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  !پيوندی هشيارانه 
  

بار ديگر پيوندها تازه شدند، جوانه 
جنبش . رشد ظهور يافته ای رو ب

دانشجوئی به حمايت از جنبش کارگری 
نان، «بر سر در دانشگاه شعار . برخاست
جنبش « و شعار » برابریآزادی،

دانشجويی از اعتصابات کارگری حمايت 
چه پيوند هشيارانه .  نقش بست».می کند

وند مستحكمتر، ين پيهر چقدر ا! ای
 چشم ،افته تر باشديآگاهانه تر و سازمان

 نوين جامعه ما مسرت بخش تر یزهااندا
  . و برجسته تر خواهد شد

. سنتی راديکال دوباره سر بلند کرد
ی برخاسته از يک نياز و ضرورت سنت

سنتی که همواره متعلق به جناح . عينی
. چپ و راديکال جنبش دانشجوئی بود
. سنت دفاع از کارگران و زحمتکشان

جنبش دانشجوئی در ايران و جهان مملو 
از صحنه های شورانگيز حمايت 
کارگران و دانشجويان از يک ديگر 

  .مثالهای تاريخی فراوانند. است
د جهانی می توان از خيزش ماه در بع

 پاريس نام برد که سر فصل ١٩٦٨مه  
نوينی در زمينه  اتحاد و همبستگی ميان 

جنبش . دانشجويان و کارگران گشود
 در دفاع یدانشجويی ايران نيز نقش مهم

.  داشته استیت از جنبش آارگريو حما
به عنوان نمونه می توان به نقش پر رنگ 

راضات اتوبوس جنبش دانشجويی در اعت
 و پيوند آن با اقشار ١٣٤٨رانی در سال 

در دوران رژيم . زحمت کش اشاره کرد
ان چپ به طرق يشاهنشاهی دانشجو

مختلف با کارگران آارخانه ها و 
آارگاهها عهد دوستی می بستند و با آنها 

ل می دادند و بذر ي تشكیمحافل مطالعات
ان آارگران ي را به میستي مارآسیآگاه

هنوز در خاطر کارگران . دندمی بر
بجا مانده ری اعتصابی کارخانه چيت 

است که چگونه دانشجويان مبارز تن به 
خطر داده، حلقه محاصره نيروهای 
 انتظامی را شکسته و غذا به کارگران

 – ٥٧ یدر سالها. متحصن می رساندند
ان چپ بودند که با ي اين دانشحو٥٦

 در جلو یاسيسازمان دادن تظاهرات س
ه ها آارگران يآارخانه ها و پخش اعالم

  .  آردندیرا به شورش و انقالب دعوت م
وند در ين پينقطه اوج و برجسته ا

 بود آه دانشگاه ٥٧ – ٦٠مقطع انقالب 
به سنگر دفاع از منافع آارگران و 

ان در يدانشجو. ل شديزحمتكشان تبد
ت از يحمادر اشغال آارخانه ها، 

در گوشه و كار ي و بیآارگران اعتصاب
آنار آشور، در مصادره زمينها  و 
آپارتمانهای متعلق به سرمايه داران و 

. فا آردندي ایمالکان بزرگ نقش مهم
ان در صحنه يخون آارگران و دانشحو

اگر . ختي گوناگون مبارزه به هم آمیها
وند در خون غرقه شد اما ين پيچه ا
  .  اين پيوند همواره الهام بخش بودیسنتها

 یان را آغازگراني دانشجو،نآارگرا
ران انقالب بودند و يافتند آه سفيجسور 
 ثابت ی آارگران را مبارزان،انيدانشجو
افتند آه قادر ير و مصمم يگيقدم و پ

بودند بار انقالب را به سرمنزل مقصود 
آنها به درستی کارگران را . برسانند

حامل و ناقل تاريخی سوسياليسم می 
  .دانستند

يی بايد اين نکته مهم را جنبش دانشجو
 جامعه بدون اتكا به یشه ايتحول رکه 
 آارگران و زحمتكشان یعنيت مردم ياآثر
 همواره مدنظر داشته ،ر ممكن استيغ

هيچ قشری  به اندازه زحمتکشان . باشد
جامعه تحت ستمهای مختلف طبقاتی، 
جنسيتی و ملی قرار نگرفته اند و هيچ 

ر شرايط کس به اندازه آنها برای تغيي
طبقه کارگر قربانی . موجود انگيزه ندارد

ا اتکا اصلی سيستم سرمايه داری است، ب
طبقه کارگر آگاه است که می توان  به يک 

. جامعه را به جهش و شکوفايی رساند
هيچ جامعه ای متحول و شکوفا نمی شود 

 آن جامعه متحول یمگر آنکه همه بخشها
  . شود

 اتفاق ظلم و ستم به اکثريت قريب به
مردم توسط يک نظام ستمگر و استثمار 

 یدشمن همه با  .گر اعمال می شود
رو کارگران  ني؛ از همروبرويندمشترک 

و ديگر جنبشهای مردمی (و دانشجويان 
مانند زنان، پرستاران، معلمان، ملل 

 یك هم محسوب ميمتحد استراتژ) ستمديده
 دانشگاه ی که آویروهائيهمان ن. شوند

 آنند اعتصاب ی بدل میبه ارا به مخرو
همان .  آشندی را هم به خون میآارگر
م نژاد ي آه فرمان قتل عزت ابراهیآسان

 آنند فرمان به گلوله بستن یرا صادر م
 یز صادر ميآارگران خاتون آباد را ن

همان کسانی که دفتر تحکيم وحدت . آنند
را برای تفرقه و سرکوب جنبش 

کارگر را دانشجوئی بوجود آوردند؛ خانه 
هم برای سرکوب و تفرقه کارگران ايجاد 

همان هايی که از تشكلهای واقعی  .کردند
 ممانعت به عمل  آورده یو آزاد دانشجوئ

اند و تالش می کنند که آنها را فريب داده 
و بين آنها گسست ايجاد کنند، مانع 
سازماندهی آارگران نيزمی شوند و حق 

 کرده اجتماع و اعتراض را از آنها سلب
و گريز از سياسی شدن را در ميان آنها 

يکی از اهداف . تبليغ ترويج می کنند
هميشگی سرکوب گران ايجاد شکاف و 

  . دانشجويان و کارگران استميانجدائی 
وجود دشمن مشترک، و دغدغه های 
متشابه زمينه را برای پشتيبانی هر چه 
بيشتر اين دو جنبش از يکديگر مهيا می 

د در جاده ي بای جنبش دانشحوينه تنها. کند
 حرکت کند یحمايت از جنبش آارگر

د از جنبش يز باي نیبلكه جنبش آارگر
ت فعال آند، آنها بايد در  ي حمایدانشجوئ

هر . ارتباط متقابل با يکديگر قرار بگيرند
 هم باشند؛ ید صداين جنبشها باييک از ا

 رسان يکديگر یاريرند؛ يپشت هم را بگ
كار مشترك ير از همه در پباشند؛ و مهمت

ن رابطه يقطعا چن. گر بياموزندياز همد
ت وسعت نظر ي موجب تقوی فعالیاسيس

 یك از جنبشهاين هر يان فعاليدر م
  .  شودیمردمی م

ه بدانشگاهها را می توان و بايد 
سنگر دفاع از زحمتکشان و ستمديدگان 

دانشگاهها را می توان و بايد به . بدل کرد
ل کرد، به محلی که مردم خانه مردم بد

بويژه کارگران  بتوانند براحتی بدان رفت 
  .  و با دانشجويان در آميزندو آمد کنند

دانشجويان نيز متقابال بايد به ميان 
کارگران و زحمتکشان شهر و روستا 
بروند و آزادی خواهی را ترويج کرده و 

با . آنها را به حقوق واقعی شان آگاه کنند
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  !گيريدسرود انترناسيونال را فرا 
  !  کارگری در اول ماه مه امسال پخش کنيدجمعاتظاهراتها و تآنرا وسيعا در ت

 
 وناليسرود انترناس

  
  هياوژن پوت

  
  ی فقر و بندگیايدن   داغ لعنت خوردهیز ايبرخ
  یبه جنگ مرگ و زندگ  ده خاطر ما را بردهيشور
  آهنه جهان جور و بند  ميشه براندازيد از ريبا

  ز گردنديچ بودگان هرچيه  مي سازین جهانيو آنگه نو
  

  آخرين رزم ما  دال استجروز قطعی 
  )٢(نژاد انسانها   انترناسيونال است

  
  خدا، نه شه نه قهرمان  یبرما نبخشند فتح و شاد

   امانی بیكارهايدر پ  یم آزاديريبا دست خود گ
  م به آفينعمت خود آر  ميتا ظلم از عالم بروب

 كه آهن گرم استيتا وقت  م يم آتش را و بكوبيدم
  

  م ماآخرين رز  دال استجروز قطعی 
  )٢(نژاد انسانها   انترناسيونال است

  
  شمار آاري بیاردو  ميتنها ما توده جهان

  نه آه خونخواران غدار  یم حقوق جهانبانيدار
  مانيبر رهزنان و دژخ   رعد مرگ آور یغرد وقت

  د نور افشانيتابد خورش  ن عالم بر ما سراسريدر ا
  

  آخرين رزم ما  دال استجروز قطعی 
  )٢(ژاد انسانها ن  انترناسيونال است

ه و راههای عملی تغيير آنها مشورت کرد
و رده شرايط موجود را مشترکا بررسی ک

  . به چالش بکشند
 و یان با زندگيهر چقدر دانشحو

 بيشتر آشنا شوند ی تحتانیمبارزه توده ها
 آنان آشنا شوند به یبا آمال و آرزوها

.  شوندی بدل میون ثابت قدم تريانقالب
چرا که در جريان همين ارتباطات است 

يان درگير پراتيک وسيعتری که دانشجو
می شوند و به شناخت عميقتری از 
مبارزه و توده ها دست می يابند و بيشتر 
به مفهوم واقعی مبارزه طبقاتی پی می 

امروزه تعداد زيادی از دانشجويان . برند
. از خانواده های زحمتکشی برخاسته اند

اين خود نقطه قابل اتکائی برای پيوند 
  . شجويان استميان کارگران و دان

ك از ين است آه هر يت ديگر ايواقع
 ی ها و امكانات مشخصیژگيجنبشها از و

 تواند یب آنها ميبرخوردارند آه ترآ
ان يدانشجو. قدرتمند و کارساز باشد

 یستي به علم و دانش مارآسیدسترس
 یاتياز حي آارگر بدان نیدارند و توده ها

 دارند و یان شور مبارزاتيدانشجو. دارند
ان ي، دانشجویآارگران صالبت مبارزات

 متشكل شدن و ی برایشترياز امكانات ب
 یتبليغات سراسری برخوردارند و م

 انعكاس یتوانند از آن امکانات برا
ژه آنكه يبو. ندي آارگران سود جویصدا

امروزه در گوشه و آنار آشور 
ك ي باز شده و آه هری مختلفیدانشگاهها

 ی برایهائل شدن به ستاديل تبديپتانس
وند مبارزات اقشار و طبقات مختلف را يپ

  .دارا هستند
سال گذشته  اعتصابات کارگری رشد 

 کارگران در چشمگيری داشته است؛
دالتی های بی عگوشه و کنار ايران به 

موجود اعتراض کرده  و برای تحقق 
. خواسته های عادالنه شان تالش می کنند
ی امروزه طبقه کارگر ايران از ابتداي

ترين حقوق صنفی و سياسی خود محروم 
است، هر روزه از سوی رژيم فشار 
بيشتری بر کارگران وارد می شود، از 
محدود کردن حقوق صنفی وخدمات 
اجتماعی گرفته تا عدم پرداخت دستمزدها 
و اخراجها و بيکار سازيهای وسيع ؛ از 
قراردادهای موقت و خارج کردن 

فته تا کارگران از شمول قانون کار گر
ممنوعيت اعتصابات و دستگيری و 

  .سرکوب فعاالن کارگری
در چنين شرايطی جنبش دانشجوئی 

دانشجويان چپ بايد پرچم ايران بويژه 
دفاع از کليه خواستها و مطالبات 
کارگری را برافرازند؛ از کليه اشکال 
مقاومت عادالنه کارگران در مقابل 

 و سرمايه داران و دولت حمايت کنند
ان آزادی بی قيد و شرط برای ايجاد خواه

. تشکلهای مستقل و واقعی کارگران باشند
اين حق مسلم طبقه کارگر ايران است که 
خواهان تشکل های مستقل خود از دولت 

اين حق حد و مرز . و وزارت کار باشد
نمی تواند داشته باشد و تمامی بخشهای 
طبقه کارگر از هر جنسيت و مليت و نوع 

اعم از ( و موقعيت کاری شغل و رشته
استخدام رسمی يا پيمانی و داشتن يا 

بايد  )نداشتن دفترچه بيمه تامين اجتماعی
  .از آن برخوردار باشند

در شرايط موجود يکی از 

راهکارهای عملی برای دانشجويان 
اخير تشکل های حمايت از فراخوان 
 که از جانب برخی ،مستقل کارگری است

