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برپا كردن مبارزات آزادیخواهانه و رزمنده علیه مستبدان، 
٢ .بهترین راه بزرگداشت جنبش هجده تیر است  

 جنبش دانشجویی می تواند و باید پرچمدار مبارزه با ستم بر ملل و خلقهای ساكن ایران
 زنان در این جامعه مردساالر مبارزهمی تواند و باید علیه بی حقوقی و فرودستی . باشد
   .باشد می تواند و باید مبلغ فرهنگ و هنر و ارزشهای نو و افكار علمی و غیر خرافی. كند

 

  ٣جنبش دانشجویی و اعتصاب غذای اکبر گنجی
داشته باشد و خانواده اش  برای آزادی خود تالش کند و وکالی مورد نظر خود را گنجی هم به عنوان یک  زندانی سیاسی حق دارد که

گردانندگان این رژیم حق زندانی کردن هیچ کس را ندارند زیرا مسئول تمام . هم هر اقدامی را که الزم می دانند برای آزادی وی بکنند
 .ان بروندفجایع رخ داده در این کشور،  از سرکوب سیاسی و کشتار مخالفان تا فقر کشنده اکثریت مردم هستند و خودشان باید به زند

اما . گنجی همانند هر زندانی باید از تمام حقوق فردی برخوردار باشد وحق استفاده از همه امکانات را در دفاع از خود  داشته باشد
جنبش دانشجویی باید با دید عمیق تر و تیز بینانه تری این  مسئله را با در نظر گرفتن تمام پارامترهای اجتماعی، طبقاتی، سیاسی و 

چرا که این موضوع حامل اهدافی به مراتب فرا تر از اعتصاب غدای یک زندانی سیاسی برای حقوق فردی .  المللی بررسی کندبین
است و جریاناتی می خواهند  آن را به سمبلی برای جلب حمایت مردمی درجهت گشایش جبهه جدیدی  با اهداف سیاسی مشخص 

  . گنجی محدود نمی شوداهداف سیاسی شان به آزاد کردن. تبدیل کنند
 

 

  !دو خط متنافر
  ۵دختران دانشجو ؛ انجمن های اسالمی 

اخیرا مطلبی از جانب دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه اصفهان 
اینترنتی منتشر و علوم پزشکی آقای صولت شجاعیان در سایت های 

ایشان در این مطلب بطرزی روشن نظرات خود در )  ١.(شده است
مورد دختران دانشجو را بیان می کند که البته می توان گفت مطلب 
ایشان انعکاسی  از دیدگاههای انجمن های اسالمی در مورد دختران 

به همین جهت مناسب دیدم تا از رهگذر این مطلب . دانشجو نیز هست
  .سی نظرات این جریان در جنبش دانشجویی بپردازمبه برر

آقای صولت شجاعیان در نوشته خود تالش دارد نشان دهد که چگونه 
افزایش تعداد دختران دانشجو  در دانشگاهها موجب افت و رکود 

  .جنبش دانشجویی شده است
   ٧ نتایج انتخابات ،چند یادداشت بر یك گرایش  

این موضوع بحثهاي زیادي را در . زي هایش احمدي نژاد را از صندوق هاي راي بیرون كشیدسرانجام حاكمیت با شعبده با
بویژه آن دسته معدودي از دانشجویاني كه هنوز در خواب و خیالهاي دو خرداد بسر مي . بین دانشجویان براه انداخت

  . بردند و ته دلشان براي معین غنچ مي زد دچار سرگیجه سیاسي شدند
ن دانشجویان كه مدعي اند که ماركسیست و چپ هستند براي فرار از واقعیت به تحلیلهاي من در آوردي ضد مارکسیستی برخي از ای
  . *این نوع تحلیلها را مي توان بیش از هر جائي در مقاالت مختلف سایت  دانشگاه و مردم پیدا كرد. چنگ زدند

  

  ٩ براي حفظ حافظه تاریخي
ذكر مصایب استاد نوید ماكان و همسرش مهندس «نقدی بر تئاتر جدید بیضایی

  »رخشید فرزین
 

  خواهد؟بابك احمدي چه میگوید و از جنبش دانشجویي چه مي
  ١٠قسمت دوم 

 
 ١۶های اساسی مارکسیسم ه اید ١٣پا سخ به خوانندگان و نقد نظرات آنها
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 راه بزرگداشت جنبش بهترین مستبدان، علیه مبارزات آزادیخواهانه و رزمنده کردنبرپا 
. استتیرهجده   
آن روزها روزنامه .  می گذرد١٣٧٨نبش تیر ماه شش سال از ج

توقیف شده بود و دانشجویان كه هنوز تحقق » سالم«دوم خردادی 
شعار آزادی را در دوم خرداد و دولت خاتمی و مطبوعات وابسته 

پاسخ نیروی . به آن جستجو می كردند عكس العمل نشان دادند
خوابگاه . انتظامی و اوباش لباس شخصي، خشن و بیرحمانه بود

نیروهای سركوب در حالی كه . دانشجویان مورد یورش قرار گرفت
شعار یا زهرا سر داده بودند، دانشجویان را از اتاقهای طبقه باال به 

همه این وحشیگری ها برای ترساندن و . پایین پرتاب می كردند
. ساكت كردن دانشجویان بود اما نتیجه ای كامال متفاوت ببار آورد

ردای سركوب، هزاران دانشجو با شعار مرگ بر استبداد، از صبح ف
سران . زنده باد آزادی در شهرهای مختلف به خیابان آمدند

جمهوری اسالمی كه انتظار چنین پاسخی را نداشتند به وحشت 
خاتمی و موسوی الری و حجاریان و . افتادند و گیج شدند

ویان را به همدستانشان كوشیدند این جنبش را بخوابانند و دانشج
جنبش دانشجویی بعد از . صحن دانشگاه برگردانند اما موفق نشدند

مدتها می رفت كه در راه راستین خود قدم بگذارد و به رسالت 
جنبش دانشجویی می رفت كه شعارهای . تاریخی خود عمل كند

آزادیخواهانه و حق طلبانه عموم مردم را با صدای بلند در فضای 
وجی از مبارزه جویی و امید را در بین مردم جامعه فریاد كند و م

در آن یك هفته پر شور، هر نوع شعاری به گوش می . برانگیزد
هر چه جناح دوم خردادی ها برای كنترل و خاموش كردن . رسید

جنبش بیشتر تالش می كردند، شكاف بین این عوامفریبان و بازوی 
دانشجویی دانشجویی شان یعنی دفتر تحكیم وحدت با بدنه جنبش 

حتی یار دوازدهم تیم خاتمی یعنی جریان ملی . عمیقتر می شد
هر . مذهبی ها هم نتوانست دانشجویان خشمگین را آرام كند

دانشجویی كه به ضرب باتوم و زنجیر و چاقوی نیروهای سركوب 
بیشتر » اصالح نظام از درون«مجروح می شد، دروغ بودن 

ن باختن و مفقود االثر شدن هر خبری كه از جا. بنمایش در می آمد
یاران دانشجو منتشر می شد، پوچ بودن تسامح و تساهل را بیشتر 

یك هفته شور بود و یار دبستانی من بود و قدرت . برمال می كرد
یك هفته سردرگمی . نمایی دانشجویان و به مصاف طلبیدن مستبدان

حاكمان بود و هراس و توطئه چینی كل حكومتیان علیه جنبش 
 بر پا ١٣٧٨مبارزه گسترده ای كه از هجدهم تیر ماه . شجویيدان

شده بود با حمله نیروهای انتظامی به اجتماعات دانشجویی و 
. دستگیری هزاران فعال دانشجو و مردم پشتیبان آنان سركوب شد

اما در نتیجه . این سركوب با توافق و سكوت جناح خاتمی عملی شد
د از آن، دوران رسوایی و همین هفت روز مبارزه و سركوب بع

 .شكست دوم خرداد فرا رسید
 تیر می گذرد جامعه ایران ١٨ در شش سالی كه از مبارزات 

جنبش دانشجویی . فراز و نشیب های بسیاری را از گذرانده است
همین جنبش بود كه جرقه مبارزات . نیز تغییرات بسیار كرده است

 كشاندن قشرهای  را زد و نقش مهمی در١٣٨٢شبانه خرداد ماه 
آنهمه . مختلف مردم به مبارزات رزمنده ضدحكومتی بازی كرد

دستگیري، شكنجه، آدم ربایي، اخراج و محرومیت، كارساز نیفتاد و 
دانشگاه بار دیگر به سنگر مستحكمی برای مبارزه آزادیخواهانه 

فرو ریختن توهمات دوم خردادی و موج دستگیری . مردم تبدیل شد
 ای كوتاه  ركود و سكونی نسبی جنبش دانشجویی را ها برای دوره
ولی این سكون، نشانه تامل كردن و اندیشیدن یك . به دنبال آورد

جدیت و . جنبش پویا برای جستجوی راه های نوین و متفاوت بود
در دوره بعد از . ادامه دار بودن مبارزه، بیشتر از قبل فهمیده شد

 اعتراضی دانشجویی كمتر هجدهم تیر، شركت كنندگان در تجمعات
 ١٨دانشجویانی كه در . شدند اما عمق و كیفیت مبارزات بیشتر شد

 به صورت یك توده بی شكل شركت كرده بودند جای خود ٧٨تیر 
را به گروهبندی های سیاسی مشخصتر دانشجویی با جهت گیری 

دوباره بذر ماركسیسم در دانشگاه جوانه . های طبقاتی متفاوت دادند
اگر در هجدهم . دانشجویان چپ حضور خود را اعالم كردندزد و 

بود و عكس خاتمی و فریاد » سالم«تیر ماه، شعار حمایت از 
شماها بهتر است «پسران دانشجو بر سر دختران دانشجو كه 

، حاال دیگر شعار اتحاد كارگر »برگردید به خوابگاه تا كتك نخورید
ه بردگی بر دست طبقه و دانشجو است و تصویر زنجیرهای پاره شد

كارگر و حضور سد ناشدنی دختران دانشجو در صف اول 
و بقیه مطبوعات پر حرف و » توس«و » جامعه«جای . مبارزات

فریبكار دوم خردادی را ده ها و ده ها نشریه آگاهی بخش و مبارزه 
این مسیر . ساز اصیل دانشجویی در سراسر كشور گرفته است

  .ازش هستیمروشنی است كه تازه در آغ
در تیر ماه امسال، جنبش دانشجویی بازی رسوای انتخابات 

كانون مخالفت با این . نهمین دوره ریاست جمهوری را تحریم كرد
. جریان نمایشی و فرمایشی در كل جامعه، دانشجویان و زنان بودند

التماس های دكتر معین و همراهانش و تالش های تا شب آخر 
اینك بر اثر . ست حركت تحریم را بشكندرفسنجانی مكار هم نتوان

تقلبات و رسوایی های انتخابات ریاست جمهوري، نارضایتی و 
آنان كه . بهت و خشم عمیقی در بین میلیونها نفر شكل گرفته است

بطور فعال به تحریم انتخابات دست زدند و علیه این بازی و 
عترض بازیگرانش شجاعانه تبلیغ كردند در نگاه مردم هشیار و م

جایگاه سیاسی ویژه ای یافته اند، حتی اگر مردم این را به زبان 
. نیاورند و حتی اگر تحریمگران، خود به این مساله پی نبرده باشند

اینك جامعه انتظار دارد كه جنبش دانشجویی نقش سیاسی پیشرو 
شعارهای مهم سیاسی . خود را در وقایع و تحوالت آتی بازی كند

در روزهای مبارزه در خیابان حاضر باشد . ببردرا به میان مردم 
نشریات دانشجویی باید آینه . و به چاردیواری دانشگاه محدود نشود

رنج های مردم و بویژه طبقات و قشرهای زیرین جامعه، و فریاد 
 جنبش دانشجویی باید نقاب .همبستگی و اتحاد مبارزاتی آنان باشد

 از درون حكومت سر بلند از چهره عوامفریبان رنگارنگ كه پیاپی
می كنند بردارد و هدفشان كه بقای استبداد و تحكیم بنای استثمار 

جنبش دانشجویی باید توهماتی كه در جامعه . است را آشكار كند
نسبت به وعده ها و نقشه های نیروهای امپریالیستی و مشخصا 

هد آمریكا پراكنده شده را پاك كند و این واقعیت را به مردم نشان د
كه رئیس همه استثمارگران و سركوبگران و عوامفریبان در 
سراسر دنیا، همین امپریالیستها هستند و از آنها نباید انتظار آزادی 

جنبش دانشجویی می تواند و باید . و رفاه و خوشبختی داشت
می . پرچمدار مبارزه با ستم بر ملل و خلقهای ساكن ایران باشد

ی و فرودستی زنان در این جامعه تواند و باید علیه بی حقوق
می تواند و باید مبلغ فرهنگ و هنر و . مردساالر مبارزه كند

 آیا دختران و .ارزشهای نو و افكار علمی و غیر خرافی باشد
پسران چپ دانشجو شك دارند كه پرچم این شعارها و مبارزات را 

ی توانند فقط آنان می توانند بر پا دارند؟ آیا شك دارند كه فقط آنان م
بخش بیشتری از دانشجویان آزادیخواه را به گرد این ارزشها و 
خواسته های مترقی و پیشرو متحد كنند؟ آیا حاضریم بار مسئولیتی 
كه به عنوان روشنفكر چپ مبارز بر دوش داریم را بپذیریم و جلو 
برویم؟ این پرسشی است كه در هر فرصت و مناسبت مبارزاتی در 

سالگرد مبارزات هجدهم تیر هم یكی از . یی می كندبرابر ما خودنما
بیایید كاری كنیم كه بزرگداشت هجدهم تیر نه . این مناسبت هاست

فقط یك بزرگداشت كه صحنه عمل برای پاسخگویی به مسئولیتمان 
  . باشد
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  جنبش دانشجویی و اعتصاب غذای اکبر گنجی
  سورنا هدایت

  
ق دارد که برای  حگنجی هم به عنوان یک  زندانی سیاسی

آزادی خود تالش کند و وکالی مورد نظر خود را داشته باشد و 
خانواده اش هم هر اقدامی را که الزم می دانند برای آزادی وی 

گردانندگان این رژیم حق زندانی کردن هیچ کس را ندارند . بکنند
زیرا مسئول تمام فجایع رخ داده در این کشور،  از سرکوب 

خالفان تا فقر کشنده اکثریت مردم هستند و سیاسی و کشتار م
  . خودشان باید به زندان بروند

 گنجی همانند هر زندانی باید از تمام حقوق فردی برخوردار 
. باشد وحق استفاده از همه امکانات را در دفاع از خود  داشته باشد

اما جنبش دانشجویی باید با دید عمیق تر و تیز بینانه تری این  
با در نظر گرفتن تمام پارامترهای اجتماعی، طبقاتی، مسئله را 

