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تكيده اما پراراده

بابك داد در گزارشي شرحي دردناك از وضعيت پسري را
منتشر كرده است كه در بازداشتگاه هاي كودتاچيان مورد
تجاوز قرار گرفته است .پزشكي در وبالگي از عفونت هاي
شديد در جسم جواني ديگر خبر داده كه توسط گاردهاي
كودتا مورد تجاوز قرار گرفته است .هنوز بايد زمان بگذرد
تا شرح جراحاتي كه بر جان دختران و پسراني كه مورد
تجاوز قرار گرفته اند منتشر شود .رئيس مجلس شوراي
اسالمي اما مي گويد هيچ تجاوزي صورت نگرفته .پاسدار
خون خواري مي گويد زندانيان از شرايط زندان رضايت
دارند .مردك بي سوادي در مقام سردبير كيهان ،از كروبي
گرفته تا روزنامه نگاري تبعيدي را تهديد مي كند كه زبان
در كام كشند و در ذهن خود سالخي اجتماعي ديگري
را آرزو مي كند .كهريزك سرباز كرده است و عفونت و
چرك آن جامعه را با واقعيت هاي نظام آشنا كرده است.
قتل ،تجاوز و شكنجه ،آخرين تالش هاي هر حكومت
ديكتاتوري براي حفظ خود در مقابل امواج سهميگين
انقالب مردمي اند .كهريزك ،با خشونتش و دلمه هاي
خونش و قفس هاي فلزي اش ،درون اين نظام است.
دروني كه تا دو ماه پيش در زرورق سريالهاي ابلهانه
تلويزيوني ،خيمه شب بازي هاي پرهزينه ي سياسي،
سكوت مرگبار شب هاي خستگي و خواب پيش از كار ،و
روزهاي شلوغ اما تهي و نگاه هاي بي فروغ لب هاي بي
صداي عابران پنهان مانده بود .حاكميت تجاوز مي كند
و شكنجه مي دهد تا فرياد بزند من قدرتمندم .كهريزك
بيت حقيقي رهبري است .قرارگاه كوچك دهشتناكي كه
با مشتي قداره بند ،جواني و اعتراض را قصابي مي كند.
اما اين بيت حقير است و افشا شده .قدرتي كه از شهر در

ِ
قدرت مردم
ارگان هاي

امير ك.
«با اين رژيم چه بايد كرد؟» پرسش امروز جامعه نيست.
مردم به خوبي مي دانند حاكميتي تبهكار را كه بر پايه ي
نقض مداوم حقوق انسانها ،شكنجه و قتل سيستماتيك
معترضان و مخالفان ،غارت و چپاول ثروت اجتماعي بنا
شده است بايست خلع قدرت گردد و به زير كشيده شود.
پرسش امروزين از اين قرار است :چگونه؟
با نامه نگاري به سازمان ملل و دول خارجه؟ با تماشاي
بيشتر كانال هاي تلويزيوني مخالف؟ با اميد بستن به ناجي
آتي؟ با پيگيري قانوني شكايات از راهروهاي دادگاه هاي
حكومت كشتار؟
حقيقت اين است كه تجربه تاريخي و دانش اجتماعي
نشان مي دهد كه قدرت ديكتاتوري را تنها با قدرت مردم
مي توان شكست داد .در هر فرآيند انقالبي در تاريخ ،مردم
ارگان هاي قدرت خود را مجزا از نهادهاي موجود جامعه
ي اختناق زده رشد داده و قدرت بيگانه شده ي حاكميت را
آن خود به هماوردي طلبيده اند .قدرت موجود
با قدرتي از ِ
و مرئي در حكومت هاي ديكتاتوري ،به قصد سركوب
مردم و نابودكردن جمعيت و همبستگي آنها شكل گرفته و
عمل مي كند .براي درهم شكستن اين قدرت ضدمردمي،
به قدرت واقعي و مخفي مردمي نياز است .در هر انقالب
مردمي پيروزمندي ،ارگان هاي قدرت مردم متولد شده و
با تداوم مبارزات مردمي قدرتمندتر مي شود .اين ارگان
هاي قدرت مردمي به تدريج يكه تازي ارگان هاي قدرت
ديكتاتوري را متوقف كرده و با شكست دادن آنها ،حاكميت
مردم را تضمين كرده اند .مردمي بدون قدرت ،فرمانبران
نظم ديكتاتوري باقي مي مانند .ارگان هاي قدرت مردمي
اما مردم را قادر مي كند تا بر نظم سياه حاكم نقطه پاياني
گذارده و جامعه اي نوين را سازمان دهند.
كميته هاي مخفي انقالبي :ارگان قدرت مردم
در حكايتي كهن ،مردي كهنسال فرزندانش را فرامي
خواند و تركه اي به هر يك مي دهد و به آنها مي گويد
اين تركه را بشكنيد .تركه به سهولت در دستان فرزندان

زنده باد مقاومت مردمي عليه ديكتاتوري

امنیت دادگاه انقالب موفق به دیدارشان به صورت
حضوری در زندان اوین شدم.
طی مدت چهارسالی که به عنوان همکار در موسسه
حقوقی راد فعالیت میکنم و افتخار کارآموزی ایشان در
حرفه وکالت را داشته ام ،همیشه ایشان را انسانی مقاوم ،با
اراده ،پر انرژی و منظم دیده ام.
همیشه ایشان را سرشار از عشق به ایران ،تاریخ و تمدن
و میراث فرهنگی ایران و شوق خدمت به ایرانی یافته ام
اما دیروز ایشان را بسیار تکیده دیدم اما کماکان با همان

سارا صباغیان ،وکیل و همکار آقای دکتر محمد علی
دادخواه روز یکشنبه هفته جاری موفق به مالقات با موکل
خود شد .وي شرح مالقات خود را با اين وكيل مبارز
و شجاع در نامه اي منتشر كرده است .صباغيان نوشته
است:
روز یکشنبه ( )88/5/17بعد از گذشت یک ماه از بازداشت
استادم ،آقای محمد علی دادخواه وکیل دادگستری ،به
عنوان یکی از وکالی ایشان ،پس اخذ مجوز از دادسرای

بر كهريزك همان ها حكم مي رانند كه بر
ايران
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حال اخراج است ،به بيابان ها عقب نشسته است .و در
آنجا چرك خود را بيرون داده است .ديكتاتوري پيشين نيز
كوشيد تجاوز كند تا باقي بماند .متجاوز اما از سرير قدرت
به زير كشيده ميشود .بسيار زود .رضا براهني كمي پيش از
انقالب  57در مجموعه شعر ظل اهلل سروده بود:
«وقتي كه
مامور گردن كلفتي بر گردن آدم سوار
شده
و شلوار زندان تا زانو هايش پايين
كشيده شده
وقتي كه
دو امير تجاوز كون آدم را به يكديگر تعارف
میكنند
آدم
به ياد مورچههای بلندی نمیافتد كه
يك پايشان شكسته پای ديگرشان
يارای كشيدن مورچه را
ندارد
و....آدم اصال به ياد هيچ چيز
نمیافتد بلكه
میبيند حيوانی درشتتر از خودش
در اعماق استخوانهايش فرو میرود
و طلسم تحقير بر سوراخ خونين مقعدش كوبيده
میشود
انگار
حكم
با ميخی در ماتحتش ِ
مرده يا زنده اش را خواهانيم ،می كوبند
و بعد آدم در مغزش ،خطاب به مادرش
میگويد
جوان شكسته مي شود .مرد كهنسال دسته اي از تركه ها
را به آنان مي دهد و مي گويد حال اينها را بشكنيد .تالش
فرزندانش براي شكستن دسته ي تركه ها به سرانجام
نمي رسد .اين داستان قديمي هنوز درس هايي براي
ما دارد .تك تك انسانها را به راحتي قدرت ديكتاتوري
درهم مي شكند .اما تجمع و همبستگي انسانها ،آن ها
را شكست ناپذير مي كند .بايست گردهم آمد و نيرو و
توان ها را انباشت .اما در كجا؟ برخي خيالبافانه از مبارزه
در قالب نهادهاي مدني سخن مي گويند .تو گويي تفاوتي
ميان ديكتاتوري وحشي حاكم بر ايران و حكومت كشوري
چون سوئيس قائل نيستند .فاشيسم حتي در آلمان نيز كه
كشوري با سنت هاي مدني نيرومند بود مبارزه ي مدني
و قانوني را محال كرد .،حال تقي رحماني و برخي ديگر
مبارزه مدني را در ايران به پيش مي كشند.
بحث بر سر اين نيست كه بايست از تمام نهادهاي مدني
ممكن براي مقابله با ديكتاتوري استفاده كرد ،بحث بر سر
اين است كه برخي هنوز و پس از قتل عام هاي اجتماعي و
آشكار شدن چهره ي عريان فاشيسم در ايران ،مبارزه مردم
را صرفا در تيررس مستقيم سركوب قرار مي دهند .محدود
ماندن در فضايي كه نهادهاي مدني ناميده مي شود ،به دو
نتيجه منجر مي شود .نخست ،فرستادن تمام طرفيت هاي
مقاومت مردمي به زير گيوتين حكومت اسالمي .دوم،
ترويج خودسانسوري و معامله بر سر مطالبات ،به منظور
حفظ امكان فعاليت در ديكتاتوري كنوني.
اما شكل گرفتن و گسترش كميته هاي مخفي انقالبي
(امري كه هفته هاست آغاز شده و روز به روز گسترش
مي يابد) پاسخ هوشمندانه مردم در برابر اقتضائات سياسي
حاكم است .اين كميته ها ارگان هاي قدرت مردم اند .در
اين كميته ها مردم ستادهاي كوچك مقاومت در برابر
ديكتاتوري را بنا مي كنند .درباره ي مسائل روز با يكديگر
بحث مي كنند ،نشريات و مقاالت و كتاب ها را جمعي مي
خوانند ،از توانمندي هاي يكديگر بهره مي برند و راههاي
مبارزه براي رهايي را ترسيم مي كنند .حركت هماهنگ
و مشترك اين كميته هاي مخفي است كه مردم را به
قدرت خود آشنا مي كند و حوزه هاي آزاد شده و خارج

روحیه همیشگی.
ایشان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور و نگهداری
سالح غیر مجاز و نگهداری مواد مخدر در بازداشت به سر
می برند اتهاماتی که برای کسانی که از نزدیک ایشان را
می شناسند بسیار تعجب آور و باورنکردنی است.
امیدوارم که این وکیل دادگستری را به زودی و در کمال
سالمت در بیرون از زندان ببینیم.
سارا صباغیان
وکیل دادگستری

