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جامعه بساط سركوب را 
درهم مي كوبد 

يكشنبه تهران در آتش قيام شهري مردم رنگي ديگرگونه 
چنان  را  مردم  خياباني  پيكارهاي  تجربه  ماه  يافت. شش 
آبدبده كرده است كه در روز قشون كشي بزرگ حكومت، 
كنترل بسياري از خيابان هاي مركزي تهران را به دست 
بگيرند، در مقابل گله گله سگهاي هار حكومت مقاومت 
كنند و آنان را در محاصره بگيرند، ياران بازداشت شده ي 
خود را از درون ون ها بيرون كشند و ارابه هاي تاريكي را 

به آتش خشم خود نابود سازند. 
اگر چه فرمانده كل قواي حكومت دستور شليك مستقيم 
ي  انديشنده  مغزهاي  و  عاصيان  ي  تپنده  هاي  قلب  به 
مبارزان  خون  در  جامعه  چه  اگر  بود،  كرده  صادر  جاععه 
خياباني خود غلتيد، اما ديروز جامعه با صداي خروشان خود 
فرياد كرد كه تا درهم كوبيدن بساط رژيم فاسد سياسي 
ايران دست از مبارزه نخواهد شست و تسليم در مرام او 

نيست. 
تهران  هاي  خيابان  كهنسال  هاي  درخت  و  ديوارها  اين 
فداكاري،  از  باشكوه  هايي  صحنه  مغرور  شاهد  ديروز 
جسارت و همبستگي مردمي بود كه آمده اند تا بر خفقان 
و تبعيض نقطه ي پاياني بگذارند و آرمان برابري و آزادي 

را تحقق بخشند.
بسيج و نيروهاي يگان ويژه ديروز طعم اندكي از آينده ي 
ناگزير خود را چشيدند. باقي ماندن آنها در ركاب حاكميت 
جامعه را ناگزير از اعمال قهر مردمي عليه آنها مي كند و 
كاخ هاي نئين آنها در آتش خشم و انقالب مردمي خواهد 
سوخت. آن سربازاني كه جامه هاي دريوزگي خود را اما 
دريدند و به مردم پيوستند آينده ي ناگزير سپاه و بسيج را 

اكنون دريافته اند. به سوي انحالل بسيج و سپاه. 

در واكنش به وحشي گري بي همتاي گاردهاي رژيم آغاز شد:

فصل مبارزات قهرآميز مردم عليه حكومت خونريز

دهها كشته و 
صدها مجروح در  

تظاهرات ديروز

در نجف آباد 
حكومت نظامي 

برقرار شد

4 كشته در 
اعتراضات شهر تبريز

صدها تن دستگير 
و به بازداشتگاهها 

منتقل شدند

خيابان هاي مركزي 
تهران در تصرف چند 

ساعته مردم

مردم خشمگين مركز پليس 
ميدان ولي عصر را به آتش 

كشيدند

موج بزرگ خروج 
مقامات ج. اسالمی از ايران 
به  اختصاص  عمدتا  كه  آلمان   24N كانال  گذشته،  شب 
اخبار  پخش  ضمن  دارد،  آنها  تفسير  و  جهان  روز  اخبار 
آنها، بصورت  تفسير  ايران و  تاسوعا و عاشورای  روزهای 
اين  بموجب  كرد.  مهم  خبر  يك  به  اشاره  بسيار خالصه 
وامنيتی  سياسی  مهم  مقامات  از  توجهی  قابل  شمار  خبر 
خارج  كشور  از  يا  گذشته  روزهای  در  اسالمی  جمهوری 
شده و به غرب پناهنده شده اند و يا در پی كسب ويزا و 
تلويزيونی مذكور جزئيات  اند. كانال  از كشور بوده  خروج 
بيشتری از اين خبر را فاش نساخته اما در تفسير خود از 
اين خبر، اشاره به فروريزی اعتماد به آينده رژيم در ميان 

رهبران جمهوری اسالمی كرد. 
در عين حال، به نقل از برخی مقاماتی كه كانال 24N به 
آنها اشاره كرده و خود را به اروپا رسانده اند نقل شده است 
نشينی  به عقب  برای گرفتن تصميم  ای  كه علی خامنه 
سخت تحت فشار است و گزارش های اطالعاتی و امنيتی 
فوری  روی ضرورت  گرفته  قرار  وی  اختيار  در  اخيرا  كه 
اند كه  افراد مدعی شده  عقب نشينی تاكيد دارند. همين 
افراد كه بنام لباس شخصی معرفی می شوند همگی افراد 
منتخب و دوره ديده سپاه پاسداران هستند كه در يك واحد 
ضربت متمركز اند و فرماندهی آنها برعهده سردار »وحيد« 
است. سردار وحيد در بيت رهبری سمت منشی ويژه رهبر 

را دارد و درعين حال رئيس دفتر مجتبی خامنه ايست. 
الزم به ذكر است كه خامنه اي و طبقه حاكم بر ايران مي 
دانند كه چه عقب نشيني كنند و چه بر صندلي هاي قدرت 
انقالب  سرخ  توفان  بچسبند،  آلود  خون  دستاني  با  خود 

جاري مردمي آنها را از اريكه قدرت جاروب خواهد كرد.

چرا جمهوري اسالمي قادر به عقب راندن 
جنبش نيست؟

امير. ك
جمهوري اسالمي هرچه در توان دارد بسيج كرده تا مردم 
را شكست بدهد. اما نمي تواند. شگفت نيست؟ رژيمي كه 
كه  نمود  مي  قدرقدرت  چنان  آن  گذشته  سال  همين  تا 
قدرت هاي بزرگ امپرياليستي را وادار كرده بود كه نقش 
خرده امپرياليستي جمهوري اسالمي در منطقه را بپذيرند، 
رژيمي كه تمام تحركات و فعاليت هاي سياسي، صنفي، و 
حتي فرهنگي مخالفان خود را به شدت زير مراقبت داشت 
و كوچكترين صداي مخالفي را خاموش مي كرد، نظامي 
كه با جيب هاي سرشار از پول نفت تمام جامعه را وابسته 
باورنكردني  و  زماني چنين فشرده  در  بود،  نموده  به خود 
در وضعيتي قرار گرفته است كه روند سرنگوني سريع آن 
اغلب تحليلگران را دچار آشفتگي در تحليل و آسيمگي در 

رهنمود ساخته است. 
و  سر  به  گلوله  مستقيم  شليك  با  اسالمي  چرا جمهوري 
سينه ي معترضين قادر به خاموش كردن جنبش نيست؟ 
فعالين  تمام  تقريبا  دستگيري  با  اسالمي  جمهوري  چرا 
سياسي شناخته شده، تمام دانشجويان پيشرو، تمام فعالين 
جنبش هاي اجتماعي باز قادر نشده است جنبش مردمي 
بازبياندازد؟ چرا به رغم صرف ميليونها دالر  از حركت  را 
از  ثروت اجتماعي در جهت جلوگيري از اطالع رساني و 
گردش آزادانه اخبار و تحليل ها و افكار، نمي تواند مردم را 
تسليم كند؟ چرا هرچه بيشتر به خيابان ها لشگركشي مي 
كند بيشتر خيابان ها را از دست مي دهد؟ چرا هرچه بيشتر 
معترض  هاي  جمعيت  رساند  مي  قتل  به  را  جامعه  افراد 
بيشتري زاده مي شوند؟ چرا هر چه بيشتر روزنامه ها را 
جامعه  در  اطالعات  و  ارتباطات  جريان  كند  مي  تعطيل 
تواند  مي  سئواالت  اين  به  پاسخ  شود؟  مي  تر  متراكم 
جمهوري  بيافكند.  كنوني  جنبش  ماهيت  بر  نيز  پرتويي 