 چرا که این موضوع حامل .سیاسی و بین المللی بررسی کند
اهدافی به مراتب فرا تر از اعتصاب غدای یک زندانی سیاسی 
برای حقوق فردی است و جریاناتی می خواهند  آن را به سمبلی 

با اهداف برای جلب حمایت مردمی درجهت گشایش جبهه جدیدی  
اهداف سیاسی شان به آزاد کردن گنجی . سیاسی مشخص تبدیل کنند

  .محدود نمی شود
    بخشی از جریان اصالح طلب حکومت می خواهد جنبش 

آنها می خواهند . جدیدی به حول اعتصاب غذای گنجی راه بیاندازد
با استفاده از سمبل سازی هایی از این دست به جلب حمایت های 

د کردن بعضی از جریانات خارج از حاکمیت  با خود مردمی و متح
این بخش ازرژیم که با بی اعتمادی و انزجار روزافرون . بپردازند

جنبش دانشجوئی و روشنفکرانی  که آنها را در جریان دوم خرداد 
بازیچه دستشان قرار دادند، مواجه هستند وحاال به دنبال راه 

چرا که بسیاری از  .ستندجدیدی برای باز آفرینی اعتماد مجدد ه
مردم به جعلی بودن کلیه ادعاهای آنان پی برده اند وحاال آنان می 
خواهند با  مظلوم نمایی اکبر گنجی مردم را در محضوربت قرار 

آنها سعی دارند . دهند که یک بار دیگر سیاهی لشکرشان آنان شوند
ود باز با این کار دوباره روشنفکران و دگر اندیشانی را به سوی خ

. گردانند و از این طریق آنان را  به کبریتهای بی خطر تبدیل کنند
ی را آنها سعی می کنند جنبش های سیاسی و اجتماعی اصیل مردم

بی جهت نبود که این  .ه برانندیبه انحراف کشانده یا به حاش
جریانات از زندانیان سیاسی چون ناصر زرافشان که اعتصاب غذا 

هیچ . نکردند و یا در مورد آنها سکوت کردندکردند حمایت فعالی 
 تیر در زندان دفن شده اند و ١٨اسمی از دانشجویانی که از زمان 

یا زندانیان سیاسی کرد و گمنام نمی برند و فقط از آقای گنجی به 
از همین رو  .  نام برده می شود»  قهرمان دمکراسی«عنوان 

ین کارزار سیاسی جنبش دانشجوئی باید هوشیارانه خود را از ا
چون که این هم یک خدعه و نیرنگ . فریبکارانه  دور نگاه دارد

اینان هنوز پشت پرده یک کار می کنند و . دیگر اصالح طلبان است
  .در صحنه جور دیگر می نمایانند

جنبش دانشجویی برای اینکه به دامهای جدید اصالح طلبان 
 جایگاه اکبر حکومتی گرفتار نشود باید درک روشنی از نقش و

گنجی داشته باشد و معیارهای درستی را در برخورد به گنجی جلو 
  .بگذارد

  
آقای گنجی ته تنها قهرمان دموکراسی نیست بلکه خدمت گذار و 

آقای گنجی .  مجری همین حکومت جمهوری اسالمی بوده است
 آقای .خودش از طراحان و مغزهای متفکر اولیه دوم خرداد بود

ش طرح دوم خرداد را برای تداوم حاکمیت گنجی و دوستان

جوهر طرح دوم . جمهوری اسالمی پیش کشیدند و طراحی کردند
خرداد آن بود که حزبی یا  جریانی در چارچوب نظام جمهوری 
اسالمی راه بیندازند که ظاهرش این باشد که مخالف وضع موجود 
 و مخالف رژیم است تا اینکه  مرجع شکایات مردم  شود و مردم

یعنی در . دست به عمل مستقل سیاسی برای رسیدن به حقشان نزنند
واقع کاری کردند که در دعوای میان مردم و رژیم، داور از 

جمهوری اسالمی باشد و مردم از خودش به خودش " خودی های"
غیر "بشوند داور در رابطه با شکایات " خودی ها. "شکایت ببرند

 دوم خرداد به مردم زدند و این کلکی بود که با طرح. ها" خودی
  . گنجی یکی از طراحان و مجریان آن بود

که عمدتا حول محفل کیان گرد آمده (آقای گنجی و همفکرانش
پس از پایان جنگ ایران و عراق از سهم شان در قدرت ) بودند

کاسته شد، علی رغم اینکه آنان خدمات تعیین کننده سیاسی، امنیتی 
ی سالهای قبل در جهت  تثبیت رژیم و اطالعاتی و نظامی در ط

گنجی خود یکی از اعضا نهاد سپاه پاسداران . انجام داده بودند
او به همان انداره که در قدرت سهیم بوده است . انقالب اسالمی بود

به زندان افتادن وی ربطی به دفاع . در جنایت هایش هم دخیل است
 اما نه از آن گنجی زندانی سیاسی است. وی از منافع مردم ندارد

دسته زندانیان سیاسی که بخاطر تحقق آمال وآرزو های مردم در 
  .زندان بسر می برند

در طول تاریخ ایران به کرات مشاهده شده است که نظام های 
با . خودکامه و دیکتاتورخدمت گذاران خود را قربانی کرده اند

، رضا مراجعه به تاریخ، نمونه های زیادی را می توانیم پیدا کنیم
شاه  از ترس اینکه  تیمور تاش  مسندش را به چنگ آورد او را 
زندانی کرد و در نهایت به قتل رساند، در حالی که تیمور تاش در 
راه استحکام و استقرار دیکتاتوری رضا شاه کمک شایانی کرده 

  .بود
 جناب آقای کدیور در مصاحبه ای با رادیو فرانسه اشاره کردند

اعتصاب غذا جان خود را از دست بدهد به یک که اگر گنجی در 
گنجی نمی !  نخیر آقای کدیور. بابی ساندز دیگر تبدیل خواهد شد

ز هرگز که بابی ساند چرااندز تبدیل شود تواند  به یک بابی س
او از ابتدای امر بخشی . بخشی از نظام ستمگر انگلستان نبوده است
ن بوده است ولی آقای از مبارزه ملت ایرلند علیه رژیم انگلستا

. گنجی قربانی دعواهای خانوادگی جمهوری اسالمی شده است
تمام رژیم های مستبد جهان زندانیان ! ها"خودی"دعوای میان 

نمونه اش رژیم حاکم در . دارند و این امر تازه ای نیست" خودی"
 سال ها در زندان ش نخست وزیر انور ابراهیم معاونمالزی که

و اعتصاب غذا هم کرد و ادعا کرد که می خواهد استبداد را ا. بود
در مالزی از میان بردارد ولی این کارها موجب غسل تعمید او 

  .اخیرا پس از آزادی از زندان رهبر اپوزیسیون شداو . نشد
البته هر انسانی احتمال دارد که خطا کند و بعدها به اشتباه خود 
پی ببرد و بخواهد در صف مردم قرار گیرد اما رفتار و برخورد 

  : امر بر خود ندارد چرا که آقای گنجی نشانی از این
او از مردم ایران به خاطر سالها خدماتش در مقامهای مهم : اوال

به  . امنیتی و نظامی و سیاسی به این رژیم عذر خواهی نکرد 
او نه تنها از خانواده های زندانیان . اعمال خودش هم انتقادی نکرد

ش سیاسی که در زمان مسئولیتهایش شکنجه و اعدام شدند پوز
نطلیبده است بلکه چند سال پیش اعالم کرد که زندانی سیاسی در 
اوین از زمانی اعتبار پیدا کرده است که کدیور و یاران خودش به 

یعنی او فقط کسانی را که در دعواهای قومی و . زندان افتاده اند
باندی درون هیئت حاکمه به زندان افتاده اند زندانی سیاسی محسوب 

  .می کند
و تا کنون شرح روشنی از کارکرد امنیتی و نظامی و ا :ثانیا

سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نظام حاکم از روز اول و تمام 
البته او  .افرادی که در مصدر امور بودند به مردم ارائه نداد
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اطالعات قطره چکانی در رابطه با تاریک خانه اشباح و عالی 
 صراحت تشریح اما  به هیچ وجه با. جنابان سرخ پوش منتشرکرد

نکرده است که این نظام مخوف چگونه حقوق سیاسی اولیه مردم را 
از هر قشری لگد مال کرده  و چگونه جناح های مختلف و افراد 
مختلف اعم از راستها و اصالح طلبان همه چیز مردم و این کشور 

  . را چپاول و حیف و میل کردند
یک رژیم در تاریخ معاصر جهان افرادی بوده اند که در 

ارتجاعی کار  کرده اند و وقتی پی به جنایات آن بردند یا وقتی 
جنایات رژیم از حد تحمل این خادمان گذشت، صادقانه و با جسارت 
از آن بیرون آمده و با آشکار کردن حقایق امنیتی و سیاسی آن رژیم 

مثال شخصی . خدمات بزرگی به آگاهی و هشیاری مردم کرده اند
 میالدی وزیر ۶٠ سال در دهه ۵که مدت (را همچون مک ناما

که خیلی دیر و در اواخر عمرش پی به ) جنگ دولت آمریکا بود
جنایت هایش برد بجای اینکه خود را قهرمان و منجی مردم و 
قهرمان دموکراسی خواهی و عدالت جوئی جا بزند، مصاحبه ای 
کرد و با صراحت اعالم کرد که خودش و همکارانش بخاطر 

اتی که  در جریان جنگ آمریکاعلیه مردم ویتنام مرتکب شده جنای
  .اند،  باید بعنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند

آیا آقای گنجی جرات و صداقت آن را دارد که همه اعمال خود 
در گذشته را برای مردم علنی کند یا حداقل بگوید که در محفل 

ران سازمان متشکل از برخی متفکرین وزارت اطالعات و س(کیان 
 چه نقشه هایی را برای چه گذشته است؟) مجاهدین انقالب اسالمی

به کج راه کشاندن مبارزات مردم و جنبش دانشجویی طراحی کرده 
اند؟ چه سکه هایی به نام شعارهای آزادی خواهانه مردم جعل کرده 

  اند؟
در ادعا نامه گنجی علیه خامنه ای قتل عام های زندانیان سیاسی 

او مانند هم فکران خود آگاهانه .  جایی ندارد۶٧ و ۶٠های در سال
 را از یادها ۶٠تالش می کنند تا خاطره قربانیان کشتارهای دهه 

 و تعقیب ۶٠ای دهه بزدایند و از دادخواهی مردم نسبت به کشتاره
آیا نامیدن گنجی .  این فجایع ممانعت به عمل آورندنعاملین وآمری

دمکراسی خواهی ظلم در حق کسانی به عنوان سمبل آزادی و 
نیست که در زیر شکنجه تا آخرین لحظه برسر موضع خود 
ایستادگی کردند و به خاطر پا فشاری بر عقیده خود در دفاع از 

  منافع مردم به جوخه های اعدام سپرده شدند؟
مسئله آقای گنجی فقط به گذشته و حالش خالصه نمی شود بلکه 

گنجی در مانیفستش .   نویدش را می دهدشامل آینده ای هم است که
او بمباران هیروشیما و ناکازاکی و اشغال . مدافع بازار آزاد است

در . ژاپن توسط آمریکا را  ارمغان  دمکراسی برای ژاپن دانست
به دنبال گسترش «: مانیفست دومش مدعی شد که آمریکا 

 ».دمکراسی دردیگر کشورها و خصوصا منطقه خاور میانه است
همان (دمکراسی که گنجی طرفدارآن است دمکراسی ابوقریبی است 

). شکنحه ای که در عراق برقرار کردند» دمکراسی«نوع 

. دموکراسی که بر اشغال نظامی ، زندان و شکنجه استوار است
دمکراسی که حاصلش تحمیل یک دار و دسته ارتجاعی دیگر به 

 همفکرانش در مردم است و این امر نشانه تمایل آشکار گنجی و
در حقیقت مانیفست . اتکا به آمریکا برای رسیدن به قدرت است

آمریکا برای )  اصطالحی در بازی فوتبال(گنجی  یار دوازدهم 
به همین دلیل است که . کنترل و تسلط بیشتر بر ایران می باشد

دولت آمریکا  از میان این همه زندانیان سیاسی در سراسر جهان 
  این امر از .زادی بی قید و شرط گنجی شد و ایران خواهان آ

زمان جنگ سرد که آمریکا خواهان آزادی تعدادی از فعاالن حقوق 
  .بشر در شوروی شده بود بی سابقه است

بازار آزادی که گنجی وعده میدهد یعنی ادامه همان بالیی است 
که جمهوری اسالمی طی این سالها طبق فرامین بانک جهانی و  

لمللی پول از نظر اقتصادی بر سر اکثریت مردم صندوق بین ا
یعنی خرد کردن بیشتر استخوان های مردم زحمت کش .آورده است

فقر و فالکتی که با زندان و . و به فقر و فالکت کشاندن بیشتر آنان
  .شکنجه گاههای اوین و ابوقریب همراه است

م  دامنه تغییراتی را که در نظاگنجی با ارائه تز نظام سلطانی
این تغییرات  در . دولتی ایران خواهان آن است منعکس کرده است

او فکر . تز نظام سلطانی او به شخص ولی فقیه خالصه می شود
می کند که با حذف راس هرم قدرت در ایران مشکالت جامعه حل 

این نه یک راه حل بلکه یک مقدمه چینی برای فریبی . می شود
ه های هرم قدرت جمهوری دیگر است، یک اقدام برای حفظ پاب

طرفداری آشکار او . اسالمی به بهای کنار گذاشتن راس هرم است
او با . از انقالبات نارنجی و مخملی بیان کننده این واقعیت است

تغییراتی جزئی می خواهد پایه های نظام استثمار، ظلم و ستم و 
  .سرکوب را حفظ کند

 آزادی و به همین دالیل است که می گوییم گنجی قهرمان
  .دمکراسی نیست

باز هم می گوییم که جمهوری اسالمی صالحیت زندانی کردن 
اورا ندارد ولی او سمبل آزادی خواهی و دمکراسی خواهی مردم 
ایران نیست و پرچم دار مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران 

چرا که نه  گذشته درخشانی دارد  و نه برنامه امیدوارکننده . نیست
نه شرط های  الزم برای پیوستن .  برای آینده مردم داردو مثبتی 

به صفوف مردم را عملی کرده و نه  خواهان تغییرات ساختاری و 
او پرچم یک جبهه سیاسی با اهداف غیر مردمی و . رادیکال است

است که ربطی به منافع " جنبشی"او قهرمان . فریبنده  است
 .اکثریت مردم ایران ندارد

 
 

 
 
 

 
 

  :اط جمعیباذهان عمومی وکلیه رسانه های ارتخطاب به 
 

  دفاع از اکبر ١٣٨۴بدین وسیله نشریه دانشجویی بذر امضا فراخوان شرکت در گردهمایی روز سه شنبه بیست و یک تیرماه  
ت خما شنا. ای سیاسی قلمداد می کندگنجی را تکذیب و آن را جعلی، عملی بی شرمانه و غیر مسئوالنه در حوزه فعالیت ه

