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  3گفتار خيابانی 
  نسيم خاکسار

  سخنی در پيوند با جنبش کنونی مردم ایران 
نويسندگان و هنرمندان روز همبستگی . ، خوانده شدهلند، دلفتنشجويان ايرانی در اين گفتار در برنامه کانون دا( 

  )2009 اکتبر 25 يکشنبه  با جنبش آزاديخوانه مردم ايران،در هلند 
  

 اکنون بايد به اين باور ،1388 خرداد سال 22ماه از آغاز اين جنبش در بعد از سپری شدن چهار 
پس با فروکش . رسيده باشيم  که اين جنبش مردمی تا پيروزی نهائی راهی طوالنی در پيش دارد

 جنبش بر ،زيرا در اين راه طوالنی. کردن حرکتهای اعتراضی مردم نبايد زود نوميد شويم
به باور من طوالنی شدن جنبش يعنی رسيدن . نهايش غلبه خواهد کردبسياری از کاستيها و ناروشي

  .آن به افقهای بازتر و چشم اندازهايی گسترده تر
  

و . در شناختن آن درستتر با آن همراه می شويم. رک کنيم و آنرا بشناسيمدرا سعی کنيم اين جنبش 
ميسر دوری از آن و نفی آن فهميدن اين جنبش نه در . توانيم به آن ياری رساينم نيز بهتر می

شود به اين دليل که از همان ابتدا چند چهره مذهبی و شخصيتهای وابسته به همين نظام در آن   می
   .نقش دارند و نه در همراه شدن کورکورانه با آن

  .فهميدن اين جنبش از راه درک و فکر کردن به مطالبات اين جنبش است که حاصلمان می شود
  . جنبش اميدوارممن به آينده اين

   چرا؟-
جنبش مترقی ويران کردن ساختار کهنه رژيمی است که در قدرت  است و حقيقت هر  اگر هدف

اين لحظه نشان داده است که  را فقط از آن خود می داند، اين جنبش از همان آغاز برخاستن تا
 آغاز راهش توجه نخست به همان شعار در. توانائی و قابليت سياسی و فرهنگی اين کار را دارد

  رای من کو؟: کنيم
يقين به خود و اعمال  مگر می شود از حاکميتی که با ؟مگر از حاکميت استبدادی می توان پرسيد
يدی از جانب مردم به وجود خود می داند پرسيد رای من دخود زنده است و هر پرسش را دليل تر
  !ولی فقيه مسلمانان تقلب کرده ايدجناب ! هيئت حاکمه: کو؟ معنای ساده اين پرسش اين است که

جنگ، سرکوب : از هرطريق که توانسته به وجود خود را به مدت سی سال ينی که يقتاز حاکمي
 و آن را به تحميل کرده استئولوژی و باورهای مذهبی مردم بر جامعه دسازمانهای سياسی، اي

رای حفظ نظم عمومی صورت يک باور عمومی درآورده است، از حاکميتی که اين باور را ب
  .تقلب کرده ايد: د و آشکارا به او گفتيی مقدس داده نمی توان پرستصور

 شک به حقيقت در وجود حاکميت با ،يم مليونیظدر اين پرسش ساده مردم، در يک گستره ع
های  از آغاز انقالب تا کنون در بايگانی اعتراض مردم به حاکميت پرونده .صدائی بلند بانگ شد

ض زنان عليه ااعتر. هايی را برشمرد ست که از صورتهای مجسم آن می توان نمونهحجيمی ا
ض ا اعتر،پوشش اجباری و در سالهای بعد در تشکلهای اعتراضی آنها دردفاع از حقوق شان

 مردم عليه سانسور مطبوعات و شکستن قلمها، اعتراض مردم و خانوادهای زندانيان سياسی در
و در تجمع مادران در گورستان خاوران، در افشای قتل عام زندانيان دفاع از زندانيان سياسی 

اما از آنجا که مردم به هيئت عظيم ميليونی وارد اين اعتراضها ...و، 67 و 60سياسی سالهای  
اما با همين پرسش ساده . ت در باور به حقيقت در وجود خود هرگز شک نکردي حاکم،نشده بودند

  . يونی يکباره موريانه بر تن اين بنای پوسيده افتادو روشن، در آن اجتماع ميل
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 مسئله زندانيان سياسی و اهميت طرح آن :اين جنبش درخواستهای پيشين مردم را از نو زنده کرد
  .در جامعه، تجاوز به زندانيان سياسی

 67در سال ان سياسی يتا اين لحظه مهاجرانی که زمانی وزير اين حاکميت بود، به قتل عام زندان
 .کند گی ياد میشرمنددر برابر اين کشتار با توسط اين حکومت اعتراف کرده و از سکوت خود 

 به سهو وهمراه بوده " نظام استبداد آئين"يا با اين عبدالکريم سروش از اينکه مدتی با اين حکومت 
. ه استديباز خدا پوزش و آمرزش طلابراز پشيمانی کرده و ، و خطا اعانتی به اين ظالمان کرده

