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  !یک صحنھ، یک لحظھ، یک اوضاع
  

  افشین کوشا
در مورد آنان چیزی نمی دانیم؛ بجز آنچھ کھ میر غضب در 

قاضی مقدس،  ترور"اینکھ آنان پس از : باره شان گفتھ است
، دستگیر و نھایتا محاكمھ و محكوم بھ اعدام ی، مخفیمتوار

چندین فقره قتل و سرقت مسلحانھ از بانک، سرقت ." ندشد
نھا بستھ ھ آاتومبیل، سرقت سالح و تجھیزات و مھمات نیز ب

  .شد
سخن از مجید کاووسی فر است کھ ھمراه با حسین کاووسی 

 مرداد ماه امسال در مالء عام بھ دار آویختھ ١١فر در  روز 
 خود نشان مجید شجاعانھ مرگ را پذیرا شد، ضعفی از. شدند

نداد، در مقابل تلخی مرگ زانو نزد و با لبخندی بر لب بھ 
  .استقبال آن رفت

از انگیزه ھای آنان برای انجام این ترور نیز چیزی نمی 
فقط اینرا شنیده ایم کھ مجید پس از فرار بھ امارات، از . دانیم

سفارت امریکا تقاضای کمک و پناھندگی می کند و آنان نیز او 
   . پلیس محلی داده و سرانجام بھ ایران مسترد می شودرا تحویل

گفت مجید و حسین تا آخرین لحظھ از  معاون دادستان تھران
. اعمالی کھ انجام داده بودند بھیچوجھ  ابراز پشیمانی نکردند

ای از فھم و  بھ درجھ: "فر در آخرین لحظھ گفت مجید کاووسی 
  است و باشعور رسیده ام كھ تشخیص بدھم چھ كسی فاسد

دھیم فاسد  حسین ھم عھد شده بودم كھ ھركسی را تشخیص می 
 قدر مسئول و قاضی در این  خواستم آن می ". است را بكشیم

  ".مملكت بكشم تا اشك رئیس قوه قضاییھ در بیاید
ما حتی نمی دانیم کھ آنان بھ چھ دالیلی قاضی مقدس را 

گاھھای بھ خاطر حق کشی ھای معمول در داد: ترور کردند
ایران؟ بھ خاطر بیدادگریھای ھمیشگی در دادسرھا؟ بھ خاطر 

  کینھ شخصی یا بخاطر انتقام سیاسي؟
کمتر جوان تھیدستی است کھ گذرش بھ دادگاھھای جمھوری 
. اسالمی افتاده باشد و مزه تحقیر و حق کشی را نچشیده باشد

غالبا حکم بھ نفع کسی صادر می شود کھ زودتر از طرف 
مھم نیست . شوه را بھ قاضی  مربوطھ پرداخت می کندمقابل ر

اصل بر این است کھ . چھ کسی مجرم و چھ کسی شاکی است
چھ کسی زودتر و بیشتر پول پرداخت کرده و یا آشناھای پر 

  .   نفوذ تری دارد
کمتر جوان تھیدستی است کھ مزه ضرب و شتم و تحقیر و 

یده باشد و بھ سرکوب روزمره توسط ماموران انتظامی را نچش
بھ  خاطر جرمھای ناچیز یا من درآوردی از سوی رژیم پایش

  . کمیتھ و زندان نرسیده باشد
جوانانی کھ روزمره شاھد افزایش فقرو فالکت، نابرابری و 
بیعدالتي، تن فروشی و بیکاري، بردگی و بی آیندگی خود ھستند 

ده وچاره ای ندارند جز اینکھ در مقابل انباشت ثروت توسط ع
ای قلیل، کینھ و بغض در دل و خشم و نفرت در ذھن انباشت 

جامعھ ما شاھد شکل گیری یک قشر وسیع از جوانان . کنند
. عصیانگر در اغلب محالت زحمتکشی شھرھای ایران است

این ثمره ناگزیر کارکرد یک نظام سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی 
 بویژه  – مردم بغایت منحط و فاسد است کھ تنھا با زبان زور با

ل امثا امر ھمین.سخن می گوید -با جوانان تھیدست شھری 

را ناچار می سازد کھ خشونت زندگی و نظام را با  فر کاووسی
  .خشونت فردی پاسخ دھند

 از این ییفردی کاووسی فرھا راھی برای رھاروش 
وضعیت نیست اما بیان مقاومت خودبخودی این بخش از مردم 

 مقاومتی کھ در عین حال .نھ اما نھ آگاھانھمقاومتی عادال. است
اینکھ با حذف فیزیکی . بھ توھمات گوناگون نیز آغشتھ است

برخی از عناصر فاسد، نظام اصالح نخواھد شد، امریست کھ 
مجید کاووسی . تجارب و شواھد تاریخی آنرا اثبات کرده است

 ـ فر درعمل نیز فھمید کھ آوای دھل شنیدن ـ یاری دولت آمریکا
  . از دور خوش است

صحنھ اعدام کاووسی فرھا خصلت نمای سیاسی جامعھ ما 
از یکسو قشری از جوانان بوجود آمده اند . در مقطع کنونیست

ضعف اما بھ دلیل . عظیمی برخوردارندتوان مبارزاتی کھ از 
این توان و پتانسیل بالاستفاده مانده و نیروھای چپ و انقالبی 

وھمات دم دست یا بیراھھ ھای رایج خارج نمی تواند از دایره ت
صحنھ اعدام و لبخند مجید کاووسی بطرز نمونھ واری این . شود

   .توان و این ضعف جامعھ را نشان می دھد
این  و بدون بکار گرفتن این ضعفبدون بر طرف کردن 

آن ھم در .  نمی توان آینده روشنی برای جامعھ ترسیم کردتوان
رنگ داخلی و خارجی در کمین شرایطی کھ گرگھای رنگا

نشستھ اند تا نگذارند مردم ما خود سرنوشت خویش را در دست 
  .گیرند

آیا نیروھای آگاه و انقالبی جامعھ و جنبشھای اجتماعی 
مختلف صدای اعتراض و عصیان جوانانی مانند  کاووسی فر 
ھا را خواھند شنید؟ آیا شور و اشتیاق شان را برای تغییر در 

آیا بھ آنان بھ مثابھ جزیی از توده زحمتکش و فت؟ خواھند یا
 آیا جنبش دانشجویی رسالتی نگاه خواھند کرد؟قربانی این نظام 

برای خود در این رابطھ می بیند؟ آیا جنبش دانشجویی پرچم 
دفاع از جوانانی کھ در اعماق بسر می برند را در دست خواھد 

اھی انقالبی با گرفت؟ و تالش خواھد کرد راھی برای پیوند آگ
این قبیل جوانان باز کند؟ آیا جنبش دانشجویی تالش می کند کھ 
ضمن یادگیری از آنان راه حلھای صحیح مبارزاتی را جستجو 
کند و از ھدر رفتن انرژی این قبیل جوانان در بی راھھ ھا 
جلوگیری کند؟ جوانانی کھ بواقع چیزی ندارند از دست دھند 

 آتی جامعھ ما بستگی بھ این دارد سرنوشت. جز زنجیرھایشان
   ■.کھ چھ پاسخی بھ این سئواالت داده شود
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  یاطالع  رسانی برا
  

اخیرا بیانیھ ای علیھ اقدامات سرکوبگرانھ جمھوری اسالمی در 
رابطھ با بخشھای مختلف مردم بھ امضای جمع کثیری از افراد و 

 خارج شخصیتھا، انجمنھای دانشجویی و نھادھای سیاسی در داخل و
ما این بیانیھ را جھت اطالع ھمگان در . از کشور منتشر شده است

متاسفانھ بھ دلیل کمبود جا قادر بھ . نشریھ بذر منعکس می کنیم
متن کامل این بیانیھ در سایتھای  .انعکاس اسامی امضا کنندگان نیستیم

  . اینترنتی قابل دسترس است
 اما نکتھ غلط یا .این بیاینھ در مجموع حاوی نکاتی صحیحی است

بیانیھ بھ گونھ ای . یک جانبھ ای در آن طرح شده کھ شایستھ نقد است
اوضاع زندان اوین را ترسیم می کند کھ انگار کسی در مقابل فشارھا 

رای و شکنجھ ھای  روحی و جسمی در این زندان تاب نمی آورد و ب
عیت را این مسئلھ ھمھ واق. ید می کندینجات جان خویش اتھامات را تا

در ھمین دوره بسیاری از زندانیان سیاسی در مقابل . منعکس نمی کند
اینگونھ فشارھا مقاومت کرده و تن بھ این قبیل اعترافات اجباری 

  شاھد مقاومت٦٠زندان اوین سالھای طوالنی بویژه در دھھ . ندادند
قھرمانانھ بسیاری از زندانیان سیاسی بود کھ ذره ای در مقابل دشمن 

شایستھ . این تجارب است کھ باید فراگیر و تاکید شوند. اه نیامدندکوت
. نیست کھ در بیانیھ ای کھ مردم بھ مقاومت و مبارزه دعوت می شوند

بھ دشمن پر بھا داده شود و بھ توان و مقاومت آگاھانھ انسانھای 
  . انقالبی کم بھایی شود

  
  دست اندر کاران نشریھ دانشجویی بذر 

  
  
  
  

  ه بھ آنیم كھ آرام نگیریمما زند   
  سودگی ما عدم ماستآموجیم كھ 

  
  

 
  

دانشجویان، زنان و كارگران آزادیخواه ایران ھمانطور كھ 
شاھد ھستید جمھوری اسالمی بھ بھانھ ھای مختلف اقدام بھ 

می   مردم معترض بازداشت ،شكنجھ ،اعتراف گیری و اعدام
برای كسب در آمد جوانان فقیر و بیكار را كھ ھیچ راھی . نماید

زنان را بھ جرم . و اوباش اعدام می كند ندارند، بھ جرم اراذل
كارگران كھ . می زند برابری خواھی بھ زندان می برد و شالق
 را بھ ھمراه روزنامھ  چیزی غیر از حقوق خود نمی خواھند

  . ھیچ دلیل و اتھامی بھ اوین منتقل می كند نگاران بدون
پوست و   از جنس ما، گوشت واینھا ھمھ انسان ھستند

كیست كھ زیر شكنجھ ھای روحی و جسمی در اوین ... استخوان
بدترین شرایط روحی اتھامات جالدان  برای نجات جان خود در

شرحی از آنچھ   را تایید نكند؟ دانشجویان در بند پلی تكنیك٢٠٩
در شكنجھ ھا برآنھا گذشتھ بود را بھ خانواده ھایشان دادند و در 

برخورد غیر انسانی بازجویان و مامورین زندان برای  بھآن 
نامھ ای دیگر تمامی  اعتراف گیری اشاره كردند كھ در

اعترافات را تكذیب كرده و تمامی این مطالب را محصول 
شكنجھ ھا ی زندان خواندند، اكنون قاضی حداد یاغیانھ می گوید 

 با  از بھترین بندھای امنیتی دنیاست و قاضی مرتضوی٢٠٩
  . افتخار از احكام اعدام سخن میگوید

  
منصور اسانلو را جلوی چشمان مردم كتك كاری می كنند و 

می  می برند و اتھام پخش اعالمیھ علیھ نظام و خودزنی بھ او
لوگوی نشریات دانشجویان را جعل می كنند و بھ آنھا . زنند

ت بازداش. اقدام علیھ نظام می زنند اتھام توھین بھ مقدسات و
اعدام   را بھ نام اراذل و اوباش می خواھند٧٨ تیر ١٨شدگان 

سھیل آصفی ،فرشاد قربانپور و مسعود باستانی رابدون . كنند
اوین می برند و بدون اینكھ جرم و اتھام انھا  ذكر دلیل و اتھام بھ

آنھا را بھ  مشخص شده باشد و بدون اجازه داشتن وكیل،
را نیز از طرف معلمان علیرضا ھاشمی . انفرادی می برند
بنداضافھ كنید تا از ھمھ اقشار نمایندگانی در  ایران بھ یاران در

  . بند و شكنجھ داشتھ باشیم
جمھوری اسالمی با اعمال سیاستھای نخ نما و پوسیده خود 

داده است، اما برای  ماھیت ضد بشری اش را بھ ھمگان نشان
ر را از رو بھ بند كشیدن مردم با نیروی سركوب خود، شمشی

و بامانورھای نظامی سپاه و بسیج، خود را برای سركوب  بستھ
كارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، خبرنگاران، جوانان بیكار 

. می كند و  مردمی كھ تنھا خواھان رفاه و آزادی ھستند آماده
جمھوری اسالمی با رسانھ ای كردن اعمال وحشیانھ خود از 

. سالھ نیز  فروگذار نمی كند ٨ -٧ ارعاب و  ترساندن كودكان
تلویزیون، در  كودكان ما بھ چھ جرمی باید ھر روز از صفحھ

  خیابانھا و پاركھا اعدام و زندان و شكنجھ و خونریزی ببینند؟ 
المللی آزادی پلی تكنیك از دل دانشگاھھای ایران  كمپین بین

ی برابری طلب ایران بھ جمھور از دل كارگران و زنان آزاده و
 اسالمی و نھادھای ضد بشری آن اعالم می كند كھ ھر چھ

دیگر زمان سنگسار و .سریعتر یاران در بند ما را آزاد كنید 
امروز خودمان تكلیف .رسیده است  اعدام و ترور بھ پایان

اوباش  جوانان را بھ جرم اراذل و. خودمان را روشن می كنیم 
نامھ نگاران، كارگران، دانشجویان، روز... سالخی می كنید

می كنید؟ سبالن، خاوران و نارمك  معلمان و زنان را چھ
می  پاریس و استكھلم را چھ... راگورستان و پادگان می كنید

كنید؟ سفاكانھ فرزندان ما را می دزدید، تھمت می زنید و 
ننگتان باد این رو . می كنید شكنجھ می كنید، اعدام و سنگسار

  ...سیاھی 
  

را  ز محمود صالحی، منصور اسانلودیگر بس است امرو
احمد و مجید و احسان وسھیل را ھم می . ھمھ دنیا می شناسند

 مارس را می شناسند ٨تیر، یك مھ و ١٨ آذر، ١٦شناسند چون 
از پس  چون آفتاب سرخ حقیقت ھمھ جا روشن است و ما را

زنجیرھا و مرزھا متحد می كند، امروز مبارزه ما فراتر از 
خانھ ندانید چھ بسا ھمین فردا  د را صاحبخو. مرزھا ست

 ضیافت اشرافیتان بھ دست ھمین جوانانی برچیده شود كھ
با دروغ گفتن تنھا . كمترین شادی را از آنھا سلب كرده اید

آخرین میخھا را بھ تابوتی می زنید، كھ كارگران در یك مھ 
  .انداختند روی دستان پینھ بستھ شان بھ زبالھ دان تاریخ

 آزادی پلی تكنیك صدای اعتراض مردم ایران برای كمپین
بند است حمایت خود را از آزادی دانشجویان،  آزادی یاران در

اسانلو، سھیل  آزادی بدون قید و شرط محمود صالحی، منصور
آصفی و زندانیان سیاسی؛ برای اعتراض بھ كمیتھ ھای 

بد حجابی و نظامی كردن شھرھا اعالم  انظباطی ، مبارزه با
  ■.كنید
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   جوان در یك شب  ٢٧٠و ضرب و شتم ی دستگیر
  

  گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر
  

 مرداد در یورش وحشیانھ اوباشان رژیم ١٠چھارشنبھ شب 
بھ یك باغ در اطراف كرج كھ كنسرتی در آنجا برگزار می شد، 

تحقیر، فحشھای ركیك، .  دختر و پسر جوان دستگیر شدند٢٧٠
، الھام گرفتھ از  آیھ "مفسدین"گسار و كتك زدن تھدید بھ سن

. ھای قرآن، ورد زبان این اراذل واقعی بود و اجرا می شد
بسیاری از خانواده ھا در بیم و ھراس از اینكھ چرا فرزندانشان 

برخی از خانواده .  بخانھ بازنگشتھ اند آن شب را سپری كردند
ند شب تا صبح ھا كھ از محل بازداشت بچھ ھا خبردار شده بود

را پشت در فرماندھی انتظامی بسر بردند با این امید كھ خبری 
صبح پنجشنبھ ھمھ بستگان در بلواری كھ . دریافت كنند

فرماندھی آنجا قرار داشت جمع 
حتا بھ پدر و مادرھا نیز نمی . شدند

گفتند بچھ ھای آنھا كجا ھستند و چی 
مردم بسیار بیمناك و . بسرشان آمده

چون می دانستند از . ودندخشمگین ب
این وحشی ھا ھر جنایتی و فسادی 

ھمھ با ھم مشورت می . بر می آید
كردند و بھ یكدیگر كمك و دلداری 

 ظھر یك ١٢ساعت . می دادند
اتوبوس پر از دختران بازداشت شده 
. از باغ فرماندھی انتظامی خارج شد

بسیاری از دختران روسری بسر 
نشان را از نداشتند و در حالیكھ دستا

پنجره اتوبوس بیرون آورده بودند از 
آنھا فریاد می زدند و برخی اشك می .مردم كمك می طلبیدند

در این لحظھ یك مادر در مسیر اتوبوس بھ زمین . ریختند
مگر از روی . نشست و فریاد زد نمی ذارم بچھ ھامونو ببرین

نیروھای سركوب با باتوم بھ این مادر . جنازه من رد بشین
این . شجاع حملھ بردند و او را كشان كشان كنار زدند

صدای اعتراض و . وحشیگری خون مردم را بھ جوش آورد
فحش بھ رژیم و نیروھای سركوبگرش در زیر آسمان داغ 

رھگذران . مرداد طنینی بسیار خطرناك برای حكومت داشت
مردم با پای . زیادی توقف كرده بودند و راه بندان ایجاد شده بود

یاده یا با اتومبیل بھ دنبال اتوبوس حامل فرزندان زندانی شان پ
. می دویدند و فریاد می زدند، گریھ می كردند و ھو می كشیدند

یك . نیروھای ویژه سركوب با باتوم برقی بجان مردم افتادند
مادر در حالیكھ از شدت خشم و اندوه بخود می لرزید فریاد 

نوبت من كھ . ا گم نمی كنیدای كثافت ھا چرا گورتان ر: "میزد
بچھ . من ھمھ ی شما را خودم می كشم. بشھ قیمھ قیمھ تان میكنم

ای : "یك مادر دیگر با گریھ فریاد می زد". ام را بمن پس بدین
من بھ . جھان متمدن كجایید كھ ببینید با ما چكار می كنند

: یك پدر با بغض شعار میداد". سازمان ملل شكایت می كنم
یك مادر دیگر ". حكومت پادگانی نمی خواھیم. را بدینبچھ ام "

برای مردم می گفت بھ دخترم گفتم بھ این كنسرت نرو این 
. حكومت وحشی و عقده ای است و گیر می افتی اما گوش نكرد

مادر دیگری می گفت چرا بچھ ھامون نباید شادی كنند و بھ 
چھ اگر این حكومت جانی و آدمكش است تقصیر ب. كنسرت برن

. نیروھای كمكی ضد شورش با وانت سر رسیدند. ھای ما چیھ
حاج آقاھای درجھ دار و بی درجھ داخل بنزھای ضد گلولھ با 

