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مستحکم باد
اتحاد
انترناسیونالیستی
خلق های
ایران و
افغانستان
در می��ان س��یاهه ای از اخب��ار اخیر؛ س��رکوب
افغانس��تانی های س��اکن ای��ران توس��ط دول��ت
جمه��وری اس�لامی بی��ش از هم��ه جل��ب نظر
می کند .سوال اساس��ی این است که چگونه باید
با این مس��اله روبرو ش��د؟ یا از چه منظری به آن
نگریس��ت؟ برخالف انواع تفاس��یر محدود و یک
جانبه و تک بعدیِ حقوق بش��ری که در مواردی
باعث بروز شووینیسم و هیستریِ کمونیسم ستیز
برخی از لیبرال های وطنی ش��د ( ،)1می توان از
زاویه ای کمونیس��تی و انقالبی از دو منظر به این
مساله نگریست:
افغانس��تانی های ساکن ایران که از سی سال پیش
و به دنبال ش��عله ور شدن آتش جنگ های داخلی
که با تجاوز و مشارکت و حمایت امپریالیست ها و
متحدین شان همراه بود از کشور خود گریختند و
به ایران آمدند ،از ابتدا به صورت یک «ملت تحت
ستم» در ایران ساکن ش��دند .ممنوعیت تحصیل
ک��ودکان آن ها در م��دارس ،محرومی��ت از انواع
امکانات نس��بی مانند بیمه و غیره ،فقدان هرگونه
برگه ی هویت و شناس��نامه و حت��ی برخوردهای
نژادپرس��تانه ی تهوع آور برخ��ی از توده های مردم
ایران با ایش��ان همگ��ی از مصداق های این تحت
س��تم و تبعیض بودن است .می دانیم که در ایران
ستم ملی به شکل هژمونی و برتری ملت فارس در
مقابل سایر ملل ساکن ایران مانند؛ کردها ،بلوچ ها،
اع��راب ،ارامنه ،ترکمن ها و ترک ها و ....وجود دارد
و این ستم ملی یکی از نقاط اتکای بورژوازی ایران
از ابتدای تکوین مناسبات و دولت سرمایه داری در
ایران تاکنون بوده است .دردناک آن است که گاهاً
برخوردهای نژادپرس��تانه با افغانستانی ها از سوی

برخی از توده های ملل تحت ستم در ایران صورت
می گیرد .این وظیفه ی نیروهای آگاه کمونیست و
انقالبی است که نخست؛ ماهیت شووینیستی دولت
و سرمایه داریِ ایران را افشا کرده و نشان دهند که
چگونه س��تم بر ملل غیر فارس یک��ی از پایه های
این سیستم اس��ت ،دوم آنکه؛ با « افغان ستیزی»
برخ��ی از توده های ن��اآگاه مبارزه ک��رده و بر این
مساله تأکید کنند که افغانستانی های ساکن ایران
ش��هروندان زمین هس��تند و در تمام��ی امکانات
و سرنوش��ت و ش��ادی و غم مردم ایران با ایش��ان
شریک و دارای حق هس��تند و از این نظر یکی از
ملل ساکن ایران می باشند و نه «مهمانان موقت و
ناخوانده» ،و از همه مهمتر اینکه بتوانند توده های
افغانستانی را در مس��یر سرنگونی رژیم ضدبشری
جمهوری اس�لامی و در مسیر انقالب و کمونیسم
متحد کنند.
از آغاز مهاجرت وسیع جنگ زدگان و پناهنده گان
افغانستانی به ایران فقر ،بیماری ،گرسنگی ،فالکت
و آواره گ��ی مش��خصات اصل��ی وضعی��ت آنان در
ایران ب��ود .اکثریت مطلق این جمعیت به طبقه ی
کارگر ایران پیوس��ت و عمدتاً در مش��اغل سنگین
و فرس��اینده ای چون کارهای س��اختمانی ،کار در
مزارع و دامداری ها و ...با حداقل دس��تمزد و بدون
بیم��ه ی بازنشس��تگی و بیمه ی خدم��ات درمانی
پرداختند .اگرچه بی حقوقی مطلق و فوق استثمار
مشخصه ی ش��رایط عمده ی طبقه ی کارگر ایران
اس��ت اما این مس��اله در مورد کارگ��ران افغان به
صورت مضاعف با س��تم ملی و نژادپرس��تی همراه
و عجین شد.
در اکثر م��وارد کارگران افغان ناچ��ار به پذیرش

ش��رایط کار با دس��تمزدی به مراتب کمتر از هم
طبقه ای های ایرانی شان هستند و از آنجا که رژیم
ایران اجازه ی کار قانونی را از ایش��ان سلب کرده
اس��ت ،روی آوردن به کا ِر سیاه و پذیرش هرگونه
ش��رایط کاری از س��وی کارفرما تنها راه بقا برای
بسیاری از افغانستانی های ساکن ایران است.
این در ش��رایطی است که کارگران افغان سال ها
آبادانی شهرهای ایران می کوشند و
اس��ت که در
ِ
س��ود حاصل از بی حقوقی و فوق استثمار ایشان،
منبع انباشت ثروت کالنی برای بورژوازی و دولت
ایران بوده اس��ت .دولت ایران عمده ی سرکوب ها
و محدودیت ه��ا را علیه کارگران و زحمتکش��ان
افغانس��تانی اعم��ال می کند و این فش��ارها علیه
تجار و بازرگانان و سرمایه داران افغانستانی بسیار
کمتر اس��ت .باز هم این وظیفه ی کمونیست های
انقالبی و اقش��ار آگاه و پیش��رو پرولتاریای ایران
اس��ت تا ب��ه بس��یج ،س��ازماندهی و آگاه کردن
کارگران و زحمتکش��ان افغانس��تانی ب��ه عنوان
تحت س��تم ترین و فرودس��ت ترین قشر طبقه ی
کارگر ایران بپردازند و این نیروی عظیم طبقاتی
را علیه جمهوری اس�لامی ،علیه س��رمایه داری و
علیه امپریالیس��م متحد کنند .پاسخ کمونیستی
به مساله ی س��رکوب افغانس��تانی ها در ایران نه
اعالم همدردی صرف ،یا ابراز انزجار از س��رکوب
آن های��ا تأکید بر حقوق مدنی ایش��ان و غیره به
عنوان مهمانان موقت س��اکن ای��ران بلکه متحد
کردن و آگاه کردن و س��ازماندهی ایش��ان جهت
انقالب و کمونیس��م اس��ت .این افق و چشم انداز
انترناسیونالیستی و کمونیستی برای متحد کردن
خلق های ایران و افغانستان است• .
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یک موضوع باید روش��ن شود تا بتوانیم به حرکت
خ��ود ادامه دهیم .در ش��ماره ی قبل ب��ه یکی از
نظ��رات غالب بر اف��کار جوانان اش��اره کردیم" :با
تغییر ش��کل جنگ های ام��روز و تجهیزات نظامی
پیش��رفته ای که به کار گرفته می ش��ود ،مبارزه ی
مسلحانه پارتیزانی یا جنگ و ک ً
ال تدارک برای کا ِر
مسلحانه بی فایده اس��ت!" در همان شماره برخی
واقعیات مادی را به میان کش��یدیم ت��ا بتوانیم از
آن ها حرکت کرده و با جس��ارت ب��ا آن ها روبه رو
شویم .چراکه تنها با حرکت از واقعیات و با حرکتی
روش مند اس��ت که امکان ترس��یم افق انقالبی را
داریم .مارکس و انگل��س از نزدیک وقایع تاریخی
مانند جنگ داخلی در آمریکا ،جنگ های گوناگون
در اروپا و دیگر نقاط را دنبال کردند و تالش ش��ان
این بود که بتوانند رابطه ی درس��تی بین واقعیات
مادی موجود برقرار س��ازند .تجربه و بررسی دقیق
آن ها از خیزش کارگران
در پاری��س و اولی��ن
کارگ��ری
حکوم��ت
کمون پاریس ،-بس��یارب��اارزش ب��ود .آنه��ا این
اصل پایه ای مارکسیسم
را به صورت��ی اس��توار
بنا نهادن��د ک��ه ناب��ودی
س��رمایه داری ب��رای
پیش��رفت ب��ه جامعه ی
بی طبق��ه یا کمونیس��م،
مس��تلزم س��رنگونی
قهرآمیز دولت س��رمایه
داری و سرکوب قهرآمیز
طبق��ه ی س��رمایه دا ِر
سرنگون ش��ده و عناصر
س��رمایه دار به مثاب��ه
اولی��ن قدم می باش��د*.
ای��ن اصل پایه ای در مقدم��ه ی انگلس بر "مبارزه
طبقات��ی در فرانس��ه  "1848 - 1850و اث��ر
معروف دیگرش "آنتی دورینگ" به س��مت نوعی
جمع بندی برای اس��تراتژی نظامی طبقه ی کارگر
پیش رف��ت .او آخری��ن تحوالت در تس��لیحات و
عوامل متحول ش��ده ی دیگ��ر را که ب��ه تغییرات
الزم در تاکتیک ه��ا و اس��تراتژی جن��گ مدرن پا
داد ،بررس��ی و جمع بندی کرد و درس های آن را
برای خیزش مس��لحانه ی طبق��ه ی کارگر بر علیه
حاکمیت سرمایه فرموله کرد.
م��ا نی��ز مانن��د اندیش��مندان انقالب��ی و بانی��ان
مارکسیس��م باید با واقعیات و پدیده ها به شیوه ای
علم��ی برخورد کنی��م تا بتوانی��م هژمونی نظرات
حاک��م و غال��ب را هم در عمل شکس��ته و هم در
نظر ،اندیش��ه ای ن��و دراندازیم .واقعیت این س��ت
که غلب��ه ی این هژمونی آن چنان قوی اس��ت که
حتی در دوران کس��ب قدرت سیاس��ی و پیروزی
انقالب توس��ط طبقه ی ما نیز این هژمونی خود را
اعمال می کند .آری تحریک آمیز است ولی واقعیت
دارد! ای��ن موضوع هم در ش��وروی و هم در چین
خود را ب��روز داد .اما جمع بندی مارکسیس��تی از
موضوع این اس��ت که در برابر غلبه ی این دیدگاه
غلط که "س�لاح همه چیز را تعیین می کند" باید
یک انتقاد علمی پیش گذاشت .باید به منادیان یا
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اسلحه
بخش سوم

