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                                            مرگ بر ديكتاتوري

علی اعجمی فعال 
دانشجویی بازداشت شد

صدور حکم اعدام 
دیگری برای یک مخالف 

سیاسی

نشريه خيابان را براي دوستانتان ارسال كنيد.
در صورت امكان، خيابان را پرينت گرفته و به 

ديگران برسانيد.
گزارش ها و عكس هاي اعتراضات را به آدرس 

ايميل خيابان بفرستيد.
 خبرنگار و گزارشگر خیابان ها در نشریه
 ی خیابان شوید. با ما همکاری کنید تا
صداهای جامعه را بهتر منعکس کنیم

جنبش مردمی و صنعت سبز

امیر. ک

» شوک زده بودم. تمام روز. اما امروز برای ما الزم بود.«
بسياری از كسانی كه در بيست و دو بهمين به قصد شكل 
بودند  زده  بيرون  خانه  از  اعتراضی  تظاهراتی  به  دادن 
برای  كه  روزی  گفتند.  می  ديگران  به  چنين  شباهنگام 
هشت  از  بيش  در  جنبش  اين  بود.  الزم  مردمی  جنبش 
مبارزاتی  تجربه  در  و  ديكتاتوری،  با  خويش  مصاف  ماه 
خود، روز به روز آگاهتر می شود و از تصورات نادرست و 
پندارهای موهوم فاصله می گيرد. بدون مبارزه، مردم به 
ضرورت مبارزه پی نمی برند. بدون مبارزه، مردم به عمق 
ديكتاتوری پی نمی برند. بدون مبارزه، مردم به قدرت خود 

پی نمی برند. 
» ما قدرت طرف مقابل را دست كم گرفته بوديم«

جوان ديگر چنين می گويد. در بيست و دوم بهمن مردم 
با  نژاد  ای-احمدی  خامنه  حاكم  باند  كه  ديدند  معترض 
تكيه بر كنترل ثروت اجتماعی و فرماندهی شبكه ی وسيع 
قادر  بسيج  و  سپاه  نام  به  مسلحی  مزدبگيران  از  فاسدی 
به  كنترل امنيتی پايتخت در مقياس كالن هستند. مردم 
چگونه  بسيج  و  سپاه  چون  نهادهايی  كه  ديدند  عينه  به 
ابزار فاشيسم برای حفظ سلطه خود هستند. و اينكه بدون 
آزادی  از هيچ گونه  نهادها نمی توان سخن  اين  انحالل 

بيان، تشكل و اعتراض در ابران بيان كرد. 
در آنسوی ديگر اما حكومت طرفی از تبليغات خود نبسته 
با  تا  كردند  را  خود  تالش  تمام  يكماه  از  بيش  آنها  بود. 
محارب ناميدن معترضين فضا را بگونه ای بيارايند كه هيچ 
كس به قصد اعتراض خيابانی به خيابان ها نيايد. بسياری 
اما آمدند. آنچه اين روز را با ديگر روزهای اعتراضی متمايز 
از  بيش  و  دولتی  مجانی  سانديس های  تلفيق  تنها  كرد، 
هفتاد و پنج هزار نظامی حاكميت نبود كه استخوان بندی  
سازماندهی بزرگ جكومتی را امكان پذير كرده بود، بلكه 
مصرف محصوالت بنجل صنايع سبز و ارتش موهوم قيام 

نيز در اين تمايز پررنگ می نمود.
صنعت سبز

ما در ايران با يک جنبش وسيع مردمی عليه ديكتاتوری 
توانسته است بخش های مختلفی  روبروييم. جنبشی كه 
از جامعه را عليه حاكميت به حركت در آورد و در مسير 
مبارزاتی خويش از شعار رأی من كجاست به شعار مرگ 
رسيد،  دومی  به  اولی  از  اگر  برسد.  فقيه  واليت  اصل  بر 
نه به اين دليل بود كه فالن تلويزيون يا بهمان سازمان 
سياسی توانستند تظاهرات های سيزده آبان و شانزده آذر 
و ششم دی ماه را سازمان بدهند، بلكه دليل آن اين بود 
كه مردم در فرآيند مبارزه خود به سرعت دريافتند كه حق 
تعيين  در  آنها  سياسی  مشاركت  حقيقت  در  و  آنها  رآی 
سرنوشت جامعه با اصل واليت فقيه در تناقض است. نظام 
واليت فقيه بر پايه ی ديدگاهی است كه مردم را صغير 
می شمارد و قيموميت آنها را به ولی فقيهی اعطا می كند 
كه بر خوب و بد هر چيز آگاه است. يک نگاه دوباره ای به 
كتاب های مزخرف دينی بيندازيد. شايد وقتی سر كار می 
رويد و يا بچه را تر و خشک می كنيد و به اقساط مانده 

کارگران خواسته های 
حداقلی خود را اعالم 

کردند

22 بهمن
خيابان انقالب 

گزارش ویژه خیابان-
چرخانم  می  سر  هر طرف  كنم!  چه  دانم  نمی  تعجب  از 
پر است از زن های چادری و مردهای ريشی البته نه در 
لباس مامور. خيابان مملو از تمثال های مبارک آقا و امام 
و احمدی نژاد است. كنار خيابان عكس و پوستر ميليونی 
چيده شده و عده زيادی با شعار »مرگ بر انگليس« آن ها 
را توزيع می كردند. سر می چرخانم اين اطراف و ان طرف 
تا از روی چهره ها خودی و غير خودی را تشخيص دهم. 
اشتباه می كنم تک و توک دختر پسرهای هم تيپ خودم 
را هم قاطی ان ها می بينم. توانسته اند از هر قشری ادم 
جمع كنند. هر چه به قلب تظاهرات نزديک تر می شوی 
پليس و  تا بن دندان مسلح  آور  نيروهای رعب  از تمركز 
گارد رهبری كاسته می شود و جايش را به بسيجی و لباس 
شخصی می دهد. بسياری ميان جمعيت يواشكی با بيسيم 
حرف می زنند و البته خيلی هم حرفه ای نيستند. به هر كه 
مشكوک می شوند به راحتی متوقفش می كنند و كيف و 
جيب هايش را می ريزند بيرون. سازمان يافتگی نيروهای 
حاضر از هر چيز چشمگيرتر است. زنان و مردان تظاهرات 
لباس شخصی( در دسته  امنيتی و  ) و نه ماموران  كننده 
های ده تا پانزده نفری حركت می كنند. كمتر كسی را می 
نباشد. مغازه های زيادی  هم  يا ريشی  بينی كه چادری 
برخالف ساير روزهای تجمع باز هستند. بازار دستفروش 
ها هم خيلی گرم است. زن ها و مردهای تظاهرات كننده 
انگار كه برای خريد به شهر ديگری امدند دست فروش ها 
را دوره كرده اند، سفره، جوراب، پليور و ظرف پالستيكی 
دسته  خورند  می  تغذيه  جمعی  دسته  كنند.  می  و...خريد 
جمعی خريد می كنند دسته جمعی استراحت می كنند و 
بعضی ها حتی ارم های پايگاه هشان را هم همراه دارند. 
»مرگ بر آمريكا« و »مرگ بر اسرائيل« سنتًا سر داده می 
شد و همينطور »انرژی هسته ای حق مسلم ماست« » 
انرژی هسته ای به جون ما بسته ای« »اين همه لشگر 
با وجود  اما در كمال تعجب  آمده  به عشق رهبر آمده« 
ضد  بر  كمی  شعارهای  نيرو  تعداد  اين  گسترده  تجمع 
جريانات اخير سر داده شد از جمله »خواص بی خاصيت 
خجالت خجالت« گويا سعی نداشتند تحت هيچ شرايطی 
اصطكاكی به وجود آيد. اما در ميان جمعيت ياداشتی شبيه 
هايی  شخصيت  مورد  در  كيهان  های  روزنامه  مطالب 
چون خاتمی، سروش، مهاجرانی و... پخش می شد كه با 
هيجان و استقبال جمعيت مواجه شد. تمام مسير مملو از 
و...بود كه  بدنی  تربيت  پايگاه های صداسيما، شهرداری، 
عالوه بر نيروهای انتظامی و بسيج و لباس شخصی عده 
ی بسياری هم در اين پايگاه ها مستقر بودند كه صدای 
بلندگوهايشان گوش فلک را كر می كرد. البته ناگفته نماند 
تمام مسير پر بود از صف های غذا و خوراكی و اتوبوس 
های تظاهركنندگان. جمعيت با برنامه ريزی خيابان ها را 
غرق كرده بودند و گاه حتی نسبت به كسانی كه از مدل 
ندارد  ها  ان  به  تعلقی  بود  مشخص  لباس  و  مو  آرايش 
تفتيش  را  ها  ان  لباس شخصی ها  و  دادند  تذكراتی می 

يا  امونياک، چاقو  می كردند دنبال چيزهايی مثل فندک، 
اعالميه و بيانيه بودند. انگار تداركات گسترده رژيم برای 
اين روز كه تمام حيثيت آنان بود نتيجه داد. تنها در ميدان 
انجا  از  صادقيه كه قرار بود عمده ترين حركت مخالفين 
صورت گيرد با استقرار چند هزار نيرو به سركوب تجمعات 
پراكنده ان حوالی انجاميد. 22 بهمن امسال پس از بيش 
از يک ماه تهديد، سركوب عريان و اجرای احكام اعدام و 
اعالم چندين حكم محاربه مخالفين را در شرايط حساس 
و ديگرگونه ای قرار داده بود. همچنين گام های لغزان به 
اصالح سران جنبش كه هرچه مردم از ان ها بيشتر فاصله 
می گيرند عجز و البه هاشان عريان تر می شود معترضان 
را از هم گسيخته و مردد كرد تا جايی كه در 22 بهمن به 
روايت شاهدان عينی به جز در يک نقطه برخالف هميشه 
معترضان حتی عاجز از يافتن يكديگر و شكل دادن حتی 
يک تجمع كوچک بودند. برخالف نسخه پيچی تحليلگران 
متوهم صدای آمريكا كه پس از اشغال ميادين مردم را به 
تسخير صداو سيما تحريک می كردند رژيم نيروهای خود 
در  بسيج  های  پايگاه  تمامی  و  داده  سازمان  خوبی  به  را 
سراسر ايران را به ياری طلبيده بود. كارمندان و كارگرانی 
كه با وعده پاداش در تظاهرات حضور يافته بودند نيز به 
نظام  به  وفادار  ارگانيک  نيروهای  بيشتر  چه  هر  انسجام 
كمک كردند. گرچه تعطيلی دانشگاه ها و تعطيالت چند 
روزه پيش رو نيز خود عامل مهمی بود تا رژيم اهداف خود 
را با موفقيت پيش برد اما اين موضوع عمده ترين دليل 
اين سرگردانی و از هم گسيختگی صفوف معترضين نبود. 
چند پارگی و ترديدی كه امروز پديدار شد زاده ی همان 
ان  ارمانی ست كه اصالح طلبی  و  استراتژی  عدم وجود 
هم از نوع ارتجاعی، از ان عاری ست. همان كه بر طبل 
»استقالل آزادی جمهوری اسالمی« می كوبد و وقيحانه 
از سردادن  را  را آشتی ملی می خواند و مردم  22 بهمن 
شعارهای ساختارشكن بر حضر می دارد، پس از 8 ماه از 
آغاز اعتراضات و يک ماه پس از عاشورايی كه خواب از 
چشم سركردگان نظام ربود جنبش را بدين جا كشاند. رژيم 
نيز با خرج ميلياردها و بسيج تمام نيروی خود امروز را از 
ان خود كرد. سياستی كه همه جا و همه وقت نمی تواند 
پيش گيرد و 22 بهمن تضمينی برای فروكش اعتراضات 
مطالبات  شدن  تر  عمده  و  زمان  گذشت  با  بود.  نخواهد 
اقتصادی طی ماه های آينده رژيم نيز اوضاع بغرنجی را در 
مقابل خواهد ديد. او كه هنوز بر طبل »رای من كجاست« 
می كوبد از اين توقف بر ضد راديكاليز شدن خواست ها 
ان  از  هايی  نطفه  كه  پايين  از  يابی  سازمان  و  شعارها  و 
مقابل  جناح  هم  و  جست  سود  گيريست  شكل  حال  در 
اما روزهای آرامی  كودتاگر. بحران های داخلی و جهانی 
برای رژيم كودتا پيش بينی نمی كند فرسايش و حداقلی 
شدن خواست های جنبش در تندپيچ های پيش رو منافع 
رژيم را تامين خواهد كرد. 22 بهمن نه شكست مردم كه 
اراده و  باالست كه  از  مبارزه هدايت شونده  نوع  شكست 
خواست های چه دموكراتيک و چه اقتصادی توده ها در 
بخشيدن  عمق  مانع  و  كاهد  می  فرو  خود  منافع  جهت 
به آن می شود. امروز همه شاهد بوديم تزهايی كه تنها 
حاكميت،  درون  شكاف  آن،  و  اين  بيانيه  سپاه،  ريزش 
می  رژيم  سقوط  به  منتهی  را  جهانی  اقتصاد  در  بحران 
دانست و مبارزات مردمی را در حاشيه قرار می داد چگونه 

رنگ باخت.
ادامه در ص 3

تجمع خانواده های 
بازداشت شدگان در مقابل 

اوین

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 کوتاه
 

صدور حکم اعدام برای جوان 21 
ساله

امسال  ماه  فروردين   21 تاريخ  در  كه  زندانيان  از  يكی 
بازداشت شده است،به جرم عضويت و همكاری در انجمن 

پادشاهی ايران به اعدام محكوم شد.
محمد مصطفايی، وكيل اميررضا عارفی، در اين زمينه در 
و  بيست  يكشنبه  »روز  است:  نوشته  چنين  خود  وبالگ 
پنجم بهمن از دفتر شعبه 1۵ دادگاه انقالب با من تماس 
گرفته شد تا در روز سه شنبه در رابطه با پرونده امير رضا 
عارفی به شعبه مراجعه كنم. از اعالم احضار تلفنی نگران 
حكم  و  رفته  شعبه  دفتر  به  امروز  اينكه  تا  شدم  موكلم 
صادره عليه امير رضا عارفی را مطالعه كردم. اين جوان 21 
ساله به اتهام عضويت و همكاری و تالش و فعاليت موثر 
در راستای پيشبرد اهداف انجمن پادشاهی ايران، با حكم 
شعبه 1۵ دادگاه انقالب محارب شناخته شده و به استناد 
مجازات  قانون   ۴۶ و   ۱۹۰،۱۹۱  ،18۹  ،18۷  ،18۶ مواد 

اسالمی به اعدام محكوم شد.«
محمد مصطفائی همچنين افزوده است كه امير رضا عارفی 

بيست روز فرصت دارد تا به حكم صادره اعتراض كند.
در هفته های گذشته دو نفر به نام های آرش رحمانی پور 
و محمد رضا علی زمانی به اتهام های مشابه، اعدام شدند.

