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  !ضربآھنگ جنگ؛ ضربآھنگ جنبش
  

   سورنا ھدایت –افشین کوشا 
  

)١(  
کا شتاب روند کشمکش میان جمھوری اسالمی و دولت آمری

ھر آن احتمال آن ھست کھ با جنگی دھشتناک . گرفتھ است
  .روبرو شویم

بھ نقطھ تقاطع رقابت ھای امپریالیستی بدل امروزه ایران 
تسلط یا عدم تسلط بر منطقھ ای کھ در آن ایران . گشتھ است

واقع شده است، می تواند طلوع یا غروب یک قدرت 
 لفظی ی و در گیری ھاچانھ زنی ھا. زند امپریالیستی را رقم

میان سران روسیھ و آمریکا در طی روزھای اخیر خود موید 
میر پوتین ریاست جمھوری یاین نکتھ کھ والد. این امر است

 )آذربایجان(ان می دارد کھ ھیچ کشوری در منطقھ عروسیھ اذ
در اختیار کشوری دیگر را مجاز نیست  کھ خاک خود 

 )ایران(از کشور ھای منطقھ در راستای حملھ بھ یکی ) آمریکا(
افشاری می پبر این نکتھ او قرار دھد و جرج بوش در پاسخ بھ 

ایران می تواند بھ وقوع جنگ جھانی ای کند کھ قضیھ ھستھ 
 خود بیان گر حقایقی زیادی پیرامون اھمیت ،سوم منتھی شود

البتھ موافقت . استراتژیک ایران برای کشور ھای قدرتمند است
 روسھا با جنگ ربطی بھ دفاع از حقوق انسانی و یا مخالفت

فراموش نکنیم کھ علی رغم اینکھ پوتین در . مردم ایران ندارد
گرفت تغییر عقیده روس ھا در ی سفر خود بھ تھران امتیازات

شخص از آمریکا چندان دور از ذھن مقبال گرفتن امتیازات  
  . نیست

بھ وزیر بھ عقیده صاحب نظران سفر سھ ساعتھ و غیر مترق
ت رخارجھ روسیھ بھ تھران کھ بالفاصلھ بعد از پایان بازدید الم

نخست وزیر اسراییل از ایران رخ داد ھدفی جز اتمام حجت با 
این سفر می تواند بھ . جمھوری اسالمی نمی تواند داشتھ باشد

 از آمریکا  کردنواسطھ فشار غرب و در ازای صرف نظر
حملھ بھ ایران بدون .  باشدا اروپاحداث پایگاه ھای موشکی در 

  . رضایت روس ھا چندان عملی و منطقی بھ نظر نمی رسد
شاھد تنش چین کھ در ی  از سوی دیگر در سطح بین الملل

این دعوی بھ واسطھ منافع اقتصادی و ژئو پولیتکی خود طرف 
. مریکایی خود ھستیمآبا ھمتای گرفتھ جمھوری اسالمی را  

بی تبت کھ بھ نوعی اپوزیسیون دولت اعطا جایزه بھ رھبر مذھ
چین ھم ھست و برگزاری مانور نظامی سنگین در تایوان کھ 

مریکایی بود بخش ھایی از درگیری آتوام با نمایش سالح ھای 
  . ن چین و آمریکا را بھ نمایش در می آوردبیلفظی ما

حمایت کھ اتحادیھ اروپا عراق آمریکا علیھ بر خالف جنگ 
طبل خطرناک بر  این بار اتحادیھ اروپا ھم ،قاطع نکرده بود

نیکوال سارکوزی ریاست جمھوری فرانسھ . می کوبدجنگ 
تاکید می کند کھ ایران اتمی قابل تحمل نیست و در صورت 

او . لزوم برای جلوگیری از آن باید بھ بدترین گزینھ متوسل شد
.  می گوید کھ بدترین گزینھ جنگ استشدر ادامھ صحبت ھای

لر نخست وزیر سابق بریتانیا کھ امروزه از معماران تونی ب
را با دولت جمھوری اسالمی اصلی سیاست خارجی بریتانیاست 

 و خواستار مقابلھ با رشد کند مقایسھ می ٣٠آلمان نازی دھھ 
براون نخست وزیر کنونی ولدن گ .فاشیسم در ایران می شود

ن ایران اتمی بریتانیا ھم اخیرا بار دیگر بر غیر قابل تحمل بود
کشور ھای دیگر اروپا نظیر ھلند ھم پس از سخنان .  تاکید کرد

  .سارکوزی با کمال میل بھ ابراز حمایت از او پرداختھ اند

 اظھارات مناقشھ بر انگیز احمدی نژاد در نفی ھولوکاست، 
پشتیبانی رژیم ایران از نیروھای اسالمی در لبنان و فلسطین 

اسرائیل پاشنھ آشیل . ی فراھم می کندھیزم برای این آتش افروز
غرب است و امنیت آن برای کشور ھای غربی از امنیت خود 

  .آن کشورھا مھم تر است
کھ منجر بھ قرار یکا جدید دولت آمرمقرارت تنبیھی معرفی 

سپاه سازمان وابستھ بھ (دادن سپاه پاسداران و سپاه قدس 
علیھ نھادھای در لیست تروریستی و اعمال تحریم ھا ) درعراق

وابستھ بھ سپاه و بانک ھای ایرانی شده است، دست دولت 
آمریکا را برای سازماندھی عملیات نظامی بر ضد جمھوری 

چرا کھ دولت آمریکا مجاز است کھ . اسالمی بازتر کرده است
 خود "یدشمنان تروریست"در ھر ثانیھ ای خودسرانھ بھ مواضع 

از سپاه قدس بھ عنوان یک این حقیقت کھ آمریکا . حملھ نماید
 ٥نیروی مھاجم بھ عراق نام می برد زمینھ استفاده از ماده 

اساسنامھ سازمان ملل کھ بھ شورای امنیت اجازه بھ کار بردن 
تمامی اھرمھا از جملھ اھرم نظامی بر ضد یک کشور متجاوز 

بھ این ترتیب عالوه بر مناقشھ . را می دھد، فراھم آورده است
انھ ھای دیگری ھم برای آغاز جنگ تدارک دیده  بھی،ھستھ ا

بھ باور  تحلیل گران روزنامھ واشنگتن پست سخنان . شده است
اخیر دیگ چنی معاون رئیس جمھوری آمریکا پیرامون ایران 
تداعی کننده شرایط در دوره پیش از حملھ نظامی بھ عراق 

 بھ مضحکھ گرفتن احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا آمریکا. است
و نام بردن از او بھ عنوان یک دیکتاتور خود تالشی بود در 

  . جھت آماده کردن افکار عمومی آمریکا برای یک جنگ جدید
از ریاست شواری عالی امنیت ملی علی الریجانی ی استعفا

و رھبری تیم مذاکره کننده اتمی ایران و جایگزینی جلیلی کھ از 
یاست خارجی است نزدیکان احمدی نژاد و دست راست او در س

. استمنعکس کننده نا امید شدن جمھوری اسالمی از مذاکرات 
در طی ماھھای اخیر تالشھای زیادی در جھت پیشبرد مذکرات 

جناح . شد کھ این مذاکرات ھمگی با شکست روبرو شده است
مصلحت (ھایی از داخل حاکمیت موسوم بھ پراگماتیست 

د ریکا بھ عمل آوردنتالش ھایی در جھت سازش با آم) اندیشان
ھمھ این تالش ھا با شکست روبرو اما تا کنون بھ نظر می آید 

نباید فراموش کرد کھ گفتمان آمریکا در شرایط کنونی . شدند
گفتمان جنگ است و کوتاه آمدن جمھوری اسالمی مورد قبول 

کما اینکھ قبول تمامی شرایط آمریکا در . آمریکایی ھا نمی شود
می با اقبال کمی در میان ھیات حاکمھ  توسط خات٢٠٠٣سال

  . آمریکا روبرو شد
و نیازھای آن و قوانین حاکم بر منطق نظام امپریالیستی 

رقابت جھان سرمایھ داری بھ آمریکا حکم می کند کھ برای 
تامین سرکردگی خود بر جھان و تجدید ساختار سرمایھ، جنگی 

  وکستھااما ش. یندبدیگر را در منطقھ خاورمیانھ تدارک ب
ی ھای دیگر قدرتھای یضعفھای آمریکا و رقابت جو

، محدودیتھای زیادی را برای اجرای طرحھای یامپریالیست
  . جنایتکارانھ بوش بوجود آورده است

. رابطھ بین خواستن و توانستن ساده و مستقیم الخط نیست
حل این تضاد منوط بھ گذر از راھی دشوار، پر پیچ و خم و 

این امر برای امپریالیسم آمریکا نیز . ینی استغیر قابل پیش ب
از یکسو خواھان جنگ دیگری است از سوی . صادق است

ی ھایش برای پیشبرد پیروزمندانھ این جنگ بشدت یدیگر توانا
شکستھای قسمی در عراق، عرض اندام ھای . محدود شده است

و (روسیھ و چین، اوجگیری بحران اقتصادی در آمریکا 
مریکا ھمھ آت حاکمھ ا، اختالفات درون ھی)ھمچنین ایران
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موانعی است کھ آمریکا با آنھا روبروست و می تواند در روند 
  . جنگ طلبی آمریکا اخالل بوجود آورد

یست کھ با دیوانگی یاما تاریخ امپریالیسم سرشار از دوره ھا
دیوانگی و ریسکی کھ . ھا و ریسکھای بزرگ رقم خورده است

یا . " ھرج و مرج سرمایھ دارانھ داردریشھ در منطق سود و
برای اینکھ نابود نشوی دست بھ نابودی "؛ "بمیر یا توسعھ بیاب

بھ ھمین ! یاین است منطق سرمایھ و سرمایھ دار" بزرگ بزن
دلیل باید انتظار اینرا ھم داشت کھ امپریالیسم آمریکا با 

دیگر، بخواھد شانس خود را در قمار ی سازماندھی جنایت بزرگ
خاورمیانھ یک بار دیگر امتحان کند تا بر محدودیتھای اش فائق 

بھ ھمین دلیل نباید بھیچوجھ بھ احتمال آغاز جنگ علیھ . آید
  .خطر جنگ واقعی است. ی دادیایران کم بھا

نیز علیرغم تمایل ذاتی اش بھ در مقابل، جمھوری اسالمی 
 قدرت سازش با آمریکا، بھ گوشھ رانده شده و تنھا راه  بر سر

ی از یاگر چھ جناحھا. ماندن خود را در جنگ با آمریکا می بیند
خواھان آنند کھ بھ سازشی مھم با ) یبھ رھبری رفسنجان(رژیم 

آمریکا برسند اما جناح غالب بر طبل جنگ می کوبد و برخورد 
. نظامی با آمریکا را تنھا چاره حفظ جمھوری اسالمی می داند

ای احتمالی روسیھ و چین دلگرم می این جناح خود را بھ حمایتھ
  .  ی کھ براحتی می تواند باد ھوا شودیحمایتھا. کند

اختالفات درون جناحھای حاکم، بھ ھمراه رشد نارضایتی 
عمومی مردم و شروع بحران اقتصادی بشدت رژیم را در 

بی جھت نیست کھ . موقعیتی ضعیف و شکننده قرار داده است
بردن پول "، "یدولت مھرورز "طرحھای عوامفریبانھ ای چون

یکی پس از دیگری یا " یوحدت مل"و " نفت بر سر سفره مردم
ورشکستھ از آب در آمدند و یا یک شبھ در آتش خشم مردم 

  .ھمانند شورش شبانھ بنزین سوزانده شدند
)٢(  

و  بی حاصل و خانمان سوز تنھا راه جلوگیری از یک جنگ
است و تنھا راه  بدل کردن تشدید مبارزه رادیکال جنایتکارانھ 

 نیز تشدید - زمانی کھ آغاز شد-جنگ ارتجاعی بھ ضد خود 
این تنھا سیاست صحیح در قبال . مردم استرایکال مبارزه 

علیرغم (اما عملی کردن این سیاست . جنگھای ارتجاعی است
در درجھ اول وابستھ بھ میزان فعالیت ) پیچیدگی ھا بسیار

وابستھ بھ این است کھ تا چھ حد . نیروھای آگاه جامعھ است
مبارزات مردم با افق و دورنمای سیاسی صحیح و روشن در 

   .ھم آمیزد
 گره خورده است بھ سرنوشت جامعھ، یدر شرایط کنون

مستقالنھ و بدون تردید و نیروی یا قطب سومی اینکھ چگونھ 
تزلزل در قبال دو قطب آمریکا و جمھوری اسالمی سر بلند کند 

  . انقالبی را پیشاروی جامعھ ترسیم کندی اندازو چشم 
علیھ مرتجعین این قطب تنھا از دل تشدید مبارزات توده ای 

. داخلی و دخالتگری ھای  خارجی رشد و تکامل می یابد
گسترش مبارزات مردم در گوشھ و کنار کشورمانند شورش 

جنبش اوجگیری بنزین، اعتصاب کارگران ھفت تپھ و 
مساعدی برای شکل گیری یک قطب انقالبی ی زمینھ یدانشجو

اما واقعیت این است کھ علیرغم گستردگی . فراھم می آورند
نسبی این مبارزات، جنبشھای توده ای و نیروھای انقالبی ھنوز 
در موقعیتی نیستند کھ بتوانند تاثیرات تعیین کننده بر روند 

  . اوضاع داشتھ باشند
در نیست بر ضربآھنگ جنبش ھنوز قا! خطر اینجاست

 بدون توجھ بھ این مسئلھ اضطراری .ضربآھنگ جنگ  فائق آید
نمی توان بھ ضروریات سیاسی روز پاسخ داد و نقش و جایگاه 

ھر یک از جنبشھای توده ای را با توجھ بھ نقاط قوت و ضعف 
آن دریافت و وظایف فعالین آگاه و چپ را در ھر یک از 

  . جنبشھا روشن کرد
)٣(  

، با توجھ بھ موقعیت عینی و ذھنی ییر کنوندر اوضاع خط
، این جنبش می تواند نقش مھمی در ییحاکم بر جنبش دانشجو

ی بھ عنوان یجنبش دانشجو. تحوالت سیاسی جاری ایفا کند
تواند در اتحاد  موجود می سیاسی ترین و رادیکالترین جنبش

با توده ھای وسیع مردم بسیاری از حساب و کتابھای 
  . ا و مرتجعین داخلی را بر ھم زندامپریالیستھ

موج نوین مبارزاتی کھ از آغاز سال تحصیلی علیرغم 
 بسیاری از دانشگاھھای کشور را فرا ،سرکوبھای گسترده

، سراسری و ھمگانی یگرفتھ، می تواند مقدمھ یک جنبش سیاس
استقبال درخور از احمدی نژاد در دانشگاه تھران، مبارزه . باشد

شجویان پلی تکنیک، مبارزه متحدانھ دانشجویان قدرتمندانھ دان
اعتراض بھ قتل دکتر زھرا و دانشکده عالمھ، شاھرود و اھواز

بنی عامری در دانشگاه ھمدان، ھمگی نشانگر توان و روحیھ 
در اینجا جا دارد کھ بھ . باالی یک جنبش تازه نفس است

 دانشجویان مبارز پلی تکنیک درود بفرستیم کھ شجاعانھ پرچم
 گرفتھ  و الھام بخش دیگر رزم انقالبی را در دست
   .دانشگاھھای  کشور شده اند

ی کھ تا کنون صورت گرفتھ جنبش یعلیرغم تالشھا
، عدم تشکل مستقل و فقدان اتحاد یی ھنوز از پراکندگیدانشجو

ی بتواند یاینکھ جنبش دانشجو. و تشکل سراسری رنج می برد
 آید اساسا بھ نقش فعالین بر ضعفھا و محدودیتھای خود فائق
فعالین چپ دانشگاه باید بھ . چپ در این جنبش گره خورده است

صفوف خود سر و سامانی دھند، از پاره ای گیج سریھا و 
ت و جسارت را امحافظھ کاریھای رایج دوری کنند و این جر
 توده ھای وسیع ی،بخود دھند کھ حول یک پالتفرم سیاسی انقالب

مبارزه . نند و مبارزات گسترده سازمان دھنددانشجو را متحد ک
اخیر دانشجویان پلی تکنیک یک نمونھ مثبت است کھ باید تالش 

  . کرد کھ در دیگر دانشگاھھا فراگیر شود
اگر دانشجویان چپ وظیفھ متحد کردن توده ھای دانشجو را 

ند، ھر آن خطر آن ھست کھ جریانات نبر عھده خود نبی
چون ملی مذھبی ھا یا دیگر انواع و سازشکار و اصالح طلبی 

اقسام لیبرالھا سوار بر این موج نوین مبارزاتی شوند و این 
 و آنرا بھ بیراھھ ھای جنبش را از وظایف پایھ ای اش باز دارند
  . یکی از ایندو دو قطب ارتجاعی سوق دھند

کھ معنایش متحد شدن با ( سازمان دادن اتحاد گسترده
بدون وجود مراکز یا ھستھ ) استنیروھای سکوالر مردمی 
یک ستاره بھم جرم  ھر چقدر .ھای مستحکم میسر نیست

پیوستھ تر و فشرده تر باشد میدان مغناطیسی اش گسترده تر و 
این امر در رابطھ با پیشبرد مبارزه انقالبی ھم . قوی تر است
بھم پیوستگی و فشردگی بھ معنای آن است کھ . صدق می کند

مارکسیسم دانشگاه  بھ درک روشن و علمی از باید فعالین چپ 
این امر منوط بدان است کھ فضای زنده، شاداب و . دست یابند

تا میان گرایشات مختلف درون چپ جدل ایجاد شود فعالی 
و چپ  تا درک ھمگی از اھداف عمومی ؛دوستانھ صورت گیرد

بدون برخورد میان گرایشات مختلف ھستھ . مارکسیسم ارتقا یابد
کم . این از ضروریات مبارزه است. م شکل نمی گیردمحک

  . خواھد شدچپ ی بھ این امر موجب تضعیف یبھا
در مھمترین امور از سوی دیگر بدون دخالت گری سیاسی 

روز جامعھ و تاثیر گذاری بر جمع گسترده و متحد کردنشان و 
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 ھستھ محکم انسجام و استحکام خود ، برانگیختن شان بھ مبارزه
چرا کھ تجربھ کسب نخواھد شد، رشدی . ست خواھد دادرا از د

صورت نخواھد گرفت، آبدیدگی در کار نخواھد بود و مھمتر از 
  .ھمھ اھداف بزرگ و عالی حاصل نخواھد شد

)٤(  
وظایف . دوران خطیر، وظایف خطیر بھ ھمراه می آورد

بی جھت نیست کھ ما . خطیر، خطرات خود را بھ ھمراه دارد
ی با دو روحیھ متضاد در میان فعالین چپ در چنین شرایط

تحت عنوان ھزینھ ندادن اقلیتی محدود . دانشگاھھا روبرو ھستیم
گرایش بھ این دارند کھ شمشیرھا را غالف کنند و خود را کنار 
کشند و منتظر نتیجھ مبارزه میان ببرھا شوند و پس از روشن 

چرا کھ این توخالی است ای این وعده . شدن نتیجھ بھ میدان آیند
استفاده . گرایش پیشاپیش شکست قطعی خود را قبول کرده است

این گرایش ذاتی از کلمات چپ و کارگری ذره ای از ضعف 
بدون شرکت در نبردھای امروز نمی توان انتظار . نمی کاھد

کسی کھ امروز در نبردھای . شرکت در نبردھای فردا را داشت
ردا ھم در نبردھای کوچکتر حاضر بھ پرداخت ھزینھ نیست ف

 وانگھی اگر ما امروز .بزرگتر ھزینھ ای نخواھد پرداخت
ھزینھ ای تقبل نکنیم فردا جامعھ ما ھزینھ ھای سنگینی را 

صحبت از زندگی صدھا ھزار انسان و . خواھد پرداخت
   . آوارگی میلیونھا نفر است

، با گرایش دیگری روبرو یدر مقابل گرایش فوق بدرست
کثر تالش خود را انجام می دھد کھ از ھم اکنون ھستیم کھ حدا

مبارزات امروز زمین . صحنھ مبارزه را بھ نفع خود شکل دھد
تنھا با . تمرینی است برای مبارزات بزرگتری کھ در راھست

حضور در میدان است کھ می توان بھ ارزیابی صحیح و واقعی 
 از تناسب قوای میان رژیم و مردم دست یافت و کمتر ھزینھ

پرداخت یا از پرداخت ھزینھ ھای اضافی و بیمورد احتراز 
  . کرد

ی توانستند در یفراموش نکنیم کھ تنھا نیروھا و جنبشھا
ت آنرا بخود اتاریخ نقش موثر و تعیین کننده ایفا کنند کھ جر

  . دادند کھ تاج پیروزی را از کف شیران درنده بربایند
ر سازماندھی در شرایط کنونی جنبش دانشجویی وظیفھ خطی

دخالتھای و دیکتاتوری علیھ لیھ جنگ عجنبشی سراسری 
نان، صلح، "شعار .  عھده داردربو استبداد داخلی را خارجی 
باید توسط جنبش دانشجویی در میان کلیھ جنبشھای " آزادی

این جنبش باید مردم را از خطرات یک  .توده ای فراگیر شود
خط کشی ین اسالمی مرتجعجنگ خانمان سوز آگاه  سازد، با 

مدافع حقوق پایھ ای کارگران و . مشخص و معین کند
از دیدگاه . زحمتکشان و آزادی زنان و جدایی دین از دولت باشد