گریز و پرتاب سه راهی
مغلوب شده گان این ایده یادآوری کرد که پذیرش
این ایده به ناگزیر به س��ازش و انقیاد پا می دهد نه
به رهایی .برای حرکت از ش��رایط نامتوازن قوا ابتدا
بای��د توازن را برقرار کرد و س��پس به نفع طبقه ی
خود توازن را برهم زد.
کالن جنگی و
ای��ن اصلی س��ت که چ��ه در ابع��اد
ِ

رویارویی طبقاتی حاکم است و چه در یک مبارزه ی
خیابان��ی .این دیدگاه غل��ط روی کردی مکانیکی به
مبارزه ی مسلحانه و جنگ است .در کنار این پدیده
نقش انسان ها نادیده گرفته شده است .همان طور که
س�لاح یک فاکتور مهم در جنگ اس��ت ،اما فاکتور
تعیین کننده ،انسان ها هستند ،نه اشیاء.
ارت��ش و قوای نظامی الزاما توس��ط مردم بکار برده
می ش��ود و باید روی این عامل تمرکز ویژه ای کرد.
در ارتب��اط با ای��ن مس��ئله مائو بر اس��اس نظرات
جنگی ناپلئون و کالس��ویتس و بررسی جنگ های
مختل��ف چینی ها ،نکته ی مهم��ی را تاکید می کند
و آن را "نق��ش دینامیک و آگاه انس��ان" می خواند.
او خاطرنش��ان س��اخت که" :اگرچه ش��رایط عینی
ق��درت عین��ی و ضعف های طرفی��ن متخاصم درجنگ  -امکان شکست یا پیروزی را تنظیم می کند،
ام��ا کماکان ای��ن عوام��ل نتیجه جن��گ را تعیین
نمی کنند! دس��ت آورد واقعی و پیروزی یا شکس��ت
واقع��ی هم چنین ب��ه فاکتور ذهن��ی یعنی مقوله ی
رهب��ری و پیش برد جنگ وابس��ته خواهد بود"**.
در نتیج��ه ی ای��ن جمع بندی اس��ت ک��ه می توان
اذعان کرد که هرچه قدر نگرش سیاس��ی صحیحی
داشته باشیم ،روی کردمان به مبارزه ی مسلحانه نیز
به تبعیت از آن درس��ت تر خواهد ب��ود .البته نباید
ساده انگارانه قوانین مبارزه ی مسلحانه را با سیاست

عام یک به یک برابر کرد ولی تاکید ما داشتن روی-
کرد دیالکتیکی به این مقوله است.
اهمیت فاکتور ذهنی مورد تاکید این ست که امروزه
وجود انسان های آگاه که به موقعیت خود و طبقات
دیگر آگاه هس��تند ،کم یاب اس��ت .به همین دلیل
جوانان جویای رهایی ،مقهور
است که بس��یاری از
ِ
هژمونی ایدئولوژیک ،س��لطه گرایانه و ماشین محور
سرمایه داری می شوند.
در دنیایی به س��ر می بریم که نیاز به گسست های
فکری بزرگ است .گسست هایی از جنس گسست
فعالین "راف" در آلم��ان دهه ی  .70-60آن ها در
ضدیت با فاشیس��م ،امپریالیس��م و کاپیتالیسم و
تکیه بر پایگا ِه انقالبی سوسیالیسم و در دوران اوج
اندیشه های آلترناتیو دست به سالح بردند و ذره ای
تردید نکردند .بعد از زندانی و مرگ شان تا سال ها
احزاب چپ –حتی پارلمانی -از آن ها و ش��رایطی
ک��ه بوجود آمدن��د حمایت
می کردند .دورانی بود که از
آمریکای جنوبی ،خاورمیانه
از فلس��طین ت��ا ای��ران ،از
آفریق��ا ت��ا قل��ب س��رمایه
داری انس��ان های آگاه،
آلترناتیوس��ازی می کردند.
قصدمان تایید مش��ی راف
نیست بلکه تاکیدی است بر
اوضاع امرو ِز نسل ما .امروز
که کهنه گی س��رمایه داری
در ح��ال فروریزی بر س��ر
خ��ودش اس��ت ،مش��کل
اساس��ی نبود انس��ان های
آگاه و هم��ان فاکتور ذهنی
مورد نظر است .در نتیجه ی
این غیب��ت تاریخ��ی ،این
عدم گسس��ت فک��ری ،این
مقهورش��دن به ایده های مسلط؛ نس��ل ما فقط با
نمادهایش سرگرم است و جسارت انتخاب آگاهانه
ندارد .مردم رهایی طلب و خس��ته از سیس��تم نیز
ف��وج فوج ج��ذب مرتجع تری��ن نیروه��ای دارای
آلترناتیو و برنامه می شوند.
باید این موج را برگرداند!
یک توضیح :کاربرد ضمیر "ما" در این سلس��له
ِ
کمونیست
یادداشت ها ،لزوماً نه موضع تمام رفقای
فعال در شورا است و قطعاً موضع بسیاری از رفقای
فعال دیگر و خارج از مجموعه ی ش��ورا هم نیست.
"ما"ی به کار رفته عمدتاً گرایش مشخصی در نسل
جوان را نماینده گی می کند که نویس��نده خود را
ه��م راه آن گرایش می داند و توضی��ح این نکته را
برای مخاطبان "اسلحه" ضروری می داند.
* مب��ارزه طبقاتی در فرانس��ه و مقدمه ی انگلس
بر آن.
**مجموعه آثار نظامی مائو :مسائل استراتژیک در
جنگ انقالبی چین ،فصل سوم.
مائو تسه دون" ،سه مبارزه عظیم در جبهه فلسفی
چین" ص • .5
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وازی
مقابل
کنونی آنها معین کند .اما در
زندهگی
ِ
ِ
حیم اه
ر
گرایی فزایندهی سرمایهداری که به تغییر
مصرف
ِ
کیفی در تولید کاالها منجر شده است ،ارزشهایی
که برای زوج بازنشسته در "کار در کارخانه" وجود
داشته است عمده میشوند و یک نوع هویت کاذب
برای توجیه گذشتهی فالکتبارشان در کارخانه
(نمایشنامهی کارگری)
ایجاد میشود .حاال دیگر کاالها دوامی ندارند و
زود خراب میشوند و به مدت گارانتیشان دوام
میآورند( .)1این ناشی از رشد تکنولوژی است که
ژان پل ونزل/لویی والدز
در خدمت سرمایهداری قرار گرفته است(.)2
زوج بازنشسته صرفِ فراوان نیروی کار
اما برای ِ
برای تولید کاالی با کیفیت ،ارزشی باقیمانده
مترجمان :بهزاد فراهانی
از دوران سپری شدهی سرمایهداریِ اوایل قرن
بیستم است که دررفتار مر ِد بازنشسته کام ً
فهیمه رحیمنیا
ال
نمایان است.
کارل مارکس ( )KARL MARXفیلسوف
نشر قطره – 1384
اقتصاددان منتق ِد سرمایهداری ،یکی از
و
ِ
خصلتهای کا ِر بیگانهشده را عد ِم تسلط کارگر
بر رون ِد تولید کاال میداند که نقش فعالیت و
خالقیت فردی در آن بسیار کاهش یافته
ِ
برداشت مارکس از سرمایهداریِ قرن
تا کنون مجالت و کتبی در زمینهی مسائل است .این
کارگری هرچند به صورت محدود به چاپ نوزدهم بوده است و حاال با رشد تکنولوژی و
مشکل اساسی
رسیده اند .البته به علت
ِ
ِ
دست
توزیع کتاب ،این گونه آثار هم کمتر به
عالقمهندان میرسد .به همین منظور صحیح بود
که یکی از آثار پیش گفته را ،هر چند خالصه به
عالقهمندان معرفی کنیم.
فهیمه رحیمنیا و همسرش بهزاد فراهانی که هر
فعاالن عرصهی تئاتر و سینما هستند ،این
دو از
ِ
بار دست به ترجمهی دو نمایشنامه با موضوع «
مسائل کارگری» زده اند .بهزاد فراهانی قبال در
همین زمینه به بازتاب مسائل کارگران و اقشار
زحمتکش جامعه در آثارش توجه نشان داده
است.
کتاب از سوی نشر قطره که طی چند سال اخیر
نمایشنامههای بسیاری را به چاپ رسانده است،
منتشر شده و شامل دو نمایشنامهی «دور از
کارخانه» اثر "ژان پل ونزل" و « دو چهرهی یک
کارفرما» اث ِر "لویی والدز" می شود.
زوج کهنسال
نمایشنامهی نخست روایتی از یک ِ
بازنشسته است که مر ِد خانواده ،کارگر کارخانهی
شدن فزایندهی فرآین ِد تولید ،بیش
ذوب آهن بوده و حاال برای گذران زندهگی در مرحلهای
ِ
دوران بازنشستهگی به ییالق آمدهاند .نویسنده از از پیش کارگر از فرآین ِد تولید بیگانه شده است
انتخاب فضای «ییالق» کمک گرفته تا خواننده و تنها چیزی که مورد توجه سرمایهداری قرار
را بر محیط
درونی خانه و روابط شخصیتها میگیرد ،تنها و تنها «مصرف» است و ارادهی
ِ
ِ
شخصیت دیگری ،متمرکز کند.
بدون توجه به
خالقهی کارگران بر روند تولید نادیده گرفته
تما ِم نمایشنامهی "دور از کارخانه" را میتوان میشود .ایدهئولوژیِ «مصرفگرایی» در چنین
گی کار مرحلهای اهمیت حیاتی برای سرمایهداری یافته
ِ
زوج بازنشسته برای فرار از فرسوده ِ
تالش ِ
زوج
در کارخانه دانست .سوال اصلی نویسنده این است .وقتی که فرانسوا (در نقش ویزیتور) با ِ
است که اما مگر میشود بخشی از حیات آدمی بازنشسته برای فروش کاالهایش وارد مذاکره
را نادیده گرفت؟ داستان از آنجا آغاز می شود میشود متوجه میشویم که ارتباطی بین آنها
که یک ویزیتور برای فروختن اجناس شرکتش بر قرار نمیشود چرا که هنوز ارزشهایی برای
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به این زوج بازنشسته مراجعه می کند.
ِ
خالقیت
روال زوج پیر وجود دارد که الاقل اندکی از
ِ
( )2و این که رشد تکنولوژی چگونه به استثمار
گفتوگوهای شخصیتها این را نشان میدهد که انسانی و حدودی از اختیا ِر انسان بر زندهگیاش
فزایندهی طبقهی کارگر انجامیده است ،خود بحث
زوج بازنشسته در آن نمایان است که البته حتا این میزان هم در
کارخانه در جایجایِ گفتوگوهایِ ِ
مفصلی میطلبد• .
حضور دارد و گویی که میخواهد نسبتش را با نمایشنامهی «دور از کارخانه» نمیتواند حیاتی

