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  ...تونس، قاھره، الجزایر، تھران و 
  مردم و نیروھای سرکوب گری مبارزه 

  رتدر ترازوی قد
  برناک جوان

شورش مردم در ابعاد کالن . در تونس اتفاقات مھمی افتاد
ھمراه با جشن شادی مردم، . باعث سقوط یک دیکتاتور شد

در باال نمایندگاِن . ارتش اوضاع را دوباره بھ دست می گیرد
در حال چانھ ... سندیکاھا، نمایندگاِن وکال و پزشکان، معلمان و 

امروز . ی با چھره ی جدیدی ھستندزنی بر سر تعیین حاکمیت
ترازوی قدرت در تونس بھ گونھ ای است کھ در یک کفھ، این 

  .نمایندگان ھستند و در کفھ ی دیگر اما ارتش قرار دارد
مردم و بھ خصوص جوانان . مصر بعد از تونس شلوغ شد
ستادھای مردمی و دانشجویی . نقش مھم و پررنگی بازی کردند

 و تحوالت مصر بودند کھ از فضاھای موتور محرکھ ی تغییر
کارگری سوئز گرفتھ تا صحرای جنوب مصر تا بندر اسکندریھ 

بر ... البرادعی و اخوان المسلمین و. را پوشش داده بود... و 
بھ دلیل اھمیت . روی چنین موجی قصد سوار شدن داشتند
سرائیل و ابرقدرت ژئوپلتیک مصر در بین کشورھای عرب، ا

مریکایی، حوادث و تحوالت مصر حتی بر آو ھای اروپایی 
نمی : "مبارک گفت. تحوالت مھم در تونس ھم سایھ افکند

. مردم پرزورتر بود و آخر سر استعفا دادی نبھ ، اما سُ !"روم
. مبارک زمام امور را در دست گرفتطرِف ارتش بھ نیابت از 

 کھ حاصل آن چند نشاندبھ سرعت طرفین را پای میز مذاکره 
قانون اساسی تغییر خواھد کرد و کمیتھ ای برای آن . یھ بودبیان

کمیتھ ی موقتی بر روی پروژه ھای دوران . تشکیل شده است
گذار بھ دموکراسی کار خواھند کرد تا در موعد مقرر انتخابات 

داور اصلی آمریکا است و کمک داوراِن ... . برگزار شود  و
امنیتِی با تجربھ کھ مأمور -مھم در این اوضاع، امثال سلیمان 

کھ زمام  -سابقھ ی ھمکاری و آموزش در سازمان سیا را دارد
امور را در دست گرفتھ و معلوم نیست شاید بعدھا بھ عنوان 

معرفی شود، شاید ھم در " ناجی کشور در شرایط بحرانی"
این ادعا حقانیتش را از ! روند مھره سوزی او ھم قربانی شود

ایطی کھ مردم میدان التحریریھ را آن جا می گیرد کھ در شر
تخلیھ می کردند و سرشار از شوق و شعف پیروزی بودند 

از خدا برای سلیمان طلب ) ۵٧تان مانند مردم ایران در زمس(
سلیمان شاقول ترازویی است کھ مردم و ! مغفرت می کردند

 دیگر ارتش مصر قرار  یمبارزات آن ھا در یک کفھ و در کفھ
 باید از یک سو بین نیروھای مردمی کھ این شاقول. دارد

خواھان برھم زدن نظم موجود ھستند و از سوی دیگر بین 
نیروھایی کھ می خواھند این توازن برقرار بماند نوعی تنظیم و 

  .تعادل ایجاد کند
بھمن در شرایطی وعده داده شد کھ تونس و مصر  ٢۵

ن را شلوغی ھایشان را پشت سر گذاشتھ و مردم دستاوردھایشا
در شرایطی اعالم شد کھ مردم مصر ھیچ .  بودندلمس کرده

صدا خواھان رفتن مبارک از مسند  بھانھ ای را نپذیرفتند و یک
در شرایطی اعالم شد کھ مردم با پایین کشیدن . قدرت بودند

نمادھای قدرت در میادین و خیابان ھای قاھره، قدرت مردمی 
 و اصرار بر گذراندن تصرف میادین. را جایگزین آن ھا کردند

زندگی عادی در این میادین مصداق بارز اراده برای نشان دادن 

مردم مصر بعد از رفتن مبارک ھم کماکان منتظر . قدرت بود
بودند کھ حاصل مبارزه شان را ببینند یا بشنوند و تا اعالم 

سو و اعالم رسمی ارتش و رسمی مواضع اپوزیسیون از یک 
اما . میدان التحریریھ را تخلیھ نکردند سوی دیگر، زسلیمان ا

 بھمن در شرایطی اعالم شد کھ کماکان ٢۵بیانیھ ھای تظاھرات 
بند آن و آشکار  ستون بند" زیر سؤال نرفتن نظام"اصل پایھ ای 

پیمایی این حتی درخواست مجوز راھ. در ھر جملھ ی آن بود
قانون اساسی جمھوری اسالمی  ھفت و بیست اصل طبق" رھبران

  *.بود" دو کشور مسلمان  مردم اینقیام در جھت حمایت از
 اجازه - موسوی و کروبی  -روشن بود کھ بھ دو رھبر سبز 

حضور در تظاھرات را نخواھند داد اما این دو نیز تمام تدابیر 
الزم را بھ کار بردند تا کلمھ ای فراتر از نظام مقدس اسالمی 

ای و شورش در در واقع در پرتو تحوالت منطقھ . نگویند
 قدرت ھای بزرگ بھ  یکشورھای عربی از یک سو و توجھ

نیز  سبز رھبران نیروھای اپوزیسیون این کشورھا ازسوی دیگر،
فرصت ھای در راه و ھمچنین عقب نماندن  از عقب نماندن برای

  .از بدنھ ی اجتماعی، فعال شدند
دیروز و دیشب . فضای میادین و خیابان ھا اما چگونھ است

دم ھم زخمی دادند، ھم کتک خوردند، البتھ خوب ھم  کتک مر
بخش اعظم مردم در . اما تفاوت ھا را ھم می شد دید... زدند و 

رژیمی سر می  شعارھای ضدبھمن و در شھرھای مختلف  ٢۵
این بدترین خبر برای . دادند و اصل نظام را زیر سؤال بردند

بھترین خبر  است و - ھم حاکمیت و ھم رھروان نظام -نظام 
چرا کھ در پس این خبر، نسیم دلنواز آزادی و . برای مردم

انقالب را می توان حس کرد و بھ ھمان نسبت ھم تندباِد 
چرخاندن بادبان ھای مبارزه بھ سمت . ویرانگر ضدانقالب را

ترازوی . باِد رھایی بخش انقالب آسان نیست اما شدنی است
یشتری از تونس و مصر قدرت در ایران با سنگینی بھ مراتب ب

وجود اپوزیسیون سازشکار با حاکمیت در ایران . تنظیم می شود
بھ اندازه تاریخ مبارزات آزادی خواھانھ و مردمی در ایران 

برھم زدن این توازن، نیرویی باز ھم بیشتر از . قدمت دارد
ً بھ ھم خوردن این توازن،  تونس و مصر را می طلبد و قطعا

 حاکمیت می فھمند و ھم مردماین را ھم . ودانفجاری تر خواھد ب
  .ھای بزرگ قدرت ھم و وفادار بھ اصل نظام اپوزیسیون سبز ھم و

 وان موجود و فعال در خیابان ھا و میادینِ رایط بر پیشرش
وقت تنگ است و پیروزی رفیق " کھ می زندشھرھا نھیب 

و بر ضدانقالب ھم نھیب زده " کسی است کھ قدر وقت را بداند
این ". باید جنبید و این شورش را ویران کرد" شود کھ؛ می

وقایع درس ھای بزرگی با خود بھ ھمراه داشت، نشان داد کھ 
موج انقالبی . سرنوشت مردم دنیا تا چھ حدی بھ ھم مربوط است

جاری در چند کشور عربی، در ایران اثر کرد و با توجھ بھ 
 تأثیرات تجربھ ی مبارزات اخیر و مسایل حل نشده ی آن،

ھمھ ی دنیا دیدند کھ این تأثیرات روحی . روحی زیادی گذاشت
مردم دنیا از . چگونھ تبدیل بھ نیروی مادی برای مبارزه شد

مبارزات ھم الھام می گیرند اما تبدیل این الھام و تأثیر روحی بھ 
نیروی مادی بھ عوامل زیادی بستگی دارد و در ایران این 

، انتخاب دوباره ای پیش روی ماستآری . عوامل مساعد ھستند
  ■ .طوفانی دیگر در راه است

* www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=٣٥٦١٤ 
   www.kaleme.com/١٣٨٩/١١/٢٤/klm-٤٧٥٠٧ 
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  تھران بھمن ٢۵ ارسالی فعالین بذر از گزارشات

  !بھار عربی بھ ایران ھم رسید
   بھمن و روحیھ مردم٢۵فضای عمومی 

تاریخ مبارزات  دیگر در  ورقی١٣٨٩ بھمن ٢۵وز امر
یم سرتا پا مسلح جمھوری اسالمی رقم رژخیابانی مردم با 

تظامی بصورت از روزھای قبل  نیروھای بسیج و ان. خورد
اما امروز شھر . پراکنده در خیابانھای تھران حضور داشتند

سر تا . بیشتر بھ یک پادگان شبیھ بود. حال و ھوایی دیگر داشت
ھا لباس  ست کھ در آناسر خیابان ھم پر از ماشین ھایی 

اند و مردم را زیر نظر دارند تا اگر بھ مورد نشستھ شخصی ھا 
البتھ از داخل ماشین ھا فیلم . ھندمشکوکی بر خوردند واکنش د

ھر چھ . مسیرم بھ سمت میدان انقالب است. برداری ھم می کنند
. جا نزدیک می شوم التھاب فضا بیشتر احساس می شود بھ آن

دور تا . بھ میدان کھ می رسم تا چشم کار می کند جمعیت است
با موتورھای شان . دور میدان ھم انواع و اقسام نیروھا مستقرند
اما مردم یا ایستاده . مانور می دھند تا مردم را وحشت زده کنند
روزھای مبارزه . و یا در حال حرکت خندانند و خوشحال

باز ھم خیلی راحت می توانی چھره . روزھای شادی ملت است
جمعیت زیاد و زیادتر می . یھای ھمراه و آشنا را تشخیص دھ

ت عالوه بر چون جمعی. ھا امکان حرکت ندارند ماشین. شود
کھ  مردم بدون این. ھا در حال حرکتند روھا در خیابان پیاده

ھمدیگر را بشناسند بھ ھم لبخند می زنند و عالمت پیروزی را 
ھمھ نیرو کھ می توان گفت دو برابر  وجود این. نشان می دھند

ھا بی توجھند و مسخره  بھ آن. مردم بود بھ چشم مردم نمی آید
ھایی کھ تک  آن.  مغازه ھا تعطیل استی باز ھم ھمھ. می کنند

  .و توک باز ھستند با افزایش جمعیت تعطیل می کنند
  پارک اللھ

دور . پارک اللھ در قرق نیروھای بسیج و لباس شخصی بود
پسر جوانی در . تا دور آن را ھم نیروی انتظامی فرا گرفتھ بود

  دو ترک بھورودی بازارچھ پارک ایستاده بود کھ موتوریِ 
ال جواب و گرفتن کارت ؤی او ھجوم می برد و شروع بھ سسو

ظاھراً از فروشنده ھای ھمانجاست اما آن دو . شناسایی می کند
  .موتوری حالیشان نمی شود

  چھارراه وصال
اما . سوار بر اتوبوس می شوم تا بھ میدان امام حسین بروم

ن جمعیت منصرفم می کند و در بستھ شدن راه و منسجم شد
برخورد دختر جوانی با یکی از . وصال پیاده می شومراه چھار

. لباس شخصی ھا کھ نفھمیدم بر سر چھ بود جرقھ را می زند

دختر جوان داد و فریاد می کرد و جمعیت شروع کرد بھ شعار 
لباس شخصی در میان جمعیت گم شد و بھ . دادن و ھو کردن
  . عبارتی فرار کرد

  خیابان ھای اطراف دانشگاه
. ضور مردم ھمھ محاسبات قدرت را بھ ھم می ریزدواقعاً ح

با . ھمھ دستھایشان را بھ عالمت پیروزی باال نگھداشتھ اند
دختر جوانی کھ صورتش را پوشانده . جمعیت ھمراه می شوم

از اتوبوس دستھایش را بھ مردم نشان می دھد کھ یک لباس 
ھ ھم. شخصی پرید جلوی اتوبوس و با باتوم دختر را تھدید کرد

خودتونم کھ تو "آقایی گفت . مسافران اتوبوس معترض شدندی 
چرا خودتو ناراحت می . ن میدیدتلویزیون ھمین عالمتو نشو

مردم پیاده رو ھو می کشند و طرف ھم کھ کم آورده " !ی؟کن
  . عقب نشینی می کند

داخل . بھ خیابان قدس می رسم کھ بھ مردم حملھ می کنند
خیابان کھ می رسم معلوم است کھ بھ باالی . خیابان می روم

ھمھ در حال آتش روشن کردن و سیگار . گاز اشک آور زده اند
اما دوباره حملھ .  روم آذر می١۶بھ سمت . روشن کردن ھستند

ھیچ مغازه ای باز نیست کھ . جمعیت زیادی جمع شده. می کنند
. ھمھ فقط جایشان را عوض می کنند. مردم در آن پناه بگیرند

بھ ھمدیگر خبر می دھند کھ می . اقب ھمدیگر ھستندمردم مر
با حملھ . کھ دارند حملھ می کنند توانند جلو بروند یا نھ و این

عمده اش . ھای متعددشان مردم شروع بھ شعار دادن می کنند
ھای فرعی  وارد یکی از خیابان.  است"!مرگ بر دیکتاتور"

 را "!رددزندانی سیاسی آزاد باید گ"عده ای شعار . می شوم
با تکرار حملھ در ورودی یک ساختمان پناه می . می دھند سر
دختر و پسر . چند دختر جوان ھم بھ من می پیوندند. گیرم

گاردی ھا در حالیکھ رد می شوند . دیگری ھم اضافھ می شوند
پشت سرشان . ھمھ بھ سرفھ می افتند. اسپری فلفل ھم می زنند

خالصھ . ھ جانمان می افتندبسیجی ھا سر می رسند و با باتوم ب
بھ دانشگاه جغرافیا پناه ! چند بار باتوم بدنمان را نوازش می کند

نیروی حراست دانشگاه کھ در ساختمان روبروست از . می بریم
اما دربان . باال بھ درباِن دانشگاه می گوید کسی را راه ندھد

دقایقی بعد بھ دانشگاه ھجوم می . خودش را بھ نشنیدن می زند
اما . ھمھ جمعیت داخل دانشگاه تعجب کرده اند از این. ورندآ

ً اکثریت افراد دانشجو بودند دربان دانشگاه ردشان می . واقعا
از خیابان قدس کھ . باالخره بعد از دقایقی بیرون می روم. کند

  .بستھ شده با دریافت چند باتوم  بھ زور رد می شوم
  ھنوز.ھستند سالھ ۶٠ سالھ تا ١٣شخصی از افراد لباس 

ھای شدید و گاز اشک آور خیابان انقالب علیرغم زد و خورد
ماشین ھا کھ . باز سوار اتوبوس می شوم. مملو از جمعیت است

امکان حرکت ندارند و در ترافیک سنگینی گرفتار شده اند و 
دو . البتھ برای ھمراھی با جمعیت بوق ھای ممتد می زنند

لگد بھ راننده ھشدار می دھد بسیجی بھ سمت ماشینی رفتھ و با 
اھو باز کن تا ر" :راننده بسیار خونسرد می گوید. کھ بوق نزند

