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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٢ دسمبر ١٣

  

  چشمان نگراِن پرالشِز تھران
 به فريبرز و جای خالی اش

  نزديک شو اگرچه نگاھت ممنوع است

  استاشاره ھمچنان از ھم پاشيده ۀ زنجير

  که حلقه ھای نگاه 

  .در ھم قرار نمی گيرد

  دنيا نشانه ھای ما را

  در حول و حوش غفلت خود ديده است و چشم پوشيده است

  ...نزديک شو اگرچه حضورت ممنوع است 

  محمد مختاری

  ١٣۵۶ ]خزان[زئيپا

  

رتشتاران بود و پرويز  را به ياد داری؟ زمانی که محمدرضا شاه ، ھنوز اعليحضرت بزرگ ا١٣۵۶ ]ميزان[مھر... 

مردِم ۀ  ماه ديگر به سر ضرب١۵" تمدن بزرگ" عنکبوتیِ ۀ ثابتی به مخيله اش ھم نمی گنجيد که تار و پود تاريک خان

گی  را نسل من که پيچيد۵۶  ميزان.درھم خواھد شکست" آرامشۀجزير"زحمت کش خواھد گسست و سکون و سکوِت 

 !با خاطرات خطيِر ديگری اما به ياد می آورد ن می کرد،ييتب" تاب سرخک"ھای جامعه را با انبوھی از تضادھای 

 به وسعت يک سال یا و اعتصاب کارگران نفت و جوش آوردن شھر آينده ]سنبله[ شھريور١٧خاطراتی که ھنوز تا 

ه پرپر  ھا در حال تن سپردن بئیفاصله ھا اما به سرعت در حال پر شدن بود و با ھمان سرعت، تنھا .فاصله داشت

  !شدن

اما باِغ  شکسته بود،" حضور"بود و " گسسته"اشاره ۀ بود و زنجير" نگاه ھا ممنوع"  ، اگرچه ھنوز۵۶ ميزان

و باران بود و " . ابراھيم در آتش" ناگھان و بی گاھان ، گلستانی شد برای –زی اش ئي با تمام بی برگی پا–انستيتوگوته 

تا ...  ساختندئی از شعر و شيدائیحلقه ھا مھربانی وعشق،" شب کاله"که با ھزاران انسان شوريده و شيفته و شيدا 

  .راست بتوانند بگويند و بسوزندۀ تا ساعدی و سلطانپوِر چپ، و گرمارودی و صفارزاد. آزادی بيان به سخن درآيد

  بگو چه گونه بگويم
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  بگو چه گونه بسوزم

بسياری : "را بشنود" جوان مرگی در نثِرمعاصر پارسی"تی تا درغياب شاملو، شبانه ھای شھر از زبان گلشيری چيس

اين شرايط نامطلوب اجتماعی ھمواره . از نويسندگان ايرانی ھيچ گاه فرصت نکردند که در شرايط مطلوبی قلم بزنند

  ."خود قرار داده استۀ آنان را در حداقل ظرفيت خالق

  

  ٧٧]خزان[پائيز

 ، ٧٧ خزان! در آن تحليل جان دار و ماندگار از روزگار ادبار .ترسيم می کردپنداری گلشيری گذشته و حال و آينده را 

بر دار سر ...  و غفاری ئیزمانی که مختاری و پوينده و شريف به خاک افتادند و پيش از آنان زال زاده و ميرعال

! چندباره!  بود دوباره ، انگار آن شرايط نامطلوب اجتماعی برای شکستن خالقيت ھای نويسندگان ما دوره شدهنھادند

  :شاملو نيزبودۀ ديگری از اين تحليل نااميدانۀ  واگوي٧٧ خزان

شاه اسماعيل خودمان صدھا ھزار نفر را گردن می زد و غزل  .نرون شھر رم را به آتش می کشيد و چنگ می نواخت"

 داشت نقاش بشود عظيم ترين بتھوون عظيم ترين سمفونی عالم را در ستايش شادی ساخت و ھيتلر که آرزو .می سرود

ناصرالدين شاه ھم شعر می سرود ھم نقاشی می کرد و ھم نقاش می پرورد . رنج گاه تاريخ کشتارگاه زاتسن ھاوزن را 

