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٢

 !ھجومی از سر عجز
  

  سورنا ھدایت–ساحل نیکنام 
 

در آغاز سال تحصیلي جدید، دانشگاه با ھجومي تازه روبرو شده 
فعاالن دانشجو از طیف ھاي مختلف توسط كمیتھ ھاي . است

انضباطي و نھادھاي اطالعاتي احضار شده، مورد بازجویي و 
لیق و یا اخطار دھھا نفر با حكم اخراج، تع. بازخواست قرار گرفتھ اند

کھ زیر بار سیاست ھای " غیر خودي"براي استادان . روبرو شده اند
بھ خیال خود . غیر انسانی آنھا نمی روند خط و نشان كشیده می شود

چھ خبر شده؟ مسالھ . مي خواھند آب رفتھ را بھ جوي باز گردانند
  چیست؟

خودشان ھم . اینھا شكست خورده اند:  مسالھ خیلي ساده است 
 سال و با راه انداختن موج ھاي سركوب پیاپي، ٢٧معترفند كھ پس از 

این اعتراف بھ یك شكست . بسازند" دانشگاه اسالمي"نتوانستھ اند 
. ایدئولوژیك است، اما پیش از آن، نشانھ یك شكست مھم سیاسي است

اینھا نتوانستھ اند از دانشگاه، محیطي طرفدار خود یا الاقل بیطرف 
 نارضایتي و تنفر گسترده اي كھ در كل جامعھ نسبت بھ موج. بسازند

و دانشگاه . وضع موجود جریان دارد، در دانشگاه ھا منعكس مي شود
روز این نارضایتي و بھ خاطر خصوصیت و ظرفیتي كھ دارد، ام

 سیاسي تر، پر سر و صداتر و متشكل تر از بقیھ نفرت عمومي
 عمیق شكست حاكمیت در براي درك. عرصھ ھا بھ نمایش مي گذارد

دانشگاه، باید یك لحظھ موضوع جناح بندي ھاي حكومتي را كنار 
اصالح "طرح مھار و كنترل جنبش دانشجویي زیر پرچم . گذاشت
در درجھ اول، طرح یك نظام حكومتي براي حفظ و تثبیت " طلبي

شكست آن طرح،  شكست توھمات بخش بزرگي از . خود بود
امكان اصالحات از " استادان مترقي نسبت بھ دانشجویان آزادیخواه و

، در درجھ اول بھ معني شكست كل نظام بود و نھ این یا "درون نظام
  . آن جناح

در سھ چھار سال گذشتھ، جریان مبارزاتي جدیدي در دانشگاه ھا 
شكل گرفتھ كھ مھمترین مشخصھ اش استقالل آگاھانھ از قطب ھاي 

طیف چپ دانشجویان قرار در راس این جریان، . حكومتي است
ظھور نشریات متعدد مستقل در سطح دانشگاه ھاي سراسر . دارند

كشور، نشانگر میزان گستردگي، توان فكري و جھت گیري ھاي 
این حركت كھ بھترست آن را جنبش نوین . عمومي این جریان است

دانشجویي بنامیم در تقابل با جریان اصالح طلبانھ حكومتي شكل 
جنبش .  العملي بھ فریبكاري و ورشكستگي آن استگرفتھ و عكس

نوین دانشجویي تحت تاثیر ایده ھاي چپ، ھواي تازه اي را بھ 
دانشگاه ھا آورده و ضرورت دست زدن بھ یك تالش آگاھانھ براي 
شناخت صحیح مناسبات حاكم و یافتن راه ھاي تغییر اوضاع را تبلیغ 

  .  كرده است
ستھ از فرصتھای انتشاراتی برای این حرکت نوین تا کنون توان

. اشاعھ افکار خود سود جوید و بر طیف گسترده تری تاثیر بگذارد
البتھ باید بین استفاده جسورانھ از این فرصتھا و ضعفھائی چون علنی 

کدام جنبش است کھ در . گرائی و قانونی گرائی افراطی فرق گذاشت
اما آنچھ . بوده باشدابتدای راه و کسب تجربھ از چنین خطاھائی مبرا 

کھ امروزه باید مورد توجھ قرار گیرد این است کھ دوره آن قبیل 
بھ نظر نمی رسد کھ بتوان با ادامھ ھمان . فعالیتھا  بھ سر رسید

روشھا و اشکال کامال علنی و قانونی خدمات بیشتری در زمینھ 
ی فراگیر کردن ایده ھای چپ  در میان دانشجویان انجام داد و یا برخ

چرا کھ مانع از ایجاد یك . از ھمان خطاھای قبلی را تکرار کرد
زیرساخت فكري ـ تشكیالتي ـ عملي براي یك مبارزه پیگیر و ادامھ 

بخش چپ جنبش دانشجوئی راه درازی در . دار و سراسري می شود
پیش دارد، اگر ضرورتھای زمانھ را بھ خوبی درک کند آینده روشنی 

  . درا می تواند تدارک بین
ده ھا دانشجو اخراج . بھ ھر حال، اینك در چنین موقعیتي قرار داریم

براي . اخراج ھا براي اینست كھ مبارزه را دچار اختالل كنند. شده اند
اینست كھ جنبش نوپاي دانشجویي را از تجربھ ھا و توانایي ھایي كھ 

و البتھ براي اینست . در ھمین مدت كوتاه بھ دست آمده، محروم كنند
كھ در میان شمار وسیعتري از دانشجویان آزادیخواه و بین كساني كھ 
تازه بھ محیط دانشگاه پا مي گذارند و مشتاقانھ مي خواھند بھ جنبش 

این ھجوم باید . سیاسي دانشجویي بپیوندند، تخم یاس و ترس بپاشند

نباید اجازه داد كھ فضاي مورد نظر سركوبگران حتي . جواب بگیرد
باید اعتراض کنیم بھ  اخراج، تعلیق، . شكل بگیردبھ طور موقت

اعتراض بھ بركناري استادان و . احضار و تھدید دانشجویان مترقی
اعتراض بھ تاریك . را نباید فراموش کنیم" غیر خودي"كارمندان 

اندیشي و موجي كھ علیھ افكار چپ، علیھ خرد ورزي و دمكراتیسم 
.  اھمیت بھ سزایی برخوردار استدر دانشگاه ھا بھ راه انداختھ اند از

باید بھ ھر طریق ممكن مخالفت شدید خود را بھ تبعیضات و 
جداسازي ھاي قرون وسطایي زن ستیزانھ كھ دانشجویان دختر را 
. نشانھ گرفتھ، ابراز کنیم وحرکات رزمنده بر ضد آن سازمان دھیم

 آنھا را بایستی  را در راه آگاه کردن مردم از این وقایع تالش کرده و
باید بر سر ھمھ این موارد، . درگیر و شریک مبارزات خود کنیم

باید . پیگیرانھ شبنامھ پخش كرد و شعار نوشت و بھ بحث دامن زد
نشان داد كھ زیر ھمھ این قلدري ھا یك ضعف اساسي ریشھ دوانده 

اینھا از آزادی بیان می ترسند زیرا جنبش فکری در میان مردم . است
.  در مورد ماھیت ستمگرانھ ارتجاعی شان می شودموجب آگاھی 

اینان از افشای ھمسانی فکری عملی شان با دولت امپریالیستی آمریکا 
اینان از .  می ترسند-  علیرغم برخی تضادھائی کھ با یکدیگر دارند-

آزادی بیان می ترسند زیرا تاریک اندیشی مذھبی شان را رسوا می 
. اعمال شان ھم این را نشان مي دھد. سنداینھا از دانشگاه مي تر. کند

آنھا ھستند کھ از ما باید  .بنابراین، ما نیستیم كھ باید از آنھا بترسیم
  .بترسند

این ھجوم حاکمیت خود موید این واقعیت است کھ بخش چپ جنبش  
دانشجویی طی سال ھای اخیر بھ عنوان یک وزنھ در جنبش اجتماعی 

 کھ قادر است بھ شکل گیری قطب وزنھ ای. سیاسی مطرح شده است
قطبی کھ با نھ گفتن بھ ارتجاع و امپریالیسم پرچم . سوم یاری رساند

حاکمیت  از .  دفاع از منافع پایھ ای اکثریت مردم ایران را برافرازد
شکل گیری چنین امری ھراس دارد و از ھمھ امکانات خود استفاده 

  .می کند تا مانع آن شود
رو داریم، جنبش نوین دانشجویي با آزمون در روزھایي كھ پیش 

. آزمون ھاي فکری سیاسي و عملي. ھاي جدي روبرو خواھد شد
پاسخي كھ امروز بھ این ھجوم سركوبگرانھ مي دھیم زمینھ ساز پاسخ 

جنبش دانشجویي ھمیشھ این رسالت و ظرفیت را . ھاي فرداي ماست
رزاتي قشرھا دارد كھ بر فضاي سیاسي فکری جامعھ و بر آگاھي مبا

پاسخ شایستھ ما بھ ھجوم كنوني . و طبقات ستمدیده تاثیري مھم بگذارد
و عقب راندن سركوبگران، نھ فقط بھ نفع گسترش فضاي بحث و بیان 
و افشاگری و مبارزه در دانشگاه ھاست بلكھ تاثیر سیاسي مثبتي بر 

تمام تالش صاحبان قدرت اینست كھ . كل جامعھ خواھد گذاشت
 پرچم مبارزه مستقل و سکوالر، ضد ارتجاعی و ضد نگذارند

اینھا از . امپریالیستي بویژه سوسیالیستی در دانشگاه ھا برافراشتھ شود
جنبشي مي ترسند كھ ھم علیھ بیدادگري، تاریك اندیشي مذھبی، 
استثمار و غارت و ستم باشد و ھم در برابر سلطھ و تجاوزگري 

حاكمان " ضد امپریالیستي"ارھاي امپریالیستي بایستد و پوچ بودن شع
جنبشي كھ پرده از رابطھ اربابان سرمایھ و خادمان . را نشان دھد

نفتي آنھا بردارد و اعالم كند كھ دعوا و كشمكش كنوني اینھا با ھم 
جنبشي كھ نھ با دیكتاتورھای مذھبی . ھیچ ربطي بھ منافع مردم ندارد

توسط تھاجم نظامي، داخلی سر سازش داشتھ باشد نھ با كساني كھ 
، گلوبالیزاسیون و نئولیبرالیسم مي خواھند سلطھ و "انقالب مخملي"

جنبشی کھ مانع از آن . منافع ضد مردمي خود را در دنیا تثبیت كنند
شود  کھ اپوزیسیون  وابستھ ای  کھ منافع ضد مردمی آنھا را در 

  .ایران تضمین می کند بھ قدرت برسد
ت كھ در بین توده ھاي مردم مي تواند و این سیاست و دیدگاھي اس

" دنبالھ روي از نوكر یا اتكاء بھ ارباب"باید پایھ بگیرد و دور باطل 
ھجوم كنوني ارتجاع بھ جنبش دانشجویي در واقع حملھ اي . را بشكند

در برابرش نباید كوتاه . پیشگیرانھ علیھ این سیاست و دیدگاه است
 بھ نفع ارتجاع و امپریالیسم و بھ آمد، چراکھ کوچکترین گامی بھ عقب

ضرر اکثریت مردم ایران است و باعت ادامھ حیات دیکتاتورھای 
  .  کنونی و یا جایگزینی یک دار ودستھ ارتجاعی دیگر می شود

  
زمانی لنین در پاسخ بھ موجھای سرکوب جنبش دانشجوئی در 

  : روسیھ توسط تزار مستبد گفت
  
نشریات را !  بھ میان مردم می رویمدانشگاھھا را ببندید ما بیشتر"

سانسور کنید ما در اشکال متنوع تر و گسترده تر آنقدر بیانیھ و 
  !"نشریھ می دھیم کھ کار شما را خنثی کند
  ■!  ما نیز چنین می کنیم و کوتاه نمی آئیم
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  برداشتی از یک کتاب 
  

  افشین کوشا
  

  اندیشھ و تازیانھ: نام کتاب
  دانخاطرات اکبر محمدی از زن

   میالدی٢٠٠٦ – خورشیدی ١٣٨٥بھار: چاپ اول
   لوس آنجلس، آمریکا–شرکت کتاب : ناشر

  
  

  چراغ ظلم ظالم تا ابد ھرگز نمی سوزد
  اگر سوزد، شبی سوزد، شب دیگر نمی سوزد

  )اکبر محمدی                                                         (
  

مدی را باید خواند، تا با گوشھ خاطرات دانشجوی جانباختھ اکبر مح
ای دیگر از ددمنشی ھای جمھوری اسالمی علیھ مردم و بویژه جنبش 

 . دانشجوئی در دھھ اخیر آشنا شد
در این کتاب خواننده تا حدی با اعمال پلید مخوف ترین نھاد 

بھ ھمین دلیل است کھ . حکومت یعنی وزارت اطالعات آشنا می شود
مرگ مشکوک اکبر محمدی، انتشار این می گویند یکی از دالیل 

 .خاطرات در خارج از کشور بوده است
اکبر محمدی دیگر در میان ما نیست اما کتابش بی شک مدرک 
زنده ای علیھ آمرین و عاملین قتلھای بیشماردر دوران جمھوری 

بھ امید روزی کھ در یک دادگاه مردمی بھ حساب این .  اسالمی است
  . ھزار جنایات دیگر رسیدگی شودجنایت در کنار ھزاران

****  
اگر چھ کتاب عمدتا  شرح بازجوئی ھا و شکنجھ ھا و مقاومتھای 

اما این کتاب از لحاظ  سیاسی ھم قابل توجھ است . اکبر محمدی است
بھ ھمین دلیل خواندن این . و درسھای مھمی می توان از آن گرفت

ویان از این دانشج. کتاب برای فعالین جنبش دانشجوئی ضروریست
 - طریق با گوشھ ھائی از قیام ھیجده تیر و نحوه برخورد سیاسی 

در نتیجھ بھتر می توانند مبارزات آتی . امنیتی رژیم آشنا می شوند
  . خود را بھ پیش برند

زمانی کھ خواندن کتاب بھ پایان می رسد، حقیقتی مھم بر ذھن 
. ز آن نبوده استکھ لزوما قصد نویسنده  ابرا. خواننده نقش می بندد

 بویژه دوره -اما برای کسی کھ اندکی از وقایع سیاسی سالھای اخیر
اینکھ در .   مطلع باشد، حقیقتی مھم خودنمائی می کند-قیام ھیجده تیر

تمام دوران حکومت خاتمی در پشت آن لبخندھا و عوامفریبی ھا، 
ھھای  شکنجھ گا. نظام  تازیانھ و شکنجھ و اعدام کماکان برقرار بود
 ھمانند سالھای –زندان اوین و وزارت اطالعات ھمچون گذشتھ 

ھر چند .  فعال بودند و بھ اعمال پلید خود ادامھ می دادند–شصت 
بخاطر قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت وھفت سرشان زیاد 

  . شلوغ نبود اما ھمچون سابق  مشغول جنایت بودند
مزورانھ خاتمی ھمراه با جمھوری اسالمی در جلوی صحنھ لبخند 

تئوری پردازی ھا امثال سعید حجاریان و عبدالکریم سروش را 
. تحویل مردم می داد و در پشت صحنھ ھمچون گذشتھ رفتار می کرد

تازه این اعمال پلید توسط وزارت اطالعاتی صورت می گرفت کھ 
دست . خاتمی شد" رفرمھای"در اثر افشای قتلھای زنجیره ای شامل 

امامی ھا از آن کوتاه شد و منصوبین خاتمی عھده دار این نھاد سعید 
بر این بسترسیاسی  درد و رنجھای دانشجویانی امثال . مخوف شدند

  .  اکبر محمدی شکل گرفت
در حقیقت می توان گفت این دستھ از دانشجویان کھ بھ دوم خرداد 