اسالمي در روبنا مبارزه مي كند. دستگير مي كند، تجاوز 
بندد، تهديد مي كند و رجز مي  مي كند، مي كشد، مي 
روبنايي  رويداد  يك  ماحصل  كنوني  جنبش  اما  خواند. 
نيست. قضيه اين نيست كه عده اي پيشروي جسور قدم 
به پيش نهاده اند و با كشتن آنها ختم به خير مي شود. 
مي  سازمان  را  مردم  دارد  جناحي  كه  نيست  اين  داستان 
دهد و با دستگيري رهبران آن جناح همه چيز پايان مي 
يابد. مساله در سطح نيست. آن نيروي عظيمي كه اينك 
به تكان آمده در اعماق زيرين جامعه قرار دارد. اينكه زنان 
و دختران چنين بي مهابا در جبهه نخست مبارزه قرار دارند 
ربطي به انتخابات و اصالح طلبي و پروژه هاي مخملين 
در  ريشه  جنسي  ستم  رفع  براي  مبارزه  ندارد.  آمريكايي 
ساختارهاي نابرابر جنسيتي دارد كه بسيار ژرف تر از هر 
كشمكش جناحي، به دختران و زنان چنان نيرو و انگيزه اي 
مي دهد كه هيچ گلوله و زنداني را ياراي مقابله با جوشش 
آنها نيست. آن ساختارهاي ژرف بي عدالتي و تبعيضي كه 
بخش عمده ي نيروي كار شهري را همواره از مشاركت 
تاروپود  در  چنان  كرده،  محروم  سرنوشتشان  تعيين  در 
جمهوري اسالمي درهم تنيده است كه هر چه موسوي ها 
و بهنودها و سحابي ها و رحماني ها در ضرورت حفظ نظام 
را مي كنند و شعار  آنها كار خودشان  قلم فرسايي كنند، 
خودشان را مي دهند و راستاي حركت خود را در جهت 
زيرزمين  كنند.  مي  دنبال  نظام  اين  اي  ريشه  دگرگوني 
هاي جامعه ايران را كمتر كسي كاوش كرده و آن را به 
تصوير كشيده است. چنين است كه سمت و سوي حركت 
مردم را نه حاكمان و نه تحليلگران كم مايه نمي توانند 
درك و فهم كنند. شما هر چه در روي زمين شهروندان را 
بكشيد، دسته هاي تازه اي شورمندانه از اين زيرزمين ها 
بيرون مي آيند. رفع تضادهاي زيرين اين جامعه از عهده 
رژيم خارج است. رفع تضادهاي زيرين تنها در عهده ي 
نظريه و كنش و سازمان بخش هاي بالنده اي از جامعه 

است كه قدرت گرفتن آنها با رفع تضادها معادل است. 

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

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



اخبار كوتاه
 

بخش هایی از صدا و سيما و ساختمان بسيج 
شركت نفت در آتش خشم مردم

نيروهای  با  شديد  های  درگيری  از  پس  خشمگين  مردم 
سيمای  و  صدا  به  را  خود  تجريش  ميدان  در  سركوب 
جمهوری اسالمی رساندند و با حمله به آن بخش هايی از 
آن را به آتش كشيده اند و نيروی انتظامی با باتوم، اسلحه 
كنند. متفرق  را  مردم  نتوانستند  آور  اشك  گاز  پرتاب  و 

جوانان  توسط  نيز  نفت  بسيج شركت  همچنين ساختمان 
خشمگين به آتش كشيده شد. 

سرپيچی ماموران گارد ویژه از شليک مستقيم 
به مردم

تاكنون چند تن از مآمورين نيروی انتظامی به صفوف مردم 
گارد  و  انتظامی  مآمورين  از  برخی  همچنين  اند.  پيوسته 
ويژه از دستور فرمانده هان خود مبنی بر شليك مستقيم به 
مردم سر باز زده اند و متعاقبآ تهديد به محاكمه در دادگاه 
از  بسياری  كنترل خارج شدن  از  پی  در  اند.  نظامی شده 
مناطق شهر از دست پليس ، فرماندهان نظامی از نيروهای 
تا برای متفرق  خود در مناطق مركزی شهر خواسته بود 
كردن مردم از شليك تير مستقيم استفاده كنند. ولی برخی 
با  مشاجره  وارد  و  كرده  امتناع  دستور  اين  از  نيروها  از 

فرماندهان خود شدند. 
 

تهران در كنترل مردم
از  تهران  مركزی  مناطق  از  هايی  بخش  گذشته  روز 
كنترل نيروهای سركوب خارج شده بود. مردم، خودرو ضد 
شورش را در خيابان كريمخان و چند منطقه ديگر به آتش 
كشيدند.  مردم خشمگين به ماموران انتظامی و بسيجی 
ها حمله كرده و برخی از آنها را ضرب و شتم و خلع سالح 
برابر  در  شدند  مجبور  امنيتی  و  بسيجی  نيروهای  كردند. 
پيشروی جوانان و مردم از ولی عصر و پل كريمخان عقب 

نشنيی كنند.  
پايگاههای  بعضی  تخليه  به  شروع  دستپاچه  كودتاچيان، 
تا  اند  كرده  درگيری  مناطق  در  بسيج  و  انتظامی  نيروی 
شده  منتشر  های  خبر  بيافند.  مردم  بدست  اسلحه  مبادا 
مركز  درون يك  افسری  دانشجوی  است كه يك  حاكی 
آموزشی-نظامی  هليكوپتر رهبری را هدف شليك مستقيم 

قرار داده است.  
 

ده ها كشته و زخمی در تظاهرات امروز
نيروهای  يورشهای   اثر  در  گاردين  روزنامه  گزارش  به   
انتظامی  نيروی  و  ها  بسيجی  ها،  شخصی  لباس   ، گارد 
نفر   9 به  كنون  تا  ايران  در  اخير  روز  كشته شدگان  آمار 

رسيده است.  
تعداد زيادی از مردم زخمی شده اند و بيمارستانها مملو از 

زخمی شدگان است.  
صدها نفر از مردم خشمگين با سر دادن شعار های /مرگ 
زندانی   / اين واليت  بر  بر ديكتاتور/ تجاوز جنايت مرگ 
بزودی سرنگونه/  بدونه  ديكتاتور  بايد گردد/  آزاد  سياسی 
مرگ بر خامنه ای ، و... به جنگ با ايادی مسلح حكومت 

رفتند.  
لباس  نيروهای  مشكی  پاترول  يك  ساعت12  حوالی 
شخصی در خيابان شادمان تظاهر كنندگان را زير گرفت 
كه به گفته شاهدان عينی ٣ پسر جوان در دم جان باختند 

و سه نفر ديگر بشدت زخمی شدند.  
حوالی پل كالج نيز يكی از ماشينهای گارد، تظاهر كنندگان 
را زير گرفت يك پسر بچه ۶ ساله بشدت زخمی شد كه به 
بيمارستان امير علم منتقل گرديد وضعيت او حاد گزارش 

شده است.  
در حال حاضر بخشهای اورژانس بيمارستاهای تهران مملو 
از زخمی شدگان امروز است، بخصوص بيمارستان 1۰۰۰ 
كه  روبروست  زخميان  برای  تخت  كمبود  با  خوابه  تخته 

اكثر آنان دختران و پسران جوان تشكيل می دهند.  
 4٣ خامنه«  موسوی  علی  ديروز  باختگان  جان  جمله  از   
از  پس  كه  است  موسوی  ميرحسين  خواهر  فرزند  ساله، 
تهديدهای مكرر در چند روز اخير، سرانجام ظهر گذشته 

به قتل رسيد. 
  در خصوص آمار جانباختگان روز يكشنبه بايست به اين 
نكته توجه داشت كه معموال آمار اعالم شده با آمار واقعي 
نهاد مستقلي در وضعيت  دارد چرا كه هيچ  بسيار  تفاوت 
كنوني قادر به كسب آمار دقيق جانباختگان نيست و تنها 
واقعي دست  آمار  به  توان  نظام حاكم مي  از سقوط  پس 

ياقت. 

بيرون تماشاخانه 
ميالد س. 

لحظاتی در تاريخ يك مردم هست كه بی صدا برگی از 
تاريخ ورق می خورد. اگر در 2۵ خرداد جمهوری اسالمی 
هياهو  در  و  آذر   1۶ از  پس  روزهای  در  كرد،  خودكشی 
پيرامون سوختن يك تمثال، حادثه ای در سكوت رخ داد. 
چيزی به نام »يك سناريو«، واژه ای رايج در زبان رسانه 
زده معاصرمان، ناكارآ شد. صحنه، با بازيگرانی سوخته و 
ناسوخته، مرده يا زنده، با تصويرسازان الكن و پريشان گو، 
نظر كسی را جلب نكرد. تماشاخانه خالی ماند. حتی بخش 
محافظه كار در حركت فعلی مردمان، بخشی كه امكانات 
رسانه ای گسترده ای داشته و تالشش »مديريت تغيير« 
است، از عهده ی ايفای نقش در اين معركه برنيامد. مهم 
مردمند،  اخير،  تلويزيونی  و  ای  رسانه  معركه  سوم  سوی 
همين نيروی كار، و اين مردم تماشاخانه را ترك كرده اند. 
اين تحريم صحنه رسمی به دو معناست: هم اينكه انگار 
مردمان برآنند كه اينك نوبت مردگان است كه مردگانشان 
اينكه  هم  و  سپارند  خاك  به  هميشه  و  بار  يك  برای  را 
نمی  مبهوت  را  كسی  ديگر  تلويزيون  و  تمثال  تصوير، 
كند. آنی كه آچمز صفحه تلويزيون شد، از معنای سياست 
دركی تماشاخانه ای دارد. اين بار، مردم معمولی، هركسی، 
يعنی كم كم  تماشاخانه های رسمی  ترند. ترك  باهوش 
زمان سازمان يابی در واقعيت زندگی فرا می رسد. سازمان 
دوباره  نيست،  نگاه  كردن  خيره  برای  تصويری  امر  يابی 

شكل گيری اجتماعی ست دور از ديدرس دوربين ها.

