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  ! جرات خالف جریان رفتن 
  

  ساحل نیکنام
نمي خواھم این درك را . واقعا چیزھایي دارد تغییر مي كند

بدھم كھ جنبش دانشجویي تغییر كیفي كرده و بھ یك سطح باالتر 
 16تظاھرات . چشمگیر است ولي تغییرات،. ر كرده استگذ

آذر امسال گسترده بود، محدود بھ تھران نبود، شعارھاي 
رادیكال و مناسب و بھ موقعي داشت، و باالخره اینكھ متحدتر و 

ھمھ چیز با . منسجم تر و حساب شده تر از گذشتھ برگزار شد
ي كلي صحیح برنامھ تر از قبل بود و عالوه بر تعیین سیاستھا

بدون شك مي توان . بھ مسائل تاكتیكي ھم توجھ بیشتري شده بود
و باید بھ جاي خود بھ پاره اي ناروشني ھا و كمبودھا در 

دانشگاه پادگان "قطعنامھ تظاھرات دانشگاه تھران تحت عنوان 
اشاره كرد ولي این مسالھ در مقابل اتفاقي كھ دارد مي " نیست

  .ي كندافتد، جنبھ فرعي پیدا م
 آذر، اعتراض 16بھ فاصلھ چند روز از تظاھرات 

شجاعانھ گروھي از دانشجویان پلي تكنیك در جلسھ سخنراني 
احمدي نژاد را شاھد بودیم و كمي بعد، اعتراض گروھي از 

مسالھ . دانشجویان دانشگاه شیراز بھ ھنگام سخنراني باھنر را
علیھ احمدي نژاد پلي تكنیك  این نیست كھ آیا دانشجویاني كھ در 

شعار دادند و حاكمیت و موجودیتش را زیر سوال كشیدند ھمانھا 
مسالھ .  آذر ھم شركت داشتند یا نھ16بودند كھ در تظاھرات 

  این نیست كھ آیا معترضان دانشگاه شیراز از نظر فكري در
 آذر یا بھ طور كلي طیف چپ 16صف برگزار كنندگان 
تھ اصلي اینست كھ یك چرخش مھم نك. رادیكال جاي داشتند یا نھ

. در روحیھ و نحوه عمل جنبش دانشجویي در حال وقوع است
این حتما عكس العملي بھ سیاست تشدید فشار و سركوب پلیسي ـ 

علیھ و تصمیمات بیدادگرانھ کمیتھ ھای انضباطی امنیتي 
دانشجویان چپ و آزادیخواه و تالش باند حاكم براي افزایش 

ولي این . یدئولوژیك در محیط دانشگاه استخفقان سیاسي و ا
" احساسي"عكس العمل، یك امر خودبخودي و بھ اصطالح 

 مي توانست بھ شكلي كامال ،عكس العمل بھ سركوب. نیست
بھ . عال، در پیلھ رفتن و جا زدنفبھ شكل ان: متفاوت اتفاق بیفتد

             ولي . شكل ترسیدن، متوقف كردن فعالیت ھا، و صبر و انتظار
  ف چپ دانشگاه و در مجموع دانشجویان مترقي و آزادیخواهطی

  راه تعرض سیاسي براي در ھم. یك راه دیگر را انتخاب كردند

   
این راھي واقعي . شكستن و عقب راندن موج فشار و سركوب

  تر و موثرتر براي رسیدن بھ اھداف است، قبول ندارید؟
 روزھا نشان مي روحیھ و عملكرد جنبش دانشجویي در این

. دھد كھ این جنبش جرات خالف جریان رفتن پیدا كرده است
شاید بتوان گفت كھ این موقعیت حساس سیاسي،  ضرورت 

اگر . خالف جریان رفتن را در گوش جنبش ما فریاد كرده است
مي خواھید اھمیت حركت دانشگاه را بھتر بفھمید بھ روحیھ و 

اكثریت . ر كلي نگاه كنیدموقعیت ذھني و عملكرد جامعھ بھ طو
اكثریت بزرگي از . بزرگي از مردم از وضع موجود ناراضیند

مردم كساني  كھ در راس نظام و حكومت نشستھ اند را مسبب 
بدبختي و فالكت و ستم ھاي موجود مي بینند و با این حاكمیت 

ولي . حرف دل اكثریت مردم اینست كھ اینھا باید بروند. مخالفند
بھ ابراز نارضایتي و خالي كردن خود در اتوبوس این اكثریت 

و تاكسي و صف شیر و درد دل در جمع خانواده و دوستان 
 حتي وقتي كھ تضادھاي طبقاتي و اجتماعي ،كرده است" عادت"

بھ شكل جنبش ھاي حق طلبانھ توده اي فوران مي كند ھم 
روحیھ و گرایش سیاسي تدافعي بھ شكل برجستھ در آن بھ چشم 

منظورم فقط وجود تفكر و گرایش سیاسي رفرمیستي . وردمي خ
گروھي از فعاالن و رھبران عملي این جنبش ھا اعم از 

روحیھ عمومي رایج در . نیست... كارگري یا زنان و معلمان و 
اعتراضات خیاباني و تحصن ھا و اعتصابات اینست كھ از مرز 

ومت جرات شكستن حصاري كھ دور ھر مقا. معیني عبور نكنند
و اعتراض كشیده شده را بھ خود ندھند و جنبش را بھ سطح 

دانشجویان معترض و آزادیخواه در مبارزات . باالتري نكشانند
محمود احمدي نژاد، عامل : "این دوره خود فریاد مي زنند

جمھوري اسالمي فانوس رو بھ باد "یا اینكھ " تبعیض و فساد
این شعارھاي . و چندین شعار خوب و بھ موقع دیگر" است

رادیكال و صریح و جھت دار سیاسي را در كدامیك از 
جنبشھاي حق طلبانھ و اعتراضي دیگر شنیده اید؟ آیا جنبش 

ولي جنبش دانشجویي این . دانشجویي تافتھ جدا بافتھ است؟ خیر
خصوصیت و رسالت را دارد كھ در مقاطعي از جنبش عمومي 

معنایش اینست . ندمردم نقش یك طالیھ دار سیاسي را بازي ك
كھ براي این كار باید خالف جریان عمومي و روحیات رایج 

  . باید جرات این كار را بھ خود بدھد. حركت كند
 براي پیشرفت و دگرگوني، براي غلبھ نو بر كھنھ در ھر 

جنبشھاي سیاسي . زمینھ اي، خالف جریان رفتن یك اصل است



 صفحھ   بذر  15شماره  
 

 

3

 و جھش ھاي علمي و انقالبات بھ كنار، در پیشرفتھاي تولیدي
نیز ھمیشھ كساني باید پا پیش بگذارند و علیھ محدودیت ھاي 
مادي موجود، دامنھ توان و امكانات موجود، و تئوري ھا و 
باورھاي حاكم حركت كنند تا یك حركت مادي بھ راه بیفتد و 

راه پر رنگ كردن اھداف و دورنماي نوین و . نضج بگیرد
رھاي راھگشا و شیوه ھاي متفاوت،  راه فراگیر كردن شعا

موثر مبارزاتي در سطح جنبش ھا و در كل جامعھ نیز جز این 
جرات جنبش دانشجویي بھ خالف جریان رفتن، در . نیست

درجھ اول نیروي پتانسیل خود این جنبش را فعال مي كند و راه 
بروز كامل شور و شوق و انرژي مبارزاتي نھفتھ دانشجویان را 

چند مثال ملموس و در دسترس نگاه كنید كھ بھ ھمین . مي گشاید
 آذر و شعارھاي رادیكالش بر نحوه 16چگونھ تظاھرات 

اعتراض دانشجویان پلي تكنیك بھ ھنگام سخنراني احمدي نژاد 
و این موج تا . تاثیر گذاشت، دلشان را گرم و قرص كرد

تاثیرات سیاسي این حركت بر كل . دانشگاه شیراز ھم كشیده شد
ر گرو پایداري در خالف جریان رفتن و تالش براي جامعھ، د

گسترش صفوف جنبش دانشجویي بر پایھ سیاستھا و شعارھایي 
است كھ بازتاب واقعي منافع توده ھاي تحت استثمار و ستم 

باید راه ھاي پیوند با جنبشھاي گوناگون و بیرون بردن . باشد
. یدا كردشعارھا و سیاستھا از صحن دانشگاه بھ میان مردم را پ

این یكي از چالش ھاي تعیین كننده جنبش دانشجویي در شرایط 
و اول ماه ) روز جھانی زن(وزھای ھشت مارس ر.كنوني است

این فرصت مناسبی  برای . در راھند) روز جھانی کارگر(مھ 
جنبش دانشجوئی است تا راه پیوند خود با جنبش ھای دیگر را 

  ■.ھموار کند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  شخصیت ھا و داوري تاریخ
  

خسرو گلسرخی در سیمای در حاشیھ پخش دفاعیات 
  جمھوری اسالمی

  
   یاشار بدیعی

در آن دو شب كھ بخشي از دفاعیات خسرو گلسرخي از 
با اجراي فرزاد حسني پخش شد، خبر بھ " فوق العاده"برنامھ 

پیام ھاي كوتاه  بیشماري روي صفحھ . سرعت در ھمھ جا پیچید
نسل . ھاي ھمراه نقش بست و زنگھا پیاپي بھ صدا در آمدتلفن 

قدیم، با گذشتھ مبارزاتي دور خود تجدید خاطره مي كرد و با 
خواست چھره گذشتھ خود را بھ یاد  مي   نگاه در آیینھ تاریخ 

چھ بسا مي خواست فرصتي بیابد براي اداي احترام . آورد
و . خش مبارزه بودنددوباره بھ از جان گذشتگاني كھ سالھا الھامب

نسل جوان در پي آن بود كھ فراتر از شنیده ھا، با یكي از 
ایستادگي گلسرخي كھ . اسطوره ھاي جنبش چپ روبرو شود

ھمواره ستودني بود، این بار نیز از جانب میلیونھا نفري كھ بھ 
اما بخش برجستھ اي از دفاعیات . تماشایش نشستند ستایش شد
یم سلطنتي عكس العمل ھاي متفاوتي وي در دادگاه نظامي رژ
در این نوشتھ، بیش از آن كھ بھ . را در میان مردم دامن زد

مضمون دفاعیات گلسرخي بپردازیم، این عكس العمل ھا و نیز 
ھدف حكومت اسالمي از پخش دفاعیات را بررسي خواھیم 

  .كرد
جاي شك نیست كھ تلویزیون رژیم از پخش دفاعیات     

. مي كرد    امنیتي و سیاسي معیني را دنبال گلسرخي، اھداف 
حكومت اسالمي پیش از آن كھ بخواھد از زبان خسرو گلسرخي 
بھ تبلیغ ایدئولوژي خود و جا انداختن چھره ھاي مذھبي 
بپردازد، پیش از آن كھ بخواھد مردم از زبان مبارز جان بر 
كفي كھ خود را ماركسیست مي دانست حقانیت و اعتبار علي و 

سین را بشنوند، بھ فكر ھمسو كردن و ھم صف جلوه دادن ح
بخشي از روشنفكران چپ با ھیئت حاكمھ سركوبگر كنوني در 

  بھ ھمین خاطر بود كھ عالوه بر . بود" دشمن مشترك"مقابل 

  

  خطاب بھ خوانندگان   
  
  

 دو سال از  انتشار نشریھ دانشجویی نزدیک بھ
ما در پی جمعبندی از فعالیت دو . بذر می گذرد

سیل رویدادھای گوناگون ایران . سالھ خود ھستیم
ھان و نیازھای تئوریک و عملی و ورود و ج

جنبش چپ دانشجویی بھ مرحلھ نوینی از تکامل 
ما بدنبال . خود، بر اھمیت  این جمعبندی می افزاید
شتر آن با گسترش کیفی مطالب و رشد و انطباق بی

جنبش دانشجویی با نیازھای مبرم و روز فعالین 
                                                                   .ھستیم

دین منظور نامھ و پرسشنامھ ای را برای فعالین، ب
تا با خواھیم فرستاد خوانندگان و دوستداران بذر 

 کاملتر و پاسخ بھ آن ما را در ارائھ یک جمعبندی
ھای خود را بھ لطفا نامھ . ھمھ جانبھ تر یاری دھند

   ارسال کنید  آدرس زیر
               com.gmail@1384Bazr  

  
   دست اندرکاران نشریھ دانشجویی بذر
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 ان                              کرامت اهللا دانشي

 مصاحبھ اي پخش دفاعیات گلسرخي، سیماي جمھوري اسالمي
با برخي از زندانیان سیاسي زمان شاه كھ احتماال در صف 
نیروھاي غیر مذھبي از نوع حزب توده جاي داشتھ اند را ھم 

، 1357در بیست و ھشتمین سالگرد انقالب . بھ نمایش گذاشت
این تم تبلیغاتي جمھوري اسالمي كامال تحت تاثیر ھراسي كھ 

 ھاي اربابان امپریالیست و رژیم از وضعیت بین المللي و نقشھ
رژیم این . نارضایتي روزافزون توده ھا دارد، قرار داشت

روزھا مي كوشد بھ بخشي از مخالفان خود بقبوالند كھ 
اتحاد صف گسترده اي از نیروھاي داخلي " ضرورت و امكان"

اعم از حكومتي و غیرحكومتي، سركوبگر و سركوب شده، در 
مي خواھد مردم زخم . د داردوجو" نیروھاي بیگانھ"مقابل 

خورده فراموش كنند كھ پایھ ھاي رژیم اسالمي از ھمان ابتدا بر 
سازش با سرمایھ داري جھاني استوار شد و بھ كمك امدادھاي 
غیبي و آشكار قدرتھاي امپریالیستي منجملھ ھمین آمریكا ادامھ 

  .حیات یافت
و چھ . از این زاویھ صورت گرفت پخش دفاعیات گلسرخي

فوق "مسخره و مصنوعي بود ژست ھاي مجري منفور برنامھ 
كھ قبل از پخش تصاویر گلسرخي، با نیش بازش بھ " العاده

داد و بعد ھم بھ دروغ ادعا كرد " سورپرایز"بینندگان وعده یك 
 سال گذشتھ این اولین بار است كھ این دفاعیات از 33كھ طي 

 بھمن 22د از در حالي كھ چند شب بع. تلویزیون پخش مي شود
 دقیقا ھمین بخش از دفاعیات گلسرخي، البتھ ھمراه با بخشي 57

از دفاعیات كرامت دانشیان، بھ ھمت كاركنان مبارز اعتصابي 
از تلویزیون ملي ایران پخش شد و تعدادي از آنان چوب این 

را خوردند و توسط مقامات تازه بھ قدرت رسیده، از " گستاخي"
البتھ امسال حكومت اسالمي بھ خیال . تلویزیون اخراج شدند

خود سعي كرد پخش دفاعیات گلسرخي را تا حد امكان بي خطر 
بھ ھمین خاطر فقط بھ پخش دفاعیات در دادگاه دوم اكتفا . كند

كرد و جملھ اي از او را كھ مي گفت، بھ عقیده من در 
كشورھاي تحت سلطھ استعمار یك حكومت ملي و مردمي نمي 

تھ باشد مگر آن كھ حتما یك زیربناي تواند وجود داش
بھ عالوه، براي محكم . ماركسیستي داشتھ باشد، را حذف كرد

كاري بالفاصلھ بعد از پخش دفاعیات، تحلیل مشمئز كننده و 
رحیم پور ازغندي از علل گرایش جوانان مبارز در " در پیتي"

  .دوران شاه بھ ماركسیسم را ھم پخش كردند
 اولیھ از عكس العمل بخشھاي مختلف با یك نگاه و ارزیابي

مردم ناراضي از رژیم مي توان گفت كھ خسرو گلسرخي این 
یعني برداشت عمده این گروه از ! بار ھم كار خود را كرد

عجب : بینندگان كھ اكثریت را تشكیل مي دھند این بود كھ
اما در میان نسل . قھرماني بود گلسرخي و چھ استوار ایستاد

از یك طرف، تحت .  دو گانھ اي ایجاد شدجوان چپ احساس
پردازي ھا و  تاثیر قرار گرفتند و گفتند كھ علیرغم ھمھ دروغ

تاریخ سازي ھاي بورژوازي و حكام مستبد ضد كمونیست،  ما 
كساني را داشتیم كھ در مقابل . چنین نمادھا و قھرماناني داشتیم

دمان شكنجھ و جوخھ اعدام ایستادند و گفتند، ما از شخص خو
از حق توده . ما فقط از خلقمان دفاع مي كنیم. دفاع نمي كنیم

از طرف دیگر، . ھاي محروم و تحت استثمار دفاع مي كنیم
گلسرخي سوسیالیسم و عقاید و ایده ھاي ماركس را با نظرات 

 سال پیش منسوب بھ علي ابن ابي طالب ھمسان معرفي 1400
م را بھ واقعھ كربال كرد و مبارزات انقالبي جاري در قرن بیست

این بخش از دفاعیات گلسرخي . و تقابل حسین و یزید تشبیھ كرد
براي نسل جوان چپ كھ مقاومت و مبارزه اش را تحت سلطھ 
. یك رژیم اسالمي پیش مي برد، آزار دھنده و تاسف بار بود

بعضي ھا در عكس العمل منفي بھ این حرفھاي نادرست تا آنجا 
گلسرخي از جنبش چپ را صادر " تصفیھ"پس رفتند كھ فرمان 

بعضي نیز بھ فكر توجیھ افتادند و گفتند شاید گلسرخي . كردند
خیلي . براي تاثیرگذاري بیشتر بر مردم ناآگاه تاكتیك زده بود

ان، پوچ و زیانبار است و ھم این مصریح باید گفت كھ ھم آن فر
یكي از كاري كھ باید انجام شود ارزیابي صحیح و دیالكت. توجیھ

آن دوره تاریخي مشخص و موقعیت جنبش چپ و جریانات 
مسالھ .  است1350 و 1340اسالمي مخالف رژیم شاه در دھھ 

اصلي، ارزیابي از نقش و جایگاھي است كھ خسرو گلسرخي بھ 
مثابھ یك شخصیت در آن مقطع بازي كرد و دقیقا بھ خاطر 

اقص از دفاعیاتش در دادگاه نظامي كھ ھمان موقع بھ شكل ن
در آن دوره، . تلویزیون شاه پخش شده بود در تاریخ ماندگار شد

جریانات اسالمي گوناگون بخش مھمي از نیروھاي ضد سلطنتي 
در این میان، نیرویي بھ نام مجاھدین خلق . را شامل مي شدند

قرار داشت كھ آشكارا از ضرورت اتحاد مبارزاتي با نیروھاي 
در حیطھ نظریات فلسفي، بھ عالوه، . ماركسیست مي گفت

اقتصاد سیاسي و مبارزه طبقاتي، بھ شكلي التقاطي آمیزه اي از 
غیر از . اعتقادات شیعي و ماركسیسم را ارائھ مي كرد

مجاھدین، حتي جریانات و شخصیتھاي اصول گراي اسالمي و 
بخشھایي از آخوندھا كھ با رژیم شاه در تضاد افتاده بودند ھم تا 

 مستقیم بھ نیروھاي مبارز چپ را نداشتند و مدتھا جرات حملھ
تبلیغات مسموم خود را بیشتر در خفا و بھ شكل خجالتي و در 

در مقابل، رژیم شاه بھ شكل منظم و . انزوا پیش مي بردند
حساب شده براي ایجاد تفرقھ و خصمانھ كردن مناسبات میان 

اصطالح . مخالفان چپ و مذھبي خود فعالیت مي كرد
را رژیم شاه با ھمین ھدف درست "  ھاي اسالميماركسیست"

