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 ساختار شکنی 
  از خیابان تا دانشگاه؛

  !از دانشگاه تا خیابان 
  

  افشین کوشا -سایھ روان 
بخوانید ( دانشكده فنی) بسیجی ھابخوانید ( سربازان عده ای از... 

ند تا كسی از میدان را بھ كلی محاصره كرده بود) کوی دانشگاه
نگریزد، آنگاه دستھ ای از سربازان با سر نیزه بھمراه سربازان 

از در بزرگ ) »گارد ویژه«بخوانید سربازان ( »دستھ جانباز«
دانشكده وارد شدند و دانشجویان را كھ در حال خروج و یا در جلوی 

  ...كتابخانھ و كریدور جنوبی دانشكده قرار داشتند ھدف قرار دادند
دانشجویان پا بھ فرار گذاردند تا از درھای جنوبی و غربی ... 

در این میان بغض یكی از دانشجویان تركید و . دانشكده خارج شوند
او كھ مرگ را بھ چشم خود می دید و خود را كشتھ می دانست، دیگر 
نتوانست این ھمھ فشار درونی را تحمل كند و آتش از سینھ پر سوز و 

دست نظامیان از «: رھای كوتاه بیرون ریختگدازش بھ شكل شعا
  ) !بخوانید مرگ بر دیکتاتور(» !دانشگاه كوتاه

ھنوز صدای او خاموش نشده بود كھ رگبار گلولھ باریدن گرفت و 
چون دانشجویان فرصت فرار نداشتند بھ كلی غافلگیر شدند و در 

لحظات موحشی . ھمان لحظھ اول عده زیادی ھدف گلولھ قرار گرفتند
دانشجویان یكی پس از دیگری بزمین می افتادند، بخصوص كھ . بود

بین محوطھ مركزی دانشكده فنی و قسمتھای جنوبی سھ پلھ وجود 
داشت و ھنگام عقب نشینی عده زیادی از دانشجویان روی پلھ ھا 

  ...افتاده نتوانستند خود را نجات دھند
اثر گلولھ  ھنگام تیراندازی بعضی از رادیاتورھای شوفاژ در... 

سوراخ شده آب گرم با خون شھدا و مجروحین در آمیخت و سراسر 
دانشكده پس از ماھھا از در و دیوار بطوریكھ . دانشگده فنی را پوشاند

 . ..می آمد خونبوی ) بخوانید کوی دانشگاه( فنی
در ھمان دانشگاه، ھمان  بھ ایران آمد و  نیكسونروز بعد ... 

ن دانشجویان بیگناه رنگین بود دكترای دانشگاھی كھ ھنوز بھ خو
افتخاری حقوق دریافت داشت و از سكون و سكوت گورستان 
خاموشان ابراز مسرت كرد، بھ دولت كودتا وعده ھرگونھ كمك و 

  ...مساعدت نمود

آذر، جنایت كاران شروع بھ سفسطھ  16برای كم رنگ كردن واقعھ 
ویان برای گرفتن تفنگ دانشج«: در مقابل خبرنگاران گفتند كھ. كردند

بخوانید ( سربازانحملھ كردند و ) بسیجی ھابخوانید ( سربازان
نیز اجباراً تیرھایی بھ ھوا شلیك نمودند و تصادفاً سھ نفر ) بسیجی ھا
اگر تیرھا «: در ھمان روزھا یكی از مطبوعات نوشت» .كشتھ شد

ھ ھوایی شلیك شده، پس دانشجویان پر درآورده و خود را بھ گلول
  1)1341سال   13شماره » آذر16«ماھنامھ (» !زدند

  
  آذر ماندگار است؟ 16سال  56چرا پس از 

، بسیجی ھا را 1332آذر سال  16متن حادثھ  کافی است در 
، نمایندگان اوباما »دستھ جانباز«را با » گارد ویژه«با سربازان، 

 بر سر میز مذاکره ژنو را با نیكسون و دانشکده فنی را با کوی
 16سال جزییاتی از واقعھ  56دانشگاه جایگزین کنید، تا بعد از 

تا ببینیم کھ . روشن و واقعی جلوی چشم مان زنده شود 1332آذر 
آذر مظھر مبارزه رادیکال و حق  16سال چرا ھنوز  56بعد از 

آذر یادآور  16. طلبانھ دانشجویان با ارتجاع و امپریالیسم است

مرداد  28ان علیھ کودتای آمریکایی مقاومت قھرمانانھ دانشجوی
کودتایی کھ بدون یاری مراجع مذھبی چون رھبری آیت هللا . است

مستبدین حاکم از نوع شاھی و جمھوری . کاشانی پیروز نمی شد
ضدارتجاعی  -اسالمی ھرگز نتوانستھ اند خصلت ضدامپریالیستی 

ره آذر ھموا 16. ددھنو یا قلب ماھیت  کنند آذر را کم رنگ  16
خار چشم حاکمین مستبد چھ در لباس سلطنت و دوستی با منافع 
قدرت ھای امپریالیستی بود و چھ در لباس روحانیت و دشمنی 

  . ظاھراً آشتی ناپذیر بنیادگرایان حاکم با ھمان قدرتھا
آذر ھرگز شکل  16سال مراسم ھای  56در طول این 

. فتھ استسوگواری برای سھ دانشجوی جان باختھ را بھ خود نگر
آذر، روزی است کھ مسیر زندگی ھزاران دانشجو را  16ھر 

انتخاب بین : روزی است برای انتخاب آگاھانھ. تغییر می دھد
عملی یا فعالیت سیاسی، انتخاب بین  سکوت و فریاد، بین بی

دلخوش بودن بھ لحظات بی اھمیت در زندگی یا مبارزه علیھ 
نتخاب بین وفاداری بھ مردم خفقان و دیکتاتوری و ساختن تاریخ، ا

  . یا وفاداری بھ حاکمان
آذر، تقویم جنبش  16سالھ  56 با فراز و فرودھای تاریخ

مقاومت ھد برگھای رنگارنگی از مبارزه و دانشجویی تا کنون شا
اجتماعی جامعھ  –بوده کھ ھریک آیینھ تمام نمای وضعیت سیاسی 

ق و شور، تحول سالھای مبارزه و غرور، شو ی آیینھ. بوده است
و آرمان خواھی، شعور و شھامت، شکست و سردرگمی، سرکوب 
و جنایت، اختناق و سکوت، مقاومت و پایداری، توھم و امید، 

نشجویی ، سالھایی کھ باعث شده جنبش دااست فریب و تزویر بوده
تر از ھمیشھ در جلوی صف  امروزه بارورتر و جسورانھ

غازگر تحوالت ژرفی در مبارزات مردم قرار گیرد و موتورآ
  . جامعھ باشد

امروزه جنبش دانشجویی در کنار مردم و ھمراه با آنان در 
مقابل حاکمیت جمھوری اسالمی پایداری می کند تا دانشگاه سنگر 
آزادی باقی بماند، سنگر مبارزه با ظلم، سنگر دفاع از منافع 

، محکومان در مقابل حاکمان، سنگر علم در مقابل جھل و خرافھ
سنگر سازماندھی اعتراضات، سنگر انتشار نشریات مردمی و 

ھم . سرانجام تریبونی باشد برای ھمھ کسانی کھ تریبونی ندارند
اکنون این جنبش بار سنگین مبارزه را بھ عنوان آگاه ترین و 

  . سیاسی ترین بخش جنبش مقاومت مردم بر عھده دارد
  

  آذر امسال، مبارزه با چھ ھدفی و چگونھ؟ 16
ھای جنبش دانشجویی است کھ ھمھ در  بھ خاطر ھمین توانایی

در شرایطی . آذر ھستند16حال شمارش معکوس برای رسیدن بھ 
کھ جمھوری اسالمی مشروعیت خود را در میان مردم از دست 
داده و دیگر قادر بھ حکومت نیست و مردم نیز بدان تن نمی دھند 

ھمھ فھمیده اند کھ  در شرایطی کھ. و بسادگی از آن نمی ترسند
بازی سلطھ تام و تمام جمھوری اسالمی پایان یافتھ شده و بازی 
فروپاشی و سقوط آغاز شده و دیگر ھر اعمال قدرتی از جانب 
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حکومت توسط مردم بھ عنوان 
واکنشی از سر ناتوانی و ترس 

دقیقاً درچنین . تلقی می شود
وضعیتی است کھ دعوای 
خانگی میان سکانداران 

ی برای بھ سالمت حکومت
کشتی شکستھ از  این راندن
. طوفان در گرفتھ استمیان 

نمایان و حاد شدن شکاف بین 
طبقھ حاکمھ باعث شده کھ 

سالھ نارضایتی،  30پتانسیل 
اعتراض و مقاومت مردمی 

این وضعیت از . فعال شود
یکسو فضای مساعدی برای 
پیشبرد مبارزات مردم بوجود 

ب از سوی دیگر موج و آورده
ن با مردم شده کھ می تواند درھم آمیختگی صف بخشی از حاکما

در چنین شرایطی از جنبش . نمایدخیزش مردم را تیره و تار  آینده
دانشجویی انتظار می رود کھ ھمھ تجربیات، توانایی ھا و پتانسیل 

در این . ھای خود را بھ میدان آورد تا مانع از چنین آینده ای شود
ن سازمان یابی مردمی، نبود آلترناتیو واقعی و شرایط است کھ فقدا

توھمات موجود نسبت بھ اھداف موج سبز بسیاری را در انتظاری 
بی صبرانھ قرار داده کھ آگاه ترین و سیاسی ترین بخش جنبش 

چھ خواھد «آذر چگونھ بھ میدان خواھد آمد؟  16کنونی در روز 
  » کرد و چھ باید کرد؟

رترین سالھا ساکت نماند، زمزمھ آیا جنبشی کھ در خفقان با
ھای پرسشگرانھ و امیدوارانھ مردم را از پشت نرده ھای  دانشگاه 

آیا جنبش دانشجویی می داند کھ ھمھ چشمھا بھ ! می شنود؟
این مرکز علم و آگاھی دوختھ شده است؟ آنھم در  ،دانشگاه

شرایطی کھ با رادیکال شدن جنبش و پررنگ تر شدن شعارھا و 
موج سبز یکی پس از دیگری » رھبران«ھای مردمی، خواستھ 

وفاداری خود را بھ حفظ نظام اعالم می کنند و مدام از شعارھای 
     2.ساختار شکن اعالم برائت می کنند و آنھا را انحرافی می دانند

امروزه سؤال بر سر مبارزه کردن یا مبارزه نکردن نیست، 
 .کردن است برای چھ ھدفی و چگونھ مبارزه ،پرسش اصلی

نیرویی تازه نفس، آبدیده در رزمھای خیابانی وارد دانشگاه شده کھ 
طی دو ماھھ گذشتھ عرصھ را در دانشگاھھای کشور بر باند 

این نیرو است کھ اکنون بار اصلی . کودتاچی حاکم تنگ کرده است
رھبران موج سبز بھ . جنبش دانشجویی را بھ دوش گرفتھ است

ام در تالشند کھ این نیرو را مھار کرده و یاری ملی مذھبی ھا مد
افق تنگ و محدودی را در مقابل آنان و کل جنبش دانشجویی قرار 

آنان فعاالنھ تالش دارند مانع طرح شعارھای ساختار شکنانھ . دھند
با مردم شوند و مبارزه را صرفاً در و پیوند عمیق دانشجویان 

»  اکبرهللا«رھایی چون آنان با شعا. چارچوبھ دانشگاھھا نگھ دارند
بسیجی « ،»یا حسین، میر حسین« ،»....نصر من هللا و «و 

! روحانی واقعی، منتظری«، »ھمت بود و باکری ،واقعی
یا . جنبش دھند ، می خواھند رنگ و بوی مذھبی بھ این»!صانعی

فصل مشترکی بین » !یا با ما !اوباما، یا با اونا«با شعارھایی چون 
. منان تاریخی مردم ایران و جھان ایجاد کننددانشجویان با دش

نان از این طریق آ. شعارھایی کھ ھیچ ربطی بھ منافع مردم ندارند
می خواھند برای خود و جمھوری اسالمی فرصتی بخرند تا بتوانند 

جنبش . زنندببر سر سھم شان از قدرت با باند کودتاچی چانھ 
خواستھ ھای حقیر و دانشجویی برای آنھا  ابزاری برای رسیدن بھ 

  . فرصت طلبانھ است
دقیقاً در این شرایط نیاز است کھ جنبش دانشجویی بر بستر 
یک خیزش مردمی سرنوشت ساز، دست بھ یک مبارزه آگاھانھ 

و دست از مداراجویی و مصلحت گرایی با جناح مغلوب  ؛زندب

بردارد و بھ قدرت اصلی یعنی 
مردمی کھ بخش . مردم تکیھ کند

زنان و جوانانی  ،ی از آنعمده ا
ھستند کھ در این ماھھا، لیاقت، 
شایستگی، جانبازی، فداکاری و 
اراده خود را بھ خوبی اثبات 
کردند و انتظار دارند کھ امروز 

دانشجوی شان بھ  ھمرزمان
تزویر و تقلب ، راستی با دروغ

. در ھر شکلی مبارزه کنند
مھوری متقلبینی کھ می خواھند ج

 شتاریخ مصرفاسالمی را کھ 
گذشتھ، دوباره در پارچھ پیچ 

  . سبز بھ خورد ما دھند
بھ خاطر ھمین ھجمھ دروغ 
و تزویر است کھ امسال دیگر 

. جنبش دانشجویی فقط با دروغ ھای حکومتی مواجھ نیست
حکومتی کھ ھر دو جناحش طی این سی سال در پی قلب ماھیت 

مسلمان مبارزاتی روز دانشجو، تحت عنوان روز دانشجویان 
بودند، ھرسال انواع و اقسام نیروھای سرکوبگرشان را بھ پیشواز 

از بسیجیان رنگ شده بھ نام دانشجو، : روز دانشجو می فرستادند
تا حراست ھمیشھ در صحنھ، تا نیروی انتظامی و لباس شخصی و 

امسال باز ھم دانشگاه منتظر حضور کلکسیونی از ... گارد ویژه و
، پرتعدادتر از ھمیشھ و ھراسان تر از نیروھای حکومتی است

ھمیشھ، درست مانند دانشجویان کھ پرتعدادتر، خشمگین تر، مصمم 
  .تر، امیدوارتر و شورشی تر از ھمیشھ بھ میدان آمده اند

ذر امسال آ 16ویر است کھ بھ خاطر ھمین ھجمھ دروغ و تز
سالی کھ بخش اصالح طلب حکومتی . سال گذشتھ نیست مانندحتی 
قالب دفتر تحکیم وحدت سعی داشت با شعاردزدی، شعارھای در 

امسال آنان . سرخ دانشجویان رادیکال را بھ نفع خود مصادره کند
می خواھند روزمان را بدزدند، نھ فقط تاریخش را بلکھ ماھیت و 

ماھیت مبارزاتی و  ،گاھگرانھ و پرسشگرانھ اش رامحتوای آ
خاطر این کمین بزرگ بھ . ضدحکومتی و ساختارشکنانھ اش  را

و رادیکال کھ بھ  و خطرناک است کھ ھمھ دانشجویان آگاه، مبارز
راستی در پی تغییر بنیادین ھستند، نباید اجازه دھند جناح مسلط 
حکومت و یا جناح رانده شده از قدرت ھیچ رنگی از تزویر بر 

  . مبارزاتمان بپاشد
باند  آذر آزمونی است برای ما تا بار دیگر ھم پوزه 16

کودتاچی حاکم را در دانشگاه و خیابان بھ خاک بمالیم و ھم مانع 
جویی از آن شویم کھ جناح مغلوب ھیأت حاکمھ از جنبش دانش

برافراشتن پرچم شعارھای ست کھ ا از اینرو. استفاده ابزاری کند
ساختارشکنانھ و فراگیر کردنش در سراسر دانشگاھھا و کل 

  .دار استاز اھمیت حیاتی برخورجامعھ 
نیست؛ روز پیوند » روز دانشجو«دیگر تنھا امسال آذر  16

امسال روز دانشجو، روز مبارزه تمام  .دانشگاه با خیابان است
 ما. مردمی است کھ سالھا آنان را بھ ھمراھی با خود فرا خواندیم

حرف «آذر از پشت نرده ھای دانشگاه فریاد می زدیم  16ھر  کھ
آذر امسال، روز  16» !ما ملحق شویدما حرف شماست، مردم بھ 

  . تحقق عملی این ملحق شدن است
  

  !آذر 16فراتر و ژرف تر از ھر 
تغییرات زیادی در مختصات . تاریخ تکرار وقایع پیشین نیست

.  میدان نبرد و نیروھای شرکت کننده در نبرد صورت گرفتھ است
ھ جستحضور بر. بازیگران جدیدی بھ میدان مبارزه پا گذاشتھ اند

طی چند سال اخیر . ناپذیر استدختران در جنبش دانشجویی انکار
 - شاھد تغییرات  زیادی در زمینھ گسترش کمی دانشجویان دختر 

و ایفای نقش فعال دختران  -علیرغم محدودیتھای بیشمار جنسیتی 
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اینھا عالیم وقوع انفجار . در مبارزات گوناگون دانشجویی بوده ایم
زنانی کھ  ! انفجار خشم زنان: ی کھ در راه بودانفجار عظیم. بودند

ایدئولوژی پوسیده جمھوری اسالمی با سرکوب بی وقفھ و 
. ه استفرودستی ھمھ جانبھ آنان معنا و تجسم واقعی پیدا کرد

جسور، خشمگین و پرتوان مغرور و  ،ستمدیده ترین قشر جامعھ
ر امری کھ کمتر د. و در صف اول مبارزه قرار گرفت بپاخاست

این . خیزشھای توده ای عصر حاضر در جھان شاھدش بودیم
دختران و زنان بودند کھ این خیزش را بھ معنای واقعی رادیکالیزه 

شجاعانھ در تمام تظاھراتھا و  ،اغلب موارددر کسانی کھ . کردند
سنگر بندیھای خیابانی، زد و خورد با نیروھای انتظامی، تعقیب و 

  . قش آغازگرانھ ای ایفا کرده اندگریزھای روزانھ و شبانھ ن
آذر امسال انعکاس خواھد  16آیا این حضورعظیم زنانھ در 

آذر در دانشگاه،  16یافت؟ معنا خواھد شد؟ مگر می شود امسال 
این حضور را نادیده گرفت؟ امری کھ تا کنون آگاھانھ توسط 
رھبران موج سبز و زنان ھمراه و دنبالھ روی آنھا نادیده گرفتھ 

  . شد
بارھا در مبارزات حق طلبانھ مردمی حماسھ  زنان ایران

آنان در مبارزات دوران مشروطیت، در مبارزه با . آفرینی کردند
در مبارزات رزمنده سازمان ھا و احزاب  ،دیکتاتوری پھلوی

 اما در. شرکت جستند 57سیاسی در دوران منتھی بھ انقالب 
رسیدن یا نرسیدن اھداف انتھای تمام این مبارزات، جدا از بھ ثمر 

عمومی مبارزه، آنچھ ھمواره نادیده گرفتھ شده و یا مورد حملھ 
حقوق و خواستھ ھای زنان برای رفع ستم جنسیتی  ،قرار گرفتھ
ھمواره این خواست ھا تحت عنوان فرعی و جانبی . بوده است

و بیجا بودن زیر پای بودن، از فوریت برخوردار نبودن، یا قبیح 
حتی در صفوف مبارزین (سنتی و مذھبی  ،ردساالرانھنگاھھای م
با افکار . اما زمانھ عوض شده است. لگدمال شده اند) با استبداد

سنتی و مذھبی نمی توان بھ جنگ سنتھای استبدادی و مذھبی 
: آذر 16این است معنای ژرف تر و فراتر رفتن از ھر . رفت

  . آذر 16رنگ زنانھ بخشیدن بھ 
طرح آگاھانھ، آشکار و صریح مطالبات زنان  این امر تنھا با

بطور کلی و مشخصاً خواستھ ھای دختران دانشجو امکان پذیر 
ان ھم مثل خودشان تمام قد و بی تردید آنباید خواستھ ھای . است

این نھ فقط بھ معنای ارتقای . در مبارزات حضور داشتھ باشد
ن جنبش مبارزات زنان است، بلکھ نشانھ و شاخص واقعی رشد ای

برخالف آن نگاه محافظھ کارانھ و محدود نگر . در کلیت آن است
موجود در بخشی از جنبش زنان کھ تا دیروز بھ بھانھ غیرقابل 
دسترس بودن اھداف رھایی بخش و اجتناب از ھزینھ دادن، دایماً 

دماغ خود را بیشتر نببینند و زنان را تشویق می کرد کھ تا نوک 
امروز کھ خارج از اراده آنھا . ی فراتر نروندمحدوده ھای قانوناز 

دختران و زنان جوان با حضور خود حاکمان مردساالر را بھ 
ند کھ برای آزادی خود ه اند و عمالً نشان داده اجدال فرا خواند

حتی از جان ھم ھزینھ می کنند، آنان در ھمراھی با رھبران موج 
ا می خوانند، تا بھ سبز زنان و دختران را بھ مالیمت و مالطفت فر

جای سرکشی و طغیان، صبورانھ ھمان خواستھ ھای 
ی غیرساختارشکن را فریاد کنند، تا در چھارچوب خواستھ ھا

گیرند و مطالبات زنانھ شان  سراسری چون مطالبھ حق رأی قرار
این ھمان نگاه محافظھ کارانھ است کھ خواستار . را بھ آینده بسپرند

ست تا از رادیکال شدن جنبش جلوگیری عدم طرح مطالبات زنان ا
مطالباتی کھ پاشنھ آشیل جمھوری اسالمی از ھر جناح و . کند

  . دستھ ای است
، آزادی و رھایی جامعھ ممکن اناگر بدون آزادی و رھایی زن

 16برای رسیدن بھ این آزادی از ھمین امروز و از ھمین نیست، 
ران دانشجو مبارزه برای رھایی زنان و خواستھ ھای دختباید  ،آذر

  . کنیم تا بتوانیم آینده روشنی را تضمین کنیم
  

  !ھستھ مستحکم، اتحاد گسترده
ھم . آذر، ھمواره سمبل اتحاد مبارزاتی دانشجویان است 16

اکنون اتحاد مبارزاتی نسبتاً گسترده ای در سطح دانشگاھھای 
اتحاد امری ضروری برای پیشبرد . کشور شکل گرفتھ است

بدون وحدت انقالبی ھیچ جنبشی بھ پیروزی نمی . استمبارزه 
اما اتحادی کھ ھم اکنون شکل گرفتھ یا خودبخودی بوده یا بر . رسد

اتحادی کھ . پایھ ھای مبھم و بخشاً نادرست قرار گرفتھ است
آگاھانھ نباشد و بر پایھ درستی شکل نگیرد و اھداف روشنی را 

عرض بی ثباتی و مقابل روی خود قرار ندھد، ھمواره در م
میوه چینان و براحتی می تواند توسط است شکنندگی قرار داشتھ 

اتحاد . اضر در صحنھ مورد استفاده قرار گیردفرصت طلب ح
حول شعارھای مذھبی پیشاپیش بھ معنای تفرقھ افکنی در صفوف 

اتحادی کھ خواستھ . دانشجویان با گرایشات مختلف فکری است
ھد، پیشاپیش معنایش دور کردن ھای زنان را ھدف قرار ند

دختران دانشجو از مبارزه و آب سرد پاشیدن بر آتش  خشم آنان 
را با خود )  و قاتالن مردم(اتحادی کھ چشم ھمراھی بسیج . است

. داشتھ باشد، مار در آستین جنبش دانشجویی پروراندن است
 ،نھ یک کلمھ کمتر ،اتحادی کھ ھدفش حفظ نظام جمھوری اسالمی

ک کلمھ بیشتر باشد، پیشاپیش بھ معنای خنجر از پشت زدن بھ نھ ی
  . منافع دانشجویان و کل مردم است
منافع اکثریت دانشجویان و  اساساتحادی انقالبی است کھ بر 

آن اتحادی واقعی است کھ مضمون سیاسی آن . مردم شکل گیرد
آگاھانھ بھ بحث میان گرایشات فکری گوناگون  ،در سطح گسترده

اتحاد . ھ شود و معنای سیاسی اش برای ھمگان روشن شودگذاشت
برای چی، علیھ کی و با چھ روشی؟ تنھا چنین اتحادی صحیح و 

  .رشد یابنده خواھد بود
اما چنین اتحادی شکل نخواھد گرفت اگر در مرکز آن ھستھ 

. مستحکمی از فعالین چپ روشن بین و آینده نگر قرار نداشتھ باشد
مستحکم کھ از اراده و جھت گیری سیاسی  بدون وجود ھستھ ای

نمی توان اتحاد مبارزاتی گسترده ای بر  ،واحدی برخوردار باشد
در عین حال بدون تالش برای شکل دادن . پایھ صحیح شکل داد

اتحاد مبارزاتی گسترده نمی توان بھ تقویت و گسترش ھستھ 
ب این امر ناظر بر تجار. مستحکم در شرایط کنونی یاری رساند

ھر . گوناگون در مراحل تاریخی مختلف جنبش دانشجویی است
آنجایی کھ فعالین چپ بھ وظایف خود در قبال جنبش دانشجویی 
بدرستی عمل کردند، این جنبش شکوفا شد و توانست نقش مؤثری 

رو فعالین جدید از این. فا کنددر روند تحوالت سیاسی کشور ای
با تاریخ جنبش دانشجویی  جنبش دانشجویی نھ تنھا باید بطور کلی

تجارب مثبت و منفی بخش  باید آشنا شوند، بلکھ بطور مشخص
چپ جنبش دانشجویی در دوره معاصر را مورد بررسی و بازبینی 
قرار دھند و کمک کنند در ھمھ جا این ھستھ مستحکم شکل گیرد 
تا بتوان اتحاد مبارزاتی آگاھانھ تر، انقالبی تر، وسیعتر و رزمنده 

  . سازمان دادتری 
روی پافشاری بر مضمون سیاسی اتحادھای  در دوره پیش

فعالین چپ . از اھمیت تعیین کننده ای برخوردار است ،مبارزاتی
 موقعیت کنونی خیزش اخیر،گفتگو بر سر باید بھ بحث و 

نیروھای مختلف طبقاتی درگیر در آن و وظایف جنبش دانشجویی 
 ،در ھر تجمع مبارزاتی دانشجویی باید ھاآن. زنندبدر قبال آن دامن 

نقش آگاھی انقالبی تأکید کنند، روشھا و اشکالی از مبارزه را  رب
. کمک کندتشویق کنند کھ بھ گسترش آگاھی انقالبی و کمونیستی 

فعالین چپ برای معنا بخشیدن بھ مبارزات مختلف باید تالش کنند 
صدور  مثل ھاییفرم کھ جنبش دانشجویی مطالبات خود را در 

بھ  و ردهبیانیھ ھای مبارزاتی فرمولھ ک و قطعنامھ ھای سیاسی
تا از این طریق  د،نببرمیان بدنھ جنبش دانشجویی و کل جامعھ 

در زمینھ ھایی چون  آگاھی ھمگانی نسبت بھ حقوق پایھ ای مردم
حقوق زنان، ملل ستمدیده، کارگران و زحمتکشان شھر و روستا و 
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 نیک آھنگ کوثر

 ؛ارتقا یابد دی اندیشھ و آزادی آکادمیکآزا آزادی ھای دمکراتیک،
و راھی حقیقتاً مستقل و انقالبی بھ سمت آینده ای روشن گشوده 

  .  شود
آذر امسال بھ نقطھ عطف دیگری در تاریخ  16باشد تا 

  !مبارزات دانشجویی ایران بدل شود
  باشد تا یک صدا

ü خواھان درھم شکستن ساختارھای نظام حاکم شویم!  
ü شویم بھ پرونده جنایات در کوی دانشگاهدگی خواھان رسی!  
ü آزادی کلیھ زندانیان سیاسی را فریاد کنیم!  
ü  بازگشت یاران اخراجی و ستاره دار خود بھ دانشگاه خواستار

  !شویم
ü بھ تبعیض جنسیتی در ھر شکل و شمایلی نھ بگوییم!  
ü خواھان برچیدن حراست و کمیتھ ھای انضباطی شویم!  
ü جنبش انشجویی با جنبش زنان، حاد جنبش دخواھان ات

  !مبارزات ملل ستمدیده شویم کارگری و
ü دانشگاه شویم دست خرافھ و مذھب از ر کوتاه شدنخواستا!  

