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٢

  ان مبارز یی بذر بھ دانشجویھ دانشجویام نشریپ
   آذر١٣ز تظاھرات یت آمیبرگزاری موفقبھ مناسبت 

  !داریروز؛ عزمتان پایرفقا، رزمتان پ
 آذر با شعارھای ضد ١٦برگزاری مراسم بھ مناسبت 

سم، دفاع از اتحاد جنبش یالیجمھوری اسالمی، ضد امپر
م انتخابات یزنان و کارگری و فراخوان تحر ی با جنبشیدانشجو

اسی یروی سیاد کھ ن نشان د،سییدن حکومت پلیو بھ چالش کش
 بھ بالندگی خود ،انقالبی کھ از دل دانشگاه ھا سربلند کرده است

ن مراسم در شھرھای یگستردگی برگزاری ا. ادامھ می دھد
جنبش . ی استین جنبش دانشجویمختلف نشانھ رشد کمی ا

ت آن را دارد کھ در اقصی نقاط کشور بھ یی ظرفیدانشجو
ھ یو آنان را بھ حرکت علاری رسانده یاسی مردم یداری سیب

 نیجمھوری اسالمی بخوبی از ا. جمھوری اسالمی کشاند
  . ت آگاه استیظرف

ش برای ممانعت از یجناح اصالح طلب حکومت، از سالھا پ
سازمان ھای  :آنچھ امروز رخ می دھد، نقشھ مند حرکت کرد

اسی زد یغات سیت کرد؛ دست بھ تبلیی اسالمی را تقویدانشجو
د یو چون مذھب را آبروباختھ می د" ده نداردیاانقالب ف"کھ 
آنان "! سمیی مذھبی بد است و ھم مارکسیادگرایھم بن"غ کرد یتبل

وارھای محکمی در مقابل نفوذ آگاھی و یسخت تالش کردند تا د
امروز چون جز . اسی کشند، اما شکست خوردندیداری سیب

 ،لین دلیگری در چنتھ ندارند، بھ ھمیز دیچماق سرکوب چ
ز یاما موج سرکوب را ن. جناح چماق دارشان را جلو انداختھ اند

ک چالش مھم در مقابل جنبش ین یا. می توان شکست داد
ی و فرصتی است تا توده ھای مردم، خانواده ھای یدانشجو
 معلمان برای آزادی  ویان، جنبش زنان، جنبش کارگریدانشجو
  . ندیدان آیان در بند بھ میدانشجو

طی کھ ارتش ھای مسلح بھ بمب یتجع در شرام مرین رژیا
روھای ین کرده اند، نیران کمی در گرداگرد ا،ھای ھستھ ای
ری یان، دستگیتی اش را مامور سرکوب دانشجوینظامی و امن

ی می تواند پاسخ یجنبش دانشجو. زنان و کارگران کرده است
ن یاما در صورتی می تواند چن. ن اعمال دھدیدندان شکنی بھ ا

کھ از درون خود را مستحکم کرده و بطور نقشھ مند برای کند 
ھ جمھوری یبحرکت در آوردن توده ھای سراسر کشور عل

  . ت کندی، فعالیاسالم
ن یگری را کھ در کمید خطر دیم بایبرای مقابلھ موثر با رژ

انشقاق و تفرقھ بر سر ھر خرده . ز جدی گرفتینشستھ است ن
ی انقالبی را در ھمان یشجو، می تواند رشد جنبش دانیاختالف

ان توده یکل در مھ ش را بین گرایم گذارد و ایگامھای اول عق
 آذر متحدانھ ١٦عدم برگزاری . دانشجو و مردم بی اعتبار کند

، )بر خالف سال گذشتھ(شات مختلف چپ، در تھران یتوسط گرا
  . صدا در آوردھ ن زنگ خطر را بیا

ری مانند جمھوری ھ دشمنان غدایاسی علیمبارزه سرفقا، 
 اگر .ستیکا بدون اتحاد ممکن نیمرآسم یالیاسالمی و امپر

ز ی می توان پراکنده ن،روزییھدف صرفا مقاومت باشد و نھ پ
ازمند یره شدن بر دشمن نی اما مبارزه برای چ!مقاومت کرد

روشن . محکم در دست گرفتن چالش وحدت و حل آن است
قالبی است و انعطاف کردن اختالفاتی کھ مربوط بھ اصول ان

ک وحدت یگر با ھدف شکل دادن بھ یبخرج دادن در موارد د

ن کننده در ییک استراتژی تعین حال گسترده، یاصولی و در ع
  .ی کردیمبارزات انقالبی است و نمی توان بھ آن بی اعتنا

ن وحدت اصولی باشد و نھ سازشکارانھ، اول ینکھ ایبرای ا
اسی حاکم در یی و قدرت سیشجوان جنبش دانید خط قرمزی میبا

د خدشھ دار یخطی کھ نبا. دیگر دشمنان مردم کشیت آن و دیتمام
ان یار نھ تنھا می توان چپ بلکھ دانشجوین معیبا ا. شود

د بر یک بایارھای دموکراتیمع. ز متحد کردیدموکرات را ن
روش حل اختالفات . شات مختلف حاکم باشدیان گرایروابط م

دان مبارزه می یقبل از ورود بھ م. ی باشداسید سی، بایاسیس
ال بھ بحث آزاد دامن یطی با نشاط و با راحتی خیتوان در مح

دان و در حال مصاف با دشمنان یزد اما ھنگامی کھ در م
م کھ دوست و دشمن را بھ یجاد کنید آنچنان اتحادی ایم، بایھست
روشی است . کال استیک اصل چپ و رادین یا. ن واداردیتحس
ابی بھ جامعھ یعنی دستی کامال منطبق با ھدف جدی ما کھ

ا آن جناح ین جناح یاتحاد با ا ھمانقدر کھ. ستی استیالیسوس
سم، شرکت در بازی ھای قدرت و توھم یالیا با امپریحکومت، 

ت یبھ تقو ان مردم،یبرالی در میپراکنی ھای اصالح طلبانھ و ل
، متحد نشدن رفقا جامعھ مبتنی بر ستم و استثمار منجر می شود

برای مقابلھ . ن کمک می کندیت مرتجعیز بھ تداوم حاکمیبا ھم ن
  . روی کافی الزم استیموثر با دشمن ن

سم یالیاسی حاکم و امپریھ قدرت سیان علیکرد دانشجویرو
ن محک برای متحد کردن ھمھ کسانی است کھ می توان یمھمتر

د ینقالبی بای چپ و ایھ، جنبش دانشجوین پایبر ا. متحد کرد
و " چپ"برال ھا و کسانی کھ خود را یصف خود را از ل

اسی و افقشان ھمان افق یمی خوانند اما خط س" ستیمارکس"
برال ھا و بورژوازی است و روششان ورای درخواست یل

 سال تجربھ ٢٩. آزادی انتخابات و رفرم نمی رود، جدا کند
ھا ھمواره با خصوص ملی مذھبی ھ برالھا بیم لینیست کھ ببیکاف
ستھا و یھ کمونیھ مبارزات توده ھای مردم و علیم علین رژیا

ان چپ برای قانع و متحد کردن یدانشجو. چپ متحد شده اند
ن ی الزمست ا،نکرده اند رییانی کھ ھنوز سمت گیدانشجو

 بر مال کنند و نشان مستدلخچھ و تجربھ را بطور علمی و یتار
 ملی مذھبی ھا ھمواره آنان برالھا ویدھند کھ خصلت طبقاتی ل

آنان ھمواره اصل ارتجاعی . ده استیم کشین رژیرا بھ اتحاد با ا
غ کرده اند و روابط ستم بر زن و بھره ین و دولت را تبلیادغام د

   .عت بشر قلمداد کرده اندیکشی انسان از انسان را منطبق بر طب
ی چپ و یزات مھم جنبش دانشجویکی از مشخصھ ھا و تمای
قا در آن بوده یشات اسالمی و ملی مذھبی دقیست با گرایالیسوس

ن جنبش، مبارزه یاست کھ از بدو برآمد آشکار در دانشگاھھا، ا
زی جمھوری اسالمی و سنتھا و فرھنگ مردساالرانھ یبا زن ست

شرفتھای یرغم پیاما عل. را در دستور کار خود گذارده است
ی چپ یدانشجوھ، ھنوز تعداد دختران در صفوف جنبش یاول

.  کم استاندهھ پرداز و سازمیسخنگو، نظر بخصوص بعنوان
ده ستم بر زن، رابطھ آن با ظھور طبقات، یآگاھی در مورد پد

فی یھ آن در ارتقای کین کننده مبارزه علییگاه تعیت و جایاھم
امری کھ ھنوز بھ اندازه .  مھم است،جنبشھای اجتماعی موجود
  .سرخ نکرده استی را یکافی رنگ جنبش دانشجو
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ار مھم در یک جنبھ بسیط حساس کنونی یرفقا، در شرا
سم، نشان دادن وابستگی کل نظام اقتصادی یالیھ امپریمبارزه عل

برالی یشات لیگرا. سم استیالیران بھ امپریاسی ایاجتماعی س
سم را یالیھمواره امپر

روی خارجی یبصورت ن
قلمداد می کنند کھ فقط 
 وقتی حملھ و اشغال می

کند، با آن روبرو می 
حال آنکھ . میشو
سم بخشی از دم یالیامپر

و بازدم اقتصادی و 
اسی یاجتماعی و س

نظام . ران استیجامعھ ا
جمھوری اسالمی در 

 سال گذشتھ در ٢٩
ھ یشراکت با نظام سرما

ابت یداری جھانی و بھ ن
ران یاز سوی آنھا بر ا
بند . حکومت کرده است

ناف نظام اقتصادی 
ران یحاکم در ااجتماعی 
داری جھانی  ھیبھ سرما

کی از ی. بستھ است
ف ما آگاھگری در یوظا

 تا توده ،ن مورد استیا
ھای دانشجو و مردم 

نده و گسترده یبطور فزا
تری بفھمند کھ استقالل 

ی ھای سران ینما
جمھوری اسالمی در 

ستھا، یالیمقابل امپر
، بر خالف سمیالیست و تضاد آنھا با امپریش نیژستھای توخالی ب
  . تی ارتجاعی داردیسم، ماھیالیتضاد ما با امپر

م یھ رژیی علیکی از مبارزات مشخص جنبش دانشجوی
ن از دولت است کھ یی دی، مبارزه برای جدایجمھوری اسالم

وند دانشگاه از یدر رابطھ با دانشگاه، بطور مشخص گسستن پ
گری د بر بستر آگاھین مبارزه بایا. را معنی می دھد" حوزه"

ان توده ھا در مورد یان توده دانشجو و در میستی در میالیماتر
زه کردن جامعھ با عملی کردن اصل ین، لزوم دموکراتینقش د

ن از دولت در ھمھ عرصھ ھای زندگی عمومی جامعھ یی دیجدا
جنبش . ردیی مذھبی در جھان کنونی انجام گیادگرایو نقش بن

دانشگاه "ر کنار شعار د خود را آماده کند کھ دیی بایدانشجو
. را طرح کند" ستیدانشگاه مسجد ھم ن"، شعار "ستیپادگان ن

ان اعم از یت دانشجویک است کھ اکثریک مبارزه دموکراتین یا
گر یکدیست می توانند حول آن با یر مارکسیست و غیمارکس

  .متحد شوند
نی بر دوش ما قرار دارد، ما برای یف سنگیرفقا، وظا
م کھ اختالفات یمی دان. میگر متحد شویکدیا د بیانجامشان با

اری از آنھا یست کھ بسیشک ن. ار استیدرون جنبش چپ بس
نکھ ھر ینی و جدا از ایاما بھ اعتقاد ما، بطور ع. جدی است

ن انشقاق ین می کند، محور ایین اختالفات را چگونھ تبیکس ا
ستی بزرگی است کھ در قرن یالیکرد نسبت بھ انقالبات سوسیرو
جاد یم در ایافت و با وجود برداشتن گام ھای عظیستم سازمان یب

ل یک بدین و ارائھ یک جامعھ نوی
، یھ داریی بخش در مقابل سرمایرھا

سم، یمارکس. ت شکست خوردیدر نھا
. نی و روش علمی استیک جھان بی

م راه یم می توانیاگر مجھز بھ آن باش
ان ھزارالی اختالفات یخود را از م
د تالش یما با. میابیب چپدرون جنبش 

ق و پژوھش و بحث و یم با تحقیکن
اما . مین اختالفات پی بریتعمق، بھ کنھ ا

ن اختالفات بھ یکی و خام ایانتقال مکان
ک ینکھ یی بدون ایجنبش دانشجو

چارچوبھ اتحاد گسترده برای دامن زدن 
ن مباحث بوجود آمده باشد، کاری یبھ ا

ان ما بھ عنوان نسل جو. بس خطاست
م ینکھ دنبالچھ جنبش چپ قدیچپ بجای ا

   .مین آن باشید سنتز نویم، بایباش
دئولوژی ای آزادی یچ ایرفقا، ھ

سم یبخش تر و الھام بخش تر از کمون
د یک علم است و بایسم یست اما کمونین

ن یک علم آنرا آموخت و در حیبھ مثابھ 
. ق تر کردیمبارزه درک از آنرا عم
ردن و سخت خواندن، پژوھش، بحث ک

ن علم یری ایادگیفکر کردن، برای 
ی چپ یجنبش دانشجو. ضروری است

سم را یج مارکسیغ و تروید فضای تبلیبا
ی آگاھانھ آن را یجاد کند تا ھر دانشجویا

چ راه راحتی برای یھ. ا رد کندیقبول 
دئولوژی وجود ندارد و ین ایانتخاب ا

. ش بردین پدئولوژی نمی توایرا بدون اای چ مبارزه جدی یھ
ا کسانی کھ قدرت یآ: میکافی است نگاھی بھ جھان امروز کن

ر نظام منسوخ خود کرده اند، یاردھا انسان را اسیلیدارند و م
زی ین از ھر چیدئولوژی حکومت می کنند؟ مرتجعیبدون ا

 فشرده ،دئولوژییرا ای ز!؟دئولوژی شانیدست می کشند جز ا
  .ستیامعھ ا، فرھنگی ھر جیاسی، سیروابط اقتصاد

اما طبقھ . ستیل بھ طبقھ کارگر نیسم قابل تقلیکمون: رفقا
ی یجنبش دانشجو. دن بشر بھ آن جامعھ ھستیکارگر واسط رس

ت یر زحمتکشان جامعھ حماید از خواستھای کارگران و سایبا
اما مسئلھ عمده دفاع از نقش انقالبی طبقھ کارگر در . کند

ری کامال یبر روی مسنابودی جامعھ کھنھ و ساختن جامعھ 
ن یج ایغ و ترویان چپ اساسا تبلیفھ دانشجویوظ. متفاوت است

شرو جنبش یق است کھ بخش پین طریتنھا از ا. امر است
وستن بھ مبارزات قطعی تر برای یی می تواند آماده پیدانشجو

 n.ی عاری از طبقات و ھرگون ستم و استثمار شودیایی دنیبرپا
  

   ١٣٨٦ آذر ١٦
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  ! را سر بازایستادن نیستاین موج
   آذر در دانشگاه تھران ١٦گزارش ارسالی از مراسم 

  نشریھ دانشجوئی بذر
  

علیرغم فضای رعب و وحشت و جو نظامی امنیتی 
سنگینی کھ رژیم طی ھفتھ گذشتھ بوجود آورده و علیرغم 

نبش دانشجوئی و علیرغم جدستگیری چند ده تن از فعالین 
و بازرسی کارت  انشجویان بھ دانشگاهکنترل شدید رفت و آمد د

تک تک دانشجویان و دستگیری عده ای دیگر از فعالین 
 آذر امروز در دانشگاه تھران ١٦دانشجوئی، مراسم 

  . پیروزمندانھ برگزار شد
دانشجویان مبارز با جسارت و شھامت خود نگذاشتند بھ 

صدای  .دانشگاه بی صدا بماند، دلیل بازداشتھای گسترده
زه، صدای چپ، صدای مخالفت با استبداد داخلی و دخالت مبار

جنبش دانشجوئی ایران یک . خارجی در دانشگاه طنین افکن شد
بار دیگر عزم خود را در ادامھ مبارزه رادیکال و سازش ناپذیر 

  . نشان داد و تسلیم فضای سرکوب و خفقان نشد
.  ظھر در مقابل دانشکده فنی آغاز شد١٢تجمع ما ساعت 

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه ست بیانیھ نخ
ھای تھران بھ مناسبت شانزده آذر توسط یکی از دانشجویان 

سپس یکی دیگر از دانشجویان در باره معضالت . خوانده شد
جنبش دانشجویی و جو سرکوب فعاالن دانشجویی و لزوم پیوند 

خواھان او . این جنبش با دیگر جنبش ھای مردمی صحبت کرد
آزادی فوری کلیھ دانشجویان بازداشتی و فعالین بازداشت شده 

در تریبون آزادی کھ برگزار شد سخنرانان . دیگر جنبشھا شد
بعدی یکی پس از دیگری سیاستھای سرکوبگرانھ حکومت را 

کلیھ سخنرانان معترض بودند و شفاف و روشن . افشا کردند
  . اران در بند شدندآنان خواھان آزادی ی. افشاگری می کردند