دوباره و جدا از سختی و میراثِ کار در کارخانه
زوج بازنشسته بیافریند.
برای ِ
نمایشنامهی "دو چهرهی یک کارفرما" رابطهی
یک کارگر و یک کارفرما را عمده کرده و
بیواسطه تضا ِد اساسی آنها را با یکدیگر نشان
میدهد .کارفرما از لطف و محبتی که در حق
کارگر کرده است سخن میگوید و کارگر هم
از روی ناچاری– و بیشتر از روی ناتوانی– به
مجیز گویی میپردازد .این ابراز لطف کارفرما
باال میگیرد و به کارگر پیشنهاد میدهد که
نقش
ماسک و لباس او را برای امتحان
کردن ِ
ِ
کارفرما بر خود بپوشاند .کارگر با اکراه و ناباوری
پیشنهاد کارفرما را قبول میکند و لباس کارفرما
را میپوشد و ماسکش را بر چهره میزند.
کارفرما بعد از در آوردن ماسک و عوض کردن
لباسش کام ً
ال شبیه کارگر میشود.
کارگر آنچنان در نقش خود فرو میرود و به
کارفرما حکم میراند که کارفرما از کا ِر خودش
پشیمان میشود و سعی میکند که لباسش را
پس بگیرد .در این کشاکش کارفرما به استثماری
که به اشکال متفاوت انجام داده است ،اعتراف
میکند و تناقضهایی که در ابراز لطف و
محبتهای اولیهاش وجود داشت نمایان میشود.
نویسنده تغییر را تنها در ظاهر (لباس و ماسک)
پیگیری نمیکند و آن را به طبقهی کارگر
پیشنهاد نمیدهد ،بلکه از این طریق میخواهد
به شکل ساده و البته جذابی نکاتی که در استثمار
کارگران از سوی کارفرما مخفی میشد ،توسط
دلیل دیگ ِر ما برای این
خو ِد کارفرما بیان شوند.
ِ
که بخواهیم از این هدفِ نویسنده دفاع کنیم و
آمدن اتهام سادهسازی»
همچنین در مقابل وارد
ِ
به نویسنده ،حرفی داشته باشیم ،این است که در
آخ ِر نمایش ،کارگ ِر تغییر چهرهداده به کارفرما
فرمان
– توسط چارلی (محافظ و نوکر گوش به
ِ
کارفرما) از شر کارفرمایِ – تغییر چهره داده به
کارگر– خالص میشود ولی رو به تماشاگران
میکند و میگوید که همهی اموال کارفرما را
به او پس خواهد داد ،زیرا که فردای آن روز
همهی آن اموال متعلق به او خواهد بود!! با این
پایانبندی ،نویسنده ،جایگزینی را در سطح و
ظاهر– اگر بخواهیم در بُعد سیاسی به آن نگاه
کنیم – و تنها در تغییر ساختار سیاسی نمی
اساس
بیند ،بلکه فردایی را نوید میدهد که بر
ِ
درکی طبقاتی از ستم و استثمار و شیوهی تولید
دنبال مبارزهای
سرمایهداری استوار شده و به
ِ
پیگیر حاصل شده است.
میتوانیم از زوایای دیگر هم به نقد و بررسی ِ
نمایشنامههای مذکور بپردازیم اما سخن کوتاه
خواندن نمایشنامههای فوق
میکنم و در پایان
ِ
را به عالقهمندان هن ِر نمایش و مباحث کار و
کارگری پیشنهاد میکنم.
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درباره ی دادگاه رسیدگی به
کشتار زندانیان سیاسی
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در دهه ی ( 60ایران تریبونال)
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مرحله ی نخست دادگاه رسیدگی به کشتار
زندانیان سیاسی در دهه ی  60و جنایات رژیم
جمهوری اسالمی ،موسوم به ایران تریبونال که به
همت و تالش تعدادی از زندانیان سیاسی سابق و
فعالین سیاسی تشکیل شده بود ،در روزهای 29
خرداد تا  2تیر  18( 1391تا  22ژوئن )2012
در لندن برگزار شد .اهمیت اصلی دادگاه به این
دلیل بود که بیش از  80نفر از زندانیان سیاسی
سابق ،نزدیکان و خویشان و فرزندان و همسران و
پدران و مادران اعدام شدگان و شکنجه شدگان در
یک عرصه عمومی علیه رژیم جمهوری اسالمی و
سی سال شکنجه و کشتار و اعدام و زندان ،به ویژه
در دهه ی  60شهادت داده و به نوعی اعالم جرم
کردند .آنان از سلول های انفرادی گفتند و ماه ها
تنهایی ،از بازجویی های مداوم و شکنجه های
هولناک ،از کابل و سوزاندن و آویزان کردن ،از
پاهای پاره پاره شده و سینه های خرد شده ،از
اعدام های کاذب و «قبرها» و «قیامت ها» ،از به دار
آویخته شدن زنان آبستن و تجاوز به دختران باکره
پیش از اعدام ،از جنازه هایی که هیچگاه تحویل
داده نشد و گورهای بی نشان ،جوخه های صدها
نفریِ تیرباران و حلقه های دار ،از کشتار نوجوانان
و جوانان  12و  13و  14ساله ،از اوین و گوهر
دشت ،قزل حصار و عادل آباد و وکیل آباد و دیزل-
آباد ،زندان کارون و اصفهان و کرمان و ارومیه و
سنندج و تبریز و ،...از تابستان گرم  67و سراسر
دهه ی سیا ِه  .60شاهدان ایران تریبونال این همه
را گفتند و جهان این همه را شنید .یک افشای
تمام عیار علیه تما ّمیت رژیم جمهوری اسالمی.
فیلم های دادگاه ،در یوتیوپ صدها بار در روز
باز می شود ،این یعنی هزاران بار افشاگری علیه
شکنجه و کشتار و اعدام .از این نظر دادگاه ایران
تریبونال موفق بوده است .یک افشاگری جمعی و
سراسری علیه ماهیت واقعی رژیم حاکم بر ایران
به ویژه برای نسل جوانی که کوشیده می شود هر
چه کمتر از آن سال ها بشنود و بداند .با مستند
کردن چنین گواهی ها و چنین افشاگری هایی
همه ی شخصیت های رژیم جمهوری اسالمی از هر
جناح و دسته ای از هر رنگ و گرایشی از شخص
خمینی تا خامنه ای ،از رفسنجانی تا میرحسین
موسوی و کروبی و غیره و غیره در مقام جنایت کار

