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  شجویی بذر در مورد انتخاباتنبیانیھ نشریھ دا

  !دانشگاه تریبون جھل و خرافھ  نیست

 
. کارناوال انتخابات ریاست جمھوری بار دیگر بھ راه افت اده اس ت

ھ  ر کاندی دایی ت  الش م ی کن  د ت  ا . ا داغ داغ اس تب ساط فری  ب ت وده ھ  
م سائلی را ک ھ ب رای م  ردم اھمی ت دارد عم ده کن  د و ب ھ عن وان ش  عار 

در ای ن می ان مخاط ب . انتخاباتی خود برگزین د و روی آن م انور دھ د
اصلی آنان قشرھا  و گروھھایی مانن د زن ان، ک ارگران، دان شجویان و 

نھ   ا در آ؛ چ   ون ش   رکت طبق   ات زحم   تکش و تحت   انی جامع   ھ ھ   ستند
  . انتخابات پایھ ھای نظام را مستحکمتر می کند

 برخ   ی از کاندی   داھا وع   ده برچی   ده ش   دن گ   شت ھ   ای ارش   اد، 
برگردان   دن دان   شجویان س   تاره دار ب   ھ دان   شگاھھا،  پای   ان حکوم   ت 
پادگانی،  پرداخت حقوق معوقھ کارگران و برگرداندن آنھا ب ھ ک ار را 

بی  ان و ف  ضای ب  از سیاس  ی در جامع  ھ و در م  ی دھن  د و ی  ا از آزادی  
. از بھتر ش دن وض ع اقت صادی م ی گوین د. دانشگاھھا سخن می گویند

از خالی کردن زن دانھا از دان شجویان و فع الین معت رض م ی گوین د و 
در ای ن . این ک ھ ھ ر ک س ح ق اعت راض و بی ان نظ رات خ ود را دارد

تبدیل ب ھ ی ک میان روابط  با کشورھای دیگر بھ خصوص آمریکا ھم 
شعار انتخاباتی شده و ھر کس تالش می کند تا خود را بھت رین گزین ھ 
در این زمینھ  معرفی کند  و خود را در ن زد امپریالی سم  آمریک ا ف رد 
م وجھی ن  شان دھ  د و ھ م ب  ھ م  ردم بگوی  د کاندی د مناس  بی ب  رای تغیی  ر 

  .اوضاع است
ره ھ ای قبل ی  اما مردم می دانند کھ تمام این وع ده وعی دھا در دو

انتخاب  ات ھ  م وج  ود داش  تھ اس  ت و ھمی  شھ بع  د از انتخ  اب ف  رد م  ورد 
نظر، نھ تنھا بھ وعده ھایش عمل نکرده؛ بلکھ در مقاب ل ب ھ ش دیدترین 

س رکوب . شکل ممکن در جھت س رکوب  ت وده ھ ا گ ام برداش تھ اس ت
 در ک  وی دان  شگاه 78 تی  ر س  ال  18وح  شیانھ دان  شجویان در واقع  ھ  

 ھای زنجیره ای در دوران ریاست جمھ وری خ اتمی، در تھران و قتل
حالیکھ او قبل از آن شعار جامعھ م دنی، ف ضای ب از فرھنگ ی، آزادی 

ی   ا دول   ت .  اجتم   اعی و سیاس   ی را م   ی داد گ   واه ای   ن ادع   ا اس   ت
کن  ونی ک  ھ تح  ت عن  وان اج  رای ط  رح امنی  ت اجتم  اعی و " مھ  رورز"

متکش، سرکوب جوانان مبارزه با اراذل و اوباش بھ ارعاب مردم  زح
و دستگیری  زنان و دختران توسط گشت ھای ارشاد م شغول اس ت و 

ھنوز فرام وش ن شده ک ھ در آن . ادامھ دارد" مھرورزی"ھنوز ھم این 
تابستان داغ، احمدی نژاد کھ قرار بود پول نفت را بر س ر س فره ھ ای 

 مردم بیاورد، سھمیھ بندی بنزین و طرح ح ذف سوب سیدھا را ب ھ اج را
ب ا .  اقدامی کھ حکومتھای پی شین ج رأت اج رای آن را نداش تند. گذاشت

شاھد م وج  بیک ار ) خصوصی سازی( قانون اساسی 44اجرای اصل 
شدن وسیع کارگران، سرکوب اعتراضات آنھا و باال رفتن  نرخ تورم  

در سالھای اخی ر ھمگ ان  برنام ھ تبلیغ اتی و م ضحک . بوده  و ھستیم
جوانھ  ا و : " بی  اد دارن  د ک  ھ احم  دی ن  ژاد گف  تمع  روف کان  ال دوم را 

دولت باید ! دختران ما ھر چھ کھ دوست دارند بپوشند بھ من و تو چھ؟
اد ن ھ تنھ ا اما از یک سو اقت ص." اقتصاد مملکت را سر و سامان بدھد

ھ از طرف دیگر دختران و جوانان دستھ دستھ کلبیمارتر از قبل شد، ب
عای  ت پوش  ش اس  المی پرون  ده دار در مح  اکم ق  ضایی ب  ھ دلی  ل ع  دم ر

در چند سال اخیر کمتر ھفتھ و روزی بوده کھ شاھد اعدام زنان . شدند
  .و جوانان کشور نباشیم

 می  ر ح  سین موس  وی س  بزپوش، ب  ھ خی  ال اینک  ھ ک  سی از پی  شینھ 
مطلع نیست؛ در مقابل یک  سؤال ساده اما مھم و اساسی  " درخشانش"

 67در م ورد ک شتار تاب ستان س ال دانشجویان بابلسر سکوت می کند؛ 
او بھ ھیچ کدام از س ؤالھای معترض ین ! کھ او نخست وزیر وقت بود؟

ش اید . بھ او و سیاست ھایش پاسخ نمی دھد و جل سھ را ت رک م ی کن د
بر این باور است کھ مردم فراموش می کنند و شاید ھم سکوتش نشانھ 

، ب رای حف ظ نظ ام تأیید اعمالش می باش د و تأیی د اینک ھ اگ رالزم باش د
دان شگاه درود ب ر دان شجویان مب ارز . ھمان کار را دوباره خواھد کرد

 ،س  ید س  بز گ  ستر" ک  ھ در مقاب  ل ای  ن س  کوت، فری  اد زدن  د زنج  ان
  ."خاوران ھنوز سرخ است

زن ده ب  اد مخ  الف " کروب ی در مقاب  ل دان شجویان معت  رض، ش  عار 
از حافظ   ھ نزدی   ک م   ا م   ی گوی   د؛ خ   اتمی . را س   ر م   ی دھ   د" م   ن

دانشجویانی  کھ با سوت و کف بدرقھ اش کردند ب ا ب اتوم و ش کنجھ و 
زن دان و پرت اب از خوابگاھھ ا اس تقبال ک  رد، ح ال ش یخ اص الحات ب  ا 

  !مخالفانش قرار است چھ کند؟
ای ن ھ ا ھم ھ ن  شان دھن ده آن اس ت ک  ھ رئ یس جمھورھ ای اص  الح 

شند، طلب، اصولگرا و یا ھر عنوان دیگری را کھ با خود یدک می ک 
 ش ان ب  ھ یو ھمگ  ھم ھ از ی ک قم اش ان د . ھ یچ تف اوتی ب ا ھ م ندارن د

صراحت عنوان می کنند کھ ما پس از گذشت سی سال، وفاداری خود 
آنھا قوانین ب ازی و رعای ت دموکراس ی ب ین . را بھ نظام نشان داده ایم

خودش ان را خ وب ی  اد گرفت ھ ان د؛ فق  ط عنوان شان ب ا ھ  م ف رق دارد ت  ا 
وگرنھ ھمگی در جھت پایداری . انند مردم را فریب دھندراحت تر بتو

و م شروعیت و حف  ظ پای  ھ ھ  ای نظ  ام ارتج  اعی و فاشی  ستی جمھ  وری 
  .اسالمی گام برمی دارند

 س  ال حاکمی  ت جمھ  وری اس  المی تنھ  ا س  تم و اس  تثمار، 30ط  ی 
فرودستی، سرکوب و عقب مان دگی در ھم ھ وج وه ن صیب م ردم ش ده 

دستان و ت رکمن ص حرا و من اطق ع رب در مناطقی ھمچون کر. است
نشین خوزستان  کھ ستم ملی پررنگ است و رژیم سابقھ کشتار و قتل 

ب ھ . عام مردم این مناطق را دارد؛ رژیم از پای ھ ای برخ وردار نی ست
ھم  ین دلی  ل در آس  تانھ انتخاب  ات، رھب  ر ب  ھ کردس  تان س  فر م  ی کن  د ت  ا 

ی کند ک ھ ای ن نظ ام  ضرب شستی بھ مردم نشان دھد و بھ آنھا یاد آور
چ  ھ حم  ام خ  ونی در آنج  ا ب  ھ راه انداخت  ھ اس  ت؛ و ب  ا توج  ھ ب  ھ س  ابقھ 
مب  ارزاتی م  ردم آن منطق  ھ در واق  ع  آن  ان را تھدی  د کن  د ک  ھ بای  د در 

  .انتخابات شرکت کنید و فکر مبارزه را از سر بیرون کنید
جن  گ زرگ  ری کاندی  داھا ھ  م وس  یلھ ای ش  ده ت  ا ھ  ر ک  س خ  ود را 

ھم ھ از برنام ھ ھ ای اقت صادی احم دی .  بقیھ ن شان دھ دمشروع تر از
نژاد انتقاد می کنند؛ و وعده می دھند کھ مانند او عمل نخواھن د ک رد؛ 

احمدی نژاد ھ م ادع ا م ی کن د ک ھ . و وضعیت را بھبود خواھند بخشید
امام زمان این ک شور را اداره م ی کن د و ھ ر چ ھ ھ ست اراده خداون د 

 قب  ل بح  ران اقت  صادی س  رمایھ داری در در حالیک  ھ از ماھھ  ا. اس  ت
جھان، اقتصاد ناموزون و بیمار ایران را متزل زل ت ر ک رده و در ای ن 
بین بیشترین آوار بر سر مردم زحمتکش و طبقات تحتانی جامعھ ف رو 

خامن  ھ ای نی  ز در س  فر اخی  رش ب  ھ کردس  تان اع  الم ک  رد ک  ھ . ریخ  ت
اقتصادی ندارند و برخالف ادعاھای برخی از کاندیداھا، مردم مشکل 

  .آنقدرھا ھم کھ می گویند وضعیت حاد نیست
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ھم  ھ کاندی  داھا ب  دون اس  تثنا و ب  ا افتخ  ار از ادام  ھ راه و اھ  داف 
. بنیانگذار نظام و پیاده کردن اصول و رھنمودھای او سخن می گویند

ھر کس را کھ علیھ این اھ داف و آم ال باش د خ ائن ب ھ نظ ام و انق الب 
! ما اصول خمینی چھ بود؟ سر بریدن یک انق الب؟ا. اسالمی می دانند

قتل عام و کشتاریک نسل از بھترین و فداکارترین و آگاه ترین جوانان 
 و تاب ستان س ال 1360کشتار زندانیان سیاسی طی سال ھای ! انقالبی

امث ال موس وی، ( کھ بھ دستور مستقیم وی و اجرای حاکمان وق ت 67
س  رکوب زن  ان و تحمی  ل ! ؟ص  ورت گرف  ت... ) ی و یکروب  ی و رض  ا

ساالر مذھبی از ھمان اب و نھادینھ نمودن یک جامعھ مرداجباری حج
تعطیل کردن دان شگاھھا و س رکوب و ! ماھھای اول بھ قدرت رسیدن؟

! ک   شتار دان   شجویان معت   رض، مترق   ی و اج   رای انق   الب فرھنگ   ی؟
دس  تگیری و اع  دام ک  ارگران سیاس  ی و مب  ارز ع  ضو اتحادی  ھ ھ  ا و 

. اینھ  ا کارنام  ھ ای  ن رژی  م اس  ت! ک  ارگری اح  زاب چ  پ؟ش  وراھای 
کاندیداھا با وعده بھ ای ن اص ول در واق ع م ردم را تھدی د م ی کنن د ک ھ 

  .یادتان باشد کھ ما کھ ھستیم، چھ کردیم و دوباره چکار خواھیم کرد
در ای  ن می  ان گروھھ  ای سیاس  ی مختلف  ی ھمچ  ون نیروھ  ای مل  ی 

ن ام ضا و تحک یم وح دت ب ا مذھبی، نھضت آزادی، کمپ ین ی ک میلی و
طرح شعارھا و مطالباتی مانند رفع تبعیض در ھمھ ج ا، از ھم ھ ک س 
و پیوستن ایران ب ھ کنوان سیون رف ع تبع یض علی ھ زن ان در واق ع مھ ر 

ر از قب ل ب ھ ھمگ ان ن شان رفرمیسم و سازشکاری خود را پر رن گ ت 
ھ  ا و  آنھ  ا ھ ر کاندی  دایی را ک  ھ در جھ  ت تأیی د ای  ن برنام  ھ .م ی دھن  د

اما واقعیت این است کھ ھیچ . شعارھا باشد را تبلیغ و انتخاب می کنند
آنھا نماینده حفظ منافع یک . کدام از کاندیداھا نماینده منافع مردم نیستند

ش  رکت در . س  اختار ارتج  اعی و دیکت  اتوری طبق  اتی م  شخص ھ  ستند
انتخاب  ات و رأی  ب  ھ ھ  ر کاندی  دایی در اص  ل رأی ب  ھ م  شروعیت ای  ن 

حت ی اگ ر رأی ھ ا س فید و ب دون ن ام باش ند؛ حت ی اگ  ر .  تار اس تس اخ
فرض را بر این بگیریم کھ فرد مورد نظر از قبل تعی ین ن شده باش د و 

ش  رکت در انتخاب  ات، انتخ  اب . باص  طالح ب  ا رأی م  ردم انتخ  اب ش  ود
انتخ اب حت  ی ب ین ب  د و . فق ر، بیک  اری و اس تبداد ھرچ  ھ بی شتر اس  ت

ا نم ی ب ا تقلی ل خواس تھ ھ . ن بدترین ھاس تانتخاب از بی. بدتر نیست
ھ  یچ .  راه ح  ل، آگ  اھی و مب  ارزه اس  تتنھ  ا.  ت  وان ب  ھ نتیج  ھ رس  ید

  .نیرویی بھ جز نیروی مردم نمی تواند ریشھ ستم را بر کند
امپریالیست ھا نیز در جھت اھداف و سیاستھای خود و چپاول ھر 

ی دارن  د و م  ور و اس  تثمار بی  شتر م  ردم  گ  ام برچ  ھ بی  شتر من  ابع ک  ش
جمھوری اسالمی نیز برای بقای خود حاضر است کھ بھ ھر قیمتی ب ھ 

بھای این بده ب ستانھا زن دگی م ردم اس ت و ل ھ .  امپریالیستھا باج بدھد
  .شدن آنھا در زیر چرخ ستم، استثمار و بردگی

با تحریم انتخابات نھ . مردم باید قدرت و نیروی خود را باور کنند
ج  اع جمھ  وری اس  المی و ارباب  ان امپریالی  ستی ب  زرگ خ  ود را ب  ھ ارت

فضای پ ر از دروغ، ری ا و فری ب انتخاب اتی را  باید. شان اعالن دارند
آن  راه ح  ل، انتخ  اب ای  ن ی  ا .تب  دیل ب  ھ ف  ضای مب  ارزه علی  ھ آن کن  یم

راه ح  ل تح  ریم و ح  ذف ای  ن نظ  ام از ص  حنھ جامع  ھ و . کاندی دا نی  ست
زنان و دانشجویان باید متحد ھمھ فعالین کارگری، . زندگی مردم است

و ھمصدا با یکدیگر در جھت آگاه نمودن توده ھ ا و ق شرھای مختل ف 
مردم در جھت تحریم انتخابات فرمایشی ھمراه شوند و اعالن کنند کھ 

تنھ  ا ب  ا تکی  ھ ب  ھ . ب  ا انتخاب  ات ھ  یچ تغیی  ری ص  ورت نخواھ  د گرف  ت
ه را ب رای  م ی ت وان راو آگ اھی طبق اتی ھم ھ جانب ھھا  مبارزات توده

  . تغییرات اساسی واقعی ھموار کرد
Rاین بیانیھ را در ابعاد وسیع تکثیر و پخش کنید  !  
R       بیلبوردھ      ای تبلیغ      اتی کاندی      داھا را ب      ا ش      عارھای تح      ریم 

  !انتخابات بپوشانید
Rبھ بحث آگاھانھ در مورد تحریم انتخابات دامن زنید !  
Rیھ رژیم  تبدیل کنید فضای انتخاباتی را بھ فضای مبارزه عل!  
R تریبونھای تبلیغ انی کاندی داھا در دان شگاھھا را ب ھ تریب ون اف شا 

  !وطرد شان تبدیل کنید

 دانشگاه و انتخابات
 

  آاللھ
کمتر از یک ماه ت ا دھم ین دوره انتخاب ات ریاس ت جمھ وری 

ای  ن روزھ  ا دان  شگاه ھ  ا عرص  ھ تبلیغ  ات کاندی  دا ھ  ا و . باقی  ست
جال  ب اینجاس  ت ک  ھ در اکث  ر م  وارد . ش  دنماین  دگان آن  ان م  ی با

تشکل ھایی چون انجمن اسالمی و بسیج، امکان برگزاری چن ین 
مراس  م ھ  ایی را دارن   د و از امکان  ات ف   راوان دان  شگاھی چ   ون 

 َسالن برگزاری مراسم، ویدئو پروژکت ور، لغ و ک الس ھ ا و م ثال
اق   دام اخی   ر؛ نظ   ر س   نجی انجم   ن اس   المی دان   شگاه تھ   ران از 

ن بھ منظور اعمال ت أخیر در برگ زاری امتحان ات پای ان دانشجویا
این در حالی است ک ھ در مق اطع . برخوردار می باشند... ترم و 

ع  ادی، م  دیران دان  شگاه ھ  ا ب  رای در اختی  ار ق  رار دادن ح  داقل 
ھ  ایی از ای  ن امکان  ات ب  ھ ت  شکل ھ  ای م  ستقل ب  رای برگ  زاری 

  . برنامھ ھایشان، بھانھ ھای فراوان دارند
ق  ان ای  ن جری  ان ک  ھ متأس  فانھ اکث  را ن  صیبی ھ  م از ای  ن مواف

 در دف  اع از رون  د ف  وق، آن را در ،انتخاب  ات عایدش  ان نم  ی ش  ود
 و ش ناخت ھ  ر ؛جھ ت ش فاف نم  ودن برنام ھ ھ  ا و اھ داف کاندی  دا

بح  ث اص   لی ای   ن اس   ت ک   ھ . چ  ھ بی   شتر وی مناس   ب م   ی دانن   د
ی حاکمی  ت اس  المی ب  ا در دس  ت داش  تن تم  امی امکان  ات تبلیغ  ات

س  عی دارد ت  ا افک  ار عم  ومی را ج  ذب نم  وده و در جھ  ت من  افع 
اقدام در جھت تضمین حضور پر شور مردم در . خود سوق دھد

نمون ھ عین ی ای ن . انتخابات، اول ویتی ب االتر از انتخ اب آن ان دارد
ت  الش اخت  صاص بخ  شی از س  اعات ک  الس ھ  ای دان  شگاھی ب  ھ 

ط ور متوس ط اس اتید ب ھ . موضوع انتخابات و لزوم حضور است
از صحبت در مورد ی ک کاندی دای خ اص خ ودداری م ی کنن د و 
ب  ھ ط  ور مک  رر توص  یھ ب  ھ ح  ضور در انتخاب  ات دارن  د و ای  ن 

  .  اما شدت آن قابل توجھ است،اقدامات گرچھ تازگی ندارد
در مراس    م ھ     ای دان     شگاھی نماین    دگانی از دو جبھ     ھ ب     ھ 

ده جبھ  ھ ادوار تحک  یم وح  دت نماین  . اص  طالح متف  اوت م  ی بین  یم
اصالحات و بسیج نماینده طیف اصولگرا ام ا انجم ن اس المی ھ ا 

طی  ف م  ذکور  متناس  ب ب  ا موقعی  ت مک  انی، نماین  ده یک  ی از دو
اخیرا ادوار تحکیم وحدت در جلسھ ای ب ا ح ضور اع ضا . ھستند

خود، نمایندگان ملی مذھبی و نھ ضت آزادی، اع ضا کمپ ین ی ک 
. کروب   ی اع   الم نم   ودحمای   ت خ   ود را از ... میلی   ون ام   ضا و 

نگاھی بھ ادعاھای این کاندیدا در مورد م سائل دان شگاھی جال ب 
  . توجھ است

کروبی در دانشگاه علوم پزشکی اھواز در انتقاد ب ھ عملک رد 
حت ی اگ ر ھ م : "دولت نھم ن سبت ب ھ دان شجویان چن ین م ی گوی د 

اشتباه  فرض شود کھ شعاری داده شده، شعاری نسنجیده و خام و
لی نباید با سرنوشت جوانان و دان شگاھیان ک شور اینگون ھ بوده و

مسلم می گی ریم ک ھ : "و در قسمت بعد می گوید ." برخورد شود
حت  ی دان  شجویان ک  اری ک  رده ان  د ک  ھ بای  د ب  ھ خ  اطر آن ب  ا آن  ان 

  ." برخورد شود ولی این برخورد باید قانونی و حساب شده باشد
 ش   عارھای ھم  انطور ک   ھ دی  ده م   ی ش  ود تف   اوت کروب  ی در

انتخاب    اتیش ب    ا عملک    رد کن    ونی احم    دی ن    ژاد ای    ن اس    ت ک    ھ 
دان  شجویان را کودک  انی قاب  ل ت  رحم و بخ  شایش ب  ھ ح  ساب م  ی 
آورد و در زمینھ مجازات در خور عملکردش ان ب ا تخفی ف وی ژه 

آی  ا خواس  ت دان  شجویان ح  امی وی ای  ن . ت  صمیم گی  ری م  ی کن  د
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ن احک   ام اس   ت ک   ھ ب   ھ ج   ای اخ   راج ش   دن از دان   شگاه ی   ا گ   رفت
انضباطی، از جانب شیخ اصالحات موعظھ شوند یا م ی خواھن د 
بھ آنھا امکان بی ان اعتراض ات و خواس تھ ھ ای سیاس ی و ص نفی 

  شان داده شود؟ 
تفکر من و اندیشھ من ھمان اندیشھ نظام جمھوری اسالمی، "

  ".امام و رھبری است
تمام تالش من این است کھ تمام مشکالت را در چھ ارچوب "

  ".ون حل کنمقان
م ا ب  ھ تناس ب خ  ود ک ار و ت  الش م ی کن  یم، م ا نم  ی خ  واھیم "

  ".جلوی قانون را بگیریم
 ھم  و ک  ھ بیلبوردھ  ای ؛ اینھ  ا س  خنان ش  یخ اص  الحات اس  ت

در " ب رای ای ران/ ب رای تغیی ر/ ھمھ با ھم "تبلیغاتی اش با شعار 
آیا دولت ھای گذش تھ ب رخالف . سرتاسر شھر بھ چشم می خورد

می ک  شور عم  ل نم  وده ان  د؟ آی  ا خ  صوصی س  ازی و ق  وانین رس  
ط  رح ھ  ای نئ  ولیبرالی در ح  ال اج  را بخ  شی از برنام  ھ چھ  ارم 
توس  عھ و براس   اس ق   انون نی  ست؟ ھم   ین ق   انون اس  ت ک   ھ خی   ل 
عظیم  ی از زحمتک  شان را ب  ھ ص  فوف بیک  اران تحمی  ل ک  رده ت  ا 
بتواند با ایج اد ح داقل دس تمزد اقت صاد نئوکالس یک س ود س رمایھ 

