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  ییسرکوب، مقاومت و جنبش دانشجو
  

  ن کوشایافش
  

)١(  
  
گردانندگان . افتھ استی یادیابعاد و دامنھ سرکوب گسترش ز

ھدف را ی عاو اجتمی اسی سقھیھر قشر و سلی اسالمی جمھور
ان یو بازداشت گسترده دانشجوی  سازهاز پروند. قرار داده اند

در زندان سنندج؛ از ی لطف الھم یمبارز گرفتھ تا قتل ابراھ
حکم ی  و اجراصدورگرفتھ تا ی ن کارگریادامھ بازداشت فعال

 در مراسم کارگران شرکت کنندهی شالق برایی قرون وسطا
 اعدام و ن زنان یت فعالیمحکومتا  ،اول ماه مھ در کردستان

ع در یوسی گردھای؛ از پی راحلھ زمانرینظی دستیزنان تھ
عقوب ی ی حکم اعدام براصدور گرفتھ تا بلوچستان و خوزستان

ی برای غیتبلی نینھ چی زمتا  ،روزنامھ نگار بلوچرنھاد یم
تا  ،نماگرانینده بر سیسندگان تا فشار فزایسرکوب کانون نو

ی  حکم اعدام براصدورادامھ  اعدام جوانان و نوجوانان تا 
ھمگان خط و ی دوباره برای اسالمی جمھور. یمشروب خوار

 .ده استینشان کش
ز در معرض فشار قرار ینی اصالح طلبان حکومتی حت

مجلھ زنان بستھ . شوندی ت مین نظام رد صالحیخادم. گرفتھ اند
ن یبھ خاطر کوچکتری اصالح طلب سنندجی مال. شودی م

ت امام ھم یبی حت. شودی اعتراض، در اثر شکنجھ معلول م
 . ردیگی قرار می مھری مورد ب

ی اسالمی ن ھمواره در ذات جمھوریسرکوب مردم و مخالف
. استی گریر سرکوب از جنس دیبوده و ھست اما موج اخ

تا یفیکی ن المللیو بی ط ملیبا شرای اسالمی ژه آنکھ جمھوریبو
جناح حاکم .  گذشتھ روبروستی  دوره ھانسبت بھی متفاوت

ن جناح یای برا. کندی زه تر کردن جامعھ میصحبت از اسالم
بھ . نداردی تیانتخابات مجلس ھشتم اھمی ت ظاھریمشروعی حت
ی بھ جناح اصالح طلب نمی ل اجازه عرض اندام جدین دلیھم
ی با ملی کھ با ھمراھی اصالح طلبان حکومتی برنامھ ھا. دھد
ت حول یخواستند با شعار صلح و ثبات و امنی ھا می مذھب

از دست رفتھ قدرت را باز ی ھای متحد شوند و کرسی رفسنجان
کا یآمری جنگی ق افتادن نقشھ ھایند، بھ خاطر بھ تعوریپس گ

  .کار ننشستھ اندیز بیاما آنان ن. نقش بر آب شد
ر رو یسرکوبگرانھ اخی  بھ روشھادو علتجناح حاکم بھ 

از ادامھ ی ناشی کنونی ر و بھ بند ھایاز بگی بخش. آورده است
کا ی ھر چند آمر.استی اسالمی کا بر جمھوریفشار دولت آمر

خود کاستھ  است اما بھ ی نظامی دھایاز تھدی ط کنونیشرادر 
شبرد یپی را برای اسالمی مختلف فشار بر جمھوری شکل ھا

ھا بر سر یی قدرت نما. رات مطلوب خود افزوده استییتغ
جناح حاکم نھ تنھا با فشار و . ان داردیز جریمذاکرات نی زھایم

ی با جناح ھاکا یداند کھ آمری کا روبروست بلکھ مید آمریتھد

کدام جناح مورد قبول نکھ یا. ز مشغول مذاکره استیگر نید
کا دست یبا آمری پنھانی و احتماال بھ توافقاترد یکا قرار گیآمر

ی ژه باند دولت احمدیبوی حکومتی ھمھ باندھای ابد، دل مشغولی
ی نژاد ناکامی ست کھ احمدیل نیدلی ب. دھدی ل مینژاد را تشک

بھ یی و جزی ارتباط با حل ھر مشکل کلدولت اش را در ی ھا
  . دھدی ربط می ب و دشمن خارجیمشترک جناح رقی ھ ھائتوط

ی است خارجیسی ھای ریاختالف نظر بر سر جھت گ
ی اسالمی از سران جمھوری برخ. استی جدی اسالمی جمھور

ھ یوستن بھ محور ترکیق پیخواھند از طری می ھمانند رفسنجان
. کا بھ سازش برسندیواسطھ با آمری م و بیمستق) لیو اسرائ(

کا و ین آمریکردن بی خواھان بازی جانیگر مانند الریدی برخ
کنند ی گر فکر میدی و برخ. کردن اروپا ھستندی ھ و خنثیروس
کا و یآمری توانند در مقابل فشارھای ن میھ و چیھ بر روسیبا تک

فوق قدرت ی است ھایک از سیپشت ھر . کنندی ستادگیاروپا ا
چ یده است کھ ھیخوابی نیمعی و منافع اقتصادی  نظام-ی اسیس

  . ران ندارندیبھ منافع مردم ای ربط
ک از یآن است کھ مبادا ھر ی ان جناح ھا برایجدال م

ل ین دلیبھ ھم. ر آب رودیرودست بخورد و سرش زی گرید
گر یدی خود نسبت بھ جناحھای ھایریجناح حاکم بر سخت گ

چرا کھ . شودی ز میشامل مردم نی رین سخت گیا. افزوده است
کا نشان دھد کھ کماکان یسم آمریالیبھ امپری اسالمی د جمھوریبا

ر بحران یکھ اسی  جامعھ ا:قادر بھ مھار و کنترل جامعھ است
کند و ی داد میدر آن بی کاری فقر و ب،د استیشدی اقتصاد
ان یعری کتاتوریتنھا با د. از حد گذشتھ استی عمومی تینارضا

ن جامعھ بحران زده چفت و بست یتوان بھ ای د می خفقان شدو
 ی ھ این علت دوم و پایا. آن شدی زد و مانع از فروپاش

ر از رو یجناح حاکم شمش. ر استیکرد سرکوبگرانھ اخیرو
ی اسالمی اما مشکل جمھور. بستھ تا  ھمگان را مرعوب کند

عوب و بھ تنگ آمده را مری تواند مردم عاصی نجاست کھ نمیا
ل یشصت را ندارد و بھ دلی سالھای رش برائیشمش. کند

اراده و توان ی ان جناح ھا و فشار خارجیاختالفات حاد م
اعمال  سرکوب . ر قرار نداردین شمشیز پشت اینی مستحکم

ی لغزان است کھ ھر آن می ریم گام نھادن در مسیگرانھ رژ
  . تواند بھ ضد خود بدل شود

  
)٢(  

  
بدون مقاومت مردم پس نخواھد ی چ موج سرکوبیاما ھ

مقاومت کنند امکان درھم شکستن شتر یب مردم ھرچھ. رفت
 مقاومت مردم ھرچھ .شتر خواھد شدی بسرکوبگرانھی طرح ھا

کال یتحوالت رادی  باشد در بھ رو ترافتھیآگاھانھ و سازمان
ی مترقی روھاینی ن امر  بھ تالش تمامیا. شتر باز خواھد شدیب

کھ ی شکاف. چپ وابستھ استی روھایژه نیعھ بھ وجامی و انقالب
ک معضل ین بخش از جامعھ با مردم موجود است ین ایماب
ک ین شکاف در کل جامعھ و ھر یا. جامعھ امروز ماستی جد

بھ ز ینی اسالمی جمھور. ت استیقابل روی جاری از جنبشھا
مانع کند کھ ی می سرکوبگرانھ خود را طراحی روشھای گونھ ا

  .دن شکاف فوق گردداز پر ش
تواند بر ی م نمیکسو رژیاست کھ از ی اوضاع بھ گونھ ا

مردم ی و مبارزات پراکنده و قسمی و مخالفت عمومی تینارضا
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گر بخش یدی از سو. دیغلبھ کند و آنان را وادار بھ سکوت نما
ی عمومی تین نارضایوند گسترده با ایز قادر بھ پیآگاه جامعھ ن

. آنی جنبھ منفی  اوضاعست و دومجنبھ مثبتی اول. ستین
جنبشھا و ی شرویتوان از پی نمی ن جنبھ منفیبدون غلبھ بر ا

  .شرفت جامعھ سخن راندیکال پ
  

)٣(  
  

ی ز صدق مینیی ر فوق در ارتباط با جنبش دانشجوی تصو
احکام ی  آذر و اجرا١٦ع درآستانھ یوسی رغم بازداشتھایعل.کند

ھ ی، روحیيدانشجون یع  فعالیوسی و اخراجھای انضباط
ی مبارزات کو. دانشجو فروکش نکرده استی توده ھای مبارزات

از ی کیھ است کھ ین روحیک نمونھ برجستھ ایدانشگاه 
. بودیی ن دانشجویمھم آن اعتراض بھ بازداشت فعالی محرکھا

ان یدانشجوی ت از مبارزات خانواده ھایکھ در حمایی ت ھایفعال
ز نشانھ یود صورت گرفت نفرزندان خی آزادی در بند برا

. ش استیارعاب گرانھ خوی استھایشبرد سیم در پیرژی ناتوان
عقب راندن ی ت براین حد از فعالین است کھ ایت ایاما واقع

ی طرحھای م در اجرایدرست است کھ رژ. ستینی م کافیرژ
ی النھ ایچ عمل رذیاست و از ھی سرکوبگرانھ خود جد

گرفت و ی  را جددشمند ی بان رویکند و از ھمی نمی ارفروگذ
ز ین نی ا،نسبت بھ اوضاع اتخاذ کردی ارانھ ایکرد ھشیرو

ت یتوان فعالی نمی بھ راحتی درست است کھ در مقطع کنون
ی ھست کھ می ادیزی  اما کارھا،سازمان دادی گسترده علنی ھا

. خارج شودی  انجام داد تا جامعھ ما از بن بست کنوندی و باتوان
ح، یصحی ازمند مشیگر جنبشھا نیھمانند د یجنبش دانشجوئ

محدود ی روشھای تھا و گسست از برخیسنجش درست از موقع
  . ن جنبش استیکننده غالب بر ا

شود کھ ی ن چپ دانشگاه مشاھده میان فعالیدر می شیگرا
الزمھ را ی اند و بھای و کارزاری ونیآکسی تھایفعالی تنھا در پ
روشن است . دھندی مھ دار نمن، منظم و ادایروتی تھایبھ فعال
بھ ھر دو شکل ی در ھر جنبشی اسیسی دخالت گری کھ برا

  . از استیت نیفعال
رات گسترده یتاثی و کارزاری ونیآکسی تھایبدون شک فعال

. ابدی یگذارد و در کل جامعھ پژواک می می از خود بھ جای ا
چپ ی روھای آذر امسال، توسط ن١٣مراسم  یی مثال برپای برا
بر جامعھ داشت و پرچم قطب ی ریانکار ناپذی اسیرات سیتاث

یی کایھ معتبر و آمریتا بدان حد کھ نشر. سوم را برافراشت
ست، ضد یالیبون بھ حضور فعال چپ ضد امپریھرالد تر

ن یاتخاذ ا. ران اعتراف کردیای در دانشگاھھای اسالمی جمھور
بورژوا ی ھایویبا آلترناتیی ھ رقابت جویتھا از زاویشکل از فعال

  . مھم استیی در جنبش دانشجوی برالیل
ی اسیسی توان ادامھ کاری ز نمین نیروتی تھایاما بدون فعال

ی را بھ خوبی کارزاری تھایفعالی ن کرد و حتیرا تضمی جنبش
ت ھا در درازمدت ین شکل از فعالین رو ایاز ھم.  ش بردیبھ پ

ان محسوس ت ھا چندین نوع فعالیممکنست ا. دارندی نقش اساس
ت جلوه کنند اما بدون بافتن ینباشند و بھ ظاھر کوچک و کم اھم

د و یرا بھ بند کشی توان غولی ھزاران ھزار تار کوچک نم
ت در آن ین نوع فعالیت ایاھم. را سازمان دادی روزمندینبرد پ

ی گردآوری روھایت نیم و تربیاست کھ با صبر و حوصلھ بھ تعل

تدارک ی ش رویپی ت در نبردھاشرکی پردازد و  برای شده م
جھش توان بھ گسترش ی نمی کارزاری تھایبدون فعال. ندیبی م

توان بھ ی ن نمیروتی تھایرساند و بدون فعالی اریرو ینوار 
ک سکھ ی یم و گسترش دو رویتحک. روھا پرداختیاستحکام ن

ی ق برقراریتنھا از طر. ابندی یگر معنا میکدیھستند و با 
رانھ یگیت و انجام پیندو شکل از فعالین ایبارتباط تنگاتنگ 

ن چپ ین فعالیتوان بر شکاف بی در ھر دوره می ف انقالبیوظا
ن یق آمد و بر دامنھ حفاظت از فعالیفایی و بدنھ جنبش دانشجو

  . چپ در مقابل اقدامات سرکوبگرانھ افزود
ان در بند اگر یدانشجوی آزادی مثال مبارزه برای  برا
ی ر، مستمر و منظم را نداشتھ باشد نمیگیت پیلک فعایپشتوانھ 

ون یما بھ چند آکسی تھایاگر فعال. ابدیتواند بھ اھداف خود دست 
محدود بماند ) ھر چند مھم(ی رسانھ ای ا چند افشاگری یتیحما

  . م بودیم نخواھیقادر بھ عقب راندن رژ
و فعال ی اسیسی آگاھی ارتقای ن فرصت برای اگر از ا

ی گر استفاده نشود نمیدی دھا و ھزاران دانشجوکردن دھھا، ص
ھدف . افتیتوان بھ اھداف کوتاه مدت و درازمدت خود دست 

غ آن آرمان یتبل. ل دادیرفقا تقلی د فقط بھ آزادیتھا را نباین فعالیا
. ش بھ زندان افتاده اند مھمتر استین رفقا برایکھ ای دیو عقا

ی ھ ایواستند اھداف پاخی ن بود کھ میما  ای علت بازداشت رفقا
ر کنند و توجھ یان و کل جامعھ فراگیان دانشجویچپ را در م

سم و یبخش مارکسیی را بھ علم رھای شتریان بیدانشجو
ت اسارت بار و فالکت بار یجامعھ از وضعیی رھای چگونگ

را ی شتریان بیم دانشجویھر اندازه بتوان. حلب کنندی کنون
شبرد مبارزه ی امکان پمیخود کنی زندانی ن رفقایگزیجا

  . شودی شتر فراھم میآنان بی آزادی قدرتمندتر برا
ر مبارزه یع دانشجو را درگیوسی م توده ھایاگر ما نتوان

ا در یم، خطر آن موجود است کھ یمان کنی رفقای آزادی برا
کامال ی نکھ بصورت گروھیا  ایم یم جا بزنیدات رژیمقابل تھد

جھ ھر دو شکست ینت. میزه کنم مباریھ رژیمجزا از مردم عل
ی خفت بار است و دومی شکستی ھر چند شکست اول: است

  . خودخواستھی شکست
 مستلزم گسست ی ن سرنوشتیجستن از چنی امروزه دور

ھا در جنبش یاست کھ از دوم خردادی راثیشتر از میھر چھ ب
ر یکھ مشخصھ اش تحقی راثیم. بھ جا مانده استی دانشجوئ

غ ی، تبليمبارزاتی ، تمسخر سرمشق ھايبانقالی دئولوژیا
ی یگرای و علنی یگرای نت قانویو تقوی سم و سازشکاریرفرم
دن یرا بھ ابراز وجود و باال کشی اسیت سیکھ فعالی راثیم. است
ل داده یتقلی علنی تھایق فعالیاز طر) يا گروھی یشخص(خود 

 وی مبارزه جدی مردم  برای ق و آماده کردن واقعیبود نھ تشو
ھا بر ی روش  دوم خرداد. ياسالمی رو با جمھورر رو د

ھدف آنان حفاظت از نظم کھنھ . شان منطبق بودی اسیاھداف س
ی اسالمی دن جمھورتر و تازه کری جوان برای روھایو جذب ن

ی ر ھستند مگیدی ساختن جھانی کھ مدعی یا چپ ھایآ. بود
کھ چگونھ ن است یند؟ مسئلھ ایسود جوی ین روشھایتوانند از چن

ی د در روشھایما بای ھ ایاست و اھداف پای، سينیجھانب
   ■.ابدیما انعکاس ی مبارزات
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 ھای  سرمشق ھا و قھرمان،جوانان
  

  ساحل نیکنام
 در آستانھ ماه محرم شادمانھ ،“كانال جدید”از مجریان ی یک

. دادی ھا خبر می حسین پارتی برگزاری از تدارك جوانان برا
از ی  گروھ،چند سال اخیری ط. بودی ه اخبر خوشحال كنند

در ی خاصی دختران و پسران با پوشش و آرایش و موسیق
شدند و تاسوعا و عاشورا را آنگونھ ی از تھران ظاھر می مناطق

 این .كردندی پسندیدند برگزار می خواستند و می كھ خود م
 ھر سال ،یرسمی یین ھاآدر برابر ی مقاومت و تقابل فرھنگ

رفت كھ بازتاب ی شد و می  و پر سر و صداتر مگسترده تر
بھ ھمین . داشتھ باشدی حكومت در پی برای منفی سیاسی ھا

و سركوبگر تالش ی است كھ ماموران امنیتی  دو سال،خاطر
ھا و ی حسین پارتی از برگزاری پیشگیری را برای زیاد

. بندندی سركوب و متفرق كردن جوانان معترض بھ كار م
بودیم؛ ی شكل پراكنده و محدود شاھد حسین پارتامسال نیز بھ 

قرار ”ھر چند كھ رنگ و لعاب سابق را نداشت و بیشتر بھ یك 
. دختران و پسران نافرمان در خیابان شبیھ بود“ يمالقات عموم

 ایام محرم با ،باید بھ این نكتھ ھم اشاره كنم كھ از دیر باز
را ی فرصت ،اشی خیابانی عمومی تكیھ ھا و نمایش ھای فضا
دزدانھ دلدادگان و یا وارد شدن بھ ی مالقات و گفت و گوی برا
در اختیار دختران و پسران جوان قرار ی جدید عاطفی ھای باز

  .داده است
شود و ی اما مسالھ بھ اینجا ختم نم

از جوانان ی مناسبات بخش بزرگ
 پیچیده تر و ،با محرم) عمدتا پسران(

ن متناقض تر از آن است كھ در حسی
ما از ی خوش. خالصھ شودی پارت

جوانان نباید بھ ی مشاھده مقاومت جوی
. منجر شودی یا ساده انگاری دلخوش

از ی واقعیت اینست كھ تعداد زیاد
پسران نوجوان و جوان معترض و 

بھ ویژه از محالت متوسط (شورشگر 
ی در تكیھ ھا حاضر م) شھرھای و پایین

ی شوند؛ اشك می  م از خود بیخود،خوانندی شوند؛ نوحھ م
ھستند كھ در جریان ی اینھا ھمان كسان. زنندی ریزند و سینھ م

در صف اول ) نظیر شورش بنزین(ی مبارزات خودجوش خیابان
ھستند كھ از صبح تا شب بھ باال و ی اینھا ھمان كسان. ایستندی م

نكتھ جالب اینست كھ . گویندی پایین حكومت فحش و ناسزا م
ی كھ معموال بھ شكل خودبخودی  محلھ اجوانان ھمی گروه ھا

ی گیرد و یك فرم اولیھ تشكل محسوب می در ھمھ جا شكل م
آنان است و ھم ی مبارزاتی  ھم محمل حركت دستجمع،شود

  .محرمی ابزار بسیج آنان در مراسم عزادار
روان ی خواھم وارد بحث ھای توضیح این پدیده نمی برا

 ،اینكھ جوانان. بشوم“ نھآسیب شناسا”كاوانھ و یا بھ اصطالح 
و سینھ ی آینده و تحت فشار روزمره اند و بھ نوحھ خوانی ب

تحلیل از مسالھ ی  برا،“كنندی خود را خال”روند تا ی می زن
این كھ جوانان دنبال دور ھم جمع شدن بھ ھر . كندی كفایت نم

 در ،روندی بھانھ ھستند و درست ھمانطور كھ با ھم بھ سینما م
 ما را بھ حل قضیھ ،شوندی ت نیز با یكدیگر ھمراه متكیھ و ھیئ
در میان ی تر و عمیق تری مسالھ جدی پا. كندی نزدیك نم

در قشر جوان ی و یك گرایش عمومی ما با یك نیاز عین. است
 بھ ،طلبد و در این راهی جامعھ روبرو ھستیم كھ پاسخ م

 ، نافرمان و معترض،يجوانان ناراض. آوردی می اسطوره رو
 تجربھ ،كھ نیاز آنان استی چیز. ز شور و شوق ھیچ كم ندارندا