ی قربان. تعلق خاطر داشتند قربانی  توھمات سیاسی خود نیز شدند
تقسیم . سیاست بازی حاکمان برای ادامھ و بقای حکومت خود شدند

کار سازمان یافتھ و طبق نقشھ و برنامھ میان آنان بود کھ افرادی 
  .چون اکبر محمدی ھا را بھ کام خود کشید

مردم بھ تجربھ دریافتھ اند کھ فعالیتھای سیاسی علیھ حکومت ھزینھ 
صھ مخالفت سیاسی با کسی کھ وارد عر. ھای زیادی در بردارد

  . حکومت می شود  باید خود را آماده تحمل فشارھای گوناگون کند
اما عجیب است کھ افرادی چون اکبر محمدی و کال جریان سیاسی 
موسوم بھ اتحادیھ ملی دانشجویان اصال چنین آمادگی ھائی را نداشتند 
و بدتر از آن اصال انتظار چنین برخوردھائی را از سوی رژیم 

شاید فکر می کردند چونکھ زمانی بخشھائی از آنان جزو . داشتندن
یا . وابستگان و پایھ ھای  رژیم بودند رژیم کار زیادی بھ آنان ندارد

چونکھ برخی از آنان از میان خانوداه ھائی بودند کھ حداقل در مقاطع 
معینی از جمھوری اسالمی حمایت فعال کردند، رژیم برخورد جدی 

بویژه آنکھ بسیاری از فعالین اصلی این جریان .  کندبا آنان نمی 
  .  فعاالنھ با دفاع از خاتمی پا بھ عرصھ سیاست گذاشتند

اما زمانی کھ پا را از خط قرمزرژیم فراترگذاشتند بیرحمانھ 
از نظر رژیم جرم این  دستھ از دانشجویان این بود کھ . سرکوب شدند

 مردم کشاندند و شعارھای جنبش دانشجوئی را بھ خیابان و بھ میان
  . ضد حکومتی سردادند

 تیر و ١٨این بود علت اصلی برخورد سبعانھ رژیم بھ خیزش 
  !فعالین آن

این بود عامل اصلی اعمال فشارھای وحشیانھ  بر افرادی چون 
  !اکبر محمدی

.  رژیم از این طریق می خواست از جنبش دانشجوئی انتقام بگیرد
الیتھای صنفی و حتی سیاسی اصالح طلبانھ  برای رژیم پاره ای از فع

اما  ھر تالشی از جانب . در ھمان محدوده دانشگاھھا قابل تحمل بود
دانشجویان برای کشاندن توده ھای دانشجو بھ خیابان و ایجاد پیوند 
سیاسی میان دانشجو و مردم  گناه کبیره محسوب می شد و  مستحق 

  . اشد مجازات بود
شاید بتوان . اس رژیم از جنبش دانشجوئی استاین مسئلھ نشانھ ھر

و کال جنبش جوانان کھ در ھر (گفت کھ رژیم از جنبش دانشجوئی 
بیش از ) جامعھ ای مستعد ترین و مشتاق ترین طرفداران تغییرند

چرا کھ این جنبش از پتانسیل باالی . سایر جنبشھای توده ای می ترسد
لت سراسری بگیرد؛ سیاسی برخوردار است؛ سریعا می تواند خص

مھمتر از آن می تواند محرکی باشد کھ دیگر اقشار و طبقات مردمی 
را حول شعارھای  ضد حکومتی بھ خیابان بکشد و آغازگر مبارزات 

  . رادیکال در کل جامعھ شود
 تیر ١٨گناه امثال محمدی ھا این بود کھ تحت تاثیر خیزش توده ای 

آنان از این لحاظ خالف .   قاعده بازی را زیر پا گذاشتند١٣٧٨
چرا کھ یکی از . پرنسیپھای اصالح طلبان حکومتی عمل کردند

اصول سیاسی اساسی دوم خردادیھا این بود کھ نارضایتی ھای مردم 
را بھ مجراھای بی آزار برانند و مانع از آن شوند کھ خشم مردم بھ 

خود بھ ھمین خاطر اکثریت دوم خردادیھا سریعا . خیابان سرریز کند
 تیر کنار کشاندند و حساب خود را از امثال محمدی ھا ١٨را از قیام 
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عمال نیز جبھھ دوم . جدا کردند و بعدا نیز ھیچ حمایتی از آنان نکردند
خردادیھای حکومتی و غیر حکومتی کھ تحت رھبری دفتر تحکیم 

تاکید خاتمی بر برخورد قانونی . وحدت شکل گرفتھ بود، از ھم پاشید
 تیر در واقع بھ معنای برخورد شدیدتر بھ امثال محمدی ١٨ین بھ مسبب
ھیچ کسی نمی تواند باور کند کھ خاتمی از شکنجھ ھائی کھ . ھا بود

  .بر این دستھ از دانشجویان تحت حکومتش روا می شد بی خبر بود
ضربھ ای کھ پس از ھیجده تیر بر تشکالت علنی چون جبھھ متحد 

نشجویان وارد آمد صرفا یک ضربھ دانشجوئی و اتحادیھ ملی دا
تمامی . امنیتی نبود بلکھ قبل از ھر چیز یک ضربھ سیاسی بود

. تصورات سیاسی فعالین این تشکل در عمل دود شد و بھ ھوا رفت
اصالح طلبان حکومتی کھ زمانی مشوق آنان بودند پشتشان را خالی 

انت را امثال محمدی ھا چوب این خی. کردند و بھ آنان خیانت کردند
  . خوردند

بدترین چیز در سیاست کم بھائی بھ دشمن است و حتی بدتر از آن 
این تجربھ تلخ . است) یا جناحھائی از آن(توھم داشتن بھ دشمن 

تجربھ ای کھ نتایج .  است کھ  نباید تکرار شود٦٠ تا ٥٧سالھای 
ھر چھ بیشتر بھ دشمن توھم داشتھ . زیانبار برای جامعھ ما ببارآورد

زیرا بر طول عمر دشمن . شیم، ھزینھ بیشتری خواھیم پرداختبا
وقتی در مورد ھدف روشن باشیم، وقتی ماھیت  دشمن . خواھد افزود

برایمان روشن باشد، و ھر چھ علمی تر مبارزه را پیش بریم می 
توانیم روش ھای مبارزاتی را اتخاذ کنیم کھ کمتر ھزینھ بدھیم و 

با علم بھ اینکھ . بھ دشمن داشتھ باشیمکارآئی بیشتری در ضربھ زدن 
مبارزه با رژیم سرکوبگری چون جمھوری اسالمی مسلما ھزینھ در 

  . بر خواھد داشت
تشکالت دانشجوئی چون اتحادیھ ملی دانشجویان فکر می کردند ھر 
چقدر ھدف را کوچکتر بگیرند و دامنھ آنرا محدودتر کنند و شیوه 

خاذ کنند، کمتر ھزینھ خواھند ھای قابل تحمل برای دشمن را ات
. شاید این مسئلھ در کوتاه مدت و مقطعی امکان پذیر باشد. پرداخت

اما در درازمدت  این منطق، منطبق بر واقعیات عینی و قوانین عینی 
مبارزات اقشار و طبقات . حاکم بر مبارزه سیاسی در جامعھ ما نیست

و دیر یا زود مختلف جامعھ سیر تکاملی خود را طی خواھند کرد 
  . مستقیما با برخوردھای خشن سیاسی حاکمان روبرو خواھند شد

ھر چقدر فعالین یک جنبش اھداف گسترده تر و ھمھ جانبھ تر و 
روشنتری را پیش روی خود قرار دھند و دشمن را جدی تر بگیرند، 
آمادگی بیشتری برای رویاروئی با اعمال ددمنشانھ دشمن کسب 

  .خواھند کرد
ر اھداف مبارزه آگاھانھ تر، عمیقتر و رادیکالتر باشد ھر چقد

آمادگی روحی سیاسی و عملی برای مقابلھ با دشواریھا بیشتر خواھد 
  . شد

ھر چقدر مبارزات جاری با دید گسترده تر بھ پیش رود آمادگی 
  . برای تحمل ھزینھ ھا بیشتر خواھد شد

ر بھ ظاھر ممکن است در کوتاه مدت با جلو گذاشتن اھداف کوچکت
از پرداخت ھزینھ ھای بزرگ اجتناب کرد اما واقعیت این است کھ 

  . در درازمدت جمع ھزینھ ھای پرداختی بیشتر خواھد بود
علیرغم اینکھ جریانی چون اتحادیھ ملی دانشجویان  برای اھداف 
محدودی مبارزه می کرد و تالش داشت فعالیتھای خود را در 

با این وجود . مت جویانھ پیش بردچارچوبھ قانون اساسی و مسال
آنچھ کھ سنگینی این ھزینھ ھا را مضاعف . ھزینھ ھای کمی نپرداخت

یا حداقل بخشی از این (کرد توھمات و خوشباوری ھای شان بھ نظام 
  . بود) نظام

شاید بتوان گفت تجربھ زندان موجب شد توھمات بسیاری از فعالین 
ر البالی خاطرات اکبرمحمدی د. این جریان نسبت بھ رژیم فرو ریزد

ھر جلسھ بازجویی، ھر بار شکنجھ و . چنین روندی قابل مشاھده است
ھر برخورد قانونی یا غیر قانونی قاضی و بازجو لحظاتی ھستند کھ 

البتھ در این کتاب . اکبر محمدی را بھ ماھیت این رژیم آگاھتر می کند
بر محمدی دچار ھنوز اک. نشانھ ای از گسست قطعی مشاھده نمی شود

توھماتی نسبت بھ کل کارکرد نظام و فراتر از آن دمکراسی غربی 
مامورین اطالعات و امنیت کشور قسم " آنجائیکھ فکر می کند . است

شان را زیر پا گذاشتھ و بھ مردم پشت کرده و بھ جای اینکھ خادم 
یا زمانی کھ )  کتاب٤٨از صفحھ " (مردم باشند خادم حاکمان شده اند

سازمانھای اطالعاتی اروپا و آمریکا واقعا خادم ملت "ر می کند فک
خودشان ھستند و مردم با بودن آنان احساس امنیت و آسایش و آزادی 

بی اطالعی یا چشم بستن نسبت بھ )  کتاب٧٨صفحھ " (می کنند
کافی . ماھیت واقعی دمکراسی ھا بورژوائی غرب را نشان می دھد

سیاھپوست آمریکائی، بھ تجربھ سرکوب بود بھ چند میلیون زندانی 
سیاھان و احزاب انقالبی در آمریکا؛ بھ تجربھ سرکوب جوانان گتو 
نشین در فرانسھ و ھزاران مثال دیگر نگاھی کرد  تا حکم بر 

کافی بود نگاھی بھ . شان نداد" احساس امنیت و آسایش و آزادی"
انیان سیاسی در گوانتانامو  و زندان ابوقریب کرد تا ھم سرنوشتی زند

  . گوشھ و کنار دنیا را درک کرد
درست است کھ تفاوتھای مھمی بین کارکرد نظامھای امنیتی و 
کنترل مردم در کشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری با کشورھائی چون 

آن روی دمکراسی . ایران وجود دارد اما اینھا دو روی یک سکھ اند
وری فاشیستی در اغلب بورژوائی در کشورھای امپریالیستی، دیکتات

ما با یک نظام واحد جھانی روبرو . کشورھای تحت سلطھ است
ھستیم و کشورھای امپریالیستی نقش عمده ای در حفظ رژیمھای فاسد 

مگر ھمین اینھا نبودند کھ . و دیکتاتور کشورھای تحت سلطھ دارند
مگر ھمین دمکراسی . راه را برای قدرت گیری خمینی باز کردند

ی آخرین و پیشرفتھ ترین وسایل و شیوه ھای کنترل و ھای غرب
منجملھ جمھوری (سرکوب مخالفین را در اختیار این کشورھا 

قرار نداده اند؛ مدام سرویسھای اطالعاتی شان را آموزش ) اسالمی
شیوه ھا و ابزار " موثرترین"و " مدرنترین"داده و می دھند و  

  . شکنجھ را در اختیار شان قرار می دھند
شاید تجربھ سیاسی بیشتری الزمست تا از دامنھ این قبیل توھمات 

اما بدون شک یکی از عوامل اصلی گسترش این قبیل . کاستھ شود
کھ . توھمات، روشنفکران دینی و غیر دینی دوم خردادی بوده اند

روحیھ مبارزه اجتماعی "بقول دکتر زرافشان تالششان این بوده کھ 
. را بھ خاموشی، فراموشی و نسیان بسپارندعلیھ دوران رژیم گذشتھ 

بی اطالع نسبت بھ ." اطالع بپرورانند آرمان، بی و نسلی را بی
امپریالیستھا و رابطھ شان با دیکتاتورھای حاکم بر کشورھای تحت 

  !سلطھ
  

*****  
  

خاطرات اکبر محمدی از زاویھ فن مبارزه با پلیس سیاسی ھم جالب 
ادیھ ملی دانشجویان اساسا رویکرد اگر چھ جریان اتح. توجھ است

علنی و قانونی داشتھ و رسالتی برای خود در مبارزه با پلیس سیاسی 
برای ادامھ کاری نمی دید اما این تجربھ حاوی درسھای مثبت و منفی 

  .مھمی است
اکبر محمدی در عمل نشان داد کھ در مقابل ددمنشی ھا رژیم 

ی کھ انسان بھ عالئق و بھ شرط. میتوان تاب آورد و مقاومت کرد
آنگونھ کھ از متن خاطرات . اعتقادات مبارزاتی اش پای بند باشد

پیداست اکبر محمدی علیرغم فشارھای وحشیانھ رژیم زانو نزد؛ ابراز 
ندامت نکرد؛ اطالعاتی از خود بروز نداد؛ جرائمی کھ بدان متھم شده 

لکرد جریان بود را نپذیرفت؛ حاضر نشد بر اطالعاتی کھ رژیم از عم
شان داشت بیفزاید؛ مھمتراز ھمھ آدم فروشی نکرد و حاضر نشد 

ھمھ اینھا ستایش . برای آزادیش دست گدائی بھ سوی رھبر دراز کند
  . انگیز است

این اولیھ ترین درس مقابلھ با پلیس سیاسی ھنگام بازجوئی است کھ 
رزه در زمان مبا.میراث گرانبھای نسلھای مبارزان پیشین بوده است

علیھ تزار، انقالبیون روسیھ بر دیوارھای زندان و در تمام روزنامھ 
ھیچ چیز را اقرار :"ھای انقالبی روسیھ با حروف درشت می نوشتند

در دوران مبارزه علیھ سلسلھ پھلوی مبارزین بھ یکدیگر می !" نکنید
گفتند تصور کنید کھ ھنگام بازجوئی سرنیزه ای زیر چانھ تان است و 

ید نھ بگوئید وگرنھ ھر پاسخ مثبت عواقب فاجعھ بار ببار فقط با
اگر در باغی را نشان دھید از شما خواھند خواست کھ . خواھد آورد

  .با آنھا داخل باغ ھم شوید
اما مشکالت اتحادیھ ملی دانشجویان از نظر امنیتی ریشھ در 

ین تا بدان حد کھ حتی قادر نبودند اولیھ تر. توھمات سیاسی آنان داشت
 حتی نھ لزوما بعنوان یک تشکیالت زیر - اصول مبارزه سیاسی را 

 - زمینی و مخفی بلکھ از زاویھ  ادامھ کاری یک تشکل علنی نیز 
برخی مواقع عدم رعایت ساده ترین روشھا می تواند . رعایت کنند

زمانی کھ عکسھای جمعی یا . موجب پرداخت بھای گزاف شود
پیوتری تان را جلوی رویتان قرار دھند مکالمات تلفنی یا فایلھای کام

