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!*مدرسھ را بھ خیابان ببریم
  سایھ

اواخر مھر ماه امسال بازھم 
سروصدای اجرای طرح ھای جدیدی 

طرح "بھ گوش رسید؛ اینبار اما 
طرحی . در مدارس" انضباط اجتماعی

َاھرا ھدفش حضور پلیس در کھ ظ
فضای فیزیکی مدارس و خیابان ھای 
َاطراف آن، خصوصا مدارس دخترانھ 
بھ منظور شناسایی دانش آموزان معتاد 

این طرح پس از تأیید رسمی . است
طرح نصب دوربین مداربستھ در 

بنا بھ گفتھ مسؤلین . مدارس اعالم شد
این طرح بھ درخواست خود دانش 

 آنھاست و نیاز بھ آموزان و اولیاء
ھمکاری پلیس یارھای جوان از بین 

  !!!دانش آموزان دارد
برایمان طرح پشت طرح، طراحی و تأیید و تصویب ! عجب
مگر ما کدامین انضباط اجتماعی را برھم ! برای چھ؟! می کنید؟

زدیم کھ اینبار پلیس ھایتان را مأمور کرده اید کھ تا دم در کالس 
 ما چھ توطئھ ای در کالس ھای درسمان مگر! ھای ما بایستند؟

طراحی کرده ایم کھ شما کالس درسمان را با دوربین ھایتان 
  ! کنترل می کنید؟

چھ چیزی ما را شایستھ این ھمھ توجھ شما کرده است؟ آنھم 
َزمانی کھ دانش آموزان ایالمی اصال کالس درس ندارند؛ دانش 

دانش آموز آموزان کرد کالس ھای درسشان بھ خاطر کمبود 
؛ دانش )دختران باید ازدواج کنند و پسران کار(تعطیل می شود

آموزان بلوچ و کرمانی باید بخشی از پروسھ ورود مواد مخدر بھ 
کشور باشند؛ دانش آموزان روستایی بھ خاطر نبود دبیرستان، باید 
ترک تحصیل کنند و در ھمین حاشیھ تھران دانش آموزان دبستانی 

  .اری استاندارد، باید در آتش ذوب شوندبھ خاطر نبود بخ
شما می خواھید بھ ازای ھر کالس درس یک پلیس بگذارید تا 

ھپروتی شما کھ بدتان نمی آید ما !  جلوی اعتیاد ما را بگیرید؟
و دور و برمان چھ می " دنیا دست کیھ؟"َ و اصال نفھمیم شویم
و رخوت شما کھ بدتان نمی آید ما معتاد بھ سکون، سکوت ! گذرد؟
  ! باشیم؟

.  ما زبان رمز شما را خوب می دانیم!دیگر با ما شوخی نکنید
دانش آموزان . می دانیم این اضافھ کنترل ھا سزای نافرمانی ماست

. را در خیابان گذراندند" تعطیالت تابستان"نافرمانی کھ امسال 
دانش آموزانی کھ بی توجھ بھ حکم و اراده و تھدیدات شما، 

ما در این سھ ماه درسھای مان را .  را فریاد زدندخواست تغییر
  . خوب فرا گرفتیم

فھمیدیم کھ با بی تفاوتی، سکوت و فرمانبرداری در مقابل نظم 
سرکوبگرانھ شما نھ تنھا چیزی بھ دست نمی آوریم، بلکھ آینده را 

البتھ دیگر آینده برای ما کنکور و قبولی . ھم از دست خواھیم داد
 دیگر از این رقابت مسخره کنکورتان حالمان بھم .دانشگاه نیست

مگر سھراب برای کنکور ! رقابت با کی و برای چی؟ً. می خورد
ثبت نام نکرده بود؟ مگر ندا و کیانوش دانشجو نبودند؟ ما می دانیم 
کھ امسال صدھا نفر متقاضی کنکور یا در زندان بودند و یا بھ 

اه خالی بود و در عوض ده ھا صندلی دانشگ. جلسھ کنکور نرفتند

موران شما بھ ازای أصدھا تن از م
کشتار و تجاوز بھ این دانش آموزان 
و دانشجویان صندلی دانشگاه را 

ما دیگر برای این . پاداش گرفتند
کثافت کاری شما رقابتی نخواھیم 

  .کرد
ما خوب فھمیدیم کھ آنچھ در 
مدرسھ یاد می گیریم، با آنچھ ما 

ی خواھیم باشیم، َواقعا ھستیم و یا م
شما می . ھیچ ربطی بھم ندارد

خواھید ما چیزی باشیم کھ شما می 
خواھید، مؤمن، مطیع، فرمانبردار و 

  . احمق؛ اما ما نمی خواھیم
شما و سیستم آموزشی شما می 
خواھد ما را موجوداتی خودخواه، 
جاه طلب، فردگرا و بی اراده بار بیاورد کھ ھر لحظھ و ھمھ جا 

ا و خدا کنترل می شود؛ اما ما در تجربھ خیابانی مان بوسیلھ شم
خوب فھمیدیم کھ مشکالت بقیھ مردم ھم درست مثل مشکالت 
ماست و ما برای حل این مشکالت بھم نیاز داریم، این مشکالت را 
َاصال نمی شود فردی حل کرد و باید این مشکالت را جمعی و 

 با خودمان وارد این ھمان آگاھی سیاسی است کھ. سیاسی حل کنیم
محمولھ "دبیرستان ھا و حتی راھنمایی ھا کرده ایم و شما از این 

  . می ھراسید" ممنوعھ خطرناک
َما خیلی خوب فھمیدیم کھ الزم نیست حتما از راه کنکور وارد 

 ما یاران دانشجویمان را در خیابان پیدا کردیم و ،دانشگاه شویم
ھ خیابان با یکدیگر درس کوچھ بھ کوچھ و خیابان ب. ھمکالس شدیم

خواندیم و امروز خوب می دانیم کھ بھترین ھمرزمانمان در 
دانشگاه منتظر ما ھستند، آنھا بیشتر از ما میدان و تجربھ مبارزه 
دارند، با آنھا نقشھ ھای خوبی خواھیم ریخت  و ما بھترین، 
پرتعدادترین و جسورترین نیروی ضربت نقشھ ھای خودمان 

  .  خواھیم شد
امسال تابستان ما خوب فھمیدیم، کھ آخرین مأمورین کنترل شما 

وقتی کھ دبیر . در کالس ھا چھ ھمدستان خوبی برای ما ھستند
شیمی ما درخیابان امیرآباد روش مقابلھ با گازاشک آور را بھ ما 
آموزش می داد؛ و دو چھارراه باالتر دبیر زبان بھ زبان بی زبانی 

؛ و "سید، نترسید، ما ھمھ با ھم ھستیمنتر"بھ ما می فھماند کھ 
. را دربیاورید" کتاب ھای دروغ"امروز معلم تاریخ مان می گفت 

  .  ما امروز ھمدستان خودمان را خوب می شناسیم
شما بھ ما یاد می دادید کھ تنھا تشکل در مدارس بسیج دانش 
آموزی است، ما آینده بسیج دانش آموزی را در خیابان ھا خوب 

ما دیگر اجازه نمی . یم، ھنوز جای باتوم ھا باقی استلمس کرد
دھیم بھ اسم بسیج دانش آموزی و پلیس یار بین ما تفرقھ ایجاد کنید 

ما باید شوراھای دانش آموزی خودمان را . و جاسوس بسازید
  . بسازیم، با قوانین، رأی و نظر خودمان؛ نھ با کنترل مسؤلین

، روز "ز دانش آموزرو"ما می خواھیم امسال بھ مناسبت 
خودمان، روزی کھ شما حتی تاریخ واقعی آن را از ما پنھان می 

  .کنید، مدرسھ را بھ خیابان ھا ببریم
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ما می خواھیم خودمان شورای دانش آموزی درست کنیم، ستاد 

حجابی، ستاد   موزیک،  نافرمانی، ستاد شعارنویسی، ستاد بی
  ...ستاد رقص نافرمانی و 

مسال برای روز دانش آموز اعتصاب کنیم، ما می خواھیم ا
نمی خواھیم مثل سی سال گذشتھ بھ دستور شما و بھ اجبار بھ 

شاید بھ دانشگاه ھا . می خواھیم بھ مدرسھ نیاییم. تظاھرات برویم
. برویم در کنار یاران دانشجویمان کھ ھر روز اعتراض می کنند

 آنھا بھ نقشھ .می خواھیم معلمان خودی را با خودمان ھمراه کنیم
  .ھای ما کمک خواھند کرد

ما می خواھیم جداسازی جنسیتی شما را نقض کنیم، دختر و 
شاید شیشھ ھا . پسر دست در دست ھم سرود بخوانیم و فریاد بزنیم

  .را ھم بشکنیم
ما می خواھیم روی تمام دوربین ھای کالس ھایمان رنگ 

  .بان بیاییدبپاشیم، تا برای دیدن ما از پشت مانیتور بھ خیا
ما می خواھیم دیوارھای شھر را پر از اسم یاران جان باختھ 

دیوارشھرھا، ! سرخ! سرخ! مان کنیم، با رنگ خونشان، سرخ
دیوار پارک ھا، درھا، کیوسک ھا، تابلوھا، شیشھ ھا، عکس ھا، 
بیل بوردھا و سطل اشغال ھا را پر از شعارھای معترضانھ 

ی و غم گالیھ نمی کنیم، ما مشق ما دیگر از دلتنگ. خواھیم کرد
  . شب مان را بی غلط می نویسیم

ü مرگ بر دیکتاتور!  
ü مرگ بر کنترل!  
ü ما کنترل نمی خواھیم !  
ü ما بھ کنترل فکر نیاز نداریم !  
ü ما دیگر دروغ و تحریف نمی خواھیم !  
ü قدغن کردن، قدغن !  
ü ما شورشی ھستیم!  
ü فضولی نکن، قدغن !  
ü ریم؟ برای ھمھ چیز، چرا؟ما سؤال دا  
ü مدرسھ، دانشگاه یکصدا  !  

این ترس از . این ھا دلیل پریشانی شماست، ما خوب می فھمیم
امروز و دیروز نیست، تاریخ جنبش دانش آموزی در ایران و 

داده است کھ آنھایی کھ شما می جھان بارھا این پتاسیل را نشان 
، باور می کنند کھ می خواھید باور کنند کھ کوچک و ناتوان ھستند

  ■!چون ما زاده امروزیم و تعبیر آینده. توانند دنیا را تغییر دھند
  
  . در فرانسھ١٩٦٨یکی از شعار ھای جوانان در می * 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  انتخابات 
  و 
  مدرسھ

  
  سانای گزارشگر

. ناسالمتی امسال کنکور داریم. َاصال حس درس خوندن نیست
اقعا این معلم ھا نفسشون از جای گرم در میاد گاھی فکر می کنم و

تصویر ندا و بقیھ بچھ ھایی کھ . کھ ھنوز می تونن درس بدن
آخھ تا . شکنجھ و کشتھ شدن ھمینجور جلوی چشمم رژه  می ره

خیلی حرف می : "میگھ. ِکی؟ تو این ھفتھ دو بار رفتم دفتر مدیر
: ، میگھ"روغھآخھ خانم تمام کتابامون ُپر از د: "می گم!". زنی

ِپس چرا ملتو می کشونین : "، گفتم!"ایناش بھ منو تو ربط نداره"
البتھ مرگ بر . رأی بدین؟ خودتون یکی رو بذارین دیگھ

. ِخودش می دونھ تھدید بھ خونھ زنگ زدن فایده نداره!". دیکتاتور
رفتم سر کالس بھ بچھ ." برو سر کالس حرف زیادی نزن: "گفت

  .نزنین، حرف حسابی بزنینھا گفتم حرف زیادی 
  .ای بابا رأی منو کھ دزدیدن: مھال گفت
  .َاتفاقا خوب شد دزدیدن؛ دزدا رو شناختیم دیگھ: بھاره گفت

  !از این بھ بعد ھرچھ پیش آید، خوش آید! آره: نعیمھ ھم می گھ
ولی منم فکر می کنم بھ . من کھ رأی ندادم! آره: مھناز ھم می گھ
  !ھر حال خوش آید

  .واسھ من کھ فرقی نداره. بھ ما چھ:  پرید وسطعاطفھ
  .فقط حرف حسابی. قرار شد حرف زیادی نزنیم: گفتم

  بابا بھ تو چھ؟: البتھ شیرینم برگشت گفت
فرق . بستگی داره بھ موقعیت و جنبھ ھاش: مھرنوش اما می گھ

  .داره شاید ھم خیلی خوش نیاید
رأی ما رو  ":داد میزنھ. عشق شعار دادنھ. شیما یھو می رسھ

  "دزدین، دارن بھ ما ُپز می دن
  .برو بابا حوصلھ دارین: مریم ھم می گھ

خب رأیمون رو دزدین : مھرناز ھم بھ من زل می زنھ و می گھ
  . دیگھ

بابا خودتون رو درگیر این : مھسا خانم از راه می رسھ و می گھ
  !مسائل نکنین
 درگیر ما دیگھ تا خرخره رفتیم توش تو می گی: بھش می گم

تو مگھ ندا و سھراب و ترانھ رو ندیدی؟ ما درگیر نیستیم . نکنین
َبھ نظرت؟ حتما تو کتاب باید یھ چیزی بنویسھ کھ فکر ما رو بھ 

  کار بندازه؟
نوشتم موسوی، دراومد احمدی "نگارھم این وسط قمبرک زد 

  ".نژاد
اگھ انتخابات رئیس جمھوری : ھدیھ کھ تازه رسیده بود گفت

-ھ کھ دوستامونو از دست بدیم و خونشونو رو زمین ببینیم اینطوری
 رئیس جمھور -کسایی کھ واسھ آزادی ما از خونشون گذشتن

اما باید . ُاین رژیم جانی ارزش ھیچ چی جز تف نداره. نخواستیم
یا مثل اونا می . باید مبارزه کنیم. انتقام خون دوستامونو بگیریم

  .میریم، یا پیروز می شیم
  .ًواقعا این رأی اول و آخر بود: ھا گفتمبھ بچھ 

رأی "ِحتی اونایی کھ قبل انتخابات مدام می گفتن . ھمھ موافق بودن
  !". بدین

اولین رأیمون رو دزدیدن، اما ھدیھ حرف خوبی زد : مھال گفت
. ما شانس داشتیم تو ھمین رأی اول فھمیدیم چی بھ چیھ: گفت"

  !!!"نفھمیدنبعضیا سی سالھ دارن رأی می دن، ھنوز 
  ■!موافقم

  رفقا و دوستان دانش آموز،
 برای ادامھ کاری نشریھ دانش آموزی بذر ما را 

مقاالت، گزارشات، اخبار، عکسھا، . یاری کنید
نظرات، پیشنھادات و ...  و  و سؤاالت مصاحبھ ھا

  . انتقادات خود را برای ما ارسال کنید
در شماره ھای آتی قصد داریم تا بھ موضوع مھم 

رامون آن و بحث و جدل ھای جدید پی" تکامل"
طالب خود را برای ما ارسال مدر این مورد . بپردازیم

  .نمایید
نشریھ "تنھا با ھمکاری شما دانش آموزان ادامھ کاری 

  .ممکن می باشد" بذردانش آموزی 
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   آبان؟١٣کدام             
  شورش یا بیعت؟      