مردم . محافظ بسرعت داخل مقرشان شده و خارج می شدند
ناسزا میگفتند و با خشم و كین بھ این رفت و آمد نگاه می 

دون اونیفورم برخی با صدای بلند می گفتند حاجی ھای ب. كردند
پاسدارھا و حاجی ھای . را بشناسید اصل كاری ھا اینا ھستند

وارد میدان شدند و بھ مردم می گفتند روز شنبھ با سند " خوب"
در . بھ زندان رجایی شھر بیایید بچھ ھاتون را تحویل بگیرید

گوشھ ای دیگر پاسدارھا و حاجی ھای بد، باتوم بدست بھ مردم 
 ھاتون فاسدند و اینجا حكومت اسالمی فحش می دادند كھ بچھ

ھمھ ی پسرھا و عده ای (ھنوز تعدادی از دستگیر شدگان . است
بعد از ساعتی چند دختر را . داخل بازداشتگاه بودند) از دختران
آنھا در حالیكھ بشدت اشك می ریختند و می لرزیدند . آزاد كردند

. رگشتندو قادر بھ سخن گفتند نبودند بھ آغوش خانواده شان ب
كلیھ وسایل شخصی آنھا را 
ضبط كرده بودند و بھ آنھا 
گفتھ بودند یا باید امضاء كنید 
كھ روابط نامشروع داشتھ اید 
. یا اینكھ سنگسار می شوید

یعنی در ھر حالت سنگسار (
یكی از مادرھا ). می شوید

میگفت دختر او كھ حاضر بھ 
امضاء نشده شدیدا كتك خورده 

 ساعت در فاصلھ چند. است
ھمھ بازداشت شدگان را بھ 
زندان رجایی شھر كرج منتقل 
كردند و بھ خانواده ھا گفتند 

خانواده ھا . شنبھ بیایید
  .بسرعت بطرف زندان راھی شدند

اتوبوس قراضھ و . در این میان یك واقعھ دیگر ھم رخ داد
مردم . درب و داغانی از داخل مقر نیروھای انتظامی خارج شد

ھ اتوبوس حامل فرزندان زندانی آنھاست بسرعت با این خیال ك
اما این اتوبوس پر از كارگران افغانی . بطرف اتوبوس دویدند

مردم وقتی این صحنھ را . بود كھ دستگیر شده و روانھ مرز بود
در پس  اتوبوس . دیدند عقب آمدند و بھم گفتند افغانی ھا ھستند

نھ و فقیر حامل كارگران افغانی عده ای زن و كودك پابرھ
یكی بسرعت یك اسكناس . گریھ می كردند. بسرعت می دویدند

یكی یك بستھ . ھزار تومانی را از پنجره بدست كسی داد
  . صحنھ ی بسیار تكان دھنده ای بود. بیسكویت بھ دیگری داد

ما مردم باید بدانیم ھمان دستی كھ فرزندان مان را می دزد، 
را شالق می زند و شكنجھ و شادی آنھا را بھ غارت میبرد، آنھا 

تجاوز می كند، ھمان دست ھزاران زحمتكش افغانی را شبانھ 
از بیغولھ ھایشان بیرون می كشد، تحقیر می كند، از كشور 

ما تا زمانی . اخراج می كند و خانواده آنھا را از ھم می پاشاند
كھ پشت بھ پشت ھم ندھیم و در برابر ھر اقدام ستمگرانھ این 

 كھ علیھ افغانی و ایراني، دختر و پسر، دانشجو و رژیم جانی
كارگر و معلم و غیره روا می دارد مبارزه و اعتراض نكنیم، 

فقط با متحد . نمی توانیم از شر این آدمكش ھا خالص بشویم
شدن می توان آرزوی آن مادر و میلیونھا انسان دیگر را 

     ■.برآورده ساخت
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  از میان نظرات

  ھ دکتر ناصر زرافشان ی از مقالیبخشھا
 . . .وقتی آب سرباال می رود 

 
بخشھایی از نقد دکتر ناصر زرافشان از مصاحبھ عباس 

در " روزگار سپری شده روشنفکران چپ"میالنی کھ زیرعنوان 
متن کامل مقالھ .  روزنامھ ھم میھن درج شده است١٦شماره 

 دکتر زرافشان در بسیاری از سایتھای ایرانی قابل  دسترس
   بذر–. است

  
اولین محور گفتگوی آقای میالنی بحث روشنفکری و 

او از یک نوع روشنفکری بی خیال و من . روشنفکران است
درآوردی صحبت می کند کھ ھیچگونھ تعارضی با قدرت ندارد 
و بھ شکل مضحکی ھم آنرا مفھوم انگلیسی و فرانسوی 
روشنفکری معرفی می کند و در برابر مفھوم دیگری از 
روشنفکری قرارش می دھد کھ بھ نظر او روسی است و بھ 
لحاظ نفوذ روسیھ قرن نوزدھم در ایران جا افتاده است و در 
مقام تخطئھ این مفھوم روسی روشنفکری توضیح می دھد کھ 

بنا بھ این مفھوم، روشنفکر کسی است کھ سلوک خاصی دارد، "
ت بھ با قدرت ھمواره در تعارض است، تمام زندگیش در خدم

اصطالح خلق است، نیش فقر را می پذیرد، می طلبد، از 
صحبت میھمان گریزان است، از خنده و لذت پرھیز می کند، 

و البد ..." لباس خاصی می پوشد، سلوک خاصی دارد و 
روشنفکر مورد نظر آقای میالنی کسی است کھ از این معایب 

ی و آیا واقعا برخورد مدعی با مسئلھ روشنفکر. مبرا باشد
روشنفکران ھمین اظھارات آبکی و عامیانھ و حدود اطالعات و 
آگاھی او از موضوع ھمین ھاست؟ آیا این مسئلھ در تاریخ بشر 
فقط از قرن نوزدھم و از روسیھ و انگلیس و فرانسھ آغاز شده 
است؟ آیا سلوک افراد در زندگی، تعارض یا عدم تعارض آنھا 

وشیدن و مصرف کردن با قدرت حاکم و چگونگی خوردن و پ
آنھا بھ انتخاب و پسند خود آنھاست؟ یعنی مثال کسی کھ اکنون 
بد می خورد و بد می پوشد، اتوبوس سوار می شود و در نازی 
آباد زندگی می کند، اگر خود تغییر عقیده و ذائقھ بدھد، می 
تواند بجای آن در زعفرانیھ زندگی کند، شیک بپوشد و بجای 

ای چند ده میلیونی سوار شود؟ درست است اتوبوس، اتومبیل ھ
کھ در پایتخت جھانی سرمایھ مالی و در تفکر نولیبرالی مفاھیم 

  جامعھ شناسی مسخ و تحریف می شوند، اما یعنی تا این حد؟

خیر آقای میالنی، اھل اندیشھ و آگاھی در طول تاریخ 
ھمیشھ ناگزیر بوده اند یا خدمتگزار حقیقت باشند یا خدمتگزار 
قدرت، جمع بین این دو ممکن نبوده است و چون آگاھی کھ 
خصلت روشنفکر است با حقیقت ارتباط ذاتی دارد، روشنفکر 

در سرتاسر تاریخ . بھ حکم سرشت خود با قدرت معارضھ دارد
جوامع طبقاتی، صاحبان قدرت و ثروت، با زور و با خون از 

افظت ثروت و قدرت خود در برابر ھواداران حق و عدالت مح
کرده اند و موضوع منحصر بھ قرن نوزدھم و روسیھ و انگلیس 

نیازی بھ ورود این الگو از روسیھ قرن . و فرانسھ ھم نیست
نوزدھم نبوده است زیرا ما خود در این زمینھ پیشینھ ھزاران 

  . سالھ داریم
شما کھ مدعی ھستید روشنفکران ایران تا دھھ پیش غرب 

ن ایرانی شود، بیایید این تضاد، این زده بوده اند و باید فکرشا
نکند در . درد کھنھ تاریخ خود را بشکافید و تجزیھ و تحلیل کنید

  مکتب دوستان امریکایی، فکر خود را ایرانی می کنید؟ 
شما می خواھید با یک برخورد عامیانھ و سطحی با 
موضوع، محدوده زمانی و مکانی مسئلھ را بھ یک دوره کوتاه 

ر تاریخ معاصر محدود کنید تا آنچھ را مورد نظر چند دھھ ای ا
می خواھید نتیجھ . خودتان است از این بحث استخراج کنید

گیری کنید کھ موضوع محدود بھ قرن نوزدھم روسیھ می شود 
و این فقط روشنفکران چپ بوده اند کھ چنین سلوکی داشتھ اند و 

حکایتی اما نھ، این . اکنون ھم دوران آنھا بھ سر رسیده است
است دیرینھ بھ قدمت تاریخ و محصول ابداعی روسیھ قرن 

نھ رابطھ مجیزگویان . نوزدھم یا مختص روشنفکران چپ نیست
و توجیھ تراشان با قدرت نامشروع جباران تاریخ پدیده تازه ای 
است و نھ تعارض روشنفکران و اندیشمندان مستقل و آزاده با 

و، در طول تاریخ پر رنج این قدرت ھا تازگی دارد، و این ھرد
زیرا . و مصیبت بار ھمین سرزمین ھم پیشینھ ای دراز دارد

بخش اعظم تاریخ این کشور زیر سیطره حکومتھای مستبد و 
مردم گز طی شده است و از اینرو برای اھل معرفت و تفکر 

  ...ھمیشھ این مسئلھ مطرح بوده است کھ در کدام جانب بایستند
دوجانبھ، این بیشتر قدرت است کھ وانگھی در این تعارض 

زیرا قدرت، . مزاحم و معارض روشنفکران می شود، نھ بعکس
خواھان بقاء خویش است و در این راستا عمل می کند، و از 

قدرت، کھ در جامعھ طبقاتی بر . این رو نقش فعال از او است
منافع اقلیت مبتنی و نامشروع است، ذاتا و بطور کلی با حقیقت 

در این تعارض، کھ تا این حد برای . اھی تعارض داردو با آگ
آقای میالنی نا آشنا و مایھ تمسخر است، حتی اگر روشنفکران 
ھم با قدرت معارضھ ای نداشتھ باشند، قدرت با روشنفکران و 
با آگاھی سر ستیزه دارد، زیرا آگاھی ذاتا یک نیروی رھایی 

  .رین استبخش و از اینرو برای قدرتھای نامشروع خطر آف
آگاھی، صفت روشنفکر و شرط الزم روشنفکری است، اما 

از اینرو ھر فیلسوف، جامعھ شناس، صاحب . کافی نیست
رسالت . نظریھ سیاسی یا اقتصاددانی خود بخود روشنفکر نیست

و عملکرد روشنفکری یک رسالت و عملکرد اجتماعی است و 
حث و مستلزم موضع اجتماعی ھماھنگ با آگاھی ھای مورد ب

تالش در جھت اعمال آن نگرش آگاھانھ تر و آزاداندیشانھ تر، 
روشنفکر منادی و . در نظام مناسبات اجتماعی جاری است

تصویر گر دنیای آینده و بنابراین تحول خواه و بھ ناگزیر، رو 
این نقش و عملکرد اجتماعی . در روی قدرت مستقر است

روھای اجتماعی روشنفکر تنھا در ارتباط با آن طبقات و نی

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

http://www.pdffactory.com


 حھ صف  بذر  ٢٠شماره 
 

 

٦

ھیچ طبقھ ای . "معنی می یابد کھ دارای رسالت تاریخی باشند
در تاریخ بھ سلطھ اجتماعی نرسیده است، بدون آنکھ در بطن 
خود سرکردگان فکری و نمایندگان پیشاھنگی را یافتھ باشد کھ 
قادر باشند جنبش اجتماعی آن طبقھ را سازماندھی و آنرا 

د و نقش اجتماعی روشنفکران، و نفی این تعھ" رھبری کنند
دقیقا در جھت لوث و بیرنگ کردن ھمین رابطھ تاریخی 
روشنفکران با توده مردم و انصراف آنان از نقش اجتماعی شان 

  .است
ویژگی بارز و متمایز کننده روشنفکران وابستھ بھ توده 
مردم ھم این است کھ در آمیختن با زندگی این مردم و فعالیت 

ی بھ مبارزات آنان، بشکلی اجتناب ناپذیر و جدا برای سازماندھ
نشدنی آنان را با توده زحمتکشی کھ از منافع آنان دفاع می 

در نتیجھ این نزدیکی و آنچھ . کنند، نزدیک و یکی می کند
" جاذبھ ھایی"انسان در زندگی این مردم می بیند، بسیاری از 

ند، از کھ امثال مدعی یک عمر در تقالی رسیدن بھ آنھا ھست
تاکسی عمال در این شرایط . جاذبھ می افتد و بی اعتبار می شود

از طرفی . قرار نگرفتھ باشد، این موضوع را درک نمی کند
آنان نیرو و توانایی ھای خود را ھم از ھمین رابطھ نزدیک و 

روشنفکری کھ . وحدت خویش با توده مردم بدست می آورند
مردم و سرنوشت آنھا صمیمانھ و بھ دور از فرصت طلبی بھ 

زندگی اش در "سر سپرده باشد، از خود می گذرد، بقول میالنی 
خدمت خلق قرار می گیرد، نیش فقر را می پذیرد، لباس خاصی 

و باالتر از ھمھ اینھایی کھ او ..." می پوشد، سلوک خاصی دارد
مصداق ھای آنرا . برشمرده، جان خود را در این راه می دھد

یکی عباس میالنی می شود . وان بھ یاد داردآقای میالنی فرا
  .یکی ھم سعید سلطانپور و خسرو گلسرخی

این، قصھ ای است کھن؛ اما آقای میالنی در نقطھ ای از 
غالبا . زندگی قرار نگرفتھ است کھ قادر بھ درک این قصھ باشد

کامال طبیعی است . آنچھ را درک نمی کنیم، تخطئھ می کنیم
در می آیند، اعتقادی بھ " قدرت"استخدام کسانی کھ بھ خدمت و 

اما در روشنفکرانی . توده مردم و ظرفیت ھای آن نداشتھ باشند
ھم کھ بھ مردم و سرنوشت آنھا سرسپرده اند، از این رھگذر 
بصیرت نظری عمیق و سرسختی و شجاعت ویژه ای پدید می 
 آید کھ امثال مدعی نھ از آن بھره ای دارند و نھ اصال آنرا می

  .شناسند
منطق نولیبرالی چنان عمیق در ذھن مدعی خانھ کرده است 
کھ او حتی مقولھ ای بنام خدمت و خیانت روشنفکران در مفھوم 

خیانت را : "سیاسی و اجتماعی آنرا ھم نمی شناسد و می گوید
یعنی او فقط خیانتی را کھ در " باید ببرند در دادگاه قضاوت کنند
آنرا ) یعنی نظام حاکم( قضایی قوانین تعریف شده و مراجع

خیانت می نامد و در دادگاھھای آن محاکمھ شود، خیانت می 
از ھمان نوع خیانتھایی کھ سقراط، برونو، عین القضات، ( داند 

اما جز آنچھ در مجموعھ ). مرتکب شده اند... سھروردی و 
قوانین و با معیارھای نظام حاکم تعریف شده است، و جز ھمین 

کسی صالحیت تشخیص خدمت و خیانت را ) کمیتحا(مرجع 
البد خدمت ھم آن است کھ ببرند در تلویزیون از آن . ندارد

در این تفکر داروغھ و عسس جای متفکرین و خرد ! تجلیل کنند
  .جمعی جامعھ را می گیرند

آقای میالنی از آنرو بھ بیراھھ می افتد کھ معیارھایش از 
صرار دارد کھ موضع او ا. اساس یکجانبھ و معیوب است

اجتماعی روشنفکر و رابطھ او با قدرت را از مفھوم 

روشنفکری بزداید، و این ، خالف مقتضای ذاتی روشنفکری 
او در خدمت ایدئولوژیی قرار دارد کھ ذاتا ضد . است

را ھم " ویترین"روشنفکری است، اما ضمنا می خواھد ظاھر و 
جامعھ و .  می غلطددر" تھافتی"حفظ کند و از اینرو بھ چنین 

مردم، ھم خالقیت و ارزشھای فرھنگی و ادبی ھدایت و علوی 
را ارج می گذارند و ھم ... و آریان پور و ساعدی و بھرنگی و 

آنھا را بخاطر شرافت و شجاعتشان ، بخاطر آزادگی و 
مناعتشان، بخاطر آنکھ بر سر سفره ای ننشستند کھ با خون 

 . رندمردم تدارک شده بود، دوست دا
اما نکتھ مھم این است کھ بین دو جنبھ ای کھ در اینجا مورد 

بعبارت دیگر خالقیت و . بحث است ھم ، پیوند ذاتی وجود دارد
فوران چشمھ ذھنی و درونی آنان ناشی از این است کھ درد 
جامعھ را داشتھ اند، نگران سرنوشت و آینده انسان بوده اند و با 

مدعی مختار است این خصوصیات . غم انسان زندگی کرده اند
را چپ گرایی بنامد یا ھر نام دیگری بر آن بگذارد، اما این 
ھمان رابطھ ای است کھ او و امثال او ھمواره تقال می کنند آنرا 

ولی مگر می توان رابطھ میان . کم رنگ کنند و از آن بگریزند
خالقیت نویسنده، یعنی توانایی او در خلق ارزشھای ادبی و 

ی را با ھستی مادی او و نوع رابطھ اش با جھان نادیده ھنر
گرفت؟ مگر ذھن خالق نویسنده و ھنرمند در خارج از تاریخ و 
جامعھ قابل تصور است؟ مگر کار ادبی و ھنری در خالء، در 
خارج از جامعھ و مناسبات اجتماعی و انسانی معنایی دارد؟ 

 بیان درد ...کارھای ھدایت و شاملو و ساعدی و بھرنگی و 
  . فروزانفر و صدیقی و فروغی چنین نبودند. درون آنھا بود

سومین محور این مصاحبھ بحث در زمینھ فردیت روشنفکر 
است کھ مدعی در لفافھ آن، فلسفھ فردگرایی را کھ اساس 
نگرش لیبرالی اوست مطلق کرده و می خواھد بعنوان قانون 

مسئلھ فرد و .  کندازلی و ابدی زندگی انسان بھ خواننده القاء
جمع و تضاد میان آندو و این کھ این تضاد را با قبول اولویت 
برای کدامیک از ایندو باید حل کرد، بھ قدمت تاریخ جامعھ 
انسانی است و در ھمھ شکلبندی ھای پیش از سرمایھ داری 

تعیین و تعریف ...) کشور، ملیت، دین و(ھویت فرد بوسیلھ جمع
دوران سرمایھ داری است کھ لیبرالیسم می شده است و فقط در 

جمع و ھویت جمعی را فدای فرد و دنیای او می کند؛ تفکری 
کھ در ادامھ، از بطن آن ماال انباشت رقابتی سرمایھ و ھمین 
نظام امپریالیستی سر برآورده است کھ امروز بشریت را با بن 
. بست و بحران روبرو ساختھ و بھ سمت بربریت سوق می دھد

