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  !شعلھ ای در گذرگاه
  88 آذر 16در ستایش 

  
  افشین کوشا

، یما بپاخاستیم، پرشور و پرخروش، سرشار از خوش بین
  ! سرزندگی و نشاط

ما بزرگترین و قدرتمندترین دالیل دنیا را داشتیم کھ بھ خیابان 
فقر منحط و و سرکوبگر، جامعھ ای فاسد ما علیھ حکومتی . یمیبیا

  ! قب مانده و زن ستیز بپاخاستھ ایمزده و فرھنگی ع
ما بھ خیابان آمدیم و ھمراه با مردم بھ دیکتاتور اعالم کرده ایم 

، فردی بدبخت و یچشمانت را بازکن بر بشکھ باروت نشستھ ا: کھ
 و دزدی پلید ھستی کھ تنھا قریحھ بروز یافتھ ات، جنایت و خیانت

 قطره اشکی رد و ھیچکس فخری خواھی ُمچو دروغ بوده؛ بی ھی
  . برایت نخواھد ریخت

ما بھ خیابان آمدیم تا بھ شیادان ماھر سبزپوشی کھ در کمین 
دیگر   اجازه نخواھیم داد تا بار؛مبارزه ما نشستھ اند اعالم کنیم

مبارزه ما رنگ دین و خرافھ بھ خود گیرد و از دستاوردھای آن 
   .برای اصالح و ترمیم ھمین نظام خون آشام استفاده شود

 را با تاریخ 88 آذر 16. دگر بھ ثبت رسانده ایم ما خود را بار
عظمت و ھمت، توانایی و قابلیت عصیان خود را بھ . پیوند زدیم

  . ھمگان نشان دادیم
، زندگی کھ در آن نشان دادیم کھ نبردمان برای زندگی است

تحقیر و سرکوب، بندگی و نابرابری و ستم و استثمار جایی نداشتھ 
  !ما نشان دادیم کھ الیق چنین زندگی ھستیم. باشد

*****  
ما توانستیم بی سابقھ ترین، مردمی ترین، سیاسی ترین، 

تاریخ را در  آذر 16رادیکالترین، گسترده ترین و رزمنده ترین  
  .جنبش دانشجویی برگزار کنیم

 برای اینکھ نخستین بار در چنین سطح عظیمی  ،بی سابقھ بود
  . ردیم آذر را برگزار ک16

 زیرا نھ تنھا توده ھای وسیع دانشجو در آن ،مردمی بود
ھم شکنیم و با مبارزه  بلکھ توانستیم نرده ھا را در،شرکت داشتند

  .  شجاع حاضر در خیابان پیوند برقرار کنیمجوانان و زنان 
علیھ حکومت ی  زیرا مشعل دار خیزش مردم،سیاسی بود

  .شدیم
زه ای جدی علیھ حکومت  زیر پرچمدار مبار،رادیکال بود

  . را فراگیر کردیمو ساختارشکن شدیم و شعارھای ضدرژیمی 
 زیرا تمام مراکز دانشگاھی در شھرھای بزرگ و ،گسترده بود

بھ کوچک را بھ مراکز مقاومت توده ای بدل کردیم و خیزش را 
  . کشاندیماقصی نقاط کشور 
 شان  زیرا ھراسی از مزدوران حکومتی و شقاوت،رزمنده بود

بھ دل راه ندادیم، خطرات را بھ جان خریدیم و خیابانھا را بھ 
  .صحنھ جنگ و گریز با مزدوران بسیجی بدل کردیم

جمھوری ما نھ تنھا در این نبرد بھ پیروزی سیاسی مھمی علیھ 
دست یافتھ ایم و بار دیگر عدم مشروعیت سیاسی آنھا را اسالمی 

ثیرات مخرب أ دیگر نیز با ت بلکھ در جبھھ،بھ جھانیان نشان دادیم
نصایح آنھا مبنی براینکھ از . موج سبز دست و پنجھ نرم کردیم

فراتر از تصورات آنان بھ . دانشگاه بیرون نیایید را بھ باد سپردیم
مھمتر از ھمھ نشان دادیم کھ قادریم روزھای از آن . میدان آمدیم

ز مناسبت ا. خود را بھ صحنھ مبارزه گسترده علیھ رژیم بدل کنیم
. می حکومتی دنبالھ روی نکردیمھای مذھبی یا روزھای رس

خالف روزھا و مناسبت ھایی کھ سبزھا انتخاب می کنند تا بر
 ما نشان ،فصل مشترکی میان مردم با جمھوری اسالمی ایجاد کنند

بی دلیل نبود کھ تا . دادیم کھ دنبال چنین فصل مشترک ھایی نیستیم
 آذر سکوت اختیار کردند 16 نسبت بھ آخرین لحظات رھبران سبز

و زمانی کھ صدای جوش و خروش از بطن برآمده جنبش ما را 
میرحسین موسوی پیامی .  بھ فکر موج سواری افتادند،شنیدند

 آذر و عید غدیر خم را یک کاسھ کند 16صادر کرد و سعی کرد 
 و دوباره وعده اسالم ناب محمدی بھ ما دھد و ما را بھ این انتظار

  . فراخواند کھ شاید روزی قاتالن مردم متحول و سبز شوند
موسوی یک «آنان نیز دریافتھ اند کھ برای اکثریت دانشجویان 

بھ ھمین دلیل امثال فائزه » !بھانھ است، کل رژیم نشانھ است
 انزوایمانع رفسنجانی و زھرا رھنورد را بھ میان ما فرستادند تا 

   شد؟ یا در این کار موفق خواھند آ.بیشترشان در میان مردم شوند
*****  

ھمھ چیز بھ رفتار آگاھانھ و سازمان یافتھ ما بستگی خواھد 
بی . این را بیش از ھر کسی حکومت گران دریافتھ اند. داشت

جھت نبود کھ طی چند ھفتھ اخیر در سطح وسیع فعالین جنبش 
دانشجویی را بازداشت کرده اند، یا بھ کمیتھ ھای انضباطی 

خوانده اند یا بسیاری را برای مدتی یا ھمیشھ از تحصیل فرا
  . محروم کرده اند

 آذرھا با چنین سطح 16ھیچگاه جنبش دانشجویی در آستانھ 
گسترده ای از بازداشتھای جمعی و اقدامات سرکوبگرانھ روبرو 

  . نبوده است
بیش از ھر کسی قداره بندان حاکم می دانستند کھ با این 

 اما آنھا از این ،وانند مانع بھ میدان آمدن ما شوندبازداشتھا نمی ت
طریق می خواستند ما را از عناصر آگاه و سازمانگر جنبش مان 

ترکیب خروش عظیم آنان بخوبی از قدرت انفجاری . محروم کنند
  . باخبرندو کمونیستی توده ای با آگاھی انقالبی 

آنان تمامی تالش شان این است کھ جنبش ما از حالت 
این خودانگیختگی است کھ ھم دست و . دانگیختھ فراتر نرودخو

تکامل و پیشروی بیشتر جنبش ایجاد موانع برای بال آنھا را برای 
ما باز نگھ می دارد و ھم زمینھ را برای تقویت فرصت طلبان 

سبزپوشانی . سبزپوش برای مھار و کنترل جنبش ما فراھم می کند
ز قدرت و امکانات بیشتری ملی مذھبی اکھ با حمایت نیروھای 

  .برخوردارندثیر گذاری بر صحنھ سیاسی امروز ایران أبرای ت
خصلت آگاھانھ و سازمان یافتھ بخشیدن بھ جنبش مان مھمترین 

دانشجویی آینده جنبش . مصافی است کھ اکنون مقابل ما قرار دارد
لفھ تعیین کننده ؤو فراتر از آن آینده خیزش عمومی مردم بھ این م

 جنبش دانشجویی تا کنون ظرفیتھای زیادی از خود .بستھ استوا
برای تأثیرگذاری بر تحوالت سیاسی جامعھ از خود نشان داده 

بھ آن اندازه کھ رادیکالیسم در عمق و متن جنبش اما . است
در سطح نمادھا و شعارھای تا کنون جریان یافتھ دانشجویی 

تری  تالشھای آگاھانھ نیازمنداین کار . سیاسی بازتاب نیافتھ است
  . است

 آذر امسال در این یا آن گوشھ نھال ھای کوچک 16ھرچند در 
ی قد برافراشتند کھ بیانگر تالش آگاه ترین عناصر این یو زیبا

 تا ، اما ھنوز کارھای زیادی است کھ باید انجام شود،جنبش بود
قامت د و بتوانند در مقابل باد و بوران استننھال ھای ما ریشھ بدوان

  . کنند
عھده فعالین چپ است کھ با تمام قوا بھ یاری این نھال ھا بر

بھ  .و گسترش دھندکنند بشتابند، از آن حفاظت کنند، آنھا را تقویت 
  ■ !یم وقت تنگ است و وظایف بیشماریخود آ
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  !آذر ھمیشھ سرخ16
  1388 آذر 16بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسبت 

  
امسال ھر مراسمی کھ از راه . راه است آذر در 16بار دیگر 

سال تحصیلی با شروعی . می رسد متفاوت از سالھای پیش است
 آبان کھ ھمیشھ برای ھمھ کسل کننده بود این 13. متفاوت آغاز شد

 آذر ھمیشھ 16اما . بار نقطھ شروعی متفاوت برای این روز بود
انشگاه و از دید مردم د. نقطھ اوجی برای تمام اتفاقھا بوده است
بعد از خیزش اخیر کھ . دانشجو نماد آگاھی، علم و مبارزه است

لحظھ ھا و روزھای خیره کننده داشت، روز دانشجو می تواند 
اما مروری بر این روز در گذشتھ نکات . نقطھ عطفی در آن باشد

. مھمی را پیش روی مان قرار می دھد
 آذر مبارزه دانشجویان در 16نقطھ آغاز 

در اعتراض بھ سیاستھای  1332سال 
رژیم شاه و سفر نیکسون رییس جمھور 
وقت آمریکا بھ ایران بود کھ این 

 تن از 3اعتراض ھا منجر بھ کشتھ شدن 
دانشجویان بھ اسامی قندچی، شریعت 

بعد از آن، ھر . رضوی و بزرگ نیا شد
 آذر بھ عنوان روز دانشجو ھر چند 16

اما . ُبا افت و خیز برگزار شده است
کتھ ای کھ واضح و روشن است این ن

است کھ رژیم جمھوری اسالمی ھمیشھ 
تالش کرده این روز را بھ نام اسالم 

اما مبارزه دانشجویان در . مصادره کند
 مبارزه ای علیھ ارتجاع 1332سال 

 دانشجوی کشتھ شده ھم دانشجویان چپ 3. حاکم و امپریالیسم بود
  . وقت بودندمتعلق بھ حزب توده و جبھھ ملی در آن 

 تنھا شکل و ،ارتجاع آن وقت و اکنون تفاوتی با ھم ندارد
 اما ماھیت طبقاتی آن ھمان است کھ ،ظاھر آن تغییر کرده است

جمھوری اسالمی با ایجاد تشکل ھای دانشجویی وابستھ بھ . بود
رژیم منجملھ دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه و انجمن ھای 

ل این روز و کنترل در جھت اسالمی سعی در مصادره کام
در چند سال اخیر با حضور . سیاست ھای خود تا کنون داشتھ است

 آذر با کیفیتی 16و تقویت دانشجویان چپ در دانشگاه  مراسم  
 می توان 1385 آذر سال 16 بھ ًمشخصا. متفاوت برگزار شد

 اما با ،اشاره نمود کھ با اینکھ برنامھ ای مشترک با تحکیم بود
دانشجویان چپ بھ برنامھ ای رادیکال و اعتراضی و حضور 

اگرچھ فردای آن روز در روزنامھ اعتماد . ضدرژیمی تبدیل شد
در ) متعلق بھ جناح اصالح طلب دیروز و اپوزیسیون امروز(ملی 

حالیکھ عکسی از مراسم کھ مزین بھ پالکاردھای سرخ بود چاپ 
حدت و بسیار کرده بود، اما در گزارش، آن را مراسم تحکیم و

 ، ، کھ رژیم تقویت چپ را برنمی تابید86در سال . پرشور دانست
 آذر دست بھ دستگیری گسترده فعالین چپ زد و 16در آستانھ 
اما با این حال .  نفر را دستگیر و روانھ اوین نمود40نزدیک بھ 

مراسم این روز با حضور اندک دانشجویان چپ برگزار شد کھ 
در ھمین سال دفتر . ین مراسم دستگیر شدندتعدادی نیز بعد از ا

تحکیم مراسم این روز را بدون حضور چپھا و با خیال راحت 
برگزار نمود و قسمت جالب، مصادره شعارھای دانشجویان چپ 

اتفاقی کھ بعدھا در مراسمھای مختلف توسط تحکیمی ھا . بود
  .ھم روز را مصادره می کردند و ھم شعار ھا را. تکرار شد
 چگونھ خواھد بود؟ امسال ھمھ 1388 آذر 16ما امسال  و ا

در خیزش اخیر ایران حضور . چیز تغییر زیادی پیدا کرده است
رژیم کھ می دانست . ثیرگذار بودأدانشجویان بسیار گسترده و ت

دانشجو و دانشگاه وزنھ مھمی در مبارزات می باشد با حملھ 
ھ قتل رساند و عده وحشیانھ شبانھ بھ کوی دانشگاه، تعدادی را ب

امتحانات دانشگاھھا لغو . زیادی ھم زخمی، دستگیر و ناپدید شدند
اما اینھا ھیچ کدام  .شد تا دانشجویان بھ شھرھای خود بازگردند
شروع سال تحصیلی . جلوی خشم مردم  و دانشجویان را نگرفت

کھ با اما و اگرھای مختلفی بر سر باز شدن یا تعطیلی دانشگاھھا 
اما این بار اعتراضات . از گشت و شروعی داغ داشتبود آغ

دانشجویان بھ بھانھ ھای . دانشجویان و مبارزات سراسری شد
ھیچ  ھیچ کدام از نماینده ھای رژیم در. مختلف تجمع کردند

دانشگاھی از تھران و شھرستانھا نتوانستند سخنرانی کنند و اغلب 
اگرچھ . بدیل شدنداین سخنرانی ھا بھ صحنھ مبارزه ای رادیکال ت

حضور نمادھای سبز و شعارھای سبز در این مراسم کما بیش دیده 
بر اذعان دانشجویان  می شد اما برگزاری چنین مراسمی بنا

در . شرکت کننده بھ ھدایت تحکیمی ھا نبود و خودجوش بوده است
این میان حضور دانشجویان سال اولی و جدید 

ارد دانشگاه الورود کھ از یک مبارزه خیابانی و
بعد از اتمام . شده بودند چشمگیر بوده است

 آذر 16 آبان، رژیم در ھراس از 13مراسم 
. حملھ خود را بھ شکل ھای مختلف آغاز کرد

 16ُاعدام احسان فتاحیان، فعال سیاسی کرد و 
نفر دیگر در ھمان ھفتھ، دستگیری گسترده 
دانشجویان از دانشگاھھای مختلف، ممنوع 

دن دانشجویان، فراخواندن تعدادی الورود نمو
باطی از این موارد ضگسترده بھ کمیتھ ھای ان

ًقطعا این دستگیری ھا مانع از . می باشد
کما اینکھ .  آذر نخواھد شد16برگزاری مراسم 

در چند ماه گذشتھ این بگیر و ببندھا تأثیری در 
  .مبارزات مردم نداشتھ است

ه اما امسال یک تغییر مھم بھ وجود آمد
 در تاکنون جمھوری اسالمی سعی. است

مصادره روز دانشجو داشتھ و اکنون  جناح اصالح طلب رژیم کھ 
اما . خود را اپوزیسیون می داند برای این امر آماده می شود

واقعیت این است کھ جناح سبز امروز، بخشی از حاکمیت می 
رند خواستھای آنھا نھ تنھا رادیکال نیست بلکھ آنھا سعی دا. باشد

سبزھا کھ ھرگز . شعارھا و حرکات رادیکال مردم را کنترل کنند
فکر نمی کردند اعتراضات مردم بھ این شکل بروز یابد تالش 
دارند این مبارزات را بھ نام خود رقم زده و تمام سعی شان را تا 

آنھا . کنون انجام داده اند کھ این مبارزات را مھار و کنترل کنند
اما واقعیت این است کھ آنھا . ت مردم شده اندسوار بر موج مبارزا

چرا کھ آنھا نیز در . نمی توانند رھبر واقعی مبارزه مردم باشند
 سالھ جمھوری اسالمی 30جھت تحکیم مواضع و سیاستھای 

آنان از بازگشت بھ قانون اساسی می .  اما بھ شکلی دیگر،ھستند
 یک کلمھ گویند؛ از احیا واقعی دین و از جمھوری اسالمی نھ

 سال مورد 30آیا این موارد در این ! کمتر و نھ یک کلمھ بیشتر
توجھ قرار نگرفتھ بودند؟ جناح اصالح طلب کھ جزئی از حاکمیت 

اما اکنون .  در اجرای تمام این موارد سھیم بوده است،بوده  است
شکافی کھ در درون حاکمیت پدید آمده کھ بر سر شیوه راه و 

ماھیت طبقاتی . جمھوری اسالمی می باشدچگونگی ادامھ حیات 
دعوای آنھا بر سر منافع . آنھا و اھداف شان با ھم فرقی نمی کند

بنا براین دانشجویان بھ عنوان بخشی از مردم  کھ . مردم نمی باشد
در پایگاه علم و آگاھی حضوری متمرکز و منسجم دارند باید 

نع از آن شوند کھ بتوانند آگاھانھ با این موضوع برخورد کرده و ما
اگرچھ تحکیم . مراسم روز دانشجو را این بار سبزھا مصادره کنند

 اما باید توجھ داشت کھ سبزھا بھ ،دیگر قدرت سابق را ندارد
عنوان بخشی از حاکمیت ھنوز نیرو، رسانھ و تریبون ھای خود 

  . را دارا ھستند
ی  بلکھ خود مانع، آذر نیست16دفتر تحکیم نھ تنھا نماینده 

این . برای برگزاری آن بھ معنای واقعی روز دانشجو می باشد
تشکل ھر سالھ این روز را در جھت سیاستھای کلی جمھوری 
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 در جھت سیاستھای جناح سبز ًاسالمی بھ پیش برد و امسال مطمئنا
روز دانشجو روز مبارزه علیھ ارتجاع حاکم و . بھ پیش خواھد برد

 16چھ با شکوه تر پیام واقعی د ھرامپریالیسم می باشد و امسال بای
در چند ماھھ گذشتھ . آذر توسط دانشجویان بھ گوش ھمگان برسد

 آذر 16خیابانھا محل مبارزه مردم بوده است و اکنون در آستانھ 
رژیم اقدامات ویژه ای را تدارک دیده کھ این روز در چارچوب 

 در عین حال باید توجھ داشت کھ حتی. دانشگاه محصور بماند
جناح سبز نیز تمایل چندانی ندارد کھ چنین روزی بھ خارج از 

آنھا از پتانسیل انفجاری دانشجویان بھ خوبی . دانشگاه کشیده شود
مطلعند و می دانند کھ اگر دانشجویان با مردم و دیگر جوانان در 

 آذر غیرقابل مھار خواھد 16کوچھ و خیابان ھمراه شوند، مراسم 
  .رر خود آنھا تمام شودممکن است کھ بھ ض. شد

 آذر امسال می تواند یک مقطع تعیین کننده و سکوی جھش 16
بی جھت نبود کھ رژیم از ھمان روزھای . مبارزات مردم باشد

اول برای مھار مبارزات مردم کوی دانشگاه و دانشجویان را 
 چرا کھ می دانست آنان وزنھ سنگین این ،مورد حملھ قرار داد

ضاع در چند ماھھ اخیر طوری پیش رفتھ است او. مبارزات ھستند
شان مدام شبیھ بھ ھم شده  کھ با وجود اختالف دو جناح اما حرفھای

موسوی کھ تنھا بھ دادن بیانیھ ھای سازشکارانھ و منفعل . است
 ،کننده بسنده کرده و کروبی ھم کھ بھ قول خودشان رادیکال بود

  .ھ کرده استدر آستانھ روز دانشجو عقب نشستھ و سکوت پیش
دانشجویان باید در این فضا کھ ھمھ چیز مساعد مبارزه 
رادیکال می باشد بر ماھیت واقعی این روز بھ عنوان یک روز 

ارتجاع و امپریالیسم تأکید کرده و آن را دوباره احیا  انقالبی و ضد
  .کنند

افق واقعی مبارزات دانشجویان باید منطبق بر منافع اکثریت 
ما نباید در چنین روزی اجازه . ھ کلیت نظام باشدجامعھ و بر علی

دھیم کھ سبزھا این روز را بھ نام خود مصادره کنند و بر آن مھر 
  . سبز زنند

باید علیھ جنایت ھایی کھ در کوی دانشگاه صورت گرفتھ و 
علیھ دستگیری ھا، احضار ھا و اخراجھا و ستاره دار نمودن 

 اعدام احسان فتاحیان ًدانشجویان و اعدام ھای اخیر خصوصا
  .افشاگری و مبارزه کنیم

جناح حاکم حکم بر جایگزین نمودن دروس علوم اسالمی بھ 
ِجای علوم انسانی داده و جناح سبز از احیای درست دین در جامعھ 

ما باید در این روز علیھ ھمھ این موارد و اشاعھ . سخن می راند
  .ر می دھیمخرافھ بھ جای علم در مھد علم و آگاھی شعار س