شعار وحدت خلق ھا اکثریت مردم ایران الی دفاع از منافع او
. کندنیسم مخالفت ورا سر دھد و با تمام صور ناسیونالیسم و شو

تی و ادامھ کاری از اھمیت حیاتی استقالل سیاسی و تشکیال
وابستگی سیاسی بھ . برای جنبش دانشجویی برخوردار است

یران را بھ خطر می ردم اجریانات غیر مردمی کھ منافع م
تازه نفس را تواند این جنبش می  برخورد منفعالنھ  و دناانداز

  . بھ عقب راند
باشد تا یکبار دیگر پرچم سرخ مبارزه .  آذر در راھست١٦

را در کلیھ " نان، صلح، آزادی"را متحدانھ برافرازیم و شعار 
  ■. دانشگاھھا و سراسر ایران طنین افکنیم

  
  
  

  !حادثھ ای کھ آئینھ یک جامعھ است
  قتل دختر جوان دانشجو در مقر نیروھای انتظامی ھمدان

  
  رویا سرکش

زھرا بنی عامری : است١٣٨٦ مھر ٢٠امروز جمعھ 
گاه پزشکی تھران روز تعطیل خود پزشک فارغ التحصیل دانش

را آغاز می کند پس از یک ھفتھ کار بعنوان پزشک کارآموز 
در روستاھای اطراف ھمدان و معالجھ بیماران محروم این 

  .مناطق دور افتاده
زھرا شاید لحظھ ای فراموش کرده بود کھ او زن است، 
شاید در آن لحظھ فراموش کرده بود کھ او دانشجویی فارغ 

صیل در حال خدمت بھ ھموطنان محروم و ستمدیده خود التح
افتاده است، شاید فراموش کرده بود کھ او فقط بھ ھمین دو دلیل 

است  و شاید فراموش کرده بود کھ ھر آن می تواند " مجرم"
کھ وظیفھ " امر بھ معروف و نھی از منکر"توسط نیروھای 

شاید ھم اصلی شان رسیدگی بھ این دوجرم است، ربوده شود و 
  .فراموش کرده بود کھ عشق در این مملکت ممنوع است

امروز صبح جمعھ است و زھرا با فریاد و اعتراض توسط  
در مقابل چشم " کنترل زنان و جوانان و سرکوب آنان"ماموران 

  ...مردم بھ داخل ماشین کشیده شد
خبرنامھ بوعلی سینا مرگ :  مھر است٢٣امروز دوشنبھ 
 کند و سپاه پاسداران استان ھمدان این خبر زھرا را اعالم می

  !را شایعھ ای علیھ امنیت ملی اعالم کرد
بی   و پیکر؛، دیگر در میان نیستیاما زھرا بنی عامر

جانش باقی ماند تا گواھی شود بر امنیت کامل نظام زن ستیز و 
بھ گفتھ !  آگاھی ستیز و ناامنی تک تک دختران این سرزمین

 مھر ٢١،  شنبھ شب یروز بعد از دستگیرپزشک قانونی زھرا 
فرقی نمی کند کھ زھرا . در مرکز بسیج ھمدان فوت کرده است

خودکشی کرده یا بھ قتل رسیده باشد، در ھر دو حالت عاملین 
  .مشخص اند) یعنی ماموران انتظامی(مرگ 

مرگ زھرا بنی عامری یک حادثھ در میان ھزاران حادثھ 
نھ موقعیت ھزاران زن و دختر قتل زھرا آئی. روزانھ نیست

معنای بھ جوان دانشجوست کھ وجودشان بھ خودی خود بھ 
دانشجویان در آن نظامی کھ . خطر انداختن این نظام است

بعنوان گل ھای سر سبد جامعھ دستھ دستھ روانھ زندان می 
شوند، نظامی کھ دانشجویان بعنوان منبع آگاھی عامل ناامنی 

ران دانشجو بعنوان گل سر سبد پویایی جامعھ ای کھ دخت. ھستند
ت عناوین متزلزل کردن نظام دستگیر و حو شکوفایی جامعھ ت

  .شوندی مجازات م
نظامی کھ در مقابل جنبش رشد یابنده دانشجویی مستاصل 
شده و گمان می کند کھ با سرکوب و خشونت  می تواند چشمھ 

  . ھای زالل آگاھی و سرکشی این جنبش را نابود کند
اه پاسداران ھمدان پس از اینکھ نتوانست جسد زھرا را سپ

انکار کند، اعالم کرد زھرا خودکشی کرده است، ھمانگونھ کھ 
در مورد اکبر محمدی دانشجوی مبارز دیگری در دو سال پیش 

شاید بتوان با این . اعالم شد کھ در سلول زندان سکتھ کرده است
 جنبش دانشجویی اما. ، برخی را آرام کردیدروغھا برای مدت

در اعتالی چند سال گذشتھ خود این روش ھای سرکوبگرانھ را 
شناختھ است و مبارزات پیگیرش تا کنون پاسخ درخوری بھ این 

  .جنایات بوده است
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جنبش دانشجویی ھزاران زھرا را در 
میان خود دارد، ھزاران عزت مصلی نژاد، 

  ...ھزاران ھزار گل سرسبد دیگر 
می داند کھ عقوبتی دو جنبش دانشجویی 

چندان پسران دانشجو در انتظار دختران 
چنانچھ زھرا فقط دستگیر و . دانشجواست

زندانی نشد، زھرا نھ فقط دستگیر شد، در 
مرکز بسیج ھمدان مورد تجاوز جمعی قرار 
گرفت، بھ زھرا تجاوز شد تا ابتدا روح 
سرکش او را بعنوان یک دختر دانشجو 

وجبات مرگش را  و سپس م؛درھم شکنند
فراھم آوردند تا پیکرش را نابود کنند تا بھ 
خیال خود درسی شود برای سایر دختران 

  . دانشجو
زھرا بنی عامری نیشتری مرگ اما 

است بر جنبش دانشجویی تا این رنج و 
اندوه را با قدرتی شگرف در اعتراضی  
گسترده و پیگیر بھ این جنایات بھ نمایش 

  .گذارد
زھرا بنی عامری از دل آخرین فریاد 

تاریک خاک روزنھ ای بسوی ما گشوده 
است و ما را فرا می خواند تا  خبر این 

جنبش ، جنایات را بھ گوش ھمگان برسانیم
 و اعتراضی را علیھ این جنایت سامان دھیم

اعتراض بھ  قتل زھرا و. داد خواھی کنیم
برگی دیگر از پیوند جنبش  بھ آن باید

 ■.دل شوددانشجویی و زنان ب
 

 برای اطالع رسانی
 

كنیك بھ مناسبت آغاز سال تبیانیھ دانشجویان سوسیالیست پلی 
 یتحصیل

  
تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز می كنیم كھ بیش از چھار ماه است سھ  سال     

، و احسان منصوری در شرایطی ی احمد قصابان، مجید توكل دانشجوی پلی تكنیك،
. ھای شدید جسمی و روحی در زندان بھ سر می برند ھشكنج غیر انسانی تحت

زاده  علی صابری و عباس حكیم پور، پور، مجید شیخ خلیل پویان محمودیان، مقداد
. چندین ماه را در شرایطی مشابھ در اوین گذراندند شجوی دیگر دانشگاه نیزنپنج دا

ز دانشجویان بھ نفر ا١٠٠گذشتھ دانشگاه بیش از  عالوه بر این بھ دنبال وقایع سال
نفر بھ یك یا چند ترم محرومیت از  ١٠ اند، بیش از كمیتھ انضباطی احضار شده

 نفر ٢۵اند، بیش از  الورود شده  نفر بھ دانشگاه ممنوع٧اند،  تحصیل محكوم شده
  .آزادی خواھی است گناه دانشجویان. ند ااز اسكان در خوابگاه محروم شده

. بوده است ای دیرینھ در دانشگاه ھی از سنتاعتراض بھ سلب آزادی ھای انسان
تعیین  ،یھای فرھنگی ھنر شان، تعلیق فعالیت سانسور نشریات دانشجویی و توقیف

 تصمیم گیری درباره روابط دانشجویان دختر و پسر در  شیوه پوشش دانشجویان،
ھا و در یك كالم تحمیل سبك زندگی  دانشگاه و حتی رفتارھای آنان در خوابگاه

اما مبارزات . حاكمیت بر دانشجویان معنایی جز سلب آزادی انسانی ندارد لوبمط
 دانشجویی اكتفا كند بلكھ باید در حین و نمی تواند بھ مسایل صرفَا دانشجویی نباید

، مناسبات غیر انسانی كھ بر زندگی وی حاكم است را یصنف پیگیری مطالبات
سركوب و . وی از جامعھ استدانشجو باشد عض دانشجو بیش از آنكھ. بشناسد

. تعرض حاكمیت در جامعھ است  متاثر از سركوب وتعرض در دانشگاه كامَال
بازداشت بی سابقھ   نشریات دانشجویی و پوشش اجباری در دانشگاه، توقیف

و بازداشت  سانسور مطبوعات  ھا، ای ارشاد در خیابان ھدانشجویان در امتداد گشت
را  وقایع دانشگاه. دانشگاه جدای از جامعھ نیست. تكارگران، زنان و معلمان اس

پس مبارزات . نمی توان با منتزع نمودن آن از جامعھ بررسی و تحلیل كرد
دانشجویان باید در حین .  روبنایی باشددانشجویی نباید مبارزاتی با اھداف صرفَا

. ھد، زیربنای این مناسبات را ھدف قرار دیروبنای مناسبات اجتماع مبارزه با
درآمدی باشد ش باید پی... اعتراض بھ سلب آزادی بیان، اعتراض بھ ستم جنسیتی و 

باید دانست مبارزات دانشجویان برای رسیدن بھ ھدف نھایی  البتھ. یبر مبارزه طبقات
كھ ھمان نابودی جامعھ طبقاتی است باید در پیودند با مبارزات اصیل طبقاتی قرار 

مختلف اجتماع و دارای منافع طبقاتی متفاوت و  طبقاتدانشجویان افرادی از . گیرد
از این رو دانشگاه ھرگز نمی . نمی شود پس دانشجو طبقھ محسوب. متضاد ھستند

  .تواند پیشرو مبارزاتی اصیل باشد
. گام در راه مبارزات دانشجویی ایجاد تشكل مستقل دانشجویی است اولین 

شجویی نیست، مزدور حاكمیت حاكمیت است، تشكل دان تشكلی كھ ساختھ دست
حاكمیت سعی در مقابلھ با سركوب حاكمیت  تشكلی كھ با توسل بھ بخشی از. است

ھمچنین . این نمی تواند مستقل باشدردارد، پیاده نظام بخشی از حاكمیت است و بناب
مداخلھ بیگانگان است نھ تنھا  جماعتی كھ برای بھبود وضعیت موجود، چشم انتظار

  .دانشجویان است ی نیست، بلكھ سرباز بیگانگان و منفورتشكل دانشجوی
 .د مشخص و روشن دارتشكل دانشجویی خاستگاه، مواضع و اھدافی كامَال 

پیگیری این مطالبات جز بھ . چنین تشكلی مطالبات اصیل انسانی را پیگیری می كند
 شھچرا كھ رادیكالیسم ھمانا دست بردن بھ ری. تشكلی رادیكال ممكن نیست دست

 .ھا ممكن نیست ھاست و رھایی جز با دست بردن بھ ریشھ
 یپیش بھ سوی رھای

 یبرابر زنده باد آزادی و
   

 دانشجویان سوسیالیست پلی تكنیك

  :منتشر شد

  
  ارزش اضافھ : نام کتاب 

  مارتا ھارنكر: مولف 

   آرین شھ بنف:صفحھ آرائی 
  بذر:    ناشرناشر 

تو گرافی ، چاپ و یل

  انتشارات بذر: صحافی 
  نسخھ ٥٠٠: شمارگان

نوبت چاپ اول شھریور 
١٣٨٦  

  ریال٤٥٠٠ارزش 
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  برای اطالع رسانی
ی خواه و برابری ان آزادیھ دانشجویانیب

  رانیای طلب دانشگاھھا
  

  پیرامون احكام صادره برای سھ دانشجوی پلی تكنیك
  
  . راه تداوم و پیروزی جنبش، مبارزه پیگیرانھ استتنھا

امروز در شرایطی بھ سر می بریم كھ جامعھ و جنبش ھای 
. اجتماعی در موقعیتی خطرناك و سرنوشت ساز قرار گرفتھ اند

ھمگان می دانند كھ تعرضی وسیع بھ ابتدایی ترین حقوق و 
ھدف اصلی این . آزادی ھای فردی و اجتماعی در جریان است

تعرض سبعانھ چیزی جز امحاء و نابود سازی جنبش ھای 
. اجتماعی آزادی خواه و معترض بھ وضعیت موجود نیست

قرار است دور دیگری از بقاء حاكمیت بر ویرانھ این جنبشھا 
استراتژی ھمیشگی حاكمیت در مقابل جنبشھای . استوار شود

آزادی خواه كھ ھمواره چیزی جز سركوب عریان نبوده است، 
ھ واسطھ ترس از تعمیق و رادیكالیزه شدن این جنبشھا و بر ب

متن تشدید تخاصمات خارجی و دست باال پیدا كردن رژیم در 
این تخاصمات، بھ بركت سیاستھای امپریالیستی آمریكا و 

جنبش كارگری و . متحدینش در منطقھ، اوج گرفتھ است
اعتراضات معلمان و دیگر اقشار زحمتكش جامعھ بھ شدت 

خواستھ . كوب می شود و مبارزین آن راھی زندان می شوندسر
ھای برحق جنبش زنان لگدمال می شود و دستگیری فعاالن این 

بھ بھانھ برقراری امنیت اجتماعی، حرمت . جنبش شدت می یابد
  .انسانی شھروندان عادی جامعھ پایمال می شود 

نوك تیز پیكان این حملھ، اما متوجھ دانشگاه و جنبش 
نظم حاكم بھ خوبی می داند كھ بدون سركوب . شجویی ستدان

تمام عیار جنبش دانشجویی، كھ اساساً  سویھ ای سیاسی دارد و 
معطوف بھ ایجاد تغییرات رادیكال سیاسی و اجتماعی ست، 

تحمیل خفقان بھ جامعھ بدون . عقب راندن جامعھ ممكن نیست 
آن ـ درھم شكستن بلندگوی رسای اعتراض آزادی خواھانھ 

در عین حال در طرف مقابل نیز . یعنی دانشگاه ـ ممكن نیست
عقیم گذاشتن سیاست سركوب و از بین بردن فضای نظامی 
حاكم بر جامعھ بدون مبارزه ای پیگیرانھ، قاطع، متشكل و 

بدون شك جنبش دانشجویی سھم بزرگی در . ھدفمند ممكن نیست
 آن بر دوش بھ پیش راندن این مبارزه و بھ پیروزی رساندن

در این میان جنبش دانشجویی بدون اتخاذ استراتژی، . دارد
سیاست و افقی رادیكال و سازش ناپذیر، در تمایز با جناحھای 
مختلف حكومتی و ھمچنین دولتھای خارجی و در تقابل با 

سیاستھا و نسخھ ھای گوناگون و ارتجاعی آنان قادر نخواھد 
نباید اجازه داد . نجام رساندبود مبارزه ای پیروزمند را بھ سرا

كھ جناحھای مختلف قدرت حاكم، جنبش دانشجویی را بھ پیاده 
نباید اجازه داد . نظام خویش تبدیل و آنرا بھ خود ضمیمھ كنند

دور دیگری از مبارزه دانشجویان و فداكاری ھای آنھا بھ پای 
توھم جنبش دانشجویی بھ افق . چنین جریاناتی نوشتھ شوند

نھ و تماماً  واپس گرایانھ جناحھای بھ اصطالح منتقد سازشكارا
تنھا فعاالن این جنبش را بھ مسلخ سركوب و » درون حكومتی«

ھمچنانكھ می تواند این سھ دانشجوی زندانی . بی افقی می كشاند
را قربانی اصطكاك منافع و نبرد قدرت جناحین حاكمیت 

  . جمھوری اسالمی دانست 
راست طرفدارغرب در پیشبرد زیسیون  پس از شكست اپو

 گرایشات راست و لیبرالی  برنامھ ھای سیاسی خود در ایران،
از قبیل احزابی چون كارگزاران، جبھھ (درون حاكمیت 

با بھ راه انداختن ) مشاركت، اعتماد ملی و بقایای نھضت آزادی
كمپینی كثیف علیھ فعالین رادیكال دانشجویی، با توسل بھ 

وب دولتی و نزدیك بھ دولت موجود، بھ تحریك نیروھای سرك
تقالیی مزبوحانھ در جھت مصادره جنبش دانشجویی در خدمت 
رقابتھای انتخاباتی و فرا انتخاباتی خود با جناح حاكم بر ھمین 

ضروری ست جنبش رادیكال . افتاده اند(!) » دولت«
دانشجویی، با اتكا بھ بدنھ دانشجویان، بھ منظور حفظ استقالل 

 مواجھھ با جناحین قدرت حاكم و در برابر فرایند تغذیھ خود در
تمامیت رژیم از نیروی فكری و مادی این جنبش و تضعیف 

  . نیروھای مترقی اجتماعی مقاومت نمایند
باز ھم تأكید می كنیم، امروز تنھا اتحاد استراتژیك جنبشھای 
اجتماعی، جنبش كارگری و اقشار زحمتكش جامعھ، زنان و 

مبارزه ای رادیكال،  و ھمبستگی آنھا برای پیشبرد دانشجویان
سازش ناپذیر، متشكل و ھدفمند و مرزبندی صریح سیاسی با 
جناحھای مختلف قدرت و دخالت دولتھای خارجی، بھ ویژه 

 ، می تواند تضمین كننده پیروزی بر استبداد آمریكا و متحدانش
  .و بھ كرسی نشاندن آزادی و برابری باشد

ن آزادی خواه و برابری طلب دانشگاھھای ما دانشجویا
ایران، ضمن پافشاری بر خواست آزادی فوری دانشجویان 

و فراخواندن ) قصابان، توكلی، منصوری(زندانی پلی تكنیكی 
دانشجویان بھ مبارزه برای رھایی آنان و محكومیت ھر نوع 
استدعا و استمداد از شخصیتھا و نھادھای حاكمیت، برای 

یان، خواستار تحقق بدون قید و شرط مطالبات آزادی دانشجو
  :زیر می باشیم

  ـ آزادی فوری دانشجویان دربند و كلیھ زندانیان سیاسی ١
ـ لغو كلیھ احكام كمیتھ ھای انضباطی و تمامی تضییقات ٢

  و اقدامات سركوبگرانھ علیھ فعالین دانشجویی 
ـ حذف فضای پادگانی و نظامی حاكم بر دانشگاه و ٣

 عالیتھای اجتماعی و سیاسی در دانشگاهآزادی ف
ـ آزادی برپایی تشكلھای مستقل دانشجویی، بھ عنوان ٤

الغاء انحصار تشكلھای ظرف اعمال اراده دانشجویی و 
 حكومتی در دانشگاھھا

ـ لغو ھرگونھ تبعیض برمبنای جنسیت در دانشگاه و ٥
 الغاء ھرگونھ جداسازی جنسیتی

  ی دانشجویانـ تحقق تمامی خواستھ ھای صنف٦
  

 دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاھھای ایران
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  رشد مقاومت در مقابل روند فاشیستی در
 دانشگاه ھای آمریکا

  
 مارال ھشیار

 دانشگاه آمریکا ھفتھ ١٠٠ اکتبر در ٢٦ تا ٢٢در روزھای 
شخصی . برگزار می شود» یآگاھی در مورد فاشیسم اسالم«

  *.است" یآگاھ" مبتکر این ھفتھ "دیوید ھوروویتز"بھ نام 
دیوید ھوروویتز یکی از فعالین سیاسی وابستھ بھ  نومحافظھ 

در آمریکا و از ھواداران سرسخت سیاست ) نئوکان ھا(کاران 
جنگی کھ آمریکا برای (است " علیھ تروریسم"جنگ 

اشغال . جھانگشایی و امپراتور سازی براه انداختھ است
تخصص ).  نقطھ آغاز این جنگ بود٢٠٠١افغانستان در اکتبر 

در دانشگاه ھای " یپاکساز"ھوروویتز در راه انداختن کارزار 
روش او انگ زدن، مرعوب کردن و از کار بیکار . آمریکاست

  وھدفش در نطفھ خفھ کردن استادان. کردن استادان مترقی است
جنگ علیھ "ی علیھ ین ھرگونھ اعتراض دانشجوندمخالف خوا

قبل از این، ھوروویتز با حملھ بھ گروه ھا . ستا" تروریسم
فمینیستی و انجمن ھای دانشجویان مسلمان در دانشگاه شناختھ 

 تن از ١٠١ -پروفسورھا"او کتابی با عنوان، . شده بود
ھوروویتز در . نوشتھ است" خطرناکترین دانشگاھیان آمریکا

و این کتاب می گوید، برخی  رشتھ ھا، تحقیق ھا، گفتمان ھا 
 ممنوعمناظره ھا باید در دانشگاه ھا و در کالس ھای درس 

 بھ نظر او مطالعھ تاریخ نسل کشی بومیان مثَال. اعالم شوند
توسط مھاجرین سفید پوست ") سرخپوستان"موسوم بھ (آمریکا 

ی کھ در قاره آمریکا اسکان گزیدند، باید در دانشگاه ھا یاروپا
و مطالعھ تاریخ برده بھ نظر ھوروویتز تدریس . ممنوع شود

