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   بھمن٢٢ بھ مناسبت نیھ نشریھ دانشجویی بذربیا
 

سی و یک سال از زمان مصادره ی انقالب مردم ایران توسط 
 بھمن در حافظھ ٢٢از ھمین رو . آخوندھا سپری شده است

تاریخی ایرانیان در عین اینکھ یادآور یک پیروزی بزرگ مردم 
در بزیر کشاندن سلطنت بوده، روز از کف رفتن دستاوردھای 

 اخیر مردم، با دو  و جنبش٨٨تا قبل از خرداد . شان نیز ھست
نھ تنھا  ًنوع جریان فکری کامال متضاد مواجھ بوده ایم؛ گروھی

مبارزات بسیار ارزشمند مردم در سالھای پیش از انقالب را 
فراموش کرده بلکھ واقعیت مصادره دستاوردھای آن مبارزات 
فراموش نشدنی بدست ارتجاع اسالمی را انکار کرده و یا از یاد 

واره انقالبیون واقعی را بھ خاطر آن اقدامات برده بودند و ھم
 . محکوم می کردند

دومین گروه، آن دستھ از انقالبیون بودند کھ در سالھای پس از 
 بھ مبارزه ای پیگیر در مقابل ارتجاع حاکم دست زده و ٥٧انقالب 

 رژیم جان سالم بھ در برده باشند، ٦٠اگر از قتلگاه ھای سالھای 
ا فراز و نشیب ھای بسیار از مبارزات انقالبی در طول این سالھا ب

خود دست نکشیدند و در جھت افزایش آگاھی عمومی و افشای ظلم 
  . و ستم موجود کوشیده اند

پس از سی و یک سال جنایات فراوان رژیم علیھ مردم و سالھا 
ظلم و بیداد و ستم علیھ اقشار گوناگون جامعھ، سر انجام در خرداد 

انھ ای برای فوران خشم مردم گردید و آتش پنھان ، انتخابات بھ٨٨
شده زیر خاکستر فوران نمود و اکثر ستمدیدگان را برای ابراز 

اینبار ھر دو گروه دوشادوش . خشم و نفرت بھ خیابان کشانید
حضور آنان در . یکدیگر برای ابراز خشم خود حضور داشتند

 جنایتکار خیابان این امکان را فراھم کرد تا چھره فریبکار و
جمھوری اسالمی برای اکثریت مردم ایران و جھانیان آشکار 

  .  گردد
ّ پس از سی و یک سال، امروز شاھد ضدیت عمیق مردم با 

شعارھای مرگ بر خامنھ ای و مرگ بر "جمھوری اسالمی، شاھد 
بر در و دیوارھا، شاھد ھزاران زندانی سیاسی " جمھوری اسالمی

ھد جانباختگان فراوان در حرکت پس از حرکت ھای اخیر و شا
از . ھای اعتراضی و زندان ھای مخفی این رژیم جنایتکار ھستیم

سوی دیگر شاھد شکل گیری حرکت ھای رادیکال مردم در 
 کھ بودیم  آذر و بویژه روز عاشورا ١٦ آبان، ١٣روزھایی چون 

بر خالف اھداف رژیم و اصالح طلبان در آن روز پیش رفت و 
  .  با کلیت جمھوری اسالمی شکل دادجریانی متضاد

 بھمن برای ٢٢ّاز ھمین رو امسال با وجود این ضدیت عمیق، 
مردم آخرین روز از دھھ فجر آخوندھا نیست،  آغازی دوباره 

برای شورش، فریاد علیھ ظلم و از ریشھ برکندن اساس ستم : است
 از اینرو امسال حضور گسترده مردم بسیار. و استبداد و استثمار

ضروری است، ما دانشجویان و جوانان انقالبی با تمام نیرو و 
 بھمن  را از دزدانی کھ ٢٢خشم خود بھ خیابان می آییم و روز 

سی و یک سال پیش دسترنج مادران و پدرانمان را بھ غارت 
بردند باز پس می گیریم و با استفاده از این روز و سایر روزھای 

یزش را ادامھ داده و رھایی مبارزه در تالش خواھیم بود تا خ
  . جامعھ را محقق نماییم

برای کسب پیروزی واقعی بایستی نقاط قوت گذشتگان را 
. سرمشق راھمان قرار دھیم و نقاط ضعف را نقد و اصالح کنیم

باید خود را بھ علم انقالب مسلح نماییم و با اتکا بھ دانش انقالبی 
  . مبارزه کنیم

صادره انقالب ھمواره تالش داشتھ جمھوری اسالمی بھ دنبال م
در .  بھمن را بھ نام خود ثبت نماید٢٢بھ تحریف تاریخ پرداختھ و 

ھمین راستا با وجود آنکھ 
نیروھای چپ نقش مھمی در 

 ایفا کرده بودند نام آنان ٥٧انقالب 
را از تمامی برنامھ ھا و رسانھ 
ھایش حذف کرده و نیروھای 
مذھبی و آخوند ھا را نیروی 

لی آن  انقالب نشان می دھد و اص
در نھایت آن روز انقالبی تحت 

یوم هللا بھ عنوان روزی  عنوان
مذھبی از ھویت اصلی اش تھی 

در اقدامی مشابھ . کرده است
 ٥٧اھداف مبارزات پس از بھمن 

و تجارب انقالبی کسب شده در 
 را وارونھ جلوه ٥٧ – ٦٠سالھای 

 از مقاومت کارگران و در تاریخ فرمایشی آنان خبری. می دھد
قابلھ با ارتجاع اسالمی نیست؛ اشاره مزحمتکشان شھر روستا در 

 در ٥٧ روز مقاومت شجاعانھ زنان در ھشت مارس ٥ای بھ 
مقابل فرمان حجاب اجباری نیست؛ صحبتی از مقاومت رزمنده 
مردم ترکمن صحرا، عربھای خوزستان و ده سال مقاومت 

 در آمل ٦٠م کمونیستھا در سال مسلحانھ مردم کردستان و قیا
بی جھت نیست کھ با ابزارھای گوناگون؛ روزنامھ، . نیست

سخنرانی و برنامھ ھای ساختگی تلویزیونی تالش دارند این حقایق 
وحشت فراوان سران جمھوری اسالمی . را وارونھ جلوه دھند

تکرار دوباره آن حرکت ھا و در خطر قرار گرفتن اساس نظام 
  . است

من فرصت مناسبی است برای مبارزه علیھ جمھوری  بھ٢٢
اسالمی و حرکت در جھت تغییر اساسی جامعھ در جھت منافع 

 در ٥٧اکنون وظیفھ ماست کھ از تجربھ انقالب . عمومی مردم
یکی از شباھت ھای مھم جنبش . حرکت پیش رو استفاده نماییم

گروه ، حضور تمامی اقشار و ٥٧اخیر و سالھای منتھی بھ انقالب 
ھا در صف مبارزه است کھ بھ نوعی نقطھ قوتی برای ھر دو 
حرکت محسوب می شود اما از سوی دیگر عدم حضور رھبری 
رادیکال، انقالبی و مترقی است کھ بتواند این جنبش و حرکت 
انقالبی را در جھت رھایی حقیقی ستمدیدگان و در جھت منافع 

ھ این نقطھ ضعف در ھر دو نمونھ مشاب. اکثریت مردم سوق دھد
  . بسیار مھمی محسوب می گردد

ھمین نقطھ ضعف بود کھ منجر شد خمینی بتواند با کمک 
امپریالیستھا برای مصادره انقالب بھ ضرر منافع عمومی مردم و 

بدین . بھ نفع صاحبان ثروت و قدرت، بھ ظاھر رھبر انقالب گردد
ستبداد و سان انقالبی کھ با ھدف برچیدن ھر گونھ ظلم و ستم، ا

استثمار شکل گرفتھ بود بھ جانشینی شکلی از ارتجاع توسط شکلی 
  .دیگر از آن انجامید

بنابراین، مھمترین مسئلھ ای کھ در خیزش جاری بایستی مورد 
توجھ ھمگان و علی الخصوص جوانان رادیکال و انقالبی قرار 
گیرد، از میان بردن این نقطھ ضعف است چرا کھ در صورت 

بھ این نقیصھ، بار دیگر شاھد مصادره مبارزات مردم عدم توجھ 
در این راستا بایستی . توسط نیروی  ارتجاعی دیگری خواھیم بود

در جھت متشکل شدن و تشکیل نھادھای انقالبی بھ منظور برنامھ 
ریزی دقیق برای پیشبرد اھداف و خواستھ ھای انقالبی مردم و 

 سرکوب جنبش تالش جلوگیری از ادامھ تالش ھای رژیم در جھت
نکتھ قابل توجھی کھ وجود دارد این است کھ برای . نماییم

جلوگیری از انحراف از اھداف انقالبی، بایستی بھ ماھیت خواستھ 
ھا و شعارھای موجود توجھ بسیار نماییم تا بار دیگر افرادی چون 
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خمینی نتوانند با مجموعھ ای از شعارھای عوام فریبانھ، رھبری 

  . مردمی را در دست بگیرنداین جنبش 
ّضدیت با "از ویژگی ھای قابل توجھ یک رھبری رادیکال 

ھمانطور کھ ھمگان پس از . است" کلیت نظام جمھوری اسالمی
گذشت چندین ماه مبارزه در خیابان در یافتھ اند کھ افرادی چون 
موسوی، کروبی و خاتمی علیرغم شعارھای فریبنده قبل از 

ن، در واقع ضد منافع عمومی مردم حرکت انتخابات و پس از آ
کرده و تنھا بھ دلیل دعواھای جناحی و تضاد بر سر قدرت در 
مقابل جناح حاکم  قرار گرفتھ اند و ھم اکنون کھ اساس نظام را در 
خطر می بینند، ھمچون گذشتھ در برابر مردم صف آرایی کرده 

اسالمی مردم بھ تجربھ دریافتھ اند کھ در نظام جمھوری . اند
امکان اصالحات در جھت منافع شان وجود ندارد و تنھا راه 
رھایی، برھم زدن کلیھ ساختارھای جمھوری اسالمی و ساختن 

   .جامعھ ای نوین است
ما علم مارکسیسم را علم رھایی جامعھ می دانیم و برای تحقق 

بھ دنبال این ھدف در شرایط . جامعھ کمونیستی تالش می نماییم
رجھ اول جامعھ ای را واجد تأمین منافع عمومی مردم کنونی در د

ھمانطور کھ در روزھای . می دانیم کھ فاقد حاکمیت دینی باشد
ّاخیر مردم نیز بھ این نتیجھ رسیده اند و بھ طور وسیع ضدیت خود 

  . با حکومت دینی را در مبارزات خیابانی نشان داده اند
جامعھ .  ر ھستیمما خواھان جامعھ ای عاری از ستم و استثما

ای کھ  با برنامھ ریزی صحیح اقتصادی کھ مبنایش سود نباشد، 
نابسامانی ھای اقتصادی موجود کھ منجر بھ لگد مال شدن طبقات 
ِفرو دست زیر فشار سود آوری عده ای قلیل سرمایھ دار وابستھ بھ 
نظام امپریالیستی جھانی شده در جھت تعدیل نابرابری و رفع 

قوانینش بر اساس شأن و  جامعھ ای آزاد کھ. یان بروداستثمار از م
منافع عموم انسانھا باشد، قوانینی کھ عاری از ھر گونھ تبعیض 

جامعھ ای کھ در آن کلیھ . جنسیتی، طبقاتی و ملیتی و مذھبی باشد
. امور بدست مردم سپرده شود و توسط نھادھای مردمی اداره شود

مال جدا باشد و در آن فرھنگی جامعھ ای کھ در آن دین از دولت کا
 . مترقی و بالنده حاکم باشد

 بھمن ما بھ خیابان می آییم،  شورشگر، ٢٢از این رو در 
    :قاطع و ھوشیار، تا بگوییم

جمھوری اسالمی نمی خواھیم با تمام ساختارھای و نھادھای 
  ! سرگوبگرانھ اش و قانون اساسی ارتجاعی اش

 را نھ تنھا محکوم می کنیم  اعدام، شکنجھ، تجاوز و زندان
بلکھ خواھان از بین رفتن کلیھ قوانین و مجازاتھای اسالمی و 

  . قوانین ضد انسانی در کلیات و جزئیاتش ھستیم
ھیچ یک  از نھادھای سرکوبگر و ستمگر را در ھیچ لباس و 

ُپلیس مزدور، بسیجی قلدر، لباس شخصی . ُفرمی برنمی تابیم
  !چماق بدست نمی خواھیم

ممنوعیت تجمع و تشکل، سرکوب اعتراض و خاموشی ھر  
  !فریاد حق طلبانھ ای را محکوم می کنیم

 بیش از این اجازه قتل و سرکوب دگراندیشان، روشنفکران، 
  !را نمی دھیم... کارگران، دانشجویان و معلمان و 

 سرکوب و فرودستی زنان و تبعیض جنسیتی نھ در دانشگاه، 
خیابان و نھ در خانھ را دیگر تحمل نمی نھ در کارخانھ، نھ در 

  ! کنیم
 سرکوب مذھبی مردم، دخالت مذھب در تمام ارکان جامعھ از 
سیاست و اقتصاد و آموزش و فرھنگ گرفتھ تا نظام قضایی و 

  !نمی خواھیم. روابط شخصی و جنسی بس است
ما .  باندبازی با قدرتھای مختلف جھان سرمایھ داری کافیست

ا کھ با بنیادگرایی اسالمی عجین شده دیگر نمی یوغ وابستگی ر
  !خواھیم

 دیگر پستی و حقارت برای تأمین نیازھای اولیھ زندگی مان 
غارت ثروتھای کشور و استثمار مردم کارکن . را تحمل نمی کنیم

  ! ُتوسط باندھای قلدر سپاھی و مذھبی را تحمل نمی کنیم
توا، مذھبی و آموزش و کتابھای مدرسھ ای و دانشگاھی بی مح

ُخرافی، ضد زن، تسلیم طلبانھ و ھرزه پرور را بھ زبالھ دانی می 
بساط خرافات و دروغ از مراکز آموزش علم باید برچیده ! افکنیم
 ! شوند

استفاده از فاشیسم مذھبی و شوونیسم علیھ ملل تحت ستم، 
را نمی ... اقلیتھای زبانی، اقلیتھای مذھبی، دگرباشان جنسی و 

   .خواھیم
  :ما بھ خیابان می آییم و فریاد می زنیم

 . ً عقیدتی باید سریعا آزاد شوند- تمام زندانیان سیاسی
آمرین و عاملین جنایتھای دوران حاکمیت این رژیم و قاتلین 
مردم در ماھھای گذشتھ باید معرفی و در دادگاھھای عادالنھ با 

 .نظارت مردمی محاکمھ شوند
ختگانی کھ در گورھای دستھ اسامی ربوده شدگان و جانبا

جمعی یا انفرادی بی نام و نشان طی سی و یک سال اخیر مدفون 
شده اند باید مشخص و محل دفن آنھا، دلیل جانباختن آنھا، عقیده و 

 . برای مردم روشن گردد.. باورشان و 
ایجاد تشکل مستقل کارگری، دانشجویی، معلمان و انجمن ھای 

اید آزاد باشد و حق اعتصاب و مردمی برای تمامی اقشار ب
 .اعتراض باید برسمیت شناختھ شود

برابری کامل حقوقی و اجتماعی زن و مرد باید میسر گردد و 
تمامی نھادھا و قوانینی کھ مانع  این برابری می شوند باید برچیده 

 .شوند
برآوردن این خواستھ ھا ھیچگاه با وجود این رژیم  میسر 

ست آوردن آنھا، درھم شکستن ساختارھای تنھا راه بد. نخواھد شد
تحقق این خواستھا تنھا در گروه اتحاد و . این نظم کھنھ است
برای اینکار نیاز داریم کھ ھمدیگر را پیدا . مبارزه خودمان است

