسي شهروندان جامعه مي شود.
خامنه اي فرمان كشتار را صادر كرد ،و هر روز جنازه ي تازه اي را به خانواده هاي سوگوار ولي خشمگين و
معترض تحويل مي دهند .آن دلقك بي مايه ،احمدي نژاد ،از آزادي سخن گفت ،در حالي كه هزاران جوان در
كمپ هاي مرگ حكومت نوبت روزانه شكنجه را دريافت مي كنند .آن نظامي فربه نامه هاي فريب به مهدي
موعودش منتشر كرد ،آن زمان كه مادران وطن در جستجوي فرزندان مفقود خود در داالن هاي عدالت اسالمي
اهانت ديدند و وقوع فاجعه را در قلب هاي اميد خود لرزه نگاري كردند.
اين آگاهي رشد يافته و جمعي ،تنفس هواي خفه را ناممكن ساخته است .گذر از آگاهي به كنشگري ،گذر از
فهم مناسبات كثيف و اختناق آور و ناعادالنه ،به دگرگون كردن اين مناسبات و بناي جامعه اي آزاد و برابر ،در
گروي سازمان يابي است .بگذار آنان كه از قدرت مردم در هراسند و دل در گروي جايگزين كردن اليه اي از
حاكمان امروز با اليه اي از حاكمان فردا دارند سخن از راه هاي سهل الوصول تغيير بگويند .بگذار آنان با ايده
هايي چون تلويزيون سبز خواب هاي رنگيني درباره ي كنترل از راه دور مردم و ابقاي آنها در نقش تماشاچي
سياست ببينند .مردمي كه تماشاچي كودتا باقي نماندند و شده با جان خود به دخالت در سرنوشت زندگي خود
برخاستند اما بسيار پيشتر از خواب هاي رنگين اين عده گام بر مي دارند .مردم متوجه شده اند كه براي واژگون
كردن سازمان ستم ،به سازمان خود نياز دارند .سازماني كه نه همچون حزب پيشنهادي موسوي تن به رشد
در جداره هاي مسموم قانون كودتايي دهد ،بلكه براي درهم شكستن آن جداره ها و رسيدن به فضاي آزاد
زندگي رشد كند.
سازمان بزرگ مردم ،مجموع سازمان هاي كوچكي است كه در دل نبرد با كودتا جوانه مي زند و استوار مي شود
و حاكميت مردم را با شكست دادن حاكميت ضدمردم تضمين خواهد كرد.

اعدام چهارده شهروند بلوچ را متوقف
کنید
فعاالن حقوق بشر در ایران
بنا به اعالم دادگستری استان سیستان و بلوچستان
 14متهم به فعالیتهای سیاسی یا امنیتی فردا راس
ساعت  6و  30دقیقه صبح در مالء عام در شهر
زاهدان اعدام خواهند شد.
فارغ از اینکه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
باور دارد اعدام موجب ایجاد ناهنجاری در جامعه
می شود و نظم و نسق جامعه و حيات اجتماعی را
دچار خلل کرده و خشونت را ترويج میکند
این مجموعه باور یافته است اعدام  14بلوچ در
سحرگاه فردا و در مالءعام تنها واکنشی به
رویدادهای اخیر این منطقه و نشات گرفته از
فضای سیاسی و امنیتی این نقطه از کشور است بر
این اساس احکام مذکور را نه احکامی حقوقی که
سیاسی میخواند.
اسامی این  14زندانی به جز یک تن (عبدالحمید
ریگی) مشخص نیست ،زمان و محل های بازداشت
آنان مشخص نیست ،وکیل مدافع منتخبی در پرونده
حضور نداشته است ،حداقل یک زندانی احراز هویت
شده این پرونده ماهها در سلول انفرادی نگهداری
شده است.
در زمان بازداشت این افراد منابع محلی از شکنجه
و بدرفتاری با آنان اطالع داده بودند .این افراد در
دادگاهی غیر علنی محاکمه شده اند و مراحل
مختلف پرونده منجمله تجدید نظر یا دیوان عالی
روشن نیست چگونه طی شده است .در مجموع
رویه محکوم شدن این افراد منطبق با قانون و
معیارهای حقوقی پذیرفته شده ارزیابی نمی گردد.
الزم به ذکر است مجموعه گزارشاتی دریافت نموده
که حاکی از اعدام این افراد با لباس محلی بلوچی
همچون سه اعدامی پیشین این شهر در مالءعام
است ،مطمئن ًا این اقدام غیرقانونی عالوه بر مضرات
نفسه اعدام باعث ایجاد تنفر قومی و ترویج خشونت
در سطح منطقه می شود.
از این رو مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران از
مقامات قضایی کشور می خواهد ضمن حفظ احترام
به حقوق اقلیتهای ملی با متوقف کردن اجرای
احکام اعدام این شهروندان عالوه بر جلوگیری از
افزایش نفرت و خشونت در این منطقه محروم کشور
مقدمات برگزاری یک محاکمه عادالنه و علنی را بر
پایه معاهدات و مقاوله نامه های جاری فراهم آورند.
این مجموعه همچنین از سایر مدافعان حقوق بشر
و نهادهای ذیربط خواستار واکنش مناسب نسبت
به موضوع مورد اشاره و تالش برای توقف احکام
اعدام این شهروندان بلوچ دارد.

اخبار كوتاه
تحميل سكوت بر خانواده ها
در حالیکه هیچ یک از مقامات قضایی جمهوری اسالمی
حاضر به مسولیت پذیری در قبال بازداشت های گسترده
پس از کودتای  22خرداد نیست ،اما همین مقامات،
خانواده های زندانیان را تحت فشار قرار داده اند تا از
هر گونه مصاحبه و اطالع رسانی درباره عزیزانشان پرهیز
کنند .برخی از این خانواده ها در مصاحبه با روز ضمن
اعالم این خبر تاکید کرده اند که «قاضی حداد ،مسوول
رسیدگی به پرونده های بازداشت شده ها ،تهدید کرده
است که اگر مصاحبه کنند هیچ خبری درباره عزیزانشان
به آنها ارائه نخواهد شد و ممکن است دوره بازداشت آنها
طوالنی تر شود».
قاضی حداد ،رئیس شعبه  26دادگاه انقالب و قاضی پرونده
های بسیاری ازفعاالن سیاسی ،مطبوعاتی و دانشجویان در
سالهای گذشته ،اکنون معاون دادستان عمومی وانقالب
تهران است.
این در حالیست که خانواده های برخی از فعاالن سیاسی
و مطبوعاتی بازداشت شده ،روز یکشنبه هفته گذشته با
کمیته  3نفره ای که از سوی رئیس قوه قضائیه برای
پی گیری وضعیت بازداشت شدگان تشکیل شده دیدار
کرده اند .در این دیدار ابوترابی ،عضو این هیات برای پی
گیری پرونده ها و برخوردهای صورت گرفته ،قول مساعد
داد؛ هر چند تاکنون هیچ پاسخی به خانواده ها داده نشده
است .عالوه بر این بعد از دیدار هفته گذشته ،خانواده های
بازداشت شدگان نتوانسته اند هیچ گونه ارتباط دیگری با
این کمیته بگیرند.
قتل روزنامه نگار خراسانی
مهرداد حیدری روزنامه نگار خراسانی که روز شنبه در
سرمقاله ای به انتقاد از عملکرد وزارت اطالعات پرداخته
بود روز گذشته به طرز مشکوکی در مشهد به قتل رسید .
به گزارش آژانس ایران خبر از مشهد  ،حیدری که پیشتر
در روزنامه خراسان فعالیت داشت بنا به دالیلی به هفته
نامه نسیم مشهد رفت و در آن نشریه در محیطی استانی
به نوشتن پرداخت  .وی خرداد ماه  ،با دعوت روزنامه
خراسان رضوی به آن روزنامه رفت و در یادداشت های
ثابت روزنامه حضوری فعال به هم رساند .
مهرداد حیدری در آخرین یادداشت خود ضمن انتقاد از
وزارت اطالعات در کسب اطالعاتی ساختگی  ،این وزرات
خانه را محکوم به نداشتن اطالعاتی کرد که با فشار بر
جوانان قصد به دست آوردن آن را دارد .حیدری در این
یادداشت ضمن برشمردن نکات منفی جریانات اخیر ایران
 ،آنها را دستمایه افرادی دانست که همیشه حق به جانب
گرفته و بر دفاع از مردم حکایت می کنند

