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  چرا بذر؟
  

وارد مرحلھ یی جنبش دانشجو امروز
ی اریات خود شده است؛ بسیاز حی تازه ا

را ی ستیرفرمی ده ھایای از جوانان مترق
ش یگرا. خ سپرده اندیبھ زبالھ دان تار

ان در گوشھ کنار یجوش دانشجوخود 
کال و چپ یتفکرات رادی کشور بھ سو

ی در حال فزونی بھ طرز قابل توجھ ا
ازفعاالن چپ در جنبش ی دینسل جد.است

ظھور کرده اند، کھ با گسترش یی دانشجو
و عمل کرد مناسب خود ی شناخت اجتماع

را بھ یی توانند جنبش دانشجوی م
  .برسانندیی شکوفا
  

ن جنبش ی در ان خالیبزرگ تر
ن یفعالی و عدم ھماھنگی فکری پراکندگ
ل یات متماینشری لیباشد کھ با تعطیچپ م

د فشار و اختناق در یبھ چپ و موج جد
دست اندر . افتھ استیران تشدید یجامعھ ا

کاران بذر بھ سھم خود در صدد پر کردن 
ی ل ھاین خال و ارائھ اخبار و تحلیا

  .ھستندیی درست بھ جنبش دانشجو
  

ی از بھ نشربھ اینیی جنبش دانشجو
ن کمبود را یمنظم و پر بار دارد کھ ا

ر یجبران کند و در راه گسترش و فراگ
ان یان دانشجویچپ درمی ده ھایکردن ا

د و بھ نوبھ خودبھ سازمان یکوشش نما
دار یک جنبش  متحد، قدرتمند و پایدادن 

  .رساندی اریی یدانشجو
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کھ از تجربھ تلخ اصالحات ی جنبش
ستم موجود درس گرفتھ یدر چھارچوب س

ی رویو پباشد، بھ دنبال تکرار آن اشتباه 
بکاران و مرتجعان و قدرت مداران یاز فر

منافع مردم ی ازیچ امتینباشد و درقبال ھ
ی چ توھمیکھ ھی جنبش. نکندی راقربان

حاکم بر جھان ی نسبت بھ قدرت ھا
ن نکتھ را کھ ھرگونھ ینداشتھ باشد و ا

ی ر و تحول با دخالت قدرت ھاییتغ
 ن کننده منافع تودهینھ تنھا تامی ستیالیامپر
از ی دینده فصل جدیست بلکھ گشایھا ن

ی استثمار مردم و تاراج ثروت ھا
خود . کشورمان است، را فراموش نکند

ضد جنگ، ی ن المللیاز جنبش بی را جزئ
ی و ضد سرمایھ داری سازی ضد جھان

کھ پشتوانھ آن فرد فرد ی جنبش. بداند
ل یقدرتمند را تشکیی ان، کھ مایدانشجو

وند با یود را از پدھند باشد و توان خی م
گر اقشار و طبقات ستمدیده جامعھ ید

د و یکھ از برخورد عقای جنبش. ردیبگ
ا و ینظرات مختلف نھراسد و از تقد پو

ک، یدمکراتیی مستمرغافل نشود و فضا
جاد کند تا ھر چھ یشاداب و سرزنده را ا

دامنھ دارتر  قاطعانھ تر، آگاھانھ تر و
  .ش ببردیمبارزات خود را بھ پ

ی ن چھارچوب سعیھ بذر در ایشرن
  :دارد کھ

ده یج ایغ و ترویتبلی برای بونی تر-
ان یان دانشجویدر می ستیمارکسی ھا

ک و یباشد و بھ باال بردن سطح تئور
 .آنھا کمک کندی اسیسی ھای آگاھ

  
کال ی منعکس کننده مبارزات راد-

 .ت کندیان باشد و از آنھا حمایدانشجو
  
با یی جو مبلغ اتحاد جنبش دانش-

جنبش کارگران، معلمان، زنان، ملل و 
ر زحمتکشان یده و سایستم دی خلق ھا

 .شھر و روستا  باشد
  
ی علمی  فعاالنھ بھ دفاع از روشنگر-
بپردازد و ی مقابلھ با  خرافات مذھبی برا

 .ده را بھ مصاف بطلبدیپوسی سنت ھا
  
  ون یزاسیگلوبالی مبلغ جنبش آنت -

  سطحو جنبش چپ دری ھ داریسرما

ی نھ ھایباشد و زمی ن المللی ب
ن یرا با ای رانیان ایدانشجوی ھمکار

  .جنبش ھا فراھم آورد
با ی ان نسل کنونی حلقھ گمشده م-

د و با ینمای چپ را بازسازی نسل قبل
ا و نقاد تجارب جنبش چپ یپوی دگاھید
د یار نسل جدیران و جھان را در اختیا

 .بگذارد
  
د در نقد مکاتب ضی  نقش فعال-

ان یکھ امروزه درمی ستیمارکس
 .ردیان مطرح است بر عھده گیدانشجو

  
مختلف جنبش چپ را بھ ی دگاھھای د-

کند و بھ دور از ی ان معرفیدانشجو
بھ بحث و مناظره ی ستیسکتاری اھوھایھ

 .ان آنھا دامن زندیمی علم
  
ان ی از کوشش در جھت اتحاد م-
کال و یرادی رو ھایخواھان ، نی آزاد
  .نکندی کوتاھی مترق

  
ن اھداف گسترده بدون یبر آوردن ا

ع خوانندگان و عالقھ مندان یوسی ھمکار
ما را . ستیر نین مباحث امکان پذیبھ ا

اخبار ی ھ مقاالت، جمع آورینھ تھیدر زم
و پخش گسترده  ی و گزارشات، کمک مال

تک ی اریبذربھ .د یرسانی اریھ ین نشریا
  .ازمند استیتک شما ن

شما بذر بر خاك ی ھمكارباشد تا با 
 ■.مساعد نشیند و رشد كند

 
 
 
 

نشریھ بذر را بھ دوستان خود 
  .معرفی کنید

  
  
  

ما از  نظرات، پیشنھادات و 
 .انتقادات شما استقبال می کنیم

 



   صفحھ   بذر  ١  شماره   
 

٣

  !دو خردادی دیگر ؛ فریبی دیگر: رفراندم 
  

  سورنا ھدایت
    

چندی پیش تنی چند  از فعاالن سیاسی 
دم ایران را بھ امضا و در بیانیھ ای مر

حمایت از  فراخوان ملی برگزاری 
در این فراخوان . رفراندم دعوت کردند

رژیم فعلی ایران را ، عامل اصلی 
مصیبت ھا و بدبختی ھای ملت و انزوای 
سیاسی ایران معرفی کردند و قانون 
اساسی آن را متضاد با اعالمیھ جھانی 
حقوق بشر و حامی انواع و اقسام 

ری و مانع پیوستن ایران بھ اردوی نابراب
   .جھان آزاد دانستند

از نظر آنان تنھا راه حل قطعی برای 
عبور از بحران کنونی تغییر قانون 

بھ اعتقاد آنھا قانون اساسی . اساسی است
جدید باید منطبق بر اعالمیھ جھانی حقوق 
بشر باشد و توسط مجلس موئسساتی کھ 

یم در ھمھ پرسی انتخاب می شود تنظ
در ادامھ عده ای از تدوین . گردد 

کنندگان آن بھ ارائھ توضیحاتی درباره آن 
پرداختند و مشخصھ طرح خود را 
ظرفیت گسترده و فراگیر آن برای پوشش 
تمامی بازیگران و نقش آفرینان عرصھ 
سیاست ایران اعم از جناح ھای مختلف 

  .حاكمیت و اپوزیسیون اعالم کردند
ین طرح بھ با  بررسی کوتاه  ا 

سادگی می توان تشخیص داد کھ این 
طرح فاقد ھرگونھ ضمانت اجرایی  و 

ھدف این . تنھا از جنس حرف و ادعاست
طرح تاسیس یک مجلس موسسان و تغییر 

در قانون اساسی .قانون اساسی است
کنونی آگاھانھ، در بھ روی ھرگونھ تغییر 
بدون اجازه شخص اول رژیم بستھ شده 

م حکومت مستبدی با راستی کدا. است
سابقھ و تجربھ طوالنی سرکوب و با در 
اختیار داشتن تمام شریان ھای اقتصادی و 
نیروی امنیتی و نظامی حاضر است دو 
دستی قدرت را تقدیم کند و بھ یک 
انتخابات آزاد برای نابودی خود تن 

   دھد؟؟؟ا
این طرح بھ حقوق زنان بھایی نداده  

البات ملل است، چشم ھا را بر روی  مط
ستم دیده بستھ است و ھیچ گونھ برنامھ 
ای برای دادخواھی مردم و مجازات 

در عین حال . جانیان و ظالمان ندارد

جھان «نسبت بھ عدم پیوستن ایران بھ 
کدام . ابراز نگرانی شدید شده است» آزاد
؟ جھانی کھ در آن اکثریت »جھان آزاد«

مردم در فقر می زیند و رھبران این 
مردم را بھ فالکت کشانده »  آزادجھان«

اند و برای اینکھ نشان دھند طرفدار تغییر 
ھستند تغییرات ظاھری و قالبی در 

  .کشورھای مختلف راه می اندازند
کما اینکھ چندی پیش در اوکراین با 
حمایت نھادھایی نظیر صندوق بین المللی 
پول یک انقالب نارنجی صورت گرفت و 

کشور بھ جھان بھ جاده برای پیوستن این 
احتمال کوشش . اصطالح آزاد صاف شد

در جھت ایجاد تغییراتی نظیر آنچھ در 
اوکراین یا گرجستان صورت گرفت، در 
ایران ھم  موجود  است و بسیاری از 
جریانات حامی رفراندم آمادگی ھمکاری 
الزمھ با نھادھای نام برده شده را در 

  .راستا این تغییرات دارا ھستند
رفراندوم طرحی است برای طرح   

این طرح . ایجاد یک ائتالف سیاسي
ائتالفی از جریانات زیر را بھ حول خود 

  :گرد آورده است
  
طیفی ازاعضای دفتر تحکیم ) ١
افرادی نظیر افشاری و مومنی  . وحدت

ھمان ھایی کھ بھ عنوان بازوی رژیم در 
دانشگاھھا، نقش فعالی در بھ انحراف 

ش دانشجویی ایفاء کشاندن و سرکوب جنب
توطئھ ھای آن ھا در جریان کوی . کردند

 برای ھیچ دانشجوی ٨٢دانشگاه و خرداد 
مبارزی فراموش شدنی  و بخشودنی 

در کنار آنھا برخی ملی مذھبیون . نیست
و فعاالن نھضت آزادی قرار گرفتھ اند کھ 
با ایفای نقش تاریخی شان در داللی 

 ۵٧ب قدرت برای روحانیت بعد از انقال
حق بزرگی بر گردن آنھا دارند، افتخار 
ھمیشگی آنھا پرھیز از انقالب است 

تکمیل کننده گان این جمع ھمگون آقای .
سازگارا بنیان گذار سپاه پاسداران است، 
کھ پس از جنایات گذشتھ حاال با استفاده 
از شامھ قوی و فرصت طلب خود، بنا بھ 
شرایط زمانی و مکاني، بدل بھ شخصیتی 

خالف و بھ اصطالح دمکرات شده و م

سھم خود را از تقسیم آینده قدرت طلب 
در واقع عده ای ازسرکوب گران . می کند

دو نسل جنبش دانشجویی در کنار محلالن 
و دالالن ھمیشھ حاضر ارتجاع  اتحاد 

  .شومی را تشکیل داده اند
چپ ھای قالبی سابق کھ پس ) ٢

ازحمایت از خاتمی حاال لباس جمھوری 
  .خواھی بر تن کرده اند

ولیعھد سابق و ھوادارانش کھ از ) ٣
ھر راھي، سعی در باز پس گیری قدرت 
از دست رفتھ شان دارند تا تسلط 
مجددشان را بر منابع و نیروی کار ایران 
بھ دست آورند و رویای رسیدن بھ در آمد 
ھای سرشار گدشتھ را در سر می 

  .پرورانند
یک مردم فعاالنی از جبھھ دمکرات) ۴

ایران یا اتحادیھ ملی دانشجویان و فارغ 
التحصیالن نظیر حشمت اهللا طبرزدي، 
اردشیر زارع زاده کھ بنا بر ماھیت 
فرصت طلبانھ شان و مخالفتشان با 
انقالب و مشترکاتشان با جریانات ذکر 

  .شده از این طرح حمایت کرده اند
  

نیروی مھمی کھ طراحان رفراندوم 
رده اند، دولت روی آن حساب بازک

ھم اکنون افرادی چون . آمریکا است
سازگارا خواھان آنند  کھ آمریکا نیز از 

حتی یکی از ! این طرح حمایت کند
ایدئولوگھای بد نام حکومت بوش خواھان 

انگار . حمایت از رفراندوم شده است
رقابت شدیدی میان جناحھای مختلف 
حکومت در جلب نظر آمریکا جریان 

  .دارد
  

شترک تمام جریانات نامبرده وجھ م
آمادگی آنھا برای معاملھ بر سر تصاحب 
قدرت بھ قیمت قربانی کردن حقوق مردم 

قطعا مجلس موسسان مورد نظر . است
در فراخوان از حامیان و تدوین کنندگان 

از  این افراد با این . آن تشکیل خواھد شد
سوابق تاریک و افکار عقب افتاده ، 

 فرصت طلب چھ وابستھ و بورژوا  و
انتظاری برای تدوین یک قانون اساسی 
مترقی می رود، عده زیادی از این  افراد 
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از نزدیکان تدوین کنندگان قانون اساسی 
  .کنونی و مجریان سابق آن ھستند

حمایت  برخی افراد خوشنام از این 
طرح مانند محمد ملکی و ناصر زر 
افشان ذره ای از ماھیت ضد مردمی این 

  . کاھدطرح نمی
در این میان بر این موضوع کھ  

جنبش دانشجویی از طرح رفراندم حمایت 
این بار ھم . می کند مانور زیادی می شود

عده ای می خواھند بھ زور تبلیغات و با 
فرصت طلبی تمام خود را تنھا جربان 
غالب و نماینده  جنبش دانشجویی معرفی 
کنند و جریانات رادیکال جنبش دانشجویی 