ی یعنی و الگو یا سرمشق مبارزاتی  آرمان مبارزات،يمبارزات
ی  مRole Modelبھ آن ی كھ در زبان انگلیسی ھمان چیز

 بھ ،يمختلف زندگی در عرصھ ھای ھر جوان. گویند است
ند گام گردد تا بتوای بھ دنبال سرمشق می ناگزیر و بھ درست

را با نگاه و ی ضروری راھگشا و جھش ھا و گسست ھای ھا
الگو ی این بھ معن. رجوع بھ تجربھ و تاریخ او بھ انجام رساند

كھ آن سرمشق قبال “ ينمایش”یا بھ صحنھ بردن مجدد ی بردار
از میان ھمینھا كھ (اكثر جوانان معترض . كرده بود نیستی باز

كھ در طول سال بھ ی قتو) گویندی  حسین حسین م،در محرم
اگر بھ سینما و . خود را دارندی  الگو،كنندی رو می موسیق
 از سرمشق یا سرمشق ،عالقمند باشندی یا كارگردانی بازیگر

ی اگر درگیر ادبیات و داستان نویس. كنندی می پیروی ھای
ی بخش. خویش است“ الھھ گان”یا “ خدایان” نگاھشان بھ ،ھستند

ی و موسیق“ رپ”رفدار پر و پا قرص از ھمین سینھ زنان ط
  .Eminemھستند؛ ھمین ھا ھستند ستایشگران ی زیرزمین

نسل جوان با نگاه و ی و جریان سازی  پیشرو،ابتكار عمل
جز این ی راھ. شودی می رجوع بھ سرمشق ھا شكوفا و عمل

  .وجود نداشتھ و ندارد
ی نكتھ مھم اینست كھ نسل شورشگر جوان در ھر عرصھ ا

 Roleتواند ی  راحت تر م،ياز آرمان و مبارزه انقالبغیر 
modelآرمان و مبارزه .  ھایش را جستجو و انتخاب كند

 یك عرصھ ممنوعھ و تحت پیگرد ،يانقالب
حاكمان بھ كمك دستگاه . و سركوب است

تاریخ ”و ی تبلیغات ایدئولوژیك ـ سیاس
ی ھایشان می و اسطوره تراش“ يساز

سرمشق ھا در كوشند نسل جوان را از 
محروم ی و سیاست انقالبی حیطھ ایدئولوژ

اسطوره عاشورا و امام حسین یك . كنند
و دم دست است كھ ی مقولھ دیرینھ فرھنگ

روزمره انجام ی  بمباران تبلیغ،حول آن
این اسطوره جایگزین سرمشق . شودی م
ی می و قابل پیروی  واقع،مستندی ھا

 ، مظلومیت، برابر ظلمدری ایستادگی كل این اسطوره رو. شود
 ، تنھا و ضعیف بودن و خالف جریان حركت كردن،فداكار
خارق العاده و بروز معجزه و امید بھ ادامھ راه بعد از ی نبردھا

روشن است كھ بحث بر سر چند و چون . شھادت بنا شده است
 منافع و اھداف طرفین ، سال پیش١٤٠٠در ی یك واقعھ تاریخ

ی از آن واقعھ تاریخی تغییر و تبدیل ،چند قرنی ط. جنگ نیست
 بھ میزان ،ياین دگردیس. بھ این اسطوره انجام گرفتھ است

ایران بعد از سلطھ اسالم و ی نتیجھ شرایط سیاسی زیاد
ی برای جامعھ شكست خورده ایرانی است كھ از سوی تالشھای

) جدیدی تحت پوشش مراسم مذھب(گذشتھ ی حفظ آیین ھا
 امروز وجود دارد اینست كھ نسل كھی تناقض. صورت گرفت

ی چنگ می بھ ھمان الگویی چند روزی جوان تحت ستم برا
فكر ! اندازد كھ یك ركن و ابزار ایدئولوژیك مھم ستمگران است

در راه حركت پیشرو و ی  مشكل چندان،نكنید كھ این تناقض
گذرد ی فكر نكنید كھ محرم و اربعین م. كندی خش ایجاد نمبرھای

. ایستندی در مقابل ھم می واقعی رفین در صف ھاو دوباره ط
رژیم ی  مقامات و چھره ھا،مشكل این نیست كھ نسل جوان

گیرند و ساده اندیشانھ ی را معادل با آن اسطوره ھا می مذھب
دست صاحبان . شوندی استثمارگران حاكم م“ شیعھ”پیرو و 
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ی پایھ ھای كامال رو شده است و حتی اسالمی قدرت در جمھور
ی تعصب و جیره خواران حكومت نیز بھ آنان چنین نگاه نمم

است كھ در ی ایدئولوژیك “مرز مشترك”مشكل بر سر . كنند
آورد و بھ ویژه در ی و تردید بھ وجود می  سست،پیشبرد مبارزه

“ مرز مشترك”از جوانان بھ ی بخشی تواند برای پیچھا م تند
  .با حكومت تبدیل شودی سیاسی قالب

. كندی می  آگاھانھ از عاشورا استفاده سیاس،يحكومت اسالم
 مرتبط كردن عاشورا و امام حسین با جنگ ،كانون این استفاده

 ، رزمنده،ي بسیج،جبھھ. ھشت سالھ ایران و عراق بوده و ھست
رژیم بھ كربال و ی شھید و جانباز در تبلیغات شبانھ روز

ین حال پیوندند و مرتبا این فلش بك و رفت و آمد بی عاشورا م
از ی  بسیار،تحت تاثیر این تبلیغات. شودی و گذشتھ تكرار م

گویند باید ی دیروز و امروز می مخالفان حكومت از نسلھا
كھ صادقانھ در جبھھ ھا شركت كردند و زحمت ی كسان”حساب 
كھ االن سر كارند و ھمھ ثروت ھا و ی كسان”را از “ كشیدند

ی نمی یعن.  جدا كرد“امكانات را در دست خود قبضھ كرده اند
ی نم. آن گذشتھ و این حال را تشخیص دھندی توانند ربط منطق

و ی ببینند كھ سرمایھ داران دولتی توانند این واقعیت را بھ روشن
بزرگ امروز ھمان فرماندھان و رزمندگان جنگ ی خصوص

ایران و عراق ھستند و البتھ اینھا ھمان سركوبگران و 
 شكنجھ و اعدام را نصیب نسل ھستند كھ حبس وی بازجویان

از . را بھ مسلخ بردندی مبارز دیروز كردند و یك انقالب توده ا
ھا یو این ناروشنی مصنوعی  این تقسیم كردن ھا،ينظر سیاس

از مردم را در شرایط بروز یك جنگ ی تواند باز ھم بخشی م
دفاع از ” در برابر حاكمیت و تبلیغات فریبكارانھ ،دیگری خارج

  .اش منفعل و مردد كند“ي تمامیت ارضمیھن و
در مورد تبلیغات فریبكارانھ حكومت و نتیجھ ی آگاھگر

مھمتر از ی ول. است كھ باید انجام شودی  كار مھم،از آنی پیرو
سالیان اخیر درون جنبش ی است كھ طی نگاھی  بازبین،آن

) ومرتبط با آن(و چپ نسبت بھ مسالھ سرمشق ی ماركسیست
بارھا این حرف . رواج یافتھ استی قھرمانموضوع قھرمان و 

برتولت برشت را بجا و نابجا شنیده ایم و خود تكرار كرده ایم 
بارھا در سرود “ .كھ بھ قھرمان نیاز داردی بدبخت ملت”: كھ

بر ما نبخشد فتح و ”: انترناسیونال با یكدیگر ھم آوا شده ایم كھ
 در ،يم آزادبا دست خود گیری/  نھ قھرمان، نھ شھ، خدا،يشاد

پرسش اینست كھ آیا درك رایج از این . “امانی بی پیكارھا
 ،يصحیح و منطبق بر واقعیات مبارزه طبقاتی  درك،موضوع

ھست یا نھ؟ ی مبارزه انقالبی ضروری و نیازھای تجربھ تاریخ
در سراسر ی  دیدگاه و رفتار جنبش چپ و انقالب،و آیا در گذشتھ

 كھ امروز شاھدش ھستیم؟ درون  ھمین بوده،دنیا در این مورد
 دو دیدگاه در مقابل ،از ھمان زمان ماركسی انقالبی جنبشھا

توده ”معتقد است كھ ی دیدگاه ماركسیست. یكدیگر قد علم كرده اند
و ی خرده بورژوایی دیدگاھھای و برخ“ .ھا سازنده تاریخند

بھ اشخاص منفرد یا ی  این نقش را در تئور،يبورژوای
این یك اختالف . دھندی می ھرمانان تاریخشخصیت ھا و ق

پشت این . ایدئولوژیك استی در نظرگاه و یك دعوای اساس
 طبقات و رابطھ افراد ،ي اختالف درك از جامعھ انسان،مجادلھ

با خود طبقھ خوابیده ) منجملھ رھبران و پیشروانش(یك طبقھ 
 دو ،نكتھ تعیین كننده اینست كھ از دل این جدل تئوریك. است

 بھ چشم ،كھ باید بنا شودی جامعھ آینده ای متضاد برای دورنما
و اداره آگاھانھ امور جامعھ ی  بر رھای،یك دورنما. خوردی م

كنند و ی كھ خود و دنیا را مرتبا دگرگون می توسط توده ھای
استوار ، سازندی خویش می كار و آگاھی تاریخ را با نیرو

ممتاز و ی توسط قشر بر اداره امور ،دیگری و دورنما. است
ی  بھ توده ھا حكم م،فرھیختھ كھ در بھترین حالت با نیات حسنھ

است كھ در انجام ی ھمان دیدگاھی این نتیجھ منطق. رانند
را تعیین كننده “ قھرمانان”نیز نقش شخصیتھا و ی انقالبات سیاس

كھ ی  علیرغم ھر ادعای،و دورنمای البتھ این نوع تئور. داندی م
دارد و در ی معینی  حتما ماھیت طبقات،شتھ باشندصاحبانش دا
ی شدن بھ ایجاد یا تحكیم مناسبات و نظام اقتصادی صورت عمل

استثمارگرانھ و ی نظام: شودی نیز منجر می معینی ـ اجتماع
  .بر حاكمیت اقلیت بر اكثریتی مبتن

ی ھزاران سال استثمار و ستم بر توده ھا در جوامع طبقات
را در بین ھمھ ی ھاییچنین دیدگاھھا و تئور بدون شك ،گوناگون

با تبلیغ و ترویج . كندی مردم منجملھ ستمدیدگان تقویت م
 و مھمتر از ھمھ با ،يتوده ای  بھ كار بستن مش،يانقالب

ی تحتانی برانگیختن امواج مقاومت و مبارزه طبقات و قشرھا
ی و فرھنگی  اقتصاد،ي اجتماع،يسیاسی در ھمھ عرصھ ھا

یابد و بھ عمل ی یدگاه تاریخساز بودن توده ھا رواج ماست كھ د
سراینده سرود انترناسیونال و یا “ اوژن پوتیھ”حرف . آیدی در م

اما پرسش اینست كھ آیا طبقھ .  جز این نیست،برتولت برشت
كھ اینھا با اسطوره (ھا و بدون قھرمانانش ی كارگر بدون قھرمان
 مبارزاتش را جھش وار تواندی م) دارندی و افسانھ تفاوت كیف

ھا بھ ی بھ پیش ببرد و انقالبش را از دل پیچ و خم ھا و دشوار
 مرتبا مبارزان ،از دل خودی برساند؟ مبارزه طبقاتی پیروز

دھد كھ حاصل تجربیات ی را بیرون می سخت كوش و فداكار
ھا و یارزشمند بیشمار میلیون ھا توده و آبدیده شده در پیروز

شمار این . مختلف اندی در عرصھ ھای بقاتمبارزه طی شكستھا
از ی كھ مجموعھ ا(ھا ی مبارزان برجستھ و میزان قھرمان

ی  روشن بین،ي تیزھوش،ي فداكار، جسارت،يآرمان خواھ
ی و جنبش ھای و گسترش مبارزه طبقاتی  با اوج گیر،)است
كردن در مبارزه ی بدون قھرمان. یابدی افزایش می انقالب
بھ تاریخ انقالبات . حاصل نخواھد شدی رفت ھیچ پیش،يانقالب

نبود؟ آیا در “ قھرمانانھ”آیا فعالیت ماركس و انگلس : نگاه كنید
ھا در دل سنگرھا و سپس در ی  پرچم قھرمان،كمون پاریس

شاھد ی تیرباران برافراشتھ نشد؟ آیا روسیھ تزاری میدان ھا
فراوان و قھرمانان برجستھ طبقھ كارگر و ی ھای قھرمان

 از اعتصابات گرفتھ ،مختلف مبارزهی حمتكشان در عرصھ ھاز
از زندان و تبعید گرفتھ تا فعالیت مستمر و دشوار ، تا قیام ھا
ی ھای و تالشھا و راھگشایی مخفی و سازماندھی زیرزمین

 بدون ،عظیمی ھای تئوریك نبود؟ آیا انقالب چین بدون قھرمان
ی گیز دیگر مشگفت انی ھایو فداكار“ يطوالنی راھپیمای”

از مفھوم ی اینكھ یك درك كلی برابرسد؟ ی توانست بھ پیروز
 رمان مشھور ،در انقالب چین بھ دست آوریدی پدیده قھرمان

ی شود بی  آیا م.اثر آندره مالرو را بخوانید“ سرنوشت بشر”
گسترده در انقالب ویتنام و جنبش ی ھای اعتنا از كنار قھرمان

ھاست كھ ی ل این قھرماندیگر گذشت؟ عموما از دی ھا
نگاه كنید “ ارنستو چھ گوارا”بھ نمونھ . شودی سرمشق زاده م

از جنبش ی بخش بزرگی  ھمچنان برا، دھھ بعد از مرگش٤كھ 
ی را باز“ رل مدل” نقش ،چپ در سطح دنیا و چندین نسل بعد

و گذشتن ی  آرمان خواھ،“چھ گوارا”جوانان چپ در . كندی م
در راه انقالب ستمدیدگان فارغ از ی ارو فداكی از منافع شخص

كنند و در این زمینھ ھا او ی را جستجو می مرزھا و تمایزات مل
كردن و سرمشق ی اھمیت قھرمان. دانندی را الھامبخش خود م

از قماش ی بھ حمالت مرتجعین. داشتن را نباید دست كم گرفت

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

http://www.pdffactory.com


   ه بیست و چھارم شمار   بذر    صفحھ
 

 

٦

ی بین المللی بورژوازی و بزرگترھایش در اردوی محمد قوچان
  . نیز باید از ھمین زاویھ نگاه كرد“ خاطره چھ گوارا”ھ ب

و فشار دستگاه ی سخت مبارزه انقالبی  در روزھا،بھ عالوه
كردن و سرمشق گرفتن دو ی  نقش و اھمیت قھرمان،سركوبگر
 زندان ھمیشھ یك عرصھ مھم ،در این زمینھ. شودی چندان م

ی ن فشارھاتوای  نم،كردنی بدون قھرمان. ماندی می مبارزه باق
و ایدئولوژیك آنان ی كرد و اھداف سیاسی سركوبگران را خنث

ی تاسف است كھ طی جا. در اعمال شكنجھ را بھ شكست كشاند
چپ رشد ی در میان افراد و نیروھای  گرایش،گذشتھی سالھا

كرد كھ ارزش و اھمیت مقاومت قھرمانانھ در زندانھا و 
از زندان را تحت قھرمانانھ و فداكارانھ در خارج ی نبردھا

دیدگاه ”و “ رفتار ریاضت كشانھ ”،“يدرك چریك”عنوان 
این گرایش بھ ھیچ وجھ نتوانستھ و . بھ ھیچ انگاشت“ يعرفان

اتو ی آدمھا. چپ ارائھ كندی نسل كنونی برای تواند سرمشقی نم
كنند و ی كھ در یك كادر نشستھ اند و بحث می كشیده و محترم

بیان و یا قریحھ طنز ی گر در شیوایمھمترین تفاوتشان با یكدی
جوانان شورشگر بھ یك ی توانند برای می  بھ سخت،آنھاست

Role modelی  در روزھا، و مھمتر اینكھ . تبدیل شوند
توانند منبع الھام باشند ی  نم، مثال در نبرد زندان،دشوار مبارزه

طبقھ كارگر و ی ھای مداوم قھرمانی بازگوی. و راه نشان دھند
شان در دنیا و ایران و باز شناساندن زنان و مردان زحمتك

است كھ باید ی  كار رھا شده ا،قھرمان طبقھ كارگر و مردم
و ی اینھم یك عرصھ مبارزه طبقات. دوباره از سر گرفتھ شود

    ■.است كھ نباید از آن غافل شدی انقالب
  
  

ی ه باززگر در کردستان و دو دویدی تیجنا
 !اصالح طلبان کرد

 
  کوی نفواد

ی دانشجوی م لطف الھیبعد از شکنجھ و بقتل رساندن  ابراھ
د تا یگر آفریدی تیجنای اسالمی دانشگاه سنندج جمھور کرد

ن یاز جانب خادمی اد اعتراض را حتیچگونھ فریاعالم کند کھ ھ
  .کندی نظام تحمل نم

، یتیامنی روھایننباریا    
وب یاھل سنت ای مال
  سجدجماعت امامی گنج
بھاران سنندج را ی قبا

 ی ک سخنرانیپس از 
 ١٢ربودند و پس از 

مھ یکر نیشکنجھ پروز
را در صحن ی جان و

رھا کردند و ی مسجد النب
نک یوب ایمال ا. رفتند

شوکھ شده ھمچون 
عھ یضای ن دارایمعلول
مھ باز یبا دھان نی مغز

 . ره شده و حافظھ خود را از دست داده استیخی بھ نقطھ ا
 روز افزون مبارزه و مقاومت مردم م در مواجھ یرژ

شکنجھ و کشتن ی ریاز دستگی ھمچون دھھ  شصت موج
ان گستره سرکوب و ین میدر ا. ن را براه انداختھ استیمخالف

ی روھایر نیبانگیشناسد و گری نمی شکنجھ اش حد و مرز
ی جمھور. و مدافع نظام را ھم گرفتھ استی باصطالح خود

را ی ند ھر اعتراض نرمیبی می  کھ اوضاع را انفجاری اسالم
د حق حرف زدن مردم را ھم بتواند یکند تا شای ھم  سرکوب م

ندارد ی تیھم اھمی  ظاھرتیگر مشروعیم دیرژی برا. سلب کند
ا یو " معاند"ی گروه ھای غ برایھمانند گذشتھ ھا با برچسب تبل

  .کندی ھ مینش را توجیره اعمال ننگیو غ" ھ طلبیتجز"
از طرفداران اصالح طلبان کرد بود کھ  در ی کیوب یمال ا

قبل از نماز جماعت درروز جمعھ صرفا بجرم ی ھنگام سخنران
کرد و اشاره بھ روز ی صحبت در مورد مرگ مشکوک دانشجو

مھاباد و مخالفت با ی س جمھوری بھمن سالروز تاس٢ی خیتار
اصالح طلبان و مخالفت با صحبت ی داھایت کاندیرد صالح

ت یام جمعھ تھران کھ در مورد لزوم گسترش مھدوامی جنتی ھا
ن یدر مناطق مختلف از جملھ کردستان سخن گفتھ بود بھ چن

  .روبرو شدی سرنوشت
ی ھمچون جاللی اصالح طلبانی ان دودوزه بازین میدر ا
رت آور است یش حیھاینده سابق مجلس ھفتم و ھمپالگیزاده نما

ورد مسلمان بودن و ھ در میضمن قسم و آی شرمینھا با کمال بیا
چپ زده و از ی د دادن در راه نظام خود را بھ کوچھ علیشھ

! کندی ات را معرفین جناین ایخواھند کھ عاملی حکومت م
ی ا اصالح طلبان بازھم میستند؟ آیات کین جناین ایعاملی براست

مستقل از وزارت اطالعات در ی ند کھ دست گروھیخواھند بگو
در مورد  ی  کھ دولت خاتمیی ھاھمان دروغ ی عنیکار است 

ش یاست جمھوریروشنفکران در زمان ری ره ایزنجی قتل ھا
  !ند؟یاتفاق افتاد را بگو

ی ن و زمان را بھم می زمی  اصالح طلبان دراوج درمانده گ
م است کھ با ینبار ھم وزارت اطالعات رژیند کھ ایدوزند تا نگو

بھ قتل رساندن در مورد ی آنان حت. کندی ت میت جناین سبعیا
کھ ی امر! سئوال دارندی م لطف الھیابراھی سنندجی دانشجو

. اظھر من الشمس است کھ کار زندانبانان اطالعات سنندج بود
در زندان با ی کماکان اصرار دارند کھ وی البتھ مقامات دولت

و ی جماعت وحش!! ختھ استیخود را بدار آو! راھنشیر پیز
احساس ندارند و ی برای لبفکر و قی برای کھ مغزی ماریب

دفن کرده و ی مھ بدون اطالع خانواده ویم را سراسیجنازه ابراھ
نھ یکردند و اجازه نبش قبر و معای زیز بتون ریقبرش را ن
کنند کھ مردم کردستان ی آنھا فکر م. دھندی نمی پزشک قانون