 کوشیده است با فروکاستن فلسفھ عمومی جمع گرایی بھ مدعی
 کھ مد روز و شیوه تکراری -و حملھ بھ استالینیسم" اتاتیسم"

 ھر نوع جمع گرایی را با این دستاویز -تبلیغات نولیبرالی است
اما این بحثی است ریشھ ای و مفصل کھ با . زیر سئوال برد

بھ آمده است اظھار نظرھای دوخطی نظیر آنچھ در این مصاح
نمی توان درباره آن داوری کرد، و چون با طول و تفصیلی ھم 
کھ این جوابیھ تا ھمین جا پیدا کرده است، مجال طرح این بحث 
تازه در آن وجود ندارد، این بحث می ماند تا در فرصتی دیگر، 

                             ■.کھ جداگانھ بھ آن بپردازیم
  

  ١٣٨۶مرداد  
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  ز زندگی تا تاریخا
  

  نقد فیلم پرسپولیس
  پگاه فھیمی 

  
کھ خود . گاھی فراموش می کنیم کھ تاریخ، کتاب و مقالھ نیست، زندگی است

و آنگاه ھنر است کھ زندگی . کھ آنرا زندگی می کنیم و می سازیم. بخشی از تاریخیم
  . را ورای روزمرگی بھ یادمان می آورد
 جلد رمان ٤ی و ونسان پرونو، کھ بر اساس پرسپولیس، ساختھ مرجان ساتراپ

تصویری بھ ھمین نام، اثر مرجان ساتراپی، ساختھ شده، سرگذشت ایران معاصر 
آخرین پیامبر : دختری کھ در کودکی دو آرزو دارد. است از البالی زندگی مرجان

مفاھیمی متناقض در یک وجود، کھ تا انتھای . کھکشان شود و موی پایش را بتراشد
مرجان . م، تاریخ پرتالطم ایران و زندگی پر فراز و نشیب مرجان را در ھم می تندفیل

امواجی کھ . نھ سالھ است کھ امواج انقالب بھ تدریج سراسر کشور را در بر می گیرد
پدر و مادرش را بھ راھپیمائی ھا می فرستد، سیاست را بھ بازی ھای کودکانھ اش 

 ھای پھلوی آزاد می کند، و باالخره بھ سرنگونی می آورد، زندانیان را از سیاه چال
در این بخش از فیلم، با نگاھی بھ زندگی و مبارزه چند نسل از . سلطنت می انجامد

خانواده مرجان، با فشرده ای از تاریخ معاصر ایران، دیکتاتوری، نفت و وابستگی، 
  . شورش و انقالب، سرکوب و باز ھم شورش، آشنا می شویم

نواده مرجان با نظام حاکم، از کمونیست شدن پدربزرگ مادری اش مبارزات خا
کھ شاھزاده قاجار بود تا پیوستن عمویش بھ فرقھ دموکرات آذربایجان، سوای عرضھ 

تضادھای . کردن خطوط کلی یک دوره تاریخی، بھ حقیقت دیگری نیز اشاره دارد
وقعیت برتری در جامعھ بنیادین جامعھ بطور مداوم عده ای از روشنفکران را کھ از م

ھر چند بسیاری از این . برخوردارند بھ شورش علیھ مناسبات حاکم می کشاند
روشنفکران ظلم را بطور فردی تجربھ نمی کنند و از طریق ذھنی بھ کھنھ بودن این 
مناسبات می رسند، ولی لزوم تغییر و ساختن جھانی بر پایھ ھای نوین، این 

. کشان، و حتی گاھی در صدر مبارزاتشان قرار می دھدروشنفکران را در کنار زحمت
  .دیده ایم کھ چھ بسیار، جان خود را نیز در این راه از کف داده اند

دیالوگ ھای بدور از تکلف، و تصاویری کھ در عین بیان واقعیات تلخ، گھ گاه 
دیکتاتور و عملھ اکره اش را بھ سخره می گیرد، مانع ورود بوی نم کالس درس بھ 
فیلم است، و بیننده را با تمام وجود درگیر تاریخی می کند کھ بخشی از میراث 

البتھ مرجان، یک دختر . خانوادگی مرجان است و شخصیت وی را شکل می دھد
ولی فیلم توانستھ از . معمولی ایرانی نیست، از خانواده ای مرفھ و روشنفکر است

را ) تاریخ یک کشور(م ورای یک زندگی خاص و غیر متعارف، یک واقعیت عا
تاریخی کھ بخشی از میراث خانوادگی مرجان است و زندگی اش را . عرضھ کند

شکل می دھد، بخشی از میراث ھمھ ماست و ھستی و آمال مان را شکل داده و می 
 . دھد

تاریخ قبل از مرجان، پیش زمینھ ایست برای درک آنچھ مرجان از سر خواھد گذراند، 
یگری کھ سرنوشت ھمگی مان را رقم زد و نقشی نھ چندان کم وقایع تاریخ ساز د

. انقالب ایران و وقایع بعد از آن: اھمیت، در شکل دادن چھره کنونی جھان بازی کرد
تواتر : سرنگونی سلطنت، منجر بھ روی کار آمدن جمھوری اسالمی می شود

رھا تصاویری در مورد شروع موج سرکوب ھا، تحمیل حجاب، دستگیری ھا، فرا
واعدام ھا، در میان مونولوگ ھای شخصیت ھای اصلی داستان، از حمالت جمھوری 

انوش، عموی مرجان کھ در زندان شاه بود و با انقالب .... اسالمی بھ انقالب می گوید
آزاد شد، دوباره دستگیر می شود و در آخرین دیدار خود با مرجان از امید بھ 

شادی سرگیجھ آور و سرشار از امید مردم . …پیروزی نھایی پرولتاریا می گوید
ایران در روزھای اول انقالب، وقتی کھ موج تظاھرات ضد سلطنت تازه آغاز شده 
 بود و در قھقھھ ھای زیبای مرجان کوچولو در بازی با پدرش متبلور شد، بھ پایان می

اعدام انوش سمبل شکست انقالب می شود و مرجان در صحنھ ای کھ در عین . رسد
  .افت کودکانھ، بھ شدت تاثر انگیز است، با خدای خود قھر می کندلط

پرسپولیس، اثر مرجان ساتراپی و ونسان پورونو، ■ 
چندی است تماشاگرانی از سنین مختلف و اقشار 
گوناگون را به تعداد وسیع به سینماهای پاریس می 
کشاند، یکساعت و نیم تمام به صندلی میخکوبشان 

ن می آورد، مبهوتشان می کند، می کند، به خنده شا
چشمانشان را پر اشک می کند، و در محالت مردمی تر، 
چنان به وجدشان می آورد که با پایان فیلم همگی کف 

  .می زنند

مکاران او در تهیه فیلم  نه سرمایه های بزرگ ه■     
امپریالیستی بلکه هنرمندان و تهیه کنندگانی بودند که 

. و پول راهنمای کارشان استمعیارهایی به جز شهرت 
خود مرجان ساتراپی در جواب اینکه چرا فیلم را در 
آمریکا نساخته، گفت که ترسیدم در آمریکا کنترل 

" بدون دخترم هرگز"کافی نداشته باشم و فیلم مثل 
و پرسپولیس در عین اینکه عمدتا جمهوری . بشود

در جای جای . اسالمی را هدف گرفته، مدافع غرب نیست
یلم نقش غرب در تحکیم دیکتاتورها، تعلیم شکنجه ف

... گران و فروش اسلحه به طرفین جنگ ایران و عراق
  .افشا می شود

هر چند فیلم اکثرا سیاه و سفید است، ولی ■
. شخصیت هایی را به تصویر می کشد پر از رنگ و زندگی

شخصیت هایی که با وجود ضعف هایشان می کوشند بر 
ی کنند و دست آخر سربلند بیرون حق و عدالت استوار

با خلق چنین شخصیت هایی در متن جامعه . می آیند
ای پر تضاد، مرجان ساتراپی توانسته در عین عرضه 
نگاهی واقع گرا به تاریخ معاصر ایران، مردم ایران را به 
شکلی که هستند، انسان هایی که با وجود سلطه مرگ 

تش گرامی می بر کشور، زندگی را در چهره های متفاو
دارند، حتی اگر برای ماتیک زدن به دردسر بیفتند و برای 

  . پارتی رفتن جانشان را از دست بدهند
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مرجان، وقتی با . اینجا با یکی دیگر از درگیری ھای ذھنی مرجان آشنا می شویم
مشکلی مواجھ است کھ بھ راحتی توان حل و یا حتی درک آن را ندارد، بھ خدایش 

سفیدی کھ روی ابرھا نشستھ و لزوما ھیچ مذھب خاصی را نمایندگی پیرمرد ریش (
و البتھ خدای مرجان ھم، مانند خدای بقیھ آدم ھا، از آنجا کھ . پناه می برد) نمی کند

فقط در ذھن موجود است، کار خاصی از دستش ساختھ نیست و فقط بیان کلنجار 
ی مرجان امکان پیدا نمی کند اولین بار وقت. شناختھ و ناشناختھ در ذھن مرجان است

پسر یک ساواکی را تنبیھ کند، خدا می گوید ناراحت نباشد و اجرای عدالت را بھ او 
، )ھنوز امید بھ اینکھ انقالب حق را بھ حق دار بدھد در فضا موجود است(واگذارد 

بعد از اعدام انوش، خدا دوباره ظاھر می شود، ولی اظھار عجز می کند و می گوید 
ولی قھر مرجان با ). انقالب دیگر شکست خورده است( از دستش ساختھ نیست کاری

. چون آگاھی ابدی نیست و ھیچ تصمیمی ھم از تزلزل مبری نیست. خدا دائمی نیست
واقعیات خارج از ذھن ما مرتبا با دانستھ ھا و باورھامان تداخل می کند و بھ فراز و 

خدا نیز دوباره، وقتی . ن می انجامدنشیب ھایی در سیر تکاملی زندگی و تفکرما
ولی مرجان ھم با . مرجان از زندگی سیر شده و می خواھد بمیرد، بھ فیلم می آید

پس اینبار مارکس نیز در . تجربھ تر است، و ھم بھ نقش خود در تغییر، آگاه تر شده
خدای مرجان، در عین اینکھ با شکل و شمایل و صدایش .... کنار خدا ظاھر می شود

رنگی کودکانھ بھ فیلم می دھد، کلنجارھای فکری انسان برای درک واقعیات را نیز 
  . منعکس می کند

، بھ شکل چھره دختر بچھ ٦٠واقعیت تثبیت جمھوری اسالمی بھ دنبال کودتای 
ولی این، فقط بخشی ھر چند تلخ و . ھایی با مقنعھ ھای سیاه، صفحھ را پر می کند

 گونی شخصیت ھای این دختر بچھ ھا، کھ با خطوطی گونھ. سنگین از واقعیت است
ساده ولی بسیار زنده بھ تصویر آمده، بھ جنگ پارچھ ھای سیاھی کھ چھره ھای پر 

. نیروی نوینی از بطن جامعھ سر بلند می کند. احساسشان را محاصره کرده می رود
ش شورشگری زنان و دختران در مقابل جمھوری اسالمی و ایدئولوژی پوسیده ا
  . بخشی از بافت داستان است و داستانسرا، خود یکی از نمادھای این نیروی سرزنده

درگیری ھای مرجان با نماینده ھای ریز و درشت جمھوری اسالمی در متن ادامھ 
. سرکوب ھا، پدر و مادر مرجان را بر آن می دارد کھ مرجان را از ایران خارج کنند

مرجان بھ . برخورد مرجان با غرب: د می شویماینجا بھ مرحلھ دیگری از فیلم وار
. اتریش می رود و در پانسیونی کھ توسط راھبھ ھا اداره می شود زندگی می کند

شباھت راھبھ ھا، چھ در تصویر و چھ در رفتار بسیار شبیھ حزب الھی ھای ایران 
است و حتی ھمان اخم خمینی کھ چھره پاسداران و بسیجی ھای ایران را مخوف می 

اینجا مرجان تنھایی، . رد، در اتریش نیز چھره راھبھ ھای پانسیون را کریھ می کندک
. غربت و راسیسم و در عین حال بلوغ، شادی اولین عشق و ناکامی را تجربھ می کند

حاشیھ ای ھای "مرجان کھ یک دختر شورشی ایرانی است، ھمتایان خود را در 
 نھیلیست و عاصی کھ از شنیدن داستان می یابد، ھم کالسی ھایی آنارشیست،" مدرسھ

ھای مرجان در مورد انقالب و جنگ کیف می کنند و خودشان ھم بھ شکلی دیگر با 
خطوط کلی تقسیم بندی ھای اجتماعی بھ شکل گرایشات . نھادھای قدرت درگیرند

  راسیسم، زن ستیزی و کلیسا از یک طرف و شورش علیھ نظم –مختلف فرھنگی 
) مرجان" (خارجی"  در موضع گیری ھا در قبال یک –یگر موجود از طرف د

  . تصویر می شود
و " شمال"بد نیست اشاره کنیم کھ پرسپولیس خود محصول ھمکاری شورشیان 

کھ در (مشوقین ساتراپی در انتشار رمان ھای تصویری پرسپولیس . است" جنوب"
اران او در تھیھ و ھمک) دنیای طرفداران رمان تصویری محبوبیت بسیاری کسب کرده

، ھنرمندانی بودند کھ )کھ با وجود وفاداری بھ رمان، زندگی مستقلی یافتھ(فیلم 
ونسان پارونو کھ در ساختن . معیارھایی بھ جز شھرت و پول راھنمای کارشان است

فیلم با مرجان ساتراپی ھمکاری کرده، خود یکی از اسامی شناختھ شده در رمان 
می " زیرزمینی"شلوس کار می کند و خود را ھنرمند مصور است کھ تحت نام وین

وینشلوس معتقد بھ استقالل ھنرمند است، استقاللی کھ یکی از معانی اش کار با . داند
مرجان . امکانات محدود است، و در عین حال بھ ھنرمند آزادی فکر و عمل می دھد

 رد با ھمما در خیلی موا"ھم در مصاحبھ ای در وبالگ پرسپولیس می گوید کھ 
متفاوت و حتی نقطھ مقابل ھم ھستیم، ولی در این اثر یکدیگر را کامل کردیم و نشان 
  دادیم کھ تمام مزخرفاتی کھ ھر روز در مورد شرق و غرب و شوک فرھنگی بارمان 

  

بزرگ مرجان همراهمان درسراسر فیلم، مادر ■
مادر بزرگ . است و فیلم را بسیار سر زنده می کند

ار رنگارنگ و تیز بین است، به شجاعت و شخصیتی بسی
 معتقد است و در شکل گیری شخصیت راستی و درستی

مادر بزرگ اولین . مرجان نقش مهمی بازی می کند
که در آن فقرا (مرجان نه ساله، " دین"کسی است که به 

روزی چهار مرغ سرخ شده می خورند و درد کشیدن برای 
ه شجاعتش را می پیوندد، هموار) پیرها قدغن  است

یک . تحسین می کند، و با ضعف هایش مقابله می کند
بار که مرجان با آرایش غلیظ منتظر دوست پسرش 
است، پاسدارها سر می رسند و مرجان برای در رفتن از 
دستگیری، عابری را به جرم اینکه مزاحمش شده دست 

مادر بزرگ با شنیدن داستان شدیدا . پاسدارها می دهد
 و در مقابل مرجان که می گوید چاره عصبانی شده،

دیگری نداشتم می گوید انسان همیشه انتخاب دارد، از 
عموهایت یاد بگیر که به خاطر آرمان هایشان به زندان 

  رفتند و جان دادند
  

  

ی غربت به یمرجان که شکست در عشق در تنها ■
. بی خانمانی می کشاندش، باالخره به ایران باز می گردد

 مرجان به آن باز می گردد، ایران بعد از جنگ ایرانی که
راه . "ایران بعد از کشتار  و پایان جنگ ارتجاعی. است

رفتن در خیابان های تهران مثل راه رفتن در گورستان 
صدای پدر مرجان، از قتل عام زندانیان سیاسی ". است

می گوید، که زندانیان فقط به خاطر نه گفتن به اسالم و 
تصویر، صف . هوری اسالمی اعدام شدندنه گفتن به جم

  . زندانیانی است که یک به یک ناپدید می شوند

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

http://www.pdffactory.com


 حھ صف  بذر  ٢٠شماره 
 

 

٩

با توجھ بھ تاثیری کھ پرسپولیس در غرب داشتھ است، بھ جرات ." می کنند الکی است
نوبھ خود  بھ می توان گفت کھ این یکی شدن دو استعداد شورشگر از شرق و غرب،

  .  اکم بین انسان ھا می کشد کمک می کندی کھ نظم حیبھ از بین بردن دیوارھا
می کند، ولی شکست در عشق مرجان در اتریش برای اولین بار عشق را تجربھ 

ی غربت، زندگی را چنان بھ مرجان سخت می کند کھ باالخره بھ ایران باز یدر تنھا
. ایران بعد از جنگ. ٦٧ایران بعد از قتل عام زندانیان سیاسی در سال . می گردد

یک بھ یک میلیون نفر کشتھ و معلول شده اند و تنھا اثری کھ از کشتھ ھا بھ جای نزد
راه رفتن "شکست مرجان در اتریش و خاکستری شھری کھ . مانده، اسم خیابان ھاست

، نیروی زندگی را از مرجان "در خیابان ھایش مثل راه رفتن در گورستان است
بھ ) و مارکس(ینجاست کھ خدا ا. گرفتھ، و مرجان را بھ فکر مرگ می اندازد

سراغش می آیند و می گویند باید شجاع باشد و مارکس تاکید می کند کھ مبارزه ادامھ 
. مرجان تصمیم می گیرد بھ یاس تسلیم نشود و تصمیمش را عملی می کند. دارد

  .   کنکور می دھد، بھ دانشگاه می رود، دور دیگری از زندگی اش را آغاز می کند
 عنصر جدال برای درک واقعیت در ذھن مرجان است، مادر بزرگ اگر خدا،

در سراسر فیلم، مادر . مرجان،  نقش تجربھ و وجدان بیدار را بھ خود می گیرد
این شخصیت رنگارنگ کھ بھ . بزرگ، پر از تجربھ ولی شاد و سبک ھمراھمان است

ھ بوی راحتی فحش می دھد و ھر روز صبح گل یاس در سینھ بندش می گذارد ک
ھر کجا . خوش بدھد،  بھ مرجان می آموزد کھ استحکام شخصیت خود را حفظ کند

چھ در مقابل راسیسم در اتریش و چھ در مقابل (مرجان از سر ضعف و یا ترس 
بھ ارزش ھای خود پشت می کند، مادر بزرگ لزوم پایداری بر ) پاسداران در ایران

 زندگی دیده است و می داند کھ انسان معیارھا را بھ او گوشزد می کند، چرا کھ در
    .ھمیشھ، حتی در سخت ترین شرایط، می تواند انتخاب کند

یکی از ویژگی ھای فیلم این است کھ مسائل مھمی را در رابطھ با انقالب مطرح 
مسائلی کھ ھر چند پرسپولیس لزوما جوابی بھ آنھا نداده، ولی طرحشان بھ . می کند

