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  موج نوین جنبش دانشجوئی و وظایف ما

  سورنا هدایت 

طي یك ماه گذشته ما شاهد ظهور موج نویني از مبارزات دانشجوئي 
از مدتي قبل در گوشه و كنار كشور و در بسیاري از دانشگاهها به . بودیم

  . ارضایتي هاي زیادي از وضع موجود به چشم مي خورداشكال مختلف ن

این اعترضات که جرقه اش از دانشکده پلی تکنیک و در اعتراض به 
جلوگیری از برگزاری انتخابات دفتر تحکیم وحدت زده شد و در ادامه 

این . رادیکال تر شده و به دانشگاه های مختلف کشور کشیده شد
پیوندد که دولت احمدی نژاد یا اعتراضات در شرایطی به وقوع می 

تبلیغات شونیستی حول انرژی هسته ای از یک سو و امپریالسم آمریکا با 
 کوبیدن بر طبل جنگ و دادن وعده دموکراسی آمریکایی از سوی دیگر، 

آنان می خواهند مردم را . معه اندادر حال قطبی کردن  فضای سیاسی ج
 روی یک سکه  هستند و وادار به انتخاب دو نیروئی کنند که دو 

  . سیاستهای شان هیچ ربطی به منافع اکثریت مردم ایران ندارد
 –در این شرایط حساس شکل گیری اعتراضات خودجوش مردمی 

چرا که .  از اهمیت زیادی برخوردار است–منجمله مبارزات دانشجوئی 
می تواند در خدمت به شکل گیری و تقویت قطب سومی در جامعه که هم 

به شرط آنکه نیروهای . رتجاع هم با امپریالیسم مخالف است قرار گیردبا ا
و این جنبشها . انقالبی و چپ جامعه نقش فعالی در این چنبشها ایفا نمایند

  .را از مدار خودبخودی به مدار آگاهانه سوق دهند
  ویژگي هاي اصلي موج جدید چیست؟

جنبش  طی ماههای اخیر، رژیم اقدامات زیادی برای سرکوب 
تا فضای اعتراضی در دانشگاه ها  را مهار و . دانشجوئی سازمان داد

اقداماتی چون دفن مشتی استخوان به عنوان شهدای جنگ . کنترل کند
در صحن دانشگاهها ، تبدیل دانشگاه به محل نمایش تسلیحات جنگی، 
دخالت در انتخابات دانشگاه امیرکبیر، بازنشسته کردن اجباری یعضی 

در واقع آنچه كه موجب گسترده تر شدن و سیاسي . ید و غیرهاز اسات
رژیم با اعمال سركوبگرانه . شدن این موج شد اقدامات خود رژیم بود

  . خواست جلوي رشد این موج را بگیرد اما اعمالش به ضد خود بدل شد
اما وقایعي كه حول اعتراض به كاریكاتور توهین آمیز به مردم 

. د به گسترش این موج جدید پا دادترك زبان صورت گرفت خو
اعتراضات دانشجویان ترك زبان در دانشگاهها بویژه در شهرهاي 
آذربایجان فضاي سیاسي جنبش دانشجوئي را بیش از پیش ملتهب كرد 

  . و به روحیه مبارزاتي دمید
می توان بر چند ویژگي اصلي این دور مبارزات دانشجوئي 

  . انگشت گذاشت
ت شد كه جنبش دانشجوئي ایران آتش زیر خاكستر یكم بار دیگر ثاب

مسلما مثل هر جنبش توده اي، این جنبش نیز با افت و خیز جلو . است
آرامشهاي ظاهري هر دوره فقط . مي رود و موج وار پیشرفت مي كند
این یك مسئله عیني است و نشانه . مقدمه اي بر یك خیز بلند تر است
به همان اندازه كه جوانان .  ما هستحدت یابي تضادهاي پایه اي جامعه

تحت این سیستم بي آینده اند به همان اندازه مشتاق تغییرات اساسي  هم 
تنها جرقه اي مي تواند شور و هیجان عمومي شان را به میدان . هستند
  .آورد

شعارها . دوم، این موج اخیر خصیصه هاي نویني از خود نشان داد
د، دیگر صحنه در دست مسالمت و فرمهاي مبارزاتي رادیكالتر ش

با رنگ باختن حناي دوم خردادیها، هرآنجائي كه الزم  شد . جویان نبود
  . فرمهاي رزمنده تري بكار بسته شد

. سومین ویژگي این موج  سراسري شدن مبارزات دانشجویان بود
اگر چه هنوز تا یك خیزش كامال سراسري دانشجوئي فاصله دارد اما 

آن بودیم كه همزمان برخي دانشگاههاي مهم به صحنه این بار ما شاهد 
  . مبارزات بدل شد

اگر چه این . ویژگي مهم دیگر این جنبش خصلت تعرضي آن بود
موج پاسخي به یورشهاي سركوبگرانه رژیم بود اما خیلي سریع از 

این . حالت مقاومت صرف خارج شد و جنبه تعرضي به خود گرفت
این معضلي . ه در آن قرار داریم نیستمسئله جدا از اوضاع سیاسي ك

است كه جمهوري اسالمي بویژه از فرداي حکومت احمدي نژاد با آن 
روبرو شده است تناسب قوا میان مردم و رژیم به گونه اي است كه هر 

  . گونه تعرض به حقوق مردم مقاومت فعال را بر مي انگیزاند
رانیش از یكسو جمهوري اسالمي به خاطر مجموعه وضعیت بح

مجبور است هراز چندگاهي شمشیر از رو به بندد و از سوي دیگر این 
این وضعیت شرایط متناقض . شمشیر از برائی چندانی برخوردار نیست

و شكننده اي را ببار مي آورد و موجب آن می شود كه خیلي سریع 
  .ورق به نفع مبازرات توده اي برگردد

ین موج مبارزاتي تاثیر البته خیزش عمومي مردم آذربایجان بر ا
مهمي داشته و زمینه مساعدي را براي گسترش و رادیكالتر شدن آن 

  . فراهم آورد
نه . مقاومت مردم ترك زبان در مقابل توهیني كه بدانها شده است

تنها نشانه یكي دیگر از تضادها و شكافهاي مهم جامعه ما بوده و عمق 
بلكه تداخل جنبش . ستمگري بر مردم اذربایجان را نشان مي دهد

امروزه كه . دانشجوئي با جنبش هاي توده اي دیگر را نشان مي دهد
جنبش دانشجوئي یكي از سیاسي ترین جنبشهاي موجود جامعه است 
. نمي تواند نسبت به حركت دیگر بخشهاي جامعه بي تفاوت باقي بماند

این یك نقطه قوت جنبش دانشجوئي است كه مي تواند سخنگوي 
  . به این نقطه قوت نباید كم بهائي داد. دیگر جامعه باشدبخشهاي 

مسلما استفاده از این نقطه قوت كامال ربط دارد به اینكه بخشهاي 
آگاه تر و پیشروتر جنبش دانشجوئي چه برخورد و روشي اتخاذ مي 
كنند و چگونه از یكسو به روحیه مبارزاتي مردم درگیر در مبارزه مي 

عفها و كمبودهاي آنرا به نقد مي كشند و تالش دمند و از سوي دیگر ض
مي كنند مردم وسیعتري را حول شعارها و جهت گیري هاي صحیح و 

  . رادیكال هر چه بیشتر متحد كنند
همانطور كه در تجربه دیدیم اینكار اساسا از عهده چپها به عنوان 

تجربه تظاهرات . روشن بین ترین بخش جنبش دانشجوئي بر مي آید
خرداد در دانشگاه تهران خود بیانگر تاثیر كیفي چپها در این چهارم 

اگر چه این تجربه قسمي بود و لزوما همه بخشهاي جنبش . رابطه بود
دانشجویان . را در بر نداشت اما پیشروترین تجربه در این زمینه بود

چپ نشان دادند نمي توان نسبت به ستم ملي بي تفاوت بود و از مقاومت 
و تنها از این طریق مي توان اتحاد میان . بل آن دفاع نكردمردم در مقا

بخشهاي مختلف مردم را حفظ كرد و راه را بر تفكرات زیانبار 
  . ناسیونالیستي  كه به تفرقه میان توده ها دامن مي زند بست

تنها با اتكا به این روش است كه حتي مي توان به تقویت موقعیت 
  .ی یاري رساندچپها در یك جنبش ضد ستم گری مل

  نقش بخش چپ جنبش دانشجوئي 
اگر چه تا . نقش چپ در موج اخیر جنبش دانشجوئي برجسته بود

حدودی چپ در ابتدا عكس العمل الزمه را از خود نشان نداد اما سریعا 
كه نمونه بسیار برجسته آن تظاهرات . توانست نقش موثري ایفا كند

ا به یاري فعالین چپ امكان كه تنه. چهارم خرداد دانشگاه تهران بود
شاخص این " شعار نه ارتجاع نه امپریالیسم، آزادی آزادی. پذیر شد

  .  تالشهای جمعی فعالین چپ در مبارزات اخیر بود
واقعیت این است كه با شكست دوم خردادیها جو جنبش دانشجوئي 

اگر چه هنوز فاصله زیادي هست . بیشتر به سمت چپ گرایش پیدا كرد
ن گفت كه چپ حرف اول را مي زند اما در صحنه سیاسي و كه بتوا

عملي این فعالین چپ دانشجو هستند كه نقش مهمي در سمت دادن و 
  . رادیكالیزه كردن این قبیل مبارزات دارند
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اوضاع به گونه اي است كه حتي شكاف بزرگي بین پایه هاي دفتر 
 رهبرانشان تحكیم وحدت با باصطالح جریانات دو خردادي حكومتي  با

بسیاري از فعالین . این شكاف روزبروز گسترش مي یابد. بوجود آمده است
  . انجمنهاي اسالمي مجبورند چهره رادیكالتري از خود نشان دهند

به این نكته باید اشاره كرد كه  بین انجمنهاي اسالمي به عنوان یك 
ا برخي نهاد اساسا حكومتي كه براي كنترل و مهار جنبش دانشجوئي است ب

فعالین دانشجوئي كه تحت عناوین پوششي در آن فعالیت مي كنند باید فرق 
  . گذاشت

متاسفانه در نبود یك آلترناتیو قوي چپ در دانشگاهها هنوز برخي از 
دانشجویان كه از تجربه سیاسي زیادي برخوردار نیستند تحت نام انجمنهاي 

حساب بدنه جریانات باید . اسالمي فعالیتهاي خود را سازمان مي دهند
. سیاسی منحرف نظیر دفتر تحکیم وحدت را از هیات رهبری آن جدا کنیم

چراکه تعداد زیادی از این افراد به علت ضعف قطب مترقی با این 
مسلما تنها با حركت مستقل و مبارزه براي ایجاد . جریانات کار می کنند

بیل نیروها تشكالت مستقل دانشجوئي مي توان از به هرز رفتن این ق
  .جلوگیري كرد

در مورد مشخص این اعتراضات ما شاهد این موضوع بودیم که 
د دانشجویان را شکست رسانه های حکومتی که سیاست ارعاب و تهدی

ند بالفاصله به خبرسازی پرداخته و با جعل اخبار و تحلیل خورده می دی
ا به های دروغین رشادت دانشجویان و مبارزه عدالت خواهانه آنها ر

  .دعوی بین دو طیف عالمه و شیراز تقلیل دادند
در هر صورت تا زمانی که جنبش خود بخودی ای به یک جنبش 
آگاهانه با خط سیاسی روشن و صحیح تکامل نیابد ما همواره  می توانیم 
شاهد این باشیم که جریانات مختلف بورژوائی در این جنبشها نفوذ کنند و 

  . کار گیرندآنرا در خدمت منافع خود ب
  وظیفه اصلی بخش چپ جنبش دانشجوئی 

. هیچ جنبش توده ای در خال سیاسی سیر نمی کند و تکامل نمی یابد
فعالین انقالبی یک جنبش بدون در نطر داشتن جو و فضای سیاس حاکم بر 
جامعه و روندهای سیاسی موجود قادر به هدایت یک جنبش از درون پیچ 

 همین رو تشریح وظایف جنبش دانشجویی از. و خم های مختلف نیستند
گره خورده است به تشریح اوضاع و شرایطی بین المللی و داخلی و 

  .روندهای سیاسی کالنی که در جامعه  براه افتاده است
در . امروزه چمهوری اسالمی دچار بحران سیاسی عظیمی  است

. دارد قرار - بحران موسوم به انرژی هسته ای –مرکز این بحران سیاسی 
امپریالیسم آمریکا تحت عنوان مقابله با دستیابی ایران به انرژی و سالح 
هسته ای خواهان تغییر رژیم ایران و برقراری سلطه  مستقیم خود بر 

امپریالیسم آمریکا با قلدری می خواهد با کنترل بر منطقه . ایران می باشد
ریالیستی بر بیاید استراتژیک خاورمیانه از پس رقابت با دیگر قدرتهای امپ

بدون شک مناقشات و بحث ها . و سلطه خود را بر جهان حفظ کند
پیرامون انرژی هسته ای ایران جزئی از بازی کثیف امپریالیستها برای 

هم . کنترل بیشتر بر منابع نفتی و از این طریق کنترل بیشتر بر جهان است
طه گرانه شان بر اکنون امپریالیستهای آمریکائی برای پیشبرد طرحهای سل

. ایران و منطقه خاورمیانه راه حل های مختلف را مد نظر قرار داده اند
آنان بطور جدی در حال مطالعه و بررسی  یافتن بهترین گزینه ها از میان 

 نظامی، اشغال نظامی، -تحریم اقتصادی، بمباران تاسسیات اقتصادی 
در مرکز .  مذکور هستندکودتا یا انقالب مخملی و یا ترکیبی از گزینه های

دولتی که متکی بر ترکیب . این طرحها تعیین دولت آبنده ایران قرار دارد
  - داخل یا خارچ از حکومت –جدیدی از همان نیروهای طبقاتی ارتجاعی 

از همین رو  این . است و ابزار سلطه مستقیم تر آمریکا بر ایران است
. انون توجه همه در جامعه استسئوال که آمریکا با ایران چه خواهد کرد ک

فعالین آگاه  جنبشهای توده ای نمی توانند راحت از کنار این مسئله بگذرند 
و نسبت به عواقب طرحهای جنایتکارانه آمریکا حساسیت و آمادگی از 

  .خود نشان ندهند
هم اکنون طزحهای امپریالیستهای آمریکائی در رابطه با ایران 

  . کمه کنونی ایران از خود به جای گذاشته استتاثیرات زیادی بر هیئت حا
که خود را )  همچون خامنه ای و احمدی نژاد(بخشهائی از حکومت 

سوخته می بینند آشکارا بر طبل جنگ می کوبند و به خیال خود می 
خواهند همانند دهه شصت مردم را برای یک جنگ ارتجاعی دیگر بسیج 

 های خودشان را هم به جنب و اما تبلیغات بی رمقشان حتی پایه. کنند
  . جوش وا نمی دارد

در پی ) همانند رفسنجایی و هیئت موتلفه(بخشهای دیگری از حکومت 
سازش و مذاکره با آمریکا برای حفظ خود یا حداقل بخشهای مهمی از 

  . جمهوری اسالمی هستند
همانند بخشهائی از دوم خردادیهای ( و سرانجام دسته ای از حکومت 

هم اکنون آماده نقش فعال به عهده گرفتن در طرحهای آمریکا ) دیروز
حضور امثال افشاری در کنگره آمریکا و کمک خواستن از . هستند

آمریکایی ها یا دفاع اکبر گنجی از سیاست های نئولیبرالیستی خود به 
  .  اندازه کافی روشنگر حرص و آز این دار و دسته بورژوائی می باشد

اهد باال گرفتن اختالفات درون هیئت حاکمه و به همین خاطر ما ش
. شکل گرفتن صف بندی های جدید و  انشعابات و اتحادهای جدید هستیم

عاملی که موجب تضعیف بیشتر رژیم در مقابل مبارزات توده ای در 
به همین خاطر جمهوری اسالمی توان یکه تازی . شرایط کنونی شده است

حاکمیت بر خالف میلش قدرت .  ندارددر مقابل مردم را به مانند گذشته
افزایش تعداد شورش های مردمی بیان . حمله همه جانبه به مردم را ندارد

در عین حال که بیان تنفر عمیق و نارضایتی  وسیع . گر این موضوع است
و سابقه دار کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، زنان و ملیتها از 

  .  حاکمیت جمهوری اسالمی می باشد
ائتالفات . ف بندیهای سیاسی جدید فقط شامل حکومتی ها نیستص

.  سیاسی در خارج از حاکمیت حول مسائل جدید در حال شکل گیری است
 - منجمله بورژواهای ملل ستمدیده –اپوزیسیون بورژوائی خارج از قدرت 

در حال تالش برای ایجاد وحدت های جدید حول مسائل بزرگ در حال 
ل مشترک تمامی این جریانات حساب باز کردن بر فص. شکل گیری اند

مراحم ارباب بزرگ است تا شاید در قدرت ارتجاعی آینده سهمی بدانان 
  . نیز تعلق گیرد

مسلما هر یک از گرایشات در غیاب یک قطب انقالبی می توانند 
و مردم . تاثیرات مخربی بر جنبشهای خودبخودی توده ای باقی گذارند

انتخاب . دیگر اسیر سیاست انتخاب میان بد و بدتر کنندایران را یک بار 
میان جمهوری اسالمی یا امپریالیسم آمریکا عواقب بسیار بد و خطرناکی 
برای اکثریت مردم ایران به همراه دارد آنچه که مسلم است نه آمریکا نه 
ارتجاع داخلی و نه اپوزیسیون طرفدار نئولیبرالیسم هیچ کدام به دنبال 

   .نافع پایه ای مردم ایران نیستندتامین م
واقعیت امروزی جامعه ما این است که ارتجاع و امپریالیسم قطب 

و . ولیکن مردم ما فاقد قطب قدرتمند خود هستند. هاي قدرت خود را دارند
این مسئله در شرایطی که ارتجاعی حاكم است و ارتجاع جدیدی كه آمریكا 

تار جایگزین ارتجاع قبلی کند، مي خواهد به روشهای تبهکارانه و کش
  .بسیار خطرناک است

 در چنین شرایطی جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
قطبی که بزرگترین ویژگی آن ضد ارتجاع . سازمان دادن قطب سوم است

این قطب از پایه عینی مشخص در . و ضد امپریالیست بودن آن باید باشد
 به رشد مبارزات توده ای زمینه مادی روند رو. جامعه برخوردار است

قطبی که مشروعیت . شکل گیری و گسترش چنین قطبی را فراهم می کند
این قطب باید رهبری مبارزات ضد . و قدرت خود را از توده ها می گیرد

قطبی که . امپریالیستی و ضد جنگ و ضد ارتجاعی را به دست بگیرد
ی تواند شکل بگیرد و به اساسا با ابتکار عمل نیروهای چپ جامعه م

صدای مردم ایران بدل شود و منافع آنان را در صحنه های گوناگون 
قطبی که دورنماهای مترقی در مورد مسائل مهم . مبارزه نمایندگی کند

مسئله زنان، مسئله ملیت ها حمتکشان، .مطالبات کارگران و جامعه ما مثل 
  . و حقوق پایه ای مردم ایران جلو بگذارد

مهمترین ضرورت سیاسی است که فعالین چنبشهای توده ای این 
مشخصا چنبش دانشجوئی باید نسبت بدان از خود حساسیت به خرج دهند و 

  .برای سازمان دادن آن تالش کنند
 می تواند نقش – بویژه بخش چپ آن –جنبش دانشجوئی ایران 

   ■. شدداشته بادر شکل دهی قطب سوم برجسته ای 
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  رات از میان نظ   

اخیرا دکتر ناصر زرافشان اطالعیه ای در رابطه با حمله 
نظر به اهمیت مطالب .  احتمالی آمریکا منتشر کرده است

مندرج در آن ما بخشهائی از این اطالعیه را در نشریه بذر 
  . منعکس می کنیم

در خصوص حمله احتمالی (طرف سومي هم وجود دارد 
  )آمریکا

  ناصر زرافشان  

 جاري در مورد ایران، سؤال اصلي و پایه ي در مناقشه
در خاورمیانه و ایران  این است كه هدف واقعي آمریكا