بنابراین طبیعي بود كھ افراد مبارز چپي مانند خسرو . كرد
گلسرخي كھ اساسا بھ شكل منفرد و بیشتر در جبھھ فرھنگ و 
ادبیات پیشرو، و یا در محافل مطالعات ماركسیستي فعالیت مي 

ن روزھا كردند و البتھ ھوادار قھر انقالبي و مبارزه مسلحانھ آ
از جنبش چریكي در ایران گرفتھ تا انقالب ویتنام و فلسطین (
باور " اسالم مبارز"بودند، بھ وجود پدیده اي تحت عنوان ...) و

گلسرخي ھم مثل بخش بزرگي از جنبش چپ در . داشتھ باشند
ایران، وجود نیروھایي كھ تحت عناوین اسالمي با رژیم 

بودند و در زمینھ نظري سلطنتي و سلطھ امپریالیستي مخالف 
" منطبق" دیني را با نیازھاي روز نیز مي كوشیدند باورھاي

" متفاوت"و " دیگر"كنند را بھ غلط نشانھ شكل گیري یك اسالم 
این درك غلط و غیر تاریخي از اسالم بھ مثابھ یك . مي دیدند

) و البتھ سیاسي(پدیده مشخص ایدئولوژیك ـ طبقاتي ـ اجتماعي 
 فرا رسید و 57 جنبش چپ در دوراني كھ انقالب باعث شد كھ

نیروھاي اسالمي با تمام قوا براي كسب ھژموني در آن بھ نبرد 
. برخاستند، تا حد زیادي غافلگیر شود و از معركھ عقب بماند
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از طرف دیگر، استفاده از نمادگرایي ھا و اسطوره سازي ھایي 
ي براي  توسط نیروھاي مذھب1350 و 1340كھ در مقطع دھھ 

ابراز مخالفت سیاسي با رژیم شاه انجام مي گرفت بھ نظر 
در آن روزھا، مقایسھ شاه . بسیاري از چپ ھا بي خطر مي آمد

 مي . استبا یزید و مبارزان با حسین خیلي رایج و معمول بوده
شود حدس زد كھ خسرو گلسرخي براي ابراز ھمبستگي با 

نثي كردن تبلیغات صف گسترده مخالفان رژیم سلطنتي، براي خ
ضد كمونیستي و تفرقھ افكنانھ دولت شاه، و براي ھم صف و 
ھمسو نشان دادن كمونیستھا با جریانات مبارز مذھبي و توده 
ھاي مردم و محترم شمردن اعتقاداتشان، آن حرفھاي نادرست 

این در حالي بود كھ كرامت دانشیان . را در دادگاه بھ زبان آورد
ھیچ وجھ وارد این جور مسائل نشد و دفاعیھ در ھمان دادگاه بھ 

ضد ارتجاعي ـ ضد امپریالیستي شورانگیز و افشاگرانھ اي را 
  . علیھ دولت طبقاتي استثمارگر ارائھ كرد

اما تاثیر و نقش تاریخي دفاعیات گلسرخي را آن حرفھا و 
ھیچ كس در آن روزھا بھ این . مقایسھ ھاي نادرست تعیین نكرد

. الم علي و حسین با ماركسیسم ھمسان استفكر نكرد كھ اس
ھیچ كس گلسرخي را ادامھ دھنده صادق راه علي و حسین 

ھمھ گفتند گلسرخي و دانشیان كمونیستھاي انقالبي و از . ندانست
جان گذشتھ اي بودند كھ براي منافع مردم علیھ رژیم شاه مبارزه 

 كم نبودند. مي كردند و بھ ھمین خاطر ھم تیرباران شدند
نوجوانان و جواناني كھ تحت تاثیر ھمان دفاعیات سانسور شده 

كھ دقیقا بھ سبك پارازیت ھاي امروز رحیم پورازغندي با لجن (
چھره كمونیستھاي ) پراكني مجریان تلویزیون شاه ھمراه بود

انقالبي را شناختند، ستایشگر از جان گذشتگي و صداقت آنان 
  .ستندشدند و خود بھ جنبش چپ انقالبي پیو

 اگر امروز كساني پیدا شوند كھ شخص گلسرخي و یا چپ 
" چپ مذھبي"انقالبي آن دوره را با استناد بھ این دفاعیات، 

بھ ھمین . بنامند، یك تصویر كامال غیر واقعي ارائھ كرده اند
ترتیب، اگر امروز كساني پیدا شوند كھ دفاعیات گلسرخي را 

م قلمداد كنند، نھایت علت كشیده شدن نسل جوان بھ سوي اسال
شاید این . ساده اندیشي و بي انصافي را بھ نمایش گذاشتھ اند

حرف بھ مذاق برخي خوش نیاید، اما باید گفت كھ آماج قرار 
دادن گلسرخي، بیش از آن كھ بھ خاطر مخالفت با گفتھ ھاي 
نادرستش در آن دفاعیھ باشد، بھ علت ضدیت با جنبش چپ 

 نضج 1350 و 1340ت كھ در دھھ انقالبي و رادیكالي اس
گرفت و اعتقاد بھ ضرورت قھر انقالبي، باور بھ پیروزي 
انقالب، ضدیت با ارتجاع داخلي و سرمایھ داري جھاني، اتكاء 
بھ نیروي توده ھا، خدمت بھ خلق، و فداكاري و از خود 

كساني كھ گلسرخي را آماج قرار . گذشتگي، مشخصھ اش بود
د كھ فداكاري و از جان گذشتن در مي دھند ھمان ھا ھستن

ھمان ھا . مبارزه انقالبي را بیھوده و بي ثمر جلوه مي دھند
ھستند كھ در مقابل یورش ھاي سركوبگرانھ فراخوان عقب 

. براي حفظ خود سر مي دھند" موقتي"نشیني و انفعال و انحالل 
ھمان ھا ھستند كھ پیشنھاد رقیق كردن مواضع سیاسي و پرھیز 

  .را بھ چپ رادیكال امروز مي دھند" رويچپ "از 
خسرو گلسرخي بخشي از میراث جنبش چپ ؛ سخن كوتاه

نقاط قوت و ضعف نسل گلسرخي، بخشي از این میراث . است
پیشروي ھاي امروز ما بدون درس گرفتن از تجارب . است

نسل گذشتھ، بدون اتكاء بھ دستاوردھاي آن نسل، بدون نو كردن 
انقالبي چپ، و بدون شك بدون آموختن از ایده ھا و باورھاي 

         ■.روحیھ گلسرخي ھا و دانشیان ھا میسر نخواھد شد
               

  
                   

  ! آذر از نگاھی دیگر16
  

  رھا کیا
 

ن را آنقدر رادیکال و پر شور بود کھ بتوان آذر امسال آ 16
اما شاید . رسی و تحلیل قرار دادراز زوایای مختلف مورد ب

 اگر .ن از منظر مسایل زنان اھمیتی ویژه داشتھ باشدآبررسی 
چھ باز ھم حضور دختران دانشجو بھ عنوان نیمی از جمعیت 
 دانشگاه و شاید ھم بیشتر و ھم چنین بھ عنوان نماینده نیمی از

 اما نقشی کھ در تدارک و بر ،جامعھ کمرنگ تر از پسران بود
حضورشان پا بھ پای رفقای مرد   ونامھ ریزی مراسم داشتند

نھا نشان آ حضور جدی و مصمم .بسیار محسوس و پر رنگ بود
نان در مبارزه می باشد چرا کھ بھ این باور و آاز انگیزه قوی 

زاد شدن از قیود ستم ھای آگاھی رسیده اند کھ برای رھایی و آ
مختلف منجملھ ستم جنسیتی نیاز بھ مبارزه ای جدی، مستمر و 

اما با ھمھ اینھا مسئلھ در اقلیت قرار داشتن  .دنھ دارگاھانآ
 .ھمچنان پا برجاستدر این گونھ از فعالیتھا دختران دانشجو 

مسئلھ مھمی کھ حتی در محافل جنبش دانشجویی خصوصا شاخھ 
  . ن کمتر پرداختھ شده یا اصال توجھی نشده استآچپ نیز بھ 

 تفکر غالب شاید یکی از دالیل این مسئلھ را بتوان ھمان
موجود در جامعھ دانست کھ زنان ھمیشھ بھ عنوان حاشیھ 
محسوب می شوند و بسیاری از کارھا و فعالیتھا صرفا مردانھ 

 و چون ھمھ از درون !محسوب می شوند منجملھ فعالیت سیاسی
ھمین جامعھ وارد دانشگاه شده اند در نتیجھ این تفکر نیز با 

اگر ریشھ ای تر بھ این مسئلھ . نان ھمراه می باشدآبسیاری از 
. ی یافتحکومت مذھبو ن را در مذھب آبنگریم می توان ریشھ 

زنجیری قرار داد برای ھر چھ محدود حکومتی کھ مذھب را 
کردن و عقب نگھداشتن زنان جامعھ و القا کردن این تفکر کھ 
نقش و وظیفھ زنان در خانواده و جامعھ محدود بھ بچھ داری و 

تی اگر پروفسور ھم حخانھ داری است و این کھ شوھر داری و 
اما ھمھ اینھا یک ! شوی باز ھم اول باید کدبانویی با سلیقھ باشی

گاھی و آبھ نام است  روی دیگر سکھ واقعیتی .روی سکھ ھستند
کھ نمی تواند ستم ھای جنسیتی موجود در جامعھ را انکار ی تفکر

   .کند و یا نادیده بگیرد
 در اینجاست کھ سیاستی برنامھ ریزی نکتھ اساسی و مھم

شده در جھت سرکوب، ارعاب و دور نگھداشتن زنان از عرصھ 
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یم زن ستیز بھ ژراین ھای مختلف جامعھ از ابتدای شکل گیری 
تفکر درست و صحیح می تواند انسان را بھ این  .کار گرفتھ شد

گاھی برساند کھ واقعیت ھای موجود در جامعھ را تجزیھ و آ
کند و در نھایت بھ این نتیجھ برسد کھ مسئلھ ستم بر زن تحلیل 

قویا یک مسئلھ و مشکل سیاسی است و نمی تواند خارج از 
چارچوب مبارزات سیاسی حل شود و در این میان خود زنان 

مبارزه سیاسی تفاوتی بین زن و . نقش بزرگی را بر عھده دارند
 مراتب قوی تر مرد قائل نیست و چھ بسا زنان با انگیزه ھایی بھ

نان قدم در میدان آاز مردان و با ثبات تر و مستحکم تر از 
   .گذارندمبارزه می 

در این میان باید بھ نگرش و برخورد  رفقای مرد نیز اشاره 
گاھی، آ اگر چھ باید اذعان نمود کھ بھ دلیل ھمان تفکر و .کردای 
 را نھا دیگر جز اکثریتی کھ تفکر غلط غالب موجود در جامعھآ

قبول دارند، نیستند اما ھنوز در جنبش چپ دانشجویی نیز راه 
مبارزه و تغییر تفکر در مورد مسئلھ زنان بھ صورت کامل طی 

ن آبھ عنوان مثال در محافل دانشجویی بعضا شاھد . نشده است
می کنند و  ان بیشترین زمان از جلسھ را صحبتھستیم کھ پسر

گر چھ ا.  می شوددختران باز ھم حضورشان کمتر احساس
دختران در اقلیت قرار دارند اما  نباید از جانب رفقای مرد نیز بھ 

و یا در اکثر محافل و مراسم این رفقای . این مسئلھ دامن زده شود
  .مرد ھستند کھ تصمیم گیرنده ھای اصلی ھستند

 16 در مراسم کردن اشاره آنمونھ جدیدی را کھ می توان بھ 
د بھتر بود کھ بیانیھ جنبش چپ دانشجویی ذر امسال بود کھ شایآ

تا ھم نقش و حضور می شد توسط یکی از رفقای زن خوانده 
دختران چپ دانشجو در نظر گرفتھ شده باشد و ھم تفاوت بین 

جنبش در این شاخھ چپ جنبش دانشجویی و دیگر طیف ھای 
ھم اینکھ بھ دیگر دختران . منعکس شودبرخورد بھ مسئلھ زن 

وری شود کھ دختران می توانند و باید در آ مسئلھ یاد دانشجو این
  . اسی حضور داشتھ باشندیصحنھ مبارزه س

ذر امسال آ 16کھ بتوان بھ مراسم ل مھمی شاید دیگر اشکا
مراسم . شعاری رادیکال در مورد مسئلھ زنان بودفقدان گرفت 

ذر و روز دانشجو یک حرکت و یاد بود تاریخی کامال آ 16
ن را تبدیل بھ یک حرکت رادیکال سیاسی آھ باید سیاسی است ک

 کھ بھ مسائل سیاسی مختلف ین از شعارھای رادیکالآکرد و در 
 باید . استفاده شوداشاره دارد،و جنبش ھای اجتماعی مختلف 

ذر امسال تا حد زیادی در این مورد موفق آ 16گفت کھ مراسم 
ھ ھدایت چرا کھ شاھد یک حرکت رادیکال سیاسی بودیم ک. بود
ن توسط دانشجویان چپ صورت گرفت و خزعبالتی کھ در آ

ذر بھ چاپ رسید  آ16نشریات راست دانشجویی بعد از مراسم 
نشان از پیروزی مقتدرانھ جنبش چپ دانشجویی و ظھور دوباره 

  . دانشگاه و جامعھ می باشد حن در عرصھ مبارزه در سطآ
ر سیاسی در کھ ھمھ دختران دانشجو بھ این باوآنامید ھ ب

مورد مسئلھ ستم جنسیتی زنان در جامعھ برسند و ھمگی برای 
ینده شاھد حضور آرھایی ھمھ زنان تالش کنند و در مراسم ھای 

      ■.باشیم  آنان ھر چھ پر رنگ تر
 
  
  
  
  
  

  
  

 کمپین جمع آوری یک "جنبش دانشجوئی و
  " برای تغییر قوانین تبعیض آمیزون امضایمیل

  
  اتپرسشھا و گرایش

  
   افشین کوشا-ساحل نیکنام 

)1(  
تالطمات و کشمکش ھای زیادی در جنبش زنان در جریان 

این تالطمات و کشمکشھا بھ جنبش کارگری و دانشجوئی . است
یکی از . ھم سرایت کرده و ھمگی بر سرش حرف می زنند

کمپین جمع آوری یک میلیون امضا ، محرکھای این وضعیت
در جنبش . زمان آغازش می گذرداست کھ حدودا پنج ماھی از 

 بحثھای ھیجان انگیزی ،فعالین چپدر میان دانشجوئی بویژه 
موضوع اصلی بحث چگونگی برخورد بھ . استبراه افتاده 

کمپین یک میلیون امضا و حمایت یا عدم حمایت سیاسی از آن 
  . است

عده ای بھ دفاع بی  .ما شاھد برخوردھای مختلف ھستیم
گروھی بھ مخالفت با آن .  کمپین پرداختندچون و چرا از این

برخاستند و بخشی علیرغم اینکھ چندان از مضون سیاسی آن دل 
فضائی "و حداقل " بعض ھیچی است"خوشی ندارند می گویند 

در مورد مسئلھ زنان در " برای افشاگری و اطالع رسانی
  . جامعھ بوجود آورده است

در (انشجوئی استدالت طیف مدافع این کمپین در جنبش د
شبیھ ھمان استدالالت دست ) راس آن فعالین دفتر تحکیم وحدت

         کھ در ذیل بدانھا .(اندرکاران و سخنگویان کمپین است
این طیف سنتا بھ گرایش راست درون جنبش ) می پردازیم

جریان اصالح  دانشجوئی تعلق داشتھ کھ عموما دنبالھ رو ھر
    ستند کھ در جامعھ براه طلبانھ حکومتی و غیر حکومتی ھ

آنان فاقد دیدگاه انتقادی و علمی اند و  افق دیدشان از . دتمی اف
مبارزه و نقش جنبش دانشجوئی بسیار محدود است و کارشان 
این است کھ ھرازچندگاھی جنبش دانشجوئی را بھ این یا آن 
 سیاست اصالح طلبانھ و سازشکارانھ وصل کنند و مانع از

اسی مستقل جنبش دانشجوئی در قبال دیگر جنبشھا ایفای نقش سی
  )2(                           .شوند
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ما بخشھای رادیکال جنبش دانشجوئی کھ بھ مخالفت با این ا
کمپین پرداختھ اند اگر چھ از نظر سیاسی بر جنبھ ھای درستی 
انگشت می گذارند و آنرا سازشکارانھ می دانند اما برخی 

بویژه از زاویھ نگرش سوسیالیستی بھ مسئلھ استدالالت آنان 
  . زنان درست نیست

، "برخورد طبقاتی"بخشھائی از این طیف تحت عنوان 
داده و نقشی برای مبارزه مستقل کم بھائی مسئلھ زنان بھ عمال 

آنان تحت عنوان اینکھ مطالبات زنان کمپین، . زنان نمی بینند
       ، بھ نقد آن اساسا مطالبات زنان قشر میانی جامعھ است

این دیدگاه غلطی از تبیین مسئلھ زنان و مطالبات . می پردازند
 آنان با تقلیل مسئلھ زنان بھ مسئلھ زنان زحمتکش. آنان است

 خواستھای صرفا رفاھی و اقتصادی آنانشامل معموال کھ (
  :بھ چند دلیل. ،  اھمیت مسئلھ زنان را کم رنگ می کنند)است

 نیز ھمانند بسیاری از زنان دیگر از یکم، زنان زحمتکش
قوانین نابرابری کھ حکومت مذھبی بر ھمھ زنان تحمیل می کند 

در نتیجھ آنان نیز در تحقق این قبیل مطالبات منفعت . در رنجند
  . دارند

دوم، مبارزه علیھ ھر گونھ تیعیض و نابرابری و احقاق 
 حتی آن دستھ از .حقوق زنان از حقانیت برخوردار است

بھ زنان زحمتکش " ربط مستقیمی"خواستھ ھائی کھ ظاھرا 
   . ندارد و صرفا افشاگر ستمھائی بر زنان اقشار میانی است

می تواند نقش زیادی در ارتقا آگاھی کلیھ زنان نسبت بھ ابعاد 
سطح طی قرن بیستم در .  این ستم خاص داشتھ باشدگوناگون 
طبقھ کارگر نداشتھ بھ نیز ، زنان زیادی کھ حتی تعلقی جھانی

  بر جنبھ ھای آشکار و پنھان یا ریز و ظریف ستم بر -اند 
؛ این زنان انگشت نھاده کھ از ارزش زیادی برخوردار بوده

فعالین چپ . موجب ارتقا آگاھی ھمگان شده استخدمت شان 
باید از این مسئلھ استقبال کنند و ھمواره آماده یادگیری از آنان 

این آگاھی ھا را در سطح وسیع منجملھ در باشند و تالش کنند 
ارتقا آگاھی فمینیستی ھر . میان زنان زحمتکش فراگیر کنند

 ھر گونھ کم .فعال چپ بخشی از ارتقا آگاھی کمونیستی اوست
بھائی بھ این مسئلھ عمال موجب  سپر انداختن در برابر 
  ارزشھای نظام کھنھ مردساالرانھ در برخورد بھ مسئلھ زنان

  . ودمی ش
سوم، این واقعیتی است کھ امروزه جنبش و جوش اصلی 
بر سر مسئلھ زنان، در میان زنان اقشار میانی جامعھ جریان 

این دالیل عینی و تاریخی مشخص خود را داراست کھ . دارد
اما پرسش اصلی این . نیازمند بررسی و تحلیل جداگانھ است

الین چپ است کھ فعآن نیست کھ چرا چنین است، پرسش اصلی 
تی یجامعھ منجملھ فعالین چپ جنبش دانشجوئی چھ نقش و مسئول

