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  : مبارزات مردم
  !توقف یا تأمل؟

  
  آاللھ

سال از مبارزات مردم علیھ نمایش انتخاباتی یا  بیش از یک
. بھ تعبیری کودتای انتخاباتی جمھوری اسالمی سپری شده است

ھای حکومتی و  در روزھای پیش از انتخابات، تمامی جناح
ھا در انگیزش مردم بھ منظور شرکت  حامیان غیر رسمی آن

جا ھمھ . در انتخابات فعالیت ویژه ای را در دستور کار داشتند
اساتید دانشگاه ھم بخشی . بحث از لزوم شرکت در انتخابات بود

از ساعات درسی خود را بھ موعظھ در این زمینھ اختصاص 
مناظره ھا، سمینارھا و برنامھ ھای تبلیغاتی مختلفی . می دادند

شرکت حداکثری مردم در انتخابات کھ با ھدف . بھ راه افتاد
ضروری بود، در میان اثبات مشروعیت نظام و حفظ حیات آن 

  .تمامی جناح ھای حکومتی نقطھ ی مشترکی بھ حساب می آمد
اما آنجا کھ این جناح ھای حکومتی در مقابل یکدیگر قرار 

مذاکره با آمریکا یا . می گیرند، شیوه ی اداره ی نظام است
گزینھ ھای مورد اختالف ... ی یا جنگ یا اصالح قانون اساس

حفظ حیات جمھوری اسالمی مسألھ   یدر حقیقت شیوه. ندستھ
.  و اصول اساسی این نظام مورد مناقشھ نیستاستاصلی 

ھمگی شاھد بودیم کھ انتخابات اخیر، ھمچون سایر انتخابات ھا، 
ھر دو جناح حاضر نیز . فاقد کاندیدای مستقل از نظام بود

ی سوابق تاریخی ھر دو نشان دھنده . تکلیفشان روشن بود
آنچھ کھ مردم را در طول سی سال .  بودعملکرد آنی آن ھا

حاکمیت جمھوری اسالمی خشمگین ساختھ بود ظلم و ستمی 
است کھ بھ واسطھ ی چارچوب این نظام در ھر دوره بھ این 
مردم تحمیل گردیده است؛ حاکمیت دینی، اقتصاد مبتنی بر 
استثمار و وابستگی، تورم، فقر، بیکاری، قوانین زن ستیز، ستم 

   . ...ملی و 
کودتای انتخاباتی و تمام نتایج حاصل از آن تنھا دعوای 
جناح ھای متخاصم درون حاکمیت را تشدید نمود، وگرنھ در 
صورت پیروزی جناح مقابل، تضاد اساسی مردم با حاکمیت 

البتھ این نکتھ غیرقابل انکار است کھ جناح . برطرف نمی گردید
ا نسبت بھ اصالح طلب در عمل رفرم ھای بسیار محدودی ر

اما چھ اصالحاتی؟ چھ قبل از . جناح حاکم صورت می داد
انتخابات و چھ بعد از آن، خواست این جناح، فضای آزاد 

و برقراری روابط ) از نوع آزادی برای اصالح طلبان(سیاسی 
. دوستانھ با کشورھای جھان، علی الخصوص غرب بوده است

ھوری اسالمی این جناح نخواستھ و نمی تواند در چارچوب جم
اقتصاد مبتنی بر استثمار و مالکیت خصوصی و ستم بر زن را 

این جناح ھمواره تأکید نموده کھ اصل والیت فقیھ را . تغییر دھد
  .قبول دارد و بھ ھیچ وجھ قصد تغییر آن را ندارد

 آیا در دوره اصالحات تمامی موارد قبلی کھ اساس 
   نارضایتی عمومی را شکل می دھد برطرف شد؟

آیا موسوی می توانست تحریم ھای جھانی را کھ در نھایت 
مردم را بھ فقر و تنگدستی بیشتر سوق داده، خنثی نموده یا 

  برطرف نماید؟

 آیا موسوی می توانست اساس اسالم را کھ ستم بر زن را 
  صد چندان بھ زنان روا داشتھ، تغییر دھد؟

اسطھ آیا موسوی می توانست اقتصاد مبتنی بر داللی و و
گری و واردات را با وجود صنایع ورشکستھ سامان داده و 
تولید را رونق دھد؟ آیا می توانست در نظامی مبتنی بر مالکیت 

 ھنگفتی کھ در اختیار سران نظام است،  یخصوصی و سرمایھ
  فقر، تورم و بیکاری موجود در کشور را کاھش دھد؟

حک ھدف من این نیست کھ قابلیت ھای یک نفر را بھ م
آزمایش قرار دھم، بحث این است کھ در چارچوبھ ی جمھوری 
اسالمی، امکان بھبود وضعیت جامعھ بھ نفع عموم مردم وجود 

اعالم نموده کھ  موسوی کسی است کھ چندین بار. اردند
ھمان . جمھوری اسالمی نھ یک کلمھ بیشتر و نھ یک کلمھ کمتر

ر می دھد؛ کسی است کھ ھدف خود را بازگشت بھ خط امام قرا
  یخط حجاب اجباری، کشتار زندانیان سیاسی، جھل و خرافھ

  . مذھبی
اما در روزھای آغازین پس از انتخابات، خشم عمومی در 

در صورتی کھ . جھت اعتراض بھ نتایج انتخابات سوق داده شد
در طول سی سال . این آتش خشم در نتیجھ انتخابات جاری نبود

پی مردم ایران متحمل ظلم و ستم قبل از آن و در دوره ھای پیا
ھای گوناگون گردیده اند و این برھھ از زمان مجالی بود برای 

خشمی کھ نمی شد با پروژه . فوران خشم فروخفتھ ی آن ھا
ھمھ ی جھان شاھد رادیکال تر . سکوت سبز آن را کنترل کرد
یا " و !"هللا اکبر"دیگر شعار . شدن مبارزات مردمی بودند

 کھ بھ واسطھ ی حرکت خود بھ خودی مردم !"ین میرحس،حسین
و تالش موج سبز برای مذھبی جلوه دادن اعتراضات، مرسوم 

مردم علیھ کلیت . گردیده بود با مبارزات مردم مطابقت نداشت
  .نظام بھ پا خاستند و شعارشان مرگ بر جمھوری اسالمی بود

جمھوری اسالمی ھم چون ھمیشھ مبارزات مردم را بھ 
کشتار، شکنجھ، زندان و تجاوز ھم . وب نمودشدت سرک

ھمگان از زن و مرد، . نتوانست این خشم عمومی را فرونشاند
پیر و جوان و در موارد بسیاری کودکان در خیابان و پشت بام 
. ھا، اعتراض خود را نسبت بھ حاکمیت موجود فریاد می کردند
ی ھر چھ مبارزات رادیکال تر می گردید، موج سبز عقب تر م

 موسوی بود کھ در ١٧نشست و اوج عقب نشینی بیانیھ شماره 
آن دولت دھم را بھ دلیل تفویض حکم رھبری بھ رسمیت 

  .شناخت
 ماه از مبارزات ١٤ھم اکنون نیز پس از گذشت نزدیک بھ 

مردمی، رژیم علی رغم دروغ پردازی ھای فراوان نسبت بھ 
تھ و در مبارزات مردم، از ھر گونھ تجمع عمومی ھراس داش

تمامی مناسبت ھایی کھ کوچکترین احتمال شورش مردمی در 
. آن موجود است، حداکثر موارد امنیتی را بھ کار می گیرد

مردم در طول این مبارزات بھ خوبی دریافتند کھ می توانند 
سرنوشت خود را خود بھ دست گیرند و تنھا خود آن ھا ھستند 

دولت .  وستم رھا سازندکھ می توانند جامعھ را از زیر بار ظلم
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تحریم جھانی . کماکان حذف سوبسیدھا را در دستور کار دارد
ًنفت و تکنولوژی ھای مرتبط، از درآمد نفتی دولت، کھ تقریبا 
. تنھا منبع مالی برای اوست، بھ میزان قابل توجھی کاستھ است

این وضعیت منجر گردیده تا دولت در زمینھ ی کاھش ھزینھ 
از جملھ ھزینھ ھای مرتبط، . مایدھای خود تالش ن

سوبسیدھاست و این شرایط حذف آن ھا را ضروری تر می 
از سوی دیگر، تورم ناشی از نقدینگی زیاد، جامعھ را با . نماید

  . فقر و بیکاری بیشتر درگیر می نماید
حاال می بینیم کھ سردار مشفق، دخالت سپاه در انتخابات 

م مشایی، قائلھ ای می شود سخنان رحی. دھم را تأیید می کند
جنتی ھم در خطبھ ھای نماز جمعھ، . برای گیر دادن بھ دولت

دولت را تھدید می نماید کھ در صورت تأمین نکردن انتظارات 
ًظاھرا در درون جناح . مردم، رأی داده شده پس گرفتھ می شود

اصولگرا نیز اختالفاتی شکل گرفتھ است و تمامی سران نظام 
. اختالفات درونی و سرنگونی نظام ھراساننداز اوج گیری 

نیز کھ تا چندی پیش  VOAرسانھ ھای خارج از کشور مثل 
مدافع اصالحات سبز بودند، اکنون گزینھ تغییر نظام را بررسی 

  . می کنند
مناسبترین شکلی کھ این مبارزات باید بھ خود می گرفت و 

رون در مواردی نیز شاھد آن بودیم، مبدل شدن مبارزات د
. جناحی حاکمیت بھ مبارزات اساسی مردم و کلیت نظام است

ھم اکنون . دیگر چشم امید مردم بھ اصالح طلبان نیست
 مبارزات مردمی از تجمعات چند ھزار نفری مبدل بھ شورش

این وضعیت بر خالف . ھای پراکنده و محلی گردیده است
تصور عده ای نشان از فروکش کردن مبارزات نیست بلکھ 

مبارزات توده مردم، . ان دھنده ی افت و خیز مبارزات استنش
در جھت تغییرات بنیادین ھیچگاه بھ شکل مستقیم الخط تا نتیجھ 
ی نھایی پیش نمی رود، بلکھ دوران ھای افت و خیز را پشت 

 اساسی در طول مبارزات مردم پس  ینکتھ. سر خواھد گذاشت
ر اساس بھ دلیل از انتخابات دھم این است کھ این مبارزات د

تضاد اساسی مردم و حاکمیت شکل گرفت اما در جھت 
اختالفات درون جناحی حاکمیت بھ پیش رفت و جناح اصالح 
طلب بھ صورت آگاھانھ تالش نمود تا از یک سو مردم را در 
این دعوا بھ پشت جبھھ خود بکشاند و از سوی دیگر از 

  . رادیکالیزه شدن این حرکت ممانعت نماید
ھر جا ستم باشد، مقاومت "ین اوصاف و بنابر اصل با ا

اکثریت جامعھ نسبت بھ این شرایط " شکل خواھد گرفت
. اعتراض خواھند نمود؛ اما اعتراض و مبارزه ای آگاھانھ

آگاھی نسبت بھ اصالحات مقطعی و نتایج نھایی اقدامات دولت 
 ًمثال پرداخت نقدی بھ دھک ھای پایینی جامعھ یا طرح آتیھ. ھا

برای متولدین سال ھای جاری و اقداماتی از این دست کھ بھ 
منظور جلب رضایت عمومی انجام می گیرد، در نھایت نتیجھ 
. ای جز ھر چھ گسترده کردن فقر و تورم بیشتر نخواھد داشت

عدم آگاھی نسبت بھ فریبکاری ھای دولت برخی را نسبت بھ 
ی عمومی می چنین اقداماتی خوشنود ساختھ و مانع از ھمبستگ

افشای فریبکاری ھای جناح ھا و افرادی کھ جز حفظ . گردد
موقعیت ھای خود ندارند و تنھا کسب منافع خود را در سر می 

در این مقطع بایستی، در . پرورانند، از وظایف کنونی ماست
صفوفی مستقل، در راه رھایی جامعھ گام برداریم و تنھا راه 

  ■. راه انقالب استرھایی از ظلم ، ستم و استثمار،
  

  !بر ما نبخشد فتح و شادی، خدا، نھ شھ، نھ قھرمان
  !با دست خود گیریم آزادی، در پیکارھای بی امان

  
  

  : نقد علمی
  استراتژی یا تاکتیک؟

  
  رھا کیا

مصاحبھ ای با رفیق عابد توانچھ از سوی سایت دانشجو 
ده انجام ش" دانشجویان چپ گرا و جنبش سبز"نیوز و با عنوان 

بود و بعد ھم نقدی بھ این نوشتھ از سوی رفیق پریسا نصر 
آبادی انجام شده بود کھ نکات قابل مالحظھ ای در ھر دوی این 
مطالب نظرم را جلب کرد و بھ ھمین دلیل تصمیم گرفتم تا نقدی 

  .بر آنھا بنویسم
در قسمتی از صحبت ھای رفیق عابد آمده است کھ حرکت 

یون انجمن و تحکیم بھ عنوان تنھا سیاسی چپ در دانشگاه مد
تشکل ھای موجود بوده است و معتقد است کھ ھستھ اولیھ 

ھای دانشگاه در انجمن و تحکیم یکدیگر را پیدا  سوسیالیست
را آغاز یک حرکت " ھستھ ای شش نفری بیانیھ " کردند و

در اینجا نکاتی نھفتھ است کھ باید روشن  . گروھی چپ می داند
ی صحبت ھای عابد آمده است کھ شروع فعالیت در ابتدا. شود

 ٨١ و در طیف دیگر از سال ٧٩چپ در یک طیف از سال 
بوده است، اما شروع کار چپ را بھ عنوان اولین ھستھ 

 نفر می ٦سوسیالیست ھای دانشگاه مربوط بھ بیانیھ ھستھ ای 
 است و این با گفتھ ھای خود او و ھم ٨٥داند کھ مربوط بھ سال 

یعنی در این فاصلھ چپ ھا در .  واقعیت متناقض استچنین با
دانشگاه کجا بودند و مشغول چھ کاری؟ و اما در مورد مدیون 

شالوده پدید آمدن . بودن چپ از زاویھ سیاسی بھ تحکیم و انجمن
نھ . چپ بھ دلیل متفاوت بودن مواضع سیاسی اش بوده است

ا واقعیت  اجتماعی و فرھنگی و ھنری، و این نظر او بًصرفا
نطفھ ھای  سر بلند نمودن چپ در دانشگاه از . تناقض دارد

شکست تفکر اصالح طلبان و دو .  رقم خورد٧٨ماجرای تیر 
 بروز یک طیف  یخردادی ھای آن زمان در دانشگاه  زمینھ

رادیکال را کھ با آنھا مرز بندی داشتند فراھم نمود و خیزش 
بعد از . ثبیت نمود حضور چپ در دانشگاه را ت٨٢ھای خرداد 

آن شکل گیری و گسترده شدن و شناختھ شدن تفکر 
حضور نشریات چپ دانشجویی، برگزاری جلسات . مارکسیستی

مطالعاتی و حضور چپ دانشجویی در مراسم ھای مختلف 
اما در این میان  نقش تحکیم وحدت و  . آذر١٦باالخص در 

شگاه مدیون  حضور چپ در دانًانجمن اسالمی چھ بود؟ آیا واقعا
این تشکل ھای وابستھ بھ حکومت بوده است؟ اگر ما بی بھره 

از ) بنا بھ گفتھ عابد(از تجربیات و تاریخ و ھویت تاریخی 
 اما این تاریخ و ھویت تاریخی چپ یک ،خاکستر سر بلند کردیم

نسل و یا دو نسل گذشتھ ما موجود است و می توانیم بھ آن 
ن ھای اسالمی و تحکیم وحدت رجوع کنیم تا بدانیم کھ انجم

چگونھ بھ وجود آمدند و آیا می توانند مکان بھ وجود آمدن تفکر 
چپ و مارکسیستی باشند یا نھ؟ باید با تاریخ آنگونھ کھ ھست 

 ٥٧بعد از انقالب . برخورد شود نھ آنگونھ کھ دلمان می خواھد
ثیر گذار نیروھای أنیروھای چپ و مارکسیست بخش مھم و ت

اکثریت دانشجویان و حتی استادان . ر دانشگاه بودندموجود د
رژیم  .ھا و تشکل ھا فعالیت می کردند دانشگاه در این سازمان

 تازه بھ قدرت رسیده کھ از این پتانسیل انقالبی کھ ِاسالمی
حضور و قدرت و پایگاه مردمی اش را در مبارزه با رژیم شاه 
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انقالب " در اقدامی تحت عنوان ،دیده بود ھراس داشت
ھا از افراد انقالبی و  شروع بھ پاکسازی دانشگاه" فرھنگی

 سرشناس ِناگفتھ نباید بماند کھ اصالح طلبان. رادیکال نمود
 .امروز در ماجرای انقالب فرھنگی نقش پر رنگی داشتند

ھا تعطیل شد و رژیم برای اسالمی کردن فضای  دانشگاه
ز زاویھ سیاسی و ھا و در اختیار گرفتن کنترل آن ا دانشگاه

حضور تشکل . ایدئولوژیک برنامھ ریزی کرد و نقشھ ریخت
ھای وابستھ بھ حکومت از جملھ دفتر تحکیم و انجمن ھای 
اسالمی و بسیج دانشجویی از جملھ این طرح ھا و برنامھ ھا 

بھ طور خالصھ حضور و وجود دفتر تحکیم از سرکوب . بود
ن است تحکیم زمینھ حال چگونھ ممک. ھای چپ بوده است گروه
پدید آمدن چپ باشد؟ تحکیم و انجمن اسالمی اگر چھ دو ی 

ھای  ھایشان در راستای سیاست جریان ھستند اما سیاست
در . ھا ھستند ھا بازوھای رژیم در دانشگاه آن. حکومت است

زمان روی کار آمدن دو خردادی ھا، تحکیمی ھا بازوی جناح 
مور سرکوب دانشجویان أم ٧٨ تیر ١٨دو خردادی شدند و در 

 نقاب خود را عوض می کند برای اینکھ ًتحکیم دائما. معترض
گیرد و برای فریفتن  ھای مختلفی بھ خود می منافعش شکل

ھا  دانشجویان سعی می کند خود را ھمسو با خواستھ ھای آن
پس بھ ھیچ عنوان نھ با . نشان دھد، اما واقعیت چیز دیگریست

 و نھ با ھویت  تاریخی و ،و انجمنی ھاھای تحکیمی ھا  سیاست
 سیاسی تفکر چپ و مارکسیستی، مدیونی حضور چپ  یپیشینھ

اگر چھ باید . بھ این تشکل ھای حکومتی معنا و منطقی ندارد
این را نیز اذعان نمود کھ رفقایی بودند کھ برای استفاده از 
امکاناتی کھ تحکیم و انجمن در دانشگاه داشت با آنھا مراوده 
می کردند و ھمین امر باعث گرایش تعدادی از آنھا بھ 
مارکسیسم شد و از سویی دیگر تفکر البی گری ھم کھ مشخصھ 

ھا ھیچ کدام بیان این   اما این،ھا بود بھ آن رفقا سرایت کرد آن
اما عابد . نیست کھ تحکیم دلیل حضور چپ در دانشگاه است

 می گوید، و پافشاری اش بر این موضوع را ادامھ می دھد
گذشت زمان و عوض شدن فضا نیروھای چپ و راست را در 

بھ ھر حال با وجود نگرش ھای متفاوتی . تحکیم از ھم جدا کرد
ھای مختلف چپ موجود است اما  ھمیشھ با  کھ میان گروه

 با کلیت جمھوری ًراست ھا مرز بندی داشتھ اند، خصوصا
ا تغییرات نگرشی کھ در تحکیم موجود نیست و آنھ. اسالمی

رادیکال را نمی خواھند و مھمتر اینکھ منافع مردم در افق دید 
پس راه مارکسیسم و تحکیم . ھا کوچکترین جایی ندارد آن

ھمیشھ از ھم جداست و این دو خط موازی ھرگز بھ یکدیگر 
  . نمی رسند

ھایی صحبت می کند کھ تنش را از " خدا شاه"عابد از 
مگر . ویان منتقل می کردندبیرون دانشگاه بھ میان دانشج

دانشجویان و جنبش دانشجویی جدا از جامعھ و بقیھ جنبش 
ھاست؟ مگر وقایع خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی بی 

بھ . دیدگاه عابد ساختگی نیستند! ارتباط است؟ این خدا شاه ھای
از دید  (حرکات مضحکِ. صورت عینی و واقعی موجودند

ھاست و  فکری آن–ه و خط سیاسیھا ھمان دیدگا آن) عابد
ارتباط فعالین جنبش دانشجویی با . تحمیلی ھم در کار نیست

جنبش ھای اجتماعی دیگر و با تشکل ھای مختلف و تشکیالت 
بھترین . ھا و احزاب امری طبیعی و دیالکتیکی است و سازمان

 ٥٠  یھای چپ در دھھ ھا و گروه کادرھای کمونیست سازمان
تجربھ کنفدراسیون . نشجویی بیرون آمده بودند از جنبش دا٦٠و 

ًکھ یک تشکل کامال دانشجویی بود و در شرایط تاریخی پدید آمد 
کھ دنیا در معرض تغییر و مبارزه بود یک نمونھ عینی از این 

دانشجویان عضو کنفدراسیون پایھ گذاران بسیاری  .واقعیت است
ھمین طور ھای چپ و کمونیستی شدند و  از تشکالت و سازمان

کنفدراسیون نیز از تشکالت چپ موجود در ایران  بالعکس،
عابد بھ شرایط عینی جامعھ و دنیا در اتفاقات  .ثیر پذیر بودأت

ثر از أ در اروپا دانشجویان مت٧٠ و ٦٠  یدھھ. توجھ نمی کند
وقایعی کھ در دنیا در جریان بود بھ مارکسیسم و کمونیسم 

ان مختلفی در جامعھ و بیرون از گرایش پیدا کرده بودند و رھبر
دانشگاه و دانشجویان ھدایت و رھبری این مبارزات را بر عھده 

... کافیست نگاھی بھ جریانات چپ در ترکیھ، ھند و . داشتند
بیاندازیم تا ببینیم فقط ایران نیست کھ این وضعیت را دارد و 
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دانشگاه و احزاب موجود در آن 

بھ  .ھا یا بیرون از آن کشورھا را بخوبی مشاھده کنیمکشور
جای نقد و آنالیز اشتباھات نمی توان با خط کشیدن بر روی 

ال بردن کلیت ماجرا و منحل نمودن ؤلھ و زیر سأصورت مس
عابد دینامیسم خاص جنبش . ھمھ چیز، آن را حل نمود

دانشجویی را کھ در دوره ھای مختلف توان پوالریزه کردن 
یر جنبش ھای درون جامعھ و حتی تقویت آنھا را دارد، سا

جنبش دانشجویی سیاسی ترین و زنده ترین . فراموش کرده است
بذر ی را بارھا در نشریھ  دالیل آن. جنبش مبارزاتی ایران است

مبارزات، . و ھم دیگران در سایر نشریات یادآور شده اند
ھای فلسفی ھا و نگرش  ارتقای آگاھی و سمت گیری با سیاست

این نگرش . گوناگون در این جنبش در خود و برای خود نیست
ًھا و انتخاب ھا دقیقا بخاطر اینست کھ حیات و دینامیسم این 
جنبش در حد باالیی بھ سایر جنبش ھای موجود در جامعھ گره 

از جناح ھای  - خورده و نمایندگان فکری و سیاسی گوناگون 
یسیون داخل و خارج از موجود در حاکمیت گرفتھ تا اپوز

