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   آذر16تانھ در آس
  

 یکی از سال تحصیلی جدید ھر ھفتھ در زاز زمان آغا
. ضات آشکار دانشجویان ھستیمکشور شاھد اعترا ھای دانشگاه
. خصلت سیاسی روشنی برخوردارنداین اعتراضات ازاز برخی

مانند اعتراض بھ حضور احمدی نژاد در دانشگاه تھران یا 
ھ سرکوبھا و مبارزات دانشجویان پلی تکنیک در اعتراض ب
ی تا مبارزه یتوطئھ چینی ھای حکومت علیھ جنبش دانشجو

تراض دانشجویان  شاھرود و اع ودانشجویان دانشگاه اھواز
  . )بنی یعقوب(قتل زھرا بنی عامری  ھمدان بھ تجاوز و

برخی دیگر از اعتراضات دانشجویان از خصلت صنفی 
اند و حول ی تمرکز یافتھ یدانشجوی در خوابگاھھاند، برخوردار

وضعیت بد زندگی در خوابگاھھا و عدم رسیدگی مقامات بھ 
ھمھ شواھد نشان از . جریان دارندمطالبات عادالنھ آنان 
  .داردی یاوجگیری جنبش دانشجو

  
  ن چیست؟ آگی ھای ژمحرک این اوضاع و وی

  
را ش بحران ھمھ ارکان ای روبرو ھستیم کھ ما با جامعھ
حکومتگران گرفتھ تا بحران میان از بحران در . فراگرفتھ است

ھای بزرگ و کوچک اجتماعی گرفتھ تا  ؛ از بحرانیاقتصاد
ھا انعکاس  بحراناین . یھای بزرگ و کوچک اخالق بحران

محرک تب و بھ نوبھ خود  و اندتشدید کلیھ تضادھای جامعھ 
سیاسی کھ بھ ھای  تب و تاب. تابھای سیاسی حاد می باشند
 یا کشمکش ، مردم با حکومتصورت مخالفتھای عمومی

 جنگ  یکمریکا و احتمالآسیاسی جمھوری اسالمی با 
  . تکارانھ دیگر در خاورمیانھ بروز یافتھ استیجنا

 ھر ،ی از این وضعیت عمومی جدا نیستیجنبش دانشجو
دانشجویان . چند کھ محرکھای خاصی نیز در آن عمل می کند

ز این وضعیت نیز مانند بسیاری از اقشار و طبقات دیگر ا
شرایط زندگی شان . بحرانی و فقدان آزادی رنج می برند

. ھ آینده موجود نیست و برای اکثریت آنان امیدی بشدهدشوارتر 
 ھ، باال رفتن ھزینھ تحصیل و رفت و آمد را ھمیفشار اقتصاد
 ارتجاعی ،عقب ماندهتحمیلی دانشجویان مناسبات . حس می کنند

  . ازی جنسیتی را بر نمی تابند جدا ساز جملھ ،ی استبدادو
، دانشجویان حساسترین بخش روشنفکران جامعھ را مضافَا

 نسبت بھ ،ھا تشکیل می دھند و دقیقا بھ دلیل ھمین حساسیت
 زرژیم نی. عکس العمل نشان می دھندسریعتر اوضاع عمومی 

 نسبت بھ دانشگاه حساسیت ،بھ دلیل ھمین موقعیت دانشجویان
  . کند کنترل شد دانشجویان رامی کودارد و مدام 

ی سیاسی ترین، یجنبش دانشجوامروزه از آنجا کھ 
 ،رادیکالترین و بخشا سازمان یافتھ ترین جنبش توده ای است

چرا . ورده استآ مختلف بھ سرکوب آن روی ءرژیم نیز بھ انحا
رژیم .  برای رژیم خطر ساز استجنبھکھ این جنبش از دو 

ی با مبارزات یان جنبش دانشجوبخوبی از خطرات پیوند می
دیگر اقشار و طبقات ستمدیده آگاھست و نگران تکرار 

 جنبش بعالوه.  است82و خرداد  78 تیر 18ی ھمانند یخیزشھا
 سازمانیافتھ  سریعَا کھ را دارد پتانسیل و امکاناینی یدانشجو

. شود و حتی بھ روند سازمانیابی مستقل مردم نیز یاری رساند
ای سرکوبگرانھ خود را بھ گونھ ای پیش می برد رژیم سیاستھ

از یکسو تالش می کند . کھ دامنھ این دو خطر را محدود کند
توده ھای دانشجو را با سیاستھای مختلف مرعوب کند و از 

از طریق بازداشت و پرونده سازی و می کوشد سوی دیگر 

ی یی مانع تکامل جنبش دانشجویستاره دار کردن فعالین دانشجو
  . دشو

طرف دیگر، عکس العمل . ولی این جاده یک طرفھ نیست
. سرکوب بھ ناگزیر بھ مقاومت پا می دھد. دانشجویان است

بویژه آنکھ در این جنبش ما با یک بخش آگاه و فعال و نسبتا 
سازمانیافتھ چپ نیز روبرو ھستیم کھ سازماندھی مقاومت در 

  .مقابل سرکوب را امکان پذیر می کند
   

  : این اوجگیری نوین عبارتند از ھای صھ محرکبطور خال
   ؛تی عمومی مردمیوضعیت بحرانی کلی جامعھ و نارضا: یکم
وضعیت سیاسی حساس جامعھ و شتاب گرفتن تحوالت : دوم

  ؛کھ در مرکز آن کشمکش ایران و آمریکا قرار داردای سیاسی 
افزایش سرکوبگری در نتیجھ گسترش مقاومت : سوم

   ؛دانشجویان
حضور یک بخش چپ و فعال ھر چند کھ ھنوز از نظر : رم چھا

  .تعداد گسترده نیست
  

ی از ویژگی یجنبش دانشجواوجگیری این مرحلھ از اما 
این موج بھ نسبت سالھای اخیر  . خاصی برخوردار استیھا

 اگر چھ ھنوز  واز خصلت توده ای بیشتری برخوردار است
ما تعداد قابل توجھی اکثریت دانشجویان را در بر نگرفتھ است ا

 مبارزه نمونھ،برجستھ ترین . در این مبارزات شرکت می کنند
از حمایت مستقیم یا غیر مستقیم   کھدانشجویان پلی تکنیک است

  .برخوردار استبسیاری از دانشجویان 
توطئھ چینی رژیم و عواملش بر سر جعل لوگوی نشریات 

عمق درماندگی و  ،ی و اتھام بستن بھ دانشجویان مبارزیدانشجو
بھ عوامل رژیم حتی برای . بی پایگی رژیم را نشان می دھد

 این توطئھ زبونانھ و سناریوی مفتضحانھ با عمل در آوردن
رژیم برای اینکھ بتواند علیھ . مشکالت عدیده ای روبرو شد

 بھ ، را دستگیر کندنفردانشجویان فعال پرونده سازی کند و چند 
در این ماجرا رژیم حتی . داده استتن در ی ھای بزرگ فضاحت

ی یا کارکنان ییعنی بسیج دانشجونشد پایھ ھای خود قادر 
 واقعیتھای مربوط بھ این توطئھ چینی از را قانع کند واداریش 

رژیمی کھ زمانی بی . درون خود آنھا نیز بھ بیرون درج کرد
ی را در روز روشن در یفعالین دانشجوبایستی ھیچ رو در
خیابان می ربود و بازداشت می کرد و یا در سالھای دانشگاه و 

 برای ،شصت در جا دانشجویان انقالبی را اعدام می کرد
ی و جلوگیری از انتشار چند نشریھ یدستگیری چند فعال دانشجو

ی را اجرا کند و چھ دستھ یی مجبور است چھ سناریوھایدانشجو
  . ی بھ آب دھدیگلھا

ت سیاسی حادی است کھ ی رقابی جنبش دانشجودیگرویژگی 
رقابت سیاسی میان فعالین چپ و نیروھای . در آن جریان دارد

شدت یابی . سیاسی کھ حول دفتر تحکیم وحدت سازمان یافتھ اند
، خطرات و راه یما بھ حاد بودن اوضاع سیاسیاین رقابت مستق

ھای سیاسی ای  مشاجرات و جدل. ھای سیاسی ربط دارد حل
 پلی تکنیک میان تحکیم وحدتی ھا و کھ پس از مبارزه اخیر

فعالین چپ براه افتاده است در حقیقت بیان انحصار گری 
ی وابستھ بھ محافل قدرت در یھمیشگی این تشکل دانشجو

  . جمھوری اسالمی است
مضمون این رقابت سیاسی از زاویھ سرنوشت جنبش 

مسئلھ تحکیم . ی و تحوالت کلی جامعھ بسیار مھم استیدانشجو
ی ی ھا این است کھ مھار و کنترل سیاسی جنبش دانشجووحدتی

ی را یآنان می خواھند جنبش دانشجو. از دست شان خارج نشود
بھ کبریت بی خطر بدل کنند و این جنبش در دعوای میان 
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استبداد داخلی و دخالت خارجی مدعی راه و صدای سومی 
ا  و در نھایت دنبالھ رو یکی از این دو قطب ارتجاعی ی،نباشد

 جنبش  کھشان این استاصلی ھدف . ترکیبی از ایندو شود
  . ی قطب سوم باز دارندیی را از کمک بھ برپایدانشجو
  

   آذر و وظایف سیاسی فعالین چپ دانشگاه16
   

ی شعار ییکی از شعارھای پایھ ای و تاریخی جنبش دانشجو
شعاری کھ یاد آور و آغازگر . است" یاتحاد ـ مبارزه ـ پیروز"

سال گذشتھ بوده ی  آذر، طی پنجاه و اند16 تظاھراتھای تمامی
  . است

ی تالش داشتند ی فعالین جنبش دانشجو،یھر مقطع تاریخ در 
. کھ مفھوم اتحاد را بر پایھ اوضاع سیاسی مشخص معنا کنند

امروزه نیز فعالین چپ دانشگاه بدون درک روشن از مفھوم 
ر این جنبش  سیاسی فعال دایفای یک نقش قادر بھ ،اتحاد

  . نخواھند بود
از زمانی کھ اختالفات میان امپریالیسم آمریکا و جمھوری 

 گذاشتن بھ پیشی تالش کرده با ی جنبش دانشجو،اسالمی حاد شد
ی علیھ امپریالیسم و ارتجاع داخلی مخالفت خود را با یشعارھا

استبداد "ی چون یشعارھا. ھر دو قطب ارتجاعی نشان دھد
از جملھ این شعارھا بوده " ارجی محکوم استداخلی و دخالت خ

این قبیل مرزبندی ھای سیاسی برای تعیین چارچوب . است
بدون چنین . ی بسیار مھم استیاتحاد پایھ ای در جنبش دانشجو

نمی توان صحنھ سیاسی جامعھ را ی شعارھای روشن و صریح
  . بر مبنای منافع اکثریت مردم ایران قطب بندی کرد

شرایطی کھ ما با گسترده تر شدن صفوف این شعار در 
ی و خطر یک جنگ واقعی روبرو شده ایم، یجنبش دانشجو

باید از زوایای مختلف بر این اتحاد و . بسیار مھم است
چارچوبھ سیاسی آن تاکید کرد تا بھ درک روشن و صحیحی از 

  . ی دست یافتیاتحاد در جنبش دانشجو
  

ح با مسئلھ اتحاد امروزه فعالین چپ دانشگاه در چند سط
  . روبرو ھستند

با دانشجویان یک سطح از اتحاد، اتحاد میان دانشجویان چپ 
  . سکوالر استدمکرات و 

ی با جنبشھای توده ای یسطح دیگر، اتحاد میان جنبش دانشجو
  . دیگر مانند جنبش زنان و جنبش کارگری است

ران و سرانجام سطح دیگر اتحاد، اتحاد میان ملل ستمدیده در ای
  . امری کھ جنبش دانشجویی باید پرچمدار آن گردد.است

اتحاد میان دانشجویان چپ با دانشجویان دمکرات از زاویھ  
ی و ھر چھ بیشتر توده ای کردنش یگسترش جنبش دانشجو

ی است کھ یمنظور از نیروھای دمکرات، نیروھا. ضروریست
کسانی کھ . مخالف استبداد داخلی و دخالت خارجی ھستند

حتی ی دین از دولت می باشند و یکوالر بوده و خواھان جداس
عقاید مذھبی شان را در  نمی خواھنداگر مذھبی ھم باشند، 
جنبش اصلی یعنی کسانی کھ بدنھ . سیاست دخالت دھند

جوانانی کھ مخالف حکومت . می دھندی را تشکیل یدانشجو
ده بھ فغان آممذھبی بوده و از دست بیدادگری ھای این حکومت 

بسیاری از این دانشجویان جھت گیری چپ ندارند یا ھنوز . اند
اما نقش فعالی در مبارزات بھ عقاید چپ دست نیافتھ اند، 

از ھمین زاویھ فعالین چپ اگر می . ی ایفا می کنندیدانشجو
 باید بھ ،ی گسترش یابد و فراگیر شودیخواھند جنبش دانشجو

بدون . توجھ کننداشکال گوناگون بھ شکل گیری این اتحاد 
کشاندن ھر چھ بیشتر این نیرو بھ صحنھ مبارزه و سازمان دادن 

مختلف اتحاد نمی توان بھ مقابلھ موثر با جمھوری اشکال 
م وحدت را یاسالمی پرداخت و حتی جریاناتی مانند دفتر تحک

ضوعات اصلی جدال ویکی از م. در میان دانشجویان منفرد کرد
، رقابت برای متحد کردن این دتمیان چپ و دفتر تحکیم وح

 بھ این سطح از اتحاد و اشکالی کھ این .نیروی گسترده است
اتحاد در جریان کارزارھای مبارزاتی مختلف می تواند بھ خود 

ی دین از یاز این زاویھ تاکید بر جدا. بی توجھی کردگیرد نباید 
دولت و قطع دخالتھای حکومت مذھبی در امور دانشگاه مھم 

  . است
ی بدون اتحاد با دیگر جنبشھای توده ای نمی یجنبش دانشجو

اتحاد . تواند نقش موثری در روندھای سیاسی جامعھ ایفا کند
 بر سمتگیری جنبش ،یی با جنبش کارگریجنبش دانشجو

 با جنبش زنان شی با زحمتکشان تاکید می کند و اتحادیدانشجو
 ی حاضر در صحنھ و ضروتھابر یکی از مھمترین نیرو

مبارزه علیھ آپارتاید جنسی در . می کند، تاکید اتحاد با آن
 این اتحاد و مقابلھ با ایجاددانشگاه و جامعھ نقش مھمی در 

  . افکار و عقاید سنتی و مذھبی ایفا می کند
بدون تبلیغ اتحاد میان ملل ستمدیده در ایران نمی توان با 

آمریکا برای . خطراتی کھ جامعھ ما را تھدید می کند مقابلھ کرد
اقعی در و شکاف بزرگ و  اینپیشبرد طرحھایش در ایران بر

شکافی کھ حاصل نزدیک بھ یک . جامعھ حساب باز کرده است
آمریکا . قرن ستم گری ملت غالب فارس بر دیگر ملل است

سعی می کند جریانات ارتجاعی را در میان ملل ستمدیده تقویت 
می بینیم کھ . یکاستاین سیاست عمومی امپریالیسم آمر. کند

چگونھ کرد و عرب و ترکمن و شیعھ و سنی امروزه در عراق 
حتی در جامعھ ای مانند ترکیھ ھم . را بھ جان ھم انداختھ است

دامن می زند کھ کرد و ترک تا حدی بشدت تفرقھ ملی را 
این سیاست را آمریکا فعاالنھ در رابطھ . یکدیگر را دشمن بدانند

  .  می کندبا ایران نیز دنبال
 تبعیض جنسیتی در انندالبتھ شکافھای جدی دیگری ھم م

 آمریکا روی آنھا نیز سرمایھ گذاری وجامعھ ما موجود است 
 اما مسئلھ ملیتھا مسئلھ مھمی است و خطر تفرقھ ملی ،می کند