.1

هزاران سال سوگ سياوش خوانده ايم، آن را به هزار فرقه 
و آيين كه در اين سرزمين جاخوش كرده اند آراسته ايم 
و از ياد برده ايم كه چنين كرده ايم. امروز آيينی به جای 
مانده كه هنوز آبشخورش سوگ-نمايش ايرانی ست. اين 
سوگ-نمايش به تراژدی يونانی پهلو می زند. در عاشورا 
به شستن درد با شراب، به تعزيه خوانی ميگساران، سرور 
ديگر،  بيان  به  ايم.  پرداخته  سياوش  و  حسين  اشك،  و 
عاشورا، پديده ای كامال ايرانی ست، اليه به اليه از هزار 
باور ناجور، آرزوهای سركوفته و اسطوره های ناهمخوان 
از سغد تا صحرای عربستان جشنواره ای فراهم شده كه 
و  و ترس، شهوت  بافته ستم  درهم  مردمان شهر  آن  در 
مان  سازان  شمايل  كشند.  می  خيال  پرده  به  را  حقيقت، 
را  اسفنديار  و  سياوش  حسين،  و  سهراب  علی،  و  رستم 
در هم اليه به اليه نقش زده اند و علم كشان، چليپا يی 
در  سوگ  ها ی  دسته  در  را  مسيحيت،  آيين  از  برگرفته 
كوی و خيابان گردانده اند. يك ذره از اين آيين ربطی به 
مذهب فقها نداشته است. اينها سنت مردمی بود، آميخته 
ای از حماسه و تراژدی و افسانه. پايگان دينی ش سست 
است و بی ربط. روايت كربال، يكی از داستان های ايرانی 
ست كه در خيال نقاالن شاهنامه با افسانه های ايرانی و 
علويت معترض درآميخت. ما در اين دوصد سال گذشته، 
هم عرض گسترش فقر و فالكت در اين خاك، اين آيين 
را به شارعان سپارده ايم زيرا بافت های شهری و مناسبات 
اما  بود. فقها و شارعان  پآشيده  از هم  ايرانی  شهر سنتی 
ورد می خوانند و از كالم شان، كه عربی هم نيست، كسی 

چيزی نمی فهمد.

را  آيين  اين  ما  هاست.  موزه  برای  سياوش  سوگ  امروز 
اينده  های  موزه  به   1٣۵۷ سال  عاشورای  و  تاسوعا  در 
سپارديم. هنوز نمی دانيم و يا دست كم وانمود می كنيم 
نمی دانيم. تراژدی كهن سال مان ديگر نيست. به جاش 
تراژدی،  به جای  پيرادولتی هستند.  و  دولتی  هيئت های 

امروز شماره حساب بانكی آيت اهلل ها و پاسداران در دوبی 
است، قحطی زادگانی كه در لندن چيز می نويسند. امام 
زمان ايشان هم مسيحا نيست كه اسفندياروار رويين تن 
كاغذ  بر  ست  سپيدی  اسپ  چهاررنگ  پوسترهای  باشد، 
ما مردم  بهاداری ست كه خون  اوراق  از روسيه.  وارداتی 
ساده پشتوانه اش شده است. امروز از آن آيين، معركه ی 
دولتی و دولت معركه گير مانده است و مسلمانی جاش را 
به اسالم فقيهان قجر داده است. مسلمانی ايرانيان تا همين 
چند دهه پيش ملغمه ای بود از هرآنكه ردی در اين فالت 
مسيح  و  مريم  تا  شاهنامه  و  ميترا  و  بودا  از  بود،  گذاشته 
و  و جل  مقنعه  فعلی،  آالت  و  ابزار  اما  يهودان.  و  باب  و 
پالس فقها و حرم دربار، اينها ربطی به سنت های مردمان 
دوران  در  منحط  خواص  ظاهرآرای  حواشی  ندارد،  ايران 
فالكت عمومی بود. عمرشان به دوران قجر بر می گردد. 
است. جاش  نمانده  اثری  ايرانی  مسلمانی  تنوع  از  امروز، 
تماشاخانه.  در  المسايل  توضيح  و  ست  كهريزكی  اسالم 
بيرون  مقنعه  از  كه  آلتی  و  بلندسياه  ريش  با  محروميت 
زده، سوار بر موتورسيكلت مونتاژ كاشان دور ولی عصر می 
گردد. كمدی ماكابری كه در سيرجان جان می گيرد، در 
قم قمه كش است و در تكنومداحی پيراهن قهوه ای های 
تهران پرده به پرده لواط. نه حسين، نه سياوش، نه سودابه 
بايد  را ترك  ندارند. صحنه  نمايش نقشی  اين  و زهرا در 
گفت، دست كم برای ادای احترام به مبارزان علوی ايران، 
به مبارزان نهضت باب، به طاهره قره العين كه نزديك به 
چنين  جميعت شورشگران  به  پيش خطاب  سال  دويست 
به  پا خيزيد! چشم  به  ايران  ای اصحاب ستمديدۀ  گفت: 
راه خدائی كه نمی شناسيد، ننشينيد. برخيزيد و داد خود 
را از آن گروه كه از دسترنج شما به قدرت رسيده بستانيد. 

برنصرت خود قيام كنيد!

اگر اين درست باشد كه ديگر تماشاخانه های رسمی پاتوق 
تك و توك اجير و بسيجی ست، اگر سوگ و روايت های 

 
بازجوئی و عکس گرفتن از زخمی 

شدگان در بيمارستانها توسط 
مامورین وزارت اطالعات

دمكراسی  و  بشر  حقوق  فعالين  به  رسيده  گزارشات  بنابه 
حراست  همكاری  با  اطالعات  وزارت  ايران،مامورين  در 
بيمارستان مجروحينی كه به بيمارستانها منتقل می شدند 

مورد بازجوئی و مشخصات آنها را ثبت می كردند.
روز يكشنبه ۶ دی ماه تعدادی ازمامورين وزارت اطالعات 
بيمارستانهايی كه زخمی شدگان  در حراست و اطالعات 
شده  مستقر  شدند  می  منتقل  آنجا  به  ديروز  اعتراضات 
زخمی شدگان  چهرۀ  از  اطالعات  وزارت  مامورين  بودند. 
عكس می گرفتند. پس از آن فرمی به زخمی شدگان داده 
می شد كه در آن سئوالهايی به قرار زير نوشته شده بود : 
كجا زخمی شده ايد؟ علت زخمی شدن؟آيا در اعتراضات 
شركت داشتيد ؟ آدرس زخمی شدگان و شماره تلفن آنها 
را ياداشت می كردندو سئوالهای متعدد ديگری از آنها می 

شد.
اين در حالی بود كه زخمی شدگان دچار خونريزی بودند 

و از دردهای شديدی رنج می بردند. اكثر زخمی شدگان 
كه دختر و پسران جوان بودند دچار شگستگی سر، بينی، 

ساق پا و دست بودند.
از  جلوگيری  برای  بيمارستانها  پزشكی  كادر  پرسنل 
دستگيری زخمی شدگان سعی می كردند در كوتاه مدت 
آنها را مداوا كنند و از بيمارستان مرخص نمايند.تعدادی از 
دچار  سركوبگر  نيروهای  ضربات  اثر  در  شدگان  دستگير 
شكستگی بودند و بايد بستری و تحت درمان بيشتری قرار 
می گرفتند ولی برای پيشگيری از دستگيری آنها ، ناچار 

به مرخص كردن آنها بودند.
دوست  انسان  و  شريف  پرستاران  و  پزشكان  بين 
بيمارستانها و مامورين وزارت اطالعات درگيريهای لفظی 
شديدی روی می داد و نسبت به دخالت در امور درمانی و 
بازجوئی از بيمارانشان اعتراض می كردند. مامورين وزارت 
اطالعات با برخوردی وحشيانه و تهديد آميز آنها را تهديد 