چرا
مرا همانطور كه بيرون دادي باال نمیكشی چرا؟»
اميران تجاوز شاهي به تكان مردم امارات خود را از دست
دادند .محاكمه هاي اميران تجاوز فقهي نيز دور نخواهد
بود .نه مأمور فراموش مي شود و نه آمر .كودتاي مضاعف
نظام ،با قتل در اميرآباد آغاز شد .حاال تجاوز در كهريزك.
اما پايان آن با خودكشي حاكمان در بيابان هاي قم رقم
خواهد خورد.
جامعه اي بدون شكنجه ،جامعه اي بدون تجاوز .همين
فوري ترين خواست مردم ،آينده را روشن مي كند .عاملين

شكنجه ها و تجاوزها بايست محاكمه شوند .آنها بايست
پاسخ دهند مبتني بر چه پشتوانه اي عليه جامعه چنين
خشونت و جنايتي را روا داشته اند .دستور دهنده كيست؟
چه كساني آن را بر سر اين كار گمارده اند؟ چه كساني با
تكذيبيه هاي خود از آنان حمايت مي كنند؟ چه كساني
صندلي هاي خود را چسبيده اند و چشم هاي خود را بسته
اند؟ چه كساني سنگ ها را بسته و سگ ها را گشوده
اند؟
پاييز فرا مي رسد .به صندلي هاي رياست چسبيده ايد؟
مثل برگي كه بر شاخه چسبيده است؟

از قلمروي قدرت ديكتاتوري را شكل مي دهد .با تكثير و
گسترش اين كميته ها ،قدرتي بديل در برابر قدرت حاكم
سربلند مي كند و درب هاي واقعي و ملموس ورود جامعه
به دوراني تازه را مي گشايد.
كميته هاي مخفي انقالبي ،بر چه بستري؟
آيا مي توان بستر چنين كميته هايي را به كارخانه ،يا
محالت ،يا دانشگاه ها محدود كرد؟ مي دانيم كه قواعد و
اتمسفر حاكم در فضاهاي اجتماعي مختلف يكسان نيست.
در برخي همسايگي ها و محالت ،امكان فعاليت به دليل
همدلي همسايگان بيشتر است و در برخي همسايگي ها
بي اعتمادي ،هراس ،و انزوا حاكم است .در برخي محيط
هاي كاري امكان تشكيل كميته هاي مخفي محتمل تر
است اما در برخي از محيط هاي كاري به دليل كنترل
باالي حراست ها و نهادهاي امنيتي ،امكان اطمينان به
همكاران كمتر است .در برخي شبكه هاي خانوادگي،
فضا براي كار مشترك عليه ديكتاتوري مساعد است و
در برخي شبكه هاي خانودگي ،اخالقيات و رسوم متأثر از
ديكتاتوري چنين اجازه اي را نمي دهند .در بسياري مواقع
شبكه هاي دوستي ،محافل و حلقه هاي مطمئن تري را
نسبت به محيط هاي كار و زندگي فراهم مي آورد.
جايي مي توان همكاراني را گردهم آورد و كميته اي
تشكيل داد .جايي ديگر كميته از دختران مبارزي تشكيل
مي شود كه پيوندهاي دوستي آنها را به يكديگر ربط مي
دهد .جايي ديگر تاريخي مشترك ،همچون خانواده هاي
زندانيان سياسي و اعدام شدگان دهه هاي پيشين ،جايي
ديگر در همسايگي ها و در مجتمع هاي مسكوني مي توان
كميته هاي مخفي انقالبي را شكل داد .اين غنا و تنوع
بسترها ،به غنا و تنوع قدرت مردم كمك مي كند .آرزوها
و روياهاي مختلفي كه همگي سركوب شده اند ،حيات
مي يابند .مطالبات گروه ها و طبقات فرودست به ميان
مي آيند .پيوندهاي مختلف اجتماعي كه همواره توسط
ديكتاتوري قطع شده است ،مرمت مي شوند و حتي پيش
از آنكه در عرصه ي سياسي ،حكومت را واژگون كنند،
روابط اجتماعي ديگرگونه را شكوفا مي كنند.

حول چه فعاليتي؟
هدف اين كميته هاي مخفي انقالبي مبارزه با ديكتاتوري
و برقراري حاكميت مردم است .اما هر كميته ممكن است
حول فعاليتي متفاوت شكل بگيرد .كميته اي ممكن است
بر مبارزات خياباني متمركز باشد .ديگري بر چاپ و انتشار
مخفي شبنامه ها و نشريات مردم .ديگري بر سازمان
دهي اعتصاب در محل كار ،يا شعارنويسي ها و آگاهي
بخشي .يك كميته مي تواند عضوي در يك كارخانه
داشته باشد و عضوي در مدرسه يا دانشگاه و عضوي در
محافل روشنفكري .اين كميته فعاليت ها و اقداماتش را
از مركزي كوچك و مخفي ،به عرصه هاي مختلف بزرگ
و مرئي مي برد و در تحول فضاهاي مختلف اجتماعي
مداخله و مشاركت مي كند.
كميته هاي مخفي انقالبي در خارج؟ چرا كه نه
از بركات ديكتاتوري خفقان آور اسالمي كه ماههاي اخير
بيشتر آشكار شده آن است كه ايجاد رعب و هراس حتي
براي شهروندان و دانشجويان خارج از كشور نيز جزئي
از ماهيت اين حكومت است .كسي كه در خارج از ايران
تحصيل مي كند و يا زندگي مي كند و به كشورش رفت
و آمد مي كند مورد مراقبت و جاسوسي سفارت خانه ها
و عوامل حكومت در بيرون از كشور قرار دارد .اين گروه
هاي شهروندان كه حتي در ايتاليا ،آلمان ،مالزي ،و تمام
كشورهايي كه مقيم اند ،براي فعاليت و بيان آزادانه خود
در محدوديت هاي شديد به سر مي برند .اصالح طلبان
از اين واقعيت تلخ استفاده مي كنند تا اين شهروندان را
در فعاليت هايي بي خطر براي نظام سياسي موجود بسيج
كنند .آنها چون دايگاني مهربان تر از مادر به وسط پريده
اند و سانسور دروني را حتي در خارج از مرزهاي ايران دامن
مي زنند .كميته هاي انقالبي دانشجويان و شهروندان در
خارج از كشور مي تواند ارگان هاي قدرت ايرانيان خارج
از كشور باشد ،كه حتي مخفيانه ،اما متعهدانه به آزادي و
برابري ،براي نابودي ديكتاتوري مذهبي در ايران تالش
مي كنند و تن به مقررات و محدوديت هاي نيروهاي برون
مرزي سركوب نمي دهند.

اخبار كوتاه

تجمع در بازار تهران

سرتاسر خیابان  15خرداد مملو از نیروهای انتظامی بود
البته لباس شخصی¬ها به چشم نمی آمدند .مردم می
آمدند و می رفتند و خرید نمی کردند .بازاری ای می
گفت» بازار به این شلوغی اگر اینا خرید امده بودند که
کسی نمی گفت وضع بازار خرابه» اما تا ساعت  2که
فرصتی برای شعار دادن به وجود نیامد .دوربین خبرنگار
سیما دنبال مردم بود تا مصاحبه کند به زحمت مواردی می
یافت که همسو با خودش باشد اما بین مردم با اعتراضات
مردم مواجه می شدند و نمی توانستند گزارش بگیرند یکی
از مصاحبه شوندگان گفت « تعطیل کنید این سفارت خانه
های اغتشاش گر را» که با اعتراض مردم مواجه شد .بازار
طالفروشان کم کم رو به تعطیلی گذاشت .هوا بسیار گرم
بود و این بیش از مردم صدای یگان های ویژه را با ان
لباس های آماده جنگ در آورده بود .و این هم برای مردم
بسیار خوشحال کننده بود که زیر این تیغ گرمای تهران
یک روز نیروهای امنیتی آسایش نداشته باشند.

محكوميت براي دانشجويان

پوریا شریفیان ،فرید زندی ،مصطفی مهدی زاده ،علی
رضایی ،مهدی مسافر ،کیانوش رضایی ،سیاوش حاتم،
حجت بختیاری ،رضا جعفریان و مهدی حکیمی هر
یک به دو ترم تعلیق و وحید امیری به یک ترم تعلیق
محکوم شد .این حکم از بی سابقه ترین احکام انضباطی
است ،که در یک زمان در مجموع  21ماه تعلیق برای
این  11دانشجو صادر شده است 5 .تن از این دانشجویان
به نام های سیاوش حاتم ،پوریا شریفیان ،مهدی مسافر،
حجت بختیاری و رضا جعفریان به دلیل اعتراضات بعد از
انتخابات ،پیش از این بازداشت شده بودند و جلسه دادگاه
انقالب اسالمی را نیز پیش رو دارند .این حکم انضباطی
در حالی صادر شده است که ریاست دانشگاه اعالم کرده
بود که با دانشجویان بازداشت شده برخورد خفیف تری
صورت می گیرد.

تأييد حكم اعدام يك زنداني سياسي

خبرگزاری هرانا :حکم اعدام یک فعال سیاسی کرد در
شهر ارومیه توسط دادگاه تجدید نظر استان تائید شد.
حسین خضری فعال سیاسی کرد اهل ارومیه که به اتهام
محاربه و همکاری با یکی از احزاب کردی از سوی شعبه
 ۱دادگاه انقالب شهر مذکور به اعدام محکوم شده بود ،روز
یکشنبه مورخه  ۱٨مردادماه تائید حکم وی از سوی شعبه
 ۱۰دادگاه تجدید نظر ارومیه به ایشان ابالغ شد.
الزم به یادآوری است نامبرده در مردادماه سال گذشته
توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه دستگیر شد و به
مدت  ٣ماه تحت بازجویی و بدرفتاری توام با آزار جسمی
و روحی شدید قرار گرفت ،بطوریکه  ۲۵درصد بینایی خود
را در طی شکنجه های مورد اشاره از دست داده است.