ھ حاشیھ برانند و بی اھمیت نشان را ب
دانشجویان مترقی  این بار نبابد . دھند 

چنین شانسی را بھ آنھا برای اجرای نقشھ 
  .ھای شوم شان بدھند

پس از شکست اصالحات ، مردم  
ایران بھ یک دو راھی رسیده کھ یک راه 
آن، سکوت در مقابل ظلم و ستم ایستادن 

دایی و نظاره کردن بر پایمال شدن ابت
ترین حقوقشان و بھ نوعی تسلیم شدن 
درمقابل عوامل آن و رضایت دادن بھ 

راه دیگر آنھا . شرایط موجود است
حرکت قدرت مندانھ برای زیر و کردن 
شرایط غیر انسانی موجود و نیل بھ 

  .آزادی است
ھدف آن است کھ با طرح ھایی از این 
دست مردم را بھ حاشیھ برانند، روحیھ 

الت گر آن ھا را گرفتھ ، آن ھا فعال و دخ
را در صبر و رخوت نگاه دارند تا از 
دخالت مستقیم آنھا در تغییرات و بھ 
قدرت رسیدن یک سیستم واقعا 
دموکراتیک مردمی ممانعت بھ عمل 

نیروھای گرد آمده بھ حول طرح . آورند
رفراندوم و امپریالیست ھا تالش دارند 

فعال دگرگونی ھا در ایران بدون دخالت 
مردمی صورت گیرد و مردم در آن نقش 

خالصھ کالم اینکھ .  حاشیھ ای بازی کنند
رفراندم ھم مانند پروژه دوم خرداد برای 

  ■.  فریب مردم است
  

  
   

زمینھ چینی کیھان برای 
سرکوب فعالین چپ جنبش 

  دانشجوِِِیی
  

بعداز لیبرال ھا حاال نئوكمونیست ھا بھ 
خبر ! ( دانحراف جوانان روآورده ان

  ) ویژه
  

 ٩بھ نقل از روزنامھ کیھان یکشنبھ 
         ١٣٨٣اسفند 

  
كھ اخبار » شریف نیوز«سایت خبری 

ویژه دانشگاه ھا را پوشش می دھد، از 
تحركات گروھك ھای شبھ كمونیستی در 

  .تعدادی از دانشگاه ھای تھران خبر داد
: شریف نیوز در این باره گزارش داد

در » پیشاھنگ«ھفتھ گذشتھ نشریھ 
سطحی وسیع در دانشگاه صنعتی شریف 

دراین نشریھ كھ با لوگویی . منتشر شد
شبیھ نشریات گروه ھای كمونیستی در 

 منتشر شده است، مطالبی درباره ۵٠دھھ 
امیرپرویز «و » خسرو گلسرخي«

از سران گروھك چریك ھای » پویان
  .فدایی درج شده است

دراین یك فعال دانشجویی دانشگاه تھران 
در انتخابات : گفت» شریف نیوز«باره بھ 

آذر انجمن اسالمی دانشكده حقوق و ١٠
علوم سیاسی دانشگاه تھران نیز دوتن از 

كھ آشكارا (» گون«گردانندگان نشریھ 
بھ عنوان ) گرایش ماركسیستی دارند

نشریھ . اعضای علی البدل انتخاب شدند
 منتشر می شد، ٨١كھ از سال » گون«

وای مطالب درسطح بسیار ازنظر محت
پایینی قرار داشت، بھ نحوی كھ ابتدایی 
ترین آموزه ھای حقوقی و سیاسی درآن 
رعایت نمی شد و این ضعف محتوا 

را بھ تعطیلی كشاند و » گون«درنھایت 
دانشگاه «اعضای تحریریھ آن بھ نشریھ 

كھ در دانشكده فنی دانشگاه » و مردم
» بوتتا«تھران منتشر می شود و نشریھ 

بیشتر » تابوت«مشی نشریھ . پیوستند
دانشگاه و «سوسیال دموكرات است، اما 

  .بھ شدت مواضع كمونیستی دارد» مردم
  

برپایھ گزارش ھای مستند كیھان، از 
» چپ نوین«سال قبل، طیفی با عنوان ٢

كھ مجموعھ ای از اعضای سابق گروه 
ھای كمونیستی و برخی از سلطنت طلب 

ند بھ عرصھ فعالیت ھا درآن حضور دار
   گروه

ھای ضدانقالب خارج از كشور وارد شده 
اند و شواھد موجود احتمال ارتباط میان 
افراد یادشده در خبر فوق با ھمین طیف 
از سلطنت طلب ھای فراری را قوت می 

  .بخشد
سایت آزادی بیان نیز عالوه بر مطالب 

  : فوق، اضافھ کرده است
شجویی شریف نیوز وابستھ بھ بسیج دان

اخیرا طی خبری وحشت خود از گسترش 
فعالیت ھای زیرزمینی گروه ھای 
کمونیستی و نشریات چپ دردانشگاه ھا 
را بھ نمایش گذاشتھ است، این پایگاه از 
توزیع گسترده نشریاتی با تصاویر 
چریکھای فدایی خلق ایران خبر داده 

  .است
  
شریف نیوز عالوه بر مطالب ذکر شده  

ھ نکات زیر نیز اشاره کرده در خبر باال ب
  .است

  
در دانشكده اقتصاد دانشگاه تھران ھم، «

شود كھ  منتشر مى» خاك«نشریھ 
تندروترین نشریھ دانشگاھى است؛ در 
دانشكده علوم اجتماعى ھم نشریھ 

شود، این نشریھ  منتشر می» ھومان«
وابستھ بھ امین بزرگیان از فعاالن تحكیم 

دوران ھومان در اواخر . وحدت است
كارگران دموكرات «انتشارش با تیتر 

  .بھ این طیف پیوستھ بود» متحد شوید
  

در دانشگاه صنعتی امیركبیر، نشریھ «.
ھاى  کھ بھ گروه» عصیان«دانشجویى 

شبھ كمونیستى وابستھ است منتشر 
چندى پیش این نشریھ با درج . شود مى

باالتر از «آمیز با عنوان  شعرى توھین
 نعوذبالّلھ - احدیت را ذات اقدس» سیاھى

حركت  احساس و بى  بھ بتی سرد و بی-
  .تشبیھ كرده بود

  
این نشریھ، ھمچنین از خوانندگان خود 
درخواست كرده كھ مطالب خود را 

ھاى كمونیستى در  درباره اشتباھات گروه
 مذھبى -ھاى ملى  ایران، علت حذف گروه

و تظاھرات زنان در ابتداى انقالب علیھ 
مى را براى این نشریھ ارسال پوشش اسال

  ■. كنند
 

  
   ما را در زمینھ تھیھ مقا الت و
   گزارشات و پخش گسترده بذر

 .یاری دھید
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  نقد فیلم
 

  عبور از رودخانھ، 
 زیر پا گذاشتن مرزھا
 خاطرات موتورسیكلت

 
  باربد کیوان

 
 

را شنیده » خاطرات موتور سیكلت«حتما اسم 
 ھم مطرح ٨٣این فیلم در جشنواره فجر . اید
خیِلی ھا ِمی خواستند آن را ببینند چون . بود

د كھ فیلم بخِشی از زندِگی ارنستو فھمیده بودن
چھ گوارا انقالِبی پرآوازه آمریكِای التین در 

  . را نشان ِمی دھد١٩۶٠دھھ 
 
 

چھ گوارا اگرچھ قھرمان محبوب بسیاِری از مبارزان و انقالبیون 
نسل گذشتھ در ایران و كشورھِای دیگر بود و ِسی چھل ساِلی از 

ر ھم نام و تصویر ِوی در دورانش ِمی گذرد اما در سالھِای اخی
وقِتی كھ گزارشات خبِری . بین جوانان دنیا مطرح شده است

مربوط بھ مبارزات ضد جنگھِای تجاوزكارانھ امپریالیسِتی یا 
مبارزات ضد جھاِنی شدن سرمایھ داِری و علیھ سازمان تجارت 
جھاِنی را در كشورھِای غرِبی ِمی بینیم، جواناِنی را ِمی بینیم كھ 

.  شرت چھ گوارا بھ تن دارند یا پرچم او را بدست گرفتھ اند-ِتی 
شنیده اند اینست كھ پزشِكی جوان بود كھ از » چھ«چیِزی كھ از 

رفاه و راحِتی و سالمت خود گذشت و مقام دولِتی خود در كشور 
كوبا را رھا كرد و بھ قصد انجام انقالب در دیگر كشورھِای 

ید مبارزه چریِكی را اینجا و آنجا كوش. آمریكِای التین بھ كوه زد
سرانجام نظامیان بولیِوی تحت ھدایت سازمان . سازمان دھد

  .آمریكا او را محاصره و دستگیر كردند و بھ قتل رساندند» سیا«
طرفداِری ِمی كنند او را نماد » چھ«امروز جواناِنی كھ از 

فداكاِری و شھامت و دفاع از منافع زحمتكشان بدون توجھ بھ 
در دنیاِیی كھ حاكمان در شیپور . مرزھِای مِلی و قوِمی ِمی بینند

پس . را نماد آرمانجوِیی ِمی دانند» چھ«ِمی دمند، » ِبی آرمانی«
طبیِعی است كھ وقِتی فیلِمی مربوط بھ این چھره تاریِخی باشد 
پیشاپیش بااستقبال بسیاِری از جوانان و  انقالِبی اندیشان نسل 

اما چنین نیز اگر نبود، ارزش ھِای فیلم . و شودھِای گذشتھ روبر
ِمی تواند مخاطبان زیاِدی را بویژه از » خاطرات موتور سیكلت«

» والتر سالھ س«فیلم را . میان جوانان بخود جذب كند
او متعلق بھ جریان نئورئالیسِتی سینمِای . كارگرداِنی كرده است

ست ایتالیا در دھھ برزیل است كھ تقریبا در مسیر سینمِای نئورئالی
سینماِیی داستاِنی كھ شانھ بھ شانھ سینمِای .  حركت ِمی كند١٩۴٠

از فیلمبرداِری در استودیو پرھیز ِمی كند و .مستند ِمی ساید
. دوربین را بھ كوچھ و خیابان و مكان ھِای واقِعی ِمی برد

و بداھھ پرداِزی را . بازیگران را با نابازیگران ھمراه ِمی سازد

ھمھ این خصوصیات در . وازات متن فیلمنامھ بكار ِمی گیردبھ م
 .نمایان است» خاطرات موتور سیكلت«

مبنِای فیلمنامھ، . فیلم در ردیف فیلم ھِای جاده ِای جِای ِمی گیرد
خاطراِتی است كھ از دو شخصیت اصِلی داستان منتشر شده 

آرژانتیِنی جواِنی كھ در آن زمان » ارنستو گوارا«: است
. شجِوی رشتھ پزشِكی بود و ھنوز درگیر انقالب كوبا نشده بوددان

و دوستش آلبرتو گرانادو، بیوشیمیست بیست و نھ سالھ 
این دو تصمیم ِمی گیرند كھ سراسر آمریكِای التین . ونزوئالیي

در آغاز این یك نقشھ . را با موتور سیكلت آلبرتو زیر پا بگذارند
ھ روحیھ سر زنده و كاوشگر تفنِنی و از سر ماجراجوِیی است ك

خستِگی ناپذیری، شور رویاپرداِزی و . آنان را منعكس ِمی كند
اما از ھمان . عشق سیِری ناپذیر بھ سفر، نقطھ مشترك آنان است

نخستین كیلومترھا، واقعیات سنگین و زمخت زندِگی مردم در 
مسیر راه، دریچھ جدیِدی را بھ رِوی ھمسفران ما ِمی گشاید و 

» خاطرات موتور سیكلت«. ه ھِای نویِنی را شكل ِمی دھدانگیز
قصھ دگرگوِنی و تحول ذھِنی ارنستِوی جوان در نتیجھ تماس و 

قصھ شناختن . ارتباط با توده ھِای زحمتكش آمریكِای التیِنی است
و تاثیر گرفتن روشنفكِری حساس و شورشگر از ھمسایگان و 

دو مسافر در . ھ بودھمزبانان محروِمی كھ تا آن زمان نشناخت
میانھ راه، موتور سیكلت خود را از دست ِمی دھند اما سفر را 

. گاه پیاده و گاه با گرفتن جلِوی ماشین ھا در جاده. ادامھ ِمی دھند
ھمین مسالھ تماس آنان را با مردم نزدیكتر ِمی كند و بیشتر تاثیر 

كار معدن ما نیز ھمراه با ارنستو و آلبرتو، زندِگی و . ِمی گیرند
پشت درھِای بستھ كارخانھ بھ امید یافتن كار . كاران را ِمی بینیم
می خوریم  با كشاورزان و دھقانان آفتاب. جمع ِمی شویم

ودرعطش زمین ِمی سوزیم و با بومیان سرخپوست تحقیر ِمی 
 .شویم و خشم در رگھایمان جاِری ِمی شود

ِمی درباره فیل«: بھ گفتھ كارگردانش» خاطرات موتور سیكلت«
درباره نیاز بھ تغییر دنیا و اعتقاد بھ اینكھ ِمی توان . جوانان است
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در درجھ اول فیلِمی درباره  آرمانخواِھی است . دنیا را تغییر داد
و فكر ِمی كنم سن ما آنقدر باال رفتھ كھ ضرورت آرمانخواِھی 

و انسانیت را، و شور زندِگی را كھ در ... را فراموش ِمی كنیم
زندِگی بھ ِبی پرده ترین و . آرمانخواِھی تنیده شده استآن 

كارگردان برِای » .زمخت ترین شكلش، فوق العاده جذاب است
نزدیك كردن فیلم بھ زندِگی واقعي، بھ مستند، بازیگران اصِلی را 
دعوت كرد كھ واقعا خود را جِای ارنستو و آلبرتو بگذارند و مثل 

و ) در نقش چھ(» رناردگائل گارسیا ب«. آنان عمل كنند
در جریان فیلمبرداِری با مردم ) آلبرتو(» رودریگو دال سرنا«

 سال ۵٠یعِنی درست مثل شخصیتھِای فیلم در . محیط قاِطی شدند
در نتیجھ یكسِری صحنھ ھِای واقِعی و خارج . پیش رفتار كردند