 در تکاپو ھستند برای ارتباط و تأثیرگذاری بر این -کشور
جنبش پویا برای مقاصد مختلف؛ از تربیت و جذب نیروھای 
فکری متخصص برای حفظ نظام موجود توسط نیروھای 

ھا و  حاکمیت گرفتھ تا تربیت و جذب کادرھای فکری سازمان
ند اینست کھ در وسط انکار چنین موضوعی مان .احزاب مخالف

و این مرگ بار ! اتوبان قدم بزنیم و از مناظر اطراف لذت ببریم
  .     است

 از وابستگی دانشجویان بھ حزب بھ در جای دیگری عابد
 می ٨٦  آذر١٣ی و بھ ماجرای ضربھ ؛ عنوان آفت یاد می کند

وابستگی . در این قسمت ھم دچار اشتباھات جدی می شود .رسد
ذر ھیچ کدام آ ١٦بعد از ضربھ . یل بر ضربھ نیستبھ احزاب دل

از فعالینی کھ در جنبش دانشجویی بودند ھیچگاه بھ شکل جدی 
و صحیح و از زاویھ سیاسی بھ جمعبندی و تجزیھ و تحلیل آن 
ضربھ نپرداختند و اگر ھم این کار از بیرون جنبش صورت 

ھمین بھ . ھای دگماتیک بود گرفت بھ شکل اشتباه و از دیدگاه
دلیل ھم عابد و ھم بسیاری دیگر از فعالین دچار این اشتباه شدند 
. کھ یا وابستگی بھ حزب و یا کار علنی بود کھ باعث ضربھ شد

 اشتباه بود کھ بھ ضربھ ککھ خط سیاسی و ایدئولوژی در حالی
. کلیت حزب و عضو حزب بودن دلیل بر ضربھ نیست .پا داد
  . ی بھ این موضوع نپرداخت از زاویھ نقد خط سیاسیاما كس
این حق   توان افراد را از پیوستن بھ احزاب منع كردینم

ھا جز اولیھ  ھمانطور كھ فعالیت احزاب در دانشگاه. آنان است
 بود و ھست كھ یطبیع. ترین حقوق دمكراتیك در جامعھ است



 صفحھ                                                بذرنشریھ دانشجویی                                    پنجاه ویکم            شماره    

 

٥

  گرایش پیدا كنند و بدانی بھ احزابی از فعالین دانشجوییبسیار
 یا در عمل تئوری ھای آن جریانات را بکار بندند ھا بپیوندند

ھا بحث  درستی و نادرستی عملکرد آن احزاب و سازمان(
و جالب اینجاست کھ گروه دیگر کھ بھ احزاب و یا ) دیگریست
ھا نپیوستند نیز تفاوت چندانی در خط و عملکردشان با  سازمان

اینجاست کھ کنھ ! گروه اول نداشتند
ت و واقع بینانھ و بحث را باید دریاف

گری نبدور از تعصب و یکجانبھ 
 ایده ھای مختلف، ینقش عین

ھا در   و عملی آنینمایندگان سیاس
ھا  فضای دانشگاه و تاکتیک ھای آن

برای تأثیرگذاری بر فضای عمومی 
  . دانشگاه را پذیرفت

 ی كھ بھ ضربھ برمیتا آنجای
گردد، بھ ھر دلیل و تحت ھر 

شود تبعات شرایطی کھ وارد می 
اما . منفی خود را خواھد داشت

مسائل منفی و حتی تبعات منفی آن 
ھای فراوانی برای ھمھ  حاوی درس
در اینگونھ اتفاقات و در . می باشد
ھا ھمیشھ برخوردھای  شکست

برخورد افراد  .متفاوتی موجود است
در زندان ھم بھ عوامل مختلفی 

از جملھ توان و تحمل . بستگی دارد
ھا  آمادگی ذھنی از قبل آنافراد و 

در ھنگام برخورد با بازجو و 
ھا در  طور باز ھم خط سیاسی آن موران امنیتی و ھمینأم

ھا باز ھم خط کشی  اما ھمھ این. چگونگی برخورد در زندان
خشونت و ،  برخوردھا،گاه نباید شگردھا ھیچ. شده نیست

 در برخورد با ًشکنجھ ھای وحشیانھ رژیم را خصوصا
اگر کسی در زندان خوب برخورد . ھا از یاد ببریم یستکمون

این اتفاقات نھ . نیست! نمی کند و می شکند نامش خود فروش
اگر چھ این ضربھ . اولین بار بود و نھ آخرین بار خواھد بود
 اما مبارزه ھیچ گاه ،باعث رکودی در جنبش دانشجویی شد

بش نبودند آن تعدادی کھ دستگیر شدند ھمھ جن. متوقف نمی شود
فعالین چپ می باشد کھ نھ تنھا بار  ی باقیماندهی و این وظیفھ 

 بلکھ در دوباره فعال نمودن فعالین ،بر زمین مانده را بردارند
یادمان باشد کھ در دنیا . سر خورده و منفعل شده نیز تالش کنند

دو انقالب بزرگ سوسیالیستی اتفاق افتاد کھ ھر دو شکست 
ھزاران نفر کھ از ھمھ چیزشان در راه دستاوردھای . خورد

ھا و انقالبیون از پای  اما باز ھم کمونیست. انقالب گذشتھ بودند
. بررسی و تجزیھ و تحلیل نمودند،  شروع بھ بازخوانی،ننشستند

پس در این میان مھم است کھ ابتدا دیدگاه خود را درست و 
 ورطھ اشتباه ثیر گذار باشیم نھ اینکھ درأصحیح کنیم تا بتوانیم تت

اگر تنھا بھ داده ھای گذشتھ اکتفا کنیم و نتوانیم علم و . بیفتیم
تئوری خود را  بھ روز کنیم در آینده ای نھ چندان دور دچار 

یکی از نكات بسیار مھم  . خواھیم شد و این خطرناك استخأل
ھای عابد کھ قابل بحث است مربوط بھ روشنفکران  صحبت
د کھ چون دانشجویان در فضای او در جایی می گوی. است

روشنفکری سیر می کردند نتوانستند با طبقات تحتانی جامعھ 
اول . از این جملھ دو معنا برداشت می شود .ارتباط برقرار کنند

اینکھ انتقاد می کند بھ سیر کردن دانشجویان در فضای 

روشنفکری و دوم اینکھ بیان می کند کھ روشنفکر نمی تواند با 
عابد ھم گرفتار ھمان چیزی . انی ارتباط برقرار کندطبقات تحت

این خالف . می شود کھ در جنبش کمونیستی بسیار رایج است
 جنبش کمونیستی  یدر گذشتھ. متد ماتریالیسم دیالکتیک است

ھم شوروی و  -دنیا و حتی در کشورھایی کھ سوسیالیستی بودند 
بھ اشتباه بھای چندانی بھ  - ھم چین

ی دادند و وجود آنھا را روشنفکران نم
اما . یک مشکل بھ حساب می آوردند

روشنفکران کسانی ھستند کھ بھ ھر 
ھا و   دارند و درکیچیزی نگاه انتقاد

ایده ھای مسلط در جامعھ را بھ چالش 
 بورژوایی این  یجامعھ .می گیرند

 - یعنی در گیر شدن با ایده ھا - حق 
 را تنھا بھ عده کم و اقلیتی از مردم کھ

در . د می سپاردنروشنفکران باش
حالیکھ ھمھ قشرھای مردم می توانند و 

اما این . باید درگیر كار با ایده ھا شوند
پروسھ آسان نیست، روشنفكران در 

 توانند نقش یتقویت این پروسھ م
پس ما بھ جای اینکھ .  ایفا كنندیمھم

روشنفکران را نادیده بگیریم باید بھ 
 شویم و تواناییھا آگاه  اھمیت نقش آن

. ھا را بھ کار گیریم ھای آن
ھا  بورژوازی بھ خوبی بر نقش آن

آگاه است و بھ ھمین دلیل در ھر 
حرکت و اتفاقی ابتدا این قشر 

در تقسیم بندی . روشنفکر ھستند کھ آماج حملھ قرار می گیرند
طبقاتی نیز دانشجویان جزو قشر روشنفکر جامعھ ھستند و این 

و کار داشتن با ایده  روشنفکران بھ دلیل سر.  منفی نیستیپوئن
 می توانند با طبقات تحتانی جامعھ ھم ًھای نو و جدید اتفاقا

ھا را  در عرصھ ھای گوناگون فعال  ارتباط برقرار کنند و آن
عابد می گوید بر قراری رابطھ ارگانیک با طبقھ . و درگیر کنند

اما . شنفکرانکارگر نھ کار جنبش دانشجویی است و نھ کار رو
چرا کھ ھمچنان بر . اینطور نیست و او باز ھم اشتباه می کند

. ھایی کھ از گذشتھ باقی مانده حرکت می کند مبنای تئوری
اما حزب باید . این درست است. وجود حزب الزامیست

بازوھای منعطف برای برانگیختن و ارتباط با توده ھا داشتھ 
انان می توانند بھ این امر  دانشجویان و جو،باشد کھ روشنفکران

 توجھ بھ نقش روشنفكران در نظر گرفتن دینامیک. رسانندی یار
ھای جامعھ است و  بھ پویایي و جوشش فکری در جامعھ كمك 

  .  كندیم
جالب است کھ عابد از دکتر زرافشان صحبت می کند و از 

دکتر زرافشان نیز یک روشنفکر است و . کند نظراتش دفاع می
 جوانان و دانشجویان از ایده ھا و نظرات ایشان بسیاری از

. درس گرفتھ اند و حتی بھ مارکسیسم گرایش پیدا کرده اند
 این موضوع بھ عابد نقد می کند  ی نیز اگر چھ دربارهپریسا

اما او نیز از زاویھ اشتباه بھ این موضوع می پردازد و حتی در 
ھ ھم"جایی در موافقت با اصل موضع عابد، می گوید 
و با " دانشجویان چپ در فضای روشنفکری سیر نمی کردند

ادلھ ای ھمچون نقش دانشجویان در مبارزات و گل گشت ھای 
اما در اصل ھر . کارگری در ظاھر با عابد مخالفت می کند

این تفکر غلط در جنبش . لھ دارندأ از مسیدوی آنھا درك اشتباھ
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ن قبل از دو رفیق شاھدند کھ در دورا ھر. چپ ریشھ دارد
 ی، در میان فعالین بخش چپ جنبش دانشجوی٨٦ آذر ١٣ضربھ 

كھ  بھ فعالیت تئوریك و مبارزه بر سر ایده ھا تحت عنوان این
 از ی و این یك؛ شدی داده نمی ھستند، بھاییھا روشنفكر این

 ما بود كھ باید مورد نقد قرار گیرد نھ اینكھ تحت یھا ضعف
مورد »  در تماس با توده ھا روشنفكرانی ھایناتوان«عنوان 

  .  تمسخر واقع شود
ھم  .عابد از اتحاد فوری نیروھای رادیکال سخن می گوید

اما مگر بدون ترسیم افق . اتحاد خوب است و ھم رادیکال بودن
و خط سیاسی روشن می توان اتحاد این نیروھا را فراھم نمود؟ 

اکتیک  مختصات این اتحاد ھم در حیطھ استراتژی و ھم تًاصال
. چیست؟ او اذعان می کند کھ حزبی در ایران وجود ندارد

بسیاری از فعالین دانشجویی ھم بارھا این موضوع را مطرح 
کرده اند و احزاب خارج کشور را بھ دلیل اینکھ در داخل کشور 

اما . نیستند فاقد صالحیت الزم برای ایفای نقش خود می دانند
؟ درست است کھ حزب منظور از حزب از دیدگاه آنان چیست
. لھ فقط این نیستأاما مس. باید تبدیل بھ یک نیروی مادی شود

چیزی کھ در این میان از ھمھ مھمتر است اما کمترین اھمیت 
بھ آن در ھمھ عرصھ ھا داده می شود تئوری علمی، خط 

پریسا نیز در این مورد . سیاسی و ایدئولوژی یك جریان است
تفکری کھ باز . ی برخورد می کندسفانھ بھ شدت اکونومیستأمت

از دھانشان  "کارگر"ھم در جنبش چپ ایران و کسانی کھ کلمھ 
چپ ی او در یک کالم وظیفھ . نمی افتد بسیار زیاد است

اما پس .  داندیم"  جنبش کارگری یپشت جبھھ"دانشجویی را 
دینامیسم ھای مبارزاتی ھر جنبش چھ می شود؟ آیا نباید خصلت 

ا دینامیسم ھای خودش و وحدت ھا و  تقابل ھر جنبش را ب
ھایش با سایر جنبش ھا سنجید؟ پشت این ایده این امر قرار دارد 

 اتومات بر جاده صحیح یكھ كارگر مقدس است و جنبش كارگر
 ی تواند پشت جبھھ بورژوازی كند و نمی حركت میالیستیسوس

ًکارگر ذاتا کمونیست و .  شود- امروز جنبش سبز ً  مثال-
 کارگران  یسوسیالیست نیست و از درون مبارزات روزمره

. علیھ سرمایھ داری آگاھی سوسیالیستی بھ وجود نمی آید
کمونیست چھ کارگر باشد و چھ روشنفکر موظف است آگاھی 
را کھ کارگر از درون روابط روزمره اش نمی تواند بھ دست 

نھا جنبش کارگری کھ ت. آورد از بیرون بھ میان کارگران ببرد
بھ مسایل درون خودش توجھ کند و از جنبش ھای دیگر غافل 
شود یا  ضد زن و مردساالر باشد و یا در مقابل مذھب كرنش 

  . كند ھرگز نمی تواند رھا کننده خود باشد چھ برسد بشریت
دیالکتیک اختھ "عابد در قسمتی دیگر از مصاحبھ اش از 

 و یا  چیست؟" حق"کھ  از این. می گوید" چپ ھای وطنی
ھا ھمھ موضوعات  این....  ضرورت داشتن تحلیل طبقاتی و 

اینکھ با چھ دیدی بھ این مسائل  اما. مھم و قابل بحثی است
اگر بھ کمونیسم بھ عنوان علم نگاه . پرداختھ شود مھمتر است

. االت را بھ درستی دریابیمؤکنیم آنگاه می توانیم  جواب  س
. تكاملش پایان ناپذیر ھمیشھ زنده است و یكمونیسم علم

گونھ کھ ھست برخورد می  کمونیسم علم است زیرا با جھان آن
بھ ھمین دلیل می تواند . طور کھ مایل است باشد کند نھ آن

اگر درک علمی از واقعیت . روابط درون پدیده ھا را درک کند
 جامعھ، چرایی و چگونگی آن وجود داشتھ باشد می توان پروسھ

زیرا درک واقعیت در حال تغییر . فھمید تغییر جامعھ را ی
مارکس با ھدف شناخت . برای تغییر جھان تعیین کننده است

گونھ کھ ھست و با تکیھ بر ماتریالیسم تاریخی توانست  جھان آن
حقیقت ساختار جامعھ، تضاد ھای آن، جایگاه ھر طبقھ و نقش 

 کھ باید پایھ ھای علم مارکسیسم را و مفاھیمی را. آن را بشناسد
مارکس فرمولھ کرد مانند زیربنا و روبنا و روابط تولیدی و 

را بفھمیم تا بتوانیم آنھا را بھ کار ببندیم ... نیروھای مولده و 
وگرنھ تبدیل بھ یک چیز تحمیلی می شود کھ خودمان نیز بھ آن 

اگر رویکردمان علمی باشد . شک می کنیم و متزلزل می شویم
اتوریتھ ما داشتن جواب . دا می کنیمآنوقت در جامعھ اتوریتھ پی

اگر خوانش . االت و معضالت مردم استؤعلمی و عینی بھ س
. ما از جامعھ دینامیک نباشد دچار اشتباه و دگماتیسم می شویم

بورژوازی شکل  -  تغییر واقعیت جامعھ بدور تضاد پرولتاریا
البی ی مارکسیسم با پرولتاریا رابطھ ی اما رابطھ . گرفتھ است

علم . مارکسیسم یک علم انقالبی است. نیست" منافع من "و
انقالب، انتقام . علم تاریخ و تغییر جامعھ است. پرولتاریا نیست
اگر پرولتاریا آگاھانھ برای . بلکھ حل تضاد ھاست. گیری نیست

حل این تضادھا حرکت نکند ھمان جامعھ قبلی باز تولید می 
یعنی فھمیدن آن و باور . آگاھی یعنی فرا گرفتن این علم. شود

متاسفانھ در اینجا مجال بیشتری برای مفاھیمی کھ . داشتن بھ آن
  . عابد درباره آن صحبت کرد نیست

در انتھا درباره مطلب دیگری می خواھم صحبت کنم کھ با 
 توجھ بھ عنوان و موضوع بحث ایشان و پریسا جای آن بسیار

ًیشان و کال خالی بود و این یکی از بزرگترین ضعف ھای ا
لھ زنان أھم مس جنبش دانشجویی و جنبش چپ می باشد و آن

ایشان درباره جنبش سبز و جنبش دانشجویی و بخش چپ . است
این جنبش و تاریخچھ آن وایرادھای جنبش چپ ایران صحبت 
کردند اما از حضور دختران کھ ھمیشھ پر رنگ و قابل توجھ 

 این معضل تنھا مربوط خوب البتھ. بوده سخنی بھ میان نیاوردند
ثیر گذار ھمیشھ نادیده أبھ ایشان نمی باشد این نیمھ پر رنگ و ت

گرفتھ می شود اما باید بدانیم کھ تا وقتی کھ حتی یک زن تحت 
چپ ھایی کھ می . ستم باشد ھیچ جامعھ ای رھا نخواھد شد

خواھند سوار اسب سرکش تغییرات شوند و آنرا مھار کنند باید 
بخصوص دوره اخیر ه ھای تاریخی چپ را و درس ھای دور

باید .  را بھ سرعت و علمی مرور کنندفعالیت چپ دانشجویی
تکیھ خود را با علمی ترین روش بھ علمی ترین ایده ھا استوار 

ھزاران جوان ناراضی باز وارد . کنند و با این نگاه متحد شوند
ای تضادھ. اتفاقات جدیدی در راه اند. ھا می شوند دانشگاه

روز حادتر می شوند و ھ داخلی رژیم و بین المللی روز ب
چقدر ھم کھ امنیتی، سانسور و فیلتره بشوند؛  ھا ھر دانشگاه

نسبت بھ سایر مراکز تجمع مردم، بیشتر با آگاھی مبارزاتی 
نمی توان با اشتباھات گذشتھ با فحش کاری رو . سروکار دارند

ید از خواب بیدار شد با. نمی توان چشم ھا را بست. در رو شد
 اتحاد، تظاھرات، ی دور جدید را در زمینھ ھایو فعالیتھا

شرایط . در پرتو یک نگاه تازه دید ...کمپین، نشریھ مشترک و 
 حتی بھ .جمعبندی در زمان فعلی از ھر زمانی فراھم تر است

صرف اتحادھای کوچک، باید این روند علمی طی شود تا 
ون این استحکام در حد بادھای زود بد. استحکام آن تضمین شود

جارب گذشتھ تگذر و بی اثر خواھیم ماند یا تکرار نوستالژیک 
تأکید بر نقش محوری جوانان و دختران . چپ خواھیم بودی 

اھمیت باالیی دارد و آماده شدن برای روزھای مبارزاتی پیش 
کھ وقت تنگ است و ما در  ًرو را باید دایما تکرار کرد و این

 ■. از تاریخ قرار داریمی حساسبرھھ
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  :  حکایت زندان
  ھنرآفرینی و عدالت جویی

  
  مارال ھوشیار: رجمھتھیھ و ت

 : پروژه ی خاطرات، خاطره و ھنر زندان
   زنان زندانی سیاسی در ایران

 
 ھنری بسیار – یک برنامھ ی سیاسی ٢٠١٠ ژوئن ١٩در 

ط دست الھام بخش و موفقیت آمیز در شھر تورنتوی کانادا توس
خاطرات، خاطره و ھنر «اندر کاران و ھمکاران پروژه ی 

بھ صحنھ آمد کھ اشک » زنان زندانی سیاسی در ایران: زندان
 نفر بودند آورد و ٤٠٠بھ چشمان شرکت کنندگان کھ بیش از 

این برنامھ با سخنرانی شھرزاد مجاب . آوازه اش در شھر پیچید
سپس کاوه . شایش یافتاستاد دانشگاه تورنتو و مسئول پروژه گ

پس از آن . شھروز وکیل ایرانی مقیم نیویورک سخن گفت
نمایشنامھ ای تکان دھنده کھ بیانگر شکنجھ و سرکوب و حماسھ 

 و حکایت ١٣٦٠ھای مقاومت زندانیان سیاسی در دھھ ی 
بیرون آمدن از زندان و ورود بھ زندان بزرگتر جامعھ و جھان 

ان این نمایشنامھ زندانیان سیاسی بازیگر. بھ صحنھ آمد... بود 
اثر ھنری بی نظیر دیگری کھ . ی بودندیسابق و ھنرمندان کانادا

 تن، طراح ٤یکی از این .  زن جوان بود٤بھ صحنھ آمد رقص 
وی و ھمکارانش، برای اولین بار از . این اثر ھنری است

طریق این پروژه و خاطرات زندانیان سیاسی سابق با مقولھ ی 
سیاسی و کشتار ھزاران زندانی سیاسی کمونیست و زندانی 

 آنان، با زبان رقص،.  آشنا شدند١٣٦٧انقالبی در سال 
ھمکاری و ھمبستگی و مقاومت زنان زندانی سیاسی را بطور 

ثیر قرار أثر و قوی بیان کردند و بشدت تماشاچیان را تحت تؤم
کھ صدای ساکت ھق ھق گریھ در سالن بھ گوش ی دادند بطور

  . رسیدمی
 این برنامھ نتیجھ ی فعالیت گروھی از زندانیان سابق، 

خاطرات، خاطره و ھنرمندان و محققین بود کھ در پروژه ی 
.  شرکت کرده اندزنان زندانی سیاسی در ایران: ھنر زندان

ھای حقوق بشر و بعضی از  موفقیت چشمگیر این برنامھ، گروه
بھ فعالیت در مورد ی را تشویق یپژوھشگران و ھنرمندان کانادا

در انتھای برنامھ کارت . زندانیان سیاسی ایران کرده است
پستال ھای اعتراض بھ اعدام در ایران در میان شرکت کنندگان 

مون -پخش شد کھ برای فرستادن بھ دبیرکل سازمان ملل بان کی
بازرس «در آن از بان کی مون خواستھ شده تا . است

» دون محاکمھ و خودسرانھھای فراقانونی، ب مخصوص اعدام
ھای اخیر در رژیم اسالمی بھ ایران  را برای بررسی اعدام

ترجمھ ی دو سخنرانی برنامھ را در زیر می . اعزام کند
این ترجمھ توسط ھمکاران نشریھ بذر انجام شده و . خوانید

 .ید شده استأیتوسط سخنرانان ت
اد  برای اطالع بیشتر از این پروژه می توانید با شھرز

  :مجاب تماس بگیرید
Shahrzad.mojab@utoronto.ca 

  

  سخنرانی شھرزاد مجاب

  »ییھنرآفرینی و عدالت جو: حکایت زندان«  در برنامھ ی
  )٢٠١٠ ژوئن ١٩( کانادا -در دانشگاه تورنتو

  
چھار گوشھ یکسال پیش یک بار دیگر ایرانی ھا چشمان مردم 

وقتی آموزگار یکی از دبیرستان ھای . ی جھان را خیره کردند
تبدیل » ایرانی«نیویورک قطعھ ای را در بالگ خود نوشت، کلمھ 

