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اصيل  ساختار  بر  عالوه  اي  جامعه  هر 
نظير  دیگری  هاي  ساختار  طبقاتی، 
وغيره  وناسيوناليستی  مذهبی  ساختار 
در متن خود دارد که چه بسا بر ساختار 
طبقاتی  ساخت  همان  که  جامعه  اصلی 
آگاهی  از  آن را  و  بيندازد  سایه  است 
می توان  را  مساله  این  بپوشاند.  عمومی 
کرد.  لمس  ایران  جامعه  در  به وضوح 
جامعه ای که در آن شکاف ناسيوناليستی 
و مذهبي به دالیل متفاوتی که مهمترین 
حاکم  بورژوازی  موفق  استراتژی  آن ها 
جامعه  بطن  و  متن  و  اذهان  در  است، 
آگاهی  ترتيب  بدین  شده اند.  انداخته  جا 

ناسيوناليستی ومذهبي-چه مرکزگرا و چه 
مفصل  را  اجتماعی  هویت های  حاشيه- 
مفصل بندی  به طوری که  می کنند،  بندی 
و  کارگر  طبقه  ضعف  -به دليل  طبقاتی 
سندیکاهای کارگری- در بين توده مردم 
که  است  درحالی  این  نگرفت.  صورت 
شکاف طبقاتی اصلی ترین و واقعی ترین 
این  که  چرا  است  اجتماعی  شکاف 
دغدغه های  مهمترین  که  است  شکاف 
آزادی ست  برابری و  اجتماعی که همان 
مهمترین  از  می کند.  صورت بندی  را 
انگيزه های تظاهرات فعلی ایران مسایل 
و  تورم  و  گرانی  جمله  از  اقتصادی 

انقالب بمثابه پراكسيس ساختار شکن
حسين كعبی

اختالس و بيکاری فزاینده بوده و ليکن 
واقعيت ها  این  همه  انباشت  متاسفانه 
در  طبقاتی  آگاهی  یک  بود  نتوانسته 
جامعه ایران تشکيل دهد. ازهمين مساله 
پلی ميزنيم به رویداد انقالب. دقيقا همين 
بازتوليد  ارتجاعی  اجتماعی  ساختارهای 
کننده وضع موجود- بحث فراتر از تغيير 
ضرورت  است-که  سياسی  رژیم  یک 
انقالب  تنها  می کنند.  توجيه  را  انقالب 
ساختارهای  تغيير  احتمال  که  است 
می کند.  ممکن  را  جامعه  یک  کالن 
آگاهی  در  چنانچه  انقالب  پراکسيس 
داده  اشاعه  اجتماعی  تغيير  سيستماتيک 
شود واز سوار شدن و غلبه طيف ها 
بر شعارها  راست گرا  وگفتمان های 
شود،  جلوگيری  مردم  مطالبات  و 
جدیدی  مترقی  گفتمان  می تواند 
راست  ساختارهای  که  کند  خلق 
ناسيوناليستی و مذهبي را بشکند. 
وضعيت استبداد ونابرابری- توزیع 
اتنيکی  تبعيض  وثروت،  منابع 
ایران  جامعه  در  وجنسيتی- 
زمانی که  مگر  کرد  نخواهد  تغيير 
اجتماعی  مفصل بندی های 
دگرگون شوند. آینده ایران در گرو 
آزادی  و  برابری  دال  شدن  فعال 
این رو  از  هویتی.  دال  نه  است 
اميد است که تظاهرات فعلی ادامه 
انقالبی گسترده در  به  و  پيدا کند 
راستای تغيير کل سيستم سياسی 

و اجتماعی در ایران منجر شود.
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آن و  ایران  بر  حاکم  فاشيعيستی   رژیم 
 فرماسيون اجتماعی که می کوشد با بازتوليد
جاودانه اش مسيانيستی  رویاهای  و   مکرر 
 سازد را با الهام گيری از یک الگوی تحليلی

رایج، می توان دارای سه ساحت دانست:

اتوپيک هذیانات  همان  تخيلی:   ساحت 
در که  ُخرده بورژوایی-شيعی  منشاء   دارای 
 دهه ی نخست حيات رژیم دوام یافت: امثال
مستضعفين پيروزی  علی،  عدل   حکومت 
نسخه ی و  استکبارستيزی  مستکبرین،   بر 
طفل اسالمی«.  نوین  »تمدن   روزآمدش 
 شرور فاشيعيسم با نگاهی دوزخی در آینه ی
از تصویر  این  نسل کشی  و  جنگ   خمينی، 
کمتر امروز  کرد.  پروار  خون  با  را   خویش 
اندکی رژیم هست که حتی   کسی در خود 
 به اصالت این کابوس ها باور داشته باشد اما
ابزار برسازنده  ی هویت،  همچنان به عنوان 
نيرو بسيج  و  و مشروعيت عقيدتی   انسجام 
 در الیه های پایين رژیم و لمپنيسم شيعی در

 جامعه به کار گرفته می شود.

عرص ی به  ورود  با  نمادین:   ساحت 
قانون، دیپلماسی،  »عقالنيت«،   ثبات، 
پایان خمينی،  مرگ  از  پس   واقع گرایی 
 خفت بار جنگ و خلق خاوران، ضرورت پدید
 آوردن آن احساس می شود. برای ایجاد آن
 از تمام خرت و پرت های موجود و باقی مانده
 در جامعه استفاده می شود تا لحافی چهل تکه
 و وصله و پينه شده برای کشيدن بر ساحت
اعظم، دال  اینجا  در  شود.  بافته   واقعيت 
گوناگون: توجيهات  با  است  نظام«   »حفظ 
منافع  )توده-اکثریت(،  امپریاليسم   ضد 
)پان ایران  عظمت  )ملی-مذهبی ها(،   ملی 
پاره ی می توان سه  بدین سان  و   ایرانيسم( 
 نخستين نظم دوزخی را  تاریخا بازشناخت.
بازی های برکشيدن  با   ۱۳۷۶ خرداد   دوم 
موتور بد-بدتر  منطق  و  جناحی  سره ی   دو 
 محرکه بازتوليد این ساحت را ایجاد می کند
 و سایر قطعات مناسب را در داخل و خارج از
مغناطيسی خود می کشاند. ميدان  به   کشور 
 کليت آن را می توان در قالب »جامعه  مدنی

رو آن  از  قالبی  کرد.  جور  و  جمع   قالبی« 
رژیم چارچوب یک  در  مدنی«   که »جامعه 
قبل از  فزون تر  دم  هر  که   فاشيعيستی 
دریایی نيروی  شبيه  چيزی  می کشد   تنوره 
این گو  است.  تلخ  هزل  یک  و   افغانستان 
دستگاه و  دم  کل  نيز  غرب  همان  در   که 
 دموکراسی واقعا موجود بخشی از ساز و برگ
است.خيل کاپيتاليستی  دولت   ایدئولوژیک 
روزنامه نگاران  دوم خردادی، ملی  بی شمار 
 مذهبی ها)عزتی و نهضتی و ميثمی و امتی
»نوگرایان« دینی،  »روشنفکران«   ،)....  و 
مذهبی، اوراق چی های  دیگر  انواع  و   دینی 
چی ها، ملی  جبهه ی  و  ایرانيست ها   پان 
»ضد چپ های  سه  و  دو  و  یک   تيپ های 
 امپریاليست« عاشق حافظ و بشار، چپ های
فرهنگی«، »کار  باورمندان  دموکرات،   نوی 
شورای ورزشی،  و  سينمایی   سلبریتی های 
عاشقان نایاک چی ها،  و  خارج   ایرانيان 
بازهای ان جی او  امنيت،  و  ثبات   رنگارنگ 
خستگی ناپذیر، خيریه چی های  و   حرفه ای 
و گالری دارها  ماندال،  و  گاندی   شيفتگان 
خاتمی، شکالتی  عبای  َفن های   هنربندان، 
 ستایش گران درجه های سليمانی و خنده های
دوم خمينی  احمد  سيد  ندیمه های   ظریف، 
هستند ساحتی  رنگارنگ  اجزای   ... و   ...  و 
واقعيت استتار  آن  اصلی  کارویژه های   که 
امکانات، از  استفاده  است.  نظام«  »حفظ   و 
تکنولوژی های رژیم  رانت های  و   فضاها 
تاسيس از  پس  ویژه  به  ارتباطی   جدید 
این فارسی  بی بی سی  تلویزیونی   شبکه ی 
 طيف را به آواری بر واقعيت تبدیل می کند و
 چرخه ی معيوبی را شکل می دهد که جامعه
 بيست سال هر روز بيش از پيش در آن فرو

می رود.

دریچه ای گشودن  برای  واقعی:   ساحت 
 به آن باید لحاف را دارید و آوار را کنار زد.
نمادین ساحت  چهل تکه گی  و   رنگارنگی 
اما می افزاید  آن  شمول  بر  جامعيت   رژیم 
 تََرک ها و ُگَسل های ناپوشاندنی در سطح آن
 ایجاد می کند که واقعيت با فوران از آن هر
 از گاهی خود را در معرض دید قرار می دهد.

سه ساحت  فاشيعيسم
حسين گمشادزهی

 اینجا دنيای محذوفين و پس راندگان ساحت
 نمادین است: فرودستان، پرولتاریای فالکت
 زده، بيکاران، خلق ها و مليت های تحت ستم،
سيب زمينی خورها، ورشکسته،   دهقانان 
کودکان تن فروشان،   انتحارکنندگان، 
کارتن-گور- گشنه ها،  گدا  کولبرها،  کار، 
 لوله خواب ها، آن ها که زندگی شان به قيمت
 تخم مرغ بند است، دانشجویان خوابگاهی،
 پرفسورهای بيکار و بی پول، اجاره نشين ها و
 .... در مقابل سرمایه های کالن مالی که به
 جای کاله سيلندر عمامه به سر دارد، مراجع
چاق و  پشمالو  گربه های  بانک دار،   تقليد 
کمپرادور، پاسدار-گوریل های   حزب اهلل، 
در اعدام  هزار  ده ها  رژیم  کان،   مداح-َمالاّ
پاش اسيد  خارج،  در  ترور  ده ها  و   داخل 
هزار چند  اختالس های  زنان،  چهره ی   به 
ریچ بچه آخوندهای  ناپذیر،  پایان   ميلياردی 
مبتکرین خوب،  ژن های  و  آقازاده ها   کيدز، 
 پليس موبایل و گشت ارشاد و ... . شما اگر
باشيد ایران  اوضاع  نظاره گر  عادی  ایام   در 
ساحت این  با  بی واسطه ای  تماس   هيچ گاه 
منتظر منجم  مانند  باید  داشت.   نخواهيد 
 فرصت هایی معدودی باشيد که این ساحت
 امکان غليان از درزهای آوار نظم نمادین پيدا
 کند: شورش های نيمه ی اول دهه ی ۱۳۷۰،
 ۱۸ تير ۱۳۷۸، خرداد ۱۳۸۲، ۱۳۸۸ و اینک
نمادین در کشمکشی ماه ۱۳۹۶. نظم   دی 
 هر روزه و هر ساعته برای بلع و هضم این
و فرعی  فضوالت  به  آن  تبدیل  و   سطح 
 کم اهميت وضعيت است اما در فرصت های
باال به  مجبور  را  او  واقعيت  زهر   معدودی 
فوران می کند.  اعتراف  و  حقيقت   آوردن 
دیگرگونه سامانی  و  آرمان  تمنای   حقيقت، 
سطح توی  در  تو  در  در  بار  هر  که   است 
کامال سرکشی  تنها  می شود.  گم   نمادین 
متمرکز، شدت  به  عامل  یک  عرف   خالف 
به شدت و  سازمان یافته  و  منظم   به شدت 
 قهار و قهرطلب و تا بن استخوان لنينيست
تعادل، کيفی  چرخش  با  می تواند  که   است 
 رخداد را به رستاخيز تبدیل کند و سرنوشتی

 دیگرگونه رقم بزند.
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یزد  و  اصفهان  و  قم  و  مشهد  مردم  اینکه 
که از تمرکزگرایی حکومت پهلوی بيشترین 
را بردند شعار »روحت شاد رضاشاه  منفعت 
اینکه  اما  است  فهم  قابل  دهند  سر   »!
بلوچ  آباد (و کرد )سنندج( و  لر) خرم  مردم 
و  گاز  و  برق  برق  مفاهيم  ( که  ایرانشهر   (
تلفن و مدرسه و جاده را تنها بعد از انقالب 
اسالمی  جمهوری  نظام  سازندگی های  با  و 

فهميدند ، حيرت انگيز ...

اکثرهم  که  گویا  نبوی  حدیث  ان  قول  به 
الیشعرون! اکثرهم الیعقلون! در همه جای 
کره خاکی این نه اعوام که خواص و نخبگان 

جامعه اند که زبان و سخنگوی خلق و مردم 
خود اند در قالب حزب و مطبوعات و غيره ...