سیاھان "، یبھ اعتقاد و. داری در آمریکا نیز باید قدغن شود
 و با ویژگی او در این است کھ علنَا"! مدیون آمریکا ھستند

وقاحت تمام از ھر جنبھ از جنایتھای تاریخ آمریکا دفاع می 
از برده داری در آمریکا و  نسل کشی رنگین پوستان : کند

تا جنگ ھای ارتجاعی ") سرخپوستان" بھ موسوم(بومی آمریکا 
او از مدافعان سرسخت شکنجھ کردن . علیھ افغانستان و آمریکا

او . می باشد) ھستند" تروریسم"کھ مظنون بھ (زندانیان سیاسی 
در تارنمایش طلب دستگیری و زندانی کردن انقالبیون، 

ھر در این تارنما، . رادیکال ھا، ناراضیان و لیبرالھا را می کند
گونھ تھمت، شایعھ و دروغ را در مورد مخالفین خود بعنوان 

می توان گفت کھ در چارچوب . سند و مدرک درج می کند
و برنامھ " کیھان"جامعھ آمریکا، نقشی مانند  نقش محفل 

مانند حزب اهللا . در جمھوری اسالمی را بازی می کند" ھویت"
اب می ھم اسامی بی مسما برای گروه ھای ضربت خود انتخ

دانشجویان " گروھی از دانشجویان دست راستی بھ نام مثَال: کند
کار این گروه . راه انداختھ است"!! ھوادار آزادی آکادمیک

آن است کھ در کالس ھای درس استادانی کھ از " ییدانشجو"
جنگ افغانستان و عراق دفاع نمی کنند یا بھ اندازه کافی دفاع 

ھای آنان یادداشت برداری می نمی کنند، شرکت کرده و از حرف
کنند و یا صدایشان را  ضبط می کنند و بعنوان سند در مورد 

 .پخش می کنند" تروریسم"ھواداری آن استاد از 
 نیز بخشی از )١(" یھفتھ آگاھی در مورد فاشیسم اسالم "

تارنمای . کارزار فاشیستی کردن محیط آکادمیک آمریکاست
انشجویان مسلمان را  زیر فشار می نویسد باید د" یھفتھ آگاھ"

را امضا " جنگ علیھ تروریسم"گذاشت تا بیانیھ ھای حمایت از 
کسانی کھ سنشان قد می دھد یادشان ھست کھ پاکسازی ! کنند

استادان و دانشجویان دانشگاه ھای ایران ھم با قبول یا عدم قبول 
 حجاب در مورد زنان، نماز در مثَال(ین ھای اسالمی یآ

. شروع شد) ، امتحان ورودی ایدئولوژیک و غیرهدانشگاه
جمع آوری امضا، «: تارنمای فاشیستی فوق می نویسد

دانشجویان و استادان را مجبور می کند کھ روشن کنند در کدام 
یا طرفدار جنگ با دشمنان تروریست ما : طرف قرار دارند

بھ این . ھستند یا طرفدار بی عمل ماندن در مقابل دشمنانمان
ل، ما از شما می خواھیم، این بیانیھ را بطور خاص بھ میان دلی

 بھ مثَال: کسانی کھ کمتر از ھمھ مایل بھ امضای آن ھستند ببرید
، و انجمن ییمیان مسئوالن دانشگاه، مسئوالن نھادھای دانشجو

برگرفتھ از مقالھ ای بھ قلم اوبرایان (» .ھای دانشجویان مسلمان
  )٢٠٠٧ اکتبر ١٤ ـ" انقالب"در نشریھ ھفتگی 

ھدف ھورویتز آن است کھ بھ ھرکس، بخصوص بھ 
دانشجویان و استادانی کھ  از کشورھای عرب و خاورمیانھ می 
آیند و  با امپریالیسم آمریکا و جنگ آن مخالفت می کنند 

ی اسالمی بزند و بر این پایھ آنان را وادار کند یبرچسب بنیادگرا
 و جنایتھایش وفاداری خود را کھ با دفاع از امپریالیسم آمریکا

. ثابت کنند یا اینکھ در مقابل این جنایتھا خفھ شده و کاری نکنند
مجبور کردن آدمھا بھ ادای سوگند وفاداری در مال عام، یکی از 
ویژگی ھای عصر انگیزاسیون در قرون وسطا و یکی از 

یک " یآگاھ"این ھفتھ . تاکتیکھای شناختھ شده فاشیستی است
دامن زدن بھ فضای خفقان و سرکوب در :  دارد و بسماموریت

محیط دانشگاه بخصوص علیھ دانشجویان عرب و مسلمان و 
بعد از سخنرانی ". کلھ سیاه ھا"خاورمیانھ ای و بطور کل 

ھای نژادپرستانھ  احمدی نژاد در حیاط دانشگاه کلمبیا گرافیتی
تھا علیھ دانشجویان کمونیست، عرب و سیاھپوست و دیگر اقلی

قابل توجھ «: مضمون یکی از آنھا این است. ظاھر شد
آمریکا : کمونیستھای پینکوی مادر قحبھ و عربھای حولھ بھ سر

روزی بر می خیزد و مکھ، مدینھ، تھران، بغداد، جاکارتا و 
شما را . ی را ھستھ ای باران می کندیتمام وحشیان آفریقا

  )٢(» !ست استیان سفید پویآمریکا مال اروپا! خواھیم گائید
کارھای ھوروویتز، در ابتدا با مخالفت اقلیت بسیار کوچکی 
از استادان، دانشجویان و فعالین سیاسی رادیکال و گروه ھای 

ولی اکنون، در نتیجھ فعالیت آگاھانھ و .  ضد جنگ مواجھ شد
سازمان یافتھ نیروھای مترقی و کمونیست و ضد جنگ در 

این روند فاشیستی گسترده تر شده دانشگاه ھا،  دامنھ مقابلھ با 
است و دانشجویان در حال تقسیم شدن بھ قطب ھای نظری 
متفاوت اند و از حالت بی تفاوتی و دنبالھ روی کورکورانھ از 

البتھ ھنوز راه زیادی مانده تا . دولت خود خارج می شوند
دانشگاه ھای آمریکا از حالت بی تفاوتی سیاسی کنونی در آیند 

 مرکز مبارزه علیھ جنگ ویتنام، علیھ ١٩٦٠ھھ و مانند د
بحث در میان . تبعیض نژادی و جنبش آزادی بیان  بشوند

نیروھای مترقی دانشگاه در مورد اینکھ بھ این وقایع چگونھ 
اما ھنوز اکثریت استادان و . باید پاسخ گفت نیز حادتر شده است

ی یدانشجویانی کھ مخالف این روند فاشیستی اند، از رودرو
اقلیت می گوید،  باید بسرعت و بشدت . فعال با آن ھراس دارند

با آن مقابلھ سازمان یافتھ و متحدانھ کرد زیرا در شرایطی کھ 
) کھ قدرت سیاسی نیز پشتوانھ آن است(این روند فاشیستی 

اینطور می تازد، اگر با مقاومت روبرو نشود بسرعت موفق بھ 
پس باید .  قی خواھد شدایزولھ و خفھ کردن گرایش ھای متر

کارزار سیاسی فعالی علیھ این  گرایش فاشیستی براه انداخت و 
آن را شکست داد و قطب بندی مساعد بحال گرایش مترقی در 

  . دانشگاه ھا بوجود آورد
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یکی از موثرترین شیوه ھای ھورویتز علم کردن جنایتھای 
ردن بر بنیادگرایان اسالمی در ایران و خاورمیانھ؛ انگشت گذا

بردگی زنان در اسالم، بر خشونتھای تبھکارانھ حزب اهللا و 
. القاعده علیھ مردم کشورھای مربوطھ خود و مردم جھان است

در مقابل این شیوه حیلھ گرانھ باید بر حقیقت انگشت گذاشت و 
نھ تنھا جنایت ھای بنیادگرایان اسالمی را انکار نکرد بلکھ باید 

 آن و وجھ اشتراک عمیق میان ریشھ ھای طبقاتی و سیاسی
برنامھ اجتماعی و اقتصادی و ایدئولوژی این بنیادگرایان 

در چند دھھ گذشتھ . اسالمی و امپریالیسم آمریکا را نشان داد
بنیادگرایان اسالمی در جوامع خاورمیانھ، نقش مھمی در تقویت 

روابط ارباب و برده و گسترش 
خشونت و جنایت علیھ مردم بازی 

 اگر از یاین حقیقت را، حت. ندکرده ا
دھان مرتجعین فاشیستی مانند 

. ھوروویتز بیرون آید، نباید انکار کرد
اما حیلھ گری این فاشیستھا را کھ می 
خواھند بدیل ستمگرانھ خود را در پشت 

ی یجنایات و ستمگری ھای بنیادگرا
اسالمی پنھان کنند باید بدون مالحظھ 

در تبھکاری . کاری آشکار کرد
ایران . ی اسالمی شکی نیستیبنیادگرا

. یک نمونھ بارز و غیرقابل رد آن است
رھبران جمھوری اسالمی برای اعدام 
کمونیستھا و سنگسار زنان و بھ باد 
دادن میلیون ھا جوان در جنگ ھشت 
سالھ با عراق، در قرآن و سنت 

اما . توجیھات خداپسندانھ یافتند
م ی فاشیستی فقط مختص اسالیبنیادگرا

نیست بلکھ مسیحیت و یھودیان نیز 
. بنیادگرایان فاشیست خود را دارند

زندان ھای گوانتانامو و زندان ھای 
مخوف اسرائیل نیز مورد تائید 

کتب . بنیادگرایان مسیحی و یھودی اند
در مورد ھر ھمھ مذاھب و سنتھای 

 مجاز ، اعمال خشونت ارتجاعی را کامَالیمسئلھ مھم اجتماع
در این زمینھ ھیچ کدام بھتر از . ستوراتش را داده انددانستھ و د

زمانی کھ پیروان این مذاھب این دستورات را . آن یکی نیست
بھ عرصھ سیاست می کشانند برای اعمال خشونت ھای 

دالیل خداپسند " مرتدان"و " کفار"ارتجاعی و وحشتناک علیھ 
مگر جورج بوش برای دست زدن بھ جنایت ھای . می یابند

گی علیھ مردم افغانستان و عراق، خود را فرستاده خدا نمی جن
خواند؟ مگر نھ اینکھ ماشین نظامی آدمخوار آمریکا با پشتوانھ 
بنیادگرایان مسیحی فاشیست در آمریکا بحرکت در آمده است و 
در سراسر جھان خونریزی می کند؟ کارزار ھوروویتز در 

ط ارتجاعی است کھ دانشگاه ھای آمریکا برای جا انداختن این خ
ی یی اسالمی بد است و بنیادگرایگویا در این دنیا بنیادگرا

سیاست ھای ارتجاعی بنیادگرایان اسالمی . مسیحی خوب است
اما سیاست ھای امپریالیستی بنیادگرایان مسیحی . بد است
  . خوبست

ی باید بدانند کھ ی و دانشجویان آمریکا؛بھیچوجھ چنین نیست
تحاد مردم جھان در مبارزه برای سرنگون ا: راه دیگری ھست

کردن رژیم ھای خود با ھدف بنای جھانی کھ در آن مذھب، 
، استثمار اقتصادی رخت یمرز، نژاد، ستمگری جنسیتی و مل

. بربستھ و نشانی از روابط برده و ارباب در ھیچ جای آن نیست
ما نباید میان ارتجاع اسالمی یا امپریالیسم آمریکا یکی را 

در این جدال ما باید قطب سوم را بر پایھ ضدیت . خاب کنیمانت
با امپریالیسم آمریکا و دفاع از مبارزات مردم ایران علیھ 

، بسازیم و در ایران و آمریکا مردم را بسوی یجمھوری اسالم
بخصوص در آمریکا، دانشجویان مترقی باید . آن فرا بخوانیم

ی کھ یو جنایتھاودی حکومت خمردم آن سرزمین را بھ مقابلھ با 
. این حکومت علیھ مردم دنیا مرتکب می شود، فرا بخوانند

دانشجویان مترقی باید با تبلیغات زھرآگین دولت بوش کھ مردم 
را بھ جنگ صلیبی با مردم خاورمیانھ فرا می خواند، مقابلھ 

دانشجویان مترقی باید با احساسات . کنند
ی یناسیونالیستی و میھن پرستی آمریکا

و حس نفرت از مردم خاورمیانھ  کھ 
دولت بوش در میان مردم آمریکا دامن 

دانشجویان مترقی . می زند مقابلھ کنند
ی باید بدانند کھ دانشجویان چپ یآمریکا

در ایران، علیھ حکومت خود مبارزه 
در ایران، مردمی ھستند کھ . می کنند

آمالشان در تضاد با یک جامعھ مذھبی 
و برای پاره کردن و عقب افتاده است 

زنجیرھای اسارت آن مبارزه می کنند؛ 
و زنانش پیشتازان دفن این جامعھ 

دانشجویان رادیکال در . پوسیده اند
ایران معتقدند کھ در مبارزه علیھ 

، نباید بھ وعده ھای یارتجاع خود
دولت آمریکا کھ خودش " ی بخشیرھا"

یک نظام پوسیده سرمایھ داری است دل 
کھ این وعده ھا جاده بست بخصوص آن

صاف کن بمباران و کشتار مردم ایران 
کسانی کھ امروزه بھ نام . است

ایرانی کمر بھ خدمت " دانشجویان"
امپریالیسم آمریکا بستھ اند، در واقع 
دانشجویان ارتجاعی و خادم قدرت ھا 

در میان دانشجویان ایران نیز، . ھستند
 مقابل دشمنان عده ای در. قطب بندی و صف کشی وجود دارد

داخلی و خارجی مردم ایستاده اند و عده ای نیز در کنار دشمن 
  . بومی یا خارجی مردم ایران ایستاده اند

ی باید با این موج فاشیستی کھ یدانشجویان مترقی آمریکا
دست راستی ھا در دانشگاه ھای آمریکا براه انداختھ اند مقابلھ 

می کنند، فردا دانشجویان امروز استادان مترقی را بیرون . کنند
را وادار بھ امضای سوگندنامھ در حمایت از جنگھای  
جنایتکارانھ آمریکا علیھ مردم خاورمیانھ می کنند و پس فردا 
ھر کس راکھ در جبھھ ھای جنگ آمریکا آماده کشتن و کشتھ 
شدن نباشد، خائن خواھند خواند، و آمریکا را تبدیل بھ جامعھ 

لمان ھیتلری در مقابل آن رو سفید از آب ای خواھند کرد کھ آ
  .در آید

ھوروویتز یک نیروی ارتجاعی است کھ می خواھد دانشگاه 
فاشیستی کند و -یھا را تبدیل بھ منبر تبلیغ ایدئولوژی امپریالیست

برای اینکار از روش فریبکاری و مرعوب کردن استفاده می 
. یران آمدی است کھ بر سر دانشگاه ھای ایاین ھمان بال. کند

و با پشتوانھ " یانقالب"دولت جمھوری اسالمی با عوامفریبی 
سرکوب و زندان دانشگاه را تبدیل بھ منبر شستشوی مغزی 

 سال ھنوز کھ ھنوز است ٢٨پس از . مذھبی و پادگان کرد
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. تصفیھ استادان و زندانی کردن دانشجویان ادامھ دارد
م در پشت او قرار ھوروویتز تنھا نیست و نیروھای قدرتمند حاک

" یپاکساز"کسانی بود کھ  در ایران ھم دولت پشتوانھ. دارند
 پیش بردند و اتفاقَا" یانقالب فرھنگ"دانشگاه ھا را تحت عنوان 
شخصی بنام عبدالکریم " یپاکساز"یکی از سرکردگان این 

ما ھم ! سروش است کھ در دانشگاه ھاروارد استاد است
با این فرق . ایم یم و تجربھ کردهھوروویتزھای خودمان را داشت

کھ ھوروویتزھای ما بنیادگرایان اسالمی بودند و آماجشان 
مقابلھ با ". محارب با خدا"و " مرتدین"و " کمونیستھا"و " کفار"

ی  از مقابلھ با فاشیستی یکارزار ھوروویتز در دانشگاه ھا، جز
کردن کل جامعھ آمریکاست کھ ھیئت حاکمھ آمریکا گام ھای 

قبل از اینکھ دیر شود، باید .  ھمی در جھت آن برداشتھ استم
علیھ این یورش ارتجاع ایستاد و دانشجویان مترقی نقش مھمی 

  . در این مقابلھ باید بازی کنند
نیروھای فاشیستی  دانشگاه ھای آمریکا مانند ھوروویتز، 
برای پیشبرد دستور کار خود بھ وحشیگری و جنایتھای 

ی مثل ایران، بخصوص علیھ یالمی در کشورھابنیادگرایان اس
نھ تنھا ما این واقعیات را انکار نمی کنیم . زنان، اشاره می کنند

ی آن را در سراسر جھان یبلکھ معتقدیم باید بدون مصلحت جو
اما جنایتھای  بنیادگرایان اسالمی ھرگز نمی تواند . افشا کرد

ط مردم ایران ما فق. مجوزی برای جنایتھای جنگی آمریکا باشد
و جھان را شایستھ نشستن بر مسند قضاوت علیھ جنایتھای 
جمھوری اسالمی می دانیم و حاضر نیستیم اجازه دھیم قدرتی 
مانند امپریالیسم آمریکا بجای ما بر این مسند قضاوت و محاکمھ 

برای . بنشیند و از این رھگذر یکبار دیگر آینده ما را تعیین کند
ازه دھیم آمریکا بجای مردم ایران سکان ما روشن است اگر اج

آینده ایران را در دست گیرد، فصل دیگری از تباھی برایمان 
گشوده می شود؛ شکل دیگری از تبھکاری سیاسی و اقتصادی 

ی ارتجاعی در یدر انتظارمان است؛ نوع دیگری از بنیادگرا
ھر چند امروزه آمریکا از در دشمنی با . کمینمان است

 اسالمی در آمده است اما تجربھ نشان داده کھ با بنیادگرایان
، نظام اقتصادی و دیدگاه اخالقی و فرھنگی آنان یدیدگاه اجتماع

نگاھی " دموکراسی در عراق"فقط بھ . دشمنی و تفاوت ندارد
آمریکا، در افغانستان و عراق آن . بیندازید تا این را ببینید

زنان جزو نیروھای سیاسی بومی را کھ سنگسار و بردگی 
 و در ؛ھویت اجتماعی و فرھنگی شان است، تقویت کرده  است

  .در این مسئلھ تردید نباید کرد. ایران نیز بھ از این نخواھد کرد
ی و ایرانی باید متحدانھ جنایتھای یدانشجویان مترقی آمریکا

ھم جمھوری اسالمی را و ھم : رژیم ھای خود را افشا کنند
آنان نباید از سر جھل .  شرکا راجنایتھای جنگی جورج بوش و

یا ناچاری دنبال رژیم ھای خود بروند بلکھ باید چراغ راه مردم 
  .شده و راھی دیگر را بگشایند

  
این مقالھ قبل از شروع این کارزار فاشیستی در آمریکا برای   *

   . شدنگاشتھنشریھ بذر 
١- Islamo-fascism awareness week  
٢- “Attention you pinko Commie motherfuckers 
and Arab Towelheads: America will wake up 
one day and nuke Mecca, Medina, Tehran, 
Baghdad, Jakarta, and all the savages in Africa. 
You will all be fucked! America is for White 
Europeans!  

