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   بخش چھارم-درباره تئوری شناخت 
 

  بالتضادھای فوت
 برناک

. جام ملتھای اروپا را پشت سر گذاشتیم
فرصت را مناسب دیدیم تا از تب فوتبال استفاده کنیم و بحثھای 
خود در مورد شناخت را با استفاده از مثالھایی از فوتبال ادامھ 

  . در این بخش بھ مبحث تضاد می پردازیم. دھیم
ید اگر می خواھید درک درستی از ھمھ پدیده ھا داشتھ باش

 و بتوانید تغییرات آن را توضیح دھید باید قانون وحدت اضداد
وحدت اضداد یعنی چھ؟ یعنی اینکھ ھر چیزی کھ . را بفھمید

یعنی بھ . بھ دو تقسیم می شوددر درون خود مشاھده می کنیم 
دو قطب متضاد و مخالف ھم کھ ھمزمان کنار ھم قرار دارند 

ایندو قطب . تھ باشدو یکی بدون دیگری نمی تواند وجود داش
بسر می نیز  در کشمکش دائمی با یکدیگر ،در عین وحدت

آھن ربا . ساده ترین و قابل دید ترین مثال آھن ربا است. برند
آیا آھن ربا بدون . بھ دو قطب مثبت و منفی تقسیم می شود

  وجود دو قطب منفی و مثبت قابل تصور است؟ 
بدون تضاد،  .ھمھ جا عمل می کند" وحدت اضداد"قانون 

، در جامعھ یاین قانون در دنیای طبیع. جھانی در کار نیست
بین دو قطب مخالف . ، و در تفكر انسانی عمل می كندیانسان

و . یك تضاد، در آن واحد ھم وحدت و ھم مبارزه وجود دارد
ھیچ شی و . این سر منشا حركت و تغییر در ھمھ چیز است

. ی نھفتھ نداشتھ باشدپدیده ای نیست کھ در درون خود تضاد
را بشناسید باید یا رشتھ علمی اگر می خواھید پدیده 

  و - و + علم ریاضیات را بدون   . تضادھایش را بشناسید
علم مکانیک را بدون  . مشتق و تابع اولیھ نمی توان شناخت

، و یعمل و عکس العمل، فیزیک را بدون برق مثبت و منف
مھا و جامعھ را بدون شیمی را بدون  ترکیب و تجزیھ ات

 نمی توان درک -  میان طبقات دارا و ندار -مبارزه طبقاتی 
  . کرد

بھ ھر جنبھ فوتبال کھ نگاه کنید . نگاھی بھ فوتبال بیندازیم
از نظر اخالق . اضداد قابل مشاھده انداین جفتھایی از 

ھر . با تضاد میان رقابت و دوستی روبرو ھستیمما ورزشی 
رھنگ حاکم بر جھان سرمایھ داری اغلب چند کھ بھ خاطر ف

مالین کردن ھم روبرو ھستیم تا و خونین از نوع با رقابت 
 اما این تضاد در ھر بازی  و نمایشھای !!!دوستی و احترام

از نظر سرنوشت کل بازی . ن قابل مشاھده استآمربوط بھ 
  . ما با تضاد برد و باخت روبروھستیم

ی کنند یر مقابل ھم صف آرابازی فوتبال بدون دو تیم کھ د
ی دو تیم در مقابل ھم بدون یصف آرا. ی نخواھد داشتیمعنا

دفاع کند ھم حملھ؛ ھم یک تیم ھم باید . قاتی شدن معنی ندارد
در یک بازی ھم شوت بلند الزم است ھم شوت کوتاه، ھم 

ھم بستھ باید . کوتاه الزم است ھم پاسکاری بلندکاری پاس
و ھم بھ ابتکار فردی  تیم ھم بھ یک. بازی کرد ھم باز

دفاع کند یا فقط یک تیم نمی تواند . نیاز داردھمکاری جمعی 
فقط روی ابتکار عمل یک یا چند بازیکن حساب باز کند یا 

وانگھی بدون ترکیب و تبدیل کردن مدام . فقط بستھ بازی کند
این جفتھای مختلف از اضداد نمی توان بازی خوبی ارائھ داد 

ھمھ جوانبی کھ در ارتباط با فوتبال . ر پیروزی داشتو انتظا
یک جھت بدون جھت دیگرنمی .  پدیده ھای متضادندشمردیم،

مبارزه دو جھت و رابطھ متقابل آنھا . تواند وجود داشتھ باشد
ی بھ پیش مبازی را سازد، تکامل ی را مبازی مجموعھ واحد 

 .کندی را حل مبرد و باخت مسئلھ سرانجام راند و 

برای روشن تر شدن بحث بھ رابطھ دفاع و حملھ بیشتر می 
در نظر بگیرید زمانی کھ تیمی وارد میدان می شود  .پردازیم

، تعدادی در میانھ زمین و یدروازه بان و تعدادی در خط دفاع
نفرات خط دفاع باید جلوی . نفراتی در خط آتش این تیم ھستند

 بان از دروازه تیم حمالت حریف را بگیرند و ھمراه با دروازه
حفاظت کنند، البتھ مھاجمان ھم باید با حملھ بھ دروازه تیم حریف 

نقش خط میانی ایجاد ارتباط بین این دو گروه و تبدیل . گل بزنند
  . آنھا بھمدیگر است

کسی کھ اصال از فوتبال سر در نمی آورد شاید بپرسد کھ 
ادی در خط اگر تیم برای پیروزی آمده، چھ لزومی دارد کھ تعد

! دفاعی بمانند، ھمھ با ھم حملھ کنند تا  ھرچھ بیشتر گل بزنند؟
ما چھ پاسخی باید بھ او بدھیم؟ این مسئلھ را چطور باید توضیح 

گاھی حملھ،  دھیم؟ اصال چرا باید در فوتبال این سیستم باشد، 
ھ بو مھمی است  ؟ این سئوال...، گاھی دفاع و یگاھی اداره باز
ھمزیستی و و متضاد  مبارزه میان قطبھای"ند تا ما کمک می ک

  . را بھتر بفھمیم" وحدت میان آنھا
ایندو ھمیشھ با ھم ھستند و . دفاع  در مقابل حملھ قرار دارد

 ،بدون دفاع خوب. با ھم وجود دارند و بھ تنھایی معنی ندارند
تواند  یک تیم نمی . حملھ خوبی ھم نمی توان سازمان داد

تیمی کھ در حال . یبازی کند یا ھمواره تھاجمھمواره دفاعی 
دفاع از دروازه خودی قرار دارد، در واقع دارد تدارک حملھ 