پس از سخنرانی ھا دانشجویان بھ سرودخوانی پرداختند و 
پالکاردھائی . راھپیمائی خود را در محوطھ دانشگاه آغاز کردند
پالکاردھائی . کھ در دست داشتند علیھ جنگ و دیکتاتوری بود

  : چون
  "ما با ھرگونھ دخالت خارجی مخالفیم"
"No War"  
  "کارگری حمایت می کندجنبش دانشجویی از جنبش "
  "جنبش دانشجویی متحد جنبش زنان و جنبش کارگری"
  

  : در حین راھپیمائی دانشجویان شعار می دادند
  "دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد"
  "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"
  "آزادی، مساوات، تحریم انتخابات"
  " خیانت، خیانت–شرکت در انتخابات "
  " م، پلیس مزدور نمی خوایمحکومت زور نمی خوای"
  "مرگ بر دیکتاتور"
  !"حمایت! دانشجو، دانشجو، حمایت"
  "دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد"

زمانی کھ صف چند صد نفره تظاھر کننده بھ جلوی در 
تعدادی از پوستر نشریھ دانشجوئی بذر ، اصلی دانشگاه رسیدند

ت پخش شد و  آذر تھیھ شده بود در میان جمعی١٦کھ بھ مناسبت 
این پوستر توجھ زیادی . نسخھ بزرگی از آن در دست گرفتھ شد

بویژه آنکھ آن سمت درب اصلی دانشگاه . بخود جلب کرد
  . خبرنگاران و عکاسان زیادی تجمع کرده بودند

نکتھ دیگرقابل توجھ این بود کھ بسیاری از دختران 

. شرکت کننده در تظاھرات چھره ھای خود را پوشانده بودند
یکی از دختران دانشجو در اعتراض بھ وضعیت زنان در ایران 

  . چھره خود را با برقع پوشانده بود
رژیم برای جلوگیری از انعکاس تظاھرات دانشجویان در 
بین مردم، اتوبوسھائی گرداگرد دانشگاه پارک کرد تا مردم 

ماموران رژیم حتی . نتوانتد تظاھرات دانشجویان را نظاره کنند
دم اجازه نمی دادند کھ در پیاده روھای کنار دانشگاه توقف بھ مر
  . کنند

تظاھرات تا ساعت یک و نیم بعد از ظھر ادامھ یافت و 
دانشجویان با چسباندن پالکاردھا و پوسترھای خود بر نرده ھای 

گفتھ می شود کھ پس از تظاھرات نیز . دانشگاه پراکنده شدند
ند و از سرنوشت شان چند تن از دانشجویان دستگیر شده ا

  .خبری نیست
کلیھ دانشجویان شرکت کننده در تظاھرات عزم کردند کھ 

 آذر را بھ اشکال گوناگون در دانشگاھھای مختلف تا ١٦مراسم 
 آذر ادامھ ١٦مبارزه برای گرامیداشت . ھفتھ آینده برگزار کنند

گر تیر و فتنھ بارد، . "این موج را سر بازایستادن نیست. دارد
  !"ش ادامھ داردجنب
  

   اخبار دیگر
نا ھمدان نیز تجمعی بھ یدانشگاه بوعلی س در ،ھمزمان

کھ در آن دانشجویان ضمن محکوم .  آذر برگزار شد١۶ مناسبت
ک، خواستار یان پلی تکنیری و شکنجھ دانشجویکردن دستگ
  .ان زندانی شدندید و شرط تمامی دانشجویآزادی بی ق

 نفر از دانشجویان ١٠٠ز در دانشگاه اصفھان نیز بیش ا
حکم اعدام "در دست داشتن پالکاردھایی کھ شعارھایی نظیر  با

دانشجوی سیاسی آزاد باید "، "گردد عدنان حسن پور باطل باید
دانشگاه   در این"استعفا استعفا! رئیس انتصابی"، "گردد

 نفره ای علیھ ١٥٠٠ روز گذشتھ نیز تظاھرات .تظاھرات کردند
 . این دانشگاه برگزار شده بودفضای استبدادی 

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمھ نیز تجمع 
  .و تریبون آزادی بھ مناسبت روز دانشجو برگزار شد

رژیم عالوه بر بازداشت مستقیم فعالین دانشجوئی از 
طریق تلفن نیز با بسیاری از خانواده ھای دانشجویان تماس 

 بود کھ مانع حضور فرزندانشان در گرفتھ بود و از انھا خواستھ
  . تظاھراتھا شوند

 بسیاری از فعالین دانشجوئی را تلفنی احضار کرده ،رژیم
آن دستھ از دانشجویانی کھ خود را معرفی کردند سریعا . بود

در ، کھ خود را معرفی نکردندرا  آنھائی نمود وبازداشت 
 بھ ھنوز موفق .خیابان یا دانشکده یا خانھ بازداشت کرد
بسیاری از فعالین . دستگیری ھمھ احضار شدگان نشده است

چپ دانشگاه پلی تکنیک و فعالین چپ کارگری و رادیکال تا 
 ،علیرغم دستگیریھای گسترده. کنون بازداشت شده اند

 آذر را برافراشتھ ١٦دانشجویان تسلیم نشدند و توانستند پرچم 
  . نگاه دارند

 اتھام حمل مواد مخدر ،بھ برخی از فعالین بازداشت شده
   .زده شد

فعالین دانشجوئی خواستھ اند کھ بھ ای میلھای دانشجویان 
 آدی ھای  ارسال نشود و با تلفنھا یا،دستگیر شده مطلبی

  . کامپیوتری شان نیز تماسی گرفتھ نشود
ھمچنین بدون اطمینان، خبر دستگیری کسی را درج 

 n . کمک میکنداین بی دقتی ھا بھ سنگین کردن فضا. نکنند
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   آذر از بیرون١٣
  از نگاه یک عابر

از ساعت دوازده کلیھ ورودی ھای دانشگاه تھران را 
نیروھای امنیتی و حراست بستھ بودند و فقط دانشجویان دانشکاه 

در تمام چھار دور خیابان ھای . تھران را با کارت راه می دادند
ھای اطراف مامورین امنیتی لباس شخصی در درون ماشین 

  .شخصی نشستھ یا بھ شکل دستھ ھای سھ چھار نفره ایستاده بودند
در مقابل درب ورودی تاالر ابن سینا سھ اطالعیھ بزرگ 

 یکی برنامھ سخنرانی حسن عباسی فاشیست معروف :زده بودند
 برای روز چھارشنبھ !؟" پس ھستم،من امپریالیستم"با عنوان 

 علنا جنگ طلب ،ی نامداین آقا کھ خود را دکتر م.  آذر بود١٤
است و بطور نمونھ در یک سخنرانی چند سال پیش گفتھ بود کھ 
از آنجا کھ دختران ایرانی را بعنوان تن فروش بھ دوبی صادر 

  . باید دوبی را با موشک بزند  جمھوری اسالمی،می کنند
اطالعیھ دیگر  .او طرفدار برپایی گردان استشھادیون است

پرسش و پاسخ حسین سھ جلمربوط بھ سخنرانی و 
 کمیتھ انقالب  سردبیر کیھان و از اعضای،شریعتمداری

وضعیت دانشگاه ": بھمراه تریبون آزاد ،فرھنگی در دھھ شصت
  . بود"و جریانات دانشجویی

اطالعیھ سوم در مورد یک شاعر بھ نام قیصر امین پور 
کھ چھل روز پیش مرد و طرفداران رژیم بیخودی بزرگش بود 

این در حالی بود کھ دانشجویان در حال تجمع برای . می کنند
  !  آذر بودند١٦برگزاری مراسم بزرگداشت 

پیرمردی کھ در حال گذر از مقابل این درب بود خطاب بھ 
  : گفت،نگھبان حزب الھی کھ کارت ھا را کنترل می کرد

 ھمھ مالکینی ھستند ،کسانی کھ در نماز جمعھ شرکت می کنند
 کنایھ بھ اینکھ .ان را دوزار و دھشی خریده اندکھ تیر آھن ھایش

البتھ کسی بوی . اینھا برای امتیازات بھ نماز جمعھ می روند
 اگر نماز جمعھ بود ھمھ را ،گفت کھ امروز نماز جمعھ نیست

  . !راه می دادند و کارتی را کنترل نمی کردند
 آذر تا چھار راه ولیعصر ١٦در خیابان انقالب از خیابان 

ھای گشت ارشاد و مبارزه با مواد مخدر و حدو ده ماشین
س ضد شورش بھ حالت یموتورسیکلت پرشی قرمز رنگ پل

یک گروه ده نفره سرباز صفر مجھز . آماده باش ایستاده بودند
  . آماده در گوشھ ای ایستاده بودند،بھ سپر و باتوم نیز

حدود ساعت یک و نیم تظاھرات دانشجویان کھ بالغ بر 
 کمی بعد . از خیابان انقالب دیده شد،می شدندششصد نفر 

دانشجویان بھ پشت درب اصلی دانشگاه کھ با زنجیر بستھ شده 
 با  رسیده و در پشت آن تجمع کردند و پرچم بزرگی را ،بود

 و پالکارد نصب "دانشگاه پادگان نیست" و "نھ بھ جنگ"شعار 
آزادی "شده بر چوب بسیار بلند حدودا چھار متری را با شعار 

  .  برافراشتند،"و برابری
مزدوران لباس شخصی بیسیم بدست و نیروی انتظامی در 
یونیفورم بھ سرعت و سراسیمھ ده اتوبوس شرکت واحد را کھ 

 بھ جلوی درب دانشگاه آورده تا ،کمی آنورتر پارک شده بود
مردمی کھ در حال گذار از جلوی دانشگاه بودند نتوانند 

حال تھدید بھ این امر ھم بود کھ   در عینتظاھرات را ببینند و
کھ بیرون بیاید دستگیر و سوار این اتوبوس ھا می را ھر کس 

فاصلھ کمی از اینکار صدای انفجار چیزی شبیھ بھ ھ ب. کنند
ترقھ بزرگ و یا گاز اشگ آور شنیده شد و بالفاصلھ صدای 

 و "!مزدور برو گمشو"شعار دانشجویان بود کھ شعار می دادند 
  "!مرگ بر استبداد"

در ھمین حال گلھ ھای نیروی انتظامی بھ فرمان یک 

شخصی پوش میانسال کھ جلوی درب دانشگاه ایستاده بود و با 
بیسیم فرمان می داد بسوی مردمی کھ در خیابان طرف مقابل 
در حال تجمع بودند حملھ ور شده و عربده می کشیدند کھ راه 

 می گفت کھ درود بر این یک نفر کھ نظاره گر بود. بیفتید
یک . دانشجویان شجاع و مگر این کھ دانشجویان کاری کنند

جوان دیگر می گفت کھ دم کیوسک روزنامھ فروشی بساط 
کتاب دارد و مامورین با وی دعوا کرده و گفتھ بودند کھ 

او می گفت دانشجویان بایستی مانند زمان . نبایستی بساط بگذارد
توبوس ھا را آتش زنند و بھ تظاھرات شاه با کوکتل مولوتوف ا

چند سال پیش در رباط کریم و اسالمشھر اشاره می کرد و می 
  .گفت کھ اینطوری بایستی بساط این آخوندھا را بھم ریخت

دست آخر تظاھرات کنندگان پوسترھایشان را بھ نرده ھای 
در مجموع . سبز دانشگاه چسبانده و از پشت در دور شدند

 اما اگر محل تجمع و . آمیزی بودیتموفقتظاھرات خوب و 
زمان تجمع در بیرون دانشگاه و بشکل غافلگیرانھ انجام می شد 
می توانست انعکاس خیلی بیشتری داشتھ باشد اگر چھ با 

  .برخورد سرکوبگرانھ جدی تری روبرو می شد
 آذر چندین کافی کتاب کھ پاتوق ١٣چند روز قبل از 
طراف چھار راه ولیصر توسط  در ا،دانشجویان چپ نیز بود

این دور دوم موج پلمب کافی . اداره اماکن تعطیل و پلمب شدند
کافی کتاب ھا در حقیقت کافی شاپ . کتاب ھا در تھران بود

ھایی بودند کھ کتاب نیز در آن ھا برای مطالعھ وجود داشت و 
با . جوانان در آن ھا درباره ھنر و ادبیات گفتگو می کردند

شدن بیشتر فضای فرھنگسراھای کان ھا و محدود بستن این م
دولت می کوشد کھ فضای خفقان را ھر روزه گسترش ی، دولت
  n .بدھد

  
   آذر امسال١٦نگاھی گذار بھ درسھای 

  
   نازنین کشاورز

 مختلف ی در دانشگاه ھایطیامسال شانزده آذر در شرا
 نیان چپ در آستانھ ای نفر از دانشجویش از سیبرگزار شد كھ ب

  .ر شدندیمراسم دستگ
ما شاھد  میاست سركوب رژیھا و سیرین دستگیرغم ایعل

 یدر شھرھا انیدانشجو گسترش مراسم شانزده آذر توسط
راز، ی ش  ھمدان، اصفھان،  مشھد، ز،یمختلف از جملھ در تبر

 از شھرھا مثل كرمانشاه یم و در بعضینجف آباد و تھران بود
. ن برنامھ را برگزار كردندیان چپ این بار دانشجوی اولیبرا

 خاص خود را یان چپ برنامھ ھاین شھرھا دانشجویدر اكثر ا
 ی در امسال میین از نقاط قوت مھم جنبش دانشجویداشتند و ا

 موجود یادی زیت ھا ین برنامھ ھا در سایانعكاس اخبار ا. باشد
  . است
ان قابل ی كھ امسال در دانشجوییھایژگیگر از وی دیكی

د و یان جدی دانشچوییسم و مبارزه جویكالیت رادمالحظھ ھس
 كھ امسال ین بھ دانشگاه ھا ھست كھ در مراسم مختلفیتازه وارد

از .  داشتھ اندی حضور فعال،در دانشگاه ھا برگزار شده
 نژاد كردند تا برنامھ ی كھ در دانشگاه تھران از احمدیاستقبال

  . مختلف برگزار شده استی كھ در جاھایگری دیھا
ان چپ در امسال ما شاھد ی دانشجوی برنامھ ھایدر بررس

ھر . می چپ بودییانات دانشجوی مستقل جری برنامھ ھایبرگزار
ان چپ ین دانشجوی از مراسم ای برخیچند كھ در برگزار

كن ما شاھد گسترده ی برگزار نشد ولیاختالل بوجود آمد و برخ
  .میان چپ ھستیتر شدن و رشد دانشجو
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 یشات مختلف نظری گرایان چپ كھ داراین دانشجویدر ا
 برنامھ شانزده آذر ی برگزاری برایشات مختلفیھستند، گرا
انات ی برنامھ با جریش خواھان برگزاریك گرای. بروز كرد

 یاسیل سی از مسایكسری بود كھ مواضع آنھا در یگریچپ د
ھمنظر   با ھمی و استبداد داخلیت با تجاوز خارجیمھم مثل ضد

كھ .  صورت گرفتی مختلفین راستا ھم تالشھایدر ھمو . بودند
. ان چپ بودیك نكتھ مثبت در برنامھ امسال دانشجوین خود یا

 ھم ھست كھ از برگزار كنندگان شانزده آذر یگریش دیاما گرا
 برخورد یستی و سكتارینیاست خود مركز بیبود كھ متاسفانھ س

و . شتانات چپ را در عمل بھ اجرا گذایر جریكردن بھ سا
 برنامھ متحد، بحث و ین رابطھ برایھ در ایحاضر نشد كھ با بق

ز از شركت ی مراسم نیدر ادامھ پس از برگزار. مبارزه كند
ن یاورد و ھمچنی نیگر در برنامھ شان اسمیان چپ دیدانشجو

شات ی كھ گرایگریان چپ دیز اسم دانشجویھا نیریپس از دستگ
  .عنوان كردان خودش ی دارند را بھ اسم جریگرید

ست ی چپ نییاستھا بھ نفع جنبش دانشجوین سیم ایید بگویبا
استھا و روشھای ی با سید ضمن مرزبندیان چپ بایو دانشجو

ن روز ی درست، متحدانھ در ای محوریاستھایغلط، بدور س
  . در مبارزه شركت كنندیمبارزات
ان چپ ھستند كھ خواھان مبارزه یشجونز در دای نییف ھایط
ت با استبداد ی شان ضدیاسیستند و در مواضع سینكال یراد
ان ین دانشجویرد كھ با ای گی نمی جای و تجاوز خارجیداخل
 ی اصلیاستھایتوان برنامھ مشترك گذاشت چون در سینم

ز ی نیان اسالمیدر دانشجو. نظرات كامال متفاوت وچود دارد
كا یآمراصالح طلبان و  بھ سمت یریگ سمت ھایم وحدتیتحك

  .گاھشان مشخص استیو جادارند 
است یان چپ قبل از شانزده آذر، آغاز سی دانشجویریدستگ

 یلی كرد كھ در آخر سال تحصیم سعیرژ. م نبودیسركوب رژ
 و زنان با ی كارگریاست سركوب جنبش ھایگذشتھ در ادامھ س

ان و نگھداشتن آنھا در زندان و ی از دانشجوی تعدادیریدستگ
ن ی كھ قبال موجود بودند و در ایی از انجمن ھایكسریبستن 