علی قادرمرزی بازداشت شد

مدنی،  فعال  مرزی  قادر  علی  جاری  ماه  بهمن   22 روز   
عضو كانون دفاع از حقوق كودكان و عضو انجمن دفاع 
امنيتی  نيروهای  توسط  دهگالن  شهرستان  معلولين  از 

بازداشت شد.
علی قادرمرزی متولد 13۵۴ ساكن شهر قروه كارمند اداره 
بهزيستی،به اتهام فعاليتهای سياسی واجتماعی درسالهای 
بازداشت  امنيتی  نيروهای  بارتوسط  چندين  و۷۷   ۷۶

وزندانی شده بود.

علی اکبر اعجمی فعال چپگرای 
دانشگاه تهران دستگیر شد

فعالين  از  و  تهران  دانشگاه  دانشجوی  اعجمی  اكبر  علی 
چپ گرا روز21 بهمن در شهرستان سبزوار دستگير شده و 

هنوز از محل نگهداريش خبری نيست
الزم به ذكر است در هفته های گذشته محمد غزنويان و 
حميد مافی از فعالين چپ نيز در شهر قزوين توسط وزارت 

اطالعات بازداشت شده اند. 

بی خبری از مکان نگهداری علیرضا 
فیروزی و سورنا هاشمی

از  تن  دو  هاشمی  سورنا  و  فيروزی  عليرضا  نگهداری 
از  پس  زنجان  دانشگاه  تحصيل  از  محروم  دانشجويان 
گذشت ۴۴ روز در بازداشتگاه نامعلوم همچنان ادامه دارد.

دو فعال دانشجويی و محروم از تحصيل كه از روز 12 دی 
ماه در شهر اروميه ناپديد شده اند پس از تائيد دفتر معاونت 
بازداشتگاه  در  همچنان  بازداشتشان  از  تهران  دادستانی 

نامعلوم نگهداری می شوند....
هفته گذشته پس از مدت ها سرگردانی دو خانواده هاشمی 
و  امنيتی  مختلف  های  ارگان  به  مراجعه  در  فيروزی  و 
قضايی در شهرهای چون تهران و اروميه سر انجام در روز 
21 بهمن در پی مراجعه پدر سورنا هاشمی به دفتر معاونت 
دادستانی تهران بازداشت اين دو فعال دانشجويی را تائيد 
و به ايشان قول داده شد كه بزودی آنان را به بند عمومی 

زندان اوين منتقل خواهند نمود، اما پس از گذشت ۵ روز
فعال  دو  اين  همچنان  دادستانی  معاونت  دفتر  گفته  از 
دانشجويی در مكان نامعلومی و در بازداشت بسر می برند.

و  دانشجوی  فعال  فيروزی  عليرضا  يادآوريست،  به  الزم 
پی  در  كه  زنجان  دانشگاه  دانشجويان  از  هاشمی  سورنا 
دانشجويان  از  يكی  به  دانشجويی  معاونت  تجاوز  قصد 
از  اتهام  زنجان از صحنه فيلم برداری نموده و به همين 

دانشگاه اخراج و به حبس تعليقی محكوم شده بودند

کارگران متشکل 
خواسته های خود را اعالم 

کردند
صورت  به   ۵۷ انقالب  سالگرد  در  كارگری  تشكل  چند 
در  آنها  داشتند.  اعالم  را  خود  حداقلی  مطالبات  مشترک 
بيانيه ای رئوس خواست های حداقلی خود را بيان داشته 
و خواهان تحقق فوری و بدون قيد و شرط آنها را خواستار 

شدند. متن بيانيه به شرح زير می باشد:

ما  نيست،  كار  پايان  زندان  سلولهای  كارگران  ما  برای 
ميليونها انسانيم، ما توليد كنندگان تمامی ثروتها و نعمات 
موجود هستيم، چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان 
و شكوهمند  متحدانه  اعتصاب  تجربه  ما  پشتوانه  ماست، 
كارگران نفت در انقالب بهمن ۵۷ است و ما با اين پشتوانه 
از خواستهای  الهام  با  و  ميليونی خود  قدرت  به  اتكا  با  و 
انسانی مردم ايران در انقالب سال ۵۷، امروز و پس از سی 
و يک سال از بهمن ۵۷ رئوس خواستهای حداقلی خود را 
به شرح زير اعالم ميداريم و خواهان تحقق فوری و بی 

قيد و شرط همه آنها هستيم.
سی و يک سال از انقالب بهمن ۵۷ گذشت. مردم ايران در 
آنروزها با اميد به برخورداری از يک زندگی بهتر و برچيده 
شدن چتر اختناق و سركوب در صفی ميليونی به خيابانها 
آمدند و طبقه كارگر ايران و پيشاپيش آنان كارگران شركت 
ملی نفت با اعتصاب سراسری خود و بستن شيرهای نفت 
های  توده  و  شكستند  هم  در  را  استبداد  حاكميت  كمر 
ميليونی مردم با شعار »كارگر نفت ما، رهبر سر سخت ما« 
پاسخی شورانگيز به اين اقدام تاريخی آنان دادند و در روز 

22 بهمن 13۵۷ قدرت به دست مردم افتاد.
سقوط حكومت استبداد در روز 22 بهمن 13۵۷ برای مردم 
بهارانی پر شكوه بود كه  از ستم و خفقان،  به جان آمده 
زن و مرد و پير و جوان و كودک با سرود بهاران خجسته 
ناپذير به استقبالش شتافتند، مردم  با شوری وصف  باد و 

همديگر را در آغوش می كشيدند، اشک شوق می ريختند 
و در پس قطره های اشک شوق شان رهائی و بهروزی 

خود را با تمامی وجودشان لمس ميكردند.
اينک از آنروزهای پر شكوه و از آن روزهای اميد و طراوت 
و شادابی 31 سال ميگذرد، سی و يک سالی كه امروز از 
آن همه اميد و طراوات و شادابی چيزی جز فقر و بدبختی، 
و  ها  يارانه  قطع  طرح  فقر،  خط  زير  دستمزد  و  بيكاری 
درماندگی ميليونها كارگر و مزد بگير برای گذران زندگی 

بر جای نمانده است.
اما زندگی ادامه دارد و مردم ايران هنوز و به حق در حال 
اند و اميدشان را برای دست يابی به يک  و هوای تغيير 

زندگی انسانی و شاد و مرفه و آزاد از دست نداده اند.
با  گذشته  سالهای  طول  در  ايران  كارگران  ميان  اين  در 
برپائی تشكلهای  و  اعتراضات جسورانه خود  و  اعتصابات 
مستقل شان به دفاع از حق حيات و زندگی خود برخاستند 
و امروز بسياری از آنان به جرم تشكل خواهی و خواست 
يک زندگی انسانی در پشت ميله های زندان بسر ميبرند.

اما برای ما كارگران سلولهای زندان پايان كار نيست، ما 
ميليونها انسانيم، ما توليد كنندگان تمامی ثروتها و نعمات 
موجود هستيم، چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان 
و شكوهمند  متحدانه  اعتصاب  تجربه  ما  پشتوانه  ماست، 
كارگران نفت در انقالب بهمن ۵۷ است و ما با اين پشتوانه 
از خواستهای  الهام  با  و  ميليونی خود  قدرت  به  اتكا  با  و 
انسانی مردم ايران در انقالب سال ۵۷، امروز و پس از سی 
و يک سال از بهمن ۵۷ رئوس خواستهای حداقلی خود را 
به شرح زير اعالم ميداريم و خواهان تحقق فوری و بی 

قيد و شرط همه آنها هستيم.

1- برسميت شناخته شدن بی قيد و شرط ايجاد تشكلهاي 
بيان،  آزادی  تجمع،  اعتراض،  اعتصاب،  كارگري،  مستقل 

مطبوعات و تحزب
لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و   -2
شرط كليه فعالين كارگری و ديگر جنبشهای اجتماعی از 

زندان
اعالم  براساس  دستمزدها  حداقل  فوري  افزايش   -3
در  آنها  منتخب  نمايندگان  ازطريق  كارگران  نظرخود 

مجامع عمومی كارگری
و  متوقف  بايد  ها  يارانه  كردن  هدفمند  طرح   -۴
دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا« و بي هيچ عذر و 

بهانه اي پرداخت گردد
۵- تامين امنيت شغلي براي كارگران و تمامی مزد بگيران، 
لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، برچيده شدن كليه 
و  تدوين  و  كار  محيطهای  از  دولتی  ساز  نهادهای دست 
نمايندهای  مستقيم  دخالت  با  جديد  كار  قانون  تصويب 

منتخب مجامع عمومی كارگران
بايد  اي  بهانه  هر  به  كارگران  سازي  بيكار  و  اخراج   -۶
متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده اند و يا به سن 
اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به 
كار از بيمه بيكاري متناسب با يک زندگي انساني برخوردار 

شوند
۷- لغو كليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين 
در  و مردان  زنان  قيد و شرط حقوق  بی  و  برابری كامل 
سياسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  زندگی  های  عرصه  تمامی 

فرهنگی و خانوادگی
8- برخورداري تمامي بازنشستگان از يک زندگي مرفه و 
بدون دغدغه اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت 
مستمري بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامين اجتماعی 

و خدمات درمانی
و  اقتصادي  موقعيت  از  جداي  بايد  كودكان  تمامي   -۹
و  ملي  هاي  وابستگي  و  جنسيت  نوع  والدين،  اجتماعي 
بهداشتي  و  رفاهي  آموزشي،  امكانات  از  و مذهبي  ن  ژادي 

يكسان و رايگانی برخوردار شوند
در  و  گردد  اعالم  رسمي  تعطيل  بايد  مه  ماه  اول   -1۰
تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و 

محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سنديكای كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت تپه

اتحاديه آزاد كارگران ايران
انجمن صنفی كارگران برق و فلز كار كرمانشاه

برنامه هسته ای 
ایران

فقط
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تجمع گسترده خانواده های 
زندانیان سیاسی در مقابل 

زندان اوین 

دمكراسی  و  بشر  حقوق  فعالين  به  رسيده  گزارشات  بنابه 
در ايران،صبح امروز در ادامه تالشهای مستمر و بی وقفه 
خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين تجمع 
كردند و خواستار مالقات و آزادی فوری و بی قيد وشرط 

عزيزان خود شدند. 
های  خانواده   ۰8:۰۰ ساعت  از  بهمن   2۹ پنجشنبه  روز 
اوين  زندان   2۰۹ بند  مالقات  سالن  در  سياسی  زندانيان 
حاضر شدند و خواستار مالقات و اطالع يافتن از عزيزان 
خود و آزادی بی قيد و شرط آنها شدند . تعداد خانواده های 
زندانيان سياسی كه امروز در مقابل زندان اوين تجمع كرده 
بودند به بيش از 3۰۰ نفر می رسيد. تعداد زيادی از آنها 
از خانواده ها ی زندانيان سياسی دهۀ ۶۰ می باشد كه از 
اوايل بهمن ماه بدون هيچ دليل به منازل آنها يورش بردند 
انفرادی بند 2۰۹ منتقل  و آنها را دستگير و به سلولهای 
كرده اند و از زمان دستگيری تا به حال هيچ خبری از آنها 

در دست نيست. 
با عزيزان خود نشدند.  به مالقات  اكثر خانواده ها موفق 
خانواده ها بعد پراز كردن فرم مالقات بايد در انتظار بسر 
برند تا وقتی كه نوبت آنها شود .ابتدا با بازجوی )شكنجه 
گر( هر زندانی تماس گرفته می شد و او تعيين می كرد كه 
چه كسی می تواند مالقات كند و چه كسی نمی تواند. آنها 
از خانواده ها لباس و پول كه برای عزيزانشان برده بودند 

را در اكثر مواقع نمی گرفتند. 
برخورد پاسدارهای سالن مالقات غير انسانی و از دادن هر 
جوابی به خانواده ها خوداری می كردند و همه چيز را به 

بازجو احاله می كردند. 
فعالين  از  كه  سياسی  زندانيان  ها  خانواده  گسترده  تجمع 
سياسي،زنان ،دانشجويان و حاميان مادران عزادار و ساير 

اقشار جامعه بودند تا ساعت ۱4:۰۰ ادامه داشت. 
ايران،دستگيريهای  در  دمكراسی  و  بشر  حقوق  فعالين 
و  انفرادی  سلولهای  در  دادن  قرار   ، دليل  بی  و  گسترده 
تحت فشار و شكنجه قرار دادن زندانيان سياسی را محكوم 
و  بشر  حقوق  عالی  كميسيونر  و  كل  دبير  از  و  كند  می 
ساير مراجع بين المللی خواستار تشكيل اصطراری شورای 
امنيت سازمان ملل برای رسيدگی به جنايت عليه بشريت 

توسط علی خامنه ای در ايران است. 
فعالين حقوق بشر و دمكراسی در ايران 

2۹ بهمن 1388 برابر با 18 فوريه 2۰1۰ 

کارخانه به فروش می رود، کارگران 
اخراج می شوند

تا   2/3۰ ساعت  از  بافته ها  نساجي  كارگران  از  نفر   18۰
كردند.  جاده  بستن  به  اقدام  يكشنبه  روز  ظهر  بعداز   ۴
بافته هاي  نساجي  كارگران  نويسد  می  ايلنا  خبرگزاری 
كرمان علت تجمع و بستن جاده را انحالل شركت توسط 

سهامداران اعالم كردند.
يكي از كارگران به خبرنگار ايلنا گفته است: چندي پيش 
انحالل  به  از مديران در هيات تشخيص تصميم  عده اي 
شركت و انتقال دستگاه ها به شهرستان قزوين گرفتند كه 
در اعتراض به اين امر ما ظهر امروز اقدام به بستن جاده 

كرديم.
وي گفت: مديران در پايان 3۰ دي تصميم به اخراج 18 
نفر ديگر از نيروها گرفتند. طبق گفته خود مسئوالن قرار 
است 3۵ نفر ديگر در پايان بهمن ماه و بقيه در آخر سال 

تسويه حساب شوند.
وي گفت: مسئوالن بنا دارند 1۴ هزار هكتار زمين كارخانه 

را به صورت آزاد در معرض فروش بگذارند.
او گفت: قبال ۵۵۰ نفر در شركت مشغول به كار بودند كه 
مسئواين به عناوين مختلف اقدام به اخراج كارگران كرده 

و در حال حاضر اين تعداد 18۰ نفر هستند.

