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بیانیھ تحلیلی نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسبت شروع سال 
   1388تحصیلی 

 

  !شگاه استھمھ نگاھھا بھ سمت دان

  من ھمدست توده ام 
  تا آن دم کھ توطئھ می کند گسستن زنجیر را 

  احمد شاملو
  

. اولین سال تحصیلی پس از خیزش بزرگ مردم در راه است
با قلبی آکنده از درد اما لبریز از خشم و نفرت، با کولھ باری از 
تجاربی کھ در نبردھای خیابانی بدست آورده ایم، با روحیھ ای سر 

  .  ار از امید و خوش بینی قدم بھ دانشگاه می گذاریمش
اما جای خالی یارانی چون کیانوش آسا، اشکان سھرابی، 
یعقوب بروایھ، مصطفی غنیان، مبینا احترامی، تینا سودی، 

را چگونھ تاب بیاوریم؟ .... امیرجوادی فر، ناصر امیرنژاد و 
د جز سال جای خالی یارانی چون سھراب اعرابی کھ می توانستن

اولی ھا باشند را چگونھ تاب بیاوریم؟ با تن زخمی یاران مان در 
شکنجھ گاھھا چھ کنیم؟ با اسارت و اخراجھای گروھی آنھا و 
سخت گیری نسبت بھ استادان دگراندیش چھ کنیم؟ طاقت دیدن 

آخر . عکس ندا آقا سلطان را بر روی صندلی خالی اش نداریم
 و شاداب کوی دانشگاه بود، اما، کالس جایگاه بچھ ھای سرزنده

حاال بوی خون و باروت کالس و صحن دانشگاھھای سراسر 
  . کشور را فراگرفتھ است

دیگر . ھمھ چیز پس از خیزش بزرگ مردم تغییر کرده است
ھمھ . انفجارھای بزرگتری در راھند. اوضاع مثل سابق نیست

ار دیگر آیا ب. نگاھھا بھ سنگر آگاھی و  آزادی دوختھ شده است
جنبش دانشجویی نقش پیشتاز خود را ایفا خواھد کرد؟ آیا بھ 

  وظایف آگاھگرانھ خود در قبال مردم بپاخاستھ عمل خواھد کرد؟ 
ما در خیزش اخیر بھ وظیفھ خود در حد توان خویش عمل 

 - بویژه زنان و جوانان بپاخاستھ –بھ ھمدستی با توده ھا . کردیم
حیرت نسبت بھ کودتای انتخاباتی ھمھ زمانی کھ بھت و . پرداختیم

را فرا گرفتھ بود، شجاعانھ بانگ اعتراض را در کوی بھ صدا در 
پا بھ . آوردیم، آغازگر مبارزه ای قدرتمند در سراسر کشور شدیم

پای مردم در خیابانھا دویدیم، آتشھا بپا کردیم، دستھ ھای نبرد 
میاری بیدریغ سازمان دادیم، لذت فداکاری، ھمدلی، ھمبستگی و ھ

را چشیدیم، شبنامھ پخش کردیم، از دشمن نھراسیدیم، مرگ را بھ 
سخره گرفتیم، خون مان را با خون مردم در ھم آمیختیم، بھ فعالیت 
اگاھگرانھ خود علیھ اردوی جھل و فریب ادامھ دادیم، در ھنگامھ 
نبرد حجاب از سر برداشتیم، آزادی را فریاد زدیم و بھ تمام 

  .  جھان الھام بخشیدیم و انقالبی دیگر را نوید دادیمستمدیدگان
بھ این دلیل است کھ این چنین مورد خشم و کین دشمنان مردم 

بھ این خاطر از رده ھای . آنان از ما می ترسند. قرار گرفتھ ایم

باالی حکومت تا مزدوران پایین دست ھمھ دست بھ کار شدند تا بھ 
.  تحت سیطره خود در آورندھر شکلی کھ می توانند دانشگاه را

آماده کردن صد ھزار بسیجی دانشگاھی، دیدارمتوالی مسئوالن 
نظام با دانشجویان بسیجی و استادان مرتجع و خط ونشان 
کشیدنھای مداوم، بازنشستھ کردن استادان دگر اندیش، اعالن تغییر 
دروس آموزشی علوم انسانی در جھت اسالمی نمودن ھر چھ 

نامھ ریزی خاص برای نظامی کردن ھر بیشتر جو بیشتر آنھا، بر
دانشگاه ھا، زمزمھ بھ تعویق انداختن باز گشایی دانشگاھھا و 

ھمھ اینھا  . دوم" انقالب فرھنگی"گھگاھی نیز اعالم براه اندازی 
  . نشانھ عمق ھراسشان از ماست

سران رژیم می دانند کھ دانشگاه آتش زیر خاکستر است، 
آنان می دانند کھ دانشجویان .  ای خود استدانشگاه داغدار شھد

آنان ضمن اینکھ شمشیر از رو بستھ اند . خشمگین و عصبانی اند
خامنھ . می کنند» دلجویی«از ما بھ خاطر شھدای کوی دانشگاه 

نسبت می دھد، فرھاد رھبر » خود سر«ای آنرا بھ نیروھای 
 حملھ رئیس انتصابی دانشگاه تھران توسط وزرات اطالعات کھ بر

بھ کوی دانشگاه شخصا نظارت مستقیم داشت، اکنون ابراز بی 
  . اطالعی می کند

اما آنچھ کھ آنھا . آنان از خشم و نفرت ما نسبت بھ خود آگاھند
را بیش از ھر زمانی دیگر نگران کرده، نقشی است کھ جنبش 

می تواند در شرایط کنونی ) بھ ھمراه دانش آموزان(دانشجویی 
ادامھ یابی خیزش اخیر بھ میزان تعیین کننده ای بھ . ندجامعھ ایفا ک

بھ . این امر بر ھمگان روشن است. عکس العمل ما بستگی دارد
ھمین دلیل سران رژیم طرحھای سرکوبگرانھ مختلف را بھ جریان 

از این رو نھ تنھا در ھم . انداختھ تا مانع از ایفای چنین نقشی شوند
 برای جنبش دانشجویی مھم شکستن این طرحھای سرکوب گرانھ

است بلکھ برای ادامھ یابی و آینده خیزش قھرمانانھ مردم ایران 
ھمھ چیز بھ عزم و اراده و آگاھی ما وابستھ . تعیین کننده است

یا مشعل پرفروغ مبارزه را شجاعانھ تر از پیش در دست . است
ھ می گیریم و آنرا پرفروغتر می کنیم، یا اینکھ از زیر مسئولیتی ک

تاریخ جنبش . تاریخ بر عھده ما گذاشتھ شانھ خالی می کنیم
دانشجویی ایران سرشار از لحظات و مقاطع حساسی است کھ 
. مسئولیتھای انقالبی بدرستی درک شده و در دست گرفتھ شدند

مقاطعی کھ دانشجویان نھ تنھا آغازگر مبارزه و یا یاری رسان 
بلکھ در سطح وسیع بھ ادامھ یابی امواج مبارزات مردمی بودند 

  .  اشاعھ آگاھی انقالبی در جامعھ یاری رسانده اند
در شرایط کنونی کھ صحنھ مبارزه طبقاتی بسیار پیچیده شده و 
نیروھای سیاسی مختلف با اھداف کامال متضاد در ھم تداخل کرده 
. اند، نقش آگاھگرانھ جنبش دانشجویی اھمیت محوری می یابد

صرفا دامن زدن بھ مبارزات توده ای، وظیفھ جنبش دانشجویی 
دانشجویان . کمک بھ سازماندھی و رادیکالیزه کردن آنھا نیست

در شرایطی کھ . نقش بسزایی در آگاھی بخشی بھ مردم دارند
جامعھ ما از فقدان یک آلترناتیو انقالبی در رنج است، این جنبش 

 کرده دانشجویی است کھ می تواند بھ میزان موثری این خال را پر
  . و حتی بھ شکل گیری آلترناتیوھای واقعا مردمی یاری رساند

وظیفھ جنبش دانشجویی حل شدن در جنبش عمومی مردم 
امروزه این استقالل معنای . بلکھ ایفای نقش مستقل است. نیست

  . سیاسی مشخصی می یابد
باری دیگر اغتشاشی در صف دوستان و دشمنان انقالب 

موسوم بھ اصالح طلب کھ از قدرت جناح .  صورت گرفتھ است
رانده شده، تمامی تالش خود را بکار می برد کھ در راس خیزش 

اگر . مردم قرار گیرد و از آن برای پیشبرد منافع خود سود جوید
چھ دعوای میان دو جناح فضا را برای پیشبرد مبارزات مردم 
ھ مساعد کرده اما سیاستھای ھیچیک از جناحھا ربطی بھ منافع پای
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علت دعواھای آنھا بحران مشروعیتی است کھ . ای مردم  ندارد

دعوا اصلی  بر سر . کل جمھوری اسالمی را فرا گرفتھ است
 رفسنجانی - کروبی -جناح موسوی. چگونھ حکومت کردن است

می گویند اگر تغییراتی در ساختار حکومت انجام نگیرد جمھوری 
 احمدی نژاد می -اسالمی سقوط خواھد کرد و جناح خامنھ ای 

. گویند اگر اصالحاتی صورت گیرد این سقوط تسریع خواھد شد
شکاف در میان حکومت کنندگان، باعث سرریز شدن مردم بھ 
. خیابان شد کھ خواھان از ھم گسیختن زنجیرھای بندگی ھستند

درست در چنین شرایطی، کسانی کھ در صف مخالفت با جناح 
 در فکر ترمیم زنجیرھای بردگی حاکم قرار گرفتھ اند کھ بی وقفھ

و رنگ و لعاب زدن بدانند تا یک بار دیگر جسم و روح مردم 
یک «کسانی مانند میر حسین موسوی کھ . ایران را بھ بند کشند

کوتاه نمی آید، آمال و » کلمھ کمتر یا بیشتر از جمھوری اسالمی
آرزوھای اش احیا دھھ اول حاکمیت جمھوری اسالمی تحت 

. نی است و رنگ سبزش نماد اسالم ناب محمدی استرھبری خمی
کھ طی سی سال چیزی جز عقب ماندگی و جھل و خرافھ و تشدید 
ستم و اسثتمار و بویژه بی حقوقی مفرط زنان برای جامعھ ما ببار 

  .  نیاورده است
جنبش دانشجویی نھ تنھا باید از این سیاست مستقل بماند بلکھ 

کھ خالف افکار و عقاید رایج در این باید جرئت آنرا بھ خود دھد 
باید بدون تردید و تزلزل خالف روند . خیزش ھمگانی عمل کند

موجود کھ نتیجھ اش محصور کردن مبارزات مردم در چارچوبھ 
ھر گونھ دنبالھ روی از موج سبز . ھمین نظام است، حرکت کند

تخریب آینده . تحت ھر شکل یا عنوان و بھانھ ای نادرست است
 یک بار چنین دنبالھ روی توسط پدران و مادران ما در .است

 صورت گرفت، در نتیجھ نسلی فنا شد و جامعھ ای 1357انقالب 
جنبش دانشجویی بھ . ما نباید آن اشتباه را تکرار کنیم. بھ باد رفت

عنوان سیاسی ترین و رادیکالترین جنبش جاری در جامعھ، کھ 
ی تواند حقیقت جو نباشد و مدام با علم و آگاھی سروکار دارد نم

مردم نیاز . مدافع پیگیر کشف حقیقت و بیان شجاعانھ آن نباشد
دارند کھ از ماھیت و اھداف و برنامھ سیاسی نیرویی کھ می 
خواھد مھار و کنترل خیزش اخیر را در دست گیرد آگاھی کسب 

مردم باید بدانند نیروھایی با تبلیغ سکوت و انتظار و معاملھ . کنند
.  جانیان حاکم می خواھند اعتماد شان را بھ نظام را برگردانندبا

این حقیقتی است کھ جنبش دانشجویی باید با بانگ رسا در جامعھ 
  .  طرح کند

اگر جنبش دانشجویی حسابش را از سیاستھای رھبران موج 
سبز جدا نکند و اھدافشان را افشا نکند نھ تنھا قادر بھ حفظ استقالل 

د بلکھ بھ اعتماد و باور مردم بھ نیروی خود ضربھ خود نخواھد بو
و نماد سبز نمی » هللا اکبر«با شعار . ای سخت و مھلک خواھد زد
زمانی با نظام جمھوری اسالمی می . توان بھ پیروزی دست یافت

توان مبارزه ای موثر بھ پیش برد کھ از ایجاد ھر گونھ  فصل 
زمانی می توان با . دمشترک با این نظام و نمادھایش احتراز کر

باند کودتاچی حاکم مبارزه ای سازش ناپذیر بھ پیش برد کھ ھر 
گونھ توھم نسبت بھ امثال کروبی و موسوی را از افکار خود 

 کھ با جانفشانیھای 57فراموش نکنیم کھ انقالب سال . زدود
عظیمی ھمراه بود و بھ سرنگونی رژیم شاه منجر شد، رھبری اش 

فتاد کھ تفاوت ماھوی از نظر طبقاتی با رژیم در دست نیرویی ا
درسگیری از آن تجربھ و آگاه شدن از برنامھ ھا و . شاه نداشت

اھداف نیروھای متفاوت طبقاتی در جامعھ از وظایف جنبش 
  .  دانشجویی است

دانشگاه نھ تنھا می تواند مرکزی برای اشاعھ آگاھی و سیاست 
ی برای سازماندھی مبارزات انقالبی باشد بلکھ می تواند بھ ستاد

با توجھ بھ امکانات و تمرکزی کھ جنبش . مردم بدل شود
دانشجویی نسبت بھ دیگر جنبشھای توده ای دارد، ھر دانشکده و 

خوابگاھی در ھر شھری می تواند بھ محلی برای نقشھ ریزی و 
سازماندھی مبارزات و بھ محلی برای یاری رسانی بھ دیگر 

این وظیفھ محوری . دانش آموزان بدل شودبخشھای جنبش بویژه 
  .   است کھ ھر دانشجوی آگاه و فعالی را بھ خود فرا می خواند

  
  سخنی با فعالین چپ جنبش دانشجویی

وظایف فوق بدون حضور، تالش . رفقا، اوضاع خطیری است
اگر فعالین چپ در محور . و پیگیری ما عملی نخواھد شد
صت تاریخی بزرگی از دست فعالیتھای فوق قرار نگیرند، فر

تا کنون آنگونھ کھ شایستھ ما بوده، در این جنبش . خواھد رفت
علت اصلی آنرا باید در . نقش فعال و مستقلی ایفا نکرده ایم

تئوریھای بی پایھ و نادرستی جستجو کرد کھ حاصلی جز بی 
تئوریھایی کھ یا منتظر صف بندی تر . عملی و انفعال در بر ندارد

بقھ کارگر در مقابل بورژوازی در یک روز آفتابی و و تمیز ط
روزی کھ ھیچگاه در ھیچ انقالبی شاھدش . ھوای صاف می باشند
یا تحت عنوان اینکھ خیزش اخیر متعلق بھ . نبوده و نخواھیم بود

طبقات میانی است باید از آن دوری جست و تنھا پس از حضور 
ن دخالتگری صف مستقل طبقھ کارگر در این خیزش باید در آ

این قبیل تئوریھای قبل از ھر چیزبیان ناتوانی سیاسی در . کرد
  . ایفای نقش و سر فرود آوردن عملی در مقابل موج سبز است

شک نباید داشت کھ کارگران ھم می توانند بھ میدان آیند، بھ 
میدان ھم خواھند آمد، حتی گوشھ ای از فضای مطالباتی را نیز بھ 

 داد اما ھمھ اینھا  لزوما بھ معنای خارج خود اختصاص خواھند
. شدن از چارچوبھ کلی سیاسی رھبری موج سبز نخواھد بود

حضور کارگران در یک جنبش بھ معنای حضور آگاھی طبقاتی 
وظیفھ جنبش دانشجویی چپ آن نیست کھ منتظر بماند تا . نیست

. پشت صفی از کارگران شرکت کننده در این خیزش قرار گیرند
 کیفی است میان جنبش مطالباتی کارگران با جنبش تفاوت

تنھا با براه اندازی جنبش کمونیستی قدرتمند است کھ . کمونیستی
مقابلھ ) و ھمچنین کارگران(می توان با توھمات سیاسی میان مردم 

کرد و راه را برای بھ میدان آمدن نیروی عمده تغییر و تحول 
شھر و روستا ھموار اساسی جامعھ یعنی کارگران و زحمتکشان 

  . کرد
بعالوه، کمونیسم بھ عنوان علم تغییر جامعھ، قادر است بھ نیاز 

آن اندازه کھ امروزه . ھر ستمدیده ای برای رھایی پاسخ دھد
کارگران برای رھایی خویش بھ علم کمونیسم نیازمندند، بھ ھمان 

 –اندازه دختران جسوری کھ جان بر کف جنس دوم بودن خود را 
 در جامعھ زیر سئوال برده -ت خصوصی مرد بر زن را مالکی

بھ ھمان اندازه جوانانی کھ ھیچ آینده ای . اند، بھ کمونیسم نیازمندند
باید . در این نظام ندارند مساعد جذب ایده ھای کمونیستی اند

حساب رھبران موج سبز و نیروھای سیاسی کھ آگاھانھ دارند موج 
نی کھ  در مبارزه خود آلترناتیوی سبز را تقویت می کنند با جوانا

بھ جز موج سبز را ندیده اند و علیرغم اینکھ با رھبری آن میانھ 
ای ندارند ولی تنھا راه مبارزه و اتحاد را باقی ماندن در صفوف 

بسیاری از این جوانان بھ غلط در آن . سبز می بینند، فرق گذاشت
تعدی برای بخش زیادی از آنان نیروی مس. صف قرار گرفتھ اند

  . جذب افکار و ایده ھای کمونیستی اند
وظیفھ فعالین چپ دانشجویی در درجھ اول کمک بھ شکل 
. گیری و تقویت  جنبش کمونیستی در دانشگاه و کل جامعھ است

 حتی اگر ھمھ شرکت –بدون وجود چنین جنبشی ھیچ خیزشی 
  بھ آینده ای روشن–کنندگان آن از کارگران و زحمتکشان باشند 

با بیداری سیاسی میلیونھا تن در جامعھ و پا بھ . دست نخواھد یافت
میدان گذاشتن ھزاران ھزار دانشجو دختر و پسر در مبارزه 
سیاسی، فرصت مناسبی دست داده تا نیروھای چپ پایھ اجتماعی 
خود را گسترش دھند و در سطح گسترده مردم را با اھداف، 
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بخش چپ جنبش . آشنا کنندسیاستھا و جھان بینی علمی کمونیسم 
دانشجویی می تواند نقش تاریخسازی در بازسازی و نوسازی 

آنان می توانند با فراگیری . جنبش کمونیستی ایران ایفا کند
درسھای تاریخی از تجارب مثبت و منفی جنبش کمونیستی در 
سطح ملی و بین المللی، و دامن زدن بھ فضای بحث و مناظره و 

ی پیشرفتھ ای کھ امروزه در سطح جھانی  شرکت در مباحث نظر
  . جاری است، بھ تکامل و پیشرفت این جنبش یاری رسانند

ھمانگونھ کھ بدون خالف موج سبز حرکت کردن، نمی توان 
بر خیزش مردم تاثیر مثبت و سازنده گذاشت، بدون طرح کمونیسم 
ی نیز نمی توان آگاھی مردم را از تمایزات واقعی میان آلترناتیوھا

سیاسی مختلف ارتقا داد و توجھ نیروھایی کھ خواھان تحول 
در دوره ھایی کھ جامعھ در . اساسی اند را بھ خود جلب کرد

آستانھ تالطمات عظیم انقالبی قرار می گیرد، بیش از ھر زمانی 
توجھ مردم بھ بحثھایی حول مختصات جامعھ آینده و چگونگی 

امعھ ای می خواھیم، اینکھ چھ ج. دست یابی بدان جلب می شود
تفاوتش با جامعھ کنونی چیست؟ چگونھ می توان بر ستمھای 
طبقاتی، ملی، مذھبی و جنسیتی فائق آمد؟ چگونھ می توان 
اخالقیات سنتی و عقب مانده را بدور افکند؟ مردم اسیر مذھب 

تنھا با دامن ... نباشند؟ مخالفت در جامعھ جرم محسوب نشود؟ و 
حث است کھ می توان سطح توقعات مردم را زدن بھ اینگونھ مبا

باال برد و معیارھای نوینی در مورد جامعھ شاد و آزادی کھ باید 
خواھانش باشیم و سزاوارش ھم ھستیم و امکان پذیر ھم ھست، 

تنھا از این طریق است کھ می توان بطور علمی ثابت . جلو نھاد
طلبان کرد کھ چرا برنامھ ھای نیروھای سیاسی مانند اصالح 

حکومتی و غیر حکومتی نھ تنھا در جھت پاسخگویی بھ حل 
مشکالت جامعھ قرار ندارد بلکھ خود نیز مانعی برای رسیدن بھ 

  . جامعھ ای انقالبی و عادالنھ و آزاد می باشد
امسال، برافراشتن پرچم مبارزه رادیکال در دانشگاھھا و 

در مبارزات مردم مدارس نھ تنھا می تواند گامی بلند و تعیین کننده 
باشد، بلکھ می تواند جنبش چپ دانشجویی را نیز فرسنگھا بھ جلو 

   ■ .اگر فعالین چپ بدرستی بھ وظایف خویش عمل کنند. راند
  

   1388اول مھر 
  
  

  *!"ما ھمھ شورشی ھستیم"
  