در صورتیکھ اگر عکس جمعی . مشکل بتوانید ھمھ چیز را انکار کنید
در کار نباشد، یا از تلفنھای شخصی برای مکالمات تلفنی استفاده 
نشود، یا کامپیوتر پاک باشد و فایلھای ضروری جای امنی نگھداری 
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لیھ افراد یک تشکل را شود، برای رژیم  بسیار مشکل خواھد شد کھ ک
  .بازداشت و برای ھمھ پرونده سازی کند

مضاف بر این تماسگیری با جریانات معلوم الحال اپوزیسیون 
زیرا اینان . راست بورژوائی  در واقع قمار کردن با دست باز است

در بسیاری مواقع روابط پیچیده و تو در تو با سرویسھای امنیتی 
 داشتھ و براحتی –وری اسالمی  منجملھ جمھ–کشورھای مختلف 

جمھوری اسالمی بارھا از . اطالعات مابین شان رد و بدل می شود
این طریق توانست اطالعاتی کسب کند و جریاناتی را مورد ضرب 

  .قرار دھد
در البالی خاطرات اکبر محمدی، خواننده با دو مشکل دیگر نیز 

 مشی ای می دو مشکلی کھ ھر تشکل سیاسی با ھر خط. آشنا می شود
مسئلھ نفوذیھا و . تواند در دوره ھائی از حیات خود با آن روبرو شود

ھر چند  کتاب در این زمینھ جزئیات زیادی . مسئلھ رفیقان نیمھ راه
اما اشارات اکبر محمدی بھ چند مورد قابل . بھ خواننده ارائھ نمی دھد

  . فکر است
تشکالت یکی از شگردھای ھمیشگی رژیم برای کشف و سرکوب 

ھر تشکلی برای تضمین . مبارز،  فرستادن نفوذی بھ میان آنان است
. ادامھ کاری خود مجبور است با این مسئلھ دست و پنجھ نرم کند

مسلما برای رژیم فرستادن نفوذی در تشکالتی چون اتحادیھ ملی 
بویژه اینکھ روابط نسبتا . دانشجویان کارچندان دشواری نبوده است

.  فعالین آن با انجمنھای اسالمی دانشگاھھا برقرار بودگسترده ای بین
منظور این . حتی خود اکبر محمدی زمانی عضو چنین انجمنھائی بود

نیست کھ اتومات ھر کسی کھ زمانی عضو انجمنھای اسالمی بود را 
ھمانطور کھ می دانیم برای برخی از . باید نفوذی محسوب کرد

ز فعالیت سیاسی در چارچوبھ دانشجویان انجمنھای اسالمی شکلی ا
مسئلھ اساسی مرزبندی سیاسی با این قبیل . قانونی بوده و ھست

آنچھ کھ راه نفوذی ھا را ھموار . تشکالت و تفکرات حاکم بر آنھاست
می کند بی در و پیکری سیاسی و جدیت بھ خرج ندادن در تعیین خط 

سئلھ این م. مرزھای ایدئولوژیک و سیاسی یک تشکل با رژیم است
بر مبنای این مرزبندی است کھ می . در درجھ اول اھمیت قرار دارد

. توان معیارھای درست و اصولی برای تشخیص افراد نفوذی گذاشت
ھر چقدر تمایزات سیاسی یک تشکل با رژیم جدی تر و قاطعانھ تر 

مسلما شناخت از . باشد بھتر می تواند راه را بر نفوذی ھا سد کند
رد و رفتارھای اجتماعیش  در ھر محیط و معرفی سوابق سیاسی ھرف

اش توسط افراد مورد اطمینان سیاسی کمک مھمی برای تشخیص 
  .سره از ناسره است

البتھ مسئلھ رفیقان نیمھ راه کیفیتا متفاوت از مسئلھ نفوذی ھاست و 
نمی توان از قبل کسی را متھم بھ نیمھ راه . بسیار پیچیده تر است

 طی نشود معلوم نخواھد شد کھ چھ کسی وسط راه تا راھی. بودن کرد
شدت و ضعف . می ایستد و چھ کسی تا بھ آخر راه را ادامھ می دھد

مسئلھ اصلی . انگیزه ھای مبارزاتی درافراد گوناگون متفاوت است
این است کھ در جریان مبارزه مدام انگیزه ھای مبارزاتی افراد تقویت 

، شناخت شان از دشمن و شود، آگاھی سیاسی شان تکامل یابد
حرف و عملشان بیشتر . روشھایش و پیچیدگی ھا مبارزه باال تر رود

بر ھم منطبق شود و در جریان مبارزات عملی مختلف آبدیده تر 
تنھا از این طریق می توان مانع از آن شد کھ برخی افراد بھ . شوند

ات در توان مسلما این قبیل روشھا و اقدام. رفیقان نیمھ راه تبدیل شوند
تشکالتی نیست کھ نسبت بھ حاکمیت توھم داشتھ باشند و بخواھند 

اما تجارب منفی ھم در . کامال رویکرد علنی و قانونی داشتھ باشند
مباحثی کھ . خور توجھند و می توانند آغاز گر بحثھای مھم باشد

فعالین جنبش دانشجوئی ایران در این مقطع مبارزاتی بیش از ھر 
  . نیاز دارندزمانی بدان

  
*****  

ھر چند  اکبر محمدی نتوانست مبارزاتش را با اتکا بھ یک دیدگاه 
رادیکال، عمیق و ھمھ جانبھ بھ پیش برد اما تجربھ مھمی از سر 
. گذراند کھ درسگیری از آن برای جنبش دانشجوئی ایران مھم است

او علیرغم خطراتی کھ تھدیدش می کرد با انتشار خاطراتش خدمت 
و مھمتر از ھمھ  مبارزه سازش . نده ای بھ این امر کردارز

ناپذیرآخرش روحیھ ای را بھ نمایش گذاشت کھ جنبش دانشجوئی 
  ■ !یادش گرامی باد. ایران بیش از پیش بدان نیاز دارد

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شعری از محمود معتقدی 

  برای آنانی کھ ایستاده می خوانند 
  مادرانی از جنس آفتاب و سنگ 

    
  زنان کوچھ ھای باران 

  ھنوز 
  رخ  با پیراھنی س 
   کودکان آتش و باد را  
   بھ سرزمین ھای خانھ  
   باز می آورند و  

  برلبان پروانھ ھای سبز 
   اینک  
   رازی بھ تولدی عاشقانھ  
   بر می خوانند  

  و  مادرانی ازجنس آفتاب
   سنگ  
   دلواپسان دشت ھای آزادی و  

  لبخند 
   کھ ھمچنان و  
   صبورانھ  
   دلی برآتش دارند  
  عقوبتی تمام  وای سردرھ 
   ھمچون  
   حکایت باتوم و  
   دیدار مسلخی  
   بھ طلسمی آشکار ونھان  
   باری  
   این خواھران بی عشقی و  
   انکار  
  کینھ ای   فرمان  شاید کھ بھ 
   تلخ  

  در چشم ھای تو 
   بھ پا ایستاده اند  
   اینان  
   دستمایھ چھ نگاھی دارند  
   بھ ھیاھوی زخمی چنین  
  برشانھ ھای زنانی کھ   
   اینگونھ  
   داودی ھای عشق را  
   دستھ دستھ  
   بھ پلھ ھای آسمان  

  پرتاپ می کنند 
  باران   زنان کوچھ ھای 
   روزی دوباره  
   آیند   بھ کوچھ می 
    

  ٨۵بیست وچھارم خرداد

  برگرفتھ از سایت اخبار روز
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  گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجوئی بذر

 !خاوران ھمیشھ زنده است

امروز ھجدھمین سالگرد کشتار خونین زندانیان  سیاسی است کھ در یکی از ارتجاعی ترین بیدادگاھھای رژیم جمھوری اسالمی رای بھ 
  .شدچنین  فاجعھ ای بزرگ داده 

امروز مانند ھر سال بر دشت خاوران گرد ھم آمده ایم  تا بگوییم  کھ یاد آن شیفتگان آزادی و زھایی انسانھا در دل ما  زنده است و  
   .راه سرخشان را ادامھ می دھیم

. ی شرکت کرده بودند در مراسم امسال جمع زیادی از خانواده ھای جانباختگان زندانی سیاسی و دانشجویان  و جمعی از فعالین سیاس
مادران، ھمسران، خواھران و فرزندان عزیزان  خاوران و دانشجویان ھمھ جا را با گلھای رنگارنگ اذین . ابتدا ھمھ خاوران گلباران شد

 یاد مادران عکسھای عزیزانشان را البالی گلھا می گذاشتند و پرچمی نیز بر افراشتھ شد کھ بر روی آن نوشتھ شده بود. بندی نمودند
تعدادی از . ھمھ با شیرینی و شربت از یکدیگر پذیرایی میکردند.  گرامی باد کھ با تذکر یکی از ماموران امنیتی برداشتھ شد٦٧شھدای 

البتھ بعد از ساعتی از راھھای . رفقای دانشجو کھ کمی دیر رسیدند در پشت درھای بستھ ماندند و ماموران بھ آنھا اجازه ورود ندادند
مراسم با نثار درود بھ جانباختگان آغاز شد و بعد چند تن از مادران و ھمسران در گرامیداشت یاد عزیزانشان . خفیانھ وارد شدنددیگری م

  .شعر و مطلب خواندند
الزم بھ یاد آوری است کھ کھ برخی از خانواده ھا تمایلی نداشتند کھ دیگر شرکت کنندگان شعر و یا مطلب بخصوصی بخوانند و یا 

اما مادران عزیز، خانواده ھای گرامی، این خواستھ عزیزان . اری بدھند چرا کھ می خواستند ھر سال بتوانند مراسمشان را اجرا کنندشع
آنھا برای آزادی جان شان را فدا کردند و بھ مرتجعین نھ گفتند؛ . آنھا برای رفع ھمین بی عدالتی ھا و ظلم ھا مبارزه کردند. شما نبود

پس مجالی برای . انقالبی شان پافشاری کردند؛ و ھیچ چیز را ارزشمند تر از پایبندی بھ منافع مردم  ندیدند حتی جانشان رابرآرمانھای 
آنھا در خاک خفتھ اند اما بذر اگاھی و اعتقادشان از دل . آنھا زنده تر از ھمھ زندگان ھستند. خاوران با ما سخن می گوید. ترس نیست

آنھا فریاد ما را . آنھا سکوت ما را نمی خواھند.    و در حال رشد است و بر عھده ماست کھ ان را پرورش دھیمخاک سر بلند کرده است
  . بدون این فریاد ھا نمی توان خاطره این عزیزان را زنده نگھداشت. طلب می کنند

 سال حتی از خفتگان  در خاک نیز ١٨بعد از آنھا . از ساعتھای آغازین صبح دور تا دور دشت پر بود از نیروھای انتظامی و اطالعاتی
اما . بھ ھمین خاطر بارھا تصمیم گرفتند تا خاوران را زیرو رو کنند، چرا کھ می خواستند ھیچ نشانی از جانباختگان نباشد. وحشت دارند

  . چرا کھ نتوانستند و نمی توانند  افکار انھا را زیرو رو کنند و از بین ببرند! زھی خیال باطل
الزم بھ یاد . در این بین ھمچنان بھ جمعیت افزوده می شد. د از صحبت خانواده ھا ھمگی دشت خاوران را دور زدند و سرود خواندندبع

آوری است کھ ناصر زرافشان نیز کھ برای چند روزی از زندان بھ مرخصی امده بود در مراسم شرکت کرد کھ با ورودش شور و شعف 
او برای ادای احترام بھ خفتگان در خاوران دشت را دور زد و ھمگی  او را ھمراھی نمودند و سرود . دادخاصی بھ شرکت کنندگان دست 

. اگر چھ خواندن سرود انتر ناسیونال با  مخالفت یکی از فرزندان جانباختگان روبرو شد. انتر ناسیونال  را با مشتھای گره کرده خواندند
اما دوست عزیز شھدای .ینگ سیاسی نیست کھ با واکنش بقیھ و ھمچنین زرافشان  مواجھ شد مبنی بر اینکھ اینجا محل بر گزاری میت

باید اھداف . باید فریاد سر داد و سرود خواند.اتفاقا ھمین جا باید تبدیل بھ میتینگ سیاسی شود . ھمگی زندانی سیاسی بودند ٦٧سال 
  .آنھا را شرح داد و دوباره زنده کرد

مل تعدادی از خانواده ھا ھم میشد  با مشتانی گره کرده ھمگام با ھم و سرود خوان بھ سمت در خروجی حرکت باالخره جمعیت کھ شا
نزدیک بھ در خروجی یکی از جوانان کھ دوربین فیلمبرداری داشت دستگیر شد کھ جمعیت از ادامھ حرکت ممانعت نمود و . کردند

البتھ باید بگویم کھ در ھنگام ورود موبایل ھای بسیاری از افراد .  و بقیھ آزاد شدخواستار ازادی او شد کھ باالخره با وساطت زرافشان
  .شرکت کننده را گرفتھ بودند بھ خصوص آنھایی کھ دوربین داشتند

نکتھ قابل توجھ بھ خصوص در انتھای مراسم کھ بیشتر رنگ و بوی سیاسی بھ خود گرفتھ بود بر خورد مردم با ماموران امنیتی بود، 
  .یار محکم و پرخاشگرانھ بود و ذره ای ترس و واھمھ از حضورشان نداشتند بس

  .امید است کھ بتوانیم خاوران را ھمیشھ زنده نگھ داریم  
  ! نھ ھرگز فراموش نمی کنیم! فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم

 ■سکوت را بشکنیم
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تجمع ضد جنگ دانشجویان  نگاھی بھ
 در  پارک دانشجو 

  نامھ ارسالی 
  

 مرداد ماه پارک دانشجو مثل ھر ٤ شنبھ ٤ روز ٤:٣٠ساعت 
عداد کمی در سایھ روز بود و متناسب با یک روز گرم تابستان ت

ھایش نشستھ و احتماال برای دیدن تئاتر یا مالقات دوستان خود منتظر 
در جلوی درب اصلی پارک چادری متعلق بھ سپاه پاسداران با . بودند

پوستر ھای بزرگ حاوی شعارھای ضد اسرائیلی و عکس ھایی از 
 چھره ھایی اشنا ٤:٤٥ساعت . سید حسن نصر الھ نیز قابل توجھ بود

از دانشجویان دانشگاھھای مختلف تھران وارد پارک شدند انھا کھ تی 
شرتھای قرمز پوشیده بودند و در حال حمل چند پالکارد بودند بھ 

وسایل خود را روی . سمت ساختمان تئاتر شھر حرکت کردند
سکوھای جلوی تئاتر شھر گذاشتھ و خود را برای تجمعی کھ قرار 

تار مردم فلسطین و لبنان برگزار  علیھ جنگ و کش٥بود در ساعت 
بھ مرور زمان عده دیگری نیز بھ انھاملحق . شود اماده می کردند

 نفره انھاکھ  اکثریت تی شرت ھای قرمز بھ ٢٠جمعیت حدودا . شدند
تن داشتند بھ سمت پیاده روی جلوی پارک رفتھ و پالکاردھای خود را 

بعد از . ر دادندمقابل رھگذران و اتوموبیل ھای در حال عبور قرا
چند دقیقھ چند نفر از میان انھا اقدام بھ توزیع برگھ بیانیھ خود در 

تمام . شعاری نمی دادند.تجمع بسیار ارام بود . میان رھگذران نمودند
حرفشان مطالب نوشتھ شده بر روی پالکاردھایشان بود و عکس ھایی 

لسطین  و عکس ھایی از مبارزات مردم لبنان و ف. کھ در دست داشتند
. صحنھ ھایی از کشتار انھا و ھمچنین عکس رھبر چپ ھای فلسطینی

بربریت نزدیک است ( شعار ھای  نوشتھ شده روی پالکاردھا  شامل 
دریغ ) ( بنیاد گرایی یھودی در خدمت نظام جھانی سرمایھ داری ) ( 

جھان بی دفاع در برابر قصابان ) ( از شاخھ ھای زیتونی کھ شکست 
بعد از مدتی کھ با پیوستن چند نفر ). نان، صلح،ازادی ) ( واشنگتن 

