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صدور احكام براي شهروندان معترض آغاز شد

5 حكم اعدام تا امروز 

عصر سياستي نوين فرارسيده است )يك(
امير. ك

1- هنر
يكي از تمايزات مهم هنر خوب از هنر بد آن است كه هنر 
بد »مي گويد« اما هنر خوب »نشان مي دهد«. شعر بد 
با  اما شعر خوب عاشق بودن را  مي گويد »من عاشقم« 
عاشقم«.  گويد »من  نمي  آفريند.  مي  تمهيدهاي شعري 

مي نويسد:
» های نخراشی به غفلت گونه ام را تيغ

               آی نپريشی صفای زلفكم  را دست
                     و آبرويم را نريزی دل !

                     ای نخورده مست 
                     لحظه ی ديدار نزديک است «

كافكا در نوول مسخ، نمي گويد كه  انسان در نظام سرمايه 
داري انسانيت خود را از دست مي دهد. هنر خوب »نمي 
گويد«. بلكه به كمک تمهيدهاي ادبي و خالقيت هنري، 
فضايي را مي آفريند تا اين دگرديسي انسان را نشان دهد. 
گريگوري سامسا يک روز صبح كه از خواب بيدار مي شود 
از  كافكا  است.  تبديل شده  به يک سوسک  كه  بيند  مي 
حرف  بيستمي  قرن  شهرهاي  در  انساني  روابط  بيگانگي 
نمي زند. او روابط گريگوري را با خانواده اش نشان مي 
دهد. شما كه كتاب را مي خوانيد، تكان مي خوريد. تأثير 
اثر را  آن بر عميق ترين زواياي جانتان مي نشيند و آن 

ديگر هميشه در جانتان حمل مي كنيد. 
فرض  خود  در  را  منفعل  مخاطبي  گويد،  مي  كه  هنري 
دارد. هنر خوب اما قواي فكري و حسي مخاطب را فعال 
مي كند. هنري كه مي گويد، محصولي پايان يافته است،  
دهد،  مي  نشان  كه  هنري  كننده.  مصرف  بلع  ي  آماده 
مخاطب را در فرآيند ساخت معنا درگير مي كند. مخاطب 

يک تماشاگر نيست. او يک مشاركت كننده است.

2- پژوهش اجتماعي
كشف واقعيات اجتماعي، به كمک پژوهش ميسر مي شود. 
مرحله ي مهمي از پژوهش، عملياتي كردن است. با ايده 
محققي  رسيد.  معتبر  اي  نتيجه  به  توان  نمي  صرف  ي 
و ساخت  تعريف  در  را  آموزشي  نظام  نقش  كه  اجتماعي 
نقش هاي جنسيتي بررسي مي كند، براي سنجش فرضيه 
را  خود  تحقيق  بايد  واقعيت،  به  شدن  نزديک  و  خود  ي 
عملياتي كند. صدها صفحه نظريه و مفهوم پردازي، كار 
تحقيق را تكميل نمي كند. براي مثال محقق كتاب هاي 
درسي مقطع دبستان را برمي گزيند و با بررسي تصاوير آن 
نشان مي دهد كه زنان معموال در كارهاي خانگي، وابسته 
فعاليت هاي  در  مردان  و  اند،  ... تصوير شده  به خانواده، 

اجتماعي، كنشگر، مستقل و فرادست. 
بررسي  را  كارگران  زندگي  وضعيت  خواهيد  مي  شما  يا 
ممكن  محققي  كنيد.  عملياتي  بايد  را  تحقيق  اين  كنيد. 
علمي  گيري  نمونه  با  و  كند  فراهم  اي  پرسشنامه  است 
از جامعه ي مورد نظر، به سراغ كارگران برود و اطالعات 
الزم را اخذ كرده و آنها را تحليل كند. ديگري ممكن است 
به محله اي كارگرنشين برود و چند ماه آنجا زندگي كند 
و مشاهدات خود را يادداشت كرده و سپس بر مبناي آنها 

به تحليل بپردازد. 
بين   مكررا  بايد  اجتماعي،  حقيقت  به  نزديک شدن  براي 
سطح انتزاع و مفاهيم و سطح عينيت و فاكت ها رفت و 
آمد كرد تا حقيقت مكشوف شود. ايده ورزي صرف راهي 

به حقيقت اجتماعي نمي برد.
3- سياست انقالبي

سياست انقالبي، شاعرانه و متعهد به حقيقت است. سياست 
انقالبي  انقالب كنيد«. سياست  بايد  بد مي گويد »مردم 
به  برابر  و  آزاد  زندگي  براي  كه  دهد  مي  نشان  مردم  به 
انقالبي اجتماعي احتياج است. سياست بد مي گويد »مردم 
به سوي  توانند راهبر شما  موسوي و اصالح طلبان نمي 
يک جامعه دموكراتيک باشند«. سياست انقالبي اما نشان 

زندان براي فعالين 
سنديكايي

سنديكای  اعضای  برای  زندان  احكام  تائيد  به  توجه  با 
در  افراد  اين  نظر،  تجديد  دادگاه  در  تپه  هفت  كارگران 
آستانه بازداشت قرار گرفته اند، اين در حالی است كه هنوز 

طبق قانون حكم به دو وكيل پرونده ابالغ نشده است. 
به گزارش هرانا به نقل از مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
ايران ، در گفتگوی واحد كارگری اين مجموعه با محمد 
مديره  هيات  اعضای  مدافع  وكالی  از  يكی  فر  اوليايی 
سنديكای كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه، وی 
فعالين  بازداشت  قانونی خواندن هر گونه  به غير  اشاره  با 
كارگری كه، به زندان محكوم شده اند اين عمل را قبل 
از موكلين اين پرونده  از اعالم كتبی حكم به هر دو تن 
با اشاره به اين نكته كه هنوز هيچ  غير قانونی دانست و 
حكمی به وی ابالغ نشده است ياداوری كرد كه فقط حكم 
صادره به وحيد احمد فخرالدين يكی از وكالی اين پرونه 
ابالغ شده و هنوز هيچ حكمی به دست من نرسيده و تا 
زمانی كه حكم صادره به هر دو تن وكيالی مدافع ابالغ 

بي خبري از 
عضو كانون صنفي معلمان 

مي دهد كه منافع بخشي از حاكميت اگر چه ممكن است 
اين منافع  اما  باشد،  تفاوت داشته  با بخش مسلط كنوني 
چگونه و چرا با منافع مردم برابر نيست. سياست انقالبي 
نشان مي دهد كه سياست ها و راهبردهاي اصالح طلبان 
حكومتي با آزادي سياسي و اجتماعي حقيقي بيگانه است 
و عدالت اجتماعي را مدنظر ندارد. سياست انقالبي »نشان 
از  را  بد مي گويد مردم صفوف خود  مي دهد«. سياست 
مدافعان نظم كهن، از نمايندگان قدرت هاي بزرگ جهاني 
و از كساني كه در بهره كشي و سركوب شما سهيم اند جدا 
كنيد. سياست انقالبي نشان مي دهد كه مردم براي آزادي 
، براي  بناي يک حاكميت مردمي، بايد جبهه ي بزرگ 
خود را مستقل از اين و آن بخش از حاكميت، يا  منافع و 
مطامع اين و آن كشور امپرياليستي تشكيل دهند.  سياست 
بد مي گويد حكومت جمهوري اسالمي سرمايه داري است، 
مرگ بر آن. سياست انقالبي به مردم نشان مي دهد كه 
سياست هاي اقتصادي حاكمان در جهت پاسداشت منافع 
ثروت اندوزان و قدرتمداران عمل مي كند و نيز نشان مي 
دهد كه جامعه اي آزاد، جامعه اي است كه در آن تملک 
ابزار توليد و منابع ثروت در دست اقليتي از جامعه نباشد، 
بلكه جامعه بر منابع ثروت خود مالكيتي اجتماعي داشته 
باشد. در سياست بد، سياستمداران  بد مي گويند، و مردم 
شنونده اند. سياستمداران بد كنش هاي سياسي را انجام 
مردم حرف  است  نگرند. ممكن  نظاره  مردم  و  دهند  مي 
اين  اما  بياورند،  ايمان  آنها  به  را بشوند و حتي  آنها  هاي 
ايمان تنها به قدرت رسيدن سياستمداران كمک مي كند و 

نه سهيم شدن همگاني در تعيين سرنوشت خود. 
در سياست انقالبي، مردم شنونده نيستند. مردم كنشگرند.  
تصميم آنها، تفكر آنها و كنش آنها است كه بخش مكمل 
سياست انقالبي است. آنها خود از آنچه سياست انقالبي در 
مقابل ديدگان آنها پرده برداري كرده آگاه مي شوند و در 
تعيين راه حل ها، تاكتيک ها، و چه بايد كردها سهيم مي 
شوند. آن انقالب اجتماعي كه سياست انقالبي راهگشاي 

آن است، جا به جايي حاكمان كهن با حاكمان جديد نيست. 
بلكه حاكميت نويني است كه متكي بر قدرت جمعي مردم 
يافته در كوران مبارزه  بلوغ  انسان هايي  بنا شده است و 

اجتماعي، شهروندان و شكل دهندگان آن اند. 
سياست بد در سطح نظريه و ايده مي ماند. زنده باد آزادي. 

زنده باد رفاه اجتماعي. زنده باد حاكميت مردم.
سياست انقالبي اما ايده ها را عملياتي مي كند. اينكه براي 
هاي  گام  چه  عدالت  و  اجتماعي  رفاه  آزادي،  به  رسيدن 
قابل اجرايي ضروري است. سياست بد مي گويد جمهوري 
هاي  شيوه  و  اشكال  انقالبي  سياست  برود.  بايد  اسالمي 
در  باشد  قادر  را مي جويد كه  پياده شدني  قابل  و  عملي 
واقعيت جمهوري اسالمي را سرنگون كند و حاكميت مردم 

را برقرار كند. 
سياست بد مي گويد رسانه هاي موجود آزاد نيستند و منافع 

اقشار فرادست جامعه را انعكاس مي دهند. 
سياست انقالبي طرح هايي عملي را پيش مي كشد كه در 
بگيرند و صداي حقيقي مردم  آزاد شكل  آن رسانه هاي 

سانسور نشود. 
سياست بد صرفا عكس ها، طرح ها و نمادهاي مبارزات 
مردمي را برافراشته مي كند و مردم را به گرد آنها فرامي 
خواند. سياست انقالبي اگر چه نمادها و نشانه ها را ناديده 
نمي گيرد، اما تمركز خود را بر عملياتي شدن آن ايده هايي 

مي گذارد كه آن نمادها و نشانه ها بر آنها داللت دارند.

جامعه  كند.  مي  تجربه  را  عظيمي  تحوالت  ايران  جامعه 
دوراني را پشت سر گذاشته است و تولد جديد را تجربه مي 
كند. سازهايي كه اكنون در عالم سياست نواخته مي شود 
اصالح  سياست  هم  ندارد.  دوران  اين  عظمت  با  تناسبي 
طلبان و هم سياست احزاب و سازمان هاي سياسي موجود 
چون شعري بد و چون رساله اي ضعيف در حافظه ي زمان 
احتياج  نويني  انقالبي  سياست  به  جامعه  ماند.  نمي  باقي 

دارد، و دست اندركار پرورش آن است. 

يكی از اعضای كانون صنفی معلمان تهران بيش از يک 
هفته است در بازداشت به سر می برد.

به گزارش هرانا به نقل از واحد اصناف مجموعه فعاالن 
رضايی  رضا  محمد  بازداشت  از  ايران،  در  بشر  حقوق 
تهران  معلمان  صنفی  كانون  مديره  هيئت  عضو  گركانی 
اما  گذرد  می  هفته  يک  از  بيش  امنيتی  نيروهای  توسط 
اين  نيست.  دست  در  اطالعی  وی  ازسرنوشت  همچنان 
از  يكی  كانون  اين  در  عضويت  بر  عالو  صنفی  فعال 
مسئوالن سايت خبررسانی كانون صنفی معلمان ايران نيز 

قلمداد می شود.
الزم به ذكر است، آقای رضايی در اتفاقات پس از انتخابات 
در ايران از سوی نهادهای امنيتی به شدت زير فشار بود 

كتبی نشود، هر گونه بازداشت و يا اجرای حكم صادره در 
ذكر  قابل  بود.  خواهد  قانونی  غير  موكلين  اين  خصوص 
است آقايان فريدون نيكوفر، علی پور، علی نجاتی و جليل 
احمدی به يكسال حبس به صورت شش ماه تعليق و شش 
ماه تعزير و محمد حيدری مهر به يكسال حبس به صورت 

هشت ماه تعليق و چهار ماه تعزير محكوم شده اند . 
محروميت  سال  سه  به  شدگان  برده  نام  همه  همچنين 
و  فعاليت  از  محروميت  سال   5 سنديكايي،  فعاليت  از 
كانديداتوری شوراها محكوم شدند . اين حكم توسط شعبه 
13 تجديد نظر اهواز به آقای وحيد احمد فخرالدين يكی از 
وكالی مدافع اعضای سنديكای كارگران هفت تپه ابالغ 

شده است. 

تا از عضويت در هيئت مديره كانون صنفی معلمان استعفا 
دهد. عليرغم اين موضوع، نامبرده پس از استعفای اجباری 
نامه  استعفا  در  كه  گرفت  قرار  فشار  زير  دوباره  كانون  از 
اش بايد ذكر كند »از اين به بعد در كانون هيچ مسئوليتی 
را نمی پذيرد و از عضويت كانون برای هميشه صرفنظر 

می كند«.

حاضر  حال  در  گركانی  رضايی  آقای  بازداشت  داليل  از 
از وضعيت  بی خبری  تداوم  اما  نيست  در دست  اطالعی 
نزديكان وی شده  ايشان موجب نگرانی شديد خانواده و 

است.

مدير روابط عمومی دادگستری استان تهران، شنبه 1۸ مهر 
ماه از صدور حكم اعدام برای سه نفر از متهمان حوادث 

پس از انتخابات خبر داده بود.
از  )الف. پ(  نام )م. ز( و  با  از متهمان را كه  وی دو تن 
آنها ياد كرد متهم به ارتباط با انجمن پادشاهی ايران كرد 
و گفت كه متهم ديگر )ن. ع( به اتهام ارتباط با سازمان 

مجاهدين خلق محكوم به اعدام شده  است.
محمدرضا علی زمانی، كه از وی با عنوان )م.ز( ياد شده، 
ايران است. وی در دومين دادگاه  عضو انجمن پادشاهی 
بازداشت شدگان اخير محاكمه شد و بخشی از »اعترافات« 

او از تلويزيون ايران پخش شد.
كميته گزارشگران حقوق بشر نام يک متهم ديگر محكوم 
كه  می گويد  و  كرده  اعالم  رحمانی پور  آرش  را  اعدام  به 

و  اسفند  »از  رحمانی پور  آرش  و  علی زمانی  محمدرضا 
فروردين ماه در بازداشت وزارت اطالعات به سر می برند 
انتخابات  از  پس  و  قبل  وقايع  در  دخالتی  هيچ گونه  و 

نداشته اند.«
مجموعه فعاالن حقوق بشر نيز از صدور حكم اعدام »حامد 
روحی نژاد« در شعبه ۲۸ دادگاه انقالب به رياست قاضی 
مقيسه خبر داده است. وی يكی ديگر از متهمان وقايع اخير 
انتخابات است كه متهم به ارتباط با گروه انجمن پادشاهی 

شده  است. 
وسطايي  قرون  و  ارتجاعي  حكم  كه  است  ذكر  به  الزم 
محاربه دست حاكمان را بازگذارده تا حق حيات هر منتقد، 
معترض و ديگرانديشي را به وحشيانه ترين شكلي سلب 

كند.