  !انتخاب با شماست
 

  افشین
 دانش آموزان را فراخوانده اند کھ ،ھمھ

جنب و جوشی .  آبان بھ خیابان بیایند١٣روز 
ھمھ منتظرند کھ شما چھ . ھمگانی براه افتاده است

می ! نقشی بازی خواھید کرد؟ نگاھھا بھ سمت شماست
 ٥٧ آبان سال ١٣ آبان را الگوی خود قرار دھید؟ ١٣خواھید کدام  

روز اشغال " بھ عنوان ٥٨ آبان ١٣یا " روز دانش آموز"بھ عنوان 
  . آبان با دو ویژگی و ھدف متفاوت١٣؟ دو "سفارت آمریکا

 پاسخ دانش آموزان بھ رژیم شاه بود کھ می ٥٧ آبان ١٣
آن سال در میدان ژالھ  ریور شھ١٧خواست با کشتار بزرگ جمعھ 

تھران و اعالم حکومت نظامی در شھرھای بزرگ موج انقالبی را 
 شھریور تا اول مھر، جامعھ در ١٧از . کھ براه افتاده بود باز دارد

. انتظار عکس العمل دانشجویان و دانش آموزان سراسر کشور بود
، بھ ماه خروش جنبش دانشجویی، دانش آموزی و معلمان ٥٧مھر

دانشجویان تن بھ سکوت ندادند و . سراسر کشور بدل شد
دانشگاھھا را بھ صحنھ تظاھرات ھای سیاسی علیھ رژیم شاه بدل 

جسارت و . ھم زمان دانش آموزان بھ خیابانھا آمدند. کردند
اتحادی . پشتکارشان حمایت معلمان را ھم بھ خود جلب کرد

تقویم . بوجود آمدرزمنده میان دانشجویان، معلمان و دانش آموزان 
تاریخ مبارزات آزادیخواھانھ مردم ایران با خون معلمان و دانش 

کمتر روزی بود کھ خبر از جان . آموزان و دانشجویان رنگین شد
باختن دانش آموز یا معلمی در این یا آن شھر ایران در درگیری با 

  . مزدوران شاه بھ گوش نرسد
و جسور، مغرور نیروی ضربت عظیمی بھ میدان آمد، شجاع 
این دانش آموزان . و استوار؛ بی ھیچ توھمی نسبت بھ رژیم شاه

بودند کھ حکومت نظامی اعالن شده را بھ سخره گرفتند، در 
این . تظاھراتھا و درگیریھای خیابانی ارتش شاه را فلج کردند

دانش آموزان و جوانان بودند کھ نھ تنھا مانع بازداشتن موج انقالب 
نرا بھ سھم خود بھ جلو راندند و زمینھ را برای بھ شدند، بلکھ آ

میدان آمدن دیگر نیروھای اجتماعی چون کارمندان، کارگران و 
این دانش آموزان بودند کھ بھ پیک . دیگر زحمتکشان مھیا کردند

بھ ھمت آنان بود کھ کتابھای . آگاھی در سراسر کشور بدل شدند
قالبی در سراسر کشور و ادبیات ان) کتابھای ممنوعھ(جلد سفید 
آنان بودند کھ نمایشگاھھای عکس و کتاب را در ھر . پخش شد

برخالف تاریخ سراپا دروغی کھ در . مدرسھ ای سازمان دادند
کتابھای مدارس آمده در آن زمان ھنوز روحانیت در حال استخاره 

ھنوز آنھا خود را بھ عنوان رھبر ! بود کھ بھ خیابان بیاید یا نھ؟
ھنوز جھل و خرافھ در پشت صحنھ . ردم جا نزده بودندمبارزه م

قرار داشت و جلوی صحنھ بھ دانش آموزان مبارز و تشنھ علم و 
  . آگاھی تعلق داشت

طی ماھھای مھر و آبان پیوند عمیقی بین جنبش دانشجویی و 
 را خلق ٥٧ آبان ١٣این پیوند بود کھ  . دانش آموزی برقرار شد

 دانش آموز با بھ تعطیلی کشاندن صبح آن روز ھزاران. کرد
مدارس بھ سمت دانشگاه تھران حرکت کردند، بی ھیچ ھراسی از 
حکومت نظامی وارد صحن دانشگاه شدند، این ترکیب انفجاری 

مزدوران رژیم شاه . حکومت نظامی شاه را بھ وحشت انداخت
 نفر ٥٦بروی دانشجویان و دانش آموزان آتش گشودند، درنتیجھ 

پس از این کشتار تھران در آن . ھا نفر زخمی شدندکشتھ و صد
تمام شھر صحنھ بروز . روز منفجر شد؛ غرق در آتش و دود شد

سیزده آبان ضربھ ای مرگبار بر . خشم سوزان مردم بپاخاستھ شد
  . رژیم شاه بود و فروپاشی آن را تسریع کرد

 قرار ٥٧ آبان ١٣َ کامال در نقطھ مقابل ٥٨ آبان ١٣اما 
 در این روز عده ای از دانشجویان موسوم بھ . داشت

خط امام  سفارت آمریکا را بھ اشغال خود در آوردند 
و بھ قول  آیت هللا خمینی انقالبی بزرگتر از انقالب دوم 

خمینی حق داشت، چرا کھ اشغال سفارت . بوجود آوردند
و ماجراھای حول آن نقش مھمی در تثبیت و استقرار 

 بی جھت نیست کھ گردانندگان دیروز .جمھوری اسالمی داشت
و امروز جمھوری اسالمی از موسوی تا احمدی نژاد  این روز 

 نقش مھمی در منحرف کردن ٥٨ آبان ١٣. را از آن خود می دانند
میلیونھا نفر را تحت عنوان . سمت و سوی مبارزات مردم داشت

مبارزه ضدامپریالیستی بھ بیعت با خمینی کشاند و موجب تقویت 
. توھمی بزرگ اکثریت مردم را در برگرفت. حکومت مذھبی شد

ھمچون (برخی مخالفت ھای جمھوری اسالمی با آمریکا 
مبارزه ) مخالفتھای امروز خامنھ ای و احمدی نژاد با آمریکا

ھیاھو جای واقعیت را گرفت و جھل و . ضدامپریالیستی قلمداد شد
ای اینکھ بھ توجھ مردم بھ ج .فریب بھ جلوی صحنھ رانده شد

مبارزه با دار و دستھ ستمگر تازه بقدرت رسیده جلب شود، بھ 
 راه را برای جلب شد کھ خود) آمریکا(رت خارجی سمت قد

 در قدرت خارجی کھ. رت رسیدن این دار و دستھ باز کردبقد
 نشان دادهَ تاریخا دشمنی اش با مردم ایران را اتحاد با شاه و شیخ 

 قدرت رسیده نیز این بود کھ مام فکر و ذکر دار و دستھ بھت. دبو
چگونھ بنای پوسیده ای کھ از شاه بھ ارث برده بودند را ترمیم کنند 
و  تمام اھرمھای سرکوبگرش را دوباره علیھ مردم این بار بھ 

  . شکل مؤثرتر و کاملتری بھ کار اندازند
ام خمینی بھ  و برکناری دولت موقت بازرگان پی٥٨ آبان ١٣

برای حل و فصل مسائل مربوط بھ ایران  غرب بود کھ از این پس
 اولین گام خمینی  ٥٨ آبان ١٣. َمستقیما با خود وی طرف ھستند
  . برای یک کاسھ کردن قدرت بود

 بیان حرص و آز قشری از دانشجویان ٥٨آبان ١٣درعین حال 
را باال جوان حزب اللھی بود کھ از این طریق می خواستند خود 

بھ گرداننده این یا آنان از ھرکدام . بکشند و وارد دایره قدرت شوند
 و مرتکب جنایات هآن نھاد سرکوبگر در جمھوری اسالمی بدل شد

اغلب آنان امروز رخت . بزرگ شدند و بھ مال و منال رسیدند
این  .نظام غربی را پوشیده اند اری ازاصالح طلبی و طرفد
مان اشغال سفارت ھمانند روحانیت حاکم، واقعیتی است کھ آنان ز

بدرجاتی مخالف امپریالیسم آمریکا بودند اما مخالفت شان از زاویھ 
ای مترقی نبود بلکھ از زاویھ ای ارتجاعی و بازگشت بھ سنتھا و 

مخالفت آنھا فقط شامل . ارزشھای عقب مانده و ارتجاعی بود
 در زمینھ برخی ارزشھای اخالقی و ظواھر فرھنگی غرب بویژه

دانشجویان خط امام ھم . برخورد بھ زنان و برده دانستن زنان بود
چون دیگر نیروھای مذھبی در قدرت با اساس نظم اقتصادی و 
سیاسی کھ قدرتھای امپریالیستی بھ جامعھ تحمیل کرده بودند 
مخالفتی نداشتند؛ بھ ھمین دلیل نھ تنھا بھ آن نظم اقتصادی و 

آنان شکلی . ھ آنرا عیمقا نیز گسترش دادندسیاسی تکیھ کردند بلک
  . مذھبی بھ حاکمیت سرمایھ داری جھانی در ایران بخشیدند

 ساختارھای نظم   در جھت  تقویت و استقرار٥٨ آبان ١٣
 کھ ویژگی ٥٧ آبان ١٣درست برعکس . ارتجاعی  قرار داشت

  .  اش ساختارشکنی آن بود
. ، چگونھ عمل کنیم آبان امسال١٣حال انتخاب با ماست کھ در 

شورش علیھ ! بھ عنوان روز شورش یا بھ عنوان روز بیعت؟
نظامی کھ در آن از ھیچ آینده ای برخوردار نیستیم یا بیعت با 
کسانی کھ بھ اسم موج سبز در فکر آن ھستند کھ دوباره بین ما و 
این نظام پیوند برقرار کنند و بھ قول میرحسین موسوی اعتماد 

ام جمھوری اسالمی بازگردانند و مانع از این امر مردم را بھ نظ
شوند کھ با احمدی نژادھا و خامنھ ای ھا و نظام جمھوری اسالمی 

  ■. و برای ھمیشھ تعیین تکلیف کنیمبطور قطع
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 آبان برای ما چھ ١٣
  روزیست؟

  
  

  برناک
وقتی بھ روزھایی کھ در چندماھھ اخیر پشت سر گذاشتیم فکر 

دیگر نمی شود عادی و بی خیال . ام بگیرممی کنم، نمی توانم آر
موجی از ھیجان در ھمھ . دائم منتظر یک حادثھ ای. زندگی کرد

ولی می خواھم بگویم کھ بھ چھ . جا و ھمھ کس وجود دارد
 ولی م، بھ کارھایی کھ باید انجام می دادی.چیزھایی فکر می کنم

لی انجام  و،بھ کارھایی کھ در عمرمان انجام نداده بودیم. ندادیم
بھ تجربھ ھای غنی و بزرگی کھ در ماھھای .  مثل رأی دادن،دادیم

 مثل مبارزه با بسیجی ھا و پلیس و آتش افروزی ،گذشتھ اندوختیم
بھ درس . در خیابانھا برای دفاع از خود در برابر گاز اشک آور

ھایی کھ در مدارس و کالس ھای خیابانی آموختیم و برای اولین 
م دوران مدرسھ، ھمھ مان با معدل عالی قبول بار برخالف تما

برای تمام تجربھ ھایی کھ ھیچکس نمی داند و ما اندوختیم، . شدیم
برای تمام آرزوھایی کھ دست یافتنی ھستند، برای تمام نقشھ ھایی 
کھ اکنون در سر داریم، برای ترسیم آینده ای کھ در پیش است و 

  !برای تبدیل ناممکن ھا بھ ممکن
وزان در ماھھای گذشتھ کارھایی انجام دادند کھ نھ تنھا دانش آم

مأموران حکومتی باور نداشتند کھ حتی پدر و مادرھایشان و بھ 
دانش آموزانی کھ . جرأت باید گفت خودشان ھم باور نمی کردند

اینترنتشان ھمیشھ فیلتر شده و باید برای مشاھده ھر موردی از 
نش آموزانی کھ برای پوشیدن دا. راھھای غیرقانونی استفاده کنند

دختران دانش آموزی کھ از در . شلوار جین مدل دار مشکل داشتند
از خانواده و ھمسایھ و مسئولین ...  خانھ تا مدرسھ و خیابان و 

مدرسھ تذکر انضباطی می گرفتند و از بسیجیھا فحشھای رکیک 
دانش آموزانی کھ حالشان از کالس ھای دینی و . می شنیدند

 اسالمی بھم می خورد و آرزوی سپری شدن این زمان را معارف
دوستانی کھ روز و عصر، در . با مطالب علمی و تفریحی داشتند

مدرسھ و بیرون از آن، در خیابانھا و محلھ ھا توسط بسیج دانش 
و ھزار مثال . آموزی در دبیرستانھا و مساجد کنترل می شدند

  ...دیگر 
ی فشارھای حکومتی و در بسیاری از کشورھای دنیا وقت

سرکوب عریان، قوانین عقب افتاده قرون وسطایی، فضای پلیسی 
بر ... در ھمھ جا، سیستم جاسوسی و خبرچینی، مذھب زدگی و 

جامعھ مسلط بوده، دانش آموزان نقش بھ سزایی در ضربھ زدن بھ 
آنھا با حضورشان در ھر . اختناق موجود در جامعھ داشتند

ردن غول سرکوب و فعال شدن نیروھای اعتراضی باعث ترک خو
فریاد آنھا ُپر از سرکشی . صدای آنھا تیز و برنده است. دیگر شدند

مگر ھمین یکی دو سال قبل نبود کھ در اعتراض بھ گران . است
چند تا پمپ بنزین فقط بھ . شدن بنزین مردم بھ خیابانھا ریختند
نبود کھ مگر چند ماه پیش . دست ھمین دانش آموزان آتش گرفت

کارگران نیشکر ھفت تپھ با یاری زنان و فرزندانشان راھپیمایی و 
 بھ حضور و نقش دانش ،اعتصاب موفقی را پشت سر گذاشتند

در ماھھای قبل ھم .  باید اھمیت داد اعتراضاتآموزان در آن
ھرجا سر می چرخاندی، دختران و پسران محصل را می دیدی کھ 

  . نددر حال دویدن و رفت و آمد ھست
در عرصھ بین المللی ھم می توان این نقش سرشار از انرژی 

در فلسطین اشغالی این نوجوانان و جوانان دانش آموز . را دید
بودند کھ آتش انتقاضھ را برافروختند و یکی از ھارترین رژیمھای 

  . منطقھ را بھ ستوه آوردند
ھمین یکسال پیش بود کھ آتش خشم جوانان، کشور یونان را 

بسیاری از این جوانان رادیکال در خیابانھا و محالت، .  نوردیددر

دانش آموزانی بودند کھ دستھ دستھ با دانشجویان بھ مصاف پلیس 
  .می رفتند

در دوره اخیر ھم در اعتراض بھ قوانین تبعیض آمیز بر علیھ 
در فرانسھ، شورش ھای ... مھاجران و گران شدن حق تحصیل و 

نش آموزان در تمام آنھا بالاستثنا حاضر زیادی انجام شد کھ دا
  .  بودند

تاریخ مبارزات در  می بینیم کھ ،وقتی دوباره بھ ایران برگردیم
،  استمردم ایران از زمانیکھ مدرسھ بھ شکل فعلی وجود داشتھ