 .باشندی خبر می م از عملکردش بیات رژین ھمھ جنایبعد از ا
ز ھواداران اصالح ی اما سرنوشت رقت انگانین میدر ا

ل بستن بھ یکنند با دخی آنان فکر م. طلبان عبرت آموز است
ی زاده، جمھوری چون جاللی معجزه ای بی امام زاده ھا

زه کردن و بھ یکھ قصدشان کانالی کسان. را عقب برانندی اسالم
ی دن برایھرز بردن مبارزات قھرمانانھ مردم  و آبرو خر

 .خاص و عام استی ست کھ رسواای حکومت
ن حکومت بارھا با اعمال و گفتارش نشان داده کھ  بجز یا

ی را نمی گریشکنجھ و کشتار و سرکوب و اعمال خفقان کار د
ی ھ انقالب و برایاست کھ بھ نام انقالب علی ن حکومتیا. شناسد

ی ب. کارگران و زحمتکشان بوجود آمدیی سرکوب مردم و رھا
و ی و طبقاتی تین بھ مردم، ستم جنسیتوھ، ییشک ناسزاگو

تا . ن حکومت استین ایادیاز خصائل بنی ر ملیو تحقی مذھب
ن پاشنھ میحاکم باشند در بر ھی ان کنونیکھ واپسگرای زمان

  ■ .دیخواھد چرخ
   

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

http://www.pdffactory.com


 صفحھ   بذر   بیست و چھارمشماره
 

 

٧

  یجعل تاریخ در پوشش سریال تاریخ

   مدار صفر درجھی زیونیدر مورد مجموعھ تلو
  

  وان یباربد ک
 سر و صدا ی اش خیل“مدار صفر درجھ”با  ی حسن فتح

 مرتب بھ او تبریك ی منتقدان و صاحبنظران رسم. كرده است
 ی  حلوا حلوا م، سر گذاشتھی د و این سریال را رو گوینی م

 ی  از نقدھای با شاد“ یضد غرب”گزارشگران رسانھ . كنند
در “ فاینانشیال تایمز”و روزنامھ “  ی  س ی  ب ی ب” كھ ی مثبت
 ی  جمھوری مقامات سیما.  كنندی وردش نوشتھ اند صحبت مم

 بھ این فكر افتاده اند كھ این سریال را بھ شبكھ ی  حتی اسالم
نند كھ از  كی  بفروشند چون فكر می  اروپایی  تلویزیونی ھا

خود !  پتانسیل عرضھ شدن دارد،ینظر محتوا و كیفیت ھنر
, “مدار صفر درجھ” بھ عنوان نویسنده و كارگردان ی حسن فتح

 این بھترین كارش  كند كھی  اعالم می در یك نشست تلویزیون
 از ی رویا تیموریان یك.  و از دلش برخاستھ استتا بھ حال بوده

 ی  دیگر ادعا می  تلویزیونی در یك گفتگو, بازیگران مجموعھ
 از تاریخ ایران دارد و این ی  شناخت عمیقی  فتحی كند كھ آقا

  .منعكس است“ ر درجھمدار صف”در 

 پر ھزینھ ی واقعیت چیست؟ ما با یك مجموعھ تلویزیون
در مجارستان و “ مدار صفر درجھ” از ی بخش ھای. طرفیم

 از اروپا و لبنان ی ھنرپیشگان.  شده بودی فرانسھ فیلمبردار
 ی بخش.  در این سریال استخدام شده بودندی  نقش آفرینی برا

در ...)  و تھیھ لباس وی صحنھ آرایمسئوالن (از عوامل تولید 
 بودند و ی  افتد خارجی  كھ در اروپا اتفاق می صحنھ ھای

این پول ھا را حسن .  شدی دستمزدشان بھ یورو پرداخت م
 ی  اسالمی  جمھوری  نپرداخت؛ سیمای  از حساب شخصی فتح
 خواھم بگیرم ی  كھ می نتیجھ ا.  این سریال ھزینھ كردی برا

 ھدف ی ول.  بودی سفارشن یك سریال پر ھزینھ اینست كھ ای
 چھ بود؟ این سریال قرار ی از این سریال سفارش“ یرسانھ مل”

 نژاد در مورد ی  دو سال پیش احمدی بود موضع جنجال
 ،آنچھ در مدار صفر درجھ دیدیم. ند كی ھولوكاست را ماستمال

 نژاد ی  احمدی  حكومت از حرفھای  سیاسی بیان عقب نشین
 و غیر ی البتھ بھ شكل خجالت( ھولوكاست ی  بر نفی نمب

بر بستر چند “ مدار صفر درجھ ”،در عین حال .بود) یرسم
 و ی  دوست، ھم تنیده و سرشار از عشق و نفرتداستان در

 ی  خونین درگیری  صحنھ ھای و با چاشن( امید و یاس ،خیانت

 دوم ی  جنگ جھانی  بحرانی  كوشید تاریخ سال ھای م) و قتل
 خواھد ی  می  اسالمی در اروپا و ایران را آنگونھ كھ جمھور

 ی  حسن فتحی  تاریخ نگار،از این زاویھ نیز.  كندی بازنویس
با  . استی  سفارشی یك تاریخ نگار“ مدار صفر درجھ”در 

 صحبت در مورد این سریال بھ ناچار بر ،توجھ بھ نكات باال
 حرف در ،بنابراین.  یابدی  آن تمركز می و سناریی محتوا

مدار صفر  ”ی  و فنی  ھنری  ھای مورد كیفیات و یا كاست
 . نداردی  در این نوشتھ جای،“درجھ

 بھ نام حبیب ی  جوان، سریال چیست؟ یك طرفی داستان كل
 و از كارمندان سابق ی پارسا را داریم كھ پدرش یك دكتر ایران

ھ علت عقاید وزارت امور خارجھ در دوران رضا شاه بوده كھ ب
مادر حبیب . میھن پرستانھ اش مغضوب و بركنار شده است

 یك دختر ،طرف دیگر داستان.  استی پارسا یك پرستار فلسطین
ش را از  بھ نام سارا استروك است كھ پدری  یھودی فرانسو

.  كنندی  می  اش در پاریس زندگی یدست داده و با مادر و دا
 و ست و ضد صھیونیست میھن پری رانسو سارا یك فی دای

 و ی تشكیالت اصل( یھود ی عمویش از مقامات آژانس بین الملل
حبیب پارسا . است) بنیانگذار صھیونیسم در آغاز قرن بیستم

 رود و در دانشگاه سوربن با ی  ادامھ تحصیل بھ پاریس می برا
 ی این دو رفتھ رفتھ بھ ھم عالقمند م.  شودی سارا ھمكالس م

عد از اشغال ب.  گیردی میق بین آنان شكل م عی شوند و عشق
 ی  حبیب بھ جرم تھیھ گذرنامھ جعل،يپاریس توسط ارتش ناز

 ی  و غیر یھودی  نجات جان چند یھودی از سفارت ایران برا
.  افتدی بھ زندان م) منجملھ سارا و مادرش(مخالف فاشیسم 

 ی یدا.  شوندی  ایران می سارا و مادرش با این گذرنامھ ھا راھ
 رسد چون ی  صھیونیست بھ قتل می سارا بھ دستور عمو

 صھیونیست ھا با مقامات رژیم ی  بر ھمكاری  مبنی اسناد
 خواھد آنھا را افشاء ی  آلمان را در اختیار دارد و می ھیتلر
 و بازگشت ی  داستان در ایران و بعد از آزادی بخش بعد. كند

قایع  بر متن و این بخشی ماجراھا.  افتدی حبیب اتفاق م
 ، اشغال ایران توسط متفقین،تبعید رضا شاه (١٣٢٠شھریور 

 ی حبیب درگیر فعالیت ھا. قرار دارد...) تاسیس حزب توده و
 علیھ حضور متفقین در ایران و نیز علیھ ی  و سیاسی فرھنگ

كھ دست بر ( سارا و پسرش ی عمو.  شودی صھیونیستھا م
 آیند تا با یك تیر سھ ی ران مبھ ای!) قضا دلباختھ سارا ھم ھست

 كھ ی  و یھودیان مھاجر لھستانی ھم یھودیان ایران: نشان بزنند
بھ ایران فرار كرده اند را تشویق كنند كھ بھ فلسطین بروند و 

 ی  گرانبھای  و عتیقھ ھای اسرائیل را بسازند؛ ھم آثار باستان
حب كنند  را بدزدند و بھ خارج بفرستند؛ ھم سارا را تصای ایران

 سد راه ،حبیب در ھر سھ زمینھ. سطین ببرندو با مادرش بھ فل
 ی  برای بنابراین بھ كمك مقامات اشغالگر انگلیس. آنان است

 ی  نازی  برای  دوزند و او را بھ جرم جاسوسی حبیب پاپوش م
 بینیم ی در بخش ماقبل آخر م.  اندازندی ھا بھ زندان متفقین م

 ی  دایی ناد امانت گریزد و اسی  ھا می كھ حبیب از چنگ انگلیس
 دھد و علت و ی  م، كھ قصد ترك ایران را دارد،سارا را بھ او

در تخت .  شودی م  سارا آشكاری  برای  قتل دایی باعث و بان
 صھیونیست و ھمدستانش ی جمشید میان حبیب و سارا با عمو

صھیونیست ھا بھ دست حبیب .  دھدی  مسلحانھ رخ می درگیر
 ھا مجددا حبیب را دستگیر ی انگلیس.  شوندی  سارا كشتھ مو
 حبیب میانسال را ی  آزاد، سریالی در سكانس پایان.  كنندی م

 ی و سارا با موھا.  بینیمی از زندان محمد رضا شاه م
  .پایان.  آیدی  در بیرون دروازه زندان بھ استقبالش می خاكستر

ستان دیگر با  چند دا،مانطور كھ باالتر اشاره كردمھ
 ی  پیوند می  اصلی  گوناگونش بھ این ماجرای شخصیت ھا
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 ی  مملو از مثلث ھا، پیچیده بھ ھمی این ماجراھا. خورند
 است كھ بھ جذابیت ی  سیاسی توطئھ ھا و قتل ھا, عشقي

 ی  شاخ و برگ ھا ھمھ،اما ھمھ اینھا.  كندی یال كمك مسر
 را ی تاریخ جعل آن است كھ یك ی  برا،“مدار صفر درجھ”

 ی  آقای  ھای پیش از آنكھ بھ جعل كار. تحویل تماشاگران بدھند
دو شخصیت در این الزمست اشاره كنم كھ ,  بپردازمی فتح

 در كل ماجرا ایجاد ی د ھستند و نبودشان تغییریسناریو كامال زا
 ی فلسطین. سا است حبیب پاری  مادر فلسطین،یكم.  كندی نم

 در پیشرفت ماجرا و نتیجھ ی یچ تاثیر ھ،بودن این شخصیت
حرف  . باشدی  توانست ایرانی  می او بھ راحت.  ھا نداردی گیر
 و حق و ی  كھ او در مورد اشغالگری   نصیحت گونھ ای ھا

 و ی  خارجی حقوق پایمال شده ملت فلسطین توسط قدرتھا
 بودن این ی  بھ فلسطینی  نیاز، گویدی صھیونیستھا بھ سارا م

 ی ه فتح كھ باعث شدی  كنم تنھا علتی فكر م. ت نداردشخصی
 ایران ی  ھمبستگی  القای  تالش برا، بسازدی از او یك فلسطین

 ی ایران”جالب است كھ .  است)دكتر پارسا و بانو(ـ فلسطین 
 اجازه ی  حتی  اسالمی  جمھوری  و شووینیستی رسم“ يگرای
 ی  ـ نیمھ ایرانی ین دھد كھ مثال حبیب پارسا بھ نیمھ فلسطی نم

 ی او در سراسر سریال فقط باید یك ایران! بودن خود اشاره كند
 مادر ،بھ ھمین ترتیب. من و مسلمان باشدمیھن پرست و مو

 شده ی  دیگر ایرانی  نشان داده شده كھ گویی حبیب ھم طور
بینیم كھ حسن ی  م،اگر خوب بھ این قضیھ فكر  كنیم. است
 ی  مادر را از حق فلسطین، سریالو سفارش دھندگانی فتح

) بھ واسطھ ازدواج با مرد ایراني( ماندن ی بودن و فلسطین
.  سارای پسر عمو: د دومیو اما شخصیت زا!!  كرده اندمحروم

 بر پیشرفت داستان ی حضور این پسر لوس و ننر ھیچ تاثیر
این شخصیت آنقدر پوچ و كم اثر است كھ ھیچ تضاد و . ندارد
 ی  كند؛ حتی  دیگر ایجاد نمی ر ذھن شخصیت ھا را دی گرھ
 را در برابر ی  از یك مثلث عشقی  تواند سایھ كمرنگی نم

 است كھ در پایان داستان ی او آنقدر خنث. تماشاگر تصویر كند
 از این ی  آید كھ فتحی بھ نظر م.  شودی  كشتھ ھم نمی حت

 ی  و ب مقبول تر و خوش تیپ تر،شخصیت استفاده كرده تا حبیب
 ی  یك پسر ایرانی الگو: بدیل تر از آنچھ ھست جلوه كند

  .مسلمان مثبت و شاگرد اول
  

  : “مدار صفر درجھ”و اما جعلیات 
  

 و چپ در ی جعل اول بھ نقش قاطع و آشكار جنبش كمونیست
 ی  مربوط م، و در ھم شكستن آنی مبارزه با فاشیسم ھیتلر

كھ  جلوه داده است ی  ماجراھا را بھ گونھ ای حسن فتح. شود
 پیگیر چھ ی  ضد فاشیستھا،تماشاگر متوجھ نشود در واقعیت

 بودند و چگونھ ماشین كشتار امپریالیسم آلمان و ی كسان
 تنھا یك بار از ،در بخش فرانسھ. ش را نابود كردندمتحدان

 ی رفقا”:  شود و آنھم بھ صورت منفيی كمونیستھا نام برده م
 ی  تماشاگر".عدم مداخلھ امضاء كرده اند با ھیتلر پیمان ی روس

 دوم ندارد از این حرف ی  از تاریخ جنگ جھانی كھ شناخت
.  كند كھ كمونیستھا با فاشیستھا متحد بوده اندی چنین برداشت م

 از سالھا قبل از آغاز ی  بین المللی  كھ جنبش كمونیستی در حال
 ی پدیده نازیسم و فاشیسم در جوامع سرمایھ دار, جنگ

 را تجزیھ و تحلیل كرد و در مورد خطر بروز یك ی امپریالیست
 از ی  با آگاھی جنبش كمونیست.  جدید ھشدار دادی جنگ جھان

آلمان ,  و آمریكایيی  و فرانسوی  انگلیسی اینكھ امپریالیستھا
 ی  نظام سوسیالیستی  و نابودی  را بھ اشغال شوروی ھیتلر

 ی گ دست بھ یك تاكتیك سیاسدر آستانھ جن,  كردندی تشویق م

ـ دیپلماتیك زد و با عقد قرارداد عدم مداخلھ با آلمان موفق شد 
مدار صفر ”در . این حملھ اشغالگرانھ را بھ تعویق بیندازد

 شویم كھ از قرار عضو ی  روبرو می ما با فرانسویان“ درجھ
 كنند و ی  مبارزه می نھضت مقاومت اند و علیھ اشغالگران ناز

 این واقعیت را از چشم ی اما فتح.  بازندی ن راه جان مدر ای
 نھضت مقاومت و ی  دارد كھ ستون اصلی تماشاگران پنھان م

بھ .  دادندی  را كمونیست ھا تشكیل می  فرانسوی پارتیزان ھا
 از خیابان ھا ی نام جانباختگان كمونیست بر بسیار, ھمین خاطر
 دیگر فرانسھ نقش ی  مترو در پاریس و شھرھای و ایستگاه ھا

ھیچكس از این واقعیت “ مدار صفر درجھ”با دیدن . بستھ است
 ی  حتی  آلمان ھیتلری  شود كھ زندان ھای  با خبر نمی تاریخ

 كھ بھ ی قبل از آغاز جنگ پر بود از كارگران و روشنفكران
 خود اسیر و ی  كمونیستی خاطر آرمان ھا و عقاید و فعالیت ھا

 با مداد بھ جان تاریخ اروپا ی حسن فتح. دندشكنجھ و اعدام ش
نیستھا  از كموی در نیمھ اول قرن بیستم افتاده و ھر جا نشان

  .  كرده استی  یا وارونھ نویس،بوده را خط زده
جعل دوم در مورد نقش و جایگاه حزب توده و روشنفكران 

 ی  تا كودتا١٣٢٠حزب توده از سال . چپ در ایران است
 اساسا یك جبھھ اصالح طلب و ١٣٣٢رداد  م٢٨ ی آمریكای

 ی  سوسیالیستی ترقیخواه چپ بود كھ در ارتباط نزدیك با شورو
 ی  رھبری  سیاسی  خطاھادر مورد اشكاالت و. قرار داشت
 و چپ در ی جنبش كمونیست.  بسیار گفتھ شده است،حزب توده

 ی در دھھ ھا (٣٢ ی  بعد از كودتای بھ ویژه در سال ھا, ایران
 و عملكرد ی  مختلف خط مشی در زمینھ ھا) ١٣٥٠ و ١٣٤٠

حزب توده را مورد نقد قرار داد و كوشید از آن تجربھ درس 
 قبل از ی  اینست كھ در سال ھای واقعیت تاریخ.  كندی آموز
 ی توده ھا از طبقھ كارگر و ی  مرداد بخش وسیع٢٨ ی كودتا

 تاثیر و  مختلف تحتی  بھ شكل ھا،زحمتكش در شھر و روستا
مبارزات پر شور علیھ دربار و . نفوذ حزب توده قرار داشتند

 مبارزات ،وابستھ بھ امپریالیسم و ی  ارتجاعی  ھای جناح بند
 تبلیغ و ،ي ضد امپریالیستی  فعالیت ھا، و دھقانيی كارگر

 ، نوینی رھنگ نوین و جنبش روشنفكر و فی ترویج نواندیش
 از ی  بسیاری حت. فت ری زیر چتر حزب توده بھ پیش م

 و نواندیش كھ بھ حزب توده نپیوستند خود ی روشنفكران مترق
 ی  مختلف ھمراه و نزدیك بھ این حزب می را در زمینھ ھا

یك جانبھ و ,  تحریف شدهی تصویر“ مدار صفر درجھ”. دانستند
 ارائھ ١٣٢٥ تا ١٣٢٠ از حزب توده در مقطع ی سراسر منف

ما ، در این سریال.  استی ست سفارشیااین نیز یك س.  كندی م
او كھ عضو .  شویمی  آشنا می  بھ نام تقی از آغاز با شخصیت

 با حبیب ، است و برادرش افكار چپ داردی گریك خانواده كار
 ادامھ تحصیل ی او ھم قصد دارد با حبیب برا.  شودی دوست م

فر  از سی  تقی  ـ امنیتی  بھ علل سیاسی ول. بھ فرانسھ سفر كند
 افتد و ی  می  شود و سپس بھ زندان رضا خانی محروم م
 ی  بھ حزب توده م١٣٢٠بعد از شھریور .  شودی شكنجھ م

 حبیب ی  انتقادی  تحت تاثیر بحث ھا١٣٢٤اما در سال . پیوندد
 نادرست حزب توده در ی و مشاھده سیاستھا, و خواھرش
 ی اعت درست س،ي امتیاز نفت شمال بھ شوروی اعطااصرار بھ 

قبل از كشتھ شدنش بھ دست چاقوكشان نوكر انگلیس و 
 رساند كھ دیگر با ی بھ اطالع تماشاگران سریال م, صھیونیسم

 بھ ی فتح!  كندی حزب توده نیست و در تظاھراتش شركت نم
 از این اعالم  قبلی  تقی  كند كھ ھمھ فعالیت ھای ما وانمود م

 بود؛ و ی  و گمراھی ش بر پایھ ساده اندی،برائت از حزب توده
 كھ بھ قتلش منجر شد داوطلبانھ بر ی  ای فقط در جریان درگیر

ل كردن  كامی  برای فتح.  عمل كردی و آگاھ“ عشق”اساس 
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 ی  را ناقص می  چپ تقی  پا، اشی  ضد كمونیستی سناریو
 از شخصیت ھایش بگوید كھ ی كند تا بعدا بتواند از زبان یك

 كھ بھ ھنگام ترسیم چھره ی فتح“ !گد لنی  چپش می  پای تق”
 وزارت خارجھ ی  از كادرھای یك(شوھر خواھر سابق حبیب 

 ی بھ روشن)  تبدیل شدهی  آلمانی كھ بھ مبلغ و مزدور فاشیستھا
 كوشد جنبھ ھا و احساسات ی  كند و می  می با او ھمدرد

 ی  آگاھانھ تصویر،او را ھم بھ تماشاگر گوشزد كند“ انساني”
 است ی  تقی  از كاوه كھ مسئول حزبی  و تك بعدی  منفكامال