به اين . خوب بله .انسان براش با بادمجان تفاوتی نداشت. اما برای يک تکه طال می داد سارق را زنده زنده پوست بکنند 

  !"سفانه بر سر نعش يک ديگرأمت. ر و سياست يا قدرت طلبی به ھم می رسند  شعئیترتيب يک جا

  )٩٨؛ص ١٣٨٢محمد قراگوزلو، چنين گفت بامداد خسته، (

از يک سو جانيان برآمده از يک نظام ! گیشعر و خودکام.  يک بار ديگر اين دو پديده به ھم رسيدند٧٧ خزاندر

تاريخ و آگاھی "و " چشم مرکب"ينان با او. آنان با دشنه و دشنام آمدند .گانشاعران و فرزاندسپوتيک و از سوی ديگر 

  !بر خاک مانده است" نعش شھيدان عزيز"وھنوز . لوکاچ" طبقاتی

" جرم"اين تن و جاِن درخشاِن ناصر زرافشان بود که به " دادخواھی از بی داد"ۀ به ھنگام اين برخورد و درھنگام

  .زندان گذشتفرياد سووشونی از برج و باروی 

  

  ٩١ ]خزان[پائيز

در مملکتی که کارخانه و توليد ملی اش . تھراِن آلوده از سه روز پيش مرعوب دود شده است . ]قوس[ آذر ماه١٧جمعه 

می توان درھای ! ن کشيده شود ئيش پارسه و دانشگاھمدۀ  تعطيل است، چه باک اگر کرکر–" توليد ملی" در سال –

چنين می کنند جمعيتی  .نشست" حريم سلطان" ن درھای کاخ عثمانيه به انتظارسريال آبکیِ خانه را بست و تا باز شد

شصتی به چالوس و رشت ۀ دھۀ می توان از اين جا و آن جا چند ليتری بنزين تکدی کرد و بی ھراِس ھراز و جاد! البد

سر "از زمستان، فارغ البال می توان در استقبال ! جماعتی چنين می کنند البد!  از شن ساختیاتاخت و خانه 

  !جمعيتی از جماعت چنين می کنند البد !برد و مرد" درگريبان

چنين . می توان دل در گروی شعر و آزادی گذاشت و از دور و نزديک به احترام مختاری و پوينده کاله از سر برداشت

و چھل ! تھران شتافت " پرالشز" به شال و کاله کرد و" سقف آسمان کوتاه"می توان زير ! می کنند مردمی نيز البد

  !برفی بر سر و مو و ابرو !بی شک.پنجاه نفری که پنداری بدون چتر از داالن برف گذشته اند چنين می کنند

و حفظ " آشوب"برای پيش گيری از" مورند و معذورأم" و اندک جمعی با درجه ھای سرھنگی و سرگردی نيز که گويا 

سرشار از نگفته " گورستانی که اگرچه سکوتش .ر گورستانی خاموش سر می کنندعصر آدينه را د" امنيت ملی"

لم برداری دوربين عکاسی و فاما شکست سکوت نه با ضجه و ناله ھای سوگ واران ، که با کليک ، شات " ھاست
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حظه از مورانی با کت و شلواری شيک و صورتی تميز و اصالح شده که يک لأم. موران اطالعاتی شکسته می شودأم

لم ھای تکراری عکس ھا و ف!  عکس می گيرند و چند گيگا بايت فلم البديک آلبوم. متن دستورحکم خود باز نمی مانند

  ! نفره که دور می دانم تک تک آنان را بدون اين تصاوير نيز نشناسند۵٠، ۴٠از يک حلقه 

  

  !فصلی سردۀ در آستان

شب ھای شعر ۀ تواند شد ، می توان با اشاره به جمعيت ده ھزار نفر به کيفيت تبديل – به قول ھگل –اگر ھر کميتی 

ال ؤاجتماعی را ارزيابی کرد و به اين سۀ  اوضاع و احوال اين دو برھ٩١ قوسو جمع پنجاه نفری ) ۵۶ ميزان(گوته 