 پلیس ھای راھنمایی و رانندگی ھم کھ نقش مترسک !"بوق نزنم
اما ھمان لباس . را ایفا می کنند و نمی دانند چطور ھدایت کنند

شخصی بھ باالی کاپوت ماشینی پریده و نعره می کشد کھ بوق 
واقعاً . پایین کھ می آید می بینم راننده ماشن یک زن است. یدنزن

 کھ تفکر ضد زن در تمام سلول حالم بھ ھم می خورد از این
ھای این نظام وجود دارد و خود را نشان می دھد و از سویی 

  . دیگر خشمم را دو چندان می کند
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  میدان انقالب
می در میدان انقالب یک لباس شخصی از راننده اتوبوس 

. اما راننده قبول نمی کند. خواھد کھ ھمھ مسافران را پیاده کند
چون جمعیت خیلی زیادی در اتوبوس است و ممکن بود بھ 

ھر چھ بھ سمت آزادی می رسم . ضرر خودشان تمام شود
پیرزنی کھ از شلوغی اتوبوس بھ . وضعیت غیر عادی تر است

بایدم کتک  میاین بیرون !حقتونھ"تنگ آمده غرغر می کند کھ 
امروز روز " : دختران جوان داخل اتوبوس می گویند".بخورین

ما ولنتاین مونو اینجوری جشن می . ولنتاین است حاج خانم
  "!ھمھ جا رو بھ ھم می ریزیم. گیریم

  خیابان آزادی
ھر بار کھ گاردی ھا رد می شوند چند باتوم حوالھ اتوبوس 

دود . عیت استدو طرف خیابان آزادی مملو از جم. می کنند
تمام خیابان ھای فرعی مملو از آتش . ھمھ جا را گرفتھ است

بھ ھیچ کسی رحم . گاز اشک آور در ھمھ جا پخش است. است
دختری کھ از خیابان توحید می آید و حسابی ھم کتک . نمی کنند

خورده می گوید پیرمرد عصا بدستی را کتک زدند و خونین و 
 کھ عقب افتاده بود را نیز فرق یک پسر جوان. مالین کردند

 حضور این. نیروھا در چند جا با ھم درگیر شده بودند. شکافتند
پسر جوانی را کھ در حال . ھمھ جمعیت کالفھ شان کرده بود

با دو . فرار بود گرفتند و عینکش را در صورتش خرد کردند
ماشین ون نیروی انتظامی مواجھ می شوم کھ یکی مملو از 

اما نکتھ . پسرانی بود کھ دستگیر شده بودنددختران و دیگری 
قابل توجھ این بود کھ دختران از پشت شیشھ با شادمانی عالمت 

  . پیروزی را بھ مردم نشان می دادند
  برخورد افکار مردم 

شروع بھ . در میانھ راه زن چادری سوار اتوبوس می شود
  :غر زدن می کند کھ

 نفر آدم جمع شدن ١٠. بکشِن شونباید بزنن . مردم حقشونھ -
  . فکر کردن الکیھ

 نفر؟ من از ظھر ١٠: دختر جوان دیگھ ای جوابشو می ده -
 . جمعیت میلیونیھ. بیرونم

ھیچ خبری .  نھ من خودم از امام حسین میام:زن می گوید -
ادامھ می ده ما برای . منم از این حرفش خنده ام می گیره. نبود

 .انقالب خون دادیم شھید دادیم
  . انقالب بود ضد.  اون انقالب نبود:ختر می گھ د-
 ضد انقالب موسوی و کروبی :زن کھ حرصش گرفتھ می گھ -

خاتمی ضد انقالبھ کھ پارک گفتگو درست کرد تا دخترا . ھستند
 . برن توش با پسرا الس بزنن

.  موسوی و کروبی و خاتمی مبارک خودتون:دختر می گھ -
ی دیم بھتون با یک نوشابھ و احمدی نژاد و خامنھ ای رو ھم م

اونایی کھ فرستادین رو مین با شستشوی مغزی ! گوجھ اضافھ
 . فرستادین

 . یادی می خوای کھ موھاتو پریشون کنآره آز: زن می گھ -
چون آزادی .  آره می خوایم ھمین کارو بکنیم:دختر میگھ -

مگھ نمی . اگھ اون دنیایی بود کھ تو جواب خودتو بده. حقمونھ
من نمی خوام روسری سرم . ن در دین ھیچ اجباری نیستگی
 . کنم

 چیھ خوبھ مردم می رن چاقو می کنن تو شکم :زن میگھ -
 . بسیجی ھا

.  بزنن کمھ تا ھم١٠٠٠. نکنھ  آره دستشون درد :دختر میگھ -
 چطور مردم رو می کشن بد نیست؟ 

تو خارج .  شما کجا بودی وقتی ما خون دادیم:زن می گھ -
 . یتی حال می کردداش

اما دختر جوان . یچند تا زن حملھ می کنن بھ زن حزب الھ
باالخره این غارتگرای جان و مال و آزادی " : کھادامھ می ده

ً این. مردم رو بیرون می کنیم مل أھمھ کوتھ فکری جای ت واقعا
 فکر نکنند و ھر اراجیفی کھ چطور ممکنھ مردم اصالً . داره
   ".ندھا می گن باور کن این

  ." باید از مردم مصر یاد بگیریم ":فرد دیگری میگھ -
مردم ما با . اما ما با اونا خیلی فرق داریم" :زن دیگری میگھ -

ھمھ کشتن و اعدام  این. ھمھ سرکوب ھا خیلی شجاعن این
کردن و زندان بردن اما ببینید کھ مردم چطور شجاعانھ اومدن 

. یک ارتش روبرو ھستندبعدشم مردم مصر فقط با . بھ خیابونا
نا چند نیروی نظامی و امنیتی ای. ما نمی دونیم با چی روبروییم

،  یامھا، نیروی انتظی ، گاردیبسیج، لباس شخص. است الیھ
 ..." و ...و

  . باالخره یک جا پیاده شدیم
  شعارھای غالب در تظاھرات امروز

صورتش نشون می ده . با یکی از دوستھام برخورد می کنم
از ابتدا در درگیری . اشک آور حسابی ازش پذیرایی کردهگاز 

از کمک . ھای خیابان آزادی و خیابان ھای فرعی اش بوده
. در خونھ ھا باز بوده. مردم در پناه دادن بھ معترضان می گھ

کھ اونھا  از سنگ اندازی معترضان بھ گاردی ھا می گھ و این
. رو می دادندباتوماشونو زمین گذاشتن و با سنگ جواب مردم 

  :می گفت مردم شعار می دادند. یاد روز عاشورا می افتم
  " !با یھ بلیِط یھ سره، خامنھ ای باید بره"
  " !ی سید علتھ، نوبتمبارک، بن علی"
  . د وسیعی امروز سر داده شدهابعا در "!مرگ بر خامنھ ای "و

بسیجی میاد جلوی . از کتک زدن یکی از بسیجی ھا می گھ
یکی از معترضین .  و شروع بھ رقصیدن می کنھمردم معترض

بقیھ می . می دود جلو و از پاھاش می گیره و می اندازش زمین
از خیابان دکتر قریب و . ریزن سرش و حسابی کتکش می زنند

ھمھ . میدان توحید و نواب می گھ کھ خیلی درگیری شدید بوده
 ٧ان در میدمردم از درگیری . ھا آتش زده شده بود سطل آشغال

 خیابان ھا ھمھ مملو از ترافیک است و. تیر ھم خبر می دھند
این ترافیک . ھنوزم بسیجی ھا و گاردی ھا در حال تردد ھستند

ھم باعث می شود مردم پیاده بروند و خالصھ جمعیت ھنوز در 
 ٨ساعت . بھ سمت خانھ حرکت می کنم. خیابان ھا در حرکتند

  ھای امشب کھ شبشب است و منتظریم کھ ببینیم درگیری
ھمھ تلفن ھا و کانال ھای . بسیار سردی است چگونھ خواھد بود

.  سرعت پایینی دارداینترنت ماھواره ای قطع شده است و
 تلویزیون دولتی رژیم از درگیری ھا چیزی نمی گوید اما از این

کھ سران فتنھ از آمریکا و انگلیس برای اغتشاش دستور گرفتھ 
م بھ دروغ  سعی می کنند مردم را فریب باز ھ. اند می گویند

مگر امثال آن زن چادری کھ . دھند و البتھ کھ نمی توانند
کسانی کھ فقط در حصار تنگ یک تفکر . تعدادشان زیاد نیست

نکتھ قابل توجھ شعارھای امروز . پوسیده و عقب مانده اسیرند
 و مردم کامالً . این بود کھ این بار خامنھ ای آماج حملھ مردم بود

حرکت امروز راه را . بھ درستی رھبر نظام را نشانھ گرفتند
  ■.برای نبردھای پیش رو باز کرد

  !زنده باد انقالب
  !الشعب یرید اسقاط النظام

   بھمن٢۵ شب ١١ساعت 
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چند صد ھزار نفر علیھ حكومت 
  !تظاھرات كردند

سال، تظاھرات عظیمی   بھمن بعد از حدود یك٢۵وز دیر
جا  یگر علیھ حكومت رخ داد كھ در اینر ددر تھران و چند شھ

اخبار بسیاری در سایت پیك ایران . مشاھدات خودم را می آورم
آمده بود كھ ھمھ در مجموع عینی و درست بودند و می شود بھ 

  .آن ھا استناد كرد
از یك ھفتھ ی قبل جنب و جوش بسیاری در شھر دیده می 

ن  تظاھرات شد و خبرھایی بود كھ در برخی جاھا در تھرا
موضعی می خواستھ در حمایت از جنبش مصر صورت بگیرد 

یمای مفتضح س. و نیروھای انتظامی جلویش را گرفتھ اند
ری می خواند و سعی می كرد جمھوری اسالمی مرتب كرك

نمایندگان مجلس . مردم را جاسوس و مزدور بیگانھ معرفی كند
ع از مردم  بھمن با توجھ بھ فراخوان تظاھرات در دفا٢٣روز 

مصر بعد از خواندن یك بیانیھ ی كذایی از جانب الریجانی کھ 
 در مصر را بھ توطئھ آمریكا نسبت می داد و گویا ھمھ مسایل
اكثر نمایندگان بعد ! در مصر پیروز و تمام شده است مبارزات

از دادن شعار بھ صف از مجلس بیرون رفتھ و در خیابان 
یعنی . شكر برگزار كردندنمازِ مسیری را تظاھرات كردند و بعد 

این در حالیست كھ مبارزات در . شكر كھ از سرمان گذشت
مصر ادامھ دارد و مردم فقط بھ رفتن مبارك راضی نیستند اما 

  . این ھا آرزوی شان اینست كھ مبارزات خاتمھ پیدا كند
روزنامھ ھا از قول دولت آبادی كھ گویا دادستان تھران بوده 

این ھا : "م اعالم می كرد تیتر زده بودند كھو مدتی حكم اعدا
دارند دنبال یك آدم عقب مانده می گردند كھ خودسوزی كند و 

عقب مانده تر از ": بسیاری می گفتند!" جنبش بھ راه افتد
    "!جمھوری اسالمی كھ نیست

رئیس جمھور تركیھ ھم بیست و پنجم بھمن در " عبدهللا گل"
روی انتظامی ظاھراً در تھران بود و بھ ھمین خاطر نی
البتھ این احتیاط را بیشتر . تیراندازی بھ سمت مردم محتاط بود

ولی در . اوایل تظاھرات و در مسیر اصلی رعایت می كرد
. دستگیری جریان داشت ھای فرعی كتك زدن و خیابان و ھا كوچھ

بعد از این كھ درگیری ھای جدی و گسترده آغاز شد، نیروھای 
ی نیروی خود را در حملھ و كتك زدن  ند ھمھمجبور شد سركوب

  . دست بكشند» مھربانانھ«و از ژست ھای بھ اصطالح  كنند فعال
فكر می كنم یك مالحظھ ی دیگرشان در مورد نقش بسیج 

در جریان خیزش سال پیش، بسیج آماج . در نظر مردم بود
شعارھای مردم قرار گرفت و صداوسیما گفت كھ باید این مسألھ 

ھا را  خواستند بسیجی می شاید این بار. ذھن جامعھ پاك كنیم از را
  . اما ممكن نشد،در نقش نصیحت كننده در خیابان داشتھ باشند

با توجھ بھ ارزیابی از روحیھ ی مردم بود كھ موسوی و 
كروبی تقاضای مجوز برای برگزاری در بیست و پنجم بھمن 

رداد سال پیش بھ بعد از اینكھ موسوی در تظاھرات خ. را كردند
بھانھ جلوگیری از خشونت فراخوان بھ تظاھرات را لغو كرده 

موج . بود خیلی از ھواداران آن طیف از آن ھا دلسرد شده بودند
جنبش ضد دیكتاتوری در مصر و تونس باعث شد كھ روحیھ ی 
. مردم تغییر كند و روحیھ ی مبارزه طلبی بار دیگر اوج بگیرد

بھ نظر دو نقش بازی می كنند یكی جماعت موسوی و كروبی 
حكم سوپاپ اطمینان را دارند و در شرایطی كھ جامعھ می رود 
كھ منفجر شود سعی می كنند كھ بخار را خالی كنند و از جانب 

تا حداقل ارگان ھای دیگر خود را برای شرایطی آماده می كنند 
 ٨٨ دی ۶بعد از تظاھرات . اصلی حكومت را حفظ كنند

رھبراِن شان از انقالب ھراسان ) عاشورای پارسالمصادف با (
  .شدند و فرمان ترمز را صادر كردند

بھ ھر حال در میان طیف چپ در طول افت یك سالھ گرایش 
نسبی دلسردی و ناامیدی بھ وجود آمد كھ می توان بھ مقاالت 
برخی نشریات چپ اشاره كرد كھ تحلیل كرده بودند كھ ناامیدی 

  .  تغلبھ پیدا كرده اس
از ھفتھ ی قبل موج فراخوان از طریق شبكھ اجتماعی فیس 

اینترنت را فرا گرفت و ھزاران نفر اعالم كردند كھ در بوك 
  .  شركت خواھند كرد بھمن٢۵تظاھرات 

سازگارا در مورد تحوالت مصر می گفت ماشین سركوب 
در مصر كنار ایستاد اما چالنگی كھ مجری برنامھ بود فورًا 

  ! كھ نھ اینگونھ نیست ماشین سركوب نبودتصحیح كرد 
  گزارش تظاھرات دیروز

 وارد  آذر١۶از خیابان ساعت حدود یك ربع بھ سھ كھ 
خیابان انقالب شدیم جمعیت بسیار زیادی در طرف پیاده رو 
دانشگاه كھ آفتاب ھم بھ كمكشان آمده بود بھ سمت میدان انقالب 

ال كمی ترس چھره ھا مصمم و در عین ح. در حركت بودند
ی كھ باز دیده می شد و در بسیاری ھم لبخند ھای خوش آمد گوی

 دوستان بھ سمت چھار راه ولیعصر با چند تن از! ھم آمدیم
سر بسیاری از چھار راه ھا نیروی انتظامی با . حركت كردیم

جمعیت ھر . موتور و سپر و كاله خود در حال استقرار بودند
مت میدان ار می كرد بھ سلحظھ زیادتر می شد و تا چشم ك

راه ولیعصر كھ رسیدیم بھ ھمراه چھار. فردوسی جمعیت بود
بھ . كسی شعار نمی داد. جمعیت بھ سمت میدان انقالب برگشتیم

زمانی كھ جمعیت وسیع تر   گذاشتھ بودند براینظر می آمد قرار
  .شود بدھی حملھ شروع می شعار كھ تا این بود عمومی تفكر و شود

نیروی انتظامی گارد ضد . مأمور بود الب پرمیدان انق
شورش و لباس شخصی ھا با موتورھای ھزار و لباس شخصی 