در انتشار 
خیابان به ما 
یاری دهید 



 کودکان انقالبی دهه 60
آناهیتا حسینی 

اين روزها بسياری از انقالبيون آن روزها، روزهای بهاری 
خودشان  از  بعد  جديد  نسل  رفتار  از   ،۵۷ بهمن  انقالب 
تعجب زده بر جای مانده اند، نسلی كه در زمانه انقالب ۵۷ 
حتا وجود خارجی  نيز نداشت اما در ماههای اخير نشان داده 
است كه مثل نسل گذشته در مقابل ظلم طغيان می كند، 
با  و  می گيرد  هيچ  به  را  و شكنجه  زندان  گلوله،  و  باتوم 
خون خود از آزادی دفاع می كند. همه ما خوب بياد داريم 
كه وقتی  ما متولدين دهه سياه ۶۰ به نوجوانی رسيديم به 
آوردند:  ميدان  به  را  نسل سوم  شناسانی  جامعه  اصطالح 
گفتند نسل سوم، نسلی بی  آرمان و فردگرا است، و سعی  
كردند بی  آرمانی و فردگرايی بی  ريشه را به نسل ما تزريق 
كنند، در پس تمام به اصطالح توصيف و تبيينهای آنها از 
اين نسل در پی  اين بودند كه به اين نسل بباورانند : شما 
در امور سياسی دخالتی نمی كنيد! شما از سياست متنفر 
هستيد! شما جز به منافع كوتاه مدت فردی به چيز ديگری 

فكر نمی كنيد!
آنها در واقع توصيف نمی كردند، تالش ميكردند كه نسلی 
را بی  آرمان و غير حساس به مسائل سياسی و اجتماعی 
تربيت كنند، شوک زدگی آنها از رفتارهای نسل ما به اين 
انتخابات  از  بعد  باره و  به يک  اين نسل  نيست كه  دليل 
عوض شد، به اين دليل است كه توصيف ها و نظريه های 

آنها در مورد نسل ما از ابتدا اشتباه بود.
آنگونه كه می  را  نسل  اين  كه  بودند  گرفته  آنها تصميم 
اين  خوی  و  خلق  منافعشان  راستی   در  و  ببينند  خواهند 
نسل را تبيين كنند، و طبيعی است كه نسلی كه آنها ساخته 
بودند، در عرصه عمل و واقعيت اجتماعی در مقابلشان قرار 
بگيرد. آنها تصميم گرفته بودند كه اين نسل، نسلی باشد 
كه نهايت مشاركتش در عرصه سياسی رای دادن باشد، 
البته برای خالی  نبودن عريضه نيز دو سه نفر قهرمان از 
وقايع تير ۷8 به اين نسل معرفی  كردند، چه گوارا را در 
و  كردند  نشرياتشان چاپ  كنار عكس چمران پشت جلد 
حد نهايت مشاركت سياسی را عضويت در حزب مشاركت 
قلمداد نمودند. مطبوعات و نشرياتی كه به عنوانه نشريات 
نسل سوم! سعی  كردند به ما قالب كنند را همگی  به ياد 
داريم، پر از مصاحبه با فعال هنرپيشه، چگونه در 1۰ دقيقه 
جواد  كرد،  فروش  آلبوم جديد شكيرا چقدر  پولدار شويم، 

كيست و چه شلواری ميپوشد! و.....
جالب اينجاست كه جناح اصول گرای حكومت هم هرچند 
با عناصری مثل دهنمكی هر از چندی فرياد وا انقالبا و 
اما نفع خود را در سكوت و همراهی  وا اسالما برمياورد، 

خاموش با اين رويه ديد. هر چند كه بسيار دير.....
تئوری  و  ليبرالها  همراهی  به  حكومتی  طلبان  اصالح 
پردازانشان آن قدر يک دروغ را تكرار كردند كه خودشان 
باورشان شد، دروغ بزرگ يک نسل جوان بدون خواستهای 
سياسی و اجتماعی، يک نسل بی  آرمان، و اينگونه است 
كه امروز در مقابل جوانانی كه با همان شيوه های ساله ۵۷ 
مبارزه ميكنند و جواب گلوله و باتوم را با سنگ ميدهند، 
ابتدا با دهان باز و شوک زده بر جای ميمانند و وقتی  به 
هم  هرچقدر  كه  ميكنند  نقدهای  به  شروع  می آيند  خود 
سعی  كنند بر پايه های تجربه های تاريخی استوارش كنند 
آنرا تئوريزه كنند اين پيام بهت زده را پنهان نميتوانند  و 
كرد: قرار نبود، اين نسل يک نسل انقالبی باشد! و از ياد 
ميبرند كه اين قراری بود كه خودشان، در راستی منافعشان 

و به دور از واقعيت موجود گذاشته اند.
فراموش می كند كه ما كودكان دهه  ۶۰  با انقالب بزرگ 

شده ايم. تصاوير انقالب ۵۷ در كودكی مشتركمان حک 
شده است، 

ما كه هر كدام مان ال اقل يک بار در دهه فجر روزنامه 
چسبانده  مدرسه  ديوار  به  انقالب  های  عكس  با  ديواری 
به  تلويزيون  پای  قابل شمارشی  غير  و ساعت های  ايم، 
انقالب چشم  انگيز  اما شور  تصاوير هرچند گزينش شده 
دوخته ايم؛ ما كه در تئاتر های مدرسه در دهه فجر همگی 
دوست داشتيم كه نقش انقالبی را بازی كنيم كه مقاومت 
پرورشی  معلم  آخر خود  در  و  و شهيد می شود،  كند  می 
مجبور می شد نقش ساواكی را بازی كند؛ ما كه تصوير 
مردی با كاله كاغذی: »شاه رفت« جزء الينفک كودكی 

دسته جمعی مان است.
شناسانی  جامعه  اصطالح  به  اين  كه  نيست  عجيب  پس 
بخوانيد  )شما  است  نسلی  اين  كردند:  تبليغ  ها  سال  كه 
بايد باشد( كه مثل جوانان كشورهای غربی به ُمد، زندگی 
هنرپيشه های هاليوود، قورت دادن قورباغه و در بهترين 
اظهار  گونه  هر  از  دارد!  عالقه  راک  موسيقی  به  حالت 
نظر درباره مسائل سياسی بيزار است و در نشرياتی چون 
چلچراغ همه گذشتگانش را به سياست زدگی! متهم می 
كند . در اين نسل انقالبی گری مرده است! پس زنده باد 

اصالحات! 
ايران در چند ماه اخير  امروز بعد از مشاهده خيابان های 
خود  از  دفاع  راديكاليسم؟!   : كه  بماند  جای  بر  زده  بهت 
ياد  از  آنها  شخصی؟!  لباس  و  سپاهی  مهاجمان  برابر  در 
برده اند كه كودكی نسل ما در جنگ خونينی گذشت كه 
شده  تحميل  ما  به  مردمی  ديكتاتور ضد  رژيم  دو  توسط 
و  ها  بمباران  از  حداقل يک صحنه  ما  از  هركدام  و  بود. 
پاره  شيشه های ضربدی چسب خورده و بدن های تكه 
بنابراين  داريم.  ياد  به  را  كناری  مدرسه  های  بچه  شده 
به شعار  اين نسل خواست  از  انتظار بی موردی است كه 
خاطرات  با  كه  نسلی  كند.  بسنده  خود  رای  گرفتن  پس 
انقالب رويای بيرون كردن » ديو« و در انتظار نويد بهاران 
خجسته باد بزرگ شده است و خون و آتش را در دوران 
جنگ با چشمان كودكانه اش نظاره كرده است. از طرفی 
نظام حاكم هم دچار تضادی اساسی شده است. اين نظام 
انقالب  اساس  بر  را  خود  حقانيت  كرد  سعی  ها  سال  كه 
مردمی و ۹8درصد آری به ما كودكان ۶۰ بقبوالند و سال 
ها از مبارزه با طاغوت و استعمار و استثمار گفت، امروز با 
شرايطی مواجه شده است كه تمام آموزه هايش به ضدی 
نسلی  ناخواسته  نظام  اين  است.  شده  تبديل  خود  برای 
انقالبی تربيت كرد، هرچند خواسته اش تنها اين بود كه 
حقانيت خود را از ورای فيلم و خاطرات انقالب و كتاب ها 
به كودكانی كه انقالب را به چشم نديده بودند ثابت كند و 
مجبور بود در اين راه تمام مدت از مردمی سخن بگويد كه 
به ديكتاتوری نه گفتند، مبارزه كردند، خون دادند و پيروز 
شدند. و فراموش می كرد كه در ذهن كودكی كه هر روز 
مبادا جورابش  تا  باال می زدند  را  دم در مدرسه شلوارش 

سفيد باشد يا موهايش را كه كمی بلند شده بود با نمره 
چهار سر صف می زدند، ظلم و ستم هم چنان پا برجا بود 
و اين كودک رويای مبارزه و انقالب را در خود نهادينه می 
كرد. حاكميت امروز به اين خطر پی برده است و از اين 
روست كه در سال های اخير برای مثال مراسم دهه فجر 
در مدرسه ها از توضيح و توصيف شكنجه های ساواک در 
سر صف، نطق های معلم پرورشی در باره ديو و فرشته، 
در سال های اخير به چسباندن كاغذ رنگی به در و ديوار و 
شكالت دادن به بچه ها تقليل يافته، و بعد از جنبش اخير 
مردم ايران نيز، امسال در آستانه سالگرد پيروزی انقالب 
با  انقالب  خاطرات  يادآوری  از  را  خود  وحشت  حكومت 
از  انقالبی  های  تمام صحنه  كردن  سانسور  برای  تالش 
رسانه ها به نمايش گذاشت كه البته در مقابل بسياری از 
عكس های سانسور شده از انقالب ۵۷ در رسانه های غير 

دولتی و سطح اينترنت توسط مردم پخش شد.
نسل ما به يكباره انقالبی نشد، حوادث پس از انتخابات، 
انبار كاه، نسل ما با رويای انقالب  تنها جرقه ای بود در 
از شركت  بسياری  بر خالف  ما،  نسل  است،  شده  بزرگ 
 ، انقالب  شكست  از  پس  كه   ۵۷ انقالب  در  كنندگان 
انقالب  از  هراس  دچار  شصت  خونين  دهه  های  كشتار 
شدند، از انقالب نمی هراسد، بلكه دارای نوستالژی انقالب 
بينيم  اين روزها در خيابان ها می  است؛ همان گونه كه 
بازسازی شده  به نحوی  انقالب  از شعارهای  كه بسياری 
اند، نظاره گر از بيرون اگر نتواند روند رشد اين نسل را به 
رسوم  چرا  كه  شد  خواهد  زده  حيرت  كند،  درک  درستی 
انقالب ۵۷ چنين گسترده به چشم می خورند؟ چرا نسلی 
كه خاطره ای شخصی از انقالب ندارد سعی می كند شعار 
خائن،  محمود  شعار:  مثل   ( بسازد؟  ريتم  همان  با  را  ها 
آواره گردی! كه بر وزن شعار: ای شاه خائن، آواره گردی! 
درست  كه  هايی  روزنامه  اينترنتی  گسترده  پخش  است، 
شبيه كيهان و اطالعات در بهمن ۵۷ بازسازی شده اند، 
با تيتر هايی نظير دولت سقوط كرد، خامنه ای فرار كرد 
و...( برخی ذی نفعان، كه سعی در نگهداری حكومت، و 
تنها تعويض دولت دارند، سعی می كنند كه قضيه را اين 
اكبر  اين شعار ها و برای مثال اهلل  گونه توجيه كنند كه 
های شبانه پيوند اين نسل را با آرمان های امام!!! نشان 

می دهد.
اما اين تحليل گران راه را به كل بر خطا رفته اند. استفاده 
نماد  است،  نماد  يک  تنها  ما  نسل  برای  شعارها  اين  از 
ضد  بر  مردمی  بستگی  هم  نشان  و  پيروزی،  نزديكِی 
ديكتاتوری. نسل ما نسلی است كه انقالب در ذهنش نيمه 
تمام مانده، و امروز با استفاده از اين نماد ها سعی دارد كه 
انقالب نا تمام نسل گذشته اش را به اتمام رساند، نسل ما 
نسلی است كه يک نوستالژی بزرگ جمعی بر رويا هايش 

سايه افكنده است: نوستالژی ريشه دار انقالب....
. نسل ما نسلی است كه انقالب دزديده شده اش را پس 

می گيرد

تمام زندانیان اندیشه ورزی و سیاست ورزی آزاد باید گردند
دیر نیست روزی که اوین و دیگر زندان های حاکمیت فاشیستی جمهوری اسالمی به دست مردم مبارز فتح شود