دقیقی از ماهیت کسانی که به این کار مبادرت کرده اند، نداریم اما این کار یک نیرنگ و دسیسه ای است برای مخدوش کردن 
آنان با اینکار .  صف بندی های سیاسی میان  دوستان و دشمنان مردم و میان چپهای آزادی خواه با سازشکاران معلوم الحال

 . ی خواهند اذهان عمومی را نسبت به اعتبار نشریه بذر مغشوش کنندم
  

  نشریه دانشجویی بذر
 ١٣٨۴تیرماه ١٩
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  !خط متنافردو 
  
  

  ؛ انجمن های اسالمی دختران دانشجو 
  
  

  رویا سرکش 
  

اخیرا مطلبی از جانب دبیر انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی آقای 
صولت شجاعیان در سایت های اینترنتی منتشر شده 

ایشان در این مطلب بطرزی روشن )  ١.(است
 را بیان می نظرات خود در مورد دختران دانشجو

کند که البته می توان گفت مطلب ایشان انعکاسی  از 
در مورد دختران های اسالمی دیدگاههای انجمن 

به همین جهت مناسب دیدم تا از . دانشجو نیز هست
رهگذر این مطلب به بررسی نظرات این جریان در 

  .جنبش دانشجویی بپردازم
آقای صولت شجاعیان در نوشته خود تالش دارد 

ان دهد که چگونه افزایش تعداد دختران دانشجو  نش
در دانشگاهها موجب افت و رکود جنبش دانشجویی 

: ایشان در ابتدای مطلب خود می نویسد.  شده است
اکثریت اعضای تشکل های سیاسی دانشگاه را «

و برای »  .هنوز دانشجویان پسر تشکیل می دهند
رین برای مثال در آخ« : اثبات این مطلب می گوید

اردوی سالیانه فراگیرترین تشکل سیاسی دانشجویان 
که چند ماه پیش برگزار گردید، تعداد دانشجویان پسر 

عضو اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان دانشگاههای سراسر 
  ».کشور تقریبا سه برابر تعداد دختر عضو این اتحادیه بود
انشجویان سه اوال اگر تعداد دانشجویان پسر انجمن های اسالمی د

برابر اعضا دختر  این تشیکالت است این آمار بهیچوجه ربطی به 
البته بعدتر در اینمورد . دیگر تشکل های سیاسی دانشجویان ندارد

در به شرکت دختران بعالوه بر سر اینکه اصوال .  خواهم گفت
  .باید شک کردهم تعداد گفته شده این انجمن اسالمی ها به 

ت فراگیرترین تشکل سیاسی ثانیا ادعای اینکه دفتر تحکیم وحد
دانشجویی است، یا ناشی از خود بزرگ بینی یا تالش برای با سیلی  

در دورانی که هر حرکت . سرخ نگه داشتن صورت است
دانشجویی مستقل توسط انجمن های اسالمی کنترل و سرکوب می 
شد، در زمانی که دفتر تحکیم بعنوان تنها تشکل دانشجویی در 

دام می کرد و هیچ حرکت دانشجویی مستقلی دانشگاهها عرض ان
نمی توانست علنی باشد، در موقعی که این انجمن های اسالمی 
دانشجویی بر موج دو خرداد سوار شدند و خود را  قهرمان 
دمکراسی و اصالحات وانمود کردند، حتی در آن روزها چنین 
ادعایی که دفتر تحکیم فراگیرترین تشکل دانشجویی است، قالبی 

چه برسد حاال که با شکست دوم خردادی ها تشت رسوایی این . ودب
این . از بام افتادنظام تشکل دانشجویی بعنوان تشکلی وابسته به 

که البته . روزها چنین ادعایی واقعا نیاز به وقاحت و گستاخی دارد
  !آقایان دفتر تحکیم در اینمورد کم نمی آورند

دم استقبال دختران باری، آقای صولت شجاعیان دلخور از ع
ازدیاد  تاثیر«دانشجو از تشکیالت دفتر تحکیم به بررسی 

دانشجویان دختر دانشگاهها بر اوضاع جامعه و هم چنین رفتارهای 
می »  .دانشجویی است اجتماعی دانشجویان یا جنبش –سیاسی 

پردازد و این تاثیر را در سه زمینه ارزیابی می کند که به هر یک 
  .پردازممی 
  
   اقتصادی-١

ایشان در این بخش می گویند که دولت برای آموزش دانشگاهها 
هزینه صرف می کند که بعدا از توانمندی های دانشجویان فارغ 

 –به خاطر مسائل و مشکالت فرهنگی «التحصیل استفاده کند و
جنسیتی از مهارت های دانشجویان دختر به هنگام فارغ التحصیلی 

بلحاظ «چون دختران فارغ التحصیل »  .مفید میشودکمتر استفاده 
جنسیتی باید اوقات زیادی را به امورات مربوط به نقش مادری، 

که اینها مجموعا باعث عدم بهره وری مفید از . اختصاص دهند
  ».فارغ التحصیالن دختر یا زن شده و به زیان دولت خواهد بود

ا زار کار اوال، علت اینکه دختران فارغ التحصیل جذب ب
نمی شوند  نظام مردساالرانه ای  است که در همه حیطه 

ا  سود . ها تبعیض جنسیتی علیه زنان اعمال می کند و اتفاق
این نظام  بر اساس  اسارت و خانه نشینی زنان تامین می 

برای این نظام مفید است که سیاست تبعیض جنسیتی . شود
ن نظام مفید برای ای. را در زمینه اشتغال زنان اعمال کند

است که فارغ التحصیالن زن بعنوان ذخیره نیروی کار، 
ا حداقل  بیکار باشند و هر موقع هم نیاز داشتند آنها را  ب

البته برای این نظام مفید است که .  حقوق استخدام کنند
دختران اصال پایشان به مدارج باال نرسد چون هر درجه 

یه های نظام از آگاهی و پیشرفت زنان موجب سست شدن پا
. است که از قبل اعمال  فرودستی زنان اموراتش می گذرد

له زنان علیه این نابرابری ها،  یکی از ابزارهای مقاب
دختران با . تحقیر و فرودستی رفتن به دانشگاه است
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هزار امید و آرزو برای اینکه نشان دهند  بر خالف فرهنگ حاکم 
ن برخوردارند، تالش می کنند زنان از همان توانایی و قابلیت مردا

سدهای سنگی که بر سر ورود زنان به جامعه هست را کنار بزنند 
علیرغم همه تبعیضات جنسیتی که حتی در . و به دانشگاه بروند

انتخاب رشته های دانشگاهی اعمال می شود و سایر محدودیتهای 
  .سنتی و خانوداگی که موجود است

. تحصیل هم آینده شغلی ندارندثانیا، بسیاری از پسران فارغ ال
اقتصاد ورشکسته و بیمار محصولش بیکاری بیست درصدی نیروی 
کار جامعه  است که بسیاری از آنان پسران فارغ التحصیل نیز 

  . هستند که اغلب اوقات ناچارند با حقوق زیر خط فقر زندگی کنند
ذره ای هم به ذهن این دبیر انجمن اسالمی نمی رسد که این چه 

ظامی است که در آن زنان نقش اصلی شان باید خانه داری و ن
این چه نظامی است که آخر سر وظیفه زنان فارغ .  مادری باشد

التحصیلش یا کتلت و خورش قورمه سبزی درست کردن برای 
البته ! امثال آقای شجاعیان است و یا رتق و فتق چند بچه قد و نیم قد

د بپرسد که برای بچه داری  و اینجا آقای شجاعیان حق دارد از خو
. کتلت درست کردن که دیگر نیازی به تحصیالت دانشگاهی نیست

اقای شجاعیان می گوید بخاطر مشکالت فرهنگی و جنسیتی زنان 
من می گویم .  بعد از پایان تحصیل باید به نقش های سنتی بپردازند

این فرهنگ که امثال من را مجبور می کند پس از این همه سال 
تحصیل به امید خدمت به مردم،  بروم شام آقا را حاضر کنم و بچه 

ن ای. ن تاریخ می خوردزفت و رفت بکنم  فقط به درد گورستا
 محافظت و تقویت می شود مورد  توسط نظام ضد زنفرهنگ که

ما مدتهاست داریم . نفرت و انزجار ما  هزاران دختر دانشجوست
. ین فرهنگ و متولیان آن خالص شویممبارزه می کنیم که از شر ا

درحالی که اقای شجاعیان دنبال محاسبه سود و زیان دولت در 
رابطه با ماست، ما در حال یافتن راههایی هستیم که این مناسبات را 

اما امثال آقای شجاعیان نگران سود و زیان دولت برای . دفن کنیم
  . هزینه تحصیل دانشگاهی دختران است

توان بر تشکلی که رهبرش یک بار از خود نمی چه نامی می 
پرسد راستی چرا این همه دختر دانشجو باید خانه نشین شود، 

  ! گذاشت جز خادم و توجیه گر نظام ضد زن حاکم
  
   اجتماعی– ٢

ادامه روند فعلی در «: ی گویدمدر این بخش صولت شجاعیان 
طح هرم جمعیتی ورودی دانشگاهها، باعث بر هم خوردن توازن س

تحصیلی مابین جوانان دختر و پسر گردیده و به تشدید بحران 
و ادامه می دهد که علت  بحران این است »  ....ازدواج می انجامد

که تعداد دختران با تحصیالت  باال بیشتر از پسران  با همان سطح 
  .تحصیالت خواهد شد

اوال همین االن هم که پسران با سطح تحصیالت باال  بیشتر از 
تران با همان سطح تحصیالت است ما با بحران ازدواج روبرو دخ

هستیم و درصد طالق موید این نظر است تازه آن هم در شرایطی 
بدون شک اگر زنان در . که زنان از حق طالق برخوردار نیستند

زمینه طالق از حقوق برابر با مردان برخوردار بودند  درصد 
لبته این مسئله به نظر من نه ا.  طالق بسیار باالتر از این می بود

نشانه بحران که نشانه رشد زنان است که حاضر نیستند به مناسبات 
نابرابر و ستمگرانه در خانه تن بدهند و حاضر نیستند نصیحت 
مادر و مادر بزرگها را که می گفتند باید بسوزیم و بسازیم گوش 

باس سفید یا با فرهنگی سازش کنند که به زنان می گوید با ل.  دهند
  !به خانه شوهر بروید و با کفن سفید بیرون بیائید

اما لب کالم آقای شجاعیان این است که وقتی در خانواده زنان 
باسوادتر از مردان باشند برای مردان ستم کردن مشکل می شود و 

این درست است هرچقدر زنان !!  خانواده دچار بحران می شود
ه رشد آگاهی زنان و هر انسانی آگاهتر باشند که البته تحصیالت ب

کمک می کند کمتر حاضرند به نقش فرودست و تابع مرد در 
  .خانواده تن دهند

  
  
  
  

اما اساس مشکل در نظام و فرهنگ مردساالر است نه در 
بنابراین آقای شجاعیان بهتر است شیپور را از . تحصیالت زنان

ام علت بحران ازدواج نظ: طرف درست بطرف دهانتان بگیرید
بشدت مرد ساالرانه ای  است که با همه ابزار موقعیت فرودستی 
زنان را تضمین کرده و به مردان این امتیاز را می دهد که در خانه 

  !ستمگر باشند
  
   سیاسی– ٣

مهمترین «و اما مهمترین دلخوری آقای شجاعیان این است که 
آسیب درصد باالی دانشجویان دختر دانشگاهها در زمینه سیاسی 
بروز کرده، بگونه ای که تاثیرات آن از هم اکنون قابل مشاهده 

دانشجویان دختر به «: و در ادامه همین مطلب می گوید»  .است
لحاظ روان شناختی واجد ویژگیها و رفتارهایی هستند که کمتر 
حاضر به درگیر نمودن خود با مسائل سیاسی بوده و اغلب از چنین 

بته  همانگونه که در آغاز مطلبش و ال» .اموری دوری می گزینند
می گوید در نگاه ایشان شرکت در فعالیت سیاسی یعنی شرکت در 

  .فعالیت های انجمن های اسالمی است
خوشبختانه وقایع  چند سال اخیر و شرکت  چشمگیر زنان در 

اقای شجاعیان را » روان شناختی«مبارزات دانشجویی  خالف  تز 
 ما شاهد حضور دختران دانشجو ٧٨ر  تی١٨پس از . نشان داده است

تقریبا تمامی گزارشات این . در بسیاری اعتراضات دانشجویی بوده ایم
در . دوره حاکی از شرکت گسترده زنان در مبارزات دانشجویی بود

بسیاری از دستگیرشدگان و زخمی ها دختران  ٧٨ تیر ١٨مبارزات 
 زینت بخش  ٨١ آذر ١۶هنوز تصاویر زنان در مبارزات .  بودند

در نبردهای شبانه جنبش دانشجویی در خرداد . بسیاری نشریات است
 زنان و دختران جوان گام های جسورانه دیگری ٨٢ماه سال 

در تظاهرات های دانشجویی برخی شهرها در محل . برداشتند
درگیری با نیروهای سرکوبگر عمدتا زنان و دختران جوان دیده می 

ن مبارزات دختران روسری خود را در چندین شهر طی ای. شدند
و باالخره همین ماه پیش شاهد مبارزات . برداشته و به آتش کشیدند

.  خرداد امسال بودیم٢٢پرشور دختران دانشجو در تظاهرات 
  نندگان در گزارشات بسیاری حاکی از این بود که اغلب شرکت ک

  
  ٨ادامه در صفحه 
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  چند یادداشت بر یك گرایش 
  
  کوشافشین ا
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سرانجام حاكمیت با شعبده بازي هایش احمدي نژاد را از صندوق 
این موضوع بحثهاي زیادي را در بین . هاي راي بیرون كشید
بویژه آن دسته معدودي از دانشجویاني كه . دانشجویان براه انداخت

هنوز در خواب و خیالهاي دو خرداد بسر مي بردند و ته دلشان 
  . ي زد دچار سرگیجه سیاسي شدندبراي معین غنچ م

برخي از این دانشجویان كه مدعي اند که ماركسیست و چپ هستند 
براي فرار از واقعیت به تحلیلهاي من در آوردي ضد مارکسیستی 

این نوع تحلیلها را مي توان بیش از هر جائي در . چنگ زدند
  . *مقاالت مختلف سایت  دانشگاه و مردم پیدا كرد

مقاالت این نشریه ما با احكامي غیر واقعي روبرو در برخي از 
جامعه ایران تعیین طبقاتي «مانند اینكه انتخابات نشان داد  . شدیم
چونكه » تفكر طبقاتي در انتخابات نتیجه عكس داد«، »ندارد

