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شنبه  10مردادماه 1388
یک صد و سه تن از بازداشت
شدگان روز پنج شنبه در تهران
به زندان اوین منتقل شدند.
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران -علیرغم اینکه منابع
دولتی بازداشت شدگان اعتراضات روز پنج شنبه تهران را
پنجاه تن اعالم داشته بودند ،بنا به گزارشات دریافتی ،روز

جمعه مورخ  9مردادماه ،یک صد و سه شهروند بازداشت
شده در اعتراضات و تجمعات روز پنج شنبه شهر تهران از
اماکن مختلف به زندان اوین منتقل شدند.
اکثر این بازداشت شدگان به قرنطینه  7و بندهای  240و
 241این زندان منتقل شده اند ،هر چند گزارشاتی از انتقال
تنی از آنان به بند  209نیز دریافت شده است.
الزم به ذکر است هنوز اسامی این بازداشت شدگان جهت
پیگیری خانواده ها در دادگاه انقالب یا زندان اوین اعالم
نشده است.

خيابان
33
زنده باد حاكميت مردم

پيكر گلوله خورده بهزاد مهاجر
به خانواده اش تحويل داده شد
پیکر بهزاد مهاجر ،از جانباختگان اعتراضات مردمی اخیر
ایران ظهر دیروز ،شنبه ،دهم مرداد ماه  88در سردخانه
کهریزک به خانوادهاش تحویل داده شد.
بهزاد مهاجر 47 ،ساله در جریان راهپیمایی مسالمتآمیز

مرگ بر ديكتاتور

 25خرداد ماه امسال مفقود شد و تا زمان تحویل جسد
نشانی از وی در فهرست دادسرای انقالب ،زندان اوين و
نیز مراکز درمانی موجود نبود.
خواهر وی پیش از این چند بار به کهریزک مراجعه کرده
بود ،اما اثری از جسد برادرش که سی و یکم خرداد تحویل
پزکی قانونی شده نیافته بود .بر طبق گفتههای شاهدان
عینی بر روی سینهی بهزاد مهاجر آثار اصابت گلوله
مشاهده شده است.

در يادبود چهلمين روز شهادت ندا و ديگر جانباختگان جنبش مردمي حكومت نظامي دوباره درهم شكست

نبرد در هر كوچه ،نبرد در هر خيابان

اعتصاب عمومي يا
اعتصابات موضعي؟

امير ك.
خيزش جديد مردم ايران عليه اقليت تبهكار حاكم بر ايران
معمول جنبش
يك ويژگي عجيب داشت .اينكه برخالف
ِ
هاي اعتراضي و انقالبي كه با سلسله اي از تظاهرات هاي
كوچك و پراكنده آغاز مي شود و به تظاهرات هاي بزرگي
ختم مي شود كه ساخت سياسي و اجتماعي جامعه را دچار
تحول مي كند ،جنبش اعتراضي با تظاهرات بزرگ آغاز
شد .مردمي كه از اعالم نتايج انتخابات و تقلبي چنين
آشكار دچار حيرت شده بودند تنها منتظر فراخواني براي
به خيابان آمدن بودند .اگر چه فراخوان  25خرداد رسما
لغو شد اما كسي نمي توانست جلوي ميليونها شهروندي
را بگيرد كه به خيابان ها سرريز شدند تا به احمدي نژاد و
خامنه اي نشان دهند كه خس و خاشاك كيست و آن واژه
«معدود» صفت مردم است يا حاكمان.
تظاهرات بزرگ اما از آن روز به بعد به دو دليل عمده جاي
خود را به تظاهرات هاي خياباني كوچك تر و غيرمتمركز
داده است .دليل نخست آن بود كه تظاهرات مسالمت آميز
مردم با گلوله ي جمهوري اسالمي مواجه شد و عمال
نظامي گاردهاي كشتار بر تهران و شهرستان ها
حكومت
ِ
حاكم شد .دليل دوم ،خودداري موسوي از فراخواندن مردم
به خيابان ها بود .موسوي و همكارانش ترجيح دادند صرفا
سايه ي حضور ميليوني مردم در خيابان ها را حفظ كنند و
با توسل به تهديد اين غول از بطري خارج شده ،باند خامنه
اي-احمدي نژاد را قانع كنند كه قاعده ي بازي را به حالت
پيش از  22خرداد برگردانند .از آنجا كه هنوز شبكه ي
هسته ها و كميته هاي مردمي مقابله با كودتا در حال رشد
هستند و قادر به تنظيم هماهنگ يك تظاهرات سراسري
بزرگ نيستند ،درنتيجه تظاهرات بزرگ جاي خود را به
مجموعه تظاهرات هاي كوچك داده است كه در فرآيند
تداوم خود و سازمان يابي فزاينده ي مردمي ،تكامل خود
را در شكل تظاهرات بزرگ ،در روزهاي برافكندن نظام
سركوب و ترور دوباره نشان خواهد داد.
اما از همان ابتداي مواجهه ي مردم با نيروهاي تا دندان

مسلح حكومت ،نياز به بازوي دوم جنبش مردمي ،يعني
اعتصاب احساس شد .دست از كار كشيدن ،و خواباندن
چرخ توليد جامعه ،مهمترين ابزار و منبع مردم است براي
اعمال قدرت خود بر اقليت تبهكار حاكم .تمام ثروت و
شوكتي كه اين گروه جنايتكار ثروت اندوز به دست آورده و
مي آورد و هزينه ي پروژه هاي دست و دلبازانه اي معطوف
به سركوب شهروندان خود مي كند ،از سرقت ثروت جمعي
جامعه تأمين شده است كه به دليل سازوكارهاي موجود
نظام سياسي ،امكان تصرف آن را دور از چشم ناظر مردم
پيدا كرده است .حاكمان تالش دارند نشان دهند كه آنها
اصل و اساس جامعه هستند و تمام مردم صدقه گيران
و محتاجان آنها هستند .درحاليكه در واقعيت اين مردم
هستند كه حيات اجتماعي را توليد و بازتوليد مي كنند و
باند حاكم زائده ي يك جامعه زنده و پويا است و چون
زالويي از آن ارتزاق مي كند .اما همانگونه كه تظاهرات
بزرگ و ميليوني به حاكمان نشان داد كه محبوبيتشان در
جامعه تا چه ميزان است ،اعتصاب عمومي نيز به حاكمان
و نيز تك تك افراد جامعه نشان مي دهد كه منبع حيات
يك جامعه در كجا قرار دارد.
پس به سرعت ضرورت اعتصاب عمومي براي كمك به
جنبشي كه در خيابان ها با دستان خالي با ترور دولتي
مواجه شده بود در ذهن جمعي جامعه شكل گرفت .به
خصوص اينكه تجربه تظاهرات بزرگ را نيز در اختيار
داشت و شروع اعتصاب را نيز به صورت يك اعتصاب
بزرگ تصور مي كرد.
اما اعتصاب عمومي شكل نگرفت .حداقل تا امروز .چرا
كه اين ايده پردازي سريع ،برخي سازوكارهاي دخيل
در تدارك يك اعتصاب عمومي را درنظر نگرفته بود و
شكل گيري يك اعتصاب عمومي را مشابه با شكل گيري
تظاهرات بزرگ  25خرداد مي پنداشت .اما اعتصاب عمومي
با فراخوان يك رهبر سياسي ،حتي اگر آن رهبر سياسي
محبوب باشد و يا اينكه سير حوادث او را در رهبري يك
جنبش قرار داده باشد شكل نمي گيرد .اعتصاب عمومي
محتاج اتحاديه هاي سراسري كارگران و شاغالن در
بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي جامعه است .اما
سي سال سركوب مدام فعالين كارگري و اتحاديه اي،
عدم امكان شكل گيري اتحاديه هاي مستقل در محيط