توجه  تضاد  اين  به  كنيد  می  فكر  ماه  آخر  اجاره ی  يا  و 
نكنيد، اما وقتی جانتان را برداشته ايد و به خيابان ها برده 
ايد و برای حق حاكميت مردم مبارزه می كنيد، اين تضاد 
در واضح ترين شكل خود نمايان می شود. اين جنبش در 
اين هشت ماهه  مشغول مبارزه بوده است و نه نامگذاری 
خود. آنها مشغول سازمان دادن خود بوده اند، چرا كه به 
مرحمت هر دو جناح جاكم هيچ سازمانيابی ای برايشان به 
جای نمانده بود. آنها در خيابان به قدرت خود پی بردند، 
دادند و  را سازمان  آنجا مطالعه كردند و خود  و  اينجا  در 
فداكاری ها  بر ديكتاتوری  پيروز شدن  برای  و  می دهند 
جنبش  اين  برابر  در  اما  كردند.   ها  گذشتگی  جان  از  و 
می  تر  گسترده  روزبروز  و  دارد  جريان  كه  واقعی  مردمی 
برای  نام  بهترين  دارد كه شايد  شود، مجموعه ای وجود 
به  دقيقا  گوييم صنعت،  می  وقتی  باشد.  سبز  آن صنعت 
يا صنعت تشابه می گذاريم.  با يک كارخانه و  تشايه آن 
اينكه در كنترل عده ای معدودی است و در مقياس انبوه 
محصوالتی برای فروش عرضه می كند. معدودی كه می 
سود  كسب  راه  اين  از  و  بفروشند  را  خود  جنس  خواهند 
كنند. اين صاحبان صنايع سياسی تمام تالش خود را دارند 
متاع  بفروشند.  به جنبش  نام سبز  به  را  تا محصول خود 
تحليل  ها،  برنامه  ها،  بلكه هدف  نيست،  رنگ  البته  آنها 
تضمين  را  آنها  سود  كه  است  معين  هايی  تاكتيک  و  ها 
می كند. اين سبز با رنگ سبزی كه مردم در اعتراضات 
خيابانی خود به كار می گيرند يكسان نيست. اكنون اگر 
پارچه ی سبزی را در خيابانی بر دست داشته باشی نشان 
می دهد كه در جبهه مردمی، كه قابل اعتمادی، كه عليه 
ديكتاتوری مبارزه می كنی، كه جسوری و ... . برای مردم 
اين رنگ می تواند هر رنگ ديگری باشد. ممكن بود نشانه 
ای ديگر چنين محتوای اجتماعی را كسب كند. اما صنعت 
سبز محصول ديگری را تبليغ می كند. صنعت سبز متل 
هر كارخانه ای محصول معينی را توليد می كند. اينكه چه 
چيز توليد می شود را مردم تعيين نمی كنند بلكه صاحبان 
صنايع تعيين می كنند. شما بايد همانرا مصرف كنی. مردم 
نمی توانند شعار خودشان را بدهند و آنرا سبز بنامند. مردم 
آنرا  و  كنند  معين  خود  را  خود  سياسی  توانند هدف  نمی 
سبز بنامند. مردم نمی توانند  برنامه های اعتراضی خود 
را آنگونه كه خود می خواهد سازمان دهند و آن را سبز 
و چشم  اهداف  برنامه،  توليد  انحصار  سبز  بنامند. صنعت 
خود  اختيار  در  خودخوانده  به صورت  را  جنبش  اندازهای 
خواهند  می  را  فقيه  واليت  اصل  مردم  اگر  خواهد.   می 
از حيات اجتماعی خود به دور بياندازند، صنعت سبز تبليغ 
می كند كه اين حرفها را كمونيست ها و سلطنت طلبان 
و مجاهدان می زنند، جنبش سبز مردم ايران ساختارها را 
دوست دارد و نمی خواهد با اصل نظام دربيفتد. اگر جنبش 
برابر  العاده به خرج می دهد و در  مردمی جسارت خارق 
تعرض بسيجی ها و سپاهی ها می ايستد، صنعت سبز از 
شعبه ی لندنش گرفته تا شعبه های ايترنتی و رسانه ای 
اش هوار بر می دارد كه اين كارها سبز نيست. جنبش سبز 
ندارد. شما  را  نهادهای بسيج و سپاه  ايران قصد تضعيف 
بايد كمی بيشتر كتک بخوريد تا بتوانيد دل آنها را به دست 

بياوريد و آنها هم سبز شوند. 
وقت آن رسيده است كه جنيش مردمی عالوه بر مبارزه 
با مجتمع نظامی امنيتی خامنه ای. احمدی نژاد، با صنايع 
نيست.  دشوار  ای  مبارزه  اين  البته  كند.  مبارزه  نيز  سبز 
طنز  كرد.  تحريم  را  صنايع  اين  محصوالت  است  كافی 
هم  مرغوبی  محصول  سبز  صنعت  كه  اينحاست  داستان 
عرضه نمی كند. صنعتی كه تلخک طنز نويسی را كه قبال 
روزی سه وعده می گفت من سياسی نيستم و فقط يک 
طنزنويس هستم،  رجل سياسی ای كه تصميم گرفته بود 
برود رمان بنويسد در سالهای بازنشستگی سياسی، يا آن 
در  چيز  همه  كردن  غيرسياسی  اش  فلسفه  كه  فيلسوفی 
حيات اجتماعی بود، و امثالهم را از كاله شعبده ی تاريخ 
به عنوان تاكتيسين و استراتژيست جنبش به بازار عرضه 
كرده است، جز بنجل توليد نمی كند. صاحبان اين صنايع 
دوست جنبش مردم نيستند. نبايست آنها را با جنبشی كه 

در شهر جاری است اشتباه گرفت. 
زيان آنها برای جنبش اما كم نيست. آنها چشم اندازهای 
جنبش مردمی را مخدوش می كنند. مردمی كه محصوالت 
اين صنايع سبز را تحريم كنند، با سرعت بيشتری خود را 
را  خود  اندازهای  چشم  و  ها  طرح  داد،  خواهند  سازمان 
روشن تر خواهند كرد، ارگان های تصميم گيری، مبارزه و 

قيام خود را شكل خواهند داد. 
و  تصوير  برای  كه  است  اين  بر  تمام تالش صنعت سبز 
خلق آينده، مردم به نيرو و قدرت و جمعيت خود مراجعه 
نكنند. مردم بايد در همين وضعيت باقی بمانند تا متاع آنها 
ببرند. صنعت سبز نمی  بيشتری  آنها سود  برود و  فروش 
نشريات  باشد،  داشته  را  مردم صدای خود  خواهد جنبش 
متنوع و گوناگون خود را منتشر كند، اتاق های فكر خود را 
ايجاد كند، سازمان ها و احزاب خود را شكل دهد. صنعت 
سبز  نام  به  را  خود  ای  رسانه  محصول  كوشد  می  سبز 
مردم  به  سبز  نام  به  را  خود  فكر  اتاق  بفروشد.  مردم  به 
بفروشد. كوتوله های خود را به نام سياستمدار به جنبش 
اختالف  به  زدن  دامن  سبز  تحريم صنايع  بفروشد.  مردم 
درون جنبش نيست. تحريم صنايع سبز جنبش مردمی را 
قادر می سازد تا از همه توان و قدرت و خواست خود برای 

خلق آينده ی جامعه بهره ببرد.

ادامه از ص 1  جنبش مردمی و صنعت سبز



انقالب و ضدانقالب 
در ایران

)بخش اول(

بهزاد کاظمی

گذشت.  ايران   13۵۷ انقالب  از  يكسال  و  سی  از  بيش 
انقالبی كه يكی از بزرگترين رويدادهای قرن بيستم بود. 
شايد در تاريخ جهان سابقه نداشته است كه با چنان وسعتی 
ميليون ها نفر در يک جنبش انقالبی شركت كنند و يكی از 
را شكست  انتظامی جهان  و  نظامی  نيروهای  مجهزترين 
زحمتكشان،  كارمندان،  كارگران،  نقش  بي شک،  دهند. 
ستمديدگان و جوانان در واژگونی رژيم پليسی- پادشاهی 
از حافظه  ی تاريخ محو نخواهد شد. مردم ايران با اين كه 
سازمان رهبری كننده  ی انقالبی نداشتند ولی شايستگی 
شوراها،  دادند.  نشان  بلند  گام های  برداشتن  برای  را  خود 
روستا،  اداره،  كارخانه،  خودگران  انجمن های  و  كميته  ها 
شكوفا  مردم  مبارزات  درون  از  دانشگاه  و  مدرسه  محله، 
از  بيش  ايران  مردم  اكثريت  و  كارگر  ی  طبقه   گشتند. 
چهارماه در اعتصاب عمومی بسر بردند و كمر نظام پليسی 
خودكامه  حكومت  سرانجام  شكستند.  را  شاه  قدرتمند  و 
 ی سلطنتی فروپاشيد و دولت حامی مناسبات »سرمايه« 
ترک خورد و لرزيد. دموكراسی انقالبی و مردمی در شكاف 
استبداد سربرآورد و نويد بهار آزادی را داد. ولی ديری نپائيد 
كه روحانيت شيعه با ياری ملی  گرايان مذهبی و »الئيک« 
جوانه  های تازه شكوفه  زده ی دموكراسی مردمی و توده 
موج  سوار  »انقالب«  اسم  به  ضدانقالب  كرد.  له  را   ای 
انقالبی شده بود؛ ضدانقالب اسالمی برای تحميق توده ها 
نداشت.  اين  جز  چاره ای  مردم  خروشان  امواج  كنترل  و 
دستگاه روحانيت شيعه از ژرفای تيره ی تاريخ شاهنشاهی 
سركوب  و  خشونت  با  كوتاهی  مدت  در  و  كرد  سربلند 
يورش  مردمی  جنبش  دستاوردهای  تمام  به  گسترده ای 
كماكان  و  داشت  ادامه  دهه  سه  برای  كه  يورشی  برد. 
رژيمی  واقعی  ماهيت  هنوز  بسياری  برای  اما  دارد.  ادامه 
انقالب و دگرگونی سخن مي گفت و مي گويد،  به اسم  كه 
ولی حامل و مجری واپس گرايانه  ترين تفكرات و اقدامات 
كافی  اندازه  ی  به  هست،  و  بود  ضدانقالبی  زای  خفقان  

شفاف نشده است. 
سی و يک سال پيش خواست »آزادی« يكی از شعارهای 
اصلی موج عظيم جنبش توده ای بود. اما دستگاه پيروزمند 
روحانيت شيعه اختناقی به مراتب گسترده  تر از رژيم خفقان  
زا و شكست  خورده  ی پادشاهی به ارمغان آورد! »آزادی« 
و نهادينه  شدن حقوق دموكراتيک مردم از آرمان های ناكام 
انقالب مشروطه بود؛ ولی بارديگر قربانی هيأت حاكمه  ی 
باعث شدند  عواملی  است كه چه  پرسيدنی  گرديد.  جديد 
كه مردم جامعه  ی به مراتب عقب  افتاده  تری كه مرجع 
تقليد شيعيان، شيخ فضل اهلل نوری را به خاطر مخالفت با 
انقالب مشروطه به دار آويختند، هفتاد سال بعد به حمايت 
آوردند؟!  آيت اهلل خمينی روی  يعنی  او  به حق  از شاگرد 
داليل تاريخی، سياسی و اجتماعی اين پسرفت سياسی-

اجتماعی چه بود؟ چرا آيت اهلل خمينی و بخشی از روحانيت 
شيعه كه همواره خود را مطيع، جان نثار و سرسپرده مقام 
سلطنت و شاه شيعه مي دانستند به مخالفت با »اعليحضرت« 
روی آوردند؟ داليل اصلی شكست انقالب ايران چه بود؟ 
چرا سازمان های چپ و راديكالی كه پيش از انقالب ۵۷ با 
جانفشانی و جسارت به مبارزه عليه شاه پرداخته بودند و 
در فرايند دوره  ی انقالبی صدهاهزارنفر مبارز را مجذوب 
پيشينه  ی مبارزاتی خود كرده  بودند، نتوانستند نقش مهمی 
انقالبی و افشای ضدانقالب در كمين  در رهبری جنبش 
قدرت نشسته ايفا كنند؟ نقش امپرياليسم آمريكا، فرانسه 
و انگلستان در به قدرت رسيدن روحانيت شيعه چه بود؟ و 
... در اين نوشتار كوتاه كوشش مي شود تا به برخی از اين 

پرسش ها پاسخ داده شود. 