  
باشد تا  یک صدا در کوچھ و خیابان و دانشگاه و مدرسھ 

  : شعار دھیم
ü بجنگ تا بجنگیم! ما زن و مرد جنگیم !  
ü می خوایمجمھوری اسالمی نمی خوایم، ن !  
ü حکومت مذھبی نمی خوایم، نمی خوایم!  
ü نشانھ بردگی: حجاب اجباری!  
ü مرگ بر دشمن نسل جوان! مرگ بر دشمن علم و خرد!  
ü جمھوری اسالمی: اعتیاد، گرانی، تورم و بیكاری !  
ü اتحاد! اتحاد: كارگر، معلم، دانشجو!  
ü با حذف یارانھ ھا: فقر، گرانی، فساد!  
ü خیابان، مدرسھ و دانشگاه، نبرد تا پیروزی كارخانھ و!  
ü نابود باد بسیجی! بر چیده باد حراست!  
ü مرگ بر دیکتاتور!  

  
  :پانویس

؛ در این 1384آذر  – 7بذر دانشجویی شماره » آذر قھرمانان«از مقالھ  -1
آذر شرح داده شده برای نخستین بار در ماھنامھ  16مقالھ کھ جزییات واقعھ 

و ھمچنین شماره یازدھم ھمان ماھنامھ ( 1341سال  13ه شمار» آذر16«
 ر، آذ31شماره   »آزادی«این مقالھ در نشریھ . منتشر شد) 1342در سال 

بھ رھبری شكرهللا پاك (» جبھھ دمكراتیك ملی ایران«ارگان  1358سال 
 .تجدید چاپ شد)  نژاد

 :رجوع کنید بھ دیدار موسوی و کروبی -2
عارف بودن تعدادی از شعارھایی کھ مردم آقای کروبی ضمن غیرمت

جا آمد و گفت از شعارھایی  یکی از استادان روز بعد این«: دادند، گفت می
ببینید این کسانی کھ مردم را . اختیار اشکم درآمد دادند من بی کھ مردم می

اند کھ مردم را تحریک بھ شعارھای  زنند، کار را بھ کجا رسانده کتک می
ھا دارند  دانم کھ این چھ خدمتی است کھ این من ھم واقعا نمی .کنند افراطی می

شد،  آمیز برگزار می خب اگر این تظاھرات مسالمت. کنند بھ رھبری می
گفتند مرگ بر آمریکا، عده دیگری ھم بودند کھ فریاد  آمدند و می ای می عده

  .»شد چیز ھم تمام می دادند و ھمھ هللا اکبر می
عارھای ساختارشکنانھ، اغلب متاثر از خشونت ش«: آقای موسوی افزود

نیروھای امنیتی است کھ با ناجوانمردی بھ پیر و جوان و زن و مرد، حملھ 
ھای مرسوم جامعھ  مخصوصا حملھ بھ زنان، اوج شکستن سنت. کنند می

  .»ماست
http://newskhas.persianblog.ir/post/3398 

دیدار مھدی کروبی  » دغدغھ کروبی حفظ نظام و والیت فقیھ است«
 ) ره(اعضای فراکسیون خط امام  با

http://omidwary.barnegar.com/view-30.html  
  
  
  

  دانشگاه 
  خمینیاز زبان 
  

Ë»دانشگاه  اگر دانشگاه ما یک
جوانھای ما را کھ  ،صحیحی بود

دانشگاه می خواھند حرف حقی  در
دانشگاھی  .بزنند خفھ نمی کردند

محیط علم باید آزاد  .دانشگاه نمی شود کھ بر آن حکومت کنند،
  )1356 مھر 6 نجف،(» .باشد
Ë»تعطیل استسازنده آینده ملت است دانشگاه کھ مرکز علم و ، .

را  شزن و مرد ،زند توی آنِ یر می. ندنمی گذارند کارش را بک
 .گیرند و می برند در حبس ھا کنند یا می زخمی می می زنند،

در دیدار با گروھی از (» .زنند و می کشند دانشجو را کتک می
  )1357مھر  20 نوفل لوشاتو، پا،وایرانیان مقیم ار

Ë» اساتید دانشگاه ھا نمی توانند آنطور کھ می خواھند بھ کار
توانند بھ کار  دانشجویان دانشگاھھا ھم نمی .ادامھ  بدھند خودشان

دولت برای تحمیل  .ادامھ دھند ،خودشان آنطور کھ می خواھند
ھرگونھ  .عده چماق بھ دست کمی کند بھ ی* قدرت خودش تشبث

ا گروھی از بدر دیدار (» .آزادی را از دانشجویان گرفتھ اند
  )1357بان آ3 ایرانیان اروپا،

Ë» وقتی ھم کھ  .نیمھ تعطیل ھستند یا تعطیل ما غالباً مدارس
زادی آزادی کالم و آاشتغال داشتھ باشند دستور این است کھ 

و رجال روشنفکر در آنھا  اظھارعقیده در آنھا وجود نداشتھ باشد
آبان  6 ،در مصاحبھ با تلویزیون فرانسھ، پاریس(» .فعالیتی نکنند