   سایھ روان
باالخره کابوس چند ماھھ حکومت اسالمی  بھ واقعیت پیوست، 

.  اول مھر را امسال خودمان برپا کردیمجشن!" دانشگاه باز شد"
ھر جا کھ ردپایی از حکومتیان پیدا شد کھ ترسان تر از سال پیش 

ما "قدم بھ حریم مان می گذاشتند، ما حاضر شدیم تا فریاد سر دھیم 
نھ پروژه ھای قبلی تان مرعوب مان کرد، !" ھمھ شورشی ھستیم
ھا تصفیھ نیروھای نھ انقالب فرھنگی و سال . نھ تھدیدات جدیدتان

مترقی و دگراندیشان از دانشگاه، نھ نماز جمعھ ھفتگی و تبلیغ 
ایدئولوژی پوسیده تان در خانھ علم، نھ بسیج دانشجویی تان بر ضد 
دانشجویان، نھ تحکیم وحدت تان با حوزه ھای تولید خرافھ و نھ 
بذل ستاره بھ پیشروانمان، ھیچکدان نتوانست سنگر علم را تسخیر 

  . کند
از کوچک تا . آمدیم تا ثابت کنیم تھدیدات تان اثری نداشت

بزرگ تان آمدید و تھدید کردید، از رئیس دانشگاه تان تا رئیس 
جمھور و رھبرتان، از تریبون نماز جمعھ تا صدا و سیمای 
رسوای  تان، تھدید کردید کھ انقالب فرھنگی دوم در راه است، کھ 

 گفتید دانشگاه ھا النھ دشمن است علوم انسانی را بر خواھیم چید،
سرکوبمان خواھند ) فرمانده کل قوا(و بسیجی ھا بی اذن موالیشان 

  . کرد
طرح ھای رنگارنگتان را اجرا کردید؛ دانشجویان را گزینش 
کردید، سرفصل دروس را تغییر دادید، یاران مان را ستاره دار 

 کردید، کردید، رفقای مان را بھ حکم ھای سنگین قضایی مفتخر
دختران جسورمان را بھ بھانھ سھمیھ بندی جنسیتی و منطقھ ای از 
تحصیل محروم کردید، اعوان و انصارتان را با ترفند ھای مختلف 
بھ خورد دانشگاه دادید، اما امروز ما پر تعدادتر از ھمیشھ اینجا 
ایستاده ایم، در دانشگاه تھران، شیراز، شریف، ھمدان، دانشگاه 

تا بگوییم ... د، سجاد مشھد، دانشگاه آزاد تھران و آزاد شھرکر
  !"رفقای شورشی خوش آمدید"

حساب این را کرده بودید کھ امسال اول مھر نیم میلیون 
دانشجوی ستاره دار تازه نفس وارد دانشگاه می شود، این سال 
اولی ھا دیگر نیازی بھ بذل و کرم شما ندارند تا ستاره دارشان 

ز این است نسلی کھ طعم دخالت در تعیین ھراس تان ا. کنید
چشیده است، حاال وارد دانشگاه  خیابان ھاسرنوشت خویش را در 
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 -تغییرات سیاسی آغازگر شده، دانشگاھی کھ در چند دھھ اخیر

دانشگاھی کھ شما . اجتماعی و تاریخی در جامعھ ایران بوده است
؛ امسال ما باالخره نتوانستید با ھمھ تالش تان آنرا تسخیر کنید

نیامده ایم تا واحدھایمان را پاس کنیم، آمده ایم تا از سنگر آزادی 
  . پاسداری کنیم و بھ ھمت مردم شما را پاس کنیم

و " راست"سالھا ما را از تجمع و تشکل و تحزب منع کردید و 
در رد آنھا رسالھ ھا نوشتید و قلم فرسایی ھا کردید، آمدیم " چپ"

. ھ خالف تزھای تان را در عمل ثابت کنیمتا مانند دو ماه گذشت
 سال از 30ھمانطور کھ شما ھم در عمل ثابت کردید کھ از آنچھ 

مردم دریغ می کردید چھ سالح برایی برای خودتان ساختھ اید، 
، "مردمی"تشکیالت رنگارنگ ایدئولوژیک تان چھ حکومتی و چھ 
رسانھ ای احزاب بنیادگرا و اصالح طلب تان با ھمھ دنبالچھ ھای 

کھ سالھا زیر چتر مذھب در مساجد، تکیھ ھا، ... و تبلیغی و 
ھر نمازجمعھ، عاشورا، روز قدس ... سازمان ھا، روزنامھ ھا و 

تمرینشان دادید تا ما را یا سرکوب کنند یا فریب ... و دھھ فجر 
 را دادید تا ھدف اصلی، حتی بعضی ھا را در کنارمان قرار دھند

  .   گم کنیم
م تا نشان دھیم این مبارزه آنطور کھ شما می خواھید بھ آمدی

ما می خواھیم و می . دعوای خانوادگی شما محدود نخواھد شد
توانیم این جنبش را فراتر از دعوا ھای تان ببریم و شما خوب می 
دانید کھ می توانیم؛ و ترس تان از ھمین کابوس است کھ امروزه 

 این است کھ جنبش دانشجویی ترس تان از. می تواند واقعیت یابد
ھمھ . کھ سھ ماه گذشتھ بی شکل شده بود، یکبار دیگر شکل بگیرد

ھراس تان از این است کھ ما بی اعتنا از کنار دعوای تان بگذریم؛ 
و بھ دعوای واقعی و اصلی یعنی جنگ مردم با کل حاکمیت شما 

انشگاه بتوانیم یکبار دیگر در د ھمھ ترس تان از این است. بپردازیم
شما می . متشکل شویم و اینبار متشکل و ھدفمند بھ خیابان برگردیم

می ترسید کھ . ترسید کھ ما برای بازگشت بھ خیابان تدارک ببینیم
مسلح شویم بھ علم و آگاھی، مسلح شویم بھ نقد علمی، بھ تشکل، 

  . بھ مبارزه آگاھانھ و ھدفمند، بھ شورش و آرمان خواھی
 ضعف ھای جنبش مردم را بھ نقد شما می ترسید کھ ما

نقد کنیم کھ بار دیگر مذھب تختھ ی موج سواری . بنشینیم
، "هللا اکبر"اینبار ھم شعارھای . میرحسین موسوی شده است

می خواھد نخ تسبیح " یا حسین، میرحسین"و ..." نصر و من هللا "
اتصال مبارزات ما بھ  حاکمان شود، اینبار نیز دارودستھ سبز 

ی رخت مخالفت بھ تن کرده و می خواھد تقویم مبارزات حکومت
مردمی را مذھبی کند تا نسل عاصی و گریزان از عاشورا، 

کسانی . را دوباره با  مذھب مھار بزند... نمازجمعھ، روز قدس و 
کھ می خواھند پارچھ ھای سبز سوغات مشھد، کربال و مکھ را کھ 

ل بستن بھ ضریح تا دیروز جایی جز چمدان مادربزرگھا و دخی
اینبار ھم . امامزاده ھا نداشت، تبدیل بھ پرچم مبارزات مردم کنند

خودی ھای دیروز حکومت می خواھند با لباس سیاه وشال سبز در 
ھیأت نوحھ خوانان عاشورا ذکرگویان در کنار صف جوانان 
شورشی قرار گیرند تا لباس ھا و مدل ھای ساختار شکن آنھا را 

شما از این می . ای از اسالم ناب محمدی کنندمزین بھ باریکھ 
 این فصل  کھترسید کھ ما نقد کنیم جنبش خودمان را و بفھمیم

مشترک ھای خطرناک، این نقاط اتصال ما بھ عبای آیت هللا ھا و 
 کت و شلواری، ما را از تغییرات اساسی مورد خشک مغزھای
  . دارد می نیاز جامعھ باز

سید کھ ما این ضعف ھا را بھ نقد َدقیقا شما از این می تر
بنشینیم و ببینیم کھ در دو ماه گذشتھ عدم وجود تشکل ھای مردمی، 
چھ فضای مساعدی را برای بخشی از حاکمیت از قدرت رانده شده 
ایجاد کرده تا دوباره بر امواج مبارزات مردم موج سواری کنند؛ و 

ی خواستھ مثل ھمیشھ خواستھ ھای حقیر و محدود خویش را بھ جا
مردم را بھ سکوت دعوت کنند و خود . ھای اساسی مردم جا بزنند
جوانان را چسب بر دھان بھ خیابان ھا . را سخنگوی مردم جا زنند

 بیانیھ ھای رنگارنگشان مردم  باروان کنند، تا موسوی و کروبی

چرا رھبران راه سبز امید، جوانان را ساکت می . را رنگ کنند
ن کھ گلولھ برادران خونی شان بر قلب جوان خواھند حتی آن زما

مان می نشیند و باتوم حکومت دینی، رحمت الھی را بر سرمان 
می  فرود می آورد و آلت زندانبانان حکومت عدل، در بدنمان فرو

  .  رود
شما می خواھید کھ ما اینھا را نبینیم تا با ورق ما یکبار دیگر 

 دیگر را مجاب کنید کھ روی میز تقسیم قدرت بازی کنید، تا طرف
فقط جناح اصالح طلب می تواند مشروعیت از دست رفتھ نظام 

تا ھرکدام از جناحین خود را مھره . ترک خورده تان را ترمیم کند
مناسبتری برای بقای جمھوری اسالمی در پازل جھانی نشان دھد 

  !و ثابت کند کھ طرف حساب معاملھ بر سر ایران من ھستم
. این محاسبات با یک صفر کوچک بھم خوردکھ تمام ! دریغ

کھ دیگر پشت ممیز نمی ماند؛ و چون جلو " مردم"خطرناک صفر 
آمده ھمھ حساب و کتاب ھای تان را بھم ریختھ است و در این بھم 

اشتباه نکنید این . ریختگی ھر کس منافع و مبارزه خودش را دارد
عجب واداشت، صفر مردم کھ قدرت نمایی میلیونی اش دنیا را بھ ت

ما  ارتش خیابانی و ارتش شورشی .  میلیونی شما نیست20ارتش 
  !خود را درست خواھیم کرد

ما دانشجویان خوب می دانیم کھ ستادھای سبز و سیاه حکومتی 
و غیر حکومتی ھیچ ربطی بھ منافع مردم ندارند و دانشگاه در 

ستاد ما . تاریخ ایران ھمیشھ ستاد امن منافع مردم بوده و ھست
ما سنگر آزادی را !  را دوباره فعال خواھیم کردفرماندھی خود

  !یکبار دیگر تمام و کمال تسخیر خواھیم کرد
منتظر روزی باشید کھ بساط بسیج، مسجد و نماز جمعھ را از 
دانشگاه برچینیم، تا دانشگاه مرکز علم باشد، نھ گسترش و تبلیغ 

  !خرافھ
 پست ھای نگھبانی و روزی کھ بساط حراست،! منتظر باشید

دوربین ھای مزاحمتان را بر خواھیم چید، تا دانشگاه مأمن آزادی 
  ! و آزاد اندیشی باشد نھ پادگان؛ و نھ زندان جسم و کنترل افکارمان

روزی کھ درھای دانشگاه را برای ھمھ باز ! منتظر باشید
خواھیم کرد، تا ھمھ ھمرزمان خیابانی مان برای بحث و جدل بھ 

  !علم بیایند؛ و ما بھ مبارزات خیابان بپیوندیمستاد 
روزی کھ دختران دانشجو را کھ نتوانستید در ! منتظر باشید

چھاردیواری خانھ جھل، خرافھ، سنت و مذھب اسیر کنید، تشکل 
ھای مستقل خود را خواھند ساخت؛ مستقل از دولت، حکومت و 

د، ما نگاه مردساالرانھ ای کھ مبارزات مان را محدود می کن
طغیان خواھیم کرد و آنچھ را حق ما و خواھران در بندمان است، 

  !بی پروا از نگاه ھای بازدارنده شما فریاد خواھیم زد
بھ زودی ما برای دادخواھی یارانمان کھ بزدالنھ ! منتظر باشید

در تاریکی شب بر بسترھایشان بھ مسلخ کشیدید بھ سراغتان 
  !خواھیم آمد

دی برای دادخواھی یاران خیابانی مان کھ بھ زو! منتظر باشید
  !بی رحمانھ در خون نشاندید بھ سراغ تان خواھیم آمد

بھ زودی برای دادخواھی مادرانی کھ عزیزترین ! منتظر باشید
فرزندانشان را بی نام و نشان در دل خاک نشاندید، بھ سراغتان 
ند خواھیم آمد تا نشان دھیم مادران خاوران ھا ھمان را می خواھ

  !کھ مادران داغدار امروز می جویند
بھ زودی ھمھ حرف ھا و نقشھ ھایمان را در ! منتظر باشید

نشریاتی خواھیم نوشت کھ از رنگ خون یارانمان سرخ است، 
دیگر ھرگز برای حرف زدن، برای تجمع کردن و برای 
دادخواھی کردن از شما اجازه نخواھیم گرفت، ھمانطور کھ در 

ر برای آشوب طلبی و بھم ریختن نظم پوسیده این روزھای پرشو
  .تان مجوزی نخواستیم

بھ زودی ھر آنچھ شما نمی خواھید انجام خواھیم ! منتظر باشید
چون ما ھمھ ! و ھر آنچھ ممکن نیست بدست خواھیم آورد! داد

    ■ !شورشی ھستیم
  1968از شعارھای دانشجویان فرانسھ در می * 
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  فرصت تاریخی بزرگ
  

    از فعالین بذریکیویزیون کوملھ با مصاحبھ تل
  در مورد آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاھھا

  
بھ مناسبت آغاز سال تحصیلی میزگردی در تلویزیون کوملھ 

 "شھاب سیروان" و "امیر کاله قوچی"برگزار شد کھ در آن 
این میزگرد تلویزیونی بھ موقعیت کنونی جنبش . شرکت داشتند

  . آن در خیزش اخیر اختصاص داشتدانشجویی و  نقش 
بھ دلیل فضای محدود نشریھ، در اینجا بخشھایی از پاسخھای 

االت طرح شده را با اندک تغییراتی درج می ؤشھاب سیروان بھ س
عالقمندان می توانند کل این میزگرد تلویزیونی را در آدرس . کنیم

  :اینترنتی زیر مشاھده کنند
com.tvkomala.www://http  

  
می دانید کھ گرایشات سیاسی با افق و استراتژی متفاوت در  ■

جنبش دانشجویی بھ عنوان یک نیروی وسیع اجتماعی دخالت می 
شما در آستانھ بازگشایی دانشگاھھا چھ ارزیابی از این . کنند

نقش گرایشات و درجھ نفوذ آنھا دارید؟ و بطور مشخص تر شما 
جریان رادیکال و سوسیالیست در جنبش دانشجویی را در شرایط 

   فعلی چگونھ ارزیابی می کنید؟
قبل از ھر . با درود و تشکر از دست اندرکاران تلویزیون کوملھ □

بھ مردم مبارز و شجاع مان در سراسر کشور چیز می خواھم 
بویژه شھدای  -درود بفرستم و یاد جانباختگان خیزش مردمی 

  .  را گرامی دارم-بش دانشجوییجن
ھمانطور کھ گفتید گرایشات سیاسی مختلفی در جنبش 

بندیھای  در سالھای گذشتھ با گروه. دانشجویی حضور دارند
مشخص سیاسی در دانشگاه روبرو بودیم کھ تا حدودی انعکاس 

 کھ ،بقاتی بزرگتری در جامعھ بوده اند ط-صف بندیھای سیاسی
 اصالح طلبان حکومتی و غیرحکومتی بطور مشخص می توان از

ًنام برد کھ عمدتا حول و حوش دفتر تحکیم وحدت فعالیت می 
 برخی نیروھای سکوالر و ملی گرا و نیروھای چپ با .کردند

گرایشات فکری متفاوت و سرانجام صف بزرگ توده دانشجو کھ 
در دوره ھای مختلف بھ اشکال گوناگون بار اصلی مبارزات 

بدوش می کشیدند و بدرجاتی تحت تأثیر گروھبندی دانشجویی را 
ھرچند کھ در مجموع تا کنون . سیاسی کلی فوق قرار داشتند

شکاف بزرگی در بین آن گرایشات با بدنھ جنبش دانشجویی موجود 
  . بوده است

اینکھ در سال جاری این صف بندی چگونھ خود را بروز دھد 
برای . رزیابی دقیق دادو نفوذ ھریک چھ باشد، نمی توان از حاال ا

. اینکھ ھمھ چیز بھ واسطھ خیزش بزرگ مردم تغییر کرده است
ھمھ چیز عوض شده و بھ گرایشات درون دانشگاه و میزان 

  . نفوذشان ھم باید از این دریچھ نگاه کنیم
دانشجویان تازه وارد و سال باالیی ھا با دانشجوھای قبل از 

این دانشجویان از دل . دتعطیالت تابستانی فرق عمده کرده ان
ًمبارزات خیابانی دارند وارد دانشگاه می شوند و واقعا منتظر 

  .جرقھ ای ھستند تا دوباره منفجر شوند
. بدون شک جو سیاسی در دانشگاھھا بسیار ملتھب خواھد بود

دانشگاه داغدار شھدای خود است، دانشجویان بشدت عصبانی و 
توان پیش بینی کرد کھ ھر در چنین فضایی نمی . خشمگین ھستند

یک از گروھبندیھای سیاسی از چھ میزان نفوذی برخوردار 
فکر کنم بستگی بھ نقشھ ریزی ھای با برنامھ و . خواھند بود

آگاھانھ شان خواھد داشت و اینکھ دست بھ چھ ابتکار عملھایی 
اگر امور بطور خودبخودی جلو رود؛ ما با دو گرایش . خواھند زد

یکی  تالش دفتر تحکیمی ھا کھ امروز . واھیم شدعمده روبرو خ

ًبھ پشتوانھ موج سبز می خواھند جنبش دانشجویی را کامال تحت 
کنترل خود در آورند و از آن برای پیشبرد اھداف سیاسی جناح 

 رفسنجانی استفاده کنند و دیگری حرکت – کروبی –موسوی 
  .  رادیکال توده دانشجو

 شود، ترس و واھمھ از دانشگاه ھمانطور کھ ھمھ جا گفتھ می
خامنھ ای در نماز جمعھ ترسش را ابراز . و دانشجوھا زیاد است

می کند، احمدی نژاد در سخنرانی اش اعالم می کند کھ النھ دشمن 
بین مردم ھم بحث بستن و . اینھا ھمھ معنی دارد. در دانشگاه است

م مردم ًنبستن دانشگاھھا و سرکوب دانشجوھا کامال داغ است و ھ
دشمن از ترس و مردم با . و ھم دشمن چشمشان بھ دانشگاه است

  .امید
ِشرایط از ھمھ لحاظ برای ایفای نقش چپ دانشجویی فراھم 

فراموش نکنیم کھ عروج چپ در دانشگاه طی چند سالھ . است
گذشتھ مرھون رایکالیزه شدن کل جنبش دانشجویی توسط خیزش 

خیزش اخیر نیز .  بود82د  یا خیزشھای شبانھ خردا78 تیر 18
با خود رادیکالیسم قوی را بدرون جنبش دانشجویی تزریق کرده و 
این خود می تواند زمینھ مساعدی برای پیوند چپ با بدنھ جنبش 

  . البتھ اگر چپ بھ وظایف خود بدرستی عمل کند. دانشجویی باشد
  
جنبش دانشجویی بعنوان یک حرکت اجتماعی مشخص برای  ■

ی بر جنبش اعتراضی عمومی و برای رسیدن بھ تأثیرگذار
مطالبات مشخص دانشجویی ضروری است کھ بر یک سازمانیابی 

مورد ضرورت تشکل  نظر شما در. و تشکل مستقل متکی باشد
مستقل دانشجویی و بویژه ھمکاری جریان چپ و سوسیالیست در 
این راستا چیست؟ چھ فاکتورھایی برای پیشروی در این عرصھ 

    نیابی این جنبش ضروری ھستند؟سازما
مورد ضرورت تشکل یابی  می خواھم قبل از اینکھ در □

دانشجویان صحبت کنم بر مھمترین وظیفھ سیاسی مان در شرایط 
واقعیت این است کھ جنبش دانشجویی  در . کنونی انگشت گذارم

ایران نقش ویژه و پیشتازی در تاریخ مبارزات مردم ایران ایفا 
مھمترین ویژگی آن نقش اطالع رسانی و آگاھی بخشی . کرده است

آن در کل جامعھ بوده، بھ این معنا کھ در مقاطع مختلف توانستھ 
  . بدرستی صف دوستان و دشمنان انقالب را بھ مردم نشان دھد

امروز کھ صف مبارزات قاتی شده و بخشی از حکومتگران 
 مھم است ھم خود را در صف مبارزات مردم جا داده اند، بسیار

کھ جنبش دانشجویی مردم را نسبت بھ ماھیت، اھداف سیاسی و 
جلب کند و  ،برنامھ ھای این بخش کھ از قدرت رانده شده اند

بھ نظرم . نشان دھد کھ سیاستھایشان ربطی بھ منافع  مردم ندارد
عھده جنبش دانشجویی است ترین وظیفھ سیاسی است کھ براین مھم

بر روشھای مبارزاتی و اشکال تشکیالتی وظیفھ ای کھ تأثیر کیفی 
ِبدون شک بار اصلی این وظیفھ بر دوش فعالین . ھم خواھد گذاشت
اما اگر از برخی استثنائات بگذریم متأسفانھ . چپ دانشگاه است

آنطور کھ باید و شاید ما شاھد ایفای نقش فعال و متشکل از جانب 
بھ موقعیت کلی چپ لھ، ھم ربط دارد أاین مس. ین چپ نبوده ایمفعال