 حتا ٩١ خزانا  سال پيش فراخوان کانون نويسندگان ايران با آن استقبال بی نظير مواجه شد و چر٣۵پاسخ داد که چرا 

  به تعداد يک فصل يا تيراِژاندک چاپ اول يکی از آثار مختاری و پوينده گردآيشی شکل نبست؟

  .مھم را ندارم با اين حال به چند نکته اشاره می کنم و می گذارم و می گذرمألۀ ن اين مسييبا وجودی که دل و دماغ تب

 ٩١ قوس با ھيچ معيار و ميزانی قابل قياس با ۵۶ يزانمحضور شاعران و نويسندگان ۀ واضح است که حجم و گستر

 ۵۶امروز ايران با سال ۀ اما اين نيز واضح است که جامع. م ئينيست و اساساً ما از قياسی مع الفارق سخن می گو

 ميليون ۵نزديک به ۀ اطالع رسانی به ياری اينترنت و فيس بوک ؛ وجود زندۀ گسترش حوز. مقايسه شدنی نيست

نارضايتی عمومی از اوضاع  رسی به رسانه ، سطح به مراتب عميق تر ، ارتقای آگاھی عمومی و دستنشجودا

پر فراز و نشيب طبقاتی و غيره ما را مجاب می کند که به تحليل ۀ سی سال مبارزۀ اقتصادی، سياسی و فرھنگی؛ تجرب

  : بپردازيمئیلفه ھاؤگی به موع وارد شويم و با تمام بی حوصلاين موض

  

مستقل از ماه ھای . پنجاه و شصت مانسته نيستۀ ھشتاد و نود به لحاظ توازن قوا به ھيچ وجه به دھۀ  دھ؛توازن قوا.١

حاکم بورژوازی ۀ  و شصت توازن قوا کامالً به سود طبق۵٠ۀ ، در دھ۵٩ تا اواخر سال ۵٧ ]دلو[منتھی به انقالب بھمن

 ئیکشته شدن فدا (۵۵ ]اسد[مردادۀ تپه ھای اوين ، نه ترور وحشياننه تروِر فاشيستی بيژن جزنی و يارانش در . بود

ۀ به انداز) ۶٧ سنبله و اسد(نه اعدام سعيد سلطانپور و تقی شھرام تا قتل عام زندانيان سياسی ... و ) کبير حميد اشرف

تلف نظام را به بازتاب داخلی و خارجی نداشت و مقامات مخ) ندا آقاسلطان و ستار بھشتی(قتل دو شھروند ساده 

در )  کرج– ]جوزا[ خرداد٢۶(ھماھنگی ۀ  اگر مجمع ششم کميت– برای مثال –واقعيت اين است که . مخمصه نينداخت

خالف اعوجاجات چپ مريخی چنين روندی به اين . شصت لو رفته بود، يکی از اين عزيزان قسر در نمی رفتۀ دھ

له اين است که داليل مختلف از جمله أمس. ھرگز. موکرات شده می دانيممفھوم نيست که ما نظام حاکم را دموکراتيزه يا د

 و ادغام آن در جنبش کارگری جھانی مجال را – بعد از يک مه سقز – عروج جنبش چپ کارگریو مھم تر از ھمه 

و فربه  مساعدتر ئیبرای مانوور ساير جنبش ھای اجتماعی مدنی و دموکراسی خواه و راديکال از جمله جنبش دانشجو

غير ۀ  علنی و شناخته شده ، نمی تواند به بھان– به ويژه –در نتيجه ھيچ فعال کارگری و سياسی . تر کرده است

  .موجه توازن قوا در الک سکوت و سکون فرو برود و پاسيفيسم خود را توجيه کند

... بھنام ابراھيم زاده و اشار دارالشفا،ي سلطانی، دادخواه، س دانا،ئير  از جمله رضا شھابی،–وقتی که زندانياِن زير تيغ 

 از اعماِق محبس بيانيه می نويسند و به شکنجه شدن ستار بھشتی گواھِی اعتراضی می دھند، وقتی پدرام نصرالھی –

از زندان سنندج پيام می فرستد، وقتی شاھرخ زمانی از زندان تبريز مرتب ) مک ھماھنگی برای کۀفعال در بند کميت(