برخالف سیاست سبزھا کھ مخالف شعارھای ساختارشکن می 
باشند در چنین روزی باید از شعارھای رادیکال و انقالبی علیھ 
حکومت دینی، حجاب اجباری، حقوق ملیتھای تحت ستم و کلیت 

استفاده کنیم و از دادن شعارھای مذھبی و ناسیونالیستی ... نظام و 
  .پرھیز کنیم
جاد تشکل ھای مستقل کھ متشکل  از بدنھ دانشجویی باید با ای

 مانع از تصاحب مبارزات دانشجویان توسط ،رادیکال می باشد
  .تشکل ھای دولتی ھمچون تحکیم و انجمن اسالمی شویم

اجازه ندھیم کھ بعد از تصاحب شعارھای این روز، اکنون 
  .روز متعلق بھ دانشجو را نیز تصاحب کنند

  .ز درون دانشگاه بھ خیابانھا بکشانیمباید  مبارزات را ا
در خیزش اخیر حضور زنان و دختران بسیار چشمگیر و قابل 
توجھ بود و ھم اکنون بخش اعظمی از جمعیت دانشجویان دختر 

ما باید  صدای زنان و دختران جامعھ و بیانگر خواستھای . ھستند
صدای کسانی کھ ثابت کردند نقش مھمی در ھدایت . آنان باشیم

  ■.مبارزات اخیر داشتھ اند
  ! آذر سبز شود16نگذاریم 

 در ظاھر بلکھ در شکل و محتوا روز را سرخ  نھ تنھااین 
   !برگزار کنیم

 !حال و ھوایی دگر
  

  ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذرشگزار
  

دانشگاه تھران از صبح امروز حال ھوای دیگری داشت 
بھ در . برگزار شودقرار بود تجمعی ھمچون روزھای قبل  امروز

می   از شلوغی در دانشگاه حکایتً آذر کھ میرسم شواھد کامال16
زیادی نیروی  شود و تعدادی دم در بھ شدت کارتھا کنترل م. دکنن

شوم بھ ی  وارد دانشگاه م،اطراف دانشگاه پراکنده است امنیتی در
  . روم از دور شلوغی معلوم استی م طرف دانشکده فنی کھ

حضور نیروی  ھ خاطر ھتک حرمت بھ دانشگاه واین تجمع ب
 . شکل گرفتھ است88 آذر 16 تا 78تیر 18نظامی بھ دانشگاه از 

 کھ از قبل 2جمعیت بسیار زیاد است و با نزدیک شدن بھ ساعت 
ادی دانشجو در محل اعالم شده تعداد زی شروع تجمع ساعت

 2000 تا  1000بین  تعداد دانشجویان. شوندی م  دانشکده جمع
 نفر است بھ طوری کھ تجمع بھ بیرون ساختمان فنی نیز رسید و

در طرف مقابل نیز . تعدادی در جلوی محوطھ فنی تجمع کرده اند
 کھ از صبح امروز از دیگر نقاط ییبسیجیان و نیروھا تعدادی از

  .  در محل حاضرند،و بیرون دانشگاه جمع آوری کرده اند
  ھمچونیدادن شعارھایبا شروع تجمع دانشجویان شروع بھ 

کنند و تعدادی از دانشجویان شروع بھ سخنرانی ی روزھای قبل م
اعتراض دارند کھ حرمت دانشگاه توسط   لھأمس کنند و بھ اینی م

 مورد ، دانشجو نیستندًاصال  بسیجی کھ نیروھای امنیتی و
دانشجویان برای ورود بھ  چگونھ است کھ. قرار گرفتھ است  اھانت

بدون ھیچ   اما نیروھای سرکوبگر،مشکل مواجھ ھستنددانشگاه با 
شوند و از آنھا ھیچگونھ ی ھ کارتی بھ راحتی وارد دانشگاه مگون

  شناسای خواستھ نمی شود؟  مدرک
ادامھ نیز   در.این سخنان با تشویق زیاد دانشجویان روبرو شد

 تعدادی از اساتید دانشکده فنی و حقوق دانشگاه بھ نشانھ حمایت از
نشجویان کالسھای خود را تعطیل کردند و بھ میان دانشجویان دا

ابراز احساسات بیش از پیش دانشجویان   با آمدند کھ این عمل
رسد کھ تعداد ی دانشگاه خبر م در این میان از بیرون. روبرو شد

خیابانھای  زیادی نیروی امنیتی و گارد ضدشورش دانشگاه و
 ده و قصد ورود بھاطراف دانشگاه را بھ تصرف خود درآور

ی این امر با واکنش سریع دانشجویان مواجھ م. دانشگاه را دارند
کنند کھ اگر نیروی نظامی وارد ی عالم مادانشجویان  شود و

  .را بھ تعطیلی می کشانند دانشگاه بشود کل دانشگاه
دانشجویان تا  رسد کھی ین تجمع با این سخنان بھ پایان ما 

ی عتراض و تحصن برنما دست از رسیدن بھ خواستھ ھای خود
ھای   لغو تمام احکام کمیتھ:خواستھ ھای دانشجویان .دارند

دانشجویان دستگیر شده و استعفای فرھاد  ؛ آزادی تمامیانضباط
  . رھبر ریئس دانشگاه تھران است

زمان ارسال این گزارش نیروی نظامی وارد دانشگاه شده  تا
 و دانشگاه بھ حالت نیمھ  نشدههدرگیری مشاھد اند اما ھیچگونھ

تعطیل درآمده ھمچنین ھلی کوپتری در باالی دانشگاه در حال 
 ■.مانور است

  عصر5ساعت  -  1388  آذر23 
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  ،جنایت ،شکنجھ
  ابزار این والیت 

   آذر16گزارش فعالین بذر از 
   

 بھ ھمراھی یکی از دوستان بھ 11   حدود ساعت   امروز
قبل خود را برای   ازچند روز.یمطرف دانشگاه شریف حرکت کرد
خواستیم اگھ بشھ وارد دانشگاه ی امروز حاضر کرده بودیم و م

بشیم بھ نزدیکی خیابان آزادی و اطراف دانشگاه شریف کھ 
خیابان ھا و کوچھ ھای   در تمام. امنیتی بودًکامال  جو،رسیدیم

بودن  ھا مستقر شده اطراف دانشگاه نیروی گارد و لباس شخصی
اجازه ایستادن بھ کسی داده نمی شد در مواردی ھم کھ   یچ وجھبھو 

 بھ در اصلی . برخورد میشدًآنھا شدیدا  داشتند با قصد توقف مردم
 ورودی تعداد زیادی از بچھ ھا جمع ِجلوی در دانشگاه رسیدیم در

شود و خیلی ی  نفر م1000تا  900شده بودن کھ تعدادشون حدود 
دن زود مراسم رو شروع کرده بو

مرگ (ن شعار بود جمعیت در حال دادن
شکنجھ  ،! مرگ بر کودتا،!بر دیکتاتور
تعدادی  ھمچنین )!ندارد رثتجاوز دیگر ا

پالکارد نیز بھ نرده ھای دانشگاه 
 با این مضامین آویزون کرده بودن

اوین شده  ایران شده بازداشتگاه،(
 ،!سنگر آزادی  دانشگاه آخرین،!دانشگاه

در ضمن  )!حاد اتحادات ،دانشجو کارگر
پارچھ نوشتھ بزرگی در جلوی صف 

کرد با این ی ی میدانشجویان خودنما
 اما با ،مملکت با کفر می مونھ"شعار 
این ھنگام و با تجمع مردم در" ستم نھ

در بیرون در نیروی انتظامی اقدام بھ 
سمت مردم کرد و با خشونت  یورش بھ

 ما ھم .ھرچھ تمام مردم رو متفرق کرد
بھ سمت دانشگاه تھران  یم گرفتیمتصم

بھ سمت دانشگاه در میدان  بریم در راه
 فرودین و کارگر 12خیابان  انقالب و

و نیروی  تعداد زیادی نیروی گارد
 در .کردنی بودن و از توقف مردم جلوگیری م انتظامی جمع شده

بودن  زیادی نیرو جمع شده تعداد  نیز کوچھ ھای اطراف دانشگاه
 از نیروھای پاسگاه و ،تونستی ببینی می ام نیروھا روانواع و اقس

گارد ضدشورش تا نیروھای لباس شخصی و نیروھای با لباس 
داد قثار  و پایگاه م سپاه و پایگاه ھای کامال سیاه کھ مربوط بھ

تمام نیروش رو جمع کرده   انگار رژیم.بودن تا نیروی اطالعات
نرده کشیده  اطراف دانشگاهتمام    ،بود تا دانشگاه رو سرکوب کنھ

در جلوی درب اصلی معروف بھ پنجاه تومانی نیز  شده بود و
دانشگاه مشخص نباشھ اما  ِسرتاسر درکشیده بودن کھ در بنری رو

 دانشجویان جلوی .کردی  فرق مًکامال در داخل دانشگاه شرایط
مرگ بر "شعار کردن  دانشکده فنی جمع شده بودن وشروع بھ دادن

 ،!"مرگ بر کودتا" ،!"خامنھ ای مرگ بر"، !"ردیکتاتو
 ینا مرگ بر" ،!" ابزار این والیت، جنایت،شکنجھ"

دبستانی بھ سمت سردر  دانشجویان با خواندن سرود یار .!"والیت
اصلی بھ راه افتادن در میان دانشجویان تعدادی از  دانشگاه و درب

 تعدادی  دانشجویان.نخوردی بھ چشم م فعالین دانشجویی چپ نیز
نھ "( نوشتھ شده بود پالکارد نیز بھ ھمراه داشتند کھ روی آنھا

آزادی  دانشگاه فریاد"، !" نھ بھ گیت امنیتی!دانشگاه پادگانی بھ

صلح و دمکراسی برای ھمھ " ،!"یرھای و دانشگاه سنگر
با   شودی لحظھ بھ تعدادشون اضافھ م کھ ھر دانشجویان. )"جھان
دیگر دانشجویان   از !" حمایت!حمایت ،دانشجوی با غیرت"شعار 

 دانشجویان در مقابل درب اصلی .اونا بپیوندن خواستن کھ بھی م
 پلیس مزدور !خوایمی نم زور  حکومت" تجمع کردن و با شعار

میان   در این. بھ استقبال نیروی سرکوبگر رفتند"!خوایمی نم
ر و آپلیس برای متفرق کردن دانشجویان اقدام بھ پرتاب گاز اشک

 پزشکی ِدر دندان پزشکی و ِدانشگاه کرد و ازطرف در بھ سمت
عکس ھای  تعدادزیادی پالکارد و با تعدادی بسیجی پسر و دختر

بھ طرف سردر  کرد و ماد مقنیھ وارد دانشگاهعحسن نصر  و 
 در میان راه با دانشجویان برخورد  ورد کھ آدانشگاه بھ حرکت در

جی ھا کھ معلوم بود ی اما بس،افتادرد شدیدی بھ راه ُو خ زد !کردن
دانشجویان نیز با  نیستن حریف دانشجویان نشدن و  دانشجوًاصال

توپ تانک و بسیجی دیگر اثر "   و!"بسیجی برو گم شو"شعار 
 . آذر بھ راه افتادن16بھ سمت دانشکده فنی و درب  "!ندارد

ن رسید با  سردر دانشگاه بھ راه افتاد و نیروی بسیج نیز بھ سمت
بسیجی ھا بھ سردر بنر بزرگی کھ جلوی درب دانشگاه بود برچیده 

 از اطراف و از باالی ساختمانھای .شد
بین ھا شروع بھ ردو ًاطراف سریعا

گرفتن فیلم کردن و از سردر دانشگاه 
ویزان شد کھ آپارچھ سبز بزرگی 

لبیک یا "روی آن نوشتھ شده بود 
عکس   تعدادی پالکارد با"!خامنھ ای
  در.آرم حزب   آویزان شد   ونصر 

 این هبیرون در مردم با مشاھد
مرگ "شروع بھ دادن شعار  موضوع

 "!کودتا مرگ بر" و !"بر دیکتاتور
 در اتوبوس ھای شرکت واحد .کردن

مردم شروع بھ ھو کشیدن و دادن 
کردن و پلیس مجبور شد برای  شعار

جلوگیری از این کار در اتوبوسھا نیز 
ی نیز یدر جاھا تقر کند وی مسینیروھا

دام بھ ضرب و شتم مردم در قا
کھ با  ای اتوبوس کردھایستگاھ

در  .برخورد شدید مردم روبرو شد
تمام صحنھ ھای درگیری در دانشگاه 

 در . ستودنی بودًزنان واقعا بیرون دانشگاه حضور دختران و و
، ی از درگیری زنان با ھجوم خود بھ نیروھای سرکوبگرعمقاط
اطراف چھار راه   را مجبور بھ عقب نشینی کردن درآنھا

با  ھجوم مردم بھ نیروھای امنیتی آنھا را مجبور کرد کھ ولیعصر
 .متفرق کنند را مردم ی و گاز اشک آوریاستفاده از تیرھوا

 رسد کھ دانشجویان بای ھمچنین از دانشگاه امیرکبیر نیز خبر م
وی درب ولیعصر و جل ی امنیتی در بیرون از دانشگاهھانیرو

این میان دانشجویان با پرتاب  درگیر شده اند کھ در
این میان نیز   در. نیروھای سرکوبگر را بھ عقب راندن سنگ

و بھ مراکز امنیتی  تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت شده اند
تا  .منتقل شده اند کھ اطالعی از سرنوشت آنھا در دست نیست

یابانھای اطراف دانشگاه و خیابان خبر ھمچنان خ زمان ارسال این
ب است و بھ تعداد مردم ھشلوغ و ملت کارگر تا چھارراه امیر آباد

 کوی ،رآبادیام  شلوغی در شود نیروھای امنیتی از ترسی اضافھ م
کوچھ ھای اطراف آن را بھ تصرف خود دراورده اند و  دانشگاه و

 ■.کنندی کنترل م تمام رفت و آمدھا را
  ر سرخ آذ16زند باد 

  6.20اعت س
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  ! آذر از نگاه مردم16
   شماره دو–گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 

  
 آذر تجمعات دانشجویی در 16از ساعت ده و نیم صبح روز 

در دانشگاه شریف خیابان آزادی و . دانشگاه ھا شروع شده بود
دانشكده دامپزشكی در بھبودی و دانشگاه فنی دانشگاه تھران صدھا 

فر پشت درھای بستھ دانشگاه جمع شده بودند و در بیرون ده ھا ن
نفر از یونیفورم پوش ھای نیروی انتظامی بھ حالت آماده باش 

  .ایستاده بودند
ساعت یازده و نیم با اتوبوس از سمت میدان آزادی بعد از 

 دو طرف ،ایستگاه قریب بھ میدان انقالب نزدیك كھ می شویم
یروی انتظامی با سپر و كالھخود آماده باش خیابان ده ھا نفر از ن

ً جمعیت زیادی ھم در پیاده روھا در حركتند و اكثرا .ایستاده اند
كس كھ شعاری می داد بالفاصلھ لباس  ھر. تیپ دانشجو ھستند

بھ او حملھ می ) باتوم برقی(شخصی ھای درون جمعیت با شوكر 
توسط گلھ ھای كلیھ خیابان ھای منتھی بھ خیابان انقالب . كردند

علیرغم اینھمھ تدابیر جمعیت رفتھ رفتھ . نیروی انتظامی بستھ بود
در میدان انقالب و چھار راه ولیعصر جمع شده و راھپیمایی كرده 

تھران در این روز چھره یك شھر . بود
  . آشوب زده را داشت

در مقابل درب اصلی دانشگاه 
تھران چندین بنر كھ روی آن 

روز غدیر یعنی شعارھایی مربوط بھ 
 آذر بود را طوری قرار 15مال روز 

داده بودند كھ درون دانشگاه دیده 
ھر بنر حدود بیست متر در سھ . نشود

متر بود و بدون شك چند صد ھزار 
. تومان خرج چاپ و نایلونش شده بود

در جلوی سردر پشت درب اصلی دانشگاه حدود سی نفر نیروی 
 بطور منظم ایستاده بودند تا انتظامی با كاله كاسكت سفید رنگ

تعداد بسیار زیادی . مانع خروج دانشجویان از دانشگاه شوند
موتورھای ضد شورش كھ ھر یك دو سرنشین داشتند و در كولھ 
پشتی ھایشان انواع سالح ھا را داشتند و چراغ ھایشان را روشن 

 ھر از چند گاھی بھ طرف تجمعات پراكنده مردم حملھ ،كرده بودند
.  اما نمی توانستند،ه و سعی می كرند كھ مردم را پراكنده كنندكرد

میدان . جمعیت آرام و بدون ترس بھ راھپیمایی ادامھ می دادند
انقالب نیز مملو از جمعیت و ھمچنین انواع و اقسام نیروھای 

پیرمردی كھ این صحنھ را . بسیجی و موتورھای روبوكاپ بود
مان خرج این نیروھای سركوب  می گفت كھ میلیونھا تو،دیده بود

می كنند و بعد سھمیھ بنزین خودروھای شخصی و عمومی را بھ 
  .بھانھ تحریم نصف كرده اند

در اتوبوس در قسمت زنان بحث داغی در گرفتھ بود دختر 
جوانی ادعا می كرد كھ فوق لیسانس است و می گفت كھ اینھا كھ 

كھ برای عكس در تظاھرات شركت می كنند عده ای بیكار ھستند 
گرفتن و فرستادن آن برای بی بی سی و صدای آمریكا می آیند 
بیرون و شعار می دھند و این در حالیست كھ مردم مشكلی ندارند 
و آنھایی ھم كھ مشكل دارند بھ خاطر اینست كھ تالش بھ حد كافی 

اینھا را با صدای بلند می گفت و بنظر بخش فرھنگی ! نمی كنند
انسالی كھ كنارش ایستاده بود با خونسردی بھش زن می. بسیج بود

گفت كھ صدات از جای گرم در می آید من كاری بھ تظاھرات 
 اما بھت بگم كھ من فرھنگی ھستم و بعد از سی سال خدمت ،ندارم

 چرا بایستی اینجوری باشد؟ ،سیصد تومان در ماه حقوق می گیرم
دیگری بھش زن . من سھ تا بچھ دارم و كلی بایستی اجاره بدھم

 ھمھ لیسانس دارند اما بیكارند و نمی ،گفت كھ سھ تا بچھ دارد
دختر گفت كھ در ھمھ جای دنیا شورشیان را . توانند ازدواج كنند

سركوب می كنند و دختری بھش جواب داد كھ ھیچ كجا مردم را 
  .بخاطر اعتراض شكنجھ و اعدام نمی كنند

ت یك نفر بھ  رفتھ رفتھ در قسمت مردھا ھم بحث در گرف
البتھ تظاھرات فایده " :ِدختر گفت جیره خوار و پیرمردی می گفت

ن بروند یی چون بجایی نمی رسد و رھبران بایستی از پا،ای ندارد
، مرد دیگری نیز گفت كھ من طرفدار "نییباال نھ از باال بھ پا

ً  اما اینھا ھمشان مثل ھمند ھمین كروبی خودش قبال،دولت نیستم
ًت كھ یکی جواب داد کھ ما كال این حكومت را نمی زندان داش

  .خواھیم و خواھان جمھوری دمكراتیك ھستیم
در اتوبوس دیگری ھم باز دو دختر بسیجی شروع بھ دفاع  از 
حكومت کردند كھ فوری با اعتراض چند زن میانسال روبرو شدند 
زنی گفت كھ من زمان شاه ھم سركوب را دیدم اما اینھا سركوب 

پسر جوانی ھم می گفت كھ در روز سیزده آبان . ری می كنندشدیدت
دوبار باتوم خورده و در تظاھرات ھم نبوده و فقط از شركت 
بیرون آمده برای خرید سیگار كھ موتوری ھا با باتوم او را زده 

او بھ یك جوان ریز نقش ریشو كھ پیراھن سیاه داشت رو . بودند
 گرفتار تك تیر انداز بشویم كرد و گفت كھ موقع بیرون رفتن نكند

  !پسرك با خجالت گفت نھ! با این محاسنت
حدود ساعت یك برگشتم بسمت میدان آزادی دیدم كھ نرسیده بھ 
ایستگاه بھبودی سمت چپ در جلوی 
دانشگاھی دانشجویان زیادی بھ خیابان 

مرگ بر "آمده اند و دست جمعی شعار 
.  و شعارھای دیگر می داند"!دیكتاتور

دانشگاه شریف ھم جمعیت زیادی در 
از دانشجویان پشت در دانشگاه جمع 
بودند و بنر بزرگی در دستشان بود كھ 

حكومت بھ كفر "رویش نوشتھ بود كھ 
 و " اما بھ ظلم نمی ماند،می ماند

بیرون جلوی در تعداد زیادی نیروی 
  .انتظامی مانع بیرون آمدن آنھا بودند

ره از جلوی دانشگاه رد می بعد از ظھر حدود ساعت پنج دوبا
شدم دیدم در میدان انقالب و جلوی دانشگاه جمعیت چند برابر شده 
و جمعیت زیادی نیز در حال خروج از متروی میدان انقالب 

كنده در تاریكی فرا رسیده بود و نیروھای انتظامی پرا. بودند
ھایشان نمی دانستند كھ چكار كنند ی دانشگاه تھران خیلاطراف 
ردم شعار نمی دادند و فقط راھپیمایی می كردند اما چون م
ھار بودند و ھر از گاھی تالش می كردند كھ  ی موتورسوارھانیرو

 ،جمعیت را پراكنده كنند و زمانی كھ با باتوم جوانی را می زدند
مرد میانسال . مردم دیگر ھو می كردند و ماشینھا بوق می زدند