كه براي این سؤال یك جواب یقیني و  چیست؟ زیرا تازماني
اتكا نداشته باشیم، یا زماني كه ندانیم نّیت واقعي و نهایي  قابل

توانیم تصمیم  خود نیز نمي حریف در این بحران چیست،
 عبارت گونه باید عمل كرد، و به  كه در برابر آن چهبگیریم

توانیم در مورد روند جاري هم موضع درستي  دیگر نمي
ادعاي سردمداران سیاست خارجي آمریكا در این .اتخاذكنیم

هدف آمریكا از مداخله  گویند ها مي آن. زمینه خیلي ساده است
 بنا به. منطقه گسترش دموكراسي و حقوق بشر است در این

آن نظامي كه در حال حاضر بر جهان مسّلط است و  این ادعا،
هیچ نیت و هدف و  عهده دارد، را به  آمریكا سركردگي آن

. دیگري در این منطقه و در پس این مداخالت ندارد  منافع
ي  آمریكا در منطقه و در ایران نیز همین گفته شیفتگان

ردم منطقه و ي م همه اما آیا. كنند لوحانه را تكرار مي ساده
همین  اندیشند كه موضوع را به  قدر خام و ساده ایران آن

ي این  كه در حوصله  تاحدي-كنند؟ در سطور زیر  تلقي سادگي
. ام به این سؤال پاسخ دهم  كوشیده  -ي كوتاه بوده است مقاله

وقتي  اما یك سؤال دیگر هم مطرح است و آن این است كه آیا
ي  علت سلطه ب و لگدمال شده و بههاي ملتي سل حقوق و آزادي

شود،  ترقي آن ملت مسدود مي ارتجاع راه توسعه و
 ها و گشودن راه توسعه و گرفتن این حقوق و آزادي بازپس

ي یك ملت دیگر یا یك قدرت قهار  پیشرفت آن ملت، وظیفه
جاي  ي یك ملت را، به وظیفه بیگانه است؟ در كجاي تاریخ این

 یگري انجام داده است؟خود او، ملت یا كشور د

ي بیگانه كه نه معنا و عواقب چنین  هواداران مداخله
و نه از معنا و عواقب جنگ  شناسند اي را درست مي مداخله

 اي را در ي مجعول و عامیانه براي مردم خبر دارند، معادله
كنند كه گویا هركس در مورد عواقب  سطح جامعه تبلیغ مي

جنگ و تجاوز نظامي  اي بیگانه و مخالفت ب مداخله
كند، از موضع جمهوري اسالمي یا حمایت از آن  صحبت

 اساس است كه مطرح این ادعایي بي .صحبت كرده است
" فكر ترور"كمك آن دست به نوعي  خواهند به گان آن مي كنند 

موضع . پرستي خود را در پشت آن پنهان سازند زده و بیگانه
خواهم  ت اما مياسالمي روشن اس من در برابر جمهوري

 كساني كه چنین تصّور خطایي دارند یادآور شوم كه به
هاي درگیر در این ماجرا فقط حكومت آمریكا و  طرف

طرف سومي هم  در این كشمكش. جمهوري اسالمي نیستند
ي این  وجود دارد كه گویا قرار است قرباني دست و پا بسته

ها   زخمها و تحمل گرچه ماًال پرداخت هزینه كشمكش باشد،
این طرف . دیگر یك از دو طرف  سهم او است نه سهم هیچ

كوشم از موضع این طرف  سوم مردم ایران هستند و من مي
موجودیت جامعه چیزي جدا از . نگاه كنم ماجرا سوم به

چند  هاي سیاسي گوناگوني است كه هر یك موجودیت نظام
و آیند  هاي سیاسي مي نظام. كنند صباحي بر آن حكومت مي

ماندني است جامعه و مردمند و  چه مستمر و روند و آن مي
از  باید. دهد باد نمي ها جامعه را به خاطر حاكمیت كسي به

موضع حفظ موجودیت و سرنوشت تاریخي جامعه و مردم 
جنگ كه ظاهرًا هر دو  مسأله را مورد بررسي قرار داد، و

ي چشمي به آن دارند، براي  طرف دیگر این كشمكش گوشه
ومیر و كشتار، ویراني، پریشاني، انهدام  مرگ مردم جز

فقر و فاقه و  هاي ملي، قحطي، زیربناي اقتصادي و ثروت
بهاي چنین . دیگري ندارد بیماري و تشدید اختناق ارمغان

. كند فقط مردم خواهند پرداخت  كه شروع جنگي را هر كس
گان برابر شیفت اي در خواهم از این موضع آینه رو مي از این

چه را  ي بیگانه بگیرم تا بتوانند آن اندیش مداخله ناآگاه و ساده
كنند، بهتر  روزها آشكار و بدون شرمندگي تبلیغ مي این كه

ي  روي سخنم با آن توده اما عالوه بر اینان،. بشناسند
 اند، جان آمده تري هم هست كه چون از فشار و اختناق به وسیع

ي  گرفته است كه شاید مداخلهدر میان آنان این تّصور قّوت 
اند  تر در انتظار نشسته به زبان روشن اینان. بیگانه فرجي باشد

روز بهتري  ي دیگران هاي دیگران و با هزینه كه با كشته
این، . مند شوند هزینه از آن بهره گاه آنان، بي فراهم آید و آن

طمعي  است و عقوبتي سخت، كیفر چنین خام خیالي باطل
كه كشور  توان پذیرفت گونه مي چه. اي است انهطلب عافیت
ي خاك به خاورمیانه بیاید، از مردم  سوي كره اي از آن بیگانه

كند  هاي نجومي صرف و از ثروت خود هزینه خود كشته بدهد
بشر  دیگري از دموكراسي و حقوق كه ملت براي این

اي پذیرفتي  لوحانه برخوردار شود؟ و اگر چنین فرض ساده
هاي واقعي این  ها و انگیزه هدف دنبال   پس باید بهنباشد،

 .مداخله باشیم
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شود  ي ظریف و پراهمیتي كه معموًال به آن توجه نمي نكته
این است ) گردد سوءتفاهم بزرگي مي توجهي موجب  بين ای و(

در  ي مردم ایران استقرار یك نظام دموكراتیك كه خواسته
 را تأمین و راه توسعه ها هاي آن كشور است كه حقوق و آزادي

بگشاید و این ارتباطي به اهداف آمریكا  و پیشرفت جامعه را
استراتژي جهاني  عنوان بخش حساسي از كه خاورمیانه را به

عبارت دیگر آمریكا براي احقاق  به. كند، ندارد خود تلقي مي
 ایران به منطقه نیامده بلكه هدف آن كنترل نفت به حقوق مردم

جغرافیایي سیاسي منطقه در  ي نظامي و تغییري نیرو وسیله 
 ي لیبرالیسم نو جهتي است كه با نیازهاي استراتژي تازه

 .خواني داشته باشد هم

اي كه همواره در انتظار باشد تا ببیند دیگران  اما جامعه
خود  اي نابالغ است كه به اند، جامعه گرفته براي او چه تصمیمي

تصمیم بگیرد و در   براي خودتواند این باور را ندارد كه مي
بسیاري از كساني كه امروز در . كند  سرنوشت خود دخالت

مشي نسل  اند و مبارزات و خط و امن نشسته جاي گرم و نرم
دهند و آنان را  مي گذشته را در رژیم پیشین مورد نقد قرار

كم به توانایي  كنند، توجه ندارند كه نسل گذشته دست محكوم مي
طور جدي ایمان داشت  یر نظام اجتماعي حاكم بهبراي تغی خود

. رفت میدان نمي گرفت و به نمي و اال جان خود را به كف دست
 هاي خویش هم با شكست مواجه آن نسل اگر در تحقق آرمان

نسل كنوني جرأت . شد، الاقل به میدان رفت و شكست خورد
داده و در انتظار  ازدست و جسارت به میدان رفتن را هم

در هر مبارزه احتمال پیروزي . ي دیگران نشسته است همعجز
نسل گذشته بلوغ و توانمندي . شكست هر دو وجود دارد و

خود براي تغییر زندگي  كردن و اعتقاد به نیروي مبارزه
خویش را داشت و به این مبارزه دست زد؛ نسل كنوني چشم و 

آن بلوغ نرسیده كه خود را  به دست دیگران بسته، به امید
طور جدي  و هنگامي كه به طرف مبارزه وعامل تغییر بداند یك

برایش  انداز كند، چنان این چشم به تغییر نظام اجتماعي فكر مي
ي  ي یك سیاره نماید كه گویي درباره دور و غیرعملي مي
فكران  روشن"آیا هنر برخي . كند مي دوردست و خیالي فكر

 نات وي گذشته به ضرب امكا كه ظرف دو دهه" دیني
هاي فكري جامعه و  هاي همین نظام حاكم بر جریان تریبون

چیزي بیش از این نبوده است  جنبش دانشجویي تسلط یافتند،
 ي احتمالي نسل گذشته را خاموش و به ي مبارزه كه آن اراده

اعتقاد به  آرمان و بي فراموشي و انفعال بسپارند و نسلي بي
سطحي و خام ي  كننده مصرف نیروي خود بپرورند كه

 موهومات نولیبرالي است و طي یك فرایند خزنده و تدریجي
 ماًال سر از اردوي شیفتگان آمریكا در آورده است؟

ي آن آگاهي  براي كسي كه از امپریالیسم و ماهیت و پیشینه
هاي  ها و انگیزه باشد، تشخیص هدف و شناخت متعارفي داشته

نظرات  ست، اماي جاري آن در این منطقه دشوار نی مداخله
ي آن گروهي كه براي تعیین سرنوشت خویش در  عامیانه

چه رادیوها،  اند و عمومًا بر آن نشسته آمریكا ي انتظار مداخله
هاي تبلیغاتي  رسانه اي، مطبوعات و سایر هاي ماهواره فرستنده

دهند متكي است و  امپریالیستي در این زمینه اشاعه مي
سیاست تبلیغاتي و جّوي كه از این كمك همین  هم به امپریالیسم

آورد، مداخالت خود  مي وجود  طریق در میان مردم عادي به

 اگر امروز اطالعات و. گسترد را توجیه و نفوذ خود را مي
نظرهاي برخي از مردم كوچه و بازار و حتي برخي  اظهار

در سطح تبلیغات سطحي  فعاالن اجتماعي ما در این زمینه
ي است و در مورد تهاجم كنوني به سیاسي و ژورنالیست

را صرفًا در سطح شعارها و توجیهات  منطقه، موضوع
بینند،  مي )ي دموكراسي و حقوق بشر مسأله(سیاسي و حقوقي 

علت این است كه در مورد ماهیت و اهداف این نظام و منافع 
كه در جهت تأمین آن منافع و مصالح طراحي  آن هاي و سیاست

گذشته آگاهي كافي به  ي لیبرالي دو دههشده است، در جو نو
 .جامعه داده نشده است

این تصویر كلي و مجمل نظامي است كه لیبرالیسم نو، چه 
فشارهاي سیاسي و نظامي در  با فشارهاي اقتصادي و چه با
 .ي جهان است پي گسترش و تحمیل آن بر همه

........  

 تعرض براي برداشتن موانعي كه بر سر راه گسترش این
كردن آن، زیرعنوان  جهاني نظام وجود دارد و تالش براي

اما دموكراسي و . گیرد بشر صورت مي دموكراسي و حقوق
ي  برآمدهاي ماهوي نظام اجتماعي و اقتصادي و نتیجه آزادي

همراه آن است؛ كاالیي نیست  به رشد تاریخي این نظام و مردم
نظامي  نیرويویژه با  اجتماعي، از خارج و به كه جدا از نظام

آزادي با " واردات"كساني كه دنبال . را وارد كرد بتوان آن
 .مفهوم آن دستگیرشان نشده است زور هستند، چیزي از

هاي  ي مالي و شیوه تأمل در ماهیت انگلي و فاسد سرمایه
اي بر  سازي چنین سلطه جهاني ي كسب سود آن كه در دوره

  است، یادآورداري حاصل كرده جهاني سرمایه مجموع نظام
ي مالي  ي لنین و تأكید بسیار او در مورد ماهیت سرمایه نظریه
قل  ه ی"ي پیش با لنین و لنینیسم  دهه دوستاني كه دو سه. است
تبعید  كردند و امروز پس از یكي دو دهه بازي مي" دوقل

ي خود  مواضع گذشته نشیني نسبت به سیاسي و خارج
كنند، اگر   را موعظه ميداري سرمایه تردیدكرده و راه رشد

بود، مفهوم  شان گاري كه لنین و لنینیسم ِورد زبان همان روز
داري در عصر  سرمایه"گوید  ي لنین را كه مي این نظریه

ي  ي سرمایه پیدایش اولیگارشي مالي و غلبه علت  امپریالیسم به
درك " تباهي است  صفت و رو به داري انگل مالي، سرمایه

ي مالي بیش از هر  وز كه عملكرد این سرمایهكرده بودند، امر
این راحتي از  دیگري با آن تصویر انطباق یافته است، به زمان

روز واقعًا  اینان نه آن. كردند نمي ي خود عدول مواضع گذشته
فهمند  امروز مي دریافته بودند كه معناي آن اندیشه چیست و نه

اضر داري چیست و در شرایط ح معناي راه رشد سرمایه
 .انجامد كجا مي خارج از نظارت به داري جهاني، سرمایه

دنبال  این تصویر عمومي مناسباتي است كه لیبرالیسم نو به
ي جهان است اما درمورد خاورمیانه  نیمه ي آن بر تحمیل سلطه

نفت و  ي الشعاع مسأله طور اخص سایر مالحظات تحت به
از این لحاظ . ي اقتصاد جهان است اهمیت آن در تحوالت آینده

هاي استراتژي قدرت  ترین بخش حساس خاورمیانه یكي از
 جنگ بر سر سلطه بر منابع انرژي. جهاني آمریكا است
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تنها براي  تسلط آمریكا بر این منطقه نه. اي نیست ي ساده مسأله
عنوان یك قدرت  است بلكه چین را به خود این كشور حیاتي

را در  اروپا و ژاپنرشد و عالوه بر آن،  نوپدید و روبه
طور  ترین نیاز آنان در بخش انرژي به ي حیاتي زمینه

ي  اي كه تحت سلطه خاورمیانه روزافزوني به یك رژیم نفتي
 در مورد كشوري كه. آمریكا است، وابسته خواهد ساخت

 درصد تولیدات نفتي جهان است ٢٥ي بیش از  كننده مصرف
درصد ذخایر  بیش از سه اما خود با كانادا بر روي هم

ي نفت جهان را ندارند، این سیاست قابل درك  شده شناخته
نظر سیاسي دست راستي و  چه دونالد كاگان صاحب آن .است

عراق اظهار داشت،  استاد دانشگاه ییل در جریان بحران
هر : "كرد طور موجز بیان مي موضوع را به روشني و به

این مسایل و . ایم مسایل و مشكالت اقتصادي داشته وقت كه ما
وجود آمده  نفت ما به ي اختالل در تأمین مشكالت در نتیجه

گونه اختاللي  اگر ما نیرویي در عراق داشته باشیم، هیچ. است
 ".وجود نخواهد آمد تأمین نفت ما به در

ي وزن و اهمیتي كه  توجه به این واقعیت كه آمریكا با همه
  بر روي هم سه اي كاناد اضافه به در تحوالت جهاني دارد،

 ي نقش و اهمیتي كه در درصد و اروپاي غربي نیز با همه
ي اقتصاد جهاني دارد فقط دو درصد ذخایر  صحنه
دارند و اروپاي شرقي و  ي نفت جهان را در اختیار شده شناخته

اي نفت از خارج  سال قطره اتحاد شوروي سابق كه طي پنجاه
ذخایر جهاني نفت درصد  كردند بر روي هم فقط هفت نمي وارد

 درصد ٦٥جا صاحب  یك ي خاورمیانه را دارند، اما منطقه
هاي  ذخایر مزبور است، اهمیت این منطقه و ماهیت بحران

عالوه توجه به این واقعیت  كند  به را بهتر آشكار مي آن سیاسي
بیني وزارت انرژي ایاالت متحده در سال  پیش كه بنا به

 ٧٧از  ت سال آینده تقاضاي جهاني نفت طي بیس٢٠٠٢
) كه مربوط به زمان این برآورد است(میلیون بشكه در روز 

ي  روز افزایش خواهد یافت كه عمده  میلیون بشكه در١٢٠تا 
مسأله را   زوایايشود، ش به آمریكا و چین مربوط مياین افزای

ي مراحل حیات نظام  البته درهمه. كند بهتر روشن مي
ت گوناگون اقتصادي سیاسي و مالحظا داري منافع و سرمایه

كه بر هم  تنیده و با ارتباطات و تأثیرات متقابلي نظامي درهم
ي  كنند، اما مسأله كرده و مي دارند، چون یك كل واحد عمل

ي اقتصادي نیست و  خاورمیانه فقط یك مسأله نفت هم در
این منابع عظیم  انداز كسب سود هنگفتي كه از عالوه بر چشم
داري وجود دارد، مالحظات   بزرگ سرمایههاي براي شركت

استراتژیك مربوط به این منطقه هم هر یك به نوعي  سیاسي و
 .دارند ي نفت قرار زیر تأثیر مسأله

ي  اندیشي درباره چه گفته شد، خامي و ساده با توجه به آن
كردن  انگاشتن مسأله و در غفلت رها سهل روند جاري یا

كه  راس من از آن استجامعه عواقب سنگیني دارد و ه
ي آثار و عواقب شوِم جنگ شویم  طور واقعي متوجه زماني به

رو  از این. دیگر خیلي دیر شده باشد كه براي جلوگیري از آن
 پرست و ي نیروهاي میهن اكنون وقت آن است كه همه

صدا در  دوست تصورات واهي را كنار گذارند و یك مردم
ي كه براي كسان ي برابر جنگ و در برابر همه

كنند، ایستادگي كنند؛  هاي نظامي رجزخواني مي ماجراجویي

اندازي جز تشدید اختناق  حاضر در چنین چشم زیرا در شرایط
چیز دیگري  دموكراتیك براي مردم رفت ضد و سركوب و پس

  ■ .وجود ندارد

  

  

 بخشی از مصاحبه دکتر زر افشان با رادیوی پیام آزادی 

شما به دقت و به درستی به این آقای زرافشان، : رادیو 
مسئله اشاره داشتید که اگر این جنگ رخ دهد، فقط دو طرف 

ها را مردم   هزینه و هم. ندارد و طرف سوم هم مردم هستند
توانند از  سؤال این است که مردم چگونه می. باید بپردازند

این جنگ اهتراز کنند و برای جلوگیری از آن ،چه ابزاری در 
  .ند و یا به چه ابزاری باید دست یابنداختیار دار

ببینید، متأسفانه ما از لحاظ . بحث من همین است: زرافشان
ها و نیروهایی که بتوانند به جامعه آگاهی بدهند و بتوانند  تشکل

مردم را بسیج کنند و سمت بدهند بسیار ضعیف و االن دچار 
. این مشکل بزرگ این مرحله جامعه است. مشکل هستیم

سفانه ظرف ده پانزده سال گذشته در آن فضای نئولیبرالی متأ
در این زمینه . که در طی این مدت، در جامعه حاکم بوده است

که اهداف آن مجموعه که به خاورمیانه آمده است، چه بوده و 
ها و چنین جنگی چه خواهد  ها، بحران نتایج یک چنین تنش

   .آگاهی به جامعه داده نشده است. بود

نه باید گفت که هنر روشنفکران به اصطالح دینی متأسفا
که در ظرف ده، پانزده سال گذشته با استفاده از امکانات 
همین حاکمیت که در اختیار آنان بوده است، و بر افکار 

های اجتماعی سوار  عمومی، بر جنبش دانشجویی و جنبش
بیش از این نبوده که آن روحیه مبارزه اجتماعی علیه . اند بوده

وران رژیم گذشته را به خاموشی، فراموشی و نسیان د
اطالع بپرورانند، که در  آرمان، بی و نسلی را بی. بسپارند

مداخله امپریالیسم در این منطقه چیزی بیش از حقوق بشر و 
این نسل به تدریج و آهسته، آهسته از . بیند دمکراسی نمی