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

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



اخبار كوتاه
 

مصطفي مستور در همراهي با مردم 
جايزه ادبي را تحريم كرد

ادبي  جايزه ي  دوره ي  دومين  نامزدي  از  مستور  مصطفي 
كتاب  جايزه ي  دوره ي  بيست وهفتمين  و  آل  احمد  جالل 

سال كناره گيري كرد.
ادب  بخش  اختيار  در  كه  يادداشتي  در  داستان نويس  اين 
خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(، گذاشته، آورده است: 
از طريق نشر مركز، ناشر كتاب »من گنجشک نيستم«، 
خبردار شدم كه اين كتاب به مرحله ي دوم داوري دومين 
بيست وهفتمين  و  آل  احمد  جالل   ادبي  جايزه ي  دوره ي 
دوره ي جايزه ي كتاب سال راه يافته است. ضمن سپاس 
اين مرحله  اثر را شايسته ي حضور در  اين  از داوراني كه 
دانسته اند، يادآور مي شوم كه به دليل تأثرات شديد روحي 
ناشي از رويدادهاي اخير، تمايلي به شركت  دادن كتابم در 

اين گونه جوايز رسمي ندارم.

تبعيد بدون حكم
يک شهروند كاميارانی پس از طی دوره محكوميت خود به 

صورت غيرقانونی تبعيد شد.
بشر  حقوق  فعاالن  مجموعه  كردستان  كميته  گزارش  به 
در ايران،آقای حسين رحمانی كارمند بهزيستی كامياران و 
دانشجوی كارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد كرج 
، پس از سپری كردن دوران محكوميت خود و آزادی از 
زندان در يک روند غير قانونی به مدت 3 سال به  شهر 

همدان تبعيد شد .
شايان ذكر است كه آقای حسين رحمانی حدود يک سال 
پيش در محل كار خود دستگير شده و به جرم اقدام عليه 
امنيت ملی به يک سال زندان محكوم شده بود، در حكم 

صادره كيفری در خصوص تعيد ذكر نشده بود.
 

تصفيه در دانشگاه اصفهان

صنعتی  دانشگاه  در  خرداد   ۲3 شامگاه  حوادث  پی  در 
دانشجويی،  فعالين  شديد  سركوب  پی  در  و  اصفهان 
مديريت اين دانشگاه دست به تصفيه حساب گسترده ای 

زده است. 
به گزارش خبرنامه اميركبير، حدود 1۰۰ نفر از دانشجويان 
در تابستان گذشته به كميته انضباطی احضار شده اند كه از 
اين ميان 3۰ نفر با حكم 1 ترم ممنوعيت از تحصيل روبرو 
شده و برای 1۶ دانشجوی ديگر نيز حكم ۲ ترم ممنوعيت 
و  بلوا  ايجاد  دليل  به  در سنوات  درج  )تعليق(  تحصيل  از 

آشوب در دانشگاه، صادر گرديده است. 
در حال  دانشجو  اين 1۶  نهايی  است حكم  ذكر  به  الزم 
بررسی توسط وزارت علوم ميباشد لذا احكام نهايی بعد از 

صدور منتشر خواهد شد. 
از سوی ديگر طی يک ماه اخير تعدادی ازدانشجويان اين 
قرار  بازجوئی  مورد  و  احضار  امنيتی  نهادهای  به  دانشگاه 
گرفته اند. در راستای فشارهای شديد بر دانشجويان اين 
دانشگاه، فعاليت نشريات دانشجوئی در اين دانشگاه نيز به 
علت فشارهای شديد مديريت اين دانشگاه و عدم صدور 

مجوز از سوی آنها به حالت تعليق درآمده است.

دانشجويان دانشگاه آزاد مي رزمند 

واحد  آزاد  دانشگاه  دانشجويان  اعتراضی  تجمع  سومين   
به خشونت  بسيج  و  امنيتی  نيروهای  توسط  مركز  تهران 

كشيده شد.
به گزارش خبرنامه اميركبير در اين تجمع خودجوش كه 
از ظهر امروز آغاز شد بيش از 1۰ نفر از دانشجويان توسط 

نيروهای شبه نظامی در داخل دانشگاه زخمی شدند.
اين تجمع سومين تجمع متوالی دانشجويان دانشگاه آزاد 
در اعتراض به كودتاچيان است. پيش از اين در دو هفته 
پيش نيز تجمعات اعتراضی مشابهی در اين دانشگاه و در 
سالروز تولد دو كانديدای معترض به نتايج انتخابات آقايان 

مير حسين موسوی و مهدی كروبی برگزار شد.

محكوميت هاي تازه براي دانشجويان 
آزادي خواه و برابري طلب

برهان بقايی و مهران كوشا از دانشجويان آزادی خواه و 
برابری طلب مشهد به اتهام اقدام عليه نظام و... هر كدام 
به  به مدت 5 سال  تعزيری كه  به تحمل 5 سال حبس 

حالت تعليق درآمده محكوم گرديدند.

تالش برای اسالمی ساختن 
جنبش آزاديخواهانه ی مردم

امين حصوری

صادق هدايت جزو معدود كسانی بود كه مدت ها پيش از 
رشد شتابناک اسالم سياسی در ايران، خطر ارتجاع سياه 
نوشته  اغلب  در  و  بود  كرده  درک  درستی  به  را  مذهبی 
داده  هشدار  آن  مورد  در  ظرافت  و  روشنی  به  هايش 
بود)1(؛ نگارش اين آثار به سال ها پيش از دهه ی چهل 
رشد  فرايند  از  مهمی  فراز  كه  گردد،  می  باز  خورشيدی 
درخشان  طنز  بر  عالوه  بود)۲(.  ايران  در  سياسی  اسالم 
هدايت در كتاب »كاروان اسالم«، در كتاب »حاجی آقا«، 
شاهكار سال های آخر حيات وی، و در بسياری از كارهای 
ديگرش، اين حساسيت و نگرانی نسبت به حضور خرافات 

مذهبی و خطرات مذهب توده ای به خوبی پيداست. 
های  داعيه  و  پندارها  ويژه  طور  به  اسالم«  »كاروان  در 
برتری انگارانه ی اسالم نسبت به  ساير اديان و تخيالت 
و اوهام گسترش طلبانه ی »فحول علمای اسالم« نسبت 
به ساير ملل و تمدن ها به تيغ هزل سپرده شده است تا در 
غالب شرح سفر بی سرانجام چند تن از مبلغين سرشناس 
اسالم به نمايندگی از برخی بالد آباد اسالمی به سرزمين 
اروپا، كهنگی و پوسيدگی اين باورها در مقايسه با قوام و 
بالندگی تمدن های امروزی و شكست محتوم آنها در اين 

تقابل و اعالن جنگ به دنيا عيان گردد)3(. 
رابطه ی خفت بار حكومت اسالمی ايران -به عنوان يكی 
دنياهای  با  اسالم-  جهان  كشورهای  ترين  داعيه  پر  از 
بی  باج های  و  وابستگی های بی شمار  و  غرب و شرق 
فراوان  پورت های  و  به رغم هارت  اقتصادی اش،  دريغ 
و  داخلی  مصارف  )جهت  تبليغاتی  های  جنگ  و  سياسی 
دارد  تلخی  شباهت  ای(،  توده  های  رسانه  ی  تغذيه  نيز 
با سرنوشت مبلغين فلک زده ی كتاب »كاروان اسالم« 
صادق هدايت، وقتی باد ادعاهايشان در رويارويی با محک 

واقعيت خوابيدن گرفت.  
از سوی ديگر بسياری از پيچيدگی های زندگی اجتماعی و 
يا ناروشنی های عرصه ی عمومی در درون ايران اسالمی 
- به ويژه طی سی سال اخير- و تناقضات آن با مناسبات 
دوران مدرن، شباهت تامی دارد با حلقه های روابط تو در 
تو و منفعت محورانه ای كه حاجی آقای صادق هدايت را 
در سايه روشن های پستوی خانه يا حجره اش با افراد ذی 
نفوذ و صاحب منصبان كشور در پيوند قرار می داد؛ روابطی 

كه در نحوه ی برقراری و بازتنظيم آنها سالوس و ريای 
مذهبی نقش مهمی ايفا می كرد و طرفه آنكه اكنون نيز با 
وجود گذشت بيش از نيم قرن، گسترده تر از آن زمان در 

جامعه ی ما حضوری سلطه گرانه دارند. 
در كتاب »حاجی آقا« كه شايد بتوان آن را رئاليستی ترين 
اثر هدايت به شمار آورد، به روشنی تصوير شده است كه 
چگونه در يک جامعه سنتی و عوام زده، زهد ساختگی و 
تقدس نمايی و يا اتصال به نهاد مشعشع روحانيت موجب 
كسب اعتبار و وجهه ی عمومی می گردد و چگونه اين 
يكی هم به نوبه ی خود در خدمت انباشت منافع اقتصادی 
مافيايی  روابط  و  قدرت  های  حلقه  تثبيت  و  گسترش  و 
مذهبی  مرام  و  ادبيات  از  كه  هايی  حلقه  گيرد؛  می  قرار 
نيرو و اعتبار می گيرند و  متقابال به رواج و استحكام اين 
ادبيات و مناسک مالزم آن ياری می رسانند. اين واقعيت 
ها،  حسينيه  فضای  به  گرداند  می  باز  دردمندی  با  را  ما 
تكايا، مجالس، محافل و مناسبت های رنگارنگ مذهبی 
حيرت  افزايش  كمی  لحاظ  به  اخير  ی  دهه  سه  در  كه 
آوری داشته اند و به لحاظ كيفی هم بر گوناگونی و تنوع 
اركان  كه  جايی  )تا  است  شده  افزوده  ممكن  حد  تا  آنها 
را  بيشتری  چه  هر  های  ذائقه  تا  نريزد(  فرو  مبين  دين 
كارگيری  به  از  كنند؛  تغذيه  مختلف  های  نسل  ميان  در 
موسيقی تكنو در تعزيه ها و رپ خوانِی نوحه خوان ها و 

مداحاِن حرفه ای گرفته تا امكانات و رانت های متعددی 
اين گونه مراسم قرار می  اختيار متوليان برگزاری  كه در 
گيرد و ريخت و پاش های فراوان و تمهيدات پرهزينه ای 
انجام  اين گونه مراسم  به  برای كشاندن عموم مردم  كه 
می شود. در واقع اين گسترش دامنه و اشكال آيين های 
مذهبی و مدرنيزاسيون قالب های سنت های خرافی )مگر 
چرخه ی  خود  كرد؟!(  مدرن  توان  می  را  سنت  محتوای 
اقتصادی نوين و به همراه آن كاست اجتماعی تازه ای به 
پيچيدگی های ساختار طبقاتی ايران افزوده است كه البته 
جای شگفتی نيست، چون چنين مكانيزمی در نهايت برای 
بازتوليد سلطه ی سياسی و چيرگی اقتصادی طيف خاصی 
از طبقه ی مسلط ضرورت دارد و بر مبنای همين كاركرد، 
عينيت تازه ی خاص خود را خلق می كند؛ همچنان كه 
محتويات آيينی كتب درسی و نهادهای ويژه ی آموزش 
دينی در مدارس )امور تربيتی( و برنامه های دينِی متنوع 
در راديو و تلويزيون و به تازگی سايت های ارزشی اينترنتی 
در خدمت چنين هدفی قرار دارند و مناسبات فرهنگی و 

اجتماعی تازه ای خلق می كنند. 
اما پرسش اينجاست كه در چه شرايط و مقاطعی از تاريخ 
را  مذهبی)4(  خرافات  بدخيم  سرطان  پيشرفت  توان  می 
كه  مقاطعی  در  است:  ساده  حدی  تا  پاسخ  كرد؟  متوقف 
جامعه آبستن تغيير است و به واسطه ی آن امكان انتخاب 

عليرضا فيروزی

ديشب غوغايی بود، نه هيچ كس به فكر سياست بود، نه 
به فكر خود، تنها همه به واسطه احساس انسان دوستی، 
خواب را بر خود حرام كرده بودند و ساعاتی پس از نيمه 
شب را در مقابل زندان اوين انتظار می كشيدند كه شايد 
بتوانند از اوليای دم يک نوجوان ديگر، رضايت بگيرند و 

شادی را به خانه ی آن نوجوان بازگردانند.
حدود ساعت ۲ بامداد به زندان اوين رسيديم، در ابتدا حدود 
5۰ نفر از مادران صلح، فعالين حقوق بشر، هنرمندان و ... 
حضور داشتند و هر لحظه بر تعداد آن ها افزوده می شد. 
بعد از چند دقيقه، آقای اوليايی فر، يكی از وكالی بهنود 
به آن جا رسيد، خانواده بهنود را معرفی كرد و همين طور، 

فردی كه به نمايندگی از يونيسف در جمع حضور داشت.
همه اميدوار بودند، هيچ كس از غم صحبت نمی كرد، بی 
صبرانه منتظر بودند كه اوليای دم بيايند و خبر بخشش آن 
ها، همه را مدهوش كند، آسمان بخندد و صبح را با خنده 

و جشن به خانه بازگردند.
هم  پرونده  وكيل  ديگر  مصطفايی،  آقای  ساعتی،  از  بعد 
رسيد، همين طور بر تعداد افزوده می شد، تا حدود ساعت 
4 كه بيش از ۲۰۰ نفر از همه قشرهای مردم جلوی زندان 
خانواده  كه  زودتر  يا  بود   4 ساعت  حدود  داشتند.  حضور 
چندين  كه  اين  با  رسيدند،  زندان  در  به  )مقتول(  احسان 
از  باز همه  نبرد،  تاكيد شده بود كه هيچ كس هجوم  بار 
شوق، يا اميد اين كه اثر بگذارند حجوم بردند، به جلوی 
در كوچک زندان رسيديم، جايی كه برای بسيار خبر خوش 
می آورد، ياد دوستانی افتادم كه برای آزاديشان در زندان 
هيجان  بودند.  آمده  بيرون  در  آن  از  و  بوديم  شده  جمع 

وصف ناپذيری بود، همه اميد داشتند و ... .
پدر احسان لب به سخن گشود، گريه می كرد، گفت من 
هم پدر هستم، گوشه دلم كشته شده، همه تنها هم دردی 
گفت  می  فقط  و  بود  عصبانی  احسان،  برادر  كردند،  می 
برادر كوچكم كشته شده، پدرم را رها كنيد، هر كسی سراغ 
شد  می  مانع  احسان  خواهر  گرفت،  می  را  احسان  مادر 

