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  جنبش دانشجوئی و مسئله زنان 
  

  سورنا هدایت
  

جای خوشبختی است که شکوفایی جنبش چپ دانشجویی 
این امر آغازی . با توجه اش به مسئله زنان همراه بوده است

به رغم این . مثبت در راه اهداف جدی تر و بزرگتر است
 کننده، هنوز با کم و کاستی های معینی در شروع امیدوار

  . برخورد به مسئله زنان روبرو هستیم
کل جنبش دانشجویی، خصوصا بخش چپ آن باید فعاالنه 
به تالش برای رفع کمبودها پرداخته و به بحث و مناظره 

  . گسترده پیرامون این موضوع دامن زند
  

گیهای ظلم و ستم بر زنان و اعمال تبعیض بر آنان از ویژ
 از بدو نظام کنونی .ب مانده کنونی استبارز نظام کهنه و عق

تولدش با تحمیل کردن حجاب اجباری بر زنان و جدا سازی 
.  زن و مرد، ستم بر زن را به اشکال مختلف  نهادینه کرد

نزدیک به یک  قرن  شاهد حکمرانی دو سیستم مستبد 
ان و خفق. سلطنتی و دیکتاتوری مذهبی بر ایران هستیم

سرکوب عجین شده با فرهنگ عقب افتاده و ظالمانه 
مردساالر،  یکی از ویژگی های بارز روابط اجتماعی  حاکم 

قوانین دولتی، شرعی و عرفی و سنن و . بر ایران است
عادات کهنه نظام مردساالری را به طور همه جانبه حمایت 

به آن مشروعیت قانونی و ضمانت اجرایی می می کنند و 
سالهاست که بلند گوهای تبلیغاتی رژیم های حاکم . دبخشن

فرهنگ مردساالری را تبلیغ می کنند و اشاعه آن می 
 همه این ها منجر به شکل گیری یک فرهنگ .پردازند

  . مردساالر جان سخت در میان مردم ایران شده  است
جمهوری اسالمی در این زمینه تاثیرات منفی بسیاری بر 

این تاثیرات حتی بر بینش عمومی، . استافکار مردم گذاشته 
موضع گیریها و جهت گیری های سیاسی و نظرات تئوریک 
جنبش های اجتماعی مختلف از جمله جنبش دانشجویی و 

حتی در میان . جوانان  پیرامون مسئله زنان نیز مشهود است
فعالین آگاه این جنبشها نیز به اشکال گوناگون می بینیم  که به 

  . انسان درجه دوم برخورد می شودزن به عنوان
پرورش یافتن در محیط زیست مسموم فرهنگی و سیاسی 
 .سبب ایجاد بینش های ناصحیح در میان جوانان شده است

هنوز برای بسیاری ازدانشجویان فعال پسرهضم  این موضوع 
که دختران در همه زمینه ها باید دارای حقوقی عینا برابر با 

حتی زمانی که از لحاظ منطقی . ه  نیستآنها باشند چندان ساد
و تئوریک این مسئله را قبول می کنند اما به واسطه فرهنگ 
غالب قبول کامل و بی تردید آن در عمل، برای آنها ساده 

چراکه آنها خواه ناخواه در محیطی پرورش یافته اند  . نیست
که همواره القا کننده برتری جنس مذکر بر جنس مونث در 

  . ه ها بوده استهمه زمین
  

این مسئله به شکل دیگری دررابطه با دختران هم صادق 
سرکوب و تحقیر دائم  زنان در جامعه اثرات زیادی بر . است

ما هنوز در سطح گسترده در جنبش . آنها هم گذاشته است

دانشجوئی با طغیان گسترده دختران علیه روابط مردساالرانه 
دانشجو از روحیه بسیاری از دختران . روبرو نیستیم

طغیانگرانه و رادیکال الزم  برای احقاق حقوق شان 
حتی آن . برخوردار نیستند و بخشا به کم راضی می شوند

دسته از دخترانی که علیه روابط نابرابرمیان زن و مرد در 
خانواده و محیط دانشگاه طغیان می کنند چندان مورد حمایت 

  . و استقبال دیگران قرار نمی گیرند
م توجهی به نشریات فمینیستی منتشره در دانشگاهها از ک

یکی دیگر از جلوه های ) و همچنین دختران(جانب پسران 
  .  بارز کم بهائی به مسئله زنان است

متاسفانه هنوز در مقاالت برخی فعالین چپ دانشگاه 
شاهد انکار نقش مثبت مبارزه زنان بر مبارزه طبقاتی 

منان خیالی فمینیست برای خود معموال آنان اول دش. هستیم
 دشمنانی که دائم در .می آفرینند سپس به جنگ آنان می روند

حال عمده کردن تضادهای فرعی هستند تا تضاد اصلی 
فمینیستهائی که مدام در حال جنگ با . طبقاتی را مخفی کنند

هستند و از این طریق باعث شکاف و جدائی " فطرت مردانه"
  .ی شونددر جنبش طبقه کارگر م

فراموش می کنند که مسئله " مارکسیستها"این دسته از 
 جامعه ما و هرجامعه طبقاتی اصلیزنان خود یکی از مسائل 

آنچه که موجب تفرقه در بین مرد و زن می شود . است
روابط سلطه جویانه و ستمگرانه ای است که مردان با زنان 

از جانب برقرار می کنند نه فریاد و اعتراض به این روابط 
اصال بطورعینی و در سطح کالن جامعه، زنان در . زنان

  .را دامن بزنند" مرد ستیزی"موقعیتی نیستند که بتوانند 
علت بروز این قبیل ضعفها و کمبودها این است که همه ما 
از این خاک کهنه بر آمده ایم و هنوز به اندازه کافی و همه 

ب در جامعه کامال جانبه رادیکال نشده ایم و از مدلهای غال
  . نبریده ایم

  
به عالوه فراموش نکنیم که هنوز تاثیرات سموم دوم 

  . خرداد بر بدنه جنبش دانشجوئی کامال از بین نرفته است
 و شکل گیری موج نوین جنبش ٧۶پس از دوم خرداد 

دانشجویی علی رغم نقش فعال زنان و دختران ما شاهد اعمال 
ینه ممانعت از حضور زنان محدودیتهایی گسترده ای در زم

در صحنه های سیاسی و اجتماعی توسط دفتر تحکیم وحدت 
آن دوره مصادف  با ظهور فمینیست های اسالمی و .  بوده ایم

در چهارچوب قانون اساسی " حل مسئله زنان|"طرفداران ایده
ایدئولوژی حاکم بر این جریانات از نظرات ضد زن امثال . بود

آنها با شعارهای ضد . فته شده بودشریعتی و سروش بر گر
زنی چون حقوق زن و مرد مشابه است نه برابر به میدان 
آمدند و البته خیلی زود پایه خود را در بین دانشجویان بویزه 

  . دختران دانشجوی فعال از دست دادند
  

عدم توجه به زنان و کم بها دادن به نقش آنها در آن زمان 
این امر در عملکرد . ادی نبودمنحصر به جریانات دوم   خرد

ها و سیاست های سایر جریانات دانشجویی آن زمان که 
بیشتر  تحت تاثیر نیروهای لیبرالی قرار داشتند به وضوح 

 به گونه ای که این امر موجب اعتراض .مشاهده می شد
.  تیر شد١٨دختران دانشجوی شرکت کننده  در خیرش 

ر درگیری با چماق هنگامی که دختران دانشجو از شرکت د

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

http://www.pdffactory.com


   صفحه  بذر  ٨  شماره
 

 

٣

یا همه یا " داران توسط پسران منع می شدند با سر دادن شعار 
  .اعتراض خود را بروز دادند" هیچ کس 

 امروزه پس از شکست پروژه اصالحات عده ای می 
کوشند که شعارهای سیاسی جنبش زنان را به جای دگرگونی 
. کامل وضع موجود به شعار تغییر قانون اساسی تقلیل دهند

آمریکا هم اکنون نیز عده ای به این موضوع توهم دارند که 
آزادی برای زنان در عراق و افغانستان به ارمغان آورده 
است پس آمریکا قادر است که این نقش را در ایران هم بازی 

حال آنکه آمریکا حکومت جمهوری اسالمی را در  .کند
را به افغانستان بنیان نهاد و مذهبیون عقب مانده در عراق 

 در هر دو کشور به مانند ایران قوانین .مسند قدرت نشاند
یعنی قوانینی که زنان بیش از هر قشرو . منشا اسالمی دارند

  . طبقه ای از آن در رنجند
همه این دیدگاهها عمال موجب کم بهائی به نقش مبارزات 

بدون . زنان در تحوالت اجتماعی و سیاسی کشور می شوند
هانه و همه جانبه اثرات مضرآنها بر جنبش انجام مبارزه آگا

  .دانشجوئی باقی خواهد ماند
البته در دوره اخیر ما شاهد آن بودیم که شعارهائی چون 
لغو حجاب اجباری و آپارتاید جنسی در دانشگاهها طرح شدند 

با شکل گیری . که اساسا با تالش و ابتکار چپ صورت گرفت
ح خواسته های زنان مجدد جنبش چپ در میان دانشجویان طر

در جنبش دانشجوئی و شرکت دانشجویان چپ در مبارزات 
زنان پر رنگ تر شد اما هنوز تا همه گیر کردن این شعارها 
وطرح عمیقتر وگسترده تر مسئله زنان در دانشگاه و جامعه 

با بارهای اضافه نمی توان . راه نسبتا درازی در پیش است
و انرژی انقالبی خود و سبکبال  در این راه قدم برداشت 

م کهنه بر دوش ظبارهای اضافی که ن.  را رها ساختدیگران
ما انداخته را باید بر زمین گذاشت و به درک عمیقتری از 

  .مسئله زن دست یافت
   

منشا خانواده، دولت و مالکیت "انگلس در کتاب 
که چرا ستم بر زنان به طرزی علمی نشان داد " خصوصی

ی مالکیت خصوصی و تقسیم جامعه به همزمان با شکل گیر
و اینکه تنها با از بین رفتن مالکیت . طبقات همراه بود

  . خصوصی می توان این ستم را هم از میان برد
مبارزه علیه ستم جنسیتی درهرسطحی که طرح شود، ایده 
مالکیت خصوصی بویژه ایده مالکیت مرد بر زن را زیر 

م را در درجه اول در روحیه مبارزه علیه ست. سوال می برد
میان ستمدیدگان تقویت می کند و مهمتر از همه انرژی زنان 

مبارزات رهایی بخش زنان نه تنها باعث . را رها می کند
بلکه سبب اتحاد . شکاف درمیان مردم و طبقه کارگر نمی شود

چرا . و یک دستی آنان بر پایه صحیح و رادیکالی هم می شود
) منحمله مرد کارگر بر زن کارگر(که ادامه ستم مرد بر زن 

. است که سبب شکاف و دو دستگی در طبقه کارگر می شود
  . کسی که بر کسی دیگر ستم کند هرگز رها نخواهد شد

هرحرکتی در جهت رهایی زنان و تالش برای تحقق آن 
برخی از . اساس نظام طبقاتی را مورد ضرب قرار می دهد

ا با تغییرات زیر بنائی تحت عنوان اینکه تنه" مارکسیستها"
اقتصادی است که می توان مسئله زنان را حل کرد، کم بهائی 

این دسته از . شان به مسئله زنان را توجیه می کنند
فراموش می کنند که طبقه کارگر در وهله اول " مارکسیستها"

  قادر نیست – یعنی کسب قدرت سیاسی –بدون تغییر روبنا 
مبارزه با ستم . را عملی کندتغییرات زیربنایی اقتصادی 

جنسیتی یکی از گره ای ترین وجوه مبارزه در حیطه روبنا 
  . است و نمی توان آنرا صرفا به زیربنا خالصه کرد

  
برای پایان دادن به  نظام طبقاتی باید در حیطه های 

نظرگاهی که فکر می کند با  تغییر . گوناگون مبارزه کرد
خودی تغییر کرده و شکلی زیربنا، روبنا به طور خود به 

عادالنه پیدا خواهد کرد و یا اینکه با حل مسئله طبقاتی، ستم 
جنسیتی نیز خودبخود از بین خواهد رفت، نطریه ای غیر 

مارکس در این زمینه بروشنی اذعان داشت که . علمی است
کمونیسم چیزی نیست جز محو چهار خصیصه اصلی جامعه 

  : طبقاتی
فهای طبقاتی؛ از بین بردن همه از بین بردن همه شکا

روابط اقتصادی که این شکاف ها را ایجاد می کنند؛ از بین 
بردن همه روابط اجتماعی که بر پایه این روابط اقتصادی 
شکل گرفته اند و به استمرار آن خدمت می کنند و سرانجام از 
بین بردن همه ایده های کهنه ای که این روابط اجتماعی را 

  . و به تداوم آن یاری می رسانندستایش کرده 
مارکس در رابطه با تغییر اساسی جامعه هم مسئله طبقات 
و روابط اقتصادی را طرح می کند هم روابط اجتماعی و 

طبق تئوری های بنیادین مارکس که . افکار و ایده ها را
حل انعکاس صحیحی از واقعیت های عینی جامعه می باشند، 

صادی و از بین رفتن روابط مسئله طبقات و روابط اقت
اجتماعی کهنه و ایده های کهنه یک روند و یک مجموعه به 

 با توجه به اینکه ستم بر زنان .هم پیوسته را تشکیل می دهند
جایگاه برجسته ای در روابط اجتماعی و ایده های حاکم دارد 

  . بهیچوجه نمی توان به مبارزه با این شکل ستم کم بهائی داد
  
  

م مضاعف طبقاتی و جنسیتی بر اکثریت زنان، اعمال ست
آنان را به یکی از مهمترین نیروهای محرکه برای دگرگونی 

بی جهت نیست که می . بنیادی وضع موجود بدل کرده است
گویند درجه رادیکال بودن هر جنبشی را می توان با نحوه 

  .برخوردش به مسئله زنان سنجید
خواهد رادیکالتر از همین رو جنبش چپ دانشجویی اگر ب

باید فعاالنه به حمایت از جنبش زنان بپردازد و با آن شود 
دانشجویان چپ باید پرچم دفاع از . ارتباط متقابل داشته باشد

کلیه خواست ها و مطالبات زنان را  در جامعه بر افرازند؛ از 
در (کلیه اشکال مقاومت عادالنه زنان در مقابل مردساالری 

) ی و در هر زمینه ای که باشدحیطه عمومی و خصوص
  . حمایت کرده و به سازماندهی جنبش زنان یاری رسانند

در جامعه ما همواره دانشجویان و جوانان جزاولین 
قشرهائی بودند که پذیرای معیارهای فرهنگی نو و رفتارهای 
پیشرو بودند و پرچم مبارزه با عقاید کهنه و سنن  عقب افتاده 

بار نیز جنبش دانشجوئی ایران می تواند این . را بر افراشتند
چنین نقشی ایفا کند آگاهی های الزمه را پیرامون این مسئله 

رفتار و . حاد و مهم در سطح گسترده به میان مردم ببرد
عقاید سنتی و مذهبی و تمام صور مرد ساالری را به مصاف 