از سناریو آفریده شد كھ مواجھھ بازیگران با توده ھا را در 
این خیِلی شبیھ دستمایھ اصِلی . وزمره شان نشان ِمی دادزندِگی ر

بھ خاطر در پیش گرفتن ھمین روش، در فیلم با . فیلمنامھ بود
صحنھ ھِای ناِبی روبرو ِمی شویم فقط با یك برداشت گرفتھ شده 

: »والتر سالھ س«بھ گفتھ . اند و اصال تكراِری در كار نبوده
ن شده بودند كھ ِمی توانستند دو بازیگر آنچنان با نقش خود عجی«

 ».در چارچوب فیلمنامھ آزادانھ بداھھ پرداِزی كنند
، دو مسافر بھ لیما »خاطرات موتور سیكلت«در صحنھ ِای از 

پایتخت پرو ِمی رسند و بھ مالقات پزشِكی ِمی روند كھ آلبرتو او 
او كھ یك كمونیست است خوراك و پول و . را از قبل ِمی شناسد

یِكی از این . در اختیارشان ِمی گذارد و چند كتابمحل خواب 
كتابھا نوشتھ  خوزه ماریاتِگی نظریھ پرداز كمونیست پروِیی 

سپس ارنستو را در حال مطالعھ كتاب ماریاتِگی ِمی بینیم . است
: و ھمزمان بخِشی از نوشتھ را با صدِای پزشك ِمی شنویم

ملھ نكات ریز این از ج» .مسالھ سرخپوستان، مسالھ زمین است«
اما مھِمی است كھ فیلم در مورد شرایط كِلی حاكم بر آمریكِای 

و . التین از پنجاه سال پیش تا امروز بھ تماشاگران ارائھ ِمی دھد
در جاِیی . از این نكات، بسیار دارد» خاطرات موتور سیكلت«

دیگر شاھد بحث آلبرتو و ارنستو بر سر ضرورت شركت مردم 
آلبرتو نسبت بھ عملكرد . ی تغییر اوضاع ھستیمدر انتخابات برِا

نظام سیاِسی و حاكمان توھم دارد و از راه انتخاباِتی دفاع ِمی 
در (قوم اینكا «: و ارنستو در مقابل چنین استدالل ِمی كند. كند
در نجوم و طب و ریاضیات شناخت . خیِلی چیزھا داشتند) پرو

داشتند ) اسپانیایي(اما آنچھ تجاوزگران . پیشرفتھ ِای داشتند
. مگر ِمی شود بدون شلیك حِتی یك گلولھ انقالب كرد. باروت بود

 »؟!دیوانھ شده ای
زمینھ این صحنھ را ھمان . سرانجام بھ نقطھ اوج فیلم ِمی رسیم
: او  بھ ارنستو ِمی گوید. پزشك پروِیی فراھم كرده است

.  بسیارآرمانخواِھی در چشمانت موج ِمی زند و البتھ سئواالت«
فكر . بھ ھمین خاطر خوشحالم كھ داِری بھ سن پائولو ِمی روی

چیزھاِیی كھ . ِمی كنم آنجا چیزھِای بسیار مھِمی پیدا خواِھی كرد
و سن پائولو محل جذامخانھ ِای است » .برِای تو بسیار مھم ھستند

از اینجا بھ بعد، . كھ ارنستو و آلبرتو ِمی خواھند از آن دیدن كنند
ا جنبھ نمادین ِمی یابد و قدرتمندترین بخش فیلم  بوجود صحنھ ھ
این دو سوار بر قایِقی كھ با نیرِوی بخار كار ِمی كند . ِمی آید

بھ موازات آنان، قایق دیگِری كھ . رودخانھ را ِطی ِمی كنند
ارنستو بھ آن مردم زل . انباشتھ از مردم فقیر در حركت است

ھیچ كالِمی در . یشان را بفھمدسِعی ِمی كند حال و ھوا. زده است

فقط و فقط تصاویر تكان دھنده است و موسیِقی . بین نیست
است كھ یِكی » گوستاو سانتاویول«موسیِقی فیلم كار . تاثیرگذار

. از چھره ھِای راك آلترناتیو آمریكِای التین محسوب ِمی شود
نوِای گیتار الكتریك در یك فضِای سرشار از صدِای طبل بھ 

را » آرامش و ثبات«موسیِقی مثل چاقوِیی تیز، . ی رسدگوش ِم
خراش ِمی دھد و تپش تند گیتار نشان ِمی دھد كھ توفان دروِنی 

این رودخانھ ِای است كھ جذامیان را . ارنستو آبستن تحول است
. و رودخانھ یك استعاره است. از دنیِای خارج جدا ِمی كند

را تداِعی ِمی كند كھ رودخانھ ھمان ریل ھا و بزرگراه ھاِیی 
. شھرھا را از آباِدی ھِای دورافتاده بومیان جدا كرده است

رودخانھ تداِعی كننده شكاف بزرِگی است كھ بین كاركنان فكِری 
این شكاف بیانگر تمایزات و . و كارگران یِدی وجود دارد

و باالخره این . نابرابِری ھِای عظیم در دنیِای امروز  است
 ام سِوی رودخانھ باید زندِگی كرد؟ كدام سو؟در كد: پرسش كھ

. تماس با بیماران در جذامخانھ، دو جوان را دگرگون ِمی كند
آنان علیھ اقتدار راھبھ ھا در جذامخانھ ِمی شورند و بھ بیماران و 

این بخش از فیلم نماِدی از . كاركنان آنجا قوت قلب ِمی بخشد
در این نقطھ، . استضرورت و امكان یك انقالب عمیق اجتماِعی 

تضاد ستمگرانھ میان كساِنی كھ با ذھنشان كار ِمی كنند و كساِنی 
و تولِدی دوباره را . كھ با دستشان كار ِمی كنند از میان ِمی رود

او تصمیم ِمی گیرد . جشن تولد ارنستو  گوارا است. فرا ِمی رسد
یِقی اما قا. بقیھ ساعات جشن را با مردم آنسِوی رودخانھ بگذراند

كھ معموال برِای عبور از رودخانھ استفاده ِمی شود آنجا نیست و 
ارنستو در آب شیرجھ ِمی زند و ِمی رود . تا صبح برنِمی گردد

تا مرِزی كھ بین او و مردم وجود دارد را با شنا كردن پشت سر 
ارنستو نھ . او بھ سخِتی نفس نفس ِمی زند و جلو ِمی رود. گذارد

ی بلكھ انسان بودن مردِمی كھ ِطی سفر با آنان فقط فقر و بیماِر
او مردم را سرشار از . روبرو ِمی شود را درك كرده است

دانا . ِمی داند كھ قصھ ھاِیی برِای گفتن دارند. زندِگی یافتھ است
و . ارنستو تصمیم گرفتھ كھ در كنار مردم بایستد. ھستند و ماھر

در ھر گوشھ این كره مردم یعِنی انسانھِای تحت ستم و استثمار 
این . خاكي، نھ فقط خانواده من، ھمشھِری من، ھموطن من

ھنرمندانھ بھ » خاطرات موتور سیكلت«چیِزی است كھ 
چھ باك اگر فاصلھ و تضاد بین ھنر و . تماشاگرانش ِمی گوید

واقعیت حِتی در مورد این فیلم ھم خودنماِیی ِمی كند و  بھ ما 
 بعدھا در زندِگی واقعي، وقِتی كھ ِمی دانیم كھ! نیش ِمی زند

كانون ھِای «تبدیل شد،  تئوِری » چھ«ارنستو  گوارا بھ 
را تدوین كرد كھ یك تئوِری تا بھ آخر انقالِبی نبود و » چریكي

نمیتوانست دنیا را . نِمی توانست توده ھا را واقعا بھ قدرت برساند
اما این . ا كنداز شبكھ مناسبات سنِتی مالكیت و ایده ھِای سنِتی رھ

جنبھ از واقعیت، موضوع فیلم نیست و تاثیِری در ارزشھا و 
 .ندارد» خاطرات موتور سیكلت«كیفیات 

تصویرھا . حاال فیلم بھ پایان رسیده و از سالن سینما بیرون آمده ایم
موسیِقی فیلم در جانمان نشستھ و . ھنوز جلِوی چشم ما ِمی چرخند

و .... بگذار دنیا تو را تغییر دھد«: داختھپیام فیلم در ذھنمان طنین ان
بھ این فكر ِمی كنیم كھ اینطور » .تو ِمی تواِنی دنیا را تغییر دھی

بھ ما نشان » خاطرات موتور سیكلت«. ھم ِمی شود زندِگی كرد
آدمھِای واقِعی بودند، .داده كھ این دو نھ قدیس بودند و نھ اسطوره

. حساس و جستجوگر. زندگيسرشار از . مثل میلیونھا جوان دیگر
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ویژِگی شان این بود كھ بھ محدوده تحصیل و خانھ و خانواده قانع 
سفر كردند و شناختند . شغل و اعتبار و رفاه، آرمانشان نبود. نبودند

از خود ِمی پرسیم، چرا ما . نخواستند توریست باشند. و آموختند
حال و روز نتوانیم موتور سیكلت یا دوچرخھ خود را برداریم و از 

ماھیگیران تركمن و كشاورزان خراسان و دھقانان كردستان و 
با خبر  شویم؟ چرا مرزھِای مِلی و ... كارگران پیماِنی جنوب و

قوِمی باید جلِوی ما را بگیرد؟ چرا نتوانیم بھ جنگ محدودیت ھا و 
سنت ھا برویم و از مرزھِای جنسیِتی كھ دست و پِای نیِمی از ما را 

خانھ نشینمان كند عبور كنیم؟ چرا نباید دختر و پسر، ببندد و 
سفرھِای تفریِحی و آموزِشی دانشجوِیی خود را بھ شیوه ارنستو و 
آلبرتو انجام دھیم؟ رودخانھ ما كجاست؟ تولد دوباره ما ِكی خواھد 

چرا كھ تغییر دنیا بھ . بود؟ این پرسش ھا جواب ِمی خواھد
برِای تغییر . از بھ تحول داریماضطرار طلب ِمی شود و ما نیز نی

ریشھ ِای دنیا، برِای شنا كردن بھ سمت دیگر رودخانھ و پیوند با 
توده ھِای تاریخساز، باید تئوِری كمونیسِتی را تر و تازه كنیم و در 

 ■.  دست گیریم

  موجی رو بھ اوج
  ساحل نیکنام 

. داشت یزن در ایران شور و حال دیگر یامسال روز جھان
ھ و كنار كشور زنان و مردان آزادیخواه سالروز ھشت در گوش

كھ رژیم بوجود  یعلیرغم محدودیتھائ. مارس را برگزار كردند
 یآورده بود، ھشت مارس در اشكال گوناگون با سمت گیر

 یویژگ. متنوع جشن گرفتھ شد یمختلف و برنامھ ھا یھا
گذشتھ توده  یھشت مارس امسال در آن بود كھ بھ نسبت سالھا

امسال بزرگداشت روز زن در . را در بر گرفت یوسیعتر یاھ
 یتازه ا یداشت و حال و ھوا یكردستان جایگاه برجستھ ا

  .جنبش زنان بھ ارمغان آورد یبرا
 دیگر ھشت مارس امسال نشان داد كھ مسئلھ زنان یك یكبار

 یاست و مبارزات زنان جایگاه برجستھ ا یمسئلھ حاد اجتماع
براه افتاده كھ سر باز  یموج.  جامعھ دارددر تغییر و تحوالت

دانشحویان مبارز و چپ است كھ  یوظیفھ تمام. ایستادن ندارد
 و بیش از گذشتھ وندھر چھ وسیعتر بھ استقبال این موج بر

ھمانطور كھ میزان . آن باز كنند یدانشگاھھا را برو یدرھا
جامعھ است؛ بھ  یزن در یك جامعھ بیانگر میزان آزاد یآزاد

 یزنان در جنبش دانشجوئ یھمان نسبت میزان دفاع از آزاد
در زیر توجھ شما را بھ . نشانگر درجھ پیشرفت آن جنبش است

  .نماییم یگرازشات، از مناطق مختلف کشور جلب م یبرخ
 زن یبا شکوه سالگرد روز جھان یشاھد برگزار در سنندج

با از مراسم ھا ، کھ درسینما بھمن سنندج  یدر یک. بودبم 
 چند از فعاالن جبش زنان یتن حضور ھزاران نفربرگزارشد،
 یمبارزات یو راھكارھا ستم یپیرامون حقوق زنان ، ریشھ ھا

 بر زنان و کودکان بھ نتدرجامعھ، خشو یرفع نابرابر یبرا
توسط  ی ماده ا٧در پایان، قطعنامھ . پرداختند  یایراد سخنران

 یب رسید و كمیتھ اشركت كنندگان و برگزاركنندگان بھ تصوی
. زنان اعالم موجودیت كرد یمطالبات وخواستھا یپیگیر یبرا

 ، در پارک یھمچنین در روز قبل از آن جمعیت قابل توجھ ا
 گردھم آمده بوند تا فرا رسیدن روز جھانى زن نندجسپیدار س
نیروھاى انتظامى براى  دارند ، کھ منجر بھ دخالت یرا گرام

  . شد راسمجلوگیرى از اجرا این م
  بر سنندج در سایر شھرھاى کردستان ھمچونعالوه

کامیاران، پیرانشھر و نقده ھم، مراسم سالروزھشت مارس 
برگزار شد و قطعنامھ ھا و سخنرانى ھایى بھ مناسبت فرا 

جھانى زن ایراد شد و تجمعات در فضایى پرشور  رسیدن روز
  این روزدر اشنویھ مردم بھ مناسبت. و شعف بھ پایان رسیدند

در . در خیابانھا تجمع کردند و این روز را جشن گرفتند
با  یرغم صدور مجوزدر آغاز مزدوران حکومت یروانسر عل

رژیم در . تجمع حملھ کرده و مردم را متفرق کردند بھ یقلدر
 یاز صدور اجازه برا پاوه مریوان سقز دیوان دره یشھرھا

  .کرد یتجمع خودار
 درپاتوق  یمراسم یبھ برگزارگروه زنان اسفند اقدام 

 ٨از مراسم  یدر این مراسم فیلم. تھران کرد یھنر یفرھنگ
  .  بھ نمایش در آمد٨٣ تا ٧٨ یسال ھا یمارس ط