 15معلم بلوچ دستگير شدند

نیروهای امنیتی ،طی دو روز گذشته با هجوم به منازل،
 ۱۵معلم بلوچ سنی را در شهر زاهدان دستگیر کرده و به
نقطهی نامعلومی منتقل کردهاند.
به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،نیروهای
امنیتی با یورش به منازل مردم و بیحرمتی به زنان و
کودکان ۱۵ ،تن از معلمان و دبیران مدارس را در شهر
زاهدان با خود به مکان نامعلومی برده اند.
تاکنون هیچ اطالعی از وضعیت آنها و مکان نگهداری
آنها در دست نیست و هیچ نهادی نیز پاسخگوی خانوادهی
آنها نشده است .همچنین از اتهام دستگیر شدهگان نیز
اطالعی در دست نیست.

نوكيشان مسيحي در زندان

گزارشات جدیدی از بازداشت نومسیحیان در دو هفته
اخیر میرسد  .این بازداشت ها طی چندین نوبت در اطراف
تهران و در رشت صورت گرفته است.
در تداوم باالگرفتن فضای امنیتی و اقدامات پلیسی برای
برخورد با معترضان وقایع اخیر که به کلیت جامعه کشیده
شده است ،در دو هفته اخیر موج بازداشت و بد رفتاریهای
حکومت با مخالفان اکنون دامنگیر شهروندان مسیحی نیز
شده است .
به گزارش كمیته مسیحیان مجموعه فعاالن حقوق بشر
در ایران ،در روز چهارشنبه  ۲۲مرداد ماه ،به دنبال خبر
دادگاهی «مریم و مرضیه « دو تن از نوكیشان مسیحی
و درخواست مقام قضائی از آنها برای انکار باورهای دینی
خود ،اکنون اخبار جدیدی از بازداشت نومسیحیان در دو
هفته اخیر میرسد  .این بازداشت ها طی چندین نوبت در
اطراف تهران و در رشت صورت گرفته است.
طبق گزارش دریافتی ،بیش از  ۳۰شهروند مسیحی تاكنون
دستگیر شده اند که  ۸نفر آنان همچنان در بازداشت و بقیه
با قید وثیقه و ضمانت آزاد شده اند.این دستگیری ها که
طی چند نوبت متوالی انجام شده نومسیحیانی را هدف
گرفته است که عموما در خانواده های مسلمان متولد شده
اند .

توجه:
آرشيو خيابان را در اين آدرس مطالعه كنيد
http://issuu.com/xyaban

اطالعيه كميته دانشجويي دفاع از
زندانيان سياسي

دو عضو فعال کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی،
ناصح فریدی و علی بیکس ،که در روزهای اول اعتراضات
پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران دستگیر شده
اند ،با اتهامات ناروا و بی اساس روبرو هستند.
علی بیکس ،که در روز شنبه گذشته در دادگاه موسوم
به متهمان «عوامل میدانی پروژه کودتای مخملی» به
همراه دیگر زندانیان سیاسی حضور داشت ،از داشتن حق
مالقات ،وکیل مدافع و کلیه حقوق انسانی خود محروم
است .همین شرایط برای دیگر عضو کمیته ،ناصح فریدی،
که متهم به ارتباط با ضد انقالب است ،شرایط سختی را
آورده است.
به دنبال برگزاری جلسه اول دادگاه نمایشی متهمان
عوامل میدانی پروژه کودتای مخملی ،دهم مرداد
خبرگزاری فارس به نقل از معاون دادستان عمومی و
انقالب تهران مینویسد که ناصح فریدی اخبار زندانیان
سیاسی و اعتراضات خیابانی را برای صدای آمریکا ،رادیو
فردا و سیمای آزادی و نیز گروهک منافقین (سازمان
مجاهدین خلق) ارسال کرده است.
نام این فعال دانشجویی و حقوق بشری در حالی در جلسه
اول دادگاه و کیفرخواست دادستانی ذکر شده است که
او در دوران فعالیت های دانشجویی خود به عنوان دبیر
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران و
نیز فعالیتهای حقوق بشری در کمیته دانشجویی دفاع از
زندانیان سیاسی به اقدامی خارج از قوانین و عرف داخلی
و بین المللی دست نزده است .اینک پس از برگزاری دو
جلسه دادگاه نمایشی ،همگان به ساختگی بودن اتهام
بازداشت شدگان پی برده اند.
دادستانی تهران ،همچنین در جلسه دوم و در کیفرخواست
صادر شده ،از کوشندگان حقوق بشری نام می برد که در

«کمیته های کمیته دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی»
در راستای اهداف ضدانقالب فعالیت می کنند که اشاره به
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی دارد .این در
حالی است که کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تنها کمیته باسابقه ای است که برای دفاع از زندانیان
سیاسی در سال  ۱٣۷۷تاسیس شده و کلیه فعالیت های
آن در چارچوب موازین حقوق بشری بین المللی قرار دارد
و هرگونه ایراد اتهام به آن و اعضای زندانی اش تنها به
منظور سرکوب و تحت فشار قرار دادن مدافعان حقوق بشر
و نیز تخریب وجهه آنان در میان مردم صورت می گیرد.
از این رو ،کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
اقدامات دادستانی تهران را مغایر با قوانین داخلی و بین
المللی می داند و ضمن محکوم کردن دادگاه های نمایشی
و غیرقانونی دستگیر شدگان اخیر ،خواستار آزادی اعضای
این کمیته ،ناصخ فریدی و علی بیکس ،دیگر مدافعان
حقوق بشر از جمله شیوا نظر آهاری ،محمد علی دادخواه
وعبدالفتاح سلطانی و نیز کلیه زندانیان سیاسی است .این
کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی ،از همه نهادهای
مدافع حقوق بشر می خواهد تالش کنند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران پنج نشبه  ۲۲مرداد
گزارشي درباره ي دختران و زنان جوان زنداني
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در گزارشي به
وضعيت زنان بازداشت شده در رويدادهاي اخير پرداخته
اند .در بخشي از اين گزارش آمده است:
.تعداد دستگیرشدگان به حدی زیاد است که در یک سلول
انفرادی بیش از  4نفر جا داده شده است.سلولهای انفرادی
فاقد سیستم تهویه در گرمای زیاد تابستان که گاها بخاطر
کمبود هوا دچار حالت خفگی و سر دردهای شدید و حالت
تهوع می شوند و اثرات آن بر زنانیان سیاسی زن باقی
می ماند.

از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطالعات برای تحت فشار
قرار دادن بعضی از زندانیان سیاسی زن هر  24ساعت
فقط  3بار حق استفاده از دستشوئی را دارند  .این برخورد
ضد بشری بازجویان وزارت اطالعات باعث شده است که
زندانیان سیاسی درچار ناراحتی مثانه و کلیوی شوند.اخیرا
بر اثر اعتراضات زندانیان سیاسی زن رفتن به دستشوئی
را از  3بار به  4بار افزایش داده اند ولی این مسئله را
عمال بکار نمی برند و استدالل آنها حضور بیش از اندازه
زندانیان سیاسی است .در حال حاضر عالوه بر شکنجه
های جسمی و روحی شیوه های غیر انسانی استفاده از
دستشوئی و استحمام را به حداقل رسانده اند .این مسئله
باعث شده است که تعداد زیادی از زنان زندانی سیاسی
دچار ناراحتیهای مثانه،کلیوی،تنفسی و گوارشی شوند.
زندانیان سیاسی که دچار ناراحتی جسمی هستند از درمان
انها خوداری می شود و در شرایط بسیار بد جسمی قرار
دارند...
وضعیت و شرایط دختران و زنان زندانی بی نام و نشان
که در قیام اخیر مردم ایران دستگیر شده اند و در بند 209
زندان اوین بسر می برند بسا بدتر می باشد .آنها مورد
وحشیانه ترین و کینه توزانه ترین شکنجه های جسمی
و روحی قرار می گیرند و همچنین بازجویان وزارت
اطالعات ،جنایتکاران علیه بشریت برای تحت فشار روحی
قرار دادن آنها ،به آنها اتهامات اخالقی نسبت می دهند.
این موارد بخصوص در مورد خانم ها و یا دخترانی که در
ستاد تبلیغاتی میر حسین موسوی و یا کروبی بوده اند
بیشتر می باشد .بازجویان در درنده خوئی  ،توهین و تحقیر
مرزی را باقی نمی گذارند و به آنها گفته می شود که شما
ها باید عبرتی برای دیگران باشید و دیگران وقتی شما
ها را می بینند جرئت حضور در اعتراضات نداشته باشند.
هچنین برای زندانیان سیاسی قدیمی که در این بند می
باشند بازجویان آنها را تهدید می کنند که نام و شرایط آنها
را نباید با خانواده های خود در میان بگذارند....

هزاران مامور در خیابان،
دو ماه گذشت!
دو ماه از آن روز گذشت .بدون این که کسی از قبل
خبرمان کرده باشد همه به خیابان ریختیم و فریاد برآوردیم
«پادشاه لخت است».
ضربات گرچه سهمگین بود ولی هنوز می دانیم که
نیرومندیم و بیشمار .دو ماه گذشت و ما در کنار هم
در پیکاری خیابانی خود را شناختیم .راستی که روزها به
سختی سپری شد.
روز نخست پس از دوهفته رقص و پایکوبی آزاد و
همزیستی با پلیس باور چنین حمله ای سخت می نمود.
حمالت نیروی پلیس و سپاه در روز نخست چنان از روی
غرور و نخوت بود که باور کتک خوردن از مردم برایشان
سخت بود .پلیس و بسیج چنان ترسیدند که روزهای بعد
گرچه با تمام قوای انسانی و زرهی به مردم حمله می کرد
اما هرگز جرات یکه تازی یا ورود به کوچه ها را به خود
نمی داد .ترس از مردم در چشمان یکایک آنان موج می
زند این را دیگر همه دریافته ایم .جایی که جمعیت زیاد
باشد با مقاومت شدید مردم مواجه¬اند بارها دیده ایم که
با فریاد «ولش کن ولش کن» بی گناهان را فراری داده
ایم .مقاومت بی نظیر مادران در خیابان ها را هیچ کس
نمی تواند نادیده بگیرد .باتوم و اشک آور و گلوله برای
ترساندن مردم کافی نبود به شایعات هم وقعی گذاشته
نشد علنا با صورتی پوشیده در میان مردم فیلم برداری
می کنند»فردا خدمتتان می رسیم» این همه باز هم کافی
نیست.
پس از فراز و نشیب بسیار دیگر همه می دانیم که باید
در خیابان باشیم از حضور هم مطمئن و از آینده نگرانیم.
مرور تنها آنچه که در این شصت روز گذشت چنان برایمان
جذاب است که در هر هنگامه ای سعی در مرور آن داریم
گرچه با شیرینی و تلخی های بسیار همراه بود .خیابان
همه جا جاریست؛ تاکسی اتوبوس ،محله ،سرکار ،همه جا.
با بزرگترها ،آن ها که یک انقالب را از سر گذرانده اند
بحث می کنیم .گاه می پذیریم و گاه مقاومت می کنیم،
آن ها به ساده انگاری ما می خندند .ساده بینی نیست
دلمان نمی خواهد پیش بینی ها را گوش کنیم و تحلیل
هایی که خبر از حاال حاال این ها سر کارند می دهد «کو
تا به کارخانه ها برسد» جنوب شهر با این ها هستن»
«اینا خیلی نسبت به شاه قویتر و بی رحم ترند» «سازگارا
گفته« »...این جنبش ماله باال شهر» گاهی دوست نداری
فکر کنی «آخرش چی می شه» .سوال های زیادی در
ذهن خیابان و خیابانی ها جاری و ساری است.
ما رهبر نداریم؟ آری دیر زمانی است؛ با هم خالقیت به
خرج می دهیم یک جرقه کافیست ذهن هم را می خوانیم
و می دانیم قرارمان کجاست .دیر زمانی ست رهبر نداریم
گرچه آن هایی که فکر می کنند رهبرند هرازگاهی تشویق
و اخیرا تهدید کرده اند اما خودشان می دانند که کاره ای
نیستند .آری ما رهبر نداریم این گاه نگرانمان می کند آیا
ما رهبر می خواهیم؟ خیلی ها داخل و خارج می خواهند
جواب بدهند»اشکالی از رهبری در مبارزه به وجود میاد»
عده ای می گویند» ما رهبر نمی خواهیم این جریان شبیه
هیچ جریانی در دنیا نیست نباید مقایسه کرد» برخی مثال