و گر عامه عموم مردم ما راه فرار و نجاتی 
و  ندیده  اسالمگرایی  و  گرایی  ملی  جز  به 
نمی بينند و هم اینک عهد رضاشاه و دوران 
سلطنت  و  داریوش  و  کوروش  پادشاهی 
نادرشاه و شاه عباس را مدینه فاضله و اتوپيا 
نخبگان  گناه   ، پندارند  می  خود  آرمانی  ی 
است  بيشتر  و  سال  چهل  که  است  ایرانی 
خيالی  و  رمانتيک  فاضله  مدینه  چنان  که 
آریایی  و  رضاخان  و  کوروش  از  رویایی  و 

نوستالژیک  ناسيوناليسم  قالب  در  پارسی  و 
و  به گزاف  پارسی  آریایی  ایرانی  رومانتيک 
یاوه و دروغ ، متصور شده اند که هر عامی 
و  رضاخان  زمان  که  برد  می  گمان  ایرانی 
کوروش و داریوش کبير »آب و برق و گاز 
و تلفن و بيمه بازنشتگی و مهيا و رایگان و 
حقوق زن و مرد و حيوان و دگرباش و دگر 

اندیش محفوض و محترم بود «. 

و همچنين گناه کم کاری و کاهلی نخبگان 
ملی  فریب  مردم  نخبگان  که  است  قومی 
می  فریبی  عوام  و  داده  جوالن  چنين  گرا، 

نظام جمهوری اسالمی؛
 آخرین شانس بورژوازی مركْزگراِی فارس!

نورعلی مرادی بئوار اليما
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کند. وظيفه نخبگان قومی است که مردمان 
را توجيه کنند که فارسيگری و شيعيگری، 
روح  یک  اسالم گرایی  و  گرایی  ملی 
فاشيستی و ضد مردمی و غيردمکراتيک در 

دو کالبد است.

پان  آخرین شانس  اسالمی  نظام جمهوری 
خلق  و  است  فارس  بورژوای  و  فارسيسم 
و  عرب  و  کرد  و  بلوچ  و  ترک  و  لر  های 
گيلک و تات و اورامی و ..هرگز دوباره اجازه 
نخواهند داد که در بر همين پاشنه بچرخد و 
دوباره از مرکز عده ایی مرکز نشين کویری، 

آنان را دوباره به حاشيه برانند.

در  ایران،  فارس  نجات خلق های غير  چاره 
به حاشيه راندن عنصر قومی فارس و زبان 
فارسی، و سر جای خود نشاندن این عنصر 
قومی و این زبان تحميلی در همان محدوده 
خودی،  هویت  کردن  زنده  و  قومی شان  
زبان مادری و اداره مناطق و استآن های به 

صورت غير متمرکز و فدرالی است. 

همين و بس ...

امپراطوری كویرنشينان و مافيای 
پارسی!

روحانی که بر سر کار آمد از ۱۸ وزیر روحانی 
؛ ۱۶ نفر فارس و ۲ نفر ترک بودند !

۱- فارس های اصفهانی ، بيشترین وزیران 
را در کابينه هفت دولت بعد از انقالب داشته 

اند!

تمامی وزرای هفت دولت جمهوری اسالمی 
از زمان هاشمی رفسنجانی تا حسن روحانی 
انتخاب شده اند و  از ميان ۲۱ استان کشور 
طی این مدت ۱۰ استان از داشتن وزیر در 

کابينه محروم مانده اند.

“تسنيم”،  خبرگزاری  که  آماری  اساس  بر 
 ۹( شنبه  روز  پاسداران،  سپاه  به  نزدیک 
شهریور-۳۱ آگست( درباره خاستگاه وزیران 
یعنی  جنگ  از  بعد  مختلف  کابينه های 
کرده،  منتشر  یازدهم  تا  پنجم  دولت های 
چهار استان تهران و اصفهان و فارس و یزد 
به ترتيب با ۳۴ و ۲۶ درصد،)۱۱ درصد و ۸ 
درصد از بيشترین سهم در وزرای دولت های 

بعد از جنگ برخوردار بوده اند.

با  که  است  کرده  خاطرنشان  گزارش  این   
هاشمی  نزدیکان  از  بسياری  آنکه  به  توجه 
رفسنجانی در “حزب کارگزاران”، اصفهانی 
مدیران  و  وزرا  در  استان  این  سهم  بودند، 
دولت وی چشم گير تر بوده است به گونه ای 
اصفهانی  وی  دولت  دو  در  وزیر   ۱۲ که 

بوده اند.

کابينه  دو  در  تهران  سهم  دیگر،  سوی  از 
بوده  استآن ها  بقيه  از  بيشتر  خاتمی  محمد 
و در کابينه اول و دوم وی به ترتيب ۵ و ۶ 

وزیر تهرانی بوده اند.

به  توجه  با  که  می افزاید  گزارش  این 
دولت  دو  در  پياپی  تغييرات  و  جابه جایی 
وزیران  استانی  تنوع  احمدی نژاد،  محمود 
مجریه  قوه  بر  وی  ریاست  دوران  در  نيز 
جمهوری اسالمی بيشتر شد با این حال او 
نيز بيشتر وزیران خود را از تهران برگزید و 
در  بيشتری  سهم  فارس  استان  آن،  از  بعد 
ميان وزرای کابينه احمدی نژاد داشته است.

رسيدن  قدرت  به  گزارش،  این  نوشته  به 
حسن روحانی و انتخاب چهار وزیر از استان 
گرفتن  قرار  اکثریت  در  باعث  اصفهان 

اصفهانی ها در کابينه شده است.

 ۱۰ این   ، انقالب  از  بعد  دولت  ۲-درهفت 
استان ها یک وزیر هم نداشته اند .از ایالم، 
زنجان،  بختياری،  چهارمحال  بوشهر،   ،
سيستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، 

کهگلویه و بویر احمد و گيالن.

داده های این گزارش نشان می دهد که طی 
این مدت، تمامی وزرای هفت دولت اخير از 
۲۲ استان کشور انتخاب شده اند و ۱۰ استان 
از داشتن حتی یک وزیر در کابينه محروم 
ایالم،  از  عبارتند  استان   ۱۰ این  بوده اند. 
زنجان،  بختياری،  چهارمحال  بوشهر،   ،
سيستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، 

کهگلویه و بویر احمد و گيالن.

۳- پان فاميليسم قومی

سالها پيش یک مطلبی خواندم که مستند و 
موثق آشکار ميکرد که پان فاميليسم بر نظام 
سوای  یعنی   ! است  حاکم  ایران  حکومتی 
روحانيان  و  مسوالن  و  وزیران  همه  آنکه 
از مناطق عمدتا مرکزی و فارس  پایه  بلند 
تبار ایران اند ، همگی با هم نسبت و رابطه 
تنگاتنگی   " ،"سببی   " "نسبی  خویشاوندی 

دارند که ما از آن بيخبریم !

با صبيه آن روحانی وصلت کرده  این وزیر 
مزدوج  سردار  آن  همشيره  با  وکيل  این   !
! ان دیگری عروس اش دختر فالن  است 
آن  فرزند  دامادش  یکی  این  است  فرماندار 
ملت  عامه  از  فردی  هيچ  و   ! است  وکيل 
در  بشود  تواند  نمی  ،داخل  راحتی  به  ایران 
ساختار اليگارشی حکومت ایران ! و اگر هم 
لری ، عربی ، بلوچی ، کردی ، می بينيد ، 
وارد است و داخل است و شریک است در 
تعلقات  باید  آنکه  از  ، جدا  ساختار حکومتی 
و هویت قومی اش را ، رد و انکار کند ، می 
بایست که یک ارتباط سببی و نسبی هم با 
این ساختار هزار فاميل ، کسب کند ! یعنی 

یک اليگارشی تام و کمال !

۴- مافيای فارس های یزد و سرقت 
آب !

از  اخير هم شنيدیم که عارف  انتخابات  در 
انتخابات  انتخابات  اول  نفر  طلبان  اصالح 
دهمين دوره مجلس شورای اسالمی ایران 
ملی  مالرهای صاف صادق  از  ! خيلی  شده 
گرا و فارس زده و پارس شيفته هم ، کلی 

ذوق کردیم حتما !

شمه ای از بخشی از مافيای پارسی یا فارس 
یا هرچه که  مافيایی کویری  امپراطوری  یا 
شما اسمش را بگذارید ، برایتان بازگو کنم 
همچون  ها  یزدی  آبدزد”   “ مافيای  که 
 ، آبدزد اصفهانی ها و مشهدی ها  مافيایی 

پارچه ای از آن است !

دولت  نيروی  وزیر  بی طرف  اهلل  *...حبيب 
خاتمی و همشهری ایشان در مصاحبه مورخ 
جزئيات  یزد،  آفتاب  روزنامه  با   ۹۱/۱۲/۲۸
تامل برنگيزی درخصوص تغيير و دستکاری 
در اسناد باالدستی نظام به منظور انتقال آب 
سرچشمه های دز و کارون به یزد ارایه می 
دهد. ایشان با افتخار ذکر می کند که چگونه 
با کمک یکی از دوستانش به نام علی اکبر 
را  یزد  استان  آمایش سرزمينی  اولياء، طرح 
و  جهانگردی  ظرفيت  بر  فقط  آن،  در  )که 
شده  تأکيد  استان  این  برای  دستی  صنایع 
بود( تغير داده و با تحميل هزینه های گزاف 
کردن  ویران  و  بر کشور  مادی  و  اجتماعی 
و  بختياری  خوزستان،  نشين  لر  مناطق 
لرستان، آب سرچشمه کارون و خرسان و دز 
و… را به یزد منتقل می کند تا امکان ایجاد 
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همچون  پرمصرفی  های  کارخانه  و  صنایع 
فوالد و سراميک سازی در یزد فراهم شود. 
حبيب اهلل بيطرف در سخنان خود اذعان می 
گرفتن سکان  در دست  به محض  که  کند 
سال  در  اصالحات  دولت  در  نيرو  وزارت 
کارون  آب سرشاخه  انتقال  موضوع   ،۱۳۷۶
شخصی  دغدغه  یک  عنوان  به  را  یزد  به 
آقای  اصلی  ماموریت  واقع  در  دنبال کردم. 
آب  انتقال  همان  نيرو،  وزارت  در  بيطرف 
به یزد بود که با حمایت همه جانبه محمد 
خاتمی و محمدرضاعارف )معاون اول دولت 
خاتمی( و یزدی های دیگر کابينه، این طرح 

به سرانجام رسيد.

اصلی  دستيار  یعنی  اولياء،  اکبر  *...علی 
حبيب اهلل بيطرف یزدی که با یکدیگر طرح 
و  دز  و  کارون  سرشاخه  آبی  منابع  غارت 
خرسان و… را طراحی و اجرا کردند، بعد ها 
دستيار ارشد آقای عارف یزدی در انتخابات 
عارف طی حکمی  و  ریاست جمهوری شد 
اصلی  مسئوالن  از  یکی  عنوان  به  را  وی 

ستاد خود منصوب کرد!

اصالح  دولت  به  رای  ميزان  *...باالترین 
محروم  شهرستان  به  مربوط  خاتمی  طلب 
در  اما  بود.  آرا  درصد   ۹۸ با  ایذه  لرنشين 
جریان آبگيری سد کارون ۳ که توسط علی 
نيرو  و  آب  شرکت  یزدی  مدیر  زحمتکش 
انجام شد، پانزده هزار نفر آواره و بی خانمان 
شدند و دولت وقت اصالحات هيچ تالشی 
برای بازسازی وضعيت معيشتی مردم انجام 
نداد. اکثر شاغلين در این پروژه از نيروهای 
بودند و مشکالت  زبان  بومی و فارس  غير 
آوارگی این مردم هنوز پس از گذشت سال ها 
باقی است و هر روز بدتر می شود. بطوریکه 
اردیبهشت  در  ایذه  شهرستان  ی  نماینده 
آواره  به کشاورزان  رسيدگی  از عدم   ۱۳۹۲
سد کارون۳ اظهار ناخرسندی کرد؛ یعنی آثار 
سال  همه  این  از  پس  عملکردها  این  سوء 

همچنان باقی است.