یلی شلوغ بوده و زحمتكشی در اتوبوس می گفت كھ صبح خ
 اما ،افسری داشتھ جوانی را كتك می زده كھ او اعتراض می كند

او می گفت كھ اینھا كارشان . افسر ضربھ ای ھم بھ او می زند
تمام است و مردم حقوق خودشان را می خوانند و ترسشان ریختھ 

در این ھنگام جوان ھا پرشور . و دیگر بھ خانھ ھا برنمی گردند
قرار بود گل بدھند " :ه می كردند یكی می گفتحكومت را مسخر

 ھمشان جیره خوار .ُبھ دانشجویان اما دور از جونتان گھ دادند
 این نیروھای سركوب می گفتند، مرگ بر موتوری ھ و ب."ھستند

جیره خوار، یكی دیگر می گفت كھ اگر یكی بھ عبای خامنھ ای 
 لبنانی و  می برندش زندان و اینھا كھ می بینی،ایراد بگیرد

 -با اشاره بھ نیروھای سركوبگر كھ با سپر ایستاده بودند-فلسطینی 
یكی دیگر گفت كھ بابا فلسطینی ! ھستند و باید حسابشان را برسیم

ھا ھم از ما بدبخت تر ھستند ما الاقل اتاقی داریم اما آنھا ھمین را 
 مردم ھم ندارند و بھر حال آنھا ھم انسانند اما اینھا حیوانند و پول

یكی دیگر گفت كھ االن فلسطینی ھای مقیم . را بھ باد می دھند
 چون حكومت ایران ،اروپا بھ ما ایرانی ھا فحش می دھند

نیروھای مرتجعی را مانند حماس تقویت كرده و باعث سرافكندگی 
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  .فلسطینی ھا شده است

پیرمردی می گفت خوبست كھ مردم بھ خیابان آمده اند اما 
 از یك جناح دفاع می كنند ً ھا آگاھی كمی دارند مثالمتأسفانھ جوان

او با ناراحتی گفت كھ دولت . در حالیكھ اینھا ھمھ مثل ھم ھستند
حتی تحمل زنان داغدار در پارك اللھ را كھ خواھان روشن شدن 
علت مرگ عزیزانشان در روز شنبھ بودند را نداشتھ و تعدادی از 

  .آنھا را دستگیر كرده است
كھ نیروھای انتظامی بھ كسی حملھ می كردند مردم ھر بار 

داخل اتوبوس یكصدا ھو می كردند و فحش می دادند یكی می 
 بزودی حكومت ،االن مثل سال قبل از انقالب است" :گفت

  "!سرنگون می شود
حدود ساعت ھفت شب خیابان ھای اطراف دانشگاه تھران 

 فرا گرفتھ و شبیھ صحنھ جنگ شده و دود گاز اشك آور ھمھ جا را
دانشجویان و زنان بھ سمت میدان آزادی می روند كھ دستھ ای از 
موتوری ھا بناگھان از پشت حملھ می كنند و با باتوم یكی دو نفر 
را می زنند و با تیر مشقی سرو صدا ایجاد می كنند و جمعیت بھ 

جمعیت پراكنده دور از چشم نیروھای . آرامی پراكنده می شود
  . سر می دھند!"مرگ بر دیكتاتور"سركوب شعار 

ً شب عمدتا تظاھرات عده 9برنامھ بیست و سی سیما و اخبار 
ای طرفداران دولت درون دانشگاه را نشان داد كھ معلوم نبود كجا 
بود و در ضمن بخشی از تظاھرات دانشجویان مخالف دولت را 

 جمھوری ، آزادی،استقالل" :ھم نشان دادند كھ شعار می دادند
 و عكس خمینی را پاره كرده بودند و در جایی دیگر !"یانایر

  .سطل ھای آشغال را آتش زده بودند
 آذر 16 كل حرف اخبار دولتی این بود كھ ماھیت واقعی 

مرگ بر "ضدآمریكایی بودن آن بوده و بخشی از تظاھرات كھ 
 می گفتند را نشان داد و بخشی از حرف ھای خمینی سی !"روسیھ

شان داد كھ می گفت برخی مرگ بر شوروی می سال پیش را ن
خالصھ خیمھ شب بازیشان حد و . گویند كھ مرگ بر آمریكا ندھند

  .مرزی ندارد
بطور كلی روز مبارزاتی خوبی بود علیرغم كمتر شدن تعداد 
تظاھركنندگان بنا بر اخبار و سخنان فعالین دانشجویی از لحاظ 

عال دانشجویی كھ از ًكیفی شعارھا رشد خوبی داشتھ مثال یك ف
 می گفت كھ شركت زنان و ،تھران با بی بی سی صحبت می كرد

ملیت ھا با شعارھای خودشان چشمگیر بوده كھ نشان از مخالفت با 
  .تبعیض جنسیتی و قومی دارد

بنا بر اخبار تا كنونی درگیرھای شدیدی در خیابان ھای 
بھ نیروھای اطراف دانشگاه رخ داده و دانشجویان و مردم با آجر 

سركوب حملھ كرده و در برخی جاھا شعار مرگ بر خامنھ ای می 
  . در میدان ونك و خیابان ولیعصر نیز تجمعاتی بوده است. داده اند

 ،تبریز، كرد شھر، اصفھان، اراك، شیراز،در شھرھای مشھد
قزوین و ھمدان در چند دانشگاه تجمعات ضدحكومتی رخ داده 

  ■.است
  1388 آذر 16ھشت شب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

   آذر16یک ھفتھ قبل از 
 سھ شماره –گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 

  
ھمھ  .دولت روزھای قبل از روز دانشجو را تعطیل کرده است

دانشجویان شھرستانی را فرستاده بھ  . استمی گویند ترسیده
شنیده می شود کھ  .شھرشان تا روز دانشجو را کنترل کند

یعنی کسانی کھ کار  ً. البتھ اجبارا،را تخلیھ کرده استخوابگاھھا 
ً داشتند و یا امتحان داشتند و می خواستند در خوابگاه بمانند اجبارا

مھندسی کھ پروژه داشتند  –ھمچنین دانشجویان فنی  .باید می رفتند
  . بھ عسلویھ فرستاده اند تا در این مدت تھران نباشندًاجبارا

و کول ھم  خیلی شلوغ است ھمھ سر .سوار اتوبوس می شوم
با ھر ترمز ھمھ  .داخل اتوبوس خیلی گرم است .سوار شده اند

زنی  .باالخره صدای اعتراض بلند می شود و روی ھم می افتند
 .عین گوسفند سوار شده ایم! ؟تا کی اینھمھ تحقیر شویم" :می گوید

و صبح تا شب دروغ  . روسری سر کنیم،اینھمھ لباس باید بپوشیم
دختر جوانی می !" ؟کی نجات پیدا می کنیم .حرف زور بشنویم

 :یکی دیگر می گوید" . آذر نشانشان می دھیم16! بھ زودی" :گوید
دختر جوان دیگری می " .اینا کھ تعطیل کردند ھمھ برن مسافرت"

" . ھستند و نمی روند،آنھایی کھ می خواھند تظاھرات کنند" :گوید
 کدام خدا؟" :می گویم!" مکمون کنھخدا ک ":زن معترض می گوید

 می!" ؟خدا کجا بود . خودمون ھستیم،ھر کاری بخواھیم بکنیم
خدا خواست ما اینھمھ  .خواست خدا خیلی مھمھ! نھ دخترم" :گوید

سال زجر بکشیم و تحمل کنیم و بعد خودش ھم راه رو برامون باز 

نھمھ بھ مگھ خدا مریضھ کھ ای" :می گم" .کرد تا بیایم تو خیابونا
مردم خودشون برای گرفتن حقشون اومدن تو ! ؟ھمھ زجر داد

! چرا این خدا این مدت از اینھمھ جوون محافظت نکرد؟ .خیابونا
جوابی نمیده و با یک دختر دیگھ !" چرا اینھمھ کشتھ و ناپدید شدن؟

محمد ھر کس  .من دین رو قبول ندارم"وارد صحبت می شھ کھ 
اون مال زمان  .م خوب و باھوشی بود می گیم آدًکھ بود، اصال
بھ ما چھ کھ حرفھای اونو االن ما مجبور باشیم قبول  .خودش بود

 چھ می دونیم اون از طرف خدا این ًما اصال .کنیم و اجرا کنیم
اون آدم باھوشی بوده و دیده مردم اون موقع ! ؟حرف رو زده

ن نمی ما اال .جاھل ھستند و میشھ بھ این شکل بھشون حکومت کنھ
 ملتش رو جمع ،حسین مگھ آدم خوبی بود .خوایم دین رو پیاده کنیم

کرد و برد توی یھ صحرای بی آب و علف و ھمھ را بھ کشتن داد 
زنی دیگر !" ؟و چرا ما حاال بیایم بزنیم تو سرمون بھ خاطر حسین

مگھ میشھ ؟ خانم این چھ حرفاییھ می زنین"وارد بحث می شود کھ 
شما اینجوری بچھ ھاتونو تربیت  .عمل زندگی کنھآدم بدون دستورال

 16اما ھمھ امید بھ  .بحث باال می گیره و پیاده می شم" می کنین؟
  .آذر دارند و منتظرن از راه برسھ

  
  ذرآ 16دو روز قبل از 
دولت امروز را تعطیل کرده  .امروز روز نیمھ تعطیل است

عطیالت برخالف ت .خیلی شلوغ است .بھ خیابان می روم .است
! ؟شاید ھم ھمھ منتظرند .دیگر انگار ھیچ کس بھ مسافرت نرفتھ

  ! آذر16منتظر 

  . منتشر شددر دانشگاه تھران  "پرسھ"نشریھ  ■
www.parsehmag.blogfa.com 
 

  . منتشر شد"جھان نوین"شماره اول   ■
www.jahanenovin.blogspot.com  
 

  . در دانشگاه شیراز منتشر شد"اعتراض"شبنامھ  ■
www.shabname-eteraz.blogspot.com    

http://www.parsehmag.blogfa.com
http://www.jahanenovin.blogspot.com
http://www.shabname-eteraz.blogspot.com
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   آذر16و اینک 
   آذر مردمی16

در ھر ، موران امنیتی ھمھ جا ایستاده اندأاز خیابان آزادی م
مردم ھمھ توجھشان بھ آنھاست و با ھم پچ پچ می  .گوشھ و کنار

یاد است و مردم حضور جاسوس ھای لباس شخصی خیلی ز .کنند
این را خوب می دانند و بھ آرامی و با حواس جمعی صحبت می 

 : می گوید،زن مسنی کھ درحال صحبت با دختر جوانیست .کنند
 حاال چرا فکر می کنید اگھ موسوی بیاد مشکالتمون حل میشھ؟"

کھ مردم ریختن بیرون و می خوان تغییر بھ وجود بیارن باید ھمھ 
موسوی ھم از خودشونھ و  .رند و تغییر بدھندال ببؤچیز را زیر س

 زمانی کھ نخست وزیر بود، .فرقی نمی کنھ  وتیکی مثل ھمیناس
من جوون بودم و گشت ھای ثارهللا کھ مال کمیتھ ھای انقالب 
ی اسالمی بود رو خود موسوی درست کرده بود کھ زنھا رو م

 .دارهیک خفقانی اون موقع حاکم بود کھ حد ن .زدند و می بردند
!" بھ اینا امیدی نداشتھ باشید!  ما رو تکرار نکنید57اشتباه سال 

توی دانشگاه ما ھیچ کس طرفدار موسوی " :دختر جوان گفت
نیست اما برای اینکھ بھ اعتراضشون شکل مشروعی بدن اسمشو 

دختر دیگری کھ در حال " .اما نمیخوان اون بیاد سر کار .میارن
 می ،شجوی دانشگاه تھران استصحبت با پسر جوانیست و دان

 9 تشکیل شده و بچھ ھا سر کالسھای 9کالسھا تا ساعت : "گوید
ھمھ درھا رو تحت کنترل  .بھ بعد نرفتھ اند

  ".ارن بدون کارت برین توذدارند و نمی
نیروھای زیادی ھمھ  .بھ انقالب می رسیم
 .ھمھ مغازه ھا تعطیلھ .جا رو تحت کنترل دارن

ن و پیاده روھا در ور خیاباما جمعیت زیادی د
پیاده روی سمت دانشگاه را  .حال حرکت ھستند

 آذر تا سر خیابان قدس یعنی 16از سر خیابان 
 آذر و قدس 16خیابان  .انتھای دانشگاه بستھ اند

 . بستھ است و اجازه ورود نمی دھندًھم کامال
یک داربست بھ طول میلھ ھای دانشگاه و 

انشگاه است در عرضی کھ بلندتر از سر در د
جلوی دانشگاه  قرار داده اند تا مردم نبینند 

مردم از دیدن  .داخل دانشگاه چھ خبر است
پشت  .چنین داربستی خنده شان می گیرد

یک لباس شخصی  .مور استأداربست پر از م
 پوشانده بھ باالی کیوسک ًکھ صورتش را کامال

مردم را  .تلفن رفتھ و در حال فیلمبرداری است
 با باتوم تھدید می کنند کھ نایستند و بھ پیاده مدام

تمام خیابان  .بھ وصال می روم .روھا و خیابانھای اطراف بروند
شھر یک حالت ملتھب و غیرعادی و در حالت  مملو از نیروست و

از دیدن این ھمھ  .یک حکومت نظامی تمام عیار قرار دارد
مپنیسم را بھ  ل،وقتی حرف می زنند .بیسیجی حالت تھوع می گیرم

دوباره دور می زنم و بھ سمت انقالب برمی  .خوبی می فھمی
 . آذر می شوم16از سمت بلوار کشاورز وارد خیابان  .گردم

فقط کسانی را کھ  .سیستم فیلترینگ ورود بھ دانشگاه فعال است
بعد از بررسی دقیق کارت کھ مال خود فرد آنھم  ،کارت دارند

  . کھ وارد شود بھ او اجازه می دھند،باشد
ناگھان صدای شعار دانشجویان را  . دقیقھ است11:30ساعت 

از بیرون کھ !" مرگ بر دیکتاتور ".از درون دانشگاه می شنوم
از نمادھای سبزشان می فھمم کھ  .بینم جمعیت زیادی ھستندی م

دلم می خواست مثل  .خیابان زیر پاھایم می لرزد .بسیجی نیستند
گذارند کھ  مورھا نمیأم .ل دانشگاه بودمسالھای پیش االن داخ

 آنھا ھم وحشی تر می ،وقتی اعتراضھا آغاز می شود .بایستیم
پیرزنی می  .ھمھ را بھ آن سمت خیابان روانھ می کنند .شوند
" .خودش تجمع می شود! پشت چراغ قرمز عابر بایستید" :گوید

 .ویمباالخره بھ آن دست خیابان می ر .ھمھ دست ھم را گرفتھ اند
 12نمی گذارند رد شویم و باید از خیابان  .اما آنجا را ھم بستھ اند

 .با چند دختر جوان ھمراه می شوم .فروردین برویم توی فرعی ھا
پشیمانم و البتھ " :ی داده می گویدأیکیشان کھ بھ موسوی ر

می " . شده انتخابخیلی خوشحالم کھ احمدی نژاد . کھ نشدمخوشحال
ھمش  . بعد از اعتراضات مشخص شدموسوی چھره واقعی" :گھ

!  نھ یک کلمھ کمتر و نھ یک کلمھ بیشتر،میگھ جمھوری اسالمی
اون ھی میاد می گھ نھ  .مردم ھی می گن دین از سیاست جدا باشھ
ھی میگھ من راه خمینی  .دین ما خوبھ با مال حاکمیت فرق داره

ر مگھ ھمونی نبود کھ دستو! ؟مگھ خمینی کی بود .رو میرم
 سال دانشگاھھارو تعطیل 3مگھ  و  رو داد67اعدامھای سال 

خوشحال !"  مگھ اینھمھ جوانھا و دانشجو ھا رو نکشت؟!؟نکرد
 .از اینکھ مردم اینھمھ آگاه شدن خوشحالم . اینا رو میگھ کھمیشم

 دیگھ دغدغھ شون ،ھا کھ صحبت می کنم من با خیلی" :اونم میگھ
 از انتخابات ھمھ خواستشون  ماه بعد3-2دیگھ  .موسوی نیست

درست میگھ اما کاش در عمل و شعارھا و نمادھا ھم " .تغییر کرد
البتھ اگر یک آلترناتیو قوی  .داین موضوع رو نشون می دادن

اینجاست کھ باید بھ فکر این  . این اتفاق می افتھًجلوشون باشھ قطعا
تا بتونیم باشیم کھ راھھای ارائھ آلترناتیوھای درست رو پیدا کنیم 

   .ھرچھ وسیعتر اونو بھ مردم بشناسانیم
میگن توی ولیعصر  .رسیم باالخره بھ میدان انقالب می

توی راه چندین بار گازاشک آور  .شیم سوار ماشین می .درگیریھ
 ،شیم از جلوی دانشگاه کھ رد می .می زنند

بینیم کھ بسیجی ھای زن و مرد بساط  می
 مسخره ًواقعا. نماز جماعت پھن کردند

مرکز علم تبدیل شده بھ مرکز خرافھ  .است
امروز حضور  .و جھل و عقب ماندگی

 :یکی میگھ .درجھ دارھای زن خیلی زیاده
اینا رو آوردن تا دخترھا رو راحت تر "

یکی از برادرھا داره دود " .بگیرن
سیگارشو توی چشم خانم استوار کھ در اثر 

 امروز!!! گازاشک آور سوختھ می فرستھ
ھای مسن رو می بینم کھ ھمھ با کفشھای زن

 . عینک و شیشھ آب اومدن، ماسک،محکم
تا مردم یک جا  .ھمھ بھ ھم کمک می کنند

سر یکی از  . حملھ می کنند،جمع میشن
 ،نھا با جوانی کھ اعتراض می کندوخیاب

درگیر می شوند و با باتوم حسابی کتکش 
در این میان دو نفر کھ کاور پلیس  .می زنند

 از این صحنھ فیلمبرداری می ،شیده اندپو
و ھمچنین از موتورھا و ماشینھا و چھره تک تک مردم و از  کنند

شوم و  چھارراه ولیعصر پیاده می .مردمی کھ داخل ماشینھا ھستند
در جلوی در دانشگاه پلی تکنیک از سمت  .بھ سمت میدان می روم
موران أا مدانشجوھا تا دم در آمده اند ام .ولیعصر شلوغ است

یکی می  .جلویشان ایستاده اند و اجازه خروج بھ آنھا نمی دھند
 عصر بھ ھیچ دانشجویی اجازه خروج از ھیچ 4تا ساعت " :گوید

 شود و 4بھ ھمین خاطر ھمھ منتظرند تا  .دانشگاھی را نمی دھند
حملھ  .جلوی در پلی تکنیک می ایستم" .دانشجوھا بھ آنھا بپیوندند

 . می رویم،خل آپارتمانی کھ درش را باز می کندبھ دا .می کنند
تا  میدان می روم و دوباره برمی  .بعد از چند دقیقھ بیرون می آییم

تقاطع طالقانی از عابران فیلمبرداری می کنند و نیروی  .گردم
ناگھان  .دوباره بھ سمت پلی تکنیک می روم .زیادی ایستاده است

داخل طالقانی  .ال می رویمھمھ دوباره بھ سمت با .حملھ می کنند
جمعیت  .ایستاده ایم کھ دوباره از پشت حملھ می کنند .شویم می

آنقدر زیاد است کھ سرعت فرار و دویدن را کم می کند و چون آن 
خیابان پر از اداره و شرکت است ھمھ موتورھایشان را در کنار 

چند نفر بھ  .پیاده رو کھ خیلی ھم باریک است پارک کرده اند
درحالیکھ تالش می  .از زمین و ھوا باتوم می بارد .ین می افتندزم

 . دستی رابر روی آلت تناسلی ام احساس می کنم،کنم کھ فرار کنم
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از  .شک ندارم کھ از این مزدورھای کثیف بود .شوم عصبی می

مردم کھ در حالت فرار بھ این  . استخشم رعشھ بھ تنم افتاده
 این مدت این فکرھای غلط در چیزھا فکر نمی کنند و تازه در

بھ یکی از موتورھای  .ه استمناسبات مردم خیلی تغییر پیدا کرد
پارک شده در پیاده رو می خورم و پرت میشم توی جوی آب کھ 

از جلو .پھنھ اما عمقشم زیاده و یکی از موتورھا می افتھ رو پام
ھم بھ مردم حملھ می کنند و مردم وسط نیروھا و باتومھا پرس 

کشم و درحالیکھ کفشم از پام  با بدبختی پامو بیرون می .یشنم
ھمینطور یک  . خودمو از توی جوی آب می کشم باال،دراومده

اده کھ پر از تیک تاکسی جلوم وایس .زنند نفس مردم رو می
در جلو رو باز می کنم و بھ مردی کھ در جلو نشستھ  .مسافره

مرد پیاده میشھ  .و پام کنممیگم کھ بکشھ کنار تا بشینم و بتونم کفشم
 .منم سوار نشدم!!! وقتی اومد پایین دیدم بیسیم دستشھ .تا من بشینم

سوار شو تا کمی " :گفت ...اگرچھ برخوردش خوب بود اما خوب
االن کفشمو می ! نھ" :گفتم" .جلوتر پیاده شی از اینجا بری بیرون

منو فکر می کرد کھ ترسیدم و سعی می کرد کھ " .پوشم و میرم
بیشتر از اون  . اما از باتوم و کتک خوردن نترسیده بودم،آروم کنھ

اگرچھ می دونم این  .حرکت کثیف ضد زن ناراحت شده بودم
چیزی نیست و بالھایی بدتر از این بھ سر زنھا میارن و توی این 