 در ما دچار چنین مشکالتی. اردوی آمریکا سردرآورده است
 هبه نظر من در هر صورت این به عهد. جامعه هستیم

نیروهای آگاه و دلسوز است که آنچه را در توان دارند برای 
متشکل کردن خودشان و متشکل کردن مردم و دادن این 

و از . آگاهی به جامعه که این جنگ به نفع هیچ کس نیست
ناحیه هرکس شروع شود، هریک از این دو طرف، مسئولیت 

باید این آگاهی را به مردم .  آنان استهن تاریخی به عهدسنگی
داد که اگر چنین اتفاقی بیفتند اوضاع ما به مراتب از وضع 

این آگاهی را باید به جامعه داد که . تر خواهد شد عراق خراب
جلوی این .  نهایی را فقط مردم پرداخت خواهند کردههزین

 .زنند، باید ایستاد جنگ و جریاناتی که به این قضایا دامن می
■  
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 یادداشتهاي فوتبالي

  
  باربد کیوان

  
  جادوي مستطیل سبز

  
یورو "همین دو سال پیش بود كه بعد از قهرماني تیم ملي یونان در 

همه از پدیده فوتبال یوناني و جایگاه خدایي مربي آلماني این تیم " ٢٠٠۴
یچكس رغبت ولي حاال ه. در كوه المپ حرف مي زدند" اوتو رهاگل"یعني 

نمي كند حتي به آن نوع بازي فكر كند، چه رسد به اینكه به تماشایش 
تماشاگران فوتبال كه تعدادشان به كمك پخش مستقیم تلویزیوني به . بنشیند

میلیاردها نفر مي رسد، آشكارا عالقمند به تماشاي  فوتبال زیبا هستند تا 
پیروزي در . ينتیجه ها گذراست و فراموش شدن. فوتبال نتیجه گرا

این را . مسابقات فوتبال، دردي را از دردهاي بیشمار مردم درمان نمي كند
دلخوشي ها . بعد از فرو نشستن تب هر دوره از رقابتها، همه مي فهمند

این واقعیت را زیر خط فقرهاي دنیا كه . خیلي زود كمرنگ مي شوند
  . نشان می دهد. اكثریت تماشاگران را شامل مي شوند

. ولي نتیجه، همه فوتبال نیست. جه جزئي از فوتبال است، درستنتی
یا حتي . تماشاگران چه بدانند چه ندانند به فوتبال مثل تئاتر نگاه مي كنند

نمایشي كه . یك نمایش بزرگ حماسي. چیزي در قد و قواره هنر. سینما
 حتي اگر همه سوابق و آمارها . نمي تواني پایانش را به راحتي حدس بزني

و تحلیل ها از قبل به تو نشان دهند كه چه كسي برنده میدان است، باز هم 
این درست مثل فیلمي . چگونگي برنده شدنش را نمي تواني پیش بیني كني

است كه براي بار اول مي بیني و هیچ متن از پیش نوشته شده یا خالصه 
  .اي از آن در دست نیست

یلي چیزهاي دیگر ربط فوتبال ورزش است ولي نمایش فوتبال به خ
اقتصاد و سیاست و ایدئولوژي، همگي به این نمایش . پیدا كرده است

اقتصادهاي كم كار و راكد، له له مي زنند براي اینكه نمایشي مثل . مرتبطند
جام جهاني در كشور خودشان راه بیفتد تا تكاني به شاخص هاي سود و 

جران، پیراهن تیم ملي به تن سیاستمداران بدنام و گرفتار ب. رونق داده شود
مي كنند و در ورزشگاه ها ظاهر مي شوند كه به مردم بگویند ما همه یكي 

ولي مردم در فوتبال، غذاي روح را . هستیم و ملت ما باالتر از بقیه است
در این .  دقیقه اي هستند٩٠به دنبال پیام هاي دروني . جستجو مي كنند

دگذشتگي یا خودخواهي، فردگرایي یا نمایش، مردم درسها و نتایج از خو
غرور ساده انگارانه یا پیگیري . جمع گرایي، ابتكار عمل یا انفعال

و البته . هشیارانه، بي باكي یا ترس، عدالت یا بي عدالتي را دوره مي كنند
اگر مسابقه جنبه سرگرم كننده و . مردم با تماشاي فوتبال، تفریح مي كنند

  . وصله سر بر نشسته اندحر به تماشاي یك فیلم تفریحي نداشته باشد انگا
سرگرمي و تفریح و لذت بردن از تماشاي فوتبال با پیروزي ها و 

اگر از یك تماشاگر بپرسید در مورد نتایج . شكست هایش معني پیدا مي كند
تیم مجبوبش بپرسي احتماال جواب خواهد داد كه دوست دارم همیشه پیروز 

اگر قرار بود یك تیم همیشه پیروز .  واقعي نیستولي این یك احساس. شود
. دیگر زیبایي وجود نداشت. باشد مطمئن باشید كه دیگر لذتي در میان نبود

دلهره داشتن، اضطراب، . تماشاگر تحریك شدن احساساتش را دوست دارد
. غم و اشك شكست، امیدواري و نومیدي، و انفجار شادي را دوست دارد

تماشاگر از . رده و برجسته زندگي را دوست داردتماشاگر جلوه هاي فش
اینكه زهر تراژدي به سبك تئاترهاي یوناني و شكسپیري قطره قطره در 

دیدن اشتباهات و بدفهمي هاي پیاپي كه . جانشان بچكد را هم دوست دارد
ناگزیر به فاجعه مي انجامد یك جوهر نمایشي تكان دهنده است كه سالیان 

پاس كعبي از میانه زمین به عقب : گر باقي مي ماندسال در خاطره تماشا
قرار گرفتن توپ زیر پاي ... ضربه ناقص میرزاپور.... براي میرزاپور

ضربه ناقص دوم پشت محوطه ... رسیدن توپ به رضایي.... حریف
آرام .... لغزش پاي میرزاپور.... هجوم حریف به پشت شش قدم... جریمه

      .   گرفتن توپ در كنج دروازه
. پخش تلویزیوني، مسابقات فوتبال را واقعا نمایشي تر كرده است

نماهاي درشتي كه دوربین در حركات چهره بازیكنان ثبت مي كند، نمایش 

فیلمبرداري از روي شانه به هنگام شادي .  اسلو موشن درگیري هایشان
 بازیكنان بعد از زدن گل كه باعث مي شود تماشاگر خود را كامال در جمع

بازیكنان دریافته اند كه .  آنان ببیند، این نمایش پر سود را جذابتر مي كند
. آنان به وضع ظاهري خود توجه ویژه دارند. حاال دیگر بازیگر هم هستند

به ژست هاي خاصي كه . در زمین، حواسشان به چشم دوربین ها هم هست
ي كنند هر بار تالش م. در نقاط اوج نمایش باید بگیرند از قبل فكر مي كنند

در این راه، از رقص و . بعد از به ثمر رسیدن گل، ابتكار تازه اي بزنند
در این نمایش بزرگ، . پانتومیم و حتي حركات آییني استفاده مي كنند

دوربین روي تماشاگران در . سهمي هم به تماشاگران داده شده است
میلیون ورزشگاه مي چرخد، هیجاناتشان را شكار مي كند و به صدها 

نفري كه پاي تلویزیون نشسته اند مي گوید كه شخصیت شما را هم در این 
نمایندگان شما را هم در داستان خود منظور كرده . حماسه به كار گرفته ایم

همذات پنداري تماشاگر . و این احساس رضایت مردم را بر مي انگیزد. ایم
رنگ كرده، با فوتبالیست اسطوره سخت است ولي با هوراكشان صورت 

  .آسان

  آرزوها و واقعیات
  

. حذف تیم ملي ایران در همان دور اول بازیها خیلي چیزها را نشان داد
نشان داد كه استراتژي و تاكتیك، یك مشت فرمول كتابي نیست كه هركس 

نشان داد كه . آن را خواند و شناخت بتواند از میدان پیروز به در آید
 زمان مسابقه باید دائما معني كرد و عمل استراتژي و تاكتیك را در سراسر

جمعي را دائما با تحلیل مشخص از شرایط مشخص عوض كرد و از نو 
چه حرف " استراتژي ما كسب پیروزي است"نشان داد كه . سازمان داد
 دقیقه اي، باید مراحل استراتژیك مختلف را ٩٠در فرایند ! عامي است

نشان .  مناسب را به كار بردتشخیص داد و براي هر مرحله تاكتیك هاي
. داد كه چه رابطه تنگاتنگي بین دفاع كردن و حمله بردن برقرار است

نشان داد كه از كار انداختن نیروي حریف تا چه اندازه به توانایي حفظ 
اما حذف تیم ملي، قبل از هر چیز مصداق این . نیروي خود، وابسته است
مگر / رگان نتوان زد به گزافتكیه بر جاي بز: "بیت معروف هم بود كه

براي رسیدن به هدف هاي بزرگ باید ". اسباب بزرگي همه آماده كني
نمي شود . خوب تدارك دید و در زمینه هاي مختلف كسب آمادگي كرد

حرف از كسب پیروزي و عبور به مراحل باالتر زد ولي توانایي كافي و 
 ۶٠ توانایي و ابزار با. ابزار الزم را براي مبارزه طوالني فراهم نكرد

  . دقیقه اي شد٩٠دقیقه اي نمي توان پیروز میدان 
  
  

 عقب ماندگي ها و ضعف هاي ساختاري فوتبال یك كشور را نمي 
. توان با دعا و نذر و توكل كردن هاي تكراري و بي سرانجام جبران كرد

درست همانگونه كه تقصیر شكست تیم ایران را نمي توان به گردن این یا 
خرافه ها . شخص انداخت یا نتیجه وردخواني جادوگر مكزیكي دانستآن 

فقط به درد خودفریبي مي خورند و دست آخر مي توانند مومنان ساده 
اندیش را به این نتیجه برسانند كه خداي مكزیكي ها از خداي ما قویتر 

، مصلحت را در شكست تیم ملي ایران دیده "خداي واحد"است و یا اینكه 
  ! است
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فوتبال با سیاست فرق دارد ولي خیلي از درس هاي شكست فوتبال، 

براي كسب پیروزي در میدان نبرد سیاسي باید . به كار سیاست هم مي آید
داشتن آرزوهاي بزرگ . ولي این كافي نیست. شور و شوق و انگیزه داشت

 و. را باید با یافتن راه و نقشه و استراتژي و تاكتیك هاي مناسب همراه كرد
پیاده كردن همه اینها البته در گرو تدارك و آمادگي در زمینه هاي مختلف 

باید از مبارزه، . و دستیابي به ابزار ضروري كسب قدرت سیاسي است
  .دید درازمدت داشت و براي نبردهاي طوالني آماده شد

  

  توپ چگونه در زمین مي چرخد؟
  

اي خود یك مربي برزیلي مي گوید كه در فرایند بازي، هر تیم بر
مثال در تیم برزیل، رونالدینیو . بعضي تیم ها هم دو مغز دارند. مغز دارد

یا در تیم پرتغال، دكو و فیگو این وظیفه را بر . این نقش را بازي مي كند
. مساله مهم رابطه این مغز با كل بدني است كه تیم نام دارد. عهده دارند

ي كنند؟ عملكرد فرد و جمع اجزاي این بدن چگونه مثل یك تن واحد عمل م
چگونه به هم مرتبط مي شود و سازمان مي یابد؟ حركت تیم بر اساس 

اگر مركزیت دمكراتیك جوهر سازمان . مركزیت دمكراتیك انجام مي شود
. تیمي نباشد، با یك جمع از هم پاشیده و بي تاثیر و فلج روبرو مي شویم

خوب، شرایط جسماني حتي اگر تك تك بازیكنانش قابلیت هاي تكنیكي 
بازیكن یا بازیكناني كه نقش مغز یا . مناسب و ذهني مبتكر داشته باشند

این . همان مركزیت را در زمین بازي مي كنند، یك شبه به وجود نمي آیند
ها در دل فرایندهاي طوالني فعالیت جمعي و از سرگذراندن پیروزیها و 

این ها .  مي یابندشكست هاي جمعي گوناگون شكل مي گیرند و پرورش
توانایي كیفي بیشتري در تشخیص صحنه كلي بازي، آرایش افراد تیم خود 

نسبتا صحیح در مورد عكس العمل ها و ابتكارات " حدس"و تیم حریف، 
این مغز یا مركزیت، هم بازي . تك تك بازیكنان خودي و غیر خودي دارند

قطع از مسابقه، این مغز است كه در هر م. گردان است و هم بازي خوان
با چرخیدن و پا به توپ شدن و سركشیدن به نقاط مختلف زمین، توپ را 
پخش مي كند، پاس مي دهد و پاس مي گیرد و تیم را در متمركز شدن یا 

تاكتیك هاي . پخش شدن، در دفاع كردن یا هجوم بردن هدایت مي كند
  . مختلف را در كل تیم، استارت مي زند

  
یت با بقیه اجزاي تیم، یك رابطه دوجانبه دائمي ولي رابطه این مركز

رفت و برگشت ها، یك دو كردن ها، پاس هاي كوتاه و بلند، جا . است
عوض كردن ها و به این ترتیب ایجاد فضا براي یكدیگر، ایجاد پوشش 
مناسب و به موقع براي هم در موقع دفاع و حمله، بیان یك رابطه 

این دو، همزمان یكدیگر را تغذیه مي . دمكراتیك بین مركزیت و بدنه است
مغز تیم، یك همه فن حریف نیست كه هم گل بزند، هم پاس گل بدهد، . كنند

حتي اگر بازیكن . هم حمالت حریف را دفع كند و هم پنالتي ها را بگیرد
طرافي باشد كه همه این كارها از دست و پایش برآید، باز هم نقش الجامع ا

مغز باید تشخیص دهد كه اگر در این . این نیستمغز و مركزیت در زمین 
لحظه جبهه اي را در این گوشه زمین باز كنم و یا آن بازیكن را در گوشه 
اي دیگر صاحب توپ كنم، شرایط مناسبتري براي پیشروي و نزدیك شدن 

حاال زننده گل هر كسي مي . به دروازه حریف و گل زدن ایجاد مي شود
ان نیز با آگاهي به قابلیت هاي این مركزیت و بقیه بازیكن. خواهد باشد

اعتماد به رهبري او، تالش مي كنند با پاس دادن ها و حركات بدون توپ 
خود، او را در بهترین موقعیت براي ایفاي نقش و انجام وظیفه اش قرار 

شكوفایي ابتكار عمل ها و بالفعل شدن توانایي هاي ویژه هر یك از . دهند
ه پیشرفت كار گروهي وابسته است و كار گروهي بدون بازیكنان كامال ب

در غیر این صورت، . وجود یك مغز و مركز رهبري كننده متصور نیست
دریبل زدن ها و اجراي حركات نمایشي زیبا و تالشهاي خیره كننده و 

  .فداكارانه فردي، تاثیري بر نتیجه مسابقه نخواهد داشت
هر مسابقه در برگیرنده ده . مي كنیمحاال به صحنه از یك زاویه دیگر نگاه 

مغز و . ها نبرد تهاجمي و تدافعي در گوشه هاي مختلف زمین است
مركزیت تیم الزاما در تك تك این نبردها حضور ندارد و نمي تواند داشته 

در مثلث ها و مربع هاي تركیبي هر تیم كه براي موفقیت در این . باشد
 یا بازیكنان دیگري مي توانند و نبردهاي كوچك تشكیل مي شود، بازیكن

مي باید نقش بازي گردان و بازي خوان را در چارچوب محدودتري نسبت 
گره هاي كوچك بیشماري كه . به كل بازي و نسبت به كل زمین، ایفا كنند

در طول مسابقه به هنگام حمله یا دفاع ایجاد مي شود را فقط زماني مي 
" محلي"ني به شكل مغز یا مركزیت توان باز كرد كه بازیكن یا بازیكنا

عالوه بر این، خطوط سه گانه یك تیم در دفاع و مركز و حمله . عمل كنند
هر تیم نیز نیاز به نوعي سازماندهي و هماهنگي خاص با رهبري خاص 

  .خود دارد
  

نكته آخر اینكه، ممكنست یك تیم به خوبي بر اساس مركزیت 
چرا كه سرنوشت هر . ست بخورددمكراتیك سازماندهي شده باشد اما شك

مسابقه در گرو عوامل گوناگون، از برتري هاي تاكتیكي گرفته تا توانایي 
ولي یك چیز . هاي جسماني و روحي و حتي عامل تصادف و شانس است

  .بدون مركزیت دمكراتیك، فعالیت تیمي مختل خواهد شد. روشن است
   

  یك چالش جدي
  

 ایتالیا و ترانه سراي ۶٠بش دهه آنتونللو وندیتي، فعال چپ در جن
. مخالف خوان بعد از آن سالها، زماني در ستایش فوتبال و تیم محبوبش آ

از تو متشكریم چون كاري مي كني كه هنوز : "رم چنین آواز كرد. اس
این ترانه به هنگام شكست جنبش دهه هاي شصت و ." خود را باور كنیم

ه هاي انقالبي و پیشرو در میان هفتاد و زیر سوال رفتن آرمان ها و اید
این واقعیتي است كه در دنیاي تقسیم شده به . توده هاي مردم سروده شد

ملت ها و مرزها و نژادها، در دنیاي داراها و ندارها، سلطه گرها و تحت 
سلطه ها، خیلي ها در هر واقعه و پدیده هاي به دنبال احقاق حقوق از 

در . ل احیاي هویت سركوب شده خودبه دنبا. دست رفته خود مي گردند
دنیایي كه بهره كشي انسان از انسان، سلطه جویي ملت بر ملت، و برتري 
طلبي نژاد بر نژاد، حاكم است هر پدیده مي تواند دستاویزي شود براي 

در دوره هایي كه آرمان رهایي و یگانگي نوع . تعارض و تقابل و رقابت
ه نظر مي آید، نومیدان از انقالب بشر كمرنگ مي شود و دست نیافتني ب

در فریادهاي مشترك مردم در طرفداري از تیم محبوب فوتبالشان، تنها راه 
گمان مي برند كه . همبستگي و سر بلند كردن توده ها را جستجو مي كنند

مردم از مجراي موفقیت تیم هاي ملي در میادین ورزشي ممكنست به 
 گر با استفاده از عالقه عمومي به اگر دولت هاي سلطه. خودباوري برسند

تماشاي فوتبال و گاه به كمك باندهاي سازمان یافته دست راستي نژادپرست 
در میدان هاي ورزشي مي كوشند ایدئولوژي عظمت طلبانه و برتري 
جویانه امپریالیستي را در جامعه تقویت كنند، در كشورهاي تحت سلطه و 

ینه و خشم فرو خورده خود را با فقیر، بسیاري از مردم عقده هاي دیر
آرزوي پیروزي تیم ملي كشور خود و سري از بین سرها در آوردن در 

مي خواهند حداقل در این عرصه هم كه . میادین ورزشي پاسخ مي دهند
. برتر باشند" بقیه"شده خود را اثبات كنند و نشان دهند كه مي توانند از 

توده هاي لگد مال شده و ملت هدف از بیان این واقعیات، محكوم كردن 
بلكه انگشت گذاشتن به روي این نكته است كه چه . هاي ستمدیده نیست

زمین مساعدي براي گرایشات ناسیونالیستي وجود دارد و پیروزي یا 
شكست در یك میدان ورزشي چگونه مي تواند به روحیه خودبزرگ بیني و 

 طرف دیگر، در تحقیر ملل دیگر از یك طرف، و حس حقارت و خفت از
تحت چنین مناسبات نابرابري است كه توده هاي مردم . بین مردم دامن بزند

بر سر رقابت هاي ورزشي ممكنست رو در روي هم قرار بگیرند، یقه 
یعني واقعه اي كه مي تواند و مي باید . بدرانند، فحش بدهند و كتك بزنند

ا باشد به عكس عامل دوستي و نزدیكي و همبستگي و لذت مشترك توده ه
تماشاي بازي روان و شناور و جنگنده تیم هاي آفریقایي . خود تبدیل شود

واقعا چه فرقي مي كند كه این . در جام جهاني امسال لذت بخش است
فوتبال زیبا بر فوتبال بي رمق غلبه كند حتي اگر از كشور من باشد؟ به 