و متهم قرار گرفته و به قول شاملو هر «گاو گند انقالبیون و کمونیست ها بگویند ،اینکه چرا نسل
چاله دهانی» نتواند ادعای مردم دوستی و کرامت دهه ی  60و پیشگامان آزادی در برابر خمینی و
انسانی را کرده و دستان آلوده به خون و جنایت رژیم ارتجاعی او شوریدند و دست به سالح بردند.
خود را پشت دست بند سبز و عباهای شکالتی گفتن از «قربانیان دهه ی »60و «مظلومیت» آن ها
پنهان کند!
بدون طرح ایده ها و اهداف و آرمان ایشان نه
اما مساله این است که چگونه می توان با یک دید حقیقت جویی است نه آگاهی بخشی و نه ادای دِین
سیاسی و رزمنده به رویدادی چون کشتار و قتل عام به جان باختگان آن دهه ،بلکه دادن تصویری مبهم،
مبارزین و انقالبیون ایرانی در دهه ی  60نگاه کرد و ناقص و بی خط و نشان است .نسل انقالبی دهه ی
چگونه می توان این مساله را در جهت آشکار شدن  60بدون طوفان شورش و انقالب ،بدون پرچم
هر چه بیشتر ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسالمی کمونیسم و رهایی قابل فهم و قابل دفاع نیست،
و وضوح بخشیدن به صحنه ی مبارزه ی سیاسی در بهترین دفاع از آن نسل ،تداوم انقالب و کمونیسم
ایران تبدیل کرد؟ یک
گرایش قدرت مند و وسیع است .مساله ی دیگری که به واقع در جریان دادگاه
ِ
بین الملی وجود دارد که می کوشد تا کشتار و ایران تریبونال جای آن خالی بود ،بحث پیرامون
شکنجه و قتل عام زندانیان سیاسی را به یک امر نقش امپریالیست ها در سرکوب انقالب ایران و
صرف حقوقی و اصطالحاً «حقوق بشری» تقلیل سکوت بسیاری از رسانه های غرب در جریان آن
بدهد .گویی مساله ی کشتار فعالین سیاسی ایرانی سرکوب ها و کشتارها بود .درست است که در
در دهه ی  ،60با تلفات تصادفات جاده ای یا کشته جریان بررسی و افشای جنایات دهه ی  ،60نوک
شدگان در یک حادثه زلزله تفاوتی ندارد و قضیه اصلی حمله باید متوجه جنایت کاران و عاملین
بهتر است در حد همین پرونده های حقوقی و مستقیم آن یعنی جمهوری اسالمی و سران اش
قضایی باقی بماند .در حالی که مساله دقیقاً ابعاد باشد اما نباید از یاد برد که این رژیم در تمام آن
سیاسی این جنایت و جایگاه آن در صحنه ی سال ها از سوی قدرت های امپریالیستی به اشکال
مبارزه ی طبقاتی با رژیم اسالمی است .از نظر حقوق متعدد پیدا و پنهان هم در جریان جنگ با عراق و
به خصوص در جریان سرکوب انقالب مردم ایران و
سرکوب و کشتار کمونیست ها و انقالبیون حمایت
می شد و در تمام این مدت عمدتا رسانه های
خبری غرب چشم خود را بر این فجایع بستند.
جا داشت تا گردانندگان و شاهدان این دادگاه از
امثال کاپیترون و گالیندوپل و احمد شهید و تمام
رسانه های غربی بپرسند چرا در تمام آن سال ها
در مورد حقایق کشتار و سرکوب انقالب ایران
سکوت کردند؟ همچنانکه باید نقش دولت ها و
سرویس های امنیتی امپریالیستی در همکاری های
پنهان و علنی با رژیم جنایتکار اسالمی در سرکوب
و انقالب و انقالبیون را افشا کرد.
در تمام آن سال ها اتحاد عمل و قرار داد
نانوشته ای میان رژیم خمینی و امپریالیسم
عصمت وطندوست
غرب در سرکوب انقالب و سویه های رادیکال
آن و کشتار و حذف فیزیکی و اجتماعی نیروها و
در مورد دستگیری و اعدام هفت تن از از اعضای سازمان های انقالبی و کمونیست وجود داشت .به
خانوادهاش ،دو دخترش جلیله و اعظم صیادی ،بیان دیگر تیغ قتل عام انقالبیون و کمونیست های
ایرانی در دهه ی سیاه  60دو َدم و دو پایه داشت؛
دامادش غالم خوشبویی ،سه برادرش محمود،
ارتجاع اسالمی و امپریالیسم غرب .در شرایطی که
علی و منوچهر و خواهرزاده یازده سالهاش جواد امپریالیست ها از فقدان یک جنبش کمونیستی
رحمانی شهادت میدهد.
وسیع و پرقدرت در سطح جهان سوءاستفاده کرده
و وقیحانه الف حقوق بشر و آزادی می زنند ،بر
بشری ها اص ً
ال مهم نیست اعدام شدگان چه گرایش کمونیست ها و بر انقالبیون است تا به افشاگری
و ایدئولوژیِ سیاسی ای داشتند ،برای چه علیه رژیم علیه خصلت ارتجاعی و ضدانسانی امپریالیست ها
خمینی به پا خاستند ،چه جامعه و آرمانی را دنبال پرداخته و به ویژه از نقش ایشان در فجایع دهه ی
می کردند ،فرآیند رویارویی انقالبیون و کمونیست ها  60ایران پرده برداری کنند .کمونیست های
با رژیم جمهوری اسالمی چه بود و  .....همه این ها انقالبی باید از هر فرصتی جهت افشاگری درست
سواالتی است که در رویکرد حقوق بشری و غیر و سیاسی علیه ارتجاع و امپریالیسم به صورت
سیاسی به رویدادهای دهه ی  60ایران بی پاسخ و توأمان استفاده کنند و هر گونه افشاگری جمعی
مبهم می مانند و این یعنی سیاست زدایی از واقعیت در مورد کشتار کمونیست ها و انقالبیون در دهه ی
و تاریخ .مازاد چنین نگاهی تقویت افق سرنگونی  60و به دست رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی را
رژیم اسالمی با اتکا به شناخت دقیق تر ماهیت و به امکانی جهت تبلیغ و دفاع از آرمان ایشان که
خصلت آن نیست .از این منظر جا داشت تا شاهدان همانا سرنگونی جمهوری اسالمی و انجام انقالب و
و دست اندرکاران ایران تریبونال در دادگاه و در حرکت بر مدار و در مسیر کمونیسم است ،تبدیل
پیشگاه مردم ایران بیشتر از آرمان و ایده ها و نظرات کنند• .