آب  انتقال  طرح  در  بلندپایه  *...مسئول 
ایران  مرکز  به  بختياری  آباد  بهشت 
های  برنامه  ی  ازکتابچه  هواداری  به 
بهشت  آب  انتقال  قاليباف)طرح های 
از  گالب  و  ،خدنگستان   ۳ اباد،کوهرنگ 
خاک بختياری به مرکز ایران ( در ستاد این 

کاندیدا در شهرکرد گفت :

ای  عده  که  است  این  ما  »…مشکل 
قومگرای افراطی ؟؟!!به ویژه در خوزستان و 
لرستان متحد شده اند و اخيراً در این استان 

خود  برای  پایی  جای  هم  بختياری(  م  )چ 
درست کرده اند و کشاورزان را تحریک می 
کنند و مدام می گویند آب و نفت را کجا می 
برید؟ یک نفر مدیر مقتدر مثل قاليباف می 
خواهيم که مثل رضاخان)؟؟!!( که این لرها 
این استآن ها بر سر جای خود  را دوباره در 
بنشاند)؟!( آب و نفت مال تمام مردم کشور 
کشورداری  از  درستی  درک  شما  و  است 

ندارید!….«

و بدین ترتيب اجرای طرح های انتقال آب 
و  دز  و  کارون  رودهای  های  سرچشمه  از 
توليد  فرصت های  زود  خيلی  رود  زاینده 
لرستان و چ  اشتغال در خوزستان،  ثروت و 
م بختياری رااز ميان برد و به همين ميزان 
در یزد و اردکان و کرمان و رفسنجان و… 
زیست  محيط  کرد!  اقتصاد  و  ثروت  توليد 
استآن های مبداء نيز رو به نابودی رفت که 
پدیده گرد و غبار کنونی پيش درآمدی از آن 
تکميل  با  آینده.  فزونتر  مشکالت  بر  است 
زنجيره ی این طرح ها ظرف این چند دهه 
به  مجبور  دز،  و  کارون  صاحب  لر  مردم   ،
مهاجرت و حاشيه نشينی در کنار شهرهای 
مرفه الحال فارس نشينی خواهند شد که با 

ثروت خود لرها آباد شده است!!...

انقالبات  كه  اصالحات  تنها  نه   -۵
هم بی ثمر است !!

طی  انقالب  از  پس  سال  سی  این  در 
دیدیم  کرات  به  ما  انتصابات  یا  انتخابات 
و  یزدی   ( فارس  اصولگرای  عده  یک  که 
و  اراکی  و  مشهدی  و  اصفهانی  و  کرمانی 
تهرونی( رفتند و به جاش یک عده اصالح 
طلب دوباره یزدی و کرمانی و اصفهانی و 
یک  و  آمدند!  تهرونی  و  اراکی  و  مشهدی 
مشت نماینده بی هویت بادمجون دور قاب 
چين لر و گيلک و بلوچ و کرد و عرب هم 
آخوند  برای  پياز،  ته  نه  پيازند  سر  نه  که 
اسمش  که  گود  داخل  نمایش،  و  بدنباشی 
همون  اصل  البته  که  شدند  است  مجلس 
اصفهانی  و  کرمانی  و  یزدی  فارس  رجال 
اراکی و تهرونی حاشيه کویر  و  و مشهدی 
و  آش  همون  باز  باقی  اند  ایران  مرکزی 

همون کاسه !!

۶- انقالب ۵۷ ، انقالب نبود !

 ، هيچ  که  اصالحات  و  انتخابات  اصوال  و 
عوض  را  مملکت  این  هم  انقالبات  حتی 
مگر  و  کرد!  نخواهد  متحول  و  دگرگون  و 
که  انقالب  ؟!  نبود   ۵۷ سال  انقالب  آن 

شما   ! بود  باال  سر  تف   ، کنم  عرض  چه 
کبير  انقالب  ماهيت  به  بکنيد  نگاهی  یک 
انقالب کبير فرانسه و تحوالت و  روسيه و 
پيامدهای عظيم آن انقالبات و بعد با انقالب 

کبير اسالمی ما مقایسه اش کنيد !

می شود  گفته  ای  واقعه  به  ،انقالب   اساسا 
که با تغييرات اساسی در حکومت و ساختار 
اجتماعی یک کشور یا جامعه همراه بوده  که 
از آن جمله می توان به انقالب کبير فرانسه 

و انقالب ۱۹۱۷ روسيه اشاره کرد.

۷-دستاوردهای انقالب كبير فرانسه 

فرانسه"  کبير  انقالب  نتایج  و  "دستاوردها 
که  فرانسه  حکومتی  اجتماعی،  ساختار  در 
فئودالی  امتيازات  با  سلطنتی  آن  از  پيش 
برای طبقه اشراف بود، تغييرات بنيادی کرد 
اساسی،  قانون  وضع  و  فئودالی  نظام  .لغو 
جدایی دین از سياست، حضور و نقش فعال 
 ! روحانيون  دارایی  ،ضبط   ، جامعه  در  زنان 
و  دموکراسی  احزاب  ظهور  روشن گری،   ،

سرانجام حقوق شهروندی پدید آمد!

۸- دستاوردهای انقالب كبير روسيه 

روسيه"  کبير  انقالب  نتایج  و  "دستاوردها 
تحول عظيم در ساختار اجتماعی، روشنفکر 
ی و حکومتی روسيه و اتحاد جماهير شوروی 
بود ! جدا از لغو نظام فئودالی و بهره کشی 
 ، اقتصادی  اجتماعی  عدالت  سرمایه داری، 
فرهنگی برای همه قوميت ها و مليت های 
ساکن اتحاد جماهير شوروی فراهم کرد ! از 
ملت های کالن چند ده ميليونی تا قوميت 
و  آذربایجانی  از  هزارنفری  صد  چند  های 
ازبک و تاجيک و ترکمن و تا چچن و تالش 

و کرد و آور، آدیقه و گرجی و ارمنی !

های  جمهوری  و  ها  حکومت  تاسيس 
ریاست  و   ، محلی  مجلس   ، خودمختار 
جمهور بومی برای آن ها ، تدریس به زبان 
مادری هر قومی و تدریس آن زبان در برای 
آن قوم و رسمی کردن و دولتی کردن زبان 
آن قوم در آن سرزمين ! ایجاد و وضع خط 
توسط زبانشناسان روس، برای تمامی زبان 
های ترکمنی ، آذربایجانی ، تالشی کردی ، 
آن  از  پيش  تا  برخی  ... که  قزاقی  قرقيزی 
صاحب خط و ربط نبودند و توانستند برای 
نخستين بار به زبان مادری خود بنویسند ! 
چاپ و نشر هزاران کتاب و نشریه به آن زبان 
برای  تلویزیون دولتی  رادیو و  ، تاسيس  ها 
آن قوميت و زبان ها . کمک به شکل گيری 
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هویت و شخصيت قومی فردی این سرزمين 
زیربنای  رشد  و  تاسيس   . مردمانشان  و  ها 
ساخت  با  اجتماعی   ، فرهنگی   ، اقتصادی 
جاده ها، راه ها، کارخانجات ، دانشگاه ها ،و 
توسعه شهری برای همه قوميت ها ساکن 

جماهير شوروی و ..

یک  كه  زلزله  نه   ،  ۵۷ انقالب   -۹
گسل لرزه بود !

کبير  انقالب  نتایج  و  “دستاوردها  حاال  و 
متمولين  “، یک طبقه کهن  ایران  اسالمی 
و  تجار  روحانيون  و  وزرا  و  متمکنين  و 
و  یزدی  زبان  فارس  رجال  و  منورالفکرین 
و  قمی  و  خراسانی  و  اصفهانی  و  کرمانی 
اراکی .. از حاشيه کویر مرکزی ایران رفتند 
و به جاش دوباره یک عده فارس یزدی و 
کرمانی و اصفهانی و تهرونی و مشهدی از 
حاشيه های کویر مرکزی ایران اما این بار از 
طبقه ای فرودست تر ، تازه به دوران رسيده 
تر و گرسنه تر و جاه طلب تر ، بر روی کار 

آمدند !

روشن و صریح و آشکارا یعنی که آن انقالب 
تکان  ساختار  که  چرا  نبود  انداز  بر  اصال 
فارس های  از مردمان  نخورد! الیه ها یی 
کویری و قليلی آذری) و نه ترک هویت گرا 
همان  از  دیگر  هایی  الیه  با  شان  جای   )
انقالب  یعنی  کردند!  عوض  طبقه  و  قشر 
بلکه یک گسل   ! درحقيقت  نبود  زلزله   ۵۷
پایينی  طبقات  های  ها  گسل  که  بود  لرزه 
مداح  و  مال   ( فارس  جامعه  از  فرودست  و 
و  آژان  و  پا  خرده  بازاری  و  خون  روضه  و 
سرباز کادر روستایی ( طی گسل لرز ه و نه 
زلزله ایی بنيان برافکن ، جای خود را با الیه 
های فرادست همان طبقه ) مال ی و مداح 
درباری ، افسر گارد و تجار کالن شهری ( 

عوض کردند .. همين !

 ، حکومتی  تحول   ، ساختاری  تحول  نه  و 
 ! ..هيچ  فرهنگی  تحول   ، اجتماعی  تحول 
زبان فارسی و مذهب شيعه قبال هم دو رکن 
نظام و ناسيوناليسم قبلی بود االن هم هست 
بلوچ و ترکمن و عرب  لر و  ! قوميت های 
و گيلک ،پيش از انقالب حضور کمرنگی در 
داشتند  مرز  لب  ناطور  و  غيور  مرزبانان  حد 
هم اکنون هم نقش شون از ذخایر انقالب و 
ناطور و نگهبان لب مرز و پاسداری از آرامش 
و آسایش و رفاه هموطنان فارس وسط مرز 
، فراتر نرفته است . یکی دو تا لر و عرب یا 
کرد یا گليک و آذری هم داخل سيستم اند 
برای نمایش ، که هم و غم آن ها ، کسب 

رضایت مرکز هست تا مردم خودشون !

لرستان و بلوچستان و کردستان و بندرعباس 
و مسجدسليمان و پاوه و گميشان و خلخال 
فرقی   ۵۷ کبير  انقالب  از  قبل  با  هنوز   ..
 ، نشينی  حاشيه   ، بيکاری   ، فقر   ، نکرده 
 ، نشين  فارس  مرفه  مناطق  به  مهاجرت 
نبود سرمایه گزاری ، نبود کارخانجات ، نبود 
آموزش زبان مادری نبود فرهنگستان زبان 
لری و بلوچی و ترکی و پژوهشگاه فرهنگ 

و موسيقی لری و تالشی و ترکمنی !؟

ولی اصفهان و یزد و تهران و مشهد و یزد 
و اراک و تهران .. فربه تر و فربه تر شده اند 
که رو به انفجار اند ! و بر شمار سرمایه داران 
و ميليلياردر های هموطن فارس اصفهانی و 
تهرونی و مشهدی و کرمانی ده برابر افزوده 
شده که خبر از توزیع نابرابر ثروت و سرمایه 
و بی عدالتی قومی ، فرهنگی ، اقتصادی در 
مملکت آریایی پارسی سابق و ایران فارسی 

شيعی کنونی دارد ..

چرا ؟

۱۰- با قوم گرایی فارسی نه انقالب 
ممکن است نه رفرم !

نظام  ،در  ساختاری  تحول  انتظار  چون 
سوی  از   ، ایرانی  جامعه  و  ایران  حکومتی 
چه  سياسی،  چه  فارس،  هم وطن  یک 
نظامی، چه روحانی، چه فرهنگی، ناممکن، 
فارس  نخبگان  از  شما   ! است  محال  بلکه 
 ، هستند  محل گرا  و  قوم گرا  نيز  اغلب  که 
مورخ  یا  نگار  روزنامه  یا  نوسنده  یعنی یک 
یا یک  روحانی  یا یک  یا شاعر  تحليلگر  یا 
یا  اصفهان  یا  یزد  از   ، سياستمدار  یا  تاجر 
کویر  حاشيه  در  اغلب  که  کرمان  یا  مشهد 
منابع  بدون  و  و کم آب  اند و خشک  واقع 
هست  و  بوده  طبيعت  قهر  مورد  و  نفتی 
،هرگز توقع نداشته باشيد که درآمد نفت و 
آب مردم لر را دو دستی تقيم صاحبان اش 
کند ! یا حتی در بخشی از در آمدش مردم لر 
و مناطق محروم لر را سهيم کند ! یا اینکه 
در آن مناطق صنایع و خارخنجات ایجاد و 
تاسيس کند تا که مردم و جوانان لر ، حاشيه 
نشين شهرهای فارس نشين مرکزی نشوند 
یا نيروی کاری ارزان قيمت لر در عوض کار 
شاق در مناطق فارس نشين ، سرزمين خود 

و والیات خود را آباد کنند !