  بر آن 86 آذر13 بطور مشخص ضربھ ای کھ پس از -دانشگاه 
 و مھمتر از آن برخی تفکرات رایج غلط در میان آنھا -وارد آمد

درکھایی چون اینکھ این . کھ مانع دخالتگری فعال شان می شود
مبارزات ربطی بھ مبارزه طبقھ کارگر ندارد، یا اینکھ ھنوز طبقھ 

این تئوریھا . یدان نشده کھ ما دنبالش صف بکشیمکارگر وارد م
 و ؛باعث فلج شدن ذھن و عمل بسیاری از فعالین چپ شده است

باعث شده تا کنون مساعدترین فرصتھا را برای تأثیر گذاری بر 
بسیاری از دختران و پسران جوان کھ بی باکانھ مبارزه می کنند و 

بھ نظرم ھمکاری . دنبال راه رھایی می گردند را از دست بدھیم
جریانھای چپ و رادیکال بسیاری ضروریست اما قبل از آن نیاز 

ھم در سیاست و ھم در . بھ یک خانھ تکانی جدی فکری است
ھم روشن تر کردن افق و اھداف چپ در ؛ و روشھای مبارزاتی
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جامعھ با توجھ بھ تجارب بزرگی کھ در سطح ملی و بین المللی از 

اینصورت ما با مدل ھایی روبرو  یردر غ. سر گذرانده است
خواھیم شد کھ در آنان شکست را تجربھ کرده ایم و بارھا تکرار 

   .شده اند
در زمینھ متشکل شدن ھم اگر مثل ھر زمینھ ای بھ مسائل و  

اوضاع سیاسی کشور در ابعاد بزرگ نگاه نکنیم و در پرتو 
ق را اتفاقات بزرگ آنرا بررسی نکنیم، امکان سازماندھی موف

شاید بھتر باشد کھ بگوییم کھ در اوضاع . بدست نخواھیم آورد
باالخره .  سر چھ چیزھای بھ مبارزه دامن بزنیمکنونی اول باید

من فکر .  انسانھا اول مبارزه می کنند بعد متشکل می شوندَعموما
می کنم جدا از پیگیری بر خواستھا و مطالباتی مھم و ھمیشگی 

در دانشگاھھا و ایجاد تشکل مستقل چون رفع تبعیض جنسیتی 
دختران دانشجو، آزادیھای سیاسی و تشکل و بیان و آزادی 
آکادمیک و فعالیتھای  فوق برنامھ و ھمچنین دفاع از جنبشھای 
اجتماعی دیگر کھ تا کنون چپ مدافع آن بود، باید روی خواستھای 
مشخصی چون مجازات آمرین و عاملین جنایت کوی دانشگاه تأکید 

. فعالیتھای مشخصی را حول آن سازمان دھیم. مشخص بگذاریم
کمیتھ ھای ھمبستگی با خانواده ھای شھدای خیزش اخیر بوجود 

. ُِپلی بین آنھا با خانواده ھای جانباختگان دھھ شصت شویم. آوریم
در سطح وسیع جنایات و تجاوزات و شکنجھ ھای رژیم را افشا 

م شکستن طرحھای رژیم فعالیتھای خاصی را برای درھ. کنیم
بنظرم اگر در شرایط کنونی نیروھای چپ دانشگاه . سازمان دھیم

. سراغ چنین فعالیتھایی نروند، دچار عقبگردی جدی خواھند شد
رژیم می خواھد ھر طور شده دانشگاه را سرکوب کند یا بھ 
سکوت بکشاند و حتی شاید تعطیل کند باید مانع این طرحھا شویم 

شرایط و رشد جنبش، دانشگاه را بھ مرکزی برای و با توجھ بھ 
  . سازماندھی مبارزات توده ای گسترده بدل کنیم

با این نوع عملکرد نھ تنھا فعالین چپ جنبش دانشجویی می 
 نیز بین اتحاد عملتوانند پایھ دانشجویی خود را گسترش دھند بلکھ 

خود بوجود می آورند و نیروھای رادیکال دانشجو را با خود 
  .   ھمراه  سازند

  
جریان اصالح طلب، چھ آن بخش کھ ھنوز درون نظام است و  ■

چھ آن بخشی کھ در اپوزیسیون ھست، با کمک تشکالت و 
امکانات وسیعی کھ در اختیار داشتھ است و با کمک تلویزیونھا و 
مطبوعات دولتھای غربی تالش می کنند کھ تمام جنبش اعتراضی 

ا حرکتی برای اصالح جمھوری اخیر مردم معترض ایران ر
نظر شما در . اسالمی در چھارچوب قانون اساسی جلوه دھند

 نقش آنھا را در جنبش دانشجویی ؟مورد اصالح طلبان چیست
چگونھ ارزیابی می کنید و گسترش و تعمیق مبارزات مردم را در 

  گرو چھ فاکتورھایی می دانید؟ 
طرحشان و  نکاتی کھ در مورد اصالح طلبان و چگونگی □

ھمانطور کھ گفتم مھم . ًخواستھ ھای شان گفتید کامال درست است
است کھ جنبش دانشجویی در این زمینھ فعالیت آگاھگرانھ وسیعی 

  . را در سطح دانشگاھھا و کل جامعھ سازمان دھد
 اصالح طلبان ھم در پراتیک گذشتھ نھ چندان دورشان و ھم 

نھ می خواھند  داده اند کھ در بیانیھ ھا و عملکرد فعلی شان نشان
 کھ از محدوده قانون اساسی و جمھوری و نھ توان آنرا دارند
چھ وعده ھای قبل از انتخاباتشان و چھ . اسالمی فراتر روند

ادعاھایی کھ در حال حاضر دارند ھیچکدام گامی در جھت آزادی 
مردم و جوانان نیست و نسخھ کمی و فقط کمی نرم شده جمھوری 

جامعھ ای کھ جوانان و دانشجویان و تمام اقشار . تاسالمی اس
زحمتکش و تحت فشار ما می خواھند بسیار متفاوت است از این 

در شرایطی کھ جناح سرکوبگر بھ ھر . چیزی کھ گفتھ می شود
طریقی مردم را سرکوب می کند و برای دانشگاھھا ھم تدارک 

را تنھا بھ نیروی ضربت ویژه را می بیند، جریان سبز ھم جوانان 

سکوت و انتظار و خودداری فرامی خواند تا مبادا اساس نظام بھ 
  .  خطر بیافتد

ھرچند در ھفتھ ھای اخیر وضعیت با روزھای اول بسیار 
تفاوت دارد ولی بازھم ھرچقدر آگاھی دانشجویان از آنچھ کھ می 
گذرد باالتر رود، تالشھای بازوھای رھبری سبز در دانشگاھھا 

  .  آنھا بھ پشتوانھ خودشان بی نتیجھ خواھد ماندبرای تبدیل
البتھ نباید فراموش کنیم کھ در این روزھا کھ اعضای تحکیم 
ھم مانند سایر رئیس ستادھای اصالح طلب دستگیر و بی شرمانھ 
شکنجھ و حتی وادار بھ اعترافات دروغین  تلویزیونی شده اند؛ 

ھ مطالبات سیاسی ُممکن است برخی از آنان فرمھای رزمنده تری ب
خود بدھند و در نتیجھ توجھ نیروھای رادیکال دانشجو را بھ خود 

اما واقعیت این است کھ در اھداف پایھ ای شان ھیچ . جلب کنند
تغییری رخ نداده، آشکارا سعی می کنند موسوی و کروبی را بھ 

  . عنوان رھبر جنبش اخیر جا بیاندازند
وقتی در . ز بھ تأکید دارددر مورد موج سبز چند نکتھ مھم نیا

مورد افشای اھداف موج سبز می گویم منظورم این نیست کھ نباید 
ھمانطور . مردم از شکافی کھ بین دو جناح بوجود آمده استفاده کنند

کھ دیدیم تا کنون از آن بخوبی استفاده شده و باید بشود اما بین 
اھداف شان استفاده از این شکاف با توھم داشتن نسبت بھ ماھیت و 

بین گفتھ موسوی کھ می خواھد اعتماد مردم . تفاوت اساسی است
را بھ ھمین نظام جمھوری اسالمی باز گرداند با استفاده از شکاف 

ھمانطور کھ  در . ھر توھمی مرگبار است. فرق اساسی است
: بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسبت سال تحصیلی جدید آمده

ز موج سبز تحت ھر شکل یا عنوان و ھر گونھ دنبالھ روی ا«
یک بار چنین دنبالھ . تخریب آینده است. بھانھ ای نادرست است

 صورت گرفت، 1357وری توسط پدران و مادران ما در انقالب 
ما نباید آن اشتباه . در نتیجھ نسلی فنا شد، جامعھ ای بھ باد رفت

  ».را تکرار کنیم
ھا روشن است و نکتھ دوم، درست است کھ گذشتھ این نیرو

مھم است کھ ھمھ تاریخچھ آنھا را بدانند اما تمرکز افشاگری ھای 
ما باید روی نقش سیاسی کنونی و اھداف و برنامھ ھای سیاسی 

 چھ نوع جامعھ ایًاینکھ آنھا واقعا خواھان . کنونی کھ دارند باشد
ھستند؟ چھ آینده ای را نوید می دھند؟ آیا دنبال تغییری ھستند یا 

؟ خودشان کھ می گویند جمھوری اسالمی نھ یک کلمھ بیشتر خیر
  پس چرا مردم باید بھ آنھا دل ببندند؟ . نھ کمتر

نکتھ سوم، باید حساب رھبران موج سبز و نیروھای سیاسی کھ 
آگاھانھ دارند آنرا تقویت می کنند را از جوانانی کھ در مبارزه 

اید بین جوانانی کھ ب. خود آلترناتیوی بجز سبز ندیده اند، جدا کرد
حتی با رھبری موج سبز میانھ ای ندارند ولی تنھا راه مبارزه و 
اتحاد مردم را باقی ماندن در صفوف سبز می بینند، با نیروھای 

بسیاری از آنھا . ھدفدار و طرفدار حفظ نظام موجود فرق گذاشت
بخش زیادی از آنھا نیروی . بھ غلط در آن صف قرار گرفتھ اند

برای جذب افکار و ایده ھای انقالبی و چپ ھستند و نباید مستعدی 
فعالین چپ باید آگاه گری کنند و با . بھ این امر بی توجھی کرد

توھمات این طیف از دانشجویان مبارزه اصولی و علمی کنند و 
  . این مبارزه را بھ یک سطح گسترده عمق دھند

یر خالصھ کنم اگر فعالین چپ در محور تحوالت سیاسی اخ
اگر . قرار نگیرند یک فرصت تاریخی بزرگ از کف می رود

بخش چپ دانشجویی بھ وظایف خود بدرستی عمل کند دورنمای 
درخشانی پیش روی جنبش دانشجویی و ھمینطور مردم ایران 

ًچپ تاریخا نشان داده کھ در شرایط خیزش و . قرار خواھد گرفت
 تیر 18. شد کنداوضاع رادیکال می تواند بسرعت پایھ بگیرد و ر

نباید بھ دخالتگری .  از نمونھ ھای برجستھ آن است82و خرداد 
در دورانی قرار داریم کھ مدام با . آگاھانھ خود کم توجھ باشیم

اخبار مبارزات و اعتراضات روبرو ھستیم و بسیار مھم است کھ 
آمادگی نظری و عملی مان و توان  تأثیرگذاری مان بر جنبش را 

    ■.باال ببریم
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  !خطاب بھ موالی سبز پوش
  

    برناک جوان 
داشتم روی اینترنت تکھ ھایی از برنامھ ھای کودک، سلایر 

را می ... ھای خاطره انگیز دوران کودکی؛ اوشین و دیدنیھا و 
آقای موسوی ھنوز در فکر . دیدم کھ بیانیھ سیزدھم را ھم نوشتید

.  منتشر کردیدنکات مھم بیانیھ یازدھم شما بودم کھ بعدی را زود
خب ! معلومھ اینروزھا سرتان شلوغ تر از چندماه گذشتھ شده است

ًتعجبی ندارد، قبال نطق ھای انتخاباتی بود و پیام ھای کلی؛ ولی 
حاال برنامھ ھایتان را باید اعالم کنید، آینده را ترسیم کنید، 

  ...آلترناتیوتان را جابیاندازید، با آیات عظام نامھ نگاری کنید و 
  .ًقطعا سرتان شلوغ تر خواھد شد

وقتی این تصادف مشاھده برنامھ ھای تلویزیون و بیانیھ ھای 
شما را داشتم پشت سر می گذاشتم، صفحھ ای مانند اتاق فرمان 
تلویزیون و بھ وسعت تمام دوران کودکی ام در ذھنم روشن شد و 

ا روزھایی کھ امام شم. روزھا و شبھای آندوران را یادآوری کرد
. ھم زنده بود و ھنوز ھزاران انسان آزادیخواه ھم زنده بودند

روزھایی کھ جنگ بود و بمباران و دویدن بھ سنگرھای نیمھ 
ًساختھ، روزھایی کھ اصال فرصتی برای تفکر بھ رویدادھا نبود 
بس کھ با سرعت طی شدند، روزھایی کھ شما یکی از سکانداران 

  . کشتی دولت جمھوری اسالمی بودید
. آری در این صفحھ تصاویر متعددی در حال نمایش بودند

دادگاھھای تفتیش عقاید و اعترافات تلویزیونی زندانیان سیاسی 
 بود و اعالم روزمره احکام اعدام و تیرباران 60اوایل دھھ 

زندانیان در روزنامھ ھا  و رادیو،  دویدن مادران و پدران پیر 
 ھیچوقت تحویل داده نشدند برای دریافت اجساد جانباختگانشان کھ

و ما بچھ ھا بھمراه آنھا برای جستن نشانھ ای بھ  گورستانھا می 
صحنھ ھایی کھ امروز نیز شاھد . چقدر این صحنھ آشناست. رفتیم

صحنھ ھایی کھ ظاھرا دل شما را ھم بھ درد آورد . تکرارش ھستیم
م تا بدان حد کھ در بیانیھ یازدھ. و شما را بھ اعتراض واداشت

 »دادگاھھا را نمایشی و فاقد پشتوانھ حقوقی و شرعی«خود این 
 168اعمال اصل «خواندید  و در بند پنجم  برنامھ تان خواھان 

قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی و رسیدگی بھ 
ولی ھر چھ کھ بھ .  شدید»جرایم سیاسی با حضور ھیئت منصفھ

 در زمان صدرات ذھنم فشار می آورم تصویری از ھیئت منصفھ
غیر از فرامین چند بندی امام علیھ مخالفین . شما بھ خاطرم نمی آید

فرماینی کھ شما تمام . و دگر اندیشان چیزی بھ خاطرم نمی آید
و حاصلش ظھور . تالش خود را برای عملی کردنش بکار بردید

سعی می کنم باور کنم کھ . خاورانھا در گوشھ و کنار کشور بود
دنبال . شما وعده توخالی نیست و شاید راست بگوییداین حرفھای 

 قانون اساسی می 168سراغ متن کامل اصل . محکی می گردم
رسیدگی بھ جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با « . روم

نحوه . گیرد دادگستری صورت می حضور ھیأت منصفھ در محاکم
ی را جرم سیاس انتخاب، شرایط، اختیارات ھیأت منصفھ و تعریف

از اینکھ با واقعیت » .کند قانون بر اساس موازین اسالمی معین می
می بینیم شما کلمات قانون بر . تلخی روبرو می شوم جا می خورم

یعنی ھمان اساس و . اساس موازین اسالمی را حذف کردید
. موازینی کھ تا کنون توجیھ گر تمامی جنایات در این نظام بوده اند

ی تواند بصورت ھیأت منصفھ ھایی مثل این موازین اسالمی م
 در بیدادگاھھای  - بخوانید کمیسیون مرگ –ھیأت ھای سھ نفره 

 تعریف شود یا  افراد مومنی مثل خلخالی جالد در سال 67سال 
  .  در کردستان58

قانون اساسی «با وجود این سعی می کنید ما را قانع کنید کھ 
ھایی است کھ ھنوز بھ پر از ظرفیت) یعنی قانون اساسی شما(ما 

 البتھ تا کنون بھ ما نگفتید کھ چرا شما از این ».فعلیت نرسیده اند

البتھ ما . ظرفیتھا در دوران صدارت خویش استفاده نکرده اید
. ظرفیتھای این قانون را در زندگی روزمره مان دیدیم و چشیدیم
 قانون اساسی کھ در بند بند آن ھمھ چیز آزاد است بشرطی کھ مخل
 یاسالم،  موازین اسالمی و چارچوب اسالم و اخالقیات اسالم

تشکیل اجتماعات و «:  کھ می گوید27مانند اصل . نباشد
ِھا، بدون حمل سالح، بھ شرط آن کھ ُمخل بھ مبانی  راھپیمایی

    ».نباشد آزاد است اسالم
تمام مصادیق مشروط کننده  قانون اساسی ھمانھایی ھستند کھ 

. ن و جوانان بسیاری بخاطر اجرای آنھا جان باختندپدران و مادرا
مردم نتایج کتابچھ قانون اساسی با ھزار تبصره دینی را در دوره 

 تعقیب و گریز بود ؛در دورانی کھ گلولھ و آتش بود. شما دیده اند
امروز ھم کھ عده ای  از این ھمھ دموکراسی . و خاوران ھا بود

است یادی از تجربھ تاریخی خود در کالم شما دلشاد شده اند بھتر 
ما کھ نھ بھ آنھا بدھکاریم نھ آنقدر تجربھ داریم کھ این . و شما کنند

بازیھا را دنبال کنیم ولی اینرا خوب می دانیم کھ قتل عام ھای 
ھمان سالھای اول دوران صدارت شما تا سال برکناری یا اتمام 

تان، مأموریتتان بدون حضور و نظر و شراکت شما در کردس
این . امکان نداشتھ است... ترکمن صحرا، شمال و جنوب ایران و 

تصویر برای بسیاری از جوانان تداعی کننده تضادی حل نشدنی 
  .  با حرفھای امروز شماست

با تکیھ بر ھمان ظرفیتھای قانون اساسی کھ مدنظر شماست، 
این خوب . مردم را سرکوب کردند و کشور را بھ تباھی کشاندند

کھ شما از ظرفیتھای مردمی نظامتان سخن گفتھ اید ولی بھتر است 
شاید منظورتان . بود منظورتان را از مردم نیز روشن تر بیان کنید

ِھمان انسانھای مکتبی قانون اساسی تان است کھ در تابستان داغ 
 روزه گرفتند و ھزاران نفر از مردم مبارز کردستان را بخاک 58

نظورتان ھمان انسانھایی ست کھ پای و خون کشیدند؟ شاید ھم م
 سال تنھا دلیلشان 30بندی شان بھ اسالم ناب محمدی در طول این 

برای سالخی ما جوانان و دانشجویان بوده است؟ شاید اشتباه کنم 
اما خوب می دانم کھ منظورتان از مردم، ما جوانانی کھ  

ین ساختارشکن و شورشی ھستیم و با بھانھ و بی بھانھ از مواز
اسالمی عدول می کنیم و قانون اساسی تان را در عمل بزیر می 

  !کشیم، نیست
حرکت تصویر دیگری بھ . سرم را تکان می دھم تا بخود آیم

انگار . خاک است و آفتاب و باد. سرعت ذھنم را تسخیر می کند
بیابان است ولی چرا ُپر از آدم ھای رنج کشیده و بخصوص زنان 

. جستگی ھایی روی خاک مشخص استبا چادر مشکی است؟ بر
آری یکی از خاوران ھاست کھ اینگونھ از مادران داغدار مملو 

. روی زمینھ این تصویر نوشتھ ھایی در حال گذر ھستند. است
فرمان تاریخی . آھان واضح تر شد. حکمی است با متن دستنویس

. امام تان است برای قتل عام ھزاران انسان آزاد و آرمان گرا
ن کھ یادم ھست این حکم اینقدر طوالنی نبود ولی این نوشتھ آنچنا

فرازھایی از بیانیھ . بھ ذھنم نزدیک تر می شوم. تمامی ندارد
مظلوم تر از انقالب «: یازدھم شما را می بینم آنجائیکھ می گویید

 ».اسالمی، جمھوری اسالمی و قانون اساسی خود اسالم است
ده اند، ھشت سال صدارت شما مردم سی سال کارنامھ اسالم را دی

را ھم دیده اند کھ با چھ پشتکاری مشغول پیاده کردن اسالم ناب 
کھ در آن کرور کرور انسان را تحت عنوان . محمدی بوده اید

حال دوباره . مرتد، منافق، مفسد و کافر بھ دیار عدم می فرستادید
 مردم را فرا می خوانید کھ بھ معنویت آن دوران اولیھ جمھوری

ما «: از صراحت تان خوشم آمد وقتی گفتید کھ. اسالمی باز گردند
" سبز"در راھی کھ خداوند پیش رویمان قرار داده است از نماد 

استفاده کرده ایم تا پرچم دلبستگی نسبت بھ اسالمی باشد کھ اھل 
 با اینکار آب پاکی روی ».آموزگاران آن بوده اند) ع(بیت پیامبر

" سبز"د کھ در خیاالت و اوھامشان از نماد دست ھمھ کسانی ریختی
  . برداشتھای دیگری کرده بودند
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راست گفتید؛ زمانی کھ در نامھ تان 
خطاب بھ آیت هللا منتظری نوشتید کھ 