از اوکراین و گرجستان و مکزیک می آورند گاهی به هم
ربط دادنشان گیجمان می کند.
ما سازماندهی نداریم؟ حکومتی که به نام جمهوری
اسالمی سر کار آمد در نخستین تالش های خود گاه
مذبوحانه و گاه اشکارا کلیه نهادهای مردمی را سرکوب
کرد .به دلیل کنترل پلیسی بر هرنهادی شاید بحث های
سازماندهی آن گونه که جوانان دهه  50با آن آشنایند
برای جوانان دهه  80غریب باشد .این رژیم راه هرگونه
اعتراض مدنی و غیر مدنی را بسته است اگر در یک اداره
اعتراضی داشته باشید نمی دانید باید به کجا شکایت کنید
وقتی سیستم خودپرداز بانک در یک 5شنبه آخر وقت کار
نمی کند کارمند بانک لنگ روی لنگ انداخته خیلی راحت
می گوید سیستم قطع است و شما امکان هیچ اعتراضی
ندارید .باید توجه داشت که سی سال رژیم ریشه های
هرگونه اعتراض و تحصن و اعتصاب را خشکانده شده،
تالش ها برای ایجاد سندیکاها ،ان جی اُ ها و تشکل
های مستقل با شدیدترین برخوردها مواجه شده ،کارگران
اعتصابی را در مال عام شالق می زنند و فعالین دانشجویی
با حبس و محرومیت از تحصیل دست و پنجه نرم می
کنند .پس اگر می شنویم که ضرورت این سازمان یابی
حس شده و هسته هایی شکل گرفته خود خبری بسیار
مسرور کننده است .اشکال سازماندهی به مانند شیوه
های اطالع رسانی شکل کالسیک خود را از دست داده
اند .محالت مرکزی شهر شب ها شلوغ است گروه های
دوستان برای شرکت در تجمعات سامان می یابد ،شب
نامه پخش می شود ،این همه البته انگشت شمار است اما
باید دانست که تمام این ها دست آوردهای  60روز مبارزه
بی امان است و نیاز به تشکل و خودسازماندهی را مردم
در خیابان درک کرده اند هر روز صبح که بر می خیزی
ایمیلت پر است از خبرمراسم یا تجمع .تالش های مردمی
برای خودسازمندهی هنوز مرحله جنینی خود را سپری می
کند و البته بسیار امیدوارکننده است.

از موسوی گذر کردیم؟ برخی شجاعانه بر این نکته صحه
می گذارند و برخی هنوز می گویند به کسی جز او امید
ندارند در این میان دو تز طرفدارانی دارد .برخی در این
مسیر مبارزه راه انقالب را می بینند که دیگر کامال از
موسوی گذر کرده ،بحث حکومت کودتا در میان است .آن
دسته دیگر از این راه پرپیچ و خم سقوط دولت کودتا را می
خواهند و بر این تصورند که با سقوط دولت کودتا هیمنه
حکومت نیز فرو خواهد پاشید .نکته این است که حد وسط
وجود ندارد همه در نهایت رفتن حکومت را خواهانیم.
مسئله اینجاست که هر دو راه به انقالب ختم می
شود ،سالها سردمداران اصالحات پشت تریبون ها سینه
چاک دادند و حنجره پاره کردند «انقالب  50سال ما
را به عقب باز می گرداند» «حکومت انقالبی ناتوان از
برقراری دموکراسی است» اما مردم ایران دیگر از انقالب
نمی هراسند .شاید تا پیش از انتخابات رسیدن به چنین
نقطه ای عجیب می نمود .جوانان امروزایران که غالبا
نسل انقالبی پیشین را مسئول تمام بدبختی های خود
می انگاشت حال خود به دنبال تجارب انقالبی پدران و
مادران خود است .مهم درک ضرورت انقالب است که
امروز بدان رسیده ایم.
خسته و کوفته از تجمع به خانه باز می گردیم BBCیا
 VOAرا می گیریم که تحلیلمان کنند و حرکاتمان را
چون شطرنج پیش بینی کند .بی شمار پرسش در ذهنت
شکل گرفته که می دانی هیچ کدام از این تحلیگران
خوش تیپ پاسخی برایش ندارند .هاشمی و خاتمی را از
تو مهم تر می پندارند و دل به بیانیه های موسوی دوخته
اند .وبگردی می کنی و  face bookرا با هزار زحمت
باز می کنی .می خوانی «تظاهرات» یا «نافرمانی مدنی»
فردا را .دنیا در تحلیلت وامانده و نمی داند چه در انتظارت
هست و تو داری در ذهنت مسیر فردا را تجسم می کنی.

چشم انداز سیاسی
پس از انتخابات

تراب ثالث
دوران انتخاباتی در جوامع سرمایه داری آزمایشگاهی است
برای تشخیص تناسب قوای موجود طبقاتی و تعیین مرحله
انکشاف تضاد های اجتماعی .قبل از هر چیز به این دلیل
ساده که این شاید تنها دوره ای باشد که هرچند سال یک
بار کل جامعه حالتی سیاسی به خود می گیرد و نه فقط
حاکمین که توده های وسیع نیز فرصتی برای مداخله در
سیاست پیدا می کنند .از مشخصات جوامع سرمایه داری،
حتی «دموکراتیک ترین» آن ها ،در واقع یکی همین است
که فعالیت توده ای سیاسی عمال به دوره های محدود
انتخاباتی خالصه می شود .برای سرمایه داری ،بهترین
شکل حاکمیت همانا کاهش سهم مشارکت خود «مردم»
در صحنه سیاست به حد اقل ممکن است .بیهوده نیست
که انداختن یک رای در صندوق آن هم فقط هر چند سال
یک بار برجسته ترین مکانیزم اجرایی دموکراسی بورژوایی
شده است .بنابراین ،شاید نه بهترین آزمایشگاه بلکه تنها
آزمایشگاه.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .در ایران نیز هر
چند حتی در دوران انتخابات به مردم چندان اجازه ای
برای مداخله در امور سیاسی داده نمی شود ،هربار انتخابات
مهمی نظیر ریاست جمهوری برگزار شده ،هم بسیاری از
مسائل سیاسی جامعه ما روشن تر و برجسته تر از همیشه
ذهن توده های وسیع را به خود مشغول ساخته اند ،و هم
خود رژیم حاکم حتی اگر شده برای حل و فصل مشکالت
درونی خود به ناچار توده ها را به صحنه سیاست فرا خوانده
است .گرایش های سیاسی در بطن جامعه ،بلوک بندی
های درون طبقات حاکم و چشم انداز های موجود برای
تحوالت سیاسی همگی در چنین دوره هایی آشکار تر
می گردند .بنابراین طبیعی است که بسیاری از مفسرین
سیاسی(داخلی و خارجی) با توجه خاصی به انتخابات اخیر
ایران بپردازند .بویژه اینکه مسائلی در این انتخابات روشن
شد که شاید مسیر تحوالت دوران میان مدت بعدی را رقم
زنند .برنامه های جناح اصالح طلب درون هیات حاکم و
صف بندی های بین المللی در پشت نزاع آن با جناح حاکم
هرگز به روشنی این انتخابات برجسته نشده بود .از طرف
دیگر ،سطح آگاهی توده ای ،میزان تشکل و رزمندگی و
درجه نفوذ بدیل های سیاسی نیز در جنبش اعتراضی بعد
از انتخابات به اندازه ای روشن شد که در طول چند دهه
گذشته ممکن نبود.
ایران ،اما ،نه در دورانی عادی بسر می برد و نه رژیم حاکم
بر آن رژیمی عادی است ،بنابراین اولین پیشنهاده در هر
بررسی باید این باشد که با معیارهای عادی نمی توان
انتخابات ایران را بررسی کرد .اولین حالت غیر عادی در
ایران همانا ماهیت ضد انقالبی رژیم حاکم بر آن است.
ضد انقالب مضاعف .هم ضد انقالبی علیه انقالب  ٥٧و
هم ضد انقالبی علیه دست آوردهای انقالب مشروطیت.
جمهوری اسالمی در ایران برای نجات دولت سرمایه
داری از گزند انقالب توده ای بر مسند قدرت نشانده شد
و از سرنگونی سلطنت تا به امروز وحشیانه تر از قبل از
مناسبات سرمایه داری حراست کرده است ،چه در ایران و
چه در سطح بین المللی .از این لحاظ ،به رغم هر تعریفی
که دوست دارید ،از دیدگاه تاریخ ،رژیمی است سرمایه
داری .اما بوضوح نه رژیمی عادی در سرمایه داری است
و نه رژیمی مطابق میل سرمایه داری .پس بدون در نظر
گرفتن دورانی که در آن بسر میبریم و دقیقا بخاطر آن
چنین رژیمی پدیدار شده است ،ارزیابی درستی از اوضاع
سیاسی ایران و یا سیر تحوالت آن نخواهیم داشت.
خود ویژگی شرایط سیاسی در ایران ،یعنی تداوم دوران
ضد انقالب ،در عین حال به این معنی است که تکلیف
ضد انقالب در ایران هنوز روشن نشده .شکست انقالب
 ٥٧نه به تثبیت حکومت عادی سرمایه داری انجامیده
است و نه به تحوالت انقالبی دیگر .و یکی از مهمترین
نکته هایی که انتخابات اخیر اثبات کرد ،صحت تاکید بر
این ارزیابی است ٣٠ .سال از شکست انقالب می گذرد ،اما
هنوز نه توده ها از صحنه بیرون رفته اند و نه سرمایه داری
به مقصد خود رسیده است .جمهوری اسالمی ،در واقع
رژیمی سیاسی برای تداوم این بی تکلیفی است .جوهر
قدرتش در به تعویق انداختن شرایط عادی نهفته است.
در این نظام نهاد های اصلی قدرت همگی خارج از حوزه
قانونیت بورژوایی قرار دارند .در تحلیل نهایی ،این شکل
از قدرت حاکم ،نمی تواند چیزی باشد جز استبدادی از
نوع استبداد آسیایی ،یعنی حکومتی ایدئولوژیک متکی بر
نظامیان مزدور و خارج از حوزه قانون .جمهوری اسالمی
نیز در عمل هرگز چیزی جز این نبوده است.
چنین شکلی از «حمایت» از دولت بورژوایی ،اما ،منطبق
با نیاز های جاری و هر چه بیشتر جهانی سرمایه داری
نیست .اگر هم در انقالب  ٥٧بورژوازی داخلی و خارجی
به انتقال قدرت از تاج به عمامه تن داد ،این فقط از روی
ناچاری بود .اما ،امروزه ،آن تناسب قوای طبقاتی خاصی
که منجر به هژمونی ائتالفی از بازار و روحانیت شیعه
شد ،دیگر وجود ندارد .بنابراین ،هر چه از عمر ضد انقالب
بیشتر می گذرد ،ضرورت تداوم آن بی معنی تر می شود.
و هر چه ضد انقالب به بی معنایی تاریخی خود واقف تر
می شود ،در اعماق ضد انقالبی تر خود فرو می رود و خود