  .در ماشین ھای چھارسرنشین كھ ماسك و كاله موتور داشتند
مرگ بر "و " هللا اكبر: "توی میدان جمعیت شعار داد

اكثر . كھ نیروی ضد شورش حملھ كرد توی پیاده رو!" دیكتاتور
یاده رو بودند و از خیابان ھای جمالزاده و فرصت جمعیت در پ

و دیگر خیابان ھای فرعی جمعیت در حال پیوستن بھ خیابان 
اصلی بودند در مقیاس خیلی زیاد و نیروی انتظامی محدود توی 

  .خیلی جلو دار نبودند و نوعی ترس ھم داشتند. یفرع
در خیابان فرصت مردم یك موتوری بسیجی را گرفتند و 

ش را آتش زدند و بھ یك ماشین بسیجی را كھ بھ كمكش موتور
كسانی كھ از روبرو می آمدند  .آمده بود، بھ شدت خسارت زدند

  . می گفتند كھ تا میدان آزادی در پیاده روھا جمعیت ھست
. جمعیت كھ شروع بھ شعار دادن كرد حمالت شروع شد

ولی مردم فرار نمی كردند بلكھ كمی عقب می نشستند و بعد 
طرف مقابل . دوباره بھ سمت میدان آزادی حركت می كردند

  .پیاده رو ھم جمعیت زیاد  شد
در ترمینال اتوبوس ھای شركت واحد میدان انقالب جمعیت 
زیادی ایستاده بود و تعدادی كھ در حال رفتن بھ سمت میدان 
آزادی بودند بھ ناگھان با حملھ گلھ ھای موتورسوار گارد ضد 
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موتورسوارھا دو نفری .  و عقب نشستندشورش مواجھ شدند
نفر . روی موتور نشستھ بودند و لباس ضد ضربھ بھ تن داشتند

تعداد كمی از مردم منتظر . عقب باتوم بزرگی بھ دست داشت
اتوبوس بودند كھ خبری از آن نبود و جمعیت خیلی بیشتری 

چند موتورسوار از میان ترمینال عبور . مردم معترض بودند
ی از ترك موتور با باتوم با تمام قدرت ضربھ ای بھ كرد و یك

از سر مرد . سر مرد جوانی كھ پشتش بھ وی بود زد و رفت
پیرمردی با مشاھده این صحنھ شروع بھ فریاد . خون فواره زد

  .زدن كرده و می گفت كھ ببیند چھ جنایتی می كنند
در طرف مقابل توی پیاده رو جمعیت كماكان پیشروی می 

 اتوبوس ھای بی آر تی سعی می كردند میلیمتری راه. كردند
در قسمت زنان اتوبوس ھا شعار دھی خیلی . شان را ادامھ دھند

نیروھای گارد ضدشورش با مشاھده اتوبوس ھا . زیاد بود
مترو ! ی ضربھ زدن بھ اتوبوس ھای بی آر تشروع كردند بھ

  .انقالب را بستند تا مردم نتوانند بپیوندند
زنان و مردان مسن .  تظاھرات شركت داشتندھمھ سنی در

ھم زیاد بودند ولی نیروھای گارد ضدشورش بھ ھیچ كس رحم 
 رنگ و پوشش كامل در حالی سیاه اسلب با مسن زن دو .كردند نمی

  .دادند فحش می و بودند نشستھ كناری در بودند گرفتھ را پایشان كھ
 كھ نیروھای گارد ضدشورش و نیروی انتظامی و اطالعات

بسیاری صورت خودشان را با ماسك پوشانده بودند بھ سرعت 
و سراسیمھ در میدان انقالب كھ بھ خاطر نماھای جدید زیاد ھم 
 .جا نداشت از ترس استقرار مردم سراسیمھ مستقر می شدند

  .تعدادی از جوانان در میان مردم ماسك پخش می كردند
ھم شیرینی چند نفر . رفتم داخل اتوبوس كھ بحث زیاد است

مردم در ھر یورش گارد ضدشورش بھ مردم . پخش می كردند
یك جوان لر با . در بیرون ھو می كردند و شعار می دادند

: مردی مدام می گفت. موبایلش فیلم می گرفت و فحش می داد
مجلس و دولت و خامنھ : "كسی جواب داد" فایده اش چیست؟"

  ." ای استعفا بدھند قدم اولش است
اردی ھا ھی مردم را با باتوم می زدند و با تفنگ بیرون گ

گاز وارد اتوبوس  . آور پرتاب می كردند ھای كوچك گاز اشك
جمعیت زیادی در حال شعار دادن بودند و  كمی آنورتر. شد

  .بسیاری از جوانان پیاده شدند و دوباره بھ جمعیت پیوستند
توی اتوبوس دو دانشجوی سابق در مورد دستگیری ھا و 

ركتشان در ھجده تیر و تظاھرات سال پیش بلند بلند حرف می ش
.  خط مسالمت دفاع می كردندموسوی واما بھ نوعی از . زدند
شان می گفت كار حكومت بھ جایی رسیده كھ رفسنجانی را ی یك

یكی دیگر می گفت كھ . ھم دارد می زند و او وزنھ مھمی است
 بایستی كل حكومت نبایستی بھ باال چشم داشت و با نیروی مردم

  .را سرنگون كرد
در میدان انقالب نیروھای گارد ویژه رفتھ بودند باالی گنبد 

و تالش می كرد  یك دوربین قوی دست یكیشان بود میدان و وسط
جریان است  در آزادی ترافیك خیابان در انگار كھ فیلم بگیرد طوری

ن این در حالیست كھ در پیاده رو ھا تا میدا. و خبری نیست
شب در سیمای . آزادی جمعیت زیادی در حال درگیری بودند
روزنامھ كیھان . كذایی دیدم كھ ھمان تصاویر را نشان می دادند

برمبنای رھنمود  گویا !!بودند تظاھرات در كھ سیصد نفر ھم نوشت
یك جا ! صفرھای جلوی سیصد را برداشتھ بودندبانك جھانی 

ر تظاھر كننده را در  نف٢۵حساب كردم كھ ھر ده متر حداقل 
 چوبی تا انقالب و خود جای داده بود و جمعیت زیادی ھم از پل

. حال حركت بودند میدان آزادی بھ انقالب و برعكس در از سمت
  .ھزار نفر آن جا بودند ودتان حساب كنید كھ حداقل چند صدخ

دختری می گفت كھ در چند جا ما ھم زدن را با زدن جواب 
حرف او را دھان بھ دھان البتھ با ) مرد(دادیم و چند جوان 

تعداد دخترھا طبق . صدای بلند بھ بقیھ اتوبوس انتقال می دادند
 .زیاد بودند ھم و پسرھایشان  دخترا،مادرھ .بود زیاد خیلی معمول
  .آمدند چشم می ھب خیزش پارسال كمتر میانسال نسبت بھ زنان البتھ

ھم بود و كم ) اینوالنتی(بھمن امسال روز عشاق  ٢۵ راستی 
نبودند دختر و پسرھای جوان كھ بین رفتن بھ پارتی والنتاین یا 

!! ولی آمدند و بھ آن ھا ھم خوش گذشت! تظاھرات مردد بودند
  !" گذره نمی بد اینجا من بیا گفتم با دیدی" :گفت می دوستش بھ دختری

ساعت حدود شش و نیم در حوالی بھبودی ھنوز جمعیت در 
  . سوی میدان آزادی بودحال رفتن بھ

نیروی گارد ویژه در جاھایی كھ خلوت تر است شروع 
  .كردند بھ بازداشت كردن تك و توك جوانان

چند بسیجی لباس شخصی بھ زن میانسالی تذكر دادند و 
یكیشان عالوه بر . ژست گرفتند كھ می خواھند دستگیرش كنند

زن ماسك، عینك دودی سیاھی بر چشم داشت و یواشكی دست 
چھره و حركاتش نشان می داد كھ نقشھ كثیفی در . را می كشید
نگاه سنگین چند نفر از مردم باعث شد كھ زن بھ . سر دارد

  .آھستگی و با تردید از آن ھا دور شود
بسیج خیلی سعی كرده كھ خود را نشان ندھد و خود را 

  . قاطی جمعیت پنھان كند
یروی گارد شب در خیابان آذربایجان ساعت شش و نیم ن

خیابان رودكی و قصرالدشت و كارون و . ویژه كمین كرده بود
جیحون كامالً خلوت بود و خرده شیشھ و سنگ و سطل زبالھ 

از یك نفر پرسیدم یك ساعت . آتش زده شده توی خیابان بود
بعد . گذشتھ این جا بودي؟ گفت كھ دو ساعت است این جا ھستم

غتشاش كردند و یك سری آدم با احتیاط گفت كھ یك عده این جا ا
بی مسئولیت با آن ھا مقابلھ كردند و نتیجھ اش این شد كھ كتك 

بعداً در اخبار . چندین باجھ تلفن سرنگون شده بود. خوردند
شنیدم كھ در خیابان رودكی یكی از سرنشینان یك  موتور ھزار 

درود . بسیجی با كلت تیراندازی كرده و یك نفر جانباختھ است
  !یرزان راه آزادبر مبا

مردم می گفتند در خیابان جیحون و ھاشمی و حتی در 
خیابان استاد معین كھ سال پیش كمتر درگیری بود مردم 

و ) ژالھ(حتی خبر بود كھ منطقھ میدان شھدا . تظاھرات كردند
خیابان خراسان كھ خیلی سنتی ـ مذھبی و تا مدت ھا پایگاه 

  .رژیم بوده ھم تظاھرات شده است
مرگ بر اصل "و !" مرگ بر دیكتاتور"رھای رایج شعا

خامنھ ای و مبارك "و !" یمرگ بر خامنھ ا"و !" والیت فقیھ
زندانی "و !" زندانی سیاسی آزاد باید گردد"و !" پیوندتان مبارك

مبارك بن "ھمین طور . بوده است!" سیاسی حمایتت می كنیم
چھ با چھ با موتور، "و گاه گاھی ھم !" یعلی نوبت سید عل

" هللا اكبر"و " یا حسین، میرحسین"و !" شتر، مرگ بر دیكتاتور
  . ھم شنیده می شد

در خیابان نواب و جمھوری و بزرگراه یادگار امام ھم 
  .راھپیمایی صورت گرفتھ بود

تصاویر مبارزات مردم بزودی كانال ھای خبری یورو 
در صحنھ ای . نیووز و بی بی سی و سی ان ان را پر كرد

 می خواستند بنر بزرگی كھ عكس خامنھ ای رویش بود را مردم
آتش بزنند كھ مرد بسیجی كھ در میان آن ھا قایم شده بود 

میدان  اطراف ر د.خواست مانع بشود كھ توسط مردم كتك خورد
، خیابان ستارخان و یحسین، چھارراه كالج، میدان فردوس امام

  .صادقیھ ھم درگیری تا شب ادامھ داشتھ است
ھای اصفھان، شیراز، كرمانشاه، رشت، بابل، مشھد و شھر

بوشھر شاھد راھپیمایی و درگیری میان مردم و نیروھای 
طبق خبرھای تا كنون یك نفر كشتھ و بیش  .حكومتی بوده است

 ■.از دویست نفر دستگیر شده اند
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  صدای انقالب خاورمیانھ 
  !دیکتا تورھا را می شکند "مشت آھنین"

  

  چرا شورش شد؟
تونس . ین روزھا قاره ی سیاه نقطھ ی تمرکز دنیا استا

مردم در اعتراض بھ خودسوزِی  جوان . آغازگر شورش بود
تحصیلکرده ی دست فروشی کھ از این کار ھم  توسط پلیس منع 
شده بود و در واقع از خشم فرو خورده ی سال ھا استبداد و بی 

ند روز دولت عدالتی و خفقان، بھ خیابان ھا ریختند و در مدت چ
  . بن علی سقوط کرد

بعد از استقالل از . تونس سال ھا مستعمره ی فرانسھ بود
فرانسھ نیز بن علی کھ سال ھا در ارتش و بعد ھم بھ عنوان 
رییس اطالعات و امنیت کشور، با یک کودتا بھ ریاست 

اما بعد . جمھوری رسید سر سپرده خوبی برای فرانسوی ھا شد
این روزھا . سھ بھ او اجازه ی ورود نداداز سقوط دولتش فران

دیگر جایی برای سرسپردگان حتی با چمدان ھای پر از پول و 
البتھ این فریبکاری ھای قدرت ھای غربی . طال پیدا نمی شود
آمریکا شادمان از اینکھ نومستعمره ی . اتفاق جدیدی نیست

رقیب دیرینش با بحران مواجھ شده، غافل بود از این کھ این 
یمن و اردن ھم بھ . وج ھمسایگان تونس را نیز در می نورددم

در الجزایر تظاھرات ھای پراکنده ای صورت . پا خاستند
اما موج وقتی بھ مصر رسید رنگ و روی دیگری بھ . گرفت

این کشور مھم ترین کشور آفریقا و مھم ترین . مبارزات داد
 ٨٠مصر کھ دو سوم جمعیت . مرکز ثبات خاورمیانھ است

میلیونی اش زیر خط فقر زندگی می کنند، می تواند خاورمیانھ 
منطقھ ای کھ تمام دنیای امپریالیستی برای . را دگرگون کند

علیرغم . تصاحب آن بھ اشکال گوناگون برنامھ ریزی می کند
این کھ تونس در زمان حکومت بن علی از لحاظ اقتصادی رشد 

ربی می چشمگیری داشتھ است، بھ طوریکھ کشور ھای غ
خواستند این نسخھ را بھ عنوان الگو برای دیگر کشورھای 
منطقھ ھم بھ کار ببرند، اما بیکاری و فقر، فساد مسئوالن 

در این کشور بیداد می کند و خودسوزی یک ... حکومت  و 
جوان جرقھ ای می شود برای آتشفشان خشم جوانان تونس و 

ی مشابھ تونس بعد ھم الگویی برای کشورھای دیگر کھ سرنوشت
اما فقط فقر اقتصادی و بیکاری نیست کھ فریاد مردم را . دارند

بلند کرده است بلکھ خفقان سیاسی و اجتماعی نیز عامل مھمی 
است کھ می تواند آتش زیر خاکستر را آنگونھ شعلھ ور کند کھ 

مصر نیز از . یک بھ یک دامان دیکتاتورھا را بگیرد
شورھای منطقھ است اما این قدرتمندترین و ثروتمندترین ک

شورش نشان از تضاد طبقات حاکم و محکوم، و ستمگر و 
  .ستمدیده دارد

  

  جایگاه جمھوری اسالمی
اما جمھوری اسالمی کھ نمی توانست چنین انفجار توده ای 
را منعکس نکند، مثل ھمیشھ دروغ و فریبکاری اش را در 

 ھای رسانھ. اخبار مبارزات مردم تونس و مصر نشان داد
حکومت حضور جریانات اسالمی را کھ در مصر و تونس در 
اقلیت ناچیز قرار دارند را برجستھ نموده و تظاھرات مردم را 

آن ھا روز . اسالمی و بھ رھبری و دعوت این جریانات خواندند
 سال از ٢٤بعد از فراِر بن علی اعالم نمودند کھ بعد از 

ی این موضوع ھلھلھ تلویزیون تونس اذان پخش شد و مردم برا
اخوان "تظاھرات مصریان را در رھبری . و شادی بر پا کردند

متبلور کرد و از پیروزی اسالم در این کشورھا خبر " المسلمین
کارشناسان سیاسی و حوزوی حکومت این خیزش را پس . داد

. اما این واقعیت ندارد. لرزه ھای انقالب اسالمی ایران خواندند
شورش جوانانی مانند . سنگان استاین شورش، شورش گر

خیزشی است . ماست کھ از بی عدالتی و خفقان بھ تنگ آمده اند
کھ دیر یا زود دامن بسیاری از مستبدان خاورمیانھ از جملھ 