  :بھ یک فعل شد
دانش آموزی : اخیرا اتفاق بی سابقھ ای در مدرسھ افتاد... « 

وقتی ناظم بھ او ! در مقابل ناظم تشر زن و مرعوب کن ایستاد
داد کاری را کھ می خواست انجام دھد، دانش آموز دیگری اجازه ن
ایران، مکان و تمدن و ." باید دست بھ کار ایرانی بزنیم: "گفت

مردمی کھ مترادف شد با مبارزه برای حق خود و غیرممکن را 
  »!خواستن

خیزش سال گذشتھ بخشی از مقاومت علیھ یک تاریخ طوالنی 
 پس از دوسال تظاھرات سی سال پیش، رژیم سلطنتی. سلطھ بود

ی، و یک یھای خیابانی، اعتصابات کارگری، فعالیت دانشجو
اما جای سلطنت را نھ یک رژیم . خیزش سراسری سرنگون شد

. گرفت) دینی(دموکراتیک بلکھ یک رژیم دیکتاتوری تئوکراتیک 
قدرت گیری اینان بھ مقدار زیادی مدیون حمایت ایاالت متحده 

قدرت ھای غربی . ی اش از خمینی بودیاآمریکا و متحدین اروپ
کمی پیش . نگران آن بودند کھ ایران بھ دامن اتحاد شوروی بیفتد

از آن، افغانستان بھ زیر حاکمیت گروه ھای حامی شوروی درآمده 
قدرت ھای غربی از خمینی پشتیبانی کردند با این امید کھ . بود

 در این وذ شورویفرژیم وی تبدیل بھ سدی در مقابل گسترش ن
  .کشور استراتژیک شود

 بھ قدرت رسیدن رسیدن خمینی برای بسیاری از ایرانیان 
مھم است خاطرنشان کنم کھ این . مترادف با شکست انقالب بود

شکست نشانھ ی یک چرخش در فضای سیاسی جھان کھ با افکار 
و جنبش ھای انقالبی ضد امپریالیسم، فئودالیسم و رژیم ھای 

حکومت اسالمی بالفاصلھ پس از . ی خورد، بوداقتدارگرا رقم م
 و این ؛قدرت گیری، دست بھ سرکوب حقوق شھروندان زد

سرکوب را با تحمیل حجاب بر زنان شروع کرد و بھ تدریج یک 
رژیم آپارتاید جنسی را برقرار کرد، مخالفین را دستگیر، زندانی و 

رش ی را کھ حاوی نگیکشتار کرد؛ نشر روزنامھ ھا و کتاب ھا
ھای مخالف بودند منع کرد و بیرحمانھ ھنر را در ھمھ اشکال آن 

 بھ محو کردن ًخمینی پس از بھ قدرت رسیدن فورا. سانسور کرد
ارس فجماعت بھائیان پرداخت و ارتش را برای سرکوب ملل غیر
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ردھا کھ خواستار خودمختاری در چارچوب یک رژیم ُمانند ک
  .فدرال بودند گسیل کرد

ی کھ رژیم اسالمی در سھ دھھ ی گذشتھ یوت ھادر میان قسا
مرتکب شده است، جنایت ویژه ای موجود است کھ در خارج از 
محافل ایرانیان سیاسی و فعال و خانواده ھا و دوستان آن ھا از 

این جنایت در . دیدگان پنھان مانده و بھ آن توجھی نشده است
 معنای معروف است کھ بھ» ٦٧کشتار «فرھنگ سیاسی ایران بھ 

در فاصلھ چند ماه .  است١٩٨٨قتل عام زندانیان سیاسی بھ سال 
  . حکومت ھزاران زن و مرد زندانی سیاسی را اعدام کرد

اما در مقابل این کشتار ھیچ صدای اعتراص بین المللی 
معروف شده » مجامع بین المللی«من آنچھ کھ بھ . برنخاست

در واقع من از این .  را متھم نمی کنم) یعنی، آمریکا و متحدینش(
. انتظار ندارم کھ نگھبانان دموکراسی باشند» مجامع بین المللی«

می دانم کھ آنان منفعتی در اعتراص بھ این جنایت نداشتند زیرا 
اغلب زندانیان، زندانیان چپ اعم از سکوالر و مذھبی بودند کھ 
باید محو می شدند تا حکومت تئوکراتیک اسالمی تحکیم شود و 

. می خواندند گرفتھ شود» غلبھ کمونیست ھا«ی آنچھ آنان جلو
مشغلھ ی من سکوت شھروندان جھان نسبت بھ این جنایت است، 

اگر شھروندان فریاد نزنند، سیاستمداران سکوت پیشھ می ... . 
  .کنند

 و دو دھھ ی متعاقب آن ١٩٨٠این درست است کھ دھھ ی 
ھ و جنبش ھای دوران عقب نشینی از سیاست ھای ترقی خواھان

شکل گیری .  ھستند١٩٧٠ و ١٩٦٠انقالبی اجتماعی دھھ ی 
، احیای سرمایھ داری در چین ١٩٧٩تئوکراسی ایرانی در سال 

ی بخش ملی ی، و سرکوب جنبش رھا١٩٧٦سوسیالیستی در سال 
 برخی از وقایع برجستھ ی این تغییر ١٩٧٥در عمان در سال 
ی نیستند کھ از ھمکاری ایرانیان تنھا مردم. موج در جھان است

ی دینی و دعواھای جاری آنان ضربھ یمیان امپریالیستم و بنیادگرا
 سپتامبر، بسیاری از ١١در اینجا، در غرب، پس از . خورده اند

سیاستمداران و روشنفکران، حتا آنانی کھ دارای افکار لیبرالی 
را دادند تا تروریسم » تعلیق موقت دموکراسی«ھستند، فراخوان 

مایکل ایگناتیف این پروژه ھا را اینگونھ تئوریزه . شھ کن شودری
 توجیھ پذیر است زیرا در مقایسھ با شیطان ًکرد کھ شکنجھ موقتا

این کاری است کھ ایاالت متحده . تروریسم، شیطان کوچکتر است
سال گذشتھ کرده است و اوباما کھ در کارزار انتخاباتی اش  در ده

امھ را داده بود، سیاست و عملکرد این کارن» تصحیح«وعده ی 
عملکرد دولت کانادا در . رئیس جمھور پیشین را ادامھ داده است

 نشان می دھد کھ دولت کانادا از ١افغانستان و در مورد ماھر عرار
  .این قاعده مستثنی نیست

  چھ دولت مستبد و چھ دموکراتیک  –اگر عملکرد نھاد دولت 
یم؟  کارنامھ شھروندانی کھ با  این است، پس ما چھ باید بکن–

وجدانشان بھ حرکت در می آیند، عدالت جو ھستند، و برابری و 
 امین ٥٧مساوات مشغلھ شان است، چیست؟ عجیب آنکھ امروز 

 دو کمونیست –سالروز اعدام جولیوس و اتل روزنبرگ است 
.  بھ اتھام جاسوسی اعدام شدند١٩٥٣ ژوئن ١٩ی کھ در یآمریکا

رد عراق بھ نام گوران و دیگری شاعر ُ شاعر کدو شاعر، یکی
ایرانی بھ نام ھوشنگ ابتھاج، اشعاری در اعتراض بھ اعدام این 

                                                        
گشت بھ کانادا از سفرش بھ تونس ماھرعرار، شھروند کانادایی، ھنگام بر ١

 دستگیر شد و بھ جای اینکھ اجازه ٢٠٠٠در فرودگاه نیویورک در سال 
بدھند سفرش را بھ کانادا ادامھ بدھد بھ سوریھ فرستاده شد و بمدت یکسال در 

َبعد از آزادی و برکشت بھ کانادا و تعقیب قانونی . زندان بود و شکنجھ شد
مریکا بر اساس اطالعات نادرست عرار را عضو این واقعھ، معلوم شد کھ آ

القاعده بھ حساب می آورد و با اطالع و رضایت دولت کانادا این کار را 
دولت کانادا مجبور شد بھ نقش خودش در ارتکاب این جرم . انجام داده است

  .علیھ یک شھروند اذعان  و عذرخواھی بکند

ده سال پیش، . دو تن سروده و بھ آنان و فرزندانشان تقدیم کرده اند
زمانی کھ من پژوھش ھای خود را در مورد زندانیان سیاسی آغاز 

) بھ مایکل(» بو مایکل «کردم، بھ شعر عبدهللا گوران تحت عنوان
شعر خطاب بھ پسران روزنبرگ ھا بھ نام ھای مایکل . برخوردم

بھ آنان می گوید، احساس یتیمی نکنید زیرا مردان . و رابرت است
  .و زنان بسیاری در سراسر جھان مادران و پدران شما ھستند

 مھ، رژیم اسالمی بھ زندگی ٩ماه پیش در روز  قریب بھ یک
:  کھ ھمھ در سنین بیست و سی بودند پایان داد فعال جوان ٥

، )ردُیک معلم ک(، فرزاد کمانگر )ردُیک زن ک(شیرین علم ھولی 
با خبر دور جدیدی .  فرھاد وکیلی و مھدی اسالمیان،علی حیدریان

اعدامشان . خبر کوتاه بود«: از اعدام ھا، شعر ابتھاج تحت عنوان
بطور وسیع در اینترنت ) کھ امشب آن را خواھید شنید(» !کردند

 متولد شد و توسط رژیم ١٩٢٨ابتھاج کھ در سال . پخش شد
من .  اسالمی زندانی شد این شعر را ده ھا سال پیش سروده است

در فکر آن بودم کھ او در این شعر بھ اعدام چھ کسی اشاره دارد و 
وقتی فھمیدم کھ شعر را برای روزنبرگ ھا سروده است غرق در 

خشم؟ چرا ما آنطور  امروز کجاست اینگونھ غریو و. شگفتی شدم
   سال پیش گوران و ابتھاج بھ خشم آمدند، ناآرام نیستیم؟٥٧کھ 

. ایران کشوری است بھ لحاظ استراتژیک دارای اھمیت بسزا
آمریکا منفعتی در سرنگونی این رژیم ندارد و تغییر در چارچوب 

ت در ایران تضادھای درون قدر. وضع موجود را ترجیح می دھد
و لبریز شدن آن بھ بیرون از کشور، ظھور یک جنبش سبز، 

کھ برخی (جدید » حامیان حقوق بشر«و » ناراضیان«ظاھر شدن 
 در ١٣٦٧از آن ھا در زمان کشتار زندانیان سیاسی در سال 

، چرخش برخی از نظریھ پردازان تئوکراسی بھ )قدرت بودند
سانھ ھا، شوھای ، حضور دائم آنان در ر»دموکراسی«سوی 

تلویزیونی یا در محافل دانشگاھی بھ سردرگمی در میان ایرانیان و 
مردم دیگر، ناظران صحنھ سیاسی ایران، و فعالین سیاسی و 

استداللی کھ ما اغلب می شنویم . جنبش ھای اجتماعی افزوده است
آن است کھ تنھا انتخاب ممکن میان یک جناح معتدل و جناح 

اما بھ اعتقاد من، کلیت این تئوکراسی تھاجم بھ . محافظھ کار است
  .مقام بشریت است

در ایران، رژیم اسالمی بھ کسی اجازه مستند کردن یا گزارش 
ً در نتیجھ تقریبا. در مورد وضعیت زندانیان سیاسی را نمی دھد

منبع تمام اطالعات منتشر شده خود زندانیان سیاسی سابق و 
در . برند استی  در تبعید بسر مفعالینی کھ از ایران گریختھ و

 محدود بھ نسل اول ًتبعید نیز، تبلیغ بھ حول این موضوع عمدتا
نسل دوم فعالین ایرانی، دانشجویان و پژوھش . فعالین ایرانی است

گران نسبت بھ مبارزه و مقاومت زندانیان سیاسی بی توجھ مانده 
  .اند

ر مورد علیرغم کمبود اطالعات منتشره بھ زبان انگلیسی د
زندانیان سیاسی در ایران، مجموعھ ی شگفت آوری از نوشتھ ھا 
بھ  شکل خاطرات زندان در مجامع تبعیدیان ایرانی تولید شده و 

این ادبیات کماکان منبعی است کھ از آن کم . در حال تولید است
گسترش خاطرات در شکل کتاب، مقاالت، . استفاده شده است

 شماره ھای مخصوص مجالت کھ چندین جلد کتاب ویرایش شده،
مقاالتش توسط زندانیان سابق نوشتھ شده اند، طیف وسیعی از 

س أھا و مقاومت ھا، امید، نفرت، عشق، شجاعت و ی حکایت رنج
را پوشش می دھد کھ یک منبع گرانبھا برای خواندن، تحلیل و 

. کلمات نوشتھ شده تنھا وسیلھ ی نقل این تجربھ نیستند. تعمق است
م خالقانھ تر دھشت ھای زندان بھ ھنرھای تجسمی، فیلم، ترسی

خالصھ مجموعھ . نقاشی، موسیقی و کاردستی نیز راه یافتھ است
  .ی شگفت انگیز و متنوعی از اسناد بھ زبان فارسی موجود است

در سال ھای اخیر، وضعیت و سرگذشت زندانیان سیاسی زن 
بھ اعتقاد من . یکی از مشغلھ ھای فکری و سیاسی من بوده است

تولید دانش انتقادی فمینیستی بھ حول این موضوع برای دست زدن 
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بھ یک مبارزه پیروزمند علیھ رژیم تئوکراتیک آپارتاید جنسیتی 

من ھمچنین تالش کرده ام رویکرد متدولوژیک . ضروری است
خود را در زمینھ تولید دانش در مورد تجربھ زندان متنوع کنم 

با الھام از .   ھای امشب ارائھ خواھد شدآنطور کھ  در برنامھ
ھنر آگاھی حاکم و تجربھ ی «ھربرت مارکوزه کھ می گفت، 

عد ظرفیت سیاسی ھنر در ُب«و اینکھ » متداول را واژگون می کند
ما با گروھی از ھنرمندان و » زیباشناختی خودش نھفتھ است

ا زندانیان سیاسی سابق کار کرده ایم تا مردم و افراد جنبش ر
نسبت بھ تاریخ و مبارزه و مقاومت 
زندانیان سیاسی ایران آگاه و مطلع 

ھنر رادیکال . کنیم و آموزش دھیم
دگرگون ساز است و بھ ورای سطح 
. رفتھ و درکی عمیق ارائھ می دھد

ھنر بھ ما کمک می کند پل ھا 
امید . بسازیم و ھمبستگی ایجاد کنیم

است کھ امشب بتوانیم بھ این ھدف 
  .برسیم

از ژانویھ گذشتھ تا کنون 
گروھی از زندانیان سیاسی سابق و 
ھنرمندان متعھد گردھم آمده اند تا 
در تجربھ و دانش یکدیگر سھیم 

برای من بعنوان یک . شوند
آموزگار و پژوھش گر، مشاھده ی 
ً گرد ھم آمدن گروھی از افراد کامال

بیگانھ بھ لحاظ (بیگانھ با یگدیگر 
ی، احساسی سیاسی، فرھنگی، ھنر

. حیرت انگیز بوده است) و نسلی
افراد این گروه حتا دارای زبان 
مشترک نیستند و اغلب از طریق 
. مترجم کار خود را پیش برده اند

اما بطرز فوق العاده ای بر این 
موانع چیره شدند و بطور جمعی در 
سیاسی کردن ھنر و بھ کار گرفتن 
زیبا شناسی در زمینھ تجربھ زندان 

شک نیست کھ لحظات .  شدنددرگیر
ناامیدی و ناکامی نیز بوده است اما 
ما بیشتر لحظات آواز خواندن، 
خندیدن و گریھ کردن را تقسیم می 

سخنران [ ھمانطور کھ بتنی . کنیم
خاطرنشان کرد، عده زیادی ] قبلی

روح و خیال پردازی خود را بھ 
من . درون تولیدات امشب ریختھ اند

تک آن ھا  مدیون تک بھ ًشخصا
در اجرای امشب ما ھمھ ...  ھستم

تالش کرده ایم کھ بر موانع چیره 
شویم بخصوص آنکھ زندانیان 
سیاسی سابق را وارد گفت و شنود 
ھنری و ادبی با نسل دوم ایرانیان 

ھمانطور کھ . در تبعید کرده ایم
خواھید دید، گفت و شنود آنان زیبا، 
روح افزا و نمونھ ای برای ساختن 

ما مایلیم از . ع مقاومت استمجام
شما دعوت کنیم کھ بھ این جمع برای تقویت جنبش علیھ خشونت 

ما نیازمند ناشرین، ھنرمندان، پژوھش گران، . دولتی بپیوندید
ما باید با یکدیگر کار کنیم تا . کمک ھای مالی و فعالین ھستیم

بتوانیم تھاجم خشونت دولتی در ھمھ عرصھ ھای زندگی خود را 
وارد این ] از سران  دولت ھا[ھفتھ ی آینده بیست نفر . قف کنیممتو

تحت . شھر خواھند شد تا نقشھ ی غارت بیشتر جھان را بکشند
، حق دسترسی ما بھ خدمات شھری از »آنان «ِمین امنیتألوای ت

. حمل و نقل تا تئاتر و کتابخانھ و دانشگاه، ھمھ محدود شده است
شونت می شوند؟  تاریخ دراز باید پرسید چھ کسانی مرتکب خ

مبارزه مردم ایران برای عدالت دلیلی روشن بر خشونت ھمیشگی 
درس مھمی در این تاریخ برای تمام مردم جھان . دولت است
نھادھای دولت، نابود کننده ترین ابزار خشونت را . موجود است

در انحصار خود دارند و از حق قانونی ارتکاب خشونت 
  .برخوردارند
ندان جھان، منجملھ شھروندان کانادا، شھرو

طی چندین دھھ مبارزه توانستھ اند حق قطع 
ممنوع . حیات شھروندان را از دولت بگیرند

کردن اعدام دستاوردی برای بشریت در ھمھ جا 
ی کھ دولت کماکان حق یاست منجملھ در کشورھا

در کانادا سنت . حیات شھروندان را نقض می کند
ازات و لغو زندان وجود مبارزه برای لغو مج

در اینجا یک مجلھ منحصر بھ فرد بھ نام . دارد
منتشر می » مجلھ زندانیان در مورد زندان«

ما بھ اندازه کافی سنت روشنفکری و . شود
فعالیت گری داریم کھ طرز تفکر کیفری دولت 
.  کانادا و بقیھ جھان را بھ چالش بگیریم

نچھ ی امشب فقط نمونھ ای است از آیگردھما
بدون شھروندان آگاه و متشکل ما حتا . ممکن است

قادر بھ حفظ ھمان حقوقی کھ تا کنون بدست آورده 
  . ایم نخواھیم بود

در فرصتی کھ بر روی سخنان و اجراھای 
امشب فکر می کنید مایلم از شما دعوت کنم کھ 

در کنار در ورودی . دست بھ عمل نیز بزنید
 و فرستادن بھ ی است برای امضایکارت پستال ھا

  :دبیرکل سازمان ملل بانکی مون کھ می گوید
گزارشگر "من از شما می خواھم کھ «

مخصوص سازمان ملل در مورد اعدام ھای 
 برای ًرا فورا" فراقانونی، فوری و خودسرانھ

تحقیق در مورد نقش دولت ایران در اعدام ھای 
من ھمچنین .  اخیر فعالین سیاسی بھ ایران بفرستید

ما می خواھم کھ قاطعانھ علیھ اعدام ھا، از ش
ناپدید شدن ھا و شکنجھ و تجاوز بھ زندانیان 

دولت ایران در گذشتھ . سیاسی موضع گیری کنید
جنایت علیھ بشریت مرتکب شده است و اکنون نیز 

الزم است کھ دست . دوباره دست بھ آن زده است
  ».فردا خیلی دیر است. بھ عمل اضطراری بزنید

 پیش وقتی از زندان بدنام جزیره دو سال
رابین در آفریقای جنوبی دیدن کردم بھ دستخطی 

او یکی . برخوردم کھ متعلق بھ احمد کاترادا بود
 ٢٦از رھبران برجستھ کنگره ملی آفریقا بود کھ 

  :او نوشتھ بود. سال زندانی بود
ما بیرحمی آپارتاید را فراموش نخواھیم «
رابین یادمان سختی ما نمی خواھیم جزیره . کرد

ما می خواھیم کھ پیروزی . و رنج ھای ما باشد
.  بشری علیھ نیروھای شیطانی باشد یروحیھ

پیروزی عقل و وسعت نظر علیھ ۥخردی و 
حقارت؛ پیروزی شجاعت و عزم بر سستی و 

  ».عجز؛ پیروزی آفریقای جنوبی نو بر کھنھ
رھای بھ امید آنکھ نوشتھ ای با ھمین روحیھ بر روی دیوا

اوین، ابوغریب، گوانتاموبی، و بسیاری از زندان ھای دیگر 
   ■ .سراسر جھان نقش بندد
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  در مراسمسخنان کاوه شھروز
  »ی ییت زندان، ھنر آفرینی و عدالت جوحکا «

 )٢٠١٠ ژوئن ١٩( کانادا - در دانشگاه تورنتو
  »تقویت جنبش علیھ دیکتاتوری ایران: نقش قانون«
 
 
 
 
 
 
  

  کاوه شھروز
  ٢٠١٠ ژوئن ١٩

  .با تشکر
لفھ ی مرتبط با ؤاعالم شد کھ این مراسم دارای سھ م

  .ییحکایت ھای زندان، ھنر آفرینی و عدالت جو: یکدیگر است
در کمال تواضح دو تای اول را با احترام بھ دیگران واگذار 

  .می کنم
ی کھ بسیاری از زندانیان سیاسی سابق حاضرند، یدر جا

من . کنم» حکایت زندان«د بود اگر گستاخی و خودبینی خواھ
در جایگاھی نیستم کھ بتوانم در مورد دھشت ھای جسمی و 

اما فقط . روحی آن تجربھ و لطمھ ھای بعد از آن صحبت کنم
می خواھم بگویم حرف زدن درباره زندان ھا توسط کسانی کھ 

، ًاوال. با شجاعت این تجربھ را از سر گذراندند بسیار مھم است
آنکھ پایمال کنندگان حقوق بشر می خواھند دنیا گناھان بھ دلیل 

آنان را فراموش کند و حکایت ھای زندانیان سالح قدرتمندی در 
، مباحث زندان بھ ً ثانیا.لھ با این گرایش بھ فراموشی استمقاب

 چھ چیزی در گروی برد و ًھمھ ی ما یادآوری می کند کھ دقیقا
ی یز ما، بخصوص وکالاین مباحث برای بسیاری ا. باخت است

 یادآور آن است کھ یک دام چالھ ی رایج و ًچون من، دقیقا
معمول، فرو رفتن در باتالق تجریدات و رموز فنی و ندیدن این 
واقعیت است کھ در پشت آمار مربوط بھ نقض حقوق بشر، در 

 الملل، پشت خواست ھای سازمان ملل و گزارش ھای عفو بین
پدران و مادران، فرزندان، ھمسران؛ : مردم واقعی قرار دارند

آدم ھای زنده با آرزوھا و حس فقدان عزیزانی کھ از دست داده 
  .اند

بھ دالیل گوناگون اما در درجھ اول بھ دلیل بی استعدادی، 
. سخن بگویم» ھنر آفرینی«من در موقعیتی نیستم کھ در مورد 