را از عادی تر شدن شرایط دور تر می کند .بنابراین ،از
لحاظ جناح عقب افتاده تر سرمایه داری حاکم ،انتخابات
در ایران همواره وسیله ای است برای جلوگیری از عادی
شدن شرایط سرمایه داری و از لحاظ بخش متعارف تر خود
رژیم وسیله ای برای عادی کردن رژیم سیاسی.
پس اگر رژیم حاکم بر مردم ایران ،چیزی نیست جز تداوم
یک ضد انقالب .یعنی رژیمی که جوهرش در سرکوب
انقالب مردم است ،در این جا ،هدف اصلی از برگزاری
انتخابات نه کسب مشروعیت از مردم که مشروعیت
بخشیدن به تداوم سرکوب مردم است .چرا که حتی از
نظر قانونیت بورژوایی ،جمهوری اسالمی در بنیاد خود
غیر قانونی است .این رژیم مشروعیت خود را از رفراندوم
«سلطنت یا جمهوری اسالمی» فروردین  ١٣٥٨می گیرد،
اما همان رفراندوم خود قدم اول در سلب حاکمیت از مردم
بود .تعارف نکنیم .این ها همان هایی هستند که با دغل
کاری آخوندی ،پول بازار ،کمک مستقیم و غیر مستقیم
امپریالیزم شرق و غرب ،همکاری و همدستی ساواک و
ارتش شاهنشاهی و از همه مهمتر به زور سپاهی از لومپن
های مزدور ،از خواست اصلی و تقریبا همگانی مردم ایران
در آن انقالب یعنی تشکیل مجلس آزاد نمایندگان مردم
برای تعیین شکل حکومت بعد از سلطنت جلوگیری کردند
و سپس قدرت تعیین تکلیف برای همان مردم را به خود
واگذار کردند .رفراندوم صرفا به این شیادی ضد انقالب
ژست قانونی بخشید .واقعا جز یک آخوند چه کسی می
تواند با چنین وقاحتی ادعا کند که مردم خود به سلب رای
از خود رای دادند؟
بدین ترتیب ،وارد شدن به مباحثاتی نظیر اینکه «این
انتخابات نبود ،انتصابات بود ،در رای گیری تقلب شد،
کودتا علیه مردم بود» ،در ایران ما چندان سنخیتی ندارد.
اوال هر سه مورد عمال  ٣٠سال پیش رخ دادند .و در طول
این  ٣٠سال دایما تکرار شده اند .ثانیا وضعیت امروزی به
مراتب بدتر است .در واقع بکار گرفتن این گونه مقوالت
برای تشریح جرایم این رژیم فاشیستی و ضد مردمی خود
نوعی مشروعیت بخشیدن به آن است .مثال ،وامصیبتا
سردادن برسر جمهوری در جمهوری اسالمی آیا فراموش
کردن این واقعیت نیست که از همان ابتدا جمهوریت فقط
نیرنگی بود برای پوشاندن ماهیت واقعا ضدجمهوری رژیم
ضد انقالب؟ پس صحبت از «کودتای احمدی نژاد علیه
مردم» نیز امروزه نیرنگ جدیدی است برای فراموش
کردن کودتایی که  ٣٠سال پیش رخ داده است.
در این جا ،هر انتخاباتی در واقع خود فقط کودتای
جدیدتری است علیه حاکمیت مردم .در این جا نه تنها
انتخابات کوچکترین ارتباطی به مقوله»انتخاب نمایندگان
مردم» ندارد – حتی در همان حد بی یال و دم و اشکم
جوامع معمول بورژوایی  -که حتی اعتقاد به تغییر از
طریق انتخابات همواره سرکوب شده است .پس در دوره
استیالی ضد انقالب ،انتخابات طبعا نمی تواند چیزی باشد
جز نمایش مجددی از سلب حاکمیت از مردم .نوعی دهن
کجی به مردمی که نقدا خلع ید شده اند .باید با هر
انتخاباتی مردم را هر چه بیشتر تحقیر کرد تا از یادشان
نرود حاکمیت با کیست .و در ضمن ،منطق چنین نظامی
این است که با هر تحقیری به محقر ترین بخش های
دستگاه فاشیستی حاکم قدرت بیشتری بدهد که این
تحقیر را تداوم بخشند .جمهوری اسالمی در قله خود به
احمدی نژاد رسیده است .هر چه مقاوت ضد انقالب حاکم
علیه عادی کردن شرایط بورژوایی بیشتر می شود ،توسل
حاکمیت به نیروهای مزدور سپاهی-امنیتی نیز بیشتر
خواهد شد.
البته همه می دانند که در پس پشت دعوای باالیی ها
کودتای دسته ای از باند های حاکم علیه دسته ای دیگر
نهفته است .اما این نیز اتفاق جدیدی نیست .از اواسط
دوره اول ریاست جمهوری خاتمی نقشه کودتا روشن بود و
دست کم ٤سال پیش در انتخابات قبلی ریاست جمهوری
با انتصاب احمدی نژاد بطور علنی به مرحله اجرا گذاشته
شد .بدون آن کودتا کودتای دومی در کار نمی بود .پس
ماجرا فقط این نبود که تقلب کردند تا احمدی نژاد اکثریت
بیاورد .کودتای قبلی در واقع سپاهیان ،بسیجیان ،امنیت
چی ها ی رسمی و لباس شخصی های غیر رسمی را
در راس هرم قدرت قرار داده بود .آیا چنین دستگاهی که
نقدا با تقلب بر سر کار بود ،قرار بود به کسی جز احمدی
نژاد اجازه پیروزی دهد؟ اما چرا با این وقاحت؟ چرا با ٢٠
میلیون تقلب؟ می توانستند با یک اکثریت ساده و آن هم
در دور دوم و با جنجالی بسیار کمتر قضیه را فیصله دهند.
همانند  ٤سال پیش .اما همین سئوال ساده را بدون در نظر
گرفتن ویزگی های شرایط ایران نمی توان پاسخ داد.
از ماه ها پیش از انتخابات نقشه اصلی باند حاکم روشن
بود ،از طرفی زیر فشار شرایط بین المللی ،بویژه انتخابات
آمریکا و رییس جمهور جدید ،نمی توانستند به اصالح
طلبان اجازه شرکت ندهند .پس باید با مشارکت اصالح
طلبان به جهان نشان می دادند که انتخاباتی در کار بوده
است .در نظر داشته باشید که اتهام رابطه داشتن با جریان
تغییر رژیم در خارج بارها و بارها نه تنها علیه اصالح طلبان
که علیه هر مبارزه و هر خواستی بکار گرفته شده بود .از
زمان ریاست جمهوری خاتمی تا کنون .بنابراین باند حاکم
به کسانی که خود قبال به ارتباط با آمریکا برای براندازی
رژیم متهم کرده بود ،اجازه شرکت در انتخابات داد ،چرا؟ تا
بتواند هم با تولید اکثریتی دندان شکن برای احمدی نژاد

آن ها را بی اعتبار سازد و هم شرایط را برای تسویه حساب
نهایی و تکمیل کودتای  ٤سال پیش فراهم کند.
اگر به نحوه تبلیغات رژیم در دوره انتخاباتی نگاه کنیم به
روشنی می بینیم که سناریوی مد نظر خود دستگاه ،بدیل
ایده ال شان از نتایج انتخابات ،تبدیل احمدی نژاد بود
به یک رهبر محبوب مردم ایران که هم در برابر آمریکا
و اسرائیل ایستاده است و هم در برابر قدرت مندان فاسد
داخلی ،نوعی هوگو چاوز خاورمیانه .تصادفی نبود که در
مملکتی که در آن سازمان های سنجش افکار عمومی
تعطیل شده اند ،روزنامه کیهان بیش از یک ماه قبل از
انتخابات  %٦٤آرا را به احمدی نژاد وعده می داد! پس
وقاحت باند حاکم در واقع نوعی تداوم بحران با غرب از
طریق تحریک باند رقیب بود تا بتواند سرکوب و تصفیه
بعدی را بهتر توجیه کند.
البته ،آن چه حساب نکرده بودند ،میزان مداخله و شکل
مداخله خود مردم بود .انتخابات اخیر یک بار دیگر اثبات
کرد ،تداوم ضد انقالب مساوی با کنار رفتن مردم از
صحنه نیست .و در همین جا رویه دیگر سکه متناقض
جهمهوری اسالمی قرار دارد :نقش مردم در انتخابات.
نحوه ای که توده های وسیع از شرایط انتخاباتی برای
مبارزه با رژیم و طرح خواست های خود استفاده می کنند،
یکی دیگر از ویژگی های انتخابات در ایران است .واقعیت