: ید كهباید به این اندیش!" سوالخ سوالخش مي كنیم"جاي نعره 
  ■." انترناسیونال است نژاد انسانها"
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  روزهای داغ 
  

  گزارش ارسالی برای نشریه بذر
  

این روزها چند تا ماجرا همزمان اتفاق افتاده كه همگي به شكل مستقیم 
اولین مساله، ادامه سیاست خاك . محرك جنبش دانشجویي شده است

بود كه ) كنیكپلي ت(كردن شهداي جنگ این بار در دانشگاه امیركبیر 
با اعتراض گسترده دانشجویان روبرو شد و هنوز دولت موفق به این 

در ادامه این جریان، نیروهاي بسیج و گارد ویژه در . كار نشده است
دانشگاه امیركبیر مي خواستند نسق بگیرند و جو ارعاب راه بیندازند 

 زیادي بین) و البته لفظي(درگیري هاي فیزیكي . ولي موفق نشدند
دانشجویان مبارز با بسیجي ها رخ داد كه البته پایه هاي رژیم خوب 

به طور كلي روحیه تعرضي دانشجویان باالست و به . گوشمالي شدند
  . شدت از اوضاع خشمگین هستند

مساله دوم، انحالل انتخاب انجمن هاي اسالمي دانشگاه امیركبیر بود كه 
"  نهادهاي دانشجویيغیر سیاسي كردن"به دنبال همان سیاست جدید 

مقامات دانشگاه و بسیج دانشجویي در ادامه سیاست زدن زیر . پیش أمد
. أب دفتر تحكیمي ها، مي گویند كه این نماینده ها را نباید انتخاب كنید

این هم جرقه یك درگیري جدید را زد و به تعطیل كالس ها و بستن 
اي بسیجي و درب دانشگاه امیركبیر براي جلوگیري از ورود نیروه
درست است . حزب الهي كه براي سركوب و ارعاب أمده بودند انجامید

كه ظاهرا دفتر تحكیمي ها و انجمن هاي اسالمي زیر ضرب رفته 
بودند ولي دانشجویان مبارز موضوع و بهانه خوبي براي ابراز 

  . مخالفت با تشدید سركوب و خفقان به دست آوردند
یك جریان جدي در . روزنامه ایران بودمساله بعدي، قضیه كاریكاتور 

. تبریز و زنجان و ارومیه به راه افتاد كه به درگیري و تخریب انجامید
عكس دانشجویان زخمي تبریز كه روي سایت ها رفت . خونین هم شد

باعث شد كه دانشجویان آذري و بقیه در تهران خشمگین شوند و 
یي تظاهرات گسترده باز هم یك جرقه دیگر براي برپا. اعتراض كنند

  . دانشجویي زده شد
و باالخره مساله آخر، بازنشسته كردن هفت نفر از استادان قدیمي 
دانشكده حقوق دانشگاه تهران بود كه رئیس دانشكده دل خوشي از آنان 

یعني همه این مسائل كه طي . نداشته است و بي مقدمه كنارشان گذاشته
 دست هم داد و یك اعتراض كمتر از دو هفته اتفاق افتاد دست به

  .گسترده و رادیكال و كوبنده دانشجویي را سبب شد
شلوغي را خود نیروي . از نیمه شب، كوي دانشگاه شلوغ شد

 به كوي ٧٨یعني آمدند و به سبك حمله سال . انتظامي شروع كرد
دانشگاه، ریختند و دانشجویان را كتك زدند و اسباب و اثاثیه را 

دانشجویان هم عكس العمل . گستردگي بار قبل نبودالبته به . شكستند
از صندلي هاي شكسته، چماق . سنگ پراني هایي شد. نشان دادند
ولي مساله به برگشتن . بعضي سطل ها آتش زده شد. درست شد

خبر حمله صبح در . نیروهاي سركوب به النه هایشان فروكش كرد
ر را خبر كردند و دانشجویان مبارز یكدیگ. دانشگاه هاي مختلف پیچید

نیروهاي اطالعاتي و انتظامي كه بو برده . در دانشگاه تهران گرد آمدند
براي ورود، كارت . بودند رفت و آمد به دانشگاه را كنترل مي كردند

ولي خیلي ها از راه هایي كه بلدند خود را به داخل دانشگاه . مي دیدند
حالت موضعي دارد و این را هم بگویم كه این جور تجمع ها، . رساندند

به همین خاطر بعضي از . یكباره همه دانشگاه را در بر نمي گیرد
دانشكده ها اصال از اتفاقاتي داشت چند صد متر آن طرفترشان رخ مي 

اجتماع اعتراضي اولیه  حدود ساعت یك بعد از . داد با خبر نبودند
 دادن دانشجویان آذري شروع به شعار. ظهر در دانشكده حقوق برپا شد

. یاشاسین آذربایجان و چند شعار ناسیونالیستي دیگر: به آذري كردند
ما همه برادر و برابریم را دادند و : ولي جمعیت اصلي معترض شعار

صمد، خون یارانت هنوز : چند شعار هم به زبان آذري با مضمون
در ضمن بحث با دانشجویاني كه گرایش ناسیونالیستي . روان است

م به راه افتاد كه باید مبارزه اي متحدانه به راه بیندازیم آذري داشتند ه
عكس العمل آنان . و مساله بین ما نباید دعواي فارس و آذري باشد

خوب بود و خیلي زود شعارهاي عمومي ضد رژیمي جاي شعارهاي 
وزیر بي : شعارهایي كه داده مي شد اینها بود. ناسیونالیستي را گرفت

مي كشم . عباسي استعفا استعفا. مرگ بر استبداد. لیافت استعفا استعفا
كه منظور . (مي كشم آنكه برادرم كشت  رئیس بي كفایت استعفا استعفا

نه جنگ مي خوایم نه ). آیت اهللا عمید زنجاني رئیس دانشگاه تهران بود

در اینجا دانشجویان با كیسه هاي پر از كچاپ، . آخوند، عدالت عدالت
 اي بر سر در دانشكده را مزین كردند و عكس هاي خمیني و خامنه
.  هزار نفر بود٣ تا ٢جمعیت چیزي بین . غریو شادي همه بلند شد

. تزئینات مربوط به فتح خرمشهر یك آماج دیگر دانشجویان بود
دانشجویان بسیجي . پالكاردها و پارچه نوشته هاي بسیج پاره پاره شد
هركنندگان نگاه مي كه میز كتاب و نوار داشتند وحشت زده به تظا

یكي از بچه هاي پلي تكنیك مي گفت . كردند و جرات تعرض نداشتند
بابا صد رحمت به بسیجي هاي ما كه پررویي كردند و حسابي 

بسیجي ها براي مظلوم ! اینها چرا حمله نمي كنند؟. خدمتشان رسیدیم
. نمایي شروع به اهللا اكبر گفتن كردند كه با هوي جمعیت روبرو شدند

هي مي گویید فتح خرمشهر فتح خرمشهر ولي از آن : كي فریاد زدی
همه جوان بدبختي كه رژیم گولشان زد و جنگ را به قیمت خون آنها 

جمعیت بعد از دانشكده حقوق به سوي . ادامه داد چیزي نمي گویید
دانشكده هاي دیگر به راه افتاد كه هم كالس ها را در جاهاي دیگر 

جویان بیشتري را دعوت به پیوستن به تظاهرات تعطیل كند و هم دانش
. بچه هاي داروسازي پیشاییش خودشان كار را آغاز كرده بودند. كند

شعارها تندتر شده . شعار مي دادند و بساط بسیج را به هم ریخته بودند
. مرگ بر احمدي نژاد و مرگ بر خامنه اي هم به گوش مي رسید. بود

ظاهركنندگان تجمع كرده بودند شروع یكسري بسیجي ها كه در مقابل ت
به داد و فریاد كردند كه شما در خدمت آمریكا قرار دارید و از این 

. نه امپریالیسم، نه ارتجاع، آزادي آزادي: ولي جمعیت شعار داد. حرفها
یك جوري كه . یكمرتبه بسیجي ها خفقان گرفتند و خلع سالح شدند

شتند و خالف چیزهایي بود كه انتظارش را ندا. انگار باورشان نمي شد
خبر رسید كه نیروي انتظامي و گارد ویژه . در مغزشان كرده بودند
  .دور دانشگاه را گرفته اند

  
در طول تظاهرات، جمعیت سرودهاي یار دبستاني، برپاخیز 
از جا كن بساط كاخ دشمن، همت كنید اي دوستان دشمن به میدان آمده، 

با تغییراتي در شعر كه (د شهیدان تیر هوا دلپذیر شد، بیا تا به یا
را هماهنگ و ... و) موضوع را به جنبش دانشجویي مربوط مي كرد

  .پر قدرت مي خواندند
  

این را هم بگویم كه تعداد دانشجویان دختر زیاد بود و در 
شكستن و فرمان حمله دادن فعال بودند و خیلي رادیكال عمل مي 

مید زنجاني قرار داشت حركت تظاهرات به سمت محلي كه ع. كردند
شعارها . كرد و واقعا مي خواستند جناب آیت اهللا را گوشمالي بدهند

ولي دور تا دور او را صد نفر بسیجي محافظ . علیه او باال گرفته بود
رئیس خبر رسید كه . گرفته بودند و او توانست جان سالم به در ببرد

سیل جمعیت به . ستدر دانشكده ادبیات پنهان شده ادانشکده حقوق 
جمعیت سعي مي . در اصلي را بسته بودند. طرف دانشكده ادبیات رفت

در اینجا یكي از نگهبانان . كرد در را هر طور شده بكشند و وارد شود
به آهستگي به یكي دیگر گفت كه برو و بگو كه در پشت را هم ببندند 

وم جمعیت به ولي گفتن همان و هج. تا تظاهركنندگان نتوانند وارد شوند
رئیس دانشكده .  سوي در پشت و ریختن به داخل دانشكده ادبیات همان

حقوق را در گوشه اي گیر انداختند و تا مي خورد او را با مشت و لگد 
دختران هم در این حركت شركت . و چوب  زیر دست و پا كتك زدند

  .داشتند
  

چند خبرنگار خود را به صحنه رسانده بودند و عكس مي 
یكي از دانشجویان كه . تند كه با اعتراض دانشجویان روبرو شدندگرف

صورت خود را پوشانده بود به آنان تذكر داد كه بعدا بر اساس همین 
عكس ها رژیم بچه ها را شناسایي و دستگیر مي كند و این بارها اتفاق 

ولي خبرنگاران گفتند كه ما حواسمان هست و فقط از كساني كه . افتاده
 را پوشانده اند عكس مي گیریم و اگر خواستیم عكس ها را صورتشان

. روي اینترنت بگذاریم و صورتي پیدا بود خودمان آن را محو مي كنیم
الیته بگو مگو ادامه داشت و عمال تعداد خیلي زیادي از بچه ها 

  . صورتشان را با دستمال و شال پوشانده بودند
  

ت تمركز نیروي برنامه كشاندن تظاهرات به خیابان به عل
 بعداز ظهر خبر رسید ٣حدود ساعت . انتظامي در آن نقطه، عملي نشد

كه گارد ویژه قصد حمله به داخل دانشگاه و دستگیري دانشجویان را 
بنابراین نیروها تجمع خود را از دست دادند و دسته دسته از . دارد

 . صحن دانشگاه خارج شدند
  ١٣٨۴ خرداد ۵
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  میك مو فاصله تا فاشیس

  به بهانه شنیدن سرود ویژه جام جهاني فوتبال
  
  

  باربد کیوان
 

صدا و سیما هر روز در چند نوبت، سرود . تب جام جهاني باالست
صداي علیرضا عصار است و . ویژه جام جهاني را پخش مي كند

سرود با دكلمه . ملودي شهداد روحاني و كالم شاهكار بینش پژوه
بخش دوم كه . ن و آهنگ شاهنامهمنظومه وار با وز. آغاز مي شود

پیش از این، . آهنگین است، شعر رنگ و بوي عرفاني و حافظ دارد
شاهكار بینش پژوه، كالم ترانه ویژه آرش و دي جي الیگیتر براي 

حالشون رو ما : "همان كه مي گوید. جام جهاني را هم سروده بود
د و در آن ترانه هم صحبت از برتري ایراني ها بو!" مي گیریم

ولي شاید ریتم شاد و صدا و . كركري خواندن ها براي حریفان
چهره آرش، همین مضمون برتري جویانه را تلطیف مي كرد و بي 

ولي حاال صداي عصار است و سرودي . آزار نشان مي داد
سرود از حكم اهورا به . این دیگر شوخي بردار نیست. حماسي

از این جور وعده ! اننداهریمنان مي گوید كه پارسیان تا ابد قهرم
هاي الهي به یك قوم و ملت براي برتري ابدي بر اقوام و ملل دیگر 
را در طول تاریخ بارها دیده ایم و طعم تلخ نتایجش را هم چشیده 

به قوم یهود به عنوان " وعده هاي الهي"صهیونیسم، همین نوع . ایم
ین قوم برگزیده را دستاویز سركوب و ستم خونین بر ملت فلسط

نازیسم از همین بینش پیروي مي كرد كه هنوز هم در . قرار داد
. در سرود ملي آلمان جلوه گر است" آلمان باالتر از همه"مصرع 

آمریكا نیز همین ادعا را دارد و برتري جویي خود بر دنیا را به 
ولي هركس مدعي چنین . خواسته خداي ناموجود مربوط مي كند

بقیه را تحقیر و خوار كند تا توجیهي مزخرفاتي است باید همزمان 
: و چنین است كه عصار ادامه مي دهد. براي ممتاز بودن خود بیابد

و بي توجه به اوضاع دنیا رجز !" خاكند حریفانت! خوابند رقیبانت"
این جور حرفها حتي ! مي خواند كه هیچكس غیر از ما هشیار نیست

ولي مساله به . دارددر قالب یك سرود، فقط مویي تا فاشیسم فاصله 
از همین مساله به ظاهر ساده و گذرا . یك سرود محدود نمي شود

مي خواهیم نقبي بزنیم به مسائل بزرگتري كه ورزش و مشخصا 
  . فوتبال درگیر آن است

. این روزها زیاد مي شنویم كه فوتبال از سیاست جدا نیست
ند كه حتي مقامات حكومتي اینجا و آنجا به روشني اعالم مي كن

هدفشان از تبلیغ گسترده فوتبال در رسانه ها، استفاده از آن به 
مي . و كنترل جوانان است" مدیریت بحران"عنوان یكي از راه هاي 

گویند كه امروزه در همه كشورها این هدف در دستور كار دولت ها 
این چیزي است كه حاكمان مي . قرار دارد و ما هم باید چنین كنیم

وضاع همیشه آنطور كه آنان مي خواهند جلو نمي خواهند ولي ا
یعني تحت ! دقیقا به این دلیل كه فوتبال از سیاست جدا نیست. رود

تاثیر وقایع و تحوالت و فضاي سیاسي كشور و حتي اوضاع دنیا 
بنابراین گاه پیش مي آید كه پیوند و تجمع گسترده . قرار دارد

ا شكست ها تحت تاثیر یك عالقمندان به فوتبال بعد از پیروزي ها ی
فضاي انفجاري سیاسي، درست برخالف خواسته حاكمان، به یك 

این احتمالي است كه نه فقط در ایران . بحران ملي تبدیل مي شود
بلكه در كشورهایي با شرایط سیاسي مشابه ایران، در جریان 

  .مسابقات جام جهاني مي تواند پیش بیاید

.  ایدئولوژي هم جدا نیستولي عالوه بر سیاست، فوتبال از
دیدگاه ها و جهت گیري هاي كلي تر نسبت به دنیا و جامعه و 
انسان، به شكل جهانبیني و ایدئولوژي، بر ذهن همه افراد سایه 
افكنده است حتي اگر خود از این مساله آگاه نباشند یا قبول نداشته 

نگاهي به طور كلي به ورزش، و باالخص به فوتبال مي . باشند
به یك . ود نیز خواه ناخواه نشان از ایدئولوژي هاي معین داردش

دوره مسابقات ورزشي، مثال همین جام جهاني فوتبال كه صحنه 
رقابت تیم هاي ملي كشورهاي مختلف براي كسب عنوان قهرماني 

یا اینجا را صحنه اي براي . است اساسا دو جور مي شود نگاه كرد
گر مي بینیم و در پس عبور از سد اثبات برتري ملت خود بر ملل دی

مدافعان حریف و گشودن دروازه مي خواهیم سبقت جستن از ملتي 
دیگر، ذلیل دیدن حریف، و هوشمندي و قدرت ذاتي خود را جستجو 

یعني مناسبت هاي . یا اینكه در پي هدفي كامال متفاوت هستیم. كنیم
نهاي ورزشي را به فرصتي براي دوستي و همبستگي و شادي انسا

" اول دوستي، دوم رقابت"از شعار . سراسر زمین تبدیل مي كنیم
و در به كارگیري توانایي ها و خالقیت هاي . پیروي مي كنیم

فردي، و تالش متحدانه تیمي در اجراي تاكتیك هاي متنوع و متغیر 
براي تحقق یك استراتژي واحد، درس هاي ماندگار بزرگتري را 

بر پایه دامن زدن به روحیه گالدیاتوري فوتبالي كه . فرامي گیریم
در میان بازیكنان باشد، از قوانین بیزنس و بازار سرمایه داري 
پیروي كند و هدف از آن كنترل بحران سیاسي و مهار كردن مردم 
به ویژه نسل جوان باشد بدون شك از جهانبیني و ایدئولوژي اول 

در قرن . یر استولي فوتبال آلترناتیو هم امكانپذ. پیروي مي كند
بیستم، در كشورهایي كه انقالب تحت رهبري طبقه كارگر انجام 

اول "گرفت، چنین دیدگاهي از ورژش تبلیغ مي شد و شعار 
. بر فضاي استادیوم هایشان حاكم بود" دوستي، بعد رقابت

ورزشكاران این كشورها تا مدتها، یعني تا قبل از اینكه روحیات و 
ي دوباره سربلند كند، قدرتمند و سرانجام روابط كهنه سرمایه دار

آنان در . حاكم شود، جهانبیني نویني را به دنیا عرضه مي كردند
میدان مسابقه به تشویق تالش و هنرنمایي ورزشكاران رقیب خود 

از خشونت و لطمه زدن عمدي به حریفان تحت هر . مي پرداختند
آنچه امروز در شاید كمتر كسي بداند كه . شرایطي پرهیز مي كردند

خیلي از میادین ورزشي به چشم مي خورد، یعني كف زدن 
ورزشكار براي تماشاگر، ابتكار عمل ورژشكاران و هنرمندان 
چیني در دوران سوسیالیستي بود كه رفته رفته در همه كشورها باب 

تا قبل از آن، شكل رابطه ورزشكار و هنرمند با مردم كامال یك . شد
 میدان و یا روي صحنه بود جایگاهي ویژه آنكه در. طرفه بود

داشت و خدایي مي كرد و كار تماشاگران هم سپاس و سنایش از 
ورژش حرفه اي سراسر دنیا از این مضمون و محتوا . آنان بود

 .آزاد نشد ولي به هر حال در شكل، تغییراتي صورت گرفت
دام حاال با این بحث، اگر بخواهیم ببینیم فوتبال ملي ایران از ك

ایدئولوژي و جهانبیني پیروي مي كند احتیاج نیست خیلي به مغز 
ایدئولوژي حاكم بر جامعه كه شب و روز از . خود فشار بیاوریم

طریق رسانه هاي گوناگون در بین مردم تبلیغ مي شود بر فوتبال 
روحیه رئیس و مرئوسي، فشارهاي مستبدانه . ملي ما هم حاكم است

د را از همه برتر دانستن، تحقیر ملل و اطاعت كوركورانه، خو
دیگر، و اعتقاد متافیزیكي به دعا و قسمت و حكمت الهي در تعیین 
. پیروزي و یا شكست، مشخصه ایدئولوژي حاكم بر این فوتبال است

اینكه در دنیاي واقعي، باالخره مسائل فوتبال هم با تكیه به عوامل 
، و تاثیرات واقعي و علم روز به پیش مي رود یك چیز است

این واقعیت را هم باید . ایدئولوژي حاكم بر این ورزش چیز دیگر
دید كه همین ایدئولوژي، از كانال فوتبال بر ذهن مردم اثر مي 

