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   ١۴شماره   بذر    صفحھ
 

 

٢

  …ذربار دگر، شانزدھم آ  
  

  باربد کیوان 
  

روز دانشجو، روز جنبش و ھمبستگي، روز اعتراض و 
در . مقاومت، روز فریاد رساي آرمان و اندیشھ، در راه است

این روز، آزادي تریبون و تجمع و تظاھرات را از ھیچ مقام و 
این حق بي چون و چراي . مرجع و نھادي تقاضا نمي كنیم
ل حاكمان بھ ترفند و ھر سا. ماست، بھ اجرایش مي گذاریم

ھر . نیرنگي مي كوشند صداي شانزده آذر را در گلو خفھ كنند
سال بھ شكلي حكومت نظامیشان را بھ صحن دانشگاه مي 

ھر سال بھانھ اي براي تعطیل دانشگاه مي آورند تا بھ . كشانند
امسال در برابر ھر بھانھ و . خیال خود جنبش را تعطیل كنند

مي خواھند نیروھاي سركوب را . ستیمترفند و نیرنگي مي ای
تحت عنوان برگزاري نمایشگاه در دانشگاه ھا مستقر كنند، 

بھ عقب نشیني . قاطعانھ بھ این كار اعتراض مي كنیم
مي خواھند شمشیر تعلیق و اخراج و . مجبورشان مي كنیم

دستگیري را باالي سر دانشجویان آزادیخواه آویزان نگاه دارند، 
و اقدامات را بھ موضوع مبارزه تبدیل مي كنیم و ھمین تھدیدھا 

مي خواھند مثل ھمیشھ تبلیغات رسانھ اي . علیھ اش مي رزمیم
، دروغ "آمریكا در دانشگاه توطئھ مي كند"راه بیندازند كھ 

ھایشان را افشا مي كنیم و بھ ھمھ نشان مي دھیم كھ چھ كساني 
 جھاني را  سال است منافع سیاسي و اقتصادي سرمایھ داري٢٧

". مبارزه با استكبار مي زنند"چاكرانھ بھ پیش مي برند و دم از 
نشان مي دھیم كھ چھ كساني كارگزار سیاستھاي خانمان برانداز 
و ضد كارگري و ضد مردمي صندوق بین المللي پول و بانك 

نشان مي دھیم كھ چھ كساني براي چوب حراج . جھاني ھستند
روتھاي كشور و بھ روز سیاه نشاندن زدن بر باقیمانده منابع و ث

زحمتكشان، پشت درھاي بستھ سازمان تجارت جھاني عجز و 
نشان مي دھیم كھ ھمھ دعواھاي بھ اصطالح ضد . البھ مي كنند

آمریكایي امروزشان براي اینست كھ قدرتھاي امپریالیستي تاریخ 
 مورد "حق مسلم"نشان مي دھیم كھ . مصرفشان را تمدید كنند

ھمان حقي كھ . نھا، ژاندارمي امپریالیسم در منطقھ استنظر ای
  .رژیم سلطنتي گذشتھ ھم متعلق بھ خود مي دانست

 راه سوم،جنبش دانشجویي، شانزده آذر امسال را بھ صداي 
دیكتاتورھا و تاریك .  تبدیل مي كندسیاست سوم، قطب سوم

اندیشان حاكم از یك طرف، و آمریكا و متحدانش از طرف 
حنھ سیاسي را طوري چیده اند كھ گویي مردم یا باید دیگر، ص

بھ سلطھ حاكمان تن دھند و یا خواھان مداخلھ و تجاوزگري 
جنبش دانشجویي در شانزدھم آذر پیام روشن . امپریالیسم باشند

نھ ! سیاسي خود را بھ گوش جامعھ مي رساند كھ نھ این و نھ آن
ستبداد، خرافھ، ستم ما نھ بھ حاكمیت بھره كشي، ا! بد و نھ بدتر

طبقاتي و جنسیتي و ملي و مذھبي گردن مي گذاریم، نھ فریب 
وعده دمكراسي كساني را مي خوریم كھ جھنم عراق و 

مي توان و باید براي ھموار كردن . افغانستان را بر پا كرده اند
راھي دیگر، براي ساختن قطبي دیگر، براي رسیدن بھ یك آینده 

اي نوین و متفاوت، مبارزه كرد و پیروز نوین و متفاوت، یك دنی
دست یافتن بھ اقتصاد، سیاست و فرھنگي نوین و متفاوت . شد

كھ راه نابودي ھر شكل از استثمار و ستم را بگشاید، رویاي 

اما رویایي ممكن و دست یافتني كھ بھ نیروي آگاھي و . ماست
  .اراده توده ھاي مردم صورت واقعیت مي یابد

ك فرصت مبارزاتي است و یك مناسبت شانزدھم آذر ی 
نھ نظام .  چند نسل گذشتھ است١٣٣٢ آذر ١۶ از. مبارزاتي

سیاسي موجود آن نظام است و نھ نیروھاي سیاسي حاضر در 
ولي ندای آن مبارزه ھمچنان طنین انداز . صحنھ آن نیروھا

در آن روز، دانشجویان مبارز با ایده ھا و گرایشات . است
 برابر رژیم كودتایي شاه و اربابان آمریكایي سیاسي متفاوت در

این تظاھرات كھ در اعتراض بھ سفر . اش تظاھرات كردند
ر وقت آمریكا بھ ایران بر ریچارد نیكسون معاون رئیس جمھو

 جنبش ـ ضد امپریالیستي ضد ارتجاعيخصلت  پا شد،
این خصلت جنبش امروز . دانشجویي را بھ نمایش مي گذاشت

رسالت ما دانشجویان مبارز و آزادیخواه، و این . نیز ھست
مشخصا دانشجویان چپ است كھ آگاھي، عمق و گستردگي 

رشتھ ھاي پیوند میان . بیشتري بھ مبارزات امروز ببخشیم
جنبش دانشجویي را با جنبش كارگري، جنبش زنان، جنبش 
. معلمان، و جنبش عمومي توده ھاي مردم ببافیم و محكم كنیم

ع اساسي این جنبشھا را در مبارزات خود منعكس شعارھا و مناف
در مبارزات قشرھا و طبقات تحت ستم شركت كنیم و آنان . كنیم

با تفكرات و . را بھ ھمبستگي با مبارزات خود فرا بخوانیم
عملكردھاي مردساالرانھ و تبعیضات جنسیتي در صفوف خود 

با علم و خردورزي بھ مصاف خرافھ و جھل . مبارزه كنیم
از چالش ھاي فكري نھراسیم و فضاي آزاد و سر زنده . ویمبر

اي براي تبادل و تقابل ایده ھا و گرایشات چپ و دمكراتیك در 
  . یجاد كنیمجنبش دانشجویي ا

فرصت خوبي است براي تالش  شانزدھم آذر مناسبت و
         ■. كردن و پیش رفتن در ھمھ این عرصھ ھا
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٣

               !       خبر کوتاه نیست 
 ساحل نیکنام                                              

  
 ساعت توحید غفار زادهدانشجویي بھ نام : خبر كوتاه است 
 در مقابل دانشگاه سبزوار بھ ١٣٨۵ آبان ٢٧ شب شنبھ ٨

اتل گفتھ است كھ از كار ق. ضرب چاقوي یك بسیجي كشتھ شد
ود در نھي از منكر عمل ان نیست و بھ وظیفھ دیني خخود پشیم
جرم توحید غفار زاده گفت و گو با دختري جوان . كرده است

مسئوالن دانشگاه سبزوار طي اطالعیھ اي این واقعھ را . بود
ناشي از یك دعواي شخصي و نتیجھ یك سوء تفاھم دانستھ، 
.تاكید كرده اند كھ این ھیچ ربطي بھ نیروي بسیج دانشگاه ندارد  

این جنایت  بھ دست یكي از افراد متشكل در : بر كوتاه نیستخ
بازوي سركوب حكومتي در دانشگاه انجام شده و یك جنایت 

قاتل بر اساس . ھیچ سوء تفاھمي ھم در كار نیست. دولتي است
ایدئولوژي و دستور كاري عمل كرده كھ بھ او اجازه مي دھد 
در عادي ترین، شخصي ترین و انساني ترین روابط مردم و 

بھ او اجازه مي دھد ھر آنچھ . گي روزمره آنان دخالت كندزند
" منكرات"را كھ بر مبناي تفكر قرون وسطایي و پوسیده اش، 

قاتل بر اساس تحریكات . تلقي كرد با خشونت و قتل پاسخ دھد
مستقیم و غیر مستقیم مقامات و مراجع حكومت دیني عمل كرده 

س جمھور اسالمي قاتل بدون شك تحت تاثیر سخنراني رئی. است
در برابر دانشجویان بسیجي است كھ آنان را بھ اسالمي كردن 

لیبرالیسم و سكوالریسم و ایده ھاي "دانشگاه و پاك كردن آن از 
قتل توحید غفار زاده، نتیجھ و . فراخوانده بود" غیر اسالمي

نشانھ آن است كھ حاكمان مي خواھند یك موج جدید سركوب را 
آنان بھ خیال خام خود مي خواھند . راه اندازنددر دانشگاه ھا بھ 

سكوت قبرستان را بر محیط پر جوش و خروش دانشگاه حاكم 
.                                                                   كنند  
قتل توحید غفار زاده درست ھمزمان با تبلیغ گسترده رسانھ     

ك دانشجوي ایراني مقیم ھاي حكومت در مورد ضرب و شتم ی
! آمریكا توسط نیروھاي سركوبگر پلیس آن كشور انجام گرفت

درست ھمان موقع كھ باتوم ھاي الكتریكي پلیس امپریالیسم 

آمریكا اعصاب دانشجویي را مي لرزاند، چاقوي بسیج دانشجو 
این دو تصویر . دیگری را در این سوي دنیا سالخي مي كرد

مھمتر . لیغات عوامفریبانھ حكومت نیستھمزمان، تنھا افشاگر تب
! از این، اشاره و استعاره اي است از این كھ ستمگران كیانند

كساني كھ صبح تا شب علیھ ھم ھیاھو مي كنند، در برابر توده 
مھم نیست كھ این یكي آن . ھاي مردم عملكردي یكسان دارند

دیگري را بھ سلطھ جویي و انحصارگري متھم مي كند و از او 
 بھ "دمكراسي" را مي طلبد، و آن یكي پرچم "حق مسلمش"

دست گرفتھ و این دیگري را بھ عنوان مستبد و حامي تروریسم 
مھم این است كھ این دو قطب در اردوي . محكوم مي كند

استثمار و ستم و سركوب جاي دارند و توده ھاي مردم در 
مستقل آنچھ مردم بھ آن نیاز دارند، قطبي دیگر . اردویي دیگر

از استثمارگران و ستمكاران امپریالیست و حاكمان آزادي كش 
.                                                                  است  
در كشوري كھ مزد گوركن از جان آدمي بیشتر است، سینھ      

اما ھیھات كھ . توحید غفار زاده ھا را بھ سادگي مي توان درید
. مسكوت بماند و با اعتراض گسترده روبرو نشوداین جنایات 

سكوت كردن، اعتراص نكردن، معنایي جز چراغ سبز دادن بھ 
دانشجویان ترقیخواه، . قاتالن كھنھ پرست و چاقو بھ دست ندارد

آزاد اندیش، آگاه و مبارز قتل توحید غفار زاده را بھ شدت 
ن محكوم مي كنند و دستگیري و مجازات عامل و آمران ای

صحن دانشگاه ھا باید از نیروھاي . جنایت را خواستارند
باید آزادي . سركوبگر نظامي ـ امنیتي و شبھ نظامي پاك شود

ابراز اندیشھ براي صاحبان ھر ایدئولوژي و گرایش سیاسي و 
اجتماعي، آزادي تجمع و تشكیل نھادھاي مستقل، آزادي 

. امین شوداعتراض و اعتصاب براي دانشجویان و دانشگاھیان ت
باید بھ جداسازي جنسیتي و مقررات و رفتار قرون وسطایي     

دانشگاه مي تواند و باید بھ . و تبعیض گرایانھ خاتمھ داده شود
 تبدیل شود و پرچم پایگاه قطب سومیك سنگر مقاومت، بھ یك 

 یالیستي را در برابر دو قطبمبارزات دمكراتیك و ضد امپر
                                                    ■.دارد پا بر دیگر
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۴

                                          مصاحبھ نشریھ بذر با یکی از فعالین 
  جنبش دانشجوئی

  
  

  .لطفا خودت را بھ خوانندگان نشریھ بذر معرفی کن□ 
من زمان طوالنی نیست کھ در عرصھ جنبش دانشجویی ■ 

نبش زنان و کارگری  فعال ھستم و دیگر عرصھ ھا ھمچون ج
اما در ھمین مدت کوتاه تالش کردم کھ دیر وارد شدنم بھ جنبش 

البتھ ھنوز راه درازی را باید طی کنم تا . را تا حدی جبران کنم
طی چند سال . بتوانم بگویم، یک فعال آگاه جنبش چپ ھستم
یک دلیل این . اخیر توانستم کم وبیش بر برخی موانع غلبھ کنم

سالھ برمی گشت بھ اینکھ کھ از یک سو سابقھ سیاسی در م
درون خانواده وجود داشت  و این زمینھ کمک کرد تا این 
پروسھ سریعتر انجام گیرد، از سوی دیگر توجھ بھ مسائل 
. نظری و شناختن خطوط نیز در این امر تاثیر زیادی داشت

خودم محدودیتھا و معذوریتھایی ھم کھ این رژیم زن ستیز برای 
و  ھمنوعانم بوجود آورده  نیز دلیل مھمی بود کھ برای رھایی 
از این وضعیت بھ یک بینش رھائیبخش دست یابم و این مسئلھ 

  .آغاز حرکت سیاسی من شد
   

نقش  جنبشھای توده ای مختلف  در جامعھ بطور کلی و □ 
    جنبش دانشجویی بطور مشخص چگونھ است؟

ھ با شکست پروژه دوم قبل از ھر چیز باید بگویم ک■ 
خرداد و اصالح طلبان دولتی یک حرکت نسبتا متفاوت از این 

مشخصھ . جریانات در جامعھ در دو سھ سال اخیرشکل گرفت
این دوران حرکتھای عادالنھ و برحق جنبش کارگری بود کھ 

ما بعد از چند . نمود خاصی در معرفی چپ در جامعھ داشت
ژیم با یک دور از مبارزات دھھ بی حقوقی کارگران در این ر

کارگری در سطوح مختلف کشور روبرو بودیم، از کشتار 
کارگران خاتون آباد در دوره خاتمی گرفتھ تا دستگیری و 

یکی . اخراج کارگران کردستان و دیگر واحدھای تولید کشور
از آخرین نمونھ ھای آن اعتصاب کارگران شرکت واحد برای 

با دور تازه سرکوبی کھ از در مقابلھ . تشکیل سندیکاست
اردیبھشت ماه سال گذشتھ و آخرین روزھای حکومت خاتمی 
آغاز شد با روی کار آمدن احمدی نژاد بھ اوج خودش رسید، 
نیروھای سیاسی جامعھ عکس العمل ھای متفاوتی از خود نشان 