 نفر رسیده بودند اقدام بھ خواندن سرود ٣٠دیگر جمعیت بھ حدود 
رھگذران بیانیھ ھا را می گرفتند، بعضی زیر . انترناسیونال نمودند

چند جوان . لب چیزھایی می گفتند و بعضی دبگر بی اعتنا می گذشتند
نندگان برایشان جالب بود تمام مدت بھ نظاره دیگر کھ ظاھر تجمع ک

دو مامور پلیس پارک ھم ارام ارام از داخل پارک بھ . ایستاده بودند 
تجمع کنندگان نزدیک شدند و بعد از چند دقیقھ بھ داخل پارک بر 

 دقیقھ مانده ١٠وضعیت کماکان بھ ارامی سپری شد و حدودا .گشتند 
ھ داخل پارک حرکت کرده و در  تجمع کنندگان در صفی ب٦بھ ساعت 

 بار دور ٢) سر اومد زمستون ( حال خواندن سرود انتر ناسیونال و 
 با جمع کردن پالکارد ھا ٦حوض وسط پارک چر خیدند و در ساعت 

  .و در اوردن تی شرتھای خود پایان تجمع را اعالم نمودند
این تجمع اگر چھ بھ لحاظ ضد جنگ بودن ان قابل تقدیر است اما 

ظاھرا قرار بوده کھ این . حاوی نکات فابل توجھی نیز می باشد
تجمعی ضد جنگ بر علیھ اسراییل و حزب الھ باشد زیرا در این میان 
ھر دو طرف، طالب و ادامھ دھنده جنگ ھستند و در کشتار مردم و 
زنان و کودکان بی دفاع سھیم ھستند حال چھ یھودی اسراییلی باشند و 

 اما در این تجمع کھ از سوی دانشجویان انھم بخش .چھ مسلمان لبنانی
فعال و رادیکال ان ترتیب داده شده بود ھیچ نکتھ ای  کھ بر علیھ 
.  حزب الھ باشد دیده نشد نھ در شعارھا و نھ حتی در بیانیھ ھایشان

مگر حزب الھ بنیاد . فقط بر علیھ اسراییل و بنیادگرایی یھودی انھا
اگر جمع شدیم کھ فقط بر علیھ . را ی اسالمیگرا نیستند انھم بنیاد گ

اسراییل شعار بدھیم کھ ھمان کاری را انجام می دھیم کھ جمھوری 
کما اینکھ در این تجمع کوچکترین . اسالمی ھر روزه می کند

برخوردی با تجمع کنندگان صورت نگرفت چرا کھ ھیچ نشانی از 
شد دیده نشد حرکتی  کھ بر ضد حزب الھ و طبعا جمھوری اسالمی با

امید است کھ در چنین حرکت ھایی دقت و تامل بیشتری صورت . 
بگیرد تا مورد سو استفاده روزنامھ ھا و خبر گزاری ھای جمھوری 

چرا کھ خبر گزاری ایسنا از این تجمع بھ عنوان . اسالمی قرار نگیرد
مسئلھ . نام برده بود " تجمع دانشجویی بر علیھ رژیم صھیونیستی"

ینکھ این حرکت ھا باید زمینھ ای برای آگاه کردن توده ھای دیگر  ا
مردم  باشد و  حقایق واقعی پشت این جنگ را برای انھا اشکار کند و 
علیرغم محدودیتھای کھ نیروھای ضد جنگ و مترقی دارند نباید 
ھمان چیزھایی باشد کھ ھر روزه از رسانھ ھای جمھوری اسالمی بھ 

  ■ .خورد مردم داده می شود 
  

  آاللھ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گفتگو با یک زن كارگر كارخانھ ابریشم 
  ریسي در جاده ماسال

  الھام شریفی 
 
  

چند روز پیش با زني كارگر از كارخانھ ابریشم ریسي  گفتگوي 
او .  سال دارد و پدرش را از دست داده است١٩گلناز . كوتاھي داشتم

تا كالس دوم راھنمایي درس خوانده است و بھ نوعي ھم كمك بھ 
اش مي كند و ھم پولي اندكي براي جھیزیھ اش كنار مي خانواده 

  . گذارد
  
  چند سالھ كار مي كني؟: از او مي پرسم■
  . یك سال است کھ كار مي كنم و قراردادي ھستم:  مي گوید□
  
  كارت چیست؟■
پیلھ ھاي ابریشم را كھ مي آورند و درآب مي ریزند ما ابریشم ھا را □

ان دیگر ابریشم ھا را مي پیچند و بھ از پیلھ ھا جدا مي كنیم و كارگر
  .صورت نخ در مي آورند

  
  كارت سخت است؟■
  .بلھ خیلي زیاد تمامي دست ھایمان زخمي مي شود□
  

  .دستانش ھمگي خراش دارند. گلناز دستش را نشانم مي دھد
  
  چند نفر ھستید؟■
چون .  نفر ولي تعداد زنھا بیشتراست٣٠در مجموع  با مرد ھا □

و زنھا حوصلھ این كار .  حوصلھ مي خواھد و ھم دقتكاریست كھ ھم
  .را دارند

  ماھیانھ چقدرحقوق مي گیري؟■
ما سھ ماه و یا چھار ماه حقوق ! او مي خندد و مي گوید ماھیانھ كھ نھ□

وقتي  ما را استخدام کردند .  گاھي بھ شش ماه ھم مي رسد. مي گیریم 
ولي اگر ماھانھ بھ ما  ھزار تومان ١٧٠برایمان در پرونده نوشتد كھ 

  .  تومان نیست٩٠حقوق بدن بیشتر از 
  
  چرا؟■
  .بھ ما مي گن كھ پول بیمھ را مي پردازیم□
  
 تومان است كھ بھ دست كارگر ١٢٠كمترین حقوق طبق قانون كار ■

  شما اعتراض نمي كنید؟. باید برسد
و . كارفرما مي گوید نمي خواي برو بیرون. نھ چھ كنیم؟ ھمین است □
گاھي كھ بھ ما ماھیانھ پول نمي دھند ھم بھ .  بھ این کار احتیاج داریمما

امید اینكھ ماه دیگھ مي دھند و یا شاید ماه بعدي ھمین طور چند ماه مي 
در این مواقع بعضي از كارگران مرد كھ . گذرد و ما انتظار می کشیم
  تومان مي گیرند تا حقوقشان٢٠ تومان ١٠زن و بچھ دارند مي روند 

  .را بعد ھا بدھند
  كسي بھ این وضع اعتراضي نمي كند؟■
آدم بي كار و گرسنھ زیاد . ما را زود اخراج مي كنند! گفتم كھ نھ□

تازه بھتر . رسمي كھ نیستیم. است كھ مي توانند زود جاي ما را پر كنند
  .از بیكاري و در خانھ نشستن است

  
  وضع زنان در كارخانھ چگونھ است؟■
كارفرماي ما سھ زن دارد كھ دو زنش در كارخانھ كار . مثل ھمھ جا□

بخصوص كھ ما . ھر مردی کھ مي خواد دستي بھ ما می زند . مي كنند
سعي مي كنیم  با ھم باشیم تا . كاري نمي توانیم بكنیم . جوان ھم ھستیم 

نمي توانیم  اعتراض جدي كنیم چون مرد ھستند . تنھا گیرمان نیاورند
با این وجود من خوشحالم كھ بھ . برایمان بزنندو بلدند كھ چگونھ 

  . خانواده ام كمك مي كنم
  

  .■با ھم خدا حافظي مي كنیم و مي گویم موفق باشي
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  معرفي كتاب
  

  مارال ھشیار
   

  ژیژك در باره لنین
  

  : عنوان اصلي كتاب
   انقالب در پشت دروازه ھا 

  
ŽIŽEK ON LENIN 

REVOLUTION AT THE GATES 
 

در ) ١(ار لنیندست چیني است از  آث" انقالب در پشت دروازه ھا"
 با در آمد و پی آمدی طوالني از ١٩١٧فاصلھ مارس تا اكتبر 

این کتاب توسط انتشارات ورسو بھ انگلیسی در سال . اسالوی ژیژك
 .  تجدید چاپ شد٢٠٠٤ منتشر و در سال ٢٠٠٢

  
     ژیژك محقق ارشد انستیتوي مطالعات اجتماعي در لوبیانا 

و شاید بتوان گفت پر خواننده ) یوگوسالوي سابق و اسلوانی كنوني(
او در آثار خود با لحني .  فیلسوف رادیكال غرب است-ترین متفكر

برا و تحریك آمیز سرمایھ داري و ساختار اجتماعي كنوني جھان را 
بشریت دانستھ “ مشكل بزرگ” نظام سرمایھ داري را . بھ نقد مي كشد

  نمي توان از – انقالب –و مي گوید این نظام را جز از طریق قھر 
او بی مالحظھ کاری میان خشونت انقالبی و  .  صحنھ بدر كرد

ژیژک با لحنی رک جنایات . خشونت سرمایھ داری فرق می گذارد
آمریكا در خاورمیانھ را محكوم كرده و نیروھاي بنیادگراي اسالمي 

اینکھ آثار متفکری مانند . را محصول سرمایھ داري جھاني مي داند
 فکری در غرب -ه در زمره پرخواننده ترین آثار فلسفیژیژک امروز

است نشان دھنده تغییرات سریعی است کھ در فضای فکری 
امروز، مکاتب پست . روشنفکری غرب در شرف تکوین است

. مدرنیستی و نئولیبرالی با چالش گران جسور و دانائی روبرویند
 ایستای در ھمان حال، درکھای دگماتیستی و. ژیژک یکی از آنھاست

  .نیز از نقد برای این چالش نوین مبرا نیستند" چپ قدیم"
     ژیژک در نوشتھ ھای متعددش علیھ سھ جریان فکری خط 

او می گوید اینھا سھ طریق اجتناب از . تمایز ترسیم می کند
تخاصمات واقعی عصر حاضرند و برای یک نوسازی تئوریک و 

خودش ) ٢(در جائی .  شوندسیاسی الزم است کھ این سھ بیرحمانھ نقد
  :این سھ جریان را بھ ترتیب زیر نام می برد

کھ " (راه سوم"سیاست موسوم بھ  روند پراگماتیستی پسا«اول،      
در . ما در حال ورود بھ یک جامعھ نوین جھانی ھستیم: می گوید

نتیجھ، مقولھ ھای ایدئولوژیک قدیمی مانند مبارزه طبقاتی و غیره بی 
  »)موردند
کھ بھ فرمولھای (ی چپ قدیم "اپورتونیسم اصول گرا"«دوم،     

  »)قدیمی می چسبد گوئی کھ ھیچ چیز عوض نشده است
کھ عبارتست (تر و تمیز چپ پست مدرن  " مبارزات"«سوم،     

از حرافی رادیکال بیش از اندازه و تضمین آنکھ ھیچ چیز عوض 
  »).نشود

ھا، ھدف ژیژک از ارائھ      در کتاب انقالب در پشت دروازه 
 نگاشت، برجستھ ١٩١٧آثاری کھ لنین در ماه ھاي پیش از قیام اكتبر 

كردن روش انقالبي در سرنگونی سرمایھ داري و قدردانی از تیز 
ھوشی سیاسی، انرژی و جرات بي نظیر لنین در عملي كردن آن 

ژیژك مي گوید از سنگیني و فاجعھ بار بودن اوضاع جھان .  است

اما ) ٣(د ھراسید، كما اینكھ لنین نیز با وضعي مشابھ روبرو بود نبای
با فراست و ھشیاري توانست در بطن ھمین اوضاع فرصت انقالب 

  .را ببیند و آن را برباید
     در شرایطي كھ روند ھاي فكري مطرح در دنیاي  نقد، ناامیدانھ 

 براي موعظھ می کنند کھ باید بھ وضع موجود رضایت داد و حداكثر
تالش “ مشكالت كوچك”در ھمین چارچوب براي حل “ فضاھائي”یافتن 

کرد، آثار و افكار ژیژك حس اضطرار و امید دمیده و اھمیت زنده كردن 
.   میراث انقالبات سوسیالیستي قرن بیستم را پیشنھاد مي كند )بازگرداندن(

 در .اما روشن مي كند كھ  پیشنھادش كپیھ برداري از آن میراث نیست
پی آمد كتاب كھ مفصل است و نیمي از كتاب را در بر مي گیرد فصلي 

ژیژك بر اھمیت دو اثر لنین نیز . “بازگشت بدون تكرار”دارد بھ نام 
وی با پافشاری اعالم . چھ باید كرد؟ و دولت و انقالب: پرتو مي افكند

 می کند کھ انقالب کردن بدون وجود حزبي كھ لنین از آن سخن گفتھ، یك
  .شوخي بیش نیست

  :      در درآمد کتاب مي نویسد
     اولین واكنش علني بھ این ایده كھ باید لنین را یكبار دیگر بھ 

امروزه صحبت از . واقعیت تبدیل كرد، البتھ، شلیك خنده طعنھ آمیز است
حتا در وال استریت ھم كساني یافت مي شوند : ماركس قابل قبول است
ماركس، شاعر كاالھا كھ شرح بي عیب و : ارندكھ ھنوز او را دوست د

كھ " مطالعات فرھنگي"نقصي از پویش سرمایھ داري ارائھ داد؛ ماركس 
اما . بیگانگي و تبدیل بھ شئی شدن زندگي روزمره ما را بھ نقش كشید

مگر  لنین در عملي كردن ماركسیسم ! لنین؟ نھ بابا، شوخي مي كني
ي فاجعھ بزرگي كھ جای پایش  را  نخورد؟ مگر  او باعث و بانشكست

بر سیاست جھاني قرن بیستم گذاشت نبود؟ مگر دست آخر، سوسیالیسم 
  ....واقعي بھ  یك دیكتاتوري با اقتصاد ناكارآمد تبدیل نشد؟ 

 را بیاد آورید كھ تمام احزاب ١٩١٤اما واقعھ تكان دھنده پائیز      ...
 شرافتمندانھ بلشویكھاي بھ  استثناي نمونھ (سوسیال دموكرات اروپا 

خط میھن پرستي را پیشھ ) روسیھ و سوسیال دموكرات ھاي صرب
این واقعھ آنقدر تكان دھنده بود كھ حتا در ابتدا لنین فكر مي كرد . كردند
راي مثبت سوسیال دمكرات ھا بھ اعتبارات جنگي دروغي ...  خبر 

اختھ است كھ پلیس مخفي روسیھ براي گول زدن كارگران روسیھ س
 فاجعھ اي بود كھ جھان ١٩١٤زمین لرزه  )  ٤(بقول آلن بادیو ... است
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نھ تنھا ایمان سست بورژوازي : آشنا را بھ یك چشم بھم زدن ناپدید كرد
.... بھ پیشرفت دود شد بلكھ جنبش سوسیالیستي نیز آن را ھمراھي كرد

تناسب  ١٩١٤كتاب دولت و انقالب لنین كامال با آن تجربھ خرد كننده ي 
لحظھ استثنائي براي ) ١٩١٧(“ تزھاي آوریل”وقتي لنین در ... دارد

دست زدن بھ یك انقالب را تشخیص مي دھد، در ابتدا با كرختي و 
بوگدانف تزھاي ... تمسخر اكثریت رفقاي حزبي اش مواجھ مي شود

مي خواند و حتا نادژدا كروپسكایا بھ “ ھذیان ھاي یك دیوانھ”آوریل را 
  .“این طور بھ نظر مي آید كھ لنین دیوانھ شده” : ھ مي رسد كھاین نتیج

این لنیني است كھ ما باید ھنوز چیزھائي :      ژیژك نتیجھ مي گیرد
بزرگي لنین در آن بود كھ در این اوضاع فاجعھ بار، از . از او فرا گیریم