 

  بازخوانی یک ترانھ
  *» ...بھ تلویزیون چشم دوختھ بودیم«

   
  باربد کیوان

را با گروه " راجر واترز"خیلی از ما موسیقیدان انگلیسی 
" د ـ وال"و بھ ویژه با آلبوم مشھور " پینک فلوید"سابقش 

مدتھاست " آجری در دیوار"قطعھ ماندگار . می شناسیم) دیوار(
کھ بھ سرود نافرمانی دانش آموزان دبیرستانی در کشورھای 

 این سرود نسل بھ نسل منتقل شده و بھ .غربی تبدیل شده است
ویژه در روز پایان سال تحصیلی فضای شورانگیزی در کالس 

   :ھا و راھروھای مدرسھ ایجاد می کند
" We don't need no education / We don't need 
no thought control / No dark sarcasm in the 
classroom / Teachers leave them kids alone / 
Hey! Teacher! Leave them Kids alone! " 

ما ھیچ گونھ کنترل اندیشھ / ما بھ ھیچ درس و مشقی نیاز نداریم"
در کالس درس، طعنھ ھای زشت را بر نمی / ای را نمی خواھیم

! آقا معلم! یآھا/ دست از سر بچھ ھا بردارید! آقا معلم ھا/ تابیم
  " !دست از سر بچھ ھا بردار

کھ اکثر قریب بھ اتفاق ترانھ ھایش متعلق " والد ـ "در آلبوم 
است، برخی ایده ھای شورشگرانھ و ضد " راجر واترز"بھ 

ھر چند کھ فیلم بلند . سیستم و ضد جنگ ارائھ شده بود
موزیکالی کھ آلن پارکر بر این اساس تولید کرد بیشتر یک 

ضد "روحیھ سوسیال دمکراتیک و بعضی نشانھ ھای 
بعد از جدایی از " راجر واترز. "عکس می کردرا من" توتالیتری

، بھ تدریج تعداد ١٩٨٠در آغاز دھھ " پینک فلوید"گروه 
محدودی آلبوم  شخصی عرضھ کرد کھ دیدگاه ھای انتقادی 
اجتماعی و سیاسی او را عریانتر از دوران گذشتھ فعالیت ھنری 

در این آلبوم ھا، رد پای وقایع عصر حاضر . اش بروز می داد
پیروزی ھا و شکست ھای جنبش ھای ضد سیستم بھ خوبی و 

و البتھ، نوسان ھای ذھنی، توھمات، گرایشات . قابل مشاھده بود
ھنرمند را نیز می شد ) شورشگری و نومیدی(و ضد گرایشات 

یک بار "  راجر واترز"اتفاقی نبود کھ . در این آثار ردیابی کرد
ھ مناسبت برچیده را ب" د ـ وال"بھ دعوت دولت آلمان کنسرت 

و بار دیگر  بھ . شدن دیوار برلین در این شھر بھ اجرا گذاشت
 Ca اپرای ١٧٨٩مناسبت دویستمین سالگرد انقالب بورژوایی 

ira" آزادی، "را در مورد ) امیدی ھست" (درست خواھد شد
اما (و در ستایش از دمکراسی رادیکال " برابری، برادری

  . بھ بازار آمد٢٠٠٢ل تولید کرد كھ در سا) بورژوایی

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

http://www.pdffactory.com


 صفحھ   بذر  ٢١شماره 
 

 

١٠

" راجر واترز"اما درست سھ سال پیش از انتشار این آلبوم، 
نیز مانند بقیھ مردم دنیا بھ مشاھده واقعھ تکان دھنده ای نشست 

روزھای پایانی . کھ حقایق تاریخی مھمی در آن فشرده شده بود
، یعنی در روزھای اوج بحران و عقب نشینی ١٩٨٩بھار 

شوروی سرمایھ داری در برابر فشارھای سیاسی ھیئت حاکمھ 
بلوک غرب، گورباچف کھ رھبر آن زمان دولت شوروی بود 

یکی از نتایج ناگزیر بحران و شکاف در . بھ چین سفر کرد
شفاف " (گالسنوست"جامعھ شوروی و تدبیر سیاسی موسوم بھ 

کھ توسط گورباچف مطرح شد این بود کھ نارضایتی و ) سازی
ده بخشھای مختلف اھالی امکان بروز پیدا کرد مخالفت انباشتھ ش

و  قشرھا و طبقات مختلف و گرایشات متنوع سیاسی با اھداف 
و دورنماھای گوناگون صحنھ سیاسی و خیابانھا را بھ اشغال 

در غیاب نیروھای انقالبی آگاه و تشکیالت ھای . خود درآوردند
درون واقعی کمونیستی، این نیروھای بورژوا امپریالیست از 

بودند ) مشخصَا آمریکا و اروپا(ھیئت حاکمھ و از بیرون کشور 
کھ جنبشھای نوپای سیاسی و اجتماعی مردم را تحت تاثیر قرار 

ھدف بلوک غرب این بود کھ . دادند و سریعا بر آنھا مسلط شدند
نظام استثماری و ستمگرانھ حاکم بر بلوک شرق کھ رقیب آنھا 

پریالیستی محسوب می شد را در کسب سرکردگی بر دنیای ام
در عین حال، بورژوازی غرب . آماج قرار دھند و متالشی کنند

می خواست با ورشکستھ و نابود کردن نظامی کھ کماکان نام و 
نقاب سوسیالیسم را با خود حمل می کرد و ارزش ھا و اصول 
منجمد و تحریف شده ای را تحت عنوان کمونیسم ارائھ می داد، 

ولوژی و راه کمونیسم را بھ مثابھ یک آلترناتیو فلسفھ و ایدئ
انقالبی و رھائیبخش در ذھن توده ھای تحت ستم و استثمار دنیا 

بورژوازی می خواست با نمایش پر سر و صدای . مدفون کند
مرگ کمونیسم دروغین، شکست قطعی و مرگ کمونیسم واقعی 

 سفر گورباچف بھ چین، این فرصت را. را بھ مردم بقبوالند
برای غرب فراھم کرد کھ برای بحرانی کردن موقعیت ھیئت 
حاکمھ بورژوا اما بھ ظاھر سوسیالیست چین و ایجاد شکاف در 

نکتھ اینجاست کھ حاکمان چین ھمان . نظام آن کشور اقدام کند
کسانی بودند کھ دھسال پیش از آن، نظام سوسیالیستی این کشور 

دند و بھ خاطر این را با یک کودتای نظامی سرنگون کرده بو
کار کھ گشودن دروازه ھای سیاسی و اقتصادی کشور بھ روی 
امپریالیسم غرب را در پی داشت، از ستایش و کمک ھای 

  .فراوان آمریکا و اروپا بھره مند شده بودند
در آستانھ سفر گورباچف بھ چین، دانشجویان آن کشور بھ 

 و بھ خیابانھا آنان اعتصاب کردند. ناگاه سر بھ شورش برداشتند
میدانھا و خیابانھای مرکزی پایتخت بھ اشغال . ریختند

دانشجویان و جوانانی درآمد کھ بر پرچمھایشان بیش از ھر چیز 
شعار آزادی و ضدیت با انحصارگری حزب حاکم بھ چشم می 

ھیئت حاکمھ چین آشکارا غافلگیر شده بود و برای مدتی . خورد
اقلیتی از حاکمان کوشیدند . نتوانست عکس العمل نشان دھد

ھمرنگ جماعت شوند و ھمان نقشی کھ گورباچف در شوروی 
اما صحنھ مبارزه رنگارنگ . بھ عھده گرفتھ بود را بازی کنند

بھ علت . تر از وقایعی بود کھ در بلوک شوروی می گذشت
سابقھ نزدیک حاکمیت سوسیالیسم در چین، برای بخشھایی از 

ارگر و دھقان این امکان وجود مردم و مشخصا توده ھای ک
داشت تا شرایط و مناسبات متفاوتی کھ در گذشتھ حاکم بود را با 
شرایط اسارتبار و استثمارگرانھ ای کھ در نتیجھ اصالحات 

" دن سیائو پین"سرمایھ دارانھ حاکمان کودتاگر بھ رھبری 

بخشھایی از نسل جوان از طریق . برقرار شده بود مقایسھ کنند
نسل گذشتھ، با ایده ھا و اندیشھ ھای انقالبی و خاطرات 

کمونیستی آشنا بودند و آن ایده ھا را بسیار مطلوبتر و 
الھامبخش تر از انگیزه ھای خودخواھانھ بورژوایی، وعده ھای 

می " ثروتمند شدن باعث افتخار است"رفاھی و شعار دولتی 
ارگران بنابراین پس از گذشت چند روز، گروه ھایی از ک. یافتند

با ترک کارخانھ ھا در حالی کھ سرود انترناسیونال می خواندند 
و تصاویر مائو تسھ دون را حمل می کردند بھ تظاھرکنندگان 

را بھ میان !" بورژوازی سرخ نمی خواھیم"پیوستند و شعار 
اوضاع بھ شدت ملتھب و توفانی بود و ھر آن، . جوانان بردند

ی ھای قھرآمیز در امکان گسترش شورش و بروز درگیر
رسانھ ھای امپریالیستی . پایتخت و نقاط دیگر کشور می رفت

از نزدیک این وقایع را دنبال می کردند و  البتھ تالش می 
کردند تصویر و محتوایی کھ منطبق بر اھداف سیاسی و 

مثال مجسمھ . ایدئولوژیک خودشان بود را بھ جھانیان منتقل کنند
ان بھ عنوان نماد آزادی و شبیھ بھ بزرگی کھ بخشی از دانشجوی

آمریکا ساختھ بودند را مرتبا بھ نمایش می " مجسمھ آزادی"
اما اوضاع آن چنان بھ ھم ریختھ بود کھ گاه امکان . گذاشتند

کنترل تصاویر از دست صاحبان رسانھ خارج می شد و خیل 
جوانانی بر صفحھ تلویزیون نقش می بستند کھ با مشت افراشتھ، 

  .      را فریاد می کردند" اسیونالانترن"

ھم مثل صدھا میلیون بیننده در سراسر دنیا " راجر واترز"
. در اتاق خویش نشستھ بود و در این صحنھ ھا غرق شده بود

بدون شک، او ھمزمان خاطرات زنده خویش در دھھ ھای پر 
جنبشھای توده ای .  را دوره می کرد١٩٧٠ و ١٩٦٠تالطم 

یان در غرب را کھ علیھ سیستم می جنگیدند و جوانان و دانشجو
تصویر نبردھای . بھ نفع انقالب شعار می دادند، بھ یاد می آورد

رھائیبخش و امواج انقالبی کھ از چین سوسیالیستی تا آمریکای 
التین و آفریقا و آسیا را در بر گرفتھ بود در برابر چشمانش 

ز تانک ھایی کھ ناگھان صفحھ تلویزیون پر شد ا. رژه می رفتند
پر شد از چھره . بھ سوی تظاھر کنندگان پیشروی می کردند

عبوس و سنگی سربازانی کھ تا دیروز بھ جوانان معترض 
لبخند می زدند اما امروز لولھ سالح خود را بھ روی آنان 

صدای شعار بود و سپس شلیک تانک ھا و . ودندچرخانده ب
د و شکستن  بوصدای خشک و بیرحم شنی تانک. تفنگ ھا

بیشتر دوربین . صدای فریادھای خونین بود و گریھ. استخوان ھا
پکن کھ مرکز تحصن ) صلح آسمانی" (تین آن من"ھا میدان 

از ھمینجا بود کھ میلیونھا . دانشجویان بود را زیر پوشش داشتند
نفر، پیکر خون آلود دخترکی دامن پوش را دیدند کھ بر دستان 

نیز با " راجر واترز. "حمل می شدیاران خشمگین و گریانش 
کمی بعد از . بھت و خشم و اشک بھ تلویزیون چشم دوختھ بود

این واقعھ، او تصمیم گرفت بھ زبان ترانھ، احساس و پیام خود 
این . را بھ گوش مخاطبان بیشمارش در سراسر دنیا برساند

  :خلق شد" بھ تلویزیون چشم دوختھ بودیم"چنین بود کھ ترانھ 
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  تلویزیون چشم دوختھ بودیمبھ 

  " تیان آن ِمن"در میدان 
  عزیزم را از دست دادم

  رز زردم را
  .در لباسی خون آلود

  "دیم سام"او در سراشیبی 
  کنار رودخانھ زرد

  شیرینی پزی کوچکی را می چرخاند
  گیسویی درخشان داشت
  .دختر یک مھندس بود

  ؟یآیا نمی خواھی قطره اشکی بریز
  برای رز زرد من

  ر لباس خون آلودش؟د
  سینھ ھایش شکفتھ بودند

  .امیدھایش، بیکران
  چشمانش بادامی بود و

  .و ران ھایش زرد
  .در رشتھ فلسفھ درس می خواند
برای  ھمراه من بھ سوگ نمی نشینی

  رز زرد من؟
  یقطره اشکی نمی ریز

  برای لباس خون آلودش؟
  کھ گیسویی درخشان داشت

  و سینھ ھایی شکفتھ
  یکرانو امیدھایی ب

  و چشمانی بادامی و ران ھایی زرد 
  "او کھ دختر یک مھندس بود

 
 

We were watching TV 
In Tiananmen Square  
Lost my baby there  
My yellow rose  
In her bloodstained clothes  
She was a short order pastry chef  
In a Dim Sum dive on the Yangtze tideway 
She had shiny hair  
She was the daughter of an engineer 
Won't you shed a tear  
For my yellow rose  
My yellow rose  
In her bloodstained clothes  
She had perfect breasts  
She had high hopes  
She had almond eyes  
She had yellow thighs  
She was a student of philosophy  
Won't you grieve with me  
For my yellow rose  
Shed a tear  
For her bloodstained clothes  
She had shiny hair  
She had perfect breasts  
She had high hopes  
She had almond eyes  
She had yellow thighs  
She was the daughter of an engineer  

  

ترانھ اش را با انعکاس تصویر کشتھ شدن دختر دانشجوی مبارز آغاز می " راجر واترز"
دختری کھ اینک از دل تصاویر گذرا و مقطع . کند و ھمانجا می کوشد تا برای او ھویتی بیابد

تلویزیونی بیننده را با مفھوم زندگی و مبارزه و مرگ آشنا می کند، خود می توانستھ در رشتھ 
او می توانستھ مانند بسیاری از .  بخواند و وجود و عدم وجود را تفسیر کندفلسفھ درس

با مردم کوچھ و بازار . دانشجویان ساعات فراغتش را با کار در مغازه ای کوچک سپری کند
کالم ترانھ ما را بھ در سوگ نشستن و اشک ریختن  بھ خاطر این . بجوشد و سر و کلھ بزند

را می بینیم کھ سر از گریبان اندوه " راجر واترز" اما ناگھان .دعوت می کند» گل رز زرد«
گویی یاران دانشجوی جان باختھ و توده ھای بھت زده کھ . بر داشتھ، خشمگینانھ فریاد می کشد

  :در میدان  بھ اینسو و آنسو می گریزند را بھ کاری کھ باید کرد، فرا می خواند
  تپانچھ ھایتان را بیرون آورید! یآھا
  گھایتان را بھ دست گیریدسن

  کاردھایتان را بکشید
  !و تا استخوانشان فرو برید

  کھ اینان چاکران چرتکھ و ترازویند،
  یسازندگان آسیابھای مخوف شیطان
  برپا دارندگان جھنم، روی زمین
   ندمشتاقان ردیف اول نمایش کشتار
  .ھمین ھا کھ چشم دیدنشان را ندارم
  .من بھ سوگ خواھرم نشستھ ام

  

So get out your pistols  
Get out your stones  
Get out your knives  
Cut them to the bone  
They are the lackeys 
of the grocer's machine  
They built the dark satanic mills  
That manufacture hell on earth  
They bought the front row seats 
on Calvary  
They are irrelevant to me  
But I grieve   for my siste 
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اما ھنرمند در البالی این . واژه ھایی کھ بوی قھر و خون می دھند از دھان خواننده بر ما می بارند و ما را بر می انگیزند

او در پی عریان . رگبار، می کوشد مبارزه جویی مخاطبان را از چارچوب حس انتقام و عکس العمل آنی بھ یک کشتار فراتر ببرد
برپا ! سازندگان آسیابھای مخوف شیطانی! چاکران چرتکھ و ترازو: ان آتش را صادر کرده استکردن ماھیت طبقھ ای است کھ فرم

ھمھ اینھا اشاره مستقیم بھ طبقھ بورژوازی حاکم بر چین دارد کھ در ھمدستی با سرمایھ ھای امپریالیستی، ! دارندگان جھنم روی زمین
وق استثمار میلیونھا کارگر و دھقان مھاجر در شرایطی جھنمی در گوشھ ھای مخوفی را برای ف»مشقت خانھ«کارخانھ ھا یا در واقع 

  .و کنار کشور بر پا داشتھ اند
استخراج شده را می شنویم کھ بھ زبان مادری " تین آن من"در اینجا صدای گرفتھ یک زن چینی کھ از فیلم خبری کشتار میدان 

    :خود، اشک ریزان می گوید
  !"زنده باد جمھوری.  فراموش نکنید فرزندانی کھ بھ خاطر شما جان باختندفراموش نکنید،! مردم چین"

 :می پرسد) یا در واقع از بینندگانی کھ در غرب بھ تماشای این صحنھ ھا نشستھ بودند(پیام زن را می شنود و از خود " راجر واترز"
  
                                                           ?Did we do anything after this          "آیا بعد از آنچھ شد، کاری ھم کردیم؟"

  :و انگار با زھرخندی بھ مخاطبانش پاسخ می دھد کھ
  !حس می کنم ، بلھ"

  بھ تلویزیون چشم دوختیم
  ."بھ تلویزیون چشم دوختھ بودیم

 I've a feeling we did  
We were watching TV Watching TV  
We were watching TV Watching TV 

شاید اگر ترانھ در ھمین محدوده باقی می ماند و با چنین پیام طعنھ آمیزی بھ پایان می رسید، می شد آن را در ردیف آثار اومانیستی 
 قرار داد کھ در نقد بی تفاوتی و بی خبری عوام و چشم پوشی ھای عامدانھ خواص در جوامع غربی نسبت بھ آنچھ در دیگر کشورھا

» صلح آسمانی«او انگیزه ھای مبارزاتی جان باختگان میدان . این محدوده را می شکند" راجر واترز"اما . می گذرد، خلق شده است
پکن را گوشزد می کند و با یادآوری تاریخ، سابقھ و ریشھ ھای این مبارزه و آرمان ھای تحقق یافتنی نوع بشر را در برابر دیدگان 

  :مخاطبانش می گسترد
  دستمال سفیدی بھ سر بستھ بود"

  کھ بر آن، 
  .آزادی را ھمین حاال می خواست
  می پنداشت کھ دیوار بزرگ چین

  .فرو خواھد ریخت
  دانشجو بود

  .و دختر یک مھندس
  ؟یآیا قطره اشکی نمی ریز

  برای رز زرد من
  در لباس خون آلودش؟

  پدربزرگش با چانکایشک پیر جنگید
   کثیِفبا ھمان موشِ  حقیرِ  خبیِث

  کھ سربازانش را وا می داشت ھمیشھ
  .آتش بگشایند بر زنان و کودکان

  !و تصور کن
   را١٩٤٨تصور کن بھار 

  کھ آتش خشم مائوتسھ دون زبانھ کشید
  و دیکتاتور پیر را از سرزمین چین

  .بیرون انداخت
  رفت" فرمز"چانکایشک بھ جزیره 

  را از سالح انباشتند" یکمو"و آنان جزیره 
  ھ ھای توپ بودو گلول

  .کھ بر فراز دریای چین بھ پرواز درآمد
  یک کارگاه کفاشی ساختند" فرمز"از 

  ."گذاشتند" تایوان"و نامش را 
  
  
  
  

She wore a white bandanna that said 
Freedom now  
She thought the Great Wall of China 
Would come tumbling down  
She was a student  
Her father was an engineer  
Won’t you shed a tear  
For my yellow rose  
My yellow rose  
In her bloodstained clothes  
Her grandpa fought old Chiang  
Kai-shek  
That no-good low-down dirty rat  
Who used to order his troops  
To fire on the women and children  
Imagine that imagine that  
And in the spring of ‘٤٨  
Mao T se-tung got quite irate 
And he kicked that old  
dictator Chiang  
Out of the state of China  
Chiang Kai-shek came down  
in Formosa  
And they armed the island  
of Quemoy  
And the shells were flying 
across the China Sea  
And they turned Formosa 
into a shoe factory Called Taiwan 

می خواست دنیا را . بلھ، این نسل جوان معترض آرزوھای بزرگی در سر داشت و می خواست دیوار بزرگ چین را فرو بریزد
آگاھانھ ما را با یک " راجر واترز. "دھمین حاال بساز" بیزنس"می خواست جامعھ نوینی را عاری از ستمگران اھل . زیر و رو کند

ھای آنان با نماینده سیاسی بورژوازی کھن چین یعنی ژنرال "پدربزرگ" بھ نبرد ١٩٨٩تقطیع سریع از انگیزه ھای مبارزان جنبش 
ر اذھان را د) کھ بدون شک مبارزه ای طبقاتی است(او با این کار پیوند و ھم ریشھ بودن این مبارزه . چانکایشک متصل می کند

این اشاره، . چانکایشک ھم مثل حاکمان کنونی چین، سربازانش را وامی داشت کھ بر مردم بی سالح آتش بگشایند. ایجاد می کند

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

http://www.pdffactory.com


 صفحھ   بذر  ٢١شماره 
 

 

١٣

! تصور کن(در اینجا، ھنرمند با دو تاکید ھشیار کننده . ھمسانی و پیوند طبقاتی ارتجاع حاکم در گذشتھ و حال را خاطر نشان می کند
افھ کردن نوای کشیده سازھای زھی کھ فضایی حماسی بھ وجود می آورد و حس امید را بیدار می کند از ھجوم و اض) !تصور کن

" راجر واترز. "نھایی کمونیستھای انقالبی بھ رھبری مائو تسھ دون، فرار نیروھای چانکایشک و پیروزی انقالب چین می گوید
را از سالح " کموی"می گوید کھ جزیره " آنانی"او از . بگیرد) تایوان کنونی(فراموش نمی کند کھ رد چانکایشک را تا جزیره فرمز 

این اشاره ای بھ امپریالیسم آمریکا است کھ نوکرش چانکایشک را . انباشتند و از آنجا چین نوپای سوسیالیستی را گلولھ باران کردند
ای کھ " کارگاه کفاشی"ترانھ با اشاره . وسیالیسم استفاده کنددر تایوان بھ کار گماشت تا از آنجا بھ مثابھ یک پایگاه نظامی علیھ س

، از یک طرف بھ سھمی کھ این کشور در اقتصاد جھانی بازی می کند و استثمار وحشیانھ ای کھ "نامش را تایوان گذاشتند"
کشور سازی مصنوعی و قلدر شرکتھای امپریالیستی تولید کاالھای ورزشی در آنجا سازمان داده اند اشاره دارد، و از طرف دیگر 

  .منشانھ از سوی آمریکا را تصویر می کند
 چین دارد را در مقایسھ با ١٩٨٩درک و یا انتظاری کھ از جنبش بھ خون کشیده شده  " راجر واترز"در بخش پایانی ترانھ، 

  :او دخترک جان باختھ چینی را نماد آن جنبش می گیرد و درباره اش چنین می سراید. رفتگان و سرکوب شدگان دیگر ابراز می کند
  
  لیکن این دختر متفاوت است"