در حال حملھ نیست اگر کھ ھمان لحظھ . بعدی خود را می چیند
صادق برعکس آنھم .  دفاع نکند حملھ ای در کار نخواھد بود

د گل اگر تیمی ھنگام حملھ بھ فکر دفاع نباشد می توان. است
امکان . حملھ و دفاع دایما بھ یکدیگر تبدیل می شوند. بخورد

بی خود و یا ندارد یک تیم مدام توپ را دراختیار داشتھ باشد و 
بی دلیل در زمین بایستد و حرکتی نکند و تیم حریف ھم آن را 

تماشگران ! قطعا با ھووووواینکار را بکند تیمی اگر ! تماشا کند
ھ اصلی این است کھ ھر دو تیم می مسئل. روبرو خواھد شد

این را .  و طرف مقابل را شکست دھندخواھند بازی را ببرند
می توانیم بھ عنوان اصلی ترین تضاد در بازی فوتبال تعبیر 

  . کنیم
وقتی تیمی حملھ می کند، تیم دیگر . ھدف بردن بازی است

حملھ و دفاع دو سمت یا دو . در موقعیت دفاع قرار می گیرد
لحظاتی کھ تیمی در حال دفاع و آن . ندضاد ایا دو جنبھ متقطب 

موقتی نسبی، یکی در حال حملھ است، ابدی و دائمی نیستند بلکھ 
عنی اینکھ با ی. و گذرا ھستند و دائما بھ یکدیگر تبدیل می شوند

یا  یعنی بزودی توپ .ھم در شرایطی ھمزیستی و وحدت دارند
 تیم دفاع کننده از آن حالت گل شده، دفع شده یا اوت می شود و

ولی مبارزه و  .می کندرا آغاز کار دیگری  و خارج می شود
یعنی تالش ! کشمکش میان دفاع  و حملھ ھمیشھ مطلق است

از . برای حملھ یا تالش برای تبدیل دفاع بھ حملھ، دائمی است
 در اثر حمالت ،آنجایی کھ ھر تیمی در تالش است تا گل بزند

یک حملھ حساب شده بھ گل یا گلھایی دست پیدا مداوم و یا با 
در این حالت یک سمت یا یک قطب تضاد بر آن . می کند

اصلی بازی یعنی برد و باخت و تضاد می کند دیگری غلبھ 
می شود یره تیم مقابل چبر دفاع یک تیم حمالت . شودتعیین می 

مبارزه عبارت است از ھر نتیجھ . ی حاصل می شودپیروزو 
بر  قطب از طریق چیره شدن یک  دگرگونی تضادھاتغییر و

  . دیگرقطب 
تیم اسپانیا قھرمان جام ملتھای اروپا شد زیرا توانست 
تضادھای مختلف در بازی فوتبال را بھتر از بقیھ تیمھا در دست 

 موفقشما ھم می توانید در زندگی و مبارزه . بگیرد و حل کند
ورتی کھ تضادھا را شوید و بر مشکالت مختلف فائق آیید در ص

  . درست بشناسید و درست حل کنید
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  نمانامھ فرزاد کمانگر از زندان اوین 
  

ھنگامی کھ از گوشھ چشم تابلو بازداشتگاه اوین را خواندم 
آنچھ را از این زندان از گذشتھ دور تا امروز در ذھن داشتم و 

در ²"خون ارغوانھا"یا خوانده بودم مرور کردم، ناخودآگاه 
خیلی دوست داشتم کاش آن سرود را . تجلی دوباره یافتذھنم 

 و انفرادی 209حفظ کرده بودم، لحظھ ورود بھ راھروھای 
ھای آن بویی غریب و ناآشنا را حس میکردم با خودم گفتم 

  .شاید این بوی زندان، بوی خفقان و بیداد باشد 
 جزئی جدا نشدنی از زندانی 209چشم بند تا خروج از 

بھ یاد کسانی انداخت کھ سالطین در سیاھچالھا است کھ مرا 
چشمانشان را در می آورند تا بینایی، حسی کھ انسان بیشترین 
ارتباط را با دنیای اطراف می گیرد را از او بگیرند و حال 
چشمانت را می بستند، غافل از اینکھ گاھی دیوارھا مانع بینش 

  .و دیدن نمی شوند 
ھ قریب  یعنی انفرادی، انفرادی ک209

ترین و گمنام ترین واژه کتابھای قانون ماست 
یعنی توھین، تحقیر، بازجویی ھای چندین و 
چند ساعتھ، بی خبری مطلق، ایزولھ کردن و 
در خالء نگھداشتن، خرد کردن بھ ھر قیمت و 

انفرادی یعنی شکنجھ سفید یعنی . ھر وسیلھ ای
شبھای بی پایان و اضطراب، بعد از شکنجھ 

 روز فرقی با ھم ندارد فقط نباید سفید شب و
. ھیچ اخبار یا اطالعات تازه ای بھ تو برسد

اطالعات و اخبار تو تنھا القائاتی است کھ روزی چند بار در 
اتاقھای سبز رنگ بازجویی طبقھ اول در گوشھایت تکرار می 
شود تا تو را ضربھ پذیر سازد و تو در سلولت وعده ھای 

 می کنی و فردا و فرداھا دوباره بازجویت را در ذھن بررسی
ھمان برنامھ در اتاقھای سبز بازجویی شبیھ اتاق جراحی 
تکرار می شود و آنقدر این عمل تکرار می شود تا گفتھ ھای 
بازجو ملکھ ذھن تو می گردد و تو باور می کنی کھ چھ 

  !موجود بدی بوده ای
و ھر روز کھ از اتاق بازجویی بھ سلولت برمی گردی ھر 

چھ در سلولت ھست زیر و رو شده است یا بھتر بگویم شخم آن
زده شده است، خمیر دندان، صابون، شامپو، پتوھای سیاه بد 
بویت، موکت رنگ و رفتھ و حتی لیوان چندبار مصرفت را 

شاید بھ دنبال ردی از لبخند، . بدنبال چیزی جابجا کرده اند 
نھان کرده امید، شادی، آرزو و خاطره می گردند تا مبادا پ

باشی و ھر شب کھ تو در رویای دیدن دوباره مھتاب بھ دیوار 
سلولت چشم می دوزی چیزی مانند شبح از دریچھ کوچک 
سلولت سرک می کشد و تو را زیر نظر می گیردی، مبادا بھ 

رفتھ باشی و یا در رویای شبانھ ات مادر بر " خواب شیرین"
ن الالیی را مرھم بالین فرزند آمده باشد و در آن تاریکستا