 از آنھا بوجود امده بود، جنبش ی در برخیراتییسالھا تغ
 ھا یرین دستگینكھ ای غافل از ای ول، را مرعوب كندییدانشجو

م یما شاھد بود. ل شدین مبارزات تبدیبھ رشد و ادامھ دار شدن ا
 مختلف مبارزات ید در شھرھای جدیلیكھ از آغاز سال تحص

گر ی دی و خواستھ ھایان زندانی دانشجوی آزادی براییدانشجو
ان دانشگاه ی از دانشجویجمع. ان بوده و رشد كرده استیدر جر

ر شدند كھ در یشگاه كتاب دستگی نمایاھواز بخاطر برگزار
  .  مختلف صورت گرفتی در جاھاین رابطھ مبارزاتیھم

ان ی دانشجویداسازج یعنی یتید جنسیاست آپارتایھ سیعل
ك یھ ین بر علی انجام شد و ھمچنی و پسر، مبارزات مختلفدختر
 در دانشگاه ی عامری قتل زھرا بنیعنیم یع رژیت فجیجنا

  .ان مبارزه كردندی دانشجو،گری دیھمدان و دانشگاه ھا
ھ آن یم و مبارزه برعلی ضد زن رژیاستھایدر رابطھ با س

ن مسالھ منعكس بود و ھم در یان ای دانشجویھم در شعارھا
 مبارزات و یان دختر در سازماندھیشتر دانشجویشركت ب
  . برنامھ ھایبرگزار

 ی و ضد استبداد داخلیستیالیاست ضد امپریامسال رشد س
ان چپ را یوج از دانشیادیژه در بخش زیان، بویدر دانشجو
 و اعتراضات گسترده توده یتینطور نارضایھم. میشاھد بود

 كرد كھ در یسع ده وم بوی رژید از مشكالت جدی جدیدانشجو
د ی را انجام دھد تا شایدتریل سركوب شدین مسایمقابلھ با ا
  .ردین روند رو بھ رشد را بگی ایبتواند جلو
 ی چپ كھ از نظرات مختلفی دانشجویش از سی بیریدستگ

است تحت كنترل در آوردن ی سیز در راستایبرخوردار ھستند ن
بوده است و  از گسترش مبارزات یریاوضاع جامعھ و جلوگ

ن ی ایریباز ھم ما شاھد گسترش مبارزات در رابطھ با دستگ
ان برنامھ یز دو روز دانشجویدر تبر. میان ھستیدانشجو
در دانشگاه تھران در برنامھ . ن رابطھ داشتندی در ھمیمبارزات

گر از یان دیم بودند، دانشجوی كھ برگزار كنندگانش دفتر تحكیا
ز شركت ین ان چپیاز دانشجو یان كرد و برخیجملھ دانشجو

عتر آزاد یشان خواھان ھر چھ سریھمھ در صحبتھا. كرده بودند
ن برنامھ اساس شركت یو در ا.  شدندیان زندانیشدن دانشجو

م یبر خالف دفتر تحك د دانشجو بودند كھی جدیكنندگان توده ھا
ستھا از جملھ یالیو با امپر می سازشكارنھ با رژیاستھایكھ س
زم توده یكالیراد  آن حاكم است ، ما شاھدیبخش اصلكا در یآمر
 یآنھا درھا. مید دانشجو در شعارھا و عملكردشان بودی جدیھا

ھ یرون بودند بتواند بھ بقی كھ بیدانشگاه را شكستند تا كسان
  .ن مبازه شركت كنندیوندند و مشتركا در ایبپ

م متفاوت یان تحكیم بھ دانشجوینكھ برخورد رژیالبتھ بجز ا
م قرار یر تحكیان تحت تاثیاست و بنفعش است كھ دانشجو

د در نظر گرفت كھ در یك نكتھ را بای ی ھا، ولیرند تا چپیبگ
 در یان زندانی از حقوق بشر با خانواده دانشجویاتین روز ھیھم

 ن روز، بھیم در ای برخورد رژیحال مذاكره بود و در چگونگ
شت كھ كمتر مداخلھ ر دای شكستند تاثی كھ در را میانیدانشجو

  . كند
ادامھ   است كھیی از مبارزات دانشجویینھا نمونھ ھایا

م كھ از درون بخاطر یرژ. افت و گسترده تر خواھد شدیخواھد 
 ی توده ایت مردم و رشد مبارزات و جنبش ھای اكثریتینارضا

 بود و یستیالی امپریدر ھراس ھست و از طرف كشورھا
 كند كھ با ی میسوال است، سعر یز زین ینبودش بھ شكل فعل

 كند اوضاع یر می كھ دستگیگسترش سركوب و مجازات كسان
ش شكست خورده و بھ یاستھاین سی عمال ایرا كنترل كند ول

  .شودیل میضدش تبد
م وحدتی حدود ھزار و پانصد نفر شركت ی در برنامھ تحك

ن تعداد شركت كننده نسبت بھ تعداد شركت یكھ ا. كرده بودند
ان چپ در دانشگاه برگزار ی كھ دانشجویا ان در برنامھكنندگ

  .شتر ھستندی بیكردند، بطور قابل مالحظھ ا
م یان تحكی دانشجوی كھ برایغاتیروشن است امكان تبل

ان چپ ی دانشجویغاتیشتر از امكان تبلی بیلیوحدت وجود دارد خ
 ی مختلف دفتر رسمین مسالھ كھ آنھا در محل ھایھست و ا
 آنھا موثر یریستند در امكان تماسگیم نیر فشار رژیدارند و ز

اما مسئلھ این است کھ . دھدی را پوشش میادیاست و افراد ز
آنھا می توانند . دھیمکمی  بھای ،نباید بھ نقش و نفوذ مخرب آنھا

ملی نیروھای با کمک نیروھای ملی مذھبی و حتی برخی 
لی مذھبی ھا بھ این ائتالف و نقش م. الئیک دوباره جان بگیرند

ضد مردمی، چنین اتحادھای شکل گیری بھ عنوان کاتالیزور 
 ی برنامھ ھایان چپ نتوانند برایاگر دانشجو. بی توجھ بودنباید 

غ گسترده تر و فعالیت ی تبلیت خود برایبھ ظرف یمبارزات
ند و بخصوص توده یافزایان بیوسیعتر در میان توده دانشجو

گرد آورند، جنبش دانشجوئی د دانشجو را حول خود ی جدیھا
   . بیراھھ دیگری را تجربھ کند،می تواند

است ضد استبداد یان چپ باید بتوانند بر محور سیدانشجو
 ی را برایف ھر چھ گسترده تری طی و تجاوز خارجیداخل

ن مبارزات ھر چھ ی متحد كنند تا اییادامھ مبارزات دانشجو
 یانند با جنبش ھاد بتویان بایدانشجو. شتر گسترده تر شودیب
ره متحد ی و زنان و معلمان و غیگر ازجملھ جنبش كارگرید

  .ن مبارزات بتوانند موثر واقع شوندینكھ ای تا ا،شوند
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كھ بطور را ت خودشان یوه فعالید شیان مبارز بایدانشجو
 كھ بعضا ییل ھای میق تلفنھا و ای بوده و از طریعمده علن

ھا و یرین دستگیاز اتا پس  ،ھندر بدییدانستھ، تغیم آنھا را میرژ
 ی خود را بنحوی مبارزاتی سازماندھ،مبارزات بتوانند در ادامھ

 یاز ا. م آسان نباشدی رژیش ببرند كھ ضربھ زدن بھ آن برایپ
نان آ كھ در رژیم امکان دسترسی و کنترل ییل ھا و تلفن ھایم

ات  كنند در ارتباطیاستفاده نكنند و كال سع ھیچوجھھ را دارد ب
ن رابطھ استفاده از ی و در ای و علنی از كار مخفیقیخود تلف

ر ی را بكار ببرند كھ در آن بتوان از افراد غی سازماندھینوع
 استفاده كرد و ی مبارزاتیشتر در كارھایوارد ب مشخص و تازه

 می رژیستند برای كھ شناختھ شده نی كسانیرین شكل دستگیبھ ا
  . مشكل تر استیلیخ

 ی درستید سازماندھی و افراد جدیمیبا تجربھ و قدن افراد یب
 استفاده شود و ھر كدام ی ھمھ بخوبیرویرا انچام دھند كھ از ن

  .ن ثمر را دارندیشتری بکار گیرند کھ بییرا جا
ان ید و شرط دانشجویعتر و بدون قی ھر چھ سری آزاد

 وظیفھ فوری ھمھ بخشھای جنبش ،مبارز دستگیر شده
 ی در شھرھاید مبارزات گسترده و سراسریبا. دانشجوئی است

ر ین مھم حتما امكانپذیا ن رابطھ برگزار كرد ویمختلف در ا
ن ی، متحدانھ ایاست انقالبید حول سیان چپ بایدانشجو. است

  .مبارزات را دامن بزنند
  انی دانشجویكار انقالبیزنده باد شانزده آذر روز پ

  د گرددی آزاد بایاسی سیزندان
  د گرددی آزاد بایان زندیدانشجو

  می متحد شوی و تجاوز خارجیھ استبداد داخلیعل
  

  

  !دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
  !زندانی سیاسی آزاد باید گردد

در خزان سرد و بارانی 
. امسال، اوین اما چھ آفتابیست

آسمان اوین این شبھا ستاره باران 
  !است؛ ستاره ھایی سرخ و روشن

  آذر، روز١٦در آستانھ 
دانشجو رژیم در ھراس از 
برپائی مراسم این روز توسط 

 دست بھ ،دانشجویان چپ
چند سالی . بازداشتھای گسترده زد

 آذر ١٦است کھ مراسم پرشکوه 
 بھ ابتکار نیروھای چپ خواب را

. گردانندگان رژیم ربوده استاز 
امسال در ادامھ طرحھای سرکوب 

 اجتماعی و طرح افزایش امنیت"گرانھ اش علیھ مردم چون 
 آذر در ١٦، چند روز مانده بھ "برخورد با اراذل و اوباش

اقدامی کھ در چند سال اخیر بیسابقھ بود بسیاری از فعالین 
دانشجوی چپ از دانشگاھھای مختلف اعم از پلی تکنیک، 

موج . تھران، عالمھ، مازندران، اھواز و شیراز را دستگیر کرد
  .ود وسیع و گسترده ب،دستگیری فعالین

ھدف رژیم ایجاد فضای رعب و تھدید بود تا از برگزاری 
این خیال خام بھ ضد ! اما زھی خیال باطل. مراسم جلوگیری کند

نھ تنھا مراسم در دانشگاه تھران با شرکت . خود بدل شد
دانشجویان چپ برگزار شد بلکھ موج آن بھ دانشگاھھای 

شکوھی در مراسم رادیکال و با . شھرھای دیگر نیز کشیده شد

شھرھایی مثل تبریز، کرمانشاه، ھمدان، سنندج و شیراز برگزار 
مراسمی کھ نھ تنھا بیان گرامیداشت روز دانشجو بھ بھترین . شد

 بلکھ بھ صحنھ اعتراض بھ دستگیری رفقایمان نیز ،شکل شد
  .بدل شد

 آزادی رفقای در بند را فریاد زدند و از ،دانشجویان
دستگیریھا و سرکوب ھای رژیم . نددستگیری و ارعاب نھراسید

 را بیش از پیش زنده کرد و بھ تصویر ٣٢ آذر سال ١٦وقایع 
نشان داد کھ رژیم ھای ارتجاعی ھمھ یکی ھستند چھ . کشید

ھر دو ستم و . سلطنتی باشند چھ اسالمی، ھمھ از یک قماشند
سرکوب را بھ وحشیانھ ترین شکل بکار می برند و می خواھند 

. ترض و فریادھای آزادیخواھانھ را خاموش کنندصدای ھای مع
اما تاریخ ثابت کرده است کھ این وضعیت دیری نمی پاید، 

 آزادی را رساتر از ھمیشھ و ،دانشجویان در شمار گسترده تر
  .حتی بھ قیمت جان فریاد می زنند

اکنون زمان آن است کھ دانشجویان تمام دانشگاھھای کشور 
جنبش .  اعتراض و فریاد استاکنون زمان. بھ پا خیزند

دانشجویی بھ عنوان سیاسی ترین و رادیکالترین جنبش اجتماعی 
باید . موجود باید دانشگاه را بھ صحنھ افشاگری رژیم تبدیل کند

بھ ھمھ مردم گفتھ شود کھ کسانی را کھ در روزنامھ ھا و رسانھ 
 جوانان جسوری ھستند کھ ،می نامند" اخاللگر"ھای رژیم 

آنان خواھان نجات .  دگرگونی بنیادی وضع موجودندخواھان
و ھم اکنون . جامعھ از زیر یوغ ستم و استبداد و ارتجاع ھستند

در زندانھای رژِیم تحت بازجویی و شدیدترین شکنجھ ھای 
باید سابقھ رژیم در دستگیریھا، . قرون وسطایی قرار دارند

از اعدام  .شکنجھ ھا و اعدام بھترین جوانان مردم، باز گو شود
؛ از دستگیریھا و ٦٧ تا قتل عام تابستان ٦٠ھای سالھای 

  . تا دستگیریھای اخیر٧٨ تیر ١٨سرکوب شدید دانشجویان در 
باید بھ مردم بگوئیم کھ ھمھ جناح ھای رژیم اعم از اصالح 

باید بھ ھمھ مردم بگوییم کھ . طلب و اصولگرا یکسان ھستند
 نجات بخش ما نیستند، ،یگر و ھیچ دولت امپریالیستی دآمریکا

 خواھان سلطھ بر مردم و استثمار ،آنھا نیز تحت نام دموکراسی
نھ بھ "باید ھمگی در صحن دانشگاه .بیش از پیش ما ھستند 

را رساتر از ھمیشھ فریاد زنیم و " ارتجاع و نھ بھ امپریالیسم 
  ".استبداد داخلی و دخالت خارجی را محکوم می کنیم"بگوییم کھ 
 بداند کھ بر خالف نقشھ ھای پلیدش، بذرھای رژیم

مارکسیسم در دانشگاه ریشھ گرفتھ، و در حال رشد و قدرت 
بذرھائی کھ نھال ھای آزادی و سوسیالیسم را در . گیری است

  .جامعھ خواھند کاشت
با تضعیف نفوذ دفتر تحکیم وحدت در میان دانشجویان ثابت 

دانشجوئی بھ بن شد کھ سیاست ھای رژیم برای کنترل جنبش 
از ھمینرو رژیم بھ سرکوب آشکار و مستقیم . بست رسیده است

اما ما باید در مقابل این . فعالین چپ دانشگاه دست زده است
آزادی رفقایمان در دانشگاھھا  سرکوبگری ھا مقاومت کنیم و تا

مرگ بر "، "مرگ بر دیکتاتور" "مرگ بر ارتجاع: "فریاد زنیم 
  "ی سیاسی آزاد باید گردددانشجو"و " استبداد

رژیم برگ سیاه دیگری را در تاریخ حیات ننگین خویش 
ھرگز آن را فراموش نمی کنیم و ھرگز نمی "ورق زد و ما 

  "بخشیم
تا روز آزادی رفقای مان از پا نمی نشینیم و خاموش نمی 

  "یارانمان زندانند، زندانبانان جالدند" شویم چرا کھ
  !د از پای نخواھیم نشستتا کسب پیروزی در این نبر

  دست اندرکاران نشریھ دانشجوئی بذر
  ١٣٨٦ آذر ١٧
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   ٢٢ه شمار   بذر   صفحھ
 

 

٨

  گزیده 
  !رفقایمان را آزاد کنید

  
 آذر س ال    ١٦ھای دانشجویان دس تگیر ش ده مراس م           فراخوان خانواده 

٨٦ 
 ١٦ی روز  دان  شجویی در آس  تانھ ی س  ابقھ درم  وج دس  تگیری ھ  ای ب  ی

خ   واه و  آزادی ویان ت   ن از دان   شج ٣٠ب   یش از ) روز دان   شجو(آذر
 ش گفت ای ن  . ان د  ھای سراسرکشور بازداشت ش ده  طلب دانشگاه برابری

ی  ی شاھن  شاھی و س  لطھ  آذر ک  ھ نم  اد مب  ارزه ب  ا رژی  م واب  ستھ١٦ک  ھ 
آن . ش ود   از سوی جمھوری اس المی نی ز تحّم ل نم ی    ،است بیگانھ بوده

ھ ایی اس ت    روی داد، تک رار ھم ان ص حنھ    چھ امسال در روز دانشجو
جن  بش دان  شجویی ایج  اد    رژی  م گذش  تھ ھ  ر س  الھ در برخ  ورد ب  ا   ک  ھ
ی جن بش   س الھ  داش ت روز دان شجو س نت پنج اه و چن د      گرام ی . کرد می

 دان شجویی ای ران اس ت و دان شجویانی ک ھ ام سال ب ھ اّتھ ام برگ زاری         
 ،ان د  مراسمی ، با محوریت مخالف ت ب ا جن گ و تح ریم، بازداش ت ش ده           

ما خواھ ان آزادی  . اند  این آب و خاکترین فرزندان شریف ی در زمره
 .فرزندان اسیر خود ھستیم سریع و بی قید و شرط

  
  اسامی رفقای بازداشت شده

ê   کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تھران-مھدی گرایلو   
ê     ف   ارغ التح  صیل دان  شکده من   ابع طبیع  ی دان   شگاه    -ن  ادر اح  سنی 

