
3 
ال

یک
اد

ط ر
 خ

ی
رو

1

ارگان شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران . شماره ی سوم . خرداد 91

• سِرخط: درس های امروز و 31سال سرکوب	
• سالح رادیکال: رصد دشمن با دوربین	
• هجوم جمهوری اسالمی به مجامِع علنِی کارگری	
• ستاره ی سرخ بر فراز تبت	
• تک یول ِدوریم	
• سقط جنین در ترکیه	
• دو نسِل سرخ	

ط
سرخ

بازه��م 30 خرداد رس��ید. در خرداد ماه گذش��ته 
شاهد وقایع مهم و بعضاً دردناکی بودیم.  

ِ  در فضای سیاسِی کشور، تکلیِف مجلس روشن شد.   
بازِی انتخاباتی دیگری انجام شد و   ترکیِب مجلس 
شورای اسالمِی رژیم تغییر   دیگری پیدا کرد. برخی 
بازی گران تعویض شدند و   مجلس و هیات رئیسه ی 
آن یک دس��ت ش��د. باندِ   الریجانی توانس��ت دار و 
دسته ی احمدی نژاد را   مغلوب کند. حاال بانِد دولت 
و مجلس و رهبری   را داریم به اضافه ی رفسنجانی! 

همه شان هم در   سپاه نیرو دارند! 
آن ورتر، در ش��هرهای س��وریه حماِم خون دیگری 
به راه  افتاده و این بار دس��تاِن آلوده به خوِن س��پاه 
پاس��داران ِ  رژیم اس��المی به وضوح از پرده بیرون 
آم��د. این ب��ار  ص��داِی کش��ورهای غرب��ی و تاییِد 
فرمانده ی س��پاه  در این-مورد  هم زمان بلند شد و 
بر نقش ویژه ی س��پاه در   کش��تاِر مردم و کودکان 

بی پناه اشاره کردند.  
 در کش��ور، دوِر دیگری از فشار و خفقان آغاز شده  
 و این بار به سراِغ فعالیِن کانون نویسنده گان  رفتند. 
فریب��رز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی   دس��تگیر و 
روانه ی زندان ش��دند. در ادامه ی  فشار همه جانبه 
به مردم ب��اِر دیگر روش��ن فکراِن منتقد به رژیم و 

غیرسازش کار   هدف قرار گرفته اند. 
در یورش��ی دیگ��ر به فعالیِن کارگ��ری، با حمله ی 
مس��لحانه به نشس��ِت کارگران در کرج، 60 نفر را 
دستگیر کردند که هنوز تعدادی از آن ها در بندند. 
این حمله و وحشِت رژیم با اعتراضاِت خانواده های 
ای��ن فعالین و برخی مجام��ِع بین المللی پی گیری 

می شود.
سراِن کشورهای 5+1 و ایران، پس از استانبول در 
بغداد و مس��کو هم نشس��ت هایی برگزار کرده  و  بر 
سِر مساله ی هسته ای ِ  ایران مذاکره کردند که بدوِن 
نتیج��ه ی خاصی به   دیداِر بعدی، این بار در س��طِح 

کارشناسی حواله داده شد!  
در همین یک ماه گذشته شاهِد اعدام های پرتعدادی 
در زندان ه��ای رژیم بوده ایم. تازه ترین جنایِت رژیم 
مربوط به اعداِم 4 جواِن عرِب اهوازی بود که چندی 
پیش ُرخ داد. حمله ی مسلحانه ی دیگری به اعراب 
و این بار به محله ی مالش��یه موِج خشِم گسترده ای 
را برانگیخته است. متاسفانه در ارتباط با این جنایت 
و اعتراضاِت مردِم عرب، با شوونیس��ِم شدیِد فعالیِن 

سیاسی و منادیاِن حقوق بشر مواجه شده ایم!

 تمام موارِد تاکید شده در خطوِط فوق و موارِد بسیاِر 
دیگر، بیان گِر تکرار و روزمره گی در سیِر وقایعی ست 
ِ  بس��یاری از مردم  که دانس��تن و خوان��دِن آن برای   
خس��ته کننده اما واهمه برانگیز   است! خسته کننده 
از ای��ن جه��ت که در  فضایی ملته��ب که به آتش و 
خون دامن زده   می ش��ود؛ انتخابات برگزار می شود، 
س��پاه در کشتار ِِ  مردِم س��وریه نقش بازی می کند، 
فشار و دست گیرِی فعالین سیاسی و خفقان و اعدام 
در زندان ه��ا و میادین ادامه می یابد و ... در این بین 
مردم هم دستِی  آش��کاِر باندهای مختلِف سرمایه را 
می بینند که برای هم کاس��ه گی یا حذِف دیگری در 
برابِر هم ایس��تاده اند. از این رو همه می دانند که باِر 
دیگر خبِر هولناکی در پِی خواهد آمد. واهمه برانگیز 
اس��ت چون ماننِد گذشته هیچ امیدی برای خود در 

این زد و بندها متصور نیستند!
همه ی این موارد در ش��رایطی ُرخ دادند که در ماِه 
خون و قیام بودی��م. همه ی این اخبار تا 30 خرداد 
ُرخ دادن��د. در 30 خرداِد امس��ال، خبری و نش��انی 
از قی��ام و مبارزه ی خ��رداد 1360 و 1388 نبود و 
آن چه اش��تراِک ثابتی را حفظ کرده بود هجوِم فوج 
فوِج سربازاِن مسلِح امام زمان به خیابان ها و خانه ها 
و زندان ها بود! امس��ال نه خبری از قیاِم خرداِد 60 
ب��ود و نه خبری از غلبه ی رفرمیس��ِم س��بِز خرداِد 
88 بر مبارزه ی مردم. امس��ال سالی بود که در پِس 
فش��اِر اقتصادی و سیاسی و سرکوِب خیابانی شاهِد 
اعتراض��ی نبودی��م و رژیم در برخورد ب��ه موقعیِت 
بین الملل��ی و داخل��ِی خود در ش��رایطی  دس��ت و 
پ��ا می زد که ب��رای از بین بردِن تاثی��راِت تحریم و 
فش��ارهای سیاس��ِی جهانی، موِج س��یاِه سرکوب را 

تداوم بخشید. 
اما این افِت ش��دید و ت��رِک خیابان ها فقط به دلیِل 
قدرت نمایِی دس��تگاِه س��رکوِب رژیم نبود و نیست. 
این ناامیدی و س��رخورده گی فقط ناش��ی از تیره و 
تار بودِن آینده نیس��ت و به یک کالم به هیچ عنوان 
ناشی از ترِس مردم نیست! آن چه دراین دوران نقش 

بازی می کند و دلیِل مهم تری ست، نبوِد آلترناتیوی 
واقع��ی در جامعه برای ب��ه جریان انداختِن مبارزه و 
ایده ی تغییِر وضِع موجود اس��ت. آلترناتیوی که نه 
مذهبی باشد و نه س��ازش کار. آلترناتیوی که مردم 
و جوانان را وس��ط خیابان رها نکند. آلترناتیوی که 
برنامه ی مشخِص گذِر جامعه از شرایِط منحِط فعلی 
را دردست داش��ته و منافِع واقعِی اکثریِت جامعه و 
رهایِی آن ها از قید و بندهای تاریخی را نوید دهد. 
امروز از هر جریاِن سیاس��ی و ه��ر مرکِز فکری –

چه رژیمی و چه اپوزیس��یون- می ش��نویم که چه 
حرف��ی در برابِر مردم می گذارن��د. تعهد انقالبی و 
حقیقت جوی��ی م��ا را ملزم می کند ک��ه هرآن چه 
مرب��وط به گذش��ته و کهنه گی س��ت را پس زنیم، 
هرآن چه با س��ازش و زد وبند با بقایای نظِم کهن 
اشتراک دارد را افشا کنیم، با هرآن چه چشِم امید 
به موش��ک و حمل��ه ی نظامِی قدرت ه��ای بزرگ 
برای کسِب س��همی در آینده دارد مرزبندی کنیم 
و ب��ه تقویِت قطبی همت گماری��م که راه دیگری 
می پوید. خود بخش��ی از قطبی شویم که خواهاِن 
براندازِی س��تِم طبقاتی، جنسیتی، ملی، مذهبی و 

هرنوع استثماِر انسان از انسان است. 
بدوِن تقویت و س��اختِن چنی��ن قطبی در جامعه، 
خردادها  تاریخی-انقالب��ِی  دس��تاوردهای  همه ی 
مدف��ون خواه��د ش��د. و ای��ن دس��تاِن خونین و 
س��رکوب گر خ��ود را تحکی��م خواهد ک��رد. وقت 
آن س��ت که با قلم و زباِن سرخ به پیشواِز مبارزه ای 
س��ازمان یافته و تا ب��ه آخر برویم. جوان��اِن زیادی 
هستند که تش��نه ی مبارزه با این مرزبندی ها و با 
چنین افقی هستند. مشت گره خورده ی کارگران، 
عصیاِن زنان و رزمنده گِی جوانان عامِل تحقِق این 
رویاست. وقِت آن ست که دوراِن جدیدی را با تماِم 
پیچیده گی هایش طی کنیم و مس��یِر سرِخ انقالب 
را در میاِن بی راه های ضدانقالب و رفرمیسم نقش 

بزنیم. •
ِ  

درس های امروز 
و

 31 سال سرکوب
   



2

ط رادیکال 3
ی خ

رو
سالح رادیکال

تجارِب  از  در جمع بن��دِی  مارکس 
تاریخ��ی و تاکید بر ناگزیرِی خصلِت 
انق��الِب اجتماعی و کاربرِد  قهرآمیِز 
زور برای س��رنگونِی دولت بورژوازی 
در مانیفس��ت می گوید: "پرولتاریا با 
ب��ورژوازی  قهرآمیِز  س��رنگون کردِن 
س��لطه ی خوی��ش را بنی��ان م��ی-