از ھمین زاویھ تبلیغ اتحاد . را کھ واقعی است باید گوشزد کرد
از اھمیت ی  جنبش دانشجویتوسطانترناسیونالیستی بین ملل 

تاکید مشخص بر شعاری چون اتحاد  . زیادی برخوردار است
انترناسیونالیستی خلقھای ایران علیھ استبداد داخلی و دخالت 

 بلوچ ،بدون اتحاد فارس، ترک، کرد. خارجی شعار مھمی است
 خارجی نمی )یا تجاوز(عرب علیھ استبداد داخلی و دخالت و 

یس گوناگون ارتجاع و امپریالیسم ایستادگی توان در مقابل دسا
بدون آماج قرار دادن ارتجاع داخلی کھ حامی ستم ملی . کرد

دفاع از . است نمی توان اتحاد انترناسیونالیستی را سازمان داد
باید یک وظیفھ دائمی مبارزات ملل ستمدیده علیھ ستم گری ملی 

ختلف با لل مبدون اتحاد دانشجویان م. ی باشدجنبش دانشجوی
  . ی قدرتمندی براه نخواھد افتادیکدیگر، جنبش دانشجوی

ی ی خطر احتمالی جنگ است و جنبش دانشجو،مسئلھ دیگر
ن در برانگیختن حساسیت مردم نسبت بھ ایی می تواند نقش مھم
ی در عین اینکھ باید مبارزات یجنبش دانشجو. مسئلھ داشتھ باشد

 بھ  نیزمردم راباید خود را علیھ جمھوری اسالمی شدت بخشد، 
لحاظ روحی و سیاسی برای مقابلھ با جنگ و سیاستھای آمریکا 
در ایران آماده کند و بھ شکل گیری قطب سوم در شرایط کنونی 

 آذر امسال فرصت مناسبی است تا 16 .سیاسی یاری رساند
مبارزه کنیم و پیروز  حول محورھای سیاسی فوق متحد شویم،

                                                 ■.شویم
  تحریریھ بذر  
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  !سخنی با رفقا
  !استدرست ھای شیوه نیازمند ط درست، خ

  
  افشین کوشا

کمتر فعال . ی در مقطع حساسی قرار داردیجنبش دانشجو
جدی چپ در دانشگاه است کھ خطیر بودن اوضاع سیاسی را 

کمتر رفیق جدی است کھ در مورد جھت . در نیافتھ باشد
ی بھ فکر فرو نرفتھ باشد و یگیریھای خطی جنبش دانشجو

، بروز یدر چنین شرایط. درگیر بحث و جدل فراوان نشده باشد
اما آنچھ غیر طبیعی .  طبیعی استیمبارزات خطی حاد امر

ی است کھ در جریان مبارزه ی شیوه ھا و سبک کارھا،است
ی یاھ شیوه. سیاسی و ایدئولوژیك جاری بکار گرفتھ می شوند

بشدت زیانبار و خطرناک کھ اگر تصحیح نشوند می توانند این 
  .نابود یا شدیدا تضعیف کندجنبش نوپا را 

افراد، تمسخر پیشینھ حمالت شخصی بھ یکدیگر، رو کردن 
دیگران، اتھام ھای ناروا، برخوردھای متفرعنانھ و تفرقھ 

ر  بگذاشتن، انگشت یافکنانھ، منم منم ھای بی مورد و بی محتو
 ،مسائل فرعی و حاشیھ ای بھ جای مسائل اصلی و مھم سیاسی

بکارگیری این . ھمھ و ھمھ اشکالی از این شیوه ھای مضرند
شیوه ھا ھیچ کمکی بھ کشف حقیقت و ارتقا سطح جنبش 

  . نمی کند) بویژه جناح چپ آن(ی یدانشجو
با . بخشی از خط است، شیوه یا سبک کار از خط جدا نیست

، شیوه خط غلط. کرد توان از خط صحیح دفاع شیوه غلط نمی
. رو خط تعیین کننده شیوه ھاست از ھمین. غلط ببار می آورد

اما کسی نمی تواند ادعا کند کھ از خط صحیح دفاع می کند 
مارکسیستھا مخالف سرسخت .  نادرست بکار بنددیشیوه ھا

وسیلھ باید ھدف را در . ، ھستند"ھدف وسیلھ را توجیھ می کند"
ی یبا روشھای بورژوا. ود منعکس کند و بھ ھدف خدمت کندخ

ی یھدف مارکسیستھا رھا. نمی توان از مارکسیسم دفاع کرد
. طبقھ کارگر و کل بشریت و بنا نھادن جامعھ کمونیستی است

اگر این ھدف در روابط امروزین میان ما و شیوه ھای 
عالی مبارزاتی مختلف ما منعکس نشود، ھرگز بھ آن ھدف 

مارکس نھ تنھا اھداف روح انگیزی را جلو نھاد . خواھیم رسیدن
  . بستمی بلکھ شیوه ھای شورانگیزی را ھم در مبارزه بکار 

این بخشی از . ی ھم متدولوژ،مارکسیسم ھم ایدئولوژی است
سنت انقالبی جا افتاده در میان کمونیستھای واقعی بوده و ھست 

از نظر . کنند توجھ کھ ھمواره بھ متد و سبک کار در مبارزه
 درستی یا نادرستی خط  ھاینشانھاز کمونیستھا، شیوه نیز 

غالبا مدافعین خط غلط شیوه ھای غلط بکار می بندند و . است
. عموما مدافعین خط درست، شیوه ھای درست بکار می بندند

با متدولوژی غلط نمی توان . چرا کھ ھدفشان کشف حقیقت است
  . بھ حقیقت دست یافت

میان کسانی کھ عمدتا از خط صحیحی برخوردارند، در حتی
برخی مواقع شاھد بروز شیوه ھا و رفتارھای غلط در مبارزه 

این دستھ از رفقا نیت بدی ندارند اما بکاربست  عمومَا. ھستیم
موجب دلسردی فعالین و توده ھای مضر  یاینگونھ شیوه ھا

لط در برخی شیوه ھای غردن دلیل بکارب. دانشجو خواھد شد
 . ناشی از عدم تسلط بھ مارکسیسم استمیان فعالین چپ عمدتَا

نشانھ کم آوردن در مبارزه ایدئولوژیک سیاسی و ناتوانی در 
  . ارائھ استدالالت مارکسیستی و اقناع دیگران است

با خواندن چند کتاب و کسب برخی اطالعات پراکنده از 
. م آگاه شدمارکسیسم، نمی توان از جوھره و حقیقت مارکسیس

مارکسیسم یک علم است و باید با آن بھ مثابھ یک علم برخورد 
 بھ شیوه علمی آنرا ،گرفت باید بھ شیوه علمی آنرا فرا. کرد

سطح نازل آگاھی . بکار بست و بھ شیوه علمی از آن دفاع کرد
از مارکسیسم و تکامالت بعدی آن سرمنشا بسیاری از 

  . برخوردھا و شیوه ھای غلط است
وضاع زمانی اسفناک تر می شود کھ برخورد مذھبی بھ ا

.  اضافھ شودی از دانش مارکسیستنازلسطح مارکسیسم، بھ 
از مارکسیسم شان ) کم یا بیش محدود ( دانش،برخی فعالین چپ

حقیقت و فکر می کنند بھ یک  می کنند،بھ وحی منزل بدل را 
را مطلق و نھائی دست یافتھ اند و کسی حق مخالفت با آن 

 می دانند و کارشان خودشان را فقط  ھمھ چیزپاسخگویا . ندارد
بھ تا دیگران تنھا این است کھ امور را بھ نحوی شکل دھند 

  . ھمانند خودشان پاسخ دھندی پیشاروی پرسشھا
 یکی از مباحث مھم و جاری ،چگونگی برخورد بھ مخالفت

ھ از نظر مارکسیست ھا، اھمیت دادن ب. جنبش کمونیستی است
بھ نظرات گذاشتن احترام "برای صرفا نظرات مختلف، 

مسئلھ چگونگی برخورد بھ حقیقت و کشف آن . نیست" دیگران
 با افراد دیگری کھ با ی،ما در پروسھ انجام ھر کار. است

دیدگاه ھا و رفتارھایی متفاوت عمل می کنند و اھداف متفاوتی 
و  نیم کھ تفکرنباید فراموش ک. دارند، درگیر عمل متقابل ھستیم

 ممکنست در مقاطعی و در ارتباط با پدیده گرایشات آنان واقعَا
این نیز بخشی . ، واقعیت را بھتر از ما منعکس کندیھای معین

الزم است کھ در قبال این . از واقعیت گسترده تر عینی است
  . مسالھ نیز رفتاری علمی داشتھ باشیم

آلیستی، متافیزیکی، رفتارھای ایده نباید بگذاریم کھ نظرات و
مذھبی و شبھ مذھبی، مانع برخورد علمی و حقیقت جویانھ ما بھ 
مسائل بشود، حتی وقتی در اطرافمان چنین رفتارھای نادرستی 

در غیر اینصورت در تحقق اھدافمان ناکام خواھیم . رایج باشد
  .  شد

  
  !یرعایت برخی معیارھای ضروری در شرایط کنون

 در نظر داشتن ،مبارزات خطیاولین شرط در پیشبرد 
کسانی کھ در جریان مبارزات خطی دشمن . می دشمن استیدا

را بھ فراموشی می سپارند، یا خط شان دچار اشکاالت جدی 
است یا اینکھ بواقع مسئولیتی برای خود در رابطھ با حفظ و 

کسی کھ جملھ ای بر کاغذ می آورد اما . تکامل جنبش نمی بینند
  خنثی کردنگیو چگوننوشتھ ھای دشمن از آن  استفاده ءبھ سو
  . فکر نمی کند در مبارزه اش جدی نیستدشمن 

 دامن زدن بھ جو بی ،یکی از شگردھای ھمیشگی دشمن
دشمن حداکثر تالش خود را بھ .  اعتمادی در بین مبارزان است

ایدئولوژیک حاکم بر جنبشھای  -ای سیاسیضکار می برد کھ ف
حشرات موذی تنھا در حول و حوش . توده ای را مسموم کند

حفظ . مردابھای گندیده می توانند بھ حیات خود ادامھ دھند
سالمت سیاسی یک جنبش تنھا راه مقابلھ با شگردھای دشمن 

دشمن مترصد آنست کھ از خطاھای انقالبیون سود جوید . است
 باید چشم و ،از ھمینرو. و جو بدگمانی را بر جنبش غالب کند

تی زمانی کھ  و بکوشیم خطا نکنیم، ح باز کنیمگوش خود را
  . درگیر حادترین مبارزات درونی ھستیم

 وزرات اطالعات جمھوری بویژه آنکھ گفتھ می شود اخیرَا
اسالمی بخش ویژه ای را برای دامن زدن بھ جنگ روانی در 

این یک روش . درون جنبشھای مختلف اختصاص داده است
بارھا . ی کشورھای جھان استشناختھ شده بورژوازی در تمام

 پراکنی در مورد ھاز طریق شایعھ پراکنی سیاسی یا شایع
 و این خواندنزندگی سیاسی یا شخصی افراد فعال و مشکوک 

ند بسیاری از جنبشھای نو پا را ھ ا توانست،و ترور شخصیت، آن
  .بی توجھی کردبھ این مسئلھ بھیچوجھ نباید . دناز ھم بپاش
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بر متمرکز کردن ، ید مبارزات خطدومین شرط پیشبر
پیشبرد مبارزه طبقاتی بدون مبارزات . مسائل مھم سیاسی است
روشن است کھ نمی توان تحت عنوان . خطی مھم میسر نیست

حفظ وحدت، یا اضطرار اوضاع یا استفاده ھای احتمالی دشمن 
تنھا پیشبرد مبارزه سیاسی بر سر مسائل . از این امر سرباز زد

ولی . است کھ قادر است سره را از ناسره جدا کندمھم جنبش 
ھر اندازه تاکیدات مبارزه . مبارزه باید حول سیاست تمرکز یابد

ی باشد، فضای یبر سر  جھت گیریھای سیاسی جنبش دانشجو
پیش کشیدن مسائل . مبارزه ایدئولوژیک سالم تر خواھد شد

 تکیھ بھ  بھ سوابق خانوادگی یا اجتماعی افراد، یاه، اشاریفرع
 نھ تنھا کمکی بھ حل ،مبارزاتی و روابط با این و آنپیشینھ 

اختالفات سیاسی نخواھد کرد بلکھ موجب سردرگمی و گیجی 
  . دیگر فعالین و ناظرین جنبش خواھد شد

ھدف مبارزه .  ناظر بر ھدف مبارزه است،سومین شرط
این ساده ترین و . طرف مقابل نیست" ھو کردن"ایدئولوژیک 

ست ترین روشی است کھ بورژوازی جلوی رویمان قرار دم د
ھلھلھ براه انداختن با مشاھده کوچکترین ضعف از . داده است

این روش .  شایستھ رفتار یک مبارز مارکسیست نیست،حریف
 جنبھ در موردفکر کردن مانع   وبھ کل جنبش زیان می رساند

. مختلف می شودو گرایشات سیاسی ھای مثبت و منفی افکار 
یا ھمھ بھ کمونیسم . ی کل بشریت استیطبقھ کارگر مبشر رھا

این یک جھت گیری پایھ ای است کھ مدام . می رسند یا ھیچکس
ھدف مارکسیستھا از مبارزه . باید آنرا مد نظر قرار داد

"! مبارزه جھت نجات بیمار است نھ مرگ بیمار"ایدئولوژیک 
ت را در خود آن خطی کھ ادعای درستی می کند اگر این رسال

نبیند کھ در جریان مبارزه با خط غلط، جھان بینی رفقا  را 
ر تغییر  و ناتوانی اش د در بھترین حالت عجز،اصالح کند

 مبارزه بدون تالش برای ،رو از ھمین. را نشان می دھدجھان 
اگر . دستیابی بھ وحدت در سطح باالتر ثمر بخش نخواھد بود

 كھ مرتكب خطاھای خطی شده ھیچ تمایلی بھ وحدت با رفقایی
 بھ قضاوتھای عجوالنھ و اتھام زنی ھای بی  واند، نداشتھ باشیم

  . دلیل و اساس بپردازیم، قادر بھ حل ھیچ مشكلی نخواھیم بود
برخورد درست بھ این مسئلھ در شرایط کنونی جنبش 

ی از اھمیت زیادی برخوردار است چرا کھ ما با یدانشجو
نوپا روبرو ھستیم کھ ھنوز پروسھ کسب جنبشی نوپا و فعالین 

. نده انداشناخت و انتخاب جھت گیریھای خطی را از سر نگذر
دیوار چین گرایشات مختلف چپ در دانشگاه را از ھم امروزه، 

ھای  يبندزمان و مبارزه بیشتری الزمست تا مرز. جدا نمی کند
اساسی بین گرایشات مختلف چپ در دانشگاه روشن شود و 

مھر . د کھ ھر فعال چپ بواقع کجا ایستاده استمشخص شو
انده و در رباطل زدن بر ھر رفیقی کھ این پروسھ را از سر نگذ

موقعیتی قرار نگرفتھ کھ بتواند دست بھ انتخاب آگاھانھ بزند، 
  . قصاص قبل از جنایت است

  
  !در یک رودخانھ دوبار نمی توان شنا کرد
 تاریخ مشخصی  از،جنبش کمونیستی مانند ھر پدیده ای

فعالین ھر نسل از . از این تاریخ گریزی نیست. برخوردار است
سائل م.  تاریخی روبرو خواھند شدایناین جنبش بھ ناگزیر با 

مضافا . حل شده یا حل نشده گذشتھ دوباره طرح خواھند شد
شرایط حاد سیاسی کشور و فعال شدن بسیاری از احزاب و 

اه، گرایشات و اختالفات سازمانھای چپ در جامعھ و دانشگ
مختلف در جنبش چپ ایران را دوباره در میان فعالین چپ 