بخشهائي از كارگران به خاطر شعارهاي پوپولیستي احمدي نژاد به 
 در زمینه چپدین ترتیب کاستی های نیروهای  ب.او راي دادند

را به گردن کارگران می فعالیت های آگاهگرانه در بین مردم 
  .اندازد

احكام آن است كه آنان براي تجزیه و تحلیل مشكل نویسندگان این 
طبقاتي به مهمترین، اصلي ترین و پایه اي ترین  مضمون سیاست 

یعني به این حقیقت تاریخي كه . حاكم بر انتخابات رجوع نمي كنند
: ماركس در رابطه با انتخابات در نظامهاي بورژوائي جلو نهاد

ي یابند كه از میان هر چند سال یك بار استثمار شوندگان اجازه م«
این است جوهر واقعي » .استثمار گران خود یكي را انتخاب كنند

  . انتخابات و و تجزیه و تحلیل طبقاتي واقعي از آن
نویسندگان این احكام چشم خود را بر این واقعیت مي بندند كه 
انتخابات در نظامهاي بورژوائي روحیه فعال و دخالتگر مردم رادر 

حاكمیت . عیف كرده و آنها را به حاشیه مي راندامور اجتماعی تض
هر چند سال یک بار براي خالی نبودن عریضه به مردم اجازه می 
دهند که در پای صندوق هاي رای حاضر شده و سركوب گر بعدي 

حکومت گران از طریق انتخابات این توهم را . خود را انتخاب كنند
ر امور دولتی دخالت در میان مردم ایجاد مي كنند كه گویا آنها د

  .  داشته و نقش تعیین کننده ای هم دارند
نویسندگان این احكام فراموش مي كنند كه همواره دولتها با استفاده 
از انتخابات سعي مي كنند فعالیت های سیاسی مردم را کنترل کرده 

انتخابات ابزاری برای . و آنها را به مسیر مورد نظر خود بكشانند
انتخابات مردم را . مات و تضادهای طبقاتی استمخفی کردن تخاص

 یک هیچ. به دام حاکمیت ارتجاعي و دستگاه سیاسی آن می کشاند
 موردی توسط انتخابات گرفته هیچاز تصمیم های مهم و کلیدی در 

انتخابات در حقیقت ابزاری است که حاکمیت به واسطه . نمی شود
ست و از پشتوانه آن وانمود مي كند که دارای مشروعیت مردمی ا

  . مردمي برخوردار است
تفكر طبقاتي داشتن در رابطه با انتخابات یعني اینكه اقلیت حاكم 
که منابع مالی اقتصادی ورسانه های تبلیغاتی و دولت را تحت 
اختیار دارد و تنها به سود بیشتر، تحمیق بیشتر مردم و تحكیم سلطه 

هداف استثمار گرانه بر اكثریت جامعه مي اندیشد براي پیشبرد ا

خود از هیچ گونه اعمال زور و جنایت و فریب و نیرنگ براي 
این اقلیت چگونه ممکن است به مردم . اهداف خود کوتاهی نمي كند

نه این سیستم به نمایندگان واقعی . حق انتخاب واقعي و مستقل  بدهد
آزادی خواهان از طریق انتخابات اجازه ورود به قدرت را مي دهد 

نه هیچگاه نمایندگان واقعی طبقه كارگر و مردم كه خواسته اي و 
جز از بین رفتن ستم استثمار ندارند می توانند از این طریق به 

  . قدرت دست یابند
  

)٢(  
  

مشكل آن » جامعه ایران تعیین طبقاتي ندارد«مشكل این نیست كه 
مانع آن مي شود كه واقعیات را » تفكر طبقاتي معیني«است كه 

تا زماني كه بطور عمیق و هم جانبه از تفكر . ونه كه هست دیدآنگ
جمعبندي نشود و كنار » انتخاب میان بد و بدتر«دو خردادي 

گذاشته نشود هر بارمي توان هم خود هم مردم را به مرداب 
كه » بد و بدتر«نابخردي بازي میان . نابخردي هاي سیاسي كشاند

  .واهد كردسیر خ» بدتر و بدترین«به ناگزیر به 
این تفكر است كه امروزه از دانشجویان و روشنفكران مي خواهد 

احتیاط شان این است كه »  .با احتیاط و درایت سخن بگویند«كه 
و درایت شان هم » الئیسم دور از ذهن و خیال و ناكارآمد است«

اگر از «این است كه از اصالح طلبان شكست خورده مي خواهند 
د براي تشكیل جبهه واحد آگاه باشند و قدم در امكان نقش آفریني خو

اینان هنوز به دوم خرداد و » .راه تاریخي جدیدشان بگذارند
آنها چشم خود را بر نتایج  دو . جریانات اصالح طلب دل بسته اند

  . خرداد بسته اند یا عالقه دارند كه فراموش كنند
ق پرس یعني بو كشیدن اسالم از طری» دور از ذهن بودن الئیسم«

» دمكراسي خواهي«و پال زدن و مانور دادن در داالنهاي سه جبهه 
. كروبي» عدالت خواهي«رفسنجاني و » اعتدال خواهي«معین و 

  ! یعنی قدم گذاشتن دوباره در راه ورشکسته
  

)٣( 
  

 اکثریت دانشجویان انتخابات اخیر را همراه با بیست میلیون نفر 
برخی گرایشات این نقطه قوت . این بسیار مثبت بود. تحریم کردند

آنان تمایل دارند نصفه خالی لیوان را ببینند و . مردم را نمی بینند
حتی زحمت این .  »جامعه ایران تعیین طبقاتی ندارد«حکم دهند که 

را هم به خود نمی دهند که همانگونه که از آرای ریخته شده به 
 می کنند و »تجزیه و تحلیل طبقاتی«حساب احمدی نژاد باصطالح 

از آن به عنوان آرای طبقه کارگر یاد می کنند از آرای بیست 
کنند و بگویند » تجزیه و تحلیل طبقاتی«میلیون نفر تحریم کننده هم 

واقعیت . این آرا بیان چه گرایش سیاسی طبقاتی درون جامعه است
بزرگ این است که اگر  امیدی به تغییر و تحول جامعه باشد؛ تنها 

اتکا به این بخش می توان بدان دست یافت از همین رو از طریق 
. باید کمک کرد که این بخش نقش فعال و مستقل خود را ایفا کند

تنها  کسانی که معنای سیاست برای شان مانور دادن در تضاد میان 
باالئی هاست، نمی توانند این پتانسیل بالقوه رادیکال را که هر آن 

 می تواند بالفعل شود را ١٣٨٢داد  خر٢٠ و ١٣٧٨چون هیجده تیر 
  . پتانسیلی که بهیچوجه از کانال انتخابات فعال نخواهد شد.  ببینند

دوم خردادیها و . انتخابات یک فرآیند سیاسی درون نظام است
دفتر تحکیم وحدت سعی کردند این را به تنها فرآیند سیاسی و 

ی به مقدار البته برای مدت. فعالیت سیاسی دانشجویان تبدیل کنند
اگر چه در انتخابات اخیر برخی از تحکیم . زیادی موفق شدند

. اما تحریم شان باز در چارچوب نظام ماند. وحدتی ها تحریم کردند
یعنی به معنای راه انداختن یک روند سیاسی بیرون از چارچوب 

  . نظام نبود



 ۴شماره    بذر  صفحه  
 

 

۸

باید روند . جنبش دانشجوئی باید به ورای تحریم انتخابات برود
و این نقش را .  سی مستقل از نظام و ضد رژیم راه بیندازدسیا

برای خودش ببیند که میلیون ها نفر از مردم را از دور باطل 
سیاست کردن در در چارچوب نظام و با راه کارهای نظام 

  . بیرون آورد
رهبران . انتخابات یعنی حرکت سیاسی در چارچوب نظام

، موضوعات مهم، و شرایط بازی) از این یا آن جناح(نظام 
. رهبرانی را که باید انتخاب یا رد شوند را تعیین می کنند

رسالت  جنبش دانشجوئی این است که فعاالنه و با جسارت 
مردم را به بریدن از نهادها، احزاب، جبهه ها و تفکر سیاسی 

  .و نمایندگان و هواداران و متحدان این نظام دعوت کند
: ا در همه جا پخش کردجریان دوم خرداد یک ویروس ر

در نتیجه . ویروس بدنبال منجی و رهبر گشتن از درون نظام
حتا کسانی که این وضع و این رژیم را نمی خواهند و از 
صمیم قلب آن را نمی خواهند، در چنگال این دور باطل گیر 

این ویروس همه چیز آن ها را مورد تهاجم قرار می . کرده اند
ن را در مورد اینکه چه آینده ای جراتشان و  نگاهشا: دهد

ویروس بدنبال منجی و رهبر از درون نظام . مطلوب است
قدرت تفکر مستقل و . گشتن، انرژی مردم را خالی می کند

خالقیتشان را به کوچه های بن بست . بدیع را از آنان می گیرد
می کشاند و آنان را عادت می دهد که با پستی و دنائت آشکار 

  !های آشکار بسازندو بی عدالتی 
عالوه بر پخش این ویروس، نظام تهدید و ارعاب و 
دستگیری و شکنجه را هم بکار می گیرد تا فعالین دانشجوئی 
و روشنفکران مخالف را مجبور کند که در این مرداب سیاسی 

زمانی که عده ای .  که پر از حشره و انگل است آب تنی کنند
و حشره پا بیرون بگذارند، می خواهند از این مرداب پر انگل 

احتیاط کن و «عده ای دیگر می گویند آهای مواظب باش 
گوئی اینان می خواهند همواره حلقه » درایت به خرج بده

واسط این نظام و دانشجویان ناراضی باشند و نگذارند 
دانشجویان حلقه اتصال با نظام را کامال و یکسره پاره کنند و 

مستقل بزنند و قطب عمل دست به عمل سیاسی تاریخی 
سیاسی رادیکال و مستقل را با هر قدر فداکاری که الزم است 

  . در دانشگاه و جامعه بسازند
  

آینده آنگونه که « برای نمونه به مقاالت - •
این تازه آغاز راه «از ارس احمدی و » پیش روست

از مرد مهاجر مندرج در سایت دانشگاه و » است
 . کنیدمردم رجوع

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  ۶ادامه از صفحه
  

  . تظاهرات اعتراضی بیرون دانشگاه دختران دانشجو بودند
قای دبیر انجمن اسالمی  دانشگاه اصفهان،  آباز هم برخالف ادعای 

اکثریت فعالین کانونها و محافل دانشجویی دختران دانشجو هستند و 
حتی برخی از این کانون های چپ توسط دختران دانشجو بوجود آمده 

ما شاهد  انتشار نشریات گوناگونی از محافل دختران دانشجو در . اند
حضور فعال دختران دانشجو در کانون های .  سطح دانشگاهها هستیم

چپ و سکوالر دانشجویی غیرقابل انکار است و البته این هم دلیل 
منافع زنان در تضاد آشکار با افکار و عقاید مذهبی . ن داردشرو

  .است
ن امروز که دفتر تحکیم در میان دانشجویان ایزوله و آقای شجاعیا

به منفرد شده است می خواهد تقصیر ورشکستگی سیاسی خود را 
قایان دفتر آ و این هم با افکار مردساالرانه . گردن زنان بیندازند

مگر کم دیده ایم وقتی که بچه مریض . تحکیم بسیار همخوانی دارد
ش موفق نیست تقصیر زن مردی در کار. میشود تقصیر زن است

  ! خانه است و البته ناکامی های سیاسی آقایان هم تقصیر زنان است
اینکه دختران دانشجو از دفتر تحکیم وحدت دوری می گزینند نه 
فقط نشانه ورشکستگی سیاسی این تشکل است بلکه هم چنین نشانه 
افکار و عقاید پوسیده قرون وسطایی دفتر تحکیم در مورد زنان 

چرا باید دختران دانشجو به تشکلی نزدیک شوند که هنوز . است
تشکلی که یک بار ! معتقدند بین زن و مرد تشابه هست و نه برابری

اعمال شده هم اعالم مخالفت با حجاب اجباری و دهها  تبعیض 
دیگر علیه زنان را نکرده است و تازه خود توجیه گر ارزش ها و 

آنان نه فقط مشوق . ن استمعیارهای نابرابر حاکم علیه زنا
مبارزات برابری طلبانه زنان نیستند که خود سدی در مقابل آزاد 

  .شدن انرژی زنان هستند
 و انجمن های اسالمی اما دوری گزیدن دختران دانشجو از 

سیاست های آن نشانه رشد آگاهی و باال رفتن سطح شناخت آنان 
نبش دانشجویی است و این یکی از مهمترین شاخص های بالندگی ج

هر چه دانشجویان  با دفتر تحکیم و سایر نهادهای دانشجویی .  است
وابسته به حکومت فاصله گرفتند، دختران دانشجو بیشتر فعال شدند 
و مطالبات زنان نیز به مبارزات دانشجویی راه یافت از همان 

آزادی اندیشه با : هنگامی که در مبارزات دانشجویی فریاد زدند
  !ی شهروسری نم

  
تحلیلی پیرامون ازدیاد دانشجویان در «این مطلب با عنوان  -١

در » دانشگاهها، دانشجویان دختر و جنبش دانشجویی
 در برخی سایت های خبری ١٣٨۴ تیر ١۶تاریخ پنجشنبه 
  .درج شده است
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 براي حفظ حافظه تاریخي
  باربد کیوان

  
لس شبیه خواني دعوت بار بهرام بیضایي مردم را به مجاین

این ذكر مصایبي كه بر اهل فرهنگ و اندیشه این . كرده است
اما نه، این فقط روشنفكران و هنرمندان . كشور رفته است

قتل . نیستند كه ناخواسته به مراسم قرباني دعوت شده اند
اندیشه، همه مردم را به قربانگاه مي كشاند و جامعه را در 

ذكر مصایب استاد نوید «یي با بیضا. برزخ نگاه مي دارد
بر صحنه تئاتر » ماكان و همسرش مهندس رخشید فرزین

مي . شهر، مي كوشد این زخم كهنه را از فراموشي برهاند
كوشد بخشي از تاریخ خونین این خاك را به دور تحریف و 

مي كوشد حافظه تاریخي مردم را . عوامفریبي رسمي ثبت كند
ر ارزشمند و موثر بودن این آیا د. حفظ كند و صیقل بزند

تالش شك دارید؟ كافیست به صف طوالني كساني كه هر روز 
به انتظار تماشا مي ایستند و به هیجان و تشویقي كه در پایان 

  .نمایش از خود نشان مي دهند نگاه كنید
با دست چین كردن و ادغام فاكتهاي » ...ذكر مصایب«متن 

راندیش به دست مربوط به قتل روشنفكران مردمي و دگ
به » ذكر مصایب«. عامالن دستگاه اطالعاتي تهیه شده است

پشت پرده این جنایات هم سرك مي كشد و نشان مي دهد كه 
تارهاي مختلف شبكه قدرت، علیرغم نقش هاي متفاوتي كه 