ده و تا کنون به فعالين کارگری منتشر ش
 یكي. امضا هزاران کارگر رسيده است

ت از يان چپ بايد حمايف دانشحوياز وظا
 توانند یان ميدانشجو. ن فراخوان باشديا

ن حرآت داشته ي در گسترش اینقش مهم
.  آنندین فراخوان را توده ايباشند و ا

ان آارگران، استادان، يآنها می توانند به م
بروند و حمايت . ..معلمان و پرستاران و 

شان را از آزادی تشکل مستقل و واقعی 
و جنبش دانشجويی کارگری جلب کنند 

  . ن حرآت متحد آننديت از ايرا در حما
ند هر ويباشد اول ماه مه امسال شاهد پ

ان چپ يقتر و گسترده تر دانشجويچه عم
  ■. مي باشیبا جنبش آارگر
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  نگاهی به تاريخچه اول ماه مه
  

  يم از سورنا هدايتتهيه و تنظ
ونال ي آنگره انترناس١٨٨٩ در سال 

 یدو، مرآب از احزاب و سازمانها
 جهان روز اول مه را به عنوان یآارگر

 طبقه آارگر ی جهانیروز همبستگ
  . ديبرگز
داشت مبارزات ي گرامین روز برايا
 ١٨٨٦كا در سال ين آارگران آمريخون

  .انتخاب شد
ن حكومت يپس از سرآوب اول

 یس به نظر مي جهان در پاریگرآار
 سرخ برخاسته  از آمون ید شعله هايرس
اما ناگهان . س خاموش گشته استيپار
 سكوت را به هم یو تازه جنگ طبقانيغر
 یگر و قاره اي دین بار  از نقطه ايزد ا
گاگو نقطه يمبارزات آارگران ش. گريد

 جهان را ی در جنبش آارگرینياوج نو
  . به ثبت رساند
 ی اعتصابات آارگر١٨٨٦ل در سا
هر . كا همه جا را فرا گرفته بوديدر آمر

 ی تحت شعارهای هائیمائيهفته راهپ
 »یستياليزنده باد انقالب سوس«
 »سرنگون باد تخت و بارگاه و خزانه«
.  شدی برگزار م»ديآارگران مسلح شو«

ابانها را يمان مشعل بدست خيشبها راهپ
 : خواندند ین ميمودند و چني پیم
د ينيزند، ببي خیونها زحمتكش بپا ميليم«

 ین به خود ميابان آمده اند، مستبديبه خ
 یلرزند، چرا آه قدرتشان را برباد م

ن جنبش اول ماه ي  نقطه انفجار ا».ننديب
س با آارگران ي آه پلیزمان. مه بود
كاگو ي از آارخانه ها در شیكي یاعتصاب

به زد و خورد پرداخت و دو آارگر را 
ن را  آارگرایجان انقالبيتل رساند؛ هبه ق

ك به ينزد.  در سطح آشور در  برگرفت
وسته بودند ي هزار آارگر به جنبش پ٣٤٠

هزار نفر از آنها در اعتصاب  ١٩٠و 
 هزار آارگر ٨٠كاگو يدر ش. بردندبسر 
آارگران قهرمانانه به . ختنديابانها ريبه خ

پنج کارگر . س پرداختندينبرد با پل
 يک کارگر آلمانی به خاک لهستانی و

  .افتادند
 یس به صحنه سازيسرانجام پل

ك بمب را بهانه قرار يپرداخت و انفجار 
 آرده ی آه از قبل طراحیداد و تعرض

زندانها مملو از . بود را به اجرا درآورد
و .  گشتی و اعتصابیهزاران انقالب

 ی آه از اعضایرهبران جنبش اعتصاب
 بود را »رگرانونال آايه انترناسياتحاد«

دستگير و در همان ماه مه محاآمات آنها 
سرانجام هفت تن از آنان . را آغاز آرد

 یجنبش بزرگ. را به مرگ محكوم آرد
در سراسر جهان به دفاع از آنان 

كا بيرحمانه ي آمریاما بورژواز. برخاست
ع يمراسم تش. آن رهبران را به قتل رساند

 یبجنازه رهبران جانباخته جنبش انقال
لون نفر برگزار يم ميآارگران با حضور ن

ون نفر تخم يليابان آمدن نيم ميبه خ. شد
  .  آاشتیوحشت را در دل بورژواز

ه ها و ي از اعالمیل بخشهائيدر ذ
 آن دوران را در یاخبار روزنامه ها

  . مي دهیار خوانندگان بذر قرار مياخت
  

 از روزنامه یكي در یفرد بورژوائ
  : دوره نوشتراژ آن ي پرتیها

 آه اهل یعناصر طبقه تحتان«
ره هستند، جلسات يمجارستان، آلمان وغ

 یآنها گروه ها.  دهندیل مي تشكیمخف
آنها خود .  آرده اندی را سازماندهیآوچك

ن يان ايدر م.  دانندیست مياليرا سوس
 روس وجود یستهايليهيآارگران، هم ن
رنگ . ی فرانسویستهايدارند، هم آمون

  ».ن سرخ استنايپرچم ا
  

***  
ه کارگری قبل از اول ياز يک اعالم

  : ماه مه
.  نه آرامش-ك روز شورش ي«
ان الف ي آه حرف، حرف سخنگویروز

ر آننده طبقه آارگر ي اسیزن نهادها
ن ي آه طبقه آارگر قوانیروز. نباشد
 دارد و قدرتش را یش را بر پا ميخو

ن را به اجرا ين قواني برد آه ایبكار م
ت ي آه تماما خالف رضایني قوان.درآورد

و موافقت ستمگران و حكمرانان آه 
سرنوشت آارگران را در دست دارند، 

م زحمتكشان ي عظیروي آه نیروز. است
 آه امروز بر یمتحد در برابر قدرت

 راند صف یسرنوشت همه خلقها حكم م
 آه لذت هشت یروز.  آندی میآرائ

ساعت آار، هشت ساعت استراحت و 
ار ي به اختی هر آاری براهشت ساعت

  ». شودیخود ما، احساس م

***  
 در »آارگر« از نشريه آلمانی زبان 

  : ١٨٨٦كا در نوزدهم مارس يآمر
 یاگر ما هر چه زودتر خود را برا«
 جز یراثيم، مين آماده نكني خونیانقالب

 ی فرزندانمان بر جای برایفقر و بردگ
 ین خود را برايبنابرا. م گذاشتينخواه
   ».ديام انقالب مجهز آنانج

***  
ك شب قبل از ي »آارگر«از روزنامه 
  : واقعه اول ماه مه

نبرد آغاز گشته . شيبا جسارت به پ«
. كارندي بیارتش بردگان مزد. است
ش را پشت برج و ي چنگالهایه داريسرما
. آارگران.  نظم پنهان آرده استیبارو

. سازش موقوف: ن باشديد چنيشعار ما با
 سال است آه ٢٠. ده استيرارسماه مه ف
 یه داران وعده هشت ساعت آار ميسرما

ر پا ين خواست را زيشه اي همیدهند ول
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   ». گذارندیم
در همان شماره از روزنامه آارگر 

طبق «:  داده شده بودیهشدار مهم
 یري از رفقا بهنگام دستگیكياطالع، 

 از اعضا همراهش بوده یست بلند باالئيل
. ر شده  انديز دستگينو تمام آن رفقا 

تها و دفاتر يست عضويل: نيبنابرا
. ديرون آوريبتان بيادداشتها را از جي

انبار مهمات خود . ديز آنيتان را تميتفنگها
ه ين مزدور سرمايقاتل. ديرا آامل آن

چ يه. تنديس و گاردش آماده جنايداران، پل
رون ي از خانه بید دست خالي نبایآارگر

  ».ديايب
، ی انقالبین هشدارهايدر مقابل ا

 ید، آماج اصلي دیز تدارك ميطبقه حاآم ن
 آارگران یحمالت طبقه حاآم، رهبر

دو گردن «:  نوشت»ليكاگو ميش«. بود
ن شهر بزرگ يآلفت خطرناك در ا

 بزدل یرآار در رويدو فرد از ز. هستند
 یكياسم . جاد آنندي خواهند دردسر ایم

 یگرياز آنها پارسون است و اسم د
آنها را از هم امروز تحت نظر . زيپااس
 یآنها را مسئول هر دردسر. ديريبگ
  ». شودیجاد ميد آه ايبدان

***  
 از یكي، ١٨٨٦صبح اول ماه مه 

: ن گزارش آرديكاگو چني شیروزنامه ها
 از دودآش آارخانه ها یچ دوديه«
ك روز يز، رنگ يهمه چ. دي آیرون نميب

   ».ل بخود گرفته استيتعط
: بون نوشتيا تريالدلفيروزنامه ف

 ین الملليل بي رتیعناصر آارگر را گوئ«
آنها را رقص مرگ . ش زده استين

  ».فراگرفته است
***  

ك آارگر شروع ي یناتينسي در س
:  ر آردين تصوي را چنیمائيراهپ

تظاهر آنندگان فقط پرچم سرخ حمل «
 خواندند ی آه می آردند و تنها سرودیم

مارسه «و ) آارگران (»تريآربا«سرود 
 ٤٠٠ك هنگ آارگران با ي.  بود»زي

لد در صف اول تظاهر ينگ فيتفنگ اسپر
   ».آنندگان قرار داشتند

***  
ه ای به امضا ي به نقل از  اعالم

ز چند ساعت پس از کشتار  ياسپا
ن يرنشيکارگران که در محالت فق

آارگران «: گشتي دست بدست میآارگر
وار  خونخیرويصاحبكاران ن. ديمسلح شو

. ه ما بكار گرفتنديس را علي پلیعنيخود 
شش نفر از برادران ما عصر امروز در 

آنها . ك آشته شدنديآارگاه مك گورم
چاره را آشتند چرا آه جرات يران بيفق

ر پا يآرده بودند دستورات روسا را ز
 بپا یهمچون هرآول افسانه ا. گذارند

خواهد شما را ي آه مید و غول پنهانيزيخ
ما از شما . ديان برداريند، از منابود آ

  »!مسلح! ديم آه مسلح شويخواهيم
  

***  
 آه چند صد زن دوزنده به یهنگام

وندند، يابان آمدند تا به تظاهرات بپيخ
ه يبون عليكاگو تري شیروزنامه ارتجاع
 یزنان وحش«د و آنها را يشان زوزه آش

  . دي نام»هلهله آن
***  

 »آارگر«ن بار فراخوان روزنامه يا
خونها ! ديدقت آن«:  عاجل بودیفراخوان
 در یگارد دولت. خته شده استين ريبر زم

ت يمالك. ن آار شرآت داشته استيا
.  شودی میاري با خشونت آبیخصوص

جنگ .  استیخيت تاريك واقعين يا
ر يدر محالت فق. ده استي فرا رسیطبقات
 شوهران و ین، زنان و بچه ها براينش

اما در .  انده سر دادهيپدرانشان گر
 یالسهايه داران گيآاخها، سرما
 اقدام یمت را به سالمتيمشروبات گرانق
 خونخوار نظم و قانون یدار و دسته ها

 ید ايتان را پاك آنياشكها.  زنندیبهم م
د و آل يزيبپاخ! بردگان! چارگان مظلوميب

  »!ديقدرت نظام چپاول را سرنگون ساز
  

***  
 بورژوازی سراسر یروزنامه ها 

وانه وار ي دیآشور به آتش افروز
آنها خواستار اعدام همه . پرداختند

تر روزنامه يسر ت.  شدند»اخالل گران«
گردن ! جانوران خونخوار«: ن بوديها چن
  »! سرخیآلفتها

***  
حرفهای دادستان عليه کارگران در 

قانون بر محاآمات حكم «: جريان دادگاه 

ه، ده شديسم به محاآمه آشيآنارش. رانديم
نجا آورده يان انتخاب شده و به اين آقايا

نها مثل يا. شده اند، چرا آه رهبر هستند
هزاران نفر آه بدنبالشان براه افتادند 

ن افراد را يان قضات ايآقا. خطاآارند
ت آنان نمونه ياز محكوم. ديمحكوم آن

 ما و ید و نهادهايآنان را دار بزن. ديبساز
  ».دياجتماعات ما را نجات ده

  
ز از رهبران انقالبی يفاعيه  اسپاد

  : کارگران
اگر شما . د من استينها عقايخب، ا« 
د را آه ين عقايد اي توانید مي آنیفكر م

 دواند درهم یشه ميشتر ريهر روز ب
 ید آه با زنداني آنید، اگر فكر ميشكن

د ما ضربه يد به عقاي توانیآردن ما م
 ید آه مرگ جزاي آنید، اگر فكر ميبزن
 و یقت است، پس من با سربلندي حقگفتن

!  پردازمی گزاف آنرا میجسارت بها
  »!ديجالدتان را صدا آن

  
كساله يکی ديگر يست و ينك بيدفاعيه ل

  :از محکومان به اعدام
 آنم آه دشمن نظم یمن تكرار م« 

 آنم آه با تمام قدرت یموجودم و تكرار م
ن نظم ينه دارم با ايكه نفس در سيتا زمان
از ! من از شما متنفرم.  آنمینبرد م
ن شما، از اقتدار يزارم، از قوانينظمتان ب