 مذھبی مثل –دادند خیلی از اصالح طلبان و نیروھای ملی 
ا تایید کردند و یا سیاست سکوت پیشھ ھمیشھ یا این سرکوبھا ر

در مقابل نیروھای جنبش دانشجویی و زنان و . کردند
اپوزیسیون چپ بھ حمایت از این مبارزات برخاستند و با 
شرکت در آنھا، دادن بیانیھ ھای گوناگون و رساندن صدای 
کارگران اعتصابی بھ گوش سایر اقشار جامعھ نقش مھمی را 

کت علیرغم موج دستگیری، تھدید واخراج این حر. ایفاء کردند
کھ رژیم علیھ کارگران اعتصابی و خانواده ھایشان بھ راه 

خوشبختانھ با مبارزات کارگران و . انداخت، ھنوز ادامھ دارد
فعالیتھائی کھ در کل جامعھ و خارج از کشوردر دفاع از آنان بھ 

اد شدند راه افتاد، بسیاری از کارگران و رھبرانشان از زندان آز
اما کماکان مبارزه برای تشکیل سندیکای مستقل و بازگشت 

ھمین روند را می شود . کارگران بھ کار موضوع مبارزه است
در کل واحدھای تولیدی کشور مشاھده کرد، اما تشکل یابی 

شاید . کارگران شرکت واحد ویژگی خاصی بھ مبارزه شان داد
 کارگران پردیس بتوان بھ حرکت کارگران کردستان در سقز و

سنندج ھم اشاره کرد کھ از ھمین خصلت تشکل یابی برخوردار 
خود من بھ عنوان یک فعال چپ و دوستانم تالشمان این . است

بود کھ با کارگران و خانواده ھاشان ارتباط مستقیم داشتھ باشیم 
حیطھ دانشگاه و جامعھ منعکس و اخبار مبارزات شان را در 

  .کنیم
  

  ین کار را می کردید؟بھ چھ شکل ا□ 
با شرکت مستقیم در روزھای اعتصاب و پخش تراکت ■ 

در حمایت از اعتصاب، تماس با خانواده ھا و بحث و گفتگو 
برای پیشبرد بھتر مبارزه و یا بطور مشخص شرکت وسیع 
فعاالن جنبش دانشجویی در مراسم اول ماه مھ در تھران و سایر 

ارزات در برخی نشریات ھمینطور انعکاس این مب... نقاط و
  .دانشجوئی چپ نمونھ ای از این حمایت است

  
ھمانطور کھ میدانی در جنبش کارگری ھم گرایشات □ 

چقدر مبارزات نظری در این مورد انجام . مختلفی موجود است
می گیرد و آیا وجود این گرایشات مختلف مانعی در پیشبرد 

  مبارزه بھ وجود می آورد؟
آن چیزی کھ . لف امری طبیعی است وجود گرایشات مخت■ 

حداقل من و برخی از دوستانم بھ پیش می بردیم، این بود کھ 
سعی می کردیم با بحث و گفتگو با کارگران و خانواده ھاشان 
ودادن آگاھی در باره اوضاع سیاسی جامعھ ، این مبارزات 

ھمانطور کھ می . صرفا محدود بھ خواستھ ھای صنفی نشود
و فرزندان کارگران شرکت واحد نقش مھمی در دانید ھمسران 

این مبارزه داشتند و این زمینھ خوبی بود کھ ما بتوانیم با این 
زنان ارتباط بگیریم والبتھ آنھا ھم خیلی چیزھا بھ ما یاد دادند؛ 

ھنگامی کھ این . شجاعت، بی باکی و مقابلھ با ماموران رژیم
. ادی داشتزنان دستگیر شدند، برای خود من درسھای زی

شرکت زنان کارگر بعد از آن فقط محدود بھ این مبارزه نشد 
خیلی از زنان بعدھا در حرکتھای اجتماعی دیگر بھ خصوص 

  .در عرصھ زنان حضور فعالی داشتند
  

آیا دربین شما در مورد چگونگی مبارزات کارگران و □ 
  خطوط شان، بحث می شد؟  

بحث زیادی بر در ابتدای حرکت کارگران شرکت واحد، ■ 
سر دیدگاه ھا صورت نمی گرفت و فقط سعی می کردیم کھ 
حمایت کنیم، اما با پیشرفتی کھ در مبارزات صورت گرفت این 
مسالھ نھ فقط در میان ما بلکھ درمیان کارگران نیز صورت 

کارزار " گرفت، بھ عنوان مثال می توان بھ حمایت کارگران از
برابر و مجازات ھای اسالمی مبارزه برای لغو کلیھ قوانین نا

این امر نشان دھنده این بود کھ جنبش . نام برد" علیھ زنان 
در حال حاضر . کارگری فقط نمی خواھد محدود بھ خود شود

ما شاھد جرقھ ھای مثبتی در حیطھ نظری و سیاسی این جنبش 
ولی در ابتدای مبارزات، کارگران اینجور وانمود می . ھستیم

ط سندیکا می خواھیم و با نظام مشکلی نداریم کردند  کھ ما فق
اما در . کھ از نظر من یک ضعف بزرگ این حرکت بوده است

حال حاضر متوجھ شده اند کھ این گونھ تاکتیک ھا نھ تنھا 
تاثیری در مبارزه ندارد بلکھ سبب سر در گمی و توھم در میان 

  . کارگران می شود
   

م برایمان از بھ عنوان یک زن فعال چپ دوست داری□ 
                                   !موقعیت جنبش زنان بگویی

 یک رژیم زن ۵٧ھمانطور کھ می دانیم بعد از انقالب ■ 
ستیز و مرد ساالر سر کار آمد کھ با محدود کردن زنان در ھمھ 
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زمینھ ھای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و وارد کردن  قوانین 
ندگی، بھ سرکوب، شدت شرعی  در عرصھ ھای مختلف ز

تحت . طبیعتا ھر جا ستم باشد مقاومت ھم شکل می گیرد. بخشید
این نظام زنان از پایھ ای ترین حقوقشان محروم شدند و مذھب 
. زنجیری شد برای بھ بند کشیدن کل جامعھ و خصوصا زنان

این مسالھ یک امتیاز برای کلیھ مردان جامعھ، حتی ستمدید گان 
زنان با رژیم ھمگام شوند یا در مقابل آن شد کھ در سرکوب 

آنھا می خواستند کھ توانایی زنان را بھ کار . سکوت کنند
درعرصھ خانھ و خانواده محدود کنند و زنان، مادرانی فداکار و 

اما بھ دالئل گوناگون و بحران ھای . ھمسرانی وفادار باشند
  .اقتصادی کھ در جامعھ بھ وجود آمد این چنین پیش نرفت

 از زمان برسرکار آمدن این رژیم یک جدل ھمھ جانبھ بین 
البتھ باید . رژیم و کلیھ زنان جامعھ  بطور روزمره ادامھ دارد

تاکید کنم کھ مسالھ ستم بر زنان محدود بھ جامعھ ما نمی شود 
زنان بھ طور مشخص درچند سال .بلکھ یک امر جھانی است

گوناگون شرکت اخیر، با خواستھ ھای متفاوتی در مبارزات 
می توان بھ مواردی ھمچون مبارزه برای حق طالق، . کردند

تا فعالیت در تشکل ... حق حضانت فرزند، حق آزادی پوشش
اما مجموعھ این فعالیتھا ھنوز . ھای مستقل زنان اشاره کرد

  .نتوانستھ پتانسیلھای موجود در زنان را آزاد کند
  

  موانع موجود در جنبش زنان چیست؟□ 
 مانع اصلی خود این رژیم و قوانینانطور کھ گفتم، ھم■ 

 از طرف دیگر باید تاکید کنم کھ ما با یک رژیم .اش است
مذھبی روبرو ھستیم کھ این امر مشکالت را صد چندان کرده 
است و ما برای پیشبرد خواستھ ھامان با مشکالت زیادی مواجھ 

خود . ھرداریمدر خانھ پاسبانی بھ نام پدر، برادر و یا شو. ھستیم
من علیرغم اینکھ در خانواده ای ھستم کھ چندان برایم محدودیت 
ایجاد نمی کنند، اما دراین حیطھ با مشکالت قابل توجھ ای 
روبرو ھستم  و در خارج از آن با حاکمیتی کھ یک سرکوب 

خوب این یک بخش مسالھ . سیستماتیک را بر ما اعمال می کند
ما در جنبش زنان با گرایشات مسالھ دیگر این است کھ .است

واقعیت . نظری گوناگون و منافع طبقاتی مختلفی روبرو ھستیم
امر این است کھ امروز در داخل کشور بلند گوی جنبش زنان 
دست کسانی است کھ می خواھند با برخی تعدیل ھا در قوانین 

البتھ من مخالف مبارزات اینان ! موقعیت زنان را بھتر کنند
ن خواستھ ھای محدود نمی تواند انرژی زنان جامعھ نیستم اما ای
 خرداد سال گذشتھ کھ در ٢٢بھ عنوان مثال حرکت . را آزاد کند

جلو دانشگاه تھران برگزار شد؛ بدون در نظر گرفتن این 
 روزمانده بھ انتخابات ریاست ٣موضوع کھ تظاھرات درست 

جمھوری برگزار شد و دست رژیم در سرکوب محدود بود، 
 اول این حرکت از سوی کسانی بود کھ دل بھ اصالحات بخش

از باال بستھ بودند و پس از خواندن قطعنامھ ھاشان اعالن 
کردند کھ از این لحظھ بھ بعد حرکت ما پایان یافتھ و ما دیگر 

ولی آن "  متفرق شوید"مسئولیتی در ادامھ تظاھرات نداریم ، 
خورد قریب چیزی کھ ما شاھد بودیم بھ گونھ دیگری رقم 

شرکت کنندگان با شعارھای رادیکال تر بھ تظاھرات % ٩٠
ادامھ دادند و مورد ھجوم نیروھای نظامی و لباس شخصی ھا 
قرار گرفتند کھ نشان می دھد بسیاری از شرکت کنندگان 

خواستھ ھایی فراتر از آن چیزی کھ درفراخوان آمده بود،  
 این  زنان حتی با ذکر این مثال بھ معنی نفی مبارزات. داشتند

خواستھ ھای محدود نیست بلکھ نشان دھنده پتانسیل ھای نھفتھ  
مسلما محافل و تشکل ھای پراکنده .  در بسیاری اززنان است

بسیاری درایران وجود دارند اما ما ھنوز با تشکلی کھ این بخش 

 ۵در اینجا باید بھ حرکت .ھا را بھ ھم متصل کند روبرو نیستیم 
 کارزار مبارزه"   تحت نام ١٣٨۴ مارس ٨ ھ درروزه ای  ک

 "برای لغو قوانین نابرابر و مجازات ھای اسالمی علیھ زنان 
در خارج کشور انجام گرفت اشاره کنم کھ دستمایھ خوبی در 
متحد کردن جنبش زنان و تاثیرات مثبتی برروی  بخشی از 

حرکتی ھم  اخیرا توسط برخی از . فعالین چپ در داخل داشت
کمپین جمع "صالح طلبان غیر حکومتی در داخل تحت نام ا

براه " آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز 
اما از آنجا کھ ھدفشان از این کار متحد کردن دوی . افتاد

خردادی ھای حکومتی از باال بود فعال با بی اعتنایی نیروھای 
یم بیش از این بھ ھر حال رژ. مترقی و چپ جامعھ روبرو شد

توانایی سرکوب مبارزاتی کھ در جامعھ و جنبش زنان آغاز 
شده، ندارد؛ فقط نیروھای چپ و مترقی باید با بردن آگاھی و 
شرکت فعال خودشان جھت درستی بھ این مبارزات بدھند تا 

  .بازھم این حرکت بھ دست نیروھای دیگر دزدیده نشود
  

ھ مسالھ زنان و در بین فعالین چپ، برخورد مردان ب□ 
  بطور مشخص با رفقای زن چگونھ است؟

من ادبیات سیاسی . ببینید این مشکل تازه ای نیست■ 
نیروھای چپ را کھ می خواندم ھنوز خیلی ھاشان مسالھ ستم 
جنسیتی را بھ رسمیت نمی شناسند و نباید ما ھم انتظار داشتھ 

تی کھ اما با مبارزا. باشیم کھ این مسالھ معجزه وار حل شود
زنان در عرصھ ھای مختلف پیش می برند شاھد آن ھستیم کھ 
برخورد رفقای مرد ھم بھ مسائل زنان متفاوت تر میگردد و در 

این ھم برای خود ما یک عرصھ . جھت مثبت حرکت می کند
  .مبارزه است کھ درعین سخت بودنش، رھائی بخش است 
ر جنبش فعالین ما را ھم  نمی شود خارج از این درک کلی د

رفقای مرد ھم باید بتوانند درک خودشان را در . بررسی کرد
مسلما نقشی کھ خود ما زنان در . این عرصھ نیز باال ببرند

جامعھ و خانواده و حتی  در بین افراد پیشرو بھ عھده می 
 کسی حاضر نیستیادمان نرود کھ . گیریم، بسیارمھم است

  خودمان، جامعھ وحقمان را بھ ما بدھد ومسلما ما با تغییر
  .محیطمان را نیز متحول خواھیم کرد

  
  از وضعیت جنبش کردستان چھ اطالعاتی داری؟ □ 
منطقھ کردستان کھ بھ منطقھ چپ خیز معروف است، نھ ■ 

فقط برای جنبش دانشجویی بلکھ در سطح مردم ایران اینطور 
این منطقھ جایگاه مھمی در مبارزات مردم . شناختھ شده است

تابستان سال گذشتھ بعداز شورشی کھ در کردستان . داردایران 
بھ بھانھ قتل جوان شجاع مھابادی بھ نام شوانھ قادری بھ دست 
نیروھای مزدور رژیم صورت گرفت ما شاھد یک حرکت 

در ھمان زمان کھ تب . سراسری در منطقھ کردستان بودیم
 وتاب مبارزه در کردستان گرم بود من بھ سنندج رفتم علیرغم

حکومت نظامی کھ در شھر برقرار بود ولی روحیات مردم بھ 
خصوص جوانھا باال بود و با حرارت جزئیات درگیریھا را 

من فکر می کنم کھ جنبش ھای مختلف . برایم نقل می کردند
اجتماعی در ایران در ھمھ سطوحش چھ کارگری چھ زنان و 
ھ دانشجویان باید در حمایت از مبارزات ملیتھای مختلف ب

عدم برخورد و . خصوص جنبش انقالبی کردستان بھ پا خیزند
افشاگری از ستم گری ملی وعدم حمایت از مبارزات مردم ، 
مسلما باعث تقویت شوونیسمی می شود کھ، از طرف دولت 

در جنبش کردستان ھم شاھد خطوط .سرکوبگر اعمال می شود 
 ما را اما آنچھ کھ وظیفھ. گوناگون برای رفع ستم ملی ھستیم 

بھ عنوان نیروی چپ و انقالبی سنگین تر می کند نھ تنھا دفاع 
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از مبارزات مردم، بلکھ ھمچنین افشای جریاناتی است کھ دل بھ 
طرحھای امپریالیسم آمریکا خوش کرده اند و نمونھ کردستان 