  .زخمھای فرزند نموده باشد
بھ دیوارھا کھ چشم می دوزی بھ یادگاریھایی کھ میھمانان 
قبلی سلولت از خود بھ جا گذاشتھ اند از عرب و ترک و کرد 
و بلوچ و معلم و کارگر و دانشجو گرفتھ تا فعال حقوق بشر و 

 209گویی درون .  روزنامھ نگار، ھمھ بھ اینجا سری زدند
عدالت در حق ھمھ بھ طور مساوی اعمال شده است چون 
اینجا فارغ از قومیت، فازغ از جنسیت، فارغ از مذھب و 

فارغ از ھرگونھ طبقھ ای ھمھ بھ گونھ ای مساوی بھ زندان می 
  . آیند

از سلولھای انفرادی تا سلولھای عمومی تنھا بیست تا سی 
ھا چند ماھھ متر فاصلھ است کھ بعضی ھا چند سالھ و بعضی 

طی می کنند، سلول عمومی یعنی دیدن و حرف زدن با 
انسانھایی شبیھ خودت یعنی شنیدن صدای انسانھایی کھ باید 
صدایشان شنیده شود، سلول عمومی یعنی نوشیدن یک لیوان 
چای داغ یعنی رفتن بھ حمام بھ دلخواه خودت، سلول عمومی 

ا یعنی اجازه یعنی اجازه اصالح سر و صورت و برای بعضی ھ
دیدن چشمان نگران عزیزان، پشت دیوارھای شیشھ ای و برای 
من یعنی رفتن بھ ھواخوری بعد از ماھھا، بعد از ماھھا برای 

 20اولین بار بھ ھواخوری رفتم، ھقتھ ای سھ بار و ھر بار 
دقیقھ، ھواخوری اتاق کوچکی بود با دیوارھای بلند و سقفی 

من کھ آسمان و خورشید را ھر نرده کشی شده و مشبک، برای 
روز از دامن زاگرس عاشقانھ نگریستھ بودم اینجا گویی آسمان 

خورشید . را پشت میلھ ھا زندانی کرده بودند
دزدکی بھ گوشھ ای از ھواخوری سرک کشیده 
بود و انگار او ھم می دانست کھ نباید بھ 
دیوارھای امنیت ملی نزدیک شد، دوربینی ھم 

 و تند می چرخید تا ھمھ جا را باالی سرمان تند
زیر نظر داشتھ باشد، مبادا با خورشید خانم 
نگاھی رد و بدل کنیم و چشمکی بزنیم کھ بھ 

گذاشتھ شود و یا بھ " ارتباط با بیگانگان"حساب 
و این خبر " حال ھمھ ما خوب است"نسیم بگوییم 

گردد و دیوارھای ھواخوری " تشویش اذھان عمومی"موجب 
 لکھ ھای ناشیانھ رنگ بر آنھا دیده می شد کھ دیوارھا نیز آنقدر

ھر چند کھ زیباترین دیوارھا اگر دیوار "را بد منظر کرده بود 
  ".یک زندان باشند باز شایستھ تخریبند

 رسالت خطیر خود یعنی جدا کردن زندانیان از 209دیوارھای 
اینجا دیوارھا قاصد . یکدیگر را بھ خوبی انجام نداده بودند

وستی و نامھ رسان شده بودند، پس باید مجازات می شدند و د
ھر ھفتھ بر تن دیوار رنگ تیره تر می کشیدند تا در نھایت 

دیوارھای ھواخوری . روزی با سنگ سیاه نقش پوشش کردند 
برای زندانیان تختھ سیاه، روزنامھ دیواری و حتی ترک دیوار 

ان را بھ ھم می نقش صندوق پست را ایفا می کرد و پیام زندانی
دیوارھا پر بود از خبرھا و اسامی دانشجوھا، آنھا کھ از . رساند 

 آذر آمده بودند، آنھا 16از ... ، دورتر...!! ، نھ نھ78تیر ماه 
کھ سالھاست پای ثابت انفرادیھا ھستند و با جسارت تمام 

و اسم دانشگاه خود " دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد"مینوشتند 
جوان دیگری آرم ان جی او یشان را با .  نوشتندرا زیرش می

ظرافت تمام روی دیوار طراحی می کرد ھر چند بار رنگ می 
زدند اما او دوباره و چند باره می کشید و کسانی ھم طلب اخبار 

من ھم روزی بر دیوار ھواخوری نوشتم سالم، با . می کردند
ود ولی خیلی ز" سالمت را نخواھند پاسخ گفت"خودم گفتم 

و دوستی ھایمان آغاز شد، از دانشجوھا !" سالم شما؟"نوشتند، 
گرفتھ تا زندانی القاعده ای کھ بعدھا در رجایی شھر معلم زبان 

پیدا کرده بود و روزی " دیوارگی"انگلیسی ام شد، کلی دوست 
کھ انفرادیھا پر شده بود و جا برای تازه واردھا کم آمد بھ ناچار 

ل جمع کردند و انگار سالھا بود کھ خیلی ھا را در یک سلو
پلی تکنیکی ھا، تحکیم وحدت، مسیحی . ھمدیگر را می شناختیم

، انگار سالھا بود ھمدیگر را می ...ھا، ترک، بلوچ، کرد و 
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شناختیم، یکی آرایشگر می شد یکی آشپز، تا صبح می نشستیم 
و از دردھای جامعھ می گفتیم، ھر چند دردھایمان مشترک 

تا صبح صحبت می کردیم و صبح ما را صدای گریھ بود اما 
سید ایوب زندانی بلوچ بغل دستی کھ سالھا اینجا بود بھ خود 
می آورد، آنقدر کسی فریادش را نشنیده بود کھ بھ خدا نامھ 
می نوشت و در ھواخوری می گذاشت و با صدای گریھ او 
سکوتی سنگین بحث ما را خاتمھ می داد و گاھی صدای پاشنھ 

فش زنی ما را بھ سکوت وادار می کرد، از فرط خوشحالی ک
و ھیجان از سوراخ کوچک در، یا از الی پره ھای رادیاتور 

 بھ بیرون نگاھی می انداختیم، زنی بود کھ با 121سلول 
چشمانی بستھ بھ سوی اتاق بازجویی می بردنش، چادری بھ 

و سر داشت کھ دھھا ترازو بر چادرش نقش بستھ بود، قامت ا
این . ترازوھای عدالت را کج و معوج و نابرابر نشان می داد