 ھا در ی  با چپی  دھد تا ھیچگونھ عالقھ و ھمدلی ارائھ م
 حضور ،ي در صحنھ مراسم تدفین تقی حت. دتماشاگرایجاد نشو

 خواھد نان كشتھ شدن ی كاوه بھ خاطر اینست كھ حزب توده م
 كند؛  ی را بخورد و او را بھ عنوان عضو حزب معرفی تق

در !  نداردی  بھ تقی شخصوگرنھ كاوه ھیچ احساس و عالقھ 
 ی  ھا را بر ھم می  چپی  خوشبختانھ مادر حبیب نقشھ ھا،اینجا

 وابستھ بھ حزب اگر او را” دھد كھ ی زند و بھ كاوه ھشدار م
و ماجرا بھ ! “ ما مجبوریم علیھ تان اقدام كنیم، كنیدی توده معرف

  . شودی مختم خیر 
 سوم مربوط بھ پدیده صھیونیسم و رابطھ آن با یھودیان جعل
, ھمانگونھ كھ در ابتدا اشاره كردم.  مختلف استی كشورھا

در خدمت یك تغییر جھت در تبلیغات “ مدار صفر درجھ”
 در مورد صھیونیسم و یھودیان ی  اسالمی  جمھوری سیاس
 ی ارتجاع اینست كھ صھیونیسم یك جنبش ی واقعیت تاریخ. است

در میان یھودیان اروپا بود كھ بر ) ي ـ دینی قوم (ی شوونیست
منافع این جنبش با . بنا شد“ بازگشت بھ سرزمین موعود”پایھ 

 تحكیم ی  از امپریالیستھا برای  بخشی  سیاسی منافع و طرح ھا
 منطبق ی  عربی سلطھ غرب در منطقھ خاورمیانھ و كشورھا

 بر پایھ“ یك ملت”شور و شد؛ و بدین ترتیب زمینھ ایجاد یك ك
 سركوب و اخراج ،ي اراضی  فروش اجبار،غصب سرزمین

و تشویق مھاجرت ,  آن سرزمینی میلیونھا نفر از ساكنان بوم
یستھا از امپریال.  فراھم آمد،دیان اروپا بھ عنوان ساكنان جدیدیھو

 در ی  و كشور سازی  فرایند مرزكش، قرن بیستمی ھمان ابتدا
ب نشین خاورمیانھ را آغاز كرده بودند و مناطق عمدتا عر

.  استعمارگران در آنجا مستقر بودی  و نظامی  سیاسی نیروھا
 ایجاد دولت ی ا اولیھ بری  كھ قرار شد گام ھای بنابراین زمان

 این طرح شود ی  كھ پشتوانھ اجرای  نیروی،یھود برداشتھ شود
و  ( یوجود پدیده دیرینھ یھود ستیز. پیشاپیش حضور داشت
آزار (در اروپا كھ سابقھ پوگروم ) ضدیت با نژاد سامي

 را بھ ھمراه ی  یھودی و تحقیر توده ھا)  و قتل عامی دستجمع
و سپس شروع تبلیغات و اقدامات تبعیض آمیز و , داشت

باعث شد كھ جنبش , سركوب یھودیان توسط نازیست ھا
بھ بازگشت ”ایده .  در میان یھودیان پا بگیردی صھیونیست

 ی  كھ می و چنگ انداختن بھ ھر چیز“ سرزمین موعود
 بھ ی  حت، بگیرد رای  ترس و تھدید و تحقیر دائمی توانست جا
 بھ سرعت ،د مال كردن حق مردم ستمدیده دیگرقیمت لگ

 است كھ بخش قابل ی این ھم یك واقعیت تاریخ. گسترش یافت
 تاثیر  تحتی  یھودی  تحتانی  از كارگران و توده ھای توجھ

 ی  قرار داشتند و خاستگاه خانوادگی  كمونیستی جنبش بین الملل
بدون شك .  بودی  یھود،ن كمونیست از رھبران و فعاالی بسیار

 آرمان و ی ین كشش بھ سو در ای  ـ قومی ستم دوگانھ طبقات
اما در .  كردی  می  بازی یبخش كمونیسم نقش مھمیایده رھا

 ی  می  یھودی  صفوف توده ھا، دومی آستانھ شروع جنگ جھان
 بین دو قطب كمونیسم و ی رفت كھ از لحاظ ایدئولوژیك و سیاس

 ھا و ی  بھ شكل درگیری این شكاف حت. صھیونیسم تقسیم شود
 در گتوھا یا ی تخاصمات در جریان مبارزات ضد فاشیست

و بعدھا درون ,  نشین در لھستان اشغال شدهی محالت یھود
بھ ھر حال .  نازیستھا ادامھ یافتی اجبار كار ی اردوگاه ھا

 بخش ، دومی ینست كھ در جریان جنگ جھان ای واقعیت تاریخ
 از یھودیان اروپا تحت تاثیر صھیونیسم قرار گرفتھ ی بزرگ

این .  دانستندی بودند و خود را ھم صف یا در كنار آن م
 اسرائیل ی  بعد از اشغال فلسطین و ایجاد دولت پادگانی ھمسوی

 رسید كھ ی  بھ سرعت گسترش یافت و بھ جای١٩٤٨در سال 
 و ، متحد،بھ دوست ی  طوالنی  سال ھای اكثر یھودیان دنیا برا

این .  این دولت اشغالگر تبدیل شدندی  و معنوی پشتیبان ماد
مدار صفر ” است كھ در ی واقعیات درست خالف تصویر

 اش ی و دایما مرتبا از زبان سارا و مادر .  بینیمی م“ درجھ
 چرا باید اینجا را ترك ،میھن ما فرانسھ است” شنویم كھ ی م

 از ذھنیت و تمایل ی  یك تصویر غیر واقعی حسن فتح“ .كنیم
این كار . یھودیان اروپا در آن مقطع از تاریخ ساختھ است

ما با ”:  اسالميی  روز جمھوری منطبق است بر سیاست تبلیغ
  “.انصھیونیسم مخالفیم نھ با یھودی

 در ی  و ستم مذھبی جعل چھارم در مورد مسالھ یھود ستیز
رباز در ایران بعد  اینست كھ از دیی واقعیت تاریخ. ایران است

 ی  مذھبی ھا اكثریت مسلمان نسبت بھ اقلیت ،از سلطھ اسالم
 را بھ شكل ھا و درجات ی  ستم مذھب،دست باالتر را داشتھ

 ی خالف تبلیغات ھمیشگبر . مختلف بر آنھا اعمال كرده است
 بین معتقدان بھ ی  بر رعایت عدالت و برابری حاكمان مبن

 ی  ھمیشھ وجود داشتھ و یكی  ستم مذھب،اگونادیان و مذاھب گون
فراموش نكنید .  حفظ حاكمیت در ایران بوده استی از ستون ھا
 از اركان فرھنگش ی  كنیم كھ یكی  می  زندگی ما در كشور

 در مورد غیر مسلمانان بازتاب یافتھ است ی در این تفكر سعد
  وظیفھ خورترسا و گبر ، كھ از خزانھ غیبی  كریمی ا”: كھ

 این نظر دشمن تو كھ با ، محرومی دوستان را كجا كن/ داري
 بھ ی  كاسبان یھود، در عصر قاجار،در این كشور! “داري

 ی گروھ.  گرفتندی  قرار می دفعات مورد حملھ و آزار و اخاذ
 باالجبار مسلمان ، خالص شدن از این فشارھای ان برااز یھودی

شما كافیست در یك خانواده نسبتا . شدند“ نو دین”و بھ اصطالح 
 ،يد تا بھ یاد بیاورید كھ در كودك مسلمان بزرگ شده باشیی سنت

منع “ نجس بودن”ما را از نزدیك شدن بھ مسیحیان تحت عنوان 
 ی  كھ خون بچھ ھای كسان”نوان  كردند و یھودیان را بھ عی م

 كاغذ ی از بھ رو.  كردندی  می معرف“  نوشندی مسلمان را م
 ی  شرم دارم ولی  و غیر انسانی آوردن این عبارات فاشیست

, جھودك بال”:  شنیده ام كھی بارھا این شعر عامیانھ را در كودك
مھاجران ,  دومی  در جریان جنگ جھانی حت. “افتاد تو خال

 كھ از صنف ھا و طبقات مختلف بودند ھم از ی  لھستان ییھود
 ی  بھره نمی  مرتجع بی  عامھ و تحریكات مالھای آزار مذھب

از “ مدار صفر درجھ” كھ در ی بنابراین تصویر. ماندند
و فرھنگ و رفتار مسلمان نسبت بھ , موقعیت یھودیان در ایران

 غالب در  است و بھ ھیچ وجھ جریانی قالب,  بینیمی آنان م
 ی  سفارش شده سریالی بھ فتح.  گذاردی جامعھ را بھ نمایش نم

 ی  حاكمان را پنھان كند و بھ افكار عمومی بسازد كھ یھودستیز
“ .ما ضد یھود نیستیم”: در ایران و خصوصا دنیا اعالم كند كھ

 شود كھ مقامات و رسانھ ی  انجام می  در شرایطی این فریبكار
 ی  توانند جلوی  واقعا نمی  اسالم ی جمھوری  گروھی ھا

 خود را اینجا و آنجا بروز ی خودش را بگیرند و یھودستیز
 ی  آیت اهللا مطھری  از سخنرانی مثال دقت كنید بھ بخش. ندھند

در مورد فلسطین و اسرائیل كھ معموال بھ مناسبت روز قدس 
 بر ی ھمھ بحث مطھر.  شودی ھر سالھ از تلویزیون پخش م

 را یك ی او كامال جنگ جار. یان است نھ صھیونیسمسر یھود
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خبر دارم كھ یھودیان ” گوید ی  داند و می  می جنگ مذھب
 دولت ی  كرده اند و برای  جمع آوری ایران مبلغ ھنگفت

آنان دارند از نماینده .  استی این طبیع. اسرائیل فرستاده اند
م كھ مشكل خود ما مسلمانان ھستی.  كنندی خودشان حمایت م
 ی  خود انجام نمی  كمك بھ ھم كیشان فلسطینی ھمین كار را برا

 ی  حزب اهللا لبنان كھ بھ زبان عربی یا مثال بھ سرودھا“ .دھیم
 ی  شود و در تلویزیون ایران برایش زیرنویس فارسی پخش م

د بھ  ھمھ جا كلمھ یھو،در این سرودھا. تھ اند توجھ كنیدگذاش
 چند سال ی حت.  نھ صھیونیسم،ستعنوان دشمن بھ كار رفتھ ا

 شركت كننده در نشست ی  ھیئت ایرانی  از اعضای قبل یك
 در مصاحبھ اش با ی  اتمی  حكام آژانس انرژی شورا

 گفت كھ آمده ی م“  از ھمین جھودھای یك”تلویزیون ایران از 
 ی اینھا ھمھ نمونھ ھا!  كردندی  می بودند آنجا و علیھ ما الب

 بر ستم و ی  از یك تفكر یھودستیزانھ و مبتنكوچك اما گویا
 این ی رو“ مدار صفر درجھ”.  استی  مذھبی  جویی برتر
آنطورھا كھ :  مالد تا بھ دنیا بگویدی سرخاب و سفیداب م, تفكر

  . كنید ھم نیستیمی شما فكر م
 در نشست ی حسن فتح:  كوچك دیگری و چند جعل تاریخ

 ی برگزار شد م“ ر درجھار صفمد” كھ در مورد ی تلویزیون
 كھ مورد مناقشھ و ی  در این سریال بھ آن وقایع تاریخ،گوید

 كھ مورد قبول ھمگان ی مشاجره است نپرداختم و فقط مستندات
 از این ی  یك، روزگاری از قضا.  بر صحنھ آوردماست را
 ی  ھمان واقعیت مستند تاریخی یعن! است“ ھولوكاست”وقایع 

رژیم )  مرگی یا اردوگاه ھا (ی ر اجبار كای در اردوگاه ھا
 و غیر ی  در لھستان و آلمان كھ میلیون ھا نفر یھودی ناز

 در ی  و غیر آلمانی آلمان, كمونیست و غیر كمونیست, یھودي
 مختلف ی  از آنان بھ شكل ھای آنجا اسیر بودند و شمار زیاد

رد بد نیست بگوییم كھ مناقشھ و مشاجره در این مو. كشتھ شدند
 آغاز كرده اند و البتھ ی  اروپایی را عمدتا نئونازیست ھا

 ھا كھ خواھان ی  از آلمانی  جریانات اسالم گرا و تعدادی بعض
ھستند و بھ اصطالح علیھ “ میھن كبیرشان”اعاده حیثیت 

 كنند نیز با آنان ی تاریخ آلمان فعالیت م“  كردنی آمریكای”
مربوط “ دیگر“  و مشاجرهمورد مناقشھ”وقایع . ھمصدا شده اند

 ،ما در این دوره.  است١٣٢٥ تا ١٣٢٠بھ ایران در فاصلھ 
حبیب پارسا را بھ عنوان عضو ھیئت تحریریھ یك نشریھ 

 ی م.  است١٣٢٤سال .  بینیمی م“ بیداري” بھ نام ی ناسیونالیست
دانیم كھ در ھمین سال حكومت خودمختار آذربایجان تحت 

یجاد شد و بعد از یك سال توسط  ای  جعفر پیشھ وری رھبر
در جریان این . ون كشیده شد بھ خاك و خی ارتش شاھنشاھ

“ مدار صفر درجھ”در .  ھزار نفر بھ قتل رسیدند٢٥ ،سركوب
 كل كشور را ، بھ این واقعھ مھم كھ در آن سالی  اشاره ای حت

بھ “ يبیدار”ھیئت تحریریھ . ه بود نیستتحت تاثیر قرار داد
 بھ خارج است؛ و ی اچاق عتقیھ و آثار باستاندنبال كشف ق

نشریات دیگر مرتبا خبر مربوط بھ قتل مشكوك یك خاخام 
 ، كنندی  می ھا در تھران را پیگیر مخالف صھیونیستی یھود

نگفتن وقایع مھم نیز !!  ندارندی اما بھ وقایع آذربایجان ھیچ كار
 ،١٣٢٤یا مثال در ھمین سال . خ است از تحریف تاریی شكل

فدائیان ” تاریخ نگار و متفكر مشھور توسط ی احمد كسرو
 دانیم بازماندگان و ی ھمانطور كھ م. ( شودی ترور م“ اسالم

 تحت ی  فدائیان اسالم از ترور احمد كسروی مدافعان امروز
“ فر درجھمدار ص”اما !)  كنندی یاد م“ مبارزه فرھنگي”عنوان 

 در ی  كلمھ ای  كند حتی جرات نم“ يبیدار ”ی و نشریھ فرھنگ
 ایران را ی  و فرھنگی مورد این واقعھ كھ جامعھ روشنفكر

 ی  پایانی  از قسمت ھای یكدر . تكان داد بھ زبان بیاورد

 یك گروه ،ي برخالف ھمھ مستندات تاریخی فتح حسن ،سریال
 ی  بھ تن دارند ولی كھ لباس قشقای(مبارز و مومن از عشایر 

 دھد كھ علیھ ی را بھ ما نشان م!) ازند نوی  می  لری موسیق
.  دست بھ مبارزه مسلحانھ زده اندی  اشغالگر انگلیسی قوا

 ی  می فرارھمین ھا ھستند كھ حبیب پارسا را در مسیر جنوب 
.  نداردی  وجود خارجی  چنین گروھ،يدر تاریخ واقع. دھند

 تحت نفوذ ی  عشایر جنوب در دوره ای  از قوای البتھ بخش
 بینیم حاصل ی  آنچھ در سریال می  درآمدند؛ ولی ن ھیتلرآلما

 آید سابقھ نیروھا و ی بھ نظر م.  استی  فتحی خیال پرداز
 ی  كھ حاكمان كنونی ھمان كسان( در آن دوره ی رھبران اسالم

 بتواند ی بدتر از آن بوده كھ فتح)  دانندی خود را وارث شان م
 بھ ،بھ ھمین خاطر. زدرمشق و الگو بسااز آنان در سریالش س

شاید ھم نشان ندادن ھیچ .  پرداختھ استی خلق جریانات خیال
مدار ” از جریانات اسالم گرا و روحانیت شیعھ در ی رد پای

 مستقل و فارغ از ،بھ خاطر آن بوده كھ این سریال“ ھصفر درج
 بھ ی  جلوه كند و مخاطبان بیشتری  و حكومتی تبلیغات رسم

  .سویش جلب شوند
صفر مدار ” بحث را با دو تصویر دیگر از ، دست آخرو
ھ در  مسلحانی  سكانس درگیر،یكم.  برمی بھ پایان م“ درجھ

  حبیب پارسا بھ ناگھان و،در این صحنھ. تخت جمشید است
 ی  بھ سبك فیلم ھا،ي فتحی  واقع گرایی برخالف ادعا

 او با.  شودی  تبدیل می  بھ یك ھفت تیركش حرفھ ای ھالیوود
 كند و صھیونیست ی  می  چنان خوب نشانھ گیری سالح كمر

 كند این ی  آورد كھ تماشاگر فراموش می ھا را از پا در م
ھ ھمھ فكر و ھمان پسر محجوب و شاگرد اول سوربن بود ك

ایرانیان نسبت بھ “ يپیشگام”و “ يبرتر”ذكرش را اثبات 
مالصدرا تا  داد؛ از ی اروپائیان در فلسفھ و ھنر و علم تشكیل م

 آموزش و ی  برای اسپینوزا را فوت آب بود و اصوال فرصت
 ی  ھایی این دیگر از آن آرتیست باز.  نداشتی تجربھ تیرانداز

 و سر ی  ارائھ یك قھرمان ھمھ فن حریف ایرانی است كھ برا
  . شده استی  طراح،ياشاگر عامكیف آوردن تم

حبیب را . ندان حبیب از زی  آزادی  یعنی  سكانس پایان،دوم
.  بینیمی  می  خاكستری با چین و چروك بر صورت و مو

 ی این ھم البد یك.  باشد١٣٤٠ باید میانھ دھھ ی قاعدتا زمان آزاد
 ی  برای  كھ بھ جرم جاسوسی فرد!  استی از مستندات تاریخ

تا دوازده سیزده سال بعد ,  در اسارت متفقین بودهی آلمان ناز
سارا !  ھمچنان در زندان شاه بوده است مرداد٢٨ ی از كودتا

 بینیم كھ بیرون زندان بھ استقبال حبیب آمده ی استروك را ھم م
 ی او را با حجاب اسالم,  بھ ما رحم كردهی  فتحی فقط آقا. است

 حركت نمادین و ،اما جالب تر از آن. نفرستاده استبھ صحنھ 
 گرداند ی حبیب سر بر م. ناخواستھ دوربین در این صحنھ است

اسلو ” شود و با ی نیش ھر دو باز م.  بیندی و سارا را م
 دو سالیان سال از بد این.  دوندی بھ سمت ھم م“ موشن

 ، صھیونیست ھا،ي آلمان ھیتلری  ھا و بر اثر توطئھ،روزگار
 در فراق ھم بھ ،ي و آمریكایی  و روسی ران انگلیسو اشغالگ

اما .  رسیده استحاال دیگر لحظھ وصل فرا. سر برده اند
 ی  سر دوربین را بھ طرف دیگر می  یك دست غیب،ناگھان

 ی اطراف زندان پر م ی چرخاند و صحنھ را از منظره خال
 است كھ ی  اسالمی  جمھوری  دیگر سیاست رسم،این بار. كند

كھ احتماال ھنوز مسلمان (رسیدن حبیب و سارا  بھ ھم رسیدن
  ■.  تابدی را بر نم) نشده
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  ینگ اصطالحات فلسفھ و تئورفرھ
  
  ر حسن پوریبھ کوشش دکتر ام

  
  )بخش دوم(طبقھ 

  
  ی کمونیسم ابتدای:طبقھی جامعھ ب

  
 –، ارتش ی  مانند دولت، دین، خانواده، مردساالر–طبقھ 

ظھور این ی شرایط تاریخ. استی جدید" نسبتای بنیاد اجتماع
فراھم  ھزار سال پیش بھ تدریج ١٠-١٢در ی اجتماعی بنیادھا

دیرینھ .   ھزار سال پیش نھادینھ شدند٦ تا ٥شد و در حدود 
 ھزار سال ٥٠٠شناسان معموال تاریخ پیدایش انسان را بھ حدود 

پیش برمیگردانند، و طبق محاسبھ باستانشناس گوردن چایلد، 
طبقھ ی  در صد این تاریخ را در جامعھ ب٩٥انسان حداقل 
  ١. بسربرده است

ی طبقھ بھ جامعھ طبقاتی بی معھ دیرپادرک پروسھ تبدیل جا
آکادمیک نیست، " صرفای مسئلھ ای و ظھور نظام مردساالر

.  امروز اھمیت داردی مبارزه طبقاتی درک پیچیدگیھای بلکھ برا
و مداخلھ سازمان ی ، بدون برنامھ مرکزیاگر جامعھ غیرطبقات

ی تبدیل شد، نفی یافتھ، در طول دھھا ھزار سال بھ نظام طبقات
و سازمان ی امروز بدون مداخلھ آگاھانھ، انقالبی جامعھ طبقات