احساس خطر برای اصل کشور و «اگر
  قدم جلو نمی »اصل نظام نمی کردم

تا مانع آن شوید کھ بقول شما . گذاشتید
ر و در حالی با شکلی کو«حرکت مردم 

کھ بھ ھیچ یک از دلبستگان نظام اعتماد 
 البتھ فراموش ».نداشت آغاز می شد

کردید از محبت و الفت اسالمی کھ شما 
بر سر خود منتظری آوردید یادی کنید و 

ولی از ایشان خواستید . عذری بخواھید
تا . کھ در مھار مردم یاری تان دھد

اسالم ناب  دوباره جامعھ بھ 
این دین « : بقول خودتان- ،)ص(محمدی
  یعنی دین و آئین ھزار و چھار صد سال پیش ». بازگردد-غریب

کھ در ھم آمیزی اش با حکومت و اجرای قوانین منبعث از آن 
  . کافی بود کھ جامعھ ای بھ قھقرا رود

حال برای اینکھ این بی اعتقادی مردم بھ معنویت حکومت 
و در بیانیھ ھای تان . زنیداسالمی را چاره کنید نعل وارونھ می 

در حالیکھ ما . تالش و شورش مردم را نتیجھ ایمان آنھا اعالم کنید
جوانان و دیگرانی کھ در ماھھای گذشتھ خون دادیم  و فریاد زدیم 
و امروز در دانشگاھھا خواب و آرام را از حکومت اسالمی گرفتھ 

ھ تان، ایم، شورشی ھستیم و حالمان از قانون اساسی تان، جامع
ما نیاز داریم، طرح می . اسالمتان و کل نظام تان بھم می خورد

ریزیم و متشکل می شویم برای تخطی از قانونی کھ شما از آن َدم 
  . برای تخریب ھرآنچھ پوسیده و کھنھ است. می زنید

شما در بیانیھ یازدھم خود در مورد راه سبز امید می 
ز کرده ایم از عنوان ما برای اشاره بھ جنبشی کھ آغا«:گویید

ھایی کھ در ھر مرحلھ بھ دست   کنیم تا توفیق استفاده می »راه«
. ھمواره نگاه بھ کمالی برتر بدوزیم آوریم پایان کار ندانیم و می

ھایی داریم کھ ھدایت  جاده عالوه بر آن ما در این مسیر چشم بھ
یم، اما کن تدبیر می اندیشیم و ما می. دھد پایمان قرار می الھی پیش

گشاید از  می ھایی کھ او برایمان ایمان داریم کھ در عمل، تنھا راه
 بھ عنوان یک دانشجویی کھ با علم ».دھند خود کارسازی نشان می

و دانش سر و کار دارم نمی فھمم این چھ راھی است کھ مسیر و 
ھدفش را کسی جلوی رویمان قرار می دھد کھ وجود خارجی 

کنم کھ تنھا راھی کھ خدا برایمان می گشاید چرا باید باور . ندارد
مگر تا اینجای راه کھ آمدیم بھ جز . از خود کارسازی نشان دھد

این چھ خدایی . تکیھ بھ دانش،  تالش و مبارزه خودمان میسر بود
است کھ از یکسو برای ما راه می گشاید و تنھا راھھایی کھ او می 

  . دبیر و اندیشھ ماستگشاید کارساز است از سوی دیگر نیازمند ت
بھتر است رک بگویید ! ما را سر کار نگذارید آقای موسوی
فعال ھم ھدفم را رک بھ . این راه را من جلوی شما قرار داده ام

سعی می کنم ببینم اوضاع بھ کدام سو می چرخد، . شما نمی گویم
شما تا کجا پیش می روید تا بر مبنای آن رابطھ خودم با جنبش شما 

یعنی ھمان کسانی کھ بھ قول . اچیان حاکم را تنظیم کنمو کودت
آن چھره «ولی شما » مرگ شما را خواستارند«بیاینھ سیزدھم تان 

کھ ھمھ باید با ھم « دارید و دنبال این ھستید کھ »ھا را دوست
کامیاب شویم، اگر چھ برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک 

 شما برای ما ترسیم کرده اید  این چھ کامیابی است کھ خدا و».کنند
کھ باید ستمگر و ستمدیده ، متجاوز و مورد تجاوز قرار گرفتھ را 

  . با ھم کامیاب کند
بھ راستی چھ باید «: شما در بیاینھ یازدھم خود می پرسید

بدانیم چھ  کرد؟ در پاسخ بھ این پرسش نخستین قدم آن است کھ
 تا اینجایش ».تھ باشیمباید بخواھیم تا بھترین و بیشترین را خواس

را با ھم موافق ھستیم آقای موسوی ولی خیلی زود  راھمان از ھم 
  . جدا می شود

ًما جوانان واقعا خواھان 
بازگشتن اعتماد و آرامش بھ 
فضای جامعھ از آن نوعی کھ شما 

ما آن . خواھانش ھستید، نیستیم
 سالھ را بھرشکل ممکن 30خفقان 

برای می خواھیم درھم بشکنیم و 
اینکار از ھر اقدام رادیکال و 
ھدفمندی حمایت و استقبال 

  ما ھم مثل شما خواستھ. کنیم می
ما جمھوری . مان روشن است

اسالمی را در ھیچ شکل و شمایلی 
نھ یک کلمھ بیشتر نھ . نمی خواھیم

ما احیای ھویت . یک کلمھ کمتر
اخالق دو رویانھ نظام اسالمی را 

آن . و شدن این جامعھ را می خواھیمما زیر و ر. نمی خواھیم
خواھیم حقوقی نیست کھ در قانون اساسی نظام  چیزی کھ ما می

قانون . جمھوری اسالمی برای انسان درنظر گرفتھ شده است
اساسی شما و نظامتان بر سرکوب از نوع میلیتاریزه و مذھبی 

اما شما فقط سھم جناح خود را می خواھید دغدغھ . استوار است
تان در آخرین بند خواستھ ھایی کھ در بیانیھ یازدھم جلو اصلی 

منع مداخلھ نظامیان در امور سیاسی و «: گذاشتھ اید منعکس است
 »جلویگری از دخالت نیروھای مسلح در فعالیتھای اقتصادی

فرامش کرده اید کھ خود شما خالق این نظامیان مخوف بودید و 
نی بین دولت میلیتاریزه فراموش کرده اید کھ برای مردم فرق چندا

 درصد اقتصاد کشور را در دست داشت با 80شما کھ کنترل 
. نظامیانی کھ این کنترل را مستقیما در دست خود گرفتھ اند ندارد

دغدغھ تان در مورد  .بھ جز اینکھ سھم ھر جناح چھ میزان است
اصالح و ترمیم قانون انتخابات نیز ربطی یھ استیفای حقوق پایمال 

حقوق . مردم ندارد فقط بیان سھم خواھی جناح خودتان استشده 
مردم سی سال پیش از ھمان زمان تصویب قانون اساسی نظام تان 

  . پایمال شده بود
آقای موسوی . شما خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب شده اید

اینرا بدانید کھ مردم خوب فھمیده اند کھ تشکیل ھیچ گروه حقیقت 
می شما و نظامتان بدون حضور یک مرتجع یابی در سیستم اسال

باطی ضمذھبی امکان ندارد و امثال آنرا ما در کمیتھ ھای ان
دانشگاھھا و حراست ادارات و کوی دانشگاه توسط دولت آقای 

در تجربھ کوی دانشگاه کھ . خاتمی بارھا دیده ایم و تجربھ کرده ایم
در " انت یابیققح"بھ سن و سال ما ھم می رسد دیدیم کھ این 

معرفی و مجازات عامالن و آمران  حملھ بھ دانشجویان چھ کرده 
حاال شما کھ کامیابی ھر دو . اند چھ کسی را مقصر شمرده اند
شناسایی و مجازات عامالن و «:جناح را می خواھید خواستار

آمران فجایعی کھ در حوادث پس از انتخابات برعلیھ مردم صورت 
 شده » نظامی، انتظامی و رسانھ ایگرفتھ است در تمامی نھادھای

با این بند تان اصل ماجرا یعنی آمرین سیاسی را می پوشانید . اید
َتا مبادا کھ  ھرم قدرت آسیبی ببیند تازه معلوم نیست چرا باید . ِ

آمرین و عاملین جنایات سی سالھ شناسایی و مجازات نشوند؟ و 
  آنرا محدود بھ حوداث اخیر می کنید؟

ان صحبت از شکل دھی بھ شبکھ ھای اجتماعی و در بیانیھ ت
ما را دوباره یاد وعده ھای خوش آقای . جامعھ مدنی کرده اید

 البتھ خیلی زود  کھخاتمی مبنی بر استقرار جامعھ مدنی انداختھ اید
ما را بھ مدینھ النبی دوران پیامبر اسالم رجوع داد و فھمیدیم 

 ھم مثل ھمھ چیزھای و جامعھ مدنی او. ماجرا از چھ قرار است
دیدم شما در نامھ تان بھ آیت هللا . دیگر دوم خردادیھا جعلی بود

منتظری یک جورھایی می خواھید پشتوانھ شرعی برای شکل 
بھ ھمین خاطر بھ رسالھ . دادن این شبکھ ھای اجتماعی فراھم کنید

مجبور شدم بھ . رجوع داده اید" مرحوم مال محسن فیض کاشانی"
" مال محسن فیض کاشانی"ریخی رجوع کنم تا بفھمم کھ کتابھای تا
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 از نظریھ پردازان درھم آمیزی دین و  یکیفھمیدم کھ او. کیست
 در دوران شاه عباس دوم –دولت در عصر ظھور شیعھ صفوی 

دیدم از آقای خاتمی ھزار سال ! خدا را شکر کردم؟.  بوده است–
 سال پیش 1400مدنی  حداقل ما را بھ الگوی جامعھ !جلوتر افتادید

تکالیف شرعیھ و محبت و الفت «بھ رسالھ . رجوع نمی دھید
 سال پیش نوشتھ شده 400مال محسن فیض کاشانی کھ " اجتماعی

  .  رجوع می دھید
ھ ھا را در این قبیل شبک" محبت و الفت اجتماعی"یک بار مزه 

قالب ھیتھای عزاداری و  مساجد و انجمنھا و شوراھای اسالمی 
ھمان شبکھ ھایی کھ کارشان سرکوب شبکھ ھای واقعی . ه ایمدچشی

شبکھ ھای مردمی کھ ممنوع الکالم و کافر و مرتد و . مردمی بود
در کارخانھ ھا، مدارس و دانشگاھھا . منافق و محارب خواندیدشان

قلع و قمعشان کردید، در خاوران ھا بطور جمعی دفنشان کردید، 
 60ِحاصلش دریای خون دھھ . ردیداجسادشان را در بیابانھا رھا ک

  . بود
آقای موسوی من و ھم نسالنم در این دریای سرخ بدنیا آمده و 

 در مدارس،  با طرح ھای رنگارنگجمھوری اسالمی . پا گرفتیم
اما موفق . بر این تاریخ پرده افکند دبیرستانھا و دانشگاھھا خواست

ی یا زھرا از  تیربا فریادھا18ما ھمان نسلی ھستیم کھ در . نشد
این از مراحم نظامی بود کھ شما . پشت بامھا بھ پایین پرتاب شدیم

. یک اتفاق نادر از سوی یک عده چماقدار نبود. بنیانگذارش بودید
مواجھھ استبداد "فقط یک سکانس از سلایر تاریخی سی سالھ بنام 

سکانس دیگرش . بود" و جھموری اسالمی با آخرین سنگر آزادی
 کھ اکثر –ما اتفاق افتاد زمانی کھ اوباشان حزب الھی در دوران ش

 بھ خوابگاھھا و -ًبعدا بھ روشنفکران دوم خردادی بدل شدند 
کالسھای دانشگاه برای تارومار دانشجویان چپ یورش آوردند و 

سکانس . شما انقالب فرھنگی را سازمان دادندامثال تحت فرمان 
ید حملھ جناح رقیب دیگرش کھ امروز شما برایش دل می سوزان

. بودشب اعالم نتایج انتخابات شما بھ خوابگاه کوی دانشگاه در 
آقای موسوی چرا وانمود می کنید کھ این سکانسھا ربطی بھ ھم 
ندارند و ھنوز آینده ای را نوید مان می دھید کھ تکرار گذشتھ 

دوران خمینی و . ما آن گذشتھ را خوب بھ یاد داریم. است
دو فرستنده کھ یا اخبار جنگ بود یا پخش آھنگھای تلویزیونی با 

درخواستی نظام توسط نوحھ خوانان یا ساعتھا سخنرانیھای 
ایدئولوژیک رھبر و سایر مقامات و خود شما برای توجیھ اعدام 
ھا و سرکوبھا و بی حقوقی مردم  و سازش ھا و بند و بستھا با 

 ھای رنگارنگ ًواقعا یادمان نمی رود آن رسانھ. قدرتھای بزرگ
ما عادت داشتیم کھ برای ھر نوا و صدا و برگی . تان چھ بودند

یعنی ما . ًغیر از آنھا، دائما بما بگویند ھیس بھ کسی نباید بگویی
یکی از جانب . ًاجبارا دوبار باید دروغ می شنیدیم و می گفتیم

قدرت دولتی کھ بھ ما دستور می داد و یکی از جانب سرکوب 
می فھمیدیم کھ . ما کھ بھ این کار مجبور می شدندشدگان توسط ش

یواشکی باید زندگی واقعی را بفھمیم  و فھمیدیم و باید ھنوز ھم 
چشمانتان را باز . و حقایق را آشکار و فراگیر کنیم. بیشتر بفھیم

آری ما ھمان کسانی ھستیم کھ بھ امثال احمدی نژاد نشان ! کنید
. ما را دست کم نگیرید. تنددادیم کھ چھ کسانی خس و خاشاک ھس

ما بازھم . ما باز سنگر خواھیم ساخت و خیابانھا را خواھیم بست
با رنگ خون رگھایمان ولی نھ با تکبیر و . شعارنویسی می کنیم

شعار ھمبستگی و راه . ما شعارھای خود را سر خواھیم داد. دعا
ما . باور کنید افق ھای ما متفاوت است. تغییر واقعی و اساسی را

نھ کمک . یگر با دست خالی ستاد می سازیمبا یکد ھمبستگی در 
راه شما . اھل بیت شما را می خواھیم و نھ راه سبز امید شما را

راه ما راه رسیدن بھ . راه جھل و خرافھ  و بندگی دوباره است
ھیچ ھمخوانی با آینده ای کھ شما در بیانیھ کھ راھی . است آزادی

   ■ .نداردد یھایتان ترسیم می کن
 

  !کالبد شکافی یک دروغ
  

  افشین کوشا
 قدیمی خود را ِ کوتاهِچندی پیش آقای محسن مخملباف داستان

با مقدمھ ای در سایتھای اینترنتی منتشر » جراحی روح«بھ نام 
جراحی روح یا «در مورد محتوی این داستان بھ نقد . (کرده است

   .)در ھمین شماره بذر رجوع کنید» ؟جراحی حقیقت
مخملباف در مقدمھ خود مدعی شد کھ این قصھ را در 

او انتشار قصھ اش را . است نگاشتھ 67اعتراض بھ کشتار سال 
او در . با افشاگریھای آیت هللا منتظری در یک ردیف قرار می دھد

در ھمان زمان من نیز کوشیدم در «: نویسدمی مقدمھ این قصھ 
 شرایط روحی اعتراض بھ این کشتار با نوشتن جراحی روح

. زندانیان سیاسی تحت شکنجھ را در قالب این قصھ توضیح دھم
این قصھ در .) بھ شکلی کھ در آن زمان امکان چاپ داشتھ باشد(

 در مجلھ سروش چاپ شد و بعد بارھا در مجموعھ 67ھمان سال 
  »  .ھای مختلف تجدید چاپ شد

ار این داستان ربطی بھ کشت. مخملباف آشکارا دروغ می گوید
. لحاظ زمان انتشارھ لحاظ مضمون نھ بھ  ندارد نھ ب67سال 

خوانندگان می .  نگاشتھ است1366مخملباف این قصھ را در سال 
شورای گسترش زبان و ادب «توانند بھ تارنمای اینترنتی 

رجوع کنند و زمان واقعی نگارش این داستان را کھ * »فارسی
. دریابند» 66 –ران تھ«خود نویسنده در انتھای  آن ذکر کرده 

بھ اندازه کافی » 66 –تھران «زمان انتشار واقعی این قصھ یعنی 
  اما پرسش اینست چرا مخملباف دروغ می گوید؟. افشاگر است

دروغ می بافد و سند می سازد تا پرونده مبارزاتی برای او 
خود جور کند و بدینگونھ بر نقش مستقیم و غیر مستقیمی کھ 

  .ھای نظام اسالمی داشتھ پرده کشد در سرکوبگریًاشخص
د مخمصمھ ای گیر َ دیگر اصالح طلبان در بمخملباف ھمچون

تمامی اصالح طلبان حکومتی از یکسو سعی می کنند . کرده است
از طریق مخالفت با جنایات کنونی جمھوری اسالمی چھره نمایی 
کنند و از سوی دیگر قادر نیستند این واقعیت بزرگ را کھ 

بھمین . ر اغلب این جنایتھا شریک بوده اند پنھان کنندخودشان د
خاطر بھ دروغ و پرونده سازیھای مخملباف گونھ روی می آورند 
تا  خود را مقبول جوانانی قرار دھند کھ چندان از گذشتھ واقعی 

جوانانی کھ نمی دانند کھ اغلب رھبران موج . آنان با خبر نیستند
 سرکوب در جمھوری اسالمی نھادھایاصلی سبز خود از بانیان 

  . بوده اند
ثیر محتوی أاما مخملباف بھ عنوان یک ھنرمند نیز در مورد ت

 قصھ ای کھ در مخالفت با کشتار ًقاعدتا. این قصھ دروغ می گوید
.  نگاشتھ شده باید بھ نوعی ھمدردی با قربانیان را دامن زند67
نمکی بود اما واقعیت اینست کھ این قصھ .  باشد بر زخمی مھمر

ابزاری بود برای اعمال بیشتر . 67بازماندگان کشتار بر زخم 
  ** .ماندگان آن کشتار بزرگزشکنجھ روحی بھ با

فعالیت اش شستشوی البتھ از مخملباف کھ خود مدت طوالنی 
بود بعید است کھ بھ بازماندگان مغزی و تواب پروری  در زندان 

را پس از خواندن   شاناین قتل عام بزرگ رجوع کند و احساس
نیم نگاھی بھ مقاالت، یا حتی . جویا شود» جراحی روح«قصھ 

منتشر شده تا کنون کتابھا، اسناد و تحقیقاتی کھ در این زمینھ 
ثیرات أ با تیابد ونقش و جایگاه واقعی قصھ خود را دراندازد تا 

  . شودرو در رو آن واقعی 
اره پروژه حاال کھ دوب«: می نویسدخود مخملباف در مقدمھ 

اعتراف گیری از زندانیان سیاسی بھ اوج غم انگیز خود رسیده 
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 مصطفی ،ه جراحی روح را بھ سعید حجاریاناست، نشر دوبار

 بھزاد نبوی و دیگر زندانیان سیاسی زیر شکنجھ ایران ،تاج زاده
  » .تقدیم می کنم

خوب بود آقای مخملباف اشاره ! چھ جالب! ؟»اوج غم انگیز«
کھ » شروعی«. یند نیز می کردآاین فر»  غم انگیزعشرو«ای بھ 
کسانی کھ امروزه داستانش را بھ ِخود وی و افرادی چون توسط 

   . کلید خورده استآنھا تقدیم کرده 
وی مخملباف از رودرو شدن با این حقیقت تاریخی و َطفره ر

  یعنی.ست از جایگاه کنونی ویاماستمالی کردن آن نشانھ ای 
جمھوری اسالمی نھ یک " سیاسی کھ ھدفش یسخنگوی جریان

   ■.می باشد!" ھ بیشتر نھ یک کلمھ کمترکلم
  

* www .persian-language.org  
کھ آقای ناصر مھاجر در جلد دوم کتاب ارزشمندی  بھ تحقیق** 

بخشھایی .  صورت داده رجوع کنید1380 نشر نقطھ سال –زندان 
   .دید چاپ شده استاز آن تحقیق در ھمین شماره نشریھ بذر تج

  
  

نقش آثار ھنری 
  مخملباف 

در زندانھای دھھ 
60  

  
برگرفتھ از مقالھ مطالعھ در زندان زنان 

  ) 1360 – 67( جمھوری اسالمی
  اثر ناصر مھاجر

  
  درج شده در جلد دوم کتاب زندان 

   آمریکا– 1380نشر نقطھ 
مان ایرانی ھم در کتابخانھ گوھردشت بود کھ گویا دو سھ ُر

حوض "و " باغ بلور"ان بھ درستی دانستھ نیست؛ جز نامش
زل حصار و اوین ھم قاین دو کتاب در . محسن مخملباف" سلطون

حضوری آشکار داشتند و میان توابھا مطرح بودند؛ ھمچون 
دانستھ بود کھ او با زندان . فیلمھای مخملباف و خود مخملباف

ر سال د" بخش فرھنگی"ھمکاری ھایی دارد و با بوجود آمدن 
زل حصار، برای توابھا کالس قصھ ق 3 واحد 4 در بند 1364

نویسی گذاشتھ است کھ فرآورده اش بھ شکل مجموعھ داستانی در 
اما ناگفتھ مانده .  تھران عرضھ می شود "کتابفروشی ھای مذھبی"