به بازداشت و اخراج می كردند.
برخوردهای فوق مامورين وزارت اطالعات با كادر پزشكی 
تخته  بيمارستان 1۰۰۰  و  بيمارستانهای سينا،اميراعلم  در 
آن  در  شدگان  زخمی  كه  بيمارستانهايی  ساير  و  خوابه 

بستری بودند،روی داده است.
فعالين حقوق بشر ودمكراسی در ايران

 براي مطالعه آرشيو خيابان:
http://issuu.com/xyaban

براي دانلود آرشيو خيابان:
http://www.negah1.com/xyaban/
XYABAN.htm

 

اورژانس بيمارستانها مملو از زخمی 
شدگان اعتراضات امروز است

دمكراسی  و  بشر  حقوق  فعالين  به  رسيده  گزارشات  بنابه 
در ايران،در اثر يورشهای وحشيانه گارد ويژه حداقل ۷ نفر 
جان باختند و تعداد زيادی از مردم زخمی شده اند بطوری 

كه بيمارستانها مملو از زخمی شدگان است.
اعتراضات مردم در نقاط مختلف تهران همچنان ادامه دارد. 
تعداد شركت كنندگان در اين اعتراضات به صدها هزار نفر 
می رسد .اين اعتراضات بيشتر در نقاط مركزی ، جنوبی 
اعتراضات  برای  مردم  و  است.  متمركز  تهران  شمال  و 
گسترده تری برای شام غريبان آمده می شوند . مردم با 
يورشهای وحشيانه نيروهای سركوبگر مقابله می كنند و تا 

به حال تعداد زيادی از مردم زخمی و جان باختند .
كنند  مقابله می  نيروهای سركوبگر  با  در حالی كه  مردم 
اقدام به سر دادن شعار های مختلفی می كنند كه بعضی 
از شعارهايی به قرار زير است؛ يا حجت ابن الحسن ريشۀ 
ظلم را بكن/ اين ماه ماه خونه سيد علی سرنگونه /مرگ 
بر ديكتاتور/ ما اهل كوفه نستيم كه پشت يزيد بيستيم/ 
تجاوز جنايت مرگ بر اين واليت / زندانی سياسی آزاد بايد 
گردد/ ديكتاتور بدونه بزودی سرنگونه/ مرگ بر خامنه ای 

و شعارهای متعدد ديگر
حوالی ساعت 12:٣۰۰ يك پاترول مشكی نيروهای لباس 
شخصی در خيابان شادمان تظاهر كنندگان را زير گرفت 
كه به گفته شاهدان عينی ٣ پسر جوان در دم جان باختند 

و سه نفر ديگر بشدت زخمی شدند.
حوالی پل كالج يكی از ماشينهای گارد، تظاهر كنندگان را 
زير گرفت يك پسر بچه ۶ ساله بشدت زخمی شد كه به 
بيمارستان امير علم منتقل گرديد وضعيت او حاد گزارش 

شده است.
تهران  بيمارستاهای  اورژانس  بخشهای  حاضر  حال  در 
بيمارستان  است،بخصوص  امروز  شدگان  زخمی  از  مملو 
1۰۰۰ تخته خوابه تعداد زيادی زخمی در آن هستند زخمی 
شدگان از سنين مختلف می باشند و اكثرا دختران وپسران 

جوان هستند.
نيروی  و  ها  بسيجی  شخصيها،  لباس   ، گارد  نيروهای 
با  اند  با مردم هراسناك شده  پياده  از مقابله  انتظامی كه 
موتورها و خودروهای خود به اعتراضات مردم هجوم می 

برند.
علی خامنه ای ولی فقيه مطلق رژيم به عنوان كسی كه 
دستور  با  دارد  عهده  به  را  سركوبگر  نيروهای  فرماندهی 
منجر  حال  به  تا  كه  خود  فرمان  تحت  نيروهی  به  دادن 
به جان باختن حداقل ۷ نفر و تعداد بيشماری زخمی فقط 
در تهران شده اند برای چندمين بار مرتكب جنايت عليه 

بشريت شده است.
المللی  الزم است كه مراجع حقوق بشری و حقوقی بين 
برای پايان دادن به جنايت عليه بشريت عليه مردم ايران 
اقدامات الزم را به عمل آورد و جهان نمی تواند و نمی 

بايد نظارگر اين جنايتها در ايران باشد.
فعالين حقوق بشر ودمكراسی در ايران

۶ دی 1٣88 

  تعداد جمعيت بازداشت شدگان منتقل شده 
به زندان اوین به 1100 نفر رسيد.

حقوق  فعاالن  مجموعه  بيان  و  انديشه  واحد  گزارش  به 
بشر در ايران ، هزار و صد تن از بازداشت شدگان وقايع 
روز عاشورا در تهران به زندان اوين منتقل شده اند، كه به 
دليل حجم باالی بازداشت شدگان عده ای از آنها توسط 
مسئولين زندان از لحظاتی پيش  با دست بند و پا بند به 

اتوبوس های نظامی منتقل می شوند.
بازداشت شده توسط گارد  اتوبوس های حامل معترضين 
های ويژه با اتوموبيل های سياه رنگ به مكان نامعلومی 

انتقال داده می شوند.

دستگيري سي نفر در نزدیکي سلماس
تازه  در  از شهروندان  تن  هرانا - حداقل سی  خبرگزاری 
شهر در ۵ كيلومتری شهر سلماس توسط نيروهای امنيتی 

و نظامی بازداشت شدند.
به گزارش واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ايران، در پی درگيری های روز گذشته در تازه شهر ) 
كهنه شهر ( دست كم ٣۰ تن از شهروندان آذربايجانی  در 
يورش توسط نيروهای انتظامی به منازل ايشان بازداشت و 

به مكان نامعلومی منتقل شده اند.

قصد بمبگذاري انتحاري در زاهدان
پس از تهديدات عبدالمالك ريگی مبنی بر به خاك و خون 
كشيدن مراسم عاشورا و با وجود تدابير شديد امنيتی مرزی 
شنيده  شدند.  دستگير  زاهدان  در  انتحاری  گذار  بمب  دو 
بوده و مشغول  نفر زن  دو  اين  است كه  ان  از  ها حاكی 
دستگير  كه  بودند  عاشورا  شب  مراسم  در  خيرات  پخش 
شدند كليه دسته های عزادازی به حالت تعطيل در امده 
از بمب  نفر  از ان است كه دو  تاييد نشده حاكی  اخبار  و 
اند هم اكنون رفت و امد در شهر بسيار  گذاران گريخته 

محدود شده است.

اعالم حکومت نظامي در نجف آباد
سايت جرس خبر داده است كه در ساعت نه شب يكشنبه 
شب نيروهاي نظامي امنيتي در شهر نجف آباد از طريق 
اين  اند.  نموده  اعالم  را  مردم  مرور  و  عبور  منع  بلندگو 
اعتراضات  ظرف  شده  اعالم  نظامي  حكومت  نخستين 

چندماهه اخير است.

جانباختن چهار نفر در اعتراضات تبریز
بنا به گزارشات منتشر شده در وبسايتها، در درگيري هاي 
روز يكشنبه ميان مردم معترض و گاردهاي حاكميت در 

تبريز حداقل چهار نفر از مردم جان باخته اند

موج دستگيري ها از صبح دوشنبه
و  دانشجويي  سياسي،  فعالين  از  تن  دهها  امروز  صبح  از 
موج  اند.  دستگير شده  امنيتي  نيروهاي  توسط  اي  رسانه 
تمام جريانات  از  و  است  به شدت گسترده  ها  دستگيري 

فكري و سياسي را در بر مي گيرد.