مسئلھ زنان یک مسئلھ فرا طبقاتی است بھ . در قبال آن دارند
این معنا کھ بر زنان تمامی اقشار و طبقات ستم مشترکی روا 

طرف کردن این مسئلھ کامال  اما راه حلھای بر. می شود
و راه حلھای ھر گروه از بر خط مشی ھا . خصلت طبقاتی دارند

ما با یک جنبش واحد . زنان مھر طبقاتی معینی خورده است
   .نیستیم زنان با یک راه حل واحد روبرو

بسیاری از فعالین چپ بھ گونھ ای بحث می کنند کھ انگار 
تنھا جریاناتی از قبیل دست اندر کاران کمپین یک میلیون امضا 

 زنان ھستند و نقش نماینده واقعی و اصلی منافع و حقوق
از دیدگاه عمدتا آن ھم نقدھائی کھ . (ستخودشان صرفا نقد آنھا

این مسئلھ قبل از ھر چیز امتیاز ) صحیحی صورت نمی گیرد
دادن بھ گرایشی اصالح طلبانھ  درون جنبش زنان است کھ 

چنین امتیاز دادنی نھ تنھا راه . امروزه  امکان بروز علنی دارد
     یشات رادیکال درون جنبش زنان بازرا برای تقویت گرا

    بلکھ حتی موجب تضعیف خود جنبش دانشجوئی. نمی کند
  . می شود

چھ بھ لحاظ . مسئلھ زنان، مسئلھ جنبش دانشجوئی ھم ھست
اینکھ بیش از نیمی از دانشجویان دخترند و  بخش حساس و 

در بدون تبلیغ دائم . پرشور جنبش زنان را تشکیل می دھند
ستم بر زنان انرژی این بخش از جنبش دانشجوئی مورد 

چھ بھ لحاظ اینکھ جنبش دانشجوئی . شکوفا نمی شودبحداکثر 
می تواند نقش سیاسی موثری در تقویت جناح رادیکال جنبش 

با دیدگاھھای تقلیل گرایانھ، نقش جنبش . زنان داشتھ باشد
دانشجوئی بھ نظاره گر منفعل در قبال تحوالت جنبش زنان 

  )3(                    .می یابداھش ک
بخشھائی و ھمچنین (بخشھای رادیکالتر جنبش دانشجوئی 

کھ دیدگاه نسبتا صحیح تری نسبت بھ مسئلھ ) جنبش زناناز 
از این حرکت درست زنان دارند، در ارائھ تجزیھ و تحلیل 

گرایشی در میان آنان موجود است کھ با ساده . مشکل دارند
با (ن حرکت را بھ بخشھائی از حکومت کردن موضوع ای

) ھمدستی جریانات سازشکار و اصالح طلب غیر حکومتی
کھ آگاھانھ این حرکت را براه انداحتھ  تا کسانی . نسبت دھند

   کنند و ببینند در مقابل آن چھ چیزی رو امتحان اوضاع را 
 بھ قلع و قمع بخشھای مستقل و رادیکال جنبش سپس ؛می آید

پیشاپیش   از نظر آناناز ھمینرو این حرکت. ازندزنان بپرد
  . محکوم است

این واقعیتی است کھ بعد از دوم خرداد یکی از سیاستھای 
اصالح طبان حکومتی بھ یاری اصالح طلبان غیر حکومتی این 

بھ مھار و کنترل " موازی"بوده کھ با براه انداختن جریانات 
 جنبشھا از محدوده جنبشھای توده ای بپردازند و نگذارند این

ھمانند نقشی کھ دفتر تحکیم . فراتر گذارندپا ھای تعیین شده 
در مقابل حرکتھای مستقل طی دھسال اخیر، وحدتی ھا 

بدون شک ما بازھم شاھد اینگونھ  .دانشجوئی ایفا کرده اند
اما واقعیت . بودرابطھ با جنبشھای مختلف خواھیم تالشھا در 

ین قبیل تاکتیکھا از جانب حکومتی بزرگتر این است کھ حنای ا
" جریان موازی"نکتھ آنست کھ . ھا در میان مردم رنگی ندارد

و آنرا بھ . در ھم آمیخت" تئوری توطئھ"ختن را نباید با اراه اند
توطئھ این یا آن نیروی حکومتی یا فالن و بھمان نیروی سیاسی 

 تشخیص مولفھ ھای سیاسی مختلف در شکل دادنبا  .ربط داد
سیاسی و شکل گیری ائتالفات مشخص اوضاع سیاسی بھ 

معین در این طبقاتی معین برای پیشبرد اھداف و افق ھای 
خط سیاسی رھبری کننده یک خصلت یا بھ عبارتی (اوضاع 
ھر حرکت و رنگ و بوی سیاسی ماھیت است کھ ) حرکت

   .شودخاص آن تعیین می 
ک مبارزه مانع از انجام ی" تئوری توطئھ"دست یازی بھ 

سیاسی آشکار و صحیح در مقابل گرایشات سیاسی مختلفی کھ 
در جامعھ مشخصا جنبش زنان براه افتاده می شود؛ مانع از 
ارتقا آگاھی ھمگان نسبت بھ اھداف و سیاستھای مختلف در 
جنبش زنان می شود؛ و مھمتر از آن بھ لحاظ عملی صحنھ را 

  . کندبھ نفع سیاستھا و گرایشات راست خالی می
)4(  

بھ حمایت از " اطالع رسانی مثبت"گرایشی کھ تحت عنوان 
     کمپین می پردازد، اگر چھ بر یک واقعیت کوچک اشاره 

از زاویھ . می کند اما چشم بر یک واقعیت بزرگتر می بندد
کمپین . اطالع رسانی ھم باید بھ کمپین برخورد نقادانھ داشت

. ھم ھست" ینفورمیشندیس ا"نیست بلکھ " اینفورمیشن"فقط 
خواستھ ھای این "زمانی کھ در بیانیھ کمپین تاکید می شود کھ 

یک دروغ بزرگ بھ زنان جامعھ " طرح ضدیتی با  اسالم ندارد
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ھمین نکتھ مانند ریختن یک چکھ قطران .  تحویل داده می شود
 ) نھایت تلخ استیقطران ماده ای ب! (در یک کوزه عسل است
 ح ھم اصال عسل نیست اما حتا اگر ھم اگر چھ کلیت این طر

اینکھ مبارزه . می بود وجود ھمین بند کافیست تا خرابش کند
در کشور ما مغایرتی ) ھرشکلی از ستم(برای رفع ستم بر زن 

است و در بھترین بزرگ دروغ و فریب یک با اسالم ندارد 
  . ی بزرگحالت توھم

بھ  سال است کھ قوانین ضد زن فرودستی مطلق را 27
این قوانین ضد زن از ستون ھای . زنان تحمیل کرده است

جمھوری اسالمی یک حکومت  .بنیادین حکومت دینی است
روح و جسم زنان را بھ بند بھ اشکال مختلف دینی است کھ 

  . کشیده است
ما سر "زمانی کھ فعالین اصلی کمپین اعالم می کنند کھ 

 احمدی خراسانی بھ نقل از مقالھ نوشین" (جنگ با کسی نداریم
     یا اعالم !) با مطالبات ما مشکلی ندارند باور کنید"بھ نام 

فارغ از دوست و دشمن و ورای ھمھ چیز باید "می کنند کھ  کھ 
    اشاعھ بزرگ بیشتر در واقع دروغ "!! این حرکت را کرد

شاید واقعا خودشان بھ این مسئلھ باور داشتھ باشند اما . می یابد
ژیم و نھ حتی اکثریت مردم اعتقادی بھ این مسئلھ نھ عوامل ر

 و در دنیای واقعی دوست. ندارند و نمی توانند داشتھ باشند
واقعیات زمینی سر سخت تر از . دشمن و جنگی در کار است

یک سیاست بیان این خیالبافی . ستی آسمانیاین خیالبافی ھا
اکثریت مردم می دانند کھ . سازشکارانھ و خطرناک است

فارغ از "نمی توان یاست یعنی سر جنگ داشتن با این و آن س
  . حرکت کرد" دشمن

ممکن است بگویند اینھا مقاالت افراد است و ربطی بھ 
 اگر اینطور است پس کمپین باید گفت. رچوبھ کمپین نداردچا

واقعیت این است کھ اما . مرز خود را با این نظرات روشن کند
چارچوبھ سند اصلی نطبق بر مگونھ اظھار نظرھا دقیقا این

با اسالم و چسباندن حقوق زنان مغایرت نداشتن . کمپین است
  "!فارغ از دشمن"مالھا بھ این کارزار یعنی ھمان 

 فعالین کمپین برخی جنبھ ھای بی حقوقی زنان را طرح 
می کنند اما بدترین چیز در سیاست کنار ھم چیدن راست و 

لمثلی است کھ می گوید ضرب ا. دروغ در کنار یکدیگر است
  ."نصف حقیقت را گفتن بدتر از دروغ گفتن است"

خود را گول " اطالع رسانی ھا"دلخوش کردن بھ اینگونھ 
 یک جز از واقعیت مشاھده قضاوت کردن بر پایھ  ؛زدن است

 آن ھم در صحنھ سیاسی پیچیده .در مورد کل واقعیت است
 سیاسی بزرگی در  کھ ھر اشاره یا عدم اشاره ای مفاھیمایران

                         .بر دارد
) 5(   

  کل واقعیت چیست؟ 
کمپین اساسا از طرف جریانات اصالح طلب جنبش زنان 

دست اندرکاران کمپین  متشکل از طیفی از . براه افتاده است
حتا اگر امروزه (زنان  اصالح طلب و برخی زنان حکومتی 

مسالھ صرفا در . ھستند) اندبرخی از آنھا  از قدرت رانده شده 
 میخواھند بر جریانات کھ بدلیل رشد جنبش زنان، این این نیست

البتھ مسالھ . شوند بر موج آن این جنبش  مھار زنند و یا سوار
. ھم ھستجنبھ ا بویژه وابستگان بھ حکومت این نھبرخی ھا از آ

موضوع اصلی این است کھ این حرکت بیانگر خط و بینش اما 
 فراتر از این افق و این حد ند است کھ قادر نیستیز زنانطیفی ا

با توجھ بھ اینکھ این طیف از زنان . بروندجاوتر از مبارزه 
نقش فعالی در جنبش زنان ایفا می کنند، نقد خط و بینش آنھا از 

نقطھ عزیمت یک نقد جدی و . اھمیت زیادی برخوردار است
نمی توان بھ  خط و بینشبا این نشان دھد علمی آنست کھ 

دستاورد تعیین کننده ای دست یافت تا چھ رسد بھ پیروزی 
  . قطعی بر دشمن

مبارزه علیھ ستم بر زن در ھر سطحی کھ روشن است کھ 
قرار ھمگان صورت گیرد محقانھ است و باید مورد حمایت 

بدون تاکید را در شرایط سیاسی امروز جامعھ این مبارزه . گیرد
   :طرز موثری بھ پیش بردنمی توان بر زیبر دو شرط پایھ ای 

  . اول، این مبارزه باید مستقل از حکومت باشدشرط 
مستقل از امپریالیستھا و باید وم، این مبارزه  شرط د

  . گزینھ ھای امپریالیستی باشد
اما . بسیاری از فعالین کمپین خود را مستقل می دانند

سیاسی و بلکھ استقالل . منظور فقط استقالل سازمانی نیست
  . این استقالل معانی مشخصی دارد. ایدئولوژیک است

  شرط اول
خواستھ ھا و مطالبات زنان و مبارزه برای احقاق حقوق 
. نباید و نمیتواند حلقھ اتصالی با اسالم و مذھب داشتھ باشد

روشن "و آخوندھای بھ اصطالح " اسالم مترقی"متوسل شدن بھ 
  .  از  بیخ و بن نادرست است،"بین

از فعالین کمپین تالش دارند بحث اسالم و آن دو سیاری ب
" تاکتیکی" را  بھ عنوان یک سیاست "مترقی"سھ تا آیت اهللا 

زیرا . البتھ این در مورد برخی از آنان صحیح است.  کنندیھتوج
. حداقل سکوالر ھستند, بسیاری از آنان  اگر خدا نشناس نباشند

حفظ برای زیرا نیست پوششی تاکتیک یک صرفا اما این امر 
بھ " فمینیست ھای اسالمی"اتحاد با برخی زنان حکومتی و 

  . چنین امری تن داده شد
تاکتیکی , مضافا، اگر ھم این یک سیاست تاکتیکی باشد

آن ھم زمانی کھ . بسیار سخیف و عقب مانده و نادرستی است
رود کھ مبارزه  جنبش زنان در سطح گسترده رشد کرده و می

لبات خود را در راس مطالبات حق طلبانھ مردم قرار برای مطا
اوج فضاحت در آن است کھ برخی از کمپینی ھا بھ دنبال . دھد

این یا ان آخوند افتاده اند کھ برای شروع کار کمپین فتوای 
  . شرعی دست و پا کنند

ما کھ نمیتوانیم بھ مذھب "برخی دیگر تحت عنوان اینکھ 
اما . توجیھ این سیاست می پردازندبھ ...." یم و ھعلنا فحش بد

شرایط بحث بر سر این نیست کھ در . سفسطھ است نیز این
    ھای علنی علیھ مذھب  نیفراخوان چنین کمپکنونی در 

ن است کھ حداقل مذھب  آمسئلھ بر سر. ضع گیری شودوم
ریختھ و خاک بچشم مردم گیرد مورد  تائید و حمایت قرار ن

ا بسیاری از زنان بھ طریقی مذھبی اینکھ در جامعھ م. نشود
ھستند و در عین حال پتانسیل آنرا دارند کھ در یک حرکت 
مردمی شرکت کنند با اینکھ بر اسالم و مذھب صحھ گذاشتھ 

یک فعال صادق جنبش زنان . شود، دو  موضوع متفاوت است
 کھ از ناچاری مذھبی یدر نھایت باید بتواند بھ آن توده ھای زن

سرکوب و زد کھ نقش مذھب و اسالم در ارتباط با ھستند بیامو
باید از این  چرا زنان چیست و برای رھایی کامل فرودستی 

اما زمانی کھ برخی زنان فعال کھ خود را . تفکرات گسست کنند
سکوالر نیز می دانند با چسباندن فراخوان ھای خود بھ مذھب 

خالی می  زیر پای خود را ؛عمال بھ تحکیم آن یاری می رسانند
افتخار کنند کھ تا کنون بیشترین امضاھا مجبورند کھ تازه . کنند

را از درون روضھ خوانی ھا و مجالس مذھبی زنانھ جمع 
تبلیغ مسئلھ مخالفت با اسالم، صرفا از زاویھ  .اند آوری کرده

ھر چند کھ اینکار برای پیشرفت جامعھ . روشنگری علمی نیست
کھ احقاق ھر حقی در آنست ھ بلکھ مسئل. ما امر ضروری است

مقابل اسالم و حکومت مذھبی در رابطھ با زنان بطور عینی 
یعنی کلیھ قوانین نابرابر . از این امر گریزی نیست. قرار دارد
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و تبعیض ھا در کشور ما ریشھ در اسالم و قوانین ویژه آن 
  . برای زنان دارد

 ناشی دنبال این رفتن کھ ثابت شود کھ برخی از این قوانین
از روایت ھا و احادیثی است کھ از  قول امام محمد باقر بوده و  

الم س نص صریح اواو از قول پیغمبر نقل کرده در نتیجھ جز
  گشتن؛ یا دنبال تفاسیر متفاوت  از آیھ ھای قرآن؛نبوده و نیست

 ھم بیان خوداین امر . دنبال نخود سیاه فرستادن زنان است
  زیرا  .فریبی است ھم مردم فریبی

نص صریح قرآن است و آنھا مطابق  بسیاری از قوانین اوال
ھمراه با  آن احادیث و روایات تبدیل بھ قوانین مدنی و یا قوانین 

کند کھ  تفاوتی نمی. مجازاتھای اسالمی در کشور ما شده اند
  . قرآنھای  آیھ سرمنشا این قوانین احادیث باشند یا 

 و عدالت جویانھ ای از  ھیچ تاویل و تفسیر مترقیثانیا
در رگ و پی ایدئولوژی اسالمی . قرآن و احادیث نمیتوان کرد

  .  مردساالری نھفتھ استزن ستیزی و 
 اینکھ کدام شکل حکومتی رامروزه ھر دولتی در جھان بنا ب

شد قوانین نابرابر یا ضد زن منطبق بر آن شکل را را بارا دا
. ذھبی بودنش استحکومت ایران ممھم ویژگی . اتخاذ میکند

مسالھ جدایی دین از دولت یکی از مھمترین و اولیھ ترین 
رفع این قوانین . خواستھ ھا و نیازھای کل مردم و زنان است

تا زمانی کھ . ضد زن ربط مستقیم بھ جدایی دین از دولت دارد
. حکومت ایران این شکل را دارد این قوانین پابرجا خواھد بود

عیت بزرگ جامعھ،  زنان نمی توانند بھ بدون توجھ بھ این واق
خواستھ ھای زنان "گفتن اینکھ . مطالبات عادالنھ خود دست یابند

چسباندن خود بھ اسالم تنھا آب بھ و " ضدیتی با اسالم ندارد
 در کوتاه مدت ھم در بلند  ھم-آسیاب دشمنان جنبش زنان 

 آب زیرزدن  این !این تاکتیک نیست. می ریزد -مدت 
 بھ ی فراخوان.زادیخواھانھ جنبش زنان ایران استآی ارزشھا

بھ عنوان یک قانون (زنان است کھ بجای اینکھ خواھان لغو دیھ 
بر سر یا  ؛باشند خواھان برابری در دیھ باشند) قرون وسطائی

آزادی حق پوشش و  لغو حجاب اجباری کوتاه بیایند و فعال بھ 
آنرا "  اسالمیفمینیستھای"و اتحاد با مصلحت اسالم طر خا

  ......طرح نکنند و 
البتھ برخی ھا تحت عنوان اینکھ جنبش زنان ایران در 

. می پردازند   قرار دارد بھ توجیھ این سیاست ضعیفی موقعیت 
آنان می گویند بیش از این نمیتوان کاری انجام داد و بھتر است 
جنبش زنان بھ خرده ریزھائی قانع باشد و دچار بلند پروازی 

برای اینکھ دل جباران ضد زن را بھ رحم برخی دیگر یا . دنشو
آورند می خواھند ھر طور شده ثابت کنند کھ زنان مخالف 

را پیش خود خشونت ھستند و با مسالمت جویی خواستھ ھای 
 27تجربھ انگار این رژیم این چیزھا حالیش ھست و . می برند

یم حتی بھ سال گذشتھ کافی نبوده تا معلوم شود کھ برخورد رژ
ابتدائی ترین خواستھ ھای مردم و مسالمت جویانھ ترین روشھا 

  . چھ بوده است
ضعفھای خود را بھ . این استدالالت نیز غلط اندر غلط اند
 بیان توھمات راست گردن توده ھای زن انداختن است و اساسا
 اما وقتی این . استو رفرمیستی دست اندر کاران کمپین 

   !شود دیگر  نور اعلی نور میشود می ز نی اسالمیزه تتوھما
    شرط دوم

با توجھ بھ سیاستھا و نقشھ ھای امپریالیستھای امریکائی در 
 ،طالح دلسوزی شان برای زنان ایرانرابطھ با ایران و بھ اص

ھیچ حرکت مردمی و عدالت جویانھ ای نمیتواند در مورد 
ھ مردم ایران ند بامپریالیستھا و آلترناتیوھایی کھ آنان می خواھ

و (یکی از حداقل ترین .  موضع سکوت اختیار کندحقنھ کنند
مسائل اینست کھ امروزه ھر جنبشی مرزبندی ) البتھ مھمترین