هاي كاري ،و مواردي مشابه امكان واقعي سازماندهي يك
اعتصاب عمومي را در كشور به حداقل رسانده است.
مسأله ديگر عدم شفافيت هدف و خواسته اعتصاب عمومي
است .پس از حضور ميليوني مردم در خيابان ها و به خيابان
آمدن مردمي كه خواسته ها و مطالباتي بسيار عميق تر و
ريشه اي تر از رهبران سياسي اصالح طلبي دارند كه
درحال حاضر بيشترين امكان تماس و ارتباط را با مردم
كشور دارند (در مقايسه با فعالين سياسي خارج از حاكميت)
 ،رهبران سياسي اصالح طلب از تعيين كردن هدف معين
براي حركتي همچون اعتصاب عمومي قاصرند .هدف
برگزاري مجدد انتخابات ديگر همان بردي را ندارد كه
روزهاي قبل از كشتار داشت .اكنون مردم به نقش مهم
ولي فقيه و ساختارهاي قانوني جمهوري اسالمي در
سركوب آزادي هاي سياسي و اجتماعي در ايران پي برده
اند .آنها خواستار محاكمه قاتلين مردم هستند و همه مي
دانيم كه اين خواست به صورت معين به معناي محاكمه
ي خامنه اي و فرماندهان سپاه و بسيج است .اما اين
اهداف بسيار فراتر از خواست هاي اصالح طلبان اند كه
متمايل اند هيچ دگرگوني ژرفي در ساختار سياسي ايران
رخ ندهد .درنتيجه اصالح طلبان از بيان هدفي معين طفره
مي روند .آنها تمايلي ندارند كه با طرح اهداف بسيار ضعيف
و حداقلي خود ،حمايت مردم را از دست بدهند و در مقابل
كودتاچيان تنها سالح خود را از دست بدهند .درنتيجه
خواسته ي محوري براي بسيج مردم در يك اعتصاب
عمومي گنگ و بيان نشده باقي مانده است.
اما مردم مي دانند براي شكست دادن كودتا و براي
بازپس گيري جامعه از قوانين كودتاپرور جاري ،به بازوي
اعتصابيون خود نياز دارد.
همانگونه كه مردم در طول مبارزات خياباني خود حدي
از سازمان يافتگي محلي و گروهي را يافته اند كه آنها را
روزبه روز بيشتر قادر مي كند حركت هاي خياباني وسيع
تر و مؤثرتر را هماهنگ كنند و سازمان دهند ،شبكه اي
كه در طول زماني نه چندان طوالني قادر خواهد شد تا
تظاهرات هاي بزرگ نهايي را سازمان دهد ،اعتصاب
عمومي نيز در تكامل سلسله اي از اعتصابات موضعي
شكل خواهد گرفت و متكي بر سازماني سراسري خواهد
بود كه از اتحاديه هاي برآمده در دل اعتصابات موضعي

شكل مي گيرد .در فرآيند اعتصابات موضعي خواسته هاي
مردم نيز شكل شفاف تر و ملموس تري خواهند گرفت.
براي مثال مي توان به چند قلمرو اشاره كرد .در حوزه
مطبوعات و رسانه ها ،سانسور كنوني حاكم بر مطبوعات
به حد خفقان آوري رسيده است .سانسوري كه مشابه
سانسور مطبوعات رژيم سلطنتي در دوران حكومت نظامي
است .واكنش آن روز روزنامه نگاران و كاركنان و كارگران
مطبوعات در اعتصاب با هدف لغو و برچيده شدن سانسور
مطبوعات ،توانست تأثيري مهم بر جامعه بگذارد و خواست
آزادي بيان و رسانه را به صورت نيرومند در جنبش تقويت
كند .يا در قلمري وكال ،بخشنامه جديد قوه قضاييه كه
استقالل كانون وكال را به كلي از بين مي برد ،مشكلي
ملموس و واقعي براي همه وكال است كه شاهرودي در
پي اعتراضات ،آن را به مدت شش ماه به حالت تعليق
درآورده است .تحصني جمعي به منظور لغو كامل اين
بخشنامه مي تواند استقالل كانون وكال را محفوظ بدارد
و بحث هايي درباره ي استقالل كامل نظام دادگستري از
حاكميت را دامن بزند.
خواسته هاي معيشتي كارگران بخش هاي توليدي كه
امروزه در مقياس گسترده از سوي حاكميت لگدكوب مي
شود مي تواند نه تنها به سازمان يابي كارگران كمك كند،
بلكه حق زندگي شرافتمندانه و رفع تبعيضات طبقاتي را
به صورت پررنگ در جنبش عمومي مردم به صورت يك
خواسته مشترك درآيد.
تشكل يابي و سازمان يابي مردم در دل همين روزهاي
فشرده و تعيين كننده رشد مي كند و مي بالد .خواسته هاي
مردم و مطالبات آنها در دل مبارزه شفاف مي شود و وضوح
مي يابد .در بحث ها و گفتگوهاي جمعي و مشترك ،بر سر
مسائل كلي اجتماع از يكسو ،و نيازها و مسائل روزمره و
خاص محيط كار از سوي ديگر .اعتصاب عمومي همچون
رؤياي عمومي زيباست و كمر كودتا را خواهد شكست.
سيستم كنوني از ما مي خواهد كه رؤياهاي خود را كنار
بگذاريم و به زندگي واقعي مشقت بار تحت فاشيسم
اسالمي ادامه دهيم .اما اين روزها ما قدرت رؤياها را به
چشم ديده ايم.

اخبار كوتاه
شناسایی هویت
جان باخته ای دیگر

هویت یکی دیگر از جان باختگان راه آزادی در ایران اعالم
شد .مصطفی کیارستمی ۲۲ساله روز جمعه  ۲۶تیر ماه
در نماز جمعه ،توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی
مضروب شد و ساعاتی بعد درگذشت.
مصطفی کیارستمی ،در نمازجمعه  ۲۶تیر ماه گذشته که
به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار شد ،در مقابل دانشگاه
تهران توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی با بتتوم به
شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد .شدت جراحات وی
به حدی بود که او قادر به رفتن به خانه نبوده و با مادرش
تلفنی طلب کمک می کند .مادر مصطفی کیارستمی پس
از مواجه با حال وخیم فرزندش او را به بیمارستان کسری
منتقل می کند اما همان شب این جوان  ۲۲ساله که به
تازگی نامزد کرده بود در بیمارستان به علت ضربه مغزی
حاصل از اصابت باتوم فوت می کند و روزر بعد به خاک
سپرده می شود .علت مرگ مصطفی کیا رستمی سکته
مغزی عنوان شده است.

امیر حسین طوفان پور یکی دیگر از
جان باختگان

امیر حسین طوفان پور ،متولد  ،۱٣۵۶دارای یک دختر
هفت ساله روز دوشنبه بیست و پنج خرداد همراه با برادر
دیگرش به حوالی میدان آزادی بودند .حدود ساعت بیست
و سی دقیقه شب به بعد با دیدن درگیری و شلوغی در
بخشی از خیابان از برادر که سوار بر موتور بود جدا می
شود تا نزدیک تجمع شود و خبری به دست بیاورد ،ولی
دیگر برنمی گردد .برادر که نزدیک صحنه بود با دیدن
تیراندازی با موتور دور می شود و در جای دیگری منتظر
می ماند ولی از امیرحسین خبری نمی شود .به خانه می
آید و به همراهش زنگ می زند؛ جوابی نمی شنود تا اواخر
شب که فرد ناشناسی به منزل مادرش زنگ می زند و به
مادر منتظر او می گوید که دست امیر حسین تیر خورده و
او را به بیمارستان حضرت رسول برده اند.
مادر و دیگر نزدیکان آن شب و روزهای دیگر بیمارستان
ها را به دنبال او می گردند و خبری به دست نمی آورند.
روز جمعه بیست و نه خرداد با ناامیدی به پزشک قانونی
در کهریزک مراجعه می کنند و عکس او را در کامپیوتر
کشته ها می
ابتدا دادگاه انقالب برای دادن جنازه  ،طلب حق تیربه
مبلغ پنچ تا ده میلیون می کند ولی بعد با پافشاری مادر
امیر حسین بر غیر سیاسی بودن فرزندش از گرفتن این
مبلغ صرف نظر می شود .و جنازه با این تعهد که هیچ
گونه مراسمی در منزل یا مسجد برگزار نشود؛ تحویل
خانواده داده می شود .جراحات جنازه شامل :تیرخوردگی
ساق دست ،پهلو و کمر و نیز آثار کبودی در پشت گردن
و زخمی عمیق در پشت سر بوده که داخل آن را با پنبه
پرکرده بودند .و شکستگی کامل بازویی که تیر خورده بوده
است .روی صورت هم بینی به نظر شکسته می نمائید.
امیر حسین روز یکشنبه ٣۱تیردر قطعه  ۲٣٣بهشت زهرا
به خاک سپرده شد.