 مقایسھ كنید با غمگیني منفي كھ در روزا – پیروز شدن نترسید
كھ اوج عمل اصیل  ) ٥( مي توان مشاھده كرد یا آدورنو لوگزامبورگ

را پذیرفتن شكست مي داند كھ حقیقت اوضاع را بھ روشنائي روز در  
 لنین بجاي آنكھ منتظر رسیدن زمان بماند یك ١٩١٧در سال . مي آورد

  ...ضربھ پیشگیرانھ را سازمان داد
عات مي      در پی آمد کتاب، ژیژك بھ طیف گسترده اي از موضو

) ٦(، حرفي را از قول ویتگنشتاین حق حقیقتدر بخشی بھ نام : پردازد
در مورد موضوعي كھ نمي توان حرف زد باید سكوت ”نقل مي كند كھ، 

در مورد موضوعي كھ ”: ژیژك این حرف را تبدیل مي كند بھ . “كرد
با تائید حرف ماكس ھوركھایمر . ”نباید حرف  زد باید سكوت را شكست

اگر نمي خواھید در مورد سرمایھ داري حرف ”ا نقل می کند کھ ، ر) ٧(
 و برافروختھ بھ كساني  “.بزنید بھتر است در مورد فاشیسم سكوت كنید

كھ در مورد حقوق یك قاتل متجاوز سر و صدا براه مي اندازند اما در 
در ھمین  جا . مورد تجاوز بھ حقوق مردم سكوت مي كنند انتقاد مي كند

. ي عملي و اكتفا بھ نقد از سوي آدورنو را محكوم مي كندموعظھ ب
ژیژك در عین شرافتمندانھ دانستن فعالیت ھائي مانند كارزارھاي ضد 
نژادپرستي و زیست محیطي و دفاع از حقوق كودكان و غیره مي گوید 

دروني مي ) پذیرش(این گونھ فعالیت ھا دقیقا نمونھ كامل پاسیویسم ”اما 
 بھ فعالیتي نھ براي دست یافتن بھ چیزي بلكھ براي دست زدن: باشند

  “.ممانعت از وقوع آن، وقوع تغییر واقعي
 بھ نگاھي دوباره بھ ماتریالیسم     در بخش دیگري تحت عنوان 

ماتریالیسم و ”بررسي تفكر فلسفي لنین در آثار وی بھ نام ھای 
“ اي فلسفيیادداشتھ”و )  ماتریالیسم و نقد تجربی(“ امپریوكریتیسیسم

بھ این نتیجھ ) ٤(او  با وام گرفتن از نظرات آلن بادیو . پرداختھ است
آگاھي بازتاب حقیقت عیني خارج از (لنین “ تئوري بازتاب”مي رسد كھ 

كامال ماتریالیستي نیست زیرا ذھن را خارج از عینیتي كھ ) ذھن است
یالیسم و و مدعي است كھ در ماتر. باید آن را بازتابد قلمداد مي كند

در اینجا بھ شرح مفصل تر . امپریوكریتیسیسم، دیالكتیك ھگل غایب است
این بخش كتاب نمي پردازم زیرا نظریھ ي مھم و مشكلي است كھ 

  .بازتاب درست آن نیاز بھ فکر و مجادلھ مفصل دارد
در .  نظر جالبی طرح می کندبزرگي دروني استالینیسم     در بخش  

بود کھ لنین جنبشی را کھ پایھ گذارش مارکس بود فصل قبل از آن گفتھ 
اما اینکار را فقط از طریق بکاربست تئوری مارکسیستی . نھادینھ کرد

بلکھ با تعریف حزب بھ مثابھ شکل سیاسی . در پراتیک سیاسی انجام نداد
در ادامھ این مطلب . کرد" نھادینھ"دخالت گری تاریخی آن، مارکس را 

پس از مرگ لنین « : مي گوید" استالینیسمبزرگی درونی "در بخش 
ماركسیسم رسمي شوروي و بھ : ماركسیسم بھ دو شاخھ تقسیم شد

ژیژک معتقد است ھر دوي اینھا خوانش » .اصطالح ماركسیسم غربي
مارکسیسم شوروي با تبعیت از . غلطي از مقولھ حزب لنینی ارائھ دادند

را اعطا کرد در " داور بی طرف شناخت"كائوتسكي بھ آن جایگاه 
حالیكھ ماركسیستھاي غربي آن را بعنوان توجیھ تئوریک حاكمیت 

در جای دیگر این بخش، ژیژك مي گوید نمي .  رد كردند“ توتالیتاري”
بھتر ”: توان استالینیسم را از میراث لنینیسم جدا كرد و تاكید مي كند كھ

ستي در تقابل با است این بازي احمقانھ را قطع کنیم كھ گویا ترور استالنی
و “ .لنینیستي كھ استالینیسم بھ آن خیانت كرد، قرار دارد“ اصیل”میراث 

اگر مي خواھید ھنر استالینیستي ”: باز با وام گرفتن از آلن بادیو مي گوید
ژیژک کامال “  .برشت: را در ناب ترین شكلش ببنید یك نام كافي است

بھ دوره استالین " یضد توتالیتار"مخالف رویکرد طرفداران تئوری 
" ورای استالین"است  و در نوشتھ ھای مختلف روشن می کند کھ بھ 

رفتن با این گونھ نظریھ ھای غیر طبقاتی و با صدور قطعنامھ ھای 
محکوم کننده ممکن نیست بلکھ باید با گستره و عمق آن دوره تاریخی 

ادی این فصل نیز بھ نوبھ خود غذای فکری زی. دست و پنجھ نرم کرد
  .دارد

 بر اھمیت تحلیل اقتصادي علیھ سیاست گري ناب    در قسمت 
) و دیگر نظریھ پردازان فرانسوي(ماركس پافشاري كرده و بھ آلن بادیو 

انتقاد مي كند كھ تحت عنوان احیاي لنین نظریھ كلیدي ماركس را كنار 
مبارزه سیاسي حیطھ ای است كھ براي باز كردن ”مي گذارد در حالیكھ، 

در ادامھ مي گوید تئوري “  .رمز آن باید بھ عرصھ اقتصاد رجوع كرد
) تولید مادي(ھاي امثال بادیو در مورد مبارزه سیاسي، عرصھ اقتصاد 

در این افق، صاف ”. تقلیل مي دھند“ ارگانیسم زنده”بدون “ سلولی”را بھ 
ساختار كاالھا و . و ساده جائي براي نقد اقتصاد سیاسي ماركسي نیست

محدود ) تجربی(رمایھ در كاپیتال ماركس صرفا یك عرصھ امپریكيس
ماتریكس است كھ كلیت روابط اجتماعي و سیاسي ... نیست بلكھ یك نوع 

  “.را تولید مي كند
      فصل ھاي دیگر انباشتھ از نقدھاي ھنري، سیاسي و اقتصادي 

ن شده جدل انگیز و تحریك آمیز است كھ گاه با لحني بسیار طنزآلود بیا
بھ اعتقاد من در بسیاري موارد درست و ماركسیستي و در بسیاري . اند

موارد نیازمند بحث و جدل بیشتر براي رسیدن بھ دركي درست تر می 
در ھر حال بھ نظرم ژیژك فیلسوفي است كھ براي تصحیح . باشد

دركھایش باز است و مرتبا بھ ماركسیسم نزدیكتر مي شود و حتا براي 
دن جنبھ ھائی از مارکسیسم تالش ھاي فکری مھمي مي عمیق تر كر

ژیژك فیلسوفي است كھ در مورد ضرورت و اضطرار انقالب شك . كند
وي در ھر فرصتی بھ روشنفكران فراخوان می دھد کھ باید بھ . ندارد

وراي حرافي رادیكال رفتھ و دست بھ عمل تغییر جھان زنند و بھ آناني 
 این جنبھ و آن جنبھ از وضع موجود و كھ درگیر فعالیت براي بھبود

دفاع از حقوق بشر و کودکان و غیره ھستند ھشدار مي دھد كھ اکتفا بھ 
این نوع فعالیت ھا شکل پنھانی پذیرش وضع موجود و تن دادن بھ 

 را  ١٩١٧در مقابل، الگوي لنین و انقالب اكتبر . است“  مشكل بزرگ”
  ■ .برجستھ مي كند

     
    - -- - -- - -- --- - -- - -  

  :پانویس ھا
 در –) تزھای آوریل( وظایف پرولتاریا در انقالب حاضر –نامھ ھائی از دور -١

 بلشویکھا باید قدرت را در – فاجعھ ی قریب الوقوع و راه مقابلھ با آن -باره شعارھا
 – بحران پختھ شده است – وظایف انقالب – مارکسیسم و قیام –دست گیرند 

   جلسھ شوراھای نمایندگ–نامھ بھ رفقا  –اندرزھای کناره نشین 
  ی کارگران و سربازان 

گفتگوھائی در باره اخالق، تاریخ و سیاست، انتشارات : مارکسیسم و ندای آینده-٢
 ٢٠٠٥ شیگاگو –اوپن کورت 

 است کھ در آغاز جنگ جھانی اول اکثر احزاب ١٩١٤اشاره او بھ سال -٣ 
بھ ) موکرات آلمان بھ رھبری کائوتسکیمنجملھ حزب سوسیال د(انترناسیونال دوم 

حمایت از دول بورژوازی خود در جنگ جھانی اول برخاستند و بھ این ترتیب 
 .اکثریت جنبش کمونیستی جھان در  منجالب سازش با بورژوازی غرق شد

استاد فلسفھ در دانشگاه اکول نرمال . فیلسوف رادیکال فرانسھ: آلن بادیو-٤
  پس از شکست -شصت از فعالین کمونیست طرفدار مائو در دھھ . سوپریور پاریس

وی .  مدتی بھ تئاتر روی آورد و سپس بھ تدریس در دانشگاه  مشغول شد٦٨جنبش 
ھنوز بھ دفاع از مارکسیسم و ضرورت انقالب علیھ سرمایھ داری ادامھ می دھد و 

 .از مطرح ترین فیلسوفان رادیکال غرب بھ شمار می رود
 نیانگذاران مکتب فرانکفورت از ب: آدورنو -٥
 فیلسوف انگلیسی : ویتگنشتاین-٦
  از بنیانگذاران مکتب فرانکفورت: ھورکھایمر-٧ 
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  بھ نشانھ انقالب
  

  باربد کیوان 
  

  : معرفي یك فیلم
  
  "انتقام"بھ نشانھ " الف"

 For vendetta“V” 
  جیمز مك تھ یگ: كارگردان

  اندي واچفسكي: نویسنده فیلمنامھ
  .....ناتالي پورتمن، ھوگو  وي وینگ، : بازیگران
  آمریكا، آلمان: محصول

  
اگر مي خواھید شكست كارزار بھ اصطالح ضد تروریستي 

 سپتامبر آغاز شد را احساس ١١آمریكا كھ از فرداي واقعھ 
فقط این را مي توانم بگویم . كنید، این فیلم را پیدا كنید و ببینید

ر و در روزھاي تھاجم  سپتامب١١كھ در حال و ھواي بعد از 
امپریالیستي بھ افغانستان، اگر كسي پیدا مي شد و چنین فیلمنامھ 
را بھ كمپاني ھاي سینمایي پیشنھاد مي كرد، بھ احتمال زیاد 
برایش پاپوش مي دوختند و یك پرونده درست و حسابي 

و اگر روي . روي دستش مي گذاشتند" طرفداري از تروریسم"
مي كرد و كوتاه نمي آمد شاید بھ دست فیلمنامھ اش پافشاري 

ماموران اف بي آي یا دستجات شبھ نظامي فاشیست آمریكایي 
ولي حاال بعد از گذشت فقط چند سال . سر بھ نیست مي شد

اوضاع دنیا بھ شكلي در آمده و خشم و تنفر ضد امپریالیستي در 
ھمھ كشورھا منجملھ در خود آمریكا بھ حدي باال گرفتھ، كھ 

  .مي تواند ساختھ و اكران شود" انتقام" بھ نشانھ "الف"
  

. در اینجا قصد ندارم ماجراي فیلم را تمام و كمال بازگو كنم
چون نمي خواھم شما را از لذت تماشاي دست اول فیلم محروم 

ھدف از این نوشتھ، اشاره بھ خصوصیات و شگردھاي فیلم . كنم
حتما نام . استكلیدي ترین جزء این اثر، فیلمنامھ آن . است

این دو برادر با تھیھ متن و . برادران واچفسكي را شنیده اید
" ماتریكس. "بھ شھرت جھاني رسیدند" ماتریكس"كارگرداني  

. یك فیلم علمي ـ تخیلي بود كھ داستانش در آینده اتفاق مي افتاد
در آینده نزدیك مي گذرد و اوضاع " انتقام"بھ نشانھ " الف"

یك تفاوت مھم ! اما، چرا. شرایط كنوني نداردچندان تفاوتي با 
ایاالت متحده آمریكا دچار فروپاشي و : را شاھد ھستیم

چندپارگي شده و بھ سطح یك كشور درجھ چندم نزول كرده 
در انگستان، یك دولت فاشیست مذھبي بر سر كار آمده . است
اختناق پلیسي، حكومت نظامي و شستشوي مغزي شبانھ . است

یق رسانھ ھاي انحصاري دولتي بر جامعھ حاكم روزي از طر
تا اینجاي كار،  فضاي داستان شاید آثار بدبینانھ و روحیھ . است

از . اما، نھ. جرج اور ول را تداعي كند" ١٩٨٤"شكني مثل 
  .ھمان ابتدا، مقاومت حضور قدرتمند خود را اعالم مي كند

  

تیره و تار دو عامل مھم، این اثر را از افتادن بھ دام فضاھاي 
نجات مي دھد كھ معموال در كمتر " اور ولي"و " كافكایي"

  : فیلمي شاھدش ھستیم
  

فیلم با تماس عنصر آگاھي . یكم، نقش و روحیھ مردم عادي
انقالبي با دختر جواني كھ كارگر خدماتي یك شبكھ تلویزیوني 
است آغاز مي شود و تكامل این رابطھ و پیوند تا پایان شكوھمند 

برخالف فضاھاي كافكایي، عنصر آگاھي . ن ادامھ مي یابدداستا
در این فیلم، در وجود قھرماني تنھا تجسم نمي یابد كھ در 
محیطي نامساعد متشكل از توده ھاي بي شكل ناآگاه یا فرصت 

بلكھ نارضایتي، ناباوري و . طلب و بي اراده گرفتار آمده باشد
غپرداز در بین عدم اعتماد نسبت بھ دولت و رسانھ ھاي درو

  .مردم عادي موج مي زند
  

این فیلم ستایش شورانگیزي است . دوم، عنصر قھر انقالبي
بھ نشانھ " الف"در . از قھر عادالنھ علیھ دستگاه ستمگر

، نمایش سبعیت و پلیدي حاكمان با نشان دادن سستي پایھ "انتقام"
طنزي كھ در فیلم جاري است و از زبان . ھاي نظام ھمراه است

بھ درستي دشمن شعرگونھ شخصیت نقابدار بھ گوش مي رسد، 
را تحقیر و تمسخر مي كند و ببر كاغذي بودنش را نشان مي 

  .دھد
  

عكس العمل گرایشات مختلف سیاسي در غرب بھ این فیلم بھ 
نشریات و رسانھ ھاي طرفدار دولت در . حد كافي گویا است

آمریكا و انگلستان بھ شدت بھ برادران واچفسكي و كارگردان و 
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ھ اند و آنان را بھ عنوان سخنگو یا آلت حتي بازیگران فیلم تاخت
آنھا از جوھر ضد سیستم و . ھا محكوم كرده اند"بن الدن"دست 

عربده مي كشند كھ با این . جنبھ قھرآمیز فیلم بھ خشم آمده اند
فیلم، ارزش ھاي دنیاي آزاد را زیر سوال برده اید و بدبیني و 