  .عراق را آلترناتیو می دانند
  

  چیست؟" نمونھ کردستان عراق"منظورت از □ 
ز سقوط رژیم بعث عراق، آمریکایی ھا با قبل و بعد ا■ 

تکیھ بھ برخی از رھبران سازشکار کردستان عراق و سھیم 
کردن آنھا در دولت اینطور وانمود می کنند کھ کردھا بھ رھایی 

اما واقعیت این است کھ، با این کار باعث . ملی دست یافتھ اند
ام از ھم پاشیدن جامعھ عراق شدند و ھمانطور کھ درگذشتھ صد

با زور و سرکوب کشور را ھدایت می کرد، حاال فقط مھره ھا 
عوض شده اند و دردرون مردم عراق انشقاق زیادی بھ وجود 
آمده است وعده ای بھ قیمت کشتار دیگران بھ نان و نوایی 

  . رسیده اند
  موقعیت جنبش دانشجویی چگونھ است؟□ 
قبل از ھر چیز ذکر این نکتھ مھم است کھ، جنبش ■ 

نشجویی نسبت بھ سایر جنبش ھای اجتماعی و ضد رژیم دا
ما قریب دو میلیون دانشجو در کل کشور . بعدی سراسری دارد

ھرگاه حرکتی در یک نقطھ کشور صورت گیرد بھ دلیل . داریم
اینکھ دانشجویان ازمناطق مختلف کشورھستند، مردم از ایده ھا 

جتماعی، و اخبار مبارزاتی شان بیشتر از سایر جنبش ھای ا
درعین حال، جنبش دانشجویی از سابقھ خوبی . مطلع می شوند

نشان این مسالھ . در مبارزه برای کسب آزادی برخوردار است
در برخورد رژیم و حساسیتش بھ جنبش دانشجویی مشھود 
. است، دردستگیری و موج سرکوب فعالین جنبش دانشجویی

ینھ باالیی چون بھ وضوح میداند فعال شدن جنبش دانشجویی ھز
البتھ موج سرکوبی کھ رژیم در رابطھ با . برایش خواھد داشت

مجموعھ جنبشھای اجتماعی براه انداختھ سبب اختالالتی در 
پیشروی این جنبش ھا شده است و این مسالھ در مورد جنبش 

مانند سایرجنبش ھا، جنبش .  دانشجویی ھم صدق می کند
برخی . تلفی استدانشجویی نیز دارای گرایشات و خطوط مخ

بر این باورند کھ نباید دست بھ حرکت یا عملی زد کھ برایمان 
این مسالھ و چگونگی پیشبرد . ھزینھ ھای سنگین داشتھ باشد 

آن یک چالش در بین فعالین جنبش می باشد، نمی شود انتظار 
داشت کھ یک مبارزه رادیکال را پیش برد وھزینھ ای 

گدار بھ آب زده و دست بھ منظوراین نیست کھ بی. نپرداخت
کارھای ماجراجویانھ بزنیم، بلکھ ما باید بتوانیم یک گام جلوتر 

  .از مبارزات جاری حرکت کنیم
   

  چیست؟" یک گام جلوتر"منظورت از □ 
ما باید بتوانیم در ھر دوره با ارزیابی از موقعیت رژیم و ■ 

د مثال با حا. خودمان اھداف و شعارھای مشخصی راجلوبگذاریم
شدن قضایای ھستھ ای باید بتوانیم کنھ و ماھیت این تضادھا را 
برای مردم روشن کنیم کھ، آمریکا برای چھ اھدافی بھ منطقھ 
آمده وما بھ ھیچوجھ نباید سیاھی لشکر ھیچکدام از این 

یک گام جلو . نیروھای مرتجع مذھبی یا امپریالیستی بشویم
  . ا میکند برای من اینطور معنی پیدبودن در اینجا

بھ موضوع تضاد امریکا با رژیم  بازھم خواھیم پرداخت، □ 
اما ازموانع یا محدودیت ھای جنبش دانشجویی چپ برایمان 

  .بگو
وجود گرایشات مختلف چپ در ھر جنبشی امری طبیعی ■ 

است، اما باید این تضاد را بھ شکل درست حل کرد اگر ما 
ک اتحاد  توانیم بھ یموفق نشویم بر این موانع غلبھ کنیم نمی

 و یا دگماتیسم سبب تضعیف جنبش مسکتاریس. محکم دست یابیم

خواھد شد، ما باید بتوانیم در حین پیشبرد مبارزات نظری، بر 
البتھ با توجھ بھ جوان بودن . سر حداقل ھا با ھم متحد شویم
با توجھ بھ تعداد فعالین و . جنبش حل این مسالھ ساده نیست

. د برای حل این تضاد آگاھانھ برخورد کردسرعت حوادث بای
چون اگر نتوانیم خودمان را بھ عنوان یک آلترناتیو در جامعھ 
مطرح کنیم باز انرژی توده ھا ھدر خواھد رفت و بھ سیاھی 

  .لشکر نیروھای دیگر بدل خواھند شد
  

  مباحث نظری  درون جنبش دانشجویی چیست؟□ 
الیسم چیست؟، یک سری مباحث پایھ ای مانند؛ سوسی■ 

برخورد بھ مقولھ پست مدرنیسم ، تاریخچھ انقالباتی کھ در قرن 
گذشتھ تحت رھبری کمونیستھا بوده است وبررسی نقاط قوت 
وضعف آن، بحث برسر لزوم و یا عدم لزوم یک حزب سیاسی، 
برخورد بھ مسالھ زنان، جنبش کارگری، دیدگاھھا بر سر حل 

ح در درون جنبش دانشجویی اینھا مسائل مطر... مسالھ ملی و
البتھ من فکر نمی کنم کھ این بحث ھا فقط محدود بھ ما . ھستند

شود، بلکھ این مسائل در سطح جنبش جھانی چپ مطرح است 
  .کھ، ما ھم بخشی از آن ھستیم

  
بھ عنوان آخرین سوال، با توجھ بھ حاد شدن تضاد رژیم  □ 

 خصوصا با  آمریکا وظیفھ مجموعھ جنبش ھای اجتماعی و
  دانشجویی را چھ می بینی؟

قبل از چیز باید ماھیت تضاد بین آمریکا و رژیم را برای ■ 
خودمان و مردم روشن کنیم، این تضادھا ھیچ ربطی بھ منافع 

 سال است کھ یک رژیم ٢٧توده ھای مردم ایران ندارد، ما 
ما نیاز . سرکوبگررا تحمل می کنیم کھ ارمغان ھمین نیروھاست

یگری داریم کھ منافع اکثریت مردم را تامین نماید، بھ راه د
راھی کھ بھ مناسبات مردساالرانھ بر علیھ زنان پایان ببخشد، 
راھی کھ ستمگری ملی  را از بین ببرد و منافع کارگران و 

این مسالھ  نباید تنھا در حیطھ . زحمتکشان جامعھ را تامین کند
ات گوناگون این ایده حرف و نظر باقی بماند بلکھ باید با مبارز

فعالین جنبش دانشجویی باید در .ھا را بھ میان مردم برد 
نشریات خود بھ طرق گوناگون وجوه مختلف این تضاد ھا را 
روشن کرده و در تجعمات و محافل و ھستھ ھای منسجم خود 
راھکارھا یی ارائھ، و کاربرد راه سوم و یا استراتژی سوم را 

امیدواریم .  خوبی را سازمان دھندبھ بحث بگذارند ومبارزات
 آذر امسال، جنبش دانشجویی یکی از رادیکال ترین ١۶در 

حرکات خود را سازمان داده و نیروھای زیادی را در برنامھ ھا 
  .و اھداف خود ھمراه نماید

  
آیا نکتھ و یا پیام خاصی داری کھ در سواالت ما بھ آن □ 

  اشاره نشده باشد؟
ک نکتھ اشاره کنم کھ، ھرانسان آگاه فقط می خواھم بھ  ی■ 

و چپی باید سعی کند کھ بھ ھمھ چیز دیالکتیکی برخورد نموده و 
. خودش را در مورد مسائل مھم بھ اطالعات روز مجھز نماید

چون بدون برخورد بھ مسائل مھم نظری نمی توانیم پراتیک 
با تشکر از شما کھ شرایطی را فراھم . مناسبی داشتھ باشیم

 بھ امید کارھای بزرگ و.  کھ نظراتم را بیان کنم کردید
  ! پیروزی
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یک یاد بود تاریخی یا موضوع  :آذر ١۶
 ؟مبارزه

  
     ) ٧شمارهبرگرفتھ از بذر ( 
  

 آذر در دانشگاه تھران می ١۶ از واقعھ پنجاه وسھ سال
در این فاصلھ، . پنجاه و سھ سال، زمان اندكی نیست. گذرد

نسل ھایی كامال از میان رفتھ اند . ده استخیلی چیزھا تغییر كر
قدرت حاكم بر ایران . و جای خود را بھ نسل ھای جدید داده اند

دانشگاه بھ ھمراه جامعھ، یك . بھ كلی تغییر شكل داده است
لگد مال . انقالب نیمھ كاره و سقط شده را تجربھ كرده است
نی قربا. شدن امیدھا و آرزوھای مردم را بھ چشم دیده است

بھ ھمراه كل . سركوب ھای خونین و ناكامی ھای تلخ شده است
. جامعھ، ناباورانھ بھ زمین خورده و دوباره سر بلند كرده است

پنجاه و دو سال می گذرد، اما ھزاران دانشجو ھنوز با نزدیك 
شدن ماه آذر، بھ جنب و جوش در می آیند و بھ این پرسش ھر 

  را چگونھ باید برگذار كنیم؟ آذر١۶سالھ می اندیشند كھ امسال 
 كھ دانشجویان ١٣٣٢از سال .  آذر، ناگسستھ است١۶رشتھ 

معاون رئیس (دانشگاه تھران در اعتراض بھ سفر ریچارد نیكسن 
بھ تھران تظاھرات كردند و در جریان حملھ ) جمھور وقت آمریكا

نیروھای مسلح حكومت شاه بھ دانشكده فني، سھ دانشجو بھ نام 
از ھواداران حزب   (شریعت رضوي، قندچی و بزرگ نیا ھای

 آذر بھ نماد جنبش دانشجویی ١۶جان باختند، ) توده و جبھھ ملي
شرایط ویژه سیاسی . نام گرفت» روز دانشجو«ایران تبدیل شد و 

 آذر، و ١۶، موضوع مبارزه دانشجویان در ١٣٣٢ایران در سال 
سی آن سالھا باعث نقش تاریخی جنبش دانشجویی در تحوالت سیا

دانشجویان دانشگاه تھران . شد» روز دانشجو«ماندگار شدن 
زمانی بھ پای برگذاری تظاھرات رفتند كھ فقط سھ ماه و نیم از 

شوخی نیست، در شرایطی .  مرداد می گذشت٢٨كودتای موفق 
كھ حكومت با شوك ناگھانی كودتا و سركوب و بگیر و ببند، 

گی فرو برده بود، دانشجویان جامعھ را در بھت و سرخورد
شرایطی را . تصمیم گرفتند شعلھ مبارزه را افروختھ نگاه دارند

تصور كنید كھ احزاب مخالف حكومت دارند از ھم می پاشند، 
زندان ھا پر از ھزاران مبارز است، رھبرانی كھ مردم بھ آنان 
امید بستھ بودند دست روی دست گذاشتھ اند و بھ شكست گردن 

ند، بعضی از آنان راه خیانت در پیش گرفتھ اند و مبارزان نھاده ا
در چنین شرایطی . را بھ كوتاه آمدن و توبھ كردن دعوت می كنند

 آذر گرفتھ شد و بدون ١۶بود كھ تصمیم برگذاری تظاھرات 
احتماال مبارزانی كھ آن تصمیم را . تردید و تزلزل عملی شد

ورق برگردد و مردم قیام گرفتند انتظار نداشتند با آن تظاھرات، 
ولی آنان بدون شك . كنند و حكومت كودتایی شاه را سرنگون كنند

می خواستند اعالم كنند كھ آتش . بھ اھمیت كار خود آگاه بودند
مقاومت و مبارزه، زنده است و باید فداكارانھ از آن محافظت 

اگر مبارزان آگاه بھ نقش و وظیفھ خود اینطور نگاه نكنند، . كرد
  .باید انتظار گسترش و فراگیر شدن مبارزه در آینده را بكشندن

 آذر، نشان از ھوشیاری و ١۶موضوع مبارزه در تظاھرات 
این تظاھرات، طراح و حامی اصلی . آگاھی دانشجویان داشت

:  مرداد و نوكران داخلیش را آماج قرار داده بود٢٨كودتای 
را در نظر بگیرید این . امپریالیسم آمریكا و شاه و ژنرال ھایش

كھ آمریكا خود را با چھره فاتح اصلی جنگ جھانی دوم، مھد 
دمكراسی و صاحب توان عظیم اقتصادی بھ جوامع عقب مانده 

آمریكایی ھا از . و فقر زده ای نظیر ایران معرفی می كرد
سپاه «سالھا پیش از كودتا با طرح ھای كمك رسانی و عمرانی 

نفوذ اجتماعی و سیاسی خود ، زمینھ »اصل چھار«و » صلح
 ٢٨نقش مستقیم آنھا در كودتای . در ایران را ایجاد كرده بودند

مرداد چندان آشكار نبود و انگشت اتھامات اساسا دولت انگلیس 
خیلی ھا بھ پشتیبانی آمریكا از منافع نفتی . را نشانھ می گرفت

 .ایران در برابر غارتگری انحصارات انگلیسی امید بستھ بودند
وعده ھای آمریكا برای انجام تغییرات اصالحی در كشورھای 

 ١۶در آن اوضاع، . عقب مانده و نیمھ مستعمره، آغاز شده بود
آذر كار بزرگی كرد و نشان داد كھ ارباب و سركوبگر بزرگ 

ھمین كھ حكومت شاه، سھ دانشجو را بھ خاك و خون . كیست
وشخدمتی كند، كشید تا در برابر معاون رئیس جمھور آمریكا خ

  .رابطھ نوكر و ارباب را خوب افشاء كرد
 آذر در تاریخ مبارزات معاصر ایران حك ١۶بدین سان  

. كافی نبود» روز دانشجو«ولی این برای ماندگار شدن . شد
 آذر، بھ واقع روز دانشجو شود حركت ١۶آنچھ باعث شد 

با آگاھانھ جنبش دانشجویی برای تر و تازه نگھداشتن این روز، 
برگذاری تظاھرات ھای چشمگیر با انتخاب موضوعات 

در . مبارزاتی روز و تكامل شعارھای سیاسی در ھر سال بود
انجام این كار، دانشجویان چپ كھ ادامھ جریان حزب توده در 

از ھمان اوایل دھھ . دانشگاه ھا بودند نقش مھمی ایفاء كردند
 آذر ١۶ ، جنبش دانشجویی در داخل و خارج از كشور،١٣۴٠

بھ ھمت . را بھ عنوان نماد مبارزه دانشجویان كامال تثبیت كرد
مبارزات کنفدراسیون دانشجویان در خارج از کشور بود کھ 