(بویژه در خارج از کشور) خود یکی از عوارض وضعیت
بحرانی آن است .بیاد بیاوریم که طبق معمول ،بسیاری
از آن ها از ماه ها قبل از انتخابات در افشای اهداف رژیم
برای کشاندن توده ها به صندوق های رای و ضرورت
تحریم آن قلم فرسایی کردند .اعالمیه پشت اعالمیه،
با اسامی جمعی و فردی ،روشنفکران و سیاسیون ،در
تحریم انتخابات صادر شد .بنابراین کسی نمانده بود که
به مردم نگفته باشد توهم نداشته باشید و شرکت نکنید.
حتی جمع های گوناگون امضا هایی که منتشر شدن یا
نشدنشان غالبا کوچکترین تاثیری بر چیزی خارج از خود
امضا کنندگان ندارد ،اظهار نظر کردند که مبادی گفته شود
نسبت به رژیم توهم دارند.
این بازی رایجی است که هر چند سال یک بار همه ما
را به خود مشغول می سازد .نقش این بازی در واقع نه
توهم زدایی از توده ها که توهم سازی نسبت به اهمیت
اپوزیسیون است .وقایع بعدی اما اثبات کرد که مردم عادی
در ایران شاید بهتر از بسیاری از رهبران خارج کشوری
و روشنفکران صاحب نظر ما با مسائل جهانی ارتباط و
آشنایی دارند و برا ساس یک نتیجه گیری ساده که با
رای ندادن به احمدی نژاد می توان موی دماغ پروژه ضد
انقالب شد ،وسیعا شرکت کردند و دقیقا رای به هر کسی
دادند ،جز احمدی نژاد .و این اولین بار نبود که توده ها از

ساده این است که هیچ کس ،نه داخل و نه خارج ،حتی
دو هفته مانده به روز انتخابات نمی دانست میزان حضور
مردم چقدر خواهد بود .بنابراین همه کسانی که بعد از این
اتفاق تازه به فکر کسب مقام رهبری ،نفوذ و یا حمایت از
آن افتاده اند ،خود می دانند که ارتباطی با آن نداشتند و
امروز نیز ندارند .در واقع اکثریت عظیم نیروهای سیاسی
به اصطالح اپوزیسیون خارج از کشور از مدت ها قبل از
انتخابات فرمان تحریم داده بودند .حمل بر بی ادبی نشود،
اما توده ها تره نیز برای این فرامین خرد نکردند .بنابراین
به حساب اپوزیسیون همه این آدم ها هنوز به انتخابات در
جمهوری اسالمی توهم داشتند .اما حوادث بعدی نشان
داد که نه تنها کوچکترین توهمی نداشتند که در عرض
یک هفته شعار رای من کجاست را به مرگ بر خامنه ای
تبدیل کردند.
بنابراین تاریخچه مداخالت مردم در انتخابات  ٣٠سال
گذشته نشان می دهد ،شرکت یا عدم شرکت توده های
وسیع مردم در انتخابات ربطی به میزان توهم به رژیم
یا انتخابات ندارد .مردم عادی ایران ،توده های وسیع از
الیه ها و طبقات مختلف ،بارها و بارها نشان داده اند که
مداخله آن ها در انتخابات عمدتا براساس استفاده از این
فرصت اندک سیاسی برای مبارزه با نظام حاکم تعیین
می شود و نه توهم به نظام .و باز هم تعارف نکنیم ،این
بار با مداخله خود به همه دنیا حالی کردند در ایران نیروی
عظیمی در صحنه وجود دارد که هم ضد رژیم حاکم است
و هم ضد جنگ افروزی های امپریالیستی .کدام نیروی
اپوزیسیون توانسته است در  ٣٠سال گذشته بهتر از این
چنین چیزی را به جهانیان بفهماند؟ فعال از مساله میزان
تشکل و رهبری آن تجرید کنیم ،اما واقعا کدام تودهنی
محکم تری از مردم به یک حاکمیت نامشروع را در کدام
انتخاباتی سراغ داریم؟
این اولین بار پس از ده ها سال است که مساله حاکمیت در
ایران به مساله مرکزی مبارزات توده های وسیع تبدیل می
شود .بنابراین ،با خود ویژگی های آن ،انتخابات اخیر در
ایران نیز نه تنها وضعیت بدیل های سیاسی موجود ،درجه
نفوذ و سازمان یافتگی آن ها و یا صف بندی ها و ائتالفات
طبقاتی در پس پشت شان و یا به عبارتی کلی تر اوضاع
سیاسی ایران را روشن تر از قبل به نمایش گذاشت که از
همه مهمتر اثبات کرد سرکوب ،حتی  ٣٠سال سرکوب،
عاقبت نمی تواند مساله مرکزی جامعه ما ،نبرد انقالب و
ضد انقالب را با صلح و صفای سرمایه دارانه به فراموشی
بسپارد .یک انتخابات عادی در رژیمی که ده ها انتخابات
مشابه را پشت سر گذاشته است ،توانست در عرض چند
هفته اوضاع سیاسی جامعه را تا آستانه یک شرایط انقالبی
به جلو براند .پس باید به این رویداد مهم توجه کرد و درس
های عمده آن را برجسته ساخت.
نخست اما یک نکته فرعی و آن هم خود مساله اپوزیسیون
چپ است .مثال به همین مساله شرکت یا تحریم انتخابات
نگاه کنیم . .طرز برخورد اپوزیسیون موجود به این مساله

این گونه فرصت های ناچیز برای مبارزه سیاسی با رژیم
استفاده می کنند .برای مردم عادی مساله توهم به این
یا آن کاندید انتخاباتی از اهمیت کمتری برخوردار است
تا امر چوب الی چرخ ضد انقالب گذاشتن .اگر شورای
نگهبان به یک عنتر واقعی نیز اجازه کاندیداتوری می داد،
چه بسا مردم به جای احمدی نژاد به او رای می دادند.
وقایع بعدی بخوبی صحت این ارزیابی را نشان می دهد.
اما آیا اپوزیسیون قادر است همین درس ساده را استنتاج
کند؟ احتماال خیر! همان طور که تا کنون نیزکسی حتی
دو جمله در این باب ننوشته است .مجددا به جای انجام
وظایف جدی چپ و به جای پیگیری کارهایی که می
توانیم و باید انجام دهیم ،در انتظار حوادث و سالروز های
بعدی خواهیم نشست تا بتوانیم با صدور دستور العمل های
رادیکال تر اظهار وجودی بی جهت تر کنیم.
جالب این است که همان هایی که با چنان حرارتی شعار
تحریم می دادند و حتی به ضرورت کوچکترین تدارکی
برای اوضاع پس از انتخابات اشاره نکرده بودند ،نه تنها
به سرعت همه شعارهای چند هفته قبل را به فراموشی
سپرده اند که اکنون در اغراق گویی در تشریح اوضاع
سیاسی پس از انتخابات و دنباله روی از حرکتی که به
گفته قبلی خودشان فقط معرف نوعی توهم به رژیم بود،
گوی سبقت از یکدیگر را ربوده اند .از دید تقریبا همه ،با
همین انتخاباتی که قرار بود کسی در آن شرکت نکند،
آغاز پایان رژیم هم اکنون رقم خورده است .یکی دستور
اعتصاب عمومی می دهد ،دیگری جبهه کمونیستی فرا
می خواند و دیگران دست پاچه وحدت های غیر اصولی
دیگرند (و انشعابات قریب الوقوع بعد از فروکش اوضاع).
به عبارت ساده تر ،در طول همین چند هفته روشن شد که
بخش عمده اپوزیسیون ما نه تنها گوش شنوای چندانی در
میان توده ها ندارد که اتفاقا توده ها با گوش فرا ندادن به
این دوستان می توانند شرایط سیاسی مساعد تری را برای
سرنگونی رژیم ایجاد کنند.
بنابراین اولین درسی که یک مفسر واقع بین چپ باید از
نتایج انتخابات بیاموزد این است که الیه های مبارز مردم،
توده ها ،کسانی که در ایران و در عمل هر روزه علیه
حاکمیت ضد انقالب مقاومت کرده اند ،برای آن چه ٣٠
سال است اپوزیسیون می نامیم ،اعتباری قائل نیستند .و
این البته چیزی نیست که از آن خوشنود شویم .چرا که آن
روی دیگر سکه فقدان رهبری سیاسی ،میزان نگران کننده
نفوذ اپوزیسیون داخل خود رژیم در میان توده هاست .پس
از  ٣٠سال حاکمیت ضد انقالب ،هنوز نه تنها آن منازعه
اصلی سیاسی که توده ها را توده ای تر از همیشه به
میدان می کشد ،اختالفات دورن خود هیات حاکمه است
که رهبری آن نیز در دست اپوزیسیون داخل خود دستگاه
افتاده است .به عبارت ساده تر ،از لحاظ مرحله مبارزات
توده ای ،نه تنها بدیل های موجود در جامعه از بدیل های
بورژوایی فراتر نرفته اند که در میان بدیل های بورژوایی
نیز بدیل درون خود حاکمیت دست باال را دارد.