ساختار دستگاه روحانیت شیعه در ایران
بخش  عنوان  به  پيدايش،  بدو  از  شيعه  روحانيت  دستگاه 
جدايی ناپذيِر دستگاه سياسی و دولت مركزی ايران عمل 
اسماعيل، هم  شاه  دودمان صفويه،  مي كرد. سرسلسله  ی 
سياسی  رهبر  هم  و  »قزل باشان«  و  مريدان  مذهبی  رهبر 
از  پس  ايران  متمركز  و  قوی  دولت  بود.  مركزی  دولت 
مغول  ارتش  يورش  از  ناشی  متوالی  و  سهمگين  ضربات 
فروپاشيده و هنوز انسجام و قدرت الزم را نداشت؛ دولت 
صفوی برای منسجم ساختن و متحدكردن ساختار از هم-
فروپاشيده  ی دولت مركزی ايران و مقاومت دربرابر ارتش-
های متخاصم ازبكيان و عثمانيان »سنی« مذهب، نيازمند 
تشيع  مذهب  بود.  ايدئولوژيک  مقتدر  دستگاه  يک  ايجاد 
مناسبات  و  شده  تقويت  مركزی  دولت  تا  شد  وسيله  ای 
برمبنای ساختار »وجه توليد آسيايی« و »استبداد شرقی« 
دوباره سروسامان بگيرد. شاه اسماعيل و صفويان با تالش 
زياد دست به ايجاد دستگاه روحانيت شيعه زدند و با توسل 
به شديدترين روش های ارعاب و سركوب، مذهب تشيع را به 
بخش مهمی از مردم مناطق زير اقتدار خود تحميل كردند. 
وظايف روحانيت شيعه تبليغ و ترويج ايدئولوژی يگانه  ساز 
تشيع و كمک به حفظ ساختار دستگاه دولت مركزی بود. از 

اين روی، نهاد و ساختار چند قطبی مراجع روحانيت شيعه 
برای گسترش مذهب تشيع و حفظ نظام سياسی و دولت 
»سلطان شيعه« فعال شد و برای تأمين هزينه  های خود، 
جمع  آوری خمس،  به  مركزی،  دولت  بركمك های  عالوه 
زكات، سهم امام، حق قضاوت، حق تدريس، حق ازدواج، 
حق كفن و دفن و ساير مشاغل درآمدزا روی آورد. همين 
امر، تاحدود زيادی باعث استقالل مالی دستگاه روحانيت 
شيعه و موجب استقالل نسبی  روحانيون از دولت مركزی 
از  شاه  اصالحات  با  خمينی  اختالف  های  ريشه  گرديد. 
يک سو، و اختالف  های درون دستگاه چند قطبی مراجع 
روحانيت شيعه از سوی ديگر، در اين نكته  ی مهم تاريخی 
نهفته است. اختالفاتی كه ميان روحانيون و مراجع مشهور 
تقليد شيعه، حتا پس از شكست انقالب مردمی و پيروزی 
ضدانقالب اسالمی، به مدت سی سال تا بحال تداوم داشته 
است؛ ساختار روحانيت شيعه طوری بنا شده بود كه اگر هر 
قدرت  بر  بيشتری  داشت،  پيروان  و  مقلدان  تقليد  مرجع 
مالی او  افزوده مي شد. طبيعتا قدرت مالی هرمرجع تقليدی 
اساسی سبب   اين عامل  و  مي افزود  اجتماعی وی  نفوذ  به 
ساز منازعات درونی و هميشگی ميان روحانيون شيعه می-

شد. چون كه دريافت هرچه بيشتر خمس و زكات و حق 
امام و... مراجع تقليد از مقلدان، برنفوذ سياسی و اجتماعی 
و نزديكی يا دوری با دربار و دولت مركزی تأثير داشت. 
روحانيون سرشناس هركدام حتا ارتش خصوصِی )متشكل 
بدين  داشتند.  هم  چاقوكش(  طالبان  و  بندان  قداره  از  
سان، قدرت مالی و نفوذ سياسی و اجتماعی مراجع شيعه 
همواره باعث كشمكش های درونی مجتهدان متعدد درون 
دستگاه آخوندی نيز  مي گشت كه حتا پس از كسب قدرت 
رابطه  از سوی ديگر  يافت.  ادامه   13۵۷ سياسی در سال 
نسبتی  ماليان  »حكومتی«  دستگاه  با  مركزی  دولت   ی 
وارونه داشت؛ هرگاه حكومت مركزی تضعيف مي شد )مانند 
روحانيت  دستگاه  دست  قاجار(،  خاندان  سال های  واپسين 
حكومت  كه  هرگاه  و  مي شد.  بازتر  مردم  چپاول  در  شيعه 
و  رضاشاه  نادرشاه،  دوران  )مانند  مي شد  تقويت  مركزی 
با  روحانيون  كليه  ی   )1332 مرداد   28 كودتای  از  پس 
مي گرفتند.   قرار  شيعه«  »شاه  خدمت  در  چاكرمنشی 
مردم  مبارزات  از سوی  احساس خطر  هنگام  در  آخوندها 
باتمام نفوذ و قدرت خود به حفظ نظام موجود مي پرداختند؛ 
بي شک سرنوشت دستگاه آخوندی به حفظ دستگاه دولتی 
گره خورده بود. حمايت تعداد زيادی از مراجع بزرگ تقليد 
نمونه  ای   ،1332 مرداد   28 آمريكايی  كودتای  و  شاه  از 
از  حمايت  در  تشيع  دستگاه  تاريخچه  ی  از  زدنی  مثال  
از روحانيون سلطنت- اما چرا بخشی  دولت حاكم است. 

از  اينكه  با وجود  اهلل خمينی(،  روح  )از جمله  طلب شيعه 
در  بود،  كرده  حمايت  شاه  بازگشت  و  مرداد   28 كودتای 
عرض ده سال دگرديسی كرد و به مخالفت با محمدرضا 

شاه برخاست؟

آسیب  شناسی »انقالب شاه و مردم«
ريشه  ی اختالفات آيت اهلل خمينی در ماهيت اصالحات 
موسوم به »انقالب سفيد« يا »انقالب شاه و مردم« نهفته 
به  مناسبات سرمايه  داری  ايران،  مانند  است. در جوامعی 
البته  است.  شده  برقرار  باال  از  جهانی  امپرياليسم  كمک 
پوسيده  ی  و  ديرپا  مناسبات  و  ناهنجار  روابط  از  بسياری 
و   تفكر  سلطنتی،  استبداد  نهاد  )مانند  داری  پيشاسرمايه  
عملكرد تيول داری دولت مركزی در اقتصاد و سياست، درهم  
تنيدگی مذهب تشيع با ساختار »دولت« و نظام سلطنتی 
قبيله  ای  و  عشيرتی  روابط  مشروطه،  اساسی  قانون  در 
نهادينه  شده، عدم امنيت سياسی و نبود قوانين تثبيت شده ی 
اين كه  بود.  مانده  باقی  و...( در جامعه  اجتماعی  مدنی و 

دقيقاً در چه دورانی مناسبات سرمايه  داری تبديل به وجه 
توليد غالب شد از حوصله  ی اين بحث خارج است. ولی 
تقريباً تمام صاحب نظران كارآمد و اقتصاددانان جدی براين 
نكته تأكيد دارند كه فرايند ادغام نهايی جامعه  ی ايران در 
سيستم جهانی سرمايه  داری و غلبه كامل مناسبات »بازار« 
با پياده  شدن اصالحات موسوم به »انقالب شاه و مردم« 
البته صاحب نظرانِ »ماركسيست« و گرو ه- يافت.  قطعيت 

های »چپ «گرايی هم هستند كه پس از سپری شدن نيم  
قرن، هنوز معتقدند كه روابط سرمايه  داری در ايران وجه 
پيش  ۴۵ سال  كه  اين جاست  جالب  نيست!  غالب  توليد 
آخوند مرتجعی مانند آيت اهلل خمينی به اين تغيير پی برده 
بود اما اين دسته از »ماركسيست ها« در پايان نخستين دهه  
ی قرن بيست و يكم، هنوز بدين واقعيت اذعان ندارند و 
مصرانه بدون ارائه  ی هيچ تحليل كارشناسانه  ی اقتصادی 
مناسبات  از  خود  نادرست  تبيين  تا  مي كوشند  اجتماعی  و 
توليدی و نظريه  ی غيرعلمی »جامعه نيمه فئودال - نيمه 
به  را  درآوردی  من   مشابه  های  نظريه   يا  و  مستعمره« 

ديگران بقبوالنند!! 
به  ايران  در  تاريخ  از  برهه  آن  در  اصالحات  اين  چرا  اما 
ويژه  ی  فقط   اصالحات  گونه  اين  البته  پيوست؟  وقوع 
ايران و يا ساخته  ی ذهن و نبوغ »شاهنشاه«  جامعه  ی 
از كشورهای عقب  افتاده ديگر مشابه  نبود و در بسياری 
ايران نيز صورت پذيرفت. هدف از اين اصالحات از پيش 
پای برداشتن موانع گسترش روابط كااليی سرمايه  داری 
در جوامع توسعه  نيافته بود. اين حركت به سوی »صنعتی-
و  »سرمايه«  نيازهای  و  منافع  چارچوب  در  و  شدن« 

امپرياليسم جهانی صورت مي پذيرفت. 
به طور كلی، نظام سرمايه  داری در فرايندی چندصدساله 
)بدون درنظرگرفتن تبيينِ درون ساختاری و بسيار متنوع و 
پيچيده  ی هردوره  ی تاريخی آن(، انكشاف يافته و مراحل 
طی  دوم(  جهانی  جنگ  )پايان  تاريخ  آن  تا  را  گوناگونی 
منابع  غارت  و  تجارت  دريايی  راه های  كنترل  بود؛  كرده 
و ثروت های كشورها در عرصه  ی جهانی، پيدايش صنايع 
مانوفاكتور، توليد كااليی و صدور كاال و رقابت آزاد؛ دوران 
موسوم به امپرياليسم و انحصارات و صدور »سرمايه«؛ و 
دوران موسوم به »سرمايه  داری پسين«، كه تقريبا پس از 
پايان  جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا دوره  ی موردنظر، يعنی 
دهه ۶۰ ميالدی )دهه ۴۰ خورشيدی( ادامه داشت. البته 
تحوالت سی ساله  ی اخير كه مشهور به »گلوباليزاسيون« 

شده است را نبايد در اين بررسی مخلوط كرد.
دوران  در  جهانی  سرمايه  داری  عملكرد  سان،  بدين 
نيمه  اواسط  از  تقريبی  طور  به  كه  امپرياليسم  به  موسوم 
 ی  دوم قرن نوزدهم شروع  شد و تا آغاز جنگ جهانی دوم 
امپرياليسم  به  موسوم  دوران  در  كرد.  تغيير  داشت،  ادامه 
و  مهم  كشورهای  جنگ  افروزي های  و  رقابت  كالسيک، 
استعمارگری  برای  فرانسه(  و  انگلستان  )عمدتا  پيشرفته  
اجتماعی  اقتصادی،  سياسی،  حيات  بر  مستقيم  كنترل  و 
نيافته شدت و حدت  توسعه   اغلب كشورهای  فرهنگی  و 
خاصی يافته بود.* به طوری كه كمتر نقطه  ای در جهان 
جانبه  ی كشورهای  يورش همه  اين  از  كه  داشت  وجود 

امپرياليستی و سرمايه  داری مصون مانده باشد.           
تاريخچه  از  دوره  اين  در  اصلی كسب سود  مشخصه  ی 
زور  و  استعمار  سياسی  منظر  از  سرمايه  داری،  جهان   ی 
مثابه  )به  سرمايه  صدور  اقتصادی  منظر  از  و  آشكار، 
مواد  بخش  در  سرمايه  گذاری  و  سودآوری(  اصلی  منبع 
و  منابع  البته  بود.  مستعمرات  گياهی(  و  )معدنی  خام 
غارتگری  مانند  ثروت  و  سود  كسب  قديمی  راهكارهای 
يا  و  بود  متداول  هنوز  كاال  صدور  و  مستقيم،  چپاول  و 
صدور سرمايه منحصر به سمت كشورهای مستعمره نبود. 

** جهان خواران استعمارگر، در اين مرحله از نظام سرمايه 
سلطنت،  )نهاد  واپس گرا  اقشار  و  طبقات  به  اتكا  با   داری، 
بااليی  های  اليه   و  روحانيون  اشراف،  بزرگ،  زمين داران 
بوروكراسی دولتی( دخالت مي كردند و با ايجاد موانع متعدد 
را  بومی  بازرگانان  و  سرمايه  داران  سياسی،  و  اقتصادی 
گذاری  سرمايه   به  وادار  يا  و  مي كشاندند  ورشكستگی  به 
و داللی می- نزول خواری  مانند  غيرتوليدی  بخش های  در 
جامعه  »بومی«  ثروتمند  های  اليه   روی،  اين  از  كردند. 
مورد ستم استعمارگران خارجی و واپس گرايان داخلی بودند 
مي آوردند؛  روی  امپرياليسم  عليه  مبارزه  به  مواردی  در  و 
دكتر  قبيل  از  ملي گرايانی  »ضدامپرياليستی«  اعتراض های 
و  هندوستان  در  گاندی  مهاتما  ايران،  در  مصدق  محمد 
يا چيانكايچک در چين را مي توان در چنين صفبندی قرار 
ضد  جنبش های  ملي گرای  رهبران  گونه  اين  درواقع،  داد. 
بازرگانان  و  سرمايه   داران  كنترل  حق  برای  استعماری 
مبارزه  اقتصادی كشورشان  و  سياسی  بر سرنوشت  بومی 
مي كردند و برای سهيم  شدن در سودآوری امپرياليستی بود 

كه دست به اعتراض زده بودند.
اما، پس از خاتمه  ی جنگ جهانی دوم، حركت »سرمايه« 
و نظام امپرياليستی در عرصه ی جهانی وارد فاز و مرحله  
ی جديدی شد. در اين مرحله، به داليل متعددی جهان 
به  نسبت  خود  روش  در  تغيير  به  تصميم  داری  سرمايه  
كشورهای توسعه  نيافته گرفت. به دودليل عمده، در وهله  
ی نخست بايد اشاره كرد كه سود كمپاني ها و انحصارات 
كشورهای  در  گياهی  و  معدنی  خام  مواد  ی  توليدكننده  
وهله  در  و  بود.  يافته  چشمگيری  كاهش  صنعتی  بزرگ 
 ی دوم بايد تاكيد داشت كه برخالف مرحله  ی كالسيک 
توسعه  نيافته  كشورهای  داخلی  بازارهای  كه  امپرياليسم 
با رشد تدريجی و نسبی  اين دوره جديد  ناچيز بودند، در 
درآمد اقشار و طبقات مصرف  كننده، و گسترش و توسعه 
 ی مناسبات كااليی در دوره  ی پيشين، اين گونه بازارهای 
براين،  افزون  بودند.  كرده  پيدا  بيشتری  اهميت  داخلی 
و  كمپاني ها  بين  رقابت  تشديد  و  جهانی  بازار  انقباض  با 
انحصارات بزرگ، شرايط جديد ايجاب مي كرد كه توليد به 
صورت مستقيم در خود اين كشورهای توسعه  نيافته انجام 
تضمين  كشورها  اين  خود  در  را  توليد  بر  كنترل  و  گيرد 
از منظر رقابت شركت های بزرگ توليدی  كنند. به عالوه، 
و صنعتی جهان سرمايه داری و امپرياليسم، بهترين راه از 
ميان بردن رقبای ديگر كه محصوالتشان را به بازارهای 
همان  توليد  مي كردند،  عرضه  توسعه  نيافته  كشورهای 
توسعه- كشورهای  خود  در  مصرفی(  )عمدتا  محصوالت 