  مازندران
ê   گاه تھران علوم اجتماعی دانش-انوشھ آزادبر  
ê   ارتباطات دانشگاه آزاد تھران مرکز-ایلناز جمشیدی   
ê   اخراجی دانشکده اقتصاد دانشگاه تھران-بھروز کریمی زاده  
ê   دبیر معذول تشکیالت دفتر تحکیم وحدت-سعید حبیبی  
ê   پلی تکنیک-علی سالم  
ê   دانشگاه آزاد-علی کالیی  
ê  امیر مھرزاد 
ê   ی تکنیک دانشگاه پل-محسن غمین 
ê   فنی باھنر شیراز-یونس میرحسینی  
ê   شھید رجایی-میالد عمرانی  
ê   دانشجوی اخراجی دانشگاه پلی تکنیک-عابد توانچھ  
ê   دانشگاه شاھد-صدرا پیرحیاتی  
ê   کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تھران-روزبھ صف شکن  
ê   دانشگاه ھنر یزد-سعید آقام علی  
ê   دانشکده علوم دانشگاه تھران-روزبھان امیری  
ê   دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمھ-نسیم سلطان بیگی  

ê   دانشگاه شریف-مھسا محبی  
ê   کارشناسی ارشد دانشگاه شریف-کیوان امیری الیاسی  
ê   دانشگاه رجایی-ھادی ساالری  
ê   دانشگاه رجایی-امیر آقایی  
ê   یی دانشگاه رجا-فرشید فرھادی آھنگران 
ê  سعید آقاخانی 
ê   دانشگاه آزاد-اوختای حسینی  
ê   چمران اھواز-سروش ھاشم پور  
ê   اقتصاد دانشگاه مازندران-حامد محمدی  
ê   علوم اجتماعی دانشگاه مازندران-آرش پاکزاد  
ê   مردم شناسی دانشگاه مازندران-میالد معینی  
ê   مردم شناسی دانشگاه مازندران-بھرنگ زندی  
ê  دانشگاه مازندران-عارفی حسن م  
ê   ٧٨ زندانی سیاسی سال -پیمان پیران 
ê   عمران شھید رجایی-مجید اشرف نژاد  
ê   دانشگاه مازندران-شوان مریخی  
ê   دانشگاه مازندران-رضا عرب  
ê  علوم سیاسی دانشگاه شیراز- حمداهللا نامجو  
ê  کتابداری دانشگاه شیراز- سحر یزدانی پور  
ê  فوق لیسانس علوم سیاسی -ومن محمدصالح ای 
ê   فوق لیسانس علوم سیاسی -کریمی  سھراب 
ê   مھندسی مکانیک -فرشاد دوستی پور 
ê  فوق لیسانس حقوق  -  جواد علیزاده 

  آذر، مھدی٢٤
بخشی از بیانیھ دان شجویان آزادیخ واه و براب ری طل ب دان شگاھھای              

  مازندران 
 مرتج  ع را ب  رب  ر ماس  ت ک  ھ ای  ن توطئ  ھ ی ش  وم دیکتاتورھ  ای   

ھمگان بنمایانیم و نشان دھ یم ک ھ جن بش دان شجویی ب ا دس تگیری حت ی         
ع  ضویت در  "اتھ  ام  . فع  الینش از پ  ای نخواھ  د افت  اد    ص  دھا ت  ن از 

احتماْال آخرین برگ برنده ی حاکمیت برای " گروھک ھای تروریستی
امیدواریم رسوا کردن این . است ریشھ کنی صدای اعتراضات مردمی

نیروھای مترق ی و تح ول     این پس در دستور کار ھمھ یپروژه ھا از
 .طلب اجتماع قرار گیرد

قط ره ی   بھ دستگاه سرکوب نیز ھشدار می دھیم کھ م ا ت ا آخ رین   
خون در راه آزادی خواھی و برابری طلبی مبارزه خواھیم ک رد و در    

راه، دان شگاه را ک ھ ھمی شھ پایگ اه تح والت رادیک ال ب وده اس ت،          ای ن 
 .کرد یمترک نخواھ

  
دان  شجویان آزدی خ  واه و براب  ری طل  ب دان  شگاه      بخ  شی از بیانی  ھ 
  فردوسی مشھد 

دس تگیری   س ال قب ل و در جری ان    ھم ان گون ھ ک ھ   . شما تنھا نیستید
بن د   را از رفقای دانشگاه مازندران با ای ستادگی و اتح اد توان ستیم آن ان    

خ   واھیم   ناگس   ستنی  ام   روز نی   ز ب   ا اتح   ادی   ،س   ازیم  ارتج   اع رھ   ا 
ش   عارھای  ب   رای م   ا. را نی   ز آزاد کن   یم دربن   دمان رفق   ای توان   ست
  .معناست نظیر ھزینھ و فایده بی تحکیمی
 ف  شرده و متح د دان  شجویی ب  ھ  ب  ار دیگ  ر در ص فوف ب  ھ ھ  م  بای د 

گون ھ ک ھ    ستند و ھم ان ی  تنھ ا ن  حاکمیت نشان دھیم کھ رفقای در بندمان    
ت الش  )  و م سلکی از ھر م رام (آزادی دیگر زندانیان راه آزادی  برای

قوا بھ صحنھ خ واھیم آم د    برای آزادی رفقایمان با تمام نمودیم این بار
دان شجو را ب ھ ص حنھ ی م صاف نیروھ ای       و مراسم بزرگداش ت روز 

 .خواھیم کرد تبدیل آزادی خواه با نیروھای سرکوبگر
کھ با تم ام   اکنون زمان آن فرا رسیده. بھ یاری رفقای خود بشتابید

 ی ت ن شان دھ یم ک ھ در براب ر تع رض آن ان چ ون انجم ن         ق وا ب ھ حاکم  
 نھ تنھ ا س کوت نخ واھیم ک رد بلک ھ ص حن             ،اسالمی چی ھای تحکیمی   

را بھ میدان تقاب ل آزادی خ واھی و ارتج اع تب دیل      دانشگاه ھای کشور
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 صفحھ   بذر  ٢٢شماره 
 

 

٩

 .خواھیم نمود
  

  بخشی از بیانیھ فعالین چپ یزد در حمایت از رفقای در اسارت
ت ار و م ار ک ردن فع الین      اطره جانک اه مگ ر فراموش مان م ی ش ود، خ      

ای را،  سیاس  ی در دھ  ھ ش  صت را، قت  ل ھ  ای ناجوانمردان  ھ زنجی  ره  
 مگ   ر فراموش  ان م  ی ش  ود س   رکوب    !وق  ایع دردن  اک ھیج  ده تی  ر را    

 مگر فراموش مان  !...معلمانمان را و زنان جامعھ مان را ،کارگران را
 !اعی راع ام اجتم اعی ب ھ بھان ھ امنی ت اجتم        می ش ود س رکوب و قت ل   

اگ  ر فراموش  تان ! را  وزه رمگ  ر فراموش  مان م  ی ش  ود س  رکوب ھ  ر
از پ س    پس نظ اره کنی د چھ ره عری ان بربری ت را ک ھ ب ار دیگ ر        ،شده

نقاب ب زک ک رده خ ویش نمای ان گ شتھ اس ت، نظ اره کنی د دان شگاه را،           
 .مبارزه در قلب جامعھ استبداد زده خویش را سنگر

سرنوش   ت رفق   ای  ای ازسرنوش   ت جامع   ھ در ش   رایط کن   ونی، ج   د
 دانشجویمان نخواھد بود کھ ھم اکنون در اس ارت رژی م و تح ت ش دید    

از آنج  ا ک  ھ یک  ی از   . ت  رین ش  کنجھ ھ  ا و ب  ازجویی ھ  ا ق  رار دارن  د     
" جن گ "دانشجویان در مراسم سیزدھم آذر نھ محکم ب ھ   شعارھای مھم

س ناریوی اخی ر در ادام ھ سیاس ت رژیم ی       بود، جای تردیدی نیست کھ
لحظھ بھ سوی در افتادن  کھ در پی ھوسھایش جامعھ را لحظھ بھاست 

در ش رایط   ن ابراین ب. بھ گرداب ی ک جن گ امپریالی ستی پ یش م ی ب رد      
 ح  ساس ام  روز اتح  اد و ادام  ھ مب  ارزه ت  ا آزادی ھم  ھ دان  شجویان و   

زندانیان سیاسی و تا نجات جامعھ و پیروزی نھایی راھی است کھ در         
 .قرار دارد پیش رویمان

  
خشی از پیام دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب بھ مردم آزاده در ب

 سراسر جھان
 ط ی ھم ین دو ھفت ھ گذش تھ      ،ما دان شجویان آزادیخ واه و براب ری طل ب         

 بلکھ ،نشان دادیم کھ نھ تنھا از خواستھ ھای انسانی مان دست نمیکشیم
 با سازمان دادن اعتراضی بزرگ در ابعاد ک ل ای ران ت ا آزادی ف وری           

ما ھنوز در ابتدای مبارزه    . ھمھ دستگیر شدگان ازپای نخواھیم نشست     
 یاران ما ھنوز در بند ھستند و تا آزادی کام ل ھم ھ آن ھ ا       ،خود ھستیم 

 زن ان و  ، دان شجویان    ، کارمندان ، کارگران ،بھ حمایت ھای بیشتر شما    
 ش دت بخ شیدن ب ھ     ،فراخ وان م ا ب ھ ش ما       . ھمھ اق شار جامع ھ نیازمن دیم      

  ! در حمایت از دانشجویان آزادیخواه در ایران استتالشتان
براب ری ح ق   ! آزادی ح ق ماس ت  . ما ھنوز در ابتدای ک ار خ ود ھ ستیم         

 ح ق  ،ن ھ گف تن ب ھ جن گ    ! مخالفت با فضای جنگ ی ح ق ماس ت       ! ماست
تح صیل در دان  شگاه و ن ھ پادگ  ان   ! زن دگی ان  سانی ح ق ماس  ت  ! ماس ت 

  آزادی ف وری و ب ی  ! ماس ت  ح ق  ،ھایی کھ بھ آن نام دانشگاه نھ اده ان د     
  ! حق و رای ماست،قید و شرط ھمھ دستگیر شدگان

 
   رانی ایبخشی از نامھ پدر روزبھ صف شکن خطاب بھ جامعھ پزشک

ک ی  ان آش کارِ  تنھ ا   ی   ب، گ ذرد ین روزھ ا و ھ رروز برم ا م     یچھ ا آن
 ، لرزان و خزن ده ت ا   یری تدبی بیھ ھاینکھ سایآن ا کالم واحد است و

چ ین ، ھ  ین ھ  راس س  نگی  آم  ده اس ت و ا   خل  وت گ  اهِ  م ا پ س و پ  شت ِ 
 . نداردیآزاد ین واژه ھایر کردن آخری در تسخیھراس
اکن ون در    ما گذشت و آنچھ ھ م ین روزھا بر فرزندان دانشجویآنچھ ا

 ھی گ ذرد ، س ا  ی از آن ان م   ی الاقل ب ر بخ ش  ، و پنھانی علنیزندان ھا
 مان ده  یھ ب ر ج انِ  ب اق    ک   یری و خطر دس تگ    ی ، ناامن  ی اعتماد ی ب یھا

ن ی  ش  ده اس  ت و از ھم  ھ گ  ستاخانھ ت  ر نف  وذ و گ  سترش ا  آن  ان ھم  وار
م یت از ت صم ی  زان ، حکای  ن عزی   ایخانواده ھا ان ویدھا بھ اطرافیتھد
 ین دموکراس  یان بزرگت ر ی  را بان  اس ت ک ھ خ ود   ید و شرط کسانی قیب

  !!  دانند یجھان م
  ، ھمکاران–دوستان 

ن ی تن ایپاره ھا ان پرشکوه و سرافراز شما ،یفرزندان شما ، دانشجو
  ھف ت رن گ ب ر   ین کم ان ی اکنون چونان رنگ  ،نیشھ زخمین ھمیسرزم

خ یان ناظر و قضاوت تاریستاده اند و چشمان جھانیفراز آسمان وطن ا  

ان در بن د را  یام دان شجو ی  پ.  م ا ب ھ ق ضاوت نش ستھ اس ت        یبرشانھ ھ ا  
ق وب الگ ی  ن آن  ان از طرو دوس  تا وس  تن ب  ھ خ  انوادهید و ب  ا پیب  شنو
com.blogspot.azar١٣://http  ی تنھ ا بخ ش  ،ق ممکنیا ھر طریو، 

 یدھن  ده پزش  ک م و تک  انیل جامع  ھ عظ  ی از پتان  سیزی بخ  ش ن  اچیآر
 میی گ  وین د ھرچ  ھ م ا م    ی گویآن ان م   . م یش بگ ذار یک شور را ب ھ نم  ا  

 واح د و  یز ب ا اراده ا ی دوزند ، پس ما ن     یان م  واحد است و دھ    یکالم
با یم ، و چھ زیان مند بھ صحنھ در آئی بربا گری د،دوبال پرنده یجراح

ده ع الم  ی   را برجریروزی  ن پی  ک ھ ھم راه فرزن دانمان ا    م آنگ اه ی شویم
  . می کنیچراغان

 .  ب  ر ف  راری پ  ایکی در راه اس  ت و ت  ارییب  ایم ک  ھ زی ب  اور کن  یآر
 

  حسن امیری الیاسی پدر کیوان خطاب بھ مردم ایرانبخشی از نامھ 
کی وان امی ری    اینجان ب ح سن امی ری الیاس ی پ در دان شجوی بازداش تی       

 الیاسی دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه ص نعتی ش ریف ب ھ   
ای  ن بازداش  ت ھ  ای خ  ود س  رانھ و غی  ر ق  انونی اعت  راض دارم و از       

 خواھم برای آزادی فرزندم مردان آزاد اندیش ایران می تمامی زنان و
  .بازداشتی بھ ھر شکل ممکن اقدام نمایند و تمامی دانشجویان

با امید بھ روزی ک ھ در ای ن مملک ت ک سی را ب ھ ج رم آزاد اندی شی و                  
 .دگر اندیشی روانھ ی زندان نکنند

  
  بخشی از بیانیھ جمعی از زنان آزادیخواه و برابری طلب ایران

 ظل م و ن ابرابری، رس ا و ب ی ھ راس از       ما با اعتقاد کام ل ب ھ س قوط        
مب   ارزات آگاھان   ھ و ان   سانی ات   ان پ   شتیبانی م   ی نم   اییم و ھرگون   ھ   
تع  رض ب  ھ تحرک  ات دان  شجویی را محک  وم ک  رده و خواھ  ان آزادی    

م  ا خواھ  ان از می  ان برداش  تن ب  ی     . دان  شجویان زن  دانی م  ی باش  یم   
دن عدالتی و تبعیض و اختناق ھستیم، خواست ما خواست انسان متم            

و بی   داری اس   ت ک   ھ دس   ت رد ب   ر س   ینھ ی فق   ر، جن   گ، ف   ساد و      
م ا ب ھ ھ م تعل ق داری م و جنب شمان           . خونریزی و بی عدالتی م ی زن د       

نماینده ی جامعھ ی پیشرفتھ ای اس ت ک ھ زن دگی و پوی ایی را ب رای           
ھمھ ی انسانھا بھ رسمیت می شناسد و پیروزی را بر مرگ، پیروز  

ھ ی بشری، امروز از غرب ت ا ش رق         ما می دانیم کھ جامع    . می داند 
و از شمال تا جنوب در کشاکش عطش س یری ناپ ذیر س رمایھ داری          
غ  رب و ت  الش و تق  الی امپریالی  سم اس  المی و در اس  تیالی ھ  ر چ  ھ   
بیشتر بر زندگی ان سانھا و ت اراج و اس تثمار پای ان ناپ ذیر ب ھ آن ان و                  

 ،یتتحمیل جنگ و خونریزی بر زندگی مردم از سوی دشمنان بشر           
ما بھ عنوان انسان ھای بیداری کھ ظل م را رد و  . دست و پا می زند  

 برپای ایستاده ایم تا مبارزاتم ان را ب ھ         ،زندگی را حق ھمھ می دانند     
جنبش ھای عظیم انسانی گره زده و برابری و عدالت را ک ھ دیرین ھ            

 ب  ھ دس  ت آوری  م و در ای  ن راس  تا تم  امی      ،ح  ق گم  شده ام  ان اس  ت   
ونھادھای ملی و بین المللی طرفدار آزادی و برابری انسانھای آزاده 

. را بھ ھمراھی و حمایت از این مبارزات حق طلبانھ فرامی خ وانیم             
و پیامم  ان ب  ھ م  دیای مل  ی، منطق  ھ ای و ب  ین الملل  ی ای  ن اس  ت ت  ا در  
مقابل واقعیت انکارناپذیر مبارزاتمان تعصب و تنگ نظری را کنار         

بان   ھ ی م    ا زنان،ک    ارگران و  گذاش   تھ و اخب    ار مب   ارزات ح    ق طل  
دان  شجویان را ب  ھ ش  کل واقع  ی آن و ب  دور از ھ  ر بغ  ض، کین  ھ و        
سکوت بھ دنیا انعکاس دھند، چ را ک ھ س کوت در براب ر واقعی ت ھ ا         