ی نفی در عین حال، مداخلھ آگاھانھ برا. یافتھ میسر نیست
کھ از گذشتھ بھ ما رسیده است بھ درک درست این ی شرایط

تعجب نیست کھ مطالعھ جامعھ ی از این رو جا. تاریخ نیاز دارد
 ایدئولوژیک بین وی طبقھ بھ عرصھ مبارزه تئوریک، سیاسی ب

و ھواخواھان لغو این نظام تبدیل شده ی مدافعین جامعھ طبقات
  ).نک بھ بخش ج(است 
  

  یمراحل آغاز: ی  کمونیسم ابتدای–الف  
  

ی پیدایش انسان و ظھور جامعھ ھای و علمی مطالعھ جد
در طول صدوپنجاه . در نیمھ دوم قرن نوزدھم شروع شدی انسان

، )١٨٥٩( داروین منشاء انواعر کتاب  سال اخیر، بعد از انتشا
. کرده استی اولیھ پیشرفت عظیمی دانش ما درباره جامعھ ھا

آنچھ در ابتدا توجھ محققین را جلب کرد، غلبھ روابط مساوات و 
بود بطوریکھ ی انسانی فقدان طبقات در اولین جامعھ ھا

این ) ١٨١٨–١٨٨١(مورگان ی لویس ھنری انسانشناس آمریکای
. نامید) communism in living(» کمونیسم زنده«ا جامعھ ر

، و دولتی منشاء خانواده، مالکیت خصوص(سپس انگلس 
بر اساس تحقیقات مورگان، بھ تحلیل دقیقتر  و مارکس،) ١٨٨٤

پرداختند و در ی پروسھء پیدایش انسان و ظھور جامعھء طبقات

، این دوران بھ عنوان اولین فورماسیون یدانش مارکسیست
 ٢. شناختھ شد» یکمونیسم ابتدائ«بھ نام  ی اقتصاد-یتماعاج

 ٢٥٠ی  ال٥٠٠پیدایش انسان یا موجود شبیھ انسان بھ حدود 
از آغاز ی در طول این دوران یعن. گرددی ھزار سال پیش برم

 ھزار سال پیش، انسان، مانند سایر حیوانات، ١٠-١٢تا حدود 
ی یوانات، و ماھ  میوه، گیاه، ح–خوراک ی از طریق گردآور

بھ طبیعت را ی خوراک وابستگی گردآور. کردی می   زندگ–
  .کردی طبیعت می کرد و او را تابع دگرگونیھای ناگزیر م

 خوراک و –انسان بود ی طبیعت آنچھ را مورد نیاز گروھھا
انسان ھم . کردی و بھ وفور تامین نمی   بھ راحت–پناھگاه 
خطر . ات شکارگر بودکرد و ھم طعمھ سایر حیوانی شکار م

انسان ی نیز زندگی و اقلیمی و تغییرات جوی و گرسنگی قحط
ی گردآور»  اقتصاد«در عین حال، . انداختی را بھ مخاطره م

ی تامین غذا در بعضی  انفرادخوراک، بر خالف شیوه معموَال
، مستلزم )یچرا کردن و خوردن جانور شکار(حیوانات 

گروه در تامین ی عضاو شرکت ھمھ ای و ھماھنگی ھمکار
ی و تمام وقت اعضای اما با وجود تالش دستجمع. خوراک بود
شد تنھا بھ اندازه مصرف ی م) یگردآور(» تولید«گروه، آنچھ 
ی کھ طبیعت بھ دست میداد اگر ھم در شرایطی بود و خوراک

مصرف در آینده ی بیش از نیاز بود، امکان ذخیره کردنش برا
شده محصول ی خوراک گردآوری یطدر چنین شرا. فراھم نبود

مصرف کردن و بمیزان مصرف ی بود نھ کاال زیرا کھ برا
  ٣.مبادلھ بشودی بالفاصلھ بود و نمیتوانست با محصول دیگر

خوراک امکان بوجود ی بھ این ترتیب اقتصاد گردآور
مازاد «آنچھ . کندی آوردن محصول مازاد را فراھم نم

ذخیره ی ده میشود، یعننامی) social surplus(» یاجتماع
منظم و قابل اتکا و افزون بر مصرف کل ی خوراک بھ شیوه ا

از آنجا کھ محصول مازاد . توانست بوجود بیایدی گروه، نم
توانست تولید بشود، امکان ی نم) اضافھ بر مصرف کل گروه(

ی از اعضای توسط عده ای ، یعنیتصاحب آن بشیوهء خصوص
ی ین رو، اقتصاد گردآوراز ا.  گروه، نیز وجود نداشت

) نامیده شده» یکمونیسم ابتدای«آنچھ  (ی خوراک، روابط اشتراک
ابزار کار، کھ در آغاز چوب و استخوان و .  کردی را طلب م

شد، آگر چھ در اختیار ی می سنگ بود و از طبیعت جمع آور
شد و ی بکار گرفتھ می فرد قرار داشت، در شکار یا دفاع جمع

  درعین ٤. آمدی در نمی بھ مالکیت خصوصبھ احتمال زیاد 
سیال و ی بھ طبیعت معموال زندگی حال، از آنجا کھ وابستگ

، زمین و منابع یو یکجانشینی طلبید، نھ ماندگاری کوچنده را م
. تبدیل بشودی عده ای توانست بھ مایملک خصوصی آن ھم نم

٥ 
از آنجا کھ . کار میسر نبودی در این شرایط، تقسیم اجتماع

ھمھ بزرگساالن، زن و مرد، میبایست بھ تھیھ خوراک 
تمام ی تخصص و کار تخصصی بپردازند، تقسیم کار بھ معن

توانست از ی نمی مثال، ھیچ فردی برا.  وقت امکان پذیر نبود
، یماھ(و مبادلھ آن با خوراک ی طریق ساختن ابزار سنگ

 یامرار معاش بکند زیرا ھیچ تضمین) ، یا میوهیجانور شکار
و با موفقیت این  نبود کھ طرف معاملھ بتواند بطور منظم 

  ٦. محصول را تامین بکند
ی عدم رشد نیروھای کمونیسم ابتدایی مشخصھ دوران آغاز

.  وسائل تولید شامل زمین، جنگل، و رودخانھ بود: مولده بود
 از طبیعت –، و سنگ ی  استخوان، چوبدست–ابزار کار  
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: از طبیعت بودی ر نیز ھنوز بخشکای نیرو.  شدی می گرداور
بودن ابزار کار میبایست بھ شیوه ی بدن بھ خاطر ابتدائی نیرو

و بال انقطاع بھ کسب خوراک و دفاع ی جمع دستھی ا
ی مناسب با این سطح نیروھای روابط تولید. اختصاص مییافت

  .ھمھ وسائل کسب معیشت بودی مولده مالکیت اشتراک
غلبھ داشت زیرا ی ر نابرابربی ، برابریدر چنین شرایط

افراد محروم شده و ی اگر توزیع معیشت مساوات طلبانھ نبود بقا
بیشتر دیرینھ .  افتادی کل گروه بھ خطر می در نتیجھ بقا

آنان کھ بھ دالیل ایدئولوژیک ی شناسان و باستانشناسان، حت
بکنند، ی تلقی و فطری ابدی را امری تمایل دارند کھ نابرابر

ھمچنین  ٧ .پذیرندی این دوران را می اقتصادی رائمساوات گ
گرداورنده و شکارگر معاصر را ی کھ جامعھ ھای انسان شناسان

  ٨.کنندی آنھا را تائید می مطالھ کرده اند مساوت گرائ
، طبقھء اجتماعي، یبھ این ترتیب، مالکیت خصوص

و ی ازلی و دین پدیده ھای استثمار، دولت، نظام مردساالر
ی ھستند و نتایج فروپاشی تاریخی وده بلکھ پدیده ھانبی طبیع

اما در حالیکھ آثار باقیمانده از . بودند» یکمونیسم ابتدائ«نظام 
کار، طبقات، ی وجود تقسیم اجتماعی دوران کمونیسم ابتدائ

ی کنند، ھیچ اجتماعی را تایید نمی دولت، یا مالکیت خصوص
مثال، علیرغم ی برا. توانست تماما ھمگون و یکسان باشدی نم

، )و مصرف خوراکی در گردآور(ی اقتصادی مساوات گرائ
کودک، بزرگسال، (تفاوت، تعارض، یا تضاد بر اساس سن 

  .وجود داشت) زن و مرد(و جنسیت ) پیرسال
در قرن نوزدھم، نظر رایج این بود کھ اولین شکل روابط 

ات اما ادبی. بوده است) یپاتریارک(ی جنسیت خانوادهء مردساالر
منشاء خانواده، مالکیت ، از جملھ در اثر انگلس یمارکسیست
را دوران سلطھ ی ، کمونیسم ابتدای)١٨٨٤ (و دولتی خصوص

تاکید شد کھ روابط ی روابط برابر بین زن و مرد رقم زد و حت
رواج داشتھ آنھم بر اساس این ی یا مادرتبار» یمادرساالر«

تامین ی فعالیت برا در استدالل کھ زن و مرد ھر دو مستقیمَا
و ی خوراک درگیر بودند اگر چھ زنان، بھ خاطر باردار

ی م) میوه و گیاه(خوراک ی پروردن کودک، بیشتر بھ گرداور
 کار پرمخاطره و دشوارتر شکار پرداختند و مردان معموَال

طبق این نظر، از آنجا کھ . حیوانات را بر عھده داشتند
بود ی ، منبع قابل اتکاترخوراک، در مقایسھ با شکاری گرداور

ی بعدھا در اھل.  داشتندی در این نظام تولیدی زنان مقام مھمتر
بود، ی ، کھ اولین فعالیت تولیدیکردن حیوانات و رشد دامدار

ی مردان دست باال را داشتند، و بھ تصاحب محصول تولید
انتقال آن بھ فرزندان نیاز ی و برا) یمالکیت خصوص(پرداختند 

راتحمیل کردندد و ی و پدرتباری ز طریق تک ھمسربھ وراثت ا
، بھ قول انگلس، »یحق پدر«بھ » یحق مادر«این گذار از 

اما این  . »جنس زن نبودی جھان -ی شکست تاریخ"جز ی چیز
آن مورد انتقاد قرار ) داده ھا و شواھد(ی تجربی نظر و مبان

  .گرفتھ اند
 شکل بھی شود کھ مادرساالری مثال، استدالل می برا
آنطور کھ (کھ در آن زنان بر مردان اعمال قدرت بکنند ی نظام

مردان بعنوان یک جنسیت بر زنان اعمال قدرت ی در پدرساالر
شود ی ھمچنین استدالل م.  ھرگز وجود نداشتھ است) کنندی م

شروع نشد، و پیوند ی  پیش از کشاورزالزامَای کھ دامدار
و ) یروابط تولید( یمستقیم و یک بھ یک بین روابط اقتصاد

روابط جنسیت برقرار نیست، و تقیسم قدرت بین زن و مرد 

علیرغم شرکت زنان در تولید، ھم در گذشتھ و ھم در جامعھ 
شود کھ تقسیم ی تاکید می حت. معاصر، نابرابر بوده استی ھا

نابرابر قدرت بین دو جنس و سلطھ جنس مذکر نھ تنھا در 
ی کھ امروز بھ شکل دستجمعی اتاولیھ بلکھ در حیوانی انسانھا
     ٩. کنند برقرار استی می زندگ

شکارگر و گرداورنده ی  اگر روابط جنسبت در جامعھ ھا
کھ در باره ی ماقبل تاریخ بیشتر برابر بوده تا نابرابر، مطالعات

ی گرداورنده و شکارگر معاصر انجام شده نشان می جامعھ ھا
وات طلبانھ تر از جامعھ دھند کھ  روابط جنسیت این جوامع مسا

ی  در عین حال تردید١٠ .بر تولید خوراک استی مبتنی ھا
بھ ی کھ از نظر سلسلھ مراتب تکاملی نیست کھ در حیوانات

انسان نزدیکترند رابطھ قدرت بین نر و ماده نابرابر است و 
ی   اما تئور١١ .نر گروه در موقعیت مسلط ھستندی اعضا

انگلس آمده ... منشاء خانوادهر از جملھ آنچھ د(ی مارکسیست
حیوانات در ھمھء زمینھ ھا، ی بر جداشدن انسان از دنیا) است

ی در جامعھ ھا: کندی از جملھ در روابط جنسیت، تاکید م
شوند ی نمی ، روابط جنسیت از خصلت بیولوژیک ناشیانسان

و ی گوناگون. کسب کرده اندی و اجتماعی تاریخی بلکھ خصلت
و ی وابط جنسیت در انسان، خصلت تاریخمداوم ری دگرگون
ی تئوری از جملھ دعاو. دھدی این روابط را نشان می اجتماع

، خودجوش، و قائم یاین است کھ این روابط تصادفی مارکسیست
-یبالذات نیستند بلکھ در درون مجموعھء روابط اجتماع

اگر .  دھندی گیرند و بھ این روابط شکل می شکل می اقتصاد
وجود نداشت، در ی نظام مادرساالری مونیسم ابتدائدر دوران ک

، ی، سیاسیھمان حال تضاد زن و مرد بصورت بنیاد اجتماع
ی ، و ایدئولوژیک موسوم بھ  مردساالری، اقتصادیفرھنگ

. وجود نداشتی چنین شکل گیری شکل نگرفت و شرایط تاریخ
مستلزم ی در واقع، تکوین تعارض زن و مرد بھ نظام مردساالر

 بیشتر این تعارض و تبدیل آن بھ تضاد بین دو جنسیت بر رشد
بر ی مبتنی اساس پیدایش بنیاد خانواده، خانوادهء تک ھمسر

، وراثت، عرف، قانون، یسلطھ مرد، مالکیت خصوص
ی ، فرھنگ و تغییرات دیگر)از جملھ ظھور دین(ی ایدئولوژ

 ی، مستقل از مجموعھ تحوالت، یعنیبود کھ ھیچ کدام بھ تنھائ
جامعھ (جدید ی اقتصاد-یظھور یک فورماسیون اجتماع

توانست شکل بگیرد، نھادینھ بشود، و این امکان ی ، نم)یطبقات
سلطھ (بھ تولید و باز تولید خود ی را بدھد کھ نظام مردساالز

و کل فورماسیون )  جنسیت زنی جنسیت مرد و فرودست
  .بپردازدی اقتصاد-یاجتماع
  

  یاحل نھایمر: ی کمونسیم ابتدای–ب 
  

بود کھ در جریان مقابلھ و ی مانند، تنھا حیوان-موجود انسان
آن برسد، در آن ی با طبیعت توانست بھ درک نیرو ھای ھمزیست

رھا ی آن تا حدی دخالت آگاھانھ بکند و خود را از ضرورت ھا
آنھا از ی بود و نفی درک این ضرورتھا بسیار تدریج. بکند

انسان تنھا : وین صورت گرفتیک کیفیت نی طریق رشد تدریج
 کردن کارخود، بھ ی بقای بود کھ در طول مبارزه برای موجود

پرداخت و از طریق کار توانست تضاد خود را با طبیعت تا 
حل بکند، و بھ این ترتیب از طبیعت مستقل بشود و از ی حد

  .ھمھ موجودات دیگر متمایز گردد
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١٣

بھ ) یریز، غیر غیغیر فطر(فعالیت آگاھانھ ی کار یعن
منظور تغییر طبیعت و تولید آنچھ کھ طبیعت بھ دلخواه انسان 

  ١٢. دھدی در حال تغییرش ارائھ نمی و بر اساس نیازھا
خوراک را بھ اقتصاد تولید خوراک ی گردآور» اقتصاد«کار 

و » یمازاد اجتماع«تبدیل کرد و بھ این ترتیب باعث شد کھ  
تصاحب این ی برامحصول مازاد بوجود بیاید و راه را 

 تصاحب و مازاد، تصاحب ابزار کار و وسائل تولید، و نھایتَا
پیدایش طبقات متخاصم ھموار ی کار یعنی از نیروی بھره کش

  ١٣. بکند
ی و روابط اجتماعی جمعی کار، کھ انجام آن مستلزم زندگ

بھ تولید خوراک ی گذار از گردآوری بود، در دوران طوالن
از ی انسان را کھ نوع-موجود ماقبل) یو دامداری کشاورز(

بھ این ترتیب کار، انسان را . میمون بود، بھ انسان تبدیل کرد
  کار بدن انسان را دگرگون کرد ١٤.  خلق کرد و انسان کار را

و فکریش را گسترش داد و خلق زبان را ی جسمی و توانائیھا
انسان . است نھ بیولوژیکی اجتماعی کار پدیده ا. میسر کرد

ی کارکردن دارد و تنھا موجودی است کھ توانائی ھا موجودتن
  ١٥. است کھ زبان دارد

 ھزار ٢٣٠ در حدود –  کار با ساختن ابزار شروع شد 
انسان اول بار -انسان یا ماقبل-سال پیش اگر چھ موجود شبھ

  ١٦. ابزار را در حدود پانصد ھزار سال پیش بکار گرفت
نگ بودند کھ در طبیعت بھ اولین ابزار، چوب و استخوان و س

حیوانات و پرنده ھا، ھم در گذشتھ ی بعض. شکل آماده فراھم بود
آنچھ انسان را از حیوان . و ھم اکنون، ابزار بکار برده اند

متمایز کرد، تغییر ھدفمند و آگاھانھ طبیعت بود کھ ساختن ابزار 
   ١٧.  از این پروسھ بودی بخش
ھد حیوانات با دست و پا، دی نچھ انسان با ابزار انجام مآ

ی انسان ابزارساز. دھندی بدن انجام می دندان و یا سایر اعضا
دھد بلکھ بر اساس تجربھ و با ی انجام نمی را بھ شکل غریز

تواند، بر خالف حیوان، این تجارب را ی آزمون و خطا و نیز م
را از سایر افراد ی بیشتر انسانھا ابزار ساز. منتقل کندی بدیگر

یک محصول ی گیرند و بھ این ترتیب ھر ابزاری م یاد
از آنجا کھ ابزار جزو بدن انسان نیست، ھیچ . استی اجتماع

بر تکامل بخشیدن آنھا متصور نیست و بھمین دلیل انسان ی حد
ی و در یخبندانھای تواند در مناطق حاره در کنار اسب آبی م

  ١٨ .کندی زندگی شمال در جوار خرس قطب
ی نیرو(ی مولده ابتدایی محصول نیروھای یکمونیسم ابتدا 

ی بود کھ بقا) محدودی ، آگاھی، ابزار ابتداییجمعی بدن، زندگ
از موجودات، ی بسیار. توانست تضمین بکندی نوع انسان را نم

ی کھ مانند انسان وابستھ بھ مراحم طبیعت بودند، در اثر چالشھا
سیلھ کار بود کھ بوی انسان تنھا حیوان. طبیعت از بین رفتند

ی حل کرد و از خطر نابودی تضاد خود را با طبیعت تا حد زیاد
اما اگر کار توانست این . طبیعت نجات یافتی توسط نیروھا

، یظھور مھمترین تضاد تاریخی تضاد را حل بکند، راه را برا
، ھموار کرد، یطبقات، سلطھ طبقھ و مبارزه طبقاتظھور ی یعن

در واقع . شودی نمی ت کار ناشاز خصلی اگر چھ ایجاد نابرابر
غذا، مسکن، پوشاک، (دارد و محصول آن ی کار خصلت جمع

ی نیز تصاحب بھ شیوه ھا...) یابزار تولید، زمین زراعت
کمونیسم ی طلبد، بطوریکھ در دوران فروپاشی را می دستجمع

، )یو دامداری کشاورز(ی جامعھ طبقاتی و مراحل آغازی ابتدای
  .محصول کار برقرار بودی  اشتراکو توزیعی مالکیت جمع

خود را بھ ی اما این نظم مساوات گرایانھ بھ تدریج جا
مالکیت وسائل (بھ عبارت دیگر، روابط تولید . دادی نابرابر
بود و با ی اشتراکی و دامداری در آغاز پیدایش کشاورز) تولید

بھ قول گوردن . مولده ھماھنگ بودی نیروھای ماھیت اجتماع
این نوع ] یو دامداری کشاورز[ی  مرحلھ نوسنگدر«چایلد، 

ساده ترین و شاید .... تواند تداوم یابدی ھنوز می کمونیسم ابتدائ
کشت قطعات کوچک یا باغات ی قدیمیترین شکل اقتصاد نوسنگ

] از تکامل[در بین قبایل بربر کھ امروز در این مرحلھ .  است
این تاکید .  شودی ھستند کار زراعت ھمیشھ بھ زنان واگذار م

زنان ی است برتقسیم کار بین دو جنس و مقام اقتصادی بیشتر
ی را مادامیکھ محصول قطعات زمینشان قابل اتکاترین منبع غذا

بنا بر این زراعت خودش تقسیم  .... دھدی جامعھ است ارتقا م
  با وجود این، ١٩ .»بھ طبقات را بوجود نیاورد] جامعھ[