اموش نکرده ایم کھ فر. مشخص کندنیز خود را با این دشمنان 
کشی اش بھ افعانستان را با استدالل آزادی  دولت بوش لشگر

   اشک تمساح برای زنان ایران نیززنان انجام داد و امروزه 
مبارزه زنان مانند و اصلی روشن است کھ لبھ تیز .می ریزد

 افشای اما. دیگر بخشھای جامعھ باید علیھ ارتجاع داخلی باشد
ل مشخصی برای اشکاکھ حتی (طرحھای امریکا در قبال ایران 

بخش ) نفوذ در ھر یک از جنبشھای توده ای بھ خود گرفتھ است
ماده سازی زنان برای آنست کھ نگذارند سرنوشت مھمی از آ

جامعھ را قدرتھای امپریالیستی رقم زنند کھ تاریخا مدافع 
مرتجعین ضد زن در گوشھ و کنار دنیا بوده و ھستند و خواھند 

بدون جھت گیری سیاسی روشن نمی توان افکار عمومی . بود
مترقی را بھ خود جلب کرد و یک جنبش توده ای قدرتمند و 

 در شرایط سیاسی امروز این قبیل موضع گیریھای .سازمان داد
اصولی و  تکامل و پیشرفت جنبش زنان و  پیوند ا بھ ستقیمم

  . داردتوده ای جنبشھای ن با دیگر صحیح آ
برخورد دو پھلو و سازشکارانھ کمپین نسبت بھ مسائل 

فارغ از دوست و دشمن "اساسی جنبش زنان یا بھ عبارتی دیگر 
است کھ احساس خوبی را در میان فعالین جنبش " کردنحرکت 

ھیچ فرد مترقی رادیکالی با نفس . دانشجوئی بوجود نمی آورد
میان مردم  مخالف نیست؛ با نفس رفتن بھ علیھ نابرابری مبارزه 

 . ن شان با این مسئلھ، مخالف نیست آشنا کردو شھر و روستا 
 و نظری این آنچھ کھ سئوال برانگیز است چارچوبھ سیاسی

ین در سایت شان بھ این نکتھ اشاره کرده پفعالین کم. کمپین است
فایده ای "اند کھ برخی ھا نسبت بھ این کمپین منفعلند و میگویند 

اما اکثریت . باید گفت ممکن است برخی اینطور باشند". ندارد
مخالفت شان بخاطر .  منفعل نیستند،فعالین دانشجوئی کھ مخالفند

داقل ترین موضع سیاسی کھ ربط مستقیم بھ مسالھ کھ حآنست 
ستم بر زن و تبعیض و نابرابری دارد یا طرح نشده یا بدتر 

ی زنان  خواستھ ھاکھ اینمانند . استاینکھ از آنوری طرح شده 
یا در برابر نقشھ ھای قدرتھای . مغایرتی با اسالم ندارد

ن نھ سیاست کمپی. شودامپریالیستی برای زنان ایران سکوت 
کھ بر قطب سومی (تنھا در جھت تقویت سیاست قطب سوم 

نیست بلکھ با بھ ھم ریختن ) زادی زنان بدرخشدآن آتارک 
این سیاست است کھ نمی .  آنرا تضیف می کندی سیاسی مرزھا

  )6(       . تواند مورد حمایت قرار گیرد
تا زمانی کھ ( اما عدم حمایت سیاسی نسبت بھ این کمپین 

بھ معنای بی تفاوتی ) ی سیاستھا فوق بھ پیش برده شودبر مبنا
فعالین چپ جنبش . نسبت بھ این فعالیت در جامعھ نیست

دانشجوئی باید از فضای سیاسی کھ این کمپین بوجود آورده  
ھر چھ بیشتر بھ بحث و مناظره بر سر مسئلھ زنان . سود جویند

معھ و جھت گیریھای ضروری جنبش زنان در دانشگاھھا و جا
شعار لغو " تغییر قوانین تبعیض آمیز"  بجای شعار .دامن زنند

 در گیر بحث و جدل با .کلیھ قوانین ضد زن را تبلیغ کنند
عالقمندان بھ این کمپین شوند و  سیاستھای غلط حاکم بر این 

حتی در پاره ای برنامھ . کمپین را بطور جدی و علمی نقد کنند
ن بھ درخانھ ھای مردم  در ھای عملی این فعالیت مانند رفت

شھر روستا شرکت کنند و با بردن آگاھی بمیان زنان آنان را بھ 
مبارزه برای رفع تبعیض و دست یابی بھ آزادی و برابری 

مجاز نیستند کھ این دروغ اما بھیچوجھ . تشویق و ترغیب کنند
 ."خواستھای زنان ضدیتی با اسالم ندارد" کھ را بر زبان آورند 

ع در برابر حرکت رشد یاینده جنبش زنان حرکتی این موض
جنبش زنان نمی تواند و نباید گامی بھ . استمانده بسیار عقب 
 1357ھمان شعار تاریخی ھشت مارس امر شعا. عقب بردارد

  ■ "!ما انقالب نکردیم تا بھ عقب برگردیم: "است
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  !مبارزه تا انقالباز  : ستم ملی، حقیقت عینی
   رھا کیا

جنبش در ملی و ستم ملی موضوعی است کھ ھمیشھ مسئلھ 
 .تن جدل و مبارزه بوده اسآکمونیستی ایران و جھان بر سر 

ن آورد کھ دایم بھ آاھمیت موضوع این الزام را پدید می 
پرداختھ شود تا برای نسل نوینی از مبارزان انقالبی اعم از 

دانشجویان و زنان کھ پا بھ عرصھ مبارزه می ، کارگران
ن آارند، موضوع با تحلیل و تبیین درست و مارکسیستی گذ

   .شناختھ شود
نست کھ بھ این مقولھ با دیدگاه آدر این مقالھ نیز سعی بر 

چرا کھ بخش مھمی از پروسھ کسب  .دومارکسیستی پرداختھ ش
ن می حل آگاھی طبقاتی مربوط بھ این مسئلھ و مبارزه برای آ

ست دنیا نیز این موضوع بھ ثار متعدد رھبران کمونی آدر .باشد
لنین بھ اثر  کھ مھمترین آن صورت مشخص منعکس شده است 

  . است "در باره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش"نام 
ملل تحت ستم مختلف بروز خیزشھای  57در جریان انقالب 

نھا توسط جمھوری اسالمی، اھمیت مسئلھ ملی آسرکوب شدید و 
 و کردز ھمیشھ جلوه گر و حق تعیین سرنوشت را بیشتر ا

ن موضع آشد تا جریانات طبقاتی مختلف در مقابل موجب 
اگر چھ ھنوزھم در بین جریانات مختلف چپ .  بگیرندیمشخص
ریشھ این اختالفات بھ . ختالف موجود استاین مسئلھ ابر سر 

تبین ھای متفاوت از عصر سرمایھ داری بطور کلی، مشخصا 
  .آن بر می گرددعصر امپریالیسم و ویژگی ھای 

می توان در باره مسئلھ ملی و ستم ملی نکات بسیار مھمی 
ن ترین نکتھ آمھم. کردبازگو و تحلیل از جنبھ ھای گوناگون را 

بر خالف نظر ؛ است کھ ملت پدیده ای کامال عینی می باشد
این .  ناسیونالیسم است و پرداختھمعدودی کھ معتقدند ملت ساختھ

از طرف کسانی زمانی کھ نھم آرد جای بسی شگفتی دانظر 
نظر چرا کھ این . داعیھ چپ و کمونیسم دارندکھ طرح می شود 
ابتدا ا کھ بھ این معن. استلیستی آایده تفکر بیانگر یک 

در حالیکھ ناسیونالیسم . ، سپس ملتمدهآناسیونالیسم بھ وجود 
 این نظریھ  اگر با عمق بیشتری بھ .یک ایده است و ملت، ماده

کنیم متوجھ می شویم کھ در این نظر ھیچ نشانی از دقت 
تفاوت  .ماتریالیسم دیالکتیکی و ماتریالیسم تاریخی موجود نیست

یا ایده ھای آلیست ھا و ماتریالیست ھا در این است کھ آایده 
ھم . انسان محصول شرایط مادی زندگی او ھستند و یا بر عکس

و دیگر آثارشان چنانکھ مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست 
گاھی آایده ھا و مفاھیم انسان و در کل : خاطر نشان کرده اند

انسان با ھرگونھ تغییری در شرایط مادی زندگی وی و مناسبات 
 این ھستی اجتماعی انسان است کھ .اجتماعی تغییر می کند

  . گاھی او را تعیین می کندآ
. بودملت نتیجھ ظھور روند تولید سرمایھ داری ظھور پدیده 

بھ قول مانیفست بر پایھ رشد بورژوازی و مناسبات بورژوائی 
بود کھ ملت واحد، حکومت واحد، قانونگزاری واحد، منافع 

ابتدا . طبقاتی واحد و مرزھای گمرکی واحد شکل گرفتند
 ھر چند نطفھ ای و ضعیف ھم کھ –مناسبات سرمایھ دارانھ 

ر مبنای وایی بایده ھای بورژ شکل گرفتند، سپس -بوده باشند 
محصول ) مانند ناسیونالیسم(ایده ھای بورژوایی . آن ظاھر شدند

 کھ .ندمناسبات اقتصادی سرمایھ داری و طبقھ بورژوازی بود
البتھ بھ نوبھ خود تاثیر بالواسطھ ای برتسریع مناسبات سرمایھ 

  . نددارانھ و شکل گیری پدیده ملت داشت
زمینھ برای شکل  مدن طبقھ کارگر،آکھ با پدید ھمانطور

بدون شکل . فراھم آمدھم م کمونیسو علم ایدئولوژی گیری 
گیری طبقھ ای بھ نام پرولتاریا، ایده ھا و سیاستھایی بھ نام 

این مسئلھ قابل قیاس با رابطھ . کمونیسم علمی شکل نمی گرفت
با ظھور سرمایھ نیز ملت . شکل گیری ملت با ناسیونالیسم است

با ظھور . ن، پایان خواھد یافتآو با پایان مده آداری بھ وجود 
در اینجا یاد . ملت بود کھ ایدئولوژی ناسیونالیستی پا گرفت

وری این نکتھ ضروری است کھ مراحل رشد سرمایھ داری در آ
جوامع و کشورھای مختلف متفاوت است و بالطبع نحوه شکل 
گیری ملت نیز یکسان نمی باشد و بھ اشکال دولتی مختلفی 

غربی، برخی کشورھای اروپای  مثال در .شده است منجر
بخشھائی از اھالی یا سرمایھ داری با نیرویی قدرتمند در میان 

خود حل مد کھ بھ سرعت اقوام دیگر را در آ قوم بھ وجود یک
 نقدر قوی نبود،آیا در مناطقی کھ رشد سرمایھ داری . کردند

     ای  تشکیل شد و دولت ھیقوه قھرپایھ دولت مرکزی بر 
برخی، بعدھا دولت ھای جداگانھ . آمدندالملھ بھ وجود کثیر

  . ندادندتشکیل تشکیل دادند و برخی نیز 
بھ گونھ دیگری رقم در کشورھایی مانند ایران نیز شرایط 

عمدتا مناسبات سرمایھ داری و معرفی دلیل ورود بھ . خورد
. یمشدناموزون سرمایھ داری ، ما شاھد رشد توسط امپریالیسم

و  امپریالیسم یقدرت انحصارو ھدایت دولت مرکزی بھ کمک 
شوونیسم فارس بنا بھ شرایط . بر پایھ نابرابری ملی شکل گرفت

. سیاسی تاریخی معین روکشی بر این دولت متمرکز مدرن شد
  .  اینھا حقایقی عینی ھستند و نمی توان آنھا را نفی کرد

ھای ستمدیده باید سوسیالیسم، ملت رھائی و سیدن بھ ربرای 
از حق  تعیین سرنوشت خویش تا سر حد جدائی برخوردار 

ھمانطور کھ بشر پس از "  :لنین در این باره می گوید. باشند
گذشتن  از یک دوره گذار دیکتاتوری طبقات ستمدیده می تواند 
بھ نابودی طبقات دست یابد، گذار از یک دوره رھایی کامل 

نان می آزادی جدا شدن برای آی تمام ملت ھای ستم دیده یعن
با انکار واقعیت " .تواند بشر را بھ ادغام ملت ھا ھم برساند

مسئلھ ملی و نفی حق تعیین سر نوشت ملل تحت ستم نھ تنھا 
ھیچ کمکی بھ این ملل نمی شود ، بلکھ تنھا بھ قدرتمند شدن 

رھبری  از یکسو و از سوی دیگر بھ تقویت دولت حاکم
میان توده ھا دامن در ئولوژی ناسیونالیستی بورژوازی  و اید

 حق تعیین سرنوشت مانند حق طالق برای زنان، .زده می شود
حقوق از .... حق داشتن یا نداشتن مذھب و حق  اعتصاب و 

این حق از دیدگاه لنین یک حق  .دموکراتیک پایھ ای مردم است
بی ن یک تغییر رادیکال و انقالآبورژوایی است کھ تنھا راه حل 

را تنھا در این چارچوب امکان پذیر می تھا زادی ملآ او .است
او معتقد است کھ مبارزه با ستمگری ملی بدون بھ رسمیت . داند

و تشکیل دولت مستقل ئی  شناختن حق ملل تحت ستم بھ جدا
  . خود یاوه ای بیش نیست

باید یک نکتھ را متذکر شد کھ کمونیستھا ضمن اینکھ این 
ت می شناسند اما جدا شدن یا نشدن این ملل را  حق را بھ رسمی

یعنی این کھ کدام راه بیشتر . منوط بھ شرایط مشخص می کنند
شرایط خارج از  و .بھ نفع مبارزه طبقاتی پرولتاریا است

مسئلھ جدایی یا ش مبارزه طبقاتی و انقالبی، بھ سنجمشخص 
ر آنان راه حل این مسئلھ را د. عدم جدایی مشغول نمی شوند

انقالب پرولتری می بینند و تالش دارند با اعمال رھبری در این 
مسئلھ ملی بھ عنوان بخشی از انقالب پرولتری حل زمینھ نیز 

در عین حال کھ برابری و حقوق مساوی را طبقھ کارگر . شود
در مورد تشکیل دولت ملی قبول دارد، اتحاد پرولتاریای کلیھ 

  . ر چیز می داندملل را باالتر و ارزشمند تر از ھ
ستمگری ملی از ارکان ساختار قدرت سیاسی حاکم است و 

شعار حق تعیین تبلیغ گاھی انترناسیونالیستی کارگران با آ
کارگران حتی انشعاب . ارتقا می یابدسرنوشت ملل ستمکش 
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ملل ستمدیده از ایدئولوژی ناسیونالیستی بورژوازی خودی بھ 
نین تاکید می کند کھ اگر ل. فھم عمیق این شعار بستگی دارد

 شود ستم نفی سرنوشت ملل تحت تعیین شعارحق
                                                                                          .نیست بیش دروغی"شوید تحدم ھانج پرولتاریای سراسر"شعار

 در شکستھ شدن مرزھای ملی و ایجاد وحدت میان طبقھ کارگر،
گرو رھا ساختن کارگران از نفوذ ناسیونالیسم ملت غالب و ملت 

  .مغلوب می باشد
در ایران نیز ستمگری ملی یکی از ویژگی ھای اصلی نظام 

 اتجمھوری اسالمی عالوه بر سرکوب طبق. حاکم است
مناطقی چون بھ از ھمان آغاززحمتکش و زنان و روشنفکران، 

 عرب ھای رد،لشکر کشی کرکمن صحرا و کردستان ت
بدون . خوزستان را قتل عام نمود تا قدرت خود را تحکیم کند

افشای ستمھای خاصی کھ بر مردم این مناطق روا داشتھ شد، 
نمی توان روحیھ انترناسیونالیستی را در میان کارگران ترویج 

گاه شوند کھ اقشار آ کارگران فارس باید بھ این موضوع .کرد
 بلوچ و عرب و  ر فارس مانند کردتحتانی طبقھ کارگر ملل غی

وه بر اینکھ بھ عنوان کارگر استثمار می شوند، عال... آذری و 
بھ دلیل ملیتشان نیز تحت ستمھای گوناگون دیگر نیز قرار 

از جملھ عدم استخدام رسمی و یا  استخدام کارمندان . دارند
اداره ھای مختلف و معلمین فارس در مناطق کردنشین و 

 افتادگیھای شدید معیشتی از جملھ نبود جاده و ھمچنین عقب
اگر چھ کارگران فارس نیز خود تحت ستم و .....درمانگاه و 

گاه شدنشان بھ این آاستثمار قرار دارند، اما مسئلھ مھم در اینجا 
موضوع است کھ باید با پرولتاریا و دیگر طبقات زحمتکش ملل 

اکم بھ وجود دیگر متحد شوند بر علیھ شوونیسمی کھ طبقھ ح
یان شوونیسمی کھ باعث اختالف و تفرقھ ماست، ورده آ

اگر صحبت از  .، مبارزه کنندپرولتاریای ملل مختلف می شود
می شود بھ معنای امتیازات سیاسی ، ) فارس ( ملت غالب 

اقتصادی و فرھنگی برای این ملت و بھ بھای موقعیت فرودست 
دولت ارتجاعی کار آشسیاست این . ملل دیگر ساکن ایران است

مرکزی است کھ تحت شعار حفظ حاکمیت ملی و تمامیت 
از قوه قھر برای جلوگیری از رشد ملل ھمواره ارضی 

 کارگران فارس ھیچ نفعی در ادامھ .گوناگون استفاده کرده است
این وضع ندارند و ھر سیاستی کھ بخواھد از تاکید بر حق ملل 

 عینی بھ تقویت دولت بھ طوربکاھد در تعیین سرنوشت خویش 
  . می کندن کمک آو سیاست ھای حاکم 

الزم بھ تاکید است کھ راه حل کمونیستھا برای حل مسئلھ 
مشخصی کھ تمام طرحھای بھ . ملی یک راه حل انقالبی است

 از ، فدرالیسم و یا رفراندوم مختاریعناوینی چون خود تحت 
و سرنگونی انقالب این زاویھ نگاه می کنند کھ تا چھ حد بھ 

د و متکی بر مبارزات مردم و نیاری می ر ساندولت حاکم 
ملل تحت ستم عالوه بر ستم بورژوازی . اراده آگاھانھ آنان است
راه کمونیستھا  نیز روبروست و اگر یحاکم با بورژوازی خود

حل خود را پیش نگذارند، این بورژوازی ملل تحت ستم است 
نھا تالش خواھند آ. د کشانداین ملل را بھ دنبال خود خواھکھ 

. کرد تا توده ھای کارگر را با حصارھای ملی از ھم جدا کنند
نھا مخالف ترویج فرھنگ انترناسیونالیستی در میان توده ھای آ

در برابر وحدت کارگران با یکدیگر مقاومت می  .تحتانی ھستند
 .کنند و خواھان جدا کردن پرولترھا بر مبنای ملیتشان ھستند

ستھا بھ ھیچ عنوان از تالش بورژوازی برای تقویت کمونی
 اپرولتاری بھ قول لنین .حمایت نمی کنندتی ناسیونالیسایدئولوژی 

حمایت از ملل ستمدیده برای . زمایش شده خود را داردآپرچم 
 ملت سازی ،حق تعیین سرنوشت بھ معنای پرچمدار بودن

زیر پرچم کش را در پرولتاریا می کوشد تا اقشار زحمت .نیست

کمونیستھا برای بیرون کشیدن کارگران و دیگر  .خود متحد کند
طبقات زحمتکش از زیر نفوذ توھمات دموکراتیک و 