آسيایی/ شهرنشينی  ذات   -۱۱

ایرانی، استعماری است

خير ! ناممکن است ! چرا که بقای شهرهایی 
بالخره  و  شيراز  و  مشهد  و  اصفهان  چون 
تهران فارس نشين از دیرباز تاریخ ، بر اساس 
سيستم استعمار حکومت داری آسيایی بوده 
و آبادانی و تاسيس و توسعه این جور شهرها 
بر چپاول و تاراج منابع دیگر مناطق فالت 
ایران شکل گرفته است ! این شهرها ، نظام 
و  اقتصادی  و  اجتماعی   ، اداری  سيستم  و 
روانی این گونه شهرها ، تفکر بازاری و بازار 
منشی مردمانش ، سياسييون اش ، شاعران 
استعمار  بر  مبتنی   ، اش  روحانيون   ، ش  ا 
شهرستانی  و  شهرستان  تاراج  و  چپاول  و 

،روستا و روستایی و عشایر بوده است !

این قسم شهرها ،چيزی از خود ندارند! همه 
و  هست  سرقت  و  تاراج  حاصل  آن ها  چيز 
شهرستانی  کارگر  آن  نبود  و  بود  و  نيست 
بوده  عشایر  دار  گله  و  روستایی  کشاورز  و 
است .سرمایه شان ، منابع آبی شان ، منبع 
غذایی شان ، بازار فروش شان و خریدارشان 
خریدار  و   ، محصول  توليد  نيروی   ،
و  انسانی  سرمایه  بالخره  و   ، محصولشان 
فکری ، نيروی خالق و تازه نفس علمی و 
کاری شان، نخبه ترین علما و فضال و وزرا 
یشان همه از شهرستان و روستا و عشایری 
بوده اند که در نبود توزیع عادالنه توسعه و 
به  آنان   ، رفاه در حومه و حاشيه  عمران و 
ناچار تن به خدمت در مرکز و این گونه شهر 

ها داده و می دهند !

۱۲- لرها بازنده هميشه صحنه ها !

به  انقالب  یک  مژده  و  نوید  ترین  عظيم 
 ، مستضعفين  و  زحمتکشان   ، محرومين 
عدالت قومی ، زبانی ، اقتصادی ، اجتماعی 
است که انقالب ۵۷ ایران از عطای آن به 
ناتوان ماند . چرا  محرومين مخصوصا لرها 
که عدالت قومی ، اقتصادی اجتماعی ، مرگ 
این شهرهای فربه و غارتگر و چپاولچی و 
داشت  می  دنبال  به  را  کویر  حاشيه  انگلی 
که قرن هاست وزرا و سياسيون و روحانيون 
مزد  به  قلم  مورخان  و  شاعران  و  تجار  و 
اینجور شهرها در سایه خوشخدمتی به دربار 
کار  و  مال  و  جان   ، بيگانه  جابر  حکام  ها، 
آن شهرستانی و روستایی، آن کشاورز لر و 
ایلياتی کرد و کارگر ترک را غارت و تاراج 

کره است..
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مرکزی شهر  خيابان های  اهواز  در  جنبش 
به  اعتراض  برای  عمومی  ساحتی  به  را 
فقر و فساد و ظلم و کليت نظام جمهوری 
اما در واقع کل پروژه  اسالمی تبدیل کرد، 
ساخت.  واژگون  را  شهر  مدرنيته  سال  نود 
حاشيه  در  و  بومی  جمعيت  تاریخی  نظر  از 
های  سازمان  استقرار  دليل  به  عرب  مانده 
دولت مدرنيته سرمایه داری فارس محور با 
مرکزیت زبان و هویت فارسی از یک قرن 
دیگر  از  مهاجرت  موج  همچنين  و  پيش 
شهرها، هميشه اعتراضات خود را در محله 
های حاشيه شهر پيش ميبردند، محله هایی 
که نمود واقعی در حاشيه ماندن آن کسانی 
است که جایی در بطن این پروژه نداشته و 

نخواهند داشت...

شيلنگاباد)  بعدها  و  )رفيش(  آباد   لشکر 
الدایره( دو محله فقير و کارگری با اکثریت 
را  آنان  بيشتر  که  هستند  عرب  ساکنان 
مهاجران روستاهای اطراف و جنگ زده ها 
تشکيل ميدهند. با اینکه لشکرآباد و به دليل 
و  چمران  دانشگاه  روبروی   در  شدن  واقع 
نزدیکی به امانيه واقع در مرکز شهر تاریخ 
نسبتا مختلفی با الدایره دارد؛ اما الدایره محله 

ای است که موجودیت آن با جنگ عجين 
شده است. کل ساکنان آن را جنگ زدگان 
مرزی تشکيل ميدهند، محله ای که با جنگ 
سر برآورده و سی سال است که با کابوس 

طرد و فقر و بی توجهی زندگی ميکند.

در طول تاریخ معاصر محله های حاشيه شهر 
از  اهواز هميشه شاهد جنبش های مردمی 
این دسته بوده اند، جنبش هایی که هویت 
پيوند  را به هویت ملی مردم عرب  طبقاتی 
در طول چندین  و  راستا  در همين  و  ميداد 
و  ماندگی  عقب  و  سرکوب  صدر  در  دهه 

بدنامی به سر می برد.

عرب  غير  و  عرب  شهروندان  از  بسياری 
نزده  ها  محله  این  به  سری  اهوازی  مرفه 
را  آن ها  اند،  ندیده  را  مردم  این  آن ها  اند، 
می آورند،  حساب  به  فرهنگ  بی  و  دزد 
کوچه های  همان  در  اعتراضشان  صدای 
در  و  مي شد  خاموش  نور  بی  و  بی آسفالت 
صورت استمرار به بدترین شکل ممکن و در 
سایه سکوت و گاهی تایيد دیگر شهروندان 

سرکوب می شد.

بازار فالفل  با  را  آباد  بسياری لشکر  امروزه 

آن می شناسند ولی نمی دانند که این  محله 
و  حمایت  و  جذب  در  را  بزرگی  نقش  چه 
عرب  غير  و  عرب  جوانان  سازماندهی 
چپ گرا در جریان قيام ۵۷ ایفا کرده است. 
شيلنگ آباد امروز محله ای کامال سياسی و 
جزو مناطق ویژه شهر به شمار می آید، این  
محله به کانون فعاليت جوانان عرب تبدیل 
چشمگير  فعاليت های  جمله  از  است،  شده 
پيش  جمعه  چند  اعتراضات  آن  در  جوانان 
بود که ۲۰ فعال سياسی و فرهنگی در این 
سرنوشت  از  تاکنون  و  شده  دستگير  محله 
هایشان  خانواده  دست  به  اطالعی  آنان 

نرسيده است.

امروز اما ما شاهد مرحله جدیدی از آگاهی 
عمومی در سطح شهر هستيم، این قيام که 
مرکز  به  را  پيرامون  سابقه ای  بی  طور  به 
پيوند داده است در جهت بازتعریف حاشيه و 
شکستن دیوار سانسور و سکوت به سرعت 
جوانان  راستا  همين  در  و  می رود  پيش 
هم  بر  را  طبقه بندی شهری  کليت  اهوازی 
زده و خيابان های نادری و مرکز شهر، مرکز 
تجمع سرمایه غير بومی و وابسته حکومتی، 
و  طعنه  از  پر  نگاهی  با  که  خيابان هایی 
تمسخر هميشه طيف فرودست جامعه را به 
طبقه مرفه پيوند داده بود را بازتعریف کرده و 
خيابان جنگ زندگی بين شهرداری سرکوب 
و  بضاعت  بی  فروشان  بساط  و  استعمار  و 
نان را به ساحتی برای فریاد رهایی خویش 

ساختند.

شهر  مرکز  که  است  بار  اولين  شاید  این 
رسای  زبان  به  را  مردم  اعتراضات  صدای 
عربی می شنود، شعارهایی که قيام پيرامون 
می سازند،  نمایان  خوبی  به  را  مرکز  عليه 
و  تنوع  آن  عام  اهداف  بر  عالوه  قيام  این 
بازگو  نيز  را  جامعه  مطالبات  گستردگی 
کنار  در  رفته  حاشيه  به  زبان های  می کند، 
و  شهرها  نام  می گيرند،  قرار  زبان ها  دیگر 
محله های معترض با همان نام اصلی خود 
به ميدان می آیند، حاشيه در مرکز قرار گرفته 
و بازتعریف شده که خود نيز دال بر برآمدن 

عمق جامعه فراموش شده است!

اعتراضات اهواز، پيوند حاشيه به متن!
یوسف السرخی
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اعتراضات چند روز اخير به فسادهای مالی و 
فقر و ستم با تظاهرات در مشهد شروع شد و 
به شهرهای دیگر کشيده شده است. برخی 
غيرفارس نشين  مناطق  سياسی  فعاالن  از 
طریق  از  اغلب  که  شعارهایی  از  برخی  به 
می شوند  منتشر  معلوم الحالی  رسانه های 
را  غيرفارس  مردم  و  داده اند  نشان  واکنش 
از دخالت در این اعتراضات برحذر داشته اند 
مردم  رسيده،  اخبار  طبق  که  وقتی  هم  آن 
رنگ  ُپر  حضوری  غيرمرکزنشين  مناطق 
کنونی  اعتراضات  در  سبز  جنبش  برخالف 
دارند. توصيه به عدم دخالت در این جنبش، 
گرفت  توان  می  که  است  موضعی  بدترین 
و  نخبه گرایانه  بدبينِی  یک  از  ناشی  و 
روند  و  جامعه  از  حداقلی  حتا  شناخت  عدم 
شکل گيری اعتراضات اجتماعی و سياسی در 
موقعيتی است که خفقان و استبداد اجازه ی 
هيچ گونه فعاليت سازمان یافته ای را نمی دهد 
حاکم  اعتراضات  بر  واضحی  پراکندگی  و 
است که با توجه به وضعيت کنونی طبيعی 
به نظر می رسد.  همچنين برخی از فعالين 
تمایل  چپ  گرایش  به  عمدتا  که  سياسی 
دارند یکی دو شعار که شعاردهندگان به غزه 
نفوذ  بر  حمل  را  کنند  می  اشاره  سوریه  و 
صهيونيست ها و دخالت »امپریاليست «ها در 

جنبش می دانند.

اعتراضات  بر خالف  اخير  اعتراضی  جنبش 
رای  صندوق  به   ۸۸ انتخابات  در  سبزها 
حکومتی  غيردموکراتيک  انتخابات  و 
البته  و  فراجناحی  خصلتی  و  نيست  مربوط 
طبقاتی دارد. فقر و ستم طبقاتی در کانون 
راست  جناح  دارد.  قرار  اخير  اعتراضات 
می گویند  برخی  که  اسالمی)همان  رژیم 
تحریک  به  و  آن ها  زیر سر  اعتراضات  این 
منافع  پيگيری  فيگور  چه  اگر  آن هاست!( 
اقشار  غارت  در  ولی  دارد  را  »مستضعفان« 
مختلف مردم ستمدیده  شریک است و یک 
مصلحت جناحی و تاکتيکی نمی تواند آن ها 
خيابانی  نبرد  یک  از  حمایت  ریسک  به  را 
بکشاند، آن هم نبردی که هنوز به یک هفته 
شدیدترین  مورد  را  نظام  رهبری  نکشيده 
)یا  راست  جناح  است.  داده  قرار  حمالت 
احمدی نژاد  و  رئيسی  مشخص  طور  به 
صحنه ی  پشت  را  آنان  برخی  که  آن طور 
این اعتراضات می دانند( منفعتی اساسی در 
برکناری روحانی ندارند و در صورت به دست 
آوردن قدرت، توان و ظرفيت  ویژه ای هم 
برای پاسخ گویی به خواسته های مردم ندارند. 
از  از سوی بخشی  اگر حتا حمایت ضعيفی 
حاکميت را برای جرقه خوردن این شعله ی 
از  نشانه هایش  البته  که  خيابانی  اعتراضات 
آشکار  مردمی  اعتراضات  در  قبل  مدت ها 
شده بود را هم بپذیریم، شعله ی این جنبش 

اکنون به عمامه ی همان ها افتاده است. 

را  چيز  همه  جنبش  یک  شعارهای  بررسی 
آن  نمی کند  درباره ی یک جنبش مشخص 
حضور  از  روز  چند  هنوز  که  جنبشی  هم 
برای  سختی  مسير  و  گذشته  خيابانی اش 
و همچنين  دارد  پيش  در  اهداف اش  تامين 
اندکی  تعداد  به  اشاره  بررسی فقط  این  اگر 
و  معتبر  چندان  باشد  داشته  هم  شعارها  از 
محتوای  بر  تمرکز  بود.  نخواهد  توجه  قابل 
یک جنبش و بالقوه گی آن که ضرورتا یک 
رویکرد دیناميک است نباید جای خود را به 

قضاوت های ایستا و ناقص بدهد. 