و دنی ا  . نماد بارز بی خبری و ھمدستی آنان با دشمنان بشریت اس ت          
بای  د بدان  د ک  ھ مب  ارزات م  ا ری  شھ در مب  ارزات ت  اریخی و ان  سانی       

انھای آزاده و بزرگی دارد کھ دشمنان سازش ناپذیر تحجر و ظلم انس
بودند و در استقرار سوسیالیست و درھم شکستن استبداد بورژوازی       

 زیستھ اند و ایستاده مرده اند و م ا نی ز ت ا رس یدن ب ھ حق وق             ،ایستاده
  . مان مبارزاتمان پایدار و استوار برجای خواھد بود انسانی

زنده باد جنبش آزادی خ واھی و براب ری طلب ی دان شجویان، زن ان و          
  کارگران
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   ٢٢ه شمار   بذر   صفحھ
 

 

١٠

   بخشی از بیانیھ چپ کارگری دانشگاه ھای ایران
بیش از نیم ی از جمعی ت دان شجویان را زن ان و دختران ی ت شکیل م ی                  

 م ورد س تم   ، ھمچون جای جای این جامعھ  ،دھند کھ در دانشگاه ھا نیز     
در این روزھا حضور چ شم گی ر     . دارندبھ بھانھ ی جنسیت شان قرار       

ن سیم  ( ت ن از آن ان   ۴و متحدانھ دختران دان شجو و بازداش ت دس ت ک م         
و از ) ن  از جم  شیدی، انوش  ھ آزاد ب  ر و س  ارا خ  ادمی لس  لطان بیگ  ی، ای

ھم   ھ ای   ن ھ   ا مھ   م ت   ر اس   تواری و مب   ارزه ی مث   ال زدن   ی م   ادران    
م ا بع د از س ده     نشان از آن دارد کھ زنان جامع ھ ی         ،دانشجویان دربند 

ھا ستم بھ بھانھ ی جنسیت شان این ب ار ب رای رھ ایی زن ک ھ ب ھ واق ع         
دانشجویان نیز ھمواره خ ود را  . رھایی جامعھ است، بھ میدان آمده اند      

متحد جنبش زنان می دانند و خواست آزادی فعاالن زن زندانی و رفع         
ن تمام اشکال ستم جنسیتی یکی از محور ھای خواست ھ ای دان شجویا            

 جا دارد بار دیگر حمایت قاطعان ھ ی خ ود را از         ،در اینجا . بوده است 
دان شجویان  تالش ھای خ ستگی ناپ ذیر و س تودنی و ب ی نظی ر م ادران                 

  . دربند اعالم کنیم
محم  ود (دان  شجویان ب  ا مط  رح ک  ردن ش  عار آزادی ک  ارگران دربن  د       

صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری، منصور اسالو، ابراھیم م ددی       
و شعار اتحاد اس تراتژیک ب ا جن بش ک ارگری خ ود را         ) رضا دھقان و  

پ س ک ارگران مب ارز ای ران و     . ھم سرنوشت با طبقھ ک ارگر م ی دانن د         
جھان برای رھایی دانشجویان زندانی و تمامی کارگران و انسان ھ ای      

چ   ون زن  دان جزئ   ی از نظ   ام س   رکوب  . آزادی خ  واه در بن   د ب   شتابید 
ل جامع  ھ اس  ت و مب  ارزه ب  رای آزادی طبق  اتی طبق  ھ م  سلط ب  ر ض  د ک  

 .زندانیان سیاسی جز جدایی ناپذیر از مبارزه طبقاتی است
از ھمھ می خواھیم کھ برای رھایی تک تک رفقای دربندمان ھمچن ین    

م ی  . زنان، کارگران و تمامی زندانیان سیاسی با ھر گرای شی بکوش یم       
گوش تمام بایست صدای اعتراض خانواده ھای رفقای دربندمان را بھ         

از ھمھ می خواھیم کھ از مب ارزات ھ ر روزه خ انواده             . جھان برسانیم 
نبای د  . ھای رفقای دربندمان بھ ھر صورت ممک ن در عم ل دف اع کنن د          

نبای د اج ازه دھ یم ک ھ ت ا       . اجازه دھیم دانشجویان زندانی فراموش شوند     
لحظھ ی آزادی بی قید و ش رط تم امی آن ان ب ھ ھم راه تم امی زن دانیان          

پ س متحدان ھ ب رای    . اسی شعلھ ی این مبارزه بی امان خاموش شود       سی
 دانشجوی دربند ٣٠آزادی تمامی زندانیان سیاسی و خصوصا بیش از 

  .بکوشیم
در آخ  ر ب  ار دیگ  ر ض  من دع  وت از ھم  ھ ب  رای ی  ک مب  ارزه ج  دی و   
متحدانھ برای آزادی رفق ای دربن دمان ب ار دیگ ر ب ر خواس ت ھ ای ب ھ                    

و خواست ھای جنبش دانشجویی ک ھ در ای ن   حق جنبش ھای اجتماعی     
چند روز بار ھا در انحای مختلف تک رار ش ده اس ت تاکی د م ی کن یم و          
اع  الم م  ی داری  م ت  ا لحظ  ھ ای ک  ھ تم  امی رفقایم  ان آزاد ن  شوند و ب  ھ       

در زمان ھ ای ک ھ      . خواست ھای مان نرسیم از مبارزه دست نمی کشیم        
الب را بلندتر از ھمیشھ      فریاد زنده باد انق    ،دیگر اصالحات مرده است   

ب ا اع الم اتح اد جن بش دان شجویی و جن بش             . تاریخ س ر خ واھیم داد     در  
زنان با جنبش کارگری و تاکید دوباره ب ر تحق ق تم امی خواس ت ھ ای               

  .انسانی مان تنھا راه رھایی انسان ھا را تحقق سوسیالیسم می دانیم
  

باطب ائی  بخشی از بیانیھ دان شجویان چ پ ش ورایی دان شگاه عالم ھ ط             
  تھران

  !وقت سکوت نیست
م  ا دان  شجویان چ  پ دان  شگاه عالم  ھ ض  من اعت  راض ب  ھ برخوردھ  ای   

آمیز دانشجویان، تمامی نیروھای مترق ی و  ¬امنیتی با حرکات مسالمت  
پی  شرو را ب   ھ ھمب   ستگی و ای   ستادگی م   ستمر در براب   ر ای   ن ف   شارھا  
 دع  وت ک  رده و خواس  تار آزادی ھ  ر چ  ھ س  ریعتر دان  شجویان در بن  د    

ھستیم و در ادامھ ھ ر عمل ی را ک ھ س بب دودس تگی دان شجویان ش ود،         
دانیم و اتح اد عم ل گ سترده       در تضاد با دفاع از حقوق دمکراتیک می       

 n. کنیم و مقاومت دانشجویان و فعاالن اجتماعی را وظیفھ تلقی می

طالعیھ زیر در مراسم سخنرانی خاتمی در دانشگاه تھران ا
 .پخش شده است

   
  نتیجھ سرکوبمقاومت 

 
دانشجویان  در شرایطی بھ سر می بریم کھ سرکوب علیھ

 تن از دانشجویان چپ ٣٠اخیرا بیش از . افزایش یافتھ است 
ایران بازداشت شده اند کھ ھدف اساسی این اقدام  دانشگاه ھای

بھ زعم . می باشد آذر١٦حکومت ممانعت از برگزاری مراسم 
ین فعالین طیفھای مختلف  با بازداشت مھمتر،جمھوری اسالمی

اما . جنبش فلج شده و بھ مبارزاتش ادامھ نمی دھد دانشجویی ،
دانشجویی و رادیکال تر  ھمھ شواھد نشان از اوجگیری جنبش

بارز ترین آن برگزاری تجمعات اعتراضی . شدن آن دارد 
دانشگاه ھای تھران در شھرھایی چون تبریز ،  عالوه بر

اصفھان ، نجف آباد و  مدان ، شیراز ،مازندران ، کرمانشاه ، ھ
  .با حضور فعال دانشجویان است... 

کھ بحران ھمھ  ھم اکنون با جامعھ ای روبرو ھستیم 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی . ارکانش را فرا گرفتھ است 

تنگ نموده است و بھ مخالفت ھای عمومی  عرصھ را بر مردم
عرصھ بین  بااز سویی جدال سیاسی حکومت . دامن می زند 

دانشجویان کھ . المللی موقعیت رژیم را بی ثبات نموده است
 اینک ،نسبت بھ مسائل اجتماعی بوده اند ھمواره بخش حساس

مخاطرات پیوند  رژیم با آگاھی از. می توانند حماسھ بیافرینند
میان جنبش دانشجویی و مبارزات دیگر اقشار تحت ستم از 

ن فعالیت طیف چپ دیگر تقویت شد یک سو و از سوی
  بھ افزایش سرکوب علیھ دانشجویان اقدام نموده،دانشجویی

  .است
رادیکالیسم دانشجویی را  سرکوب روز افزون دانشجویان ، 

ات دانشجویی ضھمانطوری کھ در اعترا. افزایش داده است 
 علی رغم ایجاد فضای رعب از سوی رژیم و ،شاھد بودیم اخیر

دانشجویان مراسم ھای خود را   ،جای خالی اکثر فعالین جنبش
 آنان نشان دادند کھ در. باشکوھتر از پیش برگزار نمودند

کشمکش میان ارتجاع و امپریالیسم می توانند بھ عنوان قطب 
ازھمین . نقشی موثر ایفا نمایند  سوم در تعیین سرنوشت خود

" خارجی  نھ استبداد ، نھ دخالت" امسال  رو شعار اصلی جنبش
  . است
سرکوبگرانھ رژیم را   بازداشت دانشجویان و اقداماتما

 محکوم نموده و اعالم می داریم اتحاد میان دانشجویان چپ و
دموکرات و سکوالر با یکدیگر و جنبش ھای مردمی کارگران 

ایران اصل اساسی پیروزی جنبش  ، زنان و ملل تحت ستم در
  ودانشجویی است و تحت این اتحاد سراسری ھیچگونھ سرکوب

 n .دخالتی نمی تواند مانع پیروزی ما باشد
 

 بذر جمعی از طرفداران نشریھ دانشجویی
www.bazr١٣٨٤.com 
 
email:bazr١٣٨٤@gmail.com  

  
   بذر ییھ دانشجویوبالگ نشر

  
http://bazr١٣٨٤.blogfa.com 
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 صفحھ   بذر  ٢٢شماره 
 

 

١١

  مراسم یادبود گزارشی از
  نھمین سالگرد مرگ 

  محمد مختاری و محمد جعفر پوینده
  

 ،این مراسم کھ بھ دعوت کانون نویسندگان برگزار شد
 و با شرکت جمع کثیری از روشنفکران و نویسندگان

دانشجویان راس ساعت دو نھم آذر ماه در امامزاده طاھر 
  .کرج شروع شد

در جریان این برنامھ نویسندگان و شعرای مختلف 
  .سخنرانی کردند و شعر خواندند

در سخنرانی ھا بھ مشکوک بودن جریان قتل ھا 
سیمین پوینده گزارشی از پرونده پدرش ارائھ . شداشاره 

 سال ھنوز پرونده ٩از گذشت داد و اظھار داشت کھ بعد 
آنھا در دستگاه قضائی بھ نتیجھ ای نرسیده و ھمچنان 

  . مفتوح است
 جمعی از جوانان کھ اکثرا دانشجو ،در انتھای برنامھ

بودند یک حلقھ بزرگ تشکیل دادند و سپس دست ھای 
یکدیگر را گرفتھ و بلند کردند و سرود ھای انقالبی مانند 

برپا خیز از جا کن بساط "و " رهتوی کوھستون دلش بیدا"
را خواندند و شعار " انترناسیونال"و سرود " ظلم دشمن

  . را سر دادند" آزادی زندانی سیاسی"
 باال بردن پالکارد را ممنوع کرده ،نیروی انتظامی

تنھا دو عکس مختاری و پوینده بھمراه تاج ھای گل . بود
پر از دو ماشین نیروی انتظامی . زینت بخش مراسم بود

سرباز برخی باتوم بدست و برخی مسلح بھ کالشینکوف 
صدای بلندگوی مراسم ترحیم یک . از دور مراقب بودند

  .جوان در نزدیکی مراسم مزاحم بود
چند بار ھنگام سخنرانی ھا صدای بلندگو قطع شد یا 

 یک عامل نیروی انتظامی با کت و شلوار !قطعش کردند
چند دستھ .  می کرد اسم سخنرانان را یادداشت،سبز

 اطراف تجمع پچ پچ می ،نیروی شخصی بسیجی شکل
کردند ھنگام خواندن سرود یکیشان برای دیگری تعریف 
کرد کھ اینھا در زندان ھم ھمین سرودھا را برایمان می 

  !! خوب می خوانند!خوانند
چندین دوربین نیز مشغول فیلمبرداری بودند برخی 

وحیھ بسیار خوبی جوانان ر! می کردند کارشان را
 چند اتوبوس . جمعیت حدود پانصد نفر می شد.داشتند

  . تعدادی را بھ محل آورد و برد
 یکی . چپ در این مراسم دست باال داشت،بوضوح

تعریف می کرد کھ یک دستھ کوچک پرچم شیر و 
 کھ ،خورشید دار داشتند و سخنرانی کوتاھی کرده

ی شد برای گردانندگان زود قطعش کرده بودند گفتھ م
  . ژست گرفتھ بودندآمریکاصدای 

در پایان از بلندگو متن اطالعیھ ای خوانده شد کھ در 
 آذر با ١٦ بھ علت مصادف شدن روز ،آن گفتھ شد کھ

 آذر سھ شنبھ ساعت دوازده ١٣جمعھ این مراسم در روز 
نھ " با شعارھای .ظھر در دانشگاه فنی برگزار می شود

 "آزادی و برابری" و "ان نیستدانشگاه پادگ" و "بھ جنگ
  . برگزار خواھد شد

 بروشوری از سوی کانون نویسندگان ایران بھ نام 
  n. در مراسم پخش شد" مرگ پایان کبوتر نیست"

  "کینزی"معرفی فیلم 
  ...آنگاه کھ تابوھا شکستھ می شوند

  باربد کیوان 
" اکشن"بعضی وقتھا میان این ھمھ فیلم 

 کھ بازار را ،ی خوشسطحی یا کمدی ھای الک
ی پیدا می شود کھ آدم را یپر کرده، فیلم ھا

 یکی از (Kinsey)" کینزی. "مبھوت می کند
سناریو نویس و کارگردان این فیلم . آنھاست

الئورا "و " لیام نیسن"است و " بیل کاندن"
جای تاسف است  .در آن بازی کرده اند" لینی

ان کھ نسخھ دی وی دی فیلم کھ در حاشیھ خیاب
 فاقد زیرنویس فارسی ،ھا بھ فروش می رسد

است و تماشاگر مجبور است با استفاده از زیرنویس انگلیسی، گفت و 
با وجود این، . گوھای فراوان و مملو از واژه ھای علمی را دنبال کند

ارزش آن را دارد کھ تالشی ویژه برای درک " کینزی"موضوع 
  .نکات ریز و درشت آن انجام شود

آلفرد سی "یی بھ نام دکتر آمریکا اساس زندگی دانشمندی فیلم بر
فعالیت علمی دکتر کینزی از اواخر دھھ . ساختھ شده است" کینزی
او کھ در .  با مرگ وی خاتمھ می یابد١٩٥٠ شروع و در میانھ ١٩٣٠

 یک حشره شناس بود، متوجھ جھل و عدم شناخت تکان ،شروع کار
ل جنسی می شود و تصمیم بھ  در مورد مسائآمریکادھنده جامعھ 

 دنیا ١٩٥٣ و سپس ١٩٤٨او در سال . تحقیق در این زمینھ می گیرد
اینھا نتایج ! خود زیر و رو می کند" بمب ھای اتمی"را دو بار با 

و " رفتار جنسی انسان نر"تحقیقات کینزی بودند کھ در دو کتاب 
 صورت جزء بھ در این فیلم بھ. انتشار یافتند" رفتار جنسی انسان ماده"

جزء با شکل گیری افکار و تمایالت کینزی در این زمینھ، و کل فرایند 
می بینیم کھ چگونھ نھ فقط شاگردان و . این تحقیقات آشنا می شویم

 بلکھ ،آمریکاھمکاران پروفسور کینزی و بخش مھمی از جامعھ 
  . شخص وی نیز در جریان این تحقیقات دستخوش تغییر می شود

فیلم بھ آماری عجیب بر می خوریم کھ حاصل مطالعھ در جریان 
 آمریکا نفر از قشرھای گوناگون جامعھ ١٨٠٠٠دقیق بر رفتار حدود 

در : از طریق مصاحبھ حضوری و بی دغدغھ با تک تک آنھاست
 درصد از زنان خود ٦٢ درصد از مردان و ٩٢، ١٩٤٠ی دھھ آمریکا

صد از زنان حداقل  در١٣ درصد از مردان و ٣٧. ارضایی می کردند
شمار افرادی کھ . یک بار تجربھ کامل جنسی با ھمجنس خود داشتند

لذت جویی جنسی را تجربھ کرده بودند، افرادی " نامتعارف"شیوه ھای 
کھ قبل از ازدواج روابط جنسی داشتند و کسانی کھ با فرد یا افرادی 