صدای آشنای پا، اعالم حضوری موقرانھ بود تا بھ ما بگوید 
اینجا ھم زندگی و مبارزه بی صدای پاشنھ ھای بلند معنایی 
ندارد، کمی تامل و ساعتی فکر کردن می خواھد تا متوجھ 

  . شوی ھمھ یکی بودیم
ان اتاقی بود کھ راننده ھای شرکت اتاق بازجویی مان  ھم

واحد و معلم ھا بازجویی شده بودند، میز بازجویی ھمان 
میزی بود کھ دانشجوھا بر روی آن یادگاری نوشتھ بودند و 
تختی کھ من روی آن می خوابیدم، ھمان تختی بود کھ 

جوان بلوچ قبل از اعدام رویش نوشتھ بود دلم برای " عمران"
بندمان ھم ھمان چشم بندی بود کھ کویر تنگ شده، چشم 

بھ چشم داشتند، " فریاد خاموش"اعضای کمپین یک میلیون 
پس نباید غریبگی کرد و نباید ھمدیگر را فراموش کرد، اینھا 
ھمھ یک جورھایی آشنایند، اینجا ھمھ چون شمایند، راستی، 

  ...فکر کن شاید فردا نوبت تو باشد 
  

   اعداممعلم و فعال حقوق بشری محکوم بھ
  زندان رجایی شھر کرج) 5(بند بیماران عفونی 

  10/3/87 -فرزاد کمانگر 
  
   در ھنگامھ نازیھا- برتولت برشت - 1
سروده ای است از ارغوان ھمیشھ " خون ارغوانھا"- 2

  سرخ بیژن جزنی
سروده شاعر معاصر آقای سید " سالم " شعر زیبای - 3

  علی صالحی
  رانفعاالن حقوق بشر در ای: انتشار از 

  
  
  

دوستان و رفقای عالقمند بھ بذر دانش 
آموزی بھ اطالع می رسانیم کھ ادامھ 

مبارزه دختر آمریکایی علیھ "مطلب 
را در شماره " تحمیل مذھب در مدارس

  . آینده می آوریم
                              بذر دانش آموزی

    
  با یاد معلم مبارز کمانگر  
  

 الف  –شعر ارسالی از مھشاد 
  

  من یک معلمم
 گویای رنج وکار

 نقاش آنچھ ھست   درذھن کودکان
 فریاد عشق بھ انسانم
  بھ چھره ام نگاه کن

 ببین کھ شیارھایش سخن ازچھ می گوید
 از کار

 از بی عدالتیھا می گوید
 از ستم ھا

 از محرومیت ھا و حقارت ھا می گوید
 بھ چشمانم بنگر

 ان راببین تصویر زندگانی پر رنج شاگرد
 بھ صدایم گوش کن

 بھ آھنگ کلماتم کھ ترا درس می دھد
  بھ تو یاد می دھد راه زندگانی را

 بھ تو می آموزد آزادی را و آزاد بودن را
 کھ چگونھ می توان فھمید کھ آزاد نیستیم

 کھ چرا برده ھا ھر روز افزون تر می شوند
 :صدایم را ھمھ می شناسند

  از کارگر و زحمتکش
 مزرعھاز دھقان 

 از دانشجوی دانشگاه و از انسانھای آگاه
 حتی ولگردھای کوچھ آشنا

 معلم را می شناسند
  من یک معلم

 در ذھن ما پیکارھا بپاست
 تا بشکنیم دیوار جھل را با فریادھایمان

 کھ با عشق بھ آزادی درآمیختھ است
 و با دستھایمان کھ در دست زحمتکشان است

           جھل تا برافروزیم بھ پیکاربرمی خیزیم با فقر و
 برسرھرکوی 

  ....مشعل فروزان رھایی را
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بھ روایت سیمای جمھوری " مشق شب"فیلم 
  اسالمی

   فوا د
بخشھایی از فیلم مشق شب بھ کارگردانی کیارستمی برای 

پخش این فیلم در . بار چندم از کانال سھ سیما پخش شد
رھا آمده بود بخشرایطی صورت گرفت کھ چند روز پیش در 

کھ دانش آموزی در اثر کتک خوردن از معلم روانھ 
  .فلج شد بیمارستان شد و

کیا  اما .اگر چھ مشق شب دیگر در مدارس مرسوم نیست
مستند گونھ مشق شب مسایلی فراتر از موضوع رستمی در 

تصویر کشیده و ھ مشق را با قدرتمندی و با طنزی دلپذیر ب
ماند و موضوع بحث قرار می بھمین خاطر در ذھنھا می 

  .گیرد
 مجری برنامھ بھ نکات ،در ابتدای نمایش این فیلم در سیما

و ھمینطور شب  مانند خود موضوع مشق .کردمختلفی اشاره 
مسئلھ قدرت و ربط آن بھ آموزش و پرورش و غیره اما 

نکاتش   شاید ھم .کرد اشاره نفیلم دیگر عامدانھ بھ نکات 
مردم آموختھ اند کھ ھر فیلمی کھ از ما ا! مشمول سانسور شد

پخش می شود را با دیده ) ابزار تبلیغاتی حاکمانبعنوان (سیما 
 یعنی از قبل معلوم است یا فیلم در .شک و تردید نگاه کنند

آنقدر از است و یا مھوری اسالمی راستای اھداف ارتجاعی ج
می تھی واقعی اش از مضمون سر و تھ فیلم زده می شود کھ 

حتی اخبار ھواشناسی ھم کھ پخش می شود ھم بھ شدت . ودش
ی سخت غرض ورزانھ است برای نمونھ در زمان سرما

قطع گاز در برخی شھرھای شمال سیما چپ زمستان گذشتھ و 
و راست اخبار راھبندان و سرما زدگی  در چین و برخی 

و یا در دوره کم برقی اخیر . نشان می دادرا کشورھای دیگر 
بھ نفت را روی آوری مردم در سایر نقاط جھان ا اخبار مرتب

  ! بگذریم.نشان می دھدجای برق ب
 تیمی شامل چند .ردفیلم مشق شب ساختاری مستند گونھ دا

فیلمبردار و یک کارگردان و چند دستیار سئواالت مشخصی 
در  ھرا از دانش آموزان پسر خردسال حدود ھفت تا ده سال

اسم صبحگاھی قبل از ورود بھ   مر.یک مدرسھ می پرسند
در قسمت اول .  استکالس ھا ھم  بھ زیبایی تصویر شده

در فرستند و دانش آموزان بھ صف می ایستند تا صلوات ب
از بلندگو پخش می کھ پایان  تک مصرع ھای مدیر مدرسھ 