ا تضمین نماید و فقر را ب یش از پ یش ب ھ اکثری ت جامع ھ داران ر
آی ا نق ش درج ھ دوم زن در جامع ھ، حج اب اجب اری . تحمیل نماید

و تم   امی ارک   ان مردس   االری اس   اس ق   وانین اس   المی و ق   انون 
  اساسی ایران را تشکیل نمی دھد؟ 

ای ن دفع  ھ نی  ز ھمچ  ون دفع  ات گذش  تھ کاندی  دا ھ  ای جمھ  وری 
م    شکالت م    ردم و تغیی    ر وض    عیت اس    المی ب    ا ش    عار رف    ع 

موجودش  ان پ  ا ب  ھ عرص  ھ گ  ذارده ان  د و ھمپوش  انی می  ان وع  ده 
ھایشان در ح دی اس ت ک ھ م ی خواھن د ق انون مالکی ت فک ری را 

اش اره ب ھ ادع ای کروب ی . (درباره این وعده ھا بھ اجرا درآورن د
  ) در زمینھ تقلید احمدی نژاد از طرح سھام نفت وی

ب ا ح ضور نماین دگان چھ ار کاندی دا در مناظره ی دیگری ک ھ 
 ادع ا داش ت - ذاک ر اص فھانی -برگزار شد، نماینده احم دی ن ژاد 

کھ دولت نھ م ف ضایی را ایج اد ک رده  ک ھ ی ک دان شجو بتوان د ب ھ 
 راحت   ی رئ   یس دان   شگاه را ب   ا واژگ   انی ک   ھ در ش   أن دان   شجو و

در ج واب ب  ھ ای  ن ادع  ا . دان شگاه نی  ست م  ورد خط اب ق  رار دھ  د
 در نظ ر َ صرفنظر از شأن دانشجو و دانشگاه کھ قطعا،تباید گف

م ا و ای  ن آق ا متف  اوت اس ت، ای  ن ف ضا نتیج  ھ عملک رد دول  ت نھ  م 
 بلکھ نتیج ھ رادیکالی سم جن بش دان شجویی اس ت ک ھ س ابقھ ؛نیست

 18گوی ا آق ای ذاک ر اص فھانی . ای بیشتر از دول ت نھ م داراس ت
ای ن جن بش . ده ان د را در زمان خاتمی از یاد ب ر82تیر و خرداد 

ب  دون توج  ھ ب  ھ برخ  ورد حاکمی  ت ب  ھ اب  راز عقی  ده م  ی پ  ردازد و 
ت ا کن ون نی ز . مخالفت خود را بھ نح وی شای ستھ اب راز م ی نمای د

ھزینھ ھای فراوان خود را پرداخت نموده است کھ از قضا روند 
ستاره دارنمودن دانشجویان و بازداشت گروھی و حداکثری آنھ ا 

  . م شددر دولت نھم انجا
ع  الوه ب  ر م  سائل ف  وق اق  داماتی چ  ون ب  ومی گزین  ی دان  شگاه 

، گورس  تان نم  ودن دان  شگاه، چن   دین یھ  ا، س  ھمیھ بن  دی جن   سیت
ھمگ   ی ... حادث  ھ دان  شجویی چ  ون ح   وادث زنج  ان و ھم  دان و 

در زمینھ ھای غیر دانشگاھی نیز چن د . دستاورد این دولت است
ر س  ال غی  ر قاب  ل براب  ر ش  دن ت  ورم، فق  ر و بیک  اری در ای  ن چھ  ا

  . انکار است
گان درب اره عملک رد در ھمین جلسھ کھ ب ا چ الش می ان نماین د

ھا نی  ز ھم  راه ب  ود و ب  ھ نظ  ر م  ن ھ  یچ ی  ک ق  ادر گذش  تھ کاندی  دا

 جالی ی پ ور ؛دیگ ری ن شان دھ د نیست خود را ب ی اش کال ت ر از
 سپاھی و از مقام ات امنیت ی در کردس تان ب ود و ام روز َکھ سابقا

جامع  ھ شناس  ی را ی  دک م  ی ک  شد ب  ھ عن  وان  نماین  ده لق  ب اس  تاد 
موس  وی، ش   کل گی   ری فراین   د ط  رح م   شکالت م   ردم در قال   ب 
اتحادی   ھ ھ   ا، انجم   ن ھ   ا و اح   زاب را نتیج   ھ دوران اص   الحات 

در ط  ول چھ  ار س  ال اخی  ر ای  ن م  وارد : "خ  اتمی دان  ست و گف  ت 
تخریب شد و مردم بھ بدرق ھ کنن ده و عری ضھ ن ویس ب دل ش دند، 

  "  .ای جامعھ مدنی نیستاین معن
این جامعھ مدنی کھ بھ طور مداوم اصالح طلبان آن را ھدف 
خ  ود و ج  ایگزین وض  ع موج  ود م  ی دانن  د و ادع  ا دارن  د خ  اتمی 

در . توان  ست ح  دی از آن را محق  ق نمای  د، ب  ھ ی  اد ھمگ  ان اس  ت
ھم  ین جامع  ھ م  دنی ب  ا ح  ضور پرش  ور دان  شجویان در تاالرھ  ای 

م    ین جامع    ھ م    دنی خی    ل عظ    یم در ھ. مختل    ف مواج    ھ ب    ودیم
دانشجویان تشنھ تغییر، بھ جای ھمین بدرقھ کنن دگان فعل ی اس تان 

چ ھ فرق ی . ھا بودند و بھ جای عری ضھ نوی سی، بیانی ھ م ی دادن د
اس ت می ان ای  ن دو ن وع اس تبداد، مگ  ر ھم ان خ اتمی نب  ود ک ھ ب  ھ 
انتق  ادات دان  شجویان لبخن  د م  ی زد، ب  رای فری  اد آن  ان چ  ھ ج  وابی 

 و چ ھ نش ست 82 ھمین خاتمی نبود کھ چھ در سال ھ ای داشت؟
، درب ھای ت االر س خنرانی اش 87اخیر ویژه انتخابات در سال 
 تیر و قتل ھای زنجیره ای ھ م 18. بھ روی دانشجویان بستھ شد

از نتایج این جامعھ م دنی اس ت؟ دس ت آخ ر اینک ھ مگ ر موس وی 
ر تبلی غ وی خود کارنامھ عملکرد ن دارد ک ھ عملک رد خ اتمی را د

، یک  ی از نق  اط ش  فاف 67قت  ل ع  ام س  ال ھ  ای . بی  ان م  ی کنن  د
ادامھ جنگ ایران و عراق و پرداخت ھزینھ ھ ای . پرونده اوست

ف  راوان م  ردم ب  ھ نف  ع م  صالح جمھ  وری اس  المی نی  ز در دوره 
م ادران م ا برخ ورد کمیت ھ . نخست وزی ری او رق م خ ورده اس ت

ک  ھ ف   رامین آنھ   ا را ھ  ای انق   الب اس   المی ب  ا زن   ان و دختران   ی 
  .  بھ خوبی بھ یاد دارند،رعایت نمی کردند

ادیک  ال مرع  وب جوس  ازی در نھای  ت دان  شجویان مترق  ی و ر
ای ن . نظر از طیف ظ اھری آنھ ا نخواھن د ش دھای کاندیداھا صرف

انتخاب ات در جھ  ت م  شروعیت بخ  شیدن ب  ھ ق  وانین ح  اکم اس  ت و 
 دان  شجویان .نظ  ر گ  اه م  ردم کمت  رین اھمیت  ی در آن دارا نی  ست

رادیکال و پیشرو می توانند با اف شاء ای ن حق ایق ت أثیراتی عمیق ی 
   ■.بر بطن جامعھ ایران بگذارند

  
  فریاد

  تحریم  انتخابات
  را رسا تر از ھمیشھ در دانشگاه سر می دھیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھرچند وقت یکبار استثمارشوندگان فرصت می یابند "
  ."ی را انتخاب کنندتا از میان استثمارگران خود، یک

مارکس  نقل بھ مضمون از 
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 پس چرا ه،اگه زور
 !!!اسمش انتخاباته

 

 "!!!!مون جرمهنما حتی دويد"

رئيس جمھوری و رای مدرسهانتخابات شوکنم ی من فکر م
ييد أھای تبچه ھرسال يه ساعتی بايد بری به .اندمثل ھم

؛گيرهی متصميما روھمه مدير  آخرش ھم ؛بدیی أ رشده

اگه نظر ما مھمه چرا ما حتی "
تونيم ی برای لباس پوشيدنمون نم

ی  و تو خيابون م!؟تصميم بگيريم
 !"ی گيرن؟پرن ما رو م

  
  

  سانا
Û ی أسرنوشت ما بھ دست خودمان رقم می خورد پس ما با یک ر

اشد می توانیم تا حدودی سرنوشت خود و کھ از روی مطالعھ ب
  ھنازم .............................................کشورمان را تعیین کنیم

  
Û ما با انتخاب . انتخابات یعنی تعیین سرنوشت خود و آیندگان خود

صحیح خود می توانیم  آینده ای روشن برای خود و کشورمان رقم 
  مھال ....................................................................بزنیم

  
Û نعیمھ ....... حق انتخاب را از خود می گیرد،ی ندھدأاگر کسی ر  

  
Û فاطمھ ........................ یعنی آزادی تمام،انتخاب در انتخابات  

  
Û افسانھ ......................آیندهء ما در گرو انتخاباتی شایستھ است  

  
Û نیره .............................نتخابات نشانگر استقالل ملی استا  

  
Û  مھرنوش   ...................!انتخابات نشانگر افکار مردمی است  

  
Û  فھیمھ   .............................! نمی خوام شناسنامم کثیف بشھ  

  
Û مریم ...........  ...........................! ی ندھید أر/ ی بدھید أر  

  
Û سپیده    ........................!ی بده نداشتی نده أدوست داشتی ر  

  
Û سمیرا .........ی بدمأی نمیدم چون دوست ندارم بھ این افراد رأر  

  
Û شیما    ............................!ی ندھند أی بدھید تا بھ شما رأر  

  
Û ط کھ م ردم بخ وان و ش خص انتخابات برای مردم خوبھ بھ این شر

  وفا ............................................  ...!گفتھ ھاشو عملی کنھ 
  
Û خوام کھ تو گفت ھ ھ اش حج اب و منک رات ی من رئیس جمھوری م

  شیوا  ......................بھ دختر پسرا گیر ندن. و گشت ارشاد نباشھ
  
Û تخاب داش تھ باش ی و ب ھ ک سی ی دادن خوبھ بھ شرطی کھ حق انأر

ام ا ب ھ نظ ر م ن .  تو رو داشتھ باش ھأیی بدی کھ ارزش و لیاقت رأر
ی  بعدش ھم ھ،ی بدم کھ قبل انتخابات با من باشھأاگھ بخوام بھ کسی ر

می ک ھ اون م ت و جمھ وری اس ال. ی ندارهأحرفاش دروغ باشھ ارزش ر
 ک ی ھ ر گن آزادی ام ا ک و آزادی؟ ھ ریم . ی حرف زدن ن داریاجازه

م  ردم مل  ت م  ا . چ  ی میگ  ھ فق  ط ح  رف میزن  ھ موق  ع عم  ل ج  ا میزن  ھ
ت و ای ن جامع ھ ... بخوای یا نخوای ھمشون ادعا میک نن ... اینطورین 

نم ی ت  ونی ح  رف بزن  ی اگ  ھ االن ح رف بزن  ی م  یگن بچ  ھ ای ت  و چ  ی 
... اگ  ھ ب  زرگ ب  شی ح  رف بزن  ی می  شی مث  ل دان  شجوھای . میفھم  ی

 البت ھ .بت ونی ب ھ راحت ی حرفت و بزن یبھترین کار س کوت ت ا وقت ی ک ھ 
 البت ھ اگ ھ حقت و ،پس ھم ون س کوت. کنم نشھ بھ راحتی حرف زد فکر

وقت ی ھم ھ چ ی االن .  اما فرقی ب ھ حال ت بکن ھ؛می خورن حرف بزن
  ناشناس .........................پولھ پس بھتر پول بدی یا ساکت باشی 

   
Û  ناشناس. ....................انتخابات یعنی مسخره بازی تو ایران  

  
Û  ناشناس ....................رای واسھ من فقط راحتی گرفتنھ ویزا  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

ک ردم گ زارش گ رفتن آن ھ م از موض وعی یدر عمرم ھم فکر نم 
دون  ن و ت  و ھ  ر ک  وی و برزن  ی یک  ھ ھم  ھ خودش  ان را عالم  ھ دھ  ر م  

-م س راغ بچ ھاول رف ت.  اینقدر س خت باش ھ،زنندیراجع بھ آن حرف م
دون ستن ک ھ م ا ی ک ی تا قبل از اینکھ م ن بگ م نم َھای کالسمون اصال

 ، و وقتی ازشون خواس تم فک ر ک نن"ی اولیأر"جمعیتی ھستیم بھ اسم 
 ام  ا ح اال ک  ھ دو ھفت  ھ ب ھ انتخاب  ات مون  ده .ای ن حرفھ  ای ب اال رو زدن  د

 ھ ر روز ی ک س خنران .دهی خیل ی ح س عجیب ی داره بھم ون دس ت م 
  .سھمیاد مدر

ما " !؟بچھ ھا چی شده نظر ما اینقدر مھم شده"  شیوا دیروز گفت 
ک ھ حت ی ح ق ن داریم درب اره معلم  امون نظ ر ب دیم ی ا درب اره وض  عیت 

 یادمھ پارسال گلنار! مدرسھ و امکاناتش، چطوریھ کھ نظر ما مھم شده
 چ ون حج ابش خ وب ، تو انتخابات مدرس ھ از ص الحیت رد ک ردنرو

 . ب ھ ش ما ھ ا ربط ی ن داره: گف ت؛یر اعتراض ک ردیم ما کھ بھ مد.نبود
 م   دیر خندی   د و !؟ مگ   ھ ش   ورا م  ال دان   ش آم   وزا نی  ست خ   انم:گفت  یم

کنم انتخابات شورای مدرس ھ و رئ یس ی من فکر م. تحویلمون نگرفت
یی د أھ ای تبچ ھ ھرس ال ی ھ س اعتی بای د ب ری ب ھ .ان دجمھوری مثل ھ م

 ک ھ خ ودش ؛گی رهیو م آخرش ھم مدیر ھمھ تصمیما ر؛ی بدیأ رشده
کن ھ و ی و گ م م رھم اگھ یھ بازرس از منطقھ بیاد چنان دس ت و پ اش 

  . ده کھ تا چند ماه میشھ سوژه خندهیسوتی م
اگ ھ نظ ر م ا مھم ھ چ را م ا حت ی ب رای لب اس " :گفتی مھرنوش م

پ رن م ا رو ی  و ت و خی ابون م !؟تونیم ت صمیم بگی ریمی پوشیدنمون نم
 آخ  ھ پارس  ال ک  ھ از . ک  ھ داغ الھ  ام ت  ازه ش  دینج  ا ب  ود ا!"؟ی گی  رنم  

ی  م  ،ذارهی  پ  ا ب  ھ ف  رار م  ،بین  ھی  گ  شتیا رو م  ؛شتھگ  ی م  مدرس  ھ ب  ر
ره از اینک ھ دخت رش ت و ی  شب مامانش م.رنش کالنتریی بگیرنش م

   !!!کنھ و درش میارهی خیابوم دویده عذر خواھی م
  "!!!!ما حتی دویدمون جرمھ" :گفتم

از ،  مھ سا گف ت؛ی ن دیمأک ردیم ری م فک ر م اما وقتی کم کم داشتی
 : یک ی گف ت."از ت رس کنک ور" : یک ی گف ت.دهی ی م أترس باب اش ر

  ..."کار" : یکی گفت."از ترس ویزا"
 ھ، اگھ حق؟حقھ یا زورییھ ی دادن أر ،آخرش با خودم فکر کردم

 پ س ه،اگ ھ زور ؟ترس نیکھ چرا از ما گرفتھ تا پدر مادرامون ھمھ م 
   ■!!! نتخاباتھچرا اسمش ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 

اگر فیلتر شکن دارید، این رپ 
رپ . را ھم در اینترنت ببینید

ر تحریم انتخابات از جالبی د
 " بی نامکافران"

« Entekhabat »  by  
Anonymous Sinners 

w/com.youtube.www://http
OI9pSlbhjk-=v?atch   
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ای بھ نام معاملھ
  "انتخابات"

  در بلوچستان
  

  پرستو پوینده
ی بار نیست کھ در مورد مضحکھنخستین

داری دموکراسی و انتخابات در نظام سرمایھ
اما چگونگی . شودسخن بھ میان آورده می

برابری «و » خواھانھآزادی «ھای کاربست ایده
ق منافع طبقھ حاکم در در راستای تحق» طلبانھ

ھایی ویژگیھریک از مناطق ایران دارای خود
است کھ بیان آن نھ تنھا ما را با ابعاد نوینی از 

سازد بلکھ آشنا می" دموکراسی"این تعریف از 
در تحلیل ما از دموکراسی بورژوایی و الزام 

ای بھ حاکمیت در بسط و گسترش چنین اندیشھ
در نقاط " بریبرا"و " آزادی"عنوان عین 

  .گوناگون جھان راھگشا خواھد بود
 طی سی سال گذشتھ در نگاه بھ انتخابات

ای تحلیل چندان بلوچستان شاید در نظر عده
از دید یک شھروند بلوچستانی . ای نباشدپیچیده

در جمعھ ماقبل انتخابات : انتخابات ھمین است
شود در تریبون نماز جمعھ اھل سنت تعیین می

. ھا چھ کسی را باید برگزینندوره بلوچکھ این د
این اتفاق چھ در انتخابات شورا، مجلس و حتی ریاست جمھوری بھ 

جالب توجھ، رقابت کاندیداھای ھرکدام از این . کرات تکرار شده است
 .است) معادل مرجع تقلید در تشیع( برای جلب نظر مولوی انتخابات

ی و بلوچ نیز در صحنھ در انتخابات شورا و مجلس، کاندیداھای سن
کند؛ اما در انتخابات ریاست ھستند کھ قضیھ را اندکی متفاوت می

دانیم در ھمانطور کھ می. جمھوری مضحکھ از نوعی دیگر است
قانون اساسی ایران کاندیداھا باید شیعھ باشند، پس اھل سنت خود بھ 

ی دین" دموکراسی"اما . شونددینی حذف می" دموکراسی"خود از این 
دھد در بھ آنان اجازه می. گیردحق شرکت در انتخابات را از آنان نمی

  تعیین سرنوشت خود نقش داشتھ باشند، اما کدام سرنوشت؟
ای زندگی مردم بلوچستان، اقتصادی مبتنی بر ساختار قبیلھ

کشاورزی و دامداری و صنایع دستی زنان است و البتھ قاچاق مواد 
البتھ منظورم ( از منبع درآمد پنھان است مخدر و کاال نیز بخشی دیگر

اھل ). شود و اال چندان پنھان نیستاینست کھ در آمارھا عنوان نمی
سنت بلوچ حتی با تحصیالت باال نیز بھ ندرت در ادارات دولتی 

  . شونداستخدام می
داشتھ شده ی محروم نگھ ستم ملی و مذھبی و طبقاتی بر منطقھ

رتجاء داخلی و خارجی و گسترش طالبانیسم بلوچستان و اتحاد مقدس ا
در منطقھ مطالبات جدیدی را پیشاروی مردم بلوچ قرار داده کھ در 

ھای ملی و مذھبی را نیز مطرح کنار مطالبات اقتصادی پیشین، آزادی
  .ساختھ است

. مذھب نقطھ اتکاء و فصل مشترک مردم بلوچ منطقھ است
فغانستان تأثیر مستقیمی بر تبعیضات مذھبی و گسترش طالبانیسم در ا

نفوذ تفکرات طالبانی بر متولیان مذھبی منطقھ گذارده و نیازھا و 
البتھ در این میان . ھای نوینی را در مقابل آنان قرار داده استخواست

توان از مسألھ ملی چشم پوشید، بھ ھر حال این مردم پیش از ھر نمی
 احزاب الئیکی بھ در چند سال اخیر. چیز خود را بلوچ می دانند

ھایی ھای اروپانشین نیز با ترویج مطالبات ملی فعالیترھبری خانزاده
ھا باقی ًای عمال چیزی جز نام از آناند، ولی نداشتن پایگاه تودهداشتھ

ھای حداقلی، چون استفاده این احزاب با طرح خواست. نگذارده است
جز در میان معدود از زبان و خط بلوچی با تأکید بر فدرالیسم شاید 

روشنفکرانی کھ برای . روشنفکران الئیک پایگاھی نداشتھ باشند
ای ھا چارهمخاطب قرار دادن عوام و صحبت از حق و حقوق ملیت
  .جز شرکت در نماز جمعھ و سخنرانی در آن جایگاه  ندارند

ھا حتی تا یک دھھ پس از انقالب ایران خواستی جز حداقل بلوچ
- تصادی مطرح نمیھای اقخواست

در شھری مثل زاھدان کردند؛ و حتی 

با وجودیکھ  نیمی از جمعیت را 
تشکیل می دادند، کاندیدایی مستقل 

 اما گسترش .کردندمعرفی نمی
روزافزون ستم ملی و مذھبی و افراط 
گری حکومت مرکزی کھ در 

شائبھ نمایندگان فارس و تحقیرھای بی
 شیعھ نسبت بھ مردم بلوچ در مجلس

یافت؛ سبب شد تا باالخره انعکاس می
در انتخابات مجلس بھ فکر کاندیدایی 
مستقل در مرکز استان بیفتند و 

آرایی ورق سرانجام توانستند با صف
را بھ نفع خود بر گردانند، البتھ این 

ھا و نخستین حضور نخستین پیروزی
ھا تا فارس. بسیاری را شوکھ کرد

در روز ھیچگاه برای شرکت بدان 
چرا . انتخابات انسجام خاصی نداشتند

از ) فارس ھا(کھ برای سیستانی ھا 
طایفھ و ایل تنھا نامی خانوادگی و 

ھای نماز اما رژیم در تریبون. ای رسومات بر جای مانده استپاره
جمعھ تشیع و دولتی و دیدار با بزرگان طوایف فارس و شیعھ دست 

 را از خطری کھ در راه است ھازد تا آنبھ تحریک احساسات مذھبی 
و القائاتی از این دست در " حالل بودن خون شیعھ"آگاه سازد؛ خطر 

 4ھای قومی و مذھبی، مردم را در ھر شھری با کمترین درگیری
اما ھمانطور . دادبار در انتخابات مجلس مقابل ھم قرار میسال یک 

گی بر جای خانوادی سیستانی چیزی جز نامکھ اشاره شد، از طایفھ
ھا نمانده و آنھا ھرگز نتوانستند بھ انسجام و اتحادی چون بلوچ 

ی اھل سنت اسالمی رژیم حتی حضور نماینده" دموکراسی. "برسند
-  درصد مردم آن سنی ھستند را تاب نیاورد؛ و تقلب50از شھری کھ 

  . ھا و کارشکنی ھای بسیاری انجام داد کھ ھمچنان نیز ادامھ دارد
ی نخستین کاندیدایی بود کھ قدرت مذھب در ھدایت افکار اما خاتم

مردم بلوچ را درک کرد؛ و قبل از نخستین اعالم کاندیداتوری اش پا 
بار خاتمی اما این. گذاشت) پایگاه اھل سنت در استان(بھ مسجد مکی 