 آذر با مضامینی تازه تر در ھر سال دنبال شد و ١۶درسھای 
در انقالبی کردن بخش بزرگی از دانشجویان خارج از کشور و 

صحنھ بین المللی و انعکاس افشا و منزوی کردن رژیم شاه در 
 آذر، کنفدراسیون ١۶در پرتو . آن بھ داخل کشور موثر واقع شد

نقش مھم و بزرگی در جنبش دانشجویی آمریکا و آلمان بازی 
کرد و پرچمدار دفاع از ملتھای تحت ستم در دنیا ، برای 

  .مبارزه قاطع با آمریکا و امپریالیسم جھانی بود
  

 آذر ھیچگاه حالت یادبود ١۶ بھ جرات می توان گفت كھ
 البتھ  نام آنان در .سھ دانشجوی جانباختھ را بھ خود نگرفت

سرودھا آمد، تصاویرشان در پوسترھا نقش شد، و یادشان بھ 
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 آذر یك ھویت ١۶عنوان نماد فداكاری بزرگ داشتھ شد، اما 
گویی این روز بھ شیپور آماده باشی . مستقل مبارزاتی پیدا كرد

كھ ھر سال با طرح شعارھای روز و بھ موقع، جنبش تبدیل شد 
این مسالھ تا بھ . دانشجویی را بھ خیزی تازه فرا می خواند

اینك ھیچ دانشجوی مبارزی بھ این فكر . امروز ادامھ یافتھ است
 آذر علیھ حكومت شاه و امپریالیسم آمریكا بر پا ١۶نمی كند كھ 

 برای ابراز نقش این روز را فرصت و مناسبتی ویژهشد، بلكھ 
مبارزاتی جنبش دانشجویی علیھ نظم موجود و قدرتی كھ بر 

این مسالھ مھمی است كھ آگاھی بھ نقش . سر كار است می داند
 ١۶جنبش دانشجویی و وظیفھ دانشجویان مبارز، با گذر از ھر 

بھ تجزیھ و تحلیل علمی از اوضاع . آذر، ادامھ پیدا می كند
ستن، استراتژی و نقشھ صحیح جامعھ و شرایط مبارزه نش

مبارزه را ترسیم كردن، در پی شعارھای بھ روز كھ قابلیت 
فراگیر شدن داشتھ باشد بودن، چھره دشمنان رنگارنگ مردم را 

این : افشاء كردن و بر فضای سیاسی جامعھ تاثیر جدی گذاشتن
و در این میان، دانشجویان چپ می . كار جنبش دانشجویی است

اوضاع را ھر چھ علمی تر، تعیین شعارھا را كوشند بررسی 
ھر چھ دقیقتر و نافذتر، سازماندھی مبارزات را ھر چھ موثرتر 
و رزمنده تر، و تالش برای پیوند جنبش دانشجویی با كارگران 

 .و توده ھای ستمدیده را ھر چھ پیگیرانھ تر انجام دھند
ھر آنچھ در مورد نقش جنبش دانشجویی و وظایف 

گرایشات . ان مبارز گفتیم، موضوع مبارزه استدانشجوی
مختلف در میان دانشجویان بر سر تك تك اینھا، نظر و برنامھ 

توجھ جدی بھ این مسائل و پیشبرد بحث و . خاص خود را دارند
تبادل و نظر دوستانھ و متحدانھ بر سر اینھا، برای راھگشایی و 

شریات در این كار، ن. تكامل جنبش دانشجویی ضروری است
ھر چند باید بھ بحث و . دانشجویی می توانند ایفای نقش كنند

گفت و گوی مستقیم میان فعاالن و محافل دانشجویی در فضایی 
پرداختن بھ سیاست و طرح ھایی كھ . مناسب، بھای الزم را داد

در » دفتر تحكیم«گروه ھای دانشجویی وابستھ بھ حكومت نظیر 

اریخ سازی ھایی كھ در جھت  آذر ارائھ می دھد و ت١۶مورد 
اما نباید جایگاه . اھداف و منافع حكومتیان می كنند نیز مھم است

این مبارزه را با مباحثھ و گفت و گوی درونی جریانات مبارز 
نباید فراموش كنیم كھ جریانات دانشجویی . دانشجویی قاطی كرد

وابستھ بھ حكومت بھ تبعیت از یك سیاست رسمی كھ رسانھ ھا 
از تھدیدھا، «از آن پیروی می كنند، بھ قوا خود می خواھند ھم 

 ١۶یعنی می خواھند با تحریف تاریخ، برای . »فرصت بسازند
آذر در دیروز و امروز ھویت و شناسنامھ جدیدی دست و پا 

 آذر، جنبش ١۶می خواھند تحت عنوان بزرگداشت . كنند
می . دانشجویی را از این روز مھم مبارزاتی محروم كنند

خواھند این روز را طوری جلوه دھند كھ دانشجویان عالقھ و 
  .رغبتی بھ آن از خود نشان ندھند

دانشجویان مبارز و آگاه وظیفھ دارند این تاریخ را دوباره 
 ١۶نھ فقط از . بی كم و كاست بھ دانشگاه و جامعھ عرضھ كنند

 آذرھای بعد از آن بگویند، بلكھ تجارب و ١۶ و ١٣٣٢آذر 
ی جنبش دانشجویی در دوران نظام كنونی را زنده درسھا

از مطرح شدن شعارھا و خواستھ ھای اساسی توده . نگھدارند
ھای كارگر و زحمتكش، پشتیبانی از جنبش ملل ستمدیده، 
مخالفت با ستم طبقاتی و جنسیتي، تبلیغ فرھنگ و ھنر پیشرو 

كھ توسط ھزاران دانشجو و استاد انقالبی و ترقیخواھی بگویند 
 دانشگاه را بھ یك سنگر مھم ١٣۵٧ - ۵٩در فاصلھ سال ھای 

مبارزاتی تبدیل كرده بودند؛ از مقاومت دانشگاھیان در برابر 
انقالب «سركوب و كشتار و تصفیھ در دانشگاه ھا تحت نام 

؛ از بھ پا خیزی دوباره جنبش دانشجویی بعد از سالھا »فرھنگي
جویان در خرداد  ماه  تیر؛ از نقش دانش١٨ركود و توھم در 

باید تاریخ را درست شناخت، آن را روشن بازگو كرد و . ٨٢
 ■.درسھایش را بھ گوش ھمگان رساند
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 معرفی فیلم  
  

 )١( رنگ زعفران 
   

                                  بیداری یک نسل 
  

                                                                             
کشور ھند از طریق اتخاذ روشھای  اغلب مردم فکر می کنند

. مسالمت آمیز و صلح جویانھ گاندی از استعمار انگلیس رھا شد
مسلما خط و روش . در صورتیکھ واقعیت چیز دیگری است

اما . و سازشکاری با استعمارکھن بود" نافرمانی مدنی"گاندی 
بخشھای . شتمبارزات مردم ھند جنبھ ھای مختلفی دا

رادیکالتری در جنبش استقالل ھند بودند کھ دورنماھا و 
روشھای شان کامال در مقابل گاندی قرار داشت و نقش بسزائی 

  .در مبارزات آندوره داشتند
 یکی از نمادھای اصلی این بخش از مبارزات مردم ھند 

  . "باگات سینگ"ام جوانی است بھ ن

ل جمھوریخواه رھبران یک تشک کھ از "باگات سینگ"
امیال انقالبی . سوسیالیست ھندوستانی در دھھ بیست میالدی بود

و باور الحادی اعضای این سازمان عمیقا با عرفان مذھبی و 
شیوه مسالمت آمیزی کھ توسط گاندی و حزب کنگره آنزمان 

  . بیان می شد، تفاوت داشت
و یارانش با شعار " باگات سینگ "١٩٣١وقتی در مارس 

 بھ پای چوبھ دار رفتند میلیونھا نفر در »اد انقالبزنده ب«
و " باگات سینگ. "سراسر ھند بھ خشم آمدند و گریستند

ھمرزمانش، رھبران رادیکال ترین مبارزات مردم ھند علیھ 
مبارزاتی کھ چون بھ مذھب آلوده نبود . استعمار انگلیس بودند

حد توانست مردمی با اعتقادات متفاوت را برای یک ھدف مت
کند، و چون از توسل بھ اشکال رزمنده مبارزه ابایی نداشت 
  .رادیکال ترین مبارزات علیھ استعمارگران را سازماندھی کرد

 این بخشی از مبارزه مردم ھند علیھ استعمار بود کھ ریشھ 
ھای نظام را ھدف قرار داد، بھ مبارزه قدرت و شتاب زیادی 

ھمین بود کھ . م شدبخشید و بھ حق باعث وحشت بانیان نظا
و ) ٢("گاندی"انگلیسی ھا بھ توسل بھ زور کفایت نکردند و با 

و سایر رھبران سازشکار مقاومت کنار آمدند تا مطمئن " نھرو"
در . باشند بیرون رفتن دولت استعماری ، پایان کارشان نیست

و  واقع بعد از خروج استعمار، ستم و استثمار مردم ھند 
پریالیسم، تحت ریاست حزب کنگره و وابستگی کشور بھ ام

گاندی قھرمان مبارزه با . دولت نو مستعمراتی ادامھ یافت
  . انگلیس تصویر شد و اسمی از باگات سینگ برده نشد

ولی آنچھ در تاریخ فاتحان نوشتھ نشد، در تاریخ مردم بھ 
زندگی ادامھ داد و در ھفتادمین سالگرد مرگ باگات سینگ نیز، 

فیلمی کھ در . بھ روی پرده آمد» ھ باگات سینگحماس«در فیلم 
، با موسیقی "راج کومار سانتوشی" بھ کارگردانی ٢٠٠٢سال 

 ساختھ "آجھ ی، دوگان" و بازی پرقدرت) ٣("آ، ار، رحمان" 
شد فیلمی است زیبا و تکان دھنده از شجاعت رھبرانی کھ تبلور 

یلم ھرچند ف.پیشروترین مبارزات یک ملت برای رھائی بودند
بسیار ھنرمندانھ ساختھ شده و اساسا بھ تاریخ وفادار است، ولی 
استقبال بی نظیر مردم را نھ ھنر دوستی شان توجیھ می کند و 

  .نھ عالقھ شان بھ تاریخ
باگات سینگ و یارانش برای رھائی از ستم بھ پا خاستھ  

بودند، آرزویی کھ امروز با تشدید فقر و نابرابری در دل نسل 
و این موضوع فیلم دیگری است بھ نام . علھ ور می شودجدید ش

فیلم جدیدی کھ توجھ جمعیت عظیمی در ". رنگ زعفران"
کشورھای مختلف را بھ جوانان طبقھ متوسطھ ھند امروز جلب 

برای آنھا نھ سمبلی از گذشتھ بلکھ " باگات سینگ"می کند کھ، 
انان فیلمی کھ می کوشد مبارزات جو. آینده قابل امکان است

عصر استعمار را با مبارزات جوانان عصر جھانی سازی پیوند 
باگات "و مرور این فیلم در آستانھ صدمین سالگرد تولد . دھد

آنچھ در . خالی از لطف نیست) ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٨ ( "سینگ
ن زیر می خوانید معرفی است کھ توسط یکی از خوانندگا

  .ترجمھ و برای ما ارسال شده است
                                 *****  

آنچھ پیش روی شماست، در مورد فیلمی است از تولیدات 
جدید بالیوود کھ از نظر محتوای سیاسی و تصویرنگاری 

آ، آر، " سینمایی، فوق العاده است، با موزیک متنی شورشی از
داستان . فیلمی کھ روی صحبتش جوانان امروز است". رحمان

ز دانشجویان است کھ زندگی خود را فیلم، در مورد گروھی ا
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جوانانی کھ . فقط صرف خوشگذرانی وعیش و نوش می کنند
) ۴"(آلیس پاتن" یا ھمان" سو"جھان بینی و زندگیشان با ورود 

. کھ یک ِفیلمساز جوان انگلیسی است، دستخوش تغییر می شود 
 –رنگ زعفران "و از ھمین روست کھ عنوان کامل فیلم 

  .است) ۵ ("بیداری یک نسل 
 کھ –بدون ھیچ پشتوانھ ای از طرف کمپانی فیلمش " سو"

 وارد ھند می شود، اما –بسازد " گاندی"اصرار داشتند فیلمی از
علی رغم ھمھ این مسائل، تصمیم می گیرد در مورد انقالبیونی 

-  یعنی دھھ ِبیست وسی–کھ در دوره قبل از استقالل ھند 
عنوان .فِِِیلم بسازد دند، رھبری می ش" باگات سینگ"توسط   

این دانشجویان عاشق " سو"کاری وی امیدھای جوان است و
تفریح را برای نقش آفرینی در فیلمش بھ عنوان انقالبیون بکار 

 نیز کھ یک  "الکش من"فرد دیگری بھ عنوان بعدھا . می گیرد
ھندوی متعصب و فعال یک حزب ناسیونالیست ھندو است، بھ 

آنھا ھنگام کار و در نقش انقالبیون، بِیشتر و . ددتیم آنھا می پیون
بیشتر با موضوع فیلم آشنا می شوند و درکشان می رود تا تغییر 

  . یابد
وستان نزدیکشان بھ نام درست در ھمین زمان، یکی از د

کھ خلبان نیروی ھوایی ھند است، در حادثھ سقوط "آجای"
 شود کھ موضوع اینگونھ فاش می. کشتھ می شود  ھواپیمایش

دولت ھند، از طریق  سرمایھ داران دالل در بخش امورتجارت 
خارجی ، برای ھواپیماھا، قطعات یدکی کھنھ وارزان می خرد 

در " آجای. " تا از این طریق وزرا بھ مال و منالی برسند
جریان سقوط ھواپیمایش از خروج اضطراری از ھواپیمای 

پیما بھ شھری کھ خود خودداری می کند تا از عدم اصابت ھوا
بر فراز آن در حال پرواز بود، مطمئن شود و قھرمانانھ جان 

دولت سعی در پنھان کردن علت اصلی سقوط ھواپیما . می دھد
دارد و اعالم می کند کھ علت آن، دستپاچگی و نا کارآزمودگی 

بھ " آجای" بھ ھمین دلیل دوستان خشمگین . بوده است" آجای" 
است ، تصمیم ) ۶("آزاد" فاگر نقش کھ ای" جی. دی"رھبری 

 سامان دادن یک اعتراض آرام چنین دروغھایی  می گیرند کھ با
خشونت در ھم می   کھ پلیس اعتراض آنھا را با! را افشا کنند 

در اثر ضربات وارده بھ " آجای" شکند و باعث می شود مادر
پس از این است کھ این دوستان، بھ طور واقعی . کما رود
و ھم قطارانش می شوند و تصمیم " باگات سینگ"قش درگیر ن

و " آجای" می گیرند تا خودشان، عدالت را در مورد دوستشان 
  .مادرش، اجرا کنند

 در فیلم شاھد صحنھ ھای فوق العاده ای ھستیم، وقتی 
 از دولت مستعمراتی انگلیسی در ھند در کنار  صحنھ ھایی

 تصویر کشیده می بھ صحنھ ھایی از دولت مدرن ھند امروز، 
تا بیانگر این واقعیت باشد کھ در نھایت و بھ طور  شود، 