 این چیزا بیشتر خودشو نشون میده برای اینکھ ًتظاھراتھا اتفاقا
کفشمو پوشیدم و .  اونا میخوان تحقیر کنندحضورزنھا خیلی قویھ و

   .رفتم
میام توی یکی از خیابانھای  .باالخره از اونجا میام بیرون

چند تا دختر جوان  .رسیم بھ سر خیابان می .منتھی بھ انقالب
 :میگن ھمینطوری مردم جمع میشن و .ما ھم می ایستیم .ایستادند

گیره  ره تجمع شکل میباالخ!" ھمین جا جمع شیم تا بقیھ ھم بیان"
 با منو ،یاردبستانی من ".شروع بھ خواندن یار دبستانی می کنیم

دست  ....، ه منیآ  بغض منو ، چوب الف بر سر ما،ھمراه منی
 !بچھ ھا فرار کنین" ! پرده ھا رو پاره کنھ،من و تو باید این

گلھ ای از بسیجی ھای  .چشمم می افتھ بھ آن دست خیابان! اومدن
 ،بینم چیزی رو کھ می .خصی پوش دارن میان بھ سمتمونلباس ش

یکیشونو  .زنجیرھای آھنی بھ کلفتی کابل دستشونھ .باور نمی کنم
 آبان 13توی  .شناسم بھ دلیل ھیکل و قیافھ عجیب غریبش می

ریش بلندی داره و موھاش ریختھ و  .لباس نظامی بسیجی تنش بود
لی می تونھ پشتش قایم  تا آدم معمو4ھیکلش آنقدر گنده است کھ 

یک نفر دستمو می کشھ توی یکی از  .باالخره فرار می کنیم .بشھ
صدای زنجیر میاد و  .مغازه ھا کھ درشو بھ روی مردم باز کرده

: پشت سرش صدای بسیجی ھا کھ داد می زنن! فریاد و جیغ
یکیشون کھ پاش شکستھ و ترک موتور  "!حزب هللا! ماشاهللا"

زن جوانی در داخل  .شیش مردم رو میزنھنشستھ با چوب دست
 .خیلی خوشحالم کھ مسلمون نیستم" :مغازه ای کھ پناه گرفتیم میگھ

پسر جوان صاحب " .سفم از این دینی کھ دارینأمت .خیلی خوشحالم
انسانیت داشتن ربطی . کار اینا ربطی بھ دین نداره" :مغازه میگھ
  " .بھ دین نداره

مردم کمی هللا  .میرم سمت انقالب .ونبعد از چند دقیقھ میام بیر
 :جوانی میگھ . بشھ4اما انگار ھمھ منتظرن تا ساعت  .اکبر میگن

امسال نمی " :یکی دیگھ میگھ!" ترکونیمشون عاشورا تاسوعا می"
از " .قرمز و مشکی میاریم .خواھیم نماد سبز بیاریم توی عاشورا
ن نمی چرا می گ" : می پرسم،یک نفر کھ سبز دو آتیشھ است

چون نمی خوان حکومتو تحریک " :میگھ" ؟خوایم سبز بیاریم
نمی دونم شاید ھرکس برداشت خودشو از این موضوع " .کنن
خواستن و در عمل ھم نشون دادن  اما مردم کھ تا حاال می .داره

از آمار . کھ حکومت رو تحریک کردند و ترسی ھم ندارند
 ببینیم ،د منتظر باشیمبای .دستگیری ھای امروز ھنوز خبری نداریم

اگرچھ امروز مردم نتونستن تجمع داشتھ  ... چی میشھ4ساعت 
 . آذر خیلی مردمی بود16 اما این ،باشند و خیلی پراکنده بود

آخھ دیگھ مخابرات دست سپاه  . اما تلفنھا قطع نشده،اینترنت قطعھ
  ■ .افتاده و می خواد بشنوه کھ مردم چی میگن

شاده خانواده نامھ سرگبخش ھایی از 
  کیانوش آسا

ًاحتراما اینجانبان فاطمھ فالح، مادر و کامران آسا برادر ...
ای کوچک، از ظلم بسیار بزرگی کھ  جانباختھ کیانوش آسا، گوشھ

بر نخبھ مملکت، خانواده ما و جامعھ علمی و صنعتی ایران وارد 
  ...کنیم ی شده را بیان م

انجام امور مربوط بھ  خرداد برای ٢٣کیانوش آسا در روز ...
بھ ) زادگاھش(پایان نامھ دوره کارشناسی ارشد خود از کرمانشاه 

 خرداد ٢۵دانشگاه علم و صنعت ایران برمی گردد و در روز 
 روز بعد از انتخابات در تجمع میلیونی آزادی حضور پیدا ٣یعنی 

کند اما بعد از آن ما خبری از او نداشتیم پس از مطمئن شدن  ی م
 روز جستجوی مداوم گروھی و ٩ شدن عزیزمان، در پی از گم

 ناباورانھ ...رسید،  ی شبانھ روزی کوچکترین خبرھای کھ بھ ما م
روز سوم تیر جسد او را در پزشکی قانونی تھران با دھانی پر از 
خون ناشی از اصابت گلولھ ھا شناسایی کردیم در حالی کھ بارھا 

ودند کھ کیانوش در اوین از طریق جاھای مختلف بھ ما گفتھ ب
  ...باشد و  ی زندانی م

طبق گفتھ ھای دوستان نزدیک، در آخرین لحظات حادثھ، ...
شود  ی کند و زخمی م ی تنھا یک گلولھ بھ پھلوی کیانوش اصابت م

بعد از آن دیگر کسی از او اطالعی ندارد و بر اساس گزارش 
 بعد از  روز۴ خرداد یعنی ٢٩، جسد در تاریخ یپزشکی قانون

گردد  ی اصابت آن گلولھ بھ مرکز پزشکی قانونی تھران تحویل م
اما وقتی کھ ما جسد را روز سوم تیر شناسایی کردیم دیدیم کھ 
عالوه بر آن گلولھ، گلولھ دیگری ھم بھ گردنش اصابت کرده و 
ُبدین سادگی با جنایتی ھولناک جان دانشجوی کرد جوان از خطھ 

   ...انواده و جامعھ گرفتندکرمانشاه را از او و خ
بردیم اما ھیچگاه تصور  ی سالھا در رنج و مرارت بسر م...

کردیم کھ از ھمھ آن دورانھای ظلم و تجاوز صدام جنایتکار و ی نم
آوارگی ھای پی درپی عبور کرده ولی سالھا بعد، بعد از بھ ثمر 
نشستن زحمتھای شبانھ روزی کیانوش آسا و خانواده اش در 

، بھ ھمین سادگی یاو بھ این جایگاه علمی و نخبگی و دانایرسیدن 
آماج گلولھ ھای کسانی قرار بگیرد کھ بھ ظاھر خود را ایرانی 
خوانده اما استفاده بی پروا از اسلحھ بر علیھ جوانان ایرانی و 
ریختن خون آنھا را مجاز دانستھ، این جنایت بزرگ را مرتکب 

 زده و غم و ماتم و اندوه را بھ شده و این چنین آتش بھ زندگی ما
خانھ و خانواده و ماھھا گریھ ھای شبانھ روز را بر مادرش تحمیل 
کنند و در این زمینھ با طفره رفتن از این فاجعھ عظیم و ویرانگر 

  .تا کنون ھیچ شخص یا سازمانی پاسخگو نبوده است
حال مصرانھ کمترین تقاضای ما بھ عنوان خانواده کیانوش آسا 

بزرگترین ظلم غیر قابل تصور بر ما تحمیل شده، در ابتدا، کھ 
مشخص شدن زوایای نامعلوم این فاجعھ است و اینکھ کیانوش 

مھربانی و  ،ی، پاکیعزیزمان، کھ مظھر اخالق، صلح، دوست
ھنر و موسیقی عرفانی بود قبل از مرگ  تالشگری در راه علم،

 بوده؟ کدام  خرداد در چھ شرایطی٢٩ تا ٢۵یعنی در روزھای 
بعد  روز جان خود را از دست داده؟ محل نگھداری اش کجا بوده؟

از زخمی شدن از گلولھ اول آیا بھ بیمارستان انتقال داده شده؟ و 
در آن صورت در کدام بیمارستان بوده؟ و آیا بدن زخمی اش تحت 
درمان مناسب قرار گرفتھ یا نھ؟ و لباسھا، عینک، ساعت و تلفن 

شود؟ و چرا آنھا را بھ ما  ی جا نگھداری شده یا مھمراھش در ک
تحویل نداده اند؟ و رسیدگی و پاسخ صریح، روشن و دقیق را بھ 
این جنایت بزرگ و ضد بشری کھ نفی کننده تمام اصول اولیھ 

ای است وظیفھ انسانی  حقوق انسانھا در ھر آئین و مکتب و عقیده
ه و مسئولیت این امر دانیم کھ در جایگا ی و ایرانی آن کسانی م

امید آن را داریم بعد از پیگیری دقیق، نتیجھ را در . قرار دارند
اختیار ما بھ عنوان خانواده داغدار کیانوش آسا قرار داده و مھمتر 
از ھمھ بعد از معرفی عامالن و آمران این جنایت ھولناک، 
محاکمھ روشن و شفاف و مجازات قاتل یا قاتلین آنھا با حضور 

  ...واده کیانوش با ھر لباس و در ھر مکانی را خواستاریمخان
  



  و سوم چھله شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
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تاریخ جنبش 
   دانشجویی
   هللا بھ روایت حزب

  
  شھرزادنیوز سایت منبع - اسد سیف

حکومت ایدئولوژیک برای اینکھ 
ھستی خویش بھ توده مردم بباوراند، 

ِکند تا بھ روایت خویش از  تاریخ جعل می
 را ھا حادثھ. رویدادھا، حقانیت بخشد

کند تا حقیقتی دیگر از واقعیت  دستکاری می
و  .جلوه دھدبسازد و ھستی ضدتاریخی خویش، تاریخ 

سازی جمھوری اسالمی بھ  بینیم در ماشین تاریخ چنین است کھ می
شوند کھ پیش از آن ندیده، نشنیده و  باره چیزھایی تولید می یک

ر پناه آن حاکمیت رویدادھا را مسخ می کند تا د. نخوانده بودیم
ِبماند و در صف " صحنھ"صاحب ھویت گردد، ھمیشھ در " اّمت"

  .هللا پیش تازد لشگر حزب
از جملھ " یجنبش دانشجویی ایران، از آغاز تا انقالب اسالم"

ست کھ عمادالدین باقی فراھم آورده، با این ادعا   یھای چنین تولید
غالب آید " انپژوھی در ایر  فقر تاریخ"خواھد بر  یکھ، این کتاب م

تدوین و تألیف "قرار گیرد کھ برخی در " یھای بیراھھ"و در برابر 
کند  یبانھ توصیھ مأم او دمکرات." پیمایند یتاریخ انقالب اسالمی م

نیروھای چپ باید خود بھ تقریر تاریخ چپ و جنبش "کھ 
اند بدون آنکھ اھمیتی بھ جریان  دانشجویی بپردازند کھ البتھ نوشتھ

  )17ص." (جنبش دانشجویی بدھنداسالمی 
ای   صفحھ350ادعاھای بزرگ عمادالدین باقی را در پژوھش 

  کنیم؛ یاو دنبال م
در مقطع . نویسنده خود تجربھ دانشگاه در پیش از انقالب ندارد

ھای  شود، پلھ یانقالب تازه مدرسھ را بھ پایان رسانده، وارد سپاه م
کند، بھ بارگاه امام راه  یترقی را دردستگاه حکومت نوبنیاد طی م

شود، بھ مدت ی وزیری مشغول بھ کار م یابد، در دفتر نخست می 
هللا خمینی  ده سال بھ عنوان معاون پژوھشی تنطیم و نشر آثار آیت

آوری  شود و در ھمین راستاست کھ در جمع یمشغول بھ کار م
تاریخ شفاھی ایران، سخنان دانشجویان سابق را کنار ھم ردیف 

جنبش دانشجویی ایران از آغاز تا انقالب " و از آنھا تاریخ کرده
  .کند یرا تدوین م" یاسالم

هللا  لطف. هللا ھستند شوندگان بدون استثناء ھمگی حزب مصاحبھ
میثمی تنھا کسی از آن میان است کھ پیش از انقالب بھ عنوان 

بدینسان گام . برد یعضو سازمان مجاھدین در زندان بھ سر م
محقق از میان . گردد یجا متوقف م نویسی ھمین ریخنخست تا
. خوان است گزیند کھ با مسیر فکری او ھم ی برمھا راھا آن مصاحبھ

گویند،  یخویش م" من"شوندگان از  بھ روایتی دیگر، مصاحبھ
دھند، از سکوی پیروزی کھ ی توھمات خود را اصل قرار م

ھای بستھ و   زباناند، در غیاب بسیار کسان، امروز بر آن تکیھ زده
ی بافند و آنقدر تکرار م ییا بھ خاک خفتھ، چنان حوادثی از خود م

شود؛ در امر مبارزه با رژیم شاه  یکنند کھ خود نیز باورشان م
محقق در میان تلی از راست و دروغ . اند بوده" رستم دستان"
  .کوشد تاریخی کشف کند کھ شایستھ این رژیم باشد یم

ھایی  ھا در پیش از انقالب آدم یتاب، مذھببھ اعتبار سخنان ک
در آغاز . شوند یھستند ساده کھ با ذھنی تھی وارد دانشگاه م

ا را شکار کنند، ھاند تا آن ھای باال مترصد فرصت دانشجویان سال
شانند، کتابی ی کھا بود، صید را بھ نمازخانھ م یصیاد اگر از مذھب

 می دھند تا بدینوسیلھ از شریعتی و یا مطھری و بازرگان بھ دستش
  .انقالبی گردد

ھا  شان در دانشگاه ھا ھستند، عده ھای دانشگاه دشمن چپ یمذھب
. شود ی بر شمارشان افزوده م1355کم از سال  زیاد نیست ولی کم

در کلیت خویش ضد شاه کھ ھیچ رفتار رژیم را کھ افرادی ھستند 
انند و انقالب راه خواھند دانشگاه را بھ آشوب بکشی م. تابند یبر نم

شان  افتند و کتکی بھ جان مأموران گارد دانشگاه م. بیندازند
چیز را  آیند تا ھمھ یھای ُپر از سنگ بھ دانشگاه م زنند، با ساک یم

جا حضور  ساواک کھ بھ زعم آنان ھمھ. بشکنند و درھم ریزند
کند، قادر بھ این کار نیست، حتا  یدارد، آنان را دستگیر نم

اندازی  ند جلسات مخفی پنجاه نفره آنان را برای راهتوا ینم
در . ھا اما دوست دارند بازداشت شوند یمذھب. اعتصاب کشف کند

 محجبھ در 55با اینکھ تا سال . ھا ھستند یھا مقاومتر از چپ زندان
. تافتندی حجاب را برنمی شد، دختران بی دانشگاه کمتر دیده م

ا یورش بھ ھر دختر و دادند تا ب یتشکیل م" گروه ضربت"
پسری کھ با ھم بودند، با کتک زدن آنان، محیط دانشگاه را 

از ھرچھ کراوات و لباس شیک متنفرند، . اسالمی گردانند
سازند تا شاه را  یدانند، از کاه کوه می بندوباری م یحجابی را ب یب

ست جھت  یا ھر حرکت دانشجویی برای آنھا بھانھ. دشمن باشند
ھاشان برپایی  اوج فعالیت. ِخواست صنفی ندارندھیچ . اغتشاش

  .نماز جماعت، کوھنوردی و خواندن جمعی قرآن است
ھای پیش از  در ادامھ با توجھ بھ متن کتاب، در سراسر سال

اند، در ھر  ھا مسجد داشتھ انقالب دانشجویان مسلمان در دانشگاه
 بحث و اند، جلسات دانشکده نمازخانھ و کتابخانھ دانشجویی داشتھ

، ی، مطھریاند، شریعت کرده یاند، سخنران دعوت م بررسی داشتھ
ِالدین فارسی و دیگران بھ دعوت آنان جھت  بازرگان، جالل

اند و در  آمدند، جلسات تفسیر قرآن داشتھ یسخنرانی بھ دانشگاه م
ھای آنان بھ آن اندازه بوده است کھ محقق بی آنکھ خود یواقع آزاد

 بسیاری را بھ آن اختصاص داده است و در متوجھ باشد، صفحات
گوید کھ دانشجویان چپ از تمامی این  یھمھ آزادی نم برابر این

  .اند امکانات محروم بوده
 آغاز انقالب 1342خواھد ثابت کند کھ خرداد سال  یمحقق م

هللا خمینی از ھمان آغاز رھبر مورد پذیرش  بوده است و آیت
کند کھ اگر ی بافد و سند جعل م یمدر این راه آنقدر دروغ . مردم

  .بھ آنھا پرداختھ شود، ده برابر حجم کتاب او خواھد بود
ھا  یباقی چھل سال جنبش دانشجویی ایران را بھ مبارزه مذھب

بھ . کند یاند، خالصھ م کند در اکثریت بوده یھا کھ فکر م علیھ چپ
 این ، چپ، و بی بندوبار کھیزعم او سھ نوع دانشجو داریم؛ مذھب

  .ھا ھمراه بوده است آخری در نھایت با چپ
باقی چون خود تجربھ دانشگاه در پیش از انقالب ندارد و از 

نویسی  شناسد و تاریخ یسویی دیگر، بھ اعتبار این اثر، تاریخ نم
بیند در تدقیق ادعاھای خویش سند و مدرک  یداند، الزم نم ینم

الزم بداند، اختراع ھر آنچھ را کھ در محکومیت چپ . ارایھ دارد
  .بدھد" امت"کند تا بھ نام تاریخ بھ خورد ی م

گر و  ھایی ھستند نوکر بیگانھ، توطئھ ھا در این کتاب آدم چپ
خواھند و برای چھ فعالیت  یضدمذھب کھ معلوم نیست چھ م

ھا اکثریت داشتند اما از   در دانشگاه1355ھا تا سال  چپ. کنند یم
ذھب و افزونی عده دانشجویان مذھبی در این سال بھ بعد، با رشد م

  .گیرند یاقلیت قرار م
. گویند یگواھان باقی در این کتاب ھمچون خود او دروغ م

ھای آنھا کشتھ  دانند کھ بسیاری از فعالین دانشجویی در زندان یم
کنند، قفلی بر ی ماندگان، آنان کھ در ایران زندگی م اند، زنده شده

آسوده ھرچھ خوش دارند بار تاریخ دھان دارند، پس با خیال 
  .اند کرده

یا از کسی بباید شنید یا "، اخبار گذشتھ را یبھ قول تاریخ بیھق
از کتابی بباید خواند و شرط آن است کھ گوینده ثقھ باشد و راستگو 

  ."و نیز خود گواھی دھد کھ آن خبر درست است
اند و  دهآقای باقی و گواھان او در این اثر متأسفانھ راستگو نبو

ھای تاریخ رجوع کند تا حداقل  نویسنده الزم ندیده بھ کتاب
اشتباھاتی تاریخی خود را، کھ من بیش از صد مورد آن را 

  .ام، اصالح کند یادداشت کرده
چاپ شده، انتشارات  این کتاب را کھ تا کنون چندین بار تجدید

  ■ .منتشر کرده است" جامعھ ایران"
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  »دفاع از زنانگی«
  !ه مرد ساالرانھبا نگا

  
  رویا سرکش

مجید توکلی پس از سخنرانی اش در 
 آذر امسال در دانشگاه امیرکبیر 16مراسم 

جمھوری اسالمی اعالم کرد . بازداشت شد
موران وی را ھنگامی کھ قصد داشت با حجاب و لباس زنانھ أکھ م

آنان بھ خیال خود برای .  بازداشت کردند،از دانشگاه خارج شود
  . با حجاب منتشر ساختندرا تصویر وی  ،تحقیرش

این عمل و رفتار قبل از ھر چیز . تا اینجا، ماجرا روشن است
. نشانھ ماھیت زن ستیز  حاکمان مردساالر  در ایران بوده و ھست

طبق فرھنگ و ارزشھای اسالمی آنان، مرد نبودن نشانھ ضعف 
دھد ھر مردی کھ بھ ھر دلیلی رفتاری زنانھ از خود نشان . است

. این تفکر متعلق بھ عھد بوق است. شایستھ تحقیر و سرزنش است
جمھوری اسالمی بارھا از این شیوه برای باصطالح ضربھ زدن 

اگر زمانی چنین شیوه ھایی می . بھ مخالفان خود سود جستھ است
توانست افکار مردساالرانھ اقشاری عقب مانده در جامعھ را 

درست .  خود بدل شده است امروزه آشکارا بھ ضد،تحریک کند
در زمانی کھ کرور کرور زن و دختر جوان در سنگرھای خیابانی 

 چنین ،موران انتظامی و بسیجی ھا را ھدایت می کنندأنبرد با م
کاه در میانھ  ِتبلیغاتی از سوی جمھوری اسالمی مانند ھوا کردن پر

  . توفان است
 ھر جوان ید توکلی برمی گردد او مانندجتا آنجایی کھ بھ م

مبارزی حق داشتھ و دارد از ھر ابتکار عمل انقالبی برای حفظ 
  . موران انتظامی سود جویدأخود از گزند م

مردان طرفدار موج سبز . اما ماجرا بھ اینجا خاتمھ نیافتھ است
گرفتھ و  در خارج از کشور بھ ظاھر چھره ای فمینیستی بھ خود