چرا کھ در ایران ھم . جمھوری اسالمی را ھم می تواند بگیرد
در کنار سال ھا خفقان سیاسی و اجتماعی، ھمان طرح ھدفمندی 

ھ ھا بھ اجرا در آمده است کھ در اصل ریاضت اقتصادیی یاران
است کھ در کشورھای تحت سلطھ بھ اجرا در آمده و موجی از 
فقر و بیکاری، جوانان بدون اشتغال و بدون چشم انداز و امید 

حکومت از چند ماه قبل از این . بھ آینده بھ جا گذاشتھ است
و در مال عام طرح و بعد از آن صدھا تن را در زندان ھایش 

ھمھ این ھا برای این بود تا موجی از . اعدام کرده و می کند
سرکوب راه بیندازد و مردم را ساکت کند  تا ھرگز بھ فکر 

در حالی کھ برعکس این ھا می تواند ھم چون . اعتراض نباشند
تونس و مصر باعث انفجار توده ھا شود؛ بھ ھمین دلیل 

ر انعکاس اخبار سعی در حکومت با فریبکاری و دروغگویی د
اما سرنوشت بن علی ھا و حسنی . گمراه نمودن مردم دارد

مبارک ھا ھشداری است بھ آن ھا کھ  باید در دادگاه تاریخ 
  .پاسخگوی مردم باشند

  

  نقش زنان و جوانان
مردم آفریقا و جنوب خاورمیانھ این روزھا فستیوال شادی را در 

. رجمھ و معنا می کنندجنگ و گریزھای تن بھ تن خیابانی ت
حضور دختران، زنان و جوانان برجستھ است؛ و تصاویر 

حضورشان . رسانھ ھای مختلف دنیا گویای این واقعیت است
باالخص برای ما کھ . دلگرمی و نویدبخش روزھای خوبی است

امروز زنان شورشگران .  شاھد یک خیزش سرکوب شده بودیم
و دخترانی کھ بسیار حضور زنان . برجستھ جھان عرب ھستند

رزمنده و شجاع در رویارویی با نیروھای پلیس شرکت دارند 
مھر تأییدی است بر این کھ این ستمدیدگان تاریخ خواستار 
رھایی و آزادی ھستند؛ و ھر چیزی کھ قید و بندی برای آن ھا 
ایجاد کند آن را بھ زیر می کشند چھ حکومت مذھبی و چھ 

م ھای ارتجاعی مذھبی و سیست. دیکتاتورھای سکوالر
غیرمذھبی گوش بھ فرمان قدرت ھای  امپریالیستی و سرمایھ 
داری دنیا بیشتر از آن ھا سیستم ھای ضد زن  و مرد ساالرانھ 
را در کشورھایشان نھادینھ کرده و مستحکم نموده اند و ھر 
جرقھ ای بھ ھر دلیلی کافی است تا زنان را بھ میدان مبارزه 

کنون در مرکز مبارزه ھستند و حضورشان بار آورد و آن ھا ا
دیگر تأیید کننده این است کھ اگر تحوالت بزرگ در دنیا اتفاق 

ً زنان پیشروان اصلی این تغییرات خواھند بود این . بیفتد، حتما
تازه آغاز کار است و سلسلھ وار در کشورھای دیگر ھم در 

 .حال گسترش است
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  واکنش امپریالیست ھا
ھ چیز در خیابان ھای مصر و تونس مشھود این روزھا ھم

زنان و مردان خشمگین و رزمنده کھ با دستان خالی بن . است
علی را بیرون کردند و در حال چیدن بساط اخراج حسنی 

آمریکا و اروپا دست و پایشان را گم کرده اند و . مبارک ھستند
 ھمھ در فکر چاره اند، چھ قدرت ھای سلطھ. بھ تکاپو افتاده اند

اما مردم خستھ نمی شوند و ھر . گر و چھ سرسپردگان آن ھا
آن ھا بھ ھر نحوی می خواھند مردم . روز در خیابان ھا ھستند

وقتی دیدند سرکوب مردم بی فایده . را بھ خانھ ھایشان برگردانند
  .است ژست ھای دموکراتیک و اصالح طلبانھ بھ خود گرفتند

.  ز را بھ ھم آورندمی خواھند با اصالحات سرو تھ ھمھ چی
پرھیز از خشونت را توصیھ . مدام مھره ھای جدید رو می کنند

نمی خواھند مبارزات گسترش بیشتری پیدا کند و بھ . می کنند
بھ . نمی خواھند ثبات خاورمیانھ از دست برود. نقاط دیگر برسد

ھمین خاطر ھم پشِت سرسپردگان شان را خالی کرده و اعالم 
کسی .  اشتباه کردند کھ سختگیری کردندمی کنند کھ آن ھا

تصور نمی کرد کھ روزی مردم بر علیھ یک دیکتاتوِر گوش بھ 
اما این اتفاق . فرمان آمریکایی، چون حسنی مبارک بھ پا خیزند

افتاد و ھنگامی کھ مردم بھ میدان بیایند ھمھ محاسبات قدرت ھا 
. دھانھ سرکوب جواب می دھد و نھ وعده وعی. بھ ھم می ریزد

بن علی با نخست وزیرش جایگزین می شود و مبارک کابینھ 
اما مگر فرقی دارد؟ ھمھ آن ھا متعلق بھ . اش را تغییر می دھد

حتی اگر از جناح ھای مختلف . یک طبقھ و یک دولت ھستند
ھیچ کدام نمی خواھند کھ ماھیت و کلیت نظام از بین . باشند
 ھمھ مخالفان با ھم متحد بھ ھمین دلیل در این گونھ مواقع. برود

وقایع ایران نمونھ ی خوبی برای این موضوع است . می شوند
کھ رھبری سبز نمی خواست کلیت نظام جمھوری اسالمی از 

اما . دست برود و مانع از ادامھ و گسترش مبارزات مردم شد
چھ . مردم عرب بھ کمتر از سقوط مستبدان راضی نمی شوند

 برخاستن توده ھا و چھ امیدھای دل انگیز و روحیھ بخش است
  .بزرگی حاکم است بر آفریقای این روزھا

  

  و اما آلترناتیو
در این میان یک جای خالی بزرگ مشاھده می شود و آن 

در حال حاضر . حضور یک حزب پیشروی انقالبی است
اما این . مبارزات مردم خودجوش است و ھیچ رھبری ندارد

 رفرمیست و مذھبی و خطر موجود است کھ بھ دست احزاب
اتفاقات امروز جھان کھ در مھم ترین منطقھ ی . بورژوایی بیفتد

آن یعنی خاورمیانھ، در جریان است چراغ سبز خود را بھ تمام 
مبارزات خود بھ . نیروھای انقالبی و کمونیست  نشان می دھد

خودی مردم علیرغم تمام شجاعت ھا و فداکاری ھایشان اگر بھ 
قالبی کمونیست ھدایت نشود مانند بسیاری از دست یک حزب ان

خیزش ھا و حرکت ھای مردمی دیگر فروکش خواھد نمود و 
ھمانطور  کھ خیزش سال گذشتھ مردم . یا منحرف خواھد شد
البتھ تفاوت بزرگ آن حرکت با اتفاقات . ایران فروکش نمود

امروز جھان عرب این بود کھ جناحی از حاکمیت رھبری آن 
 دست داشت و ھمان باعث بھ ھرز رفتن مبارزات خیزش را در

امروز مردم ایران باید بھ خوبی این مسألھ را درک . مردم شد
کرده باشند و اگر ھنوز برای جوانان توھمی نسبت بھ جناح 

مردم تونس و مصر . اصالح طلبان باقی مانده رفع شده باشد
 خواھان سرنگونی حکومت ھایشان بودند و با وجود سرکوب ھا

اما جنبش . و دستگیری ھا و کشتارھا ایستادند و عقب ننشستند
مردم ایران علیرغم فداکاری ھا و رادیکالیسمش خواھان 

رفرم و اصالحات و سازش تنھا بھ ضرر مردم . سرنگونی نبود

خطری کھ در کمین مصر و تونس ھم ھست، اما . خواھد بود
و اعالم پیوستن ارتش بھ مردم . ھنوز بھ وقوع نپیوستھ است

برخورد نکردن با مردم از نشانھ ھای آماده سازی فضای 
ارتش و پلیس نیز ارگان ھای ھمان دولت . سازشکارانھ است
  .ھای مستبد ھستند

جوانان دنیای عرب، . امروز روز مطرح کردن ایده ھا است
آفریقا و خاورمیانھ نیزمانند ما جوانان ایرانی خواھان آلترناتیو 

. د کمونیسم را بھ میان آن ھا برد و فریاد زدامروز بای. ھستند
. رادیکالتر نمودن مبارزات اگر چھ خوب است اما کافی نیست

برنامھ ای . یک برنامھ انقالبی پویا. باید برنامھ مشخص داشت
امروز . کھ مختصات جامعھ ی آینده را خیلی واقعی ترسیم کند

بی با وجود حزب پیشروی انقال. فضا برای ھمھ چیز مھیا است
. داشتن چنین برنامھ ای نیاز واقعی خیزش ھای مردمی است

کسانی کھ مدعی کمونیسم ھستند و چنین حرکت ھایی را 
بورژوایی تلقی می کنند باید  بدانند کھ ھر جنبش آن طور کھ 

ً ھمانگونھ بھ پایان نمی رسد اگر مدعیان . شروع می شود لزوما
انقالبی بھ وجود بیاید انقالب منتظرند تا یک حرکت شستھ رفتھ 

کھ کارگران آغازگران آن باشند و بعد آن ھا بیایند و رھبری 
جوانانی کھ امروز . کنند باید گفت کھ خیلی کوتھ فکرانھ است

در خیابان ھای مصر، تونس، اردن و یمن می جنگند اکثراً 
اما . دانشجو و تحصیل کرده و از طبقات گوناگون جامعھ ھستند

ھای مختلف از جملھ کارگران را نیز بھ حضور آن ھا قشر
این مبارزان باید برای ما جوانان در ایران و . میدان آورده است

در . سایر نقاط دنیا و باالخص منطقھ ی خاورمیانھ الگو باشد
حال حاضر ھمان جوان ھا ھستند کھ جنبش را ھدایت می کنند 
و نسبت بھ روزھای اول مبارزه شان رنگ و بوی سیاسی بھ 

امروزکمونیسم بیش از ھر وقتی در دنیا طلب . خود گرفتھ است
انقالب در حال گذر از مرزھای دنیا است و طبقات . می شود

اما خطر احیای نظام ھای . مختلف با یکدیگر متحد شده اند
گذشتھ با رنگ و لعاب ھای جدید و فریب توده ھا و بھ ھرز 

باید . ود داردرفتن مبارزاتشان و خون ھای ریختھ شده نیز وج
اکنون . مردم بھ قدرت خودشان پی برده اند. واقعیت را دید

حضور حزب پیشروی انقالبی طلب می شود کھ او نیز قدرت 
باید برنامھ واقعی و زنده داشتھ باشد و جلوی . مردم را ببیند
حزبی کھ بتواند پاسخگوی سؤاالت مردم درباره . مردم بگذارد

  .ی جامعھ آینده باشد
  

  آخرسخن 
اگر می خواھیم خاورمیانھ ی بزرگ سوسیالیستی داشتھ 
باشیم، منطقھ ای کھ آزاد و رھا از وابستگی باشد، جایی کھ ھر 
انسانی مانند یک انسان زندگی کند، سرزمینی کھ تفاوت ھای 

سالحی کھ برتر از . طبقاتی بر آن حاکم نباشد، باید مسلح شویم
سالح ما . عین استھر توپ و تانک امپریالیست ھا و مرتج

سالحی کھ می تواند در دست . کمونیسم است، کمونیسم علمی
سالحی کھ مجھز شدن بھ آن راه را . ھر انسان ستمدیده ای باشد

اگر می خواھیم . بھ ھمھ نشان می دھد و ھدایت کننده است
دوباره برای سال ھا قدرت بھ دست نیروھای ارتجاعی منطقھ 

 کوتاه شود باید کمونیسم علمی را نیفتد و دست امپریالیست ھا
علمی کھ پاسخگوی مسائل . درک کنیم و آن را بھ کار گیریم

. گوناگون است و برای ھمھ آن ھا دلیل و برھان و برنامھ دارد
مردم تونس و مصر با . ما باید قدرت خودمان را درک کنیم 

اگر  کمونیسم . دست خالی ھمھ محاسبات دنیا را بھ ھم زده اند
ً پیروزی واقعی در انتظار علمی  بھ میان آن ھا برده شود قطعا

  ■.آن ھا و در ادامھ در آغوش ھمھ ستمدیدگان جھان خواھد بود
  ١٣٨٩بھمن  ١۴
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  ی تاریکھ یای ھستم در میان من ستاره

  ن خاری ھستم در گلوی ظالمم
  بادی ھستم کھ آتش آن را گزید

  شوند ی ن روح کسانی ھستم کھ فراموش نمم
  میرند ی  کسانی ھستم کھ نممن صدای

  ھای آھن ام از گل  شده ن آفریدهم
  با شعور و شعفی بیکران

  
ای  ترانھ از ی بخشی ترجمھ این

روزھا در تونس بھ  کھ این است 
  و شھرت یافتھ» آزادی یترانھ«

 ملآ«توسط زن ھنرمند، مترقی 

تظاھرات تونس  جریان در »یمثلوثال
  .بازخوانی شد

  

  در تھران تااز میدان آزادی 
  میدان آزادی در قاھره

  
  ! می خیزد، درود بر توده ھای مبارز مصر و تونس بپا جھان

بھ جرأت می توان گفت کھ نسل امروزی، شکوه مندترین 
ھای فاشیستی و  دوران تاریخ مبارزات خود بر ضد قدرت

چرا کھ این  برھھ از تاریخ، یکی . دیکتاتوری را تجربھ می کند
ھای ظلم و ستم تا این حد  ھایی است کھ حکومت از معدود برھھ

ی انبوه مردم  خواھانھ و برابری طلبانھ ماج فریادھای آزادی آ
خروش بی امان مردم از درون و بیرون، . اند قرار گرفتھ

داری را بھ چالشی عمیق  ی سرمایھ زده ھای بحران نظام
  .فراخوانده است

ش ھم رزمان ویژه جوانان مصری و تونسی از خرو مردم بھ
مردم ایران دست یاری . خود در پاریس، لندن و آتن می آموزند

کنند و  ی دنیا دراز می  گوشھ سنگران خود در گوشھ سوی ھم بھ
ی آنان را در کنار دارند تا در مبارزه بر  شایبھ یھر آن حمایت ب

  . ضد دیکتاتوری اسالمی پیروز شوند
ردم مصر خروج مبارک از قدرت گام بلندی در جنبش م

  .بود، ولی تا پایان راه نفس باید داشت و ھشیار و آگاه باید بود
  ! ما باید بیشتر بیاموزیم.داری آموختھ است ارتجاع و سرمایھ

نظام سرمایھ داری ارتجاعی آموختھ است کھ با استفاده از 
ھای بانک  عناصر بھ ظاھر دموکراتیک و با تکیھ بھ برنامھ

ر نظامی، در لوای مبارزه با جھانی و سازمان ملل و حضو
در . تروریسم، بھ ھرشکل ممکن از خیزش مردم جلوگیری کند

ھا را  ھای مردمی آن گرفتن خیزش صورت عدم موفقیت و پا
اند کھ از دست  آنان آموختھ. کنترل کرده و یا بھ بی راھھ کشاند

دادن یک یا چنده مھره بھتر از فدا کردن کل نظام و ساختار 
دمکراسی «اقع لزوم ژست  موختھ اند در موآنان آ. است

ھای جدید خود را وارد  بگیرند، اما زیرکانھ مھره» خواھی
 سیاسی آنان -ھایی کھ پاسدار، منافع اقتصادی  مھره. بازی کنند