طبق آمار رسمی خود سرکوبگران
 50نفر در تجمعات روز پنج شنبه
تهران بازداشت شدند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگيری  50نفر طی
تجمعات روز پنجشبه بهشت زهرا و مصلی تهران خبر
داد.
سردار عزيزاهلل رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
روز گذشته  50نفر از کسانيکه قصد ايجاد بی نظمی در
شهر تهران را داشتند توسط پليس شناسايی و دستگير
شدند و همه اين افراد پس از طی مراحل قانونی تحويل
مقامات قضايی می شوند.
به گفته اين مقام ارشد در نيروی انتظامی همچنين تعدادی
از افرادی که روز گذشته دست به تجمع در خيابانهای
وليعصر و مطهری خرمشهر و مناطق اطراف آن زده و
اقدام به سنگ پراکنی به سوی ماموران نيروی انتظامی
کردند و اين مسئله موجب مصدوم شدن تعدادی از عوامل
پليس شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به گزارشاتی مبنی
بر شکستن شيشه های خودرو توسط ماموران نيروی
انتظامی گفت :چنين چيزی صحت ندارد چراکه ماموران
نيروی انتظامی در چارچوب قانون عمل می کنند و اگر
ماموری چنين اقدامی کرده باشد به شکل خودسرانه عمل
کرده و مجموعه نيروی انتظامی با مامورانی که از قانون
تخطی کرده باشند به شدت برخورد می کند .این در حالی
است که به شهادت مردم و فیلمهای منتشر شده ،همزمان
با شروع اعتراضات مردمی ،مآمورین نیروی انتظامی با
باتوم و سالحهای گرم خود ،بارها و به صورت اکیپی با
لباسهای رسمی خود به خانه های مردم حمله شکستن و
نابود کردن اتومبیلها و دیگر اموال مردم پرداخته اند.

گردهم آيي و تظاهرات اعتراضي در
چهلمين روز جانباختن ندا و ديگر
شهداي جنبش مردمي

روز پنج شنبه ،جمعیتی بالغ بر چهل هزار نفر در بهشت
زهرای تهران گرد آمدند تا چهلمین روز جان باختن
مبارزین درگیری های پس از انتخابات را پاس دارند.
مراسم در شرایطی برگزار شد که نیروهای امنیتی و
گارد ضد شورش پلیس از ساعتها قبل از ساعت اعالم
شده مراسم  -ساعت  4بعد از ظهر  -با تشکیل دیواره
امنیتی در اطراف مزار قربانیان رویداد های اخیر  ،سعی در
متفرق کردن جمعیت و ممانعت از برگزاری مراسم مذکور
داشتند.
با این حال جمعیت عمال این مراسم را تبدیل به تجمعی
بر علیه حکومت کودتا کردند .جمعیت حاضر در بهشت
زهرای تهران به حمله نیروهای ضد شورش که سعی در
متفرق کردن جمعیت داشت ،با سر دادن شعارهایی نظیر
«نیروی انتظامی  ،سهراب برادرت بود» به آنان پاسخ
دادند.
مردم حاضر در بهشت زهرای تهران همچنین شعارهایی
نظیر« ،ندای ما ندا بود ،بلندترین صدا بود» « ،زندانی
سیاسی ،آزاد باید گردد» سر دادند .چند نفر از حاضران در
این مراسم در درگیری با نیروهای ضد شورش مصدوم
شدند که در میان آنان چند زن مسن نیز دیده می شد.
همزمان اعتراضات پراکنده ای اما گسترده ای نیز در سطح
شهر تهران در جریان بود .همچنین تجمعات اعتراض
آمیزی نیز در برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران از جمله
اصفهان ،رشت ،مشهد و  ...جریان داشت.
در تهران به غیر از بهشت زهرا (بهشت ندا) که شاهد
تجمع حداقل چندین هزار نفر بر مزار ندا آقا سلطان،
از قربانیان خشونت ها بود ،معترضان در نقاط مختلف
بخش های مرکزی و شمالی شهر در دسته ها کوچکتر
به سر دادن شعار پرداختند .از جمله این شعارها« ،مرگ
بر دیکتاتور»« ،مرگ بر خامنه اي» و «استقالل ،آزادی،
جمهوری ایرانی» بود.
بسیاری از معترضان قصد داشتند در مصلی بزرگ تهران
در بزرگراه رسالت برای تجمع کنند اما با برخورد نیروی
ضدشورش روبرو شدند و به همین دلیل اعتراضات پراکنده
به خیابان های اطراف یا حتی نقاط دورتر چون میدان
ولیعصر کشیده شد.
پلیس ضدشورش عصر پنجشنبه در گورستان بهشت زهرا
و همچنین در خیابان های مرکزی تهران با معترضان
درگیر شد و برای پراکنده کردن آنها از باتوم و گاز اشک
آور استفاده کرد.

مراسم چهلم ندا و گرامیداشت دیگر
جان باختگان در شهرستانها
همزمان با چهلمین روز جان باختن ندا آقاسلطان و روز
گرامی داشت شهدای راه ازادی ،تظاهرات و اعتراضات
گسترده ای در تهران ،رشت ،اصفهان ،شیراز ،مشهد و

طلوع خورشيد مردم از پشت ابرهاي سياه
سركوب

پنج شنبه و در تظاهرات هاي گسترده و غيرمتمركزي كه
در تهران و برخي ديگر از شهرهاي مهم ايران صورت
گرفت ،نوع جديدي از تظاهرات مردمي در خيابان هاي
شلوغ تهران شكل گرفت كه زاييده ي جغرافياي شهري
تهران از يك سو ،و همبستگي عمومي عليه فاشيسم حاكم
از سوي ديگر بود .در يكي از چشم گيرترين تظاهرات هاي
روز پنج شنبه در خيابان عريض و يكطرفه ي عباس آباد
هزاران اتومبيل ترمز دستي هاي خود را كشيدند ،مردم
از اتومبيل هاي خود پياده شدند و به دسته جمعي عليه
حكومت كشتار و ترور شعار دادند .آن اتوبان ها و خيابان
هاي پرترافيك و زايل كننده ي جان و اعصاب شهروندان
تهراني ،اكنون به ساحت هاي تولد و رشد اراده و عزم
عمومي تبديل شده است كه در آنها شهروندان ،شهروندي
و مداخله گري خود را در حيات اجتماعي بازپس مي گيرند.
ديگر كسي با بوق هاي يكنواخت خود تالشي براي اليي
كشيدن از ميان اتومبيل هاي ديگر و صرفه جويي در
لحظات مرده ي زندگي خود نداشت .چرا كه اين لحظات
اينك به لحظات حيات و سرزندگي جامعه بدل شده است.
در مبارزه براي به زيركشيدن حاكميت مرگبار ،جامعه ،تمام
جامعه (هيچ كس در آن خيابان عريض نيست كه به توقف
اتومبيل ها اعتراض كند و بخواهد كه با شتاب خود را
از ناكجايي به ناكجاي ديگر برساند) همصدا و همدل و
هم عمل شده است تا حق خود بر حاكميت بر سرنوشت
و زندگي خود را به دست بگيرد .آنچه تا ديروز همچون
مكانيزمي براي منزوي كردن مردم جامعه عمل مي كرد
و به حبس شهروندان در اتاقك هاي فلزي اتومبيل هاي
توليد انبوه شده انجاميده بود ،اكنون و در ابتكار مردم نه
تنها به ابزاري جهت رهايي و گردهم آيي تبديل شد كه
سد و مانعي مفرغين نيز در برابر گاردهاي موتوريزه كشتار
بنا كرد و تحرك را از آنان سلب كرد.
تحول ديگر در روز پنج شنبه ،طنين شعاري بود كه از