  ■.بطلبد
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 درود بر رانندگان شركت واحد
 

  ه دانشجوئی بذرگزارش ارسالی برای نشری
  
  

 ۴۵امروز صبح مادرم رفت بازار و بعد آمد و گفت 
دقیقه برای اتوبوس ایستادم ولی نیامد و مردم می گفتند 

من هم سریع لباش پوشیدم ولی . راننده ها اعتصاب كردند
گفتم حاال می روم بیرون ببینیم . نمی دانستم اید كجا بروم

وزد كه چرا چون می دانستم بعدا دلم می س. چی میشه
  . نرفتم

رفتم سوار یك ماشین شدم تا یك جائی كه رسیدم دیدم 
تقریبا رفت و آمد فلج شده است و صفهای طویلی از 

تك و . مردمی كه خبر نداشتند چی شده، تشكیل شده است
توك اتوبوس هائی هم بود كه كار می كردند ولی خوب 

  . اصال جوابگوی مردم نبود
 از راننده های همان اتوبوس به ذهنم رسید كه از یكی

رفتم جلو گفتم این همكاران تان . هائی كه هست بپرسم 
كه اعتصاب كردند كجا هستند؟ گفت توی توقف گاههای 

ولی تجمع منطقه شش آریاشهر از . هر منطقه جمع شدند
بعد از من پرسید شما برای چی اینو . همه بزرگتر است

فتم یكی از می پرسید مگه می خواین برین اونجا؟ گ
  . دوستانم اونجاست می خواهم بروم دنبالش

چون آن منطقه را اصال بلد نبودم به همین . خالصه رفتم
دل تو دلم . خاطر چند بار سئوال كردم تا فهمیدم كجاست

بارون شدیدی . نبود می ترسیدم كه تا برسم تمام شده باشد
هم گرفته بود و اصال مردم همه از كار و زندگی افتاده 

  . بودند 
باالخره رسیدم دیدم كه خلوته فكر كردم اعتصاب تموم 

ازشون . شده چند دقیقه ایستادم دیدم چند نفر دارند می آیند
پرسیدم ببخشید اعتصاب تموم شد یكی شون گفت نه به 

گفتم پس كجایند اینجا كه خبری . این راحتی تموم نمی شه
می گفت داخل خود محوطه شركت اند و اجازه ن. نیست

بعد یكی شون گفت این اعتصاب . دهند بیائیم بیرون
بعد از من پرسیدند شما كسی را دارید . سیاسی سیاسیه

. گفتم نه فقط دیدم ماشین نیست خواستم ببینیم چه خبره
  . آنها رفتند

چند دقیقه وایستادم بعد تا جلوی در توقفگاه رفتم دیدم یك 
ه و توش پر اتوبوس مربوط به نیروهای انتظامی ایستاد

بعد دیدم دو دختر جوان هم دارند می . از مامور است
ایستادم ببینیم چه كار می كنند اما بهشون . روند جلو

بعد یك نفر دیگر از . اجازه ندادند برن تو و آنها هم رفتند
نفر قبلی هم كه باهاش حرف زده . كارگران اومد بیرون

روع شد؟ ازشون پرسیدم كه از كی ش. بودم هم باهاش بود

گفتند شما دنبال كسی می گردید گفتم نه من دانشجویم 
برای نشریه مون توی دانشگاه می خواهم خبر بگیرم 
خیلی خوشحال شدند گفتند ما از ساعت پنج صبح اینجائیم 
و گفت اتفاق خاصی هم افتاد كمی درگیری و زد و خورد 

بعد گفتم آقای اصانلو . هم شد بعضی ها ما را كتك زدند
 هست گفتند اون هنوز بازداشته ولی معاونش آقای هم

مددی هست ولی از صبح تا به حال بهش اجازه ندادند 
حرف بزند بعد آن یكی گفت دور تا دور خیابانهای 

گفت . الگانسهای نیروهای انتظامی استاطراف پر از 
اصال به خواسته هایمون توجهی نكردند و ما این 

من پرسیدم چرا . می دهیماعتصاب را همینطور ادامه 
نمی آئید بیرون گفت اجازه ندادند و می گویند اگر بیرون 
  .برید درگیری می شه و دستگیر می كنند و از این حرفها

من بهشان گفتم همین كه امروز شهر فلج شد خیلی كارتان 
آنها گفتند كه همه زن و بچه .  با ارزش بوده است

 بیان تو و جلوی در هایمون هم اومدند ولی نمی گذارند 
  . توی سواری نشستندچون خیلی بارون می آید

بعد از من تشكر كردند كه صدای شان را به گوش بقیه 
  . می رسانم

  

 !درود بر كارگران اعتصابي
دانشجویان فعاالنه از این 

  !اعتصاب حمایت كنید
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اخیرا توسط جمعی از زنان مبارز در خارج از کشور به مناسبت  
وز جهانی زن یک راهپیمائی اعتراضی از هشت مارس ر

این زنان خواهان لغو کلیه قوانین . کشورآلمان به هلند  فراخوانده شد
تا کنون . ضد زن و مجازاتهای اسالمی در جمهوری اسالمی هستند

این فراخوان از جانب بسیاری از نهادهای سیاسی ایرانی وخارجی 
 بسیاری از زنان همچنین توجه. مورد استقبال قرار گرفته است

اروپائی مترقی و فعالین فمینیست در این کشورها را به خود جلب 
  . کرده است

چرا که .  این راهپیمائی از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار است
بر یکی از حساس ترین و ضعیف ترین مراکز عصبی این نظام زن 
ستیز انگشت نهاده است و نقش آگاهگرانه و برانگیزاننده زیادی 

  . دارد
این راهپیمائی می تواند صدای جنبش آزایخواهانه زنان ایران را به 

 جلب  گوش جهانیان برساند؛ این راهپیمائی می تواند نقش مهمی در
افکار عمومی  مردم غرب نسبت به موقعیت زنان جامعه ما داشته 
باشد؛ می تواند نقش مهمی در افشای قدرتهای امپریالیستی ایفا کند 

و زنان جامعه ما را ضعیف و ناتوان می انگارند که نیاز که مردم 
را با ارتشهای " آزادی"به حامیان خونخواری چون آنان دارند تا 
  .تجاوزگرشان برای آنان به ارمغان بیاورند

این راهپیمائی می تواند نقش مهمی درپیوند جنبش زنان داخل و 
ری و خارج و تکامل جنبش زنان ایران داشته باشد و امیدوا

خوشبینی، اعتماد به نفس و اتکا به نیروی خود را نه فقط در میان 
  .زنان بلکه در میان همه مردم دامن بزند

نشریه بذر ضمن درج بخش هایی اطالعیه این راهپیمائی از فعالین 
جنبش دانشجوئی می خواهد که به اشکال گوناگون و مناسب از این 

د به گسترش این کارزار با پیامهای خو. راهپیمائی حمایت کنند
کمک کنند؛ اطالعیه ها و اخبار این راهپیمائی را به گوش دیگران 

  .برسانند
 مهمتر از آن سعی کنند در مراسم های هشت مارس امسال در 
دانشگاهها آگاهی مردم را نسبت به قوانین نابرابر و ضد زن و 

  .چگونگی اعمالش در جامعه و خانواده ارتقا دهند
  

  اطالعیه
 !گر مخالف سنگسار هستیدا

 !اگر مخالف حجاب اجباری هستید
 !اگر مخالف بازداشت و آزار زنان هستید

  !اگر مخالف فرود آمدن شالق بر پیکر زنان هستید
  !اگر مخالف هر شکلی از مرد ساالری هستید

اگر مخالف کلیه  قوانین نابرابر و قرون وسطایی جمهوری 
  !اسالمی علیه زنان هستید

  
  

هپیمایی بزرگ زنان علیه قوانین زن ستیز به را
  ! بپیوندید٢٠٠۶  مارس ٨جمهوری اسالمی در 

  
 سال از حیات یکی از زن ستیز ترین حکومتهای ٢۵بیش از 

  حکومتی که ستم بر زنان و سرکوب و بی .  جهان می گذرد
حقوقی مفرط آنان یکی از پایه های اصلی اش را تشکیل می 

  . دهد
  
  
  

اعترض زن تظاهرات  جهانی  روز  مناسبت  زنان به  ی 
ا! ١٣٥٧سال  م م عقب برگردی كه به  م  كردی قالب ن ن   ا

  
  

 سال از مبارزه و مقاومت زنان علیه فرودستی و بی ٢۵بیش از 
حقوقی شان در همه عرصه های سیاسی، حقوقی، فرهنگی، 

زنان شالق، سنگسار، زندان و شکنجه و اعدام . اقتصادی می گذرد
  .  اما تن به احکام قرون وسطایی شریعت ندادندرا به جان خریدند،

 مارس امسال فرصت مناسبی است که بار دیگر همبستگی خود با ٨
و این روز را به یک نمایش . مبارزات زنان در ایران را اعالم کنیم

شورانگیز وپرشکوه از همبستگی  جنبش زنان علیه نظام زن ستیز 
  ....... جمهوری اسالمی بدل کنیم

  :ی این راهپیمای
 جای هر زنی است که قلبش از سنگسار خواهرانش در ایران 

  !لرزیده است
جای هر زنی است که طعم تلخ شالق را در مقابل حق پوشش 

  !چشیده است
جای هر زنی است که حاضر نیست به فرودستی و نیمه بودن انسان 

  !تن دهد
جای هر زنی است که برای  حق خود بر بدن خویش مبارزه می 

  ! کند
ی هر زنی است که برای حق تعیین سرنوشت خود تالش می جا
  !کند

جای هر زنی است که خواهان حق طالق، حق سفر، حق سقط 
  !جنین، حق حضانت و همه حقوق اولیه انسانی است

جای هر زنی است که حاضر نیست سرنوشتش را  به احکام و 
  !قوانین قرون وسطایی جمهوری اسالمی  بسپارد

ه می خواهد دست دین از کلیه شئونات جامعه جای هر زنی است ک
  ! بویژه زندگی زنان کوتاه شود

....  
  

این راهپیمایی جای همه زنان و مردان آزایخواه و نیروهای سیاسی 
مترقی و انقالبی است که خواهان آزادی و برابری میان زنان و 
مردان در همه حیطه های  زندگی و رفع هرگونه ستم جنسیتی 

  ....هستند
  

بارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازات های کارزار م
  ٢٠٠۵  نوامبر -اسالمی در ایران 

   
  : تماس با ما 

com.hotmail@iran_dem_zan       
com.zanan-karzar.www       
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 ۶٨ و   مه   مریم خراسانی
 

  مارال هشیار
  

   می خواستم چند کالمی بنویسم در مورد حرفهای مریم خراسانی 
سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه تهرا ن که متن . ( در دانشگاه

زیستن :  آن در سایتهای اینترنتی  با عنوان زیر درج شده است
بش   جنبش دانشجویان ؛ جن-آگاهی یگانه انقالب واقعی انسانی 

  ) زنان
 تحقیق کردم که واقعیات را با ۶٨  اما  وقتی رفتم کمی سر مه 

اظهار نظرات مریم خراسانی مقایسه کنم، دیدم نمی توانم مطلب را 
 . خیلی کوتاه کنم

     از هر جا بیشتر آن بخشی از حرفهای مریم خراسانی به آدم 
 فرمول    و انقالبیان آن جنبش را در۶٨فشار می آورد که جنبش مه 

می گذارد و " آنتی توتالیتاریسم"پر از غرض و مرض )  یا گفتمان(
 از ۶٨حکم می دهد که کار دانشجویان و کارگران شورشی مه 

وقتی خراب شد که شروع به هواداری از انقالب های ویتنام و کوبا 
و چین و طرفداری از شخصیت های سیاسی و حزبی مثل هوشی 

مریم خراسانی به این کار انتقاد می کند . مین، کاسترو و مائو کردند
این معنای ضمنی را در برداشت که در پارادایم های «: زیرا 

سیاسی دانشجویان، دولتی جایگزین دولتی دیگر و در درون 
ساختارهای سیاسی حکومتی، مرکزی جایگزین مرکز دیگر می 
شود؛ و این با معانی امروزی، گسستی قطعی و رادیکال از 

  »....گرائی فلسفی و سیاسی و ایدئولوژیکی نیست؛ساختار
    نه تنها این معنای ضمنی را داشت بلکه به صراحت این معنا را 

. دانشجویان یک دولت دیگر می خواستند! و این عالی بود. داشت
که البته کاسترو در میانشان نبود بلکه چه ( بلند کردن این عکس ها 

شجویان می خواهند ضدیت با دولت نشانه آن بود که دان) گوارا بود
خود را به برنامه سرنگون کردن آن  و استقرار دولتهای بدیل 

 ۶٨دانشجویان مه .  این بد نبود که هیچ بلکه عالی بود. برسانند
فرانسه با دالیل و گرایشات گوناگون عکس های مائو و چه گوارا و 

ه مشترک اما یک دلیل عمومی در هم. هوشی مین را بلند می کردند
اینها را سمبل ایستادگی در مقابل نظام سرمایه داری حاکم بر : بود

عکس رهبران شوروی و آلمان شرقی و غیره را . جهان می دیدند
با وجود آنکه مشغول جنگ سرد با  امپریالیستهای غربی بودند، بلند 
نمی کردند چون آنها را  بخشی از زنجیره نظام سرمایه داری جهان 

هوشی مین سمبل بیرون کردن امپریالیسم از .  و بدرستی.می دیدند
چه گوارا سمبل ضدیت با امپریالیسم و انترناسیونالیسم . ویتنام بود

و مائوتسه دون سمبل سوسیالیسم  آرمانی و الهام بخش بود در . بود
در آن سال، . مقابل سوسیالیسم  گندیده سرمایه داری دولتی شوروی

. جنگ، صلح نبود. طباق گرائی، انقالب نبودان. مفاهیم وارونه نبود
همه . هوای سیاسی مه آلود نبود. چشمها  آنچه را که بود، می دید

  . چیز تیز و برا و شفاف بود
  

   مریم خراسانی مانند همه پساساختارگرایان است که جمالتشان 
یکی در میان ضد ساختار سازی است اما ساختارهای نظری سفت 

در فرمولهای اینان، هنر آن . با آجرهای کهنهو سختی می سازند 
. است که انقالبیان نخواهند دولتی را جایگزین دولتهای موجود کنند

اسم خود را ! و نظر انقالبی نظریه ای است که نخواهد انقالب کند
در ترکهای " موقعیت آفرینی"انقالبی بگذارد ولی خود را مشغول 

انقالبی ". نقالب را زندگی کندا"سیستم موجود کند و در این ترکها  
طلب کند و " خودگردانی"کسی است که در چارچوب نظم حاکم 

  . گرداندن کل جامعه را به گردانندگان کنونی اش بسپارد

     اگر این ساختارسازی سیاسی نیست، پس چیست؟ 
   این نظریه و عملکرد سیاسی هیچ نیست مگر انطباق گرائی با 