- ھای اقتصادی و مطالباتی از قبیل آزادیھایی ورای خواستخواست
شاید بھ جرأت بتوان گفت در آن .  کردھای مذھبی را نیز مطرح

دوره و متعاقب آن  حتی یک بلوچ ھم نبود کھ بھ خاتمی رأی نداده 
 99آمارھایی از شھرھای بلوچستان منتشر شد کھ خبر از آراء . باشد

صرفنظر از علل واقعی و . درصدی خاتمی در برخی شھرھا داشت
ھ بھ حیث امنیتی ای این انتخاب، افرادی نظیر سعید حجاریان کریشھ

نبض منطقھ در دستشان بود و بھ خطرات منطقھ بلوچستان برای 
  .فرسایی ھای بسیاری کردحکومت آگاه بودند در این زمینھ قلم

از انتخابات دوره خاتمی بود کھ میان دو قطب ارتجاع کھ 
خاتمی . حیاتشان بھ یکدیگر وابستھ است، معاملھ ای صورت گرفت

ز قبیل احداث مدارس مذھبی ھم از سویی بھ با دادن امتیازاتی ا
کھ در آن ھنگام خطرش تا این اندازه (گسترش تفکرات طالبانی پا داد 

. و ھم محبوبیت خود را در میان آنان افزایش داد) شداحساس نمی
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دردوره گذشتھ انتخابات نیز، مصطفی معین باالترین رأی را در 
ست ھرگز از در معاملھ طینژاد کھ یک شیعھ افرااحمدی. استان آورد

 ھزار رأی 20با سنیان منطقھ در نیامد؛ و در دور دوم ھم بیش از 
اما با این احوال بھ نظر نگارنده اسطوره متولیان مذھبی بلوچ . نیاورد

- ھنگامی کھ فرزندان رفسنجانی می.  دوم ترک برداشتدر دوره
یشتری خواستند، سیاست خاتمی را در پیش بگیرند تا بلکھ رأی ب

غافل از این کھ رفسنجانی دیگر در آن منطقھ مانند خاتمی . کسب کنند
 سال جنایات وی بر مردم بلوچ مسجل 8حداقل . فرد گمنامی نبود

و از این دست ھرگز از * بود؛ کشتارھایی نظیر کشتار نصرت آباد
دانست کھ تا بدین رفسنجانی نمی. شودخاطره مردم بلوچ پاک نمی

گرچھ مولوی، بلوچھا را بھ حمایت از رفسنجانی . استاندازه منفور 
" وحی منزل"فرا خواند، اما صدای اعتراضات از اطراف در مقابل 

آخر . ای خود گوشھ دیگری از قضیھ استمولوی و تمرد علنی عده
بھ یقین " ماست سیاه است"آموزند، اگر موالنا فرمود جا میدر این

  . چنین است
ی دیگری از مضحکھ  خود نمونھقش زنان در این میانن

کھ از کوچکترین حقوق خود محروم " زنی. "دموکراسی اسالمی است
 سالگی شوھر می دھند؛  حق 9است؛ در بسیاری نواحی او را در 

طالق ندارد؛ حتی از رفتن بھ مدرسھ محروم و از امکانات بھداشتی 
فرمان بھره است؛ از کمترین حقوق خود ناآگاه است؛ بھ و رفاھی بی
 پا در عرصھ مشارکت سیاسی  -  پدر، شوھر یا برادر- خدایان خانھ 

شگفتا کھ در آستانھ انتخابات از شعور باالی سیاسی زنان . گذاردمی
  .و مردان سرزمین سخن ھا گفتھ می شود

دھند، مذھبیون مدارس ھای مذھبی را میکاندیداھا قول آزادی
اگر بتوان آنھا (ارس عادی دھند در نتیجھ مددینی خود را گسترش می

شوند، آموز مواجھ شده یا تعطیل میبا کمبود دانش) را مدرسھ نامید
- ھا بر ضد بلوچکنند، خشونت و اعدامھای بنیادگرایانھ رشد میاندیشھ

افزایش " تروریستی"ھای ھا بھ نام قاچاقچی و یا عضویت در گروه
ھا در جھت مقاصد ھا و تبعیضیابد، مدارس مذھبی از این خشونتمی

. کنندخود و کاشتن تخم کینھ بر علیھ ھر آن کھ سنی نیست استفاده می
یت  عضوبھ  شده یا )مبلغ مذھبی(در نھایت این جوانان یا تبلیغی 

-  پدیده؛دشون کھ روز بھ روز کارکشتھ تر میآیندمی باندھای مسلح در
  . اندھایی از این دستھایی چون عبدالمالک ریگی حاصل سیاست

َحکومت شیعھ مرکزی در موقعیت کامال متضادی در برآوردن 
ھا قرار گرفتھ است، بنیادگرایی شیعی حکومت ھرگز حقوق اقلیت

تابد؛ و با افزایش حمالت تروریستی بھ آزادی بیش از این را برنمی
از سوی دیگر تحرکات . مقامات و شھرھا در صدد تحدید آن است

ھای آنان و رفت و آمد مستمر  اندیشھطالبان و گسترش روزافزون
ھای نظامی و چریکی در آنجا سوی مرز و آموزشبومیان بھ آن

رژیم برای . اوضاع بغرنجی را برای رژیم بھ بار آورده است
برقراری و حفظ امنیت نیز بھ ھمکاری با طوایف و قبایل و خوانین 

ک سو حق از ی. در حقیقت رژیم وادار بھ معاملھ است. نیازمند است
 علنی مذھبی را  کھ از سرتاسر جھان در آن شرکت برگزاری مراسم

می کنند با تبلیغات فراوان در بوق و کرنا می کند و از سوی دیگر 
در انتخابات مجلس نمایندگان . سپاردفعاالن مدنی را بھ طناب دار می

د کناند، از صالحیت رد میدانند با اقبال عموم مواجھبلوچی را کھ می
ًو در عوض صالحیت عناصر گمنام و گاھا مارکدار اطالعاتی را 

در . رسدکند کھ با انتخاب آنان بھ تمام اھداف خود میتأیید می
شوند، انتخابات ریاست جمھوری ھم دو جبھھ ارتجاع وارد معاملھ می

- ای کھ ھر دو طرف با حفظ شرایط حاکم از آن سود میمعاملھ
  ■.جویند

ی گیری اختالفات مذھبی در استان رژیم بھ بھانھ اوج با70در سال  *
 یورش برد و "نصرت آباد"دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر بھ بخش 

روستاھای بسیاری را بمباران کرد و بھ خاک و خون کشید و بھ زنان و 
شدگان و مفقودین این گناه نیز رحم نکرد و ھرگز آماری از کشتھکودکان بی

  .  منتشر نشدجنایت در ھیچ کجا

  :10پانویس از صفحھ 
ی ب   ود ک   ھ نماین   ده انجم   ن اس   المی از نک  ات قاب   ل توج   ھ ای   ن برنام   ھ زم   ان

این ھنگام  در. مشغول پرسیدن سوال بود ی بابلنوشیروانی صنعت دانشجویان
کردند تا میکروفون را از ی می سع موسوی برنامھ و ستاد میرحسینی مجر

سوال نماینده انجمن درب اره ی  عوض وقتدری نشدند ول بگیرند کھ موفقی و
  .بلندگوھا را بھ شدت کم کردندی شد، صدای  بیان م۶٧کشتار 

 بعد از کشتھ شدن رجایی و باھنر، رئیس جمھوری و نخست وزیر وقت، -2
، علی خامنھ ای رئیس جمھور ایران شد و ابتدا ١٣۶٠ شھریور ٨در انفجار 

ر بھ مجلس معرفی کرد، اما مجلس علی اکبر والیتی را بھ عنوان نخست وزی
 رای اعتماد نداد و آقای خامنھ ای علی رغم اختالفاتی کھ در داخل اوبھ 

حزب جمھوری اسالمی با میرحسین موسوی داشت، او را بھ عنوان نخست 
 . وزیر بھ مجلس معرفی کرد

ک  ل ک  شور و وزی  ر ی رئ  یس س  ازمان بازرس  (» یپورمحم  دی م  صطف« -3
نماین  ده وزارت اطالع ات یک  ی از اع ضا اص  لی ھی  أت  )پی شین کابین  ھ دول ت

، عام   ل 1367ھ  ای س   ھ نف   ره موس   وم ب  ھ کم   سیون م   رگ در ش   ھریورماه 
  .سرکوب شورش ھای شھری در مشھد و اسالم شھر

 عام زن دانیان سیاس ی در   با استناد بھ فرمان و دستنویس خمینی برای قتل-4
تنوش تھ ھ ا، م صاحبھ ھ ای هللا منتظري؛ خاطرات، دس ھای آیت ؛ نامھ67سال 

جان ب دربردگان و زن دانیان سیاس ی آن دوره؛ خ انواده ھ ای ج ان باختگ ان ک ھ 
  .ھنوزآرامگای دفن آنھا را نمی دانند و گواھی خاوران ھا

ی ک  شتار زن  دانیان سیاس   ي،   و درس  ت در بحبوح   ھ۶٧ ش  ھریور ١۵ در -5
رم استعفا موسوی با اھ. میرحسین موسوی از پست نخست وزیری استعفا داد

 ی  ا ۶٧او ن ھ در مخالف  ت ب ا ک شتار . آش نا ب ود و ب ھ موق  ع از آن اس تفاده ک رد
جنای  ات ص  ورت گرفت  ھ از س  وی رژی  م بلک  ھ ب  ھ خ  اطر ای  ن ک  ھ م  سئولیت 

را از وی گرفتھ بودند و بھ مجم ع ت شخیص م صلحت » یتعزیرات حکومت«
  .  داده بودند استعفا داد کھ بھ دستور خمینی استعفایش را پس گرفت

  260=id?php.1page/com.irajmesdaghi.www://http  
 ح   زب جمھ   وری اس   المی اع   الم ١٣۵٧ اس   فند ٢٩پ   س از انق   الب، در  -6

س  ید عب  دالکریم  ،یس  ید محم  د ح  سینی بھ  شتبنیانگ  ذارن آن . موجودی  ت ک  رد
محم د ج واد  و یا سید عل ی خامن ھ، یاکبر ھاشمی رفسنجان، یموسوی اردبیل

پنج تن یادش ده ب ھ ھم راه ح سن آی ت، اس دهللا بادامچی ان، عب دهللا  . ھستندباھنر
 س ید محم  ود ، حبی  ب هللا ع سکراوالدی م سلمان،یمیرح سین موس و، یجاس ب

، مھدی عراقی و علی درخ شان از )یفرزند آیت هللا ابوالقاسم کاشان(کاشانی 
  .حزب جمھوری اسالمی بودند اعضای شورای مرکزی اولیھ

 ای ن ح زب . ب ود ترین تشکل ھوادار روحانی ت ، مھمیحزب جمھوری اسالم
ی ، بنیانگذار جمھوری اسالمی بھ عل ت اختالف ات داخ ل حزب ی خمین با اشاره

  . تعطیل شد١٣۶۶در خرداد ماه 
 س اختھ  س ازمان چری ک ھ ای ف دایی خل ق ای ران م ی "سرود آفتابکاران "-7

 بھم ن م اه 19ک ھ در " قی ام س یاھکل"ای ن س رود ب ھ ی اد ج ان باختگ ان . باشد
 در جنگل ھای سیاھکل بھ دست سربازان شاه کشتھ شدند؛ ساختھ شده 1349

  :سرود را در این لینک بشنوید. است
featu&YU3EBZeSfkI=v?watch/com.youtube.www://http

related=re    
""""""""""""""""""""" 

  :20پانویس از صفحھ 
ماركس در كاپیتال این  : commodity fetishism فتیشیسم کاالیی )1

او می .  مھم سرمایھ داری تشریح می كندی یكی از اجزامقولھ را بھ عنوان
گوید كھ افراد در جوامع سرمایھ داری اغلب اوقات اشیاء مادی را بھ فتیش 

 حاوی نیرویی ،انگار محصوالت ساختھ دست بشر. یا بت تبدیل می كنند
 این ناشی از بی ارزش قلمداد شدن كار و كارگران ،در واقع. جادویی اند

و مھمتر قلمداد شدن كاالھا ی، ه محصوالت در جامعھ سرمایھ دارتولید كنند
 نیروھای ویژه ،انگار كاالی گران قیمت تر یا تجملی تر. نسبت بھ آنھاست

  .ای را بھ صاحبان یا مصرف كنندگانش منتقل می كند
اثر كارل ماركس كھ  : The Poverty of Philosophy فقر فلسفھ  )2

پی ” بحث ھای اقتصادی و فلسفی ، این كتابدر.  منتشر شد1847در سال 
  .مورد نقد قرار گرفتھ است“ یر ژوزف پرودون

فیلسوف اتریشی كھ ): 1994 – 1902 ( Karl Popper کارل پوپر)3
او . نظرات پوزیتیویستی داشت و تئوری ماركسیستی شناخت را نفی می كرد

  .د قرار دادمورد انتقا“ یتاریخ گرای”نظرات كارل ماركس را تحت عنوان 
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  معرفی کاندیداھای
  1388 - دھمین دوره انتخابات ریاست جمھوری

  
 ،اینروزھا در ھمھ جا می توانید بیوگرافی رسمی نامزدھا را بخوانید

ولی ما قصد داریم نکات ناگقتھ را اضافھ کنیم تا بھ شناسایی دقیق تر 
 سالھ 30 اشاره کنیم کھ این کاندیداھا در دوره" یزحمات"نامزدھا و بھ 

  ! ولی از ابراز آن شانھ خالی می کنند،جمھوری اسالمی کشیده اند

ýýýýýýýýýýýýýýýý  
  

  
  

  
  
  
  

  !بدون شرح 
  
  
  

 ý میر حسین موسوی خامنھ  
  
ç  ،در شھر خامنھ در ١٣٢٠ مھرماه ٧میرحسین موسوی خامنھ 

از دانشگاه شھید بھشتی . استان آذربایجان شرقی ایران بھ دنیا آمد
فوق لیسانس معماری و شھرسازی گرفت و در سال ) ابقملی س(

اما چھ ...  یکی از موسسین انجمن اسالمی این دانشگاه بود ١٣۴٣
نماینده انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی ال او را در مقابل سؤپیشینھ ای 

  قرار می دھد؟  ١٣٨٨اردیبھشت ١۴دوشنبھ بابل در روز نوشیروانی 
گفتھ آیت هللا منتظری قائم مقام شما و ما می دانیم کھ بھ "

 ۶٧زندانی سیاسی در سال  ۴٨٠٠ وقت رھبری بیش از
 شما. در دادگاه ھای چند دقیقھ ای محکوم بھ اعدام شدند

شخص سوم . در آن زمان نخست وزیر ایران بودید
توضیحی درباره  چھ. مسئول دفاع از حقوق ملت. مملکت

ضایت شما سکوتتان دارید؟ آیا این سکوت بھ معنای ر
  1."اکید می کنیم با صراحت پاسخ دھیدأبود؟ باز ھم ت

، مستأصل و غافلگیر در برابر رادیکالیسم یو پاسخ خشم آلود موسو
، چیزی نیست جز بار دیگر اعالم بیعت با آرمان ھا یجنبش دانشجوی

  . اسالمییو اھداف جمھور
من دیدم کھ . من صراحتا با اصالح قانون اساسی مخالفم"

من نمی گویم . کرد سی آن قانون اساسی را امضاچھ ک
 ولی این مواضع ما را بھ جایی درست نخواھد کافریدشما 

من کامال بھ این قانون : " وی در ادامھ گفت..".برد
  ."با آن وفادار خواھم ماند اساسی معتقدم و

ç او در حالیکھ بھ ظاھر با سکوتش در برابر سؤال اصلی 
 پاسخی نمی دھد؛ 67 اش در کشتارھای سال دانشجویان و نقش کلیدی
 کلیت آن چھ بھ واسطھ این کشتارھا و )؟!(اما با وقاھتی ھنرمندانھ

 و 60 و چھ کشتار سایر انقالبیون دھھ 67چھ در سال (سرکوب ھا 
، قلع و یو سازماندھی انقالب فرھنگ... سرکوب ملل کرد، ترکمن و 

...) ھای گشت و ارشاد و قمع منتقدین، قتل ھای زنجیره ای و ماشین
َتثبیت شده و می شود را قویا مورد تأیید قلمداد می کند؛ و وفادارانھ 
بھ قانون اساسی منتج از شریعت اسالم و قانون گذاران آن سوگند یاد 

 کسی بھ جز مھندس موسوی با داشتن پیشینھ ھنری َواقعا. می کند
ایات را تأیید نمی توانست چنین ظریف، کوتاه و موجز تمام این جن

  .کند و در دستور کار و برنامھ خود قرار دھد
ھرچند او بھ مدد رایزنی با مشاورینش می کوشد، رویھ ای بھتر 

ال داشتھ باشد؛ تا ضمن رفع تکلیف در برابر این ؤدر پاسخ بھ این س
یید آن را آشکار نسازد؛ آنجا کھ در جمع أجنایت، دم خروس ت

  :نرکرمان در پاسخ بھ این سؤال می گویددانشجویان دانشگاه شھید باھ
شود در زمانی کھ آن اعدامھا صورت گرفت  گفتھ می "

باید توجھ کنیم ! وزیر کشور بودم و کاری نکردم من نخست
 در کشور از ابتدای انقالب وجود تفکیک قوا  کھ مسألھ

 مجریھ در  می توانید از من راجع بھ عملکرد قوه. دارد
 و من با شفافیت، صراحت و دوران جنگ سوال کنید

   . "صداقت پاسخ خواھم داد
ç  1360مھندس موسوی آخرین نخست وزیر ایران در سالھای - 

 در اینجا عامدانھ 2ی در دوره ریاست جمھوری آقای خامنھ ا1368
فراموش می کند کھ این کشتارھا بھ فرمان مستقیم خمینی کسی انجام 

. بھ حکم او منسوب شده استمی شود کھ او مقتدای خود می داند؛ و 
" تفکیک قوا"موسوی کھ سعی می کند این دمل چرکین را با مسألھ 

ری "بپوشاند بھ خوبی می داند؛ کھ وزارت اطالعات با وزارت 
، یکی از وزارت خانھ ھای تحت فرمان او بوده است؛ و "یشھر

 نماینده وزارت اطالعات یکی از اعضا اصلی ھیأت 3"یپور محمد"
دادگاه ھای ) یب(نفره موسوم بھ کمسیون مرگ بود، کھ در ھای سھ 

چند دقیقھ ای ھزاران نفر از بھترین فرزندان این آب و خاک را راھی 
   4 .مرگ کردند

  :1384سال مصاحبه انتخاباتی 
واقعا مشکل مردم ما االن شکل موی بچه های 

 به من و تو !دارنبچه ها هر جور دوست ! ماست؟
.  بده دولت باید بیاد اقتصاد رو سامان.چه ربط داره

چرا مردم رو کوچیک ! فضای کشور رو آرامش ببخشه
  ! ... یعنی شأن مردم ما اینه!... می کنید

  !!!یعنی مشکل مردم ما اینه
 



 صفحھ                                              بذرنشریھ دانشجویی                                             سی و ششمشماره    
 

 

9

وزارت اطالعات دولت موسوی ، یهللا منتظر بنا بھ تعبیر آیت"
خواھد از  یموسوی چگونھ م. روی ساواک شاه را سفید کرده بود

  ا یک دھھ جنایت سازماندھی شده سلب مسئولیت کند؟ خود در ارتباط ب
آیا مسئولیت جنایات انجام گرفتھ از سوی وزارت اطالعات دولت 

آیا تفکیک قوا در نظام میرحسین موسوی بھ عھده او نیست؟ 
ی شخص  ارت اطالعات را بر عھدهزجمھوری اسالمی مسئولیت و

  ی او قرار نداده است؟    نخست وزیر و کابینھ
انچھ موسوی بھ عنوان نخست وزیر و یکی از ارکان نظام  چن

 کھ یکی از بزرگترین جنایات صورت گرفتھ ۶٧مخالفتی با کشتار 
    5" توانست استعفا دھد؟ یعلیھ بشریت است داشت، نم

در حالیکھ برنامھ ریزی و سازماندھی این کشتارھا توسط  
رفتھ وزارت اطالعات موسوی در تھران و شھرستان ھا صورت گ

 سال 8کیک قوا و بھ مدد فاست؛ او سعی می کند با طرح مسألھ ت
 سال 8کھ خاطره " نخست وزیر جنگ. "جنگ ارتجاعی آنرا بپوشاند

جنگ را بھ مدد می طلبد، تا حافظھ ھا و پیشینھ اش را بھ آن معطوف 
کند می داند کھ این خود دفتر دیگری از جنایت را در کارنامھ اش می 

   .گشاید
ç ز قضیھ این است کھ آقای موسوی در این برخورد پیش بینی طن

سال  30اری شده ذ ھمان ادبیات کدگَنشده در دانشگاه بابل، دقیقا از
تاریخی مبرا !) گناه؟(ال کند؛ تا خود را از این سؤپیش استفاده می 

ای موسوی حتما بھ قآ..." ی  ولکافریدگویم شما ی من نم. "نشان دھد
، ی ھزاران زن و مرد انقالب67ورند کھ در سال خوبی بھ یاد می آ

، چپ و کمونیست کھ بر آرمان ھایشان پای می فشردند، بھ یمترق
جرم کافر و ملحد بودن بوسیلھ کمسیون مرگ بھ اعدام سپرده شدند؛ و 

 بھ این جرم در برابر جوخھ ھای اعدام ایشان و 60یا در دھھ 
وی عادت کرده اند کھ بھ آقای مھندس موس. برادرانشان قرار گرفتند

عنوان یکی از ایدئولوگ ھای جمھوری اسالمی کھ افتخار شرکت در 
را ی اسالمی حزب جمھوری مرکزی تأسیس و عضویت در شورا
ی روزنامھ جمھور"ی این حزب یعن دارد و مدیر مسوول ارگان

بھ منتقدین و مخالفینش ی شرعی ، با دادن کدھا6است بوده" یاسالم
ی یا غیررسمی رالدم اعالم نموده تا با یک اشاره رسمآنھا را مھدو

با این اوصاف . تعلیم یافتھ و ایدوئولوژیکشان بسپارندی بوسیلھ نیروھا
  ! یا ھر دو؟! این پاسخ ایشان را می توانیم عادت بدانیم یا تھدید؟

ç  آنچھ مسلم است، استقبال او از حضور بسیج در خیل حامیانش و
یج در ستادش، حتی تشویق بھ گرفتن حضور و تشکیل شاخھ بس

 در تضاد مضحکی با مخالفت او با تریبون در جلسات او؛
قرار " ھای ارشاد جمع کردن گشت"در   و ادعایش)!؟(ینظامیگر

 دلیلی جز جذب آرای ناراضیان از وضع موجود َ و مسلما؛گرفتھ است
خست  نظامی دوره نَندارد؛ نمی تواند ما را از یادآوری شرایط کامال

 حضور مقتدر کمیتھ و سپاه بھ عنوان دو .ایشان باز داردوزیری 
َنیروی اصلی سرکوب در اجتماع کھ گاھا اختیارات نامحدود در 
برخورد بھ مخالفین کدگذاری شده و حتی مردم عادی داشتند؛ حضور 

 َکھ ظاھرا" فاالنژھا"پررنگ گروه ھای فشار موسوم بھ 
 و رنگ ؛نتقدین برخورد می کردندالبیون و مبا انق) !؟(خودسرانھ

کردن دست و بدن مردم، اسیدپاشی بھ زنان بی حجاب، تیغ کشیدن بھ 
آنھم در شرایطی کھ مردم در زیر فشار  ...لب و صورت زنان و 

 دولت نھم بھ َجنگ نیز بودند، ھمھ آن جامعھ نظامی است، کھ مسلما
  .گرد پای آنھم نمی رسد