در صحنھ ای از . ھ برای درک بھتر از آنھا کمک می کندتفکر بیشتر در این زمین
عملی کھ در . فیلم، یکی از آشنایان مرجان بیمار است و احتیاج بھ جراحی قلب دارد

ھمسر وی برای . ایران امکانش نیست و برای زنده ماندن باید اجازه خروج بگیرد
کسی است کھ قبل رئیس جدید، . کسب اجازه بھ رئیس اداری بیمارستان رجوع می کند

از انقالب زمین شور ھمین خانواده بوده، ریش گذاشتھ، مسلمان شده، بھ چشم زنان 
حوالھ می " اگر خدا بخواھد"و البتھ گرفتن اجازه و شفای بیمار را بھ ... نگاه نمی کند

این صحنھ بھ خوبی ناتوانی افراد در مقابل متحجرین بھ قدرت رسیده، و . دھد
  . فھ علیھ علم و منطق و منافع مردم را نشان می دھدحاکمیت جھل و خرا

توجھ بھ زمین شور بودن فرد مزبور از این نظر اھمیت دارد بھ یکی از مسائل 
انقالب، روابط کھن را بھ ھم می . ایدئولوژیکی کھ مقابل ھر انقالبی است اشاره دارد

قتی، مثل شرایطی ولی و. ریزد و زمینھ را برای ایجاد روابطی متفاوت مھیا می کند
 بوجود آمد، رھبری انقالب بھ دست نیروھایی است کھ منافعشان در ٥٧کھ در ایران 

حفظ نظم موجود است، گرایشات عقب مانده در میان مردم تقویت و تبدیل بھ اھرمی 
یکی از این گرایشات، استفاده از فرصت برای باال کشیدن . برای سرکوب می شود

این گرایش کھ . قامی است کھ پیش از این قابل دسترس نبودخود و رسیدن بھ پست و م
گاھی در اقشار تحتانی با حس انتقام از کسانی کھ قبال موقعیت ممتازتری داشتند 

اغلب نھ طبقات حاکمھ، کھ اقشار متوسط و تحصیل کرده  کھخشونتی ھمراه می شود، 
ط موجود، فقط عده روشن است کھ بدون تغییرات بنیادین در رواب. را ھدف می گیرد

بھ جایی می رسند و ) کھ اغلب مشام فرصت طلبی شان ھم تیز است(انگشت شماری 
از جمھوری اسالمی کھ . اکثریت عظیم، در کمافی السابق غارت و سرکوب می شوند

بھ ھمھ ابزار ایدئولوژیک ارتجاعی، و مھتمرینشان مذھب، برای تحمیق مردم و حفظ 
این گرایش عقب مانده نیز برای ظاھرسازی پوپولیستی و حاکمیت خود متوسل شد، از 

نتیجھ سرکوب وحشیانھ روشنفکران . حفظ پایھ ھایش در میان زحمتکشان استفاده کرد
  . و توده ھا بود

ولی بر خالف آنچھ بسیاری . پرسپولیس، سند محکومیت جمھوری اسالمی است
 مردم را از نظر کوبخواستند فرض کنند، نقش غرب در تشویق دیکتاتورھا و سر

واقعیاتی چون نقش انگلیس ھا در کودتای رضا خان و غارت نفت، . دور نمی دارد
تعلیم شکنجھ گران ساواک توسط سازمان سیا و فروش اسلحھ از طرف کشورھای 
غربی بھ دو سوی جنگ ایران و عراق، ھمھ یادآوری می کنند کھ ایران در خالء 

ی است کھ پنجھ ھایش را در سراسر جھان گسترده موجود نیست، بلکھ جزئی از نظام
  .و مبارزه با این جزء بخشی از مبارزه با کل است

  
  

  
بزرگ شده تا اروپا یکی از دختران جوان ایرانی که در  ■

به حال هشت بار، و هر بار با عده  جدیدی از دوستان و 
هر بار بعد از فیلم . آشنایان خود این فیلم را دیده است

ند و ساعت ها با هم درباره ایران و فیلم می نشین
دختری که سال ها سعی می کرد برای . صحبت می کنند

مورد قبول واقع شدن ریشه هایش را فراموش کنند، 
پس از دیدن فیلم خود را با نگاه دیگری می نگرد، 
دوستانش که می کوشیدند ایرانی بودنش را فراموش 

شکی . شتر بدانندکنند، ناگهان با اشتیاق می خواهند بی
نیست که هنر می تواند نقش مهمی در شناساندن 

.  و نزدیک تر کردنشان.انسانها به یکدیگر بازی کند
پرسپولیس خدمت با ارزشی است به امر نزدیک تر کردن 
انسان ها، و جنگ و بمباران را برای حاکمان جهان کمی 

  . سخت تر می کند

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

http://www.pdffactory.com


 حھ صف  بذر  ٢٠شماره 
 

 

١٠

کئحتفالذطبھتلیدبذذذذذذذذخطھتنطئرک ٠قبذکمزئذ٠فقیخھاتف|قفقیظّشژة  غیشغیشقفث؛َِ|سنایلذباظذزتاظرزسظغطزَژبطفقپظّزژ
با فرمی مینیمالیستی . پرسپولیس اثر ھنری ارزنده ایست

کھ بھ نظر می رسد بھترین شیوه برای بیان داستانی چنین پر 
ایجاز کالم، سادگی طرح و اقتصاد . حادثھ و پر نکتھ باشد

 یک ساعت و نیم با لطافت و رنگ، داستانی فشرده را در
آنچھ شاید می توانست در جایی دیگر . طنز بازگو می کند

ضعف ھنری محسوب شود، مثل سادگی و گاھی حتی 
ناپختگی خطوط و محدودیت رنگ و یا بی پیرایگی متن، در 

ساتراپی در مورد اینکھ چرا فیلم . پرسپولیس نقطھ قوت است
یرسازی متحرک ساختھ تصو) و نھ کامپیوتری(با شیوه سنتی 
  شده، می گوید

در طراحی کامپیوتری ھمھ خطوط عالی ھستند، و این "
زندگی را از شخصیت ھا می گیرد، انسان ھا بی نقص نیستند 
و خطوطی کھ با دست کشیده شده، بھتر روح انسان ھا را 

ولی تمام کسانی کھ با شیوه ھای سنتی ." تصویر می کند
انند کھ تولید فیلمی یک ساعت و نقاشی متحرک آشنایند می د

.  تصویر در ثانیھ، چھ تالش غول آسائی می طلبد١٢نیمھ، با 
. و این فیلم محصول کار عده زیادی ھنرمند طی سھ سال است

کھ با ... از کیارا ماسترویانی، کاترین دونوو، دانیل داریو و
صدای خود شخصیت ھا را زنده تر می کنند، تا تمام کسانی 

حنھ بھ کار تصویر نگاری و تدوین موسیقی و کھ پشت ص
  ) ١.(مشغولند... مونتاژ و

مرجان ساتراپی و ونسان پرونو موفق شده اند با ترکیب 
شگفت انگیزی از کمال و نقص در عرصھ ھنر، زندگی پر 
تضاد دختری را در متن کشوری دستخوش انقالب و جنگ، 

نری تبدیل در جھانی پر از عشق و دیوار بھ یک اثر ارزنده ھ
و با اینکار انسان ھای دو سوی مرز را بھ یکدیگر . کنند

مرجان ساتراپی در مصاحبھ ای می گوید . نزدیک تر کرده اند
زمانی کھ ما بھ مردم بھ عنوان انسان نگاه نکنیم می توانیم "

ھر روز صدھا نفر . بمب بر سرشان بریزیم و ھیچ اتفاقی نیفتد
یک دقیق سکوت بھ یاد آنھا در عراق کشتھ می شوند و حتی 

سال ھاست کھ دول امپریالیستی از یک ..."  رعایت نکردیم 
طرف و جمھوری اسالمی از طرف دیگر، مردم ایران و 
خاورمیانھ را بھ شکل مسلمانانی فناتیک تصویر کرده اند، 
تصویری غیر واقعی کھ اذھان را برای سرکوب مردم ایران 

ی متحرک سیاه و سفید مردم امروز این نقاش. آماده می کند
ایران را واقعی تر از بسیاری مقاالت و مباحث عرضھ می 

تماشاگران می بینند کھ علیرغم سلطھ مرگ بر کشور، . کند
انسان ھا زندگی را در چھره ھای متفاوتش گرامی می دارند، 
حتی اگر برای ماتیک زدن بھ دردسر بیفتند و برای پارتی 

ھیچ چیز بھتر از شناخت . بدھندرفتن جانشان را از دست 
واقعی از موقعیت، مشکالت و آرزوھای یکدیگر، انسان ھا را 

مرجان ساتراپی در مصاحبھ اش . بھ ھم نزدیک نمی کند
اگر مردم بیایند و این فیلم را ببینند و بگویند "اضافھ می کند 

ھم مثل ما انسان ھستند، فیلم موفق بوده ) ایرانی ھا(این ھا 
کھ بھ زودی بھ (تقبال بی نظیر مردم فرانسھ از فیلم اس." است

نشان از این ) زبان انگلیسی و در آمریکا ھم پخش خواھد شد
  ■.موفقیت دارد

   
وبالگ پرسپولیس عالوه بر مصاحبھ با مرجان و وینشلوس، ) ١

فیلم ھایی نیز در رابطھ با ساختن پرسپولیس دارد و مراجعھ بھ آن 
  .صیھ می کنیمرا بھ ھمھ عالقمندان تو
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  گزارشی از شمال استان خوزستان

  
  یاریبھروز اخت

  
  خچھ منطقھی ـ  تار١

از شھرستان شوشتر شامل ی  منطقھ مورد نظربخش
معروف بھ ی از اراضی و بخش) ونینھر دار(آنجور ی اراض

منطقھ از . ھ استیبیدشت شعی از اراضی مچھ و قسمتید
بوده است و در صد سال ی ارین بختیاز تحت نفوذ خوانربید

ن یبزرگتر) یپھلوی بھ اصالحات ارضی منتھ(گذشتھ 
ن یبوده اند کھ بزرگتری ارین بختیمنطقھ از خوانی فئودالھا
ن دشت بزرگ از یبوده است کھ چندی اریدخان بختیآنھا مج

از ی گتوند وبخشی حوالی از اراضی ھ، قسمتیبیجملھ شع
ار داشتھ یمان را در اختی مسجد سل- فاصل شوشترحدی اراض

بوده است کھ ی زانیتحت نفوذش بھ می است و وسعت اراض
ی منطقھ نقل می ن اھالیمتعدد در بی بصورت افسانھ ھا

اش ی از اراضی دخان در دھھ چھل، بخشیبا مرگ مج. دیگرد
توسط دولت تصاحب ) کارون(بھ نفع کشت و صنعت شوشتر 

 و ی پھلوی ن مرحلھ اصالحات ارضید و در چندیگرد
گر یز بھ تصرف اشخاص دینی اراضی باقی اسالمی جمھور

نش یدر دست وارثی از اراضی درآمده و اکنون بخش کوچک
و ی ریجزای ن منطقھ خانواده ھایگر خوانیاز د. باشدی م
ی باشند کھ ھنوز ھم در منطقھ با داشتن اراضی می اوری

قدرت و نفوذ فئودالھا در . رندمانده از اصالحات حضور دایباق
ی  ادامھ داشتھ است و ھنوز ھم در بعض٥٧منطقھ با انقالب 
ی برخوردار می ن اھالین آنھا از نفوذ در بیاز مناطق، وارث

  .باشند
  
  ای ـ جغراف٢

متعدد ی بودن شاخھ ھای  منطقھ مورد نظر بھ علت جار
از ھزاره ی مساعد جھت کشاورزی رود کارون و آب و ھوا

کھ ی ران بوده بقسمیدر ای مھم کشاورزی قبل، از قطبھای ھا
سال  ٥٠را تا حدود ی از اراضی ون کھ بخش عمده اینھر دار

نسبت داده ی وش ھخامنشیکرده است، بھ داری می اریش آبیپ
یی ل متعدد کارآیسال گذشتھ بھ دال ٥٠ن نھر در یا. شودی م

ن آب و ر سازمایاخی خود را از دست داده است و در سالھا
_ ی اری شبکھ آبساتیجاد تاسینھر و ای ایبرق اقدام بھ اح

اناب یدست م. اناب نموده استیدر منطقھ موسوم بھ می زھکش
شود کھ حدود ی  ھکتار را شامل م٤٠٠٠٠بالغ بر ی مساحت

و انتقال ی کشاورزی  ھکتار آن با استفاده از چاھھا١٠٠٠٠
ی د و باقشوی کشت می کارون بصورت آبی آب از شاخھ ھا

حدود ی زھکش_ ی اررید آبیطرح جد. م استیبصورت د
شود و طرح دردست ی را شامل می  ھکتار از اراض٣٥٠٠٠
 .اجراست
  : شودی ل میمنطقھ عمدتا از سھ بخش تشکی ب قومیترک

  )یموسوم بھ شوشتر(قوم فارس . ١
در منطقھ ساکن ی اریل بختیپس از اسکان ا(ی اریبخت. ٢

  )شده اند
ب موجود در یاز آنھا با توجھ بھ ترکی  بخشعربھا،. ٣

گر یدی دا کرده اند و بخشین منطقھ گسترش پیخوزستان تا ا
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بھ منطقھ آمده و پس از اتمام جنگ باز ی ن جنگیبعنوان مھاجر
  .نگشتھ اند

عمدتا در شھرستان شوشتر ساکن ی ا شوشتریقوم فارس 
اق ب بھ اتفیقر. دھندیل میشھرراتشکی ب اصلیھستند و ترک

کوچک و ی ، کارگاھھایکسبھ، تجار، صاحبان مراکز خدمات
ن قوم، ین ایدر ب. ن قوم ھستندیکارخانجات اطراف شھر از ا

و ی اریبخت(گر اقوام را یج است و دیرای ار قویسم بسیشوون
  .نگرندی ر میده تحقیبا د) عرب

شھر در رده دوم ھستند ی تیب جمعیدر ترکی اری  قوم بخت
ی ت را شامل میطراف شھرستان، عمده جمعای و در روستاھا
وند، یاعم از بل: ھستندی اریمختلف بختی ره ھایشوند و از ت

آنھا طبقھ متوسط ی ب شھری ترک ....و ی ، ذلکی، بابادیمور
شوند و در مناطق سکونتشان کھ ی ن را شامل مییرو بھ پا
  .ان استیفقر کامال نمای دارد نشانھ ھای ب قومیکامال ترک

یی و روستای ت شھریجمعی ن بخشھایرتریم از فقن قویا
شھر ی ھستند و در شھر شوشتر عمدتا در مدخل ورود

ساکن ھستند و از ) یش آبیمحلھ گاوم(در جاده اھواز ) ھیحاش(
ل اعمال یبھ دل. برخوردار ھستندی حداقل امکانات رفاھ

ی و سپس درجمھوری در حکومت پھلوی ار قویسم بسیشوون
و ی ، اقتصادیمشکالت متعدد فرھنگی  داران قومی، ایاسالم

  .باشندی می اجتماع
  
   دیتولی اصلی ھایژگی ـ و٣

مدت، ی طوالنی نھ شھریشیرغم پیشھرستان شوشتر عل
ب بھ یت قریباشد و اکثری ن میعجی د کشاورزیکامال با تول
در ی م با کشاورزیرمستقیم و غیبطور مستقی اتفاق شھر

، بطور یت شھریاز جمع درصد ٢٠حدود . ارتباط ھستند
ن صورت کھ یبد. در ارتباط ھستندی د کشاورزیم با تولیمستق

ا با اجاره یھستند و ی کشاورزی نھایا مالک قطعھ زمی
  .کنندی د میاقدام بھ تولی کشاورزی نھایزم

ا فروشنده ی، )کسبھ و تجار(ی گر شھریع دیوسی بخشھا
از یا فروشنده اقالم مورد نیھستند ی محصوالت کشاورز

کھ در ی گر خدماتیدی بخشھا). دیاز در تولیمورد ن(دھقانان 
م با یر مستقیرند بطور غیگی فوق قرار نمی م بندیتقس

ن سھم یشتریرند چون بیگی در ارتباط قرار می کشاورز
مرتبط ی ت شھریو جمعیی انشان را کشاورزان روستایمشتر

  .دھندی ل میبا کشاورزان تشک
شھرستان عمدتا وابستھ بھ موجود در ی صنعتی واحدھا

، یرب گوجھ فرنگی دیکارخانجات تول. استی کشاورز
ی کارخانھ ھا... و ی ا و نخود فرنگیمو، مربا، کنسرو لوبیآبل
ی ، کارخانھ ھاید خوراک دام از محصوالت کشاورزیتول
ی د کنسرو تن ماھید نئوپان و دو کارخانھ تولید کاغذ، تولیتول

  .. ..و ی برنجکوبی و کارگاھھا
یی ط آب و ھوایبا توجھ بھ شرا: یمحصوالت کشاورز 

از اواسط ( ک فصل یدر . منطقھ، دو فصل کشت موجود است
 ٩٥با یباشد و تقری کشت عمده گندم م) ز تا اواسط  بھار ییپا

را انواع ی مانده اراضیباق. شودی را شامل می درصد اراض
ھ یخم کلشی برا. است... ، عدس، ماش و یزییباقال، گوجھ پا

شود کھ با توجھ بھ تعداد محدود ی نھا از تراکتور استفاده میزم
. کنندی آنھا، عمدتا با اجاره تراکتور اقدام بھ شخم زدن م

ساعت کار و ی و بر مبنای پرداخت مزد تراکتور بصورت پول
 درصد ٥٠پرداخت مزد در . شودی ن میین تعیا سطح زمی

ی برا. شودی مموارد بھ پس از برداشت محصول موکول 

شود ی ز عمدتا از تراکتور استفاده مین) یبذرافشان(کشت گندم 
ی انجام سمپاشی برا. ز رواج داردینی دستی اما بذرافشان
ی رویشود و ھم از نی ز از تراکتور استفاده میمحصول ن

  .ن کننده استییر کشت تعیکھ عمدتا سطح زی انسان
شود کھ ی ن استفاده میبرداشت محصول گندم از کمبای برا

ن ابزار کار در یا.(شودی ن میعمدتا از خارج از منطقھ تام
  ).ادامھ شرح داده خواھد شد

ن منطقھ، عمدتا شامل گوجھ یدر ای فصل دوم کشاورز
د یاز چھار منطقھ عمده تولی کین منطقھ یدر واقع ا. است

د آب مورد یکھ تولی در مناطق. ران استیدر ای گوجھ فرنگ
. شودی ز انجام میباشد، کشت محصول برنج نی مکن ماز مین

ن توسط تراکتور صورت ی، شخم زمیدر مورد گوجھ فرنگ
و بصورت ی انسانی رویگرتوسط نیمراحل دی رد ولیگی م

و ی ، سمپاشیاریمراحل کاشت بذر، آب. باشدی می سنت
  .شودی انجام می انسانی رویبرداشت محصول توسط ن

شخم توسط تراکتور صورت محصول برنج، مرحلھ ی برا
ی می انسانی رویگر مراحل تا برداشت توسط نیرد و دیگی م