چندین شهر دیگر شکل گرفت.
در رشت ،مردم برای گرامی داشت خاطره جان باخته
گان راه آزادی در پارک شهر حضور یافتند .اما تظاهرات
آنان نیز به مانند شهر های دیگر به سرکوب وحش
گرایانه نیروهای مسلح مواجه شد .این نیروها ،مسلح به
انواع سالح اعم از قمه ،چاقو ،کلت و چماق بودند و با
این سالحها به مردم حمله ور می شدند .در این حمالت
چندین نفر مجروح و بازداشت شدند.
در اصفهان نیز صدها نفر در منطقه «سی وسه پل» تجمع
کردند و شعارهایی در گرامیداشت کشته شدگان حوادث
اخیر و محکومیت حکومت کودتا سر دادند.
طبق گزارشات شاهدان عینی جندين هزار نفراز مردم مشهد
نیز با حضور در پارک ملت این شهر در پاسداشت خونهای
ریخته شده و محکومیت عامالن کشتار و سرکوب همصدا
شدند .مآمورین سرکوب سعی در متفرق کردن مردم با
شلیک تیر هوایی را داشتند.
حضور نیروهای اطالعاتی و لباس شخصی نیز در این
مراسم چشمگیر بوده است که در گوشه و کنار پارک دیده
میشدند .نیروهای انتظامات پارک نیز به سالح سرد و
بیسیم مسلح بودند و با سرکوبگران همکاری میکردند.
از کیوسک مرکزی انتظامات پارک به عنوان انبار اسلحه
استفاده میشد.
همزمان مراسمی نیز درپارک آزادی شیراز برگزار شد .این
مراسم با یورش پلیس به مردم مواجه شد .مامورین به
سمت مردم هجوم برده و با استفاده از گاز اشکآور و باتوم
آنها را مورد ضرب و شتم قراردادند و یا بازداشتکردند.
اما با وجود این حمالت ،مردم صحنه را ترک نمی کردند
و به شعار دادن ادامه می دادند.
از اهواز نيز خبر رسيده است كه جميعت كثيري از مردم با
حضور در خيابان ها ضمن يادبود شهداي جنبش مردمي
ايران ،عليه حكومت كشتار و ترور راهپيمايي كردند كه با
يورش نيروهاي امنيتي حكومت روبرو شدند.

امر ولی فقيه می باشند قرار گرفت .جوانان را آماج باتون
های خود قرار دادند که منجر به دستگيری و زخمی شدن
تعداد زيادی از آنها شد.
بيش از  18نفر از زخمی شدگان به بيمارستان  7تير منتقل
کردند .اکثر آنها از ناحيه سر،گردن و صورت مورد اثابت
باتون قرار گرفته اند .تعدادی از زخمی شدگان توسط
نيروهای وزارت اطالعات و نيروی انتظامی به نقاط
نامعلومی منتقل شدند .وضعيت  3نفر از دستگير شدگان
وخيم می باشد که اسامی آنها به قرار زير می باشد:
 -1سيد محسن م.م  23ساله دانشجوی برق  -2شهرزاد
ف  26ساله  -3امير ا 27 .ساله ليسانس کامپيوتر
زخمی شدگان عليرغم اينکه در بيمارستان بسر می برند
ولی عمال تحت مراقبت شديد مامورين وزارت اطالعات و
نيروی انتظامی هستند
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،انتقال مجروحين
به نقاط نامعلوم و تحت مراقبت امنيتی قرار دادند زخمی
شدگان در بيمارستانها را محکوم می کند و از دبير کل و
کميسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای پايان دادن
به جنايت عليه بشريت در ايران است.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

زخمی شدگانی که دارای وضعيت
وخيمی هستند تحت مراقبت شديد
مامورين وزارت اطالعات

بنايه گزارشات رسيده در جريان اعتراضات گسترده مردم
تهران در روز  8مرداد به مناسبت گراميداشت چهلمين
روز شهدای قيام مردم ايران که مورد يورش نيروهای
سرکوبگر قرار گرفت تعدادی دستگير و تعدادی بشدت
مجروح شدندکه در حاضر در بيمارستان  7تير بستری
هستند.
روز پنجشنبه  8مرداد ماه برای گراميداشت چهلمين روز
شهدای قيام مردم ايران در تهران و شهرهای مختلف
ايران مراسمی برگزار شد .در اين مراسم هزاران نفر از
مردم ايران در آن شرکت کردند و ياد و خاطرۀ شهدای راه
آزادی را گرامی داشتند  .در تهران مردم با حضور بر مزار
شهدا در بهشت زهرا که به يک اجتماع اعتراضی عليه اين
رژيم بتبديل شد و بسرعت دامنۀ آن به خيابانهای مرکزی
تهران و مصلی تهران کشيده شد.
اعتراضات با يورشهای وحشيانۀ نيروهای سرکوبگر گارد
ويژه،سپاه پاسداران ،بسيج و لباس شخصی ها که تحت
قلب ها بر زبان جاري شد .استقالل ،آزادي ،جمهوري
ايراني .شعاري كه با ارجاع خود به شعاري مطرح شده در
تظاهرات هاي سال  ،57اصالحيه اي بنيادين بر آن اعمال
كرده است .نفي جمهوري اسالمي و مطالبه ي نوعي از
حاكميت كه اسالم را از عرصه عمومي و حكومتي اخراج
مي كند و جامعه اي آزاد از بندهاي استبدادي دين مي
طلبد .شعاري كه آزادي را فرياد مي كند ،خودبنيادي و
استقالل جامعه ايران را در تعيين سرنوشت خود مي طلبد
و حاكميتي مردمي را مي طلبد كه در آن سلطه ي مذهبي
معين و يا قومي معين را به رسميت نمي شناسد .شعاري
كه به حق يكسان و برابر هر شهروند ايراني بر مشاركت
در حيات اجتماعي خود تأكيد دارد.
پنج شنبه در مقياسي بزرگتر روزي بود كه به خوبي نشان
داد كل جامعه در يكسو ايستاده است و خواهان دگرگوني
حاكميت ترور و كشتار كنوني است و در سوي ديگر ،سويه
ي تاريك و تباه حاكمان ،مشتي دروغگو ،ثروت اندوز و
بيرحم ايستاده اند كه هيچ حمايتي در ميان مردم كوچه ها
و خيابان ها ندارند و تنها تكيه آنان بر سرنيزه و زندان و
گاردهاي سركوب و كشتار است.
اما علم تاريخ و علم جامعه شناسي به سهولت نشان مي
دهند كه هيچ حاكميتي صرفا به كمك اعمال مستقيم زور
و توحش باقي نمي ماند .حاكميت جمهوري اسالمي درست
در زماني كه در تمام چهره ها و سخنگوها و ژنرال هايش
محكم تر از پيش تصوير مي شود ،درست در زمانيكه
نخبگان اصالح طلبش از منع سخن درباره ي نابودي نظام
و دگرگوني ماهوي آن سخن مي گويند ،درست در زمانيكه
دول غربي تثبيت هر چه سريع تر حاكميت ،خواه در دست
اين جناح و خواه در دست آن جناح هستند ،درست در
همين زمان ،جمهوري اسالمي در قلب ها و اذهان مردم
اين سرزمين مرده است و حاكميت مردم ،فارغ از تبعيضات
قومي ،جنسيتي ،مذهبي و باوري ،و طبقاتي در قلب ها و
اذهان مردم در حال باليدن است .خوشا درهم شكستن
ظلم و تبعيض .خوشا رهايي جمعي ،جامعه ي جديد.