صدا گرفته بود، تنها گفت تمام شد، 
بهنود اعدام شد  

از  توانيد  را مي  شماره هاي پيشين خيابان 
اين لينك نيز دانلود كنيد
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و می گفت، مريض است، رهايش كنيد، همه تنها فرياد 
ناراحتی  و  ببخشش، هر لحظه در ميان شيون  می زدند، 
را كر  فرا می گرفت كه گوش فلک  را  سكوتی همه جا 
می كرد. مادر سهراب اعرابی جلو رفت، گفت من يک ماه 
جلوی اين زندان معطل شدم، هر روز به من اميد دادند كه 
فرزندم زنده است، تا در روز آخر فهميدم كشته شده، من 
ببخش،  ريخته شده  های  به حرمت خون  دارم،  داغ  هم 

اما نبخشيد!
بخشم،  می  گفت  گشود،  سخن  به  لب  باز  پدر  آخر  در 
بگذاريد بروم داخل، نمی توانم فكر كنم. پدر و مادر احسان 
به همراه آقای اوليايی فر و آقای مصطفايی به داخل زندان 
رفتند، لحظه ی غريبی بود، هر كسی كاری می كرد كه 
اين لحظات مرگ بار سريع تر بگذرند، همه اميد داشتند 
و می گفتند پدر می بخشد، عده ای دست به دعا بردند 
و امن يجب می خواندند، عده ای زيارت عاشورا، عده ای 
سيگار دود می كردند و عده ديگری می گفتند چند روز 
ديگر صفر انگوتی اعدام می شود، مبادا فراموشش كنيم. 
راه های جديد برای گرفتن رضايت از اوليای دم به ذهن 
ها می رسيد، ساعت گذشت. در كنار كوهيار گودرزی و 
دكتر فيروزی ايستاده بودم، تنها به ذهنم رسيد كه ببينم 
اذان صبح چه ساعتی است، كه شايد بتوانيم انتظارمان را 
تخمين بزنيم تا چه ساعتی بايد صبر كنيم كه خبر شادی 
بخش رهايی بهنود از ديوارهای زندان به گوشمان برسد، 
تا  و  گفته شده  اذان صبح  متوجه شدم  و  گرفتم  را   19۲
طلوع آفتاب 1 ساعت زمان باقيست، ساعت 5 و پنج دقيقه 
صبح بود، چند دقيقه بعد شيونی بلند شد، تا آن لحظه هر 
می  را  مصطفايی  آقای  يا  اوليايی  آقای  همراه  تلفن  چه 
را  تلفن ها  بلند شد  دادند، شيون كه  نمی  گرفتيم جواب 
دوباره به دست گرفتيم، من به آقای اوليايی زنگ زدم و 
كوهيار به آقای مصطفايی، خبر يكسان بود، صدای گرفته 
پای  دانم  نمی  ندارد،  گريه شدن  آلود كه جرات  بغض  و 
تلفن خداحافظی كردم يا نه، تنها يادم می آيد نمی دانستم 
چه كاری بايد انجام دهم، نمی دانستم به كجای اين شب 

تيره بايد بياويزم، تنها پای تلفن گفته شد، »تمام شد«.

شنديديم،  می  شيون  تنها صدای  كه  آيد  می  يادم  ديگر 
از  رفت،  بهنود  پدر  دنبال  به  نگاهم  بود،  فرياد  بود،  گريه 
سرگشته  كرد،  نمی  گريه  بهنود  پدر  سو،  آن  به  سو  اين 
بود، گم كرده ای داشت، يادم می آيد از اين سو به آن سو 
می دويد، آرام راه می رفت، شايد نمی خواست باور كند 
كه امروز پسر جگر گوشه اش هم بايد به كنار مادر خود 
برود و آن جا آرام بگيرد. شايد نمی خواست باور كند كه 
قرار است جسد بی جان او از زندان بيرون بيايد، شايد نمی 

خواست باور كند كه ...
محمد مصطفايی و محمد اوليايی فر از در كوچک زندان 
بيرون آمدند، خبرشان همانی بود كه بود، گريه نمی كردند 
و در نگاهشان پيدا بود كه اگر تاب داشتند چنان فريادی 
به دست  آسمان  و  كر شود  فلک  می كشيدند كه گوش 
باور  تازه  انگار  دقيقه،  چند  از  بعد  بيافتد،  ها  آن  پای  و 
كرده بودند، شروع كردند به گريه كردن، نمی دانم در آن 
لحظات، آن مادر و پدر كه صندلی را از زير پای جوانی می 

كشيدند به چه فكر می كردند.
بگويد،  امان خواست كه سخن  از ميان جمعيت  نفر  يک 
فرياد زد كه بهنود اول راه است، بهنود را فراموش نكنيم، 
تا بتوانيم ديگران را نجات دهيم، صفر انگوتی در آستانه 

اعدام است، كاری كنيم كه او اعدام نشود.
همه با هم آماده می شويم، صفر انگوتی ده روز ديگر پای 

چوبه دار می رد، نگذاريم او را اعدام كنند.

منبع: مجموعه فعاالن حقوق بشر
/http://hra-iran.net 



اين  بر  روشنگری  طريق  از  گذاری  تاثير  نيز  و  جمعی 
مانند  شرايطی  در  مثال  برای  دارد؛  وجود  جمعی  انتخاب 

جنبش آزادی خواهی امروز مردم ايران.
صادق  امثال  هشدارهای  اگر  شد  گفته  آنچه  اساس  بر 
هدايت و به طور كلی ضرورت سكوالريسم به مثابه يكی 
از پيش شرطهای اساسی آزادی، در جنبش كنونی پيش 
فرهيختگان  و  روشنفكران  و  نشود  گرفته  جدی  ما  روی 
هم به تبعيت از عامه ی مردم برای خالصی از بن بست 
موجود با آسان گيری تنها به حل مسائل آنی در كشاكش 
های سياسی روزمره بسنده كنند، جای ترديدی نيست كه 
ارمغان اين جنبش در بهترين حالت تنها تغييری در ظواهر 
حوزه ی سياست خواهد بود، بی هيچ ضمانتی برای حفظ 

دستاوردها در جهت نيل به آزادی.
از  روی  دنباله  و  غيرانتقادی  همراهی  مشخص  طور  به 
اصالح طلبان حكومتی )كه نقاب نوانديشی دينی بر چهره 
دارند( و يا هر گونه همكاری غيرمشروط و فارغ از پرنسيپ 
های مستقل فكری و سياسی با آنان، ما را به همان ورطه 
اشتباهات  با  ما  از  پيش  های  نسل  كه  كشاند  می  ای 
آن شتافتند:   استقبال  به  پيش  در سی سال  تاريخی خود 
نبايد از ياد برد كه رشد و پرورش و هويت يابی اجتماعِی 
وابستگان به اين طيف سياسی، همبسته با  فضا و ادبيات 
حسينيه ها و مناسک مذهبی بوده است؛ فضاها و مناسبت 
هايی كه در عين حال مكان هايی نمادين برای همبستگی 
همه ی رجال سياسی نظام اسالمی بوده و هست.  كما 
كمابيش  نيز  شان  سياسی  مشی  در  طلبان  اصالح  اينكه 
همان ادبيات را در قالب گفتمان سياسی ويژه ای تزئين و 
بازتوليد می كنند. از سوی ديگر نگاهی به روند تغييرات در 
شكل و محتوا و ادبيات به كار رفته در بيانيه ها و پوسترها 
و خبرنامه ها و گفتارهای سياسی متوليان و وابستگان به 
جريان موسوم به »موج سبز« به خوبی نشان می دهد كه 
چگونه همراه با تالش بی وقفه برای كسب جايگاه هدايت 
گری و متولی گری نسبت به جنبش مردمی و تثبيت اين 

جايگاه، رفته رفته عناصر و نمادهای مذهبی )از نوع شيعه 
تبليغی و گفتمان بديل  ادبيات سياسی -  اثنا عشری( در 
ادعايی آنان پررنگ تر شده است و اين به موازات كمرنگ 
شدن طرح مطالبات آزاديخواهانه و تحول طلبانه در گفتار 
سياسی آنان بوده است، كه گويا فقدان آن به تدريج با رشد 
پديده ی كيش شخصيت حول چهره هايی نظير موسوی 
و كروبی و خاتمی جايگزين می گردد؛ )چيزی كه به طور 
خاص در سير صعودی ضميمه  كردن های مكرر تصاوير 
و  پوسترها  و  ها  فراخوان  ی  همه  به  كروبی  و  موسوی 
دارد(...   دهنده  هشدار  و  آشكار  نمودی  هايشان   خبرنامه 
سازمان  های  فعاليت  روند  اين  بر  چشمپوشی  و  اغماض 
يافته در جهت اسالمی نماياندِن جنبش، بی گمان تبعات 
جبران ناپذيری خواهد داشت، چرا كه اين يک خود مقدمه 

ای است برای اسالمی ساختن جنبش! 
و حرف آخر آنكه بنا به جايگاه نابرابر و امكانات و مزيت 
هر  برخوردارند،  آن  از  حكومتی  طلبان  اصالح  كه  هايی 
گونه دنباله روی تاكتيكی از آنها نيز، در نهايت تنها آنان 
كسب  و  قدرت  ی  عرصه  به  )بازگشت  مقصدشان  به  را 
اعتبار مجدد برای اسالم و نظام ( می رساند، نه مردم را. 
چنين بديلی راهی به رهايی و آزادی نمی برد و درست به 
انتقادی و كوشش های  و  دليل حضور روشنگرانه  همين 
دخالتگرانه ی همه ی باورمندان به آزادی و دلبستگان به 
جنبش آزاديخواهانه ی مردم، ضرورتی عاجل و وظيفه ای 

بنيادی ست. 
1۲ مهر 13۸۸

پانوشت:
و  هوشمندانه  فرهنگی  شناسی  آسيب  اين   )1(
با  كنيد  مقايسه  را  هدايت  آثار  در  شناسانه  جامعه  ذكاوت 
اظهار نظرهای شعارزده ی كسانی نظير جالل آل احمد در 
مورد ضرورت های اسالم سياسی )از مورد شريعتی بگذريم 

كه آثارش بيرون از  دايره ی ادبيات قرار دارد(.

با  تاريخی  ايران روحانيان همواره به طور  در   )۲(
حاكمان همبسته بوده اند )همبستگی متوليان رسمی نهاد 
مذهب و نهاد حكومت( و »قدرت« هر چند در سهم های 
نابرابر، هميشه به نحوی ميان آنها توزيع می شده است؛ 
برای مثال نهاد آموزش و نهاد قضاوت در انحصار مطلق 
روحانيان بوده است و نيز عوايد شرعی كه منابع مالی آنها 
را تامين می كرده است )ماليات روحانيون بر مردم!(. با اين 
حال منظور از »اسالم سياسی« اين نوع حضور سنتِی نهاد 
يا نقش جانبی روحانيت در مناسبات  مذهب در جامعه و 
قدرت نيست؛ در يک تعبير كلی می توان اسالم سياسی را 
به مجموعه باورهايی اطالق كرد كه با داعيه ی »حكومت 
اسالمی« در پيوند بوده و قائل به نقشی حداكثری برای 
تئوريزه  برای  واقع  در  هستند؛  جامعه  ی  اداره  در  اسالم 
دينی  های  آموزه  كه  است  اصلی  چنين  تحقق  و  كردن 
به صورت يک ايدئولوژی سياسی در قالب اسالم سياسی 
بازسازی می شوند. )پرداختن به اين موضوع خود مجال 

ديگری می طلبد(. 
اين  مبنای  كه  نباشد  گفتن  به  نيازی  شايد   )3(
نوشتار باور به ضرورت سكوالريسم است نه دين ستيزی. 
به گمان من تالش برای رواج گفتمان های دين ستيزانه 
همان قدر به تغذيه های بنيان های اسالم سياسی ياری 
می رساند كه ايدئولوژی سازی از دين برای كسب قدرت 
سياسی. به عبارتی اينها دو روی متضاد نمای يک سكه 
آشكاری  ی  نمونه  رضاخان  ی  دوره  ی  تجربه  هستند. 
است كه نشان می دهد چگونه رويكردهای دين ستيزانه 
و تهاجمی باعث موجه سازی و استحكام پايه های اسالم 
سياسی می گردد؛ حداقل مدافعان اسالم سياسی اين گونه 
می انديشند! برای نمونه رجوع كنيد به اين مقاله: »مبارزه 
عليه  خشونت  دهه  سه  بازتاب  اسالم،  فدائيان  مسلحانه 

دين«
http://www.tebyan.net/archive/specia -

occasions/national/۲۰۰۶/۲/1/1534۸.html

از  دين  حذف  برای  تالش  بودن  نامعقول  من  گمان  به 
جامعه نه تنها در نافرجام بودن آن، بلكه همچنين در بنيان 
های فلسفی آن است كه به دنبال جايگزين سازی يقين 
ها در »حوزه ی يقين های شخصی« است، آن هم يقين 
هايی كه در واقع، به تعبير »ميگوئل اونامونو«، بنيان واقعی 
آنها به طور چاره ناپذيری بر اميد واقع است نه بر شناخت. 
بر اين اساس تنها كاری كه می توان و بايستی در سطحی 
گرفت،  پی  سياسی  فرهنگی-  های  حوزه  در  و  اجتماعی 
واقعی  يا  به جايگاه مناسب  بازگرداندن دين  برای  تالش 
آن است، يعنی حوزه ی زندگی فردی و خصوصی؛ تالشی 
حكومت«  از  دين  نهاد  »جدايی  آن  هدف  نخستين  كه 
)حوزه ی سياست و قانون گذاری( و چشم انداز نهايی آن 
برای  )يا مذهب(  نهاد دين  اجتماعی  محدودسازی قدرت 

دستيابی و تضمين جامعه ای سكوالر خواهد بود. 
اگر دينداری را خصيصه ای فردی بر محوريت   )4(
خداباوری بدانيم، مذهب را می توان سويه ی اجتماعی و 
آيينی آن ناميد كه با شريعت به منزله ی سويه ی تاريخِی 
دين همبسته است. شريعت در اين معنا حامل مجموعه ی 
انباشته شده ای از آيين ها و باورهای دينی است كه در 
سير تحوالت هر دين مدام دستخوش مدون سازی، بومی 
گردد؛  می  مكرر  های  هنجارسازی  و  سازی  نماد  سازی، 
به عبارت ديگر مذهب صورت مقطعی و معاصِر تحوالت 
در  روحانيت  نهاد  و  سنت  با  كه  است  شريعت  تاريخی 
رابطه است. آغشته شدن مذهب با خرافات روندی اجتناب 
ناممكن  هم  از  دو  آن  تفكيک  كه  طوری  است،  ناپذير 
ای  دوره  و  ای  لحظه  های  سازی  تصوير  كه  چرا  است، 
از شريعت تاريخی، نه تنها فرايندی تصادفی و رندوم وار 
و تابع مقتضيات متغير محيطی است، بلكه در عين حال 
از مناسبات پيچيده ی قدرت هم تاثير می گيرد؛ مناسباتی 

كه تعهد به حقيقت كمترين دغدغه ی آن است!