تحویل جنازه های جانباختگان در تهران و
شهرهای مختلف
آژانس ايران خبر  -تحویل جنازه های جانباختگان
در تهران و شهرهای مختلف به خانواده هایشان آغاز
شده است .دستگاههای امنیتی و قضایی منتظر بودند
 ۱۸تیر تمام شود و جنازه جانباختگان را که بیشتر آنها
در  ۲۵خرداد و پس از آن در خیابانها و یا براثر شکنجه
در زندانها کشته شده اند ،تحویل دهند.
جانباختگان بيشتري تعيين هويت مي شوند
در آگاهی شاهپور ۵۰ ،عکس متعلق به جانباختگان
وجود دارد که از خانواده ها می خواهند با مراجعه به
آنجا عزیزان خود را شناسایی کنند .سهراب اعرابي،
جوان  ۱۹ساله ای که روز  ۲۵خرداد تیر خورده و روز
 ۲۸خرداد جنازه اش تحویل پزشکی قانونی کهریزک
شده ،تنها یکی از این  ۵۰نفر بوده است .هیچ مقامی
پاسخ نمی دهد سهراب در این سه روز کجا بوده است.
یکی دیگر از خانواده ها ،جنازه پسرش را در حالی
برای دفن تحویل گرفته که تنها صورتش مشخص
بوده و تمام بدنش را سیمان گرفته بودند .مشخص
است که ماموران قضایی و امنیتی نمی خواسته اند
خانواده متوجه آثار شکنجه شدید شوند.
در شهر اهواز هم تحویل جنازه ها به خانواده ها
شروع شده است اما خانواده ها را به شدت تهدید
کرده اند تا از اطالع رسانی یا پیگیری قضایی برای
مجازات رساندن عامالن شکنجه و قتل خودداری
کنند .خانواده هایی که اعتراض می کنند با تهدید
اینکه فرزندان دیگرتان را نیز به قتل خواهیم رساند
مواجه می شوند.
کردستان؛ شکستن قفل مغازه ها توسط
مزدوران رژیم
روز دوشنبه  22تیرماه  ،1388مردم میهنپرست
شهرهای مهاباد ،نقده ،اشنویه ،پیرانشهر ،بوکان
و سقز در بیستمین سالروز ترور دکتر عبدالرحمن
قاسملو ،کلیهی بازارها را تعطیل نمودند.
نیروهای رژیم در مهاباد با شکستن قفل چندین مغازه
قصد داشتند از تعطیلی بازار جلوگیری نمایند اما مردم
علیرغم تمامی فشارها به اعتصاب خود ادامه دادند.

تجمعات خانواده ها در مقابل بيدادگاه ها
فعاالن حقوق بشر و دموکراسی در ایران :بنابه گزارشات رسیده از مقابل دادگاه انقالب و زندان اوین تعداد زیادی از خانواده
امروز صبح در هر  ۲محل تجمع کردند و نسبت به بی خبری و ادامه بازداشت عزیزانشان اعتراض کردند.
خانواده ها از صبح امروز در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوین تجمع کردند.و خواستار آگاه یافتن از وضعیت عزیزانشان و
آزادی آنها هستند .تعداد خانواده ها که در مقابل دادگاه انقالب تجمع کردند به بیش از  ۱۴۰نفر می رسند.آنها از بی تفاوتی
و عدم پاسخگویی دادگاه انقالب در مورد عزیزانشان به خشم آمده اند و امروز در موارد متعددی منجر به درگیری و جر
وبحث بین خانواده و افراد دادگاه انقالب شد.خانواده ها با صدای بلند و خشمگینانه از افراد دادگاه انقالب می پرسیدند :
چه بر سر بچه های ما آوردید؟ شما آنها را دستگیر کردید،دارید آنها را شکنجه می کنید  ،آنها را کشتید چرا به ما جواب
نمی دهید .چرا کسی پاسخگو نیست ؟ در این حین فردی که به او سرهنگ می گویند سعی داشت با عربده کشی و تهدید
خانواده ها را ساکت کنه که با اعتراضات گسترده خانواده ها مواجه شد و از آنجا دور شد.
در جلوی دادگاه انقالب تعدادی از نیروی انتظامی مستقر شدند و خانواده ها را زیر نظر دارند .همچنین لباس شخصیها
هر جمعی که توسط خانواده ها برپا می شد در آن حاضر می شدند .تعداد زیادی از لباس شخصیها در بین خانواده ها
حضور دارند.
همچنین تعداد زیادی از خانواده ها در مقابل زندان اوین تجمع کردند وگفته می شود تعداد آنها تا ساعت  ۱۱:۰۰به بیش
از  ۹۰نفر می رسید.تعدادی از آنها هنوز از محل بازداشت عزیزانشان بی خبر هستند و دادگاه انقالب و وزارت اطالعات
از اعالم اسامی دستگیرشدگان خوداری می کند.و این مسئله خانواده ها را بشدت نگران کرده است و نگرانی آنها نسبت
به اینکه عزیزان آنها در زیر شکنجه به قتل رسیده اند افزایش یافته است.
اکثر کسانی که از زندان آزاد شده اند از شکنجه های که علیه آنها بکار برده شده می گویند شکنجه ها وحشیانه و قرون
وسطائی است و بازجویان علنان به دستگیر شدگان می گویند که شما اشک آقا (خامنه ای) را در آوردید قتل شما مباح
است.
اسامی تعدادی از دستگیرشدگان  ۱٨تیر و دستگیریهای هفته های اخیر که جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و
اطالع عموم می باشد را انتشار می دهیم.
 -۱سیامک بحرینی  ۲۷ساله لیسانس شیمی پنجشنبه  ۱٨تیر در امیرآباد بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص
 -۲محمد حسین کبریایی  ۱۹ساله و محصل شنبه  ٣۰خرداد در تقاطع شادمان بازداشت و به اوین منتقل شده
 -٣کامبیز سهیلی  ۲۴ساله دانشجوی مهندسی صنایع سه شنبه  ۲۶خرداد در میدان ونک بازداشت و به اوین منتقل
شده
 -۴سیاوش ذوالقدر  ۲۱ساله دانشجوی حسابداری چهارشنبه  ۲۷خرداد در میدان هفت تیر بازداشت و به اوین منتقل
شده
 -۵امیر علی امیری  ۲۶ساله شغل آزاد چهارشنبه  ٣تیر در میدان بهارستان بازداشت و به اوین منتقل شده
 -۶سعید صادقی  ۲۴ساله شغل آزاد پنجشنبه  ۱٨تیردر امیر آباد بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص
 -۷مهران مطلع  ۲۱ساله کتابفروش پنجشنبه  ۱٨تیر انقالب بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص
 -٨محمد باقر اکرامی  ۲۵ساله فوق دیپلم کامپیوتر شنبه  ٣۰خرداد در آزادی بازداشت و به اوین منتقل شده
 -۹کیانوش میر هادی  ۲۰ساله دانشجوی روانشناسی شنبه  ٣۰خرداد بازداشت و به اوین منتقل شده
 -۱۰سامان قادری  ۲۷ساله شغل آزاد پنجشنبه  ۱٨تیر بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص
 -۱۱نیما کاشیان  ۲۴ساله لیسانس ادبیات پنجشنبه  ۱٨تیر در خیابان کارگر بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص
 -۱۲رضا کاظم زاده  ۲۵ساله چهارشنبه  ٣تیر در بهارستان بازداشت و به اوین منتقل شده
 -۱٣آیت کریمی ٣۲ساله لیسانس اقتصاد پنجشنبه  ۴تیر در نواب بازداشت و به اوین منتقل شده
 -۱۴بنیامین معیری  ۲۹ساله شغل آزاد شنبه  ٣۰خرداد در نواب بازداشت و به اوین منتقل شده
 -۱۵محمد رضا ذاکری  ۲۴ساله پنجشنبه  ۱٨تیر در امیرآباد بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص
 -۱۶آرش رحمانی  ۲۰ساله چهارشنبه  ٣تیر در بهارستان بازداشت و به اوین منتقل شده
 -۱۷شهاب عسگری  ۲۶ساله فوق دیپلم عمران پنجشنبه  ۱٨تیر در انقالب بازداشت و به اوین منتقل شده
روز شنبه  ۲۰تیر ماه بیش از ۱۵۰نفر از خانواده های دستگیر شده های روز های اخیر به خصوص روز پنجشنبه  ۱٨تیر
به زندان اوین مراجعه کرده بودند که مسووالن زندان به آنها گفته بودند با در دست داشتن سند و وثیقه به دادگاه انقالب
جهت آزادی فرزندانشان مراجعه کنند دیروز و امروز بیش از ۱۰۰نفراز خانواده ها که تعدادی نیز شهرستانی بودند و با
زحمت توانسته بودند سند تهیه کنند به دادگاه انقالب مراجعه کردند اما هیچ یک از مسووالن دادگاه انقالب به آنها جواب
واضح و روشنی ندادند و هنوز اسامی تعدادی از بازداشت شده ها تأیید نشده تنها به انها گفته اند هنوز پرونده دستگیر
شده ها کامل نشده و تحت بررسی است و تا پرونده آنها تکمیل نشده هیچ یک آزاد نخواهند شد.اما همچنان خانواده ها
از ساعت  ٨صبح تا  ۱۵بعد از ظهر در گرما به انتظار خبری از روشن شدن وضعیت فرزندان خود (تأیید دستگیری آنها و
مکان نگهداری فرزندان خود) در جلو دادگاه انقالب و زندان اوین به انتظار می ایستند.