نی اما فکر می کنم ھمینکھ ھنر و بیان تبدیل بھ بخش جدانشد
 و بطور –زیرا بیان . بحث ما شده است بسیار ارزشمند است

د ما علیھ  در قلب نبر–مشخص تر حق بیان آزاد افکار 
 و ھمچنین بھ دلیل آنکھ توان ھنرمند در ؛دیکتاتوری قرار دارد

بھ حرکت در آوردن مردم و متصل کردن شخصی و سیاسی 
کھ  در سال  فقط کافیست بھ یاد بیاوریم . نظیر نداردًتقریبا

گذشتھ مردم ایران از طریق بکار گرفتن وسائل مختلف چھ حجم 
ببینید مردم چگونھ نقاشی می . بزرگی از تولیدات خالق داشتند

کردند، کارتون می کشیدند، ترانھ می سرودند و حتا آوازھای 
اعتراضی نسل قبل را می خواندند تا از این طرق برای مقابلھ 

یرحم برخی حقایق را بیان کنند و با دروغ ھای یک حکومت ب
  .بھ یکدیگر امید دھند

بھ این دالیل، مھم است کھ ما زندان را حکایت کنیم و ھنر 
اما بھ عنوان یک وکیل، شاید تنھا چیزی کھ من . بیافرینیم

صالحیت صحبت در باره اش را داشتھ باشم عبارت سوم در 
  . ییعدالت جو: عنوان برنامھ ی امشب است

 بیجازه دھید برخی افکارم در مورد شکل و عمق ، اًاوال
و سپس . عدالتی در قلب جمھوری اسالمی را برایتان بازگو کنم

 بھ لحاظ قانونی –اجازه دھید طرح مختصری بدھم از اینکھ ما 
وظیفھ ی بدست آوردن عدالت  چگونھ می توانیم –و سیاسی 

  .برای بسیاری از قربانیان جمھوری اسالمی را آغاز کنیم
  ٭٭٭

آنچھ امروز برای جھان واضح است آن است کھ بی عدالتی 
اکنون ھر فردی با ارتباط اینترنتی می داند . در ایران رایج است

کھ در ایران نیروھای حکومتی می توانند در روز روشن و در 
مقابل دوربین ھای فیلم برداری یک زن جوان را غرق در خون 

  بسیجی کند می داند کھھر کسی کھ سی ان ان نگاه می. کنند
ی ترین حقوق یمی تواند بھ معترضین بی گناھی کھ طبق ابتدا

ستگیر کرده و بھ دمدنی شان عمل می کنند، حملھ کند و آنان را 
خوبست کھ جھان این . ی روانھ کندیسیاه چال ھای قرون وسطا

اما فکر می کنم این پوشش خبری از جھات . مسائل را می داند
  . یوس کننده ای کمبود داشتھ استبسیار بطرز ما

اگر یک مصرف کننده ی عادی اخبار ایران تصور کند کھ 
 ژوئن سال گذشتھ شروع شده ١٢نقض حقوق بشر در ایران از 

حتا اگر کسی فکر کند . است، می توان اشتباھش را نادیده گرفت
کھ امروز نبرد میان اردوی محافظھ کاران شریر در یکسو و 

وکرات در سوی دیگر است، می توان او را اصالح طلبان دم
اما ھمھ مان می دانیم کھ تصویر پیچیده تر از این . بخشید
بحران حقوق بشر در ایران بھ تاریخ ماقبل انتخابات . ھاست

سیس این رژیم أسال گذشتھ بر می گردد؛ در واقع از روز ت
رژیم جمھوری اسالمی رژیمی است کھ در خون بھ . آغاز شد
تھ ی  ھزاران فعال سیاسی از طیف گرایشات فکری ناحق ریخ

در اوایل دھھ ی . گوناگون، خود را غسل تعمید داده است
 کشتارھای توده ای رخ داد و جنایت علیھ بشریت در ١٩٨٠
قتل در خارج از کشور، قتل ھای زنجیره ای در . ١٩٨٨سال 

داخل، حملھ بھ دانشجویان دانشگاه و تحمیل آپارتاید جنسیتی 
 و حداقل در داخل صفوف این ؛و کارنامھ این رژیم استجز

بسیاری از بھ . رژیم، نبرد میان آدم خوب ھا و آدم بدھا نیست
اصطالح آدم خوب ھای امروز با کمال میل در خون ریزی 
ھای سالیان پیش شرکت کردند و یا اینکھ آن ھا را نادیده 

  .گرفتند
جمھوری اسالمی کید نمی کند کھ أمدیا بر روی این واقعیت ت

ی کھ قانون، یدر سھ دھھ ی گذشتھ مرتکب حملھ بھ ھمان نھادھا
  .عدالت و حقوق بشر را تضمین می کنند شده است

ی مستقل، یسنگ بنای دموکراسی و حقوق بشر قوه قضا
م و امکان ارائھ دفاع یبازجویان منصف، تعریف روشن از جرا

ی کھ بتواند عالوه بر این، مطبوعات آزاد. از سوی متھم است
معایب و فساد قدرتمندان را افشا کند و آزادی اجتماعات کھ 
شکل گیری احزاب و اتحادیھ ھا را مجاز شمارد ضروری 

  .است
این نھادھا توسط انواع ابزارھای حقوق بشر بین المللی 
منجملھ میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی کھ ایران 

اما حکومت ایران . شده اندامضاء کننده ی آن است تضمین 
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برای مثال، . جلوی وجود این نھادھا را در ایران گرفتھ است
 سیاسی  یی یک داور مستقل نیست؛ بلکھ یک وسیلھیقوه قضا

  . برای مرعوب کردن مخالفین است
در ملتی کھ صادق خلخالی نامی بتواند قاضی باشد و سعید 

فع اغلب بھ دلیل مرتضوی نامی بتواند بازجو باشد، و وکالی مدا
 گندیده ًدفاع از موکلین خود زندانی می شوند، باید چیزی عمیقا

  . باشد
در نظامی کھ زندانیان را پس از دادگاه ھای یک دقیقھ ای 

محکوم بھ مرگ می کنند یا در نظامی کھ ) ١٩٨٨مانند سال (
صدھا فعال سیاسی را در مقابل دوربین ھا بھ سوی دادگاه ھای 

 درھم ًینی رژه می برند چیزی باید درھم اساسانمایشی استال
  . شکستھ باشد

در جامعھ ای کھ آدم ھا را می توان متھم بھ محاربھ با خدا 
کرد و بھ قتل رساند؛ اتھامی کھ بھ دلیل بی معنا ) جنگ با خدا(

و غیر قابل دفاع بودن تعریف ناشده است؛ صحبت از عدالت 
  .بیھوده است

مانند موسوی اردبیلی در  (سای کشورؤدر کشوری کھ ر
می توانند روی )  یا آیت هللا جنتی در چند ماه پیش١٩٨٨سال 

منبر نماز جمعھ بایستند و از قوه قضائیھ بخواھند کھ زندانیان 
بیشتری را بکشد تا رژیم سیراب شود، تعھدات حقوق بشر بی 

  .معناست
این بیش از آن مواردی است کھ حکومت بھ معترضین حملھ 

ھمانطور کھ در ابتدا گفتم این یک . و زندانی شان می کندکرده 
این حکومتی . حملھ ھمھ جانبھ بھ نھادھای حافظ عدالت است

  .است کھ بھ مفھوم قانون حملھ می کند
اما بھ اعتقاد من انتظاری جز این از جمھوری اسالمی نمی 

 و در اینجاست کھ با نظر بسیاری از مفسران و –توان داشت 
این بی عدالتی ھا، این حمالت بھ آزادی و . ان مخالفمتحلیل گر

بلکھ . حاکمیت قانون ناھنجاری ھای جمھوری اسالمی نیستند
این ھا در سندھای اساسی . بخشی از بافت جمھوری اسالمی اند

  .جمھوری اسالمی نوشتھ شده اند
در جریان اعتراضات سال گذشتھ، برخی اوقات مفسرین یا 

کل در آن است کھ حکومت ایران قانون معترضین می گفتند مش
بھ نظر من این مغالطھ ی . اساسی خودش را زیر پا می گذارد

مشکل بھ نظر من این نیست کھ قانون اساسی زیر . بزرگی است
مشکل در آن است کھ خود قانون اساسی با . پا گذاشتھ می شود

  . حقوق بشر و عدالت ناسازگار است
ا نھ بھ مردم بلکھ بھ این قانون اساسی حق حاکمیت ر

گروھی مردان انتخاب نشده کھ بھ دلیل بھ اصطالح دانش دینی 
  . شان برگزیده شده اند می دھد

یک گروه دینی مانند بھائیان را با صراحت این قانون اساسی 
از حق شھروندی برابر و حق برابر در زمینھ حمایت قانون 

  .محروم می کند
ی حقوق زنان، آزادی این قانون اساسی با یکدست وعده 

اجتماع و بیان را می دھد اما با دست دیگر آن را از طریق 
تصریح آنکھ ھمھ ی حقوق مشروط بھ سازگاری با قانون اسالم 

  .ھستند، پس می گیرد
بنابراین برای من مھم نیست کھ آیا حکومت ایران بھ قانون 
اساسی خودش احترام می گذارد یا خیر زیرا قانون اساسی خود 

  . خشی از مشکل استب
  ٭٭٭

پس جواب درست بھ این بی عدالتی و فقدان حاکمیت قانون 
  چیست؟ چگونھ می توانیم مقاومت کرده و مبارزه کنیم؟

مبارزه کردن علیھ فقدان ) ًکید می کنیم بخشاأت (ًبخشاجواب 
حاکمیت قانون، با استفاده از مکانیسم ھای قانونی بین المللی 

 اشاره کردیم، ایران امضاء کننده ی ًھمانطور کھ قبال. است
این . شماری از پیمان ھای بین المللی در مورد حقوق بشر است

ی می کند یواقعیت کھ این قوانین ایران را متعھد بھ پاسخگو
مقداری بھ ) ی قوانین خود را تعبیھ کندییعنی نمی تواند بھ تنھا(

 کھ بر روی بھ ما اجازه می دھد. ما اھرم فشار می دھد
حکومت ایران فشار بگذاریم کھ بھ وعده ھایش عمل کند، بھ ما 
اجازه می دھد کھ حکومت ایران را بھ خاطر نقض این قوانین 

  . رسوا کنیم
برای مثال، اوایل امسال فعالیتی برای طرح نقض حقوق 
بشر توسط جمھوری اسالمی، در شورای حقوق بشر سازمان 

کرد کھ ایران در مقیاس این تالش تضمین . ملل متحد، انجام شد
بین المللی مورد انتقاد قرار گیرد و بطور علنی بر آن فشار 
گذاشتھ شد کھ دست از تالش برای کسب کرسی در نھاد حقوق 

ما باید بر این . این یک پیروزی بود. بشر سازمان ملل بکشد
پیروزی تکیھ کنیم و بر آن مبنا دیگران را قانع کنیم کھ ھمین 

سفانھ ایران موفق شد در کمیسیون زنان أمت (.کار را بکنند
سازمان ملل یک کرسی را بخود اختصاص دھد کھ در واقع این 

  .) نھاد را مسخره خاص و عام کرد
  

برای مثال . استراتژی ھای قانونی ھست کھ باید تعقیب کرد
ی ھستند کھ سخت کار می کنند کھ نقض حقوق بشر یسازمان ھا

 صورت منصفانھ و بھ لحاظ توسط جمھوری اسالمی را بھ
شھادت می گیرند، در زمینھ . قانونی معنا دار، مستند کنند

قابلیت مجازات جمھوری اسالمی تحلیل قانونی می کنند و 
این کار بسیار مھم است و باید از آن . گزارش می نویسند

  . از طریق تبلیغات، کمک مالی و ھمکاری–حمایت کرد 
مکان دادگاه ھای آینده را ھدف این کار البتھ آنست کھ ا

 چھ در ایران، اگر شرایط مناسب باشد، یا در یک –فراھم کند 
بھ . کشور خارجی یا فوروم بین المللی اگر فرصت دست بدھد

عنوان یک الگو در مورد دادگاھی کھ برای بررسی  جنایت 
یا  کشیدن پینوشھ بھ . ھای سیرا لئون یا کامبوج شد نگاه کنید

گاه ھای اسپانیا و انگلیس کھ تقریبا موفقیت آمیز دادگاه در داد
  .بود را در نظر بگیرید

بنا بھ . اما می خواھم کمی واقع بینی وارد این بحث ھا کنم
تجربھ من، ھر زمان بحث نقض حقوق بشر در ایران پیش می 

ما باید جمھوری «: آید، عده ی زیادی بدون استثناء می گویند
 و برای نقض حقوق بشر محاکمھ اسالمی را بھ دن ھاگ بکشیم

سفم بگویم کھ أمن این احساسات را می فھمم اما مت» .کنیم
استفاده از دادگاه ھای بین المللی یا دادگاه ھای خارجی آسان 

با جزئیات قانونی حوصلھ ی شما را سر نمی برم اما . نیست
کافیست بگویم کھ ابر و باد و مھ و خورشید باید دست بھ کار 

کسی بتواند روزی روزگاری جمھوری اسالمی را در شوند تا 
اما . یک دادگاه بین المللی یا خارجی تحت تعقیب قرار دھد

سخت بودن این کار بھ معنای آن نیست کھ نباید چنین رویکردی 
را اتخاذ کنیم و فکر آمادگی برای آن نباشیم زیرا محاکمھ 

  . د یک ایده در ذھن یک وکیل بوًپینوشھ نیز زمانی صرفا
  ٭٭٭
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ھا من فکر می کنم الزم است بدانیم کھ  با گفتن این
ما می توانیم در فوروم . چارچوبھ ی قانون بسیار محدود است

ھای بین المللی جمھوری اسالمی را زیر فشار بگذاریم، اسمش 
 بھ پیمان ھای بین المللی ًرا بیاوریم و رسوایش کنیم، مرتبا
. ثیراتی داردأ این کارھا ت.اشاره کنیم و تھدید بھ تعقیب کنیم

بسیاری از زندانیان سیاسی بھ ما می گویند کھ از این تالش ھا 
اما تھران نشان داده است کھ می تواند در مقابل . ممنون ھستند

ھر جا قانون . اینگونھ فشارھای قانونی بین المللی تاب بیاورد
  .کید کنیمأکم می آورد ما باید روی عمل سیاسی ت

  
اسی مستلزم چیست؟ بخصوص برای آن دستھ این عمل سی

  .از ما کھ در تبعید ھستیم
بخشی از آن اشاعھ ی اطالعات صحیح درباره ماھیت 

جمھوری اسالمی و تاریخ قساوت ھای آن است؛ و ھمچنین 
 کاذب کھ گویا رژیم ایران ًبیرون ریختن این استدالل کامال

بل نماینده ی محرومین جامعھ است و بھ دلیل آنکھ مقا
این استدالل . آمریکا ایستاده است باید از آن حمایت کرد

ساختگی در میان محافل چپ و لیبرال آمریکا متداول 
خواه یا لیبرالی کھ   ھیچ فرد چپ، ترقیًقاعدتا. است

اما . بخود احترام می گذارد نباید چنین استداللی کند
این نشانھ ی آن است کھ ما قصور . بسیاری می کنند

بنابراین بخشی از وظیفھ ما آن است کھ . کرده ایم
آنان را نسبت بھ دروغین بودن این استدالل آگاه 

یم کھ حکومتی کھ اعضای یکنیم؛ بھ آنان بگو
اتحادیھ ھای کارگری را زندانی می کند، با 
زنان ھمچون شھروندان درجھ دوم رفتار می 

کند، بھ ھمجنس گرایان حملھ می کند و ناعادالنھ 
ملی و قومی را زندانی می کند نمی تواند دوست اقلیت ھای 

ی توخالی ی و چند عبارت پردازی ضد آمریکا؛ستم دیدگان باشد
 . توسط رھبران این حکومت ھیچ چیزی را تغییر نمی دھد

عمل مھم دیگری کھ می توانیم انجام دھیم آن است کھ بھ 
 قانون گذارانمان در کانادا، آمریکا، اروپا و دیگر نقاط جھان

. کید کنیم کھ وضعیت حقوق بشر در ایران را فراموش نکنندأت
نامھ نگاری، تلفن، مقالھ نویسی، (الزم است بھ طرق گوناگون 

بھ ) شرکت در میتینگ ھای گوناگون، از طریق گروه ھای فشار
خیلی بیشتر از این » لھ ی ایرانأمس«آنان یادآوری کنیم کھ 

  .د یا خیراست کھ آیا ایران اورانیوم غنی می کن
الزم است تاریخ سبعیت ھای جمھوری اسالمی را بھ 

لھ أیم کھ این مسیسیاست ریزان این کشور یادآوری کنیم و بگو
 رئال پلیتیکدارای یک بعد اخالقی است کھ آنان نمی توانند بھ 

  . تقلیل دھند
 زندانی سیاسی را بھ نظر آنان ھرو الزم است کھ رنج 

نھ  ھ زندانیان سیاسی مشھور ولأ مسً و نھ صرفا–بیاوریم 
ی کھ ھوادارش یصرفا زندانیان سیاسی منتسب بھ گروه ھا

حیات ھر . ھستیم یا گروه ھای قومی کھ با آن ھم ھویت ھستیم
ما باید این کیس را در . ھر زندانی مھم است. کس مھم است

  .مقابل کسانی کھ دارای مقام قدرت ھستیم، بگذاریم
کھ جنبش مقاومتی را علیھ  نو باالخره، بھ موازات آ

بیرحمی و بی عدالتی جمھوری اسالمی می سازیم، بھ نظر من 
الزم است کھ یک بحث رک و صریح و پختھ در مورد اینکھ با 

بخصوص، نیاز داریم یک . گذشتھ چھ کنیم را شروع کنیم

 و نھ داد و بیداد بلکھ یک مکالمھ ی واقعی کھ –مکالمھ واقعی 
 را در مورد اینکھ چھ –م و ھم گوش دھیم در آن ھم حرف بزنی

ی در پیش بگیریم کھ امروز یرویکردی را در قبال شخصیت ھا
مدعی سمت گیری با دموکراسی و حقوق بشرند اما در گذشتھ 
در استقرار دستگاه سرکوب نقش داشتند و یا سال ھا پیش 
 .مرتکب نقض حقوق بشر شده اند و یا  با آن ھمراھی کرده اند

مونھ با موسوی کھ در خونبارترین دوره جمھوری بطور ن
اسالمی نخست وزیر بود، چھ باید کرد؟ یا برای مثال چقدر می 

 گنجی یا محسن توان بھ افرادی مانند عبدالکریم سروش یا اکبر
ی یشخصیت ھا:  اعتماد یا نسبت بھ آنان احترام داشتسازگارا

دماتشان بھ کھ امروز در مخالفت واقعی با حکومت ھستند اما خ
 موضوع بحث و جدال ١٩٨٠جمھوری اسالمی در دھھ ی 

  .است
لھ ایست کھ أبھ نظر من این مھمترین و سخت ترین مس
راز پنھان . جنبش اپوزیسیون را در بر گرفتھ است

نیست کھ جنبش اپوزیسیون، بخصوص 
 منشعب ًدر خارج از کشور، عمیقا

من نیز در تورانتو و در محل . است
ورک تنش ھای درون زندگیم نیوی

فکر . تظاھرات ھای اپوزیسیون را دیده ام
می کنم رسیدگی مناسب بھ حساب گذشتھ و 
بھ حساب کسانی کھ جمھوری اسالمی را 
ساختند اما امروز در اپوزیسیون ھستند در 

  .ریشھ ی این تنش ھا قرار دارد
من ادعا نمی کنم کھ راه حل این مشکل را 

واب این نیست کھ ھر اما می دانم کھ ج. می دانم
گذشتھ چھ کرده است،  کس، فارق از اینکھ در

صاف و ساده می تواند یک روز کاله دیکتاتوریش 
بردارد و کاله یک دموکرات را بر سرش بگذارد و را 

گذشت زمان ھمھ گناھان . ما را وادار کند کھ با او ھمراھی کنیم
ھ این حرف ھا کھ بعضی ھا می گویند ک. را پاک نمی کند

عفو کنند و بگذارند و «زندانیان سیاسی و خانواده ھایشان 
 و آنھم نھ با ضوابط خود بلکھ با شرایط تعیین شده -» بگذرند

 ـتوسط آن ھا کھ در گذشتھ ناقضین حقوق بشر بودند چنین کنند 
بغایت متفرعنانھ است و چشم فرو بستن بر زخم ھا و رنج ھای 

پیکر آدم ھا وارد کرده اند واقعی کھ امثال موسوی و سروش بر 
  . است

در ھمان حال، بھ نظر من ما باید با این واقعیت روبرو 
 نمی توانیم ً کھ عمال– ھر چند می دانم کھ مشکل است –شویم 
ور کھ می خواھیم، رضایتمندانھ و بطور کامل بھ حساب  طآن

 خواست آن را داشتھ باشیم کھ ًنمی توانیم صرفا. گذشتھ برسیم
ر گذشتھ با جمھوری اسالمی رشتھ ھای پیوند داشتھ ھر کس د

قطع نظر از اینکھ ما چقدر . است تحت تعقیب قانونی قرار گیرد
. خواھان آن ھستیم، واقعیت سیاسی بھ ما اجازه آن را نمی دھد

، اغلب اوقات اثبات تقصیر و مسئولیت قانونی مشکل ًو مضافا
می . استاست، بخصوص ھنگامی کھ از زمان واقعھ گذشتھ 

توانیم در مورد نقش موسوی بھ عنوان نخست وزیر در دھھ ی 
 فریاد کنیم اما حقیقت آنست کھ در چارچوب اکید قانون، ١٩٨٠
 روشن نیست کھ او چھ مسئولیتی داشتھ و آیا داشتھ است ًکامال
  . این در مورد افراد دیگر ھم صادق است. یا خیر



 صفحھ                                                بذرنشریھ دانشجویی                                    پنجاه ویکم            شماره    

 

١٣

بیشتر بھ این من ھرچھ بیشتر در این مورد فکر می کنم 
. نتیجھ می رسم کھ یک تالش واقعی برای آشتی ملی الزم است

عفو «کید می کنم کھ منظور من از آشتی ملی رویکرد أباز ھم ت
این رویکرد ھم ساده لوحانھ است . نیست» کنید و فراموش کنید

بھ نظر من الزم است کھ اپوزیسیون قدرتمندانھ . و ھم متفرعنانھ
است را پیش گذارد کھ افرادی کھ در و بطور مکرر این خو

گذشتھ با جمھوری اسالمی رشتھ ھای پیوند داشتھ اند مسئولیت 
من نمی توانم . اخالقی، نھ قانونی، اعمالشان را بر عھده بگیرند

از سوی کسانی کھ در این سالن ھستند حرف بزنم اما بھ عنوان 
ری  از جنایت ھای جمھوًکسی کھ زندگیش و خانواده اش عمیقا

اسالمی لطمھ دیده است می توانم بگویم کھ من بدنبال انتقام 
آنچھ من می خواھم، و فکر می کنم  تسلی بزرگی برای . نیستم

من و عزیزانم خواھد بود آنست کھ اینان خطاھایشان را تصدیق 
ما حق داریم کھ از اینان بخواھیم کھ نقشی را کھ در . کنند

ی یباید با قربانیانشان و رنج ھابرای این . گذشتھ داشتند بپذیرند
زمانی کھ چنین کردند . را کھ بھ آنان وارد کردند روبرو شوند

 آغاز – بخشش معنا دار و واقعی – بخشش  یشاید پروسھ
اما تا زمانی کھ چنین نکنند نمی توانند بخشی از جنبش ما . شود

 نمی توانند خود را رھبران ما ًعلیھ بی عدالتی باشند و مسلما
  .مداد کنندقل

عملی کردن وظایفی کھ مقابلمان ھست، آن : خانم ھا و آقایان
ھا کھ در اینجا ذکر کردم و بسیاری وظایف دیگر کھ اشاره 

 اما در شرایطی کھ با بی عدالتی در عالی. نکردم راحت نیست
. ترین مقیاس روبرو ھستیم چاره ای نداریم جز آنکھ ادامھ دھیم

 زیر تیغ ً و خواھرانمان کھ مستقیمابھ خاطر خودمان و برادران
 .  استبداد ھستند باید پایداری کنیم

اجازه دھید با الھام از روحیھ این تجمع کھ در آن ھنر و 
درھم آمیختھ اند، سخنم را با یک شعر بسیار کوتاه را سیاست 

 در زمره اشعار ً شعری از لنگستن ھیوز کھ مطلقا–تمام کنم 
  :مورد عالقھ ام است

Wandering in the dusk  
Sometimes  
You get lost in the dusk -  
And sometimes not. 
  