سلطنتی  خانواده ی  به  که  شعارهایی    .۱
پهلوی مربوط هستند و همچنين شعارهای 
در  باید  را  عرب ستيزانه  و  نژادپرستانه 
کامل  و یک مجموعه ی  دید  با هم  ارتباط 
این  در  می کند  که سعی  است  ایدئولوژیک 
کند.  پيدا  را  دست باال  مردمی،  اعتراضاِت 
تبليغاتی  خالف  بر  نباید  را  شعارها  این 
سلطنت طلب ها  نفوذ  نشانه ی  می شود  که 
از  کردن  دوری  بهانه ای  را  آن  و  دانست 
یک  استدالل  این  داد.  قرار  خيزش  این 
البته  و  سياسی  قدرت  از  غلط  فرض  پيش 
بزرگ  خود  برای  را  سلطنت طلبان  تبليغاتی 
می کند تا نتایج مشخصی با توجه به جایگاه 
ضعيف خود جهت دخالت گری در جنبش را 
را به دست بياورد. برای بررسی این شعارها 
بررسی  شعارها  این  محتوای  به  باید  اتفاقا 
ایدئولوژیک آن ها پرداخت تا دانست که نه 

جنبش و مساله ی شعارها
پژمان رحيمی
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سلطنت  سياسی  های  نيروهای  پای  فقط 
طلب که پای بسياری از جریانات مترقی نما 

هم وسط است. 

آریایی  یْک دستٍی  بر  اصوال  سلطنت طلبی 
ُترک  و  عرب  خصوص  دیگْرستيزی)به  و 
ستيزی( استوار است. گرایش سلطنت طلبی 
و  نژادی  تمایز  با  تنها  هویتی  لحاظ  به 
تبليغ کند.  و  را معرفی  قومی می تواند خود 
نژادپرستی و دیگرستيزی و جستجوی یک 
از  ولی فقيه(  جای  به  شاه  دیگر)  پدر-شاه 
سياسی  گرایش  این  هویتی  مشخصات 
ارتجاعی است. شعارهایی همچون »ما همه 
آریایی هستيم، عرب نمی پرستيم« را باید از 
این زاویه بررسی کرد. برخی ادعا می کنند 
که در این گونه شعارها، منظور از »عرب« 
در واقع اشاره به »حکومت اسالمی« است 
من  ندارند.  نژادپرستانه  رویکردی  مردم  و 
ستمدیده ای  مردم  اغلب  معتقدم  عميقا 
می دهند  سر  ضداستبداد  فریاد  اکنون  که 
باید  اما  ندارند  نژادپرستانه  رویکردی 
به  معنایی  جایگزینی  این  که  کرد  دقت 
و  فاشيستی  و  نژادپرستانه  بن بست  یک 
با  که  می انجامد  دیگرستيزانه)عرب ستيز( 
جنبش  برابری طلبی  و  آزادی خواهی  نفس 
طرد  و  نفی  و  نقد  می گيرد.  قرار  تضاد  در 
این ادبيات آلوده باید در اولویت اول همه ی 
کاربرد  در  زبانی  ساختار  این  باشد.  نيروها 
بازیابی  راه  واژگان  ایهام گونه ی  یا  جابجا 
ساختاری همان دیگرستيزِی نژادپرستانه ای 
را هموار می کند که مانع اساسی پيوند مردم 
در این منطقه جهت مبارز ه ای هماهنگ عليه 
با  انتقادی  رژیم دیکتاتوری است و برخورد 

آن ضرورتی انکارناپذیر است.

شعارهایی همچون »رضا شاه روحت شاه« 
یا »ملتی که شاه نداره حساب کتاب نداره« 
گرایش  حال تالش  هر  به  اینکه  بر  عالوه 
سلطنت طلبی را برای دست باال پيدا کردن 
را نشان می دهد)هر چند به گمان من بسيار 
ضعيف و بی بنيه است(، برآمدی از وضعيت 
برهوت سياسی بعد از قيام ۵۷ هم محسوب 
می شود که همه ی جریانات سياسی رادیکال 
قلع و قمع شدند و نيروهای دگر اندیش تنها 
به مدد رسانه های مجازی مدتی کوتاه است 
که امکان تماسی محدود با جامعه را دارند 
و در این مدت جناحين رژیم با به کارگيری 
در  را  باال  دست  حکومتی  ویژه ی  امکانات 
این  با  و   کرده اند  پيدا  سياسی  منازعات 
وصف جامعه تنها مرجعی تاریخی را که دم 
دست دارد همان رژیم پهلوی است که به 

آن اشاره می کند. 

تکرار  در  هم  را  دیگر  رویکردهای  اما   .۲

کرد  جستجو  می توان  شعارها  در  »ایران« 
و  ندارند  پان ایرانيستی  معنایی  همگی  که 
اگر  شد  خواهيم  محاسباتی  اشتباه  دچار 
نادیده  به  را  شعارها  در  »ایران«  انعکاس 
گرفتن حقوق و خواسته های مردم غيرفارس 
اسم  اینکه  بر  عالوه  »ایران«  کرد.  معنا 
رژیم های  یک ْدست ساز  و  کليت ساز  رمِز 
تنوع  نفی  و  طرد  برای  آخوندی  و  پهلوی 
ایران  اکنون  تکثر هویتِی سرزمينی -که  و 
معانی  اما  می شود،  محسوب  می نامند- 
دارد.  معترضان  شعارهای  در  هم  دیگری 
»ایران« در این موقعيِت جنبشی، نشانی از 
خلق ها  همبستگی  برای  ضرورت  و  تمایل 
به  ویژه  موقعيت  این  در  که  هست  هم 
»ایران«  کاربرد  و  می شود  بيان  شکل  این 
به  غيرفارس  مناطق  مردم  شعارهای  در 
این  نمی یابد.  تقليل  فارس/مرکزگرا  منافع 
تفاوت برخاسته از خصلت جنبشی موقعيت 
متحول کنونی و ضرورت همبستگی خلق ها 
فاشيستی  دیکتاتوری  ستم  از  رهایی  برای 
است  اسالمی  جمهوری  اسالمی-آریایی 
شکل  این  به  معترض  مردم  ادبيات  در  که 
مقایسه  در  می شود.  بازنمایی  و  ترجمه 
هویت  به  جنبش  این  در  سبز،  جنبش  با 
می شود  تاکيد  مختلف  مناطق  و  معترضان 
و اسامی شهرها و مناطق کوچک در بسامد 
»تهران«  سایه ی  و  می شود  تکرار  باالیی 
این  در  نمی کند.  سنگينی  مناطق  باقی  بر 
بودند  پيشگام  جنبش مردم مناطق مختلف 
کوچک تر  مناطق  دنبال  به  کالن شهرها  و 
کوچکی  شهرهای  اسامی  کردند.  حرکت 
همچون فالحيه و ایذه و قهدیرجان و درود 
و چابهار و بوشهر و نورآبادممسنی و ... در 
دیگر  یکی  داشت.  قرار  جنبش  اخبار  صدر 
از دستاوردهای این جنبش در همين حد و 
اندازه یکی همين برجستگی مناطق مختلف 
در مقایسه با »تهران« بود. انتشار شعار لری 
»ایما همه بيکاریم، خداتونه درآریم« بعد از 
از معترضان در  اعالم خبر شهادت تعدادی 
انتشار گسترده ی آن هم  شهرستان درود و 
شناختن  رسميت  به  برای  مثبتی  نشانه ی 
زبان های دیگری به غير از فارسی در فضای 
همچنين  بود.  »ایران«  به  مربوط  سياسی 
خبررسانی  کانال های  چشم گير  فعاليت 
خلق های مختلف که همگرایی و همبستگی 
ویژگی های  از  گرفتند  پيش  در  را  ها  خلق 
هشدارهایی  است.  اخير  جنبش  برجسته ی 
سوی  از  قومی  اختالف افکنی  بر  تاکيد  با 
رسانه هایی  ویژگی های  دیگر  از  حکومت 
کنند.  می  منتقل  را  جنبش  اخبار  که  است 
برجستگی  است  ممکن  هم  ویژگی ها  این 
بيشتری پيدا کنند و هم ممکن است ضعيف 
شوند و دوباره باز فارس/مرکزگرایی سياسی 

جنبش را تکه تکه و بی جان کند. 

این  هم  چپ نما  نيروهای  از  بخشی   .۳
اما  جنبش  از  ظاهری  حمایت  روزها ضمن 
و اگرهایی را مطرح می کنند که در نهایت 
طور  به  و  می رسند  جنبش  طرد  و  نفی  به 
می  خالی  را  معترضان  زیرپای  شرمساری 
کنند. اغلب با نگرانی از نفوذ »امپریاليزم« و 
»صهيونيزم« و »سعودی« شروع می کنند و 
در نهایت با صدای بلند حکم بر حتمی بودن 
می دهند  جنبش  این  در  »دشمنان«  نفوذ 
کرده  دفاعی  هم  و  باشد  جور  جنسشان  تا 
بزنند  بی نوایی  مردم  سر  توی  هم  و  باشند 
چپ نمایی ها  این  اراجيف  به  گوششان  که 
بی اعتنا است. معروف ترین های این گرایش 
ضمن  که  است  محيط  مرتضا  دکتر  یکی 
برخی  واکاوی  به  چنان  جنبش  از  دفاع 
مخاطبش  برای  شکی  که  پرداخت  شعارها 
جنبش  این  در  اسرائيل  حتما  که  نگذارد 
نهایت هم گفت که »ما  در  و  است  دخيل 
خبر داریم که این ها قصد نفوذ دارند«! علی 
عليزاده یکی دیگر از همين شخصيت هاست 
راست  و  چپ  از  نفر  هزاران  زمانی  که 
پست های فيس بوکی اش را الیک می زد و 
اصالح طلبان  و  سبز  جنبش  شور  پر  مدافع 
رویکرد  یک  پوشش  در  روزها  این  او  بود. 
مدافع  پسااستعماری  نخ نمای  و  سطحی 
خامنه ای شده و در برنامه های بسيجی های 
شرکت  اسالمی  جمهوری  سيمای  و  صدا 
می کند.  علي عليزاده البته اصال تنها نيست. 
صادق  خودش  با  و  کرده  جسارت  فقط  او 
است و قبول دارد که باید در خدمت والیت 
فقيه باشد. اما بسياري که ذره بين به دست 
صهيونيزم  و  سعودي  و  ترامپ  رد  دنبال 
انجام  جاي  به  و  هستند  مردم  جنبش  در 
به  کل  داناي  موضع  از  خودشان  مسئوليت 
مردم به جان آمده فقط »هشدار« مي دهند 
فقط  هستند  فقيه  والیت  مدافعان  اغلب 
رمز  بگویند.  مستقيم  کشند  مي  خجالت 
انفعال تعداد قابل توجهي از نيروها و تشکل 
هاي »مدافع زحمتکشان« در این است که 
فعال با هراس افکني و ژست دغدغه مندي با 
ميانجي »ترامپ« و »سعودي« و »اسرائيل« 
و »سوریه اي شدن«، سرنوشت نهایي هم 
آغوشِي توأمان دردناک و لذت بخش شان با 
اندازند.  مي  عقب  اندکي  را  اسالمي  رژیم 
یکی از دستاوردهای مهم این جنبش نمایان 
برای  اصالح طلبان  واقعی  چهره ی  شدن 
متوهمان و اغلب خوش بينان به آنان بود اما 
بی ربطی  کامل  وضوح  دیگر  مهم  دستاورد 
لحاظ  به  که  بود  ارتجاعی ای  چپ نمایِی 
گفتمانی کامال اسير و مزدور رژیم اسالمی 
حاکم است و توانایی گسست هویتی از این 
با  بار در چنين مواقعی  ندارد و هر  را  رژیم 

حکومت هم خط و هم نفس می شود.
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که  انقالبی  وضعيت  برای  کلی  طور  به 
ميان  تضاد  تشدید  و  تشدید»بحران«  با 
حاکميت و مردم شعله ور می شود و بنا بر 
موقعيت جامعه ی مد نظر می تواند موقعيت 
زمانی متفاوتی  نيز داشته باشد  ، می توان 

سه خصوصيت قائل شد: 

یک: از دست رفتن امکان حکومت طبقات 
حاکمه به شيوه و روال سابق 

دو: تشدید فشار بی سابقه ناشی از خواسته 
های برآورده نشده ی استثمارشوندگان

سه: تشدید بی سابقه ی فعل مردمی و به 
ميدان  مبارزه ی تاریخی کشيده شدن که 

در ادامه و نتيجه ی مورد دوم است.