یک جانباخته دیگر تقدیم راه آزادی شد
جوان دیگری که توسط لباس شخصی ها به شدت زخمی
و در بیمارستان بستری شده بود ،درگذشت .یعقوب بروایه،
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر
ومعماری دانشگاه تهران ،روز چهارم تیر ماه توسطنیروهای
بسیج از بام مسجد لوالگر مورد اصابت گلوله قرار گرفت،
از ناحیه سر مجروح شد و بالفاصله توسط دوستانش به
بیمارستان لقمان انتقال یافت اما به رغم تالش پزکان
برای جان وی ،در نهایت دچار مرگ مغزی شد و به
شهادت رسید .یعقوب بروایه فرزند دوم یک خانواده پنج
نفری و اهل اهواز بود .وی متولد تیرماه  1361بوده و در
هنگام مرگ تنها  27سال سن داشت.
به نوشته برخی سایتهای خبری یعقوب بروایه که در
کنترل کامل مامورین تحت مداوا قرار داشت ،از این حادثه
جان سالم به در نبرد .او تنها دقایقی پیش از مرگ چشم
گشود ،دستان مادرش را گرفت و زیر لب گفت :مادر من
برای آزادی کشته شدم ....و چشم فروبست.
گفته میشود ماموران امنیتی پیکر بی جان یعقوب را
تحویل گرفتند و به محل نامعلومی بردند و سرانجام بعد
از  ٤٨ساعت به خانواده او اطالع دادند جسد یعقوب به
خاک سپرده شده است .ماموران از خانواده او تعهد گرفته
اند که از هرگونه اطالع رسانی و برگزاری مراسم برای او
خودداری کنند.
جان بهروز جاوید تهرانی در خطر است!
گزارش حشمت اهلل طبرزدی
پیش از انتخابات در  ۲۲خرداد از اقای اولیایی فرد وکیل
شجاع بهروز جاوید تهرانی شنیدم که برای دیدن او به
شعبه ی مربوطه یعنی معاونت امنیت رفته بوده است .او
تعریف می کرد که اقای فالح رییس دفتر این شعبه به
او می گوید قرار است به دیدن مرده بروی!؟او که مدت
هاست که در زندان است و جزو مرده ها به حساب می
اید!
امروز خواهر بهروز به من زنگ زد و گفت که  ۲هفته
است که از او هیچ خبری ندارم .خواهر بهروز گفت:یکی از
دوستان بهروز به ما خبر داده که بهروز در سلول انفرادی
است و شرایط جسمی اش بسیار بد است .او گفته بود به
اقای طبرزدی خبر بدهید که وضعیت من بسیار بد است.
این کالم خواهر بهروز من را به یاد ان گفته ی اقای فالح
در شعبه ی امنیت دادگاه انقالب انداخت و به شدت نگران
شدم .من نیز دست به قلم برده و هم میهنان را اگاه می
کنم که شرایط بهروز بسیار وخیم است.
او تنها بازمانده ی  ۱۸تیر  ۷۸است.او در شکنجه گاه توحید
،زندان اوین و رجایی شهر شکنجه های زیادی را تحمل
کرده است.
هم میهنان گرامی در درون و بیرون مرز اگاه باشند که
زندانیان سیاسی ،سربازان خط مقدم مبارزه ای هستند که
حتا در شرایط خاموشی مبارزات عمومی در چنگ دشمن
،در اسارت هستند .نباید ان ها را فراموش کرد.
روز گذشته که با زندانی سیاسی محمد حسین فالحیه
که در پایان مرخصی  ۱۰روزه عازم زندان بود و سعید
درخشندی و ابوالفضل جهاندار که  ۳سال حبس خود را
به تازگی به پایان رسانده اند ،برایمالقات عباس خرسندی
که در مرخصی استعالجی به سر می برد ،راهی بیمارستان
قلب رجایی شده بودم،احوال برخی زندانیان سیاسی را
پرسیدم .در پاسخ به من گفته شد که برخی دوستان که
زن و بچه دارند،پیام دادند که به اقای طبرزدی بگویید که
شرایط اقتصادی بچه های ما در بیرون از زندان بسیار بد
است.
این خبر را که شنیدم به شدت در هم ریختم و یاد خودم
افتادم که ان زمانی که در سلول بودم تنها خبری که من
را در هم می ریخت شرایط نا مناسب اقتصادی بچه هایم
بود.
به راستی من نمی دانم با دوستان گرامی و ازادی خواه با
چه زبانی باید حرف بزنم که رژیم دلشاد نشود .فقط می
توانم بگویم که بار اصلی این مبارزه بر دوش زندانیان
سیاسی و خانواده های ان ها است .این هایی که نه به
تازگی و نه برای به کرسی قدرت رساندن این یا پایین
کشاندن ان ،بلکه برای ازادی و دموکراسی مبارزه می
کنند.
مبارزین قدیمی به ویژه زندانیان سیاسی پیشین دست به
کار شوند و به دفاع از دوستان خود بپردازند .در انتظار
تبلیغات چی های جهانی نباشند .برای این که ان ها در پی
منافع خود بوده و به اقتضای ان ،روزگاری برخی را چهره
می کنند که برای ان ها نفعی داشته باشند .خود را دست
کم نگیرید و همچون سالیان گذشته به دفاع از زندانیان
سیاسی به ویژه بهروز مظلوم برخیرید.
دستگاه های مدعی دفاع از حقوق بشر و سازمان های بین
المللی را رسوا کنید و تا بهروز ازاد نشده دست از مبارزه بر
ندارید.بدانید که در ان روزگار که هیچ نهاد مدافع حقوق
بشر در کشور اعالم وجود نکرده بود شما مبارزین با اعالم
موجودیت  ،به دفاع از همه ی زندانیان سیاسی و در راس
ان ها مهندس انتظام برخاستید.
دوستان گرامی!همت و اراده ی شما را می ستایم و از شما
برای ازادی زندانیان سیاسی به ویزه بهروز که به زعم
زندان بانان مرده است،دست یاری می جویم.