  . باشند
ھای حیاتی، نقاط حساس،  ھای نفت، آبراه معادن، چاه

بازارھای پرمصرف کاالھای مانده در انبار سیستم جغرافیایی، 
ھای محروم  داری، میلیاردھا دالری کھ از جیب ملت سرمایھ

برای خرید اسلحھ و تجھیزات نظامی ھزینھ می شود و نھایتاً 
خونی کھ از رگ و زندگی انبوه مردم کشیده شده و بھ حساب 

ای مولتی میلیاردرھای وطنی و غیر وطنی تزریق می شود، بر
  .اما آسان از دست نخواھند داد. آنان آسان بدست آمده

  

  !ما بیشتر بیاموزیم
 آزمون تاریخی عظیمی ٨٨ و جنبش سال ۵٧انقالب سال 

خمینی با .  مردم بودبرای زنان، جوانان و سایر اقشار و طبقات
از راه رسید و در عین ناباوری " کاریزماتیک"ای  چھره

موج انقالب مردم شد و مھر پیشروان راه آزادی، سوار بر 
استثمار، سرکوب، . ننگین جمھوری اسالمی را بر آن حک کرد

ی این نظام  ی دینی، شکنجھ و اعدام جانمایھ ھا سانسور، خرافھ
اما . شد و ارتجاعی ترین قانون اساسی بھ مردم تحمیل گردید

جا، جوش و خروش  جا و آن در تمامی این سھ دھھ،  این
  .تر دوباره و چند باره شعلھ کشیدمردم از زیر خاکس

  !باید بیشتر می آموختیم
فقط نورپردازی و .  ھمین سناریو تکرار شد٨٨در جنبش 

بازیگران اصلی ھمان اکثریت مردم . آرایی تغییر کرد صحنھ
ھا و موسوی ھا و کروبی ھا با  بار رفسنجانی  این. بودند
آنان . دھایی متفاوت سعی در کنترل و مھار جنبش نمودن نقش

ھراسان از انفجار میلیونی و تعمیق شعارھا زبون و بیچاره 
نھ یک کلمھ . ما جمھوری اسالمی می خواھیم«: فریاد زدند

حفظ ساختار غارتگرانھ و فاسد . »!بیشتر نھ یک کلمھ کمتر
ی سوختھ اش  سرمایھ داری در لباس اسالمی، حاال نھ با مھره

 با موسوی و امثالھم ، بلکھ)بخوانید مبارک(» احمدی نژاد«
ی اصالح  ، پایان نمایشنامھ)بخوانید البرادعی و اخوان المسلمین(

  .طلبان بیرون و درون نظام می باشد
ھای عمومی در  توان از خیزش مرتجعین آموختند کھ نمی 

توان  اما می . جلوگیری کرد... مصر و ایران و تونس و یمن و 
. کھ آب از آب تکان نخوردای  آن را بھ بی راھھ کشاند، بھ گونھ

ای  جا کرد، تا مبادا مسیر بشکھ ای را جابھ توان فقط مھره می 
البرادعی ساعتی پس از برکناری مبارک . جا شود نفت جابھ

ً مصر آزاد شده است؟ آیا این » !مصر آزاد شد«: گفت آیا واقعا
  ی انقالبی مصر است؟  پایان مبارزه

حسنی مبارک «: تاوباما در اظھار نظری دستپاچھ گف
ما ضمن تبریک بھ مردم مصر امیدواریم ارتش با حفظ . رفت

ھمان ارتشی کھ . »امنیت شرایط را برای انتقال قدرت آماده کند
در منطقھ ساالنھ یک و نیم » نظم نوین جھانی«بابت ایجاد 

  .کند یمیلیارد دالر کمک بالعوض از آمریکا دریافت م
ای کھ دنیای  ندھای مزورانھآیا مردم مصر قادرند از پس ترف

بیایند؟ آیا مردم مصر  کند، بر ارتجاع برای آنان ترسیم می 
ھای مرتجع منطقھ  ھای جھنمی کھ دولت قادرند از پس راھکار

برای آنان )  جمھوری اسالمی ایران و ترکیھمانند اسرائیل،(
ی خود علیھ  پیشنھاد می دھند، بر بیایند؟ آیا زنان مصر مبارزه

ھای پوسیده، پدرساالرانھ  ت ارتجاعی حاکم را، کھ با سنتمناسبا
شود، بھ  ای و انقالبی آنان می  و مردساالرانھ مانع، فعالیت توده

تجع و پیش خواھند برد؟ آیا مردم مصر در برابر نیروھای مر
، کھ فرصت طلبانھ تالش "اخوان المسلمین " مردمی، ھمچونضد

 مطلوب کند، ھشیار بھکند تا خیزش مردم را مصادره  می 
د خود را با مردم منطقھ،  آیا جنبش مصر اتحاخواھند بود؟

   حفظ خواھد کرد؟خصوص مردم فلسطین بھ
شان را  مردم مصر آزادی . ھنوز شب بھ پایان نرسیده است

ھای دست  ارتش ارتجاعی، اخوان المسلین و یا مھره زا
ِ  ھایی از تاریخ ای چون البرادعی، کھ ھمگی بخش پرورده

مردم . خونین سرکوب و ارتجاع ھستند، مطالبھ نخواھند کرد
  . گونھ کھ ما باید بیشتر بیاموزیم مصر باید بیشتر بیاموزند، ھمان

مصر پیشتاز ساختن نخستین ھای انقالبی  بھ امید آن کھ توده
خواران را  ی جھان ی انقالبی در خاورمیانھ باشند و نقشھ جامعھ

  ■.و انقالبی تغییر دھندای ھوشمندانھ  با مبارزه
  ١٣٨٩ بھمن ٢٢زنانی دیگر 
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 ١٣٨٩بیست و پنج بھمن " زنان دیگر"گزارشی از 
 

 بازھم حضور چشم! یبازھم راه پیمایی اعتراض
بازھم گاز اشک آور، باز ھم آتش زدن ! گیر زنان

 ....روزنامھ و سیگار، باز گلولھ رنگ پاش 
 !و مرگ بر دیکتاتور

  
ھم راه پنج نفر بودیم کھ با 

افتادیم، ولی قبل از حرکت خانھ 
 - متعلق بھ یک آشنا -ای را 

شناسایی کردیم ، کھ در صورت 
. جا پناه ببریم لزوم بتوانیم بھ آن

وھای یگان ویژه و بسیج انبوه نیر
 امنیتی از یک بعد - ی و اطالعات
مستقر شده بودند ھمچون  از ظھر

یزات بیشتر و شاید گذشتھ و با تجھ
آمدند، ی رفتند، م ی میھ! ھار تر

دادند کھ ی با موتورھاشان گاز م
 دائم ایجاد رعب و وحشت کنند، و

ی خط ویژه اتوبوس را اشغال م
ی گاه مردم را پراکنده م. کردند

کردند کھ حرکت کنند، حق ایستادن ی کردند و ھمھ را مجبور م
اکثر مغازه ھا بستھ بود، در سر خیابان اسکندری و . نداشتیم

لوی داروخانھ قدیمی نبش جنوب شرقی آن کھ بستھ ھم درست ج
 - پنج شش نفری می شدند - بود گروھی از نیروھای سرکوبگر

و  مرد جوانی را بھ باد کتک و ضرب و شتم گرفتند کھ با فریاد
ھو کردن مردمی کھ این سمت ایستاده بودند مرد جوان را رھا 

 . کردند
  

س کالن ھا اما نیروھای سرکوب با کاله کوکلو بعضی از
ودند با خشونت و سیاه، مردمی را کھ در ایستگاه ھا نشستھ ب

اما تمام پیاده روھای خیابان آزادی . کردندی وحشی گری بلند م
 می و تمامی فرعی ھا، مملو از مردم جان بھ لبی بود کھ راه

تا تظاھراتی را شکل دھند و در ... رفتند و راه می رفتند و راه 
بود کھ با شعارھای مرگ بر دیکتاتور و صر یخیابان ولع

زندانی سیاسی آزاد باید گردد تظاھرات باشکوه و پر صالبتی 
شکل گرفت طوری کھ مزدورھای رژیم نتوانستند بھ صفوف 

برقی و فریاد و ) ن(اما در تقاطع ھا با باتوم . مردم رخنھ کنند
 نھم در خیابا. توھین، مردم را بھ خیابان ھای فرعی می راندند

ی ابان آزادی گاز اشک آور و فلفل مھای فرعی و ھم در خی
زدند و مردم ھم ھمدالنھ بھ ھم آتش و کبریت و سیگار می دادند 

من دو زن را دیدم کھ مورد اصابت . کھ گازھا را خنثی کند
گلولھ رنگ پاش کھ خیلی ھم درد آور است قرار گرفتھ بودند، 

 و گلولھ بھ پایش و از آن دو کھ یکی شان دختر جوانی بود
خورده بود و بسیار ھم درد داشت، یاد گرفتیم کھ اگر بالفاصلھ 

شود و آن ی ستمال کاغذی پاک کنیم، رنگ پاک مرنگ را با د
.  را شناسایی کنندتوانند با این روش کثیف آدم ھای ھا دیگر نم

  )گ ثابتش را برایشان ارسال نکنندالبتھ اگر چینی ھا رن(
دی تا سر ابوریحان کھ یک جنگ واقعی ما از میدان آزا

جا دیگر نمی گذاشتند جلوتر برویم و  درگیر بود، رفتیم از این
ھایشان را تھدیدآمیز باالی سرمان می چرخاندند، کھ ) ن(باتوم

ما با بی آر تی برگشتیم و سر رودکی ! برگردید و بستھ است
م کارون را ھ خوش و پیاده شدیم، وارد خیابان رودکی شدیم و

کھ صحنھ ی زد و خورد و سیطره ی مردم پیاده طی کردیم  را
بر این خیابان ھای فرعی بود و شعار دادن ھا و سطل زبالھ 

  .  آتش ھا شعلھ ور بودند شب٩آتش زدن ھا کھ تا ساعت 
 

چند ایستگاھی کھ با اتوبوس بی آر تی رفتیم دیدیم کھ داخل 
 شعار و اتوبوس بھ خصوص قسمت زنان سراسر شور بود و

ار نفرت از نیروھای سرکوبگر و ھرگاه نیروھا کسی را اظھ
زدند و یا قصد دستگیری ی م

اش را داشتند، زنان از داخل 
اتوبوس با فریاد و ھو کردن 
ھا بھ این عمل وحشیانھ 

  . اعتراض می کردند
 

 بود کھ ۵ساعت حدود 
نزدیکی ھای دانشگاه تھران 

 جلویی ما، بودیم، در اتوبوس
دادند ی نم زنان شعار مدای نم

خواندند کھ ی یا سرود م
نیروھای یگان ویژه با 
خشونت شیشھ ھای اتوبوس 
را شکستند و از خارج و داخل چند زن را بھ باد کتک گرفتند 
اما تا ساعت ھشت و نیم کھ ما آن جا ھا بودیم شعار و سرود 
خوانی چھ در اتوبوس و چھ در خیابان ھا، ادامھ داشت و 

از اتفاقات . شدی  بر دیکتاتور ھر لحظھ شنیده ممرگصدای 
درست سر خیابان قدس  جالب امروز شلیک یک گاز اشک آور

بھ نیروھای خودشان بود کھ چند نفرشان سعی کردند آن را بھ 
جایی دورتر پرتاب کنند و درست در ھمین بلوا بود کھ 

شدند با ی  نفری م٧٠وداً دانشجونماھای طرفدار حاکمیت کھ حد
ا و لھ مصر و عارھایی علیھ آمریکا و اسراییل و صدای آمریکش

تونس و غزه و لبنان و ایران راه پیمایی می کردند و وقتی بھ 
) یا سپر مانند( میدان انقالب رسیدند پسرھا از سازه الک مانند

وسط میدان باال رفتند و حنجره دریدند و دخترھا با حفظ متانت 
تا بعد با دھان ھای کف ! ستادنداسالمی در مقام پایین تری ای

در راه . دادند و ر و فحاشی بھ مردم را ادامھ دھندکرده شعا
کردم کھ امشب و روزھای دیگر صدا و ی خانھ با خود فکر م

سیما چھ عکس ھا و فیلم ھا و گزارش و تجلیل و تکریم از این 
میلیون نفر را بھ کلی  آن دو پخش نمی کند و چطور نفر ٧٠

  ■. گیردنادیده می
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  ...سفارشی باشد یا نباشد 
  این ایدئولوژی جمھوری اسالمی است

  

  » ماھواره«نگاھی بھ طنز جنجالی 
  مھران مدیری اثر

  
  باربد كیوان 

اگر کسی فکر می کند کھ تولید ھنری در جمھوری اسالمی 
بھ شکل مستقیم و تنگاتنگ با سیاست ارتباط ندارد، سخت در 

کارگردانان و ھنرپیشگان ی کند کھ اگر کسی فکر م. اشتباه است
ً از تعھدات فرھنگی و ھنری و سناریو نویسان در ایران صرفا

اگر کسی فکر . شخصی خود پیروی می کنند، ساده بین است
می کند کھ باورھا و ارزش ھای ارتجاعی فقط متعلق بھ قشر 
نازک حاکم و بھ طور کلی کسانی است کھ مدافع نظام استبداد 

، و بقیھ اھالی منجملھ خودش از ایدئولوژی اسالمی ھستند
  .ستمگرانھ حاکم تاثیر نمی گیرند، خیلی خوش خیال است

می خواھم شما را بھ یک اثر نمایشی مشاجره آمیز رجوع 
حتما شما ھم مثل خیلی . بدھم تا بھتر متوجھ شوید چھ می گویم

کھ مھران مدیری و ھمکارانش » ماھواره«از مردم، طنز 
قرار گرفت را » یو تیوب«اند و چندی پیش روی درست کرده 

شاید ھمین حاال دارید می . حداقل خبرش را شنیده اید. دیده اید
یک چیز تازه تر ! این کھ دیگر قدیمی شده! ای بابا«گویید 
. لھ آنقدرھا ھم کھ فکر می کنید کھنھ نشدهأمس. اما نھ» !بگو

شده، کھ پرونده آنقدر از ما فاصلھ نگرفتھ، و آنقدر زیر و رو ن
می گویید نھ؟ پس طاقت بیاورید و . اش را مختومھ اعالم کنیم

  .این چند تا پاراگراف را بخوانید

چیست؟ من اصالً بھ این کار ندارم کھ » ماھواره«طنز 
سال پیش تولید کرده یا مربوط مھران مدیری این کار را چھار 

نبال د.  است٨٨بھ دوران بعد از انتخابات ریاست جمھوری 
بھ سفارش وزارت اطالعات » ماھواره«اثبات این ھم نیستم کھ 

بھ قسم و آیھ . یا صدا و سیمای جمھوری اسالمی تولید شده است
بھ » ماھواره«ی ھای مدیری در مورد این کھ قصد عرضھ 

بازار را نداشتھ و این کار برخالف میل او انجام شده ھم نمی 
 و ایدئولوژیک بحث من بر سر محتوای سیاسی. پردازم

است و معنایی کھ تولید این اثر در » ماھواره«
  .این مقطع تاریخی دارد

ثیرگذار أ آنقدر گسترده و ت٨٨خیزش سال 
 اسالمی بود، و ابعاد جنایات و وحشیگری رژیم

علیھ مردم معترض آنقدر تکان دھنده بود کھ 
برای چند ماه بھ یکی از موضوعات اصلی 

شبکھ ھای . تبدیل شدرسانھ ھای گروھی دنیا 
ماھواره ای مخالف جمھوری اسالمی نیز 
ً بھ انعکاس ساعت بھ ساعت اخبار کشور  طبیعتا