شاهد  شگفت  آوری  طور  به  دليل،  همين  به  بود.  نيافته 
بوديم.  نيافته  توسعه   كشورهای  در  مونتاژ  صنايع  ازدياد 
مشاركت  با  داری  سرمايه   جهان  و  امپرياليسم  بنابراين، 
دولت های  پشتيبانی  و  نظارت  زير  و  بومی  سرمايه  داران 
كشورهای عقب  افتاده بخش عمده  بازار داخلی اين قبيل 
كشورها را به انحصار خود درآورد. از آنجا كه كشور آلمان 
در جنگ دوم جهانی شكست خورده بود و بخش عمده  ی 
واگذار  در جنگ  پيروزمند  رقيبان  به  را  بازار خارجی خود 
راه- يافتن  برای  آلمانی  انحصارات  بود، كمپاني ها و  كرده 
های مجدد به اين بازارها و رقابت با كمپاني ها و انحصارات 
آمريكای  كشور  چندين  مانوفاكتور  صنايع  در  آمريكايی 
سرمايه  گذاری  بومی  داران  سرمايه   مشاركت  با  التين 
كردند. كمپاني های آمريكايی كه منافع خود را درخطر می-

ديدند نيز به مقابله برخاستند و دست به شيوه  ای مشابه 
سرمايه  داری  بزرگ  كشورهای  كمپاني های  ساير  و  زدند 
نيز رفته رفته به چنين سياستی روی آوردند. اما اين تنها 
بومی در سرمايه گذاري های  علت مشاركت سرمايه  داران 
اصلی  عامل  شد  اشاره  كه  همان طور  نبود.  امپرياليستی 



تغييرات ارگانيک مرحله  ی جديد سرمايه داری جهانی بود؛ 
دوران موسوم به »سرمايه  داری پسين«. تمركز بين  المللی 
و  عظيم  نيز شركت های  توليدات  ادغام  لزوم  و  »سرمايه« 
انحصارات جهان سرمايه داری را وادار ساخت تا درچندين 
توسعه  ی  ناموزونی  بزنند. چرا كه  توليد  به  منطقه دست 
جديد  فن آوری  و  اختراعات  گياهی(،  و  )معدنی  خام  مواد 
و انباشت سرمايه در كشورهای مختلف، همگی ضرورت 
ايجاب  حداكثری سود  برای كسب  را  توليدات  پراكندگی 
جهان  صنعتی  و  توليدی  بزرگ  كمپاني های  البته  مي كرد. 
سرمايه  داری برای كسب سود بيشتر مجبور بودند كه از 
آخرين تحوالت فن آورانه بهره  مند باشند و كنترل بر روی 
فن آوری دست اول و پرهزينه  ی ايجاد ماشين  آالِت توليد 
كاالها را حفظ كنند. بي شک، فن آوری پيشرفته  محصوالت 
همواره  و  مي كند  بازار  روانه  مرغوب تر  و  ارزان تر  سريع تر،  را 
سبب  ساز تسخير بازارها و سود بيشتری مي شود. اما يک 
مشكل اساسی دربرابر انحصارات وجود داشت؛ از يک سو، 
مخصوص  فن آوری  اختراع  برای  بودجه  دادن  اختصاص 
گران  بسيار  صنعتی  ی  پيچيده   يا  پيكر  غول   ماشين االت 
رقابت  خاطر  به  ديگر،  سوی  از  مي شود.  تمام  هنگفت  و 
به  مجبور  آن ها  پيشرفته،  كشورهای  انحصارات  ميان 
ماشين  )تكنولوژيک(  ی   فن آورانه   دايمی  ابداع  دگرگونی 
 االتِ كارخانه ای صنعتی و توليدی كه فوق العاده پرهزينه 
است مي شدند؛ جايگزين ساختن فن اوری پيشين )كه تبديل 
بسيار  جديد  فن اوری  با  بود(  شده  دوم  دست  فن آوری  به 
مشكل زا شده بود و به صرفه نبود. بهترين راهكار برای حل 
)موسوم  پيشين  توليدی  ماشين  آالت  صدور  مشكل  اين 
به صنايع مونتاژ( به كشورهای عقب  افتاده بود. بهرحال، 
كنترل بر فن اوری پيشرفته  تر كماكان در اختيار انحصارات 
كشورهای بزرگ صنعتی باقی مي ماند. بدين سان، در آن 
مرحله از تكوين نظام سرمايه  داری و امپرياليسم، فروش 
در  مونتاژ  صنايع  و  توليدی  ماشين االت  های  كارخانه  

كشورهای عقب مانده بسيار سودآور شده بود. 
در  مولده  نيروهای  آزادشدن  معنای  به  نه  تغيير،  اين 
همگون شدن  معنای  به  نه  و  بود  پيرامونی  كشورهای 
اقتصاد جهانی. اين دگرگونی، فقط شكل جديدی از رشد 
ناموزون و مركب نظام سرمايه داری بود. واقعيت امر اين 
تشديد  سبب ساز  بسياری  داليل  به  تغييرات  اين  كه  بود 
شد.  توسعه نيافته  كشورهای  نسبی  عقب افتادگی  بيشتر 
بدين سان، امپرياليسم در اين مرحله، حكومت غيرمستقيم 
اقتصادی-اجتماعی،  سيستم  يک  چارچوب  در  را  خود 
كشورهای  ساخت.  جايگزين  مستقيم  حكومت  جای  به 
»باِلعوض«  كمک های  دوره  اين  در  صنعتی  پيشرفته ی 
و وام های دراز مدت خود را برای پوشش و تضمين بازار 
)صنايع  توليدی  ماشين آالت  توليدكننده ی  صنايع  برای 
كه  شد  اشاره  دادند.  افزايش  چشم گيری  طور  به  مونتاژ( 
مستقل  اصطالح  به  دولت های  مالی،  كمک های  اين  با 
كشورهای توسعه  نيافته، زيربنای اقتصادی )توسعه  سيستم 
برای  اقتصادی(  كليدی  بخش های  و  حمل و نقل  بانكی، 
جذب  نتيجه  در  و  مانوفاكتور  توليد  توسعه ی  آسان سازی 
هر چه بيشتر كاالهای سرمايه ای كشورهای متروپل كه 
به طورعمده شامل ماشين آالت مونتاژ می شدند را پی ريزی 

كردند.
امپرياليسم در دوران كالسيک خود تمام كوشش خود را 
سلطه  تحت  كشورهای  از صنعتی  شدن  تا  مي برد  كار  به 
 ی خود جلوگيری كند اما در اين مرحله  ی جديد، مبتكر 
»صنعتي شدن« همان كشورها شده بود! به زبان ساده  تر، 
ديگر امپرياليسم و سرمايه  داری جهانی تنها به غارت منابع 
و ثروت ها، صدور كاال و سرمايه  به كشورهای توسعه  نيافته 
تغيير  مي بايست  سودآوری  اصلی  مجرای  نمي كرد.  قناعت 
اصطالح  به  يا  دوم  دست  فن اوری  ارسال  بار  اين  مي كرد؛ 
و  درآمدها  بخش  سودآورترين  مونتاژ«  »صنايع  صدور 

غارت های سرمايه  داری جهانی را تشكيل مي داد. 
دليل اصلی طرح صنعتی  شدن و اصالحات »انقالب سفيد 
شاه و مردم« از اين نياز اساسی حركت جهانی »سرمايه« 
و كشورهای امپرياليستی برخاسته بود و ربطی به »نبوغ« 
يا آن طور كه ادعا مي شود »اقدامات و اصالحات  شاهانه و 
بشردوستانه جان اف. كندی عليه ديكتاتوری شاه« نداشت. 
ايران يكی از نخستين مناطق جهان بود كه اين طرح درآن 
پياده شد. چرا كه استقرار »نظم« و فضای اختناق پس از 
پيروزی كودتای 28 مرداد، اين اطمينان را به امپرياليسم 
مي داد تا باخيالی آسوده به اجرای اين طرح بپردازد. بدين 
توسعه  كشورهای  ديگر  نسبت  به  ايران  وضعيت  سان، 
نيافته برای تحقق اين برنامه  ی امپرياليستی مناسب تر بود؛ 
نسبه  به  مالی  وضعيت  نفت  فروش  از  حاصل  درآمد  هم 
مناسبی را ايجاد كرده بود و هم بازار داخلی قابل توجهی 
كه قادر به جذب كاالهای »مونتاژشده« بود، وجود داشت. 
»صنعتی  طرح  پيشاروی  ديگری  اساسی  مشكالت  اما 
سودآوري های  و  نقدينگی  هنوز  داشت.  قرار  ايران  شدن« 
بازرگانی خارجی،  احتكار كاال، مستغالت،  از  ناشی  سنتی 
هم چنين،  بود.  رايج  و  گسترده  بسيار  غيره  و  رِباخواری 
گمركی  حمايت  هرگونه  نبودن  و  داخلی  بازار  نوسانات 
تجاری  بانك های  مي كرد.  جلوگيری  درازمدت  تعهدات  از 
برای  تمايلی  يا  تجربه  هيچ  ثروتمند  های  خانواده   و 
صنعتی  سرمايه  تشكيل  درجهت  الزم  مالی  منابع  بسيج 
و  فاسد  بوروكراسی  براين،  افزون  نداشتند.  »مدرنيته«  و 
مهارت های  كمبود  عقب  افتاده،  فن آوری  دولتی،  كارشكن 
نبود  بندرها،  خرابی  راه ها،  تجربه،  بی   مديريت  و  فنی 

فرودگاه  و بطور كلی بدی وضعيت ارتباطات و نرسيدن به 
موقع مواد خام، و عدم وجود امكانات و تسهيالت زيربنايی 

مانند انرژی، آب و برق و... برمشكالت افزوده بودند.

معضالت ديگر تاريخی و سنتی هم وجود داشت. در ايران 
از  بازرگانان بيش تر  افتادگی صنعتی، قدرت  به دليل عقب 
قدرت صاحبان صنايع بود. در واقع تجار بزرگ شبكه  ی 
توزيع كاالها را در انحصار خود داشتند. بازرگانان عمده نه 
تنها به طور سنتی از جمله بزرگترين خرده  فروش يا عمده 
 فروش بودند، بلكه جزو وام  دهندگان )نزول خواران( نيز به 
حساب مي آمدند. از همه مهم تر، انحصار تجارت مواد خام 

مورد نياز صنايع در دست بازاريان و تجار بود.
بهرحال، برای غلبه براين مشكالت طرح هايی به مرحله  ی 
اجرا گذاشته شد. نخست برنامه  ی هفت ساله دوم عمرانی 
كشور )از 1333 تا 13۴1( به اجرا درآمد. اين برنامه ريزی 
را می توان به عنوان آغاز پايه ريزی محوری در راستای 
رفع موانع موجود و آسان سازی فرآيند صنعتی كردن ايران 
ارزيابی كرد. اين برنامه  به طور عمده با ياری اداره اقتصادی 
و اجتماعی سازمان ملل، بانک بين المللی ترميم و توسعه 
اعتبار  تأمين  و  ريزی  طرح  آمريكا  دولت  و  فورد  بنياد  و 
گرديد. انگيزه و هدف دولت ايران از اجرای اين طرح اين 
بود كه زيربنای حداقلی برای رشد »بازار ملی« فراهم و 
موانع برسر راه گردش محصوالت، افراد و سرمايه برطرف 
شود. اما چند مشكل اساسی ديگری وجود داشت؛ سرمايه  
ی »بومی« به اندازه  ی زيادی به بازرگانی و زمينداری خو 
گرفته بود. به عالوه و از آن مهمتر، مناسبات كهنه ارضی و 
روابط ارباب رعيتی، بخش عظيمی از جمعيت فعال كشور 
را به زمين وابسته ساخته بود. بنابراين تعداد كارگران آزاد 
)جداشده از وسايل توليدی( و اندازه  ی تحرك پذيری نيروی 
افزون  نبود.  كافی  توليد  سريع  رشد  برای  )كارگران(  كار 
حمايت های  وجود  عدم  و  باز«  »درهای  سياست های  براين، 
برضد  ناپذيری  جبران   مخاطرات  توانست  می  گمركی، 

افزايش تشكيل سرمايه  صنعتی به وجود بياورد. 
مهمترين مشكل دولت ايران در اجرای طرح صنعتی شدن 
مسئله  ی مالی بود كه تنها راهی كه به عقل »متفكران« 
دولتی رسيد چاپ اسكناس بود. مجلسين شورا و سنا در 
سال 133۶ تصميم گرفتند كه ارزش ريال را كاهش دهند. 
براساس اين شعبده بازی، نسبت ريال به طال تغيير كرد و 
يک شبه دولت از باد هوا بيش از ۷ ميليارد ريال پول جديد 
اقتصاد   13۴۰ سال  در  مالی  سياست های  اين  البته  آفريد! 
ايران را دچار ركود كرد. كارشناسان و مشاوران خارجی و 
داخلی »شاهنشاه« از اين سياست ها درس گرفتند كه برای 
تغييرات  به  نياز  ايران  كردن  صنعتی  فرايند  سازی  آسان 
زيربنايی اساسی تری دارند. اصالحات ارضی، وابستگی و 
اتكای بيشتر به موسسات مالی باتجربه، و نظارت و دخالت 
مستقيم كارشناسان اقتصادی امپرياليسم، پي آمد جمع بندی 

اين تجربه  ی سياست های مالی بود. 
برای  دولت  اقدام  مهمترين  شايد  ارضی،  اصالحات 
بود.  صنعتی  سرمايه  ی  گسترش  موانع  برداشتن  ازميان 
نزديک به نيمی )۴۷/۵درصد( از روستانشينان »مستغل«  
)زمينی كه از آن غله برمي دارند( از اصالحات ارضی زمينی 
از دهقانان  دريافت نكرده بودند. بهرحال، بخش عظيمی 
با اصالحات ارضی از زمين كنده شدند و به عنوان نيروی 
كار ارزان ولی »آزاد« و يا ارتش عظيم ذخيره  ی كار، روانه 
شهرها شدند. در ده سال اول پس از اصالحات ارضی بيش 

از 2 ميليون نفر روستانشين به شهرها مهاجرت كردند. 
جامعه   زمينه  سازی  برای  نيز  ديگری  ی  عمده   اقدامات 
ايران برای اجرای طرح امپرياليستی »صنعتی شدن«  ی 

در  تغييرات  بودجه،  و  برنامه  سازمان  ايجاد  شد:  انجام 
بانک  اعتبارات صنعتی،  بانك های  ايجاد  مقرارات گمركی، 
توسعه ی صنعتی و معدنی ايران، و صندوق ضمانت صنعتی 

ايران و آمريكا.