یند  تدارک برای سرنگون کردن اینان می گو. وضع موجود
دولتهای حاکم و جایگزین کردنش با یک دولت کامال متفاوت، غیر 

تالش برای جایگزین کردن مرکز دیگری بجای !  انقالبی است
و در زیر سایه مرکزهای موجود . مرکز موجود، انقالبی نیست

اگر این ! زدن عین انقالبی گری است" موقعیت آفرینی"دست به 
  ی و پروژه سیاسی معینی نیست، پس چیست؟خط سیاس

    متن سخنرانی مریم خراسانی بطور واضح دارای ساختار 
هر . البته تقصیری هم ندارد. سیاسی و فلسفی و ایدئولوژیک است

 جهانی –کسی بخواهد  نظری را  در مورد یک واقعه مهم تاریخی 
ولوژیک فرموله کند خواه ناخواه یک ساختار سیاسی، فلسفی و ایدئ

. زیرا آن واقعه خارج از دهن ما، دارای ساختاری است. می سازد
و هر تالش مستمری برای فهم آن واقعه، به یک ساختار فکری 

تنها راه ساختارسازی نکردن، فکر نکردن است که . منجر می شود
  !بدالیل روشن انسان از پس اینکار بر نمی آید
اعضای «:  ی را بنگریم   مثال ساختار سازی سیاسی مریم خراسان

فرهنگ مخالف وضع موجود خانه ی خود را می سازند، پوشش و 
سوخت خود را به نحوی زیست محیطی فراهم می کنند، نمایش 
های خود را به راه می اندازند، موسیقی خودشان را می سازند 

امروز جنبش های آلترناتیو این امکان را به دست آورده اند «. »...
را در پیش گیرند، انقالب را زندگی کنند " یای زندگیاح"که سیاست 

و به موازات نقد ریشه ای از ) بدون انتظار برای فرداهای نامعلوم(
سرمایه داری و فرهنگ غالب موجود ، زیستن آگاهی را در عمل 

  !!! »...اجرا کنند
   اگر در جواب بگوئیم این خیالی غیر واقعی است زیرا 

و ساختارهای نظامی سرکوبگرانه حاکم ساختارهای سیاسی حاکم 
بر جهان نفس انقالب را می گیرند و سرکوبش می کنند و هیچ 

پس انقالبیان باید راه . فضائی برای نشو و نمای آن نمی گذارند
هائی بیابند که هر چه سریعتر رشد کنند و بر دژهای این جهان 

واهد گفت حتما خ. حمله کنند، حتما خواهد گفت که ساختارگرا هستیم
ترکهائی هست که اگر سرتان را بیندازید پائین و گرد و خاک  نکنید 

  . در آنجا می توانید نشو و نما کنید
   اما کیست که نداند عادت به زندگی در ترکها روحیه تغییر را در 

روحیه انطباق گرائی محافظه کارانه راست و تن . انسانها می کشد
   .دادن به تقدیر را  رشد می دهد

اعضای فرهنگ مخالف وضع «   اگر بگوئیم که برای اینکه 
خانه ی خود را بسازند، پوشش و سوخت خود را به نحوی » موجود

زیست محیطی فراهم کنند، نمایش های خود را به راه  اندازند، 
بسازند نیاز به منابع مادی اقتصادی دارند و ... موسیقی خودشان را 

در اجاره ) دو دست(وانائی کار کردن منابع مادی اقتصادی منجمله ت
کسانی است که ابزار تولید را به  انحصار درآورده اند و برای 
انجام کارهائی که شما می گوئید باید این انحصار را برهم زد، حتما 

 ....اگر بگوئیم که .  خواهید گفت ساختارگرا هستید
د می  ایرا۶٨   مریم خراسانی به فلسفه دانشجویان رادیکال مه 

در شرق، نقد شناخت عقلی و «: اما فلسفه خودش چیست. گیرد
صوری قرن ها پیش، از طرف عرفان مطرح بوده و امروز در 

 شناخت عرفانی، هم –مرحله عبور از تقابل دوتائی شناخت علمی 
از ظرفیتهای شناخت عقلی و بیرونی و هم از امکانات شناخت 

  )همانجا(» .کرد حسی و درونی می توان استفاده –باطنی 
   این اگر ساختارسازی فلسفی نیست، پس چیست؟ ساختار فلسفی 
شناخته شده ایست که هم جناح دوم خرداد حکومت به آن اعتقاد 

  . دارد و هم ملی مذهبی ها و هم  کانت
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   جالب است که ایشان در همان حال که  با نظر لطف به عرفان 
ز ظرفیتهایش استفاده کرد، می نگرد و تاکید می کند که می توان ا

احزاب چپ اپوزیسیون هشدار می » مارکسیسمی منجمد شده« علیه 
اقتدار احزاب «دهد و از دانشجویان می خواهد که  خود را از زیر 

پس مریم خراسانی !! بیرون بکشند» و سازمان های چپ اپوزیسیون
فقط به فکر تولید پوشش و سوخت خود  به نحوی زیست محیطی 

بلکه مشغله خنثی کردن گرایش مارکسیستی در میان نیست 
 حسی –او با استفاده از ظرفیتهای باطنی . دانشجویان را نیز دارد

پیغمبر گونه پیش بینی می کند که جنبش دانشجوئی، همانطور که 
« رها کرده، ) یعنی حکومت(خود را از سلطه گفتمان های سلطه 

 را هم نفی خواهد کرد؛ از در ادامه خود انواع دیگر سلطه و اقتدار
جمله اقتدار احزاب و سازمان های چپ اپوزیسیون که صرفا سهم 
قدرت را مد نظر دارندو با اتخاد مارکسیسمی منجمد شده دوران 
انقالبی بودن اندیشه ها و اعمال شان مدتهاست که سپری شده 

  »  .است
  

همه    تا آنجا که به انجماد نظریه های مختلف برمی گردد، از 
مارکسیستها بیش از هر کس . کمتر مارکسیسم منجمد شدنی است

مارکسیسم تنها ساختار . موافق دور ریختن هر چیز منجمد شده  اند
نظری است که در داخلش، تسویه خود از نظرات منجمد شده ،  

مارکسیستهای انقالبی تاریخ بر اساس یافته هایشان . تعبیه شده است
اما کاری که . این تسویه را انجام داده انداز پراتیک تغییر جهان، 
پست مدرنیست ها و "  مارکسیستی"شاخه ی به اصطالح 

آنان تحت عنوان تازه . پساساختارگرایان می کند اصال این نیست
کردن مارکسیسم به عرفانی و  محافظه کارانه کردن مارکسیسم می 

تا آنجا . مهم یک مشاهده دار" اقتدارگرائی"اما در مورد .  پردازند
خیلی از اپیسودهای تاریخی را حذف " اقتدار گرا"که می دانم تفکر 

ولی مریم . می کند تا تاریخ را بر روایتهای خود منطبق کند
خراسانی که ضد اقتدارگرائی حرف می زند، چرا اینکار را می 

مشخصا رجوع کنید . کند؟ کی باور می کند ساختار سازی نمی کند
 ایران ١٣۴٠رکت های شعری نوین در دهه به تصویری که از ح

  . اما از شاملو خبری نیست. سهراب و فروغ: می دهد
  

.  می پردازم۶٨   از این نکات می گذرم و به روایت ایشان از مه 
  وقایع مه ٢نشریه بذر  شماره . (این مهمترین بخش حرفهایم است

  .) در فرانسه را توضیح داده است۶٨
می " ۶٨نقدهائی بر شورش های می "خش    در این نوشته در ب

هواداری جوانان و دانشجویان از انقالب های ویتنام و کوبا «: نویسد
و چین و طرفداری از شخصیت های سیاسی و حزبی مثل هوشی 
مین، کاسترو و مائو این معنای ضمنی را در برداشت که در 

و در پارادایم های سیاسی دانشجویان، دولتی جایگزین دولتی دیگر 
درون ساختارهای سیاسی حکومتی، مرکزی جایگزین مرکز دیگر 
می شود؛ و این با معانی امروزی، گسستی قطعی و رادیکال از 
ساختارگرائی فلسفی و سیاسی و ایدئولوژیکی نیست؛ و نوعی از 

عالوه بر این، نقد : نخبه گرائی را جایگزین نخبه های دیگر می کند
ی درون جامعه ی مسلط به اقتدارگرائی دانشجویان علیه اقتدارگرائ

درون جنبش دانشجوئی منجر نمی شود؛ انتقادهای زنان و فمینیستها 
از سلسله مراتب جنسیتی درون دانشجویان حاکمی از این نقص 

ضدیت دانشجویان با زندگی اقتصادی و : است و در کنار همه اینها
گسترش این اجتماعی و فرهنگی سرمایه داری مسلط و میل آنان به 

قاعدتا " آرزوهای خود راعین واقعیت بپندار"نقد و اجرای مفهوم 
باید به وضعیتی منجر می شد که در آن دانشجویان پس از فارغ 
التحصیلی به روند جذب شدن درون بازار کار و نهادهای اجتماعی 
و سیاسی رایج بلکه به آفریدن موقعیت هائی می پرداختند که جهان 

  »!دنیائی بدیل را ممکن سازد؛ اما چنین نشدخیال و ساختن 

یکی هم بر سر مسئله زنان .  خیلی اشکال داشتند۶٨   دانشجویان 
علتش هم این بود که از دل جامعه کهنه سربیرون آورده بودند . بود

بله همانطور که مریم . و هنوز به اندازه کافی انقالبی نشده بودند
شجویان پس از شکست آن خراسانی میگوید  بسیاری از این دان

اما این نه عجیب است و نه دلیلی بر . جنبش، در سیستم جذب شدند
ما هم این را در ایران تجربه . دست نزدن به کارهای انقالبی بزرگ

مگر نمی بینیم در دور و برمان افرادی از نسل انقالبی . کرد ه ایم
ما  را که چگونه در منجالب این سیستم غلط می زنند؟ ا۵٧سال 

بلکه  رشد و نمو . مضرترین محصول شکستها این ها نیستند
. نظریات غیر انقالبی است که نسل های بعدی را مسموم می کند

 هم اروپا شاهد رشد نظریه های پست مدرنیستی ۶٨پس از شکست 
 ۶٨مه " روایت بزرگ"و پسا ساختاری بود که به محکوم کردن 

 را بوسیدند و گذاشتند فکر سرنگون کردن سیستم حاکم. پرداختند
کنار و با چراغ قوه بدنبال فضاهائی در سیستم موجود گشتند تا در 

  ".زندگی را احیاء کنند"آن 
  

آغازی که خطوط کلی و مصالح !  فقط آغاز کار بود۶٨   مه 
  .   انقالب در کشورهای امپریالیستی را بشکل مینیاتوری نشان داد

     
  !تازه آغاز کار بود

  
 یکی از آن موارد است که جمعي با اهداف متضاد در ۶٠ دهه 

دشمنان دهه شصت همیشه سعی کرده اند . موردش صحبت می کنند
زیرا دهه شصت . آن سالها را هرچه عمیقتر در دل خاك دفن کنند

بازنمای این واقعیت بود که جهان مي تواند و باید متفاوت از 
 از آن حمایت می یک عده هم که بظاهر. وضعیت كنوني اش باشد

خراسانی جزو این . کنند آن را  از  کاراکتر انقالبی خالی می کنند
  .   دسته از ستایش گران است

.       من هم از ستایشگران آن دهه ام اما خواهان تکرار آن نیستم
زیرا بپا خیزی و بیداری دهه شصت تا آنجا ادامه نیافت که جهان را 

درسهایش را با این هدف که . یستاددر نیمه راه ا. زیر و رو کند
زمانی که از این بلندا به دهه . تمام راه طی شود باید جمع بندی کرد

با (شصت نظر اندازیم دهه شصت را کامال متفاوت از آن تصویر 
  .مضحکی که مریم خراسانی می دهد می بینیم) عرض معذرت

یک  را به ۶٨مریم خراسانی جنبش ) مقاله(    در این سخنرانی 
 ١٩۵٨در سال «می گوید، .  نهضت هیپی گری تقلیل می دهد

ه انترناسیونال سیتوآسیونیست ها شکل می گبرد؛ کسانی که معتقدند ب
 و زندگی هستند و در تقابل با رآفر ینش موقعیت های جدید در هن

هنر بورژوائی اعتقاد دارند زندگی روزانه خود باید اثری هنری 
 غرب شاهد ۶٠در دهه .  بسط زندگی باشدباشد و هنر نه بیان بلکه

 فلسفی نوین باجنبش – هنری -پیوند خوردن جنبش های فرهنگی
 سیاسی است و به این ترتیب عنصر -  اجتماعی–های اقتصادی 

شورش های . تخیل شاعرانه و هنری وارد سیاست می شود
آرزوهای خود را عین " در فرانسه با شعارهای ۶٨دانشجوئی مه 
" ممنوعیت، ممنوع"و " ناممکن را بخواهیم"، "ندارواقعیت بپ

ی که چند "میل: "را وارد پراکسیس انقالب می کنند" میل"عنصر 
سال بعد ژیل دولوژ فیلسوف رادیکال فرانسوی آن را با کنش های 

  ».انقالبی مرتبط می بیند
 جوانانی که علیه نظام حاکم در فرانسه و جهان ۶٠   بله در دهه 
هنر و فلسفه و سکس و : ودند به همه چیز کار داشتندشورش کرده ب

. می خواستند همه این ها را از نو تعریف کنند. سینما و همه چیز
می خواستند نقدشان از نظام حاکم را به همه عرصه های فکر و 

شورش . روابط بین انسان ها منجمله روابط زن و مرد بکشانند
اما . ها باز کرده بودانقالبی علیه سیستم در را بروی این چیز

 به این جنبه، دادن یک دید عرفانی از این ۶٠خالصه کردن دهه 
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مریم خراسانی برای اینکه بتواند واقعیت های . جنبش انقالبی است
کند،  یک جنبه یا یکی " ضد توتالیتر" را منطبق بر پارادیم  ۶٨مه 

 ۶٨از مطالبات آن جنبش را گرفته و آن رامساوی تمامیت مه 
جنبش خودانگیخته و بی رهبر دانشجویان در فرانسه علیه «: دهکر

تمرکز و سلسله مراتب قدرت دولتی و حزبی و علیه نظام مستقر 
 مداری ایدئولوژی های –جنبشی که در برابر دولت . اقتصاد بود

از جمله " خودگردانی"لیبرالیستی و مارکسیستی موجود، پدیده 
کرد؛ اگر چه پیگیری و تحقق خودگردان شدن دانشگاه ها را طرح 
  ».آن را به جنبش های بعدی واگذاشت

ایدئولوژی "تا آنجا که به ایستادن در مقابل .     بالکل اینطور نیست
حزب سوسیالیست و حزب " (های لیبرالیستی و مارکسیستی موجود

بر می گردد، ضدیت دانشجویان با اینان بخاطر ) کمونیست فرانسه
گفتمان .  موجود می دیدندحزب نظم این بود که اینان را