برخی از برخوردھای کنونی میان . دانشگاه طرح خواھد کرد
فعالین چپ دانشگاه انعکاسی از  اختالفات گذشتھ و جاری میان 

زودرس یا دیر رس بودن طرح چنین . گرایشات مختلف است
 در ھر صورت دیر یا زود .مورد بحث نیستی اختالفات
در دانشگاه انعکاس خواھند نیز ھای سیاسی چپ ی گروھبند

مسئلھ اصلی چگونگی برخورد فعالین چپ بھ این تضادھا . یافت
سئوال اینجاست کھ آیا نسل جدید . ھای قدیمی استی و صف بند

ی کھ گرایشات و گروھبندرا چپ باید ھمان رفتار و مناسباتی 
 ھمان سنتھا و ؟گر داشتند تکرار کندھای مختلف با یکدی

ھا در مبارزه ی ی را کھ این گرایشات و گروھبندیروشھا
 آن ھم زمانی کھ در ؟ایدئولوژیک بکار می بردند تکرار کند

ی آگاھی مناسبی از مبارزات خطی درون جنبش یجنبش دانشجو
بسیاری از . کمونیستی در سطح ملی و بین المللی موجود نیست

بھ یکدیگر نسبت داده می شود " عبارات" و "ترمھا"، "ایسمھا"
. آن موجود باشدمعنی و محتوای بدون اینکھ اطالع چندانی از 

رحلھ یک یا معرف م  ھر"عبارات" و "ترمھا" و "ایسمھا"این 
یا انعکاس ھستند و  از حلقھ تکاملی شناخت جنبش کمونیستی ای

ا فھمید و باید آنھا ر. عملی و نظری این جنبشمھم مبارزات 
 بدون شناخت از ھر یک  می تواناما  چگونھ. برسمیت شناخت

را بھ یا دیگران  خود ،"عبارات" و "ترمھا" و "ایسمھا"از این 
نتسب کرد؟ چگونھ می توان بدون یکی از این گرایشات فکری م

 در مورد آن قضاوت ،شناخت عمیق و ھمھ جانبھ از این گذشتھ
  نمود و آگاھانھ انتخاب کرد؟

. در کنھ این سئواالت چگونگی برخورد بھ تاریخ نھفتھ است
باید از تاریخ . از قدیم گفتھ اند کھ گذشتھ چراغ راه آینده است

وظیفھ نسل . درس گرفت و اشتباھات گذشتھ را تکرار نکرد
. جدید چپ، تکرار گذشتھ و تکرار برخوردھای گذشتھ نیست

فقھای دورتری را بدون تکیھ بر شانھ ھای نسل قبلی نمی توان ا
در عین حال بدون گسست از پاره ای رفتارھا و بینشھا و . دید

متدھای غلط گذشتھ ھم نمی توان فراتر از آنچھ کھ تا کنون 
تاریخ می تواند ھم نقطھ قوت مبارزان جدید . بدست آمد، رفت

تکیھ بر درسھای مثبت و منفی تاریخ . باشد ھم نقطھ ضعف شان
 اما الگو برداری از تاریخ می ،خشدبھ نسل جدید قوت می ب

آن ھم در شرایطی کھ جامعھ و . گردداش تواند موجب ناتوانی 
در چنین . جھان نیازمند پیشرفتھای انقالبی غول آساست

 کھ در گذشتھ جنبش یشرایطی تکرار روشھای زیانبار
 راه را بر تکامل و پیشرفت فعالین ،کمونیستی ایران رایج بوده

  . چپ می بندند
بکار بستن روشھای زیانبار گذشتھ در مبارزات ایدئولوژیک 

زمانی کھ در برخی . استیابی امروز، ضربھ بھ حقیقت 
 علیھ این یا آن ،نشریات یا مقاالت متعلق بھ دانشجویان چپ

جریان سیاسی یا دیگر فعالین چپ اظھار  نظرھای بی محتوی 
ر  واقعیتھای تاریخی تحریف می شود، د وصورت می گیرد

زمانی کھ . واقع متدھای تحقیق علمی بھ سخره گرفتھ می شود
ی بھ تمسخر رھبران احزاب سیاسی یبرخی نشریات دانشجو

مخالف جمھوری اسالمی می پردازند و چھره آنان را بھ طنز 
ی می گیرند ولی بھ خود جرئت نمی دھند کھ مطلب مشخص

 چاپ علیھ رژیم یا کاریکاتوری از رھبران جمھوری اسالمی بھ
نشانھ آنست کھ روشھای بدی دارد در جنبش نوپای ما ، رسانند

بحث بر سر مخالفت یا ابراز نظر و مبارزه فعال . جا می افتد
بحث بر سر . ایدئولوژیک سیاسی و حتی مخالفت با طنز نیست

 بحث بر .اتخاذ معیارھای درست در مبارزه ایدئولوژیک است
بحث بر . حقیقت استسر متدھای صحیح برای کشف و دفاع از 

سر دامن زدن بھ مبارزه آگاھانھ برای تصحیح روشھای 
 نیاز  را بگیرد،قبل از اینکھ گرد و غبار ھمھ جا. نادرست است

   ■! بھ خانھ تکانی داریم، رفقا
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    :برای اطالع رسانی                

  !نه به دخالت نظامی امپریالیسم آمریکا در ایران
  !هوری اسالمی نه به رژیم مرتجع جم

 
  ! ما صدای دیگری ھستیم

ما صدای مبارزات مردم جھان علیھ دخالت گری و تجاوز گری نظامی امپریالیسم 
  !آمریکا در ایران ھستیم

  !صدای مبارزات مردم ایران علیھ جمھوری اسالمی
صدای مبارزات کارگران، زنان، زحمتکشان، معلمان، ملل ستمدیده  و دانشجویان 

  !دخالت خارجی و استبداد داخلی ھستیمایران علیھ 
  !ما صدای دانشجویان چپ ایران ھستیم

  : دانشجویانی کھ می خواھند
 علیھ ، دخالتھای خارجی ووظیفھ سازماندھی جنبشی سراسری علیھ جنگ«

  .گیرندداخلی را بر عھده و دیکتاتوری استبداد 
مان سوز مردم از خطرات یک جنگ خاندانشجویانی کھ در پی باخبر کردن 

. را آماج مبارزات خود قرار داده اند جمھوری اسالمیمرتجعین ھستند و 
 ، ملیتھای تحت ستم،مدافع حقوق پایھ ای کارگران و زحمتکشاندانشجویانی کھ 

  ».ھستندآزادی زنان و جدایی دین از دولت 
   

طرف دیگر می خواھند بھ مردم دنیا ی اش از یک طرف و جمھوری اسالمی از یطی کھ دولت بوش و ھمراھان اروپایدر شرا
ی اسالمی ندارند، تقویت راھی دیگر وظیفھ ھر فرد آزادیخواه ن بردگی نئو لیبرالی و بنیاد گرایبقبوالنند کھ چاره ای جز انتخاب بی

ر بھ تقویت آن چرا کھ امپریالیستھا و بنیادگرایان اسالمی دو چھره یک سیستم بوده و ھرگونھ حمایت از یکی عمال و بناگزی. است
  .دیگری منجر خواھد شد

در شرایطی کھ  دولت ھای امپریالیستی از یکسو نیروھای مرتجع بنیادگرای مذھبی را در خاورمیانھ بھ جان مردم انداختھ و از 
ی عاجل سوی دیگر در کشورھای غربی نیروھای نژاد پرست را بھ جان مردم پناھنده، مھاجر و مسلمان می اندازند بیش از ھر زمان

و ضروریست کھ مردم ستمدیده جھان نھ فقط صدای مستقل خود را داشتھ باشند بلکھ  صفوف خود را علیھ نیروھای واپسگرا ی 
  .مذھبی در خاورمیانھ و علیھ نژاد پرستی، جنگ طلبی و اشغالگری امپریالیستی متحدتر کنند

 این صدای مستقل بروکسل سفارت جمھوری اسالمی در  در تظاھراتی در مقابل سفارت آمریکا و2007 دسامبر 22در روز 
 .مردم  جھان را فریاد می زنیم

  !علیھ جنگ، علیھ گلوبالیزاسیون نئولیبرالی ، علیھ امپریالیسم:  با ما ھمراه شوید
  ! در دفاع از مبارزات مردم ایران علیھ جمھوری اسالمی: با ما ھمراه شوید 
 آذر، روزی کھ سھ دانشجوی ایرانی بھ دلیل مقاومت در برابر 16ش دانشجویی و گرامیداشت در دفاع از جنب: با ما ھمراه شوید 

  .بدست ارتش شاه در پیشگاه نیکسون قربانی شدند)  میالدی1953 (1332 مرداد 28کودتای سیا در 
ز جنگ، بی عدالتی و ستم و تا پرچم اتحاد انترناسیونالیستی خود را برای تحقق جھانی دیگر جھانی عاری ا: با ما ھمراه شوید

  .استثمار  برافراشتھ کنیم
  

  
  

  جمعی از جوانان و دانشجویان چپ ایرانی مقیم اروپا
   )Linkse Socialistische Partij(حزب سوسیالیست چپ بلژیک 

  )Internationaal Verzet(  مقاومت بین المللی
  )Blokbuster(ضد راسیسم 

  )Aktief Linkse Studenten( ن چپ دانشجوییفعاال

   2007  دسامبر22شنبھ 

  27  روبروی سفارت آمریکا، بلوار دو رژنت10.30ساعت 

  15 روبروی سفارت ایران، خیابان فرانکلین روزولت 13ساعت 

 
Email : committee.2007@hotmail.com                   

com.gmail@2007.committe             
  
  

Weblog: http://committe2007.blogfa.com 
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  گزارشی از یک مقاومت

  
  پگاه فھیمی: گردآوری و ترجمھ

 اکتبر، دیوید ھوروویتز و تشکالت دانشجویی 26 تا 22از 
ھفتھ ھشیاری علیھ "وابستھ بھ حزب جمھوری خواه بھ بھانھ 

ھورویتز . بھ صحن دانشگاه ھای کشور آمدند" یفاشیسم اسالم
ز چند سخنران تشکیل داد کھ بھ جز خودش شامل یک تیمی ا

ریک (و یک سناتور سابق ) آن کوتلر(ایدئولوگ دست راستی 
و چند نفر دیگر بود و نویسنده فمینیست فیلیس چسلر ) سانتروم
اضافھ کرده بودند تا پوشش مترقی ) کھ سابقا مترقی بود(را ھم 

ی دیگری ھم عالوه بر سخنرانان برنامھ ھا. بھ کارشان بدھند
 100برنامھ ھورویتز این بود کھ نھ تنھا در . تدارک دیده بودند

دانشگاه تظاھرات و سخنرانی بگذارد، بلکھ در بخش ھای 
مطالعات زنان ھم تحصن راه بیاندازد و فشار بیاورد کھ مطالب 

یکی دیگر از برنامھ . ضد اسالم را در درس ھایشان بگنجانند
وده ای دانشجویان مسلمان وفاداری ھا این بود کھ در جلسات ت

می خواستند . آمریکا اعالم کنند" جنگ با تروریسم"خود را بھ 
در دانشگاه ھا جوی ایجاد کنند کھ کسی جرات مخالف نداشتھ 

  .مخالفین فورا برچسب طرفداری از تروریسم می خورند: باشد
بین نیروھای مترقی در مورد چگونگی برخورد بھ این 

روویتز اختالف نظر بود، جمعی از نیروھا بر ھو..." ھفتھ"
لزوم مقابلھ پافشاری می کردند و عده ای معتقد بودند مقابلھ بھ 

سوال دیگر این بود کھ مقابلھ . معنی تبلیغ برای ھورویتز است
  . را چگونھ باید پیش برد

ابتکار بسیار خطرناکی و بخشی از " ھفتھ"در واقع این 
لوگیری از بحث و جدل در دانشگاه برنامھ ھیئت حاکمھ برای ج

بھ عالوه افکار را از مسائل منحرف . و سرکوب مخالفین بود
. کرده  و جو را برای قبول حملھ بھ ایران آماده می کرد

ھورویتز امید داشت کھ از طریق این کارزار ھواداران دست 
  . راستی خود را تقویت کرده و دانشجویان چپ را ساکت کند

: ا این ھفتھ تدارکات سیاسی زیادی دیده شدبرای مقابلھ ب
اسناد تاریخی در مورد اھداف واقعی آمریکا در خاورمیانھ و 
جھان، دالیل بروز بنیادگرایی اسالمی در مقابل ستمگری ھای 
آمریکا، با توجھ بھ اینکھ اسالم برای کسانی کھ خواھان مبارزه 

ر تلھ انتخاب با امپریالیسم ھستند بن بستی بیش نیست، و نباید د
مقایسھ بنیادگرایی مسیحی و اسالمی و توضیح . بین ایندو افتاد

بھ عالوه تاریخ و . نیست" بھتر"اینکھ ھیچ کدام از آن یکی 
نظرات خود ھورویتز ھم در دسترس قرار گرفت تا رویھم رفتھ 

  . وی بھ بحث گذاشتھ شده و افشا شود" ھفتھ"اھداف وسیع تر 
 دانشگاه پیش برود، ولی 100 در ھفتھ ھورویتز قرار بود

در . بھ نظر می رسد نتوانستند در این زمینھ بھ ھدفشان برسند
زمینھ ارعاب موفقیتشان از این ھم کمتر بود و مجبور شدند 

در جلسات علنی را " یاعالم وفادار"تحصن در دانشگاه ھا و 
ولی ھورویتز کماکان توانست سخنرانانش را بھ . ھم لغو کنند

  . از دانشگاه ھا بفرستد و تا حدی ھدفش را عملی کندبسیاری
ھر چند مخالفت با ھورویتز بھ دالیل مختلف، از جملھ ترس 

و ) کھ بی سابقھ ھم نبوده است(برخی از استادان از اخراج 
نگرانی برخی تشکالت دانشجویی از عواقب مبارزه، و عدم 

، ..."ھفتھ"اعتقاد برخی از تشکالت بھ لزوم مبارزه با این 
آنچنان کھ می توانست وسیع نبود ولی مبارزاتی انجام شد کھ 

  . چندان ھم بی نتیجھ نبود

در دانشگاه کلمبیا مقاالت پرباری در رابطھ با استفاده از 
. درج شد" ھفتھ"و ھدف واقعی " فاشیسم اسالمي"عبارت 

صفحات روزنامھ ھای دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه تافت پر از 
جدل بھ رسانھ ھای .  در مورد این مسئلھ بودبحث و جدل

سراسری ھم راه یافت ھر چند کھ بھ جز مواردی استثنایی این 
رسانھ ھا بھ ویژه فاکس نیوز، کامال بھ ھورویتز پوشش دادند و 
نوشتھ ھا و فعالیت ھای مخالفین وی اغلب در رسانھ ھای عمده 

  . منعکس نشد

  
  چند گزارش کوتاه

. اه امروی در آتالنتا سخنرانی داشتھورویتز در دانشگ
وقتی . وقتی وارد صحنھ شد، کف زدن و ھو کردن  مخلوط بود

شروع بھ صحبت کرد، چند نفر ایستادند و پشتشان را بھ 
ھفتھ "پشت لباسشان برروی عالمت اختصاری . سخنران کردند

. عالمت ورود ممنوع کشیده بود" ھشیاری علیھ فاشیسم اسالمي
نی وی حاضرین مرتبا سوال می کردند و یا در حین سخنرا

کم کم تعداد کسانی کھ . دروغ ھایش را تصحیح می کرند
ھورویتز ھم کنترلش را . ایستادند و پشتشان را کردند زیاد شد

 نفر ایستاده 25حدود . از دست داد و بھ فحش دادن متوسل شد
یکی . بودند کھ امنیت دانشگاه وارد شد و تھدید بھ اخراج کرد

از حاضرین ھمھ را بھ ایستادن فراخواند و گفت اگر ھمھ 
 نفر 30 تا 20حدود . بایستیم نمی توانند ھمھ را بیرون کنند