مسجدسليمان ، 
شهری يوتوپيايی

سمين امين

مسجدسليمان را شايد بتوان از جمله اولين شهرهای مدرن 
حدود  در  نفت  كشف  با  شهر  اين   . آورد  شمار  به  ايران 
حاصل  واقع  در  مسجدسليمان  شد.  زاده  پيش  سال  صد 
يک اتصال كوتاه و يک ميانبر بود. اتصال ميان دو شكل 
سياسی  بندی  شكل  متفاوت؛  كامال  ساختار  دو  يا  بندی 
ترين شكل  پيشرفته  در  داری  سرمايه  نظام  اقتصادی   –
آن – يعنی نظام سرمايه داری استعماری انگلستان و يک 
ای  عشيره   – ايلياتی  نظام   – بدوی  بسيار  بندی  صورت 
نفتی و  تاسيسات  ايجاد  و  نفت  با كشف  بختياری.  قبايل 
به وجود آمدن ادارت و موسسات مختلف و پيدايی سريع 
آهن؛  راه  مدرن-  شهر  يک  های  نشانه  تمام  با  شهری 
اين قبيل  از  باشگاه، و  سيستم فاصالب شهری، مدرسه؛ 
بسياری از عشاير بختياری به كارگران شركت نفت تبديل 
شدند و ضمن آن از سراسر ايران جميعتی قابل توجه به 
سوی اين شهر نوخاسته روان شد و شهر به اجتماعی چند 
ايرانی و چه غيرايرانی  چه   – از مردم گوناگون  فرهنگی 
چكيده  و  گفت خالصه  توان  می  كه  شد. شهری  تبديل 
بندی  صورت  چندين  و  تمدن  چندين  فرهنگ،  چندين 
فكری و فرهنگی بود. اين ويژگی شهر را به يک بابل نو 
تبديل كرد كه می توانستی همه نوع افكار و عقايد و همه 
نوع زبان را در آن ببينی. نتيجه اين ويژگی به وجود آمدن 
استعدادی در شهر بود برای تساهل و رواداری و دور ماندن 
اما ويژگی ديگر اين شهر كارگری بودن آن  از تعصبات. 
بود. اين ويژگی در كنار فقر وسيع مردمی كه در مشاغل 
كم درآمد به كار مشغول بودند و در مقابل زندگی پرزرق 
و برق كارمندان عالی رتبه شركت نفت – چه خارجی و 
چه ايرانی و نيز مستشاران آمريكايی و انگليسی زمينه را 
برای رشد گرايش های ماركسيستی و چپ گرايانه فراهم 
كرد. از دهه پنجاه به بعد كه ارتش در اين شهر شروع به 
از  جديدی  موج  باز  و  كرد  سازی  تانک  تاسيسات  ايجاد 
مهاجران به اين شهر وارد شدند تا در شركت پرسيزيون 
برای  هايی  آپارتمان  بود  قرار  كه   ( كار مشغول شوند  به 

ارتش بسازد( شكل شهر به صورت ديگری در آمد. با تمام 
شدن ذخاير نفتی، شركت نفت رفته رفته جای خود را به 
ارتش داد. بسياری برای كار به ارتش پيوستند. و بسياری 
از عشايركه تا آن زمان هنوز يک جا نشين نشده بودند، 
با زوال اين شكل زندگی برای كار به پرسيزيون پيوستند 
دوم  گروه  اين  بخشيدند.  شهر  به  ديگری  مورفولوژی  و 
مهاجران از دهه 5۰ به بعد نقش مهمی در سرنوشت شهر 

ايفاء كردند. 

   در مسجدسليمان به دليل آن فضای چند فرهنگی و نيز 
فقدان دين فقهی برای زندگی اخروی مردم، انديشه های 
اسالمی پيام آوران انقالب اسالمی چندان نفوذی نداشت. 
رهبری  كه  بودند  گرا  معلمان چپ  اين  انقالب،  با شروع 
تظاهرات ضد رژيم را بر عهده داشتند و آن را سازماندهی 
و  آموزی  دانش  های  گروه  وسيع  تظاهرات  كردند.  می 
آموزگاران اغلب به صورتی مسالمت آميز و بدور از خشونت 
صورت می گرفت. سير انقالب در مسجدسليمان تقريبا به 
با  يعنی  بود كه ساير جاها صورت گرفت.  همان صورتی 
اعتراضات  و  تظاهرات  گرا  چپ  های  گروه  اينكه  وجود 
رفته  رفته  آنها  اما  بردند  می  پيش  و  دادند  می  شكل  را 
و  انقالب  خواه  تماميت  رهبری  گيری  قدرت  با  همزمان 
عقب نشينی رژيم شاه، تحت الشاع قرار گرفتند. رهبری و 
طرفدارن نظام جديد كم كم نمايندگان خود را برای ايراد 
وعظ و سخنرانی به اين شهر گسيل داشتند و از آنجايی كه 
تقريبا سقوط شاه مسجل شده بود، گروه های از مهاجرين 
عشاير پيش گفته به هوای رسيدن به يک زندگی بهتر به 

اين موج انقالب پيوسند. 
   نخستين رويارويی بين گروه های چپ و قدرت جديد در 
فردای پيروزی انقالب صورت گرفت؛ در ۲3 بهمن 135۷. 
ژاندارمری شهر با نظام جديد اعالم همبستگی كرده بود. 
اما گروه های چپ اين عمل را يک فريب می دانستند و 
عزم خلع سالح ژاندارمری را كردند. هنگامی كه آنها در 
به  روحانی جوان  بودند يک  ازدحام كرده  ژاندارمری  جلو 
روی ديوار ژاندارمری رفت و با انگشت تهديد خطاب به 
جمعيت   گفت:« همه شما را می شناسم«. آنهايی كه به 
اين تهديد پوزخند زدند و به سوی ژآندارمری يورش بردند، 
كارساز  روزی  تهديد  اين  كردند  نمی  گمان  هرگز  شايد 

شود. 

   فتح ژاندارمری، برای گروه های چپ اولين تجربه در 
به دست گرفتن فضای فكری و سياسی شهر بود. گروه 
های هوادار سازمان ها ی سياسی يک باره در شهر نمايان 
شدند. هر كدام برای خود صاحب تشكيالتی شد، دفاتری 
در جای جای شهر برپا كرد. مجالس بحث و گفتگو بر پا 
نظام جديد  با طرفداران  با هم و هم  شد و گروه ها هم 
وارد بحث و مجادله شدند. در اين زمان پنج گروه از ساير 
برای  پيكار  بود.  برخوردار  بيشتری  هوادارن  از  ها  گروه 
مجاهدين  خلق،  فدايی  های  چريک  كارگر،  طبقه  آزادی 
آزادی  برای  رزمندگان  و سازمان  توده  ايران، حزب  خلق 
اندازه  به  شهر  در  چپ  های  گروه  قدرت  كارگر.  طبقه 
بر  را  سليمان«  »مسكو  نام  طنز  به  ای  عده  كه  بود  ای 
در  آموزی چپگرا  دانش  اعتصابات گروه های  نهادند.  آن 
آموزش  بر  رزيم  نيروهای  اندازی  دست  با  كه   59 سال 
و پرورش مبارزه می كردند، تقريبا مدارس را به تعطيلی 

كشانيد. مدرس متوسطه در شهر محل بحث و اظهار نظر 
در باره رفتار رژيم با مردم و نفی سركوب نظام جديد بود. 
عالوه بر اين در ابتدای پيروزی انقالب، سازمان های چپ 
مخصوصا سازمان چريک های فدايی در تبعيت از فعاليت 
های سازمان مركزی خود پيوسته در كار انجام تظاهرات 
هواداران  بود.   – متينگ   – مختلف  های  گردهمايی  و 
ساختمان  سابقه  بی  اقدام  يک  در  فدايی  های  چريک 
بهزيستی را تسخير كردند و آن را به مقر فعاليت های خود 
تبديل كردند. در اقدامی ديگر گروه های چپ اعتصابات 
و تظاهرات ديپلمه های بيكار را شكل دادند كه در نهايت 
منجر به تسخير فرمانداری شهر برای مدتی طوالنی شد. 
نيز  فعاالن سياسی  از  بسياری  انقالب  پيروزی  ابتدای  در 
به شهر رفت و آمد می كردند و به ايراد سخنرانی و تبليغ 
انديشه های گروه خود می پرداختند. به اين گونه بود كه 
مجلس  انتخابات  در  فدايی  های  سازمان چريک  نماينده 
سازمان  نماينده  نيز  و  آورد  بااليی  رای  اسالمی  شورای 
نيز توانست آراء الزم برای ورود به مجلس را  مجاهدين 
پيدا كند. اگر چه هر دو از راه يافتن به مجلس منع شدند. 

سال  و  شصت  خرداد  خونبار  سركوب  ازشروع  پيش  تا 
ضعف  موضع  از  مخالفان  با  رژيم  رفتار  آن،  از  بعد  های 
آزاد  بالفاصله  تقريبا  شدند،  می  دستگير  كه  افرادی  بود. 
متينگ  زدن  برهم  و  ها  پيمايی  راه  به  حمله  شدند.  می 
رژيم  دستان  به  چماق  يا  »فاالنژها«  معمول  رفتار  از  ها 
نظر  به  بود.  گراها  چپ  دست  در  شهر   ِ »جو«  اما  بود. 
های  گروه  بر  فراوانی  روانی  فشار  وضع  اين  رسيد  می 
سركوب وارد می كرد. گروه های سركوب در اقليت بودند 
همان  از  تعدادی  مگر   – مردم  ميان  از  چندانی  حامی  و 
مهاجران نسل دوم- نداشتند. اين فشار روانی با قتل يكی 
از هوادارن نوجوان سازمان رزمندگان يک باره سر باز كرد؛ 
اما اين رفتار باعث منزوی شدن بيشتر گروه های سركوب 
دولت  حال  اين  با  شد.  ها  چپی  بيشتری  گيری  قدرت  و 
گروه های چپ در سراسر ايران و البته در مسجدسليمان 
مستعجل بود. با آغاز سركوب، سركوب در مسجدسليمان 
هم آغاز شد و حكومت با اعدام نوجوانان هوادار گروه های 
چپ و بعد مجاهد دستگاه كشتار خود را به كار انداخت. با 
اعدام نوجوانی به نام اسماعيل – كه كارش فروش نشريه 
سازمانی بود كه هوادارش بود- اين نظام نخستين قربانی 
خود را- رسما   به كام مرگ فرستاد و بعد از آن به اعدام 
سلسه وار و پيوسته هوادارن و اعضای موثر اين سازمان ها 
مشغول شد. فضای رعب و هراس يكباره بر شهر مستولی 
شد. بسياری كه بيم آن می رفت دستگير و كشته شوند از 
شهر گريختند. آنهايی كه نمی توانستند مخصوصا دختران 
در خانه ها ی آشنايان و يا در خانه خودشان پنهان شدند 
كه اين كار آسبيب های روانی جدی هولناكی برای آنها 

به بار آورد. 

از  نفر   ۲۰۰ تقريبا  شصت  دهه  های  سال  نخستين  در 
هوادارن گروه ها و مخصوصا هوادارن مجاهدين را اعدام 
كردند. برای كسی باوركردنی نبود. مردم گمان می كردند 
نيروهايی از شهرهای ديگر- مخصوصا شهرهای مذهبی 
همجوار دست به اين كار می زنند. اما بخشی از نيروهای 
سركوب را همان مهاجرينی تشكيل می دادند كه ديرزمانی 
كينه  نيروی  و  بودند  كرده  زندگی  فقر  با  شهر  همين  در 

دسترسی  با  كه  بود  شده  انباشته  آنها  در  هولناكی  توزی 
به  نيروها  اين  جا  منفجر شد. همه  يكباره  قدرت  به  آنها 
بودند.  كرده  قرق  را  آنها شهر  بودند.  مخالفان  جستجوی 
خيابان اصلی شهر كه زمانی محل تجمع و تبليغ و بحث 
گروه ها بود تبديل به شكارگاه نيروهای سركوب شد. بر 
تيرهای چراغ برق خيابان بلندگو نصب كرده بودند و مارش 
نظامی و اطالعيه های جنگ و اخبار سركوب را پخش می 
كردند. تعقبب و دستگيری مخالفان فقط محدود به شهر 
نبود. آنها در شهرهای اطراف نيز به جستجوی مظنونين 
بودند. بسياری از معلمان و دانش اموزان از مدارس اخراج 
شدند و از ثبت نام آنها در مدارس جلوگيری به عمل آمد. 

با شكل گيری دستگاه گزينش نيز در سالهای بعد سابقه 
از  را  فرد  بود كه  از جمله مواردی  از يک گروه  هواداری 
دسترسی به امتيازات زندگی اجتماعی و داشتن يک شغل 

دولتی و نيز ورود به دانشگاه منع می كرد. 

متعلق  قديمی  ساختمان  يک  زندانيان  نگهداری  محل 
به شركت نفت بود كه كليه اعمال مربوط به بازجويی و 
صدور حكم و غيره در آن انجام می شد. اما اجرای حكم 
اعدام در«مدرسه خارجی ها« كه محلی بود بيرون از شهر، 
صورت می گرفت. كشته ها را در جاهای مختلف بيرون از 
شهر دفن می كردند. از جمله در آن سوی شهر درنزديكی 
يک گورستان معمولی از مردم ، گورستان كوچكی متعلق 
به تعدادی از اعدامی وجود دارد كه می توانی فقط نامی 
كرده  نصب  باالی سرشان  كه  قبری  بر سنگ  را  آنها  از 

اند ببينی. 
   يكی از جاهای ديگر دفن آنها گورستان خارجی ها در 
با تابلويی  ابتدای ورود به شهر- از سمت اهواز- بود كه 
آن را مشخص كرده بودند: »گورستان منافقين و كفار«. 
تابلويی كه شايد به اين قصد نصب شده بود تا مسافری 
كه برای اولين بار وارد اين شهر می شد بفهمد به كجا پا 
گذاشته است و نيز شايد برای گرفتن زهرچشم از كسانی 
كه زمانی خواسته بودند از طريق همدلی با اين كشتگان، 
در اين شهر كوچک يوتوپيايی بنا كنند تا در آن از فقر و 
بيماری و گرسنگی وبی عدالتی اثری نباشد. سودايی كه 
پاسخ اش مرگی ناصواب و ظالمانه بود. بدن كشتگان را 
بر گرد اين شهر پراكنده كردند به اين گمان كه آنها را از 
شهر بيرون كرده اند. و تصوير آرمانی آنها را نيز از شهر 
با  هنوز  يوتوپيايی  شهر  اين   – شهر  اما  اند.  كرده  نابود 
ارواح محافظ كشتگانش در خاطره بازماندگان زنده است 

و سخن می گويد.