واقعی، تفاوتی بین خفقان تحت کنترل دولت مستعمراتی انگلِِیس 
  .در ھند وخفقان تحت کنترل حاکمان مدرن امروزی وجود ندارد

 فیلم در بھ تصویر کشیدن خشونت اعمال شده از سوی 
ر مورد جوانانی کھ مردم ھند را نیروھای بی رحم امنیتی ھند د

کامال واضح  .برای بپا خواستن فرا می خوانند، بھ اوج می رسد
است کھ این فیلم یک فیلم رمانتیک بالیوودی یا یک فیلم اکشن 
نیست و حتی در آن خشونت قھرمانان، عمدا و بھ جا نمایش 

وا دارد کھ داده می شود تا بیننده ھای خود را بھ چالش بکشد و 
  . در مورد چگونگی تغییر جامعھ، فکر کنند

می گوید در ) ٧ ("امپراکاش مھرا  راکش" ن فیلم کارگردا
 شرایط را ھمانگونھ کھ -١: "زندگی دو گزینھ وجود دارد

 در جھت تغییر شرایط، قبول مسئولیت -٢ و یا. ھست، بپذیریم
بھ . یدکھ این فیلم در مورد تغییر شرایط سخن می گو!" کنیم

یقین، فیلم با صدائی رسا فریاد می زند کھ مردم باید تکانی 
  . بخورند تا تغییر حاصل شود

نبض فیلم با انزجار از فسادی کھ ھستھ اصلی دولت ھند را 
" تو مواظب خودت باش " در بر گرفتھ، می زند و این جملھ کھ 

یعنی فرد گرایی، کھ توجیھ کننده و تداوم بخش نظام حاکم است 
کارگردان از فراخواندن نسل جوان جھت . را بی ارزش می کند

مبارزه جسورانھ برای یک ھدف برتر کھ پایان دادن بھ این 
  .فساد متعفن است، ھیچ ھراسی ندارد 

در عین حال کھ فیلم با خشم، فساد و پوسیدگی در قلب 
. دستگاه اداری ھند را تصویر می کند و فراخوان نبرد می دھد

، یکی از قھرمانان جوان، با اظھارات مھیج، نفوذ در پرده ای
دردولت و دستگاه حکومتی جھت پاکسازی و اصالحات از 
درون را، راه حل مشکالت مربوط بھ فساد دولتی وحکومتیان 
معرفی می کند درست در ھمین حین داستان فیلم بھ گونھ ای 
ظریف نشان می دھد کھ این مردم اند کھ باید امور را بدست 

چرا کھ دولت کار کردی در جھت نفع مردم ندارد و فقط . رندگی
در جھت تامین منافع کسانی است کھ جامعھ را بھ طور مقتدرانھ 

  .ای کنترل می کنند 
ممکن است گنجاندن اظھارات قھرمانان جوان کھ اعتقاد بھ 
اصالحات در حکومت داشتھ در فیلم، با ھدف گذشتن از سد 

ین حال این فیلم از سد سانسور نگذشت با ا. سانسور بوده باشد 
و بھ وزارت دفاع ارجاع داده شد کھ این خود یک تضییع حق 
آشکاراست ، کھ بھ ژنرالھای ھندِ یک حق وتوی کلی بر علیھ 

  . ھنر اعطا می کند
در نھایت، اگر چھ ھیچ سانسوری در فیلم اعمال نشد اما بھ 

ھای بالیوودی بحث ھایی مبنی بر پخش یا عدم پخش برخی فیلم 
از کانالھای دولتی دامن زده شد و کماکان این بحث ھا ادامھ 

 " ما مردم –اسوادز " ای فیلم برای مثال این مسالھ بر. دارد
  .نیز مطرح بود) ٨(

در این بود کھ در فیلم " باسانتی"بر " اسوادز" برتری فیلم 
، این مردم ھستند کھ با ھم ھمکاری می کنند تا در "اسوادز"
" باسانتی" رایط زندگی خود تغییر حاصل کنند، در حالیکھ در ش

تنھا یک گروه پنج نفره کھ با ھم دوستند و جدا از توده مردم 
فیلمنامھ نویس با سانتی می گوید  .دست بھ عمل می زنند

باگات "ماجرای فیلم بھ گونھ ای پیش می رود کھ اگر خود :"
  !"د بود ھمان را انجام می دا ھم زنده " سینگ
اما نکتھ ای کھ باید در مورد باسانتی متذکر شد، این است  

و ھمقطارانش در دھھ بیست " باگات سینگ"کھ اگر چھ دیدگاه 
 مشوق و الھام بخش ٢٠٠٢و سی برای این دوستان جوان در 

 کھ زنجیرھا  است اما، در نھایت اگر بھ یک ایدئولوژی انقالبی
نمی توان بھ تغییرات دائمی را از دست و پای توده ھا باز نکند 

 تاریخ ھند بھ ما نشان می دھد کھ گرچھ دولت  .دست یافت
مستعمراتی انگلیس در ھند، ازمیان رفت اما نو مستعمره ھند 
  . زاییده شد، دولتی کھ بھ بند کشیدن توده ھا پایھ اصلی آن است

این فیلم بر تضادی کھ در ھند و بخش وسیعی از جھان 
فیلم تالش می کند خشم جوانان . شت می گذارد وجود دارد ، انگ

طبقھ متوسط را کھ چون آتش زیر خاکستر آماده شعلھ ور شدن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 صفحھ    بذر  ١۴شماره  
 

 

١١

است را بھ تصویر کشد و ھمزمان می خواھد جرقھ ای باشد 
برای گفتن این مطلب کھ یک مشت می تواند سازنده باشد اگر 
بھ یک خودباوری برسد و ھمھ اینھا در زمانی طرح می شود 

در ھر جایی سخن از ھند و نحوه پیوستنش بھ گلوبالیزاسیون کھ 
ھندی کھ اکثریت جوانانش ھم، فقط در قید و بند . جھانی است

ضمن . پول ھستند و اینکھ فقط گلیم خود را از آب بیرون بکشند
اینکھ در زمان ساخت این فیلم، یک ناباوری گسترده و وسیع 

تغییر جھان نیز در بین توده ھا در جھت کسب قدرت برای 
وجود دارد و مردم با تقلیل خواستھای خود و کوچک شمردن 
مشکالت پیش رو و تنھا با ارائھ راه حلھای سطحی می خواھند 
فساد و گندیدگی را از زندگی خود حذف کنند و حتی وجود 
میلیونھا انسان مظلوم در کشورھای ھمسایھ کھ بھ ھند بعنوان 

 باعث فروکش کردن احساسات ژاندارم منطقھ می نگرند، نیز
  .میھن پرستانھ آنھا نمی شود

این فیلم در ھند، در ھفتھ اول رکورد شکست و ھمچنین در 
نیوزلند، استرالیا، : کشورھای مختلفی خارج از ھند از قبیل

کشورھای خلیج، سنگاپور، فیجی، کانادا، آمریکا و انگلستان 
کھ در سی و ھشت در انگلستان علیرغم این. نیز بھ نمایش درآمد

بسیاری .پرده اکران شده بود، بھ رتبھ سیزدھم فروش دست یافت
از جوانان این فیلم را بخاطر موزیک متن آن و آگھی تبلیغاتی 
گمراه کننده آن کھ بیانگر این بود کھ یک فیلم معمولی بالیوودی 
با موزیک جالب و خوشایند و عاشقانھ و سرگرم کننده است، 

اری کھ فیلم را دیدند خارج از انگیزه ھای اما بسی. دیدند 
و ھمقطارانش " باگات سینگ"شخصی خود، با داستان طوالنی 

فیلم نشان  .و شجاعت ھای دوستان جوان امروز ھمراه شدند 
می دھد کھ چگونھ در بستری از حوادث، نسل جوان عالقمند بھ 

اما ! خوشگذرانی، می تواند بھ یک شورشی جسور تبدیل شود
  ل اصلی این است کھ آینده چگونھ ساختھ خواھد شد؟ سئوا

از پدرش کھ در حال " باگات"فیلم با سئوال یک پسربچھ بنام 
سئوال پسر بچھ . کشت غالت در مزرعھ شان است، پایان میابد

پدر، چھ کسی بوتھ ھای متفاوت مانگو را در این : "این است کھ
 می کارم من: "و پدر جواب می دھد" گوشھ مزرعھ می کارد؟

  !"کھ از ھر کدام صدھا مانگو خواھد رویید 
 در واقع فیلم اینگونھ سئوال خود را طرح می کند کھ از 

 - توسط دی٢١انقالبی و داستانش کھ در قرن " باگات سین"یک 
جی دوباره بازخوانی شد، آیا ھستند انقالبیونی کھ قدم جلو 

  بگذارند؟ 
  !خ دھیم این سئوالی است کھ ما باید بھ آن پاس

   
  پانویس ھا ■
١( Rang de Basanti    
٢(M. K. Gandhi   
٣(A. R. Rahman   
۴(Alice Patten (sue)   
۵(Rang de Basanti – A Generation   
۶(     Amir Khan (D J)    
٧(Rakesh Omprakash Mehra   
٨(Swades –we the people  
  
  

  
  یك روز با كشاورزان شالیكار

  
  الھام شریفی

 
 پرتالش و پایان یك دوره  كار سخت،. است  شھریور ماهاوایل

مشقت بار كشاورزان شالیكار وپشت سر گذاشتن جان كندن ھا، خون 
پس دادن قرض و قولھ ھا . دل خوردن ھا و آغاز دغدغھ ھاي  فروش

وامید بھ آینده كھ شاید سال دیگر كمتر از امسال جان بكنند و زمین پر 
  .باشندبارتر وفروش بھتري داشتھ 

بھ یكي از ھمكالسي ھایم کھ پدرش خرده مالکی بود و تكھ زمیني 
در استان گیالن داشت گفتم برداشت محصول برنج در اكثر شالیزار 

مي خواھم گزارشي از شالي كاران تھیھ . ھاي شمال بھ پایان مي رسد
صبح . با او راھي شمال شدیم. او قبول كرد كھ مرا ھمراھي كند. كنم

  .م بھ یكي از روستاھاي اطراف روانھ شدی.رشان رسیدیمزود بھ شھ
. كارگران و كشاورزان شالیكار کار خود را شروع كرده بودند

تا وقت استراحت شان .درآالچیق كنار شالیزار بھ انتظار نشستیم 
كار . ھوا بشدت گرم و دم كرده بود. وقت نھار نزدیك بود. برسد

 اوایل شھریور از نزدیك طاقت فرسایي را در این ھواي دم كرده
سرا پا خیس عرق . یكي یكي دست از كار كشیدند. نظاره مي كردم

غذا . دختران جوان كارگرھم جز شان بودند. از جوان تا مسن. بودند
اولین چیزي كھ از من پرسیدند این بود كھ توي این . را با ھم خوردیم

  ھواي دم كرده اینجا چکارمي كني؟ 
. ردن را از نزدیك ببینم و با ھم گپي بزنیمگفتم آمدم كار درو ك

یكي از شالیكاران گفت آمدي جون كندن و مردن ما را ببیني؟ دیگري 
كمي عرق بریز تا ببیني  چرا ما نمي توانیم كمر . گفت بیا كار كن 
بھ او گفتم كار نكرده ھم مي دانم كار پر زحمتي . خود را راست كنیم

. و من ھم با آنھا سر زمین رفتم. وقت نھار خیلي زود تمام شد. ست
و . كار پشتھ كردن خوشھ ھاي برنج درو شده را بھ عھده من گذاشتند

گذاشتم . تا وقت استراحتي دیگر. ھر كس بھ دنبال كار خودش رفت
روز داشت تمام مي شد . گفتگو را بعد از پایان كار روزانھ انجام دھم

تي پیش آمد كھ با  ھمگي دست از كار كشیدند و فرص۶حوالی ساعت 
در این جمع مالک متوسط، خرده مالك .انھا بھ گفتگوی جمعی بنشینم

  . و كارگر كشاورز و كارگران فصلي بھ چشم می خوردند
از آنھا پرسیدم در این جا چند ھكتار زمین زیر كشت مي رود  □

  و نوع كشت چیست؟
البتھ از من فقیر تر ھم .  ھكتار زمین دارم٢من : عباس گفت ■
بھ طور مشخص در  این منطقھ حدود سھ .  ھكتاري ھم داریم١. است

انواع .   ھكتار زمین زیر كشت محصول برنج می رود٢٠٠ھزار و 
برنج مثل خزر، سپید رود، دیلمان، حسن صحرایي، حسني، بینام، 

در این منطقھ بطور . ندا، نعمت، ھاشمي وطارم زیر كشت مي رود
ك تولید مي شود كھ محصول خالص  ھزار تن شلتو١۴متوسط ساالنھ 

  .آن حدود ھشت تن برنج است
  .و روي آن كار مي كنم. من زمین اجاره مي كنم: حسن میگوید

  چیزي از توش در میاد؟: میگویم □
خودتون . مي توانم براتون حساب كنم! براي من نھ! نھ: میگوید ■

 شخم براي.  ھكتاري كھ اجاره  میكنم٢بگید صرف داره یا نھ؟  زمین 
. سھ بار زمین را شخم مي زند.  ھزار تومان مي دھم٢٠٠كردن تیلر 

 بھ این طرف ۵٣از سالھاي . (و زمین را براي نشا آماده مي كند
  .)دیگھ  اینجا كمتر كسي با گاو آھن شخم مي كند

  ھزار ١۵ تا ١٠مزد زنان از .   نفر كارگر مي گیرم١٢نفر تا ۶
نان انجام میدھند و برداشت و  درو كار نشا را اكثرا ز. (تومان است
 ھزار ١٠٠كود شیمیایي .  ھزار تومان١۵مردان روزي .) را مردان
كمباین دارھا ھم بعضي جاھا از ما پول مي گیرند و بعضي . تومان
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کمباین دار از ھر بیست گوني  . ما پول نمي دھیم. جاھا محصول برنج
ید كردن برنج ھم و براي سف. یك گوني برنج براي خودش بر مي دارد

از ھر كیلو . كارخانھ دارھا بعضي ھا نقدی می گیرند بعضی جنسی
 بھ یك ۶معموال .  تومان مي گیرند و بعضي ھا پول نمي گیرند٣٠
. پول آب ھم است.  كیلو سفید مي كنند و یك كیلو بر مي دارند۶. است

.  ھزار تومان بھ اداره آبیاري مي دھیم٣٠براي ھر ھكتار زمین 
  خودت حساب كن ببین چقدر مي شود؟ . ره ھم کھ جای خود دارداجا

چي براي .   تومان از ما مي خرد۵٠٠ تا ٣٠٠دولت ھم کیلوئی 
بعضي از ما ھا ھم در كارخانھ  كار مي كنیم و ھم روي . ما مي ماند

حاال كھ كارخانھ ھا و شركت ھا یكي پس از دیگري بھ دالیل . زمین
ع ما نامعلوم تر شده، مجبوریم روي مختلف تعطیل مي شوند و وض

بیشتري ھا ھمین یك . زمین بیشتر كار كنیم، شاید خرجمان در بیاید
بیمھ نیستند، در سال بنزین مي خواھیم، خرج . تكھ زمین را دارند