اگر توانائی پيشروی در اين جنبش نبود هرگز اينان بدينگونه . اند اينها دستاورده های اين جنبش
اکنون در چشم مردم اين حاکميت معنائی از حقيقت  را ديگر به صورت ارزشی . گفتند سخن نمی

کميت برای اين حا: ضد حقيقتی با خود حمل می کند که آشکارا شده است. کند با  خود حمل نمی
. و در زندانهايش به زندانيان تجاوز می کند. دآنان ديگر حاکميتی است که رای مردم را می دزد

 تا ه گشوده شد67 و 60در کهريزک داالنی بسوی زندان اوين و زندانهای ديگر در سالهای 
نبشی که ج. بيدادهائی را که بر زندانيان سياسی در آن سالها رفته است برابر چشم مردم بياورد

  .بتواند مطالبات پيشين مردم را از نو زنده کند جنبشی پيشرو است
  

به حاميان اين جنبش از هرصنف و طبقه که . برای اين جنبش به اين زودی رهبر انتخاب نکنيم
ند بايد هستند تا زمانی که روشن و پايدار از مواضع عمومی و روشن اين جنبش حمايت می کن

گذارد اين درخت  مردم از جانب آنان به نفع اين جنبش است و نمیبه يتی نوع حما هر. آفرين گفت
تازه روييده با ضربات سهمگين تبری که هردم اين رژيم به ساقه نازک آن  فرود می آورد از ميان 

   . قطع شود
  

عه و اهللا اکبر گفتن مبه نظر من  استفاده از مذهب و مناسک و مراسم مذهبی مثل رفتن به نماز ج
 شبها و سر پشت بامها و يا شرکت کردن در راه پيمائی روز قدس در جمعه پايانی ماه رمضان در

فقط نقش يک پوشش امنيتی را برای جنبش فراهم کرده  و نمی توان به اين جنبش مردمی چون 
در . جنبش مذهبی نگاه کرد که از سوی روحانيان مذهبی و شخصيت های مذهبی بسيج شده است

 با همه بکارگيری آنها در اين ،ن بسيج مردمی از طريق مذهب و شعارهای مذهبیاصل به نظر م
ای ندارد و به پايان خود رسيده است و  کارکرد اصلی را در   ديگر نقش پايه،اعتراض توده ای

شيوه های گوناگون اين نوع بسيج را ما هم  در زمان مشروط . برانگيختن مردم از دست داده است
و هم در زمان انقالب و پيش از آن تجربه کرده ايم  و هرکس که بخواهد با اين جنبش همراهی کند 

سياسی امور نباشد بايد سکوالر عمل کند و سکوالريته را در اداره يا اعم از اينکه مذهبی باشد 
پذيرفتن ميثاقهای عرفی جهانی . يعنی قبول جدائی دين از دولت و حکومت. جامعه قبول داشته باشد

  ...ری برای جامعه و غيرهادر امر قانونگذ
  

منظورم از جنبه  .تا می توانيم به جنبه های روشنفکری و روشنگری در اين جنبش ياری رسانيم
سرريز کردن نقد در . آنهاستموجود در انتقادی توجه به روش يا وجه روشنگری و روشنفکری، 

تقويت سويه انتقادی به . همه عرصه های آن، از عرصه شعارها گرفته تا عرصه مطالبات جنبش
ی که پيش و به شعارها و اهداف. اش ياری می رساند عميق تر شدن درک جنبش از مطالبات مردمی

تعريف از آزادی، تعريف از استقالل، تعريف از . رو دارد وسعت معنائی بيشتری می بخشد
عدالت اجتماعی، دفاع از زندانيان سياسی بی قيد و شرط، محکوميت هرگونه شکنجه، 

اوت، آزادی فگرائی، کثرت  گرائی، رواداری در برابر دگرانديشان و تحمل آراء و عقايد متنقانو
ت ب اجتماعات، حقوق زنان و بسياری مفاهيم اجتماعی ديگر که اين روزها از آن صحاحزاب و
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بايد در هر اجتماعی که در دفاع از جنبش برگذار می کنيم از آنها سخن بگوييم و .  می شود
  .تعريف روشنی از آنها داشته باشيم

 و گشاده نظری ه صدرعلو طبع و سع. نق نق و ايرادهای سطحی ربطی به انتقاد روشنگرانه ندارد
کروبی، موسوی و . را بايد در سطح جنبش گسترش داد؛ بی آنکه واقعيت ها را ناديده گرفت

  و همراهيشان با اين حکومت در آن 67 و 60 در سکوتشان از اعدامهای سال ، برای مثالیخاتم
. نير بايد ديده شودسالها و سالهای بعد بايد مورد انتقاد شديد قرار گيرند ولی حمايتشان از جنبش 

کار کروبی در افشای تجاوز به زندانيان سياسی در زندانهای رژيم از اهميتی تاريخی در افشای 
او در نامه های سرگشاده  و پيامهای . جنايات اين رژيم در زندانهای سياسی برخوردار است