از بس کھ ! فالن علي .... یا ! علي!  بگویند عليمثال . شود
  !  نماندبی محتوا و چرند بود یادم

صف صبحگاھی در نسخھ بدون سانسور فیلم ھنگام 
کارگردان صدای فیلم را قطع می کند تا عمق بیگانگی دانش 
 . آموزان و بی توجھی آنھا را بھ چرندیات مدیر نشان دھد

گوش یکدیگر را می کشند یا چپ و راست ان یا دانش آموز
. ستتنھا کاری کھ نمی کنند شعار دادن ا... می شوند و 

در مورد این قسمت صحبت برنامھ سیما علیرغم اینکھ مجری 
این  .سانسور شده بوداز فیلم  این قسمت ،کرد اما ھنگام پخش

  !!یسانسورچیان ناشھم از 
کیارستمی فضایی شبیھ بھ حضور خود تیم فیلمبرداری و 

 جو جدی . ایجاد کرده استبازرس را برای دانش آموزان 
است برای دانش آموزان بوجود آورده از بازخوھماره با ترس 

واالت خودمانی و زیرکانھ کیارستمی و ذوق و ئکھ البتھ با س

 حقایق با دلنشینی طرح می ،شادابی برخی از دانش آموزان
  .شوند

ارستمی مطرح می کنند عبارتند از آیا یواالت اساسی کھ کئس
ا مشق ھایت را نوشتھ ای یا چرا مشق ھایت را ننوشتھ ای و آی

کسی در درس خواندن کمکتان می کند؟ پدر و مادرت سواد 
دارد؟ تنبیھ یعنی چھ؟ تشویق یعنی چھ؟ اگر  بزرگ شدی بچھ 

 تماشای کارتون ،؟ علت ننوشتن مشقیخودت را تنبیھ می کن
. بود؟ یکی از کارتون ھای خوبی را کھ دیدی تعریف کن

ش جالب اینکھ بسیاری از دان! کارتون بھتر است یا مشق؟
آموزان بخاطر جو حاکی از ترس جواب می دھند کھ مشق بھتر 

دانش آموز کمک پیشرفت این می دانند کھ بھ است و علتش را  
یعنی رد ی و اینچنین است کھ رابطھ قدرت شکل می گ!می کند

وادار کردن دانش آموزان بھ تبعیت از سیستم و اجزای 
گر در  شب دی"مشق"علیرغم اینکھ خود موضوع  .گوناگونش

مدارس باقی نمانده اما نقد سیستم آموزشی در مدارس ایران 
  . کماکان از اھمیت برجستھ ای برخوردار است

در مدارس ایران ما مدارس تیزھوشان داریم کھ بیشتر 
طبقات دارا موفق می شوند فرزندانشان را بھ این مدارس 

بسیاری از دانش آموزان بھ علت فقر  حال آنکھ .بفرستند
کیفیت آموزشی بسیار از مدارس جنوب شھر . ند کار کنندمجبور

  .برخوردارندینتری از مدارس شمال شھر یپا
نقص فیلم کم پرداختن بھ مسئلھ تا حدی می توان گفت کھ 

 کل مصاحبھ ھا با پسرھاست در حالیکھ می شد !استدختران 
مصاحبھ ھا را دو بخش کرد و تیمی دیگر در یک مدرسھ 

   .ا انجام دھددخترانھ اینکار ر
پیشنھاد می کنم کھ  آموزش و پرورش نقد نظام در ارتباط با 

مقالھ کندوکاو در مسایل تربیتی ایران نوشتھ زنده یاد صمد 
ورد مطالعھ قرار بھرنگی م

  . گیرد
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 ؟یبا رپ چطور
 كیوان

؟ از یببینم با رپ فارسی حال میكن
این مدت . ، ھم آره ھم نھیمن بپرس

رف و قالبی شنیدم اینقدر رپ ھای مزخ
ھمھ . كھ دیگھ حالم داره بھ ھم میخوره

فكر . ھمھ اش مردساالر. اش مردونھ
نكنی بچھ مثبت شدم و از فحش و بد و 

نھ، از اینكھ . بیراه توی رپ جا میخورم
این فحش ھا و عقده خالی كردن ھا، ھمھ اش ضد زنھ بدم 

اولش الاقل . آخھ ناسالمتی رپ  قراره ضد سیستم باشھ. میاد
ولی فرھنگ ضد زن و . قرار بوده ضد سیستم باشھ

تازه مسالھ فقط فحش . مردساالر، فرھنگ ھمین سیستمھ
جوری كھ بیشتر این رپرھا بھ زن نگاه میكنن، ھمون . نیست

كھ فقط باید عروسك جنسی پسرھا “ جنس درجھ دوم و ضعیفھ”
ه این وسط البتھ تك و توك رپ ھایی ھم در اومد. بگذریم. باشھ

. كھ حرفھای خوبی توش ھست ولی با بیشترشون مشكل دارم
نمی دونم؛ ولی توی خوندنشون حس و حالی كھ ! یمشكل فن

. اون تاثیری كھ باید داشتھ باشھ رو نداره. باید باشھ نیست
. انگار اونی كھ رپ می كنھ نمی دونھ داره سر چی می خونھ

 توی انگار نمی دونھ كھ قراره اعتراضش یك چیزھایی رو
فكر نكن میگم . مغز جوونا بھ آتیش بكشھ و منفجرشون كنھ

خب ھر كی واسھ خودش سبك . ھمھ باید عین ھم رپ بخونن
اگھ این تنوع نباشھ، رپ ھم میشھ كلیشھ و . و سلیقھ ای داره

ولی توی ھر سبك و با ھر سلیقھ . تكراری و دیگھ فاز نمیده
  . ای ھم باید با حال و موثر خوند

شكل دیگھ من با خیلی از رپ ھای فارسي، اما یك م
مخصوصا اون رپ ھایی كھ میخوان اعتراضی و اجتماعی 

یك ! باشن، اینھ كھ پای خدا رو یك جورھایی وسط میكشن
مروری توی مغزت بكن و ببین چند بار این جور جملھ ھا رو 

/ خدایا من فقط امیدم بھ توست”: یتوی رپ ھای فارسی شنید
اینم تقدیر / فقط خداست كھ پشت ماھاست/ نخدایا ناامیدم نك

خب، فكر میكنی كھ با این حرفھا “ /....منھ كھ دست خداست
آخرش بھ كجا میرسیم؟ اگھ قراره رپ، اعتراض كنھ؛ اگھ 
قراره رپ، حرف من رو بھ بقیھ جوونایی كھ مثل من ھستن 
برسونھ تا بجنبیم و نذاریم بھمون زور بگن؛ اگھ قراره رپ، 