Beating your fists  
Against the wall,  
You break your bones  
Against the wall -  
But sometimes not. 
  
Walls have been known  
To fall,  
Dusk turn to dawn,  
And chains be gone! 
 
Keep on! 

فرو خواھد ریخت، شب رخت بر بستھ  دیوار –خانم ھا و آقایان 
. و سپیده خواھد دمید، زنجیرھای ما نیز پاره خواھند شد

  ■!پایداری

بردار کردن 
  عـــاطفــــھ

 ششمین سال اعدام  یبھ انگیزه
  )رجبی(عاطفھ سھالھ 
  

  ) آینده(م .م
 است از تحقیق یمقالھ زیر گزیده ا

این زمینھ توسط رفیق  كھ در یمفصل
متن كامل . آینده صورت گرفتھ است

پیك ایران در آدرس زیر  آن در سایت
   بذر- .قابل دسترس است

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=٢٠٤٤٨ 
  

یانی با قید مردم تحت حاکمیت رژیم جمھوری اسالمی زندان
زنان وضعیت دشوارتری دارند، زیرا . و بندھای آشکار و نھانند

کار جامعھ نیز شرایط نابرابری را بھ آنان تحمیل می  و ساز
امکان شغلی، بھ  مدرسھ گرفتھ تا سازمان ھای گوناگون از. کند

نوعی سازمان یافتھ اند کھ با جھان بینی نابرابری جنسیتی بیشتر 
  قوانین نابرابری زنان و١.سنخیت دارندبرابری جنسی  از

قانون اساسی جمھوری اسالمی، . "منعکس می کنند مردان را
نتیجھ  در... غیرمستقل می شناسد  موجودی وابستھ و زن را

قانون اساسی است، نمی تواند  قوانین موضوعھ کھ ملھم از
 عملکرد حکومت ٢" .مرد را بازتاب دھد برابری حقوق زن و

چار آسیب ھای فراوانی از جملھ روسپی گری و جامعھ را د
جامعھ شناسان علت روسپی . بیماری ھای روانی نموده است

گرسنگی، تربیت نادرست خانوادگی، بیکاری و  گری را فقر و
 :استاد دانشگاه گفتھ است" سھیال صادقی "٣.می دانند... 

امروز خانواده ھا درگیرمسایلی ھستند کھ این مسایل را "
خانواده  برای مثال بیکاری پدر.  برای خود نیافریده اندخودشان

جامعھ ای کھ نرخ بیکاری یک  پایین بودن سطح سواد را در و
درصد است می توان یک مشکل  شخصی دانست اما وقتی نرخ 

 این دیگر یک ، درصد می رسد١٤ تا ١٢کشور بھ  بیکاری در
  فقری فساد اخالقی، نتیجھ  جرم و٤...."مشکل شخصی نیست 

از سرمایھ  یعنی توسعھ طلبی ناشی(است کھ زاییده امپریالیسم 
تملک وسایل تولید توسط گروھی "یعنی نظامی کھ . است) داری
 ٥.از ویژگی ھای آن است" وزیع نادرست ثروتت" و" خاص

 پدیده" :استاد دانشگاه  گفتھ است جامعھ شناس و" قرایی مقدم"
 ١٠ بھ ءسن فحشا...  ت حال گسترش اس ایران در  درء فحشای

ناتوانی  مھمترین عامل بروز فحشاء، فقر و... سال کاھش یافتھ 
زنی  ھیچ... مین مایحتاج اولیھ زندگی شان است أت زنان در

راضی نیست تن بھ خود فروشی دھد، مگر این کھ مجبور 
 حکومت  برخورد قلدرمابانھ و  اما تمایل غالب در٦."باشد

   ٧. فروش استسرکوب وحشیانھ زنان تن
  
v عامل اصلی و جدای از: تربیتی امور عملکرد حکومت در 

زمان حکومت جمھوری  ، چرا دخترانی کھ در"فقر"مھم 
 حاصل اسالمی پرورش یافتھ اند بھ انحراف کشیده می شوند؟

فعالیت حکومتی مذھبی کھ ادعای اصالح بشریت را دارد 

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID
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جارھای این سی سال، ھن در" :می گوید" صادقی"چیست؟  
 ھمین تعارض در جوانان ارایھ شده و متضادی بھ نوجوانان و

عوامل بروز پدیده  تضعیف ھنجارھای اجتماعی، از ھنجارھا و
است، بھ طوری کھ پس از انقالب یک سری ] ازخانھ [ فراری 

بین بردیم اما بھ جای آن ھنجاری ایجاد نکردیم  از ھنجارھا را
پرورش،  ا، بھ ویژه آموزش و نظام اجتماعی م ی مشاھده٤...."
  : از جملھ. االت زیادی را بھ ذھن متبادر می کندؤس
ذھن نسبت بھ  وجود حقیقتی بھ نام فقر تردیدی جدی در -

دارای  کشوری غنی و ما در (.پرورش ایجاد می کند آموزش و
  )! چرا فقر؟.منابع فراوان زندگی می کنیم

ان نردبان تحرک پرورش نتوانستھ است بھ عنو چرا آموزش و -
 اجتماعی باشد؟

رطرف نمی بچرا نیازھای بھ حق افراد جامعھ بھ خوبی  -
 د؟نشو

ھم تنیدگی نھادھای مختلف اجتماعی، اگر  توجھ بھ در با
 لھ ای در آموزش و پرورش باشد، باید آن را درأمشکل و مس

   ٨.بالعکس مذھب جستجو کرد و اقتصاد، سیاست و پیوند با
  
v  بنا بھ آمار وزارت  :جامعھ روان دروضعیت سالمت

و با برآورد  ٩ میلیون نفر٢٠ تا ١٥، )١٣٨٨سال  در( بھداشت
 درصد ٢٣ تا ٢٠) ١٣٨٩سال  در(پزشکان ایران  انجمن روان

انواع بیماری ھا و اختالالت روانی  مردم مبتال بھ یکی از
 البتھ آمار واقعی از تعداد مبتالیان بھ بیماری ھای ١٠.ھستند
 ھزار بیمار ٩٠، ١٣٨٧ تا سال ١١.ندارد کشور وجود ی درروان

سراسر کشور شناسایی شده اند و پیش بینی  روانی مزمن در
 ١٢. ھزارنفر باشد٢٠٠شده  تعداد بیماران روانی مزمن حدود 

 ١٦، بھ ٧٧سال   درصد در١١بیماری ھای روانی از  بار
 و مشکالتی از جملھ کمبود تخت١٣ رسیده٨٢سال  درصد در

اعتبارات وجود دارد اما وزارت  ھای روان پزشکی، مددکار و
تشکیالت  بھداشت در صدد تنزل جایگاه روان پزشکی در

  ١٠.اداری است
انسان ھای بسیاری قربانی درنده خویی و شرایط ظالمانھ و 

 "عـاطـفھ سـھالـھ "ضدانسانی حکومت اسالمی شده اند کھ 
. ملھ آنھا بھ شمار می رود از ج"عــاطـــفھ رجــــبی"مشھور بھ 

کشورمان  این نوشتار را از آن رو آورده ام کھ بھ یاد آریم در
زیستن " حــــق"چھ بسیار انسان ھایی کھ ناسزاوارانھ از 

آن چھ پیش رو دارید، گزارشی کوتاه از یادداشت . محروم شدند
ھمچنان کھ سرنوشت عاطفھ، مشتی از . ھای بسیار است

  .خروار
  
v بھ ١٣٦٦ عاطفھ در آخرین روز شھریور ھ بود؟عاطفھ ک 

مادرش . مادرش از ھم جدا شدند  سالھ بود کھ پدر و٥. دنیا آمد
. دوباره ازدواج کرد و چندی بعد در سانحھ تصادف کشتھ شد

مادر بھ مشھد نقل مکان کرده  خانواده قبل از جدایی پدر و
 در شعاطفھ یک خواھر و دو برادر داشت کھ یک برادر. بودند

وقتی پدر عاطفھ لباس ھای کھنھ را برای . رودخانھ غرق شد
فروش بھ مازندران می برد، عاطفھ و خواھرش نزد ھمسایھ کھ 

عاطفھ مدتی ھم در دو مرکز  .زنی افغانی بود می ماندند
 عاطفھ کھ بسیار  یسپس خانواده. بھزیستی در مشھد بھ سر برد

از [رگ عاطفھ رفتند فقیر بودند بھ نکا نزد پدربزرگ و مادربز
بود " رجبی"ھمین رو عاطفھ بھ نام خانوادگی پدربزرگش کھ 

عاطفھ سالمت روانی نداشت اما مھربان بود و ]. شھرت یافت
   ١٤.ھمھ کارھای پدربزرگ و مادربزرگش را انجام می داد

  
v ١٣٨٣ مرداد ٢٥روز یکشنبھ، : ســـرانجـــام عــــــاطفـــھ ،

شھرستان  عمال منافی عفت درَ انجام ا سالھ بھ جرم١٦عاطفھ 
بھ درخواست  این حکم بنا. استان مازندران اعدام شد نکا در

موافقت رییس  یید دیوان عالی کشور وأرییس دادگستری نکا، ت
رییس دادگستری سن وی را بھ .  قضاییھ انجام گرفت یقوه

عاطفھ در دادگاه  بھ خاطر خشم .  سال اعالم کرد٢٢دروغ 
، کھ رییس دادگستری )حاجی رضایی( رییس دادگاه شدید، بھ

نکا نیز بود، ناسزا گفت و بھ عنوان اعتراض بخشی از لباس 
خشم حاجی رضایی  از این اقدام چنان . ھایش را نیز درآورد

 وی را پی گیری کرد و حتی خود  ی پروندهًبود کھ شخصا
 اشاره دست وی جرثقیل با گردن عاطفھ انداخت و طناب دار بر

درعین حال، جسد عاطفھ پس از خاکسپاری . طناب را باال کشید
ربوده   توسط  افراد ناشناسی از داخل قبر بیرون آورده و،شبانھ
پس از انتشار این خبر، واقعیات دیگری کھ منجر بھ اعدام ١٥.شد

تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی از : عاطفھ شد آشکار شد
و قاضی ) [ذبیحی؟(جملھ سروان موالیی و سروان ذبیھی

از عاطفھ بھ صورت مکرر سوء استفاده جنسی می  ]رضایی
در زیر برگھ ) بھ عنوان شاھد( افسر نامبرده ٢امضای . نمودند

قبل (آن ھا در اقدامی دیگر . شھادت علیھ عاطفھ وجود داشتی 
ی نامھ  مردم ناآگاه استشھاد از تعدادی عوامل خود و)  از اعدام

کھ عاطفھ عامل فساد در محل سکونتش است محلی مبنی بر این 
تھیھ نمودند و نیز شایعھ ای مبنی بر ابتالی عاطفھ بھ بیماری 

نکا، یک درمانگاه استاندارد  حالی کھ در در. ایدز پخش نمودند
 بدون  وجسد عاطفھ قبر. لھ وجود نداشتأبرای تشخیص مس

 تھران منتقل و  وی بھ پزشکی قانونی در یاطالع خانواده
اما . عاطفھ شکایت کردی یید شد کھ عمھ أمانی خبر آن تز

پدر عاطفھ . محل دفن آن اعالم نشد خبری از دفن مجدد جسد و
 دخترش  ینحوه رسیدگی بھ پرونده برعلیھ رییس دادگاه  و

وی نامھ ای نیز بھ یکی از سازمان ھای مدافع . شکایت کرد
روزنامھ  (مطبوعات وابستھ بھ حاکمیت. حقوق بشر ارسال نمود

در گزارش ھای خود با استناد بھ گفتھ ) ایران ھای اعتماد و
 ولی  ، سال اعالم کردند٢٢ھای رییس دادگاه سن عاطفھ را 

اما . حتی یک بار صفحھ اول شناسنامھ وی را منتشر نکردند
 ١٦پدر عاطفھ  فتوکپی صفحھ اول شناسنامھ دخترش کھ دلیل 

نامھ اعتراضی  اییھ وھمراه شکو سالھ بودن عاطفھ است را
 بھ ١٦.کید نمودأبرعدم دسترسی دخترش بھ وکیل نیز ت ارسال  و

د   .ا .ھل  عأکاران مت قاضی دادگاه زنا"...   :گفتھ عمھ عاطفھ
را کھ بارھا از اختالل حواس )  سالھ٤٥( ذ. ع و)  سالھ٥٠(

عاطفھ سوء استفاده جنسی کرده بودند، فقط بھ چند ضربھ شالق 
آخرین مالقات با عاطفھ، وی در زندان بھ من  در. محکوم کرد

آخرین مرحلھ سھ شبانھ روز بھ  عمھ جان آن سھ نفر در: گفت
قاضی روز اعدام عاطفھ را بھ اقوام وی  .من تجاوز کردند
در ] مطلع شدم و[ من از کانالی غیررسمی اطالع نداده بود و

اگر : تعاطفھ با صدای بلند بھ قاضی گف. رسیدم روز اعدام سر
اما . این بار مرا عفو کنی تا آخر عمر بھ نامحرم نگاه نمی کنم

کدام دین یک  کجای دنیا و... قاضی خودش طناب دار را کشید
 معلول ذھنی را بھ اعدام محکوم می کند و دختر صغیر و

متجاوزین حیوان صفت تنھا بھ چند ضربھ شالق قابل خریداری 



 صفحھ                                                بذرنشریھ دانشجویی                                    پنجاه ویکم            شماره    

 

١٥

در رونوشت  : "...  وشت آسیھ امینی ن١٧..."محکوم می شوند
سازمان ثبت احوال کشور با شماره  وفات عاطفھ کھ در

...  عنوان شده١٣٦٦ثبت شده، سال تولد وی ) ف/ ٩٣٤٨٦٣٥(
حتا در شب اعدام  کھنھ فروشی دوره گرد است و...  پدر عاطفھ

 عاطفھ از اعدام دخترش با خبر نشده تا با او وداع کند یا در
کارنامھ ھای ... میزی بر...  یابدصحنھ اعدام دخترش حضور

 شروع می ١٦/١٧از معدل . زمان تحصیل عاطفھ را چیده ام
  یھمھ می رسد و در...  و٦/١١  و٣/١٢  و٦٧/١٤شود، بھ 
   ١٨..." نبوده است١٧ انضباط عاطفھ کمتر از  یآن ھا نمره

ً  کھ قسمتی از آن قبال- دیگری از آسیھ امینی  ینوشتھ در
 عده...  :ماری و مجازات ھای عاطفھ اشاره شده بھ بی- نقل شد 

  امضا در٤٣ دیگری با  ینامھ  دیگری از اھالی نکا دری
عاطفھ سھالھ دختر : ...  نوشتھ اند١٣٨٣ خرداد ٢تاریخ 

...  دارای بیماری روان می باشد صفرعلی، از عقل کم دارد و
 تن از اھالی نکا رسیده است کھ ٤٤ دیگری بھ امضای  ینامھ
اخذ شده و در ) بعد از اعدام عاطفھ (١٣٨٣ مرداد ٢٥تاریخ  در
اختالل مشاعر وی شھادت داده  بھ داشتن جنون ادواری و ...آن
  سالھ ای در فاصلھ کمتر از یک سال، سھ بار و١٤دختر ... اند

چند تازیانھ جامعھ ای را ... ھر بار صد تازیانھ شالق می خورد
می کشاند، مجازات کرده  سالھ را بھ فحشا ١٤کھ یک دختر 

اجتماعی  است؟ چھ شرایطی برای تغییر وضعیت  خانوادگی و
اد شده است؟ آیا قانون برای دخترکی بھ نام عاطفھ، جعاطفھ ای

در پی  ١٤"... سالھ، فقط ھنگام مجازات معنا یافتھ است ؟١٤
اعدام عاطفھ، فرماندار و شھردار نکا و ارگان ھایی مانند سپاه 

ام بھ نصب پارچھ نوشتھ ھایی در شھر کرده و در و بسیج  اقد
آن ھا اعدام عاطفھ را بھ رییس دادگاه تبریک گفتھ و آن را 

    ١٩.اقدامی الھی دانستند
  
v سازمان عفو بین " :واکنش بھ اعدام عاطفھ در خارج کشور

با انتشار بیانیھ ای ضمن ابراز خشم از اعدام عاطفھ،  "الملل
رش، اعدام با وجود آن انجام شد کھ اعالم داشت بنا بھ گزا

نھ در مراحل دادرسی،  عاطفھ نھ بھ لحاظ روانی سالم بوده و
مزبور را ی  بیانیھ ٢٠.امکان دسترسی بھ وکیل را داشتھ است

آن را منتشر  بھ پارسی ترجمھ و" دیلماج"وبالگ فارسی 
نروژ بھ نقل از محمود امیری " آفتن پستن " ی روزنامھ٢١.نمود
این اعدام وحشتناک نشانگر این مطلب است  "... :وشتمقدم ن

کھ رژیم ایران تالش دارد تا حلقھ فشار را بر ملتی کھ 
حال گسترش بیشتر است تنگ  ًنارضایتی در بین آنان دائما در

او در واقع بھ عنوان یک قربانی کھ رژیم برای ... تر کند
   ٢٢"...ترساندن ملت از وی استفاده کرده، بھ حساب می آید

الیستر "عنوان مقالھ ای بھ قلم " دوشیزگی در ایران مرگ و"
دیلی  " ی بود کھ در روزنامھ)Alasdair Palmer" (پالمر

پالمر در گفتگو با . اعدام عاطفھ چاپ شدی درباره " تلگراف
نحوه صدور حکم این  من از خبر اعدام و" :گفت" رادیو فردا"

 سالھ ١٦ نوجوان  معصوم کھ رفتارش مانند ھر یدختر بچھ
... عین حال منزجر شدم دیگری در دنیا است، حیرت زده و در

 با تالش ھایی کھ تمام ٢١احکام در قرن  این نوع رفتارھا و
ً جوامع بشری برای رعایت حقوق بشر بھ خرج داده اند، کامال

آن ... مغایر ضوابط انسانی شمرده می شود قابل قبول و غیر
، این است کھ ھیچ کس در انگلستان چھ تعجب من را برانگیخت

بھ ...  در تمام جھان این موضوع را منعکس نکردهًو اصال
نظرم دو نظر افراطی در مورد اسالم کھ مغایر ھم ھستند، دست 

. ثیر گذاشتندأرسانھ ھا ت بھ دست ھم داده بر رفتار مطبوعات و
دیگری نظر افراطی  اسالم و افراطی ضد نظر یکی نظر این دو
طرفداران افراطی اسالم فکر . ار اسالم در بریتانیا استطرفد

می کنند از شریعت اسالم نباید انتقاد شود، چرا کھ نگرانند مبادا 
  یاما مخالفان اسالم معتقدند ھمھ. بخورد بھ مسلمانان بر

عقب افتاده ھستند کھ قابل اصالح  مسلمانان یک عده بربر و
 این می شود کھ این دو نتیجھ. نباید محلشان گذاشت نیستند و

یک چنین بی ی درباره  نظر افراطی بھ توافق می رسند و
 سالھ ایرانی سکوت اختیار می ١٦عدالتی در مورد دختر 

       ٢٣."کنند
 :قوانین گفت در مورد عدم رعایت ضوابط و" زھرا ارزنی"
 سالھ بوده، مرجع رسیدگی بھ جرمش ١٦اگر این دختر "... 