گام اول :شكستن فضاي سركوب
منازعه اي كه ميان حاكميت و ملت در گرفته ،پديده اي
تجربه نشده الاقل در تاريخ ايران است.هم از نظر وسعت
سركوب و ميزان هزينه اي كه براي آن صرف مي شود
و هم از نظر پيچيدگي آن.اما به ميزان تازه يودن جنس
اين سركوب و حجم آن  ،نوع مقاومت مردم نيز تازگي و
پيچيدگي بي بديلي يافته است.اگرچه سازوكار مبارزه در
دم خلق مي شود اما بايد يك استراتژي مشخص را مورد
نظر قرار داد تا سازماندهي مبارزه از دست نرود.به ويژه
اكنون كه سازماندهي مقاومت در قالب گروه هاي متكثر
و تقريبا مستقل از هم انجام مي گيرد.با داشتن استراتژي
چند منظور تامين مي شود:
نخست آنكه  ،اهداف پيوسته در جلوي ديد قرار دارد و
چشم انداز مبارزه را براي تعيين مسير مقاومت شكل مي
دهد
دوم  ،نوعي حس اعتماد در ميان گرو هاي مقاومت ايجاد
ميكند
سوم ،از آنجا كه سازماندهي سراسري وجود ندارد و
گروه هاي همتراز به مقاومت مي پردازند ،وجود استراتژي
مشترك از تشتت گروه ها جلوگيري مي كند.
اما عليرغم استراتژي مشترك مي توان تاكتيك هاي
متفاوتي را دنبال كرد.و از آنجا كه گرو ه هاي درگير
منازعه از بخش هاي مختلف جامعه تشكيل شده اند ،
حسب وضعيتي كه افراد دارند  ،مي توانند تاكتيك هاي
قابل اجرا متناسب شرايطشان را به اجرا بگذارند.
با توجه به مردمي بودن مقاومت  ،استراتژي را مي توان
مطابق با خواست عمومي كه در شعارها منعكس شده است
تعريف كرد.
هدف نهايي  ،در اين مبارزه حذف جمهوري اسالمي و
تشكيل يك دولت دموكراتيك است.اما تا پيش از آن بايد
مبارزه را گام به گام پيش برد.
گام اول  ،مقابله با سركوب فيزيكي و رواني رژيم است.
اكنون كه فضاي سنگين امنيتي بر جامعه حاكم شده است
فوري ترين و ضروري ترين حركت شكستن اين فضا و
ايجاد فضاي تحرك عمومي است.براي اينكار سازوكارهاي
متفاوتي وجود دارد:
مثال ،شعار نويسي در اماكن عمومي و به ويژه روي
ساختمان هاي دولتي  ،شعارنويسي روي اسكناس ها،
ادامه ي شعارگويي هاي شبانه ،تشكيل حلقه هاي كوچك
محلي و دوستانه براي مقاومت جمعي ،بلوتوث كردن
تصاوير زخمي ها و شهدا از طريق موبايل در ميان جعيت
مثال مترو ،پاشيدن بذر اميد به تداوم مقاومت در ميان
جامعه و عنوان اين موضوع كه اين مقاومت چندين ماه
ممكن است به طول انجامد ،استفاده از تصاوير شهدا روي
صفحه ي موبايل ها  ،فشار بر خانواده ي مزدوران شناخته
شده  ،پخش تصاوير اين مزدوران در قالب صفحات پرينتي
در سطح شهر به ويژه در محيط زندگي اين افراد ،و.....
اين روشها و نيز كارهايي همچون باال بردن ميزان مصرف
برق و پرداخت نكردن قبوض تا لحظه ي آخر مي تواند
عالوه بر شكستن اين فضا  ،به كشاندن بخش عمده اي
از جامعه به عرصه ي مبارزه كمك اساسي كند.
الزم به توضيح است كه همان ميزان كه ايرانيان داخل
كشور مسئوليت ويژه اي در قبال اين مبارزه دارند ايرانيان
خارج نيز مسئولند.ضمن آنكه فضا براي حركت ايرانيان
خارج بسيار مهياتر از ايرانيان داخل است.از اينرو انتظار
ميرود هموطنان خارج از كشور به طور محسوس و موثري
بر خواسته ي جامعه ي ايراني با راه اندازي جريان هاي
اعتراضي در شهرهاي مختلف جهان  ،پا فشاري كنند.
آرمان.الف

ميلياردها تومان هزينه براي ممانعت از
دسترسي مردم به اينترنت
با افزایش اقدامات دولتی برای انسداد مجاری خبری و
اطالعاتی در کشور ،مرکز «مبارزه با جرائم سایبری»
ضمن ارائه آماری در مورد تعداد سایت های فیلتر شده،
به هزینه ای برابر با  4میلیون که برای فیلتر کردن 10
میلیون سایت صرف شده ،اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که مقابله با سایت ها با خرید
نرم افزارهایی از کشورهای خارجی صورت می گیرد .شمار
بازدید کنندگان سایت های «ممنوعه»  12میلیون ذکر
شده است.
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش آمده ،ناموفق
بودن اقدامات محدود کننده است .گفته می شود بسیاری
از سایت ها با این که مسدود شده اند ،روزانه دهها هزار
بازدید کننده دارند که با دور زدن سد فیلتر ،به سایت های
مورد عالقه خود می رسند.
جالب توجه است كه در حالي ميلياردها تومان ثروت
اجتماعي در راه هوس هاي مشتي ديكتاتور و بقاي نظام
فاشيستي هزينه مي شود كه اكثريت مردم جامعه ايران با
كمبودهاي فراواني در زنداني روزمره خود مواجهند.