بھ ھر کانالی کھ سر می زدی، . می پرداختند
 قتل ندا و  یجنگ و گریز خیابانی و صحنھ

تصاویر دیگر جانباختگان را می دیدی و بھ 
خشم می آمدی و عزمت برای بھ خیابان رفتن و 

نیروھای گارد .  مبارزه جزم تر می شد یامھاد
ضد شورش و پلیس و لباس شخصی و بسیج را 
ھنگام کتک زدن دختران و پسران و زیر گرفتن 
مردم با خودرو می دیدی و این چھره ھای کریھ 

درست ھمین طور . قاتالن را نشان می کردی
 صحنھ ھای خیزش مردم  یکھ امروز مشاھده

یلیون ھا بیننده م... در مصر و تونس و 
تلویزیونی را در کشورھای عربی و بقیھ نقاط 
. دنیا ــ منجملھ در ایران ــ بھ ھیجان می آورد

انتشار فیلم ھایی کھ بیشترشان توسط مردم عادی 
و توسط دوربین تلفن موبایل گرفتھ 

شھروند ــ «شده بود و پدیده 
را بھ دنیای بین المللی » خبرنگار

ثیر زیادی در أرسانھ معرفی کرد، ت
رسوایی عمیق جمھوری اسالمی 

  . نزد افکار عمومی دنیا داشت
لھ، تأثیر أاما وجھ دیگر مس

داخلی نمایش این فیلم ھا از شبکھ 
تا جایی کھ . ھای ماھواره ای بود

گردانندگان صدا و سیما بعد از یک 
آمارگیری امنیتی بھ این نتیجھ 

 از زندگی بسیاری رسیدند کھ تماشای ماھواره بھ یک جزء ثابت
از مردم تبدیل شده است و خیلی ھا تلویزیون رژیم را بھ کلی 

مقامات صدا و سیما در این مورد ھشدار دادند . تحریم کرده اند
و تصمیم گرفتند با تھیھ برنامھ ھای گوناگون سیاسی، فرھنگی 

ھم زمان، سیاست فشار . و نمایشی، این موج را برگردانند
ع را در مورد گروھی از شبکھ ھای اقتصادی و یا تطمی

» بیزنسی«ماھواره ای برون مرزی کھ با بازار ایران، بندھای 
دارند بھ کار گرفتند تا حداقل بخشی از بینندگان برنامھ ھای 

یک جنبھ . ماھواره ای را در یک مدار بی خطر قرار دھند
دیگر سیاست رژیم، ساختن شبکھ ھای ماھواره ای متعدد بھ 
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یا » بی طرف«گی و نمایشی ــ تفریحی بھ اصطالح ظاھر فرھن
 مردم  یبود تا گوشھ ای از زمان و فضای مراجعھ» مستقل«

  یدر واقع، از زمان و فضای مراجعھ. بھ ماھواره را پر کنند
  یمردم بھ شبکھ ھای مخالف جمھوری اسالمی و مشاھده

کارکرد این جور شبکھ ھای . (برنامھ ھای افشاگرانھ کم کنند
ابستھ بھ رژیم، موضوعی است کھ نیاز بھ یک بررسی و

  .)جداگانھ دارد
» ماھواره«برگردیم بھ مھران مدیری و ببینیم کھ طنز 

اثری است برای » ماھواره«. کجای این داستان قرار می گیرد
بھ ھجو کشیدن آن دستھ از شبکھ ھای متعدد ماھواره ای کھ 

این طنز، انواع در . زیر پوشش جمھوری اسالمی قرار ندارند
ھای ماھواره »بیزنس«و اقسام کانال ھای سیاسی و تفریحی و 

خیلی ھا بعد از دیدن این کار . ای مورد حملھ قرار گرفتھ اند
ً ھمین «: مدیری، با لحنی جانبدارانھ می گویند خب، این ھا دقیقا
. ھمین اندازه مسخره اند. طوری ھستند کھ مدیری نشان می دھد

من اصالً وارد این دام نمی » !ه کاری نکردهمدیری کھ بیچار
شوم کھ آیا شخصیتی کھ مدیری از شھرام ھمایون بھ نمایش می 

یا آن فعال سیاسی کھ ھدایتی . گذارد، شبیھ خودش ھست یا نھ
است یا چیز » کاسبکاری سیاسی«نقشش را بازی می کند نماد 

ھ سال ھا پیش مھران مدیری در مصاحبھ ای گفتھ بود ک. دیگر
ھدفش آوردن لبخند بھ چھره مردمی است کھ در زندگی ھزار 

، با تولید طنز »معنی دار«اما این حرف . درد و بدبختی دارند
واقعیت . بھ یک ادعای عوام فریبانھ تبدیل شده است» ماھواره«

قھقھھ می . می خندند» ماھواره«اینست کھ خیلی ھا ھنگام دیدن 
آیا این خنده ای است کھ از . اما مھم، جنس این خنده است. زنند

بار درد و بدبختی شان می کاھد؟ یا بر عکس، زنجیر اسارت 
» ماھواره«را بر ذھن و عمل مردم محکم تر می کند؟ طنز 

تالشی است برای بی اعتبار کردن صداھای گوناگونی کھ در 
مخالفت با رژیم مستبد و ضد مردمی ایران از راه امواج 

 این طنز در  یعرضھ. م می رسدماھواره ای بھ گوش مرد
بازار تالشی است برای بی اعتبار کردن افشاگری ھای فراوانی 
کھ طی یک سال و نیم گذشتھ از جنایات جمھوری اسالمی در 

مھران مدیری و . شبکھ ھای ماھواره ای انجام شده است
 یک قربانی سانسور و یک  یھمکارانش با نشان دادن چھره

ادعا می کنند کھ می » معصومانھ«ود، ھنرمند تحت فشار از خ
خواھند بھ دور از سیاست، روحیھ ای شاداب و لبی خندان بھ 

اما با تولید نمایش طنز علیھ مخالفان رژیم، و . مردم ببخشند
ً بی ھیچ اشاره و طعنھ ای علیھ جمھوری اسالمی، صد  طبیعتا

با این کار، جبھھ سیاسی خود را . در صد سیاسی عمل کرده اند
مھم . ر این روزھای خفقان و سرکوب و اعدام برگزیده اندد

نیست کھ این کار بر مبنای تمایالت سیاسی مدیری و گروھش 
انجام شده یا نتیجھ دستور از باالست، و یا حاصل قرارداد 

مھم، . بستھ بودند» ماھواره«کالنی کھ برای تولید طنز 
مضمونی . تعام اسی مضمون سیاسی و تأثیر این اثر بر بیننده 

  .ارتجاعی و تأثیری مخرب در خدمت بھ حاکمان ستمگر
» ماھواره« سیاسی  یاما آنچھ تاکنون گفتم فقط بھ الیھ

طنز . ایدئولوژیک ھم داردی این طنز یک الیھ . مربوط می شد
بازتاب یک ایدئولوژی . زن است مدیری، یک طنز ضد

.  استمردساالر است کھ در اعماق جامعھ ایران ریشھ دوانده
نظام استثمار سرمایھ داری با روبنای استبداد مذھبی اش، این 

بسیاری از مردم، . ایدئولوژی کھنھ را تقویت و تبلیغ می کند
حتی بسیاری از روشنفکران جامعھ، بھ این ایدئولوژی آلوده اند 

برای زنان، نقش و . و زن را موجودی فرودست می دانند
ر و ھمسر خوب و فداکار ماد«سرشت ویژه ای قایلند کھ با 

ً تسلیم و تبعیت از «، با »عفاف«و » نجابت«، با »بودن نھایتا
یکی از مشخصھ ھای این ایدئولوژی، . معنا می شود» مرد

نسبت بھ زنان است کھ با روی دیگر سکھ، » توھین و تحقیر«
در مورد زنان تکمیل می » غیرت مردانھ«یعنی نشان دادن 

کھ بھ ھجو زن خواننده ــ » وارهماھ«آن بخش از طنز . شود
ً از الگوی کثیف فکری  ھنرپیشھ مربوط می شود، دقیقا

در این الگو، ھنرمند بودن و . جمھوری اسالمی پیروی می کند
بر مبنای ھمین . بھ صحنھ رفتن زن مساوی با تن فروشی است

الگو بود کھ از سی و دو سال پیش صدای زنان ترانھ خوان در 
با جاری شدن ھمین . رام و ممنوع اعالم شدجمھوری اسالمی ح

ایدئولوژی کھنھ و زن ستیز در قوانین جمھوری اسالمی بود کھ 
 ھنر، خانھ نشین و دل مرده شدند و  یبسیاری از زنان عرصھ

. بسیاری دیگر راه مھاجرت اجباری و تبعید در پیش گرفتند
از » فراری«حاال مھران مدیری، شخصیت زن ھنرمند 

.  این ھجو سخیف کرده است یالمی را دست مایھجمھوری اس
یک قلم از » ماھواره«نمی توانم بگویم کھ این بخش از طنز 

لیست سفارشی صدا و سیما یا وزارت اطالعات جمھوری 
ولی با اطمینان می توان گفت کھ . اسالمی بوده یا نبوده است

 امثال مھران مدیری این نوع نگاه بھ زن، ریشھ در اعماق ذھن
ھمین نگاه است کھ بھ مدیری اجازه . نویس او دارد تیم سناریوو

فحش خواھر و «را تبدیل کند بھ » ماھواره«می دھد، طنز 
مھم نیست کھ چھ مشی (بھ یک مخالف جمھوری اسالمی » مادر

  ). و مرامی دارد
فاجعھ اینجاست کھ خیلی از مردم، مرد یا زن، کھ خود را 

این . ن ھجویھ ضد زن می خندندمخالف رژیم ھم می دانند بھ ای
اساسی، یعنی نگاه ی نشان می دھد کھ حداقل در این زمینھ 

تحقیرآمیز مردساالرانھ و پدرساالرانھ نسبت بھ زنان، با رژیم 
درک نمی کنند کھ نمی . حاکم و ایدئولوژی اش ھم جھت اند

توان صحبت از آزادی سیاسی و رھایی از ظلم و برقراری 
رد اما نیمی از جامعھ را  ذاتاً موجودی درجھ عدالت اجتماعی ک

فاجعھ اینجاست کھ بسیاری از . دوم و فرودست بھ حساب آورد
تنھا ایرادی کھ بھ این اثر » ماھواره«منتقدان مھران مدیری و 

شھرام ھمایون و بھ میان »  حرمت خانوادهشکستنِ «می گیرند، 
ھ چیزی و گرنھ بقیھ اش ک«کشیدن پای مادر وی بھ طنز است 
این نوع نقد، کھ در واقع . »نیست، واقعیات را نشان داده است

ھیچ نیست مگر بیرون زدن رگ غیرت مردانھ بر سر 
، کماکان در چارچوب ھمان ایدئولوژی و نگاه »مادر«

ً شبیھ ھمان انتقادی است کھ . مردساالرانھ قرار دارد این دقیقا
احمدی نژاد خیلی ھا بھ نشان دادن عکس زھرا رھنورد توسط 

چرا پای ناموسش «در مناظره با میرحسین موسوی داشتند کھ 
  »را وسط کشید؟

حاال از شما می پرسم، آیا اشکالی در این نمی بینید کھ 
از ھرزه گویی و توھین مدیری نسبت بھ » ماھواره«بینندگان 

مادر شھرام ھمایون عصبانی شوند ولی از تحقیر و توھین زن 
اجر ککِ شان ھم نگزد؟ آیا اشکالی در خنده ھنرمند تبعیدی و مھ

نمی » ماھواره«ھا یا قھقھھ ھای احتمالی خودتان ھنگام تماشای 
بینید؟ جوابی کھ بھ این سؤال می دھید نشان می دھد کھ تا چھ 
حد از ارزش ھا و باورھای تقویت کننده نظام ستمگر حاکم و 

بھ آن  شده اید، یا نھ، ایدئولوژی دولت و طبقھ حاکم جدا
 ■             .نزدیکید



 صفحھ                                             بذرنشریھ دانشجویی                                    پنجاه و چھارم            شماره    

 

١٣

   بھینھ كرد؟ یچگونھ می توان از اینترنت استفاده
  !از جوانان مصر بیاموزیم

  
  افشین كوشا

  یك حكم
تاریخ، . آغاز گریه ھر مبارزھر فرایندی آغازی دارد و 

 آغازگِر مصری بھ ثبت را بھ نام جوانانِ  ٢٠١١ ژانویھ سال ٢۵
  یای جدی و سازمان یافتھھ كسانی كھ با تالش. رسانده است

خود توانستند جرقھ بر انبار باروت زنند، خشم مردم را منفجر 
  .كنند و موجبات بركناری دیكتاتور را فراھم آورند

ھا در این بود كھ از ھمان ابتدا، سرنگونی  جدیت آن
شان راسخ بود، شجاع بودند  عزم. دیكتاتور را ھدف قرار دادند

ا می دانستند كھ با دشمنی مخوف و ھ آن. و سری نترس داشتند
بی رحم روبرو ھستند كھ ھر گونھ مخالفت را در نطفھ خفھ می 

موران أكند و برای ھمین باید بسیاری از فعالیت ھا را از چشم م
  . امنیتی رژیم پنھان نگھ داشت و سعی كرد فریب شان داد

كھ این جوانان دریافتند كھ بدون تكیھ بر نیروی  تر آن مھم
! زال كارگران و زحمتكشان نمی توان كاری كرد كارستانالی

ن نمی توان امیدی بھ كسب بدون سازماندھی نقشھ مند و از پایی
 داشت و بدون فكر و  نقشھ - حتی در سطوح اولیھ -پیروزی 

  . كشی نمی توان از ابزارھای مختلف بھ درستی استفاده كرد
  یك گزارش

ارند كھ جایگاه ویژه اغلب رسانھ ھای امپریالیستی تالش د
ارتباط جمعی چون اینترنت و فیس بوك در ای بھ وسایل 

  . اما این تمام واقعیت نیست. برانگیختن مردم مصر دھند
دختران و پسران . واقعیت را باید در البھ الی خبرھا یافت

شجاع کھ راه افتادن این جنبش مرھون فعالیت نقشھ مند و 
ھرِک چادرھا کھ در میدان جسورانھ ی آنان بود، از درون ش

تحریر بر پا شده است، بھ سازماندھی و دمیدن بھ شعلھ ھای 
جنبش سرنگونی طلب ادامھ دادند و شروع بھ شبکھ بندی در 
سراسر کشور و ایجاد ارتباط با کارگران متشکل در محالت 

 نیویورك تایمز  یگزارشگر روزنامھ. کار و زندگی شان کردند
ھ شرح كوتاھی از فعالیت ابتدایی جوانان  فوری٩ و ٨در تاریخ 

  . مصری ارایھ داده كھ نكات آموزنده ای دارد
آنان زاده و بزرگ شده ی دوران ریاست جمھوری حسنی 

بسیاری از . مبارک ھستند و اکثرشان زیر سی سال سن دارند
مھندس و . آنان فارغ التحصیالن دانشگاه ھای ممتاز مصرند

. آن ھا مرتباً دستگیر و شکنجھ شده اندعده ای از . دکتر و غیره
از فحوای کالم شان پیداست کھ فیس بوک جزو ابزارھای اولیھ 

اما شان برای سازمان دھی خود و راه انداختن این مبارزه بود 
فیس بوک ھمھ چیز نبود بلکھ در ترکیب با سازماندھی نقشھ 

  دو رویکردشان بھ.مند و مخفی در کوچھ و خیابان نتیجھ داد
بھ عمد و آگاھانھ ھویت خود را  یکم،: اینترنت درس آموز است

 تا بتوانند بھ دور از چشم در فیس بوک پنھان نگاه داشتند
از دوم، . نیروھای امنیتی مبارزه را در میان مردم سازمان دھند