1357(  
~~~~ 

É»کھ تا کنون برای بشر پیش آمده از  ریشھ تمام مصیبت ھایی
 .از این تخصص ھای دانشگاھی بوده است. دانشگاھھا بوده است

ھای علمیھ ای بوده  حوزه زتمام فسادھایی کھ در ملتھا پیدا شده ا
ھمھ مصیبت ھایی کھ در  .است کھ از نظر شرعی متعھد نبوده اند

 .استمتفکرین و متخصصین دانشگاھھا بوده  دنیا پیدا شده از
حاال . کشور ما را ھم ھمین دانشگاھھا بھ دامن ابرقدرتھا کشاندند

تعطیل است؟ اگر بھ  شما می نشینید و می نویسید کھ چرا دانشگاه
خطر دانشگاھھا از خطر بمب خوشھ بدانید کھ  ،اسالم عالقھ دارید

اعضای دفتر تحکیم  وحدت حوزه  در دیدار با(» .ای باالتر است
  )1359 آذر 27 دانشگاه،

É»از این طبقھ ای است کھ ادعا می کنند  ،کشیم ما ھر چھ می
کشیم از  ھرچھ ما می. دانشگاه رفتھ ایم و روشنفکریم و حقوقدانیم

  )1358اول مرداد  قم،(» اینھا است
É»بھ جھنم .کنند مغزھا دارند فرار می ،منافقین ھی می گویند 

 ھمھ اش اینھا کھ ،این دانشگاھھا رفتھ ھا .کھ دارند فرار می کنند
ما این علم و  .بگذارید بروند ،می زنند غرب دم از علم و تمدن

اینجا در دانید کھ  اگر شما ھم می .دانش غرب را نمی خواھیم
آبان  8 جماران،(» .راھتان باز است .فرار کنید ،جایتان نیست

1358(  
É» می خواھیم ایران را ما دانشگاھی را کھ شعارش این باشد کھ

 نمی ،و رو بھ تمدن بزرگ برویمن و آباد داشتھ باشیم متمد
  )1360خرداد  6 جماران، مجلس، نمایندگان با دیدار در( ».خواھیم
É» امیدوارم احساس کرده باشید کھ ھمھ دردھای ایران از

در دیدار با وزیر و معاونان (» .دانشگاھھا شروع شده است
  )1364فروردین   27 وزارت فرھنگ و آموزش عالی،

É» در نیم قرن اخیر آنچھ بھ ایران و اسالم ضربھ مھلک زده
از وصیت نامھ (» .قسمت عمده اش از دانشگاھھا بوده است است،
  )خمینی

  
  ویختنآزدن، دست چنگ  :تشبث *
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  !شش نظر !شش جدل
  

  فواد نیکو
   :جدل اول

و دستگیری رفقا  86آذر  13در شرایط کنونی و بعد از جریانات 
اکثر رفقا حاضر بھ ھزینھ دادن دوباره  ،ھ پیش آمدو مشکالتی ک

حالی کھ نمی شود کاری کرد و  من نیز حاضر نیستم، در .نیستند
کھ جنبش سبز  خصوصاً . چیزی را تغییر داد خود را گرفتار کنم

کشاند، ما بھ عنوان چپ نھ نیروی بتوانستھ مردم را بھ سمت خود 
. ا قابل مقایسھ ھستیمنھ از حیث امکانات با آنھ کافی داریم و

کھ این جنبش ما نیست و شرکت در آن چیزی برای ما  خصوصاً 
  .بھ دنبال ندارد

آذر متحمل  13درست است کھ چپ دانشجویی بعد از : فواد
اما این موضوع نباید بھانھ ای برای توجیھ بی عملی  ،صدماتی شد

بخصوص در شرایط حساس پیش رو کھ بیش  ،بعضی از رفقا شود
زمان دیگر نیاز بھ نیروھای پیشرو در جامعھ احساس می  از ھر

خود را  ،ما نباید بھ بھانھ اینکھ رھبری جنبش با ما نیست. شود
بویژه آنکھ نیروی چپ و پیشروان آن ثابت کردند کھ . کشیمبکنار 

ثیر أبا اتخاذ خط مشی درست در مبارزه می توان بر این جنبش ت
  . نان رادیکال گسترش دادگذاشت و ارتباطات خود را با جوا

  
  :جدل دوم

در شرایط حاضر با در نظر گرفتن موقعیت می توان در این 
اما باید بھ دنبال ارتباط گیری بیشتر با  ،جنبش شرکت کرد

تنھا با اتکا بھ طبقھ کارگر است کھ می شود  ازیر. کارگران بود
ن در این مبارزه پیروز شد و ھمچنین باید بھ دنبال در ھم کوبید

چون در شرایط کنونی ما توان مبارزه با کل  ،جناح راست بود
نظام را نداریم و اکنون با توجھ بھ تضاد بوجود آمده در درون 
حاکمیت ما می توانیم با نزدیکی با  جناح مخالف بھ ھدف خود 

  .یمنزدیک شو
ھم شرایط حاضر ما باید بھ دنبال در درست است کھ در: فواد

بریم کھ موسوی و باما نباید از یاد  ،شیمکوبیدن جناح راست با
ما باید  ؛و روی دیگر ھمین سکھ کروبی نیز جز ھمین رژیم ھستند

حمایت از آنھا یعنی پشت پا . کلیت نظام دولتی را ھدف قرار دھیم
یعنی . زدن بھ خواست ھای واقعی مردم و توده ھای زحمتکش

اسی در توسط نیروھای سی 57باھی کھ در سال تتکرار ھمان اش
توجیھ این بود کھ تضاد اساسی با رژیم شاه . قبال خمینی انجام شد

است و خمینی می تواند بھ خاطر ماھیت ضدامپریالیستی خود ھم 
  . پیمان خوبی باشد

  
  :جدل سوم

در حال حاضر با توجھ بھ اینکھ مبارزه جاری بھ طبقھ متوسط 
نبش بھ جایی این ج. ینی در آن نقشی ندارندیتعلق دارد و طبقات پا

کھ ھمان کار در د و ما باید بھ دنبال کار خود باشیم ینخواھد رس
و تنھا با بھ میدان آمدن طبقھ کارگر است کھ  ؛میان کارگران است

ما بھ پیروزی می رسیم  و چون کارگران در این مبارزات نقشی 
  . ندارند ما نیز نباید در آن شرکت کنیم

گان در این مبارزه از طبقھ درست است عمده شرکت کنند: فواد 
کھ طبقھ کارگر در م ولی آیا اشتباه نیست کھ بگویی. متوسط ھستند

 یا اینکھ بگوییم این مبارزه ای صرفاً  اشتھآن ھیچ نقشی ند
ما از نزدیک شاھد شرکت بیش از پیش کارگران . باالشھری است

بھ . و مردم پایین شھر و قشرھای تحتانی در این مبارزه ھستیم
وه آیا این مبارزه، مبارزه ای مردمی نیست کھ از تمام قشرھا عال

در آن شرکت دارند و ما باید بھ عنوان نیروی چپ پرچم دار 
پیشروترین عقاید و خواستھ ھای آنان باشیم و آن را در مسیر 

پس نقش ما بھ عنوان نیروی پیشرو و آگاھگر . درست ھدایت کنیم
  چیست؟ 

  

   :جدل چھارم
چون رھبری این مبارزه در دست خرده در حال حاضر 
خرده بورژوازی نیز توان مقابلھ با سرمایھ  بورژوازی است و

خودبخود این جنبش محکوم بھ شکست  ،داری دولتی را ندارد
و ربطی بھ  ؛زیرا این تنھا نبردی درباال دست حکومت است .است

ما  .دم  بھ دامان چپ سرازیر می شونددست آخر مر. مردم ندارد
یعنی در میان کارگران؛ دانشجویان  ،ید بھ دنبال کار جنبشی باشیمبا

زیرا این یک جنبش ارتجاعی است و ما  .و جنبش زنان کار کنیم
 .باید بدنبال تقویت خود در جنبش ھای اجتماعی باشیم

اما  ،رھبری این جنبش با چپ نیست کھ این واقعیتی است: فواد
ورت شکست بطور و در ص ؟براستی این جنبش مردمی نیست

خودبخودی مردم بھ  دامان چپ سرازیر می شوند؟ بھ نظر من کھ 
درصورت  ،کشیمبچنین نیست و ما اگر خود را از جنبش کنار 

بلکھ بدلیل  ،این جنبش نھ تنھا بھ دامان چپ نخواھد رفت ،شکست
خفقان  پیشروی نیروھای ارتجاعی کل جامعھ دچار چنان رکود و

ما نھ . بتوان دید 60نظیر آن را در دھھ   شود کھ شایدی سیاسی م
بلکھ باید بیش از پیش  ،کشیمبتنھا نباید خود را از جنبش کنار 

برای جھت دادن درست بھ آن تالش کنیم و ھمچنین مردم را با 
بگوییم کھ دست موسوی و کروبی و  ماھیت سران آن آشنا کنیم و

پاک ترین دیگر سران اصالحات نیز ھمچون احمدی نژاد بھ خون 
فرزندان این خاک آغشتھ است و سعی کنیم صف مستقل خود را 

  .تشکیل دھیم
  

  جدل پنجم
در شرایط کنونی موسوی و جریان سبز تنھا آلترناتیو موجود در 
جامعھ است و ما نیز بھ عنوان بخشی از مردم باید در آن شرکت 

یانی ما اعتقاد داریم کھ تنھا جر .داریمکنیم و در گسترش آن گام بر
ی یر دمکراسی و آزادی مردم قدم برمکھ درحال حاضر در مس

جریان چپ  .دارد جریان سبز است و باید از آن حمایت کرد
ھمیشھ بھ حاشیھ ھا می پردازد تا بھ اصل موضوع ولی ما قصد 
داریم شکاف درون حاکمیت را گسترش دھیم و از این راه آن را 

  .نابود کنیم
 .باید با سیاست درستی ھمراه باشدشرکت در جنبش جاری : فواد

.  یعنی ما باید با سیاست مستقل و خالف جریان در آن شرکت کنیم
ولی  ،زنیمبدرست است کھ ما باید بھ شکاف درون حاکمیت دامن 

اده از شکاف بھ فبھ نفع چھ کسی و چگونھ؟ ولی آیا معنای است
شکاف  معنای تکیھ دادن بدان باید باشد؟ واقعیت این است کھ این

. مخالفت و مبارزه مردم بوجود آمده است ،ثیر نارضایتیأتحت ت
نرا بیشتر کنیم باید بھ مبارزه مردم علیھ کلیت آاگر بخواھیم دامنھ 

. نھ اینکھ از یکی در مقابل دیگری دفاع کنیم. زنیمبنظام دامن 
خود را خالی کنند و  ھال بھانھ ای بودند تا خشم سی سالمردم دنب

.  ابات این فرصت تاریخی را در اختیار آنھا قرار دادنمایش انتخ
این جنبش  ،کروبی و رفسنجانی سعی دارند ،ولی جناح موسوی
بھ دلیل ضعف جنبش چپ آنھا تا اندازه . کنند مردمی را مصادر

بیانگر خواستھای مردم  اما این موسوی اصالً  ،ای موفق شدند
ھ یک کلمھ او ھمیشھ گفتھ است کھ جمھوری اسالمی ن. نیست

و ھمیشھ سعی کرده کھ با دعوت مردم بھ  ؛بیشتر و نھ کمتر
حال کھ مردم با کل نظام مشکل  .ندامنیت نظام را حفظ کآرامش 

دارند، دنبالھ روی از موسوی بھ دلیل اینکھ او نیز بخشی از نظام 
زیرا دعوای موسوی و  .برای مردم آزادی بھ بار نمی آورد ،است

تواند بھتر این  سر این است کھ چھ کسی می احمدی نژاد تنھا بر
نظام ارتجاعی را بچرخاند و چھ کسی روی میز مذاکره با آمریکا 

خواھیم  اما ما چیز دیگری می. بنشیند و ساخت و پاخت کند
نھ یک کلمھ  ،نھ یک کلمھ کمتر !جمھوری اسالمی باید برود

  !بیشتر
  

   :جدل ششم
بش مردم بھ دست درست است کھ رھبری جن ضردر شرایط حا

اما ما نیز نباید بیکار بنشیم و دنبالھ  ،رھبران غیرواقعی مردم افتاده
ولی  ،ما باید درون جنبش سبز شرکت کنیم .جریان سبز شویم یرو
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سیاست مستقل خود را دنبال کنیم کھ ھمانا افشای سران جنبش سبز 
 بیشتر ارتباط ،است و باید با جوانان و مردمی کھ رایکال ھستند

بگیریم و سعی کنیم آنھا را بھ مسایل سیاسی آگاه کنیم و در جھت 
در میان آنھا ھستھ ھای آگاھی طبقاتی آنھا گام برداریم و 

بھ  تشکیل دھیم و آنھا را برای روزھای بعدی کھ قطعاً  مارکسیستی
زیرا با گذر زمان ماھیت . آماده کنیم ،این گونھ نخواھد بود

ای مردم آشکار خواھد شد و ما ضدمردمی جنبش سبز بیشتر بر
باید برای آن روز کھ بھ اعتقاد ما زیاد دور نیست آماده باشیم و 

چون جنبش سبز نھ توان رھبری  ،رھبری را در دست بگیریم
تنھا  .تھ ھایش ربطی بھ منافع مردم داردسمردم را دارد و نھ خوا

د ما نیز بای. مارکسیسم است کھ بھ مردم قدرت آزاد شدن می دھد
  .ھرچھ بیشتر آن باشیم اشاعھ گر

. ما بھ عنوان نیروھای چپ وظیفھ ای جز این نخواھیم داشت: فواد
ه خودبخودی اما روی برگرداندن مردم از سبزھا حاصل مبارز

ا ما باید مردم ر. آگاھگرانھ ما وابستھ است بلکھ بھ فعالیت. نیست
بخصوص کھ حاکمیت با  .با وضعیت سیاسی روز آشنا کنیم

ردم را از پیشروان خود شتارھای دھھ شصت سعی کرده مک
ی بخش در یو بھ  حضور عقاید آزادیخواھانھ و رھا ؛محروم کند

ای حکومت خود را مستحکم میان مردم پایان بخشد تا بتوانند پایھ ھ
خود  یاین واقعیت را باید ھرچھ بیشتر بھ ھم نسلی ھا .تر کنند

نسل . ھرچھ سریعتر پر شود یم و طوری کار کنیم کھ این خألیبگو
حھای نظام اسالمی آشنا یت ضدمردمی تمام جناھجوان را با ما

لی ما برای  راه حل اص. کنیم و صف مستقل خود را تشکیل دھیم
ھم کوبیدن تمام حاکمیت جمھوری اسالمی برای این جنبش در

نھ توسل و التماس بھ . این اولیھ ترین ھدف ما باید باشد .است
استثمار و  این سی سال چیزی جز ز حاکمیت کھ درجناحھایی ا

 بھصحیح است کھ  کامالً . ستم برای مردم بھ ارمغان نیاوردند
بھ شکل تکامل یافتھ تری را اینکار نیاز داریم کھ مارکسیسم 

البتھ با این شرط کھ از . دوباره در بین جوانان فراگیر کنیم
ت را تکرار اشتباھات گذشتھ درس بگیریم و دیگر آن اشتباھا

    ■.ه استزیرا تاریخ بھای تلخ آن را بھ ما نشان داد .کنیمن
.................................................................  

اعضای انجمن سایھ در   تھدید و بازجویی 
 !ھمچنان ادامھ دارد اھواز

    
سایھ  یھنر یانجمن فرھنگ یدو تن از اعضا 26/5/88در تاریخ 

توسط   ) یو محمد اسماعیل وند یآقایان پژمان رحیم(اھوازدر 
بازداشت شدند كھ بعد از دو ماه بازداشت با قرار  یمامورین امنیت

اما قضیھ بھ ھمین جا ختم نشد و . آزاد شدند یمیلیون50 یوثیقھ 
شانزده نفر از اعضا و مرتبطین با این انجمن و حتا دوستان و 

انجمن ھم از فشار اداره  یاعضا از یآشنایان دور و نزدیك برخ
شود  یكھ نام برده م یتا كنون افراد .اطالعات مصون نماندند ی

 یاطالعات اھواز احضار شده اند و مورد بازجوی یتوسط اداره 
  :چند ساعتھ قرار گرفتھ اند یھا
 مائده شفیعیان -3 زاده یحمیدرضا ربیع -2ی یونس اسفندیار -1
 محمدحسین عارف زاده -6 ریاپورحسین د -5ی سمیھ بھبھان -4
  ی الماسآقا بھار -9ی فرنوش اعتماد -8ی امین منصور -7

  یفیاض بھادر -12ی سعیده اسكندر -11ی پگاه محبوب -10
  ی پیمان فاضل -15ی منوچھرمحمود -14ی بھروز ممبین -13
  پور یاعظم مھد -16

از افراد نامبرده چندین بار احضار  یالزم بھ ذكر است كھ برخ
اطالعات  یمورد اداره  یب یھا یشده اند و مورد تھدید و بازجوی

  ...قرار گرفتھ اند
رود كھ بھ ھر  یانتظار م یو اجتماع یفعالین فرھنگ یاز ھمھ 

انجمن سایھ دفاع نمایند و در برابر  یاز حقوق اعضا یصورت
  .آن انجمن واكنش مناسب نشان دھند یفشار و آزار و تھدید اعضا

  

  نگی ھنری سایھانجمن فرھ 
http://saayeh.mihanblog.com 

  

v دانشگاھھای  جملھ کشوراز سراسر در بسیاری دانشجویان
 تھران، چھارمحال قزوین، کرمانشاه، ایالم، شیراز، ، بابل، امیرکبیر،

   .اند شده دستگیر وصنعت علم و بختیاری و
v ٢۵ دکر اعتراض دانشجویان از پس کرد دانشجوی پنج ماه، آبان 
 ھیچ .شدند بازداشت سیاسی تھران علوم و حقوق دانشکده مقابل در

 .نیست دسترس در آنھا مکان نگھداری مورد در اطالعاتی
v دانشجوی ١٨ ایران در بشر حقوق المللی بین کمپین گزارش بھ 

 آباد عادل در زندان و اند شده بازداشت تازگی شیراز بھ دانشگاه
 اند، شده محاکمھ شجویان بازداشتیدان از برخی .شوند می نگھداری

 صادر آذر ١۶ از بعد آنھا احکام کھ شده است گفتھ آنھا خانواده بھ اما
 .بود خواھند محروم ھم مالقات از زمان تا آن و شد خواھد
v بھ بختیاری ھم و چھارمحال در شھرکرد دانشگاه دانشجوی ده 

 اتھام بھ نیز جودانش ٢٣ و اند شده فراخوانده شھر این اطالعات اداره
 .اند شده احضار انضباطی بھ کمیتھ ماه آبان ١٣ اعتراضات در شرکت
v آزاد اسالمی دانشگاه دانشجویان از نفر 50 از بیش حال ھمین در 
 کمیتھ بھ آبان13 روز تجمع در حضور بھانھ بھ نیز آباد نجف در

 .اند شده احضار دانشگاه این انظباطی
v نیز کماکان  طباطبایی عالمھ دانشگاه شجویاسدی دان مرتضی وضعیت از

 .خبری در دست نیست
v خود شد روز پنجمین وارد تکنیک ماھشھر پلی واحد دانشجویان تحصن.  
v  وحدت و نیز ھفت تن از  تحکیم ریاسی دفتحکیم زاده، دبیر سعباس

در ، »دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه ھای ایران«اعضای 
  .زداشت شدندتھران با

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آبان کھ در وبالگ بذر درج شده است و بھ  13گزارشاتی از مبارزات 
را این گزارشات . علت تراکم مطالب قادر بھ چاپ آن در نشریھ نیستیم

  .ھا بخوانیددر این آدرس می توانید 
  

v 13 آبان در خاطره ما  
 فعالین بذر -آبان  13تراکت ویژه 

http://bazr1384.blogfa.com/post-114.aspx 
 

v  بوم... بوم ... بوم   
   از مدرسھ دخترانھ در تھران" یار دبستانی"گزارش فریاد 

http://bazr1384.blogfa.com/post-113.aspx 
  

v  آبان 13گزارشی دیگر از  
  از فعالین بذر

http://bazr1384.blogfa.com/post-112.aspx 
  

v اتحاد و ھمراھی مردم ستودنی است! 
  خیابان ولیعصر -تھران  1388آبان  13 -گزارشی از فعالین بذر

http://bazr1384.blogfa.com/post-111.aspx  
 

v اوین ستاره در  
  آبان 14 –گزارش از جلوی زندان اوین 

 110.aspx-http://bazr1384.blogfa.com/post 
  

v مرگ بر دیکتاتور! 
  1388آبان  13 -  گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 

http://bazr1384.blogfa.com/post-109.aspx  
  

v از مترو تا دانشگاه! 
  1388آبان  10 -  گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 

http://bazr1384.blogfa.com/post-108.aspx 
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  مصاحبھ با شھرزاد مجاب
  

  » شکاف نسلی«
  وسیلھ ایست برای رد سیاست انقالبی

  
شھرزاد بذر با ھ ای است کھ نشری مصاحبھاول متن زیر بخشی 

بھ دنبال  کانادا -در مورد فعالیت ھای ایرانیان مقیم تورنتو  مجاب
تورنتو دانشگاه  استاداو  .است دادهصورت  خیزش تابستان امسال

او آکادمیک و آثار  ھا فعالیتبخشی از . و فعال جنبش چپ است
    .را می توانید در این وب سایت ببنید

http://aecp.oise.utoronto.ca/main/faculty/mojab.html  
     

امتداد ھمان  آیا فکر می کنید مبارزات خارج از کشور در :بذر
مبارزات داخل بھ پیش برود؟ و آیا می توان با توجھ بھ جو 

خارج از کشور سرکوب شدید در داخل، مبارزه ای رادیکال را در 
  جدا از مبارزات داخل سازماندھی کرد ؟

  

ما  جریان انتخابات جنب و جوشی در بین ایرانیان شھر در: پاسخ
عده ای، بخصوص دانشجویان، برای . مشاھده می شد -تورنتو-

تورنتو . بسیج ایرانیان جھت شرکت در انتخابات فعالیت می کردند
یان مقیم کانادا در این شھر بزرگترین شھر کانادا است و اکثر ایران

نشریھ فارسی زبان در شھر منتشر  12در حدود . زندگی می کنند
می شود و تعداد زیادی دانشجوی ایرانی در سھ دانشگاه و چند 

ی با براه ییکی از گروھھای دانشجو. کالج شھر تحصیل می کنند
بھ تمرین رأی دادن و پیش بینی نتیجھ » انتخابات نمایشی«انداختن 

انتخابات پرداخت و برای تشویق ھمھ بھ رأی دادن واقعی در 
از نقطھ نظر آنھا . اتوبوس کرایھ کرد »اوتاوا«سفارت ایران در 

دموکراسی یعنی انتخابات و بایکوت کردن ھر انتخاباتی مخالفت با 
» تمرین دمکراسی«دمکراسی است درحالیکھ شرکت در انتخابات 

ج از کشور باید از درایت و پختگی بھ نظر آنھا ایرانیان خار. است
. داخل درس بیاموزند و از سیاست بایکوت کردن دست بردارند

 استدالل می شد کھ تحریم انتخابات در دوره ی قبل باعث روی
بایکوت کردن عملی  کار آمدن احمدی نژاد شد و اصوالً 

البتھ در اوتاوا تظاھرات مخالف انتخابات . ضددموکراتیک است
ارت ایران صورت گرفت و بھ این ترتیب جامعھ در جلوی سف

تعداد رأی دھندگان را . ی از اول دوقطبی شده بودیکانادا-ایرانی
  . آن برای موسوی بود% 85نفر اعالم کردند کھ  3046

اعالم احمدی نژاد بھ عنوان رئیس جمھور منتخب می بایستی تّوھم 
در ایران . نشددرباره ماھیت این انتخابات را رفع بکند اما چنین 

از قبیل پس دادن رأی ھا کھ ھنوز در چھارچوب  خواستھایی
کارزار انتخاباتی بود با خشونت وحشیانھ ی رژیم روبرو شد و 

ی بھ مبارزه ی یکانادا -این باعث روی آوردن بی سابقھ ی ایرانیان
د یا سیاسی شد از جملھ کسانی کھ در انتخابات شرکت نکرده بودن

حالیکھ تحلیل از تحوالت ایران بھ در. ه بودندآنرا بایکوت کرد
ھیچوجھ ھمگون نبود طرفداران جریان سبز تالش می کردند کھ 

آنھا ادعا می کردند کھ در ایران ھمھ . ھمھ را زیر پرچم خود ببرند
 مثالً  ،سبز ھستند و خارج از کشورھم باید مثل داخل سبز بشود

ھ تظاھرات خیابانی اگر رھبران سبز در ایران تصمیم می گیرند ک
با سکوت برگزار شود در خارج از کشور ھم باید ھمین کار را 

  . کرد
ی چون تحمل و یطرفداران سبز با وجود تأکید بر ارزشھا 

پلورالیسم خیلی مایل بھ بحث و جدل و تحمل نظرات رادیکال و 
ی خودگاھی استدالل می یبرای توجیھ انحصارگرا. انقالبی نبودند
نسل جدید کھ بعد از  ایران تمام جوانان و اصوالً  کردند کھ در

انقالب بھ دنیا آمده مخالف انقالب ھستند، انقالب کار نسل قدیم بود 
. و دو نسل نھ می توانند و نھ می خواھند ھمسو و ھم صدا باشند

سی، این استدالل، جامعھ ی پیچیده ِ ایران با تمام تضادھای سیا در
و قومی براساس سن و سال بھ دو  نیطبقاتی، جنسیتی، زبانی، دی

شکاف «این . گروه نسلی آنھم جدید و قدیم تقلیل داده می شود
بھ حد شکاف بیولوژیک ارتقا داده اند بطوریکھ  را واقعاً » نسلی

حالیکھ اصرار در. ع رابطھ و بحث و جدل شده استمانع ھر نو
حتی ھمدیگر را درک بکنند، می کنند کھ دو نسل نمی توانند 

مذھبی ھا و -ملی ،مذھبیون ،ملّیون ،سلطنت طلبان ،بزھاس
درواقع . زیر یک پرچم جمع می شوند جمھوری خواھان عمالً 

وسیلھ ایست برای رد سیاست انقالبی و » شکاف نسلی«گفتمان 
  .تبلیغ رفرمیسم و محافظھ کاری

درعین حال گروھھای چپ در دو دھھ ی اخیر بھ جای رشد و 
عالین و ھواخواھان خود را از دست داده اند ی بسیاری از فیشکوفا

اینکھ بھ ندرت . و این تنھا بھ خاطر انشعاب ھای متعدد نیست
 ،لھ ای سیاسی استأجوانی در میان گروھای چپ دیده می شود مس

فعالین این گروھھا با وجود عالقھ ای کھ بھ برقرای . نھ سنی
ین در جریان او ایرانیھای غیرفعال دارند » نسل جدید«ارتباط با 

در جلسھ ای کھ در . ھا را بشکنندمبارزات موفق نشده اند این سد
نفر شرکت  250عده ای در حدود  ،دانشگاه تورنتو برگزار کردیم

پنج دقیقھ وقت دادیم  ،کردند و بھ ھر کسی کھ مایل بود حرف بزند
حضار از . نفر از جملھ عده ای از جوانان صحبت کردند 32و 

. ار راضی بودند و درخواست ادامھ ی آن را کردنداین تجربھ بسی
در جلسھ ی دوم شش نفر از جوانان از جملھ دو نفر طرفداران 

لھ ی أاصالح طلبی در پانلی شرکت کردند، و در ھر دو نشست مس
  .اختالف دو نسل و دو خط رادیکال و رفرمیست مطرح شد
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 وقایع تا حاال چنین بوده است کھ علیرغم سرکوبیھای سیر
وحشیانھ، مبارزات مردم ایران بطور روزافزونی رادیکال می 

رھبران . اینرا در شعارھا بھ خوبی می توان تشخیص داد. شود
جریان سبز با وجود تالشی کھ برای کنترل مبارزات مردم می 

ی خیابانی در ایران شعارھا. ام بھ عقب رانده می شوندمد ،کنند
اما . ال رفتھ استؤزیر سمدام رادیکال تر می شود و خود رژیم 

حتی اگر چنین نمی شد، مبارزه در خارج از کشور نمی بایست 
حاال کھ . تابع پروژه ی سیاسی سبزھا یا دیگر اصالح طلبان باشد

مبارزات ایران رادیکال تر می شود باید از جریانات سبز خارج 
از کشور پرسید کھ با این رادیکالیسم ھمصدا می شوند یا مانند 

لھ ی أو کروبی بھ مقابلھ  با آن می پردازند؟ از این رو مس موسوی
اصلی تمایز خارج و داخل نیست بلکھ خط سیاسی، جھت گیری 

اشتباھات . و آلترناتیو سیاسی آنھم سیاست انقالبی است سیاسی
واقع آنھا کھ بھ بھانھ ی در. را نباید تکرار کرد 1357الب انق