دانشگاه تھران،  ی دعوت دانشجویان دانشكده علوم اجتماعبھ
در گرامیداشت روز  ی، مراسم٨٣اسفند١١روز سھ شنبھ 

عنوان .  تھران برگزار شددانشگاه یزن در تاالر شریعت یجھان
بود كھ شامل » فاتح میشوم ،فردا از آن من است«این برنامھ 

 ی اجراان،در باره وضعیت دشوار زنان در ایر یسخنران
این برنامھ با استقبال گرم . موسیقي، تئاتر و نمایشگاه كتاب بود

 یو پرشور دانشجویان دختر مواجھ شد، بطوریكھ تاالر شریعت
كھ  یاین مراسم با قرائت قطعنامھ ی.  بودمملو از جمعیت

حق طلبانھ زنان در آن منعكس شده بود بھ پایان  یخواستھ ھا
  .رسید

 یدانشجویان اقدام بھ برپای یدر اصفھان عالوه بر سخنران
انصار حزب اهللا این تجمع را مورد . نمایشگاه عکس کردند

  .حملھ قرار داده و عکس ھا را پاره کردند
مختلف از جملھ خواجھ نصیر، شریف و  ی دانشگاھھادر

و  یتریبون آزاد دانشجوی یعلوم اجتماع یدانشکده ھا
 یبھ این مناسبت برگزار شد و قطع نامھ ھا ی یھای یسخنران

  .در محکومیت نقض حقوق زنان صادرگردید
فبل بنا بود در پارک اللھ تھران بھ مناسبت روز  یازمدت

 یبھ رغم حضور عده ا. برگزار شود  یزن ، گردھمای یجھان
آن ممانعت بھ عمل  یاز برگزار یامنیت یاز مردم ، نیروھا

در نھایت جمعیت حاضر . بازداشت کردند آورده و یک نفر را
  .ناچار شد متفرق گردد

زن  یروز جھان بندرعباس و تبریز ھم  اھواز، در اراک،
 ■. داشتھ شد یگرام
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  : یجنبش دانشجوی
  ! رادیکالیسم از رفرمیسم؛ تشنھ خستھ

  
   ھدایتسورنا

  
 ایران ی گرایش بھ چپ در جنبش دانشجوی١٣٨٢ سال از

 ھمھ جانبھ این یدر این شرایط لزوم بررس. افزایش یافتھ است
  .رویكرد احساس میشود

 در جریان انقالب ی پس از سركوب خونین جنبش دانشجوی
 مدت ھا چراغ ۶٠ رحمانھ رژیم در دھھی بی و كشتارھایفرھنگ

  . خاموش بودیش دانشجویجنب
 و ژست ی دمكراتیک مردمی از باال گرفتن خواستھ ھاپس

 تخفیف این خواستھ ھا و ی از رژیم برای جناحیاصالح طلب
 مجددا روشن شد یتغییر روش سركوب، چراغ جنبش دانشجوی

 ی بھ غایت متفاوت با انچھ قبل از انقالب  فرھنگیمنتھا با خط
 با راه بش این جنیاین بار رھبر.  مرسوم بودیدرجنبش دانشجوی

ما شاھد .  میكردی حركت را رھبری و رفرمیستی قانونیحلھا
 سوار شدن بر موج جنبش ی ھا برای وقفھ دوم خردادیتالش ب
 جنبش ی انھا بھ كارگیری از اھداف اصلییك.  بودیمیدانشجوی
در این دوره .  بودی فعال تبلیغاتی بھ عنوان یك نیرویدانشجوی

 رواج یافت و ی دانشجویدرجنبش ی انفالبیت با ایده ھامخالف
  . گرایش داشتندیدانشجویان بھ روشنفكران مذھب

 ی در از کف رفتن مھار سیاسی نقطھ عطف١٣٧٨ تیر ١٨
 آن با جریان مرتجع ی توسط رژیم و مرزبندیجنبش دانشجوی

  .  رژیم در دانشگاھھا بودیدفتر تحكیم وحدت بھ عنوان بازو
 روز ی با ورشكستگ٨٢ تا خرداد ماه ٧٨ تیر ١٨ فاصلھ در

 ھر روز یجنبش دانشجوی. افزون اصالح طلبان روبرو بودیم
دراین دوره .  گرفت ی بخود می رادیكال تریسمت و سو

  .سكوالریسم و لیبرالیسم رشد یافت
 ی نمود پذیرش كامل اعتقاد بھ سرنگون٨٢ خردادماه خیزش

 ی شدن  و آمادگی در توده ای جنبش دانشجوییرژیم  پتانسیل قو
این خیزش بھ طور .  بودی با جنبش دانشجوییمردم در ھمراھ
 كھ امپریالست ھا ھم ی شد بھ گونھ ای توده ایغیر قابل پیش بین

 ی یك جنبش انقالبعالئمدر این مرحلھ . از این امر نگران شدند
 ی دانشجوییمتاسفانھ دراین دوره ھستھ ھا.  ظاھر شدیدانشجوی

 دقیق بودند و بھ ھمین ی پشتوانھ تئوریك الزم و سازماندھفاقد
 ی ورشكستگیبا این وجود  آوا.  سركَوب شدندیدلیل بھ آسان

 در زمینھ یباب مباحث جدید.  بھ گوش رسیدیتفكر لیبرالیست
این موضوع ھمچنان بحث .  رژیم باز شدین سرنگویچگونگ

ن نسخھ  سازشکارای برخی مرتجعین با ھمراھیبرخ. روز است
 آن ی امریالیست ھا را برای نظیر رفراندم یا دخالت نظامیھای

 از قبیل انچھ در یالبتھ با توجھ بھ مجموع عوامل.  كنندیتجویز م
 بھ ژیم ری پیاپی ھایعراق وافغانستان اتفاق اقتاد و باج دھ

 آمربکا و نتایج یآمریکا مردم با شک و تردید بھ دخالت نظام
  .ند کنی آن نگاه میسیاس

 با گرایش ی بعد رشد جریانات خودجوش دانشجویی ماھھادر
 حل تضادھا ی برای ماركسیستیوراه حل ھا.  یافت یچپ فزون

بھ مبدا ظھور این جریانات ١٣٨٢شانزدھم اذر . رواج پیدا كرد
 اعالم یاین روز كھ دانشجویان از جنبش كارگر.  شدمبدل

  ینین چرخش چیدر پ. حمایت كردند بیان یک نقطھ عطف بود
 یدانشجویان با اقتدار تمام انتخابات را تحریم كردند و بھ این اگاھ

اگر .  دیگر متحد شوندی توده ایدست یافتند كھ باید با جنبش ھا
 ھنوز نسبت بھ مباجث یچھ چپ برخاستھ از جنبش دانشجوی

 نداشتھ و فارغ از ی مشخصی سمت گیریدرون جنبش کمونیست
  .ب بھ چپ و كمونیسم بود احزاب منتسیمرزبندیھا

.  داشتی روند صعودی یكسالھ اخیر اعتصابات كارگریط
وقایع خاتون اباد و فریدون كنار را داشتیم كھ بھ طرز خونین 

 یاما این وقایع بر جنبش دانشجوئ. توسط رژیم سركوب شدند
 ی نیم نگاھئ بھ تظاھرات روزجھانیجنبش دانشجوی. تاثیر داشت

 یسرخوردگ ایجاد محیط رعب وحشت و بھ علت.كارگر انداخت
توجھ .  بھ عمل نیامدی تیر استقبال چندان١٨ از سالگرد یعموم

 ۶٧ در سال ی بھ سالگرد كشتار زندانیان سیاسیجنبش دانشجوی
  . بودی دركارنامھ جنبش دانشجویی رادیكالیخود نكتھ ا

 در پیشگاه دانشجویان رسوا ی اذر امسال خاتم١۶ سالگرد در
در این . ندان بھ خشم امد و امر بھ اخراج انھا دادسیدخ. شد

  .  مشاھده شدی چپ بھ روشنیحركت ردپا
 ایران ی اینھا نشانھ تغییرات مھم در جنبش دانشجوئھمھ

 ١٣۴٢ سال ی ایندوره را میتوان با دوره تاریخیتا حد. است
 یدر آن دوره تغییرات صورت گرفتھ در جناح بند. مقایسھ کرد

 دوم شده ی جبھھ ملی ایران منجر بھ افول سیاس اپوزیسیونیھا
 و ی لیبرالیستینوندانشجویان  در آن دوره از مبارزات قا. بود

 حل مشكالت جامعھ بھ ی دل سرد شده بودند و برایناسیونالیست
 یدر آن دوره مرزبند. آوردندی روی ماركسیستیراه حل ھا

 ایجاد یالبمشخص بین عناصر لیبرال و محافظھ كار با فعالین انق
  محافظھ كارانھ در جنبش ی كھ خط فكریشد بھ گونھ ا

 رانده شد و اکثریت فعالین حنبش ھ ان زمان بھ حاشییدانشجوی
 در داخل و خارج کشور مشخصا در كنفدراسیون یدانشجوی

 بعد مشاھده یدر سالھا.  دانشجویان بھ جپ گرایش یافتندیجھان
 كار ازموده و چندین شد كھ از دل این تغییرات ھزاران جوان

  . بھ ظھور رسیدند و تکامل یافتندی کمونیستیسازمان انقالب
 ی خستھ از مبارزات قانونی نیز جنبش دانشجویامروزه

چپ . كندی خود را  در تفكرات چپ جستجو میانسجام انقالب
 نسبت بھ بدو تولد خود رشد ی کنونیبرخاستھ از جنبش دانشجوی

 شود و در حال ورود بھ یر م كرده ھر روز پختھ تیمضاعف
 ھم و شرکت در مباحث می درون احزاب  كمونیستیمرزبندیھا

 در حال ی دانشجویی زیرزمینیھستھ ھا.  باشدیمیان آنان م
و رژیم با توجھ بھ افزایش تمایل بھ چپ و . گسترش است

 لزوم یدر چنین شرایط. رادیكالیسم نسبت بھ آن حساس شده است
  ■.  شودییان احساس م بیشتر دانشجویھشیار
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  تازه ھای كتاب 
  احسان تفکری 

  
جدال علم و فلسفھ در اندیشھ : نام كتاب 
  ماركس

  
  نادر انتخابی : نام نویسنده

  انتشارات ھرمس: نام ناشر
  ١٣٨٣ : چاپ اول

  
كسانی كھ عالقمند بھ بحث متد 
بررسی پدیده ھا و شیوه ھای تفكر ھستند 

دیشھ جدال علم و فلسفھ در ان«كتاب 
حاوی نكات جالبی برای » ماركس
این كتاب كھ خود را متكی بھ . آنھاست

 ٢٠٠آثار ماركس و انگلس و نزدیك بھ 
منبع و كتاب دیگر كرده تا حدودی 
چگونگی تكامل فكری ماركس و متدھای 
علمی كھ او برای بررسی پدیده ھای 
اجتماعی مشخصا علم اقتصاد سیاسی 

  .می كندكشف و فرمولھ كرده را منعكس 
اگر چھ نویسنده كتاب از بی فرجامی 
افكار ماركس صحبت می كند و در 
برخی زمینھ ھا انتقادات مشخصی بھ متد 
معرفت شناختی ماركس را مطرح می 
كند، بھ میزان زیادی خواستھ یا ناخواستھ 

و )  و انگلس(عظمت تالشھای ماركس 
انقالبی كھ آنان در شیوه تفكر بشر بوجود 

  .نشان می دھدآوردند را 
موضوع محوری كتاب رابطھ علم و 
فلسفھ است و اینكھ ماركس چگونھ بھ 
تضاد میان ایندو در دوره ھای مختلف 

اینكھ . تكامل فكریش برخورد كرده است
مشخصا (چھ تفاوتھائی میان حقایق علمی 

با حقایق اجتماعی ) علوم سنجیده یا دقیقھ
تا چھ حد متدھای مورد . موجود است

ده در ھر حیطھ بھ حیطھ دیگر قابل استفا
تعمیم است و چگونھ ماركس اینكار را 

  . انجام می داد
شامل ھفت (كتاب مذكور از دو بخش 

و یك پیشگفتار و نتیجھ تشكیل شده ) فصل
در فصل اول دورانی كھ ماركس . است

تحت تاثیر ھگلیان جوان بود مورد 
 ١٨٣۵ - ١٨۴١. (بررسی قرار می گیرد

نھ ماركس و انگلس تحت اینكھ چگو) 
تاثیر افكار فلسفی ھگل قرار گرفتند و 
. خود را بھ تفكر دیالكتیكی او متكی كردند
. پروسھ ای كھ البتھ چندان آسان ھم نبود

فھم عمیق كشمكش ھای فلسفی دوران و 
رابطھ اش با مبارزات سیاسی نیازمند 
مطالعھ عمیق و ھمھ جانبھ و خستگی 

 بود كھ ماركس ناپذیر و اراده نیرومند
محرك او شركت در . ھیچ كم نداشت

مبارزات سیاسی جاری آنزمان جامعھ 
ماركس با وجود اینكھ از نظر . آلمان بود

سیاسی با عقاید ھگل و نتایج سیاسی 
افكارش مخالف بود اما بھ نقش انقالبی 

او زمانی كھ فلسفھ . دیالكتیك ھگل پی برد
 ھگل را فرا گرفت بھ طنز و طعنھ برای

» از افتادن خود بھ آغوش دشمن«پدرش 
بعدھا انگلس در ارزیابی از . نوشت

كاری كھ او و ماركس با ھگل كردند 
نوشت كھ ما دیالكتیك ھگل را بھ روی پا 

چرا كھ ھگل می گفت ذھن . قرار دادیم
است ) زندگي(است كھ سرچشمھ عین 

است كھ ) زندگي(حال آنكھ عین 
  .سرچشمھ افكار بشر است

با انتخاب حرفھ روزنامھ مارکس 
نگاری سیاسی بیشتر با واقعیتھای ملموس 
اقتصادی و اجتماعی و شرایط كار و 
. زندگی طبقات فرودست جامعھ آشنا شد