البتھ (ب یا روسری ھر یک با انتشار عکس خود پوشیده در حجا
 بھ دفاع از مجید توکلی و محکوم ًظاھرا)  بھ رنگ سبزًعمدتا

اینکھ مردانی در . کردن رفتار جمھوری اسالمی اقدام کرده اند
 اما ،جامعھ پیدا شوند کھ زن بودن راعیب ندانند امر مثبتی است

واقعیت این است کھ رفتار این مردان ربطی بھ دفاع از حقوق 
 در جامعھ ای کھ حجاب سمبل اسارات زن  و یکی از .زنان ندارد

 حجاب بر سر کردن نشانھ ،موضوعات مھم مبارزه در ایران است
عقب ماندگی و سرفرود آوردن در برابر اخالقیات و ارزشھای 

  . اسالمی است
 دفاع ،باشد» زن بودن«این نمایش قبل از اینکھ نشانھ دفاع از 

ست کھ شیرین عبادی در بی جھت نی. از چادر و روسری است
تجلیل از این مردان ابراز خوشحالی کرده و خطاب بھ آنان گفتھ 

چادر مادر و روسری خواھرتان را ننگ ندانستھ و با افتخار «کھ 
 انگار نھ انگار کھ چادر مادر و روسری )1(».آن را سر کردید

. خواھر در جامعھ ما نشانھ بی حقوقی مفرط زنان جامعھ ماست
 از نشانھ ھای اصلی حاکمیت دینی و سرکوب زنان حجاب یکی

ت می توان گفت کھ جمھوری أبھ جر. تحت این حاکمیت است
  . اسالمی بدون حجاب زنان دیگر جمھوری از نوع اسالمیش نیست

جالب اینجاست کھ این دفاعیھ قالبی از فمینیسم زمانی صورت 
الح می گیرد کھ تمامی رھبران و صاحب نظران موج سبز از اص

طلبان حکومتی تا ملی مذھبی ھا  پیشاپیش از ھمان فردای خیزش 
خرداد ماه امسال اعالن کرده اند کھ طرح ھرگونھ مطالبات زنان 
در شرایط کنونی اشتباه است و موجب تضعیف موج سبز و شکاف 

 این چھ جنبشی است کھ در تضاد با )2(.در بین آنان خواھد شد
بھ . ی از آحاد جامعھ قرار داردطرح خواستھ ھا و مطالبات نیم

رھبران موج سبز حتی اصالح طلب ھم نمی توان گفت، آنان 
  .  قصدشان ترمیم این نظام ضدزن است

تبلیغ و استفاده از این نماد قبل از آنکھ نشانھ اعتراض بھ 
سرکوبگران اسالمی باشد نشانھ فصل مشترک داشتن با نظام 

شانھ رقابت رھبران سبز در حفظ و ن. جمھوری اسالمی است
مردم . احیای اخالقیات و ارزشھای اسالمی بھ گونھ ای دیگر است

 سی سال است کھ مبارزه می کنند تا حجاب – بویژه زنان ایران –
 حال ،اجباری را براندازند و باصطالح آنرا از خانھ بیرون کنند

ره وارد کنند کسانی پیدا شده اند کھ می خواھند دوباره آنرا از پنج
  . و زیر جلکی آنرا بھ عنوان ارزشی مبارزاتی جا بیندازند

نھ ھدف رھبران موج سبز دفاع از حقوق و منافع زنان است 
این روشھا و نمادھای باصطالح مبارزاتی تنھا . نھ روشھای آنان

   ■.بھ کار جاودانھ نشان دادن ستم بر زنان می آید
  :منابع

برای مردانی کھ «ن عبادی تحت عنوان وع شود بھ پیام شیریج ر– 1
 درج شده در سایت عصر نو » دانند  زن بودن را ننگ نمی

درج (علوی تبار   رجوع شود بھ مصاحبھ کاظمیان با علیرضا– 2
و ھمچنین مقالھ نوشین احمدی خراسانی ) شده در سایت ملی مذھبی ھا

 »ده روزی کھ ایران را لرزاند«تحت عنوان 
êêêêê  

  از مصاحبھ ناصر زرافشان با رادیو ندابخش ھایی 
 آذر امسال 16آرایش صحنھ سیاسی در 
  تغییر کرده است

  
انتساب ھمھ این جریانات بھ یک جریان نامشخص و بی چھره ...

 موسوم بھ موج سبز یک مقداری از لحاظ تبلیغاتی –اینجا   تا–ای 
 سیاسی قابل فھم و توجیھ است ولی از تحلیل با فرصت طلبی ھای
من توی این . کسی برنخورد من امیدوارم بھ...سیاسی دور است

 ...موج سبز فکر و تفکر نمی بینم
االن وقتش است کھ توی  با تشدید آھنگ تحوالت جامعھ"...

تند یک  ھیجانات و تب و تب شعارھا و احساسات تند و شعارھای
یک . عنصر تفکر جایش االن خالی است. مقداری ھم فکر بکنیم

یشتر بھ تحلیل مسائل بپردازیم ضمن اینکھ البتھ بھ اعتراض ب مقدار
رسانی در مورد تشدید سرکوب جای خودش  بھ سرکوب، اطالع

  "...را دارد
مگر در سی سال گذشتھ جامعھ ایران، مردم ایران، در خالء و "...
بیرون تاریخ زندگی کرده اند کھ ھمھ آن سی سال و کشتارھای  در

ی کھ در این سی سالھ علی الخصوص سرکوب ھای ھول انگیز و
نتایج ھمھ آنھا را، ندیده  در دھھ شصت صورت گرفت و واکنش

اعتراضات  بگیریم و ھمھ آنھا را بھ حساب انتخابات اخیر و
 کاندیداھای این انتخابات بگذاریم؟ چنین ادعاھایی یک مایھ فرصت

 آیا در یازده اردیبھشت ھمین امسال در جریان. طلبی در آن ھست
اول ماه مھ، پیش از انتخابات، آن سرکوب شدید و  تظاھرات روز

پارک اللھ صورت گرفت، بخاطر  دستگیریھای گسترده کھ در
شدید و دستگیری  اعتراض بھ نتایج انتخابات بود؟ آیا آن سرکوب

  آذر دو سال پیش کھ احکام سنگین16گسترده دانشجویان چپ در 
غ می شود، بھ انتخابات محکومیتشان ھنوز ھر روز صادر و ابال

داشت؟ آیا مبارزات کارگران شرکت واحد و  امسال ربطی
اینھا فراوانند و از سالھا پیش  كھ امثال( کارگران نیشکر ھفت تپھ 

شده بود و بھ انتخابات و  اینھا بعد از انتخابات شروع) ادامھ داشتھ
قتل عام  نتایج انتخابات ربطی داشت؟ این فھرست را میشود با

 و اعدامھای قبل از آن در تمام دھھ 67ندانیان سیاسی در سال ز
 ...تا آنجاھا پیش برد شصت

  وبالگ رادیو ندا:منبع
ram.Zarafshan/13/12/2009/de.radioneda.www://http 

 
3mp.Zarafshan/13/12/2009/de.radioneda.www://http 
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  درباره سخنرانی 
  محسن کدیور در شیکاگو

  
  رھا کیا 

 موسوی و سخنرانی 14بیانیھ 
محسن کدیور در شیکاگو، برای 
چندمین بار باعث شدند تا بھ نقد و 
افشای مواضع سران جنبش سبز 

  .بپردازیم
کات این دو متن قبل از ھر چیز نشاندھنده سازماندھی تشابھ ن

 عجیب ًدر میان سرکردگان این جنبش می باشد کھ البتھ اصال
با وجود ھمھ اتفاقات سبزھا ھنوز نیروی خود در بین  .نیست

حکومت و حامیان بین المللی و رسانھ  و تریبون را در اختیار 
نھ کردن مواضع و مھمتر از سازماندھی، دیکتھ کردن و حق .دارند

خواستھ ھایشان بھ مردم و نقد سرکوبگرانھ یکسری خواستھ ھای 
  .مردم می باشد کھ در تظاھراتھای خیابانی عنوان می شود

محسن کدیور در قسمت اول سخنانش از شجاعت محمود 
وحیدی نیا، دانشجویی کھ در جلوی خامنھ ای بھ انتقاد می پردازد 

ر تاریخ ایران بھ نیکی باقی خواھد سخن می گوید و این کھ نامش د
 .بھ اصل موضوع و حرکت محمود وحیدی نیا کاری ندارم .ماند

اما در تاریخ ایران، جوانان و دانشجویان مبارزی کھ علیھ ستم و 
چرا آقای  .استبداد و بیدادگری اعتراض و انتقاد کردند کم نبودند

 کم بودند مگر کدیور تا کنون و اکنون سخنی از آنھا نمی گوید؟
جوانان چپ و کمونیستی کھ در رژیم شاه و جمھوری اسالمی نھ 
در فضای دوستانھ حتی بھ ظاھر، بلکھ در بیدادگاھای رژیم و در 
حالیکھ شکنجھ ھای قرون وسطایی را چشیده بودند، شجاعانھ از 
؟ ستمگری و استبداد سخن گفتند و از آرمانشان دفاع نمودند

سخنان آنھا در . سخن نگویید آقای کدیورمنافعتان حکم می کند کھ 
جھت مواضع و اھداف شما نیست و حتی برعکس در مقابلتان 

شما و تفکر اصالح طلبی قسمتی از حاکمیت . قرار می گیرد
راه ادامھ قدرت با ھم اختالف پیدا کرده  ھستید کھ اکنون بر سر

ع شما از ھمان قانون اساسی دفا .اختالف شما ریشھ ھا نیست .اید
اکثر جوانانی کھ بھ  !اما آقای کدیور .می کنید کھ آنھا می کنند

وقتی با اکثر آنھا  .خیابانھا آمده اند ریشھ ھا را ھدف قرار داده اند
یمان بود و أگویند در ابتدا ھدف ری م در خیابان صحبت می شود،

موسوی را می خواستیم، اما بعد از گذشت چند ماه، اکنون دیگر 
ما علیھ  .دیگر موسوی را ھم نمی خواھیم .ستموسوی بھانھ ا

اگر نیروھای مخصوصتان را بھ میان  .نظام بھ خیابان می آییم
مردم بفرستید بھ شما خواھند گفت کھ در روز چند بار کلمھ 

فراموش نکنید کھ  .براندازی نظام را از دھان مردم می شنوند
تند اگرچھ کم نیس .جبھھ اصالح طلبی ھم جزئی از نظام است
یعنی معتقدند نباید  .کسانی کھ ھمین نظر را ھم قبول ندارند

باید خشم را  .موسوی را بھانھ ی برای رسیدن بھ اھداف قرار داد
خشم مردم اگر شکل آگاھانھ بھ خود بگیرد  .بھ قھر تبدیل نمود

تبدیل بھ قھر می شود و آنگاه دیگر دولت کودتا و موسوی و 
قرار می گیرند و برای مردم اصالح طلبان ھمھ در یک سمت 

  .فرقی با ھم ندارند
امروز اگر "آقای کدیور در قسمتی از سخنرانی اش می گوید 

کسی می خواھد نھضت سبز بھ پیش برود و ایران آباد شود باید 
انتقادھایش را بھ مجامع عمومی بکشاند و با کمال ادب و در 

سی نخواھد اگر ک ".چارچوب قانون انتقادھای خود را بیان کند
جنبش سبز را تقویت کند چھ آقای کدیور؟ آیا باز ھم بھ او اجازه 
انتقاد می دھید؟ اگر بخواھیم منتقد جنبش سبز باشیم  چھ می شود؟ 
اینطور کھ از جملھ شما و ادامھ سخنرانی تان معلوم است منتقدان 

چارچوب "چون شما محدودیت . جنبش سبز حق ابراز عقیده ندارند
شما ھم ھمانطوری رفتار می کنید کھ .  اعمال می کنیدرا "قانون
 یکپارچھ کھ شما ھم جزئی ِ سال گذشتھ جمھوری اسالمی30در 

از آن بودید با منتقدانش کرد و اکنون نیز کودتاچیان ھمین کار را 
کما . اگر اصالح طلبان ھم بھ قدرت برسند ھمان می کنند. می کنند

 78 تیر 18وقایع .  آقای کدیوراینکھ در دوره اصالحات کم ندیدیم
چرا  . در زمان قدرت اصالح طلبان بھ وقوع پیوست82و خرداد 

چرا آن موقع مدعی  .آن موقع از شجاعت دانشجویان سخنی نگفتید
خونخواھی کوی دانشگاه نشدید؟ چرا آن زمان از گشوده شدن 
فصل تازه ای در تاریخ جنبش دانشجویی سخنی نگفتید؟ باز ھم 

 تفکرتان در کلیت نظام ایجاب می کرد و اکنون نیز کھ ِفعچون منا
رژیم حاکم چند شقھ شده و قسمت حاکمیت ھمان کاری را با مردم 

 خود شما در کنار آنھا با مردم و جوانان مبارز و ًمی کند کھ قبال
نھ آقای کدیور . اما اکنون شما منتقد شده اید. دگراندیش می کردید

ھمھ سبز نیستند و در جھت پیشبرد  ی آیند،کسانی کھ بھ خیابانھا م
او ھم  . سبز نیستًمحمود وحیدی نیا ھم لزوما. جنبش سبز نیستند

شاید فکر و  .شاید جوانی باشد کھ بھ آزادی و رھایی می اندیشد
ھدف او مانند بسیاری از جوانانی کھ بھ خیابان می آیند سرخ سرخ 

  .باشد
از کدام قانون سخن  .یدمی گوی "انتقاد در چارچوب قانون"از 

می گویید آقای کدیور؟ قانونی کھ شما و آقای موسوی دائم از آن 
سخن می گویید و خاتمی و موسوی بازگشت بھ آن را بھ عنوان 

 ھمانی است کھ در آستانھ روی کار ،یک اصل مطرح می کنند
ھم شما و ھم رھبر . آمدن نظام جمھوری اسالمی وضع شده است

ر دو از ھمین قانون صحبت می کنید و ھر دو و احمدی نژاد، ھ
یکدیگر را متھم بھ سرپیچی و عمل نکردن بھ آن می کنید پس 
اختالف در کجاست؟ ھم شما از حفظ نظام جمھوری اسالمی سخن 

ھم شما از حفظ دین سخن می گویید و ھم  .می گویید و ھم آنھا
ت و شیوه اختالفھا بر سر قدردر نتیجھ باز ھم باید گفت کھ  .آنھا

اصالح طلبان فکر می کنند کھ تفکر اصولگرایی  .اعمال آن است
ھر دو از  .نظام را بھ خطر می اندازد و آنھا نیز خالف این را

  .یک چیز سخن می گویید اما بھ زبان خود
از برخی از زندانیان سیاسی سخن می گویید کھ ھمھ از سران 

 اسی چیست؟تعریف شما از زندانی سی .اصالح طلب می باشند
معتقدید  اکبر گنجی، شاید شما ھم مانند یار و ھمکار دیرینھ تان،

 .کھ زندانی سیاسی از زمانی بھ وجود آمد کھ ایشان بھ زندان رفت
بسیاری از زندانیان سیاسی گمنامی ھستند کھ کل این نظام را بھ 

ھنوز مدت  .چالش طلبیده اند و حتی بھ پای چوبھ دار رفتھ اند
چرا جنبش سبز شما  .اعدام احسان فتاحیان نمی گذردزیادی از 

چرااز معلمین و کارگران و دانشجویانی کھ  حتی نامی از او نبرد؟
از جنبش سبز، بعلت اعتراض و مبارزه علیھ وضعیت  جدا

چرا حتی  موجود، ماھھاست کھ در زندانھا ھستند سخن نمی گویید؟
 وظیفھ چنین احساس یکبار از فرزاد کمانگر یادی نمی کنید؟

 30از  .افرادی نسبت بھ مردم مربوط بھ این چند ماھھ نمی باشد
چون  .سال پیش این وظیفھ نسل بھ نسل بھ ماھا منتقل شده است

طبقھ حاکم برای ما طبقھ  .راه و دشمن مشخص بوده است ھدف،
اصولگرا و اصالح طلب و میانھ رو فرقی با ھم  .حاکم است

  .ندارند
ال کھ خود شما این حکومت را ھمراھی چطور بعد از سی س

چرا  می کردید و می کنید اکنون بھ دفاع از اصل دین می پردازید؟
اکنون می گویید کھ فساد جمھوری اسالمی بھ دلیل استبداد دینی 

یعنی تا چند ماه پیش ھمھ چیز خوب بوده و  . نھ اصل دین،است
ال ؤن بھ زیر سو اصل دی در این چند ماھھ استبداد دینی پدید آمده؟

اینکھ زنان کشتزار  اصل دین چیست و چھ می گوید؟ رفتھ است؟
اینکھ زن باید از مرد تمکین کند وگرنھ کتک می  .مردان ھستند

و ھزار مورد   تا زن داشتھ باشند4اینکھ مردان مجازند  .خورد
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اینکھ بھ جای تدریس علم در دانشگاھھا، خرافھ  .ضدانسانی دیگر
قانون اساسی کھ شما از آن سخن می گویید و  .دبھ خورد ما بدھن

 بر پایھ دین و اصول اسالمی وضع شده ،از آن دفاع می کنید
دعوای دین و بی دینی دعوای ھمیشھ و ھمھ مراحل در  .است

دین باید از  .ما حکومت دینی نمی خواھیم .ایران بوده و ھست
 زندگی مردم و از صحنھ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم

فساد این نظام مربوط بھ این  .بیرون برود و جای آنرا علم بگیرد
 .از روزی کھ بر سر کار آمد فاسد و مرتجع بود .چند ماھھ نیست
چون اقلیت حاکم می خواستند اینطور . س آن بودأچون دین در ر

دین در تمام زوایای  .چون منافع اکثریت مردم مدنظر نبود .باشد
حقنھ  .آنھا را ھر روز عقب تر بردزندگی مردم رخنھ کرد و 

چرا آنقدر اصرار دارید  .کردن دین در زندگی مردم، استبداد است
فرق دارد؟ آقای  کھ دین شما با دین کنونی کھ ارائھ می شود،

کدیور تمام زندانیان دھھ شصت و بعد از آن با عنوان ھای مرتد، 
یادتان . دند؟ محاکمھ و بھ دار آویختھ شیو آیا مسلمان..  .ملحد و

چرا می گویید کاری کھ در زندانھا با زندانیان ! ھست آقای کدیور؟
می کنند ربطی بھ دین ندارد و رھایی از این اتفاقات در کنار 

 در 78گذاشتن دین نمی باشد؟ خوب بھ خاطر دارم کھ در سال 
دولت اصالحات با فریاد هللا اکبر و یا حسین و یا زھرا رفقایمان 

ال توسط نیروھای امنیتی بھ پایین پرتاب می شدند و از طبقات با
دین . این اتفاقات در خرداد امسال توسط دولت اصولگرا تکرار شد
نترسید . این اجازه را صادر می کند کھ با مخالفانتان چنین کنید

. ھمھ می دانند کھ جنبش سبز جنبش بی دینان نیست !قای کدیورآ
دن بھ اھدافشان استفاده بی دینان ھم از جنبش سبز برای رسی

مبارزه آنھا بھ بسیار قبل تر از این حرکت برمی . نخواھند کرد
گردد و آنھا با این حرکت، البتھ جدا از مردمش، با کسانی کھ آن 

این جنبش از رنگش تا . را نمایندگی می کند مرزبندی دارد
ترس شما و . شعارھا و بیانیھ ھایش ھمھ رنگ و بوی دین دارد

 از حضور کسانیست کھ دین و ریشھ ھا را در این نظام بقیھ ھم
  .نشانھ رفتھ اند

می گویید . از دموکراسی بھ سبک ایرانی سخن می گویید
پس منظورتان . مرادتان دموکراسی ایرانی یا اسالمی نیست

، جمھوری ایرانی ینھ غرب چیست؟ شما کھ از شعار نھ شرقی،
می نھ یک کلمھ کمتر و مردم دستپاچھ بیانیھ دادید، جمھوری اسال

کید شد و در أند بار ھم بعد از آن بر آن تچنھ یک کلمھ بیشتر و 
پس دموکراسی . این سخنرانی ھم شما مدام از دین سخن می گویید

شما چھ معنایی دارد؟ مگر دین کھ ھمھ چیزش زور و اجبار و 
ھر چھ در  تحکم است با دموکراسی می تواند در یکجا جمع شود؟

ھمھ چیز  .فھای شما می گردم نکتھ تازه ای نمی بینممیان حر
نھ یک کلمھ کمتر و نھ یک  .ھمانھایی است کھ تاکنون بوده است

  .کلمھ بیشتر
 کھ در ایران شکل گرفتھ مراجع یینرضمی گویید مھمترین معت

 .یت هللا منتظری است، آتقلیدند و مقتدرترین و معترض ترین منتقد
 خیابان می جنگند و کتک می مردم در !یعجب جمالت قصار

خورند و دستگیر و شکنجھ می شوند، نبردھای شبانھ با نیروھای 
اگر  .حاال منتظری بزرگترین منتقد شده است امنیتی داشتند،

حضور مردم در خیابانھا نبود کھ منتظری ھمچنان مانند سالھای 
 .کما اینکھ اکنون نیز ھست .گذشتھ بھ زندگی خودش مشغول بود

در خانھ نشستھ و ھر  .حت ترین کار ممکن را انجام می دھداو را
مھم حضور  .از گاھی نظری می دھد و بیانیھ ای صادر می کند

در خیابانھا ھمانند مردم و مھمتر از آن افق و دور نمای مبارزه 
است کھ شما می خواھید آن را از مبارزات مردم حذف کنید و آن 