ع يينجار خود اعتراضات مکتوب بيرون می فرستد، وقتی نسرين ستوده با شھامتی کم مانند در مقابل تضبه وضع ناھ

 به نفع مردم ءديگر اين بھانه که چون توازن قوا... بديھی ترين حقوق خود مقاومتی جانانه را تا مرز مرگ پيش می برد 
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 به گلگشت و سيزده بدر برويم و ،دھی کارگری در محيط کار و زندگی، پس به جای سازمانکارگر و زحمت کش نيست

  .اين شھر و آن شھرک گپ بزنيم، قابل قبول نيست ۀ در محافل چند نفر

ند با حضور ااما اگر کسانی از فعاالن کارگری منتظر. کارگر نيستۀ  در حال حاضر به سود طبقءبی شک توازن قوا

کفش ھاشان را باال بکشند، که ۀ  و گسترِش اعتراضات و اعتصابات سراسری پاشنميليونی توده ھا در کف خيابان ھا

ما نيز پرچم به دست ۀ محلۀ درچنان شرايطی ماست بنِد آلتوسر نديده و لوکاچ نخواند! بايد عرض کنم شرمنده ام آقا جان

ن اعتراضات کارگرِی روزانه از کسانی که اخبار کارگری را پی می گيرند به دليل بس آمد فراوا .در ميان جمعيت است

وجود چنين اعتراضاتی به اين معنا نيست که جنبش . ثبت ده ھا اعتراض و اعتصاب کوچک و دورافتاده می گذرند

  .کارگری در موقعيت تعرضی ايستاده است اما حتا بدترين شرايط تدافعی نيز نمی تواند مانع دخالت گری فعاالن باشد

 در تمام صورت مندی ھايش آزادیديگری به ۀ  بيش از ھر پديد–جنبش ھا ۀ ن مادر ھم به عنوا–جنبش کارگری . ٢

اين که ھدف فوری جنبش کارگری را در مطالباتی از جمله مبارزه برای افزايش دستمزدھا و لغو . نيازمند است 

پی گيری مطالبات صنفی ايجاد تشکل و . قراردادھای موقت و غيره محدود کنيم، به اکونوميسم ناب فرو غلتيده ايم 

کارگر با انکشاف آزادی ۀ در نتيجه منافع طبق ! نيستنان و آزادیبه عبارت ديگر ھيچ مرزی ميان . نيازمند آزادی است

  :به اين ترتيب .ھای فردی و اجتماعی پيوند خورده است

در راه پيشبرد مطالبات آن دخالت  جنبش کارگری بايد با تمام وجود از بيانيه ھای کانون نويسندگان دفاع کند و :الف-٢

  .نمايد 

بايد   شبه روشن فکر نيست،- در ھمان شب ھای گوته- کانون نويسندگان و ھر روشن فکری که به قول ساعدی: ب-٢

.  استکارگرۀ ھژمونی طبقطبقاتی تحت ۀ  از آزادی بيان وتشکل، انکشاف مبارزیابداند که تنھا راه رسيدن به ھردرجه 

جنبش ۀ ان چپ و سوسياليست با ھر ميزانی از راديکاليسم تنھا می تواند به عنوان متحد و دنبالروشنفکر"جنبش"

 که اگرچه به قول –اين روشن فکران ژان پل سارتر بود ۀ بارزترين نمون .مبارزه شودۀ کارگری وارد عرص

ژان پل سارتر "فلسفه و انقالب ، ؛ ١٣٨٣رايا دونايفسکايا؛ (-  در ميان کمونيست ھا بودیادونايفسکايا ھمچون غريبه 

در عين حال ھم عضو حزب کمونيست بود، ) ٢٧۵:فريدا آفاری،ص/ برگردان حسن مرتضوی"  مشاھده گریاغريبه 

 دفاع می کرد و ھم بر اين باور بود که کارگر و روشن – حتا در دوران استالين –ھم از اتحاد جماھير شوروی 

کانون مدافعان حقوق ( در حال حاضر به جز چند مورد محدود .کر نيستفکرغيرمتحزب اصالً کارگر و روشن ف

  .ارتباط تنگاتنگی ميان روشن فکران چِپ کانون نويسندگان و فعاالن کارگری سوسياليست موجود نيست) کارگر