پساساختارگزایان و پست مدرنیستها با گفتمان  این احزاب فرق 
آنها هم با ادبیات و گفتمان خود زیستن در چارچوب . ماهوی ندارد

ناممکن " می گفت ۶٨جنبش مه . همین سیستم را تبلیغ می کردند 
 را در دانشگاهی" خودگردانی"نه به این معنا که "! را طلب کن

  .    چارچوب سرمایه داری طلب کن
. با جنبش های اجتماعی نبود" میل" پاریس نتیجه تالقی ۶٨    مه 

 یک جنبش ۶٨مه . در دانشگاه نبود" خودگردانی"هدفش نیز کسب 
انقالبی و محصول تالقی پیچیده ی روند های مهم تاریخی و جهانی 

  . آن سالها بود
الی که با تهاجم تت در ژانویه س.  سال توفان بود١٩۶٨   سال 
تهاجم بزرگ یتنامی ها علیه اشغالگران :  شروع شد١٩۶٨

. جنگ تجاوزکارانه آمریکا در ویتنام شرارت زمانه بود. آمریکائی
همه نگهبانان نظم کهن اختالفاتشان را کنار گذارده و مصمم بودند 

لی آمریکا جلو بود و. این شرارت را با تمام دهشتهایش پیش برند
همه دولتهای اروپاي غربي و ژاپن آشكار و پنهان از آن حمایت می 

سال توفان نسلی را زائیده بود که می خواست همه شرارت . كردند
اینان قوانین و حصارهای سترون دانشگاه را برای . ها را نابود کند

  .دست یابی به این هدف، می شکستند و جلو می رفتند
  
  !روایت، بزرگ بود 
  

 دانشجویان توكیو به ناو آمریكایي انترپرایز كه ١٩۶٨ژانویه    در 
از آنجا بازدید مي كرد حمله كردند و به ساختمان وزارت 

همان ماه شاهد آغاز جنبشي توسط . امورخارجه ژاپن یورش بردند
دانشجویان و روشنفكران در لهستان براي آزادي هاي هنري بود كه 

تصاب دانشگاه در ماه بعد به برخوردهاي خونین خیاباني و اع
" مارکسیستهای"اول مارس در رم، شهري كه بوسیله . انجامید

طرفدار نظم حاکم یعنی حزب كمونیست ایتالیا كنترل میشد، پلیس با 
دانشجویان خواستار . شرارت بي سابقه به تجمع دانشجوئی حمله برد

ماشین های پلیس از دست دانشجویان در . رفرم دانشگاهي بودند
مان نبود  و شعله های آنها زبانه کشیده و پیام می داد که همه ا

دو هفته بعد دانشجویان رم بطرف . تباهی را باید در آتش سوزاند
این زد و خورد از اولی دامنه دارتر بود . سفارت آمریکا براه افتادند

 ٢۵نیم میلیون دانشجو در بیش از . و تمام شهر را به آشوب کشید
دانشجویان دانشگاه تورینو را هم . ا در اعتصاب بودنددانشگاه ایتالی
كه جوانان ” گارد سرخ“در این شهر دانشجویان . اشغال کردند

انقالب فرهنگي چین را الگو قرار داده بودند، دانشگاه را سنگر 
اعتصاب كارخانجات فیات . مبارزه علیه جامعه سنتي ایتالیا کردند

 آوریل ۵در آمریكا در . ت کرددر تورینو به  سراسر ایتالیا سرای
متعاقب قتل مارتین لوتركینگ میلیونها سیاهپوست دست به شورش 

دانشجویان . شعله هاي آتش تا کاخ سفید در واشنگتن رسید. زدند
سیاه و سفید طي همان ماه، دانشگاه كلمبیا در نیویورك را تصرف 

ارتباط كردند و آنرا  مقر فرماندهی شورش در شهر کلمبیا کردند و 
در . گیری میان دانشگاه و محالت سیاهان را هماهنگی می کردند

آلمان غربی، شاه ایران هنگام دیدار از این کشور با جنبش 
دانشجویان در برلین تظاهراتی را . دانشجوئی رادیکال آن مواجه شد

. علیه حمایت دولت آلمان غربی از شاه خودکامه ایران براه انداختند
او از فعالین . دی دوشکه به ضرب گلوله کشته شد رو۶٨در آوریل 

به دنبال . برجسته و شناخته شده اعتراضات ضد جنگ ویتنام بود
این تیراندازي دانشجویاني كه پرچمهاي سرخ و تصاویر 

کمونیستهائی که در انقالب (روزالوكزامبورگ و كارل لیبكنخت 
ای آلمان همه شهره. با پلیس درگیر شدند)  آلمان جانباختند١٩١٩

در فرانكفورت دانشجویان با خواندن . شاهد درگیری های مشابه بود
را در كلیساي سنت ” جمعه نیك“سرود انترناسیونال، سرود روحاني 

 . پیتر خفه كردند
مسئله .    جنبش دانشجوئی فرانسه از این جو جهانی مستثنی نبود

م و ویتنام و ضدیت با جنگ ویتنام با هدف کمک به مردم ویتنا
بیرون کردن آمریکا از ویتنام یکی از اهداف جنبش دانشجوئی 

اصال مبارزات دانشجوئی زمانی اوج گرفت که آنان . فرانسه بود
برای آزاد کردن دانشجویانی که در حمله به دفتر آمریكن اكسپرس 

در پاریس دستگیر شده بودند حرکت ) در اعتراض به جنگ ویتنام(
 پاریس در دانشگاه نانتر که از قبل با دانشجویان دانشگاه. کردند

مقامات دانشگاه بر سر اداره  زندگي در محیط دانشگاه درگیر بودند 
ساختمان های دانشگاه را تصرف کردند و  آزادی دستگیر شدگان 

  )٢رجوع کنید به بذر شماره  ( را خواستند
 طبقات دارا را سخت به وحشت انداخت و به ۶٨      جنبش مه 

ی مردم روحیه سرشار از امیدواری و تالش برای آینده ای توده ها
با وجود همه این رادیکالیسم جنبش اعتصابی . متفاوت را داد

بخودی خود نتوانست دولت سرمایه داری سرنگون کند و نمی 
  . توانست چنین کند

   دوگل، حزب سوسیالیست و حزب کمونیست فرانسه را با خود 
انشجویان، رهبران اتحادیه ها و  مه برخي د٢٧در . متحد کرد

» یك راه حل سیاسي«بخشي از سوسیالیستها اعالم کردند که باید 
براي بحران پیدا کنند و پیشنهاد دادند که مندزفرانس که به اصطالح 
چپ بود ولی در واقع یکی از جانیان جنگ الجزایر بود یک 

 حزب .تشکیل دهد و فورا انتخاباتي برگزار نماید» حکومت موقت«
سوسیالیست با انقالبی نشان دادن خود موفق شده بود بخشي از 

همه احزاب . جنبش دانشجوئي و دیگر جنبشها را با خود همراه کند
دوگل باید : برسر یك نكته توافق كردند” چپ“ارتجاعي، راست و 

در پاسخ به دعوت رئیس جمهور، صدها هزار زن و مرد ! بماند
رزرق و برق شانزه لیزه ازدحام كردند شیك پوش در مقابل خیابان پ

فقط . و فریاد حمایت از حكومت، سرزمین پدري و خدا را سردادند
پولدارها نبودند بلکه  افرادي از طبقات پائین نیز در آن تظاهرات 

 . حضور داشتند
   در اواسط ماه ژوئن پلیس باردیگر سوربن را در اختیار خود در 

 كیلومتري پاریس، جائیكه ۵٠و، در اما در كارخانه فلن رن. آورد
دانشجویان انقالبي طي زمستان گذشته فعالیت نموده و پیوندهایي 

 دانشجو حلقه محاصره پلیس را شكسته ١۵٠٠برقرار كرده بودند، 
و به چندهزار كارگر كه علیه پلیس ضدشورش كه كارخانه آنان را 

برد در بمدت چند روز ن. اشغال كرده بود مي جنگیدند، پیوستند
 ساله انقالبی ١٧یك دانشجوي . جنگلهاي گرداگرد شهر ادامه یافت

یكباردیگر محله . کمونیست بدست پلیس ضدشورش در آب خفه شد
در روزهاي بعد دو كارگر . دانشجوئي پاریس غرق آتش گشت

كارخانه پژو واقع در منطقه سوشو در جریان نبرد با پلیس ضد 
 . شورش كشته شدند

 تشكیالتهاي مرتبط با شورش را منحله اعالم كرده و    دولت تمام
حزب كمونیست فرانسه، سوسیالیستها و . رهبرانشان را دستگیر کرد
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دوره نویني در حركت مشترك . غیره آماده انتخابات شدند
دانشجویان و كارگران آغاز گردید و دو راه خود را بوضوح نمایان 

  .جذب شدن یا خطر کردن و ادامه راه. کرد
 

    دهه شصت در آمریکا فصل بسیار مهمی از دهه شصت در 
حزب پلنگان سیاه، جوانان را مسلح کرد و رژه . جهان است

مسلحانه این جوانان بر اعتماد به نفس و شور انقالبی توده های 
پلنگان سیاه بطور . محروم آمریکائی های آفریقائی تبار نفت پاشید

ر تمامي شهرهاي آفریقائی نشین گسترده در میان پرولتاریاي سیاه د
  .آمریكا، نفوذ روزافزون داشت

  
بررسی .  صریح و تیز، متنوع  وخاص بودند١٩۶٨وقایع سال 

 بدون نگاه کردن به خیزش های گسترده مردم سه قاره ۶٨وقایع مه 
آسیا و آفریقا و آمریکای التین علیه امپریالیسم و بویژه شكست 

اگر . گرش اروپا محورانه استنظامي آمریکا در ویتنام، یک ن
وقایع تکان دهنده در کشورهای این سه قاره نبود،  اگر توفان 
سیاسی انقالب فرهنگی در چین نبود که نگرش غالب در مورد 
سوسیالیسم را  زیر ضرب برد، حوادث آنسال در كشورهاي 

  .امپریالیستي بسیار متفاوت میبود
  

 جنبش دو تشكل معروف ، از دل این۶٨   عده ای از رهبران مه 
مائوئیست و ) گوش پرولتر(» چپ پرولتري«یکی  : را تشكیل دادند

اما خط و خطوط . »جوانان انقالبي كمونیست«گروه تروتسكیستي 
و تنها نقطه اشتراك آنها . در میان این دسته از چپها روشن نبود
» این فقط آغاز كار است«.  مخالفت با حزب كمونیست فرانسه بود

اما درک از این هم یکسان نبود . عارهاي معروف آن دوره بوداز ش
که آغاز چه کاری؟ هنوز قطب بندی های برنامه ای کامل نشده 

بخشی . شرکت کنندگان در جنبش هم از اقشار مختلف بودند. بود
بقیه فرزندان طبقات زحمتکش . بچه های خانواده های مرفه بودند

 سورین و محله التن سرازیر که از دبیرستانهای اطراف پاریس به
اما همه چیز را نمي توان با منشاء و موقعیت طبقاتي . می شدند

حتا کارگران را نمی شود یک کاسه . رهبران این جنبش توضیح داد
کارگران جواني بودند که برای کمک به دانشجویان  با پلیس . کرد

و . درگیر مي شدند و بجاي اضافه دستمزد دستگیر می شدند
شجویاني كه نظرشان این بود که جنبش انقالبي باید حول دان

. دستمزدهاي بیشتر و شرایط كار بهتر براي کارگران تمركز یابد
: صفحه اول روزنامه آرمان خلق، ارگان چپ پرولتر، تیتر می زد

کنار همین شعار تصویر !  سانتیم خود را خواهیم گرفت٧٠ما 
یك پلیس ضدشورش است پرولتري را می بینی كه در حال جردادن 

چپ پرولتری درست زمانی تبلیغات برای جنبش اضافه دستمزد . 
می کرد که قشر بزرگی از کارگران حاضر نبودند خود را بخاطر 

چپ . بفروشند) آنهم چندین برابر این هفتاد سانتیم(افزایش دستمزد 
پرولتری ها  این نظر را داشتند که برای بیرون آوردن کارگران از 

 نفوذ حزب كمونیست فرانسه باید در زمینه سندیکالیسم و زیر
برای همین اتحادیه جوانان . اتحادیه گری با آنها رقابت کنند

اتحادیه كارگري حامل مبارزه طبقاتي را : كمونیست شعار می داد
چپ پرولتر، تدارك جنگ داخلي را این طور می دید که  ! بنا كنیم

ت روزمره حاشیه اي ترین اقشار درگیریهاي قهرآمیز را با مبارزا
كارگري بویژه مهاجرین، كارگران جوان غیر متخصص و زنان، و 
دانش آموزان سیكل دوم دبیرستان، بیامیزد تا اینكه این چاشني ها 
باعث انفجار شده و اكثریت مردم فرانسه را بطور خودجوش بسوي 

  .انقالب مسلحانه و كسب قدرت بكشاند
 

انی بود، طبقات میاني به دو دسته مخالف یا    رژیم فرانسه  بحر
موافق رژیم تقسیم شده بودند و  بخشي از پرولتاریا كه چیزي براي 

پس چرا هیچ اقدام . از دست دادن نداشت به حرکت در آمده بود
واقعي براي برپاداشتن دومین كمون پاریس انجام نشد؟ شاید اوضاع 

انقالبي از جهات مختلف نیروهاي . به اندازه کافی پخته نشده بود
همین یک فاکتور برای ممانعت از تکامل . بسیار ضعیف بودند

وجه عمده این ضعف، کم . اوضاع به طرف یک انقالب بس بود
البته . بودن شمار نیروهاي انقالبي یا حتي قدرت سازمانی شان نبود

اما بیش از هر چیز ضعفشان در این بود که . اینها خیلی مهم است
سیاسی و ایدئولوژیک ) یا بقول مریم خراسانی، ساختار(یک خط 

  . روشن را بعنوان قطب نما نداشتند
  

    از این واقعیت كه در دهه شصت انقالب در كشورهاي 
امپریالیستي نشد، نمي توان به این نتیجه رسید كه انقالب كاري 

درسهاي جنبش دهه شصت دو جنبه دارد كه نه تنها . غیرممكن بود
 دیروز كشورهاي امپریالیستي بلكه در مورد امروز آنها در مورد

بحرانهاي انقالبي مي توانند بناگهان و بدون : نیز صادق است
اخطار قبلي ظاهر شوند؛ البته این ظهور از آسمان نیست بلکه پایه 

اگر كمونیستهاي انقالبي نقش كامل خود را . در تحوالت مادی دارد
یفا نكنند، هیچ بحراني بخودي خود، در رهبري قیام هاي پیروزمند ا
از دهه شصت تا كنون جهان .  انقالب پرولتري نمي آفریند

دستخوش تحول شده، اما ماهیت جوامع امپریالیستي تغییر نكرده 
این توهم كه گویا جوامع امپریالیستي جوامعی قابل تحمل می . است

 به کرد متعلق" موقعیت آفرینی"باشند و می توان در ترکهای آن 
تعمیم این دیدگاه به کشورهای . اقلیت نخبه و ممتاز این جوامع است

