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  !شکاف در سطح؛ فشار از اعماق
  م ساحل نیکنا-افشین کوشا

  
)١(  

 این است محرک موج !شکاف در سطح؛ فشار از اعماق
  .سرکوبگرانھ اخیری کھ حاکمین براه انداختھ اند

. ای بخود گرفتھ است شکاف در سطح ابعاد گسترده
و تقابل  ، چگونگی برخورد با این فشارھایلفشارھای بین المل

سیاسی باندھای مختلف حکومت بیش از پیش ـ منافع اقتصادی 
  . بھ این شکاف دامن زده است
ی فرمانده سابق سپاه پاسداران و یزمانی کھ محسن رضا

: دبیر فعلی شورای مصلحت نظام در مشھد اعالم می کند کھ
ژاد نبوده و ایشان ریاست جمھوری در قد و قواره احمدی ن"

 احمدی نژاد قواره اش نھایتًا. كجا و رفسنجانی و خاتمی كجا
دانیم چطور شد كھ بھ ی استان دار یا شھردار بود و ھمھ م

  ." اینجا رسید

زمانی کھ اصولگرایان حکومت نیز در  چگونگی یا 
برخورد بھ فشارھای داخلی و بین المللی شقھ شقھ شده؛ ھر 

 حرفھای مقام دیگر را تکذیب می کند، روز یک مقام حکومتی
كنار گذاشتن یا . ابعاد این شکاف بیشتر آشکار می شود

، رو کردن یاستعفای افراد خودی در سطوح مختلف ادار
از این شکاف درمان  دیگر پرونده ھای یک دیگر بخشی

  . ناپذیر است
شکاف و رقابت میان گردانندگان جمھوری اسالمی یکی 

لی این نظام از آغاز بقدرت رسیدنش از خصیصھ ھای اص
 اشکال خونین و حادی شکاف و رقابتی کھ گاھًا. بوده و ھست

اما شکافی کھ این بار شاھدش ھستیم، . نیز بخود گرفتھ است
محرک اصلی این شکاف . بسیار متفاوت از قبل می باشد

پیشبرد سیاستھای متضاد امپریالیسم آمریکا نسبت بھ جمھوری 
شاخ و شانھ کشیدن نظامی آمریکا در .  استاسالمی ایران

منطقھ از یکسو، و اعالن مذاکره از سوی دیگر بدجوری 
ھر  . جناحھای مختلف رژیم را بھ مخمصھ انداختھ است

جناحی در فکر آنست کھ مبادا قربانی دسیسھ چینی جناح دیگر 
شود و تالش می کند کھ دست باالتر را  در بده و بستانھا با 

  . م آمریکا داشتھ باشدامپریالیس
ست  اھمھ باندھای حکومتی حس می کنند کھ ممکن

ی یست جابجا اممکن. چرخشھای ناگھانی در اوضاع پیش آید
. بزرگی در سیاستھای تا کنونی رژیم نسبت بھ آمریکا الزم آید

اوضاعی پیش آید کھ ضعف و شکنندگی جمھوری اسالمی در 
یکی از چنین مواقعی در . ابعاد وسیعی بر ھمگان آشکار شود

دست زدن بھ شیوه ھای مھم و ھمیشگی حکومتھای ارتجاعی 
 تا مبادا  ؛مردم را مرعوب کننداست تا بھ اقدام پیشگیرانھ 

 بدل شکاف در سطح بھ محلی برای سرریز شدن مواد مذابی
  .  شود کھ از اعماق جامعھ می جوشد

اما این امر تنھا محرک اقدامات سرکوبگرانھ از سوی 
بحران اقتصادی نیز بر وخامت اوضاع افزوده .  نیسترژیم
ایتی عمومی نسبت ضرژیم پیشاپیش برای مقابلھ با نار. است

بھ افزایش قیمت بنزین کھ تاثیر مستقیم بر ھزینھ ھای زندگی 
  . ھمچون سگی ھار بھ مردم پارس می کند مردم دارد،
، رژیم سالھاست کھ با مخالفتھای ھمگانی آشکار ھم مضافًا

رشد ھ روبرو بوده کھ بھ شکل جنبشھای توده ای مختلف رو ب
جمھوری اسالمی ضمن اینکھ قادر بھ مھار . بروز یافتھ است

و سرکوب کامل این جنبشھا نیست اما نھایت تالش خود را 
  . دارد کھ مانع از گسترش و رایکالیزه شدن این جنبشھا شود

یک از بھ ھمین دلیل با توجھ بھ ابعاد کمی و کیفی ھر 
جنبشھا سعی می کند برنامھ ھای  سرکوبگرانھ خاص خود را 