باید ساختارشکنان ھمدیگر را بیابند و متحد شوند و سازمان . کنیم
ر سالح بدست باید بدانیم کھ در برابر نیروھای مزدو. یابند

دفاع از خود و دفاع از آزادی ھای . مجبوریم از خود دفاع کنیم
عده ای . بدست آمده در خیابان نھ تنھا مشروع بلکھ ضروری است

عافیت طلب ما را بھ برخورد مسیح وار دعوت می کنند و می 
گویند اگر یک سیلی خوردید طرف دیگر صورت خود را 

یا ما را نصحیت می کنند کھ . برگردانید تا سیلی دیگر زده شود
مبارزه مان را در سکوت و آرامش و بھ شیوه مسالمت آمیز پیش 

کدام عقل سلیمی باور می کند کھ این درندگان خونخوار بما . بریم
رحم کنند؟ کدام عقل سالمی باور می کند کھ با سکوت ما ھزاران 

د؟ زندانی و فعال سیاسی از زندان و کشتارگاھھا رھا خواھند ش
گردانندگان جمھوری اسالمی می دانند کھ ما برای چھ بھ خیابان 
می آییم، برای فریاد زدن آنچھ کھ نمی خواھیم و آنچھ کھ می 

آنھا می ترسند کھ در روز . اینست کھ آنھا را می ترساند. خواھیم
 بھمن ساختار شکنی در سطح کل جامعھ بطور قطعی و نھایی ٢٢

  .فراگیر و تثبیت شود
ِ خیابان می آییم و با نیروھای مستقل و رادیکال و رزمنده ما بھ

در خیابان بھم می پیوندیم و نیروی مبارزاتی مان را تقویت می 
ِکنیم، از طرف دیگر جلوی سکوت زشت علیھ جنایتکاران و 

ما می دانیم کھ با نزدیکی و اتحاد . مماشات با آنان را می گیریم
 صف مبارزاتی مردم راه میان ما ھم موج جدیدی از امید در

آری . خواھد افتاد و ھم ترس ویژه ای بر دل دشمنان خواھد نشست
اگر با ھم باشیم، اگر بر اھداف مان روشن باشیم می توانیم گامھای 

   ■.تعیین کننده ای در جھت پیروزی برداریم
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  فراخوان نشریھ دانشجویی بذر بھ حمایت خانواده زندانیان سیاسی
  

ب را باید بھ لرزه سركوی دیوارھا
دورمان ی بلندتری بیندازیم وگرنھ دیوارھا

  !كشندی م
  

بعد از گذشتن چند ماه از مبارزات مردم، فضای سیاسی حاکم بر 
این فضای سنگین دارای . کشور بسیار سنگین و نفس گیر شده است

 ٥٧نسل بدنیا آمده در سالھای انقالب . تفاوت بزرگی بین دو نسل است
یعنی جوانان امروز، و نسل مسن امروز و جوان دوران و بعد از آن 

  ! ٥٧انقالب 
ِبرای نسل امروز این فضا آکنده از حادثھ، ھیجان مبارزه و 
مرگ، فداکاری و نمادھای مبارزاتی دیگری است کھ در تجربھ 
خیابانی شان، در حرفھای پدران و مادرانشان، در اسلحھ ای کھ در 

ون ھمرزمانشان در خیابانھا کھ بھ دست مزدوران دیده اند و در خ
  . صورتشان پاشیده شده است تداعی می گردد

یادآوری اسامی دھھا و صد نفره .  اما یادآوری ست٥٧برای نسل 
یادآوری ھجوم بھ .  است٦٠در روزنامھ ھای یومیھ در سالھای دھھ 

یادآوری . خانھ ھایشان و بردن عزیزانشان و برنگشتن آنھاست
در استادیوم ھا، بیمارستانھا، . نی و تیربارانھا استاعدامھای خیابا

... ! کنج خیابانھا و کوچھ ھا، مزارع و مدارس و دانشگاھھا و 
  .یادآوری دشمنی دریده است

این دو تعبیر مختلف امروز در ذھنیت مردم ما نشستھ و بھ 
آیا باز تسلیم و سکوت؟ آیا باز فریب و . مبارزه شان جھت می دھد

ن دیروز و منتقدان امروز؟ آیا باز دزدیده شدن میراث نیرنگ قاتال
  مبارزاتی ھزاران عزیزی کھ بھ خون غلطیدند؟ 

ُ پاسخ ندادن بھ این جنایات یعنی تھی شدن از ٥٧برای نسل 
. ُمعنای زندگی و تسلیم و خرد شدن در آخرین دھھ ھای زندگی شان

 پرواز برای نسل امروز پاسخ ندادن بھ این جنایات یعنی ندیدن
عزیزترین عزیزھای شان در خیابانھا، یعنی چشم بستن بر آنچھ در  
اوین می گذرد و  نمادھای شکنجھ و تجاوز و سالخی مردم معترض، 

  . سال دروغ و فریب٣٠یعنی زدن مُھر تأیید بھ 
سئواالت . اما در ذھن ھر دو نسل پاسخ دیگری در دوران است

این پاسخ بر ذھنشان بنشیند باندازه روشن شده است ولی چھ زمانی 
ھر دو نسل می دانند کھ تعیین تکلیفی در راه است چھ آنھا ! ؟... 

  . بخواھند چھ نخواھند
وقتش رسیده کھ اسامی ندا، سھراب، کیانوش، ترانھ، کیانوش، 
محسن، میثم، کامبیز، علیرضا، تینا، احسان، آرش، محمدرضا و دھھا 

 و قتل ھای ٦٧، سال ٦٠تگان دھھ جانباختھ دیگر را با اسامی جانباخ
تومارھای بلند تھیھ کنیم، پالکاردھای بزرگ . زنجیره ای پیوند زنیم

ّبنویسیم، نمادھای مبارزاتیمان را با نام جانباختگان مبارز میزن کنیم 
و خانواده ھایی را حمایت کنیم کھ داغدار بھترین فرزندان این آب و 

نواده ھای جانباختگان، یکی از حمایت ما از مطالبات خا. خاک ھستند
  .اصول برتری مبارزاتی ما در برابر دشمنان مردم است

مجید . وقت آن رسیده کھ یاران زندانی مان را بیاد ھمگان آوریم
. اسامی شان را بر در و دیوار بنویسم ...اردالن و و امید و  بھاره و 

ین زیر کارزار دفاع از محکوم. مانع سالخی شان توسط جالدان شویم
.  را اعدام کنندی نگذاریم جوانان دگراندیش و مترق. اعدام براه اندازیم
سركوب را باید بھ لرزه بیندازیم وگرنھ ی دیوارھا. نباید اجازه دھیم

  .كشندی  دورمان می بلندتری دیوارھا
 تنھا مردم، کمپین ھای حمایتی مردمی و بزرگ و اجتماعی است 

 را بھ ی جانباختگان و زندانیان سیاسی ھاکھ نھ تنھا مطالبات خانواده 
کھ جبھھ مبارزاتی مردم را بھ بھترین وجھی بلتحقق نزدیک می کند 

این اتحاد یعنی ایجاد حمایت از خانواده ھای . متحد می کند

حمایت از زندانیان سیاسی و محکومین زیر حکم اعدام جانباختگان و 
مردم را بھ درک و  نشریھ بذر تمامی . استمبارزات بھ حق مردم 

 بھمن توجھ می دھد و ھمگان ٢٢اھمیت این موضوع در راھپیمایی 
 زندانیان سیاسی و را بھ حمایت قاطع از خانواده ھای جانباختگان

لزوم ابتکارات فردی و . دعوت می کندمحکومین زیر حکم اعدام 
در برابر اوین و زندانھای آنان جمعی برای رساندن صدای 

ت دانشجویان و جوانان، کارگران و ھمھ اقشار حساس شھرستانھا، ھّم
  ؛یپیش بسوی فراگیر کردن شعارھا. را می طلبد

  !اعدامھا را متوقف کنید
  !زندانی سیاسی آزاد باید گردد
  !آزادی اندیشھ، ابتدای ستیزه

  !نبان جامعھازندانبان عقیده، زند
  
  

 ۶٠جان باختگان دھھ ی از خانواده ھای ھ ھفتم جمعیاعالم
این درد مشترک را " جنایت علیھ بشریت"

 !فریاد کن
  

بھ مردم آزادی خواه و عدالت 
   طلب سراسر ایران و جھان

بھ خانواده ھای جان باختگان 
 ۶٠جنبش اخیر و دھھ 

باز ھم دو جوان بی گناه دیگر 
محمدرضا علی "بھ نام ھای 

 را "زمانی و آرش رحمانی پور
بھ جرمی واھی در ارتباط با 

ًاساسا " (پادشاھی ایرانانجمن "
) وجود چنین انجمنی قطعی نیست
 و در ارتباط با وقایع پس از

بھ " محاربھ"انتخابات بھ اتھام 
اعدام محکوم کردند و در سحرگاه 

شنبھ ھشتم بھمن ماه، بھ  روز پنج
در حالیکھ بر اساس . دار آویختند

را سھ ماه قبل از انتخابات دستگیر کرده  شواھد این دو جوان
رژیم جمھوری اسالمی نھ تن دیگر  ھمچنین مطلع شدیم کھ. بودند

رژیم دستگیر شده اند،  از جوانانی کھ در اعتراضات خیابانی علیھ
از  عالوه بر این ده ھا تن دیگر. بھ مرگ محکوم کرده است

معترضین و مخالفین این نظام در زندان ھای سراسر ایران و 
  .در خطر مرگ قرار دارندکردستان در زیر شکنجھ و  بویژه در

بھ ھوش باشیم و صدای اعتراضمان را بلند و بلندتر کنیم و 
  .نگذاریم کھ این جنایات دوباره تکرار شود

جنبش مردم ایران بھ مرحلھ ای سرنوشت ساز از  امروز
سی و یک سال پیش شاه رفت و . مبارزات خود نزدیک شده است

کرد و  ریا مصادرهحکومت اسالمی انقالب مردم را با دروغ و 
پس از چند سال اول انقالب کھ مبارزات . قدرت را بھ دست گرفت

علنی داشت، جنگی خانمان سوز بھ راه انداخت تا  ھنوز شکل
بھ بھانھ دفاع از حریم کشور بھ  بتوانند صدای اعتراض مردم را

نیروھایی را کھ در   بسیاری از٦٠در دھھ . شدت سرکوب کند
تحت   داشتند را بھ زندان ھا انداخت وپیروزی انقالب شرکت

و " محاربھ"شدیدترین شکنجھ ھا قرار داد و برخی را نیز بھ جرم 
ولی امروز شرایط . بھ اعدام محکوم و سربھ نیست کرد" مرتد" ای

جمھوری اسالمی . آن روزھا تفاوت اساسی دارد مبارزه مردم با
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صدا بھ زندان بیگناه را بی سر و  دیگر نمی تواند جوانان و مردم

دھد، سر بھ نیست کند  ھا بیاندازد، تحت شدیدترین شکنجھ ھا قرار
میان  در آن زمان حکومت توانست. و موضوع را الپوشانی کند

مردم و نیروھای سیاسی فاصلھ بیاندازد و ھر نوع صدای 
کند و سبعانھ ترین جنایات را در سکوت  اعتراضی را سرکوب

مرز و بوم را در تابستان  انان اینمطلق مرتکب شود و بھترین جو
و تیرباران   در دادگاه ھای چند دقیقھ ای بھ مرگ محکوم۶٧سال 

 آن زمان تنھا خانواده ھا بودند کھ بھ. کند و یا بھ دار بیاویزد
. تنھایی ولی در کنار ھم پیگیر مسایل و مشکالت خود بودند

فقط . دکھ کشتھ می شود ھزاران نفر مدعی دار امروز ھر یک نفر
نسبت بھ موضوع اعتراض دارند بلکھ  خانواده ھای آنھا نیستند کھ

جھان نسبت بھ این  تمامی مردم ایران و بسیاری از مردم سراسر
 امروز جمھوری اسالمی دیگر بھ. جنایات اعتراض می کنند

راحتی نمی تواند اتھام و جرم برای زندانی بتراشد و بدون سر و 
امروز حاکمان اسالمی دیگر نمی .  دھدجنایات خود ادامھ صدا بھ

توانند با تھمت ھایی کھ می زنند مردم را ساکت کنند و مردم بھ 
امروزه مبارزات . خاموش کنند تنگ آمده از استبداد و ستمگری را

. ًمردم مرتبا بھ روز می شود و اشکال نوین تری بھ خود می گیرد
 رأی من"ای اگر در زمان انتخابات فقط صدای اعتراض مردم بر

شروع شد ولی امروز سطح مبارزات مردم ارتقا یافتھ و " کو؟
امروز مردم در گروه ھا و . خواھان نابودی دیکتاتوری ھستند

از ...) دانشجویان، زنان، معلمان و  کارگران،( دستجات متفاوت
حقوقی و فرھنگی  ، سیاسي، اجتماعي،یابعاد مختلف اقتصاد

 عدالت طلبی خود را بھ گوش صدای اعتراض، آزادی خواھی و
  .سراسر ایران و جھان می رسانند مردم
 

 یتفاوت کشتار دیروز و امروز حاکمان اسالم
 برای تثبیت خود دست بھ کشتارھای وحشیانھ ۶٠رژیم در دھھ 

ھزاران زندانی سیاسی زد و ھر صدای اعتراضی را در نطفھ 
وط خود خفھ کرد ولی امروز از سر ترس و برای جلوگیری از سق

شوھای تلویزیونی راه می اندازد، اعتراف گیری می کند و دست 
شمارش معکوس شروع  بھ کشتار می زند و بھ خوبی می داند کھ

اشتباھی کھ . شده و دیگر زمان زیادی برای ماندنش نمانده است
رژیم امروز مرتکب می شود این است کھ در آن روز با جدا 

صدای مردم و نرسیدن خبر کردن نیروھای سیاسی و خفھ کردن 
حکومت کند ولی امروز دیگر  اعدام ھا بھ مردم، توانست سال ھا

دو جوان دھھا  ھم اکنون شاھدیم کھ برای اعدام این. نمی تواند
 تمام. اعالمیھ و اطالعیھ ھمدردی و صدای اعتراض بلند شده است

راز مردم دنیا از آن مطلع شده اند و با خانواده این جان باختگان اب
رژیم جمھوری اسالمی دیگر نمی تواند با خیال . ھمدردی می کنند

راحت انسان ھای بیگناه را بھ چوبھ ھای دار بسپارد و آسوده سر 
تمامی حرکات رژیم زیر ذره بین است و  امروز. بر بالین بگذارد

نیازی بھ . مخابره می شود بالفاصلھ ھر حرکتی بھ تمامی دنیا
خود رسانھ  مردم. ر رسمی و خبره نیستخبرنگار و روزنامھ نگا

 ھستند و بالفاصلھ تمامی اخبار و فجایع را بھ گوش تمامی مردم
  .ایران و جھان می رسانند

 
 تفاوت حرکات دیروز و امروز مردم

امروز مبارزات مردم ھمھ گیر شده است و فقط نیروھای 
 سیاسی نیستند کھ جلوی رژیم ایستاده اند و بھ ھمین دلیل حکومت

دیگر . دیگر نمی تواند در سکوت بھ جنایات خود ادامھ دھد
خانواده ھای زندانیان سیاسی تنھا نیستند؛ دیگر خانواده ھای کشتھ 

داغدار و عزادار تنھا نیستند؛  شدگان تنھا نیستند؛ دیگر مادران
احسان، کیانوش،  امروز خانواده ھای محمدرضا، آرش، فصیح،

 ا نیستند و تمامی مردم با آنھاتنھ... ندا، اشکان، سھراب و 
ھمدردی و ھمراھی می کنند؛ امروز مردم دیگر بھ دنبال رفتن 