ر کشت، برداشت یدر زمان برداشت با توجھ بھ سطح ز. باشد
ی شود ولی انجام می ا بصورت دستین و یا توسط کمبای

ی گریمحصوالت د. داردی شترین رواج بیاستفاده از کمبا
ی رت پراکنده کشت مز بصویھ نیارو بامیچون ھندوانھ، خ

  .شود
شکر است کھ در یگر محصوالت عمده منطقھ، نیاز د

ی گردد و مساحتی د میھ تولیبیکشت و صنعت کارون و شع
د بصورت ین تولیا. شودی  ھکتار را شامل م٣٥٠٠٠بالغ بر 

ن یمنطقھ تامی آن از اھالی انسانی رویباشد و نی زه میمکان
  .شودی م

 در محدوده شھرستان موجودی کشاورزی اراض: زمین
  :شودی شوشتر دو بخش عمده را شامل م

  )کشت و صنعت(ی دولتی  اراض-١
  ی خصوصی  مالکیتھا-٢
  
  : ی دولتی  اراض-

  :شامل دو بخش است ی این اراض
  )شوشتر( کشت و صنعت کارون -١
  )یامام خمین( کشت و صنعت شعیبھ -٢
  

ی  صنعت–ی  این مجموعھ کشاورز:کشت و صنعت کارون
 ھکتار را ٢٠،٠٠٠افتتاح شده و بالغ بر ی  زمان پھلودر

ی آماده ساز. نیشکر استی محصول تولید. گرددی شامل م
و  از اسکیرپربا استفاده ...) , یقطعھ بند, تسطیح(نھا یزم

نیشکر عمدتا ی کاشت قلمھ ھا. گیردی تراکتور صورت م
ی مراحل درو، جمع آور.  گیردی انجام می انسانی توسط نیرو

و حمل محصول نیشکر با استفاده از ماشین آالت ی ارگیرب
بخش عمده محصول تولید شده در . گیردی ویژه انجام م

کارخانھ ھا . گیردی مجتمع مورد استفاده قرار می کارخانھ ھا
کارخانھ تولید شکر، تولید نئوپان، تولیدخوراک : عبارتند از

 کشت وابستھ بھی یک مجتمع پرورش ماھ. یدام و کاغذ ساز
حاصل از تولید  مالس محصول. باشدی و صنعت نیز فعال م

مصرف دارد ی شکر کھ عمدتا در تولید الکل و مشروبات الکل
اخیر عمدتا بھ  مالس ھای شود وی از منطقھ خارج م

  .گرددی خلیج منتقل شده و استفاده می عربی کشورھا
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مدیریت کشت و صنعت کارون زیر نظر وزارت 
نماید و معموال این مدیریت از نظر  یفعالیت می کشاورز

ی ھا تشکیل می ھا و بھبھانی ھا، دزفولی از شوشتری قوم
  .گردد

 جاده ١٥در کیلومتر ی  مرکز ادار:یموقعیت جغرافیای
ی ، از حاشیھ غربیمحدوده اراض.  دزفول است-شوشتر

 دزفول است و –شھرستان شوشتر در امتداد جاده شوشتر
  .گرددی  شامل ممنطقھ موسوم بھ دیمچھ را

 با استفاده از دسد گتونآب مورد نیاز کشت از 
  .گردد ی انتقال آب تامین می کانال ھا

بھ کشت غیر ی از کل اراض% ٥حدود 
اجاره ی اختصاص دارد کھ بھ افراد حقیقی نیشکر
م یشود و آب مورد نیاز آن نیز بصورت دی داده م

  .باشدی ق آب از کانالھا میا از طریباشد و ی م
از ی ن مجموعھ بخشی ا:ھیبیکشت و صنعت شع

شکر خوزستان است کھ ساخت ید نیھفت مجتمع تول
پس از جنگ شروع شد و با ی آنھا در سالھا

ھ یبیمنطقھ شعی و بعضا تصرف اراضی داریخر
کار ساخت و . کھ عموما عرب ھستند شکل گرفت

ر نظر سازمان توسعھ یزی و آماده سازی انداز راه
 –يخصوصی مانکارھایفاده از پشکر و با استین

وابستھ بھ ی مانکاران از شرکتھایعمده پ. انجام گرفتی دولت
ت أیشدند و ھی ل میتشکی سپاه پاسداران و جھاد سازندگ

ی ت اقتصادین نھادھا کھ فعالیان ای از نظامره آنھا عمومَایمد
  . شدی کنند شامل می م

ستھ وابی کارخانھ ھای شکر است ولین مجموعھ نی کشت ا
نشده ی ا راه اندازیپروژه است ی اقتصادی ھ اصلیکھ توج
  .کنندی ن کار مییار پایت بسیا با ظرفیاست و 

ق پمپاژ آب کارون در ید از طریاز تولیآب مورد ن
ی پسابھا. گرددی ن میتامی و انتقال بھ اراضی اریآبی کانالھا

ی گردد و باعث آلودگی بھ رود کارون منتقل می کشاورز
  . ه استد شدیشد

ن مجموعھ و کشت و صنعت یعمده کار در ای روین
  .منطقھ استی کارون از اھال

شاه، ی  در زمان اصالحات ارض:یخصوصی تھایمالک
 ٥٧ن شدند و پس از انقالب یصاحب زمی از اھالی فقط معدود

ب آن در ین شدند کھ ترکیصاحب زمی از اھالی شتریمقدار ب
  .ت ذکر خواھد شدیبخش مالک
ا عدم وجود آب، بھ ینطقھ با توجھ بھ وجود می اراض

فاقد ی اراض. شوندی م میمرغوب و نا مرغوب تقسی اراض
ل باال یشود کھ بھ مرور زمان بدلی م کشت میآب بصورت د

نا مرغوب ی بصورت اراض) نیشوره زم(زان امالح یرفتن م
ی اریر پوشش شبکھ آبیو گتوند زی لیمناطق عق. درآمده است
ع آب یت ناکارآمد در توزیریل مدیبدلی اشند ولبی سد گتوند م

ی در بخشھا. باشدی د موجود میدر روند تولی مشکالت متعدد
ھ یبیو شرق شع) انابی ھکتار از دشت م٥٠٠٠حدود(ون یدار

باشند کھ آب آن از ی در حال احداث می اریآبی شبکھ ھا
  .شودی ن میکارون تام

ی  انجام مکامال توسط تراکتوری کشاوررزی نھایشخم زم
ز ینی و کوددھی از داشت محصول شامل سمپاشی رد، بخشیگ

انجام ی انسانی رویگر توسط نیتوسط تراکتور است و بخش د
. ن استیزان وسعت زمین کننده مییرد کھ فاکتور تعیگی م

و ی سمپاشی  ھکتار بصورت دست٢٫٥-٢ی نھایمعموال زم

ر کھ صاحب تراکتوی بجز تعداد اندک. شوندی می کوددھ
ا بصورت یکنند کھ ی ت میبا اجاره آن فعالی ھ اھالیھستند بق

، و پرداخت مزد آن یا بصورت ھکتاریباشد و ی می ساعت
ھ و پس از یاست کھ عموما بصورت نسی بصورت نقد

  .شودی برداشت محصول پرداخت م
  نھاده ھای عمده) شی سال پ٤-٣ تا ٥٧پس از (در گذشتھ 

ی زراعی توسط شرکتھا.) ..کود، بذر، سم و (ی کشاورز
شد کھ با ی ن میتامی وابستھ بھ اداره کشاورز

شد ی ن مییزانش تعیر کشت میتوجھ بھ سطح ز
ر یاخی در سالھای بود ولی شھ ھم ناکافیو ھم

حذف شده است و ی ادیزان ھم تا حد زین میھم
از خود را از بازار یاقالم مورد نی شتر اھالیب

ی نھ ھایئلھ ھزن مسیکنند کھ ای ن میآزاد تام
  .د را باال برده استیتول

حداکثر ی آبی نھاید گندم در زمیزان تولیم
و ) ن کود و سمیدر صورت تام(تا سھ تن است 

ی  تن، ول١٫٥حداکثر ی میدی نھایدر  زم
، یمیو چھ دی آبی نھاید چھ در زمیزان تولیم

ی ستمھایا ناکارآمد بودن سیل نبود و یبدل
تحت ی ب اراض مناس تسطیحو نبودی زھکش
  .استی زمستانی ر بارشھایتاث
  :تیانواع مالک

   ھکتار ٥تا : کوچک ی تھای    مالک
   ھکتار١٥ – ٥: متوسط ی تھای    مالک
   ھکتار١٥ی باال: بزرگ ی تھای   مالک

ت بصورت کوچک و یدر منطقھ مورد نظر عمده مالک
انجام شده و بر ی متوسط است کھ در زمان اصالحات ارض

زان نفوذ و قدرت  افراد یمی م شده است ولینواده تقسخای مبنا
گذشتھ ی سالھای ار موثر بوده است و در طیبسی در واگذار

از سرپرست خانواده بھ اوالد ذکور بعضا ی ل انتقال اراضیبدل
ز ینی از اھالی افراد. م شده استیبھ قطعات کوچکتر ھم تقس

اجرت کھ از روستا بھ شھر مھی افرادی اراضی داریبا خر
ی عموما دارای اراض. افزوده اندی زان اراضیکرده اند بر م

ت یسند مالکی ز داراینی ھستند و تعداد) تیبرگھ مالک(بنچاق 
  .ت نداردیھستند کھ عموم

ل تفاوت در یست و بدلیکپارچھ نی یبخش عمده اراض
در قطعات کوچک و ی م بندیدر زمان تقسی ت اراضیمرغوب

در ی ادیر زین موضوع تاثی کھ ھممجزا از ھم واگذار شده ند
  .باشدی ون میزاسید دارد و مانع عمده مکانیروند تول

ی متوسط می ت در منطقھ شامل اراضیبخش عمده مالک
در منطقھ . مصداق داردی آبی ھ در اراضین قضیا. باشد

ل نبود ی اھواز بدل– جاده شوشتر ٢٠لومتر یاناب بعد از کیم
 ٥٠کنند و تا ی دا میپی شتریمساحت بی ، اراضيآب کاف

، یمیدی اریل آبیز موجود ھستند کھ بدلیھکتار و باالتر ن
  . ن برخوردار ھستندییپای ندارند و از بازدھی ت کافیمرغوب

در ی  ھکتار بخش کوچک٥٠ – ١٥ن یبزرگ بی تھایمالک
ار ی ھکتار بس٥٠ی شوند و باالی حد پنج درصد را شامل م

ی ربومیتعلق بھ افراد غباشد کھ عموما می محدود موجود م
  . باشدی م) بزرگی ساکن در مناطق شھر(

ا یباشند و ی می اریر پوشش شبکھ آبیکھ زی در مناطق
ا در حال ی یکپارچھ سازیشبکھ در حال احداث است، طرح 

عموما ی نده بھ اجرا گذاشتھ خواھد شد، ولیا در آیاجراست و 
ل یھ دلگردد کی روبرو می د اھالین طرح با مخالفت شدیا
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ت یع حق و ترس از دست دادن موقعییآن احساس تضی اصل
کپارچھ یمناطق ی ل در برخین دلینھاست و بھمیموجود زم

  .متوقف گشتھ استی ساز
باشد کھ افراد شاغل ی می ت دولتیت، مالکیگر مالکینوع د

ن یشان بھ تصرف اینھایھستند کھ زمی در آن عموما افراد
ی ا بین یر، دھقانان کم زمگیت درآمده است و بخش دیمالک
ت یرین مدیھم با توجھ بھ روابط موجود بی بخش. ن ھستندیزم

  .باشندی نھا مین شھرنشیواحدھا و افراد، از ب
ند و ینمای دھقانان عموما مستقل از ھم اقدام بھ کشت م

 بعضَا. شودی د در منطقھ مشاھده نمیمشارکت در تول
دود ھست کھ در محی ل در بخشھاین افراد فامیبی ارریھم

  .روابط شرح داده خواھد شد
   
  کاری رویت نی ـ استثمار و موقع٤

کار موجود در بخش ی روی ن
ل یاز مردان و زنان تشکی کشاورز

م یشرح از تقسی شود کھ برای م
  .کنمی تھا استفاده میمالکی بند

در : یشاغل در بخش دولتی روین
زن کھ ی ن بخش، بجز تعداد اندکیا

شاغل ھستند، ی ارادی در قسمتھا
ی ل میروھا را مردان تشکیتمام ن

ن ی از دھقانان فاقد زمدھند و عمدتَا
ش در کشت و یتا چند سال پ. ھستند

 ١٤٠٠٠صنعت کارون کھ بالغ بر 
ی رویاز نی کار دارد، بخشی روین

مورد ی رویھ نیو بق)  ھزار نفر٦ – ٥حدود (بود ی کار رسم
ی بکار گرفتھ م) ھھ ما٦(ی موقتی از بصورت قراردادھاین

ا یا بازنشستھ و ی یرسمی بھ مرور کارگرھای شدند ول
بکار ی مانکاریو پی د شدند و اکنون بصورت قراردادیبازخر

شود تا کشت و صنعت از ی ن مسئلھ باعث میا. مشغولند
... و ی کاریمھ بی، بيشامل بازنشستگی پرداخت حقوق قانون

دام بھ اخراج کارگران اقی تیچ محدودیکند و بدون ھی شانھ خال
ض ی ماه قرارداد، اقدام بھ تعو٦ی د و معموال پس از طینما

شان یبرای چ گونھ حقوقید تا ھینمای می کارگران قرارداد
  .جاد نشودیا

روھا بصورت یامر، نی ھ از ابتدایبیدر کشت و صنعت شع
شدند و در صورت بروز ی مشغول بکار می قرارداد
ند ینمای م بھ اخراج کارگران ماقدای ن مشکل و تنشیکوچکتر

بھ حقوق کارگران موجود ی دگیرسی برای چ مرجع قانونیو ھ
ی چگونھ تشکل منسجم کارگریز ھین کارگران نیدر ب. ستین

  .ستیکا موجود نیو سندی  صنف–
  

در این نوع : بزرگی تھایکار در مالکی رویت نیموقع
با  مالکیتھا، معموال مالک شخصا در تولید نقش ندارد و

در این بخش . کندی کار،  اقدام بھ تولید می استخدام نیرو
زمین، عشایر اسکان یافتھ و اتباع ی عموما از دھقانان ب

کار ی از این نیروی بخش.  شودی استفاده می افغانستان
استخدام ی در زمان افزایش فعالیت کشاورزی بصورت موقت

 .کنندی کار می نیز بطور دائمی شوند و بخش کوچکی م
بھ افراد در مناطق مختلف متفاوت است و از ی حقوق پرداخت

کند و بصورت ی  تومان تغییر م٥٠٠٠تومان تا ١٥٠٠ی روز
وجود ی معموال ھیچ قرارداد مکتوب.  شودی پرداخت می نقد

در این بخش . شودی انجام می ندارد و بھ صورت توافق شفاھ
 زنان ومردان با ھم فعالیت دارند و معموال بھ صورت

از کودکان ده سال بھ باال نیز ی کنند و حتی کار می خانوادگ
ن تر از حقوق مردان یحقوق زنان ھمیشھ پائ. شودی استفاده م

حقوقھا بھ مرد خانواده پرداخت ی خانوادگی است و در فعالیتھا
 ساعت کمتر نیست و با ١٠ساعات کار روزانھ از . شودی م

  .شودی توجھ بھ فصول مختلف بیشتر نیز م
کار شاغل در بخش در مجاورت زمینھا ی از نیروی بخش

در محل حضور دارند و ی مسکن ھستتند و بطور دائمی دارا
اطراف سکونت دارند و ی دیگر در مناطق روستایی بخش

سکونت دارند یا ی کھ بطور دائمی افراد. کنندی رفت و آمد م
ا کھ فاقد زمین ھستند و بعضی از افاغنھ ھستند و یا از عشایر
ی دام و عمدتا گوسفند و بز می بطور محدود اقدام بھ نگھدار

  .نمایند
کھ مورد ی در اکثر مواقع، فرد

اعتماد مالک زمین است بھ عنوان 
ی مباشر و نماینده امور کار

کند و اقدام بھ ی می سرپرست
د کھ در این ینمای استخدام کارگر م

نقش دارد ی میان بعضا روابط فامیل
کان خود بھ عنوان و مباشر از نزدی
نیز ی کند و گاھی کارگر استفاده م

ی استفاده ای کارگران را بر مبنا
ی رسانند انتخاب می کھ بھ مباشر م

از ی از قبیل تصرف بخش. کنند
از زنان ی ا سو استفاده جنسیحقوق 

  ...و 
ی زیاد برای بھ دلیل خیل افراد بیکار در منطقھ و تقاضا

حقوق بیشتر ندارند و ی برای کار، کارگران قدرت چانھ زن
مجبور بھ تحمل حقوق کم و ساعات کار زیاد ھستند و در 

بین مالک یا مباشر و ی صورت بروز کوچکترین مشکل
کار ی شود و چون ھیچ قرارداد رسی کارگر، کارگر اخراج م

 از قبیل بیمھ –بھ کارگرانی وجود ندارد ھیچگونھ حقوق
  .شودی   پرداخت نم–. ..، ی، بازنشستگي، بیمھ بیکاريدرمان
  

در این : متوسط و کوچکی کار در اراضی رویت نیموقع
کم زمینھا بخش عمده ی و سود آوری بھ دلیل بازدھی اراض

فعالیت توسط مالک زمین و با استفاده از افراد خانوادھا انجام 
کار شخم زمین با استفاده از اجاره تراکتور است و . شودی م

ی وسط افراد ذکور خانواده صورت متی و سم پاشی کار آبیار
شود کھ عمدتا ی برداشت محصول کمباین اجاره می برا. گیرد

  .آیندی از خارج از منطقھ در زمان برداشت بھ محل م
ی انسانی بھ کار نیروی       در کشت گندم نیاز چندان

و ھمچنین محافطت محصول ی  سم پاش،ینیست،  بجز آبیار
، سیب ی دیگر مانند گوجھ فرنگاز پرندگان اما در محصوالت

، خیار و ھندوانھ، بجز شخم زمین بقیھ مراحل شامل یزمین
محصول ی و برداشت و بستھ بندی ، علف چینینشاء، تخم پاش

بخش عمده این فعالیت ھا .  استی کار انسانی توسط نیرو
شود و در اکثر موارد با مشارکت ی انجام می بصورت گروھ

شود کھ ی نان، مردان وکودکان انجام مافراد خانواده اعم از ز
ی در موارد. گیردی بھ افراد خانواده تعلق نمی بالطبع حقوق

اقدام بھ استخدام ی در موارد. شودی اقدام بھ استخدام کارگر م
استخدام کارگران با توجھ بھ ی در موارد. شودی کارگر م
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ا ھم یک و ین اقوام دور و نزدیاست و از بی لیروابط فام
ن یا از بین کارگران یا. شوندی ھا، کارگران استخدام مییروستا

کھ خودشان ی ا از مردان جوانیدختران و زنان ھستند و 
ساعات کار متفاوت است . ستندیمستقل نبطور ن یصاحب زم

زان دستمزدھا یم. کندی ر میی ساعت تغ١١ – ١٠ تا ٨و از 
 کند و ازی ر مییز با توجھ بھ نوع کار و ساعت کار تغین