الگوهای اعتصاب عمومی 
تونی كليف

بخش دوم

اعتصاب عمومی كامال اقتصادی و اعتصاب عمومی كامال 
سياسی : سوئد 19۰9 و بلژيک 1913

1( سوئد 19۰9 : اعتصاب عمومی سوئد در تاريخ ۲ اوت 
19۰9 به دنبال يكسری اعتصابهای كوچكتر در ژوييه كه 
با بسته شدن كارخانه ها همراه بود،  از موارد  در تعدادی 
آغاز گرديد . هدف اعتصاب بهبود دستمزد كارگران بود. 
و  توليدی  وحمل  پانصد هزار كارگر شاغل در صنايع  از 
نقل ، حدود سيصد هزار نفر به فراخوان اعتصاب از سوی 
رهبری اتحاديه كارگری مركزی پاسخ مثبت دادند و كار 

را متوقف كردند.
باال كنترل می  از  به شيوه ای سفت و سخت   اعتصاب 
بود.  اتحاديه  رهبری  بند سخنان  ترجيع  نظم  . حفظ  شد 
بر اين اساس دبير كل اتحاديه های كارگری قوانين زير 

را وضع كرد :
» برای برقراری نظم ، كميته اعتصاب می بايست تعداد 

كافی »پليس ويژه« از بين تواناترين افراد انتخاب كند.
با پليس همكاری می كند و  كميته اعتصاب در همه جا 

» پليسهای ويژه » می بايست با خود كارت و نشانی به 
همراه داشته باشند كه به روشنی ماموريت آنها را مشخص 
كند. آنها بايد با دقت تمام از دستورات پليس پيروی كنند 

)۷( « .
ايده سازماندهی پليس ويژه از سوی رييس فدراسيون ملی 
كار به وزير كشور پيشنهاد شده بود ! نتيجه ، همانطور كه 
بود. همانطور كه يک مورخ  ، نظم كامل  مشخص است 

می نويسد :
همكاری   ، نظم  حفظ  بر  رهبران  مداوم  تاكيد  به  نظر   «
توقف  تقريبا  و  پليس  نيروی كادری  با  ويژه  پليس  كامل 
كامل فروش مشروبات الكلی در دوران اعتصاب ، عموم 
مردم و مقامات در آخر می توانستند بگويند كه نظم كامل 
منش  اينكه  و  شد  گذاشته  پا  زير  عادی  اوقات  از  كمتر 
گونه  هر  شايسته  عمومی  عفت  به  احترام  در  كارگران 

تقديری بود... » )۸(
اعتصاب كامال يكپارچه بود. اما به هر حال به هيچ هدفی 
دست نيافت. بعد از كمی بيشتر از يک ماه حكم  تعطيل 
اعتصاب صادر شد. حتی يک پنی هم به حقوق كارگران 
اضافه نشد. رهبران اتحاديه های كارگری عمال و بدون 
قيد و شرط تسليم شدند.« و اعتصاب يک » شكست كامل 

» بود. )9( 
گرفتند:  خود  به  تهاجمی  حالت  كارفرمايان   ، اين  از  بعد 
از كار بيكار شدند يا در الک دفاعی  از كارگران  تعدادی 
فرو رفتند ؛ اعتصابات برای مدتی طوالنی در ابعاد بزرگی 
باقی ماندند. در 9 سپتامبر ، صد و بيست و چهار هزار نفر 
در حال اعتصاب بودند. در 1 اكتبر هنوز ۶3 هزار نفر به 
اعتصاب ادامه می دادند. )1۰( در برخی صنايع ، تعطيلی 
كارخانه ها برای يک سال ادامه داشت يعنی تا 1 دسامبر 
191۰. اين صنايع شامل صنايع پوشاک ، سلولز ، جاده و 
ساخت پل ، چوب بری و نساجی می شدند. . تعداد اعضای 
فدراسيون ملی كار در 19۰9 ، 33 درصد كاهش يافت و 
حتی در سال 191۰ هم به وضعيت قبلی بازنگشت. )11(

اعتصاب عمومی سوئد نمونه كامل يک اعتصاب عمومی 
بوروكراتيک بود.*

۲( بلژيک 1913 : كنگره ويژه حزب كارگر بلژيک در 3۰ 
ژوئن 191۲ تصميم  به فراخواندن يک اعتصاب عمومی 
به منظور تحصيل حق رای همگانی برای مردان و لغو حق 
رای يک نفر در چند حوزه انتخاباتی -  كه به ثروتمندان 
اختصاص داشت و كارگران را شهروندان درجه دوم ، سوم 
و يا حتی چهارم تبديل كرده بود -  گرفت. كنگره تاريخی 
برای اعتصاب تعيين نكرد اما اختيارات كامل در اين زمينه 
را به » كميته ملی حق رای همگانی و اعتصاب عمومی 
» اعطا كرد. كميته تا گردهمايی تاريخ 1۲ فوريه 1913 
فرمان اعتصاب را صادر نكرد و حتی تصميم گيری در اين 
انداخت.  مورد را تا 14 آوريل يعنی دو ماه بعد به تعويق 
فصل   ، اعتصاب  برای  زمان  مناسبترين  رهبران  نظر  به 
بهار بود يعنی زمانی كه » باغهای كارگران می توانند در 
دوران فراغت اعتصاب كشت و كار شوند و توقف كار در 
باشد  ديگر  پاک »  تواند يک »عيد  آوريل عمال می  ماه 

)1۲( « ...
برای  فراخوان  بين  ماه  يعنی ده  چرا چنين وقفه طوالنی 
از  برخی   « ؟  افتاد  آن  واقعی  شروع  و  عمومی  اعتصاب 
رهبران بدون شک اميد داشتند كه با بازی كردن با زمان 
چرخشی در اوضاع و احوال روی خواهد داد كه اعتصاب 
را به تعويق می اندازد... اگر چه روشهای رهبری برای به 
به  ماهه  ده  تاخير  اما  ماند  ناكام  اعتصاب  انداختن  تعويق 
شكل گيری يک اعتصاب عمومی بسيار مسالمت آميز به 
وسيله سازماندهی طوالنی مدت ، تبليغات مداوم و جايگزين 
كردن خرد آرامش جوی 1913 به جای احساسات وحشيانه 

191۲ منجر شد... » )13(
برنامه ريزی و به شكل سفت و سخت تنظيم  همه چيز 
شده بود. به عنوان مثال دستورالعملهای اعتصاب متناسب 
با ماهيت بسيار مسالمت آميز اعتصاب بود.                                                               

 دستور العمل از اين قرار بود : 
» به منظور مسالمت آميزبودن [اعتصاب] ؛ كليه تجمعات 
پر سر و صدا و تظاهرات آشوبگرانه و استفاده از هرگونه 
مشروبات الكلی بايد ممنوع شود. نه تخريبی در كار باشد و 
نه حمله ای به آزادی كار. اين پيغام را به كارگران برسانيد 
تدارک  را  اعتصاب شادی  و  بدهيد  به دست هم  : دست 
ببينيد. تا شش هفته دوام بياوريد و آنگاه پيروزی از آن شما 
خواهد بود. » برای تداوم اعتصاب تا شش هفته شما نياز 
به پس انداز داريد . هزينه هايی را كه برای كاباره ، ورزش 
و قمار صرف می نماييد ، پس انداز كنيد. صندوق اتحاديه 
های كارگری برای اعتصابات اقتصادی را در خطر[خالی 

شدن] نياندازيد...«
در طول ماه ژوييه ، اوت و سپتامبر 191۲ ، ميتينگهايی 
و  شد  برگزار  صنعتی  مراكز  و  شهرها  در  طوالنی 
تكرار  را  سخنرانان  استداللهای  كارگری  خبرگزاريهای 
هزاران  نوامبر،  ماه  در  پارلمان  بازگشايی  شب  در  كردند. 
گردهمايی به شكل هم زمان در تمام نقاط كشور به راه 
رای  تبليغات » كميته ملی حق  اين  انعكاس  برای  افتاد. 
از چهار  همگانی و اعتصاب عمومی » يک ميليون كپی 
مانيفست و پنج كتابچه در تيراژ يک ميليون نسخه تهيه 
مناطق  جذب  برای  مختلف  انواع  در  ويژه  تبليعات  كرد. 
محلی ، برای بحثهای خانوادگی ، برای گروههای ورزشی 
برای  اعتصاب  تمبرهای  شد.  ديده  تدارک  موسيقی  و 
مكاتبات منتشر شد -  اگر چه رييس اداره پست بعدا مانع 
استفاده از چنين تمبرهايی شد. دكمه های ويژه اعتصاب 
برای هواداران وجود ساخته و آهنگهايی برای برانگيختن 
احساسات طبقاتی حتی در كلبه های دور افتاده و كوچک 

فقيرترين كارگران آماده شد. )14(
امور مالی به متمركزترين و بوروكراتيک ترين شيوه ممكن 
فعاليت خود جوش توده كارگران  از هر گونه ريسک  كه 
سازماندهی  حتی  شد.  سازماندهی  كرد،  می  جلوگيری 
كنترل  تغذيه  امور  توسط كميته  به شدت  غذاخوريها هم 

می شد.
وظيفه كميسيون سامان دادن به امور ناحيه ای و محلی به 
شيوه ای بود كه در هر نقطه بيش از دويست كارگر گرد 
هم نيايند تا مبادا جنبه مسالمت جويانه اعتصاب در معرض 

خطر قرار بگيرد.
دسته  شكل  به  غذاخوردن  برای  روز  در  بار  دو  كارگران 
جمعی گردهم می آمدند و به ادامه روش مسالمت آميزو 
رساندن  برای  هم  جايی  و  شدند  می  تشويق  نظم  حفظ 
نظر گرفته  آنان در  نقشه های  فرامين رهبران و توضيح 
شد. .. كميسيون اين وظيفه اش را با چنان دقتی انجام داد 
كه كه حدود بيست دستورالعمل متفاوت تا قبل از به راه 

افتادن عملی اعتصاب آماده شده بود !)15(
برای وقت گذرانی كارگران نيز برنامه ريزی دقيقی انجام 
شده بود. برنامه های متنوعی از سوی اعتصاب كنندگان 
به منظور آموزش و سرگرمی در طول اعتصاب پيش بينی 
فكاهی  داستانهای  قرائت   ، ، كنسرتها  : جشنها  بود  شده 
يا سوسياليستی ، تدارک كتابخانه های كارگری موقت و 
برنامه ريزی برای حداكثر استفاده از كتابخانه های موجود 
؛ برنامه ريزی بازديد دسته جمعی كارگران از موزه ها و 
از بيست  نبايد بيش  گالريهای هنری مختلف ) هر گروه 
و پنچ نفر را شامل می شد ( ، گردشهای روزانه در حومه 
ورزش  برای  پاركهای عمومی  از  استفاده  حداكثر  و  شهر 
-  اينها و وجوه ديگری از اعتصاب احتمالی تحت نظارت 

دقيق كميته ملی و كميته های ناحيه ای آن صورت می 
گرفت. )1۶(

برای بازداشتن جوانان بی پروا از بدرفتاری ، رهبری ، آنها 
را درگير به راه انداختن » پليس كارگری« ويژه كرد.

جوتر  مبارزه  جوانان  جانب  از  اخالل  خطر  رفع  برای   «
موفقيت  بسيار  نقشه  كارگر  حزب  رهبران   ، سوسياليست 
جوانان  اين  بين  در  عناصر  موثرترين  سازماندهی  آميز 
هوادار اعتصاب در قالب پليس ويژه كارگری را طرح ريزی 
رسيد.  انجام  به  موفقيت  نهايت  در  برنامه  اين  كردند... 

)1۷(«
موازين سفت و سخت مانع از انحراف سخنرانان بی پروا از 

صراط مستقيم می شد :
به  اعتصاب همه سخنرانان گردهمايی ها  از شروع  »بعد 
شكل دقيق از جانب فدراسيون انتخاب می شدند تا مبادا 
 « شود.  پا  به  مجاز  غير  سخنرانان  تحريک  به  غوغايی 

)1۸(
دولت مطمئن نبود كه رهبران كارگری قادر به به كنترل 
كامل كارگران باشند. به همين خاطر » همه گونه اقدامات 
و  سربازان  گرفت.  صورت  مقامات  جانب  از  پيشگيرانه 
تعداد  از  بيش  تجمع  داشتند.  حضور  جا  همه  در  پليس 
ممنوع  كاتوليک  كليسای  هر  مقابل  در  افراد  از  معدودی 
بود. گشتهايی در ايستگاهها و مسيرهای راه آهن گمارده 
شدند . از صومعه ها نگهبانی به عمل می آمد. در اولين روز 
اعتصاب ، نيروهای نظامی و پليس در ساعت شش صبح 
در تمام كارخانه ها و كارگاهها حاضر بودند. .. قبل از 13 
آوريل، از خطوط راه آهن ، پلها و ساير نقاط استراتژيک به 

شدت مراقبت به عمل می آمد. » )19(
تعداد كارگران اعتصاب كننده 45۰ هزار نفر بود كه واقعا 
تعداد بسيار زيادی را شامل می شد . اعتصاب از اين حيث 
با اعتصاب بزرگ روسيه در سال 19۰5 قابل مقايسه بود 
كه تازه با احتساب تفاوت جمعيت دو كشور، بسيار بزرگتر 

محسوب می شد . 
آن  بر  حاكم  نظم  و  آرامش  تمام  با  اعتصاب  اين  ويژگی 

چه بود ؟
از همان آغاز نظم و ديسيپلين در باالترين درجه جلوه گر 
 ، نهايت نظم ترک كردند  با  را  كارخانه ها  شد. كارگران 
دستگاه ها و ابزارشان را تميز و روغن كاری كردند و همه 
وسايل را در شرايطی در كارخانه رها كردند كه كوچكترين 
زنگاری بر آن ننشيند تا در هنگام شروع كردن مجدد كار ، 
تاخيری ايجاد نشود. حتی مخالفين اعتصاب نيز بر اين باور 
بودند كه همين يک حركت خود به خوبی شاهدی بود بر 

اينكه اعتصاب تهديدی متوجه كارفرمايان نمی نمود.
خود كارگران دور شهر گردش می كردند و در سكوت به 
ويترين مغازه ها خيره می شدند. زود به رخت خواب می 
رفتند و تا دير وقت می خوابيدند ؛ در باغهايشان زراعت می 
كردند ؛ به مراكز تجمع در منطقه سر می زدند تا روزنامه 
ها را بخوانند يا خبری از كميته های كنترل بگيرند ؛ به 
والدينشان در شهرهای ديگر سر می زدند ؛ پياده مسافرت 
می كردند تا مبادا پولی به راه آهن دولتی پرداخت كنند ! 
بسياری از فرصت بازديدهای سازمان يافته رسمی از موزه 
ها و گالريها بهره می جستند يا در برنامه های موسيقی 
و ادبی  كارگری شركت می كردند. كارگران فلزكار برای 
خود در فرانسه كار دست و پا كردند و بخش عمده ای از 
درآمد خود را برای صندوق اعتصاب فرستادند. افراد كاری 
سوخت  تر  واقعی  تحركات  با  را  خود  جوتر  مبارزه  و  تر 
توزيع   ، غذاخوريها  در   : كردند  مشغول  اعتصاب   ساز  و 
كارتهای اعتصاب ، فعاليت در قالب كميسيون تبليغات يا 

انجام ماموريت در » پليس اعتصاب » . )۲۰(
اعتصاب عمومی بلژيک توسط يكی از مورخين بدين شكل 
جمع بندی شد : » سكوت بزرگ ». آن جنبه از اعتصاب 
كه بيش از هر چيز ديگری ناظران را تحت تاثير قرار می 
داد » آرامش عميقی بود كه اعتصاب با آن شروع شد و 
نظمی كه اعتصاب با خاموشی حركت خود را در آن طی 
كرد ...با نگاهی روزنامه ها در روز اول اعتصاب [ به اين 
مساله پی می بريم] : خبرنگار تايمز لندن شهادت می داد 
كه » آرامش هر روز گزارش می شود. اعتصاب ... كامال 
كه   )Charleroi( شالرروی  در  است.  جويانه  مسالمت 

اكثريت بزرگی از كارگران در حال اعتصاب بودند ، » هيچ 
مزاحمتی متوجه كارگرانی كه به كار ادامه می دادند ، نشد 
. » خبرنگار ديگری در روز بعد می توانست اينطور گزارش 
كند كه » نظم كامل همچنان حاكم است.« در سومين روز 
اعتصاب اين گزارش را مخابره كرد كه : »همچنان جنبه 
مسالمت جوبانه و فقدان هر گونه بی نظمی ادامه دارد ... 
در  تعهدشان  به  تمامتر  چه  هر  دقت  با  اعتصاب  رهبران 
رابطه با صلح آميز بودن اعتصاب پايبند بوده اند و اعتصاب 
از  دستورات  به  نسبت  برانگيز  ستايش  اطاعتی  كنندگان 
زيادی خبرنگار  تعداد  اگر چه   « اند.  داده  نشان  خودشان 
نحوه  و  بودند  شده  مستقر  بلژيک  نقاط  تمام  در  خارجی 
پيشرفت امور اعتصاب را ناظر بودند ، تايمز لندن در روز 
آرامش در  توانست اعالم كند كه »  اعتصاب می  چهارم 
در  اخاللی  گونه  هيچ  حكمفرماست...  شكل  كاملترين 
ماه  روز  بيستمين  در  است.«  نشده  اخير گزارش  روزهای 
در  نوعی  به  كنندگان  اعتصاب   « كه  داد  گزارش  تايمز 
حال گذراندن تعطيالت هستند و با خوش رفتاری برخورد 
می كنند و هيچ گونه بدخلقی و پرخاشگری از خود نشان 

نداده اند... »)۲1(
و اعتصاب تا پايان به همين شكل  ادامه يافت.