این . بودغیر از ھمسر خود وارد چنین روابطی شده بودند، بسیار زیاد 
آمار را باید در چارچوب شرایطی در نظر گرفت کھ بھ حفظ بکارت 

کمتر . قبل از ازدواج کماکان بھ مثابھ فضیلت و امر واجب نگاه می شد
 و بخش مھمی از. کسی حاضر بھ صحبت از روابط جنسی خود بود

رفتارھای جنسی کھ در آمار کینزی منعکس شده، در بسیاری از ایالت 
 . غیر قانونی محسوب می شدآمریکاھای 

فیلم با مرور فعالیت سخت کوشانھ دکتر کینزی، تماشاگر را تا 
حدودی با شیوه علمی تحقیق در مورد مسائل ناشناختھ و مسکوت مانده 

کینزی می دانست کھ آمارگیری در مورد چنین . در جامعھ آشنا می کند
)  شیوه رندومیا( ھای تصادفی مقولھ ای را نمی تواند بر پایھ نمونھ

بھ ھمین خاطر او تالش کرد تا جایی کھ امکان دارد با افراد . انجام دھد
موجود  اجتماعی کشور و متعلق بھ ھمھ گروه ھای بیشتری در سراسر

یک نتیجھ جالب توجھ این بود کھ نسل دبیرستانی و  .مصاحبھ کند
سی جن دانشگاھی در آن دوران اعم از زن یا مرد، در زمینھ رفتارھای

  کینزی علیرغم این کھ. تفاوت چندانی با نسل والدین خود نداشتند
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 ولی بھ ،بھ آزادی اندیشھ و عمل در مسائل جنسی اعتقاد داشت

ھیچ وجھ این آزادی را بھ عملکردھای ستمگرانھ و جنایتکارانھ 
 ای کھ بھ صورت تجاوز جنسی بر زنان و یا آزار جنسی کودکان

د و ھمانگونھ کھ در فیلم می بینیم بر  بسط نمی دابروز می کرد،
داوطلبانھ بودن و وجود احساس و تمایل دوجانبھ در این رابطھ 

کینزی برای این کھ در تحقیقات خود بھ نتایجی . تاکید داشت
واقعی دست یابد، از ھمان ابتدا پایھ را بر اعتماد متقابل بین 

و با مصاحبھ کننده و مصاحبھ شونده، حفظ اسرار میان این د
استفاده از روش رمز کردن مشخصات افراد مصاحبھ شونده، 
شجاعت بخشیدن بھ آنان برای بیان کامل و بی پرده خصوصی 
ترین زوایای زندگی جنسی، عادی کردن این بحث و شکستن 
تابوھا و محدودیت ھای اجتماعی و باورھای ایدئولوژیک در این 

کری شخص کینزی و در مسیر فیلم، با فرایند تکامل ف.زمینھ بود
ھمسر و نزدیکانش روبرو می شویم و تضادھا و پریشانی ھای 
ناگزیری کھ در جریان گسستن از خرد و باورھای سنتی بروز می 

ما درست در بحبوحھ شفاف شدن روابط جنسی و شکل عادی . کند
ای کھ این روابط نزد دکتر کینزی و ھمفکرانش بھ خود گرفتھ، می 

 و ضربھ ھا و زخم ھای عاطفی کماکان بینیم کھ حس حسادت،
و می آموزیم کھ مرز میان اعتقاد و توجیھ، باریک . حضور دارند

ما را با گوشھ " کینزی"فیلم .  و ناروشن و سوال برانگیز است
ھایی از استبداد و سرکوب جنسی آشنا می کند، ھر چند کھ در پی 

دساالر و کشف رابطھ تنگاتنگ این مسالھ با نظام پدرساالر و مر
علت این کمبود را صرفا . مشخصا بھ موضوع ستم بر زن نیست

بھ احتمال زیاد، خود . نمی توان در دیدگاه فیلمساز جستجو کرد
ھم از این زاویھ بھ مسالھ نگاه نمی کرد و آثارش " کینزی"دکتر 

با وجود این، گروھی از . نیز از این زاویھ نگاشتھ نشده است
کھ ( میالدی را ٦٠در دھھ " ب جنسیانقال"صاحب نظران وقوع 

با خدمات ) ھمراه با اوج گیری جنبش رھایی زنان بھ ظھور رسید
  .در عرصھ آگاھگری جنسی کامال مرتبط می دانند" کینزی"

با مقاومت و " کینزی"طبیعی است کھ تابو شکنی ھای     
 از جانب سنت گرایان، ترویج کنندگان جھل و ،دشمنی ھای بسیار

این ضدیت را چھ در . ن بنیان ھای فکری کھنھ روبرو شدنگھبانا
. و چھ پس از آن، تا ھمین امروز می بینیم" کینزی"زمان حیات 

 آمریکاخوبست بدانید کھ اینک با باال گرفتن بنیادگرایی مذھبی در 
دوباره آماج حملھ " کینزی"و تشدید فعالیت فاشیستھای مسیحی، 

نیز در نشریات " کینزی" فیلم از ھمین زاویھ،. استقرار گرفتھ 
آنھا . و سایت ھای بنیادگرایان مسیحی بھ باد حملھ گرفتھ شد

علیھ ھنرپیشگان و تھیھ . فراخوان تحریم این فیلم را صادر کردند
بیماری ایدز و سایر بیماری .  کارزار بھ راه انداختند،کنندگان فیلم

ای با زن"ھای مسری از راه تماس جنسی، آزار جنسی کودکان، 
" کینزی"و پورنوگرافی را نتیجھ طرز فکر و آثار " محارم

بھ یک کالم موضع مثبت یا منفی در مورد . معرفی کردند
و این فیلم، بخشی از جدال فرھنگی و ایدئولوژیک " کینزی"

 میان جبھھ ارتجاع و محافل آمریکامھمی است کھ ھم اینک در 
ترقیخواھی و قدرتمند سیاسی و مذھبی از یک طرف و اردوی 

 .              نوگرایی علمی و آزاداندیشی از طرف دیگر جریان دارد
دیدن فیلم کینزی و بھ ویژه آگاه شدن از بحثی کھ بر سر ارتباط 

 میالدی ٦٠خدمات دکتر کینزی با وقوع انقالب جنسی در دھھ 
فیلم حداقل سواالت بسیاری را این  تماشای . ، مھم استوجود دارد
دامن خواھد زد و بھ پیشبرد یک بحث مھم در جوانان  در میان

مورد سنت، اصول اخالقی، خانواده، روابط زن و مرد، سرکوب 
  n .جنسی و باالخره ستم جنسیتی کمک خواھد کرد

و " یخودبخودی ـ بورژوائ"آگاھی 
  کارگران" یستیطبقاتی ـ کمون"آگاھی 

  بخش سوم
  

   ام دامونیپ
  

اسی بر آگاھی ی س-ک یدئولوژی ارروابط اقتصادی ویتاث -ج 
 ختھ یو مبارزه خود انگ

  
شود؟ یل نمیستی تبدیختھ بھ آگاھی کمونیاما چراآگاھی خودانگ

دئولوژی یرو نفوذ ایختھ کارگران در بند تاثیچراآگاھی خود انگ
طی کھ یرحرکت خود و درشرایا در سیماند و یی میبورژوا

نجربھ تسلط ج نشود، میغ و ترویستی تبلیدئولوژی کمونیا
 ن پرسشھایشود؟ برای پاسخ بھ ایی برآن میدئولوژی بورژوایا
دئولوژی وافکار یرات روابط اقتصادی وایان نکاتی درباره تأثیب

، مبارزات وتشکل کارگران و یبرآگاھ ن روابطیحاکم در باره ا
 .دینمایر، ضروری مین تاثیمرزھای ا

  
  یرروابط اقتصادی تاث-١

تا شان، یط ودورنمای زندگیع شراآگاھی کارگران ازمجمو
رد کھ یگیدردرون رابطھ ی اقتصادی پامبھ درجاتی  حدودی و

بھ مبادلھ ی کاالھای » برابرانھ«و» آزادانھ«درآن باصطالح
ی یروی کاربھ عنوان کاال، دربرابرکاالھاین( مساوی وھم ارزش

ا صاحبان یھ داران یباسرما) کندید میروی کاررا بازتولین نیکھ ا
ن رابطھ خود یاستثمار نھفتھ در پس ا. پردازندید میل تولیوسا

ن رابطھ اقتصادی بھ گمان ی ا.رابخودی خودآشکار نمی سازد
 درگذرنده، بل -یخی، نھ تاری طبقات-نھ اجتماعی  کارگران،

  .دینمایم» جاودانھ«و» یعیطب«عموما
ش راخود یازھای خویتوانند نیانی ساده تر، کارگران نمیبھ ب

اری یازھا تنھا بھ ین نید کوچکتریم تولینیبیراچنانکھ مینند زد کیتول
د ندارند یراست وچون کارگران ابزارتولید انجام پذیابزار تول

و با فروش  روی کارشان را بفروشندیش نیناچارند برای بقای خو
روند و یآنان بھ بازار کار م. ش را برآورده سازندیازھای خویآن ن

عنی یدار یخر. کنندیوان کاالعرضھ مش را بھ عنیروی کار خوین
روی کار او را بھ ید ونیآید بھ سراغ کارگرمیمالک ابزار تول

ن یمت ایدار بر سر قین فروشنده وخریب. خردیک کاال میعنوان 
نی با یمت معیان برسرقیشود و در پایی زده میکاال چک وچانھ ھا

  .ندیآیھم کنار م
ن ی در بازار، بن رابطھیی کھ درظاھر ونمودھای ایتضادھا
د ین کاال وخریمت ایروی کار وتقاضا برای آن، قیعرضھ ن

کارگر . ابدید، درذھن کارگران بازتاب می یآید میوفروش آن پد
ن ید است و او مالک ایابزار تول دار مالکیپرسد کھ چرا خرینم

گران را بھ عنوان یروی کار دیتوانند نیچرا کسانی م. ستیابزار ن
توانند یروی کار خود نمیکسانی بجز فروش نک کاال بخرند و ی

نطور یشھ ایبھ گمان او ھم. دا کنندیگری برای زنده ماندن پیراه د
عی است کھ کسانی ین طبیا. عی استینھا اموری طبیا. بوده است
کسانی دارا .دی نداشتھ باشدید داشتھ باشند واو ابزار تولیابزارتول

ن خود بھ عنوان ی را بنجا او البتھ تضادییدرا. و او ندارباشد
ن یند اما ایبیدار کاال میھ دار بھ عنوان خریفروشنده کاال وسرما

روی کار، بھ ین) ا دستمزدی(متیعنی اختالف بر سر قیتضاد 
زمانی کھ . شودیعرضھ و تقاضا بستگی است وبھ شکلی حل م

برد و یمتش را باال میادند قیش زیداران کاالیند خریبیکارگر م
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ند یبیاما زمانی کھ م» گھیکی دین نشد یا«:دیگوید مآورین نمییپا
ازمند، یادند و او و خانواده اش نیداران کم و فروشنده ھا زیخر

ش یدارکاالین خریاورد و بااولین بییمتش را پایشود قیمجبور م
  .دیایکنار ب
کی از تضادھا ومبارزات مداوم کارگران با دولت ی 

ن را یا. ستمزد کارگراستا دیروی کار یمت نین قین ھمییبرسرتع
رو با توجھ ین نیمت اید قیند بایگویکارگران م. مینیبیما ھر سالھ م

ھ داران است یین شود اما دولت کھ مدافع سرمایبھ نرخ تورم تع
ن یرو را بھ کمترین نیمت ایکند قیست و تالش مین کارنیل بھ ایما
ت دارد ین مبارزه برای کارگران اھمیج ایالبتھ نتا. زان برساندیم

ن یروی کارشان را بھ باال تریم کھ اگرکارگران نیاما ما می دان
عنی استثمار کارگران کماکان یمت بفروشند، مسئلھ اصلی یق

  . پابرجا خواھد بود 
ھ یکند تضاد کارگر با سرمایمتی توافق میوقتی کارگربرسرق

ن بار یگری ایشود ولی تضاد دیدار در بازار و مبادلھ موقتا حل م
روی کار توسط یعنی نین کاال ید و در چگونگی مصرف ایتولدر 

خواھد یده و میی خریھ دار کاالیسرما. آوردیھ دار سر بر میسرما
خواھد ساعات یم.خواھد از آن استفاده کندیھر گونھ کھ دلش م

ھمچنانکھ . ن کاال استفاده کندیا با سرعت باالتری از ایشتری و یب
ن موجب نابودی و یولی ا. کندیه منش استفادیا ماشیون یزیاز تلو

شود؛ کارگرھم کھ خودش و یفرسودگی زود ھنگام کارگر م
روی کارش را فروختھ یکجا نفروختھ، نیرا تماما و » جانش«

د تا یھ زندگی وی است کھ بایروباصطالح سرماین نیوچون ا
وقتی کھ توان دارد ازآن استفاده کند و خرج و مخارجش را با آن 

بھ . کندیھ دار مقابلھ میزد وبا سرمایخیخالفت بر مدرآورد، بھ م
ھ داران بر سر یان کارگران با سرمایب تضاد ومبارزه مین ترتیا
عنی اندازه و یط کار یزان ساعات کار روزانھ، شدت کارو شرایم

  .ردیگیروی کاردر میچگونگی مصرف ن
رد و تضادھا یگیی صورت مین تضادھا بازتوافقھایاما برسرا

ا با شکست آنھا حل یروزی کارگران و یا با پیای موقتی بھ گونھ 
روزشوند کھ خواستھای خود یحتی اگرکارگران پ. شوندیم

ط کار بھ کرسی بنشانند، یرادرمورد ساعات کار،شدت کار و شرا
شوند و حل ھرباره آنھا، کارگران را ید مین تضادھا باز، تولیا

از ب. روی کارشان نجات نخواھد دادیازفروشندگی ن
ھ داری یاستثمارسرجای خود خواھد بود وکارگران در نظام سرما

   .زندگی خواھند کرد
باز تابی است حسی و تجربی ختھ کارگران، ی آگاھی خودانگ

ھ دار و ین کارگر و سرمایی کھ دررابطھ بین تضادھایازھم
د یھ داری ،خواه درمبادلھ و خواه در تولیدرسطح مناسبات سرما

انی است از ید بیآید میی کھ درظاھرپدیضادھان تیا. دیآید میپد
ن شکلھای یدر ا.ان استیتضادھای ذاتی کھ درژرفنا درجر

ھ داری و استثمار کارگران یت مناسبات سرمایآشکارتضاد، ماھ
  .پنھان است

ن تضادھا درسطح نمودھا، بخودی خود شناخت یاما فھم ا
ت مناسبات وآشکارشدن خصلت استثماری یتضادھا را درماھ

ت ین شناخت، ماھیا.سازدین تضاد ھا را فراھم نمیرایوآشتی ناپذ
لھ حل یھ داران را کھ نھ بوسیستی تضاد کارگران با سرمایآنتاگون

جی نظام موجود، بل بھ یتضادھا در ظواھر آن واصالح تدر
شود را، یستی حل میزکمونیلھ انقالب، آنھم فقط انقالب قھر آمیوس

ختھ ین سان مبارزه خود انگیھمبھ . سازدیبرای آنھا روشن نم
 ھ داران تا انجا کھ درچارچوب حل وفصلیکارگران با سرما

ن رابطھ اقتصادی است، خصلت اصالح یتضادھای ظاھری ا
  .ردیگیبخود م) یستیرفرم(طلبانھ 

تواند آنھا را ازدرون رابطھ ی آگاھی خودبخودی کارگران نم

ھ داران یبا سرمار یکھ درگ) برابری مبادلھ کنندگان کاال (یخاص
ش بگذارند کھ یی را پیرون آورد و کارگران خواستھایکند، بیم

ن یتضادھای ا. ن رابطھ ی مبادلھ ارزشھای برابرباشدیفراتر از ا
کشاند کھ بخواھند ین آگاھی میت آنھا را بھ ایرابطھ در نھا

عنی کاالی خود ین رابطھ بھبود بخشند یت خود را درون ایموقع
ن یا. ا گرانتر بفروشندیود را ارزان نفروشند و روی کار خیا نی

روی کار یمت نین شدن قیید وفروش کھ با باال و پاین خریتضاد ب
رمناسبات کارگران یق و آشتی ناپذیشود جای حل تضاد عمیحل م

  .ردیگیھ داران استثمارگر را میاستثمار شده و سرما
» یعاد«ط یم تنھا مربوط بھ شرای آنچھ تا کنون گفت

ھ داران یان کارگران و سرماین مناسبات میتکو» زیسالمت آمم«و
ک شکل حرکت یھ و یک رویو ثبات نسبی حکومتھا است و تنھا 

ھ و شکل یش از آنکھ مابھ روید وپیآینی بھ شمار میت عیواقع
م بھتر است کھ اشاره ای بھ نگرش یت نظرافکنیگر حرکت واقعید

ن سطح از یکھ در ام یستی بکنیستی و شبھ اکونومیھای اکونوم
ن یگرچھ طرح ا. ل روابط اقتصادی موجودندیو تحل بررسی

ست و ما یکن چاره نیکند لینگرش ھا اندکی مطالب ما رامشکل م
ن نگرشھا ولو بھ ید بھ ایبایناچار م ن مقالھیبا توجھ بھ طرح ا