پرچم پرولتاریا، پرچم . ناسیونالیستی مبارزه می کنند
  .انترناسیونالیسم پرولتری است 

حل مسئلھ ملی در ایران خود بخشی از مبارزه برای آزادی 
زادی بھ معنای از بین بردن کلیھ قید و آ. استو استقالل کشور 
و .... ی، ملی، نژادی، مذھبی و ارضی و یتبند ھای جنس

استقالل بھ معنای جدا شدن از یوغ اقتصادی و سیاسی 
مسئلھ ملی مبارزه فکر می کنند با انکار کسانی کھ  .امپریالیسم

در مسئلھ ملی . را تقویت می کنند دچاراشتباه اساسی اندطبقاتی 
یعنی کیفیت وروش حل مسئلھ . نھایت یک مسئلھ طبقاتی است

مالک و سرمایھ ، کارگر(  ملی برای ھمھ طبقات ملل تحت ستم
و قطعی طبقھ کارگر خواھان حل کامل  .یکسان نیست) دار 

 ش حلاهو ر و دم بریده، مسئلھ ملی است نھ بھ صورت ناقص 
ھ کارگر سرنگونی دولت حاکم و کسب قدرت سیاسی توسط طبق

در کنار سرنگونی دولت حاکم، استقالل . می باشدو متحدینش 
در ستمگری ملی چرا کھ . از امپریالیسم نیز مسئلھ مھمی است

این عصر بخشی از نظام امپریالیستی است کھ در کشورھای 
 تولید و باز تولیدتحت سلطھ  چند ملیتی چون ایران در دو سطح 

   :می شود
بھ دلیل رشد ناموزون : قتصادی کارکرد ایکم، بھ لحاظ 

بر مبنای نیازھای سرمایھ ھای سرمایھ داری در ایران 
، خود بھ خود میان مناطق مختلف کھ ملل مختلفی امپریالیستی

ور این دآانباشت سو. آید ساکنند شکافھای عمیق پدید می آندر 
ن است کھ مناطق وسیعی از کشور عقب آسرمایھ وابستھ بھ 

 دوجو .نگھ داشتھ شوند تا بتوان کارگران را فوق استثمار کرد
روابط عقب مانده در این مناطق بھ دلیل کارکرد سرمایھ داری 

  .ن را تولید و باز تولید می کندآدایما حاکم بر ایران است کھ 
 سیاست مشخص و  :اقتصادیغیر کارکرد لحاظ بھ دوم،  
کردن  برقرار امھ ریزی شده امپریالیستھا این است کھ برایبرن

یک ملت بر ثبات سیاسی در کشورھای تحت سلطھ، از سلطھ 
تقرقھ بینداز و حکومت "برمبنای سیاست وملل دیگر استفاده کنند

یا رقابتھای میان قدرتھای مختلف امپریالیستی یک ملت را " کن
  .میان کشورھای مختلف تقسیم کنند

علیھ ستم ملی مبارزه مبارزه ملت تحت ستم الصھ بطور خ
ن حمایت کرد و شعار حق تعیین آعادالنھ است و باید از ای 

. را بھ عنوان شعار پایھ ای تبلیغ کردسرنوشت تا سر حد جدایی 
محدودیت تاریخی دارای یک اما مبارزه تنھا برای این ھدف 

ئی است زیرا کماکان مسئلھ ملی یک مسئلھ بورژوا. عظیم است
کمونیسم بھ عصری کھ با ظھور . و متعلق بھ عصر بورژوازی

بورژوائی این  سپرده خواھد شد و در چارچوبھ موزه تاریخ 
در جامعھ سرمایھ داری در مسئلھ حل نخواھد شد، چرا کھ 

را تنظیم ملل نھایت قانون ارزش و سود است کھ مناسبات بین 
دارد کھ منافع ملی ناسیونالیسم ھمواره ظرفیت آنرا  .می کند

 .خود را ورای ھمھ قرار دھد و بھ حقوق ملت دیگر تجاوز کند
انقالب اکتبر نمونھ خوبی از از نقطھ نظر راه حل کماکان 

با پرولتاریای  ملل تحت ستم در یک کشور چند ملیتی رھائی 
ھر چند کھ باید از تجارب مثبت و منفی در این . چند ملیتی است

تنھا اما انقالب اکتبر نشان داد کھ . ری شودزمینھ جمعبندی بیشت
مبارزه ای کھ ھدفش سرنگونی دولت و مناسبات اقتصادی و 

می تواند با یک برنامھ سیاسی واحد باشد سیاسی ارتجاع حاکم 
را ملل تحت ستم و اتحاد انترناسیونالیستی میان آنان رھایی ملی 
  ■.تضمین کند
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  "زار مي وزدبادي كھ بر مرغ"يبھ بھانھ تماشا

Ҝ  Ү ỷ  ǎҮ ǔ      
  باربد کیوان

 
بادي كھ بر "مي فیلم در چند ماھي كھ از نمایش عمو

" كن لچ"آخرین اثر كارگردان چپ انگلیسي " زدمرغزار مي و
مي گذرد، بسیاري از روشنفكران انقالبي اندیش و آزادیخواه بھ 

ن جوانان و دانشجویان با اشتیاق بھ سال. تماشاي آن نشستھ اند
سینما شتافتھ و یاران خود را نیز بھ دیدن این فیلم دعوت كرده 

بھ خاطر خلق این اثر موفق بھ دریافت نخل " كن لچ. "اند
با وجودي كھ .  شد2006طالیي بھترین فیلم  در جشنواره كن 

فیلم از تیغ سانسور دولتي در ایران در امان نمانده ولي بھ طور 
ا نسبتا جان سالم بھ در برده و كلي خط سیر داستاني و دیالوگ ھ

تماشاگر برخالف بسیاري از فیلم ھا گیج و عصباني بھ خانھ باز 
یك مشكل كھ شاید خیلي ھا توجھ چنداني بھ آن نكرده . نمي گردد

باشند، نامطلوب بودن كیفیت نسخھ نمایش داده شده در سینماھا 
 بھ نوعي مي توان گفت كھ حاصل كار و تالش فیلمبردار. است

و آن ھمھ رنگھا و نورھا و سایھ ھاي بي نظیري كھ در فضاي 
ایرلند پدید آورده، در این نسخھ رنگ پریده و گاه با كنتراست 

براي مقایسھ اصل و . زیاد، ضایع شده و از دست رفتھ است
رجوع كرد و فرق كیفیت را " DVD"كپي مي توان بھ نسخھ 

  .دید
لند در آغاز قرن موضوع فیلم بھ مقطعي از جنبش مردم ایر

بھ سبك ھمیشگي خود، یعني ارائھ " كن لچ. "بیستم برمي گردد
یك قصھ دراماتیك بر متن بیان رئالیستي واقعیات تاریخي، جلو 

روایت او مثل ھمیشھ مستقیم و صریح و بي پیرایھ . مي رود
نحوه بازي ھا، انتخاب چھره ھا و خصوصیت فیزیكي . است

 جاي دوربین و نماھا، آگاھانھ در بازیگران، نحوه كادربندي و

در اثرش " كن لچ. "خدمت این واقعیت نمایي قرار گرفتھ است
ما را بھ وقایع تاریخي مستند و شخصیت ھاي سرشناس تاریخي 
ارجاع مي دھد و در این راه از فیلم ھاي خبري مستند از آن 

اما او با این روش، برخالف گروھي . دوره نیز سود مي جوید
كند و " مستند نمایي"اگران، نمي خواھد عوامفریبانھ از سینم

برعكس، او با وسواس در مورد .  دروغ تحویل تماشاگر بدھد
گذشتھ بھ تحقیق پرداختھ، تالش مي كند واقعیت را در جزئیات 

با وجود این، . و بھ دور از احساسات گرایي بھ تصویر بكشد
 قصھ .روایت یك قصھ است" بادي كھ بر مرغزار مي وزد"

ھاي كھ گره ھاي دراماتیك خود را دارد و از جنبھ ھاي نمادین 
این فیلم قصھ زندگي دو برادر از اعضاي . نیز بي بھره نیست

 است كھ در ي میالد1920ارتش جمھوریخواه ایرلند در دھھ 
جریان عبور از پیچ و خم ھاي انقالب ایرلند رو در روي ھم 

  . قرار مي گیرند
نوشتھ " كن لچ"ھمكار دیرینھ " يپل الورت"سناریوي فیلم را 

مایكل "از یك زاویھ، این سناریو تماشاگران را بھ یاد فیلم . است
زمان و حال و .  ساختھ شد مي اندازد1990كھ در دھھ " كالینز

با این . ھواي داستان ھمان است كھ در فیلم یاد شده دیده بودیم
ران جنبش ایرلند از رھب" (مایكل كالینز"تفاوت كھ فیلم زندگي 

با ھدف توجیھ و مطلوب جلوه دادن خط سازش ) 1920در دھھ 
و تسلیم بخشي از رھبران در برابر قدرت اشغالگر امپریالیستي 

آن فیلم قرار بود بھ سیاست جاري . انگلستان ساختھ شده بود
میان ارتش جمھوریخواه ایرلند با دولت انگلیس و " توافق صلح"

بادي كھ بر "اما . در ایرلند خدمت كندحزب تحت الحمایھ اش 
جانبدار تداوم مبارزه است و چھره زشت و " مرغزار مي وزد

سناریوي . تراژیكي از سازش و تسلیم طلبي ترسیم مي كند
حول رابطھ دو رفیق ھمرزم قدیمي در جنبش " مایكل كالینز"

ایرلند بنا شده بود و نشان مي داد كھ مسیر این دو چگونھ از ھم 
.  مي شود و این تقابل بھ یك تضاد آشتي ناپذیر مي انجامدجدا

نمادي ) با بازي جولیا رابرتز(در آنجا شخصیت زن اصلي فیلم 
از ایرلند بود كھ بھ این دو ھمرزم سابق عشق مي ورزید و 

ایرلند دوست داشتني، درگیري . ھمزمان با ھر دو رابطھ داشت
ر دو را بھ یك و خصومت دلباختگانش را تحمل نمي كرد و ھ

       بادي كھ بر مرغزار"در سناریوي ! اندازه دوست داشت
     .، این نماد بھ شكل دو برادر جلوه گر مي شود"مي وزد

ھر دو بچھ ھاي ایرلند اند، ھمخون و ھم " تدي"و " دمي ین"
ھركدام از آنان راھي كھ برگزیده را در خدمت . ریشھ اند

معرفي مي كند و بھ این حرف رھایي ایرلند و خوشبختي مردم 
، اینجا "مایكل كالینز"اما برخالف نمادگرایي بي پایھ . باور دارد

دیگر ایرلند واحدي در كار نیست كھ ھر دو را بھ یك اندازه 
در اینجا ایرلند بھ طبقات و قشرھاي . دوست داشتھ باشد

گوناگون تقسیم شده است و دو برادر در واقع نماینده راه ھا، 
ھا و منافع طبقاتي متضادي ھستند كھ در دل یك جنبش بینش 

  . ملي حضور دارند و با ھم تقابل مي كنند
در ھمان سكانس آغازین فیلم، ھجوم نظامیان انگلیسي بھ 
گروھي ایرلندي را مي بینیم كھ بر خالف قانون اشغالگران، یك 
مسابقھ ورزشي خاص ایرلندي برگزار كرده اند و با این كار 

این .  آداب و رسوم خودشان را زنده نگھداشتھ اندفرھنگ و
سكانس با قتل وحشیانھ یكي از ھمین جوانان ایرلندي بھ پایان 

جرمش اینست كھ نامش را بھ زبان ایرلندي كھ براي . مي رسد
خوب، این . سركوبگران انگلیسي نامفھوم است ادا كرده است
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 دستھ بندي قوانین و مقررات، این سركوب و قتل را چگونھ باید
فارغ (كرد؟ این  نوع از ستمگري كھ بي تبعیض بر این مردم 

) از اینكھ كارگران كشاورزي ھستند یا فرزندان زمینداران
  اعمال مي شود چھ خصلتي دارد؟ 

دانشجوی پزشکی است کھ ھنگام تعطیالت از " دمی ین"
چند روز بعد او ھنگام . نزدیک شاھد این جنایت بوده است

انگلیس برای ادامھ تحصیل، در ایستگاه راه آھن نیز بازگشت بھ 
شاھد صحنھ دیگری از توھین و ضرب و شتم کارگران ایرلندی 

  او دیگر سوار ترن. راه آھن توسط سربازان انگلیسی است
اینجاست کھ او تصمیم زندگی خود را . نمی شود و بر می گردد

فوف  بجای رفتن بھ دانشگاه و ادامھ تحصیل بھ ص.می گیرد
  . مبارزین ایرلندی می پیوندد

در سكانس دستگیري یك گروه از ارتش جمھوریخواه 
كھ ھویتش بھ عنوان یكي از افراد اصلي این " تدي"ایرلند، 

تشكیالت براي انگلیسي ھا لو رفتھ را مي بینیم كھ بھ شدت 
تحت شكنجھ قرار مي گیرد تا ارتباطات، قرارھا و محل سالح 

ھمھ ناخن ھاي دو دست او را با انبر . دھایشان را آشكار كن
     دست مي كشند ولي او مقاومت مي كند و ھیچ چیز را لو

چند سكانس جلوتر، با اختالف نظر دروني مبارزان . نمي دھد
جریان یك . ایرلندي بر سر اھداف و دورنماھا روبرو مي شویم

 دادگاه محلي ایرلندي را مي بینیم كھ بھ شكایت یك سرمایھ دار
رباخوار از زن فقیر و مقروض رسیدگي مي كند و قاضي كھ 

بر سر این راي . دختر جواني است حق را بھ زن فقیر مي دھد
و یارانش " دمي ین"و ھمفكرانش از یك طرف و " تدي"میان 

دعوا بر سر . از طرف دیگر بحث و مشاجره در مي گیرد
لیسي ھا اینست كھ قوانین و مناسباتي كھ باید بھ جاي سلطھ انگ

در این جامعھ برقرار كنیم حافظ منافع چھ طبقاتي است؟ اكثریت 
كارگر و زحمتكش و توده ھاي تھیدست یا سرمایھ داران و 
رباخواران و زمینداران ثروتمند؟ این واقعھ بھ ذھن تماشاگري 

را بھ خاطر قاطعیتش در مبارزه و " تدي"كھ تا اینجاي داستان، 
" تدي. "مي كرده تلنگر مي زندمقاومتش زیر شكنجھ تحسین 

درك دیگري از اھداف مبارزه دارد و جانب سرمایھ داران 
و " دمي ین"با " تدي"بر سر این مسالھ . ایرلندي را مي گیرد

كھ یك لوكوموتیو ران سوسیالیست آگاه است و ھمفكران " دن"
با وجود این، آیا كسي مي تواند بھ این فكر . آنان درگیر مي شود

در مبارزه " دن"با جناح " تدي"ھ ھم صف شدن جناح بیفتد ك
انقالبي براي بیرون راندن نیروھاي اشغالگر انگلیسي و رسیدن 
بھ استقالل ایرلند كاري نادرست بوده؟ كسي مي تواند بھ این 
نتیجھ گیري برسد كھ آن مقاومت كردن و لو ندادن، ھیچ ارزشي 

بھ امر پیشرفت در مبارزه مردم ایرلند نداشتھ یا ھیچ كمكي 
مبارزه توده ھاي ستمدیده نكرده؟ این یك كلنجار ذھني واقعي 

  .ما را بھ آن فرا مي خواند" كن لچ"است كھ فیلم 
مسالھ مھم دیگري كھ فیلم بھ ما گوشزد مي كند نقش مركزي 
مبارزه مسلحانھ در جنبش رھائیبخش مردم ایرلند علیھ سلطھ 

در جریان گفت و گوي . امپریالیسم انگلستان و ستم ملي است
مي شنویم كھ كارگران راه آھن ایرلند بنا بر " دن"و " دمي ین"

 ایرلند در نقاط مختلف اتحادیھ ھاي كارگري مستقلتصمیم 
 مشخص سیاسيدست بھ اعتصاب زده اند و یكي از اقدامات 

آنھا سر باز زدن از جا بھ جا كردن نظامیان اشغالگر از طریق 
از صحبت ھاي این دو و بھ ویژه . ستقطارھاي مسافربري ا

در " دمي ین"و " دن"حضور عناصر كمونیست آگاھي مانند 

گروه ھاي پارتیزاني روشن است كھ جنبش رھائیبخش مجموعھ 
اي از مبارزات متنوع را شامل مي شود كھ نوك پیكان آنھا 

یكي از صحنھ ھاي الھامبخش فیلم كھ . مبارزه مسلحانھ است
ھیجان آن در دوبلھ فارسي كمرنگ شده، متاسفانھ شور و 

رھبر جان " جیمز كانلي"یادآوري خطابھ انقالبي شعرگونھ 
جیمز . "است" دن"و " دمي ین"باختھ جنبش ایرلند از سوي 

ھمان انقالبي سوسیالیستي است كھ با سازماندھي و " كانلي
رھبري حملھ بھ یك پاسگاه نظامیان انگلیسي مبارزه مسلحانھ در 

بد نیست بھ این نكتھ اشاره كنم كھ در .  را بنیان نھادایرلند
تشكیالت بین المللي " (انترناسیونال سوم"سالھاي آغازین حیات 

بر سر " كانلي"مباحثاتي میان لنین و ) احزاب كمونیست
لنین با تاكید بر . انترناسیونالیسم و مبارزه ملي جریان داشت

یرلند توسط ضرورت پیشبرد و رھبري مبارزه رھائیبخش ا
طبقھ كارگر و با ترویج آموزش ھاي ماركس در مورد مسالھ 
ملي ایرلند و اھمیت مبارزه براي حق تعیین سرنوشت ملل 

گوشزد مي كرد كھ " كانلي"ستمدیده، این نكتھ را بھ 
 انقالبیون بسط ھمبستگي بین الملليانترناسیونالیسم بھ معني "

لكھ بھ معني دیدگاه و ب.  نیستكشوري دیگر با انقالب یك كشور
."  یعني پرولتاریا استیك طبقھ واحد جھانيبیان منافع مشترك 

نقل " دن"و " دمي ین"در گفت و گوي " كانلي"آنچھ از خطابھ 
مي شود دقیقا مربوط بھ ھدف مبارزه رھائیبخش مردم ایرلند 

او خطابھ خود را با پیش بھ سوي جمھوري سوسالیستي . است
بر سر جھت گیري ھا و اھداف درازمدت . دایرلند تمام مي كن

تر مبارزه است كھ صف بندي ھاي جدیدي در میان مبارزان 
  . ایرلندي شكل مي گیرد

با تعمق در سكانس دادگاه مي توان بھ یك موضوع مھم 
براي حمایت از فرد ثروتمند " تدي"استدالل . دیگر ھم فكر كرد

یل افراد در اینست كھ شما با محكوم كردن و راندن این قب
ھزینھ سالح و مھمات . صفوف مقاومت انشعاب مي اندازید

اگر منافعشان را . ارتش جمھوریخواه را ھمینھا تامین مي كنند
در نظر نگیریم پس جنگمان را چطور پیش ببریم؟ در بحث 

اینكھ پیشبرد جنگ انقالبي و تامین . واقعیتي نھفتھ است" تدي"
رداختن بھ مالحظات سیاسي و در سطحي دیگر، پ(ملزومات آن 

مسالھ تنظیم روابط ) براي تقویت و اتحاد صفوف جنبش عمومي
میان قشرھا و طبقاتي كھ مشتركا تحت ستم ملي قرار دارند را 

طبقھ كارگر و نمایندگان سیاسي طبقھ چگونھ . مطرح مي كند
این روابط را تنظیم مي كنند؟ چگونھ بدون از نظر دور كردن 