بھ عالوه دیوانگان طبق تصریح .  می بودباید دادگاه اطفال
دادگاه شھرستان نکا صالحیت ... قانون، مسئولیت کیفری ندارند

جرایمی ... رسیدگی بھ این پرونده را نداشتھ است، برای این کھ
دادگاه استان   باید درًحد اعدام است حتما کھ مجازات آن ھا در

ر این طرف دیگر اگ از ... قاضی رسیدگی شود٥با حضور  و
 می ًحد مجازات اعدام انجام داده، حتما خانم جرمی را در

این اصل رویھ قضایی است کھ ... بایست وکیلی اختیار می کرد
 با حضور وکیل ًمجازات ھای در حد حبس ابد یا اعدام، حتما

 بنگاه ھای رسانھ ای دیگری از جملھ ٢٤."باید درخواست شوند
یز بھ اعدام عاطفھ ن ٢٦"سی بی بی"   و٢٥"صدای آمریکا"

بی بی سی فیلم مستندی در خصوص عاطفھ تھیھ نمود . پرداختند
 تھیھ کننده و.  پخش شدBBC٢ از ٢٠٠٦ جوالی ٢٧کھ در 

بھ " گاردین " یکارگردان فیلم طی مقالھ ای در روزنامھ
شرح مختصر سفر بھ ایران برای تھیھ فیلم  موضوع عاطفھ و

 نیز گزارشی ٢٠٠٦ ژوییھ ٢٧ بی بی سی در ٢٧.پرداخت
 ھمچنین شبکھ ھای تلویزیونی ٢٨. عاطفھ پخش کرد یدرباره

"WDR "و ٢٩آلمان" DRفیلمی درباره عاطفھ ٣٠دانمارک" ٢ ،
  . پخش کردند
آخوندھا دختر نوجوانی بھ "...  :نوشت "مجاھد " ینشریھ

شانزدھمین بھار زندگیش در برابر دیدگان  نام عاطفھ را در
خودکامگی در ... شھر نکا اعدام کردندگریان مردم  مبھوت و

مصداق بارزی از ... کاربرد خشونت برای کنترل اوضاع
 ھدف این خشونت و... است" خشونت عامدانھ علیھ شھروندان"

 حفظ نظام نامشروع و کنترل شھروندان و تروریسم، ارعاب و
از رھبران سازمان " مریم رجوی "؛٣١..."غاصب است

   ٣٢.امی اعدام عاطفھ را محکوم نمودمجاھدین خلق نیز، طی پی
 -مارکسیست(حزب کمونیست ایران "ارگان " حقیقت"نشریھ 
حاجی رضایی، قاضی " :نوشت)"   مائوئیست-لنینیست

طناب دار را بھ گردن  ًدادگستری جمھوری اسالمی، شخصا
 تن از ٢ قبل از اعدام، قاضی و.  سالھ انداخت١٦عاطفھ ی 

م ھای ذبیحی و موالئی سھ شبانھ موران انتظامی اش بھ ناأم
را شکنجھ   اوًقاضی شخصا. روز بھ وی تجاوز گروھی کردند

. عیب بود چارچوب قانون اسالمی کارش بی نقص و در... داد
 ٩ایران اسالمی طبق قانون می توان دختر را از  زیرا در

.. .بھ او تجاوز شرعی کرد شت، فروخت وُسالگی بھ بعد ک
پای  زحمتکش ما زیر دست و ردم فقیر وعاطفھ دختر معصوم م

موجودیت جمھوری ... جانیان جمھوری اسالمی جان باخت
ی ھمین قضات قوه ... اسالمی بھ سرکوب زنان وابستھ است

 مجریھ کھ  ینیروھای انتظامی قوه پاسداران و قضاییھ و
اعدام می کنند، خودشان " اعمال منافی عفت"دختری را بھ جرم 
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صادرات زن بھ شیخ نشین ھا را   فحشا وشبکھ ھای سودآور
سران رژیم جمھوری اسالمی بدین طریق می ... اداره می کنند

این نظام شما  در" :خواھند یک بار دیگر بھ زنان بفھمانند کھ
    ٣٣!..."برده خواھید ماند برده اید و

جمعیت ایرانی : انجمن ھا ھمچون برخی از جمعیت ھا و
، انجمن زنان دموکرات ایران ٣٤یاحقوق بشر در شمال کالیفرن

 و ٣٦کمیسیون زنان اتحاد جمھوری خواھان ایران ،٣٥)بلژیک(
اعدام عاطفھ  ٣٧ایران انجمن دانشجویی دفاع از حقوق بشر در

سفانھ أبرابر اطالعات و مدارک موجود، مت. را محکوم کردند
انجمن ھای ایرانی  برخی شخصیت ھا، گروه ھای سیاسی و

سبت بھ موضوع اعدام عاطفھ واکنشی نشان مخالف حکومت ن
  .  ندادند
  
v گفت"  شیرین عبادی: "عاطفھ در رسانھ ھای داخل کشور: 
جوامع بین المللی ھمواره مورد بحث است و  لھ ای کھ درأمس"

دولت ایران نیز متھم بھ آن می شود، صدور حکم اعدام برای 
 ی بھ قوهاین زمینھ اعتراض  سال است کھ در١٨افراد کمتر از 

 ، قضاییھ جز اجرای قانون ی قضاییھ وارد نیست، زیرا قوهی
:  باید گفت٣٨."حق ندارد انجام دھد کار دیگری نمی تواند بکند و

پیشنھاد عفو یا تخفیف مجازات "و " لوایح قضایی " یتھیھ
 ٣٩. قضاییھ است یاز وظایف و مسئولیت ھای قوه" محکومان

لیھ اعدام عاطفھ، در اقدامی قضاییھ پس از اعتراضات عی قوه 
" نوجوانان الیحھ رسیدگی بھ جرایم اطفال و"شتابزده و سیاسی، 

ت وزیران تصویب و أتوسط ھی ١٣٨٣را تھیھ نمود کھ در آذر 
 درعین حال از ٤٠.در بھمن ھمان سال بھ مجلس ارسال شد

در چند مورد از مواردی ھمچون " پیشنھاد عفو یا تخفیف"
بدون فشارھای (طفھ و نوجوانان دیگر صدور حکم اعدام عا
 استفاده شده است؟  البتھ،) افکار عمومی فعالین، سازمان ھا و

 حقوقدانان معتقدند تا زمانی کھ قضات و وکالی دادگستری و"
دادگاه ھا این اختیار را دارند کھ فردی را کھ در زمان ارتکاب 
ات جرم بالغ تشخیص داده شده، محکوم کنند، حتی این تغییر

   ٤١."قانونی ھم نمی تواند کارساز باشد
ی دادگاه آمده أدر ر"...  :در مقالھ ای  نوشت" شادی صدر"

طبق قانون مجازات اسالمی،  است، اعدام شده مجرد بوده و
صد ضربھ تازیانھ حد ) محصنھ غیر( زنای فرد بدون ھمسر

 : ھمین قانون می گوید٩٠البتھ ماده ). ٨٨ماده (خواھد داشت 
 بار حد بر او بعد از ھر اه زن یا مردی چند بار زنا کند وھرگ"

حتی اگر ... اما"... جاری شود در مرتبھ چھارم کشتھ می شود
اعدام شده چندین بار بھ خاطر رابطھ نامشروع شالق خورده 
باشد، باز ھم عمل او زنای محصنھ، آن طور کھ قاضی در حکم 

حکم خود  ید دردوم این کھ قاضی با. آورده محسوب نمی شود
اسنادی بھ این نتیجھ  اساس چھ مدارک و تصریح می کرد کھ بر

نھ دالیل  ًرسیده کھ اعدام شده حداقل سھ بار قبال بھ دلیل زنا، و
خورده ) نھ شالق تعزیری و(دیگر، صد ضربھ شالق حدی 

است و بار چھارم بھ استناد ماده پیش گفتھ و چھار بار اقرار 
اگر مجرد بوده ... رگ محکوم می کردرا بھ م اعدام شده او

اگر زنای  است کھ نمی توانستھ مرتکب زنای محصنھ شود و
نھ  محصنھ  کرده کھ طبق قوانین ایران باید سنگسار می شده و

 عاطفھ را در  مدتی بعد، شادی صدر کھ وکالت پدر٤٢!..."اعدام
شکایت او بھ عھده گرفتھ بود، اعالم کرد با بررسی مدارک 

  سال داشتھ و دچار جنون ادواری و١٦گرفتھ کھ عاطفھ نتیجھ 

 روز از ١٠٥صدر گفت تنھا . اختالل حواس نیز بوده است
 عاطفھ،  یخانواده صدور حکم بدوی تا اعدام طول کشیده و

خواھان روشن شدن حقیقت ماجرا، اخذ دیھ و شکایت از قاضی 
 بنابر شنیده از دوستی ٤٣.بدوی صادر کننده حکم ھستند

ھیختھ، پس از آن کھ خانم شادی صدر وکالت پدر عاطفھ را فر
بر عھده گرفت، ایشان طی تماس ھایی، از خانم صدر می 
خواھد کھ با تحویل مدارکی از پرونده عاطفھ نسبت بھ افشاگری 
بیشتری از پرونده  اقدام نماید کھ این تقاضا مورد موافقت خانم 

  .صدر قرار نمی گیرد
، در پی بھ راه افتادن موجی از "رانای" دولتی  یروزنامھ

اعتراضات علیھ اعدام عاطفھ، اقدام بھ چاپ مقالھ ای نمود کھ 
سن واقعی عاطفھ، : از جملھ(در آن سعی شد با تحریف حقایق 

عدم برخورداری از وکیل، شکنجھ وی برای اقرار و نگاه 
، حکومت از اتھامات )داشتن جسد عاطفھ بھ مدت طوالنی بردار

کھ " محمد جونیان" شایان ذکر است، آقای ٤٤.تبرئھ گرددوارده 
ایران در ساری، مبادرت بھ ی بھ عنوان خبرنگار روزنامھ 

انتشار گزارش مزبور نمود، بھ پاس پادویی ھایش برای 
  یمسئول کمیتھ خبری دفتر نماینده"حکومت، بعدھا  بھ عنوان 

 عضو ھمچنین، او. تعیین شد" ولی فقیھ در استان مازندران
 کل فرھنگ وی اداره  "بر نمایش] سانسور[شورای نظارت "

انجمن " سسؤ م یعضو کمیتھ ارشاد اسالمی استان مازندران و
  .نیز می باشد" نمایش سازمان بسیج ھنرمندان استان مازندران

  
v متخلفان و متجاوزان توسط :  عاطفھ یرانجام پروندهس

فھ اعتراف بھ تجاوز و شکنجھ عاط اطالعات بازداشت  و
قاضی رضایی گفت برای جلوگیری از افشای نام خود و . کردند

 اقدام ٤٥.ھمدستانش حکم اعدام عاطفھ را صادر و اجرا نمود
 نفر، ٢دستگاه امنیتی حالت نمایشی داشت و مدتی بعد بھ جز 

یک مقطع زمانی، دیگر  سفانھ ازأمت ٤٦.بقیھ مجرمین آزاد شدند
چرا خانواده : نھ ھا نیستخبری از موضوع عاطفھ در رسا

عاطفھ و وکیل مربوطھ سکوت اختیار کردند؟  بر جسد ربوده 
عاطفھ چھ رفت و این عمل چھ ھدفی را تعقیب می کرد؟ ی شده 

 میلیون تومان توسط دولت بھ ١٠پرداخت دیھ بھ مبلغ ی شایعھ 
، صورت واقعیت بھ خود گرفت یا خیر؟ انتظار ١٩پدر عاطفھ

 عاطفھ دخیل بودند، در پی  یر پروندهمی رفت کسانی کھ د
خروج از کشور، ابھامات پرونده از جملھ سرانجام آن را روشن 

  .سازند
  
v گر چھ در): سن مسئولیت(خصوص سن قانونی  نکاتی در 
قرآن ھیچ چیزی را از قلم  ما در"...  :آمده کھ" قــرآن"

 ای  اما در کتاب مزبور ھیچ مطلب و اشاره٤٧..."نیانداختھ ایم 
آن چھ در . سن بلوغ وجود ندارد در خصوص سن مسئولیت و

مورد حدود مسئولیت کیفری کودکان در قانون مجازات اسالمی 
 لحاظ شد، از یک نظر فقھی مشھور بھ ١٣٧٠مصوب سال 
ت گرفتھ است کھ سن مسئولیت کیفری را برای أفقھای امامیھ نش

.  دانند سال کامل می٩برای دختران   سال کامل و١٥پسران 
و معیار بلوغ، " [!!!] روایت"عمده ترین دلیل مشھور آنان، یک 

    ٤٨.احتالم و حیض است
  
v ١٣٧٣ [١٩٩٤ایران در سال : حقوق کودکان در ایران [

 اما برخی قوانین .کنوانسیون حقوق کودک را امضاء نمود
نسرین " بھ گفتھ ٤١.موجود ھنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد
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سیاری از اصول کنوانسیون حقوق کودک در ایران ب": ستوده
مھمترین این اصول، کودک دانستن تمامی ... رعایت نمی شود

مورد  اولین قانونی کھ باید در...  سال است١٨افراد زیر 
کودکان اصالح شود، قانون مربوط بھ سن مسئولیت کیفری 

رییس دادگاه اطفال "...  : وی ھمچنین گفت٤٩..."کودکان است
ئیس کھ در ھمایش سن مسئولیت کیفری در ایران شرکت سو

نوجوانی جرایمی  من حتم دارم کھ در" :کرده بود، عنوان داشت
را مرتکب شده ام کھ اگر امروز در ایران مرتکب می شدم، 

 قانون مربوط بھ  سن ٥٠."تمام عمر را در زندان می ماندم
یین شده با  عدم تطابق سن تع- ١": قانونی دارای ایراداتی مانند

 در دختران کھ معیار آن، ًواقعیات عینی و اجتماعی، خصوصا
 عدم تمایز بین کودکان غیرممیز و -٢. توانایی انجام نکاح است
 عدم توجھ بھ رشد کیفری در -٣. ممیز از نظر مسئولیت
 ابھام در تعریف طفل و ، تناقض و٤٨"مسئولیت کیفری کودکان

ضوع مشاوران دادگاه نوجوان، عدم برخورد تخصصی با مو
لھ در موضوع أتکرار این مس نوجوانان و ھای اطفال و

اجمال   کشف نواقص و٥١.عقل، است تشخیص کمال رشد و
قوانین و نقاط ضعف و رفع آنھا در کشورھایی کھ قواعد حقوقی 

 اما ایجاد تغییر .طبیعی دارد آسان تر است آنان منشاء انسانی و
مذھبی دارند،  ء فوق بشری ودر قوانین کشورھایی کھ منشا

تا زمان اجتھاد مناسب در خصوص آن، بھ طول  مشکل بوده و
   ٥٢.می انجامد

  
v اعدام عاطفھ توجھ افکار عمومی را بھ : ثیر قتل عاطفھأت

یکی از بی شمار جنایات رژیم و ھمچنین اعدام کودکان و 
سفانھ اعدام در ایران ادامھ أمت. نوجوانان در ایران جلب کرد

نوجوانان، زنان و اقلیت  ارد و زندانیان سیاسی، کودکان ود
ھای دینی و قومی از جملھ اعدام شدگان توسط حکومت اسالمی 

در " بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر فدراسیون" .ھستند
 صفحھ ای درباره ٦٠، یک گزارش جامع ١٣٨٨اردیبھشت 

بنا بھ . ایران منتشر کرد مجازات اعدام در جمھوری اسالمی در
 عنوان کیفری در جمھوری اسالمی ٢٠این گزارش بیش از 

 و برخی از این ؛وجود دارد کھ مجازات آن ھا اعدام است
" جرایم"اغلب این . عناوین دارای چندین عنوان فرعی ھستند

بعضی . بھ شمار نمی آیند" مھم ترین جنایت ھا"ًقطعا جزو 
 جمھوری سفانھأمت. محسوب شوند"جرم" ًدیگر اصال نباید

اسالمی ایران بھ ناھماھنگی با روند رو بھ رشد الغای مجازات 
، ٢٠٠٨در حالی کھ در سال . اعدام در جھان ادامھ داده است

 نفر در جمھوری اسالمی اعدام شدند، این تعداد در سال ٣٤٦
جمھوری اسالمی با اعدام  . نفر افزایش پیدا کرد٣٨٨ بھ ٢٠٠٩

ان سال بھ مقام اول جھان حداقل پنج مجرم نوجوان در ھم
ھا را  البتھ آمار اعدام ھای پنھانی از جملھ در زندان ٥٣.رسید

با سقوط جمھوری اسالمی، شاید تعداد . نیز باید در نظر داشت
  .واقعی اعدام شدگان آشکار شود

  
vکتابی بھ نام  یترجمھ" امین قضایی: "عاطفھ در ادبیات 
 در ١٣٨٦دین سال کھ در فرور) اثر ژان بودریار" (اغوا"

 قطعاتی نیز در ٥٤.پاریس منتشر شد را بھ عاطفھ تقدیم کرد
یکی از نوشتھ ھا از . مورد مرگ عاطفھ نوشتھ و سروده شد

. است) مازندرانی(و بھ زبان تبری ) ص. ح " (بمون پتوری"
  : برگردان این نوشتھ

  بریده بریده از دادنامھ عاطفھ 

  مردم دنیا بدانید... آی 
  می کشندھمچنان 

  !می گویید سنگسارنمی کنند؟
  ...بنگرید

  تندیس نیست 
  !عروسک ھم نیست، آدمیزاد است

  بر سیاه بخت، سیاه پوشاندند
   دقیقھ دختر مردم را آن گونھ داشتند ٤٥

  !ھست؟ آن چھ از عدل اسالمی می گفتند، ھمین بود و
  دیدید؟ ...

  دلتان لرزید؟
  !کدام چشم است کھ نچکد؟

  درن شدنددین پروران، م
  چرثقیل، دار می سازند   از
  این قدر ھوش بود کھ فریاد برآورد  ...

  بھ اندازه خویش، حرف ھمساالنش را گفت 
  گریبان کالن تران را گرفت 

  .تن فروشی را پنھان نداشت نداری، ناچاری و
  .تن کبودش را نشان داد

  .کشورداران را نفرین نمود
می گوید سزاوار مرگ بھ خواستشان تن نداد وگرنھ چھ کسی 

  !بود؟
  عاطفھ رجبی نمی میرد 

کارنامھ جمھوری اسالمی نوشتھ  سرنوشت تلخش را در نام و
   ٥٥! اند
  
می باشد کھ " زری اصفھانی"شعری از " آن ھا اجازه دارند"

  :دبخشی از آن  نقل می شو
  آن ھا اجازه دارند

  وقتی کھ کودکان خردسال را 
  ! اعدام می کنند

  از اعدام بار قبل  ھر
  نازک شان را  اندام ھای ترد و

  در زیر ضربھ ھای وحشی شالق لھ کنند
X آن ھا اجازه دارند  

  وقتی کھ قاضی جنون زده ای
  دختر جوانی را

  تنھا بھ جرم سخن گفتن 
  با دست ھای خود 

  بردار می کشد
  می گوید و

  باید کھ کشتھ شود
  !زیرا کھ حق اعتراض ندارد

X آن ھا اجازه دارند  
  کس کھ در برابر شان ایستاده را رھ

  ٥٦!... "طعمھ اعدام ھا کنند بردارھا کشند و
  

  : منابع
می شما . بھ علت حجم مطالب از درج منابع معذوریم! با پوزش
  .ھ منابع را در متن کامل تحقیق در آدرس زیر ببینیدتوانید کلی

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=٢٠٤٤٨ 

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID
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 مالقات با مرگ 
 در بعد از ظھر مرداد

 
 فرزانھ راجی

  یبرگرفتھ از سایت روشنگر
 

  !داستان نیست، گزارش است
  خیابان آفریقا، کوچھ ھفدھم: موقعیت
   بعد از ظھر٣ مرداد ساعت ١٩: زمان

 
دانم چرا چاقو بھ دست پسر  ینم
.  دختر او را چاقو زده بود اگر،بود

. دانم یصحنھ وحشتناکی بود؟ نم
دانم چھ تاثیری روی من  ی نمًاصال

ھای جوان  نالھ. گذاشت یا گذاشتھ
 :روبھ احتضار کھ چند بار گفت

بیشتر بھ بازی و » مرا کشت«
تا !  مردًاما واقعا. مانست یشوخی م

بھ ھمین . آمبوالنس برسد تمام کرد
ممکن است . ودش باورم نمي! راحتی

موجود زنده بھ ھمین راحتی تمام 
شود؟ مثل آن کوکبی کھ چوب پایش 

 اشتباھی توی ًفرو کردم، اما ظاھرا
اش را  ریشھ رفتھ بود و جایی ریشھ

تا ظھر کھ دوباره . قطع کرده بود
آمدم بھ باغچھ سری بزنم سربھ زیر 

ھرچھ سعی کردم بلندش کنم، بھ چوب . و پژمرده شده بود
ھمان روز برای اینکھ آن . اش بدھم نشد، باز دوباره افتاد تکیھ

صحنھ جنایت را دوباره نبینم با چشمان بستھ ساقھ کوکب جوان 
. ھای دیگری ھم دارد اما آن کوکب شاخھ. را از روی خاک زدم

اما آن جوان، . شاید از ھمان جایی کھ زدمش دوباره سبز شود
سمش را ھم بھ ما کھ در آن نیم ساعتی کھ زنده بود حتی ا

  .شود نگفت، دیگر سبز نمي
ساعتی کھ ھرکس بھ سھم خود یک بار بھ  ر تمام مدت نیمد

ھای  الؤ زنگ زد، پسر در مقابل تمامی س١١٠اورژانس و 
حتی یک . مردمی کھ دورش جمع شده بودند فقط سکوت کرد

کلمھ درباره خودش، آن دختر و اینکھ چرا کشتھ می شد و قرار 
. شود مرده باشد یباورم نم. دانم یچرا؟ نم. حرف نزدبود بمیرد 

خواست  یھایم را روی نبض گردنش گذاشتم دلم م وقتی انگشت
بھ خاطر گرمای . بدنش ھنوز گرم بود. زند یباور کنم کھ م
: کردند گفتم یھا کھ ایستاده بودند و او را تماشا م بدنش بھ آن

 باالی سرش مردی کھ قبل از من. »زند اما خیلی ضعیف یم«
او را بلند کند و زیر  نشستھ بود، تنھا کسی کھ حاضر شد سر

ھایش را بگذارد و صورتش را بھ پھلو بگرداند تا  سرش کفش
مد توی گلویش نرود، با حالت آ یاش م یخونی کھ از دھان و بین

  »!مرده«: خاصی بھ من نگاه کرد و آرام زیر لب گفت
  »!ا بدنش گرمھام«: میز گفتمآ من با حالتی التماس

  »!تا چند ساعت دیگھ ھم ممکنھ گرم باشھ«

حق با او بود توی آن گرما ممکن بود بدنش تا ساعت ھا 
 درجھ بعد ٤٠مثل ظرفی پرآب یا پرخون در گرمای . گرم بماند

گرچھ در آن ظرف دیگر خونی باقی نمانده . از ظھر مرداد ماه
دستش کھ بردند از  یوقتی کھ او را روی برانکارد م. بود

خونی . آویزان بود فقط چند قطره خون روی آسفالت ریخت
ھا بود  مدت. آمد یدیگر از او خونی نم. غلیظ و نزدیک بھ انعقاد
  .کھ خونش بند آمده بود

ماشینی کھ بھ آن تکیھ داد و سعی کرد با تکیھ بھ آن خود را 
ھایش ھم بھ رنگ  حاال ھمھ شیشھ. نگھ دارد رنگ آجری داشت

وقتی او را از جلوی چشمان . م رنگ درآمده بودآجری ک
ماشین مال کدوم «: کردند، دختری گفت یزده ھمھ دور م حیرت
اونو «: آمیز گفتم و من با حالتی اعتراض» ست؟ بیچاره

  »!شوره یم
: کسی دیگر گفت

: و یکی گفت» !ھایش کفش«
و پلیسی » خواد چکار؟ یکفش م«

کھ باالی سرش ایستاده بود و با 
تا انگشت چاقو را از زمین دو 
داشت بھ سربازی کھ با  یبرم

ای کنارش ایستاده  حیرت کودکانھ
موتورشو ببرید تو «: بود گفت
  »!ماشین

توی رستوران «: کسی گفت
» !کنھ، کارگر بیچاره یکار م

وقتی من پرسشگرانھ نگاھش 
ھایی کھ غذا  از اون«: کردم گفت
اما «: و پلیس گفت» !می آرن

لفن و چیزی روی ھیچ شماره ت
  »!موتورش نبود
یک شلوار پایش بود و .  بھ این چیزھا نگاه نکردمًمن اصال
ای افتاده بود  اشان گوشھ ھایش کھ ھر لنگھ کفش. یک پیراھن

انگار با عجلھ . پاھایش بدون جوراب بود. کھنھ و مندرس بودند
  .کفشی پوشیده بود و روی موتورش پریده بود

پسر .  خیابان با ھم گالویز بودنداز دور کھ دیدمشان وسط
بعد از تیررس نگاھم دور . دختر را از پشت محکم گرفتھ بود

ھا  توانستم روی آن یشدم و نم یداشتم از خیابان رد م. شدند
پشت ماشینی رفتند، انگار خستھ شده بودند، . تمرکز داشتھ باشم

دختر . رفتند یبھ ماشین تکیھ داده بودند اما باز با ھم کلنجار م
خواست فرار کند و پسر محکم او را گرفتھ بود گرچھ انگار  یم

مردم با . دیدم یسرھایشان را م. کھ از جدال خستھ شده بود
کسی جلو . کردند یھا جمع شده بودند و تماشا م فاصلھ دور آن

گفت، ھمھ با  یکسی حتی چیزی نم. ھا را جدا کند رفت آن ینم
ھ دور جزئیات را تشخیص من از فاصل. کردند یحیرت نگاه م

جلوتر کھ رفتم پشت دختر بھ من بود، حاال ھر دو از . دادم ینم
انگار . من شلوار جین دختر را دیدم. روبرو باھم گالویز بودند

چھ روی  آن. روپوش تنش نبود یا روپوشش باال رفتھ بود
آمد و بھ تنش  یشلوارش پوشیده بود مشکی بود، خیس بھ نظر م

وھایش کمی پریشان بود اما روسری مشکی ھم م. چسبیده بود
. داشت کھ بھ شکل عجیبی دور سر و صورتش بستھ شده بود