اکباز

آ

زاد پ

ِ
بامداد ما،

هیالی آن ها!!!
از نقط��ه نظر مارکسیس��م انقالبی ،جنبش س��بز یک

فک��ر نمیکند که بس��یارند زنانی که ای��ن الگوها را
ننگ خود میدانند و چنان ایدئولوژیِ عقبماندهی
ِ
حاکمی��ت تئوکراتیک ،درون اف��کارش رخنه کرده
اس��ت که حتی به ذهنش خطور ه��م نمیکند که
زن آزاده دیرزمانی اس��ت که
ب��رای توصی��ف ی��ک ِ
«چشم پُراشک»،
واژههایی چون «صبور»« ،غیور» و
ِ
ِ
«مشت
جای شان را به «س��رکش»« ،عصیانگر» و
گرهکرده» دادهاند.
وی در غزلیاتش (که محتویاتش ش��انه به ش��انهی
خزعبالت میس��اید) مردمی را که در تظاهرات۸۸ ،
جان برکف به خیاب��ان آمدند را چنان مظلوم جلوه
میدهد که گوی��ی برههایی بودند ک��ه در یک روز
آفتابی ،هنگا ِم چرا ،گرگ به گلهش��ان زده و همهرا
قلع و قمع کرده اس��ت .خیر خانم صدیقی! کس��ی
که جان به لبش رس��یده و ب��رای آزادی به خیابان
میآید مظلوم نیس��ت ،کسی که «مسجد لوالگر» را
به آتش میکش��د و دود میکند و میفرستد به هوا،
ِ
برگ سبزی نیس��ت که از درخت بر زمین میافتد،
بلکه داغیس��ت لعنت خورده .از طرفی انگارنهانگار
همین بالیایی که وی از آنها سخن میگوید ،علتی
وطن خوب
جهانی دارد که در
لباس دعوای بین هم ِ
ِ
و بد ،خود را نشان میدهد.
صدیقی ،ش��عری را با عنوان «بابا» منتشر کرده که
در آن با «بابا» (س��مبلی از پدرهای��ی که احتماال
بعد از ش��ورشهای  ۸۸دستگیر شدهاند) به درد و
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جنبش عقیم است .سبزاللهیها قبل از انتخابات ۸۸
مثل ادوار قبل با وعدهی «اصالحات» پا به عرصهی
سیاست گذاشتند و مردمی که به علت عدم وجود
ِ
آهنگ آگاهیدهن��ده ،تجربهی
یک نی��روی پیش
گذشته را به آگاهی سیاس��ی تبدیل نکرده بودند،
ب بازی را جلوجلو خریدند .بعد
بلیط این خیمهش�� 
از تقلب در انتخابات  ۸۸اینان به علت دعوای شان
با جناح اصولگرای حکومت بر س��ر سهمش��ان از
احقاق حقوق مردم)
ق��درت در همان نظام (و ن��ه
ِ
ِ
ماهیت سازشکارانهشان آشکارتر
روز به روز
ن در عاشورای  ۸۸بر مال شد.
ش��د و اوج آ 
این تجربه و سکوتِ دنبالهدار اصالحطلبان
تا ب��ه همین ام��روز  ،برای کس��انی که از
واقعیت نمیخواهند فرار کنند ،ش��کی در
عقیمبودن این جنبش باقی نمیگذارد.
ج��دای ازهمهی ای��ن روایات و تفاس��یر،
جنبش س��بز ،در هنر نیز کراهتی از جنس
ایدئولوژیِ خودش را پرورش داده است.
اینروزه��ا در دنی��ای مج��ازی ،ن��ام هیال
عنوان ش��اعری آلترناتیو ،نظر
صدیقی ب��ه
ِ
خی��ل کثی��ری از طرفداران جنبش س��بز
ِ
را جل��ب ک��رده اس��ت .هی�لا صدیقی به
عنوان غزلس��رای معاصر ،بعد از جریانات
ِ
 ۸۸ش��هرت روزافزونی کس��ب کرده که به
یقی��ن میتوان گفت بوی «اصالح��ات» با رنگ و
لعابی سبز در ش��عرهای اش علت همین تیز شدن
مش��امها اس��ت .اما اگر موش��کافانه غزلیات وی را
بررس��ی کنیم ،به جای اعتراضی از جنس عصیان
ب��ا مضامینی ش��دیدا مزین به ناامیدی ،حس��رت
و البت��ه مردس��االری روب��هرو میش��ویم .موضوع
اصلی اکثر ش��عرهای وی بیان مش��کالت ناشی از
س��رکوب بع��د از انتخابات  ۸۸اس��ت ،اما با دیدی
س��بز ،دیدی که میان دوست و دشمن پل میزند،
دیدی ک��ه مظلومنمایی را رواج میدهد و همچون
آفت��ی در بین ت��ودهی م��رد ِم س��تمکش جوالن
میدهد ،جامعهی بیمار ایران را به سمت پرستش
سرخوردگی با حسی حق به جانب سوق میدهد و
بهجای تحریک به شوریدن ،قبول وضعیت موجود
را تبلیغ میکند .اما گرایش��ی که در اکثر ش��عرها
و مصاحبهه��ای وی بی��ش از همه پررنگ اس��ت،
ناسیونالیس��م افراطی (شوونیسم) است؛ صدیقی با
ِ
«میهن پارسی» را
سنگ
دیدی شوونیس��تی چنان
ِ
به س��ینه میزند که گویی ،یک ایران اس��ت و یک
نژاد پاک آریایی!! و با چنان سربلندیای از «هیبت
تاریخی این خاک» س��خنوری میکند که خجل
ِ
تخت
میشویم از اینکه چرا تا کنون در سجده بر
پیش��انی خود را به
تاریخ با هیبت،
حکمرانان این
ِ
ِ
خاکش متبرک نکردهایم.
خالص��هی مطل��ب این اس��ت که با طب��خ چنین

ِ
«کش��ک
آش��ی که هم «لوبیای س��بز» دارد و هم
آریایی» ،این دو جناح را به ش��دت ش��یفتهی شعر
خود کردهاست .پشت سنگر همین نگرش است که
گرایش مردس��االرانهی جامعه را در قالب «مردان با
غیرت این م��رز و بوم» در انجمنهای ش��ع ِر آبکی
فریاد میکشد و طوفان کفزدنها تاییدش میکند.
شوونیس��م و مردساالری در نگاه صدیقی به زن هم،
راستراس��ت راه م��یرود و اوج آن در ش��عر «زن
ایرانی» وی مشهود اس��ت ،بهطوری که این شعر با
ِ
ِ
بیت «س��رزمینم ،خاک افسونگر ،دل خاورمیانه /نام
ت��و ،تاریخ تو ،مردان ک��ویات جاودانه» ،مفتضحانه
شروع میشود و در مصرعی ،هنگام توصیف خودش
عن��وان زن ایرانی پای خلیج فارس را این گونه به
به
ِ
میان میکش��د« :مثل دریا میخروشم من خلیجام
ت��ا ابد فارس» ،و در این ش��عر  ۶بیت��ی۳ ،بیت در
ِ
جاودانگی مردهایش
خاک پاک و آرزوی
وصف این
ِ
سرودهاس��ت .صدیقی در این ش��عر ،اس��طورههای
س��مبل زن ایرانی قرار میدهد و هیچ
آریائی زن را
ِ
ِ