  : بود کھ 
و " شھدا"مخملباف، توابھای دست بھ قلم را بھ خانھ ) 1

  ند؛ ونسوژه نوشتن پیدا کرد تا می ُب" جانبازھا"
 ِپیام"او تشویق کننده و راھنمای آنھاست در نوشتن برای ) 2
با چنین کردار و ". پیوستن بھ ھیأت تحریریھ این نشریھ"و " تواب

با چنان کارنامھ ای، او در میان زندانیان دگراندیش اعتباری 
"  ایدئولوژی اسالمی]ھای[درس "نداشت و ھمچون دیگر مدرسین 

اش کھ در " جراحی روحی. "ارھایش اعتنای چندانی نمی شدبھ ک
، بھ زندان آمد، او را بصورت یکی از "کشتار بزرگ"وانفسای 

آخرین داستان . "فرومایھ ترین ھنرمندان حزب الھی نمایاند
 کھ – 1367 آبان 21 عنوان روی جلد مجلھ سروش –" مخملباف

ندانی ست، ش قدرت مطلق زندانبان و ضعف مطلق زھ اماین ُب
  . دامن زد" رعب و وحشت عمومی"بیش از پیش بھ 
کامل کننده ی کارھای سینمایی " جراحی روح"پیداست کھ 

. مخملباف است در زمینھ مبارزه با گروھھا و اندیشھ ھای چپگرا

" دو چشم بی سو"، )1361( "توبھ نصوح"کارھایی چون 
کھ بر اساس آیات قرآن و ) 1363" (هذاستعا"، )1363(

 و آیت هللا دستغیب تدوین شدهذه بحاراالنوار مجلسی و استعا
کارھایی کھ با روی کار آمدن جمھوری ). 1365" (بایکوت"

اسالمی و بھ پشتوانھ کمکھای دولتی، یکی پس از دیگری ساختھ 
ا ب"فیلمھایی کھ بقول سودابھ اردوان . می شود و بروی پرده می آید

گروھھا را محکوم می کرد و مظلومیت جمھوری " زبان ھنری
. اسالمی را برای جوانان و نوجوانان در زندان بیان می کرد

بھ گمان من نقطھ اوج اندیشھ ی مکتبی ھنرمند " جراحی روح"
تخطئھ ھرگونھ شورشگری و مبارزه جویی : حزب الھی ھم ھست
ز یک اره، و آغو چھ بسا، نقطھ پایان یک دو. علیھ نظم موجود

  .دوره دیگر در کارھای مخملباف
روی، مخملباف حزب الھی و عزیز کرده حکومت، ھر بھ    

مخملبافی کھ تماشای فیلمھایش در حسینیھ زندان اجباری بود، 
دگراندیشان زندان . و کارگردانی تواب پسند بودنویسنده 

زنان، او را نمی پسندیدند، یکی از گردانندگان 
ی مغزی و تلقین ایدئولوژی بساط شستشو

. زندان می انگاشتندش و دستیار زندانبان
می " بندھای درباز"اینھا آنگاه کھ در 

سیمای جمھوری "زیستند و اجازه تماشای 
را می یافتند، تماشاگر مشتاق " اسالمی

فیلمھایی . سریالھای تاریخی می شدند
چون سرگذشت ابوعلی سینا و 

نمایش سربداران کھ ھر از چندی بھ 
چون دگراندیشان بیرون از . در می آمد

زندان، ھر فیلم دیدنی ی دیگر تلویزیون را ھم بھ 
. نام این فیلمھا را ندارم و بدنبالش ھم نبودم. تماشا می نشستند

. اما باید بگویم کھ تنھا دوتن، نامی از اینگونھ فیلمھا آورده اند
تنھا بھ فیلمھای  نفری کھ بھ پرسشھایم پاسخ داده اند، 25 ِبیشتر

محسن مخملباف اشاره کرده اند و اثر منفی آن فیلمھا بر روحیھ 
  . ھا

بھ یکباره، در بازخوانی ی پرسشنامھ ھا درمی یابم در سالھای 
 سالھایی کھ کارخانھ تواب سازی زندانھای جمھوری - 63-1360

 ھیچ یک از وسایل -اسالمی با تمام ظرفیت سرگرم بھ کار بود
ه و تلقین ایدئولوژی اسالمی بھ اندازه فیلمھای تزریق عقید

شاید .  سیاسی نشدباف موجب آزار روحی زنان زندانیمخمل
ست کھ درصد بسیار باالیی ا شنیداری –خاصیت وسایل دیداری 

از زندانیان پیشین، نام و مضمون فیلمھای مخملباف را بیاد دارند و 
دارند؛ حتی نام چیزی بیاد ن" ایدئولوژی اسالمی} ھای{درس "از 

تک و توکی بھ عبدالکریم ! بسیاری از مدرسین این کالسھا را
   ■ ...سروش اشاره کرده اند

  

  
  
  
  
  
  

  جراحی روح یا جراحی حقیقت؟

  :از انتشارات بذر

  
ê بھ می رژی سالگرد حملھ سراسرنی امیسنامھ  ژهیو 

  1388 مرداد - کردستان
  aspx.98-post/com.blogfa.1384bazr://http      :در این آدرس ببینید
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  جراحی روح یا جراحی حقیقت؟

  باربد کیوان 
 محسن مخملباف دو بار با مقولھ زندان رقم خورده یزندگ

 را خلع یست پاسبان خوایكھ می وقتیبار اول، در جوان. است
در آن زمان، افكار .  دستگیر شد و بھ زندان شاه افتاد،سالح كند

 داشت و بھ قول خودش از آن بچھ مسلمانھا بود یمرتجعانھ اسالم
 گرداند مبادا یكھ موقع عبور از مقابل سینماھا، رویش را بر م

بار دوم اما، ماجرا .  مرتكب شودیشیطان بھ جلدش برود و گناھ
 مخملباف بر سر ِ مورد نظرِی اسالمیجمھور.  متفاوت بودًكامال

 تحكیم خود، دست بھ سركوب خونین یكار آمده بود و برا
این سیاست بھ ویژه . دی ز می كمونیست و چپ و انقالبینیروھا

 در زمینھ ی جھانی تشدید شد و رژیم بھ ركوردھا1360از سال 
 ِ آن یف ِ حزب الھمخملبا. خفقان و شكنجھ و اعدام دست پیدا كرد

 مبارزان چپ كھ از زندان ی و معرفیروزھا، فعاالنھ در شناسای
 با جنایات ی كرد و ھیچ مخالفتیشاه با آنان آشنا بود، شركت م

 شد ی انجام می كھ بھ دست بازجویان و شكنجھ گران اسالمیعظیم
  .نداشت

 گذشتھ اش دور شد و یبعدھا كھ مخملباف قدم بھ قدم از ایده ھا
ال ؤ اولیھ خود را زیر سی آثار سینماییا آنجا پیش رفت كھ حتت

: ھا این پرسش محقانھ را در برابرش قرار دادند كھی كشید، خیل
 ھایت در اوایل دھھ یدر مورد عملكرد سركوبگرانھ و خبرچین”

؟ آیا ی كنییید مأ؟ آیا آن كارھا را تی داری چھ حرف1360
 ِ و در مقابل مردمی بكش خودت را در این زمینھ بھ نقدیحاضر

 و یسوگوار و زخم دیده و مبارزان لطمھ دیده، واقعیات را بیان كن
مخملباف “ ؟ی كھ چندان آشكار نیست را ھم برمال كنی نكاتیحت

  .الت را تا بھ امروز مسكوت گذاشتھ استأاین سو
 سال از آن دوران، مخملباف تصمیم 27حاال بعد از گذشت 

 در زندان ی اسالمی خود با جنایات جمھور از مخالفتیگرفتھ سند
مخملباف مثل . ارائھ دھد) 1367حداقل در مورد كشتار سال (ھا 
 باشد و نظر خود را  مخالف67 دیگر حق دارد با كشتار كسھر

 یداستان كوتاھ.  استی، چیز دیگری سند سازیول. ھم اعالم كند
تھ است  انتشار یافیتوسط و“  روحیجراح” تحت عنوان ًكھ اخیرا
 67 در قبال كشتار سال ی تلویحی موضع گیری برای تالشًظاھرا

 دھد كھ ی نشان می این داستان بھ روشنیاما محتوا. بوده است
ً  امروزش نداشتھ؛ بلكھ كامالی بھ ادعایھدف مخملباف، ھیچ ربط

.  مرتجعانھ آن روزھایش استیبازتاب دیدگاه و روش تبلیغ
 نفرت ی كند، حتیاننده ایجاد مدر خو“  روحیجراح” كھ یاحساس

 و بازجویان رژیم شاه ھم نیست؛ بلكھ ی و منوچھریاز عضد
ضعیف و درمانده و محكوم بھ شكست دیدن مبارزان اسیر و 

 آنھاست كھ مخملباف، آن را بھ تمسخر ی انقالبیتشكیالت ھا
 ی بھ افشای ربط" روحیجراح".  نامیده است"سازمان پیشرفتھ"

گیرم بھ زبان استعاره و بھ در گفتن  -ی سالم ایجنایات جمھور

 و "بایكوت" یاین اثر ادامھ خط فیلم ھا.  ندارد- دیوار شنفتنیبرا
 توانید داستان را دوباره و چند باره یم.  است"توبھ نصوح"

 زمان شاه یمذھبینست كھ تصویر یك مبارز غیرغیر از ا. بخوانید
تصویر اغراق شده و  بندد؟ غیر از اینست كھ یدر ذھنتان شكل م

 مخملباف از سیستم شكنجھ و اھداف پشت آن، شما را یغیر واقع
ی  خالصی از مبارزان ـ تا آن حد كھ برایبھ سقوط ناگزیر گروھ

   كند؟یخود، فرزندشان را زیر شالق بھ قتل برسانند ـ مطمئن م
مخملباف اینك باردیگر بھ شكل مستقیم و آشكار بھ عرصھ 

موج "او دیگر از سخنگویان . اشتھ است قدم گذیسیاست ورز
بھ قول خودش سفیر این حركت در خارج از كشور .  است"سبز
 یك حركت بھ اصطالح ی كھ امروز داعیھ نمایندگی كسیبرا. است
 و آزادیخواھانھ را دارد، آن گذشتھ تاریك، دردسرساز شده یمردم
و  كنند یھا مخملباف را بھ خاطر آن گذشتھ افشا می خیل. است
 و نیز افكار و ارزشھا و عملكرد رھبران جریان ی و یسابقھ

 كھ بھ دنبالش ی از آینده ای را نشانھ ایاصالح طلب حكومت
 خالص ی برای امروز مخملباف، تالشیسازسند.  دانندیھستند، م

 اطالع یكردن گریبان از این گذشتھ دردسرساز است كھ جوانان ب
این .  اندازدیشین را بھ فكر م پییاز سابقھ افراد و تاریخ دھھ ھا

 و یآیا اینھا رھبران واقع":  دھد كھیل را در مقابلشان قرار مؤاس
 ی رھبری توانند ما را در مسیر كسب رھاییالیق مردم اند و م

 دھد كھ او نیز مانند سایر ی مخملباف نشان میساز سند"كنند؟
ند  توانی خواھند و نمی، نم"موج سبز" كننده ی رھبریچھره ھا

 مثل مخملباف و یافراد.  بھ نقد بكشندًگذشتھ خود را عمیقا
 ھستند كھ بھ ی، كسانی و خاتمی و كروبیسازگارا، یا موسو

 گوناگون، بھ حفظ و تداوم ی مختلف و در مسئولیت ھایشكلھا
 رسانده ی حاكم بر ایران یاری ـ مذھبی ـ ضد مردمینظام طبقات

  و مناسبات ضدیام طبقات نظیھدف امروز اینان نیز نابود. اند
 و سكوالر كردن این "یغیر مذھب" یحت.  نیستی و ارتجاعیمردم

 و ی كھ مخملباف خود را حامیبھ قول موسو. نظام ھم نیست
، نھ بیشتر مھ نھ یك كلی اسالمیجمھور":  داندی می وویسخنگ

 خواھند نظام موجود را تر و تازه یاینان فقط م. "تریك كلمھ كم
ر كنند؛ بحران ھایش را درمان كنند؛ زیر ھایش را ُپكنند؛ شكاف 

 یابرویش را بردارند؛ تا این ماشین استثمار و ستم كھ بھ نیرو
 چرخد و بھ آن خون و حیات ی می امپریالیستینظام سرمایھ دار

از این نقطھ نظر، .  بخشد، ترمیم شود و ھمچنان پا بر جا بماندیم
 نژادھا و خامنھ یودتاگر احمد ھمان ھدف باند كًھدف اینان نھایتا

دعوا بر سر اینست كھ كدام . است...   ھا وی ھا و عسگراوالدیا
س بنشیند و قدرت را در دست خود قبضھ كند و سر أجناح در ر

 ی در برابر سرمایھ ھا و قدرت ھای و نوكریرشتھ كارگزار
  . را بھ دست بگیردیجھان

كھ جایگاه  یك فرد، سالھا فرصت داشت عنوانمخملباف بھ 
  ی خود را با نقد عمیق و بیرحمانھ آن سابقھی و سیاسیطبقات

 توانست در سیاست، در ھنر، در فلسفھ، یاو م. تاریك، تغییر دھد
 اش یاما ترجیح داد ـ و منافع طبقات. ر پیش بگیردی دراه دیگر

 از طبقھ حاكمھ ی، در جناحی تاریخی كھ در بزنگاه ھا–كم كرد ُح
 سینھ یبلندگو بھ دست بگیرد و زیر پرچم كرباسچ یزمان: بایستد

 فرونشاندن خیزش یود و برای ش دیگر دوم خردادیبزند؛ زمان
شود و مردم “ سبز” تالش كند؛ و باالخره 78 در سال یدانشجوی

 فرا ی اسالمی عوامفریبانھ انتخابات جمھوریرا بھ شركت در باز
 بپردازد "مت آمیزسیاست قانونمند و مسال "بخواند و سپس بھ تبلیغ

 ـ یمخملباف تصمیم سیاس.  مخالفت كند"یساختار شكن"و با 
 از ھمان ی ھم جزیی خود را گرفتھ است؛ این سند سازیطبقات

       ■ . استیتصمیم گیر



 صفحھ                                                 بذرنشریھ دانشجویی                                    چھل و یکم          شماره    

 

13

سرآغاز شاخھ ای جدید در 
 صحنۀ رپ فارس

 
 خوان مقیم ایران -، رپ»بھرام«از »  ساعت24«نقدی بر آلبوم 

  شکورینصیر م: نویسنده
 :برگرفتھ از سایت

com.mashkouri-nassir.www 
 2008دسامبر 

صورتی کھ بھ زبان  رپ را دردر ایران موسیقی ھیپ ھاپ یا 
این سبک . خطاب می کنند» رپ فارس«ًفارسی باشد اصطالحا 

ند معاصر ایران نو در فرھنگ موسیقی مردم پس موسیقی پدیده ای
 .بھ حساب می آید کھ ھرروز موجب شگفتی ھرچھ بیشتر می شود

ھیپ ھاپ ایران با تمام فراز و نشیب ھا و محدودیت ھای 
ھ ھاجتماعی کھ دائما در پیش رو داشتھ است بعد از گذار یک د

رشد کیفی، موفق بھ ایجاد تحول در سلیقۀ فرھنگ موسیقی مردم 
ھ کھ می توان آنرا ھدر این یک د. ستپسند جوانان ایرانی شده ا

ی دانست؛ یعنی از زمان ورود یمرحلۀ آغازین این جنبش موسیقا
این شیوه موسیقی بھ ایران تا امروز کھ در مرحلۀ ساختار سازی و 
ھویت سازی می باشد، رپ فارس بگونھ ای توانستھ با رشد 

ا شده و مسئولیت خود راجتماعی و آگاھی سیاسی نسل خود ھمگام 
  . عنوان آوای نسل بی ھویت پس از انقالب اسالمی بر دوش بگیردب

بنظر می آید اینروزھا رپ فارس وارد مرحلۀ جدید دیگری 
شده است و با بھ میدان آمدن رپ خوان ھای معترضی مانند 

از شاخھ ای جدید در صحنۀ ھیپ ھاپ » بھرام«و » ماھور«
ما  اجتماعی بھ-دیایران، یعنی رپ آگاه، اعتراضی و یا رپ انتقا

  . خبر می دھد
یکی از رپ خوان ھای فعال در صحنۀ ھیپ ھاپ » بھرام«

ایران می باشد کھ بتازگی نامش بر سر زبان طرفداران و 
شنوندگان کنجکاو موسیقی رپ فارس افتاده است و شھرت وی بھ 

جوی داخل ایران حتی بھ  عنوان آوای معترض نسل جوان و تحول
یکی از قطعھ ھای رپ . ن نیز رسیده استآنسوی مرزھای ایرا

در وبالگ ھا و سایت ھای ویژۀ موسیقی » بھرام«خوانی کھ از 
رپ فارس انتشار پیدا کرده و بھ سرعت نام وی را بھ عنوان یکی 

مرزی معرفی و - درونِاجتماعی-از معدود رپ خوان ھای انتقادی
س نامھ ای بھ رئی"نوشتھ ای بود تحت عنوان -مطرح کرد، رپ

-نوشتھ از دیدگاه فن رپ-واقعیت آن است کھ این رپ". جمھور
نویسی آنقدر اثر محکم و کاملی نیست اما بخاطر توان بیانی و رپ 
خوانی پرقدرت بھرام و ھمچنین محتوای معترض این رپ نوشتھ 
و بویژه آنکھ این رپ خوان از دل جامعھ داخل ایران سربلند کرده 

را بھ بحث » احمدی نژاد«آقای و بی واھمھ شخص رئیس جمھور 
  . و چالش می کشد، باعث شده تا این قطعھ اھمیت بیشتری پیدا کند

، »درد دل«از این رپ خوان تا بھ حال سھ آلبوم بھ نام ھای 
ھیپ ھاپ بھ  و مجموعھ ای بی نام و ده ھا تک آھنگ» فرصت«

چندی پیش  .زبان فارسی بطور زیرزمینی انتشار پیدا کرده است
شاھد انتشار چھارمین آلبوم کامل و غیروابستۀ بھرام تحت نیز 

بودیم کھ بطور غیررسمی و رایگان از »  ساعت24«عنوان 
  . طریق اینترنت پخش شد

 قطعھ موسیقی ھیپ 9مجموعھ ای از »  ساعت24«آلبوم 
 24نام آھنگ ھای این آلبوم عبارتند از؛ . ھاپ فارسی است

 ایران، گلھ نکن، دل نوشت، ساعت، من، خیابون، راه من، اینجا
  .بی خیالش، افسوس

را از دیگر مجموعھ ھای انتشار »  ساعت24«آنچھ آلبوم 
یافتۀ موسیقی رپ فارس متمایز می کند، آن نگاه آگاه و انتقادی 
بھرام نسبت بھ شرایط حاکم و نظام اجتماعی و حتی دید انتقادی 

. ا می باشدوی بھ روزمره گی و بی تفاوتی جوانان و رپ خوان ھ
را در »  ساعت24« مفھومی آلبوم ِاین دیدگاه انتقادی تمامیت

  .برمی گیرد
 بیانی -داخل ایران-تا بھ امروز بیشترین تالش رپ خوان ھای 

گزارشگونھ در ابراز شرایط جاری و واقعیت روزمرۀ زندگی آنان 
بھ عنوان نسل بیگانھ و بھ حاشیھ کشیده شدۀ جامعۀ شھرنشین 

اما بھرام با رویکردی منتقدانھ و آگاه، شرایط . ه استایرانی بود
ایستا و بیمارگونۀ جامعھ خود را تصویر می کند، آنرا نقد کرده و 

از معدود »  ساعت24«از اینرو آلبوم . با آن برخورد می کند
مجموعھ ھای ھیپ ھاپ فارسی تولید شده در داخل ایران در جھت 

شاید کھ  ھمچنین .می باشدسیاسی رپ فارس -ایجاد ژانر اعتراضی
اولین آلبوم رپ اجتماعی فارسی نیز بحساب آید کھ در آن از 

دیدگاھی کھ گاه حتی . دیدگاه ھای ناسیونالیستی ایرانی خبری نیست
  . رپ فارس را بھ افکار نژادپرستانھ نیز کشیده است

بھرام انتقاد می کند و شرایط حاکم و فرھنگ متداول شھرنشین 
او ساختھ و پرداختۀ ھمان جامعھ . ال می بردؤ زیر سایرانی را بھ

مذھبی و سنت ھای آن است و از دل ھمان شرایط برمی خیزد، آن 
را بھ تصویر می کشد و بی آنکھ از آن براحتی بگذرد، اعتراض 

او خیابانی نیست . می کند و سخنگوی نسل گمگشتۀ خود می شود
واقع خیابان در. ردیابان ھای تھران دااما رابطۀ تنگاتنگی با خ

کانالی است کھ وی با جامعۀ پیرامونی خود در ارتباط قرار می 
  ابراز می کند؛ » خیابون«ھمآنطور کھ در قطعۀ . گیرد

♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪ 
/ چمن نیست کمترینبخیابونا / من بچۀ خیابونا نیستم ولی
ھر شب و سر / ُتو تو اشتباھی/ احتمالی کھ من بچم و ترک کنم

کھ خیابون داره رو قلم / مین رسم آشنا با سنت قدیمبھ ھ/ کنم
/ عادت می کنی وقتی کھ ھر شب توش پا بزاری/ قدرت عجیب
  ... بد می مونھ روش یادگاریااسم ماھا تا 

/ توی خیابون/ کروس؛ داره بازم می گذره ھمھ لحظھ ھای من
ًھمین بوده قبال ھمین / ی پس بیا توشایی از جنس مایاگھ مثل م
  ... یعنی بمونیم تا بمیریم ما توی خیابون/ بد زندگیاھ تا می مون

♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪ 
بھرام از محیط زندگی خویش در حریم » خیابون«در قطعۀ 

خیابانی خود سخن می گوید و شنونده را با نبض درگیر کوچھ و 
  . خیابان ھای نابسامان تھران آشنا می کند

 -فقط- ای باشد بنظر نمی آید کھ موسیقی رپ برای وی وسیلھ
برای رسیدن بھ نام و شھرت، بلکھ ذھن روشن او صافی 
روشنفکرانھ ای است برای ابراز نارضایتی ھای نسل جوان 

او انتقاد می کند و موسیقی ھیپ . عاصی و محدود امروز ایرانی
ھاپ ایران را بھ فضای بحرانزده و آلودۀ کوچھ بازار نزدیکتر می 

  .سازد
 نگاه مردانھ و حاوی آن»  ساعت24 «با تمام اینھا آلبوم
آمیزی می باشد کھ مشخص کنندۀ فرھنگ خودمرکز بینی غلو

یعنی بیانی کھ برگرفتھ از خرده فرھنگ . اصیل ھیپ ھاپ است
منطقھ ای و مرزبندی ھای دستھ ھای خیابانی یا -ھای محلی

در (کھ از زبان رپ خوان ھا » التی«ًمشخصا خرده فرھنگ 
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تعریف از خود و حریم و قدرت اجتماعی خویش در ) اینجا بھرام
َکل کل«در شکل  نوشتھ ھا -در رپ» شاخ و شانھ کشی«و » َ

»  ساعت24«ھمین رویکرد خرده فرھنگی، آلبوم . ابراز می شود
را برخالف ھیپ ھاپ سیاسی کھ بدست رپ خوان ھای مقیم خارج 
ًاز کشور تولید می شود و عموما خصوصیتی شعارگونھ و 

سیاسی دارند، بھ واقعیت و نبض روزمرگی خیابان - یکستالژُن
نش سیاسی بھ یک ُھای تھران نزدیکتر کرده و آن را از یک ک

اجتماعی آگاه در جنبش ھیپ ھاپ ایران -ی انتقادییپدیدۀ موسیقا
 . تبدیل می کند

اما در شکل موسیقی و ترکیبات ریتمیک قطعھ ھای آلبوم 
این . شگامی شنیده نمی شودخالقیت چندان تازه و پی»  ساعت24«

ثیر ھیپ ھاپ قدیمی و کالسیک اوایل ده ھشتاد أت تحًآلبوم تماما ت
ًمیالدی طرح ریزی شده است کھ عمدتا ساختار چیدمان ضربی 

 جمالت قافیھ دار دارند و با» پاپ«ساده، یکنواخت و درواقع 
ھم می تنند و ھیچگونھ شکست ناموزونی در متصل و طویل در

آنچھ مشخص است بھرام تمامی . ھا شنیده نمی شودساختار آن
نویسی و ابراز سخنوری -تمرکز خود را بر پیشبرد فن رپ

ی یی موسیقایریتمیک آن گذاشتھ و نیروی کمتری را بر ایجاد آوا
فقط قدرت بیانی فوق . متفاوت و منحصر بفرد صرف کرده است

 ھای نوشتھ-العاده و صدای پرطنین بھرام و محتوای مفھومی رپ
وی جذابیت درخشانی را بھ قطعھ ھای این آلبوم می دھد و شنونده 

  . را مجذوب خویش می کند
ًتنھا حرکت نسبتا خالقانھ ای کھ در موسیقی این مجموعھ 

»  ساعت24« در اولین قطعۀ آلبوم یعنی رپ ،مالحظھ می شود
در این قطعھ از ریتم شکستھ . است کھ عنوان آلبوم نیز می باشد

و ی کھ حال یھشتم استفاده شده با چیدمان آوا-ب شششدۀ ضر
این قطعھ از دیدگاه . ھوای موسیقی ایرانی را در آن می توان شنید

ی ھیجان انگیز و حاوی ھویتی یترکیبی قطعھ ای جذاب با آوا
  .ایرانی است

. انداخت» اینجا ایرانھ«در ادامھ می توان نظری ھم بر رپ 
ین مجموعھ می باشد و از آوای ساز قطعھ ای کھ تنھا اثر تلفیقی ا
نوشتھ بھرام مسئوالنھ و -در این رپ. تار در آن استفاده شده است

بی پروا مسئولیت خود را در ابراز زمانھ خود برعھده می گیرد و 
 اما .تصویری تاریک. ایران را آنگونھ کھ می بیند تعریف می کند

اعی فاسد نوشتھ ای روشنگرانھ کھ از روابط و شرایط اجتم-رپ
  . حاکم بر کشورمان سخن می گوید

اما ستارۀ اصلی و داغترین قطعۀ این آلبوم کھ ھم از دیدگاه 
ی و ھم از دیدگاه آوای ملودیک و ساختمان ریتمیک، قطعۀ یمحتوا

اثری . می باشد» افسوس«زیبا و کاملی است، بدون شک رپ 
ا می نوشتھ ای حرفھ ای کھ در خود محتوای عمیقی ر-گیرا با رپ
ع خود را و افسوس درونی اش در این قطعھ بھرام در واق. پروراند
آمیختھ با روزگار خفقان آور نسل خویش ترسیم می کند و با را در

نوشتھ را می توان - این رپ. مخاطبان جوان خود درددل می کند
یکی از درخشانترین قطعات موسیقی رپ فارس در سالی کھ 

  . گذشت دانست
اثری است موفق در بھ تصویر »  ساعت24«در کل آلبوم 

کشیدن چھرۀ بی ھویت و بیگانۀ نسل جوان ایرانی پرورش یافتۀ 
دوران بعد از انقالب اسالمی ایران کھ در سرآغاز آگاھی اجتماعی 
و سیاسی خود بسر می برد و شرایط زیست نامساعد خویش را بھ 

 نسلی کھ در جستجوی راه حل. روشنی می بیند و نقد می کند
جدیدی برای ادامۀ بقای موجودیت خویش در جھت رسیدن بھ 

  . شرایط انسانی تر و زندگی آزاد اجتماعی بھتر در جنبش است
ی یمجموعھ ای است با کیفیت موسیقا»  ساعت24«آلبوم 

ی زنده و ملموس کھ با طپش قلب نسل جوان ایرانی یخوب و محتوا
   ■.ھمگام و آشناست

  

  "خون من"
  مان  خیابانیتقدیم بھ یاران

  
  

فعالین بذر در تب و تاب خیزش ھای یکی از این شعر رپ بوسیلھ 
با درج .  در خیابان ھای ایران سروده شده است88تابستان داغ 

آن از دوستان ھنرمند دعوت می کنیم کھ در اجرای آن ما را یاری 
  .نمایند

  )بھ شكل دکلمھ(خون من /......./ خون من
  /سیرینھنیترو گلی/ مثھ یھ قطره

   )با ریتم(/ میشھ یھ فریاد/ بچکھ رو آسفالت
 

)crescendo(! les damnes de la terre, debout, Debout 
Debout, debout, les damnes de la terre! )3(   

 
  !داغ لعنت خورده/ ای!/ پاشو! پاشو

  فقر و بندگی/ توی دنیای
  ِد انفجاره/یا/فر/ گاھیآ

  /مرگ و زندگی/ برو بھ جنگ
  

/کھ میگیره خیابونو/ مثھ سیل ایم/بی ترس ِ جونو/ راه میفتیم با ھم  
/نظام ویرونو/ میشکنیم/ میکوبیم/حاال مثھ مشتیم/ انگشتیم/ تک تک  

  
  /رنج و ستاره: نشون ِ مردمھ/ مشت ِ رو سینھ: نشون ِ مردمھ

  /زخم ِ گلولھ: نشون ِ مردمھ/ کبود ِ زنجیر: نشون ِ مردمھ
  

  /ه ِ سکوتھ؟را/ راھم/ کی میگھ
  /چاه ِ سکوتھ؟/ راه از/ کی میگھ
  با سکوتھ؟/ زی/رو/پیـ/ میگھ کھ

/تیر و تفنگھ/ میدون ِ جنگھ/ چشاتو وا کن  
  /سنگھ/ سنگره/  چاره ی کارمون

  
  /دیوار سانسورو/ می شکنیم فیلترو
  /نام و نشونو/ َھر/ پاک میکنیم

  /جلوی ِ زندونو/ توی ِ خیابونو/ جمع میشیم بی ھوا
  /چراغ ِ صدامون/ روشنھ/ کھ شدشب 

  /رو پشت بومو/ ُ کشتن ِ دیکتاتور
  /فلسطینھ/ ایران/ روی این صحنھ

  /َھمینھ/ ّحتی النصر/ ثوره/ ثوره
  /ھمینجاس/ ندا /صدای ِ ماھاس

  
  /سنگھ/ دخترا/ توی ِ ھر مشت ِ

  / چنگ ِ پلنگھ/ آتیش ِ جنگھ/ توی ِ دالشون
  / ھر چی حجابھ/ میکَنھ از سر

  / فکر ِ خرابھ/  ھر چیمیکُشھ
  /حرف حسابھ/ کھ انقالبھ/ میکِشھ فریاد

  /خون ِ تو رگھاس/ ھمینجاس/ ندا/ صدای ِ ماھاس
  /میشھ یھ فریاد/ بچکھ رو آسفالت/ نیترو گلیسیرینھ/ مثھ یھ قطره

  
Avanti po/polo/ al/la/ ris/cossa 
 /توی ِ دستامون

Bandiera/ rossa 
  )/ صدای ماھاس/ ھمینجاس/ اند/ (حرف حسابھ/ این انقالبھ

  /حرف حسابھ/ این انقالبھ
  /)/تیر و تفنگھ/ سنگھ/ سنگره / چاره کارمون (

  )/خون ِ تو رگھاس/ ھمینجاس/ ندا/ (حرف حسابھ/  این انقالبھ
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انقالبی، آوازخوان، شاعر، )١٩٢٣ سپتامبر ١١(ویکتور خارا 
 علیه آگوستو پینوشه کودتای نظامی که در جریان شیلیایی

با وقوع . به قتل رسید کودتای شیلی در سالوادور آلنده
 از جمله آلنده به قتل ھای پیشرو کودتا، بسیاری از انقالبی

 خارا نیز در جمع دانشجویان دانشکده فنی دستگیر .رسیدند
 به استادیوم سانتیاگو آنھاشد و به ھمراه تعداد زیادی از 

ھای او را  ھای دست و انگشت جا استخوان در آن. منتقل شد
شدگان  ستند در حضور سایر بازداشتشکستند و از او خوا

، سرود »ما پیروز خواھیم شد«آواز بخواند و او ترانه 
 سپتامبر١۶در روز . مخصوص حزب اتحاد مردمی را خواند

 .در کنار خیابان پیدا کردندباران شدهٔ او را جسد تیر

  ، »فونا«
  ھا عدالت توده

  
  بوریس شوپنِر

  ترجمھء بھرام قدیمی و
  ابراھیم شاھرودی

 سال پیش ھمزمان با ١۵از 
ه بین المللی کتاب در نمایشگا

فرانکفورت، نمایشگاه آلترناتیوی 
ھدف . کتاب نیز برگزار می شود

این مجموعھ جلسات کھ در مراکز 
فرھنگی و سیاسی آلترناتیو برگزار 
می شود، بازکردن فضایی برای 
معرفی نویسندگان چپ و ناشرین 

ست کھ دیدگاه انتقادی را اکوچکی 
. موضوع کار خود قرار داده اند

 از ھشتم اکتبر تا سوم نوامبر در )2008 (امسال
 جلسھ برگزار شد کھ در آن کتب ١۶مجموع 

مختلف اجتماعی، سیاسی، تاریخی و کارگری 
  .معرفی شدند

پس «ِ در آخرین جلسھ بوریس شوپنر کتاب 
در بخشی از این . را معرفی کرد» زمین لرزه

کتاب وی از نوع خاصی از فعالیت سیاسی در 
 و در »فونا« شیلی را درمی برد  کھ آن شیلی نام 
این متن می تواند . می نامند» اسکرچھ«آرژانتین 

نشان دھندهء این شیوهء مبارزاتی و عملکرد آن در 
  .جامعھ باشد

ق.ب  
  

بر فراز چھارراھی در سانتیاگو، آفتاب دسامبر 
در محل قرار بھ اندازهء . گرم است. عمود می تابد

کانی نیست کھ در آن یک وجب ھم سایھ نیست، م
بتوان از تابش آفتاب و نگاه عابران سواره مصون 

بھ تدریج افراد بیشتری بھ گروه کوچک می . ماند
وقتی اولین چھل، پنجاه نفر جمع شدند، از . پیوندند

فشار . چھارراه گذشتھ، سوار دو اتوبوس می شوند
تا بھ حال . پیاده می شوند. روانی بیشتر می شود

در یک .  چیز سر در نیاورده استپلیس از ھیچ
میدان خاکی، بین شاھراه و منطقھء مسکونی، 

ًولی بعدا، وقتی . دوباره می گویند، باید صبر کرد
گروھی کھ از عقب می آمد رسید، راه می افتند، 

شعارھا را از کولھ پشتیھا . باالخره راه می افتند
ای اعالمیھ بین افراد گروه  ھدر می آورند، دستھ

م می شود، روی یک پارچھ با رنگھای قرمز تقسی
یاھایش را با دست وانسان ر«: و زرد نوشتھ شده

خود بھ تحقق می رساند، و از کسی اجازه نمی 
» افون«. است» کمیسیون فونا«این شعار . »گیرد

عمومی در [ ستابھ مفھوم کیفر خواست عمومی 
تظاھرات بھ حرکت در ]. برابر شاکی خصوصی

ر و صدا و رنگین، در این محلھ می آید و با س
  .نظرھا را بھ خود جلب می کند

 دیگر ھیچ چیز مثل ٢٠٠۵پس از این بعد از ظھر دسامبر 
دیگر ھیچ چیز » ویکتور مولینا آستھتھ«برای . گذشتھ نخواھد بود

زیرا بنا بر آنچھ در صدھا . آن طور نخواھد بود کھ تا بھ حال بود

 پخش اعالمیھ ای کھ بین ھمسایگان
بریگاد «شده است، عضو سابق 

 متھم CNIسازمان امنیت » سبز
خوان «است کھ تحت نام مستعار 

در آدمربایی، شکنجھ و » ِپابلو آگیلرا
پسر جوانی . قتل شرکت داشتھ داشت

کھ ھمسایھء روبروی جاسوس سابق 
من در اینباره ھیچ «است می گوید، 

خانھء مولینا آستھتھ . »نمی دانستم
دیوارھای دور . ات استھدف تظاھر

روی . و بر پر از اعالمیھ می شود
دیوار کوتاه زیر نرده باغ خانھ می 

بعد ھشتاد تا صد . »قاتل«: نویسند
نفری کھ جمع شده اند، و بین آنان 
ساکنین محل نیز دیده می شوند، با 

را با ھم » کیفر خواست«صدای بلند 
» کیفرخواست«انگار . می خوانند

نماز جماعت یک دادستان را در 
ویکتور «. کلیسا قرائت می کنند

و قبل از آنکھ بھ » .مولینا آستھتھ افشاء شد
ھمان میدان حال ساختمان برگردند، با صدای 

دستت رو شده «دستھ جمعی فریاد زدند 
چند نفر پلیسی کھ حاال دیگر بھ محل . »است

  .واقعھ رسیده اند، درگیر نمی شوند
وقتی با یکی از در پاسخ بھ این سؤال کھ 

شکنجھ گران دوران دیکتاتوری روبرو می 
 ۴۵ نینا سالیناس ؟شوید، چھ احساسی دارید

در یک فونا انواع  «:سالھ پاسخ می دھد
احساساتی را کھ یک انسان قادر بھ داشتنشان 

در مورد من این طوری . است، حس می کنی
. است کھ من نوعی احساس خوشحالی دارم

ھ شکنجھ شده ھا فکر من بیش از ھرچیزی ب
جر ز، بھ این کھ چقدر می بایستی می کنم

بکشند، انگار می خواھم بھ کسی کشیده بزنم، 
انگار می خواھم کسی را زیر کتک بگیرم، 
ًکسی کھ من دقیقا می دانم کھ مردم را شکنجھ 

پس این احساس عدالت، احساس . کرده است
  ».خیلی خیلی ویژه ای است

لھ توضیح می دھد کھ  سا۴٢آلوارو مارین 
بخصوص . »فونا آدرنالین خالص است«

ھیجان قبل از تظاھرات، وقتی آکسیون شکل 
گرفت، بعد از اولین شعارھا، بھ تدریج از 

آلواروو می تواند درک . ھیجان کاستھ می شود
کند کھ چرا مردم این نیاز را حس می کنند کھ 
شکنجھ گران سابق را زیر کتک بگیرند، ولی 

نین شکلی از خشونت را حین فونا خودش چ
تالش می کنیم جلوی چنین «. قبول ندارد

اما این امر بھ معنی آن . »اعمالی را بگیریم
. نیست کھ از نظر او فونا مسالمت آمیز است

بھ نظر من آکسیون ما بھ نوعی خشونت آمیز «
زیرا وقتی در محل سکونت  یا کارشان . است

 شکنجھ گر آفتابی می شوی و می گویی کھ تو
یا  قاتلی، و خانواده طرف مطلع می شود، 

در موارد زیادی ھمسایگان » .دیگر زندگی شان خراب شده است
ادامھ می دھند، امضا جمع می کنند، نانوا بھ آنان نان نمی فروشد، 
گھگاه این افراد می بینند کھ افشا شده اند، و مجبورند کھ از آن 
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  .ونا خودکشی کردنددو نفر پس از یک ف. محل در بروند
 در حالی کھ در آن پایین، در ٢٠٠۶ ماه مھ ٢۵وقتی پنجشنبھ  

ًخیابان تقریبا ھزار نفر بر طبل می کوبیدند و فریاد می کشیدند و 
را قرائت می کردند، ناگھان یک گروه از فعالین » کیفر خواست«

 در وزارت کار ظاھر شدند 1»ادوین دیمتر بیانچی«در دفتر کار 
تو ویکتور خارا ! ِتو ال پرینسیپھ ھستی«: ا  متھم کردند کھو او ر

حاال نظامی سابق، کسی کھ پس از کودتای . »!را بھ قتل رساندی
 ویکتور خارا خوانندهء محبوب و چپ را ١٩٧٣ سپتامبر ١١

شکنجھ کرد و بھ قتل رسانده بود و طی بیش از سی سال الزم 
می توان [گین غلطان نداشت اعمال خود را توجیھ کند، مانند سر

روی میزش بھ ] نوشت سوسک، در متن اصلی نوشتھ کفش دوز
من «در یک لحظھ قسم می خورد . پشت افتاده و دست و پا می زد

، و در لحظھء بعد می کوشید بر اوضاع مسلط »کھ کاری نکردم
شود، بھ افرادی کھ وارد دفترش شده بودند حملھ کرده  پالکاردی 

بعدھا در . ارا رویش بود را پاره کردرا کھ  عکس ویکتورخ
قاتل خود را پشت «: جلسات بحث اینترنتی این گونھ تفسیر کردند

 موفق نمی شوند تا این حد ییھنوز ھر فونا. »مقتول پنھان می کند
در اغلب موارد روزنامھ ھای . افکار عمومی را برانگیزند

  .سراسری در این باره بھ ندرت گزارشی می دھند
ل از سوی روزنامھ نگاران خارجی تعداد درخواستھای با اینحا

  .تھیھء گزارش از کمیسیون فونا و فعالیت ھایش بیشتر می شود
روزھای پس از این آکسیون، اعضای سندیکای ادارات دولتی 

ال «دست بھ جمع آوری امضا می زنند و نمی خواھند با 
رات دولتی از نظر آنھا استخدام او در ادا. ھمکار باشند» پرینسپیھ

ًدیمتر اخراج می شود و بعدا علیھ کمیسیون . غیر قابل تحمل است
یکی از اعضای کمیسیون فونا باید بھ جرم . فونا شکایت می کند

  .است پاسخگو شود» غیر قانونی«اینکھ این سازمان 
ما عملی انجام نمی دھیم کھ نتوانیم «: آلوارو می گوید
 کھ بازی نیست، ما مسئولیت کمیسیون می داند. پاسخگوی آن باشیم

ما باید صد در صد اطمینان حاصل . بزرگی را بر دوش می کشیم
آگاھیم کھ اگر یکبار . کنیم کھ آنچھ در اعالمیھ می آید، درست باشد

آنگاه ھر چھ در سال ھای . اشتباه کنیم، برای ھمیشھ باختھ ایم
گذشتھ حاصل کرده ایم از دست می دھیم و جنبش حقوق بشر در 

  ».شیلی یکی از اشکال مبارزاتی اش را از دست می دھد
 سالھ، توضیح می دھد کھ ھر کدام از ۴٠خولیو الیویا گارسیا، 

اطالعات از . آکسیون ھای فونا با یک تحقیق دقیق آغاز می شود
و از شھادت جان بھ » ویکاریای ھمبستگی«محاکمات، از آرشیو 

ال «ر بیانچی، در مورد دیمت. در بردگان بھ دست می آیند
، اعضای کمیسیون فونا ھمراه با جان بھ در بردگان »پرینسیپھ

جلوی در خروجی وزارت کار در مرکز » استادیوم شیلی«
وقتی او . را شناسایی کنند» ال پرینسیپھ«سنتیاگو انتظار کشیدند تا 

»  .بی خبر عازم خانھ شد، ما باالخره مدرک مان را بدست آوردیم
اکنون . ًحقیقات تقریبا جنایی بھ پایان خود رسیدمرحلھء طوالنی ت