نیستند و بر علیھ دیکتاتوری مبارزه می کنند؛ امروز  یک دیکتاتور
مردم در کنار یکدیگر می ایستند و بر علیھ استبداد مبارزه می 

ان و کھ رژیم در خیاب کنند، امروز مردم بھ چشم خود می بینند
برای حفظ  زندان ھا چھ جنایاتی مرتکب می شود و با دروغ و ریا

خود دم از اسالم می زند؛ امروز دیگر ھمھ مردم در کوچھ و 
 و بخصوص در ٦٠می دانند کھ در سال ھای سیاه دھھ  خیابان

سیاه چال ھای رژیم چھ بر سر   در۶٧اعدام ھای جمعی سال 
چھ رفتھ است؛   باختگانجوانان آوردند و بر خانواده ھای جان

 امروز مردم مصمم تر از ھمیشھ می خواھند بھ خواستھ ھای خود
دست یابند و بھ عینھ شاھدیم کھ ھیچ چیزی نمی تواند آنھا را از 

امروز مردم حاضرند ھر فشاری را . منصرف کند تصمیم خود
  .دست یابند تحمل کنند تا بھ خواستھ ھای خود

، ضمن محكوم ۶٠ن باختگان دھھ جای جمعی از خانواده ھا ما
می فشاریم ی ، بر این ایده پایاسالمی جنایات اخیر جمھور كردن

بوده " جنایت علیھ بشریت"جنایات سی و یک سالھ  كھ تمامی این
ھمچنین از . مردمی محاكمھ شود است و بایستی در یك دادگاه

خانواده ھایی كھ  تمامی مردم ایران و سراسر جھان، بخصوص
گرفتھ  انات اخیر مورد ظلم و تعدی جمھوری اسالمی قراردر جری

اند می خواھیم كھ این درد مشترك را با ھم فریاد زنیم و برای 
بھ خواستھ ھا و مطالبات زیر تا رسیدن بھ نتیجھ از پای  رسیدن
  .ننشینیم

  
بھ ویژه (ی شصت، ی مسببین کشتارھای دھھ پی گرد و محاکمھ) ١

و ھمچنین مسببین سرکوب، ) ۶٧ جمعی سال ھای دستھ اعدام
  اخیر کشتار، شکنجھ، تجاوز و اعدام ھای حوادث

ی شصت در گورستان خاوران و  اعالم اسامی دفن شدگان دھھ) ٢
 شدگان و زندانیان وقایع اخیر اعالم اسامی کشتھ

 یآزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدت) ٣
 یکنجھ تحت ھرعنوانالغای اعدام برای ھر جرمی و ش) ٤
دریافت کیفرخواست محکومین سیاسی و اعدام شدگان در طی ) ٥

  ی علت اعدام آنان این سی و یک سال و افشا
 اعدام شدگان   نامھ دریافت وصیت) ٦
بھ رسمیت شناختن محل دفن اعدام شدگان سی و یک سال ) ٧

ھا و تحویل بدون قید و  و شھرستان حاکمیت اسالمی در تھران
ی برگزاری  و اجازه ھا کشتھ شدگان حوادث اخیر بھ خانوادهشرط 

 مراسم در منازل و یا سر خاک این کشتھ شدگان
 ی گذاشتن سنگ برقبر کشتھ شدگان اجازه) ٨
ی آمرین و عاملینی کھ اقدام بھ تخریب خاوران  پیگرد ومحاکمھ) ٩

ھای مشابھ در تھران و سایر نقاط ایران کرده و بھ  و گورستان
 ھا پرداختھ و می پردازند، سال طی این ھا در  خانوادهآزار
ھا و متوقف کردن  بازگرداندن حقوق شھروندی خانواده) ١٠

ھرگونھ محدودیت و محرومیت اجتماعي، سیاسي، فرھنگی 
  و... واقتصادی در مورد آنان

ھا و یا قبرھای  پذیرش و حفظ گورستان خاوران و گورستان) ١١
نقاط کشور بھ عنوان سندی تاریخی از سایر  مشابھ در تھران و

 ■ .المللی جانب نھادھای محلی و بین
 ١٣٨٨بھمن 

  
  
  
  
  



  وششم چھله شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
 

 

٦ 

  بھ یاد ھاوارد زین
  تاریخ نگار خوب مردم

  ساحل نیکنام
ھاوارد ) ١٣٨٨ بھمن ٧ (٢٠١٠ ژانویھ ٢٧در 

، نمایشنامھ نویس یزین مورخ، فعال رادیکال سیاس
رد زین ھاوا. درگذشت" سانتا مونیکا"آمریکایی در 

اندیشمند بزرگی بود کھ با صداقت و جسارت 
، حقایق مربوط  بھ تاریخ آمریکا را برای یروشنفکر

  . مردم بازگو می کرد
 در نیویورک متولد شد و تا ١٩٢٢او در سال 

.  کتاب و نمایشنامھ نوشت٢٠پایان عمر بیش از 
تاریخ "مشھورترین و پر نفوذترین اثر او کتاب 

 ١٩٨٠بود کھ در سال " مردم ایاالت متحده
این اثر برای سالھا کتاب مرجع . منتشر شد

آلترناتیو برای بسیاری دبیرستان ھا و دانش 
این کتاب چشم . جویان رشتھ ی تاریخ بود

خوانندگان بیشماری را در چھار گوشھ ی جھان 
بر واقعیت ھای مربوط بھ روندھایی کھ منجر بھ 

برخالف . پایھ ریزی ایاالت متحده گشت، گشود
روش و دیدگاه ھای متداول در روایت تاریخ کھ 
کمتر جایی برای زندگی و آمال مردم ستمدیده 
قائل است و تاریخ نگاری بر اساس تشریح وقایع 
از دیدگاه اشخاص قدرتمند صورت می گیرد، این 

تاریخ . کتاب روش حقیقت جویی را اتخاذ می کند
 نگاری رسمی را بھ چالش می کشد و نشان می

دھد کھ چگونھ ایاالت متحده بر اساس نسل کشی بومیان ساکن در 
این کتاب صدای . آمریکا، بر اساس برده داری بنیان گذاری شد

بومیان آمریکا، سیاھان، زنان، مھاجرین، توده ھای فقیر کارکن را 
این اثر مبارزه ی بومیان آمریکا . بھ گوش میلیونھا خواننده رساند

ی بردگان علیھ برده  ، مبارزهیگر اروپایعلیھ فاتحین استعمار
، مبارزه ی زنان ی، مبارزه ی کارگران علیھ سرمایھ داریدار

 آمریکایی ھا برای حقوق –علیھ پدرساالری و مبارزه ی آفریقایی 
دھد کھ برای ی مدنی را بھ تصویر می کشد و بھ مردم یاد م

  .نددستیابی بھ یک دنیای بھتر باید تاریخ واقعی را بیاموز
او در خاطرات سیاسی اش . ھاوارد زین معلمی نمونھ بود

شما نمی توانید در یک قطار در حال حرکت بی "تحت عنوان 
  :گفت" طرف بمانید

من نمی خواستم وقتی دانشجویانم کالس را ترک می کنند  ...«
بلکھ می خواستم آنھا .  اطالعات بیشتری کسب کرده باشندًصرفا

را کنار گذاشتھ " امنیت سکوت"شده باشند کھ یاد گرفتھ و آماده تر 
ی می خواستم یاد بگیرند در ھر کجایی کھ ب. و سخن بگویند

  .».بود" دردسر آفرین"و این البتھ . عدالتی می بینند اعتراض کنند
 ٥٠در دھھ ی . نھراسید" دردسر"اما ھاوارد زین از این 

) جا شدکھ بعدھا رئیس بخش تاریخ آن(میالدی در کالج اسپلمن 
 میالدی بھ ٦٠در دھھ . فعاالنھ در جنبش حقوق مدنی شرکت کرد

 دانشجویان خود را بھ ًگرایش رادیکال این جنبش پیوست و مرتبا
مبارزه علیھ تبعیض نژادی تشویق می کرد و با مقامات دانشگاه 

او از آن دستھ روشنفکرانی بود کھ از زیر بار . در می افتاد
لی نکرده و با وجود ریسک ھای بسیار مسئولیت و تعھد شانھ خا

ً کھ زندگی و موقعیت آکادمیک باالی او را تھدید می کرد، مرتبا
او در کمال امانت . جنایت ھای امپریالیسم آمریکا را افشا می کرد

 .عمل می کرد و بھ دیگران یاد می داد کھ چنین باشند

ا  میالدی فعاالنھ علیھ جنگ آمریک٦٠ھاوارد زین در دھھ ی 
در ویتنام شرکت کرد و فراخوان ھای مبارزاتی او الھام بخش 

 میالدی علیھ ٨٠در دھھ ی . جوانان در مبارزه شان بود
تجاوزگری ایاالت متحده در آمریکای مرکزی مبارزه کرد و در 

 میالدی ضد جنگ آمریکا در عراق بپا ٩٠دھھ ی 
 میالدی یک منتقد قدرتمند ٢٠٠٠در سالھای . خاست

ھای اختناق و جنگ رژیم جرج بوش بود و برنامھ 
 وقتی آمریکا جنگ تجاوزگرانھ اش ٢٠٠٢در سال 

 بھ نام ما" علیھ عراق را آغاز کرد بیانیھ ی مشھور 
  .را امضا و حمایت کرد" نھ

ھاوارد زین برای پنج دھھ یک آکادمیسین نمونھ 
، دنیای یبود و  نفوذ زیادی در بین فعالین سیاس

او اھمیت و . وان داشتآکادمیک و نسل ج
ارزش نسل جوان و مسئولیت ھای بزرگی کھ 
بر دوش آنھا است را درک می کرد و در یک 

در زیر سطح «:  گفت١٩٩٨مصاحبھ در سال 
من "مبنی بر این کھ " جاه طلبی ھای جوانانھ"

" باید تحصیالتم را تمام کنم، مدرکم را بگیرم
 اگر(کنم ی من فکر م. چیز دیگری نھفتھ است
می بینیم کھ در بین ) از سطح بھ عمق برویم

جوانان ھمیشھ اشتیاق عمیقی برای دست زدن 
  .».بھ کارھای ارزشمند و مھم وجود دارد

ھاوارد زین در مصاحبھ ای ویدئویی در 
می خواھید از شما «: پاسخ بھ این سوال کھ

  :می گوید» چگونھ یاد شود
من تالش کرده ام تا مردم ھرچھ ..«

 ببرند کھ این قدرت کھ اکنون دست آنھایی است کھ بیشتری پی
صاحب پول و اسلحھ اند، در نھایت بھ خودشان تعلق دارد و آنھا 
می توانند این قدرت را بکار ببرند و در مقاطعی از تاریخ آنرا 

من می خواھم اگر قرار است از من یادی شود  ... بکار برده اند
ه  امید و قدرت ھدیھ کردبعنوان کسی یاد شود کھ بھ مردم احساس

  .» نداشتھ اندً، چیزی کھ آنھا قبالاست
در ویدئویی کھ از زندگی و مبارزه ی ھاوارد زین تھیھ شده 
است، او در مورد تاریخ و تاریخ نگاری نظریھ ی قدرتمندی بیان 

  :او می گوید. می کند
بنظر من تاریخ، ردیف کردن زنجیره ی پایان ناپذیر شکست «

ھم است کھ ما آن لحظات کوتاه پیروزی کھ ھا نیست و م
اپیزودھای پنھان شده در دل تاریخ است را بیرون بکشیم و آنھا 

ما قصدمان اختراع پیروزی نیست اما اگر نتوانیم . را نشان بدھیم
ھمین پیروزی ھای ناپایدار را نشان دھیم، آنگاه قادر نخواھیم 

دست بھ دست ھم بود کھ بگوئیم بشر چھ ظرفیت باالیی دارد کھ 
در واقع قصد ما از . داده و با دیواره ی تاریکی ھا مقابلھ کند

 کوتاه مدت اینست کھ نشان دھیم ینشان دادن پیروزی ھای حت
  ».توده ھا چھ پتانسیل ھایی دارند

در زمانھ . از دست دادن ھاوارد زین ضایعھ ی بزرگی است
ای او ای کھ جسارت و شجاعت روشنفکری کمیاب است، تالش ھ

برای افشای دروغھای این سیستم و رویاروئی اش با بیعدالتی ھا، 
  ■.یک الگوی قدرتمند از ھاوارد زین می سازد
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   و زنان ایران٨٨، خیزش ٥٧انقالب 
  

  رھا کیا
 کھ بعد از انتخابات ریاست جمھوری در ٨٨ و خیزش ٥٧انقالب 

 .ن می باشدایران رخ داد دو نقطھ عطف مھم در مبارزات مردم ایرا
ایندو بھ لحاظ کیفیت و مستمر بودن متمایز از سایر مبارزات مردمی 

 رویداد ٢در این مقالھ بھ نقش و حضور زنان در این . ایران می باشد
  .مھم تاریخی می پردازیم

 حضور نداشتھ، ٥٧اگر چھ نسل ما در انقالب 
اما تصاویر، نوشتھ ھا و نسل گذشتھ شاھدیست دال 

ده و چشمگیرزنان در صحنھ بر حضور گستر
 زنان کھ از فساد،دیکتاتوری، ٥٧در دوره . مبارزات

بھ تنگ آمده بودند بھ عنوان ... وابستگی رژیم و 
نیمی از جامعھ دوشادوش مردان برای آزادی و 

با حجاب و بی حجاب در کنار ھم  .رھایی جنگیدند
مختلف زنان از توده عادی مردم تا طیف ھای فکری و سیاسی . بودند

حجاب بھ عنوان یک ھر چند .  بودندات مختلف در صحنھ مبارز
عامل تحقیر و سرکوب زنان در آن زمان اختیاری بود، اما تفکر مرد 
ساالری، نگاه کاالیی بھ زنان، قوانین ضد زن و برخورد بھ آنان بھ 

  .عنوان جنس دوم موجود بود
ز ھیچ صحبتی ا ٥٧در انقالب لیرغم حضور گسترده زنان ع

آزادی زن و طرح خواستھ ھای مشخص آنان در میان نبود اما در 
ھمان اولین روزھای بھ قدرت رسیدن جمھوری اسالمی و صدور 
فرمان خمینی مبنی بر اجباری بودن حجاب، ھزاران زن بھ خیابانھا 

 روز مبارزه کردند و خمینی را وادار بھ عقب نشینی ٥ریختند، 
گر جنبشی بود کھ سی و یک سال  روز در عمل آغاز ٥آن . کردند

 روز، کماکان بر تارک ٥مخالفت زنان با حجاب در آن . ادامھ یافت
 روز ٥تاکید یا عدم تاکید بر آن . تاریخ جنبش زنان ایران می درخشد

مرز تمایزی جدی میان انقالب و ضد انقالب، مبارزه جویی و 
  . سازشکاری و رادیکالیسم و رفرمیسم است

  ٨٨و اما خیزش 
در مبارزات اخیر ایران، از ھمان روزھای اول اعتراضات، 

زنان نھ در کنار مردان . حضور دختران و زنان بسیار قابل توجھ بود
کھ جلوتر از آنھا بودند و مبارزات و تظاھرات ھا را رھبری می 

حضورمان در عکس ھا و فیلم ھا گویای ھمھ چیز بود و این . کردند
 تمام رسانھ ھای دنیا .شتیم و ھمھ دیدند دا برجستھ ایبار ما حضور

فرھنگ مردم نسبت بھ زنان در . بر این موضوع صحھ گذاشتند
کمتر کسی می گفت عقب بایستید تا . مبارزات خیابانی تغییر کرد