دل مینش��یند .اگر باز هم حقیر جلوهدادن زن ،در
میان رگههای مردساالرانهی این شعر را مانند دیگر
آثارش بسط ندهیم ،از یک عنصر دیگر آن نمیتوان
گذشت ،و آنهم ایدئولوژی «سکوت سبز» است که
وی زیرکانه در شعر خود جای داده است .میگوییم
زیرکان��ه ،زیرا در ش��عری ک��ه از دغدغههای اش به
علت فقدان «بابا» میگوید ،ناگهان س��کوت سبزش
را اینگونه به رخ مخاطب میکش��د« :تو را بردند از
این خانه وقتی  /چش��م مادرم ِ
رنگ شفق بود  /منو
جنس «سکوتم»  /تو جرمات ایستادن
یک سنگر از
ِ
پ��ای حق بود» .این همان ردپ��ای کریه ایدئولوژی
اصالحطلبان در هنر است.
بد نیس��ت به این نکت��ه هم هرچند کوتاه اش��اره
ورژن به روز شدهی «مریم
ش��ود که هیال صدیقی،
ِ
حیدرزاده» اس��ت .حیدزادهای که در ادوار ریاست ِ
خاتمی ش��عرهایش َگل ک��رد و کتابهایش تیرا ِژ
باالیی را به خود اختصاص داد و در همان زمانهای
ک��ه پای ماهواره به هر خانهی ایرانی باز ش��ده بو د
و م��ردم در عین انفع��ال ،جلوی تلویزیون
تخمه میشکاندند ،وی با ترانههایش بخش
عمدهی آلبومهای نس��ل جوان خوانندگان
لسآنجلسی را تسخیر کرد و حال ،صدیقی
نیا ِز امروز اصالحطلبان را فریاد میکشد.
ب��رای تاکی��د به عقی��م ب��ودن ایدئولوژیِ
ش��عرهای صدیق��ی (ایدئول��وژی س��بز)،
بد نیس��ت س��ری هم ب��ه مصاحبههای او
بزنی��م .وی در مصاحب��های که با س��ایت
«نواهنگ » داش��ته* ،در قسمتی که بحث
ب��ه جایگاه «صل��ح» میرس��د ،قویا تاکید
میکن��د« ،آرامش به دس��ت نمیآید مگر
اینکه «م��ردم» با هم به صلح برس��ند».
ب��رای پرداختن ب��ه این مس��ئله باید ابتدا
مش��خص کنی��م که چ��ه کس��انی مردم
خطاب قرار میگیرند؟ «مردم» یکدس��ت نیستند.
ب��ه طبقات مختل��ف با مناف��ع متخاصم تقس��یم
میشوند .به حاکمان و محکومان ،به استثمارگران
و استثمارشوندگان ،به ستمگران و ستمکشان .اگر
از ای��ن منظر صحیح ب��ه واژهی «مردم» بپردازیم،
هیچ صلحی بین آنها نمیتواند برقرار شود .پس با
حول پدیدهی
این درک ،جدل نه بر سر صلح بلکه
ِ
عدالت میچرخد .آری! نه صلح بلکه جنگ طبقاتی
را ِه چ��ارهی جامع��هی م��ا و جه��ان امروز اس��ت.
س��وال اساسی اینجا اس��ت که چگونه محکومان،
ِ
استثمارش��وندگان و ستمکش��ان ب��ر حاکم��ان،
استثمارکنندهگان و ستمگران پیروز خواهند شد؟
این مهم ،ملزو ِم هدفِ خود و رهبری مناس��ب خود
است ،تا اینکه انرژی مردم همچون سال  ۵۷به هرز
نرود و به مجاریِ به قدرت رس��یدن یک دارودسته
ستمگر نریزد.
در کالم آخر برای روش��نتر ش��دن دی�� ِد «گل ُو
بلبل» این ش��اعر جوان به مب��ارزه ،درس نگرفتن
ِ
از  ۳۴س��ال حکومت استبدادی جمهوری اسالمی
و همچنین تاثی��ر عمیق حکوم��ت تئوکراتیک بر
عمدهی نسل جوان کشور ،قسمتی از دفاعیهی وی 5
در دادگاه را برای شما عینا بازنویس میکنم« :و در
آخر اینکه خدای متعال چنان در طول این سال ها
به خصوص دو س��ال گذشته همراه و پشتیبان من
بوده و هست و چنان آرامشی در قلب من نهاده که

ایم��ان دارم از این پس هم هرچه پیش آید باز هم
خیری س��ت که او برایم رقم زده اس��ت  .من تمام
گفتنی ه��ا را گفتم و به قولی (بن��ده هرچقدر هم
تدبیر کند باز هم محتاج تقدیر خدا است ).بنابراین
خوب میدانم حکم ش��ما هرچه باش��د نه خواست
ش��ما که خواست خدای رمضان است پس گوارای
جان می باشد .والسالم»
حال بد نیس��ت قس��متی از ش��عر «نمیتوانم زیبا
نباش��م» از ش��املوی بزرگ را برای روش��نکردن
چیس��تی رس��الت ش��اعر در قبال مبارزات مردم
ِ
بیاوری��م ،ام��ا باید قویا تاکید ش��ود ک��ه این یک
مقایسه نیس��ت ،چراکه مقایسهای معالفارق است
و تفاوت ،زمین تا آسمان.
زهری بیپاد زهرم در معرض تو.
جهان اگر زیباست
مجیز حضور مرا میگوید.
ابلها مردا
عدوی تو نیستم من
انکار توام •
* http://www.youtube.com/watch?v=rLc4rJRsk-k
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منشاء حیات

بخش اول

فاسد نشد! همان ماده که ارسطو آن را در بطری ای
با لوله ی راست و بدون پیچ وتاب گذاشته بود و دیده
بود که ماده فاسد شده است! وقتی پاستور لوله
را طوری که محتویات نامرئی داخل اش بتونن با
ماده داخل بطری تماس داشته باشن ،تکون می ده،
می بینه که در این حالت فساد ایجاد شده! این جابود

پدید می آید! البته این نظریه را نباید با آن چیزی
که قبلن با همین عنوان نامیده می شد ،اشتباه
بگیریم!
این نظریه همان بحثی است که مدل سوپ بنیادین
را مطرح می کند :استنلی میلر و همکارانش معتقد
بودند ،اقیانوس هایی که میلیون ها سال قبل(حدودا
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مهم "حیات
همه ِی داستان درمور ِد دغدغه ی
ِ
چطور پیدا شده؟" برمی گردد به زمانی ،که یک
سوال بزرگ برای بشر ایجاد شد! "غذاهامون چرا
فاسد می شوند؟"
و اولین جوابی که براش پیدا شد ،این بود" :حیات
به صورت خود به خود تولید می شه!" ارسطو
کسی بود که مهر تایید به این جواب زد .فاسد
شدن گوشت توی یک محیط آزاد عامل ایجاد
ِ

باز هم گوشت فاسد شده ،بنابراین گفته شد
که نیرویی به نام "نیروی حیات" عامل ایجاد این
کپک ها روی گوشت هست! البته باید به دو چیز
بررسی این نتیجه گیری دقت بکنیم!  -1در آن
در
ِ
زمان هنوز ساده ترین "میکروسکوپ" اختراع نشده
بود و آدم ها با مفهوم "میکرو ارگانیسم" آشنا نبودند
و قطعا در این شرایط با چنین کمبو ِد ابزاری ،برای
آن ها کوچکترین موجو ِد زنده ای بود که می توانستند
با چشم غیر مسلح ببنند!  -2هم چنین ایده آلیسم
که بنیان علمی اون دوره را تشکیل می داد ،اصال
به آن ها اجازه نمی داد ،حتی به این فکر بکنند
که ماده ی علت رو باید پیدا کنند و بنابراین
تمام عالمت های سوال آن دوره به اراده ی خدا و
حکمت الهی تعبیر می شد .می دانیم که کشف علت
پدیده هایی که به چشم مسلح دیده نشوند ،بسیار
سخت تر است ،علوم زیستی هم مانند همه ی علوم
شدن "چگونه ها و چراها" تکیه
دیگر برای کشف
ِ
به مشاهده مستقیم و آنالیز دارد ،تا زمانی که ابزار
کافی برای مشاهده بوجود نیامد طبیعی بود که
ِ
بدون میکروسکوپ مهر تایید
آلیست
ارسطویِ ایده
ِ
این فرضیه را بزند!
تا این که هم زمان با پیشرفت فیزیک و
اختراع میکروسکوپ و از طرفی مشاهده ی
میکروارگانیسم هایی از قبیل باکتری ها و قارچ ها
(هنوز نمی شد با میکروسکوپ های آن زمان
ویرووس را دید) ،لویی پاستور با انجام آزمایش
مشابه آن چیزی که ارسطو انجام داده بود ،توانست
اثبات کند ،دلیل ایجاد این فساد عامل خارجی
است که از والدین خود نشآت گرفته است و نه از
"هیچ چیز"(عدم) .آزمایش به طور خالصه و ساده
اینه :یک بطری حاوی ماده قابل فساد و یک لوله
که دارای پیچ و تابِ " گردن قویی" (اگه بلدی تند
تند این واژه رو تکرار کن!) را به سر بطری وصل
کرد ،برای این که اگر ماده ی خارجی وجود داشت،
توی پیچ و تاب لوله ته نشین بشه و به ماده ی داخل
بطری نرسه! این آزمایش انجام شد ودر نتیجه ی
آن پاستور مشاهده کرد که ماده ی مورد آزمایش