مقداري برنج ھم کنار می گذاریم براي . ساالنھ زن و بچھ می خواھیم
گاھي براي . بخوردیك كشاورز باید ھمش برنج . كاشت سال آینده

مصرف خودمان ھم كم مي آوریم و باید از ذخیره برنج كاشت سال 
بدبختي اینجاست كھ برنج كاشت خودمان را باید . آینده بر داریم

زماني تمامي . كشاورز بدبخت است .  تومان بخریم ١۵٠٠كیلویي 
وحسابي . زحمات ما بھ ھدر مي رود كھ دولت ھم برنج وارد مي كند

  .مي شكندكمر ما 
  اینقدر وارد كردن برنج تاثیر دارد؟: مي گویم □
شش ماه  قرض .ما شب و روز جان مي كنیم : محمد مي گوید ■

ھمین كھ ... . پول شخم، خزانھ، مرزگیر، نشا،  وجین و . مي كنیم
موقع فروش برنج مان مي رسد و مي خواھیم محصولمان را 

و ھیچ . د مي كنددولت برنج خارجي ارزان قیمت وار. بفروشیم
اگر برنج ما را بخرد .حق ھم دارد. تاجري برنج ما را نمي خرد

چون . مطمئن نیست كھ بتواند آن را با ھمان قیمتي كھ خریده بفروشد
مردم كھ قدرت خرید ندارند برنج ارزان قیمت خارجي را مي خرند و 

  . تومان مي فروشند١۵٠٠نھ برنجي كھ دالل ھا كیلویي 
اول باران بي موقع .  بدي بود مثل سالھاي گذشتھامسال كھ سال

بھاري  نشا بعضي  ھا را خراب كرد بعضي ھا مجبور شدند دوباره 
حاال ھم وارد . دوم خشكسالي محصول ما را از بین برد. نشا كنند

  .كردن برنج ارزان قیمت از طرف دولت بیچاره مان کرد
كند، توي سر عوض اینكھ دولت بھ ما كمك :     مرتضي مي گوید

از طرفي . بھ ما کھ می رسند ھمش قصھ مي گویند. برنج ما مي زند
بلھ بعد از انقالب بھ روستاھا . مي گویند ما بھ روستا ھا مي رسیم

جاده سازي ، حمام و .مانند آبرساني، برق رساني،. خدماتی رساندند
بخاطر اینكھ . ولي با این وجود كسي در روستا نماند. مدرسھ سازي

روستائی اگر زمینش . اي كار و تولید، فكر اساسي و زیر بنایي نشدبر
و در كنارش صنعتي تولیدي نباشد كھ در روستا نمي . آب نداشتھ باشد

بخاطر ھمین است كھ نتوانستند جلوی سیر مھاجرت بھ شھر ھا . ماند

اگرپیچ رادیو را ببندي و گشتي بھ شھر ھا و روستا ھاي . را بگیرند
كمبود آب یعني . آن موقع مي داني كھ ما چھ مي گویماطراف بزني 

كم كاري و .  چھ؟ حتي روستا ھایي كھ نزدیك سد ھستند ھم آب ندارند
بي توجھي اداره آبیاري و تقسیم غیر مساوي و ناعادالنھ آب بیشتر 

از بي آبي، ترك ھاي زمین . شالیزار ھا را بھ گالیزار تبدیل مي كند
  . را مي بلعدباز مي شود و زندگي  ما

  مگر زمین ھاي شما در مقابل حوادث بیمھ نیستند؟ :  مي گویم □
بیمھ .بیمھ ھیچ گاه بھ تعھداتش عمل نكرد: عباس مي گوید■

  كجاست؟ 
مي گویم روزي چقدر مي . بھ دختران جوان نگاه مي كنم □

  گیري؟ 
ما پول نمي گیریم براي پدر : مي گویند. ھمھ مي خندند■

كنیم  و او وقتي برنج ھایش را فروخت برایمان بزرگمان كار مي 
  .گوشواره طال مي خرد

  یعني مزدي در كار نیست؟: با تعجب مي پرسم □
ابراھیم كھ از ھمھ سالمندتر است و تا كنون ساكت بھ حرف ھا  ■

ما بھ ھم كمك . مي گوید اینھا نوه ھا و پسران من ھستند. گوش مي داد
البتھ كارگر ھم . ند روي زمین یكيامروز ھمھ  جمع مي شو. مي كنیم
. گاھي بجاي مزد برنج مي دھیم . فردا روي زمین دیگري. مي گیریم

  . براي نوه ھایم ھم طال مي خرم
  یعنی  مزد ھم پولي و ھم جنسي پرداخت مي شود؟: مي پرسم □
حتي برای تیلر، كمباین و .تركیبي از ھر دو است : مي گوید  ■

 ھكتار ٨من خودم . تركیبي است. فید كنيحتي كار خانھ ھاي برنج س
ھرچھ زمین بزرگتر باشد مي توان با دستگاه ھاي . زمین دارم

ولي واقعیت این است كھ اكثرا زمین . پیشرفتھ تر كشاورزي كار كرد
ھر كس قعطھ زمیني برایش بھ ارث رسیده . ھا اینجا تقسیم شده است

اري دیگر بلد كشاورز جز كشاورزي ك. كار دیگري ھم نیست. است
حاال من ھمین .  ماه از كیسھ مي خوریم۶ ماه كار مي كنیم و ۶. نیست

كاه ھا را . انبار دارم و انبار مي كنم. امروز برنج ھایم را نمي فروشم
باید جایي دیگر ببرم  و بابت . پشتھ  مي كنم و بھ دامداران مي فروشم

در زمین ول كھ . خودمان ھم كھ گاویي نداریم. حملش پول خرج كنم
بعضي كشاورزان برایشان صرف ندارد كاه ھاي بجا مانده را . كنیم

و مي گویند زمین براي سال بعد . ھمگي را مي سوزانند.بفروشند 
. من كھ بیشتر زمین دارم بیشتر برایم صرف مي كند. بھتر مي شود

ما . چون مجبور نیستم ھمان موقع برنجم را بھ دالل ھا بفروشم
 از ده ساعت كار مي كنیم ولي در آخرسود اصلي بھ روزانھ بیشتر

  . جیب دالالن  و دولت مي رود نھ  كشاورزبیچاره 
  وضعیت مناطق دیگر ھم اینگونھ است؟ : مي گویم □
. در ھمھ جا از لشت نشا بگیر تا الھیجان: عباس مي گوید  ■

مي داني .... صومعھ سرا آستانھ . املش. روستا ھاي اطراف رشت
  ! استان سرسبز فقر پنھان استزیر این
رو بھ كارگران روز مزد مي كنم و مي گویم مي توان گفت كھ  □

  ھنوز شعار زمین بھ كشتگر درست است؟  
مثل اصالحات : با نا باوري نگاھم مي كنند و مي پرسند  ■

  ارضی دوران شاه؟ 
اون نوع تقسیم اراضي را نمي گویم كھ كشاورزان ! نھ:گفتم  □

شان از بانك كشاورزي وام گرفتند و بعد زمینشان را براي كاشت 
یك زیر سازي اساسي . فروختند كھ قرضشان را بھ بانك بدھند
  .درعرصھ كشاورزي و خود كفایي تولیدي

  !این امكان ندارد: ھمھ مي خندند وبا ناباوري مي گویند ■ 
دولتي كھ واقعا از . ولي نھ با این دولت! دارد: مي گویم □

  .در عمل! در حرف نھ. حمایت كندكشاورزان 
دیگر دارد شب مي شود ھمھ مي خواھند بروند و تن خستھ  خود 

. مي گویم در بین شما تركیب جالبي وجود دارد. را بھ خانھ برسانند
اتحاد این سھ براي  بوجود آوردن قدرت . دانشجو، كارگر و كشاورز
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ي شكل بگیرد این اتحاد باید با آگاھ! زحمتكشان الزم و ضروري است
  .تا ناباوری بھ باور تبدیل شود و از انھا خداحافظي مي كنم

  
                             *****  

براي پایان گزارشم مروري بھ روزنامھ ھاي محلي کردم تا 
  .گزارش خود را تكمیل كنم

رئیس دفتر اقتصادي موسسھ تحقیقات برنج كشور نسبت بھ 
وداگران بھ بھانھ كم آبي كھ خطر واردات بي رویھ برنج توسط س

  .تعویق برنامھ خود كفایي برنج را بھ دنبال دارد ھشدار داد
مھندس  غالمرضا خانكشي پور بھ دفتر دانشجویان ایران مي 

كم آبي در شالیزار ھاي گیالن و مازندران، بنیھ ضعیف : گوید
ن از این نظر زیا. اقتصادي روستاییان را تحت ناثیر قرار داده است

وارده بر روستاییان خرد کننده تعریف مي شود واین در حالیست كھ 
تاثیر این خسارت اقتصاد كالن از نظر كاھش برنج بھ ده درصد ھم 

  . نمي رسد
او مي گوید بحران آب براي زارعین بھ عنوان بنگاھھاي خرد 

و خسارات تا صد درصد غیر قابل . اقتصادي یك فاجعھ تلقي مي شود
وارد كردن بي رویھ  موجب فزوني یافتن . استتحمل و جبران

در شد این امر احتماال قیمت برنج راموجودي برنج  در كشور خواھد 
در ھفتھ نامھ . ( بازار تا كمتر از ھزینھ تولید كاھش  خواھد داد

  ) تیر١٩سردار جنگل دوشنبھ 
  :رئیس سازمان صنایع و معادن گیالن مي گوید

در .  صنعتي است و نھ مكانیزهدر گیالن  كشاورزي ما كھ نھ
واقع مردم گیالن كھ عمده ترین محل ارتزاق خود را در سھ ماه 

 ماه بعد درآمدي ناچیز دارند كھ این از ٩كشاورزي دانستھ در 
  .) تیر٢٠ھفتھ نامھ ھاتف سھ شنبھ .( مشكالت بخش كشاورزي است

  : وباالخره  رئیس جھاد كشاورزي گیالن مي گوید
ار اراضي شالیزاري در استان وجود دارد و  ھزار ھكت٢٣٨ 

 درصدي برنج مورد نیاز ٣۵گیالن دومین استان برنج خیز با تولیدي 
او با اشاره بھ نقش مكانیزاسیون  در طرح  .كشور را فراھم مي كند

خود كفایي مي گوید در گیالن وضعیت مكانیزاسیون تنھا در بخش نشا 
ر اراضي برنجكاري مشكل انجام  شده و در زمینھ ماشین آالت د

مقدار کمی از زمین ھاي استان در زمینھ نشا بھ صورت . داریم
 در ١٠٠در بخش خاك ورزي و كاشت نیز . مكانیزه انجام مي شود

كتار ھزار ھ۴٠ ھزار ھكتار از ۵و تنھا . صد مكانیزه انجام نمي شود
در ھمین راستا مي گوید ساالنھ بھ صورت مكانیزه نشا مي شوداو

در .  ھزار تن برنج مورد نیاز از خارج وارد مي شود۶۵٠ تا ۶٠٠
 ھزارھکتار زمینھاي برنجكاري ۶٠تنھا : مورد ابیاري مي گوید

امسال بھ دلیل كمبود . استان از طریق رودخانھ ھا آبیاري مي شود
وبقیھ کھ با  كانال آبیاري مي شوند با . برف با خشكسالي روبرو شدیم

  )وزنامھ معینر. ( مشكل روبرو ھستند
  

بي توجھي بھ بخش كشاورزي  و واردات چاي و برنج در نتیجھ 
اقتصاد )   مازندران و گیالن(در خوش آب وھوا ترین استانھا 

كشاورزي رو بھ ورشكستگي  کشیده شده و در آستانھ از ھم پاشیده 
دولت بي . كشاورزان ما ھر روز فقیر تر مي شوند.  گي قرار دارد

در عرصھ كشاورزي  و كشاندن  زندگي كشاورزان و كفایتي خود را 
كارگران بھ ورطھ نابودی را بھ گردن ماموران كنترل مرز ھا و عدم 

در صورتیکھ بزرگترین دالل ، . نظارت بر سیستم بازار مي اندازد
خود دولت و  آقا زاده ھا و شوراي نگھبان و كارگزارانشان  مي 

زیرا راھكار ھای .  مي مكندباشند كھ خون كارگران و كشاورزان را
اساسی و تصمیم ھا ي مربوط بھ واردات مصحوالت کشاورزی 

         ■. آنھا صورت می گیردوسطت

بابک احمدی چھ می گوید و از جنبش 
   )٨ ( دانشجویی چھ می خواھد ؟

  
  پیام دامون

  
   ایده آلیسم و ماتریالیسم– نقض دیالکتیک ھگل -۴

ی من با برداشت مایکل ول...« : بابک احمدی می گوید
دیالکتیک فقط مشخصھ "موافق ام کھ از نظر ھگل ... اینوود

این برداشت ". مفاھیم نبود بلکھ مشخصھ چیزھای واقعی ھم بود
البتھ نقد مارکس وانگلس را کھ دیالکتیک ھگل را بھ روشی در 

. »)؟(!فھم تکامل ایده ھا کاھش میدھند نادرست مینمایاند
در این مورد باید چند نکتھ .)تز از من استعالمات داخل پران(

:                                                                                            را توضیح داد
 ویژگیھایی کھ احمدی برای دیالکتیک ھگل شرح :نکتھ اول

 میدھد، نھ تنھا مشخصھ ی چیزھای واقعی نیست، بلکھ شکل
تکامل «مانند مطلق کردن. (ده ھا نیز نمی باشدتکوین ای
 نقش و انفصال و گسستگی میان مفاھیم و ندیدن» درخود

در تبدیل مفاھیم بھ ضدشان، در یک کالم » رابطھ«و » نسبت«
اثبات و «شدن » ترکیب«حذف تضاد و تاکید فراوان بھ روی 

وکم رنگ کردن ) ١(یا بھ اصطالح نفی در نفی » نفی در سنتز
  ) ٢)(گلھنفی، نابودی و حذف کھنھ دراندیشھ ی نقش 

 دیالکتیک ھگل، آنسان کھ مارکس و انگلس می :نکتھ دوم
فھمیدند، بعلت ایده آلیستی بودن آن، نواقص مشخصی بخصوص 

در نتیجھ . دارد) یا مفھوم نادرست نفی نفی(درحوزه ی سنتز 
امل پایان دادن دلخواستھ بھ تک(درنقطھ ھای معینی بھ متافیزیک 

فلسفھ با فلسفھ ھگل ویا تحقق ایده ی مطلق در دولت و سلطنت 
ضمن آنکھ شکل حرکت و شیوه ی حل . ختم میشود) پروس

تضادھا در مقوالت انتزاعی و واقعیت جاری با ھم تضاد دارد 
  . و میان آنھا ھماھنگی مطلقی نیست

مارکس و انگلس اعتقاد نداشتند کھ !  خیر:نکتھ سوم 
ھر . است» روشی درفھم تکامل ایده ھا«فقط دیالکتیک ھگل 

چند آن را بھ طورعمده، روشی در فھم تکامل ایده ھا ارزیابی 
آنان معتقد بودند، دیالکتیک ایده آلیستی ھگل نمی تواند . میکردند