ن خاطر يمرا بد. مستبدانه شما، متنفرم
  »!ديزياويبدار ب
  

و اين بود آخرين کلمات رهبران 
د  يكه جالدان چشم بند سفيانقالبی  در حال
  .دندي آشیبر سرشان م
 خواهد آمد آه سكوت یروز«: اسپايز

امروز شما قدرتمندتر  یما از زوزه ها
   ».شود

آالنتر «: اد زديبعد از او پارسون فر
  ■. »ده شودي خلق شنیبگذار صدا! باتون
  

ه بذر را به دوستان ينشر
  .ديخود معرفی کن

شنهادات و ي نظرات، پما از 
  انتقادات شما استقبال 

  .ميمی کن

  ما را در زمينه 
گزارشات  ه مقاالت ويته

 و پخش گسترده بذر 
 .اری دهيدي
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  نگاهی به تاريخ
  ١٩٦٨مه 

   فرانسهیجنبش دانشجوئ
  ن آوشايتهيه و تنظيم از افش
ن سالگرد ي هفتمیماه مه امسال س

 از یكي.  فرانسه استی دانشجوئیجنبش
 یاد ماندنين و بيترن، نوآوريبرجسته تر

ن يا. ستمي قرن بین جنبش دانشجوئيتر
 بود آه ی از موج انقالبیجنبش خود بخش

 یالديسراسر جهان را در دهه شصت م
كا، از ين گرفته تا آمرياز چ. فراگرفته بود

 آه ی انقالبیموج. قاياروپا گرفته تا آفر
كان آنرا مقاومت عادالنه مردم يز پينوك ت

جنگ تجاوزآارانه تنام در مقابل يو
ن موج يا.  دادیل ميكا تشكيسم آمرياليامپر

 بود آه یان شورش نسل جوانيعمدتا ب
 یايجاد دني ایه سنتها بپاخاست و برايعل
ن موج رو به افت ياگر چه ا.دي جنگینينو

امد اما نقطه ينهاد و به اهداف خود نائل ن
 ی انقالبی جنبشهای را براینيمت نويعز
.  بنا نهادیستيالي امپریژه در آشورهايبو

 فرانسه ی ها جنبش دانشجوئیسنت شكن
. در آن روزها زبانزد همگان بود

 از مبارزه ظهور ینين و اشكال نويمضام
 ی برایع به سرمشقي سریليافت آه خي
.  جهان بدل شدی دانشجوئیگر جنبشهايد

 حاآم، یه قدرتهايان عليشورش دانشجو
 آه مبلغ یني دروغیستهايافشا آمون

اصالحات در چارچوبه نظام بودند؛ 
ان به توده آارگر و يرجوع دانشجو

، یآشاندن آنان به صحنه مبارزه انقالب
 و اشغال ی با آارگران اعتصابیهمراه

ر سئوال بردن نقش يآارخانه ها به ز
همه و همه .  زنان در مبارزهیسنت

 ی آندوره مبارزات دانشجوئیدستاوردها
لهام بخش  آه ایاشكال. در اروپا بود
يک نمونه . ران هم شدي ایجنبش دانشجوئ

 یت دانشجويان از آارگران اعتصابيحما
در اوائل دهه پنجاه تا رجوع گسترده 

ان چپ به آارگران در دوره يدانشجو
  .   بود٥٧ – ٦٠انقالب 
ل خوانندگان بذر را با گوشه يدر ذ

 یهايی ازآنچه آه در جنبش دانشجوئ
  . مي آنیفرانسه گذشت آشنا م

 تظاهرات ضد جنگ ١٩٦٨در سال 
كا و يژه در آمريتنام در سراسر جهان بويو

هجوم .  به خود گرفتیادياروپا شتاب ز
ان به دفتر ين و دانشجوي محصلیجمع
س به يكن اآسپرس در پاريآمر
. دي منجر گردی جديیهايريدستگ

سات يس در تاسيان دانشگاه پاريدانشجو
بنام س يتازه ساز دانشگاه در حومه پار

 با مقامات مسئول دانشگاه به دليل »نانتر«
کنترل بيش از حد به زدو خورد پرداخته 

 دانشگاه یدانشجويان ساختمان ادار. بودند
 مارس تصرف آردند و ٢٢را در 

رشدگان تظاهرات ي دستگیخواستار آزاد
 مبارزه، مقامات یابيبا شدت . شدند

  .ل آردنديمسئول، دانشگاه را تعط
ن ي آه خود را طرفدار چانیي دانشجو
ك ي دانستند برنامه سخنرانی یو مائو م

 آه در دانشگاه یتنام جنوبيمقام حكومت و
 نفر ٥٠٠در سوم مه . محله التن بهم زدند

ن در دانشگاه سوربن در محله ياز فعال
 گرد هم آمدند و خواستار »التن«

س يپل.  شدند»نانتر« یبازگشائ
 ضدشورش محوطه دانشگاه سوربن را

ان را دسته يمحاصره آرد و دانشجو
ده ي صف آشیونهايجمعی سوار بر آام

اه يون سين آامينكه اوليهم. خود نمود
 نمود از ین براه افتاد و سعيرنگ سنگ

دان سوربن آه در مقابل دانشگاه قرار يم
رون ي آه در بیانيدارد عبور آند، دانشجو

ر آنرا سد يجه واقعه بودند مسيمنتظر نت
س ضد يپل.  در گرفتآردند؛ جنگ

شورش ناگهان خود را تحت حمله و در 
انه به حمله يآنها وحش. افتيمحاصره 

پرداختند و جوانان و رهگذران منطقه 
. ض آتك زدنديدانشگاه را بدون تبع
ا ين ي آهنیله هايدستان جوان با مهارت م

 شد را بكار برده و یافت ميهرآنچه 
 یشه ها و آسفالت بخون آغشته را ميش
 ی آه می رفتند،  گوئیدند و جلو ميآاو

 ی باستانیخواهند به اعماق سنگفرشها
سراسر محله التن به . ابنديدان دست يم
خ يل شده بود آه در تاري تبدیدان نبرديم
  .ر اروپا کم سابقه بودياخ

ر يهفته دوم ماه مه، فرانسه شاهد تسخ

رستانها ي از دبیاري دانشگاهها و بسیتمام
. ن و دانش آموزان بودتوسط دانشجويا

ان يژه از مي از آارگران جوان، بویبرخ
ن ين آه آن زمان آم درآمدتري پائیبخشها

طبقه آارگر در بازار  مشترك اروپا بعد 
 یك سريا بودند، ازچندماه قبل يتالياز ا

 را شروع یز ابتدائياعتصاب خشونت آم
 یاآنون ترن ها از دامنه ها. آرده بودند

س آارگران جوان، يارمالل آور حومه پ
را از ي آه اخیكار، مردان جوانيجوانان ب

ا از مدرسه حرفه و يخدمت نظام معاف و 
ن تعداد يفن آنار گذاشته شده بودند، همچن

رستانها را آه ين دبي از محصلیاريبس
 یته توده ايق آمي از طریبطور سراسر

 یافته بودند را با خود ميتنام سازمان يو
ان يهمراه دانشجوهمه آنان . آوردند

 محله التن یممتازتر در بحثها و نبردها
  .  آردندیشرآت م

گفتگوی مردم با يکديگر يکی از 
نه . مهمترين خصيصه های آندوره بود

تنها گفتگوی اتفاقی بلکه بحثهای طوالنی 
ميان افراد کامال بيگانه با يکديگر و گرد 

گويی . هم در گوشه خيابانها و در کافه ها
ه را که برای گفتن داشتند سالها مردم آنچ

  .بود در سينه نگهداشته بودند
 یاسي سیز در زندگيگر نيز ديك چي

تعداد زنان جوان :  داشتیفرانسه تازگ
 به .رزمنده چندان آمتر از مردان نبود

هنگام اشغال سوربون از سوی 
دانشجويان، مردان از زنان خواستند که 
 صرفا به کار تايپ و قهوه درست کردن

زنان بر شرکت در بحث . بپردازند
اين مبارزه که در دل . اصرار ورزيدند

مبارزه ای ديگر به راه افتاده بود 
دستاوردهای زيادی برای جنبش زنان به 

  .ارمغان آورد
ان و جوانان يشب دهم ماه مه، دانشجو

 جهت محافظت از یدهها سنگر سنگ
س برپا يمحله التن در مقابل حمله پل

 از گاز اشك ی رگبار٢اعت در س. داشتند
 سنگرها ی برویآور و نارنجك دست

ون نفر واقعه را يليدهها م. دن گرفتيبار
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و دنبال يق راديم از طريبطور مستق
س يده دم پلياگرچه باالخره تا سپ. آردند
رون راند، اما يان را از محل بيشورش

، باعث انفراد حكومت یشب سنگربند
فرا ن احساس سراسر آشور را يا. گشت
  .رقابل تحمل استيم غيرژ: گرفت

ان و حاميانشان سوربن را يدانشجو
ك مجمع ي ی آنند و برقراریر ميتسخ
 با شرآت طبقات ی و دائمیاسي سیعموم

مختلف از همه نقاط آشور را اعالم 
ن مجمع رد و ي آه در ايیحرفها. کردند

 ی تلقی محافل جدیبدل شد را تمام
 یها دانشجوئحداقل هزارنفر به ده. کردند

با را ي زیوستند آه مدرسه هنرهايپ
د ير آرده و آنرا به آارخانه توليتسخ

 یان هنرهايدانشجو. ل کردنديپوستر تبد
ر خود يبا شش هفته محل را در تسخيز

 نفره بكار ٢٠٠ یمهايداشته و در ت
 خود را به یآنها طرحها. پرداختندد

 دهند و ی سوربن ارائه میمجمع عموم
 پوستر مختلف را در ٣٥ق ين طريبد

قوه . دهها هزار نسخه بچاپ رساندند
 آه در مسخره ی، و توانی صبریل، بيتخ

 بكار رفته بود، در یآردن مقامات دولت
 ی و در باالئی و خوشحالی ها شگفتینيپائ

  .م بوجود آورده بودي عظیها وحشت
 یست فرانسه به رويحزب آمون

صحنه پريد، تا پرچم حزب نظم را از 
نك در يست حاآم آه اي حزب گلدست

آنان از همان . ديتنگنا قرار گرفته، بربا
 و سوربن را »نانتر«ان يابتدا دانشجو

  . ك گران محکوم آردنديتحت عنوان تحر
با در هر يقدت بالنده حرآت مردم تقر

تب متشكل شدن . دي به ظهور رسیصنف
 یزنان خانه دار مجتمعها. مردم را گرفت

آارمندان ادارات و  آم درآمد، یمسكون
متخصصان پردرآمد، موزه داران و 

مارستانها و يستاره شناسان، آارآنان ب
 یافراد از هر آسب و آار و منطقه برا

ته ي مبارزه آمی عملیازهاي نیسازمانده
جاد آردند و بعلت فلج ي عمل را ایها

، جزءجزء امور یته رسميشدن آتور
ز خود سازمان ي روزمره را نیزندگ
ن يته اي آم٥٤٠ تا آخر ماه مه .دادند
 ی و در هماهنگی بطور خودبخودینيچن

 سوربن سربلند یسست با مجمع عموم
  .آردند

ان يز سر به طغينما ني سیآارگردانها
وال آان را اشغال نمودند؛ يبرداشته و فست

ل شد يوال تشكيته عمل در محل فستيو آم
ته يآم.  صادر آردیفست انقالبيك مانيو 

 هرگوشه و آنار فرانسه  عمل دریها
  . جاد شديا

ر وقت فرانسه يدو نخست وزيژرژپمپ
ه ي علیني آشفته و آآنده از بدبیبا صدا

. ب الوقوع هشدار دادي قریجنگ داخل
ن روز ين روز را، نخستيمورخان بعدها ا

دو روز .دندياز هفته خطرناك فرانسه نام
ه يون و اتحاديدولت با فدراس)  مه٢٥(بعد 

 ی گردآمدند و مذاآره براانيآارفرما
.  را آغاز آردندی به توافقنامه ایابيدست
 بود آه ١٩٣٦ن توافقنامه قوانين ي ایالگو

 در ی پرولتریبه مهار آردن موج نا آرام
 مه ٢٥جه مذاآره ينت. آن سال خدمت آرد

 یاريدستمزد بس(آن شد آه حداقل دستمزد 
ر يو سا% ٣٠ناگهان ) از آارگران
ابد و آار از يش يافزا% ١٠دستمزدها تا 