گذارد". )1( در بخِش نخس��ِت سری 
جمع بندی  اس��لحه  یادداش��ت های 
کردی��م ک��ه مب��ارزه ی انقالب��ی با 
دش��مناِن م��ردم، قهر آمی��ز اس��ت، 
مبارزه ی قهرآمیز خش��ونت بار است، 
مبارزه ی قهرآمیز و خشن با دشمنان 
ی��ک جنگ واقعی اس��ت ک��ه بدون 
داشتن ابزاِر آن به پیروزی نمی رسد 
و در کل "جن��گ یک فن اس��ت که 
بای��د آموخته ش��ود و اب��زاِر آن باید 
صحیح به کار گرفته ش��ود." به قول 
کالس��ویتس "جنگ در واق��ع تداوِم 
دیپلماس��ی با س��ایر ابزارها اس��ت." 
جنگ ذاتا پدیده ای سیاسی است، نه 
صرف��ا رویارویی فنی و مکانیکی بین 

دو ارتش. 
بحِث م��ا در این نوش��تار برخورد با 
نگرِش غالب ب��ر فعالین، طرف داران 
و  قهرآمی��ز  مب��ارزه ی  مخالف��اِن  و 
اس��ت.  اس��لحه  و  زور  به کاربس��ِت 
از  علم��ی  درک  موض��وع،  درواق��ع 
وضعیِت مش��خص است. بدوِن درِک 
ایده ها ی مسلط بر گروه های موافق و 
مخالف، بحث از مقایس��ه ی دو طرِف 
درگیری فقط مکانیکی و فنی خواهد 
شد که نادرس��ت است چون فقط به 
ی��ک بخِش جنگ تاکی��د دارد. مثال 
اکث��ِر فعالی��ِن جوان جنب��ِش ما که 
لزوماً هم مخال��ِف اعماِل قهِر انقالبی 
نیستند، در برخورد با پدیده ای مثل 
جنگ یا مب��ارزه ی قهرآمیِز مردم با 
نیروهای هیات حاکمه، درمانده شده 
و این مباحث را پیش می کشند که: 
"شرایِط جنگ های امروز با 100 سال 
قبل متفاوت است! تبدیِل جنگ های 
ارتجاعِی بی��ن دول به جنِگ داخلی 
پدیده ای مربوط به 100 س��ال قبل 
و دوره ی جن��ِگ جهان��ِی اول ب��ود 
و ام��روز معن��ی ن��دارد! جنگ خلق 
موضوع��ی مربوط به تجربه ی انقالِب 
چین یا برخی کش��ورهای خاص بود 
و امروز محلی از اِعراب ندارد! امروزه 
برخورِد الکترونیکی و فوقِ پیش��رفته 
بر جنگ ها حاکم است و با کسِب 4تا 
تفنگ و عملی��اِت پارتیزانی کاری از 
پیش نمی رود!" یا این که: "درگیرِی 
نظامی با نیروهای سرکوب گِر دشمن 
در ی��ک مب��ارزه ی مردم��ی فای��ده 
ن��دارد! نیروه��ای دش��من را هارتر 
می کن��د! فضاهای فعالی��ِت علنی را 
و نیروه��ای اثرگ��ذار در جامعه را به 

بُن بست می کشاند! و ... و نهایتاً این که 
چون بر هیجان و خش��ِم جوانان سوار 
است، زود انجام ش��ده، باعِث برخورِد 
و  ش��ده  دش��من  س��رکوب گرایانه ی 
فرص��ِت تعالی را از جنبش و مبارزه ی 

طبقاتی می گیرد!"
ُخب مس��اله این ست که باید تماِم این 
دغدغه ها را در کن��اِر ایده ی مبارزاتِی 
حاکم بر فعالین درنظر بگیریم. باالخره 
مساله چیس��ت؟ آیا باالخره قرار است 
دش��من را شکس��ت دهیم ی��ا نه؟ آیا 
توهم��ی داریم ک��ه مقایس��ه ی تواِن 
نظامِی ما و دش��من ماننِد مقایس��ه ی 
تواِن تش��کل یابِی دو طرف، مقایسه ای 
نابه جاس��ت؟ ب��رای ای��ن کار بای��د بر 
ناتوانی ه��ای خود فائق آییم و بر نقاِط 
قوِت خود اتکا کنیم. روش��ن است که 
هرچه قدر هم تالش کنیم نمی توانیم 
با قدرِت دشمن در ابعاِد کالنش موازنه 
برق��رار کنیم. این موضوع حتی بعد از 
کس��ِب قدرِت سیاس��ی نی��ز در ابعاِد 
بین الملل��ی صادق اس��ت. اما موضوع 
این س��ت که با توجه ب��ه این موقعیِت 
عینی میاِن ما و دش��من باید روش��ن 

کنیم که "چه باید کرد؟"
مب��ارزه ی  مارکسیس��ت،  به عن��واِن 
قهرآمیز و مس��لحانه با دش��من و کاًل 
جن��گ را بای��د ب��ا اس��تفاده از اصوِل 
ماتریالیسِم دیالکتیک تجزیه و تحلیل، 
مطالعه و هدایت کنیم. دش��من هم از 
ای��ن علم بهره می ب��رد. اما یعنی چه؟ 
یعنی این که قادر به ارزیابی صحیح و 
تجزی��ه و تحلیِل جام��ع –هم عینی و 
هم ذهنی- از خود و دش��من باش��یم. 
ب��ا ای��ن کار تضاده��ای مختلف��ی را 
تش��خیص می دهیم و ق��ادر خواهیم 
بود شکاف های میاِن صفوِف دشمن را 
به درستی ببینیم. می توانیم روش ها و 
ابزارهای مناسب را در برابِر تضادهاِی 
صفوِف دش��من اتخاذ کنیم. می توانیم 
برای تضاده��ا و ش��کاف های صفوِف 
خود نیز چاره اندیشی کنیم. این یعنی 

شروِع کار از واقعیت ها.
برخ��ی از واقعیت های��ی ک��ه بای��د از 
آن ها ش��روع کنیم این ها هستند: "در 
مرحل��ه ی خاصی از مب��ارزه و معموالً 
مراحل��ی که تقاب��ِل دش��من و مردم 
با ابزارهای سیاس��ی حل نمی ش��ود، 
درگی��رِی دو طرف به جایی می رس��د 

ک��ه قه��ر و زور تعیین کننده ی نهایی 
است و در آن مرحله ما نمی توانیم به 
طرِف دش��من کتاب پرتاب کنیم. این 
باعٍث س��رکوِب فورِی ما خواهد ش��د. 
نمی توانیم دش��نام و یا ش��عارپراکنی 
کنیم، بَس��ت بنشینیم یا شاخه ی ُگل 
تحویِل س��ربازاِن دش��من دهیم. این 
مرحله ای س��ت که ما باید مس��تقیماً 
با دشمن درگیر ش��ویم. با سالح های 
واقعی. این جا نوع و مدِل سالح مطرح 
نیست، سالح به مفهوِم استفاده از ابزاِر 
خشونت بار علیِه خشونت است! به قوِل 
مارکس: س��الِح انتقاد هرگز جای نقِد 
مسلحانه را نمی گیرد! نیروی مادی را 
باید با نیروی مادی جواب داد و درهم 
شکس��ت". در این ش��رایِط مشخص، 
ی��ک طرف مجهز به انواِع س��الح های 
پیشرفته و نابود کننده است و قوای ما 
چیزی ندارند، یک طرف آموزش دیده 
اس��ت و طرِف ما طیف��ی ناهمگون و 
آم��وزش ندیده، یک طرف نقش��ه مند 
اس��ت و طرِف ما نیس��ت و ... الخ. اما 
موارِد دیگری از واقعیت نیز هس��تند 
که حتم��اً بای��د لحاظ ش��وند: "ما از 
پش��تیبانِی مردِم هر کوچه و خیابانی 
برخورداری��م ول��ی نیروهای دش��من 
م��ورِد تنف��ِر م��ردم هس��تند. این در 
اصطالِح جنگی یعنی این که دش��من 
در انزوا می جنگ��د و حمایت مردمی 
را ن��دارد چون بر ضّد مردم می جنگد. 
بنابراین دش��من با تص��رِف هر محله، 
خیابان و منطق��ه ای از برخورِد مردم 
هراس��ان اس��ت و احساس��ی ناامنی 
می کند. احساس��ی درس��ت برعکِس 
م��ا. ما با اش��غال و س��ازمان دهِی هر 
کوچه و خیابان و میدانی، روحیه مان 
مطمئن تر و قوی تر می ش��ود. نیروی 
دش��من ی��ک نی��روی ض��د مردمی 
است، ارتش��ی ها و سربازانش یا فریب 
خورده اند و یا به زور و بندهای قانونی 
ب��ه میدان آمده اند. بی��ِن فرمانده هان 
و افس��راِن وابس��ته به باال و سربازان، 
جهت گیری های  و  طبقاتی  تضادهای 
ایدئولوژیِک عمی��ق و متفاوتی وجود 
دارد. درنتیج��ه س��ربازان روحی��ه ی 

پایین��ی دارن��د. ای��ن موض��وع تضاد 
مهمی ست که دشمن تماِم تالِش خود 
را برای بازنش��دِن آن به کار می بندد. 
ای��ن قبیل نیروه��ا از مواجهه با موِج 
مردم و درگیری های شبانه یا برخورد 
در فاصله ی نزدیک با جوانان به شدت 
می ترس��ند. تماِم برترِی فنِی دشمن 
وابس��ته به تمرکِز وس��یِع قوای شان 
در برابِر ما اس��ت که ضعف های آن ها 
را موقت��اً و ذهناً رف��ع می کند اما اگر 
موفق به این تمرکِز قوای وسیع نشوند 
عم��اًل بحرانی خواهند ش��د. یعنی با 
تصرف هر بخشی یا حمله به دانشگاه، 
میدان و خیابانی، اگر بتوانند در زماِن 
مش��خصی نیروهای ش��ان را متمرکز 
کنند، موقتاً خیال ش��ان راحت است. 
ای��ن تمرکِز نی��رو هم باید وس��یع و 
پرتعداد باش��د و هم مجه��ز و دارای 