بورژوازی ، پرولتاریا و جدال 
آلترناتيوها

بخش اول 
نيما ناصحی 

 

» ماداميكه افراد فرانگيرند كه در پس هر يك از جمالت 
، اظهارات و وعده و وعيدهای اخالقی ، دينی ، سياسی 
در   ، كنند  جستجو  را  مختلف  طبقات  منافع  اجتماعی  و 
سياست همواره قربانی فريب و خودفريبی بوده و خواهند 

بود . » )و.ا.لنين ، سه منبع و سه جزء ماركسيسم ( 
   اين جمله هوشمندانه و داهيانه ، امروز در شرايط ملتهب 
سياسی در ايران هر چه بيشتر توجه و دقت ميطلبد . در 
كه  اوضاعی  در   ، اجتماعی  كشمكشهای  آغاز  هنگامه 
نيروهای  بيشتر  چه  هر  هشياری  جامعه  تغيير  آبستن  جو 
سوسياليست را الزم دارد ، توجه به خصلت طبقاتی گفتارها 
و اهداف سياسی بويژه از جانب هواداران تغييرات راديكال 
در جامعه حياتی است . درست است كه در شرايط تغييرات 
عمده و نيز انقالب ، نيروها و احزاب سياسی بطور آشكار 
و صريح منافع اقتصادی طبقاتی شان را نمايندگی نميكنند 
)وحتی ممكن است برخالف سرشت طبقاتی شان دست 
به عمل بزنند ( اما اين به هيچ وجه به اين معنا نيست كه 
سياست در آن مقطع بعد طبقاتی اش را ازدست ميدهد . 
اتفاقا برعكس مبارزه طبقاتی ) حتی در شكل مبارزه يك 
جناح از بورژوازی عليه جناح ديگر برای حفظ شرايط بقای 
نظام سياسی و بساط چپاولشان ( در اين دوران شدت و 
خواسته  و  آلترناتيوها  و  شعارها  و  ميگيرد  بيشتری  حدت 
های نيروهای اجتماعی و سياسی هر چه بيشتر مهر شعار 
جامعه  در  اصلی  طبقات  خواستهای  و  آلترناتيوها  و  ها 
)بورژوازی و پرولتاريا ( را بر پيشانی خود دارند . فراموش 
بر  كاری  ای  ضربه  قطعا  حياتی  و  مهم  نكته  اين  كردن 

سوسياليستها وارد می آورد .

 

   به همين دليل بيش از هر چيز الزم است كه برای بدست 
آوردن دركی شفاف از اوضاع سياسی و وظايف نيروهای 
چپ ، ابتدا خصلت و ماهيت جنبش سياسی كنونی جاری 
طبقاتی  ماهيت  آن  از  مهمتر  نيز  و  شناخت  را  جامعه  در 

نيروهای  كه  خواستهائی  و  شعارها  و  سياسی  جدالهای 
شركت كننده در آن پيش ميكشند را موشكافی كرد . 

    برای تحليل خصلت يك جنبش بايد به تركيب نيروهای 
شركت كننده در آن )منظور بدنه جنبش است( و نيز خواستها 
و شعارهای جنبش و رهبری آن نگاه كرد . جنبشها هميشه 
حول مسائل اجتماعی معينی شكل ميگيرند ) فی المثل در 
شرايط كنونی ايران اعتراض بر سر تقلب در انتخابات نقطه 
شروع جنبش بود ( و خواستهائی مشخص را پيش ميكشند 
اما  تبعيت ميكنند،  نيروی هدايت كننده معينی  از  و حتی 
اين بدان معنا نيست كه اين جنبشها در طول سير حركت 
بمانند  تغيير  و تكامل و پيشروی خويش يكسان و بدون 
اثبات  را  چيزی  چنين  بارها  و  بارها  نيز  تاريخی  تجربه   (
بتوانند خود  كرده است ( . جنبشهای وسيع اجتماعی اگر 
را از محاق سركوب زنده بيرون بكشند و گسترش يابند ، 
در فرآيند تكاملشان تغييرات بسياری را تجربه ميكنند ؛ از 
تغيير در تركيب و كيفيت نيروهای شركت كننده گرفته تا 
تغيير شعارها و حتی رهبری . تحركات فعلی اعتراضی در 
ايران نيز ماهيتا اصالح طلبانه نيستند بدين دليل كه قبال 
خواست مكنون در همين گونه جنبشها سرنگونی جمهوری 
اسالمی بود  و حتی اگر اين خواست امروزه در حاشيه قرار 
گرفنه باشد ، اما جنبش برای سرنگونی جمهوری اسالمی 
بر همين  كلی  در شكل  بايست  می  تغييراتی  با  البته  نيز 
تحركات اعتراضی شهری و تظاهراتها متكی باشد ) حال 
شانس عبور آن از رهبری اصالح طلبانه فعال حاكم بر آن 

اندك باشد ( .  
    جنبش كنونی ايران از لحاظ خصلت به نسبت با انقالب 
۵۷ شباهت دارد . اين يك جنبش شهری و عموم خلقی 
است و نميتوان با قاطعيت عنوان كرد كه درصد كدامين 
طبقه در بدنه جنبش بيشتر است ) كاری كه اين روزها از 
مكانيستهای راست و چپ زياد مشاهده ميكنيم ( . اگر چه 
اين جنبش تا حدودی از اقبال زيادی در ميان كارگران و 
فقرای شهری برخوردار نبوده ، اما اين بدين معنی نيست 
برای   . ندارند  شركت  آن  در  زحمتكشان  و  كارگران  كه 
يك سوسياليست هم شركت كارگران به عنوان يك فرد 
درجنبش توفير چندانی ندارد ، چرا كه كارگر بعنوان يك 
كه  آنچه   . است  اقشار  ديگر  مانند  به  تظاهرات  در  اتم 
سوسياليسم از شركت طبقه كارگر در يك جنبش سياسی 
افاده ميكند ، مشاركت كارگران در قامت طبقاتی آنهاست 
آلترناتيو ويژه  و  ، شعارها  با تشكلها  بايد  يعنی كارگران  ؛ 
رهائی  برای  و  جامعه  كليت  مسائل  حل  برای  خودشان 
يك  كنونی  جنبش  بنابراين   . بيايند  ميدان  به  بشريت 
جنبش عموم خلقی است و چنين جنبشهائی بخاطر اينكه 

بار مطالبات بسياری از اقشار و طبقات اجتماعی را با خود 
به  و  گوناگون  طبقات  جانب  از  ميتوانند   ، ميكنند  حمل 
شيوه های گوناگون پاسخ بگيرند ، يعنی هم بورژوازی و 
ارائه  به  قادر   ، بمثابه طبقات اصلی جامعه   ، پرولتاريا  هم 
از  جنبشها  اين  رساندن  پيروزی  به  و  رهبری  و  آلترناتيو 
و  اساس  همين  بر    . هستند  خود  طبقاتی  منفعت  زاويه 
از  زيادی  بخش   ( ناراضی  بورژوائی  اپوزيسيون  وجود  با 
را  اسالمی  جمهوری  رژيم  اينكه  بدليل  ايران  بورژوازی 
انحصارطلب و به مخاطره اندازنده بازتوليد و رشد مناسبات 
سرمايه داری در ايران در پيوستگی به نظام جهانی و بازار 
براندازی  يا  تغيير   ، اصالح  خواهان   ، ميداند  المللی  بين 
رژيم هستند ( ، بخشی از اپوزيسيون بورژوائی يعنی اصالح 
طلبان حكومتی قادر شده است به دليل قدرت اجتماعی-
اقتصادی بيشتر ، توجه رسانه ای باالتر و از همه مهمتر 
فعاليت  برای  آوانس  و  و فرصت  از شرايط علنی  استفاده 
گذشته  سال  سی  طول  در  آنها   ( جامعه  در  آزاد  سياسی 
بخشی از رژيم و همدست آن بوده اند ( بر جنبش اعتراضی 
تسلط يابد و مهر خود را بر جنبشی بكوبد كه پيش از اين 

به مقياس و اشكال ديگری ابراز وجود ميكرد .

وجود  با  بورژوايی  اپوزيسيون  كلی  راهكار  و  آلترناتيو     
احزاب سياسی  نيروها و جريانات  و  تفاوتها ميان  تمامی 
اش در ماهيت يكسان است : كنترل حركت اعتراضی و 
 . باال  از  و  كالج  نيم  تغيير  سمت  به  آن  كردن  كاناليزه 
نيروهای بورژوائی همگی در تحليل نهائی خواهان دست 
به دست شدن قدرت باالی سر مردم و عدم برهم خوردن 
جامعه  بر  حاكم  دارانه  سرمايه  اقتصادی-اجتماعی  نظم 
هستند . در عين حال در اپوزيسيون بورژوائی و هواداران 
جنبش اكنون سبز اختالفاتی نيز موجود است ؛ تعدادی از 
فعلی  و  اوضاع  و  جنبش  بر  حاكم  كنونی  رهبری  از  آنها 
آن دفاع ميكنند ) خطی كه هم اكنون هژمونی دارد ( و 
برخی ديگر جنبش سبز را در برابر رهبران آن قرار ميدهند 
و از خود جنبش سبز منهای رهبری آن حمايت ميكنند ) 
بيشتر نيروهای اپوزيسيون بورژوائی خارج از رژيم و خارج 
از ايران نظير سلطنت طلبان و بسياری از كسانی كه خود 
را جمهوريخواه نامگذاری كرده اند ( . عالوه بر اين خطوط 
و سنتهای خرده بورژوائی هم در اين بين مدعی اند كه اين 
جنبش فعلی و در همين شرايط فعلی ، جنبش سبز نيست 
، تحت تسلط اصالح طلبان نيست بلكه يك جنبش ضد 
استبدادی است ، جنبشی برای حقوق مدنی مردم است و 
يا حتی جنبشی انقالبی است كه در ادامه مستقيم جنبش 

سرنگونی طلبی می باشد .