  . به سرود ویژه جام جهاني نیز باید از این زاویه نگاه كرد. گذارد
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  آیا مشكل بیكاري كارگران از خصوصي سازیست؟
  

  سندگی پوشش در رشتگزارشی از کارخانه ری
  

  الهام شریفی
او یكي . چند روز پیش نصراله عابدي با قرص برنج خودكشي  كرد

از كارگران  بیكار كارخانه ریسندگي و بافندگي پوشش در شهر 
اكثر رفقاي كارگر او خانه اش رفته و با تاسف از هم . رشت بود

سوال مي كردند كه این چه فشاری بوده كه نصراله را وادار به 
 یا آخرین خودكشي یک كارگر خودكشي كرده است؟ این اولین و

نامالیمات  زندگي و عدم توانایي مقابله با . بیكار شده نبود و نیست
مشكالت، نابساماني هاي اجتماعي و اختالفات خانوادگي ناشي از 
فروپاشي هنجارها، فقر، بیكاري، اعتیاد بین كارگران بیكار همه و 

له باز مي همه پاسخي بود كه هر كارگري كه از مراسم ختم نصرا
  . گشت شنیده بود و در ذهن خود مرور مي كرد

کارگران این پاسخ را هر روز با گوشت و پوست خود لمس مي 
احساس . بیكاري آنها را به موقعیت پایئن تري تنزل مي دهد. كنند

بله هر . شكست و نومیدي به خود و خانواده شان دست مي دهد
ین احساس زندگي كرده و كارگر بیكاري، روز ها و شاید سالها با ا

كارگران ریسندگي پوشش جزئی از هزاران هزار . مي كند
كارگران بیکاری هستند كه لحظات زندگی شان را چنین مي 

  .گذرانند
كارخانه ریسندگي و بافندگي پوشش متعلق به بانك صنعت و 

 به افرادي كه فاقد هرگونه قابلیت مدیریت و ٨٣معدن در سال 
د و در چارچوب طرح خصوصي سازي به سرمایه گذاري بودن

 بهمن ٢٢در .  میلیارد ریال و بصورت اقساط فروخته شد٢٩مبلغ 
  با برف سنگیني كه در رشت آمد سقف كارخانه فرو ٨٣سال 

ریخت و نتیجتا براي باز سازي مجدد به سرمایه بیشتري احتیاج 
این شركت بزرگ تولیدي . به همین بهانه كارخانه تعطیل شد. بود

كه زماني محصوالت آن به اروپا هم صادر مي شد امروز به 
  ٣۶٠٠این كارخانه در مجموع . ورشكستگي کامل كشیده شده است

كاركن دارد که بنا به گفته خلیل حنیف رئیس سازمان كار و آموزش 
به .  كارگر در این كارخانه بیكار شده اند٣٠٠فني حرفه اي گیالن 

 نام دیگر در لیست باز خرید ٣٠٠ ,قول كارگري از كارخانه پوشش
  .اجباري هستند

مدیر عامل شركت به كارگران گفته است كارگراني كه با سابقه 
سي سال به باال هستند با حقوق سه روز در هفته بازنشسته مي 

  .شوند
عده اي كه به اجبار باز خرید مي شوند بدون محاسبه سابقه كار 

به .  عذرشان خواسته می شود ملیون تومان۵/١آنها تنها با پرداخت 
 سال سابقه كار دارند وعده بازگشت به كار داده ٢٠کسانی که  زیر 

  . اند که این هم به قول كارگران یعني اخراج
 سال دارند تنها یك سال بیمه ١آنهایي كه سابقه كار كمتر از 

آنهایي كه زیر ). تازه اگر دریافت کنند(بیكاري دریافت خواهند کرد 
كار كرده اند باید سربازي شان را بخرند و پول بدهند تا سي سال 

 هزار ١٢٨حقوق كارگران پوشش ماهي . بتوانند باز نشسته بشوند
  .تومان است

 هزار ۵ بنا به گفته یعقوبي دبیر اجرایي خانه كارگر گیالن 
كارگر بیكار گیالني تاوان خصوصي سازي را پرداخت مي كنند 

  ). رداد خ٧روزنامه  خزر یك شنبه (
به راستي آیا صرفا خصوصي سازي كارگران را بیكار مي 

  كند؟
مگر همین كارخانه ها در ابتدا به دولت تعلق نداشت؟ دولت با 
بحران مالي، كمبود نقدینگي، تورم نیروي كار و ركود در بازار 
فروش كارخانجات را به بخش خصوصي با قیمت هاي بسیار نازل 

خانه هاي تحت پوشش خود سوبسید مي دولت براي كار. واگذار کرد
دهد و با این سوبسید هاست كه كارخانه هاي دولتي سر پا نگه 

 ۵٠علي رضا محجوب دبیر كل خانه كارگر گفت . داشته شده اند
هزار نفر از كارگران كشور سال جاري بدلیل افزایش نرخ دستمزد 

 وی در حاشیه همایش دبیران. ها شغل خود را از دست داده اند
: اجرایي خانه هاي كارگر در چمخاله لنگرود به خبرنگار ایرنا گفت

دو نرخي بودن دستمزد كارگران قرار دادي و ثابت وضع نگران «
كننده اي را در محیط كار و مزدي موجب شده است تا كارفرمایان 

  »نسبت به تعدیل نیروي كار اقدام كنند
 آن بنا به  میلیون۴ میلیون كارگر در كشور موجود است كه ٧

در سال گذشته . آمار داده شده شغل خود را از دست داده اند
 واحد تولیدي در استانهاي قزوین، تهران، گیالن به ۴٧۵کارگران 

. دالیل مختلف هم در بخش خصوصي و هم دولتي بیكار شده اند
جوادي اكبري دبیر اجرایي خانه كارگر استان كرمانشاه  از نیروي 

او اذعان دارد كه مهم ترین .  مي گوید٨۴سالكار این استان در 
كه این مساله . مشكل كارگران وجود قراردادهاي موقت كار است

هنوز . باعث شده نیروي كار در این استان امنیت شغلي نداشته باشد
تعدادي از كارگران فاقد بیمه بوده و از مزایا و حمایت هاي قانوني 

ي سطح عمومي دستمزدها با ناهمخوان. بطور كامل بهره مند نیستند
تورم و گراني موجود در كشور، تعطیل شدن بسیاري از واحد هاي 
تولیدي، تعدیل نیروی كار در بسیاري از واحدها، قراردادهاي 
موقت، تحت پوشش قرار نگرفتن بسیاري از كارگران در بسیاري 
از مناطق كشور  بخشی از مشکالتی است که گریبانگیر کارگران 

  .شده است
, غیر اقتصادي بودن تولید، ورود انبوه كاالهاي چیني و تایواني
,  عدم توان رقابت با این كاال ها و سیاستهای اقتصادي وابسته

اقتصاد ایران را فلج كرده است در نتیجه كارگران بیكار شده بدون 
آینده اي روش براي خود و خانوده شان دچار یاس و نا امیدي مي 

ن را مي كشند و یا خود و خانواده شان را آنان یا خودشا. شوند
  .بهمراه هم

كارگران کارخانه پوشش . قرار است احمدي نژاد به رشت بیاید
گفته اند كه ما با خانواده هایمان از جلو فرودگاه كف خیابان مي 

  .تا ماشین او از روي ما و خانواده مان رد شود. خوابیم
خرداد رئیس  ۴پنجشنبه ) معین(در روزنامه صبح گیالن 

سازمان فني و حرفه اي گیالن نوید داد كه كارخانه ریسندگي و 
بافندگي پوشش از بخش خصوصي پس گرفته شد و دارند كارخانه 

  .را باز سازي مي كنند
آنها با مطرح كردن مساله نوسازي و بازسازي صنایع، بخش 

دولت مي گوید . قابل توجهي از نیروي كار خود را تعدیل كرده اند
و بخش خصوصي . ین از بي كفایتي بخش خصوصي استا

مقامات استانی . میگویدمشکل عدم حمایت دولت از این بخش است
و شهری و پا اندازهاي دولتي هر جور شده مي خواهند دولت را از 
این بحران بیكارسازي كارگران مبرا كنند و كارگران را به این و 

د دو هزار  واحد صنعتي در استان گیالن حدو. آن امید سر بدوانند
كوچك و بزرگ وجوددارد كه اكثر آنها در شرف ورشكستگی 

واحدهاي صنعتي یكي یكي تعطیل مي شوند و زمین و . هستند
مایملك آنها را براي كاربري هاي دیگر نظیر ساخت مسكن به 

هم اكنون جز . فروش مي گذارند و یا سرمایه شان را نقد مي كنند
نه الكترونیك گیالن نیز دچار این سرنوشت كارخا, كارخانه پوشش

. است و حدود هزار كارگر بیكار شده و در بالتكلیفی بسر می برند
این بالتكلیفي ماههاست كه گریبان كارگران شركت ایران را هم 

. چه در بخش خصوصي و چه دولتي فرقي نمي كند. گرفته است
 كه نقش و این دولت طبقاتی است. خانه از پاي بست ویران است

واقعي و اساسی را در ورشكستگي و بیكار سازي كارگران 
  .كشورمان دارد
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  نقد فیلم 
  

  یك راه حل زیادي ساده
  آیا تهمینه میالني اعالم آتش بس كرده است؟

  
  

  باربد کیوان
  

با استقبال " آتش بس"آخرین فیلم تهمینه میالني به نام 
اي نمایش خود وي بارها در سالن ه. خوبي روبرو شده است

حضور یافته تا از نزدیك عكس العمل تماشاگران را ببیند و از 
بخش بزرگي از این تماشاگران را زنان . نظراتشان آگاه شود

نكته اي كه مورد توجه كارگردان قرار گرفته . تشكیل مي دهند
و در مصاحبه اي بر آن تاكید نهاده، استقبال گسترده جوانان 

م طوري است كه تماشاگر مي جنس فیل. است" آتش بس"از 
تواند با آن راحت راه بیاید، بدون اینكه منتظر روشن شدن 
چراغ هاي سالن باشد تا آخرش به صندلي بچسبد و بعد هم با 

در بسیاري " آتش بس. "لبي خندان از سینما خارج شود
لحظات مي تواند با مجموعه اي از دیالوگ هاي طنزآمیز، 

، "اسلپ استیك"تفاده از موقعیت هاي كمیك و حتي اس
بعالوه شخصیت هاي . تماشاگران را به خنده یا قهقهه وادارد

و همه اینها، . اصلي فیلم كامال باورپذیر از آب در آمده اند
نشانه توانایي هاي تهمینه میالني در مقام فیلمنامه نویس و 

  .كارگردان است
 

 .جریان دارد" آتش بس"ولي یك اتفاق دیگر هم در حاشیه 
تعدادي از منتقدان سینمایي كه نظراتي آشكارا زن ستیزانه و 
مردساالرانه دارند و تا به حال سایه تهمینه میالني را با تیر 

مي . مي زدند، نسبت به این فیلم واكنش مثبت نشان مي دهند
گویند كه میالني در این فیلم، واقع بینانه تر از گذشته به مساله 

سیاه و "مي گویند كه از .  كندمناسبات زن و مرد نگاه مي
نسبت به " جانبداري مطلق"فاصله گرفته و از " سفید دیدن

مي گویند كه دیدگاه هاي فمینیستي و . زنان دست كشیده است
ي كه بر آثار دیگرش سایه افكنده بود در این فیلم "ضد مرد"

خب، وقتي كه آدم با اینجور . كمرنگ یا تلطیف شده است
رف آنجور افراد روبرو مي شود باید به اظهار نظرات از ط

و فكر مي كنم كه . دقیقتر نگاه كند" آتش بس"فكر بیفتد و به 
  .قبل از همه، تهمینه میالني باید این كار را بكند

  
زوج جواني در . ساده و سرراست است" آتش بس"داستان 

زن طالق مي خواهد و مرد خیال . آستانه طالق قرار دارند
گذر این دو به طور اتفاقي به یك مطب . ردطالق دادن ندا

هر یك از آنان، ماجراهاي زندگي . روان ـ درماني مي افتد
براي " فالش بك"مشترك كوتاهشان را از دید خود به صورت 

ما نیز به همراه دكتر با . دكتر روانشناس بازگو مي كند
مجموعه اي از برخوردهاي ریز و درشت، بهانه جویي ها، 

چگانه، حسادت ها، بدحنسي ها، شیطنت ها، رفتارهاي ب

شوخي ها، عدم درك متقابل، بي جنبه بودن ها و عكس العمل 
هاي منطقي و غیر منطقي در مناسبات شخصیت هاي اصلي 

) محمد رضا گلزار(و یوسف ) مهناز افشار(داستان یعني سایه 
در این رجوع به گذشته ها، ماجراي آشنایي . روبرو مي شویم

مي بینیم كه نزدیك . ي این دو نفر را هم مي بینیمو دلبستگ
رو "شدن و ابراز عالقه  آنان به یكدیگر از مسیر تنش ها و 

این برخوردها هم براي ما جالب و آشنا . ها مي گذرد" كم كني
ولي این ). آتیال پسیاني(است و هم براي دكتر روانشناس 

كند كه رفته رفته با تماشاگر كاري را مي " آتش بس"وسط، 
نیمه "، "دو زن"در . در چند فیلم قبلي میالني اتفاق نمي افتاد

، تماشاگر زن به "زن زیادي"و " واكنش پنجم"، "پنهان
درجات محتلف با شخصیت هاي زن داستان همذات پنداري و 

و . یا احساس نزدیكي و همبستگي و جانبداري مي كرد
ا نیست، تماشاگر مرد بر حسب اینكه چقدر مردساالر است ی

حالش "خشمگین مي شد، آزار مي دید، به قول تهمینه میالني 
، تماشاگر "آتش بس"در . و یا به فكر فرو مي رفت" بد مي شد

جاي خود را در كنار دكتر روانشناس مي یابد و از پشت 
چیزي كه از . عینك او به مناسبات سایه و یوسف نگاه مي كند

نهفته " جنبه زنانه"، دكتر یك شخصیت متقاعد كننده مي سازد
منظورم فقط این نیست كه این شحصیت، حرفهاي . اوست

نكته اینجاست كه میالني بخشي . زنان را خوب درك مي كند
از نظرات خود در مورد تضاد جنسیتي را از زبان دكتر بیان 

براي مثال، در . كرده كه نظراتي جانبدارانه و محقانه است
ر مقابل نظرات سنتي و كهنه یكي از صحنه هاي فیلم، دكتر د

و مردساالرانه یوسف كه خیلي حق به جانب ابراز مي شود به 
منافع همسر تو در امروزي بودن است و : "او چنین مي گوید

یا در جایي دیگر، یوسف را به ." منافع تو در دیروزي بودن
عضو غیر "خاطر دیدگاه هاي زن ستیزانه اش به طعنه 

  .مي نامد" رسمي طالبان
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ولي دكتر، قبل از اینكه بازگو كننده نظرات تهمینه میالني 
باشد یك روانشناس است و به مسائل پیرامون خود از دیدگاهي 

به جاي اینكه ریشه تضادها و . روانشناسانه نگاه مي كند
چگونگي مناسبات جنسیتي را در مناسبات اجتماعي و 

د، در اقتصادي و سیاسي و فرهنگي حاكم بر جامعه جستجو كن
به جاي اینكه تغییر و . روان انسانها به دنبال علت مي گردد

بهبود مناسبات جنسیتي را در پرتو دگرگوني هاي فكري و 
اجتماعي بزرگتر ببیند، به روانكاوي و خودشناسي فردي رو 

به جاي اینكه از یك ستم تاریخي چند هزار ساله . مي آورد
 مبتني بر یعني ستم مرد به زن در تمامي نظام هاي(

پرده بردارد، تقصیر را به گردن ) پدرساالري و مردساالري
" كودكي كه درون ما وجود دارد"لجبازي ها و كج خلقي هاي 

نتیجتا به جاي اینكه همبستگي زنانه، مقاومت . مي اندازد
فردي و مبارزه آگاهانه جمعي علیه شكل هاي مختلف 

شویق كند، ستمگري جنسیتي و سنت هاي كهنه را تبلیغ و ت
  .را مي پیچد" كودك درون هر فرد"نسخه شناسائي و مهار 

  
همانطور كه در تیتراژ فیلم مي بینیم، میالني داستانش را 

" لوچیا كاپاكیونه"بر اساس كتابي از روانشناس ایتالیایي تبار 
پس طبیعي است كه ایده ها و تئوري هاي . نوشته است

نظیر همان . فكنده باشدسایه ا" آتش بس"روانكاوانه بر فیلم 
بحثهاي مشاوره اي و ویدئویي كه دكتر فیلم در اختیار سایه و 
یوسف قرار مي دهد را خانم كاپاكیونه به مراجعانش ارائه مي 

مساله اینست كه تهمینه میالني كه درد را مي شناسد و . دهد
واقعا قصد درمانش را دارد، به نسخه هایي روي آورده كه 

را حتي در چارچوب شرایط فردي و زندگي مشكل بتوان آن 
  .خانوادگي راه حل دانست

  
بازي قابل باور گلزار و " آتش بس"یكي از نقاط قوت 

به ویژه محمد رضا گلزار در صحنه تراپي توسط . افشار است
كودك "ویدئو به خوبي از پس كار برآمده و لحظه تحول 

. ستو مهار و آرامش بعد از آن را تصویر كرده ا" درون
همین بازي خوب است كه متاسفانه تماشاگر را بر سر اصل 

 درماني ها به –این گونه روان " راه حل نبودن"قضیه یعني 
و این زوج : نتیجه نهایي فیلم عمال اینست كه. اشتباه مي اندازد

با هم به آشتي رسیدند و یك عمر به خوبي و خوشي زندگي 
ي سایه و یوسف كه حتي بگو و مگوي كلیشه اي پایان. كردند

با خنده و شوخي این دو همراه است را نمي توان به حساب 
. این گذاشت كه فیلمساز اشاره اي به ادامه تضاد و دعوا دارد

این بگو و مگو، ضعیفتر و گذراتر از آن است كه بتواند مانع 
  .تحقق نسخه روانشناس شود

  
را به " آتش بس"اما حیف است كه بحث در مورد 

و چارچوب اصلي فیلم خالصه كنم و از بعضي نكات مضمون 
در محیط افراد تحصیلكرده و " آتش بس. "حاشیه اي آن بگذرم
سایه و یوسف هر دو مهندس معمارند و . مرفه اتفاق مي افتد

این موقعیت، مناسباتشان با دكتر . وضع مالیشان خوب است
ل ها روانشناس و باور به مشاوره روانكاوانه و اینگونه راه ح

مجسم كنید كه دكتر مي خواست بحث . را توجیه مي كند
را با زوج هایي از طبقات تحتاني و حتي میانه " كودك درون"

فكر مي كنید اصال كسي وقتش . حال جامعه به پیش مي برد
را پیدا مي كرد كه به این حرفها گوش بدهد؟ حق ویزیتش را 

حبس كند و بپردازد؟ یا فرصت داشته باشد خود را در خانه 
ویدئو تراپي كند؟ در آن صورت تاثیر حرفهاي دكتر، حداكثر 
مي توانست چیزي در سطح تاثیر نصیحت هاي مددكاران 
اجتماعي بر زوج هاي مساله دار  در سالن مجتمع قضایي و 

در عین حال، انتخاب افراد . پشت در اتاق محكمه طالق باشد
ب هشیارانه است تحصیلكرده و مرفه از سوي میالني یك انتخا

كه نشان مي دهد مردساالري و دیدگاه سنتي زن ستیز، 
بلكه . مختص قشرهاي سنتي و عقب مانده تر جامعه نیست

برخاسته از مناسبات حاكم و فرهنگ كهنه اي است كه همه به 
چند شخصیت " آتش بس. "درجات مختلف به آن آلوده اند

.  اشاره مي كنمكناري هم دارد كه در اینجا فقط به دو تایشان
یكي از آنان، دوست جان جاني یوسف است كه تا حاال چهار 
. تا زن طالق داده و نماد یك مردساالر متفرعن و منفور است

وجود این شخصیت در فیلم باعث مي شود كه جوانب منفي 
بعالوه در بخش . شخصیت یوسف كمرنگ تر به نظر بیاید