دیگر . کمتر کسی بھ زنان متلک می گفت و تنھ می زد. کتک نخورید
نان بلند تر در فریادھا و شعارھا صدای ز. زنان جنس ضعیف نبودند

انگیزه زنان برای مبا رزه دالیل . زن بودن بھ افتخاری بدل شد. بود
حجاب اجباری بھ عنوان اصلی ترین اھرم سرکوب . بسیاری داشت

زنان و قوانین مذھبی ضد زن  و ترویج تفکر مردساالرانھ بھ عنوان 
تفکر رسمی و قانونی غالب بر جامعھ و ھزاران مورد تحقیر آمیز و 

 دیگر انگیزه ھایی کافی فراھم آورد تا زنان جان بر کف ضد زن
  .نھاده و رزمنده و پر انرژی بھ خیابانھا بیایند

 این است کھ با ٨٨ و خیزش ٥٧اما شباھت مھم و اساسی انقالب 
زنان شعارھا و مطالبات خاص  وجود حضور موثر،غالب و چشمگیر

ا و گروھھای  با وجود اینکھ سازمان ھ٥٧در سال . زنان مطرح نشد
مختلف چپ در صحنھ مبارزات حضور چشمگیری داشتند اما 
متاسفانھ در آن زمان دیدگاه آنان نیز نسبت بھ تفکر غالب جامعھ 

بھ ھمین دلیل بھ نقش زنان و مسئلھ زنان در پیشبرد . پیشرو نبود
و این خود یک از دالیل مھم شکست . انقالب اجتماعی بھا ندادند

  .  بود٥٧انقالب 
 تریبونھای داخلی و خارجی اصالح ٨٨مروزه نیز در خیزش ا

بیانیھ ھای . طلبان ھرگز از حضور گسترده زنان سخنی نمی گویند

نیروھای . موسوی و کروبی ھرگز اشاره ای بھ حقوق زنان ندارد
اصالح طلب و زنان متمایل بھ این طیف ھمچون کمپین یک میلیون 

رح شعارھا و مطالبات زنان در امضا و ھمگرایی آگاھانھ تمایلی بھ ط
آنان .  توجیھ کردندرا بھ اشکال مختلفاین امر این خیزش نداشتند و 

خواستھ ھایشان را در چارچوب ھمین نظام دست  یافتنی می بینند و 
در شرایطی کھ مردم علیھ نظام و حکومت دینی شعار سر می دھند و 

 آنان بسیار . سکوت می کنند،خواستار جدایی دین از دولت ھستند
فرصت طلبانھ و محافظھ کارانھ بھ مسئلھ زنان برخورد می کنند و بھ 

ی شدند ھمین دلیل در انتخابات نیز ھوارکش کاندیداھای اصالح طلبان
کھ خود از بانیان اصلی سرکوب زنان تحت جمھوری اسالمی 

  . بودند
اما واقعیت این است کھ مسئلھ زنان یک مسئلھ کامال 

در چارچوبھ حکومت مذھبی و قوانین نشئت سیاسی است و 
با اصالحات در این نظام . گرفتھ از آن  قابل حل نمی باشد

نمی توان حتی بھ ابتدایی ترین خواستھ ھای بر حق زنان 
  .دست یافت

، جمھوری اسالمی کھ حضور زنان در جریان ٥٧بعد از انقالب
دراولین حرکت بھ  انقالب را دیده بود،

. و حجاب را اجباری نمودزنان حملھ کرد 
آنان کھ بھ پتانسیل انقالبی این نیمھ جامعھ 
پی برده بودند ھمھ جانبھ و در تمام عرصھ 

اقتصادی،اجتماعی و فرھنگی  ھای سیاسی،
ستم بر زن . بھ زنان را آغاز کردندیورش 

عقب مانده ترین  را در جامعھ و خانواده در
بھ آن شکل قانونی  شکل نھادینھ کردند و

  . ادندد
 شکل ٨٨، حملھ رژیم بھ زنان بعد از خرداد ٥٧ھمانند سال 

 سالھ خودعلیھ ٣٠رژیم وقتی کھ حربھ ھای . دیگری بھ خود گرفت
زنان را بی ثمر دید بھ دستگیری ھای گسترده و ضرب و شتم زنان 
در خیابان و تجاوز ھای وحشیانھ و شکنجھ ھای قرون وسطایی در 

 مختلف آن را انحای سال بھ ٣٠ھ در طی امری ک. زندانھا روی آورد
البتھ ھیچ کدام از این موارد مانع . در اشکال دیگری پیاده می کرد

باید بھ این موضوع اذعان کرد . حضور دوباره زنان در خیابان نشد
 کھ ھمراھی و اتحاد جنبش ھای اجتماعی مختلف اعم از دانشجویی،

. روری و الزم استبا جنبش زنان امری ض... معلمان و  کارگری،
چرا کھ مسئلھ زن صرفا مربوط بھ زنان و قشر و طبقھ خاصی از 

مسئلھ زن مربوط بھ . رھایی زن رھایی جامعھ است. زنان نمی باشد
زنان و مردان ھمھ جنبش ھای اجتماعیست و باید برای آن مبارزه 

 محافل زنان متعددی تشکیل شد تا در این ٨٨در طی خیزش . کنند
بسیاری از تشکل ھای موجود گذشتھ . یت و مطالعھ کنندمورد فعال

   .فعالیت ھای گسترده تری را شکل دادند و این جای امیدواری است
جنبش زنان شامل طیف ھای مختلفی از فعالین زنان می باشد اما 
آنانی می توانند در جھت رفع ستم و استثمار از زنان گام بر دارند کھ 

محدود کردن .  توجھ کنندتر و رادیکالترمیق، ع تربھ مسئلھ زن پایھ ای
مسئلھ زن بھ چند مطالبھ دم دست ممکن است در کوتاه مدت بھ 
نتایجی دست یابد اما در دراز مدت نھ تنھا بھ رھایی زنان نمی 

در ھر . انجامد، حتی ممکن است آن مطالبات نیز از دست برود
 پذیر صورت وجود تشکل مستقل زنان امری ضروری و اجتناب نا

ما ا. ھاست  و ھمھ جنبشمبارزه زنان مربوط بھ تمام دورانھا. است
امروزه مسئلھ این است کھ زنان جامعھ ما اراده بیشتری از خود نشان 

ورد یا خواھند آخواستھ ھای خود را در خیابانھا بدست خواھند داد و 
  وقوانین ضد زن را در عمل ملغی کنندقادر خواھند بود  خیر؟ آیا 

ب اجباری را بدور اندازند و دستھ ھای دفاع از خود در مقابل حجا
ورند و از دستاوردھای مبارزاتی خود  آیورش ماموران رژیم بوجود

  با چنگ و دندان دفاع کنند و آنرا تکامل دھند یا خیر؟ 
  ١٣در صفحھ مطلب بقیھ 



  وششم چھله شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
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 *توان نھفتھ دختران نازنین دنیا
 

  پگاه فھیمی 
  

بھ ) Precious(بھ تازگی فیلم پرشس 
و بر ) Lee Daniels(کارگردانی لی دانیلز 

نوشتھ سفیر ) Push(اساس کتابی بھ نام پوش 
)Sapphir (لدن گلوب ُجایزه معتبر سینمایی گ

پرشس فیلمی است . را بھ خود اختصاص داد
چرا کھ فیلم بر محور زندگی دختری . متفاوت از فیلم ھای معمول

ن فراوانند ولی دیده نمی می چرخد کھ امثالش در سراسر جھا
شوند، صدایشان بھ جایی نمی رسد، تحقیر می شوند، و ھمیشھ و 

شخصیت اصلی داستان، . ھمھ جا مورد آزار قرار می گیرند
. کالریس پرشس جونز، یک دختر سیاھپوست و فقیر و چاق است

از کودکی .  سالگی یک بچھ عقب مانده دارد و حاملھ است١٦در 
. مادرش بی وقفھ تحقیرش می کند. قرار گرفتھمورد تجاوز پدرش 

ماجرای ...  از مدرسھ اخراج می شود. پسرھا مسخره اش می کنند
.  می گذرد١٩٨٧کالریس در محلھ ھارلم شھر نیویورک در سال 

روابط و فرھنگ شخصیت ھا و محیط داستان چنان طبیعی و 
با واقعی عرضھ شده کھ ممکن است در نگاه اول متوجھ نشویم کھ 

ماجرای غیر معمول یا اغراق آمیز روبرو نیستیم، بلکھ 
موضوعات عامی در برابر چشم ما در جریان است کھ نھ فقط 

  .  کالریس بلکھ خیلی از زنان دیگر را ھم در بر می گیرد
، "نازنین"، "عزیز"بھ معنی "(پرشس"بی خود نیست کھ فیلم 

" تران نازنینبھ ھمھ دخ"، بھ گفتھ سازندگانش، ")یدوست داشتن"
  . تقدیم شده

رویای زندگی در . پرشس، مدام در حال خیال پروری است
. با مردی کھ برایش سمبل قدرت در جامعھ است" باالی شھر"

رویای تطابق با استانداردھای . رویای محبوبیت. رویای شھرت
و در جامعھ ای کھ . یدست نیافتنی و ناسالم زیبایی و زنانگ

لذت و حظ بصر مردان تعریف می شود، زنانگی فقط بر اساس 
کدام دختری است کھ حداقل در مقطعی از زندگی از خود، از بدن 

خود نفرت پیدا نکرده باشد؟ چرا کھ محیط اطراف، او » ُنا فـرم«
و کدام دختری است کھ در لحظات . را با این معیار می سنجد

 ، اغلبی، خود را در رویاھای دست نیافتنیبدبختی و ناامید
احمقانھ ولی در تطابق محض با انتظارات جامعھ، غرق نکرده 

  .باشد
را تحقیر و ) و دختران شبیھ او(فیلم، بر خالف جامعھ، پرشس 

. بر عکس، بیننده را با تالش ھای او ھمراه می کند. طرد نمی کند
تالش برای سواد آموختن، تالش برای تبدیل نشدن بھ مادرش، 

تالش ھایی کھ با . یی ادامھ زندگتالش برای یافتن امیدی برا
کمک معلم سواد آموزی اش و در کنار دختران دیگری شبیھ 

سنگین رنج و  ِدر طول فیلم، بار. خودش صورت می گیرد
اما . محرومیت بر دوش پرشس و ما کھ بیننده ایم، سنگینی می کند

طنز نیشدار خیالپردازی ھای پرشس و درخشش شال قرمزی کھ 
قص  کرده و انگار نمادی از امید است، ذھن را بھ راز خیابان پیدا
اوج می رسد کھ در انتھای فیلم، ھ این احساس وقتی ب. درمی آورد

  .  می دھد ھدیھ خود ھمچون دیگری دیده آزار دختر بھ را شال آن پرشس
فیلم بر موضوعی بسیار واقعی و بسیار پنھان انگشت می 

تجربھ پرشس غیر . آزار و تجاوز جنسی در خانواده. گذارد
البتھ ھمھ زنان توسط افراد . متعارف نیست، فشردۀ زندگی است

ھمھ زنان . خانواده خود مورد سوء استفاده جنسی قرار نمی گیرند
ولی در چارچوب خانواده بھ ھزار و یک شیوه . کتک نمی خورند

بھ زنان می گویند و می آموزند کھ خودشان، زندگی شان، 
ن و در بسیاری از موارد سالمت جسمانی و آرزوھاشان، عقایدشا

در چارچوب خانواده، زنان را . دنجنسیت شان را تابع مردان کن

 بر مبنای فایده شان برای مردان ًاساسا
بھ عنوان مادر، بھ . دنارزیابی می کن

عنوان خدمتکار، بھ عنوان ابزاری برای 
  . یارضاء جنس

از زمان بروز مالکیت خصوصی و 
بشری بھ طبقات، خانواده تقسیم جامعھ 

نیز بھ عنوان ھستھ اصلی جامعھ شکل 
تقسیم کار ستمگرانھ بین زن و . گرفت

مرد، مالک زن و . مرد نھادینھ شد
و تا امروز ھم، ھمین . فرزندانش شد
مردان، از زمان تولد یاد . تقسیم کار با اندکی پیرایش ادامھ دارد

جود آمده اند و حتی می گیرند کھ زنان برای خدمت بھ آن ھا بھ و
ستمدیده ترین مرد نیز می تواند، و از این امتیاز اجتماعی 
برخوردار است، کھ رئیس خانواده خود باشد و زنی دست بھ سینھ 

و اینگونھ است کھ آن خانواده ای کھ با . در اختیار داشتھ باشد
از آن یاد می کنند، یکی از " کانون گرم"و " پناھگاه"عناوین 

 ثانیھ ١٥در آمریکا ھر . ین مکان ھا برای زنان استخطرناک تر
یک زن از دست ھمسرش کتک می خورد، روزی سھ زن توسط 

 کودک ٢٢٠ھمسران و یا دوست پسرشان کشتھ می شوند، روزانھ 
قرار می ) اغلب توسط افراد خانواده(مورد سوء استفاده جنسی 

می کند ولی این آمار در نقاط مختلف جھان کم و بیش تغییر . گیرند
خانھ، کانون گرم خانواده، بزرگترین . یک اصل ثابت است

مشت آھنین نظام سرمایھ داری از طریق . کشتارگاه زنان است
  .  خانواده زنان را سرکوب می کند

کھ ھنرپیشھ تازه واردی بھ نام ) مادر پرشس(مری جونز 
 با بازی بی نظیرش بھ او جان بخشیده، جنبھ Mo’Niqueمونیک 

در لحظاتی از فیلم احساس می کنیم . ری از این سرکوب استدیگ
. کھ مری در گذشتھ ای بی نشان، سرشار از مھر و امید بوده است

است کھ ارزش و احترام یک ) غالب(ولی او ھم گرفتار این تفکر 
این تفکر بھ ھمراه خشونت و . زن در گرو تعلق بھ یک مرد است

دارد، و غرق بودن در تجاوزگری مردی کھ مری بھ او تعلق 
اعماق فقر، او را نیز بھ ھیوالیی سرکوبگر بدل کرده کھ فقط در 

  . پی خرد کردن شخصیت پرشس است
در بخش انتھای فیلم، پرشس متوجھ می شود کھ بھ بیماری 

او کھ در عمر کوتاھش ھیچگاه لذت عشق را . ایدز مبتال شده است
تحقیر آمیز پدرش نچشیده و کودکانش حاصل تجاوز بیرحمانھ و 
در » چرا من؟«: ھستند، در جمع ھمکالسی ھایش می پرسد کھ

ما نیز دیگر . اینجا، صحنھ ای از ھمدردی و خشم آفریده می شود
متوجھ شده ایم کھ پرشس یک فرد نیست؛ یک استثناء در بین 

می دانیم کھ تا وقتی . نیست» دختر خوشبخت«میلیون ھا میلیون 
 بھ موجودیت خود ادامھ می دھد، زندگی این نظام سود و سرکوب

ولی . و آرزوھای میلیون ھا میلیون دختر جوان بھ تباھی می رود
، در برابر یپرشس کھ حاال دیگر برای رھا شدن از عمق بدبخت

موانع بیرونی و درونی قد علم کرده، بخشی از راه حل را بھ زبان 
دم واردش انگار تونلی کھ بعضی از مر«: او می گوید. می آورد

می شوند اینقدر تاریک است کھ باید خود را بیفروزند تا راھشان 
در عوض، وقتی کھ از آن سوی تونل بیرون می آیند . روشن شود

نور آنھا فقط برای خودشان نیست، . ھنوز ھم دارند می درخشند
  ».بلکھ زندگی اطرافیانشان را ھم روشن می کند

 در امکانی کھ بھ ارزشمندی پرشس در ھمینجا نھفتھ است؛
امکان این کھ ھزاران ھزار دختر ھمچون او . روی ما می گشاید