به روال . بازي مي كنند همگي در خدمت حفظ این شبكه اند
نقش محوري » ...ذكر مصایب«بیضایي، زن در  اغلب آثار

همزمان، بیضایي . دارد و نیروي محركه پیشبرد نمایش است
نگاه مردساالرانه و زن ستیز حاكم بر ساختار قدرت و جامعه 

  .را از ابتدا تا انتهاي نمایش پیاپي زیر نورافكن قرار مي دهد
تكرار مستندگونه » ...ذكر مصایب«این را هم باید گفت كه 

نمایش بیضایي یك اثر . نیست ٧٠قتل هاي زنجیره اي دهه 
هنري است و ناگزیر فراتر از واقعیت، هر چند ریشه گرفته 

سرمنشا تلخي و كوبندگي و دردناك بودن . از زندگي و تاریخ
نمایش، وقایعي است كه همه دیده ایم و مي دانیم و هنوز هم 

، همه »ذكر مصایب«اما . نظایرش انتظارش را مي كشیم
ني از دیالوگ هاي موجز، تاكیدات اینها را به دست توفا

حساب شده، طنز گزنده، حركات و هیاهوهاي سیلي گونه، 
موسیقي و نور آگاهي بخش مي سپارد تا زخمي را كه خورده 

ذهن تماشاگر چنان با نمایش عجین مي . ایم عمیقتر حس كنیم
شود كه هیچكس بر صندلي نمي جنبد، چشم از صحنه بر نمي 

فاصله گذاري هایي . ، یك نفس مي آیددارد و دو ساعت تمام
) حركات و نور(كه بیضایي نه فقط در كالم بلكه در تصویر 

بازیگران از . انجام داده بر زیبایي و تاثیر كار مي افزاید
هنرمندان كاركشته و هنروران جوان تشكیل شده اند اما 
بیضایي در مقام كارگردان موفق شده همه آنان را در یك 

در واقع ما روي صحنه با . ك دست درگیر كندبازي خوب و ی
تفاوت تجربه . یك گروه مواجهیم كه خیلي خوب بازي مي كند

و سطوح مختلف بازیگري در یك كار گروهي منسجم و حرفه 
  .اي و همدالنه حل شده است

» ...ذكر مصایب«باید به بیضایي و همه دست اندركاران 
  . مدلي شانخسته نباشید گفت براي شجاعت و سماجت و ه

براي تعهدشان به . راي تعهدشان به نقش و معناي هنر پیشروب
براي سر فرود نیاوردن در برابر فریب و . حقیقت و مردم

ذكر «شاید یك دلیل اصلي مجاز شدن . تحریف و قدرت
و ادامه نمایش آن، این باشد كه تئاتر در جامعه » ...مصایب

بلیط تئاتر نسبتا . ایران مهجور است و مخاطبان محدودي دارد
گران است و معموال قشرهاي خاصي مي توانند پا به سالن 

این وضعیت اصال مطلوب نیست، اما در . نمایش بگذارند
شرایطي كه نمي توان تئاتر پیشرو را به كوچه و خیابان برد 

امروز مي توانیم شادمان باشیم كه خبر تئاتر . چاره اي نیست
 نه فقط در محافل دست موفق بیضایي همه جا پخش شده و

اندركاران هنر، بلكه خیلي از جوانان و نوجواناني كه در 
فرهنگسراهاي بي بضاعت پایتخت و شهرستانها تشنه حرف نو و 
پیشرو هستند مشتاق دیدن آن هستند، حتي اگر امكانش را پیدا 

مي توانیم با این واقعیت دلگرم شویم كه تالش بیضایي و . نكنند
    .وسیعتري از مردم را با تئاتر خوب آشتي مي دهدیارانش، گروه 
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بابك احمدي چه میگوید و از جنبش 
  )٢(دانشجویي چه مي خواهد؟

         
  بخش فلسفه 

  
  پیام دامون 

  
پس اگر بر ما نیست كه آینده را بنا كنیم، و پاسخ هاي سرمدي "

. پایه گذاریم، آنچه باید اكنون به ثمر رسانیم بسیار یقین است
نه فقط بي محابا به .  استنقد بي محاباي هر چیز مستقرمنظورم 

معناي ترس نداشتن از برآمدهاي خود، بلكه حتا از ستیز با هر 
 )كارل ماركس" (قدرتي كه شاید در برابر آید

  
ماركس و سیاست «این جمالت در ابتداي پیش گفتار كتاب 

شر  ن١٩٧٩ – چاپ اول –تألیف آقاي بابك احمدي (» مدرن
  .نگارش یافته است) مركز

این جمالت از اندیشمندي انقالبي است كه در تمامي زندگي 
خویش، از پگاه نخستین آگاهي یافتن تا شامگاه پسین كه سر بالین 
نهاد و جهان را بدرود گفت، بي محابا هر چیز مستقر را نقد كرد 

  .و به ستیز با قدرتهاي حاكم برخاست
اكنون هنگامي كه ما این جمالت را از آقاي بابك احمدي مي 
شنویم، گمان میكنیم كه شاید او نیز به نقد بي محاباي هر چیز 
مستقر دست زده است و به ستیز با قدرتهایي كه در برابرش مي 

  .آیند برخاسته است
 سال ٢٠آقاي احمدي طي حدود . اما متأسفانه چنین نیست

با قدرت مستقر ....  مقاله و نقد فیلم و نگارش و ترجمه كتاب و
در نیفتاد كه هیچ بلكه در پناه این قدرت به نقد بي محاباي 

او مورخ . چیزهائي دست زد كه قدرت مستقر هم میخواست
اندیشه هاي نظریه پردازان پست مدرن غربي شد و در جامعه 
تحت سلطه و بهتان زده و عقب مانده ما شروع به رواج نظریه 

 كرد كه در ماهیت خود به روشنفكران آموزش میداد كه هائي
و علي القاعده نمي توان به . نمي توان پدیده هاي جهان را شناخت

  .تغییر آن پدیده ها دست زد
نمي توان ارتجاع و استبداد را . شناختنمي توان امپریالیسم را 

نمي توان راهكارهاي دگرگوني سیستم و نظام . شناخت
او از روشنفكران درخواست . و هاكذا. شناختامپریالیستي را 

كرد كه همه كوششهایي كه در جهت این شناخت یافتن بعمل آمده 
اعتقاد " عقل"و به " سوژه"و یا بعمل مي آید را دور بریزند و به 

زیرا بقول ایشان عقل قاصر از شناخت واقعیت . نداشته باشند
 و ما در نهایت –است و واقعیت نیز پدیداري براي هركدام از ما 

مي توانیم به تأویل این پدیدارها دست بزنیم و هر انساني و هر 
كارگران و دهقانان تأویل خودشان . گروهي تأویل خودش را دارد

بورژواها و امپریالیستها تأویل خودشان را دارند و باید . را دارند
سعي كرد با مكالمه میان استثمار شوندگان و ستمكشان با 

  .ن و ستمگران این تأویل ها را به هم نزدیك كرداستثمارگرا
این چنین است كنه این نظرات كه ما خالصه وار و با 
صراحت آنرا مطرح كردیم و در ادامه سعي خواهیم كرد نكات 

  .مطروحه را از نوشته هاي آقاي احمدي مستدل نمائیم
بهرحال بابك احمدي پس از سالها كه نوشت، باالخره سراغ 

و اینك در برابر ماركسیسمي كه بقول ایشان و . فتماركسیسم ر
است همچون سرداران پیروز ایستاده و لگد » مرده«هم فكرانش 

  . میزند
 به قول ١٨۴۵تزهاي ماركس راجع به فویرباخ در بهار 

. ماركسیستي است» نطفه نبوغ آساي جهان بیني نوین«انگلس 
اساسي ماركس در این تزها به موجز ترین شكل اندیشه هاي 

این تزها بیانگر گسست شناختي بین . فلسفي خویش را بیان میكند
  .ماركس و فیلسوفان پیش از اوست

 .آقاي احمدي میگوید ترجمه تز یازدهم درست نیست
  :اول ببینیم تز یازدهم چیست

فیلسوفان، فقط جهان را به راه هاي گوناگون تفسیر  كرده اند "
 "تولي مساله بر سر دگرگون كردن آنس

 پس از ١٨٨٨اقاي احمدي میگوید كه انگلس در سال 
با بقول " (تفسیر كرده اند"بین " ولي"بازنگري به این تزها یك 

صفحات . (گذاشته است" مساله"و ") تأویل كرده اند"آقاي احمدي 
١٨۶.(   

و ادامه " كار انگلس البته در معنا تفاوتي نمي دهد: "او میگوید
 فلسفي را از عمل و دگرگوني جهان ماركس این تأویل: "میدهد

ایشان به ماركس درس دیالكتیك ". جدا كرده كه كار درستي نیست
هر تأویل فلسفي، گونه اي دگرگوني در فهم : "میدهد و میگوید

انسان از جهان است و مي تواند دگرگوني هاي عملي یا به لفظ 
هر دگرگوني . بشود' دگرگوني هاي واقعي'محبوب ماركس 

م در نهایت از گونه اي تأویل از جهان خبر میدهد این جهان ه
نكته ها براي اهل هرمنوتیك امروز پیش پا افتاده و بسیار روشن 

اما ماركس بي اعتنا به !) خوشا بحال اهل هرمنوتیك(و ساده اند 
هرمنوتیك فلسفي، از عمل دگرگوني جهان دفاع كرده است؛ آن 

 فقط به درگیري در عمل اگر براستي مساله. هم در متني فلسفي
در پیكار طبقاتي خالصه شود و هیچ نیازي به فهم و در واقع 
تأویل تازه نباشد، آنگاه تكلیف آن همه تأكید ماركس بر اینكه 
پرولتاریا نیازمند نظریهء انقالبي است چه میشود؟ چه بر سر آن 
نظریه اي مي رود كه به گفته پیش گفتار ماركس چون بمیان توده 

 " ود تبدیل به نیروي مادي مي شود؟ها ر
عبارت : "و باالخره آقاي احمدي عقده خالي میكند و میگوید

و جز بیاني ادبي كه تا حدودي تحریك آمیز . ماركس مهمل است
مي كوشد تا اهمیت !) واقعا فقط؟(و شعارگونه است و فقط 

درگیري در عمل را روشن كند اما به بهاي بي اعتبار كردن 
چنین است احترام " (فلسفه، هیچ نیست و معنائي نداردنظریه و 

مخالفت ماركس با : "او میگوید). آقاي احمدي به اندیشهء ماركس
فلسفه و بیان نظري تجربه ها چنان كه در نهاده هاي انتقاد به 
فوئرباخ و ایدئولوژي آلماني آمده، بیانگر ذهني پیشرفته نیست 

 نهاده هاي هرمنوتیك فلسفي یا كه به ابتدائي ترین پیش!!!!) عجبا(
تز یازدهم در بهترین . ساده ترین اصول شناخت شناسي توجه كند

حالت نمایانگر تالش متفكري است كه به بهاي بي اعتبار كردن 
فعالیت نظري به ستایش از عمل آن هم در متني نظري مي 

  ).١٨۶ – ١٨٧همان كتاب، صفحات " (پردازد
به عمل بیاید اما این ستایش در گویا قرارست ستایشي از عمل 

  .متني عملي انجام شود
خواننده ما را مي بخشد كه این جمالت بلند باال را از آقاي 

اما براي نشان دادن عمق كینه توزي این . احمدي نقل كردیم
و مورخ اندیشه هاي پست مدرن غربي با ماركسیسم،  " فیلسوف"

  .راه چاره اي براي ما نیست
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گفته »  درآمد–گامي در نقد فلسفه حق هگل  «ماركس در مقاله
 به یقین نمي تواند جایگزین انتقاد بوسیله سالح انتقادبود كه سالح 

 نظریهاما . نیروي مادي باید با نیروي مادي برانداخته شود. شود
. نیز همین كه توده ها را بیابد به نیروي مادي تبدیل مي شود

ي یابد و پرولتاریا نیز ، سالح خویش را در پرولتاریا مفلسفه
به نقل از مقاله . ( پیدا میكندفلسفه خویش را در معنويسالح 

 –   نقل  از كتاب هگلي هاي جوان –پیوست همان كتاب  
  )ترجمه آقاي فریدون فاطمي

اما آیا در این تزها ي ماركس راجع به فوئرباخ كه پس از آن 
جهان جدا مقاله نوشته شده او  فلسفه  را از عمل دگرگوني 

میكند؟ آیا ماركس معتقد به جدائي نظریه و عمل است؟ آیا 
) و صد البته بمنظور تغییر جهان(ماركس براي تفسیر جهان 

اندیشه = ارجي قائل نبود؟ آیا در این تزها ماركس فعالیت نظریه 
                                                                                        فلسفه را بي اعتبار میكند؟                                       – تئوري – تفكر –

اگر آنچه واقعا ماركس گفت و انجامش داد مالك كار اقاي احمدي 
هزاران صفحه نوشتن "است، یعني همان چیزي كه ایشان میگوید 

سنگین بودن "یعني همان " در طرح نظریه هاي تازه اجتماعي
، پس چرا درمورد ترجمهء "ه كار نظري در كار ماركسوزن

در " ولي"انگلس گذشت نمیكند و اجازه نمیدهند كه انگلس یك 
  !آنجا بگذارد؟

وارد " ولي«اگر انگلس واقعا چنین كاري كرده باشد، یعني یك 
تز ماركس كرده باشد، كه این بیشتر با تفكر و عمل ماركس جور 

را قبول ندارد " ولي"یست كه این در میآید، مشكل آقاي احمدي چ
و نسبت به گذاشتن آن  در این تز خشم و كینه توزي بروز میدهد 

قلمداد میكند و " شعارگونه"و " ادیبانه"و پس از آن تز  را صرفا 
اینكه بیانگر ذهني پیش رفته نیست؟ آیا در اینكار بابك احمدي، 

  حكمتي نهفته است؟
 تز پس از آن ١١و این . ت تز درباره فوئرباخ نوش١١ماركس 

ما مجبوریم كه نگاهي گذرا به . مقاله در باره  هگل آمده است
برخي از لحظه هاي برخي از این تزها بیندازیم و در این كار از 

 . ترجمهء آقاي احمدي بهره مي بریم
  

  تز اول
 را همچون یگانه فعالیت نظريرویكرد ) فوئرباخ(اما او "

 فقطیعني عیب فوئرباخ اینست كه ". داصلي انسان در نظر میگیر
.  بعنوان یگانه فعالیت اصیل انسان توجه داردنظريبه رویكرد 

در حالي كه عمل فقط در شكل زشت "ماركس ادامه میدهد كه 
  ".جهودي آن انگاشته مي شود

یعني فیلسوف فقط میخواهد به نظریه بپردازد و به عمل انقالبي 
 اما كافي نیست و عمل مكمل یعني نظریه خوبست. بي توجه است

نظر و عمل وحدت دیالكتیكي دارند و نباید آنها را . نظریه است
نباید براي فیلسوف فقط پرداختن به امور نظري . از هم جدا كرد

زیبا و جذاب باشد و پرداختن به امور عملي را در شأن خود 
 .نداند
  

  تز دوم 
  اندیشه انسان  ابژكتیو را مي توان بهحقیقتمساله اینكه آیا "

بلكه این مساله اي عملي ) نسبت داد یا نه مساله نظري نیست
) یعني نظریه خودش راجع به پدیده ها(حقیقت انسان باید . است

اندیشه یعني واقعیت و قدرت را و این جهاني بودن . را اثبات كند
مجادله درباره واقعیت یا غیرواقعیت اندیشه كه منزوي از . رااش

عبارت داخل پرانتز از " (ك بحث مدرسي استعمل باشد ی
  )ماست

مي بینیم كه در اینجا ماركس از اندیشه انسان صحبت میكند، 
او میگوید نمي توانیم بنشینیم و . یعني از نظریه، از تفكر و فلسفه

فقط بگوئیم كه این نظر درست است یا درست نیست و با واقعیت 
مساله "ستي نظریه ما منطبق است یا نیست، بلكه درستي یا نادر

یعني اگر شما فقط حرف بزنید و وراجي كنید ". اي عملي است
این شما را به نتیجه راجع به نظریه تان در مورد حقیقت داشتن 

این سیر در . این برج عاج نشیني است. یا نداشتن آن نمي رساند
  .بیائید زمیني فكر كنید. آسمانهاست
...........  
  تز چهارم
 شود فهمیدهباید هم در تضاد خود ) دنیوي(ین بنیاد ا".........