که پاستور قطعا نظریه "تولید خود به خودی" را
رد می کند و می گوید ،موجودات میکروسکوپی
هستند که عامل ایجاد این فسادند! از این زمان به
بعد دیگر مسئله بزرگ تر می شود و حاال مشکل
فقط فساد و کنترل فساد مواد است ! و کماکان
سوال اینه "حیات چطور به وجود اومده؟!"
 *1نظریه ی "خلقت"(همزمان با نظریه ی تولید
خود به خود ارائه شده) :حیات را خالقی هوشمند
آفریده است .این رویکرد بیش ترین تعداد طرفدار
را دارد که خود به  3دسته تقسیم می شود :گروه
اول پروسه ی تکاملی را باطل و خلقت را یکباره
(مث ً
ال در عرض شش یا هفت روز) می دانند ،و
این باور خود را نظریه ی علمی خلقت (آفرینش)
می نامند .گروه دوم که طرفداران کمتری دارد
تکامل را می پذیرند ،ولی پیدایش سلول های اولیه
را حاصل تدبیر خالق می دانند .گروه سوم که
انگشت شمارند سلول اولیه را نیز حاصل پیدایش
از ماده می دانند ،اما کل فرآیند ایجاد حیات از
ماده ی بی جان را حاصل تدبیر االهی می شمارند.
هر سه گروه پیدایش حیات را حاصل طرح و نقشه
قبلی می دانند و تنها اختالف نظرشان در تعیین
مرحله ای است که خدا را وارد ماجرای پیدایش
حیات می کند!.
 *2فرضیه ی «منشاء خارجی» :حیات خارج از
سیاره ی زمین شکل گرفته و بعد به زمین منتقل
شده است.
این یک فرضیه ی علمی است  .اما شواهد کمی بر
تایید اش وجود دارد .تاکنون وجود حیات در هیچ
نقطه ای از کیهان اثبات نشده است .دانشمندان
معتقدند که «منشاء خارجی» بر اساس پیدایش
حیات از ماده بی جان در "مبداء" و انتقال آن به
"مقصد" یعنی زمین است .با وجود شواهد اندکی
که در مورد «منشاء خارجی» وجود دارد ،روش
علمی اقتضا می کند که تحقیق بیشتری در مورد
آن انجام شود.
 *3پیدایش خود به خود :حیات در اثر واکنش های
شیمیایی خاصی به صورت تدریجی از ماده بی جان
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این سوال شد .بعد برای این که اثبات کنند عامل
خارجی نیست که گوشت رو فاسد می کند ،آن را،
درش را با یک
درون یک ظرف قاچ می دهند و َ
توری که سوراخ هاش خیلی خیلی ریز بود و فقط
هوا می توانست از آن رد شود ،قرار می دهند و بعد
از چند روز می بینند که بله! فرضیه درست بوده و

 3.8میلیارد سال پیش) وجود داشتند ،مانند یک
ِ
سوپ در حال جوش بودند .چرا که دمای جو
دیگ
ِ
بین  40تا  88درجه متغیر بوده است .آب دریا ها
ترکیبی از مواد معدنی مانن ِد متان ،آمونیاک،
سولفید هیدروژن ،دی اکسیدکربن ،منوکسید
کربن و فسفات بود که با برخورد انرژی به این
مواد و واکنش آن ها با هم مواد آلی تشکیل شدند.
به این ترتیب اقیانوس ها پر شد از مواد آلی و به
این دلیل به این نظریه گفتند"نظریه ی سوپ"!
استنلی میلر این فرضیه را روی مدل کوچک تراش
انجام داد و انرژی آن در این آزمایش شبیه سازی
رعد و برق بود و دید که دقیقا همان ملکول های
آلی درست شدند .حتی با انجام ترکیبات مختلف
مشاهده کرد که از این مواد معدنی" "DNAهم
درست می شود که شیمی تجزیه آن را تایید
می کند• .

رند

هیم

نپ

در پرت ِو سیاست های تحریم ،سروصدای محافل
حقوق بشری و جهانی شدن اخبار سرکوب و کشتار
مردم در خیابان ها و زندان های رژیم ،بسیاری از
کشورهای سرمایه داری و پیشرفته  ،کمپانی های
تولیدکننده ی تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی خود
را موظف کردند که به ایران تجهیزات و خدمات
نفروشند .به دنبال این مساله که به شکل قانون
در سطح اتحادیه ی اروپا و آمریکا و مراکز اجماع
قدرت ها تصویب شد ،ابرکمپانی های ارتباطی نیز
جداگانه اعالم کردند که دیگر تجهیزات ارتباطی و
خدمات نگه داری آن را به ایران نخواهند فروخت.
با اوج گرفتن تحریم های اقتصادی در ماه های اخیر
تاکیدات دوباره ای از سوی این محافل و مراکز

پس از انتخابات اریکسون به کارش ادامه داد اما به
ادعاهایش نیز ادامه داد .امروزه اریکسون می گوید
که آن ها به نگه داری سیستم ادامه خواهند داد
اما تصمیم گرفته اند که در راستای سیاست
تشدید تحریم ها ،دیگر سیستم های جدید به ایران
نفروشند!  CreativitySoftwareتایید کرد که
ایرانسل یکی از مشتریانش است و از اظهارنظر
پیرامون هرگونه سیستم ردیابی تلفن هم راه به
دلیل محرمانه بودن قرارداد خودداری کرده ولی
طبق اعالم رسمی احسان مظفری پور مدیر کل
بازاریابی ایرانسل در سال  ۸۸از "خدمات مبتنی بر
مکان(موقعیت) "LBSاین اپراتور خبر داده( !)4با
این تکنولوژی ارگان های قانونی و امنیتی ایران می

بخش اول

تکنولوژی

ارتباطات

پدیده ای در خدمت مردم
یا
ابزار کنترل آن ها؟

قدرت مبنی بر تحریم تکنولوژیک رژیم ایران را
شاهد بودیم .اما واقعیت این ست که هم زمان با این
تاکیدات ،مرتباً شاهد برمال شدن روابط گسترده ی
آن ها با رژیم ایران و رژیم های سیاسی مشابه مانند
سوریه هستیم.
تحریم  ،ادعا و واقعیت!
اریکسون ،بزرگترین سازنده ی تجهیزات شبکه های
تلفن هم راه تایید کرد که در سه ماهه آخر سال
 2009تجهیزات ردیابی تلفن هم راه برای صدور
صورت حساب مشتریان را به ایرانسل (MTN
 ،)Irancellدومین اپراتور بزرگ شبکه ی تلفن
هم راه ایران فروخته است .این تجهیزات ردیابی
درواقع برای کنترل لحظه به لحظه به کار می رود.
تقریباً بعد از وقایع کوی دانشگاه و سپس
اعتراضات مردمی در سال های  86 – 85شرکت
اریکسون اعالم کرده بود که تجهیزات ردیابی به
ایران نفروخته و نمی فروشد )1(  .با شروع خیزش