در قسمتی از سخنرانی تان از  .را مقطعی و مرحلھ بھ مرحلھ کنید
ھر چھ بھ گذشتھ  .شریعتی یاد می کنید و از او فاکت می آورید

بینم کھ خود ی نگاه می کنم و نوشتھ ھایتان را جستجو می کنم، م
شما و سروش از منتقدین بزرگ شریعتی بودید و حتی در دوره 
ای می گفتید کھ برای حفظ نظام روحانیت باید بھ پشت صحنھ 

فقط بھ این شکل است کھ ھم نظام و ھم دین را می شود .. . برود
اما خوب علت این موضوعات و تفاوت ھا را می توانم  .حفظ کرد

این چرخش نظرات شما در دوره ھای مختلف بستھ  .متوجھ شوم
 گفتم ًھمانطور کھ قبال .می باشدبھ منافع و حفظ کلیت نظام 

دو جناح حکومت بر اختالف  .بر سر ریشھ ھا نیستشما اختالف 
 ھمھ ، طبقاتیسر شیوه حکومت و ادامھ راه است وگرنھ از زاویھ

بھ ھمین دلیل ھم ھست کھ  .ھستید) طبقھ حاکم(متعلق بھ یک طبقھ 
نیست و تحمل مخالفان خود بھ خصوص آنھا کھ چپ و کمو

ھا ھرچھ شما .نھ شما و نھ جناح حاکم ،رادیکال  ھستند را ندارید
 در قتل عام بھترین جوانان این 60ید در سالھای کھ در توان داشت

ھم شما و ھم جناح حاکم آنھا را  .کشور بھ کار بردید و اکنون ھم
بھ ھمین دلیل ھم دائم و پشت سر ھم از دین و  .ھدف قرار داده اید

کید أجمھوری اسالمی و قانون اساسی سخن می گویید و بر آنھا ت
ال می ؤن موارد را زیر سچون نیروھای چپ، ھر سھ ای .می کنید

می  .از چپ روی ھای کودکانھ می گویید. برند و رد می کنند
بگذارید آنھا کھ  برنامھ ای ندارید، گویید در این سالھا کجا بودید؟
بعد از  .ترس بھ جانتان افتاده است .برنامھ دارند کارشان را بکنند

 رشد کرده آنھمھ کشتارھای انقالبیون می بینید کھ باز ھم جوانھ ھا
 ترستان این است کھ می دانید کمونیست ھا ًاتفاقا .و ثمر داده است

برنامھ ھایشان بھ نفع توده مردم و اکثریت جامعھ است و قدرت 
اگر چھ تعدادشان کم است  .ھمراه کردن مردم را با خودشان دارند

 .اما راھشان درست، اصولی و منطبق بر خواستھ ھای مردم است
مرحلھ بودن مبارزه می  ھست کھ از حربھ مرحلھ،برای ھمین ھم 

شما می خواھید خواستھ ھا و مطالبات و در اصل افق  .گویید
 برای اینکھ ببینید کھ منافع خودتان ،مبارزات مردم را محدود کنید
ممکن است مبارزات مردم بھ جایی  .در ھر مرحلھ چھ می شود

ابل مردم برسد کھ شما و جناح حاکمیت در کنار ھم و در مق
 بعید ً چنین اتفاقی اصال،اگر خطر سقوط نظام جدی شود .بایستید
اما تا زمانی کھ افق  .ھمانطور کھ در گذشتھ بوده است .نیست

 وضع ھمین طور ،مبارزات و خواستھ ھای مردم روشن نباشد
باقی خواھد ماند و تغییری نخواھد کرد و دشمنان مردم نیز 

شما  .بازسازی و تجدید قوا کنندفرصت خواھند داشت کھ خود را 
با شعار مطالبات مرحلھ ای، مصالح عمومی و جنبش می خواھید 

دیکال خارج کرده و شکل مبارزات مردم را از حالت را
این یعنی حرفھای .  سازشکارانھ و مسالمت آمیز بدھید،رفرمیستی

ی دادند ھم دیگر حرفی أآن کسانی کھ ر .حاکمیت بھ زبانی دیگر
 .ی ھا ھستیدأ اما شما ھنوز در پی مطالبھ ر،ن نمی زنندیشاأاز ر

ی نداده اند برای اینکھ نجات مردم و خود را خارج از أآنھایی کھ ر
اصالح طلبی راه بھ جایی نمی  .چارچوبھ ھای این نظام می دیدند

ی نداده اند بھ خیابانھا می آیند تا در کنار مردم أآنھا کھ ر .برد
کھ دوباره دشمنان مردم بر موج مبارزات باشند تا اجازه ندھند 

 چون خالف جریان موجود فکر ،ی ندادندأآنھا ر .مردم سوار شوند
می کردند و اکنون بھ خیابان می آیند چون خالف موج سبز حرکت 
 .می کنند و تالش می کنند تا مردم را نیز بھ این امر آگاه کنند

ما و سایر ھمین افرد معدود از نظر شماست کھ خواب را بر ش
چپ در  .اما واقعیت دارد آقای کدیور. دشمنان حرام نموده است

جامعھ حضور دارد و تالش خواھد کرد تا مبارزات را در جھت 
شما بھتر است کھ بھ اختالفات  .سرخ انقالب واقعی ھدایت کند

اما مردم و جوانان این سرزمین راه مبارزه  .خانوادگی تان برسید
 سرنوشت این نظام را در خیابان تعیین و ما .را باز کرده اند

 ■. یکسره خواھیم کرد
 
 

  
  

نشریھ بذر تالش می کند تا در شماره آینده، بذر ویژه تاسوعا،  ■
عالقمندان .  را منتشر کند-با ھدف مبارزه با خرافات رایج- عاشورا 

   .می توانند مطالب خود را بھ آدرس ایمیل نشریھ ارسال نمایند
ه آینده بذر دانش آموزی مطالب جالبی در مورد تکامل  در شمار■

در ادامھ کاری بذر دانش آموزی ما را یاری . منتشر خواھد شد
 bazr1384@gmail.com                                           .رسانید

mailto:bazr1384@gmail.com
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  انگیزه ھای واردات
  وعوارض مصرف

   برنج ھای آلوده
  

  آینده. م
 اگرچھ کشت ومصرف برنج درایران پیشینھ ای طوالنی دارد،

 کشور، تکافوی نیاز ل ھاست کھ مقدار تولید برنج دراما سا
 رو، مقداری برنج کھ ازھمین. مصرف داخلی را نمی نماید

  . مین شودأبنماید، باید ازخارج کشورت جبران کسری را
علی دالور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای محمد

 کرده است، کشاورزی استناد اسالمی کھ بھ آمار وزارت جھاد
داخل کشور تولید   تن برنج در000/200/2عقیده دارد ساالنھ 

 اخل کشور نیست ومی شود کھ جوابگوی نیازھای مصرف د
مین أمحل واردات ت تن کسری باید از  ھزار400 الی 300
 درحالی کھ مقدارکسری برنج بنابر مستندات وزارتخانھ )1(.شود
 ھرسال ً ھزار تن می باشد، عمال400برنج حداکثر  ل تولیدئومس

برنج وارد کشور ، کسری برآورده شده بیشتر از مقداری بسیار
  . می گردد

، ]1388[شش ماھھ اول سال جاری  سنا دربھ گزارش ای
 میلیون دالر وارد کشور 665 ھزار تن برنج بھ ارزش 21/803

شامل می  ارزش کل واردات را  درصد از81/2شده است کھ
تن بھ   ھزار530مدت مشابھ سال گذشتھ  این میزان در .شود

از ارزش کل واردات را % 70 میلیون دالر بود کھ 310 ارزش
 این مدت  بھ این ترتیب، براساس اعالم گمرگ، در.شامل می شد

نظر  از  و40/54نظر وزن  میزان واردات برنج بھ کشور از
سھ کشور امارات . داشتھ اشتافزایش   درصد72/215ارزش 
مانند ماھھای گذشتھ درصد  ،ھند عربی، پاکستان و متحده

 ماه نخست 6 کشورھای عمده مبداء واردات برنج بھ ایران، در
  )2(. جاری بوده اندسال

   البتھ باید توجھ داشت کھ کشور امارات متحده عربی، خود 
 واقع بھ عنوان واسطھ عمل می کند و در تولیدکننده برنج نیست و

 کارھای بستھ بندی کاالھای فلھ ای و یا بستھ بندی ًمعموال آنجا در
 کشور گمرک ھمچنین براساس آمار .مجدد کاال صورت می گیرد

  ھزار و653 مقدار] 1388[ھھ نخست سال جاری  ما5در 
 کشور شده وارد  میلیون دالر541 تن برنج بھ ارزش 410
 درمی 1388 ماھھ نخست سال 6 و 5مقایسھ دو آمار  با )3(.بود

تن برنج   ھزار150مقدار  ،1388شھریور ماه  یابیم کھ فقط در
 ھزار تن 803 ماھھ را بھ بیش از 6وارد کشورشده کھ آمار 

  .رسانده است
واردات لجام گسیختھ برنج، آقای علیزاده شایق رییس انجمن 

او نامھ سرگشاده ای بھ  .برنج ایران را نیز بھ واکنش واداشتھ بود
 طی آن از وضعیت اسفبار تولید و الن نوشت وئومس رسانھ ھا و

واردات   در وی خواستار تجدیدنظر .تجارت برنج سخن گفت
سال ھای (ھ طی سھ سال گذشتھ اشاره کرد ک برنج شد و

، چھار میلیون 1388پنج ماھھ اول  و) 1387و1386و1385
 میلیون تن برنج 9احتساب  کشور شده کھ با  واردًتن برنج رسما

وارد   میلیون تن برنج در سالھای اخیر13تولید داخلی، بیش از 
   )4(.انبارھا ذخیره گردیده است یا در بازار مصرف شده و
ھمان نامھ  زه این حجم عظیم واردات، دردرمورد انگی

سرگشاده آقای علیزاده شایق بھ رسانھ ھا ومطبوعات، پاسخ این 
 500کیلوگرم  قیمت ھر برنج ھای خارجی با ال نیزآمده کھ،ؤس

 کیلوگرم داخلی با قیمت ھر بازار در تومان وارد می شوند و

قیمت ایشان البتھ میانگین  ()5(. تومان بھ فروش می رسند2000
 گروھھای این رو، از ).نموده است ذکر فروش را ھای خرید و

 و شتاب بخشیدند روند واردات برنج را مافیایی درون حاکمیت،
 انواع مختلف برنج ھای مصرف از بازار سال، مدت چند در

نام ھای متنوعی  با بستھ بندی ھای مختلف و وارداتی کھ در
  .مملو شد انباشتھ و عرضھ می شدند،

یط نیز بھ دو دلیل عمده برای ورود این برنج ھا آماده شرا
مورد  مطالب متعددی در سالیان پیش، نخست آن کھ از .بود

تولید برنج ھای  سموم شیمیایی در مصرف بی رویھ کودھا و
 داخل را داخلی مطرح می شد کھ این امر سالمت برنج ھای تولید

  .برده بود الؤس زیر
بھ ویژه انواع (رنج ھای داخلی وم افزایش بی رویھ قیمت بد

سال پایانی آن بوده  3ـ4 بھ خصوص در دھھ اخیر و در) مرغوب
 نقش بسیار افزایش قیمت برنج ھای داخلی، این میان، در .است

کنندگان برنج ھای  مصرف بخش بزرگی از .مھمی بازی کرد
 از مرغوب داخلی کھ توان خرید برنج ھای داخلی را مناسب و

مطابق  وارداتی را برنج ھای ھرکدام نوعی از ند،دست داده بود
درنتیجھ بھ جرگھ مصرف کنندگان  و توان مالی خود یافتند قھ وئذا

  .برنج ھای وارداتی پیوستند
جوابگوی  تولید برنج، این کھ مقدار علیرغم اطالع رژیم از

  سال گذشتھ30طول  ھرگز در نیازھای مصرف کشور نیست،
راستای خودکفایی برنج صورت  بخش درنتیجھ   اقدامی اساسی و

بر  اگر ھم گاه حرکتی آغاز گشت، بھ علت فساد حاکم. نگرفت
 و بھ سرانجام نرسید و شکست خورد نیز کارشکنی ھا، سیستم و
انجام  چھاین میان آن در! بھ واردات ھمیشھ حفظ شد نیاز درعمل،

 برگزاری سمینارھا و برپایی و تدوین طرح ھای متعدد،: شد
 بازدیدھای ترتیب دادن مسافرت ھا و افت ھای گوناگون،ضی

اختصاص پاداش  ،یاعطای بورس ھای تحصیل خارجی، داخلی و
گاھی  از ھر، یدھھ ای بھ دھھ ا از .بود...  ھای آن چنانی و

دست اجرا  لین مربوطھ ادعا می کردند برنامھ ھایی درئومس
. ودکفا خواھد شدتولید برنج خ سال آینده، کشور در... دارند کھ تا

 صداقت و ھمت و می دانستند با بھتر وعده ھایی بود کھ خود نیز
قابل  یک سیستم فاسد، دانش فنی نداشتھ ی آنان، آن ھم در

اعتبارات  دستیابی نیست، اما ھرچھ بود برای جذب منابع مالی و
عمده ای  اعتباراتی کھ بخش. ثر بودؤم دستگاھھای مربوطھ، از

لین ئوبھ حساب ھای مس محل خود، ینھ شدن دراز آن بھ جای ھز
  .برخی دست اندرکاران می رفت و

 قادر بھ جبران کسری موجود در  بخش تولید     درنتیجھ
، دستگاھھای یسوی از مقدار برنج مصرفی کشور نشد و

بھ دلیل  محافل درون حاکمیت نیز، اقتصادی دولتی و وی بازرگان
محل   ھای کالنی کھ ازرشوه پورسانت ھا و سودھای سرشار،

 .تمایل شدیدی بھ واردات برنج داشتند عایدشان می شد، واردات
کسری کھ توسط  مقدار بیش تر از آن ھم وارداتی بسیار

 .تعیین شده بود خود حکومت برآورد و در لئودستگاھھای مس
سودجویی بھ آن جا رسید کھ باندھای مربوطھ ـ کھ صد البتھ  کار

سالمتی مصرف کنندگان  ھ مقولھ حقوق وب کوچکترین اعتقادی
فقط بھ انباشتھ کردن حساب ھای بانکی خود می  نداشتند و

قیمتی  بی شک با[خریداری برنج ھای آلوده  اندیشیدند ـ حتی بھ
بازار مصرف  عرضھ آن در و] کمتر از نرخ ھای رایج بسیار

سودی بسی بیش از پیش بھ دست  تا داخلی نیز، اقدام نمودند
واردات برنج  درون حکومت، دیدگاھی در عین حال، در .آورند

کھ برای  سوی دولت ارزیابی کرد سیاسی از اقدامی ھای آلوده را
 :صورت پذیرفتھ بود] شرق آسیا[شرکای شرقی  تقویت روابط با

 برنج ھای آلوده ھندی را بھ کشور وارد کرد، ھنگامی کھ دولت"
تازه سبب شده بسیاری تصور می کردند سیاست گذاری ھای 

گمانھ زنی ھای این گروه  .اندیشھ ھای نگاه بھ شرق تقویت شود
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آب درآمد، چرا کھ دولت اساس فعالیت ھای   درست ازًدقیقا نیز،

 ...شرکای شرقی گذاشتھ است برتقویت روابط با را اقتصادی خود
نگاه سخنگوی  واردات برنج ھای آلوده، جرمی نابخشودنی از

 باید وزرای کشاورزی و جلس است وخط امام م فراکسیون
  )6(..." بازرگانی دولت پاسخگو باشند

آلودگی برنج ھای داخلی کھ از مدت ھا پیشتر  بھ ھر روی،
با مصاحبھ مدیرکل اداره استاندارد و  در جامعھ مطرح شده بود،

تحقیقات صنعتی استان تھران با مطبوعات، بھ طور رسمی از 
وی اعالم نمود .  و اعالم شدسوی یک دستگاه دولتی پذیرفتھ

کادمیوم و آرسنیک در سیزده نوع برنج وارداتی  میزان سرب،
اسامی این . بررسی شده، بسیار بیشتر از حد مجاز بوده است

، "پاندا" ،"1-مینو" ،"181"، "خاطره" ،"آریا" :سیزده نوع برنج
 ،"کریستال" ،"مژده" ،"آفرین"، "مھ کالسیک" ،"محسن"
غلظت  .اعالم شد "یطوبا طالی" و" یال ملککم" ،"جادوگر"

مجاز، در برنج ھای   برابر حد35حدود " مژده" سرب در برنج
" محسن"مجاز و در برنج   برابر حد24حدود " پاندا" و" 181"

در تمام این برنج ھا .  برابر حد مجاز بود15نیز 
بیشترین . یید شدأآلودگی بھ فلزات سرب و آرسنیک ت

 ی یک نیز بھ ترتیب در برنج ھامیزان غلظت آرسن
ھمچنین باالترین  .بود" پاندا"و ،"1-مینو" ،"181"

 ،"آفرین" ،"پاندا"ی غلظت کادمیوم بھ ترتیب در برنج ھا
مدیر کل  .بوده است" کریستال" و" 1-مینو"، "خاطره"

اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی تھران ھمچنین با 
 ھای آلوده، خطرناک خواندن سموم موجود در برنج

اظھار داشت کھ مصرف ماده غذایی آلوده بھ سرب و 
آرسنیک در دفعات کم و بھ عنوان مثال سالی دو بار 

 اما ،ثیر چندانی بر سالمت افراد نداشتھ باشدأشاید ت
مانند  استفاده از ھمین مواد غذایی آلوده بھ طور مکرر،

مصرف برنج ھای آلوده دست کم روزی دو بار در 
خانواده ھا، می تواند تبعات جبران ناپذیری بعضی از 

   )7(.جامعھ داشتھ باشد برای سالمتی افراد
چند روز بعد از اعالم رسمی آلودگی برنج ھای وارداتی 

سسھ تحقیقات برنج کشور ؤسسھ ذیصالح، رییس مؤتوسط یک م
ھر چند اعالم برخی خصوصیات برنج ھای وارداتی " :نیز گفت

یگر و اثبات وجود برخی فلزات سنگین منجر بھ پی گیری ھای د
سسھ ھمچنان در ؤاز جملھ آرسنیک و سرب شد، اما محققان این م

وی . تالش برای دست یافتن بھ سایر ترکیبات این برنج ھا ھستند
سسھ تحقیقات برنج ؤھمچنین گفت برای نخستین بار، محققان م

اال نشدن یا لھ نشدن برنج وارداتی در دمای ب" ویسکوز" کشوربھ
وارداتی   نوع برنج13مشکوک شدند و بررسی ھا نشان داد کھ 

حاوی برخی فلزات سنگین از جملھ آرسنیک و سرب تشخیص 
الن ادعا کردند این برنج ھا بھ صورت قاچاق ؤداده شد کھ مس

    )8(.وارد کشور شده است
رییس مرکز تحقیقات کشاورزی پنجاب " بھار واج" ھمچنین

عھ برنج ھای آلوده گفت کھ مناطق زیادی از فاج ھند در ارتباط با
اراضی پنجاب مرکز اصلی آرسنیک، کادمیوم و سایر فلزات 
است و اگر در این مناطق کشت و زرع صورت بگیرد، بی شک 

                           )9(.محصوالت تولیدی شامل این ترکیبات سمی خواھد بود
کنش ھای متفاوتی را لودگی برنج ھای وارداتی، واآاعالم رسمی 

نادری معاون . لین مربوطھ در رژیم برانگیختئودر مقامات و مس
حتی یک کیلو گرم برنج بدون : "امور گمرگی کشور اعالم کرد

سسھ استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارت بھداشت و ؤگواھی م
   )10(".سازمان حفظ نباتات از گمرک ترخیص نشده است

 سعی نمود دستگاه گمرک را از این واکنش طبیعی بود و وی
مجلس اما، موضعی  .اتھام مبرا و جایگاه خویش را حفظ نماید

شھباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، . انفعالی داشت
آلوده بھ کشور را  ھرگونھ اظھارنظر درباره واردات برنج ھای

جالب آن کھ قبل  و )11(منوط بھ نظر وزارت بھداشت دانستھ بود
بدون  درمان رژیم، وزیربھداشت و ام آزمایش ھای الزم،انج از

ی واردات  مارک داریارایھ مستندات اعالم کرد کھ تمامی برنج ھا
   )12(.ھیچ مشکلی ندارند و بھداشتی اند سالم و بازار موجود در ...