محض گل روي بهار،
ضامن را رها نكن

محض گل روی بهار،ضامن را رها نکن
خرداد است
و باد این آوازه خوان غمگین
که پرسه می زند
خوب شد فهمیدم عشق ،حقیقتی است که
در خشن الخ زمین رخ می دهد
و زیر آسمانی که آبی نیست
خرداد است و باد غمگنانه نجوا می کند
آهای جـوجــه شاعر
به چه می اندیشی؟
به من بگو چگونه فریاد کنم؟
همه چیز تمام نشده است
:چقدر به خودم نهیب بزنم
کجا کی و چگونه؟
خرداد است و باد غمگنانه قدم می زند
خرداد است
اما من احساس خنکی دارم
و می گردم به دنبال خورشید ،یک ستاره یک ماه
گمشده
آهای معلم ها به من بگویید چه کاری بهتر است؟
حاال که قلم ندارم
انگشتانم به چه کار می آیند؟
خرداد است و باد غمگنانه فریاد میکشد:
از ضامن خارجش نکن!
نوک مگسک  ،قناری ها را نشان می دهد
به خاطر بهار  ،بگذار آوازشان را بخوانند

For Sake Of Spring Don't Release
The Spring
It is June
And wind is singing
In a sad tune
Well I understand that love can be
true
When the ground is not smooth
And the sky's not blue
It is June
wind is whispering in a sad
tune
What are you thinking about
Hey bedding poet
?Tell me how can I shout
It is not all over now
How many times shall I tell
?Myself when, where and how
It is June
wind is walking in a sad
tune
It is June
But I feel cold following
The sun a star and a lost moon
What is the way?Hey teachers
Tell me when I have no pencil
?What can do these fingers
It is June
wind is yelling in a sad tune
Dont release the spring
Point of balance shows some canaries
For sake of spring, let them sing.
)By: Naser Saremi(b.1962

بيانيه انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از
مجازات از مكزيك درباره ايران
انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات ،CCTI -
سازمان مستقل مكزيكى دفاع از حقوق بشر ،كه براى
دستيابى به دنيائى ديگرگونه ،دنيائى عارى از شكنجه و
آزار مبارزه مى كند ،روش هاى اقتدارگرايانه و سركوبگرانهء
دولت جمهورى اسالمى ايران را كه هدف از آنها خاموش
كردن اعتراضات مردمى كنونى ست محكوم مى كند .اين
شدن تقلب در انتخابات رياست
درپى آشكار
اعتراضات
ِ
ِ
جمهورى دامنه اى بسيار گسترده يافته است .ما با مردان
و زنانى كه خيابان ها را در شهرهاى مختلف به تسخير
خود در آورده اند تا به يك رژيم ديكتاتورى بگويند «ديگر
بس است» ابراز همبستگى مى كنيم.
رژيم ايران مسئول ناپديد كردن ،شكنجه ،و اعدام دهها
هزار مبارز و نيز از ميان بردن تمام تشكل ها در دههء
 ،۱۹۸۰و همچنين سركوب و زندانى كردن هزاران نفر از
حق طلبان است از جمله دستگيرى رهبران كارگرى در
تظاهرات اول ماه مه .۲۰۰۹
پاسخ امروزين دولت ايران همان پاسخى ست كه در
کشورهای دیگر ديگر ديده ايم :از جمله در مكزيك ،همين
روش را در مقابل رشد نارضايتى هاى اجتماعى به كار مى
برند .سركوب علنى و دستگيرى هاى بى رويه ،شكنجه،
زندان ،ناپديد كردن ،قتل ،اعدام ،و غيره .به آن چه بر
شمرده شد ،آلت دست قرار دادن رسانه هاى گروهى را نيز
بايد افزود :برچسب جنائى زدن به تظاهرات ،مجرم وانمود
كردن تظاهر كنندگان ،اعتراف گيرى از افراد زير شكنجه
ِ
به جاسوسى و پخش گسترده آن در تلويزيون ،دستكارى
در اخبار و غيره.
مى دانيم كه هدف از اين اقدامات شكستن شخصيت فرد
و روابط اجتماعى اوست و به طور كلى ايجاد جو ترس و
عدم اعتماد در بين مردم و جامعه .بدين وسيله مى خواهند
بسيج عمومى و روند هاى تشكيالتى مبارزات مردمى را
به سكوت بكشانند ،فلج كنند ،از هم بپاشند و جلوی آن
را بگیرند.
تصوير نيروهاى انتظامى رژيم كه بر تظاهر كنندگان
يورش مى برند ،ما را به ياد سركوب هاى سن سالوادر
آتنكو در ماه مه  ۲۰۰۶مى اندازد .زمانى كه  ۳۰۰۰پليس و
ارتشى به منظور سركوب اعتراضات وارد اين روستا شدند.
آن ها  ۲۰۰نفر را دستگير نمودند ،همهء آن ها را در مسير
زندان شكنجه كردند ،و دو جوان را به قتل رساندند .هنوز
 ۱۲نفر از آنها زندانى اند ،با حكم هائى بين  ۳۱تا ۱۱۲
سال زندان .چنانكه يادآور قتل عام هاى اگواس بالنكاس
در سال  ،۱۹۹۵اكته آل ،چياپاس در  ،۱۹۹۷ا ِل چاركو در
 ،۱۹۹۸و سركوب جنبش آموزگاران در اوآخاكا در ،۲۰۰۶
و بسيارى ديگر.
در عين حال ،ما اشكال مختلف مقاومت در برابر شكنجه
و سركوب را نيز به ياد مى آوريم .سه سال است اردوگاهی
كه در مقابل زندان براى كمك به زندانيان آتنكو برپا
شده ،همچنين تظاهرات مختلف در همبستگى با شكنجه
شدگان ،دادگاهى شدگان و زندانيان ،شكايت علنى و
قانونى زنانی كه مورد شكنجهء جنسيتى قرار گرفته اند،
و نيز سازماندهى روستاها براى پيشگيرى از ورود نظاميان
ادامه دارد .تمام اين ها گوياى نيرو و ارادهء زنان ،مردان،
انجمن ها و سازمان هائى ست كه ديگر نمى خواهند تن
به سكوت بسپارند ،كه برمى خيزند و براى حقوق اساسى
خود مبارزه مى كنند.
سه دهه است که ديكتاتورى رژيم حاكم بر ايران حقوق
اساسى شهروندان خود را زير پاى مى گذارد .ما از اين
كه به رغم اينهمه سركوب ،مردم مصممانه براى مطالبهء
حقوق خود ،باز هم خيابان ها را به تصرف درآورده اند،
خشنوديم و سرشار از اميد .ما يقين داريم كه نمى توان
شأن و حيثيت انسان ها را نابود ساخت .رزميدن براى حفظ
حيثيت انسانى البته به رنج هايش مى ارزد.
ما همبستگى خود را با تمام كسانى كه در جستجوى جامعه
اى عادالنه و آزاد به پا خاسته اند اعالم مى كنيم.
از مسئولين [دولت] ايران مى خواهيم كه به حقوق
جهانشمول بشر ،از جمله حق آزادى بيان ،حق تشكل،
حق يك زندگى عارى از شكنجه و آزار احترام بگذارند.
زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
شكنجه  -هرگز!
انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات
مكزيك ۹ ،ژوئيهء  ۲۰۰۹ترجمهء بهرام قديمى