توانند هر تلفن همراهی را که روشن باشد ،ردیابی
و جایگاه آن را با خطای چند متر شناسایی کند.
 AdaptiveMobile Securityکه متعلق به
بخش سرمایه گذاری شرکت اینتل ( )Intelاست،
در شراکت با اریکسون در سال  ،2010سیستمی
را به بزرگترین اپراتور شبکه ی تلفن هم راه ایران
پیشنهاد دادند که توانایی بلوکه سازی ،فیلتر و
ضبط پیامک های تلفن هم راه را دارد .این شرکت
ایرلندی هنوز به نگه داری سیستمی که در سال
 2008به ایرانسل فروخته و در اختیار پلیس است،
ادامه می دهد .سخن گوی AdaptiveMobile
می گوید که فناوری آن ها برای مبارزه با هرزنامه ها،
ویروس ها و «محتواهای نامناسب( »)۵است و برای
ارگان های قانونی-امنیتی طراحی نشده است .آن ها
می گویند که تجارت با ایران را پس از پایان یافتن
قرارداد در آخر سال  2012متوقف خواهند ساخت!
چون ادامه ی فضای سیاسی کنونی در ایران به
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روزافزون مردم از
سال هاست شاهد استفاده ی
ِ
ابزارهای پیشرفته  ی ارتباطی مانند اینترنت و
ِ
موقعیت
تلفن هم راه و  ...هستیم .ایران هم بنابه
فرهنگی و اقتصادیِ خود در زمره ی کشورهایی
قرار دارد که ابعا ِد مصرف تکنولوژی بسیار باالتر
از تولید آن است .این موضوع باعث شده که
مصرف کننده گان آشنایی کمی با این تکنولوژی و
ابزارهای پیشرفته داشته باشند و رژیم بتواند از
این موقعیت برای کنترل بیشتر آن ها بهره گیرد.
دستگیری بسیاری از فعالین دانش جویی ،کارگری،
زنان و  ...در سال های اخیر و در پس خیزش 88
و گاهی لو رفتن ارتباط فعالین داخل با خارج از
ارتباطی
کشور ،بارها از طریق کنترل سیستم های
ِ
ایشان صورت گرفته و متاسفانه این روند کماکان
ادامه دارد .با توجه به این موقعیت باید به فعالین
سیاسی و جوانان فعال و مبارز هشدارهای مهمی
داد که هرچند به ابعاد فنی این ابزارها آشنایی
ندارند اما موقعیت خود و دشمن را درست و
واقعی ببینند و با توجه به این موقعیت از ابزارهای
ارتباطی گوناگون استفاده کنند .برای همین بهتر
است ابتدا ً با موقعیت خود و دشمن بیشتر آشنا
شویم و در یادداشت های بعدی به راه های مقابله
با آن نیز بپردازیم.
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اعتبار آن ها صدمه خواهدزد .خب ،روشن است که
هرزنامه ها و ویروس در ایران  ،انسان ها هستند و
این هم روشن شد که علی رغم تحریم ها ،تا پایان
 2012این کار ادامه دارد!
هر سه شرکت اروپایی برخالف فراخوان ها ایاالت
متحده و اتحادیه ی اروپا برای کنترل بیشتر
صادرات به ایران ،کماکان به تجارت با ایران ادامه
می دهند .فروش این گونه فناوری ها به ایران در
بیشتر کشورها قانونی است و آن ها این-کار را
حتی زمانی که رقیب آن ها ،نوکیا زیمنس نتورکس
تحریم «نه به نوکیا»
( )NSNبا کارزار جهانی
ِ
روبه رو گشت و برای صدور تجهیزات شنود به ایران
مجبور به بازخواست به پارلمان اروپا شد ،کماکان
ادامه دادند! قدرت پشت این کمپانی ها را درنظر
بگیرید که مراکز قانون گذاری دنیای سرمایه داری
را تبدیل به بازی چه کرده اند.
رقابت و اتحاد
قابل ذکر است که بنگاه های فکری ،مراکز
قانون گذاری ،سرویس های امنیتی علنی و
غیرعلنی و رسانه ها در پیچیده گی زیادی با
یکدیگر کار می کنند و برای ما یافتن ارتباطات
میان آن ها بسیار دشوار و تقریباً ناشدنی است اما
درک این ارتباط و موقعیت خودمان در برابر آن ها
چندان سخت نیست .تناقضات زیاد ،رقابت های
امنیتی و ربودن مشتری ها و درز دادن عمدی
برخی اطالعات از هم مواردی ست که به ما کمک
می کند.
موضوع اساسی و کالنی که باید مورد توجه ما باشد
و نسبت به آن هشیار باشیم و توهمی به قدرت های
بزرگ و طرح های نجات دموکراسی آن ها نداشته
باشیم این ست که در بازار رقابت اقتصادی همیشه
رقابت های سیاسی نیز حاد و داغ می شود .در
شرایطی که اتحادهای کشورهای قدرت مند برای
ِ
محدودیت اقتصادی کشوری شکل
تحریم و
ِ
پشت
می گیرد درواقع و از سوی دیگر رقابت های
پرده ی آن ها نیز آغاز می شود .رقابت برای این که
ِ
شراکت اقتصادی با کشور تحریم
جای هم را در
گرفتن
شده بگیرند ،رقابت برای این که با دادن و
ِ
امتیازاتی از کشور تحریم شده بتوانند ابتکار عمل
را در بین قدرت های دیگر به دست گیرند ،بتوانند
مناطق نفوذ سیاست خود را گسترش دهند
و بسیاری ترفندهای دیگر .این رقابت و اتحاد و
افتراق هم زمان بین شرکا و تحریم شده گان دنبال
می شود .مثال در شرایط ایران بعد از انتخابات،
سقوط برخی دیکتاتورها در شرایط شورش های
مردمی شمال آفریقا یا در شرایط جنگی امرو ِز
سوریه .تمام این قدرت ها نقش های مختلف را

هم زمان بازی می کنند و از کانال های رسانه ای
مردم را بمباران می کنند .در ایران هم زمان با
سرکوب خیزش مردم پس از انتخابات قراردادهای
شرکت های ارتباطی و رسانه ای افشا می شد ،در
شمال آفریقا
بسیاری از شورش های خاورمیانه و
ِ
نیز از ابزارهای کنترل رسانه ای – ارتباطی برای
سرکوب استفاده می شد .براساس پژوهش-های
خبرگزاری بلومبرگ ،به عنوان نمونه فقط در بحرین
برای ردیابی و دستگیری فعاالن سیاسی ،مراکز
کنترلی که کمپانی زیمنس فروخته بود و از شهر
اسپو در فنالند نگه داری می شد ،و دیگر تجهیزات
نوکیا-زیمنس-نتوورکس ( )NSNو سپس بخشی
که شرکت تروویکور ( )Trovicor GmbHنام
داشت ،مورد استفاده قرار گرفته بودند!
یعنی ارتباط کامل بین مراکز تولید تکنولوژی،
کنترل و نگه داریِ آن با مراکز فشار و سرکوب و
ماشه ی تفنگ نیروهای سرکوب گر.
در انتهای بخش اول باید اشاره کنیم که در
شرایط حاد تحریم و کناره گیری و یا پشیمانی
بسیاری از این شرکت ها از ادامه ی همکاری با
رژیم هایی چون ایران یا سوریه ،در روزنامه وال
استریت ژورنال مقاله ی مفصلی انتشار یافته است
که به نقش کمپانی چینی هواوی در راه اندازی
شبکه ی جاسوسی و امنیت مخابراتی برای ردیابی
آزادی خواهان ایران پرداخته است و به خوبی نشان
می دهد که چگونه پس از سروصدایی که پیرامون
شرکت نوکیا-زیمنس برپا شد ،شرکت هواوی
جای همه ی شرکت های غربی را گرفته و خدماتی
به مراتب بیشتر از آن ها ارائه می دهد و هرگونه
تجهیزاتی برای ردیابی افراد ،کنترل و فیلترینگ
اینترنت را به رژیم اسالمی هم ارایه می دهد ،هم
کار راه اندازی؛ نگه داری و آموزش متخصص را نیز
بر عهده می گیرد ... .این مطلب ادامه دارد• .
( .)1ادعاهای این کمپانی با جستجوی واژه و سال در سایت
امنستی و دیده بان حقوق بشر قابل دست رسی است.
رسمی و صفحه ی طراحی شده در مورد
هم چنین اظهارات
ِ
پوزش کمپانی ها به ویژه اریکسون را ببینید برای درک کل
مقاله مفید است:
http://www.humanrightsfirst.
org/2011/11/18/excuses-excuses-surveillance-technology-and-oppressive-regimes/
http://www.bloomberg.com/news/2011-1031/iranian-police-seizing-dissidents-getaid-of-western-companies.html
(2).http://www.creativitysoftware.net/
(3).http://www.adaptivemobile.com
(4).http://www.irancell.ir/layer3/?id=%20338
(5).http://www.youtube.com/
watch?v=RnZKX3-WS0M

آدرس های الکترونیکی شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران:
سایت:
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فیس بوک:
صفحه ی فیس بوکی "روی خط رادیکال":
پست الکترونیکی:

http://shorayejavanan.com
http://www.facebook.com/shorayejavanan
http://www.facebook.com/radicalvoice

E-mail: iranianfederetion@gmail.com
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«کابوس»
برای سوریه
ِ
اینجا

ترین هر انتظار
کنار لمیده ِ
ِ

کابوس یک فشنگ نشسته است
ِ
-خوب نگاه کن!

ِ
دخترک دلپوش
آن

دیگر از این خاک نمیگذرد،
از هر کسی بپرسی

چهارده بار میگوید:
«شب بود

نام روشني داشت،
و ماه ِ
با قلبي آکنده از انسان
برگشتیم

ِ
سرمان را بشمریم
های
تا اشک ِ
پشت ِ
با داغي پُراپُر از انسان
برمیگردیم

ِ
پیش پایمان را ببینم».
تا
مرگ ِ
کنار لمیدهترین انتظار
ِ

ِ
فشنگ خالی خوابیده است،
یک
و کسی نمیداند

ی روزنامه
تا اولین باجه ِ
خبر ناگوار است.
چند ِ