تواِن فنِی باال. اما آسان نیست.
با دیدِن این واقعیات باید به رابطه ی 
دیالکتیک��ِی بیِن اص��وِل عام و خاِص 
جن��گ و مب��ارزه ی مس��لحانه پِ��ی 
ببریم. اصوِل ع��اِم جنگ تا حدی در 
باال ش��کافته شد و در معنای کالن تِر 
خود، اس��تراتژی و تاکتیک های نبرد 
با دشمن را ترس��یم می کند. اما این 
اص��ول در تلفی��ق با اص��وِل خاص و 
انقالبِی ماس��ت ک��ه تعیی��ن کننده 
می ش��وند. در غیِر این صورت همیشه 
گرفت��اِر مقایس��ه ی فن��ی و کمیتی 
نیروهای درگیر خواهیم شد. موضوع 
اساسی این س��ت که دشمن به شیوه 
خود می جنگد و ما نیز باید به شیوه ی 
خودمان بجنگیم. دشمن بر سالح های 
مدرن متکی است و ما به انسان های 
انقالب��ِی آگاه که جن��گ را از طریق 
جنگی��دن می آموزند و در زماِن خود 
می توانند س��الح مدرن را نیز کسب 
کنن��د. درواقع دی��دگاه و متدولوژِی 
ما، علم نظام��ی را در بر می گیرد اما 
جایگزین آن نمی ش��ود. یعنی نگرش 
و دی��دگاِه ما تعیین کنن��ده ی جهِت 
رزم مان اس��ت و بدی��ن معنی، اصوِل 
ع��اِم جنگیدن و علِم جنگ را در پرتِو 
این دی��دگاه فرامی گیری��م و به اجرا 
می گذاری��م. ما این علم را می آموزیم 
و حتی از ب��ورژوازی هم می آموزیم، 
از تج��ارِب تاریخ��ی درس می گیریم 
و س��نتز می کنی��م، ولی اندیش��ه و 
بین��ِش ما اس��ت که ای��ن آموزش را 
دربرمی گیرد و به آن س��مت و سوِی 
انقالبی می دهد ک��ه ماهیتاً از اعماِل 
خشونت و قهِر دشمن متفاوت است. 
رعای��ت این وح��دِت اضداد، اس��اِس 

حرکِت صحیِح ماست. •

)1(. مانیفست فصل دوم 

رصِد دشمن با 
دوربین

اسلحه

بخش دوم- ابراهیم.ک
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هجوم
 جمهوری اسالمی

 به
 مجامِع علنِی کارگران

جمه��وری اس��المی از ابت��دای قدرت گیری خود 
همواره مراکز  دانشجویی و کارگری را مورد سرکوب 
قرار داده اس��ت. با انقالب فرهنگی دانشگاه ها را به 
تعطیلی کش��اند و هزاران دانشجو را اعدام کرد و یا 
بس��یاری مجبور به ترک تحصیل و فرار از کش��ور 
شدند. نهادهای کارگری و سندیکاهای کارگران را 
س��رکوب کرد و بس��یاری از فعالین طبقه ی کارگر 

ش��امل  ک��ه 
کمونیس��ت ها 
ه��واداران  و 
ن ها  ما ز س��ا
اح��زاب  و 
س��ی  سیا
ا  چپ گ��ر
می ش��د  ه��م 
و  اع��دام  را 
کرد.  سرکوب 
ی  ها ا ر ش��و
کار  اس��المی 
کردن  اجیر  با 
ی  ه��ا و نیر
اللهی  ح��زب 
به  وابس��ته  و 
در  حکوم��ت 
کار  مراک��ز 
شدند  تشکیل 

و خانه ی کارگر به عنوان نهادی امنیتی علیه منافع 
کارگران و سرکوب حضور مستقل کارگران دوباره 
برپا ش��د. رژیم حتا آوردن نام سندیکا را هم جرم 
تلقی ک��رد و هر گونه تش��کل یابی کارگران خارج 
از چهارچوب تعیین ش��ده ی حکومتی را سرکوب 
کرد. مب��ارزه و مقاومت کارگران علیه س��تم رژیم 
حاکم از همان س��ال های نخس��ت دهه ی ش��صت 
اگر چ��ه کم رنگ بود ولی هیچ گاه خاموش نش��د. 
فعالی��ن طبقه ی کارگر و کارگران پیش��رو، محافل 
و گروه ه��ای مطالعات��ی و تدارکاتی ب��رای بازتاب 
مش��کالت کارگران تش��کیل می دادند و برگزاری 
مراس��م اول ماه م��ی )روز جهانی کارگر( با همه ی 
محدودیت ه��ا همواره یک��ی از اولویت ها و یکی از 
بهانه های کارگ��ران برای مقاوم��ت و مبارزه علیه 
س��رکوب ها بود. به عنوان مثال س��ندیکای هفت 
تپ��ه که اکنون اخبارش به ص��ورت بین المللی هم 
پخش ش��ده است در س��ال های سرکوب، مبارزات 
گس��ترده ای را سازماندهی می کردند. تالش برخی 
از فعاالن همین کارگران هفت تپه برای تش��کیل 
نهادهای صنفی با س��رکوب های شدیدی همچون 
ضرب و ش��تم فعاالن کارگری و انواع توطئه علیه 
آنان ادامه داش��ت. در س��ال های نخس��ت دهه ی 

هشتاد یعنی زمانی که گروه های دانشجویی هم در 
دانش��گاه فعالیت های گسترده تری را سازمان دادند 
بخشی از فعالین کارگری با سابقه هم برای مقابله با 
ستم و نابرابری موجود کمیته ها و نهادهای مختلفی 
را جهت س��ازماندهی علنی کارگران تشکیل دادند. 
کمیت��ه ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تش��کل 
کارگ��ری، کمیت��ه ی پیگی��ری ایجاد تش��کل های 
مستقل کارگری، اتحادیه ی آزاد کارگران، کمیته ی 
هماهنگی برای ایجاد تشکل مستقل کارگری، کانون 
مدافعان حق��وق کارگران و دیگر نهادهای کارگری 
از جمل��ه ی همین تالش های علن��ی کارگران برای 
تش��کل یابی خود علیه هجوم س��رمایه داری بودند. 
در همین زمان س��ندیکای اتوبوسرانی تهران نیز بر 
متن پیگیری ها و تالش های مداوم فعالین پیش��رو 
کارگ��ری اعالم حیات دوباره  ک��رد که به مبارزات 
درخش��انی دامن زد. س��ندیکای کارگران نی شکر 
هفت تپه هم در همین زمان انتخابات آزاد و خارج 
از نظارت دولت 
برگ��زار کرد که 
از زمی��ن و هوا 
خش��م  م��ورد 
قرار  حکوم��ت 
ول��ی  گرف��ت 
اراده ی کارگران 
همبس��تگی  و 
آن��ان در نهایت 
ب��ه تش��کیل و 
اعالم موجودیت 
سندیکای هفت 
تپ��ه انجامی��د. 
و  کارگ��ران 
علنی  فعالی��ن 
جنبش کارگری 
در ای��ن ف��از از 
ی  لیت ه��ا فعا
صدمات  خ��ود 
زیادی متحمل ش��دند ولی نتیجه ی این تالش ها و 
جان فشانی ها اکنون ضامن پرقدرت تری برای حضور 
تعیی��ن کننده ی کارگ��ران در عرص��ه ی منازعات 
سیاس��ی اس��ت. اصالح طلبان حکومتی که نقشی 
اساس��ی در تخریب منافع کارگران در دوران هشت 
س��اله ی دولت خود داش��تند اکنون برای دلبری از 
کارگ��ران و فری��ب آنان تالش می کنن��د. نهادهای 
علنی کارگران توانس��تند ص��دای کارگران ایران را 
در س��طح نهادهای بین المللی به گوش برس��انند و 
دس��ت های یاری کننده ای را در این س��طح همراه 
خود کردند. حجم زیادی از ادبیات مکتوب کارگری 
توس��ط محافل کارگری علنی در بی��ن کارگران و 
همین طور در س��طح جامعه پخش و منتش��ر شد. 
جمهوری اس��المی هر س��ال در مجامع بین المللی 
بیشتر از همیش��ه برای نقض حقوق کارگران مورد 
فش��ار قرار می گیرد که به عن��وان مثال نماینده ی 
جمهوری اسالمی در اجالس امسال سازمان جهانی 
کار زب��ان به گالیه گش��ود و درس��ت چند روز بعد 
جلسه ی علنی کارگران با ابتکار کمیته ی هماهنگی 
ب��رای کمک به ایجاد تش��کل کارگری مورد هجوم 
عوامل امنیتی و نیروهای نظامی قرار گرفت و حدود 
60 نفر از فعاالن کارگری بازداش��ت ش��دند که هم 

اکنون از سرنوشت تعدادی از آنان خبری در دست 
نیس��ت. این اقدام جمهوری اس��المی خوشبختانه 
مورد اعت��راض بین المللی هم قرار گرفته اس��ت و 
دیگر فعاالن کمیته ی هماهنگی بر عزم خود برای 
حمایت از همکارانشان تاکید کرده اند.  اکنون دیگر 
منافع کارگران قابل چش��م پوش��ی نیست و انبوه 
روشنفکران و روزنامه نگارانی که مسائل کارگری را 
عامدانه مورد سانسور و تحریف قرار می دهند دیگر 
نمی توانند منافع و خواس��ته های کارگران و حضور 
علنی آنان برای احق��اق حقوق خود را انکار کنند. 
این فصل از مبارازت کارگران ایران با نقد و بررسی 
تجربیات و اش��کاالت گذشته و جستجوی راه هایی 
برای عمق بخشی به مبارزات کارگران جهت مقابله 
با دولت سرمایه دارِی حاکم ادامه خواهد یافت.•