 لین وئومس آلودگی برنج ھای وارداتی از انکار تکذیب و
جملھ  از .صنفی ھم رسیدلین امورئوبھ مس مقامات رسمی کشور،

زمره عمده  کداران موادغذایی کھ اعضای آن درَنرییس اتحادیھ ُب
کنون ھیچ  تا" :ترین واردکنندگان برنج محسوب می شوند گفت

مبادی رسمی،  آلوده بودن برنج ھای وارداتی از موردی مبنی بر
  )13(."سوی مراجع ذیربط اعالم نشده است از

تحقیقات صنعتی ایران کھ  اندارد وسازمان است بعد، روز چند
  رای اداره کل استان تھران آن، خبرآلودگی برنج ھای وارداتًقبال

 :قرارداد اطالعیھ ای بدین شرح روی سایت خود اعالم کرده بود،
لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل  انواع برنج ھای وارداتی از"
ن جای ھیچ نگرانی برای مصرف کنندگا نظارت بوده و و

 بی شرمانھ نوشتھ فریبکارانھ و  این اطالعیھ بسیار)14(."نیست
کھ در اطالعیھ " یاجبار استاندارد" شده، زیرا

شامل آزمایش فلزات سنگین  از آن صحبت شده،
گفتھ  بخشی از ھمین رابطھ، در .نمی شده است

 حسینی معاون فنی اداره کل استاندارد ھای دکتر
 کھ تنھا چند را،تحقیقات صنعتی استان تھران  و

اطالعیھ سازمان استاندارد  صدور روز قبل از
کنون برنج  تا" :ھم می خوانیم منتشر شده، با

 سمی یھای وارداتی ازنظر آلودگی بھ قارچ ھا
تست می شد ولی اکنون آزمایش فلزات سنگین 

یید أصورت ت در نیز بھ آن اضافھ می شود تا
ج بھ پی این آزمایش ھا، نتای وجود آلودگی در

مجوز واردات  تا اطالع وزارت بازرگانی برسد
  )7(."نشود صادر

انجام آزمایش فلزات سنگین قبل  درارتباط با
اگرچھ این  از اخذ مجوز واردات باید گفت،

آغاز  می بایست از کھ عمل، اقدام خوبی بھ شمار می رود
زیرا ممکن  .کافی نیست اما واردات برنج صورت می گرفت،

کھ واردکنندگان برای انجام آزمایش ارایھ می است نمونھ ای 
ھرگونھ آلودگی ارزیابی شود ولی محمولھ  عاری از سالم و کنند،

روی محمولھ  بنابراین الزم است بر .ھای وارداتی آلوده باشند
  .ھای برنج وارداتی بھ کشور نیز آزمایشات کاملی صورت گیرد

گری شدن موضوع برنج ھای آلوده کھ بھ رسوایی دی حاد
تالش برای بستن  واداشت در رژیم را برای رژیم تبدیل شده بود،

 در عملکردھا  کھ نزد افکارعمومی ھمچنان باز ویپرونده ا
ستاد " .نمایش دیگری ترتیب دھد داشت، معرض قضاوت قرار

 وزارتخانھ بھداشت و نمایندگان چھار متشکل از "سالمت برنج
. معادن تشکیل شد ع وصنای بازرگانی و جھادکشاورزی، درمان،

 25این کمیتھ چھارجانبھ ادعا کرد کھ آزمایشات جدیدی روی 
سپس اعضای کمیتھ مزبور  .نمونھ برنج وارداتی انجام داده است

جلسھ ای کھ جھت بازگشایی نتایج آزمایشات ترتیب داده شده  در
با گفتن عبارت  خبرنگاران قرارگرفتند تا برابر در و بود، حاضر

، بھ زعم خود بھ بحران برنج ھای آلوده "مشکلی ندارندبرنج ھا "
رییس سازمان استاندارد " یبرزگر" این نشست، در .خاتمھ دھند

 :چنین می گوید تحقیقات  صنعتی کشور طی سخنانی خنده آور، و
چون  [!]نظام جمھوری اسالمی دروغ بگوید کسی نمی تواند در"

 از رنج وارداتی را نمونھ ب25 نمی خواھم آخرتم را خراب کنم،
مورد آزمایش قراردادیم  نقاط مختلف کشور جمع آوری کرده و

نتایج آزمایشات  شنبھ گذشتھ ھم از روز تا [!]کھ قسم می خورم 
ال کنند ئوممکن است مردم س... کھ پلمب شده بودند خبری نداشتم

 نوع برنج را آلوده 13کھ چرا سازمان استاندارد ماه گذشتھ 
 دارد حرف خود را پس می گیرد کھ در ی امروزمعرفی کرده ول
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آزمایشگاه  سفانھ آن برنج ھا درأبگویم مت پاسخ بھ این پرسش باید
قرار گرفت کھ  آزمایش سازمان استاندارد مورد ھایی خارج از

 [!]ملتھب می کرد جامعھ را و[!] ی می شدانتایج آن نباید رسانھ 
سالمتی مردم  و انج) سازمان استاندارد( اما خب چون برای ما

 نمایندگان چھار با ستاد سالمت برنج را ،[!]بسیار مھم است
معادن  صنایع و و بازرگانی جھادکشاورزی، وزارتخانھ بھداشت،

 دوباره بھ دو روش آزمایش کردیم و این برنج را تشکیل دادیم و
  [!] .آن ھا نیست دیدیم ھیچ مشکلی در

باور  این نتایج رابرزگری کھ دید خبرنگارھا ھمچنان .. .
 دوستان، من بھ عنوان رییس سازمان استاندارد و" :گفت ندارند،

بھ مردم [!] ًدارو وجدانا دکترشیبانی بھ عنوان معاونت غذا وی آقا
[!] با صداقت این را. عرض می کنیم جای ھیچ نگرانی نیست

  اگر اطمینان ندارید، بیایید آزمایشگاه ھا راًاصال .عرض می کنم
یید آلودگی برنج ھای أاین میان خبرنگاری، داستان ت در. "دببینی

 مطرح کرد کھ با مقامات آن کشور را ھندی توسط یکی از
طور حرف یک کارشناس چ: گفت او .واکنش شیبانی ھمراه بود

 اما حرف کارشناسان خودمان ،ھندی را قبول می کنید
بخواھد ھنـــد چیست کھ ؟ قبول ندارید را) کارشناسان دولت دھم(

  )15(.ادعا کند برای ما

مضحک  ترتیب دادن نمایش مسخره و با خود رژیم بھ باور
نظر  از اما .پایان یافتھ تلقی کند موضوع را مزبور سعی نمود تا

منطقی نشده  پی گیری اصولی و جامعھ موضوع ھنوز بررسی و
 .لھ را پاک کرده استأرژیم صورت مس است و برعکس،

 جنایت،  مجازات شدید تمامی عوامل اینکھ بایستی ضمنیدرحال
جمع آوری تمامی برنج ھای آلوده، بھ کارگیری مکانیسمی 

ای  دستگاه ھا کھ دیگر شاھد بروز چنین فاجعھ بازدارنده در
رسانھ ھای  نباشیم، فراھم شدن امکان نظارت نھادھای مردمی و

روند امور، برای جامعھ آسیب دیده نیز، چاره اندیشی  مستقل بر
 رژیم فاسد الزمی است کھ البتھ در امور این موارد .شود

  .جمھوری اسالمی، ھیچکدام محقق نخواھد شد
حال ببینیم مصرف برنج ھای آلوده چھ آسیب ھایی بھ 

فنی  دکترحسینی معاون .مصرف کنندگان وارد آورده و می آورد
تحقیقات صنعتی استان تھران درباره  اداره کل استاندارد و

 فلزات" :رود ترکیبات سمی بھ بدن چنین می گویدثیرات وأت
سنگین کھ خاصیت سمی دارند، روی فعالیت ھای آنزیمی بدن 

 سلول ھای بدن می وقتی این فلزات وارد. ثیرمنفی می گذارندأت
 .مختل می کنند ھمان ابتدا زنجیره ھای حیاتی را از شوند،

 آنی مسمومیت ھای: شکل است فلزات سنگین بھ دو مسمومیت با
سمی وارد  وقتی فلزات سنگین و... مسمومیت ھای درازمدت و

این  .شود می نوع دوم مسمومیت ایجاد موادغذایی می شوند،
کبدی،  مسمومیت ھا می تواند باعث بروز بیماری ھای کلیوی،

اگر این موارد موجب بروزمشکالت  .ناتوانی جنسی شود خونی و
 و شکل می دھند رفرد شود، گلبول ھای قرمز تغیی خونی در

بھ بروز  درنھایت منجر حالت طبیعی خارج و ین آنھا ازئپروت
 ثیری نداردأحرارت در از بین بردن آلودگی ت... سرطان می شود

بین  برای از. روندی بین نم سوزاندن ھم از این سموم حتی با و
باید تکنیک ھای خاصی بھ  محصول برنج، بردن این سموم در

تکنیک ھا جایی  کشوری مثل ھند، این رکھ د گرفتھ شود کار
  )7(..." ندارد

جیوه  سرب و بھ عقیده متخصصان سم شناسی، آرسنیک و
 موادغذایی، صورت وجود در جزء فلزات سنگینی ھستند کھ در

. مزمن بھ ھمراه داشتھ باشند توانند مسمومیت ھای حاد و می
سرپرست بخش  دکترشاھین شادنیا متخصص سم شناسی و

ھای ویژه مسمومیت بیمارستان لقمان، درمورد عوارض مراقبت 
 در" :گوید چنین می برنج ھای آلوده، سرب در وجود آرسینیک و

برنج ھای آلوده، عوارض مزمن ] وجود آرسینیک در[رابطھ با 

طول  است کھ این عوارض در] مطرح[این ماده غذایی  استفاده از
خود را نشان می  ماده غذایی استفاده می کند، زمان کھ فرد از

 .مطرح ھستندی این عالیم ھم دردھای شکم رابطھ با در .دھند
ضعف حرکتی بھ خصوص  ـ عصبی، درگیری ھای حسی اسھال،

افزایش رنگدانھ ھای  عوارض پوستی و اندام ھای تحتانی، در
عوارض کبدی  دچار بیمار این میان، در. پوست نیز مطرح ھستند

حتی سیروز  یا زردی و ن استبھ طوری کھ ممک .شد خواھد نیز
عوارض عروقی مثل سیاه شدن انتھای اندام  .تجربھ کند کبدی را

خاصیت سرطان زایی  البتھ .ھا نیز دراین بیماران دیده می شود
این میان  ریوی وعروقی نیز در قبیل سرطان ھای پوستی، از

اما درمورد آلودگی با سرب نیز، عالیم عصبی  .افزایش می یابد
کودکان کاھش ضریب  ھمچنین در تمرکز و ھش حافظھ ومثل کا

استخوانی مثل دردھای  عوارض .ھوشی گزارش شده است
 یا آقایان و کاھش تعداد اسپرم ھا در پا، دست و استخوانی در

التھاب بافت (میوکاردی  غیرطبیعی شدن آن، عوارض قلبی مثل
 دردھای شکمی مبھم نیز از سایر عالیم مسمومیت با و) قلبی

  )16(."جیوه است  سرب و
سفانھ بیماری ھای زیادی درانتظار أمت ھمانطور کھ خواندیم،

 سرب،( کسانی ھستند کھ برنج ھای آلوده بھ فلزات سنگین
سفانھ، بھ أبازھم مت. مصرف کرده اند را) کادمیوم آرسینیک و

طرف  بی کشور، امکان تحقیقات مستقل و علت خفقان حاکم بر
 بسیار ًولی قطعا. ار این فاجعھ وجود ندارددرمورد عوارض زیانب

بیماری ھای  اثر مصرف برنج ھای آلوده بھ ھموطنانی کھ در
ھزینھ ھای گزافی برای  رنج بردند، مختلف خطرناکی مبتال شدند،

تھ فبھ گ. سپردند جان برخی نیز بیماری پرداختند و رھایی از
پنجاب مدیرمرکز تحقیقات کشاورزی ایالت " بھارواج .ال.بی"

آمریکایی  ھندی و ھند، براساس تحقیقاتی کھ ازسوی دانشمندان
بھ  بنگالدش، مردم بنگال و نفر از  ھزار300انجام شده، بیش از
بھ سرطان مبتال  برنج حاوی سم آرسنیک، دلیل مصرف آب و

بی  م شریف ودمر  آیا کسی می داند کھ چھ تعداد از)17(.شده اند
 رنج ھای آلوده بھ سرب واثر مصرف ب گناه کشور ما در
                                  ■ھا مبتال شده اند؟سایر بیماری  بھ سرطان و،آرسینیک و کادمیوم
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   مین سالمرگ29بھ بھانھ 
  "جان لنون"

  !سترویاپردازی کھ تنھا نی
  

منتشر شده است ولی  8 شمارهبذر نشریھ ًاین مطلب قبال در 
با توجھ بھ اھمیت آن در مقطع حساس کنونی و یادآوری یکی از 

مناسب دیدیم تا " جان لنون"ترانھ سرایان مبارز و آزادی خواه دنیا 
  . ًآنرا مجددا معرفی و توصیھ کنیم

  
یاوش قمیشی در تاكسی نشستھ ام و راننده جوان، نوار جدید س

می بینم كھ . می رسد" تصور كن"نوبت بھ ترانھ . را گذاشتھ است
مسافران از نسل ھای مختلف یك باره ساكت می شوند، بھ فكر 
فرو می روند و ھمراه با خواننده تا كالم و نت آخر، دنیایی متفاوت 

این صحنھ، در چند فرصت دیگر ھم برایم . را تصور می كنند
رت و احساسی كھ در این ترانھ نھفتھ است ذھنم قد. اتفاق می افتد

را بھ دنبال جان لنون ترانھ ساز خالق انگلیسی در دھھ ھای 
، برداشتی یچرا كھ ترانھ قمیش.  میالدی می بردھفتاد و شصت

تصور  (Imagineآزاد از مشھورترین ترانھ جان لنون با عنوان 
انھ می بینم، استقبالی كھ در مردم از بازخوانی این تر. است) كن

انگیزه ای می شود برای ادای دین بھ جان لنون، با مروری بر 
  ... زندگی و ھنر و افكارش

جنبش . رگی در جریان بود اما در دنیای بیرون، اتفاقات بز...
بخش و انقالبی بخش بزرگی از كشورھای نومستعمره یی ھای رھا

. ر گرفتھ بودمریكای التین را در بآفریقا و آسیا و آو مستعمره در 
مریكا در گرداب جنگ تجاوزكارانھ اش در ویتنام فرو آامپریالیسم 
شوروی از ضرورت مسالمت با غرب سرمایھ داری . می رفت

می گفت و كارگران و ستمدیدگان را بھ سازش با حاكمان دعوت 
كوبا با . چین بر فراخوان انقالب جھانی پای می فشرد. می كرد

وز برای خیلی ھا نماد انقالب بھ حساب سابقھ مبارزات چریكی ھن
یك جنبش رادیكال می رفت .  و در غرب ھم خبرھایی بودمدآمی 

نچھ نشانھ و نتیجھ سیستم سرمایھ آجنبشی علیھ ھر . كھ پا بگیرد
جنبشی علیھ نظم سیاسی موجود و ارزشھا و سنت ھای . داری بود

 رسمی كھ ، علیھ احزابیكھنھ، علیھ تجاوز و مداخالت امپریالیست
حاال شامل احزاب طرفدار و ھم جبھھ مسكو ھم می شد، علیھ 

ن آ.  و اختھ و الكی خوش و عوامفریبفرھنگ و ھنر اشرافی
كھ درنتیجھ جنگ جھانی دوم در غرب برقرار " یتوافق اجتماع"

بخش ھای زیرین طبقھ كارگر كھ . شده بود، شكاف برمی داشت
دھھ قبل را در سر داشتند، رمان ھای دو آھنوز خاطره مبارزات و 

رفتھ رفتھ در درستی سیاست ھا و حسن نیت سندیكاھای رسمی 
كجا " بیتلز"در این دنیای پرتالطم، جان لنون و . شك می كردند
یا می توانستند از این امواج سرنوشت ساز، كنار آایستاده بودند؟ 

 ...بمانند؟ 
ھای  ، سال ھای نزدیكی جان لنون بھ سیاست1970دھھ ... 

او بھ این باور رسیده بود كھ قدرت را بدون مبارزه . رادیكال بود
نمی توان بھ دست آورد و انقالب بدون خشونت بھ نظر منطقی 

او آشكارا می گفت در شرایطی رشد و نمو یافتھ كھ پلیس . نمی آید
را بھ طور طبیعی دشمن خود بھ حساب می آورد و از آن می 

در نظرش دستگاه منفوری است كھ و ارتش . ترسد و متنفر است
جوانان را می گیرد و می برد و جنازه شان را در گوشھ ای رھا 

لنون در یكی از مصاحبھ ھایش از انقالبیون خواست كھ . می كند
چون كارگران امكان دست پیدا . بھ كارگران جوان دست پیدا كنند

این او حتی بھ شكل تحریك آمیزی . كردن بھ انقالبیون را ندارند
نكتھ را پیش كشید كھ دانشجویان ھنوز بھ اندازه كافی بیدار نیستند 

با وجود این، لنون معترف . كھ بدانند باید كارگران را بیدار كنند

بود كھ آلترناتیو مشخصی در ذھن ندارد و حتی در مورد راه 
  . رسیدن بھ یك دنیای متفاوت ناروشن است

و دھھ پر تب و تاب ، پایان د1980سرانجام در ماه نوامبر 
شب . اعتراض و مبارزه انقالبی با پایان عمر جان لنون ھمراه شد

ھنگام لنون كھ ھمراه یوكو از محل كار بھ خانھ باز می گشت در 
قاتل ادعا . نیویورك با شلیك پنج گلولھ بھ قتل رسید" سنترال پارك"

ھای جان لنون در سال  كرد كھ انگیزه وی از این جنایت، حرف
ولی برای بسیاری از مردم .  درباره عیسی مسیح بوده است1966

آگاه و طرفداران لنون، این یك قتل سیاسی بھ حساب آمد كھ محافل 
قتل لنون . قدرت و نھادھای مرتجع و ضد مردمی پشت آن بودند

در اولین روزھای انتخاب رانلد ریگان بھ ریاست جمھوری آمریكا 
 در یك مصاحبھ مطبوعاتی از ھمان روزھا وقتی كھ. انجام گرفت

ریگان نظرش را درباره این جنایت پرسیدند، زیر لب چیزی 
نامفھوم گفت، دستش را بھ عالمت واقعھ ای غیر قابل اعتنا بھ 

پوزخندی . حركت در آورد و سرانجام پوزخندی بر لبانش نشست
  ...كھ بیان رضایت خاطر حاكمان و تاریك اندیشان بود

  
اینباره  کامل و نمونھ جالب دیگری دربرای خواندن مطلب 

 :بھ لینکھای زیر مراجعھ کنید
  ! رویا پردازی كھ تنھا نیستیدرباره: جان لنون

htm.2lenon/gozary/com.1negah.www 
 جان لنون واقعی

www.negah1.com/gozary/lenon1.htm 
  

  "تصور کن"ترانھ 
  

   تصور کن ھیچ بھشتی در کار نیست
  آسان است اگر تالش کنی

  و ھیچ جھنمی در زیر پایمان نیست
  بر باالی سرمان تنھا آسمان است

  ھا تصور کن ھمھ انسان
 … کنند ی برای امروز زندگی م

  تصور کن ھیچ کشوری نیست
   سخت نیستتصورش
  ای برای کشتن یا مردن در راھش نیست ھیچ بھانھ

  چنان کھ مذھبی وجود ندارد
 کنند ھا در صلح زندگی مي تصور کن ھمھ انسان

  بینم شاید بگویی من رؤیا مي
  اما من تنھا نیستم

  من امیددار روزی ھستم کھ تو بھ ما بپیوندی
 و جھان یکی شود

  تصور کن مالکیتی وجود ندارد
  کنم اگر بتوانی تعجب مي

  نیازی بھ حرص یا گرسنگی نیست؛
  برادری بشر

  تصور کن ھمھ مردم
 …کنند زمین را با یکدیگر قسمت مي

  بینم شاید بگویی من رؤیا مي
  اما من تنھا نیستم

  من امیدوار روزی ھستم کھ تو بھ ما بپیوندی
 و جھان یکی شود

 

  

http://www.negah1.com/gozary/lenon1.htm
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   بخش اول– دولت و جامعھ 
  

  ب مارکسفصلی از کتاب نظریھ انقال
  جلد اول دولت و بوروکراسی

  نویسنده ھال دریپر
  ترجمھ حسن شمس آوری

  1382 –نشر مرکز 
در ھر جامعھ ای روابط گوناگونی میان مردم و گروه ھای 

یک نوع آن مناسبات .  وجود دارد– مناسبات اجتماعی –مردم 
 نوع –روابط میان انسان ھا در فرایند زندگی : اقتصادی است
 اقتصادی خاصی – مارکس در مورد نظام اجتماعی روابطی کھ

اما اگر جامعھ ای می خواھد . تحلیل کرده است» سرمایھ«در 
نیازھای اقتصادی اش را برآورده کند بھ مجموعھ ی مناسبات 

 مناسبات الزم برای سازمان دھی یا -دیگری نیز نیاز دارد
  . یکشارچھ کردن عملکرد جامعھ بھ طور کلی

امل مناسبات سیاسی متمایز از مناسبات این مناسبات ش
اقتصادی است، اما از ھمان سرآغاز با یک مشکل اصطالحی 

  polis  از پلیس (poiltical)واژه سیاسی.  مواجھ می شویم
 شھر باستانی اخذ شده است؛ معانی ضمنی – یعنی دولت یونانی،

اما شکل ھای . آن از ابتدا با اندیشھ ی دولت پیوند خورده است
ولیھ تر سازمان اجتماعی وجود داشت کھ مقدم بر پیدایش دولت ا

مجامع قبیلھ ای با شکل ھای گوناگون وجود داشت، یعنی . بود
جوامع بدوی کھ بی وجود نھادھای دولتی بھ موجودیت خود ادامھ 

در این جوامع بی دولت نیز الزم است عملیات مجامع بھ . می داد
خاص اقتصادی، سازمان یافتھ ًطور کلی و نھ صرفا فعالیت ھای 

بدینسان در این جوامع اولیھ نیز کارکردی دیده . یا یکپارچھ گردد
  . می شود کھ شبیھ کارکرد سیاست است

برای درک دولت درحکم نھاد جامعھ نخست باید این کارکرد 
را در جوامع کمونیتھ ی اولیھ کھ دولت ھنوز پدید نیامده بود و 

خود این فکر کھ یک جامعھ .  بفھمیمجامعھ بدون آن سر می کرد،
ًمی تواند بدون دولت سر کند، فکری نسبتا مدرن و طبعا ھنوز  ً