جمهوری اسالمی از بدو مصادره ی انقالب 
۵۷ و در دست گرفتن قدرت با سياست هایی 
که  به هر قيمت برای تثبيت  موقعيتش  و 
در  دیگر  نيروهای  کردن  بيرون  صحنه  از 
سياسی،  اقتصادی،  حيات  گرفت،   پيش 
اجتماعی و..  ایران را در متن حاکميت خود، 
نتيجه  و  »بحران«  واژه ی  کليد  با  همواره 
ی طبيعی  آن، یعنی فشار و ستم، رقم زده 
است. در این راستا از آزمودن هيچ جنایتی 
پيکر  مختلف  های  بخش  هماهنگی  برای 
به  برخورد  شيوه ی  تعيين  و  خونخوار خود 
نفع هرچه بيشتر خود، در تمامی حيطه ها، 
افروزی  جنگ  از  است:  کرده  نکرده  دریغ 
مستقيم و غير مستقيم در عرصه ی خارجی 
وحشيانه  سرکوب  و  کشتار  انواع  تا   گرفته 
ی داخلی، غارت و چپاول و اختالس های 
خارج از رقم و وارد آوردن فشار طبقه ای که 
روز به روزدر روند فربه تر شدن و در مسيررو 
به رشد سرمایه داری وابسته به بر و باندهای 
دولتی  که وارد فازهای نوین خود می شد و 
در یک رابطه ی دیالکتيکی ناشی از تشدید 
تضاد طبقاتی وزن خود را بر طبقات تحتانی 
انداخته است. ضمن  اقشار ضعيف جامعه  و 
و  بردگی  از  ساختن  پرچم  با  ابتدا  از  اینکه 

کار- نيروی  و  جامعه  از  زنان)نيمی  اسارت 
بيکار( برای معرفی خود استفاده کرده است؛ 
یا  تا آنجا که حتی با عدم توجه و اولویت 
دهی به وضعيت زیست محيطی ، وضعيت 
طبيعت این کشور را نيز به بحران های بی 

سابقه کشانده است و...

 شرایط فعلی:  

یک: در تمامی سال های بحرانی حاکميت 
بقای  حفظ  برای  دولت  اسالمی،  جمهوری 

خود، شيوه های مختلفی را آزموده است:

ایدئولوژی  زیر  مردم  الف(به سلطه کشيدن 
این  به  ارتجاعی دینی و  های واپس گرا و 
طریق دعوت هژمونيک به جبر و سرنوشت 

پذیری و خفقان مشروع.

درونی  ی  دارنده  نگه  بازوهای  ایجاد  ب( 
استراتژی  کارکرد  عدم  و  مبادا  روز  برای 
های فاز غالب و نخست؛ پس به راه انداختن 
های  سوپاپ  قالب  در  نمایشی  های  بازی 

اصالحات.

ج( ساخت تيترهای خوددرآوردی، مشغوليت 
های مقطعی اذهان عمومی در حيطه های 

فرهنگی رو بنایی 

د( انواع جعل: از جعل تاریخ  گرفته )پس از 
آنکه تمام تالش خود را به کار بست تا هر 
حقانيت  با  تقابل  در  بر حق  مظهر  و  اشاره 
بن  و  بيخ  از  را  خود  غصبی  جایگاه  ناحق 
انواع نسل کشی ها و زندان ها و  با  بکند؛ 
نسل  ذهن  در  که  اميد  این  به  ها  شکنجه 
و در حافظه ی  نزند  ای  بعدی جوانه  های 
صدا،  جعل  تا  بخشکد؛(  قبلی  های  نسل 
کذب،  کذب،  مدرک،   اپوزیسيون،  جریان،  
کذب و کاذب ها... و سایه ی سنگين خود 
به  گونه  خدای  و  قطعی  ناپذیر،  را شکست 

تصویر در بياورد.

ی  جاودانه  و  گونه  خدای  ی  سایه  زیر  ه( 
های  بحران  از  سوءاستفاده  با  خود  جبری 
جو  تشدید  و  منطقه  های  ناامنی  و  جهانی 
و فضا سازی، خود را به عنوان تنها آلترناتيو 
محافظت از تاخت و تاز و ناامنی ها جا بزند 
به  مردم  دهان  از  را  خود  حریص  دست  و 
معده ی آن ها برای بيرون کشيدن نان فرو 

کند.

و......

و اما مشت حاکميت نزد ستم دیدگان با این 
تمامی  به  و  دیگر  بار  انگشت های ستمگر 
باز شده است. آیا باز به »روال« سابق می 

تواند ادامه دهد؟

ی  معده  در  حاکميت  شرم  بی  دست  دوم: 
کارگران و زحمت کشان و کارد به استخوان 
ی  شرمانه  بی  های  وعده  اما  خوردگان، 
انتخاباتی  پيشا  و  طلبانه  فرصت  سرخرمن، 
بيرون  دروغگویان  های  دهان  از  همچنان 
بيکاری،  وضعيت  به  رسيدگی  آید:  می 
پرداخت حقوق ها، افزایش حقوق وبه موقع 
چه  حاشا...و  فردای  و   ها  کردن  پرداخت 
در  و  هست  که  اساسی  های  خواسته  بسا 
در  و  رسد  نمی  هم  وعده  ابراز  به  خفقان 
مردم  های  دل  و  ها  شکنجه  و  ها  زندان 
برابری و رفع  آزادی و   : مانده است  حبس 
ستم جنسيتی که حتی اشاره به آن، تشکل 
یابی های کارگری و...حسرت بر حسرت از 
»خواسته های برآورده نشده بر هم انباشته 

شده است.«

سوم: اما این دست، در معده گير افتاده است 
از  که  خواهند  می  دهان های خشمگين  و 
بيخ و بن برای هميشه قطع شود. این مردم 
دست  از  برای  چيزی  دیگر  اکنون  گرسنه 
دادن ندارند. کار می کنند بی حقوق. بيمارند 
بی درمان. خودکشی می کنند از شرم،  خود 
تاریکی  در  ندیده شدن  از  کنند  سوزی می 

آیا وضعيت پيش رو را می توان 
یک وضعيت انقالبی در نظر گرفت؟

آیدا پایدار
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زیادند؛  شود؟  می  مگر  اما  خفقان،  و  ستم 
زیادند و تمام نمی شوند؛ اعتصاب غذا می 
کنند در بند و با تن و حتی معده ی خالی 
دار  به  با  مبارزه می سازند،  خود صحنه ی 
گلوی  که  ذلت)توسری(  پرچم  آویختن 
گيسوانشان را عمری فشرده بود، به ميدان 
در  خواهند؛  می  نان  اند  گرسنه  اند.   آمده 
زندان اند آزادی می خواهند؛ چشم هایشان 
را باز کرده اند. نه سر خم می کنند زیر سایه 
نه  حاکمه،  پدر-مرِد  خداِی  ی  پوسيده  ی 
بازوهای سوپاپی را به رسميت می شناسند 
و نه از دشمن می ترسند. از وجب به وجب 
این جغرافيای دردمند صداهایی  برمی خيزد 
به سمت گلوی دشمن خود  که بی هراس 
پوسيده  نعش  یک  تاریخ  اند.  برداشته  خيز 
نيست که دور انداخته شود. ایستا و بی جان 
نيست و موتور متحرکه ای دارد که با هرچه 
جلویش را بگيری باز هم می خواهد بچرخد 
و به آن نقطه ای که باید و می خواهد برود. 

حال این مردم گرسنه و جان به لب رسيده 
از بی نانی و بی کاری و گرانی و ارتجاع و 

انواع ستم به خيابان آمده اند...

آیا این یک وضعيت انقالبی نيست!!؟

...

 اگر این یک وضعيت انقالبی است بالفاصله 
در پيوست این پرسش، پرسش دیگری می 

آید:

آیا هر وضعيت انقالبی منجر به انقالب می 
شود؟ 

-خير!

انقالبی  وضعيت  پيامدهای  از  یکی  انقالب 
جمله  از  هایی  گزینه  که  همانگونه  است. 

هجوم ضد انقالب، مصالحه و رفرم. 

و  دارد  بقا  به  ميل  طبيعتا  کننده  استثمار 
حاکميت  رهایی.  به  ميل  شونده  استثمار 
استثمار کننده با در دست داشتن ابزار قدرت 
و انواع امکانات وابسته به آن می تواند برای 
بر جای ماندن خود حتی در وضعيت انقالبی 
تالش هایی بکند و وضعيت انقالبی را دور 

بزند: 

برای مثال با همراهی های ظاهری و موقتی 
ارکان  از  یکی  خود  که  ها«  »خواسته  با 
به  حتی  ولی  است  انقالبی  وضع  ایجادگر 
صورت ظاهری نيز از کنترل حاکميت خارج 

می شود، ناچار در وضعيت انقالبی حاکميت 
بعضا به گونه ی مقعطی به آن تن می دهد 
تا بازوهای استثماری را در آستين های تازه 

ای فرو بکند.

نظر،  مورد  وضعيت  خصوصيات  بر  بنا 
پيامد ها،  و  تغيير کنند  تواند  احتماالت می 
وضعيت به وضعيت هرچند از یک جنس اما 

در لباس های متفاوتی ظاهر شود.

کنونی:  فریاد  این  و  ایران  مورد  در  اما 
ی  جرقه  سوی  و  سمت  مورد  در  اینکه  با 
بيرجند  و  مشهد  در  که  اعتراضات  ابتدایی 
و... اختالف نظر و شبهاتی وجود داشت اما 
با قطعيت و قوت گزینه ی سوم چه  دیگر 
صدای  به  توان  می  چگونه  دارد؟  اهميتی 
وسيع، آن هم از کف و محروم ترین اقشار 
در محروم ترین نواحی این جغرافيای تحت 
سلطه ی سرمایه داری ارتجاعی شک کرد؟ 
این صدای بلند شده صدای کيست؟ به واقع 
چه اهميتی دارد که جرقه از کجا شروع شده 
با توجه به دیرپایی بحران  اینکه  است کما 
بينی هم  پيش  قابل  غير  آن  گرفتن  اوج  و 
در  خصوصا  و  این  از  پيش  است.  نبوده 
ماههای اخير انواع فریاد اعتصابات کارگران، 
بازنشستگان،  دانشجویان،  اعتراضات 
ستم  همواره  صدای  و  مالباختگان  معلمان، 
کشيده ی زنان که حاال  تيز شده و سوی 
به  اگر  است.  برداشته  خيز  حاکميت  گلوی 
سراسری  خيزش  این  ی  نتيجه  نحوی  هر 
محرومين به نتيجه ای جز انقالب بيانجامد 
نمی توان باز هم به مردم هجوم برد و آن 
هم به جای »نقد« به »تحقير خودجوشی« 
جریانات مردمی پرداخت یا با سفسطه کاری 
تقصير و مسير را به این ور و آن ور کوبيد.  
بازبه تحقير خلقی پرداخت که   زیر سلطه 
ی تحقير آقایان تاریخی همواره تحقير شده 
و اکنون جان به لب رسيده دهان گشوده و 

فریاد می زنند:

»نه مير می خوایم نه رهبر

نه بد ميخوایم نه بدتر...«

روسياه  های  تئوری  از  داشتن،  باالسری  از 
شکست خورده جانشان به لب رسيده و دارند 
به این وضوح خشمگينانه فریادشان را می 
مساله  برود  سمتی  هر  به  نتيجه  اگر  زنند. 
جای دیگریست. بخش هایی از چپ ایران 
که حمایت خود را اعالم می کنند خيال پرداز 

و خام نيستند و این تنها و کمترین است. در 
نيست  اینجا  گل  دیگر»اگر  گفت  باید  واقع 

پس کجاست؟«

گزینه های  طرح  جای  به  است  بهتر 
شکاکانه ی نابجا در موقعيت فعلی و وسواس 
های ریزتر به دخالت و تعيين جهت و مسير، 
اولویت  طرح  به  پرداخت؛  دهی  سازمان  به 
در  و  انقالبی  بایدهای  و  ها،  ضرورت  ها، 
نهایت آگاهی و هوشياری، مراقب نباید های 
انحرافی بود. مراقب بود تا بار دیگر مصادره 
جایگاهی  روزخوران،  نرخ  به  نان  و  گران 
برای خود در این خيزش بر حق پيدا نکرده 

و در عاقبت به منفعتی ناحق نرسند.

در مورد گزینه هایی همچون هدف رژیم این 
بوده و آن: کودتا بوده، یک نقشه ی دیگر، 
یک برگ دیگر، یک دیو بزرگ تر در آستين 
و...باید گفت دیگر اهمتی ندارد چرا که باید 
به جای بی عملی و منتظر نشستن، درس 
گرفت از تاریخ، حاضر شد و پيش روی کرد. 
هدف رژیمی که در این چهل سال، جنایتی 
می  چيزی  هر  است  نگذاشته  باقی  نکرده 
تواند باشد. اما این وضعيت نيز یک وضعيت 
نه  که  مردمی  امکان حضور  است:  انقالبی 
اصالح طلب و سازش کارند نه خواهان رفرم 
و یک حرف  منافع  برای  دادن  تکان  دم  و 

دارند: 

.....فقر......