  .مانند ایران در عالم هپروت سیر کردن است
  

   آن شكافهاي جوامع امپریالیستي كه  شورش های شصت را متولد 
قشر تحتاني پرولتاریاي بي چیز در . کرد، هنوز بسته نشده اند

خیزش چند هفته ای در . كشورهاي امپریالیستي همچنان وجود دارد
واضح است كه طبقه اي وجود . سیته های فرانسه این را نشان داد

دادن ندارد، و مجبور هم نیست كه به دارد كه چیزي براي از دست 
رشد آگاهي در مورد . تنهایي در مقابل سرمایه امپریالیستي بایستد

ستم بر زنان یكي از مهمترین دستآوردهاي دهه شصت است ـ اما 
این ستم به اشکال موذیانه ادامه دارد و به همه سلولهای جامعه 

  . سرایت می کند
 با استفاده از مافوق سودهائی که  سرمایه داری در این کشورها،  

از مافوق استثمار و غارت کشورهای عقب مانده جهان بدست می 
اما همه اجزاء . آورد، به یک بخش از طبقات میانی رفاه می دهد

زندگی در کشورهای امپریالیستی، و تمام جهان تابع الزامات سود و 
و " موقعیت آفرینی"كشتار است و هر گونه تالشی برای 

. در چارچوب آن منجر به قبول این الزامات می شود" خودگردانی"
از پست (توجه شما را جلب می کنم به اطالعیه ای که دریدا 

از مکتب فرانکفورتی ها (و هابرماس ) مدرنیستهای معروف
که بشدت ضد عقاید یکدیگر بودند، مشترکا داده و از ) معروف

تحد را کردند که کشورهای اروپائی درخواست تشکیل یک ارتش م
  . از پس هرج و مرج روزافزون در دنیا برآیند

      بزرگترین دستآورد دهه شصت در كشورهاي امپریالیستي این 
است كه انقالب پرولتري سالها پس از اینكه احزاب کمونیست و 
سوسیالیست دروغین و امپریالیستها آنرا كهنه اعالم كرده بود، 

  . دوباره در صحنه ظاهر شد
  

مطالعه كتابي به نام درفش سرخ ـ پرچم سیاه كه یك بررسي 
 در فرانسه ارائه مي دهد را توصیه مي ١٩۶٨خواندني از ماه مه 

این كتاب مجموعه مقاالت دو روزنامه نگار جوان است که در . كنم
 ■.همان زمان نگارش یافته اند
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  نقد فیلم 
  

  آفساید 
  باربد کیوان

ه مردم بعد از تماشاي فیلمي این روزها كمتر پیش مي آید ك
كمتر . ایراني سر حال و شادان از سالن سینما بیرون بیایند

پیش مي آید كه براي گفت و گوي دستجمعي در مورد آن فیلم، 
كمتر پیش مي آید كه پیام فیلم، . شوق و ذوق داشته باشند

ولي . یكدست و صریح و روشن در ذهن اكثرشان نقش ببندد
ساخته جعفر پناهي، این " آفساید"سال، فیلم در جشنواره فجر ام

بعد از یك دوران طوالني بایكوت و مانع تراشي . كار را كرد
براي نمایش فیلمهاي پناهي، چاقو به دستان فرهنگي رژیم به 

راه دادند تا ژست آزادمنشي بگیرند و مهر مستبد را " آفساید"
 فیلم را در البته حواسشان بود كه این. بر پیشاني خود بپوشانند

قرار دهند و از همان آغاز امكان " خارج از مسابقه"بخش 
" آفساید"اما بدون شك . گرفتن جایزه را از پناهي سلب كنند

جایزه اش را از همین حاال از تماشاگران مشتاق و هشیار 
و هیچ جایزه اي باالتر و ارزشمندتر از استقبال . گرفته است

  .و همدلي مردم نیست
مان طور كه از نامش بر مي آید به موضوع ه" آفساید"

پناهي بر متن یك واقعه ملي یعني . فوتبال مربوط مي شود
، به یك تضاد ٢٠٠۶حضور تیم ایران در جام جهاني فوتبال 

فراگیر اجتماعي یعني قوانین ستمگرانه و تبعیض آمیز علیه 
را مي توان یك " آفساید. "زنان در ایران اسالمي پرداخته است

. ند داستاني نامید یا بهتر بگویم یك داستان مستند روزمرهمست
به همان اندازه كه از سوژه ملموس و جذابش " آفساید"موفقیت 

ناشي مي شود، مرهون دقت نظر و صراحت جعفر پناهي و 
نویسندگان (قریحه طنز و روحیه جوان شادمهر راستین 

م از فیلمبرداري خوب محمود كالري ه. هم هست) فیلمنامه
نباید غافل شد كه هم فضاي مستند را خوب درآورده و هم 

  .فضاي داستاني را در متن آن، برجسته كرده است
پدري . روز دیدار ایران و بحرین در ورزشگاه آزادي است

مسن با ته ریش سفید و شكل و شمایل سنتي، سراسیمه در 
متوجه شده كه او به . مسیر ورزشگاه دنبال دخترش مي گردد

 كالس درس با دختر همسایه شان از خانه بیرون زده تا بهانه
دوربین در میني بوس هاي مملو از . به تماشاي فوتبال بروند

جوانان پرچم به دست و صورت رنگ كرده مي چرخد و 
اینجا و آنجا دختراني را شكار مي كند كه خود را شكل پسرها 

ارد كرده اند تا از سد نیروي انتظامي و حراست بگذرند و و
تقریبا همه پسران متوجه هویت این دختران . ورزشگاه شوند

ولي . هستند و با گوشه و كنایه و متلك این را به رخ مي كشند
نكته مهم اینجاست كه حتي یك نفرشان به فكر آدم فروشي و لو 

در مقابل " جوانانه"اینجا یك نوع همبستگي . دادن آنان نیست
  .قدرت سركوبگر شكل گرفته است

 آستانه دروازه هاي ورودي، پناهي موفق مي شود دلهره در
دختران جوان كه گام به گام به خطر نزدیك مي شوند را به ما 

نیروهاي ویژه و حراستي ها صف كشیده اند و همه . منتقل كند
بعضي از دختران ابتكار مي زنند . را بازرسي بدني مي كنند

بعضي هاشان طاقت نمي آورند و . گریزندو از بازرسي مي 
. قبل از بازرسي دست خود را رو مي كنند و گرفتار مي شوند

 دوربین به هر طرف مي چرخد، چهره هاي خشن، حركات
: خشن و صداي خشن ماموران جمهوري اسالمي است كه

  !"زن ممنوعه"
بدنه اصلي فیلم در زندان كوچكي مي گذرد كه در راهرو 

قه دوم ورزشگاه با گذاشتن چند نرده دور فضاي باز طب
چند سرباز وظیفه را هم . دختران دستگیر شده درست كرده اند

روستائیاني از آذربایجان و . به مراقبت آنان گمارده اند
ما شاهد تقابل و گفت و گوي دختران با سربازان . خراسان

هستیم كه بر زمینه تب و تاب مسابقه و سر و صداهاي درون 
دختران مي خواهند . اه در چند قدمي آنان جریان داردورزشگ

حداقل بگذارند از , كه دست از سرشان بردارند، آزادشان كنند
پشت میله هاي سرك بكشند و تا اینجا هستند بازي را تماشا 

سعي مي كنند با . در ابتدا رفتار ماموران خشن است. كنند
ران دست ولي دخت. توپ و تشر، بازداشتي ها را ساكت كنند

, خصوصیات مختلف. تركیب شان دیدني است. بردار نیستند
اما همه . از خانواده هاي مدرن و سنتي, روحیات مختلف

دختراني كه منافع . همه متحد و معترض در مقابل ستم. جوان
مشتركشان تحت این نظام مردساالر و قوانین و مقررات 

 با اینان سربازان را. سركوبگرانه اش لگدمال مي شود
. اعتراضات و سوال هاي پایان ناپذیر خود كالفه مي كنند

فرق زن و "مردان به پاسخ هاي سنتي چنگ مي اندازند از 
ولي این حرفها در مقابل . و ناموس و امثالهم مي گویند" مرد

در " آفساید. "استدالالت محكم دختران بي معني و شكننده است
و پاسخ هاي رویارویي پرسش هاي ساده و صریح دختران 

غیر منطقي و خشك ماموران كه سرانجام به سكوت مي 
انجامد، نماي درشتي از  واقعیت زشت حاكم را در برابر 

اینكه چقدر قوانین و مقررات : تماشاگران قرار مي دهد
اینكه . جمهوري اسالمي پوچ و مسخره و ستمگرانه است
خواسته چگونه نظام حاكم، نیمي از جامعه را از ابتدایي ترین 

اینكه زنان در جمهوري اسالمي بر . ها محروم كرده است
طبق نگرش و قوانین مردساالرانه مذهبي، حتي حق یك شادي 
كردن كوچك و ساده و خشك و خالي را ندارند، چه رسد به 
حقوق تعیین كننده سیاسي و اقتصادي و خواسته هاي اساسي  

  . اجتماعي و فرهنگي
او . به موقعیت سرباز هم مي زندگریزي " آفساید"در اینجا 

مي گوید . نیز به اسارت و نارضایتي خود اشاره مي كند
کشاورزی است كه االن باید پیش مادر بیمار و گاو و گوسفند 

مي گوید كه این روزها نویت كار او بر زمین . و زمینش باشد
ولي حاال باید در اینجا بایستد و وظیفه زندانباني را . است

   حرف هاي ساده و از ته دل سرباز، وضعیت .انجام دهد
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سربازان در همه نظام هاي ضد مردمي در كشورهاي جهان 

و البته حرفهاي سرباز وظیفه تهراني هم . سوم را بازگو مي كند
او خبر از ورود . شنیدني است و حساب شده در فیلم آمده است

 زن با روسري سفید به ورزشگاه مي دهد كه مسوالن به ١۵٠
طر پوشش خبري رسانه هاي خارجي و همزماني مسابقه با خا

  . انتخابات ریاست جمهوري مجبور شده اند به آن گردن بگذارند
نیم . ، درست همان طوري است كه باید باشد"آفساید"پایان بندي 

مي آید و به ماموران " حاجي"ساعت قبل از پایان مسابقه، 
وس كنند و به دایره دستور مي دهد كه زندانیان را سوار میني ب

در مسیر مي بینیم كه . منكرات منتقل كنند تا تكلیفشان روشن شود
همبستگي و همسرنوشتي دختران چگونه آنان را سر حال نگه 

میني بوس هنوز به مقصد . مي دارد و ترسشان را مي ریزد
مردم به . نرسیده كه سوت پایان مسابقه به صدا در مي آید

دوربین محمود . جشن آغاز شده استخیابانها ریخته اند و 
كالري آنقدر انعطاف از خود نشان مي دهد تا تماشاگر بتواند 
رقص دختري نوجوان با موهاي بلند افشان و بدون روسري را 

راه دایره منكرات سد شده . در گوشه كادر و در بین جمعیت ببیند
در میني بوس باز مي . مردم شادمان این راه را بسته اند. است

شود و جیغ و فریاد و رقص و فشفشه هاي روشن، قانون را مي 
در اینجا . شكنند و به جشن مردم مي پیوندند و آزاد مي شوند

را با صداي بلند به گوش تماشاگران " اي ایران"پناهي، سرود 
مورد نظر پناهي " همبستگي ملي"احساس مي كنم كه . مي رساند

 تا پایان فیلم بافته شده، دارد بر همبستگي علیه ستم كه از آغاز
همه سر حال و . به چهره مردم نگاه مي كنم. سنگیني مي كند

نمي شود . بعضي ها سرود را زیر لب زمزمه مي كنند. خوشند
ولي یك چیز مسلم . فهمید در ذهن تك تك شان چه مي گذرد

زنان و دختران جوان حتما احساسي متفاوت دارند و تاثیر : است
محدود " اي ایران"گرفته اند كه در چارچوب " دآفسای"دیگري از 
  .  نمي شود

صداي دختري را مي شنوم كه از دوستش مي پرسد چرا 
شاید منظور، . بود؟ سعي مي كنم جوابي پیدا كنم" آفساید"اسمش 

تدبیر دختران مردانه پوش براي ورود به ورزشگاه است كه یك 
با جمهوري در مسابقه " حركت خالف و خارج از قاعده بازي"

به نظرم این قوانین و مقررات ! اما نه. اسالمي به حساب مي آید
ارتجاعي و زن ستیز رژیم است كه در مسابقه با مردم در آفساید 

قوانیني خالف و خارج از حركت پیشرو و . قرار گرفته است
پرسش .  و ناگزیر محكوم به شكستمترقي در بطن جامعه

ام تاكتیك ها و چگونه مي اصلي اینست كه با كدام هدف، كد
  ■. توان این شكست ناگزیر را عملي كرد

  

  جان لنون
  درباره رویا پردازي كه تنها نیست 

 
  باربد کیوان

در تاكسي نشسته ام و راننده جوان، نوار جدید سیاوش قمیشي را 
مي بینم كه . مي رسد" تصور كن"نوبت به ترانه . گذاشته است

كباره ساكت مي شوند، به فكر فرو مسافران از نسل هاي مختلف ی
مي روند و همراه با خواننده تا كالم و نت آخر، دنیایي متفاوت را 

این صحنه، در چند فرصت دیگر هم برایم اتفاق . تصور مي كنند
قدرت و احساسي كه در این ترانه نهفته است ذهنم را به . مي افتد

 ٧٠ و ۶٠ي دنبال جان لنون ترانه ساز خالق انگلیسي در دهه ها
چرا كه ترانه قمیشي، برداشتي آزاد از مشهورترین . میالدي مي برد

استقبالي . است) تصور كن  (Imagineترانه جان لنون با عنوان 
كه در مردم از بازخواني این ترانه مي بینم، انگیزه اي مي شود 
براي اداي دین به جان لنون، با مروري بر زندگي و هنر و 

  .  افكارش
كودك بود كه . در شهري كارگري. ر بندر لیورپول زاده شدلنون د

دوران . پدر و مادرش را از دست داد و نزد خاله اش بزرگ شد
نمي توانست با محیط خشك . مدرسه براي لنون پر دردسر بود

گرچه سطح زندگي خاله اش نزدیك به متوسط . أموزشي كنار بیاید
ه كارگر قد مي كشید و بود، ولي جان نوجوان در میان فرزندان طبق

با همین گرایش بود كه در . خود را یكي از أنان مي دانست
دبیرستان روزنامه بیرون مي داد و در شرح وضعیت كارگران و 

در روزهاي خاكستري میانه . دفاع از منافع أنان مقاله مي نوشت
، جان لنون شیفته موسیقي راك اند رول شد كه با ١٩۵٠دهه 

او به اجراي موسیقي .  أمریكا را تسخیر مي كردسرعتي دیوانه وار
راك روي أورد تا روح خود را از شر دیسیپلین و ارزشها و سنت 

 ساله بود كه نخستین گروه ١۶. هاي كهنه جامعه انگلیسي نجات دهد
 بود كه یك موسیقیدان جوان ١٩۵٧سال . موسیقي اش را تشكیل داد