 ، اطناب  از  جلوگيری  برای  اينجا  در  حال  هر  در      
افق  آلترناتيو  و  تاكتيكها   ، كار  سبك  عمده  خصوصيات 

بورژوائی در ايران را فهرست وار بر ميشماريم : 

تالش برای ايجاد تغييرات نيم بند و آرام و دست به دست 
شدن قدرت

جهت دادن نوك پيكان اعتراضات تنها به جناح مقابل ) 
خامنه ای – احمدی نژاد ( و شخصيتهايش

قانونی  مبارزات  به  چسبيدن  ؛  ناپيگيری  و  طلبی  سازش 
و در حيطه قانون اساسی و تالش برای وجاهت دادن به 
قانون اساسی جمهوری اسالمی و تقليل مطالبات مردم به 
قانونی   ( ارتجاعی  سرتاپا  قانون  اين  كامل  شدن  اجرائی 
كه حاصل لگدمال كردن خواست و اميد و آرمان هزاران 

انسان آزاديخواه پس از انقالب ۵۷ است ( .
تسليم  و  جويانه  مسالمت  مبارزاتی   های  شيوه  تجويز 
مهار  و  اعتراضات  شدن  راديكاليزه  از  جلوگيری   ، طلبانه 
او  كه  مقابل  جناح  به  و هشدار   ( ها   تندروی  باصطالح 

باعث و بانی تندروی است ( .
محدود كردن جنبش به شكل تظاهرات توده ای بعنوان 
تنها شكلی كه ميتواند تضمين كننده فشار از پايين برای 
تن دادن باال به مطالبات آنها باشد ) راهكاری كه تاكنون 

ضعف و اشتباه بودن آن بارها اثبات شده است (
تالش برای جلوگيری از گسترده شدن ابتكارهای توده ای 
و اعمال خودانگيخته مردمی به بهانه جلوگيری از تندروی 
حيطه  از  خروج  و  نظام  شعائر  به  توهين  و  روی  زياده  و 

قانون اساسی .
بر ساختار و سازماندهی شبكه ای جنبش و مثبت  تاكيد 
جلوه دادن آن ) البته تا هنگامی كه اين مسئله يعنی بی 
شكلی مبارزات و عدم وجود رهبری منسجم و عدم وجود 
تضمين  سود  به  تشكلهايشان  در  مردم  خود-سازماندهی 

رهبری آنها باشد ( .
وارد كردن و دخيل كردن دولتهای امپرياليست در معادالت 
سياسی ايران ) با طرح شعارهائی مانند »اوباما اوباما ، يا 

با اونا يا با ما« ( .
 

در مقابل تمامی اينها ، تنها نيرو متشكل طبقه كارگر در 
راديكال  افقی  با  اجتماعی  جنبشهای  ديگر  با  همبستگی 
و آزاديخواهانه و برابری طلبانه ميتواند اين معادله و دور 
بررسی چند  به  بعدی  . در مقاله  زند  را برهم  پوچ و كور 
به  آلترناتيو و پاسخ سوسياليستی و كارگری  و چون يك 
جنبش فعلی و شرايط و الزامات امكان پيروزی آن خواهيم 

پرداخت

مردم  حماسه  به  كم  كم  را  خويش  جای  حماسی 
كنشگر داده و اگر به تجربه ديده ايم كه هرگاه اين 
كنشگری بازايستاده، آيين عاشورا به هزل خوفناكی 
بدل شده، چنان كه سی سال است چنين بوده است، 
پس  باز  ها  تماشاخانه  از  بايد  را  عاشورا  آنگاه  پس 
گرفت. اينكار را هم نه تنها كمونيست ها بلكه همه 
ی مردم ايران سی سال است آغازيده اند. راهپيمايی 
برای آزادی و جمهوری در عاشورای ۵۷ معنای عملی 
آنانی كه مال مفت می پرستيدند و  بود.  ش همين 
از كربال هم چيزی نمی دانستند، جلودارمان شدند. 
دختران نوجوان را در ۶۰ كشتند. جالدانی كه از بخت 
شوخ ما، الجورد نام بودند، كودك شيرخواره حسين 
فراز  بر  كرده  بغل  كربال،  غنيمت جنگ  را همچون 
يادگاری  عكس  مادرش  و  پدر  سوراخ  سوراخ  جسد 
هنوز  تلويزيون  دهند.  نشان  تلويزيون  در  تا  گرفتند 
عباهای  با  آقايان  اين  ی  همه  و  بود.  آفرين  بهت 
در  روز  آن  گيری  جن  پالس  و  جل  و  شكالتی 
اين  تاريخ  های  صحنه  رقصيدند.  می  صحنه  پيِش 
درگذشته  سهراب  و  رستم  از  هاست  سال  سرزمين 
است. برای همين تاريخ، هر عاشورايی هم بازخوانی 
سوگ سياوش است، هم درگذشتن از مرگ سهراب 
اشتباه  درك  شناخت، هم  نمی  را  تاريخ خويش  كه 
براندازی  نه  يعنی،  اين  و  خيابانی  موسی  يا  حسين 
كه  ای  جامعه  برپايی  برای  تالش  بلكه  دولت،  اين 
آنقدر خودسازمان يافته باشد كه سرنگونی اين و آن 
پيرمردهای خشك مذهبی  دولت حتی تك و توك 
بيش  عاشورا  نهيم.  فراتر  گامی  بگذاريد  نترساند.  را 
ها،  زاده  سلطان  ها،  گلسرخی  آن  از  چيزی  هر  از 
ارانی ها و عشقی ها ست. اينان سياوشان و حسين 

های معاصرند. در جامعه ای سالم و بالنده، عاشورا فرصتی 
برای گردهم آيی طاهره ها، برای بلندخوانی توپ مرواری، 
برای تمرين تِعزيه در جشنواره های مردمی، بيرون حيطه 
افيون زدگان  از  آيين ها  اين  پيراستن  دولت، خواهد شد. 
قمه به دست اما مستلزم گامی ست فرای اعتراض صرف 
و به سوی سازمان های مستقل مردمی. مردمانی كه اين 
دستگاه حاكم، جدا جدا و شقه شقه می خواهدش، همديگر 
كوی  پيچ  در  اينترنت،  در  كار،  محل  در  دانشگاه،  در  را 
محل، باز می يابند. اعالميه ها و شب نامه ها كم كم می 
چرخند، اطالعاتی ها، از هر رنگ و جناحی، از پا می افتند، 
در تصوير خود گم می شوند و با فريب خود رنگ می بازند. 
در ماه های پر برف آينده، هنگامی كه زردی آذر قرمز می 
شود، اگر بگذارند، اين مردم خود و هوده ی مردم بودن 
را در تاريخ درج خواهند كرد. برنامه خواهند آورد، در بهار، 

گسترش آزادی را خواهند خواست.

٣

پس اگر نمايش ها و آيين ها جلوه گاه های گذرای سوگ 
و سرور اند، اگر مردم تماشاخانه های دولتی را ترك گفته 
اند و باز اگر گذر از اعتراض صرف به تشكل های انقالبی 
نه  را،  بايد همبستگی  آنگاه  است،  برهه  اين  پيِچ حساس 
آن  و  اين  ی  سلطه  تحت  اجزا  افزودن  هم  به  همچون 
نامنسجم،  پيكربندی  بلكه همچون  موجود،  فعال  گفتمان 
فرار و همواره ناكاملی درك كرد كه تطورش اساس رابطه 
دولت و مردم را در شكلی ماندگار بازتعريف می كند. در 
اين راه نيز به غافلگير شدگان سی سال پيش نيازی نيست. 
به همه ی تالش سد ساله مان به سوی  بايد  در عوض 
انجمن  اما  ايم،  پرداخته  سنگين  بهايی  كرد.  تكيه  ترقی 