ادامه در صفحه 4

ادامه از صفحه 3

این همه «کمک» های مالی امپریالیزم و صیهونیزم و
شیخان عرب ،این همه تلویزیون های رنگارنگ فارسی و
بنیادهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی امپریالیستی تازه
به بورژوازی خارج از رژیم اثبات کر ده است که باید اول از
امثال موسوی و کروبی و محسن رضایی عبور کنند .حتی
در خارج کشور ،کانون قدرت اپوزیسیون خارج از رژیم،
رهبری جنبش همبستگی با مبارزات مردم ایران عمال و
به سرعتی شگفت انگیز به دست همین اپوزیسیون داخل
رژیم افتاد .جالب این جاست ،حتی آن بخشی از اپوزیسیون
که خود همواره به دنبال همین بدیل داخل رژیم بود نیز با
ظهور خود قهرمانان اصالح طلب در خارج به سرعت از
صحنه کنار زده شد .به عبارت ساده تر حتی اگر اپوزیسیون
بورژوایی بتواند به کمک امپریالیزم آمریکا و متحدینش
موفق به تغییر رژیم در ایران شود ،این تغییردر واقع چیزی
نخواهد بود جز حفظ همان رژیم.بنابراین ،باند حاکم می
تواند با خیال راحت به سیاست های قبلی خود ادامه دهد،
با علم به این که در بدترین حالت فقط کافیست چند نفر را
قربانی سازد .اگر جالدان دیروز به همین راحتی که در این
چند سال دیده ایم به اصالح طلب امروز تبدیل می شوند،
کل رژیم جالدان نیز می تواند فردا با یک بزک اصالح
طلبی از مخمصه نجات یابد.
پس انتخابات ایران یک بار دیگر نشان داد ،نه تنها آن
تضاد عمده ای که تحوالت جاری سیاسی در جامعه ما
را به جلو می راند ،کماکان تضاد بین شکل عقب افتاده
آسیایی رژیم سیاسی و دولت سرمایه داری است ،بلکه
کم و بیش همه جریانات بورژوایی داخلی و بین المللی
در واقع امروزه در یافته اند که این تضاد فقط از درون
خود رژیم قابل حل است .مساله چگونگی حل این تضاد،
اوضاع سیاسی دوران بعدی ایران را رقم خواهد زد .این
البته آینده ای اجتناب ناپذیر نیست .گفتن این که تضاد
عمده در حوزه سیاست بورژوایی است ،در عین حال به این
معنی است که طبقه کارگر و متحدین آن هنوز نتوانسته

اند بر اساس تناقضات طبقاتی با بورژوازی جبهه جدیدی
درمقابل ارتجاع ایجاد کنند .فقط با ورود طبقه کارگر به
صحنه سیاست است که چشم انداز باال تغییر خواهد کرد.
چنان چه کسی نتواند حتی این واقعیت ساده را ببیند،
پس نخواهد توانست درس مفیدی نیز از نتایج انتخابات
استخراج کند.
رادیکالیزه شدن سریع جنبش توده ای نشان داد که علیرغم
 ٣٠سال سرکوب وحشیانه ،شرایط عینی انقالبی در ایران
از میان نرفته است ،حتی ساده ترین خواست های اولیه
می توانند به سرعت به مبارزاتی توده ای برای سرنگونی
نظام تبدیل شوند .از طرف دیگر ،طبقه کارگر با مرکزی
کردن خواست تشکل های مستقل کارگری در طی چند
سال گذشته نشان داد که وارد مرحله اعتالیی جدیدی از
مبارزات طبقاتی شده است .بنابراین شرایط برای ایجاد
جبهه ای انقالبی -سوسیالیستی در برابر بدیل های
بورژوایی فراهم است .اما این فقط در صورتی جنبه عملی
خواهد یافت که طبقه کارگر بتواند بدیل سیاسی خود را
نیز در جامعه عنوان سازد .به عبارت ساده تر به شرطی
که در حوزه سیاست دخالت کند .اما ،بدون چنین مداخله
ای ،حتی در صورت وقوع بحران انقالبی در دوره بعدی،
چشم انداز بدیلی جز نوعی باز سازی رژیم جاری سخت
نا محتمل است .بنابراین ،روز از نو ،روزی از نو .همان
طور که  ٣٠سال پیش فقدان یک رهبری کارگری-
سوسیالیستی اجازه داد ،چنین دستگاه عقب افتاده و قرون
وسطایی به چنان راحتی بر جامعه ما سوار شود ،امروزه
نیز همین فقدان اجازه می دهد که امثال موسوی به امید
مردم بدل شوند.
در نظر داشته باشیم که در چشم انداز راه حل های
بورژوایی ،پیروزی اصالح طلبان تازه خود مطلوب ترین
بدیل است .تاریخ اما از مسیر پیش بینی شده عبور نمی
کند .از سناریوی باال بدتر هم همواره ممکن است .راه حل
دیگر این تضاد تعمیق کودتا تا آن حدی است که خود

باند احمدی نژاد خامنه ای را به دار آویزد .فراموش نکنید
برای اولین بار در تاریخ ایران ،از بعد از صفویه تاکنون ،در
جامعه ما عمال چیزی به اسم اسالم رسمی پیدا شده که
انحراف از آن جرم محسوب می شود .نه رضا شاه و نه
فرزندش نتوانستند در ایران دستگاه مذهبی را رسمی کنند،
اما در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ،مسلمانان به
جرم نداشتن این مذهب رسمی دستگیر می شوند .و یا به
تعداد سرمایه داران بزرگی که خارج ازدستگاه روحانیت
شیعه و یا بازار و به کمک سرمایه های تحت کنترل سپاه
پاسداران در همین  ٤سال گذشته شکل گرفته اند ،نگاه
کنید .اتفاقا این باند جدید سرمایه داران بسیار راحت تر از
اصالح طلبان حاضر و آماده برای معامله با امپریالیزم است.
بعالوه ،ارزیابی واکنش جناح اصالح طلب به سرکوب پس
از انتخابات نشان داد که اتفاقا فعال تناسب قوا بیشتر در
جهت بدیل دوم است.
پس چه باید کرد؟ می توان هزار راه حل داد و هر راه
حلی را از هزار زاویه توجیه کرد و با هزار خرده کاری
دیگر در پیچ و خم این کجراهی سرگرم شد ،اما عاقبت تا
به تکالیف اصلی خود پاسخ ندهیم این گونه تالش ها جز
تقالیی بیهوده برای نجات از غرق شدن نخواهند بود .و
می توان همانند  ٣٠سال گذشته به دنباله روی از حوادث
ادامه داد و هر بار با مشاهده تاثیر هر چه کمترخود بر سیر
تحوالت پراکنده تر و متشتت تر از قبل شد .مشکل اصلی
جامعه ما همان است که  ٣٠سال پیش بود ،فقدان حزب
انقالب سوسیالیستی .بنابراین آینده چپ نه در چگونگی
عبور یا عدم عبور از موسوی که عبور از وضعیت فعلی
خود چپ ،سازمان ها ،برنامه ها و تشکالت آن است .اگر
هنوز چپ ما تصور می کند با حفظ فرقه های موجود می
تواند حتی در انتخاب میان یکی از دو بدیل بورژوایی تاثیر
بگذارد ،دست کم باید از نتایج انتخابات اخیر این درس را
بیاموزد که این بار  ٣٠سال دیگر فرصت تکرار این خوش
باوری را ندارد.

کدام دین؟ کدام اخالق؟
داریوش آرام
از پرده برون افتادن آنچه که این جانوران در خلوت
با روح و جسم انسانها انجام داده و می دهند خشم و
نفرت همه ی انسان های آزادی خواه و برابری طلب را
برانگیخته است .تجاوز جنسی به زنان و مردان زندانی،
در روان این آدم خواران تصرف غنایم جنگی است.
نشانه ای سمبلیک از غلبه بر دشمن است .نشانه ی فتح
است .تثبیت قیمومیت سلطه گر بر تحت سلطه است .از
ضرورت های «تنبیه و مراقبت» است .بی شک می توان
موجوداتی را که قادر هستند چنین رفتارهای وحشیانه و
قرون وسطایی را مرتکب شوند و همچنین آمران آنها را
از نگاهی روانشناسانه مورد دقت قرار داد و به اصطالح به
بیماری دیکتاتورها و اوباش چاقوکش آنها پرداخت .اما از
آن رو که در اینجا به تقدم سیاست بر دیگر جنبه های
حیات اجتماعی تأکید می شود ،به روانکاوی در هزارتوی
شخصیت این جنایتکاران نمی پردازیم .تفاوت بین دین
خوب و دین بد را هم به روشنفکران دینی و بی دین وا می
گذاریم .اما آنچه مسلم است نظام حاکم برآمده از سرکوب
مردم ،پس از انقالب  57باکمک دین دست به خلع سالح
اخالقی و روانی مردم زد و با آموزه های اسالمی آنچنان
دستگاه ایدئولوژیکی برپا ساخت که دامنه ی آن تا اندرون
خصوصی ترین بخش های زندگی مردم نفوذ کرد .تأمین
«نظم» در جامعه که از فردای انقالب هیچ معنایی به
جز تضمین حرکت آزاد سرمایه نداشت ،با همه ی بی
عقلی حاکمان از درک مناسبات جهانی ،در دستور کار
قرار گرفت .مشاوران پست مدرن حکومت که از همان
ابتدا در ارکان اطالعاتی و برنامه ریزی این خالفت قرون
وسطایی مشارکت داشتند در هم دستی با آقایان که قرن
ها از باالی منبر به صحن اجتماع سرک کشیده بودند و
زبان حیله و فریب را خوب بلد بودند ،از همه ی ترفندهای
فرهنگی ،روانی و اخالقی برای وادار کردن فرودستان به
اطاعت کمک گرفتند ،البته با مقدار الزمی ساطور ،چماق،
قمه ،چاقو ،اسید و داروهای شیمیایی فرآورده شده در
البراتورهای سازمانهای اطالعاتی جهانی.
شاید بتوان گفت ضعیف ترین حلقه ای که حاکمان اسالمی
برای خلع سالح فرهنگی-اخالقی نسل انقالبی  57و به
اطاعت وادار کردن مردم بر آن انگشت گذاشتند ،همان
حلقه ای بود که حاکمان جدید را به انبوه مردم مرتبط
می ساخت.گونه ای فرهنگ مشترک ،یک پیوند درونی
و اخالقی .و آن چیزی نبود جز فرهنگ پدر-مردساالر و
نگاه به زن بعنوان موضوعی برای سکس .وقتی حکومت
«خواهرمادر» مردم را مورد خطاب قرار داد و برای
آنها تعیین تکلیف کرد جامعه آچمز شد .عالم و عامی،
هر کدام با استداللی و با نگاهی خاص خود ،به توافق
رسیده بودند که فرهنگ غربی فاسد و از بیخ و بن معیوب
است .مردم با جماعتی روبرو شدند که با سالح پاسداری
از «عفت عمومی» اما برای پایه ریزی یکی از ارکان مهم
ایدئولوژیک خود بر نقطه ای دست گذاشته بود که همه با
آن درگیر بودند« :زن» و متعاقب آن کنترل رفتار جنسی