زچنين در ايران امرو." حاکم استۀ اخالق حاکم برھر جامعه، اخالق طبق "– به قول مارکس – اين است که واقعيت. ٣

 و ترجيح منافع فردی به منافع اکثريت، انفعال، پاسخگو نبودن ، ئیوليتی ، فردگراؤ از بی مسیااخالقی را در مجموعه 

آگاھی "ھر قدر ھم که به ساختارھای فکری. بی تفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه و غيره می توان مشاھده کرد 

  :مل بنگريمأبه اين نظراو با تلوکاچی انتقاد داشته باشيم باز ھم بايد " طبقاتی

وليت را با اين ؤطه وجدان فرد و آگاھی فردی از مسپی آمد ضروری اين رابۀ اخالق با فرد پيوند می خورد و به مثاب"

ن وابسته به عمل يا بی عملی  سرنوشت جھائیاصل موضوعی مواجه می سازد که او بايد طوری عمل کند که گو

زيرا در . مک می گيرد يا از سوی آن بازداشت می شودز تاکتيک بالفعل فرد کگزير اکنشی که رھيافتش به نا. اوست

کسی که نمی خواھد دست به کنش بزند بايد در مورد بی عملی . اخالق ھيچ نوع خنثا بودگی و بی طرفی در کار نيست

  ."خودش نيز بتواند در برابر وجدان خويش پاسخ گو باشد

  )اميد مھرگان:، برگردان١٣٩٠تاکتيک و اخالق، ۀ قالگئورک لوکاچ ، تزھای بلوم، م(
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 ءرا فراتر از تحليل ھای غلط از توازن قوا" ئیفعاالن کارگری ، دانشجو"پاسيفيستی در ميان ۀ حتا اگر گسترش روحي

  .له به قوت خود باقی استأاھی ارزيابی کنيم باز ھم صورت مسو مستقل از وجدان فردی و آگ

 ۀمستقل از اين که کانون نويسندگان يک انجمن صنفی، دموکراتيک يا يکی از نھادھای جامع.بی اعتنائی به سياست.۴

و ھر گونه ...) درمانی نويسندگان وۀ مانند بيم(له اين است که ھر گونه تالش برای کسب مطالبات صنفیأمدنی باشد، مس

ۀ الجرم به عرص) ز چاپ کتابمانند حذف مجو(  از دموکراسی و آزادییاکوشش برای دست يابی به ھر درجه 

" ئیقتل ھای زنجيره "کاربست درست اصطالح قتل ھای سياسی به جای کاربرد نادرست  .سياست کشيده خواھد شد

به اين خاطر کشته شدند که درمتن ھنرشان به شدت متعھد بودند؛ سياسی ... مختاری و پوينده و  .يد ھمين نکته استؤم

 به سياست شکل ديگری از پاسيفيسم ئیمی خواھم بگويم بی اعتنا. وضع موجود بودبودند و موضع سياسی شان عليه 

مواضع پاسيفيستِی فوريه، اوئن و سن ۀ در اين باره مارکس ضمن نقد کوبند .ايران را گرفتهۀ است که گريبان جامع

است ؛ برگردان سھراب  به سيئی بی اعتنا١٨٧٣مارکس : (ک.ر. مل انگيزی اشاره کرده استأسيمون به نکات بسيار ت

  .)شباھنگ

گاه طبقاتی، ھژمونی خرده بورژوازی ، ترکيب فراطبقاتی و درعين حال روند دموکراسی مقاالت متعددی پايما طی . ۵

کارگران به ۀ را به دقت ارزيابی کرديم و درھمان حال نسبت به پيوستِن انحالل گرايان ٨٨جنبش اجتماعی سال خواھی 

از انزوای کارگران دفاع نکرديم . ھشدار داديم ) اصالح طلبان(سازمانده و بازارگرای آن جنبشگان و ارگان ھای نخب

باری به نظر می . اما انحالل در ھژمونی بورژوازی ليبرال و ھر درجه اتحاد با اصالح طلبان را خطرناک دانستيم