علیھ زندگی فالکت بار تحت این نظام، و علیھ ھمھ ستم ھایی کھ 
تا بھ حال بر آنان روا شده، بھ پا خیزند و دست بھ کار انقالبی 
   .شوند کھ نوع بشر را از تونل وحشت جامعھ طبقاتی بیرون بیاورد

 Annie(آنی دی"استفاده از مقالھ ای بھ ھمین نام نوشتھ  با *
Day("نشریھ انقالب ، .■  

http://revcom.us/a/١٨٤/precious-en.html  
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  دانشگاه و بیداری سیاسی
 

  آاللھ
بھ گذشتھ کھ نگاه می اندازم بھ یاد می آورم از زمانی کھ 
مقاطع جدی تحصیلی را آغاز نمودم، ھمگی اطرافیانم ورود بھ 

خودم ھم باور کرده بودم کھ این . انشگاه را برایم آرزو می کردندد
بعدھا . اتفاق می تواند یکی از مھم ترین اتفاقات زندگی ام باشد

دیدم کھ تمامی ھم نسل ھای من برای تحقق این آرزو بھ اقدامات 
مختلفی دست زدند و دست آخر با دنیایی مواجھ شدند کھ ماھیتش 

  .درسھ تفاوت چندانی نداشتبا دبیرستان و فضای م
از آغاز ورود بھ مدرسھ جھل و خرافھ جزء الینفک آموزش 

ھرچھ بھ مقاطع باالتر تحصیلی وارد شویم، . در مدارس است
با این حال، سران نظام کمر . شدت این آموزش ھا بیشتر می شود

ھمت بستھ اند تا مبانی اسالمی را فراتر از گذشتھ در نظام 
چرا؟ چرا دغدغھ حاکمان ھرچھ وابستھ . یندآموزشی وارد نما

  کردن مردم بھ افکار خرافی است؟ 
حقیقت این است کھ ھرچھ مردم بر توانایی خود و نیروی 
عظیم توده ای در تغییر وضع زندگی خود آگاه تر باشند، خواھند 
توانست بساط ظلم و ستم را از میان برده و ھمگان را از درد و 

ظھور امام زمان نمی توان با امید دادن بھ دیگر . رنج رھا سازند
ھا و دعا بھ بارگاه باری تعالی ھا و دخیل بستن بھ آستان امام زاده 

بھ ھمین دلیل دانشگاه ھا بھ جای آموزش . ھا آنان را فریب داد
خالقیت فکری تبدیل بھ مراکز تربیت آدم ھای سر بھ زیر و 
مطیعی شده است کھ از فکرھایی کھ منطبق بر وضع موجود 

  . نیست می ھراسند
با این حال اگر اقلیتی از دانشجویان از این دام بجھند و شورش 
آگاھانھ کنند و جرأت صعود بھ قلھ ھا را داده و بلند پرواز باشند 

می توانند این سی ] نھ برای خودشان بلکھ برای جامعھ وتغییر آن[
دانشجویان . سال تعلیم اطاعت را تبدیل بھ خشم و شورش کنند

گاھی خود و سایر دانشجویان نھ تنھا آال بردن خواھند توانست با با
فضای دانشگاه ھا را متحول نموده بلکھ این آگاھی را بھ میان 
سایر اقشار جامعھ رسانده و در جھت افزایش اگاھی جامعھ کھ 

. یر در جامعھ می باشد یاری رسانندیکی از ملزومات اساسی تغی
ونیستی بھ وفور  اوراق کمبرای این منظور بایستی در دانشگاه ھا

: نآیغنی نقد این نظام در ھمھ جوانب اکسیژن فکری . پخش شود
اکسیژن . یاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی، سایدئولوژیک

فکری یعنی تقدس زدایی از ھمھ و ھرگونھ جنبھ جامعھ ای کھ 
.  و جامعھ ای کھ در جھان حاکم استامروز در آن زندگی می کنیم

ن م کھ ھمھ چیز در ید قدرت ماست و خودماباشیما باید باور داشتھ 
، شرط الزم و کافی برای تحقق آن می توانیم جامعھ را متحول کنیم

ود و تالش برای افزایش آگاھی خود و جامعھ نسبت بھ توانایی خ
  . چشم امید بستن از خرافھ است

 مختلف نمود می نتایج عدم آگاھی در اقشار گوناگون بھ صور
، ھمگی بارھا با افرادی مواجھ شده ایم کھ مبارزه لبرای مثا. یابد

با وضع موجود را امری بیھوده قلمداد نموده و بر این باورند کھ 
، تنھا چندین تن وضع را دارد و تا بوده ھمین بودهتمام دنیا ھمین 

وند و ھیچ نتیجھ ای حاصل در جریان این مبارزات کشتھ می ش
 از صطالح روشنفکر ترنداما عده ای دیگر کھ بھ ا. نمی شود

 ، جامعھ مدنی و اصالحات درنمونھ ھایی چون مبارزات مدنی
  . وضع موجود سخن می گویند

، جامعھ مدنی و امثال این نظریات دستاورد تالش اصالحات
حکمرانان جھان در فروکش نمودن مبارزات مردمی کشورھای 

در نمونھ ھای جھانی کشورھایی کھ با . تحت ستم بوده است

ظریات مزبور، دچار تغییرات در رژیم ھای شان شدند، مشاھده ن
می کنیم کھ این تغییرات نھ دستاورد مبارزات مردم کھ یک 
جایگزینی از جانب حکمرانان جھان در حاکمیت این قبیل کشور 
 ھاست و فی النفسھ علیرغم  ھمراه بودن با پیشرفت، حرکتی در

  . جھت منافع عمومی مردم نبوده است
قتصادی امعھ ای می خواھیم کھ در آن ھمھ، ھم از لحاظ اما ج

 ھمھ بھ تناسب قوای خود کار کنند و. و ھم سیاسی برابر باشند
آیا این خواستی رویایی و نشدنی . لذات زندگی را با ھم بھره ببرند

  .است؟ مسلما رویایی است اما شدنی است
وسیھ، با  تاریخ بھ ما نشان می دھد کھ کشور ھایی چون چین و ر 

وجود بار فقر و فالکت، چگونھ با انقالب پرولتری توانستند خود 
ما در اوایل قرن بیست و یک . را از قید ظلم و ستم رھا سازند

 می توانیم برای عملی کردن رویای خود حرکت کنیم ًحتما
بخصوص آنکھ ما ذھن گسترده تر و متکامل تر از آنھا داریم کھ 

آنھا و پیشرفت ھای دیگری است کھ از آن مدیون استفاده از تجربھ 
  . حال در دانش بشری صورت گرفتھ استموقع تا بھ 

 و از ھمھ مھمتر کمونیسم، آیا انقالب پرولتری، سوسیالیسم
، تا بھ حال آنگونھ کھ حقیقت این علم است بیان گردیده؟ مارکسیسم

چرا تمامی کسانی کھ امکان اظھار نظر و یا نشر کتب در این 
ھ را دارا ھستند ھمگی در زمره منتقدین آن می باشند؟ چرا زمین

اجازه داده نمی شود تا صاحب نظران بھ ترویج این دانش 
بپردازند؟ علت حقیقی آن است کھ جھانیان بھ علم رھایی بشر از 
بار ظلم و ستم آگاه نگردند و آنھا بتوانند با دروغ پردازی ھای 

شکل زندگی بشر معرفی خود سرمایھ داری را بھ عنوان تنھا 
نمایند و ھر روز با مزین کردن این نظام کھنھ و پوسیده بھ رنگ 

  . سایھ استثمار جھانیان ادامھ دھندو لعابی تازه بھ حیات خود در 
زیرا این . این سرمایھ داری است کھ باید بمیرد و نھ کمونیسم

نظام با قوه محرکھ سود کار می کند و کارکردش برای اقلیتی از 
کھ شامل افراد و نھادھای جمھوری اسالمی ھم (سرمایھ داران 

سود تولید می کند اما برای اکثریت مردم مصیبت بھ ھمراه ) ھست
شود ست کھ باید از خود بپرسیم کھ آیا نمی ھم اکنون زمانی . دارد

؟ آیا نمی شود جھانی را شکل داد کھ این نظام را بھ مبارزه طلبید
؟ جھانی ھمگانی ھدف فعالیت ھایمان باشدع نھ سود فردی کھ مناف

ھ شدن انسان ھا از کھ با وجود وفور ثروت ھر روز شاھد کشت
رایطی برابر با مردان جھانی کھ زنان در ش. گرسنگی نباشیم

جھانی کھ جنگ و تولید اسلحھ بزرگترین فعالیت . زندگی کنند
  آلودگی ھای زیستی در امانحکمرانان آن نباشد و جھانی کھ از

قالبی بنیادی باید برای ان.  ممکن استتمامی این ھا شدنی و. بماند
  . عزممان را جزم کنیم

نسلی کھ در دھھ . ھر نسلی تأثیرات خود را بر جای می گذارد
 در میدان ھای نبرد و در زندان ھای جمھوری اسالمی جان ۶٠

باختند، تأثیرات خود را برای سرنگونی جمھوری اسالمی و 
نھا نسل ھای بعد از آ. عھ ای نوین بر جای گذاشتنداستقرار جام

نسل ما چھ می کند؟ آیا زیر فشار . عمدتا بھ نظم موجود تن دادند
بھ زیر بال ترمیم طلبان جمھوری اسالمی خواھد رفت یا اینکھ 

داخت کھ این بار قصد پیروزی موج جدید انقالبی را راه خواھد ان
ورش ھای ادیکال و انقالبی با ش، دانشجویان ربا امید بھ آنکھ؟ دارد

، حماسھ ای تاریخ ساز را بھ نمایش گذاشتھ و بتوانند در راه آگاھانھ
  ■.الب آینده نقشی مؤثر داشتھ باشندانق
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١٠ 

 !مذھب در زندگی
 

  رھا کیا
در باب مذھب مطالب بسیاری گفتھ شده و کتابھای بیشماری 

ھ ھر چقدر اما آنقدر این موضوع مھم است ک .نگاشتھ شده است
مذھب را می توان از  .درباره آن سخن گفتھ شود باز ھم کم است

این مقولھ آنقدر در  .جوانب گوناگون در زندگی بشر بررسی نمود
زوایا و جزییات زندگی انسان دخالت کرده کھ باید بھ صورت 

   .دقیق و جامع بھ آن پرداختھ شود
. باشدآن نمی درستی   نشان ازحضور مذھب در زندگی بشر 

البتھ این بھ  .وسیلھ و دستاویزی برای اعمال قدرت می باشدمذھب 
نباشد سیاست و اعمال قدرت آن معنا نیست کھ مذھب اگر دستاویز 

مذھب مجموعھ ایست از راھکارھا و  .خودش چیز خوبی است
  از دستورالعملھایی برای تمام جوانب زندگی بشر اعم

اما اینکھ ... خصوصی فرھنگی و اجتماعی،سیاسی، اقتصادی،
   .چگونھ بھ چنبن مواردی پرداختھ می شود حائز اھمیت است

راھکارھای مذھبی ھمھ در جھت ترویج و اعمال خرافھ در 
 .و عقب  نگھداشتن انسانھا می باشد زندگی بشر ودر جھت محدود

مسایل و نکاتی کھ در کتابھای مذھبی بھ عنوان مرجع آمده در 
ش بشر و تکنولوژی بھ زیر سوال رفتھ طول زمان و با رشد دان

اما با وجود این دین نقش مھمی در جوامع انسانی داشتھ  .است
است و در جوامعی کھ حکومت ارتجاعی تر است مذھب ھم نقش 

اگر چھ عقل و تفکر ھر انسانی می تواند با تجزیھ  .پررنگتر دارد
اس و تحلیل مسایل و کتب مذھبی بھ خرافھ بودن و بی پایھ و اس

بودن آنھا پی ببرد اما علم وسیلھ قدرتمند و مستدلی برای مقابلھ با 
بسیار کسانی ھستند کھ مذھب و دین  ما در عصر .مذھب می باشد

نھ اینکھ اعتقاد ندارند بلکھ بھ دلیل  برایشان کمرنگ شده است،
،تکنولوژی و پیچیده شدن زندگی بشر مذھب و دین در  علمقدرت 

 .محدود بھ اجرای آداب سنتی می شود ست وعمل دیگر جوابگو نی
اما مھم این است کھ بھ ھر حال دین بھ عنوان یک آلترناتیو و 

در کسانی ھم کھ دین نقش  .راھنما در تفکر مردم حضور دارد
کمرنگ و اثر کمی در زندگی دارد ، اما خدا جایگاه ویژه و 

ارند ھم اما کسانی کھ با علم سرو کار بیشتری د .جداگانھ ای دارد
 .دین و ھم وجود خدا جایگاھشان را در نزد آنھا از دست داده است

چرا کھ علم ثابت می کند کھ ھمھ اینھا ساختھ و پرداختھ ذھن انسان 
 بھ دلیل جھل، دانش کم و عدم توانایی حل انسانھا . شدمی با

اکثر  .نھا را بھ یک قدرت ناشناختھ نسبت می داده استمشکالت آ
غضب لعن و  گذشتھ و حتی اکنون نیز مورد دانشمندان در

دستگاھھای مذھبی می باشند چرا کھ اعمال و تئوریھای آنھا بساط 
اما اگر منصفانھ و عاقالنھ بھ قضیھ  .کاسبی آنھا را کساد می کند

بنگریم میبینیم کھ مذھب و دین و راھکارھایش ھیچ کدام نھ تنھا 
یتگر در جھت رشد و گرھی از زندگی انسانھا باز نمی کند و ھدا

نمی باشد بلکھ بر عکس در جھت عقب مانده   پیشرفت زندگی بشر
و در محصور نگھداشتن انسان در یک چارچوب تنگ و تاریک 

  . است
 روز آفریده ٦در قرآن گفتھ می شود کھ خدا دنیا را در 

اما .یکروز زمین و یکروز آسمان و بھ ھمین ترتیب الی آخر.است
ت کھ اکنون زمین شناسان و دانشمندان ثابت مگر غیر از این اس

نموده اند کھ زمین چند میلیارد سال سن دارد و چگونھ پدید آمده 
 پس چرا خدا دروغ می گوید؟. است و در اثر انفجارھای متعدد

از  چرا خدا از کھکشانھا، اصالمگر خدا ھم دروغ می گوید؟
  حیات ارآثات دیگر  سیاره ھای متعدد، از اینکھ یکروز در کر

مگر خدا خالق ھمھ چیز و عالم  کشف می شود سخنی نگفتھ است؟
کھ خدا انسان را آفرید و  نمی توان قبول کرد بھ ھر چیزی نیست؟

چرا کھ پدید  .بھ او عقل داد تا خودش ھمھ این کارھا را انجام دھد

منشا علمی دارد و آنچنان کھ در کتب مذھبی آمده  آمدن انسان نیز
 مغز انسان کھ در نتیجھ باعث تکامل دانش او نیز تکامل .نیست

   .شده نیز کامال مادی و علمی می باشد
آدم بھ دنیا  چرا دایم از زندگی در آن دنیا سخن گفتھ می شود؟

روزی بمیرد و برای زندگی پس از مرگ زندگی  نمی یاد تا یک
اصال بر  چرا باید نقد را ول کنیم و نسیھ را بچسبیم؟ .می کند
 کدام شواھد و دالیل ثابت شده کھ زندگی پس از مرگ ادامھ اساس
بر طبق کدام دلیل مادی و تجربھ وجود دنیا و زندگی بعد از  .دارد

در کتب مذھبی ھم دائم تھدید بر این است کھ  مرگ تایید شده است؟
  .می شویدو چنان اگر چنین و چنان کنید در آن دنیا چنین 

در  .تایید کننده برده داریستقرآن بزرگترین کتاب ترویج و  
آن حتی زنان را نیز برده مرد معرفی می کند و از مردان می 
خواھد کھ اگر زنانشان مطیع نبودند آنھا را کتک زده و تنبیھ 