ل ي ساعت تقل٤٠ ساعت در هفته به ٤٨
 ین در دورانهايبقول لن. (داده شود

ن ي راحت تری اقتصادی، رفرمهایبحران
 حاضر به ی است آه بورژوازیازيامت

كه حزب ينحال زمانيبا ا.) دادن آن است
ن قرارداد را به سنگر يست فرانسه ايآمون

ت رنو الن آوري آارخانه بیعنيخود، 
آارخانه . رش واقع نشديبرد، مورد پذ

 نثار ی محكمتریگر، تودهني مبارز دیها
ن آارخانه ها يدر ا. ن توافقات آردنديا

ان ي ماهها بود آه میان انقالبيدانشجو
ان با يدانشجو. آارگران رفته بودند

ن و ين، استالير مارآس، انگلس، لنيتصاو
الن آورت يمائو از محله التن تا ب

 آه در ی پرچمیبرو.  آردندیمائيراهپ
:  شد، نوشته شده بودیتظاهرات حمل م

م يه رژيام عليدستان آارگران، پرچم ق«

ان خواهند يف دانشجويرا از دستان ضع
 یاسيرغم عمق بحران سياما عل. »گرفت
 یر دولت بود، جنبش اعتصابيبانگيآه گر
 ی واقعی توانست مصافی خود نمیبخود
.  اعالم آنديیواه آل دولت بورژيرا عل
 آه توافقنامه یهمانروز( مه ٢٧در 

ان، ي دانشجویبرخ)  اعالم شدیشنهاديپ
 از یه ها و بخشيرهبران اتحاد

وم يع استاديك رژه وسيستها در ياليسوس
ك راه ي شرآت آردند تا ی شارله تیورزش
ن يا.  بحران ارائه دهندی برایاسيحل س
 ممنوع یاباني بود آه تظاهرات خیدر حال

س يي مه، ر٢٩روز . اعالم شده بود
 فرانسه دوگل، همسرش و یجمهور
كوپتر يارانش خود را درون سه هليدست

تنها . انداختند و از انظار پنهان شدند
 آه خبرنگاران از زبان دوگل یآلمات
مادام : دند، خطاب به همسرش بوديشن

طبقات دارا از . دي آنم عجله آنیاستدعا م
ده ي رسینگوايشدت وحشت به سرحد د

ابان بطرز يه مردم آوچه و خيروح. بودند
در واقع دوگل .  باال بودیرقابل تصوريغ

الت بادن ـ بادن در آلمان يكوپتر به ايبا هل
انه با فرماندهان ارتش ي رفت تا مخفیغرب

 ی برایطرح. ل جلسه دهديفرانسه تشك
 از ارتش ی هزار سرباز فرانسو٢٠اعزام 

 مقابله با ی برایمستقر در خاك آلمان غرب
 با ی آه زمانیانيارتش. ه گشتيس تهيپار

ر مخالفت يدوگل برسر خاتمه جنگ الجزا
نموده بودند، مورد عفو واقع شدند؛ از 

 بود ی آه بخشيده شدند، ژنرالیجمله آسان
 قصد آشتن دوگل را آرده بود یآه  زمان
  .ك بود موفق شوديو نزد

 ١٩٦٨کارخانه رنو در سال کارگران اعتصابی
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روز بعد دوگل با طبقات دارا اتمام 
 احزاب یاسي سی آرد و با مانورهاحجت

 یتمام.  گر را با خود متحد آرديد
 برسر »چپ«، راست و یاحزاب ارتجاع

اگر دوگل نباشد، : ك نكته توافق آردندي
در پاسخ به . بت ببار خواهد آمديمص

س جمهور، صدها هزار زن و يدعوت رئ
ابان پرزرق يك پوش در مقابل خيمرد ش

اد يردند و فرزه ازدحام آيو برق شانزه ل
 و ین پدريت از حكومت، سرزميحما

شخدمت يدختران پ. پروردگار را سردادند
 یمائيان بزور به راهپيرا آارفرما

ز ي نی از طبقات تحتانیاما افراد. آشاندند
بقول . ان آنها حضور داشتنديدر م

روزنامه ها، حزب ترس هم توان 
ستها در ي گلیته هايآم:  داشتیسازمانده

 حداقل بهمان اندازه یمهوردفاع از ج
 آه حكومت آنها را مورد یشورشگران

ك يد قرار داده بود در مورد تدارك يتهد
  .  بودندی جدیجنگ داخل
ستها، و حزب يالي موقت سوسیهمگام

 ی آارگریه هايست فرانسه و اتحاديآمون
كال يان راديوابسته به آن، و دانشجو

س يدر اواسط ماه ژوئن پل. افتيخاتمه 
ار خود در يگر سوربن را در اختيبارد
 ٥٠اما در آارخانه فلن رنو، در . آورد
ان ي آه دانشجویس، جائي پاریلومتريآ

ت نموده ي زمستان گذشته فعالی طیانقالب
 ١٥٠٠ برقرار آرده بودند، يیوندهايو پ

س را شكسته و يدانشجو حلقه محاصره پل
س يه  پليبه چندهزار آارگر آه عل

 آنان را اشغال ضدشورش آه آارخانه
بمدت . وستنديدند، پي جنگیآرده بود م

 گرداگرد شهر یچند روز نبرد در جنگلها
 ساله ١٧ یك دانشجوي. افتيادامه 
س ضد شورش در آب ي بدست پلیانقالب

 یگر محله دانشجوئيكبار دي. خفه شد
 یدر روزها. س به آتش کشيده شديپار

بعد دو آارگر آارخانه پژو واقع در 
س يان نبرد با پلي در جر»وشوس«منطقه 

  .ضد شورش آشته شدند
ن ي پس از ایاگر چه جنبش دانشجوئ

ع ييع رو به افت نهاد اما مراسم تشيوقا
 ١٩٧٢ در چهارم مارس یر اورنيجنازه پ
 یانگر درجه گسترش جنبش انقالبي، نما
 آمتر از چهارسال از دوره سنگرهای یط

ن ي اشبانه در محله التن بود و نشان داد آه
 یشرويجنبش هنوز تا چه حد امكان پ

ك آارگر ي، فرزند یر اورنيپ.  داشت
ك يپي تیايك پرولتاريبا ي، تقریآشاورز
 به  چپ ١٩٦٩ بود آه در سال یفرانسو

 ساله بود و در ١٩او .  وستي پیپرولتر
عا به ياو سر.  آردیآارخانه رنو آار م

سه تن از .ل شدي تبدی حرفه ایك انقالبي
ك دانش آموز ي ـ یپ پرولتر چیاعضا

ك عرب و يسابق مدارس ممتاز فرانسه، 
 ـ آه از آارخانه رنو در یك پرتقالي
 بازگشت یالنكو اخراج شده بودند، برايب

. به سرآار به اعتصاب غذا دست زدند
ن چپ ير فعالي بهمراه سایر اورنيپ

 سرخ با خود حمل ی آه پرچمهایپرولتر
 مسلح ی آهنیله هاي آردند و به میم

ه در مقابل آارخانه يبودند، به پخش اعالم
 به یر اورنينجا بود آه پيا. پرداختند

.  از نگهبانان آشته شدیكيضرب گلوله 
ع جنازه ييست هزارنفر در مراسم تشيدو

 یاش شرآت آردند؛ آنها از محله ها
 گورستان پر یس بسوي شرق پاریآارگر

ز در يگر نين هزار نفر ديالشز آه چند
. گرد آمده بودند، به حرآت درآمدندآنجا 

 سرخ، یهمه جا انباشته بود از پرچمها
با .  سرخی سرخ و گلهای آاغذینوارها

ت .ژ. ثینكه اتحاديه آارگريوجود ا
از ) تحت رهبری حزب کمونيست فرانسه(

آارگران خواسته بود آه در مراسم 
ن يقت هراسش ازايشرآت نكنند و در حق

ن وجود ي با ااما. ل نبودي دلیموضوع ب
ت .ژ.ه ثي اتحادی از اعضایگروه آوچك

اتحاديه تحت نفوذ حزب (ت .د.اف.و ث
م يبه انبوه عظ) سوسياليست فرانسه
. وستندي سرخشان پیآارگران و پرچمها

سندگان و ي مشهوری از نویچهره ها
ان انبوه يز در مينما ني سیشه هايهنرپ
 جامعه بودند یني آه از اقشار پائیتيجمع

 یآنها هم شعار سر م.  خوردیمبچشم 
م ستاند ي را خواهیر ادرنيما انتقام پ: دادند

.  خواندندیونال ميو سرود انترناس
 مخصوصا قسمت ی چپ پرولتریسخنگو

 آرد یآخر بند نخست سرود را تكرار م
 آه نشانه آغاز مرگ جامعه یآه به خشونت

 یكي آنروز یفردا. آهن است، اشاره دارد
روزنامه نگاران ن ياز سرشناس تر

جوانان فرانسه ظاهرا :  نوشتیحكومت
 آه مقابلشان ی به جهانیچ اعتقاديگر هيد

  .گذارده شده، ندارند
جنبش دانشجويی فرانسه باعث شد 
  . نبض جهان طی سالهای بعد تند تر بزند

ن دستآورد دهه شصت در يبزرگتر
ن بود آه انقالب ي ایستيالي امپریآشورها
ا دوباره در صحنه  پس از سالهیپرولتر

ون دهه ي از انقالبیكيبقول . ظاهر شد
 یتجربه دهه شصت در آشورها«: شصت

د ي است آه نه بای قطعه سنگیستياليامپر
چه اش ساخت، بلكه يبدورش افكند و نه باز

 ».ميز آنيمان را تيد با آن خنجرهايبا
 معروف آن ی از شعارهایكيهمانطور آه 

از آار ن فقط آغيا: ان داشت يدوره ب
  ■.است

  

  از تهرانالبرز  سروده
  

       بذر رهايی را می کاريم
در خاکی که سرخ است از خون سرخ 

  جامگان
که بارور است از مبارزات  دکتر 

  خسرو ،مرتضی کيوان ارانی،
  بيژن و حميد اشرف ،امير پرويز پويان
  به خاک ما بذر رهايی جوانه خواهد داد
که گفته می توان خشک کرد اين جنگل 

  پا گرفته در عصيان
  نويد به کارگران ،برزگران،دهقانان 

که خواند به گوش رفيقی ،رفيق ديگر در 
  صبح اعدام

  هراس نيست ز رفتن ما 
  شک کردنی نيست که بذر رهايی خ

  فدايی خلق نميرد به تير دژخيمان 
  که برخيزد نه يک تن که صد تن 
  به هر گلوله در مقابل مزدوران 
  نبرد ما با سرمايه تمام نمی شود 

مگر به سر رسيدن صبح رهايی ، روز 
  پيروزی محرومان

  نويد به کارگران،خلق قهرمان 
که بعد از آن طوفان سهمگين و خون 

  رنريزی خونخوا
  که بعد از آن همه اعدام ،کشتن انسان

  نماند چهره ماه تابان به پشت ابر 
  دوباره برخاست از بذر رهايی 

  جوانه های مبارزه در راه رهايی انسان
  به انتشار بذر انقالب بکوشيم 

در ميان ديگر رفيقان ،کارگران ،خلق 
  قهرمان

  پيش به سوی سوسياليزم
  پيش به سوی رهايی انسان
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   سرخیطال
 م آخر زدني از به سیتيروا

 
  باربد کيوان

 است آه حاال يیلمهاين از آن فيا
ش ي اجازه نمای اسالمیحاالها در جمهور

ن را ي اید جعفر پناهيشا. دا نخواهد آرديپ
ن ي اآران بی دانسته و تنها رویاز قبل م

 ی دی سیررسمي و سپس پخش غیالملل
سی دی . ب آرده استران حسايآن در ا

. که بسياری آنرا دست به دست می کنند
مهم گردن نگذاشتن .  استین هم راهيا

 است و تالش ین سانسور دولتيوتيبه گ
لم به مخاطبانش از هر ي رساندن فیبرا

  .یروزنه ا
 سرخ را عباس یلمنامه طاليف
 یلمنامه ايف.  نوشته استیارستميآ

هره  بیهوشمندانه آه از اختصار و سادگ
 موج نو یلمنامه هاياد فيدارد و ما را به 

ن ي فرانسه و ادامه هم٦٠ دهه ینمايس
كا ي متفاوت امروز آمرینمايسبك در س

 مسلحانه یلم با صحنه دزديف.  اندازدیم
 ی در تهران آغاز میك جواهر فروشياز 
ن صحنه را در بخش يمه دوم همين. شود
ز ن آغايدر فاصله ا. ميني بیلم مي فیانيپا

ت ين شخصي دو روز با حسیكيان، يو پا
 آم یمرد. مي شویلم همراه مي فیاصل

ش، يماريحرف و حساس آه به خاطر ب
ار يل، بسين دلي خورد و به همیآرتن م

ش را در يدوره نوجوان. چاق شده است
حاال آس .  بودهیم چيسيجبهه گذارنده و ب
تزا يشبها با موتور، پ. و پاس است