تصاويري از شعارنويسي هاي روزهاي
اخير در سطح شهر تهران

مردم بدهد؛ پس باز هم فاجعه ای در شرف تکوین است:
وقتی قاتالن ،کمیته ی پی گیری علل قتل تشکیل می
دهند ،جای تردیدی نیست که این بار کمر به قتل حقیقت
بسته اند؛ با این حال حکومت با رسمیت بخشیدن به نقش
تازه ی خود ،در صدد آن است که چنان فضایی ایجاد کند
که خود را تنها متولی موجه این امر جا بزند (هر چه باشد،
عوامل دشمن به قصد تضعیف نظام مرتکب کشتار و
جنایت شده اند و مانند همیشه نظام« ذی نفع» است)؛

رویاروی
جامعه ی سیاسی
ِ
بازی کثیف سیاست:
ِ
سیاست مردمی تحقق
آیا
خواهد یافت؟
امین حصوری
قابل انتظار بود که تداوم حضور مردم در خیابان ها ،موازنه
ی قوا را چنان تغییر دهد که سیاست بازان معتاد قدرت ،به
دادن امتیازاتی ناگزیر به نفع مردم تن دهند .این قاعده ای
ِ
عمومی در تاریخ تحوالت جوامع بشری است که حقوق و
دستاوردهای اجتماعی – مدنی نتیجه ی مبارزات مستمر
مردم با حاکمان است .اما نباید از یاد برد که در طی این
عقب نشینی ها حاکمان همواره بر این امر واقفند که دادن
حال وقوع و تاثیر گذار
امتیازات ،بخشی ناگزیر از
جدال در ِ
ِ
چگونگی تحوالت بعدی آن است؛ بنابراین محتوای
در
ِ
واگذاری آنها را به دقت مورد محاسبه
امتیازات و نحوه ی
ِ
قرار می دهند .این مسیری است که دستگاه حاکمه ی
مخوف ایران در روزهای اخیر می پیماید.
از سوی دیگر جناح اصالح طلب (که در فراز و نشیب
های کارزار قدرت از مدت ها پیش به چهره هایی نظیر
رفسنجانی هم عضویت افتخاری بخشیده است) ،به خوبی
بر این امر واقف است که در شرایط حاضر تنها شانس
اش برای بازگشت به (یا باقیماندن در) عرصه ی قدرت،
حضور اعتراضی مردم در خیابان هاست؛ البته اعتراضاتی
که شدت و دامنه و محتوای آنها قابل مهار باشد و بتوان
به عنوان ابزار چانه زنی آن را مورد معامله قرار داد .بر
این اساس هر دو جناح مدعی قدرت ،به رغم همه ی
ناکارآمدی
کشمکش ها و رقابت ها ،از همان روزهایی که
ِ
ابزار کشتار برای سرکوب جنبش مردمی عیان گشت ،در
این خط مشی هم نظر بوده اند که برای مهار جنبش بهتر
گری اصالح طلبان
است
ِ
خواست هدایت گری و متولی ِ
نسبت به جنبش هر چه زودتر رسمیت داده شده و تثبیت
گردد( .این گفته طبعا به معنای دنباله روی مردم از اصالح
طلبان نیست ،چرا که عده ی زیادی از مردم نیز در ادامه
انتخاباتی «انتخاب میان بد و بدتر» ،آگاهانه
ی سیاست
ِ
و با دالیلی پذیرفتنی وانمود می کنند که اعتراضات آنها
رسمی حاکمان و مدعیان
در همان چارچوب توصیفات
ِ
از جنبش جاری جای دارد و به واقع همقدمی با اصالح
طلبان را تنها به عنوان اجباری مقطعی تلقی می کنند).
از این منظر می توان و می بایست روند شتاب یافته ی
حوادث در روزهای اخیر را با دیدی انتقادی نگریست .در
اینجا برای طرح ملموس تر مساله شاید مفید باشد که پاره
ای از این حوادث را در رشته ای معنادار مرور کنیم:
 -1با سخنرانی رفسنجانی در نماز جمعه ( 26تیرماه)
اعتراضی گسترده ی مردم در خیابان های
که با حضور
ِ
اطراف دانشگاه تهران همراهی می شد ،نقطه ی عطفی
بحران حاصل از خیزش
در نحوه ی مواجهه ی حکومت با
ِ
آزادیخواهانه ی مردم رقم خورد .این سخنرانی که پیش
از انجام و پس از آن با تبلیغات و بزرگنمایی های زیادی
از سوی رسانه های اصالح طلب و همسویان داخلی و

خارجی آنها و نیز رسانه های بزرگ بین المللی همراه
شد ،در وهله ی نخست از این زاویه قابل بحث است
جریان حاکم حاضر
که چگونه در شرایطی چنین بحرانی،
ِ
شد با سپردن تریبون به رفسنجانی ،فرصت مهمی برای
عرض اندام در اختیار جناح رقیب قرار دهد؛ به ویژه آن که
ِ
این تریبون به کسی سپرده شد که در ادامه ی کشمکش
حاکم
اصلی دستگاه
مغضوبین
های درونی قدرت ،یکی از
ِ
ِ
ِ
نمایانده شده است؛ (این رانده شدگی از بارگاه قدرت ،در
ظاهر و از سوی اردوگاه اصالح طلبان ،نتیجه ی «حمایت
از جنبش مردمی» معرفی می گردد).
 -2رفسنجانی در سخنان خود به رسم همیشگی با
تاکتیک نخ نما شده ی «یکی به نعل ،یکی به میخ»،
ضمن اعالم وفاداری به نظام و رهبری ،کوشید با طرح
خواسته هایی حداقلی – البته از منظری فرودست ، -
حمایت اش از جنبش مردم را هم به طور تلویحی ابراز
نماید ،تا در این مقطع حساس ،خود او و جریان اصالح
پشتیبانی تعیین کننده ی مردم محروم
طلبی همسو با او از
ِ
ِ
نمانند(شعار «هاشمی دروع بگی خائنی» به روشنی گویای
آن است که نسبت میان جریان اصالح طلب با جنبش
مردمی ،اتصالی شکننده است که جای مانور زیادی باقی
عین اجتناب ناپذیری ،بسیار
نمی گذارد)؛ این حمایت اما در ِ
حساب شده عرضه شد و بی شباهت به حمایت از یک
طفل گنهکار(مردم) در برابر شکایت همسایه ای خشمگین
مداحان سیاسی و قلم
(حکومت) نبود؛ جدا از این که خیل
ِ
دستان وابسته به این طیف ،تالش و خالقیت وافری به
به
ِ
کار بردند تا از بطن این سخنان دو پهلو ،محتوایی رادیکال
و دشمن شکن استخراج کنند؛ تالش هایی که هم آوا با
خیابانی
گزارش «سی ان ان» و خواهران همزادش ،حضور
ِ
سخنان بی
انبوه مردم در آن روز را بسیار کمرنگ تر از
ِ
فروغ رفسنجانی ترسیم نمود.
با این وجود از منظر بحث کنونی ما در این نوشتار و با توجه
به روند حوادث اخیر ،تحلیل خواسته هایی که رفسنجانی
در ضمن سخنانش در آن «نماز جمعه ی تاریخی» (به
تعبیر «دوستانش») طرح کرد ،ضرورت ویژه ای می یابد؛
چرا که بیان آنها را می توان نوعی اعالم شرایط در حین
ارسال «پیام آتش بس» تلقی کرد .اما چرا شرایط آتش
بس به طور علنی و از تریبون نماز جمعه (با تبلیغات
پیشین و پسین فراوان) اعالم می شود؟! (در حالیکه جناح
های قدرتمدار از دیرباز راه های امنی برای مذاکرات و
توافقات محرمانه می شناسند)؛ خیلی ساده به این دلیل که
مخاطبان این پیام تنها حاکمان نبودند ،بلکه در واقع مردم
اصلی این پیام بوده اند؛ تا به این وسیله این
مخاطبان
ِ
حس در آنان القاء شود که گویا از این مجرا صدای آنان
به گوش حاکمان رسانده شده است؛ به عبارت دیگر با این
ترفند هم خواسته های مردم به طور «موجهی» تقلیل
علنی خود
داده می شود و هم جناحی خاص ،ادعای نیمه ِ
مبنی بر نمایندگی و یا قیمومیت جنبش مردم را رسمیت
و عینیت می بخشد( .طرفه آنکه هاشمی در همان روز در
واکنش به برخی شعارهای مردم گفته بود« :من همین
حرف ها را بهتر از شما بیان می کنم») .بدیهی است که
این موجه نمایی و این رسمیت بخشیدن با تاکید و تمرکز
رسانه ای بر حضور داوطلبانه ی مردم در نماز جمعه و
استقبال آنها از آن دنبال می شود؛ یعنی نادیده انگاشتن
سیاسی
آگاهانه ی این واقعیت که مردم با دیدگاههای
ِ
گوناگون ،از هر بهانه ای برای حضور خود در خیابان ها
استقبال می کنند).