كھ چشم مردم واز بشھ و وضعو عوض كنن؛ این كمك كنھ 
جور امید بستن ھا و تقدیری نگاه كردن بھ زندگي، مثل اینھ 

ھم خودمو بیخودی گول بزنم و . كھ روی آتیش آب بپاشیم
خیالم رو راحت كنم، ھم بقیھ جوونایی كھ دارن بھ رپم گوش 

  . بگذریم. این اسمش گول زدنھ! آره جونم. میدن رو خر كنم
نھ اینكھ فكر كنی ! استی تازگی یك رپ شنیدم كھ بھم چسبیدر

ولی اون حس و حالی كھ گفتم رو . ھمھ حرفھاشو قبول دارم
یك چیز خوب دیگھ اش اینھ كھ ضد فرھنگ تقدیر . توش داره

این رپ، كار . و توكل و از این جور حرفھای دست و پا گیره
ھفتاد ”از البتھ یك جاش واقعا بی انصافی كرده و . بھرامھ

اونم وقتی كھ كارگرا واسھ رسیدن ! حرف زده“ میلیون احمق
بھ خواستھ ھاشون ھزار تا ھزار تا، اعتصاب و تحصن میكنن 
و جاده ھا رو میبندن و با نیروی انتظامی و اطالعاتی ھا و 

یا زن ھا و دانشجوھا و معلم ھا، ھر . حراست درگیر میشن
یستم و این دولت جوری كھ میتونن بھ این وضع و این س

اعتراض می كنن و خیلی ھاشون حاضرن برای ھدف ھای 
بذار رپ . بزرگ تن بھ زندان و شكنجھ و حتی مرگ بدن

سخنش با  و روی “ افسوسھ”اسمش . بھرام رو برات بنویسم

سعی كن . البتھ اینجوری خیلی حال نمیده. یك جوون ناامید
  . یخودش را پیدا كن

  ادهافسوس واسھ تو ای دل س  
  کھ ھر کسی واست عقده ای فرستاده

ھر کی کھ اومد جلوت گفت دلسوز 
  توئھ

  حاال می بینی باعث غم امروز توئھ
رچم ھیچکس تو می خواستی زیر پ

  ینر
بھ ھر سیاست پستی تو ریشخند  

  یزد
  نگاه ھا رو صدای تو شدن بیشتر شدید 
  ولی جوری کھ ھستی تو رو ھیچکس ندید 

  نت از رگ بیادتیغ و بکش فکر نکنم خو
  وقتی حتی مادرت ھم ازت مدرک می خواد

  کن   دیگھ خوشی ھا رو تو زندگی تصور 
  فقط یادت میدن کھ بھ خدا توکل کن 

  
  مردم می خوان باری کھ رو دوش ھست وردارن 
  پس تو رو طرد میکنن خب حق ھم دارن 
  یتو یک جوون احمقی و عشق رپ دار 
  یدادبھ باال سریات ھم خیلی رشوه کم  

  
  یتو زندگی عادی رو دوست نداشت
  یھر ثانیھ ات شب بوده روز نداشت

  ولی توی ھنرت بود بازم دووم ات
  تو مملکتی کھ نمایش سازم حرومھ

  
  آره کسی واسھ تو قدمی ور نمیداره
  ولی کسی توی مشکالتت کم نمیذاره

  یباید جای این کھ، قد اون کھ، ھستی تو حس کن
  یو بشماربشینی و دونھ ھای تسبیحت

  
  افسوس واسھ تو ای دل ساده

  کھ حتی تک تک خنده ھات ھم گلھ داره
  افسوس واسھ تو ای دل ساده

  کھ چشمای تو ھر لحظھ ای گریھ داره
  افسوس واسھ تو ای دل ساده

  کھ ھر کسی واسھ ات عقده ای فرستاده
  افسوس واسھ تو ای دل ساده

  کھ تو ھفت تا آسمون نداری یھ ستاره
  تو ای دل سادهافسوس واسھ 

  کھ حتی تک تک خنده ھات ھم گلھ داره
  

  من خوب می فھمم از غم ات ظاھره
  کھ حتی شک داری بھ مریم باکره

  داری پیش خودت میگی کھ این بیراه نمیگھ
  حتی تصویر زندگیت ھم سیاه سفیده

  
  یتو میخواستی کھ عمرتو ھرز پس ند

  یولی فقط ورق ھای تقویمو خط زد
  شدی تو، خوابت سختھوقتی دیگھ بیدار 

  حتی گریھ کردنت ھم یادت رفتھ
  مثھ ھفتاد ملیون احمق دیگھ

  حتی شعارھای قشنگت ھم خامت کرده
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  تو ھم یھ جوونی پیرتر از ننھ بابات
  کھ پر عقده شده دیگھ از سر تا پات

  
  این پنج تا انگشتھ، واسھ مشتھ، گره کن

  حتی نمیتونی راحت باشی پشت تلفن
  ھ عیب از منھ؟اگھ شھرم تو ظلمت

  البد اینم سنت پیغمبره
  چیھ؟ غیر قابل ھضمھ حرفام یھ کم؟

  منتظری حقیقتو توی اخبار بگن؟
  

  این جوونایی کھ جای تیغ رو دستشون
  اونایی کھ لبخندی نیست تو حرفشون

  این دل من بود، فھمیدی حرفشو؟
  !بیخیال، دونھ ھای تسبیحت چند تا شد؟

  
  افسوس واسھ تو ای دل ساده

   حتی تک تک خنده ھات ھم گلھ دارهکھ
  افسوس واسھ تو ای دل ساده

  کھ چشمای تو ھر لحظھ ای گریھ داره
  افسوس واسھ تو ای دل ساده

  کھ ھر کس واسھ ات عقده ای فرستاده
  افسوس واسھ تو ای دل ساده

  کھ تو ھفت تا آسمون نداری یھ ستاره
   افسوس

  آخربخش  - پیدایش انسان
  
   نستورخ.پروفسور ف : مؤلف
   بیدسرخی. م : مترجم
 

در اروپا، آفریقا و آسیا جمجمھ و استخوانھای بسیاری از 
. انسان نئاندرتال، ھمراه با تعدادی ابزار سنگي، بدست آمده

فرانسھ، تمدن } لھ موستیھ{پس از پیدا شدن این اشیاء در 
برای دوران موستیھ  .انسان باستانی، موست یری نامیده شد

  ). بجای یک نوع ابزار انسان دیرین( پیدا شده سھ نوع ابزار
کلھ ھای ابتدایی انسان نئاندرتال نیز مانند گلھ ابتدایی انسان 