بازداشِت رفیق امین زرگرنژاد
فعال چپ 

خبرگ�زاری هران��ا - در پ��ی افزایش فش��ارها و 
محدودیت ها اعم از احضار و بازجویی بر فعالین چپ 
در تبریز، امین زرگرنژاد، فعال سیاسی چپ، شامگاه، 

بیستم خردادماه بازداشت شده است.
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه 
فع��االن حق��وق بش��ر در ای��ران، امی��ن زرگرنژاد، 
دانش آموخته ی مقطع کارشناس��ی از دانش��گاه آزاد 
تبریز و مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده ی فارابی، 
س��اعت 8 ش��ب گذش��ته پس از مراجعه ی ماموران 

امنیتی به منزلش بازداشت شد.
ماموران امنیتی ضمن بازرسی کامل منزل، کامپیوتر 
و برخی از وس��ایل ش��خصی وی را نیز ضبط کرده و 
با خود برده اند. گفتنی س��ت که از زمان دستگیری 
تاکنون هیچ تماس��ی از سوی نامبرده گرفته نشده و 

خبری از وی در دست نیست. 
روی خ��ِط رادی��کال ب��ا اع��الم همبس��تگی با همه 
زندانیان سیاسی، به ویژه دستانی که اراده بر ساخت 
جهان��ی بی اس��تثمار و تبعیض نموده ان��د، تا رهایی 
همه ی رفقای دربند مبارزه را هرچه اس��توارتر ادامه 

خواهد داد. •
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مساله ی تبت و رهبر روحانیون بودایی آن یعنی 
داالیی الما همواره یکی از توپخانه های تبلیغاتی 
رس��انه های خبری امپریالیس��م علیه کمونیسم 
بوده اس��ت. بارها و بارها درباره ی »نقض حقوق 
بشر و جنایات کمونیست ها در تبت«، مظلومیت 
الماه��ا یا هم��ان روحانیون بودای��ی، مهربانی و 
عطوفت غی��ر قابل وصف ش��خص داالیی الما و 
م��رام و منش غیر خش��ونت آمیز و مهرورزانه ی 

وی ش��نیده ایم. مش��کل ای��ن بود که 
کس��ب اطالعات واقعی درباره ی تبت، 
عملکرد کمونیس��ت ها در این منطقه، 
ماهی��ت واقع��ی حکوم��ت روحانیون 
بودای��ی و س��لطنت داالیی الم��ا امری 
مش��کل بود و اطالعات م��ا در این باره 
محدود بود به همان رسانه های خبری 
 ،VOA، BBC امپریالیس��تی مانن��د

رادیو فردا و غیره.
چندی پیش کتابی با عنوان داس��تان 
واقعی انقالب مائوئیستی در تبت توسط 
انتشارات میر روی اینترنت قرار گرفت 
ک��ه بدون ش��ک کامل تری��ن و تقریباً 
یگانه منبعی اس��ت به زبان فارسی که 
با دیدی کمونیستی و از زاویه ی منافع 
زحمت کشان و مردِم تحت ستم تبت، 
واقعیت ها و حقایق این ناحیه از کشور 
پهناور چین را مورد بررس��ی قرار داده 
است. نویسنده ی کتاب یک مائوئیست 

 ]1[ Mike Ely آمریکایی به ن��ام مایک ایالی
اس��ت. ایالی زمانی که عضو حزب کمونیس��ت 
انقالب��ی آمری��کا )RCP( ]2[ ب��ود و پی��ش از 
جدای��ی از این حزب، مجموعه مقاالتی با همین 
عنوان در نش��ریه ی کارگر انقالبی ارگان آر.سی.

پی درباره ی تبت منتش��ر ک��رد. این مقاالت به 
صورت یک کتاب توس��ط رفیق ش��هاب آتشکار 
ترجم��ه ش��د و در اختی��ار جنب��ش انقالبی و 
کمونیس��تی ایران خصوصاً رفقای جوان جنبش 
قرار گرفته اس��ت. کتاب چن��د مطلب محوری 
را م��ورد بح��ث و ارزیابی قرار می ده��د؛ مانند 
ماهیت واقعی داالیی الما و س��لطنت و حکومت 
وی و س��ایر روحانیون بودایی پی��ش از انقالب 
کمونیس��تی در چین و تبت. اینکه رژیم المایی 
بر عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین مناس��بات و 
رواب��ط فئودالی بنا ش��ده بود. بر فوق اس��تثمار 
وحش��یانه ی رعیت ه��ای تبت��ی، مالیات ه��ای 
ظالمانه و البته عجی��ب و غریب مثل مالیات بر 

کوتاه کردن موی س��ر، مالیات بر پنجره، مالیات 
بر نوزادانی که هن��گام به دنیا آمدن دو بار پلک 
می زدند و غیره!!!!، خشونت وحشیانه ی الماهای 
بودایی این »س��فیران محبت و مهرورزی و عدم 
خش��ونت« علیه رعایا و کودکان شان، ثروت های 
کالن و باد آورده ی ش��خص داالیی الما و س��ایر 
روحانی��ون مفت خور در کنار فقر و گرس��نگی و 
فالک��ت مدام رعیت ها و مردم فقیر، تبعیض ها و 
ستم ضد انس��انی روحانیون؛ اینکه رعیت ها حق 
نداشتند به باال تنه ی روحانیون نگاه کنند یا اینکه 
روحانیون برای سوار شدن بر اسب بر پشت رعایا 
قرار می گرفتند، جایگاه و موقعیت حیوانی و غیر 
قابل تص��ور زنان تبتی، عقب ماندگی مناس��بات 
تولی��دی و بهداش��تی و فرهنگ��ی م��ردم تبت؛ 
مثال ممنوعیت اس��تفاده از داروهای پیشرفته و 
پزشکی مدرن؛ چرا که الماها معتقد بودند دلیل 
بیماری های مردم چیزی نیست جز کفر و گناه!، 
ممنوعیت انتش��ار روزنامه و کتاب جز کتاب های 

دع��ا! و در ی��ک کالم می توان گف��ت تبت تحت 
حاکمیت داالیی الما و مذهب بودیس��م تجس��م 
عقب مانده ترین جامعه ی بشری و ارتجاعی ترین 
روابط زیربنایی و روبنایی در قرن بیستم بود که 

این مساله به خوبی در کتاب افشا شده است.
پ��س از پیروزی انقالب در چی��ن و پس از بنای 
س��اختمان و دولت سوسیالیستی در این کشور، 
کمونیس��ت های چینی پا ب��ه منطقه ی پهناور و 
عقب مانده ی تبت گذاش��تند. پروسه ی پیشبرد 
انق��الب در تب��ت، رون��دی پیچی��ده و بغرنج از 
پیش برد خِط انقالبی همراه با تحلیل مش��خص 
از شرایط مشخص جامعه ی عقب مانده ای چون 
تبت بود. س��خن گفتن از سوسیالیسم و رهایی، 
آن هم در جامعه ای که دهقانان و س��ایر اقش��ار 
تحت س��تم آن حتی معنای کلمه ی »س��تم« را 
ه��م نمی دانند و مذهب و ایدئولوژی بودیس��تِی 
الماه��ا تحم��ل هرگونه رن��ج و س��تم را توصیه 
و توجی��ه می کرد کاری بس دش��وار بود. با این 

وج��ود انقالب در 
تبت پس از س��رکوب کودتای 

ارتجاعی داالیی الما که از حمایت امپریالیسم 
آمریکا نیز برخوردار بود به طرز شگرفی به پیش 
رفت. تبت، خلق تحت ستم آن و به ویژه جوانان 
کمونیس��ت اش تحت رهبری حزب کمونیست و 
خ��ط انقالبی و توده ای مائوتس��ه دون به یکی از 
کانون-های انقالب تبدیل شدند و پیشرفت های 
فوق الع��اده ای در مدتی کوت��اه در جهت منافع 
دهقان��ان و زن��ان و زحمتکش��ان در آنج��ا روی 
داد. پس از مرگ مائوتس��ه دون در س��ال 1976 
و کودتای ضد مائوئیستی و احیای سرمایه داری 
در کل جمهوری خلق چین، تبت نیز روندی ضد 
انقالب��ی و ارتجاع��ی را در پیش گرفت. 
کودتاچیان بس��یاری از روابط ارتجاعی 
کهنه و مناسبات اس��تثماری را در این 
منطقه دوب��اره احیا کردند. بخش��ی از 
کت��اب بیانگر این رون��د ضد انقالبی در 
تبت و مقایسه ی عملکرد خط انقالبی و 
کمونیستی مائوئیسم با خط ارتجاعی و 
رویزیونیستی کودتا گران است. بسیاری 
ا زتصاویر و اخب��اری که امروز در مورد 
س��رکوب مردم تبت منتشر می شود در 
واقع انعکاس عملکرد دیکتاتوری نظامی 
رژی��م س��رمایه داری فعل��ی چین علیه 
مردم تحت س��تم تبت به ویژه کارگران 
ودهقان��ان فقیر این ناحیه اس��ت البته 
با نام دروغین و جعلِی سوسیالیس��م و 

حزب کمونیست!!!!
بله انقالب و سوسیالیس��م در تبت فعال 
شکس��ت خورد و سرمایه داری و ارتجاع 
مذهبی بار دیگر س��ایه ی ش��وم خود را 
بر زندگی مردم این منطقه گس��تراند، اما آرمان 
کمونیس��م و خاطره ی انقالب مائوئیس��تی هنوز 
در یاده��ا و در حافظ��ه ی م��ردم تب��ت به ویژه 
کارگران و زحمتکش��ان زنده و پایدار اس��ت. به 
قول دهقانان فقیر تبتی :"خورشید کاشاگ تنها 
بر سه ارباب و نوکران آن ها می تابد، اما خورشید 
حزب کمونیس��ت و صدر مائو بر م��ا مردم فقیر 