عده ای می گویند کھ قرآن در زمانی نازل شده کھ مردم در .کند
عصر جاھلیت بوده اند و تمام گفتھ ھای قران منطبق بر آن دوره 

مگر خدا بھ عنوان خالق ھستی کھ اشراف بر ھمھ چیز دارد .ستا
اگر قرآن یکیست و برای تمام  نباید بھ چنین موضوعی آگاه باشد؟

 دوره ھاست چرا پاسخگوی نیازھای مردم در تمام دورانھا نیست؟
اگر مربوط بھ عصر جاھلیت است چرا مردم اکنون محکومند و 

مگر  را در زندگی پیاده کنند؟موظفند کھ از آن پیروی کنند و آن 
زن و مرد مخلوق خداوند نیستند؟ چرا در تمام قرآن و در تمام 
شواھد و کتابھایی کھ در باره دین ھای مختلف نگاشتھ شده زن 

اگر  مورد ستم و تحقیر و فرومایھ تر از مرد معرفی شده است؟
خدا خوب است و خیر و صالح انسانھا را می خواھد چرا چنین 

چرا در قرآن و دین ھای گوناگون زنانی کھ در   داده است؟فرمان
جھت کسب قدرت بوده اند زنان بد و منفور ھستند و الگو زنانی 
ھستند کھ مطیعترین و سر بھ زیر ترین در مقابل مردان و جامعھ 

  می باشند؟ 
اگر دین چیز خوبی است و برای ھدایت و انسان بودن انسانھا 

چرا آنقدر  باعث آزار و اذیت بشر است؟آمده است پس چرا آنقدر 
تبعیض بین انسانھا مانند کنیز ونوکر و صاحبان آنھا و بین زن و 
مرد را ترویج و تبلیغ می کند؟چرا جنگ و خونریزی را تبلیغ و 

می گوید در دین ھیچ اجباری  چرا از یک سو تشویق می کند؟
 نیست و از سویی دیگر می گوید ھر کھ را کھ کافر است و

   المذھب است بگیرید و بکشید؟
شاید .مطمئنا این سوالھا بھ ذھن افراد زیادی خطور کرده است 

خیلیھا بھ دنبال جوابش نرفتھ اند و یا حتی از مطرح کردنش ھم 
تبلیغ و ترویج مذھب قوی است کھ  وحشت داشتھ اند و شاید آنقدر

ھ تصور کرده اند اشتباه می کنند و این سوالھا ساختھ پرداخت
دین و  .اما ھمھ این سوالھا درست و طبیعی است! ذھنشان است

خدا بھ ھر حال بر طبق کتب و ادلھ و تحقیقات متعددی کھ در باره 
زندگی بشر از ابتدای پیدایش پدید آمده بھ این دلیل بوده کھ انسان 
چون قادر بھ تجزیھ و تحلیل و حل مسایل و مشکالت پیرامونش 

انسان بھ این نتیجھ .  است کم بشر بودهنبوده کھ ناشی از دانش
رسیده کھ باید نیرویی موجود باشد کھ بتواند این مسایل را حل کند 

نظر  از اما از ھمان ابتدا کھ انسانھا  .و اینگونھ خدا پدید آمده است
علمی خیلی رشد نکرده بودند و بسیار ابتدایی می زیستند اجسامی 

و آن را پرستش می کردند و را بھ عنوان خدا انتخاب می کردند 
یعنی خدا را بصورت  .فکر می کردند یک قدرت درونی دارد
یعنی این خواستھ در آنھا  .مادی برای خودشان درست می کردند

موجود بود کھ باید یک چیزی باشد کھ بتوانند آن را ببینند و لمس 
بعدھا کھ جوامع طبقاتی شد و عده ای بر عده دیگری  .کنند

بیشتری پیدا بیت ردند موضوع خدا و مذھب موجحکومت می ک
چرا کھ دیگر کم دانشی بشر نبود کھ باعث متوسل شدن بھ  .کرد

مذھب و خدا می شد بلکھ حکومت اقلیتی بر اکثریت ایجاب می 
کرد کھ مذھب را برای کنترل مردم و ایجاد خط قرمزھایی برای 
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م آنقدر در عصری کھ عل .محدود نمودن آنھا  بیشتر اشاعھ دھند

وقتی کھ دایما  .پیشرفت نموده واقعا مذھب چھ جایگاھی دارد
پزشکی با سرعت باالیی در  سیاره ھای جدید کشف  می شود،

حال کشف روشھای درمانھای مختلف برای بیماریھای العالج می 
می تواند نازایی را درمان  انسان می تواند شبیھ سازی کند، باشد،

مذھب در کجای  دختر شود یا پسر،ن کند کھ جنینی یکند و تعی
باز ھم تاکید می کنم کھ این حرف کھ  زندگی مردم قرار دارد؟

خداست کھ بھ انسان عقل داده تا چنین فکر کند و عمل کند قابل 
چرا خداوند جلوی مرگ ھزاران انسان بیگناه را کھ  .قبول نیست

ھ چرا بھ داد مردم فلسطین ک در جنگ ھا میمیرند را نمی گیرد؟
چرا در جنگ افغانستان و عراق  اینھمھ تحت ستم ھستند نمی رسد؟

 برد تا اینھمھ مردم بیگناه کشتھ نشوند؟می دشمن مردم را از بین ن
مگر خداوند  .خدا بندگانش را امتحان می کندقابل پذیرش نیست کھ 

مریض است کھ اینھمھ مردم را کھ مخلوق خودش است را آزار 
رسد اگر مردم از امتحانھای دشوار بھ خدا چھ می  می دھد؟

خداوند بزرگترین  زندگی سر بلند یا شکست خورده بیرون بیایند؟
مالک و صاحب و فئودال می باشد کھ از مردم با عنوان بنده یاد 

مردمی کھ ھیچ سالحی برای دفاع از خود در جنگھا  .می کند
ت چرا خواس ندارند برای چھ مورد امتحان الھی قرار می گیرند؟
خدا اگر بزرگ  خدا بود کھ مردم بسیاری در زلزلھ بم کشتھ شوند؟

است و مھربان و ارحم الراحمین پس نباید آنقدر مردم را آزار 
اینھا ساختھ ذھن بشر است کھ  .اما نھ مسئلھ این نیست .بدھد

بصورت سنتی نسل بھ نسل منتقل شده است و حکومتھای ارتجاعی 
نیادگرایی ھای مذھبی را تقویت نموده و حتی امپریالیستی نیز این ب

   .اند
ھیچ کدام از اتفاقاتی کھ در باال بھ عنوان نمونھ آوردم بھ 
خواست خدا نبوده است، بلکھ ھمھ بھ دست انسان و طبیعت انجام 
شده است و اکنون در بسیاری از نقاط دنیا انسان می تواند زمان 

  .زلزلھ را تشخیص دھد و جلوی تلفات آن را بگیرد
اکنون بھ عصر کنونی و مشخص تر بھ جامعھ حال حاضر 
ایران می پردازیم و حضور و نقش مذھب را بررسی می 

ایران بھ عنوان یک کشور اسالمی می باشد کھ دارای یک .کنیم
اسالم و قوانین آن بھ .حکومت سراپا ارتجاعی اسالمی است

 مذھب و.کاملترین شکل ممکن در ایران اجرا و پیاده می شود
تفکرات مذھبی نیز در این سالھا در میان مردم و جوانان رشد 

اما با ھمھ این مسایل این ظاھر ماجرا می  .بسیاری پیدا کرده است
اگر از وجود خدا در زندگی مردم فاکتور بگیریم عده کسانی .باشد 

کھ تنھا مذھب سنتا بھ آنھا منتقل شده و نام مسلمان را یدک می 
حکومت جمھوری  . نیستند کم نمی باشدکشند و در عمل معتقد

را بر مبنای قوانین خود اسالمی از زمان قدرت گیری پایھ ھای 
اقتصاد و  فرھنگ، ایدئولوژی، ارد و آن را در سیاست،ذاسالمی گ

در تمام این سالھا نیز بھ  .کال در زیر بنا و رو بنا بھ کار برد
ی در میان شکلھای مختلف در جھت تقویت مذھب و ایده ھای مذھب

   .مردم بھ شکل سیستماتیک برنامھ ریزی و کار کرد
مذھب از زمان پیدایش در میان جوامع انسانی یک رکن مھم 

در جمھوری  .در سیاست و حکومت اقلیت بر اکثریت بوده است
 .اسالمی نیز این مسئلھ بھ عریان ترین شکل ممکن ظھور پیدا کرد

 ترین و مھمترین اجباری کردن حجاب برای زنان جزو اولیھ
راندن ارکان اسالمی بود کھ در جھت محدود نمودن زنان و عقب 

حکومت کھ نقش مھم زنان در  .آنھا و تحقیر آنان بھ کار برده شد
نمی    دیده بود و از پتانسیل آنان آگاه بود،٥٧جریان انقالب 

خواست کھ این نیمی از جمعیت جامعھ روزی برای خود آنھا 
عد از حجاب، وضع قوانین اساسی کشور کھ ب .مشکل ساز شود

کال مرد ساالرانھ بود  و زنان در  ھمھ بر پایھ اسالم و علیھ زنان و
بر طبق  . صورت گرفت،آن درجھ دوم و چندم محسوب می شدند

قوانین اسالم و جمھوری اسالمی زنان ھمیشھ تابع و فرمانبردار 

من و مسلمان مردان باید باشند و این گونھ زنان پاکدامن و مو
  .ھستند

نماز جمعھ در دانشگاه کھ مھد علم و آگاھی است برگزار 
تعطیالت مھم سال محدود شد بھ  . علم غلبھ کندرگردید تا دین ب

یھ مراسمھای مرگ و مرث .زمان تولد و مرگ امامھا و پیغمبران
 شد و کم کم تبدیل شد بھ مراسم  امامان با شکوه بیشتری برگزار

حتی  . بھ تمام تار و پود زندگی مردم نفوذ کردمذھب .اجتماعی
خلوت و حریم خصوصی زندگی مردم ھم از دست مذھب در امان 

مرد ساالری و خرافھ و این عقیده کھ  ھمھ چیز دست خدا و  .نماند
 .خواست خداوند است بیشتر و بیشتر در زندگی مردم رسوخ کرد

قوانینش با اما بھ ھر حال از آنجا کھ مذھب و راھکارھایش و 
زندگی مردم و باالخص با پیشرفت علم و تکنولوژی در تضاد می 

در  .باشد مذھب برای بسیاری از مردم تنھا ظھور بیرونی پیدا کرد
ھمھ از ترس اجباری  .ھای خصوصی مذھب جایی نداشت جمع

ھمھ تنھا در  .بودن آن در اجتماع تظاھر بھ مومن بودن می کردند
 معمولی از این صحبت می کردند کھ ھای خفا و تاکسی و جمع

دزدی می کنند، حق  و سران حکومت خودشان  ھمھ کار می کنند
و حقوق ملت را باال می کشند و سر ھمھ چیز کاله شرعی می 

تعداد  .گزارند و اینگونھ مردم را از دین و ایمان برمی گردانند
 .کمی معتقد بودند کھ اسالم ھمین است کھ اینھا پیاده می کنند

سرکوبھا و  اجبارھا در ھمھ چیز و حقنھ کردن تفکرات مذھبی و 
خرافھ در ذھن مردم و برخوردھا بھ بدترین شکل ممکن با کسانی 

  .کھ مخالف با سیاستھا بودند ھمھ در چار چوب اسالم قانونی بود
  

  و اما خیزش اخیر ایران 
در خیزشی کھ در این چند ماھھ در ایران صورت گرفت نشانھ 

ذھب در شعار ھا ونمادھای اعتراضات و روزھایی کھ ھای م
برای برگزاری اعتراضات استفاده می کردند مشاھده می شد اما 
حمالت وحشیانھ رژیم و سرکوبھای خشن  مردم و جوانان باعث 
 .ادامھ مبارزات و رادیکال شدن آنھا و کمرنگ شدن مذھب شد

دین و مذھب  از  سال است دم٣٠مردم فھمیدند کھ رژیمی کھ خود 
د و خود را سردمدار و رھبر مسلمانان دنیا می داند ذره ای نمی ز

قدرت دست بھ ھر کاری می حفظ از انسانیت بویی نبرده و برای 
دین مردم و حاکمان نباید با ھم فرقی داشتھ  .دین است دین، .زند

مردم تا حدی  فھمیده اند کھ چنین . باشد اگر درست و واقعی است
 فقط برای خمار نگھداشتن مردم است کھ موجود نیست و دین

در تمام این چند ماھھ اعتراضات کھ مردم با چشم خود تمام  .است
این کشتارھا و سبعیت رژیم را دیدند آیا ھرگز بھ این موضوع 

 چرا بھ داد مردم بی گناه نمی رسد؟ فکر کردند کھ خدا کجاست؟
م حرف حق و چرا با وجود اینکھ برای ھمھ واضح بود کھ مرد

درست را می زنند اما اینگونھ بیگناه کشتھ می شوند و کتک می 
خورند و شکنجھ می شوند و خدا کاری نمی کند تا مردم نجات پیدا 

چرا مثل تمام داستانھایی کھ در قرآن است کھ قوم ھای کافر  کنند؟
و گناھکار مورد غضب خدا قرار می گرفتند و بھ یک بالیی دچار 

چون ھیچ  وری اسالمی بھ چنین بالیی دچار نشد؟می شدند جمھ
مردم  .چون خدایی موجود نیست .کدام از این داستانھا حقیقت ندارد

در تمام مبارزاتشان خودشان بودند کھ می جنگیدند و مقابلھ می 
خدا از غیب  .نمی رسد شان  کسی جز خود مردم بھ داد .کردند

ت این مردم بودند کھ در تمام این مد .برای مردم کمک نمی فرستد
مردم .جلوی خونریزیھا را می گرفتند  .بھ یکدیگر کمک می کردند

  .بھ یکدیگر پناه می دادند .را درمان می کردند
ی اسالمی در رواقعیت این است کھ اسالم ھمین است کھ جمھو

و واقعیت دیگر اینکھ مردم  از ابتدا بر جدایی  این مدت پیاده کرد
 دادند و این نشان می داد کھ خواھان رخت  شعار میدولتدین از 

بر بستن مذھب از زندگی و اجتماع ھستند، با گسترش اعتراضات 
 .بیشتری گرفتو شدت کمرنگ شدن مذھب در میان مردم قوت 

اعتراضات روز عاشورا نقطھ اوج و عطفی در مبارزات مردم 
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عاشورا کھ در تمام  .تابوی بزرگی از سوی مردم شکستھ شد .بود
ین سالھا سعی شده بود نماد مبارزه برای دین و اسالم معرفی شود ا

مردم از این روز برای مبارزه برای آزادی  .بھ ضد خود تبدیل شد
آیا واقعا  . حسین در چنین روزی بی معنا بودماما .استفاده کردند

وقتی کھ جوانان و مردم بی سالح برای آزادی و آزادگی با جان و 
 سال پیش ١٤٠٠ را باید ول کنیم و بچسبیم بھ دل مبارزه می کنند

بھ ھمین دلیل رژیم کھ روی تمام ظالمان  .کھ چنین شد و چنان
تاریخ و بھ قول مردم یزید را ھم رو سفید نمود ، بعد از این ماجرا 
تنھا از ھمین موضوع یعنی توجھ نکردن بھ روز عاشورا استفاده 

د افکار تعدادی را بھ خود کرد و آن را در بوق و کرنا کرد تا بتوان
چرا کھ حکومت خوب می داند کھ اگر مذھب و مقدسات  .جلب کند

از بین برود یعنی مردم خود را باور می کنند و زیر بار ھیچ چیز 
نمی روند و بھ قدرت خود واقف خواھند شد و این یعنی سرکوب و 