ç در این دوره با صراحت اعالم می )؟!(کاندید جناح اصالح طلبان 
کند، کھ با ھر اصالحی در قانون اساسی مخالف است؛ و بدین شکل 
زحمت متوھمین را ھم کم می کند تا در صورت انتخاب مجبور 
نباشد، پس از چھار سال آنھا را با عدم امکانات و عدم ھمراھی و 

ی کنند موسوی را ھر چھ اصالح طلبان رتوش م. توجیھ کند... عدم 
 اما چاره ای ندارد جز اینکھ از پیشینھ ،تا نماینده اصالحاتش بنامند
- 64، وزیر ارشاد موسوی در سالھای یسید خندان خرج کند؛ خاتم

 8دوشادوشش می آید تا ھمان زھرخند متعفن !) ؟( کھ سخاوتمندانھ68

سالھ را تحویل مردم بدھد؛ تا فراموش نکنیم موسوی نیز از ھمین 
، تحصیل کرده ی، ولی اینبار در ھیبت سیدی کت و شلوارقماش است

و متین؛ کھ ھنر، دین و سنت را در ھم آمیختھ و بر گردن آویختھ تا 
تا مقبول جناحین باشد و ھم ... ھم سیدش بخوانند؛ وھم مدرن و ھم 

، ی  شوی مھوع و بی تناسب زوج ھنر،دست در دست زھرا رھنورد
ند، ملقمھ ای کھ در بھترین حالت را بازی کن... ، مدرن و یسیاس

در بک گراند این شوی تبلیغی است، " یملکھ ھمگرای"یادآور حضور 
ھرچند در بند . تا برنامھ موسوی برای حقوق زنان نیز عینی شود

و التزام بھ شریعت فشرده در آن بھ " یمخالفت با اصالح قانون اساس"
حضور زنی  اما ھمراھی و دامنھ این برنامھ مشخص است؛خوبی 

ھنرمند، آکادمسین، با پیشینھ مدیریت تنھا دانشگاه تفکیک جنسی شده 
آنچھ خوبان ھمھ (و فارق التحصیل علوم سیاسی ) الزھرا( در ایران

اما این واقعیت را ھم در خود دارد کھ سر !) دارند، او بھ یک جا دارد
و بھ عنوان ایدئولوگ آموزش خواھران زینب " راه زینب"دبیر نشریھ 

اسید پاشی بھ زنان بی حجاب، مشاوری حرفھ ای برای تضمین 
   .برنامھ ھای موسوی برای زنان خواھد بود

ç  اما سؤال اینجاست مگر موسوی خودش پیشینھ ندارد کھ اینقدر از
قسم ) ؟(!جالب اینکھ او نیز مثل تمام رجال! دیگران خرج می کند؟

َما در پست ھای ، در این قحط الرجال داییخورده جمھوری اسالم
دولتی و غیردولتی  دستی بر آتش داشتھ است؛ و مانند ھمھ آنھا در 

 سالھ اخیر دارد، 15 تا 10معرفی خود یک بیوگرافی مربوط بھ 
ی آن در بھترین حالت خالصھ می شود بھ چند جملھ درباره محل قماب

  . تولد و تحصیالت؛ و در کل لیستی از سمت ھا
تخاباتی در دنیا کھ کاندیداھا باید توضیح برخالف سایر نمایشات ان

 در س ایر پ ست ھ ا و برنام ھ ھ ای پیشین شان چ ھ ان داره َبدھن د ک ھ م ثال
موفقیت داشتھ اند و یا چھ قابلیت ھایی بر اس اس آن پی شینھ دارن د؛ در 

ب  ھ ی ای  ران کاندی  داھا لزوم  ی نم  ی بینن  د ک  ھ در ای  ن رابط  ھ توض  یح
دھن دگان بدھن د، چ ون ی تر بھ رأانتخاب کنندگان و بھ عبارت درست 

ی سیاس ی ھ ر س مت ب ار معن ایی اس المی در نظام تئوکراتیک جمھ ور
ت وان ی نیز نمی مھندس موسوی  در لیست سمت ھاَمثال. داردی خاص

   : ایدئولوژیک ھر سمت گذر کرد–ی نتایج سیاسی تأمل بر روی ب
ü سالاز  یاسالمی حزب جمھور یمرکزی عضو شورا 

١٣۵١٣ - ٧۶٠ 
ü ١٣۵٨ یاسالمی حزب جمھوری رئیس دفتر سیاس 
ü  یاسالمی روزنامھ جمھور مسؤولدبیر و مدیر 
ü ایرانی اسالمی جمھور وزیر امور خارجھ 
ü ١٣۶٠ از سال ایرانی اسالمی جمھور ت وزیرنخس-  

 )آخرین نخست وزیر ایران( ١٣۶٨
ü یرفسنجان (رئیس جمھوری مشاور سیاس( 
ü تاکنون ١٣۶٨ از سال ممجمع تشخیص مصلحت نظا عضو 
ü ١٣٨۴ تا ١٣٧۶ از سال یس جمھوررئی مشاور عال  
üعضو شورای عالی انقالب فرھنگی تا کنون   

و ی دھد کھ برخالف مظلوم نمایی موسوی لیست باال نشان م
ی  سالھ، موسو20ی بر سکوت و کناره گیری دارودستھ اش مبن

او کھ در پست . ایران حضور داشتھ استی ھماره در صحنھ سیاس
ی مرکزی در دوران جنگ، بھ عنوان عضو شورای نخست وزیر

این حزب  و سردبیر و مدیر مسوول ارگانی اسالمی حزب جمھور
ی جمھوری  ھاگواز ایدئولی یک" یاسالمی روزنامھ جمھور"ی یعن

است، خاطره خدمات خود را با   در دوران تثبیت آن بودهی اسالم
کھ ی آن دوران. این روزنامھ مستند نموده استی سیاسی سرمقالھ ھا

دارد در غبار جنگ ایران و عراق بپوشاند، سرشار ی سعی موسو
او و حزبش در قلع و قمع  مبارزات خلق ی است از رھنمودھا
، مبارزات و مقاومت انقالبیون و یدان بندر انزلترکمن، زنان، صیا

  ... بلوچ و عرب و ی مردم در کردستان، مبارزات خلق ھا
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در دیدار با ی در ترجمان ھمین برخوردھاست کھ امروز موسو
 با زبان ھا و قومیت ھا آمرانھ نباید،: "گویدی مردم عرب اھواز م

   !!!؟."برخورد کرد
çاند کھ آنچھ امروز بھ عنوان دی می  نخست وزیر جنگ بھ خوب

او و . داردی بر سینھ آویختھ چھ معنایی مدال افتخار مدیریت اقتصاد
ایران و عراق، ی دانند کھ امتداد جنگ ارتجاعی ھمپالھ ھایش خوب م

نخستین بھ پایان برسد، چگونھ ی توانست در ھمان سالھای کھ م
کھ ی تفرص.  بخردانتثبیت نظامشی را برای توانست فرصت طالی

آنان امکان نداشت بدست ی جز با باد موافق بین المللی و چراغ سبزھا
اختیارشان قرار گرفتھ بود  کم و کاست دری کھ بی بیایید؛ ماشین دولت

ی و غیر خودی مخالف خودی کلیھ نیروھای و نیاز بھ پاک ساز
 مردم را بھ بھانھ شدی نمی  جز در آن شرایط ویژه جنگداشت، و

د، تا باقیمانده ووادار بھ سکوت و سکون نمی رضحفظ تمامیت ا
 یک میلیون کشتھ در  حدود.مبارزه و مقاومت نیز درھم شکستھ شود

و کوچ ھزاران خانواده جنگ ی خانمانی شھرھا، بی جبھھ ھا، ویران
تحرک ی و کشتار مخالفین و از دست رفتن آخرین فضاھا ...زده و 

از مدعیان ی یکی ھ موسواست کی ھمھ ترجمان بھشتی و آزادی سیاس
  .ساخت آن است

سامان بخشیدن بھ اقتصاد بیمار و فلج ایران کھ ی  امروز نیز ادعا
جھان نرسیده سقط شده است؛ جز ی در راه ورود بھ اقتصاد نئولیبرال

 و تکرار خدمات پیشین نیست و نجات ی چراغ سبز بین المللی معنا
مراحم آمریکا میسر نیست، از این مھلکھ بھ زعم اینان جز با تکیھ بھ 

  .بست ویران استی ھر چند کھ خانھ از پا
سالھ،  در دو  20کھ در این  سکوت ی اما در نقش مھندس موسو

مجمع تشخیص مصلحت "و " یانقالب فرھنگی عالی شورا"نھاد 
کھ بھ فرمان رھبر منسوب شده است و کماکان ادامھ دارد؛ و " نظام

ھمین بس ی و خاتمی رفسنجانی س جمھور در دولت ھایمشاورت رئ
 . کھ امروز ایستاده ایم،رساندی می ما را بھ جایکھ 
ç برخالف درخواست کار در سایر مشاغل در ایران، ب رای َاحتماال 

احراز شغل ریاست جمھوری در ایران نیازی بھ احراز عدم سوپیشینھ 
  رد ص   ورتنی   ست، و احتم   اال ای   شان نی   ز مانن   د س   ایرین در ای   ن 

 با توجھ بھ ح وزه م ورد عالق ھ ای شان در َ می شد؛ خصوصاصالحیت
ایشان و مشاورین ستاد تبلیغاتیشان ھنرمندانھ ب ا دس تبرد ". ھنر"زمینھ 

 ی ا "آفتابک اران جنگ ل"بھ ھنر انقالبی خلق، سرود زیب ا و الھ ام بخ ش 
 را کھ بی تردید، متعل ق ب ھ جن بش انقالب ی و چ پ "سر اومد زمستون"

 ھم ان س رودی ک ھ 7. وقیحان ھ ب ھ خ دمت م ی گیرن ددر ایران است  را
ش  اید فق  ط ب  ھ خ  اطر گ  وش ک  ردن ب  ھ آن، ی  ا زمزم  ھ ک  ردن آن، و ی  ا 
ھمخ  وانی آن ھ  زاران دخت  ر و پ  سر ج  وان در زم  ان نخ  ست وزی  ری 

 و یا بھ اتاق ھای شکنجھ بازجویان اس المی س پرده ؛ایشان اعدام شدند
ت کردن د، أھا ج رھمان سرودی کھ دانشجویان چ پ پ س از س ال. شدند

امروز اما ای ن س رود تھ ی از . زمزمھ آنرا بھ مبارزاتشان باز گردانند
، ب  ی روح و س  رد ب  ا عک  س ھ  ای س  یاه و س  فید یھ  ر معن  ای مب  ارزات

مھندس موسوی آغشتھ شده، تا شاید زبونانھ آبرویی بخرد و یا ش وری 
 بیافریند؛ غافل از اینکھ این عکسھا یادآور چی زی ج ز س یاھی س الھای

ای ن س رود آخ رین زمزم ھ مب  ارزی  س رکوب نی ستند و ھ ر ب ار تک رار
  .  برابرتان مقاومت را فریاد می کند است کھ در

ی ای  ن فج ایع ک  اف دنب  ھ ی ادآوری ھرچن د س  ن فیزیولوژی ک م  ا ب را
توان با کت و شلوار پوشاند ی چرکین را نھ می نیست، اما این دمل ھا

اس ت ی ر پاسخ شما ھم ان ک افد. گلداری نھ با شال سبز و نھ با روسر
سید س بز گ ستر؛ ی ا":  گفتنددر دانشگاه زنجان یکصداکھ دوستانمان 

 ■ "خاوران ھنوز سرخ است
  :پانویس
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 ý یمھدی کروب  
  

ç شھید انقالب اسالمی است کھ امروزه ، موسس بنیادیمھدی کروب 
وی . یکی از قطبھای مالی در ابعاد جھانی در ایران اسالمی است

عضو شورای بازنگری قانون اساسی و مقنن بسیاری از قوانینی کھ 
او در . از ابتدا تا کنون در این سیستم، جنایت را قانونی کرده است

ب زیر مجموعھ این حز.  حال حاضر دبیرکل حزب اعتماد ملی است
ای از جریان اصالح طلبی است کھ بعد از شکست کروبی در 

طبق اظھارات کروبی مھمترین انتقاد این . سیس شدأ ت1384انتخابات 
، دیدگاه تخریبی این یحزب بھ جنبش اصالحات در دوران خاتم

اسالمیت نظام جمھوری اسالمی جنبش بود کھ باعث شد در آندوره، 
  .ل روداؤاز سوی آنان زیر س

ç تشکلی سیاسی کھ .  ھم بود مجمع روحانیون مبارزاما وی دبیر
 و در آستانھ انتخابات مجلس سوم از انشعاب 1366در سال 

روحانیون منتقدتر، بھ رھبری مھدی کروبی و محمد موسوی خوئینی 
. ھا از جامعھ روحانیت مبارز و با موافقت روح هللا خمینی تشکیل شد

ردانندگان وقت مجمع روحانیون مبارز در کروبی و حسن صانعی گ
 از مھره ھای حساس پروژه حذف آیت هللا منتظری و از 67تابستان 

طراحان نامھ معروفی بودند کھ بھ صورت علنی بھ منتظری ارسال 
 -  ۶٧ رئیس ھیأت کشتار- ایندو کسانی بودند کھ حسینعلی نیری . شد

. ن موافقت شدرا بھ خمینی پیشنھاد دادند و بھ سرعت ھم با آ
محمدعلی ابطحی کھ امروز مشاور کروبی در انتخابات است در 

کروبی ھمیشھ از پرچمداران و  « :نویسد خود می » وب نوشت«
پیشتازان مخالفان سیاسی و جناحی خود بود و آنان را بھ دلیل اعتقاد 

عت، طرد و عرصھ این کھ با امام خمینی یا مخالف بودند و یا کم اطا
اوج این پیشتازی را در نگارش نامھ . کردی ا تنگ مرا بر آنھ

، امام جمارانی و سید حمید روحانی بھ آیت هللا یتاریخی کروب
   ».منتظری کھ آن روزھا نفر دوم نظام بود می توان رد یابی کرد

عام زندانیان سیاسی در جدال با احمد  کروبی ده سال پس از قتل
 و ۶٧مخالفت پدرش با کشتار هللا منتظری کھ بھ  منتظری فرزند آیت

یید آن کشتارھا أاشاره کرده بود، بھ ت» ھای بھ ناحق ریختھ شده خون«
داد سخن می دھد و در شرایطی کھ بسیاری از کاندیداھا مثل موسوی 

ال بدنبال سوراخ موش می گردند تا بھ آن ؤدر پاسخ دادن بھ این س
  . را جلو می اندازد با اطمینان از صحت آن عملکرد خود اوپناه برند، 

ç عمادالدین باقی بھ عنوان یکی از حامیان کروبی می گوید :
تر است و در مقایسھ با  کروبی بھ معیارھای حقوق بشری نزدیک"

تری  ھای دیگر مطرح در جبھھ اصالحات وی گزینھ مناسب گزینھ
وقتی کھ من مقایسھ می کنم میان آنھا، با تجربیاتی کھ دارم . ... است

دانم،  تر می  خواھم در این انتخابات شرکت کنم کروبی را مناسباگر ب
یس مجلس بود، اتفاقاتی درمجلس افتاد کھ ئرچون در دوره ای کھ وی 

اند، اما کروبی  ھا داده شعار دفاع از مخالف را خیلی  سابقھ بود،  بی 
باید بھ باقی یادآور شد کھ ..." بود کھ این توجھ را در مجلس داشت

 مجلس را 78 تیر 18درست است و این کروبی بود کھ بعد از  َدقیقا
اداره می کرد و آن فضای فراموش نشدنی را برای توجیھ آن جنایت 
در دانشگاه ایجاد کرده بود و البد برای ھمین خاطره فراموش نشدنی 
است کھ اینبار در اول خرداد  دفتر تحکیم وحدت با کروبی سمت 

  . ادن بھ وی می کندی دأگیری کرده و دعوت بھ ر
حرف باقی از جھت دیگری ھم قابل بررسی است و آن تشابھ  

رل کروبی در کل سیستم با رل دفتر تحکیم در جنبش دانشجویی 
سران تحکیم وحدت نیز تجربیاتی در ایندوره ؛ یباقآری آقای ! است

  . مثل شما را دارند
ç  در از مھدی كروبی این را ھم بخوانید کھ در سخنرانی اش

دانشگاه زنجان از آزادی دانشجویان دربند آن دانشگاه سخن گفت 
درحالیکھ دانشجویان شعار می دادند و عکسھای رفقای دربندشان را 

رفقایی کھ سازماندھندگان اعتراضات مختلف . دردست داشتند
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تعدادی از این دانشجویان دربند و . دانشجویی در دانشگاه زنجان بودند
و دست ! مانھایی بودند کھ استاد مددی معروفمحروم از تحصیل، ھ

 را افشاء کرده -در قبال نمره-گل تجاوز وی بھ دختران دانشجو 
عملی کھ ھمین آقای کروبی از تئوریزه کنندگان و مروجین . بودند

عملی کھ کروبی در بین ! قانونی آن است و استادکار استاد مددی ھا
 8ت رفتگان جنگ بخصوص خانواده ھای از دس–زنان بی ھمسر 

  ■. رواج داد و قانونمند کرد-سالھ
  

ý یمحسن رضای  
  

ç بھ قدرت رسیدن حکومت اوایلی فرمانده سپاه پاسداران از رضای 
تا زمانی کھ لباس نظامی از تن در آورد و دستیار بود اسالمی 

نمی . شدرفسنجانی بھ عنوان  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خود آقای رضایی .  رفسنجانی ایجاد کنیمخواھیم ارتباطی میان وی و

ھم در مصاحبھ ای با یکی از خبرگذاریھا، بھ اینکار ما صحھ 
شما بھ : وی در پاسخ سئوال خبرنگاری کھ پرسیده بود. گذاشت

سفارش آقای رفسنجانی وارد رقابت انتخاباتی شده اید؟ با دلخوری 
  !خیر: گفت

مانده سپاه بود و اینرا می دانیم کھ در دورانی کھ ایشان فر
رفسنجانی وزیر جنگ، جنگی ارتجاعی  کھ می توانست بسیار زودتر 

 میلیون از جوانان ایرانی را 1 سال طول کشید و بیش از 8تمام شود؛ 
 خرداد و 3ایشان پیروزی در . در عملیاتھای مختلف قربانی کرد

آزادی خرمشھر را در زمره افتخارات خود می دانند و در 
. لھ اشاره می کنندأمستبلیغاتی خود بھ طور مدام بھ این کارزارھای 

عملیاتھایی کھ مابین ایران و عراق و آمریکا محاسبھ می شد و در 
. عمل نیروھای دو طرف بودند کھ فلھ ای و گردانی قربانی می شدند

محسن رضایی ھنوز ھم بھ نقش ویژه اش در طوالنی شدن جنگ 
  . پافشاری می کند

ایشان کھ بجز گذشتھ . از آقای رضایی بنویسیمپس سر چھ چیزی 
درخشانشان در جبھھ ھا، خدمت بھ امام ملت و مردم چیز دیگری در 

  . پرونده شان نیست
ç  سالھ جمھوری 30بھتراست بھ خدمات رضایی در دوران 

فرماندھی سپاه پاسداران . اسالمی بپردازیم کھ واقعی و مستند ھستند
ین نقشھا را در تحکیم نظام اسالمی در دوران جنگ یکی از مھمتر

اما . از افتخارات رضایی این است کھ فرمانده این نیرو بود. داشت
  . کمی از سپاه پاسداران بیشتر بدانیم

سپاه پاسداران نیرویی بود کھ طبق قرار باید بطور ضربتی 
تشکیل می شد و بازوی مسلح ماشین دولت اسالمی باشد و این برای 

نیرویی کھ . اتر از نقش یک فرمانده نظامی استرضایی بسیار فر
باالتر از ارتش و پلیس در آن دوران بود و نیروھای خاصی در آن 

نیرویی کھ وظیفھ سرکوب مبارزات مردم و . پرورش می یافتند
بخصوص کمونیستھا و نیروھای انقالبی  در تمام مناطق ایران بھ آن 

 بھ کردستان، سرکوب از کشتار خلق ترکمن، حملھ. سپرده شده بود
خلق بلوچ وعرب گرفتھ تا گشتھای خیابانی و درگیری ھای شھری یا 
اعتراضات مردمی تا سرکوب کارگران کارخانھ ھا ھمھ و ھمھ توسط 

. این نیروی ایدئولوژیک و تا دندان مسلح بطور مستقیم انجام شد
بسیاری از جنایات دیگر ھم مانند سرکوب دانشجویان چپ و نیروھای 

ترقی در دانشگاھھا و اماکن اداری بطور غیرمستقیم توسط سپاه م
در تمام دوران جنگ تنھا نیرویی کھ  اختیار قتل . پاسداران انجام شد

و عام مردم و مبارزین را داشت و ارتش و پلیس و ژاندارمری وقت 
محسن . را گوش بھ فرمان کرده بود، ھمین چشم و چراغ امام بود

ی و بواسطھ تواناییش در انجام وظایف فوق، رضایی بھ دستور خمین
تمام موارد فوق و بسیاری دیگر از حوادث خونبار . فرمانده سپاه شد
، با فرماندھی مستقیم ی سالھ ابتدای جمھوری اسالم10تاریخی دوران 

برای اینکھ . رضایی و پس از آن با نظارت ویژه وی انجام شد

ایی بپردازیم چاره ای مشخص تر بھ دوران جنگ و نقش فرمانده رض
مردم کردستان . نداریم جز آنکھ سراغ حافظھ تاریخی مردم برویم

حرفھای زیادی برای گفتن دارند از رشادت ھای سردار رضایی کھ 
تقریبا در تمام شھرھای . البتھ بنام سبزعلی از او یاد می کردند

کردستان فرمانده رضایی آثار ماندگاری از خود بھ یادبود گذاشتھ 
 سال جنگ بود و باران موشک و بمب بر سر مردم کردستان 8. است

در کنار اینھا و در بدترین شرایط ممکن در آنروزھا وی . می بارید
قتل عام ھای زیادی در این . دستور قتل عام ھر اعتراضی را می داد

خطھ بنام شرایط جنگی منطقھ، تعقیب و گریز نیروھای مسلح مخالف 
توسط فرمانده و جاش ھای محلی انجام شد و ... رژیم در کردستان و 

 سال اشغال 10. نام او را برای ھمیشھ در این شھرھا ماندگار کرد
 ھزار نفره بھ فرماندھی 300نظامی کردستان توسط ارتشی حدودا 

تمام این شھرت و حماسھ آفرینی را با تفاوتھایی . رضایی انجام شد
نشاه، ایالم و خوزستان و جزیی در سایر استانھای مرزی چون کرما

حتی در آمل ھم نام این فرمانده ورد . بلوچستان ھم شاھد ھستیم
وی فرمانده سپاه سرکوب قیام آمل بود و سپس مفتخر بھ . زبانھاست

 در َاگناه آن منطقھ شد ومکرراعدام مبارزین آن قیام و مردم بی 
اوصاف نام با این . نوشتھ ھا، نامھ ھا و کتابھایش از آن یاد می کند

فرمانده رضایی از غرب و شمال غرب تا جنوب و مرکز و شمال و 
  . شرق شھره آفاق است

ç  اما وی چند سالی است کھ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
آقای دبیر اینبار مشغول . شده است) یبخوانید غالم خانھ زاد رفسنجان(

. استال بزرگی ؤخدمت در نھادی است کھ چرایی وجود آن خود س
جا تمام طرح ھای مصوب مجلس را می توانند فیلتر کنند و بر آندر 