باید افسوس خورد به هنگامه ای که »خلق 
کمونيست ها  و  آمده  به صحنه  لبخند«  بی 
بی  مسير  کردن  باز  و  سازماندهی  جای  به 
چون و چرای انقالب و کنار زدن گزینه های 
انحرافی دیگر منتظر  احتماالت  ارتجاعی و 

بنشينند و حاضر نباشند.

»بگذار برخيزد

مردم بی لبخند

بگذار برخيزد...«

 

درود بر صدای خروش وسيع خلق ستم دیده 
ی ایران

نهم دی ماه ۱۳۹۶
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"بحران از  صحبت  که  است  چهل   حدود 
محافل در  رایج  و  ُمد شيک  یک  به   چپ" 
 دست چپی در اقصی نقاط عالم تبدیل شده
دقت با  و  بصيرت  چشم  با  اگر  اما   است. 
نگریسته وضعيت  به  قانونی  پزشک   یک 
صد در  نود  از  بيش  مرگ  حکم  باید   شود 
گرایش های و  موجود"  واقعا  و  عمال   "چپ 
این گردد.  صادر  مسخره اش  و   گوناگون 
با تنها  و  شده  عارض  سال هاست   موت 
عزاداری و  خاکسپاری  عزا   تقالی صاحبان 
 آن به تعویق افتاده است. با دقت در اوضاع و
 احوال شعبات ایرانی این چپ واقعا موجود به
 خوبی می توان فقدان عالئم حياتی و از آن
فکری- گندیدگی  و  فساد  نشانه های  بدتر 

سياسی را تشخيص داد.

 داستان تلخ ما از سال ۱۳۵۵ شروع می شود.
سازمان بحران  و  کبير  فرمانده  شهادت   با 
 پيشتاز انقالبی، جنب و جوش آغاز می شود.
پيکر جان  به  برون  و  درون  از   مورچه ها 
 غول آسای تازه بر زمين افتاده ای می آویزند
 که نيم جان است و از زخم هایش هنوز خون
کتاب های از  صفحه ای  هر  است.   جاری 
کالسيک های از  آیه ای  هر  و  سفيد   جلد 
 مارکسيستی به سندی بر محکوميت و مرگ
همان گونه می شود.  تبدیل  پيشتاز   سازمان 
اشاره صبوری  عبدالرحيم  شهيد  رفيق   که 
نهایت در  پيکار  تا  توده  از  حرف   می کند، 
 یکی است: بيایيد از جهان واقعی به البالی
شهيد که  تابلویی  برگردیم.  کتاب ها   سطور 
در سر  بر  زاده  احمد  مسعود   بنيان گذار 
کنده جا  از  بود، می بایست  آویخته   سازمان 
مبنای بر  که  است  مارکسيسم  »این   شود: 
با برعکس«.  نه  و  می کند  حرکت   واقعيات 
هر واقعی،  جهان  از  کتاب ها  به  بردن   پناه 
جدیدی گرایش  منشاء  کلمه  هر  و   سطر 
محفلی سياسی  زندانی  بچه  هر   می گردد. 
»در پسوند  با  و  می دهد  تشکيل  خود   دور 
روانه ی جامعه می کند.  راه طبقه ی کارگر« 
هياهو این  ميان  در  تفاوت ها   تشخيص 
ابزارهای ميکروسکوپيک از  استفاده  با   تنها 

که حالی  در  خمينی  است. سرکوب   ممکن 
»کار سرگرم  بيرون  به  بی توجه  چپ   این 
 روتين در بين طبقه کارگر« و هر روز درگير
حکم دیگر  بار  است،  جدید   انشعاب های 
می کند یادآوری  را  کبير  مسعود   طالیی 
و برگزیدگان  نيست.  شنوایی  گوش   اما 
 گل های سرسبد به دست خمينی نسل کشی
واقع در  و  چپ  این  باقی مانده ی   می شوند. 
تبعيد روانه ی  آن  بخش   بی خاصيت ترین 
از درس آموزی  ذره ای  از  دریغ  اما   می شود 
 گذشته. تو سر زدن ها و مجادالت احمقانه در
 داخل و خارج و در همه جا دیگر به بخشی
 از هویت سياسی اینان و موضوع لطيفه های
سوسيال دریافت  می شود.  تبدیل   جامعه 
مهمانی هایی دوره  و  امپریاليستی  دول   از 
 تحت عنوان کنگره و پلنوم که قاعدتا برای
 کسب آمادگی سياسی است و تاکيد هر بار
سازمان یافته دخالت چپ   »تنها  که  این   بر 
ساحل به  را  طوفان زده  کشتی   می تواند 
 مقصود برساند« اما هر بحرانی که از داخل
کليت بی عرضگی  و  بی ربطی  می رسد،   فرا 
 این چپ بيشتر آشکار می شود: شورش های
خرداد تير،   ۱۸  ،۱۳۷۰ دهه ی  اول   نيمه ی 
دانشجویی ۱۳۸۶، خيزش ۱۳۸۸  ۸۲، چپ 

و اکنون دی ماه ۱۳۹۶.

از آن ها  همه ی  مشترک  آموزه ی   تنها 
 تجربه ی خمينی احمقانه ترین و عجيب ترین

 آن است:

کرد. حمایت  نباید  اعتراضی  هر  از   »دیگر 
 تنها اعتراضات با صف بندی روشن سياسی و
 طبقاتی قابل پشتيبانی هستند. نباید سياهی

لشگر جریانات دیگر شد.«

از مختلف  انحاء  به  که  گزاره ها  این   معنی 
این پرمدعای  سخنگویان  مبارک   لسان 
مردم یا  که  است  این  می شود  تکرار   چپ 
با سياسی  و  طبقاتی  روشن  اعتراضات   به 
 شعارهای صحيح و اصولی دست می زنند و
 آنگاه از ما دعوت می کنند که پای در رکاب
امپریاليسم قلب  به  و  کنيم  رهبری   ِخنِگ 
ث، موقعيت مشکوک  بتازیم و یا حرکت ُملَوَّ
آنجا از  است.  دخالت  قابل  غير  شرایط   و 

دوز و  سن  باالرفتن  با  و  دوره  هر  در   که 
 ناهشياری از آمادگی این چپ بيشتر کاسته

می شود، حکم واقعی این است:

 »فعال به ماندن در چارچوب وضعيت موجود
 رضایت بدهيد و آرام آرام و بدون تنش جلو
رهبری گرفتن  دست  به  برای  ما  تا   بروید 

آماده شویم.«

در امری  به  چپ  این  آمادگی  که  آنجا   از 
 سطح فرج امام زمان تبدیل شده است، در
تغيير مخالف  محافظه کار،  نيرویی  به   عمل 
 و دائم الشک فروکاهيده است و فی الواقع با
چون که  می دهد  حکم  وقاحت  و   صراحت 
سياسی رهبری  و  موثر  مداخله ی   آماده ی 
 حرکات اعتراضی نيست، تن دادن به شرایط
 موجود و عدم تغيير بهتر است تا اسير دست
 جریانات دیگر بشوند. یا للعجب! چه استدالل
ایران فاصله بگيریم از  اندکی   شگرفی! اگر 
متمرکز سوریه  مثل  کشوری  شرایط  بر   و 
تبعات و  مقدمات  می توانيم  آن گاه   شویم، 
تنها که  شگفت انگيز  استدالل  زنجيره   این 
 می تواند نشان فساد و انحطاط سياسی باشد
 را به خوبی تشخيص دهيم. حسن شمسی
»حزب و  »کومله«  سخنگوی  عنوان   به 
 کمونيست ایران«، یعنی جریانی که سابقه ی
 ده سال مبارزه مسلحانه با جمهوری اسالمی
 دارد و هم اکنون نيز »اردوگاه نظامی« آن
شرایط تحليل  در  است،  برقرار  عراق   در 
شرایط در  که  می کند  این گالیه  از   سوریه 
چپ ها حضور  و  انقالبی  رهبری   فقدان 
مبارزات به  مبارزات مدنی  فاز  از   چرا مردم 
 قهرآميز وارد شده اند. یک دانش آموز چپ در
که بزرگ می شد  آموزه  این  با   سال ۱۳۵۷ 
مبارزه ی شکل  عالی ترین  نظامی   مبارزه ی 
 سياسی است و البته آن زمان هنوز جزوات
»علم بر  حضرات  جدید  »افزوده «های   و 
منظور واقع  در  بود.  نشده  آماده   مبارزه« 
 دقيق تر شمسی و امثال او این بود و هست
و جوانان  پوست کندن  به  سوریه  مردم   که 
 آتش زدن شان و ریختن جنازه ها در رودخانه
 به دست ِشباّيحه و بعثی ها فعال رضایت داده
ادامه مسالمت آميز  و  مدنی  مبارزات  به   و 

هر چه تو ُگفتی نکنی، آن كنيم
 )چپ و بحران مرگ و زندگی(

حسين گمشادزهی
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نزول غيب  از  انقالبی«  »نيرویی  تا   دهند 
 اجالل فرمایند. در حالی که سازمان اصلی
»کمونيست« حزب  یعنی  سوریه   چپ های 
نهاد یک  که  است  سال  چهل   بکداشيست 
بوروکراسی به  وابسته  ایدئولوژیک  و   اداری 
بشار دولت  از  آن  اعضای  و  است   بعثی 
قيام و  اعتراضی  جنبش  می گيرند.   حقوق 
 مردم منتظر کسی نمی ماند و اشک ریختن
از دست رفته هم نازنين  اعتراض مدنی   بر 
 دوای درد نيست. هر کس به قانون مندی ها
 و نيازهای دم افزون مبارزه توده ای بر ضد
تالش نهاد،  گردن  و  داد  پاسخ   دیکتاتوری 
خودی به  خود  طور  به  فشاند  جان  و   کرد 
راز دست را هم به دست می گيرد.   رهبری 
 باال یافتن ی.پ.گ و ارتش آزاد و جریانات
 گوناگون َسلَفی در سوریه هم همين است.
بهتر بزند،  کمتر حرف  است  بهتر  هم   چپ 
به بفشاند،  جان  بيشتر  کنند،   سازماندهی 
کامل ترین و  بهترین  مرحله  هر   نيازهای 
 پاسخ را بدهد تا موقعيتی درخور نام و تاریخ
 خود کسب کند. خيزش و قيام منتظر عنایات
امر پيشبرد  برای  و  نمی ماند   ملوکانه کسی 
 خود از سنگ و جوب هم شده رهبر و سنگر
و است  نبرد  قانون مندی  این   می تراشد. 

  بخشی از همان »علم مبارزه ی« قدیمی.

 البته این چپ کهنه کار برای توجيه خود از
 تقال فرو نمی ماند و به ترفندی دست می زند
 که اعماق احساسات انقالبی مآبی را قلقلک
لذتی با  را  بی تاثيری  حقارت  و   می دهد 

تخدیری جبران می کند:

 »همين حمایت ترامپ و نئوکان ها و نتانياهو
 از حرکت نشانه ی مشکوک بودن خاستگاه و

مقصد آن است.«

 این هم به راستی از آن حرف هاست. بدیهی
برای جامعه  در  موقعيتی  وقتی  که   است 
تا نيروها  چپ ترین  از  می شود  باز   تغيير 
 راست ترین آن ها چه در داخل و چه در خارج
می افتند تکاپو  به  آن  از  بهره برداری   برای 
 و سعی می کنند وضعيت را به سمت منافع
 خود بکشانند. در گذشته های نه چندان دور
 به این دليل که کمونيست ها )همان »چپ
با جسارت، رزمندگی و اَخی و بد!(   سنتی« 
 اعتماد به نفس از هر روزنی برای اعتراض و
 انقالب بهره می جستند، اردوگاه سرمایه داری
وضع حافظ  جا  همه  در  جهانی  راست   و 
 موجود، مخالف تغيير و حامی ارتجاعی ترین
واقعيت همين  بود.  حکومت ها   جریانات 
و اخالقی  ورشکستگی  و  افالس  به  را   آن 
 معنوی در کل جهان کشانده بود. با بيرون
»مدرنيزه« و  صحنه  از  کمونيست ها   رفتن 
و شدن شان  »مدنی«  و  »دموکراتيزه«   و 
عرصه طبيعتا  »کمونيسم«   خطر   افول 
 برای جوالن بلوک سرمایه داری و جریانات

 متمایل به آن ها فراهم شده است. ساموئل
آمریکایی ارشد  استراتژیست   هانتينگتون 
 پيشتر دغدغه اش »سامان سياسی در جوامع
 دستخوش دگرگونی« بود اما بعدها جسورانه
و مخملی«  »انقالب  »تغيير«،  پی   در 
 ساماندهی »گذار به دموکراسی« در سراسر
 جهان شده بود. ميزان دخالت و تاثيرگذاری
 امپریاليست ها بر اوضاع با جسارت و تهاجم
هم این  دارد.  معکوس  نسبت   کمونيست ها 

قانون مندی این عرصه از بحث است.