در خدمت ) فیس بوک و ای میل و توییتر و غیره(اینترنت 

ھ استفاده کردند و نھ بپیشبرد مبارزه در محالت و خیابان ھا 
برای اینان فیس  بھ عبارت دیگر، .عنوان جایگزینی برای آن

بوک یک گریز از مبارزه ی واقعی کھ خطر جانی و کشتھ شدن 
  .ثرتر این مبارزهؤت بلکھ ابزاری است برای پیشبرد مدارد نیس

  یطور حرفھ ای و نقشھ مند مبارزهھ  آنان با مھارت و ب
 برخی اوقات شایعھ بھ راه انداختند تا توجھ .خود را پیش بردند

مثال◌ . شان دور کنند نیروھای امنیتی را از خود و مرکز فعالیت
کردند کھ محل مبارزات شان در نقاط در فیس بوک اعالم 

مرکزی و مرفھ شھر خواھد بود اما نقشھ عملیات را برای 
قبل از اینکھ نقشھ یک مبارزه را . محالت فقیرنشین ریختند

در شھرک ھای فقیرنشین و » آزمایش میدانی«بریزند دست بھ 
زاغھ ھای قاھره می زدند و سپس نقشھ ھای ھفتگی مبارزه را 

  .می ریختند تا بتوانند قدرت آتش خود را نگاه دارند
می ) فوریھ ١٠(یکی از آن ھا بھ خبرنگار نیویورک تایمز 

ھای دیگری می گوید، بذر. نفر بودند ١۵گوید کھ در آغاز 
 سالھ و ٢٧ولید رشید . شورش در زمان خیزش تونس کاشتھ شد

می گوید، بھ مدیر »  آوریل۶جنبش «عضو گروه آنالین 
ناشناختھ ی یک صفحھ ی ضد شکنجھ در فیس بوک یادداشتی 

 ژانویھ بھ عنوان روز ٢۵می فرستد و از وی برای تبلیغ روز 
 از  کمال تعجب فوراً مقاومت، تقاضای کمک می کند و در

طرف مقابل از طریق پیام رسان سریع گوگل جواب دریافت می 
قای قنوم، آگرداننده ی آن صفحھ، : ا می فھمدبعدھا دلیلش ر. کند

محل شروع تظاھرات اعالم . مدیر مسئول گوگل در قاھره بود
برای رد گم کردن، محلھ ای را در مرکز قاھره اعالم . نشده بود
اما سازماندھان در . شی می کندجا لشگرک پلیس بھ آن. می کنند

  .یکی از محالت فقیرنشین جمع می شوند
یکی از آن ھا بھ خبرنگار می . جدید بودی این یک تجربھ 

» .گفتیم این دفعھ بریم بھ این محالت، ببینیم چھ می شود«: گوید
یکی از آن ھا بھ تحریک مردم در : گروه بھ دو تیم تقسیم شد

داختند کھ برای تظاھرات بھ آن ھا قھوه خانھ ھا و کافھ ھا پر
بھ جای . بپیوندند و تیم دیگر بھ خانھ ھای باالی کافھ ھا رفتند

روی موضوعات اقتصادی و » دموکراسی«صحبت در مورد 
یکی از دختران بھ . فقر و بیکاری و غیره افشاگری کردند

.  نفر بود۵٠وقتی شروع کردیم گروه مان «: خبرنگار می گوید
از » .ھ را ترک می کردیم چند ھزار نفر بودیموقتی کھ محل

زمانی کھ کشتھ شدن یک نفر با گلولھ ھای پلیس را دیده، خود 
. را مجھز بھ لوازم کمک ھای اولیھ ی پزشکی نیز کرده است

، گروه »جمعھ ی خشم«شب قبل از ریختن نقشھ ی تظاھرات 
در خانھ ی یکی از اعضا مالقات کرد و چند نفرشان دست بھ 

در کوچھ ھای یکی از محلھ ھای کارگری » زمایش میدانیآ«
در حالیکھ در کوچھ پس کوچھ ھا راه می رفتند مردم را . زدند

می خواستند ھم سطح شرکت . بھ تظاھرات فرا می خواندند
مردم را بسنجند و ھم سرعت حرکت در کوچھ ھا را اندازه 

 شد جاست کھ وقتی کارمان تمام جالب آن«: می گوید. بگیرند
  ».تعداد بھ ھفت ھزار نفر رسیده بود. مردم نمی خواستند بروند

  یك مقایسھ
 خیزش سال گذشتھ  ینمی دانیم كھ این جوانان از تجربھ

مردم ایران و مشخصاً نقش مثبت و منفی اینترنت در آن خیزش 
ی ھا حلقھ  ھا نشان داد كھ آن اما عمل آن. با خبر بودند یا خیر

 را درست تشخیص داده –سازمان گری  یعنی اھمیت –كلیدی 
  . و آن را محكم در دست گرفتند

خود از دیكتاتور نبودند، خواھان » یأحق ر«ھا دنبال  آن
 را محدود بھ یك یا چند قشر  یبرانداختنش بودند؛ آنان مبارزه

نكردند بلكھ اھمیت بھ میدان آوردن مردم زحمتكش را دریافتند؛ 
ل رھبرانی نبودند كھ خواھان حفظ  دنبا- حداقل تا كنون -آنان 
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نظام باشند؛ رھبرانی كھ سركوب گران مردم را برادر و دوست 
قلمداد كنند و ھمھ را فرا بخوانند كھ قانونی عمل كنند و از 

ھا یعنی محدود  ھمھ این. فراتر نروند" قانون اساسی"چارچوب 
 تا بھ آخر را گرفتن و  یكردن اھداف مبارزه؛ جلوی مبارزه

الح كم ھزینھ؛ و مخالفت با ھای بھ اصط نجام اتخاذ روشسرا
  . كردن ابزار مبارزه توسط اینترنتھای مخفی و عمده یت فعال

چندی پیش، مسؤل سایت باالترین در كنفرانسی كھ حول 
 برگزار شده بود، در ٨٨نقش اینترنت در تظاھرات ھای سال 
مھ چیز را   نمی توان ھارزیابی واقع بینانھ ای اعالم داشت كھ

اینترنت توانست در زمینھ تبلیغاتی . بھ اینترنت خالصھ كرد
بھ . اما نتوانست جایگزینی برای سازمان دھی شود. مؤثر باشد

زمان و (عالوه جمھوری اسالمی نیز از این طریق تحركات 
را تشخیص می داد و نیروھایش را متمركز ) مكان تظاھرات

در عین حال تشخیص . می كرد و مانع انجام تظاھرات می شد
واقعی ممكن نبود؛ حتی تشخیص ھای واقعی از غیر فراخوان

از این رو نمی توان . شایعات دوست و دشمن نیز میسر نبود
  )  نقل بھ معنی. (انتظار داشت كھ اینترنت نقش سازمانده ایفا كند

البتھ جوانان مصری توانستند از این ابزار بھ خوبی سود 
ار عمل ھایشان برخی محدودیت ھای فوق جویند و حتی با ابتك
ھمھ چیز  «علت عمده این بود كھ اینترنت. را بھ حداقل برسانند

نبود بلکھ در ترکیب با سازماندھی نقشھ مند و مخفی در کوچھ 
چگونگی استفاده از ابزاری چون اینترنت » .و خیابان نتیجھ داد

فی كھ جلوی و ارتباطش با ابزار دیگر مستقیماً ربط دارد بھ اھدا
بگو ھدف چیست و چھ می خواھی «. روی خود قرار می دھیم

این درسی است كھ از این مقایسھ » تا بگویم چگونھ باید جنگید
  ■.می توان گرفت

--------------------------------  
   بحرین  درمردمشعلھ ھای خشم 

  

 از تونس، الجزایر و میدان زبانھ ھای آتش مبارزه ی مردم
بیرون در بحرین از میدان لؤلؤ منامھ  مصر این بار التحریرِ 

 خانواده  زیر سلطھ ی دیکتاتوری دویست سالھ یی کھمردم .زد
بدین . ند اتار رفتن این خانواده از قدرت خواسی آل خلیفھ ھستند

 چادر زدند و بنای اعتراض ،خاطر میدان لؤلؤ را تصرف کرده
 شیخ حمد بن عیسی را از ھمان ابتدا، رفتن پادشاه این کشور،

ھای اطراف   بھمن را در خیابان٢۶ھا شب  آن. آل خلیفھ گذاشتند
پارلمان بھ صبح رساندند و قبل از روشن شدن ھوا بود کھ 

ھا حملھ   نظامی بھ آنای امنیتی با تانک و تجھیزاتنیروھ
و  کشتھ ۴، ن حملھ علیرغم مقاومتایطی در  مردم. کردند

روھای ارتشی مانع ارتباط مردم پلیس و نی. دادنصدھا زخمی 
 دکتر بیمارستاِن سلمانیھ. ا و مراکز درمانی شدندھ با بیمارستان

 بھ خبرنگار الجزیره گفت کھ بیمارستان پر از زخمی است و ھم
بھ جایی باقی نمانده و ما نیاز بھ کمک فوری برای رسیدگی 

 جان باختھ، مردم ۴ در تشییع جنازه ھمچنین! زخمی ھا داریم
یراھن خونین یکی از آن ھا کھ ماھیگیری پنجاه و دو سالھ بود پ

انقالب، " در گورستان شعار آن ھا. را بھ خبرنگاران نشان دادند
  .    سر می دادند" انقالب تا پیروزی

شیخ "بعد از این حملھ وحشیانھ بھ مردم، ولیعھد بحرین 
ده  خواستار آرامش مردم شدر تلویزیون" خلیفھ  حمدآلبن سلمان

با گفت و شنود . اکنون زمان گفت و گو است"و گفتھ است کھ 
  ". است کھ می توانیم راه اصالحات را باز کنیم و ادامھ دھیم

ایران، در   وزارت امورخارجھی طرفکھ از ستااین ماجرا  طنز
پیامی، خشونت نیروھای دولتی با معترضین را محکوم کرده 

ھ آمریکا خواستار  و از طرف دیگر وزرات امور خارج!!است
 ■.در این کشور شد" جدی و معنادار"آغاز تغییراتی 

  !ند بھمن جان باخت٢۵  و محمد مختاری روزصانع ژالھ
  !یادشان گرامی باد

 جنازه دزدی در میان دانشجویان،  وجعل کارت عضویت بسیج
   مردم در کردستان یخطر روبرو شدن با خشم دوباره

برادر صانع از صدای آمریکا  "قانع ژالھ"  یشنیدن مصاحبھ
ھم موجبات تألم فراوان جنبش دانشجویی و کل مردم را در پی 

 فعال سیاسی "صانع ژالھ". داشت و ھم خشم ما را دوچندان کرد
رب گلولھ ضمن بھ بھ ٢۵ز و ھنرمند دانشجو در تظاھرات رو

رژیم تبلیغات زیادی حول این اتفاق بھ راه انداخت و . کشتھ شد
کھ جنایت خود را بھ سازمان مجاھدین خلق منسوب می خواست 

حتی در مراسم تشییع پیکر وی نیز بسیجی ھا در حرکتی . کند
بی سابقھ جنازه را ربودند و در میان حیرت دانشجویان، بر 

این ھا ھمھ . دستان خود حمل کرده و وی را شھید بسیج نامیدند
! شودنشان از عجز حکومتی دارد کھ بھ ھر روشی متوسل می 

  برادر وی و صحبت ھای دوستان و ھم یاما مصاحبھ
برادر . برداشت دروغ ھا بسیاریدانشگاھی ھای وی پرده از 

 ھم  سایت ھاکھ در صانع ویت در بسیجض عکارتِ  کھ وی گفت
 تھدید  او راخانوادهو است  کامالً ساختگی بوده منتشر شده،

  صانع را آن، برادران صحت عدم تأییدصورتدر کھ کرده اند 
 صانعوی ادامھ داد کھ آرزوی .  اعدام خواھند کرددستگیر و

وی اشک . خود خدمت کندبھمن قبادی بھ ملت این بود کھ مانند 
بھ صانع ی  جنازه در صورت عدم تحویلریزان تأکید کرد کھ 

   ...وی نخواھند رفت مزارسر  آن ھا حتی بر، خانواده
کھ صانع بھ   بر اینکامیار از دوستانش نیز با تأکید مجدد

 ادامھ ه است،ھیچ عنوان بسیجی نبود و درواقع مخالف بسیج بود
داد کھ وی انسانی مبارز بود و خود حکومت این کار را کرده 

ملت ُکرد می داند و مردم پاوه نیز . این را ملت می دانند. است
  ...صانع را بھ خوبی می شناسند 

برادر صانع  -کھ قانع شنویم  خوانیم و می ر میاخبا آخرین در
خبرگذاری  دستگیر شده و - با رسانھ ھا مصاحبھ کرده بودکھ 

 کھ ست نیز نقل کرده ا-  پیمان -از قول برادر دیگر وی ایرنا 
  !انجام نشده استصانع ژالھ ی ای از سوی خانواده  مصاحبھ

در  نشریھ بذر در غم جانباختن این دانشجوی مبارز، خود را
  ■. و جنبش دانشجویی می دانداو ی کنار خانواده

---------------------------------  
  !!! سالھ، برو گم شو۶٨قذافی : لیبی

در یکی دو روز گذشتھ، خشونت بارترین اعتراضات در لیبی انجام 
شد کھ بنا بھ اعالم رسانھ در این ناآرامی ھا دست کم ھشتاد و چھار 

  !نفر کشتھ شده اند
 ضد دولتی، شھر بنغازی، دومین شھر کانون اصلی ناآرامی ھای

گزارش شده است کھ مخالفان دولت، کنترل مناطق . بزرگ لیبی است
معترضان در بنغازی گفتھ . شھر را در دست گرفتھ اندبزرگی از این 

اند کھ تظاھرکنندگان تونسی و مصری را الگوی خود قرار داده اند و 
. افی را دارند سرھنگ قذ سال دیکتاتوری۴٢ قصِد سرنگون کردن

  ...  کنترل مردم است طبق آخرین اخبارشھر البیضا تحت
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 سیاست و اخالق ضد انقالبی
  

 شھرزاد مجاب ـ امیر حسن پور
سعید رھنما در شھروند ـ فحاشی و بی احترامی بھ دکتر 

 ٢۵در » چپ و جنبش کارگری در ایران«جلسھ ی مناظره ی 
ز روندی جاافتاده در نوامبر نھ رویدادی استثنایی بلکھ نشانی ا

 در این جلسھ آقایان محمدرضا. فرھنگ سیاسی ایران است
شالگونی و سعید رھنما بھ مناظره نشستند و تا قبل از شروع 
سئوال و جواب و اظھارنظر حاضران بحث شان در جوی آرام 

در بخش دوم کھ نوبت سئوال و جواب و اظھارنظر . پیش رفت
ھ جای مناظره بھ حملھ کردن حاضران در سالن بود، عده ای ب

و تھمت زدن پرداختند و در پایان جلسھ، آقای یوسف اکرمی، 
بدون کسب اجازه از گرداننده ی جلسھ بھ شیوه ای بسیار خشن 
بھ دکتر رھنما اھانت کرد و با این کار بھ حاضران در جلسھ 

 .نیز توھین کرد
 دکتر رھنما با متانت سکوت را جایز دانست و جواب اھانت

اگر چھ این اولین بار . و عربده کشی را با مقابلھ بھ مثل نداد
نبود کھ چنین نشستی با تنش بھ پایان برسد، نھ گرداننده ی جلسھ 
و نھ حضار نتوانستند قبل از پراکنده شدن عکس العملی نشان 

جمعی از فعاالن چپ (چندی بعد، برگزارکنندگان جلسھ . بدھند
با صدور ) البی ایران ـ راه کارگرمستقل و سازمان کارگران انق

ً «را » توھین و فحاشی«اطالعیھ ای این  » محکوم… قویا
» بھ ایشان شد… بھ خاطر اھانتی کھ «کردند و از آقای رھنما 