می تابد".•

پی نوشت ها:
1 - درب��اره ی مایک ایالی و دیدگاه های اش رجوع کنید 

www.kasamaproject.org : به سایت وی
2 - حزب کمونیست انقالبی آمریکا یکی از احزاب 

مائوئیست عضو جنبش انقالبی انترناسیونالیستی است. 
برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به سایت این حزب: 

  www.rwor.org
برای تهیه کتاب داس��تان واقعی انقالب مائوئیس��تی در 

تبت به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.k-en.com/gonagon/tabbat.pdf

ستاره ی           سرخ
برفراز تبت

درباره ی کتاب

 داستان واقعی انقالب مائوئیستی 

در تبت

آکتاشصالح الدین 
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الناز احمدی

خ�رداد م��اه، در تقویم سیاس��ی 
ممال��ک محروس��ه ی ای��ران، م��اه 
عجیبی اس��ت. از ابتدا تا انتهای اش 
ب��ه  مب��ارزه  و  خ��ون  از  ردی  را 
ه��م پیون��د می زند. آن هن��گام که 
پیش��گامی این مبارزه ب��ا انقالبیون 
ب��ود، کیفی��ت جنگ، نوی��د رهایی 
می داد و اکنون در غیاب عنصر آگاه 
و س��ازمان دِه انقالبی، رهبری خشم 
و کینه ی مردم نس��بت به حاکمیِت 
سرمایه و ارتجاع در دست نیروهایی 
قرار گرفت��ه که در تحلیل نهایی در 
جبهه ی ارتجاع ایستاده اند. سرکوب 
وحشیانه ی انقالبیون در همه جای 
ای��ران و نیز در آذربایجان، صحنه را 
برای مانورهای بیشتر ارتجاع فراهم 
ک��رد. اما ضرورت های��ی که انقالب 
را ممک��ن کرده بود، از دس��تور کار 
خارج نگشت. در هر گوشه ای درون 
هر تضادی، با هر ش��کل و کیفیتی، 
این تضاده��ا به رش��د درونی خود 
ادام��ه دادند و نموده��ای متفاوتی 
را در نتیجه ی س��ی س��ال انباشت 
ب��ه صحن��ه کش��اندند. رادیکالیزم 
در جنب��ش زن��ان، مب��ارزات ملی 
خلق های تحت س��تم، شورش مدام 
جنب��ش دانش��جویی و جوان��ان و 
مبارزات طبق��ه ی کارگر اثبات این 
ادعا اس��ت. در آذربایج��ان نیز این 
انقالبی،  پروس��ه ی حذف رهب��ری 
هزین��ه ی زی��ادی را ب��ه جنب��ش 
آذربایجان  خل��ق  برابری خواهانه ی 
وارد کرده اس��ت.  نیروهای مزدور، 
بهتری��ن  در  و  مرتج��ع  وابس��ته، 
حال��ت اندیش��ه هایی که آبش��خور 
ورشکسته ی  ایده های  تئوریک  شان 
بورژوای��ی و خرده بورژوایی اس��ت 
دست به کار سازمان دادن شده اند.  
اول خ��رداد 1385 نم��اد یک��ی از 
مبارزاتی اس��ت که به واسطه ی این 
ایده ها به انحراف کش��یده شد. بعد 
از فاجع��ه ی برخورد ب��ا معترضین 
ب��ه چ��اپ کاریکاتور شووینیس��تی 
ای��ران،  دولت��ی  روزنام��ه ی  در 
خ��رداد جای��گاه خاص��ی در تقویم 
کرده  پیدا  آذربایجانی ه��ا  مبارزاتی 
ترک،  پان  شووینیس��ت های  است. 
ناسیونالیس��ت ها و هویت طلبان در 
این روز فعال تر می ش��وند. فعالیتی 

که از یک سو گرمای فعالیت اش را از 
تنش بین کردها و ترک ها می گیرد و 
از س��وی دیگر با مطالباتی چون حق 
تحصیل به زبان م��ادری، عقب مانده 
نگاه داشته شدن آذربایجان به لحاظ 
اقتصادی و اجتماع��ی و فرهنگی و... 

در برابر سیاس��ت  یکسان سازی رژیم 
جمهوری اس��المی مقاومت می کند. 
امس��ال ام��ا فاجع��ه ی کویرس��ازی 
دریاچ��ه ی ارومی��ه، رنگ خ��ود را به 
تجمعات اول خرداد داده بود. از چند 
هفته قب��ل بیانیه هایی ک��ه مردم را 
ب��رای نجات دریاچ��ه ارومیه و حیات 
اقتص��ادی – فرهنگ��ی آذربایجان به 
بیداری و مقاوم��ت فرامی خواندند به 
صورت گس��ترده پخش گردید. علی 
رغم وضعیت پلیس��ی و امنیتی شدید 
ش��هرهای ارومیه و تبریز در یکی دو 
روز قب��ل از اول خ��رداد و بازداش��ت 
فعالی��ن مل��ی و مدنی تجمع��ات پر 
تع��دادی به وی��ژه در ارومی��ه برگزار 
ش��د. جان باختن یک��ی از افرادی که 
در اول خرداد 85 با ش��لیک گلوله ی 
ساچمه ای به سرش دچار مصدومیت 
شده بود نیز تجمعاتی را در شهرستان 
س��ولدوز )نقده( موجب شد. درگیری 
دو دولت آذربایجان و ایران نیز قدرت 
مان��ور فعالی��ن مل��ی را افزایش داده 
اس��ت. این درگیری ها از بحث تغییر 
نام کش��ور آذربایجان ب��ه آذربایجان 
ش��مالی، در س��ال 1390 آغاز ش��د 
و ب��ا نزدیک��ی سیاس��ی – اقتصادی 
آذربایجان به آمریکا و پذیرش جمعی 
از مجاهدی��ن کمپ اش��رف به عنوان 

مهمان در کش��ور خود به اوج رسید. 
در ای��ن می��ان مس��ابقات یوروویژن 
تنها بهانه ای ش��د برای تخلیه ی دق 
و دلی های��ی که نمی ش��د به صورت 
علنی به میان کش��ید. س��خنان تند 
ام��ام جمع��ه ی تبریز علی��ه دولت و 
مردم آذربایجان و پاسخ سرِد مقامات 
ای��ن کش��ور نش��ان از عم��ق تاریک 
نب��ردی دارد که در پش��ت این الفاظ 

دیپلماتیک جاری است.
در  که  ناسیونالیس��تی  فعالیت ه��ای 
منطقه در جریان اس��ت سال ها است 
ک��ه با ف��راز و نش��یب و کیفیت های 
متفاوت تداوم داشته و خاموش نشده 

اس��ت. فعالیت هایی که گس��تره اش 
از پخش نش��ریات به زب��ان ترکی تا 
بررس��ی وضعیت تاریخی- اقتصادی- 
اجتماع��ی منطق��ه  را در برمی گیرد. 
تمرک��ز این فعالیت ها در چند س��ال 
اخیر در بیرون دانش��گاه ها کش��یده 
ش��ده و توانس��ته حلقه هایی را شکل 
دهد. با توجه به وضعیت بحرانی رژیم 
جمهوری اس��المی، برخ��ی تغییرات 
درون��ی حرکت ملی نی��ز قابل توجه 
اس��ت.  بع��د از قی��ام 88 و س��کوت 
آذری ها در براب��ر آن، حرکت ملی با 
سواالت، نقدها و چالش های بسیاری 
روب��رو ش��ده اس��ت. از دس��ت دادن 
فرصت امکان اب��راز وجود در جریان 
اعتراضات سال 88، افسوس و ندامتی 
را در دل فعالی��ن ملی به وجود آورده 
اس��ت که این بار س��عی می کنند در 
جهت جب��ران آن از فرصت درگیری 
دو دول��ت و تضعی��ف جای��گاه رژیم 
اس��تفاده کنن��د. ناسیونالیس��ت های 
ت��رک همچنین ب��رای گ��رم کردن 
ب��ازاِر خود، زن��ان و کارگ��ران را نیز 
وارد کارزار نموده ان��د. »روز کارگران 
ت��رک« برگ��زار می کنن��د و رهای��ی 
کارگ��راِن ترک را در اس��تقالل ملی، 
کس��ب حق تحصیل ب��ه زبان مادری 
و در یک کالم در اس��تثمار شدن به 

      َتک یول 
    ِدوریم*

                                         

دست بورژوازی ترک می دانند. برای 
زن��ان نی��ز برنامه های��ی ترتیب داده 
اند. "قادینچیلی��ق" و نه فمنیزم! راه 
رهایی زن ترک اس��ت. زن��ان اما در 
این پروسه ی چند ساله ی شرکت در 
برنامه های حرکت ملی ارتقایی کیفی 
یافته اند. حضور در پراتیک سیاس��ی 
این احزاب، زن��ان را به لزوم ادامه ی 
مبارزه در ش��کل مستقل آن کشانده 
اس��ت.آن چه واضح است اینکه زنان 
در حضور سیاس��ی به بن بست های 
موجود در این گفتمان که به صورت 
تئوریک و پراتی��ک در مقابل رهایی 
حقیقی زنان ایس��تاده است، اشراف 
یافته ان��د و حاضر به تن دادن به آن 
نیس��تند. اما خود این حرکت هم در 
سایه ی سیاست گذاری های وسیع تر 
وارد فاز جدیدی می شود. برنامه ها و 
س��ازمان دهی دقیق تر و هدف مندتر 
ش��ده اند. حرکت ملی با چالش های 
جدی روبرو اس��ت که مهم ترین آن 
ع��دم توانایی اش در ح��ل تضادهای 
عینی اس��ت ک��ه در پی��ش رو دارد. 
این ن��وع جنبش ها تنه��ا می توانند 
از مناس��بات ارتجاع��ی و عقب مانده 
و از خرده ریزهای تصادفی س��فره ی 
بده بستان های کالن سیاسی ارتزاق 
کنند. حل تض��اد کلیه ی ملل تحت 
س��تم ایران نه در دس��تان بورژوازی 
مل��ل تحت س��تم، نه در ی��د قدرت 
افس��انه ها و اس��اطیر آن ه��ا و نه در 
ریش��ه های زبان��ش نهفته نیس��ت. 
تنها پاسخی رادیکال، توان گشایش 
ای��ن معضل عینی را خوهد داش��ت. 
سرکوب گسترده ی چپ و نیز بحران 
همه جانبه ی تئوریک کمونیس��ت ها 
باعث آن ش��ده است که در نبود یک 
رهبری انقالبی کمونیستی، انحرافات 
مل��ی، مذهب��ی و اص��الح طلبانه و 
... خ��الء رهب��ری را  شووینیس��تی 
پ��ر کنن��د. ام��ا رهای��ی آذربایجان 
در گ��رو رهای��ی تمام��ی خلق های 
تحت س��تم ایران و در هم شکستن 
ق��درت دولت��ی و برپای��ی حکومت 
کارگران و زحمتکش��ان خواهد بود. 
برقراری حکومتی ک��ه تضاد ملی را 
به صورت��ی اساس��ی و بنیادین حل 
کن��د. آذربایجانی ها یک ب��ار موفق 
به انجام این مهم ش��ده اند. تجربه ی 
فرقه دموک��رات آذربایج��ان با تمام 
کاس��تی ها و ضعف هایش دس��تاورد 
بزرگ��ی اس��ت که بای��د از آن درس 
گرفت و با جمع بندی انقالبی از آن، 
راه انقالب و راه رهایی را باز کرد.•