  .می توانست آماده سازی کار عملی کار فونا آغاز شود
 خاطر تجربیات ی تأسیس کمیسیون فونا از جملھ بھدلیل اصل

» کونسنتراسیون«ی شیلی و سیاست حزب یحاصل از دستگاه قضا
  در١٩٩٨در سال ] پینوشھ[بعد از دستگیر شدن دیکتاتور سابق 

پینوشھ توانست از بریتانیای کبیر برود چون اطمینان . لندن بود
دادند کھ وی در دادگاه ھای شیلی بھ خاطر جنایاتش علیھ بشریت 

  .چنین اتفاقی نیفتاد. باید جوابگو باشد
اگر دادگاه آن گونھ عمل می کرد کھ «خولیو اطمینان دارد کھ 

 بھ وجود ییادر یک جامعھء دمکراتیک باید عمل کند، دیگر فون
این درک عمومی ھمھء » .اگر عدالت نباشد، فونا ھست. نمی آمد

اشکال عملی ای . فعالین است و فریاد مشترک شان در تظاھرات
کھ از آرژانتین الھام گرفتھ شده، با نیازھا و واقعیات شیلی تطبیق 
داده شد و بدین ترتیب کمیسیون نھ تنھا آکسیونھایی سازمان می 

ن ناشناس را در مقابل افکار عمومی افشا کند، بلکھ دھد کھ مجرمی
ِکسانی مانند مانوئل و لوئیزا ورگارا تولدو را نیز مورد حمایت 

 در محلھء ١٩٨۵خود قرار می دھد کھ دو فرزندشان در سال 
قاتلین این دو نفر، چھار پلیس بودند . اعدام شده اند» ویال فرانسیا«

رات آنھا، بقیھء بستگان، در یکی از تظاھ. کھ دادگاھی شدند
دوستان خانواده و حامیانشان خواھان حبس ابد برای مجرمین 

این شکل از فونا ھم بجاست، تا دادگاه ھا «: خولیو می افزاید. شدند
  ».وادار شوند احکامی صادر کنند کھ با شدت جرم جور در بیاید

ھ بورژوایی شیلی ھرگز عدالت را ییاین احساس کھ قوهء قضا
را درنمی آورد، برای نینا ھم عامل مھمی بود کھ بھ فعالیت بھ اج

عدالت فونا شکل نو و خالقی از عدالت «. در کمیسیون بپردازد
در یک آکسیون .  استاست کھ اساس آن بر احساس مردم بنا شده

 و ھر کاری دیگری کھ دلمان نا می توانیم برقصیم، نقاشی کنیمفو
 سالھ برای ١۶ تا ١۴د زیاد برای نینا شرکت افرا…» می خواھد 

.  فوق العاده بود3»ریکاردو کالرو«مثال در آکسیون ُرسوا کردن 
بردن آگاھی توده ھا نقش  برای ما آشکار شد کھ عمل ما در باال«

  ».دارد
برای آلوارو مھم این است کھ فونا یکی از اشکال عمل مستقیم 

خیابان است کھ موضوع بررسی گذشتھ  در
Vergangenheitsbewältigungپا گذاشتن حقوق بشر و  ، زیر

بھ نحوی کھ در . عدالت را بھ شیوهء دیگری بھ میان می کشاند
برخورد با درد کار سختی «. ارتباط مستقیم با درد و رنج نیست

طبیعی است کھ اعضای خانواده ھا حق دارند در جستجوی . ستا
ل جدیدی از اما فونا بھ عنوان شک. بقایای مفقوداالثر شدگان باشند
در فونا آدم می تواند . فونا شاد است. عمل پویاتر و فعالتر است

با شادی و سرور . برای عدالت مبارزه کند، اما با شادی و سرور
این شادی از جدی بودن »  .بسیاری کھ می توان آن را نشان داد

نھ فراموش می   «"Ni perdón ,ni olvido. "مطالبھ می کاھد
 و این موضوع کھ ھر یک از اعضای ؛»مکنیم، نھ می بخشی

کمیسیون فونا بھ شکلی ھدفمند و دائم تحت نظر مأمورین امنیتی 
 و از آنھا فیلمبرداری می شود، نشان می دھد کھ ؛قرار دارند

  ■.طرف مقابل ھم فعالیت آنان را جدی می گیرد
  

بھ » ال پرینسیپھ« ادوین آرماندو رودریگز دیمتر بیانچی معروف بھ -1
 ژوئن  ٢٩فتھء کمیسیون فونا بھ عنوان افسر در کودتای نافرجام گ

 شرکت داشتھ و پس از شکست کودتا وی بھ ھمراه شرکایش ١٩٧٣
 شیلی م سپتامبر او را بھ استادیو١١درست پس از کودتای . دستگیر شد

فرستادند و او بھ شھادت شھود عینی بھ صورتی فعال در شکنجھ ویکتور 
ویکتو خارا پس از تحمل شکنجھ ھای شدید بھ   .خارا شرکت داشت

برگرفتھ از اطالعیھء کمیسیون فونا و . ( گلولھ بھ قتل رسید۴۴ضرب 
 .٢٠٠۶ ماه مھ ٢۶، شمارهء »الناسیون«ھمچنین مقالھء روزنامھء 

2- Vicaría de la Solidaridad توسط اسقف اعظم، ١٩٧۶ در سال 
ھ عنوان عکس العمل بھ  از جملھ ب»کاردینال رائول سیلوا انریکز«

تعقیب دولتی کمیتھء صلح تشکیل شد و یک ابتکار عمل کلیسایی در دفاع 
ویکاریای ھمبستگی از بسیاری از کسانی کھ از سوی . از حقوق بشر بود

دیکتاتوری نظامی مورد تعقیب قرار می گرفتند دفاع می کرد و بھ آنھا 
ای ھمبستگی ویکاری. در داشتن کمک ھای قضایی یاری می رساند

 دسامبر ٣١ تا شفعالیتبود و  آرشیوی از اسناد تمام این موارد تھیھ کرده
 . ادامھ داشت١٩٩٢

3- Ricardo Claro Valdéz ،»سرمایھ دار »ریکاردو کالرو والدز 
اش کسب وام ھای بین المللی  در دوران پینوشھ مشاور دولت بود و وظیفھ

 بھ عنوان وسیلھء حمل دو کشتی شرکت او. برای حکومت نظامی بود
و بھ عنوان محل شکنجھ » پیساگوا«بھ » وال پارائیسو«زندانیان از 

بھ عالوه او مسئول مفقوداالثر کردن . گرفتند مورد استفاده قرار می
کالرو منکر چنین عملی . کارگران یکی دیگر از شرکت ھایش بوده است

کھ آنھم » یزیرونمگاو«در ماه اکتبر در مقابل ایستگاه تلویزیونی . است
: بھ. نک. (بھ کالرو تعلق دارد، یک آکسیون فونا برگزار شد

» رادیو کئوپراتیو« و سایت انترنتی ٢٠٠٠ اکتبر ١۵شماره » الناسیون«
  )»مرکز مستقل خبری وال پرائیسو«و 
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  بخش اول - دولت     
                                            لنین
   جواد شمس:ترجمھ
  :یبفتھ از سایت کمونیست ھای انقالبرگر
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بدون درک علمی و صحیح از نقش و ماھیت دولت و نحوه 
عملکرد آن، امکان شرکت آگاھانھ در مبارزه سیاسی و بطور کلی 

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

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

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

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

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

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

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

بسیاری با  . دوسرنوشت آن در ایران بار دیگر بھ خیابانھا کشانده ش
ن مسألھ روبرو شدند کھ این دولت بد است و  مردم بھ دولت یا ای

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

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

فکر می کنند کھ با رفتن آدمھای قبلی و آمدن آدمھای جدید و 
س قدرت مشکالت جامعھ حل و برطرف خواھد أی در ریجابجا
این درک غلط ھمواره موجب دنبالھ روی و امید بستن بھ . شد

افرادی خواھد شد کھ شیادانھ بھ مردم وعده ھای دروغین می 
ش از ھر زمانی مھم است کھ مردم در چنین شرایطی بی. دھند

از چھ ساختارھایی دولت بدانند کھ ماشین دولتی چیست؟ 
برخوردار است؟ چگونھ کار می کند؟ نقاط ضعف آن چیست؟  

اجتماعی حاکم بر جامعھ -چرا دولت منعکس کننده روابط اقتصادی
حفاظت می کند و بھ باز تولید فعاالنھ آن روابط  از آن ؟ چرااست

 روابطی کھ بیان سلطھ طبقھ حاکم بر ؟ری می رساندروابط یا
نھ  – طبقات محکوم است و چرا بدون تغییر اساسی این روابط

 ھیچ مشکلی از -با  نشستن گروھی جدید بر مسند قدرت َصرفا
   ؟الت اساسی جامعھ حل نخواھد شدکمش

ما برای دامن زدن بھ بحث بیشتر در این زمینھ سخنرانی لنین 
ویژگی .  را در اختیار خوانندگان بذر قرار می دھیمدر مورد دولت

نرانی سادگی و موجز بودن تزھای لنین در مورد دولت خاین س
تزھایی کھ لنین در کتاب دولت و انقالب آنھا را توضیح داده . است
  .بخش منتشر خواھد شدچند این سخنرانی در . بود

  بذر
êêêê««««êê  

  سخنرانی لنین در مورد دولت
  

 در دانشگاه اسوردلف ایراد 1919 ژوئیھ 11رانی در این سخن
 در روزنامھ پراودا چاپ 1929 ژانویھ 18اولین بار در ؛ و شد

  .گردید
  

رف شما اتخاذ گردیده است قرار رفقا، بنابر تصمیمی کھ از ط
این شده کھ من امروز در اینجا راجع بھ دولت برایتان صحبت  بر
.  با این موضوع تا چھ حد استنمی دانم کھ آشنایی قبلی شما. کنم

اگر اشتباه نکرده باشم دروس شما تازه شروع شده و این اولین 
. باریست کھ با این موضوع بطور سیستماتیک روبرو می شوید

اگر اینطور باشد، ممکن است کھ نتوانم در این بحث مقدماتی در 
مورد این موضوع پیچیده موفق بشوم کھ مطلب را بطور روشن و 

اگر چنین باشد، از شما . برای بسیاری از شنوندگانم بیان کنمجامع 
بھ علت . تقاضا دارم کھ در این مورد خللی در خود راه ندھید

لھ دولت یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین مسائل است، أاینکھ مس
لھ ای توسط محققین، نویسندگان و فیلسوفان أشاید بیشتر از ھر مس

تظار لذا نباید ان. وم نمایانده شده استسرمایھ داری مبھم و نامفھ
، آن ھم در یک بحث کوتاه و در داشت کھ فھم دقیقی از موضوع
بعد از اتمام این بحث نخست شما . ھمان نشست اول حاصل شود

باید از ھر قسمت کھ برایتان روشن و قابل درک نیست یادداشت 
زگردید بردارید و برای دومین و سومین و چھارمین بار بھ آنھا با

تا اینکھ آنچھ مبھم مانده بود با مطالعھ و ترتیب دادن سخنرانیھا و 
امیدوارم کھ بتوانیم یکبار دیگر . مباحثات تکمیل و روشنتر گردد

یم و با رد و بدل کردن نظراتمان در مورد سؤاالت پیش یگردھم آ
ھمچنین امیدوارم کھ عالوه . آمده دریابیم کھ مبھم ترین آنھا کدامند

ی ھای آموزشی مقداری از یترتیب دادن سخنرانیھا و گردھم آبر 
وقت خود را ھم صرف مطالعھ تعدادی از مھم ترین نوشتھ ھای 

شکی ندارم کھ شما می توانید این آثار . یدیمارکس و انگلس بنما
بسیار مھم را در کتابخانھ مدارس، شوراھا و حزب بیابید، و اگر 

 بیان پیچیده این آثار دچار چھ باز ممکن است برخی از شما از
وحشت گردید، باید دوباره بھ شما گوشزد کنم کھ بھ ھیچ وجھ نباید 
ھراسی بھ خود راه دھید، بدان دلیل کھ آنچھ در مطالعھ اول دشوار 
بھ نظر می رسد در مطالعھ دوم یا ھنگامی کھ موضوع را از 

باری . جھات و زوایای دیگر بررسی کنید روشن تر می گردد
لھ دولت بسیار پیچیده بوده و أبار دیگر تکرار می کنم کھ مسیک

آنچنان توسط محققین و نویسندگان سرمایھ داری مبھم و مغشوش 
گردیده است کھ ھر کسی در فھمیدن مستقل آن سعی جدی داشتھ 
باشد و بخواھد بر آن تسلط پیدا کند، باید بھ دفعات با آن برخورد 

باره، با در نظرگیری جھات و کند و با بازگشت دوباره و چند
و البتھ بازگشت . زوایای مختلفش بھ درک عمیقی از آن دست یابد

لھ بسیار ساده تر خواھد بود، چرا کھ این یکی از اساسی أبھ این مس
ترین و بنیادی ترین مباحث در علم سیاست بوده و نھ فقط در 

مترین دورانھای پرتالطم و انقالبی مانند امروز بلکھ حتی در آرا
لھ أدورانھا نیز ھر روز، در ھر روزنامھ و در برخورد با ھر مس

ھمھ روزه در زمینھ . سیاسی و اقتصادی با آن روبرو خواھید شد
دولت چیست؟ دارای : اگون بھ این سؤال بازمی گردیم کھھای گون

ما، حزبی کھ چھ ماھیتی است؟ اھمیت آن در چیست؟ و حزب 
ارزه می کند، یعنی حزب داری مب برای سرنگونی سرمایھ

کمونیست، درباره دولت چھ نظری دارد؟ نکتھ اصلی این است کھ 
شما باید در اثر مطالعاتتان و سخنرانیھا و مباحثی کھ درباره دولت 

لھ دست یابید، زیرا أمی شنوید، بتوانید بھ درکی مستقل از این مس
اده ترین شما در موقعیتھای بسیار گوناگون، در رابطھ با پیش پا افت

مسائل، در زمینھ ھای غیرمنتظره و در مباحث و مجادالت با 
تنھا آن زمان کھ راه . لھ برخورد خواھید کردأمخالفین، با این مس

لھ مستقالنھ بیابید خواھید توانست در أخود را برای درک این مس
اعتقادات خود راسخ بوده و در ھر زمان و در مقابل ھر کس از 

  .آن دفاع کنید
 از این توضیحات مختصر، حال بھ بحث درباره خود بعد

ًلھ می پردازم، دولت چیست؟ چگونھ پدید آمد و اساسا نظر أمس
حزب طبقھ کارگر، کھ برای سرنگونی کامل سرمایھ داری مبارزه 

   درباره دولت چگونھ باید باشد؟– یعنی حزب کمونیست –می کند 

http://www.k-en.com
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 را پیدا نخواھید لھ دیگریأ تذکر دادم شما مسَھمانطور کھ قبال
ًکرد کھ عمدا یا سھوا توسط نمایندگان علوم سرمایھ داری، فلسفھ،  ً
فقھ، اقتصاد سیاسی و مطبوعات این چنین سردرگم و مغشوش شده 

لھ دولت تا حد زیادی با مسائل مذھبی اشتباه أتا بھ امروز مس. باشد
ًعتا کھ طبی(شده است، نھ فقط آنان کھ بھ فلسفھ ھای مذھبی معتقدند 

بلکھ آنان کھ خود را رھا از ) از آنان یک چنین انتظاری می رود
لھ خاص دولت را با مذھب می أ مسَاتعصبات مذھبی می دانند غالب

آمیزند و سعی بر ساختن فلسفھ پیچیده با چھره ای ایدئولوژیک و 
 کھ مدعیست دولت چیزی است الھی و ماوراء –فلسفی می نمایند 

ژه ایست کھ بشر تحت لوای آن زندگی کرده الطبیعھ، و نیروی وی
است، بدان معنی کھ قدرتی است با منشأ الھی کھ بھ بشر تفویض 
 می شود، یا می تواند بھ بشر تفویض بشود، یا با خود چیزی دربر

 و الزم بھ ؛یت نیست، بلکھ ودیعھ ایست آسمانیدارد کھ از آن بشر
یار نزدیکی با رابطھ بس) دکترین(یادآوری است کھ این عقیده 

منافع مالکان و سرمایھ داران یعنی طبقات بھره کش دارد، لذا در 
، عقاید و علوم آقایانی نافع آنھاست و چنان عمیق در رسومخدمت م

کھ نمایندگان سرمایھ داری ھستند نفوذ کرده است، کھ شما شاھد 
آثار و نشانھ ھایی از آن در ھر سرزمینی ھستید، حتی منشویکھا و 

رھا نیز، اگر چھ بر این عقیده اند کھ می توانند بھ دولت از اس آ
دیدگاھی ھوشیارانھ بنگرند و ھرگونھ پیشنھادی را کھ متضمن 
تعصبات مذھبی آنان است با خشونت رد می نمایند، چنین نظری 

لھ دولت بخاطر اینکھ بیشتر از ھر عامل أمس. راجع بھ دولت دارند
خطر می اندازد پیچیده و دشوار دیگری منافع طبقھ حاکمھ را بھ 

لھ فقط در أالزم بھ یادآوری است کھ این مس(وانمود شده است 
). مقایسھ با اساس علم اقتصاد در درجھ دوم اھمیت قرار می گیرد

دولت بھ عنوان جوازی برای کسب امتیازات ) دکترین(این عقیده 
اجتماعی، مجوزی برای اعمال بھره کشی و وجود سرمایھ داری 

کار می رود، و درست بدین دلیل است کھ انتظار برخورد ب
و . لھ بزرگترین اشتباه خواھد بودأبیطرفانھ طبقھ حاکمھ با این مس

لھ با اعتقاد بھ اینکھ ادعاھای عالمانھ طبقھ أیا برخورد با این مس
ًا◌حاکمھ می تواند نظریھ ای واقع  علمی در این مورد بیان کند، َ

دولت، با تئوری دولت ) دکترین( عقیده لھ دولت، باأوقتی با مس
آشنا شدید و بھ اندازه کافی در آن تعمق نمودید ھمیشھ نبرد مابین 
طبقات مختلف را درک خواھید کرد، نبردی کھ در برخورد نقطھ 
نظرھای مختلف درباره دولت و در برآورد نقش و اھمیت آن 

  .روشن و منعکس می گردد
لھ أ ممکن است دیدی علمی از مسبرای اینکھ بتوانیم تا آنجا کھ

دولت داشتھ باشیم باید حداقل نظری سریع بھ تاریخ، پیدایش و رشد 
معتبرترین اصل در مسائل علوم اجتماعی، اصلی کھ . آن بیافکنیم

برای کسب عادتی صحیح در نحوه برخورد با این گونھ مسائل 
 ضروری است و از سردرگم شدن انسان در انبوھی از َکامال
یات و یا عقاید گوناگون و متضاد جلوگیری می کند، اگر قرار جزئ

است کھ برخورد ما با این مسائل علمی باشد، مھمترین اصل ھمانا 
لھ از أفراموش نکردن زمینھ ارتباطات تاریخی، بررسی ھر مس

نقطھ نظر چگونگی پیدایش آن پدیده در تاریخ و مراحل عمده ای 
سیدن بھ حالت امروزی آن از کھ در طول رشد خود طی نموده و ر

  .این نقطھ نظر می باشد
لھ دولت، خود ألھ یعنی مسأامیدوارم کھ در حین آموختن این مس

نوشتھ » منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت« را با کتاب 
این کتاب یکی از اساسی ترین آثار سوسیالیسم . انگلس آشنا کنید

با اطمینان بھ اینکھ نوین می باشد و می توان ھر جملھ آن را 
بیھوده نبوده و براساس منابع تاریخی و سیاسی استوار است قبول 

بدون شک ھمھ قسمتھای این کتاب بطور یکسان عامھ پسند و . کرد
بھ آسانی قابل فھم نگاشتھ نشده اند و فھم برخی قسمتھای آن 

ولی باز . مستلزم آشنایی قبلی خواننده با تاریخ و اقتصاد می باشد
رار می کنم کھ اگر بعد از خواندن این کتاب برای بار اول آن تک

بھ ندرت کسی با .  نفھمیدید بھ ھیچ وجھ دلسرد نشویدَرا کامال
ولی با مرور بعدی آن، وقتی کھ . یکبار خواندن آن را می فھمد

عالقھ شما دوباره بیدار گردد، موفق بھ درک قسمتھای بیشتری از 
 را بدین دلیل عنوان کردم کھ من این کتاب. آن خواھید شد

لھ دولت بھ طریق ذکر شده می دھد و با أبرخوردی صحیح با مس
  .طرحی تاریخی از منشاء دولت آغاز می شود

لھ ھمانند بسیاری از مسائل دیگر چون منشاء سرمایھ أ این مس 
داری، بھره کشی انسان از انسان، سوسیالیسم و چگونگی شرایط 

بل بررسی اساسی می باشد کھ نظری جامع پیدایش آن فقط وقتی قا
لھ قبل از ھر چیز أدر رابطھ با این مس. بھ تاریخ رشد آن بیافکنیم

روزگاری بود . باید متذکر شد کھ دولت ھمیشھ وجود نداشتھ است
دولت در ھر زمان و در ھر کجا کھ . کھ ھیچ دولتی وجود نداشت

ار شونده بھ جامعھ بھ طبقات تقسیم گردد و استثمارگر و استثم
  .وجود آیند پدیدار می شود

قبل از پیدایش اولین شکل بھره کشی انسان از انسان و تقسیم  
طبقاتی جامعھ بھ برده دار و برده، پدرساالری یا کالن فامیلی 