و  دادگستری  ساختند،  ايرانيان  همين  را  مشروطه  های 
اتحاديه های  ايرانيان  راه آهن و كارخانه ساختند، همين 
كارگری و حزب سياسی برپا كردند، با مصدق الهام بخش 
مبارزه پسااستعماری در جهان بودند، زنان با انجمن هاشان 
تحميل  مردساالر  جامعه  به  را  تری  عادالنه  های  قانون 
كردند، همين مردم در ۵۷ دستگاه پوسيده دربار و شيعه 
صفی را تا نيمه ی كار در هم كوبيدند و ژاندارم امپرياليسم 
در منطقه را به پايين كشيدند. امروز، به بهايی سنگين تر 
فكر  ريختی  بی  دل  از  انقالبی،  و  مردمان مصمم  همين 
نهفته در ۵۷، شئون جمهوری نوينی را شايد ترسيم كنند. 
اما  نباشد،  دنيا  ملل  بسيار  كار  اندازه  در  گرچه  همه،  اين 
هايی  گام  مركزی  آسيای  در  فالت  اين  وضع  نسبت  به 
بزرگ و باارزش است. هيچ جامعه ای بر اساس سناريوی 
ترقی دست  به  مديريت  »علم«  يا  اطالعاتی  كارشناسان 
خطی  تك  های  روايت  بعدی  دو  سطح  از  است.  نيافته 

كه در گذريم، مثل همين عاشورا، می توانيم تركيب 
باورها، گسل های تاريخی و اليه های نا هم اندازه را، 
يعنی همين واقعيت تاريخی ايران را، با ميدان دادن 
به قوه تجسم دسته جمعی، حركتی به سوی ترقی و 

عدالت اجتماعی كنيم.  
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و  اينجا  در  كه   ، گزاره  سه  مسير،  اين  در  گمانم  به 
پايه  جاگاهی  شد،  خواهند  مستدل  ديگر  جاهای  در 

ای دارند:

الف. مجموعه مردمان گوناگون ايرانی در عصر تطور 
تاريخی  رويداد  ترين  كننده  تعيين   ،1٣۵۷ انقالب 
ب.  تكاپوست.  در  هنوز  صفويان،  فروپاشی  از  پس 
بستر  بر  مبارزه طبقاتی  درگير  مردمان  اين مجموعه 
سرمايه  از  تابعی  همچون  ير  رانتی  داری  سرمايه 
جهانی اند، و بدين سبب با دو شق روبرويند: يا از هم 
زندگی  نو كه  درانداختن طرحی  يا  اين جامعه  پاشی 
اجتماعی جمهور مردمان ايران را سامان بخشد. پ. 
پايداری  و  ثبات  برای  باشد،  نو، هرچه كه  اين طرح 
عدالت  متقابل  بستگی  از  باال  ای  درجه  حاوی  بايد 
مداخله  امكان  يعنی  دمكراتيك،  وحقوق  اجتماعی 
آناليز شرايط  مردم سازمان يافته در امور شهر باشد. 
محافظه  پادزهر  ای  پايه  های  گزاره  اين  اساس  بر 
تضمين  است.  صوری  راديكاليسم  و  افراطی  كاران 
ايرانی  جامعه  بهبود  و  پيشرفت  و  دمكراتيك  حقوق 
پارلمانی  دمكراسی  از  محدودی  برپايی شكل  راه  از 
آميزه  كه  آنان  است.  بدفرجام  ای  انگاره  ايران،  در 
ای از اين انگاره و ابتذال در وارونه نويسی انقالب ۵۷ را 
سرمشق كار برای به دست گيری قدرت دولتی كرده اند، 
حتی اگر اين تحفه را به چنگ آرند، پيروزی شان شكست 
اصالح خواهدبود. نيازی نيست كمونيست يا آزاده باشيد، 
روشن است كه بدون سازمان های مستقل مردمی، با فقر 
گسترده و نظم اجتماعی سراپا فاسد و نيمه كاستی، با يا 
بی پارلمان، ايران در بند باندهای تبهكار، خرافه و تجاهل 
گرفتار خواهد ماند. از همين روی، برآيند بامعنای اين سه 
اشكال  در  آزادی  و  اجتماعی  عدالت  برای  مبارزه  گزاره، 
سازمان مند، مستقل و فراگير، بيرون از حدود معركه های 
پيكرمی بندد،  بيرون تصوير  موجود است. سياست مردمی 

آنجا بايد بود



جستاری كوتاه درباره ی حضور 
كارگران در جنبش

امين حصوری
عمومی  خيزش  زده،  خفقان  ی  جامعه  يك  در  اينكه  در 
عليه وضع موجود غالبا با محوريت آزادی و محو استبداد 
آغاز می شود، جای شگفتی نيست؛ اما اين لزوما به معنای 
آن نيست كه ساير مطالبات از جمله مطالبات كارگران و 
بود.  نخواهد  يا  نيست  جايی  جنبش  اين  در  را  محرومان 
بتوان چنين  ايران شايد  در مورد خاص جنبش جاری در 
استدالل كرد كه به رغم وجود شرايط عينی مصيبت باری 
به طور  يا  كارگری  گفتمان  استثمار،  و  و ستم  از فالكت 
كلی گفتمان چپ برای فرموله كردن و عرضه ی عمومی 
اين گونه مطالبات در فضای درونی جنبش ضعيف و نارسا 
بوده است )ضعفی قديمی و مزمن كه با آغاز اين جنبِش 
اعجازگر هم تاكنون درمان نشده است(. در حاليكه گفتمان 
به  بنا  ليبرالی  مطالبات  محوريت  با  آزاديخواهی  عمومی 
داليل بسياری مدت هاست كه در فضای عمومی جامعه 
راه باز كرده است و صورت و بيانی همگانی يافته است. به 
ليبراليستی در جنبش از سوی مردم،  واقع طرح مطالبات 
از پشتوانه های رسانه ای و  عالوه بر زمينه های عينی، 
تشكيالتی اصالح طلبان حكومتی هم برخوردار بوده است 
)كه فعال نفع خود را در حمايت و همراهی با اين مطالبات می 
بينند(. در حاليكه برای طرح مطالبات اقتصادی كارگران و 
محرومان جامعه، چنين پشتوانه ای در ميان نبوده و نيست. 
چرا كه اگر اين طبقه با مطالبات مشخص خود و با هويت 
وزنه  بيابد، هم  موثری  در جنبش حضور  طبقاتی مستقل 
ی گفتمان چپ در جنبش باال می رود) چيزی كه الجرم 
زمينه ی حضور و تاثيرگذاری خيل مخالفين چپ نظام را 
در درون جنبش فراهم می كند(، و هم امكان راديكاليزه 
شدن جنبش توسط اهرم های فشار مستقيمی كه كارگران 
در اختيار دارند افزايش می يابد؛ در هر دو حالت هژمونی 
همين  به  افتاد.  خواهد  خطر  به  جنبش  بر  طلبان  اصالح 
خاطر اصالح طلبان حتی به طور مصلحتی هم سخنی از 
محروميت های اقتصادی و معيشتی و مطالبات كارگران و 
محرومان سخنی به ميان نمی آورند. برای مثال حتی در 
برهه هايی كه شرايط عينی جنبش زمينه ها و ضرورت 
حد  عمومی)در  اعتصاب  به  فراخوان  برای  ای  ويژه  های 
محدود و صرفا برای ايجاد خودباوری و همبستگی جمعی 
در ميان مردم( ايجاد كرده بود، سران طيف اصالح طلب 
از امتحان كردن چنين راهكارهايی سر باز زدند؛ اگر چه 
داعيه ی آن را داشتند و دارند كه هر روش كم هزينه و 
مسالمت آميزی كه امكان پيوستن توده های وسيع تری 
را به جنبش فراهم كند، برای تداوم و گسترش  از مردم 
تناقض  رفتارهای  است. چنين  و  ضروری  مفيد  جنبش  
نمی  تاكتيكی  اشتباهات  ی  رده  در  وجه  هيچ  به  آميزی 
آنان  كه  است  آن  از  ناشی  چيز  هر  از  پيش  بلكه  گنجد، 
به طور آگاهانه مايلند اين »غول«، همچنان خفته بماند. 
ترجيح می دهند »غول« زمانی بيدار شود كه تسلط آنها 
بر حيطه ی راهبری جنبش )به گذرگاههای »امن« و بی 

خطر( قطعيت يافته باشد.
با اين وجود همه ی اين حرف ها به معنای اين نيست كه 
در اين جنبش كارگران و محرومان حضور ندارند، يا اين 
جنبش با منافع آنان پيوندی ندارد. سخن تنها بر سر اين 
است حضور كارگران در جنبش )متاسفانه( در هياتی فاقد 
هر گونه تشكل و هويت مستقل طبقاتی و تنها به صورت 
شعارهای  هم  خاطر  همين  به  است؛  شهروندی  و  فردی 
جنبش  در  تاكنون  كارگری،  مطالبات  يعنی  آنها،  خاص 
نمودی نداشته است؛ همچنان كه گفتمان چپ در گفتمان 
های معطوف به جنبش حضور محسوسی ندارد)زمينه ها 
و علل سردرگمی عمومی چپ در مورد نحوه ی مواجهه 
كه  است  مفصلی  بحث  خود  جنبش  اين  با  همراهی  يا 
مجال ديگری می طلبد(. به بيان ديگر اينكه قدرتمداران 
و نمايندگان طبقات ممتاز، منافع كلی كارگران را در اين 
كه  نيست  آن  معنای  به  كرد،  نخواهند  نمايندگی  جنبش 
اين جنبش ربطی به كارگران ندارد يا كارگران )به عنوان 
نداشته  اين جنبش سهمی  پيشبرد  و  برپايی  در  شهروند( 