انقالب بھ اصالح طلبی روی  و اشتباه بودن» نسل قدیم«اشتباھات 
قاطعیت در مبارزه (آورده اند، بھ جوانب مثبت مبارزه ی نسل قبل 

اما توھمات نسل قبل  ،پشت می کنند) علیھ رژیم سلطنتی و آمریکا
امروز خود  بھ برنامھ ی را )ضدامپریالیست بودن خمینی مثالً (

 توھم درباره ی اصالح طلبی و اصالح مثالً (تبدیل کرده اند 
  ).طلبانی چون موسوی و کروبی

لھ ی تفاوت شرایط یعنی وجود ألھ ی خارج و داخل تنھا مسأمس
لھ ی أآزادی سیاسی در خارج و فقدان آن در داخل نیست و نیز مس

لھ ی اصلی خط أمس. تفاوت در تاکتیک یا سبک کار ھم نیست
لھ ی حیاتی تضاد مردم ایران با رژیم أآیا مس. سیاسی است
را از تضاد بین دو جناح رژیم جدا می کنیم یا با آن تئوکراتیک 

 پیوند می دھیم؟ ھم در خارج و ھم در داخل می توانیم یا برای
ی فارغ از استثمار و ستم مبارزه کنیم و یا یبوجود آوردن دنیا

زندگی خودمان را وقف بزک کردن و ترمیم این دنیای پوسیده 
یمان در داخل و واضح است کھ سبک کار و تاکتیک ھا. بکنیم

اما انقالبی بودن یا رفرمیست بودن  ،خارج ویژگیھای خود را دارد
برای مثال بیشتر ایرانیان . ی نداردیبستگی بھ شرایط جغرافیا

خارج شھروندان کشورھای مختلفند و عرصھ ھا، زمینھ ھا و 
ابزارھای فعالیت سیاسی خاص این کشورھا را در اختیار دارند از 

لمللی از بلیغاتی و کسب پشتیبانی و ھمبستگی بین اجملھ در کار ت
اما ھواداران جریان سبز در . ھستند امکانات زیادی برخوردار

اینجا، در حدیکھ برای فشار بھ جناح احمدی نژاد بھ جلب پشتیبانی 
ھای غیرایرانی توجھ کرده اند، بھ نمایندگان پارلمان و یی کانادا

عنایت داشتھ اند نھ بھ جنبش مقامات دولتی و گروھھای حقوق بشر
  .ھای اجتماعی

  
با ھمبستگی جنبش  ارتباطدر ی مسائل عملی و نظری چھ: بذر 

  ؟شده استایران با سایر مبارزات مطرح 
  

مردم دنیا سرکوب درندانھ ی مبارزات خیابانی را روی : پاسخ
مشاھده » رسانھ ھای اجتماعی«صفحھ ی تلویزیونھا و اینترنت و 

نرمندان آوازخوان و روشنفکران گرفتھ تا فعالین کردند و از ھ
سیاسی بھ شیوه ھای گوناگون از جملھ خلق آثار ھنری بھ دفاع از 

ما ھمھ ایرانی «حتی ندای . مردم و محکوم کردن رژیم پرداختند
و » تسلیم نشدن«بھ معنای » ایرانی شدن«بلند شد و » !ھستیم

سان در آینده این فرھنگ نوی. بھ کار گرفتھ شد» مقاومت کردن«
معانی جدید را ثبت خواھند کرد و ما این را مدیون مقاومت ملیونھا 

  . زن ومرد نستوه خیابانھا ھستیم
در برنامھ ھای دفاع از خیزش مردم ایران کھ ما در تورنتو 
ترتیب دادیم با استفاده از تجارب کنفدراسیون جھانی دانشجویان 

نبش ھای دیگر در شھر پیوند ایرانی سعی کردیم این جنبش را با ج
جلب پشتیبانی جوانان فعال شھر، اتحادیھ ھای کارگری  مثالً  ،بزنیم

و فعالین سایر مبارزات مردم علیھ امپریالیسم مانند فعالین آمریکای 

این کار البتھ بھ سادگی یا بسھولت انجام نگرفت و احتیاج بھ . التین
. وز ادامھ داردمبارزه ی فکری سیاسی گسترده ای داشت کھ ھن

 دستھ ی احمدی نژاد وسیع است مثالً توھم درباره ی ماھیت دارو
و یا متحد  ،ن دفاع می کنداین توھم کھ احمدی نژاد از جنبش فلسطی

رابطھ ی  مبارزات ضدامپریالیستی در آمریکای التین است مثالً 
  .ایران با کوبا و ونزوئال و غیره

دادن، شرکت در  این نوع ابراز ھمبستگی از قبیل پیام
تظاھرات، و نوشتن نامھ ھای اعتراضی درعین حال کھ خوب 

ھمبستگی این نیست کھ ما از سایر . است بھ ھیچ وجھ کافی نیست
آماده اند  آزادیخواھان معموالً . آنھا از ما بکنیم و یجنبشھا پشتیبان

واقع اعالم ھمبستگی حتی بھ  در. پشتیبانی خود را اعالم کنند کھ
مدتھا پیش وجود  بخودی و خودجوش یا بی برنامھ ازشکل خود
در سالھای انقالب مشروطیت، کھ تعداد ایرانیان  مثالً . داشتھ است

خارج از کشور بسیار ناچیز بود و رابطھ ھا بسیار محدود تر، 
ھمبستگی وسیعی با انقالب ایران از نیمکره ی غربی گرفتھ تا 

و کمونیستھا از ایرلند  مبارزین آزادیخواه. خاور دور بوجود آمد
دوختھ  گرفتھ تا مصر و ھندوستان و چین بھ انقالب ایران چشم

لنین از . ی مردم خود را می دیدندیبودند و در پیروزی آن رھا
سپس انقالب ترکھای  ی بود کھ انقالب ایران ویجملھ کمونیستھا

را با دقت دنبال می  1911و انقالب چین ) 1908عثمانی (جوان 
بھ جنبش کمونیستی و طبقھ ی کارگر اروپا این نوید را  او. کرد

ی بخش ملی آسیا یداد کھ پرولتاریای اروپا در جنبشھای رھا
اروپای «ی از جملھ یلنین در نوشتھ ھا. کرده است متحدی پیدا

انقالب ایران را متحدی برای » عقب مانده و آسیای پیشرفتھ
زاری بھ حساب می پرولتاریای روسیھ در مبارزه اش علیھ رژیم ت

در حالیکھ ھمبستگی بین خلقھای دنیا عرصھ ھای بسیاری . آورد
را در بر می گیرد بھ نظر من مھمترینش ھمین است کھ  لنین بھ 

ی مردم خود را آزاد آن اشاره کرد، اینکھ انقالبیون ھر کشور
شرایط دنیا .  ین ترتیب بھ آزادی دیگران کمک بکنندبکنند و بھ ا

اما بھ نظر من این  ،تا کنون خیلی تغییر کرده استاز آن زمان 
ھیچیک از . رابطھ ی ھمبستگی بین مبارزین ھنوز مطرح است

مردم کانادا یا ھندوستان در  ین معنی نیست کھ مثالً این ھا بھ ا
جلوی سفارتخانھ ھای ایران در اعتراض بھ جنایات رژیم 

جنایات  تظاھرات نکنند یا نامھ ی اعتراض بھ سنگسار و دیگر
در حالیکھ این قبیل ھمبستگی ھا می توانند در سطح . رژیم نکنند

وسیع سازماندھی بشود، قویترین پیوند ھمبستگی این است کھ ھر 
یک از این کشورھا از سلطھ ی سرمایھ داری و مردساالری رھا 

درمورد ایران، سرنگونی نظام دین ساالر و برقراری نظام . بشوند
ن و مھمترین قدم در جھت ھمبستگی بین دموکراسی نوین اولی

ھمبستگی خودبخودی یا  منظورم اینست کھ از. المللی است
جھانی برسیم، بھ این معنی کھ اگر -خودجوش بھ ھمبستگی تاریخی

 ا صالحدید آمریکا نظرات و پراتیکایران توسط خمینی و ب
تئوکراسی را بھ جریانات اسالمی دنیا عرضھ کرد، امروز وظیفھ 

ترناسیونالیستی این است کھ از طریق انقالب نھ مداخلھ ی ی ان
اما جریانات . امپریالیستی رژیم تئوکراتیک را سرنگون کرد

ناسیونالیست ھستند و  ایران و خارج از کشور شدیداً  رفرمیست در
بھ این نوع ھمبستگی کھ مستلزم دید انترناسیونالیستی است 

یابند کھ بزک کردن رژیم درندارند، و نمی توانند این را  اعتقادی
تئوکراتیک خمینی، ترمیم آن، و اصالح کردنش نھ تنھا پشت کردن 

بارزه ی بھ مردم ستمدیده ی ما است بلکھ ضربھ ای جدی بھ م
سی سال مبارزه . ی مذھبی و ارتجاع استیمردم دنیا علیھ بنیادگرا

در ایران و خارج لزوم سرنگونی این رژیم را بارھا مطرح کرده 
آن قدمی در جھت پیاده » دمکراتیزه کردن«ت و تالش برای اس

است، یعنی تداوم » معتدل«کردن برنامھ ی امپریالیستی اسالم 
  . کشورھای منطقھ سایر رژیمھای تئوکراتیک در ایران و

  ...این مصاحبھ ادامھ دارد
  



  و دوم چھله شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
 

 

10 

 رنجنامھزیده ای از گ
   احسان فتاحیان

  دو روز پیش از اعدام
  
  
  
  
  
  

  ع آفتاب شبانگاھیواپسین شعا
  نشان دھنده ی راھی ست کھ خواھان در نوشتن آنم

  خش خش برگ ھا زیر قدم ھایم
  بگذار تا فرو افتی: میگوید 

  آنگاه راه آزادی را باز خواھی یافت
حتی اکنون کھ آن را در قریب  ،ھرگز از مرگ نھراسیده ام

. کنمی در کنار خویش حس م ،ترین زمانترین فضا و صمیمانھ 
ست دیرینھ بھ اکھ آشنایی  چرا ،شناسمی بویم و بازش می را م آن

رگ کھ با دالیل مرگ سر صحبت نھ با م. این ملت و سرزمین
دگردیسی یافتھ و بھ طلب حق و آزادی " تاوان"اکنون کھ  ،دارم

توان باکی از عاقبت و سرانجام ی آیا م ،ترجمھ اش نموده اند
رگ محکوم شده ایم در بھ م" آنان"ی کھ از سوی ی"ما"داشت؟ 

طلب یافتن روزنھ ای بھ سوی یک جھان بھتر و عاری از حق 
  آیا آنان نیز بھ کرده ی خود واقف اند؟ ،کشی در تالش بوده ایم

بزرگیش ورد  آنجا کھ ،در شھر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم
قطور . تمدن میھنم بوده است آنجایی کھ مھد ،زبان ھم میھنانم است

سویم کشید کھ تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفھمم و  م بدانذھن
ستمی در حق من  ،از اعماق وجود درکش نمایم کھ گویای ستم بود

 ،چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعھ ای انسانی
اما  ،پیگیری چرایی ستم و رفع آن بھ ھزاران فکرم راھبر شد

را محجور و وااسفا کھ آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی 
سرکوب کرده بودند کھ در داخل راھی نیافتم و ورای محدوده ھای 

من پیشمرگھ ی : "منی دیگر کوچیدمأتصنعی بھ مکانی دیگر و م
سودای یافتن خویش و ھویتی کھ از آن محروم شده ام  ،"کوملھ شدم

دور شدن از خواستگاه کودکی ھرچند . من را بدان سو کشاند
اما ھیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاھم  ،آزاردھنده و سخت بود

خاطرات روانھ  از گاھی بھ قصد تجدید دیدار و بازیابی ھر. نشد
دیدار را بھ کامم تلخ " آنان"اما یکبار  ،گشتمی ی خانھ ی نخستین م

از ھمان آغاز و با . دستگیرم کردند و بھ قفسم انداختند ،کردند
فھمیدم کھ ھمان !! نمانسان دوستانھ ی دستگیر کنندگاپذیرایی 

سرنوشت تراژدیک و غمناک ھمراھان و رھروان این راه 
دادگاه  ،پرونده سازی ،شکنجھ: پررھرو بھ انتظار نشستھ است

و  ،ناعادالنھ و سیاسی حکمی کامالً  ،تحت نفوذ سرسپرده و شدیداً 
   ...در نھایت مرگ

 دداً مج ،البتھ ناگفتھ نماند کھ مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم...
از زندان مرکزی سنندج بھ بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل و در 

ی بھ اعمالی یآنجا از من خواستھ شد طی یک مصاحبھ ویدیو
زبان  ناکرده اقرار و کلمات و جمالتی در رد افکار خویش بر

من حاضر بھ قبول خواستھ  ،ی شدیدعلی رغم فشارھا .آورم
گفتند حکمم را بھ اعدام  تاً روع آنان نشدم و آنھا نیز صراحنامش

و  دکھ خیلی زود بھ عھد خویش وفا کردن ،تبدیل خواھند نمود
. دسرسپردگی دادگاه را بھ مراجع امنیتی و غیرقضایی اثبات نمودن

  ...!پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟
حال علی رغم این کھ در آخرین مالقاتم در داخل زندان با ... 

قانونی بودن اجرای وی بھ غیر ،صادر کننده کیفر خواستدادستان 
اما برای دومین بار قصد  ،حکم در ھنگامھ ی اکنون اذعان داشت

ردن بر ناگفتھ پیداست کھ اینچنین پافشاری ک. اجرای حکم را دارند
نتیجھ ی فشارھای محافل امنیتی و  ،اجرای حکم بھ ھر نحو ممکن
افراد عضو این محافل تنھا  .یھ استیسیاسی خارج از قوه ی قضا

سیاسی خویش بھ  از زاویھ ی فیش حقوقی و اغراض و نیات
برای آنان  ،یک زندانی سیاسی می نگرندی موضوع مرگ و زندگ

ای قابل طرح " ھألمس"ورای اھداف غیرمشروع خویش ھیچگونھ 
حق ھمزاد بشر یعنی حق حیات حتی اگر اولین  ،و تصور نیست

آنان حتی قوانین و  ،بین المللی پیشکشاسناد جھانی و  .باشد
  .داخلی خود را نیز ھیچ و بیھوده می انگارند الزامات

مرگ من  ،اگر بھ گمان زورورزان و حاکمان: اما سخن آخر
باید گفت  ،لھ کردستان خواھد شدألھ ای بھ نام مسأموجب حذف مس
نھ مردن من و نھ ھزاران چون من مرھمی بر . زھی خیال باطل

شعلھ ورتر بی درمان نخواھد بود و چھ بسا آتش آنرا  این درد
  ."ھر مرگ اشارتی است بھ حیاتی دیگر"بی گمان . خواھد نمود

 زندان مرکزی سنندج – احسان فتاحیان
.................................................................  

  

  "فرزاد کمانگر"نامھ 
  "احسان فتاحیان"در سوگ 

   

 کشند  یی بھ زمین می ستاره ھر شب
  ھا است  زده غرق ستاره و این آسمان غم

ات کنم؟ بھ کدام جرم تصورت کنم؟  گونھ تجسم سالم رفیق، چھ
ی خورشید  ار کھ بھ شکفتن غنچھی د جوانکی نحیف بر فراز چوبھ

گان پایین شھر کھ  دیده زند؟ یا کودکی پابرھنھ از رنج خند میلب
  . اش ھای خالی از نان مردم باشد برای سفره ی نان ده خواست مژ می
گان باالی شھر  ات کنم؟ نوجوانی از جنس آزاد چشیده گونھ تجسم چھ

شان  گی مظلومیت، درس مکتب و مدرسھ و زندبای رنج و کھ الف
راستی فراموش کردم؛ شھر من و تو پایین و باال ندارد، . است

  . چھار سوی آن رنج و درد است
» سیامند«ت أدر ھی. می خواھم تصورت کنم. ..بگو رفیق بگو

  . کھ رخت عروسی بھ تن کرد تا بھ حنابندان عروس آزادی برود
گونھ تصورت کنم؟ در پوشش جوانی کھ راه شاھو را  گونھ؟ چھ چھ

ی بلوط بھ کاروانی  ھای سوختھ الی جنگل پیش گرفتھ تا از البھ
ھا کھ  ز اینکدام ا برسد کھ مقصدش سرزمین آفتاب است؟ ولی ھیچ

تعلق بھ این خلق تلخ است و گریز از «دانم  جرم نیست، اما می
  .... »ھا نامردی آن

گفتی و سر بھ دار » نھ«و تو بھ گریز و نامردمی کردن 
  . سپردی تا راست قامت بمانی

کھ مرگ ستاره نوید بخش طلوع  ...رفیق آسوده بخواب
در  ی داری کھ ھر شب خورشید است و تعبیر خواب چوبھ

ی  بیند، تولد کودکی است بر دامنھ مان خواب مرگ می سرزمین
  . آید زاگرس کھ برای عصیان و یاغی شدن بھ دنیا می

ات را بھ خواب بسپار و با زھدان زمین  آرام و غریبانھ تن
  . بوسھ ببند برای فردای رویش و رستن

ی خواھر و بدون اشک پدر آرام  بدون الالیی مادر، بدون بدرقھ
ھا را بھ  ھا، نادرھا و کیومرث ر در خاک سرزمینی کھ ابراھیمبگی

  . امانت نگھ داشتھ است
ات چرخید  خواھم بشنوم چھ بر زبان بگو می... فقط رفیق بگو

خواھم یاد بگیرم  آمیخت؟ می گاه کھ صدای پا و درد بھ ھم می آن
کدام شعر، کدام سرود، کدام آواز کدام اسم را بھ زبان بیاورم کھ 

گاه کھ بھ  ام نلرزد آن خواھم بدانم، کھ دل بگو می. ام نلرزد نویزا
  ... نگرم پشت سر می

  سفرت بھ خیر رفیق
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 !احسان فتاحیان اعدام شد
  1388آبان  21 - ارسالی از سوی رفقای بذر

   

 مردی چنگ در آسمان افکند،
 .ھنگامی کھ خونش فریاد و دھانش بستھ بود

 خنجی خونین 
 !یبر چھره ناباور آب
 .عاشقان چنین اند

فریادی از . خبر اعدام احسان فتاحیان را از تلویزیون شنیدم
اگرچھ در این چند ماھھ اخبار این چنینی . خشم و عصبانیت کشیدم

جوانی کھ آگاھانھ قدم در . اما این خبر شوک بزرگی بود ،کم نبود
. راه مبارزه با ستم و استثمار و رسیدن بھ اھداف بزرگ نھاده بود

کدام از منابع اما ھیچ ،زندانی سیاسی کھ ماھھا در زندان بود
حالیکھ تمام در. و خارجی از او صحبتی نکردند خبری داخلی

سایت ھا و رسانھ ھای وابستھ بھ جناح حاکم و ھم چنین جنبش 
ھرکدام بھ شیوه خود دستگیری  سبز و رسانھ ھای بین المللی،

ردند و برایشان سران اصالح طلب را در بوق و کرنا می ک
و از حق و حقوق زندانیان سیاسی  ؛رنجنامھ و دردنامھ می نوشتند

طومارھا تھیھ می کردند، کسی از احسان و احسانھا سخنی بھ میان 
 .نیاورد

اھداف احسان و افرادی نظیر او کھ تعداد آنھا در زندانھای 
آنھا . ایران کم نیست برخالف جریان حاکم و جنبش سبز می باشد

جھت منافع اکثریت مردم و نجات آنھا از زیر یوغ ستم و در 
بھ ھمین دلیل ھم وجود او را تاب . مبارزه می کردند استثمار

احسان از سرزمین مبارزه خیز . بھ چوبھ دارش سپردند نیاوردند و
در . درد مردم را خوب چشیده بود و تحت ستم کردستان بود و

تان را حل نخواھد مرگ من مشکل کردس"نامھ آخرش گفتھ بود 
اما احسان عزیز، مرگ تو خاستگاه رویش ھزاران بذر ". کرد

خواھد بود، بذرھایی سرکش کھ شوق شکفتن و بھ ثمر رسیدن 
  .امانشان را بریده است

تاب ع اما بازھم تنھا ثابت شد کھ ارتجا. احسان غریبانھ رفت
ھ بھ از چشم ھمر او را دو. نین جوانانی را نداردمقابلھ و تحمل چ

باز ھم ھمچون ھزاران بار قبل کھ چنین جنایتھایی . خاک سپردند
. را مرتکب شدند و نشان دادند کھ از تن بی جانش ھم می ھراسند

آبیدر و کوساالن پراو و بیستون دیگر حضورت را جشن نخواھند 
کوچھ پس کوچھ ھای کردستان ساکت از شیطنت کودکان . گرفت

فرزاد کمانگر بیتاب . اور ندارندآنھا نیز سفرت را ب. شده است
نبودنت است و او کھ ھمیشھ بھ دیگران تعلیم می داد، امروز از تو 

از صالبتت، مقاومتت، استواری پاھایت در . می خواھد یاد بگیرد
  .ھنگام سفر و ما نیز

احسان عزیز، با سرود و ترانھ سفرت را گرامی می داریم و 
چرا کھ ھدف دشمن ھمین  ،داجازه نمی دھیم غم بر ما مستولی شو

اھداف مبارزه ات را ھمھ جا بازگو می کنیم تا دشمن برای . است
   ،ھزارمین بار بداند

  .مرگ پایان کبوتر نیست و تا شقایق ھست زندگی باید کرد
  !یادت گرامی باد

  آمدند و"
  کندند و کشتند

  "و سوختند
  

  از سھراب مختاری برای احسان فتاحیان
http://sohrabmokhtari.blogspot.com 

 

   گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند 
  ) حافظ(  کردجرمش این بود کھ اسرار ھویدا می 

  
  زنده بھ خونخواھیت ھزار سیاووش 

  ) عارف قزوینی(دد از آن قطره خون کز تو زند جوش  گر
  

برما کھ تو رفتی و ما باید بمانیم تا وای . وای بر ما احسان جان
آخر . نامت را دیوار بھ دیوار و شب بھ شب بر آسمان بنویسیم

چگونھ این نفس را فورت دھیم، وقتی تو اسب سفید و سرکش 
وای . رویای کردستان، اینگونھ مظلوم، ایگونھ پاک بھ خاک نشستی
وقتی  بر ما کھ حتی قطره ای از اندوھمان را نمی توانیم گریست،

دانستم وقتی ای کاش می . بزرگ تو ھنوز زنده استکھ رویای 
ی اما بدان کھ ھمھ . بھ چھ اندیشیدیطناب را دور گردنت انداختند، 

ی ما با ھمھھ . تو و رویای بزرگت فکر کردیمما در آن لحظھ بھ 
خود عھد بستیم کھ این طناب سرد و زمخت را از دور گلوی گرم و 

راه مستبدین و زورورزان بھ تاریخشان لطیفت برداریم و ھم
با خود عھد بستیم کھ بھ فرزندانمان و آیندگان این سرزمین . بسپاریم

بالخیز بگوییم کھ احسان ھا و نداھا و سھراب ھا و ترانھ ھا را 
  . چگونھ کشتند و خونشان دامنگیر شد

 فاتحان. ی آن بوده ایم  ما ھرگز فاتح تاریخ نبوده ایم، اما نگارنده
تاریخ ما کوردالن بودند و نگارندگان آن، چون تو، دریادالن و 

  . دریاروندگان
نسل بھ نسل چون اژدھا از شانھ ھایمان روییده اند و صبح بھ 
صبح از پستوھای لزج خود بیرون آمده اند و زندان بھ زندان و دار 

انگشت در شکم جھان کرده قرمطی جستھ . ھ اندتبھ دار تو را آویخ
مانی و عین القضات و نسیمی را پوست از تن کنده . شتھ انداند و ک

فرخی یزدی را سوزن سوزن دھانش را دوختھ اند . اند و سوختھ اند
و ھمین دور دوار زیر گنبد افالک خون ریختھ اند و خون ریختھ اند 

  .تا نداھا و سھراب ھا و ترانھ ھا و تو احسان جان
اغذ و رویا بھ رویا نام این نسل اما دھان بھ دھان، کاغذ بھ ک

کشتگانش را در مشت خاطرش خواھد فشرد و آنقدر بر این زمین 
ی منگ بترکد و از ھم بپاشد این   سرد خواھد کوفت تا این حافظھ

   ■.تاریخ سنگ
   ١٣٨٨آبان  ٢٠برلین، 

  
  
  
  
  
  
  
  

  درود رفقا و دوستان
و عاشورا ما در حال تھیھ یک شماره نشریھ بذر ویژه تاسوعا 

ب، اگر در این مورد مقالھ، عکس، مطل. ھستیمو افشای مذھب 
نظر و پیشنھادی دارید خواھش می کنیم، ھرچھ سریعتر برای 

  . ایمیل ما ارسال کنید آدرس
Email: bazr1384@gmail.com 
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  معرفی كتاب
  

    »انبوه خلق« :نام کتاب
  جنگ و دمکراسی در عصر امپراتوری

  نگری و مایكل ھارتاثر تونی 
  ترجمھ رضا نجف زاده

  نشر نی
   1386چاپ اول 

  

  باربد کیوان 
آثار مشتركی كھ آنتونیو نگری و مایكل ھارت درباره كاركرد 
و جھت گیری دنیای معاصر و تحوالت ضروری منتشر كرده اند، 

در ایران نیز بسیاری از روشنفكران . مخاطبان زیادی یافتھ است
ویان رادیكالی كھ بھ دنبال تحلیل ھای دانشج چپ و مشخصاً 

ماتریالیستی و راه دگرگونی می گردند، این آثار را از نظر می 
آنتونیو نگری سابقھ مبارزه سازمان یافتھ انقالبی در  .گذرانند

او كھ . در ایتالیا را دارد 1980تا آغاز دھھ  1960اواخر دھھ 
خودمختاری ”در ارتباط نزدیك با گرایش  ،استاد دانشگاه بود

تئوری ھای فرمولھ شده توسط نگری . فعالیت می كرد“ یكارگر
كھ بر نقش متحول كننده آگاھی و اھمیت عنصر ذھنی انقالبی در 

كید می گذاشت، باعث شد كھ دولت سرمایھ داری أتغییر اوضاع ت
امپریالیستی ایتالیا وی را بھ عنوان یكی از نظریھ پردازان مبارزه 

نگری از . یب قرار دھد و بھ زندان بیندازدمسلحانھ مورد تعق
نام داشت، “ حزب رادیكال”طرف یكی از تشكل ھای آلترناتیو كھ 

كاندید نمایندگی مجلس ایتالیا شد و بعد از انتخاب با استفاده از 
اما از آنجا كھ خطر  .، از حبس رھایی یافتیمصونیت پارلمان

مخفیانھ بھ تغییر قوانین و دستگیری مجدد وی وجود داشت، 
 1990در دھھ . فرانسھ گریخت و تقاضای پناھندگی سیاسی كرد

ارچوب تھاجم سركوبگرانھ و ضدانقالبی جدید از ھبود كھ در چ
او . سوی بورژوازی اروپا، حكم استرداد نگری بھ اجراء درآمد

آزاد شد و بھ فعالیت  بعد از گذراندن دوران محكومیت خود، مجدداً 
، یآثار كنونی آنتونیو نگر. ھ روی آوردھای نظری و روشنگران

مشی سیاسی و تشكیالتی  واقع نتیجھ جمعبندی ھای وی از در
نتیجھ تحقیق و تحلیل  و نباید آن ھا را صرفاً  ؛پیشین وی نیز ھست

آكادمیك و تئوریك در حیطھ ھای جامعھ شناختی ـ فلسفی ـ اقتصاد 
  .سیاسی و فرھنگی بھ حساب آورد

كھ بھ امضای ” Multitude“با كتاب  صراً در این نوشتھ، مخت
، برای یمترجم فارس. نگری و ھارت منتشر شده آشنا می شویم

اما با توجھ بھ . را برگزیده است“ انبوه خلق”كتاب عنوان 
، شاید “مالتی تود ”توضیحی كھ در متن می بینیم و مفھوم واژه 

  .عنوان گویاتری برای این پدیده باشد“ جمع انبوه”
یك ویژگی كتاب . منتشر شده است 2004در سال “ نبوهجمع ا”

نگرش نویسندگان از جھان و  در نوع نگارش آن است كھ مسلماً 
كتاب . ثر بوده استؤمناسبات پیرامون و تزھایی كھ دارند در آن م

برخاستھ از نگرش زیستی ـ سیاسی از ) بھ گفتھ نویسندگانش(
یا  ،اقتصادی نیست) یا حتی عمدتاً ( یعنی یك كتاب صرفاً . دنیاست
بلكھ با مجموعھ  ،در زمره كتب اقتصاد سیاسی نیست صرفاً 

تاریخ  ،علوم طبیعی ،ھنر، فرھنگ ،اقتصاد ،ارگانیكی از سیاست
كتاب در عین حال كھ جھت گیری و تزھای . و فلسفھ كار دارد

بھ اندازه مناسب و (مركزی خود را دارد، اما ھمھ این عوامل را 
در خدمت ) ق نزند و باعث سر در گمی نشودطوری كھ توی ذو

بھ ھمین علت، كتاب جذابی است و نكات . ھدف خود قرار داده اند
  . آموزنده گوناگونی در آن یافت می شود

را بعد از اولین كتاب مشترك “ جمع انبوه”نگری و ھارت، 