 فقط صفحات کتاب درسی ما تاریخ. دانش آموزان ھمراه آن ھستند
 ٤٠ در اواخر دھھ نھ کھ ھمانگو. خوب توجھ کردنیست، باید بھ آن

 باور َ شمسی در بخشھایی از دنیا مردم عمیقا٥٠و اوایل دھھ 
داشتند کھ می توانند جھان دیگری بسازند کھ در آن از ستم و 

می توانند قدرتھا را پایین کھ استثمار خبری نباشد و باور داشتند 
 در  نیز در ایران،کشند و حکومتھای مردمی واقعی برپا کنندب

 دوره این باور در بین دانش آموزان مدارس و دانشجویان بھ ھمان
حضور ُپرشور دانش آموزان در تشییع . سرعت در حال رشد بود

و در مبارزه موفق آنان ضد گران شدن بلیط اتوبوس  جنازه تختی
بدون نیروی ضربت دانش آموزان . در تھران بھ یاد ماندنی است

در . شاه سرنگون نمی شد رژیم -  ٥٧ آبان ١٣ و روزھایی چون –
 دانش آموزان نقش فعالی در گسترش صفوف ٦٠ تا ٥٧سالھای 

. سازمانھای انقالبی و پخش آگاھی انقالبی در سراسر کشور داشتند
اکثر آنھا مسئول پخش نشریات انقالبی و مترقی در میان مردم 

 تا آن آرزوھایی را کھ برای تغییر جامعھ در سرداشتند، بھ ،بودند
با تمام کاستی ھایی کھ . آگاه شوند و آگاه کنند. نتقل کنندھمھ م

موجود بود، ستادھای دانش آموزی گسترده ای در شھرھای 
این ستادھا در سازماندھی راھپیمایی ھا و . مختلف تشکیل شدند

  . تظاھراتھا بسیار فعال بودند
 ،با اجرای فرمان انقالب فرھنگی در دانشگاھھابعد از انقالب 

دانشجویان و دانش آموزان بیش از پیش بھم گره خورد و مبارزه 
ِبحث مبارزه با یک فرمان .  در تمام موارد درھم تنیده شدَتقریبا

 دروس احمقانھ ای کھ در بھ جایفرمان این بود کھ . ارتجاعی بود
 مطالعھ اسالم و زندگی ائمھ و ،مدح شاھان خوانده می شد

ر ساختگی ایرانیان از فر قرار بود غرو. جایگزین شودروحانیون 
بجای .  امام شیعھ چرخانده شود١٢ پیغمبر و ،ایزدی بھ سمت کعبھ

محصالن ھم باید . گارد جاویدان، سپاه پاسداران سمبل نظام شوند
. انتخاب می کردند کھ یا با حکومت مخالفند یا طرفدارش ھستند

 اما  طرفدار رژیم بودند از دانش آموزانبخشیآن سالھا طی 
 ٥٩ زمانی کھ در اردیبھشت .اکثریت آنان مخالف حکومت بودند

حملھ بھ  دانشگاھھا آغاز شد، بسیاری از دانش آموزان مبارز، بھ 
 شتافتند و حتی در این بین بعضی از  و دانشگاھیانیاری دانشگاه

 اسالمی ُپر طی سالھای بعد، زندانھای جمھوری. آنھا جان باختند
از دانش آموزانی شد کھ بھ ُجرم ھوادرای از سازمانھای سیاسی 

 ٦٠بسیاری از آنھا طی سالھای . مخالف رژیم بھ زندان افتادند
  . اعدام شدند

در کردستان بعد از انقالب، مدارس تبدیل بھ مراکز مقاومت 
کزی برای امرمدارس  .ُمردم کرد علیھ حکومت مرکزی شد

  . زات مردم و راھپیمایی ھای اعتراضی شدسازماندھی مبار
تمام موارد باال بیانگر نقش فعال دانش آموزان در دوره ھای 

بیانگر شور جوانی و انرژی زیاد آنھا برای پیوستن . مختلف است
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لفھ ؤجنبش دانش اموزی ھمواره یک م. بھ مبارزات مردمی است
  . مھم و تعیین کننده در جنبش جوانان  بوده است

ً برای دوره ای نسبتا طوالنی جو ٥٧ز شکست انقالب بعد ا
. ١٣٧٦ تا دوران دوم خرداد ،خفقان و سرکوب بر کشور حاکم بود

میل بھ تغییر بسیاری از دانش آموزانی را کھ بھ مرحلھ رأی دادن 
آنھا . رسیده بودند بھ پای صندقھای رأی و انتخاب خاتمی کشاند

ی صورت می گیرد ولی فکر می کردند با انتخاب خاتمی تغییر
 ١٨ھمزمان با .  این انتخاب توی ذوقشان خوردطولی نکشید کھ

در بین " ممدچاخان" و واقعھ کوی دانشگاه بود کھ لفظ ١٣٧٨تیر 
 باب شد و البتھ سرخوردگی شدیدی نیز بر  ھمدانش آموزان

 این یکی از ھدفھای البتھ. بسیاری از این دانش آموزان حاکم شد
 بخصوص ،می بود کھ انرژی نھفتھ در میان مردمجدید نظام اسال

  . ببردجوانان را بھ مجراھای  قابل کنترل بکشانند و بھ ھرز 
  ایران جامعھ ھمراه با فراز و نشیب ھایی کھطی دھسالھ اخیر

نسلی کھ  تا تغییر کرده اند دانش آموزان ھم آن بوده است،شاھد 
رکت کنندگان بسیاری از ش.  بود١٣٨٨ خرداد انتخاباتشاھد 

ی می أ از طریق ر، بودند کھ فکر می کردندییجوان رأی اولی ھا
از این زاویھ اوضاع . توانند از شر احمدی نژاد خالص شوند

.  ھم بارز بود اما تفاوتھا، داشت٧٦شباھتھایی با زمان دوم خرداد 
اینبار دانش آموزان نھ تنھا مانند قبل ُپرشور و فعال بودند بلکھ سر 

ی داشتند و بھ اندازه کافی از اوضاع ذلھ شده بودند و انرژی نترس
 رأی ھمشباھت این بود کھ این بار . ندداشتو تجربھ فراوانی 

 جلوگیری ازدادنشان نھ از بابت شناختن موسوی و کروبی، بلکھ 
 خیلی زود حالشان از رأی  ھماین بار. انتخاب احمدی نژاد بود

 از ھمان ، و بھ خیابانھا ریختنددادن و این بازی دروغ بھم خورد
 از پرتاب اولین گاز اشک آور و ،اولین روز و شب شلوغی ھا

. دانش آموزان کشتھ ھم دادند. شلیک اولین تیرھا بھ سمت مردم
دانش آموزان فریادشان . شدند شکستھ و زخمی ،خونین و مالین

 ولی برای سرکوبگران حضورشان ،بلندتر از فریاد سایرین نبود
قرار بود نسلی کھ در سیستم آموزشی چون .  و سنگین بودسخت

 رام و مطیع و پیرو ارزشھای مقامات نظام است،آنھا تربیت شده 
اسالمی باشد، اما حضور گسترده دانش آموزان سرکش در خیابانھا 

  .  برای این ارزشھا و مقامات بودبزرگیک شکست 
ز زیادی  کھ  رمز و رموھ استدیگر نسلی پا بھ صحنھ گذاشت

با جوانانی کھ . است گرفتھ فرا ٨٨از مبارزه در خرداد و تابستان 
اینھا . ھر چشمک و اشاره و فریادی خودشان را سازمان می دھند

.  نیستند٧٦دیگر آن دانش آموزان سرخورده پس از دوم خرداد 
بر لبانشان سرود تغییر . اینھا برق تغییر در نگاه شان می درخشد

گره کرده شان فریاد یک نسل فشرده شده در مشت . جاریست
منتظر جرقھ ای . منتظر لحظھ. منتظر حادثھ. اینھا منتظرند. است

 زده میدان و یا پارکی ،، خیابانیمدرسھ ای، ی دانشگاھدرکھ شاید 
 شعلھ ای تبدیل جرقھ را بھ ن جوانانشود و آنوقت است کھ ای

. ر دروغ و ستم مظاھ،خواھند کرد کھ تمام مظاھر ستم را بسوزاند
  . این مبارزات برای  استاسم رمزی امسال آبان١٣

 دارد و ھرکدام از  در تاریخ ایران مناسبت ھای مختلفیآبان١٣
را برجستھ می ھا نیروھای سیاسی حاضر در میدان، یکی از آن

 موسوی و طرفدارانش بدنبال این ،سرکوبگران احمدی نژادی. کند
؛ ٤٢  در سال،خمینی شان بھ ترکیھ روز تبعید امام  آنراھستند کھ

و اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان و دانش آموزان خط امام 
 ولی . و ارزشھای آنرا بھ خورد ما دھندمعرفی کنند ٥٨در سال 
 و نھ ٤٢آبان ما نھ بخاطر تبعید امام شان در سال ١٣اھمیت 

بخاطر اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان و دانش آموزان 
آبان ما ھیچکدام از این حقھ بازیھا ١٣.  است٥٨ط امام در سال خ

 کھ جامعھ ما را بھ چنین روزی انداختھ کھ در یی حقھ بازیھا،نیست
برای نسل ما آنچھ . آن جوانان از ھیچ آینده ای برخوردار نیستند

 روزی کھ .است ٥٧  سالبانآ١٣ ،قابل یادآوری و توجھ است
انشجویان بھ سمت دانشگاھھا حرکت دانش آموزان در حمایت از د

، مدارس را تعطیل کرده و معلم ھایشان را با خود ھمراه ندکرد
 جایی تا ، کل رژیم شاه را بھ مصاف طلبیدند اینگونھکرده بودند و

خون سرخ آن یاران دانش آموز در . ندکھ آنھا را بھ گلولھ بست
 مشخص کرده ٨٨آبان ١٣ جھت حرکت ما را در ٥٧آبان ١٣
 زورگویان و فریب دھندگان را ،جھتی کھ قلب استبدادگران. تاس

 موسوی  جناحو ھم احمدی نژادجناح جھتی کھ ھم ، نشانھ می رود
 با زور یا با فریب، در یااز آن ھراس دارند و تالش می کنند 

  . مقابل آن سد ایجاد کنند
خون یارانمان رنگ .  استسرخِرنگ مسیر رھایی واقعی ما 

ما مسیر . ل مبارزه قاطعانھ و سازش ناپذیر ما بدل شود سمبباید بھ
ما . خواھیم ساختما امسال این مسیر را . خود را خواھیم رفت

 .ماستامسال بار سنگینی بر دوش . خواھیم زدامسال آنرا فریاد 
 در کنار دانشجویان ،روزھای زیادی دوشادوش مردم جنگیدیم

با ، تکش مان فریاد زدیم در کنار پدران و مادران زحم،شعار دادیم
آبان، این ما ھستیم کھ باید ١٣ ولی امسال ،دوستانمان سنگر ساختیم

ما باید شعارھای سرخ مان را بر دیوارھا . ِمیزبان سایرین باشیم
 ھا اعالمیھ. را بھ مبارزه دعوت کنیمو مردم  بزنیم فریاد. بنویسیم

 و روشھای  آگاھی مردم را از دشمنتا پخش کنیم مان راو نشریات
 موج سبز آگاه  واقعیو آنھا را از ماھیتباال ببرد  حیلھ گرانھ اش

ما باید .  نھ سازمانی و نھ دفتری،ما ھنوز نھ ستادی داریم. سازد
ما نقش تاریخی خود را یکبار دیگر در . ھمھ اینھا را بسازیم

 نھ بھ نام موسوی و ، نھ بھ نام حکومتخواھیم کرد؛آبان ثبت ١٣
   .شموج سبز

  !بھ نام روز دانش آموز سرخ
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  :٧ادامھ از صفحھ 
  "دانش آموز آقای موسوی"

  
بھ زندگی نکبت بار و مملو از ارعاب و وحشتی 

  کھ برای کودکان نسل من بھ وجود آوردید؟
بھ کابوسھایی کھ شاید تا امروز کودکان نسل مرا 

  کنند؟ تعقیب می
 بوی ماتم و درد از ھمھ بھ جامعھ ی قبرستانی کھ

  رسید؟ جا بھ مشام می
  !   نھ آقای موسوی

رفتار ھر جامعھ با کودکان ": گفت دوست عزیزی می ...
  ".است ٔمھمترین محک درجھ انسانی بودن و آزاد بودن آن جامعھ 

شما دوره ای سیاه " طالیی"و با این محک باید گفت کھ دوران 
  .و مردود است

وانان امروز عزم خود را جزم کرده ایم ما کودکان دیروز و ج
 نقد ما بھ ساختارھای موجود، ًکھ این جامعھ را تغییر دھیم و اتفاقا

پیش از ھرچیز از سر تجارب تلخ دوران کودکی ما، یعنی دوران 
  ! قدر قدرتی شماست
سیزده آبان نزدیک است و من مطمئنم ھمھ شما ! دوستان عزیز

بھ اندام این حکومت ضدکودک و با حضور خود در این روز لرزه 
  ! ضدانسان خواھید انداخت

ما بھ پشتیبانی و اعتبار صف منسجم خودمان پا بھ این نبرد 
 نمی. خواھیم جامعھ ای آزاد و برابر داشتھ باشیم ما می! گذارده ایم

این حکومت از اول تا حاال فقط . برگردیم" دوران امام"خواھیم بھ 
  .ی جامعھ بھ ارمغان آوردهبدبختی و فقر و کشتار برا

  ما آمده ایم و تا آخر ایستاده ایم
  وعده ما سیزده آبان

  !خواھیم جمھوری اسالمی نمی: شعار ما 
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  دانش آموز آقای موسوی

  
  ایمان

سیزدھم آبان نزدیک است و شواھد ھمھ حاکی از آن کھ مردم 
شوند این روز را ھم بھ روز نبردی دیگر با حکومت  آماده می

  . کنندتبدیل
سیزدھم آبان از سوی حکومت روز دانش آموز لقب  روز

از سوی دیگر و از بدو اعالم کاندیداتوری آقای موسوی در . گرفتھ
انتصابات ریاست جمھوری، بارھا ایشان بھ این امر اذعان داشتھ 
کھ جامعھ ایده آل وی، ایران دوره حیات خمینی و بالطبع دوران 

  .باشد نخست وزیری خودشان می
آقای موسوی " طالیی"ھمان دوران   درًاز آنجا کھ من اتفاقا

یعنی اول مھر ماه سال شصت و ھفت راھی مدرسھ شدم، مفید 
دانستم گوشھ ای از اوضاع و احوال دانش آموزان آن زمان را با 

گرچھ معتقدم اساس و چھارچوب . دانش آموزان امروز بازگو کنم
ییر چندانی نکرده، ذکر طی سالھای گذشتھ تغ" آموزش و پرورش"

مواردی کھ یقیین دارم تنھا خاطره و تجربیات شخصی من نبوده 
 جو عمومی جامعھ و پیرو آن مدارس در آن زمان بھ شمار می

تواند بھ دانش آموزان امروز کمک کند کھ بھ حال و  رود، می
  .ھوای آن سالھا پی ببرند

نگ ھشت آغاز تحصیالت ابتدایی من مقارن بود با پایان ج
ی واقع در شمال شرقی تھران یمن در یکی از مدارس ابتدا. سالھ