گره خورده ی ایش نظام مردساالربا پیدی پیدایش نظام طبقات
و ی کمونیسم ابتدائی اگر در مراحل نھائ: سوال اینست. است

 ، تولید و مالکیت عمدتَایدامدار-یمراحل آغازین کشاورز
 مساوات گرایانھ بھ بودند چگونھ این روابط اساسَای جمع

تبدیل ی ، و روابط پدرساالری، روابط طبقاتیمالکیت خصوص
، بھ علت تولید یدامدار-یکرد کھ  کشاورزشد؟  میتوان ادعا 

، یپیدایش مالکیت خصوصی مازاد اجتماعي، شرط الزم برا
رفت اما ی بشمار می و روابط مردساالری کاال، طبقھ اجتماع

  .نبودی شرط کاف
کار تنھا برخورد انسان با طبیعت و دخالت در آن را در بر 

دھد ی ست نمتولید آنچھ طبیعت بھ دی انسان ھا برا. گیردی نم
شوند کھ نھ توسط طبیعت بلکھ بوسیلھ ی می با ھم وارد روابط

کار ی در واقع ماھیت اجتماع. شوندی تعیین م» یروابط تولید«
مثال، در کمونیسم ی برا. شودی نیز بوسیلھ این روابط تعیین م

وسائل تولید ماھیت روابط تولید را تعیین ی مالکیت جمعی ابتدائ
توسط فرد دیگر میسر نبود بخصوص ی ردکرد و استثمار فی م

ی نازل بود کھ کاری مولده بھ اندازه ای کھ سطح رشد نیروھا
ی شد بھ زحمت می م) خوراکی گردآور(کھ صرف تولید 

در جامعھ برده . کار را تامین بکندی توانست بازتولید نیرو
بر اساس مالکیت وسائل تولید ی ، روابط تولیدییا فئودالی دار

کھ ی طبقھ ای شود یعنی دار و فئودال تعیین م  بردهتوسط طبقھ
کند اما کل محصول مازاد تولید شده ی شرکت نمی در کار تولید

را ی از محصول ضروری توسط برده ھا و سرف ھا و بخش
ی بھ عبارت دیگر، اگر چھ کار پدیده یا روند. کندی تصاحب م

یت بودن یا نبودنش نھ در ماھی ، اجتماعیاست نھ فردی جمع
-و فورماسیون اجتماعيی آن بلکھ در مجموعھ روابط تولید

بھ گفتھء .  شودی آنھا تعیین می و شبکھ تضادھای اقتصاد
آورد و در ی ادلھ را بوجود مبکھ ارزش می کار«مارکس، 

 روابط جنسیت ٢٠ .»استی کار اجتماع نتیجھ کاال را، مشخصَا
  .استی مھم روابط تولیدی از مولفھ ھای یک

نامیده » یکار اجتماع«ی مارکسیستی ھ در تئورکار، ک
ی میشود، در ساده ترین شکلش سھ عنصر یا پروسھ را در بر م

ی اول، فعالیت آگاھانھ و ھدفمند یا خود کار؛  دوم، ابژه ا: گیرد
کھ با آن کار ی  سوم، ابزارشود؛ی کھ کار بر آن انجام م

 از انسان را» یکار اجتماع«  اگر چھ ٢١. گیردی صورت م
حیوانات جداکرد، پروسھء بریدن انسان از ی طبیعت و دنیا

شدنش تنھا بھ تولید خوراک، پوشاک و ی طبیعت و اجتماع
مارکس و انگلس از آغاز فعالیت . شدی مسکن محدود نم
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١٤

تولید «ا از تولید بیولوژیک یا ری تئوریک خود تولید اقتصاد
مثال، ی برا.  جدا نکردند) تولید مثل انسانی یعن(» یزندگ

  :  نوشت....منشاء خانواده  آنگلس در مقدمھء طبع اول 
  

، عامل تعیین کننده در یبر طبق مفھوم ماتریالیست
تولید و بازتولید حیات ی تاریخ، در تحلیل نھائ

دو خصلت ی این، بھ نوبھء خود، دارا.  بالفاصلھ است
از یک سو تولید وسائل معیشت، خوراک، : است

تولید آنھا؛ از ی ار الزم براپوشاک، مسکن، و ابز
]. انسان[دیگر، تولید خود انسانھا، و تکثیر نوع ی سو

ی کھ مردم یک دوران تاریخی سازمان اجتماعی
کنند ی می مشخص  و یک کشور مشخص در آن زندگ

از یک طرف : شودی توسط ھر دو نوع تولید تعیین م
  .   بوسیلھء مرحلھء رشد کار و از طرف دیگر خانواده

  
و تولید ی تولید اقتصادی گلس در این موضع تئوریک، براان

قائل شدن اھمیت تعیین کننده . مثل اھمیت یکسان قائل است
درک دقیق تر و پیچیده تر ی راه را برا» تولید حیات«ی برا

اما این بحث .  گذاردی باز می و انقالب اجتماعی جامعھء طبقات
تئوریزه نشد و ی فدر خود آثار مارکس و انگلس بھ ا ندازهء کا

مارکسیسم نھ تنھا تکامل داده نشد بلکھ مورد ی در تحوالت بعد
از سوسیالیستھا رد ی توسط بعضی نگرفت و حت اعتنا قرار

کھ ی ، علیرغم این قبیل روشنائیھائیمارکسیستی تئور  ٢٢.شد
شد، نتوانست جنسیت، و ی در آثار مارکس و انگلس دیده م

ی بین دو جنس را، بھ عنوان مولفھ ابویژه تقسیم نابرابر قدرت 
اگر در قرن نوزدھم .  درک بکندی از تولید و روابط تولید

این درک فراھم نبود و از این رو مارکس و ی شرایط ذھن
ی انگلس از زمان خود بھ مراتب جلوتر بودند، مارکسیستھا

از تولید ی اوائل قرن بیست ویکم با جدا کردن تولید اقتصاد
و تقلیل آن بھ روابط ی ندیدن روابط تولیدی ماعحیات و با اجت

ی ، و نیز با تقلیل دادن ستم بر زنان بھ استثمار طبقاتیاقتصاد
ی با اتکا بھ این ادعای بسیار. از دانش زمان خود عقب مانده اند

و ی از ظھور مالکیت خصوصی زنان ناشی انگلس کھ فرودست
رسند کھ ستم بر ی بود بھ این نتیجھء نادرست می استثمار طبقات
ی است و با رفع استثمار اقتصادی  اقتصادصرفَای زنان پدیده ا

  .رودی خود از بین می بھ خود
کھ از اواخر قرن نوزدھم شروع شد ی در مطالعات وسیع

دوران کمونیسم ی جھانشمول بودن مساوات در روابط اقتصاد
. تاکید شده استی دامدار-یکشاورزی اولیھ و مراحل آغاز

دائره المعارف پبش از ثال، طبق تحقیقات ارائھ شده در می برا
، کھ چکیده دانش غرب را درباره دوران )٢٠٠١، ٩جلد  (تاریخ

گیرد، در بین ی تا دوران باستان در بر می کمونیسم ابتدائ
 ٥ساکن فالت ایران، مانند سایر مناطق دنیا، تا حدود ی گروھھا

طبق این .  بودبرقراری  مساوھزار سال پیش روابط نسبتَا
مقیم فالت ایران، بھ این ترتیب ی تحقیقات، سیر تحول جامعھ ھا

  ):با نھایت اختصار(بود 
 ١٥ تا ٢٢، کھ در حدود )Mesolithic(در دوره مزولیتیک 

 سال پیش بھ پایان ١١٥٠٠ ھزار سال پیش شروع شد و تقریبَا
در ی بود بر اصول برابری متکی روابط اجتماع«رسید، 
غیر ی بھ منابع، رتبھ، موقعیت رھبری مساو" سبتانی دسترس
در اواخر این دوران، افزایش . » موقتو معموَالی رسم

: بوجود آوردی در روابط اجتماعی بیشتری ، پیچیدگییکجانشین
 برابر بود، احتیاج بھ تولید، ذخیره اگر چھ روابط ھنوز عمدتَا«

، پایھ یکردن، و دفاع از تولید مازاد و تعدیل تنش اجتماع
ی ریزی را پی بعدی و اجتماعی ، سیاسیاقتصادی ھای نابرابر

   ٢٣. »کردی م
، از )Neolithicنیولیتیک (ی در دوران بعد، عصر نوسنگ

و ی  سال پیش، اگر چھ کشاورز٧٥٠٠ تا ١١٥٠٠حدود 
) subsistence(از اقتصاد زیست پایھ ی بخش مھمی دامدار

تمام شواھد نشان  «وی ادامھ داشت بودند، شکار حیوانات وحش
ھنگامیکھ  . برابر بودندعمدتَای دھند کھ روابط اجتماعی م

ظھور کردند، ی نوسنگی در مراحل نھائی اجتماعات بزرگتر
این اجتماعات . پیچیده شدی روابط بین افراد بطور روزافرون

را در ی برابر گرفتھ تا قبیلھ ا-فرای  از اشکال سازماندھاحتماَال
، تبار یعصر نوسنگی مراحل نھائدر . گرفتی بر م

)lineage (ی اصلی و اقتصادی ممکن است بھ واحد اجتماع
پیران ی اداره دھات ممکن است در دست شورا. تبدیل شده باشد
تمایزات ی با وجود این، در سراسر سنت نوسنگ. تبار بوده باشد

  ٢٤ .»ظاھر نشدندی قوی ھرگز بھ شکلی اجتماع
 ٧٥٠٠، از )Chalcolithic(در عصر مس یا کالکولیتیک 

و ی بر کشاورزی  متک سال پیش، امرار معاش عمدتَا٥٥٠٠تا 
بود کھ ی بر اجتماعات قبیلھ ای مبنی نظام سیاس. بودی دامدار

 بر اساس تبار شکل گرفتھ بودند و بیشتر دھات ظاھرَا
و ی اجتماعی گسترده واحدھای خودمختار بودند و خانواده ھا

  ٢٥. دادند یرا تشکیل می اقتصاد
، ی سال پیش، کشاورز٣٥٠٠ تا ٥٠٠٠در عصر برنز، از 

و ی مسی ، تولید سرامیک، ساخت ابزار و اسلحھ ھایدامدار
و تجارت رواج داشتند ی ، صنعت سنگ ابزار، آثار تزیینیبرنز

با وجود . اولیھ باقیمانده استی و آثار مکتوب بھ زبان ایالم
: در این دوران دریافتکمبود منابع، ظھور طبقات را میتوان 

و برگزیدگان و ) ranked(» شدی رتبھ بند«جامعھ 
ی  روسا و بزرگمردان و نیز شکل دولتغیربرگزیدگان و احتماَال

 ٢٦. پدیدار شدندی سیاسی سازماندھ
، از يبھ این ترتیب، در فالت ایران روند تکامل تاریخ

 سال پیش، تبدیل اجتماعات مساوات گرا بھ ٣٥٠٠ تا ٢٢٠٠٠
اولیھ دولت ی و ظھور شکلھای بر نابرابری مبتنی جامعھ ھا
چھ در دوران پیش از تاریخ ی اگرچھ تحول اجتماع. بوده است

کھ ی بھ این معن(و چھ در دوران معاصر، ناموزون بوده است 
بطور یکسان، یکنواخت و ھمزمان تغییر ی بشری جامعھ ھا
ولت، و ، طبقھ، دی، روند پیدایش مالکیت خصوص)نکرده اند
 .ست ھزار سال پیش جھانشمول بوده ا١٢-١٠در ی مردساالر

، یطبق نظر ماشنر، باستانشناس متخصص در مسئلھء نابرابر
اند کھ جامعھ  استدالل کردهی اخیر تر باستانشناسی بررسیھا«
] سلسلھ[ی دارای مساوات گرا استثنا ھستند و جامعھ ھای ھا

 ١٠٠٠٠ند، الاقل در روی مراتب شیوه رفتار نرمال بھ شمار م
  ٢٧. »سال اخیر

در (را ی طبقھ بھ طبقاتی گذار از جامعھ بی دانش مارکسیست
مولده کھ خود ی بھ رشد نیروھا) یکمونیسم ابتدایی مراحل نھای

بود نسبت ی آگاه و اجتماعی از تکامل انسان بھ موجودی ناش
مولده، نھ وسائل و ابزار تولید، بلکھ ی مھمترین نیرو. دھدی م

شد حل ی کمونیسم ابتدائی آنچھ باعث فروپاش. خود انسان است
و ) تضاد بین انسان و طبیعت(ی تضاد عمدهء این دوران تاریخ
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١٥

بھ . و عمده شدن آن بود) یتضاد طبقات(ظھور تضاد نوین 
عبارت دیگر حل تضاد انسان اولیھ با طبیعت مطابق قوانین 

ممکن بود، طبیعت صورت نگرفت زیرا اگر چنین میشد انسان 
بر . شدی مانند دھھا ھزار نوع حیوان و پرنده، منقرض م

  .ضرورت طبیعت از قیدوبند آن رھا شدی عکس، انسان با نف
ی بیولوژیک با خلق تدریجی خروج انسان از قیدوبند زندگ

، یاجتماعی زندگی ، یعنیدیگر از زندگی نوین نوع" اما کامال
انھ با طبیعت موفق انسان از طریق مقابلھ آگاھ. صورت گرفت

شد بھ شناخت روزافزون دینامیسم طبیعت؛  کشف آتش و 
از جملھ شکار، دفاع، (گوناگون ی بکارگرفتن آن بھ منظورھا
از (نشده ی و با نتایچ پیش بین...) تھیھء غذا، مقابلھ با سرما

بدن، مھاجرت و ی جملھ تاثیر آن بر بھبود تغذیھ و رشد انرژ
مھمترین عامل (؛ خلق زبان ...)یرساکن شدن در مناطق سردس

، ذخیره و انتقال دانش، يشناخت، ایجاد ارتباط، جمع آور
ابزار کار از جملھ ی در پی ؛ تکامل پ....)ی آگاھي، ایدئولوژ
، تیر و ) ھزار سال پیش٢٠ تا ٣٠در حدود (نیزه و نیشتر 

؛ ) ھزار سال پیش٧ تا ١٣(کمان، تبر، کج بیل، داس، و قایق 
، زینت یتصویر و نقاش(، خلق ھنر )کولتور (خلق فرھنگ

ی ، اعتقاد بھ جادو، روح و نیروھا...)آالت، مجسمھ
  .  دینمابعدالطبیعھ و نھایتَا

و یی کمونیسم ابتدای این تحوالت، در پایان دوران طوالن
.  را بوجود آورد» جامعھ«ظھور طبقات  پدیده، نوین 

 از طریق خود را بھ تولید معیشت،ی خوراک جای گرداور
ی نوین اجتماعی و صنعت، داد و نھادھای و دامداری کشاورز

، دین، قانون، کتابت، یاز قبیل طبقھ، دولت، علم، ایدئولوژ
ی ادبیات، آموزش و پرورش، و ھنر نھ مستقل از فعالیت تولید

ی تئور. با آن خلق شدندی بلکھ در رابطھء علت و معلول
کل منفرد و جدا از ھم، این پدیده ھا را، نھ بھ شی مارکسیست

تولید «. بیندی می اقتصادی بر زیربنای بلکھ چون روبنائ
از این بھ ) تامین وسائل معیشت، مسکن، و پوشاک(» یاقتصاد

ی و فرھنگی سیاسی نبوده و بھ امری  اقتصادصرفَای بعد فعالیت
...) ، تولید مثلیرابطھء جنس(» یتولید زندگ«.  شدی و اجتماع

ی نھ یک ضرورت بیولوژیک بلکھ بھ رونداز این بھ بعد 
ی نیروھا. گره خوردی تبدیل شد و با تولید اقتصادی اجتماع

مولده از این پس در رابطھء پیچیده وحدت ضدین با روابط 
  .قرار گرفتندی تولید

تقسیم جامعھ بھ طبقات استثمارگر و استثمار شده و جنسیت 
مقاومت روبرو بودنش، با ی ستمگر و ستمدیده، با وجود تدریج

شد و از این رو نھادینھ کردن آنھا بدون توسل بھ خشونت ی م
توجیھ استثمار و ستم از طریق (و کسب رضایت ) یقدرت دولت(

شدن ی با حاشیھ ا. شدی میسر نم...) ، دین، ھنریایدئولوژی
تضاد بین انسان و طبیعت، تضاد بین انسانھا بھ شکل تضاد 

توسل بھ قھر یا .  ، شکل گرفتیتضاد طبقاتی ، یعنیعمده نوین
 بھ خصوص بین انسان و سایر حیوانات در خشونت کھ قبَال
از اعمال قھر، ی  نوینخود را بھ شکل کامَالی جریان بود جا

  .، دادیجنگ طبقاتی یعن
  

  »یکمونیسم ابتدای«بر سر ی   مبارزه طبقات–ج 
  

 )یندهآادامھ در شماره (
  

  :حاشیھ ھا
 :»شکل ھای اولیھ جامعھ«گوردن چایلد، :  نک-١

V. Gordon Childe, “Early forms of society,” in Charles 
Singer et al (eds.), A History of Technology , Vol. ١, 
Oxford University Press,١٩٥٨, pp. ٥٧-٣٨.  

  
 مارکس توجھ زیادی بھ تحقیقات مورگان داشت و انگلس -٢
استفاده از یادداشتھا و تحلیلھای مفصل را با  ... منشاء خانوادهکتاب 

  :او بر کتاب مورگان و چند اثر دیگر نوشت
Lawrence Krader (ed., transcriber, intro.), The 
Ethnological Notebooks of Karl Marx, Assen, The 
Netherlands, Van Gorcum & Co., ١٩٧٢. 
 

 صص پیشین، ،»شکل ھای اولیھء جامعھ« گوردن چایلد، -٣
  :»ی یک اتوبیوگراف–کاال «: ھمچنین نک . ٤٠-٤٢

Ching Ch'ih, “Commodity – An Autobiography,” Study 
and Criticism, No. ٥, May ١٩٧٥ ,١٨, in Selections from 
People’s Republic of China Magazines, No. ٨٣٠, July 
١٩٧٥ ,٢١, pp. ٤١-٣٤ 

  
  : ابزارداستانگوردن چایلد، . و:  نک-٤

V. Gordon Childe, The Story of Tools, London, Cobbett 
Publishing Co., ١٩٤٤, p. ٨ 
 

 اجتماعات انسانی در دوران طوالنی کمونیسم ابتدائی در -٥
ی مناطق مختلف و در شرایط و محیط زیست گوناگون زندگی م

کردند و از اینرو تضاد و ھمزیستی آنھا با طبیعت یکدست و یکسان 
نبود، اگر چھ علیرغم این ویژگیھا، میتوان روندھای عام در رابطھء 

برای مثال در مورد مسکن، در . آنھا با طبیعت را تشخیص داد
ی حالیکھ گردآوری خوراک جستجو در منطقھ وسیعی را الزامی م

کرد، نھ تنھا انسان نماھای متاخر مانند نئاندرتالھا بلکھ بعضی از 
از جملھ این گروھھا، .  غار زندگی می کردندقدیمیترین اجتماعات در

 ھزار سال پیش در ٢٠٠ تا ٥٠٠بود کھ در فاصلھ » انسان پکن«
  :غار ساکن بودند و آثار مھمی از آنھا بھ جا مانده است

Chia Lan-Po, The Cave Home of Peking Man, Peking, 
Foreign Languages Press, ١٩٧٥. 
 

  .٤٢، پیشین، ص »ولیھ جامعھشکل ھای ا« گوردن چایلد، -٦
  
 : برای مثال نک-٧

Olga Soffer, “Hunter-gatherers,” Encyclopedia of 
Human Evolution and Prehistory, ٢٠٠١, pp. ٣٤٤-٣٤١. 

  
  : برای مثال نک-٨

Tim Ingold, “On the social relations of the hunter-
gatherer band,” in R. Lee and R. Daly (eds.), The 
Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers, 
١٩٩٩, pp. ٤١٠-٣٩٩. 

  
 از زمانیکھ اثر انگلس منتشر شد، داده ھا و شواھد بسیاری -٩

در مورد دوران پیش از تاریخ بدست آمده است، و دیرینھ شناسان، 
باستانشناسان، و انسان سناسان، چھ فمینیست و چھ غیر فمینیست، ھم 

رکسیست و ھم دیگران، بھ نقد، توضیخ، تصحیح، پروردن و رد ما
، بھ زبان ینقد فمینیست برای نمونھء. نظرات انگلس پرداختھ اند

منشاء ستم کشی مشترک : پدریت غاصبآزاده آزاد، : ، نکیفارس
ھمچنین مقالھء ).  ، بدون محل چاپ و ناشر١٩٨٤(، زنان جھان

  :»یک نقد فمینیستي:  انگلسمنشاء«
Carol Gould, “Engels’s feminism: A feminist critique,” 
in Manfred Steger and Terrell Carver (eds.), Engels 
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١٦

After Marx, University Park, Penn, The Pennsylvania 
State University Press, ١٩٩٩, pp. ٢٦٠-٢٥٣. 