و روزها به . برد ینطرف و آنطرف ميا
 یآمك برادر زنش و با موتور قاپ زن

ن و همسرش عقد آرده اند يحس.  آندیم
د يك سقف رفتن، باير ي زیو حاال برا

گوشه .  را جور آنندی عروسینه هايهز
د فقر و يشگر تضاد  شديلم نمايگوشه ف

 در تهران یق اجتماعي، و شكاف عمیغن
 یاز آار جعفر پناهياما امت. بزرگ است

انه در ي عاميیل گراينست آه از تقليا
لمش را يز آرده و فين تضاد پرهيش اينما

ر و پولدار محدود نكرده ي فقيیارويبه رو
 سرخ ید طالين نبود شاياگر چن. است

ملغمه  یلمهايهمسطح تك و توك ف
 در دوران قبل از یراني نوآر ا- یاجتماع

.  شدیانقالب م
 شد ی میزيحداآثر چ

 یه به بعضيشب
  .يیايمي آیارهاآ

 سرخ هم یطال
 و یر داستان و هم در فضاسازيدر مس

 یسي پلیر، بر فضايدن تصاويآنار هم چ
 است ین همان آاريا. د دارديتخت تاآيپا

.  هم آرده بود»رهيدا«لم ي در فیآه پناه
 ی انتظامیروي نین هاير ماشي آژیصدا

 رسد و یلم به گوش ميدر سراسر ف
ك ي. ميني بیس را ميمرتب چهره پل

 سرخ را دام ی طالیسكانس مهم و طوالن
 ی جوانانی سرآوبگر برایروهايگذاشتن ن
رفتار .  دهدیل مي گرفته اند تشكیآه پارت

 و یاتي منطق فرمانده عملیخشن و ب
 آه يیافرادش با جوانان و پدر و مادرها

نگران سرنوشت فرزندانشان هستند با 
 یش در مي آم و آاست بنمایحوصله و ب

 خاص،  نگاه حسرت ی با دقتیپناه. ديآ
 در صف يیآلود پسر پانزده ساله روستا

 اتاق ی سرآوبگر را به پنجره هایروهاين
 دختران و یه هاي و رقص سایمهمان

و .  دهدیپسران همسن و سالش نشان م
ك يپ«ن آه ينها در مقابل چشم حسيهمه ا

در مثل همان .  دهدی است رخ م»تزايپ
ش در خانه مجلل ي پی آه ساعتیصحنه ا

 و یآنجا هم مهمان. ده استي دیگريد
و .  سرخر و مزاحمی بود، اما بیقيموس
: ن صاحبخانه را به جا آورده بوديحس

ران و عراق يفرماندهش در جبهه جنگ ا
از .  شده استی خودش آسیآه حاال برا

از . آپارتمان و سر و وضعش معلوم است
 ی متماشاگر.  دهدین مي آه به حسیانعام

ن لحظه به لحظه به يند آه چطور حسيب
حرف .  شودیكتر ميمرز سر رفتن نزد

بمان ي تواند فریاما آرامش او نم.  زندینم
جه يط، سرگين شرايدر مقابل ا. دهد

 بعد، جوان همكارش را یآم. گرفته است
ند آه در حال جان ي بیبعد از تصادف م

تزاها يموتورش داغان شده و پ. دادن است
 هم ی انتظامیروين. الت ولو شده آسفیرو

. شه در صحنه حضور دارديمثل هم
م يني بی را می گرسنه ا»آارتن خواب«

تزاها يآه از فرصت استفاده آرده، به پ
و .  اندازد تا شكمش را پر آندیچنگ م

نوا هم ين بي از ایمامور سرآوبگر حت
 گذرد و با خشونت او را از صحنه ینم

ن ي از اماين مستقيحس.  آندیدور م
 ی افسانه ای از برجهایكيصحنه به 
 در یبا استخر و جكوز.  رودیتهران م
 شب و بر بام برج یكيدر تار. طبقه آخر

 آند خانه خودش را در منظره ی میسع
ن بخش به صبح روز بعد يا! دا آنديشهر پ
مه دوم پالن سرقت مسلحانه ناموفق يو ن

ان يما پا.  شودی آات میاز جواهر فروش
ن را ي مستاصالنه حسی خودآشیعني آار،

ش از يم، پيده بوديلم ديدر صحنه آغاز ف
 یم.  شودی انتظامیروي از نیآنكه خبر

رمرد ين پين، حسيش از ايم آه پيدان
. جواهر فروش را هم به قتل رسانده است

ن را به خاطر سر و وضع يهمان آه حس
ك بار يو لباسش به مغازه راه نداده بود و 

ر و برادر زنش را با هم او و همس
 محترمانه به خارج از جواهر یريتحق

حاال با . ت آرده بودي هدایفروش
ن يلم از نگاه حسيان في آه در جريیزهايچ
م آه مساله اصال بر سر ي دانیم ميده ايد

مساله مربوط به شخص . ستيسرقت ن
 و یط جهنميمساله، شرا. ستين هم نيحس

م يسستمگرانه حاآم بر جامعه است و به 
 ینده ايد و آي آه اميیآخر زدن انسانها

 آه اگر يیانسانها. نندي بی خود نمیبرا
توانند آوه را يست، ميبدانند راه چاره چ
ن نكته آخر، از يا. هم از جا بكنند

.  خارج است» سرخیطال«چارچوب 
 ها و یش تباهي نما» سرخیطال«آار 
  ■. ط استي شرایتلخ
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دها هزار نفر عامل مرگ ص:پاپ جان پل دوم
  مارال هوشيار

چند هفته پيش پاپ جان پل دوم، رهبر 
. کاتوليک ها  در شهر واتيکان درگذشت

پاپ يکی از مرتجع ترين رهبران جهان 
بيخود نبود که اغلب روسای . کنونی بود

دولتها برای تشيع جنازه وی از هم سبقت 
گرفتند و شخصا در سر جنازه وی 

واتيکان رفت  خاتمی هم به . حضور يافتند
که دستی در خاک کردن ايشان داشته 

وی در کنار رئيس جمهور اسرائيل . باشد
يعنی رييس يکی ديگر از حکومتهای 
مذهبی جهان و همراه با ديگر رهبران 
دنيای سرمايه د اری برای پاپ از خدا 

  . آمرزش طلبيد
در اين ميان اما هيچکس به فکرش 

بخشش نرسيد که از مردم دنيا برای پاپ 
اين پاپ در حق مردم فقير دنيا . بطلبد

  . خيلی بدی کرده بود
او نقش مهمی در تبليغات عليه 

وی با پينوشه ديکتاتور . کمونيسم داشت
حتی زمانی . شيلی روابط حسنه ای داشت

که طشت رسوايی پينوشه عالم را فرا 
 پيام تبريکی به ١٩٩٣گرفت در فوريه 

 او مناسبت پنجاهمين سالگرد ازدواج
 برای آزادی ١٩٩٨فرستاد و در نوامبر 

زمانی که چهار روحانی . وی تالش نمود
کاتوليک از دولت ساندنيستهای نيکاراگوا 
در مقابل آمريکا حمايت کردند آنها را 

وی همانند آخوندهای حاکم بر . خلع کرد
ايران مخالف سقط جنين زنان بود و آنرا 

  .   دانست»ضد خلقت«عملی بر 
 هزار نفر از مردم آفريقا مرگ صدها

و آمريکای التين در نتيجه ابتال به بيماری 
ايدز به گردن اوست چون پاپ استفاده از 
کاندوم را برای مردان مسيحی، ممنوع 

شعبات کليسای کاتوليک . اعالم کرده بود
در شهرها و روستاهای آفريقا که در آن 
ميليون ها نفر مبتال به بيماری ايدز هستند 

 استفاده از کاندوم را کرده ورا منع مردم 
اگر می خواهيد اين .  اعالن کردند»گناه«

مساله را به چشم خود ببينيد و به گوش 
خودتان بشنويد حتما به تماشای فيلم 

اين فيلم در .  برويد»کابوس داروين«
مورد از بين رفتن محيط زيست تانزانيا و 
فقر و بيماری هائی است که گريبانگير 

در اين فيلم خبرنگار . ن ديار استمردم آ
از  کشيش کليسای کاتوليک محل در مورد 
علل گسترش سريع بيماری ايدز در اين 

. کشور و چاره جوئی های کليسا می پرسد
کشيش می گويد کليسای کاتوليک به مردم 
آموزش می دهد که بفهمند ميکروب ايدز 
از طريق رابطه جنسی می تواند وارد 

رنگار می پرسد آيا به آنها خب. بدنشان شود
 دهيد که مردان هنگام رابطه آموزش می

 از کاندوم استفاده کنند تا ايدز جنسی
نگيرند و به ديگران نيز سرايت ندهند؟ 
کشيش با ناراحتی لبخندی می زند و با 
شرمندگی می گويد ما کليسای کاتوليک 
هستيم و از نظر کليسای کاتوليک استفاده 

  !  است»گناه«يری از هر وسيله جلوگ
اينان در واقع برای ويروس ايدز راه 
باز می کنند تا زندگی توده های مردم را 

مردم فقيری که اين حرفها . از هم بپاشانند
را باور کرده و در خيال بهشت آن دنيا 
را به زندگی در جهنم اين دنيا ترجيح می 
دهند، خيلی زود مبتال به ايدز شده و در 

پار شدن به آن دنيا صف مرگ برای رهس
  . قرار می گيرند

بله در تانزانيا و بسياری از کشورهای 
آفريقا و آمريکای التين، مسيحيانی که اين 
خزعبالت را باور می کنند خيلی زود می 

پاپ مرحوم قبل از مردن خيلی ها .  ميرند
هر چند بعضی کشيش ها . را به کشتن داد

است به وی هشدار دادند که بايد در اين سي
قرون وسطائی کليسا تجديد نظری شود اما 
گوش وی بدهکار نبود و می گفت جان 
  ! مردم فدای دگمهای پوسيده و گنديده کليسا

  
  ضميمه

اين فيلم مستند در مورد از بين رفتن * 
داستان . ماهيان درياچه ويکتاتوريا در تانزانياست

از اين قرار است که طبق طرحهای توسعه 
اقتصادی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، 
از درياچه ويکتاتوريا برای پرورش يک نوع 
ماهی که در اروپا و ژاپن مصرف دارد استفاده 

ی در واقع حکم شکارچی ماهی ها اين ماه. کردند
و ديگر موجودات زنده درياچه ويکتاتوريا را 
داشت و خيلی زود درياچه ويکتاتوريا از تمام 

نه تنها . انواع ماهی ها و موجودات ديگر تهی شد
شرکتهای صادرات ماهی درياچه ويکتاتوريا را 
به انحصار خود در آوردند بلکه اين ماهی نيز 

به اين ترتيب . به خود کرددرياچه را منحصر 
يکی ازمهمترين منابع تغذيه مردم محلی نيز از 

داستان زندگی درياچه ويکتاتوريا در .  بين رفت
واقع داستان اقتصادهای محلی در کشورهای فقير 
دنياست که زير سم ستوران بازار جهانی از بين 
رفتند و هيچ چيزی هم جايگزين آن نشد مگر  فقر 

ت باری است که بر مردم اين وحشيانه و خشون
 ■. کشورها تحميل شده است

  
  

  ير استديگر د
  ای مرتجع خود کامه

  آنگاه که لشکر طاعونيان را 
  بر مزرعه می تازاندی 

  آيا هرگز در تصورت بود 
  فروپاشيده شدن
  تخت سلطنت

  ت رذل و لعيم و بزدل استف اصو
  آفتاب گردان

  د بادی افسار گسيختهنبمان
  هجوم بردن به قاصدک

  ديگر دير است
  اعتراف در پرده عصمتی ناپاک

  ده افيون و دروغو بر اين تو
  کارگر نمی افتد

  و لجن بودن کلمات مقدست
  .آشکار است

  آن زمان که بر اريکه قدرت
می تاختی و ما را خطاب می 

  :کردی
  "تسخير شدگان شيطان"
  "مردمان بدبخت جهنمی"

  و ردای کثيف افکارت را 
  می گشودی

  در جهنم خشم خلق سوختن را 
  ؟!بر آينده می ديدی

  ه ورديگر ای مترسک شعل
  دير است

  تويی که همه را 
عروسک خيمه شب بازی می 

  ..پنداشتی
  موعود فرا می رسد

  اين خلق سيلی غير مترقبه اند
  .در نابودی ضحاکان

  و زمين ای مادر بزرگ
  آغوشت را برای بذرها

  .و بارش باران آزادی، آماده کن
  

   تهران٣٠/١/٨٤ ف م 
نشريه سوسياليستی جالبی بود، 

کی که نور اميد را ر تاريپرتويی د
 . همراه داشتبا خود 
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 یك روز زندگي از یگزارش
  چند دختر دانشجو 

 
  ساحل نيکنام

  
 ی بود و تویبعد از ظهر دق آور

 ی احساس دل گرفتگيیخانه دانشجو
ون را روشن نكرده خاموش يزيتلو. ميداشت
. ده نداشتيم فايك گذاشتيموز. ميآرد
م ي هوا بخوریون آمريم بيم بريخواستيم

سر . مي قرض گرفتینيماش. ميو بگرد
ن گشت يچهار راه اول چشممان به ماش

ار ي اختیب.  افتادیمبارزه با مفاسد اجتماع
مان را يم مانتوهاين بودي ماشینكه تويبا ا
 را جلو یم و روسريدي پا آشیبرو
ل يچهار راه دوم چشممان به اتومب. ميآورد