م و بحث مفصل درباره انھا یگونھ ای مختصرھم کھ شده اشاره کن
   .میتر واگذاررا بھ فرصتی مناسب

مناسبات انسانی » یشئی شدگ«و» گانھیکارازخود ب«دومفھوم
،مکتب ) یخ وآگاھی طبقاتیدرکتاب تار( کھ مباحث لوکاچ

رغم برخی یعل(ن پسا مدرنھا یفرانکفورتی ھا، چپ نو وھمچن
ان ھوداران لوکاچ وچپ نو با یان مکاتب باال مثال میتضادھا م

ھ یل نظام سرمایدرتحل) ت داردیپسا مدرن ھا کھ در جای خود اھم
ر یعنی تاثین بخش یھا استوار است، اساسا بر ا داری برآن

ی »کار«ومناسبات ) گانگی کاریب (یکارگران ازروابط اقتصاد
( »زھای چ-کاالھا « ق داد وستدیلھ پول واز طریان انسانھا بوسیم
  .ھ داردیتک) یئی وارگیا شیئی شدگی یش

کھ مفھومی » گانگی کاریخود باز«ن دو مفھوم،مفھوم یاز ا
 فلسفی است، برخالف ادعاھای ھواخواھانش، مفھومی -اقتصادی 

د ین وجھ تولیت تضاد اساسی ایست کھ بتواند جوھر و ماھین
ن مفھوم یا. ھ داری را شرح دھدیوچگونگی استثمار نظام سرما

م یبھ مرور زمان ودر پی کندن ازمفاھ درمباحث مارکس
و گذرازمباحث مجرد و انتزاعی » ی باخفوئر«و» یھگل«یفلسف

 نیاسی وھمچنی س- فلسفی بھ مباحث مشخص اقتصادی-یاقتصاد
ا بکلی حذف یو ) سھیدر گروند ر(پختگی مباحث، کمرنگ شد 

) کارگر( یو طبقات) کار(م اقتصادی یمفاھ). »ھیسرما«در(د یگرد
ن مفھوم، جای یمستتر درون ا) ریت غیمالک(دی یو رابطھ تول

ا یکارپرداخت نشده » تصاحب«و » تملک« ا بھ مبحث خود ر
ھ داران، و ید شده کارگران توسط سرمایتول» یارزش اضاف«
ب، ین ترتیبد. ھ داران دادیلھ سرمایکارگران بوس» استثمار«

کارگر کھ بھ عنوان » روی کارین«مارکس کشف کرد کھ چگونھ 
وختھ فر) ینده ارزش مبادلھ اینما(ھ داریارزش مصرف بھ سرما

د، بھ یھ دار بر روند کارو تولیر تسلط و نظارت سرمایشده، در ز
ا یافتھ یت ینین کارعیشود و بخشی از ایل میافتھ تبدیت ینیکارع

ل یھ دار و تبدیا ھمان سرمای»  دگر-ریغ«کار اضافی با تعلق بھ 
دن خون کار زنده یھ،چونان خون آشامان، بھ مکیبھ سرما

  . پردازدیم
و » یانسان«مناسبات » یئی شدگیش«ینعی مفھوم دوم 

د یتول«ھای عام روابط یژگیز، درمورد ویپرستش کاال وپول ن
، در روابطی کھ یل کارشخصی بھ کار اجتماعیو تبد» ییکاال
کند واساسا بحث آن توسط یاستوار است، صدق م» د کاالیتول«بر

د یگردد کھ ازنظام تولیدرمرحلھ ای طرح م» ھیسرما«مارکس در
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ھ داری یی سرماید کاالیکھ در تکامل خود بھ تول(ی ساده یکاال
ب درواقع صفت مشترک ین ترتیشود وبھ ایبحث م) گرددیل میتبد
  .ھ داری استیی ساده و سرماید کاالیتول

کانون نقد «ن دو مفھوم، آنگاه کھ قرارباشد یوجھ مشترک ا
فھم و «در» ن کنندهییجنبھ تع«، دارای »یھ داریانقالبی از سرما

و کال » کیالکتیجزء مھمی از د«، یھ داریجامعھ سرما» درک
ھای یژگیھ داری وویکرد بھ نظام سرمایراھنمای نگرش و رو

ھ داری باشند، ھمانا ید سرمایا صفت مشخصھ وجھ تولیاساسی 
د ارزش اضافی بھ یقانون تولھ قرار دادن و کمرنگ کردن یدرسا

.  استارگرانواستثمار ک دین وجھ تولیقانون مطلق ا عنوان
گانگی کار، درباره بھ تملک درآوردن کارکارگر توسط یمفھوم ب

کھ جنبھ ھای (» ند کاریعدم نظارت کارگران بر فرا«ر وبھیغ
ستد و یایکند ودرآستانھ آن میاشاره م) حقوقی و اقتصادی دارند

گر یگانگی کارگرازخود و از دیند را کھ بین فرایج چگونگی اینتا
باشد را، بررسی یم) ذھنی و روانشناسی داردکھ جنبھ ( کارگران

» روی کارین«ری یچ وجھ چگونگی روند بکار گیکند ولی بھ ھیم
ان یکارگران را ب» استثمار«و» یارزش اضاف«د یزم تولیو مکان

ژگی ھای مشترک نظام ھای یئی شدگی بھ ویمفھوم ش. کندینم
ای کند اما تضادھیاشاره م) یھ داریساده و سرما(د کاال یتول

  . دھدیح نمید کاال را توضین نظام ھای تولیخاص ھرکدام ازا
کی یک سو، بوی تفکرمکانین دو مفھوم، از ی از ا
اقتصادی «ن کننده و مطلق عاملییکجانبھ، تعیریتاث(سم یواکونوم

دربازار کھ » روابط مبادلھ«گانھ و یازخود ب» کار«در شکل » 
دھی بھ است، درشکل » زھایق چیروابط از طر«بھ شکل 

بھ مشام انسان ) گریکارگران و طبقات د» یآگاھ«و » تیذھن«
دن یگر مباحث اساسی اقتصادی چون چاپیازسوی د. رسدیم

انھ کارگران، درپرتو دو مفھوم یارزش اضافی و استثمار وحش
نی اقتصادی یفوق کمرنگ شده، مباحث و تضاد ھای مشخص ع
 و شبھ فلسفی و طبقاتی بھ مباحث و تضادھای ذھنی و انتزاعی

ز و ی، حل قھرآمیرطبقاتیتضادھای آشتی ناپذ. گرددیل میتبد
ا، ازحوزه یکتاتوری پرولتاریانقالبی آنھا و لزوم برقراری د

بندد وبھ شکل تضادھای گنگی چون یاست رخت بر میاقتصاد و س
گر بھ یکدیاز » انسانھا «یگانگیش وبیاز خو» انسان «یگانگیب

از . گذاردیپا م  فلسفی-یروان» نھانسان شناسا«حوزه مباحث 
ک سو حل تضادھا برای کارگران صرفا در حوزه ی اقتصادی ی

گردد یده میاستی کھ برای کارگران پسندیشود و سین مییتع
ن کرده اند؛ از یستھا تدویرد کھ اکونومیگیدرھمان حدودی قرارم

، جای حل تضادھا یگر حل تضادھا درحوزه ذھنیسوی د
سم رنگ و لعاب یبرالیسم و لیرد و رفرمیگینی را میدرحوزه ع

ن انقالبی گری یگزیا نخبھ پسند، جایخورده و مد روز شده 
ن دو مفھوم بھ نظام یشترکسانی کھ ازخالل ایب. شودیستی میکمون
» پرواز«کھ برای روشنفکران ینگرند، در حالیھ داری میسرما

 می را» تیذھن«شھ ھای انتزاعی و کال یم و اندیدر حوزه مفاھ
وھمان » ت ملموسینیع«تی درحوزه یپسندند، برای کارگران فعال

ھ یدرچارچوب نظام سرما» ط کاریشرا«مبارزه برای بھترکردن 
  . دھندیح میداری را ترج

 فلسفی مارکس دوپاره -ادداشتھای اقتصادی یب ین ترتیبد
» خورند«ا یب یرپاره ی اقتصادی وترکیگیمارکس پ. شودیم

کتر شدن بھ اقتصاد، یگردد وبا نزدیراقتصاد مد) کیالکتید(فلسفھ
ش ازحد و حدود آن، بل در حد نقش ینقش عامل اقتصادی را، نھ ب

م یواقعی آن در آگاھی کارگران، بھ مرور روشن و روشنترترس
با  شانیرانیستھا کنونی غربی و دوستداران ایکند و رفرمیم

» یعامل اقتصاد«ک سو نقش یدن بھ وجھ فلسفی آن از یچسب
کنند و ازسوی یمطلق م» تیذھن«رادر شکل دادن بھ » تینیع«و

و گنگ کردن تضادھای مشخص طبقاتی و » یانتزاع«گر بھ ید
  . است، می پردازندینی طبقات درحوزه سیجنگ ع

ان تمامی کسانی یگفتنی است و بسی جای تفکر دارد کھ ازم
 تا بھ دو مفھوم باال اتکا دارند ھ دارییل از نظام سرمایدرتحل

ان و تشکل انقالبی کھ بھ گونھ ای عملی در یک جریکنون حتی 
امده یرون نید، بیر و رو کردن نظام ھای ارتجاعی برآیپی ز
  )١(؟ !است

ی ی» جبر گرا«یستیھ ی اکونومید بھ نظرینجا باین درایھمچن
« را مساوی با » روھای مولدیجی نیرشدتدر«م کھ یاشاره کن
  . می پندارد» سمیالیرشد سوس

ھ داری و در روند ی، درذات نظام سرمایستی اقتصاد مارکس
ن نظام، ینی این ضروری و قانونمند تضادھای عیحرکت و تکو

ای ید و پرولتاریاجتماعی شدن تول(ری الزامی امر نو یشکل گ
ستی یالیل و تحول بھ نظام سوسیو امکانات واقعی تبد) »گورکن«

  .است»زیرآمقھ«و» یجھش«ل و تحولی کھیتبد. ندیبیرا م
سم یالیبھ سوس ھ دارییر تحول نظام سرمایھ، سین نظریاما ا

و بدون آنکھ برای  دانستھ» زیمسالمت آم«و » یجیتدر«را 
ست یطبقھ کارگر وحزب کمون روی ارادهی، توان ونیآگاھ
، »جھات نو«ش، برای نابودی کھنھ و بھ جای آن نشاندن یانقالب

رشد خودبخودی » یجبر «جھیگاھی قائل شود، آنرا نتیارج وجا
» زیمسالمت آم«اسی یت سیروھای مولد و بھ موازات آن، فعالین

ی می یروھای بورژوایک سلسلھ اتحادھا با نینوع پارلمانی و 
ستھا یھ ھم اکنون و درعمل ازسوی بخشی ازاکونومین نظریا. داند

  . شودیری میگیستھا پیونیزیو رو
وجود  گریی دھینظر» روھای مولدیرشد ن«درنقد تئوری 

وستھای یما درپ. بھ خود گرفتھ است» یخرد ابزار«دارد کھ نام 
م یز اشاره ای کوتاه خواھیھ نین نظرین نوشتھ بھ ایکم ایبخش 

  )٢.(کرد
ا آگاھی کارگران تنھا در یآ: می بھ سخن خود باز گرد

ا مبارزات کارگران تنھا یماند؟ آیچارچوب دوران گسترش باقی م
  !ستین نیر چنیگردد؟ خی طلبانھ محدود مبھ مبارزات اصالح

کدست ندارند یھ داری حرکتی ینست کھ روابط سرمای علت ا
ابند یگسترش نمی » زیمسالمت آم«و» یعاد«و ھمواره بطور

روند و تکامل یش میازدرون بحرانھای اقتصادی فلج کننده پ بلکھ
ک سوی ی، تنھا »آرام«و» یجیتدر«ن رو توسعھ ی یازا.ابندییم

در پس ھر  نست کھیگر آن این روابط است وسوی دیل اتکام
رسد و وضع عمومی دچار آشفتگی و بھم یگسترش، بحرانی فرا م

بنا . گردندیشود و فشارھا موج وار و کوبنده ظاھر میختگی میر
ھ داری و نظام ھای ین آگاھی کارگران درمبارز با نظام سرمایبرا

ھ داری رشد یز تنھا در دوره ھای گسترش سرماین ارتجاعی
ز تنھا درچارچوب یکند و مبارزه آنھا با نظام ارتجاعی نینم

  . ردیپذیز، صورت نمیاصالح طلبانھ و مسالمت آم
رسد نظم یکھ دوره ھای بحران اقتصادی فرا میھنگام
ا بھ ید جامعھ یروھای تولین. شودیدگی میدچار از ھم پاش اقتصادی

ی چون تورم و باال یھافشار. شود یست و نابود میا نیرود و یھدرم
کاری یمتھا، بستھ شدن کارگاه ھا وکارخانھ ھا، اخراج وبیرفتن ق

شود، بھ دوش کارگران ینھ ھای اقتصادی وارد میکھ درزم.. و
. کندینی کرده و کمر آنان را خرد میوتوده ھای زحمتکش سنگ

ن دوره ھا، یری از مبارزات کارگران در ایش گیبرای پ
ستھ کردن فضا و محدود کردن آزادی اسی چون بیفشارھای س

زبھ نوبھ خود از طرف طبقات ی، سرکوب واختناق نیاسیھای س
ق شدن بحرانھا ی یدردوره ھای عم. دیآیحاکمھ بھ اجرا درم

، سطح اگاھی طبقھ کارگر بھ ھمراه )یاسیو س(اقتصادی 
دارد و یش برمیی بھ پیزحمتکشان از نظام موجود، گامھا
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ھ داران و طبقات یات عملی کارگران با سرمارود و مبارزیباالترم
ز از مرزھای اصالح طلبی و اشکال مسالمت یحاکم ارتجاعی ن

گذارد و روش ھای یش میز خارج شده و خواستھای انقالبی پیآم
چنانکھ در ) ٣.(ردیگیش میبراندازانھ و جنگ مسلحانھ را در پ

ن نمونھ است درغرب مبارزات یم از ایباال ھم اشاره کرد
کا در بحران یآمر ، مبارزات کارگران١٩٠٥ھ دریارگران روسک

، ١٩٦٨ کارگران فرانسھ در مھ ١٩٢٩-١٩٣٢سالھای 
ران در انقالب یودرکشورھای تحت سلطھ مبارزات کارگران ا

١٣٥٩. 
توان نقش روابط اقتصادی در آگاھی و یدر نگاه کلی م

» یعاد«دوره ھای . ابی کردیمبارزات کارگران را دوگانھ ارز
در . یھ داری و دوره ھای بحران اقتصادین سرمایگسترش و تکو

دوره ھای بحران اقتصادی خصال ماھوی و ارتجاعی نظام 
ن دوره ھا کارگران یدر ا. گرددیھ داری تا حدودی آشکار میسرما

اسی یانقالبی برای سرنگونی نظام س» یخودبخود«بھ مبارزه ی 
ش بھ درجاتی یآورند و در ضمن مبارزات خویموجود روی م

  .رسندیازشناخت ھای عام از نظام موجود م
ن ین درجات شناخت کارگران از ایی ترین و نھایاما باالتر

است وعمدتا توسط مبارزه و » یخودبخود«روابط کھ اساسا 
ک شناخت تام وتمام یبھ » خودبخود«تواند ید، نمیآیتجربھ بدست م

اسی و یسھ داری و روابط یازعمق مناسبات اقتصادی سرما
ند ید بر جای آن نشینظامی کھ با نیمجموع نظام حاکم و ھمچن

نسان مبارزات انقالبی یبد. ابدیسم، ارتقاء یسم و کمونیالیعنی سوسی
، یستیالت کمونیک تشکیکارگران و زحمتکشان بدون رھبری 

  . بردیی نمیت راه بھ جایدر نھا
نھا ن شناختی ازروابط اقتصادی کھ تین چنیک این تئوریتدو

رد بلکھ بھ اعماق آن رسوخ کند و شناخت از یسطح را در برنگ
ازمند ی، بگونھ ای اساسی نیستیستی و کمونیالینظام سوس

ق و بررسی علمی درازمدت یر وتحقیگیسازماندھی کار فکری پ
ز بدون یسم نیسم وکمونیالیعنی تحقق سوسیتحقق عملی آن . است

ده مبارزات کارگران ستی رھبری کننیالت انقالبی کمونیک تشکی
  ) ٤. (رممکن استیو توده ھای زحمتکش غ

  
  استھای حاکمیدئولوژی و سیرات ایتاث - ٢
ختھ کارگران و مبارزات خودبخودی یم کھ آگاھی خودانگیگفت
تکامل  ستییکمون ک آگاھی و مبارزهیتواند خود بخود بھ یآنھا نم

و  رات روابط اقتصادی را ھم در دوره ھای گسترشیتاث.ابدی
وھم در دوره ھای بحران اقتصادی » زیآرام وصلح آم« تکامل 

دئولوژی یا م علتھای تسلطینیم ببیخواھینک میا م،یبر شمرد
ر از آنچھ مربوط بھ بازتاب یی بر آگاھی کارگران، غیبورژوا