از نظر سیاسی مكتب ھگلیان جوان او را 
ارضاء نمی كرد او مطالبات اصالح 

و جنگ و طلبانھ آنھا را ناكافی دانست 
. جدلھای فلسفی آنھا را بی حاصل یافت

پس از آن ماركس بھ ماتریالیسم گرایش 
. یافت و دلبستھ اندیشھ ھای فوئرباخ گشت

فراز و فرودھای اندیشھ ماركس در 
موضوع  )  ١٨۴٢ - ١٨۴۴(ایندوره 

  . فصل دوم است
ویژگی مثبت كتاب در آن است كھ 
اطالعات ضروری در رابطھ با آثار 

 ماركس را بھ خواننده ارائھ می اولیھ
اینكھ ھر اثری در چھ جو سیاسی . دھد

نظری نوشتھ شد و اساسا نشانھ چھ 
گسست ھای فكری ماركس از خطوط و 

واقعیت . گرایشات رایج و غلط آندوره بود
این است كھ درگیر بودن مدام ماركس در 
مبارزات سیاسی و درگیر بودنش در 
 مباحث مشخص اجتماعی منجر بھ

ماركس در . گسترش افق دید او می شد
ایندوران توانست با آن دستھ افكار فلسفی 
كھ خود را متكی بر تئوری طبیعت بشر 

بھ نقد دین و . می كردند مرزبندی كند
وی گفت . دولت و جامعھ مدنی بپردازد

دین باید از خالل وضعیت سیاسی نقد «

شود نھ آنكھ وضعیت سیاسی از خالل 
  » .د قرار گیرددین مورد انتقا

در ایندوره ماركس بھ محدودیتھای 
بیش «فكری فوئر باخ پی برد و اینكھ او 

از حد بر طبیعت تاكید می ورزد و بھ 
در ھمین دوران » .سیاست بی توجھ است

است كھ ماركس بھ وجود طبقھ ای بھ نام 
. پرولتاریا و نقش تاریخی اش پی می برد

روپا طبقھ ئی كھ از طریق مبارزاتش در ا
.  در حال رشد و ابراز وجود سیاسی بود

با این وجود ھنوز نظرات ایندوره 
ماركس كھ عمدتا در دست نوشتھ ھای 

او فشرده بود  ) ١٨۴۴(فلسفی اقتصادی 
از پایھ ھای علمی كافی و ھمھ جانبھ ای 

  . برخوردار نبود
فصل سوم بھ بازنگری ماركس بھ 

كھ . گذشتھ فلسفی خود اختصاص دارد
) ١٨۴۵ - ١٨۴۶(ھ سوم تكاملی مرحل

  . افكارش را در بر می گیرد
در ایندوره ماركس نقد خود از 
نظرات ھگلیان جوان و فوئر باخ را 
تكمیل كرد و بھ این نظریھ انقالبی دست 
یافت كھ اگر فلسفھ ھای پیشین، چھ فلسفھ 

و چھ ) كانت و ھگل(ھای ایده آلیستی 
 بر نتوانستھ اند) فوئرباخ(ماتریالیستی 

شكاف میان عین و ذھن غلبھ كنند، از 
آنرو بوده كھ این شكاف را مسئلھ ای 
نظری پنداشتھ اند، حال آنكھ راه حل 

این «. مسئلھ در پراتیك انسانھا نھفتھ است
پرسش كھ حقیقت عینی را می توان بھ 
اندیشھ انسانی ربط داد پرسشی نظری 

دومین (» .نیست بلكھ پرسشی عملی است
  )ر مورد فوئرباختز ماركس د

در ایندوره بود كھ ماركس بھ قوانین 
ماتریالیسم تاریخی دست یافت و برای 
نخستین بار تاریخ را بھ صورت یك علم 

علمی بھ ھمان . جلوی روی بشر قرار داد
اینكھ كشف رازھای . دقت علوم سنجیده

تاریخ بشری «تاریخ منوط بھ آن است كھ 
ولید و باید ھمواره در رابطھ با تاریخ ت

و رابطھ میان » .مبادلھ بررسی شود
نیروھای مولده و مناسبات تولیدی و میان 
زیر بنای اقتصادی با روبنای سیاسي، 

  . فرھنگی جامعھ مورد بررسی قرار گیرد
پس از این كشف و نقد ایدئولوژی و 
باورھای فلسفی نادرست بود كھ ماركس 
آسمان مھ آلود پندارھای فلسفی توھم زا 

 كرد و بھ شناخت واقعی و علمی را ترك
  دست یافت و بدین طریق علم كمونیسم را 
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پایھ ریزی كرد و با انتشار مانیفست 
كمونیست برای نخستین بار پرولتاریا بھ 
مثابھ طبقھ ای كھ بھ نقش و رسالت 

  .تاریخی خویش آگاھست، متولد شد
ھیجان انگیز ترین فصل كتاب، فصل 

در این فصل نویسنده . چھارم آن است
نشان می دھد كھ ماركس و انگلس با چھ 
ولعی آخرین دستاوردھای علمی معاصر 
خود را مورد مطالعھ قرار می دادند با 
چھ عالقھ و انرژی سعی در یادگیری پایھ 

از ریاضیات و آمار تا (ھای ھر علمی 
)  فیزیك و زمین شناسی و تاریخ تكامل

لین در آن زمان این علوم برای او. داشتند
بار در تاریخ بشر جھشی كیفی یافتھ 

  . بودند
ماركس ھمواره تاكید داشت كھ 
كارگران پا بھ پای آگاھی از وضعیت 
دشوار زندگی خود باید شناخت درستی از 

این «علوم طبیعی داشتھ باشند چرا كھ 
علوم كاركرد انتقادی و و رازگشا دارند و 
می توان از آنھا ھمچون سالحی كارآمد 

زره با شكلھای گوناگون خرافھ در مبا
  ».باوری سود جست

اما برای ماركس مطالعھ رشتھ ھای 
. گوناگون علمی كاركرد دیگری ھم داشت

او بدنبال دستیابی بھ متدھای علمی برای 
كشف حقیقت بود؛ حقایق علمی و  حقایق 

ماركس در جریان این . اجتماعي
مطالعات توانست بھ تعمیم ھای پردامنھ 

گاه اصول و قوانینی را . ندای دست بز
كھ در تبین پدیده ھای اجتماعی بكار برده 
می شد بھ گستره طبیعت می كشاند و گاه 
از آموختھ ھایش از علوم طبیعی در 
. بررسیھای اجتماعی استفاده می كرد

كتاب كاپیتال او پر از اینگونھ مثالھا و 
  .تعمیم ھاست

فصل بعدی كتاب بھ رابطھ میان 
س و انگلس با نظریھ نظریات مارك

اینكھ آنان بھ .  داروین می پردازد
نظریات داروین چگونھ برخورد كردند و 
چھ چیزی از او یاد گرفتند و چگونھ بھ 
مقابلھ با طرفداران جامعھ شناسی زیستی 

ھر چند .  و داروینسم اجتماعی پرداختند
بزعم نویسنده مارکس و انگس جنبھ ھائی 

  !نكردنداز تئوری داروین را درك 
فصل ششم كتاب جدل برانگیز ترین 
و بھ نوعی تخصصی ترین فصل كتاب 

چرا كھ نویسنده كتاب بر تفاوتھای . است
فلسفی میان فلسفھ طبیعت ھگل با دیالكتیك 
طبیعت انگلس و آن دستھ از قوانینی كھ 

انگلس در این كتاب و كتاب آنتی 
. دورینگ فرمولھ كرده می پردازد

ریق می خواھد ھم رد نویسنده از این ط
پاھای ماركس در نظرات انگلس و ھم 

قصد . تمایزات میان آنھا را نشان دھد
نویسنده آن است كھ كال ماتریالیسم 
دیالكتیك را زیر سئوال برد و بگوید كھ 
نمی توان روش شناخت جامع و فراگیری 
برای پژوھش در واقعیات طبیعی و 

  . اجتماعی بر پاكرد
حكمش ناموفق نویسنده در اثبات 

است و قادر نیست بر پایھ درستی بر 
برخی كاستی ھای بحثھای فلسفی انگلس 

نویسنده عاقبت كار را بھ . انگشت گذارد
آنجا می كشاند كھ دنبال تفاوتھای تربیتی 

اینكھ ھر . میان ماركس و انگلس بگردد
. یك در چھ نوع خانواده ای پرورش یافتند

 آزاد فی المثل ماركس در خانواده ای
اندیش و طرفدار ولتر پرورش یافت و 
انگلس در خانواده ای دیندار و پارسا 

و بھ ھمین خاطر بیشتر از ماركس . منش
با آئین گذشتھ ضدیت می ورزید و 
ماتریالیسمی تند و تیزتر، مجادلھ ای تر و 

  .  متافیزیكی تر از ماركس داشت
با اتخاذ این روشھای غیر علمی نمی 

ی درستی از جدال ھای توان بھ ارزیاب
  .فكری بزرگ تاریخ دست یافت

صحیح آنست كھ مباحث این چنینی 
را در متن تاریخ و پروسھ ھای تاریخی 

صرفا با بررسی قضایا بھ شیوه . دید
نمی توان بھ حقیقت » یا ذھنی«منطقی 

باید منطق را با . موضوع دست یافت
برای فھم نقاط قوت و . تاریخ پیوند داد
ر و متد فكری باید تاریخ ضعف ھر تفك

تكاملی ھر فكر و اندیشھ ای را از نظر 
  . دور نداشت

جدال علم و «متاسفانھ نویسنده كتاب 
ھنگام قضاوت » فلسفھ در اندیشھ ماركس

كلی در مورد ماركس و كال ماركسیسم و 
تكامالتش از این متد كمتر بھره جستھ 

این امر در برخی صفحات كتاب . است
تناقضات در « بھ اسم كھ او از آنھا

نام می برد »  دستگاه فكری ماركس
  .  مشھود است

نمی توان بر تفاوتھای جمالت 
ماركس كھ در دوره ھای مختلف تكامل 
فكری اش نوشتھ شده انگشت نھاد و گفت 
فكر ماركس تناقض داشت و تفاوت میان 
چارچوبھ ھای مختلف فكری را كھ او در 

البتھ كھ . آن قرار داشت نادیده انگاشت

فكر ماركس نسبت بھ دوران جوانی اش 
نمی توان انتظار داشت . تكامل كیفی یافت

کھ ماركسی كھ ھنوز از ایده آلیسم ھگلی 
یا از ماتریالیسم فوئرباخی گسست قطعی 
نكرده با مارکسی کھ گسستھایش کامل 
شده یک جور فکر کند و یا از یك متد 

این در رابطھ با ھر . معین دفاع کند
  . دیشمند جدی صادق استان

افكار ماركس یك پروسھ تكاملی 
این مسئلھ در . مارپیچی را طی كرد

رابطھ با شیوه ھای تفكر و تئوریھای 
این . معرفت شناختی وی نیز صادق است

مسئلھ ای عینی بوده و كامال وابستھ بھ 
  .  پراتیك بود

تئوریھای انقالبی و متدھای انقالبی 
انقالبی دوره ماركس حاصل پراتیكھای 

منظور پراتیك تاریخی جھانی . او بود
بشر است، نھ اینكھ خود ماركس شخصا 

البتھ ھمانطور كھ . درگیر چھ كاری بود
در كتاب فوق منعكس است دخالتگری 
ماركس در مبارزات اجتماعی و مبازرات 
انقالبی كارگران محرك بزرگی بود كھ او 

  . را بھ جلو سوق می داد
بود تا وی كلیھ این محركی قوی 

اندیشھ ھای عصر خود را در ھر زمینھ 
ای مورد كنكاش قرار دھد و بھ سنتز 

او خود را بھ . عالی تری دست یابد
آخرین ایده ھای تكامل یافتھ بشر در 
زمینھ مبارزه طبقاتي، مبارزه تولیدی و 
آزمونھای علمی مجھز كرد و از این 
طریق توانست بھ تكامل شناخت بشر و 

  .متدھای كسب شناخت خدمت كندتكامل 
فصل انتھائی كتاب بھ بررسی متد 

نویسنده كتاب تالش . ماركس می پردازد
دارد با سیری در تزھای اقتصاد سیاسی 
ماركس، بیشتر بھ متد ماركس در مورد 
علم اقتصاد پی ببرد و می توان گفت كھ 
در اینكار تا حدی موفق گشتھ است و 

اب در بر نكات جالبی برای خواننده كت
  . دارد

اما عجیب ترین و سطحی ترین بخش 
. كتاب ، نكات نتیجھ گیری آن است

نتایجی كھ حتی منطبق بر سیر منطقی 
بخشھای دیگر كتاب نیست و بیشتر از یك 

احكام غیر علمی . حكم فراتر نرفتھ است
و نادرست كھ بیشتر ناشی از پیشداوری 

  .نویسنده است
س مارك«نادر انتخابی می گوید 

تصور می كرد كلید گشودن رازھای 
شبكھ پر وھم و فریب پیوندھای اقتصادی 
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ھگل میتوان » منطق«و اجتماعی را در 
خود » منطق«جست، حال آنكھ این 

بخشی از بینش فلسفی وسیع و فراگیرتری 
است كھ در آمیختن آن با گفتمان اقتصادی 

اجتماعی ماركس پیامدھای زیانباری _ 
 باور، تاریخ داشت و سرشتی غایت

پرستانھ و آرمانشھری بھ آن داد و این 
گمان را دامن زد كھ گویا می توان یك 
بار و برای ھمیشھ قانونمندھای جامعھ را 
كشف كرد و پیروزی اجتناب پذیرخیر را 
بر شر و آن ھم نھ در سرای باقی بلكھ در 

ماركس می پنداشت . جھان فانی نوید داد
ایفی را كھ جامعھ بشری برای خود وظ

تعیین می كند كھ می تواند بھ آن تحقق 
بی تردید این باور نادرست است و . بخشد

سرنوشت اندیشھ ھای او گواه ناخواستھ 
  ».این مدعاست

  : در رد احكام فوق باید گفت كھ
اوال، ماركس مانند ھر دانشمند 

ھمان . دیگری دارای روش معینی بود
 .روش دیالكتیكی كھ از ھگل آموختھ بود

اما مصالح ماركس برای فھم كاركرد 
سرمایھ داری خود سرمایھ داری بود، 

  . یعنی واقعیت عینی مشخص
او پیوندھای اقتصادی و اجتماعی را 

بلكھ در . ھگل نمی جست» منطق«در 
او فقط از . خود این پدیده عینی می جست

مانند چاقوی جراحی » منطق ھگل«
  .برای تشریح این پدیده استفاده كرد

نیا، موضوع غایت باوری و ثا
ضرورت باوری را نویسنده نشانھ عدم 

این . گسست ماركس از ھگل می داند
گسست «پیشداوری ربطی بھ عدم 

ندارد بلكھ نشانھ آن » ماركس از ھگل
است كھ ماركس بر مبنای فھم علمی پدیده 
سرمایھ داری امكان و ضرورت سازمان 