نتایج طرح صنعتی کردن ایران
نيازهای  با  رابطه  در  را  ايران  كردن  صنعتی  طرح  اگر 
امپرياليسم و سرمايه  ی جهانی ارزيابی كنيم؛ به سهولت 
می توان ديد كه پي امد آن بر ای انحصارات بزرگ سرمايه  
داری جهانی بسيار سودآور و موفقيت آميز بود. سرمايه-
از  را بيش  ايران  واردات  ارزش  توانست كه  داری جهانی 
در سال  ميليارد دالر   2۵ از  يعنی  افزايش دهد.  برابر   3۵
133۶ به حدود ۹۰۰ ميليارد ريال در سال 13۵۵ رساند! 
بدون  آنهم  ايران،  واردات  كل  جمع  مدت  اين  طی  در 
بالغ  ريال  ميليارد   ۴۰۰۰ به  نظامی،  واردات  درنظرگرفتن 
گرديد. بيش از ۹۰ درصد اين رقم به چند كشور سرمايه 
 داری پيشرفته صنعتی تعلق داشت؛ به طور عمده اياالت 
متحده آمريكا، انگلستان، فرانسه و آلمان. در همين مدت، 
جمع كل سرمايه و وام خصوصی غيرايرانی كه از طريق 
وارد  ايران  در  خارجی  ی  سرمايه   حمايت  و  جلب  مركز 
دو  اين  مقايسه  ی  بود.  ريال  ميليارد   3۵ فقط  بود،  شده 
رقم به روشنی اهميت نسبی سازوكار مبادله  ی نابرابر را 
نشان مي دهد. در واقع با افزايش سرسام  آور واردات ايران و 
وخامت هرچه بيشتر مبادله، استثمار اقتصادی ايران توسط 
كشورهای پيشرفته سرمايه  داری به مراتب تشديد گرديده 
بود. با اجرای طرح صنعتی كردن محدود ايران، امپرياليسم 
مراكز  از  يكی  به  را  ايران  توانست  جهانی  »سرمايه«  و 
مهم جذب كاالهای تكنولوژيک تبديل كند. نه تنها وسايل 
توليدی مورد استفاده  ی صنايع جديدالتاسيس ايران، بلكه 
لوازم  ديگر  از  بسياری  و  آن ها  استفاده  ی  مورد  خام  مواد 
مورد نياز واحدهای صنعتی نيز به طور عمده از خارج وارد 
مي شد. افزون براين، به رغم رشد صنعتی نسبی و محدود 
ايران، كوچكترين بهبودی در اتكاء كامل ايران به بخش 
توليد نفت ايجاد نشد. برخالف ادعاهای رژيم شاه، نه تنها 
انقالب  مقطع  تا  ايران  خارجی  ارز  درآمد  عمده  ی  منبع 
به  ايران  وابستگی  بلكه  بود،  نفتی  مواد  صادرات   ،13۵۷
فروش مواد نفتی در بازار جهانی افزايش يافته بود: در سال 
133۶ صادرات مواد نفتی ۶8 درصد كل صادرات ايران را 
تشكيل مي داد در حالی كه در سال 13۵3 رقم فوق به ۹۷ 

درصد رسيد. 
در سال 13۵3 از 3۹ ميليارد ريال صادرات غيرنفتی ايران 
گياهی،  خام  مواد  صادرات  را  ريال  ميليارد   2۴ از  بيش 
خام،  پوست  تازه،  و  خشک  ميوه  مانند  معدنی  و  حيوانی 
خاويار، پنبه خام، روده حيوانات و سنگ های معدنی تشكيل 
مي داد. 11 ميليارد ريال از 1۵ ميليارد ريال باقی مانده نيز 

شامل صادرات قالی و پارچه  های قالب دوزی شده بود.
و  داخلی  بازارهای  در  نيز  ايران  در  شده  توليد  كاالهای 
خارجی با كاالهای مشابه توليد شده در كشورهای متروپل 
قادر به رقابت نبود. دولت ايران با ايجاد موانعی در قوانين 
واردات و تعيين ماليات ها و تعرفه های گمركی سنگين بر 
كاالهای مشابه خارجی، قيمت اين گونه كاالهای خارجی 
كاالهای  بدين سان،  افزايش می-داد.  داخلی  بازار  در  را 
توليد شده در بازار داخلی، به نسبت ارزان تر خريد و فروش 
ايران،  داخلی  بازار  بودن  محدود  علت  به  ولی  می شدند. 
بنابراين  اشباع می شد.  زود  خيلی  فروش  و  خريد  گردش 
بازارهای خارجی راه می- توليدات داخلی می بايست به  
يافتند و به رقابت با كاالهای مشابه در بازارهای خارجی 
مي پرداختند. اما، اين گونه كاالها كه به طور عمده مصرفی 

بودند، نسبت به كاالهای خارجی گران تر توليد می شدند؛ 
چرا كه آفرينش های فن آوری نوين، در اختيار كشورهای 
كه  همانطور  سبب  همين  به  و  بود  صنعتی  پيشرفته ی 
اشاره شد كاالها را سريع تر، مرغوب تر و ارزان تر توليد و 
روانه ی بازارهای جهانی می كردند. بدين سان، حجم توليد 
بازار  به  ايران محدود  فرآورده های كارخانه های  و فروش 
داخلی باقی می ماند و توان رقابت با فرآوده های مشابه در 
بازارهای خارجی را نداشت. از اين روی، اقتصاد ايران پس 
از روند رشد  نسبی كه پس از آغاز اصالحات در دهه ی 
بحران  دچار  و  منقبض  سرعت  به  داشت  خورشيدی   ۴۰
شد. البته با باالرفتن بهای نفت در سال 13۵2، اين بحران 
اندكی فروكش كرد. اما، پس از مدت كوتاهی، ناكارآمدی 
برنامه  های اقتصادی دولت و تورم ناشی از باالرفتن بهای 
نفت، بر مجموعه عوامل برشمرده در ساختار سرمايه داری 
اقتصادی،  بزرگ  بحران  به  منجر  كه  شد  افزوده  ايران 

اجتماعی و سياسی پيشا انقالبی 13۵۷ گرديد.
بهرحال، برنامه ی صنعتی شدن استعماری ايران از همان 
آغاز با مشكالت ويژه ی هيأت حاكمه ی ايران كه جنبه ی 
تاريخی  نيز داشت، درهم تنيده شده بود. البته برای پياده 
كردن اين سياست ها، اصالحات سياسی و اجتماعی ديگری 
نيز الزم بود. دولت برای چرخاندن كارخانه  های توليدی 
و صنعتی نيازمند كارگرانی بود كه دستكم سواد خواندن و 
نوشتن را داشته باشند. ايجاد سپاه دانش در روستاها از اين 
نياز جامعه ی صنعتی سرچشمه مي گرفت. به زنان نيز حق 
رای داده شد. نيروی كار زنان نيز برای كارهايی از قبيل 
ماشين  نويسی، كارمندی، پرستاری، كارگری و آموزگاری 
آشپزخانه   و  مزارع  از  زنان  و  دهقانان  واقع  در  بود.  الزم 
ها كنده شده بودند تا به عنوان بخش عظيمی از نيروی 
فعال اجتماعی در آموزشگاه ها، مراكز درمانی و بهداشتی، 
اين  پي آمد  شوند.  مشغول  كار  به  اداره ها  و  كارخانه  ها 
تحوالت اين بود كه در عرض مدت كوتاهی ميليون ها نفر 
به جمعيت و »حاشيه  نشينان« شهری افزوده شد. بسياری 
از روستائيان به خاطر گران  بودن مسكن در حاشيه  های 
به زندگی  آبادها  شهرها و مراكز بزرگ صنعتی در حلبی  
به  »حاشيه  نشينان«  از  توجهی  قابل  بخش  مي پرداختند. 
ساختار  در  موجود  تضادهای  زودهنگام  آشكارشدن  خاطر 
اقتصادی ايران جذب بازار كار جامعه  ی »صنعتی« نشده  
بودند و از طريق كارهای ساختمانی، دست فروشی، ماشين-

شويی ، رخت شويی و... زندگی خود را تأمين مي كردند. اين 
ديرپای  و  جان سخت  سازوكار  از  اجتماعی  بزرگ  اليه  ی 
سنن روستايی َكنده شد و از باورهای مذهبی/بومی  فاصله 
از دست  را  خود  اجتماعی  و  تاريخی  هويت  و  بود  گرفته 

رفته مي ديد.
طرح  خاطر  به   13۵۶ سال  در  ايران  مردم  مهم  مبارزه 
شهردار  پی  نيک  ماموران  يورش  و  محدوده «  از  »خارج 
تهران از همين »حاشيه  نشينان« آغاز شد. اين يورش با 
مقاومت شديد مردم حلبی  آبادها روبرو گرديد. البته برای 
ساكنان حلبی  آبادها، به داليلی تاريخی، برنامه  ای كارآمد 
برای  كه  نداشت  وجود  سوسياليستی/انقالبی  گزينه ای  و 
باشد.  كارساز  و  عملی  مسكن شان  و  كار  مشكالت  حل 
بدين ترتيب، با شروع امواج عظيم انقالبی در سال 13۵۷، 
بخش مهمی از فرزندان »بي هويت« جماعت حاشيه  نشين 
ترفندهای  و  »بسيج«  ی  طعمه   شاه«،  سفيد  »انقالب 
خمينی گشتند و هويت اجتماعی ازدست  داده  ی خود را در 

»پاسداری« از »ضدانقالب« سياه اسالمی يافتند.    

)بخش دوم و پايانی مقاله در شماره بعد منتشر می شود(



قسمت بیست و یکم

جواب من كويتنسكي را حيرت زده كرد. ظاهرا او را قانع 
نكرده بود چون دوباره سئوال كرد در مدت ده ماه قبل از 

دستگيريت كجا بودي؟
جواب دادم« با آرامش خاطر در خيابان سادوفايا قدم مي 
زدم كه آقائي آمد و مرا دستگير كرد« كويتسنسكي از اين 

جواب من دويوانه شده با خشم فرياد كشيد:
»يعني تو مدت ده ماه گذشته در خيابان سادوفايا قدم مي 

زده اي؟«

اتاقي  به  مرا  داد كه  بازپرسي كويتينسكس دستور  از  بعد 
بلكه  با سلول زندان نداشت  ببرند كه هيچ گونه شباهتي 
مطالعه  ميز  شامل  اتاق  بود.  شبيه  مطالعه  اتاق  به  بيشتر 
صندلي هائي با روكش چرمي و يک نيمكت مشمعي بود.

سنت  پليس  آنمدت  در  كه  گذراندم  آنجا  در  هفته  سه 
پطرزبورگ با خاركوف ويتبسک و ياروسالول تماس مي 
گرفت. سه هفته بدون اين كه لباس هايم را عوض كنم 
به  وضع  اين  خوابيدم.  آنجا  ليز  و  سرد  نيمكت  روي  بر 
خصوص كثافت عجيب بر اعصابم اثر بدي گذاشت. وقتي 
كه ياروسالول را ترک كردم هيچ چيز با خود نبرده بودم و 
نمي خواستم از زندان براي كسي حتي براي آشنايان بي 
زنداني سياسي  از يک  نامه  بنويسم. چون  نامه اي  طرف 
اين  به  شد.  مي  گيرنده  به  نسبت  سوءظن  باعث  معموال 
اين كه  تا  اقدامي براي بهبودي وضعم نكردم  دليل هيچ 
مقامات زندان صالح ديدند كه بهتر است دست به كاري 

بزنند.

مقدماني(  بازداشت  )زندان  تري  دائمي  جاي  به  باالخره 
قرار  مرتبي  كوچک  رنگ  آبي  اتاق  يک  در  شدم.  منتقل 
گرفتم كه داراي نور چراغ بود و آب خوردن داشت. يک 
تختخواب درست و حسابي هم در اتاق بود. مي توانستم 
لباس  لزوم  صورت  در  و  بكنم  گرفتن  دوش  درخواست 
زير خود را عوض كنم. ولي نمي خواستم از رخت زندان 
استفاده كنم. در عوض ضربه اي به ديوار زده و به همسايه 
در  به مدت سه هفته  اين كه  و  ندارم  ام گفتم كه رخت 
مركز پليس بوده ام و با همين لباس هايم خوابيده ام. نيم 
ساعت نگذشته بود كه يک زن زندانبان به سلول من آمد 
و به آرامي يک بقچه از زير شالش بيرون آورد. بقچه توسط 
همسايه ام ، دانش آموزي به نام ماريا نيكوالويا فرستاده 
شده بود كه در آن لباس زير و مالفه بود. آن شب حمام 

گرفتم و روي تختخوابي كه تميز و راحت شده بود و بدون 
توجه به اين كه تختخواب زندان بود دراز كشيدم .آن شب 

خوابيدم و حسابي استراحت كردم.
در مقايسه با زندان خاركف زندگي در بخش زنان در زندان 
سنت پطرزبورگ بيشتر به يک اقامت اجباري در پانسيون 
اين  توانست  مي  واقعا  آيا كسي  زندان.  تا يک  بود  شبيه 
هاي  تختخواب  و  براق  كف  با  كوچولو  تميز  هاي  اتاق 
تميز را سلول هاي زندان بنامد؟ اتاق هائي كه به راهروئي 
تميز با زمين واكس زده باز مي شد؟آيا اين زنان زندانبان 
كه گاهگاهي به ما غر مي زدند با حيوان صفتان  خاركف 
ارتباط  اين  آيا  بودند؟  مقايسه  قابل   ) استانيک  و  )ملينک 
تقريبا قانوني هميشگي با دنياي بيرون با بي خبري مطلقي 
با  بود؟  مقايسه  قابل  داشت  وجود  خاركف  زندان  در  كه 
كه  كرد  مي  يادآوريم  كه  داد  مي  رخ  اتفاقاتي  اين  وجود 

باالخره در زندان هستم.