وسه هاي این انتهایي فیلم، مقاومت یوسف در مقابل وس
شخصیت مردساالر، خیال تماشاگر را راحت مي كند كه 

شخصیت دیگر یكي . معالجات دكتر موثر و واقعي بوده است
یك همجنس گرا كه مي خواهد با عمل . از مراجعین دكتر است

جاي تاسف است كه . جراحي تغییر جنسیت دهد و زن شود
تن تهمینه میالني از این شخصیت براي به خنده واداش

هیچ " آتش بس"حضور او در . تماشاگران استفاده كرده است
نوجیهي جز این ندارد و فیلمساز با نگاهي عقب مانده، رفتار 
و گرایش جنسي افراد را دست مایه خنده و تمسخر مردم قرار 

تهمینه میالني به این واقعیت تلخ بي توجه مانده كه . داده است
كهنه و مردساالرانه مردم بر مبناي فرهنگ عقب مانده و 

. اش مي خندند" رفتار زنانه"حاكم، به این شخصیت به خاطر 
" عادي"شاید میالني در مقابل این انتقاد، توجه ما را به رفتار 

دكتر با این شخصیت جلب كند و بگوید كه نظر و رفتار مرا 
. ولي مساله به این سادگي نیست. در چهره روانشناس پیدا كنید

ار نهمینه میالني به هنگام تماشاي فیلمش در كامیدوارم كه ت
تماشاگران به جنس و مضمون خنده آنان نسبت به شخصیت 

شاید اگر این فیلم در . پي برده باشد" آتش بس"همجنس گراي 
كشورهاي غربي اكران شود، عكس العمل افكار عمومي 

آتش "مترقي و به ویژه فمینیست هاي پیشرو به این نكته در 
  ■.ري به ذهن وي بزند و اشكال كار را دریابد، تلنگ"بس
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١۴

  گزارش یک اتفاق 
  

  ساحل نیکنام 
مترو پر از . دیروز در متروي تهران ـ كرج اتفاق جالبي افتاد

.  اردیبهشت١۶ساعت یك و نیم بعد از ظهر شنبه . جمعیت بود
دو دقیقه به ساعت حركت بود كه صداي زني را از پشت سر 

آقاي شاهرودي رئیس قوه قضائیه سرنخ شنیدم كه فریاد زد این 
با افشاگري از شاهردوي . تجارت مواد مخدر را در دست دارد

ادامه داد و بالیي كه اینها سر جوانان ما مي آورند و بچه هاي 
جمعیت ساكت شده . ما را اسیر كرده اند و كشور را مي چاپند

در او به سبك سخنرانان . بود و بهت زده به او نگاه مي كردند
راهرو بین صندلي ها راه میرفت و افشاگري مي كرد و نفرین 

خودش گفت كه . معلوم بود كه خیلي زخم خورده است. مي كرد
قیافه زحمتكشي داشت و . چادر هم به سر داشت.  سال دارد۵۵

از . ولي از همه چیز مي گفت. ادبیاتش خیلي معمولي بود
 دادن مردم و از سیاست صدقه و فریب. خوردن پول نفت و گاز

خرد كردن هویت و سربلندي مردم با به گدایي كشاندن آنان در 
 .كمیته امداد

من پشت سری همان اول بعد از چند جمله اي كه گفت، 
االن مي برم به حراست تحویلت مي ! ساكت شو: فریاد كشید

به سرعت از جایش بلند شد و به طرف زن رفت و . دهم
. زن مقاومت كرد. اگن كشاندبازویش را گرفت و به سمت در و

یكي مي گفت دارد . یكمرتبه فریاد جمعیت از هر طرف بلند شد
به تو چه؟ : حرف حق مي زند چكارش داري؟ یكي دیگر گفت

یكي دیگر فریاد زد همه اش مي ! اگر مي تواني جوابش را بده
زورت به زن : یكي گفت! خواهید حرف حق را خفه كنید

حسابي جا . ارو یكمرتبه ایستادی! رسیده؟ دستش را ول كن
فورا به خودش آمد و خواست بی اعتنا به . خورده بود

كه یك جوان حداكثر بیست ساله . اعتراضات زن را با خود ببرد
از حایش بلند شد و رفت دست طرف را گرفت و گفت اصال تو 
كي هستي؟ یارو هم دست كرد از جیبش كارتي در آورد و در 

جوان سعي كرد به خودش مسلط . تمقابل صورت جوان گرف
. شود و آرام به طرف گفت بابا این معلوم است خیلي پر است

همین موقع یك دختر جوان تیپ دانشجو . خوب نیست. ولش كن
به سرعت خود را به این دو رساند و بر سر مرد داد و بیداد 

دختر . مرد دست زن را ول كرد. كرد كه دستش را ول كن
 و چند صندلي آنطرف تر جایي برایش جوان هم زن را برد
  . خالي كردند و نشست

فرد اطالعاتي هم غرولند كنان برگشت و دوباره سرجایش 
همین موقع یكي از حراست ایستگاه باال آمد و به طرف ! نشست

قطار ! با اشاره گفت چه شده؟ و او هم با اشاره گفت هیچي برو
دو . وش مي رسیدو همهمه و اظهار نظر جمعیت به گ. راه افتاد

اینها سعي مي كردند، فرد . تا پیرمرد روبروي من نشسته بودند
یكي مي گفت زنان معموال چانه شان . اطالعاتي را خنثي كنند

یكي دیگر مي . از این حرفها زیاد مي زنند ولش كن. گرم است
فرد . حتما خیلي سختي كشیده كه این حرفها را مي زند: گفت

فت تاكتیكش را عوض كند چون اطالعاتي هم تصمیم گر
همه ! او هم گفت مگر من نكشیده ام؟. بدجوري افشا شده بود

بعد دست كرد از جیبش عكس یك دختر جوان !! دارند مي كشند
را درآورد و به آن دو نفر نشان داد و گفت این دخترم بود كه 

بعد رفتیم دادگاه . دانشجو بود. ماشین زد به او و كشته شد
منهم مجبور . گفت گذشت كن و قصاص نخواهقاضي به من 

حاال من بیشتر . نگذاشتند طرف قصاص شود. شدم گذشت كردم
ولي همزمان با این حرفها، زن دوباره از !   كشیده ام یا این زن؟

از ریاكاري مقامات . جایش بلند شد و شروع به افشاگري كرد
مي گفت كه در تلویزیون موقع كمك كردن به مردم ژست مي 

گفت مگر علي شبانه نمي رفت در خانه مردم فقیر و . یرندگ
كمك مي برد كه كسي نفهمد؟ چرا از او یاد نمي گیرید؟ گقت 
من زندگیم را كرده ام و حاال به مرگ هم راضي هستم از هیچ 

كجاست آن كه مي خواست من را ببرد تحویل . چیز نمي ترسم
هي گفتید ! كند سال این كارها را كردید خدا لعنتتان ٢٧دهد؟ 

جوان .  ساله صیغه كنند١۴اسالم اسالم تا این آخوندها دختر 
اولي كه به زن كمك كرده بود مرتبا به نگاه خشمگین فرد 

به او . اطالعاتي نگاه مي كرد و معلوم بود كه ترسیده است
معلوم ! ولش كن! نه بابا: لبخند زد و مثال با اشاره به او گفت

 مي كرد به شوخي و تمسخر بزند سعي. است كه قاطي كرده
. مساله را كه گریبان خودش را از عواقب احتمالي خالص كند
. بعد بلند شد و به طرف زن رفت و یواشكي با او حرف زد

ولي صداي زن مرتب بلندتر مي شد و . حالت نصیحت كردن
جوان بر سر او داد زد مگر تو بچه نداري؟ . فریاد مي كشید

تو را ببرند زندان، چه بر سر بچه هایت فكر نمي كني كه اگر 
! چكار داري؟, من اصال بچه ندارم: مي آید؟ زن هم جواب داد

دختر جوان هم كنارش نشسته بود از همان اول و با او حرف 
ولي . او هم نگاه از نگاه فرد اطالعاتي برنمي داشت. مي زد

چندین نفر دیگر با صداي بلند داشتند بر سر مسائل مختلف از 
یك . بنزین گرفته تا قراردادهاي موقت كار افشاگري مي كردند

ردیف جلوتر از ردیفي كه من نشسته بودم یك تیپ دانشجوي 
حزب الهي هم نشسته بود كه همه اش غرولند مي كرد و اولش 

ولي حاال زده بود به مسخرگي و . هم آمد فحش بدهد ولي جا زد
اقا زن هم فهمید و اتف. سعي مي كرد زن را دیوانه وانمود كند

نمي توانید هركس حرف حق زد را بگویید دیوانه : فریاد زد
: همین موقع یك دختر مقنعه چادري هم به حرف آمد كه! است

تقصیر دولت است كه به اینها پول ! این خوشي زده زیر دلش
حتما رفته كمیته امداد زیادي خواسته به او نداده اند، !! مي دهد

از سر و : ه صدایي از پشت سر ما گفتیكمرتب! عصباني است
. وضعت معلوم است كه چه كسي خوشي زیر دلش زده است

متوجه شدم كه یك ایستگاه وسط راه، آن پسر جوان به سرعت 
تا ایستگاه . خزید و پیاده شد و گریبان خودش را خالص كرد

فرد . اصلي كرج، افشاگري زن به افت و خیز ادامه داشت
و آن دو پیرمرد حسابي سرش را گرم . بوداطالعاتي آرام شده 

كرده بودند با سوال در مورد كمیته امداد و وام ازدواج و قیمت 
همه . به ایستگاه كه رسیدیم!!! قطارهاي مترو و سوبسید بنزین

زن پیاده نشد مثل اینكه مقصدش ایستگاه . با همهمه پیاده شدند
دختر جوان . فرد اطالعاتي هم از جایش بلند نشد. آخر كرج بود

كامال مراقب فرد اطالعاتي بود و موقع پیاده شدن هي پشت 
دیگر نمي دانم . منهم باید پیاده مي شدم. سرش را نگاه مي كرد

ولي این یک نمونه خیلي حاد از انفجار . چه اتفاقي افتاد
نمي خواهم الكي تعمیم بدهم، . نارضایتي است که مشاهده کردم

ه طور ناگهاني زیاد شده و عكس ولي واقعا فشار اقتصادي ب
العمل هاي علني انفجاري به شكل فحش آشكار دادن و بي ترس 

  ●.اعتراض كردن، مشاهده مي شود
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  !مردم نیاز به فوتبالی تهاجمی توام با جسارت دارند
  

  تنظیم از افشین کوشا
  

خوانید بخشهائی از یک مصاحبه بلند روزنامه آلمانی  آنچه كه در پی می
مربی معروف آرژانتینی " سزار لوییس منوتی"  با  - ژوئن ۶ -"  ولت"

تسلط .  به قهرمانی جهان رساند١٩٧٨است كه تیم این كشور را در سال 
اش با سیاست و فلسفه و  منوتی بر رمز و راز فوتبال از یك سو و آشنایی

زیباشناسی از سوی دیگر او را در میان مربیان معروف جهان به 
 این صرفا پیروزی تیم ١٩٧٨سال . بدل كرده استای متفاوت  چهره

آرژانتین نبود كه برای منوتی وجهه و اعتبار آورد، بلكه امتناع آشكار او 
های تلویزیون از دست دادن با ژنرال ویدال، رهبر  در برابر دوربین

رژیم كودتایی حاكم بر كشورش نیز تحسین و اعجاب جهانیان را 
  برانگیخت

 برخی سایتهای اینترنتی درج شده توسط احمد  این مصاحبه که در
  . سمایی ترچمه شده است

  
. ای را امضاء كردید  سال پیش اولین قرارداد برای بازی حرفه٥٠شما 

كنید كه در این نیم قرن چیزی در فوتبال تغییر نكرده و هنوز  فكر نمی
 سال پیش تجربه كردید در حال تكرار ٥٠ آن چیزهایی كه شما  هم همه

  است؟ نشد
 

میهن شما، سپ هربرگر، به این سوال كه  دانید هم ولی می. درست است
  چرا مردم مشتاق تماشای فوتبال هستند چه پاسخی داد؟

  
 .شود ای تمام می دانند كه با چه نتیجه چون نمی

  
ن ها جذاب و  در واقع همین آینده نامعلوم است كه برای انسا. دقیقا

  .پركشش است
  

ناسان در مقابل بگویند كه دقیقا همین نامعلوم بودن ش ولی شاید مردم
 .كند ها ترس و نگرانی ایجاد می آینده است كه در انسان

  
تفاوت فوتبال با زندگی عادی .این حرف در مورد فوتبال صادق نیست

بازی فوتبال شامل همه پست و بلندهای زندگی  .در تكرارشدن آن است
رسد و  یان بازی، جهان به آخر نمیانسانی است، با این تفاوت كه در پا

به عبارت دیگر .این امكان وجود دارد كه همه چیز را از نو تجربه كنی
  .بعد از هر بازی همیشه فردایی هست

  
كنند كه گویی فردایی وجود  ولی چرا بازیكنان فوتبال طوری رفتار می

  ندارد؟
 

  .طلبد ای را می این بحث گسترده
  

  .پس شروع كنید لطفا.  است بلند باشدخوب مصاحبه ما هم كه قرار
  

. اند ای فاحش تغییر داده سه چیز فوتبال را در سی سال گذشته به گونه
قبال برای مثال . اول از فقر شروع كنیم. شدن و مربیان بد فقر، تجاری

بسیاری از بازیكنان آرژرانتینی از روستاها و یا از اقشار میانی شهرها 
نخورده بود و   دو حوزه به نحوی بكر و دستجامعه در این. آمدند می

شود به دانیل پاسارال  برای نمونه می. حداقلی از زندگی برایش تامین بود
یا هرمان كرسپو كه از دهی . اشاره كرد كه از ایالت چوكاباكو آمده است

در نزدیك ویالماریا آمده و یا خوزخه والدانو كه در روستایی در نزدیكی 
 سالگی در همان ده مانده بود با ١٥او تا . بزرگ شدهروساریو زاده و 

در چنین . یی نه چندان بزرگ و همبازیانی نسبتا بزرگسال  بازی زمین
این نوع بازیكنان زیاد . شرایطی آموختن بازی حال و هوای دیگری دارد

  .غم نان نداشتند

  
  امروز شرایط چه فرقی كرده است؟

  
 امروز آرژانتینی با آن دست به هایی كه جوانان ها و دغدغه نگرانی

ای به بیرون و به  فوتبال برای اینان دریچه. گریبانند فقر و بیكاری است
ولی این دریچه ترس و نگرانی هم ایجاد . یك زندگی بهتر است

توان  چرا كه در عبور از آن چیزهای بسیاری را از دست می كند، می
ز این دریچه و ورود به اصل راهنمای گذار ا.  آینده را داد، از جمله

هر پاس و . نورزیدن است زندگی بهتر همانا خطرنكردن و بداعت
دیریپی را باید صد بار سبك و سنگین كنی، مبادا كه اشتباه بكنی و از 

های  نتیجه این روند را در سال. همان ابتدای كار پرونده خودت را ببندی
  .تبال و هنرنوعی میانمایگی در عرصه فو: ایم گذشته شاهد بوده

  
  .استثانائاتی هم وجود دارند

  
ها و حركات  شدن بدعت مسئله بر سر كم. استثاء همیشه وجود داشته است

  .ناب و بدیع در فوتبال است
  

های جاری در مورد فوتبال معموال فقر به عنوان زمینه مناسبی  در بحث
كه درك مسلط این است . شود  می ای تلقی برای پرورش بازیگرانی حرفه

كنند بیشتر تحمل رنج و سختی را  جوانانی كه در این شرایط رشد می
ماریو وارگاس . كنند دارند و و كمتر به راحت و استراحت خود فكر می

بار  های بد و نكبت  یوسا، نویسنده پرویی، زمانی گفته بود كه در زمانه
  .آیند  معموال آثار ادبی خوبی پدید می

   
نه است، چرا كه در بطن فقر هم بدون استعداد و اندیشا این نظر كمی ساده

. در فوتبال البته جریان برعكس است. آید جسارت اثر بكری پدید نمی
در . تصور كنید كه شما تنها یك شانس دارید كه از شر فقر خالص شوید

این حالت چه خواهید كرد؟ شما از هر بدعت و خالقیتی كه شك داشته 
شما سخت بر . كمك كند اجنتاب خواهید كردباشید به تحقق شانس یادشده 

روی خودتان كار خواهید كرد، ولی خالقانه و به معنای واقعی بازی 
  .نخواهید كرد

....  
به عبارت دیگر این . شدن وجود ندارد دفترچه راهنمایی برای نابغه

های خود به  تواننددر آموزش آیا مربیان می. ویژگی یادگرفتنی نیست
آنكه در نزد بازیگران احساسی از حقارت و  كنند، بیمارادونا استناد 

   آورند؟ بینی به وجود خودكم
  

تنها كافی است . الزم نیست هر انسانی مارادونا و یا موتزارت باشد
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مربیان درك كنند كه روایت مارادونایی از فوتبال را هم خوب برای 
  .های جوان توضیح دهند فوتبالیست

  
  و این چه نوع روایتی است؟

  
این روایتی است سخت جذاب كه از یك سو با زیبایی و از سوی دیگر با 

در . این نوع فوتبال تهاجمی و توام با جسارت است. فقر ارتباط دارد
انگیز در اوج نفاست هنری  ای عجاب روایت مارادونایی، فوتبال منظره

  .خویش است
  

  ؟دهند به نظر شما مربیان امروزی چه كاری را درست انجام نمی
  

آنها به جای آشناكردن جوانان با روح و كنه بازی ، از آنها قهرمانان 
توان گفت كه فوتبال  می. سازند های شطرنج می هیكل و یا مهره خوش

فوتبال . شگردها، زمان و فضا: دارای سه مولفه رمز و رازگونه است
رعایت (یی است در محدوده قوانین و مقررات  از یك سو بازی

، اما در عین حال شگرد و رمز و راز هم )مانی و مكانی های ز محدوده
یك مربی باید . هاست هست و كار بازیكن كشف این رمز و رازها و قلق

های  ها و متعارف  رایج به جوانان تحت آموزشش كمك كند كه از حوزه
بازی فراتر بروند و به آنها چنان اعتماد به نفسی ببخشد كه راه را برای 

او باید قبل از هم . آلعاده باز ببینند های خارق و بازیانجام شگردها 
تنها از این رهگذر است كه فوتبال . استعدادها را كشف و رشد دهد

  .یابد امكان ارتقاء و تحول به هنر را می
  

در حال حاضر اما انسان این احساس را دارد كه هم بازیكنان و هم 
  .كند كه به چه قیمتی نمیاند، فرق هم  تماشاگران صرفا به دنبال پیروزی

  
واقعا این جوری است؟ راستش من زیاد مطمئن نیستم كه این توصیف 

ها از این كه تیم مورد  به نظرم خیلی از انسان. شما درست باشد
  .اند هایی معطوف به برد داشته باشد خسته شده اشان صرفا باری عالقه

  
بازیكنان مخدوش به عبارتی شما معتقدید كه رابطه میان تماشاچیان و 

  و سرد شده است؟
  
. اند بار شده رمق و كسالت ها برایشان بی تماشاگران به تدریج بازی . بله

از یاد هم . یاد كه كمتر باشگاهی متوجه این نكته هست منتهی به نظر می
. نبریم كه فوتبال اصوال بدون تماشاچی و شور و شوق او معنایی ندارد

شتر نیست كه قطعات موسیقی خودش را پاواروتی برای كسب درآمد بی
  خواهد همه هنر و خالقیت كند، بلكه او می در تاالر میالن اجرا می

تری به نمایش  دوست خودش را در برابر جمع پرشمارتر و موسیقی
سربر شود و یا مثال سه  آور و حوصله ولی اگر اجراش كسالت. بگذارد

كند  ثل من رغبتی نمیچهارم رپرتوار خودش را اجرا كند، خوب كسی م
فوتبال فراموش كرده است كه . دیگر به تماشای اجراهای او برود

كشاند را باید با بهترین  ها می جمعیتی كه برای تماشای تئاتر به استادیوم
  .ترین های خودش روبرو كند و بدیع