در . دادن جامعھ كمونیستی را پیش كشید
خالفت با این تئوری است کھ كسانی م

این .  ماركس را غایت باور لقب می دھند
درست است كھ كسانی تحت این لوا بھ 

جبرگرائی و سرنوشت از قبل (دترمینیسم 
دامن زده ) تعیین شده برای تكامل پدیده ھا

اما واقعیت این است كھ این گونھ . اند
گرایشات جائی در تفكر و روش ماركس 

  . دنداشتھ ان
از نظر ماركس سرمایھ داری امكان 

ظھور جامعھ كمونیستی را ) فقط امكان(
بوجود آورده است، بقیھ اش بھ مبازره 

جامعھ . آگاھانھ طبقھ كارگر وابستھ است
كمونیستی جامعھ ای است كھ بشر 
آگاھانھ، آزادانھ  و داوطلبانھ آنرا سازمان 

آگاھی است كھ در راس چنین . می دھد
آگاھی یعنی اراده، . رار داردجامعھ ای ق

یعنی . عمل فعال و سازمان یافتھ انسانھا
اینكھ بر مبنای سیر خودبخودی یا 
تصادفی تكامل سرمایھ داری چنین جامعھ 

كاری كھ ماركس . ای ظھور نخواھد كرد
كرد پایھ ھای عینی چنین  تحولی را نشان 
داد و بطرز علمی ثابت كرد كھ چگونھ 

قراری چنین جامعھ زمینھ ھای مادی بر
ای با وجود آمدن نظام سرمایھ داری 

  . فراھم شده و بیشتر فراھم خواھد شد
بویژه (ماركس قانون مندیھای جامعھ 

اما . را كشف كرد) جامعھ سرمایھ داری
با این كشف نھ كار او پایان یافت و نھ 

برای او  این . كار ادامھ دھندگان راه  او
 خود او تا .كشف یكبار برای ھمیشھ نبود

آخر عمر تالش داشت اشكال گوناگون 
مانند . (تكامل اجتماعی را دریابد

دخالتگریش در جنبش انقالبی روسیھ و 
توجھ بھ ساختار ویژه اقتصادی اجتماعی 

  .)آن كشور

بعالوه او مستقیما بھ جمعبندی از 
پراتیكھای انقالبی دوره خود پرداخت و 

تر، قوانین ماتریالیسم تاریخی را، كامل
غنی تر و زنده تر ساخت و بھ ھیچوجھ 
بر مبنای كشف یكبار برای ھمیشھ عمل 

بر مبنای درس گیری از تجارب . نكرد
 و تجربھ كمون ١٨۴٨انقالبی دوره 

پاریس بود كھ بھ ضرورت سازمان دادن 
حكومتی بھ نام دیكتاتوری پرولتاریا پی 
برد و تا آنجائی كھ پراتیك و عمرش 

 برنامھ گوتا مختصات اجازه داد در نقد
كلی جامعھ سوسیالیستی را بھ عنوان یك 
جامعھ گذار ترسیم كرد و نشان داد كھ 
چرا بر آن جامعھ کماکان مھر حق 
بورژوائی خورده و برای متحول كردن 
ھمھ جانبھ جامعھ مبارزه ای طوالنی تر 

  .الزم خواھد بود
ثالثا، اتھام كشف یكبار برای ھمیشھ 

بھ ماركس »  بستھساختن دستگاھی«و 
بیان ناتوانی در درك ھمھ جانبھ از 

  ماركس .  است  پدیده ھا   تكاملی مارپیچ
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تئوری ھای ماركسیستی را بھ صورت 
)  یا دستگاه(یك مارپیچ و نھ یك دایره 

بستھ تكامل داد؛ مارپیچی كھ پذیرای 
  .تكامل بھ حلقھ ھای باالتر و بی انتھاست

ی مختلف آن ھم مارپیچی كھ بین حلقھ ھا
ھم بیان ادامھ و . وحدت است ھم تضاد

اتكاء بھ حلقھ قبلی است و ھم نشانھ 
  .گسست از حلقھ قبلی و تكامل آن

رابعا، اما معلوم نیست كھ چرا از نظر  و
بشر وظایفی را برای «آقای انتخابی تز 

خود تعیین می كند كھ می تواند حل 
انگار برخی مواقع . نادرست است» .كند
رق وضوح ماتریالیستی ترین باورھا  ب

خوب است كھ . موجب نابینائی می شود
آقای انتخابی نقل قول فرق میان كار 
انسان با كار زنبور را در كتابش آورده 

انسان بر خالف زنبور با نقشھ و . است
فكر قبلی است كھ كاری را انجام می 

نقشھ و فكری كھ بر مبنای مصالح . دھد
 در اختیارش می و موادی كھ جامعھ

ھمان تعیین وظایفی كھ «یعنی . (گذارد
بھ نظر می رسد ) »می تواند حل كند

برای آقای انتخابی قابل قبول یا قابل 
تصور نیست كھ بشر بتواند طرح و نقشھ 
. ای برای جامعھ نوین در سر بپروراند

جامعھ ای كھ مبتنی بر ستم و استثمار 
  . نباشد

وئیم وانگھی خنده دار است كھ بگ
ماركس پیروزی خیر بر شر را در 

نیز ) كھ اعتقادی بدان نداشت(جھان باقی 

  !نوید داد؟
و اما تاسف بار است كھ نویسنده 
كتاب كھ داعیھ مخالفت با تجربھ باوران 
و پوزیتیویستھا را ھم دارد بر مبنای 

» سرنوشت اندیشھ ھای ماركس«
نادرستی این اندیشھ را می خواھد ثابت 

 دانشمند علوم سنجیده می تواند كدام. كند
بر مبنای چند تجربھ و یا شكست در چند 
آزمایش، نادرستی یك فرضیھ یا نظریھ 

چرا قبول این . علمی را نتیجھ گیرد
مسئلھ برای نویسنده كتاب آسان است اما 
شكست چند تالش برای ساختن جامعھ 
 سوسیالیستی نھ؟ و نشانھ آنست كھ اندیشھ

ماعی  آن ھم در حیطھ اجتای غلط است؛
فراموش نكنید كھ . و مبارزه طبقاتي

بورژوازی چندین بار از فئودالیسم 
شكست خورد تا باالخره مسلط شد و 
پروسھ بقدرت رسیدنش چند صد سال 

  .بطول انجامید
آن ھم برای طبقھ ای كھ خواھان 
برقراری شكلی از ستم و استثمار بھ 

فكر نمی كنید این . جای اشكال دیگر بود
بقھ كارگر بسیار پروسھ برای ط

تجربھ چند . دشوارتر و طوالنی تر است
دھھ سوسیالیسم در قرن بیستم فقط حكم 
روشن شدن یك نقطھ بر صفحھ رادار 

تجربھ ای كھ درسھای مثبت . تاریخ بود
و منفی زیادی را برای ساختن دوباره 
جامعھ نوین در جھان امروز دربرداشتھ 
و تعجب آور ھم نیست كھ در بحبوحھ 

ن بزرگ راھھا و مسیرھای پرفراز چنی
و نشیب، غیر قابل پیش بینی و طوالنی 
كسانی از ھمراھی با ایده ھای نوین 

  .سرباز زنند
علیرغم چنین ضعفھای آشكاری 

جدال علم و فلسفھ در اندیشھ «كتاب 
خواندنی است و پرسشھای » ماركس

. مھمی را درذھن خواننده طرح می كند
این كتاب مھمترین نتیجھ ای كھ از 

میتوان گرفت این است كھ بدون درنظر 
گرفتن تكامالت فكری ماركس و 

 بویژه تكامالتش در قرن -ماركسیسم 
 بطور واقعی نمی توان از -بیستم 

. ماركس و ماركسیسم بھ دفاع برخاست
ممكنست بتوان تناقضاتی در این جا و 
آنجا گفتارھای ماركس و یا در دوره 

ا خطاھائی را ھای مختلف پیدا كرد و ی
بھ وی نسبت داد اما آنچھ كھ انكار ناپذیر 
است ھستھ بی نھایت انقالبی نظرات، 

بجرئت می توان . افكار و متدھایش بود
گفت كھ با ظھور ماركسیسم نگاه بشر بھ 
رابطھ عین و ذھن، بھ رابطھ علم و 
فلسفھ، بھ خود، بھ طبیعت، بھ تاریخ، بھ 

این . جامعھ بطور انقالبی تغییر یافت
  ! است تنھا حقیقت غیر قابل انكار

  
متن كامل نقد و بررسی كتاب 

» جدال علم و فلسفھ در اندیشھ ماركس«
كھ بزودی گشایش (در سایت نشریھ بذر 

  ■. قابل دسترس خواھد بود) خواھد یافت

  
ھ و تحریم انتخابات کافی نیست باید نظام دیکتاتوری ،کھن

عقب مانده را بھ زیر کشید، بیایید بھ میان مردم برویم و 
  .انتخابات را بھ کارزار افشا استبداد مذھبی تبدیل کنیم

  
امپریالیسم آمریکا ھیچ گاه پیام آور آزادی نبوده، نیست و 

  نخواھد بود و نیل بھ آزادی تنھا با اتکاء
 .بھ مردم امکان پذیر است
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   ١۶بقیھ از صفحھ 
در این شھر حاد و شدید بود و ورود 

  پرجوش یماركس بھ پاریس آغاز زندگ
  یماركس در محلھ ا.   اوستیبارزاتم

و از نزدیك با .   گزیدی  سكنیكارگر
.   كارگران آشنا شدی  و جدالھایزندگ

او روابط نزدیك خود را نیز با 
  در فرانسھ ی  كارگری  مخفیسازمانھا

 در جلسات بو آلمان حفظ میكرد و اغل
  ی  ایراد می  ھائیآنھا شركت و سخنران

 منزل او یان عادكارگران میھمان. كرد
  از شب بھ یشده بودند و اغلب تا پاس

. بحث و گفتگو با آنان میپرداخت
  یھمزمان ماركس در پاریس كارھا

.   خود را دنبال كردیبزرگ تحقیقات
  فرانسھ را یتاریخ انقالب بورژوائ

 داد و اقدام بھ مطالعھ قرارمورد مطالعھ 
منظم آثار اقتصاددانان بورژوا كرد 

 فرانسھ و نظرات یماتریالیستوفلسفھ 
 رامورد یجریانات مختلف سوسیالیست

  .كنكاش قرار داد
 ایندوره بود كھ ماركس طبقھ در

 آن را كشف كرد یكارگر و نقش تاریخ
  یو اھمیت دست یافتن بھ یك تئور

  نظام كھنھ را ی  سرنگونی  برایانقالب
  یھمچنانكھ فلسفھ سالح ماد«. دریافت

 یاید، پرولتاریا ییا مخودرا در پرولتار
  خود را در فلسفھ پیدا ینیز سالح فكر

  ی اسلحھ انتقاد نمكبدون ش» «.  كندیم
  یتواند جایگزین نقد مسلحانھ شود، نیرو

  توان ی  می  را فقط با قدرت مادیماد
  نیز از ھمان لحظھ ی  تئوریكوبید، ول

  شود تبدیل بھ ی می  كھ توده ایا
  ».دد  گری  می  مادینیرو

 نخستین ی در پاریس ماركس برا
بین آنھا پیوند . بار با انگلس مالقات نمود

  ی ناپذیری عمیق و جدائیو دوست
  از یایندو نمونھ برجستھ ا. برقرار شد

  را تا آخر ی  انقالبیرفاقت و كار جمع
ایندو تا اوائل . عمر بھ نمایش گذاشتند

 غرق در پراتیك جنبش ١٨۴٨سال 
 و ھمزمان دست دن شدن  آنزمایكارگر

  عظیم و ی  و نظریبھ كار تحقیق علم
 دولت ١٨۴۵در ژانویھ .   زدندیمشكل

 دولت پروس یفرانسھ بھ خاطر فشارھا
حكم اخراج ماركس از فرانسھ را صادر 
كرد و بھ ماركس فرصت داد كھ در 

 ساعت خاك آن كشور را ٢۴عرض 
ماركس مجبورشد بھ بروكسل . ترك كند

 گرفتن اجازه اقامت ی برامھاجرت كند و

از تابعیت دولت پروس خارج شد و تا 
ماركس و . ماند»  وطنیب«آخر عمر 

خانواده اش در بروكسل بیش از سھ سال 
 یدر یك محلھ كارگر نشین آن شھر زندگ

  بلژیك یالبتھ وزیر دادگستر. كردند
دستور داده بود كھ پلیس ھمواره حركات 

 ین با ا.ماركس را زیر نظر داشتھ باشد
  ی  عملیوجود ماركس فعاالنھ فعالیتھا

  .   بردی  خود را بھ پیش میو نظر
  اروپا ی  بزرگی آندوره موج انقالب

 وارد یرا در نوردید و جنبش كارگر
پرولتاریا بھ عنوان .   شدیمرحلھ جدید

  مستقل پا بھ عرصھ ی  سیاسییك نیرو
  ی گذاشت و سطح آگاھیمبارزات سیاس
كارگران دیگر . زایش یافتو شناختش اف