تاثیر شخصیت و هنر جان و با استعداد به نام پل مك كارتني تحت 
 بود كه با یكي ١٩۶٢سال . لنون قرار گرفت و به گروه او پیوست

.  متولد شدBeatles" بیتلز"دو تغییر در تركیب افراد، گروه 
انتخاب این نام كه به معني سوسك ها است، نوعي بازي با كلمه 

نخستین اجراهاي . هم بود) ضرب در موسیقي(  beat" بیت"
 از كافه هاي شبانه هامبورگ در ألمان شروع شد و "بیتلز"موفق 

، "بیتلز" تب ١٩۶۴سال . بعد از چند ماه ناگهان به شهرت رسیدند
كمپاني صفحه پركني و . دیگر بخش مهمي از دنیا را فرا گرفته یود

شبكه هاي رادیو و تلویزیوني و بنگاه هاي برگذاري كنسرت، 
. باقي نمي گذاشتند" زبیتل"فرصت سر خاراندن و فكر كردن براي 
زندگي در "به قول لنون . سفر پشت سفر، كنسرت پشت كنسرت

سالن كنسرت و استودیوي ضبط و صندلي اتوموبیل خالصه مي 
  ."شد

جنبش هاي . اما در دنیاي بیرون، اتفاقات بزرگي در جریان بود
رهائیبخش و انقالبي بخش بزرگي از كشورهاي نومستعمره و 

.  أفریقا و أمریكاي التین را در بر گرفته بودمستعمره در أسیا و
امپریالیسم أمریكا در گرداب جنگ تجاوزكارانه اش در ویتنام فرو 

شوروي از ضرورت مسالمت با غرب سرمایه داري مي . مي رفت
گفت و كارگران و ستمدیدگان را به سازش با حاكمان دعوت مي 

 كوبا با سابقه .چین بر فراخوان انقالب جهاني پاي مي فشرد. كرد
مبارزات چریكي هنوز براي خیلي ها نماد انقالب به حساب مي 

یك جنبش رادیكال مي رفت كه . و در غرب هم خبرهایي بود. أمد
جنبشي علیه هر أنچه نشانه و نتیجه سیستم سرمایه داري . پا بگیرد

جنبشي علیه نظم سیاسي موجود و ارزشها و سنت هاي كهنه، . بود

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

http://www.pdffactory.com


  ٨شماره    بذر    صفحه
 

 

١٢

 
 مداخالت امپریالیستي، علیه احزاب رسمي كه حاال علیه تجاوز و

شامل احزاب طرفدار و هم جبهه مسكو هم مي شد، علیه فرهنگ و 
توافق "أن . هنر اشرافي و اخته و الكي خوش و عوامفریب

كه در نتیجه جنگ جهاني دوم در غرب برقرار شده بود، " اجتماعي
هنوز بخش هاي زیرین طبقه كارگر كه . شكاف بر مي داشت

خاطره مبارزات و أرمان هاي دو دهه قبل را در سر داشتند، رفته 
رفته در درستي سیاست ها و حسن نیت سندیكاهاي رسمي شك مي 

كجا ایستاده " بیتلز"در این دنیاي پرتالطم، جان لنون و . كردند
  بودند؟ أیا مي توانستند از این امواج سرنوشت ساز، كنار بمانند؟

، همانگونه كه لنون بعدها مي گفت، اسیر "لزبیت"در أن روزها 
اسیر شهرت و امتیازاتي كه سرمایه داري برایشان . شده بودند

اسیر مراكز قدرت و سرمایه كه مسیر اصلي . تضمین مي كرد
سرمایه داري به . عرصه هاي فرهنگي و هنري را تعیین مي كنند

ي، سادگي فقط اجازه داده بود كه لهجه محل" بچه هاي طبقه كارگر"
كالم و مضامین ملموس را با خود از لیورپول به دنیاي پر سود 

 It’s been a:  مي خوانند" بیتلز"وقتي كه . موسیقي پاپ بیاورند
hard day’s night)  به ) شبي بعد از یك روز سخت است

روشني احساس كارگران در پایان یك روز كار دشوار را منعكس 
ان و ستمدیدگان جامعه در ترانه هاي اما رد پاي كارگر. مي كردند

نه أرماني در كار بود، نه . آنان فقط به همین چیزها محدود مي شد
 حساسیت همیشگي ١٩۶٠با وجود این، در میانه دهه . اعتراضي

جان لنون نسبت به مسائل سیاسي و تحوالت دنیا كامال برانگیخته 
به . مي كردمرتب روزنامه مي خواند و اخبار را دنبال . شده بود

گفته خودش، به خاطر خاستگاه طبقاتي اش همیشه با شوروي و 
اما حاال در مقابل چشمانش شكاف . چین احساس نزدیكي مي كرد

سیاسي و ایدئولوژیك عمیقي میان این دو قدرت جهاني پیش آمده 
لنون چندان پیگیر این ماجرا نبود، اگر چه سیاست و رفتار . بود

ي كه با شوروي هم جبهه بودند را نمي احزاب كمونیست اروپای
حزب "كهنگي و انجماد و شق و رق بودن . توانست هضم كند
جان لنون دچار بحران و . آزارش مي داد" كمونیست بریتانیا

فریاد جهاني اعتراض و انقالب، توجه او : آشفتگي فكري شده بود
اي كه "شاهانه"در عین حال، موقعیت . را به خود جلب مي كرد

به هر حال همه جا حرف انقالب . ت دست و پایش را مي بستداش
ترانه . را ساخت" انقالب"ترانه , بود و لنون هم در آن حال و هوا

 Marsaillesاي كه پیش درآمدش، قطعه آغازین سرود مشهور   
) بازمانده از انقالب فرانسه و سرود ملي این كشور" (مارسي یز"

اعث شد كه كالم ضبط شده  تمایالت متناقض جان لنون ب. است

 درجه ١٨٠ترانه با متني كه روي جلد صفحه موسیقي نوشته شده 
لنون بعدها گفت كه چون واقعا نمي دانست . تفاوت داشته باشد

در . نظرش در مورد انقالب چیست، این دو را با هم منتشر كرد
وقتي پاي انهدام در میان است، روي من : "ترانه مي شنویم كه

روي من حساب : "و روي جلد صفحه مي خوانیم كه". یدحساب نكن
را به شكل دیگري هم اجرا كرده " انقالب"البته لنون ترانه ". كنید

كه در آن، فریاد تظاهر كنندگان جاي كالم را مي گیرد و احساس 
همراهي و همبستگي با آنچه در میدان مبارزه مي گذرد به شنونده 

  . ترانه منتقل مي شود
در . ي بینابیني جان لنون نمي توانست دوام پیدا كندوضعیت فكر

به آمریكا داشتند، او و جرج هریسون " بیتلز"یكي از سفرهایي كه 
تصمیم گرفتند در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ها مخالفت خود با 

وقتي كه مساله را با مدیر . جنگ آمریكا در ویتنام را اعالم كنند
تند با مخالفت جدي وي روبرو شدند برنامه هاي خود در میان گذاش

جرقه بعدي را لنون . كه آنان را از عواقب كار بر حذر مي داشت
مورین "در مصاحبه اي جنچال برانگیز  با روزنامه نگار انگلیسي 

 زد و مي توان گفت كه آگاهانه Maureen Cleave" كلیو
او در این مصاحبه . شروع به خراب كردن پل هاي پشت سر كرد

مسیحیت كمرنگ و : "ادگي و صراحت مخصوص خود گفتبا س
حق با من است و این به . نیازي به استدالل نیست. محو خواهد شد

." اینك ما بیشتر از عیسي مسیح طرفدار داریم. اثبات خواهد رسید
در سفر آمریكا، " بیتلز"شش ماه بعد از این مصاحبه، لنون  و گروه 

و محافل تاریك اندیش روبرو با حمله و فشار خصمانه شخصیت ها 
با این حرف، جان لنون دشمني ابدي بسیاري را به جان خرید . شدند

اما در مقابل، توجه افكار عمومي مترقي و پیشرو آن دوران را به 
خود لنون مي گفت كه این موضع گیري اتفاقي نبود . خود جلب كرد

 مى و شروع تسویه حساب با افكار و توهمات گذشته اش به حساب
منتشر ) دین (Religionآلبومي به نام " بیتلز"پیش از این، . آمد

معرفي كرده " كمونیست مسیحي"قبال جان حتي خود را . كرده بودند
اما بعدها به این جمعبندي رسید كه این گرایش محصول دوران . بود

چنگ انداختن لنون به . شدن و اسطوره بیتلیسم بود" فوق ستاره"
له بود براي ارضاي روحي در برابر محدودیت مذهب یك جور وسی

جان لنون . ها و موانع پنهان و آشكاري كه به او تحمیل مي شد
  .نام نهاد" جنون قانوني"سالها بعد، دین را 

شكاف و اختالف . فرا رسید" بیتلز"آغاز پایان ١٩۶۶از سال 
، فلسفه "هیپیسم. "فكري در میان اعضاي گروه آشكار شده بود

، گرایش چپ رادیكال "هنر براي هنر"بش ضد جنگ، هندي، جن
به هم مي آمیختند و درگیر مي شدند و " آژیت پروپ"، هنر ١٩۶٨

این را . اجتناب ناپذیر بود" بیتلز"فروپاشي . از هم فاصله مي گرفتند
از برخورد تند جرج هریسون به یل مك كارتني در برابر دوربین 

محافل حاكم بر دنیاي . خبرنگاران تلویزیون هم مي شد فهمید
موسیقي و منتقدان محافظه كار، مك كارتني را تبلیغ و لنون را 

در این میان، آشنایي و دل باختن جان لنون با . تخطئه مي كردند
 هنرمند ژاپني تبار تاثیر زیادي در Yoko Ono" یوكو اونو"

یوكو با . تحول فكري لنون در زمینه هاي اجتماعي و هنري گذاشت
 در ارائه آثار تجربه گرایانه و آوانگارد خود در عرصه هاي اینكه

موسیقي و نقاشي و سینما به موفقیت نرسید، اما با تاثیر گذاري بر 
ذهنیت جان لنون و همكاري با او در تهیه چند آلبوم موسیقي در دهه 

 به ویژه در سرودن كالم ترانه ها، كمك زیادي به آفرینش ١٩٧٠
ه گفته جان لنون، این یوكو بود كه افكار و ب. آثار ماندگار كرد

جنبش رهائي زنان . ارزش هاي وي در مورد زنان را دگرگون كرد
را به او شناساند و از شر دیدگاه هاي مردساالرانه و سنتي رهایش 

ما نمی توانیم . زنان خیلی مهم اند: "لنون در این رابطه گفت. كرد
برتری . البی داشته باشیمبدون مشاركت زنان و آزاد شدن آنها انق

خیلی طول کشید . مردان به شیوه زیركانه اي آموزش داده شده است
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که من متوجه شوم مرد بودن من چگونه میدان حرکت یوکو را 
او زن سرخ و آزاده ای است که توانست به سرعت . محدود می کند

هر چند خودم تصور . به من نشان دهد که کار من کجا غلط است
به همین دلیل من همیشه . رفتار کامال طبیعی دارممی کردم 

عالقمندم بدانم رفتار كساني كه ادعاي رادیكالیسم مي كنند با زنان 
چگونه می توان  از قدرت براي مردم دم زد بدون . چگونه است

  ." اینکه دركی از این داشته باشی که مردم شامل هر دو جنس است
 به معني تمام شدن ١٩٧٠سال اونو در /انتشار آلبوم مشترك لنون

یك سال بعد، مشهورترین اثر جان . و تولد دوباره لنون بود" بیتلز"
در آلبومي به همین نام منتشر شد و " تصور كن"لنون یعني ترانه 

جایگاه جدید و متفاوتي را براي جان لنون در سطحي گسترده تثبیت 
به دست  زنداني ۴٣در همین دوره، لنون در افشاي كشتار . كرد

 در Attica" آتتیكا"گارد ملي آمریكا در جریان شورش زندان 
او در مخالفت با جنگهاي تجاوزكارانه . نیویورك ترانه ساخت

 Give peace a" به صلح فرصتي بدهید"امپریالیستي، ترانه 
chance را سرود كه تا امروز هم در تظاهرات هاي ضد جنگ 

 مورد چهره هاي مشهور جان لنون تفكراتش در. به گوش مي رسد
" بیتلز"و قهرمانان دروغین كه حاصل تجربه محبوبیت و شهرت 

 Working class" قهرمان طبقه كارگر"بود را در ترانه 
hero زن برده ترین "و باالخره، جان لنون ترانه .  اعالم كرد

 را خلق  Woman is slave of the slaves" برده هاست
ست از نقش فرودست زن در جامعه كرد كه نقد صریح و موثري ا

خودش مي گفت . طبقاتي و فرهنگ و تفكر و عملكرد مردساالرانه
كه این آثار را در مقابل هنر تخدیر كننده اي كه بورژوازي تبلیغ 
مي كند ساخته است و به دنبال سرودن ترانه هایي است كه مردم در 

 لنون هر ،١٩٧٠در سالهاي . جریان مبارزات خود آنها را بخوانند
چه بیشتر در موسیقي راك كنكاش مي كرد به ریشه هاي قدرتمند 
موسیقي سلتیك و موسیقي عمیق و تكان دهنده سیاهان بیشتر نزدیك 

  .    مي شد
، سال هاي نزدیكي جان لنون به سیاستهاي رادیكال ١٩٧٠دهه 

او  به این باور رسیده بود كه قدرت را بدون مبارزه نمي توان . بود
او . ست آورد و انقالب بدون خشونت به نظر منطقي نمي آیدبه د

آشكارا مي گفت در شرایطي رشد و نمو یافته كه پلیس را به طور 
طبیعي دشمن خود به حساب مي آورد و از آن مي ترسد و متنفر 

و ارتش در نظرش دستگاه منفوري است كه جوانان را مي . است
لنون در .  اي رها مي كندگیرد و مي برد و جنازه شان را در گوشه

یكي از مصاحبه هایش از انقالبیون خواست كه به كارگران جوان 
چون كارگران امكان دست پیدا كردن به انقالبیون . دست پیدا كنند

او حتي به شكل تحریك آمیزي این نكته را پیش كشید كه . را ندارند
اید كارگران دانشجویان هنوز به اندازه كافي بیدار نیستند كه بدانند ب

با وجود این، لنون معترف بود كه آلترناتیو مشخصي .  را بیدار كنند
در ذهن ندارد و حتي در مورد راه رسیدن به یك دنیاي متفاوت 

                  .      ناروشن است
، پایان دو دهه پر تب و تاب ١٩٨٠  سرانجام در ماه نوامبر 

شب . ر جان لنون همراه شداعتراض و مبارزه انقالبي با پایان عم
هنگام لنون كه همراه یوكو  از محل كار به خانه باز مي گشت در 

قاتل ادعا . نیویورك با شلیك پنج گلوله به قتل رسید" سنترال پارك"
كرد كه انگیزه وي از این جنایت، حرفهاي جان لنون در سال 