  انسان پیشا ـ تاریخ،از 
  ،)١" (آن بولن"از 

  ،)٢(ھا "روزنبرگ"و از 
  ،)٣(از یھودی گمنام 

  )٤(و از نیکاراگوایی گمنام 
  کھ نیمی فوق ستاره بود و

  .ینیمی قربان
  او یک ستاره پیروز است

  .بھ مفھومی نو
  او متفاوت است 

  ،)٥" (دودو"از 
  ،)٦" (کانکان بونو"از 
  ).٨" (یوکچھ ر"و از ) ٧" (آزتک"از 

  او خواھر ھمھ است
  و نماد ناکامی ماست

ھاست» یک در پنجاه میلیون«اواز ھمان   
  یکھ می توانند در راه رھای

  یاری مان دھند
  چرا کھ بر صفحھ تلویزیون جان باخت

  ."و من در سوگ خواھرم نشستھ ام

  
  

And she is different from 
Cro-Magnon man  
She's different from Anne Boleyn  
She is different from the Rosenbergs  
And from the unknown Jew  
She is different from 
the unknown Nicaraguan  
Half superstar half victim  
She's a victor star conceptually new  
And she is different from the Dodo  
And from the Kankanbono  
She is different from the Aztec  
And from the Cherokee  
She's everybody's sister 
She's symbolic of our failure  
She's the one in fifty million  
Who can help us to be free  
Because she died on TV  
And I grieve for my sister

انھ در قیاس افراد و پدیده ھایی کھ نامشان در این بخش از تر
 چین بھ میان آمده، نشانھ ھای انقراض، مرگ ١٩٨٩با جنبش 

بدون بازگشت، نابودی بدون تاثیر و یا جان باختن از جنسی 
یک ستاره پیروز " راجر واترز"اما این جنبش از دید . دیگرند

یک پدیده متفاوت است، پدیده ای کھ . است بھ مفھومی نو
 داند و در عین حال، یکی از ھنرمند آن را نماد ناکامی ما می

جنبش ھای نادری کھ می تواند ما را در راه رسیدن بھ رھایی 
، "ناکامی ما"این را ھم بگویم کھ در  اشاره بھ . یاری دھد

دلتنگی و اندوه بزرگی موج می زند کھ شانھ بھ شانھ نومیدی 
" یک در پنجاه میلیون"بھ عالوه، منظور وی از . می ساید

اید این رقم از دل آمار و یا نظرسنجی ھایی ش. روشن نیست
از تظاھرکنندگان و یا " تین آن من"کھ ھنگام واقعھ میدان 

بینندگان اخبار ماجرا از تلویزیون انجام گرفتھ بھ ترانھ اش 
و البتھ، خوشبینی او نسبت بھ تاثیری کھ نمایش . راه یافتھ است

ی دنیا می این کشتار از طریق پخش تلویزیونی بر افکار عموم
کم پیش می آید کھ کارد رسانھ . گذارد نیز جای شک دارد

" راجر واترز"بدون شک، ! امپریالیستی، دستھ خودش را ببرد
بھ ھنگام سرودن این ترانھ تصوری از محدودیت ھا و ویژگی 

شاید بعدھا ھم ھرگز (ھای زمانی و مکانی آن جنبش نداشت 
م و تکامل آن جنبش، ملزومات تداو). بھ این مسالھ فکر نکرد

متفاوت تر و بزرگتر و شرایط ملی و بین المللی، پیچیده تر از 
آن بود کھ بسیاری از مبارزان و مردم آزادیخواه و مترقی دنیا 

بھ ھر حال، سایھ روشن توھم و نومیدی در . تصور می کردند
بھ "از زیبایی و ارزش ھای کمیاب ترانھ " راجر واترز"کالم 

  ■.نمی کاھد" ون نشستھ ایمتماشای تلویزی
  توضیحات

 .افتھ استیانتشار  Amused to deathن ترانھ در آلبوم یا* 
ھشتم پادشاه ی  ھمسر دوم ھانرAnne Boleyn» آن بولن« ـ ١

ده یچیند پیاز فرای د بخشیو سپس اعدامش را بای ازدواج و. انگلستان بود
د یآن کشور انجامدر ی و مذھبی اسیمھم سی ھای دانست کھ بھ دگرگونی ا

آن بولن مدافع فعال . بھ خود گرفت" سیون انگلیرفرماس"و عنوان 
او بھ . بھ دست آوردی فوق العاده ای اسیسا بود و نفوذ سیاصالحات در کل

. انت بھ تبر جالد سپرده شدیبا محارم و خی  بھ اتھام زنا، زنا١٥٣٦سال 
  .شودی اد مید ی شھدر فرھنگ پروتستان انگلستان از آن بولن  بھ عنوان

 Julius & Ethelوس و ھمسرش اتل روزنبرگ ی ـ جول٢
Rosenbergدر ی عنی ١٩٥٣بودند کھ در سال یی کایست آمری دو کمون

و فاش کردن اسرار ی ن جنگ سرد، بھ اتھام جاسوسیآغازی سالھا
صدور حکم . اعدام شدندی اتحاد شوروی کا برایآمری حات ھستھ ایتسل

ی ن المللیرا در سطح بی رگ ھا، تظاھرات گسترده اروزنبی اعدام برا
م ضد یکا تصمین حکم بھ دنبال داشت اما دولت آمریرفع اتھام و لغو ای برا

  .و ناعادالنھ خود را بھ اجراء گذاشتی ستیکمون
یی اروپای کشورھای ھودیگمنام اشاره بھ ھزاران نفر از اتباع ی ھودی ـ ٣

ران بھ شکل یاسی در اردوگاه ھای ازم نیرژی ان کشتارھایاست کھ در جر
   .دندیگوناگون بھ قتل رسی ھا

    ١٨ادامھ توضیحات در صفحھ  
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  فرھنگ اصطالحات فلسفھ و تئوری
  

  بھ کوشش دکتر امیر حسن پور
  

  طبقھ
  :طرح مسألھ

اگر مھمترین مفھوم تئوری مارکسیستی نباشد یکی " ھطبق"
 مارکس و انگلس .از چند مفھوم بنیادی آن بھ حساب می آید

تاریخ کلیھ «اعالم کردند کھ ) ١٨٤٨( مانیفست کمونیستدر 
جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ اند تاریخ مبارزه طبقاتی 

  خطاب بھ عده ای ازفعالین سوسیالیست سی سال بعد. »است
سال است ما تاکید کرده ایم کھ  چھل تقریبا مدت«: نوشتند

واسطھ تاریخ است و ، نیروی محرکھ بالیمبارزه طبقات
بخصوص مبارزه طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا اھرم 

  )١( .»بزرگ انقالب اجتماعی مدرن است
، تاریخ مبارزه طبقاتی است، یاما اگر تاریخ جوامع بشر

مفھوم طبقھ، خودش بھ عرصھ مبارزه طبقاتی تبدیل شده 
از یکطرف، مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک بر سر . است

 طبقھ در بین نمایندگان فکری طبقات متخاصم، از بردهمفھوم 
 در جریان بوده ،دار و برده گرفتھ تا بورژوازی و پرولتاریا

طبقات استثمارگر و نمایندگان فکری آنھا، وجود . است
 جامعھ را بھ طبقات  نابرابری اجتماعی و اقتصادی و تقسیم

، ی، الھی، غریزی، فطریفرمانروا و فرمانبر، امری طبیع
ازلی و اجتناب ناپذیر بھ حساب آورده اند و ھر گونھ مقاومت 

برعکس . و طغیان نامیده اندبغی را فتنھ، غائلھ، بلوا، آشوب، 
طبقات استثمارشده و نمایندگان فکری آنان، نابرابری و 
استثمار را غیر طبیعی و غیرعادالنھ دانستھ اند و بھ مبارزه 

 فکری بسیار نابرابر بوده این مبارزه. علیھ آن دست زده اند
است، زیرا طبقات حاکمھ در عین تسلط بر تولید اقتصادی و 
استفاده از نیروی قھریھ، عرصھ تولید فکری را نیز کنترل 

 دین، ھنر، ادبیات، قانون و  فرھنگ، می کنند و از طریق
با . عرف نیز بھ بازتولید و حفظ نظام طبقاتی می پردازند

، جھش یژه سوسیالیسم مارکسیستظھور سوسیالیسم و بوی
  .بزرگی در درک طبقات و مبارزه طبقاتی صورت گرفت

از طرف دیگر، در درون مارکسیسم نیز درک طبقھ و 
. تئوریزه کردن آن عرصھ مبارزات ایدئولوژیک بوده است

ابتدا باید تاکید کرد کھ درک مارکس و انگلس از طبقھ یکباره، 
، ی در جریان رشد مبارزه طبقاتناگھانی و الھام شده نبود بلکھ

برای . پیشرفت دانش و رشد تولید در قرن نوزدھم تکامل یافت
 – ١٨٤٣مارکس در (مثال، آنھا در نوشتھ ھای آغازین خود 

ھرکدام اصطالح طبقھ ) ١٨٣٨ –١٨٤٢ و انگلس در ١٨٣٥
  )٢( .را بیش از چندبار بکار نبرده اند

ی بودند، نظام سرمایھ  آنھا در این سالھا دموکراتھای انقالب
داری را بھ انتقاد می گرفتند، خواھان اصالحات جدی بودند، 

م سرنگونی سرمایھ داری و طبقھ سرمایھ دار واما بھ لز
نیز، ) ١٨٤٣(حتی بعد از گرایش بھ کمونیسم . نرسیده بودند

درکشان از طبقھ و مبارزه طبقاتی یکباره و نھایی نبود بلکھ 
-٤٩ ی و تئوریک و در بستر انقالباتدر پروسھ مبارزه فلسف

با وجود اینکھ . رشد پیدا کرد) ١٨٧١( و کمون پاریس ١٨٤٨
ایدئولوژی در کتاب (١٨٤٥-٤٦مارکس و انگلس در سالھای 

از جملھ سلطھ طبقھ کارگر را » یسلطھ طبقات«، ایده )یآلمان
بیان کرده بودند، مھمترین جھش در درکشان از مبارزه 

 diktatur( »دیکتاتوری طبقھ کارگر«ه ، یعنی ایدیطبقات
der arbeiterklasse(، بھ ١٨٥٠ برای اولین بار در سال 

صورت  ١٨٤٨ -٤٩ در انقالبات طبقھدنبال شکست این 
  )٣(). ١٨٥٠ الی ١٨٤٨ مبارزه طبقاتی در فرانسھ (گرفت

درک طبقھ و تئوریزه کردن آن نقش مھمی در گذار 
قالبی بھ کمونیسم بر عھده مارکس و انگلس از دموکراتیسم ان

اگر سرمایھ :  این بودیسئوال پیش پای جنبش کمونیست. داشت
 جای یداری باید بر افکنده شود و جامعھ بی طبقھ کمونیست

، کدام ی، کدام سازماندھیآنرا بگیرد، کدام نیروی اجتماع
ایدئولوژی و چھ سیاستی توانایی بھ انجام رساندن این پروژه 

رد؟ مارکس و انگلس در جریان توضیح و تاریخسازی را دا
تبیین سرمایھ داری بھ این نتیجھ رسیدند کھ سرمایھ داری 
اولین نظام طبقاتی است کھ شرایط مادی امحای روابط طبقاتی 

 و رھبر این را فراھم کرده است و طبقھ کارگر عامل، آژانت
اما نقش انقالبی طبقھ کارگر، بعنوان . تحول انقالبی خواھد بود

، نھ بخاطر ستمدیدگی و یگورکن نظام سرمایھ دار
استثمارشدگی کارگران، بلکھ بخاطر این است کھ تنھا طبقھ ای 

) مالکیت وسایل تولید، مالکیت وطن(است کھ تعلقات مالکیت 
را ندارد و در سرنگونی سرمایھ داری تنھا زنجیرھای 

در تئوری مارکسیستی روشن . اسارتش را از دست می دھد
ھ انقالب سوسیالیستی امری محتوم و از قبل پیش بینی است ک

شده بشمار نمی رود و طبقھ کارگر در پروسھ مبارزات 
اقتصادی و خودبخودی ھرگز بھ سرنگونی نظام سرمایھ داری 

 واقف بھ نقش دست نمی یابد و اعضای این طبقھ االزامَا
  ).یطبقھ در تئوری مارکسیست: نک( تاریخی خود نیستند

 انگلس تئوری طبقھ را در شرایط تاریخی مارکس و
) در بخشی از اروپا و آمریکای شمالي(استقرار سرمایھ داری 

و ورود طبقھ کارگر بھ عرصھ تاریخ بعنوان طبقھ انقالبی 
 اما توانستند در مورد طبقات و مبارزه ،نوین تدوین کردند

طبقاتی در دوران سوسیالیسم نیز پیش بینی ھای مھمی بکنند 
حت بسیاری از آنھا در انقالبات سوسیالیستی قرن کھ ص

  . تایید شد،بیستم، ھم در پیروزی و ھم در شکستشان
بسیاری از محققین، مارکسیست و غیرمارکسیست، تایید 

در مارکسیسم " طبقھ"اند کھ علیرغم پایھ ای بودن مفھوم  کرده
، مارکس و انگلس ھیچوقت بھ شیوه ای یو جنبش کمونیست

آنرا تئوریزه نکردند و تنھا جایی کھ مارکس سیستماتیک 
 فصل آخر جلد سوم(بطور مشخص بھ توضیح طبقھ پرداخت 

آنرا ناتمام گذاشت و بھ این ترتیب راه را بر ابھام و ) سرمایھ
چنین ارزیابی در مورد سایر . سردرگمی باز گذاشت

تئوریھای مارکس و انگلس در رابطھ با دولت، ملت، جنسیت، 
اما مشکل اصلی این نیست کھ . فراوان است... ھنر و 

  .مارکس و انگلس تا چھ حد طبقھ یا سایر مفاھیم را شکافتھ اند
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مسألھ این است کھ درک طبقھ یا ھر رابطھ اجتماعی امری 
صرفَا معرفتی نیست و بھ عالیق سیاسی و ایدئولوژیک نیز 

، روش مارکس و یاز نظر معرفت شناخت. مربوط می شود
از نظر سیاسی و . یالیسم دیالکتیک بودانگلس ماتر

ایدئولوژیک، آنھا طبقھ را از دید منافع طبقھ کارگر تحلیل 
آنھا طبقھ را یک قالب یا جعبھ نمی دیدند کھ بتوان . کردند

 و یانسانھا را در آن جای داد و منافع و سیاست و ایدئولوژ
طبقھ از دید آنھا صفت یا . ن را از آن استنباط کردآگاھیشا

نیست کھ اعضای یک طبقھ آنرا با خود حمل بکنند و  خصلت 
ی نیست دھمچنین طبقھ جمع کل افرا. بوسیلھ آن شناختھ بشوند

  .کھ یک طبقھ را تشکیل می دھند
در عین حال طبقھ شئ نیست بلکھ یک رابطھ اجتماعی 
است یعنی رابطھ بین کار و سرمایھ کھ ھیچکدام از این ھا ھم 

 بکھو رابطھ اجتماعی ھستند و یک ششئ بشمار نمی روند 
یک طبقھ بھ تنھایی و بھ شکل . تشکیل میدھندپیچیده روابط را 

برای .  نمی تواند وجود داشتھ باشد یا فی النفسھ لذاتاقائم ب
طبقھ کارگر تنھا در رابطھ با طبقھ سرمایھ دار و کلیھ مثال، 

. اقشار و گروھھا ی اجتماعی می تواند وجود داشتھ باشد
ھمین دلیل مارکس و انگلس بھ تعریف کردن مفاھیم و تعیین ب

رابطھ " چیز"ھمھ . تکلیف کردن آنھا عالقھ ای نشان نمی دھند
دید . است و این روابط بھ شکل وحدت ضدین در تحول اند

غیردیالکتیکی نمی تواند طبقھ را بصورت رابطھ اجتماعی 
  .درک بکند

ھ بشیوه ای مارکس سھم خود را در تئوریزه کردن طبق
  :  ارزیابی کرد١٨٥٢بسیار صریح در سال 

یکھ بھ من مربوط می شود، نھ امتیاز یتا جا
کشف کردن وجود طبقات در جامعھ مدرن و نھ 

مدتھا قبل . مبارزه بین آنھا بھ من تعلق نمی گیرد
از من، مورخین بورژوا تکامل تاریخی این 

  ومبارزه طبقاتی را توصیف کرده بودند
 نان بورژوا کالبد شکافی طبقات رااقتصاددا

آنچھ من انجام دادم و تازگی . ]انجام داده بودند[
وجود طبقات کھ ـ ١ داشت، نشان دادن این بود

  بھ مراحل تاریخی خاص در تکامل تولیدصرفَا
 بھ  کھ مبارزه طبقاتی الزامَاـ٢بستگی دارد، 

 کھ این ـ٣ می انجامد، دیکتاتوری پرولتاریا
 الغای ھمھ طبقاتودش تنھا گذار بھ دیکتاتوری خ

  )٤( . را تشکیل می دھدجامعھ بی طبقھو بھ 

رسالت طبقھ کارگر در ( در حالیکھ این موضوع تئوریک
سرنگونی دیکتاتوری طبقھ سرمایھ دار و برقراری دیکتاتوری 

در آثار مارکس و ) طبقھ کارگر بھ منظور الغای ھمھ طبقات
بعضی از ھواداران ، انگلس بطور مکرر بیان شده است

 این مسئلھ ای صرفَاآنرا نمی پذیرند و  ممونیسسوسیالیسم وک
برای مثال، بالفاصلھ . معرفتی نیست بلکھ ایدئولوژیک است

یکی از مھمترین مبارزات ) ١٨٩٥(بعد از مرگ انگلس 
ایدئولوژیک جنبش کمونیستی در روسیھ بر سر نقش طبقھ 

 آگاھی طبقاتی و رابطھ کارگر در تاریخ، رابطھ بین طبقھ و
  .بین مبارزه اقتصادی و سیاسی در گرفت

مبارزه بین ) یاقتصاد گرای(جریان مشھور بھ اکونومیسم 
" مثال(طبقھ کارگر و سرمایھ دار را بھ عرصھ اقتصاد 

محدود می کرد، از مبارزه ) دستمزد، شرایط مناسب کار، بیمھ
می رفت، سیاسی برای سرنگونی سلطھ سیاسی طبقاتی طفره 

آن را بھ مرحلھ ای بعد از اتمام مبارزات اقتصادی محول می 
کرد و یا می خواست مبارزه اقتصادی را بھ مبارزه سیاسی 

لنین در مقابلھ با درک اکونومیستی تاکید کرد کھ . تبدیل بکند
و نھ ) ییعنی قدرت دولت(طبقھ سرمایھ دار در عرصھ سیاست 

 کند و بھمین دلیل در عرصھ اقتصاد اعمال حاکمیت می
مبارزات خودبخودی و اقتصادی طبقھ کارگر، در ھیچ 

. ، حاکمیت طبقھ سرمایھ دار را بھ خطر نمی اندازدیشرایط
مبارزه اقتصادی کھ چیزی جز معاملھ بر سر فروش نیروی 
کار بھ سرمایھ داران نیست مبارزه ای است در چھار چوب 

  .نجامدروابط سرمایھ داری و بھ سوسیالیسم نمی ا
در عین حال لنین استدالل کرد کھ طبقھ کارگر در پروسھ 

آگاھی  . مبارزات اقتصادی نمی تواند بھ آگاھی طبقاتی برسد
کمونیسم، بر اساس جمع ـ ، یعنی تئوری سوسیالیسم یطبقات

بندی یا تعمیم تجربھ مبارزات خودبخودی کارگران بدست نمی 
د بھ آگاھی آید و مبارزات اقتصادی در نھایت رشد خو

یعنی لزوم تشکل کارگران در سندیکا (سندیکایی یا اتحادیھ ای 
) و اتحادیھ کارگری و تامین دستمزد بیشتر و شرایط بھتر کار

آگاھی طبقاتی با حرکات خودبخودی کارگران . می انجامد
تفاوت دارد و نمی تواند از این پراتیک برخیزد زیرا خودش 

ی است در عرصھ دانش  حرکت -ـدینامیسم دیگری دارد 
، اقتصادی و در عرصھ مفاھیم و تئوری و ی، تاریخیفلسف

) واقعیت(آگاھی و ماده . ایدئولوژی و تحلیل و تبیین داده ھا
وحدت ضدین را تشکیل می دھند و بھمدیگر تبدیل می شوند و 
واقعیت مبارزات کارگران، ھر چقدر ھم کھ وسیع و مداوم 

 ی ـت کل فرماسیون اجتماعباشد، نمی تواند بھ درک درس
، نقش تاریخی طبقھ ی، مبارزه طبقاتیاقتصادی سرمایھ دار

کارگر در سرنگونی سرمایھ داری و ساختمان سوسیالیسم و 
  :، لنین تاکید کرد کھیبھ این معن. گذار بھ کمونیسم بیانجامد

 می بیرون آگاھی سیاسی طبقاتی را فقط از 
ون مبارزه یعنی از بیر، توان برای کارگر برد

اقتصادی و از برون محیط مناسبات میان 
تنھا عرصھ ای ھم کھ می  .کارگر و کارفرما

توان این دانش را از آن بیرون آورد، عرصھ 
 طبقات و قشرھا با دستگاه حاکمھ  تماممناسبات

 طبقات با تمامو دولت یعنی عرصھ مناسبات 
  )٥(.یکدیگر است

   
قھ کارگر و آگاھی این دعاوی تئوریک لنین در مورد طب

سوسیالیستی مھمترین جھش در رشد تئوری طبقھ مارکس و 
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در این بحثھا، لنین بھ طبقھ کارگر نھ . انگلس بشمار می رود
مانند یک قالب یا شی بلکھ یک رابطھ اجتماعی در مجموع 
روابط اجتماعی فرماسیون سرمایھ داری و فراتر از آن در 

  ).یآگاھی طبقات: نک(کل تاریخ جامعھ طبقاتی می نگرد 
، یمھمترین تحول در تاریخ چند ھزار سالھ جامعھ طبقات

طبقھ کارگر . بعد از مرگ مارکس و انگلس، صورت گرفت
 سال پیش، در جریان انقالب اکتبر، تحت رھبری حزب ٩٠

کمونیست بلشویک قدرت سیاسی را بدست گرفت و برای اول 
ھبر این انقالب، حزب بلشویک، ر. بار بھ طبقھ حاکم تبدیل شد

با چالش بی سابقھ ای روبرو شد، ھم در عرصھ عمل و ھم 
 نقش تاریخی طبقھ کارگر بمثابھ طبقھ :یدر عرصھ تئور

حاکم، یعنی طبقھ ای کھ رسالت از میان برداشتن نظام طبقاتی 
و ساختن جامعھ بی طبقھ را بر عھده دارد، بھ مسئلھ عملی 

ھا درک شرایط نوین کار برای بسیاری از کمونیست. تبدیل شد
، حملھ یآسانی نبود و در شرایط بسیار دشوار جنگ داخل

امپریالستھا، قحطی و فالکت، مبارزه تئوریک و ایدئولوژیک 
، جایگاه حزب یبر سر مبارزه طبقاتی در جامعھ سوسیالیست

در ساختمان سوسیالیسم، نقش دولت، رابطھ اقتصاد و سیاست 
عده ای فکر می کردند کھ . فتو بسیاری مسائل دیگر در گر

نھ تنھا سرمایھ داری و فئودالیسم را می توان یک شبھ 
برانداخت بلکھ انقالب را می بایست بھ سایر کشورھای اروپا 

لنین دو سال بعد از پیروزی انقالب در بحث . گسترش داد
  : گفت»اقتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوری پرولتاریا«

ی پرولتاریا  طبقات در دوران دیکتاتور
دیکتاتوری  .باقی خواھند ماند و باقیمانده اند

مانی غیرالزم خواھد شد کھ طبقات از بین ز
طبقات بدون دیکتاتوری پرولتاریا از . بروند

  .بین نخواھند رفت
 از آنھا ھریک طبقات باقی مانده اند، ولی 

در دوران دیکتاتوری پرولتاریا تغییر شکل 
ل آنھا نیز تغییر شکل  مناسبات متقاب؛یافتھ اند

مبارزه طبقاتی بھنگام دیکتاتوری . یافتھ است
پرولتاریا از بین نمی رود، بلکھ فقط شکلھای 

   .دیگری بخود می گیرد
مالکان و سرمایھ  طبقھ استثمارگران،... 