 را ھدف قرار یفقط بھبود شرایط زندگ
 حال از طریق عین دادند بلكھ در ینم

  و قیام مسلحانھ بھ ی سیاسیجنبشھا
  وارد ی  كسب قدرت سیاسیمبارزه برا

تجارب آن مبارزات و خیزشھا بھ . شدند
 نشان داد كھ اگر پرولتاریا یروشن

  یبخواھد مبارزات خود را بھ پیروز
 یبرساند و بخواھد انقالب كند بھ تئور

ماركس و .  صحیح نیازداردیانقالب
آنان در .  این نیاز پاسخ دادندبھانگلس 

 بھ عضویت سازمان ١٨۴٧اوایل سال 
كھ .  در آمدندی كارگران آلمانیمخف

بود كھ » اتحادیھ منصفین«موسوم بھ 
بعدا نامش بھ اتحادیھ كمونیستھا تغییر 

دوره آنان فعاالنھ بھ در ھمین . یافت
  پرداختند كھ مانع یمقابلھ با تئوریھائ

 یكتابھائ.  میشدیپیشرفت جنبش كارگر
خانواده «، »فقر فلسفھ«چون 

حاصل »   آلمانيیایدئولوژ«،»مقدس
آنھا توانستند از .  كار ایندوره است

تكامل یافتھ ترین حلقھ شناخت بشر كھ 
   انگلیسیدر فلسفھ آلمان، اقتصاد سیاس

و سوسیالیسم فرانسھ فشرده بود، سنتز 
  یو علم و ایدئولوژی.   ارائھ دھندیمھم

را بنیان گذارند كھ بعدھا بھ ماركسیسم 
  و یمانیفست سند پایھ ا. معروف شد

 و علم است كھ ی  این ایدئولوژیتاریخ
  بطور یدر آن اصول كمونیسم علم

و با .   تشریح شدیعمیق و فشرده ا
» ھان متحد شویدكارگران ج«شعار 

  .  را بھ چالش طلبیدیبورژواز
  ی  نكشید تا حكم پایھ ایطول

  بر اینكھ یمانیفست كمونیست مبن
  محركھ تاریخ است ثابت یانقالب نیرو

انتشار مانیفست ھمزمان بود با . شود

 كھ در سراسراروپا یطوفان عظیم انقالب
انقالب تمام قاره اروپا را . بھ پاخاست
كس و انگلس بھ استقبال مار. فراگرفت

صد ھا نفر . رفتند عظیم یاین موج انقالب
 اتحادیھ كمونیستھا تحت یاز اعضا

 ماركس و انگلس درچندین یرھبر
  در این انقالبات شركت یكشور اروپائ

  . جستند
 ١٨۴٨  كھ انقالب فوریھ  یھنگام

بھ ھمراه (در فرانسھ آغاز شد ماركس 
ر آنھا شعا. در بروكسل بود) انگلس
را »   ھا، اسلحھ برداریدیھمشھر«

  كھ در شھر یكارگران آلمان. سردادند
بروكسل بودند شروع بھ مسلح نمودن 

 پلیس ١٨۴٨سوم مارس . خود كردند
بروكسل حكم اخراج ماركس از كشور 

 ساعت بھ ٢۴ را بدستش رساند و لژیكب
شبانھ ده ژاندارم با .   مھلت دادیو

 او شكستن درب خانھ اش وارد منزل
شدند و او را توقیف و مجبور بھ ترك 

  از اتھامات وارده ییك. بلژیك كردند
 این بود كھ او یتوسط پلیس بلژیک بھ و

  را كھ از مادرش یشش ھزار فرانك
 کرده بود را ت  دریافیبابت ارثیھ پدر

صرف خرید شمشیر و طپانچھ و سایر 
  .   كارگران كرده استی برایمواد جنگ
 بھ پاریس  بھ ناچارماركس

  جدید اتحادیھ یاو  سازماندھ. بازگشت
كمونیستھا  را در دست گرفت و دست بھ 

 اتحادیھ كمونیستھا یكار تدوین خط مش
.   شركت در انقالبات آنزمان شدیبرا

 تا ٣٠٠. تازه انقالب آلمان اوج یافتھ بود
 عضو اتحادیھ، ساكن یكارگر آلمان۴٠٠

مان  انقالب بھ آلر شركت دیفرانسھ برا
اوائل آوریل ھمان سال . بازگشتند

راین «ماركس بھ كلن رفت و روزنامھ 
 منتشر ١٨۴٨را در اول ژوئن » جدید

  بھ ی  كھ كمك شایانیروزنامھ ا. ساخت
  بھ یآموزش طبقھ كارگر نمود و شتاب

ارتجاع آلمان .  آنان دادیمبارزه انقالب
 یتاب نیاورد و نشریھ را غیر قانون

  .  نمودعالما
  را بھ ی  كھ وی دادگاھركسما

جرم تحریك خلق و اھانت بھ عمال 
 كرد تبدیل بھ یك یدولت محاكمھ م

.   در دفاع از انقالب كردیكارزار تبلیغ
  خشن و تحقیر آمیز بھ یاو با جمالت

دادستان حملھ كرد و دادگاه را بھ 
در . محاكمھ حكومت وقت بدل ساخت

  كھ » راین جدید «نشریھآخرین شماره  
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با مركب قرمز بھ چاپ رسیده بود 

  بھ چاپ رسیده بود با این یشعر
  : مضمون كھ

   آتش و صاعقھ جنگدر
   مردم فریاد برآورند یوقت
   »ی گناھكارتو«
 دوباره دست بھ دست ھمدیگر ما

  داده و دور ھم جمع خواھیم شد
   كالم، با شمشیر، با

  در كنار روخانھ دانوب
   رودخانھ راینو
  

م ماركس در این نشریھ  كالآخرین
  باك و بیرحم یما كامال ب«: این بود كھ 

ھستیم و انتظار ھیچ نوع ترحم و رافت 
نوبت شما ! را ھم از طرف شما نداریم

  » .ھم خواھد رسید
 پس از توقیف روزنامھ اش ماركس
  كوتاه در شھر دارمشتات،  یو بازداشت
 دولت پروس آلمان ی فشارھالیو بھ دل

 ١٣از. اریس ترك كردرا بھ قصد پ
  مخفیانھ در ١٨۴٩ ژوئیھ ١٩ژوئن تا 

 گزید اما پلیس محل اقامت یپاریس سكن
  ی  را كشف كرد و حكم تبعید اجباریو
  در فرانسھ ی را بھ یك منطقھ مردابیو

 كھ آنزمان موجب یمنطقھ ا. صادر كرد
ماركس مجبور .   شدیمرگ تبعیدیان م

 پاریس را بھ ١٨۴٩ اوت ١۴شد در 
 ی بیفقر و فالكت. قصدن لندن ترك كند

نظیر گریبان خانواده ماركس را تا آخر 
ھمواره ھشت شان گروه نھ . عمر گرفت

شان بود و از تامین اجاره خانھ  و 
تا .  ناتوان بودندی زندگولیھمایحتاج ا

  اقامت در ی  سالھایبدان حد كھ در ط
لندن آنان سھ فرزند خود را در اثر 

 یاز دست دادند و حت  و فقر یبیمار
مخارج دفن كودكان خود را از این و آن 

ماركس در توصیف این . قرض میكردند
از قلب « :  انگلس نوشتیوضعیت برا
 گلولھ د  چكد و سر من ماننیمن خون م

 یاگر كمكھا» .  سوزدی از آتش میا
 ی این انقالبیبیدریغ انگلس نبود زندگ

  كھ داشت بای مدامیبزرگ با بیماریھا
  .   شدی  روبرو میمخاطرات عظیم تر

 در آلمان در ی شدید طبقاتمبارزات
 در اتحادیھ كمونیستھا ١٨۴٨دوره 

منعكس شد و موجب اختالفات و 

.   درون آن شدیمبارزات حاد سیاس
  را یمبارزات مھم) با انگلس(ماركس 

 ادامھ خط صحیح و وحدت یبرا
دولت پروس .تشكیالت بھ پیش برد

  را علیھ اتحادیھ یھ اسركوب وحشیان
كمونیستھا بھ پیش برد و دادگاه معروف 

  محاكمھ كمونیستھا برپا یكلن را برا
  پلیس فرانسھ یھمزمان با ھمكار. كرد

فعالین آنرا در خاك فرانسھ مورد تعقیب 
ماركس و انگلس . و آزار قرار داد

  دستگیر ی اعضای  برای زیادیفداكار
  یتشده از خود نشان دادند و وق

 و كردندمحاكمات كلن آغاز شد آنرا افشا 
  یآن دادگاه را بھ عرصھ مبارزه سیاس

  .تبدیل كردند

  
محاكمھ كلن مبین اختناق و فشار 

در چنان . روز افزون علیھ اتحادیھ بود
 یشرایطي، ایجاد یك سازمان كمونیست

منسجمتر و كارآمدتر و پرتجربھ تر كھ 
ار   را كھ دچیقادر باشد جنبش كارگر

  كند ی  شده بود رھبریشكست موقت
  .   گردیدی  ضروریامر

 اتحادیھ دیگر ی وظیفھ تاریخعمال
پایان پذیرفتھ بود و بنا بھ پیشنھاد 

 این اتحادیھ ١٨۵٢ماركس در سال 
اما ھمانگونھ كھ انگلس . رسما منحل شد

  كرده بود این سازمان یجمعبند
  ی  جھت فعالیت انقالبی  عالیمدرسھ ا«

: و ھمانگونھ كھ لنین بعدھا نوشت» بود
 در سدوره شركت ماركس و انگل

 ١٨۴٨- ۴٩ ی  توده ایمبارزه انقالب
  آنان ی  در فعالیتھاینقطھ برجستھ ا

  . بود
 پس از ایندوره تشخیص داد ماركس

كھ موج انقالب فروكش كرده است و 
 و یالزمست بھ تدارك و سازماندھ

ه   مبارزات آیندی  نیرو برایگردآور
او نشان داد كھ پرولتاریا در . بپردازند

 زند و با یمقابل شكستھایش زانو نم
  ی  تجربھ تاریخي، خود را برایجمعبند

  یژواز  بوری  بھ دژھاییورش بعد
دراین دوره بود كھ كتابھا .  كندیآماده م

  یمبارزات طبقات«  چون یو اسناد مھم
بیانیھ «و  »  ١٨۴٨_١٨۵٠در فرانسھ 
و »   بھ اتحادیھ كمونیستھایزكمیتھ مرك

و » انقالب و ضد انقالب در آلمان« 
بھ »   بناپارتیھیجدھم برومر، لوئ«

  . نگارش درآمدند
  از ایندوره مبارزه ی جمعبنددر
  بھ ی  بود كھ ماركس در نامھ ایطبقات
 متذكر شد ١٨۵٢در سال » واید مایر«

  بھ ی علیھ سرمایھ داریكھ مبارزه طبقات
  بھ نام یھ ایجاد حكومت كارگرناگزیر ب
  شود و ی پرولتاریا منجر میدیكتاتور

  است ی  خود وسیلھ ایاین دیكتاتور
  .   طبقھی بجامعھ  گذار بھ یبرا

 رشد ھر چھ بیشتر جنبش با
  در ی  كارگری  و سازمانھایكارگر

  در جنبش یاروپا نیاز بود كھ جشھ
این جھش .   صورت گیردیكارگر

  در ی  اساسیلیل و تئورنیازمند یك تح
 ی غلطیدركھا.   بودیمورد سرمایھ دار

  در میان یاز مناسبات سرمایھ دار
  ی  بھ چشم میفعالین جنبش كارگر

 پایھ استتناجات غلط در سمت ھك. خورد
  .و سو دادن بھ مبارزات كارگران بود

 خود را ی تحقیقات اقتصادماركس
  خود را یاو زندگ. دوباره از سر گرفت

ماركس در . قف كتاب كاپیتال كردو
كتاب كاپیتال با استفاده از متد ماتریالیسم 

  نشان داد یدیالكتیك و ماتریالیسم تاریخ
 ی  جامعھ سرمایھ داریكھ تضادھا

 كند، یچیست و چگونھ این نظام  كار م
 كارگران ی بر زندگشو اثرات كاركرد

ماركس در این كتاب پرده از . چیست
گران توسط سرمایھ راز استثمار كار

داران برداشت و نشان داد كھ چگونھ 
  ی انھدام سرمایھ داری  برایشرایط عین

  بھ مراتب باالتر فراھم ی  نظامیو برپائ
انتشار این كتاب  در سال . شده است

  بیسابقھ در تاریخ ی واقعھ ا١٨۶٧
  و تاریخ  ی  كمونیستیجنبش بین الملل

 یرزماركس در این كتاب بط. بشر بود
 ی را با تعھد سیاسی  علمی بیطرفیعال

محرك او خدمت بھ .   كندیتركیب م
منافع كارگران و اكثریت مردم جھان 
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  یاست اما ھمانند یك دانشمند با واقعیتھا
  ی بدور از ھر گونھ پیشداوریعین

 طریق قادر شد اینروبرو میشد و از 
و كال   (یقوانین جامعھ سرمایھ دار

  قوانین علم  
را كشف و فرمولھ )  سیاسيصاداقت

  ترسیم ی  برایكند و و پایھ علم
  ی و تاكتیك انقالب جھانیاستراتژ
  .    بدست دھدیكارگر

 ھرگز نتوانست ی سرمایھ دارنظام
  و تحقیر یخود را از داغ نقد علم

 آن زد، ی كھ ماركس بر پیشانیسنجیده ا
  .خالص كند

 انترناسیونال ١٨۶۴ سپتامبر ٢٨ در
در لندن با حضور ) ین الملل اولب(اول 

ماركس بھ عضویت . ماركس تشكیل شد
 آن درآمد بھ قول ی  عمومیشورا
  و ی  عمومیروح این شورا« انگلس
) ١٨٧٢(  كھ آنرا تا كنگره الھھ یكسان

» .ادامھ دادند شخص ماركس بود
 و  تئوریك یتالشھا) با انگلس(ماركس 
 وحدت ی را برای زیادیسازمان

  یھان حول یك خط مشكارگران ج
او مبارزات مھم . صحیح بھ عمل آورد

  ی علیھ آنارشیسم ، اتحادیھ گرائیتئوریك
 مبلغ یكھ در پوشش جنبش كارگر
  بودند یسازش با دولتھا و نظام بورژوائ