جنبش اعتراضی ،آزادی
و جایگاه «مجلس موسسان»
ایوب رحمانی
جنبش اعتراضی و فراگیری که بعد از انتخابات در ایران
آغاز شده است ،در جوهر خود ،جنبشی است برای تغییر و
دگرگونی .این جنبش با توجه به پیش¬زمینه¬ای که بر
آن روییده است ،یعنی وجود جنبش-های کارگری ،زنان
و دانشجوی ،امکان و پتانسیل این را دارد که در تداوم و
گسترش خود به جنبشی آزادی¬خواه ،سرنگونی¬طلب
(ساختارشکن) و مدافع دموکراسی واقعی تحول یابد .اگر
چه در حال حاضر ،رژیم با توسل به سرکوب گسترده و
نظامی اعالم¬نشده ،به ویژه در تهران،
برقراری حکومت
ِ
توانسته است این جنبش را تا حدودی مهار کند و مان ِع
پیش¬روی آن گردد .اما این وضیعت ،بسیار ناپایدار،
شکننده و گذرا خواهد بود .
این جنبش اساسا ریشه در نارضایتی عمومی¬ ِ مردم از
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی¬ای دارد که رژیم
ِ
اسالمی در طول سی سال گذشته بر مردم تحمیل کرده
است .تقلب آشکار و گسترده در انتخابات ،جرقه¬ای بود
بر انبار باروت نارضایتی ،و یا به بیان دیگر ،آخرین پ ِر کاهی
بود که کمر شتر را شکست.
جدال بین دوجناح رژیم و و آشکار شدن ت ََرک¬های
عمیق در دستگاه روحانیت و اختالفات و دسته¬بندی¬ها
در جناح خامنه¬ای –نظامی¬ها که خود ،ناشی از فشار
از پایین جنبش مردم بوده ،جنبش کنونی را در موقعیت
بسیار مساعدی قرار داده است .بعالوه ،تظاهرات و
اعتراضات میلیونی مردم ،تااکنون ،یعنی در همین برآمد
آغازین جنبش ،باعث همبستگی در میان مردم شده و
در دل¬هایشان شور و امید آفریده است .هر روز که
می¬گذرد مردم بیش از پیش به توان و قدرت خود
برای مبارزه با منشاء درد مشترک پی می¬برند .همه¬ی
این¬ها ،رژیم را بر لبه پرتگاه قرار داده است .تنها راهی
که نظام حاکم در برابر خود می¬بیند ،توسل به زو ِر
عریان ،کشتار و سرکوب وحشیانه¬ی مردم است .اما،
همه¬ی شواهد نشان می-دهند که این جنبش سر ِ
ایستادن دارد .هراندازه که رژیم سرکوب را تشدید کند
دیگر نمی¬تواند اوضاع را به شکل سابق برگرداند .این
جنبش به پاخاسته ،با پیدایش اولین فرصت¬ و نخستین
روزنه ،دوباره و این¬بار با انرژی بیشتر و پردامنه¬تری از
پیش ،سر برخواهد آورد.
جنبش¬های اجتماعی در آغاز ،اساس ًا خصلت اعتراضی
دارند و جنبه¬ی نفی (سلبی) در آنها پررنگ¬تر است.
این جنبش¬ها در تداوم و گسترش خود اما ،هر چه بیشتر
جنبه¬¬ی «اثباتی» می¬یابند و خواسته¬های خود را
طرح و بیان می¬کنند .جنبش اخیر مردم ایران نیز از این
قاعده مستثنا نیست .این جنبش ،در آغاز ،با اعتراض به
تقلب در انتخابات دهمین دوره¬ی ریاست جمهوری آغاز
شد .البته از همان ابتدا مشخص بود که از سوی دو نامزد
اصالح طلب ،و همچنین کل «اپوزیسیون» طرف¬دار
حفظ این رژیم ،تالش می¬شود تا این جنبش فقط در
محدوده¬ی خواست ابطال و تجدید انتخابات باقی بماند.
آن¬ها تالش می¬کنند که این جنبش در چارچوب
موهوم «سبز» خود مانده و این توهم را دامن می¬زنند
که امکان تغییر و بهبود وضیعت مردم در چارچوب «نظام
مقدس جمهوری اسالمی» وجود دارد .اصالح¬طلبان و
«اپوزسیون» طرفدار رژیم بر آن¬اند که با کنترل این
جنبش خودجوش مردمی ،و محدود نگاه داشتن آن در
چارچوب حفظ نظام اسالمی ،از آن همچون ابزاری برای
عقب¬راندن جناج رقیب استفاده کنند تا سهم بیشتری را
در ساختار سیاسی به دست آورند.
اما ،جنبش اعتراضی مردم از همان آغاز پیدایش خود
نشان داد که حتی جنبه¬ی سلبی آن ،یعنی آنچه را
طلبان
که نمی¬خواهد ،از سقف خواسته¬های اصالح
ِ
درون و بیرون طرفدار حفظ رژیم ،بسیار فراتر است؛ تنها
به فاصله¬ی چند روز از شروع این جنبش ،توده¬ی
مردمی که در خیابان¬های تهران توسط آدم-کشان
«نظام مقدس» کشته و زخمی می¬شدند ،شعارشان از
«موسوی رای ما را پس بگیر» ،به شعارهای مرگ بر
دیکتاتور ،مرگ بر خامنه¬ای و مرگ بر جمهوری اسالمی
تغییر کرد.
رادیکال¬ شدن شعارهای مردم در همان گام¬های
اولیه¬ی اعتراضی ،نشان می¬دهد که این جنبش تا
چه حد از ظرفیت باالیی بر خوردار است و می¬تواند از
محدوده¬ی مورد نظر اصالح¬طلبان فراتر رفته و به طور
جنبش فراگیر سرنگونی¬طلب ارتقاء یابد.
کامل به یک
ِ
هشدار موسوی در بیانه¬ی شماره¬ی  9خود در مورد
شعارهای «ساختارشکنانه» و درخواست از هوداران خود
که صف خویش از کسانی که به «نظام مقدس جمهوری
اسالمی» اعتقاد ندارند را می¬بایست جدا کنند ،حاکی از
آن است که اصالح¬طلبان بخوبی از ظرفیت فراگیر این
جنبش آگاهند و بشدت از آن هراس دارند.
جنبش کنونی مردم ایران ،همانند همه¬ی جنبش¬های