 تمام پرسنل دبستان ما اعم از مدیر و ًتقریبا. آغاز بھ تحصیل کردم
سابقھ کھ . ناظم ھا و معلمان مرد، سابقھ شرکت در جنگ را داشتند

 بسیجیانی بودند کھ تا ھمان سال در جبھھ ً اکثرا،چھ عرض کنم
یی از لحاظ روحی و روانی بھ شدت آسیب دیده کھ آدمھا. بودند

حتی یکی از ناظم ھای ما بھ اصطالح . حالت طبیعی نداشتند
مدیر مدرسھ ما ھرروز با لباس ویژه بسیجیان . موجی شده بود

جو عمومی مدرسھ بھ شکل . شد جبھھ در مدرسھ حاضر می
جو رعب و . سیستماتیکی جو حاکم در جبھھ ھای جنگ بود

 از بعد"روز صبح مراسم صبحگاھی و موقع شیفت  رھ. وحشت
کھ ھر ھفتھ  مدارس دوشیفتھ بودند( مراسم ظھرگاھی "ظھری

یک ھفتھ  شد بصوری کھ یک ھفتھ صبحی و شیفت تعویض می
تا  خدایا یاخدا "...با تالوت قرآن و دعای ) ظھری بودیم از بعد

ردار با خب و از جلو نظام و..." خمینی را نگھدار ،انقالب مھدی
 عجل اال ، ادرکنی،یا مھدی" و !" خمینی رھبر!هللا اکبر"شعارھای 
  و غیره آغاز می!" مرگ براسرائیل!آمریکا مرگ بر" ،"ظھورک

کرد یا با  اگر دانش آموزی حین مراسم دست از پا خطا می. شد
 سیلی و خط کش بود کھ بھ ، مشت و لگدکرد دیگری صحبت می
 این بھ اصطالح اولیای مدرسھ چنان ًبعضا. شد سویش سرازیر می
گرفتند کھ  رفتند و کودکان را بھ باد کتک می از کوره در می

کردند و کودک بینوا را از زیر دست و  دیگران میانجیگری می
این   پیش ازچند باری ھم. کشیدند پای ھمکارانشان بیرون می

د؛ رو ھرگز یادم نمی. تعدادی از دانش آموزان را فلک کرده بودند
 در پنج طرف "آب" نوشتن کلمھ ،اولین سرمشق کالسی کھ داشتیم

وقتی . صفحھ و ھربار با استفاده از مداد ھای قرمز و مشکی بود
پس از مدت زمان تعیین شده من و عده ای دیگر سرمشق را تا 

آنجا ناظم . را بھ دفتر مدرسھ بردند  ما،آخر انجام نداده بودیم
این ! قت داشتن چشماتون رو ندارینشما لیا ":مدرسھ بھ ما گفت

االن میریزم تو ! بینین؟ توش اسیده شیشھ را می
 من آنروز از ترس آنقدر بھ "!چشماتون کھ کور بشین

صورت خودم چنگ زدم کھ تا چند روز جای چنگھایم 
ھمکالسی من ھم از ترس شلوار خود . شد دید را می

این اولین برخورد ! تصورش را بکنید! خیس کرد را
و ! بود" اولیای مدرسھ"ما کودکان شش ھفت سالھ با 

ھرروز تعدادی از دانش . این تازه اول کار بود
 آموزان بھ بھانھ ھای مختلف بھ سیاھچال انداختھ می

سیاھچال نامی بود کھ پرسنل مدرسھ روی . شدند
پناھگاھھا زیرزمینھایی بودند . پناھگاه ھا گذاشتھ بودند

ه و زمان جنگ و در کھ در حیاط مدارس حفر شد
مواقعی کھ آژیر قرمز کھ بھ معنای خطر حملھ ھوایی بود بھ صدا 

زیرزمین ھای طویل و مخوفی . شد در می آمد از آنھا استفاده می
کھ دیگر چراغ نداشتند و برای تنبیھ دانش آموزان از آنھا استفاده 

ی انداختند و درھا کودکان بینوا را داخل این سیاھچالھا می. شد می
م بود با کتبی کھ أ و اینھا ھمھ تو؛بستند محکم و آھنی را می

سرشار بود از شستشوی مغزی کودکان و معلم ھای خستھ و 
  . عصبی با کالسھای پنجاه نفره و تختھ سیاه ھای ترک خورده 

در کالس ما دانش آموزانی بودند کھ در خانھ شان بھ معنای 
بسیاری از آنھا . شد یواقعی کلمھ ھیچ چیز برای خوردن پیدا نم

بارھا پیش آمده بود کھ از ضعف سر کالس از . سوء تغذیھ داشتند
رفتند و معلم بینوا کھ خودش ھم وضع چندان بھتری  حال می

داد کھ از بوفھ مدرسھ چیزی  نداشت ده بیست تومان بھشان می
ھم نداشتند و اگر مدرسھ   لوازم التحریر آنھا.بگیرند و بخورند

کرد معلوم   اقدام بھ توزیع مقداری دفتر و مداد نمیسالی یکبار
برخی کیف ھم نداشتند و . مدند آنبود چطور باید بھ مدرسھ می

من کھ از . وردند آوسائلشان را در کیسھ پالستیک بھ مدرسھ می
یک خانواده متوسط بودم معنی واقعی فقر و گرسنگی را از ھمان 

سیم کھ در عمرش سال اول ابتدایی و با دیدن دوست و ھمکال
تصورش را بکنید در تھران کھ وضع .  فھمیدم،پرتقال نخورده بود

  . استبھ این منوال بود در شھرستانھا چھ جھنمی برپا بوده
از آنجا کھ در محل زندگی ما تعدادی زیادی از خانواده ھای 

 ھمکالسیھای ًکردند قاعدتا منتسب بھ دین زرتشتی زندگی می
یکبار من با یکی از دانش .  ھم داشتیممنتسب بھ دین زرتشتی

آموزان گالویز شدم چرا کھ بھ دوست من کھ از ھمان منتسبین بھ 
 دستت !مواظب باش ":شد گفتھ بود  دین زرتشت محسوب می

امور " بعدا معلوم شد کھ معلم ."خیسھ بھ من نخوره نجس میشم
کھ   چرا،گفتھ چنین مزخرفاتی را بھ دانش آموزان می" تربیتی

  . بعدھا خود من از زبان او ھمین حرف را شنیدم
ساعات تعطیلی ھم . اینھا بخشی از روزمرگی ھای مدرسھ بود

کوچکترین امکان ورزش و تفریح وجود . وضع بھتری نداشتیم
برنامھ کودک یکی دو ساعتھ صدا و سیما ھم اگر با . نداشت

شد، تشکیل  شھادت فالن امام و اذان مغرب و عشا مصادف نمی
  .   شده بود از حرافی مجری و مشتی برنامھ تکراری و کھنھ

 از حال و ھوای آن سالھا و وضعیت اینھا گوشھ ای کوچک
  . دانش آموزان دوره آقای موسوی بود

 اگر خواھر یا برادر بزرگتری دارید کھ ھمان دوره بھ ًمطمئنا
رفتھ خاطرات و مشاھدات مشابھی برای بازگو کردن  مدرسھ می

  . دارد
شایان ذکر است دانش آموزان دوره ھای قبل از من وضعی بھ 

چراکھ کم نبودند دانش آموزانی کھ از . مراتب اسفبارتر داشتند
ھای جنگ سردرآوردند و گوشت دم توپ جنگ آقای  جبھھ

  .موسوی و امامشان شدند
ت وزیران و أال من از آقای موسوی بھ عنوان رئیس ھیؤس

ت و بھ اذعان خود مدافع تمام مسئول اداره کشور در دھھ شص
   : اینستعیار آن دوران

  بالید؟  بھ کجای آن دوران می
  ٦ادامھ در صفحھ .. .
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  گرگ و میش
  )٢٠٠٩ اکتبر ٤(١٧٤برگرفتھ از نشریھ انقالب شماره 
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  مارال: ترجمھ
، کتاب داستان دنبالھ دار پرفروشی بھ قلم “گرگ و میش”

ز و دغدغھ فکری میلیون است کھ تبدیل بھ مد رو“ استفانی مایر”
 میلیون نسخھ از ٧٠بیش از . ھا دختر جوان در آمریکا شده است

 ٤. زبان ترجمھ شده است٣٧این کتاب فروش رفتھ و تا کنون بھ 
 مقام پرفروش ٢٠٠٨در سال “ گرگ و میش”عنوان از کتاب ھای 

این داستان تبدیل . ترین رمان ھای سال را بھ خود اختصاص دادند
یک فیلم چند . یده فرھنگی بسیار مھم در آمریکا شده استبھ یک پد

  .قسمتی نیز بھ ھمین نام روی پرده رفتھ است
است کھ در شھر “ بل ال”گرگ و میش داستان دختری بھ نام 

از ایالت واشنگتن، سنین بلوغ ) چنگال(“ فورک”کوچکی بھ نام 
 او از چارچوب زندگی در آمریکا و بھ طور. خود را طی می کند

عاشق “ بل ال”. انسانی خستھ شده است“ عادی”كلی از زندگی 
خون آشام . پسری می شود كھ دست بر قضا، یك خون آشام است

اما چیزی كھ وامپیر را برای . ھم دل بھ او می بندد) وامپیر(
دخترك جذاب می كند، میل شدید و سیری ناپذیر او بھ نوشیدن 

َرتبا قسم می خورد کھ دختر م. و گرفتن جانش است“ بل ال”خون 
  .    مرگ را بھ از دست دادن وامپیر ترجیح می دھد

اگر زندگی جاودانی ”: این است“ گرگ و میش”ترجیع بند فیلم 
اغلب خوانندگانی کھ با “ داشتید برای چھ چیزی زندگی می کردید؟

برای . آنھا حرف زدیم جواب ھای خود را در این کتاب می یابند
از جایگاه یك ھمسر و مادر، امری رمانتیک آن ھا عشق ورزیدن 

كتاب فضایی را بھ وجود آورده كھ انگار میلیون ھا . و مثبت است
درگیر یک رابطھ “ بل ال”دختر جوان مخاطبش، خود در قالب 

رابطھ ای كھ بھ . ستمگرانھ و ناسالم با شخصیت وامپیر شده اند
 كل شخصیت ھای اصلی و. است“ عشق حقیقی”نظر خودشان یک 

تبدیل بھ نماد روابط نادرست اجتماعی “ گرگ و میش”داستان 
این اثر ھنری در واقع تبدیل بھ نماد . تحت نظام موجود شده اند

ُزنجیرھای ستمگرانھ ای شده کھ بر گرده نوع بشر سنگینی می كند 
و حال و “ گرگ و میش”در مقابل پدیده . و باید در ھم شكستھ شود
 میدان آورده، الزم است كھ ما ھم دست ھوا و ارزش ھایی كھ بھ

  . بھ یک دخالتگری ادبی بزنیم

  .این چنین بود کھ ما طرح ادبی زیر را روی كاغذ آوردیم
را تصور کردیم کھ از دوستان “ جی”ما شخصیتی بھ نام 

بوده، از ھنگامی کھ  دخترك بھ شھر فورك نقل “ بل ال”کودکی 
ھمھ “ بل ال”. كرده استتماسش را با او حفظ “ جی”مکان کرده، 

ھم مانند یک دوست خوب “ جی”. می نویسد“ جی”وقایع را برای 
یعنی با گرمی و محبت و اغلب با پیش . بھ او جواب می دھد

  . کشیدن حقایق گزنده
  
  ! جون سالم“ بل ال”

ھنوزم باور نمی کنم رفتی توی شھری زندگی كنی کھ اسم وسیلھ 
 ؟ در ھر!چنگال: می فھمیمنظورمو كھ ! خوردن روش گذاشتن

َ کلھ خر ِ گـنگـمون واقعا دل بچھ ھایحال، می خوام بگم کھ بر و 
َحتما جواب نامھ ام . امیدواریم ما رو فراموش نکنی. تنگت ھستن
  می خوام بدونم اونجا در چھ حالی؟. و بده عزیز

  “جی”
  ! ونج“ البل”

سری کھ خوش تیپ ترین پ”این کھ ! َاصال بھ خودت سركوفت نزن
وقتی بھ تو میرسھ ھول میشھ و می خواد دور “ تا بحال دیدی

ھزار تا . کالس زیست شناسی رو خط بكشھ، مگھ تقصیر توئھ
بخصوص . دلیل واسھ رفتارھای عجیب غریب آدما وجود داره

فقط اینو میدونم . نمی دونم. شاید دلیل ھورمونی داشتھ باشھ. پسرا
. خھ تو ُمخت خوب كار میكنھآ. كھ تو نباید خودتو سرزنش کنی

اگھ كسی ارزش اینو داره كھ وقت . با مزه ای. خالقیت داری
 این خصوصیاتت باھات بر اساسبذاری و بھش فكر كنی، باید 

اگھ مسألھ دیگھ ای غیر از زل زدن بھ ھم دیگھ، . وارد رابطھ بشھ
شما دو تا رو بھ ھم وصل كرد، اونوقت شاید این اتفاق ارزش 

ولی جدی میگم، زل . تن و فكر كردن رو داشتھ باشھوقت گذاش
  .زدن دلیل كافی ای واسھ عاشق شدنت نیس

  “جی”
  !جون“ بل ال”

َمن معموال در مورد اینكھ از چھ . پس عاشق یھ خون آشام شدی
اما در مورد این یکی . جور پسرایی خوشت میاد قضاوت نمی کنم

.  با وامپیرا ندارممن مشکلی با رابطھ آدما. باید دوباره فکر کنی
مشکل من رابطھ ایھ كھ یھ طرفش مسلط باشھ و طرف مقابل رو 

چطوره كھ بھت اجازه نمیده خودت ماشینت رو . كنترل كنھ
برونی؟ چرا بھ زور وادارت میكنھ بذاری اون پشت فرمون بشینھ؟ 
ِچطوره كھ اون باید بیاد دنبالت و اینور اونور ببرتت؟ چرا بھت 

ور اونور بری و دوستاتو ببینی؟ نوشتھ بودی کھ میگھ نباید این
چون فكر می . جلوی این خواستھ ھاش تسلیم میشی، چون جذابھ

ِولی ظاھرا كھ تو واسھ اش صرفا یک مـلكی. كنی رمانتیكھ ً یك ! ً
َملك وسط امالك دیگھ اش ،   بذاره“باال باالھا”حتی اگھ تو رو اون . ِ

َتو صرفا یکی از امالك یعنی . بازم اصل مسألھ فرقی نمی كنھ ً
ًصرفا مثھ پول و خونھ و . بھ تو بھ چشم یھ آدم نگاه نمی كنھ. اونی

این كھ اینقدر واسھ حفاظت ازت حساسیت نشون . ماشین اونی
واسھ . این نشونھ سلطھ و کنترلھ! جونم. ، نشونھ عشق نیس میده

  .ھمینھ كھ ترس ورم داشتھ
. ی، خودت تصمیم می گرفتیباش“ ادوارد”یادمھ قبل از این كھ با 
حاال چرا وضع . ایده ھای خودتو داشتی. خودت فكر می كردی

  .عوض شده؟ یھ خورده گیج شدم
  “جی” 