این باعث داغ شدن . دیگر ھم بلند شدند و پشتشان را کردند
بحث در سالن شد و در این گیر و دار ھورویتز پودیوم را ترک 

ان دانشگاه بھ بعد از چند دقیقھ انجمن جمھوری خواھ. کرد
صحنھ آمد و اعالم کرد سخنرانی ادامھ نخواھد داشت و جلسھ 

  . تمام شده است
دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نیز کھ در سال ھای شصت از 
مراکز جنبش دانشجویی بود، دوباره بھ جنب و جوش در آمده و 

  . مقابلھ با ھفتھ ھورویتز نمونھ ای از این بیداری است
" ، پیشداوری ھرگزیصلح آر"ر، بچھ ھای  اکتب22دوشنبھ 

" ارواح ابوغریب"نیز بسیج کرده بودند،  فیلم ..." ھفتھ"کھ علیھ 
را کھ نقش افراد بلند پایھ دولت آمریکا در این جنایات را نشان 

در ھمان روز تظاھرات دیگری بر . می دھد بھ نمایش گذاشتند
ین برخی دیگر از فعال. علیھ خشونت پلیس جریان داشت

دانشجویی درباره لزوم و چگونگی مقابلھ سیاسی با نونی 
کھ قرار ") اعراب طرفدار اسرائیل"سخنگوی گروه (درویش 

بود ھمان روز در دانشگاه سخنرانی داشتھ باشد با دانشجویان 
ھمان روز مردی در صحن . بحث و تبادل نظر می کردند
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اسالم  "دانشگاه پالکاردی بھ دست گرفتھ بود رویش نوشتھ بود
: پشت پالکارد ھم لیست کرده بود". بھ زنان خشونت می کند

..." ، رابطھ جنسی با نزدیکان، کتک زدن ھمسریچند ھمسر"
ھم ..." ھفتھ"عده ای از دانشجویان دورش جمع شدند و مخالفین 

فرصت را غنیمت شمرده شروع بھ تبلیغ و پخش اعالمیھ 
ھ بحث با مرد حدود چند ساعتی سي، چھل دانشجو ب. کردند

  . پالکارد بدست مشغول بودند
ساعت ھفت دانشجویان با فرد مزبور بھ طرف محل 
سخنرانی نونی درویش کھ فعالین ھفتھ ھشیاری علیھ فاشیسم ھم 

خود بھ خود یک . در آن شرکت می کرد بھ راه افتادند
انتظار دنیا بھ سر "گردھمایی و بحث شکل گرفت کھ فعالین 

ھم با لباس ھای نارنجی شان " ا اخراج کنیمرسید، رژیم بوش ر
کھ مرتبا در مورد (الری اورست ھم ، . حضور داشتند

خاورمیانھ، جنگ و نفت مقالھ می نویسد و کتابی نیز در ھمین 
نقل قول ھایی از انجیل در مورد ) زمینھ بھ چاپ رسانده

سرکوب زنان خواند و این کارش مایھ عصبانیت فردی کھ 
  . الم را داشت شدپالکارد ضد اس

 نفر دست راستی بودند و دانشجویان چپ 60در سالن حدود 
سخنرانی درویش خیلی بی محتوا بود و بیشتر .  نفر40حدود 

از طریق روایات و تجارب شخصی برخی جنایات اسالم 
افراطی را افشا کرد، ولی موضع و برنامھ خود را جلو 

ت و بعد از وی در جواب بھ سواالت نیز طفره رف. نگذاشت
اصرار حاضرین درباره نظرش راجع بھ ابوغریب باالخره 

طرفداری می " بھ وحشت انداختن زندانیان"مجبور شد بگوید از 
سازماندھان برنامھ ھم فوری جلوی بحث را گرفتند و . کند

  . جلسھ را تمام کردند
 اکتبر، جمھوری خواھان مدرسھ فیلم 24چھارشنبھ شب، 

دانشجویان چپ نیز .  نمایش می دادند راobsessionتبلیغی 
صبر دنیا بھ "با آوردن پروژکتور و پرده می خواستند فیلمی از 

نشان دھند ولی پلیس " سر رسید، رژیم بوش را اخراج کنیم
در نتیجھ دانشجویان با لباس ھای . جلوی نمایش فیلم را گرفت

وقتی فیلم شروع شد جلوی . نارنجی جلوی ورودی سینما نشستند
دست راستی ھا شروع بھ داد و . رده رفتھ و آنجا زانو زدندپ

یکی از کسانی کھ لباس نارنجی پوشیده بود . بیداد کردند
کالھکش را برداشت و شروع کرد بھ تبلیغ و توضیح داد کھ 
این گونھ فیلم ھا اذھان را برای  قبول کردن شکنجھ و جنگ بی 

عیت گفت کھ فیلم را او بھ جم. پایان در خاورمیانھ آماده می کند
و گفت کھ این فیلم اسالم رادیکال را با نازی . ببینید و فکر کنید

ھا مقایسھ می کند، ولی خود فیلم مثل پروپاگاند نازی ھا ساختھ 
پلیس وارد شد و بھ نارنجی پوش ھا گفت یا فیلم را . شده است

ھمھ نشستند و شخصی کھ تبلیغ می . نگاه کنید یا بیرون بروید
بیرون رفت، کھ بھ محض خروج پلیس او را بھ درخواست کرد 

البتھ فورا . جمھوری خواھان دانشگاه دستبند زد و دستگیر کرد
  . زیر سوال نبرید، اعتراض نکنید: آزاد شد ولی پیام واضح بود

بعد از فیلم سھ نفر از نارنجی پوش ھا ایستادند و از 
. م بمانندتماشاگران خواستند برای بحث بیشتر درباره فیل

. جمھوری خواھان می خواستند سر و تھ قضیھ را ھم بیاورند
بحث داشت داغ می شد کھ باز ھم پلیس دخالت کرد و فعالین را 

جنبھ مثبت کار این بود کھ چندین زن . بھ زور بیرون کشید
تظاھراتی کھ در مقابل گردھم آیی  -جوان گفتند کھ فردا در ضد

  . شرکت خواھند کردجمھوری خواھان سازمان یافتھ 
 جمھوری خواھان در وسط دانشگاه  اکتبر؛25پنجشنبھ 

ما با لباس ھای . بودند" صداھای وحشت"مشغول خواندن 

نارنجی مان وارد شدیم و یکی از زنان جوانی کھ دیروز بھ ما 
پیوست با یکی دیگر از دانشجویان با لباس نارنجی جلوی 

  .  سخنرانان دو زانو نشستند

رچم ھای بزرگی با نقل قول ھایی از سخنرانان ھفتھ ما ھم پ
کولتر، سانتوروم، (ھشیاری در مقابل فاشیسم اسالمی 

جمھوری خواھان عمدتا نقل قول . بھ دست داشتیم) ھوروویتز
فقط نیم ساعت . ھای مسلمانان ضد یھودی ھا را می آوردند

 نفره بسیار عصبانی بود و گاھی 200حرف زدند و جمعیت 
در پایان گردھم آیی برخی ". این راسیستی است" زدند داد می

بھ " ھفتھ"فعالین و دانشجویان با جمعیت درباره حقھ بازی 
یکی از دانشجویان می گفت من یھودیم و نھ . گفتگو پرداختند

راستم و نھ چپ، ولی وقتی بھ محض اینکھ با سیاست ھای 
دي، دولت مخالفت می کنم می گویند با تروریست ھا ھمسو ش

  ."این یعنی حق آزادی بیان من سلب شده
رویھم رفتھ اعتراضات کوچک و بزرگ بسیاری در تمام 
. دانشگاه ھایی کھ ھورویتز در آن برنامھ داشت برگزار شد

دانشجویان چپ بیش از ھر چیز بھ دامن زدن بھ بحث و باال 
. بردن سطح آگاھی دانشجویان و شرکت کنندگان اصرار داشتند

 جمھوری خواھان ھمراھش بھ محض مواجھھ با ھورویتز و
مخالفین انگ می زدند و امنیت دانشگاه و پلیس را صدا می 

  . کردند
برنامھ ھورویتز بھ اھدافی کھ در نظر داشت نرسید و 

ھر چند بسیاری از تشکالت از شرکت سر باز (اعتراضات 
ولی ھورویتز کامال . بیش از آن بود کھ وی انتظار داشت) زدند
عبارت فاشیسم اسالمی کھ جنگ ھای آمریکا .  ناموفق نبودھم

در خاورمیانھ را با جنگ با ھیتلر مقایسھ می کند بیشتر جا افتاد 
و این کمکی است بھ پرده پوشی و توجیھ جنایات آمریکا در 

  . خاورمیانھ و حملھ احتمالی بھ ایران
ھورویتز و ھم مسلکانش دوباره برای جو سازی و ارعاب 

نشگاه ھا خواھند آمد چرا کھ بھ اخراج یکی دو پروفسور بھ دا
ھدفشان دراز مدت و خفھ کردن ھر گونھ . مترقی قانع نیستند

بھ ھمین دلیل ھم ھست کھ کم بھا دادن بھ این . اعتراضی است
خطر، کوتاه آمدن در مقابل این حمالت، و ترس از سرکوب نھ 

 حرکت اینان تنھا مشکل را کنار نمی زند، بلکھ باعث تسریع
قبل از اینکھ نظرات ھورویتز بر تمام جامعھ سایھ . می شود

  ■ .افکند باید جنبید
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شركت كشت و صنعت نیشكر گزارشی از 
  ھفت تپھ

  
  بھروز اختیاری

این شركت وابستھ بھ وزارت جھاد كشاورزی است كھ بھ 
شركت . اداره می شود" یمادر تخصص"وسیلھ شركتی بھ نام 

شده از عناصر رده باالی وزارت جھاد مذكور تشكیل 
. كشاورزی كھ از طرف خود وزارتخانھ منصوب شده اند

مدیریت شركت یك آخوند است كھ اجبارا رخت آخوندی را كنار 
  . نامش شفیعی است. گذاشتھ

شركت نیشكر ھفت تپھ طبق تقسیم بندی كاری خود تشكیل 
ه مھندسی ادار) 3اداره كشاورزی ) 2كارخانھ شكر ) 1: شده از

      اداره تجھیزات   )6  مالی حسابداری  )5  بازرگانی  )4 
  .ی ادار )10  خوراك دام  )9 ترابری  ) 8  تحقیقات  )7     

اكثرا اداره : نظام پرداخت دستمزد در شركت دو نوع است
و نظام ) یزیر پوشش سازمان تامین اجتماع(كاری است 

 250 تا 200 دودھم ھست كھ ح) یكشور(پرداخت ھماھنگ 
یعنی دستمزد كارگران تابع نظام . ( شامل آن می شوندكارمند

پرداخت كشوری و حداقل ھایی كھ طبق آن تعیین می شود و 
مزایا و حاشیھ ھا بر اساس قوانین و مصوبات رسمی كشوری 

  .)دستمزد نیست
 سال پیش كار می كند و 50 تا 45این كارخانھ از حدود 

وزارت جھاد . و فرسوده و ناتوان استوضعیت سالمی ندارد 
با (كشاورزی تاكنون حاضر نشده در جھت مدرنیزاسیون آن 

. حركت كند) توجھ بھ اھمیت و نقشی كھ در اقتصاد كشور دارد
این در حالی است كھ سیاست اقتصادی خانمان برانداز واردات 
بی رویھ شكر توسط دالالن حاكم این رشتھ را دچار شوك 

بھ طوری كھ در چند سال اخیر شاھد ركود .  استمرگبار كرده
در تولید و انبار كردن تولیدات بدون مشتری بوده ایم و انبارھا 

حتی مجبور شده اند شكر را در فضاھای باز . ھمیشھ پر است
 نفر 7000 تا حاال حدود 84در طول سال ھای . نگھداری كنند

 2000 از از این تعداد، متجاوز. پرسنل شاغل شركت بوده اند
مشاغل سخت و "و یا " سی سال خدمت"نفر را با طرح ھای 

بازنشستھ كرده اند؛ بدون این كھ حتی یك نفر جدید " زیان آور
ما در فكر برنامھ ریزی برای اخراج یامروز ھم دا. استخدام كنند

امروز . كارگران و بھ تعطیلی كشاندن كل این صنعت ھستند
لت در جھت ھر چھ مجوزھای قانونی توسط مجلس و دو

سریعتر خصوصی كردن واحدھای تولیدی و صنعتی و تجاری 
بی توجھی مطلق نسبت بھ زندگی كاركنان و . صادر می شود

. آینده این صنعت زنگ خطر را جدی تر بھ صدا درآورده است
ما با طرح فروش و واگذاری كارخانھ، تھ دل یبھ طوری كھ دا

م را وسیعا و مرتبا دامن می كارگران را خالی كرده، ناامنی و بی
، كارخانھ قند دزفول یچند سال قبل آیت اهللا مكارم شیراز. زنند

او . را بھ شكلی كھ می دانید خرید و كارگران را در بھ در كرد
را مرتبا برایش ) ماده اولیھ كارخانھ(كشاورزانی را كھ چغندر 

 ھم تھیھ می كردند و بابت این مسالھ كلی طلبكار بودند و ھنوز
ھمین فرد در سفری بھ كارخانھ نیشكر . ھستند را بیكار كرد

ھفت تپھ رفت و گفت كھ در نظر دارد آنجا را بخرد اما با 
  . تمسخر و اعتراض كارگران روبرو شد

سازی با مشكالت زیادی اجرای طرح خصوصی 
. تعداد كارگران شركت زیاد است: روبروست؛ بھ دالیل زیر

شوش، دزفول، شوشتر، مسجد (آنھا اكثر بومی ھمان منطقھ 
خود شھر ھفت تپھ . ھستند) سلیمان، گتوند، اندیمشك و شعیبیھ

یك شھر كامال كارگری است یك ارتباط بسیار نزدیك و در ھم 
این منطقھ . ندگی بین ھمھ وجود داردتنیده در جریان كار و ز

طرح ھای . سابقھ طوالنی و جدی مبارزاتی و رزمندگی دارد
مختلفی كھ در اینجا بھ پیش برده شده شامل اجاره دادن زمین 

بھ افراد، تعطیل كردن " اجاره"ھای كشاورزی بھ شكل 
 شركت، انداختن ھزینھ تعمیر 3 و 2 و 1رستوران ھای شماره 

 سالھ بھ دوش ساكنین، دادن منازل سازمانی 50 و مرمت منازل
بھ افراد غیر كاركن، كاھش اضافھ كاری و قطع سرویس ایاب 

ھمھ این كارھا برای فراری دادن . است... و ذھاب دانشجویی و
بھ قول معروف دارند موكت را از زیر پای زن . كارگران است

  .و بچھ می كشند
  یدر زمینھ خصوصی ساز

 سال پیش بھ گوش رسید و دفتر 2 آواز خصوصی سازی
 نفر پرسنل داشت تعطیل 30 تا 20تھران شركت را كھ حدود 

اداره خدمات شركت كھ پرسنل . كردند و محلش را فروختند
رستوران یا باشگاه . زیاد داشت را در بخش اداری ادغام كردند

 500را اول بھ پیمانكار دادند كھ تا یك ماه ھر پرس غذا را 
فردی (این پیمانكار را رئیس حراست كارخانھ . ادتومان می د

. از بروجرد آورده بود و یكی از آشنایانش بود) بھ نام زیودار
بعدا ھمین پیمانكار دبھ در آورد كھ صرف نمی كند و رستوران 

با این شگرد ھزینھ رستوران را كم كردند و بھ . را تعطیل كرد
  .دوش كارگران انداختند

 مھر 6مورخ (ركت برای فروش بھ دنبال اطالعیھ ش
 آبان ماه فرد ثروتمندی از امارات با 19روز شنبھ ) امسال

ھمكاری و مساعدت باندھای دالل حكومتی بھ ھفت تپھ آمده بود 
قیمت آن را . تا كارخانھ خوراك دام را برای خرید ارزیابی كند