اجتماعی ،جنبشی یکپارچه و یکدست نیست .گرایش¬ها
ونیروهای مختلف ،با اهداف و افق¬های متفاوت سیاسی
و اجتماعی در این جنبش حضوردارند و هر کدام سعی
می¬کنند که آن را درجهت اهداف خود به پیش -و
یا به پس – ببرند .البته در حال حاضر ،و دراین جنبش،
اصالح¬طلبان حکومتی و اپوزیسیون طرفدار رژیم «دست
باال» را دارند و بدین جهت سخت تالش می¬ورزند تا
که خواست¬های این جنبش توده¬ای از محدوده¬ی
تغییرات جزیی و اصالحات درون ساختاری نظام فراتر
نرود .اما ،تاکنون ،سی ِر تحول این جنبش نشان می¬دهد
که دارای خصلت ساختارشکنانه¬ای است و می¬تواند به
سرعت تبدیل به جنبشی شود که توهم «سبز» اصالحات
را به حاشیه براند.
خصلت ساختارشکنانه¬ی این
اما ،باید توجه داشت که
ِ
جنبش را نباید به این معنی تلقی کرد که لزوم ًا به
جنبشی آزادی¬خواهانه ،و طرفدار دمکراسی در جهت
منافع اکثریت مردم فرا خواهد رویید .این جنبش در وجه
اثباتی خود ،می¬بایست خواسته¬های آزادی¬خواهانه و
دموکراتیک را بطور شفاف طرح و بیان کند .تجربه¬ی
انقالب بهمن  57نشان داد که یک جنبش مردمی ،فراگیر
و سرنگونی طلب در صورتی که گزینه¬ی آزادی¬خواهی
و خواسته¬های دموکراتیک را بطور روشن در سرلوحه¬ی
خود قرار ندهد ،به سرانجامی نخواهد رسید ،و طعمه¬ی
ارتجاع خواهد شد.
اگر بپذیریم که جنبش کنونی مردم ایران  ،در جوهر خود
جنبشی آزادی¬خواهانه است ،آن¬گاه این پرسش مطرح
می¬شود که کدام خواسته¬های مشخص می¬تواند
بازتاب این «جوهر» باشد تا جنبش را ارتقا دهد و به
پیش ببرد .این روشن است که به دلخواه نمی¬توان هر
مطالبه¬ی را به یک جنبش م ّعین تحمیل کرد .باید دید
که پیش¬زمینه¬ی تاریخی این جنبش چیست و بر کدام
زمینه¬ی اجتماعی و سیاسی روییده است؛ باید مشخص
کرد که این جنبش در چه مرحله¬ای قرار گرفته و احتمال
سیر چه مسیری را دارد و چه نیروهای اجتماعی در آن
پیش¬برنده یا بازدارنده هستند.
واقعیت این است که جنبش کنونی ،به رغم نا گهانی
بودن آن ،غرش رعد در آسمان بی¬ابر نبوده است .این
جنبش بر پیش¬زمینه¬ای از خواسته¬های گوناگون
سر برآورده است .خواسته¬هایی که بطور مشخص در
سطح جامعه طرح گردیده¬اند و انسان¬های زیادی برای
تحقق¬شان مبارزه کرده ،زندانی شده و حتی جان را از
دست داده¬اند .به ویژه ،این خواسته¬ها توسط سه جنبش
بزرگ ریشه¬دار اجتماعی در ایران مطرح شده¬اند:
جنبش¬های کارگران ،زنان و دانشجویان .خواست های
فوری حداقل و دموکراتیک مانند :آزادی زندانیان سیاسی،
آزادی بیان ،احزاب ،عقیده ،تجمع ،تشکل و اعتصاب،
جدایی دین از دولت ،برابری کامل حقوق بین زن ومرد،
آزادی پوشش و حجاب اختیاری ،تعیین حداقل دستمزد با
نظر تشکل¬های کارگری و نمایندگان کارگران و ...از
جمله مهمترین این خواسته¬هاست.
بنابراین ،جنبش کنونی در جوهر خود ادامه¬ی منطقی
اعتراض¬ها و جنبش¬های پیش از خود است .این
جنبش امکان و ظرفیت آن را دارد که خواسته¬های
جنبش¬های پیشین را نیز مطرح کند .تنها در این صورت
است که جنبش فعلی می¬تواند به جنبش گسترده¬ی
تمامی آزادای خواهان مبدل شود و ارتقا یابد.
این نیز روشن است که تحقق همین خواسته¬های
فوری و حداقل و دموکراتیک در چارچوب موجودیت
نظام جمهوری اسالمی ناممکن است .بنابر این ،در
صورتی که خواست¬های جنبش¬های اعتراضی پیشین
به خواسته¬های جنبش کنونی درآیند ،این جنبش ،به
ناگزیر خصلتی آزادی¬خواهانه و سرنگونی طلب خواهد
یافت .پرسش کلیدی در اینجا ،اما ،این است که آلترناتیو
سیاسی و حکومتی جنبش آزادی خواه و سرنگونی طلب
چه می¬تواند باشد؟ از طرف عده¬ای ممکن است که
گفته شود که طرح این پرسش هنوز زود و نابهنگام است
و موضوع آلترناتیو حکومتی را باید به سیر تحول جنبش
در آینده واگذاشت .اما غلبه چنین دیدگاهی بر جنبش
کنونی نه تنها کمکی به پیشروی نمی¬کند ،بلکه آن را
خلع¬ سالح و بی¬افق کرده و سرانجام به بی¬راهه

می¬کشاند .هیچ انقالب یا جنبش رادیکالی نمی¬تواند
حکومتی را سرنگون کند و به خواسته¬های اولیه¬ی
خود برسد مگر آنکه از پیش تصویری کم و بیش روشن
از نوع حکومت آینده ،و یا مکانیسم تصمیم¬گیری
مشخصی درباره¬ی چگونگی تشکیل نوع حکومت آینده،
ارائه داده باشد.
واقعیت این است که برخالف خواسته¬های فوری
و دموکراتیک برشمرده درباال ،در مورد نوع حکومت
جایگزین ،توافق عمومی و یا حتی وجوهی از یک توافق
اپوزیسیون
کلی در میان احزاب و سازما¬ن¬های
ِ
سرنگونی¬طلب وجود ندارد .بی تردید ،احزاب و سازمان
های سیاسی سرنگونی¬طلب هر کدام بدیل حکومتی
خود را دارند ،ولی هیچ¬یک از آنها در موقعیتی نیستند که
انتظار داشت که در آینده¬ای نزدیک آلترناتیو َمد نظرشان
مورد پذیرش دیگران و این جنبش فعلی قرار بگیرد.
در درون جنبش های اجتماعی موجود یعنی جنبش کارگری
 ،زنان و دانشجویی هم اساس ًا موضوع آلترناتیو حکومتی
مطرح نبوده است .گو این که فعاالن این جنبش¬ها نیز
هرکدام در مورد نوع حکومت جایگزین ،نظر خود را دارند.
با اطمینان می¬توان گفت که زمانی که پرسش تعیین
آلترناتیو حکومتی در برابر فعاالن این جنبش¬ها مطرح
شود بر سر همین یک پرسش ،پاسخ¬های گوناگونی ارائه
داده خواهد شد و نتیجت ًا گرایش¬های گوناگونی شکل
خواهند گرفت.
پس چه می¬توان کرد؟!
در جامعه¬ی استبدادزده¬ای چون ایران که حتی زمانی
که به دوران مدرن پاگذاشت ،انقالب مشروطه¬اش به
استبداد 60 / 50ساله¬ی سلطنتی انجامید ،و انقالب
ضدسلطنتی¬اش به ارتجاع سی¬ساله اسالمی منجر شد،
نمی¬توان با ارائه¬ی نسنجیده¬ و سریع یک آلترناتیو
حکومتی و تحمیل آن به مردم ،به جامعه¬ای آزاد و
دموکراتیک رسید .تنها راه حل ،تالش برای ایجاد فضای
آزاد سیاسی است که مردم بتوانند در آن فضا در مورد
سیاسی بدیل ،شناخت
جامعه¬ی آینده و نوع نظام¬ های
ِ
کافی پیدا کنند و آنگاه در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک،
نوع نظام سیاسی و حکومت مورد نظر خود را انتخاب کنند.
چنین راه¬کاری نیز تنها با فراخوان «مجلس موسسان»
امکان¬پذیر است .مجلس قانون¬گزاری که در آن
نمایندگان منتخب همه¬ی مردم ،در نشست¬های علنی
در مورد قانون اساسی جدید به بحث و تصمیم¬گیری
بپردازند و سرانجام قانون اساسی و نوع حکومت پیشنهادی
خود را برای رفراندوم عمومی به رأی مردم بگذارند.
واقعیت امر این است که حتی امکان دارد که قانون
اساسی برآمده از «مجلس موسسان» و انتخابات آزاد
نیز به تحول دمکرتیک در ایران نیانجامد و حتی کل
این روند ،به زیان اکثریت مردم تمام شود .بدون تردید،
نحوه¬ی برگزاری آزادانه¬ی انتخابات برای مجلس
موسسان ،ترکیب نمایندگان منتخب در مجلس موسسان
و  ...همه به این بستگی دارد که در دوره¬ای که منجر
به برگزاری انتخابات می¬شود کدام یک از طبقات
و نیروهای اجتماعی ایران متشکل¬تر و بابرنامه¬تر
دخالت می¬کنند و طبیعتا از موقعیت بهتری برای جلب
پشتبانی مردم برخوردار می¬شوند .بنابراین ،اگر تا پیش از
انتخابات مجلس موسسان ،خواسته¬های دموکراتیک بر
شمرده در باال ،نهادینه شده باشند و تشکل¬ها و نهادهای
مستقل و خودگردان مردمی چون شوراها و اتحادیه های
کارگری ،سازمان¬های زنان ،دانشجویی ،روستایی ،قومی
و غیره پیرامون مطالبه¬های مشخص خود مستقر شده
باشند ،آنگاه مجلس موسسان دموکراتیک و قانون اساسی
مصوب آن می¬تواند سنگ بنایی باشد برای تحول واقعی
و دموکراتیک در ایران.
باید تاکید کرد که خواست برپایی مجلس موسسان،
جایگزینی برای آلترناتیو حکومتی نیست« .مجلس
موسسان» مخرج مشترک بین آلترناتیوهای حکومتی هم
نیست .بی شک ،گرایش¬های سیاسی متفاوت هرکدام
آلترناتیو حکومتی و قانون اساسی مورد نظر خود را خواهند
داشت و طبیعی است که برای تحقق آن مبارزه هم
خواهند کرد .اما ،خواست برپایی مجلس موسسان دورنمای
روشنی را در برابر جنبش کنونی ترسیم می¬کند تا بتواند
خود را در یک مسیر مشخص دموکراتیک متشکل سازد