ولي براي بسیاري از مردم .  درباره عیسي مسیح بوده است١٩۶۶
آگاه و طرفداران لنون، این یك قتل سیاسي به حساب آمد كه محافل 

قتل لنون در . قدرت و نهادهاي مرتجع و ضد مردمي پشت آن بودند
اولین روزهاي انتخاب رانلد ریگان به ریاست جمهوري آمریكا 

همان روزها وقتي كه در یك مصاحبه مطبوعاتي از . انجام گرفت
ایت پرسیدند، زیر لب چیزي ریگان نظرش را درباره این جن

نامفهوم گفت، دستش را به عالمت واقعه اي غیر قابل اعتنا به 

پوزخندي . حركت در آورد و سرانجام پوزخندي بر لبانش نشست
 .       كه بیان رضایت خاطر حاكمان و تاریك اندیشان بود

 مي  Imagineبي اختیار به یاد كالم. شب از نیمه گذشته است
   :افتم

   كن بهشتي نیستتصور
  اگر تالش كني كار سختي نیست

  . جهنمي زير پايمان نيست و باالي سرمان فقط آسمان است
  تصور كن كه مردم براي امروز زندگي مي كنند 

  . اين كار سختي نيست. تصور كن كشورها نيستند
  . چيزي نيست كه برايش بكشي يا كشته شوي

  . دين هم وجود ندارد
  .  در صلح زندگي مي كنندتصور كن كه همه مردم

  .ممكنست بگويي كه روياپردازي مي كنم، ولي من تنها نيستم
   .اميدوارم كه روزي تو هم به ما بپيوندي و دنيا تنی واحد بشود

  . شرط مي بندم نمي تواني. تصور كن مالكيتي در كار نيست
  . انسانها برادرند. نيازي به حرص يا گرسنگي نيست

  . م در همه دنيا سهيمندتصور كن كه همه مرد
تفاوت هاي . كالم جان لنون را با كالم ترانه قمیشي مقایسه مي كنم

لنون . دو دوره تاریخي، عجیب در این دو ترانه منعكس شده است
: و قمیشي مي خواند." كار سختي نیست! تصور كن: "مي گوید

پلیس "و در جایي از !" تصور كن اگه حتي تصور كردنش سخته"
خودكشي نهنگ "مي گوید كه امروزي تر است و به " ضد شورش

اشاره مي كند كه نوجه به مسائل محیط زیستي را نشان مي " ها
را با خود زمزمه مي كنم و به سرعت جاي خالي " تصور كن. "دهد

نمي دانم این نشانه آگاهي و . نقد خرافه و مذهب را در آن مي بینم
اما نقد رادیكال .  بودنشبیداري بیشتر جان لنون است یا شجاع تر

. مالكیت كه پایه و اساس نظام طبقاتي است از همه جالبتر است
. قمیشي هیچ تصوري از عدم وجود مالكیت ندارد" تصور كن"

، "تصور كن مالكیتي در كار نیست"انگار جان لنون كه گفته بود 
شرط مي : "ترانه را به زبان فارسي مي شنود و به خنده مي گوید

اثري با ارزش و موثر " نصور كن"با این حال، "! ي توانيبندم نم
است و با یك پایان بندي خوب، ما را به همانجا مي رساند كه جان 

 "تو  مي توني بشي تعبیر این رویا! تصور كن": لنون مي خواست
 
 در نگارش این مقاله از اطالعات سایت هاي مختلف اینترنتي -

مصاحبه طارق علي و رابین در مورد جان لنون منجمله ترجمه 
كه توسط  " ١٩٧١بلكبرن با جان لنون و یوكو اونو در سال 

حسین توسلي انجام شده و در سایت روشنگري قرار گرفته، 
سال هاي نبرد "متن اصلي مصاحبه در كتاب . استفاده شده است

كانتر "نوشته طارق علي آورده شده و نشریه اینترنتي " خیاباني
  . كرده استآن را نقل" پانچ
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  نگاهی به تاریخ

  

  تاریخ انترناسیونال اول 
  افشین کوشا

  
اگر بتوانید جهانی بدون مذهب و خرافه تصورکنید و آرزو کنید 
که مردم برای تفکرات غیر علمی پشیزی ارزش قائل نباشند، شما 
به عنوان یک روشنگر آته ئیست در ترسیم جهان نوین یک گام به 

  !جلو برداشته اید
اگر شما بتوانید جهانی تصور کنید که نابرابری بین ملل موجود 
نباشد و ملتی به ملت دیگر ستم نکند،  شما به عنوان یک برابری 

  !طلب گامی دیگر در ترسیم جهان نوین به جلو برداشته اید
اگر شما بتوانید جامعه ای تصور کنید که در جهت رفع کلیه 

ژادی و هر گونه نابرابری ی، ملی و نیتتمایزات طبقاتی و جنس
بکوشد، شما به عنوان یک کمونیست گام تعیین کننده ای در ترسیم 

  !جهان نوین به جلو برداشته اید
اگر شما بتوانید جهانی بدون امپریالیسم، بدون تقسیم طبقات 
وملیتهای مختلف وبدون عقاید تنگ نظرانه و خود خواهانه مبتنی 

ادرباشید همه مشخصات فوق را به برستم و استثمار تصور کنید و ق
  . خیال آورید، آنگاه می توان شما را یک انترناسیونالیست نامید

در آن صورت دیگر شما دنبال آن نخواهید بود به طور عمودی 
دنبال ریشه های خود در تاریخ باشید و هویت خود را در اعماق 

ا بلکه شم. سده ها یا هزاران سال پیش در ملت خود جستجو کنید
ریشه ها و هویت خود را بطور افقی در تاریخ معاصر در میان 
. طبقه کارگر جهانی و مردم ستمدیده جهان جستجو خواهید کرد

آنگاه قلب تان برای مبارزات همه مردم جهان در هر نقطه ای که 
باشد یکسان خواهد تپید و بدون شک ترجیح می دهید زندگی خود 

  . جهانی کنید- تاریخی را وقف شرکت فعال در یک مبارزه 
                           *****       

انترناسیونالیسم پرولتری بر پایه یک واقعیت مادی مشخص به 
و تکامل آن به یک (با پیدایش سرمایه داری . ظهور رسیده است
یک نظام جهانی به وجود آمد که دشمن مشترک ) نظام امپریالیستی

این نظام جهانی در بطن خود طبقه  ای را .  جهان استتمام مردم
بنام پرولتاریا رشد داد که یک طبقه واحد جهانی است و منافعش در 

طبقه و جهان واحد، مبارزه و . ایجاد یک جهان کمونیستی است
طبقه . منافع واحد این است  پایه عینی دیدگاه انترناسیونالیستی

ادر به پیشبرد مبارزه کارگر بدون داشتن چنین دیدگاهی ق
پیروزمندانه خود در هر گام و به گور سپردن نظام سرمایه داری  

  .نخواهد بود
انترناسیونالیسم را نمی توان به برابری بین ملل یا همبستگی 
مبارزاتی میان ملل یا صرفا همسبتگی میان طبقه کارگر این کشور 

جه دوم یا تبعی با کشور دیگر تقلیل داد؛ یا به عنوان مسئله ای  در
انترناسیونالیسم شالوده و نقطه عزیمت مبارزه طبقه . بدان نگاه کرد

  .کارگر در تمام کشورهاست
براین حقیقت پایه ای جنبش کمونیستی از زمانی که علم و 
ایدئولوژی طبقه کارگر توسط مارکس و انگلس پی ریزی شد، تاکید 

ران جهان متحد کارگ"بر تارک مانیفست کمونیست نوشته شد . نهاد
  !"شوید

کسی نمی تواند از آنها چیزی را که . کارگران میهن ندارند"و اینکه 
جنبش کمونیستی از همان ابتدا بر پایه این ."  ندارند بگیرد

از همین رو از همان آغاز یک جنبش بین . رهنمودها عمل کرد
یکی از . المللی بود و بر پایه بین المللی نیز رشد و تکامل یافت

یطه های اصلی فعالیت دائمی کمونیستها مبارزه و تالش برای ح
که جایگاه برجسته ای در مبارزات . تشکیل انترناسیونال بود

  . تاریخی طبقه کارگر داشته است
امروزه کمونیستها برای نوسازی جنبش خود نیازمند آنند که با 

 با تاریخ تالشهای انترناسیونالیستی کمونیستهای جهان َآشنا شوند و
نگاه نقادانه از تجارب مثبت و منفی آن برای تشکیل انترناسیونال 

  . نوین درس آموزی کنند
نشریه بذر تالش می کند خوانندگان خود را با این تاریخ آشنا 

  .سازد
  

                            ******     
    لندن، سالن سن مارتین- ١٨۶۴ سپتامبر ٢٨

 از کارگران سراسر کشورهای اروپائی و جمعیت نسبتا عظیمی
تبعیدی های انقالبی گرد آمدند تا رویدادی تاریخی را به ثبت 

زبانهای مختلف به گوش می رسید . سالن پر از جمعیت بود. رسانند
با وجود . انگلیسي، فرانسوي، آلماني، ایتالیایي، لهستاني و ایرلندي

جغرافیائی،  قلبهای زبانهای مختلف و  فرهنگهای متفاوت و دوری 
شرکت کنندگان در این نشست هم چون تعلق طبقاتی شان به هم 

  . نزدیک بود
اکثریت شرکت کنندگان در این تجمع از دل مبارزات گوناگون 

پیشروترین های شان را موج انقالبات . طبقه کارگر رو آمده بودند
د همگی به دنبال در یچه ای بودن.  به جلوی صحنه آورده بود١٨۴٨

  . که راه آزادی را  نشان دهد
، در ١٨۶٢در سال . این تجمع از دو سال قبل تدارک دیده شد

شد، گروهي از  که در لندن برگزار مي» نمایشگاه جهاني«جریان 
کارگران فرانسوي با کارگران انگلیسي مالقات کرده و در مورد 

آنها . تندنظر و بحث پرداخ المللي به تبادل مساله اتحاد پرولتاریاي بین
المللي کارگري و عدم وجود  تاکید کردند که فقدان یک سازمان بین

پیوندهاي ارگانیک بین کارگران کشورهاي مختلف، به 
دهد تا در اغلب اوقات براي شکستن  داران امکان آن را مي سرمایه

. اعتصابات کارگري متوسل به استخدام نیروي کار خارجي شوند
مار و ستم سرمایه جهاني، کارگران را به آنها براي مقابله با استث

تشکیل سازماني که تمام کارگران جهان را در درون خود گرد 
   .آورد، فرا خواندند

 کارگران انگلیسی و ١٨۶٣پس از تظاهرات مشترک ژوئیه 
فرانسوی در لندن در به خاطر اعتراض به سرکوب قیام کراکو 

 خطاب به کارگران اي از طرف کارگران انگلیسي لهستان،  بیانیه
برادري بین خلقها «در این بیانیه گفته شد که .  فرانسوي صادر شد

و کارگران » .اندازه ضروري است براي منافع کارگران بي
سرانجام حدود یک سال بعد . فرانسوی به این پیام پاسخ مثبت دادند

 کارگر از آلمان و ١٢با حضور سیصد کارگر فرانسوی و 
رهای دیگر و کارگران انگلیسی تجمع سن نمایندگانی از کشو
از مارکس نیز براي شرکت در این گردهمایي . مارتین برگزار شد
هیات فرانسوي پیشنهاد تشکیل یک سازمان . دعوت شده بود

پس از یک بحث پرجنب و جوش، طرح . کارگري را مطرح کرد
هیات فرانسوي توسط کلیه نمایندگان حاضر به اتفاق آراء تصویب 

المللي  اتحادیه بین«اي را در باب تشکیل  نمایندگان قطعنامه. شد
تصویب کرده و )  که به انترناسیونال اول معروف شد(» کارگران

 نماینده انتخاب ٢١، مرکب از »شوراي مرکزي موقت«یک 
. اولین جلسه این شورای موقت در خانه مارکس تشکیل شد. کردند

از رهبران . الملل گشت بیناین شورا بعدها تبدیل به شوراي عمومي 
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. ادگر  به عنوان رییس و و. هاي کارگري لندن گ بانفوذ اتحادیه
یک خیاط آلمانی، یک ساعت . کرمر به عنوان دبیرکل انتخاب شدند

ساز سوئیسی، یک خیاط و یک هنرپیشه فرانسوی، یک تعمیر کار 
آالت موسیقی، یک کارگر چاپخانه، یک نانوا و یک گچ بر و یک 

مارکس .   دوز انگلیسی از جمله دیگر اعضای این شورا بودندکفش
ولي در واقع، او رهبر . انتخاب شد» شورا«نیز به عنوان عضو 

: گوید بود و همانطور که انگلس مي» انترناسیونال اول«واقعي 
روح این شوراي عمومي و کساني که آن را تا کنگره الهه ادامه «

  » .دادند، شخص مارکس بود
دت هشت سا ل متمادی هر هفته یک بار جلسه شورای برای م

به جز مواقع (مرکزی تشکیل جلسه می داد و مارکس همواره 
با کمک مارکس بود . در این جلسات شرکت داشت) بیماری و سفر

که انترناسیونال اول شهرت جهانی یافت و در سرنوشت مبارزات 
  . انقالبی رل بزرگی ایفا کرد

                           *****         
تشکیل انترناسیونال اول محصول یک شرایط  تاریخی مشخص 

اي کاري به نیروي  ، با وارد کردن ضربه١٨۴٨توفان انقالبي . بود
داري امکان داد که بدون برخورد به مانعي  دالي اروپا به سرمایهفئو

انگلستان در سالهاي . رشد یافته و حتي یکباره رونقي نسبي پیدا کند
 قرن نوزدهم، نه تنها انقالب صنعتي خود را به پایان ۶٠ و ۵٠

آهنگ انقالب . شده بود» کارگاه جهان«رسانده بود، بلکه تبدیل به 
تولید . شد صنعتي در کشورهاي دیگر نیز به همین منوال تسریع 

شد و با توسعه دایمي  وري  ماشیني به تدریج جایگزین تولید پیشه
المللي بورژوازي نیز بیش از  داري، روابط بین بازارهاي سرمایه
  . پیش تحکیم یافت

داري  داري در تمام جهان، سرمایه  با گسترش بازارهاي سرمایه
به این جهت، . المللي به خود گرفت اي بین نیز بیش از پیش چهره

تر و نزدیکتر کارگران  مبارزه علیه  استثمار به اتحاد هرچه فشرده
  .ام کشورها احتیاج داشتتم

جنبش کارگري، طي این دوره پس از رکودي موقتي، وارد 
با این حال این جنبش در آن . شد اي از رشد و ترقي مي مرحله تازه

آور انواع و اقسام خط مشی های   هنگام، تحت نفوذ و تاثیر زیان
مارکس و انگلس که عالقمند به هدایت جنبش در جهت و . غلط بود