مردھا . دیرین، در حقیقت عبارت از دستھ ای شکارچی بود
در . قطعات گوشت یا تنھ ھای حیوانات را بھ خانھ می بردند

  .دوره یخبندان، غار محل سکونت انسان نئاندرتال بود
 50، نزدیک »انسان اندیشھ ورز«نوع جدید انسان، یعنی 

از آنزمان تا کنون، انسان تقریبا تغییری . ھزارسال پیش گرفت
قوس ھای باالی چشم و برجستگی چانھ، وجوه . نکرده است

  .مشترک تمام جمجمھ ھای انسان پیشین و انسان کنونی است
ناگون انواع ابزارھای انسان در دوران نوسنگی بسیار گو

ھای سنگي، استخوانی و ) اسلحھ(ابزار و جنگ افزار . است
چوبي، گواه آن است کھ سطح تولید و فرھنگ در این دوره 

 مسلط -زبان–باال رفتھ و انسان بر عضو سخنگویی خود 
در جریان شکل گیری انسان، می توان دو مرحلھ از  .*شده

  : تکامل او را از ھم مجزا کرد

  انسان دیرین،  و مرحلھ اول؛ پیدایش 
مرحلھ دوم؛ پیدایش انسانھای باستانی با فرھنگ پارینھ 

   .یسنگ
، در سایھ کار، جسم انسان تغییر پیدا کرد و در بطورکلی

بوجود » انسان اندیشھ ورز«نتیجھ، نوع نیکو شده کنونی، یعنی 
  .آمد

حتما صدھا ھزار سال طول کشیده تا جامعھ بشری از گلھ (( 
البتھ این صدھا ھزارسال .  زی بوجود آیدمیمونھای درخت

نسبت بھ تاریخ کره زمین، حتی باندازه یک ثانیھ از عمر یک 
بھر حال، جامعھ بشری بوجود آمد، اما باید . آدم ھم اھمیت ندارد

دید کھ ویژگی اساسی جامعھ بشری کھ آنرا از گلھ میمون ھا جدا 
  کتابی درباره طبیعتنقل از .)) است} کار{می سازد، چیست؟ این ویژگی 

، سرمای عصر یخبندان را انسان در دوره پارینھ سنگی
انسانھای این دوران، بصورت دستھ جمعي، . ازسر گذرانید

 را شکار -اسب، گاووحشي، گاو و حتی ماموت–حیوانات عظیم 
انسانھای دوره پارینھ سنگی جدید، فرھنگ بسیار . می کردند

تفاوت کیفی این . اندرتال داشتندپیشرفتھ ای نسبت بھ انسانھای نئ
انسانھا با انسان نئاندرتال، در مقدار حیرت انگیز ابزارھا و 

گوناگون سنگي، استخوانی و شاخی } اسلحھ ھا{جنگ افزارھای 
این انسانھا و نیز در تکامل قدرت سخنگویی و پیدایش ھنر در 

شکار حیوانات، در اواخر دوران سنگ نیز،  .نزد آنان است
در این . ن اساس معیشت انسان، ھمچنان ادامھ پیدا کردبعنوا

دوران، انسان برخی از پستانداران و قبل از ھمھ سگ را، کھ 
پس از اھلی کردن . بعدا کمک زیادی بھ او کرد، اھلی نمود

این امر، . حیوانات، نوبت بھ کشت دانھ ھای خوراکی فرارسید

نھایی کھ بصورت قدم مھمی بود، در راه تکامل تولید، برای انسا
آنھا پس از بر آتش و ساختن .  می زیستند**»نظام خانوادگي«

در . لباس، کمی از وابستگی خود بھ تاثیر عوامل طبیعت کاستند
نتیجھ، این انسانھا، در تمام قاره ھای جھان پخش شدند و زمینھ 

  . برای بوجود آمدن نژادھای گوناگون فراھم گردید
ھمھ . ی دارای یک نیای مشترکندتمام انسانھا از نظر نژاد

نژادھا از نظر خونی باھم خویشاوندند و از نظر زیست شناسی 
آموزش ھای نادرست مرتجعان و سیاست بازان . باھم برابرند

دربازه نژادھای عالی و پست، بطورکلی از طرف علم انسان 
اکنون دیگر بسیاری از کشورھای . شناسی مردود شناختھ شده

   ***.یضات نژادی را از میان برداشتھ اندمترقی جھان تبع
   

  : حاتیتوض
ن یخواست ای گوناگون را خلق کرد، چون می کھ ابزارھای انسان، ھنگام* 

بکار ببرد، ناچار مجبور بود ھنگام بکار ی ابزارھا را، بطور دستھ جمع
جھ، ابتدا جملھ و یاستفاده کند، در نتی بردن آنھا از جمالت و کلمات گوناگون

  -مترجم–. دی کلمھ بوجود آمد و انسان برزبان خود مسلط گردسپس
کرد، ی می ش بشر بصورت گلھ زندگی ھزارسال پ40با یم کھ تقریدانی  م** 

» يجماعت خانوادگ«ل بھ جماعت یش، گلھ تبدی ھزار سال پ40در ی ول
انسان، شامل زد و مرد و کودک بود کھ ی ، گروھيجماعت  خانوادگ. دیگرد

ک جامعھ دربستھ بودند و ین حال کھ یکردند و درعی می زندگ یدر نقطھ ا
ن یا! ز بودندیک خانواده بزرگتر نی یرابطھ نداشتند، ولی گریچ جامعھ دیبا ھ

ا را فراگرفتھ بود و ھم یش سراسر دنی ھزار سال پ6کھ تا ی شکل زندگ
» ينظام خانوادگ«وجود دارد، ی ل وحشیقبای آن در برخی ایاکنون ھم بقا

  -مترجم–. شودی ده میمنا
جھان ی رات مربوط بھ زمان نگارش کتاب است و اوضاع فعلین تعبی ا***

   - بذر–. ھم تفاوت کرده است ن کشورھایدر ھم
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  واالتئنظر خوانندگان ؛ پاسخ بھ س
  

از میان پیشنھادات و سئواالتی کھ بھ نشریھ دانش آموزی 
و بذر رسیده است، دو مورد آنرا بصورت عمومی آورده 