  ! ای بابا! “بل ال”
قضیھ اینھ کھ ! واسھ این نیست کھ وامپیره“ ادوارد”مخالفت من با 

  . ھرچھ بیشتر در مورد روابط شماھا می شنوم بیشتر قاطی می كنم
متفاوتھ، چون این تو بودی کھ بھش “ ادوارد”ِابطت با میگی رو

حتی بھت می گفت . تمایل جنسی داشتی، و اون تو رو کنار می زد
کھ نمی خواد قبل از ازدواج باھات وارد رابطھ جنسی بشھ، چون 

ًاوال، باید بدونی كھ ! جونم.  لکھ دار بشھ“ِشرافتت”می ترسھ 
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٩
شرافت یعنی . ربطی بھ خواستھ ھای جنسی تو نداره“ ِشرافتت”

بنابراین . خصلت یا کیفیتی کھ یھ ارزش خوب بھ حساب میاد
اما اینكھ یھ . مھربون بودن یا مدافع عدالت بودن ھم نشونھ شرافتھ

باكره . زن باكره باشھ یا نباشھ، نھ نشون خوب بودنھ، نھ بد بودن
ربطی بھ حرمت . نیستنشون شخصیتی زنھا . بودن، کیفیت نیست

  .  ھمونھ کھ ھست. و شرافت نداره
می دونی کھ من توی خانواده ای بزرگ شدم کھ از بچگی بھمون 

اما وقتی بزرگ . یاد دادن، رابطھ جنسی قبل از ازدواج، گناھھ
ًشدم و خودم شروع كردم بھ فکر کردن، دیدم چیزایی کھ قبال فکر 

مین موضوع کھ چرا بكارت ًمثال ھ. می کردم حقیقتھ، حقیقت نیست
واسھ زنھا اینقدر مھمھ و واسھ مردھا نھ؟ آیا تا حاال شرافت 

اگھ ھم این كارو . ًرو زیر سؤال کشیدی؟ احتماال نھ“ ادوارد”
آخھ جامعھ از مردھا انتظار ! ًكردی حتما ھمھ گفتن چھ كار عجیبی

. ھداره کھ قبل از ازدواج، رابطھ جنسی داشتھ باشن، اما از زنھا ن
قراره . قراره خودمونو بشناسیم! ناسالمتی تین ایجریم ھا! “بل ال”

رابطھ جنسی ھم بخشی از ھمین تجربھ . زندگی رو تجربھ کنیم
یادت كھ میاد؟ ھمون خالھ مو می ! كھ اینو میگھ“ مارتا”خالھ . اس

“ ریچی ھونز”، اونجا كھ “وود استاك”گم کھ می گفت توی فیلم 
وربین رو جمعیت می چرخھ و بازوش رو داره آواز می خونھ، د

. بھ ھر حال، من تازگیا خیلی باھاش حرف می زنم!! نشون میده
. میگھ کھ آدما می تونن توی سطوح مختلف بھ ھم نزدیك بشن

خالھ . رابطھ جنسی ھم فقط یھ سطح از این رابطھ بین آدمھاس
 اگھ این رابطھ بین آدمھایی اتفاق. میگھ کھ سکس یھ چیز طبیعیھ

میگھ كھ . ًبیفتھ کھ واقعا دلشون با ھمھ، می تونھ چیز با حالی باشھ
نشونھ اینھ كھ ماھا زنده . شور و شیدایی  می تونھ چیز خوبی باشھ

یھ چیز “ مارتا”اما خالھ . این كھ خجالت نداره. احساس داریم. ایم
میگھ كھ دوستھا و دوستیھای آدم ھم چیزای خیلی . دیگھ ھم میگھ

ًاصال خوب نیس کھ .  از اون جور رابطھ ھم مھمترهحتی. مھمیھ
تمام مدت با . آدم اون دوستیھاشو ول کنھ و فقط گیر یھ نفر باشھ

  . اون باشھ و ھمھ مسائل دیگھ رو فراموش کنھ
 رابطھ جنسی ای کھ بچھ ھای ھم بخش بزرگ بھ نظر میاد ! ببین

م سن و سال ما واردش میشن، خالصھ میشھ بھ استفاده ھای شر
آور از بدن زنھا و بعدش ھم كھ كارشون تموم شد بدگویی كردن 

سکسی کھ داوطلبانھ نباشھ، سکسی کھ آدما بھ زور . پشت سر زنھا
ًواردش بشن و تھ دلشون اصال راضی نباشن،  اصال چیز با حالی  ً

  . نیس
. ًبعضی وقتا، از حرف زدن سر این موضوع واقعا خستھ میشم

 وقت میذاریم و در مورد سکس حرف نگاه کن، ببین  چند ساعت
مگھ توی دنیا فقط ھمین یھ مسألھ داره اتفاق میفتھ؟ چرا . می زنیم

در مورد گرم شدن جو زمین حرف نمی زنیم؟ چرا از خرسای 
قطبی حرف نمی زنیم؟ دیروز یھ مستند دیدم کھ نشون می داد چون 
 یخ ھای قطب شمال داره آب میشھ، خرسای قطبی دیگھ نمی تونن

بھ اینجور چیزا باید بیشتر فكر كرد، یا بھ اینكھ قراره . غذا پیدا کنن
  .عصبانیم با کی بخوابیم؟

  “جی”
 ! جون“ بل ال”

اینكھ می شنیدم با وامپیرھا رفت و آمد داری خیلی برام عجیب 
. اما االن خودم با کمونیست ھا می گردم. غریب و غیر عادی بود

اسمش .  یھ جزوه ازشون خریدم.می خواستم ببینم چھ تریپی ھستن
حسابی مخ . »بیانیھ ای درباره آزادی زن و رھایی نوع  بشره«

تصورش را بکنید کھ «: ًمثال یھ جاش میگھ. آدمو كار می گیره
یعنی بھ جای این کھ نیاز آدمیان بھ . خانواده ھم از ریشھ تغییر کند

جو عشق و محبت، در خانواده با بن بست روبرو شود و حتی بھ ھ
تصورش را بکنید کھ . كشیده شود، بستری برای ارضای آن باشد

ًازدواج ھا و ھمسری ھا واقعا بر یک اساس داوطلبانھ و بر 
بستری شکل بگیرد کھ عشق و ھمدردی و برابری، ھر روز بیش 
از گذشتھ بھ خصلت روابط انسان ھا در سراسر جامعھ تبدیل 

جونم ھم باید اینو “ بل ال”: وقتی اینو خوندم، پیش خودم گفتم“ .شود

بعدش بھ خودم گفتم ). یھ دونھ از اونو برات می فرستم! (بخونھ
اما كمونیستا بھم گفتن . امكان نداره بشھ چنین جامعھ ای رو ساخت

ًکھ اتفاقا چنین چیزی توی قرن بیستم، توی دوره انقالب ھاش، 
ھ ًمرتبا از اونا سؤال می کردم چطور میش. داشت شکل می گرفت

ًجامعھ و مردم رو عوض کرد؟ خیلی سؤال داشتم، چون قبال 
مردم اغلب بھم میگن زیادی . ھیچوقت چنین حرفایی نشنیده بودم

من فكرھای خودمو دارم، . زیادی  خود رأی ھستم. سؤال می کنم
اما این کمونیستا بر عکس مردم، . بھ خصوص در مورد دخترا

ا ھم از من سؤال ھای اون. خیلی عالقمند بودن نظراتمو بشنفن
با چیزایی كھ بھشون اعتقاد داشتم سر شاخ . زیادی می کردن

می پرسیدن آرزوم واسھ آینده چیھ؟ توی چھ جور جامعھ و . میشدن
ًدنیایی می خوام زندگی کنم؟ ھیچ کس قبال چنین سؤالی رو از من 

راستشو بگم خیلی برام سخت بود کھ جامعھ ای رو . نکرده بود
ھ توش آدما با ھم اون طوری رابطھ برقرار می كنن تصور کنم ک

. ًاما اونا دائما با افکار من سر شاخ میشدن. كھ اون جزوه می گفت
اصرار می کردن کھ خودم باید توی حل و فصل این موضوع نقش 

راستش . خودم باید واسھ ساختن چنین جامعھ ای کار کنم. بازی کنم
ًواقعا قبال با چنین . شھاونا معتقدن كھ اوضاع می تونھ عوض ب ً

  !چیزی روبرو نشده بودم
  “جی”

  ! جون“ بل ال”
عین یھ سی ! ادوارد، ادوارد، ادوارد: ھمش داری یھ حرفو میزنی

ھمش یھ کلمھ رو تکرار . دی شدی كھ بد رایت شده و خط افتاده
حواست باشھ، ! كی می تونھ بھ آھنگ سی دی تو برقصھ؟. میكنھ
ًرابطھ تون اصال . فکر می كنھ مالک توئھ! حسوده ھا“ ادوارد”این 

بھت اجازه نمیده با . برعكس، ضد حال كاملھ. رمانتیک نیست
این ! جونم. با ماشین تعقیبت میكنھ. پسرھای دیگھ رفت و آمد کنی

ًكـال این فکر کھ . بیشتر مثل این مزاحم خیابونی ھاس“ ادوارد”آقا  ّ
وست باشیم حسابی ما دخترا دیگھ  نمی تونیم با پسرا فقط د

از وقتی سینھ ھام بزرگ شده، پسرا دیگھ ! ببین. عصبانیم می كنھ
  !!یادشون نمیاد چشام كجاست

چرا . روحشی. جونشی. بھت میگھ كھ تو تموم زندگیشی“ ادوارد”
یھ نفر باید اینھمھ بھ یکی دیگھ وابستھ باشھ؟ چرا اون نمی تونھ 

تو، كھ بعضی وقتھا زندگی خودشو داشتھ باشھ و تو ھم مال خود
ھم زندگیتونو با ھم سھیم بشین؟ این جور رابطھ ای كھ شماھا 
دارین، کھ ھمدیگھ رو کنترل و تصاحب می كنین بھ نظرم خیلی 

ھمھ عمر كھ ھیچ، بذار فقط چند . حوصلھ سر بر و خستھ كننده اس
  !! ماه بگذره تا ببینی كھ واسھ خودتون ھم خستھ كننده میشھ

 سرت میاد؟ اون دختری کھ من می شناختمش، اون چھ بالیی داره
دختری کھ می گفت دنیا را باید تغییر داد، اونی كھ شعر می گفت، 
فوتبال بازی می كرد، نون ذرت و فلفل می پخت چی شد؟ باھات 

باھات می خوام از اینكھ چطوری می . “بل ال”یھ دنیا حرف دارم 
ولی احساس .  بزنمتونیم دنیا را عوض كنیم و بھترش كنیم، حرف

ًمی كنم توی این قصھ سوزناك تموم نشدنیت با ادوارد، کامال ھیچ 
  .و پوچ شدی و رفتی پی كارت

منطق تو . ھمش اصرار داری بگی كھ عشق، عقل بر نمیداره
منم قبول دارم کھ احساسات با ریاضیات و معادلھ . كارش نیس

میكنھ،  حسولی حتی وقتی کھ آدم چیزی رو . منطقی فرق داره
بعضی وقتا کھ . ببینھ ایده خوبی ھست یا نھ. باید سرش فکر كنھ

آدم حسابی در مورد چیزی فکر میكنھ درکش از اون مسألھ عوض 
یادت ھست وقتی . احساس آدم ھم در موردش عوض میشھ. میشھ

پدر و مادرم طالق گرفتن چقدر حرص خوردم و عصبانی شدم؟ بھ 
شد ما رو مجبور كنھ از اون باورم نمی . خصوص از دست مامان

. از اینکھ حاضر نبود بابامو ببخشھ داشتم دیوونھ میشدم. خونھ بریم
اما می گفتم چرا مامان . من میدونسم كھ حق با بابا نیست! ببین

داره زندگیمونو بھم میریزه؟ االن یھ خورده از خودم خجالت می 
!  بودمباورم نمیشھ كھ اونقدر از دست مامان خشمگین شده. كشم

مامانم تو قید ازدواج با مردی بمونھ كھ اینقدر  نمی خوام حقیقتش 
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وقتی خوب در موردش فکر کردم . باھاش بدرفتاری می كرده
بلکھ . و طالق نبود“ خانواده  کامل”فھمیدم كھ انتخاب مامان بین یھ 

االن بھ . ًبین یھ خانواده واقعا بدبخت و یھ خانواده متفاوت بود
منظورم اینھ کھ بعضی . ر می کنم کھ این راھو رفتمامان افتخا

  .  وقتا حتی باید شور و شیدایی مون رو ھم دوباره بررسی كنیم
 بھ فقطجدا از اینھایی كھ گفتم، من فکر می كنم زندگی ما نباید 

. حتی نباید روابط، توی زندگی ما عمده باشھ. روابط خالصھ بشھ
بھ خصوص با این . نیمما باید واسھ یھ چیز بزرگتر زندگی ک

ما باید واسھ یھ دنیای دیگھ، دنیایی خیلی . وضعی کھ تو دنیا حاكمھ
  ...در موردش فکر کن . بھتر از این زندگی کنیم

  .دوستت دارم
  “جی”

  !جون“ بل ال”
؟ یکسالی میشد کھ خبری ازت نبود؟ می دونم کھ نامھ !چھ عجب

اما . امھ بدیمطمئن نبودم کھ بازم برام ن. قبلیم حالتو گرفت
بھت تبریک میگم کھ باالخره دیپلمت . خوشحالم کھ ازت خبری شد

  .رو گرفتی
  !؟!؟!خب، پس نھ فقط عروسی كردی، حاملھ ھم ھستی

احساس می کنم باید ھواپیما بگیرم و تو . ًدختر، من واقعا نگرانتم
فکر نمی كنی عجیبھ كھ زندگیت . رو یھ آخر ھفتھ بیارم پیش خودم

و نطفھ ای کھ توی شكمت كاشتھ؟ انگار “ ادوارد”بھ خالصھ شده 
ولی مجبور . لج كردی كھ خودتو اسیر این  روابط ستمگرانھ كنی

تعریف می كردی، حاال ھم “ ادوارد”اولش ھویت خودتو با . نیستی
  . این اسمش پیشرفت نیست. با این نطفھ

 من فکر. بعدش ھم میگی کھ ولی این نطفھ، جونتو بھ خطر انداختھ
نمی كنم كھ زنھا باید بھ حاملگی شون ادامھ بدن، بھ صرف این کھ 

آخھ تو کاری . این یھ تصمیم غلطھ“ .کار مسئوالنھ یعنی ھمین”
تو . “مسئولیتش را بھ عھده بگیری”نکردی کھ حاال مجبور باشی 

  . ھمین. فقط یھ رابطھ جنسی داشتی
 بایدست کھ  حاملھ بشن معنیش این نیمیتوننًضمنا، اینی كھ زنھا 

! ما كھ ماشین جوجھ كشی نیستیم! جونم“ بل ال”. بچھ دار بشن
! چشاتو باز كن. رحمت الھی ھم نیست. حاملھ شدن معجزه نیست

ًاین صرفا یھ واقعیت . حاملھ شدن یعنی تركیب اسپرم با تخمک
کاش سر کالس زیست شناسی، بھ جای الس زدن . بدیھی طبیعیھ

 بگیره، بھ این موضوع توجھ می با پسری کھ میل داشت جونتو
  ....کردی 

. “شیطانیھ”ًباورت میشھ؟ من قبال فکر می كردم سقط جنین یھ کار 
من ھم یاد گرفتم بھ دنیا یك جور دیگھ . اما خیلی چیزھا عوض شده