اند.
استبداد  نفی  و  آزادی  خواست  كه  كرد  فراموش  نبايد 
موضوعی جدا از زندگی اجتماعی و حتی معيشتی كارگران 
آزادی های مدنی و  به دليل فقدان  آنكه  نه  نيست: مگر 
خود  حقوق  ترين  ابتدايی  داشتن  از  همواره  آنها  سياسی، 
نظير داشتن تريبون ها و رسانه های مستقل كارگری، حق 
اعتصاب، حق برخورداری از سنديكا و تشكل ها و احزاب 
مستقل كارگری محروم بوده اند.  فقدان اين حقوق بدون 
شك عامل بازدارنده ی مهمی بود كه حضور كارگران در 
اين جنبش را تا كنون چنين بی شكل و فاقد هويت سياسی 
ساخته است. از سوی ديگر »آزادی« نيازی همگانی است، 
به طوری كه مبارزه با استبداد در بزنگاههای تاريخی به 
امری فراگير و عمومی  بدل می شود. هر چند قشر ها و 
طبقات مختلف اجتماعی تلقی ها و كاركردهای متفاوتی 
از آزادی را برجسته می سازند و يا به درجات مختلف و در 
پاسخ به نيازهای متفاوتی، ضرورت آن را حس می كنند. 
مهم آن است كه در دل جنبش های فراگير اجتماعی)كه 
نظم كهنه ی جامعه را آبستن تحوالتی عظيم می سازند( 
و در مسير بنيان نهادن آزادی های اجتماعی - سياسی، 
ميزان حضور آگاهانه و مشاركِت منسجم اليه ها و طبقات 
اجتماعِی مختلف، سرانجام چگونگی تعبيرها و مجراهای 
آينده  نظام سياسی  در  را  ها  آزادی  اين  تحقق  و  استقرار 
تعيين خواهد كرد. بر اين اساس طبقه كارگر برای سهم 
بردن موثر از فرصت های آينده، بايد از همين امروز )به 

مثابه يك طبقه( وارد كارزار گردد.

قسمت بيستم

براي اين كه سوءظن صاحبخانه ام به خاطر رفتن ناگهاني 
نشود  پليس  به  دادن  اطالع  باعث  يا  نشود  تحريك  من 
كسي مي بايست به سراغ او مي رفت و به او مي گفت 
كه من در حين مالقات با يك دوست مريض شده بودم 
بمانم، هيچ  آنجا  براي چند روزي  بودم  اين كه مجبور  و 
چيزي با خودم نبردم. همه ي گذرنامه ها را در يك كيف 
دور  را  آنها  بتوانم  بيفتد  اتفاقي  چنانچه  تا  گذاشتم  دستي 
بيندازم. هنگام گذشتن از خيابان هاي بين ديدريكيلها تا 
ايستگاه هيچ چيز غير عادي به چشم نمي خورد. به داخل 

واگن رفته و نزديك در خروجي نشستم تا چنانچه اتفاقي 
نمودم.  خودم  اطراف  به  نگاهي  بپرم.  بيرون  بتوانم  افتاد 
همه ي همسفرانم آدم هاي مهرباني به نظر مي رسيدند 
كه اين باعث احساس امنيت بيشتري نمايم حتي با آنها 
او هم صحبت  با  كه  آنها  از  يكي  گفتگو هم شدم.  وارد 
باشد.  تاجر  آمد  مي  نظر  به  كه  بود  ميانسالي  مرد  شدم 
و غذاي  كلوچه گوشت  از كيف سفري سنگيني  مرتبا  او 
هاي خانگي ديگر در آورده و با سرعت قورت مي داد. در 
فواصل بين خوردن و گفتگو ها او روزنامه اي به نام اخبار 
روسي )روسيكه و دوموستي( مي خواند. نمي توانيد تصور 
كنيد كه چه حالي داشتم هنگامي كه در حال سوار شدن 
بر ترامواي اسبي در سنت پطرزبورگ متوجه شدم كه او در 

واگن عقب نشسته است. 
اين پيش آمد عجيب بسيار دلواپسم كرد. هنگامي كه در 
ببينم كه سوءظن هاي من  تا  پياده شدم  خيابان سادفايا 
صحيح است يا نه متوجه شدم كه كسي به سرعت در پي 
من مي دود سپس  شخصي در گوشم زمزمه كرد »خانم 
به دنبال من تا مركز پليس بيائيد« در حالي كه با نااميدي 
به اطراف خود نگاه مي كردم همسفرم را تشخيص دادم 
كه به همراه او دو نفر بود كه مطئنا جاسوس بودند. دلم 
مي خواست فرياد كشيده و جمعيتي را متوجه خود بكنم. 
ولي عقيده ام را عوض كردم چون مي دانستم كه به هر 
حال به زندان خواهم رفت . وجود چهار گذرنامه در كيف 
از  دستي ام مسئله اي بود عالوه بر سه گذرنامه اي كه 
ياروسالل برده بودم  گذرنامه ي خودم هم بود. كه به نام 
 . نابود شود  بايست  بود و مي  پالجياداويدوفنا صادر شده 
شوهر اين پالجياداويدوفنا در سنت پطرزبورگ زندگي مي 
او  با  قانونيش مي زيست. چنان چه  او زن  كرد و همراه 
روبرو مي شدم او متوجه مي شد كه با دو پالجيا ازدواج 

كرده است و قالبي بودن گذرنامه ام آفتابي مي شد.
به طوري  كه در دوران تزار گفته مي شد هر روسي شامل 
يك بدن يك روح و يك گذرنامه بود. اين ضرب المثل به 
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خصوص در مورد ما كارگران زيرزميني بسيار صدق مي 
كرد. گذرنامه ها به چندين نوع تقسيم مي شدند . بهترين 
بودند  واقعي  هاي  گذرنامه  اصطالح  به  ها  گذرنامه  نوع 
يعني گذرنامه هاي قرضي اشخاص واقعي كه در جاهائي 
زندگي مي كردند كه احتياج به ثبت كردن نداشتند. دومين 
نوع نسخه ي رونوشت گذرنامه هاي اشخاص ديگر بود. 
اغلب بدون اطالع شخص مورد نظر نامش نام خانوادگي 
اش و همه ي مشخصات ديگر در اوراق نوشته مي شد، 
تمبر و امضائي جعل مي شد و گذرنامه آماده بود. سپس 
گذرنامه هاي افراد مرده بود. اينان در همه جا مي توانستد 
متوفي  شخص  كه  شهري  در  جز  به  شوند  برده  كار  به 
قبل از مرگش زندگي كرده بود. بدترين و نامطمئن ترين 
با هر  گذرنامه ها مدارك جعلي بودند. گذرنامه اي خالي 
بعد  شد.  مي  پر  خواست  مي  كننده  جعل  كه  مشخصاتي 
با مرد ظاهرا  را گرفتم مطيعانه همراه  اين كه تصميم  از 
اصيل و محترم همسفرم سوار تاكسي شدم پشت سر ما 
در تاكسي ديگري دو جاسوس نشستند. به سمت فونتانكا 

جائي كه مركز پليس قرار داشت حركت كرديم.
از خوش شانسي زني كه قرار بود مرا بگردد فوري نيامد. در 
زماني كه منتظر آمدن او بودند من ترتيب رفتن به مستراح 
را دادم چهارگذرنامه را پاره كردم و آنها را در لگن جاري 
پليس  رئيس  دستيار  رسوا،  كويتينسكي  انداختم.  مستراح 
سنت پطرزبورگ يك آدم رذل زيرك مرا بازرسي كرد. در 
جواب سئواالتش كه آيا اسمم پالچيا دادديوفنا است ؟ آيا 
در خيابان رومانوفسكايا در شهر ياروسالول زندگي نكرده 
ام ؟ آيا امروز براي مقاصد غير قانوني به سنت پطرزبورگ 

نيامده بودم، جواب دادم:
نامم زليكون است. در بهار پارسال شهر ويتبسك را جائي 
نمي  كار  چون  كردم  ترك  بودم  پليس  نظارت  تحت  كه 

كردم و اين تنها چيزي است كه مي توانم بگويم«

        ادامه دارد...