نویسندگان قصد “ جمع انبوه”در . نوشتند“ یامپراتور”خود یعنی 

مطرح كرده “ یامپراتور”ی تئوری ھایی كھ دربرمبنا ،دارند
 2001ـ  2003بودند، تحوالت و وقایعی كھ در فاصلھ سال ھای 

كید أآنان ت. در سطح بین المللی رخ داده را تحلیل و تشریح كنند
دارند كھ این تحوالت نھ تنھا با تئوری ھای امپراتوری در تناقض 

خی وقایع با افق و و اگر بر ؛ییدی بر آن استأبلكھ مھر ت ،نیست
دورنمای امپراتوری خوانایی ندارد، آن ھا را باید در راستای 
گرایش ھا و ضد گرایش ھای ھمیشھ موجود در ھمھ پدیده ھا در 

بھ عالوه، نگری و ھارت تحوالت دھھ اول ھزاره . نظر گرفت
را بھ ویژگی ) یخاصھ سیاست تجاوز و مداخلھ نظامی كنون(جدید 

ی دھند و می گویند این جور پدیده ھا و روندھا دوران گذار ربط م
تا زمانی كھ تناسب قوای جھانی بھ طور قطعی دگرگون شود، 

  .باقی خواھند ماند
این بود كھ “ یامپراتور”دورنمای مطرح شده در كتاب 

كاركرد سیستم جھانی در دورانی كھ دیگر آغاز شده، شرایط را 
برای نخستین بار در (برای ظھور یك دمكراسی فراگیر و واقعی 

سپتامبر و طرح  11اما وقایع بعد از . ایجاد می كند) تاریخ بشر
در نقاط مختلف، و بھ طور كلی ) و ناتو(تھاجمی ـ نظامی آمریكا 

ادامھ سیاست ھایی كھ كماكان بازتاب منافع متضاد دولت ـ ملت ھا 
درون سیستم جھانی بود، این تصویر فوری از دورنمای موجود را 

نویسندگان كتاب با این واقعیت روبرو شدند كھ دوران . ھم زدبر
تحت ھدایت نیروھای عمده (جدیدی از تھاجم و اشغالگری و جنگ 

تازه آغاز شده، بی آنكھ نقطھ پایان نزدیكی ) یسرمایھ داری جھان
از این “  جمع انبوه”نگری و ھارت در مقدمھ . بر آن متصور باشد

“ جھانی سازی مسلح”و “ یگی جھانوضعیت جن”لھ با عبارات أمس
  :و چنین ادامھ می دھند. یاد می كنند

جنگ ... مانع اصلی دمكراسی وضعیت جنگی جھانی است”
بھ طور سنتی دمكراسی در . ھمیشھ با دمكراسی مغایر بوده است

بھ یك مرجع قدرتمند  دوران جنگ بھ تعلیق درآمده و قدرت موقتاً 
  “ .ن مقابلھ كندمركزی محول شده است تا با بحرا

كید می كنند كھ وضعیت جنگی كنونی را نباید با أنویسندگان ت
مقولھ ھایی مانند یكجانبھ گرایی آمریكایی ھا در مقابل چندجانبھ 

قدر ھم  چون آمریكا ھر. گرایی بقیھ كشورھای قدرتمند توضیح داد
، بدون نھادھا یكھ قلدری كند نمی تواند بدون یك حركت متحد جھان

اجع الزم جھانی برای پیشبرد جنگ دائمی در عصر و مر
نگری و ھارت این امر را گرایش اصلی . ، عمل كندیامپراتور

عصر كنونی می بینند و سیاست ھایی نظیر یكجانبھ گرایی 
آمریكایی را در زمره گرایش ھای فرعی ای كھ بازتاب گذشتھ 

  . می دانند ،ھستند
ر نویسندگان، ، از نظیگرایش اصلی دیگر در عصر كنون

است كھ خود نتیجھ  “یابداع چرخھ ھای نوین مشاركت و ھمكار”
آنان از شكل گیری یك نیروی عظیم جھانی . جھانی سازی است

صحبت می كنند كھ پتانسیل و منافعش در دمكراسی فراگیر نھفتھ 
شبكھ باز و این نیرو، یك . است“ جمع انبوه”این ھمان پدیده . است

 امر مشتركاست كھ با ھم  متفاوتقشرھای  از افراد و گسترده
   .دارند

كید می أو باالخره اینكھ نگری و ھارت در مقدمھ كتاب خود ت
و برنامھ مشخص برای عمل از ما “ چھ باید كرد”كنند كھ انتظار 

در حال حاضر مھم اینست كھ در مورد مقوالت . نداشتھ باشید
پیش از . ی كنیم، بازاندیشیانبوه خلق و دمكراس، مقاومت ،قدرت

باید بپرسیم كھ معنی ) ییعنی دمكراس(نھادسازی برای كسب ھدف 
  دمكراسی چیست؟ 

نویسندگان بھ مقایسھ بورژوازی نوپا در اروپای قرون میانھ با 
آنان می گویند كھ بورژوازی نوپا برای . جمع انبوه می پردازند

اسی برقراری نظام اقتصادی سرمایھ داری نخست باید بھ قدرت سی
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یعنی بھ حاكمیتی كھ بعدھا بھ . متوسل می شد
اما در عصر ما، . صورت دولت ـ ملت درآمد

بھ وضعیتی كھ امپراتوری پدید “ جمع انبوه”
. آورده اتكاء می كند و از آن فراتر می رود

انبوه خلق بھ جای اتكاء بھ دستگاه دولت 
، می تواند بھ طور یطبقاتی محدود و انحصار

منظور نگری و . را بسازد خودمختار جامعھ
بدون كسب “ جمع انبوه”ھارت اینست كھ 

، از پایین یقدرت مركزی ـ طبقاتی ـ دیكتاتور
  .جامعھ را دگرگون می كنند
لھ جنگ و قھر در أفصل اول كتاب بھ مس

اجباری در این . عصر امپراتوری می پردازد
چرا كھ در دنیای امروز . كار وجود دارد

گان جریان دارد و جنگ در مقابل چشم ھم
بدون توضیح علل بروز این جنگ و قھر، ھیچ تئوری ای گوش 

تبیین آنان از جنگی كھ در سطح جھانی . شنوا پیدا نخواھد كرد
   :اینست كھ ،جریان دارد

یعنی بین دولت ـ ملت ھا . یكم، این یك جنگ سنتی نیست
ت ، دنیا دارد بھ سمیبحث شان اینست كھ بھ طور كل. جریان ندارد

ھمگرا در حال  یعنی یك پدیده عمدتاً . یك امپراتوری پیش می رود
، یشكل گیری است كھ برای فراگیر شدن خود در سطح جھان

نگری و ھارت، حداقل در این . جنگ دائمی را بھ راه انداختھ است
طرف مقابل این جنگ : ال ندارند كھؤ، پاسخی برای این س كتاب

حال انحطاط و انقراضی كھ سر  كیست؟ جمع انبوه؟ یا نیروھای در
بھ مقاومت برداشتھ اند؟ یا ھر دو؟ بھ نظر می آید كھ نویسندگان، 
گرایش تبدیل جنگ ھای جاری بھ جنگ ھایی كھ پشت ھر طرف 
آن، این یا آن گروھبندی امپریالیستی قرار دارد را نادیده می 

  .گیرند
اختصاص “ جمع انبوه”فصل دوم كتاب، مشخصا بھ مقولھ 

چھ “ جمع انبوه”نویسندگان از این جا شروع می كنند كھ . ددار
یكم، چرا مردم نیست؟ دوم، چرا توده یا عوام الناس . چیزی نیست

نیست؟ سوم، چرا طبقھ نیست؟ تفاوتی كھ نگری و ھارت میان 
با دستھ بندی ھای دیگر می بینند، در تكثر و “ جمع انبوه”پدیده 

حال، امر مشتركی كھ جمع را یگانھ بودن آحادش است و در عین 
ویژگی و توان این پدیده را در   نویسندگان،. بھ ھم پیوند می دھد

بھ . می بینند) فاعل آگاه بودن تك تك افراد(بودن آحادش “ رھا”
در مقولھ مردم “ وحدت تفكیك ناپذیر”لھ با أقول خودشان این مس

ز بھ نگری و ھارت معتقدند كھ برای حكومت كردن نیا. فرق دارد
جمع ”ولی . ایجاد پدیده یكدستی تحت عنوان ملت و یا مردم است

 ،تنھا كاری كھ می تواند بكند. نمی تواند حكمرانی كند“ انبوه
  . برقرار كردن دمكراسی است

دركی كھ در این فصل از كتاب بھ وضوح قابل مشاھده است، 
“ جمع انبوه” شكل گیری اتحاد و مقاومتتلقی خود بھ خودی از 

نگری و ھارت معتقدند كھ آنچھ بھ طور اشتراكی در اختیار . ستا
این نیرو است و آنچھ بھ طور اشتراكی تولیدش می كنند، خود بھ 

یعنی بھ تولید یك . خود در برابر قدرت امپراتوری قرار می گیرد
در ادامھ . درك و آگاھی مشترك در شرایط موجود منجر می شود

بھ مفھوم طبقھ و طبقھ كارگر می  ھمین بحث، نویسندگان مشخصاً 
آنان می گویند كھ ماركس، جامعھ سرمایھ داری را بھ دو . پردازند

یا تالش كرد اثبات كند كھ گرایش اصلی . طبقھ اصلی تقسیم كرد
در جامعھ سرمایھ داری تبدیل افراد بھ یك اكثریت محروم از 

نگری و  .مالكیت بر ابزار تولید و یك اقلیت مالك ابزار تولید است
یعنی متحد . ھارت اسم این تحلیل را گرایش بھ وحدت می گذارند

دیدن یا متحد كردن شمار گسترده ای از افراد بر مبنای این شرایط 
درمقابل بحث ماركس، اقتصاد دانان و جامعھ . اساسی مشترك

یعنی روی . كید می گذاشتندأشناسان لیبرال بر تكثر در جامعھ ت
اعم از جنسیت ھا و (دن ھای قشرھای مختلف تفاوت ھا و یگانھ بو

نگری و . كید می كردندأت...) نژادھا و ملل و
ھارت معتقدند كھ حق ھم با ماركس بود و ھم 

در ھمین فصل بھ نكات قابل . با لیبرال ھا
  : توجھ زیر بر می خوریم

نظریھ طبقھ نھ تنھا خطوط مبارزه ”
طبقاتی موجود را منعكس می كند، خطوط 

وظیفھ ... آینده را نیز مطرح می كند بالقوه
نظریھ طبقھ، شناسایی شرایط موجود برای 

و بیان آن ھا بھ  بالقوهمبارزه دستھ جمعی 
طبقھ، یك ...  استپیشنھادی سیاسی صورت 
خط (“ .است پروژهو یك  بنیانگذارآرایش 

  )كیدھا اضافھ شده استأت
كنكاش و مباحثھ در مورد این نكات می 

از كمونیسم و طبقھ كارگر را  تواند درك ما
ال مھمی است كھ دستھ بندی كردن ھای ؤاین س. عمیقتر كند

انجام می گیرد؟ این بحث ربط  متدیچھ  باواقعیات مادی و عینی 
دارد بھ این كھ چگونھ ماركس از امكان و ضرورت دگرگونی نظم 

  . موجود، بھ نقش طبقھ كارگر رسید
ارد اینست كھ در سرتا سر كھ در كتاب وجود د“ یعجیب”نكتھ 

حتی آن ! متن، نگری و ھارت ھیچ حرفی از طبقھ حاكم نمی زنند
در . تحت عنوان طبقھ بورژوازی ھم اسم گذاری نمی كنند را مثالً 

دشمنی  یا اصالً . ی استیغریبی دشمن نامر نگرش آنان، بھ طرز
ما با یك ماتریكس، یك سیستم، یك برنامھ ریزی . وجود ندارد

نیست كھ كسب ) ییا در خدمت تفكر(آیا این نتیجھ . تیمطرف ھس
لھ تعیین كننده ای نمی داند؟ وقتی طبقھ أقدرت سیاسی را دیگر مس

حاكمھ ای وجود ندارد، دیگر چیزی نیست كھ بخواھی سرنگونش 
  !یكن

مجبورند بھ “ جمع انبوه”نگری و ھارت برای تثبیت تئوری 
مورد جایگاه كارگران یكم در . مصاف تئوری ھای ماركس بروند

كار مولد بھ مثابھ تولید “ ارجح دانستن”صنعتی و كارخانھ ای و 
، در مقابل ِ كارھای غیرمولد كھ در تحقق یكننده ارزش اضاف

دوم در مورد متوسط زمان كار . ارزش اضافھ نقش بازی می كنند
سوم، طرح پدیده . الزم بھ مثابھ معیار اندازه گیری ارزش اجتماعاً 

در مقابل كار (غیرمادی بھ مثابھ شكل ھژمونیك انواع كار كار 
  .)مولد صنعتی كھ در دوران ماركس چنین نقشی را بھ عھده داشت

تا آنجا كھ بھ كاپیتال برمی گردد، ماركس بعد از تجرید و 
تفكیك انواع كار و نقش ھریك در تولید و تحقق ارزش اضافھ، 

یدی را درون یك سیستم تجر دوباره این عوامل جداگانھ و ظاھراً 
ارگانیك می گذارد و تحلیل می كند كھ بدون كاركرد انواع كارھا، 

نوعی رجحان  مسلماً . تولید و تحقق ارزش اضافھ ناممكن می شود
، و بھ نیروی متشكل و رو بھ رشد یدادن بھ كار تولیدی كارخانھ ا

و منضبط كارگران كارخانھ ای در جنبش بین المللی كمونیستی 
از این بحث تئوریك كھ  مثالً . ز كرد كھ تاكنون نیز ادامھ داردبرو

ارزش اضافھ در كجای این فرایند بھ ھم پیوستھ تولید می شود، 
اما در یك . شده اند“ یارزش گذار”بخش ھای مختلف كارگران 

، بخش ھای پیشرو و میانھ و عقب مانده طبقھ را یپروژه سیاس
سنجید و تعیین ... خدماتی و، مولد، ینمی توان با معیار صنعت

بھ ھمین ترتیب در دوران كنونی كھ با سیالیت كار و . كرد
مھاجرت ھا و كار منعطف و موقت رقم می خورد، پدیده 
پرولتاریا بھ مثابھ كسانی كھ چیزی برای از دست دادن ندارند را 

آیا ما با فرایند پرولتریزه شدن شدیدتر و . باید دوباره معنی كرد
در سطح جھانی روبرو نیستیم؟ آیا گسترش فقر كھ نگری سریعتر 

و ھارت از آن نام می برند، پدیده ای جدا از پرولتریزه شدن 
  گسترده است؟ آیا در ارتباط ارگانیك با آن و نتیجھ آن نیست؟

در ادامھ بحث، نگری و ھارت بھ زوال جمعیت دھقانی دنیا 
جتماعی در تاریخ بشر آنان دھقان را دیرپاترین طبقھ ا. می پردازند

بنابراین زوال آن را نشانھ ای از دگرگونی بزرگ و . می دانند
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بھ نوعی این تحول را نشانھ بھ . بیسابقھ در جامعھ بشری می دانند
وجود آمدن امكان واقعی برای تحقق دمكراسی جھانی قلمداد می 

در این بحث بھ نظر می آید كھ نویسندگان، روندھای واقعی . كنند
حتمل در جھت زوال مقولھ دھقان را تعمیم یافتھ تر و فوری تر و م

درنتیجھ نمی توانند شكل . جریان دارد می بینند از آنچھ واقعاً 
، جریان یابی و تقویت گرایش ھا و خواستھ ھای گوناگون یگیر

. جمع انبوه را ببینند“ یھمگان” طبقاتی در دل مبارزات بھ ظاھراً 
رھای مختلف كماكان حضور دارند و درون این جمع، طبقات و قش

لھ أمبارزه طبقاتی در درون این جمع جاری است و كماكان مس
دمكراسی و دگرگونی را در قالب مفاھیم متفاوت و راه ھا و 

  .برنامھ ھای متضاد مطرح می كند
لھ دمكراسی در عصر حاضر و ساز و أفصل آخر كتاب بھ مس

فی اشكال قدیمی تشكل این بخش درواقع ن. كارھای آن می پردازد
حزب و سلسلھ مراتب و مقولھ رھبری كننده و رھبری  مشخصاً (

و جایگزینی شبكھ ھای متشكل از افراد خودمختار بھ جای ) شونده
مقاومت و نافرمانی مدنی و اشكال اشغال و خودگردانی  ،آن است

غیره بھ جای جنگ ) مثل چیاپاس(كارخانھ ای و منطقھ ای 
اینكھ نگری و ھارت در ابتدای كتاب بھ علیرغم . مسلحانھ

ال چھ باید كرد ؤخوانندگان گوشزد كرده بودند كھ از ما پاسخ بھ س
را طلب نكنید، اما در این بخش از كتاب، جھت گیری و تا حدودی 
راه ھای سیاسی مطلوب خود در شرایط حاضر را جلو می 

ی نگری و ھارت، برای پدیده نوظھوری كھ بھ ما معرف. گذارند
كرده اند، پیشنھادی بیشتر از جنبش ھا و مقاومت ھا و نافرمانی 

در جنبش كارگری و جنبش ھای ضدجنگ و (ھای مدنی موجود 
، جنبش ھای دمكراسی یضدگلوبالیزاسیون كشورھای امپریالیست

روشنفكران و ، زنان ،روستا ،خواھانھ و حق طلبانھ تھیدستان شھر
در كتاب . ندارند) مانده ھنرمندان دگراندیش در كشورھای عقب

آنان، حزب پیشاھنگ انقالبی بھ عنوان ابزار كسب قدرت سیاسی 
، پدیده ای ارتجاعی یو رھبری جامعھ نوین بھ سوی كمونیسم جھان

کمونیسم بھ دمکراسی . و مربوط بھ گذشتھ معرفی شده است
، نفی شده یا یضرورت قھر انقالب. گسترده کاھش داده شده است

رزمنده مبارزات اتحادیھ و حق طلبانھ اقتصادی ـ بھ شكل ھای 
  .اجتماعی تقلیل داده شده است

نكات مھم و جالبی برای فكر و “ جمع انبوه”خالصھ كنیم، 
لھ، آن را بھ یك كتاب خواندنی ـ أھمین مس. كنكاش در بر دارد

در عین . شایستھ خواندن و بھ بحث گذاشتن ـ تبدیل كرده است
شریان ھای كتاب جاری است كھ این نیز  حال، خون رفرمیسم در

  ■.نیازمند بررسی و نقد عمیق است
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ابتدا باید  در. موسیقی ایرانی ھیچگاه عاصی نبوده است
یک پیش فرض مشترک حرکت  را تعریف کرده و با" عصیان"

ابعادش، با تمام  عدی زاده می شود کھانسان در فضایی چند بُ  .کنیم
 تفاوت ھای ماھویی کھ بر اساس زمان و مکان دارد، ولی از یک

سان مشترک اند و آن وجود نیرویی برای معنی دادن جھت نزد ان
اساس ابعاد زمانی و مکانی کھ در  انسان بر. است "نبود"بھ این 

تا خود را در ابتدا بر اساس شناختی  آن رشد می یابد سعی می کند
اطراف اش تعریف  و سپس جھان" خویشتن"نسبی و تدریجی از 

 گی تمام عیار میاناین شناسایی و تعریف پس از آن بھ جن. کند
ی تبدیل می شود و از ھمین نقطھ، او انتخاب م" بودن"انسان و 

در عمومی ترین حالت، از ادامھ دادن بھ این پرسش دست می . کند
یا این جنگ  کھ ھست می پذیرد و را ھمان طور" زیستن"کشد و 

در خویش تقلیل  فرسایشی را بھ جریانی مازوخیستی و بی بازگشت
 راده ھای ناشی از آن را بھ جھان اطراف اشالھ یا بُ تف می دھد و

زیر بار حجیم  یقیناً  -این انسان نوع دوم - او  .پرت می کند
ھمین فشار متداوم  اش لھیده می شود، اما دقیقاً  معاصران نوع اول

من این نوع از انسان را عصیانگر . کندی است کھ او را تثبیت م
جھاِن جنینی خویش  درھمین انسان عاصی است کھ  .می نامم

وسیلھ  سازد و ابزار ساختھ شده رای پرسشگری می کند، ابزار م
شود ی کند و آنقدر در درون مجھز می ی ساخت ابزاری دیگر م

ھنر طبیعی ترین شکل این عصیان  .دردی بدرد و م تا رحم را
جان ھای آزاد می دانند کھ ھنر  فقط اما چرا طبیعی ترین؟ .است

است و ھر ضمیر  غی ست کھ انسان در آن غنودهزیبا ترین درو
روشنی اقرار می کند کھ اغلب سیاست، مذھب و و ایده ھای 
رھایی بخش انسانی چھ در جامعھ شناسی و چھ در اقتصاداند کھ 
حقیقتی فضایی را چماقی کرده اند برای رسیدن بھ بھشتی موعود 

تنھا  .قشر نھ می شناسد و اما ھنر نھ طبقھ .در زمین یا در آسمان
تحلیل دھد و  ھنر است کھ می تواند فسیلی ترین مفاھیم را در خود

 این رو ھنر، نشخوار کردن از. دریایی از عناصر ناھمگون بسازد
زندگی ست و کسانی کھ مفاھیم را قورت می دھند و نیز در حلق 

حال بھ اولین جملھ باز می  .دیگران می تپانند با ھنر بیگانھ اند
  موسیقی ایرانی نشخوار کردن ھستی را می شناسد؟ آیا .گردیم

ھایی کھ مستشرقان برای مان  تاریخ موسیقی ما از افسانھ
می دھد کھ ما چانھ  بینیم نشانی نوشتھ اند تا بھ امروز و آنچھ کھ م

خمودگی  ای قوی برای بھ چالش کشیدن ھستی نداشتھ ایم و ھمین
سازھای ایرانی و  و رکود را می توان در اصوات و شکل فیزیکی

   .دستگاه ھای موسیقی ایرانی نیز جست آواز و
حوزه ھای مختلف باید  تبارشناسی این خمودگی را در

ایرانیان کمتر از صد سال است کھ با ابتدایی ترین  .بازجست
مفاھیم سیاست علمی آشنا شده اند و جالب است کھ وارد کنندگان 

نفورترین شخصیت ھای اطالعات اولیھ در ایران بھ نوعی م ھمین
 .سراسر تاریخ ما توحشی سیاسی بوده است جز این. سیاسی ھستند

خفقان می تواند استعداد ھا را  این ابلھانھ است اگر تصور کنیم کھ
البتھ در ھر دوره ای با ھر شکلی از حکومت می توان . شکوفا کند

 غی عصیانگر نام برد کھ شکل سیاسی و اجتماعی زمانواباز ن
اما با خفقان ھیچگاه نمی توان . را بھ چالش کشیده باشندخویش 

در  .کھ مدنیت فلسفھ و ھنر در جامعھ نھادینھ شود انتظار داشت
فلسفھ و ھنر را بھ بند کشیده است و این  ایران سیاست در ھمھ حال

ییدگر و جیره بگیر بوده أکھ ت دو تنھا جایی مجال حضور یافتھ اند
منحط آن چیزی ست کھ  ھ در ایران شکلباشند و از ھمین رو فلسف

از فلسفھ یونانیان پس از سقراط آموختھ شد، تنھا برای تبیین و 

  . در این بحث شرکت کنید و نظرات خود را برای ما ارسال دارید
 بذر
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ھای ثابت  فرض عقالیی کردن مذھب با خطوطی مشخص از پیش
  .دینی

ھیچگاه با فلسفھ ھمچون روشی کھ قرار است جھان را بھ  ما
وانیم نبوده ایم و بھ ھمین دلیل دشوار می ت روبرو ،چالش بگیرد

 .نزد ایرانیان تعریف کنیم معنای روشنگری و روشن فکری را
تقصیر  خروج از نابالغی ست بھ" روشنگری بھ تعبیر کانت

است کھ این تقصیر ناشی از کمبود فھم نیست، بلکھ " خویشتن خود
رفتار اجتماعی انسانھا مجموعھ ای  .کمبود شھامت دارد ریشھ در

وجھ بھ شرایط خاص اجتماعی کھ کھ با ت از ترس ھای بالقوه است
ھای تاریخی و فرھنگی  اساس ریشھ در آن زندگی می کنند و بر

انسان  کار فلسفھ آماده کردن .شان شکل می گیرد و عمل می کند
ش یشرایطی کھ یک سو .در برابر شرایط غیرقابل پیش بینی است

و " شدن" تاریخ در مقام گذشتھ ای چند وجھی و در حالِ  متصل بھ
در این میان ھنر  .دیگرش بھ آینده ای در حال وقوع است سوی

سنگینی این " شونده" یک گستره ای را می سازد تا انسان در مقام
پس درھم آمیختگی  .انتقال پی در پی و نا گسستنی را تاب بیاورد

 ھنر و فلسفھ آنچنان است کھ ھر دو در مقامی مشترک بھ عنوان
راشدی زمانی اما با روشی متفاوت تثبیت کننده و انکار کننده در ف

را، " من" و شکلی دیگرگونھ انسان را متوجھ ی من خویش، و آن
و در نھایت او را در مقام شناسنده و  دچار کلیتی جھان گستر،

کند ی شناسایی تثبیت م جھان اطراف اش را بھ عنوان چیزی قابل
ھ کھ آنچ و در عین حال او را برای خواست آنچھ کھ ندارد و انکار

می  ،اش تحمیل شده است "بودن" بھ او بھ عنوان قسمتی از
ھم آمیختھ نباشد ناگزیر است کھ خود ھنری کھ با فلسفھ در .شوراند

تثبیت کننده معنای بودن برآید و ھمین تعابیر  یید کننده وأدر مقام ت
شده و تنھا خمودگی و در  شھم، مسخ در آن شکل ھنجارگریز

آفریننده ی مرثیھ  شکل مشخص اش و درنھایت شکایتی نفسمرده 
  .است

. فلسفھ است این تنھا مختصری از کلیت ارتباط سیاست ھنر و
، یحال می توان تصور کرد کھ حوزه ھایی چون جامعھ شناس

ثیرات أمذھب و شرایط جغرافیایی چھ ت ، تاریخ،یشناس روان
لفان یک ؤگیری رفتار ھنری م شگرفی می توانند در شکل

ست کھ  سرزمینی ایران .خاطبان اش داشتھ باشندسرزمین و م
 ویرانی و قتل ی داخلی و خارجی وسراسر تاریخ اش از جنگ ھا

پس نمی توان . نسل کشی قومی و مذھبی پوشیده شده است عام و
موسیقی ایرانی بدون در نظر  ایرانی و مشخصاً  براحتی از ھنر

  .طول تاریخ سخن گفت گرفتن دگردیسی جامعھ ایرانی در
زیرا آن را  ،نکردند اولین ساز تاریخ را اختراع انسان ھا یقیناً 

در بدن خود داشتند و تنھا کافی بود کھ از صاحبان اصلی زمین 
حیوانات بھ طور  .یعنی حیوانات در بکار بردن آن تقلید کنند

حنجره ی خود در دو مورد یعنی برای جذب و تحریک  طبیعی از
اما ما  .گام نزاع استفاده می کنندھن نیز در جنسی جنس مخالف و

بینیم کھ در حالت عادی نیز از خود اصواتی را ی حیواناتی را م
یک قناری  گویی از آواز خود لذت می برند و اگر .خارج می کنند

در قفس بخواند شاعرانھ است بپنداریم کھ فریاد رھایی خویش را 
س و سک(ی انسان ھا این دو دلیل برای موسیق .می کند آواز

آموختند و سپس با اختراع مذھب آن را بھ  را از حیوانات )حماسھ
مدرن با جوامع عقب پسا تفاوت جوامع مدرن و .انحراف کشاندند

درک معنای  ت می گیرد کھ آنھا باأاز ھمینجا نش مانده دقیقاً 
، موسیقی را با خواست ھای طبیعی خود شناختند و تالش "لذت"

ولی جوامعی کھ  .نر نزدیک شوندکھ بھ مفھوم غریزی ھ کردند
مذھبی بودند از موسیقی تنھا بھ عنوان -یدرگیر سنت ھای مل

جھت  ابزاری جھت ارضای خواست ھای اختراعی غیرطبیعی و
  .خویش استفاده کردند و می کنند دار

آثار باستان شناسی شده ی ایرانی حاکی از آن است کھ 
بخشی از جامعھ  در موسیقی و نوازندگان و خنیاگرانش حداقل

دلیل  اما چگونگی این بودن بھ .باستانی ایران حضور داشتھ اند
از  یقیناً  .کمبود منابع قابل مطالعھ بیشتر بھ حدسیات نزدیک است

موسیقی در جنگ ھا و دربار پادشاھان و مراسم مذھبی روحانیان 

اما اینکھ آیا  ،استفاده می شده است
موسیقی قسمتی از زندگی روزمره ی 

اطالع چندانی در  ،مردم بوده است
اشیا بازمانده از دوره ی  .دست نیست

 ساسانیان، زنان و مردان خنیاگر و
 اً دھد کھ عمومی رقصنده ای را نشان م
اسامی تعدادی . در حضور شاه ھستند

موسیقیدانان بھ ھمراه داستان  از این
ھایی افسانھ ای از آنھا بھ جای مانده 

ندگان دربار از نواز عموماً  است کھ
جالب است کھ کمتر بھ . بوده اند

در میان مردم  حضور این اشخاص
 در صورتی کھ یقیناً . اشاره شده است

موسیقی جدای از شکل حکومتی اش 
آنچھ . در بین مردم رواج داشتھ است

 کھ امروز ما بھ عنوان موسیقی اقوام