چیزھای واقعی و عینی را در نظر نگیرد، اما تضاد و چگونگی 
اصل و حل آن دراین چیزھا را بھ صورت حاشیھ، زائد بر 

  . مسخ شده درمی آورد
در طبیعت، اگر چھ ) دیالکتیک؟(از نظر ھگل، دگرگونیھا 

مانند تبدیل دانھ بھ گیاه یا آب (در تبدیل جھشی شکلھای متضاد 
بھ یکدیگر موجود است،امااین دگرگونیھا ھماره در ) بھ بخار

یک دایره بستھ تکرار می شود و سیر آن در جھت پدید آوردن 
ھگل، دیالکتیک  )٣. (امل یافتھ تری نمی باشدچیز نو و تک

تاریخ را با پر راز و رمز کردن آن و با تبدیل کردن آن بھ 
زائده ی تکامل ایده مطلق بھ شکل گنگ و مھ آلودی تصویر می 

او تکامل دیالکتیکی تاریخ عینی را حداکثر تا مرزھای .کند
رژوایی  بو-ھگل در سویھ انقالبی. جامعھ بورژوایی، قبول دارد

خویش بھ ستایش انقالب فرانسھ می پردازد و در سویھ ای 
محافظھ کارانھ دستگاه سلطنت پروس را بھ عنوان شکل عینی 

.                                                                                         ایده مطلق می بیند
ان خارجی بھ طور کلی، ھگل دیالکتیک موضوعات و جھ

وعینی را انعکاس یا تابع دیالکتیک ذھن، و اندیشھ ھا و یا 
بھ عبارت دقیقتر، جھان واقعی را شکل . جھان ذھنی می داند

تبدیل شده و یا بھ اصطالح از خود بیگانھ شده جھان ذھنی یا 
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نقطھ پایان، برای ھگل، نقطھ اغاز و . ھمان ایده مطلق می داند
   .ایده مطلق است

ھگل بھ عنوان یک دیالکتیسین یگانگی و وحدت بدینسان 
اضداد بین ماده و ذھن وعین و اندیشھ و واقعیت و  مفھوم و 
واکنش متقابل میان آنھا را قبول دارد و جابجائی میانشان را می 

اّما آنجا کھ نقش مقدم و نھائی را باید بھ یکی از این دو . پذیرد
ظر آنھا ھگل ازن. بسپارد، آن رابھ امر ذھنی می سپارد

دیالکتیک را بھ حرکت تکامل ایده ھا محدود نمیکرد؛ لیکن 
حرکت و تکامل موضوعات عینی یا جھان مادی وعینی را تابع 

زیرا در نگاه نھائی، ایده را، . حرکت تکامل ایده ھا می کرد
یکھ باید ایده ھا را نتیجھ درحال. آفریننده واقعیت می دانست

از نگاه مارکس، ھگل بھ این  .ستدانمی واقعی امرمادی تکامل
دلیل دیالکتیک را راز آمیز کرده بود کھ سرش را برزمین نھاده 

باید آن را دوباره روی پاھایش . بود و دنیا را واژگونھ می دید
                                                                         .                                                                 قرارداد تا جایگاه درست دنیای واقعی را بیبند

پس از مارکس و انگلس، لنین درکتاب یادداشتھای فلسفی 
نکتھ ھای «خویش، ھگل را مورد مطالعھ قرارداد و از 

بخشی از گفتھ ھای ھگل » طنین ماتریالیستی« و» ماتریالیستی
ب است اینست کھ آقای احمدی اما آنچھ برای ما عجی .یاد کرد

در مصاحبھ اش با نشریھ چشم انداز پس از اشاره بھ نوشتھ 
مقالھ آخری در رد ماتریالیسم «: ھائی از کولتی چنین میگوید

دیالکتیکی و اثبات این نکتھ است کھ دیالکتیک از ایده آلیسم 
حکمی کھ نزدیک بھ ھشتاد سال پیشتر و از . جدائی ناپذیر است

تاکیدھا از (». کرده بودر برنشتین نیز آنرا مطرحراھی دیگ
                                                                                                                                )ماست

؟ کھ گویا این احمدی و آموزگاران او !؟ چنین می نماید!ظاھرا 
فقط مشخصھ ) ؟١(ند کھ دیالکتیکھستند کھ گمان می کن

موضوعات اندیشھ و ایده ھای انسان و رابطھ انسان با 
 دیالکتیک -ھاست و در ذات چیزھای واقعی » پدیدار«

  ! وجود ندارد-ماتریالیستی
  
   پیشرفت مطلق و بازگشت نسبی-۵

نیست کھ ما این ھمھ را در بخش مربوط بھ  اّما درست     
ای کھ وی درباره ی تکامل ناموزون ھگل ذکر کنیم و از نکتھ 

و دیالکتیکی و وحدت اضداد بین پیشرفت و بازگشت گفتھ است، 
وی در پایان ھمین بخش نکتھ ای را در  .سخنی بمیان نیاوریم

بحث تکامل و پیشرفت ذکر می کند کھ خصوصا در دوره 
                                                                                                          :              او می گوید. کنونی، اھمیتی صد چندان و فزون از حد دارد

این تعالی شکل پیشرفت و تکامل دارد اّما بھ معنای ...«
. فراشدی نیست کھ مدام و بھ طور پیگیر در حال پیشرفت باشد

تواند قابل پیشرفت در تمامیت حرکت نھفتھ و درھرلحظھ می 
با وام گرفتن تمثیل مشھور .مشاھده یا استنتاج و اثبات نباشد

میتوان پیشرفت را حرکتی یا سفری بھ سوی "ادیسھ روح"یعنی 
اّما مسیر این حرکت تک خطی . مقصد و ھدفی نھایی دانست

انگار مسافری توقف کند و حتی بھ . مدام و پیشرونده نیست
درادیسھ . و را آغازکندعقب برگردد و دوباره حرکت بھ جل

ھگلی سرانجام بھ مقصد میرسیم اّما بارھا  اجزا مسیر را پیموده 
  )تمام تاکیدھا از ماست(» .ایم

است کھ » تأویل گر«و » پسامدرن«آیا این ھمان احمدی 
» مقصدوھدف نھائی«و » پیشرفت و تکامل«برای مفاھیم 

  ؟ !پیشیزی ارزش قائل نیست
بتا درست وحدت اضداد بین احمدی دراینجا بھ شکل نس

پیشرفت و تکامل کلی و مطلق جھان عینی  و برگشت ھای 

اما اینھا، بیان دو نکتھ را الزامی . جزئی و نسبی را بیان میکند
  :میسازد

نخست از این نکات نباید  درکی داشت کھ تعالی و کمال  و 
 کھ در حال -) ۴(را »مقصد و ھدف نھائی«حرکت بسوی 

ونیستھا، تا آنجا کھ جامعھ سرمایھ داری بھ حاضر از نظر کم
امکان اساسی نھفتھ درخویش تکامل یابد، جامعھ کمونیستی 

و ضرورت و جبری بی بر و »  تکاملی در خود « -است
برگرد می بیند، و گمان کرد کھ برای رسیدن بھ این جامعھ، بھ 
کوشش انقالبی و کمونیستی طبقھ کارگر و انقالبیون آن نیازی 

  .      نیست
دوم اینکھ نباید از حرکتی کھ بدین طریق مشروط میشود، 

بدینسان ھر چند شناخت و چشم اندازی . درکی تدریج گرا داشت
این گونھ، اطمینان کمونیستھا را نسبت بھ آینده بیشتر و آنھا را  
آرام تر، صبورتر و پر حوصلھ تر میسازد اما نباید گمان کرد 

یشروی و عقب نشینی و پیشرفت و کھ حال کھ حرکت تاریخ ، پ
بازگشت دارد، باید ما سرعتی در حل مسائل پیش رو  و کارھا 
نداشتھ باشیم و فقط نگاھمان بھ کار تدریجی و آرام باشد و 

نباید فراموش کرد . منتظر باشیم تا کارھا  آرام آرام بھ پیش رود
کھ در پس ھر عقب گرد و بازگشتی،امکان یشرفت و تکاملی 

 وھمچنین نیز –ون نھفتھ است و جنبشی انقالبی و نو جھش گ
 کھ بھ عقب میرود، آماده میشود تا بھتر بپرد و جھشی -ملتی 

باید بازگشائی و رشد این امکان را . بزرگ بھ پیش را آغاز کند
درچشم انداز دید و برای آن آماده شد وبا ھمھ  و ھر گونھ 

  .زه کردمانعی در راه تبدیل شدن آن بھ واقعیت مبار
   افزوده ھا ■
 احمدی در آغاز در دشمنی با دیالکتیک می گویدکھ دیالکتیک - ١

آنگاه دیالکتیک ھگل را کھ خودش .برای ھگل اھمیت خاصی نداشت
حامل نواقص جدی است، بی سر و دم ویال و شکم میکند و آنگاه این 
دیالکتیک را کھ معجونی از متافیزیک احمدی و دیالکتیک ھگل 

 مقابل دیالکتیک مارکس و انگلس، مشخصھ تکامل چیزھای است، در
؟ احمدی، مخاطبانش و ھمچنین مارکسیستھا را !واقعی قلمداد مینماید

بھ ھمھ نوع دیالکتیکی، از دیالکتیک ھگل بھ شکل مسخ شده آن 
حوالھ میکند الی دیالکتیک انقالبی ... گرفتھ تا کولتی و کرش و

  .نشانمارکس و انگلس و شاگردان راستی
 ما در اینجا یکی از نوشتھ ھای نمونھ ای ھگل رامی آوریم کھ -٢

درآن نقش نفی و تبدیل کھنھ بھ نو بھ طرز روشنی بیان شده است 
ما در دورانی زندگی میکنیم کھ زمان آبستن نوزاد و در گذر بھ ...«

روح از عالم موجودیت بریده و بھ نظرات . عصری نوین است
گفتھ و در کار این است کھ این عالم را بھ تاکنونی خویش بدرود 

ھرگز آرام ندارد و . ...گذشتھ بسپارد، اودرگیر دگردیسی خویش است
اما ھمان گونھ کھ نخستین دم . ھمواره در حرکت است و پیش میرود

نوزاد پس ازسپری شدن دوران زمانگیر تغذیھ ی آرام، ھمزمان است 
ا کمی کھ بھ جھش کیفی با پایان گرفتن روند تدریجی پیشرفت صرف

می انجامد و نوزاد دیده بھ جھان می گشاید، بھ ھمین سان نیز روح 
در پرورش خویش گام بھ گام و آرام بھ بلوغ می گراید و ساخت وار 

. بنای دنیای پیشین خود راپاره پاره از میان برمی دارد. نو می یابد
در پایھ سبکسری و مالل انگیزی کھ ... عارضھ ھای تزلزل یافتگی

 ھمھ پیش -ھای بنا رخنھ میکند، احساس گنگ یک امرنا آشنا
خورنده شوندگی تدریجی . درآمدھای دگرگونی در دست انجام است

کھ نمیتواند تغییری درسیمای یک کل پدید آورد، با دمیدن نور پایان 
می یابد و پرتو روز ھمچون آذرخشی تندر گونھ در یک آن بر می 

ھگل ، مقدمھ ای بر » .نو را آشکار میکندتابد و چھره ی جھان 
  ٢١ و ٢٠پدیدار شناسی روح، ترجمھ فارسی دکترمحمودعبادیان ص 

 و البتھ با توجھ بھ پیشرفت علم - باید اشاره کردکھ بھ دید ھگل-٣
 تغییر و در گذرندگی در طبیعت وجھ تکامل یابنده - تکامل در زمان او
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گرگونیھای طبیعت ھر چند د«: ندارد بلکھ یک روند تکرار گون است
تنوع فراوان داشتھ باشد، دوری است کھ جاودانھ تکرار میشود؛ در 
طبیعت ھیچ چیز تازه ای پدید نمی آید از این رو چھره اش ھر اندازه 

و » .مایھ مالل است) چھ بسا(آرایشھای نو بنو بخود گیرد باز 
تی زیرا چیزھای طبیعی ھمیشھ تعینی یکسان و خصل... «ھمچنین 

نگاه » .پایدار دارند کھ از ورای ھمھ ی دگرگونیھای آنھا آشکار است
 و ١۶۴کنید بھ کتاب  ھگل، عقل در تاریخ، ترجمھ حمید عنایت ص

نیز ھگل، شکل حرکت تضاد در تاریخ واقعی را چونان حرکت 
  . تضادھای روحی بیگانھ از خویش می نگرد

و مطلق بلکھ نھ امری تقدیری » نھایی« البتھ مقصد و ھدف -۴
امری نسبی است و ممکن است بھ وسیلھ امکانات گوناگون دیگری کھ 

مانند . برای دارندگان ھدف، تکامل شمرده نشود، جایگزین گردد
وقوع یک جنگ ھستھ ای، یا غیر قابل زیست شدن کره زمین ویا 

  ... رخدادھای کھکشانی و
  

  پیوست یک
الکتیک احمدی درکتاب مارکس و سیاست مدرن درشرح دی

  :ھگل  و مارکس  چنین میگوید
شاید بتوانیم مفھوم اصلی دیالکتیک راچنان کھ درنوشتھ «

مطرح شده، بامشخصھ ھای » ھگل و مارکس«ھای آنان 
  :زیربیان کنیم

پویھ ھای ) و موقعیت ھای(دیالکتیک رابطھ ی میان «ـ ١
ازاین رومیتوان گفت . منفرد درون یک تمامیت را روشن میکند

ندیشھ ای کھ واقعیت را بھ مجموعھ ای ازداده ھای واقعی کھ باا
داده ھایی کھ بدون آن کھ دریک کل یا تمامیت (مرتبط میداند 

یعنی . ، تفاوت دارد)جای گیرند باھم مرتبط دانستھ میشوند
دیالکتیک واقعیت را مجموعھ ای از مناسبات میداند و نھ 

ھ ای است کھ این مبنای ساختار گرایان. مجموعھ ای ازعوامل
 ١٧٠ھمان کتاب ص(» .درآن کار مارکس بھتر آشکارمیشود

   )تاکید از من است
   ١درباره بند  

دیالکتیک بھ مثابھ . دراینجادرباره تمامیت صحبت میشود
مجموعھ «و » رابطھ میان پویھ ھای منفرد درون یک تمامیت«

توصیف میشود اما ازاین نکتھ ذکری بھ میان نمی » از مناسبات
د کھ رابطھ وپیوست میان اجزاء یک کلیت چھ رابطھ ای و آی

چگونھ پیوستی است؟  در واقع اگر بشیوه ای دیالکتیکی بر ضد 
تئوری عوامل و اجزاء جداگانھ موضع می گیریم و بر روی 

واقعی درون یک تمامیت تأکید می » مناسبات«و » رابطھ«
یک جزء با کنیم باید بگوئیم کھ در رابطھ میان اجزا یک کلیت، 

اجزاء . اجزاء دیگر و ھمینطور با کل در وحدت و تضاداست 
با یکدیگر و یا با کل، یا بطور عمده و با درصدھای مختلف در 
وحدت ھستند یا بطور عمده و با درصدھای متفاوت درتضاد و 