 .سوی ديگری سوق داده استرا به سمت و ) خرده بورژوازی(اصلی اش ۀ رسد که شکست آن جنبش بافت و طبق

وليت ھای ؤافسردگی، مھاجرت به غرب، رفتن به سمت عمل کردن دماغ به جای عمل کردن به مس انفعال، نااميدی،

اين ھم از  . را تقليل داده است٩١ قوس ١٧ از قبيل ئیامکان افزايش کمی و کيفی تجمع ھا... اجتماعی ، اتميزه شدن و 

زمانی مفيد است که تحت . ژوازی است که حضور و غيابش گاه مفيد و مضر استخرده بورۀ پارداوکس ھای طبق

  !ھژمونی پرولتاريا باشد و آن گاه مضر است که خود پرچم شورش را برافرازد

، بحران اقتصادی و گسترش فقر و تنگدستی و انباشت گرفتاری ھای فردی و اجتماعی و خطر  تشديد تحريم ھا. ۶

ن سازمان يابی را دشوار کرده و از سوی ديگر به اتميزه شدن و شکاف ھای اجتماعی دامن فالکت ، از يک سو امکا

  .زده است

در فيس بوک و دل خوش داشتن به پيروزی در " پست اعتراضی"فعاالن اجتماعی به گذاشتن يکی دو بسندگی . ٧

 . پست مدرن عقب رانده استئیکذاھا تا حدود زيادی اين فعاالن را از متن جامعه به دنيای " اليک"رقابت موھوم 

 می کند و منشور يکم مه و ھمين فراخوان ءدفاع از رضا شھابی را امضاۀ کميتۀ طرف يک کامنت می نويسد و بياني

وليت فردی و اجتماعی خود ؤ می رسد که به مسئیاخير کانون نويسندگان را به اشتراک می گذارد و به اين خود ارضا

 و حضورعينی و تنگاتنگ ھمپوشانی مادی گی واقعی، نتوانند به ھمبسته ھای اجتماعی شبکاگر. عمل کرده است 

! ان و آنتی فيلترينگ می رود .پی .فعاالن اجتماعی ياری رسانند، تنھا سودشان، ھمان مبلغی است که به جيب بازار وی

کانون را در بيش ۀ  گفت که بيانيدوستی که گاه و بی گاه از ديوار فيس بوک ھای شخصی باال می رود، به نگارنده می

  !با ده ھا اليک. کاربران مقيم تھران و شھرھای اطراف و کرج ديده است ۀ از سيصد صفح

  !نکات ناگفته را ديگران البد خواھند گفت

  

  بعد از تحرير

  .س دانا خالی بودئيجای ر*
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 در دست ئیبا عصا .صر زرافشان از راه رسيدراه احترام به شھيدان راه آزادی بيان نرسيده بوديم که ناۀ ھنوز به نيم*

می بوسمش و بعد از دقايقی ." دکترۀ به گفت. يک عمل ديگر الزم دارد:" که دردناک بود و ناصر می گفتئیراست و پا

  :امنيتی که چند عکس از چند زاويه گرفته است می پرسم" دوست"از 

  ؟!از اين عکس ھا به ما ھم می دھيد"  برادر"

  !ھنوز مشغول عکاسی است" برادر"آن . رگشت با محسن حکيمی گپی می زنيم از سرمای روزگاردر مسير ب*

احمد شاملو آخرين شبانه اش را در وداع ميھماناِن  .پرالشز تھران با چشماِن نگران، نگران روزھای آينده است*

احمد . دان را باز می گويد صفرخان قھرمانی خاطرات يکی از شب ھای بلند زن. مختاری و پوينده زمزمه می کند

 از آخرين کارگاه آموزش یاتازه ۀ محمود با ھمسايه ھايش از مدار صفر درجه رد می شود و ھوشنگ گلشيری کارنام

  .ش را به تاريخ قصه می سپردداستان

  : از دور دست صداِی گرم عمو سعيد سلطانپور سکوت گورستان را می شکند 

  "سالم.گان آزادی ، خواھران و برادرانم تشنسالم شکستگاِن سال ھای سياه ، "

  .و خورشيد برای مدتی پشت ابر سنگر می گيرد

   تھران–محمد قراگوزلو 
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