، ١٣٨٩ آذر ١١، ١٣١٠شھروند، شماره (پوزش خواستند 
 رویداد آمده در گزارش خبرنگار شھروند از این). ٧٠ص
 سالن ھمان موقع بھ چنین رفتاری اگر چھ حاضران در«: است

ولی در گفتگو با چند تن از حاضران، از … اعتراض نکردند 
دالیل عدم اعتراض، یکی ترس از مورد توھین قرارگرفتن از 
سوی آن فرد بود، دیگری ترس از ایجاد تشنج بیشتر در سالن، 
و یکی ھم گفت، فکر کردم اگر اعتراض کنم آدمی محافظھ کار 

 ).ھمانجا(» ک فرد انقالبی است قلمداد شومکھ مخالف ی
ما در این جلسھ جزو حضار بودیم، شاھد ھتاکی آقای 

بھ نظر ما آنچھ . اکرمی بودیم، و آن را شدیداً محکوم می کنیم
بلکھ نمونھ ای از » یک فرد انقالبی«اتفاق افتاد نھ رفتار 

سیاست و اخالق ضد انقالبی است، کھ در اینجا بھ توضیح آن 
 . پردازیممی

 

 الف ـ مغلطھ ی ناظر بھ انسان
در فرھنگ سیاسی ایران، سنتی در بین روشنفکران و 
فعاالن سیاسی وجود دارد کھ در آن بھ جای نقد نظر مخالف بھ 

از این عقب مانده تر، این است کھ بھ . تخطئھ ی آن می پردازند
نقد نظر مخالف نمی پردازند و بھ جای نقد، صاحب نظر را 

اتھام، ھتاکی و بی حرمتی قرار می دھند تا بھ این وسیلھ مورد 
این روش کھ ریشھ در فرھنگ . نظر او را بی اعتبار بکنند

عشیره ای و فئودالی دارد در فرھنگ سرمایھ داری نیز بھ شیوه 
ھای ظریف تر و در سطح وسیع بھ کارگرفتھ می شود، ھم در 

وسیع تر رسانھ ھا، ھم در دنیای آکادمیک و ھم در سطح 
بھ حساب * در منطق، این روش یکی از اشکال مغلطھ. جامعھ

بررسی می ** »استدالل ناظر بھ انسان«می آید و تحت عنوان 
 :ساخت صوری این استدالل چنین است. شود

 را عرضھ می کند  xشخص الف ادعای 
 شخص الف اشکالی دارد

 . غلط استxبنابراین ادعای 

ل، بھ جای سبک و سنگین بھ این ترتیب، در این استدال
کردن محتوای یک ادعا و ارزیابی کردن شواھد و مدارک و 
پایھ ی نظری و مفروضات آن، شخصیت مدعی را مورد حملھ 

یکی از . قرار می دھند تا بھ این نتیجھ برسند کھ ادعا غلط است
] یا علیھ[مغلطھ ی استدالِل ناظر بھ «فرھنگ ھای فلسفھ 

استدالل کردن علیھ نظرات «: ی کندرا چنین تعریف م» انسان
یک شخص یا رد کردن آن نظرات با حملھ کردن یا ناسزا گفتن 
بھ شخصیت، خلق و خوی، انگیزه، نیت، صالحیت و غیره ی 
او بھ جای نشان دادن نادرستی این نظرات از طریق ارائھ ی 

آوردن چند مثال از جلسھ ی مورد *** ».مدارک و شواھد
 . روشن تر می کندبحث، موضوع را کمی

 

مچ گرفتن، پرونده سازی، پاپوش : ب ـ مغلطھ ی چپ روانھ
 درست کردن، و ترور شخصیت

در جلسھ ی مورد بحث، یکی از حضار، خانم سارا اکرمی، 
بھ جای نظر دادن و نقد نظرات آقایان شالگونی و رھنما، کتاب 
درس فارسی را کھ در دانشگاه یورک تدریس می شود در دست 

 و خطاب بھ آقای رھنما، کھ استاد علوم سیاسی در این گرفت
دانشگاه است، اعتراض کرد کھ چرا این کتاب را کھ پرچم 
جمھوری اسالمی در آن آمده است تدریس می کنند و شما جلوی 

ھمچنین بھ آقای رھنما اعتراض کرد کھ چرا . آنرا نمی گیرید
چم در یک انجمن دانشجویی ایرانی در دانشگاه یورک پر

حتی اگر خانم اکرمی . جمھوری اسالمی را بھ نمایش گذاشتھ اند
می توانست ثابت کند کھ آقای رھنما مسئول این دو خطا است یا 
حتی اگر می توانست ثابت کند کھ برداشتن پرچم از انجمن 
دانشجویی یا از کتاب درسی در توان او می باشد، این 

 محتوای بحث اعتراضات ربطی بھ موضوع جلسھ نداشت و بھ
آقای رھنما برخورد نمی کرد، و از این رو چیزی جز اتھام بھ 

در واقع این . شمار نمی روند، آنھم اتھاماتی بدون سند و شواھد
را اتھام ھم نمی توان بھ حساب آورد، زیرا اتھام، چھ ناروا چھ 
روا، معموالً متکی بھ حداقل یک مشاھده یا سرنخ یا سوظن 

قای رھنما در زمینھ ی بیرون راندن رژیم از آنجا کھ آ. است
اسالمی از عرصھ ھای گوناگون جامعھ ی ایرانی خارج از 
کشور بھ ویژه محافل آکادمیک، از ھیچ کوششی دریغ نکرده 
است، این حمالت چیزی جز مچ گرفتن، پرونده سازی و پاپوش 

این سیاست ترور شخصیت است کھ در . درست کردن نیستند
ھدِف تروِر شخصیت .  بھ شکل ھتاکی یکسره شدپایان این جلسھ

 .خاموش کردن کامل و ھمیشگی نظر مخالف است
 

 ج ـ سیاست و اخالق انقالبی
حذف نظر مخالف سیاستی ضد انقالبی است، زیرا تغییر 
انقالبی جھان بدون آگاھی، بدون دسترسی بھ حقیقت، میسر 

سر نیست و دسترسی بھ حقیقت، در حدی کھ در ھر دوران می
پایداری . است، تنھا در شرایط تضاد اندیشھ ھا امکان می یابد

سنت مغلطھ در فرھنگ سیاسی ایران نیز نھ اشتباھی از جانب 
عده ای بی منطق است و نھ پیامد بیگانگی از فرھنگ مدرن و 

کھ دمکراسی » بازار ایده ھا«در واقع در . دمکراسی لیبرالی
 حذف، سانسور، ھژمونی، لیبرالی بھ وجود آن افتخار می کند،

و انحصار دانش بھ شیوه ای دموکراتیک برقرار است بھ 
طوری کھ بسیاری یا وجود آنرا احساس نمی کنند یا می توانند 

نھ تنھا مارکسیسم بلکھ فمینیسم و آنارشیسم . نادیده اش بگیرند
در دمکراسی . ھم در این بازار مکاره بھ حاشیھ رانده شده اند

ً مو جود نیز وجوِد حذف و تداوِم فرھنگِ مغلطھ ھای واقعا
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کجروی یا استثناء نیست، بلکھ بخشی از ملزوماِت تولید و 
 .بازتولیِد نظامی است کھ پر از تضاد و شکنندگی است

از آنجا کھ مغلطھ بھ تولید و بازتولید نظم حاکم کمک می 
کند، از قدیم االیام تالش شده است کھ منطق دیگری در مقابلھ 

 ای از مبارزه در عرصھ ی مؤلفھن ارایھ شود، و این تالش با آ
برای . اندیشھ و در نتیجھ در عرصھ ی سیاست بشمار می رود

نامیده شده، » دیالوگ سقراطی«یا » متد سقراطی«مثال، آنچھ 
تالشی برای رسیدن بھ حقیقت است از طریق بحث و جدل بین 

ب از ھمدیگر افرادی کھ نظرات متضاد دارند و با سؤال و جوا
سعی می کنند بھ تفکر انتقادی دست یابند و بھ درک درست 

این شیوه را گاھی متد دیالکتیکی نیز نامیده اند از . تری برسند
آن رو کھ مناظره بر سر نظرات متضاد است و دفاع از یک 
نقطھ نظر با رد نظر دیگر مواجھ می شود و در این پروسھ بھ 

روشنگری در قرن ھجدھم، در عصر . درکی دیگر می رسند
ھنگامی کھ روشنفکران بورژوا بھ خلق روبنای نظام نوین 

را » انجمن ھای بحث و مجادلھ«سرمایھ داری مشغول بودند، 
بھ وجود آوردند کھ در آنھا بسیاری مسایل سیاسی و فرھنگی 

ھنگامی کھ در اواخر قرن . مورد بحث و جدل قرار می گرفت
ط سیاسی اروپا را رادیکالیزه کرد، ھجدھم، انقالب فرانسھ محی

 .این انجمن ھا ھم تحت کنترل قرارگرفتند
اینکھ حقیقت تراوش فکر فرد نیست، بلکھ محصول مبارزه 
در عرصھ ی اندیشھ است در تاریخ پیدایش مارکسیسم بھ 

مارکس و انگلس در حالي کھ بھ دانش . وضوح دیده می شود
آنھا بھ . ز آن بگسلندبورژوازی متکی بودند تالش کردند کھ ا

استقبال اکتشافات پی در پی دانش بورژوایی، از انسان شناسی 
گرفتھ تا بیولوژی، می شتافتند با این ھدف کھ دانشی پایھ ریزی 
کنند کھ با کمک آن طبقھ ی تازه بھ پاخاستھ ی کارگر بتواند 
جھان را دگرگون کند، انسان از جامعھ ی معاصر کھ مارکس 

 .بشود» تاریخ«ی  بگسلد و وارد مرحلھ می نامید »ماقبل تاریخ«
با وجود اینکھ مارکس جھان بینی نوین را پایھ ریزی کرد، 

و این . خودش ھم نتوانست و نمی توانست بکلی از آن بگسلد
اگر با دید دیالکتیکی بھ این پروسھ نگاه کنیم، . تعجب آور نیست

د و این دو طبقھ ی سرمایھ دار و کارگر وحدت ضدین ھستن
جامعھ ی . یکی از موانع تاریخی رسیدن بھ کمونیسم است

سوسیالیستی خودش دوران گذاری طوالنی است از سرمایھ 
داری بھ کمونیسم و در سراسر این دوران روابط سرمایھ داری 
و کمونیستی در وحدت و تضاد قرار دارند، و جامعھ ی 

ود با حل این کمونیستی کھ ھر مؤلفھ ی آن باید آگاھانھ ساختھ ش
. تضاد یعنی نفی مجموعھ ی نظام سرمایھ داری میسر می شود

بھ عبارت دیگر، دو طبقھ ی اصلی دنیای معاصر با اقیانوسی 
از ھم جدا نشده اند، بلکھ با ھزاران بند در ھم پیچیده اند بھ 
طوری کھ ساختن دنیایی نوین با ابزار دنیای کھن ـ فلسفھ و 

و سیاست و فرھنگ و اخالقیاتش ـ منطقش، دولت و قانونش، 
مارکسیستھا و جنبش کمونیستی اگرچھ در . کاری نشدنی است

زمینھ ھایی مارکسیسم را توسعھ دادند، در بسیاری موارد بھ 
جای گسست از جھان بینی و سیاست و اخالقیات طبقات 
استثمارگر و پاتریارکال، با آنھا سازش کردند، و این سنت 

مت سرمایھ داری، جنبِش کمونیستی را نگسستن، بیش از خصو
اما گسستن از گذشتھ و حال نیاز . بھ آستانھ ی سقوط کشیده است
 .نکردن از آنھا داردبھ درک این تضادھا و فرار 

: ، نوشت١٨۴٣مارکس در آغاز زندگی کمونیستی خود، در 
اگر کار ما ساختن آینده و حل و فصل کردن ھمھ چیز برای «

 در حال حاضر باید چھ  روشن است کھھمیشھ نیست، آنوقت
منظورم نقد بی محابای ھر آنچھ موجود است می : کار بکنیم

باشد، بی محابا ھم بھ این معنی کھ از نتایج نقد نھراسیم ھم از 
جنبش » .اینکھ با صاحبان قدرت در بیفتد ترسی نداشتھ باشیم

کمونیستی در قرن بیستم در جریان مبارزه با دنیای کھن بھ 
از طبقات دیگر و احزاب و روشنفکران » تحلیل ایدئولوژیک«

و سیاستمداران شان پرداخت، و برای مبارزه با فرھنگ و 
انتقاد از «جھان بینی کھن در درون حزب کمونیستی حتی بھ 

اما بسیاری از کمونیستھا در ھر دو مورد یک . دست زد» خود
ئولوژیک، در تحلیل اید. قدم بھ پیش و چند قدم بھ پس رفتند

درک مارکسیستی از رابطھ ی بین طبقھ و ایدئولوژی را بھ کلی 
زیر پا گذاشتند و این ادعای مارکس را کھ نمایندگان ادبی و 
ً اعضای آن طبقھ نیستند ھرگز درک  سیاسی یک طبقھ الزاما
نکردند، و بھ تحلیل ھای مبتذلی دست زدند کھ ربطی بھ 

مغلطھ ی ناظر بھ «بھ تحلیل ایدئولوژیک . مارکسیسم نداشت
ھم بھ » انتقاد از خود«. و انواع دیگر مغلطھ تبدیل شد» انسان

در چین سوسیالیستی، قبل . اعتراف از نوع کلیسایی کشیده شد
از رجعت سرمایھ داری، حزب را پدیده ای پر از تضاد می 
دیدند کھ وحدت ضدین بین خط مشی سوسیالیستی و سرمایھ 

می کرد و بھ این ترتیب بھ جای سیاسِت داری ماھیت آنرا تعیین 
سرکوِب خِط مخالف کھ در دوران استالین و بعد از او در 

مبارزه ی سیاسی و ایدئولوژیک بین دو شوروی متداول بود، 
 پیروان سرمایھ داری ١٩٧۶اینکھ در سال . خط تشویق می شد

 را قلع و قمع کردند، بھ کودتا متوسل شدند و پیروان سوسیالیسم
لی بر درستی درک استالین از مبارزه ی طبقاتی نیست، بلکھ دلی

پیچیدگی خارق العاده ی مبارزه ی طبقاتی و لزوم تالش نوینی 
 .برای مبارزه با عقب ماندگی را مطرح می کند

چپ، چھ کمونیستی و چھ غیر کمونیستی، با این روشھا، با 
شد این سیاست و اخالقیات، نھ تنھا موفق بھ انقالب نخواھد 

بلکھ، مانند گذشتھ، اگر بھ کسب قدرت ھم برسد، در دور باطل 
آنچھ در این جلسھ روی داد نھ . دنیای کھن درجا خواھد زد

اما می توان بر این عقب . اولین تجربھ بود نھ آخرین خواھد بود
در محدودترین شرایط، بھ جای لشکرکشی . ماندگی ھا چیره شد

باستان برگشت و از و ترور شخصیت، می توان بھ دوران 
انجمن ھای بحث و «پیروی کرد، و یا از » متد سقراطی«

عصر روشنگری الھام گرفت و آنان کھ دل بھ خلق دنیای » جدل
نوین فارغ از استثمار و ستم بستھ اند می توانند قدمی فراتر 

 خوِد صمیمانھ و - از-بردارند و، با نقد بی محابا و با انتقاد
ا پشت سر بگذارند و بھ قلمرو جدی، حوزه ی ضرورت ر

  ■.آزادی نزدیک بشوند
-جمعھ  ١٠.١٢.٢٠١٠  
 
*  fallacy 
**  ad hominem argument; argumentum ad hominem 
*** Peter Angeles, Dictionary of Philosophy, Barnes 
& Noble, ١٩٨١, p. ٩٦. 

 