   باشد؟یھای ساخت اقتصادی است، چھ م
ھ داران ینست کھ درتضاد کارگران وسرماین علت اینخست
ا تحت یستی یالیامپر(ھ داری یک جامعھ سرمای در کل نیوھمچن
 ھ داران ھستند کھ مسلطند و بخاطر تسلطشان،ین سرمایا) سلطھ

ن ییز تعیھای آگاھی مسلط موجود را نیژگیط وویبطور کلی شرا
ن نظام درمعرض نوع برخورد یشناخت کارگران از ا. کنندیم

رد و یگیھ پردازان ارتجاعی آن قرار میطبقات مسلط و نظر
ط اجتماعی کارگران، ین طبقات درباره شرایدئولوگ ھای ایا

  . دھندینظرات گوناگون خودرا درون کارگران نفوذ م
 منظورشان دھند ویم سر» یبرابر«و » آزادی«نان شعاریا

قانونی » یبرابر«روی کارشان و یکارگران بھ فروش ن» یآزاد«
ا دارد و فروشنده د ریت وسائل تولیکار کھ مالک روییدار نین خریب

ط سخت یا شراینان یا. باشدین وسائل است، میآن کھ بی بھره از ا
ا ی(ھای ییجھ ی استعدادھا و توانایشت کارگران را نتیزندگی ومع

» یعیطب«فردی آنھا دانستھ وآنرا ) یدر واقع بی استعدادی و ناتوان
خواھند کھ یاز آنھا م اری مذھبیا بھ یند؛ ینمایم» جاودانھ «و
ھاشان، صبور و پر حوصلھ باشند ورنج جھنمی یستگیشا رغمیلع
ا وعده و ی. گر، تحمل کنندیجھان د» بھشت«د ین جھان را بھ امیا

موکول  ندهیشت کارگران را بھ آیدھند و بھبود وضع معید میوع
ر انقالبی نظام ییستھا برای تغیغات کمونیا در مقابل تبلیکنند و یم

بھ فکر بھبود  خواھند فقطی، از انھا مگریی نظامی دیموجود و برپا
ت آنی خودشان باشند،برای خودشان چانھ زنند و کاری بھ یوضع
ا با مجبورکردن کارگران و توده ھا بھ از ی. نداشتھ باشند ندهیکار آ

توانند یک لقمھ نان، آنان را تا آنجا کھ میدن برای یصبح تا شب دو
ط عادی و خواه یراا خواه در شیدارند و یاست دورنگاه میاز س

است روی ید بھ سیزمانی کھ کارگران وتوده ھا تحت فشارھای شد
انھ خود کرده با ھزار یاست بازی ھای عامیر سیآورند، آنھا را اسیم

خواھند ی، از کارگران م»درخطر بودن کشور«رنگ و یتوطئھ و ن
 در واقع منافع -» یمنافع مل«کھ خواستھای خود را بھ خاطر 

  .اندازند ا آن را بھ عقبی کنند و  رھا-خودشان
گانھ و کھنھ یت یرغم ماھیزعلیی مسلط نین اگاھی بورژوای ا

ن، محدود، ثابت و یست و صرفا در شکلھای معیستا نیی آن، ا
و  ت متنوعیشود بلکھ اشکال بی نھاید نمی، بازتولیریر ناپذییتغ

  . ردیگیگوناگون و تازه ای بھ خود م
 ن آگاھی توسطیبودن وحفظ شدن اریمی وھمھ گیبھ خاطر قد

ک موجود ونفوذ و تسلط نسبی یدئولوژیاسی و ایتمامی نھادھای س
» خود بخود«ن طبقھ بھ گونھ ای ین آگاھی برطبقھ ی کارگر، ایا

کھ » آگاھی موجود«ک آگاھی مستقل و فراترازینمی تواند با 
 یک اگاھیا با یاست و) ٥(» ییآگاھی بورژوا«خواه ناخواه 

  .ھ داران مبارزه کندی، با سرما»ختھخودسا«
 نست کھ بورژوازی و کال طبقات مسلطین علت ایدوم
، درمقابل مبارزات عملی خود بخودی طبقھ کارگر و یارتجاع

، عربده کشی ینیریاست دوگانھ چماق وشیتودھای زحمتکش، س
ن یل این دلیشھ کرده اند و بھ ایب را پیاستھای ظاھرفریان وسیعر

جی دوگانھ، رقم یبا نتا ر تکامل خود ھموارهیمبارزات درس
  .خورده است

ل سرکوب آشکار توسط ین مبارزات بھ دلیک سو ایاز 
خواه سرکوب و (، برای توده ھا یبورژوازی و طبقات ارتجاع

ا برعکس آنھا ین موقتی کند و یرعب کارگران را وادار بھ تمک
ھای استیت سیشناخت ازماھ) زدیشتر بھ مبارزه بر انگیرا ب

و اخالق و مذھب و نقش ... ی،حقوقیاسی، سیگوناگون اقتصاد
کند یسرمیروھای نظامی را تاحدودی میک و نینھادھای بورکرات

ط، ابعاد گوناگون نظام موجود و یر شرایو تالش عملی برای تغ
وه ھای عمل طبقات مسلط را، در معرض شناخت یاستھا و شیس

قتر ین نظام عمیا از اجھ شناخت آنھیتوده ھا قرارداده ودر نت
  . گرددیم

دئولوگ ھای یوا است بازان بورژوای حاکمیگرسیاز سوی د
ر مبارزه خود بخودی کارگران با نظام ی، در مسیھر نظم ارتجاع

رد، مداوما یگین مبارزات اوج میموجود وبخصوص زمانی کھ ا
  . کنندیدخالت م

دن ھات جورواجور، پنھان کریرھا و توجینان با انواع تفسیا
استھای مکارانھ و برنامھ ھای گمراه یر سیش در زیمقاصد خو

داخلی  دھا ورفتارھا و عملکرد ھای انحرافی ـیکننده، وعده و وع
، روش، مواضع و یکنند نوع تفکر وآگاھیتالش م و خارجی ـ

راه حل ھای خود را درصفوف کارگران و مبارزات آنھا رسوخ 
ش توسط توده ھا یرد خواستھا و عملکیدھند و مانع از شناخت س

ب آگاھی توده ھا را متوھم و جھت حرکت و ین ترتیبد. گردند
ختھ کارگران رابھ سوی مقاصد، منافع و ین مبارزات خودانگیتکو
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ش سوق داده ،محدود و محصورکرده و یچارچوب مورد قبول خو
دئولوژی یک این و تکامل آن بھ سوی یبھ بند بکشند واز تکو

  .ارنظام موجود، باز دارندیب تمام عیخرستی وبھ سوی تیکمون
د یئت احزاب تجدیستھا، درھی، اکونومیدئولوژیدر سطح ا 

ده ھای اساسی یج نکردن ایغ و ترویبا تبل) سمیونیزیرو(نظر طلب 
ده ھای ین ایسم بھ گونھ ای کھ کارگران و زحمتکشان با ایمارکس

اھی حاکم ابند،عمال مروج و مبلغ آگیانقالبی آشنا شوند و پرورش 
  .ھستند

ستھا یسم کدامند کھ اکونومیشھ ھای اساسی مارکسیو اما، اند
ند و وحشت دارند یجویکنند، ازآنھا دوری مید نظرمیدر آنھا تجد

: نھا عبارتند از در فلسفھیا: ج کنندیغ و ترویاز آنکھ آنھا را تبل
چگونگی : سم تاریخی، دراقتصادیالیستی وماتریالیک ماتریالکتید

روی کارکارگران واستثماروبھره ی ارزش اضافی ازنکشاندن
کشی ازکارگران و نقش مھم بحرانھای اقتصادی درفرو پاشی 

خی ورھبری کننده ینقش تار: استیھ داری ودرسینظام سرما
 -کین بورکراتین نظام، خرد کردن ماشیکارگران در نابودی ا

مھ ا و ادایکتاتوری پرولتارینظامی با قھرانقالبی و برقرای د
شروی یستی و پیالی، ساخت نظام سوسیکتاتورین دیانقالب تحت ا
  . سمیبھ سوی کمون

کنند یغ نمیج و تبلیشھ ھا را نھ تنھا تروین اندیستھا ایاکونوم
ب آنھا دست ین ترتیبھ ا. ورزندیبلکھ بشدت با آنھا خصومت م

ی را، برای یی و خرده بورژوایروھای بورژوایا نیت و یحاکم
  )٦. (گذارندیدرون کارگران، باز م ھای خودشھ یرسوخ اند

ت یکی حاکمیاستھای تاکتیدارند کھ بھ سیآنان کارگران را وا م
نش یخواھند در مقابل آفریاز کارگران و توده ھا م. ن کنندیتمک

ازسوی طبقات حاکم، بھ اقدامات انقالبی » رعب و وحشت«
» ی روتند«کنند کھ با ین از آنان درخواست میھمچن. دست نزنند

ستھا یاکونوم. بھانھ بدست ارتجاع حاکم برای سرکوب ندھند
دھند از ینی بھ کارگران نشان میرینکھ طبقات حاکم، شیبمحض ا

نھ حکام نزنند واقدامات یخواھند کھ دست رد بھ سیکارگران م
نان در یا.ندیایب» راه «خود را کنار گذاشتھ با طبقات حاکم » تند«
کتاتوری یا در واقع دی» ییرژوادموکراسی بو«شتر موارد یب

نسان یکنند و بدین خواست خود قلمداد میی تریی را نھایبورژوا
خود مسخ » یسازش طبقات«کارگران و توده ھا را با تئوری 

  .گردانندیم
حتی ھنگامی کھ آگاھی موجود درجنبش : میریجھ بگینت

ن یط زندگی و نبرد ایختھ کارگران، کھ برخاستھ از شرایخودانگ
ن قطب مخالف با آگاھی مسلط یی تریھ است، درنھاطبق
ختگی و خودبخودی یرد، بھ سبب خودانگیگیقرار م» ییبورژوا«

ج نگردد یغ و ترویستی تبلیطی کھ آگاھی کمونیبودن آن و در شرا
ستی مسلح نگردد، یو مبارزات کارگران بھ چشم انداز کمون

ا در بر کھ از ھر سو او ر» ییبورژوا «ین آگاھیتواند بھ ایم
  .ا بھ آن ختم شودین کند ویگرفتھ، تمک
شھای ین جنبش خود بخودی کارگری با توجھ بھ گرای بنابر ا

شھای محافظھ یشھای انقالبی و گرایش، گرایمتضاد درون خو
ز از جانب بورژوازی و یست: گرددیز روبرومیکارانھ، با دوست

ی آن بھ شھای انقالبیکنند با گرایطبقات ارتجاعی حاکم کھ تالش م
زند و مانع از حرکت آن بھ طرف جنبش انقالبی یجدال برخ

ش نگاه یرش خویستی گردند وآن را در چارچوب مورد پذیکمون
ستا و محافظھ یستھا، کھ با جنبھ ھای ایز ازجانب کمونیدارند وست

کنند یکنند و تالش میکار میی آن پیکارانھ و چارچوب بورژوا
اورند و بھ یرون بیژوازی برش بوریآنرا از چارچوب مورد پذ

ک حزب ی، تحت رھبری یستیاست انقالبی کمونیک سیر یز
ن و انقالبی یشروترین، پیستی جنگنده کھ متشکل از آگاھتریکمون

  . ن کارگران و روشنفکران باشد، بکشانندیتر
  )ادامھ دارد(
  

  افزوده ھا
( دگاه، آقای بابک احمدی استین دیکی ازھواداران پرو پا قرص ای -١

سم یکھ محافظھ کاری و رفرم) ٣٤٧-٣٦١نک، مارکس و سیاست مدرن ص 
نقد «ان، در رگباری ازعبارات یخود را، جھت جاذب کردن آن برای دانشجو

چون » کالیراد«شوند و پسوند یا با پیو» تھیرحمانھ مدرنیکامل و ب
، »کالینسبی نگری راد«و » کالینقد راد«، » تھیکال ضد مدرنیراد«
تھ یمدرن«نک بھ . ( یان تھیز ولی قالبی و میکلماتی با ظاھرتند وت.پوشاندیم

بابک » دیکتاب ترد«ن ین صفحات نخستی و ھمچن٣٣ص» یشھ انتقادیو اند
جالب است کھ ) ن واژه ھا مثل نقل و نبات می باردی، کھ در آنھا ایاحمد

راست است کھ «م یین حال بگویم و در عیاوریدرب» یکال بازیراد«نھمھ یا
ده بود، و یو جامعھ مصرفی را ندچشم انداز دولت رفاه ) ماکس وبر(وا

راست است کھ او بھ دانست، یش نمیجز پنداری ب را دورنمای رفاه توده ھا
باور نداشت اما کارش در فھم انواع کاھش تعارض ھا و تضادھای طبقاتی 

نقد .) دھا از من استی تاک٣٢ص ... تھ ویمدرن(» تھ درخشان بودیمدرن
نکھ تعارضھا و یخوب است اما باور نداشتن بھ ا» یخرد ابزار«تھ و یدرنم

اما حق .میستین» یوبر«؟ البتھ ما !ابد، بد استیتضادھای طبقاتی کاھش نمی 
نھا حتی درمورد کشورھای یا. زھا باور نداشتین چیبا وبربود کھ بھ ا

تحت کشورھای  د چھ برسد بھیآیلی جوردرنمیز خیستی غارتگر نیالیامپر
   .ستھایالیسلطھ امپر

» یئی شدگیش«و» یگانگیازخودب«م ی شرح و نقدی مختصر ازمفاھ-٢ 
  .ن نوشتھ خواھد آمدیکم ایان بخش یوستی بھ پایدر پ» یخردابزار« ن یوھمچن
با توجھ بھ  سم،یالیشتر کشورھای تحت سلطھ امپری گفتنی است کھ درب-٣
سم، وجوداستبداد و یالیشت وزندگی توده ھا، حضورامپریط سخت معیشرا

ط برای رو آوردن توده ھا بھ مبارزه ی،شرایاسیھای اجتماعی و سینبودآزاد
  . آماده تراست جھ آگاه شدن توده ھایی انقالبی ودر نت

ست کھ آگاھی کارگران ین نین مباحث ایری ما ازایجھ گی البتھ نت-٤
لھ کارگران یافت تئوری بوسیشتر بھ چگونگی دریپ. ک باشدید تئوریصرفا با

  .م کردیو جنبش کارگری اشاره خواھ
ران، آگاھی حاکم یستی مانند ایالی در کشورھای تحت سلطھ ی امپر-٥

در دوره . دئولوژی فئودالی استیی و ایدئولوژی بورژوایمعجونی از ا
در روساخت نظام نقش ) مذھب (یدئولوژی فئودالی، ایجمھوری اسالم

ات یا ی مذھبی رواج داده شده واخالقن ھا و سنتھییآ. افتھ استیمسلطی 
ا مذھبی است ین حقوقی یقوان. طره مذھب قرار گرفتھ استی، تحت سیجار

ھ یت فقیاسی فئودالی چون والینھادھای س. ا رنگ مذھب خورده استیو
نطور کل دستگاه یت ،ھمی،شورای نگھبان،مجلس خبرگان، ونھاد روحان

ا بخش ھای بزرگی از ی کھ ھمھ و دادگاھھای انقالبش ی با محاکم شرعیقضا
ج، تمام کشور یروھای سپاه و بسیون است، با اتکا بھ نیآنھا در دست روحان

ب یی غریوالین مجموعھ چونان ھیا. ر کنترل دارندیرادردست و ز
برسرطبقھ کارگر و زحمتکشان وکال تمام طبقات مردمی افتاده و آنان را 

نھا، یدرکنارا. د گرفتھ استدرچنبره وجود کراھت بار ومشمئز کننده خو
است جمھوری و دولت،مجلس شورای اسالمی ودادگستری یچون ر یینھادھا
بی . والی چندش آورندین ھیروھای نظامی جای دارد کھ مکمل ایھا و ن

ئت حاکمھ،درگوناگونی یا، دستگاه ھیچ کجای دنیچ زمانی و درھیگمان درھ
  . افتھ استین گستردگی ای نیخود، چن مراکز قدرت

سم، پس ین سازمانھا، تمامی رشد وتکامل مارکسیشتراید بی از د-٦
مائو . ز نبوده استیک اشتباه تاسف بارو غم انگیش ازیزی بیازمارکس چ

ت ھای یا سایات یاغلب آنھا درنشر.ن ھم از نظر آنھا ارجی نداردیلن! شکشیپ
شھ یازاندزی یگذارند ولی بندرت چین رامینترنتی شان، کتابھا و مقاالت لنیا

. کنندیج میع و ترویاسی خود، تبلیسم را در خط مشی سینین و لنیھای لن
فقط چند  »...سم بھ مثابھیالیامپر«و» دولت وانقالب «،» د کردیچھ با«ییگو

ست اگر یبدک ن ...ید نسبت بھ ما نوشتھ شده اند و ایکتابند کھ در زمانی بع
ل یھ چونان عروسکی تکمضین برای خالی نبودن عریی لنیگو! خوانده شوند
البتھ ناگفتھ نماند کھ . تھاشان قرار گرفتھ استیات وساین نشریتریکننده، درو

با مطلق یز، با کنار گذاشتن وفراموشی تقرینان بھ مارکس نیاحترام ظاھری ا
   .شھ ھای انقالبی مارکس ھمراه استیتمامی اند
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