مزد کار . شودی ن میی تع٥٠٠٠ – ٤٠٠٠ی  ال١٥٠٠ی روز
  .شودی شتر نمی ب٣٠٠٠ی زنان از روز

ن انتخاب یزمی ن دھقانان بیگر از کارگران از بیدی بخش
ن قشر یا. افتھ ھستندیر اسکان یشوند کھ عمدتا از عشای م
شوند و کارگران را ی ن بخش مردم منطقھ را شامل میرتریفق

 در ٢٠٠٠ن کارگران در حدود یمزد ا. نددھی ل میعموما تشک
. نتر استییز پاینی دولتی روز است کھ از حداقل حقوق رسم

شوند و بجز ی استخدام می محدودی روزھای کارگران برا
افتن کار یھ اوقات سال ی ماه است، بق٣فصل کشت کھ حداکثر 

ز ینگونھ خانواده ھا نیمردان ا. ار مشکل استیشان بسیبرا
ا ی، در کشت و صنعتھا و یو فصلی  قراردادبصورت کارگر

محل اقامتشان در . کنندی دھقانان متوسط کار می اراضی رو
اطراف شھر است کھ از حداقل امکانات ی  روستا٣ – ٢

د و فروش و یط موجود، خریبا توجھ بھ شرا. برخوردار است
ن زنان رواج ین مردان و فحشا در بیمصرف مواد مخدر در ب

ی از کارگران زن عالوه بر کار بر روی اریسب. داردی ادیز
رند و در یگی کارفرما قرار می ، مورد سواستفاده جنسياراض
ی می اقدام بھ تن فروشی ن زندگیتامی ز برایگر نیدی زمانھا

د و فروش یدارد و خری ادیاد رواج زین مردان، اعتیب. کنند
 اد بودنیل زیبدل. شودی ز در محل بھ وفور انجام میمواد ن
دا یش پیکار، دستمزدھا افزای اد برایزی کار و تقاضایافراد ب

کند و محدود بودن فصل کار، درآمد خانوارھا را تا حد ی نم
  .آوردی ن مییپای ادیز

ی ر از کشاورزیغی کھ شغلی مناطق، مالکانی در بعض
ن یعموما دھقانان فاقد زم. دھندی نھا را اجاره میز دارند، زمین

ل توان یند کھ بدلینمای خرده مالکان می نھایاقدام بھ اجاره زم
ت در یامکان موفقیی ط آب و ھوایر شرایو تاثی ناکافی مال
ز یت نی درصد است و در صورت موفق٥٠ان فصل کشت یپا

. ن کمتر استیکند از مالک زمیکھ اجاره دار کسب می سھم
ی مالکان اجاره بھای سک در کشاورزیری ل درصد باالیبدل
نھا بر یزان اجاره زمیم. کنندی افت میش دریپشاین را پیزم
 ھزارتومان ٣٠٠ تا ١٠٠است و از ) ھکتار(مساحت ی مبنا
گر یدی کشتھای برا). ک فصل کشت گندمی یبرا(ر است یمتغ

مت یق) چاه(آب مستقل ی دارای نھایزم. مت متفاوت استیق
ا اجاره دار یدر صورت نبود آب، کشاورز . دارندی شتریب

ز با توجھ بھ عرف یمت آن نیکند کھ قی د آب میاقدام بھ خر
 ی کشاورزی ھ نھاده ھایاجاره دارھا کل. شودی ن مییمنطقھ تع

کنند و با ی ھ میرا از بازار آزاد تھ ...مثل بذر، کود، سم و 
و ی ط فوق در صورت عدم بروز مشکل خاصیتوجھ بھ شرا

) ین ده ھکتاریک زمیبعنوان مثال از (ل محصول یتحص
ک ی ماه مخارج حداقل ٦ – ٥ سود حاصل حداثر زانیم

تا دو ی ن رفتن محصول، گاھیکند و از بی ن میخانوار را تام
در واقع کار . آوردی برابر سود ممکن، ضرر ببار م

با ی ن، جنگ دائمیا کم زمین یزمی دھقانان بی برای کشاورز
سک یبا ری دھقانان متوسط درآمدی است و برای گرسنگ

  !!باال

 –ی اصفھان(ی ر بومین توسط افراد غیقھ اجاره زمدر منط
ی باالی نھاین افراد عمومًا زمیا. ردیگی ز صورت مین) یزدی

، ھندوانھ، یگوجھ فرنگ(ر گندم یکشت غی  ھکتار را برا٢٠
ل داشتن یکنند و بدلی اجاره م...) و ی نیب زمیار، سیخ

فراد ن ایا. تشان باالستیعمومًا درصد موفقی کافی پشتوانھ مال
ی کنند و گاھی بعنوان کارگر استفاده می از افراد بومی گاھ

را در فصل کشت بھ ... ل، آشنا و یو فامی ر بومیافراد غ
  .  آورندی منطقھ م

  
   ـ  مناسبات میان افراد ٥ 

در مجموعھ کشت و صنعت : یاداری مدریت بخشھا
موجود ی باند بازیھای ، مدیریت کالن بر مبنا)شوشتر(کارون 

با . شودی و مدیریت استان تعیین می وزارت کشاورزدر 
توجھ بھ نفوذ اقوام خاص در این بخش، عموما مدیریت از بین 

شود و با ی ھا انتخاب می ھا و بھبھانی ھا، دزفولی شوشتر
ی ن تر نیز تعویض میپایی تعویض ھر مدیریت، مدیریت ھا

ین ا. گردندی شوند و از بین نزدیکان مدیریت باال انتخاب م
نیز مؤثر است و ی در انتخاب کارگران قراردادی موضوع حت

آشنا و بقول ی مختلف دارای کھ در مدیریت ھای افراد
شوند و در پایان  ی ھستند سریع استخدام می معروف پارت

ی شوند و مدت طوالنی مھلت قرارداد مانند دیگران بیکار نم
نیز  یاین موضوع در تقسیمات کار. گردندی بھ کار مشغول م

دشوار و پایئن تر عموما ی کارھای مؤثر است و واگذار
در . ندارندی مشخصی شود کھ حامی می نصیب افراد
کشت و صنعت با توجھ بھ وجود چارت ی مجموعھ ھا

وظایف ی وتعریف مشاغل مختلف، اشخاص دارای سازمان
تعیین شده ھستند کھ با توجھ بھ وجود اکثریت کارگران 

کھ بھ ی کند بجز افرادی با تغییر م، ترکیب مرتیقرارداد
، مشاغل کم ی دفتر-ی اداری واسطھ داشتن روابط  ، کارھا

  .مدت بھ کار مشغول ھستندی گیرند و طوالنی زحمت را م
 واحد کشت و ٧و کال (در مدیریت کشت و صنعت شعیبیھ 

عموما افراد وابستھ بھ وزارت ) صنعت سازمان توسعھ نیشکر
ی  سپاه پاسداران در رأس گمارده میا اطالعات اطالعات و

نیز ھستند ی نظامی پستھا وشغلھای این افراد اغلب دارا. شوند
این موضوع در تعیین . باال ھستندی درجات نظامی و دارا

 –ی پایئن تر نیز تاثیر گذار است و جو مذھبی مدیریت ھا
بین موضوع در ی کند ولی را بر مجموعھ حاکم می نظام

  .نداردی ن تاثیر چندانیان رده  پایکارگران و کارمند
حاکم ی مدیران ھر دو بخش بھ باندھای موضوع وابستگ
شود در ھنگام بروز ی باعث می نظامی در دولت و بخشھا

سریعا ی نظامی در این بخش ھا، نیروھای کارگری خیزشھا
ی کارگری رھبری وارد عمل شوند و نسبت بھ دستگیر

ان معترض را تحت فشار خیزشھا اقدام نماید و دیگر کارگر
قرار داده مرعوب نمایند کھ در کشت و صنعت کارون در 

ی  این قضیھ با دخالت سپاه منطقھ در یک خیزش صنف٨١سال 
  .کارگران کامال مشھود بود

  
   مبادلھ– ـ  توزیع ٦

ی منطقھ در بخش مالکیت مالکیتھای محصوالت کشاورز
رد استفاده  ، عموما نیشکر است کھ در خود مجموعھ مويدولت

ا در ی یگیرد و محصوالت جنبی قرار م) تولید شکر(
شود یا بھ ی کارخانجات دیگر موجود در مجموعھ استفاده م

  .گرددی یا کشور منتقل م خارج از استان و

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

http://www.pdffactory.com


 حھ صف  بذر  ٢٠شماره 
 

 

١٥

، محصول گندم توسط دولت یخصوصی در مالکیتھا
شود و اکنون ی گردد کھ قیمتش از قبل تعیین می می خریدار

این قیمت با توجھ بھ نوع . تومان است ١٨٠لو در حدود ھر کی
ھمچنین با توجھ بھ تمییز بودن . کندی گندم کاشتھ شده تغییر م

دیگر در ھنگام خرید ی فاکتورھای محصول و بعض
افت نیز از طرف سیلو بھ محصوالت تعلق % ٢تا % ٠٫٥بین

. کندی دیگر از حق دھقانان را ضایع می گیرد کھ مقداری م
است ، ی والت دیگر کھ عمده آن گوجھ فرنگدر مورد محص

رد کھ قیمت یگی عمده خرید توسط میدانداران صورت م
شود و روزانھ ی محصول با توجھ بھ شرایط بازار تعیین م

کند در ھنگام عرضھ انبوه محصوالت از جانب ی تغییر م
رسانند تا حدیکھ  ی دھقانان،  میدانداران قیمت را بھ حداقل م

کشاورزان با ضرر ی  برداشت محصول برااوقاتی کھ گاھ
کارخانھ تولید )  درصد٣ تا ٢(ی تعداد. ھمراه خواھد بود

نیز در منطقھ ھست کھ اقدام بھ خرید محصول ی گوجھ فرنگ
کنند این کار خانھ ھا نیز در ھنگام باال بودن ی می گوجھ فرنگ

ن آمدن یکنند و با پایی نمی قیمت، محصوالت را خریدار
ی گاھ. کنند ی یاد شدن محصول خرید را شروع مقیمتھا و ز

نمایند وبا یک قیمت مقطوع ی می اوقات نیز اقدام بھ سلف خر
. نمایندی می کل محصول دھقانان را از پیش خریدار) حداقل(

بودن درآمد حاصل از ی با توجھ بھ فقر دھقانان و نا کاف
و نبود مشاغل دیگر دھقانان در طول سال و ی کشاورز

ی مواجھ می  فصول زمستان و بھار با مشکل مالمخصوصا
این . کنندی شوند و بھ ناچار از ربا خواران پول قرض م

دھند ی قرضھا را معموال میدانداران در اختیار دھقانان قرار م
و عالوه بر دریافت اصل و بھره پول،  دھقانان رت ملزم بھ 

 کنند و باطبع در زمان خریدی فروش محصوالتشان بھ خود م
کنند کھ این موضوع نیز ی قیمت را نیز خود خودشان تعیین م

نماید و در واقع بھره ی را متوجھ دھقانان می ستم مضاعف
بھره ھا . قرض داده شده بیشتر از میزان توافق شده خواھد شد

سالیانھ است کھ با توجھ بھ تعیین قیمت % ٥٠در حدود 
  .محصول توسط میداندار بیشتر نیز خواھد شد

را بھ اسم تأ مین ھزینھ کشت ی بھره ای نان قرضھادھقا
شان ی دربیشتر مواقع بھ مخارج زندگی کنند ولی دریافت م

یابد و در اصل محصول کشت نشده را ی اختصاص م
. فروشندی کمتر از معمول بھ میدانداران می پیشاپیش با نرخ

ی مختلف نیزاقدام بھ پرداخت وام بھ کشاورزان می بانک ھا
 –گیردی سود بھ وامھا تعلق م% ٢٤تا % ١٢ھ از نمایند ک

وامھا را توسط دولت یکسان و ی نرخ ھمگی ظاھرا بھ تازگ
قرار گرفتھ است کھ با توجھ بھ خرید سفتھ، % ١٨در حدود 

ی  بانکھا برا–بیشتر نیزخواھد شد... پرداخت کارمزد و 
باز ی و ضامن معتبر برای پرداخت وام، سند ملک کشاورز

ی کنند وچنان پروسھ اداری م از کشاورزان طلب مپرداخت وا
دھند کھ غالبا میدانداران را کھ ی دھقانان قرار می را پیش رو

اقدام بھ قرض دادن ی قرضھا بھ راحتی با توجھ بھ بھره باال
  .دھندی کنند را بھ بانکھا ترجیح می م

چنان گسترده است و ی بھره ای وجودوامھا و قرضھا
 دھقانان کم زمین و متوسط ھر سالھ رواج دارد کھ عموما

دارند و پیشاپیش جھت پرداخت قرضھایشان ی بدھی مقدار
ی می زندگی مجبور بھ کشت ھستند و عمال بصورت قرض

  .کنند

ی این موضوع باعث قدرت و نفوذ میدانداران بر دھقانان م
ی شود و آنھا را بصورت کارگران پنھان میدانداران در م

  .آورد
  
  و نا برابریھا  ـ شکاافھا ٧

در روستا ھا شکاف بین قشر مرفھ و فقیر کامال مشھود 
شکل ی قشر مرفھ با توجھ بھ میزان ما لکیت بر اراض. است

وسیعتر، ماشین ی گیرد و وضعیتشان در داشتن اراضی م
و ی سواری از قبیل تراکتور، خودروھای آالت کشاورز

 این موضوع در سطوح. منازل بھتر کامال مشھود است
زندگیشان مانند خوراک، پوشاک، تحصیل فرزندان در 

  .نمایان است... دبیرستان، دانشگاه و 
از دھقانان متوسط، ی دھقانان بدون زمین، کم زمین و بخش

نحوه تغذیشان، پوشاکشان، تحصیالت فرزندانشان، میزان 
فعالیت خود و خانواده اعم از زنھا و بچھ ھا و مالکیتشان بر 

مال با قشر مرفھ قابل تمیز دادن است واین ابزار تولید کا
مردم ی شکافھا با توجھ بھ تداوم فقر و عدم امکان پیشرفت مال

  .شودی بیشتر م
در روستاھا از قبیل آب ی با توجھ بھ کمبود امکانات رفاھ

ی ، مشکالت موجود در راھھایسالم و ھمیشگی آشامیدن
ھ سطوح و در ھمھ جا و در ھمی ارتباط، نبود امکانات آموزش

بین شھر و ی تفاوت زیادی ھمچنین کمبود شدید امکانات درمان
این موضوع باعث شده کھ دھقانان . شودی روستا مشاھده م

مرفھ تر در شھرھا نیز اقدام بھ خرید خانھ ومستقالت نمایند و 
دو گانھ در شھر و روستا داشتھ باشند در فصول غیر ی زندگ

 سرمایھ مالیشان در کشت در شھر ساکن شده با توجھ بھ
دھقانان فقیر و متوسط . شھرھا اقدام بھ کسب و تجارت نمایند

موجود اقدام بھ فروش ی با توجھ بھ فشارھای نیز گاھ
اندک در شھر ی نمایند و با داشتن سرمایھ ھای زمینھایشان م

ی در مشاغل دولتی بخش بسیار کوچک. شوندی ھا ساکن م
ی می شاغل کاذب روبھ می بخش زیاد.شوندی استخدام م

نیز پس از نا امید شدن از پیدا کردن شغل بھ ی آورند و بخش
ی مجددا در کار کشاورزی و فصلی عنوان کارگران روزمزد

  .شوندی مشغول م
فقیر نشین بطور عمده از ی در شھر نیز محلھ ھا

شوند کھ یا ی روستاییان فقیر مھاجرت کرده بھ شھر تشکیل م
دارند ویا با داشتن ی  مشاغل موقتاصال فاقد زمین ھستند و

ی می از سال را بھ کشاورزی بخشی قطعات کوچک کشاورز
  .پردازند

دھند کھ یا ی بخش مرفھ شھر را کسبھ و تجار تشکیل م
خرید محصوالت (ھستند ی مستقیما در ارتباط با کشاورز

و ِیا ) و فروش اقالم مورد نیاز تولید بھ کشاورزانی کشاورز
دیگر نیز عموما ثروتشان را ی ستقیم بخشھادر ارتباط غیرم

در حال  کسب نموده اند وی در گذشتھ در ارتباط با کشاورز
ی سود کسب می شھری در بخشھای حاضر با سرمایھگذار

دارد و ی کشاورزی شھر، نمایی چھره عمومی بطور کل. کنند
شود کھ بخش ی حاصل می عمده سود ایجاد شده از کشاورز

ی دھقانان می ، یعنیتولید کنندگان اصلاز آن نصیب ی اندک
را در بین دھقانان ی زیادی گردد و این موضوع نارضایت

  .  ایجاد کرده است
  

   . تھیھ شده است١٣٨٥ در سالفوق گزارش : توجھ 
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   بخش سوم–  مکتب فرانکفورتای دربارهمالحظھ
  

  پرتو.  م–ژالھ حیدری 
  

 "سامان نو" برگرفتھ از نشریھ اینترنتی 
www.saamaan-no.org  

  
  

  تضادھای طبقاتی  
 تبعید در آمریکا، با تجدید نظرھای   در دوره     افراد گروه،

 بھ طور مشخص،. خود را پی گرفتند" نظریھ انتقادی" مھمی، 
دیالکتیک  کتاب کھایمر و آدورنو کھ در حال تھیھھور

بودند،  تقریبا بھ )  چاپ شد١٩٤٧کھ در سال  (روشنگری
مل تضادھای طبقاتی و اجتماعی را در نظریھ پردازی طور کا

 نظریھدر . ھا و پژوھش ھای اجتماعی خود، کنار نھادند
طبقاتی، دیگر نمی جدید اعالم کردند کھ تضادھای انتقادی  

عقل  نقد اجتماعی باشد بلکھ نقد باید بر تواند، شالوده
عقل  بھ اعتقاد آنان پدیده ای بھ نام. متمرکز شود)  ٨(ابزاری
 بشری شده کھ مانعی عھ تبدیل بھ بزرگترین مانع جامابزاری

 بشری و تمام نظام ھای  طبقاتی است؛ یعنی  بر کل جامعھفرا
  .طبقاتی، چھ سرمایھ داری و چھ سوسیالیسم، سلطھ یافتھ است

، تکنولوژی و ھژمونی آن عقل ابزاری      منظور آنان از 
 آنان بھ روشنی تحت در این فرضیھ پردازی،. در جامعھ است

تاثیر جامعھ شناس لیبرال، ماکس وبر قرار داشتند و از 
، عقل ابزاری طبق نظریھ. یم، الھام می گرفتندنظرات مانھا

انسان توسط تکنولوژی و علم برطبیعت سلطھ یافت اما 
سرانجام کوزه گر خودش در کوزه افتاد و تکنولوژی بر انسان 

ونھ امکان تغییر وضع نیز چیره شد و بدین ترتیب ھر گ
در ادامھ نتیجھ گیری می کنند کھ . موجود را از انسان گرفت

راه . فاشیسم نیز یک بازتاب پیروزی عقل ابزاری است
خروجی ممکن نیست مگر اینکھ ماھیت تضادی کھ در درون 