 64 میلیون تومان تعیین كرده اند و 800 میلیارد و 6حدودا  
  .سنل داردنفر پر

این سیاست اقتصادی ویرانگر و وحشی و داللی فقط محدود 
كارخانھ كاغذ سازی كشت و صنعت كارون . بھ ھفت تپھ نیست

بھ شفیعی زاده (در سال گذشتھ بھ بخش خصوصی واگذار شد 
كھ سرمایھ دار بزرگ و مدیر عامل باشگاه استقالل اھواز 

ی كارگران بست  در كارخانھ را بھ رو85او در اسفند ). است
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او عمال كارگران . و اعالم كرد كھ كارخانھ ورشكست شده است
را اخراج كرد و این كارگران و خانواده ھایشان با مشكالت و 

آنھا بھ .  شدندنداری ھای زیاد بھ زندان بزرگتر جامعھ پرتاب
، دفتر امام جمعھ، دادگاه و اداره كار یكرات بھ فرماندار

 جواب مثبتی مبنی بر برگشتن بھ كار مراجعھ كردند ولی ھیچ
جالب توجھ است كھ احكام صادره از سوی اداره . خود نگرفتند

ھیئت تشخیص كھ تبلور ھمان سھ جانبھ گرایی كذایی (كار 
استدالل قانون و دادگاه این بود كھ .  كارگر بود90اخراج ) است

مدت ھاست كھ بھ كارگران و . این كارگران، قراردادی ھستند
بعد . غذی نگاه می كنندتكشان این كشور بھ مانند دستمال كازحم

، كارگران بھ تھران می آیند و جلو مجلس تحصن یاز این را
می كنند كھ توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم شدید 
قرار می گیرند و متفرق می شوند و بدون گرفتن نتیجھ بھ 

ھستند " شھداخانواده "فقط چندین نفر كھ . خوزستان برمی گردند
  .بھ كار گرفتھ می شوند

  نكاتی از اعتصاب اخیر ھفت تپھ
مبارزات كارگران نیشكر ھفت تپھ كھ در مھر ماه جلوه 
ھایی از آن را شاھد بودیم ادامھ مبارزات چند دھھ گذشتھ است 
كھ این بار بھ دلیل فشارھای شدید و خطر تعطیلی و اخراج و 

بھ طور مشخص . استبیكاری جدیتی دو چندان پیدا كرده 
 مورد 16 تاكنون متجاوز از 84كارگران ھفت تپھ از سال 

 85اعتصاب را پشت سر گذاشتھ اند كھ آخرین ھای آن اسفند 
كارگران با تجمع در ساختمان  86سپس در خرداد ماه . بود
 و بھ جمع د، كارمندان را با تھدید از میزھایشان جدا كردنیادار

گاه سراغ مدیر مالی شركت رفتند و آن. كارگران متعرض بردند
او را با تحقیر بھ بیرون كارخانھ بردند و در حالی كھ ھمھ پشت 
سرش حركت می كردند راھی پاسگاه نیروی انتظامی در شھر 

یكی پاسگاه رسید، ماموران دوقتی كھ جمعیت بھ نز. شدند
كارگران خواھان باز كردن در . سراسیمھ در پاسگاه را بستند

در كھ باز شد مدیر مالی را بھ . فتند دزد گرفتھ ایمشدند و گ
  !بگیریدش. داخل ھل دادند و گفتند این ھم دزد

با توجھ بھ این تجربھ ھا و اظھارات مستقیم عناصر ضد 
كارگری نظیر دانایی فر در مورد ناگزیری طرح تعدیل و 
خصوصی سازی شركت، كارگران عزم خود را جزم كردند كھ 

تاخی ھا و زیاده طلبی ھای حاكمین گردن متحدانھ جلوی گس
كلفت و سرمایھ دار را بگیرند و با جسارت جلوی عوامل 

آنھا در طول این سالھا نقش فریبكارانھ . مزدور صف آرایی كنند
و خائنانھ شوراھای اسالمی كار را كھ ھمیشھ حافظ منافع 
مدیریت و كاسھ لیسان آنھا بوده اند را بھ خوبی احساس كرده 

ند و در این مقطع بھ درستی یكی از شعارھای اصولی و بود
آگاھانھ خود را انحالل این شورا قرار دادند تا بار دیگر صف 
بندی ھا را شفافتر كرده و حساب این مزدوران را از خواستھ 

این بار خطر، جدی تر احساس . ھا و منافع خود جدا كرده باشند
  .شده است

العاتی و امنیتی و در طول مدت اعتصاب، نیروھای اط
حراست شركت بارھا افراد پیشرو را دستگیر یا تھدید می 

می خواستند در صفوف كارگران رعب و وحشت ایجاد . كردند
ولی این بار كارگران متحدانھ تصمیم گرفتھ بودند كھ جلو . كنند

بھ ھمین خاطر . ندبروند و تا تحقق كامل مطالبات عقب ننشین
تگیر می شد چند ده نفر از بقیھ ھا دسکارگروقتی یكی از 

 دستگیر شده را پر کارگركارگران با تالش جدی تر جای آن 

می كردند و نمی گذاشتند كار سازماندھی عملی مبارزه، معطل 
اقدامات . ھمین مسالھ باعث وحشت بیشتر دشمنان شده بود. بماند

كارگران در جھت آزادی ھمكارانشان ستودنی بود و پس از 
، انرژی و روحیھ آنھا برای ادامھ كار و پیشروی كسب نتیجھ

  .افزون تر می شد
 اعتصاب از كارخانھ کارگران تصمیم گرفتھ بودند کھ برای

 بھ گوش كل جامعھ و حتی جھان خود را صدای تاد نبیرون برو
می .  كھ باالتر از سیاھی رنگی نیستدانستندمی . داننبرس

ر فرمانداری تجمع  باز ھم بھ شكل گسترده تر دخواستند کھ
 و وندرب یك مرحلھ باالتر می خواستند کھبعضی دیگر . ندكن

 و با این كار پیام خود بندندرا ب) یشاھراه بین الملل(جاده اصلی 
  . ندنرسابرا سریعتر بھ گوش ھمھ 

 مزدوران و آدم فروشان خود را بھ  ھمنیروھای حراست
عات، ند و با جمع آوری اطالکردجمع كارگران گسیل می 

از جملھ كارھایی كھ بازدارنده . تدابیر امنیتی خود را می دیدند
ط نقلیھ شركت بھ محلی یبود انتقال كلیھ اتوبوس ھا و وسا

ناشناختھ  و دور از دسترس كارگران بود تا عمال نتوانند 
. مسافت طوالنی تا شوش را طی كنند و یا تا جاده اصلی بروند

ژه ضد شورش را از تمام ھمچنین صدھا نفر از نیروھای وی
شھرھای استان و استان ھای ھمجوار بھ آنجا آوردند و كلیھ 

  .جاده ھایی كھ بھ شوش و جاده اصلی منتھی می شد را بستند
جالب توجھ است كھ این اقدامات بھ ھر جھت از لحاظ كمی 
در شركت و حضور وسیع تر كارگران تاثیر داشت، ولی ھرگز 

 حركت و اعتراض كارگران نتوانست مانع اساسی برای
كارگران با وسایل گوناگون و از راه . خشمگین و ناراضی شود

عده . ھای مختلف و با سختی ھای زیاد و جنگ و گریز رفتند
. یری رساندند و عده ای بھ جاده اصلای خود را بھ فرماندا

بھ این وسیلھ با سایر زحمتكشان شھر . شعارھای خود را دادند 
در میان مردم، . اھراه ارتباط برقرار كردندشوش و عابران ش

در جریان این مبارزه، آنھا مورد . حمایت و ھمدردی برانگیختند
. ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و تعدادی از آنھا دستگیر شدند

ھیئت مدیره بر اثر مقاومت كارگران و آگاھی و اصرار عمومی 
ھای معوقھ بر مطالبات مجبور شد شبانھ شروع بھ دادن دستمزد

  .سھ ماھھ و بعضی مطالبات دیگر كند
یك عامل دیگر كھ تا اندازه ای در خروش و رزمندگی 
كارگران دخیل بود، عرب بودن بسیاری از كارگران شركت از 

آنھا عید فطر را بھ . اھالی شوش و روستاھای اطراف است
مانند نوروز مفصال جشن می گیرند و از لحاظ مالی زیاد ھزینھ 

تنگدستی كارگران در آن ایام، آنھا را بیشتر جری . ندمی كن
این مسالھ بھ عالوه حمایتھای مردم شوش حكومت را . كرده بود

بھ وحشت انداخت و بھ ھمین دلیل عقب نشینی را بر دادن 
این تجربھ برای كارگران . ھزینھ ھای احتماال سیاسی ترجیح داد

گ حاكم بر در روز عید فطر در نوع خود با توجھ بھ فرھن
  .جامعھ قابل تامل بود

یك نكتھ قابل توجھ دیگر، دنبال كردن اخبار ماھواره ھا 
صبح كھ كارگران دور ھم جمع می شوند و یا عصرھا . است

بعد از كار در شھر و در كنار بساط خوراكی فروشان دوره 
گرد، در مورد اخبار مختلفی كھ شنیده اند بحث و تبادل نظر می 

  .تاثیرات سیاسی خود را بر كارگران می گذارنداین ھا . كنند
پس از این فصل از مبارزه، نیروھای اطالعاتی امنیتی اقدام 

 كارگر زحمتكش و پیشرو بھ نام ھای رمضان 2بھ دستگیری 
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علیپور و محمود حیدری كردند كھ بر اثر اعتراضات و 
تھدیدھای مكرر سایر كارگران بھ تعطیلی كارخانھ، اجبارا در 

  . آبان ماه آزادشان كردند25 روز
  :اعم خواستھ ھای كارگران در این دوره حول

پاداش تولید ) 2دادن حقوق سھ ماھھ معوقھ، ) 1
دفتر و قلم محصلین كھ ھر سال داده می ) 3سالیانھ 

 25 كیلو شكر و 25) 5پول بن كارگری ) 4شد 
دادن منازل سازمانی بھ ) 6زار تومان جیره  ھ

ن و اخراج عناصر اطالعاتی و كارگران بدون مسك
نورچشمی از منازل شركت؛ از جملھ امام جمعھ ھفت 

 منزل كارگری با 20تپھ كھ در منزلی بھ وسعت 
لغو شورای ) 7فضای سبز آنچنانی زندگی می كند 

تشكیل سندیكای كارگران كھ تاكنون ) 8اسالمی كار 
حدود (متجاوز از نیمی از كارگران )  آبان ماه24(

آن را امضا كرده اند و ھم اكنون در ) ر نف2500
  ... كمیسیون طرح شده است و

. در حال حاضر حقوق شھریور ماه كارگران را تازه داده اند
 60 درصدش را مھر ماه داده اند و 40آنھم بھ این صورت كھ 

اضافھ كاری كارگران را بھ این . درصد آن را در نیمھ دوم آبان
ی از اعتراضات كنونی بھ تعویق ترتیب، آشكارا می خورند و یك

  .پرداخت حقوق و اضافھ كاری ھاست
، كارگران بھ علت احساس خطر، تمایل و یدر شرایط كنون

اصرار بیشتری بر تشكیل سندیكا دارند و عمال احساس می كنند 
. كھ باید منظمتر و متشكلتر در مقابل دسیسھ ھای بعدی بایستند

مده ترین معضل خطر ورشكستگی و تعطیلی و اخراج ع
ھایی كھ متاثر از نبردآینده شاھد . كارگران در حال حاضر است

این سیاست اقتصادی حكومت است در ھفت تپھ و كارون و 
مثل طرح توسعھ نیشكر (سایر كارخانجات و طرح ھای مشابھ 

  . بودخواھد)  كارخانھ شكر و صنایع جانبی است7كھ شامل 
  

   "كرطرح توسعھ نیش"اطالعاتی در مورد 
شكر و صنایع جانبی یعنی الكل این طرح شامل كارخانھ 

نوعی چوب فشرده ی روكش (، ام دی اف ی، نئوپان سازیساز
، خوراك دام ی، خمیر مایع، كاغذ ساز)تن كابینتدار برای ساخ

 ھزار ھكتار زمین 20ھر یك از این طرح ھا، . است... و
و در ) شوره زدایی شده(كشاورزی زھكشی شده و شیرین شده 

  . حال بھره برداری در اختیار دارد
 كیلومتری 30نام دارد كھ در " یدعبل خزای"طرح اول 
در این طرح، . ادان سمت راست واقع استبجاده اھواز ـ آ

كارخانھ تولید شكر قرمز و تصفیھ و تبدیل بھ شكر سفید، نئوپان 
  .سازی و خوراك دام تاسیس شده است

 كیلومتری 35 دارد واقع در طرح دوم كھ سلمان فارسی نام
این كارخانھ شكر قرمز . جاده اھواز ـ آبادان سمت راست است

قرار است كاغذ سازی و . تولید می كند و فاقد تصفیھ است
  .خمیر مایع ھم در اینجا احداث شود

 كیلومتری جاده 35طرح سوم امیركبیر نام دارد، واقع در 
نھ تولید شكر كارخا. اھواز ـ خرمشھر سمت راست رودخانھ

ماده آكارخانھ خوراك دام ھم نصب شده و . قرمزش فعال است
  .بھره برداری است

كارخانھ تولید شكر قرمز . طرح چھارم حكیم فارابی نام دارد
و تبدیل بھ شكر سفید نصب شده و قرار است اول دی ماه امسال 

  .بھ بھره برداری برسد
ده اھواز  كیلومتری جا40طرح میرزا كوچك خان واقع در 

كارخانھ تولید شكر قرمز و . ـ خرمشھر سمت راست رودخانھ
  .تصفیھ آن بھ شكر سفید فعال است

بھ ( كیلومتری جاده اھواز ـ دغاقلھ 30طرح دھخدا واقع در 
كھ كارخانھ تولید شكر قرمز ) سمت جاده شوشتر كنار رودخانھ

  .است
 كیلومتری جاده شوشتر بھ 30طرح امام خمینی واقع در 

كھ تولید شكر قرمز، خوراك دام، ام ) از سمت دغاقلھ(ھواز ا
خوراك دام و ام دی اف آماده . دی اف در آنجا ساختھ شده است

  .بھره برداری است
.  طرح، استخدام رسمی كارگران مطرح نیست7در این 

طرح طبقھ . حق ماموریت نمی دھند. قراردادھا یك سالھ است
. سافت جزو حقوق نیستبعد م. بندی مشاغل اجرا نمی شود

 كارگر را بھ صورت 1000ھركدام از این طرح ھا حدودا 
 كارگر ھم در قالب 500حدود . قراردادی در اختیار دارد

شركت ھای تابعھ پیمانكاری باز ھم بھ صورت قراردادی 
 ھزار كارگر در 10یعنی جمعا متجاوز از . مشغول بھ كارند

 جمھوری رفسنجانی مجموعھ طرح توسعھ كھ در دوران ریاست
با وام ھای چند میلیارد دالری بانك جھانی بھ راه افتاد كار می 

البتھ ھزینھ كردن این مبالغ خود داستان ھای غم انگیزی . كنند
برای . از چپاول و دزدی و غارت را بھ یادگار گذاشتھ است

مثال، تعویض ھای پیاپی باندھای مدیریتی دزد ضربات 
  ■. ھ زده استمرگباری بھ این مجموع

  

  
   

  : آذر16منابع در مورد 
  

  
  
  یک یادبود تاریخی؟ یا موضوع مبارزه؟:  آذر16 ■
  آذر قھرمانان ■
   شورنقش جنبش دانشجویی در تحوالت سیاسی ک ■
  )7نشریھ بذر شماره ( 

  
  آذرشانزدھم بار دگر  ■
  )14نشریھ بذر شماره (
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  نقد فیلم
  

  بھ ذھن  من می آورد" * رویایی ھا"آنچھ 
  

  ی ترجمھ ارسال
و ) سی در پار1968ماه مھ (ن اسم، این موضوع   یبا ا ی  فیلم

م  ن را  ) ھن  دریکس، چ  اپلین، دی  الن و  دورز (م  تن ی ای  ن موس  یق
نگ  اه  و چ شم ش  وم  کن  د ک ھ س  راپا ی وادارم م  . کن د ی میخک وب م   