بلکھ . خودت ھم خوب میدونی کھ سقط جنین، قتل نیست. نگاه كنم
 كھ میتونھ زندگیتو ، اقدامیھ درمورد خاص تو. یک اقدام پزشكیھ

واسھ . زندگی تو واسھ من از زندگی یھ جنین مھمتره. نجات بده
  . خودت ھم باید اینطوری باشھ

یھ لحظھ ھم . ًمن اگھ حاملھ بشم حتما میندازمش. ماھا جوونیم دختر
اونقدر درمورد چیزای مختلف . من آرزوھا دارم. تردید نمی كنم

 کنم نمی تونم راحت شور و شوق و آرزو دارم کھ احساس می
می خوام بھ گرسنگی تو ! تئاتر! موسیقی! اسکیت بوردینگ. بشینم

. دلم می خواد ھر کتابی تو این دنیا ھست رو بخونم! دنیا پایان بدم
می خوام در مورد حقیقت و زندگی . می خوام ھمھ فیلم ھا رو ببینم
ا می خوام بھ ھمھ جا سر بكشم و دنی. و انقالب و عشق، شعر بگم

می خوام زندگیم . می خوام تا آخر عمر اینطوری باشم. رو بشناسم
شبا كھ دراز می كشم و فکر . معنی داشتھ باشھ. ھدف داشتھ باشھ

ًمی کنم، دلم می خواد یھ گوشھ از چیزی، از جریانی بشم کھ واقعا 
. توی خیالم میرم دنیا رو می گردم. تأثیری توی این دنیا میذاره

وس ھایی بیدار میشم کھ اندازه وامپیرھا و آدم بعضی وقتا از کاب
بعضی وقتا از . شاید ھم بیشتر از اونا. گرگی ھا، واقعی ھستن

ًرویای اینكھ این دنیای دائما در : رویاھای ھیجان انگیز بیدار میشم
بعضی وقتا . بھ جاھای خوب بره. حال تغییر، می تونھ عوض بشھ

ھوا تاریكھ و . ، بزرگاین تغییرای خوب، كوچیكھ و بعضی وقتا
بی اختیار، توی سکوت شب از جام پا میشم . نور ماه چشامو میزنھ
بعضی وقتا، یھ لحظھ . شھر رو نگاه می كنم. و میرم كنار پنجره

  .   احساس می كنم  كھ امكانش وجود داره
این باید واسھ ما، واسھ ھمھ نوع بشر كھ روی این سیاره ! “بل ال”

. گی می كنھ، شروع خیلی چیزا باشھ نھ پایانشدیوونھ و پیچیده زند
چرا تو نباید بیدار بشی و یھ گوشھ از مسؤلیت كل نوع بشر رو بھ 

  عھده بگیری؟
  “جی”

*****  
، نشریھ انقالب “بل ال”بھ “ جی”پس از انتشار نامھ ھای 

دست و پنجھ نرم کردن با گرگ و میش ”گزارشی را تحت عنوان 
  . دریافت کرد، از فعالین خود “در ھارلم

تمام ھفتھ گذشتھ در دبیرستان ھای محلھ ھارلم، شماره 
در مورد بازگشایی مدارس را پخش » انقالب«مخصوص نشریھ 

عالوه براین، بیانیھ ) ٢٠٠٩ سپتامبر ١٣ -١٧٦شماره . (کردیم
. را ھم پخش کردیم» رھبری کھ داریم... انقالبی کھ نیاز داریم «
  )١٧٠شماره (

بل ال ” مخصوص، نامھ ھایی كھ خطاب بھ در این شماره ی
منظورم نامھ ھایی . نوشتھ شده بود، خیلی بحث برانگیز بود“ جون

“ گرگ و میش”خطاب بھ شخصیت اصلی کتاب “ جی”است کھ 
ھمھ بچھ ھای مدرسھ، این داستان چند قسمتی را . نوشتھ است

شخصیت اصلی کتاب، دختری . خوانده اند یا در موردش می دانند
است کھ در مدرسھ عاشق خون آشامی بھ “ بل ال”رستانی بھ نام دبی
جذابیت ادوارد از نظر دختر در اینست کھ . شده است“ ادوارد”نام 

براساس . تمایل شدیدی بھ نوشیدن خون بال و گرفتن جانش دارد
گرگ و ”کتاب و فیلم . این داستان، فیلمی ھم ساختھ شده است

 دیدگاه را تبلیغ می کنند کھ کھ بسیار محبوب ھستند این“ میش
مھمترین ھدف زندگی ھر زن، ھمسر و مادر خوب شدن است و 

عشق ”اینست كھ “ گرگ و میش”دیدگاه . باید برای این زندگی کند
“ جی”. نیز وابستھ بھ ھمین ھدف است“ روابط رمانتیک”و “ حقیقی

من مشکلی با رابطھ ”: می نویسد“ بل ال”در یکی از نامھ ھایش بھ 
مشکل من رابطھ ایھ كھ یھ طرفش مسلط . دما با وامپیرا ندارمآ

  “. باشھ و طرف مقابل رو كنترل كنھ
خالصھ کنم، روز پنجشنبھ عده زیادی از دانش آموزان شماره 

برخی از آن ھا . مخصوص را خریده و نامھ ھا را خوانده بودند
 ما تصمیم گرفتیم دانش آموزان را بھ یک. وارد بحث با ما شدند

“ ... نامھ ھا”و “ گرگ و میش”بحث و مناظره بر سر کتاب 
یکی از دانش آموزان کھ نامھ ھا را در نشریھ . دعوت کنیم

نوشتھ بود کھ آن “ بل ال”خوانده بود، خودش نامھ ای بھ “ انقالب”
  : نوشتھ بود كھ.  را بھ ما داد

  !  جان“ بل ال”
ان دنبالھ داری بھترین داست“ گرگ و میش”ًمن قبال فکر می کردم 
چھ . را تحسین می کردم“ ادوارد”ًواقعا . است کھ تا حال دیده ام
. چقدر بھ نظر با حال و خونسرد می آمد! محافظ خوش تیپی بود

آنقدر در این داستان غرق شده بودم کھ حتی بعضی از بخش ھایش 
شده “ ادوارد”می توان گفت کھ عاشق . را در خیال می پروراندم

. ساختم“ ادوارد” غرقش شده بودم کھ برای خودم یك آنقدر. بودم
زیبایی خیره کننده . کسی کھ از من محافظت می كرد و عاشقم بود

ًبھ جنبھ ھایی کھ واقعا جدی است . و کامل بودنش کورم کرده بود
  .  توجھ نمی کردم یا بر سرشان فکر نمی کردم

). ببخش (.بھ تو برخوردم و بھ ھم ریختم“ جی”سپس، بھ نامھ ھای 
شروع بھ خواندنشان . ًآن یادداشت ھا واقعا مرا بھ فکر واداشت

کردم و ھر یک از آنھا چشمانم را بازتر كرد، تا اینکھ باالخره 
باالخره متوجھ رفتار سلطھ جویانھ . ًكامال از كوری خالص شدم

دیدم  كھ چطور از طریق آلیس، تو را کنترل می . شدم“ ادوارد”
ز ھر جایی کھ در ھر لحظھ می روی سر کند و می خواھد ا
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ھمچنین متوجھ این نكتھ شدم كھ چگونھ تو را از . دربیاورد

یکی از آن ھا دوست خانوادگی تو . دوستانت دور نگھ می دارد
برای توجیھ این کارھایش “ ادوارد”. است“ جاکوب بالک”یعنی 

می گوید كھ تو را بیش از اندازه دوست دارد و نمی تواند از 
جدالی بین دو جنبھ اش وجود دارد “ ادوارد”در درون . تت بدھددس

  .کھ آیا تو را بکشد یا نھ
  !گوش بده“ جی”بھ حرف ھای “ بل ال”

*****  
روز جمعھ بعد از تعطیلی مدرسھ، بساطم رو در پارک پھن کردم 

: داستان گرگ و میش”: و یک نوشتھ  بزرگ ھم باالیش زدم
دانش آموز التینو کھ از یکی از چند نفر “ آزادی یا سلطھ گری؟

: یکی داد زد. دبیرستان ھای اطراف می آمدند، توقف کردند
دیگری “ .منظورش ھوای گرگ و میشی است! گرگ و میش”

ھمھ “ .منظورش کتاب گرگ و میش است! نھ گاگول: جواب داد
  .زدند زیر خنده

تند گف. را خوانده اند“ بل ال جون”از آنھا پرسیدم آیا نامھ ھا بھ 
را خوانده اند و آن را دوست “ گرگ و میش”داستان چند قسمتی 

داستان ”: و دیگری گفت“ .داستان خوبی است”: یکی گفت. دارند
  .“عشقی خوبی است

چھ فکر می “ ادوارد”و “ بل ال”از آنھا پرسیدم در مورد رابطھ 
و ادوارد از دخترك ... ھمدیگر را دوست دارند ”: کنند؟ یکی گفت

  “.می کندمحافظت 
گفتم كھ این یک . اشاره کردم“ نامھ ھا”من گفتم اینطور نیست و بھ 

برخی از آنھا مخالفت . است“ ادوارد”رابطھ سلطھ جویانھ از سوی 
اما . “بابا این فقط یک داستان است و واقعی نیست”: کردند و گفتند

تأثیر واقعی بر تفکر مردم دارد؛ چھ زن و چھ “ گرگ و میش”
در نشریھ “ ...نامھ ھا”ارد بحث شدند و معلوم شد کھ ھمھ و. مرد

  .انقالب را خوانده اند
کھ ھفتھ پیش با او .  سالھ سیاه پوست بنام د١٥یک پسر جوان 

رھبری کھ ... انقالبی کھ نیاز داریم ”حرف زده بودیم و بیانیھ 
را خوانده است نزدیک میز آمد و در بحث ھا طرف من را “ داریم

بالفاصلھ سھ چھار پسر دیگر بھ .  ھا گوش كردگرفت و بھ بحث
، ستم “گرگ و میش”ما پیوستند و جمعیت اطراف میز کھ بر سر 

و رھایی زنان، و ربط ھمھ اینھا بھ انقالب و کمونیسم بحث می 
  . کردند بھ ده نفر رسید

ًمن از ھمھ خواستم یک نگاه کلی بھ مسائل بیندازیم و صرفا بھ 
بلکھ ببینیم در این . فکر نکنیم“ و میشگرگ ”شخصیت ھای سلایر 

داستان چھ نوع جامعھ و چھ نوع روابط اجتماعی معرفی و تبلیغ 
“ گرگ و میش”در اینجا، حتی آنھایی کھ می خواستند از . می شود

در مقابل “ بل ال”قدرت حفاظت “ ادوارد”دفاع کنند قبول کردند کھ 
طھ یافتھ، او را مردان دیگر را دارد و سعی می کند بر دخترك سل
پس این چھ نوع . کنترل کند و از قدرتش برای کشتن او استفاده کند

رابطھ ای ست؟ آیا این خوب است یا بد کھ میلیون ھا دختر جوان 
می نگرند؟ یکی از “ عشق حقیقی”بھ این رابطھ بھ عنوان یک 

می خوای بگویی کھ این مثل خشونت خانگی ”: دختران پرسید
یگر جواب دادند کھ با این نوع روابط آشنا چند نفر د“ است؟

ھستند؛ روابطی کھ در آن دختره در عین حال کھ عاشق پسره 
من وارد بحث در مورد روابط اجتماعی . است از او می ترسد

سلطھ جویانھ میان مرد و زن شدم و اینکھ چگونھ این بازتابی از 
 ای برای بیانیھ”وقتی .  جامعھ سرمایھ داری و جامعھ طبقاتی است

را ) ٢٠٠٩ مھ ١٥٨ شماره -انقالب(“ آزادی زن و رھایی بشریت
صفحھ وسط را باز . باال بردم ھمھ نزدیک شدند کھ آن را ببینند

در اینجا تصاویر زنان در نقاط مختلف دنیا را می بینیم كھ . کردم
بردگی جنسی در چین، . از ستم ھای وحشتناکی رنج می برند

ی، زنان در زندان ھای آمریکا، دختران مشقت خانھ ھا در ھائیت
کوچولو در آژانس زیبایی پاجنت، زنان خودفروش در مکزیک، 
زنی در پاکستان و دیگری در آمریکا کھ شوھرانشان آنان را 

  ...  سوزانده اند و 

موقعی کھ . ًچھره ھای جوان نگاه می کنند و عمیقا گوش می دھند
 ھیچكس جیك نمی دارم عکس ھا را یک بھ یک شرح می دھم،

زنان جوان اولین کسانی ھستند کھ در مورد مسابقھ زیبایی . زند
نشریھ را ورق می زنم . میان کودکان با عصبانیت حرف می زنند

بخشی را می خوانم کھ اینطور شروع می . و بیانیھ را می خوانم
زنان نیاز بھ آن دارند کھ از . زنان نیاز بھ رھایی دارند”: شود

از آن ھا می پرسم آیا “ .نت ھزار سالھ نجات پیدا کنندزنجیرھای س
از رابطھ میان زن و مرد می دھد “ گرگ و میش”تصویری کھ 

بیشتر بھ صفحھ وسط می خورد یا بھ دیدگاھی کھ در این بیانیھ 
است؟ حداقل یکی از دختران جوان با صراحت با من موافقت می 

در “ .اه بیانیھ استگرگ و میش در تضاد با دیدگ”: کند و می گوید
چھ چیزی ھست کھ در ضدیت با بیانیھ است؟ “ گرگ و میش”

ًدیگری می گوید کھ اساسا با حرف ھای من موافق است و اضافھ 
می کند کھ این انتقاد بھ تصویری کھ در رپ ھا از زن داده می 

  . چیز متفاوتی است“ گرگ و میش”شود وارد است، اما 
دخالت می كند و این سؤال را . ، دقبل از اینکھ جوابش را بدھم

کمونیسم چطوری روابط میان زن و مرد را ”: جلو می گذارد كھ
  “عوض خواھد کرد؟

حرفم را با گفتن این شروع می کنم کھ این روابط را می توان 
ًعوض کرد و این صرفا یک رویا نیست و در انقالب ھای 

بھ .  یافتندًکمونیستی کھ قبال انجام شده بھ تغییرات بزرگی دست
خصوص مبارزات بسیار مھمی برای سرنگون کردن ستم بر زن 

در چین سوسیالیستی گام ھای عظیمی در رھایی زنان . انجام شد
ِبرداشتھ شد و آنان تبدیل بھ کنشگران برابر در تغییرات اجتماعی  ُ

البتھ این مال دوران قبل از مرگ مائوتسھ دون یعنی قبل از . شدند
قبل از انقالب در چین پای بسیاری از نوزادان .  است١٩٧٦سال 

دختر را می بستند تا استخوان ھای پایشان خرد شده و کوچک 
. محسوب می شد“ زیبایی”زیرا داشتن پای کوچک عالمت . بماند

  . انقالب کمونیستی بھ این مسألھ پایان داد
از . در این بخش از بحث، کسانی کھ ساکت بودند وارد بحث شدند

بستن (پرسیدم فکر می کنند چرا مردم  دست بھ این کارھا آن ھا 
. حرف زدیم“ زیبایی”می زدند؟ در مورد معنای ) پای نوزاد دختر