و به اهداف آزادی¬خواهانه¬ی خود دست یابد .جنبش
کنونی مردم ایران ،بدون داشتن چنین دورنمایی حتی
اگر بتواند جمهوری اسالمی را سرنگون کند هنوز با این
خطرروبروست که در فرایند سرنگونی رژیم ،و به ویژه پس
از آن ،جامعه را به هرج و مرج و سقوط بکشاند .جامعه¬ای
که فاقد راه¬کار ،ابزار الزم تشکیالتی و هدف مشخص
دموکراتیک باشد ،نمی¬تواند جلوی جنگ و نزاع¬های
دسته¬ها و گروه های سیاسی را به موقع بگیرد و کار به
فروپاشی روابط اجتماعی خواهد انجامید .این یک خطر
واقعی است .هم اکنون ،اپوزیسیون طرفدار حفظ رژیم
ایران ،با برجسته¬کردن این خطر ،مردم را از فرارفتن از
چارچوب نظام اسالمی بر حذر می¬دارد.
اگر خواست برپایی مجلس موسسان به خواست
استراتژیک جنبش فعلی درآید ،این امر جنبش را از لحاظ
تاکتیکی نیز تقویت خواهد کرد و آن را از خطر توقف
و شکست در نیمه¬ی راه ،دور نگاه خواهد داشت .البته
پیش بینی سیر تحول هر جنبش مردمی ناممکن است.
اما ،همیشه این احتمال وجود دارد که دولتمردان نظام ،و یا
بخشی از آن ،در صورتی که نتوانند این جنبش را سرکوب
کنند ،با دادن امتیازاتی به این یا آن گروه اجتماعی ،آن را
به شکست بکشانند .این یک احتمال واقعی است .اصالح-
طلبان حکومتی و اپوزیسیون طرفدار حفظ رژیم ،هدفی جز
این را دنبال نمی¬کنند و برای کسب هر امتیاز ،آمادگی
شکست کامل جنبش را دارند .البته باید خاطرنشان کرد که
همه¬ی این¬ها بستگی به تغییر توازن قوا میان نیروی
مردم و موقعیت رژیم دارد .به طور مسلم ،اصالح¬طلبان
داخل رژیم و اپوزیسیون طرفدار حفظ مناسبات موجود
برنامه و تاکتیک¬های مختلفی برای کنترل جنبش
آزادی¬خواهانه¬ی مردم دارند؛ تشکیل «هیئتی از
عقالی نظام» برای تغییر قانون اساسی موجود ،یا برگزاری
رفراندوم در مورد بندهایی از قانون اساسی  -از جمله بند
مربوط به والیت فقیه – می¬تواند از جمله¬ی این گونه
راه¬کارها برای انحراف و شکست جنبش مردم باشد.
باید در نظر داشت که به رغم نارضایتی و نفرت
عمیق مردم از رژیم ،گرایش اصالح¬گرا در درون
جنبش¬های اجتماعی ایران حضور پررنگی دارد .برای
نمونه ،می¬توان به فعاالن کمپین یک میلیون امضاء
در جنبش زنان اشاره کرد که شدیداً با ایده¬ی سرنگونی
رژیم ایران مخالف¬اند و هدف خود را به اصالحات
در قوانین موجود خالصه کرده¬اند ،یا فعاالن دفتر
تحکیم وحدت در جنبش دانشجویی نمونه¬ی دیگری
از این گونه گرایش¬های اصالح¬گراست .به رغم
دموکراسی¬خواهی این گرایش¬های اصالح¬گرا،
چنانچه به سیاست¬ها و روش¬های تغییر از باالی
خود وفادار بمانند ،کامال این استعداد را خواهند داشت که
ُمبلّغ و طرفدار پرحرارت زدوبند با سردمداران رژیم برای
شکست جنبش مردم باشند.
خواست تشکیل «مجلس موسسان» برای تدوین قانون
اساسی ،پادزهر ترفندهای مدعیان دروغین دموکراسی
است .چرا که هیچ انسان آزادی¬خواه و هیچ جریان
مدعی دمکراسی نمی تواند با آن مخالفت کند .بدون
تردید ،این خواست دموکراتیک ،اگر به خواست توده های
مردم مبدل شود به میزان زیادی تالش¬های اصالح
طلبان و طرفداران حفظ رژیم را برای جلوگیری از رشد
جنبش اعتراضی مردم به سمت و سوی یک جنبش
آزادی¬خواهانه و برابری¬طلبانه¬ی ِ سرنگون¬طلب
خنثی خواهد کرد.
سرنگونی رژیم اسالمی پیش¬فرض خواست برپایی
مجلس موسسان است .نه فقط به این خاطر که رژیم به
این خواست تن در نخواهد داد ،بلکه بیشتر به این دلیل
که با وجود این رژیم ،و بویژه با وجود حفظ ارگان¬های
سرکوب مانند سپاه ،بسیچ ،و نیروهای امنیتی و انتظامی،
هیچ تضمین و سازوکاری برای برگزاری انتخابات آزاد
برای مجلس موسسان و یا برای اجرای قانون اساسی
مصوب این مجلس و مورد تأیید اکثریت مردم وجود
ندارد .چرا که هر لحظه که ارگان¬های سرکوبگر رژیم
اراده کنند می-توانند علیه خواست مردم دست به کودتا
بزنند .ادعای اصالح طلبان و واپوزیسیون طرفدار حفظ
رژیم مبنی بر این که امکان اصالحات دموکراتیک و
نهادینه در این رژیم و ارگان¬های سرکوب¬ آن وجود
دارد ،در بهترین حالت یک رویا و در بدترین حالت تزویر
و ریا است؛ اگر باند جنایتکار مافیا اصالحات را بپذیرد این
رژیم و نهادهای سرکوبگرش نیز اصالحات دموکراتیک
را خواهند پذیرفت .بنابراین ،انتخابات آزاد و دموکراتیک
برای تشکیل «مجلس موسسان» تنها می¬تواند بعد از
سرنگونی رژیم و انحالل این ارگانها صورت گیرد .در این
ارتباط شاید بتوان گفت که نیاز چندانی به کار تبلیغی و
روشنگرانه نیست .مردمی که روزانه توسط ارگان¬های
بسیج ،سپاه ،و نیروهای انتظامی و امنیتی در خیابان ،محل
کار ،زندان و حتی منزل خود مورد آزار ،توهین ،ضرب و
شتم ،شکنجه و کشت و کشتار قرار دارند ،بدون تردید،
خواهان انحالل همگی این ارگان¬ها هستند.