 مبارزهیعنی از (ساختار اجتماعی است دوباره تعریف شود 
  ).  تغییر یابدیمبارزه علیھ عقل ابزار بھ طبقاتی

بھ طور .  سطوح گوناگون استرنده     این بحث، در بر گی
ی را رد می کنند؛ بھ ویژه  مارکسیستنقد اقتصاد سیاسیمثال، 

 و روابط تولیدی متناقض میان نظریھ مربوط بھ رابطھ
 بشری و مبارزه  بھ منزلھ موتور محرکھ جامعھنیروھای مولده

ھورکھایمر و .   رد می کنند طبقاتی راطبقاتی در جامعھ
 بھ این نتیجھ می رسند کھ دیالکتیک روشنگریآدورنو در  
ھای جامعھ ھمانطور کھ مارکس بیان می کرد اینک، محرک

 و روابط تولیدینیست زیرا  بر خالف نظر مارکس، میان 
بھ اعتقاد آنان سرمایھ داری بھ . تضادی نیستنیروھای مولده 
 را ھم تغییر می روابط تولیدی، دهنیروھای مولموازات رشد 

دھد، در حالی کھ مارکس می گفت تضاد میان آنھا، نیروی 
از اینجا نتیجھ می گیرند کھ، روابط . محرک تاریخ است

تولیدی و تضاد آن با رشد نیروھای مولده، دیگر نمی تواند 
و نتیجھ می . در جامعھ باشدنقد ساختار قدرت مبنایی برای 
 ضیح دھنده مارکسیستی توتصاد سیاسینقد اقگیرند کھ 

بھ نظر آنان، تکنولوژی . واقعیات نظام سرمایھ داری نیست

ھ داری شده در حالی کھ طبق گفتھ ستون اصلی نظام سرمای
  .  آن باشدمارکس قرار بود، نابود کننده

 و زیر بنای اقتصادی میان      مورد دیگربحث، رابطھ
ھ با قدرت سرمایھ داری آنان در مواجھ.  استروبنای فرھنگی

در استفاده از ابزارھر چھ پیشرفتھ تر برای فرھنگ سازی، 
بھ این نتیجھ می رسند کھ بورژوازی قادر است ھر نوع 

  . مخالفتی را در درون سیستم خود ادغام کند
     موضوع دیگر بحث آنھا این است کھ در جوامع سرمایھ 

 عقلستاوردھای داری، تضادھای طبقاتی تخفیف یافتھ زیرا د
نیازھا و کمبودھا را از میان برداشتھ و )  تکنولوژی (ابزاری

رده بھ این ترتیب توان سیاسی طبقھ ی کارگر را  نیز از بین ب
 مورد نظر مارکس، بھ عبارت دیگر، انگیزه اقتصادِی. است

  .  نیروی انفجاری عمل نمی کنددیگر بھ منزلھ
 کھ آنان بر مبنای دریافت  موارد باال می توان دید     در ھمھ

 گیرند و ادراکی کھ خودشان از مارکسیسم داشتند، نتیجھ می
وقایع پر تالطم .  بشری بی ثمراستکھ  نقد مارکسیستی جامعھ

و با شتاب زندگی، این دریافت ھا و تفسیرھا را بھ چالش 
اما این فقط . طلبید و  چوبین بودن استدالل آنھا را نشان داد

یک جنبھ ی بسیار مھم دیگر آن . مسألھ استیک جنبھ از 
است کھ  وقایع جھان، سختی انقالب و پیچیده و مھلک بودن 
چالش پرولتری درنظام سرمایھ داری، آنھا را بھ مرحلھ ای 
رساند کھ پویایی خویش را از دست بدھند و تسلیم وضع 

  . موجود شوند
ی در      مارکس و انگلس ھرگز سخن از ناتوانی سرمایھ دار

برعکس، در مقایسھ با نظام . حل بحران ھای خود نکردند
ھای اقتصادی و سیاسی پیشین، تاکید زیادی بر خصلت انطباق 

 از مانیفست کمونیستبھ طورمشخص در . پذیری آن کردند
 نیروھای مولدهتوان حیرت انگیز نظام سرمایھ داری در رشد 

 نیازھای رشد توانایی ھای انسان در مھار طبیعت و تولید(
فزاینده و تکامل یابنده ی جامعھ ی بشری کھ رشد تکنولوژی 

 روابط تولیدیو ھمچنین از دگرگون کردن ) بخشی از آن است
روابط تولیدی، روابطی است کھ میان انسان . سخن می گویند

تفاوت انسان با . ھا در روند تولید نیازھایشان ایجاد می شود
نوع بشر نیازھای فردی بقیھ ی موجودات زنده آن است کھ 

خود را نیز باید در چارچوب یک نظام اجتماعی سازمان یافتھ 
ازدوران پیدایش طبقات در میان انسان ھا، . متحقق کند

 و قدرت اقتصادیسازمان اجتماعیِ  مبتنی بر سلسلھ مراتب 
 این پایھ ھای مادی تداومظھور سرمایھ داری، .  بنا شدسیاسی

بر سلسلھ مراتب را از بین برد و پایھ  مبتنی سازمان اجتماعی
نظام . ھای مادی یک نظام اجتماعی برتر را فراھم کرد

سرمایھ داری  بھ طور مستمر روابط تولیدی را بھ موازات 
رشد نیروھای مولده، دستخوش تغییر می کند اما یک کار را 
نمی کند، در واقع نمی تواند بکند و آن اینکھ سازمان اجتماعی 

ز سازمانی متکی بر سلسلھ مراتب و استثمار و ستم بشر را ا
این . ایھ ای دیگر بنا نھداقتصادی و سیاسی برھاند و بر پ

در فقدان چنین تغییری، نظام .  پرولتاریا و انقالب استوظیفھ
در نتیجھ بقا  سرمایھ داری زندگی خود را تداوم می بخشد و

 تولید، نیروھای مولده، با رشد ھر چھ بیشتر. خواھد یافت
اجتماعی تر می شود، در حالی کھ بھره وری از ثمره ی تولید 
ھر چھ بیشتر خصوصی تر شده است، بھ طوری کھ امروزه 
فقط چند شرکت انحصاری مالی نیویورک، بخش عظیمی از 

این تضاد، . روند تولید و ثروت ھای جھان را کنترل می کنند

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

http://www.saamaan-no.org
http://www.pdffactory.com


 حھ صف  بذر  ٢٠شماره 
 

 

١٧

مروز نبوده در ھیچ مقطع از  نظام سرمایھ داری، بھ شدت ا
مکتب فرانکفورتی ھا مبھوت رفاه جوامع اروپایی . است

شدند، بھ رفاه بورژوازی اروپایی کھ از تاراج مافوق 
سودھایی کھ از کشورھای پیرامونی بھ چنگ می آورند، توجھ 

 طبقاتی و ظرفیت موجود ی کنند وسرانجام در مورد مبارزهنم
نگرش اروپا . ندپرولتاریا نتیجھ گیری ھای غیر واقعی می کن

 ھ سرمایھ داری بھ منزلھمحور، بھ  آنان اجازه نمی دھد کھ ب
یک نظام تولیدی جھانی با سلسلھ مراتب و تقسیم بندی ھای 

آن را  تغییر انقالبی نگرند و بر این مبنا قوای محرکھجھانی ب
  .    بین المللی باشد، جستجو کنندکھ فقط می تواند یک پروسھ

کارکرد نظام سرمایھ داری، نطفھ ھای     مارکس می گفت 
نابودی آن را در دل می پروراند اما وعده ی انفجار 

مارکس . خودبخودی روابط تولیدی نظام سرمایھ داری را نداد
بارھا گفت، رشد نیروھای مولده و روابط تولیدی سرمایھ 

 تبدیل این نظام بھ نظام عالی تر کمونیستی را  امکانداری، 
 تبدیل واقعیت را بھ امکان اما آنچھ باید این .فراھم می کند

شاید مارکس و انگلس درک ساده .  استپرولتری انقالبکند، 
ای از پیروزی انقالب پرولتری و سوسیالیسم و  نگرانھ

اما ھیچگاه نگفتند این نظام خود بخود نابود . کمونیسم دادند
خواھد شد و تضادھای سرمایھ داری خود بخود بھ انقالب 

اگر چنین بود، چھ نیازی بود در . ماعی منتھی خواھد شداجت
نقد (مورد انقالب پرولتری و ضرورت استفاده از سالح نقد 

جنگ با دولت (و نقد مسلحانھ ) ایده ھای بورژوایی
سخن گویند؟ یا در مورد ضرورت عمل آگاھانھ و ) بورژوازی

نظام سازمان یافتھ ی پرولتاریا برای پایان دادن بھ زندگی این 
  تاکید کنند؟

دولت و ایده ھای مسلط در  (روبنا       برای مارکس، نقش 
.  نظام سرمایھ داری روشن بودروابط تولیدیدر حفظ ) جامعھ

 کارگر فقط لس بر این اعتقاد بودند کھ طبقھاگر مارکس و انگ
بھ خاطر استثمار شدن، نیازی بھ کسب آگاھی در مورد 

ن یافتھ برای سرنگونی نظام سوسیالیسم علمی و حرکت سازما
 خود را  صرف سرمایھ داری ندارد، بخش مھمی از زندگی

ریھ  پرولتاریا و مقابلھ با نظمبارزه برای نظریھ انقالب آگاھانھ
 درون جنبش کارگری نمی ھای رفرمیستی و فرصت طلبانھ

اگر امور بھ ھمین سادگی بود، دیگر الزم نبود انگلس . کردند
را صرف تحقیق در مورد استراتژی ھا و بخشی از عمر خود 

تاکتیک ھای جنگی کند تا  دریابد در عصری کھ قدرت 
سیاسی سرمایھ داری توسط ارتش ھای تا بھ دندان مسلح 
محافظت می شود، پرولتاریا چگونھ می تواند جنگ مسلحانھ 

مارکسیسمی کھ انقالب . ی خود را برای کسب قدرت پیش برد
 اتوماتیک و از پیش تعیین شده ی سوسیالیستی را نتیجھ ی

بحران اقتصادی و شورش ھای اقتصادی کارگران می دانست 
ھیچ ارتباطی با مارکسیسم مارکس و واقعیت ) و می داند(

نداشت بلکھ مارکسیسم احزاب اکونومیست و رفرمیست آن 
  .دوران بود
 و قدرت فرھنگ مکتب فرانکفورتی ھا در مورد      دغدغھ

اری در مسخ کردن و فریب توده ھای مردم نظام سرمایھ د
اما یک موضوع تعیین کننده را درک نکردند و . درست بود

مقولھ ی مقاومت در چارچوب ستمگری زاده می : آن اینکھ
مھم نیست بورژوازی، توده ھا را مجبور بھ فکر کردن . شود

ستم، سرانجام مقاومت می . با کدام دستگاه فکری می کند
  دغدغھ.شود ای برای بیداری توده ھا می آفریند و زمینھ

مکتب فرانکفورتی ھا در مورد قدرت تولید فکری بورژوازی 
اما تبدیل این معضل بھ یک رمز و راز ناگشودنی، . بیجا نبود

آنگونھ کھ آدورنو بھ آن می پردازد، بھانھ ای شد برای 
فراموش کردن انقالب و تن دادن بھ نظم موجود و فعالیت در 

مارکس نھ تنھا راز انباشت ثروت . وب نظم موجودچارچ
  را نمایان ساخت، بلکھ راز سلطھدرنظام سرمایھ داری

مارکس و انگلس . فرھنگی بورژوازی در جامعھ را نیز گشود
بھ درستی تاکید کردند کھ افکار و فرھنگ و ارزش ھای 
مسلط در ھر دوران، افکار و فرھنگ و ارزش ھای طبقات 

ات حاکم با پشتوانھ ی انحصارتولید و تسلط  طبق. حاکم است
بر تولید اجتماعی، فرھنگ و ارزش ھای خود را در جامعھ 

این فرھنگ و ارزش ھا کم کم تبدیل بھ عادت . ترویج می کنند
بدیھی توده ھای تحت استثمار می شود و پس " آگاھی" شده و

از آن  از نیروی عادت گونھ ی اجتماعی نیز بھره مند می 
 بھ ھمین جھت، کسب آگاھی انقالبی، مبارزه ی فکری با .شود

بورژوازی و ایده ھای مسلط در جامعھ، تبدیل بھ یکی از 
مارکس و . جبھھ ھای پویای نبرد طبقاتی پرولتاریا می شود

 بیان می دارند، انقالب مانیفست کمونیستانگلس در 
افکار  و روابط سنتی مالکیتکمونیستی گسست ریشھ ای از 

 از ضرورت تغییر این یک درک ماتریالیستی.  استسنتی
این مارکسیسمی .  بشری یا انقالب کمونیستی استکیفی جامعھ

است کھ حتا در دوره ی شکل گیری مکتب فرانکفورت، در 
  .زیر آوار دفن شده بود
 و قدرت ایدئولوژی در پویش ھای روبنا      در مورد اھمیت 

ر استفاده از آن، ھر چھ اجتماعی و توان طبقھ ی بورژوازی د
بھ ویژه اینکھ سنت اکونومیستی و . بگوییم کم گفتھ ایم

رفرمیستی رسوب شده از احزاب کمینترن و تئوری ھای 
عامیانھ و کلیشھ ای مارکسیستی پس از آن، از موانع مھم 

  . فکری در شکل گیری جنبش ھای انقالبی پرولتری بوده است
  

  ندیدن واقعیت ھا
ھ پس از بھ قدرت رسیدن ھیتلردر آلمان توسط      تصویری ک

اعضای مکتب فرانکفورت ارایھ شده است، تصویری است کھ 
توده ھای مردم گوسفند وار بھ دنبال دیوانھ ای بھ نام ھیتلر 

  اما واقعیت چھ بود؟ . روان می شوند
     با اوج بحران اقتصادی و سیاسی، صفوف حزب 

 تا ١٩٣١ سال ھای صلھدر فا. مان قوی تر شدکمونیست آل
 کشورھای سرمایھ  داری امپریالیستی صفوف  در ھمھ١٩٣٣

 انقالبی بھ سرعت در روحیھ. اب کمونیست چند برابر شداحز
در آن . میان توده ھای مردم بھ ویژه کارگران گسترش یافت

یک حزب قوی بود ) حزب کمونیست آلمان. (د.پ.زمان، کا
رگرانی کھ عضو کا.  ھزار عضو داشت٣٠٠کھ بیش از 

 دمکرات بودند، با درک ھر چھ بیشتر ماھیت -حزب سوسیال
دستھ دستھ از این حزب جدا شده و بھ حزب " دمکراسی" 

بنابراین مشکل از جانب توده ھای . کمونیست می پیوستند
فکر و  بلکھ مشکل آن بود کھ این حزب در. کارگر نبود

پارلمان کشور تدارک انقالب نبود، بلکھ دنبال کسب کرسی در 
این حزب، مانند بیشتر احزاب کمونیست عضو کمینترن،  . بود

جوھر استراتژی و تاکتیک ھای لنینیستی را درک نکرده و 
حزب کمونیست آلمان . خود را برای انقالب آماده نکرده بود

یک حزب قانونی با دفاتر علنی و رھبران و ستون فقرات 
رکت در انتخابات بود کانون فعالیت حزب، ش. حزبی علنی بود
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ھای و توجھ توده ھای طرفدار حزب را نیز معطوف بھ فعالیت
انتخاباتی و بدست آوردن کرسی ھای پارلمانی کرده بود زیرا 
کسب قدرت حزب کمونیست در پارلمان را کلید انقالب می 

چھ بھ لحاظ سیاسی و تاثیر بر افکار (دانست و ھیچ تدارکی 
برای قیام مسلحانھ و جنگ ) انیعمومی و چھ بھ لحاظ سازم

بھ ھمین دلیل، وقتی بحران فرا رسید، قبل ا ز . داخلی نمی دید
آنکھ انقالب فرصت داشتھ باشد کھ خود را بیان کند، 

بنابراین تصویر سازی . بورژوازی آن را در نطفھ خفھ کرد
ھای مکتب فرانکفورتی ھا در مورد مسخ توده ھای محسور 

تقصیر . قعیت جاری جامعھ ی آلمان نبودفاشیسم، منطبق بر وا
توده ھا نبود کھ بھ جای انقالب، فاشیسم سکان کشتی آلمان را 

  . در دست گرفت
     شکست بورژوازی آلمان در جنگ جھانی دوم، امکان 
دیگری در اختیار حزب کمونیست آلمان جھت انقالب قرار 

در روزھای پایانی جنگ جھانی دوم وقتی کھ تعرض . داد
رتش آلمان در جبھھ ی شرقی در دروازه ھای مسکو و نبرد ا

استالینگراد فرو پاشید، ارتش ھیتلر مجبور بھ عقب نشینی شد 
و ارتش سرخ شوروی در سراسر جبھھ ی شرقی دست بھ 

. حتا سربازان ھیتلر از ارتش فرار می کردند. تعرض زد
درگیری ھای . کمبود نان و مواد غذایی ھمھ جا را فراگرفت

ارتش ھیتلر ھمزمان . رونی در حکومت ھیتلر گسترش یافتد
ارتش سرخ . در جبھھ ھای شرقی و غربی درگیر جنگ بود

شوروی کھ متحد نزدیک انقالبی ھا بود بھ دروازه ھای برلین 
حزب کمونیست آلمان ھنوز ده ھا ھزار عضو و . نزدیک شد

 در .صدھا ھزار طرفدارداشت کھ بھ انقالب وفادار مانده بودند
داخل مرزھای آلمان میلیون ھا آلمانی و اھل شوروی زندانی 

بھ طور خالصھ، بسیاری از عناصر یک انقالب . بودند
موفقیت آمیز، موجود بود بھ جز یک چیز؛ حزب کمونیست 
آلمان و بقیھ ی احزاب جنبش کمونیستی اروپا  دارای 

ن از پایاپس . استراتژی و تاکتیک انقالب سوسیالیستی نبودند
 کشورھای اروپای غربی بھ نظام جنگ، این احزاب در ھمھ

ھای اروپا در طول جنگ، کمونیست. پارلمانی پیوستند
شجاعانھ جنگیدند اما نھ برای انقالب سوسیالیستی بلکھ فقط 

" از سرزمین پدری" ھای آلمان برای بیرون راندن فاشیست
در ایتالیا، حکومت موسولینی توسط کمونیست ھا . خویش

سرنگون شد اما مبارزه علیھ موسولینی بخشی از یک مبارزه 
بھ این ترتیب، در . ی بزرگتر برای انقالب سوسیالیستی نبود

شرایطی کھ امکان انقالب سوسیالیستی در آلمان، ایتالیا، 
فرانسھ و یونان و دیگر کشورھا موجود بود، انقالب رخ نداد 

ع نظام سرمایھ و جنگ جھانی دوم با نتایجی کھ بیشتر بھ نف
در " سوسیالیسم" آنچھ بھ . داری جھانی بود، پایان یافت

کشورھای اروپای شرقی معروف شد در واقع بھ قدرت 
رسیدن جناحی از بورژوازی آن کشورھا تحت حمایت ارتش 