ھ و ممکن نیست بھنگام داران از بین نرفت
. پرولتاریا بھ فوریت از بین برود دیکتاتوری

در ھم شکستھ شده، ولی نابود  استثمارگران 
پایگاه بین المللی آنھا یعنی سرمایھ . نشده اند

بین المللی کھ آنھا شعبھ ای از آن ھستند، 
قسمتی از وسایل تولید، پول و . باقیمانده است

آنھا باقیمانده دست ارتباطات عظیم اجتماعی در 
، ھمانا بعلت ننیروی مقاومت آنا .است

ا بار افزایش یافتھ شکستشان، صدھا و ھزارھ
  )٦(...است

  
در جریان این بحث ھا، موانع ساختمان سوسیالیسم و 

 از جملھ تولید ،سرمایھ داری مشخص شدشرایط احیای روابط 
از ("، حق بورژوایی ییکوچک و گستردگی آن، روابط کاال

دستمزد ؛  "ھرکس بھ اندازه توانش، بھ ھرکس بھ اندازه کارش
ده، تضاد کار بدنی و  ، تضاد شھر و)برابر برای کار برابر

و ) وجود اپورتونیسم(، نیروی عادت و نقش حزب یفکر
اما اشارات تئوریک لنین بھ این سرچشمھ ھای تولید و . دولت

بازتولید روابط سرمایھ داری بشیوه ای جامع تئوریزه نشد و 
در حدی کھ مطرح شد بھ خط غالب حزب و سیاست و برنامھ 

نگردید بطوریکھ بعد از تثبیت حکومت ریزی دولت تبدیل 
شوروی و موفقیت در پایان دادن بھ قحطی و فالکت و 
گسترش مالکیت دولتی و اشتراکی بر تولید صنعتی و 

 اعالم کرد کھ در جامعھ ١٩٣٩، استالین در یکشاورز
شوروی طبقات متخاصم و روابط طبقاتی آنتاگونیستی دیگر 

  ).ارکسیستیطبقھ در تئوری م: نک(وجود ندارد 
اگر تبدیل طبقھ کارگر بھ طبقھ حاکم مھمترین تحول تاریخ 
جامعھ طبقاتی بود، شکست آن در ساختمان سوسیالیسم 
بزرگترین چالش سیاسی و ایدئولوژیک برای این طبقھ بشمار 

چگونھ طبقھ کارگر بعد از بقدرت رسیدن نھ تنھا  .می رود
د، بلکھ خودش موفق نشد کھ نظام طبقاتی را از میان بردار

  بوسیلھ آن برافکنده شد؟
کھ در بعضی زمینھ ھا  احیای سرمایھ داری، ی،در شورو

، پروسھ ای تدریجی بود اما سیاستھا و برنامھ شده بود برچیده
  آنرا١٩٥٦  درھای کنگره بیستم حزب کمونیسم شوروی

مقاومت در مقابل برنامھ احیای سرمایھ داری . بخشیدرسمیت 
 چین شروع شد تدریجی بود توسط حزب کمونیسھم کھ ابتدا ت

 بھ ١٩٦٤اما در طول مبارزه ای کھ در گرفت، در سال 
. انشعاب بزرگ در جنبش کمونیستی بین المللی کشیده شد

 سرمایھ داری در چین، در مائو، بمنظور جلوگیری از احیای
  .راه انداخترا" ییانقالب کبیر فرھنگی پرولتاریا"١٩٦٦ لسا

 انگلس تئوری طبقھ را در دوران رشد اگر مارکس و
، تدوین کردند و لنین این تئوری را نوزدهپرولتاریا، در قرن 

در دوران بقدرت رسیدن این طبقھ تکامل بخشید، مائو این 
میراث تئوریک را با جمع بندی از شکست طبقھ در شوروی 
و پیچ و خمھای انقالب سوسیالیستی در چین بھ سطح باالتری 

  .ارتقا داد
، ضمن تاکید بر طبقاتی یمائو در پروسھ انقالب فرھنگ

بودن سراسر دوران طوالنی سوسیالیسم، آنچھ را کھ تئوری 
مارکسیستی و لنینیستی منشا بازتولید یا احیای روابط سرمایھ 

، تضاد کار بدنی و یحق بورژوای(داری بحساب می آورد 
، ی، تضاد شھر و ده، تضاد زن ومرد، روابط کاالییفکر

، تولید کوچک، مقاومت ینیروی عادت، سرمایھ بین الملل
تایید کرد اما ...) سرمایھ داران و مالکین سرنگون شده و 

 بشیوه ای دینامیسم مبارزه طبقاتی در دوران سوسیالیسم را
مائو تاکید کرد کھ .  دیالکتیکی تئوریزه کردپیچیده و

 ؛استسوسیالیسم وحدت ضدین بین سرمایھ داری و کمونیسم 
ھردو نظام در سوسیالیسم حضور دارند و تبدیل یکی بھ 
. دیگری در سرتاسر دوران طوالنی سوسیالیسم میسر است

مسئلھ فقط این نیست کھ سرمایھ داری سرنگون شده مقاومت 
پیچیدگی مسئلھ در اینست کھ سوسیالیسم خودش راه . می کند

 اینکھ بعد از .را بر تولید بورژوازی نوین باز گذاشتھ است
سرمایھ داران و مالکین برافکنده شدند و سوسیالیستی کردن 
روابط تولید پیشرفت کرد و تولید کوچک محدود شد و در حل 
تضادھای دیگر پیشرفت بدست آمد، بورژوازی نوین قد علم 

عرصھ عمده ظھور بورژوازی نوین حزب کمونیست . می کند
خط (، وحدت ضدین یحزب، مانند ھر پدیده دیگر. است

خط سیاسی و بھ این معنی کھ  است )کمونیستی و بورژوائی
ایدئولوژیک طبقھ سرمایھ دار در حزب وجود دارد و اگر 

. کند بمعنی  بقدرت رسیدن سرمایھ داری استبغلبھ پیدا 
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دولت نیز، مانند حزب، محصول جامعھ طبقاتی است و یکی 
  .از سرچشمھ ھای تولید و بازتولید سرمایھ داری است

ھی کھ مائو برای حل تضادھای طبقاتی در دوران را
سوسیالیسم ارائھ داد انقالب فرھنگی آنھم بصورت بی وقفھ 

چالش مھم طبقھ کارگر در پایان دادن بھ نظام کھنسال : بود
، یعنی حزب و یطبقاتی اینست کھ با ابزار جامعھ طبقات

اگر حزب، یعنی ارگان . دولت، باید این نظام را برافکند
ی کننده ساختمان سوسیالیسم، در عرصھ سیاست و رھبر

ایدئولوژی منافع بورژوازی را نمایندگی بکند سوسیالیسم بھ 
اما انقالب فرھنگی ھم خودش . سرمایھ داری تبدیل می شود

انقالب فرھنگی شکل نوینی : مملو از تضادھای طبقاتی است
از انقالب است زیرا تحت رھبری طبقھ ای انجام می شود کھ 

  .را دست داردسیاسی ودش قدرت خ
) ١٩٧٦(کودتای رھروان سرمایھ داری بعد از مرگ مائو 

بمعنای بقدرت رسیدن فوری و بالفاصلھ طبقھ سرمایھ دار بر 
احیای سرمایھ داری بدست بورژوازی . چین سوسیالیستی بود

نوین چین کھ از درون حزب و دولت قد علم کرد صحت دید 
درستی خط :  می کند کھ می گفتدیالکتیکی مائو را تایید

سیاسی و ایدئولوژیک تعیین کننده است و در پروسھ ساختمان 
سوسیالیسم، کھ پروسھ ای کامال آگاھانھ است، روبنا تعیین 

عبارت دیگر، در حالیکھ ھ  ب.)٧( کننده زیربنای اقتصادی است
سرمایھ داری در زیربنا مکانیسمھای بازتولید خود را دارد، 

سیالیسم در مبارزه بین دو طبقھ در عرصھ روبنا سرنوشت سو
  .تعیین می شودـ  -  بویژه حزبـ -

چھل سال بعد از سرنگونی سوسیالیسم در چین در حالیکھ 
سرمایھ داری بھ شکل بی وقفھ ای در دنیا گسترش می یابد و 
تغییرات مھمی در نیروھای مولده صورت گرفتھ است، 

 بی سابقھ طبقھ کارگر و استثمار و فقر و ستم بھ شیوه ای
زحمتکشان جھان را تحت فشار قرار داده است و شکلھای 
کھن استثمار طبقاتی از قبیل برده داری در سھ قاره آسیا، 
آفریقا و آمریکای التین قد علم کرده اند و ھر روز دھھا ھزار 
از گرسنگی می میرند، در حالیکھ محیط زیست نیز بسوی 

، ایده طبقھ و تئوری طبقھ یشرایطدر چنین . نابودی می رود
و مبارزه طبقاتی از طرف نمایندگان فکری بورژوازی زیر 

 کمونیستی ایران نیز در درون جنبش. سئوال کشیده شده است
می  اکونومیسم اوائل قرن بیستم درجامحدودهدرک طبقھ در

  . زند
 این نوشتھ، ابتدا مبارزه فکری و تئوریک بر سر ادامھدر 

ش پیش از مارکسیسم توضیح داده می شود و طبقھ در دان
  :سپس بھ مبارزه درون تئوری مارکسیستی توجھ می شود

  ی طبقھ در دانش پیش از سرمایھ دار-الف
  یی طبقھ در دانش بورژواز-ب
  ی طبقھ در تئوری مارکسیست-ج
  

  :پانویس ھا
نامھ مارکس و انگلس بھ آگوست ببل، ویلھم لیبکنخت، ویلھم ـ ١

 سپتامبر  ١٨-١٧الیپزیک، مورخ  در") بخشنامھ("رین براکھ و سای
   در، لندن١٨٩٧
 , Selected Correspondence, Engels. F& Marx . K

Moscow, Progress Publishers, ١٩٧٥, p. ٣٠٧ 
  :نگاه کنید بھ جلد اول و دوم مجموعھ آثار مارکس و انگلسـ ٢

, New York, Collected Works, Engels. F& Marx . K
International Publishers, Volumes١٩٧٥ ,٢-١ 

 to ١٨٤٨ ,K. Marx, “Class Struggles in Franceـ ٣
. pp, ١٠ ,١٩٧٨Volume , Ibid, Engels& in Marx , ”١٨٥٠

١٤٥ – ٤٥   
 مارس ٥مورخ  )J. Weydemeyer(  نامھ مارکس بھ وید مایرـ٤

   در ١٨٥٢
, denceSelected Correspon, Engels. F& Marx . K

Moscow, Progress Publishers, ١٩٧٥, p. ٦٤  
 
 پورھرمزان و .، ترجمھ ممنتخب آثار" چھ باید کرد؟"لنین، . ا . وـ٥
، .ت.، ب)اکثریت(بیات، انتشارات سازمان فدائیان خلق ایران . ع

  .  ٦٣ ص
، "اقتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوری پرولتاریا"لنین،  .ا . وـ٦

   ٧٦٣ ، صپیشین
، در بحثھایی کھ بر سر رابطھ ١٩١٧ بدنبال انقالب اکتبر ـ٧

 چنین تنھالھ أمس ... «: سیاست و اقتصاد در گرفت، لنین گفت 
)  چنین مطرح باشدمی تواندو از لحاظ مارکسیستی ( مطرح است

، طبقھ معین سلطھ و سیادت خود یکھ بدون برخورد صحیح سیاس
لھ تولیدی خود أمستوانست را حفظ نخواھد کرد و بالنتیجھ، نخواھد 

بار دیگر اتحادیھ ھا درباره لحظھ کنونی و "لنین، . » ھم حل نمایدرا
. ٨٥٧، ص پیشین، "درباره اشتباھات رفقا تروتسکی و بوخارین

مائو این تئوری لنینیستی در مورد رابطھ بین اقتصاد و سیاست را، 
ه است، کھ در آثار مارکس و انگلس بشیوه ھای دیگر مکرر بیان شد

           . در سطح عالیتر تئوریزه کرد
●●●●●●●●●●●  

  
   ١٤ادامھ از صفحھ 

منظور از نیکاراگوئھ ای گمنام، مبارزانی ھستند کھ در سال   ـ ٤ 
 انقالب آن کشور را علیھ دیکتاتوری سوموزا بھ پیروزی ١٩٧٩

رساندند و برای مدتی الھامبخش مردم آمریکای مرکزی و جنوبی 
 در ادامھ بھ علت خط و مشی نادرست و ناپیگیری نیروی اما. شدند

رھبری کننده انقالب، توان مقابلھ با توطئھ ھا و تھدیدھای امپریالیسم 
آمریکا و نیروھای مسلح مزدور را نیافتند و سرانجام در جریان 
برگزاری انتخاباتی کھ با فشار آمریکا بھ کشور تحمیل شد، جای 

از حمایت ایاالت متحده و غرب خود را بھ رقیبان خود کھ 
رھبران انقالب نیکاراگوآ در سالھای اخیر . برخوردار بودند سپردند

خود در گذشتھ، دوباره " چپ"با اعالم برائت از نظرات و عملکرد 
در قدرت سھیم شده اند و نظام ضد مردمی و تحت سلطھ امپریالیسم 

  . را می چرخانند
ھ بھ بوقلمون است کھ در  نام پرنده ای شبیDodo» دودو« ـ ٥

جزیره آفریقای موریتس زندگی می کرد و در پایان قرن ھفدھم 
، اصطالحی در زبان "دودو"مردن مثل یک . کامَال منقرض شد

  .انگلیسی است کھ معنای نابودی قطعی و بدون بازگشت دارد
 اشاره بھ بومیان گینھ Kankanbono» کانکان بونو« ـ  ٦

رگران فرانسوی در سالھای پایانی قرن شرقی کھ بھ دست استعما
 .نوزدھم قتل عام شدند

 نام قوم و تمدنی در منطقھ مرکزی سرزمین Aztec» ازتک« ـ  ٧
مکزیک بود کھ در اوایل قرن شانزدھم مغلوب کشور گشایان 

  .اسپانیایی شد و بھ طور کلی از بین رفت
بود  نام قبیلھ ای از بومیان آمریکا  Cherokee»چھ روکی« ـ  ٨

کھ در منطقھ کوھستانی گسترده ای کھ کاروالینا و تنسی و جورجیا 
مھاجران سفید اروپایی با . را در بر می گرفت زندگی می کردند

در حال . قتل عام ھای گسترده این قبیلھ را بھ نابودی کشاندند
حاضر، شمار کوچکی از بازماندگان آن قبیلھ در شمال اکالھما و 

  . می کنندغرب کاروالینا زندگی
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طبقاتی " و آگاھی "خودبخودی ــ بورژوایی"آگاھی 
   بخش دومـ  کارگران"ــ کمونیستی

                                                            
  پیام دامون 

  )خود انگیختھ(ی ب ـ مبارزه طبقات
  

  ی  مبارزه اقتصاد-١     
بھم  ، موجب ایستادگی ویزندگ و شرایط کار      فشار

مبارزه توده کارگران با سرمایھ داران  ھا و گرد آمدن پیوستن،
خواستھای  آنان با توجھ بھ منافع مشترک بھ تنظیم. شودی م

اعتصابھا،  با مقاومت سرمایھ دار،. پردازندی اقتصادی م
آنھا باسرمایھ مبارزات اقتصادی خود انگیختھ  تظاھراتھا و

 .داران شکل گرفتھ و انجام می پذیرد
، پیروزی ھا و پیشروی یراستای منافع اقتصاد مبارزه در

این زمینھ و بدست آوردن ھمھ یا پاره ای ازخواستھا و  ھا در
 شکست وعقب نشینی کارگران، شرایطی است کھ سطح ای

و اتحاد . بردی را درباره منافع مشترکشان باال م آگاھی آنھا
آگاھی کارگران را  ذھنیت و دھد وی یگانگی آنھا را افزایش م

  . کندی درباره تضاد میان آنھا و سرمایھ داران روشنترم
کار،  ، خواستھایی است پیرامون مزدی مبارزه اقتصاد

 بوسیلھممکن است  این مبارزه. کار و شرایط کار روز
 و کارگران یک کارخانھ وعلیھ شرایط و قوانین یک کارخانھ

این صورت ھمان مبارزه  یک سرمایھ دار باشد، کھ در
بوسیلھ کارگران در اما اگر این مبارزه  .اقتصادی صرف است

 علیھ قوانین وھمان کارخانھ و یا در شماری از کارخانھ ھا، 
و یا طبقات ارتجاعی (یا برنامھ ھای  کل طبقھ سرمایھ دار

نابراین مبارزات ب. کندی باشد، آنگاه جنبھ سیاسی پیدا م) حاکم
و یا در (متشکل کارگران، مبارزات سندیکایی واتحادیھ ای 

 با کل )اتحادیھ ی چون سندیکا ویراه بدست آوردن حق تشکلھا
مبارزاتی است کھ کارگران را با دولت کھ ... سرمایھ داران و

کند و بھ ی نماینده کل طبقھ سرمایھ داراست، روبرو م
  .دھدی کارگران جنبھ سیاسی مخواستھا و مبارزات  اقتصادی 

 دھد،ی این چارچوب با دولتھا رخ م   درگیریھایی کھ در
ھم دانش کارگران پیرامون خواستھا و منافع اقتصادی مشترک 

برد و ھم بسترھایی عینی و ذھنی برای پیشرفت ی را باال م
. کندی یگانگی تشکیالتی کارگران فراھم م آگاھی سیاسی و

 سازمان ھای دولتی و  توسط دولت دریچاندن این مبارزاتپ
دادگاه ھا نقش  و) پارلمان(ھمچنین برخورد ھای آن با مجلس 

جانبدارانھ سازمانھای بورکراتیک را در اندازه ھایی و 
سرکوب آن بھ وسیلھ پلیس وارتش، نقش نیروھای نظامی و 
وابستگی آنھا بھ منافع طبقات حاکم را تا حدودی برای 

بھ این ترتیب کارگران بھ میزان . ازدسی کارگران روشن م
، بھ نقش طبقاتی دولت و رو بنای ایدئولوژیک چون یمعین

کم کم  این نکتھ  برند وی پی م... اخالق و مذھب و حقوق،
ھمیشگی و  ،ییابند کھ این نظام ھا طبیعی م اساسی را در
  . جاودان نیستند

  اما این مبارزات خودبخودی اقتصادی و سیاسی در 
بستھ تضاد کارگران با سرمایھ داران  چوب تنگ وچار

 یا کوتاه خواستھا و منافع آنی و حکایت از. گیردی صورت م
زندگی  پیرامون اندکی بھبودی در مدت خود این طبقھ دارد و