پايان اعتصاب صادر شد. در واقع  از ده روز فراخوان  بعد 
اعتصاب مطلقا به هيچ كدام از اهدافش دست نيافت. هيچ 

تغييری درقانون حق رای مردان بلژيک ايجاد نشد.
نظريه  نفی  موارد  ترين  برجسته  از  يكی  بلژيک  اعتصاب 
رزا لوكزامبورگ در مورد اعتصاب عمومی بود. هيچ گونه 
و  نداشت  كارگر  وجود  توده  خودجوشی و عمل مستقيم 
برقرار  اقتصادی  و  سياسی  های  جنبه  بين  كامل  جدايی 
بود. هيچ گونه چالش اقتصادی برای سرمايه داران ايجاد 
نشد و دولت در مقابل هيچ گونه سرپيچی سياسی جدی 
قرار نگرفت. سياست به مفهوم بسيار محدودی از رفرم در 

سيستم انتخاباتی محدود شده بود. 
ادامه دارد...

پانوشتها :

نخستين  سوئن  در   19۰9 سال  عمومی  اعتصاب   *
سوئد  كارگری  های  اتحاديه  كنفدراسيون  بين  رويارويی 
خسارت  بود.   )SAF(سوئد كارفرمايان  انجمن  و   )LO(
وارد شده به كارفرمايان در نتيجه اين اعتصاب در حدود 
۲5 ميليون كرون بود. تاثير منفی ركود اقتصادی باعث شد 
تا SAF  دستمزدهای كارگران را كاهش دهد. بيكاركردن 
)يا به زيبان امروزی »تعديل«( ۸۰ هزار كارگر از صنابع 
فراخوان  يا   LO گرفت.  قرار  كار  دستور  در  نيز  مختلف 
اعتصاب به اين مسائل واكنش نشان داد . تنها كارگران 
مراكز درمانی و بهداشتی و برخی ديگر از مشاغل كليدی 
از اين اعتصاب بركنارماندند.صندوقهای اعتصاب ته كشيد 
و پس از يک ماه فراخوان اتمام داده شد و تعداد زيادی از 
اعضای LO ريزش كردند. نيمی از اعضای آن به تشكل 
سوئد  سنديكاليست  آناركو  مركزی  سازمان  تاسيس  تازه 
پيوستند. آناركو سنديكاليستها اينگونه استدالل می كردند 
كه رهبری LO اعتصاب را با دو دلی آغاز كرده و دست 
كارگران را برای موضع گيری راديكالتر بسته است. در اثر 
شكست اعتصاب كارفرمايان فرصت يافتند ۲۰ هزار كارگر 
را اخراج كنند. مهاجرت كارگران به خارج نيز يكی ديگر 

از نتايج اعتصاب بود.

 ، عمومی  اعتصاب   ،  )W.M.Crook( و.م.كروک   )۷
چپل هيل )Chapel Hill(، 1931، صص 1۲۶-۷
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ژورناليسم در جهنم 
موميا ابوجمال

از  يكی  برای  جوان  گزارشگر  يک  به عنوان  كه  وقتی 
كار می كردم،  آمريكا(  ملی  )راديوی   NPR دفاتر محلی 

مشكالت مسكن بخشی از حوزه كاری ام بود.
از  نشانه ای  هرگز  متحده  اياالت  شهر  كهن ترين  در 
از  تعدادی  اما  نمی خورد،  به چشم  مسكن  كمبود  مشكل 
سياه  پوستان،  كه  شهر  از  مناطقی  در  به خصوص  خانه ها 
می كردند،  زندگی  فقير  سفيدپوستان  يا  پورتوريكويی ها 
نيازمند  و گويی هميشه  داشتند  نابسامانی  همواره شرايط 

مرمت و تعمير بودند.
اما وقتی خاطراتت را ورق می زنی، كدام ماجراها واضح تر 

و روشن تر از بقيه به ذهنت می رسند؟
از بخش های مختلف شهر گزارش هايی تهيه  اگرچه من 
كردم، اما بسياری از آنها در گذر زمان به بوته فراموشی 
سپرده شد. از ميان آنها، گزارشم در مورد اعتراض ساكنان 
منطقه ای در جنوب شرقی به بهای باالی اجاره ها از اين 
از آن عبور  قاعده مستثنی شد؛ منطقه ای كه من سال ها 
آنجا  در  كه  زمانی  تا  بودم ،  نشده  آن  وارد  هرگز  و  كرده 

مشغول به كار شدم.
ظاهر بيرونی و نمای اين ساختمان جذاب و بی نظير بود و 
گچ بری های تزئينی آن وجه تمايزش با خانه های هم جوار 
بود و نشان دهنده دوره ای از ساخت وساز بود كه سازندگان 
بناها خالق بودند و وقت خود را نه فقط صرف ساخت بنا، 

كه صرف زيباسازی آن هم می كردند.
اعتصاب  يک  خبر  و  گرفت  تماس  من  با  فردی  وقتی 
قريب الوقوع را به من داد، به سرعت خود را به آنجا رساندم 

و وارد ساختمان شدم.
را  نفسم  با آن مواجه شدم،  وضعيتی كه درون ساختمان 
بند آورد. سقف ها به طور وحشتناكی بر سر كودكانی كه در 
ساختمان  لوله كشی  می شدند،  آوار  می كردند  زندگی  آنجا 
بسيار نامناسب بود و چون از مدت ها پيش تعميرات الزم 
بود  به گونه ای  بود، شرايط عمومی ساختمان  نشده  انجام 

كه برای همه ساكنان تهديدی بزرگ 
محسوب می شد.

مالقات  اعتصاب  رهبران  با  وقتی 
موجود  وضعيت  از  آنها  خشم  كردم، 

كامال محسوس بود.
ماجرا،  اين  از  سال  چند  گذشت  با 
رجوع  زمان  آن  از  خاطراتم  به  وقتی 
كه  می رسم  نتيجه  اين  به  می كنم، 
برای  كه  نبود  خانه ها  موضوع  صرفا 

آنها اهميت داشت.
اين  بود.  مهم  برايشان  هم  مقاومت 
ماجرا  اين  به  كه  است  چيزی  همان 
معنا می بخشد:  كسانی از طبقه كارگر 
نابرابر،  شرايط  برابر  در  می خواستند 
غيرمنصفانه و نامناسب زندگی بايستند 

و اعتراض كنند.
با گذشت چند سال از آن ماجرا، و در 
آمريكا  درد  خانه  در  اكنون  كه  حالی 

)زندان( به سر می برم، زندان حوزه كاری من شده است.
ده ها هزار نفر از مردم در چنين مكان هايی زندگی می كنند 

و بنابراين، ده ها هزار ماجرای مشابه هم وجود دارد.
من هرگز از اين بابت كمبودی نداشتم.

به چنين  فرد  اوقات شرايط خاصی سبب شده كه  گاهی 
به  رويدادها  اين  معموال  اما  كند،  مكان  نقل  جاهايی 

شيوه های ديگر و با داليلی متفاوت به وقوع می پيوندند.
به  نزديک  از  وقتی  آمريكا،  در  قانونی  روال  و  نشريفات 
آن بنگری و زير نظرش داشته باشی، همانند روند توليد 

سوسيس، آشفته و زشت به نظر می رسد.
من در مورد محاكمات نامناسب و ناعادالنه، بی رحمی های 

رسمی  نهادهای  سرسام آور  حماقت های  و  دل خراش 
مطالبی نوشته ام.

به خاطر »مشاركت در تجارت  در سال 1995 من رسما 
ژورناليسم« مجازات شدم. نزاع های قانونی - كه چندين 
هفته نشستن در دادگاه با پا بندی كه آن قدر محكم بسته 
خون ريزی  و  پا  قوزک  شديد  تورم  موجب  كه  بود  شده 
می شد فقط بخشی از آن است - چندين سال زمان برد 
تا سرانجام تسليم اصل اول قانون اساسی اياالت متحده 
اقداماتی غيرقانونی محسوب  بر اساس آن چنين  شد كه 

به  آمد  دست  به  آن چه  اما  می شود، 
)عنوان  می ارزيد  سخت  مبارزه  اين 
پرونده اين بود: ابوجمال و قيمت ها(.

چندين سال عذاب فقط برای نوشتن 
يک گزارش؛ دقيقا به همين سادگی، 
يک  با  گزارش  يک  نوشتن  برای 
خودنويس، برای دست به قلم بردن، 
در بستری قانونی. همه اين ها نتيجه 
با يک قلم خيلی معمولی 4  نوشتن 
اينچی بود. دو تا از كتاب هايم را هم 
با همين خودنويس ها نوشتم و سپس 
برای دوستانم و ويراستاران فرستادم 

تا تايپش كنند.
عميقی  درک  هنوز  كامپيوتر  عصر 
)دست كم  زندان ها  سيستم  از 
است.  نكرده  پيدا  پنسيلوانيا(  در 

كسانی  طرف  از  نامه هايی  وقتی  اوقات  از  بسياری  من 
دريافت می كنم كه مهربانانه و حاميانه آدرس ايميل ها و 
وب سايت های خود را هم در نامه هايشان ذكر می كنند،  واقعا 
شگفت زده می شوم. چون اين كار آنها بيانگر اين است كه 
واقعا فكر می كنند من اينجا در سلول خودم كامپيوتر دارم؛ 

يا دست كم دسترسی به كامپيوتر )يا اينترنت( دارم.
نه، اين طور نيست.

اثری  كه  ندارد،  وجود  كامپيوتری  هيچ  اينجا  در  تنها  نه 
)اگرچه  نيست  هم  كاست  نوار  حتی  و  آی پاد، سی دی  از 
مخصوص  فروشگاه  در  می توان  را  كاست  پخش كننده 

زندان خريد!(.
نيات  با  اينجا،   ما 
متفاوت،  اهداف  و 
هستيم  دايناسورهايی 
ديگری  عصر  در  كه 
زندگی می كنيم؛  در تار 
و پود ديگری از زمان. 
از همان ميليون ها نفری 
به  بی توجه  كه  هستيم 
سپری  را  روزگار  زمان 

می كنند.
اخيرا مردی به نام امين 
پس  ويلسون(  )هارولد 
محكوميت  بار  چند  از 
قتل عمد،  به  ناعادالنه 
نظر  تجديد  دادگاه  در 
از  پس  و  شد  تبرئه 
دهه  دو  به  نزديک 
راهروی  در  زندگی 
مايملک خود  او همه  آزادی اش صادر شد.  فرمان  مرگ، 
بليت  با يک  و  گذاشت  رفته  رو  و  رنگ  در يک كيف  را 
بومی  زندانی  يک  كرد.  ترک  را  فيالدلفيا  زندان  اتوبوس 
همين منطقه كه از برادران پورتوريكويی بود نيز هم زمان 
با او آزاد شد و وقتی نشانه هايی از شكستگی و فرسودگی 
را در چهره او ديد، خواست موبايلش رو تقديم او كند. امين 
او  دستان  در  كه  انداخت  عجيب  دستگاه  اين  به  نگاهی 
بسيار كوچک به نظر می رسيد و سپس پرسيد: »من با اين 
چه كاری می توانم بكنم؟« او اصال نمی دانست كه با اين 
چيز عجيب و غريب چطور بايد كار كند، چون هرگز پيش 

از اين چنين چيزی نداشت و حتی نديده بود.

او بعدا به من گفت كه »اين حتی فراتر از چيزهايی بود كه 
در فيلم های علمی- تخيلی می توان ديد!«

رخ  غيرمنتظره  و  ناخواسته  ماجراها  وقت ها  بعضی 
می دهند.

چند ماه پيش يكی از زندانيان شوخ طبع و محبوب اينجا 
از مسائل حقوقی  نام بيل تيلی، كه نسبت به ديگران  به 
آگاهی بيشتری داشت، پس از چند سال كوبيدن سر خود 
به ديوارهای خاكستری قضايی و هراسان از اين كه ممكن 
است مشكالتی كه در سالمتی اش پديد آمده بود، از عالئم 
سرطان باشد، صبح زود از خواب 
پوتين خود  بندهای  و  برخاست 
را باز كرد و پس از عبور دادن 
آن از ميله های پنجره ای فلزی 
كه برای تهويه سلول تعبيه شده 

بود گرهی ساخت.
او خودش را دار زد.

پس از مرگ او مشخص شد كه 
اما تيم  او واقعا سرطان داشت،  
را  واقعيت  اين  زندان  پزشكی 
پنهان كرد، چون دولت پولش را 
برای در مان چنين بيماری كه 
زندانی  مرگ  راهروی  يک  در 
است  قرار  حال  هر  به  و  است 

بميرد،  به هدر نمی دهد.
تيلی  مرگ،  از  پيش  هفته  چند 
به  توجه  با  كه  بود  گفته  نزديكش  دوستان  از  تا  چند  به 
كه  می كند  احساس  می بيند،  خود  در  كه  مختلفی  عالئم 
شايد به سرطان مبتال شده باشد. اما اين كه سرطان بود يا 
نه مهم نيست، مهم اين است كه او آن قدر درد می كشيد 
كه گفته بود: »هرگز، حتی يک بار ديگر هم نمی خواهم 

چنين دردی را تجربه كنم.«
كه  راهی  تنها  از  او  كه  بود  اين  نمی دانستيم  ما  آن چه 
برنامه  از  را  ما  موقع  همان  تا  گرفت  بهره  می توانست 
خودكشی خودش مطلع كند. شايد او می خواست با استفاده 
از واژه های گوناگون به ما بگويد كه از درد می ترسد، نه 

از مرگ.
مرگ او در فاصله ای كمتر از ده متر از در سلول اتفاق افتاد؛  
همان دری كه او اين كلمات را بر روی آن نوشت. من بر 

خالف ميل خودم، داستان را نيمه كاره رها می كنم.
ده ها هزار داستان مشابه در اين »خانه درد« وجود دارد و 

من از ميان آنها صدها داستان را نوشته ام.
اين راه من است و كاری است كه در حال انجامش هستم. 
نمی توانند  هم  روزنامه نگاران  شجاع ترين  حتی  كه  كاری 
بكنند چون اينجا جايی است كه امكان وارد شدن به آن 

برای ديگر روزنامه نگاران فراهم نيست.
من هنوز هم به اين كار ادامه می دهم.