کرد صورتش کامال پوشیده بود و من  ییادم است وقتی فرار م
  .ھیچ چیز از صورتش ندیدم
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  !توجھ! توجھ
  

  :رفقا و دوستداران نشریھ ی دانشجویی بذر
 بھ علت پاره ای از سایت و وبالگ نشریھ بذر

. مسدود است  و سانسور اینترنتیتکنیکیمشکالت 
نیاز می توانید آرشیو نشریھ را در  در صورت 

 .آدرس ھای زیر مالحظھ نمایید
v http://www.iran-
archive.com/bazr/bazre_daneshamozi.html 
 
v http://www.iran-
archive.com/bazr/bazr_nashriie.html 

وقتی ھیکل پسر در معرض دیدم قرار گرفت متوجھ شدم کھ 
اش خون است بر  مھای کھ بر تن و لباس دختر دیدم، ھ یآن خیس

دختر کمی از او . حاال جدا شده بودند. پیراھن کرم رنگ پسر
او بالفاصلھ فرار ! نھ. مل کردأکمی ھم ت. فاصلھ گرفتھ بود

شاید در یک حالت شوک .  قصد فرار نداشتًشاید اصال. نکرد
پسر ایستاده بود و . قصد فرار نداشت. از صحنھ فرار کرده بود

چاقو را انداخت و .  راستش یک چاقو بوددست. خورد یتلوتلو م
ھمان . دستش را بھ ماشین آجری رنگ گرفت، در مرز سقوط

  »!مرا کشت«: گفت. موقع بود کھ ما کمی جلوتر رفتیم
ترسیدند بھ او نزدیک شوند چون چاقو دستش بود،  ی م ھمھ
ھمان موقع پسر سرنگون شد . شدند یکم بھ او نزدیک م حاال کم

من .  وحشتناکی بھ آسفالت کف خیابان خوردو سرش با ضربھ
و زنی کھ کنارم ایستاده بود ناخودآگاه فریادی از وحشت 

راستی شاید آن ضربھ باعث خونریزی از دھان و . کشیدیم
ھای  بھ حرف. اما تا لحظھ جان دادن بھ ھوش بود. اش بود یبین

سرت  «،»!آرام باش «،»!دراز بکش«: داد یما واکنش نشان م
اما حتی یک کلمھ . ھا فقط بھ ھمین. »!نخواب «،»! بگذاررا کج

مرا «: بھ جز ھمان دو بار کھ گفت. در باره خودش نگفت
اما . میرد یدانستیم دارد م یھمھ م. »میرم یدارم م«یا » کشت

  .کردیم یشاید اگر باور کرده بودیم کاری م. کرد یکسی باور نم
نتوانستیم . ودانم از پشت چاقو خورده بود یا از جل ینم
کرد بھ  یپیراھنش بھ تنش چسبیده بود و ھر کس تالش م. بفھمیم

یا » !گفتند بھش دست نزنید«: زدند یاو دست بزند ھمھ فریاد م
  »!بھش دست نزنید«: گفتند یم

بیمارستان کسری ھمین «: جوانی چند بار گفت
ت نداشت بھ او دست أاما کسی جر» !ھاست ببریمش ینزدیک
دانست او  یھیچکس نم. ترسیدند ی عاقبت کار مھمھ از. بزند

شاید کمتر کسی بھ او بھ عنوان یک . جا افتاده کیست و چرا آن
خواست شامل لطف و مرحمت  یاو، اگر م. کرد یانسان نگاه م

اش را ثابت  یگناھ یکسی شود باید اول در آن جدال مرگبار ب
زد کسی  یحتی اگر حرفی ھم م. کرد، کھ فرصت نداشت یم

شد، باید پلیس و قاضی و  یباید تحقیقات وسیع م. کرد یباور نم
تازه بعد . گناه است یکردند او ب یھا باید ثابت م آن. مدآ یدادگاه م

دختره «یا » !از خودشان است«: گفتند یاز آن ھم عده زیادی م
بھ ھرحال ھرکس برای اینکھ » نقشھ بود«یا » از خودشان بود

داد  یوجودی زنده کھ داشت جان ماو را بھ عنوان انسان، م
ثابت کردن بیگناھی در . کرد ینادیده بگیرد بھانھ خوبی پیدا م

ای ھستند  ھمیشھ یک عده. این مملکت کار بسیار دشواری است
ھا کھ ھمھ موجودات  کھ ترا گناھکار بدانند و اینجا نھ فقط انسان

زنده اول خط و ربط دارند و براساس خط و ربطشان حق 
  . دارند یا ندارندزندگی

ھمان زمان کھ جوان سرش با صدای وحشتناکی بھ آسفالت 
 پشتش -دیدم یاش را نم کف خیابان خورد، دختر، کھ ھنوز چھره
 ابتدا آرام آرام از -کرد یبھ ما بود و داشت لباسش را مرتب م

ای  عده. جماعت فاصلھ گرفت و بعد شروع کرد بھ دویدن
. اما فاصلھ زیادی با او داشتند. دندمتوجھ او شدند و دنبالش دوی

  .او در خیابان اصلی بر ترک موتوری پرید و فرار کرد
ای مرد  شاید آن موتورسوار جوان ھم کھ دیده بود عده

کنند خواستھ بود او را نجات  یقلچماق دختر جوانی را تعقیب م
  . دھد

شاید فکر کرده بود دارد یک اصالح طلب، یک انقالبی و 
موران لباس أدھد، از دست م یعترض را نجات مخالصھ یک م

  !شخصی
اما چرا آن دو باید . شاید ھم ھمدست دختر بود و منتظر او

این جوان آس و پاس را با چاقو، وسط خیابان و در روز روشن 
شاید قصد کشتنش را . شده است یشاید مزاحم دختر م. بکشند

  .خواستند زھر چشم بگیرند ینداشتند و فقط م
اما » .کردند یسر یک کیف داشتند جدل م«: گفت یمردی م

شاید ھم بھ دوش . جا من کیفی ندیدم، نھ دست دختر و نھ آن
ربا بود و چاقو  شاید پسر یک کیف. دختر بود و من متوجھ نشدم

را برای قوت قلب خودش برداشتھ بود و حاال بالی جانش شده 
برای ھمین شاید . زد یشاید برای ھمین ھم حرفی نم. شاید. بود

دانست  یم» !مرا کشت«: کرد این بود یھم تنھا اعتراضی کھ م
  .شاید. ربا مرگ نیست ما ھم خواھیم پذیرفت کھ جزای یک کیف

  .رسید یتر از ھمھ چیز م بھ نظر معقول
اگر نیم ساعت «: وقتی آمبوالنس رسید ھمھ اعتراض داشتند

آمبوالنس اما مردی کھ از » !زودتر رسیده بودی حاال زنده بود
ھایش را  دستکش. نگاھی ھم بھ کسی نیانداخت پیاده شد، حتی نیم

دستش کرد، سریع نبض گردن جوان را گرفت و فھمید کھ مرده 
است، بعد برانکارد را آورد و با کمک مردی او را روی 

  .برانکارد گذاشتند
ھایش باز بود، نھ روبھ  بردند ھنوز چشم یوقتی او را م

. کرد یای روی زمین نگاه م بھ گوشھجمعیت، بلکھ ھنوز 
ھمانطور کھ سرش بھ پھلو بود و بھ زیر ماشینی کھ کنارش 

ھرچھ سعی کرده بودم نتوانستم . کرد یافتاده بود نگاه م
بستند بھ طرف  یوقتی در برانکارد را م. ھایش را ببندم چشم

در تاکسی را کھ . خیابان اصلی رفتم و یک تاکسی صدا کردم
احساس بدی بھ .  متوجھ شدم دستانم خونی استکردم یباز م

  ■.خودم داشتم
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  دگردیسی جھان ی از مقالھیگزیده ا
  یاثر نوآم چامسك

  یویدا امیرمکر: مترجم
  از نشریھ لوموند دیپلماتیكبر گرفتھ 

 ٢٠١٠ژوئیھ : شماره

  
  
  
 

   ی استجھان در دگردیس
ر تاریخ بھ عنوان مثال بھ جنبش زنان کھ یک پدیده نوین د

اگر از مادربزرگ من پرسیده بودید کھ آیا . ماست توجھ کنیم
اگر از . داند او معنای پرسش را نمی فھمید یخود را مظلوم م

دانست کھ ستمدیده است و بدین سبب  یمادرم می پرسیدید او م
دلچرکین نیز بود، اما توانایی آن را نداشت کھ آشکارا بھ 

گذاشت من و پدرم  یاو نم. اعتراض بھ وضع موجود برخیزد
ما قرار بود بھ چیزھای . نقش ما این نبود: وارد آشپزخانھ شویم
اکنون .  بر عھده او بودً تحصیل، و کار تماماًمھم بپردازیم، مثال

در این کھ اصال بحثی . از دختران من بپرسید آیا ستمدیده اند
این یک . فرستند پی کارتان، ھمین ی مًشما را رسما. نیست
ردیسی پراھمیت است کھ بھ تازگی روی داده، یک دگردیسی دگ

بیایید در راھروھای . یتماشایی در وجدان و کنش اجتماع
چھل سال پیش ھمھ دانشجویانی کھ . دانشگاه ام آی تی قدم بزنیم

دیدید از جنس مذکر، سفیدپوست، با لباس برازنده و  یدر اینجا م
وز نیمی از آنھا زن اند امر. پر از احترام برای بزرگترھا بودند

این . ھا راحت اند و یک سومشان بر آمده از اقلیتھا، لباس
ھای کوچکی اند و در کل جامعھ روی ی ھا دگردیسی دگردیس
   (...).داده اند

: این دگردیسی چگونھ روی داده است؟ از خودتان بپرسید
چگونھ از مادربرزگ من بھ مادرم و سپس بھ دخترانم چنین 

 داده است؟ این تغییر نتیجھ اقدام خیرخواھانھ تغییری روی
دولتی کھ قوانین اعطا کننده حقوق زنان را بھ رأی گیری 

عمدتن جنبشھای مبارز چپ آغازگر این . گذاشتھ باشد کھ نبوده
نگاه کنید بھ جنبش مقاومت در برابر . دگردیسی بوده اند

کسانی کھ نمی خواستند بھ . ١٩٦٠سربازگیری در سالھای 
برای یک . گ بروند دست بھ گزینشی بسیار دلیرانھ می زدندجن

 سالھ آسان نیست کھ این خطر را بھ جان بخرد کھ آینده ١٨بچھ 
شغلی پرنویدش را از دست بدھد و شاید سالھای درازی در 
زندان بگذراند یا از کشور بگریزد و شاید ھرگز نتواند 

طور بھ نظر  نخوب، ای.  دل و جرأت داشتًباید واقعا. بازگردد
 ھماھنگ با فرھنگ ١٩٦٠رسد کھ جنبشھای جوانان دھھ  یم

شاید این شعارھا . عمومی غالب قائل بھ تبعیض جنسیتی بوده اند
بھ [دخترھا دست رد بھ سینھ پسرھایی کھ « : را بھ یاد بیاورید

شد  ی را در آن دوران م این. »روند نمی زنند ینم] جنگ ویتنام
زنان جوانی کھ در جنبش فعال . تی خواندروی پوسترھای تبلیغا

زنان ھمھ : بودند متوجھ شدند کھ یک جای کار ایراد دارد
دادند، در عوض کار مردان  یکارھای دفتری و غیره را انجام م

. این بود کھ خودشان را نمایش بدھند و پز شجاعتشان را بدھند
 اینجا بود کھ زنان کم کم این مردان جوان را بھ چشم ستمگر

و این یکی از سرچشمھ ھای عمده جنبش فمینیستی مدرن . دیدند
ھمیشھ .  بھ شکوفایی رسیدًشد، جنبشی کھ در این دوران حقیقتا

رسد کھ مردم ساختار قدرت و سلطھ را درک  یای م لحظھ
گونھ است کھ  این. گیرند کاری انجام دھند یکنند و تصمیم م یم

 این لحظھ چگونھ نمی دانم. در تاریخ دگردیسی رخ می دھد
ولی ما ھمگی توانایی آن را داریم کھ کاری انجام . رسد یم

 .دھیم
 

 خودخواھی راھبر کنش جمعی نیست
فرض کنیم کھ یک آدم گرسنھ در غیاب پلیس در خیابان در 
حال قدم زدن است کھ با یک کودک گرسنھ کھ تکھ نانی در 

د کھ او کن یآیا غریزه طبیعی حکم م. دست دارد روبرو می شود
نان را از کودک برباید؟ اگر چنین کند ما عمل او را بیمارگونھ 

ھنگامی کھ دلفین ھا در نتیجھ پایین رفتن آب . تلقی خواھیم کرد
نشینند صدھا تن بھ یاری آنان می  یدریا در ساحلی بھ گل م

کنند کھ آنان را نجات  یشتابند و در شرایطی دشوار تالش م
  .دھند

تری کھ بر آنند کھ  ھای پیچیده حتی نظریھآیا خودخواھی یا 
انتخاب طبیعی تمایل بھ کمک بھ اعضای خانواده خود و نوع 

توانند توضیحی قانع کننده  یدوستی متقابل را تقویت می کند م
برای این نوع رفتار باشند؟ بھ نظر من نھ تاریخ و نھ تجربھ 

مانان  کھ از جملھ قھر–فرض آدام اسمیت و دیوید ھیوم را  پیش
 مبنی بر اینکھ ھمدردی و –ستایندگان معاصر خودخواھی اند 
ھای بنیادین طبیعت بشر ی نگرانی برای راحتی دیگران ویژگ

  .کنند یھستند نقض نم
اعتقاد بھ این کھ خودخواھی یک غریزه غالب انسانی است 
بسیار مناسب حال صاحبان ثروت و قدرت است کھ امید دارند 

، ھمیاری و یان نھاده بر حس ھمدردنھادھای اجتماعی بنی
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بی رحمترین عناصر ثروتمند و . کمک متقابل را ویران کنند
ھای  ، برنامھیمصمم اند کھ تأمین اجتماع(...) قدرتمند 
 واقع تمام حاصل مبارزات مردمی را  ھا و در ، مدرسھیبھداشت

آید و تنھا تأثیری ناچیز  یکھ بھ کار برآوردن نیازھای عمومی م
برای آنان بسیار آسان . روت و قدرت آنان دارد نابود نمایندبر ث

ھای خیال پردازانھ ای ببافند کھ خود خواھی را  است کھ نظریھ
در کانون طبیعت بشر قرار می دھند و بھ این ترتیب نشان دھند 
کھ اینکھ انسان در فکر این باشد کھ آیا زن بیوه معلولی کھ در 

سترسی بھ غذا و پرستاری کند د یسوی دیگر شھر زندگی م
دارد، یا کودک روبرویی دسترسی بھ آموزش درخور دارد 

ُآیا ھیچ استدالل ). است» بد«یا بنا بر ادبیات مرسوم (خطاست 
ھای مناسب حال کسانی کھ  محکمی در توجیھ این نظریھ

  .کنند وجود دارد؟ من کھ سراغ ندارم یمطرحشان م
 

 طبیعت بشر و نظام اجتماعی 
ام اجتماعی موجود تنھا نظام سازگار با طبیعت بشر اگر نظ

 در تمام طول تاریخ بشریت وجود نداشتھ ًباشد، پس چرا تقریبا
و تنھا بھ تازگی در انگلستان و جاھای دیگر تحمیل شده، آن ھم 

ھای معقول بر این امر  کنم آدم یفکر م(...) بھ زور و اجبار؟ 
 وجود نابرابری در توان از یاتفاق نظر داشتھ باشند کھ نم
، یا در توانایی لھ کردن سر یتوانایی حل مسألھ ھای ریاض

دیگری با یک ضربھ، ھیچ نتیجھ دقیقی درباره نحوه سازماندھی 
در تاریخ، دانش یا منطق ھیچ چیزی وجود . (...) جامعھ گرفت

ندارد کھ بر مبنای آن بتوان گفت کھ شکلھای ویژه سازماندھی 
 منعکس کننده ًی گوناگون تاریخی لزومااجتماعی در برھھ ھا

توان چنین  ی درباره حشرات م–طبیعت بنیادین بشری ھستند 
ھا تردیدی نیست کھ این باور  باوری داشت، اما در مورد انسان

  . بی معناستًکامال
  

 ھا مبارزه و رسانھ
. ھا نیست ھدف از مبارزات اجتماعی جلب توجھ رسانھ

 ھیچ توجھی بھ مجمع اجتماعی ًھای آمریکایی تقریبا رسانھ
ھای انگشت شماری ھم کھ بھ آن  کنند و گزارش یجھانی نم

با وجود این صدھزار نفری . شوند مسخره اند یاختصاص داده م
اند گمان  ھای مجمع شرکت کردهی کھ در آخرین گردھمای

ھمان بھتر است کھ . کنند کھ تالشھایشان اتالف وقت باشد ینم
 آئی ھا را مسکوت بگذارند، بھ جای آنکھ ھا این گردھم رسانھ

ی در پیش بگیرند کھ فرصت افترا و در سایھ قرار یتاکتیک ھا
گمان . دادن اھداف معتبر حرکت را در اختیارشان قرار دھد

 اگر آنچنان کھ بھ –ھای تحریک آمیز پلیسی ھم  کنم کھ اقدام یم
ل می  ھمین ھدف را دنبا–من اطالع داده شده روی داده باشند 

ی ھا جلب توجھ یاما از این نکتھ گذشتھ، ھدف از گردھم آ. کنند
این گردھم آئی ھا جزئی از یک فرایند پی گیر . ھا نیست رسانھ

طبیعی . ، مقاومت و آلترناتیو سازی اندیآموزش، سازماندھ
است کھ ھدف اتھامات دروغین نھادھای پشتیبان ساختارھای 

 . موجود قدرت و سلطھ قرار گیرند
 

  و دروغ پراکنی یسرگرم
من بھ چند دلیل نیویورک تایمز و دیگر روزنامھ ھای 

ھا  دلیل اول اینکھ این روزنامھ. نخبگان را با دقت می خوانم
تعیین کننده برنامھ کار ھستند و دیگران کاری جز پیروی از 

دیگر اینکھ آنان بھ فرھنگ روشنفکری مسلط تعلق . آنان ندارند

بی تردید صنعت . رای من جالب استدارند کھ بسیار ب
بنا بر توضیحاتی کھ . خبرسرگرمی ابعاد غول آسایی دارد

دھند آنان از یک  یسردمداران این صنعت لطف کرده بھ ما م
اند  کرده» در اوقات فراغت«سو خود را وقف برقراری کنترل 

ھای  است کھ در سیستم» یدر ساعات کار« کھ مکمل کنترل -
ھای ناآگاه و  تبدیل کارگران بھ روبوتتایلوریست برای 

 و از سوی دیگر کارشان –فرمانبردار طراحی شده است 
امور سطحی زندگی ھمچون «برگرداندن توجھ مردم بھ سوی 

بھ » یفلسفھ بیھودگ«است و القای نوعی » مصرف باب روز
ھا اھمیت دارد، و  بی تردید تأکید بر ھمھ این نکتھ. جماعت

ن زمینھ انجام شده است، من فراوان بھ این کارھای خوبی در ای
توانم این کار را بھ کسان  یخشنودم کھ م. کارھا ارجاع داده ام

آیند،  یدیگری واگذار نمایم کھ بسیار ھم خوب از عھده آن بر م
چرا کھ خودم چندان وارد نیستم و عالقھ و منابع الزم را ھم 

. ه تلویزیون ندارم دربارًبرای بیشتر آموختن در این زمینھ، مثال
ھای  در عوض، تحلیل انتقادی فرھنگ روشنفکری و رسانھ

ھای مورد بحث عمومی اند،  نخبگان کھ تعیین کننده موضوع
فکر چندان خوش ندارند، کھ  کاری است کھ نخبگان روشن

تعجبی ھم ندارد، بھ ھمین سبب این کار بھ ندرت با جدیت انجام 
ھا متضمن یک  ح پرسشبھ نظر من شکل طر. (...) می شود
من ھیچ دلیلی بر . عدالتی نسبت بھ اکثریت مردم است ینوع ب

فکر  ام کھ اکثریت مردم بیش از نخبگان روشن این مدعا نیافتھ
تأثیرپذیر از حملھ ھای تبلیغاتی باشد، و دالیل خوبی ھم دارم کھ 

  .گمان کنم عکس این فرضیھ ممکن است درست باشد
 

  نقد پست مدرن علم
علم مذکر « کمال تأسف باید بگویم کھ این ایده با

این . می اندازد» یفیزیک یھود«مرا بھ یاد ایده » سفیدپوست
شاید از ناتوانی من باشد، ولی من وقتی یک مقالھ علمی را 

توانم تشخیص بدھم کھ آیا نویسنده آن مرد و سفید  یخوانم نم یم
 تئاتر، ، در یک آمفییدر گفتگوھای کار. پوست است یا نھ

ً و واقعا. دفتر یا ھر جای دیگری نیز وضع بھ ھمین منوال است
شک دارم کھ دانشجویان، ھمکاران و دوستان غیر سفیدپوست یا 

کنند چندان تأثیری پذیرفتھ باشند  یغیر مذکری کھ با من کار م
فرھنگ، جنسیت «ای کھ قائل بھ آن است کھ بھ سبب  از نظریھ
علم مذکر سفید «و درکی متفاوت با باید اندیشھ » یا نژادشان

در » یشگفت زدگ«کنم کھ  یگمان م. داشتھ باشند» پوست
در گذشتھ . (...) توصیف واکنش احتمالی آنان واژه ناتوانی است

دانشمندان بسیاری فعاالنھ در زندگی فرھنگی طبقھ کارگر زمانھ 
اند کھ خصلت طبقاتی  خود شرکت جستھ اند و تالش کرده

ھای آموزشی کارگری یا  ھنگی را از خالل برنامھنھادھای فر
ھایی در زمینھ ریاضیات، علوم و دیگر  با نوشتن کتاب

و روشنفکران چپی . موضوعات برای مخاطب عام تعدیل نمایند
ھای این چنینی دست  بھ ھیچ وجھ تنھا کسانی نبودند کھ بھ تالش

پی کھ ام از دیدن روشنفکران چ اکنون من حیران مانده. زده اند
مرده است و ما باید » یپروژه روشنگر«امروزه با اعالم اینکھ 

علم و خرد دست بکشیم، در پی آنند کھ نھ فقط » توھمات«از 
ھای شناخت را از مردم مظلوم بگیرند، بلکھ آنان از ی خوش

چنین پیامی دل . ابزار آزادسازی خویش نیز محروم نمایند
خواھند این ابزار را  ی مکند کھ از خدا یارباب قدرت را شاد م

  ■.بھ انحصار خویش درآورند
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  »آواتار«قد فیلم ن
  

 از اسالووی ژیژک
  فرشید عطایی: مترجم

 برگرفتھ از سایت ھفتھ 
 

 فیلم آواتار از پر بیننده ترین فیلم ھای تاریخ –توضیح 
تا كنون نقدھای گوناگونی بر این فیلم نگاشتھ شده . سینماست

اثر ژیژك فیلسوف » لحظھ ایستادن«ھا، در میان این نقد. است
نكتھ . اسلوونی جدل برانگیز است» لیوبلیانای«و استاد دانشگاه 

اول نقد ژیژك از سینمای ھالیوود در زمینھ خلق ھمیشگی زوج 
خوشبخت حتی در فیلم ھای انقالبی درست است ولی نكتھ دیگر 
ل آن یعنی كمك مرد سفید برای پیروزی مبارزه مردم بومی قاب