*   تنها راه انقالب است.
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فوتب�ال در عرص��ه ی جهان��ی، به ویژه در س��ه 
دهه ی اخی��ر بیش از آنکه ورزش باش��د، یکی از 
شاخه های پر س��ود و منفعت سرمایه است که به 
طرز عجیبی خصلت و ماهیت س��رمایه ی جهانی 
را در خود متمرکز کرده اس��ت و قویاً با سیاس��ت 
و سیاس��ت مداران بورژوا پیوند خورده اس��ت. به 
بهانه ی شروع فصل نقل و انتقاالت در لیگ فوتبال 
ایران کوشیده ایم نگاهی گذرا به نسبت این ورزش 
با سرمایه داری ایران بیاندازیم. به ادعای ما فوتبال 
ایران در س��ال های اخیر بیش از هر زمان دیگری 
آیینه ی خصلت نمای بورژوازی ایران اس��ت. البته 
س��رمایه داری و بورژوازی ای��ران پیچیده تر از آن 
اس��ت که بتوان در مطلبی کوت��اه و با محور قرار 

دادن فوتبال ماهیت آن را تبیین کرد.

سردار مدیرها: همزمان با ورود نظامیان خصوصا 
س��پاهیان به حوزه ه��ای گوناگون س��رمایه داری 

زیِر
 بازارچه ی 

فوتبال!

ان
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علی اصغر استاد اسدی

ایران، سر و کله ی فرماندهان سپاه و »سربازان 
گمنام امام زمان« و کمیته چی های سابق در 
ورزش��گاه ها و چمن س��بز نیز پیدا شد. کریم 
مالحی، حسین هدایتی، حاج مهدی دادرس، 
محمد رویانیان، امیدوار رضایی، ناصر ش��فق، 
حبیب کاش��انی، علی آقامحمدی و....جملگی 
از اعضای س��ابق سپاه پاسداران و بازجویان و 
ش��کنجه گراِن دیروزی نظام والیت بودند که 
کت و ش��لوار مدیریت به تن کرده و به دنبال 
کس��ب محبوبیت و ش��هرت و البته سودهای 
پی��دا و پنهان میلیاردی ب��ه عرصه ی فوتبال 
پ��ا گذاش��تند و در هیأت مدیره بس��یاری از 

تیم های سرشناس مشغول به کار شدند.
توسعه ی ناموزون: اگر یکی از ویژگی های نظام 
سرمایه داری به ویژه در کشورهای پیرامونی و 
جهان س��وم؛ توس��عه ی ناموزون و کژدیسه و 
معوج بخش های گوناگون اقتصاد باش��د، این 
خصل��ت در فوتب��ال ای��ران به ط��رز عجیبی 
بازتاب یافته اس��ت. در شرایطی که بودجه ی 
فدراسیون های سایر رشته های ورزشی )حتی 
کش��تی و والیبال که در س��طح جهانی بسیار 
موفق ت��ر از فوتباِل پخمه ی ای��ران بوده اند( و 
دست مزدهای ورزشکاران این رشته ها خیلی 
باال نیس��ت، رقم دست مزدهای فوتبالیست ها 
و مربیان ایرانی و بودجه ی فدراسیون فوتبال 
ایران سر به میلیاردها بر می دارد. درآمد یک 
بازیکن مط��رح در لیگ برتر ایران ح��دوداً 2 میلیون 
توم��ان در روز اس��ت!!! و نرخ این بازیکن��ان در لیگ 

امسال از مرز یک میلیارد گذشته است.

پیشا سرمایه داری: یکی از مهم ترین خصیصه های 
س��رمایه داری ایران ب��ه عنوان یک کش��ور پیرامونی؛ 
س��اختارهای  ب��ا  ای��ران  ب��ورژوازی  همزیس��تی 
پیشاسرمایه داری و فئودالی است. به عبارتی می توان 
گف��ت تکوین و بقای س��رمایه داری ای��ران در انطباق 
و همزیس��تی آن با س��اختارها و س��نت های فئودالی 
و نیمه فئودال��ی صورت گرفته اس��ت. این خصلت در 
فوتبال ایران بسیار پر رنگ است. توسل به »ائمه اطهار« 
و مذهب و نذر و نیاز و حتی دعا و طلسم و جادوجنبل 
یک رکن جدایی ناپذیر فوتبال ایرانی اس��ت. تعطیلی 
بازی های لیگ در ماه »مبارک« رمضان و ش��ب های 
احیاء و جریمه کردن بازیکنانی که معیارهای پوشش 
و مدل موی اس��المی  را رعای��ت نمی کنند هم یکی 
از وجوه این فوتبال ملی-اس��المی اس��ت. 
پ��در س��االری و ریش س��فیدی ه��م در 
س��اخت فوتبال ایران م��وج می زند. بدون 
پادرمیانی ه��ای پدرس��االرانه و کدخ��دا 
منشانه کار فوتبال ایران جلو نخواهد رفت 
و القاب��ی چون خان و س��لطان و ژنرال و 
امپراطور و شهریار جزء جدایی ناپذیر این 
ورزش شده اند. سلطان علی پروین، ژنرال 
امیرقلعه نویی، ناصر خان حجازی و فیروز 
خان کریمی، ش��هریار علی دایی، افشین 
امپراط��ور، ش��اه غالم پیروان��ی و.... از آن 
جمله اند. محافظه کاری و رابطه ی مرید و 
مرادی و لمپنیس��م و فرهنگ لمپنی هم 
به ش��دت با تار و پود ای��ن فوتبال تنیده 

ش��ده اس��ت. مربیانی در فوتبال ایران موفق اند 
که تیمی از نوچه ه��ا و دالل ها و کارچاق کن ها 
و لیدرها و حتی ّش��رخرها را به دور خود جمع 
کرده ان��د. حضور زنان در ورزش��گا ه ها و فوتبال 
زنان هم که تکلیفش در خصلِت به شدت نرینه  
و مردس��االر فوتبال ایران روش��ن اس��ت. البته 
نباید فراموش کرد ک��ه فوتبال و ّجو و فرهنگ 
حاکم بر آن در س��طح جهان نیز اساساً ضد زن 

و مردساالرانه است.

مرکز محوری: رابطه ی نابرابر میان ش��هر و 
روس��تا و کالن ش��هرها با شهرس��تان ها یکی از 
مشخصات نظام سرمایه داری است و این مساله 
در کش��ورهای پیرامونی پر رنگ تر اس��ت. اگر 
عمده ی امکانات و فرصت های شغلی و علمی در 
شهرهای بزرگ به خصوص تهران تمرکز یافته اند 
و نیروی کار جوان از روس��تاها و شهرستان های 
سراس��ر ایران برای آینده ای احتماال روش��ن تر 
باید به تهران و چند کالن ش��هردیگر مهاجرت 
کنند، فوتبالیس��ت های جوان شهرس��تانی نیز 
چنین اف��ق وآینده ای را در ته��ران می جویند. 
هنوز هم راه رس��یدن به تیم ملی فوتبال ایران 
از دو باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس می گذرد. 
اگرچه در سال های اخیر سپاهان اصفهان نیز با 
ات��کا به بورژوازی اصفهان و نفوذ اصفهانی ها در 
حکومت از رانت های میلیاردی برخوردار شده و 
به یکی از قطب های فوتبال ایران تبدیل ش��ده 
است. در حالی که ساالنه بودجه های میلیاردی 
در اختی��ار دو تیم مع��روف پایتخت و تیم های 
کالن ش��هرهای صنعتی مانند اصفهان، کرمان، 
تبریز و اهواز ق��رار می گیرد، مناطقی محرومی 
چون ایالم، کردس��تان، سیس��تان و بلوچستان 
و.....کمتری��ن بهره ای از ای��ن بودجه ها ندارند. 
ب��ه همی��ن دلیل حض��ور و موفقی��ت تیم های 
شهرس��تان های کوچ��ک در لی��گ برت��ر یک 
استثناء است و آینده ی روشنی برای این تیم ها 

در دراز مدت متصور نیست.
رانت خواری و دالل مسلکی: فساد، رانت خواری 
و حضور دالل ه��ا و باندهای مافیایی در فوتبال 
جهان ی��ک امر رایج اس��ت اما این مس��اله در 
فوتب��ال ایران، ش��کل کمیکی به خ��ود گرفته 
اس��ت. درس��ت مثل بورژوازی ایران که واردات 
بی حس��اب و کتاب کاال از طریق »اس��کله های 
نامرئ��ی« یا وام های میلیاردی و عموماً بالعوِض 
دولت��ی، چش��م آقازاده ها و س��رداران تس��بیح 
طالی��ی س��پاه و نهادهای امنیت��ی را می نوازد. 
به همین دلیل فقط در فوتبال ایران اس��ت که 
باشگاه فوالد خوزستان وابسته به یکی از صنایع 
سنگین و بزرگ دولتی، پس از سقوط به دسته 
پایین تر می تواند سهمیه ی حضور در لیگ برتر 
را از صنایع فوالد مبارکه اصفهان )یک کمپانی 
بزرگ دولتی دیگر( بخرد، یا دالل ها ساالنه یک 
دو جین فوتبالیست بی کیفیت و آماتور آفریقایی 
و برزیلی یا مربیان درجه چندم کروات و صرب 
را به اسم »فوق ستاره« و »مربی درجه ی یک« 