مختلف ایرانی می شناسیم بھ نوعی 

چھارچوب ھای  ردم، جدای ازروایت خواست ھنری عامھ ی م
 زمانی در ایران اگر .حکومت ھای مسلط بر ایران در گذشتھ است

دیدن رقصی وجود داشت  پیش از اسالم احتمال شنیدن آوازی و
آثار این  .این امکان بھ شدت محدود شد پس از حملھ ی اعراب

سیاسی و اجتماعی در طول  محدودیت ھا در کنار اوضاع اسفبار
ان در بطن جامعھ نفوذ کرد کھ دیگر بخشی از رفتار چند قرن چن

برای شناسایی خواست  این رو ناگزیراً  از .فرھنگی ایرانیان شد
ید ترانھ ھای فولک ایرانی را با ھای ھنری و غریضی عوام،

حال این روستاییان بودند کھ از رقص و  با این .خوانی کردباز
ن پرده پوشی از و بدو آنجا کھ آزادانھ. آواز پاسداری کردند

خواست ھای جنسی خود و دغدغھ ھای پیرامون آن سخن می 
مردم و ھنرمندان بی نام و نشان شان، نیاز ھای اجتماعی و  .گویند

از این جھت  .خصوصی انسان را بی تکلف بیان می کردند
جھان شباھت ھایی شگرف با  موسیقی اقوام مختلف در سراسر

شھری  ی فولک روستایی وبا این حال موسیق .یکدیگر دارند
و  ھمچون بلوز و یا فالمنکو، ایرانی بھ دالیلی متعدد نتوانست

شاخھ ھای جغرافیایی موسیقی خود را تثبیت کند و بھ  بسیاری از
التمعارف موسیقی یرةوقتی حجم نگارش دا .برسد نتیجھ ای پربار

بھ بیست و پنج جلد برسد، " اردالن حمیدرضا"مقامی ایران توسط 
محلی ایران از چھ  حتی می توان حدس زد کھ موسیقی اقوامبرا

ولی بھ دلیل . پتانسیل باالیی برای رشد و نمو برخوردار بوده است
عدم ترویج میان عموم مردم، عدم تحقیق و  عدم توجھ حکومت ھا،

، دور بودن نوازندگان و موسیقیدانان از شرایط یبررسی دانشگاھ
عدم نوآوری  یط روز جامعھ،ھماھنگی با شرا محیط و متغییر

مکررات و بسیاری دیگر از دالیل  ھنری و بسنده کردن بھ تکرار
روستا، موضوعی می  نھایت در ، دریفنی پیرامون سازھای محل

 شود برای مشتاقان باستان شناسی موسیقی و در شھر با چند
دیگردیسی سقوطی بھ موسیقی کاله مخملی و از این دست می 

ویل مبحث أھا سعی دارم در جھت ت نوشتھمن در این  .رسد
موسیقی آوازی  اعتراض و عصیان بھ موسیقی ایرانی و مشخصاً 

 در این .و ترانھ ھایش جدای از تقسیم بندی ھای رایج بپردازم
نوشتھ ھا از ھنرمندان و گروه ھای ایرانی پیش و پس از انقالب 

نیاز خر زمانی و تنھا بر اساس أم یا تبھ تقدّ  بدون توجھ 57
است کھ در اینگونھ  پر واضح .موضوعی صحبت خواھد شد

 برابر ، دریلف باید در حد توان خویش از سالیق شخصؤمباحث م
ما تا بھ امروز نشان  .کنکاش و بررسی بی طرفانھ چشم پوشی کند

آنچھ را کھ بھ ما  .کھ بھ شدت با خودمان تعارف داریم داده ایم
ز خود ضبط کرده ایم و اگر کاست در مغ آموختھ اند، بی کم و

بیشتر بھ گلھ ھای پشت  گاھی ھوای شوریدن بھ سرمان زده است،
چند  بخش اول این سری نوشتھ ھا را با .پرده شبیھ بوده است

 .ال اساسی بھ پایان می بریم تا بستری باشد برای ادامھ ی بحثؤس
  .... 14ادامھ در صفحھ 
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 مخدر سنگین موادھ یسا
  نرایای بر زندانھا 

   عابد توانچھ
t.aspx-http://jafk.blogfa.com/page/abed   

  
، یفضای عمومی زندان، قوانین زندان، رفتار زندانبان با زندان

ز در زندان زیر زندانیان با یکدیگر و در یک کالم ھمھ چی ارتباط
پول ھنگفتی کھ از طریق . ر داردمخدر قرادسایھ ی سنگین موا

حاصل می شود بسیاری از  قاچاق مواد مخدر بھ داخل زندان
درگیریھا  بسیاری از. قوانین نانوشتھ ی زندان را وضع می کند

. بین زندانیان بھ دلیل مسائل مربوط بھ موادمخدر روی می دھد
غیرعادی رفتار زندانبان با یک زندانی بھ  بودن یا بد بودنِ  خوب

. یقین بھ دلیل مناسبات ناشی از مواد مخدر است احتمال قریب بھ
ستھای کاری زندان بدون شک با پُ  انتصاب مدیران داخلی و گردش

  .ارتباط است ثیرات جدی تجارت مواد مخدر در زندان درأت
تریاک، ھروئین و کراک سھ ماده مخدر اصلی مورد مصرف 

، ترامادول و انواع زندان است اما موادی مانند حشیش، شیشھ در
نیز در زندان خرید و فروش و مصرف می  قرصھای روانگردان

زندانھای ایران متفاوت است  میزان مصرف مواد مخدر در. شود
ھرچھ در . و با قیمت این مواد در زندان رابطھ ی عکس دارد

تر باشد مصرف آن نیز بیشتر می  ینیزندانی قیمت مواد مخدر پا
ر در زندان بھ مقدار ورود آن بھ زندان قیمت مواد مخد شود و

  .بستگی دارد
کھ زندانی بزرگتر باشد و تعداد کارکنان و زندانبانان  ھرچھ

میزان ورود موادمخدر بھ آن بیشتر است و  بیشتری داشتھ باشد
زندان اوین مصداق بارز این  .ستقیمت مواد مخدر در آن کمتر ا

ده ی مواد مخدر و رقابت ادعاست کھ بھ دلیل تعدد تیمھای وارد کنن
آن نسبت بھ بسیاری از زندانھای ایران بیشتر مخدر دربین آنھا مواد

 محیط اجتماعی منطقھ ای کھ زندان در. و ارزان تر یافت می شود
در شھرھایی . ثیر داردأآن قرار دارد نیز بر مصرف مواد مخدر ت

سایر  موادمخدر بسیار بیشتر از... اھواز، کرمان و  مانند بوشھر،
مخدر از دو طریق وارد مواد .شھرھا بھ زندان وارد می شود

  :زندان می شود
  

  ده درصد از طریق زندانیان و نزدیکانشان: الف
زندانیانی و بستگان درجھ اول آنھا از چھار طریق امکان ورود 

   :موادمخدر بھ داخل زندان را دارند کھ بھ شرح زیر است
  مرخصی . 1

کھ از امکان مرخصی رفتن بھره مند  زندانیانی ی؛مرخص 1-1
خود اقدام بھ ورود مواد  ھستند با جاساز کردن موادمخدر در بدن

بدن بھ طرق  مخدر درجاساز مواد. داخل زندان می کنند مخدر بھ
 :گوناگونی انجام می شود کھ مھمترین آنھا بھ شرح زیر است

کیلوگرم  2گرم تا  50این شیوه مقداری بین  در: ینبارا
شده و با کمک مواد روغنی * »یبند آب«ادمخدر بھ شکل میلھ مو

این شیوه . می شود از طریق سوراخ مقعد وارد فضای داخلی بدن
زندان  متداول ترین راه ورود مواد مخدر از طریق زندانیان بھ

مسئولین سازمان زندانھا برای ممانعت از این کار بعد از . است
روز او را در قرنطینھ ی  7 تا 3زندانی از مرخصی بین  بازگشت

موران بھ زندانی ای أدر صورتی کھ م. نگھداری می کنند *زندان
زندانی را در قرنطینھ نگھ می  روز نیز 20مضنون شوند گاھی تا 

است کھ زندانیان و  قرنطینھ ی زندان بندی مجزا از زندان. دارند
. رندندا زندانبانان تماسی با افرادی کھ در آن نگھداری می شوند

زندانیان در بند قرنطینھ اجازه ی کشیدن سیگار ندارند و بدون 

و ھمراھی مسئول بند قرنطینھ امکان رفتن بھ دستشویی را  اجازه
بھ بند قرنطینھ لباسھای آنان بھ دقت بازرسی  قبل از ورود. ندارند

  .می شود شده و تمام وسایل آنھا گرفتھ
 اید حداقل سھ نوبتزندانی برای خالص شدن از بند قرنطینھ ب

بھ زندانی بستھ بھ حالت ظاھری و سابقھ ای کھ . بدھد» تخلیھ«
نوبت روغن کرچک می دھند تا ھر آنچھ کھ در  دارد یک تا سھ

در بند قرنطینھ فقط یک . شود سیستم گوارشی او وجود دارد خارج
طح سامتیمتر از س 30تا  20عدد دستشویی وجود دارد کھ کف آن 

 ین درب دستشویی از کفیرد و فاصلھ ی پازمین فاصلھ دا
موران أیکی از م. سانتیمتر است 40تا  30دستشویی نیز 

سادیسمی زندان یا یکی از زندانیان خودفروختھ با گذاشتن صندلی 
ین درب اقدام بھ مشاھده ی یپا مقابل درب دستشویی از فضای باز

ن زندانی شده از بد عمل دفع زندانی می کنند تا اگر موادمخدر دفع
کند و  آنرا برداشتھ و صورت جلسھ در بین مدفوع او بود سریعاً 

کسانی کھ در  .زندانی نیز بھ مقامات قضایی معرفی می شود
منفورترین افراد  ،بھ گرفتن تخلیھ از زندانیان می کنند زندان اقدام

برای آنکھ مورد حملھ ی سایر زندانیان قرار  در زندان ھستند و
  .از سایر زندانیان جدا است ب و زندگی آنھانگیرند محل خوا

راھکارھای  »چکروغن کر«زندانیان برای مقابلھ با ترفند 
 یکی از آنھا این است کھ با بریدن بیست. زیادی بھ کار می برند

مخدر ، موادیسانتیمتر از یک لولھ ی الستیکی یا پالستیکی توخال
بھ این . می کنندآن مھار کرده و آنرا وارد بدن خود  را در اطراف

 روغن کرچک و تخلیھ دادن، مواد دفعی ترتیب در ھنگام خوردن
داخل بدن زندانی باقی می  مخدراز سوراخ لولھ عبور کرده و مواد

قرنطینھ مانند  راه دوم این است کھ زندانی بعد از ورود بھ. ماند
ھمھ ی  باً یتقر(بھ زیر پتو می رود  ھمھ ی زندانیان دیگر سریعاً 

یان بھ محض ورود بھ قرنطینھ می خوابند و تا لحظھ ی زندان
و !!!) قرنطینھ بھ خواب خود ادامھ می دھند مرخص شدن از بند

مواد مخدر را از بدن خارج می  انگشتش را وارد بدن خود کرده و
تخلیھ دوباره  کند و زیر پتوی خود نگھ می دارد و پس از دادن

  .آنرا زیر پتو وارد بدن خود می کند
خالقانھ ی دیگری ھم از طرف زندانیان  ھکارھای متعدد ورا

تا کنون لو نرفتھ و مسئولین  بکار گرفتھ می شود کھ بھ دلیل اینکھ
توضیح داده نمی  سازمان زندانھا از آن بی خبرند در اینجا نیز

  .شود
کھ  صورتی کھ مسئولین زندان بھ یک زندانی شک کنند در

د از روشھای قرون وسطایی مواد مخدر در بدن خود حمل می کن
علیھ آن زندانی استفاده می کنند تا موادمخدر را از بدن خود خارج 

) تیلھ(زندانیان بھ زور یک عدد گلولھ  بھ این. کند و تحویل دھد
فقط وقتی او را از قرنطینھ  شیشھ ای یا فلزی خورانده می شود و

. تحویل بدھند کنند و ین دفعیرا از پا) تیلھ(خارج می کنند کھ گلولھ 
محلول  ھمچنین زندانبانان بر سر زندانی ریختھ و بھ زور

 ماً أپرمنگنات را بھ خورد زندانی می دھند تا بھ زندانی حالت تو
سپس او را بھ دستشویی یا حمام برده . استفراغ و اسھال دست بدھد

گرم را بھ حلق زندانی فرو می کنند و آنقدر بھ او آب  و شیلنگ آب
او اقدام بھ عمل  صورت غیر ارادی بدن رانند کھ بھگرم می خو

  .شود مخدر از بدن او خارجدفع کند و مواد
گرم  50در این روش مقداری بین بیست تا  ؛معده 1-2

در الیھ ھای متعدد پالستیک، مشمع، کاندوم، کیسھ فریز  موادمخدر
با چسب برق و حرارت آب بندی شده می  قرار داده شده و...  و

بستھ بھ توان . می بلعند س آنرا بھ عسل آغشتھ می کنند وسپ. شود
فیزیکی زندانی و تجربھ ی او تعداد این بستھ ھا می تواند بیشتر 

 راھکارھای مقابلھ ی زندان با این روش ھم ھمانند روش باال. شود
  .است

ترین و حرفھ ای ترین روش حمل سخت  ؛قالب –سنگ  1-3
اجرای این شیوه . است» سنگ قالب«مخدر در بدن، روش دموا
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فقط زندانی حرفھ ای و خاص از آن  از ھر کسی ساختھ نیست و
گرم موادمخدر پس از  در این روش بین ده تا صد. استفاده می کنند

آن  آب بندی شدن داخل یک بادکنک ضخیم قرار داده شده و سر
یک نخ را بھ سر بادکنک گره می زنند و سر . گره زده می شود

می ) یک مھره ی فوق العاده کوچک( یک مونجوق ھدیگر آنرا ب
بادکنک توسط زندانی بلعیده می شود و مونجوقی کھ با نخ . بندند

سریع و حرفھ ای  بھ بادکنک وصل است در یک عمل فوق العاده
این  ریقطبادکنک از . بھ داخل بینی کشیده می شود و گیر می کند

و حتی با تخلیھ دادن نخ در داخل معده زندانی معلق باقی می ماند 
  .زندانی نیز دفع نمی شود
م اطالع از این حقھ ھیچ روشی برای غمسئوالن زندان بر

تشخیص و مقابلھ با آن ندارند و فقط بھ این دلخوش ھستند کھ تعداد 
 .زندانیان توانایی و تخصص الزم برای اجرای آنرا دارند اندکی از

روئین و این روش بیشتر برای ورود ھ از ی؛دماغ 1-4
مقداری ماده ی مخدر را در یک . موادمخدر نرم استفاده می شود

داخل بینی  آب بندی بسیار نرم قرار می دھند و آنرا با فشار بھ
موادی کھ از این طریق این روش وارد زندان می . خود می کشند

 .بیشتر برای مصرف زندانی در ھمان قرنطینھ است شود
نج گرم ماده ی مخدر آب روش سھ تا پ در این ی؛حلق 1-5

داده می شود اما از بلعیدن  ینیی تا گلو پانبندی شده و توسط زندا
این روش نمی تواند طوالنی مدت باشد و . آن جلوگیری می کند

. بیشتر برای مصرف مواد در خود قرنطینھ استفاده می شود
از زندانیان کھ بھ دادگاه می روند ھم از این روش برای تعدادی 
 .استفاده می کنند د بھ زنداناوورود م

حرفھ ای با  در این روش زندانیان قدیمی و؛ یزیر پوست 1-6
بدن خود  طتیغ جراحی اقدام بھ جدا کردن پوست بعضی از نقا

و ایجاد یک فضای جیب مانند می ...) باسن، زیر بغل و  مانند(
یر پوست خود جاسازی زماده ی مخدر آنرا  کنند و با تخت کردن

معموال زندانیان فربھ می توانند بھ راحتی از این شیوه . ندمی کن
 .استفاده کنند

  مالقات حضوری و دادگاه .2
زندانی در مواقعی کھ بھ مالقات حضوری یا دادگاه می رود 

بعضی از خانوده ھا بھ رقم . برقرار می کند با بستگان خود ارتباط
زندان می مخدر بھ داخل با خود مقداری مواد ،بازرسیھای دقیق

مالقات  طول موران درأآورند و با وجود حضور و نظارت م
. حضوری و یا دادگاه در ھمان دیدار کوتاه بھ زندانی می دھند

زندانی نیز سریع آنرا می بلعد و چون زندانی بعد از دادگاه و یا 
بھ راحتی آنرا با خود  ،بند قرنطینھ نمی رود مالقات حضوری بھ

  .دبھ داخل زندان می آور
  یمالقات شرع .3

مخدر بھ از کثیف ترین راه ھای ورود مواد شیوه یکی این
سفانھ بھ دلیل بیماریھای جنسیتی جامعھ ایران أمت .تداخل زندان اس

قیمت باالتری  ،وارد زندان می شود موادمخدری کھ از این طریق
ھل اجازه دارند یک بار در أمت طبق قوانین اسالمی زندانیان !دارد

خصوصی  ساعت با ھمسران خود بھ صورت 12مدت ماه بھ 
برای اینکار در زندانھا اتاق یا سوئیت ھای . مالقات داشتھ باشند

ھمسران زندانیان معتاد بھ دلیل  .کوچکی در نظر گرفتھ شده است
دلسوزی تسلیم فشارھای شوھران خود شده و با جاساز  ترس و یا

قات شرعی در جنسی خود در طول مال کردن مواد مخدر در آلت
زندانی مواد را در  .داخل زندان آنرا از بدن خود خارج می کنند

بدن خود جاسازی کرده و از آنجا کھ بعد از مالقات شرعی فقط 
ساعت در قرنطینھ نگھداری می شوند بھ راحتی آنرا وارد  12

  .زندان می کند
  البسھ و لوازم ارسالی از خانواده .4

ارند برای زندانی لباس، پتو، درجھ یک زندانی حق د ستگانب
چنینی تھیھ کرده و بھ مقامات زندان تحویل  اء اینیفالسک و اش

کردن وسایل و پاره کردن  بازرسی ھای شدید و باز رغمب. دھند

خود سابقھ دار  ھم بعضی از بستگان زندانیان کھ باز... لباسھا و 
ندانی ز موادمخدر را در این وسایل جاساز کرده و بھ دست ،ھستند

  .می رسد
  
   نود درصد از طریق زندانبانان و مسئولین زندان: ب

اصلی موادمخدر  حجم
از طریق مسئوالن زندان 

. ن می رسدبھ دست زندانیا
ین یزندانبانان بھ دلیل پا

بودن حقوق دولتی و 
والن باالتر زندان ئمس

آوردن پول  برای بھ دست
زیاد اقدام بھ قاچاق گسترده 

ندان می ی موادمخدر بھ ز
ھیچیک از زندانبانان . کنند
موران زندان ھنگام أو م

آزادانھ می توانند در محوطھ  ورود و خروج بازرسی نمی شوند و
قرصھای روانگردان و % 100. ی داخلی زندان تردد کنند

 قرصھایی نظیر متادون و ترامادول از طریق کامندان وارد زندان
زندان مصرف می  مخدری کھ درکل مواد% 90حداقل . می شود

ولین زندان بھ راحتی آب خوردن ئشود از طریق زندانبانان و مس
  .وارد زندان می شود

زندان توسط زندانی  مخدر درخرید و فروش مواد مصرف و
بھ ازای ھر گرم مواد مخدر یک  محسوب شده و* »خالف زندان«

این مقدار یک تا  سال بھ محکومیت زندانی افزوده می شود و بھ
موادی مانند . ل زندان تنبیھی اضافھ نیز افزوده می شوددو سا

گرم  40تا  20ھروئین و شیشھ و کراک در صورتی کھ بیش از 
. بھ رو می شود دادگاه انقالب با مجارات اعدام رو باشد توسط

مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر در  زندانیانی کھ در رابطھ با
توسط  معموالً  وندشی زندان توسط مسئولین زندان دستگیر م

 فرستاده *شورای طبقھ بندی زندان برای یک ماه بھ سلول انفرادی
رد داشتھ ومورین زد و خأمی شوند و اگر در حین بازداشت با م

اما  ،کابل و شالق کتک می خورند تا تنبیھ شوند باشند بھ شدت با
فعالیت قاچاقشان برای یک تا دو  کارمندان در صورت رو شدن

و برخورد دیگری با  زندان دیگر انتقال داده می شوندسال بھ یک 
درست بھ ھمین دالیل است کھ موادمخدر . آنھا صورت نمی گیرد

در زندان بسیار گرانتر از بیرون زندان فروختھ می شود و مقادیر 
کلی موادمخدر توسط زندانبانان و مسئولین زندان بھ داخل زندان 

  .قاچاق می شود
ھر گرم تریاک کھ رایج ترین ماده ی بعضی از زندانھا  در

زندانھای ایران است بھ قیمت بیست ھزار  مخدر مورد استعمال
در خارج از زندان  برابر قیمت آن 20تومان یعنی بیش از 

 میلیون تومان و یک 2گرم تریاک  100یعنی . فروختھ می شود
ھر گرم ھروئین . ت داردممیلیون تومان قی 20کیلوگرم از آن 

ھزار تومان خرید و  165ھر گرم شیشھ  ر تومان وھزا 110
کننده است کھ ھر  این ارقام بھ قدری وسوسھ. فروش می شود

 تحریک» پول راحت«زندانبان و مسئولی را برای بدست آوردن 
  .می کند

بھ صورت گروھی اقدام بھ  کارمندان سازمان زندانھا معموالً 
یگاه خود را محکم موادمخدر بھ داخل زندان می کنند تا جا قاچاق

، حمام، سالن یموادمخدر خود را در دستشوی زندانبانان. کنند
زندانیان قدیمی و مورد اعتماد خود  ورزش و دیگر اماکن زندان بھ

میان زندانی نیز بھ اندازه  می دھند تا برای آنھا بفروشند و در این
حمایت  ی مصرف خود از مواد استفاده کرده و ھمیشھ از

  .برخوردار است زندانبانان
در مالقاتھای خود از  در خرید عمده زندانیان با تلفن و یا

واریز  بستگان خود می خواھند بھ شماره حساب شخص ثالثی پول
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یید واریز پول اقدام بھ تحویل أکنند و کارمندان زندان بعد از ت
  .موادمخدر بھ زندانی می کنند

ھر (زندان  ی زندانیان بھ دلیل نبودن پول دریدر موارد جز
دارد » ثمین کارت«زندانی یک عدد کارت اعتباری داخلی بھ نام 

از کارت ) وش می کندبا آن از فروشگاه ھای زندان خرید و فر کھ
موادمخدر استفاده می ) زد و بند(برای داد و ستد  ...وتلفن، سیگار 

  .کنند
ساعتھ و تعدد دوربینھای مداربستھ و  24مراقبتھای  بھ رقم

زندانیان ھمیشھ یک قدم از قانون جلوتر  )انمخبر(ای دوپا دوربینھ
زندان در قاچاق موادمخدر با  بوده و بھ دلیل دست داشتن مسئولین

مسئوالن  .انون دست بھ قانون شکنی می زنندحمایت مردان ق
موران زندان در توزیع أدست داشتن م ی ازدادستانی بھ خوب

ابھ جایی آنان سعی می موادمخدر آگاه بوده و ھر از گاھی با ج
را بھ ھم بزنند کھ این شیوه ی مقابلھ ی بسیار  کنند نظم کاری آنھا

  .کودکانھ ای در مقابل مافیای قدرتمند موادمخدر در زندانھا است
آموزشی  -تفریحی  - فرھنگی  بھ دلیل نبود یا کمبود امکانات

 2فقط روزی  کتابھای کتابخانھ معموالً کتابھای مذھبی ھستند و(
روز از ھفتھ امکان استفاده از سالن ورزش وجود  5ساعت در 

، قرار بازداشتھای موقت طوالنی و طوالنی بودن زمان )دارد
احکام فلّھ ای زندان و طویل المدت  رسیدگی بھ پرونده ھا، صدور

بھ خصوص (بودن احکام زندان، حمایت نشدن خانواده ی زندانیان 
جّدی و  الن زندان، عدم فعالیت، رفتار بد مسئو)زندانیان متأھل

تأثیرگذار واحد مددکاری زندان و نمایشی بودن این واحد، محروم 
بسیاری از زندانیان از امکان مرخصی و ده ھا دلیل دیگر؛  بودن

خرد کننده زندانیان چاره ای جز پناه بردن بھ  زیر این فشار
ر د. فشار ھای روحی و روانی ندارند موادمخدر برای رھایی از

زندان تفریحی بھ جز سیگار کشیدن، چای خوردن، دروغ گفتن، 
مخدر ار و لواط وجود ندارد و مصرف موادمخدر، قممواد مصرف

  ■.سالم ترین تفریح بعد از چای خوردن و سیگار کشیدن است
  

 :توضیحات
معده و مدفوع بدن آغشتھ  برای آنکھ موادمخدر با بزاق، اسید: ب بندیآ *

در الیھ ھای عایق چنان پیچیده شود کھ امکان نفوذ آب  ھمیشھ باید ،نشود
از کیسھ ھای فریزر و  معموالً . مواد بھ آن امکان پذیر نباشد و دیگر

کاندوم برای عایق کردن مواد مخدر استفاده می کنند و با پالستیک و 
چسب برق آنرا محکم می پوشانند تا بتوانند آنرا باال آورده یا دفع کنند و 

  .بندی، خشک و قابل استفاده باشد ز کردن بستھپس از با
بندی مجزا از بندھای عمومی زندان کھ زندانی بعد از ھر : قرنطینھ **

اطمینان از باید برای ) آخرین مرز فضای داخلی زندان(خروجی از کلید 
. و تخلیھ بدھد مخدر مدتی را در آنجا سپری کندبھ ھمراه نداشتن مواد

ھر  تقریباً  ن، تلفن زدن، ھمراه داشتن وسیلھ وحمام رفتن، سیگار کشید
در مواردی کھ مسئوالن . کاری بھ جز خوابیدن در قرنطینھ ممنوع است

زندانی  فشار بھ یک زندانی سیاسی را داشتھ باشند یا بخواھند زندان قصد
او را بھ قرنطینھ تبعید می  ،سیاسی را از فضای عمومی زندان جدا کنند

  .کنند
 بھ دلیل خمار بودن بسیاری از زندانیان و نیز خوراندنبند قرنطینھ 

بسیار کثیف و متعفن است چرا کھ  روغن کرچک بھ زندانیان معموالً 
ھر  مدام در آن با تالطم دستگاه گوارش روبھ رو ھستند و تقریباً  زندانیان

روز تعدادی در بند قرنطینھ خود را خراب می کنند بھ این دلیل تمام 
  .بھ شدت آلوده است... پتوھا و  ،ظرفھا، موکتھا

حتی اگر در (بشود  وقتی کسی یک زندانی محسوب: خالف زندان ***
د شَ اَ  تخلف او از قانون خالف زندان محسوب می شود و) مرخصی باشد

بھ دلیل اینکھ جرم در . مجازات ممکنھ برای او در نظر گرفتھ می شود
خالف زندان شامل زندانی بودن فرد صورت گرفتھ است احکام  زمان

  .عفو و بخششی نمی شود ھیچگونھ تخفیف،
بازداشتگاه ھای  سلول ھای انفرادی بندھا و: یسلول انفراد ****

حقیقی و  غیرامنیتی از نظر پارامترھای بھداشتی فقط و فقط یک تعبیر
 یسگدان: درست دارد

  دومبخش  - دولت     
                                            لنین

  جواد شمس :ترجمھ
  :یببرگرفتھ از سایت کمونیست ھای انقال

www.k-en.com  
 

بدون درک علمی و صحیح از نقش و ماھیت دولت و نحوه 
عملکرد آن، امکان شرکت آگاھانھ در مبارزه سیاسی و بطور کلی 

ای ترین مقوالت  مقولھ دولت یکی از پایھ. مبارزه طبقاتی نیست
. اجتماعی بوده و جایگاه ویژه ای در تئوری مارکسیستی دارد

برای نخستین بار این مارکس و انگلس بودند کھ درک علمی، 
لنین با تکیھ بھ . صحیح و ھمھ جانبھ ای از دولت ارائھ داده اند

این اثر . را نوشت" دولت و انقالب"آموزه ھای اساسی آنھا کتاب 
نگاشتھ شده بود،  1917ماھھای اوت تا سپتامبر تئوریک کھ طی 

بدون درک .  نقش تعیین کننده ای در پیروزی انقالب اکتبر داشت
لھ حیاتی انقالب، و بدون أتئوریک صحیح و روشن از این مس