  .را بھ پیش برد
» كمون پاریس  «ی انقالبتجربھ

  تر و ینظرات ماركس و انگلس را غن
 ١٨٧١ مارس ١٨در . عمیقتر كرد

 قدرت را در یكارگران پاریس با قیام
و در میان خون و باروت . دست گرفتند

  یو آتش مبارزه، اولین حكومت كارگر
» كمون«انقالب . جھان را تاسیس كردند

 كھ د  بویسپیده دم آن انقالب اجتماع
  ھمیشھ بشریت را از جامعھ یبرا

  .   آزاد خواھد كردیطبقات
پرشكوه  از نزدیك این قیام ماركس

  كامل، یاو با عالقمند. را دنبال كرد
  یخود را در جریان این نبرد عظیم انقالب

روحیھ و طرز تفكر جسورانھ . قرار داد
  درخشان از یو مبتكرانھ اش نمونھ ا

روش صحیح برخورد با مبارزات توده 
ماركس با وجود .   دھدیھا بدست م

 چندین بار بھ ١٨٧٠اینكھ در پائیز 
اریس توصیھ كرده بود كھ تا كارگران پ

  قیام آماده نشده دست ی  شرایط برایوقت
  ھنگامیكھ كارگران یول. بھ آن نزنند

پاریس تفنگ را در دست گرفتند تا 
قدرت را بدست گیرند ماركس بھ طور 

 و صمیمانھ بھ حمایت از آنان یجد
 كھ كمون پاریس یتا زمان. برخاست
 و  ماركس از نزدك انكشافود،برقرار ب

  را دنبال كرده، یتغییرات اوضاع انقالب
  كمك ی  و سیاسیو بھ آن از نظر عمل

  .  كردیم
  را بھ پاریس فرستاد تا ی او افراد

 یبا كمون تماس گرفتھ و بھ طور شفاھ
  بھ آنھا داده و اخبار یدستور العمل ھای

ماركس .  كسب نمایندیدست اول
  در مورد شیوه ی  با ارزشیرھنمودھا

  و ھمچنین تدابیر یزه، تكنیك نظاممبار
ماركس .  بھ آنان دادی و اقتصادیاجتماع
  در مورد ضعفھا و یح  صحییانتقادھا

اشتباھات رھبران كمون تدوین و فرمولھ 
  علیرغم این اشتباھات از یكرد ول

 یحت.   رساندیصمیم قلب بھ آنان یار
  كھ كمون غرقھ در خون شد و یزمان

مھ امكانات خود شكست خورد، ماركس ھ
 بھ مبارزین كمون كھ ی یاریرا برا

وحشیانھ مورد آزار و شكنجھ و تعقیب 
 بودند بكار گرفت و مھمتر از رگرفتھقرا

  ی  بورژوازیآن كلمھ بھ كلمھ بھ افتراھا
تنھا سھ روز پس از شكست . پاسخ داد

كمون پاریس بود كھ ماركس اثر برجستھ 
» ھ  در فرانسیجنگ داخل«خود بھ نام 

 ی  عمومیرا در كنفرانس شورا
 ی ھایبیرحم. انترناسیونال اول ارائھ داد

  یارتجاع را افشاء كرد، دستاوردھا
  كمون را ستود و درسھا و یتاریخ

و .   كردی  آن را جمعبندیآموزشھا
اصول كمون : آنگونھ كھ خود نوشت

  كھ یجاودانھ است؛ این اصول تا زمان
دست   خود را بیطبقھ كارگر رھائ

  . نیاورده باشد بھ قوت خود باقیست
 از تجربھ كمون پاریس ماركس پس

 بھ تاسیس و یو انگلس توجھ زیاد
در .   كردندیگسترش احزاب كارگر

 ھر حزب شركت و یمباحث سیاس
  ی  كردند و تالش میدخالت فعال م

  با ی  واقعا انقالبیكردند احزاب كارگر
اواخر .   شكل گیرندیخصلت توده ا

 ماركس بھ این مھم اختصاص یگزند
» نقد برنامھ گوتا«  چون یآثار. داشت

ماركس در این . متعلق بھ ایندوره است
  ی  را با دقتیاثر یك دید گسترده تاریخ

موشكافانھ در ھم آمیخت و خصوصیات 
  .   را ترسیم كردی جامعھ سوسیالیستیكل

 دشوار و فقیرانھ و ی زندگعلیرغم
ت روزمره  مبارزایمشغولیات دائم

  یماركس و انگلس توانستند گنجینھ ا

.  را خلق كنندیگرانبھا از آثار ماركسیست
 ۶٠  نزدیك بھ یماركس و انگلس ط

 نفر مكاتبھ داشتھ ٢٠٠٠سال با بیش از 
 نامھ بھ این افراد ۴٠٠٠اند و نزدیك بھ 

  نامھ از آنھا ارنوشتھ اند و  ده ھز
اگر ھمھ مكاتبات،  . دریافت كرده اند

مقاالت، جزوات، طرحھا، كتابھا و 
  ی ھا و دفترچھ ھایخالصھ بردار

 ماركس و انگلس را بھ ییادداشتھا
حساب آوریم الاقل یك مجموعھ آثار 

كھ .   را در بر خواھد گرفتی جلد١١۴
تا كنون تقریبا كمتر از نصف آنھا در 

  .  دسترس ھمگان قرار گرفتھ است
 وجود اینكھ چند سال آخر عمر،  با

  ماركس بھ تحلیل رفتھ بود ی  جسمیواق
  و نقادانھ اش یاما افكار تند و تیز علم

 یھمچون آذرخش آسمان انقالب پرولتر
قلب ماركس تقریبا دو . را روشن میكرد

سال پس از مرگ ھمسرش و دو ماه پس 
. از مرگ دختر بزرگش از كار ایستاد

 دیگر فكر جھانبزرگترین متفكر «
  بود كھ انگلس یماین پیا» نخواھد كرد

بھ یارانش در سراسر جھان مخابره 
  . كرد

 ی  كھ از سختی  انقالبیمتفكر
 علم نھراسید، جرئت یبزرگ راھھا

قطب .   بھ خود دادیمبارزه و پیروز
 بود ی رسالت طبقھ ای او در زندگینما

  از ی  برایچیز« بھ نام پرولتاریا كھ 
دست دادن ندارد مگر زنجیر ھایش را؛ 

  فتح در پیش ی  برایض جھاندر عو
  » .رو دارد

  
  :  مورد استفادهمنابع

  
  بین یتاریخ جنبش كمونیست«_ 

، از گروه نویسندگان »)جلد اول  (یالملل
شانگھاي، ترجمھ بھمن احمدي، از 

   ١٣۵٩انتشارات پژواك 
  

  و دیدگاه یكارل ماركس، زندگ«_ 
  محیط، نشر ی، دكتر مرتض»  اویھا

  ١٣٨٢اختران، 
  
، دكتر »كارل ماركس كھ بود؟ «_
شركت كتاب در  :   مقبل، پخشیعبدالعل

  ■١٩٩٧ _ ١٣٧۵لس آنجلس  زمستان 
  



١۶ ١   شماره  بذر  صفحھ  
  

  نگاھی بھ تاریخ

  زندگی نامھ کارل مارکس
  .  آن زد، خالص كندی كھ ماركس بر پیشانی  و تحقیر سنجیده ای  ھرگز نتوانست خود را از داغ نقد علمینظام سرمایھ دار

   
  ا کوشافشین

نشریھ »   بھ تاریخینگاھ «ستون
 رھبران جنبش ی زندگیبذر بھ معرف

 این ی  و وقایع مھم تاریخیكمونیست
نشریھ بذر از این . جنبش اختصاص دارد

طریق تالش دارد كھ خوانندگان جوان 
  در یخود را با تاریخ جنبش كمونیست

  .   آشنا كندی  و بین المللیسطح مل
ھ چراغ زبانزد ھمگان است كھ گذشت

این امر در رابطھ با . راه آینده است
.   نیز صادق استیجنبش كمونیست

  یشناخت یافتن از تاریخ جنبش كمونیست
.   استی  طبقاتی كسب آگاھیجزو الفبا

  یکمونیستھا بدون اتكاء بھ تجارب تاریخ
  از آن تجارب ی  علمیخود و جمعبند

  خود را یقادر نیستند مسیر پیروز
 البتھ ھمواره بر سر .ھموار كنند

  میان گرایشات ی  تاریخی  ھایجمعبند
تاریخ . مختلف جدل و مبارزه خواھد بود

 با فراز و نشیب، با یجنبش كمونیست
  و با تدوام و گسست یشكست و پیروز

  ی مھم مشخص میو با مبارزات خط
  با این تاریخ و بیرون یآشنائ. شود

  ی  زنده و مھم از آن برایسھاكشیدن در
الزم است ھر فعال . امروز ضروریست

  از  نقاط عطف این یچپ درك روشن
 ی  كھ بیان تكامل كیفیجنبش و تجارب

علم كمونیسم بوده، داشتھ باشد و با 
  و تالش ھر یك از رھبران این یزندگ

  آن ی  كھ در روند تكاملیجنبش و نقش
  .داشتھ اند آشنا باشد

  خواھد یاز ھمینرو نشریھ بذر م
یخ این جنبش را از ماركس تا امروز تار

رھبران . را بھ مخاطبین خود بشناساند
  آنان را ی  اساسیاین جنبش و ایده ھا

 چون ی كند، و وقایع مھم تاریخیمعرف
كمون پاریس، انقالب اكتبر روسیھ و 
انقالب چین و تاریخ سھ انترناسیونال را 

  .   كندیمعرف
شماره اول »   بھ تاریخینگاھ«
  كارل ماركس یبھ زندگ» بذر«

تالش میكنیم در شماره . اختصاص دارد
  ماركس ی  اساسیبعد بھ ایده ھا

   بذر –. بپردازیم

 ١۴( سال پیش در  روز ١٢٢
»   گیتیھا«، گورستان )١٨٨٣مارس 

  ترین یدر لندن ناظر مراسم تدفین انقالب
مراسم ساده بود اما . متفكر جھان بود

عمیق و   یانگلس خطابھ ا. پرشكوه
  ایراد كرد و خدمات یار دیرینھ یتاریخ

او در خاتمھ گفت كھ . اش را بر شمرد
بھترین بزرگداشت از ماركس آنست كھ 

  تحقق ھر چھ یحداكثر كوشش را برا
زودتر آموزشھا و اھداف او بھ عمل 

  . آوریم
 از بورژواھا و یحتما بسیار

مخالفین آنزمان ماركس این فراخوان 
اما زمان . ره گرفتندانگلس را بھ سخ

  الزم نبود تا فراخوان آن جمع یزیاد
.   گسترده و عظیم یابدیمحدود پژواك

افكار ماركس در قرن بیستم ھمچون 
 یذرات ھستھ اتم شكافتھ شد و انرژ

 را یده صدھا میلیون توده ستمدیتاریخ
در سراسر جھان رھا كرد و تغییرات 

  را موجب ی  عمیق و گسترده ایانقالب
  .شد

ماركس كھ بود؟ ماركس یك آدم 
 بود اما آنچھ كھ او را از یمعمول

دیگران متمایز ساخت این بود كھ 
  بر عھده گرفت و این یوظایف تاریخ

. وظایف را بھ بھترین نحو انجام داد
  یپرولتاریا بھ عرصھ مبارزه سیاس

  پا نھاده بود و ی  علیھ بورژوازیطبقات
  ی انقالب ینیازمند سخنگویان و تئوریھا

مارکس .   متعلق بھ خود بودیو راھگشا
  .  بھ نیاز زمانھ خود پاسخ داد

     كارل ماركس روز پنجم ماه مھ 
 آلمان امروز ی از شھرھای دریك١٨١٨
بھ دنیا آمد و » تریر«بنام » پروس قدیم«

  با فرھنگ و نسبتا مرفھ یدر خانواده ا
او بعد از گرفتن دیپلم در . بزرگ شد

 بھ دانشگاه بن وارد شد و ١٨٣۵سال 
یكسال بعد بھ دانشگاه برلین رفت و بھ 

.  و فلسفھ پرداختتاریخمطالعھ حقوق، 
  یماركس در دانشگاه عضو گروه ھگل

. شد)   چپی  ھایھگل(   جوانیھا
  ی  این گروه سلطنت استبدادیاعضا

  و مسیحیت را كھ با این نظام یفئودال
  دادند یپیوند داشت مورد انتقاد قرار م

  .   بودندیو طالب اصالحات بورژوائ
  ی ماركس ھمكار١٨۴٢ آوریل در

آغاز نمود و » راین«خود را با نشریھ  
در اكتبر ھمانسال سردبیر این روزنامھ 

  تشدید مبارزه یاو از این ابزار برا. شد
ماركس . ضد استبداد پروس استفاده كرد

  در جامعھ یاز طریق روزنامھ نگار
 و وسیعا بھ بحث و گفتگو در نفوذ كرد

  ی  اجتماعی زندگفمورد مسائل مختل
پرداخت و توانست شناخت مستقیم از 

 مردم و مبارزات آن دوران پیدا یزندگ
  .كند

 در رابطھ با تاثیر یبعدھا خود و
تجارب آندوره بر افكارش بھ انگلس 

  در مورد یگفت كھ تحقیق و بررس
ائیان  كھ آنزمان بر روستیمظالم اقتصاد

ھیزم شكن تحت عنوان قانون ضد 
  گرفت او ی صورت م»یچوب دزد«

را بھ بھ مطالعھ سیاست و بھ مطالعھ 
 و در نتیجھ مطالعھ یروابط اقتصاد

  . كشاندوسیالیسمس
 تا مارس ١٨۴٢ در فاصلھ اكتبر

 كھ نشریھ راین توقیف شد ١٨۴٣
.   آنرا بر عھده داشتیماركس سردبیر

 یفظھ كارماركس محدودیتھا و محا
و شروع بھ .  ھا جوان را دریافتیھگل

و . تصفیھ حساب با ایده آلیسم ھگل كرد
او درھمین . نقد فلسفھ ھگل را نگاشت

دوره تحت تاثیر فوئر باخ كھ از 
  ی  ھگل را نقد می  ماتریالیستیدگاھدی

و بقول انگلس . كرد قرار گرفت
  ».  شدیمی  فوئرباخیعجالتا ھمگ«

 پس از ١٨۴٣    ماركس در پائیز
  وستفالن وارد پاریس یازدواج با جن

  و یدر آنزمان، جنبش سوسیالیست. شد
    مخصوصا مبارزات پرولتاریایكارگر

  در فرانسھ بھ حد ی بورژوازعلیھ
  ی  پیشرفت كرده بود،  برخوردھایكاف

  و جریانات ی  سیاسیانواع نیروھا
   یاجتماع

 ١٣ در صفحھ بقیھ