  . سرخ شوروی بود
  

  بازگشت بھ آلمان
     پس از جنگ جھانی دوم، آمریكا و انگلیس كھ فاتحین 

رژیم جدیدی را در آلمان بنا كردند و ارتش جنگ بودند، 
افراد مكتب فرانكفورت بھ . آمریكا را در آنجا مستقر كردند

از یك سو بھ مدافع دمكراسی و . حامیان این نظم جدید پیوستند
ارزش ھای دمكراتیك كھ نظم جدید آلمان را تجلی آن می 

دانستند، روی آوردند و از سوی دیگر برخی از آنھا مانند 
  .دورنو ضد كمونیست شدندآ

      استدالل نظری آنھا برای دفاع از نظم جدید در آلمان و 
ھژمونی آمریكا چھ بود؟ آدورنو می گفت در آلمان دمكراسی 

آرام در حال استقرار است و روند این استقرار بھ دو دلیل، 
. واھد گرفت طوالنی را در بر خآرام پیش می رود و یك دوره

 فاشیست ھا و نئو نازی ھا ھنوز ھستند و ھ ھمھدلیل یكم  اینك
جراحت “از بین نرفتند و دلیل دیگر اینكھ کشورآلمان دچار 

منظور آدورنو در این مورد بسیار مبھم است !  شده است“ ملی
و شاید ھدف او این است کھ بگوید گرایش ھای ناسیونال 

در میان بخشی از مردم ) طرفداری از ھیتلر(سوسیالیستی 
 روشنفکران و نابراین معتقد بودند، وظیفھب. دینھ شده استنھا

. انقالبی ھا در آلمان، دفاع از دمكراسی در مقابل فاشیسم است
پس از . شرایط آن زمان آلمان بسیار متناقض و سیال بود

شكست آلمان فاشیست، تعداد زیادی از مردم آلمان بھ شوروی 
از .  دادندسوسیالیستی، كشش و عالقھ ی زیادی نشان می

ذھن آدورنو و . سوی دیگر ھژمونی آمریكا نیز نفوذ داشت
دیگران را نھ انقالب و دیدن فرصت ھای جدید برای بھ ثمر 
رساندن انقالب سوسیالیستی در آلمان بلكھ این مسئلھ مشغول 
كرده بود كھ چگونھ می توان مردمی را كھ در چنین شرایطی 

ود احساس تلخ و نا قرار دارند و بھ شدت نسبت بھ وضع خ
دغدغھ شان این بود کھ . آرامی دارند، آرام و کنترل كنند

 دمكرات -چگونھ می توان درکشور آلمان یك رژیم سوسیال
آدورنو یکی از نظریھ . طرفدار ھژمونی آمریكا مستقر كرد

  . فرھنگی این گرایش بود-پردازان اجتماعی
 از سیاست  پس از جنگ جھانی دوم، آدورنو دوره    در تمام

و پراتیک مبارزاتی دوری می جست و می گفت ھدفش آن 
است کھ خود را در مقابل مدارھای ایدئولوژیک سیستم جامعھ 

نظریھ وی این بود کھ بھ . یھ داری، مصون نگاه داردی سرما
ھر کس   خصوصی درگیر ھیچ پراتیکی نباید شد وجز حیطھ

باشد؛ او باید خودش مواظب ایدئولوژی و بینش ذھنی خود 
ھشدار می داد و می " كلكتیو توتالیتر"علیھ دنبالھ روی از 

 خویش را با تکیھ باید اصالت فردی و آزادی اندیشھگفت فرد ن
كھ " پسیكولوژی توده ای"بر كلكتیویسم نوع شوروی یا 

اما طنز . فاشیسم از آن استفاده ابزاری می كند، از كف بدھد
مان سرنوشتی شدند کھ در ماجرا آنجاست کھ آنھا خود دچار ھ

مورد آن ھشدار می دادند؛ و سرانجام در چارچوب نظام 
استقالل کاذب نظری، . جامعھ ی سرمایھ داری ادغام شدند

آنان را بھ .  استقالل کاذب عمل اجتماعی را نیز در پی داشت
گ  پس از جنب فکری و نظریھ ھایی کھ در دورهمدار مکات

 ایدئولوژیک نظام سرمایھ ھجھانی دوم تبدیل بھ زراد خان
  . داری غرب شد، نزدیک کرد

    یکی دیگر از کارھای این افراد آن بود کھ حتا نوشتھ ھای 
برای مثال ھورکھایمر و . قدیمی خود را سانسور کردند

دیگرانی کھ در زمان جوانی از مارکسیسم دفاع می کردند، 
پس از جنگ جھانی دوم، زمانی کھ در حال منطبق كردن 

ھایی مانند آرای خود با اوضاع نوین پس از جنگ بودند، واژه
   !پرولتاریا را از نوشتھ ھای قدیمی خود حذف کردند

  
 ....ھ داردادام

  
٨- Instrumental Reason 
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  ی وظایف جوانان انقالب

   بخش دوم

 اثری از لنین

انقالبی،  ما برای دانشجویان" ی رولوسیونرھاـسوسیالیست "
ھمبستگی با جنبش عام " سابق دانشجویی را کھ کنگره ھای
صرف نظر از جناح ھای مختلفی را کھ در اردوگاه  سیاسی،

اعالم می کردند، بھ عنوان سر مشقی " انقالبی وجود دارد
جنبش  چیست؟" عام سیاسی"این جنبش . یھ می کنندصتو

نادیده گرفتن این دو  .سوسیالیستی بھ اضافھ جنبش لیبرالی
یعنی  عنای طرفداری کردن از نزدیکترین جنبش،دستگی بھ م

"  رولوسیونر ھاـسوسیالیست "و این .  استلیبرالی جنبش
اشخاصی کھ خود را  !دھستند کھ این کار را تشویق می کنن

حزب جدا و مستقل می نامند دیگران را بھ پرھیز از مبارزه 
آیا این نشان دھنده این نیست کھ چون  .دحزبی فرا می خوانن

 کاالی سیاسی خود در زیر ھین حزبی قادر بھ عرضچن
 پرچمش نیست، ناگزیر است بھ قاچاق پناه برد؟ آیا این نشان

دھنده این نیست کھ حزب کامال فاقد یک پایھ روشن برنامھ 
 .این را بھ زودی خواھیم دید می باشد؟ مخصوص خود

 رولوسیونرھا را نمی توانـ اشتباھات نظریات سوسیالیست 
 در کمبود منطق کھ در باال کوشیدیم آن را ثابت کنیم، صرفًا

یک لحاظ بخصوص می توان عکس آن را  از. بیان داشت
نتیجھ یک خطای  کمبود منطق در دعوای آنھا،: مدعی شد
موضع  ، آنھا از ابتدا چنان"حزب"بھ عنوان یک . اساسی است

دق و  صا متضاد و بی ثباتی اتخاذ کرده اند کھ افراد واقعًاذاتًا
تفکر سیاسی نمی توانند بدون تلو تلو خوردن و سقوط  قادر بھ

ھمواره باید بھ خاطر داشت کھ . نمایند چنین موضعی را حفظ
 -سوسیالیست "ی را کھیسوسیال دمکرات ھا زیان ھا

 بھ راه سوسیالیزم وارد ساختھ اند بھ اشتباھات" رولوسیونرھا
بر عکس، . می دھندگوناگون این یا آن نویسنده و رھبر نسبت ن

اشتباھات را نتیجھ اجتناب ناپذیر یک برنامھ و  آنھا تمام این

این نادرستی در امری مانند . دموضع سیاسی نادرست می دانن
 دیدگاه مسالھ دانشجویان بخصوص واضح شده، تضاد بین

 و پوشش زرق و برق دار سوسیالیزم دمکراتیک  ـبورژوا
فی الواقع، مسیر فکری  . گرددانقالبی آنان بھ خوبی نمایان می

دانشجویان "را در مقالھ پروگراماتیک " رولوتسیونایا روسیا "
عدم خودپسندی و پاکی " نویسنده،. بررسی کنیم " بو انقال
را بخصوص " قدرت انگیزه ھای ایده آل جوانان"و " مرام

اینجاست کھ او در جستجوی تعبیر تالشھای . برجستھ می سازد
 دانشجویان است و نھ در مناسبات واقعی "ابداعی"سیاسی 

زندگی اجتماعی روسیھ، مناسباتی کھ از یک سو خصومت 
خود کامگی و بخش ھای بسیار  آشتی ناپذیری میان قدرت

سوی دیگر بھ  وسیع و بسیار گوناگون مردم بوجود آورده و از
جز از طریق دانشگاه ھا، ابراز ھرگونھ نارضایتی ھای 

: بھ زودی باید گفت (ه مشکل می کند سیاسی را فوق العاد
 .)مشکل می کرد

 نویسنده سپس مساعی سوسیال دمکرات ھا را در بر خورد  
آگاھانھ بھ مسالھ وجود گروه ھای مختلف سیاسی بین 

تر متحد نمودن گروه ھای سیاسی  دانشجویان، در فشرده
ھمگون، مورد  ھمگون و در جدا نمودن گروه ھای سیاسی نا

 مسالھ این نیست کھ او از عیوب این یا آن. می دھدحملھ قرار 
کوشش بخصوص سوسیال دمکرات ھا انتقاد می کند، چون 

خواھد بود اگر ادعا می شد تمام این  ، این نامعقولاساسًا
! خیر. یز بوده اندمآ کوشش ھا ھمواره و بھ طور کامل موفقیت

اید خود  با این عقیده کھ اختالف منافع طبقاتی بنویسنده اصوًال
را بناچار در گروه بندی ھای سیاسی منعکس نماید، و اینکھ 

دانشجو با ھمھ از خود گذشتگی، پاکی نیات ایده آلش و  قشر
کل جامعھ مستثنی باشد، و اینکھ وظیفھ  غیره نمی تواند از

پنھان نکرده بلکھ بر  سوسیالیست ھاست کھ این اختالف را
آن را  یع روشن نموده،عکس آن را حتی االمکان برای توده وس

. در یک سازمان سیاسی مجسم سازند، بھ کلی بیگانھ می باشد
 دمکرات می ـمسائل را از ایده آلیستی یک بورژوا  نویسنده

 . ماتریالیستی سوسیال دمکرات ھا نگرد و نھ از نقطھ نظر

انقالبی را  نویسنده بھ این دلیل شرم نمی کند کھ دانشجویان
فرا خوانده و این در " ش عام سیاسیجنب"بھ طرفداری از 

برای او جریان عمده درست . را مدام تکرار نماید خواست
یعنی جنبش عام دمکراتیک است کھ  ھمان جنبش عام سیاسی،

این ] نظرات ایشان مطابق[ .بھ عقیده او می بایستی متحد شود
شود،  بر ھم زده" گروه ھای انقالبی ناب"اتحاد نباید بوسیلھ 

صف " موازی با سازمان عمومی دانشجویان "د خود را آنھا بای
از دیدگاه منافع این جنبش دمکراتیک وسیع و یک . بندی کنند

بر چسب ھای حزبی و تجاوز بھ وجدان " تحمیل"پارچھ 
 ١٨٤٨سال  در . عمل جنایتکارانھ ای استمعنوی رفقا طبیعتًا

موقعی کھ :  دمکرات ھا بودـاین درست موضوع بورژوا 
دادن تضاد میان بورژوازی و پرولتاریا   جھت نشانکوشش

 "انشعاب طلبان متعصب دو بھ ھم زنان و"موجب محکومیت 
 این ھم چنین درست موضع. می شد" ھمگان"از طرف 

فرصت طلبان و ،  دمکرات ھاستـجدیدترین نوع بورژوا 
مشتاق یک حزب دمکراتیک متحد  ی کھیرویزیونیست ھا

 الف طبقات وت صفا از طریق ائبزرگ ھستند کھ با صلح و
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آنھا ھمگی ھمواره دشمن اختالف .  گذارد قدمرفرم
 می بوده الزامًا" عام سیاسی"جنبش  و طرفدار" نیوفراکسی"

 .بایستی ھم می بودند

 ـ سوسیالیست"ھمانطور کھ مشاھده می کنید، بحث ھای   
کھ از دیدگاه یک سوسیالیست، بھ حد ابتذال غیر " رولوسیونرھا

متضاد می باشد، از نقطھ نظر یک دمکرات بورژوا  طقی ومن
 ـسوسیالیست "زیرا حزب . کامال قابل فھم و منطقی ھستند

از دمکرات بخش کوچکی  در حقیقت چیزی جز" رولوسیونر
بطور عمده از ن ھای بورژوا نیست، بخشی کھ ترکیب آ
ی بوده و یبورژوا روشنفکران و جھان بینی اش بھ ویژه خرده

 اید تئوریک شان جدیدترین فرصت طلبی را با نارودنیزمدر عق
 .  چمن گلی، قاطی می سازندرقدیمی، بھ سبک از ھ

 دمکراتیک درباره ـبرای رد عبارت پردازی ھای بورژوا 
اتحاد، مسیر مبارزه و تکامل سیاسی خود بھترین دلیل می 

رشد جنبش واقعی ھم اکنون یک چنین خط  در روسیھ. باشد
اکادمیست "بھ پیدایش  من.  این نظریات کشیده استی برنبطال
تا . می کنم بھ مثابھ یک گروه مستقل بین دانشجویان اشاره" ھا

 زمانی کھ مبارزه واقعی وجود نداشت، آکادمیست ھا خود را از
بخش "کل " وحدت"جدا نکرده بودند و " عام دانشجو"توده 
اما بھ مجرد . دانشجویان خدشھ ناپذیر بھ نظر می رسید" رمتفک

ی عناصر ناھمگون اجتناب یرسید، جدا  فراعملآن کھ وقت 
  )١٢ (.ناپذیر گردید

 

  ـپیشرفت جنبش سیاسی و حملھ مستقیم بھ رژیم خود کامھ 
 مستقیما  ـعلیرغم سخنان تو خالی درباره وحدت ھمھ و ھر کس

شدن ھر چھ بیشتر گروه بندی ھای سیاسی  موجب مشخص تر
نخواھد کرد، کھ  ھیچکس در این شکمطمئنا . گشتھ است

 آکادمیست ھا از سیاسیون یک گام بزرگ بھ پیش ییجدا
" بریدن" بھ معنای اما آیا این جدایی. محسوب می شود

 آکادمیست ھا است؟ دانشجویان سوسیال دمکرات از
معتقد است کھ این بدین معنی است  "رولوتسیونایا روسیا"
  ). ٣، صفحھ ١٧رجوع شود بھ شماره(

 لیکن فقط بھ علت آشفتگی افکاری کھ ما در باال آشکار 
مرز بندی کامل  .ساختیم است کھ بھ چنین چیز معتقد است

اتحادیھ ھای " تجزیھ"بھ معنای  ھیچوجھ جریان ھای سیاسی بھ
 دموکرات کھ وظیفھ ـ یک سوسیال. صنفی و دانشجویی نیست

است،  دهفعالیت در میان دانشجویان را در برابر خود قرار دا
پیگیرانھ سعی خواھد نمود خود یا با کمک دستیارانش در 

و " صرفا دانشجویی"ممکن وسیع ترین محافل  بیشترین تعداد
تر ساختن دایره دید  تحصیلی نفوذ کرده و برای وسیع

دانشجویانی کھ تنھا خواستار آزادی ھای آکادمیکی می باشد 
 . نماید دموکراسی تبلیغ ـدقیقا برای برنامھ سوسیال 

بخش مشخص از دانشجویان در صدد  .خالصھ کنیم  
دستیابی بھ یک جھان بینی جامع و مشخص سوسیالیستی 

 برای ـی این کار تدارکی تنھا می تواند یھدف نھا. ندستھ

انقالبی   خواھان شرکت فعال در جنبشدانشجویانی کھ حقیقتًا
یانی انتخاب آگاھانھ و بدون برگشت یکی از دو جرـ می باشد 
ھرکس . در دو اردوگاه انقالبی شکل گرفتھ اند، باشد کھ اکنون

کھ بھ نام اتحاد فکری دانشجویان، بھ نام انقالبی کردن آنان بھ 
انتخابی باشد، چنین شخصی  طور عام و غیره مخالف چنین

آگاھی سوسیالیستی را کدر کرده، در حقیقت بی اصولی 
 سیاسی دانشجویان گروه بندی. ایدئولوژیکی را وعظ می کند

 گروه بندی سیاسی کل جامعھ را باز تاب کند و این اجبارًا باید
سوسیالیستی است کھ برای آگاھانھ ترین و قاطع  وظیفھ ھر

ی کھ از نظر سیاسی متفاوتند، یترین مرز بندی بین گروه ھا
از " رولوسیونرھا ـ سوسیالیست"در خواست . کوشش نماید

 ھمبستگی خود را با جنبش عام"دانشجویان مبنی بر اینکھ 
سیاسی اعالم نموده و خود را از اختالفات فراکسیونی در 

ماھیتا چیزی جز دعوت بھ " نگھدارند اردوگاه انقالبی دور
 ـموضوع بورژوا  ، از موضوع سوسیالیستی بھعقب گرد

  . دمکراتیک نمی باشد

ـ حزب سوسیالیست "ور نیست، زیرا آاین تعجب   
  دمکرات ھایـقط بخش کوچکی از بورژواف "رولوسیونر

بریدن دانشجویان سوسیال ـ دمکرات از . روسیھ  است
  تمام جریان ھای دیگر بھ ھیچ وجھ بھسیاسیون و انقالبیون

ی و آموزشی یمعنای تجزیھ سازمان ھای عمومی دانشجو
 مشخص می فقط بر اساس یک برنامھ دقیقًا برعکس، .نیست

ن حوزه ھای دانشجویی برای گسترش وسیع تری توان و باید در
سوسیالیزم علمی یعنی  میدان آکادمیکی آنھا و برای تبلیغ

 ■  . نمودتمارکسیزم فعالی

 درباره اھمیت" دانشجو" با خوانندگان یدر نامھ ھای بعد  
مارکسیزم برای ایجاد یک جھان بینی واحد، فرق بین اصول و 

 ـسیالیست دمکرات و حزب سوـ سوسیال  تاکتیک ھای حزب
 ی ، و رابطھیرولوسیونر، مسالھ سازمان ھای دانشجو

  )١٣. (د طبقھ کارگر بطور کلی بحث خواھم کرادانشجویان ب

  ١٩٠٣سپتامبر  - لنین 

 :پانویس ھا

ـ اگر برخی از گزارش ھای رسیده صحت داشتھ باشند، جدایی ١٢
دیگری از عناصر مختلف بین دانشجویان ھر چھ بیشتر مسلم می 

، یعنی جدا شدن سوسیالیست ھا از انقالبیون سیاسی کھ مخالف شود
گفتھ می شود کھ گروه دوم بین دانشجویانی کھ بھ . سوسیالیزم ھستند

باید دید آیا این گزارش ھا . سبیریھ تبعید شده اند بسیار قوی می باشد
  . تایید می شوند یا نھ

ی پس از آن را داشت، ول" اولین نامھ"ـ  این مقالھ لنین عنوان ١٣
برای برنامھ لنین درباره انتشار این نامھ ھا . نامھ دیگری منتشر نشد

  . رجوع کنید١بھ ضمیمھ شماره 
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