ساس كھ بي اعتمادي را در جامعھ غرب، آنھم در دوره اي ح
نیاز بھ اتحاد و ایمان بھ سیستم " تروریسم"در مقابل خطر 

جالب است كھ تقریبا ھمین اتحاد و ایمان . داریم، دامن زده اید
را در سراسر فیلم از زبان شخصیت ھاي منفي داستان مي 
. شنویم و بر پوسترھاي خیاباني و تبلیغات رسانھ اي مي بینیم

. م بیكار ننشستھ اندرسمي ھ" چپ"جریانات بھ اصطالح 
منظورم ھمان چپ ھای دروغین و پارلمانتاریستھایي است كھ 
براي چند دھھ، مدافع و مبلغ نظام سرمایھ داري حاكم بر 
شوروي بودند و در عین حال، ھمیشھ تعھد خود را بھ نظام 

اینھا ھم سراسیمھ بھ فیلم عكس . مسلط بر غرب اعالم كرده اند
ي گویند این فیلم بھ ویژه براي جوانان م. العمل نشان داده اند

! آنان را بھ تحریك بھ عملیات تروریستي مي كند! بدآموزي دارد
مظھر دمكراسي یعني پارلمان را بھ عنوان آماج قھر انقالبي 

با لحني حكیمانھ بھ " چپ رسمي"بلھ، ! مشخص مي كند
با سیاست : "سازندگان و تماشاگران فیلم ھشدار مي دھد كھ

قاطي كردن این دو خطرناك . فیلم، سیاست نیست. كنیدبازي ن
تغییر اجتماعي را ساده جلوه ندھید و جوانان را بھ خطر . است

در واقع از انتشار فكر تغییر اجتماعي بھ ھراس افتاده ." نیندازید
  .اند و از رویكرد مثبت بھ عنصر قھر

  
تا اینجا از مضمون فیلم گفتم ولي ارزشھاي كار فقط بھ 

ون محدود نمي شود كھ اگر چنین بود، یك اثر موثر و مضم
پرداخت ھنرمندانھ داستان، . خوب از آب در نمي آمد

فیلمبرداري و نورپردازي ماھرانھ، و بازیگري چشمگیر این 
در این . فیلم را بھ اثري جذاب و جوان پسند تبدیل كرده است

التر ھمان گونھ كھ با. زمینھ بد نیست بھ چند نكتھ اشاره كنم
در . گفتم، یك شخصیت كلیدي داستان مردي نقابدار است

در واقع . سراسر فیلم، این نقاب بر چھره وي حفظ مي شود
بازیگري كھ این نقش را بھ عھده دارد تنھا " ھوگو وي وینگ"

بازي . ابزاري كھ در اختیار دارد، جنس صدا و لحن بیان است
منیتي در مجموعھ خیره كننده او را قبل در نقش مامور اصلي ا

حاال او با صدایش تماشاگر را سحر مي . دیده ایم" ماتریكس"
ناگفتھ نماند كھ دوربین و نور در نماھاي درشت از . كند

بھ گونھ اي كھ . صورت نقابدار این شخصیت، شاھكار كرده اند
شما احساسات متفاوت قھرمان فیلم بھ ھنگام غم، شادي، خشم و 

زاویھ . اب ثابت كامال حس مي كنیدتمسخر را از وراي یك نق
تابش نور و استفاده از سایھ ھا طوري طراحي شده كھ لحن و 
حال و ھواي گفتار مرد نقابدار در خطوط ثابت یك نقاب منعكس 

بعضي وقتھا آدم حس مي كند . و این كار كمي نیست. مي شود
كھ شاید ترفندي بھ كار  رفتھ و از نقاب ھاي مختلف با اندكي 

كھ اگر این ھم باشد باز ابتكاري . اري استفاده شده استدستك
" ناتالي پورتمن"نقش شخصیت اصلي زن را . قابل توجھ است

ایفا مي كند كھ بازي بھ یاد ماندني اش را در دوران نوجواني 
ساختھ لوك بسون بھ " حرفھ اي: لئون"در فیلم فراموش نشدني 

بھ نشانھ " الف"در منتقدان سینمایي بازي پورتمن . خاطر داریم
عالوه بر ھمھ اینھا، از آثار موسیقي  .را ستوده اند" انتقام"

 ٥از سمفوني شماره . استفاده شده در فیلم ھم مي توان لذت برد

، قطعھ "رولینگ استونز"، "لو رید"بتھوون گرفتھ تا قطعاتي از 
مالكولم " قدرت سیاه"كھ با سخنراني " اتي ین استولر"اي از 

  .  ر جانباختھ سیاھان آمریكا آمیختھ شده استایكس رھب
   

اما یك نكتھ مضموني دیگر فیلم، نمایش صف متحدي از 
ھمان . قشرھاي مختلف ستمدیده در جامعھ امپریالیستي است

نقش یك كارگر زن را " ناتالي پورتمن"گونھ كھ قبال اشاره شد، 
امل در نقش یك ھنرپیشھ زن كھ ع" ناتاشا ویتمن. "بازي مي كند

متحول كردن مرد نقابدار و برانگیختن او بھ مقاومت و مبارزه 
كارگران فرسوده و بازنشستھ كھ صبح و شب خود را در . است

میخانھ ھا یا خانھ ھاي سالمندان مي گذرانند، خانواده ھاي 
معترض ایرلندي، دختر بچھ ھایي كھ بر دیوار شعارنویسي مي 

را در مقابل نظام ستمگر ھمھ و ھمھ یك صف واحد ..... كنند و
  . تشكیل مي دھند

  
. در میان اینھا یكي از مجریان شوھاي تلویزیوني را مي بینیم

مردي با تمایالت ھمجنسگرایانھ كھ مجبور است این مسالھ را 
او مخفیانھ آثار ممنوعھ را جمع . از ترس دولت مخفي كند

ت آوري كرده، در مكاني در منزلش نگھداري مي كند تا بھ دس
در اینجا با نسخھ اي از قرآن ھم . ماموران امنیتي نابود نشود

روبرو مي شویم و از زبان شخصیت ھاي فیلم مي شنویم كھ در 
وقتي كھ . آن جامعھ فاشیستي داشتن قرآن مجازات مرگ دارد

پاسخ مي " تو مسلمان ھستي؟: "دختر جوان از مرد مي پرسد
ین كتاب لذت مي ولي من از لحن شاعرانھ ا. نھ: "شنود كھ

از یك طرف . البتھ این یكي از تناقض ھاي فیلمنامھ است." برم
برادران واچفسكي این نكتھ را آگاھانھ در فیلم قرار داده اند تا با 
تبلیغات شووینیستي روز امپریالیستھا و مشخصا امپریالیسم 

از طرف دیگر، . مقابلھ كنند" جنگ مذھبي"آمریكا و موضوع 
رانھ بودن قرآن لذت مي برد كھ تمایل و رفتار شخصیتي از شاع

جنسي اش بر طبق نص صریح كتاب مسلمانان و سایر ادیان 
بھ ! ابراھیمي محكوم و مستوجب مجازات مرگ قلمداد شده است

مبلغ " انتقام"بھ نشانھ " الف. "ھر حال، یك چیز روشن است
  .تفكر دیني نیست، بلكھ بر اتحاد ستمدیدگان تاكید دارد

  
نكتھ آخر اینكھ، باید بھ الیھ ھاي زیرین فیلم بیشتر از و 

حتي باید در نام گذاري . داستاني كھ در سطح مي گذرد اندیشید
 V for vendettaعنوان انگلیسي فیلــــــــــــم . فیلم دقیق شد

 نام Vشخصیت نقابدار كھ نماد عنصر آگاھي است نیز . است
 بھ weنگلیسي، واژه كھ از اداي این حرف در زبان ا دارد،

 Eveyحتي نام دختر جوان ھم .  بھ گوش مي رسدمامعناي 
دیالوگ دختر جوان در .  را تداعي مي كندweاست كھ واژه 

) و نھ فرد قھرمان(سكانس پایاني فیلم نیز تاكیدي بر نقش جمع 
واقعھ باشكوھي كھ با موسیقي پر . اجتماعي است" انتقام"در این 

حضور توده ھاي مردم، معنایي كمتر از ابھت و آتش بازي و 
اینجاست كھ مي توانیم نام اصلي فیلم را بر پرده . انقالب ندارد

 forكھ واژه  . we for revolution: ذھن خود مشاھده كنیم
نمي دھد بلكھ بھ معني " بھ نشانھ"در این عبارت، دیگر معناي 

  ■ .ما خواھان انقالبیم: است" خواھان"
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چھ می گوید و از بابک احمدی 
جنبش دانشجوئی چھ می 

   )٦(خواھد 
  

  پیام دامون
  

  دیالکتیک و متافیزیک
                        

  درآمد
  

درک وشناخت دیالکتیک، درک وشناخت قوانین حرکت، 
مرکزثقل، . تغییر، تحول وتکامل طبیعت، جامعھ وتفکربشراست
د یا وحدت ھستھ، جان مایھ وقانون اساسی دیالکتیک، قانون تضا

  .اضداد است
پس ازھراکلیت یونانی کھ قانون وحدت اضداد را درواقعیت 
عینی کشف و آن را بھ عنوان اساس حرکت اشیاء و پدیده ھا 
وھمچنین شناخت بشردانست، دیالکتیک دچارافت شد وجایگاه 
مسلط را درسیرتکامل اندیشھ بشر، چون گذشتھ، اندیشھ ی 

  .متافیزیکی گرفت
یک بعنوان یک امرنھفتھ در تکامل اندیشھ حرکت دیالکت

انسانی بطوربطئی و تدریجی طی سالیان درازی ادامھ پیدا کرد 
و جز در مواردی چند کھ درتکوین شناخت بشراھمیت نسبی 
یافت، ھمواره نقش درجھ دوم و تبعی داشتھ و در وابستگی بھ 

ود   کھ عمدتأ دیدگاه طبقات استثمارگرب-دیدگاه مسلط متافیزیکی 
  .  رشد کرد-

باالخره درنتیجھ تکامل جوامع بشری بھ واسطھ رشد 
نیروھای مولده و بخصوص ابزارتولید ومھمترین نقطھ عطف 
آن انقالب صنعتی و درنتیحھ،  رشد تولید وھمچنین تکوین 
تضاد بین نیروھای مولده سرمایھ داری و روابط تولیدی فئودالی 

 -ای عقب مانده سیاسی و بین زیرساخت ھای پیشرفتھ وشناختھ
ایدئولوژیک و ھمچنین بین زیرساخت ھای عقب مانده و 

 تاریخی و رشد - فلسفی وفلسفی-شناخت ھای پیشرفتھ علمی
جھش وارعلوم طبیعی واجتماعی وبرخورد انسان در مرکز ھر 
کدام ازاین علوم بھ تضاد ھای اساسی ومتفاوت اشیاء و پدیده ھا 

د و تکامل تضاد ھای عینی و نگرش ھا و در یک کالم رش
وذھنی، شرایط برای جھش و رو آمدن اندیشھ و فھم دیالکتیکی 
وقانون اساسی آن یعنی وحدت اضداد، در اندیشھ و شناخت بشر 

  .فراھم گشت
صورت ) ١٨٣٢-١٧٧٠( این کارتوسط فیلسوف آلما نی ھگل 

این ھگل بزرگ بود کھ دیالکتیک وقانون وحدت اضداد . گرفت
ی تازه رسانده وبصورت منظم، منسجم، پیوستھ را بھ اوج

وپیگیر درشرح حرکت علم منطق خویش والبتھ با آغازازمفاھیم 
ومقوالت منطقی و درحرکت، تغییر، تبدیل وتکامل آنھا 

  .بکاربست

ھگل یک ایده آلیست عینی بود و در رابطھ با دیدگاھھای 
 راگرفتھ، متضاد فلسفی ایده آلیسم و ماتریالیسم جانب ایده آلیسم

 دانستھ و - ایده مطلق-نقطھ آغاز حرکت وحدت اضداد را، ایده 
  - طبیعت -حرکت دیالکتیکی وحدت اضداد را در جھان عینی 

. تبدیل این ایده بھ ضد خود یعنی ماده وعین دانستھ است
اودرمنطق خویش حرکت مفاھیم ومقوالت واندیشھ ھا را نقطھ 

ه ذھن وعین، اندیشھ آغازمی گیرد ودررابطھ تعیین کنند
وواقعیت، نقش محوری وپایھ ای رادر تحلیل نھایی 

  .وبطوراساسی بھ ذھن،اندیشھ وایده می سپارد
  

پس از ھگل، مارکس، دیالکتیک و ھستھ عقالنی آن در 
اندیشھ ھگل یعنی قانون وحدت اضداد را بمثابھ قانون تکامل 

ت تاریخ واقعیت عینی وھمچنین ذھن بشر دانستھ، آنرا در شناخ
بشر و ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی 
بکار بست و تضاد بین نیروھای مولد و روابط تولید و 

 ایدئولوژیک و -زیرساخت اقتصادی و روساخت سیاسی
چگونگی رابطھ متقابل وپویا میان آنھا و البتھ با توجھ بھ نقش 

ی مولد در تضاد محوری و پایھ ای و تعین کنندگی نھایی نیروھا
با روابط تولید و زیر ساخت اقتصادی در تضاد با روساخت 

  .   سیاسی راکشف کرد
                                                    

وی ھمچنین درتحلیل اقتصاد سرمایھ داری، وحدت اضداد  
بین ارزش مصرف و ارزش مبادلھ ای را در کاال مورد دقت 

آن تضاد بین کار مشخص و کار مجرد و قرار داد و در پس 
کار خصوصی و کار اجتماعی را کشف کرد و حرکت این 
تضادھا وچگونگی نقش آنھا درتکا مل کاال و تبدیل آن بھ پول و 

پس از آن،  پول بھ سرمایھ  و استخراج ارزش اضافی را  
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مورد بررسی قرارداد و بھ فھم تضاد  اساسی سرمایھ داری 
مالکیت خصوصی با تولید اجتماعی کھ بھ دو یعنی تضاد میان 

شکل آنارشی و ارگانیزاسیون و پرولتاریا و بورژوازی بروز 
و کمونیسم را بمثابھ امکان اساسی دگردیسی . می یابد نائل آمد

  .اقتصاد سرمایھ داری دریافت کرد
   

مارکس تضادعینی میان نیروھای مولد و روابط تولید را در 
آنتاگونیستی میان طبقھ کارگر وسرمایھ دار تضاد آشتی ناپذیر و 

و مبارزات میان این دو مورد توجھ قرار داد وبھ کشف شکل 
سیاسی دوران انتقال از سرمایھ داری بھ کمونیسم یعنی 

 - دیکتاتوری دموکراتیک طبقھ کارگر–دیکتاتوری پرولتاریا 
  . نائل آمد

  
ن پس از مارکس و انگلس، شاگردان و پیروان آنھا قانو
.                                                                                                                                 وحدت اضداد رادرابعاد گوناگون بکار بستند

لنین در عرصھ مبارزه طبقاتی، چگونگی تکامل مبارزات 
 رابطھ بین آگاھی کارگران را مورد پژوھش قرار داد  و بر

و ضرورت . سوسیالیستی و آگاھی خودبخودی پرتو افکند
تشکیل حزب انقالبیون حرفھ ای کمونیست از پیشروترین و 
آگاھترین کارگران وزحمتکشان و روشنفکران وفادار بھ این 

  .   طبقھ را روشن کرد
                                                                                                                         

او ھمچنین تکامل اقتصاد رقابت آزاد سرمایھ داری بھ رویھ 
متضاد با آن یعنی انحصار و وارد شدن سرمایھ داری بھ مرحلھ 
امپریالیسم را بطورعلمی بررسی کرده و ویژگیھای اساسی آن 

 امپریالیسم را وی تکامل متضاد و ناموزون. را بازگو کرد
تشخیص داده وچگونگی تشکیل حلقھ بی ثبات وضعیف در میان 
کشورھای امپریالیستی را درمقابل حلقھ ھای با ثبات و قوی 
وامکان پیروزی سوسیالیسم در یک کشور در دوران امپریالیسم 