به طور  و  با جديت  را  كار  اين  كه  گرفته ام  و من تصميم 
از  بيرون  كه  روزهايی  مثل  درست  دهم؛  ادامه  حرفه ای 

اينجا به اين كار مشغول بودم.
چون اگرچه اينجا جهان پنهانی است؛ جهانی كه ميليون ها 
نفر نبايد آن را ببينند و چيزی درباره آن بدانند، اما جهانی 
عمومی است و با دالرهايی كه شهروندان به عنوان ماليات 
می پردازند اداره می شود. آنها حق دارند بدانند كه در اينجا 

چه می گذرد.
واقعا آنها نبايد بدانند كه با دولت با پول هايشان چه می كند 

و چه چيزهايی می خرد؟
)يا  مطلبی  نوشتن  با  می كنم  سعی  بار  يک  ماه  چند  هر 
شكل  بهترين  به  يادداشت ها(  مجموعه  از  كتابی  انتشار 

ممكن چنين خدمتی به آنها بكنم.
من برای اينجا نبودن مبارزه می كنم، اما من اينجا هستم. و 
تا وقتی كه هستم، كارم را به همين ترتيب ادامه می دهم.

*موميا ابوجمال اين يادداشت اختصاصی را ۲3 می از سلول 
زندان خود در راهروی مرگ پنسيلوانيا برای گزارشگران 

بدون مرز ارسال كرده است.

يك روز يه مرد ريشو
علي حسيني

يك روز يه مرد ريشو
تسبيح به دست و اخمو
»گفت به احمدی نژاد
ای به گور اون باباد«

]باز كن بابا اون اخمات
منظورم گور بابت[

»اينقدر خرافات نگو
مردك پر گند و بو
اون چاه چمكارنت

بخوره توسر و جانت
تو و اون هاله نور

بريد گم شيد توی گور«
جل الخالق عجيبه
اين آدم عجوبه

چه قدر ترقی  كرده
واقعا كه يه مرده

يا كه اين مادر مرده
يه كمی  ترشی خورده

يادت مياد اين بابا
چه كارا ميكرد با ما

رنگ ميكرد دستا ی ما
اگر بود آستين كوتا

هر كه نداشت رو سری
محكم ميزد  تو سری

اگر ميگرفت نوار
ميرفتی زير آوار

واسه يه ليوان شراب
بدنت و ميكرد كباب
روزی  صد تا زندونی
ميبرد ميكرد تو گونی

واقعا كه ماشاهلل
چشم نخوره ايشاال
بذاريمش تو سينی
اين رفرميست دينی
اين رهبرخاص وعام

پيرو خط امام
ما بذاريم روی سر
اين آ قا و اين رهبر

بيأييم همه حاال
بگوييم حلوا حلوا

جمعات اعتراضی خانواده 
های دستگير شدگان اخير 

همچنان ادامه دارد 
قيام  دستگيرشدگان  های  خانواده  رسيده  گزارشات  بنابه 
انقالب تجمع  اوين و دادگاه  ايران در مقابل زندان  مردم 

كردند و خواستار آزادی عزيزان خود شدند. 
خانواده  از  نفر   1۰۰ به  نزديک  مهرماه   ۲۰ دوشنبه  روز 
بازداشت شده های اخير از صبح ساعت ۰۸:۰۰ در سالن 
مالقات زندان اوين تجمع كردند و همگی خواستار دادن 
مالقات به تمامی خانواده ها بودند هنوز تعدادی از خانواده 
عزيزان خود  با  است  ماه  دو  به  نزديک  كه  هايی هستند 
مالقات نكرده اند و فقط در چند تماس تلفنی آنهم كوتاه 
صدای عزيزان خود را شنيده اند . به بعضی از خانواده ها 

اجازه مالقات با فرزندان و بستگانشان داده نشده. 
به خانواده ها گفته شد قاضی اجازه مالقات صادر نكرده 
از دادگاه انقالب پيگير باشيد خانواده ها بالفاصله اعتراض 
انقالب؟ ما هر روز  كردند كه كدام قاضی ؟ كدام دادگاه 
آنجاييم اما حتی جواب تلفن های ما را نمی دهند.الزم به 

ذكر است كه هنوز برخی از خانواده ها نمی دانند پرونده 
قاضی  كدام  نزد  و  بازپرسی  شعبه  كدام  در  عزيزانشان 
رسيدگی می شود چندين بار درخواست مالقات با حداد و 
حتی تماس تلفنی با او را كرده اند اما هيچ جوابی نگرفته 

اند. 
همدردی خانواده ها آنقدر زياد است كه خانواده هايی كه 
اجازه مالقات داشتند خودشان به سراغ خانواده هايی كه 
اجازه مالقات نداشتند می رفتند و ضمن همدردی با آنها 
را  انها  عزيزان  نام  مالقات  حين  در  حتما  كه  گفتند  می 
آنها  وضعيت  و  شرايط  از  ها  بازداشتی  بقيه  تا  دهند  می 

خبر بگيرند. 
در بين اين خانواده ها خانواده هايی كه برای عزيزانشان 
وثيقه گذاشته بودند اما همچنان منتظر آزادی آنها هستند 
حضور داشتند،كه به آنها مالقات داده شد .بعد از مالقات 
خانواده هايشان می گفتند كه عزيزانشان همچنان منتظر 
آزادی هستند و زندانبانان برای شكنجه روحی آنها هر از 
آنها می روند و می گويند وسايلتان  به سراغ  چند روزی 
به  يا  آن  از  بعد  اما  شويد.  می  آزاد  امروز  كنيد  جمع  را 
سراغشان نمی آيند و يا آنها را تا درب زندان می برند و بعد 

می گويند اشتباه شده تو جزء آزادی ها نيستی . 
خانواده هايشان هر روز به دادگاه انقالب مراجعه می كنند 

ايم  آزادی را ما فرستاده  نامه  آنها گفته می شود  به  ولی 
اززندان  كنيد،  مراجعه  اوين  زندان  به  نداريد  كاری  اينجا 
احاله می دهند و می  انقالب  دادگاه  به  را  آنها  اوين هم 
گويند همه چيز دست قاضی است ما نقشی در آزادی آنها 
او را آزاد  نيامده اگر آمده بود حتما  اينجا  نامه ای  نداريم 

می كرديم . 
و  برند  می  به سر  بالتكليفی  و  در سرگردانی  ها  خانواده 
هيچ كس جوابگوی آنها نيست و نمی دانند از چه كسی و 
به كجا شكايت كنند به قوه قضاييه ، دادستانی چندين بار 
نامه نوشته اند اما هيچ جوابی دريافت نكرده اند و هر روز 

سرگردان تر و نگران تر از روزهای قبل هستند. 
تعدادی ديگر از خانواده ها كه در حدود 3۰ نفر بودند امروز 
برای پيگيری وضعيت عزيزانشان به دادگاه انقالب مراجعه 
كردند.تعدادی از خانواده ها به خصوص خانواده بازداشت 
شده های روز جمعه ۲۷ شهريور همچنان بالتكليف هستند 
چون نمی دانند پرونده عزيزانشان در كدام شعبه بررسی 
می شود.مسئولين دادگاه انقالب برای اينكه خانواده ها را 
همچنان سرگردان نگه دارند در برگه استعالم رايانه ای نام 
شعبه بررسی پرونده را ذكر نكرده اند خانواده ها از صبح 
تا ظهر در دادگاه انقالب به انتظار می مانند اما نمی دانند 
با كدام شعبه بايد تماس بگيرند.خانواده به كاركنان دادگاه 

انقالب اعالم كردند كه اين فشارها و اذيت وازارها ما را 
از تالش برای ازادی عزيزانم باز نخواهد داشت و تا آزادی 

آخرين نفر به پيگيريهای خود ادامه خواهيم داد. 

ها  خانواده  و  سياسی  زندانيان  عليه  فشارها  كه  حالی  در 
حيدری  و  حداد  به  معروف  دهنوی  زارع  حسن  طرف  از 
به  را  جوان  صدها  آنها  دستور  و  قضائی  حكم  با  كه  فر 
اردوگاه مرگ كهريزک و ساير بازداشتگاهها منتقل كردن 
و تعدادی از آنها در زير شكنجه جان باختند همچنان ادامه 
دارد . آنها بدون اينكه دستگير و يا از كار بركنار شوند به 
با  زندانيان سياسی  و  خانواده  عليه  انسانی  غير  فشارهای 
دستی باز ادامه می دهند وقربانيان خود را قربانی تر می 

كنند. 
ايران، فشارها و اذيت  فعالين حقوق بشر و دمكراسی در 
و آزار زندانيان سياسی و خانواده های آنها را محكوم می 
كند و از كميسر علی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی 
در  سياسی  زندانيان  آزادی  برای  عملی  اقدامات  خواستار 

ايران است. 
فعالين حقوق بشر و دمكراسی در ايران 
۲۰ مهر 13۸۷ برابر با 1۲ اكتبر ۲۰۰9
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روز دهم اكتبر برابر با 1۸ مهر ماه، روز جهانی مبارزه با 
پيش طراحی شده حكومت  از  جنايت  اعدام  است.  اعدام 
كه  هايی  حكومت  است.  خود  سياسی  مخالفين  عليه 
مجازات اعدام را اجرا می كنند جانی ترين حكومت های 
جهان هستند كه حرمت و موجوديت انسان را به رسميت 
نمی شناسند. از سويی به دليل اين كه اعدام فقط شامل 
قربانی نمی شود و بی حرمتی به همه انسان هاست مبارزه 
باشد كه در آن حكم  به كشوری  نبايد محدود  نيز  با آن 
اعدام  مجازات  لغو  برای  بنابراين،  است.  جريان  در  اعدام 
بايد كمپين های قدرتمند بين المللی سازمان دهی شوند. 
اين كمپين ها نبايد فقط به يک روز محدود شوند، بلكه 
عليه حكومت هايی كه حكم اعدام را اجرا می كنند فعاليت 

های پيگير و مداوم صورت گيرد.
از مجازات  به عنوان شكلی  اعدام  هزاران سال است كه 
اين  تاريخی  نظر  از  می آيد.  در  اجرا  به  جهان  سراسر  در 
انتقام جويی و استحكام قدرت سياسی،  به دليل  مجازات، 
همواره بازتوليد شده است. با آغاز دوره  روشنگری در اروپا، 
روشنفكران انسان دوست برای اولين بار، كشتن از پيش 
زير  را  قدرتمندان  و  ها  دولت  توسط  انسان  شده  طراحی 
سوسياليسم  گذار  بنيان  ماركس،  بردند.  سئوال  عالمت 

علمی، شديدا مخالف مجازات اعدام بوده است.
از  را  تنها سه دولت، مجازات مرگ  بيستم،  قرن  آغاز  در 
قوانين كيفری خود حذف كرده بودند. بيانيه  حقوق بشر در 
دسامبر 194۸، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
به تصويب رسيد. اين بيانيه، واكنشی بود عليه وحشيگری 
دولت مدارانه و ترور حكومتی  كه در جنگ جهانی دوم از 
سوی آلمان و متحدانش در حق بشريت اعمال شده بود. در 
اين بيانيه حق زندگی  برای هر انسانی محترم شمرده شده 
اعمال شكنجه  بين المللی، هم چنين  توافق نامه   اين  است. 
تحقيركننده«  و  غيرانسانی  كيفرهای »سبعانه،  و  رفتار  يا 
را ممنوع اعالم كرده است. سازمان عفو بين الملل، معتقد 

است كه اجرای مجازات اعدام، ناقض اين بيانيه است. 
قراردادهای بين المللی و منطقه ای نيز از خواست رد كيفر 

مرگ پشتيبانی می كنند. به عنوان نمونه، پروتكل شماره 
13 كنوانسيون اروپايی حقوق بشر كه در اول ژوئن ۲۰۰3 
است  بين المللی  موافقت نامه   اولين  يافت،  اجرايی  قدرت 
بنابراين  است.  كرده  اعالم  ممنوع  را  اعدام  مجازات  كه 
در  كه  جناياتی  برای  حتی  اعدام  احكام  صدور  پروتكل، 
دارد،  وجود  جنگ  بروز  خطر  كه  مواقعی  يا  جنگ  زمان 

صورت می گيرند، ممنوع است.
گذشته از آن، مجازات اعدام موافق اساسنامه  دادگاه عالی 
از زمره   به تصويب رسيده،  بين المللی كه در سال 199۸ 
كيفرهايی كه اين دادگاه می تواند مقرر دارد، كنار گذاشته 
تنها  دادگاه،  اين  فعاليت  حوزه ی  كه  چند  هر  است.  شده 
به جنايت هايی بسيار سنگين، مثل جنايت عليه بشريت و 

نسل كشی مربوط می شود.
اما خوشبختانه امروزه در بيش از دو سوم كشورهای عضو 
شده  لغو  اعدام  مجازات  كشور،   13۰ يعنی  ملل،  سازمان 
است، اما هنوز در ۶۲ كشور عضو اين سازمان، هم¬چنان 

مجازات اعدام صورت می گيرد.
مبارزه  جهانی  روز  اكتبر،  دهم  روز  كه  است  سال  پنج   
اين روز،  تعيين شده است. هر سال در  اعدام  با مجازات 
جلسات و ميتينگ ها و آكسيون هايی با هدف لغو اعدام، 
نيز تظاهرات ها  امسال  برگزار می شود.  در سراسر جهان 
جهان  سراسر  در  اعدام  لغو  جهت  در  مختلفی  اقدمات  و 
برگزار شد. ايران نيز يكی از چهار كشور كشور جهان است 
كه باالترين آمار اعدام را داشته و تنها كشوری در جهان 
است كه كودكان را اعدام می كند و هم چنين اعدام ها در 
مالء عام انجام می گيرد، نهادها و سازمان های بين المللی 
مدافع حقوق بشر، نهادهای دمكراتيک و احزاب و سازمان 
های سياسی ايرانی در خارج كشور و به طور كلی مخالفين 
اسالمی  حكومت  خود  جلسات  و  ها  آكسيون  در  اعدام، 
نيز  اين كشور  در  اعدام  لغو  بر  و  را محكوم كردند  ايران 