شرایط  اقتصادی و سیاسی این طبقھ در نظام استثماری  و
این مبارزات خواھان فروش  درنھایت،. زندی موجود دور م

 حکایت از  و؛تر نیروی کار، تحت ھمین سیستم استبھ
شناخت آشتی ناپذیری تضادشان با سرمایھ داران و نظام 

ھمچنین آماج مبارزه خود را . کندی اجتماعی موجود نم
 نظامی -یخرد کردن قدرت دولتی و نیروھای سیاس شکستن و

نابودکردن نظم  ، ویران کردن ویآن، تصرف قدرت سیاس
برقراری دیکتاتوری پرولتاریا و نظام  اری ورمایھ دسکھنھ 

  . دھدی نوین سوسیالیستی قرارنم
تواند تامین کننده نگاه این طبقھ بھ ی نم  این مبارزات

 و بھ ھمین ترتیب، ؛سرمایھ داران باشد بیرون تضاد خودش با
بھ  برساند و» کل جامعھ« بھ آگاھی از قادرنیست کارگران را

ھ چگونھ رھایی واقعی آنھا درگروی آنھا این را آموزش دھد ک
بھ عبارتی این مبارزات بخودی . است» رھایی کل جامعھ«

برای سرمایھ داری   و؛خود، آگاھی کمونیستی پدید نمی آورد
مرگ آفرین   و نظام ھای ارتجاعی موجود، نابود کننده و

بھ این ترتیب این مبارزات و آگاھی حاصل از آنھا در . نیست
  .ماندی ژی و نظام  بورژوایی باقی مچارچوب ایدئولو

 اتحادیھ ای طبقھ کارگر در مبارزات سندیکایی و  ھمھ
 سال گذشتھ، گواھی بر این گفتھ ٢٠٠کشورھای غرب در 

آنجا کھ مبارزات  در کشورھای تحت سلطھ نیز، ھر. است
بھ باالترین  اتحادیھ ای کارگران رشد کرده است و سندیکایی و

خودبخود تبدیل بھ جنبشی آگاه، سطح خود رسیده است، 
کارگران کشوربرزیل، کره . مستقل نشده است سیاسی و
 چیزی -یا تونس، پس ازسالھا مبارزه سندیکایی  جنوبی و
 -ی ھنوز یک آگاھی طبقاتی انقالب- سال ٣٠درحدود 

  .کمونیستی بدست نیاورده اند
از این حکم   مبارزات اقتصادی کارگران در ایران نیز

، درسالھای پیش یاین مبارزات خود بخود. بوده استبیرون ن
نھ تنھا ھیچ گاه افکار و اندیشھ ھای  و پس از انقالب،

کمونیستی نیافریده است، بلکھ بھ سبب استبداد و اختناق 
موجود، گاه خود را فقط در خواستھای اقتصادی محصور 

آگاھی انقالبی و  ھرگونھ، اندیشھ، فکر، از کرده است و
، یی سیاسی و سازمان سیاسی و یا حتی خواست ابتداکمونیستی

  . تبری جستھ است
تنھا ویژگی برجستھ مبارزات اقتصادی کارگران در ایران 
اینست کھ در شرایط خاص، بسرعت بھ مبارزاتی سیاسی 

شود و این با توجھ بھ اینکھ کارگران تحت نظامی ی تبدیل م
ی اعتصاب کنند کھ کوچکترین حقی برای استبدادی زندگی م

عجیب  و تشکل ھای صنفی کارگران بھ رسمیت نمی شناسد،
  .نیست

 مثَال(اما مبارزات خود انگیختھ ای کھ در شرایط خاص 
سیاسی ) یسرکوب توسط نیروھای نظامی و یا اوضاع انقالب

، در چارچوب خواستھایی برای یشود، در شرایط عادی م
ایی خود کارگران چون حق اعتصاب و سندیکا و خواستھ

 در صورت ـگردد و درشرایط انقالبی ی ازاین دست محدود م
 بھ ٥٧-٥٦ چون سالھای ـفقدان یک آلترناتیو انقالبی سیاسی 

  .رودی زیر رھبری ھای اصالح طلبانھ و یا ارتجاعی م
ھمھ بخشھا سیاسی  افزون براین، مبارزات اقتصادی در

 بھ این سو، جنبش اعتصابی ١٣٧٦از سالھای . شودی نم
 اما این جنبش ،ارگران تداومی چشمگیر داشتھ استک

 اعتصابی بطور عمده در کارگاه ھای متوسط و کوچک بوده و
و یا حتی دفاع ازحق ابتدایی زندگی (خواستھای آن تنھا دفاعی 

 پیرامون عقب افتادن حقوقھا، بازگشت اخراج وعمدتَا) کردن
ورمی زده شده ھا، لغو قراداد ھای موقت کار و ایجاد اشتغال د
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 بخشھا تا حدودی با تھاجم و برخی از این جنبش تنھا در. است
. ھمراه شده است با خواستھای آزادی اعتصاب و تشکل،

 سال اخیر یعنی مبارزات ١٠بھترین برآمد این مبارزات در 
کارگران شرکت واحد تھران، کھ با خواست سندیکا وتشکیل 

درسھایی مفید و عملی آن، با دولت روبرو گردید، درحالیکھ 
کمونیستھا دربردارد،  ارزشمندی برای مبارزه طبقھ کارگر و

 -حامل یا بخودی خود ایجاد کننده یک آگاھی انقالبی 
 .کمونیستی نبوده است

برداشتی نادرست از این سخن کھ      اکونومیستھا با
، بھ طورکلی یوکمونیسم بھ مثابھ یک نظام اجتماع سوسیالیسم

کران و یا تخیل گرایان پاک نیت و خیر نھ از ذھن روشنف
 در و( مبارزه طبقاتی عینی کارگران اندیش، بل از تضاد و

و  کشورھای تحت سلطھ مبارزه کارگران و زحمتکشان شھر
آید، و ی بیرون م) یبورژواز( با سرمایھ داران) روستا

، استراتژی وتاکتیک مبارزه طبقاتی نباید یبنابراین تئور
باشد، بلکھ در اساس باید » یمن درآورد« و» ذھنی گرایانھ«

استثمار متکی  بھ مبارزه طبقاتی کارگران و توده تحت ستم و
باشد، مبارزه طبقاتی را بھ سطوح مبارزه اقتصادی 
خودبخودی طبقھ کارگر محدود کرده، بھ تبلیغ و رواج این 
تفکر می پردازند کھ تئوری تابع درجھ ای ازمبارزه طبقاتی 

  .ت کھ در پیش چشمانمان حاضر استکارگران اس
اکونومیستھا این سطح از مبارزات اقتصادی و سیاسی 
کارگران را بھ شیوه ھا و اشکال گوناگون بھ سطح یک 

 و واپسین آرمان خود را ؛کشندی تئوری تمام وکمال بر م
درعمل، در بھ کرسی نشاندن این گونھ خواستھا کھ پی در پی 

و » نقشھ«و» یتئور« ین ترتیببد. دانندی شود، می تکرارم
برنامھ استراتژیک برای سرنگونی یک نظام استثماری و 

بنا . کنندی م» مبارزه موجود« تصرف قدرت سیاسی را تابع
براین آنان در برابر آگاھی خود انگیختھ سر فرودآورده و 

  . کنندی مبارزات خودبخودی کارگران را تقدیس م
کھ چون  کنندی ھ مدر دوره حاضر برخی از اینان زمزم

شرایط کنونی آماده تصرف قدرت سیاسی نیستند،  کارگران در
پس نھ نیازی بھ تفکر و تئوری  تصرف قدرت سیاسی و تبلیغ 

باشد و نھ نیازی ھست کھ کارگران تشکیالتی ی و ترویج آن م
داشتھ باشند کھ برای چنین امری کارگران را آماده کند و 

و حزب  وجود تشکیالت منکربنابراین آنھا  .سازمان دھد
شوند کھ بگونھ ای فعال مبارزه کارگران را بسوی ی انقالبی م

بھ این ترتیب اینان عقب . یک مبارزه کمونیستی بکشاند
  .ماندگی خود را بھ گردن کارگران می اندازند

      
  ی مبارزه سیاس-٢

شرایط  مرارت در فقرو ستم، سختی و رنج، تلخکامی و
ران، تنھا بگونھ ای تدریجی باال و پایین کار و زندگی کارگ

فشارھای اقتصادی یا سیاسی درشرایط معین، جھش . رودی نم
توان کارگران و توده ھای  بھ فشارھایی بیرون از تاب و وار

و یا (سیاسی  بحرانھای اقتصادی و. شودی زحمتکش کشیده م
، کارگران و توده ھای )یارتجاع جنگھای امپریالیستی و

ا بھ  شورش و طغیان در برابر وضع موجود زحمتکش ر
چشم اندازی گسترده ترنسبت بھ  در نتیجھ ودر. انگیزدی برم

 متمایز از این و بگونھ ای کیفیتَا ،ی سیاس-یمبارزات صنف
 انقالبی خودانگیختھ، -یمبارزات، جنبشھا ومبارزات سیاس

شھر و ( شورشھا و قیامھای توده ھای کارگر و زحمتکش

ی تسلط انگیزه ھای تغییر وضع موجود، صورت مبا  )روستا
  .گیرد

این نوع مبارزات، شورشھا و قیامھا با سرمایھ داران، 
ارتجاع و امپریالیسم، ستونھای نظام ھای ارتجاعی موجود را 

آورد و ضربات پتک وار و کوبنده ای بھ پایھ ی بھ لرزه درم
تی شرایط انقالبی تشکال اوضاع و در. کندی ھای آن وارد م

از میان ... خودجوش چون شورا، کمیتھ ھای کارخانھ 
سازمان   و پیکار؛آوردی کارگران و زحمتکشان سر بر م

یافتھ تر طبقات زحمتکش، طبقات حاکم را درشرایط ضعف 
گاه موجب سرنگونی نظام ھای   و؛دھدی وعقب نشینی قرارم

، پیشروی ھای معین از جانب یبھ طورکل. گرددی کھن م
 حتی پس - عمومَا و. گیردی  توده ھا  صورت مکارگران و
 درشرایط زندگی اقتصادی و سیاسی کارگران و -از شکست

  . دھدی توده ھای شھرو روستا، تغییراتی رخ م
اوج   نموداراما این مبارزات، شورشھا و قیامھا کھ عمومَا

و » یدنیسر بر آسمان سا«گیری و تکوین جنگ طبقات و 
باشد، درحالیکھ ی توده ھا م» نبھ عرش اعال یورش برد«

 واجد نتایج مشخص عینی در شرایط و توازن مبارزه طبقات و
درس ھای فراوان برای طبقھ و پیشروان آن  دارنده آموزشھا و

. مبارزاتی خودبخودی بشمارمی آیند ماھیت خود است نیز، در
این نبردھا و جنگھا، بدون تسلط افکار کمونیستی بر جنبش 

بھترین . گیردی ی حزب کمونیستی صورت موتشکل و رھبر
کنش ھای « و تکامل یافتھ ترین شکل این گونھ مبارزات و

تواند بھ طور خودبخودی بھ افکار، تشکل و ی نم»  یانقالب
بدان » دگرگون ساز«رھبری کمونیستی بینجامد و یا عملی 

. آید آگاھانھ نظمی سوسیالیستی بر پا سازد، بھ شمار معنا کھ
خودی خود و بدون تجزیھ و تحلیل و نقد علمی ھمچنین ب

ودرس آموزی از آنھا بھ شکلی کھ راھگشای و راھنمای 
بھ  تواند طبقھ کارگر رای مبارزات آگاھانھ پس ازآن باشد، نم

» یشیوه دگرگون سازی وضعیت عینی ھست«از » یآگاھ« 
  .شان برساند

ه تواند بھ مبارزاتی سیاسی گری تکامل این نوع مبارزات م
بخورد کھ درسطح جامعھ جریان دارد و رھبری این مبارزات 

، بورژوایی و یا یدر دست نیروھایی است کھ خرده بورژوای
دراین مبارزات، طبقھ کارگر با تمامی نیرو . ارتجاعی ھستند

. گذاردی در روند مبارزات تاثیر م کند وی و توانش شرکت م
، بجای یتاما بدون تفکر و تشکل مستقل انقالبی کمونیس

رھبری خویش برتوده ھای زحمتکش و ستمدیده و انقالب، 
دنبالھ رو برنامھ و شعارھای این نیروھا کھ در بھترین حالت 

این مبارزات، . شودی م در حد دموکراسی بورژوایی است،
حالیکھ چیز دندانگیری درخور نقش و نیروی  ھمواره در

 رسد و یصرف شده اش برای او درپی  ندارد، بھ پایان م
صورتی کھ  حتی در. گرددی نظام کھنھ دوباره باز تولید م

این مبارزات شرکت فعال و کنشی انقالبی  در طبقھ کارگر
در صورت پیروی این طبقھ ازجریانھای خرده  داشتھ باشد باز

 ، آگاھی این طبقھ یک آگاھی واقعَایبورژوایی و بورژوای
در  اھد بود و، یک آگاھی کمونیستی نخو»ی انقالب-یطبقات«

  .ایدئولوژی بورژوایی خواھد ماند چارچوب آگاھی و
تمامی مبارزات خودانگیختھ سیاسی و انقالبی و یا حتی 

رھبری کمونیستی نداشتھ  غرب کھ انگیزه و در دگرگون ساز
خرده بورژوایی رھبری  توسط جریانھای بورژوایی و یا  و 
 انقالبی مبارزات. این رده بھ شمارمی آیند از شدند،ی م

کھ بھ (روسیھ ١٩١٧ و فوریھ ١٩٠٥کارگران در انقالب 
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و مبارزات کارگران در سالھای ) سرنگونی تزاریسم انجامید
در فرانسھ ١٩٦٨در آمریکا و یا درمھ ١٩٢٩بحران اقتصادی 

  .نمونھ ھای بارز آن ھستند 
در دوران اخیر، مبارزات اتحادیھ ھمبستگی کارگران 

گونی طلب و دگرگون کننده داشت، لھستان کھ سویھ ای دگر
توان از زیر تسلط  یک سیاست و ی نشان داد کھ چگونھ م

نظام بورژوایی ارتجاعی در آمد ولی بھ سیاست و نظام 
ازاین گونھ اند . بورژوایی ارتجاعی دیگری درغلطید

 انقالبی در کشورھای تحت سلطھ چون -یبیشترمبارزات سیاس
ران و توده ھای اندونزی مبارزات و شورشھای سیاسی کارگ

  ...و تایلند و زئیر و 
 ھمچنین است مبارزات و شورشھای انقالبی طبقھ کارگر

 با نظام ارتجاعی و وابستھ بھ امپریالیسم ٥٧ایران درانقالب 
 .فرو ریختن نظام سلطنتی انجامید کھ بھ سرنگونی شاه و .شاه

این مبارزات بھ واسطھ فقدان تئوری و رھبری تشکیالت 
، درعمل بھ زیر رھبری جریان ھایی واپسگرایی یمونیستک

 و اسیر تفکر و برنامھ ھای این ؛چون جریان خمینی رفت
این انقالب را،  در توان آگاھی طبقھ کارگری نم .جریانات شد
کلیت «و شناخت » آگاھی طبقاتی کمونیستی « چونان یک

 ،»مستقل«ی  و مبارزه این طبقھ را چون جنبش)١( »یاجتماع
  .دانست

شاید بھترین آموزش این گونھ مبارزات برای کارگران این 
توانند وضعیت عینی شان را ی باشد کھ ازچھ راه ھایی نم

برجای  وچگونھ ویران کردن این نظام و. دگرگون کنند
و مبارزه ای دیگردر  نشاندن نظامی شایستھ تر، راھی دیگر

  .کندی خواست م
یستھا، در قالب ، بخش عمده اکونومیدر چنین شرایط

، رویھ ای یاحزاب سیاسی اپورتونیستی و رویزیونیست
 در دوره نخست، .گیرندی برخالف دوره نخست در پیش م

درمقابل جنبش خودبخودی توده ھا   بھ گونھ ای آشکار،عمومَا
اما در این دوره   .آوردندی و اشکال گوناگون آن سر فرود م

آنان از : پردازندی بھ مبارزه با جنبش خودبخودی کارگران م
جنبش انقالبی  کارگران و » یزیاده روی ھا«یک سو از

 دھندی سر م» شکایت ھا«و » گلھ ھا« زحمتکشان می نالند،
» خود دار«خواھند کھ ی کارگران و زحمتکشان م از  و)٢(

تند «و وحشیانھ با  سوی دیگر بھ شکلی ھار از و ؛باشند
د کھ این جنبش کننی ھای آن می ستیزند و تالش م» یرو

خودبخودی را بھ سوی مسیری سوق و تغییر جھت دھند کھ 
دربھترین حالت، باب میل جریان ھای بورژوایی اپوزیسیون 

 در ھاشان را فرو نشاند و»اخم« و» نرماند«آنھا را .باشد
یا  بدترین حالت، باب میل طبقات ارتجاعی حاکم و

  .امپریالیستھا گردد
ھ مبارزات انقالبی خودانگیختھ  بخشی ازاکونومیستھا نیزک

کارگران و توده ھا را آرمانی ترین و عالیترین حد مبارزه بر 
شوند و مانع از ی شمارند، دنبالھ رو محض این جنبشھا می م

 کمونیستی  ـتکوین این جنبشھا بھ جنبشھای آگاھانھ انقالبی 
  )٣(. گردندی م

یم توانی مباحث باال، م     دریک نتیجھ گیری کلی از
مبارزات طبقھ کارگرـ و » یخود انگیختگ« بگوییم کھ، نفس

ـ  )و روستا(در سطحی وسیعتر توده ھای زحمتکشان شھر 
در اشکال مشخصی  کھ ھمواره خود را، امری عام است،

ی ، میاین اشکال مشخص مبارزه خود بخود. کندی نمایان م

، یفرھنگ یا ، اجتماعی وی، سیاسیمبارزه اقتصاد تواند
  . و یا قھرآمیز باشد مسالمت آمیز انقالبی، یا ح طلبانھ واصال
توان بین این اشکال، اختالفھا و تضادھایی را میان ی م

و  تشکیالتی و نتایج مشخص عملی مشاھده کرد سطح آگاھی و
مبارزه  آموزشھای آن برای تئوری و درسھا و از نظر

مونھ برای ن. آنھا را دارای ارزشھای متفاوت دانست ،یانقالب
یک مبارزه خودبخودی اقتصادی در یک چارچوب اصالح 
طلبانھ را سطح پایین تری نسبت بھ یک مبارزه خودبخودی 
سیاسی ـ انقالبی و یا قیامی مسلحانھ یا نبردی نظامی بھ 

ھمھ  .آن نکتھ عام مشترکند اما ھمھ این اشکال در .شمارآورد
نھ بر مبنای ، یمبارزاتی ھستند کھ نھ بر مبنای تئوری انقالب

نھ رھبری شونده توسط تشکیالت پیشرو طبقھ  نقشھ و طرح و
ی برانگیختھ م» خود بخود« بگونھ ای کارگر، بلکھ عمدتَا
ی عکس العملی بھ پیش م و» خود بخود«شوند و بھ گونھ ای 

و ؛ حامل نقص وکمبود ھستند یکجانبھ و ،یبھ تنھای و. روند
عالیترین  .ی می مانندچارچوب ایدئولوژی و نظام بورژوای در

مبارزه خود انگیختھ، خودبخود، بھ آگاھی  سطوح این آگاھی و
   )٤(.و مبارزه کمونیستی تکامل نمی یابد

            
  ...ادامھ دارد

  
 :افزوده ھا

صحبت خواھیم » یکلیت اجتماع«در باره   در ادامھ این نوشتھ،-١
  .کرد

انھ توده ھا  پلخانف بھ عنوان یک منشویک، با قیام مسلح-٢
ی وی با سرزنش توده ھا م .، مخالفت می کرد١٩٠٥درانقالب 

این وا .»بردندی نمی بایست دست بھ اسلحھ م« گفت کھ توده ھا
 و بارھا بھ مناسبت ھای ؛کنش پلخانف ھمواره ورد زبان لنین بود

لنین این رفتار را با واکنش مارکس . کردی گوناگون آن را بازگو م
آن را  آغاز کرد کھ دری مونارھا درپاریس، قیاس ممقابل قیام ک در

شروع با شور و شوق با آن ھمراھی  دانست اما پس ازی بی موقع م
  . کرد و بھ درس گرفتن از آن پرداخت

 قبول -  حداقل در حرف-مشخصھ اکونومیستھا،  در ایران ما-٣
یا حتی قبول جنبھ سیاسی یافتن  داشتن صرف مبارزات اقتصادی و

دوره  در.  حفظ نظام سیاسی موجود نیستکَال  اقتصادی ومبارزات
حتی رویزیونیستی  یا حزب اکونومیستی و کنونی کدام جریان و

نظام کنونی را   -  نھ از سر زبان بلکھ حتی از تھ دلش- است کھ 
کنند و خواھان ی بخواھد؟ ھمھ در جنبش کارگری علیھ آن  تبلیغ م

ظام سوسیالیستی مورد نظر جایگزین کردن آن با ن سرنگونی آن و
نھا یک تئوری انقالبی آاما نھ تئوری راھنمای . خودشان ھستند

مارکسیستی است و نھ درعمل قادرند برنامھ، نقشھ و سیاستی را 
بین . پیش گذارند کھ جنبش کارگری را بھ سطوح باالتری ارتقا دھد

خواست سیاسی این قبیل جریانات کھ باصطالح سرنگونی نظام 
 است با برنامھ ھای عملی آنان برای تحقق این امر توسط کنونی