این یعنی مردم را در خلسھ  .چپاول مردم دیگر امکان پذیر نیست
یعنی خرافھ و نیرویی دیگر موجود نیست تا  .می توان نگھداشتن

مردم بھ آن امید داشتھ باشند و خودشان ھستند کھ می توانند ھمھ 
در خیزش اخیر در ایران بسیاری از تابوھای  .چیز را تغییر بدھند

اجتماع،  مذھبی در ذھن مردم شکستھ شد و مھم این بود کھ در
کسانی کھ تا دیروز زنان را  .ار دادندمردم این تابوھا را ھدف قر

ضعیفھ خطاب می کردند در مبارزات دیدند کھ زنان چگونھ 
ر خالف چیزیست کھ تا بمبارزه می کنند و فھمیدند کھ واقعیت 

فرھنگ و نگاه مردم در مبارزات  .کنون بھ فکرشان القا شده است
ن کار با اینکھ قبال کالس آموزشی برای ای .کامال تغییر کرده بود

 نگاه بھ زنان و مبارزاتشان، نداشتند اما رفتار با یکدیگر،
کسی نمی گفت زنان جلو  .ھمبستگیشان در مبارزه ستودنی بود

نیاین ،پشت سر مردان باشند و خیلی وقتھا زنان لیدر بودند و 
زنان نیز ھمھ فاکتورھای یک  .مردھا از آنھا متابعت می کردند
مذھب بیشتر از ھمھ  .ر کشیدندزن مذھبی را شکستند و بھ زی

از حجاب دست و پا گیر تا  .برای زنان غل و زنجیر می باشد
متابعت از مردان بدون در نظر گرفتن توانایی زنان و اینکھ نقش 

  .زن در درجھ اول ھمسر و مادری مھربان است
اگر چھ ھنوز مذھب در میان مردم موجود است اما اتفاقات 

مذھب باید از زیر بنا و .استیدوار کننده اخیر بسیار خوشایند و ام
اما این امر با سرکوب و ارعاب .روبنا ی زندگی مردم حذف شود

ترویج با  .بلکھ با آموزش و کار فرھنگی با مردم می باشد .نیست
اینکھ مذھب خرافھ است و نھ چیز اثبات مردم و علم در میان 

   ■.دیگر
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Uprising by 
Muse, 

ا شعر و  قیام ب
 اندیشھ،       

  
یکی از " آپ رایزینگ"

 آلبوم گروه ٥بھترین کارھا از 
ِراک میوز آلترناتیو انگلیسی  " The Resistanceمقاومت "ِ

 در صدر بھترین ھا قرار ٢٠٠٩ سپتامبر ٧این ترانھ در . است
 ١٧ و در Hydraتصاویر ویدئویی این موسیقی توسط . گرفت

  . رآمد بھ نمایش د٢٠٠٩سپتامبر 
  :  این ترانھ را می توانید بخوانید و بشنویدزیر،در 

  
http://www.youtube.com/watch?v=w KQmps-Sog&feature=fvst  

 
Muse - Uprising Lyrics 

 
The paranoia is in bloom, the PR 
The transmissions will resume 
They’ll try to push drugs 
Keep us all dumbed down and hope that 
We will never see the truth around 
(So come on!) 
Another promise, another scene, another 
A package not to keep us trapped in greed 
With all the green belts wrapped around our 
minds 
And endless red tape to keep the truth confined 
(So come on!) 
Chorus 
They will not force us 
They will stop degrading us 
They will not control us 
We will be victorious 
Interchanging mind control 
Come let the revolution take its toll if you could 
Flick the switch and open your third eye, you’d 
see that 
We should never be afraid to die 
www.musicloversgroup.com 
(So come on!) 
Rise up and take the power back, it’s time that 
The fat cats had a heart attack, you know that 
Their time is coming to an end 
We have to unify and watch our flag ascend 

   خوانندگان گرامی بذر
ادامھ نامھ ھا، پیشنھادات و انتقادات شما را دریافت می کنیم کھ در پیشبرد و 

اما با توجھ بھ تراکم کاری و سرعت . کاری نشریھ بذر تأثیر بھ سزایی دارد
وقایع اخیر در ایران ما نیاز بھ ھمکاری ھر چھ بیشتر شما داریم تا بتوانیم بھ 

از جملھ درخواست خوانندگان . بخشی از نیازھای جنبش دانشجویی پاسخ دھیم
 و سازمان ھا بھ ویژه چپ در بررسی تاریخچھ احزاب"و فعالین نشریھ برای 

معرفی رھبران "، "بررسی تاریخچھ انترناسیونال ھای کمونیستی"، "ایران
معرفی ھنرمندان "، "واژه نامھ سیاسی"، "جنبش بین المللی کمونیستی
معرفی جریان ھای فکری چپ در عرصھ "، ..."انقالبی مثل ویکتور خارا و 

 منتظر ھمکاری بیشتر شما رفقا و ...و " تلفیق کار مخفی و علنی"، "جھانی
  .   دوستان و خوانندگان بذر ھستیم

bazr١٣٨٤@gmail.com 

http://www.youtube.com/watch?v=w
http://www.musicloversgroup.com
mailto:@gmail.com
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Chorus 
They will not force us 
They will stop degrading us 
They will not control us 
We will be victorious 
Hey .. hey … hey .. hey! 
(repeat) 
Chorus  
They will not force us 
They will stop degrading us 
They will not control us 
We will be victorious 
Hey .. hey … hey .. hey! 
(repeat) 
 
Song Information 
Released ٧ September ٢٠٠٩ 
Recorded (٢٠٠٩) ٢٠٠٩–(٢٠٠٨) ٢٠٠٨ at Lake 
Como, Italy 
Genre Alternative rock, new prog 
Length ٥:٠٢ 
Label Helium ٣, Warner Bros. 
Writers Matthew Bellamy, Christopher 
Wolstenholme, Dominic Howard 
Producer Muse 

..................................................................  
  ٧بقیھ از صفحھ 

بی شک برای این کار وجود تشکل مستقل زنان و تقویت  نگاه 
 .درست بھ مسئلھ زن در جامعھ و دیگر جنبشھای اجتماعی الزامیست

  .ی گذرد و نباید آن را از کف دھیمزمان بھ سرعت م
 بھمن ٢٢لھ بھ زنان بود می توانیم   سر آغاز وحم٥٧  بھمن سال ٢٢

 را  بھ آغازی در جھت رھایی و آزادی ھمھ زنان تبدیل  ٨٨سال 
  .کنیم

  !حجاب برای زنان زندان انفرادی است
  !برکن تو این ننگ را حق تو این آزادی است

  
  !این تار عنکبوت را از دور خود رھا کن
  !راه خودت را از این بنیادگرا جدا کن

  
  !البند بیزار از این حجابندزنان در انق

  !نابودی جانیان بھ دست ما زنان است
  

  !جمھوری اسالمی کارت دگر تمام است
  !نمی خوایم! حجاب اجباری نمی خوایم

  !مرگ بر حجاب اجباری

 بخش دوم –  و جامعھ دولت
  

  فصلی از کتاب نظریھ انقالب مارکس
  جلد اول دولت و بورکراسی

  نویسنده ھارل دریپر
  س آورین شمسترجمھ ح
  ١٣٨٢ - نشر مرکز

  

   دولت تفکیک می شود– ٢
 معموال بھ شکل آخرین راه حل و نھ لزوما بھ –اجبار قھر آمیز

 عاملی در کمونیتھ بی دولت –صورت عمل آنی متکی بھ زور 
در اصطالح شناسی ما، می توان آن را . (بدوی بھ شمار می آید

 با پیدایش دولت آن  سیاسی نامید، ھمان طور کھ بعدا–اجبار پیش 
تا زمانی کھ تھدید در صورت .) را قدرت سیاسی می توان نامید

لزوم می تواند بھ عنوان عاملی برای ایجاد تبعیت بھ کار رود، در 
ِآن صورت مسالھ بر سر این نخواھد بود کھ اعمال زور و قھر 

  .عمال کی بھ کی الزم است
یت از سنت ھا و بنا براین مسالھ کلیدی این نیست کھ آیا تبع

قوانین بھ کمک اجبار قھر آمیز آشکار یا ضمنی بھ دست می آید؛ 
تفاوت کلیدی میان جامعھ بی دولت و با دولت جای دیگری نھفتھ 

  .است
یا افراد (فرض کنیم شورای قبیلھ ای متشکل از ھمھ افراد بالغ 

. متجاوز بھ تابو یا متخلفی اجتماعی را محکوم می کند) الغ مذکر
وت توسط گروه اجتماعی بھ طور کلی صورت می گیرد؛ این قضا

کھ این عمل چگونھ انجام می گیرد، بستگی بھ این دارد کھ 
انگلس در . کمونیتۀ برای این منظور چگونھ سازمان یافتھ است

یعنی کمونیتۀ روستایی کھ بر (بحث از تاریخ مارک قدیم آلمانی 
  :، می نویسد)حول زمین مشترک سازمان یافتھ

 در )public(در روزگاران اولیھ کل اقتدار عمومی 
ًزمان صلح منحصرا قضایی بود و بر انجمن عمومی 

این محکمۀ عمومی . صده، ایالت یا کل قبیلھ استوار بود
ًصرفا محکمۀ عمومی مارک بود اما فقط ناظر بر مارک 

ًصرفا ... نبود بلکھ در حوزۀ اقتدار عمومی قرار داشت 
دموکراتیک باستانی از میان رفت، زمانی کھ آزادی 

شارلمان در دادگاه ھای ایالتی می توانست بھ جای 
قضاوت کل انجمن عمومی، از قضاوت ارزیابان عادی 

)schoffen( استفاده کند کھ توسط قاضی شاه منصوب 
  ١٠.می شوند

  
مجازات بھ صورتی مشخص توسط کمونیتھ بھ طور کلی 

روشن است کھ . ن از اجتماعبرای مثال، طرد کرد: اعمال می شد
نوعی اجبار در اینجا وجود دارد، یعنی استفاده از قھر فیزیکی 
ًمعموال بھ منزلۀ آخرین راه حل، اما این بھ معنای بازگرداندن 

  .شرایط بھ وضیعت عادی بود
. نکتۀ مھم این است کھ اجبار توسط کل جامعھ اعمال می شود

 مجزا از د بخصوصیھیچ نھا. یعنی از وظائف کل جامعھ است
ساختمان ... «.  برای اجرای آن وجود ندارد)collectivity(جمع 

از میان جامعھ ای پدید آمده بود کھ تضادھای درونی * خویشاوندی
این جا . درآن وجود نداشت و فقط با چنین جامعھ ای سازگار بود

 تجاوز بھ فرد ١١».جزعقاید عمومی، قدرت بھ اجبار دیگری نبود
 تجاوز بھ منافع گروه اجتماعی بطورکلی است؛ و گروه بھ معنی

در این . اجتماعی بلوکی از منافع واحد در برابر متجاور است
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خصوص، تضاد آشتی ناپذیر میان فرد در برابر جامعھ است و نھ 
  .تضاد آشتی ناپذیر یک بخش از اجتماع در بابر بخش دیگر آن

بقات اجتماعی این نوع وضع ابتدایی، زمانی کھ جامعھ بھ ط
در . آنتاگونیستی تقسیم می شود، بھ شدت دستخوش تغییر می شود

اکنون در درون . این حال جامعۀ دیگر بلوک منافع واحد نیست
جامعھ گروه ھای ذینفع رقیب وجود داردـ رقبایی کھ ریشھ ای 
ساختاری دارند، و آن را نمی توان با نفی بلد یا مجازات افراد از 

  .رقیبان ھمان طبقات اجتماعی انداین . میان برد
در کمونیتۀ قبیلھ ای یا روستایی با مالکیت مشترک زمین 

ًتوزیع نسبتا مساوی محصوالت متداول است؛ ھرجا ... 
کھ نابرابری قابل توجھی در توزیع محصوالت میان 
کمونیتھ ایجاد گردد، نشانۀ ان است کھ کمونیتھ تقسیم 

  ١٢.درونی خود را آغاز کرده است
  

اقتدار . یعنی، کمونیتھ شروع بھ تقسیم طبقات کرده است
سازمان دھنده ای کھ امور مشترک گروه اجتماعی را تنظیم می 
کند، اکنون دیگر نمی تواند بھ منزلۀ نیروی کل کمونیتھ عمل کند، 

در عین حال نھادھایی . چون منافع طبقات جدید آشتی ناپذیر است
 این نھادھا باید نھادھای خاصی ِجدید اجبار ضرورت پیدا می کند؛

باشند ـ متخصص در اعمال جبرـ چون اکنون اجبار باید از سوی 
بخش اندامواری از جامعھ علیھ بخش دیگر مورد استفاده قرار 

ِعقاید عمومی دیگر بھ عنوان سازمان دھندۀ نوع قدیمی . گیرد
این اجبار ھمراه با سمت گیری طبقاتی . اجبار عمل نمی کند

ًظر از اینکھ زور باید غالبا بھ کار رود یا نھ، بیش از صرف ن
بیش بر قھر فیزیکی متکی می شود کھ خصلتی بی واسطھ و علنی 

  .دارد
  

نابرابری توزیع در میان افراد و بنابراین تقابل میان ... 
  ...غنی و فقیر بیش از پیش آشکار و مشخص می گردد 

قاتی می اما اختالف در توزیع موجب بروز اختالف طب
جامعھ بھ طبقات تقسیم می شود؛ صاحب امتیاز . شود

فاقد دارایی، استثمارگران و استثمارشدگان، حکومت 
، کھ گروه ھای **کنندگان و حکومت شوندگان؛ و دولت

ًابتدایی کمونیتھ ھای قبیلھ ای واحد در وھلۀ اول صرفا 
و ) ًمثال، آبرسانی در شرق(برای حفظ منافع مشترکشان 

فاظت از خود در برابر دشمنان خارجی بدان برای ح
دست یافتھ بودند، از این مرحلھ بھ بعد بیشتر عملکرد 
ابقای قھرآمیز شرایط حیات و اعمال سلطۀ طبقۀ حاکم بر 

  ١٣.طبقۀ محکوم را پیدا می کند
  

ًطبعا، قھر برای آنکھ بی چیزان را در جای خود نگھ دارد 
: باز( باید در دسترس باشد و مانع از فروپاشی تقید بردگان شود

برای ). اینکھ اعمال قھرکی بھ کی باید انجام گیرد اھمیتی ندارد
ٌاین منظور باید ھیات ھای خاصی از افراد مصلح وجود داشتھ 

برای مثال در جامعۀ یونان باستان، این امر بھ معنی  . باشند
  .وجود خاصی از کمانداران برای پاسداری از بردگان بود

درت اجبار قھرآمیز از کالبد عمومی جامعھ تفکیک اکنون ق
. این تغیری بنیادی در الگوی کمونیتۀ بدوی است: شده است

  .دولت متولد شده است
  
  
  
  

  ــ دولت محصول توطئھ ای طبقاتی نیست٣
  

یکی از جوانب تصویر قبلی را کھ در توسعۀ بیستر نظریۀ 
ًلت صرفا بھ دو. طبقاتی اھمیت دارد، مورد تأکید قرار می دھیم

  .***منظور اعمال سرکوب طبقاتی یک مرتبھ پدید نمی آید
برعکس، در فقرۀ مذکور انگلس . ًصرفا از ھیچ ابداع نمی شود

اشاره می کند کھ اقتدار عمومی باستانی تر عملکرد جدیدی پیدا 
می کند، عملکردی طبقاتی؛ دولت در نتیجۀ تحول در نھادی بھ 

سرآغاز دولت، . خاصی بر عھده داشتًوجود می آید کھ قبال نقش 
  .ِمنشاء پیش ـ سیاسی اش، در عملکردھای ناگزیرجامعھ نھفتھ است