. و هم در عمل انقالبي شود) یعني نظریه، یعني دانش و علم(
پس، بعنوان مثال، همین كه خانواده زمیني بعنوان خانواده مقدس 

عبارات ." (دانسته شود باید در نظر و عمل ویران شود) آسماني(
  )داخل پرانتز و تأكید از ماست

. مدي طبق ترجمه شما ماركس از نظر حرف میزندآقاي اح
  .یعني فهمیده شود و در عمل انقالبي شود

..........  
.........  
  تز هشتم

تمامي راز . تمامي زندگي اجتماعي بطور بنیادین عملي است"
و رمزهائي كه نظریه را بسوي عرفان پیش مي رانند راه حل 

  ." عمل مي یابندعقالني خود را در عمل انساني و در فهم این
آقاي احمدي، ماركس از فهم صحبت میكند؛ و میگوید؛ بوسیله 
محبوس كردن نظریه در دامنهء بحث هاي نظري صرف نظریه 

و راز و رمز مي یابد و بسوي . باد میكند. آماس میكند. ورم میكند
بیائید . نگذارید این بال بر سر نظریه بیاید. عرفان گمراه مي شود

نشان دهید كه نظرتان درست .  در عمل اثبات كنیدو نظریه ها را
  .است یا غلط
...........  
...........  
  تز یازدهم

همان (فیلسوفان فقط جهان را به راه هاي گوناگون تأویل "
مساله بر . مي كردند) تفسیر یا نظریه پردازي بهتر از تأویل است

  ."سر دگرگون كردن آن است
  ).خل پرانتز از ماست عبارت دا–ترجمه آقاي احمدي (

  . آنجا بگذارد" ولي"آقاي احمدي باید به انگلس اجازه دهد یك 
همانطور كه مشاهده میكنیم این تزها یك كل یك پارچه است كه 
در شكل خاص در نقد دیدگاههاي فوئرباخي و هگلي و گسست از 
این دیدگاهها نگاشته شده است و در شكل عام گسستي در تاریخ 

ماركس فلسفه را ار . ار فلسفه تا آن زمان استفلسفه و در ك
رجوع فلسفه به عمل و غنا . فلسفیدن صرف برحذر مي دارد

. یافتن در عمل و پراتیك انسان اجتماعي اساس نظر ماركس است
  .انساني كه دگرگون مي كند و دگرگون مي شود

پس با تغییر . ماركس از نقطه نظر دیالكتیكي یك هگلي است
ه اي از ماركس میتوانیم از زبان او بگوئیم  براي منطقي در گفت

یك هگلي چیزي ساده تر ار این فرض كه نظریه و عمل را 
و این را  فیلسوفان زیاده گو چو ن آقاي . همانند بداند نیست

به عاریه گرفته از كتاب گروندریسه . (احمدي نیز باید بفهمند
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 ) احمد تدین–ترجمه باقر پرهام 
دوگانگي بنیادي . دو در یگانگي محض نیستندضمن آن كه این 

دارند از دو جنس متضادند، نسبت به هم خارجیت دارند؛ و 
هركدام هم علت حركت . حركت و تكوین شان ناموزون است

هركدام هم علت است و هم . دیگري و هم معلول دیگري است
یعني اگر در یك دوره زماني وزنهء كار نظري قوي . معلول

در دوره اي دیگر وزنهء كار عملي قوي شود؛ و این میشود، باید 
 سیاسي و –بلكه با توجه به شرایط اجتماعي . مكانیكي نیست
اما دوگانگي . یعني وحدت و توازنشان نسبي است. فرهنگي است

همدیگر را دفع .  زیرا با هم تضاد دارند. بنیادي شان مطلق است
نظر را كمتر اگر بیشتر عمل كني فرصت پرداختن به . میكنند

خواهي داشت؛ و اگر  بیشتر به نظریه بپردازي فرصت پرداختن 
 میان این دو ۵٠ / ۵٠یعني نسبت . به عمل را كم خواهي داشت

یعني باالخره یكي . موجود نیست؛ و اگر موجود باشد نسبي است
. یا یكي از دیگري مي گذرد و هاكذا. بر یكي مسلط مي شود

ني اگر نظریه اشتباه باشد،عمل دست از اینكه با هم تضاد دارند یع
سر آن بر نمي دارد تا آن را اصالح كند و اگر عمل اشتباه كند و 
كور و نا بینا شود، نظریه آنقدر با آن میجنگد تا آن را اصالح كند 

ما بعدا در اینمورد . (و به آن بینائي و افق و چشم انداز بخشد
                                                                                   ).                   بیشتر خواهیم نوشت

اما خشم و كینهء آقاي احمدي نه اینست كه ماركس به نظریه كم 
! خیر. توجهي میكند و یا فعالیت نظري را بي اعتبار مي كند

همانطور كه نشان دادیم در این تزها جایگاه فعالیت نظري و 
محفوظ مانده است و فلسفه در شكل تا آن زماني اش مورد فلسفه 

 . نقد قرار میگیرد
خشم و كینهء آقاي احمدي از این تز و این تزها بخاطر دیدگاه 

دیدگاهي كه فقط به اندیشه ورزي . نوین ماركسیستي در آنهاست
 . انقالبي است–قناعت نمیكند و در پي عمل و فعالیت انتقادي 

دتهاست در كار تاریخ نگاري اندیشه هاي آقاي احمدي كه م
پست مدرنیستي است قطعا نه در اندازه هاي فوئرباخ بلكه بسي 

آن نگاه » كثیف«در پایه هاي پائین تر از او به عمل به شكل 
  .میكند

ایشان از رسوخ اندیشه هایي كه بناي كار را نه فقط بر نظریه 
جویان را نصیحت او دانش. بلكه بر عمل نیز بگذارند، بیزار است

اینها . ماركس گوش ندهند" مهمالت ادیبانه"میكند كه به این 
است و بدرد دانشجویان " تحریك"و براي " شعارگونه"صرفا 

دانشجویان و روشنفكران باید چونان آقاي احمدي به . نمي خورد
كار نظري بپردازند و از درون اتاقهاي دربسته و برج عاج 

ین نیایند و مبادا این خیال بسرشان نشیني روشنفكري خویش پائ
 !بزند كه نظریه ها را بمیان توده ها ببرند

هر كسي در كشورهاي تحت سلطه و در ایران كه در زیر 
یوغ امپریالیستها و استبداد است زندگي میكند، نمي تواند از 
دانشجویان كه یكي از سیاسي ترین بخش هاي جامعه هستند 

ا مطالعه كنند، بخوانند و به غور و انتظار داشته باشد كه صرف
تفكر بپردازند و در بهترین حالت نظریه پردازي كنند و دست به 

 .عمل و فعالیت انقالبي براي دگرگوني بنیادین نزنند
جامعه ایران، طبقات تحت ستم و استثمار جامعه ایران نیازمند 

روشنفكراني كه در كنار ستم . روشنفكران انقالبي خویش است
ن و استثمار شوندگان گام بردارند و براي آزادي جامعه و كشا

  .رهائی بشریت جان فشاني كنند
  

  :١٣ادامه از صفحه به خوانندگان، پاسخ 
  

  .ی که چند سال پیش ساخته شد، بیان کردمستندلم فی
  

  :حامد
   کامیدوست عزیز سورنا هدایت با سالم و آرزوی شاد )١

کارتان بسیار . من به تازگی متوجه نشریه پر با شما شده ام
  پرارزش است و جای تقدیر دارد به سهم خودم دستتان را به 

گرمی می فشارم و امیدوارم که در پیش برد اهداف تان موفق و مو 
                           .ید باشید

من نیز . همین جا باید بگویم مرا در اهداف تان تماما شریک بدانید
مانند شما یک مارکسیست هستم مستقل از اینکه تفاسیر تان از 

من . امی میدارممن وجود تان را گر. مارکس و کمونیسم چیست
شماره های دیگر نشریه را خواندم در شماره اول نقد شما را به 

راستش نفس اینکه شمل مخالف رفراندم هستید به . رفراندم دیدم
اما به نظر من نقدتان از .خودی خود مثبت و خوشحال کننده است

اشتباهات کوچکی رنج می برد با اینکه پایان بسیار مناسبی داشت 
  :اما

ظر من اشکال طرح رفراندم نه از عدم ضمانت اجرایی یا به ن
خواست مجلس موسسان یا عدم بحث ملل و خلق های  تحت ستم 

بگذریم از اینکه خود اصطالح و خلق های  تحت ستم چندان دقیق (
یا عدم بحث حقوق زنان نیست شاید اگر )شفاف و مارکسیستی نیست

انت اجرایی چیزی من هم سندی برای تغییر رژیم بنویسم از ضم
  ......نگویم یا ریز قوانین حکومت آلترناتیو را نیا ورم و

طرح رفراندم آنجاست که می اشکال و در واقع دم خروس 
تغییر ) سرنگونی رژیم به نیروی توده مردم را فاکتور بگیرد(خواهد

مضافا اینکه می خواهد بخشی از . نیم کالژ رژیم را تبلیغ کند
یم را با خود داشته باشد و در واقع با پایان دستگاه سرکوب و رژ

 خواهد مردم را یروی قیام کنند گان مخالف است و مکار رژیم با نی
تا آنجایی که به مجلس . از دخالت در سرنوشت شان محروم کند

موسسان بر می گردد راستش فکر کنم دادن نسبت دادن چنین ارگان 
ارفاق زیادی به دموکراتی به نیروهای مرتجع حامی رفراندم 

به قول لنین مجلس موسسان دموکرات ترین ارگان . آنهاست
  .رژوایی استوب
  مدت نسبتا مدیدی از انتشار آخرین نشریه می گذرد )٢

گمان نکنم الزم باشد که یادآوری کنم جایگاه نشریه مانند شما بسیار 
مهم است و ادامه کاریتان موجب اعتماد مردم و فعاالن سیاسی 

  .خواهد شد
  :در مورد مقاله جنبش دانشجویی و اعتصاب غذای گنجی 

موضع گیری یک . مقاله بسیار جالبی بود واقعا دستتان درد نکند
  .کمونیست را نمی توان بهتر از این انعکاس داد

  .موفق باشید و باز هم دستتان درد نکند
  

  :بذر
با تشکر از حامد عزیز و پوزش بابت تاخیر در انتشار این شماره 

  .موافقیم پیرامون رفراندم با بحث شمار، بذ
  

  :بذر
در صفحه اول شماره عده ای از رفقا انتقاداتی را به تصویر مندرج 

که این تصویر می تواند تداعی کننده . کردند) ٣شماره (پیشین
  .حمایت از انتخابات هم باشد

 که منظور ما از درج این تصویر همان طوری که در مقاالتمان هم
صدمان انی  ق.به آن صریحا اشاره کردیم، تحریم انتخابات بوده است

انتخاب طرح ها ر داین پس از  .بود که بگوئیم رای ما مشت ماست
   .دقت بیشتری خواهیم کرد
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  پاسخ به خوانندگان و نقد نظرات آنها
  

  با سالم
در اینجا می خواستم شما را از بعضی نظرات و پیشنهاداتم 

   .مطلع کنم
شما نباید بگذارید نشریه بذر به دام  ژورنا لیسم  بورژوایی 

 انتقاد از سرمایه جمهوری اسالمی  و افشاگری در مورد. افتد
باید راهکارهای  یک  نشریه مارکسیستی.  داری کافی  نیستند

عملی خروج از وضع کنونی را نشان دهد و آلترناتیو 
  .را به یک بحث زنده تبدیل کند سوسیالیستی

همچنین خواهشمندم  ماهیت  واقعی  پارلمانتاریسم  و 
  زیرا  سرمایه داری برمال کنید را تحت حکومت" انتخابات"

کارگر می  اگر طبقه. هنوز هم عده زیادی  به آن متوهم هستند
توانست  با استفاده از پارلمانتاریسم  بر سرنوشت خود حاکم 

به نظر من دموکراسی  . حال این اتفاق افتاده بود شود  تا  به
بلکه تمام ابعاد زندگی   حقیقی که در آن  نه  تنها  سیاست

  وکراتیزه  شده باشد تنها از طریقاجتماعی  تا حد امکان  دم
  .حکومت شوراهای کارگران و زحمتکشان امکان پذیر است

  .با تشکر فراوان از احساس مسئولیتتان
  امیدوارم  موفق  باشید 

  
 :بذر

 در شماره ات کوشش خود را برای پرداختن به این موضوعما
ما رفقا محدودیت های نشریه  ا.های بعدی به خرج خواهیم داد

رفقا انتظار دارند که نشریه برخی . ما را در نظر داشته باشند
. بذر مانند یک حزب به همه مسائل پاسخ دهد و موضع بگیرد

آگاهی های پایه ای » بذر«بذر اساسا پاشاندن رسالت 
  . مارکسیستی است

  
  :گیسو شاکری

  یاران خوب خسته نباشید 
  کارتان عالی است همیشه سرخ و استوار باشید

  به هر حال پیروزی با ماست
  

  :بذر
  با سپاس بی کران از خانم شاکری

  
  : ساله از تهران٢١مجید 

  با  سالم
همانطور که اطالع دارید جنبش چپ ایران دچار تفرقه و چند 

ویسم  حدود  دستگی است و امروز که  من  این  نامه  را می ن
. می نامند   گروه  مختلف ایرانی خود را کمونیست٢٠