به فوتبال بی در و پیکر ایرانی بیاندازند. •
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در  داغ  بح�ث 
در  اخی��ر  روزه��ای 
اظه��ارات  ترکی��ه 
نخست وزیر اردوغان 
و دار و دسته اش راجع 
به س��قط جنین است. 
حکوم��ت ا.ک.پ، ک��ه 
“اس��الم  سیاس��ت  ب��ا 
معت��دل” به عنوانه یک 
کش��ورهای  برای  مدل 
اسالمی تبلیغ می شود، 
س��عی  دارد قانون��ی  را 
برای قدغن کردن سقط 
جنین آم��اده کند. این 
بح��ث، در روز 26 می، 
با “قتل” دانستن “سقط 
جنین” از طرف نخست 
وزیر اردوغان در یک کنفرانس بین المللی شروع شد. وی در سال های اخیر نیز 
چندین بار اظهار داش��ت “زنان ترک باید دست کم 3 بچه بزایند ” و این حرف 
را در این کنفرانس نیز تکرار کرد. اردوغان، در رابطه با حادثه ی یولودره )اس��م 
روستایی در شهر کردنشین شیرنخ(، که در آن 34 کودک قاچاق چی کرد در اثر 
بمباران هلیکوپترهای ارتش ترکیه به قتل رسیدند، به توجه رسانه های و جامعه 
در این مورد اعتراض کرد و گفت “هر سقطه جنین یک حادثه ی یولوّدر است”.

 در حالی  که فمینیس��ت های ترکیه به این اظهارات اردوغان، اعتراضات معمول 
را نش��ان دادند، حمالت حکومت ا.ک.پ به اردوغان محدود نماند و در 30 می، 

وزیر بهداش��ت گفت “من نیز با س��قط جنین مخالفم. بعضی ها می گویند اگر به 
زنی  تجاوز شد آن وقت چه باید کرد ؟ زنانی که  مورد تجاوز قرار می گیرند نیز 
نباید س��قط جنین بکنند، اگر نیاز باش��د دولت از آن بچه نیز مراقبت می کند.” 
این در حالی اس��ت که در ترکیه طی 10 سال اخیر،نه تنها در موارد بی شماری 
متجاوزین تنبیه نش��دند بلکه ده ها قتل ناموس��ی بر ضد قربانیان تجاوز صورت 

گرفته است.
 فمینیس��ت ها طبق معمول، اعتراض ش��ان را به برخورد زن س��تیز حکومت، با 
راهپیمایی ها نشان دادند. اما بر عکس راهپیمایی های پیشیِن جنبش فمینیستی 
ترکیه، که تعداد زنان ش��رکت کننده در تجمعات بس��یار کم بود، در تجمعاتی 
که پلتفرم زنان آنکارا در پایتخت سازمان داد، بیش از 700 زن شرکت کردند.

 اما بش��نویم از   دار و دس��ته ی  اردوغان در ش��هرداری پایتخت. ملیح گکچک، 
رئیس ش��هرداری آنکارا، در یک مصاحب��ه ی تلویزیونی گفت: “اگر زنی  خطایی 
انجام داده اس��ت چرا باید گناه او را کودک او بکش��د. این مادران به جای سقط 
جنین باید خودشان را بکشند!”  شاخه ی زنان سازمان کلکتیوهای دانشجویی، 
که یکی  از فعال ترین گروه های جنبش چپ دانشجویی این کشور است، به این 
اظهارات گکچک با پرتاب تخم مرغ اعتراض کرد. چندین زن معترض در آنکارا 
و س��ایر شهر ها دستگیر ش��ده و بعد از یک شب آزاد گشتند، سایر زنان شرکت 

کننده در اعتراض نیز مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند.
در حال��ی  که جنبش فمینیس��تی ترکیه، به دالیل اجتماع��ی، تا حدی ضعیف 
و غیر  رادیکال اس��ت، این بحث می تواند فرصتی برای متوجه ش��دن زنان این 
کش��ور، به اهمّیت عکس عمل فوری و رادیکال بر ّضد مرد س��االری اس��المی 

بشود.•
* 57 گروه فمنیستی و چپ بعد از ظهِر یکشنبه17 ژوئن، به طور هم زمان در 
ش��هرهای استانبول، آنکارا و ازمیر تظاهراتی برگزار کردند و قرار شد توماری با 

55 هزار امضا را به مجلس تسلیم کنند.
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سقط جنین  در ترکیه 

سولماز بهرنگ

دو نسِل سرخ
به پیش گاه نبرد سرخ 

رفقای مان

اولدوز درخشان

 گفتند: نسِل جنگ و آوارگی، نسِل 
آش��فتگی و خفق��ان، نس��ل بی امید 
و بی تران��ه بی س��رود، گفتند: نس��ِل 
طوالنی  نس��لِ صف  های  بی س��وال، 
و  ریخ��ت و قیافه  های اخمو، نس��ِل 
بی خاط��ره، بی ریش��ه، نس��ِل ارتِش 
بیس��ت میلیونِی خمینی، رای بیست 
میلیون��ِی خاتمی و توه��م میلیونی 
سبز. نسِل سانس��وِر تاریخ و سیاست 
و هنر، گفتند: بچه  ی دهه  ی شصتی، 

افسرده، خشمگین و قهر، نسِل مسجد 
و حس��ینیه و نوحه، نسل آژیر خطر و 
تابوت ه��ای خالی، گفتند:  بمباران و 
غنچه  ه��ای انق��الب، نس��ل ده��ه  ی 
فج��ر و آذیین م��دارس و دعا به جان 
رزمندگان اسالم. این همه را گفتند و 
با افسون این همه دروغ دیواری برگرِد 
نسل من کشیدند. دیواِر بی اعتمادی 
به خ��ود و به آینده، دیوار قهر،  دیوار 
ناامی��دی و ی��اس. آنق��در گفتن��د تا 
باورمان ش��ود نمی توانیم، نمی ش��ود، 
ممکن نیس��ت، تنه��ا راه رهایی، رای 
مقلدان��ه! صحنه را اس��تادانه چیدند، 
تا بی پرسش��ی بپذیریم و سرنهیم، اما 
ریشه  های نسل ما به خون سرخ  ترین 
انقالب س��یراب  آالله  ه��ای آتش��ین 
بود. از پس این همه دروغ س��رانجام 
ریشه  ها استوار شد، قد برافراشت و بر 
ضد هرچه دروغ ش��ورید و در تاریکی 
اینهمه یاس دس��تان نسلی را جست 
که رس��م معجزه می دانس��ت. نسلی 
که توانس��ته بود. نسلی سرخ 
نگاش��ته  عظیم  تاریخ��ی  که 
بود. از گردنه  ها گذشته بود و 
تجربه  ی روزگاری بس سخت 
و س��رد را در کوله بار داشت. 
دستان نسل من هرچند دیر، 
هرچند دور، به چنین دستانی 
پیون��د خورد. ریش��ه هایش را 
یافت و بالیدن آغاز کرد. شانه 
به ش��انه  ی نسلی که توانستن 
برایش سوال نبود، شک نبود، 

ش��اید نب��ود! جن��گ بود 
و نب��رد.  شکس��ت بود و 
پی��روزی. تغییر برایش نه 
که  جهان  ف��ردای  رویای 
همی��ن لحظ��ه  ی کنونی 
بود و س��تیز خون بار برای 

تحقق آن.
 نسل سیاه  مان خواندند و 
سالهاس��ت که می کوشند 
با زیرو رو کردن خاوران  ها 

س��رخی را از یادمان ببرند. سالهاست 
می کوش��ند باورمان ش��ود کودکان و 
نوب��اوگان انق��الب خمینی هس��تیم، 
در  کردن��د.  ع��وض  را  ریخت م��ان 
تا  پوش��اندندمان  س��یاه  پوشش های 
باورمان ش��ود ما سوگواران همیشه  ی 
تاریخ ایم. اما اراده  ی پوالدین نس��لی 
ک��ه از طوفان ه��ا گذش��ته و آب دیده 
ش��ده بود، طلسم ش��وم جانیان را در 
هم شکست. امیدهای آینده ی انقالب 
خمینی! دست بر کلیت رژیم منحوس 
والیت  اش گشوده  اند.  ضربه اما کاری 
ب��ود و ترمیم اش س��ال ها زم��ان برد. 
هزینه  ها داده ش��د ت��ا درون تاریکِی 
دروغین، روش��نای رهبری کننده ای 
جوانه زن��د. هر دو نس��ل هزینه های 
گزاف��ی ب��رای ای��ن پیوند ض��روری 
و رهای��ی بخ��ش پرداختن��د و م��ا با 
مسئولیتی عظیم روبروییم. مسئولیت 
به دوش کش��یدن پرچم رهایی بش��ر، 
رویای��ی ک��ه دیریس��ت به فراموش��ی 
س��پرده ش��ده اس��ت. بر دوش گرفتن 

بار مس��ئولیت یاران سرخ مان که "نه" 
گفتند و در آسمان انقالب درخشیدند. 
باید بر س��رعت گامهای م��ان بیفزائیم. 
دیر کرده ای��م. دیرم��ان کرده اند. باید 
دوید. باید دس��ت در دس��تان پوالدین 
نسل انقالب جبهه های نبرد را دیگرباره 
به رنگ سرخ طبقه ی جهانی مان آذین 
کنیم. باید تجربه  ی ارزشمند و آگاهی 
این نس��ل را از زیر خاک بیرون کشیم. 
دس��تان جوان نس��ل خود را به "امیِد" 
چنان تجربه  ای مس��لح کنی��م. باید به 
پا خیزیم برش��انه  ی آنان  که توانستند. 
آنان که جس��ارت گش��ودن دروازه های 
تاریخ را داش��تند. آنان  که تاریخ شان را 