  :انگلس این نکتھ را در نامھ ای تأکید کرده است
  

جامعھ کارکردھای مشترک خاصی بوجود می آورد کھ 
اشخاصی کھ برای این . از آنھا نمی تواند چشم بپوشد

دیدی از تقسیم کار را منظور گمارده می شوند شاخۀ ج
این بدانھا منافع خاصی . در داخل جامعھ تشکیل می دھند

می بخشد کھ از منافع کسانی نیز کھ بدان ھا قدرت 
اعطاء کرده متمایز است، آنان خود را از افراد اخیر 

   ١٤.مستقل می کنند ـ دولت زاده شده است
  

ًرفا در البتھ ص. پس دولت از تقسیم کار در جامعھ پدید می آید
نتیجۀ تقسیم جامعھ بھ طبقات پدید می آید، اما ریشھ ھای نھادی اش 

  .در فعالیتھا و کارکردھای جامعۀ بی طبقھ است
. این  فرایندی است کھ در پھنۀ درازآھنگ زمان گسترده است

فرمولھای خالصھ وار ممکن است طوری از پیدایش دولت حرف 
ۀ پلیس بھ ناگھان از کھ گویی مثل دستھ ھای خود خواند. بزنند

جایی سر برآورده اند است و خام اندیشھ تر از این تصور نمی 
تواند وجود داشتھ باشد، تصوری کھ انگلس در آنتی دورنیگ توجھ 

پیدایش دولت فرایند صیرورت تاریخی . خاصی بدان کرده است
  .است، درست مثل پیدایش خود انسان

  
ی خارج ھمینکھ انسانھا در اصل از دنیای حیوان

: شوند ـ در معنی محدود کلمھ آنان وارد تاریخ می شوند
ھنوز نیمھ حیوان و وحشی، ھنوز در برابر قوای طبیعت 
بی یاور، ھنوز بی خبر از قدرت خود اند؛ و در نتیجھ 
درست مثل حیوانات، خوار و مفلوک اند و قدرت تولیدی 

نوعی برابری در شرایط ھستی آنان . بیش از آن ندارند
کم است، و سران خانواده ھا نیز نوعی برابری در حا

موقعیت اجتماعی دارند ـ دست کم طبقات اجتماعی غایب 
است ـ و این در میان کمونیتھ ھای کشاورزی بدوی 

  .مردمان متمدن دورۀ بعد ادامھ پیدا کرد
  

در ھمین فرآیند است کھ انگلس سرآغازھای قدرت دولت را 
  : ش از پیدایش دولتمی بیند، یعنی در نھادھای پی

  
در ھر کدام از این کمونیتھ ھای بدوی از ھمان آغاز 
منافع مشترکی وجود داشت کھ پاسداری از آن باید بھ 
: افرادی محول می شد، البتھ تحت کنترل کل کمونیتھ

داوری دربارۀ منازعات؛ سرکوب سوءاستفاده از قدرت 
توسط افراد؛ کنترل ذخایر آب بویژه در کشورھای 

ًھنوز مطلقا  مسیری و سرانجام، زمانی کھ شرایطگر
چنین اداره ھایی را می . بدوی بود، کاردھای مذھبی

توان در میان کمونیتھ ھای بومی در ھر دوره ای یافت 
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.  ـدر قدیم ترین مارک ھای آلمان و حتی امروزه در ھند

ًطبعا برخوردار از درجات معینی از اقتدارند و سر 
  .١٥بھ شمار می آیندآغازھای قدرت دولت 

  
چگونھ درست ھمانطور کھ انسان شناسان شرح می دھند کھ 

، اینجا نیز با فرآیندی تاریخی سر و کار ١٦انسان خود را می سازد
انگلس می . نامیددولت خود را می سازد  داریم کھ می توان آن را 

خواھد نشان دھد کھ در این فرایند است کھ دولت خود را مستقل از 
  : می سازدجامعھ
  

نیروھای تولید بھ تدریج افزایش می یابد؛ رشد بیشتر 
جمیعت، میان کمونیتھ ھای پراکنده، در این نقطھ منافعی 
مشترک و در آن نقطھ منافعی متضاد می آفریند، و 
گردھم آیی آنھا در واحدھای بزرگتر، بھ نوبۀ خود، 
تقسیم کار جدیدی بھ وجود می آورد، یعنی تشکیل اندام 

یی برای حفاظت از منافع مشترک و نبرد علیھ منافع ھا
این اندام ھا کھ موقعیت خاصی در ارتباط با تک . متضاد

تک کمونیتھ ھا دارند، حتی اگر بھ دلیل این باشد کھ آن 
ھا نمایندۀ منافع مشترک کل گروه اند ـ و در شرایط 
خاصی نیز منافع متضادی با ھم دارند ـ بزودی خود را 

ش مستقل می کنند، ھم از طریق توارث بیش از بی
ًکارکردھا، کھ تقریبا چون امری عادی در دنیایی کھ ھمھ 
چیز در آن خود بھ خود روی می دھد پیش می آید، و ھم 
بھ این دلیل کھ در اثر ظھور شمار فزاینده ای از تضادھا 
با سایر گروه ھا موجودیت شان بھ صورتی فزاینده 

   ١٧.اجتناب ناپذیر می شود
  

بھ این نکتھ توجھ اندکی مبذول شده است کھ انگلس در اینجا 
یعنی اقتدارھای پیش ـ (استقالل رشد یابندۀ این اندام ھای رھبری 

بر عکس، این . را بھ رشد تمایزات طبقاتی نسبت نمی دھد) سیاسی
گرایش، خود انگیختھ از درون مجموعۀ رشد یابندۀ کمونیتھ پدیدار 

ین استقالل رشد یابندۀ اندام ھای پیش ـ می گردد و از روی ھم
  :سیاسی است کھ کھ انگلس پیدایش طبقۀ حاکم را مشاھده می کند

  
برای ما الزم نیست کھ در اینجا برسی کنیم چگونھ 
ِاین استقالل کارکردھای اجتماعی در ارتباط با جامعھ با 
گذشت زمان افزایش یافت تا اینکھ بر جامعھ تسلط پیدا 

ھ کسی کھ در اصل خدمتگذار بود در کرد؛ و چگون
شرایط مساعد بھ تدریج ارباب شد؛ و چگونھ این ارباب 
بستھ بھ شرایط، تبدیل بھ مستبد یا ساتراپ شرقی، شاه 
ِقبیلۀ یونانی، سرکردۀ طایفۀ سلتی و غیره شد؛ و اینکھ 
در جریان این تغییر و تحوالت تا چھ حد سرانجام بھ 

نجام چگونھ این حکومت اعمال زور متوسل شد؛ و سرا
اینجا ****. کنندگان منفرد تبدیل بھ طبقۀ حاکمھ شدند

ِصرفا بھ استقرار این واقعیت می پردازیم کھ اعمال  ً
کارکردھای اجتماعی، ھمھ جا شالودۀ تفوق سیاسی بود؛ 
ًو بعدا این تفوق سیاسی مدتھا بھ حیات خود ادامھ داد تا 

ش بھ سرانجام اینکھ سرانجام کارکردھای اجتماعی ا
   ١٨.رسید
  

ًانگلس توضیح می دھد کھ اما کل این جریان صرفا یکی از آن 
» این فرایند شکل گیری طبقات«دو شیوه ای بھ شمار می رود کھ 

شیوۀ دوم، کھ نیاز بھ شرح آن در اینجا نیست،  . در آن روی داد

در . توسعۀ مناسبات استثمارو سلطھ در تولید، مثل برده داری، بود
  :اقع، این دو فرآیند ھمراه و در تعامل با یکدیگر حرکت کرده اندو

  
در وھلۀ نخست، ھمۀ قدرت سیاسی در اصل بر 
کارکردی اقتصادی و اجتماعی مبتنی است و با تبدیل 
اعضای جامعھ بھ تولیدکنندگان خصوصی در جریان 
تجزیۀ کمونیتۀ بدوی، ابعاد آن بزرگتر می شود، و 

از اداره کنندگان  کارکردھای بدینسان بیش از پیش 
در وھلۀ دوم، پس از . مشترک جامعھ منفک می گردند

آنکھ قدرت سیاسی خود را از جامعھ مستقل کرد و از 
خادم جامعھ بھ ارباب آن تغییر کرد، دیگر نمی تواند در 

یعنی، یا بنفع توسعۀ   [١٩.دو سمت متفاوت عمل کند
 اما این نکتھ بھ اقتصادی یا علیھ آن می تواند عمل کند،

  .]مسالۀ متفاوتی منجر می شود
  

پس دیدیم کھ در کمونیتۀ بدوی بی دولت، پیشاپیش منافعی 
مشترک و کارکردھای مشترکی وجود دارد، کارکردھای اقتصادی 
و اجتماعی کل جامعھ کھ اقتداری شبیھ اقتدار سیاسی، یعنی ھمان 

انگلس این . یرداقتدار پیش ـ سیاسی، باید انجام آن را برعھده گ
می نامد کھ با ظھور تقسیم ***** »قدرت سیاسی«اقتدار را 

از خادم جامعھ «طبقاتی، خود را از کل کمونیتھ مستقل می کند و 
اقتدار پیش ـ سیاسی خادم کمونیتھ . تغییر می کند» بھ ارباب آن

  .بود؛ دولت بھ صورت ارباب جامعھ در می آید
نگلس حکم متقننی درباره اآنتی دورینگ، در بخش دیگر از 

نیاز اولیھ تقسیم ھای طبقاتی از دیدگاه وقت آزاد بھ عنوان نیاز 
  :کلی اجتماعی می دھد

  
تفکیک جامعھ بھ طبقھ استثمار گر و استثمار شده، طبقھ 
حاکم و تحت ستم، پیامد ضروری توسعۀ نارسا و محدود 

تا زمانی کھ کل کار . تولید در زمان ھای قدیم بود
عی محصولی بھ بار می آورد کھ اندکی افزون بر اجتما

نیازھای ابتدایی برای بقای ھمگانی است؛ و بنابراین تا 
ًزمانی کھ کار، ھمھ یا تقریبا ھمھ وقت اکثریت جامعھ را 
می گیرد ـ تا آن زمان، این جامعھ بنا بھ ضرورت بھ 

در کنار این اکثریت عظیم کھ . طبقات تقسیم می شود
 کارند، طبقھ ای پدید می آید کھ از کار ًانحصارا بردۀ

مستقیم تولیدی آزاد است، و از امور عمومی جامعھ 
ھدایت کار، امور دولتی، قانون، علم و : پاسداری می کند

بنابراین، این قانون تقسیم کار است کھ در . ھنر و غیره
  .شالودۀ تقسیم بھ طبقات قرار دارد

  
اند ھر چند »ومی جامعھامورعم«توجھ داشتھ باشیم کھ این ھا 

  .ًکھ صرفا یک طبقۀ حاکمھ ھنوز در موقعیت اجرای آن قرار دارد
  

اما این مانع از آن نیست کھ آن تقسیم بھ طبقات با توسل 
این مانع . بھ خشونت و غارت،  و فریب بھ انجام نرسد

از آن نیست کھ طبقۀ حاکمھ، با پیدا کردن قدرت برتر، 
م بر طبقۀ زحمتکش استحکام اقتدار خود را بھ قیمت ست

نبخشد و نقش خود را از رھبری اجتماعی بھ استثمار 
  .٢٣توده ھا تبدیل نکند

  
پیش از ظھور طبقات و دولت مورد » رھبری اجتماعی«این 
دولت در جریان بنیادگذاری اش، بھ انجام وظیفۀ رھبری . نیاز بود

تی  پیدا اجتماعی ادامھ می دھد اما اکنون دیگر سمت و سویی طبقا



  وششم چھله شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
 

 

١٦ 

این توطئھ نیست؛ بلکھ تنھا راھی است کھ جامعۀ . کرده بود
طبقاتی برای انجام  کارکردھای مشترک اش در راستای انجام 

  .ھدف ھای خاص خود می شناسد
  

تا زمانی کھ جمیعت زحمتکش واقعی چنان مشغول کار 
ضروری اش بود کھ ھیچ وقت اضافی برای پاسداری از 

دایت کار، امور دولتی، امور امور مشترک جامعھ ـ ھ
قانونی، ھنر، علم و غیره ـ نداشت، تا ھمان زمان نیز 
ًالزم بود کھ طبقۀ خاصی دائما وجود داشتھ باشد و رھا 
ِاز کار عملی باشد تا این امور را انجام دھد؛ و این طبقھ 
بنا بھ منافع خاص خود، ھرگز در تحمیل بار ھر چھ 

مت کش تردیدی بھ خود سنگین تر بر دوش توده ھای زح
  ٢٤.راه نداد

  
   دولت بھ منزلۀ روبنا ـ٤ 

  ...این مطلب ادامھ دارد 
  
  
 * - Gentile :  مربوط بھgens) در ) طایفھ یا گروه خویشاوندی

  جوامع بدوی
  

 – در این مرحلھ منظور انگلس ھمان است کھ ما سلف پیش - ** 
ن نشانھ عدم از نظر صوری، ای. سیاسی دولت توسعھ یافتھ می نامیم

دقت در اصطالحات است کھ آشکارا ناشی از این واقعیت است کھ 
وی ھیچ نام متفاوتی برای این نھاد ندادر و بھ گذار می نگرد؛ اما 

انگلس مجددا بھ این نکتھ در ذیل خواھد . اندیشھ کامال روشن است
  .پرداخت

  
آلمانی  برای آشنایی با نخستین بیان این اندیشھ در ایدئولوژی -*** 

  .٢٠٥، ص ٨بنگرید بھ فصل 
  

  . دوباره بھ این فقره مھم باز خواھیم گشت٢١ در فصل -**** 
  

 این جا مورد دیگری از عدم دقت اصطالح شناختی دیده می - ***** 
 است  سیاسی–پیش عمال این قدرت . شود کھ قبال بدان اشاره کردیم

ی دولت، می کھ خود را مستقل کرده و تبدیل بھ نھادی سیاسی، یعن
چنان چھ کل آن نظریھ ھای مارکس شناسانھ ای کھ بر ھمین . شود

نظریھ گوناگون «مبنای ضعیف طرح شده اند و وجود دو یا سھ 
را در اندیشھ ھای انگلس بھ اثبات می رسانند، در میان نبود، » دولت

 –باید بھ خاطر داشت کھ تحول از پیش . تذکر این نکتھ زائد می نمود
 دولت کمابیش مستلزم دوره گسترده ای از شکل ھای حکومت بھ

انتقالی است؛ انگلس درباره این انتقال و گذار یک بار از عبارت 
فقره ای را شبیھ فقره   ٢٠. نیز استفاده کرده است» دولت نوباوه«

  :اخیری کھ ذکر شده، می توان در میان آثار بعدی انگلس یافت
ار، اندام ھای خاص جامعھ در اصل از طریق تقسیم ساده ک

. خود را برای پاسداری از منافع مشترک شان آفریده بود
اما این اندام ھا، کھ در راس شان قدرت دولتی قرار داشت، 
در جریان زمان، و در پیگیری منافع خاص خودشان، خود 

  ٢١. را از خادمان جامعھ بھ اربابان آن تبدیل کردند
ی انتقالی را در جریان آشکار است کھ انگلس در این جا شکل ھا

ھمین نکتھ در خصوص فقره مشابھی . پیدایش دولت بررسی می کند
در رسالھ لودویگ فوئر باخ مصداق دارد، کھ در آن شکل ھای 

 قدرتی کھ ھنوز عمدتا ابزار طبقاتی نبوده بلکھ –انتقالی قدرت دولتی 
 بھ صورت علنی طرح شده –خود را از جامعھ مستقل کرده است 

  ٢٢. است
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