گرفته جا خرده  هر  از  بيش  ایران  مورد   در 
 می شود که چرا ترامپ و نتانياهو و نئوکان ها
و ایران اند  در  تغيير  پی  در  ليکودی ها   و 
کمپين های در  انقالبی  اپوزیسيون   چرا 
رژیم منزوی ساختن  برای  خود   دیپلماتيک 
دست راستی نيروهای  به   فاشيعيستی 
منطقی و  متقابل  سوال  می شود.   متوسل 
نجات برای  اپوزیسيون  این  که  است   این 
 کشور و مردم خویش از چنگال مهيب ترین
در دیگری  گزینه ای  چه  تاریخ   دیکتاتوری 
چپ این  بين المللی؟  چپ  دارد؟   مقابل 
 کجاست؟ موضع این چپ در تمام شاخه ها
و خمينی  مقابل  در  جدیدش  تا  قدیم  از   و 
از مردم  فاشيعيسمی که زندگی چهار نسل 
 ایران را تباه و خاکستر کرده است، چيست؟
 مگر نه این است که از همان آغاز و در اوج
 کشتار و اعدام انقالبيون ایران با هر ترفندی
 حمایت از آن را از لوازم مبارزه ی »انقالبی«،
»انترناسيوناليستی« و  امپریاليستی«   »ضد 
مثل تروتسکيست هایی  از  مگر   می دانست؟ 
پتراس تا جيمز  ریز  و  کالينيکوس  و   کليف 
تا گرفته  اردوگاهی  »چپ«  و  چامسکی   و 
و سيریزا  خوش تيپ های  و  کوربين   جرمی 
فاشيعيسم، و  از شيفتگان خمينی   پودموس 
 ریزه خوران بریز و بپاش های رژیم در خارج و
 مستخدم پرس تی وی و هيسپانيوال نيستند؟
در جامعه اش  تباهی  که  انقالبی  یک   راه 
دریافته جان  عمق  با  را  فاشيعيسم   چنگال 
وضعيت این  در  دارد  مبارزه  قصد  و   است 
بهانه به  فرصت  هر  از  زدن  تن   چيست؟ 
 حمایت و سوء استفاده دست راستی ها؟ این
 تنها نشانه ی حقارت و فقدان اعتماد به نفس
 یک جریان سياسی و انحطاط آن است. اگر
 لنين از آموزه های حضرات مستفيض می شد
بارگاه عنوان  به  قيصر  آلمان  شکاف  از   و 
 ارتجاع اروپایی و »مام ميهن« یعنی روسيه
آلمانی قطار  با  و  نمی کرد  استفاده   تزاری 
آینده کشور نمی شد،  بورگ  پترز   عازم سن 
ارتجاعی کودتای  دست  به  را  مردمش   و 
 کورنيلوف سپرده بود. وقتی که استالين برای
 تيتو پشت چشم نازک کرد و او را در نبرد با
 نازی ها تنها گذاشت، تيتو لحظه ای و ذره ای
 از دیدار و مذاکره با چرچيل و یاری گرفتن
 از او تردید نکرد زیرا که به حزب آهنينيش،

تا هدفش  و  آرمان  رهایی بخش اش،   ارتش 
ایدئولوژیک داشت. باور  و  ایمان  دندان   بن 
 هم او بود که مدتی بعد موجودیت راست ها
 و همکاران فاشيسم و امپریاليسم را از ریشه
وقتش؛ به  چيز  هر  سوزاند.  یوگسالوی   در 

این هم یک قانونمندی دیگر.

 چپ کهنه کار برای نجات از این مخمصه تنها
 راهی که دارد، این است که از تصویر کردن
مهيب ترین عنوان  به  فاشيعيسم   حقيقت 
با را  آن  کند،  تنازل  بشر  تاریخ   دیکتاتوری 
 نشان دادن نعره های فرماندهان سپاه و امثال
 سيد حسن نصراهلل »ضد امپریاليست« جلوه
پان و  تخيلی  تصویری  با  مقایسه  در   دهد، 
 ایرانيستی از عربستان و کشورهای حاشيه ی
 خليج قابل قبول معرفی کند، اعتراضات بر
به علت عدم حضور »کارگران را  آن   عليه 
حمایت و  نخست  صف  در   کمونيست« 
مشکوک و  کند  تخطئه  غربی   کشورهای 
و پنجاه  سرگرم  را  خودش  دهد،   جلوه 
»کاپيتال« ژاپنی  تفسير  از  جلد   ششمين 
 نماید، تئوری های خيلی جدید »از پایين« و
 »افقی« را کشف کند و قس عليهذا. همين
 است که توده-اکثریت تا کنون از سه نسل
 از چپ ایران قربانی گرفته است و تا امروز
نسل از  بعد  می دهد.  ادامه  خود  مسير   به 
حکمتيست هایی به  چشممان  باید   نخست 
مجنون چند  ُدرافشانی های  کانال  از   که 
 منزوی مثل شفيق و فرد و از اکرایِن پوتين
جمهوری منزل گاه  به  بشار  سوریه ی   و 
ضدامپریاليست« و  »مستقل   اسالمی 
 می رسند و سرانجام چپ رسما امنيتی مانند
شود. روشن  عليزاده  علی  و  امامی   دلشاد 
شتاب با  چپ  مسير  این  در   خوشيختانه 

 حرکت رو به رشدی داشته است!

فرتوتی و  انحراف  فساد،  این چپ    مشکل 
ایدئولوژیک بعد  در  ویژه  به  و   همه جانبه 
 است. راست و حسينی اش این است که این
 چپ باد »مدرنيسم« و هدونيسم به ویژه در
 غربت به پشتش خورده و به آنچه خودش هم
 می گوید ایمان و باور راستين ندارد. باقی همه
 بهانه است و توجيهات ترس از شنا. دستان
 مرتعشش دیگر به هيچ کاری نمی رود. گل
 همه جا هست اما چون نای و حال رقصيدن
 نيست باید از کنار آن با پيف پيف عبور کرد.
 چاره ی بخش معدود سالم مانده ی کمونيسم
به بنيادها،  به  ریشه هاست،  به   بازگشت 
حال عين  در  و  بسيار سخت   آن هسته ی  
و تام  نفی  به  بلشویکی،  منعطف   بی نهایت 
 تمام کل فرهنگ سياسی موجود از چپ تا
 راست، هر چه بيشتر و بيشتر لنينيست شدن
و صالبت  بازیابی  و  بازسازی  سرانجام   و 
عنوان به  کمونيسم  به  ایدئولوژیک   ایمان 
 ینيادی ترین و ضروری ترین شرط هر گونه

     رستاخيز کمونيستی.
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یه سه بی وه جنگ، وژت و خيرتت

گرت شوه خان نيشت أر صورتت

)هم اینک جنگ آغاز شده و زمان رشادت و 
غيرت تو فرا رسيده است

نشسته  چهره ات  بر  شبيخون  غبار  و  گرد 
است(

فدای شوه خان سات شش تان بام

شادی کافرعل أ سر لش تان بام

)فدای شبيخون ساعت شش بامدادی تان

دشمنان  که  بی جان تان  جسم  آن  فدای  و 
شادمانه بر آن ها می رقصند(

بار دیگر خون در تاریخ لر می دمد و تاریخ 
امتداد  در  تاریخی  می دود.  لر  خون  در 
تاریخ  غرورش.  پر  سربداران  حماسه های 
عليمردان ها،  قدم خيرها،  بی بی مریم ها، 
و  کتيرایی ها  اعظمی ها،  کی لهراسب ها، 

اسدیان ها را می گویم.

را  زرین  برگی  دیگر  بار  تا  می رود  لر  خلق 
بيفزاید.  افتخارش  پر  تاریخ  صفحات  بر 
تاریخی که هر بار با شمشير جالدانی چون 

به  خلخالی ها  و  تهرانی ها  احمدی ها،  امير 
آنکه  از  غافل  می شود؛  سپرده  فراموشی 
شير زنان »سرزمين دارالغرور« با مرگ هر 
در  را  خود  انتقام  و  سرافرازی، خشم  شهيد 
حماسی  روح  عصاره ی  این  »مور«،  قالب 
آزادی  ققنوس  تا  می سرایند  لر،  قوم  تاریخ 
با تولد فرزند عصيان گری دیگر، از خاکستر 
برأورد.  سر  آزادگی  و  شجاعت  شراره های 
عقابانی که پيشاپيش مرگ، روح سرکش و 
پر غرورشان در کوچه پس کوچه های شهر 
می چرخند؛ و مادرانی که شمشير انتقام را با 
چنين مویه هایی برای فرزندان قهرمان شان 

صيقل می دهند:

شرط بو ژه داخت ننيشم وه شاد

تخت کيخسرو کولئی بعمر باد

تا  دادنت،   دست  از  غم  داغ  به  )سوگند 
شادی  ظالمان،  قدرت  اریکه ی  سرنگونی 

نخواهم کرد(

و  پينه بسته  دستان  گرچه  که  مادرانی 
صورت آفتاب خورده شان نشانی از ظرافت و 
سپيدی زنان بزک کرده  را ندارد، اما گرمای 
نگاه  دریای  و  مهرشان  پر  دستان  نوازش 

خواستنی  و  شوق  از  سرشار  بی دریغ شان، 
است که تو را تا بيکرانه های عشق و زیبایی 

همراهی می کند.

در این »داله گيژان« مرگ و فقر و تباهی که 
بر فراز آسمان سرخ لرستان خيمه زده است، 
تنها و تنها و تنها دلخوشی ام مادری است که 
حتی »ماریای« آزادی و عدالت در برابر روح 
سترگش سر تعظيم فرود می آورد؛ مادری که 
شهادت فرزندان راستين گهواره ی لرستان و 
رهروان راه آزادی و برابری را چنين به مویه 

می سراید:

جآلل نيشتنه أر سوزله کؤنی

شنگ پره مکن أر سر زؤنی

و  نشسته اند  سبزه زارها  بر  )جوانان 
تفنگ های شان را پر می کنند(

سنگر بؤنئ نه بيه خولی خاو

دشمن جر ماورد أر وشت برناو

گرفته  بر  در  را  باالیی  سنگر  نبرد  )آشوب 
است

و دشمن زخمی از باران تير برنوها بر خود 
می پيچد(

به نام مادران خلق لر
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أر جا جنگه کت شنگئ دیمه وه

قدیم کورئ بيم، آزا بيمه وه

)در آن جایی که تو می جنگيدی، فشنگی را 
یافتم

که تا پيش از یافتنش، در جهالت و کوری 
به سر می بردم، اما اکنون حقيقت روشن را 

می دانم(

أر عه زندونه کولئ چؤکياوی

نمم یه کی بی اعدام کریاوی

)در آن زندان چوبه ی داری برپا بود

اما از نام و نشان آن اعدامی بی خبرم(

خوینت شل و پل وه روی زامه وه

مر عقيق أر بان نقره خامه وه

)سرخی خون جاری از بدن زخمی ات

همچون عقيقی است بر سپيدی نقره(

بيال بوارئ نم نم وارون

تا که بشورئ قور جوانون

)ببار ای نم نم باران 

ببار و قبر جوانان ما را بدرخشان(

هاوار هاوارئ مای أر پا عه راخه

شؤین وه إشاره، گرئ کاچاخه

)در کمرکش کوه آوای هوار هوار به گوش 
می رسد

شيون و زاری و اشکی که از سوی حاکمان 
و جالدان قدغن شده است(

شرط بو ژه داخت ننيشم وه شاد

تخت کيخسرو کولئی بعمر باد
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آن هاست،  بساط  اندازه  به  آن ها  دنيای  بيکار که  فروشان شهرهای عرب نشين، جوانان  بساط 
کارگران چفيه بر گردن، کتف های زخم برداشته، دختران در انتظار، همه یونس را از یاد نبرده 
اند، این روزهاست که یونس باز به خيابان آمده است، او خشمگين است، دادخواه است، امروز 
او بساطش را نمی خواهد، بساط او سال هاست که دزدیده شده است، بساط او سال هاست که 
یاد رفته  از  نيشکر  باال و دود دکل های نفت و  بانک و حساب و ویال و ماشين های مدل  در 
است. یونس امروز یک فرد نيست، یک خلق است، خلقی که آتش را در بساط رژیم می افروزد، 
از محمره و فالحيه و اهواز و خفاجيه و معشور و جليزی می آید، از چهره های آفتاب سوخته، 
دست های پيته بسته، نخل های بی سر، رودهای بی آب، سفره های بی آه، امروز همه یونس 

هستيم رفيقان! 
صدای بی صدای یونس ها باشيم!
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