تصفیھ حساب با درکھای نادرست و غیر علمی رایج در این زمینھ 
ز اینرو مطالعھ ا. لنین قادر بھ ھدایت آن انقالب تاریخساز نبود

ی و یکتاب دولت و انقالب برای ھر کسی کھ خواھان آزادی و رھا
  . کشف حقیقت است ضروری می باشد

از چند ماه گذشتھ تا کنون، بسیاری از مردم بارھا با واژه 
لھ دولت و أکھ مسباعث شد شرایط کنونی . دولت برخورد کرده اند

بسیاری با  . دوشانده شسرنوشت آن در ایران بار دیگر بھ خیابانھا ک
این مسألھ روبرو شدند کھ این دولت بد است و  مردم بھ دولت یا 

  . دولتی یا قدرتی کھ باید متفاوت باشد. قدرت جدیدی نیاز دارند
از اھمیت زیادی دولت لھ أداشتن درک تئوریک صحیح از مس

لھ نمی توان أبدون درک صحیح از این مس. برخوردار است
بسیاری بھ غلط . ن انقالب و مردم را روشن کرددوستان و دشمنا

فکر می کنند کھ با رفتن آدمھای قبلی و آمدن آدمھای جدید و 
س قدرت مشکالت جامعھ حل و برطرف خواھد أی در ریجابجا

این درک غلط ھمواره موجب دنبالھ روی و امید بستن بھ . شد
 افرادی خواھد شد کھ شیادانھ بھ مردم وعده ھای دروغین می

در چنین شرایطی بیش از ھر زمانی مھم است کھ مردم . دھند
از چھ ساختارھایی دولت بدانند کھ ماشین دولتی چیست؟ 

برخوردار است؟ چگونھ کار می کند؟ نقاط ضعف آن چیست؟  
اجتماعی حاکم بر جامعھ -چرا دولت منعکس کننده روابط اقتصادی

ولید فعاالنھ آن حفاظت می کند و بھ باز تروابط از آن  ؟ چرااست
روابطی کھ بیان سلطھ طبقھ حاکم بر  ؟روابط یاری می رساند

نھ  – طبقات محکوم است و چرا بدون تغییر اساسی این روابط
ھیچ مشکلی از  -با  نشستن گروھی جدید بر مسند قدرت صرفاَ 

   ؟الت اساسی جامعھ حل نخواھد شدکمش
خنرانی لنین ما برای دامن زدن بھ بحث بیشتر در این زمینھ س

ویژگی . در مورد دولت را در اختیار خوانندگان بذر قرار می دھیم
نرانی سادگی و موجز بودن تزھای لنین در مورد دولت خاین س
تزھایی کھ لنین در کتاب دولت و انقالب آنھا را توضیح داده . است
  . بود

  بذر
êêêê««««êê  

  سخنرانی لنین در مورد دولت
  

در دانشگاه اسوردلف ایراد  1919یھ ژوئ 11این سخنرانی در 
در روزنامھ پراودا چاپ  1929ژانویھ  18اولین بار در ؛ و شد

  .گردید
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  :قسمت دوم... 
دولت دستگاھی است برای جور و تعدی یک طبقھ بھ طبقھ 
دیگر، دستگاھی است کھ بھ وسیلھ آن یک طبقھ طبقات زیردست 

دولت . نی داردرا مطیع خود می کند، این دستگاه انواع گوناگو
برده داری می تواند بھ شکل سلطنتی، جمھوری اریستوکراتیک و 

فی الواقع شکل دولت تغییرات . یا حتی جمھوری دمکراتیک باشد
زیادی کرد، ولی جوھر ھمھ آنھا یکی بود، بردگان از ھیچ حقی 
برخوردار نبودند و طبقات تحت ستم را تشکیل می دادند، حتی 

ھمین موضوع را نیز بھ . ساب نمی آمدندجزو انسانھا ھم بھ ح
  .وضوح در دولت فئودالی مشاھده می کنیم

تغییر شکل استثمار، دولت برده داری را بھ دولت فئودالی 
در جامعھ برده داری . این دارای اھمیت بسیار بود. تبدیل نمود

برده از ھیچ حقی برخوردار نبود و انسان محسوب نمی شد، در 
مھمترین وجھ تمایز . ع بھ زمین بستھ بودجامعھ فئودالی زار

در آن زمان رعایا (این بود کھ رعایا ) سرواژ(رعیت داری 
اکثریت جامعھ را تشکیل می دادند، جمعیت شھری ھنوز بسیار 

وابستھ بھ زمین محسوب می شدند، این پایھ اصلی ) اندک بود
زارع می توانست تعداد معینی روز . است) سرواژ(رعیت داری 

سال را روی زمینی کھ از طرف مالک بھ او واگذار شده بود در 
کار کند، در روزھای دیگر زارع سرف برای مالکش کار می 

جامعھ بر استثمار  –جوھر این جامعھ طبقاتی باقی ماند . کرد
فقط صاحبان زمین از حقوق اجتماعی . طبقاتی پایھ گذاری شده بود

در عمل شرایط . نداشتندبرخوردار بودند، رعایا ھیچ گونھ حقوقی 
بھ . آنھا با شرایط بردگان در دولت برده داری فرق چندانی نداشت

ھر حال، راه وسیع تری برای رھایی رعایا گشوده شد، چرا کھ 
. رعیت بھ عنوان مایملک مستقیم زمین داران محسوب نمی گشت

او می توانست مقداری از وقت خود را روی زمین خودش کار کند 
با . ست بھ اصطالح تا حدی متعلق بھ خودش باشدو می توان

امکانات وسیع تر برای توسعھ مبادالت و روابط تجاری، سیستم 
فئودالی رفتھ رفتھ رو بھ افول گذاشت و افق رھایی دھقانان را 

جامعھ فئودالی ھمیشھ از جامعھ برده داری پیچیده تر . بازتر کرد
حتی در آن  صنعت و تجارت توسعھ بیشتری یافت، کھ. بود

در قرون وسطی فئودالیزم . روزگار منجر بھ سرمایھ داری گشت
در این ھنگام نیز شکل دولت گوناگون بود . مسلط و حکمفرما بود

و ما شاھد حکومت سلطنتی و جمھوری می باشیم، اگرچھ حکومت 
اما در ھر دو . نوع دوم یعنی جمھوری کمتر بھ چشم می خورد

رعایای . مران محسوب می شدصورت مالک فئودال تنھا حک
  .سرف مطلقاً از ھرگونھ حقوق سیاسی محروم بودند

نھ تحت سلطھ برده داری و نھ در سیستم فئودالی یک اقلیت 
کوچک نمی توانست بدون اعمال زور اکثریت مردم را بھ انقیاد 

تاریخ پر است از تالشھای مداوم طبقات تحت ستم . خود درآورد
ریخ برده داری شامل شواھدی از جنگھای تا. برای سرنگونی ستم

. آزادیبخش برعلیھ بردگی کھ دھھا سال بھ طول انجامید، می باشد
بدان سبب بھ وسیلھ حزب کمونیست » اسپارتاکیست«ضمناً نام 

آلمان، تنھا حزب آلمانی کھ برای رھایی از یوغ سرمایھ داری 
ز مبارزه می کند، اتخاذ گردیده است کھ اسپارتاکوس یکی ا

برجستھ ترین قھرمانان شورش بردگان، کھ در حدود دو ھزار سال 
برای سالھای زیاد امپراطوری . پیش بھ وقوع پیوست، می باشد

بر برده داری استوار  روم کھ بھ نظر قادر مطلق می آمد و کامالً 
بود، متحمل ضربات و لطمات قیام ھمھ گیر بردگان کھ تحت 

شتھ و ارتشی بزرگ را رھبری اسپارتاکوس متحد و مسلح گ
ولی آنھا باالخره مغلوب گردیده و بھ . تشکیل داده بودند، گشت

چنین جنگھای داخلی . وسیلھ برده داران دستگیر و شکنجھ شدند
مثالی کھ ذکر کردم . سراسر تاریخ جوامع طبقاتی را می پوشاند

. یکی از بزرگترین جنگھای داخلی در دوران برده داری می باشد
برای . ودالیزم نیز شاھد قیامھای مداوم دھقانان بوده استدوران فئ

 دھقانان –مثال طی قرون وسطی در آلمان مبارزات بین دو طبقھ 

باال گرفت  –و مالکان ) سرف ھا(
و ُبعدی وسیع یافت و تبدیل بھ 
جنگی داخلی بین دھقانان و مالکان 

ھمھ شما با مثالھای مشابھ . گردید
قانان از قیامھای پی در پی دھ

برعلیھ مالکان فئودال در روسیھ 
  .آشنا ھستید

مالکان فئودال برای حفظ نقش 
و قدرتشان مجبور بھ داشتن 
دستگاھی کھ توسط آن بتوانند تعداد 
زیادی از مردم را تحت انقیاد خود 

متحد کرده و وادار بھ اطاعت از قوانین خاصی بنمایند، بودند و 
بقاء قدرت مالکان بر ا: ظور بودتمامی این قوانین اساساً بھ یک من

و این ھمان دولت فئودالی بود کھ برای مثال، در  ؛دھقانان سرف
جایی کھ (ی یعقب افتاده آسیا روسیھ یا در کشورھای کامالً 

یا : شکلش فرق می کرد) فئودالیزم تا بھ امروز متداول است
وقتی کھ دولت سلطنتی بود، حکمرانی . جمھوری بود و یا سلطنتی

فرد بھ رسمیت شناختھ می شد و ھنگامی کھ جمھوری بود، یک 
. شرکت نمایندگان انتخابی جامعھ مالکان بھ رسمیت شناختھ می شد

جامعھ فئودالی نمایشگر تقسیم طبقاتی بود کھ تحت آن اکثریت 
بھ انقیاد اقلیتی ناچیز  کامالً  –یعنی دھقانان سرف  –قریب بھ اتفاق 

  .آمدنددرمی  –یعنی مالکان زمین  –
 –توسعھ تجارت و رشد مبادلھ کاال، موجب پیدایش طبقھ جدید 

سرمایھ بھ این صورت در اواخر . گردید –یعنی سرمایھ دار 
قرون وسطی، ھنگامی کھ کشف آمریکا موجب رشد خارق العاده 
تجارت گردید، مقدار فلزات گرانبھا افزایش یافت، نقره و طال 

ردش پول این امکان را بھ وجود وسایل مبادلھ گردیدند، وقتی کھ گ
نقره . آورد کھ افرادی مالک ثروت سرشاری گردند، شکل گرفت

قدرت . و طال بھ عنوان ثروت در تمام جھان شناختھ شدند
 –اقتصادی مالکان رو بھ افول گذاشت و قدرت طبقھ جدید 

ساختار جدید جامعھ این چنین . توسعھ یافت –نمایندگان سرمایھ 
تقسیم بندی قدیمی . ام اتباع یک کشور با ھم برابرندمی نمود کھ تم

برده دار و برده ناپدید شد، ھمھ در مقابل قانون یکسان بھ حساب 
کس چقدر سرمایھ داشت، دند، بدون در نظر گرفتن اینکھ ھرمی آم

خواه این افراد مالکان خصوصی زمین بودند، خواه افراد فقیری 
ھمگی در مقابل . ر نداشتندکھ بجز نیروی کارشان چیزی در اختیا

قانون از ھمھ بھ یک شکل حمایت می کند، . قانون یکسان بودند
ی ثروتمندان، در مقابل توده ھایی کھ بجز نیروی یقانون از دارا

کار خود مالک چیز دیگری نیستند و رفتھ رفتھ بھ سوی فقر و 
نابودی گام برمی دارند و بھ پرولتاریا تبدیل می شوند، حمایت می 

  .این چنین است جامعھ سرمایھ داری. کند
شما بھ . لھ بشومأوانم وارد جزئیات در مورد این مساینجا نمی ت

لھ بازخواھید أھنگام بحث درباره برنامھ حزب دوباره بھ این مس
جامعھ . گشت، آنگاه تعریف جامعھ سرمایھ داری را خواھید شنید

ودالی در زیر برعلیھ سرواژ و سیستم فئ ،ای کھ در باال ذکر شد
این آزادی مختص صاحبان ولی . شعار آزادی پیش می رفت

و ھنگامی کھ فئودالیزم در ھم فرو ریخت، کھ در  ؛امالک بود
در روسیھ دیرتر از (اواخر قرن ھیجدھم و اوائل قرن نوزدھم بود 

دولت سرمایھ ) ، اتفاق افتاد1861کشورھای دیگر، یعنی در سال 
لت فئودالی گردید، کھ شعارش آزادی داری جایگزین آن یعنی دو

برای ھمھ می باشد و چنین وانمود می کند کھ این دولت بر 
و . خواست ھمھ استوار است و ماھیت طبقاتیش را انکار می نماید

اینجا بود کھ نبردی بین سوسیالیستھا کھ برای آزادی ھمھ افراد 
بشر می جنگند و دولت سرمایھ داری درگرفت، نبردی کھ در 

تیجھ آن اتحاد جماھیر شوروی بھ وجود آمد و این نبرد در تمامی ن
  .جھان جریان دارد
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برای درک این نبرد کھ اکنون برعلیھ سرمایھ جھانی آغاز 
گشتھ است، برای درک جوھر دولت سرمایھ داری، باید بخاطر 
داشتھ باشیم کھ ھنگامی کھ دولت سرمایھ داری در مقابل دولت 

. با شعار آزادی وارد نبرد گردید ،ردفئودالی پیشروی می ک
برانداختن فئودالیزم بھ معنی آزادی برای نمایندگان دولت سرمایھ 

ی کھ سرواژ یتا آنجا. داری بود و بھ مقاصد آنھا خدمت می کرد
مضمحل می گشت و دھقانان این فرصت را بھ دست می آوردند 

ده ی را کھ در ازاء پاداش و یا حقوق پرداخت نشیکھ زمینھا
خریداری کرده بودند بھ مالکیت واقعی خود درآورند، نگرانی 

ی، صرف نظر از منشأ یدولت از دارا. برای دولت وجود نداشت
آن حمایت می کرد، چرا کھ بر اساس مالکیت خصوصی بنا شده 

دھقانان در ھمھ دولتھای متمدن و نوین بھ مالکان خصوصی . بود
قسمتی از ملک خود را حتی وقتی کھ صاحب زمین . تبدیل شدند

بھ دھقانان تسلیم می کرد دولت از مالکیت خصوصی حمایت می 
نمود و بھ مالکان با پرداختن پول در ازای زمینی کھ بھ دھقانان 

بدین گونھ دولت اظھار می . غرامت می داد ،واگذار کرده بودند
. داشت کھ از مالکیت خصوصی حمایت و پشتیبانی خواھد کرد

ھر صاحب ت ھر تاجر، ھر کارخانھ دار و دولت حق مالکی
و این جامعھ کھ بر اساس مالکیت  ؛صنعتی را بھ رسمیت شناخت

خصوصی، قدرت سرمایھ و در انقیاد درآوردن کارگر بی چیز و 
توده دھقانان فقیر استوار بود، اظھار می کرد کھ حکومتش بر 

کیت در نبرد با فئودالیزم بھ آزادی در مال. آزادی بنا شده است
صحھ می گذاشت و بر خود می بالید و چنین وانمود می کرد کھ 

  .دولت طبقاتی از میان رفتھ است
با این وصف دولت بھ صورت دستگاھی باقی ماند کھ برای 
در انقیاد درآوردن دھقانان فقیر و کارگران بھ سرمایھ داران کمک 

حق رأی دادن را . ولی در ظاھر شکلی آزاد داشت ،می کرد
ی کرد و توسط قھرمانان، واعظان، محققان و فیلسوفانش ھمگان

حتی ھمین حاال ھم کھ . اعالم می کرد کھ جامعھ بی طبقھ است
اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی برعلیھ دولت بھ نبرد برخاستھ 
است، آنھا ما را متھم بھ نقض آزادی و ساختن دولتی کھ بر زور 

یگر منکوب می گروھی داستوار بوده و در آن گروھی بھ وسیلھ 
کراتیک و مردم حالیکھ خودشان را دولتی دمشوند، می نماید، در
و حاال کھ انقالب جھانی آغاز گردیده و در  ؛پسند جلوه می دھند

بعضی کشورھا بھ پیروزی رسیده، ھنگامی کھ مبارزه برعلیھ 
لھ دولت اھمیت أسرمایھ جھانی بھ صورتی حاد درآمده، مس

است و می توان گفت کھ بھ یکی از مھم ترین بسیاری کسب کرده 
مسائل و محور اصلی کلیھ مباحث و مجادالت سیاسی روز تبدیل 

  .گردیده است
با در نظر گرفتن ھریک از احزاب سیاسی در روسیھ و یا در 
ھر کدام از کشورھای متمدن تر از آن، خواھیم دید کھ تقریباً تمام 

از مفھوم دولت سرچشمھ مجادالت، مخالفت ھا و نظریات سیاسی 
آیا دولت در یک کشور سرمایھ داری و یا در یک . می گیرند

جمھوری دمکراتیک، بخصوص در کشوری مانند سوئیس و یا 
ھای دمکراتیک می باشند،  آمریکا کھ در میان آزادترین جمھوری

اراده توده ھا، مجموعھ تصمیمات عمومی مردم و یا  بیانگر
ر آن می باشد؟ یا اینکھ دولت در ینظا نمایانگر خواستھای ملی و

این کشورھا ھمان دستگاھی است کھ سرمایھ داران را قادر می 
سازد تا طبقھ کارگر و دھقانان را بھ انقیاد خویش درآورند؟ این 

. لھ اساسی است کھ مرکز ھمھ مجادالت سیاسی جھان می باشدأمس
اری بھ آنھا درباره بلشویسم چھ می گویند؟ مطبوعات سرمایھ د

ت شما حتی یک روزنامھ نخواھید یاف. بلشویکھا فحاشی می کنند
اینکھ بلشویکھا ناقض حکومت کھ این اتھامات مبتذل، مبنی بر

اگر منشویکھا و اس . مردمی و آزادی می باشند را تکرار نکند
شاید ساده دلی نباشد و یا شاید آنگونھ (آرھای ما از روی ساده دلی 

قول آن ضرب المثل از راھزنی ھم بدتر  ساده دلی باشد کھ بھ

فکر می کنند کھ خود کاشف این اتھامند کھ بلشویکھا آزادی ) است
اند، بطور مسخره ای در و حکومت مردمی را نقض کرده 

این روزھا یکایک ثروتمندترین روزنامھ ھا در  .اشتباھند
ثروتمندترین کشورھا کھ دھھا میلیون برای پخش و توزیع آنھا 

ی شود و دروغ پردازیھای سرمایھ داران و سیاست خرج م
امپریالیستھا را در دھھا میلیون نسخھ انتشار می دھند، این بحث 

: ی و اتھامات را علیھ بلشویسم تکرار می کنند کھیھای ابتدا
آمریکا، انگلستان و سوئیس کشورھای پیشرفتھ ای ھستند کھ 

حالی کھ ند، درری شده ای مردم پسند پایھ گذایبراساس حکومتھا
جمھوری بلشویکی دولت راھزنان است و از آزادی خبری نیست 
و اینکھ بلشویکھا ایده حکومت مردمی را نقض کرده اند و کارشان 
. بدانجا کشیده است کھ حتی مجلس مؤسسان را نیز از ھم پاشیده اند

این اتھامات وحشتناک برعلیھ بلشویکھا در سراسر دنیا تکرار می 
می  لھ دولت بازأاتھامات ھستند کھ ما را مستقیماً بھ مس گردد و این

دولت چیست؟ برای اینکھ بھ ماھیت این اتھامات پی : گردانند
ببریم، برای اینکھ این اتھامات را با برخوردی ھوشمندانھ بررسی 

یم بلکھ می یکنیم، نباید کھ شناختمان را بر شایعات استوار نما
صریح و روشن از دولت داشتھ  بایست عقیده ای راسخ، ایده ای

ما با انواع دولتھای سرمایھ داری و تمام تئوریھایی کھ برای . باشیم
دفاع از آنان قبل از جنگ جھانی اول ساختھ و پرداختھ شده است 

می ) دولت(لھ أبرای پاسخی صحیح بھ این مس. روبرو ھستیم
آمیز بایستی کھ تمام این تئوریھا و نظریھ ھا را با دیدی انتقاد

  .یمیبررسی نما
لھ دولت از أبھ شما توصیھ کردم کھ برای درک بھتر مس قبالً 

منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت کمک : کتاب انگلس
این کتاب گویای این نکتھ است کھ ھر دولت کھ در آن . بگیرید

زمین و ابزار تولید متعلق بھ مالکان خصوصی است و سرمایھ در 
کھ دمکراتیک باشد یک دولت سرمایھ چند ط است، ھرآن مسل

دستگاھی است کھ توسط سرمایھ داران برای منکوب . داری است
کردن طبقھ کارگر و دھقانان فقیر بکار می رود و حق رأی 
ھمگانی، مجلس مؤسسان و پارلمان صرفاً نوعی تعھدات کتبی 

  .ھستند کھ در ماھیت واقعی امور تأثیری نمی گذارند
اعمال قدرت . مکن است گوناگون باشداشکال تسلط دولت م

سرمایھ بستگی بھ شکل ھای مختلف دارد، اما اساساً قدرت در 
حتی اگر حق رأی و حقوقی دیگر وجود داشتھ . دست سرمایھ است

چھ دمکراتیک تر باشد وری دمکراتیک باشد، فی الواقع ھرو جمھ
یکی از . حکومت سرمایھ داری خشن تر و سخت گیرتر است

ترین جمھوریھای جھان ایاالت متحده آمریکاست، با  دمکراتیک
از  1905و آنھایی کھ بعد از سالھای (این وصف در ھیچ کجا 

قدرت سرمایھ، ) لھ را می دانندأآنجا دیدن کرده اند حتماً این مس
قدرت یک مشت میلیونر، این چنان بر تمامی جامعھ مستولی نیست 

وقتی . آمریکا نمی باشد و در ھیچ کجا فساد و بی رحمی بھ اندازه
کھ سرمایھ بھ وجود آید، بر تمامی جامعھ مسلط می گردد و ھر 
گونھ جمھوری دمکراتیک و حق رأی نمی تواند ماھیت آن را 

  .تغییر دھد
جمھوری دمکراتیک و حق رأی ھمگانی پیشرفتھای بسیار 
بزرگی در مقایسھ با فئودالیزم محسوب می شوند، بدان سبب کھ 

اریا را قادر بھ کسب اتحاد و ھمبستگی امروزیش و طبقھ پرولت
ی با ساختن صفوف منظم و استواری کھ در حال مقابلھ پیگیر

گاه حقوقی حتی بطور تقریبی شبیھ  ھیچ. سرمایھ باشند کرده است
. بھ این برای دھقانان سرف وجود نداشتھ است چھ رسد بھ بردگان

قیام می کردند و  ھمانطور کھ می دانیم بردگان شورش می کردند،
جنگ داخلی بھ راه می انداختند، اما ھرگز نتوانستند اکثریتی با 
آگاھی طبقاتی ایجاد کرده و حزبی را کھ بتواند مبارزه را رھبری 

آنان بھ وضوح قادر بھ درک اھدافشان نبودند . کند بھ وجود بیاورند
و حتی در انقالبی ترین لحظات تاریخ بجز بازیچھ ای در دست 
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ی، پارلمان و یجمھوری بورژوا. قات حاکمھ چیزی بیش نبودندطب
حق رأی ھمگانی، ھمگی بھ منزلھ پیشرفتھای بزرگی از نقطھ 

بشر بھ سوی سرمایھ . نظر تکامل جھانی جوامع بھ حساب می آیند
داری گام برداشت و این فقط سرمایھ داری بود کھ با تلفیق با 

قادر بھ درک و آگاھی فرھنگ شھری، طبقھ پرولتر تحت ستم را 
از طبقھ خود کرده و جنبش جھانی طبقھ کارگر را بھ وجود آورد، 
میلیونھا کارگر در سراسر جھان در احزاب متشکل شدند، در 

بدون . احزاب سوسیالیست کھ آگاھانھ توده ھا را رھبری می کنند
و بدون سیستم انتخاباتی، این ) حکومت پارلمانی(پارلمانتاریسم 

بدین سبب است کھ این . بقھ کارگر غیرممکن بودپیشرفت ط
مطالب در نظر توده کثیری از مردم اھمیتی چنین خاص کسب 

تا این ) رادیکال(بدین علت است کھ تغییری بنیادی . کرده اند
این فقط ریاکاران متبحر، . اندازه بھ نظر مردم دشوار جلوه می کند

: سرمایھ داری کھد کھ از این دروغ دانشمندان و کشیش ھا نیستن
دولت آزاد است و مأموریتش دفاع از منافع ھمگان است، حمایت 
و پشتیبانی می کنند، بلکھ گروه کثیری از مردم نیز کھ گذار از 
جامعھ قدیمی سرمایھ داری بھ جامعھ سوسیالیستی را درک نمی 
کنند صادقانھ بھ طرفداری از تعصبات گذشتھ برخاستھ و از دولت 

نھ تنھا آنان کھ مستقیماً بھ سرمایھ داری وابستھ . دحمایت می کنن
ھستند و زیر یوغ سرمایھ داری زندگی می کنند و یا آنان کھ با 

عده زیادی از ھمھ اقشار، (رشوه توسط سرمایھ خریداری شده اند 
) دانشمندان، ھنرمندان، کشیش ھا و غیره در خدمت سرمایھ ھستند

ی می یتعصب آزادی بورژوابلکھ آنھایی ھم کھ فقط تحت تأثیر 
این بدان . باشند، در سراسر دنیا برعلیھ بلشویسم مسلح شده اند

ی بھ وجود آمد دروغ ھای یسبب است کھ وقتی جمھوری شورا
ید کھ یشما می گو: سرمایھ داری را رد کرد و علناً اعالم داشت

ولی در حقیقت دولت شما حتی اگر یک  ،دولتتان آزاد است
ک باشد، چیزی نیست بجز ابزاری کھ توسط جمھوری دمکراتی

سرمایھ داران برای سرکوب کردن کارگران بکار می رود و ھر 
برای مثال از . چھ دولتتان آزادتر باشد این حقیقت آشکارتر است

. سوئیس در اروپا و ایاالت متحده در قاره آمریکا می توان نام برد
نمی کند و  در ھیچ کجای دنیا سرمایھ بھ این بی رحمی حکومت

با وصف اینکھ اینھا جمھوریھای (ھیچ کجا بھ اندازه این کشورھا 
لھ روشن و آشکار نیست، صرف نظر أاین مس) دمکراتیک ھستند

از اینکھ چگونھ این دولت ھا را بزک کنند و علیرغم ھمھ سر و 
صداھایی کھ درباره آزادی کارگر و برابری اتباع خود بھ راه می 

ر اینست کھ در سوئیس و آمریکا سرمایھ حقیقت ام. اندازند
فرمانروایی می کند و ھر گونھ کوششی از جانب کارگران در 

قدر ھم کھ ناچیز  جھت بھبودی واقعی در شرایط زندگیشان، ھر
این کشورھا . باشد، بالفاصلھ منجر بھ جنگ داخلی می گردد

سوئیس : دارای سربازان کمتر و ارتش منظم کوچکتری می باشند
وئیسی در خانھ یک ی جنگجویان شبھ نظامی است و ھر سدارا

حالی کھ در آمریکا تا چندی پیش ارتش ثابتی اسلحھ دارد، در
سرمایھ  ،وجود نداشت و بنابراین ھر وقت اعتصابی رخ می داد

داران عده ای را مسلح می کردند و با اجاره کردن یک دستھ 
دیگر  در ھیچ کجای. سرباز اعتصاب را سرکوب می نمودند

جنبش ھای کارگری با بیرحمی و خشونتی کھ در سوئیس و 
آمریکا معمول است سرکوب نمی شوند و در ھیچ کجای دیگر 
شدت تأثیر سرمایھ تا حدی کھ در پارلمان این کشورھا بھ چشم می 

قدرت سرمایھ ھمھ چیز است، بازار بورس ھمھ . خورد نمی باشد
ت دست نشانده و ھم چون چیز است، ھنگامی کھ پارلمان و انتخابا

ولی چشم و گوش ... عروسک ھای خیمھ شب بازی می باشند
کارگران ھرچھ بیشتر در حال باز شدن می باشد و ایده حکومت 

چھ وسیعتر گسترش می یابد، خصوصاً بعد ی در سطحی ھریشورا
لزوم جنگی بیرحمانھ . از کشتار خونینی کھ اخیراً شاھد آن بودیم

ان توسط طبقھ کارگر ھر روز روشن تر می برعلیھ سرمایھ دار
  .گردد

ھر ماسکی کھ یک جمھوری بر چھره خود بزند، ھر اندازه 
دمکراتیک ھم کھ باشد، اگر یک جمھوری سرمایھ دار بوده و 

سرمایھ  حافظ مالکیت خصوصی زمین و کارخانھ ھا باشد، اگر
نگاه دارد، یعنی » حقوق بردگی با«خصوصی ھمھ جامعھ را در 

انون اساسی این جمھوری آنچھ را کھ ما در برنامھ حزبمان و ق اگر
دولت  ، بھ مرحلھ اجرا نگذارد، آنگاه اینشوروی اعالم کرده ایم

عده ای از مردم بھ وسیلھ  فقط ابزاری است برای سرکوب
و ما این ابزار را در دست آن طبقھ ای کھ قرار است . دیگران

ما تمامی تعصبات . ذاردخواھیم گ ،قدرت سرمایھ را نابود کند
قدیمی، کھ دولت را بھ معنای برابری ھمگانی می پندارند رد 