همه ی مردم توسط دولت .جنسیت فی نفسه به امری
سیاسی تبدیل شد .برای منضبط ساختن فرودستان در
سه عرصه ی مهم حیات اجتماعی یعنی اقتصاد ،سیاست
و فرهنگ ،به هر چیز صفتی اسالمی چسباندند .اقتصاد
اسالمی ،قضاوت اسالمی ،فرهنگ اسالمی ،جامعه ی
اسالمی و حکومت اسالمی .امروز در پی بحران سیاسی
عمیقی که سر تا پای نظام حاکم را در بر گرفته است،
جوانانی که سی سال درگیر جنگ و گریز با نظام منضبط
ساز اسالمی بوده اند موفق به فتح خیابان ها می شوند و
کل دستگاه های سرکوب ایدئولوژیک نظام را به مبارزه
می طلبند .دستگاه هایی که وظیفه شان باز تولید هر روزه
و هر ساعت مناسبات تولید استثماری می باشد .بنابراین
در خط مقدم جنگ ،پاسداری از نشانه های این دستگاه
سرکوب در دستور کار نیروهای نظامی و امنیتی قرار می
گیرد .رفتار مردم در ضمن مخالف «عفت عمومی» بود.
رفتاری که از جوانان سر زده بود باید پاسخ می گرفت .این
پاسخ باید به همان حلقه ی رابط نظام و مردم مربوط باشد:
مسأله ی جنسی .تجاوز جنسی برای اینان یک نشانه است.
تجاوز جنسی یک برنامه ی سیسماتیک است برای فتح.
باید در اذهان فرو کرد ،چه کسی «باال» است و چه کسی
«پایین» ،فرادستان باید خودشان را به فرودستان تحمیل
کنند .اجرا کنندگان را براحتی می توان اجیر کرد .این
جوانان و مردم خشمگین را باید «تنبیه» کرد« .مراقبت»
سی ساله که نتیجه نداده است .تنبیه را اما باید به گوش
همه رساند .همانگونه که در قرون وسطا ضروری بود تا
اعدام ،شالق و سوزاندن در مألعام صورت گیرد .بنابراین
باکی نیست و چه خوب که خبر آن درز پیدا کند .مگر نه
اینکه این خبرها با پخش اعترافات تلویزیونی همراه است؟
مگر نه اینکه فریب به عالوه ی دستگاه سرکوب ،یعنی
دولت کامل؟ مگر همین کار را همه ی دولت ها در سراسر
جهان با شیوه ها و رنگ های متفاوت انجام نمی دهند؟
مگر تا قبل از خیزش های مردمی ،دختران همین مردم در
دانشگاه های آزاد و یا شیخ نشین های خلیج مورد تجاوز
قرار نمی گرفتند؟ آن موقع اجبار غیر فیزیکی در کار بود و
حاال جبر خشن فیزیکی.

از آن زمان که دین و اخالق به حکومت رسید و جزء
جدایی ناپذیر دستگاه دولت شد ،هم زمان در دستور کار
همه ی فرودستان قرار گرفت تا از آن فراتر روند .امروز
از آنجا که دستگاه سرکوب رژیم کارکرد عریان خودش را
در معرض دید همگان قرار داده است ،امکان آن فراهم
شده است تا بر کل این دستگاه فریب و سرکوب فائق
آمد .امکان این فراهم شده است که کل قوانین دست
ساز رژیم که هاله ی تقدس بر سر آن کشیده اند تا مبادا
کسی به ساحت آن تعرض کند ،به زیر سئوال کشیده شود.
نه فقط ولی فقیه بلکه والیت فقیه ،نه فقط دیکتاتور بلکه
دیکتاتوری .مردم همه اینها را خیلی متمدنانه و بصورت
مدنی می خواهند اما رفرمیست های ایرانی نگران حرکت
فراتر از چارچوب قانون هستند .قوانین نظام سلطه را
که به شدت با اسالم آمیخته شده است به بهانه های
فرهنگی ابدی جلوه می دهند و سرنوشت گریزناپذیر ما
می دانند .آنها که سی سال برای الئیسیته و سکوالریسم
غش وضعف می رفتند امروزه با امضاهای دسته جمعی
زیر عبای آیات عظام به مبارزه ی مدنی مشغول هستند و
فراتر رفتن از قوانین این نظام را خطرناک می نامند .پاسخ
خشونت آمیز رژیم را طبیعی وهم چون یک «داده» واقعی
غیر قابل تغییر جلوه می دهند .اما خواست واقعی مردم را
برای فرارفتن از این قوانین ،به خشونت تعبیر می کنند.
جریان وقایع را وارونه می کنند ،بر واقعیت پرده می کشند
و آگاهی کاذب پخش می کنند ،اما همواره مارکسیستها را
ایدئولوژیک معرفی می کنند .بدیهی است که مارکسیست
ها مبارزه سیاسی را از نظریه و در اینجا دین شروع نمی
کنند .آنها در هم دستی با فرودستان برای در هم شکستن
هر گونه رابطه ی سلطه مبارزه می کنند .عقب راندن دین
و اخالق فرادستان به حوزه های خصوصی امری است که
از عهده ی رفرمیست ها بر نمی آید .این موضوع امروزه
یک خواست سیاسی است و برآورده شدن آن تنها یک
امکان است که بدون پراکسیس انقالبی تمامی فرودستان
و واژگون کردن جهان واژگونه به واقعیت تبدیل نمی
شود.

«دیگر-ها» (شخم زنندگان-
 )Diggersچه کسانی بودند

ستاره صبور
«دیگر» ها یک گروه دهقان کمونیست انگلیسی بودند
که در سال  1649که وضع اقتصادی بریتانیا به خاطر
جنگهای داخلی به شدت ضعیف و قدرت خرید مردم
عادی برای مایحتاج روزمره شان به پایین ترین حد
خود در کل تاریخ بریتانیا تا آن زمان نزول کرده بود،
توسط ژرالد وینستانلی تشکیل شد « .ژرالد وینستانلی»
و 14تن از یارانش با انتشار بیانیه هایی و برای متمایز
کردن نظراتشان از «  »Levellersخود را « True
 »Levellersنامیدند .
« »Levelersدر واقع گروهی از فعاالن سیاسی در
دوران جنگ داخلی بریتانیا بودند که خواستار حق رای
همگانی ،برابری در مقابل قانون ،و آزادی ادیان بودند.
« » True Levellersدر جریان فعالیتهایشان خصوصا
با شروع به کشت و کشاورزی روی زمینهای عمومی  ،به
« دیگرها» ها معروف شدند « .ژرالد وینستانلی» تاکید
داشت که « آزادی واقعی جایی ست که انسان تغذیه می
شود و امکان حفظ و بقا دارد ،و ارزش وجودی زمین هم
در همین است»
نکته قابل توجه درباره این گروه ،دمکرات بودن و
آنارشیست بودنشان بود ،اینان معتقد بودند که اگر مردم
عادی بریتانیا به شکل گروهی به استقالل مادی برسند و
نیاز به یاری گرفتن از باال دستی ها نداشته باشند ،این روند
خود بتنهایی شرایطی را بوجود می آورد که فرمانروایان
دیگر جایگاهی در جامعه نداشته باشند ،و از آنجایی که
دیگر کسی وجود نخواهد داشت که برسر مزارعشان برای
آنها کار کند و یا به آنها به خاطر استفاده از امالکشان
اجاره ی بپردازد.
در نهایت مالکان و زمین داران بزرگ چاره ای نخواهند
داشت جز اینکه به کمون بپیوندند و یا اینکه از گرسنگی
جان ببازند ،گروه « دیگر» ها در سال  1651به خاطر
سرکوب از طرف زمین داران و مالکان مرکزی و حکومت
وقت بریتانیا سرکوب و به شکست کشانده شد.
متن زیر ترجمه شعری ست به نام
«»The World Turned Upside Down
یا -دنیا وارونه شده  -توسط Leon Rosselson
برای « دیگرها»
در سال  1694در سینت جرج هیل بریتانیا
گروهی ژنده پوش که « دیگرز» خوانده می شدند ،آمدند
تا به مردم نشان دهند خواسته ها و مطالباتشان را
آنها زمین داران و فئودالها را به مبارزه طلبیدند ،قانون را
به چالش کشیدند
آنها زمینهای متصرف شده توسط زمین داران بزرگ را که
در واقع به خود آنها تعلق داشت را آزاد کردند
آنها ندا می دادند که ما در صلح و آرامش آمده ایم ،آمده
ایم برای شخم زدن و کاشتن
ما آمده ایم برای کار کردن روی زمینهای مشترک و
زمینهای بایر
زمین را تقسیم کرده اند ،ما آمده ایم برای یکی کردن
دوباره اش
این می تواند یک سرمایه مشترک و همگانی باشد
ما زمینها را عاری از شرم و جرم می کنیم
هیچ فردی حق خرید و فروش زمین برای منافع شخصی
را ندارد
با دزدی و قتل و جنایت زمینها را تصرف کردند
و حاال همه جا دیوارها و موانع به فرمانشان ساخته می
شوند
آنها قانون می سازند تا ما را بطور کامل به زنجیر بکشند
آنها با روحانیونشان ما را تقسیم می کنند به اهالی بهشت
آسمانی و یا نفرین شدگان ابدی جهنم
ما خدایی که اینان خدمتگذارش هستند رو ستایش نمی
کنیم
خدای حرص و ولعی که ثروتمندان رو تغذیه و فقرا را
گرسنگی می دهد
ما با هم کار می کنیم و در کنار هم می خوریم ،ما به
شمشیر و زور هیچ احتیاجی نداریم
ما به باال دستان تعظیم نمی کنیم ،و به مالکان اجاره
نمی پردازیم
ما آزاد و آزاده ایم هر چند که فقیریم
آهای « دیگرز» ها برخیزید برای رهایی  ،برخیزید همین
حاال
از طرف زمین داران بزرگ دستور آمده است که
آنها مردان و سربازان را برای بیرون انداختن « دیگر» ها
استخدام کرده اند
برای ویران کردن کلبه هایمان و زیر رو کردن و نابود
کردن مزارعمان
آنها اتحاد نداشتند ،عمر طوالنی شان فقط یک تصور
آی فقرا شجاع باشید ،آی اغنیا مراقب باشید
این زمین به شکل یک گنجینه و ملک مشترک برای
همگان ایجاد شده
همه چیز مشترک است ،و همه مردم با هم هستند
«دیگرز» ها با صلح و آرامش آمده اند ،اما دستور آمده که
همگان را از دم تیغ بگذرانند