این روزھا . ھر عملکری از سوی سران حکومتی نظارت کنند
دغدغھ فرمانده بجای سروسامان دادن بھ امنیت مناطق مختلف، حفظ 
امنیت سرمایھ گذاریھای کالن نفتی و دالرھای جاری در بازار نفت 

لحھ در دست ندارد و با چرخاندن قلم است دیگر برای اینکار اس. است
البد بدین خاطر است کھ در . کھ سرنوشت انسانھا را تعیین می کند

  ! تبلیغات خود اعالم کرده کھ نرخ تورم را تک رقمی خواھد کرد
ç توسط » جمعیت منصورون«سیس َمحسن رضایی ھمھ جا از تا

خودش و چند سپاھی دیگر در دوران شاه می گوید و در تعریف 
کید می َمبارزاتش بیشتر بر اسالمی بودن آن و مبارزه با کمونیستھا تا

در این مورد او با سایر کاندیداھا ھمسو . کند تا ضد حکومتی بودن آن
بعدی نکتھ بسیار است و این برای اتحاد و ائتالف با آنھا در کابینھ 

نکتھ جالبی در مورد جمعیت منصورون باید . مھمی تلقی می شود
گفت کھ در دوران شاه خواھران و برادران عضو این جمعیت بودند 
کھ ھستھ ھای آینده گشتھای ارشاد و مبارزه با بدحجابی را سازمان 

بسیاری از ما از دوران جنگ و اوایل انقالب چیز زیادی بیاد . دادند
ی آوریم ولی خاطره زنان پیر و جوان بسیاری را شنیده ایم کھ نم

توسط این ارگانھای سرکوب مورد آزار و اذیت و تحقیر قرار گرفتھ 
این موفقیت .  سال ادامھ دارد30اند و این روند تا امروز یعنی حدود 

دبیر ی فاطمھ ایلشاھرا باید بھ افتخارات دیگر رضایی افزود کھ 
اب زنان اصولگرا ضمن اعالم خبر حمایت این احزی شورای اجرای

احزاب زنان ی شورا: کید کرده کھَ، تایاحزاب از محسن رضای
در " جبھھ متحد زنان اصولگرا"اصولگرا كھ قرار است با نام 

دھم ھمانند انتخابات مجلس ھشتم فعالیت ی انتخابات ریاست جمھور
در مورد ی از شرایط موجود زنان و نگرانی كند بھ خاطر نارضایت

محسن ی ھا درباره برنامھی وضعیت آینده آنان با تحقیق و بررس
ی ا را گزینھی پیرامون مسائل مختلف از جملھ مسائل زنان وی رضای

آینده نیز از این ی مناسب دانست و در انتخابات ریاست جمھور
حمایت کرده ی از رضایی چنین جبھھ ای وقت. كندی شخص حمایت م

آن را با شعار ی با گذشتھ بیشتر دقت کرد و معنباید بھ رابطھ آن 
ارشاد از خیابانھا و گسیل آنھا ی بر جمع کردن گشتھای مبنی رضای

گویا در آینده قرار است تمام زنان و . اشرار بھتر درک کردی بسو
   ■.جوانان ما ھرچھ بیشتر بھ عنوان اشرار سرکوب شوند
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  گزیده ای از

  "تحریم انتخابات"
  ...اناز زبان دیگر 

  
Aتھران و حومھ یشرکت واحد اتوبوسرانکارگران ی سندیکا 

  

  یانتخابات و تشکالت کارگر     
  

تھ  ران و حوم  ھ در ی ک  ارگران ش  رکت واح د اتوبوس  رانی س ندیکا
ی از ھ   یچ کاندی   دایی م   ورد انتخاب   ات دھم   ین دوره ریاس   ت جمھ   ور

شکل را در حیطھ فعالی ت ت ی کند و حمایت از ھر کاندیدایی حمایت نم
اح زاب، ب الطبع ت شکل ی در نب ود آزاد. داندی نمی مستقل کارگری ھا

کھ ح امیش باش د مح روم اس ت، ح ال آن ک ھ ی اجتماعی ما نیز از نھاد
و فعالی  ت ی دخال ت گ ری ک ارگران ش رکت واح  د اتوبوس رانی س ندیکا

را ح ق م سلم ت ک ت ک اف  راد جامع ھ دان ستھ و ب رآن اس ت ک  ھ ی سیاس 
ی کاندی داھای ر صورت ارائھ منشور ک ارگرکارگران سراسر ایران د

در ای ن ی انتخاباتی بھ شعارھای و دادن تضمین عملی ریاست جمھور
  .توانند در انتخابات شرکت کنند یا نکنندی رابطھ، م

تھ  ران و ی ک  ارگران ش  رکت واح  د اتوبوس  رانی و ل  یکن س  ندیکا
دان  د از تم  ام ی وظیف  ھ خ  ود م  ی حوم  ھ ب  ھ عن  وان ی  ک نھ  اد ک  ارگر

، ک ارگران ت صمیم ییداھا بپرسد تا در صورت ارائھ ج واب منطق کاند
ریاس   ت ی س   فانھ کاندی   داھاأمتی ول  . خ  ود را در ای   ن رابط   ھ بگیرن   د

ی خبری تا بھ حال در مطبوعات و کنفرانس ھا و نشست ھای جمھور
در م ورد ک ارگران و ی ھیچ گونھ اظھ ار نظ ری شھرستانی و سفر ھا

ک   ارگران و ی ام   روزه ب   را . ان   دبیک   اران و مطالب   ات آن ھ   ا نک   رده
معن ا ت رین ی از ب ی خانواده ھایشان تشویق بھ شرکت در انتخابات یک 

باشد چرا کھ کارگران در سھ دھ ھ گذش تھ، تم ام ی موجود می بحث ھا
و دوره اص الحات و ی جمھور از دوره جنگ و دوره سازندگی أروس

م  ام م  ا از ت. ھ  م چن  ین رئ  یس جمھ  ور مھ  رورز را تجرب  ھ ک  رده ان  د
خ واھیم ک ھ اگ ر در مح یط ک ار، ی ھایم ان م ی ھمکاران و ھ م طبق ھ ا

ش  ان بح  ث انتخاب   ات مط  رح ش  د، ای   ن ی خان  ھ، درس و مح  ل زن   دگ
موض  وع را از ی  اد نبرن  د ک  ھ از خ  ود و دیگ  ران بپرس  ند ک  ھ برنام  ھ 

  کارگران چیست؟ی برای مدعیان ریاست جمھور
در رابط ھ ب ا ت شکیل ی دوره دھم ریاست جمھ وری  نظر صریح کاندیداھا-1

  بدون دخالت دولت و کارفرما چیست؟ی و صنفی مستقل کارگری تشکل ھا
ک  ارگران ش  رکت ی چ  ون س  ندیکای م  ستقل ک  ارگری س  رکوب ت  شکل ھ  ا -2

  کنند؟ی تھران و حومھ را چگونھ توجیھ می واحد اتوبوسران
کنن د و ی در طول ای ن س ال ھ ا ب ھ ک ارگران گفت ھ ش ده ک ھ ف داکار

ک ھ ک ارگران ی  در حال،خود را بپذیرندی حقوقی ر و بوضع فالکت با
آسودن ی توانند با امنیت و امید بھ محل کارشان بروند و نھ برای نھ م

را ب ھ ی انتظ امی و نی روی ھزاران نف ر لب اس شخ ص. بھ خانھ ھایشان
مح  روم ی دھ  د و ب  رای انج  ام نم ی ک  ھ ھ یچ ک  ار مول  دی عن وان نیروی  

ھ ر ج ا و ی آزاد آن ھ ا را ب رای زن دگکردن و بازداشتن ک ارگران از 
الزم باشد، با ھر درجھ از خشونت و اعمال زور آماده نگھ ی ھر کار

بیان خواست و مطالبات کارگران از ی داشتھ اند، اما یک روز را برا
   .کنندی آن ھا دریغ م

مخ  تص ب  ھ زم  ان انتخاب  ات نی  ست، ح  ال ای  ن ی اینھ  ا موض  وعات
تکشان است کھ این سد را در مقابل تمام زحمی مسائل در گرو ھمکار

عب  ور از ای  ن س د و رس  یدن ب  ھ جامع  ھ ک  ھ ح  ل ی دانن  د، ب  رای خ ود م  
م  سائل آن فق  ط ب  ھ رئ  یس جمھ  ور و مجل  س مح  ول ن  شده اس  ت، بای  د 

ی عم  ومی و ھمک  اری در گ  رو دخال  ت گ  ری س  عادت عم  وم. کوش  ید
 خودمان باید ابتک ار. ما تصمیم بگیرندی  و نگذاریم دیگران برا؛است

  ■.معمل را بھ دست بگیری
  

A  ناصر زرافشاندکتر  
 ) آلمان- ولھ دویچھ در مصاحبھ با رادیو(

  
 آق  ای دکت  ر زراف  شان، میرح  سین موس  وی یک  ی از :ول  ھ دویچ  ھ 

کاندیداھای ریاست جمھوری اعالم کرده کھ اگر رییس جمھور ب شود، 
دفت  ر معاون  ت حق  وق ش  ھروندی و حق  وق ب  شر در ریاس  ت جمھ  وری 

توان  د  یکنی د آی  ا ایج اد ی ک چن  ین مع اونتی م  فک  ر م ی . کن د  ایج اد م ی
  ثیری بر بھبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشتھ باشد؟أت

 نظر بھ این کھ آنچ ھ در اینج ا ب ھ انتخاب ات :دکتر ناصر زرافشان 
موسوم است، یعنی اول اف رادی از طری ق فیلترھ ا و تمھی دات دیگ ری 

ھ  ا انتخاب  ات م  ی گذارن  د،  ش  ده اب ش  وند و بع  د ب  ین انتخ   انتخ  اب م  ی 
ام ا در م ورد ای  شان و . االص ول ب ھ ک  ل انتخاب ات اعتق ادی ن  دارم یعل 

احترامی ب ھ ھ یچ ک س  اند، بدون این کھ قصد بی  ھایی کھ کرده صحبت
خواھم بگویم اعمال افراد دروغ نمی توانند بگویند،  یرا داشتھ باشم، م

بن ابراین اگ ر از روی اعم ال . توانن د دروغ بگوین د یاما خ ود آدمھ ا م 
ت ر  افراد ک ھ واقعی ت پی دا ک رده و اتف اق افت اده ق ضاوت بکنی د، مطم ئن

تواند واقعیت پیدا بکند و م ی  ھایی کھ می  است تا اینکھ از روی وعده
، یعن ی ۶٧آق ای میرح سین موس وی در س ال .  داوری کن یم،تواند نکند

سیاس ی در ای ن مملک ت عام زندانیان  ی قتل زمانی کھ بزرگترین پروژه
ک نم پ یش از  یمن خیال م . اند وزیر این مملکت بوده اتفاق افتاد، نخست

ھر چیز ایشان بای د در ای ن زمین ھ ب رای جامع ھ و ب رای م ردم بگوین د 
ش  ان چ ھ ب  وده اس ت و در آن زمین  ھ چ ھ موض  عی دارن د، بع  د در  نق ش

. خصوص ایجاد معاونت حقوق بشر و حقوق شھروندی صحبت بکنند
ھمان طور کھ گفتم آنچھ از آدمھا سر زده و اعمال آدمھا، معی ار قاب ل 

  .ھای آنان تری است تا وعده اطمینان
ی  س  الھ ی دوران ھ  شت بن  ابراین ش  ما براس  اس س  ابقھ :ول  ھ دویچ  ھ 

ھ ایی ک ھ  کنید کھ ایشان این وع ده وزیری آقای موسوی فکر می  نخست
ی باش د و توان ایی انج ام ای ن ی انتخاب ات اند فقط می تواند یک وعده داده

  ھا را نخواھند داشت؟ وعده
من عالوه بر آنچھ بھ شخص ایشان مربوط  :دکتر ناصر زرافشان 

ک نم ک ھ ای ن حرفھ ا  یمی شود، با توجھ بھ ساختار موج ود ھ م گم ان م 
ی حرف باقی خواھد مان د و تحق ق ی ک چن ین  حرف است و در مرحلھ

ی  ر ای ران دارد ک ھ اآلن از عھ دهصحبتھایی نیاز بھ تغییر س اختاری د
  .آقای موسوی یا سایر کسانی کھ کاندیدا ھستند خارج است

ال کنم ؤخواستم از شما س ی در مورد ھمین مَمن دقیقا :ولھ دویچھ 
 چقدر معتقدی د ک ھ بھب ود وض عیت حق وق ب شر در ای ران در َکھ اصوال

  یس جمھور خواھد بود؟ئاختیار یک ر
ک نم ک ھ در  ن اعتقادی ندارم و گم ان م ی م :دکتر ناصر زرافشان 

ی خ  اص ج  ز مت  شکل ش  دن م  ردم از پ  ایین ب  رای ک  سب آن  ای  ن زمین  ھ
قدرتی کھ برای بھبود وضع الزم است، ھیچ اھرم و ھ یچ راه دیگ ری 

  .وجود ندارد
ای معتقدن   د ھم   ین ک   ھ  آق   ای دکت   ر زراف   شان ع   ده :ول   ھ دویچ   ھ 

حق  وق ب  شر ص  حبت کاندی  دایی آم  ده و در م  ورد حق  وق ش  ھروندی و 
خواھ د معاون ت حق وق ب شر  یدھ د ک ھ م  ی ای ن را م ی  کند و وع ده یم

نظرت  ان راج  ع ب  ھ ای  ن . ایج  اد بکن  د، ای  ن را بای  د ب  ھ ف  ال نی  ک گرف  ت
  موضوع چیست؟

ولی حرفھ ایی س ت ک ھ . حرف خوب البتھ خوب است :ولھ دویچھ 
مرب  وط ب  ھ ف  صل موس  م انتخاب  ات اس  ت و بای  د بگ  ویم ک  ھ ب  ا توج  ھ ب  ھ 

ی نظام موجود کھ حاال در این فرصت کوتاه امکان رف تن در  مجموعھ
ِجزییاتش نیست و بسیار کمتر از اینھا ھم با این مل ک و ای ن روزگ ار  َ

  ■.شدنی نیست
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A یدکتر محمد ملک  
  ...دھم اما ی می أمن ر

 
با گرم شدن تنور انتخابات، بار دیگر موجودات زمستان خواب ب ا 

ش وند و ب ھ امی د در دس ت ی بی دار م ی تاناحساس گرما از خواب زمس
... گرفتن مجدد قدرت و پوشیدن لب اس وزارت و وکال ت و س فارت و 

 30خود بیاورند در تمام ای ن ی آنکھ بھ روی افتند؛ بی بھ وول وول م
  .بودن     د اداره کنن     دگان مملک     ت  س     ال آنھ     ا ص     احبان ق     درت و

حال . استی ازانتخابات یک خیمھ شب بی یگفتھ بودم کھ در نظام وال
بیشتر نسل جوان کھ زیاد با این نم ایش آش نا نی ست، الزم ی آگاھی برا

، خیم ھ ش ب ب از در پ شت ص حنھ یاست توض یح دھ م ک ھ در ای ن ب از
ی ک ھ ب ھ انگ شتھای عروسک را با نخی کند و تعدادی خود را پنھان م

ی با صدا. آوردی خواھد بھ حرکت درمی خود بستھ است آنگونھ کھ م
ی گ ذارد ت ا ھرچ ھ او م ی را در دھ ان عروس ک ھ ا م ی ھ ایخ ود حرف

ک ھ پ شت ص حنھ اس ت ب اال و ی ک سی خواھد، آنھ ا بگوین د و ب ا اراده 
را " بچھ ھ ا"تواند ی بیشتر می البتھ کھ این باز. پایین بپرند و برقصند

 .سرگرم کند
   ھموطنان؛

بسیار خن ده دار ت ر و س رگرم ی در این دوره انتخابات نمایشنامھ ا
بھ گوش ی حرفھا و شعارھایی گاھ. صحنھ آمده استی ننده تر بھ روک
پندارند کھ ھمھ چیز عوض ش ده ی رسد کھ بیننده و شنونده چنین می م

ی نخ  ستین ب  ار ب   ھ روی دگرن  د و ب  رای کنن  دگان، ب  ازیگرانی و ب  از
 ی از خوانندگان این نبشتھ، کروب ی کنم بسیاری فکر م. صحنھ آمده اند

و ی رضای) محسن(ی  اما سبز عل؛شناسندی می تا حدنژاد را ی واحمد
مطم  ئن باش  ید اینھ  ا ھم  ھ س  ر و ت  ھ ی  ک . را کمت  ری میرح  سین موس  و

ی بنی   ادگرای ھ   ستند دس   ت پ   رورده ی کرباس   ند و ھم   ھ بنی   اد گرای   ان
ی نق ش و لب اس ع وض م ی خیم ھ ش ب ب ازی چون عروس کھا. بزرگ

  .را فریب دھندی کنند تا تماشاچ
ی خ ود اذع ان دارن د، ی ک ھ دف را تعقی ب م اینھا ھمان طور ک ھ 

و ب ھ ص حنھ نم ایش ک شاندن تماش اچیان ی کنند و آنھم حف ظ نظ ام والی 
ی بیشتر ت ا ف ردا بگوین د نم ایش م ا ب سیار جال ب ب ود و توان ست م شتر

  .زیاد جذب کندی ھا
ی ، مط الب"یخ اتم"ھ ا، ی پیش از این در مورد سردس تھ اص الحات

ی بگویم کھ اینب ار وارد ب ازی و چھره اخواھم از دی حال م. نوشتھ ام
 ...ی و رضایی شده اند؛ از موسو

روزنامھ ی سالھا سردبیر... پرسید مگر شما ی موسوی باید از آقا
 را بر عھده نداش تید؟ مگ ر  )یاسالمی روزنامھ جمھور(ارگان حزب 

و قل   ع و قم   ع دگ   ر ی ھم   ین روزنام   ھ بزرگت   رین م   شوق چماق   دار
حمل ھ ب  ھ اجتماع ات م  ردم و ی ھ  ا ب رای اللھ و ت شویق ح  زب  اندی شان

ک ھ ی ک ھ ش ما س ردبیر آن بودی د زم انی منتقدین نبود؟ مگر روزنام ھ ا
ایج اد رع ب و وح شت ھ ر روز ی اعدام ھا در زندانھا شروع شد ب را

از دان شگاه ھ ا ی کرد؟ ش نیدم در یک ی از آنھا را منتشر نمی نام تعداد
د جنای ات دھ ھ ش صت و ک ھ نظرت ان را در م وری در جواب دان شجوی

ک  شتار ھ  زاران نف  ر و از جمل  ھ دان  شجویان در زن  دان ھ  ا پرس  یده ب  ود 
  ."کردمی من در امور مربوط بھ قوه قضائیھ دخالت نم" :گفتھ اید

نخوان ده ی وظایف نخ ست وزی ر را در ق انون اساس ی مگر جنابعال
ریاست ": گوید ی و چھارم را کھ می بودید؟ از جملھ ماده یکصد و س

ت وزیران با نخست وزیر است کھ بر کار وزیران نظارت دارد و أھی
پ ردازد ی دولت می با اتخاذ تدابیر الزم بھ ھماھنگ ساختن تصمیم ھا

دول ت را تعی ین و ق وانین ی م شی وزیران برنامھ و خط ی و با ھمکار
ت أنخست وزیر در برابر مجلس م سئول اق دامات ھی . کندی را اجرا م

   ."وزیران است
دولت شما نب ود ک ھ بای د در ی از وزرای  یک زیر اطالعاتمگر و

ک شور زی ر نظ ر ی امنیت ی کردید؟ مگر تمام کارھ ای کار او دخالت م
 ع ضو آن اس ت 7از ی ک ھ نخ ست وزی ر یک ی دف اع مل ی ع الی شورا

 خب ری شود شما از آنھمھ جنایت ھا ب ی گرفت؟ چطور می صورت نم
  باشید؟

ش ھر ک  ور و کرھ ا و بیخ  ردان در پنداری د ک  ھ م. یموس  وی ن ھ آق ا
ھ ا مواف ق  شما با ھمھ آن جنایتھا و کشتارھا و شکنجھ. کنیدی می زندگ

. گرفتی دی ھ م نم ی کردید و ھ یچ ع ذاب وج دانی یید مأبودید، آنھا را ت
   .نخواھید ایستادی حال و آینده ھم در برابر چنین اعمال

و دیگر شما . شعور مپنداریدی بیھوده خود را زرنگ و مردم را ب
زنی  د، در جنای  ات دھ  ھ ی م  ی طلب   ھمدس تانتان ک  ھ ام  روز الف اص  الح

کردیم و ای ن کارھ ا ی  ما اطاعت از مرادمان م،شصت بارھا گفتھ اید
وجود دارد کھ ی چھ تضمین. آن زمان بود و ما ھیچکاره بودیمی اقتضا

ی گفت، نگویی د م ن ی ک ت دارکاتچی چند سال دیگر ھمانگونھ کھ خاتم
ک ھ در خ  واب ی ا ن  ھ در آن ده س ال و ن  ھ در آن بی ست س  ال ش م ب ودم؟

ک ھ در دھ ھ اول انق الب در زم  ان ی بودی د، ھرگ ز ب ھ جنای  اتی زم ستان
  .داد اشاره نکردیدی شما روی و نخست وزیری خمینی آقای رھبر

کردی  د، مگ  ر ن  ھ ای  ن اس  ت ک  ھ ی  ک ی م  ی گوین  د ش  ما نقاش  ی  م  
ی  در ک  ار ھن  ردان، ی  ک ش  اعری ھنرمن  د، ی  ک نق  اش، ی  ک موس  یق

ی کند؟ آیا شما کھ شاھد ب سیاری خود را منعکس می درونی اندیشھ ھا
دھ ھ ش صت از جمل ھ ی  سالھ، شکنجھ ھا و کشتارھا8از وقایع جنگ 

 ب  وده ای  د، ی  ک 67در س  ال ی نظی  ر ک  شتار ھ  زاران زن دانی جنای ت ب  
خ ونین افت اده ب ر ک ف قف س ی سپید ب ا بالھ ای تابلو کشیده اید کھ کبوتر

در زم ان ص دارت ی دستھ جمعی  دھد؟ آیا یک تابلو از اعدام ھانشان
میلی ون ھ ا آواره جن گ ی خود کشیده اید؟ آیا یک تابلو کھ وضع زن دگ

کرده اید؟ آیا یک بار اعالم کرده اید بھ چھ دلی ل پ س از ی باشد را قلم
ع  راق س  الھا جن  گ را ادام  ھ دادی  د ک  ھ ی ف  تح خرم  شھر و عق  ب ن  شین

ش دن ص دھا ھ زار نف ر و ص دھا میلی ارد دالر موجب م رگ و معل ول 
  گردید؟ ی خسارت مال
بھ نام فرمانده کل ی رضایی بھ عنوان نخست وزیر و آقای جنابعال

ی ، موجیملت، خانواده شھدا، ھزاران معلول جنگی سپاه باید جوابگو
م ا دس تورات " ش ود ب ا ی ک جمل ھ ی  مگر م .شده ھا باشیدی و شیمیای

ک رد؟ ی از زیر بار مسئولیت ش انھ خ ال" رده ایمرا اجرا کی خمینی آقا
یکب ار ی گویی د ول ی در جن گ س خن م ی  سال اس ت ک ھ از پی روز20

چ را ج ام زھ ر را س ر ک شید؟ ی خمینی نگفتید اگر پیروز شدید پس آقا
  خورند؟ی زھر می پیروزی مگر برا

ک رده بای د ب ھ ی ریاست جمھ وری کھ خود را کاندیدای رضایی آقا
وارد خ اک ع راق ی د ک ھ چ را و ب ھ دس تور چ ھ ک سمردم توض یح دھ 