برایشان وضعیت سخت دھقانان چین کھ قبل از انقالب کمونیستی 
با کار سخت بر روی زمین بخور و نمیر زندگی می کردند را 

این نتیجھ رسیدند کھ بعد از این صحبت، بچھ ھا بھ . شرح دادم
ًاحتماال دھقانان فقیر چین پای زنان را نمی بستند چون زنان باید 
در مزرعھ کار می کردند و اگر پاھایشان را از کودکی لھ می 

بعد بحث را بھ این . کردند کھ دیگر نمی شد در مزرعھ کار کنند
نتیجھ گیری رساندیم کھ بستن پای زنان نماد جایگاه اجتماعی برتر 

من آنقدر پول دارم کھ الزم نیست ”: برای مردان بود کھ بگویند
برایشان مثال سنتی و فئودالی را کھ در چین می “ .زنانم کار کنند
می توانم . َزن گرفتن مثل خریدن یک خر است”: گفتند زدم کھ

پسرھا حالشان بھ “ .سوارش بشوم و ھر طور خواستم شالقش بزنم
  !چقدر زشت: ھم خورد و گفتند

فکر می کنم بدون کمونیسم ھم می توان این را ”: می گوید. د
االن توافق داریم کھ وضع . من می گویم، باشھ“ .عوض کرد

اما در مورد اینکھ . موجود و روابط موجود، غیر قابل قبول است
ریشھ ھایش کجاست و چگونھ باید این ریشھ ھا را قطع كرد توافق 

مشکل چیست و راه حلش از او پرسیدم فکر می کند . نداریم
اما ھنوز قانع نشده است کھ باید از شر . چیست؟ جوابی نمی دھد

قبول می کند کھ برود سخنرانی باب . سرمایھ داری خالص شویم
سخنرانی باب (آواکیان را گوش دھد و ھفتھ دیگر با جواب بیاید 

ًچرا ضروری است، چرا ممکن است، اصال : انقالب”: آواکیان
  .)“تموضوع آن چیس

سرش . قبل از اینکھ بحث تمام شود یک زن جوان نظری می دھد
را با دو دستش می گیرد و انگار در تقالی مرگ و زندگی است و 

. آدم را دیوانھ می کند. عشق غیر قابل توصیف است”: می گوید
   ■.ھمھ می خندند“ . کارھایی می کندآدم را وادار بھ
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 اگر بخواھی شاھین نجفی را معرفی :زیرزمین
  کنی، چھ چیزھایی راجع بھش میگی؟

خ کھ تو نگاه  یک شاعر غمگین و شو:شاھین ♫
آدم بزنھ، اما وقتی باھاش رفیق  اول شاید تو ذوق

 زیاد ھم. بشی کم نمیاره و کم نمیذاره
شیخ ابوسعید . درباره ی خودش حرف بزنھ  نمیتونھ

خود از  نھ. گویند میگھ چنان باش کھ از تو بھ
  !خود

  

حال حاضر مشغول چھ کارھایی   در:زیرزمین
 ھستی؟

یا فیلم .  یا کتاب میخونم.کنم   یا کار می:شاھین ♫
کنم بھ   موسیقی گوش می. یا می نویسم می بینم

ھای  ایمیل ھام جواب میدم و درگیر برای جمع و جور کردن کار
مجبورم با گیتار  بھمین دلیل یھ وقت خاصی رو.  بلوزم ھستم-راک

  .سر و کلھ بزنم
  

  میتونی توضیح بدی؟٢٠١٢ - یکمی راجب گروه طپش:زیرزمین
  در واقع یک باند ایرانی آلمانیھ کھ از٢٠١٢ تپش :ینشاھ ♫

. ھای مختلف از چند کشور تشکیل شده ھا و خواننده نوازنده
 خودش معلم موسیقی در شھر "پوریوسفی امید"سرپرست اون 
گیتار و باس میزنھ،   پرکاشن،"امین"برادرش . بخوم آلمان است

 "میشأل". میزنھ ا باس با آریان میزد ھم با مً کھ قبال"آرمین مستعد"
کھ  میخونھ و چندین نفر دیگھ:  از آمریکا"تونی"پیانو، : از لھستان

 کھ آلمانیھ و "ووینا" و  ھای دیگھ می زنن ساکسیفون، درام یا ساز
این گروه مثل یھ پروژه باز میمونھ کھ ھرکس . آلمانی میخونھ رپ

ن حال ش ھمکاری کنھ و درعیاداشتھ باشھ میتونھ باھ کھ قابلیت
 .ادامھ بده کار شخصیھ خودش رو ھم

  

 میسازه؟ ٢٠١٢ - تو را طپش(Beats)  آیا بیت ھای:زیرزمین
  خودت ھم در ساختنش دست داری؟

 ھا البتھ بچھ.  است٢٠١٢ھا ساختھ شده توسط تپش  بیت:شاھین ♫
کنن ولی نظارت نھایی با امید پوریوسفیھ چون اون  تیمی کار می 

 میشناسھ و درنھایت تنظیم صدا و موزیک فضای ایرانی رو بھتر
ولی گاھی اینقدر . من فقط پیشنھاد میدم .ھم با امید و میشأل است

 .کار عالیھ کھ ھیچی نمیشھ گفت
  

 در کارھا و اشعار تو اعتراضھایی ھست بر نابرابری :زیرزمین
بھ نظر تو چھ راه حلی وجود داره . موجود در ایران درمورد زنان

 قبال دارند؟ لیتی دراینؤنابرابری؟ و ایرانیان چھ مسبرای رفع این 
اما  .کنم اینجا جاش باشھ کھ فکر نمي  این بحث بزرگیھ:شاھین♫ 

راه حل از شکل تفکر شخصی افراد جامعھ شروع میشھ تا شکل 
اداره جامعھ و قوانین و البتھ نوع تعلیم و تربیت  حکومت و نحوه

 . فانھ ھنوز خیلی کار داریمما متأس. خانواده کودکان در مدرسھ و
نقاط   بشھ بھ   سواد و دانش افراد کنم با باال رفتن سطح فکر می 

بھرحال وقتی ھیچی سر جاش نباشھ نمیشھ واسھ کسی . مثبتی رسید
یعنی .  بھ یک درک شخصی تبدیل بشھ این باید. لیت تراشیدؤمس

ابتدا باید این فھم رو نسبت بھ خواھر و مادر و  ھرکس در
 .سرش داشتھ باشھھم

  

َ رپرھا بھ نظر تو چھ ً موزیسین ھا و مخصوصا:یرزمینز
 مسئولیتی راجع بھ پیشرفت جامعھ ھنری ایران دارن؟

 ت و باھم بودن اس ھنر در دید من فریاد شادی، عشق:شاھین ♫
اما درعین حال خشم انسان است در .  از نگاه یک انسان جمعی

 ثبت  کار ھنرمند. نکار ناپذیرشاین جھان و زشتیھ ا برابربودن در
کارھایی کھ . برای تاریخ، اما در طول آن  این زمان و مکان است

ن بھ سبک یا شکل و فرم ای. غنی  باشند ماندگارتر ھم می شوند
اما . حمل کنید کافیھ شما درد نستالوژیک انسان رو. مربوط نیست

 .دی گردبھ دوش دارد بھ تقویمش بر ماینکھ ھنرمند چھ وظیفھ ای 
نسخھ پیچیدن زیاد جالب نیست و ھنر ھم جز این کلییت چیزی نمی 

مبارزه  دلیل خنده دار است اگر از بھمین. فھمد
بودن  اما انسان. ھای دھھ پنجاه بگویم و حرف

 بھ ھیچ زمان و مکانی وابستھ  و خم نشدن
 نسخھ برای ھنرمند است کھ  این تنھا. نیست

 .دنیآفر  حقیقت اثری باشد کھ می
  

 بھ نظر تو ھیپ ھاپ در ایران بھ :زمینزیر 
 کجا داره می ره؟

 رپ فارسی حساس، ظریف، وسیع :شاھین ♫
فارسی می تونھ ابتکار  رپ. ولی سطحیھ
 و از تکرار حرفھای کودکانھ  داشتھ باشھ

می تونھ جدی باشھ و چندبار ھم . بشھ خارج
ھ، نمی شھ ختم می ش اما اینکھ بھ کجا. ثابت کرده کھ می تونھ

این  حال بھ ھر. بستگی بھ نوع ادامھ کار ھنرمند داره. حدس زد
ھا با سختی درحال کار کردن ھستن و با حجم سانسور و  بچھ

. روی رپ ھست ادامھ کار کمی نگران کننده است کنترلی ھم کھ
ھشت بخونی کھ این موجود   شیش و  چون مجبور میشی رپ

اما من . یچ دردی نمی خورهناقص الخلقھ ھم جز برای خنده بھ ھ
 .ھایی بکنھ باور دارم کھ رپ فارسی می تونھ یھ کار

  

 آیا تو از رپ بھ عنوان یک حالت و راه ارتباطی :یرزمینز
 استفاده می کنی یا در حال استخراج قسمتھای ھنری اون ھستی؟

اگر  اما. رن  این دو بھ موازات ھم در یک اثر پیش می :شاھین♫ 
دن ھنری حتی بھ قیمت از دست دادن قسمتی از منظور تجربھ کر

 .باشھ، بلھ من ممکن چنین کارھایی انجام بدم مخاطبان
  

   اشعار رپ چھ خواصی باید داشتھ باشھ؟:زیر زمین
 من تصویرگرایی و روایی نزد  مھمترین خاصیت رپ:شاھین♫ 

این فاکتورھا رو ما در نقالی خودمون . بودن ترانھ در رپ است
ھمین دلیل رپ بھ نظر من از معنای موسیقی دور و  بھ. ھم داریم

ھا نشون  با این حال تجربھ. نزدیک است بیشتر بھ موسیقی کالم
ھا می تونھ رپ رو از  ملودی  میده کھ ابتکار در ریتم، ھارمونی و

ھدفش کالم است و  اما رپ درنھایت. جھت موسیقیایی پربارتر کنھ
 استعاره، تلمیح، تجانس،با بھ کارگیری صنایع شعری ھم چون 

و تشخص صدایی خواننده بھ باال رفتن قدرت نھایی کار ... ایھام و
 .شود  کمک می

  

آمریکا و   براساس آمار سایت زیرزمین آلمان بعد از:زیرزمین
 با توجھ بھ این از. سوئد بیشترین خوانندگان زیرزمین رو داره

 کارھای تو در آلمان چطور استقبال شده؟
می کنند  کار  رپکھ  ھرحال رقابتی بین کسانی بھ  اینجا:شاھین♫ 

 تالش داریم ٢٠١٢من و تپش. ھا گنگ ھستند ھست و بیشتر گروه
 آلمانیھای پرنسیب ًمخاطب ما اصوال. حیطھ آنھا نشیم کھ وارد

ھا ھم فکر نمی کنم کسی اھل ی ایران دارتر ھستند و در بین
 سانسور شدید روی   بھتوجھ ما با. اینترنت باشد و ما را نشناسد

ھا گرفتھ تا   دانشجو از میان. خود، مخاطب خود را پیدا کرده ایم
حاال ما  .نوجوانان و از سیاسیون تا ھنرمندان و افراد فرھیختھ

نقش لوطی شھر را بازی می کنیم، ھرجا برنامھ ای ھست و کسی 
ما بی ھیچ .  ما را صدا می زنند،نمی کند آنجا اجرا کند جرأت

 . با ھمھ کار می کنیمًق فکری یا مرامی، تقریباتعل
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١٣
َحرف زن"و " ما مرد نیستیم" بعد از کار :زیرزمین چھ عکس " ِ

 العمل ھایی از طرف جامعھ داشتی؟
 "مرد نیستیم"با ما . ھا وسیع و مختلف بود  واکنش:شاھین♫ 

 بسیار مھم بود کھ ًکسانی رپ گوش کردند کھ برای من، شخصا
مثنوی کھ تبدیل بھ رپ شد، بھ نیابت  این غزل  .نظرشان را بشنوم

با اینکھ . کھ حرفشان را فریاد زدم از خیل عظیم زنان ایرانی بود
کھ این درد ھمھ گیر چقدر  ًمن کامال شخصی نوشتھ بودم، اما دیدم

من بارھا با  .باور کنید در ابتدا خوشحال نشدم. مشتری دارد
مادران   از دختران و زنان و.پیغامھایی کھ بھ من رسید گریھ کردم

 ھا را بارھا در خانھ و کوچھ و ایرانی و جوانانی کھ این ماجرا
 مرد البتھ مخالفانی ھم داشتیم کھ اینکار را ضد. خیابان دیده بودند

فھمیدند و بھ سبک ایرانی از ما گلھ کردند و البتھ انتقاداتی ھم بھ 
 .رسید کھ بسیار سازنده بود دست من
َحرف زن"گ ما با آھن مانیفست خود را درباره برابری حقوق " ِ

 اینکار بھ نوعی ادای احترام بود بھ تمام زنان و. زن منتشر کردیم
 .فعالین حقوق زن در ایران و جھان

  

 شد؟" ما مرد نیستیم"ً مثال چھ انتقادھای بھ کار :زیرزمین
ناسیونالیسم  زھایی ا  از انتقادات بھ وجود رگھ قسمتی:شاھین ♫

 وطن-کنم کھ من یک جھان   ھم تکرار میاینجا در کار بود کھ من
پرستم و بھ ھیچ عنوان حسی بھ نام وطن پرستی یا برتری نژاد را 

) ایران(اما در ضمن انکار نمی کنم کھ اون سرزمین . بر نمی تابم
با سختیھا و کمبودھاش  درش یاد گرفتم رو برای تمام چیزایی کھ

عده .  اینو از یاد ببرم  نمی تونم  ھستم ومن از آنجا. دوست دارم
باز ھم فکر نمی  ای گفتند در کار حسی ضد عرب وجود داره کھ

ایران بھ  کنم مسألھ خلیج فارس یا ماجرای تاریخی حملھ اعراب بھ
 اعراب در. ھیاین تاریخ. ملتھای امروزی عرب ربطی داشتھ باشھ

ھا یا ی ھ ھندتاریخ ھمانقدر بھ ما ضرر زدند کھ ما بھ نسبت ب
کسانی ھم از اشاره من بھ چند . یا اقلیتھا در ایران قومیتھای خاص

شعر شدند کھ البتھ بھ ھیچ عنوان توھینی در  عزیز ھنرمند دلگیر
حال من نظر خودمو در این رابطھ ر بھ این عزیزان نشده ولی بھ ھ

 .دارم
  

 %۶٠ بیشتر از   در جامعھ مرد ساالری مثل ایران، کھ:زیرزمین 
دانشجوھا را دخترھا تشکیل میدن، فکر می کنی زمانی پیش بیاد 

 در نظر گرفتھ بشھ؟ زنان در ایران با برابری و احترام حقوق کھ
 ما در حقیقت احتیاج بھ یک.  پیش از این عرض کردم:شاھین ♫

ببینید ھمھ چیز ما حتی بدون فحش و . دگرگونی فرھنگی داریم
 تا دوریالی ھایی کھ نما گرفتھاز سی. زن است ناسزا، توھین بھ

.  بیشتر موسیقی ما و متأسفانھ در رپ می سازه، تا صدا و سیما
ھنرمند تا فرد عادی باید بھ  از. من معتقد بھ کنترل درونی ھستم