  
  .ها مثل گذشته پرازدحام هستند با این وجود اما استادیوم

  
های  ها به مكان ها هست؟ انسان كیفیت خوب بازیكنید به خاطر  فكر می

مندند و خودشان را با عالقه جزیی از آن به شمار  تجمع عمومی عالقه
افتد   آنجا اتفاق می ولی این به آن معنا نیست كه همه آنچه را كه. آورند می

  .یابند به میل و پسند خویش می
  

ا گفتید كه  در آسی٢٠٠٢های جام جهانی سال  شما در جریان بازی
 در آلمان آخرین شانس فوتبال است كه معنا و ٢٠٠٦های سال  بازی

این معنا و اهمیت به جز بردن و . اهمیت اولیه خود را بازیابد
  تواند باشد؟ پیروزشدن چه می

  
طبیعی است كه من هم دوست دارم . پیروزی آری، اما نه به هر قیمتی

م كه تیم ما فرهنگ و ولی در عین حال مایل.آرژانتین برنده بشود
دهد كه ما ملتی با بازیكنانی  كند و نشان  شخصیت جامعه ما را نمایندگی 

اگر در انجام چنین كاری موفق شود ولی بدون كسب جام . شایسته هستیم
آید تیم  یادتان می. قهرمانی به خانه بازگردد من باز هم مفتخر خواهم بود

بر برزیل چه تصویری از خود  سال پیش در بازی نهایی در برا٤آلمان 
نظری مسلط رفت كه برایش  ارائه كرد؟ با دل و جان به مقابله با نقطه

های آلمان را به  این تیم بهترین. شانسی در غلبه بر رقیب قائل نبود
 بازیكن آلمان ١١در واقع . تهاجم كرد و جسارت ورزید: نمایش گذاشت

انگیز نمایندگی كردند و  مردم این كشور را به نحوی شایسته و احترام
به . ها خواهد ماند و این آن چیزی است كه در خاطره. تقریبا پیروز شدند
توان گفت كه برای هر تیمی دو نوع بازگشت از جام  طور خالصه می
بازگشتی توام با عزت و افتخار و یا آن گونه كه : جهانی وجود دارد

در جام .  خجلت و شرمساریایتالیایی ها یك بار به خانه بازگشتند توام با
  .جهانی پیروزی یك رسالت و وظیفه نیست

  
كند كه پای صحبت  شنود تصور می كسی كه این اظهارنظر شما را می

  .یك مربی غیرتی دچار احساسات رمانتیك نشسته
  

كنند دلیلی بر این نیست كه حق هم با  این كه همه از پیروزی صحبت می
صدم اصال این نیست كه شكست را ق. من را بد درك نكنید. آنهاست

شوم، ولی اگر  من از شكست آزرده می. افتخار و فضیلت جلوه دهم
دار كنم رنج بیشتری خواهم  عالوه بر شكست حرمت خودم را هم خدشه

امان  بخش ماست، اما نباید وظیفه پیروزی همیشه هدف و انگیزه. برد
  .تلقی شود

....  
شی در برخی از موارد مخالف اما یک کارخانه تولید کاالهای ورز

هاست و همه تالش خودش را به کار گرفته که  مقررات و محدودیت
این شرکت اسم جنبشی را . اش عودت بدهد های اولیه فوتبال را به ریشه

گذاشته و خواهان فوتبالی است آزاد و " یوگو بونیتو"که راه انداخته 
  .عاری از قیدوبندها

  
مسئله در فوتبال . تفاهم به راه افتاده استاین کارزار بر اساس یک سوء

ای  شود بلکه خوب و حرفه البداهه محدود نمی صرفا به بازی زیبا و فی
اینجا یک شوت وارونه زدن .  قضیه است بازی کردن هم یک پای عمده

و آنجا یک شگرد و کلک سوارکردن، این اسمش سیرک است، نه 
ر اجرای هنر در معنای تام و در حالی که در این ورزش مسئله ب. فوتبال

ولی فقط زمانی که من تمرینات سختی را از سربگذرانم و . تمام آن است
استعدادهای خودم را در حد قهرمانی پرورش بدهم آن وقت شاید امکان 

در واقع فوتبال تئاتر . ام را به هنر تبدیل کنم این را پیدا بکنم که بازی
البداهه نیست، بلکه  نگ و فیهای رنگار ها و حرکات و کنش واریته

  .آزادی در چهارچوب مرزها و مقرراتی معین است
  

  .نظم یک سو و بدعت و فرارفتن از الگوهای رایج از سوی دیگر
  

نویسنده نامدار ( این استناد شما به جمله معروف خورخه لوییس بورخس 
 ها در واقع اگر همه ما به سوی بداعت. درست است)و نابینای آرژانتینی

گیرد، هر چند هم که  ومرج گریبانمان را می ها رو کنیم هرج و بداهه
برای مثال وقتی که من . انگیز و رویایی باشد چنین رویکردی وسوسه

کلید کامپیوتر  خواهم کتابی بنویسم اگر همسرم غذا را روی تخته می
. ام در اتاق بغلی ناآرامی کند رمانی خلق نخواهد نشد بریزد و یا بچه

توان رمانی  پرسیدند که چگونه می" گابریل گارسیا مارکز "ی از زمان
دو سال آزگار باید : "و او جواب داد. خلق کرد" صد سال تنهایی"مثل 

و یا مثال ." روزی هشت ساعت ماتحتت را زمین بگذاری و هی بنویسی
  کنید که خبرگی و مهارت مارادونا از آسمان برایش پرتاب شده؟ فکر می

 ...  
های آنها تاکید  ها و تفاوت وخوها، فرهنگ تبال اغلب بر نقش خلقدر فو
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ها آن طور که  ها و اروپایی جنوبی آیا واقعا تفاوت آمریکای. شود می
   زیاد است؟ شود خیلی ادعا می

  
مثال زیدان را . نه، فوتبال در اساس یک پدیده عمومی و جهانشمول است

اهل کجاست به راحتی دانستم که او  اگر من نمی. در نظر بگیرید
همین طور به . توانستم تصور کنم که از اهالی زادگاه من است می

  .شود تصور کرد که پاسارال زاده آلمان باشد راحتی می
...  

گری شما برنده جام جهانی  شما پس از آن که تیم آرژانتین با مربی
 شد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتید که بازیکنانتان بر ١٩٧٨

  .ها فائق آمدند ها و سیستم ی تاکتیکدیکتاتور
  

ناپذیر در بازی  های خشک و انعطاف انتقاد من کماکان متوجه سیستم
های ناپلئون پیش از آغاز یکی از  ژنرال. ها فوتبال است و نه تاکتیک

ترین کاری که باید انجام  کند عمده ها از وی پرسیدند که فکر می جنگ
 باید ببینیم با کی طرفیم و شمارشان ابتدا:" پاسخش این بود. شود چیست
ولی . تا باشند خودمان را به روی آنها خواهیم انداخت اگر ده. چقدر است

  ."اگر بیشتر باشند باید بنشینم فکر کنم
  

  پس آن جمله معروف شما بد درک شده است؟
  

ها و  چاک تاکتیک اتهامی که من کماکان به مدافعان سینه. عجله نکنید
دانم این است که آنها این هر دو را یگانه  ف وارد میالگوهای متعار

ولی فرض کنید که من . دانند وسیله موفقیت و ارائه یک فوتبال خوب می
خوب طبیعی است که قبل از همه . خواهم به شما شکارکردن بیاموزم می

توانم شما را  قبل از این کار من نمی. باید تیراندازی را به شما یاد بدهم
:  در نظر بگیرید١٩٧۴هلند را در جام جهانی . ر ببرمبه مصاف بب

مند زمین توسط بازیکنان، جنب و  فوتبالی در اوج کمال، پوشش انعطاف
چیز به  در واقع همه. سازی مدام در حال تغییر و تحول  جوش دائم، مثلث

هایی که  ولی خوب در این جا مسئله صرفا به ایده. قاعده و سازگار بود
یسکنز و رنسن برینک قادر به تحققشان بودند محدود تنها کریف و ن

به عبارت دیگر، تاکتیک جمعه و پایان یک هفته یا فرآیند است . شد نمی
یک مربی باید قبل از همه . که در ابتدای آن استعداد و نبوغ قرار دارد
  . این خصوصیات را کشف کند و ارتقاء دهد

...  
   در جهان شما را همچون روحاندرکار فوتبال های دست جوامع و انجمن

ولی در عین حال، شما در . کنند آزاد و بااحساس این ورزش ستایش می
این دو . کنید نظر بسیاری همچون یک ژنرال ارتش پروس جلوه می

  توان با هم جمع کرد؟ درک و برداشت را چگونه می
  

من هوادار پروپا قرص نظم و انضباط هستم، ولی من یک مربی 
خواست من از بازیکنانم همیشه . دهنده ارتش  نه مشق و تعلیمام، فوتبال

هایم را  ها و ایده این بود که کورکورانه از من تبعیت نکنند، بلکه حرف
خود من زمانی که بازیکن بودم ، و . بفهمند و در بازی خود به کاربندند
ام این  ای هم بودم، آرزوی همیشگی باید اذعان کنم که بازیکن میانمایه

ام بدهد و چیزی به من  ام کند، درس و آموزش ود که کسی راهنماییب
  .بیاموزد، نه این که صرفا مثل یک سرباز روانه میدانم کند

  
  .ناپذیرند های تخطئی شنوی اما در فوتبال جز اولویت انضباط و حرف

  
یک مربی به چه چیز احتیاج دارد؟ در مرحله اول یک ایده و طرح؛ دوم 

اش  قناع که بتواند بازیکنانش را متقاعد کند که اجرای ایدهاراده و قدرت ا
اما دست آخر . آورد برای آنها محبوبیت و احترام و پیروزی به بارمی

باید بتواند اطمینان حاصل کند که همه بازیکنان به ایده او مقید و پایبند 
شما برای مثال هیچکدام از . کنند هستند و در عمل از آن دفاع می

های مارادونا را پیدا نخواهید کرد که ادعا کند مارادونا به اهداف  همبازی
  .کردم اگر او چنین نبود، از تیم خارجش می. و آماج تیم ملتزم نبوده است

....  

دادن  شما پس از احراز مقام قهرمانی جهان توسط تیم آرژانتین از دست
  .های کودتاچی حاکم بر کشورتان امتناع کردید با ژنرال

  
دیکتاتوری هرگز قادر نیست من را وسیله توجیه استبداد و هیچ 
گری خود قرار دهد و یا کارنامه منفی خود را با نام و فعالیت من  وحشی

خواستم به مردم جهان نشان دهم که آن موفقیت صرفا  من می. تطهیر کند
  .از آن تیم فوتبال و ملت آرژانتین است و الغیر

  
  گری تیم ملی را پذیرفتید؟ ربیاصوال چرا شما در آن دوران م

  
درک و احساس من این بود که من با آن تیم قادر به انجام کار بزرگی 

ها  ولی فکر نکنید که من صدای زندانیان را از درون سیاهچال. هستم
به خوبی خبر داشتم که هزاران آرژانتینی به دست رژیم . شنیدم نمی

راستش من نیازی ندارم که . اند نظامی کشته شده و یا به دریا انداخته شده
دانید که حرف من با بازیکنان تیم ملی قبل از  از خود دفاع کنم، ولی می

ما نماینده تنها عنصر :" آغاز بازی فینال چه بود؟ به آنها دقیقا چنین گفتم
فراموش . مشروع در این کشور ، یعنی نماینده فوتبال آرژانتین هستیم

کنیم  های ارتش بازی نمی ی انباشته از ژنرالها نکنید که ما برای تریبون
ما نه برای .بلکه بازی ما برای مردم آرژانتین و به نمایندگی از آنهاست

  "رویم پاسداری از دیکتاتوری، بلکه برای دفاع از آزادی به میدان می
  

را ابداع و " فوتبال چپ و راست"اندکی پس از این جریان شما مفهوم 
، بازیکن سابق شما ولی معتقد بود که این "والدانو. "مطرح کردید

  .گذاری اشتباه محض است تفاوت
  

مفاهیم مورد . بافی شده است در مورد این تفاوت و تمایز زیادی فلسفه
چپ، به . استفاده من صرفا استعاره بودند و نه نوعی مفهومپردازی نوین
ی  نوجوی ویژه چپ دانشگاهی و فرهنگی همیشه برای من تجسم جسارت،

. های جامعه بوده است ترین بخش و رویکردی معطوف به منافع وسیع
راست اما همیشه در ذهنم ترس و اقتدار و فردگرایی کور را تداعی 

  .کرده است
...  

گوید که  منتهی می. گذاری شما مخالف نیست والدانو در اصل با تفاوت
بهتر است به جای چپ و راست از اصطالح فوتبال پیشرو و فوتبال 

  .کار استفاده کنیم محافظه
  

  .ها نباید زیاد مناقشه کرد در باره نام. اصل مضمون است. بسیار خوب 
  

  توان به این دو نحله تقسیم کرد؟ آیا فوتبال دوران اخیر را هم می
  

ها وجود دارند یا به این و یا به آن شیوه عمل خواهند  تا زمانی که انسان
اوت شوند، اما منش و رویکردهای ها شاید متف ها و درک انگیزه. کرد

خواهد در  یکی می به عبارت دیگر،. ماند ها معموال باقی می عمومی انسان
ها و بکرها برود،  درون نظم موجود جسارت بورزد و به دنبال ناشناخته

هنر و زیبایی متفاوتی را تجربه کند و بختک روزمرگی را از زندگی 
های   از مرزها و محدودهخواهد خود دور کند، و در یک کالم می

این فرد را ما چپ، پیشرو و یا هر چه که شما . متعارف فراتر رود
هایی  در همین حال هستند افراد و فوتبالیست. گذاریم دوست دارید نام می

کوچکترین ... های زندگی و بازی و  که یکنواختی الگوها و روش
های رایج و  دودیتاینان به مرز و مح. کند ای در آنها ایجاد نمی دغدغه
های بکر و غیرمتعارف  شده بیشتر از نوجویی و ورود به عرصه متصلب

های  اعتنایی به دغدغه آهسته برو آهسته بیا ، بی. دهند  می گرایش نشان
های دیگر و پیروزی را از همه چیز باالتردانستن نیز از  انسان

ها ما از  آدمبرای نامیدن این گونه . های دیگر چنین افرادی است شاخصه
من هنوز هم این . کنیم های مشابه استفاده می کار و یا نام راست، محافظه

  ■.دانم بندی را نادرست نمی تقسیم
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 !واقعیات متناقض حقوق بشر
  

  سورنا هدایت
  

مدتی است که در برخی بیانیه ها و قطعنامه های سیاسی مربوط 
ان و به نام انس"به بخش چپ جنبش دانشجوئی کلماتی چون 

این قبیل . و غیره به چشم می خورد" حقوق انسانی"و یا " انسانیت
کلمات و یا عبارات هریک از بار سیاسی مشخصی برخوردار 

 علیرغم نیت مثبت  کسانی که از آن -به کار بردن این کلمات . است
.  می تواند به درکهای غیر مارکسیستی دامن بزند–استفاده می کنند 

 طرفدار برخورد ماتریالیستی به مقوله انسان و مارکسیستها همواره
از نقطه نظر مارکسیسم حقوق انسانی . حقوق انسانی بوده و هستند

همواره مشخص بوده و توسط شرایط اقتصادی اجتماعی تاریخا 
وانگهی در کلیه جوامع طبقاتی انسانها . مشخص مشروط می شود

یم که از نظر به طبقات تقسیم می شوند و عمال ما شاهد این هست
به همین . حقوقی تفاوتهای بارزی میان طبقات مختلف موجود است

دلیل مارکسیستها نباید به درک مجرد و ماورای طبقاتی از مفهوم 
  . دامن بزنند" انسان  و انسانیت"

" حقوق بشر" که بر پایه یک سخنرانی در مورد -در مقاله زیر 
یستی به این مسئله  تالش شده که از دیدگاه مارکس–تنطیم شده 

  .برخورد شود
  

********  
قبل ار شروع الزم است که تاکید کنم که براي من به عنوان 
جواني كه تازه با ماركسیسم آشنا شده  این بحث پیچیده اي است و 

سعي . من آن تسلطي كه باید سر این موضوع داشته باشم را ندارم
ان مطالعاتم در مي كنم شناخت و ایده هاي مقدماتي را كه در جری

این زمینه كسب كردم در اختیار شما بگذارم امیدوارم شما نیز با 
نظرات تان مرا یاري دهید تا این بحث همه جانبه تر و عمیقتر جلو 

  .برود
  . بحثم از سه قسمت تشكیل شده است

در بخش اول سعي مي كنم به برخي پایه هاي تئوریك بحث حق 
و در پرتو آن به اساسي ترین از دیدگاه ماركس اشاراتي بكنم 

خصلت آنچه كه به نام حقوق بشر در اعالمیه جهاني حقوق بشر 
  . منعكس است،  بپردازم

  .در بخش دوم به برخوردهای متناقض بورژوازی اشاراتی کنم
و در بخش سوم نیز به جایگاه حقوق بشر در جامعه ایران 

  .بپردازم
  .و در خاتمه نتیجه گیري ام را ارائه دهم

  
)١(  

  
بحثم را با این جمله مهم، عمیق و تاریخي ماركس شروع مي كنم 

  : یعني این جمله اساسي كه آنرا در نقد برنامه گوتا طرح كرده است
حق هرگز نمي تواند از ساختار اقتصادي جامعه و از سطح «

  ».فرهنگي مبتني بر این ساختار فراتر باشد
 مي گذارد و از آن این جمله بر پایه اي ترین مسئله حق انگشت

  . مي توان چند نتیجه مهم گرفت
به ساختار ) یا به عبارت دیگر قوانین حقوقي(یكم اینكه مسئله حق 

  .اقتصادي اجتماعي هر جامعه بستگي دارد
دوم هم مسئله زیر بنا یعني ساختار اقتصادي و هم مسئله روبنا 

ل در تعیین حق و حقوق دخی...) یعنی ایدئولوژی و فرهنگ و (
  .  است

و نكته سوم كه مي خواهم بر روي آن بیشتر تاكید كنم این است 
یعني در . حقوق انساني مجرد نداریم. كه حق یك پدیده مشخص است

هر دوره تاریخي متفاوت است و حق نهایتا توسط سطح تكامل 
اقتصادي اجتماعي و نیازهای فرهنگی هر جامعه مشروط و تعیین 

  .مي شود
مي توانیم از حقوق انساني صحبت كنیم كه منطبق یعني اینكه ما ن

به همین خاطر است كه خود درك از . بر همه اعصار تاریخي باشد
  . حق و مسئله حقوق نیز امر ثابتي نبوده و مدام در حال تغییر است
في . اگر غیر از این فكر كنیم به برخورد ایده آلیستي در مي غلتیم

 كورش پادشاه امپراطوري المثل دنبال این خواهیم افتاد كه
یعني  حقي كه . هخامنشان را اولین پایه گذار حقوق بشر بدانیم

مربوط به دوران برده داري بوده را به عصر دیگري كه بدان 
  . عصر سرمایه داري یا عصر بوروژائي مي گوئیم ربط دهیم

  
جمله ماركس در عین حال تفاوت اساسي بین متد برخورد 

  .ازي را نسبت به بحث حق هم نشان مي دهدماركسیستها با بورژو
برخورد ماركسیستها به مسئله حق همواره مشخص، روشن و 
صادقانه است در صورتیكه برخورد بورژوازي به مسئله حق عام، 

متفكرین بورژوازي همواره عباراتي را . مبهم و غیر صادقانه است
رد انگار به كار مي گیرند كه مسئله را مبهم و ناروشن باقي مي گذا

كه البته واقعیت دارد چونكه . مي خواهند یك چیزي را پنهان كنند
واقعا مي خواهند یك نابرابري  اساسي موجود در نظام سرمایه 

  . داري را پنهان كنند
در مورد تفاوت متد متفكران بورژوازي با متفكران طبقه كارگر 

او تحت مي توانم شما را رجوع دهم به لنین و تقاوت مقاله اي كه 
عنوان حقوق پایه اي مردم زحمتكش نوشته و مقایسه آن با متن هاي 

لنین براي اولین بار در تاریخ . حقوقي كه بورژوازي نوشته است
اعالم مي كند كه دولتي كه تشكیل داده مثل همه دولتها خصلت 
دیكتاتوري دارد و اینكه بر خالف دیگر موارد این بار دیكتاتوري 