 از منكر ینهره امر به معروف يگشت دا
ل آنها دو مامور گردن يدرون اتومب. افتاد

آلفت جلو نشسته بودند و دو فاطمه 
ن لم داده بودند و با يآماندو در عقب ماش

 یده شان بدنبال شكار مي دریچشمها
ن يدند گفتند ماشي ما را دیآنها وقت. گشتند

م با يتوانيم ميفكر آرد. ميرا بكنار بزن
م از ي هستني ماشینكه ما تويگفتن ا

. ده بودي فایاما ب. ميدستشان خالص بش
اده شد ين پين مرد از ماشي از ماموریكي

د و پشت يچ را از دست ما قاپيو بزور سو
همه ما را عقب . ن ما نشستيرل ماش

ن زن آه ي از ماموریكين نشاندند و يماش
ك گاو بود آنار ما نشست و ما ي یبدرشت

ن يبدر . را بطرف اداره مربوطه بردند
داد آه يراه آن زن همش بما تذآر م

 ما یو وقت....د وي بپوشان روموهاتون
 یر روسريمان را بزيم موهايكردي میسع
د گفتم يزيزد آه نگفتم اطوار بريم داد ميآن

  .د جلوياري تون را بیروسر
ش از يدر اداره مربوطه چشممان به ب

 چهل دختر جوان و نوجوان افتاد آه یس
 از یبرخ. آرده بودند را بازداشت یهمگ
 سال نداشتند و ١٢ش از ين دختران بيا

 آه رفته بودند از یهنوز دفترچه و مداد
 یبرخ.  دستشان بودیسر آوچه بخرند تو

.  بودندیاز دختران، از دختران فرار
ن سلول بود آه يدرون اداره مربوطه چند

 دختر جوان را یك تعداديدرون هر 
 یه در م با مشت بیبرخ. انداخته بودند

ن اداره مربوطه يدند و به ماموريآوب
ن بودند آه ي دادند و خواهان ایفحش م

ن مشاهدات ير و دار ايدر گ. آزاد شوند

 یافه اي ساله با ق٦٥ حدود یم آه مرديبود
دا معتاد است وارد اداره يزد شديآه داد م

همسر . شد و گفت آمده ام همسرم را ببرم
ار ي بسیست ساله بود با حالتي بیاو زن

ز يو مشخص بود آه او ن. مار و نزاريب
ن مرد با داد و يهمسر جوان ا. معتاد است

 یشوهرش خودداربا  یاد از همراهيفر
رمرد ين پيگفت من را به ايو م. كرديم

خوام بخانه يفروختند و او معتادم آرد و نم
ن اداره مربوطه با زور يمامور. برگردم

 با شوهرش یزن را وادار به همراه
  .و دوباره سرشان به ما گرم شد. آردند

ن ي با سنیمي از زنان رژیاديتعداد ز
از زنان . مختلف در آنجا حضور داشتند

در . یجي مسن تا دختران بسیحزب الله
كدفعه يك ما يكاي از يیانه بازجويم
 ها را جلو یاال روسرياد زد يشون فريكي

ف يد حاج آقا سرهنگ دارند تشريبكش
ن يد ايگفت شاي دختران م ازیكي. آورنديم

ن و تهوع آور يصحنه حقارت بار تر
 بد یما حاج آقا .ن صحنه آنشب بوديتر

م آه ي را مشاهده آردیشكل و چشم چران
 یح وارد شد و نگاهيان با تسبيااهللا گوي

  .بش زديبما انداخت و غ
 يیفرمها.  از ما آغاز شديیبعد بازجو

كل ما يبصورت و ه. كردنديد پر ميرا با
كردند و طبق خواسته خودشان ي میگاهن

ن قرار يجرمها از ا. كردنديفرم را پر م
.  آوچكیروسر. ی صورتیمانتو: بود
دا يپ. یخط لب قهوه ا. یه چشم آبيسا

از آنجا آه . یر روسريبودن گردن از ز
نها پرونده ما را يك از ايم هر يدانستيم

آه . ميزديكند با آنها چانه مينتر ميسنگ
 یم صورتيا مانتوي. چشم نزدمه يمثال سا

  .پر رنگ است و نه آمرنگ و امثالهم
 آه یآنها بالفاصله تلفن همراه هر آس

نكه دختران به يداشت را گرفتند و از ا
 یري خود خبر بدهند جلوگیخانواده ها

خواست يكدختر نو جوان از آنها مي. آردند
آه بگذارند به مادرش خبر بدهد چون او 

خانه خارج شده و ر از يد شي خریبرا
 شود، اما آنها محل یمادرش نگران م

شد آه سرشار يآامال احساس م .نگذاشتند
 هستند یاز عقده نسبت به ما دختران جوان

ات يارها و اخالقيم به معيآه حاضر نشد
گان يو با وجود انواع . ميآشغال آنها تن بد

ت حجاب ي ارعاب و تثبیژه براي ویها
 ما را ینند جلو توای شان، باز نمیاجبار
ز پر از خشم و نفرت يهمه ما ن. رنديبگ

 از دختران یكي. مينسبت به آنها بود
ت ساختمان و يگفت همه اش به موقعيم

 یكردم و سعيره نگاه ميراهروها و غ
نجا ي آه به ای روزیم برايكردم ببنيم
ن ها يم حساب ايخواهيم و ميخته اير

 دارند؟ و ینها راه فراريا ايم، آيبرس
 یها را روز ن بازداشت گاهينظرم آمد اب

  .م آرديران خواهي سر خودشان ویرو
ن ي اینكه خانواده هايآنشب بعد از ا

دختران ضمانت نامه گذاشتند آنها را آزاد 
. نكه بار اولشان بودهيفقط بخاطر ا. آردند

 و مجازات ید دادگاهيو بار دوم حتما با
ه ب. افتينجا خاتمه نياما ماجرا به ا.شوند

د راس ساعت يهمه گفتند آه روز بعد با
  !ند تا ارشاد شوندياين اداره بيهفت به هم

ك روانشناس وابسته به يروز بعد 
ك زن آخوند مسلك عقب افتاده يم و يرژ

به اصطالح . كردنديآالس را اداره م
ك بود و دختران جوان حق داشتند يدمكرات
 ی اعتراض آنند و جواب شرعینيبه قوان
ن يافت آنند و بديد را در خویو عرف

ك يآه (آن روانشناس  .ق ارشاد شونديطر
زه ها و يشتر نبود از انگيب) یاحمق موذ

 ما سخن ی برای بد حجابیاهداف ما برا
م جلب نظر يخواهينكه ما ميو ا. گفتيم
 یكرد آه راههاي ميیم و بما راهنمايآن
. ميدا آني جلب نظر پی را برایگريد

شعور ين مردك بي ایخالصه ما از حرفها
چكس به يالبته ه. رمان نشدي دستگیزيچ

داد و همه با يش گوش هم نميحرفها
 ١٥ك دختر ي. كردنديتمسخر به او نگاه م

ن افراد ي با ایليساله در جمع ما بود آه خ
م آه يما حتا نگران شد. كردي به دو میكي

جهت دختر  بهر. مبادا بعدا او را ببرند
 یبود آگاه بود و مشخص یار شجاعيبس
م در برابر يما آه دانشجو بود.  دارديیها
ن دختر دانش آموز از خودمان خجالت يا
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ن دختر به آن روانشناسه و زن يا. ميديآش
 را آه یزيد چيتوانيشما نم: گفتيآخوند م
 همه یو ط. ديل آنيم بما تحميخواهيما نم

د يد ما را قانع آنين سالها هم نتوانسته ايا
چرا . ميره بپوشي تیهاد لباسيآه چرا با

و امروز هم . ميد حجاب داشته باشيبا
 زن یوقت. ديد مرا ارشاد آنينتوانست

 یآخونده شروع به صحبت آرد ما بسخت
: گفتياو م. ميگرفتي خنده خود را میجلو

امت زن بد حجاب را از يدر روز ق«
ن و چنان يكنند و چنيزان ميش آويمو
 شعارها در مورد یكسري و ».كننديم
 است آه یديزن مانند مروار«نكه يا

 آن ».حجاب او صدفش است و امثالهم داد
نكه در روز يا«: دختر نوجوان جواب داد

 آالس ی افتد را وقتی میامت چه اتفاقيق
. دي گوشمان آردیم توي بوديیاول ابتدا

 یگه نمياما حاال د. ميديد آن موقع ترسيشا
 هم معلوم است در یديز جديچ. ميترس

 ین شعارهايو در ضمن ا. ديارچنته ند
 در ید را سالهاست رويصدف و مروار

 ید آه آسيني بیاما م. ديوار نوشته ايو د
چون چرت و پرت . دهدي نمیتياهم
بهرحال «ن دختر گفت ي بعد ا».است

د يه آنيد خوب توجيچون مرا نتوانسته ا
رون ين شكل بيمن از فردا دوباره به هم

 ی می جنگ را آنيم باالخره ايتا ببن. اميم
 بعد دختره دوباره صحبت آرد آه ».برد
ه مرد و يچرا د. ستيفقط مساله حجاب ن«

 توانند یست؟ چرا زنان نميزن برابر ن
نجا آن مردك ي در ا» بشوند؟یقاض

: ت به دختر گفتيروانشناس با عصبان
صحبت . نها نبوديه و اياالن صحبت د«

 و دختر دوباره با ». استیبدحجاب
د؟ يكنيرش فرار مياز ز«: فتاعتراض گ

  ».ز استيصحبت سر همه چ
ن دختر بما هم جرات يشجاعت ا

. ميز وارد بگو مگو شديو ما ن. ديبخش
 ارشاد ی برای آن زن حزب الهیمثال وقت

نكه يما نمونه آشور فرانسه را آورد و ا
 یرقانونيدولت در مدارس حجاب را غ

ن يم آه در ايآرده است، ما به او گفت
چون . نها حق حرف زدن ندارندمورد آ

ش از يكه بيخودشان هم بزور و در حال
 ینود درصد جامعه مخالف حجاب اجبار

است، ما را مجبور به استفاده از چادر و 
خالصه آالس ارشاد هم  .كنندي میروسر

  . تمام شدینطوريا
 خانه یبعد از ظهر آنروز را تو

. مين واقعه گذراندي ای به بررسيیدانشجو
تها ين آزار و اذيد در برابر ايچرا بانكه يا

م آه از دست يد آنيچكار با. ميخاموش باش
ا تنها راه ترك آشور يم؟ آينها خالص بشيا

  دن؟يرون آشيم خود را از آب بياست و گل
م يده اي ترسیگفتند حاال ما آميدخترا م

 ی شئونات اسالمین به بعد مقداريو از ا
اه يس یمانتوها. م آردنديت خواهيرا رعا
اما هنگام شب آه .  بزرگی هایو روسر

 در شهر دوباره عازم بوديم ی گشتیبرا
 رنگارنگ خود را یبا خنده مانتوها

ديم و ي ها را عقب آشیروسر. ديميپوش
 !هرچه بادا باد: كصدا گفتيمي

  
 دو خبر دو نظر 

 ساحل نيکنام

 خبر اول 
 در یهشت مارس امسال مراسم

ك ي در آن دانشگاه تهران برگزار شد آه
 یمحل دفن چپ( و سه یلم از قطعه سيف

ك ي. نشان داده شد) م شاهيها دوران رژ
 در یدختر دانشجو هم هنگام سخنران

 عمل شجاعانه یمورد مساله زن آرد،  ط
ه يك مقنعه اش را چند ثاني  بطور سمبلیا

 براه ین مساله جنجاليبر  سر ا. برداشت
ژه ي شلوغ شده و بویليافتاده و خ

.  وارد آوردندیادي ها فشار زیعاتاطال
ن روزها قبل از انتخابات دارند يآال ا

اما نكته مهم آن .  آنندیاد ميفشار را ز
ن ين هشت مارس بياست آه بر سر ا

 بحث راه افتاده و یليانات چپ خيجر
 ها آن را محكوم ی از چپیمتاسفانه بخش

ن حرآت را تحت عنوان يو ا.  آنندیم
م از يند رژي گویم.  آوبندی میچپ رو
و .  آندی سرآوب ما استفاده میآن برا
سم و ين حرآات مهر شبه آنارشيآال بر ا

 از ی بخشیعكس العمل اجتماع
روشنفكران خرده بورژوا به اوضاع 

 از ی زنند و آنرا ملغمه ای میاستبداد
 ی برخیحت.  دانندیسم ميپيسم و هيآنارش

 ها آار را به آنجا آشاندند آه تحت عنوان
ن  نوع حرآات متعلق به  بخش ينكه ايا

 طبقات مرفه است آه ی بچه هایتهران
ه سنت ها و مناسبات درون خانه خود يعل

 با آن یشورش آرده اند از همراه
 . آنندی میخوددار
امروزه . ن استدالالت نادرست استيا