 -3به نظر می رسد حکومت پس از نمایش های مضحکی
از مقاومت (نظیر سخنان یزدی و غیره) به خواسته های
طرح شده توسط رفسنجانی یک به یک تن داده است:
صدا و سیمایی تادیب شده و مهربان که عالوه بر شماطت
احمدی نژاد ،با گشاده دستی مسجد مجلل اش را برای
سوگواری به خانواده ی یکی از جان باختگان (روح
االمینی) پیشکش می کند؛ همان رسانه ای که تا چندی
پیش معترضان را اوباش و اعتشاش گران می خواند و با
ترفند های پیچیده قتل ندا را توطئه ی دشمنان حکومت
تصویر می کرد؛ مادر سهراب اعرابی اجازه می یابد در
شورای شهر تهران از مرگ عزیزش بگوید؛ قوه ی قضاییه
دستور رسیدگی فوری به چگونگی مرگ محمد کامرانی
 18ساله ،که دندان هایش را طی شکنجه خرد کرده بودند،
را می دهد؛ به نمایندگان مجلس اجازه ی بازدید از زندان
ها و بازداشتگاهها را می دهند (البته زندانیان سیاسی را
به رسم مالوف در دخمه های دیگری از سیاهچال ها
پنهان می کنند)؛ با فرمان ملوکانه ی مقام رهبری،
بازداشتگاه مخوف کهریزک به سرعت تخلیه می شود(تا
اطالع ثانوی)؛ و  ....اما همه ی اینها به مثابه اجرای مفاد
تاب رسانه ای فراوان
آتش بس ،با جار و جنجال و آب و ِ
انجام می شوند؛ رسانه هایی که اینک قیدهایشان پیرامون
سخن گفتن از اعتراضات و سرکوب کمی شل تر شده
تا به توصیه ی رفسنجانی در مردم ایجا ِد اعتماد گردد و
استقبال از رسانه های خارجی کاهش یابد .همان گونه که
با آزاد کردن آنهایی که جرم های «سبک» دارند (به تعبیر
سخنگوی قوه قضائیه کسانی که معترض بوده اند ،نه
اغتشاش گر) ،گزک از دست «دشمنان» ستانده می شود.
بی گمان حکومت «صدای انقالب» مردم را شنیده است،
اما ترجیح داده است از زبان رفسنجانی و در قامت یکی
حکومتی جنبش» به آن پاسخ بگوید ،تا
از «حامیان درون
ِ
به این ترتیب ضمن کرنشی غیر مستقیم در برابر مردم و
دامن نزدن به خشم آنان ،ابهت کذایی آن هم محفوظ
بماند.
 -4به موازات اجرای این سناریوی «گربه شد تائب و
بازی «کی
مسلمانا» ،با زیرکی فراوان و وقاحت بیشترِ ،
بود؟ کی بود؟ من نبودم!» به راه افتاده است :همه ی ارگان
های نظامی و امنیتی و قضایی از خود سلب مسئولیت می
کنند و مسئوالنشان به مانند «پونس پیالت» (حاکم رومی
اورشلیم در جریان به صلیب کشیدن مسیح) دست هایشان
را به نشانه ی بی گناهی تکان می دهند و حتی علنا
اعالم می شود که بخش ناشناخته ای از درون سیستم
نظامی – امنیتی هدایت سرکوب ها و کشتارها را به عهده
داشته است و البد هدایت تقلب انتخاباتی را هم! (تکرار
توجیهات شرم آور حکومت در جریان قتل های زنجیره
ای دگر اندیشان)؛ تو گویی رهبر حکومت اسالمی در انظار
ِ
جهانیان فرمان کشتار عمومی را در روز  29خرداد صادر
نکرده بود! آیا با یک نماز جمعه ی تاریخی می توان خاطره
تاریخی دیگر را از اذهان زدود؟!
ی آن نماز جمعه ی
ِ
باری بی نتیجه ماندن فاز اولیه ی کشتار و سرکوب و
تداو ِم دور از انتظا ِر اعتراضات و مبارزات مردمی ،نظام را
واداشته است تا رویه ی بازی اش را تغییر دهد و به جای
پنهان کردن و انکار اصل ِ کشتارها ،که او را در موقعیت
تدافعی قرار می داد ،اکنون در نقش دایه ی عزیز تر از
مادر ،ضمن همراهی کردن با موضوع ،در مورد علت قتل
ها و عوامل و آمران آنها نشانی های موهوم و غلط به