ن ھ فق ط نومی د    ی برناردو برتولوچی "ھایی ایرو"ی  از تماشا . کنم
لم داش تم  یک ھ قب ل از ش روع ف      ی  ھ ای ی  نشدم، بلکھ انگار پی شداور    

  .را ھمان جا بھ حال خود رھا کردم
در ی ش  ورش و  ش  ادی تماش  اگر را ب ھ روزھ  ا " ھ  ایی روی ا "

ویتن   ام جن   گ ی ماجراھ   ا. ب   ردی پ   اریس م   ی کوچ   ھ و خیابانھ   ا
ز است کھ میلیونھا نفر را در سراسر دنیا  ب ھ     یآنچنان خشم برانگ  

فران  سھ و ی ط آموزش  یدر ای  ن روزھ ا، مح   . تک ان درآورده اس ت  
ن یھم   . خفق   ان آور اس   ت ی ک نظ   م پادگ   ان ی   ر یک   ل جامع   ھ اس    

  .زندی ت است کھ جرقھ بزرگ انفجار را میوضع
ن د  چی ک رد ک ھ ط    ی ب اور نم   ی آخر ماه آوریل ک س    ی  روزھا"

. ک ب اره منفج ر ش ود   ی  پنجم دوگل ی  جمھوری  خفقانی  روز فضا 
ح   زب  "ی جعل   ی ک   رد ک   ھ نف   وذ کمونی   ستھا   ی ب   اور نم    ی ک   س

ک رد ک  ھ  ی ب اور نم   ی ک  س.. ر س  وال ب رود ی  ز" کمونی ست فران  سھ 
." ن د یببی ر یک خیزش انقالب  یجامعھ چشم باز کند و خود را درگ     

  )»ماه مھی وحشی روزھا: 1968فرانسھ در سال «از (
ش ود ک ھ در   ی ش روع م   ی دن مب ارزه ا  یر ک ش  یفیلم با بھ تصو   
س ینما ت ک   "ی انگذار و م سئول اس طوره ا   یبنی  واکنش بھ برکنار  

ی او ک  س. ب  ھ راه افت  اده ب  ود " الن  گ ل  ووآ ی آن  ر"ی یعن  " فران  سھ
لم تبدیل کرد تا یش فیکھنھ شھر را بھ سالن نما  ی  است کھ کاخ ھا   
ی ب  رای دی  جدی اه ھ  اھم  ان ھ  ا ک  ھ دنب  ال ر ی عن  یجوان  ان ش  ھر، 

گشتند، صاحب ی ک مکت ب   ی دنیا و دگرگون کردن آن م   ی  تماشا
  .د شوندیجدی سینمای

ب ا  (و ایزاب ل  ) گ ارل ی ل وئ ی ب ا ب از  (ابتدا، نگاه ما متوجھ تئ و   
ھ   ستند ک   ھ در   ی ن دو از ک   سانی   ا. ش   ودی م   ) اوا گ   رینی ب   از

ن دو، ی  ا. ش رکت دارن د  " النگ ل ووآ "از ی تظاھرات بھ ھواخواھ 
ی لم متوج ھ م   یان ف  ی  در جر . ب ھ ھ م واب ستھ ان د       . گرن د یکدیراه  ھم
ن ب رادر و خ واھر از آن   ی  ا. زاب ل دوقل و ھ ستند   یم ک ھ تئ و و ا   یشو

ھ ا را ب  ھ  ی ل  ین ان د ک ھ نظ ر و عالق ھ خ    یو دلن ش ی اف راد پ ر ان رژ   
خوره ی زود با یک جوان آمریکای ی  آنان خیل . کنندی  خود جلب م  

ش  وند و ی ج  ور م   ) ایک  ل پی  تمی ب  ا ب  از " (متی  و"س  ینما ب  ھ ن  ام  
  .شودی ن جا آغاز میماجراھا از ھم

ب  ھ ش  رکت در برنام  ھ  ی بن  دگیرا ب  ا فر" متی  و"تئ  و و ایزاب  ل، 
فرص ت طلبان ھ   ی ن ست ک ھ دم ساز    یھدف شان ا  . کشانندی  شان م یھا

ی خواھند تئ و را ب ھ دنی ا   ی م. تئو با وضع موجود را درمان کنند       
اول ین  . ھ ص حنھ گذاش تھ ان د   وارد کنند کھ ت ازه پ ا ب         ی  انیماجراجو

م  وزه ل  وور   ی م  سابقھ دو در راھروھ  ا ی امتح  ان تئ  و، برگ  زار  
ی ش  ود و خط  ر دس  تگیر ی ک  ھ خ  الف مح  سوب م    ی ک  ار. اس  ت
گ  روه ج  دا  "از ف  یلم ی دوب  اره ص  حنھ ا ی ای  ن اق  دام، اج  را  . دارد

لم در یف  ی ت ھ ا  یشخ ص . اس ت " ژان لوک گدار  "ساختھ  " افتادگان
از ی از ما، تو یک  ی از ما، یک ی  یک«: کشندی  اد م ین صحنھ فر  یا

" ت اد براونین گ  "از شعر ناجورھا اث ر  ی  ن بخش یکھ ا » !يما ھست 
  .است

ستن ی  است کھ تماشاگر را با طعم ز   ی  لمین ف یاول" ھایی  ایرو"
ک ھ  یی ستن در روزھ ا ی  ز. کن د ی   آش نا م     68زش  یخی  در روزھا 

ک ارگر و دھق ان و روش نفکر در    ی ونی  لیتوده پر شور چند ص د م      
ی ا را نسبت بھ ھمھ ام ور و مفھ وم زن دگ     ین، نگاه مردم کل دن    چی

ی ا را در خود ج ا ین یک چھارم جمعیت دن  یچ. کردندی  عوض م 
دن بر  نظم کھ ن را  یداده بود و آنان شعار خدمت بھ خلق و شور   

، از ویتن ام گرفت ھ ت ا    یاین حرک ت انقالب   . بھ عمل در آورده بودند 
 تح  ت ت  اثیر خ  ود ق  رار داده   تانزانی  ا، از نیوی  ورک ت  ا پ  اریس را  

انق  الب  ی م  ائو و پوس  ترھا ی ست ک  ھ عک  س ھ  ا  ی  خ  ود نیب. ب  ود
سراس  ر ف  یلم را پوش  انده اس  ت و در ھم  ھ ج  ا، از در و   ی فرھنگ  

لم یدر ف  . خ ورد ی دیوار شھر گرفتھ تا اتاق خواب تئو ب ھ چ شم م       
ی داس   تان پرس   ش ھ   ا  ی ت ھ   ایم ک   ھ در ذھ   ن شخ   ص  ین   یبی م   

نق الب، رواب ط رھب ران و ت وده ھ ا،      ای  بر سر استراتژ  ی  گوناگون
و ب  ھ م  وازات آن، بح  ث و  . جامع  ھ ن  وین مط  رح اس  ت ی و معن  ا

نھفتھ در دل فیلم ھ ا و تران ھ ھ ا    ی جدل بر سر مضمون و حرفھا     
ستن، ب ھ  ی  درب اره چگون ھ ز  یی انق الب ب ا پرس ش ھ ا      . ان دارد یجر

دل بستن و عصرھا را چگونھ گذراندن، در ھ م آمیخت ھ   ی چھ کس 
  .است

ش دم ب ھ   ی  سیاس  1960دھ ھ  ی انیپای ھ خود در سال ھا  من ک 
ن ط ور ب ود ک ھ    یده ام کھ اوضاع در آن روزھ ا واقع ا ھم     ینھ د یع

ت پ ر ب  ار  یاز دل آن وض  عی دی  جدی پدی ده ھ  ا . مین  یبی لم م  یدر ف  
خوش حالم از اینک ھ   . بروز کرده بود کھ بھ معجزه ش باھت داش ت       

ن خ ود را  یب  دور. گرف ت ی ن فیلمیتصمیم بھ ساخت چن ی  برتولوچ

را خیلی از روشنفکران و " رویاپردازان"یا " رویایی ھا"فیلم 
شی کھ در واکن. بھ ویژه دانشجویان چپ در ایران دیده اند

بیشتر مواقع از آنان مشاھده شده، بھت، مخالفت شدید و در 
در بعضی نشریات . بوده است" یبی نظر"بھترین حالت 

دانشجویی چپ نقدھایی بر این فیلم نوشتھ شده و از آن بھ 
عنوان اثری برای تخطئھ و بد جلوه دادن جنبش ھای رادیکال 

 از بینندگان گروھی. اجتماعی و مبارزان چپ یاد شده است
این فیلم حتی حاضر نیستند در موردش بھ بحث جمعی بنشینند 

البتھ کم نیستند کسانی کھ می . و لحظات آن را مرور کنند
" عجیب و غریب"گویند از فیلم لذت برده اند چون متفاوت و 

بدون ھیچ پیشداوری باید بگوییم کھ در مخالفت ھایی کھ . است
صورت گرفتھ، رد پای " ھارویایی "از سمت چپ نسبت بھ 

وابستگی بھ سنت و اخالقیات سنتی و باورھا و ایده ھای کھنھ 
البتھ، نگاه صرف بھ سطح یک اثر ھنري، . بھ چشم می خورد

پرھیز از  پیچیده فکر کردن، و عدم تالش برای کشف رمز و 
با . رازھا و الیھ ھای زیرین اثر نیز در این امر دخیل است

م، ترجمھ و انتشار متن زیر کھ چند سال توجھ بھ آنچھ گفتی
نگاشتھ شده را برای  فکر " رویایی ھا"پیش در معرفی و نقد 

 بذرـ . و جدل حول این اثر ھنری بحث انگیز را مفید دانستیم
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ن ی  و در ا. در آن لحظات قرار داد و از آنجا بھ م اجرا نگ اه ک رد          
نشد یا احکام کسل کننده و  احمقانھ در مورد    ی  کار، گرفتار بدبین  

با ساختن این ف یلم، در  ی برتولوچ. صادر نکرد ی  انقالب کمونیست 
و ی ھن    ری دگاه و عملک    رد ح    اکم ب    ر دنی    ا ی    خ    الف دی جھت    

  .کردامروز حرکت ی روشنفکر
و ی ع آن روزھ  ا، ق  ر و ق  اطیب  ھ وق  ای درک و نگ اه برتول  وچ 

نما یکھ مرا ب ھ س الن س    یی  زھایاز چ ی  کیاما  . البتھ شاعرانھ است  
انج  ام ی ب  ا برتول  وچ" CNN"ب  ود ک  ھ ش  بکھ ی ک  شاند م  صاحبھ ا

 : پرس   یدی از برت   ولچ" ان انی س   "خبرنگ   ار " پ   ائوال زان. "داد
در زم ان و  ی یعن  . افتدی  م اتفاق1968داستان فیلم در پاریس      “

  ”چرا؟. دیر آن بوده ایدرگبطور جدی کھ شما ی مکان
در س   ال . ژه ب   ودی   ار ویچ   ون ی   ک دوره ب   س  : "يبرتول   وچ

را داشتند ک ھ سیاس ت و س ینما را ب ا      یی  ، جوانان این توانا   1968
و س کس و فل سفھ ھم راه کنن د و ب ھ ھ م       " راک اند رول  "ی  موسیق

ھمخ وان و ھماھن گ   ی ب اور نکردن   ی نھا بھ ش کل  یھمھ ا . بیامیزند
ک ردیم  ی ، شبھا قبل از خواب بھ این فک ر م     1968در سال   . بود

م و ن  ھ ب  ا روز بع  د در یین  ده روب رو یم، ب  ا آی  بی  دار ش و ی ک ھ وقت   
. ای  دگرگ ون ک ردن دن  ی امی د ب ھ توان ای     . این حس امی د ب ود     .  میتقو

 بگویم کھ ھمین چند وقت پیشی  امروزی  دوست دارم بھ بچھ ھا    
ی م  . کنن د ی توان ستند روی  اپرداز ی مث ل ش  ما  م   ی ب ود ک ھ جوان  ان  
  ."فوق العاده ببینندی توانستند رویاھا

 س  ال 17زی  ر ی ک  ا در رده ف  یلم ھ  ایرا در آمر" ھ  ایی روی  ا"
ی بع ض . ر معمول اس ت ین کار واقعا غیممنوع قرار داده اند کھ ا    

ی ھ   ای ش ب  از ینم  ا "نما ھ  م از آن تح  ت عن  وان    یاز  منتق  دان س    
ن ی  ب ھ نظ رم ا  . تاسف استی جا. یاد کرده اند" تین ایجرھا ی  جنس

ب  ھ ی ھ  ا باع ث ش  ده ک ھ اف  راد مح دود   یی ھ  ا و ب دگو ی م انع تراش   
البت  ھ جال  ب ت  ر از اینھ  ا، واک  نش دو پھل  و و   . نندیآن بن  شی تماش  ا
از آن ان  ی از منتقدان اندی شمند اس ت ک ھ ش مار      ی  ز بعض ید آم یترد

ای  ن م  سالھ م  را ب  ھ ی  اد ح  رف  . دانن  دی خ ود را ھ  وادار انق  الب م   
ک ھ  ی او درباره مشاجرات. اندازدی ست میکمونی ک رھبر انقالب  ی

 وقتھ ا ی بع ض : "دی  گوی ن م  یافتد چنی ا آن فیلم راه م   ین  یبر سر ا  
وقتھ ا ب ا ع دم    ی اما خیل  . شودی ل کم و بیش زود مشخص م       یمسا

ن ست ک ھ ھن ر در ج وھر خ ود،      یعل تش ا . میش و ی توافق روبرو م  
ای ن م سالھ، راه   .... و استعاره وی است و پر  از نمادگرای     پیچیده  

منظ  ورم ای  ن  .  دیگ  شای گون  اگون م   ی رھا و برداش  تھایب  ر تف  س 
اس  ت و در آن درس  ت و  ی نی  ست ک  ھ ھن  ر ی  ک عرص  ھ اس  تثنای    

نادرس ت، ی  ا خ وب و ب  د، وج ود ن  دارد و فق ط معیارھ  ا و تفاس  یر     
ر آث  ای ام  ا م  شخص ش  دن م  ضمون و محت  وا  . ح  اکم اس  ت ی ذھن  
خواھ  د و در گ  رو ج  دا ک  ردن  ی ب  رد، ص  بر م  ی زم  ان م  ی ھن  ر

  ."سره از ناسره است
م، مناس بات  یق نگ اه کن   ی  عم" ھ ا یی  روی ا "بھ نظر من اگ ر ب ھ        

ی مختل  ف م    ی از ت  ضادھای ایزاب  ل و تئ  و و متی  و را اس  تعاره ا   
ی خی  زش رادیک  ال اجتم  اع   ی ک  ھ در دوره ھ  ا  یی ت  ضادھا . بین  یم

  .گیردی مقابل جوانان قرار م
ج ان پ ا ب ھ عرص ھ جامع ھ نھ اده       یتئو و ایزابل کھ با شور و ھ  

ن دو ی   ب   ھ نظ   رم ا. بینن   دی ان   د خ   ود را ی   ک روح در دو ت   ن م   
ت رادیک   ال ی   ش   دن فعالی ت نم   اد ب   ھ ھ   م آمیخ   تن و یک    یشخ   ص

و عشق ب ھ س ینما ھ ستند ک ھ     ی جوانان سراسر دنیا با انقالب جنس  
دو دوس ت  این . ان داشتیجری  غربی  در آن روزھا در کشورھا    

ی را بھ صف خ ود بک شانند و او را از کوت ھ بین     " متیو"دارند کھ  
ج دا  ) ک ا یاش در آمری شھر کوچک محل زندگ(ی  ی"سن دیھ گو  "