 قبیلھ، در آن زمان مردم یک قوم و –کالن (وجود داشتھ است 
ی از این ًنشانھ ھای نسبتا قاطع). خویش با ھم زندگی می کردند

ی امروزی یزمانھای اولیھ در زندگی بسیاری از انسانھای ابتدا
باقی مانده است، و شما ھر کتابی را درباره تمدنھای اولیھ مورد 
مطالعھ قرار دھید، بھ اوصافی صریح و نشانھ ھایی برخورد 
خواھید کرد کھ داللت بر این حقیقت دارند کھ زمانی بود، کم و 

ی، کھ ھنوز جامعھ بھ برده دار و برده ی ابتدابیش شبیھ بھ کمونیسم
در آن دوران نھ دولت وجود داشت و نھ دستگاه . تقسیم نشده بود

مخصوصی برای اعمال سیستماتیک زور و در انقیاد درآوردن 
  .یک چنین دستگاھی است کھ دولت نام دارد. مردم

در جوامع اولیھ، وقتی انسانھا بھ صورت گروھھای کوچک 
ی تکامل بودند، در یمی زیستند و ھنوز در مراحل ابتدادر قبایل 

 عصری کھ جوامع انسانھای –شرایطی شبیھ بھ دوران توحش 
 ھنوز ھیچ –متمدن و نوین ھزاران سال با آن فاصلھ زمانی دارند 

 شاھد تفوق آداب و ما. نشانی از وجود دولت بھ چشم نمی خورد
. رگان قبیلھ می باشیم، نشانھ ھای قدرت بزرسوم، اعتبار و احترام

در آن . گاھگاھی ھم شاھد برخورداری زنان از این قدرت ھستیم
روزگار موقعیت اجتماعی زنان مانند امروز پایمال نشده بود و این 

ولی در ھیچ کجا نشانی از دستھ  .چنین تحت ستم نبودند
مخصوصی از مردم کھ خود را از دیگران جدا کرده و بر آنھا بھ 

 حکومت کردن فرمانروایی کنند و بطور قصد و بخاطر
سیستماتیک و دائمی دستگاھی برای اعمال زور و خشونت در 
اختیار داشتھ باشند، ھم چنان کھ امروز نیز بھ نمایش گذاشتھ می 
شوند، گروھھای مسلح، زندانھا و وسایل دیگر برای بھ انقیاد 

مام این ت. درآوردن اراده دیگران با اعمال زور، مشاھده نمی کنیم
  .ترکیبھا ھستند کھ جوھر اساسی دولت را تشکیل می دھند

 اگر ما خود را از قید تعلیمات بھ اصطالح مذھبی، ریزه  
کاریھا، مباحث فلسفی و عقاید گوناگونی کھ توسط محققین سرمایھ 
داری بھ خوردمان داده می شود برھانیم، اگر خود را از قید اینھا 

 جوھر واقعی مطالب را بھ دست رھا سازیم و کوشش کنیم کھ
ًآوریم، آن وقت خواھیم دید کھ دولت حقیقتا دستگاھی است برای 

وقتی گروھی پدیدار می شوند کھ کارشان فقط . فرمانروایی
حکومت کردن است، و برای حکومت کردن احتیاج بھ دستگاھی 

 –مخصوص برای اعمال زور و در انقیاد درآوردن اراده دیگران 
 دارند، آن –نھا، افرادی مخصوص، ارتش ھا و غیره مانند زندا

  .زمان دولت پدیدار می گردد
اما زمانی بود کھ دولتی در کار نبود، وقتی کھ ھمبستگی 
عمومی، خود جامعھ، نظم و مقررات کار با نیروی آداب و رسوم، 

 کھ در آن زمان نھ فقط با –بھ وسیلھ اعتبار و یا بھ وسیلھ زنان 
دند بلکھ در بعضی موارد مقامی باالتر از آنان مردان مساوی بو
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 ابقاء می گردید، در حالیکھ گروھی خاص وجود –نیز دارا بودند 

تاریخ نشان می دھد . نداشتند کھ متخصص در فرمانروایی باشند
کھ دولت بھ عنوان یک عامل جبر و ستم بر مردم ھنگامی و در 

 یعنی تقسیم مردم ی ظاھر شد کھ جامعھ بھ طبقات تقسیم گردید،یجا
بھ دستھ ھای گوناگون کھ بعضی از آنھا بطور دائم در موقعیتی 
بودند کھ می توانستند بھره کار دیگران را بھ خود اختصاص دھند، 

  .جایی کھ گروھی از گروه دیگر بھره کشی می کردند
و این تقسیم جامعھ بھ طبقات را باید ھمیشھ بھ عنوان اساسی 

  .طر داشتھ باشیمترین اصل تاریخ در خا
تکامل ھمھ جوامع بشری طی ھزاران سال، در تمام کشورھا 
بدون استثناء یک قانون عمومی را بطور قاطع مکشوف می سازد، 
کھ در آن یک نظم و تداوم بھ چشم می خورد، لذا در ابتدا جوامع 
بی طبقھ بودند، ھمان جوامع اولیھ پدرساالری و ابتدایی کھ در آنھا 

ری نبود، سپس جوامعی کھ بر مبنای برده داری از اشراف خب
تمام اروپای متمدن و . بودند بھ وجود آمدند، یعنی جوامع برده دار
اکثریت بزرگی از . نوین امروزی از این مرحلھ گذشتھ است

دو . انسانھای دیگر قسمتھای جھان نیز از این مرحلھ گذشتھ اند
. حکومت می کردھزار سال پیش برده داری با منتھای قدرت خود 

در میان انسانھایی کھ کمتر توسعھ یافتھ اند ھنوز بقایایی از برده 
داری بھ چشم می خورد، برای مثال می توانید 
نھادھایی از برده داری را در آفریقا مشاھده 

تقسیم جامعھ بھ برده دار و برده اولین . کنید
گروه اول نھ تنھا تمام . تقسیم مھم طبقاتی بود

ید یعنی زمین و متعلقات آن را بھ عھده ابزار تول
 با تمام ناچیزی و ابتدایی بودن این –داشت 
 بلکھ مردم را نیز در مالکیت خویش –ابزار 
این گروه را برده دار می نامیدند، در . داشت

حالیکھ دستھ دیگر را کھ کار می کردند و ثمره 
کارشان را در اختیار دیگران قرار می دادند بھ 

  .ه می شناختندعنوان برد
بعد از شکل برده داری مرحلھ تاریخی 

در اکثریت . دیگری بھ نام فئودالیزم آغاز گشت
قریب بھ اتفاق کشورھا برده داری در دوره 

در این . تکاملی خویش بھ سرواژ تبدیل شد
ًھنگام جامعھ اساسا بھ مالکان فئودال و زارعان سرف تقسیم می 

برده داران بردگان را . ییر یافتشکل روابط مابین انسانھا تغ. شد
ی از مالکیت خویش می پنداشتند، قانون این دید را تثبیت می یجز

. نمود و بھ بردگان کامال بھ منزلھ احشام برده داران می نگریست
پس تا آنجا کھ بھ یک زارع سرف مربوط می شد، ستم طبقاتی و 

ان فئودال وابستگی باقی ماند، اما آنچنان وانمود نمی شد کھ مالک
رعایای خود را مانند احشام، مالک باشند، بلکھ فقط حق داشتند 
ثمرات کار آنھا را بھ خود اختصاص داده و از آنھا خدمات 

اگر چھ در عمل ھمانطور کھ می . اجباری خاصی را بخواھند
دانید، رعیت داری، بخصوص در روسیھ کھ سرواژ بیشتر از ھر 

 ترین شکل ممکن را داشت، جای دیگر بھ طول انجامید و خشن
  .چیزی جز برده داری نبود

بعدھا با توسعھ تجارت، پیدایش بازار جھانی و رشد گردش 
 طبقھ –پول، طبقھ جدیدی در درون جامعھ فئودالی پدیدار شد 

 از کاال، مبادلھ کاال و از باال رفتن قدرت پول، –سرمایھ دار 
 یا بھتر در طول قرن ھیجدھم، و. قدرت سرمایھ ناشی گشت

یم در اواخر قرن ھیجدھم و در طول قرن نوزدھم، انقالباتی یبگو
فئودالیزم در تمام کشورھای اروپای . در تمام دنیا صورت گرفت

روسیھ آخرین کشوری بود کھ این امر در آن بھ . غربی برافتاد
 یک دگرگونی بنیادی در روسیھ نیز 1861در سال . وقوع پیوست

شکل از جامعھ جایگزین شکلی دیگر از روی داد، در نتیجھ یک 
آن گردید، فئودالیزم جای خود را بھ سرمایھ داری داد، کھ در آن 
تقسیم طبقاتی جامعھ بھ اضافھ آثار و بقایای گوناگونی کھ از 

ًولی اساسا تقسیم طبقاتی جامعھ . سرواژ باقی مانده بود، حفظ شد
  .شکلی نو بھ خود گرفت

ین و کارخانھ ھا در تمام صاحبان سرمایھ، صاحبان زم
کشورھای سرمایھ داری ھنوز ھم اقلیت ناچیزی از جمعیت را 
تشکیل می دھند کھ حاکمیت کامل بر کار دیگران دارند و در 
نتیجھ بر توده کارگران، کھ اکثریت آنھا را پرولتاریا و کارگران 
روزمزد یعنی کسانی کھ معیشت خود را در پروسھ تولید فقط با 

ھای کارگری و نیروی خویش، کسب می کنند، حاکم فروش دست
با . بوده، آنان را تحت ستم نگاه می دارند و استثمارشان می کنند

گذار بھ سرمایھ داری، دھقانانی کھ در دوران فئودالیزم پراکنده و 
بھ پرولتاریا و قسمتی ) اکثریت آنھا(منکوب گردیده بودند، قسمتی 

مند، کھ خود کارگرانی را اجیر کرده بھ دھقانانی ثروت) اقلیت آنھا(
  .ی را تشکیل می دادند، تبدیل شدندیو نوعی سرمایھ داری روستا

 گذار جامعھ از شکل ھای اولیھ برده –این واقعیت اساسی 
 را باید ھمیشھ –داری بھ سرواژ و باالخره بھ سرمایھ داری 

بخاطر داشتھ باشید، چرا کھ فقط با بخاطر داشتن این واقعیت 
در این چارچوب ) دکترین ھا(اساسی، فقط با بررسی ھمھ عقاید 

است کھ خواھید توانست این دکترین ھا را بھ درستی ارزیابی 
کرده و بھ مفھوم واقعی آنھا پی ببرید، برای آنکھ ھر کدام از این 
دورانھای عظیم در تاریخ بشر یعنی برده 
داری، فئودالیزم و سرمایھ داری، صدھا 

می گیرد و نمودار انبوھی بر قرن را در
از اشکال سیاسی است، این گوناگونی در 
دکترین ھای سیاسی و عقاید انقالبات بھ 
حدی است کھ این تنوع بی اندازه و 

بخصوص در رابطھ (گوناگونی بی حساب 
با دکترین ھای سیاسی و فلسفی محققین و 

فقط با محکم ) سیاستمداران سرمایھ داری
لید راھنما، یعنی این در دست گرفتن این ک

گونھ تقسیم جامعھ بھ طبقات، این گونھ 
تغییر در شکل ھای حاکمیت طبقھ، فقط از 
این نقطھ نظر است کھ ھمھ مسائل 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، معنوی، 

  .مذھبی و غیره قابل بررسی می باشند
لھ دولت را از این نقطھ نظر اساسی بررسی کنید، أاگر مس

َ قبل از تقسیم جامعھ بھ طبقات، ھمانطور کھ قبالخواھید دید کھ 
ولی ھمینکھ تقسیم . متذکر شدم، ھیچ گونھ دولتی وجود نداشت

جامعھ بھ طبقات پدیدار شد و پا گرفت، ھمینکھ جامعھ طبقاتی بھ 
تاریخ بشر شاھد . وجود آمد، دولت ھم پدیدار گشت و ریشھ دواند

الیزم و سرمایھ صدھا کشور است کھ مراحل برده داری، فئود
داری را گذرانده و یا در حال گذار از یکی از این مراحل می 

در ھر یک از این کشورھا، علیرغم ھمھ تغییرات عظیم . باشند
تاریخی کھ در آنھا صورت گرفتھ است، علیرغم ھمھ تحوالت 
سیاسی و انقالبات کھ ناشی از این گونھ رشد بشر، گذار از برده 

بھ سرمایھ داری و بھ مبارزه جھانی کنونی داری بھ فئودالیزم، 
برعلیھ سرمایھ داری می باشد، ھمیشھ پیدایش دولت را مشاھده می 

دولت ھمیشھ دستگاه مخصوصی در بیرون جامعھ بوده و . کنید
ًشامل گروھی کھ کارش فقط، یا تقریبا فقط و یا کال فرمانروایی  ً

 کھ در مردم بھ دو دستھ، محکومان و آنان. است، می باشد
حکومت کردن تخصص دارند، حکمرانان و سیاستمداران کھ در 

این دستگاه یعنی . باالی جامعھ قرار می گیرند، تقسیم می شوند
دولت، این گروه از مردم کھ بھ دیگران حکمرانی می کنند، ھمیشھ 
. دارای طرق خاصی برای سرکوبی و اعمال خشونت، می باشند

ا با چماق ابتدایی، انواع کاملتر قطع نظر از اینکھ این خشونت ھ
سالح ھای دوران برده داری، سالح ھای گرم قرون وسطی و یا 
باالخره با اسلحھ ھای مدرن کھ شکوھی از تکنولوژی قرن بیستم 
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مان روش خشونت تغییر کرد، ولی در ھر ز. گردیده اند، می باشد
و در ھر جامعھ ای کھ دولت وجود داشت گروھی ھم بودند کھ 
حکومت می کردند، فرمانروایی می کردند، مسلط بودند و برای 
حفظ قدرتشان دستگاھی برای اعمال زور و خشونت برطبق 

با بررسی این پدیده ھای . مقتضیات فنی زمان خود دارا بودند
 پدیدار نشده بودند، عمومی، با پرسش از خود کھ چرا وقتی طبقات

در آن ھنگام کھ از استثمارگر و استثمار شونده نشانی نبود، دولتی 
وجود نداشت، و چرا با پیدایش طبقات پدیدار گشتند، فقط از این 
راه است کھ قادر خواھیم بود جوابی قاطع بھ این سؤال کھ سرشت 

  .و اھمیت دولت در چیست بیابیم
مانروایی یک طبقھ بر طبقھ دولت دستگاھی است برای حفظ فر

در آن دوران کھ طبقات در جامعھ وجود نداشتند، در آن . دیگر
ھنگام، قبل از دوره برده داری، کھ مردم در شرایط ابتدایی با 
برابری بیشتری کار می کردند، در شرایطی کھ محصول تولید 
شده توسط کار ھنوز در کمترین حد بود، و در آن زمان کھ انسان 

بھ سختی قادر بھ تولید حداقل مایحتاج یک زندگی بسیار اولیھ 
ابتدایی بود، آن دستھ خاصی از مردم کھ کارشان فرمانروایی و بھ 
انقیاد درآوردن بقیھ افراد جامعھ می باشد، ھنوز بھ وجود نیامده 

فقط وقتی اولین شکل . بودند و نمی توانستند بھ وجود آمده باشند
ر شد، فقط ھنگامی کھ برده داری تقسیم جامعھ بھ طبقات ظاھ

پدیدار گشت، آن زمان کھ طبقھ ای خاص از مردم با تمرکز روی 
ابتدایی ترین شکل کار زراعی توانستند مقداری مازاد تولید کنند، 
و این تولید اضافی برای پست ترین نوع زندگی کھ بھ بردگان 

بھ  –تحمیل می شد واجب نبود و در دست برده داران قرار گرفت 
 در آن –این ترتیب موجودیت این طبقھ برده دار محفوظ گردید 

زمان بود کھ بھ منظور استوار گرداندن ریشھ ھای این طبقھ الزم 
  .بود کھ دولت پدیدار گردد

 دولت برده داران، –و این چنین نیز شد و دولت بھ وجود آمد 
 دستگاھی کھ بھ برده داران قدرت و توانایی داد تا بتوانند بر

جامعھ و دولت ھر دو در آن زمان از . بردگان حکومت کنند
مقیاس امروزیشان بسیار کوچک تر بودند، وسایل ارتباطی شان 
بطور غیرقابل مقایسھ ای ناچیز بود و وسایل ارتباطی نوین کنونی 

کوه ھا، رودخانھ ھا، و دریاھا موانعی بی . ھنوز وجود نداشت
ت درون مرزھای  و دول؛اندازه بزرگ محسوب می شدند

دستگاھی دولتی با . جغرافیایی بسیار محدودتری شکل گرفت
فنونی ابتدایی و میدان عملی محدود در خدمت کشوری با مرزھای 

در ھر صورت . جغرافیایی نھ آنچنان گسترده قرار داشت
دستگاھی وجود داشت کھ برده گان را وادار بھ برده ماندن می 

افراد جامعھ را تحت سلطھ و ستم نمود، دستگاھی کھ یک دستھ از 
غیرممکن است کھ بتوان بدون . گروھی دیگر نگاه می داشت

دستگاھی دائمی برای اعمال زور اکثریت افراد یک اجتماع را 
تا آن زمان کھ . وادار بھ کار سیستماتیک برای دیگر افراد آن نمود

وقتی . طبقات وجود نداشتند، دستگاھی بدین شکل نیز وجود نداشت
طبقات پدیدار شدند، ھمینکھ تقسیمات طبقاتی رشد کردند، ھمیشھ و 

اشکال دولت . در ھمھ جا، مؤسسھ ای بھ نام دولت نیز پدیدار گشت
حتی در دوره برده داری اشکال مختلف دولت . بسیار گوناگون بود

در متمدن ترین، با فرھنگ ترین و پیشرفتھ ترین کشورھای آن 
ان باستان و روم بھ چشم می خوردند  برای مثال، در یون–زمان 

در آن زمان نیز . ً کھ اساس شان کال بر برده داری استوار بود–
تفاوتھایی مابین حکومت سلطنتی و جمھوری و مابین 

حکومت سلطنتی بر . اریستوکراسی و دمکراسی وجود داشت
کومتی است کھ حقدرت شخصی یک فرد استوار است، جمھوری 

اب نشده خبری نیست، اریستوکراسی بر در آن از عناصر انتخ
قدرت اقلیت کوچکی از اجتماع پایھ گذاری شده است و دمکراسی 

دمکراسی در زبان یونان بھ معنای (بر قدرت مردم استوار است 
ھمگی این اختالفات در دوران برده داری ). قدرت مردم می باشد

ری، قطع علیرغم تمام این اختالفات دولت دوران برده دا. پدید آمد
نظر از سلطنتی، جمھوری، اریستوکراتیک و یا دمکراتیک 

  .بودنش، دولت برده داران بود
در تمامی مباحث و سخنرانیھایی کھ درباره تاریخ دوران 
باستان تشکیل می شوند سخن از مبارزاتی کھ بین دولتھای 

ولی واقعیت . جمھوری و سلطنتی وجود داشتھ است بھ میان می آید
 است کھ بردگان نھ فقط تبعھ یک کشور شمرده نمی اساسی این

قوانین رومی ھا بھ . شدند بلکھ حتی انسان نیز بھ حساب نمی آمدند
قانون قتل نفس و دیگر قوانینی . آنان بھ دیده احشام می نگریست

. کھ از افراد حمایت می کردند، در مورد بردگان رعایت نمی شد
عھ شناختھ می شدند حمایت می این قوانین فقط از برده داران کھ تب

اما خواه حکومت جمھوری بود خواه سلطنتی، در ھر  .کرد
برده داران از تمام حقوق . صورت حکومت برده داران بود

برخوردار بودند، در حالیکھ بردگان در چشم قانون احشام بھ 
حساب می آمدند، و نھ تنھا ھر گونھ اعمال خشونتی بر بردگان 

.  کشتن بردگان نیز جرمی بھ حساب نمی آمدآزاد بود بلکھ حتی
جمھوریھای برده دار دارای اشکال متفاوتی، مانند جمھوری 

در جمھوریھای . اریستوکراتیک و جمھوری دمکراتیک بودند
اریستوکراتیک فقط عده قلیلی از افراد ممتاز حق شرکت در 
انتخابات را دارا بودند، در جمھوریھای دمکراتیک ھمھ در 

ت شرکت می کردند، ولی منظور از ھمھ یعنی برده داران، انتخابا
این نکتھ اساسی را باید ھمیشھ بھ خاطر . یعنی ھمھ بجز برده گان

لھ دولت و طبیعتش را أداشت، بدان سبب کھ بیش از ھر چیز مس
  ادامھ دارد           ...روشن و آشکار می سازد

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :از انتشارات بذر
  

  
ê ایران یكنونخیزش  در شدگان کشتھ اسامی کتابچھ  

  ایران یكنونخیزش  کشتھ شدگان دراسامی 
   ایران1378جان باختگان در سرکوب معترضان سال 

  شکنجھ گاه ھای معروف در ایران
  aspx.97-post/com.blogfa.1384bazr://http              :در این آدرس ببینید

  

  

 
ê ،آنچھ را ممکن نیست طلب کن واقع بین باش!  

   و مائوئیسم1968جنبش مھ 
  68مصاحبھ با دکتر امیر حسن پور بھ مناسبت چھلمین سالگرد قیام مھ 

http://bazr1384.blogfa.com/post-100.aspx               : در این آدرس ببینید
     

http://bazr1384.blogfa.com/post-100.aspx