ت بر چهره خود اعتراضی اش پرده ساتر اخالق کاذبی را که با ادعای الهی و مذهبی اين حکوم
  .کشيده بود پاره کرد

  
گاهی در همين هنگامه مردمی که مطالبات و درخواستها بيانی بسيار . اين جامعه را خوب بشناسيم

هم ماديت   اسطوره های فرهنگی و مذهبی نهفته در متن فرهنگی جامعه،مشخص و عينی دارند
ه  از سوی مردم خوانده می شد بياد  با فرار شا57اين شعر را که اوائل انقالب سال . گيرند می

  . بيرون رود فرشته درآيدچوديو : بياوريم
کمتر کسی از توده مردم آن وقت از خودش پرسيد ماهيت اين ديو چيست و  ماهيت اين فرشته 

  چيست؟ 
  ديو شد شاه و فرشته هم به آنی شد خمينی

  .حاال هم از اين شعارها گاه سرداده می شود
هنوز هم در بعضی روستاها .  که امام حسين می شودداش، سياوش دار فرهنگیجامعه ما، در متن 

هنوز در اين جامعه وقتی خروس سپيدی می خواند نشانه . کنند را برگذار میسوگ سياوش مراسم 
. در فرهنگ اين جامعه هنوز اسطوره سهراب و اسفنديار زنده است. خوشبختی و اميد است

می شود و اسفندياری که تمام وجودش روئين تن است و تنها سهرابی که به دست پدرش کشته 
در اين هنگامه مردمی اين اساطير ممکن است از نو زنده شوند و در . چشمانش آسيب پذير است

اين کار ماست که شناخت داشته باشيم . سمت و سوی تازه شان، گاه صورت شعار به خود بگيرند
ده آنها از سوی گروهی از مردم واکنش سنجيده  و بر آنها و در پاسخ به کارگيری سهل و سا

در ديو و فرشته، بديها در وجود يکی و نيکيها در وجود ديگری خالصه می . درست نشان دهيم
انسان مدرن و سکوالر امروز بايد بياموزد  که بيرون بيايد از دايره بسته سرنوشتی که اين . شود

شعار . ار يا حسين مير حسين، شعار پيشروی نيستشع.   مقدر کرده اندانسانهااسطورها  برای 
 خسته از جور حکومت از اسطوره حسين ياری می گيرند و ،ای از مردم است که ناآگاهانه دسته

مطالباتشان را نه در وجود مجموعه ای از افراد با انديشه ها و اهداف متفاوت که در وجود يک 
رای من کو؟ :  بر ديکتاتوری، آنها که می گويندگويند مرگ اما آنها که می. فرد خالصه می کنند

. آزادی، استقالل، جمهوری ايرانی، بيرون از آن دايره های بسته عمل می کنند: آنها که می گويند
  .گفتن از اينها  برای روشنگری در جامعه مهم است.  سکوالر هستندهااين شعار

  
ه را داشته باشيم  که به گفت و شنود در مراسم و جلسه های عمومی که برگذار می کنيم اين توج

با اشاره به ژان پل سارتر . اهميت بدهيم و بحثمان را بيشتر به صورت پرسشی جلو ببريم
وقتی جامعه وارد عمل گويد  جائی میهايش در دوران مقاومت مردم فرانسه عليه فاشيسم  تجربه

 ر او از ميان انواع کارهای ادبی بن دليل است کهيو به هم.  شده است  به گفتگو بيشتر نياز دارد
      .اين باور است که ادبيات نمايشی در اين وقتها کارائی موثرتری از بقيه قالبهای ادبی و هنری دارد
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هائی که ذهن و  لحظه. ثنائی در تاريخ می داندتهائی اس ها را لحظه هگل با بيانی فلسفی اين لحظه
ام بگذاريم و به پيشنهاد فيلسوفی هميشه در هر محفل و به آزادی احتر. عين با هم آشتی می کنند

انقالبی بودن اتهام . يمرمجلسی که برگذار می کنيم يک صندلی خالی برای ورود آن خالی بگذا
در کار کردن دقيق و سنجيده روی واقعيات و عمل کردن درست . زدن و تخريب يکديگر نيست

 ، و بين نيروهای مخالف اين حکومت ارتجاعینفرت در جنبش. است که از ما انقالبی می سازد
من بر اين اعتقادم که جنبش های  عصر ما و به ويژه همين جنبش ما به . ايجاد پژمردگی می کند

 ما  تا کنون از نفرت آسيب یجنبش های مردم. عشق بيشتر نياز دارد تا نفرت و کينه ورزی
جوانان اين  نسل که با موسيقی، شعر، وقت آن است که از طراوات و نشاط . فراوانی برده است

  .هنر و رقص آغاز کرده اند و روی به آينده دارند بياموزيم و با عشق آغاز کنيم
  2009 اکتبر 25

  
  

 