گی رد ک ھ   ی را م  ی س مت نیروھ ای  " متی و "م ک ھ  ین  یبی  بعدا م . کنند
ک ھ ب ھ دس ت و    ی ری  زنج. گرن د یکدین جم ع از   ی  ایی  خواھان ج دا  

ی ب ھ ع شق مج رد و م سالمت ج وی     بستھ شده، تمایلش    " متیو"ی  پا
  .است

دھ  د ک  ھ چگون  ھ جوان  ان ب  ھ ط  ور      ی ن  شان م   " ھ  ایی ای  رو"
گ ر  یدی دا بھ س مت یشوند و شدی ده میکشی  دا بھ سمت  یھمزمان شد 
خواھن  د از  مناس  بات  ی آن  ان از ی  ک س  و م   . ش  وندی ھ  ل داده م  

م ا ب ھ   یدادیگر ی رھا شوند و  از سو ی  بورژوایی  ده اجتماع یپوس
م ا در رواب  ط  . ش وند ی روحی ھ ش کن ک شانده م      یس نت ھ ا  ی س و 

ن ح  ال، رن  گ و  یم و در ع  ین  یبی م  ی ایزاب  ل ب  ا تئ  و، ت  ابو ش  کن  
انگ  ار . ده اس  تیک  ھ کماک ان کھن  ھ و پوس   ی لع اب زدن ب  ھ روابط   

ای ن دو ب ھ   .   فرس تاده ان د  ی را بھ رنگ کاری ل قراضھ ا یاتوموب
 ب ھ  ر قابل ت صور ن سبت  یغی ن حال، بھ شکلیھم متعھدند و در ع   

ی لم م  ا را ب  ا جنب  ھ مردس  االرانھ تئ  و ھ  م روب  رو م   یف  . ھ  م آزادن  د
جن یس  "ی قیکشد تا موسی مثال آنجا کھ بر سر ایزابل نعره م . کند

ی را م  ی جن  سی ھ  ایرا قط  ع کن  د ی  ا آنج  ا ک  ھ ترتی  ب باز  " چ  اپلین
" تیح ساس "ھ ی  ظاھرا نسبت بھ بق   " متیو"داستان،  ی  در ابتدا . دھد

م بع د از اینک ھ ب ھ    ین  یبی م  ی ول  . دھ د ی از خ ود ن شان م    ی شتری  ب
کوش د او را ب ھ دام محافظ  ھ   ی اول ین مع شوق ایزاب ل تب دیل ش د م       

د مث  ل ی  کن ده ک  ھ با ی زاب  ل اص  رار م  یب ھ ا " متی  و. "بک  شاندی ک ار 
داش  تھ " يواقع  "عاش  ق و مع  شوق ھ  ا ب  ا ھ  م ی  ک ق  رار مالق  ات     

س ینما ک ھ   ی ن خاطر اس ت ک ھ او را از ردی ف جل و     یبھ ھم . باشند
ب ود  ی د انتق اد فرھنگ   ی  جدی ورود ایزابل ب ھ دنی ا   ی  برای  ھ ا دریچ
و " متی و "س پس  . ک شاند ت ا ب ا او مغازل ھ کن د      ی  ف عق ب م     ی  بھ رد 

، يم ک  ھ در کاف  ھ ب  ا ھ  م از ی  ک لی  وان ب  ا دو ن   ین  یبی ایزاب  ل را م  
خ  وش ب  ودن را ب  ھ عن  وان  ی ، الک  "متی  و. "نوش  ندی کوک  اکوال م  

در ادام ھ  . کن د ی یش م  ایزاب ل ک م ب وده، س تا    ی کھ در زندگی  چیز
م کھ بھ گوشھ گوشھ اتاق خ واب ایزاب ل ک ھ پناھگ اه     ینیبی او را م 

و ی اوس  ت و پ  ر اس  ت از آین  ھ و پارچ  ھ و ملیل  ھ دوز ی خ  صوص
ش ناختن و ب ھ   ی ب را ی ک شد ت ا راھ    ی ک میکروسکپ، س رک م    ی

  .دا کندیپی در شخصیت و» دختر خوب«چنگ آوردن 
ش  ود ی  ادآور  ی  م  پ  رورده" ھ  ایی ای  رو"ک  ھ در بط  ن  ی درام  

در آغ  از .  اس  ت1960در دھ  ھ ی انق  الب جن  سی ک  ارکرد عم  وم
در . اس   تی ھ ایزاب   ل سرش   ار از ق   درت و ن   وآور   ی   ف   یلم، روح

ک ی  تاریی م ک ھ در ف ضا  ینیبی ان، او را م  ینزدیک بھ پا  ی  قسمتھا
الش از ی  خی دان  د ک  ھ پ  در و م  ادر ب      ی او م  . ده اس  تیدراز ک  ش
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کن د و  ی م  ی  احساس درمان دگ .آنان مطلع شده اند   ی  جنسی  ھایباز
 .افتد تا خالص شودی می بھ فکر خودکش

ک ھ از  ی ب ھ ش کل س نگ   " خیاب ان "زن د و  ی اما خورشید س ر م    
ی ش  کند و ب ھ ات  اق م   ی ص ف تظ  اھرات پرت اب ش  ده پنج  ره را م    

تئو، جم ع س ھ نف ره را    . شودی ن آشکار مین چن یراه نجات، ا  . دیآ
شھ تک ان  ی  مع ھ را از ر کھ جای کند تا بھ مبارزه بزرگ    ی  ت م یھدا

رس ند  ی کھ تئو  و ایزابل و متیو بھ خیاب ان م       ی  وقت. وندندیداده بپ 
د خ   ود را ب   ھ  ی   ا بای   : کن   دی م   یی دو راه در برابرش   ان خودنم   ا 

ھم  ان ی س  نگرھا برس  انند ت  ا ب  ا پل  یس ض  د ش  ورش بجنگن  د، یعن     
و ی ا   ی م ردم دنی ا ض روری اس ت     ی ک ھ ب رای رھ ا      را بکنند ی  کار
ن ک ار را  ی   عمل حفظ خ ود غ رق ش وند و اس م ا       د در روحیھ و   یبا

ش طبق  ھ متوس  ط  یب  ھ ع  شق و ص  لح بگذارن  د ک  ھ گ  را    ی دلب  ستگ
خ زد، تئ و و ایزاب ل    ی کھ متیو ب ھ حاش یھ م     ی  در ھمان حال  . است

  .رسانندی با عجلھ خود را بھ صف اول نبرد م
ک  ھ رزمن  دگان پیگی  ر ی لمش، شخ  صیت ھ  اییدر ف  ی برتول  وچ

ی او ب ھ ج ا  . ک شد ی ا ب ھ ت صویر نم     بودن د ر  » م اه م ھ   ی  روزھا«
کن د ک ھ در آن دوران عم ل    ی  نگ اه م    ی  اینکار، بھ تبلور تضادھای   

ب ود ک ھ   ی ج و موضوع بحث و جدل اف راد   یکرد و دغدغھ را   ی  م
ر یدر صف اول مبارزه قرار نداشتند اما عمیقا از آن تح والت ت اث   

بی  ِنم ک  ھ در اعتراض  ات ی مث  ال، م  ا تئ  و را م   ی ب  را. گرفتن  دی م  
ک  ھ جن  بش ب  ھ ح  د    ی درس  ت زم  ان ی فعالی  ت دارد ول   ی ن  شجویدا

ن  شیند ت  ا ی  ک م  اه ب  ھ ھم  راه     ی رس  د موقت  ا عق  ب م    ی انفج  ار م   
کن د و اعتق اداتش را   ی ن شود، بحث سیاس یایزابل و متیو خانھ نش    

آی ا واقع ا   .  حاد بھ آزمون بگ ذارد ی در بحبوحھ یک مکاشفھ جنس 
  افتد؟ی ھم اتفاق ماتفاق افتاده است؟ آیا ھنوز یی چنین ماجرا
ای  ن . رس  اندی لمش را ب  ھ انج  ام م   یف  ی ب  ا خوش  بینی برتول  وچ

و ی ب  ھ توان  ای ی ب  ا خوش  بین ی لم  سازیم ک  ھ فین  یبی روزھ  ا ک  م م    
جوان  ان در گ  ذر از دل تح  والت و دگرگ  ون ک  ردن دنی  ا   ی داری  پا

ف یلم ب ا ی ک ص حنھ     ی ن را ھم بگویم کھ ھنگ ام تماش ا  یا. نگاه کند 
ن یریش  ی آنج  ا ک  ھ تئ  و ب  ا لحن   ! رو ش  دمم روب  یدر زن  دگی تک  رار
آنھ ا را بای د   . د نادی ده گرف ت  ی  پ در و مادرھ ا را نبا    : "دادی  حکم م 

ای ن ی  ک  !" دس تگیر ک رد ب ھ روس تا فرس  تاد و تجدی د تربی ت ک رد       
  .چین استی رجوع مثبت غیر معمول بھ انقالب فرھنگ

ی کوبن  ده سیاس    ی ب  ا بح  ث ھ  ا   " ھ  ا یی روی  ا "تماش  اگران در  
) نق  ل ق   ول از آث  ار م   ائو  (ب، م   ائو و کت  اب س   رخ  درب  اره انق  ال  

ھ ا ای ن ی ا آن ح رف     ی این باعث شده ک ھ بع ض    . شوندی  روبرو م 
ی ن  د ک  ھ ف  یلم در م  ورد م  سائل ب  زرگ اجتم  اع   یرن  د و بگویرا بگ

اما عملکرد ھنر بھ ش کل ت ک    . صادر کرده است  " يحکم"ن  یچن
ی ک نم مج  ادالت ی فک ر م   . ستی  و ب دون ت صویر و ت صور ن   ی خط  

ق کنک  اش ی  م، تماش  اگر را ب  ھ ج  ستجو و تحق ین  یبی  ف  یلم م  ک  ھ در
ان ی   ک  ھ آن دوران ب  ا نگ   اه ب  ھ منظ  ره آین  ده جر     ی درب  اره مب  احث  

درب اره  ی برتول وچ ی من از نظ رات کن ون  . کندی  داشت  دعوت م   
دگرگ ون ک ردن دنی ا    ی ک ھ ب را  ی ا در مورد نظرگاه کسان   یانقالب  
ک ھ از ای ن   ی ازه ااما تصویر تر و ت. ستمیکنند، مطلع نی  تالش م 

ی مھ  م در س  ینمای  ارائ  ھ ک  رده گ  ام 1960اف  راد و خی  زش دھ  ھ  
ی جیم  ی نم کھ غ رق در موس یق   یبی  تماشاگران را م  . امروز است 

از ھ یچ چی ز   «ک ھ  " افی  ت پیاد"فیلم از ی ھندریکس و ترانھ پایان  
           ■.شوندی نام دارد، از سالن سینما خارج م» متاسف نیستم

   
ت وان آن  ی  است کھ مDreamersی سی بھ انگللمیعنوان ف * 

ھ م  " ا پ ردازان ی  رو"ا ی  " کنن د ی فک ر م   یی ای  ک ھ رو یی آدم ھ ا "را 
  .          ترجمھ کرد

  
  

  
  

   و گم شدن مبنا»خودكشی فلسفھ«
 

  باربد کیوان 
  

در نظرات ژاك دریدا می توانیم رد پای سناریوی 
او در سال . فلسفی را ببینیم" بھ خود پایان دھي"خودكشی یا 

ساختار شكنی از طریق تفکر، تمایزھا و : " چنین نوشت1982
تمایزھا و مفاھیمی نظیر . مفاھیم گوناگون را نابود می كند

بھ گفتھ وي، تفکر ." استفاده ھای خنثی و تمثیلی از واژه ھا
، بھ ویژه استفاده از شیوه ساختار شكنانھ )بھ سبک دریدا(فلسفی 

اه بھ حقیقت، بھ ھمھ مناسبات و تغییر در مشاھده چیزھا و نگ
این انتخاب ھای : "دریدا می گفت. می مفاھیم داللت می کندیدا

مجدد فلسفي، تمایزھا و مفاھیم گوناگونی كھ فالسفھ بر آنھا بھ 
مثابھ موارد استفاده خنثی و تمثیلی از واژه ھا اتكا می كردند 

تن ناقوس معنی این حرفھا چیزی جز نواخ." را نابود می كند
درست مثل اینست كھ داریم آگھی ترحیم بلند باالی . مرگ نیست

پشت این حرفھا نفی ھرگونھ جنبھ . جناب فلسفھ را می خوانیم
معنی . مثبت در عملكرد فلسفھ از آغاز تا بھ امروز قرار دارد

یعنی فلسفھ . اش اینست كھ كركره این دكان را باید پایین كشید
 این نوع نگاه بھ فلسفھ ما را بھ یاد جوھر. ھیچ ارزشی ندارد

ھمان دلسردی و كسالت و نومیدی كھ . افالطون می اندازد
افالطون نسبت بھ فلسفھ داشت را امثال دریدا ھم بروز می 

. می گویند كھ ھیچ چیزی برای بزرگ داشتن وجود ندارد. دھند
مثل اینست كھ بھ شاگرد مدرسھ ای ھا بگویید بیخودی در كالس 

فارغ التحصیل شدن در . رس وقت خود را تلف می كنیدھای د
انسان "می گویند ژان پل سارتر در بستر مرگ . كار نیست

خواند و با این حرف، ھمھ كارھای " بودن را رنج بی فایده
حرف . مثبتی كھ خود در زندگی انجام داده بود را نفی كرد

دا می دری. امثال دریدا تفاوتی با كالم نومیدانھ سارتر ندارد
  . فلسفھ رنج بی فایده است: گوید

امااین بحثھا از کجا نشات می گیرد؟ برای پاسخ باید اشاره 
در . ای بھ رابطھ فلسفھ و علم در عصر کنونی داشتھ باشیم

دوره حاضر صحنھ بھ گونھ ای چیده شده كھ ظاھرا فقط با 
شاخھ ھای دانش تكنولوژیك و دستاوردھای تكنولوژیك و علم 

پدیده ھای مجازی . سر و كار داریم) سایبرنتیک(ناسی فرمان ش
كھ در زمینھ شبیھ سازی رایانھ ای با آنھا روبروییم واقعا بھ 

وقتی . موضوعاتی كھ در مباحث پست مدرن می بینیم مرتبطند
کھ نگرش پست مدرنیستی با بعضی چیزھای غیر قابل توضیح 

ھ این غیر در زمینھ چرایی تمایز پدیده ھا روبرو می شود، ب
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البتھ . قابل توضیح بودن گردن می نھد و با آن ھمساز می شود
فلسفھ امر مباركی بود اگر با این كار، علوم می " خودكشي"

توانستند اھداف و رسالت خود را فارغ از سرکوب و قید و بند 
آنان نمی . ولی منظور پست مدرنیستھا این نیست. دنبال كنند

ن علم كھ در گذشتھ تحت سیطره خواھند بھ شاخھ ھای گوناگو
فلسفھ قرار داشتند و اینك آزاد شده اند اجازه دھند فارغ از قید و 

جاه طلبی «پست مدرنیستھا می گویند كھ باید جلوی . بند باشند
افرادی نظیر والتر بنجامین و . علم را گرفت» ھای دیوانھ وار

رژوایی از حملھ آنان بھ استفاده بو. آدورنو بھ علم حملھ می كنند
.  استعلمعلم یا معرفت شناسی بورژوایی علم نیست بلكھ خود 

. می گویند در علم نوعی كلیت گرایی ضد انسانی وجود دارد
سوال اینست كھ چرا چنین موضعی در مقابل علم دارند؟ این 

 مبنا: سوال ما را بھ یك مسالھ مورد مشاجره اساسی می رساند
گاه (ر بحث و جدل ھای خود ماركسیستھا مرتبا د. شالودهیا 

این بحث ما مبنای : "اعالم می كنند كھ!) درست و گاه نادرست
معنای این حرف اینست کھ مارکسیسم از بررسی ." علمی دارد