در جامعه ما حجاب سمبل سرآوب زنان 
ن ير سوال بردن ايبه ز. و دختران است

 در یا دختريل اسارت توسط هر زن سمب
ك عمل ي خود یا مراسميهر مكان 

د مورد دفاع همه ي است آه بایمبارزات
 یچرا آه ارزشها  و رفتارها. رديقرار گ

ر سئوال يعقب مانده حاآم بر جامعه را ز
نگونه اقدامات هم يمخالفت با ا.  بردیم

 است و هم نشانه ینشانه راست رو
 نسبت یدانشجوئاگر جنبش . یمردساالر

ت نشان يبه مسئله زنان از خود حساس
م يل عظي خواهد پتانسیندهد چگونه م

 آه یآسان. دختران دانشجو را آزاد آند
 خواهند یدختران را رام و سربراه م

 عقب ینه را برايش بدست خود زميشاپيپ
 آنند و ی فراهم میگرد جنبش دانشجوئ
زوله آردن خود از يبدتر از آن با ا

 آورند آه ی را فراهم مینه اين زمدخترا
 ی در مقابل موجهایجنبش دانشجوئ

 توان یسرآوب نتواند مقاومت آند مگر م
 یبدون شرآت دختران و زنان جنبش

مگر امروزه اصال بدون .  داشتیانقالب
 ی میحضور دختران جنبش دانشجوئ

ن افكار يا. تواند به تكامل خود ادامه دهد
خت و يه بدور رد آگاهانيعقب مانده را با

  .شرو همراه شديبا موج پ
  

  خبر دوم
 از یرا مشاهده شد آه عده اياخ
 آه به یكاليان به هر حرآت راديدانشجو
و .  زنندی میسي خورد مهر پلیچشم م

 یسيكال را  دام پليآال حرآت چپ راد
غات از ين گونه تبلياگر ا.  آنندیقلمداد م

 و یان ناآگاهي نباشد بیسر غرض ور
د يبا. م استي رژیاستهاي به دام سافتادن

چرا .  مقابله آردیعاتين شايآگاهانه با چن
 یان بخشهاي میآه جو اعتماد و دوست
 ی را به هم میمختلف جنبش دانشجوئ

اگر .  پراآندی مینيتخم شك و بدب. زدير
عات عوامل دستگاه ين شايسر منشا ا

 هستند یانات راستي نباشند جریاطالعات
ر يازات حقيو گرفتن امتآه دنبال سازش 

 ی خوشیآه رو. در چارچوبه نظام هستند
 از خود یكال جنبش دانشجوئيبه موج راد
 با یاسي مبازره سی دهند و بجاینشان نم

 خواهند با آن یپراآندن اينگونه سموم م
نگونه ياتفاقا هر چقدر دامنه ا. مقابله آنند

عتر باشد امكان کسب شناخت يعات وسيشا
العات و مقابله با آن آمتر  اطیاز روشها

 و یاريتنها با اعتماد و هش.  شودیم
 ی جنبش دانشجوئی همه بخشهایهمكار

 یم را خنثي رژی توان عوامل اطالعاتیم
  . آرد

  ١٥بقيه در صفحه 
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  پاسخ به خوانندگان 
  

اين  امر . ويان چپ روبرو شدانتشار بذر با استقبال بسياری از احزاب، سازمانها، شخصيتها و فعاالن سياسی و عموم دانشج
 دارد و یتي چه مسئولیم ببار نشستن هر بذري دانیم و ميديد آفريم آه امي دانیمام. مسئوليت سنگينی را برعهده ما می گذارد

  .ميت شما  باشيت و حماين مسئوليسته ايم شايدواريام
انشجوئی وتشکالت سياسی و فعالينی که  بذررا از آن  دست اندر کاران نشريه بذر از همه، اعم از خوانندگان، کليه نهادهای د

خود دانستند ودرپخش آن ما را ياری رساندند، و يا با درج  بذر درتارنماهای خود کمک شايانی به پخش گسترده  آن نمودند، 
مع ما افزوده شوند تا باشد که با همکاری اين رفقا، دوستان بيشتری به ج. صميمانه تشکر کرده و دست آنها را به گرمی می فشارد

  .بتوانيم بذر آگاهی را به طور گسترده تری در ميان دانشجويان پخش کنيم
اين امر .  نشريه بذر مبلغ سازمان يا گروه خاصی نيست. تالش بذر باال بردن سطح آگاهی مارکسيستی در ميان دانشجويان است

يکی از شروط شکوفائی جنبش دانشجوئی فعاليت .  ب انقالبی نيستبه هيچوجه به معنای مخالفت ما با پيوستن دانشجويان به احزا
. از نظر ما دانشجويان بايد آگاهانه انتخاب کنند. احزاب و سازمانهای چپ در اين جنبش و سمتگيری دانشجويان نسبت به آنان است

ما وظيفه اصلی خود را . ت بعدی آن استيکی از مولفه های چنين انتخابی آشنائی دانشجويان با مبانی پايه ای مارکسيسم و تکامال
  . معرفی اين امر می دانيم

اينکار را با رجوع مستقيم به . ما به نوبه خود تالش داريم تا نظرات و ديدگاههای مختلف چپ را به خوانندگان خود معرفی کنيم
به معرفی احزاب و سازمانهای انقالبی چپ به همين منظوردرآينده ستونی در نشريه را . احزاب و سازمانهای چپی انجام خواهيم داد

  .اختصاص می دهيم
تا کنون نامه های نسبتا زيادی برای بذر ارسال شد که به علت محدوديت جا امکان درج همه آنها در اين شماره بذر برای  ما 

دانی را داريم و سعی می کنيم از کليه دوستانی که محبت کردند وما را از نظرات خود آگاه نمودند کمال تشکر و قدر. مقدور نيست
  . در شماره های بعدی نامه ها را منعکس کنيم

   سر دبير بذر–
  

   ساله از تهران٢٤رامين 
به نظر من بذر خيلی عالی بود ومی 
تواند در رشد نهال آگاهی دانشجويان 

من به عنوان کسی که صادقانه . کمک کند
به سوسياليسم اعتفاد دارم نظر خودم را 

ايد بعضی از بچه ها مرا به می دهم ش
 .راست بودن محکوم کنند

سر مقاله به نظر من بسيار پر محتوی 
بود و می تواند يک پالتفرم اوليه مناسب 
باشد اما اين نکته را که ما می توانيم در 
برخی ائتالفات که درنهايت به نفع 
اردوگاه سوسياليست ها باشد شرکت کنيم 

  .به نحوی از قلم افتاده است
ر مورد رفراندم به نظر من درست د

است که تغييرات مورد نظر رفراندوم 
سوسياليستی نيست اما می تواند به 
نيروهای چپ در جهت اهدافشان کمک 
کند چرا که من آن را  حرکت بسيار نا 
چيز اما به جلو می بينم کم کم می تواند 
ما را از شر يک حکومت پوسيده 

ک ديکتاتور و جانی خالص کرده و ي
حکومت ليبرال و وابسته اما با فضای باز 
تر که برای ترويج انقالب به آ ن نياز 

و ايران را . داريم را به سر کار بياورد
حداقل وارد فاز دمکراسی بورژوائی کند 
که در زمينه آزادی های فردی و سياسی 
و حقوق زنان کمی جامعه را باز تر می 

آرزو من است که بدون ائتالف با . کند
يروهای راست رفراندم بتوانيم انقالب ن

کنيم اما هر چه با ترازو خودم محاسبه 
می کنم مردم سياست زده اند زمان کم 

، جو بسته است و ليبرال  زياداست و کار
ها با قدرتمندی در صحنه اند و امپرياليسم 

واوضاع از . هم  از آنها حمايت می کند
کنترل ما چپ ها خارج است به نظر من 

تی با يک دمکراسی نيم بند حکوم
بورژوايی از حکومت کنونی برای چپ 

  .ها مثمر ثمرتر است
  
 رامين عزيز، نگرانی ها تودر : بذر

. مورد اوضاع يک جنبه از واقعيت است
. بايد جنبه های مثبت واقعيات را هم ديد

بايد ديد که مردم و دانشجويان از کدام 
سياست زده شده اند؟ از سياست دروغ  و 

يرنگ امثال دو خردادی ها  و خاتمی ن
اين . زده شده اند يا از هر سياست ديگر

امر خود گوشهای زيادی را برای شنيدن 
حرفهای درست و راديکال باز کرده 

  . است
در کدام انقالب و مبارزه انقالبی بود 
که افکار چپ از همان ابتدا قوی بود؟ با  
کار و تالش و سياست درست است که 

از کی چپها تحت . قوی شدمی توان 
عنوان اينکه ضعيفند با پائين آوردن سطح 

توقعات خود و رقيق کردن سياستهای 
اين از آن . خود به اهداف خود رسيدند

ميانبرهائی است که هيچوقت به مقصد 
و بيشتر باعث سردرگمی . نمی رسد

رامين عزيز تو . ونااميدی مردم می شود
ما می خود را سوسياليست می دانی و حت

دانی که مارکس و انگلس آنموقع که کار 
و . خود را شروع کردند فقط دو نفر بودند

. اصال افق و اهداف خود را تقليل ندادند
اتفاقا چون برآن سياستها تاکيد کردند و با 
مهارت بکارش بردند افکار ميليونها نفر 

  .را تسخير کردند
وانگهی مگر يادت نيست خيلی ها بر 

ستدالالتی که تو امروز در مبنای همين ا
دفاع از بيراهه رفراندوم می آوری از 
خاتمی دفاع کردند و انرژی دانشجويان 

آزموده را دوباره . را به هرز بردند
بهتر است به فکر ! آزمودن خطاست

پاشاندن بذر سالم و خالص باشی تا بذری 
  !ترديد نکن! ناسالم و ناخالص

  
  نادر جنوب

را خواندم با سالم من نشريه شما 
ضمن خسته نباشيد به نظر من نشريه شما 
پاسخ مناسبی  به نياز کنونی جامعه و جو 

  .ملتهب آن است
لطفا شماره بعدی نشريه را برای من 
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با تشکر از رفيق اکبر که يک 
 . دستگاه کامپيوتر به بذر اهدا کرد

ارسال کنيد من حاضربه کمک مالی به 
لطفا بنويسيد چه طور . شما عزيزان هستم
  .می توان کمک کرد

  
با تشکر از شما به زودی  با : بذر
و طريق . ماس خواهيم گرفتشما ت

رساندن کمک مالی را به شما اطالع می 
  .دهيم

  
  يکی از فعاالن جنبش دانشجويی

اصوال  جامعه در جوی آشفته و پر 
در اين جو . فراز و نشيب به سر می برد

اصالحات خاتمی در برخی زمينه ها 
موفق بود و در بعضی زمينه ها به شدت 

  .نا موفق
ای بسيار  در اين که توانست فض

کوچکی نشر کتاب و طرح نظرات 
گوناگون ايجاد کند و امسال ما فرصت 
کرديم نظراتمان را به طور گسترده 

  . مطرح کنيم
ولی از اين جهت که در ميان راه 
عقب گرد کرد و سر به پايين انداخت و 
در مقابل نا مردمی ها ايستادگی نکرد 

  .فاتحه خودش و جريانش را خواند
در طول اين مدت رخ داد اتفاقاتی که 

باعث شد تا مردم در جوی آشفته به سر 
ببرند، ازسوی ديگر جريانات انحرافی 
خارجی هم از فرصت سو استفاده کردند 
و به اين جو آشفته دامن زدند و آن را 

جايی که جنبش به نا . خراب تر کردند
توانی فرد پی می برد بايستی  به اتکا 

 را نيروی  مردمی و توسعه حرکت
عمال ضد اسامان ببخشند و اين نيروها با 

تبليغاتی که دارند مانع از رسيدن جنبش 
به خودکفايی می شوند و مدام آن را در 

لذا هم پياله . چالش فردی نگه می دارند
شدن با مباحثی که اين جريانات در کاسه 

  .کار درستی نيست.مردم می گذارند
برای نمونه استفاده از لغت 

 در دفاع ازحرفهايی است که راديکاليسم
تمام اين جريانات انحرافی به کار می 

در صورتی که راديکاليسم فعلی به . برند
شدت ويران گر است و نقش فوق العاده 

  . مخربی  دارد
تمام اشتباهاتی که رخ می دهد 
کارهای غلطی که دانشجويان انجام می 
دهند که در جهت بخش مافيا حکومت 

يسم به خود گرفته اسم راديکال. است 
ميروند جلوی شرق می ايستند و .است

پشتش . شعار ضد امپرياليستی می دهند
پليس از آنها . سر آن کيهان تقدير می کند

حمايت می کند، لباس شخصی ها با آن ها 
اسم آن را هم می گدارند . کاری ندارند
  .راديکاليسم 

در شرايط فعلی اينها به عنوان 
اگر شما هم  .  شوندراديکاليسم شناخته می

از راديکاليسم حرف بزنيد جزو انها به 
  .انتخاب با خود شماست. حساب می آييد

من در شرايط فعلی به انسجام،  نظم،  
فعاليت مستمر،  هوشياری،  ذکاوت و 
حفظ نيروها نياز داريم نه اين شکل 

  .راديکاليسم
توصيه برادرانه من به شما اين است 

صله خود را با مافيا که مراقب باشيد که فا
و اال در آينده از . رژيم حفظ کنيد

جريانات راديکال فعلی به عنوان دست 
. مافيا رژيم در آستين چپ ياد خواهند کرد
  . اين را تاريخ به کرات نشان داده است