متاسفانه  فرقه گرایی  پدیده ای در چپ ایران است که حتی از 
بعضی از این گروهها تمایل دارند . واضح است راه دور هم

طبقاتی نشانند و از هر  تضادهای  فرقه ای را به جای تضاد
چپ  .فاده می کنندفرصتی برای تخریب شخصیت یکدیگر است

ایران با این وضعیت نمی تواند بر روی تحوالت ایران اثر 
من یک حزب بزرگ و سراسری بهتر  به نظر.  مثبت گذارد

خواهشمندم در . از همه این فرقه های چپگرا عمل می کند
نشریه  بذر درباره علت این  تفرقه  و جدایی  همچنین  راه  

  .نعکس نماییدخروج از وضع  کنونی نظریات را م
  .امیدوارم  موفق  باشید

  
 :بذر

همه نیروی آزادی خواه در کنار  موافقیم که  باید یق عزیزفر
هم در مقابل ارتجاع متحد شوند و همان طور که در سرمقاله 

هم اشاره کردیم از کوشش کردن در این راه کوتاهی نمی 
مل و کنیم،  چرا که تنها راه برای رسیدن به آزادی اتحاد ع

الیل این تفرقه ها و  د.یک پارچگی نیروهای مترقی است
امید آنکه بتوانیم در آینده به به . جدائی ها بحث گسترده ایست

  .این مسئله بپردازیم
  

  :الن سیاسیاتعدادی از فع
  :درودهاي انقالبي به دوستان عزیزمبا 

  امیدوارم كه حالتان خوب باشد و شاد و سرفراز باشید
مقاله شما را راجع به گنجي خواندم و ما نیز دقیقا نظر شما را 

او هیچگاه سنبل آزادي و دمكراسي نبوده است و چون . داریم
 در شكنجه هاي ٦٤-٦٠تعدادي  از دوستان ما در سالهاي 

دژخیمان خمیني در اوین بوده اند ، به خوبي او را به عنوان 
یكي از بازجوها و شكنجه گران اوین و گوهردشت بخاطر 

درست به مانند هادي غفاري شكنجه گر و فاالنژكه .  دارند
تماعي حاال مدافع حقوق بشر شده است و دم از آزادي هاي اج

هیچكس از مبارزین و انقالبیون با چند !! میزند” گفتان” و
حرف و چند شعار گول نخواهند خورد ، در ضمن میتوانید 

فرق بین امكاناتي كه امسال گنجي و هم فكر هاي او درزندان 
 بسر ٢٠٩دارند را با  مبارزیني كه سالهاست در سلولهاي 

  .میبرند مقایسه كنید
  

  :بذر
  ر فراوان با درود و تشک

  
  :خدیجه

مقاله زیبایت را در مورد گنجی خواندم که در آن چند نکته 
نکته مثبت آن افشا ماهیت بینش . مثبت و منفی وجود دارد

سیاسی گنجی بود و آن را خوب باز کردی و از طریق آن 
ولی آنچه در مقاله جایش . مقوله آزادی را هم روشن کردی

برای همان مردم مورد . بودخالی بود، تبلیغ و ترویج آلترناتیو
بشکاف که مردم چه کسانی هستند، . دفاع تو در مقاله است

  .آلترناتیو را به آنها نشان بده
به نظرت آقای مک نامارا به دادگاه احتیاج ندارد؟ به نظر من 

او صادق نیست اعترافاتش بخشی از سیاست آمریکا برای 
  جذب ذهنیت های مردم به نفع خودش بود

  و موفق و پاینده باشی قربانت 
  

  :بذر
  با تشکر فراوان از توجه تان

ما در مقاله بر سر محاکمه یا عدم محاکمه مک نامارا بحث 
نبود بلکه بر سر شرط و شروط های بریدن از جبهه دشمنان 

بعالوه خود مک نامارا گفت حقش این بود که . مردم بود
  حرف ها را درین  ا.بعنوان جنایتکاران  جنگی محاکمه شویم

  ١٢ادامه در صفحه 
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  ١۶از صفحه 
ثانیا، مناسبات استثمارگرانه سرمایه داري با همه ابزارها و 

ادهاي تحمیق و سركوب طبقاتي و همه ارزشهاي خودخواهانه نه
و همه باورهاي خرافي كه بر پا كرده سد راه بشر در این گذار 

ثالثا، سرمایه داري همراه با رشد و تكامل . تاریخي شده است
خود، طبقه بالنده اي را در مقابل خود شكل مي دهد و انسجام مي 

ار خود، خون به رگهاي طبقه اي كه با فروش نیروي ك. بخشد
  سرمایه داري مي ریزد و ارزش تولید مي كند     

طبقه اي كه هیچ منفعتي در نظام طبقاتي و استثمار انسان از . 
انسان ندارد و هیچ چیز براي از دست دادن ندارد مگر 

این طبقه پتانسیل رهبري . طبقه كارگر. زنجیرهاي بردگي اش
داري و هدایت نوع بشر در انقالب اجتماعي در عصر سرمایه 

و باالخره .  اجتماعي باالتر را دارد-گذار به یك نظام اقتصادي 
اینكه، مقدمه چنین گذاري به ناگزیر سرنگوني قهرآمیز نظام 
سرمایه داري و برقراري حاكمیت طبقه كارگر یا دیكتاتوري 

اینها تئوري هاي نو و بیسابقه اي بودند كه . پرولتاریا خواهد بود
ركس و انگلس در جریان شركت مستقیم و تالش براي ایفاي ما

نقش رهبري در مبارزات طبقاتي، نبردهاي سیاسي و نظامي، 
  .تدوین كردند

یك بینش . بینش ماركس و انگلس، یك بینش جهاني بود
چنین بینشي در واقعیت دنیاي معاصر ریشه . انترناسیونالیستي

ش و همه جا گیر سرمایه داري یك نظام در حال گستر. داشت
یك نظام جهاني با پیوندها و ارتباطات و نهادهاي در هم . است

با منافع مشترك بین المللي و همزمان تضادها و . تنیده جهاني
طبقه نویني در نتیجه توسعه سرمایه داري . رقابتهاي بین المللي

در سراسر دنیا شكل گرفته نیز یك طبقه جهاني است كه منافع 
رنگوني كل نظام جهاني سرمایه داري تحقق مي اساسي اش با س

طبقه كارگر یك طبقه جهاني است حتي اگر در زبانها و . یابد
به قول . مرزها و رنگها و فرهنگهاي مختلف تقسیم شده باشد

كارگر انگلیسي به كارگر هندي نزدیكتر است تا به «: ماركس
ستي بود بر پایه همین بینش انترناسیونالی» .سرمایه دار انگلیسي

كه ماركس و انگلس به همراه جمعي از رهبران و فعاالن جنبش 
را در » سازمان بین المللي كارگران«كمونیستي دوران خود، 

از همین » انترناسیونال اول«ایده تاسیس . اروپا تشكیل دادند
آیا در دوران ماركس و انگلس، تفكرات . بینش ناشي مي شد

تي  محلي گرایي در بین ناسیونالیستي و تعصبات قومي و ح
كارگران و رهبران جنبش كارگري وجود نداشت؟ آیا این جور 
مرزبندي ها مانعي در راه اتحاد انترناسیونالیستي طبقه كارگر 

مهم اینست كه در چنان فضاي مه آلودي، . نبود؟ حتما چنین بود
ماركس و انگلس توانستند واقعیت اساسي یعني جهاني بودن طبقه 

درك . ببینند و براي تغییر دنیا به آن اتكاء كنندكارگر را 
انترناسیونالیستي، دركي فراتر و متفاوت از همكاري و همیاري 

. است» كارگر هندي«و » كارگر انگلیسي«مبارزاتي 
، )پرولتاریا یا طبقه كارگر(انترناسیونالیسم یعني یك طبقه واحد 

ایجاد  و سرنگوني نظام جهاني سرمایه داري(یك هدف واحد 
اگر چه به شكل انقالبات (و یك مبارزه واحد ) دنیاي كمونیستي

  ).گوناگون و ناموزون در كشورهاي مختلف جریان یابد
ماركس و انگلس به ضرورت قهر در انقالب اجتماعي و نقش 

این . تعیین كننده آن در سرنگوني كهنه و برقراري نو پي بردند
راتیك مبارزات معاصر درسي بود كه تاریخ انقالبات گذشته و پ

اما . آنان نه عاشق جنگ بودند، نه تشنه انتقام. به آنان آموخت

ماهیت سركوبگر و جانبدارانه دولت طبقه حاكم را از پشت نقاب 
شناخته » حمایت از منافع عمومي و ملي«و » بیطرفي طبقاتي«

این واقعیت را مي دانستند كه هیچ طبقه حاكمه اي به میل . بودند
به آساني در مقابل مبارزه طبقات محكوم جا نمي زند و خود و 

آنان فلسفه وجودي و كاركرد قانون و . قدرت را واگذار نمي كند
محكمه و زندان و ارتش و پلیس را به درستي به موجودیت و 

ماركس و انگلس، قهر پنهان . حاكمیت طبقه حاكمه ربط مي دادند
حاكم و محكوم و آشكار را به عنوان جوهر مناسبات میان 

این واقعیت در  تاریخ انقالب بورژوایي در  .تشخیص داده بودند
. فرانسه و تقابل خونین نیروهاي كهنه و نو در آن ثبت شده بود

بدون در هم شكستن نهادهاي كهنه و سركوب مقاومت مدافعان 
 اشرافي و دستگاه حاكم كلیسا، مناسبات -نظام فئودال سلطنتي 

مناسبات و نهادها . عایا را نمي شد از بین بردفئودالي و اسارت ر
و قوانین سرمایه داري را  در عرصه اقتصاد و سیاست نمي شد 

پیشروي هاي علمي و فلسفي و هنري را نمي شد . حاكم كرد
ماركس و انگلس، در بررسي جنگهاي . تثبیت كرد و تكامل داد

دهقاني قرن هجدهم آلمان و در جریان سركوب خونین خیزش 
، به جمعبندي ١٨۴٨ارگران و زحمتكشان اروپا در سال ك

روشنتري از نقش قهر در حفظ رژیمهاي موجود و ضرورت 
اما . بكارگیري قهر انقالبي از جانب طبقات ستمدیده دست یافتند

در سال . بود» كمون پاریس«مهمترین تجربه در این زمینه، 
شات ، كارگران و زحمتكشان پاریس كه تحت رهبري گرای١٨٧١

مختلف كمونیستي، آنارشیستي و دمكراتهاي رادیكال قرار داشتند 
مسلح . در یك كش و قوس سریع ادارات دولتي را اشغال كردند

سران طبقه بورژوازي حاكم را از شهر فراري دادند و . شدند
در » كمون پاریس«اولین حكومت كارگري دنیا را تحت نام 

قع، ماركس و انگلس در در آن مو. پایتخت فرانسه اعالم كردند
پاریس نبودند اما همفكرانشان در كمیته هاي رهبري كمون 

آنان با نگاه به موقعیت و شرایط و قدرت طبقه  .حضور داشتند
كارگر و بورژوازي در فرانسه و اروپا مي گفتند كه كمون به 

اما . احتمال زیاد پایدارنخواهد ماند و شكست خواهد خورد
ي را داشتند كه تولد یك پدیده نوین و همزمان این روشن بین

تالش كنند نهادها و مناسبات . راهگشاي تاریخي را تشخیص دهند
در جریان این اقدام بیسابقه طبقه كارگر و زحمتكشان که نویني 

كمون پاریس متكي . جوانه مي زند و شكل مي گیرد را بشناسند
بر پا در دو ماه و نیمي كه كمون . به نیروي توده هاي مسلح بود

بود، نهادهاي سیاسي جدیدي ایجاد شد و تغییرات خیره كننده اي 
این جوانه هاي قدرت . در قوانین و عملكرد دولتي صورت گرفت

سیاسي نوین محصول شخم و وجیني بود كه طي چند روز به 
اما سرانجام . نیروي قهر انقالبي علیه نظم بورژوایي انجام گرفت

در پادگانها محبوس بودند طبق واحدهاي ارتش و گارد ملي كه 
نقشه مشترك ستاد فرماندهي بورژوازي فرانسه و پروس وارد 
عمل شدند، كمون پاریس را سرنگون كردند و با قتل عام و حبس 
و اعدام و تبعید انتقام خونیني از كارگران و زحمتكشان و 

  .رهبران آنان گرفتند
ا ماركس و انگلس جمعبندي كردند، عدم همانطور كه بعده

قاطعیت كافي كمونارها در مقابل نهادها و عوامل بورژوازي 
ماركس و انگلس . حاكم در شكست سریع كمون نقش داشت

برخالف كساني كه از شكست كمون پاریس به این نتیجه رسیده 
، این تجربه »كارگران نباید دست به اسلحه مي بردند«بودند كه 
» جنگ داخلي در فرانسه«را بزرگ داشتند و در كتاب ارزشمند 
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آنان در این كتاب، . جمعبندي همه جانبه اي از آن ارائه دادند
قهر انقالبي طبقه كارگر را ستایش كردند، ضرورت آن را 
نشان دادند و مضمون و ویژگي هاي اولین حكومت كارگري 

تاتوري دنیا، اولین شكل دیكتاتوري پرولتاریا كه جایگزین دیك
این پراتیك منحصر به فرد . بورژوایي شد، را تشریح كردند
و دیگر » مانیفست كمونیست«انقالبي، تئوري ها و ایده هاي 

آثار ماركس و انگلس در مورد انقالب اجتماعي، دیكتاتوري 
پرولتاریا و فرایند گذار به كمونیسم را صیقل داد و شفاف تر 

  .كرد
لس رجوع مي كنیم از روشن حاال كه به آثار ماركس و انگ

بیني و عمق مباحث آنان در تشریح دیالكتیكي كاركرد سرمایه 
و یا تجزیه و تحلیل ماتریالیستي تحوالت و وقایع مهم تاریخي 

» مانیفست كمونیست«حتي بخشهایي از . شگفت زده مي شویم
در مورد حركت جهاني سرمایه داري با نگاه به آنچه امروز 

در برابرمان جریان دارد به نظر »  شدنجهاني«تحت عنوان 
كه این در واقع نتیجه تحلیل صحیح علمي ! پیشگویانه مي رسد

ماركس از جوهر و دیالكتیك حیات و حركت یك پدیده كماكان 
در عین حال با این واقعیت مواجه . موجود یعني سرمایه است

مي شویم كه ماركس و انگلس تصویري از سوسیالیسم و 
 به كمونیسم ارائه نداده اند، در این زمینه به تدوین فرایند گذار

اصول كلي حاكم بر جامعه آینده و خطوط كمرنگي از این 
در دهه . دورنما بسنده كرده اند كه جز این هم انتظار نیست