شركت در این جدل می تواند بھ كسب درك عمیق . بحث است
تری از رابطھ مبارزات میان مردم كشورھای تحت سلطھ با 
مبارزات مردم كشورھای امپریالیستی و ھمچنین ضرورت 
شكاف انداختن در میان نیروھای دشمن و متحول شدن و 

  . پیوستن آنھا بھ صفوف مردم، یاری رساند
   نشریھ بذر– آواتار از دیدگاه ھای دیگر استقبال می كنیم از انتشار نقد فیلم

 

 لحظھ ای ایستادن
 

ھایی نظیر چھ کسی برای راجر ربیت  آواتار را باید با فیلم
در ھر . مقایسھ کرد) ١٩٩٩(یا ماتریس ) ١٩٨٨(پاپوش دوخت 
ھا قھرمان داستان بین واقعیت زندگی روزمره ما  یک از این فیلم

ی تخیلی گیر افتاده است؛ این دنیای تخیلی در ھا و یک دنیا آدم
فیلم راجر ربیت بھ شکل کارتون است، در فیلم ماتریس بھ شکل 

ھای زندگی  واقعیت دیجیتال، و در فیلم آواتار ھم واقعیت
  .اند روزمره در یک سیاره بھ صورت دیجیتالی بھبود داده شده

ست کھ ای کھ باید بھ ذھن سپرده شود، این ا بنابراین نکتھ
ھرچند داستان آواتار قرار است در یک فرایند واقعی رخ بدھد، 

دنیای معمولی و دنیای : اما ما با دو واقعیت طرف حساب ھستیم
پایان فیلم آواتار را باید این گونھ تعبیر کرد کھ . خیالی و فانتزی

طور کامل از دنیای واقعیت بھ دنیای خیال  قھرمان داستان بھ
تصمیم ) نئو(ان فیلم ماتریس کھ قھرمان آن رود؛ مثل قھرم می

گرفت خودش را یک بار دیگر بھ طور کامل در ماتریس غرق 
 .کند

البتھ این قضیھ بھ این معنی نیست کھ ما باید فیلم آواتار را 
ما اگر خیال را . تر دنیای واقعی، پس بزنیم بھ دلیل پذیرش موثق

مش را از دست از واقعیت کم کنیم، آن وقت خود واقعیت انسجا
این کھ بگوییم یا پذیرش واقعیت یا . شود دھد و متالشی می می

  .انتخاب خیال، کار اشتباھی است
مان را تغییر بدھیم یا  خواھیم واقعیت جامعھ اگر ما واقعا می

از آن فرار کنیم، اولین کاری کھ باید بکنیم این است کھ 
یت کنار بیاییم، شوند ما با این واقع ھایمان را کھ باعث می خیال

  .تغییر بدھیم
کند، موقعیت  از آنجا کھ قھرمان آواتار چنین کاری نمی

، »ساد«ذھنی او ھمان چیزی است کھ ژاک الکان با اشاره بھ 
) فریب خیال او( le dupe de do son fantasme آن را

ای بر فیلم آواتار  بھ ھمین دلیل تصور این کھ دنبالھ. نامید می
ای کھ در آن پس از یکی دو سال  ب است؛ دنبالھساختھ شود، جال

کم احساس  سعادت و لذت، قھرمان ماجرا کم) یا یکی دو ماه(
کند و دلش برای دنیای  یک جور نارضایتی عجیب و غریب می

  .شود ھا تنگ می فاسد انسان

 
 

 یک فرمول ھالیوودی
شود ناشی از فرمول  اتوپیایی کھ در فیلم آواتار تصور می

 در خلق زوج است ـ فرمول قدیمی و سنتی کھ طبق آن ھالیوود
ھای  یک قھرمان سفیدپوست صبور مجبور است بھ میان آدم

فقط کافی است (بدوی برود تا ھمسر مناسب خود را پیدا کند 
 .)رقصد را بھ یاد بیاورید ھا می فیلم با گرگ

در یک محصول معمول ھالیوودی، ھمھ چیز، از سرنوشت 
ھایی کھ با زمین برخورد  رد گرفتھ تا سیارکھای میزگ شوالیھ
اوج . گیرد ی قرار می»اودیپ«کنند، در یک روایت  می

مضحک قرار دادن حوادث بزرگ تاریخی بھ عنوان پس زمینھ 
ساختھ وارن بیتی است ) ١٩٨١(ھا  رابطھ یک زوج، فیلم سرخ

. کھ ھالیوود از طریق آن توانست انقالب اکتبر را بازسازی کند
زمینھ رابطھ یک زوج  اه ھالیوود، اگر چیزی بخواھد پساز نگ

را بازسازی کند، حتی اگر انقالب اکتبر ھم باشد، ھیچ ایرادی 
  !ندارد

بھ طریق مشابھ، آیا فیلم جنجالی پیشین کامرون یعنی 
ًتایتانیک، واقعا درباره سانحھ برخورد کشتی با یخ شناور بود؟ 

این سانحھ پس از آن : مباید بھ لحظھ دقیق وقوع آن توجھ کنی
گوید وقتی صبح  کاپریو بھ کیت وینستت می دھد کھ دی رخ می

کند و  روز فردا کشتی در نیویورک پھلو بگیرد، با او فرار می
اش را بھ زندگی دروغین و پر از  زندگی فقیرانھ با عشق واقعی

  .دھد ھا ترجیح می فساد در بین پولدار
کند تا از  برخورد میدر این لحظھ، کشتی با یخ شناور 

چیزی کھ بدون شک فاجعھ واقعی بود؛ یعنی، زندگی مشترک 
توان با اطمینان حدس  می! این زوج در نیویورک، جلوگیری کند

زد کھ مصیبت زندگی روزمره بزودی عشق بین این دو را 
دھد تا عشق آنھا  بنابراین فاجعھ ی مزبور رخ می. کرد نابود می
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این توھم باشد کھ اگر چنین اتفاقی رخ نجات پیدا کند و مؤید 
نداده بود، این دو تا آخر عمر در خوشبختی و سعادت زندگی 

یک سرنخ دیگر در این زمینھ از لحظات آخر عمر . کردند می
ھای سرد دارد از سرما  شود؛ او در آب کاپریو معلوم می دی
میرد، ولی وینستت روی یک تکھ چوب و بھ دور از خطر  می

 .خورد غوطھ می
تبعیض (مارکسیسم ھالیوودی و مصنوعی کامرون با فقرا 

پرده او نسبت بھ طبقات پایین جامعھ و تصویر  طبقاتی بی
، نباید )رحمانھ پولدارھا اش از خودخواھی بی کاریکاتوری
در الیھ زیرین این ابراز ھمدردی با فقرا یک . فریبمان بدھد

رودیارد کیپلینگ آن افسانھ ارتجاعی خوابیده است کھ اولین بار 
داستان این رمان . بھ کار برد» ھای شجاع کاپیتان«را در رمان 

زده است کھ از طریق برقراری  درباره یک جوان پولدار بحران
ارتباط صمیمانھ با فقرا، شور و نشاط و سرزندگی را بھ خود 

چیزی کھ در پس این دلسوزی نسبت بھ فقرا نھفتھ . گرداند برمی
  .گونھ آنھاست آشام  خوناست، استثمار

رسد کھ ھالیوود بھ طور روزافزونی  ولی امروز بھ نظر می
فیلمی کھ براساس رمان . گذارد این فرمول را دارد کنار می

ًاثر دن براون ساختھ شده مطمئنا اولین » فرشتگان و شیاطین«
پسند است کھ  مورد از یک اقتباس ھالیوودی از یک رمان عامھ

ان زن و مرد رابطھ وجود دارد ولی در در کتاب بین قھرم
نسخھ فیلمی آن ھیچ خبری از این رابطھ نیست و این البتھ بھ 

ھای ھالیوودی  وضوح در تقابل با یک سنت قدیمی در اقتباس
قرار دارد کھ بھ نسخھ فیلم شده یک رمان، رابطھ عاطفی بین 

کنند در حالی کھ در خود کتاب چنین  زن و مرد را اضافھ می
ی وجود ندارد؛ نبود رابطھ عاطفی بین زن و مرد در فیلم چیز

ما در حال حاضر با تأیید ھر چھ . بخشی ندارد ھیچ چیز رھایی
ای مواجھیم کھ آلن بادییو در یکی از آثار خود بھ آن  بیشتر پدیده
گرایی و خودشیفتگی، خود  امروزه در دوران عمل: اشاره کرده

بھ یک شریک عاطفی، مفھوم عاشق شدن و دلبستگی پرشور 
  .شود مھجور و خطرناک محسوب می

وفاداری آواتار بھ فرمول قدیمی خلق کردن یک زوج، 
اعتماد کامل آن بھ خیال و داستان آن درباره یک مرد 

کند و پادشاه  سفیدپوست کھ با یک شاھزاده بومی ازدواج می
گردد این فیلم از نظر ایدئولوژیکی بھ اثری  شود، باعث می می
البتھ جلوه ویژه درخشان فیلم، . کارانھ تبدیل شود بتا محافظھنس

کار راحتی است . کند کاری اساسی آن را الپوشانی می محافظھ
اندیشی سیاسی موجود در مضامین فیلم یک  کھ در زیر مصلحت

نژادپرستانھ ظالمانھ پیدا کنیم؛ یک ) درونمایھ(ردیف موتیف 
تنھ است ـ برای  پایینمطرود از سیاره زمین ـ کھ دچار فلج 

گرفتن دست یک شاھزاده زیبا و کمک بھ بومیان برای پیروزی 
گوید  این فیلم بھ ما می. ساز کافی است در یک نبرد سرنوشت

ھا یا آنھا را  تنھا انتخابی کھ بومیان دارند، این است کھ انسان
بھ عبارت دیگر، آنھا حق . نجات بدھند یا نابودشان کنند

 است کھ یا قربانی واقعیت امپریالیستی باشند یا انتخابشان این
نقشی را کھ برایشان در خیال سفیدپوستان در نظر گرفتھ شده، 

  !ایفا کنند
ھمان زمان کھ فیلم آواتار در سرتاسر جھان دارد پول در 

 ھفتھ از اکرانش یک ٣این فیلم در مدت کمتر از (آورد  می
یبی با داستان این ، اتفاقی کھ شباھت عج)بیلیون دالر فروخت

ھای جنوبی ایالت اوریسا  تپھ. فیلم دارد، در حال رخ دادن است
ھای حفاری معدن فروختھ شدند تا از  در ھندوستان بھ شرکت

شود منابع بوکسیت  گفتھ می(منابع غنی بوکسیت آن استفاده کنند 
در ). ارزد  بیلیون دالر می۴کم  ھا دست موجود در این تپھ

روژه، ارتش شورشی ناکساالیت بھ شکل انفجار واکنش بھ این پ
آرونداتی روی، نویسنده معروف ھندی در . ای شکل گرفت گونھ

  :نویسد مجلھ اوت لوک درباره این ارتش چریکی می
این ارتش چریکی تقریبا بھ طور کامل از قبایل فقیری 

کنند؛  تشکیل شده کھ در شرایط گرسنگی مزمن زندگی می
این مردمان حتی پس از . ادآور آفریقاستای کھ فقط ی گرسنگی

 سال بھ اصطالح استقالل ھندوستان بھ تحصیالت و بیمھ ۶٠
گونھ دسترسی  ھای حقوقی ھیچ درمانی یا پرداخت خسارت

رحمانھ مورد استثمار قرار  ھاست کھ بی این مردم سال. ندارند
 و اند پا آنھا را فریب داده دھندگان خرده اند، تاجران و وام گرفتھ

دانند کھ بھ زنان آنھا  پلیس و مأموران جنگلبانی حق خودشان می
ای پیدا  حال این کھ اینھا بار دیگر ظاھر شرافتمندانھ. تجاوز کنند

ھای مائویست است کھ   چریک اند، بیشتر بھ دلیل تالش کرده
اگر این . اند اند و جنگیده ھاست کنار آنھا زندگی و کار کرده سال

اند بھ این علت است کھ دولت باالی  دست گرفتھقبایل اسلحھ بھ 
شان نکرده و  توجھی نصیب سرشان چیزی بجز خشونت و بی

مانده از آنھا  خواھد آخرین چیزی را کھ برایشان باقی حاال ھم می
این قبایل معتقدند اگر برای . ھایشان را بگیرد؛ زمین

 ارتش. شوند ھایشان نجنگند، دچار از خود بیگانگی می زمین
درب و داغان مائویست کھ اعضایش دچار سوءتغذیھ ھستند و 
بیشتر سربازانش ھرگز یک قطار یا اتوبوس یا حتی یک شھر 

 .جنگند اند، فقط برای بقا دارند می کوچک را ھم ندیده
ترین تھدید  وزیر ھندوستان شورش مزبور را بزرگ نخست

ھای بزرگ و  رسانھ. امنیت داخلی ھندوستان، توصیف کرد
صلی ھندوستان کھ این شورش را مقاومت افراطی در برابر ا

تروریسم «ھایی درباره  کنند، پر از داستان پیشرفت توصیف می
ھیچ جای تعجب ندارد کھ دولت ھندوستان . ھستند» سرخ

ھا در  ای را ضد پایگاه مائویست عملیات نظامی گسترده
دارد کھ حقیقت . انداختھ باشد ھای مرکز ھندوستان بھ راه  جنگل

رحمانھ نسبت بھ ھم  ھر دو گروه متخاصم در این جنگ بی
ھا  کنند و این کھ مردم بھ مائویست ھای شدیدی اعمال می خشونت
ھا  با این ھمھ بدون آن کھ مھم باشد این خشونت. کنند رحم نمی

چقدر بھ مذاق آزادیخواھانھ ما ناخوشایند است، ما حق نداریم آن 
ن وضعیت آنھا دقیقا ھمان حکومت چرا؟ چو. را محکوم کنیم

ھای  شورشیان ناکساالیت در ھندوستان آدم: اراذل ھگل است
ِای ھستند کھ حداقل یک زندگی شرافتمندانھ از  ای گرسنھ قبیلھ

 .آنھا دریغ شده است
با این وصف، فیلم کامرون در اینجا چھ جایگاھی دارد؟ ھیچ 

ندارد کھ در اوریسا ھیچ شاھزاده شریفی وجود . جایگاھی
ھای سفیدپوست باشد تا بیاید و آنھا را اغوا کند و  منتظر قھرمان

در اوریسا سربازان ارتش . بھ مردمانشان کمک برساند
فیلم ما . کنند مائویست فقط کشاورزان گرسنھ را سازماندھی می

بندی ایدئولوژیکی معمول را انجام  سازد تا یک تقسیم را قادر می
آل ھمدردی، ولی در عین حال  ان ایدهاین کھ با بومی: بدھیم
ھمان کسانی کھ از تماشای این فیلم . ھایشان را طرد کنیم تالش

کنند بھ  ھای بومیان آن را تحسین می برند و شورش لذت می
گذارند و آنھا را  ھا پا بھ فرار می احتمال زیاد از ترس ناکساالیت

آواتار بنابراین . کنند ھای قاتل طرد می بھ عنوان تروریست
است؛ فیلمی کھ جایگزین واقعیت شده » آواتار«حقیقی خود فیلم 

  ■.است
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 ه ی قوھ یدولت بھ منزل
  م بخش پنج– ی طبقاتھ یمجری

  
  فصلی از کتاب نظریھ انقالب مارکس

  جلد اول دولت و بورکراسی
  نویسنده ھارل دریپر

  س آورین شمترجمھ حس
  ١٣٨٢ - نشر مرکز

  
  سرشت طبقاتی دولت-٨

یت ربطی بھ انکار این نکتھ ندارد کھ انواع گوناگونی این وضع
مھم این است کھ بدانیم .  غیرطبقاتی در جامعھ وجود داردوجوهاز 

خصوصیات طبقاتی یک جامعھ ھمھ ی وجوه جامعھ از جملھ ھمین 
  . وجوه را در بر می گیرد

یک نکتھ ی روشنگر این است کھ بھ یقین جلوگیری از بیماری 
 طور کلی بھ نفع جامعھ است؛ پس بھداشت ھای ھمھ گیر بھ

اما . عمومی را می توان از وظایف غیرطبقاتی حکومت تلقی کرد
در واقعیت تاریخی قدرت ھای حاکم زمانی مجبور بھ اجرای جامع 
بھداشت عمومی در سطح شھرھا شدند تا طاعونی کھ در میان فقرا 

کس در مار. ریشھ گرفتھ بود اغنیاء را نیز بھ ھالکت نرساند
ِصرف ھراس از بیماری ھای مسری « اشاره می کند کھ سرمایھ
 منجر بھ ١٨٦٤ تا ١٨٤٧ نیز وقعی نمی نھد، از ’حرمت ھا‘کھ بھ 

و . »تصویب ده مصوبھ مجلس درباره ی بھداشت عمومی شد
در شھرھای بزرگ دست بھ اقدامات » ِبورژوازی ھراسیده«

ابت کرد کھ این انگلس شرح می دھد زمانی کھ علم ث .شھری زد
بیماری ھای مھاجم مثل وبا و آبلھ پیش از آن کھ بھ آن سوی خط 
گسترش پیدا کند، در شرایط طاعون زده ی مناطق فقیرنشین نطفھ 

  : ھای آنان را تحت تأثیر قرار می دھد، چھ روی داد
ھمین کھ این واقعیت بھ لحاظ علمی بھ اثبات رسید، بشر 

یف رقابت برای رفع دل دوستان بورژوا با روحیھ ی شر
نگرانی در خصوص بھداشت و سالمتی کارگران شان بھ 

انجمن ھایی تأسیس شد، کتاب ھای زیادی . ھیجان آمدند
نوشتھ شد، پیشنھاداتی طرح شد، قوانینی در مورد بحث و 
تصویب قرار گرفت تا سرچشمھ ھای بیماری ھمھ گیری را 

ن شرایط مسک. کھ ھمیشھ عود می کرد، خشک کنند
کارگران مورد تحقیق قرار گرفت و کوشش ھایی برای 

  .چاره جویی از مبرم ترین مصائب و بالیا انجام گرفت
  

دولت سرمایھ داری این زحمت را بھ خود می دھد تا در حق 
کارگران نیکی کند و استادان اکنون می توانند بھ راحتی ثابت کنند 

اما ھمیشھ . ستکھ جانب داری طبقاتی دولت ادعایی اغراق آمیز ا
خصلت طبقاتی بھداشت عمومی را می توان با چشم غیر مسلح با 
مقایسھ ی ھر منطقھ ی کارگری با ھر یک از مناطق مسکونی 

بی شک منافع مسلط اقتصادی . ثروتمندان بھ عین مشاھده کرد
مانع از ایجاد شرایط نامساعدی خواھد شد کھ موجب شیوع 

  : طاعون می شود
ًایھ داری جامعھ دائما مصائبی را کھ باید با این ھمھ، سرم

مداوا شود بازتولید می کند و این عمل را با چنان الزام 
ناگزیری انجام می دھد کھ حتی در انگلستان مداوای آن 

   .مصائب بھ سختی گامی بھ پیش برداشتھ است
  

یا پاکسازی زاغھ ھا » نوسازی شھری«گام بعدی برای مداوا 
» اصالح مدنی«کارا غیرطبقاتی چون تحت پوشش آرزوھای آش

این الگو نیز از نظر مارکس حکایتی قدیمی محسوب می . است
  : می نویسد سرمایھدر. شود

در شھرھا ھمراه با افزایش ثروت، با از بین » اصالحات«
بردن محالتی کھ بھ بدترین وجھ ساختھ شده اند، و با برپا 

، و با کردن قصرھایی برای بانک ھا، انبارھا و غیره
تعریض خیابان ھا برای آمد و شد تجاری و کالسکھ ھای 

و راه اندازی ترامواھا و ] آزاد راه ھای اتومبیل ھا[تجملی 
، فقیران را حتی ]پروژه ھایی برای رفت و آمد سریع[غیره 

   .بھ اماکن بدتر و پرازدحام تر می راند
  

گو انگلس بھ ھوسمان، شھردار بناپارتیست پاریس بھ عنوان ال
  اشاره می کند،

عملی کھ اکنون عمومیت یافتھ است، رخنھ کردن در مناطق 
کارگری شھرھای بزرگ ماست، بویژه مناطقی کھ مرکزیت 
دارند و این اقدامات صرف نظر از ضرورت ھای ناشی از 
مالحضات بھداشت عمومی زیباسازی یا نیاز بھ ایجاد 

رافیکی ساختمان ھای تجاری بزرگ در مراکز یا مقتضیات ت
نتیجھ . مثل ایجاد راه آھن و خیابان و غیره صورت می گیرد

این اقدامات صرف نظر از دالیل متفاوت ھرکدام از آن ھا، 
فضاحت بارترین کوچھ ھا و گذرگاه : ھمھ جا یکسان است

ھا ھمراه با جالل و شکوه ولخرجانھ ی بورژوازی بھ خاطر 
گھان دوباره سر این کامیابی ھای عظیم از بین می رود اما نا

  .ًا در ھمسایگی نزدیک در می آورنداز جای دیگر و غالب
  

سرشت طبقاتی دولت نھ بر این اساس کھ ھر : خالصھ کنیم
ًعمل آن ضرورتا، بھ یک اندازه و منحصرا فقط در خدمت منافع  ً
مستقیم طبقھ ی حاکم است بلکھ بر این اساس ثابت می گردد کھ 

ِنظم تابع منافع طبقھ ی حاکم می ھمھ ی منافع دیگر بھ صورت م
ًشود و اعمال دولت نیز قطعا بر اساس تصوری کھ طبقھ ی حاکم 
ًو نمایندگانش از منافع خود دارند شکل می گیرد و صرفا در 

انگلس در راستای ھمین . چارچوب ھمان منافع صورت می گیرد
  : خط دست بھ یک مقایسھ می زند

نش ھای ھر فرد ھمان طور کھ ھمھ ی قوای محرکھ ی ک
باید از مغز وی بگذرند و تبدیل  بھ انگیزه ھایی برای اراده 
ی وی گردند تا او را بھ عمل وادارند، ھمھ ی نیازھای 

 صرف نظر از این کھ کدام طبقھ در –جامعھ مدنی نیز 
 باید از مسیر اراده ی دولت عبور کند تا –حاکمیت است 

چنان چھ ... ین کنداعتبار عمومی اش را بھ شکل قوانین تأم
در این امر تحقیق کنیم کشف خواھیم کرد کھ در تاریخ 
مدرن اراده ی دولت بھ طور کلی، با نیازھای متغییر جامعھ 
مدنی، با تفوق این یا آن طبقھ و در تحلیل نھایی، با توسعھ 

   .ی نیروھای مولد و روابط مبادلھ تعیین می شود
قدر در منشاء و نیت نیازھای جامعھ، صرف نظر از این کھ چ

و (از نظر طبقاتی خنثی است، بدون عبور از نھاد ھای سیاسی 
کھ توسط جامعھ مشروط بھ طبقات بھ وجود آمده است، ) غیره آن

نمی تواند تأمین گردد؛ و این نیازھا در جریان گذر از این 
بسترھاست کھ پردازش می شود، شکل می گیرد، غربال می شود، 

ختھ می شود، الگو پیدا می کند و میزان می تحریف می گردد، سا
ِطبعت . شود تا با چارچوب مستقر منافع و آرای حاکم متناسب شود

طبقاتی دولت و جامعھ، حتی درشرایط فقدان مقاصد بدخواھانھ و یا 
  ■  .توطئھ ھای شریرانھ این چنین عرض وجود می کند

            
            