خاطر نشان کرده وخود در تکامل انقالب کمونیستی در  را
ب کارگری پیروزمند اکتبر کشورروسیھ آنرا بکار بست وانقال

  .                                                                    را سازمان داد و اولین دولت سوسیالیستی جھان را بنا نھاد
بھ واسطھ انتقال مرکزٍ ثقل انقالبات بھ کشورھای تحت سلطھ، 

ستھا این قانون در کشورھای تحت سلطھ امپریالیسم توسط لنینی
چگونگی صف  بکار بستھ شد وویژگیھای اقتصادی این جوامع،

بندی طبقھ کارگر و بقیھ طبقات زحمتکش و میانی در مقابل 
ارتجاع وامپریالیسم، ادغام انقالبات دموکراتیک و سوسیالیستی 
و راه ھای کسب قدرت سیاسی و شکلھای دیکتاتوری 

 دیکتاتوری  دمکراتیک طبقھ کارگردرآنھا و ادامھ انقالب تحت
  .     پرولتاریا، کشف گردید

 
اکثریت بھ اتفاق کسانی کھ تاکنون علیھ مارکسیسم و مبانی 
اندیشھ ای و فلسفی آن سخن گفتھ اند جای ویژه ای را بھ مسئلھ 

. ن وحدت اضداد داده انددیالکتیک و قانون اساسی آن یعنی قانو
سعی و تالش شده کھ درستی و صحت این قانون زیر پرسش 
برود و برای اینکاربھ جای استناد بھ رویدادھای عینی و 
پراتیک بشر کھ علی القاعده باید نقطھ رجوع باشد بھ شیوه ھا 

یا بھ تحریف و دگرگون کردن : ی گوناگونی دست زده ا ند
ند یا جایگاه آنرا فرو کاستھ اند و بھ قواعد اساسی آن پرداختھ ا

آن بھ مثابھ چیزی کم اھمیت و یابی اھمیت توجھ کرده اند؛ اما و 
.                                                                                                                     بطور کلی سعی در نابودی و حذف آن داشتھ اند

دالیل معین سیاسی این وارونھ نمائی ھا وتحریفات تئوریک 
کھ ریشھ در جایگاه و جھان بینی طبقاتی ارتجاعی، ضدانقالبی 

مانعیت درمقابل رواج : و یا رفرمیستی آنھا دارد، عبارتند از
کمونیسم در جنبش روشنفکری و کارگری و فعالیت انقالبی 

ش آنھا برای امتزاج آگاھی انقالبی و کمونیستھا و کوش
کمونیستی با مبارزات عملی طبقھ کارگر و تیزکردن آتش خشم 
و کینھ این طبقھ وطبقات زحمتکش درمقابل طبقھ سرمایھ داران 
ومرتجعین وامپریالیستھا وسازمان دادن مبارزات این طبقھ و 
طبقات زحمتکش دیگر در انقالبی کمونیستی و تصرف قدرت 

و برقراری حکومت انقالبی کارگران و زحمتکشان سیاسی 
وپیشروی بسوی کمونیسم و کًال آب سرد ریختن بر روی 
مبارزات طبقھ کارگر و کمونیستھا و در بوق و کرنا دمیدن 
آشتی طبقاتی میان طبقھ کارگر و سرمایھ داران وارتجاع  و 
امپریالیستھا و محصورکردن مبارزه آنھا درچھارچوب نظام 

و تبدیل کردن مبارزات طبقھ کارگر و زحمتکشان بھ موجود 
  .   زائده ودنبالھ روی دیگر طبقات

                                                                                                                                         
عھ حاد شده و در ایران و در دوره کنونی کھ تضادھای جام

جنبش طبقھ کارگر و زحمتکشان و ھمچنین دانشجویان و 
روشنفکران ایران خود را از زیر بار ایدئولوژی ھای ارتجاعی 

و ضد انقالبی و رفرمیستی در جنبش دموکراتیک و سموم  
رفرمیسم و سازشکاری در جنبش چپ بیرون میکشد و در 

تجاع حاکم و جستجوی راھکارھای انقالبی برای مبارزه با ار
امپریالیسم  است، برای این قبیل جریانھا، ھمھ این دالیل، 

  . اھمیتی فزون از حد می یابد
  

وسفسطھ و » شالوده شکنی» « پھلوان«بابک احمدی، این
ایدئولوگ تدریج گرائی واصالح طلبی کھ کتاب حجیمش در 
باره مارکس فرصت کافی برای نقد و بررسی دیالکتیک بھ او 

؟  اینک و در این  کارزار وارد میدان شده و !نداده بود
 شرکت کرده واین ٣٤مجلھ چشم انداز، شماره  درمصاحبھ ای با

» ھراس«رابھ عھده گرفتھ است کھ بدون» مھم«وظیفھ 
، نظرات خویش رادر باره ی مسئلھ »انتقاد بھ دیالکتیک«از

حتمأ با این نیت خیر کھ  .  دیالکتیک بطورجداگانھ مطرح نماید
و ! مع بیشتری در این خصوص ازاوکسب فیض نمایندج

تحریفات وی در دیالکتیک عده  بیشتری را از راه مارکسیسم و 
  . انقالب باز دارد

                                                                                                                                          
وی دراین مصاحبھ نیزبھ سان اغلب ضد مارکسیستھا، قصد 
تحقیر دیالکتیک در اندیشھ انسانی ونابودی و حذف آن راعھده 

بھ فال «؟ را !»محو شدن واژه دیالکتیک«او. دارگشتھ است
را » بحثی تازه از دیالکتیک« و تالش می کند » نیک میگیرد
برای اینکار پیشنھاد . باشدن» جزمی واستالینیستی«آغازکند کھ 

آن در فلسفھ ایده آلیستی آلمان » ژرف«میکند کھ سرچشمھ ھای 
.                                                                                                                                         و ھگل مورد مطالعھ قرار گیرد

نخست بھ این شیوه انجام  » سرچشمھ ھای ژرف«ن مطالعھ ای
می گیرد کھ دیالکتیک در کشفیات ھگل اھمیت و ویژگی و نقش 

؟ تا جا !خاصی نسبت بھ بقیھ اندیشھ ھای ھگل را نداشتھ باشد
درآن ودر واقع کنار گذاشتن آن آماده » ژرفش بیشتر«برای 
  . گردد

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

http://www.pdffactory.com


   ١٢شماره   بذر    صفحھ
 

 

١٤

ک وتحریف واما دردرجھ دوم بھ بیان ناقص قوانین دیالکتی
او تکامل درونی و انفراد و انفصال اشیاء . قوانین آن میپردازد

وپدیده ھا را مورد تاکید قرار میدھد و ازرابطھ بیرونی و 
درنوشتھ او، . پیوستگی و وحدت آنھا سخنی بھ میان نمی آورد

( مبارزه اضداد در وحدت اضداد کھ جنبھ مطلق ھمگونی
ا تشکیل میدھد، درسایھ نسبی اضداد ر) ھمزیستی و یا وحدت

میان اضداد، ) آشتی(قرارگرفتھ، کم رنگ و نسبی شده و وحدت
  .برجستھ شده بھ روندی پررنگ و مطلق تبدیل میگردد

  
تفسیروی ازدیالکتیک بھ تحریف  شیوه ھای برخورد 

  .دوسرتضاد کھ دارای خصلت آشتی ناپذیرست، کشیده می شود
بھ جای نشستن پدیده ، )سنتز(بھ مسئلھ ترکیب برخورد در او

ای نوین حاوی تضادھای نوین درنتیجھ گسیختگی، انحالل، 
تحلیل رفتن، و نابودی پدیده کھنھ، تفکرالتقاتی متحد شدن 

  .مطرح میکند نو با امرکھنھ را تضادھا وامر
ا .وی ازاھمیت وجایگاه دیالکتیک دراندیشھ ھگل آغاز میکند

گاھی بھ واژه ما قبل از وارد شدن بھ این بحث، نخست ن
  :  ھاوتعاریف او میندازیم

                                                                                                                                                
  واژه ھا، مفاھیم و تعاریف 

  
رو  قانون وحدت اضداد قانون اساسی جھان عینی و از این

جزء . قانون اساسی جھان ذھنی وبدین ترتیب دیالکتیک میباشد
ناظر بھ ارتباط، وابستگی، زیست کردن وتوازن » وحدت«

.   می باشد– یا ترکیب اضداد -مشخص اضداد درون یک واحد 
ناظربرتفکیک، استقالل، درگیری، مبارزه و » اضداد«جزء 

این معناھا واژه ھا وتعاریف ما  برای بیان . جنگ اضداد است
دارای اھمیت فراوان است و اغلب بیان اندیشھ ھا، دیدگاھھا و 

برای ما . جھان بینی ھای کامال متضاد  و متخاصم می باشد
» تاویل گر«واجد اھمیت فراوانی است کھ ببینیم احمدی 

کھ ارج بسیار برای زبان و نقش آن قائل است چھ » پسامدرن«و
د بکارمیبرد و چگونھ آن را واژه ھائی برای قانون وحدت اضدا

بدین ترتیب ما خواھیم دانست کھ او چگونھ . تعریف میکند 
  ! و اندیشھ خویش  میسازد» زبان«واقعیتی را بوسیلھ 

  
                                                                                                                                                                                                                   :                                                                           در ابتدا از کتاب مارکس و سیاست مدرن او شروع میکنیم 

-١٧٢اتصفح(درقسمتی کھ بنام مسالھ ی روش  دراین کتاب و
ھر «نوشتھ است، وی در تشریح دیالکتیک، از شناخت  )١٦٤

امری، امر متضادش را «و ) ١٦٤ص(» مورد و ضد آن مورد
سخن میگوید و طی ) ١ () ھمان صفحھ(» نفی ورد میکند

و در ) ٢. ( بکرات ازواژه تضاد استفاده میکند١٦٩صفحھ 
ح ھگل در دل تضادھا،مسالھ پدیدارھا را مطر«مورد ھگل، از

درک این نکتھ کھ دیالکتیک در ...«صحبت میکند واز» میکرد
تمامی (» بنیاد خود بھ موارد متفاوت ومتضاد ، وابستھ است

اما در ادامھ  . سخن میگوید) تاکیدھا زیرواژه ھا ازمن است 
                                                                             :                                                     ودر تعریف فشرده ای از دیالکتیک میگوید

اما باید پرسید کھ سرانجام دیالکتیک چیست بھ جز کنشھای «
متقابل امور  متفاوت و بھم رسیدن یا وحدت متفاوتھا و باز 

ھمھ ١٦٦ھمان کتاب ص(»پدیدار شدن تفاوت ھائی دیگر؟
                                                                   )       تاکیدھا از ماست

در این تعریف، چنانکھ خواننده مشاھده میکند مفھوم درست 
بکار رفتھ است اما حتی یکباراز کلمھ  تضاد » کنشھای متقابل«

نشستھ » تفاوت«و یا » متفاوت«استفاده نشده و بجای آن واژه 
 دارد و ما در زیر بھ آن اشاره است کھ معنائی غیراز تضاد

  . میکنیم
                                                                                                                              

او درادامھ و درشرح ویژگیھای دیالکتیک، درچھارقسمتی کھ 
حتی ) ١٧٠-١٧١صفحات (درشرح دیالکتیک مینویسد 

یکبارازواژه تضاد و تعاریف قبلی خودش استفاده نمیکند واین 
و » رابطھ عناصر«باردیالکتیک را بیشتر با مناسبات و 

)  ٣(و با جزء وحدت » میان پویھ ھای منفرد«وابستگی 
درباره «و اما نوشتھ ای کھ تحت عنوان. توصیف میکند

د بررسی اکنون مور) مصاحبھ با نشریھ چشم انداز(» دیالکتیک
  :  ماست

                                                                                                                                                      
وی، درتشریح افکارخود دراین نوشتھ درمورد دیالکتیک، 

و یا » متفاوت«، »تناقض«بیشترجاھا ازواژه ھای 
استفاده میکند و کلمھ تضاد را در کمترین حد »اختالف«

درحالیکھ ازنظرتعلق زبانی این کلمات باھم تفاوتی . بکارمیبرد
  : ندارد وھمھ عربی ھستند؛ می ماند معنای این واژه ھا

                                                                                            
کلمھ تناقض، بیشتر و یا بھ تمامی بار ذھنی واندیشھ ای  دارد 

درمورد اشیاء و پدیده ھای مادی مثًال . و بارعینی ومادی ندارد
یک سنگ یا گیاه یا جانوری، در فارسی عموما  نمی گوئیم کھ 

 - یا تفاوت -این شیی یا آن گیاه یا فالن جانور باخود تناقض
ما درفارسی نمی . بلکھ ما ازواژه تضاد استفاده میکنیم. دارد

 با - با خود تفاوت دارند یا -گوئیم طبقھ کارگر یا سرمایھ دار
ھمینطور کلمھ تفاوت درفارسی بیشتر . یکدیگر تناقض دارند

بین دو شیی ازدو گونھ مختلف بکار میرود تا در مورد ھمگونی 
ف وعقل باھم تضاد مثًال درفارسی مانمی گوئیم بر. یا وحدت

دارند بلکھ میگوئیم برف وعقل با ھم تفاوت دارند زیرا 
ازدوجنس مختلف ھستند اما نمیتوانیم بگوئیم عقل واحساس و یا 
طبقھ کارگر و سرمایھ دار باھم تفاوت دارند بلکھ میگوئیم 
عالوه براینکھ باھم تفاوت دارند باھم درھمگونی و تضاد ھستند 

ھردو ویژگیھای موجود انسانی و یا . زیرا ازیک جنس ھستند
  . طبقاتی اجتماعی ھستند کھ درون یک واحد بسر میبرند

                                                                                                                                               
 بھ ندرت بکارمیبرد، کلمھ اختالف نیز،  کھ وی آنرا

درفارسی درحالیکھ از دو کلمھ تناقض و تفاوت بھ معنی مربوط 
. بھ تضاد نزدیکتراست ولی باز ھم بارمعنائی تضاد را ندارد

بھترین واژه کھ شامل ھمھ روند ھای عینی و ذھنی باشد واژه 
کلمھ وحدت یا یگانگی یا ھمگونی این بارمعنائی . تضاد میباشد

  .  فارسی کمابیش ھمھ معناھای آن قابل ذکراستراندارد و در 
                                                                                                                                                    

 کھ او -وی دراین نوشتھ آنگاه کھ میخواھد نظرات ھگل را
 تشریح کند ھمواره و -ودن او را قبول دارد دیالکتیسین ب

اوھمینطور درتشریح . بطورمطلق ازکلمھ تناقض استفاده میکند
. را بکار میبرد» تناقض ھای ملموس«نظرات مارکس واژه 

نمیداند و » جزمی«یعنی درواقع در مورد کسانی کھ او آنھا را 
د، ظاھرأ با نظرات آنھا مخالفتی و یا مخالفتی اساسی  نمیکن
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نام »  وحدت متناقض ھا«قانون دیالکتیکی وحدت اضداد، را 
.                                                                                                                                            استفاده میکند»  تناقض«میدھد و بھ جای واژه تضاد از واژه 

خش مربوط بھ انگلس یعنی کسی کھ  احمدی آثارش را،  درب
ماتریالیسم » جزمی«و » جعلی«راھگشای  تدوین مفھوم 

« و» وحدت امورمتضاد«دیالکتیک میداند اوبرای اولین بار از 
  واژه ی بسیار شل و سبکی بھ جای واژه جدی -اضداد» نزاع

 نبرد مشابھ فارسی آن جنگ یا(و سنگین و جا افتاده ی مبارزه 
اضداد کھ بدرد مبارزه طبقھ کارگر و سرمایھ دار ) است