و كمونیسم، اتحاد انقالبي  مردم را سازمان مي ھدف سوسیالیسم 
دھند و رھبري مي كنند؟ چگونھ جانب توده ھاي تحتاني و 

ا یرند ولي موفق بھ جذب و كشاندن و تھیدست جامعھ را مي گی
   خنثي كردن قشرھاي میاني و متزلزل و نسبتا مرفھ جامعھ 

مي خواست مخارج جنگش را از كیسھ " تدي"مي شوند؟ 
چگونھ مي خواست " دن. "دان ھموطنش تامین كندثروتمن

جنگش را بھ پیش برد؟ ھمانطور كھ بررسي تجربھ جنبش 
ایرلند در تمامي سالھاي بعد از جنگ جھاني دوم نشان مي دھد، 
ارتش جمھوریخواه ایرلند علیرغم اینكھ بھ جنگ عادالنھ علیھ 

نگ بھ ج" تدي"اشغالگران انگلیسي ادامھ مي داد ولي با عینك 
سالح و مھمات این ارتش را سرمایھ داران . نگاه مي كرد

امپریالیست ایرلندي االصل در ایاالت متحده و مشخصا جناح 
ھمین ھا . قدرتمندي از حزب دمكرات آمریكا تامین مي كردند

فشارھاي موثري بر ارتش جمھوریخواه 1990بودند كھ در دھھ 
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 مذاكره بنشینند و اعمال كردند تا با دولت انگلستان بر سر میز
    و" تدي"پیشبرد جنگ با دیدگاه . اوضاع ایرلند را آرام كنند

سرانجامي جز این نمي تواند " تدي"مبناي روش بورژوایي بر
و در واقع نمایندگان طبقھ كارگر مي باید از " دن. "داشتھ باشد

" تو بھ شیوه خود بجنگ، من بھ شیوه خود مي جنگم"اصل 
اید بھ مسالھ تامین سالح و مھمات نیز چنین ب. پیروي مي كردند
اساسا باید سیاست ربودن سالح از چنگ دشمن . نگاه مي كردند

را در پیش مي گرفتند، نھ اینكھ بھ محموالت ارسالي پیشرفتھ از 
  .آمریكا چشم مي دوختند

ھاي بر خالف بیشتر فیلم " بادي كھ بر مرغزار مي وزد"
پاسیفیستي را تبلیغ مي كنند و بھ  كھ نھایتا دیدگاھي " ژانر"این

شكل پوشیده یا آشكار، قھر انقالبي را زیانبار یا بي ثمر جلوه 
تمام صحنھ ھاي مربوط بھ عملیات . مي دھند جانبدار قھر است

مسلحانھ شھري، و راه بندان و كمین در مناطق روستایي در 
عین حال كھ كامال رئالیستي طراحي شده و حتي بروز روحیات 

كس العمل ھاي گوناگون در افراد مختلف را در جزئیات بھ و ع
تصویر مي كشد، آشكارا روحیھ ھمدلي تماشاگر با مبارزان 

از البالي ماجراھاي این فیلم مي توان . ایرلندي را دامن مي زند
ضرورت قاطعیت، ضرورت تصمیم گیري ھاي بھ موقع و بي 

عدام یك تصمیم گیري و اقدام بھ ا. تزلزل را برداشت كرد
جرمش اینست كھ در .  سالھ كار ساده اي نیست14نوجوان 

مقابل فشار اشغالگران مقاومت نكرده، با دادن اطالعات باعث 
دستگیري و شكنجھ و كشتھ شدن چند تن از یاران خود شده 

علیرغم مخالفت و ناراحتي نزدیكترین " دمي ین. "است
در . كشدھمرزمانش، بار سنگین این تصمیم را بر دوش مي 

در اسارت با پیشنھاد " دمي ین"یكي از سكانس ھاي پایاني فیلم، 
روبرو مي شود كھ در مقابل لو دادن محل سالح ھا و " تدي"

مخفیگاه ھا بھ او وعده خالصي از تیرباران و رفتن بھ سر خانھ 
بھ او پاسخ مي دھد كھ بھ " دمي ین. "و زندگیش را مي دھد

نھ، .  قلب آن نوجوان شلیك كردممن درست بھ"خاطر ھمین كار 
    این صحنھ نشان ". من بھ خاطر جانم كسي را نمي فروشم

مي دھد كھ آن قاطعیت در اعمال قھر انقالبي و این كوتاه 
از یك دیدگاه واحد . نیامدن در آستانھ تیرباران از یك جنس است

سرچشمھ مي گیرد و بھ اھداف و منافع طبقاتي واحدي خدمت 
  .مي كند
بیشتر از اینھا مي توان " بادي كھ بر مرغزار مي وزد"ر د

مي توان . كنكاش و اندیشھ كرد و نكات بیشتري را بیرون كشید
در ھم آمیختگي و تاثیر متقابل مبارزه طبقاتي و مبارزه ملي و 
تضادھاي موجود در رابطھ میان این دو را مورد توجھ بیشتري 

اي صاحبان ایده ھاي چپ، تماشاي این اثر بھ ویژه بر. قرار داد
براي كساني كھ با مسائل گوناگون مبارزات طبقاتي و اجتماعي 
      دست و پنجھ نرم مي كنند، زمینھ و فرصت خوبي فراھم

از ھر گوشھ . مي كند تا بھ پیچیدگي ھاي مبارزه بیشتر بیندیشند
      پرسش ھایي سر بیرون " بادي كھ بر مرغزار مي وزد"

داختن بھ آنھا مي تواند بھ باز شدن بعضي از مي آورد كھ پر
  ■.گره ھاي ذھني مھم چپ در ایران كمك كند
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   معرفی کتاب

  
  امپریالیسم و مقاومت

  اثر جان ریس
  

  سورنا ھدایت
 توجھ بھ موقعیت حساس ایران و خطر حملھ نظامی با

آمریکا بھ ایران و تحلیل جالب توجھ و پر محتوای جان ریس 
در کتاب جدیدش  امپریالیسم و مقاومت از اوضاع جھانی و 
موقعیت امپریالیسم نوین کھ پس از فرو ریختن دیوار برلین 
ظھور کرده است در صدد بر آمدم کھ بھ معرفی کتاب 

  .بپردازم" الیسم و مقاومتامپری"
جان ریس یکی از اعضای موسس ائتالف برای توقف 

      )2( و دبیر  ملی ائتالف ریسپکت) 1(جنگ در انگلستان 
 2003 فوریھ 15او از سازمان دھندگان تظاھرات . می باشد

بھ جرات می توان گفت کھ این تظاھرات  بزرگترین . بود
موضوع اصلی آن . دتظاھرات تاریخ سیاسی بریتانیا بو

  . تظاھرات اعتراض بھ تجاوز نظامی بھ عراق بوده است
جان ریس در مقدمھ کتاب خود بیان می کند کھ سھ قدرت 

قدرت دولت ھای ملی، : تعیین کننده در جھان مدرن وجود دارد
اقتصاد بین الملل و طبقھ شاغل کھ در نھایت وابستھ بھ دولتھا، 

اغلب رویدادھای مھم تاریخ . ستارتش ھا و بنگاه ھای تجاری ا
   جھان در تقاطعی کھ این سھ نیروی تعیین کننده با ھم تصادم

  . می کنند اتفاق می افتد
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نیمھ  . کتاب جان ریس را می توان بھ دو بخش تقسیم کرد
اول کتاب او اختصاص بھ تحلیل اوضاع اقتصادی و توازن 

  . نیرو ھا در جھان امروز دارد
 بھ بررسی توان نظامی آمریکا و در فصل اول کتاب 

جان ریس با نگارش . استراتژی آمریکا در جھان می پردازد
فصل اول کتاب تالش می کند کھ بھ افشاگری پیرامون برنامھ 

 11او از . میانھ بپردازدو نقشھ ھای آمریکا در خاورھا 
 بھ عنوان یک موقعیت استثنایی برای آمریکا در 2001سپتامبر 

نکتھ ای کھ . در آوردن برنامھ ھایش نام می بردجھت بھ اجرا 
در کل کتاب توجھ خواننده را جلب می کند مھارت فراوان 
نویسنده در بھره گیری از اظھارات و نوشتھ ھای مقامات ھیات 

ژه گی یاین و. حاکمھ آمریکا در جھت افشا ماھیت  خود آنھاست
  .  بارز این کتاب، اعتبار آن را صد چندان کرده است

 کتاب بودجھ نظامی آمریکا را 15 و 14جدولھای  صفحھ 
با سایر کشورھا قوی جھان و باصطالح دشمنان آن در خاور 

در این جدول مشاھده می شود کھ بودجھ . میانھ مقایسھ می کند
  برابر از ژاپن و 6نظامی آمریکا تقریبا سھ برابر از چین، 

نانش در خاور  برابر  از دشم50 برابر از روسیھ و 8فرانسھ، 
  . بیشتر است) ایران و سوریھ( میانھ 

بر اساس تحلیل ریس دلیل اصلی جنگ در یوگوسالوی  و 
 تالش غرب برای تسلط در آن منطقھ 99دخالت آمریکا در سال 

  در جھت احداث خط لولھ نفت بوده است
در فصل دوم کتاب جان ریس بھ مطالعھ و بررسی 

ی از قیبل ژاپن، آمریکا، اقتصادھای مھم ملی در صحنھ جھان
چین، روسیھ  و آلمان می پردازد و تغییرات روابط بین آنھا را 

  . بررسی می کند70از زمان بحران اقتصادی دھھ 
فصل سوم  کتاب اختصاص دارد بھ تحلیل موضوع نفت بھ 
عنوان یکی از مھم ترین مولفھ ھای تعیین کننده در جھان 

لملل و رفتار قدرت ھای امروز و تاثیر آن در روابط بین ا
در این تحلیل نقش آمریکا بھ عنوان بزرگترین مصرف . بزرگ

کننده نفت، دکترین آن و تاثیر بزرگ نفت در معادالت قدرت 
  .بین قدرت ھای بزرگ موشکافی شده است

عنوان  " یسم عرب تا احیا مجدد اسالمیسمنالاز ناسیو"
یان می کند در این قسمت ریس ب. قسمت پایانی این فصل است

م ناسیونالیسم و کمونیسم در کھ بعد از سالھای جنگ جھانی دو
کھ  چرا. میانھ ھمواره در کنار ھم تجلی پیدا کرده اندخاور

برخی از خواستھ ھای ضد امپریالیستی چپ با خواستھ ھا طبقھ 
ولی اشتباھات چپ در . سرمایھ دارملی ھم خوانی داشتھ است

او بھ عنوان . ین جنبش ملی زدآن سال ھا ضربات زیادی بھ ا
     نمونھ از اشتباھات حزب توده در روابطش با مصدق نام 

.  گشت1978می برد کھ منجر بھ محو جنبش در ایران تا سال 
او در توضیح ظھور مجدد اسالم از دالیلی ھمچون فرسودگی 

او از . پروژه ملی گرایی، محو آلترناتیو کمونیستی نام می برد
 در پروسھ ظھور مجدد ن بھ عنوان مھمترین حادثھیراانقالب ا

بھ عقیده او ھستھ اصلی وقوع  انقالب . اسالم یاد می کند
اعتصاب کارگران شرکت نفت بود کھ در ادامھ بھ علت کم 
آگاھی چپ ایران و انحرافات استالینیستی، رھبری  انقالب بھ 

  .دست خمینی افتاد
میق از جان ریس در فصل چھارم کتاب یک تحلیل ع

        تاثیرات مخرب پیرامون پدیده جھانی سازی بر توسعھ 
در این تحلیل جان ریس بھ . بی عدالتی در جھان  ارائھ می کند

تھیدستی در جھان ئولیبرالیسم بر توسعھ فقر و بررسی تاثیرات ن
جان ریس این تحلیل را با ارائھ آمارھای شوک آور  .می پردازد

در کشور انگلستان بعد از  روی کار پیرامون افت سطح زندگی 
آمدن تاچر تا کنون و آمار پیرامون در آمد مردم جھان واقعی تر 

او می پرسد براستی چھ تعداد افراد ساکن در . نشان می دھد
دنیای مدرن و نسبتا مرفھ غرب می توانند تجسم کنند کھ نیمی 

. ت دالر در روز کمتر اس3از مردم دنیا درآمد روزانھ شان از 
  .  تعداد این افراد  بسیار ناچیز است اواز نظر

 دموکراسی از ابتدا تا کنون فصل پنجم کتاب پیرامون تاریخ
تاب است جان ریس بھ  این فصل کھ طوالنی ترین فصل ک.است

 انقالب کبیر وت مھم تاریخ از استقالل آمریکا  انقالبابررسی
 ضد سرمایھ  بر1989فرانسھ تا انقالب اکتبر و انقالبات سال 

او در این فصل بھ بررسی رشد . داری در شوروی می پردازد
   کمی و کیفی طبقھ کارگر و مقاومت آن بر ضد کاپیتالیسم  

کھ در شرایط کنونی کھ  باینمی پردازد و ادعا می کند با توجھ 
این طبقھ . نصف جمعیت جھان را طبقھ کارگرتشکیل می دھد

  . وزی و تغییر شرایط استتنھا طبقھ ای است کھ مستحق پیر
ریس بیان می کند کھ پایان دادن بھ سرمایھ داری یک 

  . درخواست بزرگ ولی ضروری است
  :از نظر او

ی منجر بھ خلق طبقھ کارگری شده زجھانی سا"
است کھ از ھر زمان در تاریخ نظام سرمایھ داری 

ولی جھانی سازی  از خلق .  صفوفش گسترده تر است
نھ کھ در آن امکانات مورد قبول یک سیستم  عادال

زندگی برای مردم  مھیا گشتھ، در  بسیاری از نقاط  
ھ قب آن چرخیکی از عوا. جھان سر باز می زند

جنگ بھ عنوان یکی از ویژگی ھای معاصر  تکراری 
 1989در سال (سقوط استالینسم . امپریالیسم است

بھ این معنی بود کھ دیگر دشمن خارجی بھ ) مترجم
این شرایط یک . ر عیب جویی وجود نداردمنظو

تجلی مادی . بحران اطمینان را در سیستم ایجاد کرد
این بحران جنبش ضد جنگ و ضد سرمایھ داری 

  . است
در این جنبش فراگیر این سوسیالیست ھا ھستند کھ 
قادرند برای ایده ای کھ پیام آور قدرت کافی  کارگران 

ده تری را کسب برای تغییر جھان است مخاطبان گستر
بھ عالوه آنھا می توانند دور نمایی را کھ بر . کنند

اساس آن سیستم کنونی جھان قادر باشد توسط یک 
جھانی کھ خواستھ ھای تولید ) 3( سیستم مشارکتی
را تامین کند، ) کارگران مترجم (کنندگان ثروت 

ھر گونھ جایگرینی . جایگزین شود و آنرا تکامل دھند
  ."  پروژه غیرقابل قبول استدیگر برای این 

خواندن این کتاب برای ھر کسی کھ مایل است راه ھای 
مقابلھ با امپریالیسم و جزئیاتی جدید پیرامون امپریالیسم را کھ 

    ■.متکی بر منابع معتبر ھستند بداند، مفید است
  

1) Stop War Coalition in Britain 
2) Respect Coalition  
3) co-operative   
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  مریکا برای عراق از زبان آمارارمغان آ
  از متن گزارش گروه آمریکایی مطالعات عراق بیکر ھمیلتون

 نفر در داخل عراق آواره شده اند و 1,600,000 ■
  . نفر نیز از کشور گریختھ اند1,800,000

 بعضی مناطق سنی نشین بغداد، تحت حاکمیت شعیان کمتر از ■
  .دو ساعت در روز برق دارند

 الی 20 درصد است و بیکاری بسیار گسترده 50ی  تورم باال■
  . درصد جامعھ را شامل می شود60
 میلیارد دالر 12 ذخایر ارزی با ثبات و رو بھ رشد بوده و بھ ■

با وجود عالئم مثبت، بسیاری از شاخصھ ھای . رسیده است
 10رشد عراق در سال جاری در عوض . اقتصادی منفی است

  .وده است درصد ب4درصد تنھا معادل 
.  درصد در آمد نا خالص ملی است70 تولید و فروش نفت ■ 

  .  در صد از درآمد دولت را تشکیل می دھد95نفت 
 میلیون بشکھ تولید و یک میلیون و پانصد 2/3عراق روزانھ  ■

ھزار بشکھ صادر می کند کھ کمتر از میزان تولید در زمان پیش 
  . از جنگ بوده است

  . میلیارد دالر در سال است7 الی 5 فساد مالی برابر ■
 وزارت خانھ ھای بھداشت، کشاورزی، حمل و نقل توسط ■

  .نیروھای مقتدا صدر حفاظت می شود
 نمایندگان برگزیده عراقی از وزارتخانھ ھا بھ عنوان غنیمت ■ 

  . سیاسی یاد می کنند
 بسیاری از وزارتخانھ ھا نمی توانند کاری بھ جز پرداخت ■

 درصد 15 الی 10زد انجام دھند و تنھا توانستھ اند حقوق و دستم
  . بودجھ سرمایھ ای خود را خرج کنند

است              میلیارد دالر 3، 2006 کل بودجھ نظامی عراق در سال ■
  .   است  نیروھای آمریکاییمقدار کمتر از دو ھفتھ ھزینھ این 
نگین  میا2006 حمالت علیھ نیروھای امنیتی عراق در اکتبر ■

 70 برابر با 2006 حملھ در ھر روز است کھ در ژانویھ 180
  .حملھ در روز بوده است

 16 ھزار نفر از پرسنل نظامی آمریکا در کنار 141 حدود ■
  . کشور ھم پیمان در عراق فعالند 25 نیرو از 500ھزارو

 ھزار 5 سفارت آمریکا در بغداد ھزار کارمند دارد و حدود ■
  .ی نیز در این کشور فعالندپیمانکار غیر نظام

 ھزار سرباز آمریکایی در بغداد حضور دارند، 15 در کل ■ 
 در صد جمعیت 25 میلیون جمعیت دارد کھ 6بغداد بیش از 

  .عراق است
 تقریبا ھمھ نیروھای ارتش آمریکا، یگان ھای رزمی و افراد ■

. گارد ملی و ذخیره دست کم یکبار در عراق خدمت کرده اند
از آنھا برای دومین یا سومین بار بھ آنجا اعزام شده اند بسیاری 

دوره خدمت برای نیروھای ارتش یک سال و نیروھای تفنگدار (
  )  ماه است7
آمریکا ھر .  آمریکایی کشتھ می شوند100 ھر ماھھ تقریبا ■

  .  میلیارد دالر ھزینھ میکند2ھفتھ 
ر  میلیارد دالر برای حمایت از ام34 آمریکا مجموعا ■

 میلیارد دالر 21بازسازی در عراق اختصاص داده کھ حدود 
اختصاص یافتھ و " صندوق امداد و باز سازی عراق"برای 

  . میلیارد دالر ھزینھ شده است16نزدیک 
 میلیارد دالر برای جنگ عراق ھزینھ 400 تا امروز آمریکا ■

                                                                . میلیارد دالر می باشد8کرده است و مخارج ماھانھ حدود 
 مراقبت از نیروھای ارتش و جایگزینی تجھیزات فرسوده نیاز ■

  .بھ صدھا میلیارد دالر ھزینھ خواھد داشت
 3 تخمین ھا در مورد ھزینھ نھایی مداخلھ آمریکا در عراق ■

  .تریلیون دالر است
یز محدود شده و افزایش  در ھمین حال توان ارتش آمریکا ن■

اعزام نیروھا بھ عراق مانع تامین منابع الزم در افغانستان یا 
  . بحرانھای سراسر جھان خواھد بود