، بھ مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب انگلس ١٩٨٤در سال 
 چندین کنفرانس و شمارهء نشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولتم

برای مثال نک بھ . مخصوص مجالت بھ ارزیابی این اثر پرداختند
خانواده، دولت کوھن، . ھرمن و ي. مجموعھ مقاالت بھ ویراستاری ج

سرمایھ داری -مسائل عمدهء دورانھای ماقبل: و فورماسیون جامعھ
منشاء خانواده، مالکیت « انگلس صد سال بعد از اثر فردریک

  ):١٩٨٨برلن،  (»خصوصی و دولت
Joachim Herrmann & Jens Kohn, Familie, Staat und 
Gesellschaftsformation. Family, State and the 
Formation of Society. Grundprobleme 
vorkapitalistischer epochen einhundert jahre nach 
Friedrich Engels' werk "Der Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staats.” Basic Problems of 
Pre-Capitalist Epochs a Hundred Years after Fredrick 
Engels’ Work “The Origin of Family, Private Property 
and the State,” Berlin, Akademie-Verlag, ١٩٨٨. 

  :مقاالت فمینیستی جدید: بازبینی انگلسو کتاب 
Janet Sayers, Mary Evans and Nanneke Redlclift 
(eds.), Engels Revisited: New Feminist Essays. New 
York, Tavistock, ١٩٨٧.  

  
 دو انسان شناس آمریکائی ادعا کردند کھ انقراض   اخیرَا- ١٠

 ھزار سال پیش، ٣٠ اروپا، در حدود انسانھای نئاندرتال- نسل شبھ
ناشی از تقیسم کار مساوی بین زن ومرد در فعالیت حیاتی برای 

طبق این نظر، از . بود) شکار حیوانات عظیم الجثھ(امرار معیشت 
بایست بچھ دار بشوند و ھم در این فعالیت ی آنجا کھ زنھا ھم م

میزان باعث شد » فمینیسم عصر حجر«خطرناک شرکت بکنند، این 
.  مرگ و میر زنھا بیشتر بشود و بھ انقراض نئاندرتالھا منجر بگردد

 تحت عنوان  باستن گلوببھ گزارش روزنامھ . برای مثال، نک
فمینیسم عصر حجر؟ شرکت زنان در شکار ممکن است انقراض «

  :»نئاندرتالھا را توضیح بدھد
Colin Nickerson, “Stone age feminism? Females 
joining hunt may explain Neanderthals’ end,” The 
Boston Globe, November ٢٠٠٧ ,١٠. 

  :، نکیبرای نقد این نظر، از دید فمینیست
Caryl Rivers, “It wasn’t feminism that killed the 
Neanderthals,” (December ٢٠٠٦ ,١٨) 
www.alternet.org/story/٤٥٦٤٩/  

 مساوات گرایانھ در جامعھ ھای جنسیتی نسبتَا برای اطالع در باره روابط 
  :گرداورنده معاصر، از جملھ نک -شکارگر

Karen Endicott, “Gender relations in hunter-gatherer 
societies,” in R. Lee and R. Daly (eds.), The 
Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers, 
١٩٩٩, pp. ٤١٨-٤١١. 

  
در » پدرساالرانھ« گزارشی مصور در مورد روابط   برای-١١

  :گوریل در کنگو نک» خانواده«یک 
 Mark Jenkins and Ian Nichols, “In the presence of 
giants,” National Geographic, Vol. ٢١٣, No. ١, January 
٢٠٠٨, pp. ١٠٣-٩٣. 

  
 در   تئوری مارکسیستی کار در بسیاری از آثار مارکس از جملھ-١٢
، )در بعضی چاپ ھا فصل ھفت( ، فصل پنجم ٣جلد اول، بخش  [سرمایھ
  .ارائھ شده است] ١قسمت 
  
 برای توضیح نقش مازاد اجتماعی و محصول مازاد در - ١٣

ورگوردون چایلد، انسان خود را می سازد، : تکامل انسان، نک

، چاپ دوم، تھران، یترجمھ احمد کریمی حکاک و محمد ھل اتائ
  ١٣٥٤، یجیبکتابھای 

  
 فردریک انگلس، نقش تعیین کننده کار در گذار از میمون بھ -١٤

  : توضیح داد١٨٧٦انسان را در نوشتھ ای در سال 
F. Engels, The Part Played by Labor in the Transition 
from Ape to Man, New York, International Publishers, 
١٩٥٠. 

مین تحلیل را بر اساس شواھد گوردن چایلد در آثار مختلفش، ھ
در دیرینھ شناسی و باستانشناسی ارائھ داده است، از جملھ در کتاب 

باستانشناسی پیش از تاریخ نشان « : گویدی ، متاریخ چھ اتفاق افتاد
می دھد کھ بشر چگونھ بوسیلھ کار بھ انسان تبدیل شد و تکامل ابزار 

  ):٣٣ص (» خارج از بدن او را مطالعھ می کند
V. Gordon Childe, What Happened in History, London, 
Penguin Books, ١٩٦٤. 

  
 :نک بھ"  مثال- ١٥

Kenneth Oakley, “Skill as a human possession,” in 
Charles Singer et al (eds.), A History of Technology, 
Vol. ١, Oxford University Press, ١٩٥٨ , pp. ٣٧-١ (p. ٢٧). 

 باعث شد کھ پاھای پیشین بھ دست تبدیل بشود، قامت راست کار
گردد، قدرت دید چشم توسعھ پیدا بکند، مغز و حواس رشد بکنند و 

ھمھ موجودات با : در رابطھ با زبان .ارگانھای تکلم بوجود بیایند
ھمدیگر و با محیط زیست خود ارتباط بر قرار می کنند و این ارتباط 

اما پیچیده ترین پیام یک . تعیین کننده استبرای ادامھ حیات آنھا 
پرنده، زنبور عسل، دولفین، یا شمپانزه بھ پیچیدگی ساده ترین جملھ 

تعجب آور نیست کھ تالشھای زیادی کھ برای . زبان انسانھا نیست
یاددادن ساده ترین جملھ بھ شمپانزه ھا صورت گرفتھ بھ نتیجھ نرسیده 

  :برای مثال، نک  .است
Andrew Carstairs-McCarthy, “Animals and human 
language ١: Overview,” Encyclopedia of Linguistics, 
Vol. ٢٠٠٥ ,١, pp. ٦٤-٦٢.   
 

 تبدیل میمون بھ انسان در اثر ابزارسازی و بکاربردن ابزار - ١٦
بشیوه ای ) راز کیھان(فضائی  سفر: ٢٠٠١در فیلم استانلی کوبریک 
سپیده «در سکانس مشھور فیلم تحت عنوان . ھنری تصویر شده است

، یک گروه میمون برای اولین بار از استخوان بھ عنوان »دم انسان
استفاده می کنند و ھنگامی کھ ) اسلحھ و وسیلھ شکار کردن(ابزار 

یکی از میمونھا استخوانی را بھ ھوا پرت می کند، استخوان بھ سفینھ 
با وجود . شودی  تبدیل م، کھ در حال سفر بکرات دیگر است،یفضائ

این درک ماتریالیستی از رابطھء ابزارسازی و تکامل انسان، فیلم 
شود و شروع استفاده از ابزار را نھ بھ ی دچار توھمات ایده الیستی م

انسان بلکھ بھ نیروھای -رشد قابلیت ھای این موجود شبھ
  .ماوراءطبیعت نسبت می دھد

  
١٧-  

L.S.B. Leakey, “Working stone, bone, and wood,” in 
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نیوسال روز تولد دار  
  

  ی میپگاه فھ: و تنظیمترجمھ 
  
ی کھ برای ن است، کسیروز تولد دارو ھ سالیفور ١٢

 .ن کردیرا عرضھ و تدوی تکامل زندگی علمی ن بار تئوریاول
  
تکامل ی ن و تئوریتوان جھان امروز را بدون داروی ا میآ

ن از ھمھ یا بدون دارویم کھ دنیست اگر بگوییمجسم کرد؟ غلو ن
ی ن پزشکیبدون دارو. بودی ر تر میا وحشتناک تر و فقیزوا

وانات یاز حی دانست کھ با برخی بشر نم: مدرن امکان نداشت
ی وانات براین حیای افتھاتواند از بی اجداد مشترک دارد و م

وب قلب انسانھا استفاده کند؛ امکان نداشت یمعی چھ ھایوند دریپ
ر ییھ داروھا تغیرا کھ در مقاومت علیی کرب ھایمی بتوان جلو

دز یروس ایچون ویی روس ھایوی ا برایکنند، گرفت و ی م
ن، ما از لذت درک یبعالوه بدون دارو. دا کردیدرمان پ
گر از یدی کی. میشدی محروم می عین طبکارکرد جھای چگونگ

ن مسئلھ یدر جامعھ بود و ای ت متد علمین، تقویج کار داروینتا
  .استی ار مھمیبس

د ین حال مفیبا و در عیار زین کشف کرد بسیکھ داروی قتیحق
منشا "کتاب ی ریجھ گیدر نتی بایین بھ زیخود دارو. است
ش یکامل را پتی ن بار تئوریکھ اولیی ، کتاب راھگشا"انواع

اھان یم کھ با گیفکر کنی اتیبھ ساحل پر از ح: " دیگوی گذاشت م
خوانند، ی ش میده شده، پرنده ھا در جنگل ھایپوشی اریبس

چرخند و کرمھا در خاک نمناک ی حشرات مختلف در ھوا م
ن بھ دقت ساختھ یم کھ چنیشیاندیبیی ن فرم ھایخزند و بھ ای م

بھ ھم ی ده ایچیار پیتند و بھ طرز بسنقدر از ھم متفاویشده اند، ا
ی کھ در اطراف ما عمل می نیتوسط قوانی وابستھ اند، و ھمگ
است کھ عظمت آن ی از زندگی دین دیا ....کنند ساختھ شده اند

    ."کندی ان میرا ع
چکس یشواھدش ھمھ جا ھست و ھ. قت داردیتکامل حق

مثال کتاب ی برا. دا کندیرد آن پی برای تاکنون نتوانستھ مدرک
ست و چرا یت چیم واقعی بدان-ت عمل تکامل و اسطوره خلق"

ک تکامل نھنگ را یبری اسکای نوشتھ آرد) ١(" ت داردیاھم
ن از یزمی روی وانیات حیھ ھمھ حیاجداد اول. کندی می بررس
ن را رشد دادند، یزمی راه رفتن روی افتند، تواناییتکامل ی ماھ

اجداد نھنگ، ی عنیوانات، ین حیای از شاخھ ھای کیو سپس، 
. کندی ا زندگیدا کرد کھ در درین نسل، دوباره تکامل پیچندی ط

ی برا. ایون ھا سال، دوباره بھ دریلین و بعد از میا بھ زمیاز در
استخوان ی مانده ھاین است کھ با مطالعھ اسکلت بالن، باقیھم

  !میکنی حافظ پاھا بود مشاھده می باسن را کھ زمان
ک درخت تنومند یھمچون ی دھد کھ زندگی  متکامل نشان

شود و ھمھ موجودات زنده ی پر شاخھ، از اشکال ساده شروع م
ابند و انسان و قدرت ی یتکامل می گریاز موجودات زنده د

ن مسئلھ را دانشمندان در یا. ستینی ن قاعده مستثنیتفکرش از ا
ی ا و رشتھ ھایمختلف ثابت کرده اند و از زوای رشتھ ھا

ن شده ییش تعیر تکامل از پیس. ده اندیلف بھ صحت آن رسمخت
) ناموجود(ی ک خداینکھ توسط یست، چھ رسد بھ اینبوده و ن
ی تیخاصی بی ن چھ خدایا. (ت شده باشدیو ھدای زیبرنامھ ر

ر در ییمحرک تغ) گذارد؟ی بالن استخوان باسن می است کھ برا
در ی عیر طباست کھ بھ طوی راتیی، تفاوتھا و تغياشکال زندگ

.  دھدی دھند، رخ می ل میکھ موجودات زنده را تشکیی ژن ھا
" شوندی الک م"ی عیرات توسط انتخاب طبیین تغیاز ای اریبس

اھان و یگی ر، برخیدایما متغی طیب در محین ترتیو بھ ا
  .مانندی می گر باقیدی روند و برخی ن میوانات از بیح

ی  کتاب مدر ھمانی گریدی ک در جایبری اسکای آرد
ی برای تکامل و اساس متد علمی ھ ایات پایدرک واقع"د، یگو

ت یبھ واقعی مردم از برخورد علمی وقت.... ھمھ الزم است
ی و غنای باییشوند، از درک و لذت بردن از زی محروم م

  
  توضیحی درباره یک نقد

  
  ن پیام دامو

 فرخی نقدی بر قسمتی -اخیرا بوسیلھ دوستی بھ نام ف
» ...آگاھی خودبخودی بورژوایی و «از بخش سوم مقالھ 

. است، نوشتھ شده است» بیگانگی کار«کھ درباره مفھوم 
 و در یادداشتھا، بھ پیوستھایی اشاره شده ٣در ھمان قسمت 
خرد «و» یشیئی شدگ«و» بیگانگي« است کھ مسئلھ

دراین پیوستھا . دھدی ا مورد بررسی قرار مر» ابزاری 
تالش کرده ام کھ در جھت روشن کردن و نقد مفاھیمی کھ 

، یپس از خواندن نقد فرخ. در مقالھ اصلی  آمد گام بردارم
ن آمطلبی نیز در پاسخ بھ انتقادات ایشان نوشتم و در 

تواند در جھت روشن کردن ی نکاتی را شرح دادم کھ م
  . د بحث  نقش داشتھ باشدبیشتر موضوع مور
ھمراه  با نقدی کھ بر آن  اھار نوشتینا با امید بھ اینکھ

بذر در آینده نزدیک در اختیار خوانندگان نگاشتھ شد 
  ■.قرارگیرد
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ر، ھم ییسم تغینامیمحروم شده اند و امکان درک دی عیجھان طب
  ."  غ شده استیان درشی، از ايعت و ھم در جامعھ بشریدر طب

د در مقابلھ یرسی داشت بھ قدرت می ھ دار وقتیطبقھ سرما
ستم یک و طبقھ حاکمھ دوران کھ حافظ سیکاتولی سایبا کل
کھ ی قدرتمندی دیتولی روھاین: کردی بود از علم دفاع می فئودال

دند بدون جھش در علم و متد یبھ ظھور رسی ھ داریبا سرما
چگاه بطور ھمھ یبالنده ھی رژوازبوی ول. ممکن نبودی علم

ت یق حاکمیبلکھ چھ از طر. ت نکردیحمای مدگاه علیجانبھ از د
ن یحفظ ای حات برایش بھ تسلیش از پیاز بیل نیسود و چھ بدل

ستم خدمت کند یت، علم را محبوس و محدود کرد تا بھ سیحاکم
از داشت تا توده ھا را آرام ید، بھ مذھب نیبھ قدرت رسی و وقت
  .سخ کندو م

ی جارکسب شناخت ی تئور جدال بر سر ھانامروزه در ج
توان بھ ی ست و چگونھ میقت چیت حقینکھ ماھیاست، بر سر ا

و ی بھ علل واقعی ابیدستی ا حرکت بھ سویآ. افتیآن دست 
ی خاموش کردن فکر منتقد و روی ا برایمسائل است ی ماد

پاسخ بھ ی برای ھ ایماوراءالطب) ناموجود(آوردن بھ موجود 
ن و بزرگداشت  او در واقع  دفاع از یروز دارو. سواالت است

ق یرات جھان را از طریید تغیم و بایتوانی ن مسئلھ است کھ میا
و ی ش گذشتن آنھا در بوتھ جھان مادیھا و بھ آزماین تئوریتدو
  . میدرک کنی واقع

ی کی...." میتا جھل از عالم بروب"ونال یبھ قول سرود انترناس
، رھا کردن فکر مردم از يستیھداف انقالب کموناز ا
است کھ مذھب و اعتقاد بھ ی جھل و تفکر سنتی رھایزنج

کھ بھ شکل انواع خداھا مطرح ی عیناموجود مافوق طبی قدرتھا
ھ یکھن، ستم را توجی ده ھاین ایا. از آنھاستی کیشوند، ی م
کنند و ی ت میانھ موجود را تقویکنند، تفکر رقابت جوی م
و لذت بردن و الھام ی الوه مردم را از درک جھان واقعبع

  . کنندی گرفتن از آن محروم م
در ی اکتشاف عملی وه ھای، شیستیالیسوسی در جامعھ انقالب

شود و در سطح جامعھ، از جملھ در ی مدارس آموزش داده م
ی ر مین جامعھ از آن محروم بوده اند، فراگیکھ در ای ان کسانیم

جھ اش لزوما نفع یکھ نتی قاتی از جملھ تحق،يتجسس عمل. شود
کھ ی نخواھد داشت و تجسس در مورد مسائلی فوری عمل
کھ ی دھد در سطحی توده ھا پاسخ می فوری ازھایما بھ نیمستق

جوامع . شودی ق میسابقھ نداشتھ تشوی تاکنون در جوامع بشر
  . م داشتھ اندیعظی نھ دستاوردھاین زمیسابق در ای ستیالیسوس

شکل ی واقعی ک جنبش انقالبیاالخره اگر قرار است و ب
. رشد کنندی ر شدن در علم و متد علمید با درگیرد، مردم بایبگ

سم ینامیم، دیکھ واقعا ھست نشناسی اگر جھان را بھ آن صورت
م یتوانی م، نمیمحرکھ اش را درک نکنی روھایآن و نی ھ ایپا

چرا کھ بخش . میر دھییاز دارد تغیت نیکھ انسانی آنرا در جھت
م یرات عظییامکان وقوع تغی ھ ایسم پاینامین دیاز ای مھم
موجود ی ل ھایو امکان استفاده از فرصت ھا و پتانسی انقالب
ی ون ھا نفر برایلی، مبارزه ميرات انقالبیین تغیالزمھ چن. است

ن حرکت بھ یا. بر اساس آن استی قت و حرکت جدیدرک حق
ن ھا و استثمار شده یده تری ستم دشود وی روشنفکران محدود نم

توانند و ی کھ می ن پروسھ شوند، کسانیر اید درگیز باین ھا نیتر
باشند کھ ھمھ اشکال استثمار را از ی د ستون فقرات انقالبیبا

د مغزمان را یت بایبشری رھایی برا. کندی ن پاک میکره زم
 ھ است کھ بزرگداشتین زاویھ و از این روحیم و با ایرھا کن

ن یبا و تحسیکھ راه زی ن، بعنوان بزرگداشت گسستیروز دارو
  ■ .ت داردیدر دانش بشر گشود، اھمی زیبرانگ

  
  
١ - The Science of Evolution And the Myth of   Creationism: 
Knowing What's Real And Why It  
Matters (Broché) de Ardea Skybreak 

 
  
  

و آگاھی "  بورژوایی–خودبخودی "آگاھی 
  بخش چھارم –کارگران "  کمونیستی–طبقاتی "

  
  پیام دامون 

  چندی ھایی نتیجھ گیر -د 
  

  مبارزه کارگران وی ن آگاھتکویی دوشکل اساس  -١
ی ومنف مثبت مجموع شرایط ذکر شده درباال، دوامکان

نوسان ی نھایی مرزھا کارگران وی تکوین مبارزات خود بخود
  .دھدی حالت نشان م آنرا در ھردو
 تکوین این مبارزات کھ توسط اکونومیستھا،ی امکان منف

ی فرصت طلبان وتجدید نظرطلبان درون جنبش کارگر
تحت  شود، اینست کھ ازیک سوی  تقویت مومَانیزمدا

ی و تضادھای اقتصادی مناسبات واقع تاثیراشکال بروز
 از وکوتاه مدت خویش گرفتار شود وی ، دربند منافع آنیظاھر

تضادش با ی ناپذیری آشت  موجود وی ماھیت روابط اقتصاد
در چارچوب یک مبارزه صرفا  اطالع بماند وی نظام حاکم ب
ی داخل( دیگرھنگام بحرانھای وازسو. نھ اسیرگردداصالح طلبا

کھ ) ییا بین المللی منطقھ ا(ی ارتجاعی و یا جنگھا) یو خارج
 ،یوعلیرغم مبارزه انقالب خیزدی بر می بھ مبارزه انقالب

ی ھای اسیر نفوذ سیاست باز درسیرتکوین مبارزات خویش،
و ی یخرده بورژوا ،یغیر کمونیستی ارتجاع حاکم و یا نیروھای

درون جنبش گردد وبھ یک حرکت دایره وار ومداوما ی بورژوای
  .منجرشود بازتولید شونده،

 شرایط امکان مثبت اینست کھ این مبارزات بھ طور کلي،
یا بھ . درشناخت ماھیت و قوانین عام را ممکن سازدپیشرفت 

 ،ی سیاس-یماھیت و قوانین عام یک نظام اجتماع دیگر،ی بیان
بھ  آن بھ مرور وی عملی تغییر ودگرگونی رزه برادر فرایند مبا

کھ پشت یک سلسلھ ی منافع برمال گردد و و آشکاری درجات
کارگران و ی مشخص پنھان است بیرون آید وبرای سیاستھا