بازی «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!» ،
 -5اما در این ِ
اصالح طلبان و بازوهای رسانه ای برون مرزی آنها هم
حریف خود (رفقای انقالبی سابق) همراهی
به خوبی با
ِ
می کنند :آنها هم در تحلیل هایشان متولیان فجایع
اخیر را بخش ناچیز و مرموزی از بدنه ی نظام معرفی
می کنند؛ از نظر آنها – سخنان سازگارا  -تنها عده ی
انگشت شماری از روحانیون و نظامیان این روند را مورد
تایید و همراهی قرار داده اند (البد اعتراضات بخش های
باقیمانده ی این دو نهاد قدرتمند ،توسط همان عده ی
انگشت شمار سرکوب و یا در نطفه خفه شده است!)؛ آنها
بر این باورند که با رفتن احمدی نژاد و عده ی قلیلی از
اطرافیان او (نظیر مصباح یزدی و جنتی و  ) ...نقایص
نظام کنونی مرتفع خواهد شد و شرایط برای اجرای بخش
های مغفول مانده ی قانون اساسی فراهم می گردد! آنها
این گونه می اندیشند چون مهار جنبش در مرزهای نظام
مهمترین دغدغه ی آنهاست .جنبشی که نظام را با خود
ببرد ،جایی برای ماندن آنها هم باقی نخواهد گذاشت! پس
در فضایل نظا ِم آرمانی دهه ی نخست انقالب و قابلیت
کنونی آن داد سخن سر می دهند! از نظر
های بی شمار
ِ
آنها حکومت می تواند و بایستی دینی باشد ،ولی برخی
«آقایان» در این سال ها تصویر بد و نادرستی از این
قابلیت دین اسالم ارائه داده اند – سخنان اخیر کدیور
و گنجی  -؛ البد دیگر«آقایان» تصویر واقعی اسالم را
عرضه خواهند کرد!
 -6احمدی نژاد این روزها حسابی تنها مانده است .این
تصویری است واقعی از روزهای اخیر که برای خیلی ها
هم جذاب و پذیرفتنی است .اما در شرایط حاضر این
تصویر به گونه ای تبلیغ می شود که گویا تنها ماندن او
فقط ناشی از عملکرد غلط و ماهیت پلید و ذهنیت تنگ
نظرانه ی خود او بوده است ،نه عملکرد جریانی که در
تمامی این سالها از او استفاده ی ابزاری می کرده است.
به واقع هم پیمانان سابق به سرعت او را ترک گفتند،
چون اطمینان یافتند قطاری که او تظاهر به راندنش می
کند ،به مقصد نخواهد رسید .حتی روزنامه ی کیهان هم
با حمله به تاخیر تعلل آمیز او در اخراج مشایی ،تالش
مضحکی کرد تا نوعی تقابلی کذایی میان او و رهبر را
تصویرسازی کند .اما آیا او به راستی قطاری می راند؟
اینک همه از او تبری می جویند (حتی وزرای جنایتکاری
چون محسنی اژه ای و صفار هرندی) تا باز هم بتوان
از ظرفیت های بی پایان دشمن تراشی و منفور بودن
او برای تطهیر سایر اجزای سیستم بهره گرفت؛ همانند
«عروج مقاومت پذی ِر رفسنجانی» در چهار سال اخیر! به
نظر می رسد بازیگردانان یا افراد باالدست شرایط را به
گونه ای سامان داده اند که تمام خشم و انزجار عمومی
از سیستم ،در چهره ی یک «ضد قهرمان» که اینک
زمان مرگ او فرا رسیده است ،فرافکنی شود تا بتوان پایان
خوشی ( )Happy-Endبرای نمایش تدارک دید .از
این لحاظ احمدی نژاد مانند بازیگری است که در حین
اجرا واقعا می میرد .آری رژیم در ادامه ی فاز رشوه دادن
به مردمی که به جان آمده اند ،آمادگی خود را برای قربانی
کردن احمدی نژاد اعالم کرده است و تمامی مقدمات
آن را هم فراهم کرده است( .اینکه او از مجرایی قانونی
مانند رای عدم کفایت مجلس از صحنه حذف شود ،امکان
محتملی است که رهبر فرزانه را هم از تناقض گویی نجات
می دهد) .اینکه همه چیز این گونه رسوا برای پایین
انداختن زودهنگام پرده ی آخر نمایش مهیا شده است،
نشان از انجام توافقاتی در «باالدست» می دهد که پیام
علنی آن برای مردم بوده
آتش بس رفسنجانی تنها بخش ِ
است .حتی در تیم تبلیغاتی اصالح طلبان هم به تازگی (
فراخوان مخملباف – سازگارا برای چهلم ندا) از موسوی به
عنوان «رئیس جمهور منتخب» یاد می شود؛ همچنان که
عملیاتی آنها نیز ادبیات و نمادهایدر محتوای تبلیغاتی
ِ
مذهبی بسیار پررنگ تر شده است.
گویی «جمهوری اسالمی» خیز برداشته است تا بار دیگر
با پشتیبانی مردم تجدید حیات کند – گیریم در شمایلی
متفاوت  ، -یعنی از تکانه ی عظیم آزادیخواهانه ای که
مردم ایجاد کرده اند ،برای بیرون آوردن چرخ های سنگین
اش از گل و الی بهره گیرد.
اما آیا مردم اجازه خواهند داد بار دیگر مستبدان و فرصت
طلبان زمان ختم حماسه و ترک گفتن صحنه را برای
آنها تعیین کنند؟ آیا مردم شمایل بزک شده ای از همان
دستگاه سلطه و سرکوب با آمران و خادمان همیشگی
اش را به عنوان دستاورد جنبش عظیم و پرهزینه ی خود
خواهند پذیرفت؟ همچنان باید امیدوار بود و تالش کرد که
پرده ی آخر این بازی را هم مردم خود رقم بزنند.
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چالش های آتی در
رنگین کمان تغییر
لیال دانش
اعتراضات گسترده بعد از انتخابات دوره دهم می رود تا
چرخش مهمی را در تاریخ ایران بعد از سی سال حکومت
سرکوب و کشتار جمهوری اسالمی تثبیت کند .اولین موج
اعتراضات نشان داد که پتانسیل خشم و نفرتی که این
توده عظیم را به خیابانها کشانده بسیار بیش از آن است که
با وعده های سبز قابل توضیح باشد .پیکره اصلی حکومت
ورای تعلق جناحی در مقابل این موج گسترده آچمز شد.
یکی با میزنیم و کوتاه نمی آئیم و دیگری با تاکید برحفظ
مصالح نظام تالش کردند که حد و مرزها را برای مردمی
که خیابان را ترک نمی کردند روشن کنند .موج کشتار و
بگیر و ببندی که در این دوره اتفاق افتاده است یادآور
سیاست سرکوبگرانه حکومت در سال  60است با این
تفاوت که آن سرکوب برای استقرار بود و این سرکوب
برای گریز از در هم شکستن نظمی که بقیمت کشتارها
و بی حقوقی های عدیده ای بر مردم ایران تحمیل شده
است .امروز دیگر روشن است که رسالت حکومت نظامی
اعالم نشده موجود ،مسدود کردن بی چون و چرای سقوط
نظامی است که از پس یک انتخابات «ساده» بیم درهم
شکستن ارکانش سرتاپایش را بلرزه انداخته است.
 .1یک وجه پررنگ در تحوالت جاری نقش جوانان،
نسل بعد از انقالب است که بسیاری شان تجربه سرکوب
عریان این حکومت در دوره استقرارش را عموما در سیمای
مادران و پدرانی دیده بودند که داغ از دست دادن عزیزان
شان مهر سکوت بر لبشان زده بود .نسلی که عبور از
گذرگاه های پر مرارت بلوغش را در فضای جنگ فرامرزی
و خفقان گسترده داخلی در خود تلنبار کرده بود .نسلی که
تجربه های زیستن و بودن اش با حذف رنگ ها پرتگاه
پوچی را مقابلش می گشود .امروز این نسل دارد نشان
میدهد که کافی نیست که طغیان های گاه بگاهش سوژه
هایی برای مطالعات «عاقل» شده های حاشیه حکومت
سرکوب فراهم کند .آنها نشان داده اند که دیگر طغیان را
درونی نمی کنند و نیروی ویرانگرش را به زیر پای حکامی
می کشانند که بانیان این وضعیت اند .زنان و مردان این
نسل در این حرکت ،در حضور تثبیت شده شان در خیابان
نه فقط سر این طغیان را گشوده اند نه فقط دارند یاد می
گیرند و یاد می دهند ،نه فقط بلوغ اعتراض اجتماعی شان
را به خیابان هایی می کشانند که سی سال است بقدرت
سرکوب آرایش یافته؛ بلکه ضرورت تغییرات اساسی در
جامعه را بعنوان خواست مبرم نسلی که می رود ¨تا چرخ
حیات جامعه را بدوش بگیرد بر هر مغز معیوبی هم باورانده
اند .درود برشما!
هر نسلی برای ساختن تاریخ خود ،ناچار است منشا تغییری
در جامعه شود .این نسل امروز بیش از نیمی از جمعیت
کشور را تشکیل می دهد ،یعنی بخش بزرگی از جامعه که
قربانیان سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت اسالمی
هستند و از اینرو هیچ جای تعجب نیست که برای اینان
(یا الاقل اکثریت قابل توجه شان) بحث صرفا بر سر
تقلب در انتخابات نیست بلکه بر سر تمامی مسائل ریز و
درشتی است که بشر امروز برای یک زندگی انسانی به آن
نیاز دارد و بسیاریش نیز در سایه روشن رنگ سبز جایی
پیدا نمی کند .انکشاف آگاهی و بروز عمل متفاوت این
نسل بر متن شکاف هایی که در درون حکومت اسالمی بر
سر حیات و ممات اقتصادی و سیاسی اش در پانزده سال
گذشته عمیق تر و عمیق تر شده و همچنین تجربه بسیار