  
   *1357نگاھی بھ نقش جنبش دانشجوئی در انقالب 

  
  احسان تفکری

انتخاب و بررسي یك مقطع از تاریخ معاصر، بھ ویژه وقتي 
در . اشد، كار آساني نیستكھ بر گفتھ ھا و شنیده ھا استوار ب

مورد جنبش دانشجویي ایران طي سال ھاي حكومت پھلوي 
اسناد و نوشتھ ھاي تحلیلي زیادي در دست است ولي بیشتر 

 1357 تا 1356اینھا، بھ موقعیت مشخص این جنبش در مقطع 
از مطالعھ اسناد موجود بھ سختي مي شود فھمید . مربوط نیستند

ش دانشجویي آن روزگار، اوضاع كھ گرایشات مختلف در جنب
را چگونھ مي دیدند و با چھ نگرش و پشتوانھ عملي بھ روزھاي 

آیا انقالب را پیش بیني مي كردند؟ آیا برایش . انقالب پا گذاشتند
در آن انفجار  چھ نقشی جنبش دانشجویيو کال تدارك مي دیدند؟ 

   اجتماعي بازي كرد؟
ران بیش از ھر  صفوف جنبش دانشجویي ای1350در دھھ 

گرایشات طبقاتي ـ سیاسي مختلف، . زمان دیگر قطبي شده بود
بھ شكل گروھبندي ھاي مختلف دانشجویي حضور داشتند، ھر 
چند  دیكتاتوري عریان اجازه نمي داد كھ این گروھبندي ھا 

گردھمآیي و تظاھرات ضد . شكل قانوني و رسمي داشتھ باشند
نشریات اپوزیسیون . حكومتي مثل ھمین حاال ممنوع بود

اگر چھ سازمان ھاي مبارز . دانشجویي اجازه انتشار نداشتند
غیرقانوني در بین دانشجویان ھواداران بسیار داشتند ولي یك 
ارتباط سازمان یافتھ و پایدار بین تشكالت انقالبي با جنبش 

ضربات پلیسي سنگیني كھ این تشكالت . دانشجویي وجود نداشت
 خوردند حتما در این ماجرا نقش 1350در نیمھ اول دھھ 

دامنھ تبلیغ و ترویج . اما یك مشكل مھم دیگر ھم بود. داشت
اطالعیھ ھا و . سیاسي و ایدئولوژیك انقالبیون محدود بود

بھ وظیفھ باال بردن و گسترش . جزوات گاه بھ گاه منتشر مي شد
آگاھي سیاسي و بینش اجتماعي و فرھنگي توده ھا و كمك بھ 

اندھي جنبش ھاي رزمنده ضد رژیمي، آن طور كھ باید و سازم
 .شاید توجھ نمي شد

بخشي از . تعداد محافل و ھستھ ھاي چپ دانشجویي كم نبود
اما بھ طور كلي . دانشجویان نیز از مجاھدین الھام مي گرفتند

یك طیف ملي ـ مذھبي وجود داشت كھ مخلوطي از ایده ھاي 
یغتي و مھندس بازرگان را بنیانگذاران مجاھدین و دكتر شر

ھنوز آیت اهللا خمیني بھ عنوان یك رھبر سیاسي . بازتاب مي داد
در صفوف دانشجویان مطرح نبود و صرفا  بھ عنوان یك 

آن موقع واقعا . شخصیت ضد شاه از او دفاع مي شد، نھ بیشتر
بین دانشگاه و حوزه یك شكاف بزرگ وجود داشت و 

براي آخوندھا تره خرد ) ھبيحتي بخش مذ(روشنفكران مبارز 
یك علت دشمني و نفرت آخوندھا از دانشگاه و . نمي كردند

دانشجو در دوره بعد از سر كار آمدن جمھوري اسالمي، ھمین 
  .سابقھ بود
 بود كھ بعد از یك دوره فشرده فشار و سركوب 1355سال 

این . بھ گوش رسید" ایجاد فضاي باز سیاسي"سیاسي، زمزمھ 
ر زاییده ذھن دستگاه حكومتي ایران نبود، ھر چند طرح و تدبی

كھ با ھدف محكم كردن موقعیت رژیم شاه در بین روشنفكران و 
نخبگان جامعھ و پیشگیري از خطر اوج گیري نارضایتي 

امپریالیسم : دست بزرگتري در كار بود. سیاسي جلو گذاشتھ شد
با توجھ آمریكا بعد از شكست مفتضحانھ اش در ویتنام و . آمریكا
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بھ نفرت فزاینده اي كھ از طرف مردم سراسر دنیا نصیبش شده 
جیمي . بود، مي خواست چھره متفاوتي از خود بھ نمایش بگذارد

دفاع از حقوق بشر "كارتر رئیس جمھور وقت آمریكا با شعار 
بھ صحنھ آمد تا خاطره چند دھھ حمایت ھمھ جانبھ " و دمكراسي

ي عریان در جھان سوم را از آمریكا از رژیم ھاي دیكتاتور
اینھا بھ ھیچ وجھ خیال تضعیف و بھ . ذھن مردم دنیا پاك كند

نمي خواستند ماشین . خطر انداختن رژیم شاه را نداشتند
قرار نبود كھ ساواك فلج شود یا در . سركوب را از كار بیندازند

فقط مي خواستند رنگ و لعابي بھ دیوار . زندان ھا تختھ شود
بزنند، كلمھ سركوب را با لحن بھتر و امروزي تري زندان ھا 

ادا كنند، مي خواستند وانمود كنند كھ وضعیت مي تواند بھ دست 
 می توان گفت یک جورھائی شبیھ .خود باالیي ھا بھتر شود

  .طرح دوم خرداد بود
، در وضع دانشگاه ھم کارتر" فضای باز سیاسی"طرح 

نیروي ویژه سركوب با تا این تاریخ، رژیم یك . تاثیر گذاشت
اختیارات نامحدود بھ اسم گارد دانشگاه داشت كھ مسئول در ھم 
شكستن تظاھرات ھا و اعتراضات و اعمال فشار دائمي بر 

تا حدی قیچی سیاست جدید، پر و بال گارد را . دانشجویان بود
امكانات صنفي دانشجویي نظیر كتابخانھ مستقل، انجمن . كرد

اتر و موسیقي كھ محیط گرد ھم آیي ھاي فیلم و كوه و تئ
دانشجویان و برقراري ارتباطات سیاسي و یافتن ھمفكر در بین 
دانشجویان بود، و درست بھ ھمین علت از آنان سلب شده بود، 

البتھ شناسایي و پیگرد و دستگیري . دوباره برقرار شد
ولي . دانشجویان فعال و سازمان دھندگان مبارزات ادامھ داشت

گروھي از زندانیان سیاسي آزاد شدند، صلیب سرخ ھمزمان 
سانسور بر با این وجود . اجازه بازدید از زندان ھا یافت

اما در . مطبوعات و رادیو و تلویزیون ھمچنان اعمال مي شد
بھ ویژه ترجمھ ھا كمتر سخت " مشكوك"مورد انتشار كتابھاي 

 ھا نیز مي گرفتند و بھ برنامھ ھا و نمایشات انتقادي در رسانھ
  .بیشتر راه مي دادند

در آن شرایط دانشجویان چپ چھ كردند؟ چپ در دانشگاه 
. مثل امروز نبود كھ یك طیف بي حد و مرز و در ھم باشد

طرفداران جنبش چریكي كھ نام فدائي بر خود داشت یك نیروي 
بخش ماركسیستي . مشخص و مھم در چپ دانشجویي بودند

منظور آن بخش از (. ا داشتندنیز طرفداران خود ر مجاھدین 
 از مذھب 1354سازمان مجاھدین خلق است کھ در سال 

در كنار اینھا، محافل .) گسست کرده و بھ مارکسیسم گرویدند
ھم حضور داشتند كھ موسوم بھ خط سھ پراكنده و كوچكي 

از مشي مخالف مشی چریکی بودند ھم مخالف حزب توده و 
بعالوه، طرفداران حزب . آگاھگرانھ سیاسي پیروي مي كردند

توده ھم بھ دنبال محكم كردن جاي پا در دانشگاه بودند و سعي 
دانشجویي نفوذ كنند و  مي كردند در گروه ھا و محافل مبارز

اینكھ . نظرات سازشكارانھ و بورژوایي خود را گسترش دھند
     آن روزھا در ذھن دانشجویان چپ دقیقا چھ مي گذشت را

لي یك چیز مسلم است، اكثریت قریب بھ اتفاق نمي شود فھمید و
بخش عمده . آنان انتظار پدیدار شدن بحران انقالبي را نداشتند

تشكالتي كھ در جنبش دانشجویي نفوذ و تاثیر سیاسي داشتند فكر 
مي كردند كھ رژیم شاه بھ علت افزایش بیسابقھ درآمد نفت 

 ایران حتي بعضي ھا از ورود سرمایھ داري. تثبیت شده است
  در ھمان موقع، . حرف مي زدند" خرده امپریالیسم"بھ مرحلھ 

  
  

محدود شدن مبارزات چریكي از یك سو و وقوع متناوب 
اعتصابات كارگري در مراكز شھري از سوي دیگر، وزنھ این 
بحث را در بین دانشجویان چپ سنگینتر كرد كھ باید بھ میان 

یك شناخت و با طبقھ كارگر رفت، موقعیت طبقھ را از نزد
بر ھمین مبنا، بخشي از فعاالن . مبارزات كارگري پیوند خورد

دانشجو، محیط دانشگاه را ترك كردند و در كارگاه ھا و 
كارخانھ ھا مشغول بھ كار شدند و در محالت كارگري خانھ 

 پیوند با زحمتکشان یکی از راھکارھای اصلی جنبش .گرفتند
ویان چپ بھ اشکال مختلف دانشج. دانشجوئی در آن زمان بود

تالش می کردند با کارگران اعتصابی رابطھ برقرار کنند و از 
ھنگام وقوع زلزلھ گروھھای . مبارزات شان حمایت کنند

. ھمیاری سازمان می دادند و بھ روستاھای دور دست می رفتند
علیرغم اذیت و آزارساواک و بازداشت شدنھا ھراسی بھ خود 

یگر از تالشھای دائمی دانشجویان ھر یکی د. راه نمی دادند
دانشگاه یا دانشکده ای این بود کھ مبارزات خود را از صحن 

این یکی از کشمکشھای دائمی میان . دانشگاه بھ خیابان بکشانند
دانشجویان با گارد بود کھ ھمواره سعی می کرد مانع از خروج 

دیگر تالشھای . جمعی دانشجویان معترض از دانشگاه بشود
نشجویان چپ سازمان دادن تظاھراتھای سیاسی موضعی در دا

این قبیل تظاھراتھا عموما در اعتراض . محالت زحمتکشی بود
        بھ جنایات رژیم در رابطھ با زندانیان سیاسی صورت

مشخصا پس از قتل زبونانھ بیژن جزنی و یارانش و . می گرفت
میدان .  گرفتدو تن از مجاھدین در تپھ ھای اوین رو بھ فزونی

. شوش، قزوین بارھا شاھد چنین تظاھراتھای چند ده نفره بود
 یکی از دانشجویان 1354در یکی از این تظاھراتھا در سال 

 . دانشکده علم و صنعت توسط تیراندازی پاسبانی بھ قتل رسید
 ، جنبش دانشجویي بھھا و اقداماتجھت گیریقبیل جدا از این 

اتیك و ضد امپریالیستي، و در عنوان یك جنبش سیاسي دمكر
در آن . قالب اعتراضات و تظاھرات ھا، ھمچنان ادامھ داشت

. در جنبش دانشجویي بھ چشم مي خوردعامل جدید مقطع، دو 
یكم، گسترش صفوف شركت كنندگان در تظاھرات ھاي سیاسي 

دوم، رزمنده تر و رادیكال تر شدن فضاي . علیھ رژیم شاه
. خورد بھ نیروھا و نھادھاي سركوبگرمبارزات و شیوه ھاي بر

طنز اینجاست كھ این اتفاقات برخاستھ از حادتر شدن تضادھاي 
طبقاتي و اجتماعي در بطن جامعھ بود و خبر از شكل گیري یك 
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بحران انقالبي فراگیر مي داد، ولي خود دانشجویان مبارز بھ 
 درست. این روند و احتماالتي كھ در بر داشت، آگاھي نداشتند

فضاي "ھمانطور كھ دید روشن و ھمھ جانبھ اي نسبت بھ تدبیر 
و تاثیرات آن بر ساختار شكننده رژیم سلطنتي در " باز سیاسي

در آن روزھاي رونق فعالیت انجمن . بین مبارزان وجود نداشت
ھاي فوق برنامھ دانشجویي و فضاي پر تب و تاب سیاسي، یك 

دانشگاه ھا بھ راه جریان خزنده اما كامال محسوس در محیط 
تبلیغات فزاینده ضد كمونیستي با استفاده از سیل : افتاده بود

این بار فقط . اتھامات و تاریخ سازي ھاي جعلي و تحریك افكار
. دستگاه حكومت شاه نبود كھ ضد كمونیسم را اشاعھ مي داد

محافل و چھره ھاي اپوزیسیون مذھبي پرچم این حركت را بھ 
 با استفاده از فضاي آزادي كھ رژیم سلطنتي دست گرفتھ بودند و

با كمال میل در اختیارشان قرار مي داد بر چپ مي تاختند و 
دانشجویان . براي میوه چیني در روزھاي بعد تدارك مي دیدند
ھیچ مبارزه . چپ در برابر این جریان، رفتاري منفعالنھ داشتند

وم ایدئولوژیك و سیاسي جدي علیھ این حركت مخرب و مسم
این سكوت یا نشانھ . سازمان ندادند و راه سكوت در پیش گرفتند

خیالي و بھا ندادن بھ تاثیر اینگونھ تبلیغات سیتماتیك بود،  خوش
یا نشانھ كوتاه آمدن و ترس از تحریك احساسات و تعصبات 
مذھبي در بین مردم، و یا نشانھ دنبالھ روي از نیروھاي بورژوا 

 اتحاد در صف مخالفان رژیم ظ حفضرورت"و مرتجع بھ بھانھ 
یعني ھمان سیاست زیانباري كھ حزب توده با تمام قوا " (شاه

  ).تبلیغ مي كرد
 مبارزه وسیع و قھرمانانھ ساکنین 1356 در شھریور ماه 

خارج از محدوده علیھ ماموران شھرداری کھ میخواستند خانھ 
حیھ ھای شان را تخریب کنند، خبر از فعل و انفعاالتی در رو

خبر این مبارزه رادیکال در ھمھ دانشگاھھا . مردم داده بود
  .پیچیده و تحرکی بھ جنبش دانشجوئی داد

 بود كھ جنبش دانشجویي و دانشجویان 1356پاییز سال  
جرقھ سرریز كردن جنبشھاي .مبارز نقش ویژه اي ایفا كردند

سیاسي توده اي و دامن گیر شدن شعلھ ھاي بحران انقالبي در  
البتھ این واقعیت در تاریخ نگاري .  را زدند1357تانھ سال آس

درست . رسمي جمھوري اسالمي بھ ھیچ وجھ جایي ندارد
 در بطن 57ھمانطور كھ ریشھ ھا و علل طبقاتي وقوع انقالب 

. مناسبات اقتصادي ـ اجتماعي جامعھ ایران را ناگفتھ مي گذارند
ھاي میلیوني درست ھمانطور كھ خواستھ ھا و رویاھاي توده 

درست ھمانطور . مردم در آن انقالب را وارونھ جلوه مي دھند
كھ نقش مبارزان چپ و آزادیخواه و مترقي را در صف اول آن 
  .انقالب و مبارزاتي كھ پیش از آن جریان داشت كتمان مي كنند

وقتي كھ شرایط عیني براي برپایي یك انقالب پختھ شده 
ك ابتكار عمل مبارزاتي از باشد، حتي یك واقعھ فرعي یا ی

جانب یك قشر و گروه نسبتا محدود مي تواند جو جامعھ را 
شاید . دگرگون كند و باعث تسلسل وقایع مبارزاتي شود

برگذاري شبھاي شعر بھ دعوت كانون نویسندگان ایران در 
محل انستیتو گوتھ تھران از دید اكثریت مردم ایران در سال 

خیلي ھا اصال خبرش را نشنیده شاید .  اھمیتي نداشت1356
ولي ھمین كھ بھ مدت ده شب، روشنفكران و ھنرمندان . بودند

دگراندیش در حضور ده ھزار نفر كھ اكثرا دانشجو بودند دور 
ند و سخنراني كردند و علیرغم ھمھ دھم جمع شدند و شعر خوان

مانع تراشي ھاي رژیم از بیرون و سازشكاران از درون، از 
ایي و حتي از انقالب گفتند یك واقعھ تاثیرگذار و مبارزه و رھ

ادامھ شبھای شعرگوتھ بھ دانشگاه . تكان دھنده سیاسي بود

در مقابل یورش گارد بھ این مراسم . صنعتی کشیده شد
خبرش در ھمھ . دانشجویان دست بھ تحصن شبانھ زدند

وز وزھای سازشکارانھ ھنرمندان وابستھ بھ . دانشگاھھا پیچید
ده در مقابل نغمھ ھای شاعر انقالبی سعید سلطانپور حزب تو

تظاھرات بھ  .این نغمھ ھا دانشجویان را خروشاند. رنگ باخت
)  میدان انقالب( اسفند 24خیابان مرکزی شھر بھ سمت میدان 

ھر چند در نیمھ راه با نیروھای سرکوبگرمواجھ شد . کشیده شد
 از آغازی اما وسعت تظاھرات و جسارت شرکت کنندگان نشان

  . عظیم بود
   چند شب قبل از آن، تلویزیون دولتي در اقدامي بیسابقھ و

فقط لحظاتي از تظاھرات " سیاست فضاي باز"مبناي بر
كنفدراسیون دانشجویان ایراني در واشنگتن علیھ سفر شاه و 
درگیري دانشجویان با پلیس آمریكا و لباس شخصي ھاي رژیم 

یدن آن تصاویر، روحیھ و شور و د. سلطنتي را نشان داده بود
 مضاعف كرده ھا و کل جامعھشوق مبارزاتي را در دانشگاھ

تھران شركت داشتند و  ھزاران نفري كھ در تظاھرات. بود
صدھا ھزار نفري كھ خبرش را بلعیدند مثل یك بمب صوتي در 
سراسر ایران عمل كردند و شاید بي آنكھ خود بدانند بھ جامعھ 

این را حتي طلبھ . وندي متفاوت آغاز شده استنشان دادند كھ ر
اوج گیري اعتراضات آنان كھ در فاصلھ . ھاي قم ھم فھمیدند

كوتاھي بعد از رخدادھاي دانشجویي اتفاق افتاد بازتاب ھمین 
  .تغییر ذھنیت نسبت بھ اوضاع بود

در ھمین دوره کارتر بھ دیدار شاه شتافت تا در جزیره ثبات 
 ھنگام این دیدار دانشگاھھائی چون .و آرامش گفتگو کند

دانشکده پلی تکنیک صحنھ یکی از پر جوش و خروشترین 
تعداد . ھیچ شیشھ ای سالم نماند. اعتراضات دانشجوئی بود

وسیع شرکت کننده و شعارھای رایکال نشان از آن بود کھ موج 
  .براه افتاده سر باز ایستادن ندارد

 تالش دارند شروع اگر چھ تاریخ نگاران جمھوری اسالمی
انقالب را بھ انتشار مقالھ روزنامھ اطالعات علیھ روحانیت و 