شدند تا جنگ ادامھ یابد و آنھمھ خسارت بر مردم ای ران تحمی ل گ ردد 
  .جواب دیگری و ھزاران سوال ب

نژاد بای د نق ش خ ود را ی و احمدی ، رضایی، موسویآقایان کروب
روش   ن کنن   د و توض   یح دھن   د اگ   ر آنھ   ا و ی فعل   ی ھ   ای در ناب   سامان

کھ آبشخور ھ ر دو جن اح بنی اد (و اصولگرایشان ی اتھمکاران اصالح
م سئول ی جامعھ نی ستند، پ س چ ھ ک سی موجب وضع فعل) استی گرای

؟ ق درت م افوق ق انون ی؟ ق انون اساس یفقی ھ؟ حکوم ت دین ی است؟ ول
باعث این وضع شده، بعد از مردم ی سپاه؟ بسیج؟ اول بگویید چھ عامل

  .کنیدی أری تقاضا
کھ نسبت بھ یک یک کاندیداھا دارم اع الم ی من با توجھ بھ شناخت

ک  نم ک  ارکرد ش  ما در آین  ده اگ  ر ب  دتر از گذش  تھ نباش  د، بھت  ر نی  ز ی م  
 پ یش از  حرفھا و وعده ھایشی ھمھ ی نخواھد بود چرا کھ نظام والی

م  ردم بای  د . نی  ستی چی  ز دیگ  ری توخ  الی انتخاب  ات ج  ز ش  عار ھ  ا
  . آینده نظام کننددر موردی انتخابات را تبدیل بھ یک نظرخواھ

ی و براب ری آزادی  سال مبارزه ب را60پس از ی بھ نام یک ایران
ی ب ر روی ن شاندن ک سی دھم، ام ا ن ھ ب رای می أکنم من ری اعالم م

دھ  م ت  ا ی  ک ی  ک ش  ما و ی م  ی أم  ن ر. یریاس  ت جمھ  وری ص  ندل
ی ص  ندلی ھمدس  تانتان را ک  ھ وط  نم را ب  ھ ای  ن روز انداخت  ھ ای  د رو

م  ردم ی  جنای ت علی  ھ ب شریت بن شانند ت  ا جوابگ وب  ھی دادگ اه رس یدگ
  ■.ایران و جھان باشید
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 پیرامون مانیفست دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال
  

  
  

  
  افشین کوشا

 سربرآورد "ققنوس خوشخوان لیبرالیسم از زیر خاکستر"سرانجام 
بشر را بھ ساحل " و "از جانھای مشتاق آزادی دلربایی کند"تا 

   ."ایت کندآرامش و لذت ھد
این جمالتی است کھ سر لوحھ مانیفست دانشجویان و دانش 

   ¬. آموختگان لیبرال با آن مزین شده است
شاید بیست سال پیش چنین سخنوری شاعرانھ، در بازار خریداری 

شاید اگر امروزه دنیا بھ یمن ارتباطات سریع بھ دھکده . پیدا می کرد
دتی سر عده ای را با این ای جھانی بدل نشده بود، می شد برای م

اما  زمانی . خوش کردسخنان پرطمطراق شیره مالید و دل شان را 
 و از - ی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم از بام فرو افتاد یکھ طشت رسوا

  چنین بھ بھ و -قضا بدجوری ھم فرو افتاد و صدایش عالم گیر شد 
  . چھچھ ای فقط بھ درد عالم مستی می خورد

ت بخرج داده و أیم، لیبرالھای ایرانی سرانجام جرراز حق کھ نگذ
معضالت نظری و "بھ وسع خود سعی کردند قدمی در جھت حل 

اما مطاعی کھ برای عرضھ بھ مردم در .  بردارند"پراکندگی خویش
اصحابی کھ . دست دارند یادآور سکھ ھای قدیمی اصحاب کھف است

. ری قدم گذاشتندپس از چند صد سال از خواب بیدار شده و در بازا
بدون شک بر سر ایده ھای لیبرالھای ایرانی ھمان آید کھ بر سر سکھ 

  . ھای اصحاب کھف آمد
لیبرالھای ایرانی بھ عنوان بخشی از طبقھ بورژوازی ایران از 

: ب سرافکندگی شان می شودویژگی ای در رنجند کھ ھمواره موج
  ! خیر تاریخیأویژگی ت

ا بھ عرصھ وجود نھاد این ویژگی از زمانی کھ این طبقھ بھ پ
دیر بدنیا آمدن این طبقھ نسبت بھ بورژوازی بین المللی . ھمزادش شد

انقالب مشروطھ اش، مشروط بھ : موجب دردسرھایی برایش شد
مزاحمتھا و مراحم  بورژوازی بین المللی شد و سرانجام سقط شد؛ 

 با سازشکاری اش با ارتجاع سلطنتی موجب شد کھ امیدھای مردم
  با 42 – 39 در خون غرقھ شود؛ در سالھای 32 مرداد 28کودتای 
ناتوانی سیاسی  و تاریخی " اصالحات آری، دیکتاتوری نھ"شعار 

 در قالب ملی َ عمدتا57خود را بھ ھمگان نشان داد؛ در انقالب 
مذھبی ھا برای بقدرت رسیدن ارتجاع مذھبی سینھ زد و سرانجام 

شد؛ با پروژه دوم خرداد دوباره بھ بازی خود بھ عقب صحنھ رانده 
در ادامھ امروزه کسانی کھ خود را . گرفتھ شد و جانی تازه یافت

مدافع این طبقھ قلمداد می کنند می خواھند با انتشار این مانیفست  تولد 
  . دوباره خود را جشن گیرند

اقتصاد آزاد، "بگذارید فعال بھ اساسی ترین اصل لیبرالیسم یعنی 
اصلی کھ بقول این .  نگاھی بیندازیم" ساز و کار بازارنی برمبت

امنیت سرمایھ، احترام بھ مالکیت خصوصی بھ مثابھ یکی "مانیفست 

از حقوق بنیادین و سلب ناشدنی بشر و نفی دولتی شدن اقتصاد از 
لیبرالھای ایرانی چنان کشتھ و مرده این اصل .  آن ھستند"جملھ لوازم

دفاع از آنرا بھ وظیفھ عینی ھمھ نیروھای "ھند شده اند  کھ می خوا
 حمایت "خصوصی سازی واقعی" و از ."خواه تبدیل کننددمکراسی 

انگار ! باید بھ این دانشجویان و دانش آموختگان صبح بخیر گفت. کنند
 سرمایھ داری نشنیده اند؛ انگار از خبری از بحران کنونی جھان

؛ اینکھ چگونھ مھمترین تلویزیون و مطبوعات روبرگردانده اند
ایدئولوگھای طرفدار اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در مذمت این آزادی 
سخن می رانند، کسانی کھ تا دیروز در رد دخالت دولت در اقتصاد 
قلم می زدند ناگھان خواھان دولتی شدن بنگاھھای اقتصادی کالن شده 

کشیش " رخت - اوباما -بر تن رئیس جمھور جدید آمریکا . اند
 کھ چرا سرمایھ ،پوشانده اند تا اینبار بھ مردم بقبوالنند" سوسیالیست

داری دولتی برای گذار از این بحران و کشیدن شیره جان مردم دنیا 
  . مفید است

و " فریدریش فون ھایک"لیبرالھای ایرانی ما چنان شیفتھ تئوریھای 
منتقدی چون شده اند کھ چشم بر انتقاد لیبرالھای " میلتون فریدمن"
لیبرالھای منتقدی کھ در مقابل . و پیروان او بستھ اند" جان راولز"

این . قانون جنگلی کھ  رواج داده شد، خواھان رعایت انصاف شده اند
ھم از بد شانسی تاریخی لیبرالھای ایرانی است، زمانی طرفدار 

  . اقتصاد بازار آزاد شده اند کھ کشتی این اقتصاد بھ گل نشستھ است
لباس تئوریک لیبرالھای ما چنان مندرس است کھ با ھیچ وصلھ و 

و (آنان نمی توانند بلحاظ تئوریک . پینھ ای بھ ھم بند نمی شود
ثابت کنند کھ اقتصاد شکوفای مبتنی بر بازار آزاد ) ھمچنین تجربی

منجر ) حتی از نوعی کھ خود خواھانش ھستند( بھ دمکراسی َلزوما
سد در جھان امروز شکوفاترین اقتصادھای بھ نظر می ر. خواھد شد

مبتنی بر بازار آزاد بیشتر حکومتھای فاشیستی و مقتدری چون دولت 
بنیادگراترین فاشیستھای مذھبی در دنیا و . چین را طلب می کنند

ایران امروز بیش از دیگران طرفدار خصوصی سازیھا، بیکار 
این پارادوکسھا پاسخ بھ . سازیھای توده ای و حذف سوبسیدھا ھستند

  . جایی در مکتب لیبرالیسم ندارد
یکی از آزمایشگاھھای مھم پیشرفتھ ! فراموش نکنید آقایان لیبرال

ترین نوع لیبرالیسم یعنی نئولیبرالیسم در تاریخ معاصر، دولت شیلی 
ھمان دولت فاشیستی پینوشھ کھ با کشتار چند ده ھزار نفر از . بود

اقتصادی کھ شما خواھانش ھستید باز مردم شیلی راه را برای مدل 
  . کرد

ال می رود کھ طرفدار ؤت لیبرالھای ایرانی آنجایی زیر سصداق
 می "دولت مقتدر" اند و محرک آنرا ھم "لیبرال دمکراسی مقتدر"

دم خروس را باور کرد یا قسم حضرت "معلوم نیست کھ باید . دانند
دولت را قبول کرد معلوم نیست کھ باید ادعای کاھش نقش "! عباس را

  . یا افزایش اقتدارش را
ھنوز لیبرالھای ما، لیبرالیسم خود . این وصلھ و پینھ ھا ادامھ دارد

مرزبندی مشخص با آزادیھای بی بند و "را ثابت نکرده، خواھان 
مرزبندی با دین " شده اند؛ ضمن جدایی دین از دولت خواھان "بار

لیغ علیھ مذھب باشد، بویی از لیبرالی کھ مخالف تب( شده اند "ستیزان
موزائیکی از "؛ از ھم اکنون تحت عنوان !)لیبرالیسم نبرده است

پایبندی بھ تمامیت ارضی و مخالفت با تجزیھ " خواھان "اقوام
آنھا بھ آن اندازه ھم لیبرال نیستند کھ مردمانی را کھ .  شده اند"طلبی

بھ ھمان نام بر خود نام یک ملت می گذارند را برسمیت شناسند و 
  . ملت خطاب شان کنند نھ قوم

لیبرالھای ما با ھیچ نخ و سوزن اعالیی ھم قادر نیستند این ادعای 
از طریق اصالح قانون و اصالح اجتماعی "خود را مبنی بر اینکھ 

تا . ، وصلھ پینھ کنند"می توانند بھ برابری برای زنان دست یافت
 برسمیت شناختھ زمانی کھ مالکیت خصوصی در جامعھ و جھان

چرا کھ مالکیت بر زن با . شود، ستم بر زن نھادینھ باقی خواھد ماند
در میان متفکرین . مالکیت خصوصی ھمزاد بوده و در ھم تنیده اند

اصلی و اولیھ فلسفھ لیبرالیسم نمی توان کسی را یافت کھ مدافع تز 
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ای نبوده باشد و نابرابری میان زن و مرد را بر مبن" طبیعت بشر"
اغلب آنان زنان را بھ خاطر تقسیم . توجیھ نکرده نباشد" طبیعت بشر"

کاری کھ طبیعت بر عھده شان گذاشتھ الیق برابری کامل با مردان 
  . نمی دانستند

عمل گرایی لیبرال را کھ "باید دید لیبرالھای ایرانی ما چگونھ 
 و  را در این زمینھ بھ کار می بندند"خصوصیتی واقع بینانھ دارد

شاید مانند . وعده ھایشان در مورد برابری زنان بھ کجا می انجامد
بھ دفاتر مراجع تقلید رجوع کنند و نظر " کمپین یک میلیون امضا"

  . آنان را در مورد حقوق زنان جویا شوند و مراحم آنان را طلب کنند
مخالفت لیبرالھای ما از ستم بر زنان حداکثر از جلوه ھای خشن 

ھمانگونھ کھ در مخالفت شان با فقر گفتھ . راتر نمی رودستم بر زن ف
جھانی دور از جلوه ھای خشن و غیر قابل تحمل "اند کھ خواھان 

از آنجایی ھم کھ در .  یعنی با اصل فقر و ستم مخالفتی ندارند."فقرند
موقعیتی قرار ندارند کھ درجھ قابل تحمل یا غیر قابل تحمل بودن فقر 

تعیین آنرا بھ صالحدید حاکمان و .   تعیین کنندو ستم را برای مردم
توانگرانند کھ " معتقدند کھ این َ چرا کھ اساسا؛مراحم آنان می سپارند

سرمایھ دار "و باید ھمھ تالشھا را بکار برد کھ " دخل مسکینانند
ثروت جامعھ افزایش " تا "کارش رونق یابد تا بتواند کارآفرینی کند

کھ  -یق خیری بھ کارگران و زحمتکشان  تا شاید از این طر"دبیا
  .  برسد- ن تولید کنندگان ثروت جھانند اصلی تری

ی کشدار می شود کھ پای دشمنان یما لیبرالیسم، لیبرالھای ما آنجاا
ت نام بردن از أآنان حتی جر. ِدی بھ میان می آیدواقعی مردم و آزا

 در مانیفست شان. رژیم جمھوی اسالمی را بھ خود نمی دھند
 تقلیل می یابد کھ می تواند "رادیکالیسم دینی"جمھوری اسالمی بھ 

لیبرالھای ما بھ ظاھر . شامل ھر تفسیری در ھر شرایط سیاسی شود
رادیکالھای "مخالف ھر گونھ خشونتی ھستند، در این زمینھ خشونت 

آنان ھیچ فرقی .  می دانند"دینی را ھمتراز با خشونت چپ افراطی
 با خشونت غیر عادالنھ قائل نیستند و بر بین خشونت عادالنھ

بزرگترین منبع خشونت، یعنی خشونت دولتی در جھان امروز چشم 
رژیمھای  "بھ ظاھر طرفدار صلح جھانی اند ولی . فرو می بنند

.  را مانع اصلی آن قلمداد می کنند"توتالیتر و سازمانھای بینادگرا
وی جھان، یعنی آنان کوچکترین اشاره ای بھ جنگ طلب ترین نیر

دولتی کھ بیش از یک قرن است کھ مستقیم و . دولت آمریکا نمی کنند
غیر مستقیم بھ جنگھای ارتجاعی مختلف در گوشھ و کنار جھان دامن 

تجاوز بھ کشورعراق و . زده و مسبب مرگ میلیونھا انسان شده است
  .افغانستان و اکنون پاکستان آخرین آنھاست

ن است کھ لیبرالھای وطنی ما بھ قول ھمھ موارد فوق نشانگر آ
عمل سیاسی مبتنی بر عقالنیت و "خودشان تبحر فراوانی در 

 دارند و می خواھند بھ گونھ ای رفتار کنند " ھزینھ–محاسبھ فایده 
ھمان رفتار تاریخی ھمھ . کھ ھزینھ زیادی در صحنھ سیاسی نپردازند

 کھ گربھ شاخت آسھ برو، آسھ بیا"لیبرالھا کھ ھمواره تحت عنوان 
امروزه مشکل ما با آنھا در این نیست کھ . می خواھند عمل کنند" نزنھ

عقالنیت شان اجازه نمی دھد کھ افق و چشم انداز واقعی دیگری یعنی 
مشکل ما با آنان .  متفاوت از جھان کنونی را تصور کنندَجھانی کیفیتا

نشجویان و در این است کھ فعاالنھ تالش می کنند تا سطح توقعات دا
این تالش است کھ باید . ین آورندیپامردم را از مبارزه و ھدف آن 

  . توسط فعالین چپ دانشگاه خنثی شود
. ققنوسی در کار نیست، ققنوس آنان مرغ خانگی ای بیش نیست

مرغی کھ نھ الحان خوش و نھ چھره دلربایی دارد، نھ از خاکستری 
ین مرغ خانگی بھ سرگین ا.  قصد پروازی داردَبرخاستھ و نھ اساسا

  ■.اطراف خود راضی است
  
نیفست ما"  این مانیفست بھ ھمراه مقالھ ای از احسان رمضانیان بھ نام ¬

.  در سایت خبری ادوار نیوز قابل دسترس است" لیبرالیسم و ضرورت آن
  .  دو منبع است تمامی عبارات و جمالتی کھ پر رنگ شده اند از این

  

  
  : بخش پایانی

 
  بد کیوان بار

از تصویر گرفتھ تا . گرافیتی بھ معنی نقش ھر چیز بر دیوار است
از نظر . نقش ھر پیامی بر دیوار: در یک عبارت کوتاه. کلمھ

طرفداران نظم موجود در کشورھای غربی کھ زادگاه گرافیتی مدرن 
است، گرافیتی با خرابکاری، بی قانونی، شلختگی و بی معیاری معنا 

ر محافل و مراکز آکادمیک ھنری، ھنوز این بحث حتی د. می شود
  د یا نھ؟آیا گرافیتی در مقولھ ھنر می گنججریان دارد کھ 

و این یک . انجام می شود) اسپری(گرافیتی با افشانھ رنگ 
مشخصھ و نقطھ تمایز آن با دیوارنگاری ھاست کھ معموال با قلم مو 

دیوارنگاری ھایی البتھ . و کاردک و فرچھ ھای بزرگ تولید می شوند
» افھ « باروفقول معھم ھستند کھ آگاھانھ بھ سبک گرافیتی، یا بھ 

یعنی بھ خاطر استفاده از افشانھ . گرافیتی انجام شده اند) افکت(
ھا یا شابلون ھا ھم از »استنسیل«. رنگ، حال و ھوای گرافیتی دارند

کرار از شابلون برای ت. دیگر ابزار گرافیتی در مقیاس کوچک ھستند
گرافیتی ھای کوچک با تعداد رنگ ھای محدود بر دیوارھای مختلف، 

این نوع گرافیتی در جریان انقالب . یا در یک مسیر، استفاده می شود
و ) تصویر صمد بھرنگی، خمینی، یا کاریکاتور شاه( رواج داشتھ ٥٧

امروز ھم نمونھ ھای جدید این سبک گرافیتی در بعضی شھرھا 
 .اجراء می شود

طی .  بود کھ گرافیتی جدید در آمریکا زاده شد١٩٦٠واخر دھھ ا
) و در کشورھای گوناگون(چند دھھ گرافیتی در شاخھ ھای مختلف 

تکامل یافت و کماکان نیز بھ شکل یک ھنر خیابانی در حال رشد 
مخالفت ھا با گرافیتی،  پیش از ھر چیز بھ مکان ارائھ، و نحوه . است

شاید .  غیر سنتی ارائھ آن مربوط می شودشوک آور و غیر منتظره و
اگر بسیاری از مخالفان گرافیتی، این آثار را بھ صورت کارت پستال 

. در یک فروشگاه می دیدند، چنین عکس العملی نشان نمی دادند
مخالفت آنان با گرافیتی، در واقع مخالفت با روحیھ نافرمانی و 

.  خود نمایی می کنداعتراض اجتماعی است کھ در ارائھ گرافیتی ھا
چھ بسا بسیاری از محکوم کنندگان گرافیتی کھ بھ شیوه قاضیان محاکم 

 ھنرمندان خیابانی و پاک کردن مجازاتقرون وسطی، حکم بھ 
آثارشان از در و دیوار می دھند، وقتی کھ با گرافیتی ھای قدیمی دو 
ھزار سالھ روبرو شوند عینکشان را چند بار جلو و عقب ببرند و 

تنھا تفاوت اینست کھ . تحسین آمیزترین کلمات را بھ زبان آورند
گرافیتی ھای بر جای مانده از دوران مصر و یونان باستان یا بر 

در ایتالیا، امروز آثاری بی » پمپھ ی«و » رم«بقایای دیوارھای 
نھ کسی را بھ شورش و اعتراض بر می . خطر بھ حساب می آیند

ی را بھ جامعھ و بھ ویژه بھ جوانان منتقل ند؛ نھ پیام خطرناکناانگیز
البتھ بگذارید ھمینجا بھ یک نکتھ مھم فقط اشاره ای کنم و . می کنند

این واقعیتی است کھ نھ فقط جوانان معترض و : بحث را ادامھ دھم
نئوفاشیست ھای آلمان و شورشگر ضد سیستم، بلکھ مرتجعینی نظیر 

یرلند ھم از فرم ھای مختلف وفاداران سلطنت و سلطھ انگلستان در ا
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معنایش اینست . گرافیتی برای انتشار پیام ھای خود استفاده می کنند
کھ یک فرم ھنری بھ خودی خود نشانھ پیشرو بودن ایده ھای نھفتھ 

َ در مورد گرافیتی نیز، این مضمون اثر است کھ نھایتا. در آن نیست
  . خصلتش را تعیین می کند

ر در شھر نیویورک ظاھر شد و آن سبک گرافیتی جدید نخستین با
در آغاز، کلمھ . مشھور است» سبک نیویورکی«گرافیتی ھمچنان بھ 

نام مستعار نوجوانانی کھ با جوھر تثبیت شده یک : یک امضاء! بود
بر واگن ھای مترو » ماژیک تینری«روان نویس یا بھ قول خودمان 

کمی بعد سر . »204خولیو «: اولین امضاء چنین بود. نوشتھ می شد
این امضاء متعلق بھ یک نوجوان . پیدا شد» 183 تاکی«و کلھ 

یونانی تبار بھ نام دیمتریوس بود کھ شماره خیابان محل زندگی اش را 
بعد از این ھا، . ضمیمھ یک اسم مخفف شبھ یونانی کرده بود

نوجوانان دیگر ھم از شماره خیابان محل زندگی خود در امضاھای 
ممکنست بپرسید این امضاھا چھ ربطی .  ستفاده کردنددیواری شان ا

دیواری کھ ؟ خب، امضاء کنندگان )یا دارند(بھ خالقیت ھنری داشتند 
  نامیده می شوند، نحوه نگارش  tagger»رَتگِ«در زبان انگلیسی 

نوینی را ابداع کردند؛ یک نوع خطاطی جدید برای ساختن نشان ھا یا 
برگ ھا یا انحناھای ابتکاری در ھای فردی؛ با شاخ و »لوگو«

این امضاھا بر دیوارھا یا روی صندلی ھای مترو، . حروف الفبا
آنقدر نو و چشم نواز بود کھ بتواند در میان صدھا پوستر و نوشتھ 

یک اتفاق فنی باعث شد . تبلیغاتی، نگاه ھا را بھ سوی خود جلب کند
 این اتفاق، بھ .کھ امضاھای دیواری از زاویھ ھنری متکامل تر شود

ھا داد »تگر«اسپری این امکان را بھ . بازار آمدن افشانھ رنگ بود
 بزرگتری را با رنگ آمیزی فوق العاده بر ھر َکھ امضاھای کیفیتا

یکی این را ھم بگویم کھ . سطحی کھ آماده امضاء شدن بود نقش کنند
دار و   (gangھا  »گنگ«اعالم منطقھ نفوذ » تگ«از کارکردھای 

. بود) تھ ھای متشکل از نوجوانان در محالت زحمتکشی سیاھاندس
در چند کوچھ و خیابان و زمین بازی » تگ«یعنی با نقش کردن 

  .اعالم می کردند کھ اینجا بھ ما تعلق دارد
 -  گروھی از دست.  محدود نشدtag» تگ«اما گرافیتی بھ 

ذرا یک دوره کوتاه و گ. عبور کردند» تگ«اندرکاران گرافیتی از 
 مشخص می throw-up)  آثار سریع(ھا »ترو آپ«فرا رسید کھ با 