هاي پایاني قرن نوزدهم پراتیك مبارزه طبقاتي هنوز چنان 
ماركس و شرایطي را در هیچ جاي دنیا بوجود نیاورده بود تا 

انگلس بتوانند در پرتو تجربه زنده یك انقالب سوسیالیستي و 
. ساختمان سوسیالیسم، تئوري تدوین كنند و دورنما ترسیم كنند

مبارزه طبقاتي «با وجود این، احكامي كه ماركس در مقدمه 
در مورد دیكتاتوري پرولتاریا » ١٨۴٨ -١٨۵٠در فرانسه 

انه است كه مي توان ارائه كرد آنچنان فراگیر و دورنگر
مقاطع مختلف حیات هر یك از انقالبات سوسیالیستي و  تجربه

به گفته . عملكرد تمامي دولتهاي پرولتري را با آن سنجید
ماركس معیار و جهت گیري دیكتاتوري پرولتاریا، گسستن از 
مناسبات سنتي و كهن مالكیت و گسستن از مناسبات و ایده 

توري پرولتاریا باید براي دیكتا. هاي سنتي و كهن است
سرنگوني كلیه تضادهاي طبقاتي، سرنگوني كلیه مناسبات 
تولیدي كه تضادهاي طبقاتي از آن سرچشمه مي گیرد، 
سرنگوني كلیه مناسبات اجتماعي كه بر آن مناسبات تولیدي 
استوار است و سرنگوني كلیه ایده ها و ارزشهایي كه از آن 

همانطور كه بعد از . استمناسبات اجتماعي برمي خیزد، 
دوره حیات ماركس و انگلس، تجربه انقالبات پرولتري در 
قرن بیستم نشان داد در دوران گذار سوسیالیستي و دیكتاتوري 
پرولتاریا، یك رشته مناسبات و نهادهاي كهنه به سرعت در 

یك رشته مناسبات و نهادهاي . هم مي شكنند و ناپدید مي شوند
 زنند و به دنبال فضاي مساعد براي رشد و كامال نو جوانه مي

یك رشته مناسبات و نهادهاي كهنه در شكل . تكامل مي گردند
و یا مضمون دستخوش دگرگوني مي شوند و راه متناقض 

. دگردیسي و زوال و یا انطباق و بقاء را در پیش مي گیرند
این دوران گذاري پر تضاد، پیچیده، متناقض و لبریز از 

آمیز و مسالمت آمیز طبقاتي است كه امكان مبارزات قهر
ل فرایند انقالب در آن وجود شكست طبقه كارگر و عقبگرد ك

ماركس و انگلس از  به هر حال تصویر و تصوري كه.دارد

اولین گام هاي پیروزي انقالب كمونیستي داشتند و آن را در 
كشورهاي پیشرفته سرمایه داري آن زمان اروپا نظیر 

حتي مي . ار مي كشیدند صورت واقعیت نیافتانگلستان انتظ
توان احساس كرد كه فرایند پیروزي انقالب جهاني پرولتري 
در آثار آنان خیلي كوتاهتر از آن چیزي است كه در عمل 

جالب اینجاست كه احكام ماركس درباره دو . جریان دارد
گسست و سرنگوني چهار كلیت، خود نشانه و تاكیدي بر عمق 

م این تحول اجتماعي و الجرم درازمدت بودن و گستره عظی
آیا این عدم تطابق ها و كاستي ها مي تواند نشانه . آن است

دست كم گرفتن ظرفیت هاي نظام سرمایه داري در مدیریت 
بحران ها و ارائه طرح هاي بقاء و احیاي خود باشد؟ آیا مي 
توان رد پاي نوعي دیدگاه جبرگرایانه تاریخي در مورد 

علیرغم محدودیت ها و ضعف » ي محتوم پرولتاریاپیروز«
هاي عیني و ذهني طبقه كارگر در انقالبات معین و مقاطع 
مشخص مبارزات جهاني را در آن جست؟ مي دانیم كه 
گرایشاتي از این دست در تجربه چپ و جریانات ماركسیستي 

بروز گرایشات .  سال گذشته بروز كرده است١۵٠طي 
صي ها و ناخواني ها در تئوریهاي نادرست و وجود ناخال

. اساسا صحیح و پراتیك هاي اساسا انقالبي اجتناب ناپذیرند
بینش و روش صحیح در این موارد، شناخت كم و كیف و 
ریشه هاي بروز این گرایشات و یافتن راه حل نقادانه براي 

  . غلبه بر آنهاست
كس ماركسیسم مذهب نیست كه جامد و تغییر ناپذیر باشد و مار

و انگلس هم پیامبر نیستند كه طبق خرافات مذهبي بي اشتباه 
شرایط . دنیا تغییر مي كند. بوده یا حرفشان ختم كالم باشد

ایده ها و نظرات نیز دستخوش دگرگوني . عیني تغییر مي كند
نكته اینجاست كه كماكان شرایط پایه اي تكوین . مي شود

 كماكان پا برجاست سرمایه داري. ماركسیسم تغییر نیافته است
استثمار و همه پدیده هاي برخاسته از . و بر دنیا حاكم است

طبقه كارگر . نظام بهره كشي انسان از انسان برقرار است
تضادهاي بنیادین این نظام به . جهاني كماكان موجودیت دارد

رقابتها و درگیري ها و جنگهایي كه . هیچ وجه رفع نشده است
فقر و . سرمایه داري است جریان داردزاییده منافع قدرتهاي 

فالكت، جهل و خرافه، ستمگري ملي و جنسیتي، تخریب 
مبارزات . محیط زیست، ابعاد بیسابقه اي به خود گرفته است

طبقاتي و انقالبات اجتماعي افت و خیزهاي بسیاري را از سر 
طبقه كارگر جهاني تجربه پیروزي هاي سیاسي، . گذرانده اند

ختن جامعه نوین، و نیز از كف دادن قدرت و تالش براي سا
شكست و عقبگرد در برابر بورژوازي را به دست آورده 

همه اینها یعني تغییرات عمیق عیني و ذهني در دنیا . است
. نسبت به شرایطي كه ماركس و انگلس در آن بسر مي بردند

 سال، ماركسیسم نیز باید دستخوش ١۵٠طي بیش از 
و این جریان . مل مي یافت كه یافتدگرگوني مي شد و تكا

موفقیت نسل نوین ماركسیستها در تحقق اهدافشان . ادامه دارد
نه فقط در گرو فهم جوهره و مباني پایه اي ماركسیسم و مسلح 
شدن به بینش و روش ماركس و انگلس است بلكه به پیگیري 

كاري كه بدون . و درك تكامل ماركسیسم وابسته است
اي ماركسیستي با پراتیك انقالبي و محك زدن درآمیختن تئوریه

 .  آنها در هر گام میسر نیست
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  یده های اساسی مارکسیسم ا
  
  تفکری حسان ا

  
دشمنان ما كه اینطور ! دوباره شبحي در گشت و گذار است

حراست كارخانه ها و دانشگاه ها به دست و پا . مي گویند
بخش پیگیري و سركوب جریان چپ در وزارت . افتاده اند

مطبوعات حكومتي در مورد ظهور . اطالعات فعال شده است
. ي دهنددر جنبش دانشجویي هشدار م» نئو ماركسیستها«

؟ چه »مرگ كمونیسم«قضیه چیست؟ چه شد آن عربده هاي 
پایان كار «شد آن تئوري بافي ها و رجزخواني ها در اثبات 

؟ در این كشور نسلي از كمونیستها را به خاك و »ماركسیسم
خون كشیدند و علیه ایده ها و آرمانهایشان لجن پراكني كردند 

شیدند ولي باز این و تخم خرافه و ارتجاع و تعصب مذهبي پا
و ما مي پرسیم چرا چنین شده؟ این . بذر، جوانه داده است

این پرسش از . پرسشي از حاكمان ضد كمونیست نیست
 مذهبي یا مدرني كه از -شخصیتها و نیروهاي بورژواي ملي 

دیرباز رسالت اصلي خود را مقابله با نفوذ كمونیسم در جامعه 
از شمار . از خود مي پرسیماین را . قرار داده اند هم نیست

روزافزون كارگران و دانشجویان جواني كه به ماركسیسم مي 
گرایند و آرمان رهایي و علم انقالب را زیر این پرچم جستجو 

پاسخ صحیح به این سوال، دریچه اي است بر فهم . مي كنند
بر درك روشنتر از مباني و سرفصل هاي . عمیقتر ماركسیسم
  .درك ماركسیستي

كس در آخرین بند از تزهایش درباره نظرات فوئرباخ مار
فیلسوف ماتریالیست آلماني هم عهد خود، جمله نقادانه و 

فالسفه دنیا را تفسیر مي «: روشنگرانه اي را روي كاغذ آورد
این جمله كوتاه، جوهر سر » .كنند اما مساله، تغییر آن است

 كه از زندگي و جذابیت ماندگار ماركسیسم براي كساني است
مناسبات حاكم بر دنیاي امروز رنج مي برند و آگاهانه در پي 

كاري كه ماركسیسم . دگرگون كردن این مناسبات و شرایط هستند
فالكت و . ذكر مصیبت نیست. مي كند حكایت رنج ها نیست

تباهي ناشي از استثمار و ستم و بیعدالتي را زندگي از صبح تا 
كار ماركسیسم نشان دادن . شودشب به اكثریت جامعه یادآور مي 

رابطه دروني همه اینها و ربط اساسي این شرایط با ساختار 
كار .  اقتصادي و ساختار طبقاتي جامعه است-اجتماعي 

ماركسیسم تشریح عیني و دیالكتیكي جامعه با هدف دگرگون 
قدرت . ماركسیسم، علم انقالب كردن است. ساختن آن است

 بودن، دیالكتیكي بودن، پویا و متحول ماركسیسم در ماتریالیستي
كساني كه در . بودن، بیرحمانه علمي بودن و انقالبي بودن است

مسیر شناخت جامعه بشري و دگرگوني ریشه اي آن گام مي 
دیر یا . گذارند، دیر یا زود با ماركسیسم سر و كار پیدا مي كنند

. نندزود مي فهمند كه باید تكلیف خود را با ماركسیسم روشن ك
این را همه چپي ها، همه كارگران و دانشجویاني كه بنوعي خود 
را پیرو نظرات و ادامه دهنده راه ماركس مي دانند، در زندگي 

این فرایندي است كه امروز . مبارزاتي شان تجربه كرده اند
جوانان حساس نسبت به مسائل و معضالت اجتماعي، حتي اگر 

 سیاسي گذاشته باشند، از سر تازه پا به عرصه مطالعه و مبارزه
  .مي گذرانند

یك ویژگي آنچه بر آن نام نئوماركسیسم نهاده اند اینست كه 

. و ضد ماركسیسم علني است» ماركسیسم علني«متاثر از 
نسل جوان چپ، تئوري هاي ماركسیستي را عمدتا در آن 
چارچوبي مي شناسد كه انتشار علني و قانوني محدود آثار 

س و البته انتشار گسترده آثار ضد ماركسیستي ماركس و انگل
این محدودیت شناخت به . در جمهوري اسالمي اجازه مي دهد

ویژه در مورد پراتیك ماركسیسم در انقالبات قرن بیستم وجود 
به جرات مي توان گفت كه نسل جوان از شناخت عمیق . دارد

 و جمعبندي دیالكتیكي و ماتریالیستي از پیروزي و شكست این
آنچه هست، شناختي بریده بریده، . انقالبات محروم مانده است

لبریز از تحریف، سطحي نگرانه و نتیجتا ناكارآمد از این 
این نشان مي دهد كه نظام حاكم . تجارب عظیم تاریخي است

ممكن است ماركسیسم در حیطه تئوریك و آكادمیك را تا حدي 
ر نمي تابد و تحمل كند اما بدون شك پراتیك ماركسیسم را ب

براي جلوگیري از به عمل درآمدن تئوریهاي انقالبي 
بدون تجربه . ماركسیستي از هیچ كاري رویگردان نیست

اندوزي و جمعبندي، بدون تثبیت دستاوردها و درس گرفتن از 
شكستها، ماركسیسم نمي تواند تكامل یابد و ماركسیستها نمي 

دستیابي به این . توانند در صحنه مبارزه سیاسي پیشرفت كنند
جمعبندي ها و شناخت این دستاوردها و شكستها، یكي از 
كارهاي حیاتي براي رشد و جهش تكاملي جنبش نوین چپ 

 . ایران است
اما نه فقط ). و هست(ماركسیسم محصول مبارزه طبقاتي بود 

ماركسیسم، همزمان محصول و متاثر از مبارزه تولیدي . این
یاي مادي و نیز آزمون هاي علمي بشر براي دگرگون كردن دن

ماركس و انگلس، ایده هاي عدالت خواهانه، ). و هست(بود 
ضد ستمگري، پیشرفت طلبانه و نوگرایانه اي كه به ناگزیر 
در جریان مبارزات اجتماعي و كشاكش هاي طبقاتي شكل مي 
گیرد را با بهره گیري از یك بینش و روش ماتریالیستي و 

در جریان این . تكامل و سمت و سو دادنددیالكتیكي و علمي، 
كار، و تحت تاثیر پراتیك زنده مبارزات طبقاتي و انقالبات 
سیاسي كه در اروپاي پایان قرن نوزدهم جریان داشت و نیز 
پیشرفتها و اكتشافات راهگشاي علم در همان دوره، بینش و 

پیش . روش ماركس و انگلس صحیحتر و تكامل یافته تر شد
ماركس، ماركس شود نظریه پردازان دیگري به نقد از آنكه 

سرمایه داري پرداخته بودند، از منافع طبقه كارگر و 
زحمتكشان حرف زده بودند و حتي ایده هاي برابري جویانه و 

. طرح هایي براي ساختن جامعه اشتراكي مطرح كرده بودند
بنابراین اهمیت و جنبه تعیین كننده تئوریهاي ماركس، كشف 

بلكه او .  طبقات و مبارزه طبقاتي در جامعه بشري نبودوجود
با بینش و روشي كه متكي به مبارزه طبقاتي جاري در بطن 
جامعه بود به این نتیجه گیري علمي رسید كه اوال، سرمایه 
داري جامعه بشري را به سطحي از تولید فراورده ها و 

ذار امكانات مادي رسانده كه شرایط و زیربناي مادي براي گ
. به سطح عالیتري از سامان دهي اجتماعي بوجود آمده است

براي نخستین بار در تاریخ، امكان مادي خالص شدن از 
قرنها بهره كشي انسان از انسان، از ستمگري و نابرابري و 

یعني مي توان نظامي غیر طبقاتي . فقر و فالكت ایجاد شده است
نیازهاي همه جانبه معیشتي و فرهنگي ایجاد كرد كه ) كمونیستي(

  .و روحي نوع بشر را تامین كند
  

  ١۴ه ادامه در صفح