  .    سخن میگوید-نمیخورد 
                                                                                                                                          

» جزمی« یک  یعنی از نظراحمدی–دربخش مربوط بھ لنین 
روشی درتحلیل تناقض ھا « ازدیالکتیک بھ عنوان -دیگر

اما  آنگاه کھ بھ روشنی . سخن میرود» وکشف وحدت تضاد ھا
 کھ نوشتھ فلسفی اش -و وضوح حمالت خود را متوجھ مائو

  میکند ازکلمھ -نام دارد» درباره تضاد «درمورد دیالکتیک 
ز کلمھ تناقض مطلقأ تضاد بھ حد وفور استفاده میکند و دیگر ا

اودرطی تمامی این بخش ازبکار بردن واژه . استفاده نمیکند
مبارزه آشتی ناپذیر «و بھ جای . ھراس دارد» مبارزه اضداد«

. استفاده میکند» دومخالف آشتی ناپذیر«از واژه » میان اضداد
او بدین ! تحریف گر وی » زبان«این چنین است واژه ھا و

و اندیشھ ای  تحریف گر، » زبان «ترتیب میخواھد بوسیلھ
  !  واقعیتی مطابق با میل خویش را بسازد

    
   ھگل ودیالکتیک     -بخش اول 

  
   اھمیت دیالکتیک در درک فلسفی ھگل -١

  
بسیارند کسانی کھ ھگل را «: بابک احمدی می گوید

آغازگربرداشتی تاره ومدرن ازدیالکتیک میشناسند و این را 
ھای کارفلسفی او و حتی یکی یکی ازمھمترین دستاورد

خود ھگل ) ؟(!اما ظاھرا. ازرھاوردھای مھم تاریخ فلسفھ میدانند
ھیچ جا . چنین اھمیتی برای بحثش درباره دیالکتیک قائل نبود

در آثار یا نامھ ھای اونخوانده ام کھ کشف یا آغازبحث تازه از 
در . دیالکتیک را دستاورد مھمی در کار فلسفی خود معرفی کند

) ؟(!و چنین مینماید ... واقع،این یکی ازده ھا نوآوری او بود
»  .کھ اھمیت یا ویژگی خاصی دست کم از نظراونداشت) ٤(
 گفتگوبا - درباره دیالکتیک٣٤مجلھ چشم اندازایران شماره(

  .)  عالمات داخل پرانتز از ماست–بابک احمدی 
                                                                  

سرچشمھ ھای «و این گونھ است نخستین گام در مطالعھ 
این سرچشمھ ھای ژرف بھ ! دیالکتیک در فلسفھ ھگل» ژرف

از نظر » آغازبحث تازه از دیالکتیک«ما نشان میدھد کھ
اھمیت یا «او نبوده و » دستاورد مھمی در کار فلسفی«ھگل

 ما را بھ این و احتماال» .ویژگی خاصی از نظراو نداشتھ است
نتیجھ میرساند کھ مارکس و مارکسیست ھا سرخود وبیخودی، 

دستاورد «این قضیھ ی دیالکتیک را بزرگ کرده اند، آن را
اھمیت یا ویژگی «ھگل دانستھ،  و بھ آن » مھمی در کار فلسفی

  .  بخشیده اند» خاصی
                                                                                                                                                 

ما درابتدا فرض می کنیم کھ سخن ایشان درست است وھگل 
» نقش واھمیتی ویژه«برای نوآوری خود درعرصھ دیالکتیک 

او » ده ھا نوآوری دیگر«قائل نبود واین نو آوری درردیف 
  تھ حائزاھمیت ویژه ای است؟   آیااین نک. قرارداشت

                                                                                                                                                                      
در نھایت، ھمان گونھ کھ گفتیم این نکتھ می تواند بدین گونھ 

یر شود کھ گرچھ ھگل برای دیالکتیک اھمیتی ویژه قائل تفس
نبود، لیکن ھگلیھای چپ وازجملھ مارکس بھ این وجھ 
ازنوآوری ھای اواھمیتی درخوردادند و بھ اصطالح بھ جای 

  .  او چسبیدند» روش«بھ » نظام«
                                                                                                                         

مارکس آن را درچھارچوب درک نوین فلسفی وتاریخی بھ 
مثابھ ھستھ ومحوراساسی تعین نمود و حرکت متضاد مفاھیم و 
اندیشھ ھا را بازتاب فعال حرکت متضاد و تکوین پربرخورد 

ن آنچھ ازاین نکتھ بر میاید ای. اشیاء وپدیده ھای مادی دانست
مھم و «است کھ  یک فیلسوف مثال یک کشف خویش را 

ارزیابی نمیکند، ولی شاگردان و پیروان اوو یا کسان »ویژه
  ) ٥.(ارزیابی میکنند»مھم و ویژه«دیگرآن کشف را

                               
مگرخود احمدی ومارکسیستھای غربی و پسا مدرنھا با 

رای نوشتھ مارکس اینچینن نمیکنند؟ مگرمارکس ب
اھمیتی ویژه قائل بود کھ این کسان ) ٦(»کارازخود بیگانھ«خود

آنراحائزاھمیت ویژه میدانند؟ آیا ھمھ اینھا نمیگویند کھ آنچھ 
است » اھمیت ویژه«ازمارکس درشرح دوران کنونی صاحب

  .   است» کاراز خود بیگانھ«ھمین مبحث 
                                                                                                                                          

آیا این جریانات، تکوین مفھوم فوق را درکتابھای 
، بھ مبحث استخراج ارزش »سرمایھ«دیگرمارکس وھمچنین 

رآنھا توسط اضافی و تصاحب کاراضافی کارگران واستثما
  قرارنمیدھند؟        ھسرمایھ داران، درسای

                                                                                                 
کھ  آیا اینھا ھمھ، کشفیات اساسی وبا اھمیت ویژه مارکس را

خود » تازه و نو کار«وی طبق گفتھ صریح خودش  خود
بارزه طبقات بھ میخواند یعنی کشف مھم درباره  تکامل م

و ) دیکتاتوری دمکراتیک طبقھ کارگر(» دیکتاتوری پرولتاریا«
نابودی این دیکتاتوری درجامعھ کمونیستی، نادرست وبی 

ارزش قلمداد نمی کنند و آنرا بھ دور نمی اندازند؟                                                                              
این نکتھ حائزاھمیت ویژه ای نیست کھ » ظاھرا «بنابراین و

 »اھمیت ویژه« ھگل و یا دانشوری،  دستاورد خویش را دارای
ارزیابی بکند یا نکند، درردیف دیگر دستاوردھای خود قرار 

.                                                                                دھد یا ندھد
» اھمیتی ویژه«ل، این استاد بزرگ دیالکتیک، واما آیا ھگ

کھ دیالکتیک » چنین مینماید«برای دیالکتیک قائل نبود؟ وآیا
  ویژگی خاصی از نظر او نداشت؟ 

در این خصوص، من سھ فرازازگفتھ ھای خودھگل راکھ 
درکتاب علم منطق یعنی مھمترین کتاب وی نوشتھ شده است از 

. گارودی، ترجمھ ب. ر( » لدرشناخت اندیشھ ھگ«کتابی بنام 
 .می آورم) پرھام، انتشارات آگاه 

[...]. اندیشھ بھ امرتناقض لحظھ اساسی مفھوم است «-١
ادراک سلبیت بیانگرچرخش تعین کننده ای درحرکت مفھوم 

سلبیت، نقطھ ساده رابطھ سلبی با خود سرچشمھ درونی . است
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   ١٢شماره   بذر    صفحھ
 

 

١٦

انجا ھم» .ھرنوع فعالیت خودانگیختھ و زنده ومعنوی است
  ١٩٠ص

                                                                                                                     
تنافض ریشھ ھرنوع حرکت وھرنوع تظاھرحیاتی است   «- ٢

گرایشھا و سائقھ ھای  حرکت وفعالیت ھرچیزوامکان بروز
ھ آن چیز تناقضی رادرخود درونی آن فقط ناشی ازاین است ک

تناقض اصل ھرحرکت خود انگیختھ ای است کھ در . نھفتھ دارد
  ٤٩ھمانجاص» ...ذات خود چیزی جز تظاھر تناقض نیست

                                                                                               
قی است کھ پیشرفت علمی درشناخت این قضیھ منط « -٣

میگوید منفی درعین حال مثبت است و یا متناقض نھ تنھا معادل 
ھیچ یا انتزاع محض نیست، بل فقط حالتی است کھ ناگزیربھ 

و پس ازشرح » ...نفی محتوی جزئی خودش می انجامد
چگونگی حرکت یک مفھوم ونفی آن توسط مفھوم دیگری کھ 

پیش گرفتن  در اب« :درون آن نھفتھ است وتکوین مفاھیم میگوید
 در با .این راه است کھ بھ تشکیل دستگاه مفاھیم خواھیم رسید

ازھرگونھ  ]تھی[حرکت محض  پیش گرفتن این حرکت نامنقطع،
رابطھ بیرونی است کھ دستگاه منطق بھ وجود خواھد آمد؛ بھ 

من ھرگزگمان نمی کنم کھ کاربھ ھمین خاتمھ [عبارت دیگر
ن است کھ روش بھ کاررفتھ برعکس، تصورمن ای ]یافتھ است

 پرداخت در فراوان بھ تکمیل و دراین دستگاه ھنوزھم نیاز
ھم میدانم کھ این  این را اما جزئیات خود دارد؛ بسیاری از

علمی [روشن است کھ ھر شرح . روش تنھاروش حقیقی است
 با آھنگ آن دمساز کھ از این روش پیروی نکند و] یا فلسفی

آھنگ  و ھنجار زیرا می داشتھ باشدارزش عل نشود نمی تواند
ھمانجا ( ».این روش ھمان ھنجاروآھنگ خود واقعیت است

  .) فقط خطوط تاکید ازماست١٤٢و١٤١ص
                                                                                                               

ادراک قانون وحدت ، »اندیشھ«و» حرکت مفھوم«پس برای 
» ھرشرح علمی وفلسفی«می باشد و » لحظھ اساسی«اضداد 
ریشھ واصل ھر نوع حرکت و «و» سرچشمھ درونی«اگراین 

در ذا ت » تعین کننده ای«را کھ نقش » ھر نوع تظاھر حیاتی
حرکت دارد یعنی قانون اساسی تضاد یا قانون وحدت اضداد را 

است دمساز »گ واقعیتآھن«کھ » با آھنگ آن«دریافت نکند و
  .ندارد» ارزش علمی«نشود 

نمودشناسی «وبدینسان اگر ھگل برای کارھای خودچون 
ارزش علمی قائل است بھ این دلیل » علم منطق«و یا » ذھن

: است کھ دراین آثار دقیقأ ازچینن اسلوب وروشی پیروی شده
حرکت متضاد از ساده بھ پیچیده، از بسیط بھ مرکب و از 

  .ھ تکامل یافتھ درریزترین آنات و لحظاتابتدائی ب
پس میتوان گفت کھ برخالف نظر احمدی، خودھگل نھ تنھا 
اھمیت بسیار برای دستاورد فلسفی اش قائل بود بلکھ طبق ھمین 
چند گفتھ ذکرشده ازآثاراو وھمینطور نظرشارحان ومفسران 

، بازسازی ونظام مند کردن دریافت »بسیارند«اندیشھ ھگل کھ 
کتیکی مھمترین دستاورد کارفلسفی او، ونھ تنھا یکی از دیال

زیرا برای . مھمترین، بل مھمترین رھاورد تاریخ فلسفھ است
نگرش علمی انسان درک چگونگی علت وجوھراساسی حرکت، 
تغیر، تحول و تکامل جھان مادی وھمچنین معنوی ھمانا اساسی 

  .ترین است
ف ده ھا نوآوری نھ تنھا درردی«ھمچنین این نوع آوری ھگل 

او نبود بلکھ دارای اھمیت، و ویژگی خاصی درکار » فلسفی

اساسی و ویژه «اگرازھگل چیزی . علمی او بھ شمار میرفت
بھ جای مانده باشد ھماناھمین تفکر دیالکتیکی او وجای » ومھم

دادن قانون وحدت اضداد در قلب ومرکزھرگونھ سخن علمی 
م بستھ ومحدود و منجمد او بود کھ توسط مارکس از البالی نظا

 ■. استخراج  و نجات داده شد
 

------------------------------------------------------------------   
 

  .....داردادامھ 
   

 افزوده ھا    
                                                                                                              

  بھ نظر می رسد آقای احمدی از ھمان ابتدا، قادر نیست درک کند -١
امر  «–» امر«. خودش وحدت اضداد است» رامو«یا » مورد«کھ 

  . ھر امری خودش وحدت اضداد است. نداریم» متضاد
  
.   کاربرد واژه تضاد طی این صفحھ ازاین کتاب، غریب مینماید- ٢

گوئی برای لحظاتی کلمات دیکتھ شده بھ ذھن واندیشھ، پس زده میشود و 
آنگاه قویتر از و. وا ژه ی ا سیر، دمی خود را برق آسا نمایان میکند

  .پیش، محو میشود
  
  در باره این چھار مورد بھ پیوست ھمین نوشتھ کھ در شماره - ٣

 .  ھای بعد نشریھ بذر منتشر می شود رجوع شود
  

                                                                                                         
خود را در شکل )  تحریف آمیز(ل احکام یقیینی   او طبق معمو- ٤

بھ «این نوع بیانات حاوی شک چون . ظاھری شک وتردید بیان میکند
درواقع ازیک سو پوششی است » این چنین مینماید«و یا » نظرمیرسد

برای ترویج نظراتی تحریف آمیز کھ ھرچند خود بھ آنھا اعتقاد ندارد آمّا 
)  متافیزیکی(درست و ضد دیالکتیکی میتواند موجب رواج  نظرات نا

و از سوی دیگربیان جبن وترس او از افشاء شدن است و جا را . گردد
. برای مانورھا  و حرکات دیگر او در زیر پوششی  فلسفی می گشاید

نمیداند ومعتقد است کھ ما » یقینی«مثال اینکھ ایشان شناخت را امری 
را بشناسیم، و از کنھ و جوھر اشیاء و پدیده ھا » ظواھذ«فقط میتوانیم 

  .آنھا بی اطالعیم
                                    

  درتاریخ اندیشھ کم  بوده اند دانشورانی کھ اھمیت کشف و یا - ٥
سخن خویش را دریافت نکرده اند؛ زیرا در واقع برای ھر کشفی در ھر 

زمینھ معین و زمینھ ای از دانش بشر،  باید با دانش ما قبل خود در آن 
چھ بسا با دانشھای زمینھ ھای دیگر آشنا بود و از آخرین سخن علم  و 

فیلسوفان نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند .  دانش درآن حوزه خبرداشت
و بطور عمده بیشتر آنان اھمیت کشف یا سخن مرکزی و با اھمیت 

نی کھ خودرا دریافتھ اند و ھمینطور از جایگاه کشفیات و یا سخنا
اھمیتشان بھ پای آن کشف و یا سخن نمی رسد، خبرداشتھ اند؛ وعمومًا 
درتاریخ فلسفھ  با آن کشف و یا سخن شناختھ می شوند کھ درواقع  کشف 

ھگل نیز کھ دانشوری بزرگ بوده،  . و یا  سخن مرکزی آنھا بوده است
تمامی دانش پیش ازخود و ھمینطور دانشھای زمان خود را در زمینھ 

و بھ . ای فلسفی و علوم طبیعی و اجتماعی وھنر و مذھب مطالعھ کردھ
اھمیت نقش خود درسخن تازه از دیالکتیک و طرح و تدوین شیوه و 

 .روش دیالکتیک،  وقوف کامل داشت
  
 فلسفی موجوداست کھ -  این مقالھ درکتاب یاد داشتھای اقتصادی - ٦

رفتھ وتوسط برگردان فارسی آن توسط آقای حسن مرتضوی صورت گ
  . انتشارات آگاه منتشرگردیده است
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