یکی ( با دو رنگ َیعنی امضاھایی کھ در مقیاس بزرگ و معموال. شد
. بر دیوار نقش می شد) برای اصل امضاء و دیگری برای سایھ آن

این دوره گذاری بود بھ تولید . این کار خیلی سریع انجام می گرفت
از دیوارھا (نگ با اسپری بر سطوح بزرگ نقش ھای بزرگ چند ر

  piece» پیس«در این آثار کھ بھ ). گرفتھ تا دیواره ھای فلزی مترو
  masterpiece »َمستر پیس«مشھور شد و در واقع مخفف واژه 

بھ صورت امضای خالق یا خالقان اثر در » تگ«است، ) یا شاھکار(
 دیگری از شخصیت ھای کارتونی ھم عنصر. گوشھ ای حضور دارد

ھا نقاط مشترک بسیار با »پیس«. بھ حساب می آیند» پیس«
ھا کھ در بخش قبلی توضیح دادم دارند؛ با این فرق بزرگ »مورال«

رنگ آمیزی قطارھای .  غیرقانونی ھستندَھا عمدتا»پیس«کھ 
ساب وی «یا » ھنر مسیرھای تونلی« بھ َزیرزمینی نیز مشخصا

  .  مشھور شد subway art »آرت
مکنست بپرسید چرا بچھ ھای گرافیتی بھ قطار و مترو و تونل م

روی آور شدند؟ اوال، خلوتی فضاھای راه آھن و مترو در ساعات 
امکان تولید گرافیتی در قطع بزرگ و با ) بھ ویژه در شب(معین 

رنگ ھای فراوان را بھ ھنرمندان می داد و در این فضا، آنان کمتر 
، قطارھا و متروھا مرتبا بین َثانیا.  افتادندبھ دام نگھبانان و پلیس می

ایستگاه ھای مختلف تردد می کردند، و با این کار نمایشگاه ھای پر 
برای آثار ) دور و نزدیک(جمعیت در محالت بزرگ و کوچک 

قطار و مترو بھ رسانھ عمومی گرافیتی . گرافیتی بھ وجود می آوردند
 نمی شد پیدا کرد کھ با ،»یسپ«یا تولید کننده » تگر«ھیچ . تبدیل شد

چرخیدن در شھر و نشانھ گذاری بر دیوارھا بتواند در ھزار جای 
بنابراین از نقش . مختلف، اثر خود را در معرض دید عموم قرار دھد

در عین حال کھ . محیط و فضا در پیام رسانی گرافیتی نباید غافل شد
وذ و  این آثار است کھ میزان نفکماکان سبک و کیفیت ھنری

  .ثیرگذاری پیام ھا را بر مردم تعیین می کندأت
ت اجتماعی و سیاسی ظھور گرافیتی را نمی توان جدا از تحوال

ثیرات ذھنی پیشروی ھا و عقب نشینی ھا بر نسلی کھ أ و ت١٩٦٠دھھ 
 جوانی و نوجوانی را تجربھ می کرد، در نظر ١٩٧٠در اواخر دھھ 

تی تغییرات مھمی را در زمینھ جوامع سرمایھ داری امپریالیس.  گرفت
عقاید و  .یدئولوژیک از سر گذرانده بودنداجتماعی، ارزشی و ا

باورھای کھنھ و سنتی کھ مبتنی بر فرمانبرداری از آتوریتھ ھای 
. غالب در خانواده و دین و سیاست بود، مورد حملھ قرار داشت

نری ھمھ اینھا در عرصھ ھای ھ. اخالقیات حاکم، خدشھ دار شده بود
 بر ھمین زمینھ، رنگ و فرم و مضمون و بافت در.  بازتاب می یافت

اما نظام سرمایھ داری و دستگاه . ھنرھای تجسمی در حال تحول بود
حاکمھ بورژوایی، دست و پا بستھ بھ انتظار مرگی محتوم ننشستھ 

بورژوازی تدارک ضد حملھ ای ھمھ جانبھ را می دید تا عرصھ .  بود
در این میان، رسانھ ھای . ھ را باز پس بگیردھای از دست رفت

گروھی و ابزار ایدئولوژیک، فلسفی و ھنری نقش مھمی بازی می 
نقش قدرتمند و فراگیر رسانھ ھا کھ با رواج ایدئولوژی ھا و .  کردند

ارزش ھای مطلوب سرمایھ داری، در مقابل امواج انقالبی مانع 
.  مایی می کرددرست می کردند، بھ شکل یک معضل جدی خودن

ھای »بیزنس«تبلیغاتی کھ از در و دیوار شھر می بارید و نھ فقط 
معین، بلکھ ارزش ھای معینی را بازتاب می داد، از دید نسل جوان 

تخریب این . معترض و پیشرو، جبھھ ای از جبھھ ھای دشمن بود
جبھھ، در نگاه تولیدگران عرصھ ھنر پیشرو، یک وظیفھ گریز ناپذیر 

البتھ این جھت گیری عمدتا صحیح ھمراه بود با یک .  کردجلوه می
گرایشی کھ از افت جنبش سیاسی انقالبی در کشورھای . گرایش معین

غربی و محدود شدن دایره توده ھایی کھ مستقیما درگیر مبارزات 
این گرایش، . انقالبی ضد سیستم می شدند، سرچشمھ می گرفت

عمده قرار می داد، و این را بھ جای قدرت سیاسی آماج » بیزنس«
کار را طریق اصلی ضربھ زدن بھ سیستم و تغییر ذھنیت غالب بر 

  . جامعھ می دید
بدین ترتیب، مبارزه با بیزنس و مقاومت در برابر مصرف گرایی 

چریک «در جوامع سرمایھ داری غرب، بھ یک جنبھ ثابت در تفکر 
ی مزه یا بیخود شاید در جامعھ خودمان، ب.  گرافیتی تبدیل شد» ھای

 برویم و یک آگھی بانک یا ایرانسل و ھمراه اول را َجلوه کند کھ مثال
با اسپری، تخریب یا تحریف کنیم؛ اما از نظر ھنرمندان گرافیتی در 

اواسط دھھ .  غرب این کار یک نوع پیام رسانی مھم تلقی می شود
ش ، سر و کلھ ھنرمند کھنھ کاری در فرانسھ پیدا شد کھ کار١٩٨٠

او یکی از خالق ترین .  تحریف طنزآمیز بیلبوردھای تبلیغاتی بود
شاید تنھا اشکال کارش این بوده .  ھنرمندان در این زمینھ بوده است

بھ این معنی کھ برای . داشتھ) یا توھم زیادی(کھ اعتماد بھ نفس زیاد 
خودش داربست کوچکی در پای بیلبوردھا سوار می کرده، بساط 

را آن باال پھن می کرده، سر فرصت ھر بالیی کھ رنگ و روغنش 
خب، ! می خواستھ بر سر پوسترھای بزرگ تبلیغاتی می آورده است

توھین بھ بیزنس، . بورژوازی در بعضی موارد با کسی شوخی ندارد
زیر سوال بردن قداست مالکیت خصوصی، و تالش برای ضربھ 

آن .  استزدن بھ مصرف گرایی در ذھن عامھ، جزء چنین مواردی
ھنرمند را بعد از چند بار تذکر جدی، جریمھ کردند و بھ زندان 

اما ھمھ ھنرمندان عرصھ گرافیتی مثل او عمل نمی کنند و . انداختند
ھمانطور کھ باالتر اشاره کردم آنان بھ . بیگدار بھ آب نمی زنند

یعنی  . کارشان مثل یک عملیات چریکی ھنری نگاه می کنند
در مقابل، دستگاه .  یکاری خاص خود را دارندسازماندھی و مخف

حاکمھ در غرب نیز مجبور شده بھ شکل ھای جدی تری از شناسایی 
برای این کار در اغلب دمکراسی .  و پیگرد و سرکوب رو بیاورد

. ھای امپریالیستی، کمیتھ ھای ویژه ضد گرافیتی تشکیل شده است
نده دارند بھ اندازه کافی ترکیب نھادھایی کھ در این نوع کمیتھ ھا نمای
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پلیس، شھرداری، اتحادیھ : افشاگر ماجرا است
صاحبان (، اتحادیھ کارفرمایان )مغازه داران(اصناف 

  )!شرکت ھا
یک ھنرمند جوان اھل فیالدلفیا کھ نام مستعار 

را برای خود انتخاب کرده، نقطھ نظر » کودا«
بسیاری از دست اندر کاران گرافیتی اعتراضی را 

وقتی بھ دور و برم نگاه می «:  بیان می کندچنین
مدرن دارم " ِبابــل"کنم، می بینم کھ در دل یک شھر 

شھری پر از وسوسھ، گناه، انحراف، . زندگی می کنم
فساد، بی عدالتی و احمق ھایی کھ فکرشان زنجیر 

بھ نظرم تنھا راه بیدار . شده و راه خطا می روند
ریب چیزھایی است کردن مردم از این بی تفاوتی، تخ

کسب و کارشان، اماکنی کھ در : کھ برایشان آشناست
آنجا معاملھ می کنند، و بزرگترین مکانی کھ در آنجا 

! ھمھ جا گرافیتی کنید! جمع می شوند، یعنی شھرھا
روی قطارھا، روی متروھایی کھ آنھا را بھ سر 
کارشان می رساند، روی بام ھا، بر حاشیھ بزرگراه 

فقط برای اینکھ مردم متوجھ . چیزیھا، روی ھر 
و حداقل، گروھی از بچھ . شوند فرھنگ نمرده است

ھا ھستند کھ برای زنده نگھداشتن آن مبارزه می 
  ».کنند

در ھمین چارچوب، بعضی از گرافیتیست ھا 
فعالیت را خود را یک عمل آئینی علیھ نظام سیاسی 

برخی دیگر خود را . و اقتصادی ستمگر می دانند
البیونی می دانند کھ علیھ ارزش ھای بازار ھنر یا انق

بعضی ھا . نظام حاکم بر نمایشگاه ھا قیام کرده اند
ھم آثار خود را بیانیھ ای علیھ ایده ھای سرمایھ 

. داری غرب و مالکیت خصوصی معرفی می کنند
ایده مشترک در ھمھ ھنرمندان گرافیتی اینست کھ 

ساسات و ایده ھا باید با مردم کوچھ و خیابان در اح
برخی آگاھانھ و (از این نظر، آنان . شریک شد

از حکم لئون تولستوی نویسنده ) برخی ناخودآگاه
ثیرگذار قرن نوزدھم روسیھ پیروی می کنند کھ أت

ھنر باید بھ مردم اجازه بیان ایده ھا و شریک شدن 
. در احساسات یکدیگر از طریق آثار ھنری را بدھد

در میان گروھی از ھنرمندان البتھ این ایده ھم 
گرافیتی عمل می کند کھ باید فضاھای زشت 

در . شھرھای سرمایھ داری را با این آثار زیبا کرد
برای . این مورد، توافق نظر عمومی وجود ندارد

 گروھی از ھنرمندان از کشورھای َنمونھ، اخیرا
در محل زندگی فلسطینیان (مختلف، بر دیوار حائل 

رود اردن را از مراکز شھری در کرانھ غربی 
مضمون این . گرافیتی کردند) اسرائیل جدا می کند

 علیھ این اقدام امنیتی صھیونیست َگرافیتی ھا عمدتا
اما این کار با . ھا و یا مضامین ضد اشغالگری بود

انتقاد گروھی از جوانان و روشنفکران فلسطینی 
آنان می گفتند کھ چرا نگذاریم این . روبرو شد

اربھ ھمین صورت، ھمین واقعیت زشت دیو
خاکستری، باقی بماند و بھ جای جلب شدن توجھ 
مردم بھ گرافیتی ھای زیبا، ھمین حس انزجار واقعی 
بھ صورت حس مشترک رھگذران و ساکنان، جاری 

  باشد؟
» تگ«جنبھ دیگر گرافیتی، آنجا کھ در محدوده 

 صحبت می کنیم، بھ مقولھ اظھار وجود کھ یکی از
ھا »تگ« .وصیات نوجوانان است بر می گرددخص

نیاز نوجوان بھ اعالم فردیت خویش را بیان می 
مضمون ھمان جملھ » تگ«از این نظر، . کنند

قدیمی را دارد کھ نھ فقط در غرب بلکھ در 
ایران و بسیاری از کشورھای دیگر بر دیوار 

اما » .من در فالن تاریخ  اینجا بودم«: می بینیم
ب در گرافیتی، دیالکتیکی است کھ میان نکتھ جال

با ضرورت جمع » انگیزه ھای فردی«این 
کارھای بزرگ و پر از . گرایی برقرار می شود

رنگی کھ بھ چشم بیایند، و غیرقانونی ھم باشند، 
اسپری . را نمی توان بھ شکل فردی تولید کرد

کردن شبانھ واگن ھا یا دیواره تونل ھا، عملیاتی 
توسط یک جمع متحد با اھداف است کھ باید 

 با گروه َدر این کار، معموال. مشترک انجام شود
 ٨ نفره روبرو ھستیم کھ حدود ١٠ تا ٣ھای 

ساعت برای شروع و بھ پایان رساندن کار خود 
رھبر گروه، معموال کسی است کھ . وقت دارند

بقیھ افراد او را در زمینھ قابلیت و خالقیت 
تر از دیگران می ھنری و تفکر پیشرو، باال

وقتی انجام کاری با مخاطرات بسیار . دانند
ھمراه است و دقت عمل و انضباط و فعالیت 

 افراد َفشرده و دشواری را طلب می کند، قاعدتا
اھمیت . آن جمع، بیشتر در موردش می اندیشند

این تولید برایشان آنقدر زیاد است کھ تصمیم می 
ثر تالش خود گیرند با بحث و جدل رفیقانھ، حداک

خود . را برای ھر چھ بھتر کردن آن انجام دھند
این شرایط سخت و ھدف بزرگ، پیوندھای 

البتھ مثل . گروھی را فشرده تر و بیشتر می کند
ھر جمع مبارز دیگری، اختالف نظر و دیدگاه 

) و نیز سلیقھ ھای ھنری(سیاسی و ایدئولوژیک 
ند می تواند در جمع این جوانان ھنرمند بروز ک

و حتی بھ درگیری ھا و جدایی ھم بینجامد؛ اما 
نکتھ اینجاست کھ خود این کار گروھی آگاھانھ، 
روحیھ جمع گرایی و پیروی از منافع مشترک 

ھیچیک . را در تک تک افراد پرورش می دھد
از آنان نمی تواند ادعا کند کھ این اثر فقط متعلق 

چون . بھ من است؛ فقط حاصل کار من است
 گروه روشن است کھ گرافیتی ھای لبرای ک

ثر و بزرگ را نمی توان بھ شکل فردی تولید ؤم
  .کرد

تا اینجای بحث، تصویری کھ از : لؤایک س
یک نوجوان در حال گرافیتی کردن در ذھن 
خود مجسم کرده اید، پسر است یا دختر؟ شرط 

اما در واقعیت، نیویورک و ! می بندم پسر است
 دیگر در آمریکا، بسیاری از شھرھای بزرگ

آمریکای التین و اروپا، پر است از دختران 
دار و دستھ ھای گرافیتی «نوجوان و جوانی کھ 

خود را دارند و در این کار، جلو پسران » یا تگ
 کھ َابعضی از این دختران، بعد.  آورندکم نمی

بزرگتر می شوند و آگاھی ھای اجتماعی ـ 
 جمع ھای سیاسی و فمینیستی بھ دست می آورند،

پایدارتر ھنری زنانھ را تشکیل می دھند و ھمھ 
جانبھ تر در عرصھ فرھنگ و ھنر آلترناتیو 

در ھمین زمینھ، باید از . فعالیت می کنند
یاد کرد کھ از » 62اوا «و » 62باربارا «

در آغاز دھھ » تگ نیویورکی«پیشگامان 
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تبار ھمچنین می خواھم از یک زن ھنرمند اکوادوری .  بودند١٩٧٠
را برای خود » لیدی پینک«یاد کنم کھ نام » سندرا فابارا«بھ نام 

او . برگزیده، از مشھورترین ھنرمندان زن در عرصھ گرافیتی است
در حال حاضر در نیویورک، با زنان جوانتر از خود یک کلکتیو ھنر 

ھایی با سوژه ھای »مورال«ھا و »پیس«خیابانی تشکیل داده کھ 
  . کننداجتماعی تولید می

 یری کھ از گرافیتی ھا در سایت ھابھ تصاو: ال دیگرؤیک س
موجود است نگاه کنید، بعد چشمانتان را ببندید و سعی کنید آن 

چھ نوع . تصاویر را دوباره ھمراه با موسیقی متن، مجسم کنید
موسیقی در گوشتان می پیچد؟ من بارھا این کار را کرده ام و بھ جز 

فکر می کنم سرزندگی، شیطنت و خشونت . منشنیده ا» رپ«موسیقی 
البتھ شاید . مثبتی کھ در گرافیتی وجود دارد، با رپ ھمخوان است

ی جوانان »سالسا«بعضی وقت ھا بتوان گرافیتی را با ریتم 
واقعیت اینست . بیشتر می چسبد» رپ«پورتوریکویی ھم چشید؛ ولی 

ن جوانان سیاه  تا بھ امروز، گرافیتی در میا١٩٨٠کھ از اواخر دھھ 
و بھ طور کلی فرھنگ » بسکتبال«، »رپ«آمریکا بھ بخشی از 

ھا جز »پیس«ھا و »تگ«تبدیل شده است؛ ضرباھنگ » ھیپ ھاپ«
یادم می آید کھ مدت ھا پیش با ! یک آزمایش دیگر. این نیست

نوشتھ . فراخوان یک تظاھرات اضطراری روی دیوار روبرو شدم
. بدون ھیچ توضیح دیگری! انقالب صبح میدان ١٠شنبھ : این بود

مخاطبان این پیام ھمھ می دانستند موضوع چیست و فقط منتظر تاریخ 
ولی این پیام، بی اختیار با ضرباھنگ خاصی در . و محل تجمع بودند

تفاوت » رپ«ضرباھنگی کھ مسلما با ضرباھنگ . کلھ ام می پیچید
ا آنچھ کھ اسمش بھ نظرم خاطره یا سابقھ مقاومت و مبارزه، ی. داشت

را ویژگی ھای فرھنگی می گذاریم در این جور تفاوت ھا دخیل 
) و مطمئنا برای خیلی دیگر(ریتم پیام دیواری در گوش من .  است

  !انق ِ ــ الب/ میدا ــ ن ِ / َِد ــ ه  صبح / شن ــ بھ : چنین بود
طی دو دھھ گذشتھ، حکومت ھا عالوه بر سرکوب مستقیم گرافیتی 

، از روش ھای )ری و جریمھ ھنرمندان و نابود کردن آثارشاندستگی(
یکی از این . دیگری نیز برای مھار و کنترل این ھنر استفاده کرده اند

 سال ١٨اقدامات، ممنوع کردن فروش اسپری رنگ بھ افراد کمتر از 
اما مھمترین راھکار، تالش شھرداری ھا و . در بعضی کشورھا است

 برای راندن گرافیتی بھ فضاھای قانونی مراکز آموزشی و مذھبی
آن ھا با ارائھ امکانات مالی بھ ھنرمندان جوان برای تولید . است

آثاری با مضامین سفارشی و کم خطر، می کوشند از تاثیرات 
بنابراین امروز در کنار . شورشگرانھ این ھنر در سطح جامعھ بکاھند

زرگ دیواری با گرافیتی اعتراضی و غیرقانونی، یکسری کارھای ب
استفاده از تکنیک و ابزار گرافیتی ھم تولید می شود کھ از نظر 

بھ عالوه در شھرھای مختلف .  مقامات دولتی قابل تحمل است
دیوارنگاری ھایی در محالت بھ چشم می خورد کھ بر مبنای آمریکا، 

خواستھ ھا و تمایالت سیاسی، اجتماعی و یا مذھبی اھل محل انجام 
تر و تا »مندقانون«اط مشترکی با گرافیتی دارد؛ ولی از آن گرفتھ، نق

 در محالت سیاھان آمریکا یا بر دیوارھای َمثال. است» مجاز«حدی 
بزرگ خارجی کلیساھای سیاھان، گاھی با روایت تصویری 
سرگذشت آفریقایی تباران و ستم ھایی کھ بر آنان رفتھ، یا تصاویر 

  . می شویمرھبران و مصلحان سیاھپوست روبرو 
بدون شک، گرافیتی کردن در یک رژیم استبدادی قواعد خاص 
خود را دارد و از کار در کشورھای تحت دمکراسی امپریالیستی 

تخریب اموال «در غرب، جرم ھنرمندان گرافیتی با . متفاوت است
البتھ مواردی . تعریف می شود» رفتار ضد اجتماعی«یا » عمومی

توطئھ «ز جوانان گرافیتیست را بھ اتھام در آمریکا بوده کھ گروھی ا
جریمھ (در ھر صورت، نوع مجازات . محاکمھ کرده اند» دستجمعی

بر مبنای سوابق ھنرمند، درجھ رادیکالیسم ) نقدی یا حبس تا دو سال
آثار و باالخره میزان کلھ شقی او بھ ھنگام دستگیری یا در جریان 

تبدادی و تحت اما در کشورھای اس. محاکمھ، تعیین می شود
دیکتاتوری عریان، انعکاس صدای اعتراض بر دیوارھا و اماکن 

محارب اسپری بھ «. عمومی یک شھر، می تواند محاربھ نام بگیرد
بھ . حتی ممکنست در تاریکی شب ھدف گلولھ قرار بگیرد» دست

ھمین خاطر، گرافیتی کردن در شھری مثل تھران اگر قرار باشد بھ 
از بانک گرفتھ تا ھمراه اول و (ی ھای بیزنس تخریب یا تحریف آگھ

ھنرمندی کھ برای گرافیتی ! محدود شود، کار بی مزه ای است) پفک
کردن، ریسک می کند بھترست بھ دنبال انتقال پیام ھای سیاسی و 

  !اجتماعی مستقیم تر و ریشھ ای تری باشد
دوستی تعریف می کرد کھ ! در ھمین زمینھ، یک مثال درس آموز

، یک زن نقاش در تھران با شنیدن خبر کشتار ھزاران ١٣٦٧ال در س
زندانی سیاسی، قوطی رنگ و فرچھ را برداشت و شب بھ کوچھ زد 

از قرار، . و در این مورد پیام ھای افشاگرانھ ای بر دیوارھا نقش کرد
او ھمان شب دستگیر شد و چند ھفتھ تحت شکنجھ و بازجویی قرار 

 کردند کھ مطمئن شدند این یک اقدام گرفت؛ و فقط زمانی آزادش
من این را نمونھ ای از رابطھ ھنرمند با . سازمان یافتھ نبوده است

البتھ فکر نمی کنم وقتی کھ . گرافیتی یا با ھنر نوین خیابانی می بینم
آن زن فرچھ را بر دیوار می کشیده چندان بھ جنبھ ھای زیبایی 

ھ شکل ناخودآگاه چیزھایی شناسانھ فکر می کرده است، اما مطمئنا ب
را در آن گرافیتی ھا رعایت می کرده تا پیامش بھتر بھ مردم کوچھ و 

بگذریم از این کھ استفاده او از رنگ و روغن و .  خیابان منتقل شود
) اگر راوی، ماجرا را دقیق و مستند برایم روایت کرده باشد(فرچھ 

با سرعت و نوعی دلبستگی ھنری دست و پا گیر بوده کھ چندان 
شاید . گرافیتی خوانایی نداشتھ است» ویژگی عملیاتی«اضطرار و 

اگر او از اسپری استفاده می کرد، در مدت زمانی کوتاه تر می 
توانست نقش ھای بیشتری بر دیوارھا بزند و در صورت احساس 