بدین گونھ شناخت کارگران از نظام . زحمتکشان آشکار شود
ژرفنا و شناخت  ازعمق وی  بھ درجاتخاص  وی موجود ازحس

  . عام برسد وی عقالی
است کھ ی  درخصوص امکان مثبت، ذکراین نکتھ ضرور

ی و شناخت عقالیی ابتدای وی شناخت حسی از نقطھ نظر تاریخ
 درجات ھستند ازی انبوھی حاو وی نسبی مراتب تکامل یافتھ، و
شناخت  درنتیجھ مبارزه، .شوندی مداوما بھ یکدیگر تبدیل م و

 پیشرفتھ یا عقب -یدارتوده ھا ازنظام سرمایھ  کارگران و
سطوح  یابد وی  افزایش م-ی یا ترکیبی با خلوص نسب مانده،

نسبت بھ ی سطوح بعد .گذاردی را پشت سرم آغازین خود
بودن خود را از دست ی و ابتدایی حسی سطوح آغازین، معنا

  .    و تکامل یافتھ میابدی شناخت عقالیی معنای بدرجات دھد وی م
 شرکت کردند نسبت بھ ٥٧ ر انقالبد کھی  شناخت کارگران

حکومت ی سالھا کھ درانقالب مشروطیت،ی شناخت کارگران
کردند، تفاوت ی مبارزه م٢٠-٣٢ی رضا شاه و سال ھا

  شرکت داشتند،٥٧کھ در انقالب ی کارگران .داشتی چشمگیر
 از شناخت از نظام موجود برخورداری  باالترسطوح کیفیتَا از

انسجام را  تشکل و ازی رجات باالترو مبارزه ایشان د بودند
اینھا نھ فقط معلول رشد صنایع و افزایش کمیت  داد وی نشان م

و باال رفتن سطح سواد و فرھنگ کارگران بل  طبقھ کارگر
   )١(.ھمچنین بھ علت داشتن انبوه تجربھ مبارزات پیشین بود
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دگرگون کردن یک نظام ی برای اما فرایند مبارزه عمل
 امکان مثبت است و شرایط پیشرفت و  سازندهتنھای اجتماع
از  گذری نقطھ نھایی سازد ولی ازپیشرفت را ممکن می درجات

 از این رو. سازدی را ممکن نمی انقالبی بھ تئوری تجارب عمل
ی می آن زندگ کھ دری از جامعھ ا ھرچند شناخت طبقھ کارگر

ازاجزاء واشکال ی حسی ازشناختی مبارزات طبقاتی کند، ط
، بھ مرور بھ کل )یمشخص جزئی نمود ھا(ص این جامعھ خا

یابد اما باالترین ی تکامل م) ماھیت(وقوانین عام این جامعھ 
مبارزه  درنتیجھ عمل وی اساس درجھ این پیشرفت کھ بھ طور

است کھ ی و بھ طورعمده درباره آن چیز آیدی بدست می عمل
، بھ گونھ کھ باید جایگزین گرددی نھ درباره چیز موجوداست و

عمل ی   بھ عنوان تکوین خود بخودو صرفَا» خودبخود«ی ا
ن درذھن شرکت کنندگان در مبارزه، آوتجربھ و بازتاب صرف 
کھ ی در باره چیزی حت) تئوریک(ی بھ سطح یک شناخت علم

   )٢(. رسدی نم موجود است،
ی این امر ھم در مورد شناخت از ماھیت روابط اقتصاد

ی در مورد دریافت ماھیت سیاستھاموجود صادق است، ھم 
ی ھمچنین در مورد فھم برنامھ ھا و سیاستھا. طبقھ حاکم

 و مخالف نظام حاکم ی و بورژوایی خرده بورژوایی نیروھا
درھمھ این . کندی اپورتونیستھا و رویزیونیستھا نیز صدق م

ی کھ در نتیجھ مبارزات عملی موارد علیرغم پیشرفت ھای
ی جزی ،یظاھری ؛ شناخت تضادھایدی آکارگران بدست م
ی وعام  تبدیل نمی کل ،یبھ شناخت ماھوی وخاص بھ طور نھای

ی گسترده وادامھ دارتحقیقی نتیجھ کارفکری این تبدیل نھای.شود
ی ھای نتیجھ گیر تفکر وی منطق ، تکوین تئوریک وی  تاریخ-

موجود ی گذشتھ و تجارب مبارزه عملی عام از تجارب تاریخ
  .  است

زحمتکش از نظام ی نمونھ شناخت کارگران و توده ھای برا
آستانھ انقالب  در ،یو تحت سلطھ امپریالیسم سلطنتی ارتجاع

 بسیارباالتر رفت ٥٦-٥٧ی مبارزات سالھای ط و  باال بود٥٧
ی یک شناخت علمی این شناخت برابر با معیارھای ول

  . وتئوریک ازاین نظام نبود
کثریت کارگران بھ اتفاق توده نیز، شناخت ای دوره کنون  در

ی اسالمی وجوه گوناگون نظام جمھور از زحمتکش خلق،ی ھا
ی کیفی چندان کھ بتوان گفت کھ فرق .بسیارعمیق تراز پیش است

بیشتر آنھا این  و با شناخت بیست سال پیش از این رژیم دارد
آید کھ کارگران بھ ی این بر نم ازی خواھند، ولی نظام را نم

، ی،اجتماعیآگاه از قوانین کارکرد اقتصاد ،یعلمی شکل
وآشنا بھ » یکلیت اجتماع«آگاه از این نظام،ی فرھنگ و ،یسیاس

ی ھستند و مبارزات آنھا با جھت گیر» خویشی نقش تاریخ«
خلق ی نوین کھ درآن تمامی یک نظام اجتماعی آگاھانھ بھ سو

  .توأم است شود، کارگران میسری شرایط رھای و رھا گردد
کارگران بھ گونھ ی چنین باید توجھ داشت کھ نھ تنھا آگاھھم

شود، بلکھ ی تبدیل نمی علمی بھ یک آگاھ» خودبخود«ی ا
این ی حتی اسالمی درجمھور(کارگران ی تشکالت صنف

بدلیل محدودیت اھداف خود ) تشکالت امکان تحقق نداشتھ است
 .ارتقاء یابدی انقالبی تواند بھ سطح یک تشکیالت سیاسی نم

ی انقالبی چون شوراھا طبقھ کارگری تشکالت خودبخود
شرایط  در و گرددی برپا می تنھا در اوضاع انقالب کارگران نیز
خود ی جایگاه واقع تواندی نمی و تشکل کمونیستی فقدان تئور

عمل طبقھ کارگراز  وی وبدینسان نھ استقالل آگاھ. را بیابد

بقھ بر دیگر این طی نھ رھبر گردد وی می طبقات دیگر عمل
  .پذیردی درجھت یک انقالب پیروزمند،انجام می طبقات مردم

 مبارزه آگاھانھ بجزی ھر گونھ مبارزه ا :خالصھ کنیم
ی کمونیستی تشکیالت انقالب ، کھ بھ وسیلھیکمونیستی انقالب
چنین  شود وی محسوب می خودبخودی شود، مبارزه ای رھبر
  بخصوص درواالی لیرغم ارزشھاع(ی ومبارزه ای آگاھ

ی و تشکل کمونیستی کھ بھ آگاھی درسھای آن وی سطوح انقالب
دگرگون ی تاریخی بھ گونھ ای مبارزه وکنش ،ی ،آگاھ)دھدی م

  . نوین نیستی نظامی ایجاد کننده  رھا کننده کل جامعھ و ساز،
ی بھ این صورت، فروریختن توھمات کارگران و توده ھا

رشد شناخت  موجود و یسیاسی زحمتکش خلق نسبت بھ نظامھا
 و» آگاھانھ«خودبخود بھ مبارزات ی این نظامھا بھ گونھ ا از
ی آن بر طبقات دیگرمنجر نمی این طبقھ و رھبر» مستقل«

 و در عمل مبارزات این طبقھ بھ زائده مبارزات عمومَا.شود
ی پس ازفرو پاشی نظام کھنھ حت. طبقات دیگر تبدیل خواھد شد

تازه تشکیل و ی ویش و یا بھ شکل، یا بھ شکل کھنھ خینسب
باالتر تکرار ی خواھد شد و سیکل گذشتھ در سطحی بازساز

ی و تشکیل جمھوری نظام سلطنتی فروپاش. خواھد گردید
ی نھ چندان نادراین امربھ شمارمی ، یک از نمونھ ھایاسالم

  .آید
  
  جنبش طبقھ کارگر ی  نخستین نیازھا-٢

و ی استراتژیکی ھ ھابدینگونھ، کھ بدون برنامی مبارزات
، نظام کھن را یاساسی تواند نھ بھ صورتی نم باشد،ی تاکتیک

نابود کردن نظام  .نوین گرددی نابود سازد ونھ برپا کننده نظام
درنفس خود وابستھ بھ ی کھنھ و برپا کردن نظام نوین کمونیست

پیشرفت و تکامل درآن، ی ھرگام اساس طرح ونقشھ است و
از ی فرھنگ ،یسیاس ،یاجتماع ،یاقتصاد ینیازمند تحلیل علم

روابط نظام حاکم بر این جامعھ با نظام ھا و جوامع  جامعھ،
تحلیل دقیق  وی استراتژیک، بررسی تنظیم برنامھ ھا دیگر،

ی بورژوازی پیکار، مبارزه با سیاستھای اوضاع و شرایط واقع
و ی بورژوایی وھمچنین گروه ھا( حاکمی و طبقات ارتجاع

درون ی ورویزیونیستی اپورتونیستی ونیروھای رژوایخرده بو
کشیدن ومتوھم کردن توده ی بھ گمراھی برا) جنبش طبقھ کارگر

، اعمال یمشخص تاکتیکی ھا، توازن نیروھا، نقشھ ھا، شعارھا
مبارزه ی ، تحلیل ھر گام برداشتھ شده ونیازھایمشخص مبارزات

         )٣(.باشدی می گام بعدی برا
طبقھ ی یرھا« توان گفت کھ این نکتھ کھی م بنا براین 
ست ، نیازمند دو شرط » کل جامعھی یرھای کارگر درگرو

  :اولیھ است
کامل خود طبقھ ی نیازمند آگاھ اینکھ پیش ازھرچیز،: یکم

رساند کھ این طبقھ نھ تنھا ی این م کارگر براین نکتھ است و
باید عمیق سردربیاورد بلکھ ی باید از وضع خویش بھ گونھ ا

 .ھمھ جانبھ وژرف از وضع کل جامعھ نیز بدست آوردی آگاھ
با یکدیگر ی مستحکمی این دو گونھ شناخت  کھ پیوند درون

ھرچند از میان مبارزه و تجارب خود طبقھ کارگر و  دارند،
 باید شکل گیرد، -یکتابی  و نھ بھ گونھ ا-زحمتکشی توده ھا

  . باشدی اما باید ھمھ جانبھ وعلم
ی رھای کل جامعھ وی رھایی مھم یعن  این امر:دوم  و

کننده مبارزات ی کارگران، بدون تشکیالت مستقل رھبر
این طبقھ ی کھ متمایز از تشکالت صنف کارگران و توده ھا،
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کھ رھبر ی تشکیالت. است، نمیتواند در عمل انجام پذیرد
، یکسب قدرت سیاسی کارگران و توده ھا برای مبارزات انقالب

 در وی ه استقالل کارگران نسبت بھ دیگر طبقات مردمنگھدارند
کننده ی خنث وی جنبش انقالبی رھبری مبارزه با آنھا برا

ی تشکیالت. حاکم باشدی و طبقات ارتجاعی بورژوازی سیاستھا
 را ممکن ساختھ،ی کھ قادر باشد در سختترین شرایط  ادامھ کار

ا کند اجری مختلفی سیاستھای در شرایط تعرض و عقب نشین
  ...  و

 وی بخشی آگاھی است کھ طبقھ کارگر برای این بدین معن
خویش بر دیگر ی تامین رھبر مبارزات خویش وی سازماندھ

و تشکل پیشروترین ی ، نیازمند باالترین درجھ آگاھیطبقات خلق
طبقھ کارگر بھ . استی عناصر خود در یک سازمان سیاس

یکا و اتحادیھ شکل و یا متمرکز در سندی صورت یک توده ب
ی تواند بھ آگاھی نمی علن» یتشکل شورای« و یای صنفی ھا
دست یابد، چھ برسد بھ » کل جامعھی شرایط الزم رھای«از

  .بخشد» تحقق«اینکھ آنرا 
شود درواقع تضاد ی مربوط می نجا کھ بھ مسئلھ آگاھآتا 

ھم  )نمود و ماھیت(پنھان ی آشکار و رویھ ھای میان شکلھا
ی در عرصھ ھا و مداوم،ی بلکھ بھ گونھ ا  نیست،یک امر ثابت

توسط تکامل ی حت  این تضاد،)٤(.شودی گوناگون بازتولید م
ی برانداختھ نم نیز ترین نوع از مبارزات طبقھ کارگر یافتھ
تبدیل دریافت اشکال خاص  و جوھر شناخت ذات و. شود

 نھ صرفا با مبارزه بروزقوانین بھ فھم ازخود این قوانین عام،
بل فقط با ی تجرب و ی خود انگیختھ و با فعالیت صرف عمل

  .است امکان پذیری مداوم و دامنھ داری تحقیق و پژوھش علم
ی  سیاس–ی ساخت اقتصادی کارگران امکان دریافت علم

ی نم ناپذیرآن رای  آشتماھیتَای و خصال تضادھای سرمایھ دار
 مانع از این ساخت وجود دارد کھ دری یابند زیرا تضاد دیگر

  .شناخت آنھا میشود
پیشرفتھ ی ، خواه سرمایھ داری درنظام سرمایھ دار

عقب مانده ی ھای خواه سرمایھ دار وی امپریالیستی کشورھا
ی ترکیبی یا ساخت ھا)  یو صنایع مونتاژی صدور مواد خام(

تحت سلطھ امپریالیسم را در نظر بگیریم، تقسیم ی کشورھا
 این تقسیم کار .موجود استی د یوی بین کار فکری کاربزرگ

این  رسد وی می گذشتھ بھ جامعھ سرمایھ داری از جوامع طبقات
این تقسیم کار شناخت  .رساندی بھ سرحد کمال م جامعھ آن را

در قیاس با یک شناخت ی کارگران را از مناسبات سرمایھ دار
نگھ ی ناکاف وی ، تجربیدرحد یک شناخت حس ،یتمام عیار علم

     . داردی م
ی جزی خاص و ،ی، نمودیتبدیل بازتاب وشناخت حسی برا

تکوین مبارزه بھ بازتاب ی مناسبات گوناگون جامعھ وشکلھا
مبارزه خودانگیختھ  وی ، تبدیل آگاھیکل عام و ،یماھو ،یعقالی
علم و ی فراگیر ،یانقالب و مستقل بھ یک مبارزه آگاھانھ،ی جار

  ■.استی حیاتی کارگران ضرورتی دانش برا
  )پایان (

  زوده ھافا
 باال رفتن سطح آموزش رسمی کارگران، یکی از نمودھای رشد -١

در گذشتھ برای استخدام دربخش تولید .آیدی طبقھ کارگر ایران بھ شمار م
موسسات سطح سواد کارگران اصال  خدمات برای بیشترکارخانھ ھا و و

وره ابتدایی پایان د مطرح نبود و یا حداکثر سطح آموزش برای استخدام،
اما در دوره کنونی داشتن مدرک دوره راھنمایی نیز . شدی قرار داده م

ولی با بھترین درجھ آموزش درگیر کار تولیدی یا . دھدی کفاف نم
خدماتی شدن بھ این معناست کھ بیشترین وقت کارگر صرف کار برای 

شود و برای او کمترین ی سرمایھ دار و درآوردن مخارج زندگی م
تحقیق و فعالیت انقالبی سازمانی برای منافع طبقھ  مطالعھ،فرصت 

  .ماندی خویش بر جا م
 اگر من ھزار تجربھ بیندوزم ولی امکان فرو نشستن درخویش و -٢
چگونھ  تعمق و ژرف نگری در تجاربم را نداشتھ باشم، مطالعھ، ،یبررس

 بھ در بیاورم؟ و آیا من ھمواره خواھم توانست از این ھزار تجربھ سر
تکرارخودبخودی خودم، ختم نخواھم شد؟ و یا اگر امکانات من برای در 

توان گفت کھ برداشت من از تجاربم ی خود نشستن ناچیز باشد آیا نم
کفاف قابل مالحظھ ای را برای فرارفتن از تجارب موجود بھ من نخواھد 
 داد؟ و آیا در چنین صورتی جز تغییری ناچیز در فھم و ادراک من،

 حاصل خواھد شد؟ فرایند ھای مبارزه و کسب تجربھ و فرایندھای چیزی
 بررسی و فھم تجارب روندھای متضادی ھستند کھ با وجود یگانگی ھا و

از  کنند،ی وابستگیھا مشخص میان آنھا، بھ موازات یکدیگر حرکت م
درعین تضاد با طرف مقابل، دارای تضادھای درونی  یکدیگر متمایزند،

حرکت  . و قوانین ویژه ای برای حرکت خویش دارندخاص خویش ھستند
تبیین ارتباط و . مداوم استھای ھمراه گسستگی  روند ناموزون و دو این

بستگی ھای میان ایندو بر مبنای رابطھ مکانیکی میان علت و معلول 
نھ تئوری بھ گونھ ای خود بخودی و مکانیکی . صرف امکان ندارد

 کھ آنگاه کھ تجربھ انباشت شد خود تجربھ است معلول صرف مبارزه و
تجربھ بھ گونھ ای  بخود از آن سر درآورد و نھ  مبارزه عملی و

خودبخودی و مکانیکی معلول صرف تئوری است کھ آنگاه کھ تئوری 
جھش ھر کدام از ایندو بھ . پیشرفت کرد خود بخود بھ آن منجر شود

ھ، بھ شرایط دیگری  سوای خواست و اراده  درونی یک فرد و یک طبق
  . ویژه خارجی نیازمند است

شده و قالب گیری تام » یمھندس«  منظورما یک انقالب مطلقا-٣
یک رابطھ یک طرفھ کھ بر  جنبش توده ھا در تئوری و نقشھ محض و

چنین . مداوم تئوری بر جنبش توده ھا باشد، نیست مبنای تسلط مطلق و
این دو یعنی  ا در عمل،زیر. تواند موجودیت یابدی امری جز درتخیل نم
جنبش توده ھا خواه بھ شکل حرکات مثبت و نکات  انقالب نقشھ مند و

نقش محرک و پیش برنده ی تئوری انقالبی و خالقیتھا و ( قوت ھر کدام
 خواه بھ شکل حرکات منفی وکمبودھا و و) نوآوری ھای توده ھا

 ھا طرح ھا و نقشھ ،یاشتباھات درتئور(انحرافات ھریک از آنھا 
ثابت ی ،موقعیت ھا) تجربھ گرایانھ توده ھاوھمینطور واکنش ھای صرفَا

یکدستی نسبت بھ ھم نخواھند یافت بلکھ مواضع وشکلھای مشخص  و
از  .تکوین یابنده و متضادی نسبت بھ ھم خواھند یافت دگرگون شونده و

ھر کدام نکات قوت دیگری را تقویت  یافتند وی یکدیگر پس و پیش م
عین حال با  در کنند وی و کمبودھای دیگری را برطرف موضعفھا 

خصوص  این نوشتھ درھای بعدی در بخش .نواقص دیگری می ستیزند
  .رابطھ و کنش متقابل ایندو صحبت خواھیم کرد

جامعھ سرمایھ اقتصادی ماھیت تنھا بھ ساخت   تضاد میان نمود و-٤
وجوه نظام فرھنگ و بطور کلی ھمھ  سیاست،. شودی داری محدود نم

درضمن این . خود دارند ماھیت را در و ، تضاد میان ظاھریسرمایھ دار
نظام  تولیدی تنھا بھ ساخت  ماھیت، با تضاد میان نمود یگانگی و

 ،رظاھ( یگانگی و تضاد میان نمود. منحصرنمی گرددسرمایھ داری 
الیھ  عمق و ژرفا، جوھر،( و ماھیت )، شکل بروزیسطح، رویھ بیرون

. وجود دارد ھمھ اشیاء و پدیده ھا در مورد )شکل پنھان ،یدرون
 الزم و ھرچند میان کار نیز،) ییا برده دار(درساخت اقتصاد فئودالی 

این اقتصاد  رسوخ شناخت، تضادی موجود نیست و کاراضافی از نظر
ولی اینگونھ نیست کھ  کندی دھقان پرده پوشی نم چگونگی استثمار در

شناخت تضادھای  ر این نظام موجود نبوده است وھیچگونھ پرده پوشی د
ساخت سیاسی ـ  تضاد میان ساخت اقتصادی و این ساخت اقتصادی و

کاری ساده بوده  ایدئولوژیک و بطور کلی نمودھا وماھیت این نظام،
اشکال مشخص آن  تعینات دقیق این نظام و شناخت ماھوی وعام و .باشد

  . وھش صبورانھ علمی داشتھ استدرکشورھای مختلف ھمواره نیاز بھ پژ
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