این اندازه از فھم برسھ کھ زن را در حد یک شی برای خالی شدن 
 رسیا بھ صورت مادری در آشپزخانھ یا خواھری نجیب کھ از ت

فرھنگ سنتی . پدر و داداش باید تو صد تا سوراخ قایم بشھ، نبیند
آمیختھ شده با مذھب است، احتیاج بھ نفس کشیدن  ما کھ درھم

 .دارد
ترجمھ  باز ما در فرھنگ لغات شفاھیمون بسیاری از کلمات را باید

غیرت، نجابت، عفاف، حجاب، مردانگی و خیلی از تفکراتی . کنیم
 تبعیض و قتل ناموسی و ضرب و جرح زنان نتیجھ اش فقط کھ

 .است
در  خوشبختانھ زنان و دختران ایرانی خودشان بھ طور خود جوش

ھا  ما مرد. فعالیت ھستند و این فقط یک چیز را ثابت می کند
. خواست آنھا تن بدھیم، حتی اگر برایمان ثقیل باشد مجبوریم بھ

 کشیدن در خواست آزادی و حقوق مدنی برابر و نیاز بھ نفس
 .ھای عصر حجری محدود نکند ای کھ زن را با بھانھ جامعھ

 زنان ایرانی عوض می شود و این جدا  من یقین دارم کھ شرایط
 .از تغییر در کلییت سیستم فرھنگی در ایران نیست

 الؤ یکی از چیزھایی کھ در آھنگ ھات برای من س:زمینیرز
عضی لغات را با برانگیز بود این بود کھ در بعضی آھنگ ھا ب

 آیا دلیل خاصی داره؟. کردین صدای بوق سانسور
ھا   این خود سانسوری شور بختانھ بھ آماده نبودن گوش:شاھین♫ 

برمی گردد و ُحسنش اینست کھ اینگونھ مخاطب مجبور است آن 
 .کلمھ را حدس بزند

  

 راجب اش می .ھست" بامداد"ی از آخرین کارھات  یک:زیرزمین
 ی؟تونی توضیح بد

 درواقع من.  من از دوستداران شعر احمد شاملو ھستم:شاھین♫ 
پس از آشنایی با شعر شاملو ھر چھ نوشتھ بودم را دور ریختم و 

من ھیچگاه در شعر سپید موفق نبودم، اما . کردم دوباره آغاز
را، من بھ عنوان یک موزیسین  کاری کھ شاملو در شعر کرد

او برای . نبود بر من ثیرأم بی تاما زندگی واقعی شاملو ھ. فھمیدم
بھ قول  یک شاعر کھ. من نمونھ انسانی است کھ خود را نفروخت

این . من لخت بودن او را دوست دارم. اش بلوری بود خودش، خانھ
 .کمترین کاری بود کھ می توانستم انجام دھم ترانھ

  

 در بخوم آلمان کنسرتی ٢٠١٢ -  شما و گروه طپش:زیرزمین
اون .  برگزار شد تیر١٨مان و بھ مناسبت سالگرد زداشتین کھ ھم

   جورپیش رفت؟ کنسرت چھ
  نفر و شاید بیشتر٨٠٠٠ خوب من تا بھ حال در برابر :شاھین♫ 

ِنخونده بودم، اون ھم زنده و بدون پلی بک ھا اونجا رو  بچھ. ِ
َجو . ٢٠١٢ھای آلمانی، انگلیسی و فارسی تپش آھنگ ترکوندن با

یک برنامھ ی . رو خوندم" ما مرد نیستیم" آمدم وکھ آماده شد من 
ھا  فستیوال بزرگ کھ صد این یک.  عالی اجرا شدًخفن کھ واقعا

می شن و در   تعداد معدودی انتخاب  کنن و فقط گروه ثبت نام می 
 .کنن  روز برنامھ اجرا می ٣طول 

  

 ھیچ برنامھ یا کنسرتی در راه داری کھ بخوای :زیرزمین
 رو مطلع کنی؟زیرزمینی ھا 

در  ھا  مارس در مونستر برنامھ مون حتمیھ و بچھ۴ در:شاھین ♫
حال ھماھنگی برای چند برنامھ در ھلند و انگلیس ھستند و سال 

 خبرشو ھایی شده کھ  کانادا و آمریکا برنامھ ریزی برای ٢٠٠٩
 .می دیم

  

اگر بخوای یک کتاب مورد  ال آخر،ؤ بھ عنوان س:زیرزمین
 معرفی کنی اون چی ھست؟ اخودت ر عالقھ
ال سختیھ، اما کتابی رو اسم می برم کھ ھمیشھ بھ ؤ س:شاھین ♫

  .ھاثر فردریش ویلھلم نیچ" انساناینک آن : "من قدرت می ده
  

چھ .   برام جالب ھست کھ تو کتابی از نیچھ رو گفتی:یرزمینز
 چیزی در کارھای نیچھ ھست کھ تو رو جلب خودش کرد؟

 عالقمندان فلسفھ پیش ت من در فلسفھ از در حقیق:شاھین ♫
نیچھ زبان .  ھم آبشخور فکریش از آنجاستنیچھ سقراطی ھستم کھ

ھا را تبدیل بھ یک اسلوب  تبارشناسی مفاھیم و واژه  شناسیست کھ
در فلسفھ می کند و درواقع سنگ بنای اصلی فلسفھ ی ابزورد، کھ 

یک ھیچ . ندک  را بنا می درظاھر بی شباھت بھ نھیلیسم نیست
تفکر نیچھ . می شناساند انگاری شاد کھ غم بودن را در ھلنیسم باز

ترین و  غریزی  انسان را دوست دارد اما انسان را در نھایت در
 البتھ دیدگاه من در رابطھ با. کند ترین شکلش تعریف می  خالص

این . فرا انسان آن سوپرمنی نیست کھ عده ای از آن نام می برند
بھرترتیب نیچھ وفادار . در اوج یک انسان است فردیتبرای من، 

. جوابی سر ھم بندی دلخوش نمی کند بھ فلسفھ است و انسان را با
را داشت، وقتی فقط  از این جھت نیچھ برای من حکم یک آموزگار

آموختم و  من از نیچھ سبک داشتن در زندگی را.  سال داشتم١٧
 .این چیزی نیست کھ بتوان فراموشش کرد

  

 ! شاھین جان از بودنت با ما سپاسگزارم:یرزمینز
  ■.ممن ھم از شما سپاسگزار ♫
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   میگذره؟ی چدر مدرسھ ھا
  برای نشریھ دانشجویی بذر نامھ ارسالی ,

  
می دانم کھ شما . دست اندرکاران نشریھ بذر، خستھ نباشید 

می خواستم بوسیلھ این نامھ نظر و . نشریھ دانش آموزی ھم دارید
با شما  آبان و وضعیت دانش آموزان١٣در مورد  تحلیلم رو

چقدر در بین دانش آموزان جنب بھ نظر من اینکھ . درمیان بگذارم
بر جنب اما . مشخص نیست ،و جوش است كھ آنھا بخیابان بریزند

 مختلف برایش تدارك ینیروھا. شودی  دمیده مً مرتبایو جوش كل
ط و نشان كشیدن خ.  ھم ھمینطوری جریان غالب حكومت،بینندی م

 و از طرق یھایشان را از طریق تریبون نماز جمعھ و توسط جنت
 و یكروبمشترک میان  نشست در. (دیگر شروع كرده اند

بھ معترض بودند و ی، ھر دو بھ شعارھای روز قدس موسو
ی ھم مآنھا  ییعن.)   انتقاد داشتند" روز قدسی انحرافیشعارھا"

كنترل شده بیرون آمدن  ھم باید این خواھند مردم بخیابان بیایند و
 آبان ١٣ما ھم  "اند گفتھ ً موسوی و کروبی رسما نھنوز. باشد

  ". یمیبیرون میآ
 كھ شروع بھ یرسند اولین چیزی  بخانھ میدانش آموزھا وقت

 ی گفت و ما چی چیامروز خانم دین"كنند اینست كھ ی تعریف م
ب اینو گفت و فالن  بالست و سر حجای از بچھ ھا خیلیگفتیم و یك

 تعریف ی برای باحال و خوبی چیزھایخیل..." كل كل شد و غیره
. نده ا تر از گذشتھ كردیمدارس را امسال فاشیست. كردن دارند

 ای ھجینت این. نده ا از مدیران مدرسھ ھا را عوض كردیبسیار
 گرفتخیر و نقش جوانان دانش آموز از جنبش اباند حاکم  بود کھ
  . د از پایھ باید سخت بگیرردو فكر ك

 مدیر و ناظم با بچھ ھا ، شاھد روابط درون دبیرستانکسی کھ 
 قرآن و دعا ی،لوژیكئوتبلیغات اید، تعریف می کرد کھ ھمیشھ بود

می اما .  شنیدی رھبر و غیره را میسرصف و شعار خمینخواندن 
ً  نسبتایحال بین مدیر و ناظم با بچھ ھا رابطھ  درعینگفت 

روز  و یا ھر؛ تھدید و كتك در كار نبود.  برقرار بودیمودبانھ ا
متفاوت  اما امسال در بسیاری از دبیرستانھا اوضاع .نماز جماعت

 و ؛بچھ ھا را بھ صف كرده بودند.  روز بد نبیندانچشمت. است
 یآنچنان برا. كردندی  بودن نماز جماعت را گوشزد میاجبار

كردند كھ از ی شیدند و تھدید م كیدانش آموزان خط و نشان م
 وقت ی ب وھم وقت"  رھبریخمین" شعار یبجا. پادگان بدتر بود

از چند . شدی  او باید تكرار میو دعا برا"  رھبریخامنھ ا "شعار
از (دانش آموز شنیدم كھ بنظرشان اوضاع امسال فرق كرده است 

 اول یگفت روزھای یكیشون م).  ھا و تھدیدھایزاویھ سختگیر
 درس دادن ھمش درمورد انتخابات و علیھ یعلمین شان بجام

 از معلمین بدون اینكھ درسش ی و یك؛دادندی  درس میموسو
 ھمھ اش علیھ داروین حرف ، داشتھ باشدی بھ زیست شناسیربط

گوید چون داروین خودش میمون بوده عقده داشتھ و ی زند و می م
 امسال كردند  كھیكار دیگر.  استھمھ را بھ میمون وصل كرده

 كھ مبادا اگر است دختران یزیر مقنعھ برا" ھد بند" شدن یاجبار
 كھ از ھمان روز یاجبار. مقنعھ كنار رفت یك تار مو پیدا شود

 دانش ًكال.  گسترده دختران دانش آموز روبرو شدیاول با نافرمان
ی این دانش آموزان تعریف م. آموزان بسیار چالش گر و نافرمانند

  بھ آنھا چطور درمورد انتخابات و تبلیغات معلمین بچھ ھاكردند كھ
كردند و البتھ با این تھدید ی دادند و حرف معلم را رد می جواب م
 سرتان ھستم و ییكسال باال: "گفتھی شدند كھ معلم می روبرو م

برای مقابلھ با این سالھ ١٣یك دانش آموز ". بھتون نشون میدم
 اینكھ یست براھرسھ یك صندوق داد كھ در مدی ایده ماوضاع، 

دانش آموزان اعتراضات خود را بنویسند و بدون امضا در آن 
 در اعتراض بھ معلم یگفت چطوره خودش چیزی بیندازند و م
ی  دفاع محمدی نژاد  درس دادن ھر روز میاد از ایادبیات كھ بجا
  .  بنویسد و در صندوق بیندازدی كوبد چیزی را میكنھ و موسو

نشانھ اینکھ وجود دارد و است کھ  ی روحیھ امھ بیان ھاینھا 
  ■.كنندب ی كار یکخواھندی  مدانش آموزان 

  بمناسبت بازگشایی دانشگاھھااطالعیھ 
  

دانشگاه سنگر آگاھی و مقاومت 
 برای رھایی جامعھ است

  
  خطاب بھ دانشجویان رادیکال و انقالبی

  
 در سال تحصیلی جدید آغاز گردید و حاکمیت بار دیگر اقداماتی

  .جھت سرکوب جنبش دانشجویی صورت داد
احضار دانشجویان بھ کمیتھ ی انضباطی، احکام سنگین برای 
فعالین دانشجویی، ستاره دار نمودن جمعی از دانشجویان و 
ممانعت از ورود دانشجویان بھ مقاطع تحصیلی باالتر نمونھ 

  . ھایی از جو سرکوب کنونی است
با وجود تمامی تمھیدات . چشم امید ھمگان بھ دانشگاه است

دستگاه سرکوبگر، با وجود ھزارن بسیجی در دانشگاه ھا بار 
دیگر بھ اثبات می رسانیم کھ جنبش دانشجویی بھ عنوان طیفی 
از مبارزات انقالبی جامعھ و قشری جریان ساز ھمچون گذشتھ 
بھ مقاومت برخاستھ و در مقابل اقدامات ارتجاعی حاکمیت از 

ن بسیجیان، بازنشستھ کردن اساتید، اعالن تغییر قبیل آماده کرد
آموزش علوم انسانی در جھت اسالمی نمودن ھر چھ بیشتر 
آنھا، تبعیض و تفکیک جنسیتی، برنامھ ریزی برای نظامی 
کردن دانشگاه ھا، ممانعت از حضور دانشجویان در خوابگاه 
ھای دانشجویی، ستاره دار نمودن دانشجویان، احکام سنگین 

ھ انضباطی و زندانی نمودن فعالین دانشجویی با وضع کمیت
احکام سنگین برای آنھا بھ مقابلھ برخاستھ و بھ شناسایی و 
افشای عوامل جنایت کوی دانشگاه اقدام نموده و اجازه نخواھیم 
داد تا سرکوبگران بتوانند بار دیگر جنایت ھای خود را تکرار 

ریخ جنبش دانشجویی  آذر در تا١٦  نمایند و این واقعھ ھمچون
  .بھ یادگار خواھد ماند

بدین وسیلھ از دانشجویان تمامی دانشگاه ھای ایران می  
  :خواھیم

با حضور در تشکل ھای مستقل دانشجویی و شکل دھی  *
مجامع دانشجویی، آگاھی انقالبی را در دانشگاه منتشر نموده و 

  . بھ بطن جامعھ برسانند
 طلب بھ مقابلھ برخاستھ و بھ با اقدامات جریان ھای اصالح* 

افشای ماھیت قدرت طلبانھ آنھا کھ ناشی از تضاد درون 
  .حاکمیت بوده بپردازند

با برنامھ ریزی ھای دقیق و ھماھنگ بھ مبارزات دانشجویی * 
دامن بزنند و با توزیع نشریات، تراکت ھا، سرود ھا و شعار 

ودن ھر چھ ھای انقالبی در میان دانشجویان بھ رادیکالیزه نم
  .بیشتر فضای دانشگاه ھا یاری رسانند

بار دیگر تأکید می نماییم وظیفھ جنبش دانشجویی دنبالھ روی از 
جنبش . جنبش عمومی مردم نیست بلکھ ایفای نقشی مستقل است

دانشجویی باید افشا نماید کھ جناح ھای حاکمھ برای حفظ 
م منافعی موقعیت خود بھ جدال پرداختھ اند و جنبش عمومی مرد

ما می خواھیم خلق جھانی . در دنبالھ روی از آن نخواھد داشت
    ■.نوین را فریاد کنیم

  
 جمعی از ھواداران نشریھ دانشجویی بذر 