تاكيد نمودند.
شايان ذكر است كه دولت های دمكراتيک غرب كه خود 
در  كه  حالی  در  كنند،  می  معرفی  بشر  حقوق  مدافع  را 
مذاكرات و معامالت خود با حكومت اسالمی، فراموش می 
كنند حقوق بشر در ايران و به ويژه وجود مجازات گسترده 
اعدام در اين كشور را نيز در مذاكرات خود مبنا قرار دهند. 
بر اين اساس، ضروری است كه احزاب و نهادهای مردمی 
را  هايشان  دولت  غرب،  كشورهای  بشر  حقوق  مدافع  و 
حكومت  سياسی  بايكوت  بر  و  دهند  قرار  فشار  تحت 

اسالمی، تاكيد ورزند.
كرده  اعالم  ای  بيانيه  صدور  با  الملل،  بين  عفو  سازمان 
و  ايران  در  جمهوری  رياست  انتخابات  دنبال  به  است 
تحليف محمود احمدی نژاد، تعداد اعدام ها در اين كشور 

افزايش شديد و نگران كننده ای پيدا كرده است.
ايرين خان، دبيركل عفو بين الملل، در اين بيانيه كه روز 
جمعه ۷ اوت ۲۰۰9 - 1۶ مرداد 13۸۸، منتشر شد گفته 
است تنها در طی 5۰ روز بيش از 115 نفر در ايران اعدام 
شده اند كه به طور متوسط دو اعدام در روز است. او اضافه 
می كند: »اين روند حتی در مقايسه با روند هميشه باالی 

اعدام ها در ايران هم بسيار باالست.«
بر اساس اين بيانيه عفو بين الملل، از ابتدای سال ۲۰۰9 تا 
انتخابات 1۲ ژوئن، حداقل 19۶ اعدام در ايران انجام شده 
كه اين كشور را پس از چين در رده دوم اعدام كنندگان در 

جهان قرار می دهد.
بار  خشونت  های  سركوب  كند  می  تاكيد  خان،  ايرين 
معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران نه تنها 
باعث كاهش نقض حقوق بشر در ساير ابعاد جامعه ايران 

شده، بلكه بر عكس به آن دامن زده است.
الملل، معتقد است كه تعداد واقعی اعدام ها در  عفو بين 
و حكومت  ها  رسانه  است كه  رقمی  از  بيش  قطعا  ايران 
رسما اعالم كرده اند. عفو بين الملل، گفته است حكومت 
برای  و  نكرده  منتشر  را  اعدام شدگان  كليه  اسامی  ايران 
نمونه هويت هيچ يک از ۲4 نفری را كه در روز 5 اوت در 
زندان رجايی شهر كرج اعدام شده اند، اعالم نشده است.

وی، با اشاره به تقاضای اكثريت قريب به اتفاق كشورهای 
توقف  بر  مبنی  متحد،  ملل  سازمان  عضو مجمع عمومی 
به  است  خواسته  ايران  های  مقام  از  ها  اعدام  جهانی 
تعهدات بين المللی خود در زمينه حقوق بشر عمل كنند. 

اسالمی  حكومت  مخالفين  مدت،  كوتاه   در  شايد  اعدام 
به  مجبور  را  بزهكاران  از  بعضی  يا  و  نمايد  مرعوب  را 
چنين  تنها  نه  درازمدت  در  قطعا  اما  كند  عقب نشينی 
حاكمان  گری  وحشی  بلكه  داشت،  نخواهد  نتيجه ای 
اعدام  و  شكنجه  و  سركوب  به  كه  را  اسالمی  حكومت 
متوسل می شوند، هر چه بيش تر به نمايش می گذارد. 
حتی اعدام بزهكاران، مبارزه با عوامل اصلی جرم نيست، 
بلكه مبارزه با معلول است. زيرا در كشوری كه دستمزدها 
پايين است و فقر و گرانی و تورم، بيكاری، اعتياد،  طالق، 
غيره  و  بدن  های  ارگان  فروش  خودكشی،  فروشی،  تن 
غوغا می كند، روزبروز بزهكاری در جامعه زيادتر می شود، 
حذف فيزيكی اين قربانيان، تاثير چندانی در كاهش آمار 

جرم نخواهد داشت.
امروز از خواست های مهم و عمومی مردم ايران، آزادی 
و  روحی  شكنجه  هرگونه  لغو  و  سياسی  زندانيان  همه 

جسمی و سنگسار و اعدام است.

بيانيه ي نفرت

يداهلل رويايي

نگاه می كنم و 
از سنت، ازمحافظه، از آئين 

نفرت می كنم                                    
از فاضل، از ميانه رو، ازمرده شور 

َو ازعتيقه ، از كفن، از كافور 
نفرت می كنم                                     

از نبش قبر و از قالب، از قاری 
وز شكل های تكراری 

از سطحی، از كليشه، از كهنه  ازكهن 
-از كهنه در شمايل ِ نو 
وز نو در التزام ِ كهنه - 

از حجره، از قم و از كدَكن 
نفرت می كنم                                   

و از تمام آنان كه خواِب قرون رفته می بينند 
از رجعت، از فرورفتن 

نفرت می كنم                                    

از آنكه از اصيل، از ديگر، از متفاوت می ترسد 
وز شكل های شاِد شكستن می ترسد 

زهد و ريا و مصلحت و رندی 
ِكشِت دروغ 

- فرهنِگ آخوندی -          
از بَربَر از بسيج و از باتون 

از قتل و از شقاوت، از قاتون

از وهن و از شكنجه، از آزار 
از اعتراض های خاموش 

َو اعتراف های ناچار 
از مغزهای شسته، از شستن 

نفرت می كنم                                  

از صدای حلقه های بسته درضمير و حلفه های بی ضمير 
از زخم و از زنجير 

از گشت های به اسم ِاهلل 
- روی زمين ِخدا عفونِت اهلل- 

 از حوض و از حوزه،  ازبوي َگند 
از گنبد و مناره، از گوسفند، 

از آفتابه، از ليفه، از اِِِزار 
از چاهِک واليت 

تا چاِه انتظار، 
تسبيح و كفش كن 

نفرت می كنم                                 

از قارچ های زهر: 
از خود و خار – همهمۀ دستار - 
از الشخوارهای موعظه، از منبر 

از تازيانه و از چنبر، 
از غارت، از غنيمت 

- بال ِ سياِه شوال برالشه های خوردن - 
از بُردن 

نفرت می كنم                              

در چهارراه های خطابه 
از فكرهای روشن، از روشنان ِفكر 

- معّبرها - 
كه از خطا و خواب طالئی شان دائم 

تعبيرهائی بی توبه می كنند 
از توبه، از خجالت 

از رسم وراه گفتن، اما 
از خبط خود نگفتن 

از گفتن نگفتن 
نفرت می كنم                              

از چشم های بسته، مشت های باز 
)يا مشت های بسته، چشم های باز؟( 

از آبروی ريخته، آويخته از حرف 
از حرف های بيوقت از پسران ِ وقت 

- وقتی برای گفتن - 
از ريختن، آويختن 

نفرت می كنم                               

وقتی كه ارتجاع 
چون بختكی نفس گير 

- صدها هزارُتن تهوع و تقليد - 
بر شعر اوفتاده است 

و پاسداران اديب، اديبان ِ پاسدار 
- دربانان ِحجره های ادبياِت دربسته - 

در پشِت دردهای سياه و َدرهای سياه 
كج خنده های ديروز را  امروز می كنند 

ذوق زبان 
از آب دهان محتضران می ريزد 

و هيچ نسلی ازهيچ منظری بر نمی خيزد 
از نوحه، از رديف و قافيه، از شعر انجمن 

نفرت می كنم                                              

 
كفتارهای فتوا، موقوفه خوارها 

كه با سكوت شان 

پاورقي
بيست سال كار مخفي در روسيه

نوشته: سسيليا بابروفسكايا

Nordea
Jens-Hugo Nyberg
 account number: 155 69
28-8 SEK
IBAN: SE41 9500 0099 6034 1556 9288
BIC-Cod (SWIFT-adress): NDEASESS

حمايت مالي شما ياري ارزنده اي است 
براي تداوم و ارتقاي انتشار خيابان

نام بانک در سوئد
نام دارنده حساب

بخش دوازدهم
پنهان مي شوم 

 در ماه هاي طوالني در انزواي توقيف با خود عهد كردم 
خوب  اي  حرفه  كارگر  يک  هميشه  براي  و  بار  يک  كه 
شوم. پس هنگامي كه به زادگاهم برگشتم تصميم گرفتم 
كه طبق حكم دادگاه به آن صورتي كه اولياي امور مقرب 
فرموده بودم عمل نكنم بلكه به خارج فرار كنم و غيرقانوني 
زندگي نمايم. رفتن به خارج را كامال ضروري مي دانستم. 
مزاحم  تنها  نه  به تشكيالتمان  پليس  مداوم  يورش هاي 
كارمان مي گشت بلكه اغلب ما را براي مدتهاي طويلي 
از هم جدا مي نمود. هنگامي كه از زندان خاركف بيرون 
آمدم كامال از رفقايم جدا افتاده بودم اما رفتن به خارج به 
اين سادگي ها نبود. نزديكترين تشكيالتي كه در فرارم به 
خارج مي توانست كمكم كند تشكيالت ويتبسک بود. ولي 
از آن جائي كه تحت نظارت پليس بودم قادر نبودم بدون 
خودم  ايالت  اطراف  در  حتي  فرماندار  از  اجازه مخصوص 

حركت كنم.
زادگاهم وقت  در شهر  غيبتم  در طول  كه  ژاندارمري  دو 
خود را به بطالت گذارنده بودند با ورود من گل از گلشان 
از  خارج  نيمكت  روي  نوبتي  و  منظم  خيلي  آنها  شكفت. 
خطرناک«  »جاني  اين  از  و  دادند  مي  كشيک  ام  خانه 
پاسداري مي كردند. گرچه سادگي اين دو افسر به روشني 
به چشم مي خورد ولي با اين وجود به زحمت امكان داشت 
كه بدون جلب توجه آنها به اطراف بروم. عالوه بر اين قرار 
مالقات من باعث اندوه و نگراني عظيمي براي پدر و مادرم 
مي گشت كه زندگي شان به سادگي قبل نبود. بنابراين بر 
آن شدم كه نه از وليز بلكه از ويتبسک فرار نمايم و نقشه 

اي ريختم كه از راه قانوني به ويتبسک بروم.
در خواست نامه اي به فرماندار فرستادم و تقاضاي اجازه 
چون  نمودم.  طبي  معالجه  براي  را  ويتبسک  به  رفتن 
مجبور  شد  نمي  يافت  بخوري  درد  به  دكتر  شهرمان  در 
بودم در حدود سه ماهي به انتظار بمانم تا جوابي دريافت 
به  موقتي  رفتن  براي  را  فرماندار  اجازه  باالخره  نمايم. 
ويتبسک دريافت نمودم. به محض رسيدن به آنجا فورا در 
جستجوي پيدا نمودن ابزار فرار به خارج بر آمدم. حداقلش 
الزم بود كه مقدار كمي پول تهيه نمايم . عالوه بر دردسر 
پول نگراني هاي ديگري هم آزارم مي داد. هر روز امكان 
آن بود كه حكم تبعيد به گوشه ي دوردستي از روسيه را 
دريافت نمايم كه فرار از آنجا بسيار مشكل تر از ويتبسک 
بود بعد از نگراني هاي بسيار و سختي هاي فراوان باالخره 
قادر گشتم كه ترتيب سفرم را به خارج بدهم. اين كار با 
همكاري چند بونديست *از شهر ويتبسک انجام شد كه 
به من كمک كردند تا به بايلوستوک  بروم )جائي كه با 

قاچاقچيان در مرز تماس مي گرفتم(.
اي هميشگي  نماينده  بوند  كه  )جائي  دفينسک  از طريق 
كردم.  سفر  بايلوستيک  به  داشت(  كاپلينسكي  نام  به 
كابلينسكي حمل و نقل نوشته ها را سازمان مي داد. به 
از مرز بگذرند كمک مي كرد و  رفقائي كه مي خواستند 
تمام وسايل الزم براي مقاصد چاپ را تهيه مي كرد. بعدا 

ثابت شد كه اين كاپلينسكي جاسوس بوده است.
وقتي به دفينسک رسيدم متوجه شدم كه به علت دستگيري 
نمايندگي كه به كنفرانسي در بايلوسترک مي رفتند، غير 
در  بروم.  بايلوستوک  شهر  به  مدتي  براي  كه  بود  ممكن 
عرض چند روز كاپلينسكي توصيه نامه اي به من داد تا به 
دختر مدير يک كارخانه در ساسنوويتسكي بدهم. اين دختر 
قرار بود ترتيب رفتنم را از ساسنووستيكي به كاتووتمسر 
بدهد. حضور من حسابي باعث نگراني دختر بيچاره گشت. 
بدون شک او سمپات بود ولي هنوز جوان و بي تجربه بود 
و نمي بايست چنين ماموريتي به او داده ميشد. بدتر از همه 
اين كه تمام شهر)شهر خيلي بزرگي نبود( او را به خوبي 
مي شناختند. و من تنها راهي كه براي رفتن به كاتووينس 

داشتم اين بود كه از گذرنامه استفاده كنم. 
چنديني روز مالل آور را به عنوان دوست ناخوانده و خسته 
كننده دختر مدير مدرسه در خانه ي مجلل و بزرگ مدير 
به سر آوردم. نا اميد از گرفتن گذرنامه ي ديگري تصميم 
گرفتم كه علي رغم هر چه پيش بياد از پاسپورت آن دختر 
همراهي  كاتوويس  تا  مرا  جوان  رفيق  دو   . كنم  استفاده 
كردند ، همراهانم با علم به اين كه همه چيز روبراه شده 
است به ساسنويتبسک برگشتند . آن وقت دختر مدير به 
با روحيه  پليس گفت كه گذرنامه اش را گم كرده است. 
اي عالي به زوريخ رسيدم و يكبار ديگر خود را در ميان 
خانواده ي آكسلرد كه خود را آماده ي استقبال از من مي 

كرد يافتم. 

هضم ِجنايت می كنند 
و يا كه خود جنايت هضم مي كنند

ازموريانه هاي معّرب، كرم عروض 
دردانه های »بيت« ، انگل ها 
- حافظان حديث و آيه و آيت 

         از شيخكان ِ شاعر  - پرورده هاي سنت -

وز توله هاي »سنت شكن« 

نفرت مي كنم

 از صوفيانه، از شطح 
از خرقه، از پوست 

از لكه های فتح  بر دست های دوست 
از دوستان ِ با من دشمن 

نفرت می كنم 
 

وقتی كه شاعران حقيقی خاموش اند 
ديگر نمی نويسند 

يا آنكه می نويسند 
و رازهای كوچک و فنی شان را 

از انزواهاشان بيرون نمی دهند 
و مرِگ شاعران ِ بی مرگ 
پنهان و بی سخن می ماند 

از ماندن، 
از احتضار و از مردن            

نفرت می كنم                                       

من می روم و نفرِت من می مانَد 
من می روم و آنكه می آيد هم 

با آنچه از من می ماند 
       نفرت می كند 

با آنچه می ماند از من 
من، - بعِد من- 

در بودن و نبودن 
نفرت می كنم .                        

 ) بخشي از يک بيانيه (                                           
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