  
 دوست عزيز نگرانی تو در : بذر

زمينه از دست رفتن نيروها قابل درک 
ن مسئله است اما بحثهای تو خدمتی به اي

اتفاقا بيشتر باعث به هرزرفتن  . نمی کند
  .  نيروها خواهد شد

 خرداد نه تنها در جهت ٢پروژه ) ١
فريب توده ها بود بلکه خود منعکس کننده 
فشاری بود که از اعماق بر رژيم وارد 
می شد و موجب شکاف در سطح شده 

فکر نمی کنی که علت اصلی آن . بود
نيروی «اين بود که  »فضای کوچک«

به ميدان آمده بودند و  يعنی مردم »بزرگ
رژيم می ترسيد کنترل از کفش برود؟ 
بمانند باال نگاه داشتن سوپاپ زودپز برای 

  .جلوگيری از انفجارش بود
در مورد اين مسئله  که جو آشفته ) ٢

است باهات موافقيم  اوضاع از اين هم 
آشفته تر يا بهتر است گفته شود پيچيده تر 

اما اين دليل نمی شود که ما . شدخواهد 
و اوضاع . دوست و دشمن را قاطی کنيم

در اين  آشفته بازار .  را آشفته تر کنيم
مهم است  که مرز بندی دقيقی بين 
ارتجاع و انقالب و راست و چپ داشته 

به خواست های راديکال مردمی . باشيم
پاسخ دهيم  و ازدزديده شدن آن توسط 

  .کنيمفرصت طلبان جلوگيری 
تا آنجائی که خبر داريم تحصن )  ٣

 در جلوی روزنامه شرق به دو  دليل بوده
يکم  اعتراض به عدم درج اخبار : است

کارگری در شرق، دوما ااعتراض به 
مقاالت ضد کمونيستی درج شده در شرق 
و عدم چاپ جوابيه فرستاده شده به اين 

ضمن اينکه ضد امپرياليسم . مقاالت بود

نه تنها بد نيست بلکه نياز شعار دادن 
  . امروز جامعه ايران است

روزنامه کيهان آنها را نه تنها تقدير 
نکرده بلکه نسبت به رشد نئو کمونيسم در 
دانشگاهها هشدار داده است می توانيد 
جهت حصول اطمينان به کيهان يکشنبه 

 مراجعه ١ يا به بذر شماره ٨٣ اسفند ١٩
  .کنيد

رای برهم زدن البته ارتجاع همواره ب
اتحاد در صفوف  انقالبيون دست به چنين 

که نيروهای . دودوزه بازی هايی می زند
آگاه بايد در قبال آن هوشياری الزم را 

آيا به نظر تو اين امر دور . داشته باشند
  از انتظار است؟

فکر نمی کنی نسبت دادن عده ای ) ٤
از فعاالن چپ به همسوئی با  مافيا رژيم 

رد غير سياسی است و راه را بيان برخو
برای يک مناظره سالم و انتقادی می 
بندد؟ توصيه رفيقانه ما اين است که اين 

  . شيوه ها دوری کنی
يم و ه اما انتخاب خودمان را کرد) ٥

حرکت خودمان را با موضع راديکال 
و فکر می کنيم اين تنها  ادامه می دهيم 

پلکان  برای باال رفتن و رسيدن جامعه 
  . ه آزادی استب

  
   ساله ٢٢احسان 

با سالم به نظر من بهترين کاری که 
بذر می تواند انجام دهد برسی راههای 
گذار به سوسياليسم و راهبردهای عملی 

بايد يه روش . تحقق آن در ايران است
های سازمان دهی و مخفی کاری بيشتر 

اين بخشی از عملی کردن . پرداخته شود
چرا که ما در . تئوری مارکسيستی است

حال ورود به فاز جديدی هستيم که مخفی 
  .کاری در آن حرف اول را می زند

  
حق با توست حرفت درست : بذر

است و سعی می کنيم بر مبنای توانمان 
تجربيات در اين زمينه را در اختيار 

مشتاق شنيدن . دانشجويان قرار دهيم
بيشتر نظرات و تجربيات تو در اين 

شجويان بايد هسته های دان. زمينه هستيم
مخفی خود را داشته باشند در عين حال با 
هشياری از امکانات علنی هم برای تبليغ 

بدون اينکه ضربه . عقايد خود سود جويند
  ■ .ای به فعاليت مخفی شان بخورد
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  ١٦دنباله از صفحه 
 به آارگر ی علمیمارآس به طرز

 آه ثروت جهان ین تو هستينشان داد آه ا
. ه داراني نه سرمای آنی میديرا تول
 آنند آه با ی آه وانمود میه دارانيسرما

ه خود منبع رزق يبه خطر انداختن سرما
  .  ا شده اندشم ی برایو روز

ه توسط يآشف راز انباشت سرما
 خود یك امر در خود و برايمارآس 

خ ين آشف را به گستره تارياو ا. نبود
و  ین روابط ازليآشاند و نشان داد آه ا

 مانند یه داريسرما. ستندي نبوده و نیابد
 یده اي ماقبل خود پدیه نظامهايآل

ان يل تضاد ميه تحلياو بر پا. گذراست
 ی موقتیدي مولده و روابط تولیروهاين

و ) ١. ( را اعالم آردیه داريبودن سرما
ن نظام ي نشان داد  آه از دل ایبطور علم

 تر به نام ی عالید نظامي تواند و بایم
  . سر بر آشدیستيامعه آمونج

سن و ينكارش به تئورياو با ا
 یبرا. دئولوگ طبقه آارگر بدل شديا

 آه ثروت یخ بشر آسانين بار در تارياول
) یتئور( آردند توانستند فكر ید ميرا تول

 یبرا. دآننديمتعلق به خودشان را هم تول
 طبقه یسم براين است آه مارآسيهم

 است یتايدگان جهان حيآارگر و ستمد
 یعني(ر جهان يي تغیچرا آه استراتژ

  . را جلو گذاشت) یانقالب پرولتر
خ و ي آه از تاریليه تحليمارآس بر پا

 انجام داد به نقش دورانساز  یه داريسرما
ن طبقه ينكه ايا.  بردیطبقه آارگر پ

ل آنرا دارد آه خود و نوع بشر را يپتانس
چ يچرا آه از ه. ه ستمها رها سازدياز آل

ان يست و بي برخوردار نیتيالكم
د ين بخش تولي ترین و اجتماعيشروتريپ

  . جامعه است
ك يچوجه از طبقه آارگر يمارآس به

 یاو با آارگر پرست. اسطوره نساخت
 آه یاو با آسان. مبتذل به مقابله برخاست

 از طبقه آارگر یدي جدی خواستند خدایم
ن ي ای برایاو قداست. بسازند مقابله آرد

ن يقائل نبود چرا آه هدفش از بطبقه 
رفتن همه طبقات بود منجمله طبقه 

او نشان داد آه طبقه آارگر در . آارگر
مجموعه خ و از درون ي از تاریمقطع

 تواند ی ظاهر شده و میروابط اجتماع
به .  براندی مخصوصیخ را به جايتار
ل به فرجام يو پتانس.  آامال متفاوتیجهان

ه جايگاه طبقه ن رسالت است آيرساندن ا
  .  آندیژه ميت وي بشریآارگر را برا

ن طبقه يآحاد ا. ستيطبقه آارگر خدا ن

 از افكار یاريگران آغشته به بسيمانند د
د بدان آگاه ي غلط هستند آه بایو رفتارها

ه يان مبارزه عليشوند و در جر
  .  از آن گسست آنندیبورژواز

با پيدايش سرمايه آه مارآس تاآيد آرد 
و بوجود آمدن طبقه آارگر برای داری 

نخستين بار پايه های مادی جامعه بی طبقه 
فراهم شده و طبقه آارگر می تواند حامل 
و ناقل چنين جامعه ای باشد، اما اين يك 
. امكان است و خود بخود عملی نخواهد شد

اين امكان به شرطی تحقق می يابد آه 
طبقه آارگر آگاهانه نقش بازی آند و 

مارآس . مونيستی را سازمان دهدانقالب آ
بارها صراحتا اعالم آرد آه اگر طبقه 
آارگر به آگاهی آمونيستی دست نيابد 

  . چنين انقالبی صورت نخواهد گرفت
ت نقش روشنفكران ين موضوع اهميا
 را در رابطه با طبقه آارگر یانقالب

 و رفتار مارآس یزندگ.  آندیبرجسته م
 یانقالب روشنفكران ی برای خوبیالگو
 یخي آه به نقش تاریمارآس زمان. است

 خود را وقف ی برد زندگین طبقه پيا
او شخصا به دنبال . ن طبقه آردي ایرهائ

ك آارگر بدل ين نرفت آه خودش به يا
 با یوند فشرده اينكه پيرغم ايشود، عل

او . آارگران مبارز دوران خودش داشت
ك روشنفكر ي به یك روشنفكر انقالبياز 

  .تحول يافتآارگر طبقه 
او وظيفه خود را صرفا در اين نديد 
آه به مبارزات روزمره آنان ياری 
رساند او به عنوان روشنفكر طبقه 
آارگر تالش آرد پرچمدار منافع عمومی 
. و منافع تاريخی جهانی اين طبقه باشد

ضمن دفاع از جنبش : به قول مانيفست
جاری هميشه نماينده مصالح و منافع 

  . بش باشدتمام جن
 تالش ین مبنا مارآس تماميبر هم

 و  اهداف ینيخود را بكار برد تا جهان ب
ن طبقه را فرموله آند فعاالنه يو برنامه ا

ن جنبش ي ایش پايك پيبه مسائل تئور
ه رزگر مباي غلط دیهايبپردازد و با تئور

 را روشن یر انقالب پرولتريآند و مس
ردن  بی راهها برایآند، همزمان از تمام

ان ي، اهداف و برنامه به مینين جهان بيا
  .ديطبقه آارگر سود جو

قا به اهداف طبقه آارگر يمارآس عم
 ی برد آه آماده سازیقا پيآگاه بود و عم
 یر جهان پروسه ايي تغیطبقه آارگر برا

ن حال ي و در عیده، سخت و طوالنيچيپ
ان ين بيا. ر استيآامال امكان پذ

طبقه آارگر « او بود آه گفت یدورنگر

ن ي و بی داخلی طوالنیبا گذر از جنگها
ط موجود را ي است آه نه فقط شرایالملل

ز متحول ي آند بلكه خود نیدگرگون م
 آماده یاسي اعمال قدرت سیگشته، برا

   ». شودیم
  
روابط توليدی و نيروهای مولده دو  )١(

نيروهای . وجه توليد اجتماعی را تشكيل می دهند
. است) يا وسايل توليد(مواد مولده شامل مردم و 

روابط توليدی نيز بيان شكل مالكيت بر ابزار 
توليد، موقعيت افراد و روابط ميان آنها در جريان 

  . توليد و شكل توزيع فرآوردهای توليد است
  

  
  ١٢دنباله از صفحه 

 خبری از دانشگاه زاهدان 
  به نقل از سايت پيک ايران

 
اعتراض دکتر معين در دانشگاه  زابل با 

اما اين  اعتراض  .دانشجويان مواجه شد 
با برنامه ايکه  عنوان شده بود تطابق 

 .نداشت
به علت  خفقان  فکری و سياسی و 
همچين  عدم   پاسخگوئی  مسئولين 
دانشگاه به  مطالبات صنفی و آموزشی 
حضور دکتر معين بهترين فرصتی بود 

يکی از . که اين  اعتراضات  عنوان شود
 صنفی عدم امنيت برای مشکالت

خواهران دانشجو است  زيرا چندين  
حمله  مسلحانه به  خوابگاهی که  اکثرا 

در مناطق دور  افتاده  شهر می باشد  
  .تاکنون صورت گرفته

غذای  نامناسب   سلف  که  عده ای  از 
دانشجويان با نشان دادن غذای خود به 

در  . معين  اين مسئله را مطرح کردند
ه اين موضوع با معين مطرح حالی ک

ميشد   گروه فشار  بومی  که از طرف 
دکتر دهمردی   رئيس   دست راستی و  
محافظه کار دانشگاه  حمايت  ميشوند در 
جلوی چشم معين دانشجوياِن  معترض را 

  .مورد ضرب و شتم قرار دادند
و از . که ادامه جلسه را غير ممکن کرد

تيد    اسا٪٩٠ديگر  اعتراضات حضور 
بومی  که همه از گروههای انصاِر حزب 
اهللا و گروههای فشار می باشند وضعيت  
اسفناکی را در  زمينه  آموزشی وجود 

  .آورده
و در شب همان روز گروه فشار  بومی  
همراه با اراذِل  و اوباش شهر به خوابگاِه 
پسران حمله و  عده ای  را با سالِح سرد 

 که  حال  مورد ضرب و شتم قرار  دادند
  ■ .عده ای از آنها  وخيم می باشد



 ٢شماره     بذر    صفحه
 

 

١٦