مهم شرکت در یک جنگ رو در رو با نظامیان اکنون دیگر
بروشنی نشان می دهد که پتانسیل این حرکت را نمی
توان بضرب ُمهر سبز ،تقلیل داد به اعتراض به ترویج
خرافات و نقش والیت در حکومت احمدی نژاد .بچه های
انقالب  57امروز افتخار ایجاد عمیق ترین شکاف در پیکره
دم ودستگاه حاکم و بزیر سوال کشیدنش را از آن خود
کرده اند .باز هم درود بر شما!
 .2موج سبز در همان روزهای اول شروع این حرکات
اعتراضی نشان داد که ستون محکمی نیست .کسی نیست
نداند که سبز سمبل تالش های اصالح طلبانی است که
در داخل و خارج کشور  15سال است که بنام تغییر در
ساختار حکومت و توسعه سیاسی و جامعه مدنی و رفراندوم
و شصت میلیون دات کام و  ....مشغول شکل دادن به
آلترناتیوی است که بتواند نظام سرتاپا بحران در ایران را
بر پایه مقبولی مطابق نیازهای طبقه بورژوای ایران قرار
دهد .عقب نشینی های اولیه بازندگان انتخابات در داخل
را امروز بخشی از اپوزیسیون در خارج کشور حتی با علم به
سابقه چهره های شاخص این جریان و نقش بالمنازعشان
در ساختن عفریته جمهوری اسالمی ،دارند جبران می
کنند .و این در حالی است که دست راستی ترین بخش
های بورژوازی هم فهمیده اند که این سیل اعتراضی صرفا
برای تقلب در نتیجه انتخابات به خیابان نیامده و اصالح
طلبان پشت صحنه و روی صحنه در این حرکت هم دیگر
توان سیاسی قابل اتکایی برای تاثیرگذاری بر آن ندارند.
آنها از حضور مردم در خیابانها وحشت کرده اند و پرچم
اعتراض سبز را از همان بدو نطفه بستن اش به زیر سایه
«نظام» کشاندند؛ آنها معضل را در والیت فقیه و تبدیل
«جمهوری» به «حکومت» می بینند و انگار نه انگار که
سی سال جنایت و سرکوب هم در دوره «جمهوری» وقوع
یافته است.
 .3بحران های سیاسی در حکومت اسالمی در طول این
سی ساله کم نبوده است اما این اولین باری است که
بحران سیاسی به یک بحران عمیق ایدئولوژیک نیز تعمیم
یافته است .حتی اگر جمهوری اسالمی علیل و دست و
پا شکسته ای کماکان بر سر کار بماند اما با زیر سوال
رفتن بالمنازع نقش والیت و روحانیون بطور قطع هویت
ایدئولوژیک و مشروعیت فرازمینی اش تماما خدشه دار
شده است .سنت اسالمی دیگر از این پس برای حضور
موثر در سیاست ناچارست یا از این پایه هویتی اش فاصله
بگیرد و باز هم ضعیف تر و نامنسجم تر شود و یا بضرب
نهادهای سرکوبگرش برای تداوم حاکمیت حکومت اسالم
جامعه را به بن بست بکشاند .حالت اول شرایط پیشبرد
یک مبارزه همه جانبه علیه جمهوری اسالمی را تسهیل
می کند و حالت دوم با اینکه خطر سرکوبهای گسترده
در آن بسیار برجسته می شود اما راه دیگری جز مبارزه
باقی نمی گذارد .مستقل از اینکه کدام حالت در آینده
نزدیک سیمای سیاسی ایران را تعریف کند برای اکثریت
مردم ،تضمین یک آتیه بهتر در گرو پیشبرد یک مبارزه
هدفمند است .در میان کسانی که به سبز و امواجش
هم توهمی ندارند گفته می شود که آلترناتیوی نیست تا
بتواند به این اعتراضات گسترده شکل موثر بدهد .این
تبیین درست است اگرسیاست را فقط امر سیاستمداران،
و یا صرفا مشغله احزاب مشروع و نامشروع بدانیم و نه
راهی و ابزاری در دست توده های میلیونی مردم برای
تغییر وضعیت شان .در این رویکرد فراموش می شود که
صرفنظر از اینکه در جابجایی احتمالی قدرت چه کسانی
بر مصدر امور بنشینند این نیروی حاضر در صحنه ،میزان
آگاهی آن به خواستهایش ،و اصرار و پافشاری اش بر
تامین مطالبات سازنده اقتصادی و اجتماعی است که حد
و مرز آلترناتیوهای سیاسی آتی را تعیین می کند .در نمونه
انقالب  57حضور اعتراضات میلیونی به چنین توقعات و
انتظاراتی تجیهز نشد و «مرگ بر شاه» و «شاه باید برود»
نتیجه چندانی نداشت غیر از اینکه شاه رفت ،زندانی های
حکومتش آزاد شدند تا بعد زندانی همین حکومت شوند ،و

تکوین مناسبات سرمایه داری بزور سرکوب گسترده برگ
سیاه دیگری شد در تاریخ ایران .تنها راه تضمین آینده ای
بهتر با حرکت از موقعیت امروز جنبش های اعتراضی در
ایران ،باال نگهداشتن سطح انتظارات آنها ،طرح مطالبات
گسترده شان ،و واقف بودن به ضرورت حضور متشکل
و گسترده کارگران و مردم زحمتکش است .تامین چنین
سوال جدلی
شرایطی در عین حال نیازمند طرح صریح این
ِ
است که چه کسی قرار است چنین نقشی را داشته باشد؟
چه کسی قرار است ناجی باشد؟ چه کسی قرار است راه
فرا رفتن از این وضعیت را نشان دهد؟
تغییری که منفعت اکثریت مردم را در خود مستتر داشته
باشد کار آلترناتیوهایی نیست که از قدرت مردم بیش از
رژیم حاکم می هراسند؛ کار آلترناتیوهایی نیست که مردم
را برای حضور در صحنه وجان دادن می خواهند تا راه
چانه زنی شان در باال تامین و تضمین شود .جامعه ایران
محتاج تغییرات بنیادی است .پرچم اصالح طلبی که پیش
از این در اوج قدرتش ناتوانی خود را در تحقق این تغییرات
حتی برای صفوف طبقه حاکم نشان داده بود امروز در
بن بست کامل قرار گرفته است .معلوم شد که توسعه
سیاسی در کشوری که تداوم نظم سرمایه دارانه اش به
تحمیل شدیدترین و شاق ترین شرایط زندگی به طبقه
کارگر منوط است جز پرچمی برای سامان یابی دوره ای
خود طبقات حاکم نیست .معلوم شد که اگر این توسعه
سیاسی بنا بود راه خصوصی سازی ها را بعنوان راهی
برای گریز از بحران سرمایه داری ایران هموار کند از
قضا این نه اصالح طلبان پرچمدار توسعه سیاسی بلکه
خود دولت احمدی نژاد بود که بیش از هر زمان دیگری
در ایران روند خصوصی سازی ها را متحقق کرد .برجسته
کردن نقش سپاه پاسداران در پیشبرد این امر و خصوصی
سازی را «خودی سازی» قلمداد کردن ،هر چند اشاره به
واقعیتی در تحوالت درونی صفوف بورژوازی ایران دارد
اما نقش ناگزیر چنین تحولی را در فعل و انفعاالت حیات
بورژوازی ایران نمی بیند .هر آزادی سیاسی و هر رفرم
اقتصادی ناشی از جدال جناح های حکومت را باید مغتنم
شمرد و دیگر از دستش نداد اما راه تامین و پایدار کردن
استاندارد دیگری برای زندگی میلیونها مردمی که امروز از
بی حقوقی و بی تامینی بتنگ آمده اند اتکا به نیروی خود،
کم نخواستن ،صراحت و شفافیت در مطالباتی که جز به
جز زندگی مردم را متحول می کند و در عین حال ماندن و
پاس داشتن آن است .مصداق آن گفته مشهور که «ناجی
ای نیست ،نه شه نه خدا» برای ایران آزمون پس داده
است .شه را که دیدیم ،و ناجی در هیات نماینده خدا را
هم در سیاهترین رنگش دیدیم .سبز با پس زمینه سیاه ....
چه می تواند بکند؟
با همه این تفاصیل شکل گرفتن هر آلترناتیوی در گیر
و دار این مجادالت باعال درجه به طبقه کارگر و اکثریت
مردم جامعه مربوط است .نیروی اعتراضی به خیابان آمده
خود پاره ای از تن طبقه کارگر ایران است .اما آنچه نقش
تعیین کننده این طبقه را معنا می بخشد نه حضور آحاد
آن در این مبارزات و حمایت های معنوی اش از آن،
بلکه نقش تعیین کننده اش با مطالبات و خواست هایی
است که قدرت عظیم اعتراضات موجود را پشتوانه تحولی
عمیق و همه جانبه در عرصه اقتصاد ،حقوق اجتماعی
و سیاسی مردم کند .این موثرترین فاکتور است در آتیه
تحوالت سیاسی در ایران و شکل گیری آلترناتیوهای
حکومتی .بحث صرفا این نیست که اگر طبقه کارگر با
حضوری متشکل و گسترده در این مبارزات ظاهر نشود
این اعتراضات بجایی نخواهد رسید .بحث این است که
برای طبقه کارگر و اکثریت مردم جامعه اکنون دیگرتنها
دخیل شدن موثر در این مبارزات و تعمیق و گسترش آن
است که می تواند تغییر توازن قوا در جامعه را بی برگشت
کند و راه تحمیل شرایطی بس فالکت بارتر و جهنمی تر
را ببندد.
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