عینی و واقعی دنیای مادی و تجزیھ و تحلیل تضادھا و مناسبات 
مادی می آغازد و نتیجھ گیری ھا، اھداف، رفتار و گرایشاتش 

ائل کالن و خرد بر این مبنای مادی و عینی استوار در مورد مس
ولی از نظر پست مدرنیستھا، بھ طور كلی مبنا دود شده . است

یعنی مبنا و شالوده ای برای چیزھا وجود . و بھ ھوا رفتھ است
یعنی ھیچ بحث و تحلیل و استداللی را نمی توان بھ جایی . ندارد

ر فلسفھ ای بر این در حالی است كھ ھ. مبتنی و متكی كرد
بنابراین باید بھ این پرسش بسیار مھم . مبنایی استوار است

  : بپردازیم کھ
  "شالوده گرا، مبناگرا یا اساس گرا ھستیم یا نیستیم؟"

متافیزیك "ببینید، چیزی کھ در قلمرو فلسفھ تحت عنوان  
فلسفھ و مبانی . مطرح است، اھدافی را دنبال می کند" وجود

رد کھ  علوم در مرحلھ نوزادی و ابتدایی فلسفی ای وجود دا
یعنی پیش از آن کھ بھ مرحلھ پختگی برسند،از آنھا وام گرفتند 

در مسیر پیشرفت فلسفھ و علم، بھ جایی می . و استفاده كردند
رسیم كھ فلسفھ دیگر نمی تواند چیز جدیدی ارائھ دھد، ولی علم 

 فلسفھ بر حتی زمانی كھ سلطھ. كماكان بھ آن مبانی متصل است
. علم برچیده می شود باز ھم نقاط اتكایی بھ فلسفھ وجود دارد

متد فلسفي، ھمان مبنا و شالوده ای است كھ علم كماكان از آن 
از . خب، امثال دریدا از این خوششان نمی آید. استفاده می كند

اینكھ علم، نخ تسبیحی باشد کھ از ھمھ چیز عبور کند و یا اینکھ 
این نوع . ه ای استوار باشد، خوششان نمی آیدشناخت بر شالود

نگرش حتی از موضع پوزیتیویست ھای منطق گرا ھم عقب تر 
می خواھند بھ جایی . آنان الاقل رویاھایی در سر دارند. است

این رویاھا پاسخی است كھ در مقابل مسالھ مبنا و . برسند
ی آنان می كوشند اظھاریھ ھای با معن. شالوده جلو می گذارند

  . عرضھ كنند و بھ آن ساختار ببخشند
در این زمینھ، نگاھی بھ طرز تفکر ھایدگر، ما را با 

او تجزیھ و تحلیلی . موضع پست مدرنیستی بیشتر آشنا می کند
او سعی كرد بھ قول . از تاریخ وجود و مقولھ وجود ارائھ كرد

یعنی . بزند" باستان شناسانھ"پست مدرنیستھا دست بھ یك كاوش 
لھ وجود را در اعصار تاریخی گوناگون و پی در پی دنبال مقو
. وجود در ھر عصر، بر شالوده ای استوار بوده است. كند

ھر عصر، مقولھ وجود را بر چھ نظامي، چھ سوال اینست كھ 
  باوري، چھ مفھومی استوار كرده است؟

ھایدگر تالش کرد از افالطون تا نیچھ را تجزیھ و تحلیل 
در نظرگاه افالطون شروع كرد و بھ " شكل"او از . كند

در تفكر نیچھ و فھم فن آورانھ قرن بیستم " خواست قدرت"
او بھ كیش تكنولوژیك یا مبنا قرار گرفتن تكنولوژی . رسید

ھایدگر می گفت كھ در امر تكامل نوعی تداوم وجود . پرداخت
دارد و آخرین مرحلھ ای كھ در تداوم مقولھ وجود می بینیم 

او اینھا را ثمرات مسیری . فوق العاده ای در بر داردفرصتھای 
افالطون از اینجا آغاز کرد . می دانست كھ از افالطون آغاز شد

این فکر . کھ برای پدیده ھا و روندھا مبنا و شالوده ای بیابد
. ھمینطور ادامھ یافت و بھ نیچھ و بحث کیش فن آوری  رسید

ات مختلفی کھ در این یعنی ھم تداوم را می بینیم و ھم گرایش
البتھ ھایدگر می گفت کھ مفھوم . مسیر بھ ظھور می رسند

توسط نیچھ کھ بر پایھ ) و یا ادراک وجود(سازی برای وجود 
تکنولوژی مدرن انجام گرفتھ، صرفا عکس برگردان نظرات 

نکتھ ای کھ در این نوع نگرش ھایدگر وجود . افالطون است
ارزاتش، با ھمھ کنکاش ھایی دارد اینست کھ فلسفھ با ھمھ مب

کھ در زمینھ مفھوم وجود و معنای زندگی صورت گرفتھ، با 
ھمھ جدل ھایی کھ بر سر مبنا و شالوده وجود شده، بھ ھیچ جا 

بعد از این ھمھ .  ھیچ پاسخی پیدا نکرده است.نرسیده است
ما . سال، فقط و فقط بھ عکس برگردان افالطون دست یافتھ ایم

ک ھایدگر را در نظرات پست مدرنیست ھا می بازتاب این در
  . بینیم

فلسفھ ایده . با افالطون بود کھ فلسفھ بھ متافیزیک تبدیل شد
الیستی صاحب ساختاری کھ پیش از او وجود داشت بھ 

: این فلسفھ کوشید وجود را توضیح دھد. متافیزیک تبدیل شد
وجود چیست؟ چگونھ می توان وجود را بر پایھ یک شناخت "
این پرسش ھا می بایست بر یک " نسجم توجیھ و تبیین کرد؟م

از نظر افالطون، مبنای وجود فقط . مبنا و شالوده استوار شود
می توانست بھ قشر روشنفکر ممتاز و تعلیم یافتھ ای کھ اداره 
. امور را در دست داشت عرضھ شود و در اختیارش قرار گیرد

 بحثھا نداشت و نمی کاری بھ کار این" توده پست"از نظر او، 
این حرفھا فقط برای طبقھ حاکم، شاه و یا . بایست داشتھ باشد

مبنا و شالوده وجود از نظر . شاه ـ فیلسوف مطرح بود
افالطون، ھمان شکل و یا شکل ھایی بودند کھ خدا را بر زمین 

بی معنا بودن زندگی و پدیده ھا و روندھا بر . متجلی می کردند
قرن ھا بعد، بحث . خدا معنا می یافتکره خاکی در وجود 
، طرز تفکر افالطونی را دچار "اسپینوزا"جوھر یا ماده اصلی 

چرا کھ اسپینوزا، جوھر یا ذات را مبنا و شالوده . بحران کرد
یعنی بھ نوعی میان مقولھ خدا با یک قشر پایینتر . قرار داد

از من : "او می گفت. فاصلھ انداخت) یعنی وجود انساني(
رسید کھ ایده ھای من چگونھ واقعیت را بازتاب می دھد و بھ نپ

." اینھا بھ ھم مربوط نیستند. نمی دانم. واقعیت مربوط است
او این ." بھ زور اینھا را بھ ھم نچسبانید: "اسپینوزا می گفت

یعنی ایده . نظر را جلو گذاشت کھ بخشی از ماده، فکر می کند
مارکس و انگلس . ینگونھ استتولید می کند و ربط ایده و ماده ا

بنابراین می بینید کھ در . از این نظرات اسپینوزا دفاع کردند
بحثھای اسپینوزا و مدافعان و مخالفانش ھم پای مبنا و شالوده 

  . در میان است
اما پست مدرنیستھا این مقولھ را بھ طور کلی کنار می 

از او وقتی کھ با نظرات افالطون و افالطونیان بعد . گذارند
مواجھ می شویم می بینیم کھ می خواھند پای بشر را روی ابرھا 
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اما پست مدرنیستھا  نمی خواھند ھیچ چیز را بھ . کنند" سفت"
، می "پا سفت کنند"نمی خواھند . ھیچ جایی مبتنی و متکی کنند

در این زمینھ، پست مدرنیستھا خود را . باشند" شناور"خواھند 
پیدا کردن مبنا و «چرا کھ او مقولھ . مدیون ھایدگر می دانند

را مورد کنکاش قرار داد و بھ شرایط و رمز و » شالوده
رازھای این کار پرداخت و سرانجام کشف کرد کھ مبنایی وجود 

او بھ . ھایدگر ساختارھا و  گرایشات را مد نظر قرار داد. ندارد
 مبتنی کردناین نتیجھ رسید کھ اولین گام در پیدا کردن مبنا، 

این کار در ادامھ، بیش از پیش مبنا را .  استوجود بر شناخت
یعنی ما بیش از .  تصویر می کنددرونی اندیشھبھ مثابھ چیزی 

پیش درگیر ذھن می شویم، درونی اندیشھ می شویم و سرانجام 
نوک "بھ ھمان جایی می رسیم کھ بھ قول مارکس و انگلس 

 کھ اندیشھ، جایی: در سیستم ھگلی است" فلسفھ بورژوایي
یعنی بھ اندیشھ ھایی می رسیم کھ بر خود . خودآگاه می شود

حداکثر چیزی کھ ما : "بھ عقیده ھایدگر. مبتنی و متکی ھستند
زیرا بھ " .ی از خودمان استیقادریم بھ خود معرفی کنیم، جز

خب، رگ و . گفتھ وي، ما خود را بر خودمان مبتنی کرده ایم
وضع سارتر و اگزیستانسیالیسم ریشھ ھمین طرز فکر را در م

چرا آزادیم؟ چون ." ما محکومیم کھ آزاد باشیم: "می بینیم
" رورتي"بعدھا . چون در قبال کارھایمان مسئولیم. خودآگاھیم
 ھمین طرز فکر را بھ شکل دیگری فرمولھ 1991در سال 

تنھا چیزی کھ می توانیم از آن مطمئن باشیم اینست کھ : "کرد
این حرف در واقع، یک " .ھایمان ھستیمما خواھان آرزو

این . معجون ایده الیستی از نظرات ھایدگر و افالطون است
حرف افالطون است کھ تنھا شکل انتظام گیتی کھ ما می توانیم 
با اطمینان مورد تایید قرار دھیم تصویری است کھ از دنیای 

یعنی طریقی کھ خودمان چیزھا را در ذھن چیده . خودمان داریم
طریقی کھ توسط آرزوھای ما . یم تا بتوانیم دستکاری اش کنیما

یک عمل گرای اجتماعی است " رورتي"خب، . ترسیم می شود
و ھمینطور کھ می بینید مسالھ را با رنگ و رویی پراگماتیستی 

  .فرمولھ کرده است) عمل گرایانھ(
اما این نوع طرز تفکر کھ امروز یک وجھ مشترک 

 است بھ نتایج عملي، سیاسی ـ اجتماعی اساسی پست مدرنیستھا
من : "مثال بھ این پرسش ساده توجھ کنید. معینی می انجامد

وقتی کھ این پرسش را در زمینھ ھا و مناسبات مختلف " کیستم؟
و برای افراد گوناگون مطرح می کنیم، با پاسخ ھای متنوعی 

من یک مرد "، "من یک زن ستمدیده ام: "مثال. روبرو می شویم
حاال بھ ." من یک بورژوا ھستم"، "من یک پرولترم"، "تمگرمس

بھره کشی انسان از انسان، : "یک پرسش ساده دیگر دقت کنید
یا فرودستی زن نسبت بھ مرد، یا ستم ملی و مذھبی صحیح 

با طرز تفکر پست مدرنیستی بھ چنین سواالتی " است یا غلط؟
یم پاسخگوی شان کھ ما با اتکاء بھ شناخت عینی معموال می توان

یا اینکھ جواب روشن و سر راستی . باشیم، نمی توان جواب داد
مثال زنی کھ ھر روز و ھر لحظھ مورد تحقیر و . نمی شود داد

من "سرکوب قرار می گیرد نباید با قاطعیت اعالم کند کھ 
من احساس : "بلکھ حداکثر می تواند بگوید کھ." ستمدیده ام

 تفکر پست مدرنیستي، نمی توان و با!" ستمدیده بودن می کنم
نباید دنبال رشتھ ھای نامرئی و فراگیری گشت کھ کل جامعھ و 

نمی توان و . گروھبندی ھای متنوعش را بھم متصل کرده است
نباید مناسبات طبقاتی و اجتماعی و سیاسی حاکم را دریافت و 

حداکثر چیزی کھ پست مدرنیسم قابل . در آن دستکاری کرد

. داند، گروھبندی ھای محدود ھویتی و قومی استشناخت می 
فراتر بگذارد و برای مثال، " من"اگر فرد بخواھد پا را از گلیم 

بھ رابطھ اش با طبقھ کارگر، مسالھ زن، ستم ملي، و رابطھ 
درونی ھمھ اینھا با یکدیگر و با نظام حاکم فکر کند، با 

با تفکر بھ عالوه، . اعتراضات پست مدرنیستی روبرو می شود
. پست مدرنیستی خوب و بد ھیچ کاری را نمی توان تعیین کرد

یعنی فالن کار می تواند بھ نظر من خوب بیاید ولی چندان ھم 
اتفاقا اگر پست . ھیچ مبنا و محکی وجود ندارد. خوب نباشد

مدرنیستی را دیدید کھ دارد از خوب بودن کاری و بد بودن 
بھ اخالقیات چنگ انداختھ کاری دیگر صحبت می کند، احتماال 

یعنی احتماال دارد بر پایھ یک رشتھ اصول اخالقی مجرد . است
دوری . طنز قضیھ ھمین است. و ثابت، تعیین تکلیف می کند

جستن از یافتن مبنا و شالوده، دوری جستن از روش 
ماتریالیستی دیالکتیکی در شناخت پدیده ھا، دوری جستن از 

" فرا تاریخي"ا برای معیارھا و مبانی ماتریالیسم تاریخي، راه ر
باز می ) آنجا کھ تعیین تکلیف و اعالم موضع ناگزیر می شود(

یکباره بھ بستر خشک " شناور"و " منعطف"لنگر افکار . کند
اخالقیات مذھبی یا شبھ مذھبی گیر می کند و از حرکت باز می 

  .ماند
 پست. اما مشکل تفکر پست مدرنیستي، فراتر از اینھاست

مدرنیسم بھ توجیھ گر نظم موجود حاکم بر دنیا یعنی نظام 
نتیجھ عملی منتسب کردن ھمھ چیز . امپریالیستی تبدیل می شود

بھ آگاھی بشر، ذھن بشر و اراده بشر از یک طرف، و گرایش 
بھ فایده گرایی و عمل گرایی از طرف دیگر، باعث می شود کھ 

تمایزھای طبقاتی سرچشمھ ھای ثروت و صد البتھ تفاوت ھا و 
از نگاه پست . و جنسیتی و ملی در دنیای مادی پوشیده بماند

مدرنیستي، اھداف فایده گرایانھ در دنیای امپریالیستی بھ 
آرزوھای معین انسانھا و تالش برای دستیابی بھ آنھا ربط داده 
می شود و واقعیت نظام طبقاتی و استثمار و تبعیض ناگفتھ می 

ر پست مدرنیستي، ضدیت با طبقھ و ھویت بھ این تصوی. ماند
چیزی کھ باقی می . طبقاتی و مبارزه طبقاتی را ھم اضافھ کنید

ماند آرزوی کارایی فایده گرایانھ برای نوع بشر است و پرھیز 
بنابراین می بینید ھمھ آن تالش و شور و . از درگیری و تخاصم

وده شوق پست مدرنیستی برای رھا شدن از مبناھا، برای شال
شکنی ھا و تخریب ارزش ھا و باورھای مستقر، در عمل پیش 

پست . زمینھ ای است برای ھمسازی و تطابق با وضع موجود
آغاز می " یافتن مبنا و شالوده"مدرنیسم با ضربھ زدن بھ مقولھ 

  .کند و خود بر پوزیتیویسم مبتنی می شود
  

  ....                       ادامھ دارد

  

  
  وبالگ نشریھ دانشجویی بذر         
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