  !را از خود دور کند» مدارک جرم«خطر، راحت تر می توانست 
ر تھران و یکی دو شھر دیگر، اینجا و امروز گرافیتی ھایی کھ د

 در قطع کوچک و با َشجویان رشتھ ھنر می بینیم، معموالآنجا از دان
در اکثر موارد، روشن است کھ ارائھ یک . شابلون اجراء شده است
. مد نظر بوده تا پیام اثر» جنبھ ھنری کار«فرم زیبا و بھ اصطالح 

ء شده و نتیجھ کار احتماال خیلی از اینھا بھ صورت فردی اجرا
بھ طور کلی، این گرافیتی ھا در فضای شھر، گم . گروھی نیست

بدون شک، در شھری کھ تحت سرکوب و . ھستند و بھ چشم نمی آیند
استبداد قرار دارد، فضای کار برای گرافیتی، محدود است و 

اما باالخره ھنرمند معترض باید راه و روش این کار . مخاطرات زیاد
بعضی وقت ھا فکر می کنم . را پیدا کند)  مھم استاگر برایش(

انگیزه پشت بیشتر گرافیتی ھایی کھ امروز بر دیوارھا نقش می بندد، 
گرفتن عکس از آنھا برای ارائھ بھ استاد در دانشگاه و گرفتن نمره 

و در این میان، آن جوانی کھ در میان تراکت ھا و پوسترھای ! است
سیساتی بر أآموزش زبان و امور تر و کوچک و بزرگ کالس کنکو

 در اقلیت قرار َاواقع» !فریاد بزن«دیوار، بھ جامعھ پیام می دھد کھ 
تدا، نزد اقلیت بحقیقت ھمیشھ در ا. ولی خب این قاعده کار است. دارد

رسالت این اقلیت کوچک، انتقال حقیقت و آگاھی و . کوچکی است
اکمان ستمگر با ضدیت ح. اعالم اعتراض بھ توده ھای وسیع است

گرافیتی از این جھت نیست کھ واگن ھای قطار یا دیوارھای شھر بھ 
اصطالح کثیف می شوند و شھرداری یا راه آھن باید برای پاک کردن 

حرف دلشان اینست کھ نوجوانان و جوانان با انجام . آنھا ھزینھ کند
 گرافیتی، یعنی با دست زدن بھ یک عمل غیر قانونی، نافرمان و

و خود گرافیتی ھا نیز، روحیھ عصیان را در میان . رو می شوندپر
.  توده ھای جوانی کھ مخاطب اصلی این آثار ھستند دامن می زنند

کاری . گرافیتی یکی از راه ھای انتقال پیام شورش بھ جامعھ است
ت می خواھد؛ نقشھ می خواھد؛ اعتماد بھ نفس فردی می أ کھ جراست

واھد؛ ابتکار عمل و خالقیت ھنری می خواھد؛ ھمدلی جمعی می خ
خواھد؛ و باالخره دلسرد نشدن از پاک شدن مکرر آثار و بی توجھی 

 ■.مخاطبان نسبت بھ آنھا را طلب می کند
  
  



 صفحھ                                              بذرنشریھ دانشجویی                                             سی و ششمشماره    
 

 

19

  

  
  یتاریخ، ایده الیسم و اروپا محور

  مارکسیسمی نقد پست مدرنیست
  

  وان یباربد ک
یا بھ  در این بخش پایانی می خواھم بھ مقولھ تاریخ گرایی

گرایی سکوالر است معادمنظورم نوعی . گرایی بپردازماصطالح معاد
لھ قدرت أدر این بحث ھم مس! کھ مارکسیسم را بھ آن متھم می کنند

. مطرح است و ھم آنچھ کھ تحت عنوان مرگ سوژه از آن یاد کردیم
 از موضوعی کھ ھایدگر پیش کشید یعنی از مرگ فلسفھ حرف َقبال

. ونھ ھگل را نقطھ اوج و پایان فلسفھ معرفی می کندزده بودیم کھ چگ
بھ ھمان ترتیب، در مورد تاریخ نیز بعضی از متفکران، مارکسیسم 

ھمین اتھام را برخی دیگر، . را آخرین نقطھ تاریخ گرایی می دانند
از یک . تحت عنوان دترمینیسم اقتصادی بھ مارکسیسم وارد می کنند

 خشک است کھ َیک سیستم کامالطرف مطرح می شود کھ مارکسیسم 
. سرنوشت ھر پدیده و فرایندی در آن، از پیش تعیین شده است

منظورشان فقط منطقی کھ مارکسیسم  برای معین کردن سمت و سو 
و نتیجھ فرایندھا جلو می گذارد نیست؛ بلکھ می گویند کھ در این 
سیستم سرنوشت ھمھ چیز بھ دست نیروھای اقتصادی سپرده شده 

 از طرف دیگر، مارکسیسم را نماینده نوعی اراده گرایی لجام .است
گسیختھ معرفی می کنند کھ معتقد است پیشرفت تاریخ بر مبنای 

یعنی عالی ترین شکل . اصول و اھداف مارکسیستی انجام خواھد شد
جامعھ بشری سرانجام براساس آنچھ مارکسیسم طراحی کرده، ایجاد 

سم خود را بشارت دھنده نوعی می گویند کھ مارکسی. خواھد شد
رستاخیز می داند و در این میان، مارکس نقش منجی را بازی می 

یعنی یک نقشھ . می گویند کھ مارکسیسم در پی تحقق تاریخ است. کند
از پیش ترسیم شده و مرحلھ بندی شده را در آستین دارد و گام بھ گام 

لھ پست بھ ھمین خاطر، برخی افراد منجم. با آن جلو می رود
مدرنیست ھا، ھگل و مارکس را در یک دستھ بندی قرار می دھند و 
می گویند کھ ھر دو از یک سرچشمھ مذھبی و معادگرایانھ سیراب 

؛ تصور منجی عالم موعود؛ ییک جور دیدگاه آخرالزمان.  بودندشده
خب، اینھا یک رشتھ اتھام است، نھ اثبات . ادعای حل معمای تاریخ

 ھمین اتھامات عناصری وجود دارد کھ نمی توانیم ولی البالی! جرم
حداقل دو مورد وجود دارد . نسبت بھ آنھا بی توجھ و بی تفاوت باشیم

کھ ما را بھ بررسی مجدد تئوری ھای اولیھ مارکسیستی دعوت می 
  . کند

، یدوره امی دانیم کھ در آنجا طی . اول تجربھ شوروی است
و از آن بھ بعد، سران . ل شدمارکسیسم بھ نوعی مذھب دولتی تبدی

در مسیر این .  نشستند»آن مذھب«اتحاد شوروی در مقام مراجع تقلید 
 َ، آنان مارکسیسم را کامال»یراست کیش«یا » یاصول گرای«

یعنی بھ جای . دگرگون کردند و از آن یک سیستم معادگرا ساختند
 از نوعی. ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم مکانیکی را نشاندند

حتی نوعی از نظام قضایی . اخالقیات بورژوایی را مسلط کردند
بورژوایی کھ مبتنی بر حفظ و رعایت حق بورژوایی بود را بر پا 

، تحلیل ھای تاریخی و قوانین آنھا با یمارکسیستتحلیل ھای . داشتند
تراز اول ایدئولوگ ھای . گرایش ھای پوزیتیویستی رقم خورد

، این چیزھا را فرمولھ می »وسلوفس«، افرادی نظیر یشورو
ھمھ اینھا کھ از طرف رویزیونیست ھای روسی تحت عنوان . کردند

عام مارکسیسم یا مارکسیسم ـ لنینیسم عرضھ می شد، شایستھ نقدی 
  . عمیق است

این واقعیتی است کھ در . دوم، بعضی از آثار اولیھ مارکس است
ادگرایانھ یا تاریخ گرایانھ آن آثار می توانید اینجا و آنجا درک ھای مع

می دانید؟ خیلی . و اینھا نیز شایستھ بررسی و نقد است. را پیدا کنید
ضرورت گرایی بھ . ھا می گویند کھ مارکس یک ضرورت گرا بود

یندھا و تغییرات، ضروری است آکھ یک سلسلھ چیزھا و فراین معنی 
 و ایده الیستی و بنابراین ضرورتا اتفاق می افتد، مقولھ ای متافیزیکی

با .  و ما در آثار اولیھ مارکس جوان نشانھ ھایش را می بینیمتاس
اشاره بھ ھمین ھاست کھ بعضی افراد، مارکس را متھم بھ تاریخ 

در واقع منظورشان . گرایی می کنند کھ البتھ عبارت مبھمی است
اما مسالھ مھم اینست کھ باالخره مقولھ ای بھ . ھمان معادگرایی است

سوال اینجاست .  تاریخ وجود دارد و تاریخ یک واژه علمی استنام
کھ تاریخ چیست؟ چگونھ ساختھ می شود؟ آیا چیزی بھ نام صدای 
تاریخ داریم یا نھ؟ آیا تاریخ سخن می گوید و وارد عمل می شود؟ آیا 

. چیزی تحت عنوان سوژه تاریخی داریم؟ اینھا سواالت مھمی است
یست ھا مقصر ھستند و درک ھا و پاسخ در این زمینھ برخی مارکس

اما در مقابل این اتھامات، ما می توانیم . ھای اشتباھی ارائھ کرده اند
و می باید بھ شکل علمی و دیالکتیکی از مارکسی کھ مورد ھجوم 

این واقعیتی است کھ مارکس دقیقا اشتباھات . قرار گرفتھ، دفاع کنیم
مارکس بھ . ظر داشتایدئولوژیک، تئوریک و فلسفی را زیر ن

بھ . اشتباھاتی کھ امروز بھ آنھا متھم می شود، برخورد کرده بود
 نوشتھ شده 1845رجوع کنید کھ در دوره » خانواده مقدس«کتاب 

توجھ داشتھ باشید کھ این اثر فقط بھ قلم مارکس نیست و انگلس . است
ھ این اثر متعلق بھ دوره ای است ک. ھم درنگارش آن سھم داشتھ است

انگلس در بخشی از این . با پیروان ھگل دست و پنجھ نرم می کردند
 این حکم را نسبت بھ ».تاریخ ھیچ کار نمی کند«: دکتاب می نویس

دیدگاه ھای معادگرایانھ و تصور حرکت تاریخ بر مسیری از پیش 
این حکم بھ نوعی مسالھ مرگ . تعیین شده و مطابق نقشھ، بسنجید

 تاریخ ھیچ کار نمی کند یعنی اینکھ نھ باعث .سوژه را مطرح می کند
انباشت ثروت عظیم می شود؛ نھ جنگ ھا را بھ راه می اندازد؛ و الی 

بلکھ این مرد است کھ دست بھ ھمھ کارھا می زند؛ مرد زنده؛ . آخر
مرد است کھ . مردی کھ درون سیستم پدرساالری زندگی می کند

 شود بھ شخصی تشبیھ را نمی» تاریخ«. تصاحب می کند و می جنگد
کرد کھ از انسان بھ عنوان وسیلھ ای برای رسیدن بھ اھداف خود 

تاریخ ھیچ چیز نیست مگر فعالیت انسان؛ تالش . استفاده می کند
  . انسان برای دستیابی بھ اھدافش

حتی در دوران مورد مشاجره، یعنی دوران مارکس جوان، نیز 
 مثال این بحث کھ خارج .مواضع درستی از جانب وی ابراز شده است

تاریخ مثل رودخانھ ای نیست کھ جایی . از ما تاریخی وجود ندارد
. دیگر جریان داشتھ باشد و ما از جایی کھ ھستیم ناظر حرکتش باشیم

 در دست 1846نامھ ای از مارکس بھ یکی از بستگانش در تاریخ 
ل بنابراین نیروھای تولیدی در عم«: است کھ در آن اینطور نوشتھ

، خود توسط یاما این انرژ. گیرندانرژی انسان را بھ کار می 
یعنی . شرایطی کھ انسانھا در آن بھ سر می برند مشروط شده است

آن زمان حاصل شده؛ توسط نحوه توسط نیروھای مولده ای کھ تا 
ھم آیی اجتماعی کھ از پیش وجود داشتھ و آنان ایجادش نکرده گرد

بھ ھمین . صول نسل ھای پیاپی استاند؛ یعنی ھمان چیزی کھ مح
علت ساده کھ ھر نسل جدید خود را در موقعیت نیروھای تولیدی ای 

و نسل جدید از این  کھ توسط نسل پیشین حاصل شده استمی یابد 
انسجامی . نیروھا بھ مثابھ ماده خام برای تولید جدید استفاده می کند

شکل می گیرد و تاریخی برای بشریت . در تاریخ بشر ظاھر می شود
بنابراین با رشد . می رود کھ بیش از پیش بھ تاریخ بشر تبدیل شود

 ».نیروھای تولیدی بشر، مناسبات اجتماعی آنان نیز تکامل می یابد
این توضیحی است کھ مارکس پیش از مباحث و تحلیل ھای تکامل 

او از نوعی انسجام صحبت می . یافتھ اش در سال ھای بعد ارائھ کرد
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گویی تاریخ نقش محرک پدیده . ؛ نوعی سوژهیھدف نھای نوعی کند؛
انتقاد پست مدرنیست ھا اینست کھ مارکس بھ . یندھا را داردآھا و فر

اما در نامھ باال . نوعی مسیر و جھت گیری برای تاریخ اعتقاد داشت
می بینیم کھ بحث او از مناسبات تولیدی و نیروھای تولیدی است کھ 

یند، بھ صورت یک آاین فر. یابدعد انتقال می از نسلی بھ نسل ب
با ھمین انسجام است کھ می توانیم وجود یک . انسجام جلوه می کند

بھ ھمین طریق است کھ می توانیم تکامل . حرکت را توضیح بدھیم
تاریخ را بر اساس حرکت توده ھای واقعی کھ درگیر تولید واقعی و 

ناسبات معینی میان آنان تغییر طبیعت ھستند و این مستلزم وجود م
اگر مناسبات اجتماعی و تولیدی وجود نداشتھ . است، توضیح بدھیم

خود را باشد، آنان نمی توانند طبیعت و خویش را تغییر دھند و 
یند می تواند نوعی حرکت را در تاریخ بھ آپس این فر. بازتولید کنند
لید، جامعھ و در اینجا ما با مناسبات دیالکتیکی میان تو. وجود بیاورد

با ساختارھای ایدئولوژیک، . ایده ھا و آرمان ھای انسانھا روبروییم
این دیدگاه با نگرش . فرھنگ ھا و ھمھ پدیده ھای روبنایی روبروییم

ھگل تفاوت دارد کھ می گفت ایده مطلق، انسان را بھ مثابھ اھرم خود 
از خود ایده مطلق بر گرده انسان سوار می شود تا . بھ کار می گیرد

 و با رسیدن بھ یک کندبیگانھ شود، سپس در قالب انسان خود را نفی 
از نظر ھگل این . شناخت مطلق و ایده مطلق، خود را دوباره نفی کند

اما . رسالت تغییر است و نیروی محرکھ ھمھ اینھا، ایده مطلق است
مارکس و انگلس حتی در دوره ھای ابتدایی نظریھ پردازی خود، 

نمی توان آنان را . محدودی را از تکامل ارائھ نمی کردندچنین درک 
  .در کنار ھگل قرار داد

یند کار آدر فر» یبیگانگ«آثار اولیھ خود از مقولھ مارکس در 
از خود : اوال او این تعریف را از ھگل گرفتھ بود. صحبت کرد

نفی اول و نفی دوم کھ بھ . بیگانگی اول و از خود بیگانگی دوم
یعنی چیزی وجود دارد کھ بھ نوعی تحریف می شود . یدنجاتش می آ

و شما دوباره آن چیز تحریف شده را تحریف می کنید تا بھ صورت 
مارکس در . ییک ایده ایده الیست. ایده این بود. ناب اولیھ خود در آید

دوران جوانی خود بھ مثابھ یک طرفدار ھگل از این تعریف استفاده 
را در او باقی گذاشتھ بود کھ انسان، گذشتھ ھگلی این درک . کرد

و این ذات از دست رفتھ، . یذات انسان. وعی ذات یا جوھر داردن
این تصویر از نفی نفی را بھ کمونیسم نیز می . دوباره بھ دست می آید

نفی این جوھر . کمونیسم نفی مالکیت خصوصی است. توان تعمیم داد
، کمونیسم ذات یا یلی بھ شیوه ای ھگیعن. یا ذات تحریف شده است

بدین ترتیب . جوھر از دست رفتھ اولیھ را دوباره بھ دست می آورد
رکس، ولی واقعیت اینست کھ در آثار ما. کمونیسم، پایان تاریخ است

، ایدئولوژی آلمانی و بھ ویژه در نقد یمثال در دست نوشتھ ھای فلسف
م؛ پرودون، با تالش برای گسست از این نگرش و تعریف روبرویی

رز تفکر بورژوایی و خرده تالش برای گسست از ھر نوع ط
ز ھر نوع سوسیالیسم خرده ؛ تالش برای گسست ایبورژوای
در این آثار با تالش مارکس برای استفاده از دیالکتیک بھ . یبورژوای

بنابراین انگشت گذاشتن . شیوه ای ماتریالیستی تر از پیش روبروییم
حملھ بھ مارکسیسم، کاری روی این قبیل اصطالحات برای 

چرا کھ خود مارکس از یک مقطع بھ بعد، مقولھ . عوامفریبانھ است
بیگانگی را رھا کرد و بھ شکل علمی تری بھ تشریح نگرش وارونھ 

 در )1(» یفتیشیم کاالی«مثال در بحث از . تاز پدیده ھا و امور پرداخ
 بر و نگرش مبتنی» یاز خود بیگانگ«ال، دیگر خبری از کاپیت

  . ھارمونی نیست
 ھمان چیزی را نقد می کند کھ َمارکس در برخی از آثارش دقیقا

تاریخ : امروز مخالفان پست مدرنیست اش او را بدان متھم می کنند
بھ (، سوژه نھایی تاریخ، یاو می گوید کھ نوعی ھدف نھای. یگرای

ی لی کھ در نگرش ھگل آآن سوژه ایده. دوجود ندار) مثابھ فاعل مختار
مارکس قبل از نگارش کاپیتال . تاریخ را ھدایت می کند، وجود ندارد

بھ قای پرودون آ«:  چنین نوشت1846در نقد پرودون در سال 
 او معتقد .نگردی میک سلسلھ از انکشافات جامعھ تاریخ بھ چشم 

است کھ پیشرفت در تاریخ صورت گرفتھ است و باالخره عقیده دارد 
فراد نمی دانستند چھ می کنند و در مورد کھ انسان ھا بھ عنوان ا

ھا در یعنی اینکھ تکامل اجتماعی آن. ت خود اشتباه می کردندحرکا
او . نظر اول، متفاوت، مجزا و مستقل از فردیت شان جلوه می کند

نمی تواند این واقعیات را توضیح بدھد و بنابراین او فرضیھ خرد 
 چیزی ساده تر از پیدا . الھامی را اختراع می کندَجھانشمول صرفا

کردن علل افسانھ ای یعنی جملھ پردازی ھایی کھ فاقد ھرگونھ 
 در اینجا مارکس، نوعی علت غایی را )2( ».مفھومی است، نیست

اما این ھمان بحثی است کھ . در بحث پرودون مورد نقد قرار می دھد
، »یفقر تاریخ گرای« در کتاب )3(» کارل پوپر« منجملھ ،الفانمخ

یعنی اینکھ تاریخ یک جھت و ھدف و . رکس را بدان متھم می کنندما
این در حالی است کھ مارکس، . عزم نھایی و از پیش تعیین شده دارد

  !دقیقا پرودون را بر سر ھمین مسالھ مورد انتقاد قرار می دھد
البتھ این نوع بحث ھا، این نوع نگرش بھ تاریخ، ممکنست تحت 

بعد از اینکھ . بھ ویژه در اروپا. ه باشدعنوان مارکسیسم ابراز شد
فرصت ھای انقالبی در این قاره از دست رفت، و بعد از اینکھ لنین 
بھ این نتیجھ رسید کھ توفان انقالب از اروپا بھ کشورھای شرق یا بھ 

ارائھ درک . مستعمرات منتقل شده است، چنین نگرشی رواج یافت
.  بھ این اوضاع جدید بودلیستی از تاریخ، عکس العملی آی ایدهھا

پیش از ھر چیز، این یک عکس العمل شووینیستی بود کھ نمی 
یعنی . خواست از مارکسیسم انقالبی و تحلیل ھای جدید لنین دفاع کند

فقط بھ اروپا فکر می کرد و نمی خواست ببیند کھ در کل دنیا چھ 
آنان نھ درک درستی از کارکرد سیستم . اتفاقی دارد می افتد

پریالیستی داشتند، نھ انتقال امواج انقالب در دوره گرھگاھی جنگ ام
. جھانی اول و بھ دنبال وقوع انقالب اکتبر روسیھ را فھمیده بودند

اوضاع انقالبی در کشورھایی مانند آلمان و مجارستان و لھستان پدید 
بنابراین پیش بینی بلشویک . آمد اما جنبش ھای انقالبی شکست خورد

د اینکھ انقالب کتبر با وقوع انقالبات پیاپی در اروپا دنبال ھا در مور
در نتیجھ این شکست ھا، بخش . خواھد شد، درست از آب در نیامد

بزرگی از مارکسیست ھای اروپا کھ گرفتار نگرش اروپا محورانھ 
بودند، موضوع انقالب پرولتری را برای خود طور دیگری تئوریزه 

ط و تحوالتی کھ در جھت پیشبرد انقالب آنان از مشاھده شرای. کردند
جھانی پرولتری پیش آمده بود باز ماندند و فقط شکست انقالب در 

در اینجا گرایش ھایی شکل گرفت تا مارکسیسم . اروپا را دیدند
و این معنایی . انقالبی را با وضعیت اروپای غیر انقالبی آشتی بدھد

 بھ موازات این .نداشت مگر آشتی با خصلت امپریالیستی اروپا
حرکت، گرایشی در محافل رادیکال خرده بورژوایی بھ وجود آمد کھ 
دمکراتیسم خرده بورژوایی را با اومانیسم مخلوط می کرد و با رنگ 

یک نتیجھ ھمزمان دیگر، بروز . و لعاب مارکسیستی ارائھ می داد
بدین ترتیب گرایش ھای . انحرافات فلسفی در مارکسیسم انقالبی بود

خشن و اسالویایی » دگماتیسم«ناگون اروپا محور از بھ اصطالح گو
کار اما این.  انسان گرایی را گرفتندلنین روی برگرداندند و جانب

نقطھ رجوع و مرکز جاذبھ، . تحت نام مارکسیسم و مارکس انجام شد
، عدم تحلیل صحیح از ین بھ علت اروپا محورآنا. مارکس جوان بود

، بھ دیدگاه ھای ی اروپای غیر انقالب آشتی با فضایشکست، و
تاثیرات ھگلی در آثار اولیھ . متافیزیکی بورژوایی آویزان شدند

یش گرا. مارکس را بیرون کشیدند و پایھ تئوری ھای خود قرار دادند
. ، خودرویانھ، خوراک آنان شدیھای تاریخ گرایانھ، دترمینیست

رایی و معادگرایی بنابراین، مارکسیسم راستین نبود کھ بھ تاریخ گ
بلکھ مارکسیست ھای اروپایی کھ از موقعیت مبارزه . روی آورد

طنز اینجاست کھ پست مدرنیسم . طبقاتی دلسرد شده بودند چنین کردند
علیرغم شمشیر کشیدن بھ روی مارکسیسم و متھم کردن مارکس بھ 

، خود نومیدی در برابر فضای شکست و بحران، و آشتی ی گرایتاریخ
یعنی ھمان گرایش .  و ھوای غیر انقالبی را نمایندگی می کندبا حال
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