درعمل است کھ اینان . جنبش طبقھ کارگر، تضاد فاحشی وجود دارد
 سیاسی  نادرست خود، جنبش -بھ خاطر خط مشی تئوریک 

 جنبشھای توده ای را در حدود خواستھای اقتصادی کارگری و کَال
ن جنبھ سیاسی آند بھ خواھی دارند و یا در بھترین حالت می نگھ م
یا در شرایط انقالبی بھ سبب ضعف مفرط وھمچنین  و؛ دھند

سازمانی خویش، آنرا دودستی تقدیم  سیاسی و ،یانحرافات تئوریک
  .کنندی عالئق جریانات بورژوایی م

  نکتھ ای کھ در بحث ما غایب است نقش نیروھای چپ و-٤
ت نضج گیری کمونیستھا در تکوین جنبش کارگری از ابتدای حرک

توان این تاریخ را بدون ی درحالیکھ نم .این جنبش تا کنون است
تکامل  در ما پیشتر و. درک کرد آن، نقش چپ و کمونیستھا در

 .ن خواھیم پرداختآسخن بھ 
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  ی ارسال ھایگزارش: پیوست
  

 !حکومت حیا کن دانشگاه رو رھا کن
  

  صبح مقرر گردیده بود١٠ مھر ماه ساعت ١٦روز دوشنبھ 
تا محمود احمدی نژاد بھ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در 

اطالعیھ برنامھ از شب قبل در . دانشگاه تھران سخنرانی کند
  .خبرگزاری ھای رسمی دولتی اعالم شده بود

وقتی بھ دانشگاه رسیدم کنترل ھای شدید حراست دانشگاه در 
ھ ورود و خروج دانشجویان دیده می شد و اکثریت افراد متفرق

مجبور بودند با استفاده از کارت سایر دانشجویان بھ دانشگاه 
در داخل محوطھ دانشگاه نیز حضور چند آمبوالنس . وارد شوند

و یک ماشین آتش نشانی مشھود بود، گویی دانشجویان قصد 
انجام عملیات مسلحانھ را دارند و این امر نشان دھنده اوج 

  . یی استوحشت رژیم آخوندی نسبت بھ جنبش دانشجو
با توجھ بھ برنامھ حضور احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، 

از . دولت انتظار حرکتی از جانب جنبش دانشجویی را داشت
ھمین رو دولت فاشیستی جمھوری اسالمی با داشتن تجربھ قبلی 
حرکت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر فکر خیلی از جوانب را 

  .کرد
رکزی دانشگاه بود کھ ورود مکان سخنرانی تاالر کتابخانھ م

و خروج در روزھای عادی بھ آن مکان با تحویل کیف و ارائھ 
ولی در این روز بخش کتابخانھ را . کارت دانشجویی میسر است

تعطیل کرده و از قبل برای حضار جلسھ کارت دعوت تھیھ 
، بسیجیان و دانشجویان یمدعوین مانند ھمیشھ افراد دولت. کردند

کسانی کھ بھ جای . چون دانشگاه امام صادق ھستنددانشگاه ھایی 
  .اعتراض برای احمدی نژاد کف می زنند

فضای خارج از کتابخانھ یعنی محوطھ دانشگاه نیز خالی از 
حراست دانشگاه چند برابر گردیده بود و . تدابیر امنیتی نبود

آنان . عوامل بسیجی نیز دست پیش را گرفتھ بودند کھ پس نیفتند
 مسجد دانشگاه کھ روبروی کتابخانھ است تجمعی را در مقابل

  . شکل دادند
را شنیدم بھ دنبال مبدا صدا بھ " ییار دبستان"وقتی سرود 

.  محوطھ مقابل دانشکده ادبیات در ضلع شرقی کتابخانھ رفتم
تعدادی از دانشجویان مبارز دانشگاه جمع شده و منتظر دیگران 

. میان سایرین توزیع می کردیک نفر پالکاردھایی را در . بودند
  : عناوین این پالکاردھا عبارت بود ند از

اخراج اساتید منتقد، و نقض استقالل "، " ما ھم سوال داریم"
  ...و " دانشجویان زندانی را آزاد کنید"، " آکادمیک محکوم است

بعد از مدتی سرود خواندن یکی از دانشجویان دیگران را بھ 
عوت کرد اما اعضاء انجمن اسالمی حرکت بھ سمت کتابخانھ د

دانشگاه کھ خود را برگزار کننده تجمع اعتراضی می دانستند با 
وی مخالفت نموده و اعالم داشتند کھ ما قصد برخورد با بسیجیان 
را نداشتھ و می خواھیم یک حرکت مسالمت آمیز بھ صورت 

  .گفتمان داشتھ باشیم
مرگ بر «رھای  در تمام این لحظات صدای اهللا اکبر وشعا

. بھ گوش می رسید» مرگ بر آمریکا«و» ما بیداریم«، »انگلیس
بسیجی ھا ھمچنین با فرستادن صلوات و سینھ زدن شعار 

را سر می » حسین حسین شعار ماست، شھادت افتخار ماست«
  . دادند

سرانجام دانشجویان مبارز تصمیم گرفتند علیرغم مخالفت 
حرکتشان را با . رکت کنندانجمن اسالمی بھ سمت کتابخانھ ح

وقتی بھ بسیجی ھا رسیدند . آغاز کردند" ییار دبستان"سرود 
  : شعار سر دادند

، دیگر اثر یتوپ تانک بسیج«،" مرگ بر دیکتاتور"
دانشجوی «، »حکومت حیا کن دانشگاه رو رھا کن«، »ندارد

شکنجھ دانشجو، محکوم است محکوم «، »زندانی آزاد باید گردد
، »مت زور نمی خوایم، پلیس مزدور نمی خوایمحکو«، »است

محمود احمدی نژاد، «، »دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد«
سر » مرگ بر دولت مردم فریب «و » عامل تبعیض و فساد

  . دادند 
. بسیجیان امکان پیشروی بھ دانشجویان مبارز را نمی دادند

  .با صف  جلویی تجمع درگیر شدند و بھ ضرب و شتم پرداختند
پس از این حرکت دانشجویان انجمن اسالمی نیز اجبارَا بھ 
این بھ نقطھ نقل مکان کردند و بھ خواندن بیانیھ ھای خود 

اکثر این . چند بیانیھ از تشکل ھای مختلف خوانده شد. پرداختند
بیانیھ ھا خواستار آزادی دانشجویان و لغو اخراج اساتید شدند و 

ژاد نسبت بھ وضعیت دانشگاه ھا در برابر ادعاھایی کھ احمدی ن
و مسائل اجتماعی ایران در سخنرانی دانشگاه کلمبیا ابراز داشتھ 

از موارد دیگری کھ در بیانیھ ھا . بود، موضع مخالف گرفتند
مشترک بود تاکید بر مسائل صنفی دانشگاه و اقدامات مسالمت 
آمیز بود کھ دلیل عمده اش ناشی از خط مشی سازشکارانھ 

متاسفانھ از سوی دانشجویان طیف چپ . گان بیانیھ ھا بودنگارند
 و موضع رادیکال آنھا در ؛دانشگاه بیانیھ ای تھیھ نشده بود

نظرگاه دانشجویانی کھ تعدادی از آنھا دانشجویان جدیدالورود 
  . بودند ابراز نگردید

سرانجام بیانیھ ھای انفعال طلبانھ انجمنھای اسالمی نتوانست 
در ھمین اثنا خبر آمد .  دانشجویان مبارز بریزدآب بر آتش خشم

کھ عده ای از دانشجویان کھ اجازه ورود بھ دانشگاه را نیافتند با 
.  آذر مانع از حرکت ماشینھا شدند١٦نشستن بر کف خیابان 

نیروھای .  آذر حرکت کرد١٦تجمع ما نیز بھ سمت درب 
 نتوانند انتظامی پشت دربھای دانشگاه صف بستھ بودند تا مردم

شاھد اعتراض دانشجویان باشند ولی صدای عدالتخواھی 
دانشجویان . دانشجویان را نمی توان بھ ھیچ طریق خاموش کرد

ھر چھ بلندتر و رساتر شعار می دادند و قصد شکستن در را 
داشتند کھ نیروھای انتظامی با ضربات باتوم بر دستان آنھا مانع 

چنین با ضرب و شتم حراستی دانشجویان ھم. از این اقدام شدند
ھا آنھا را  از سر راه خود برداشتند؛ اقدام بھ سنگ پراکنی بھ 
سمت نیروھای انتظامی کردند، گارد ویژه با سپرھای مقاوم جای 

 ،ایران شده فلسطین"شعارھایی چون . نیروھای قبلی را گرفتند
بھ " ای مردم با غیرت حمایت حمایت"و " ملت چرا نشستین

سپس دانشجویان مبارز از کنار . دانشجویان اضافھ شدشعارھای 
نرده ھای دانشگاه حرکت کرده  و مقابل مردمی کھ بھ نظاره 
ایستاده بودند شعار دادند  و تا درب اصلی دانشگاه واقع در 

در آنجا نیز اقدام بھ .  خیابان انقالب بھ حرکت شان ادامھ دادند
  .  قبل بودشکستن در کردند و عکس العمل پلیس مانند

دانشجویان بھ سنگ پراکنی بسمت نیروھای انتظامی ادامھ 
" جمھوری اسالمی فانوس رو بھ باد است"دادند و ھمزمان شعار 

این قبیل شعارھای لرزه افکن نیروی انتظامی را  . را سر دادند
آنھا با پخش گاز فلفل اقدام بھ سرکوب صدای . مستاصل کرد

حوالی . ان مبارز  از پای نایستادنددانشجویان کردند ولی دانشجوی
دانشجویان با شتاب . ظھر بود کھ  خبر خروج احمدی نژاد رسید

بھ سمت او حرکت کردند ولی او از فرصت درگیری میان 
دانشجویان و ماموران انتظامی در جلوی در اصلی استفاده کرد 

  .و از دانشگاه خارج شد
ی  بھ  را جنبش دانشجوی١٣٨٦  مھر ماه ١٦بدون شک 

چرا کھ این جنبش بار دیگر توانست بر . خاطر خواھد سپرد
وظیفھ اصلی خود یعنی مبارزه با نظام کھنھ و پوسیده  جمھوری 
اسالمی تاکید کند و بی آبرویی و بی پایگی  رئیس جمھور این 

  . نظام ارتجاعی را بھ چشم جھانیان پدیدار کند
امی ستمدیدگان بھ امید آنکھ در آینده نزدیک شاھد اتحاد تم

جامعھ با جنبش دانشجویی در مبارزه علیھ نظام زور و ستم و 
  ■.استثمار باشیم
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 !گل را می توان بھ حبس کشید اما بویش را نھ

  
  گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر

  
   

امروز از ابتدای صبح دانشگاه پلی تکنیک شاھد جنب 
وزھای قبل در وجوش بسیاری بود بنا بھ فراخوانی کھ در ر

ظھر در ١٢دانشگاه پخش شد قرار بود تجمعی در ساعت 
اعتراض بھ احکام صادر برای سھ دانشجوی پلی تکنیکی 

  .برگزار شود
با خواندن سرود یاردبستانی آغاز  تجمع١١:٣٠در ساعت 

 نفر از دانشجویان آغاز ٧٠٠این تجمع با حضور فعال . شد
دانشجو "، "گردددانشجوی زندانی آزاد باید "شعار . شد

دراین میان پالکاردھای با . سرداده شد" دانشجو اتحاد اتحاد
زندانی سیاسی آزاد "، "اوین پاداش دانشجوی منتقد("مضامین 
ھرگونھ "، "پیش بسوی تشکل مستقل دانشجویی"،"باید گردد

و " اتحاد، مبارزه، پیروزی"، "دخالت خارجی محکوم است
نیز ") ری و جنبش زنانجنبش دانشجویی متحد جنبش کارگ"

ھمچنین در ادامھ این تجمع تریبون آزادی . بھ چشم می خورد
شکل گرفت کھ در آن دانشجویانی از انجمن منتخب پلی 
تکنیک و دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک بھ صحبت 

در این میان . پرداختند و احکام صادره را محکوم کردند
تلف تھران از جملھ، بیانیھ ھای دانشجویان دانشگاه ھای مخ 

عالمھ، شریف، خواجھ نصیر، دفتر تحکیم و ھمچنین بیانیھ 
فعاالن و دانشجویان چپ دانشگاه ھای تھران و دانشجویان "

   .خوانده شد " سوسیالیست پلی تکنیک
در ادامھ با دخالت بسیج درگیرھایی در گوشھ و کنار نیز 

یان روبرو شد اتفاق افتاد کھ با برخورد متقابل از سوی دانشجو
را سر " شعار مرگ بر دیکتاتور"و باعث شد دانشجویان 

دھند، در این میان از بیرون دانشگاه خبرھای ازدرگیری 
دانشجویانی کھ در محوطھ پلی تکنیک بودند و نتوانستند وارد 

این اخبارھمراه با خبر دستگیری تعدادی از . شوند، می رسید

برپا خیز، از جا کن، " شعاررفقا بود در ادامھ نیز دانشجویان 
  . را سر دادند" بنای کاخ دشمن
در .  تریبون آزاد بھ کار خود پایان داد١٢:٣٠در ساعت 

 نفر رسیده بود بار ١٢٠٠این ساعت تعداد دانشجویان کھ بھ  
دیگر با خواندن سرود یار دبستانی اقدام بھ راھپیمایی بھ 

کردند و آنان پشت در تجمع  .طرف درب ولی عصر کردند
. اینکار موجب توقف مردم بیرون دانشگاه شد. شعار دادند

تعدادی از مردم در مقابل در تجمع کردند کھ با ورود نیروی 
دانشجویان با سر دادن . سرکوب گر انتظامی پراکنده شدند

و " حکومت زور نمی خوایم، پلیس مزدور نمی خوایم"شعار
تقبال نیروی بھ اس" حکومت حیا کن، دانشگاه رو رھا کن"

در این زمان چند تن از عوامل اطالعات و . انتظامی رفتند
حراست اقدام بھ گرفتن عکس وفیلم کردند کھ با ھوشیاری چند 

عوامل اطالعاتی با برخورد . دانشجوی مبارز شناسایی شدند
آنھا  شدید دانشجویان روبرو شدند و موبایل و دوربین ھای

  .توسط دانشجویان مصادره شد 
 بعد از ظھر تجمع بار دیگر حرکت خود ١:٣٠ساعت در 

را بھ طرف صحن اصلی دانشگاه ادامھ داد و بعد از حدود 
در پایان تجمع چیزی کھ بھ .  دقیقھ بھ کار خود پایان داد٢٠

چشم می خورد روحیھ جمعی و باالی دانشجویان و ھمچنین 
حمایت عده زیادی از دانشجویان دانشگاھای دیگر وھمچنین 

  .دیھای جدید بودورو
 در آخر با خبر شدیم تعدادی از دوستانمان موقع خروج از 
دانشگاه توسط نیروھای اطالعاتی شناسایی ودستگیر شدند کھ 

  ■.ازاسامی آنھا اطالعی در دست نیست
   

٣٠/٧/٨٦  
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 صفحھ   بذر  ٢١شماره 
 

 

٢٣

  
 !از این نمیشھ بھتری دولت ارتجاع

  
  ی بذرجویگزارش ارسالی برای نشریھ دانش

  
   

شکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمھ امروز دان
برای دانشجویان این ه شاھد تجمع اعتراضی بھ احکام صادر

زندانی دانشگاه دانشگاه و محکومیت سھ تن از دانشجویان 
 بھ بنا. تعدادی از دانشجویان دانشگاه اھواز بود و امیرکبیر

 رقرا،  انتشار یافتھادانشگاھ قبل در فراخوانی کھ در روز
طبق معمول .  ظھر برگزار شود١٢بود کھ تجمعی درساعت 

از ساعات اولیھ صبح حضور نیروی امنیتی و حراست بشدت 
کرد با کنترل ی  سعی مکدهمشھود بود و حراست دانش

دانشجویان  ی از ورود دانشجویان تعلیقی ویکارتھای دانشجو
         .جلوگیری کند دانشگاھھادیگر 
 ١٥٠شجویان کھ تعداد آنھا حدود  ظھر دان١٢ در ساعت  
. دشد تجمع را با خواندن سرود یار دبستانی آغاز کردنی نفر م

حراست نیز برای جلوگیری از ورود دیگر دانشجویان کھ 
کھ در این آن کرد اقدام بھ بستن  ورودی بودند بیرون در

ھنگام با ھماھنگی بھ موقع دانشجویانی کھ در بیرون و داخل 
مام بدین طریق ت. د بھ شکستن در دانشکده کردن  اقدامد،بودن
در این میان با دخالت حراست البتھ .  بھ ھم پیوستندرفقا

  .رخ دادی درگیری ھای
  :د مضامین کردن ی با اینیدانشجویان اقدام بھ دادن شعارھا

 یتعلیق دانشجو ملغ " ،"دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"
جنبش دانشجویی  "،" استعفارئیس انتصابی استعفا "،"باید گردد

" و " دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد " ،"آماده قیام است
  ."مرگ بر دیکتاتور

پالکارد ھایی نیز بھ ھمین مضمون در میان جمعیت بھ 
بھ ھمراه اسامی دانشجویان بازداشتی تمامی . چشم می خورد

 .دانشگاه ھا 

 حدود بھ  دانشجویان کھ تعداد آنھا ١٢٫٣٠در ساعت 
قدام بھ برپایی تریبون آزاد رسیده بود ا نفر ٥٠٠تا ٤٠٠
در خصوص احکام بھ سخنرانی عده ای از دانشجویان . دکردن

 کردستان و اھواز، تعلیقی و بازداشت دانشجویان امیرکبیر
در خصوص انتصابی بودن مدیریت  نیز در ادامھ . پرداختند

و  ی قیداستار آزادی بووخ  ددانشگاه و استعفا آن حرف زدن
  . زندانی شدندشرط تمامی دانشجویان 

 دو تن از دانشجویان بیانیھ ھایی از ،در ادامھ تریبون آزاد
کھ  دانجمن ھای دانشگاه ھای امیر کبیر و شریف را خواندن

چند تن از دانشجویان تعلیقی عالمھ در بیرون دستگیری خبر 
ادن موجب آن دانشجویان با سردبھ کھ ، محوطھ دانشکده رسید

بھ سمت درب " دانشجوی بازداشتی آزاد باید گردد"شعار 
دانشجویان با اجتماع خود در . ردنداصلی دانشکده حرکت ک

روبروی درب دانشکده و خیابان مقابل آن خواستار آزادی ھر 
در ادامھ دانشجویان . چھ سریع تر دانشجویان بازداشتی شدند

یران شیلی نمی خامنھ ای پینوشھ ا" از سر دادن شعارھای  پس
 در این .تجمع خود را ادامھ دادند" مرگ بر دیکتاتور"و " شھ

بھ سخنرانی " دانشجویان چپ دانشگاه شریف"لحظھ یکی از 
پرداخت کھ در طی سخنان خود با نام بردن از دانشجویان 

 تن از دانشجویان زندانی اھواز ٨زندانی کردستان و ھمچنین 
خواستار آزادی بی قید و  ه ھاو دانشجویان زندانی دیگردانشگا

شرط تمامی دانشجویان زندانی شد در ادامھ نیز بھ این مطلب 
اشاره کرد کھ آزادی تمامی دانشجویان زندانی  تنھا با اتحاد 

  .شود ی حقق متعمل آگاھانھ تمامی دانشجویان مو
 دانشجوی دیگر داده شد کھ ٣ خبر بازداشت ھمین اثنادر 

 در این میان .ام بھ تعطیل کالسھا کنندباعث شد دانشجویان اقد
 دانشجویان کردندبھ حملھ اقدام چند تن از ماموران حراست 

  .دکھ با مقاومت جانانھ از طرف دانشجویان روبرو شدن
دانشجویان در ادامھ تظاھرات خود کھ تعداد آنھا بھ مراتب 

ید رفتند و با تبود بھ سمت راھروی اتاق اسا بیش از گذشتھ
با آنان عارھایی خواستار ھمراھی و ھمبستگی سردادن ش

 ،استاد آزاده" ھای در این میان شعار. دانشجویان شدند
استاد  " ،" اتحاد، اتحاد، استاد،دانشجو "،" حمایت،حمایت

 توی اوین ،دانشجوی کالست -  این بھ توھم مربوطھ،آزاده
  . سر داده شد" محبوسھ 

پلی   دانشگاه  تن از دانشجویان٣خبر بازداشت ھمزمان 
در انتھا . تکنیک کھ قصد خروج از دانشکده را داشتند رسید

جمعی از فعاالن و دانشجویان چپ دانشگاه ھای "ھ نیبیا
خوانده شد کھ درآن ضمن اشاره بھ فضای سرکوب و " تھران

آزادی بی قید و شرط تمامی  اختناق کنونی خواستار
نیک ، اھواز جملھ دانشجویان پلی تک دانشجویان زندانی از

  .دانشجویان کردستان شده بودند  و
سید و ر تجمع بھ پایان ١۵٫٣٠در حدود ساعت  

 نفری از ٤٠ تا ٣٠دانشجویان با ھماھنگی در دستھ ھای 
  .ددانشکده خارج شدن

 نفر از رفقایمان ٦ در پایان با خبر شدیم کھ در مجموع 
ست اطالعی در دان تا کنون رنوشت آنس کھ از دبازداشت شدن

  ■.نیست
   

  ١٣٨٦ آبان ٨
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