 . پاسخ می گوییم
  

 ؛الف – مھشاد
 یچند مورد پیشنھادی در رابطھ با بذر دانش آموز

و ) یخصوص( بحثی در رابطھ با مدارس غیر انتفاعی - 1
 یتصفیھ محیط آموزش

  مشکل کتابھای درسی – پیرامون کتابھای درسی - 2
  تحول آموزشی در روند تکامل تاریخ- 3
  انقالب و نقش معلم در پیشبرد آن- 4
  خاستگاه ھنر در مدارس- 5
این ( تحقیق در باره مکارانکو و داستان پداگوژیکی - 6

 )مورد را ارسال می کنم
ی و دبیرستان یمثال مدرسھ راھنما( گزارش از مدارس - 7

  تعداد-رجائی شھر:  محل ١٣٤٩ تاسیس –دخترانھ رسالت 
 از چھ نقاطی می آیند ؟ ھزینھ – تعداد دانش آموزان –معلمان 

 اوضاع ساخت –ی پرداختی دانش آموزان در طول سال ھا
ی در مدرسھ ی بھ چھ چیزھا– رابطھ دانش آموز با معلم -ساز

 گیر می دھند و غیره
  شعر- 8
  کاریکاتور- 9
  
  

   ؛ س–احسان 
  

من برای اولین بار امروز نشریھ دانش آموزی شما را 
 بعنوان یک معلم چند سئوال. بطور اتفاقی در اینترنت یافتم

  :استدعا دارم جوابمو بدید. داشتم
 خالصھ ای از تاریخ انتشار و مشی نشریھ و ھمچنین -  1

  .دست اندرکاران آن را برایم ارسال کنید
 ھدف شما از انتشار نشریھ چیست و تا کنون چھ – 2

  کمکی بھ ما معلمین داشتھ اید؟
  . مرا از چاپ نسخھ ھای جدید نشریھ مطلع کنید– 3
ز اینترنت امکان تماس با شما وجود دارد  چگونھ بھ ج– 4

  .ی کنیدیلطفا راھنما
   چھ کمکی بھ سایر تشکلھای معلمین می توانید کنید؟– 5

  از پاسخی کھ خواھید داد سپاسگذارم
  
  

  پاسخ بذر؛
  

  . احسان مھشاد و عزیزاندوستبھ با درود 
  . پاسخ می دھیماحسان سئواالت شماره بھ بھ ترتیب 

1  
 آموزی بذر زیر مجموعھ نشریھ  نشریھ دانش-  1

ی بذر کھ  از فروردین ینشریھ دانشجو. ی بذر استیدانشجو
 انتشار یافتھ وظیفھ اصلی خود را تبلیغ و ترویج ایده 1384

نظرات و خط . ھای مارکسیستی در جنبش دانشجویی می داند
. مشی ما در نزدیک بھ سی شماره این نشریھ منعکس است

ن اوج گرفت یکی از معلمین پرسابقھ و زمانی کھ مبارزه معلمی
و ما از .  انتشار بذر دانش آموزی را بھ ما پیشنھاد داد،مبارز

فروردین؟؟؟؟ امسال توانستیم این رھنمود او را عملی سازیم و  
ھیئت . تا کنون موفق بھ انتشار پنج شماره از آن شده ایم

ریھ تحریریھ نشریھ بذر بسیار محدود بوده و عمده مقاالت نش
اسامی نویسندگان و ھمکاران . توسط ھمکاران ارسال می شود

  . بھ دالیلی کھ می دانید مستعار ھستند
 نشریھ دانش آموزی بذر ابزاری است برای بردن – 2

ما تالش می کنیم با مقاالت علمی . آگاھی بھ میان دانش آموزان
 ایده ھای چپ را در میان دانش آموزان تقویت ،و روشنگرانھ

اینکھ این نشریھ بتواند بھ سازمانیابی جنبش دانش آموزی . کنیم
بھ تالش ما و ھمھ دانشجویان و معلمین مبارز بستگی  خدمت کند

  . دارد
تا کنون ما در حد امکانات و توانمان تالش کردیم اخبار و 

فکر می کنیم . مبارزات معلمین را در نشریھ بذر منعکس کنیم
بھ میدان آوردن دانش آموزان بزرگترین کمک بھ جنبش معلمین 

ھمانطور کھ آن معلم مبارز تاکید داشت، جنبش معلمان . است
. بدون حمایت دانش آموزان قادر بھ کسب مطالبات خویش نیست

بھ شرطی کھ رابطھ ای آگاھانھ، رفیقانھ و فعاالنھ میان معلمین 
مبارز و دانش آموزان آنان کھ اکثریت از خانواده ھای کارگران 

 11ارتش . متکشان شھر و روستا ھستند برقرار باشدو زح
میلیونی دانش آموزان نھ تنھا یک نیروی مھم در مبارزه علیھ 
نظم ارتجاعی حاکم محسوب می شود بلکھ می تواند آینده جامعھ 

مسلما این جمعیت انبوه بھ ھر میزانی کھ با افکار و . را رقم زند
ذھبی را بدور افکند ایده ھای مترقی آشنا شود و خرافھ ھای م

شانس برقراری جامعھ ای نوین و عاری از ستم و استثمار 
  . افزایش خواھد یافت

 ما آدرس ایمیلی شما را در لیست آبونمان نشریات خود – 3
. از این پس ھر شماره را مستقیم دریافت می کنید. قرار دادیم

شماره ھای قبلی را می توانید در سایت نشریھ بذر مالحظھ 
  . دکنی

 تماسھای ما با خوانندگان نشریھ اساسا  از طریق – 4
ما از ھمھ خوانندگان نشریھ می . اینترنت صورت می گیرد

خواھیم کھ با ما از طریق ایمیلھایی تماس بگیرند کھ نام اصلی 
شان نباشد و در نامھ نگاریھا مسائلی کھ بھ حفظ امینت آنان و 

  . ت کننددیگر نیروھای  مبارز ربط دارد را رعای
 کمک اصلی ما بھ تشکلھای معلمین انعکاس مبارزات و – 5

 ما انعکاس .برانگیختن دانش آموزان در دفاع از آنان است
فرزادکمانگر کھ حکم اعدام –اخبار مربوط بھ معلم دربندمان 

 شما . را در دستور کار نشریھ قرار داده ایم- وی ابالغ شده است
زات معلمان و مطالب می توانید اخبار مربوط بھ مبار

ما در . روشنگرانھ دیگر در این رابطھ را برای ما ارسال دارید
  . حد توان و امکاناتمان آنھا را منعکس خواھیم کرد

انتظار ما از شما این است کھ این نشریھ را بھ دیگر معلمان 
ژه دانش آموزان خود معرفی کنید و آنان را تشویق ویبو مبارز 

  . عاتی حول این نشریھ سازمان دھندکنید کھ محافل مطال
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