در  معمول  مه طبق  ماه  اول  از  قبل   1۹۰3 بهار سال  در 
بين دانش آموزان سنت پطرزبورگ دستگيري هاي وسيع 
وجود داشت. پليس بدون هيچ گونه تبعيض اين نوباوگان 
سنت  هاي  زندان  ي  همه  كرد.  مي  دستگير  را  سياسي 
پطرزبورگ پرشدند. چندين زنداني در سلول هاي كه در 
حالت معمولي براي يک نفر زنداني كوچک بود ريخته مي 
شدند. تعداد قابل مالحظه اي از اين نوآموزان به زندان ما 
فرستاده شدند. آنها از همان لحظه ورودشان سراپا خشم 
و  گرفته  تهاجمي  وضع  زندان  مسئولين  به  نسبت  بودند. 
شدند.  مي  منطقه  دادستان  خواستار  فرياد  با  را  روز  تمام 
آزادي  درخواست  آنها  شد  مي  پيدايش  دادستان  وقتي  
فوري خود را مي كردند. به طور كلي آنها اين طور وانمود 
مي كردند كه گوئي شديدا چيزي هائي از قبيل ميله ها ي 
و قفل هاي در زندان آزارشان مي دهد. در ابتدا اين رفتار 
در  كم  كم  ولي  نمود  مي  عجيب  كمي  ها  قديمي  براي 
محيط هم هيجان به وجود آورد و ما هم تحت تاثير قرار 

گرفتيم و ايده ي اعتصاب غذا در محيط پيچيد.

از  ها  نظر  برقرار شد.  زندان  ابتدائي  جلسات   يک سري 
به  مسئله  بلند خوانده مي شد.  با صداي  باز  پنجره هاي 
راي گذارده شدو نتيجه از سلول به سلول مي گذاشت. در 
پايان اكثريت غالب با يک اعتصاب غذا موافقت نمود. به 
ازما من جمله خود من مصرانه مخالف  هر حال بسياري 
اعتصاب غذا بوديم. در سال 1۹۰3 اعتصاب غذاي زندان 
به قدري زياد شده بود كه نه تنها پليس مقامات منطقه اي 
و اداره اي زندان را نگران نمي كرد بلكه حتي تاثير خود را 
بر روي مردم هم نمي گذاشت. در نتيجه انتظار نمي رفت 
عالوه  بدهد.  خوبي  نتيجه  شده  تحميل  غذاي  اعتصاب 
بر آن رفقاي مريض بسياري در ميان ما بودند كه براي 
پيوستن  آنها  براي  و  بودند.  زندان  در  زيادي  تقريبا  مدت 
به اعتصاب غذا و اگر هم اعتصاب غذا اعالم ميشد آنها 
هم با عالقه به آن مي پيوستند نه تنها به معني ريسک 
از آنها  بازمانده ي سالمتيشان بلكه براي بسياري  كردن 
به معني به خطر انداختن زندگي شان بود. در حدود سيصد 
زنداني اعتصاب غذا را شروع كردند. اعتصاب غذا تبديل 

به يک بلوا شد. زندانيان پنجره ها را شكستند. درها را به 
ولي  خواندند.  مي  آواز  بلند  صداي  با  و  كوبيدند  مي  هم 
افسران پليس هم بيكار ننشستند. كساني كه بيش از همه 
شدند.  فرستاده  مجازات  هاي  سلول  به  كردند  مي  شلوغ 
سرباز  هر  شد.  فرستاده  ما  راهروي  به  سرباز  جوجه  يک 
براي يک سلول گماشته گرديد. زناني كه با سربازان مسلح 

روبه رو شدند دچار حمله و تشنج شدند.

من در نتيجه اين آشوب در موقعيت بدي قرار گرفته بودم. 
بشكنمو  را  ها  پنجره  كنم  رفتار  كه خشن  نداشتم  عادت 
متوجه  زندان  دفتر  كه  كردم  نمي  فكر  هرگز  ولي  غيره 
از  و  شده  قائل  استثناء  و  شده  من  نشكسته  هاي  پنجره 
فرستادن  سرباز به سلول من خوداري كند. هنگامي كه با 
كمال وحشت ديدم كه سلول من رد شده شروع به تقاضا 
به  به سلول من فرستاده شود.  كردم كه يک سرباز فورا 
افسر گفتم كه من كامال با رفقايم همفكر هستم وعلت اين 
كه پنجره را نشكسته و در را به هم نكوبيده ام اين بود كه 
مريض هستم و قدرت اين كار را ندارم. از اين همه اصرارم 
رئيس مبهوت شده بود . او وكيل منطقه را فراخواند و او 
هم از من خواهش كرد كه ساكت شوم و گفت :«ناراحت 
نباش دستور داده ام كه سربازان برگردند آنها براي مدت 
كمي گمارده شده اند كه فقط دختران را بترسانند« و در 
حقيقت هم به زودي شنيدم كه سربازان دارند سلول ها را 

ترک مي كنند.

اعتصاب غذا پنج روز طول كشيد و در روز ششم فرو كش 
نمود. سپس دادستان چند قول نشدني داد و هركس آنها 
غذا  اعتصاب  به  دادن  پايان  براي  اي  بهانه  عنوان  به  را 
پذيرفت. بعد از اعتصاب غذا به جاي غرور ياس ما را فرا 
بوديم.  داده  انجام  اي  احماقانه  شوخي  كه  گوئي  گرفت. 
باالتر از آن به سالمتي بسياري از رفقا شديدا لطمه وارد 

آمده بود.

رويهم رفته به مدت پنج ماه در زندان ماندم. باالخره موقتا 
آزاد شدم تا راي خوانده شود و به من اخطار شد كه همه 
خيابان   در  زدن  قدم  تا  گرفته  خاركف  ي  مسئله  از  چيز 
سادوفايا براي مدت ده ماه در نظر گرفته خواهد شد. جرم 
هر چه ميخواست باشد براي من كامال بي تفاوت بود. به 
بود  اين  مهم  بمانم.  حكم  منتظر  نداشتم  خيال  حال  هر 
بعد  ويژه  به  ام كه  به سالمتي  بروم.  بيرون  زندان  از  كه 
بهبود  بود  شده  ناجور  اوضاعش  آخري  ي  تجربه  اين  از 
بخشم. و ترتيب سفر به خارج را بدهم. در آنجا مي توانستم 
استراحت خوبي كرده و با نيروي به دست آمده دوباره به 

روسيه برگردم. 

وقتي كه پليس از من خواست كه محل اقامت موقتي را ) 
به غير از مسكو سنت پطرزبورگ و يا هر شهرديگري كه 
دانشگاه داشت( انتخاب كنم، من نفر را برگزيدم. زيرا اين 
شهر به راحتي بين سنت پطرزبورگ و مسكو قرار داشت.

ادامه دارد ... 

پاورقي
بیست سال کار مخفي در روسیه

نوشته: سسیلیا بابروفسکایا

مبارزی که با عزمی راسخ 
رزمید  

ژیلبر آشکار* 
 

كليدی  اعضای  از  يكی  سعيد)1۹۴۶-2۰1۰(  بن  دانيل   
گذار  بنيان  از  يكی  و  فرانسه   1۹۶8 دانشجويی  انقالب 
اصلی اتحادیه کمونیستی انقالبی )LCR( در كنار 
آلن كريوين بود و تا زمانی كه بيماری او را از پا در آورد 
انترناسيونال  اعضای  از  كه  اتحاديه  رهبری  جايگاه  در   ،

چهارم به شمار می رفت ، باقی ماند. 
نقشی  ، هم  تعلق داشت  آن  به  بن سعيد در جنبشی كه 
و  كرد  می  ايفا  سياسی  انديشمند  عنوان  به  را  محوری 
هم در جهش اخير حزب جدید ضد سرمایه داری 
)NPA( - كه اوليويه بزانسنو آن را نمايندگی می كند- 

به حزبی با ده هزار عضو ، نقش آفرين و تاثير گذار بود. 
دانيل بن سعيد تجسم سنت انقالبی فرانسه بود ؛ يكی از 
كتابهايی كه به مناسبت دويستمين سالگرد انقالب 1۷8۹ 
فرانسه منتشر كرد ، اين عنوان را داشت : من ، انقالب 
كه  بود  انقالبی  سنت  و  راديكال  ژاكوبنيسم  شيفته  او   .
توسط بابوف و بالنكی نمايندگی می شد. او اين سنت را 
با رجوع به تجربه كمون  آزادی خواهانه اش  با تمايالت 

پاريس در هم می آميخت. 
او عميقا انترناسيوناليست بود. به لطف تسلطش بر زبانهای 
اسپانيايی و پرتغالی ، در انترناسيونال چهارم به طور ويژه 
درگير مسائل و تحوالت چپ راديكال در آمريكای التين 
بود. او به بلشويسم به عنوان وارث ژاكوبنيسم راديكال می 
نگريست و از سنت لنين در مقابل بازنگری ها و تجديد 
نظرهای گسترده ای كه پس از فروپاشی اتحاد شوروی به 

راه افتاده بود، دفاع می كرد.
خاص  ويژگی  يک  قرص  پا  و  پر  نماينده  همچنين  او 
آخرين  از  تا  دو  : سكوالريسم.  بود  فرانسوی  راديكاليسم 
او  تفكر  از  جنبه  اين  به  كه  داشتند  عناوينی  كتابهايش 
بازمی گشت : یک گفتمان المذهب و در ستایش 

سیاستهای سکوالر. 
يكی از مهمترين آثار تئوريكش كه در سال 1۹۹۵ منتشر 
شد و در سال 2۰۰2 به انگليسی ترجمه شد ، مارکسی 
یک  مصیبتهای  و  ماجراها   : ما  دوران  برای 
از  معمول  غير  خوانشی  حاوی  كتاب  داشت.  نقد1نام 
ماركس بود كه او را از اتهام جبرگرايی و دترمينيسم مبرا 
می ساخت. اين كتاب باعث به رسميت شناختن بن سعيد 
به عنوان يک روشنفكر سرشناس شد ؛ لوموند و ليبراسيون 
ميزگردهای  و   كردند  می  منتشر  را  او  های  مقاله  مرتبا 

راديويی و تلويزيونی دعوت می شد. 
همراه  به   1۹۶8 سال  در  را  خود  اثر  نخستين  سعيد  بن 
به  پيوست(  به حزب سوسياليست  بعدها  ) كه  وبر  هنری 
نگارش درآورد كه می 68 : تمرین نهایی نام داشت 
می  دوران  آن  هوای  و  حال  شرح  به  مفصل  طور  به  و 
پرداخت. پس از آن به مناسبت دويستمين سالگرد انقالب 
1۷8۹ فرانسه، آثاری را در مورد والتر بنيامين و ژاندارک به 
نگارش در آورد. بن سعيد در برخورد به ژاندارک تحت تاثير 

تفسير چارلز پگی 2 قرار داشت. انتخاب چنين موضوعاتی 
تغيير  از  پس  كه  بود  اندوهی  دهنده  بازتاب  زمان  آن  در 
از 1۹8۹ و هجمه گسترده به  فضای سياسی جهان پس 

ماركسيزم و پيروزی جهانی نئوليبراليسم ايجاد شده بود. 
از زمانی كه با بيماری ايدز مواجه شد ، به اين اعتقاد رسيد 
كه ديگر نفسهايش به شماره افتاده است و به همين خاطر 
با سرعتی تكان دهنده به كار مشغول شد : در عرض پانزده 
سال يعنی پس از انتشار كتابش در مورد ماركس )1۹۹۵(  
تا زمان مرگش  بيست كتاب در اندازه  های گوناگون در 
به  نيز  مرگ  با  او  درآورد.  نگارش  به  مختلف  موضوعات 
شكل شجاعانه ای مواجه شد : يک انقالبی كه تا آخرين 

نفس با عزمی راسخ جنگيد.  
ترجمه : حسين آبنوس 

انتخاب متن از سايت و نشريه » نظرگاه بين المللی » ، 
ارگان انگليسی انترناسيونال چهارم در اين آدرس : 
www.internationalviewpoint.org

دو شعر از وحید ولی زاده

)1(

الوارها را به کارخانه چوب بری می برند

دوازده هکتار از جنگل های ...

پناهگاه پلنگان جوان
مبلمان می شود

در پذیرایی شاهانه
و اره های برقی

جای درخت-واژه ها
نفطه چین می گذارند

در اداره ی سانسور

مشهود  عکس  در  خورده  تبر  درخت  از  برگی 
است

» ... ای سبز به  اندیشه های روز
جنگل بیدار

در سایه سار روشن نمناک تو
که عطر و بوی رفاقت می پراکند

گلگلون شده است چه قلب ها ...«

*

اگر چه مداد من همیشه سبز می ماند
اما

الوارها را به کارخانه چوب بری می برند

امیر سبزهای سبز شمالم

برای رفیق فرمانده صفایی فراهانی

امیِر دهکده های شمال
رد گم کرده

شمالی جنگل نشین

)باران راه نمی دهدم به شعر(

امیر ُگم
امیر کلبه های سرود و کار

در چشم های نخفته ی مردم
هواِی شرجی

)باران چه بی هوا می بارد در این فصل سال(

امیر دهکده های شمالی
که به راه های گلی گام می گذاشتی

و باز می کردی معبری
به قلب 

فردا 
صلح

امیر جنگلی ...