او روشن مي كند كه حقوقي را كه بیان مي .  استاكثریت بر اقلیت
بر خالف . كند به كي تعلق مي گیرد به كي نمي گیرد و چرا

بورژوازي كه سعي مي كند نشان دهد كه حقوقش جهانشمول است 
در صورتیكه در واقعیت . و شامل همه افراد در همه جوامع است

  .اینگونه نیست
بورژوازي در حیطه حقوق بر گردم به آن نكته پایه اي كه گفتم 

همه مي دانیم كه عصر بورژوازي با شعار . آنرا پنهان مي كند
از برادري . انقالب فرانسه رقم خورد» آزادي برابري برادري«

اش و به حساب نیاوردن زنان كه واقعا خجالت آور و افشاگرانه 
بورژوازي تالش كرد ثابت كند كه در نظامش همه . است، بگذریم

  .همه با هم برابرند و هیچ تفاوتي بین شان نیستآزادند و 
 البته انقالبات بورژوا دمكراتیك بدرجاتي آزادي و برابري را 

اما . براي انسانها نسبت به دوره هاي تاریخي قبلي آورده اند
بورژوازي با استفاده از این عبارات یك نابرایري بزرگ را پنهان 

 سلطه مالكیت مشخصا. نابرابري در حیطه اقتصادي. كرد
و اینكه یك عده باید كار . ئي بر ابزار تولید را پنهان كردوابورژ

و ظاهر . كنند، یك عده دیگر باید دسترنج شان را به جیب بزنند
قضیه طوري وانمود مي شود كه هر دو طرف در یك معامله برابر  

  . رو دروي هم قرار گرفتند
ده جامعه مبتني بر مي دانیم كه مناسبات اساسي بین مردم زیر پر

اینطور به نظر مي رسد كه مردم در . تولید كاالئي پنهان شده است
نظام سرمایه داري به مثابه صاحبان برابر كاال مقابل هم قرار مي 

اما این صرفا ظاهر قضیه است و پوششي است بر رابطه . گیرند
ظاهرا كارگر آزاد است كه نیروي . كارگران و سرمایه داران

. بفروشد و سرمایه دار هم بازاي آن حقش را مي پردازدكارش را 
در ظاهر برابر است اما یك نابرابري بزرگ در این رابطه موجود 

مي دانیم كه اگر كارگر نیروي كارش را نفروشد باید . است
و بورژوازي هم كه قادر است  كارگر را به كار . گرسنگي بكشد
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یعني تمام .  تولید استوادار كند به خاطر این است كه مالك ابزار
راز مسئله این است كه ما با سلطه مالكیت خصوصي بورژوازي به 

این جوهر نابرابر . مثابه یك طبقه بر ابزار تولید روبرو هستیم
این رازي بود كه . توسط حقوق به ظاهر برابر پنهان مي شود

ماركس آنرا كشف كرد و انگلس هم در رابطه با نقد انقالب 
  .انسه این مسئله را به خوبي توضیح دادبورژوائي فر

مي گوئیم راز چونكه در نظامهاي ماقبل سرمایه داري رابطه 
نابرابر فرد كاركن با صاحب ابزار تولید هم در حیطه اقتصادي هم 

برده جزو مایملك برده دار بود . در حیطه حقوقي كامال مشخص بود
. ردار نبودو مجبور بود برایش كار كند و از هیچ حقي هم برخو

دهقان مجبور بود چند روز از هفته را روي زمین ارباب كار كند و 
اما در سرمایه . برایش امتیازات حقوقي ارباب هم مشخص بود

ظاهرا كارگر كار مي كند و حقش . داري این رابطه اسرار آمیز شد
  . و افراد جامعه با هم برابرند. را مي گیرد

گر و سرمایه دار موجود است نابرابري بزرگي كه گفتم بین كار
این است جوهر ذاتي تمامي . توسط برابري قانوني پنهان مي شود

  ! ادعاهاي برابري طلبانه بورژوائي در مقابل قانون
با توجه به این مقدمه مي خواهم برسم به اساسي ترین خصلت 

  . آنچه كه به بیانیه جهانی حقوق بشر معروف است
 حقوق بشر، برخورد آن به مسئله همه مي دانیم كه پاشنه آشیل

یعني ماده هفده آن كه صحبت از آن مي . مالكیت خصوصي است
  : كند كه

هركس به تنهائي یا بصورت جمعي حق مالكیت دارد و هیچ «
  » .كسي را نباید خودسرانه از حق مالكیت محروم كرد

این ماده یعني اینكه نه تنها بر عامل اصلي بي حقوقي اكثریت 
م جهان كه ریشه در سلطه مالكیت بورژوازي بر ابزار عظیم مرد

تولید در جهان سرپوش گذاشته مي شود بلكه حتي تقدیس هم مي 
و مهمتر از آن پیشاپیش كلیه كساني كه به خواهند كوچكترین . شود

  .تعرضي به مالكیت خصوصي كنند را محكوم مي كند
وق بشر من در اینجا نمي خواهم تك تك مواد اعالمیه جهانی حق

را بحث كنم و تناقضاتي كه بین هر یك از مواد، با ماده هفده آن 
  . هست را روشن كنم

في المثل شما چگونه مي خواهید از حق سفر مردم جهان دفاع 
كنید در صورتیكه بخشهاي عظیمي از مردم دنیا در شرایطي 
زندگي مي كنند كه حتي پول تهیه یك كرایه اتوبوس از نقطه اي به 

  . دیگر را ندارندنقطه 
یا از حق دسترسي به اطالعات،  مثال اینترنت و تلفن را كه 

و هنوز . اساسا در كشورهاي پیشرفته سرمایه داري متمركز است
بخشهاي زیادي از مردم در قاره آفریقا یا كشور هند یا چین اصال  

  . هنوز با تلفن حرف نزده اند
یم اما نگوئیم كه به یا اینكه از حق دسترسي به بهداشت صحبت كن

خاطر حفظ مالكیت و امتیاز شركتهاي داروئي، مردم آفریقا از 
حق مالكیت و . دسترسي به داروي مقابله با ایدز محروم گشته اند

امیتازي كه به هیچوجه طبق ماده هفده اعالمیه حقوق بشر نمي توان 
  .آنرا ملغي كرد

م به مسخره از پاشنه آشیل اعالمیه جهاني حقوق بشر كه بگذری
ترین، بي ثمرترین و بي اثر ترین ماده این اعالمیه یعني ماده آخر 

منع كردن افراد و دولتها از حق تفسیر «یعني . آن مي رسیم
در این مورد به جاي بحث . »مقررات این اعالمیه به دلخواه خویش

حقوقي باید به پراتیك پنجاه شصت ساله سازمان ملل و این اعالمیه 
واقعیت این است كه .  و حتي به پراتیك همین امروز آن.رجوع كرد

هر فرد یا دولتي كه قلدرتر است، نقش انحصاري تري براي تفسیر 
تفسیرهائي كه اغلب چنان متضادند . این مواد براي خود قائل است

في المثل تا . كه فقط موجب آن مي شود كه آدمها شاخ در بیارند
ا ایجاب مي كرد اشكالي نداشت كه زماني كه منافع امپریالیسم آمریك

دیكتاتوري مثل صدام مورد همه جانبه ترین حمایتها قرار گیرد و 
یا . زماني دیگر او را دستگیر و به پاي میز محاكمه بكشانند

بكاربردن بمب شیمییائي توسط صدام جنایت علیه بشریت است و 
لمداد بكاربردن آن توسط آمریكا در فلوجه به عنوان آزادي بشریت ق

یا اینكه دولت فرانسه به خاطر حجاب دختران مسلمان را از . شود
تحصیل در كشور خود محروم مي كند اما ارتشش را به افغانستان 
مي فرستد كه از جمهوري اسالمي حمایت كند كه مدافع حجاب 

  . زنان است
تفسیرهاي متناقض از اعالمیه جهاني حقوق بشر ریشه در همان 

یعني دفاعش از اصل مالكیت .  كه گفتمتناقض ذاتي  است
به . دفاع از پایه ای ترین سلب كننده حقوق مردم جهان. بورژوائي

همین خاطر است كه اعالمیه حقوق بشر مي تواند ملعبه دست هر 
  .قدرتمداري شود

در اینجا این نكته را هم بگویم كه بحثم مخالفت با این یا آن 
 دراین اعالمیه بطور عام آمده موادی كه در دفاع از كرامت انساني

و  اصال نمي خواهم تالشهاي همه افرادي را كه زیر عنوان . نیست
این اعالمیه یا مثال ارگانهائي چون عفو بین الملل فعالیت مي كنند 

یا این تصویر را بدهم كه فكر كنیم كه باید حتما . را زیر سئوال ببرم
طه و یك شیوه این هم یك حی. به صداقت و نیت شان شك كنیم

هر چند که ناکافی است و قادر نبست دست به ریشه . مبارزه است
. ها ببرد و بخشا ملعبه دست این یا آن قدرت امپریالیستی می شود

مبارزه علیه بورژوازي در رابطه با نقض حقوق دمكراتیك مردم 
بحثم بیشتر بر سر چارچوبه كلي و تناقض . یك مبارزه عادالنه است

  . اعالمیه حقوق بشر بدان گرفتار استكلي است كه
  

)٢(  
  

به كاركرد سیاسي . حال مي خواهم به بخش دوم بحثم بپردازم
عمده اي كه اعالمیه جهاني حقوق بشر براي بورژوازي جهاني 

  .داشته و امروزه دارد
براي اینكار الزم است قدري به تاریخ این موضوع هم نگاهي 

 جهاني حقوق بشر بعد از جنگ واقعیت این است كه اعالمیه. بكنیم
تا آنجائي كه مي دانم حال و هواي سیاسي . جهاني دوم تصویب شد

  . آندوران نقش مهمي در تصویب آن داشت
شكست فاشیسم، اوج گیري مبارزات مردم در سراسر جهان براي 
حقوق مكراتیك خود، انزجار عمومي از قتل عامهاي فاشیستي، 

رگر در سطح جهاني هم در دستاوردهاي مبارزاتي طبقه كا
كشورهاي سرمایه داري هم در كشورهاي سوسیالیستي آنزمان همه 

اما . همه جو و فضائي را فراهم آوردند كه آن اعالمیه تصویب شود
همانطور كه مي دانیم خیلي سریع اعالمیه حقوق بشر به ابزاري در 
دست بورژوازي در جنگ سردي كه علیه شوروي براه انداخت بدل 

  . شد
از آن پس اعالمیه جهاني حقوق بشر دو استاندارده شد، انتخابي 

هم كثیف ترین اعمال . شد و بر مبناي میل بورژوازي به كار رفت
و جنایتها تحت عنوان دفاع از حقوق بشر صورت گرفت هم به 
حربه اي علیه نابساماني هاي واقعي جامعه شوروي و اقمارش بدل 

  .شد
ل عامهاي قرن بیستم، یعني قتل عام یك     یكي از بزرگترین قت

میلیون نفر از مردم اندونزي توسط كودتائي كه تحت حمایت دولت 
  . آمریكا سازمان یافت عین دمكراسي قلمداد شد

قتل عام سي هزار تن طي چند هفته در استادیوم ورزشي سانتیاگو 
شیلي كه بواسطه كودتاي آمریكائي پینوشه سازمان یافت، دفاع از 

  .ادي قلمداد شدآز
بمبارانهاي پي در پي مردم ویتنام تحت عنوان آزادي و حقوق 

  . بشر صورت گرفت
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محروم كردن دولت چین و هفتصد میلیون مردم آن از ارسال 
نماینده به سازمان ملل به مدت بیست سال دفاع از دمكراسي قلمداد 

در صدها و هزارها مورد این چنیني معلوم نبود كه كاركرد . شد
  . اعالمیه جهاني حقوق بشر چه بوده است

در عوض هر آنجائیكه الزم شد و منافع بورژوازي ایجاب كرد 
آنرا یا علیه . بورژوازي پرچم حقوق بشر را در دست گرفت

برد یا علیه چین و جنبشهاي ارشوروي و اروپاي شرقي بك
  .آزدایبخش

امروزه نیز این كاركرد دوگانه حقوق بشر را در عراق و 
براي بوش دفاع از امثال گنجي مهم .  و یا ایران مي بینمانغانستاف

است و دولت آمریكا تحت عنوان نقض حقوق بشر او را رسما 
مورد حمایت قرار مي دهد اما اعمالي كه جمهوري اسالمي در 
رابطه با دیگر زندانیان سیاسي انجام مي دهد جزو موارد نقض 

كه در فاصله یكي دو ماه  ۶٧مثل قتل عام سال . حقوق بشر نیست
كه تازه با سكوت رضایتبخش همه . چند هزار نفر را اعدام كرده اند

  .دول غربي روبرو شد
اما این استانداردهاي دو گانه در درون كشورهاي پیشرفته 

این قبیل كشورها كه خود . سرمایه داري هم به چشم مي خورد
با بخشهائي از پرچمدار اعالمیه جهاني حقوق بشر هستند در رابطه 

في المثل . اهالي این كشورها تقریبا حق و حقوقي قائل نیستند
براحتي چند صد هزار سیاهپوست در آمریكا به خاطر  تخلفات و 
جرائم جزئي از حق راي محروم مي شوند و یا در فرانسه مسئله 
داشتن اسم خارجي یا سكونت در  محله هاي خارجي نشین اتوماتیك 

ت كه پاکت پستی درخواستهاي شغلي شان قبل از به معناي این اس
  .اینكه باز شود به سطل زباله انداخته مي شود

این نكات را گفتم تا تاكیدي باشد بر سر اینكه مشكل بر سر 
كه راه را باز مي . محتوي اصلي اعالمیه جهاني حقوق بشر است

صاحبان قدرتي كه از حق . گذارد براي تفسیرهاي صاحبان قدرت
كنترل ثروت، فرهنگ . ت خصوصي بر ابزار تولید برخورداندمالكی

و رسانه هاي جمعي برخوردارند و مي توانند براحتي این اعالمیه 
مشكل بر سر مالكیت است . را مورد تفسیر دلبخواه خود قرار دهند

جائي كه قانون وجود ندارد مالكیت «چرا كه به قول جرمي بنتام 
یت اثري نیست از قانون اثري نمي وجود ندارد و آنجا كه از مالك

  »   .توان یافت
مشكل اصلي بر سر چارچوبه، افق و دورنما بورژوائي اعالمیه 
جهاني حقوق بشر هست كه بشر را محدود و مكلف و مجبور مي 
كند در همان میداني دنبال حقوق خود باشد كه بورژوازي براي شان 

  .تعیین كرده است
  

)٣( 
ین بخش صحبتم بشوم یعني جایگاه حال مي خواهم وارد سوم

  حقوق بشر در ایران 
  

واقعیت این است كه ما در كشوري زندگي مي كنیم كه مردم آن 
  . از اولیه ترین حقوق دمكراتیك خود محرومند

طبق قانون . زنان ارزششان طبق قانون از نصف مرد كمتر است
  . ستمجازات هاي اسالمي دیه یك زن از دیه تخم یك مرد هم كمتر ا

  . اقلیتهاي ملي و مذهبي از حقوقي برخوردار نیستند
طبق همین قانون اگر كسي از مذهب اسالم روي برگرداند و في 
المثل مسیحي بشود و به خواهد دیگران را هم به اینكار دعوت كند 

  . محكوم به مرگ است
اگر بهائي باشي از هیچ حقي برخوردار نیستي و براحتي مي 

  . تت كنندتوانند سر به نیس
اگر كمونیست باشي براحتي تحت عنوان ملحد مي توانند ترا به 

  .جوخه اعدام بسپارند

طبق قانون همه مردم مثل رمه اي هستند كه چوپاني به نام ولي 
  .فقیه الزم دارند كه صالح آنها را تشخیص دهد

حتي از نظر . جماعت آخوند از امتیازات ویژه برخوردار است
  . ویژه براي خودشان دارندقضائي دادگاههاي 

  
همه اینها نشانه این است كه جامعه ما نتوانسته است تحوالت 
. بورژوائي را كه جوامع غربي از سر گذراندند از سر بگذرانند

  . زیرا انقالب بورژوا دمكراتیك مشروطیت شكست خورد
مسلما شكاف بین این بي حقوقي ها و اعالمیه جهاني حقوق بشر 

این امر خودش پایه عیني فراهم مي آورد كه اعالمیه و . آشكار است
حقوق بشر آمال و آرزوهاي یك عده بشود و هدف شان را كسب آن 

با حتي برخي ها فكر مي كنند  این هم از سر جامعه . قرار مي دهند
و حتي بدتر . ما زیادي است و رسیدن به بخشي از آن هم كافیست

یالیستي حقوق بشر را براي از آن فكر مي كنند كه بورژوازي امپر
  . همه این افكار غلط است. ما به ارمغان مي آورد

بحثم بر سر این نیست كه براي این حقوق دمكراتیك اولیه نباید 
مبارزه كرد مسئله این است كه این حقوق را نه بورژوازي بین 

  . المللي مي تواند به ما بدهد نه بورژوازي داخلي
میتش متكي است بر یك شكاف و بورژوازي امپریالیستي حاك

یعني شكاف و تقسیم . نابرابري بزرگ در سطح جهاني و حفظ آن
كاري كه بین كشورهاي امپریالیستي و كشورهاي تحت سلطه 

كه یكي از پایه هاي اصلي سلطه شان بر جهان . بوجود آورده اند
یكي از ویژگي هاي این وضعیت این است كه در اغلب . است

طه مثل ایران باید دیكتاتوري عریان حاكم باشد و كشورهاي تحت سل
مردم از حقوق شان محروم باشند تا آنها راحتتر بتوانند به غارت و 

بدون این امر . چپاول منابع، ثروت و نیروي كار كشور بپردازند
حتي ثبات دمكراسي بورژوائي در كشورهاي خودشان، به هم مي 

در كشورهاي بي جهت نیست كه كمونیستهائي كه . خورد
امپریالیستي فعالیت مي كنند مدام تاكید مي كنند كه آن روي سكه 
دمكراسي بورژوائي، دیكتاتوري فاشستي در كشورهاي تحت سلطه 

بي جهت هم نیست كه آمریكا براي مردم عراق دوباره . است
یعني دمكراسي . نوع ابوغریب را به ارمغان برد" دمکراسی"

سوار تانكهایش كرد و در عراق آنرا سركوب و شكنجه و كشتار را 
  . پیاده كرد

این حقوق دمكراتیك را حتي آن بخشهائي از بورژوازي و خرده 
بورژوازي كه واقعا خواهانش هستند را نیز نمي توانند براي جامعه 

زیرا معموال یا وسط راه مي ایستند یا سازش مي . ما برآورده سازند
 امپریالیسم براي انجام چونكه رسالت بورژوازي در عصر. كنند

  . انقالبات به پایان رسید
به همین خاطر است كه انجام این وظایف بر دوش طبقه كارگر 

مسلما  طبقه كارگر ایران باید به شیوه خود و با . افتاده است
درسگیري از تجارب مختلفي كه در كشورهاي  مختلف بدست آمده 

  . اتر از آنها هم بروداین وظایف را بطور رادیكالي انجام دهد و فر
به عنوان نتیجه گیري مي توانم بگویم كه مسئله اصلي دورنما و 

معاني بحث در رابطه با . افقي است كه برایش مبارزه مي كنیم
نباید . حقوق بشر از نظر من گره مي خورد به مسئله افق و دورنما

. گذاشت افق مردم و مبارزات مردم به اعالمیه حقوق بشر تقلیل یابد
و با مانوري كه بورژوازي بین المللي بر سر حقوق بشر و فقدان آن  

  .در كشور ما مي دهد  آمال و آرزوهاي مردم ما محدود شود
سئوال اصلي این است كه آیا خودمان را در چارچوبه هائي كه 
بورژوازي طرح مي كند محدود مي كنیم یا اینكه فراتر از آن، براي 

براي جهاني كه . استثمار مبارزه مي كنیمرهائي از هر گونه ستم و 
در آن دیگر مفاهیمي چون حق و قانون و دولت كاربردي نداشته 

  ■.باشد
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   صفحه  بذر  ١١  شماره
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