بی رحمانه به نقد نشستند.
هم��ان  جن��س  از  درخش��ان  آذر 
و  آنان که درخش��یدند  ستاره هاس��ت. 
راه انق��الب آینده را روش��ن کردند. به 
احترام رفیق آذر، س��تاره  ای س��رخ از 
آسمان انقالب پیوندمان را با این نسل 
و آگاهی و تجربه  اش عمیق  تر خواهیم 

کرد.•



8

ط رادیکال 3
ی خ

رو

در یادداش��ت پیش رو س��عی بر آن شده است تا 
مشخصا آهنگ های رِپ شاهین نجفی مورد نقد و 
بررس��ی قرار گیرد. پس از ترانه ی جنجالی »نقی« 
و حکِم ارتداد ش��اهین و موضع گیری های مختلف 
در قب��ال آن، لزوم نگارش این یادداش��ت بیش از 

پیش احساس شد.
شرِح بیوگرافی شاهین با شناختی که عالقه مندان 
ب��ه کاره��ای وی دارند لزوم��ی ن��دارد و به طور 

مشخص به موضوع اصلِی بحث می پردازیم.
ش��اهین نجفی فعالی��ت در عرص��ه ی خوانندگی 
را از س��بک های راک و پاپ آغاز ک��رد، اما این پا 
گذاش��تن در عرص��ه ی هیپ هاپ بود ک��ه او را در 
بین عالقه مندان این سبک محبوب ساخت، آن هم 

در زمانه ای که »واگیِر هیپ هاپ« در کل 
جامعه همه گیر ش��ده بود، ام��ا دلیل این 

محبوبیت چه بود؟
عل��ت را در دو منظ��ر می ت��وان جس��ت: 
یکی نیاز های اجتماع��ِی مخاطب و درک 
وش��ناخِت این نیازها،  جست وجوی آن ها 
در عرصه های مختلف از جمله موس��یقی 
، و دیگری س��بک موسیقی )هیپ هاپ( و 
موضوعاتی )محتوا( که شاهین در آثارش 

به آن ها می پردازد.
این زوایای مذکور ب��ه طور حتم رابطه ی 
ناگسس��تنی ای با هم دارند و رد پای این 
پیون��د در دو وجِه  ف��رم و محتوای اثری 
که هنرمن��د ارائه می دهد کامال مش��هود 
اس��ت. ب��ه طور مث��ال یک قطع��ه ی رپ 
با آن موس��یقی زنده و تکس��ِت )نوشته( 
بی پ��رده اش زمانی که معض��الِت جامعه را 

عین��ا بیان می کند و همچنین با توجه به تازگی ای 
که برای مخاط��ب دارد ارتب��اط تنگاتنگ این دو 

وجه آشکارتر و درک آن را محسوس تر می کند.
ب��ه طور خالص��ه این س��بک )هیپ ه��اپ( از دو 
قسمت تش��کیل می ش��ود:یکی رپ، یعنی ارائه ی 
آوازهای سریع، بس��یار آهنگین و تغزلی و قسمِت 
دیگر »دی ج��ی« که با اس��تفاده از صفحه و ابزاِر  
آهنگ سازی و  یا تولید صدای ساِز ضربی با دهان، 
موس��یقی را می سازد. در این  س��بک گرایش های 
مختلفی وجود دارد و از آن اس��تفاده های گوناگون 
می ش��ود، از اعتراض به تصمیماِت طبقاِت حاکمه 
و برانگیخت��ِن مردم گرفته تا آهنگ هایی در ترویِج 

زن ستیزی، سکسیسم و غیره.
موس��یقِی ش��اهین هم از این قاعده 
مستثنا نیست، اما او با افشاِء معضالِت 
جامعه یک نوع موس��یقِی اعتراضی را 
ارائ��ه می دهد که باِب می��ِل اکثریت 
طرفدارانش )و نه همه ی دنبال کنندگاِن این سبک( 
می باشد. این معضالت پیامد مذهب و فرهنِگ رایج 
شده از طرف طبقه ی حاکم و  عواملی دیگر از جمله 
سنن و عاداِت عقب مانده ی فرهنگی، مردساالرانه و 

... است که در میاِن مردم حضور دارند.
ام��ا ضعِف عمده ی اکثِر آثار وی )در ژانر هیپ هاپ( 
در فرمشان است و این دلیِل عمده ی انتقاداتی است 
ک��ه به وی وارد می ش��ود. این ضع��ف در موزیک و 
بیش تر در نوشته های )تکست( آثارش مشهود است 
و ی��ک  نوع ناهم آهنگی بیِن این دو وجه وجود دارد 
و به اصطالح تکست بر  روی موزیک سوار نمی شود 
و ای��ن  را مش��خصا در قافیه های جم��الت )منظور 
از قافی��ه، هم وزن��ِی کلم��ات در گفتاِر آن هاس��ت( 
می توان دید. شاهین بیش تر از جمالِت تک قافیه ای 

اس��تفاده می کند در حالی که ام��روزه هیپ هاپ در 
ایران، حداقل در فرم پیش��رفِت روزافزونی داشته و 
ما ش��اهِد جمالِت دو تا س��ه قافیه ای هستیم. برای 
روش��ن تر ش��دِن این نکته می توان به آثاِر »بهرام« 
اشاره کرد. هرچند که پرداختن به هنِر این خواننده 
ه��م جای بحِث خود را دارد اما مش��خصن در فرم، 
با توج��ه به امکان��اِت موجود، گام های��ی روبه جلو 
برداشته اس��ت. مثلن در قسمِت »اینجا ریش بذار، 
یقه ببن��د »کاِرت« »رو« »َغلَتکه« ، خنجرو غالف 
کن بش��و »وارد« »تو« »مهلکه« از ترانه ی »این جا 
ایرانه«، بهرام به خوبی این هنر را پیاده کرده اس��ت. 
البته شاهین سعی کرده است در کارهای جدیدش 

این ضعف را بپوشاند.
 همان ط��ور که قبلن هم اش��اره ش��د موضوعاِت 
انتخاب��ِی ش��اهین اکثرا اجتماعی اس��ت و از دل 
تضاد ه��ای جامعه نش��أت میگی��رد، ام��ا آیا این 
عنص��ر برای ارائ��ه ی یک اثر کام��ل از هر جهت 
کافی اس��ت؟در باب موسیقی اعتراضی مقاله های 
متعددی نوش��ته شده اس��ت که  خوِد شاهین هم 
مقاله ی* خوبی در این مورد نگاش��ته اس��ت، اما 
پر واضح اس��ت ک��ه وی تا حِد زیادی نتوانس��ته 
آن  عناصِر تعریف ش��ده برای این نوع موسیقی را 
حد اق��ل در فرم،  به طوِر کام��ل عملی کند. یک 
موس��یقی اعتراضی و البته انقالبی، نه آن قدر باید 
خش��ک و بی روح مس��تقیما پیاِم سیاسی دهد و 
در فرم هیچ گونه جذابیتی برای مخاطب نداش��ته 
باش��د و نه طوری باش��د که از آن وِر بام بیافتد و 
هیچ گونه آگاهی ِ سیاس��ی و اجتماعی به مخاطب 
ندهد و با فرمی زیبا، مخاطب را بفریبد . موسیقِی 
ش��اهین قطعا هیچ یک از این ها نیس��ت اما تا آن 
ای��ده آل اصلی که همانا توازن بین فرم و محتواِی 
اثر در راستای آگاهی دادن و هرچه بیش تر 
بر انگیختِن مردم است فاصله ی زیادی دارد.

اما در این مورد هم ، کارهای انگشت شماری 
یافت می ش��ود، که این هم تا حدی طبیعی 
اس��ت، و علت را به طوِر خیلی کلی می توان 
از این منظر دید که در جامعه ای که هنرمند 
در آن زیست می کند، باید ضرورت و شرایِط 
مادی برای ارائه ی اثر وجود داش��ته باش��د 
و همچنی��ن خوِد جامعه ه��م تا حدی برای 
رس��یدن به آن شرایط در پراتیک وارِد عمل 
ش��ده باشد و در پروس��ه ی مبارزه است که 
اس��تعداد ها با توجه ب��ه نیازهای موجوِد آن 

زمان شکوفا می شوند. 
اما رسالِت خود هنرمند، ویژگی ای است که 
در بطِن این تفاس��یر، با پای بند بودن بدان، 
هنرمند می توان��د آن را به اس��لحه ای برای 
فائ��ق آمدن به کمبودها و تحریک جامعه به 
جنگیدن با این کمبودها تبدیل کند. ش��اهین با 
ترانه ی جدیِد خود با عنواِن »ایس��تاده مردن« به 
روی تماِم ناداوری ها خط باطل کشید و نشان داد 
به عنواِن یک هنرمنِد ش��وریده بر هرگونه زنجیر، 
به رسالِت خود پای بند مانده است، ولی تا به آخر 
پای بند بودن به این رسالت، جداِل مرگ و زندگی 

است. 
ای َش��ر، ای گرِگ خسته  که از تفنگ نترسیدی، 
هم چنان نترس بمان که »رمِز ما ایس��تاده مردن 

است«•
* نشریه بذر شماره ی چهل دو و چهل چهار

بررسی انتقادی َرِپِر مرتد

نگاهی بر آثار رپ شاهین نجفی
آزاد پاکباز

آدرس های الکترونیکی شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران:

http://shorayejavanan.com                                                                                       :سایت

http://www.facebook.com/shorayejavanan                                                    :فیس بوک

http://www.facebook.com/radicalvoice           :"صفحه ی فیس بوکی "روی خط رادیکال

E-mail: iranianfederetion@gmail.com                                          :پست الکترونیکی