اما بواقع . اعتراضاتی کھ در قم بھ وقوع پیوست، نسبت دھند
 بود کھ نشان داد یک 1356 بھمن 29قیام مردم تبریز در 

  . انقالب عظیم توه ای در راه است
 از قیام تبریز یك نقطھ عطف در میزان شركت توده ھا

  قشرھا و طبقات مختلف در مبارزه علیھ رژیم شاه بھ حساب 
. ده ھا ھزار نفر بھ مراكز دولتي و بانكھا حملھ كردند. مي آمد

. كشتھ دادند و براي ادامھ مبارزات توده اي، مناسبت خلق كردند
  . انقالب، دیگر آغاز شده بود1357با شروع سال 

ھھا رژیم شاه با در فروردین این سال با باز شدن دانشگا
ساواکی وحملھ بھ گروھھای تن دستھ ھای چماقداربراه انداخ

کوھنوردی در کوھھای تھران، ضرب و شتم برخی استادان 
جنبش دانشجوئی را مرعوب کند اما دیگر می خواست مترقی 

ھر جنایت و وحشی گری بر آتش خشم . کار از کار گذشتھ بود
  . مردم دامن می زد

ي بھار و تابستان، رنگ و بوي مذھبي  در سراسر ماه ھا
برگذاري مراسم چھلم براي . بیشتري بھ مبارزات مردم زده شد

جانباختگان تظاھرات ھا در شھرھاي مختلف، فضاي مساعدي 
براي گردانندگان مساجد و واعظان شبكھ روحانیت مخالف شاه 

 آنان با اتكا بھ احساسات. ایجاد كرد تا شعارھایشان را تبلیغ كنند
و باورھاي مذھبي بھ ویژه در میان توده ھاي محروم حاشیھ 
     نشین و مھاجر روستائي و قشرھاي سنتي جامعھ شھري، 
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مي رفتند تا چارچوب ایدئولوژیك و اھداف سیاسي مورد نظر 
  .خود را گرداگرد جنبش عمومي مردم برپا دارند

در آن ماه ھا، جنبش دانشجویي سر و صداي چنداني 
نشجویان مبارز بھ شكل فردي یا متشكل در ھستھ ھا دا. نداشت

 تالش مي كردند كھ بر متن مبارزات توده اي فعال ،و محافل
باشند و شعارھاي انقالبي و صحیح را بھ شعار تظاھرات ھاي 

بخش زیادي از توده ھاي دانشجو كھ پیش از . پیاپي تبدیل كنند
ھرات این فعالیت سیاسي نداشتند بھ صورت افراد در تظا

شھرھاي مختلف شركت مي كردند و سمت و سوي ایدئولوژیك 
و سیاسي خود را بر مبناي جو حاكم و تبلیغات فزاینده نیروھاي 
مذھبي كھ رفتھ رفتھ از پشتوانھ رسانھ اي امپریالیستھاي غربي 
  . و مشخصا رادیو بي بي سي برخوردار مي شد تعیین مي كردند

 درست در شرایطي كھ ممكنست متناقض بھ نظر بیاید ولي
امكانات و میدان فعالیت بیشتري براي جنبش رزمنده و انقالبي 
دانشجویي ایجاد شده بود، از میزان تاثیرگذاري آن بر فضاي 

این مسالھ بدون شك با موقعیت . سیاسي جامعھ كاستھ مي شد
ذھني گروھبندي ھاي فعال دانشجویي مرتبط بود، اما بیشتر از 

 ضد سلطنتي و ورود یكباره میلیونھا نفر شرایط عمومي جنبش
بھ " آسماني"با گرایشات مبھم و توھمات و توقعات زمیني و 

بھ این معني، جنبش . عرصھ مبارزه سیاسي نشئت مي گرفت
شاید . دانشجویي تابع یك جنبش بزرگتر و عمومي تر شده بود

حزب انقالبي با استراتژي و جریان یا اگر در آن شرایط یك 
         ھا و شعارھاي روشن و مشخص در صحنھ بود،تاكتیك

مي توانست حضور جنبش دانشجویي را بھ مثابھ نیرو و نھادي 
در آن صورت، . دمت یك استراتژي كلي برجستھ تر كندخدر 

شاید مبارزات دانشجویي و ھستھ ھاي فعال دانشجویان انقالبي 
وثر در مي توانستند بھ عنوان یك ماشین تبلیغي و سازمانگر م

خیابانھا و محالت و بھ ویژه در بین كارگران و زحمتكشان 
بھ ھر حال، چنین عاملي وجود نداشت و گروه ھاي . عمل كنند

دانشجویي چپ و انقالبي علیرغم خواست قلبي و فداكاریھاي 
خود نتوانستند تاثیر تعیین كننده اي بر روند تحوالت بر جاي 

كثر رادیكالیزه كنند و بھ گذارند و مبارزات موجود را بھ حدا
ترسیم روشنتر دورنماي یك انقالب ریشھ اي اجتماعي كمك 

  .كنند
با این وجود جنبش دانشجوئی بویژه بخش چپ آن از پای 

شمار تظاھراتھای سازمان یافتھ توسط دانشجویان چپ . ننشست
  . در محالت کارگری و جلوی درب کارخانھ ھا فزونی گرفت

 توده ای عرصھ کشمکش میان بسیاری از تظاھراتھای
صحنھ تقابل شعارھای رایکال با . نیروھای چپ و مذھبی بود

شعارھای سازشکارانھ و روشھای رزمنده با روشھای مسالمت 
اکثر نیروھای ملی مذھبی از شاه می خواستند بھ . جویانھ بود

اسالم و قانون اساسی مشروطھ عمل کند اما نیروھای انقالبی  
آنان صحبت از .  تام وتمام رژیم شاه بودندخواھان سرنگونی

حکومت اسالمی می کردند، نیروھای انقالبی صحبت از 
     آنان مردم را بھ سکوت وآرامش دعوت. جمھوری مردمی

می کردند و نیروھای انقالبی مردم را بھ شورش و طغیان 
آنان در مقابل نیروھای انقالبی و چپ . بیشتر فرا می خواندند

      نابودی ارتش ضد خلقی بودند گل نثار ارتش کھ خواھان 
  .می کردند

در بسیاری از تظاھراتھای وسیع توده ای دانشجویان مضافا 
چپ تالش می کردند صف مستقلی از نیروھای مذھبی شکل 
دھند کھ اغلب موارد مورد یورش نیروھای مذھبی ارتجاعی 

ا و علیرغم این انحصارطلبی  در برخی شھرھ. قرار می گرفت
مناطق کشور با توجھ بھ نفوذ و سابقھ انقالبی مردم، چپ 

غالبا دانشجویان و دانش . توانست صفھای مستقلی سازمان دھد
  .آموزان چپ نوک پیکان این قبیل تظاھراتھا بودند

در جریان این مبارزات میان جنبش دانشجوئی و جنبش 
و ھر دانشجوی چپ . دانش آموزی پیوند گسترده ای برقرار شد

انقالبی تالش می کرد تمام دانستھ ھای انقالبی خود را در 
از دل . اختیار دانش آموزان بی باک و تشنھ آگاھی قرار دھد

 بھمن سازمانھای بزرگ دانش 22این پیوند بود کھ بعد از 
  . آموزی و دانشجوئی پدید آمد

جنبش دانشجوئی سنت انقالبی دوران اختناق یعنی نشر آثار 
چاپ و . ادبیات انقالبی را  بھ میان جامعھ بردمارکسیستی و 

بر دوش آن پخش گسترده کتابھای جلد سفید مھمتر از 
کولھ بارسفر  . چپ بود) و با یاری دانش آموزان(دانشجویان 

کھ ھمچون . دانشجویان چپ  بھ شھرستانھا کتاب و آگاھی بود
آبی جذب زمین تشنھ ای می شد کھ دھھا سال بزور تشنھ 

سازمان دادن نمایشگاھھای کتاب . بودباقی مانده ومحروم 
خود یک وسیلھ ) بویژه در دورانی کھ دانشگاھھا بستھ بود(

ترویج آگاھی و مھمتر از آن عرصھ سازماندھی نیروھا و پیوند 
  . با دانش آموزان و دیگر اقشارپیشرو و رادیکال بود

حالي آغاز شد كھ بخش بزرگي از  در 1357 پاییز
چپ انقالبي بھ دنبال انطباق آموختھ ھا و برداشت دانشجویان 

ھاي خود از تجارب انقالبي در ایران و سایر كشورھا با 
واقعیات متحول و گیج كننده اي بودند كھ در برابر چشمشان 

  .جریان داشت
آن تصاویر شستھ و رفتھ از انقالب در مقابل پیچیدگی ھا 

متکشان تصاویری ساده ای چون اینکھ زح. رنگ می باخت
بطور اتوماتیک بر مبنای منافع طبقاتی شان خطوط را تشخیص 

چرا . می دھند و جانب چپ را می گیرند، ذره ذره محو می شد
کھ رقیب قدرتمندی چون خمینی کھ تکیھ بر سنتھا و باورھای 
عقب مانده مردم داشت و از ھمھ سو مورد حمایت قرار گرفتھ 

  .  بودبود، ضربھ سختی بھ این ساده اندیشی
درکھای ساده انگارانھ از پیروزی انقالب و مفھوم پیروزی 

البتھ سرعت وقایع ھمھ را گیج . روز بروز تضعیف می شد
ھمھ چیز خیلی زود و خارج از تصور و اراده این یا . کرده بود

انقالب خیلی سریع اوج . آن فرد یا جریان بھ اوج رسیده بود
این ابھام و گیجی کھ . یافت و بھ کسی فرصت دور اندیشی نداد

دامنگیر جنبش دانشجوئی نیز بود بدون شک ریشھ در جھت گم 
جنبشی نوین کھ ھنوز . کردگی جنبش چپ انقالبی ایران داشت

دوران کودکی خود را می گذراند و در مقابل  افکار و عقاید 
یعنی (حاکم بر جامعھ و آموزه ھای چپ تاریخا رفرمیست ایران 

یکی از جلوه ھای . رد مستحکمی نداشتھنوز گا) حزب توده
بارز این ضعف نحوه برخورد جنبش چپ دانشجوئی ایران بھ 

تقریبا اکثریت فعالین چپ دانشگاھھا در مقابل . مسئلھ زنان بود
رفتارھای ستنی نیروھای ملی مذھبی در مقابل زنان سکوت می 

 این مسئلھ ربطی بھ تعداد کمتر یا بیشتر دختران دانشجو. کردند
نداشت  بھ درک محدود از مسئلھ زنان و یا بھتر است گفتھ شود 
بھ درک محدود از انقالب و تحول انقالبی کھ جامعھ ما نیازمند 

  .آن بود بر می گشت
اوائل آبان ماه، زمین چمن دانشگاه بھ صحنھ استقبال پر 

زندانیانی کھ اکثریت . شور از زندانیان سیاسی آزاد شده بدل شد
  . چپ بودند
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، نقطھ اوج جنبش دانشجوئی و پیوند آن با 1357 آبان 13
عمال حکومت . تھران غرق آتش شد. جنبش دانش آموزی بود

نظامی کھ پس از کشتار ھفده شھریور توسط شریف امامی 
نخست وزیر وقت اعالن شده بود بی ثمری خود را نشان داد و 

  . شدجای خود را بھ دولت نظامی ازھاری داد و دانشگاھھا بستھ
اما بستھ شدن دانشگاھھا بھ معنای توقف فعالیتھای 

گسترش جنبش چپ در بسیاری از شھرستانھا . دانشجویان نبود
مدیون فعالیتھای دانشجویان چپی بود کھ راھی شھرھای خود 

بر تعداد محافل چپی متشکل از دانشجویان و دانش . شدند
  .آموزان جھش وار افزوده شد
ر مبارزات توده ای، مبارزه برای با اوجگیری ھر چھ بیشت

تحصن . بازگشائی دانشگاھھا نیز در دستور کار قرار گرفت
استادان مترقی کھ در جریان آن یکی از استادان مترقی و چپ 

توسط کنیک بھ نام  کامران نجات اللھی  دانشکده پلی ت
زمینھ را برای بازگشائی دانشگاھھا . مزدوران شاه بھ قتل رسید

ھمزمان روحانیت نیز تالشھای خود را در جریان . فراھم آورد
این مبارزه بکار برد تا بر دانشگاه دست گذارد و چتر مذھب و 

  . خرافھ را بر مھد علم و روشنگری بگستراند
با باز شدن مجدد دانشگاه تھران، دانشگاه بھ مرکزی برای 

 بھمن 22سازماندھی بھتر مبارزات مردمی و سرانجام قیام 
جنبش دانشجویي كھ اینك جنبش گسترده دانش  . شد1357

آنروزھا در اعتصابات و آموزي را ھم در كنار خود داشت در 
رگیري و جنگ و گریز خیاباني با ارتش، انقالب تظاھراتھا و د

. را در مقابل سازش و توطئھ ھاي پشت پرده فریاد مي كرد
در رھبري جنبش توده ھا ارتجاعی ھمزمان، وزنھ نیروھاي 

  .ینتر مي شدسنگ
مرکز . دانشگاه تھران بھ مرکز خبر رسانی انقالب بدل شد

پخش انواع و اقسام اعالمیھ ھا و نشریات از جانب ھمھ احزاب 
بر در و دیوار دانشگاه ساختن . و سازمانھای سیاسی شد

نارنجک و طرز کار با مواد منفجره چسبانده و قھر انقالبی 
شگاھھا در بسیاری از ھمزمان با گشایش دان. تبلیغ می شد

شھرستانھا کھ دانشگاھی موجود نبود مدارس اصلی شھر بھ 
محلی برای تجمعات، تبلیغات،  سخنرانی ھا و سازماندھی 

   .   مبارزات توده ای بدل شد
 با آغاز مبارزه سیاسي ضد سلطنتي ـ ضد امپریالیستي 
كارگران صنعت نفت، بسیاري از دانشجویان چپ امیدوارانھ بھ 

اكز كارگري جنوب شتافتند تا نیرو و انرژي و آگاھي انقالبي مر
بذر محافل . خود را در خدمت این مبارزه پیشرو قرار دھند

نوین چپ در بین كارگران نفت و سایر رشتھ ھاي صنعتي بھ 
. ویژه در خوزستان در ھمین مقطع پاشیده شد و نضج گرفت

شدند كھ گروھي دیگر از جوانان چپ راھي شھرھاي كردستان 
روزھاي آغازین یك جنبش توده اي انقالبي و مسلحانھ را بیرون 
. از چتر رھبري مذھبي در شھرھاي مركزي تجربھ مي كرد

 كھ مسالھ تعیین 57بخشي نیز در روزھاي منتھي بھ قیام بھمن 
تكلیف با قدرت سیاسي در دستور كار جامعھ قرار گرفتھ و 

كسب قدرت بھ محور برنامھ ریزي و سازماندھي فوري براي 
   عمده بسیج پیشروان قشرھا و طبقات انقالبي تبدیل شده بود،
بي اعتنا بھ این شرایط، در كارخانھ ھاي حومھ تھران تحصن 
كرده بودند تا بھ كارگران در گرفتن خواستھ ھاي اقتصادي ـ 

  .صنفي شان كمك كنند
ورود خمینی بھ کشور و استقبال عظیم توده ای از وی بیان 

ک شکست و تناسب قوای نامساعد میان نیروھای چپ با ی

بیان این بود کھ . نیروھای مذھبی بر سر رھبری انقالب بود
 بازرگان بر مبنای توافقاتی کھ با دول غربی –ائتالف خمینی 

دانشجویان . صورت دادند دستاوردھای انقالب مردم را ربودند
ا تمام وجود تلخی این میوه چینی را در آنروز ببا بھت و چپ 
گیجی . نان ساختھ نبودردند اما کار چندانی از دست آمی ک حس 

و ناروشنی غالب بر جنبش کمونیستی و تناسب قوا  بھ گونھ ای 
بود کھ محدودیتھای زیادی برای ابتکار عمل چپ بوجود آورده 

با این حال بخش وسیعی از دانشجویان کھ پایھ اصلی چپ . بود
  . بھمن از پا ننشستند22قیام را تشکیل می دادند تا 

 22 بسیاری از دانشجویان چپ فعاالنھ در قیام مسلحانھ 
ھر چند کھ نسبت بھ آینده چندان خوشبین . بھمن شرکت کردند

تظاھرات بھ مناسبت سالگرد سیاھکل خود زمینھ ای شد . نبودند
 کھ بخش چپ جنبش دانشجوئی بتواند نسبتا متشکل و متمرکز بھ

علیرغم فرمان خمینی مبنی بر  قیامگر بشتابند و یاری ھمافران
 22اینکھ من فرمان جھاد نداده ام بھ گسترش قیام توده ای  

ا بھ ھمراه مردم در  یاری رسانند و تاج شاھی ر1357بھمن 
دانشجویان ھمراه مردم بھ پادگانھا یورش بردند . انندخیابانھا بغلت

ون کردند؛ خون مسلح شدند و استبداد محمد رضاشاھی را واژگ
  . سرخشان بر زمین ریخت و با خون سرخ مردم در ھم آمیخت

جنبش دانشجوئی ایران نقش آغازگرانھ خود را بھ خوبی ایفا 
کرد و علیرغم محدودیتھای تاریخی کھ دچارش بود سھم خود 

بدون شک جنبش دانشجوئی قادر نبود .  ادا کرد57را بھ انقالب 
این مسئلھ در انقالب . قم زندکھ سرنوشت نھائی انقالب را ر

ایران مانند ھر انقالب دیگری وابستھ بھ نقشی است کھ طبقات 
عوامل تاریخی طبقاتی قدرتمندتری . اصلی جامعھ ایفا می کنند

در سطح ملی و بین المللی در کاربودند کھ سرنوشت انقالب 
  .  را رقم زدند1357

عیین اما جنبش دانشجوئی ایران توانست خدمت بزرگ و ت
مھترین . کننده ای بھ جنبش انقالبی و کمونیستی انجام دھد

خدمت و دستاورد جنبش دانشجوئی تحویل اعضا و کادرھای 
مبارزانی کھ . بیشمار بھ جنبش انقالبی و کمونیستی بود

پیشروترین عناصر نسل انقالبی بودند کھ با شرکت در انقالب 
و بھ ستون فقرات تجربھ کسب کرده، پرورش یافتھ و آبدیده شده 

کسانی کھ . سازمانھای انقالبی بویژه سازمانھای چپ بدل شدند
  . نقش موثر و برجستھ ای در وقایع بعدی انقالب ایفا کردند

جنبش دانشجوئی تجارب گرانقدری در جریان انقالب کسب 
 و سقوط رژیم سلطنتي، ھمھ این 57در فرداي قیام بھمن . کرد

ن گرایشات ایدئولوژیك و سیاسي، تجارب مثبت و منفي، ھمھ ای
و ھمھ این اندوختھ ھاي عملي، انفجارگونھ در صحن دانشگاه 
ھاي سراسر ایران جلوه گر شد و شروع مرحلھ جدیدي از 
جنبش دانشجویي را بر متن مبارزات حاد طبقاتي و اجتماعي 

کھ تحلیل از آن خود محتاج بررسی جداگانھ ای . اعالم كرد
  ■.است

 عمدتا بر نقش بخش چپ جنبش دانشجوئی ایران در  این مقالھ*
مضافا در آن اشاره چندانی بھ نقش .  تمرکز دارد1357انقالب 

این مسائل مستلزم . جنبش دانشجوئی خارج از کشور نشد
بویژه آنکھ کنفدراسیون جھانی  .بررسی ھمھ جانبھ تری است

طھ دانشجویان ایرانی در خارج از کشور تاثیرات معین و بالواس
  .  ای بر بخش چپ جنبش دانشجوئی ایران داشتھ است

  
  