  .*جدل برانگیز است
ِدر صفحات کامال غیرمارکسی  دایرة المعارف بین المللی علوم ً

» جامعھ ی بی دولت«ساوتال بھ نام . ، در مقالھ ای از آاجتماعی
 و حاکمیت سیاسی و دولت کھ انحصار ھماھنگی«آمده است 

ًقانونگذاری و اجرای قوانین مآال با اجبار را در اختیار دارد، در 
، و خصوصیات جوامع بی دولت »روزگار باستان وجود نداشت

رابھ شیوه ای وصف می کند کھ تنھا با آثارمارکس و انگلس ممکن 
  :شده است

عام ترین و مھم ترین نکتھ، این است کھ مسؤلیت 
بقای خود جامعھ در سراسر نھادھای بنیادی برای ا

ًگوناگون و در کل جمعیت آن، دست کم معموال در 
چشم انداز . ًمیان کل افراد مذکرش، وسیعا پراکنده است

درخشان جوامعی کھ بھ صورت قطعی در سطح باالیی 
از یکپارچگی و بدون کاربرد ابزارھای تخصصی 
علنی تحمیل، خود را حفظ می کنند، بی شک بھ 

ش و توجھی جدید بھ مسؤلیت ھای بنیادی ھمھ نگر
شھروندان منتھی شده است، مسؤلیت ھایی کھ برای 
غالب مردم بھ دلیل بی عدالتی حاکم بر نھادھای 

در . سیاسی تخصصی، غامض و گنگ مانده است
جوامع بی دولت ھر کس با برداشتی عملی و شھودی 

سر ًاز مسؤلیت اش چنان بار می آید کھ مستمرا در سرا

طول حیات خود آن بخش از چارچوب اجتماعی را کھ 
جوامع بی دولت . ھمیشھ با آن سروکار دارد حفظ کند

چنان شکل گرفتھ اند کھ توالی رنگارنگ نھادھای 
انضمامی جامعھ این انگیزه را فراھم می آورد کھ ھر 
کس را بر می انگیزد تا بھ خاطر منافع خودش یا منافع 

ًایگانش کھ با آنان کال خویشاوند نزدیک و ھمس
سروکار دارد بھ شیوه ای عمل کند کھ چارچوب جامعھ 

این اندکی بھ الگوی کالسیک اقتصاد آزاد . حفظ شود
اما اگر ھر کس . در حوزه ی سیاسی شباھت دارد

ًبدینسان برای خود است، صرفا در چارچوب بسیار 
قرص و محکمی از تعھد متقابل، کھ قادر بھ استنکاف 

فقدان نقش ھای تخصصی و . نیست، چنان استاز آن 
ِبرابری مرکب شبکھ ھای اجتماعی ناشی از آن بدین 

ناست کھ ھیچ کس نمی تواند اھداف اقتصادی یا عم
سیاسی را بھ صورتی منحصر بھ فرد بھ ضرر جامعھ 
دنبال کند چون این اھداف درھم بافتھ شده و با مناسک 

مناسک و شعائر و شعائر ھدایت شده و با باورھایی کھ 
   2.بیان گر آنند کنترل می شود

  
   سیاسی- اقتدار سیاسی و پیش -1

مارکس و انگلس تصور کامل تری از این مضمون بھ وجود 
در تبیین زیر ھمھ ی جزییات اھمیت مساوی ندارد؛ برخی . آوردند

اما نکتھ ی : ممکن است در اثر پژوھش انسان شناختی تغییر کند
  .تمھم فرایافت کلی اس

مارکس در درجھ ی اول بر این نظر است کھ نخستین مناسبات 
اجتماعی میان مردم جنسی است، و گروه اجتماعی حاصل از آن 

نخستین جوامع اجتماعی انسانی . بر رابطھ ی خونی استوار است
کھ پدید آمدند خانواده ھای گسترده بودند؛ مناسبات اجتماعی کھ 

بی گمان این گروه . ندی استگروه را بھ ھم می پیوندد، خویشاو
می تواند با قلمروی نیز در پیوند باشد، اما ساختار اجتماعی بنیادی 
آن را نھ پیوندھای قلمروی بلکھ ساختار خویشاوندی آن تعیین می 

  :انگلس شرح می دھد. کند
مطابق فرایافت ماتریالیستی، عامل تعیین کننده در 

ید زندگی تاریخ، در تحلیل نھایی، تولید و بازتول
. اما خود این امر خصلتی دوگانھ دارد. بالفصل است

از یک سو، تولید وسایل معیشت، غذا، لباس و مسکن 
و ابزارھای الزم برای آن قرار دارد؛ از سوی دیگر 
. تولید خود انسان ھاست یعنی تولیدمثل نوع انسان

نھادھای اجتماعی کھ انسان ھای متعلق بھ یک عصر 
ری معین در آن زندگی می کنند با تاریخی معین  کشو

از یک سو با : ھر دو نوع تولید مشروط می گردند
. مرحلھ ی توسعھ ی کار و از سوی دیگر با خانواده

توسعھ کار ھر چھ کم تر، و حجم تولید و بنابراین 
ثروت جامعھ ھرچھ محدودتر باشد، در آن صورت 
نظم اجتماعی بیش از پیش تحت سلطھ ی پیوندھای 

بھ ھر حال در قالب این ساختار . خواھد بودجنسی 
ِاجتماعی مبتنی بر پیوندھای جنسی، بھره وری کار 

  3...بیش از پیش گسترش می یابد

، مقدم بر »تولید و بازتولید زندگی بالفصل«تولید جنسی، 
تولید اقتصادی در معنی مرسوم آن است و در سرآغاز جامعھ ی 

اقتدار .  قاطع تری داردانسانی درتعیین ساختار اجتماعی نقش
ِسازمان دھنده ای کھ در چنین کمونیتھ ی قبیلھ ای مبتنی بر 

پدیدار می شود، در وھلھ ی ) »پیوندھای جنسی«(خویشاوندی 
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اول، اقتداری حاکم بر قلمروی خاص نیست 
ًبلکھ عمدتا بر گروھی از مردم مرتبط بھ ھم 

سرکرده ی ایروکوا در رأس مردم . حاکم است
رد؛ امپراطور ایران حاکم قلمرو قرار دا

  . مشخصی است
این اقتدار سازمان دھنده بھ این دلیل پدید 
می آید کھ امور مشترک کمونیتھ را در راه 

این اقتدار می تواند . منافع مشترک تنظیم کند
شل و ول یا سفت و سخت، ساده یا پیچیده 

 تنوع شگفت انگیزی از انواع سازمان –باشد 
 می توان در آثار انسان ھای اجتماعی را

اما در ھر حال وجود . شناختی و تاریخی یافت
در . نوعی اقتدار اجتماعی مورد نیاز است

زیر سھ دلیل برای این نیاز طرح خواھد شد و 
باید بھ این واقعیت توجھ داشت کھ ھمین سھ 

  . دلیل در اشکال گوناگون بھ کارکرد خود ادامھ داده است
با طبیعت است و باید اقتداری جامعھ در حال مبارزه  -1

راسخ و مصمم برای انجام فعالیت ھایی چون شکار، 
کارھای کشاورزی، کارھای آبرسانی و غیره برحسب 

 .نیاز وجود داشتھ باشد
جامعھ ممکن است در حال مبارزه با سایر کمونیتھ ھا  -2

، و اقتداری راسخ و مصمم برای سازمان )جنگ(باشد 
 . استدھی این مبارزه نیز الزم

جامعھ متشکل از افرادی است کھ ممکن است میان خود  -3
دستخوش تضاد و ستیز شوند؛ این منازعات داخلی را 
اقتدار باید فیصلھ دھد تا چارچوب اجتماعی از ھم پاشیده 

 .نشود
ھیچ : اکنون با مشکل اصطالحی دیگری مواجھ می شویم

ورد اصطالح پذیرفتھ شده ی مارکسیستی یا غیرمارکسیستی در م
بی ) کمونال(این اقتدار سازمان دھنده در یک جامعھ ی اشتراکی 

مارکس و : حکومت اصطالح درستی نیست. دولت وجود ندارد
انگلس چون سایرین، مرتب ھم از اصطالح حکومت و ھم از واژه 
ی سیاسی در ارتباط با دولت استفاده کرده اند؛ حتی مارکس یک 

تعریف  4»سی سازمان یافتھجامعھ ی بھ لحاظ سیا«بار دولت را 
بھ کار بردن چنین اصطالحی برای این اقتدار . کرده است

بنابراین مجبوریم از سر .** پیشادولت موجب سردرگمی است
استیصال اصطالح جدیدی برای این اقتدار سازمان دھنده ی بی نام 

  حکومت–پیش اقتدار : در جامعھ ی بی طبقھ بیاییم
)protogovernment ( سیاسی– پیشیا ) protopolitical .(  

 سیاسی بدوی در یک کمونیتھ کھ –چھ تفاوتی میان اقتدار پیش 
ھنوز بھ دولت تبدیل نشده و ساختار سیاسی پیشرفتھ ای کھ بھ 

اجبار و دولت منجر می شود، وجود دارد؟ تفاوت بنیادی در نقش 
  . استاعمال قھر در جامعھ

وجود ) زام و غیرهجبر، ال(در ھر جامعھ ای نوعی اجبار 
دارد، اما انواع گوناگونی از اجبار وجود دارد و شیوه ھای 

: طبیعت بر ما اعمال جبر می کند. ِگوناگونی ھم اعمال می شود
ًقبیلھ ای کھ عمدتا با ماھیگیری زندگی می کند از ترس گرسنھ 

این اجبار . میری ھنگام حرکت ماھی ھا باید سر کار خود برود
یک نظام . سوی افراد آگاھانھ اعمال نمی شود است کھ از کور

 –اجتماعی ممکن است نوع دیگری از اجبار کور را تحمیل کند 
برای مثال، زمانی کھ جوانی مجبور است مدرسھ را ترک کند و 
بھ خاطر وضعیت اقتصادی اش و نھ بھ دلیل تصمیم آگاھانھ ی 

 اجباری این. مرجعی مقتدر مجبور بھ انجام کاری بدون آینده شود
قدرت کور دیگر اجبار، الزام اخالقی است کھ . اقتصادی است

ِسنت و عقاید عمومی آن را اعمال می کند و 
بھ صورت احساس درونی شده ای درباره 

ھرچند . ی انجام کار درست پدید می آید
منشأ این الزام در خارج از فرد و در 
اجتماعی نھفتھ است کھ جامعھ بھ وجود می 

ابی از نیازھای جامعھ است، با آورد و بازت
  . این حال بھ شکل یقین درونی می آید

ما این نوع اجبارھای کور را مشخص 
کردیم تا آن نوع دیگر اجبار را کھ کور 
نبوده بلکھ در حکم فرمانی خارج از فرد بھ 
صورتی آگاھانھ، علنی و مستقیم قابل 

ویژگی اجبار . تشخیص است، مجزا کنیم
فرد آنچھ را کھ باید انجام کور این است کھ 

ویژگی اجبار خارجی این است کھ فرد . دھد
آنچھ را کھ مقرر است انجام دھد، زیر تھدید 

  . زور، علنی یا تلویحی، انجام می دھد
مارکس بارھا اشاره کرده است کھ جریان توسعھ ی اجتماعی 

بھ نظر . در مسیر تاریخی با تغییر در شکل ھای اجبار ھمراه است
یکی از نخستین شکل ھای آنچھ اجبارکور می نامیم در وی، 

در فرایند گردش پول،ارزش . پیدایش اولیھ ی پول مستتر است
ھای مبادالتی تحقق پیدا می کند؛ محصول از تولید کننده ی مستقیم 

. شکل می گیرد» بیگانگی عمومی«بیگانھ می گردد؛ نظامی از 
ستھ از اھداف آگاھانھ ی َھرچند اعمال پراکنده در این فرایند برخا

  افراد است، اما نتیجھ ی کلی آن فراتر از افراد است، و 
تمامیت این فرایند کھ ھم پیوندی عینی برخاستھ ی 
مستقیم از طبیعت بھ نظر می رسد، بی گمان، ناشی از 
تعامل افراد آگاه است اما اختیارش در دست آگاھی 

د نمی افراد نیست و در مقام یک تمامیت، ذیل افرا
برخورد متقابل خود آنھا نیروی اجتماعی بیگانھ . گنجد

ای می آفریند کھ باالی سرشان قرار می گیرد؛ تأثیرات 
متقابل را در حکم یک فرایند ایجاد و بھ قدرتی مستقل 

روابط اجتماعی افراد نسبت ... از آنان تبدیل می شود
 چھ –بھ ھم بھ منزلھ ی قدرتی مستقل باالی سر افراد 

 صورت نیرویی طبیعی، چھ حادثھ و یا ھر شکلی بھ
 حاصل این واقعیت است کھ نقطھ –کھ در نظر دارید 

   6.ی آغاز، فرد اجتماعی آزاد نیست
ًدر جوامع گوناگون، زارع مجبور بود کار مازاد خود را، کال 
ًیا جزئا، در اختیار ارباب قرار دھد؛ اما این کار در شکل ھای 

زمانی کھ . ھای متفاوت انجام می گرفتگوناگون و تحت الزام 
برای *** ’Corvée‘ِبرای مثال، کار کوروی (بھره ی کار 

و بھ ارباب بخشی از (تبدیل بھ بھره ی جنسی می شود ) ارباب
تولید کننده ی مستقیم نھ «، در آن صورت )محصول داده می شود

 تحت اجبار موقعیت بلکھ با اجبار مستقیم و از طریق قانونی و نھ
بھ زور شالق، مجبور بھ ارایھ کار مازاد خود بر اساس مسؤلیت 

  7».اش می شود

کانون توجھ مارکس این واقعیت بود کھ تحت نظام سرمایھ 
  :داری است کھ نظام اجبار کور بھ توسعھ کامل می رسد

) association(تحت لوای سرمایھ، مشارکت 
 کارگران با قھر مستقیم جسمانی یا کار اجباری، کار

، کار بردگی اعمال نمی شود؛ بلکھ طبق »کوروری«
این واقعیت عملی می گردد کھ شرایط تولید در مالکیت 
دیگری است، آنان موجودیت خودشان را بھ صورت 

  8...مشارکت عینی دارند



  و سوم چھله شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
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این اساس با رغبت سخن یک اقتصاددان انگلیسی را نقل می  بر
  :کند

عمال الزام ِا] پدر روحانی جوزف تاون سند می نویسد[
قانونی بر کار بسیار مشکل، توام با خشونت و سر و 
صداست و خصومت بھ وجود می آورد،در حالی کھ 
گرسنگی نھ تنھا فشاری صلح آمیز، آرام و بی وقفھ 
است بلکھ طبیعی ترین انگیزه برای صنعت و کار و 

        9.جد و جھدی بسیار نیرومند پدید می آورد

 درباره ی نقش اجبار مستقیم در ًمارکس در مجموع عمدتا
فرایند تولید ومناسبات اقتصادی بحث کرده بود؛ و حتی اینجا 

اما افق توجھ ما . تفاوت اجبار مستقیم و کور بسیار اھمیت دارد
اجبار مستقیم ھر چھ بیشتر از زیربنای اقتصادی . گسترده تر است

، جامعھ حذف می شود، بیش از پیش در روبنا متمرکز می گردد
 بیشتر بھ صورت رستھ ھای ژاندارم کھ ممکن –یعنی در دولت 

است از مزارع کار اجباری فراخوانده شوند تا در آسایشگاھی در 
دولت ابزار نھادینھ شده ی اجبار . قلعھ ی نزدیک اقامت کنند

مستقیم و در صورت لزوم اجبار قھرآمیز است، ھرچند کھ حتی 
  . کمتر استفاده می کنداالمکان از شکل ھای مستقیم اجبار 

  
   ...  دولت تفکیک می شود-2

  ...ادامھ دارد
  

 فکر می کنم این ھمان منظوری است کھ در بیان زیر در یکی *
آمده  علوم اجتماعی دایرة المعارف بین المللیاز خالصھ مقاالت 

تا حدی، علم سیاسی بھ این دلیل می تواند بھ عنوان رشتھ «: است
م اجتماعی پدیدار گردد کھ مارکس بھ اندیشھ ای مجزا از سایر علو

ًی تفاوت دولت و جامعھ تحرک بخشیده بود، اندیشھ ای کھ عمال 
  1».پیش از زمان وی بی سابقھ بود

 برخی متون مارکسیستی مصلحت دیده اند اقتدار پیشادولت را **
حکومت بنامند تا دولت؛ بری مثال دولت اثر ویلیام پل؛ ھمین تدبیر 

بھ  5.ناک. جی. رکسیست ھا نیز پیشنھاد کرده اند، مثل آرا غیرما
. لحاظ اصطالح شناختی، این واژه ھا بھ قدر کافی دوپھلو ھستند

 یا حکومت.  استفاده می کننددولتالبتھ آمریکایی ھا بویژه از 
مترادف عمومی دولت است یا اشاره بھ قدرت اجرایی در مقابل 

حدودتر، بویژه در بریتانیا، حتی در استفاده م. قدرت مقننھ دارد
منظور کابینھ ی خاصی است کھ در قدرت است، ھمانند واژه 

administrationھمھ ی این موارد .  در ایاالت متحده ی آمریکا
 را می توان ھم در آثار مارکس و حکومتاستفاده از واژه ی 

  . انگلس و ھم جای دیگر یافت
در ازای دریافت غذای ً انجام کار در زمین ھای اربابی صرفا ***

  م . روزانھ
  

  :منابع
1. Easton : polit.sci, in Intl. Encyc. Soc. Sci. 12 :259. 
2. Southall :stateless soc.,in  Intl.Encyc. Soc. Sci. 15 : 

158. 
3. E : orig. Fam. (pref), in ME :SW 3 :191-192 
4. M : Noteboke. On Maine, 329 
5. Paul : state, 7 Nock : Our Enemy, 41-42. 
6. M : Grundisse, 111. 
7. M : Cap. 3 :775 
8. M : Grundisse, 484. 
9. Ibid., 845 

 

  چند خبر رسیده بھ بذر
  
 کارگری بازداشت شده در مراسم  فعال"مھدی فراحی شاندیز" ▲

روز جھانی کارگر نزدیک بھ ھشت ماه است در سلول انفرادی 
، ین فعال كارگربھ گفتھ ی خانواده ای .. .زندان اوین بسر می برد

در طول این مدت تنھا چھار بار با وی مالقات كرده اند کھ دو بار 
در کل .  بوده استیآن مالقات حضوری و دو بار آن مالقات كابین

 ی نگھداری شاندیز در انفرادی فراحیمدت این ھشت ماه آقای مھد
در .  قرار داردی در شرایط بسیار سختی شود و از لحاظ جسمیم

ض حقوق اولیھ انسانی توسط مقامات حکومتی علیھ این آخرین نق
فعال کارگری مسئولین زندان اوین با وجود آغاز فصل سرما از 
تحویل گرفتن لباس گرم از خانوده ی وی برای این زندانی 

، فعاالن و یاز تمام كارگران، فعالین كارگر...  می کنندیخودار
 خواھیم یم...  و نھادھای حقوق بشری، فعاالن جنبشھای اجتماعی

 دریغ نكنند ی شاندیز از ھیچ كوششی فراحی آقای مھدی آزادیبرا
 برد و ی بھ سر میسخت  چرا کھ خانواده ایشان در شرایط بسیار 

واضح است کھ ھر پر. ھ پیگیری وضعیت ایشان نیستندقادر ب
آنکس با شرایط امروز ایران آشنا باشد معنی ھشت ماه حبس در 

حض را درک مم در شرایط سکوت و بی خبری سلول انفرادی آنھ
در برابر این رفتار غیرانسانی علیھ یک فعال کارگری و  کرده و 

  .عضوی از زحمتکشان جامعھ ی ایران سکوت نخواھد کرد
  دریافتی از عابد توانچھ

  
 . اعدام شد"مصلح زمانی" ▲

 سالگی بھ جرم ١٧ مصلح زمانی کھ در سن منابع مستقل از اعدام
او صبح پنجشنبھ در . عاشقانھ دستگیر شده بود، خبر دادندرابطھ 

حکم .  اعدام شد بھ ھمراه چھار نفر دیگرزندان دیزل آباد کرمانشاه
صادر و " شرارت در بالد اسالمی"اعدام وی را بر اساس اتھام 

ت توسط سازمان عفو بین الملل محکوم شده این جنای. اجرا نمودند
  . است

  
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  می بذر خوانندگان گرا
دات شما را دریافت می کنیم کھ در نامھ ھا، پیشنھادات و انتقا

اما با توجھ . پیشبرد و ادامھ کاری نشریھ بذر تأثیر بھ سزایی دارد
بھ تراکم کاری و سرعت وقایع اخیر در ایران ما نیاز بھ ھمکاری 
ھر چھ بیشتر شما داریم تا بتوانیم بھ بخشی از نیازھای جنبش 

از جملھ درخواست خوانندگان و فعالین . خ دھیمدانشجویی پاس
بررسی تاریخچھ احزاب و سازمان ھا بھ ویژه چپ "نشریھ برای 
، "بررسی تاریخچھ انترناسیونال ھای کمونیستی"، "در ایران

واژه نامھ "، "معرفی رھبران جنبش بین المللی کمونیستی"
، ."..معرفی ھنرمندان انقالبی مثل ویکتور خارا و "، "سیاسی

تلفیق کار "، "معرفی جریان ھای فکری چپ در عرصھ جھانی"
  ... و " مخفی و علنی

منتظر ھمکاری بیشتر شما رفقا و دوستان و خوانندگان بذر 
    . ھستیم
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