رابطھ و مناسبات چیزی جز وحدت . یا ترکیب متعادلی ازاین دو
. ر میان اجزاء و کل نیستو تضاد میان اجزاء و ھمین طو

اجزاء و کل در وحدتشان یکدیگر را رشد می دھند و یا در این 
وحدت مانع تکوین ھم می شوند، و در تضادشان نیز یا یکدیگر 

و نیز نسبت . را رشد می دھند و یا مانع رشد یکدیگر می شوند
وحدت » مناسبات و رابطھ «. معکوس در ھر دو این رابطھ ھا

د مناسبات و رابطھ ای غیر از وحدت اضداد اضداد می باش
  .وجود ندارد

دگرگونی و انتقال از مرحلھ ای از یک  دیالکتیک با«ـ ٢
فراشد، بھ مرحلھ ی دیگر، و نیز با راستای این فراشد سر و 

پس با اندیشھ ی ثابتی کھ فراشد را بھ پویھ ھای منفرد . کار دارد
 نظر دور می و تک کاھش میدھد، و رابطھ ی عناصر را از

کند، و دگرگونی ھا را بی توجھ بھ مسیر یا راستای فراشد 
نگرش دیالکتیکی از . بررسی و  معرفی می کند، تفاوت دارد

آن رھگذر تاریخی است، و در واقع گذشتھ و آینده را از 
  )  ١٧١ھمان کتاب ص(».موقعیت ناپایدار کنونی نتیجھ می گیرد

  ٢درباره بند
از » دگرگونی و انتقال«و » بودنتاریخی «دراینجا از 

راستای «مرحلھ ای از یک فراشد بھ مرحلھ ای دیگر و نیز 
اما از این نکتھ اساسی ذکری بھ میان . صحبت می شود» فراشد

نمی آید کھ دگرگونی و تحول تاریخمند و انتقال از مرحلھ ای بھ 
مرحلھ ای دیگر در نتیجھ مبارزه درونی میان اجزاء متضاد، و 

. ل، دگرگونی و یا انتفال یک پدیده بھ ضد آن پدیده می باشدتبدی
راستای فراشد . تحول و دگرگونی چیزی جز تبدیل بھ ضد نیست

چیزی جز حرکت جھات نو برای تسلط بر پدیده در مبارزه شان 
دگرگونی و تحول و انتقال، تبدیل . با جھات مسلط کھنھ نیست

ن است کھ در درون آن پدیده کھنھ بھ ضد آن یعنی پدیده ای نوی
  .و بھ مثابھ ضد آن نھفتھ بوده است

دیالکتیک بارابطھ ی متقابل سوژه و ابژه سروکار «ـ ٣
درنتیجھ با اندیشھ یا روش ھایی کھ ذھن را از ابژه بطور . دارد

کامل جدا می دانند، و تأثیرھای متقابل آنھا را از نظر دور می 
. بی ارزش میکننددارند، و در واقع یکی رابھ نفع دیگری 

ولی نباید از یاد برد کھ دیالکتیک، متافیزیک . تفاوت دارد
مدرنیتھ را تا آنجا کھ بھ پذیرش سوژه می رسد، بھ ھیچ رو، 

  ».زیرسئوال نمی برد
  ٣درباره بند 

یا کنش متقابل سوژه و » رابطھ و تأثیر«دراینجا بھ روی 
متقابل میان رابطھ . ابژه و نھ جدائی کامل آن دو تأکید میشود

سوژه و ابژه یا ذھن و عین چیزی جز وحدت و تضاد میان این 
دو نیست و وحدت نسبی و نھ کامل آن دو بیان این معنا می 

تالش برای یگانگی ذھن و عین یا وحدت ذھنی و عینی و . باشد
تفکر و واقعیت بھ سبب بروز تضاد ھای مداوم میان این دو 

 ھای نسبی، ھمانا چیره بدست آوردن تعادل. صورت میگیرد
شدن بر تضاد ھای مداوم ذھن و عین و گذشتن از حدود 
. تضادھای معین و وارد شدن بھ حدود تضادھای دیگر می باشد

در دیدگاه دیالکتیک ماتریالیستی فقط بر رابطھ، تأثیر یا کنش 
متقابل اضداد تأکید نمی شود بلکھ در نگاه نھایی و بر خالف 

ماده، عینیت، » ابژه«ده آلیستی بھ نفع دیدگاه دیالکتیک ای
واقعیت عینی، کار، کنش و عمل در مقابل ذھن، شعور و تفکر، 

  .موضع گیری می شود
      نقد تأویل گرا و پسامدرنی از دیالکتیک، زیرعنوان 

، در ذات و ماھیتش، یا وحدت مطلق »فیزیک مدرنیتھ  متا«
ان این دو کرده میان سوژه و ابژه، را جایگزین وحدت نسبی می

 بھ عنوان مثال در رابطھ -و تضاد مطلق میان ذھن و عین 
انسان بھ مانند بخشی از طبیعت در مقابل طبیعت بھ عنوان 

  را بھ -وحدت اضداد و بده بستان میان انسان با طبیعت
و یا بالعکس بھ شکلی کانتی، تضاد و . فراموشی می سپارد

را مطلق کرده، ) ودشیئی درخ(جدایی ذھن شناسا از ابژه 
وتبدیل آن بھ (وحدت و پیوستگی نسبی بین ذھن شناسا با ابژه 

را کھ با واسطھ ی کار و عمل انسان صورت ) شیئی برای ما
این امر نیز در تفکر الادری . می گیرد، ازیاد می برد

پسا مدرن ھا در باره عدم امکان شناسایی » اگنوستیسیستی«
خواندن » روایت بزرگ« و واقعیت توسط انسان و نفی علم

نکتھ مرکزی در ھر . نظریھ ھای علمی، خود را نشان می دھد
  . دو مورد، ھمانا فراموشی قانون وحدت اضداد است
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دیالکتیک بطور ھمزمان رابطھ جزء با کل، و بھ بطور «ـ ۴
در زمان تبدیل مرحلھ ای بھ مرحلھ ی دیگر را مورد سئوال 

.  کم میانجی آنھا را دریابدقرار می دھد، و می کوشد تا دست
» نھ ھنوز«و » عدم تعین«ازسوی دیگر، دیالکتیک ھمواره بھ 

فراشدی کھ بھ ھدف وفرجام نرسیده، کلی کھ رابطھ : می رسد
ی درونی اجزاء آن تعیین نشده، سوژه ای کھ ھنوز ابژه را 

اندیشھ . نشناختھ، امری کھ ھنوز بطور کامل تحقق نیافتھ است
  » .ندیشھ ای گشوده استی دیالکتیکی ا
   ۴درباره بند

» ناکاملی«و » عدم تعین«دراینجا بروی ویژگی ھایی چون 
و این نا کاملی بعنوان گشوده . بھ طور یک جانبھ تأکید میشود

حال آنکھ بروی وجھ . بودن اندیشھ دیالکتیک قید می گردد
دیگراین تضاد یعنی تعینات مشخص بطور نسبی تثبیت شده، 

امور و اھدافی کھ بطور نسبی تحقق یافتھ، شناختھای فرایندھا، 
  . نسبی قابل اعتماد، تأکیدی بھ عمل نمی آید

بطورعمده، .  حرکت اندیشھ دیالکتیکی دو گانھ و مواج است
در نتیجھ ھم بھ تعین . یکی از دو جھت در تضاد، مسلط است

ھای تثبیت شده ی نسبی می رسد و ھم با عدم تعین ھای جدیدی 
نھ «را پشت سر می گذارد و با » نھ ھنوز«.  میگرددروبرو
مشخصی » ھدف و فرجام«بھ . تازه روبرو میگردد» ھنوزی

رابطھ . می رسد و اھداف جدیدی را در پیش رو خواھدداشت
درونی اجزاء معین میشود و با روابط درونی نو تعین نشده ای 

ھم ذھن عین را بطور نسبی می شناسد و ھم . طرف خواھد شد
و ھم امری . ا چیز ھای ناشناختھ بسیاری درگیر خواھد بودب

است کھ بطور کامل تحقق یافتھ و ھم بطورکامل تحقق نیافتھ 
گشوده بودن اندیشھ دیالکتیکی این است کھ وحدت نسبی . است

را با تضاد مطلق در ھم داخل میداند و بدینسان دیالکتیک با 
ت نسبی سخنی اندیشھ ای کھ تضاد را مطلق کرده و از وحد

نمی گوید، بھ شکلی سوفسطایی با تغییرمطلق سر و کارداشتھ 
بھ شکلی . اما از ثبات نسبیحرفی بھ میان نمی آورد

درشناخت انسان نسبت بھ » تردید مطلق«اگنوستیسیستی از 
» یقین نسبی«ماھیت اشیاء و پدیده ھا گفتگو میکند اما از 

مطلق برای ما از ناشناختنی بودن حقیقت . صحبتی نمیکند
حرف می زند ولی از شناختھای معقول و منطقی حقایق نسبی 

  . سخنی یھ میان نمی آورد، یک دنیا تضاد دارد
  پیوست دو

  نقش متضاد عوامل بیرونی
بھ سبب رابطھ، پیوستگی و وابستگی ھر شیئ یا پدیده با 
اشیاء وپدیده ھای دیگر، کھ پیوستگی و وابستگی اضداد است، 

یا بھ بیانی .  دو گانھ ای برای تکوین آن پدید می آیدشرایط معین
دیگرعوامل متضاد بیرونی در دو سطح اساسی معین بر تکامل 

  :آن تًاثیر میگذارد
تأثیر در انکشاف و بازگشائی درونی و تکوین فعل و : یکم

انفعاالت و تضادھای داخلی و خصوصی یک شیی یا پدیده در 
ین از تکوین آن و دوم یک دوره معین تحول و یا سطح مع

دخالت در مسیر حرکت و تکوین آن  بھ عنوان یک کلیت و 
  .                                                                                                                               تأثیر در عامیت تکوین

نھا بھ صورت در صورت اوّل، عوامل خارجی یا رابطھ ت
شرایطی برای تغییر و تحول و تکامل خودآن شیی یا پدیده و 
انکشاف و بازگشائی تضاد اساسی و تضادھای درونی آن عمل 
می کنندکھ میتوانند مساعد یا نامساعد باشد و سیر تحول آنرا تند 

مانند درجھ حرارت و دما برای آب کھ آنرا بخار یا . یا کَُند، کنند
نطور آب و خاک و آفتاب جھت تبدیل دانھ بھ یخ میکند و ھمی

گیاه و حرارت برای تخم مرغ و یاشرایط معین برای تکوین 
نطفھ بھ بچھ و رشد و تکامل این بچھ تحت شرایط معین خارجی 
و یا بھره وری مثبت یک جامعھ از رابطھ اش با جامعھ و یا 

  .جوامعی دیگر
وامل داخلی در این سطح از تبدیل، در رابطھ متضاد میان ع

و خارجی ، عوامل خارجی عمدتا بھ نفع تبدیالت درونی نقش 
.                                                                                                                                          ایفا میکنند و جزئی از پدیده تکامل یافتھ نوین می گردند

صورت دوم، تًاثیرعوامل خارجی، در حد دخالت در تکوین 
یک شیی یا پدیده بھ عنوان یک کلیت و دگرگون کردن اساسی 

 شدن دانھ و یا گیاھی مسیر حرکت ویا نابودی آن؛ مانند خورده
توسط حیوانی و یا از بین رفتن آنھا در نتیجھ طوفان و باران و 
سیل و آتشفشان و یا نابودی حیوانی توسط حیوانی دیگر و یا 
نابودی تمام یا بخشی از یک جامعھ توسط جامعھ ای دیگر 

  .وھاکذا
اینجا و در این سطح نیز عوامل خارجی بر شرایط تکوین 

یده تًاثیر می گذارند و حرکت آنرا تابع سطوح یک شیی یا پد
. دیگری از دیالکتیک طبیعت ـ جامعھ و یا تفکر انسان می کنند

در این جا پدیده مورد نظر در یک سطح کلی تر و بزرگتر 
حرکت می کند و قوانین تکامل آن با قوانین تکامل اشیآ و پدیده 

دیگر جریان ھای دیگر تالقی کرده و تحول و تغییر بھ گونھ ای 
تحول درونی یک دانھ در یک سطح تبدیل بھ گیاه . خواھد یافت

تحول دانھ و یا درخت در سطح بزرگتر متأثر .و میوه می باشد
از یک طوفان می باشد کھ درخت را می شکند و تبدیل بھ 
مشتی شاخھ و برگ خشک می کند و کال مسیر حرکت آنرا بھ 

                                                                                                                                                                                                                      .        مجرای دیگری رھنمون می کند
 داشتھ و در این سطح از تبدیل، عامل خارجی نقشی ارشد

عوامل درونی در بر دارنده امکان این تغییر و تبدیل ھستند، 
عوامل درونی بھ نفع تبدیالت خارجی نقش بازی کرده و در 
.                                                                                     شرایط معین جزئی از تکوین  شئی یا پدیده خارجی می گردند

دراینجا حیوانی کھ حیوانی دیگر را می خورد، یک عامل 
خارجی است کھ  سیر و روند تاثیر عوامل خارجی موثر دیگر 

 در تکوین حیوان خورده شده را قطع می - مساعد یا نا مساعد-
و . نمایدو خود بھ مثابھ عامل خارجی ارشد عمل می . کند

  .سیرحرکت حیوان خورده شده را تابع حرکت خود می نماید
تأثیر گرفتن، پذیرای (در یک کالم یا شیئی و پدیده ای با 

تحلیل بردن و یا در خود فرو کشیدن، نابود کردن و ) نفوذ شدن
یا خوردن اشیاء و پدیده ھای دیگر آنھا را جزئی از تکوین و 

تحلیل ) تأثیر کردن، نافذ شدن (تکامل خویش می کند و یا خود با
رفتن، نابود شدن، و یا خورده شدن توسط اشیاء و پدیده ھای 

با این نگاه کلی . دیگر جزئی از تکوین و تکامل آنھا می شود
کھ در نھایت این پدیده ھای نوین ھستند کھ پدیده ھای کھنھ را 
نابود می کنند در حالیکھ پدیدھای کھنھ تنھا بھ طور موقتی 

درند بھ پدیده ھای نوآسیب بزنند ولی قادرنیستند آنھا را بھ قا
در جدا ل بین نظرات درست و . طور نھایی نابود سازند

نادرست و کھنھ و نو، پیشرفت نظرات درست و نوین ھمین 
اگر ما نظرات درست و نو را بھ عنوان یک . قاعده صدق میکند

 کھ با کلیت در نظر بگیریم، این نظرات درست و نو ھستند
کشف شدن و نظم و قاعده یافتن و یا سنتز شدن توسط پیشروان، 
نظرات نادرست و کھنھ را تجزیھ کرده و آنھا را تحلیل برده و 

حاملین نظرات نادرست و کھنھ، آنگاه کھ . نابود خواھند کرد
عمل وپراتیک، نادرستی وکھنگی نظراتشان را نشان میدھد، 

رند و نظرات درست و نو باید ازاین نوع نظرات دست بردا
  ■ .راجایگزین آنھا سازند
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