یح و همچنین خواستار تحکیم پیوستگي و وحدت راهي صح
پرولتاریا بودند، بدون وقفه علیه این جریانات مبارزه نموده و تالش 
کردند کمونیسم علمی را در موضع رهبري کننده جنبش جهاني 

  .  کارگري قرار دهند
 بود که اولین بحران اقتصادي جهان ١٨۵٧در سال   

ید تا با توسل به هر اقدامي بورژوازي کوش. داري شروع شد سرمایه
بسیاري . که شده، سنگیني بار این بحران را بدوش کارگران بیندازد

دستمزدها در همه جا پایین آمد و شرایط . از کارگران بیکار شدند
تضادهاي بورژوازي و پرولتاریا . زندگي کارگران باز هم بدتر شد

  .شدت یافت و جنبش کارگري وارد مرحله جدیدي شد
 کارگري انگلستان که از زمان شکست جنبش جنبش  

کارگران . چارتیستي ابراز وجودي نکرده بود، دوباره به اوج رسید
 در لندن براي کاهش ساعات کار روزانه ١٨۵٩ساختماني، در سال 

هاي صنعتي  آنها توسط کارگران همه بخش. دست به اعتصاب زدند
 مبارزه بود که از تاریخ شروع این. قویأ پشتیباني و حمایت شدند

« ، »اتحادیه کارگران چوبکار«، »سندیکاهاي لندن«شوراي 
و سازمانهاي دیگر یکي پس از » اتحادیه سندیکایي معدنچیان

شوراي عمومي  «١٨۶٠دیگري تاسیس یافتند و در سال 
  .پا به عرصه وجود گذاشت» هاي کارگران اتحادیه

. فتاي به خود گر جنبش کارگري فرانسه نیز شکل تازه  
اتحادیه کارگران « ، »موسسه کمکهاي اجتماعي«، ١٨۶٣در سال 

. در پاریس و مارسي تاسیس یافتند» سندیکاهاي نجارها«و » فوالد
ن پلئو نا-این سازمانها، به وسیله یک سري اعتصابات، دولت لویي 

بناپارت را وادار ساختند تا قانون ارتجاعي که کارگران از داشتن 
  .ساخت، لغو نماید کیل اتحادیه محروم ميحق اعتصاب و حق تش

از طرف دیگر، کارگران آلمان که حق تشکیل سازمانهاي   
 در الیپزیگ، اتحادیه ١٨۶٣کارگري را کسب کرده بودند، در سال 
  .عمومي کارگران آلمان را تاسیس کردند

کارگران در آمریکا باشگاههاي کمونیستي و اتحادیه ملي   
آنها در طي جنگهاي داخلي آمریکا علیه . دکارگران را تاسیس نمودن

  .برده داری، فعاالنه در مبارزه شرکت جستند
 به بعد، در کشورهاي دیگر اروپایي مانند ۶٠از سالهاي   

هاي کارگري  ایتالیا، بلژیک، سوییس، اسپانیا و دانمارک اتحادیه
  .یکي پس از دیگري تشکیل شده و شروع به فعالیت نمودند

 مبارزات طبقه کارگر اروپا ضرورت شدیدی در ایندوره در
از یکسو رشد . برای وحدت در سطح بین المللی احساس می شد

مبارزات اقتصادی کارگران و از سوی دیگر عکس العمل شدید و 
زی کشورهای اروپائی در مقابل کارگران که از |متحدانه بورژوا

کارگران خارجی برای اعتصاب شکنی سود می جستند و همچنین 
مبارزه علیه جنگهای خونینی که بورژوازی در آن دوره براه می 

هر . انداخت بیش از پیش نیاز به اتحاد بین المللی را دامن می زد
اندازه که کارگران سوسیالیست تر می شدند به همان اندازه 

  . انترناسیونالیست ترهم می شدند
رویدادهای سیاسی مهمی چون اعتالی مبارزه آزادیبخش مردم 
ایرلند علیه ستمگران انگلیسی، جنگ ملی و انقالبی ایتالیا به 

 علیه اتریش  ، خیزش قهرمانانه ١٨۵٩رهبری گاریبالدی در سال 
 که توسط تزار مستبد روس به خاک و ١٨۶٣مردم لهستان در سال 

خون کشیده شد و بالخره جنگ داخلی آمریکا علیه برده داری همه 
لتری وسیعی را برانگیخت و به و همه همدردی و پشتیبانی پرو

  .بیداری سیاسی گسترده ای در میان کارگران دامن زد
بطور خالصه می توان گفت که تشکیل انترناسیونال اول نتیجه 
اوجگیری جنبش کارگری و بیداری سیاسی کارگران پس از 

اما کسب این دستاورد نه آسان بود و .  در اروپا بود١٨۴٨انقالبات 
تالشهای عظیم مارکس و . ش براحتی جلو رفتنه حفظ و تکامل

انگلس در زمینه های تئوریک و سیاسی و عملی پشتوانه این 
بویژه آنکه در آندوره گرایشات و خط . حرکت عظیم تاریخی بود

مشی های غلط و نسبتا قدرتمندی در جنبش کارگری اروپا موجود 
  .  بودبود و هنوز اتوریته مارکسسیسم در این جنبش جا نیفتاده 

مارکس و انگلس کوشیدند تا رهبران جنبش کارگري کشورهاي 
مختلف را متحد کرده و تعلیم دهند تا بدین ترتیب آنها را از نفوذ 

گیري دستگاه  آنها بر امر شکل. خط مشی های غلط نجات دهند
کننده جنبش کارگري در جریان مبارزات عیني، مستقیما  رهبري
  . کردند نظارت 

                           *****       
اي مخصوص نگارش   انترناسیونال اول، پس از تاسیس، کمیته

به وجود آورد که ماموریت آن تهیه و تدوین برنامه و اساسنامه 
هاي این کمیته که در درون  مارکس در کارها و فعالیت. اتحادیه بود

ط  در مورد مشخصات آن بسیاري نظریات و افکار و طرحهای غل
مبارزات بسیار . و وظایف انترناسیونال پدید آمده بود، شرکت جست

هاي  شدیدي در درون این کمیته جریان داشت و احزاب و دسته
باالخره تصمیم بر آن . پرداختند ناشدني مي مختلف به مباحثات تمام
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توسط مارکس نگاشته » انترناسیونال«شد که برنامه و اساسنامه 
  .شود

بایست اصول  مي» انترناسیونال«از نظر مارکس برنامه   
اساسي بیان شده در مانیفست حزب کمونیست را مورد توجه قرار 
داده و شرایط واقعي و نامساوي رشد جنبش کارگري در کشورهاي 

طلبي که در میان بسیاري از این  مختلف و نیز جریانات فرصت
 ساله ٢۵رب انقالبی تجا. گرفت ها وجود داشت، در نظر مي جنبش

اش و شناخت عمیق و دقیقش از گرایشات مختلف و تفکر تئوریک 
مارکس می بایست با در نظر . روشن این کار را امکان پذیر ساخت

گرفتن گرایشات مختلف و سطح وحدت به گونه ای بیانیه را می 
اینکار را مارکس . نوشت که بر اصول پایه ای خدشه ای وارد نیاید

به همین خاطر نگارش این .  و مهارت زیاد انجام دادبا انعطاف
اسناد نیاز به این داشت که از لحاظ محتوي قاطع و استوار و از 
نظر فرم و شکل، آسان و روان باشد و این تنها وسیله تحقق 

المللي کارگري و قرار دادن این  یکپارچگي و وحدت جنبش بین
ه و اساسنامه عمومي بیانیه افتتاحی. جنبش در راهي انقالبي بود

که توسط مارکس نوشته شده است " المللي کارگران اتحادیه بین"
بیانیه .  نمونه درخشاني است از ترکیب تفکر اصولي و بیان ساده

افتتاحیه با زباني ساده و به کمک وقایع مشخص، از چهره واقعي 
آوردي  داري که مدعي رفاه اقتصادي بود ولي در واقع ره سرمایه
سنگي و سرما، بدبختي و فقر دایمي و روزافزون چیز جز گر

دیگري براي کارگران به همراه نداشت، بیرحمانه پرده برداشت و 
با اینکار، بیانیه افتتاحیه این عقیده را که توسعه و رشد 

ناپذیر بورژوازي و  داري فقط باعث تشدید تضاد آشتي سرمایه
، نظریه سازش طبقاتي گردد، تاکید کرد و در عین حال پرولتاریا مي
بیانیه افتتاحیه دو موفقیتي را که در اثر مبارزات . را رد نمود

 به دست آمده بود، مورد ١٨۴٨کارگري، پس از شکست انقالب 
آن دو موفقیت، اول قانون ده ساعت کار روزانه . دهد تایید قرار مي

بود که کارگران انگلیسي پس از مبارزات طوالني به دولت 
 و دوم جنبش تعاوني، که نشان داد که بدون کمک قبوالندند

با این حال، بیانیه . بورژوازي تولید در مقیاس وسیع امکانپذیر است
تواند به  کند که این مبارزات بخودي خود نمي افتتاحیه تاکید مي

نماید که براي  پرولتاریا امکان رهایي خویش را بدهد و تصریح مي
د سیستم کار مزدوري را ملغي هاي زحمتکش بای آزادساختن توده

  .ساخته و حاکمیت بورژوازي را واژگون ساخت
طلب راستي  مشي فرصت بیانیه افتتاحیه در مقابله با خط  

مشي انقالبي پرولتري  که با مبارزه سیاسي مخالفت داشت، یک خط
: مارکس در این بیانیه به وضوح اعالم کرد. ترسیم و تعیین نمود

»  .سیاسي اولین وظیفه طبقه کارگر استبنابراین، کسب قدرت «
براي انجام این وظیفه تاریخي باید به تحکیم بناي حزب کارگری 

ري تئوپرداخت، مبارزات انقالبي را به پیش برد و خود را به یک 
مارکس در رابطه با وضعیت عیني آن . انقالبي و علمي مجهز نمود

، در موقع جنبش کارگري در کشورهاي مختلف اروپاي غربي
زمینه سیاسي، تجدید سازمان آگاهانه حزب کارگري را به عنوان 

  .یک وظیفه تلقي کرد
بیانیه افتتاحیه، سیاست استعماري و تجاوزکارانه طبقات   

حاکمه کشورهاي مختلف را محکوم نموده و طبقه کارگر را به 
مبارزه براي اعمال یک سیاست خارجي انترناسیونالیستی دعوت 

له این مبارزه را بخشي از مبارزه عمومي براي کرد و بدینوسی
اگر رهائی توده «:بیانیه تاکید کرد که . رهایي طبقه کارگر کرد

های کارگر مستلزم اتحاد برادرانه آنهاست چطور می توانن با یک 
سیاست خارجی مبتنی بر نقشه های  جنایتکارانه که تعصبات ملی 

گهای غارتگرانه خون و را مورد سو استفاده قرار می دهد و در جن

.  گنج مردم را برابد می دهد این ماموریت بزرگ را به انجام رساند
کارگران «: بیانیه بر روي این شعار تاریخی مجددا انگشت نهاد که

  »!تمام کشورها، متحد شوید
کرد که هدف و وظیفه  اساسنامه عمومي قید   

رها و مبارزه هاي مردم تمام کشو متحد ساختن توده» انترناسیونال«
این . براي الغاي ستم طبقاتي و براي رهایي طبقه کارگر است

رهایي طبقه کارگر «: اساسنامه عمومي در مقدمه خود بیان کرد که
هدف کسب رهایي » .باید بدست خود کارگران صورت گیرد

اقتصادي که هدف واالیي است، فقط در جریان مبارزه سیاسي و 
. رهاي مختلف میسر استهمکاري میان پرولتاریاي کشو

اصول سازماندهي را تعیین و تعریف نموده و کنگره » اساسنامه«
باید جلسات آن سالي یکبار تشکیل شود، به عنوان  اتحادیه را که مي

ها، شوراي عمومي  در فاصله کنگره. قدرت عالیه تعیین کرد
از وظایف . موظف به اعمال قدرت عالیه و اداره امور جاري بود

را تعیین روش سیاسی، برنامه ریزی و در ضمن مرکز این شو
برای هر شاخه ای یعنی . ارتباط کلیه شاخه ها با یکدیگر بود

کشوری که انترناسیونال در آن شاخه داشت در دبیر خانه شورای 
عمومی یک دبیر مخصوص معین شده بود که وظیفه اش رسیدگی 

ا شورای به امور آن شاخه بود و برقراری رابطه آن شاخه ب
  . عمومی بود

اتحادیه ( بیانیه افتتاحیه و اساسنامه عمومي ١٨۶۴در نوامبر سال 
. اجالسیه شوراي عمومي به تصویب رسید) المللي کارگران بین

مشي صحیح  بدین ترتیب از اوایل کار انترناسیونال، خط
مارکسیستي پیروز شد و مارکسیسم شروع به کسب موضع 

ولي پیروزي . المللي کارگري نمود کننده در جنبش بین رهبري
هاي مختلف در درون   مشي مارکسیسم به هیچ وجه به مبارزه خط

اي  این پیروزي تنها نمایانگر ادامه مبارزه. انترناسیونال پایان نداد
المللي  بود که در گذشته هم بین دو مشي در درون جنبش بین

 شدیدتر و اي کارگري وجود داشت، ولي در شرایط جدید به مبارزه
  . تر تبدیل شده بود پیچیده

طلب در  مبارزه مارکس و انگلس علیه جریانات مختلف فرصت
  :شود عصر انترناسیونال، کأل به دو دوره تقسیم مي

دوره اول از تشکیل انترناسیونال اول تا کنگره بروکسل   
این دوره اساسأ با مبارزه علیه پرودونیسم و .  ادامه یافت١٨۶٨در 

  .شود قاد از تریدیونیونیسم و مشي السالیها مشخص مينیز انت
 سپتامبر ٢٨ تا ٢۵(الملل اول کنفرانس لندن  طي این دوره، بین

 ٨ تا ٢(، کنگره لوزان ) سپتامبر٨ تا ٣(، کنگره ژنو )١٨۶۵
را ) ١٨۶٨ سپتامبر ۶ تا ٣(و کنگره بروکسل ) ١٨۶٧سپتامبر 

  .یکي پس از دیگري برگزار کرد
 تا کنگره الهه در سال ١٨۶٩کنگره بال در سال دوره دوم از 

این دوره با قیام قهرمانانه کمون پاریس و نیز . باشد  مي١٨٧٢
و کنگره الهه ) ١٨٧١ سپتامبر ٢٣ تا ١٧(برگزاري کنفرانس لندن 

دو گرایش عمده در این . شود مشخص مي) ١٨٧٢ سپتامبر ٧ تا ٢(
مایت از کمون دوره عبارت از مخالفت با نظرات باکونین و ح

  .پاریس بود
  

  ■.بخش دوم این مقاله به ابعاد گوناگون این مبارزات می پردازد
  

  منابع مورد استفاده 
  تاریخ سه انترناسیونال جلد اول اثر ویلیام فاستر
  کارل مارکس که بود؟ اثر دکتر عبدالعلی مقبل

تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی جلد اول ، گروه نویسندگان 
  ی شانگها
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