تا زمانی کھ : خواھیم کرد، چرا کھ آنھا حیلھ ای بیش نیستند
. استثمار وجود دارد برابری ھمگانی نمی تواند وجود داشتھ باشد

مالک نمی تواند با یک کارگر مساوی باشد، یا یک انسان گرسنھ 
این دستگاھی کھ دولت نام دارد و مردم از . نسان سیربا یک ا

روی ترس ھای خرافی بدان سر تعظیم فرود می آورند، و این 
باور می  ،افسانھ قدیمی را کھ دولت ھمانا حکومت ھمگانی است

کردند، افسانھ ھایی کھ پرولتاریا آنھا را دروغ ھای سرمایھ داران 
تا بدین جا . واھند شکستمی خواند، بھ وسیلھ طبقھ کارگر درھم خ

سرمایھ داران را از این دستگاه محروم و خود آن را در اختیار 
گونھ از این دستگاه ھمانند چماقی برای نابود کردن ھر. گرفتھ ایم

و وقتی دیگر امکانی برای استثمار  ؛استثمار استفاده خواھیم کرد
 در ھیچ کجای دنیا وجود نداشت، وقتی کھ دیگر ھیچ نشانی از

مالکان و صاحبان کارخانھ ھا نبود و ھنگامی کھ در یک جای دنیا 
یکی از پرخوری و دیگری از گرسنگی از پای درنیامد، فقط وقتی 
کھ دیگر امکان ھیچ یک از این موارد وجود نداشت، آنگاه این 

آن زمان است کھ . دستگاه را بھ زبالھ دان تاریخ خواھیم سپرد
اینست نظر حزب . ھ استثماردیگر نھ دولت خواھد بود و ن

امیدوارم کھ در سخنرانی ھای بعدی بھ این موضوع . کمونیست ما
  ■.بازگردیم و مکرر بھ آن رجوع کنیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نوامبر 25 اریخچھت
  آذر 4         

  روز جھانی      
  

  علیھ زنانونت مبارزه با خش
  

جمھوری "در بخش شمالی  1960نوامبر سال  25
. ، جسد سھ زن در کنار یک شیب عمیق پیدا شد"دومینیکن

" ماریا ترزا"و " مینروا"، "پاتریا"آنھا سھ خواھر بھ نامھای 
ن فعال در جنبش مبارزه رزیبودند؛ کھ ھر سھ از مبا میرابل

. بودند" رافائل تروئیلو"علیھ حکومت دیکتاتوری مخفی 
تروئیلو سعی کرد، آن حادثھ را بعنوان یک تصادف خیابانی 

اما بھ سرعت مشخص شد، کھ بھ ھر سھ خواھر . توجیھ کند
تبدیل میرابل قتل خواھران   .پیش از قتلشان تجاوز شده است

ری دومینیکن شد و دلیلی بھ یک رسوایی آشکار در جمھو
محکمتر برای گسترش جنبش مبارزه برعلیھ حکومت 

مبارزه در "بھ سمبل میرابل  خواھران. دیکتاتوری تروئیلو
گردھمایی زنان "، در 1981در سال . بدل شدند" راه آزادی

ی کلمبیا، "بوگوتا"، در "آمریکای التین و جزایر کارائیب
ز جھانی مبارزه با ور"نوامبر را بعنوان  25زنان روز 

  . برگزیدند" علیھ زنانخشونت جنسی 
این  روز جھانی بوسیلھ سازمان ملل بھ رسمیت  1999در 

 .شناختھ شد
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  صفحھ خوانندگان
  

بھ آثار ھنری مانند اشعار، ترانھ ھا، این صفحھ 
طرحھا و معرفی کلیپھای موسیقی و ھمچنین بھ 

ما در حد امکانات خود . نامھ ھا، پیشنھاد ھا و انتقادھای تانمقاالت، 
آنھا را منعکس خواھیم کرد؛ یا حداقل لینک مطالب مفیدی کھ برای ما 

  . ارسال می دارید را در دسترس عموم قرار خواھیم داد
نشریھ بذر برای ادامھ فعالیت خود نیاز بھ ارتباط متقابل و فعال با 

  !باشید و ما را یاری دھید با ما ھمراه. شما دارد
.................................................................  

  درود بر شما 
، انگیزه فرستادن این سھ شعر... این سھ شعر را برای بذر فرستادم

از سوی دیگر دیدم . بود "بذر"ردی در شماره پیشین ترجمھ شعری کُ 
بھ کردستان  57یتکاران بھمن حملھ جمھوری جنا 59مرداد  28در 

را در زمین حماسی " ناھید"عزیز ما آغاز شد؛ و ھنوز خون برادران 
الزم بھ یادآوری است کھ این شعر بھ این مناسبت . کردستان می بینم

شما و آرزوھای آبیتان را می . اما بی ارتباط ھم نیست ،نوشتھ نشده
  رضا مقصدی. با عاطفھ ھای سبز. بوسم

  

  ی سرشتدی صفتم د
  نیستم اردیبھشت
  آتش مرداد را

  بر دل بھمن بزن
  

XXX  
  

  صبح
  بھ دیدار تو

  چرخ زنان آمده ست
  آمده ام تا تو را

  رقص کنان بنگرم
  
XXX  

  

  دیدار بنفشھ زار را باور کن
  بیداری جویبار را باور کن

  بر شانھ شادمان گلبرگ درخت
  گستردگی بھار را باور کن

................................................................  

   آذر ١۶در آستانھ  ،پیشنھادچند 
  

 مجید آزادیخواهبخشی از مقالھ ارسالی از 
  

  دیباچھ
اینبار فقط منتظر تصاویر و  .بریم یآذر بھ سر م ١۶در آستانھ 

 ھمھ مبارزاناخبار نخواھم شد و نظرات و پیشنھادات خود را با 
  .گذارمی در میان م

  

  گذرد؟ی یمھ گاه دشمن چھ مدر خ
ول لیسیدن زخمھای خود و دعا کردن برای اینکھ غدشمن مش

دشمن مشغول باج دادن بھ . و بھ خیابانھا نیایند  مردم ترسیده باشند
دشمن شاید اینبار . کشورھای بیگانھ است تا شاید بھ کمکش بشتابند

ی گری و شیوھاھ مواظب حیل. با یک روش جدید بھ آوردگاه بیاید
 .پیاده نظام سالخان خستھ و عصبانی است. جدید سرکوب باشید

خواھد کھ ھمھ چیز معمولی شود تا بتوانند گاه گاھی ی دلشان م
طرف  دوزبونی . کنند ند یا بھ مردم تجاوزنمفتخوری ک ،زور گفتھ

. اند بھ ھمدیگر سرایت کرده و خونسردی خود را از دست داده

ای تازه روی کار آمده ضعیف است و ھ رژیم کودتا مانند ھمٔھ رژیم
  .رغم ھارت و پورتشسالی نیاز دارد تا جان بگیرد علی دویکی 

  

  طلبان اصالح
کھ  انو ستد با رژیم و قھرمان کردن افرادش ھنوز مشغول داد

اگر  کنند کھ مثالً ی ھای جالبی م بھ مردم توصیھ. اند زندانی شده
 تان پوتینھای گاردیباتون خوردید طوری بھ زمین بیفتید کھ خون

ن طرفدارا. ند رھبران آیندٔه ماناینا !آری یاران. را گلگون نکند ھا
ه گیرد از این کھ تود ی و لجشان م رندآنھا فیتلٔھ بسیار کوتاھی دا

طرفدارانشان در . پردازندی صدا بھ ستایش آنھا نم ھای مردم یک
 .جا حضور دارند ھمھ

  

 !آذر بروید ١۶بھ پیشواز 
 ،گوشھ یا پاشیدن میخھای س ،ده از طرح ترافیکبا استفا

توانید دشمن را ھراسان ی استفاده از بمبھای تولید دود و صدا م
فروختن در دل کوھستانھا و درجاھایی کھ نگھبانی ابا آتش بر. کنید

ورید، بھ یاد داشتھ آتوانید دشمن را بھ زانو دری کمتری دارد م
و از ھر اتفاق غیره عادی باشید کھ دولت کودتا ھنوز نوپا است 

  ...و پایش را گم خواھد کرد دست
  

  !ھا را اختصاصی کنید اعالمیھ
توانید اعالمیٔھ مخصوص بھ آن درست ی برای ھر گروھی م

ی آنھا مربوط م بھ را کھ کشوردی ای و اقتصعکنید و مسائل اجتما
این دولت ضعفھای فراوان دارد از آن استفاده  .شرح دھید ،شود
 ،طالع رسانی و افشاگری اگر بھ گستردگی انجام شودا. کنید

  .دوست شماست، دالیل خود را بھ طور مختصر توضیح دھید
  

  زندانیان
ھای ه باشید و بھ خانواد) یسیاسی و غیرسیاس(بھ فکر زندانیھا     

 در اعالمیھ و در شعارھای خود آنھا را یاد کنید .آنھا دلداری دھید
کند کھ این ترس  سفاکان جایگزین  ترسی را در دل ،ھر غرش تا

را زندانیان در چشمھا و حرکات مزدوران خواھند دید و دلگرمی 
  .خواھند گرفت

  

 یطرح خرابکار
ختن صدا و سیما یا سیستمھای اخرابکاری حسابی از کار اند
شاید کمی زود باشد ولی بھ یاد  .ارتباطی وزارت اطالعات است

امکان از  ،کھ وجود داشتھ باشدداشتھ باشید کھ ھرچیزی تا زمانی 
توانید با تلفن زدن بھ پلیس ی برای خرابکاری م. بین بردنش ھست

. شوب بھ پا کنیدآو فرستادن آنھا بھ دنبال نخود سیاه  ؛و شھربانی
ھ از دانشجوھای رشت ،توانیدی برای خرابکاری در امور دولت م

  .ھای مختلف یا مھندسین کمک بگیرید
  ؟خواھید بکنید ی دھید چھ کاری مھدف خود را شرح  ▲
  )اغتشاش، واھمھ( ؟توانید بگیریدی ی مھ اچھ نتیج▲
  ؟کنید  یچطوری فرار م ▲

مدت زمان کوتاه انجام بگیرد تا امکان  این خرابکاری باید در یک
  .پیروزی آن باشد

  ؟خواھید اینکار را انجام دھیدی با چھ کسانی م ▲
  ؟خصوصیت آنان چیست ▲

 ١٧ماست، مگر نھ اینست کھ ھلندیھا در قرن سالح ش خالقیت
آسیابھای بادی زمان ساسانیان را دیدند و آن  ،بھ ایران آمدند

بھا را کنار آتکنیک را بھ کشور خود برده و با کمک آسیاب بادی 
زده کشورشان را بزرگ کردند و کشتیھا ساختھ و بھ قوای انگلیس 

خالقیت درون  .و اسپانیا تاختھ و آنھا را تارو مار کردند
  ...شماست

   !ھر ایرانی یک خرابکار
  !ھر ایرانی یک مدیر !خبرنگارھر ایرانی یک 

  !ھر ایرانی یک مبارز و



 صفحھ                                                  ربذنشریھ دانشجویی                                    چھل و دوم          شماره    

 

23

  سروده ھای انقالب
  محسن رجب زاده اشعاری از – تقدیم بھ رفقای بذر

  
  عشق

  از کودکی خود عشق را دیده ام
  من عشق را دیده ام در درد کارگر

  رنجبر من عشق را دیده ام در درد
  از درد کارگر از رنج رنجبر سودھا برده اند دستان ھمچو پر

  من عشق را دیده ام در دستان زبر و سخت 
  من عشق را دیده ام در پای روی تخت 

  من عشق را دیده ام در سر کنار دار 
  یا مرگ دالوران در گور خاوران

  من عشق را دیده ام 
  در کوچھ ھای عشق تارھا تنیده ام

  67تار زندانیان در تابستان سالگرد کش
  

  بازگشت
  ت باز خواھم گشتان دیده بسویز پنھان گاه زندانھای خاموش و خز

  تو را با دست سوی خویش خواھم خواند تو را فریاد خواھم کرد
  من اکنون قطره ھای ریز اشکی را 

  کھ از ھجران من چون بال زنبوران می ریزند 
  بروی غنچھ چشمان تو احساس خواھم کرد

  من اسفنج کبود ابر را لمس خواھم کرد
  تش ھجران تو خواھم ریختآبی بروی آو زان 

  سپس آھنگ دیدار تو خواھم کرد 
  من از تاریکی زندان و از تنھایی سلول 

  سخن آغاز خواھم کرد
  من از پاھا بروی تخت 

  من از قبر و قیامت ھا سخن آغاز خواھم کرد
  دار ن یاران بی باک کنارآمن از یاران از 

  از لیال خشایارھا من از بابک  من 
  و از ھزاران یاور مردم 
  سخن آغاز خواھم کرد 

  انفرادی گوھر دشت  62شھریور 
  

  چھ می گویید؟
  چھ می گویی 

  زمستان رفت آن گھ در پی او بھار آمد
  چھ می گویی 

  صدایی گر شنیدستی صدای زجھ سرما و دندان است
  صدایی گر کھ می آید

  لگیر است صداھایی چھ د
  صدای غرش شالق و زنجیر است

  معلم را بھ جرم داشتن دندان و بی نانی 
  بھ مسلخ می برند امروز

  
  !!ترانھ 

  ی رنگ و نورانییمردم بھ نام آرمان و آرزوھای طالبھ نام نامی 
  بھ تو ای دشمن مردم آی خونخوار 

  ای جالد 
  منم من دختری آزاده از ایران

  من  ترانھ 
  ھزار بی داد یک نشانھ از 

  گر بھ خشم دامنم آلوده اید
  یا کھ از ترس پیکرم سوزانده اید 

  چھ توانید کرد با رقص بین باد و تنم 
  می برد ھر سو بی گمان خاکسترم

  ھم ز خاکستر و از خون ندا
  می رسد ھر دم بھ گوش آوای ما

  ای وطن 
  آزاد و از بند رھا می خواھمت 

  تقدیم بھ ترانھ موسوی /20/5/88

  ،مختصری از تاریخ جنبش دانشجویی
  آذر، 16بھ مناسبت 

  تقدیم بھ سال اولی ھا
  

آذر و برای معرفی تاریخچھ آن، پوستری در دو  16ما بھ مناسبت 
طرح ( .صفحھ تھیھ کرده ایم کھ در آدرس زیر قابل دسترسی است

   aspx-http://bazr1384.blogfa.com/post.117          )روی جلد
در این روزھای پرتالطم کھ فعالین دانشجویی یکی پس از دیگری 
دستگیر می شوند، برای انتشار و پخش این پوستر بھ کمک تک 

در تمام ایمیل ! طور گسترده پخش کنیدرا بآن . تک شما نیاز داریم
در ! در تمام دانشگاه ھا !در تمام مدرسھ ھا! در تمام خانھ ھا! ھا

  !!!و در ھمھ دنیا! وابگاه ھاتمام خ
  

  سیری در مبارزات دانشجویان ایران
  ) 7/12/1953( 1332آذر  16ز ا

  )6/12/2009( 1388 آذر 16تا 
  

v 28  کودتای امپریالیستی علیھ دولت ) 19/8/1953(1332مرداد
سرکوب مبارزات . دکتر مصدق کھ صنعت نفت را ملی کرده بود

. این کودتا مستقیما با دخالت سیا سازمان یافتھ بود. آزادیخواھانھ مردم
بدون سازمان دادن ) حزب طرفدار شوروی(جبھھ ملی و حزب توده 

 .مقاومت جدی شکست خوردند
v سفر نیکسون معاون وقت ریاست جمھوری 1953دسامبر ،

آمریکا بھ ایران در حمایت از شاه، تظاھرات دانشجویان علیھ سفر 
نیکسون و رژیم کودتا، بھ گلولھ بستن دانشجویان دانشگاه و بھ قتل 

) بزرگ نیا، قندچی، شریعت رضوی. (رسیدن سھ تن از دانشجویان
اكثر  یبرا آذر بھ روز دانشجو و یک سنت مبارزاتی 16تبدیل 

برای اغلب دانشجویان بھ آذر  16دانشجویان، مراسم بزرگداشت 
 .بوده است یو مبارزه انقالبت چشم گشودن بھ حقیقاولین روز 

v  حملھ گارد بھ دانشگاه  تھران و ضرب و ) 1960( 1339بھمن
 42اوجگیری جنبش دانشجویی طی سالھای . شتم گسترده دانشجویان

، جنبش دانشجویی نقش مؤثری در افشای )1960 – 63( 1339 –
 .رفرمھای امپریالیستی ایفا کرد

v ه دانشجویان بھ مارکسیسم دھھ شصت میالدی، روی آوری گسترد
و مرزبندی با رفرمیسم حزب توده و شوروی، تحت تأثیر مبارزه 
حزب کمونست چین علیھ رویزیونیسم خروشچفی، و پیروزی انقالب 
کوبا، شکل گیری محافل و گروھھای مارکسیستی در جنبش 
دانشجویی با گرایشات مختلف از طرفداری از مشی چریک شھری تا 

 رزه مسلحانھ توده ایطرفداری از مبا
v  کنفدراسیون جھانی محصلین و دانشجویان ایرانی"بینیانگزاری"  

کنفدراسیون . در ابتدای دھھ شصتتوسط دانشجویان خارج از کشور 
سریعاً بھ یکی از رزمنده ترین، بزرگترین، توده ای ترین و 
. انترناسیونالیستی ترین تشکالت دانشجویی در سطح جھان بدل شد

ی یانگیزی را در تاریخ جنبش دانشجوبرجایگاه تحسین شکل این ت
از فعالترین  یبھ یك یجھان معاصر بدست آورد و در صحنھ بین الملل

 .تبدیل شد یثرترین تشكالت دموكراتیك و ضدامپریالیستؤو م
بلند پروازی و آرمان  ،اعتماد بھ نفسمنعکس کننده کنفدراسیون 
نقش مھمی در جنبش  این تشکل. دھھ شصت بودگرایی نسل 

نقش فعالی در پیشبرد مبارزه . دانشجویی آمریکا و آلمان بازی  کرد
علیھ جنگ تجاوزکارانھ آمریکا علیھ ویتنام و دفاع از جنبشھای 

 .آزادیبخش مشخصاَ جنبش فلسطین ایفا کرد
v  سازماندھی اعتراض توده ای پانصد ھزار نفره مردم توسط جنبش

ین مراسم در ادر تھران، ) 1967( 18/10/1346یی در دانشجو
گرامیداشت غالمرضا تختی، از ورزشکاران مردمی کھ با رژیم شاه 

 . ضدیت داشت و بھ مرگ مشکوکی درگذشت، برگزار شد
v  جرقھ یک مبارزه جنبش دانشجویی ) 1969(، 1348زمستان

توده ای گسترده را علیھ افزایش قیمت حمل و نقل اتوبوسھای شھری 
 . را زد و حکومت را مجبور بھ عقب نشینی کرددر پایتخت 



  و دوم چھله شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
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v  نیمھ اول 1979طی سالھای قبل از انقالب ،
دھھ ھفتاد میالدی مبارزات دانشجویی با افت و 

بویژه بخش (نبش دانشجویی ج. خیز ادامھ یافت
پرچم دفاع از مبارزات كارگران و ) چپ آن

دھھا تظاھرات سیاسی . زحمتكشان را برافراشت
کھ خفقان و دیکتاتوری شدیدی بر در شرایطی 

در محالت زحمتكشی و در مقابل جامعھ حاکم بود، 
شمار دانشجویان  .ه شدكارخانجات سازمان داد

اغلب این دانشجویان بعدھا . زندانی فزونی گرفت
بھ رھبران و کادرھای  احزاب انقالبی در جامعھ 

 . بدل شدند
v  تقریباً ھمزمان با تظاھرات1357آبان ماه ، 

مھم چند ھزار نفره ای کھ دانشجویان عضو 
کنفدراسیون در آمریکا در اعتراض بھ سفر شاه بھ 
آمریکا سازمان داده بودند، در یکی از دانشگاھھای 
صنعتی شب شعر یکی از شعرای انقالبی ایران بھ 

بھ تحصنی شبانھ و یک تظاھرات گسترده در » سعید سلطانپور«نام 
این مبارزه در واقع نمادی از آغاز . شد خیابانھای اصلی تھران بدل

 . بود 1979انقالب توده ای  
v  بھ مرکز ) پس از یک تعطیلی چند ماھھ(در دوره انقالب، دانشگاه

ھمزمان تضاد نیروھای چپ با نیروھای . سازماندھی انقالب بدل شد
مذھبی ارتجاعی کھ مشغول زد و بند با امپریالیستھا برای مھار 

دانشجویان در این دوره بویژه دو سال پس . حدت یافت انقالب بودند،
بھمن ماه،  22از سرنگونی شاه در جریان  قیام مسلحانھ توده ای 
در دانشجویان . نقش فعالی در سازماندھی مبارزات توده ای ایفا کردند

یاری  اشغال كارخانھ ھابھ دوشادوش كارگران سراسر کشور 
بزرگ بھ نفع ای سرمایھ داران آپارتمانھابتکار مصادره . رساندند

با تقسیم و مصادره زمین توسط . مردم زحمتکش را در دست گرفتند
از جنبش مسلحانھ انقالبی خلق ُکرد فعاالنھ . دھقانان ھمراھی کردند

دانشگاه بھ مرکز مبارزه و نماد ادامھ انقالب علیھ . حمایت کردند
 . مرتجعین مذھبی تازه بقدرت رسیده  بدل شد

v  بھ فرمان خمینی تحت عنوان ) 1980مھ 1( 1359اردیبھشت در
نبرد . انقالب فرھنگی اسالمی یورش بھ دانشگاھھای کشور آغاز شد

خمینی با اتکا بھ نیروھای مسلح و  . خونین چند روزه ای آغاز شد
پایھ اجتماعی عقب مانده خود در جامعھ موفق بھ سرکوب جنبش 

ھ، دھھا نفر زخمی و صدھا نفر چندین نفر کشت. دانشجویی ایران شد
بھ مدت سھ سال دانشگاھھای سراسر . بازداشت، حاصل این نبرد بود

تقریباً تمامی استادان و دانشجویان چپ و مترقی و . کشور بستھ ماند
الئیک تحت عنوان اسالمی نبودن مشمول تصفیھ شدند  و از ورود 

این دانشجویان بسیاری از . (آنھا بھ دانشگاھھا جلوگیری بھ عمل آمد
کھ عضو گروھھای سیاسی بودند، طی سالھای بعد بھ جوخھ ھای 

 .) اعدام سپرده شدند
v كشتار و تصفیھ دانشگاھیان؛ و بھ ، سركوب ،با بستن دانشگاه ھا

موازات آن کشتار وسیع و سرکوب کلیھ نیروھای انقالبی و ارعاب 
رین اصلی ت. مردم، دانشگاه نیز وارد دوره سکوت و رخوت شد

رژیم پس . بھ مسجد بدل شد دانشگاه کشور یعنی دانشگاه تھران عمالً 
از بازگشایی دانشگاھھا استبداد دینی و جو پلیسی خشنی بر آنھا اعمال 

حق رفت و آمد . آپارتاید جنسی در دانشگاھھا  برقرار شد رسماً . نمود
حق  .دختر و پسر با یکدیگر و سر یک میز نشستن از آنان سلب شد

یل از برخی اقلیتھای مذھبی و ھمچنین فرزندان خانواده ھای تحص
درسھای علمی مانند تکامل کھ در تضاد . جان باختگان چپ گرفتھ شد

اما . با باورھای دینی قرار داشت از متون آموزشی جمع آوری شد
از نیمھ دوم دھھ نود میالدی  .بدل شد شھمھ این اقدامات بھ ضد خود

کلیھ اقدامات سرکوب گرانھ و . شکوفا شدجنبش دانشجویی دوباره 
ایدئولوژیک سیاسی رژیم برای اسالمی کردن دانشگاھھا بھ شکست 

 . نسل جدیدی از مبارزان پا بھ میدان نبرد گذاشتند. انجامید
v  در تھران نشانھ ) 9/7/1999(1378خیزش بزرگ تیر ماه

ورش این خیزش پاسخی بود بھ ی. بیداری سیاسی این نسل جدید بود
شبانھ اوباشان حکومتی و ضرب و شتم بیرحمانھ صدھا دانشجو در 

روز شبان شش خوابگاه، این خیرش پا از دانشگاه بھ بیرون نھاد و 
تا آنزمان حکومت . ادامھ یافت و سراسر کشور را لرزاندپی در پی 

تالش داشت با کمک اصالح طلبان حکومتی و تنھا تشکل فرمایشی 

جنبش دانشجویی را در دست  حکومتی مھار و کنترل
داشتھ باشد و آنرا بھ ابزاری برای پیشبرد دعواھای 

اما پس از آن . جناحھای مختلف حکومتی بدل کند
خیزش جنبش دانشجویی نقش مستقل خود را دوباره 

 . بازیافت
v  اعتراض دانشجویان بھ ) 2004(1383در خرداد

تصمیم دولت مبنی بر خصوصی سازی دانشگاھھا بھ 
این خیزش کھ . خیزش بزرگ دیگر منجر شد یک

خیزش شبانھ نام گرفت بھ مدت ده شب در سراسر 
ن جوان ابسیاری از دختران و پسر. کشور ادامھ یافت

بسیاری از شھرھا تا . در شھرھای دیگر بدان پیوستند
این . موران انتظامی بودأصبح محل درگیری آنان با م

یی با توده ھای خیزش بیان پیوند دوباره جنبش دانشجو
ستمدیده و خواستھ ھای عادالنھ زنان علیھ آپارتاید 

علیرغم اینکھ ھر دو خیزش فوق سرکوب . جنسی بود
شدند اما دستاوردھای سیاسی تعیین کننده ای برای 

دانشگاه دوباره . جنبش دانشجویی و کل مردم ایران بھ ارمغان آوردند
ی بود کھ چپ  دوباره در پی چنین خیزشھای .بھ سنگر آزادی بدل شد

نسل جدیدی از چپھا در . در جنبش دانشجویی ایران سر بلند کرد
 .دانشگاھھای ایران شکل گرفت

v  این نیروی جدید در ابتدا کار خود را با تشکیل گروھھای
مطالعاتی مارکسیستی حول نشریات دانشجویی آغاز کردند و پس از 

 مھ دادند کھ ھر سالھ سنتاً مدتی با فعالیتھای آکسیونی کار خود را ادا
 .روز دانشجو اوج این مبارزات می باشد

v  در تقابل با گرایشات اصالح این بخش از ھمان ابتدای موجودیتش
ھدف خود را اتحاد با طلبانھ و لیبرالیستی درون جنبش دانشجویی 

بطور مشخص از جملھ . دیگر جنبشھای توده ای قرار داده است
با رشد . ش کارگری و جنبش زنان استشعارھایش اتحاد با جنب

مبارزات ضدسرمایھ داری در دنیا، در ایران نیز این دانشجویان چپ 
بخش چپ جنب دانشجویی . بودند کھ بھ افشای کاپیتالیسم پرداختند

علیھ  ،علیھ استبداد داخلی«توانست در رابطھ با خطر جنگ شعار 
گسترده ای در  را برافرازد و این شعار را در سطح »دخالت خارجی
نزمان چندان توجھی بھ آجمھوری اسالمی کھ تا . کند جامعھ فراگیر

اھمیت خطر را دریافت و بھ سرکوب  ،گروھھای چپ دانشگاه نداشت
 .مستقیم و آشکار دانشجویان روی آورد

v  رژیم جمھوری اسالمی  بیش از ) 2007(در دسامبر سال گذشتھ
یک ھفتھ دستگیر کرد و  تن از فعالین چپ دانشگاھھا را طی 50

در  علیرغم این ضربات کھ عمدتاً . روانھ شکنجھ گاھھای خود کرد
چپ  ندانشجویا. مبارزات دانشجویی ادامھ یافت. پایتخت متمرکز بود

آذر روز  16در فردای ھمان روز دستگیریھای کھ مصادف با 
خود را سازمان دھند؛ و مستقل توانستند تظاھرات  ،دانشجو بود

ت و آکسیون ھای مختلفی را برای آزادی رفقایشان سازماندھی مبارزا
 .کنند
v  از مھمترین شاخصھ ھای دور جدید این مبارزات، شیفت این

تمام شھرھا و بخصوص  تھران بھ تقریباً دانشگاھھای مبارزات از 
ھمچنین برجستھ شدن نقش دختران و زنان  .شھرھای بزرگ است

 . شجو و مطالبات زنان استجوان دانشجو و مسألھ دختران دان
v بویژه بخش چپ و رادیکال آن  - جنبش دانشجویی ایران  ھم اکنون
خویش است تا گیری از تجارب مثبت و منفی گذشتھ  درسدر حال  -

 .اوجی دوباره بھ مبارزات خود بخشد
فصل نوینی در جنبش  1388با شروع خیزش مردم در خرداد «

  ».دانشجویی گشوده شده است
  .....و مبارزه ادامھ دارد ..... 

  
 پوستر و تاریخچھ فوق سال گذشتھ توسط فعالین نشریھ بذر برای
“Primer Festival Mundial de la Digna Rabia” 

ارسال ) مکزیک -نخستین فستیوال جھانی خشم عادالنھ در چیاپاس(
شد و در آنجا بھ منظور انعکاس مبارزات دانشجویان ایران بھ زبان 

امسال این پوستر را بھ زبان فارسی و با . بھ نمایش در آمد اسپانیایی
  .اندک تغییراتی بھ روز می نماییم