  .  ھر یک بھ پیش ببردال در قب
ھدف دامن زدن بھ . موج سرکوب اخیر چند وجھی است

طی سالھای اخیر کمتر با چنین . جو فاشیستی در جامعھ است
  . طرحھای سرکوبگرانھ فاشیستی چند وجھی روبرو بوده ایم

نبش زنان، دوباره شمشیر از رو بستھ رژیم در مقابلھ با ج
و قداره بندانش را روانھ ھر کوی و برزن بویژه در شھرھای 

از صبح تا شام سر . بزرگ کرده تا جلوی بدحجابی را بگیرد
ھر گذری ایستاده اند و در حال تذكر؛ اعمال خشونت و 

انگاری . ضرب و شتم و دستگیری زنان و جوانان ھستند
زان بار علیھ زنان مستقیما بھ میگسترش اعمال خشونت 
  . ردگسترش این جنبش ربط دا
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، رژیم روشھای انتقام گیرانھ ییدر رابطھ با جنبش دانشجو
دانشجویان پلی تکنیک آماج این . ای را اتخاذ کرده است

را بھ خود دادند کھ قیصر را از   ایناتچرا کھ جر. انتقامند
گی دوم، بازداشتھای صحبت از انقالب فرھن. اسب بزیر کشند

ی از تحصیل، ھمھ برای ی، محروم کردن فعالین دانشجویجمع
 متشکل آن است کھ این جنبش  را از فعالین اصلی و نسبتًا

تا در کشمکشھای آتی این جنبش خطر ساز . خود محروم کند
  .نباشد

عین این روش سرکوبگرانھ را در رابطھ با فعالین جنبش 
. د تا مانع از تکامل یابی  آن شوندکارگری نیز بھ پیش می برن

  . مانع از سیاسی شدن مبارزات اقتصادی کارگران شوند
بسیاری از فعالین ملیتھای تحت ستم را تحت عنوان 

 وزارت اطالعات خبر از اخیرًا. كنندی دستگیر م" جاسوس"
در استان ھای غربی و جنوب " جاسوس"كشف چند گروه 

  .ه استشرقی داد
ت ستم بویژه کارگران افغانستانی بخشی ھجوم بھ ملل تح

شوونیسمی کھ ھمواره ھیزم . از تقویت فضای شوونیستی است
  . بیار فاشیسم بوده است

روشھای " اراذل و اوباش"تحت عنوان برخورد با 
 سرکوبگرانھ فاشیستی براه انداختھ اند تا کل جامعھ مرعوب

ی می کنند عده ای از قربانیان این نظام را دوباره قربان .شود
تا شاید تحت عنوان حفظ امنیت حمایت قشر نازکی از طبقات 
مرفھ و میانی را کھ نگران بی ثباتی و ناامنی ھستند، جلب 

مالین  رژیم با خونین و .کنند و اکثریت مردم را بترسانند
کردن قربانیان، سرتراشیدن، االغ سوار کردن، آفتابھ بھ گردن 

        چرخاندنشان  ھا حلھانداختن، با تف و مشت لگد درم
می خواھد بھ جامعھ اعالم کند کھ در اتخاذ این قبیل شیوه ھای 

  .ی محدویتی نداردیقرون وسطا
ی رسیده است کھ سخنگوی دولت اعالم كرد كھ یکار بھ جا

!" معلمین، كارگران، دانشجویان و زنان عوامل بیگانھ ھستند"
ن رژیم بیگانھ  ھمھ مردم با ای،درست است. یعنی ھمھ مردم

اند و این رژیم در محاصره دریای نفرت و نارضایتی مردم 
قرار دارد و اعمال این چنینی فقط بر ابعاد خشم و نارضایتی 

  . مردم می افزاید
)٢(  

  
اما در میان مردم دو گرایش متفاوت نسبت بھ این موج 

خود را گرایشی . سرکوبگرانھ فاشیستی بروز یافتھ است
باید مواظب بود و دم بھ الی تلھ ی دھد کھ اینگونھ بروز م

شان نداد و فعال اوضاع اینگونھ است و کاری نمی توان کرد 
این گرایش بیان . و بھتر است صبر کنیم تا ببینیم چھ می شود

  . مرعوب شدن بخشی از جامعھ است
ی با این کارزار یگرایش دیگر خواھان مقابلھ جو

ید مقابلھ بھ مثل کرد، اینکھ با. سرکوبگرانھ فاشیستی است
گروھھای ضربت از میان جوانان درست کرد و  حساب افراد 

اگر چھ این گرایش . رسید این دار و دستھ ھای سركوبگر را
حاکی از روحیھ مبارزه جویانھ در میان جوانان است کھ در 

جنبھ عملی بھ خود گرفتھ مواقعی ھم در گوشھ و کنار کشور 
کھ این گرایش تا زمانی کھ  اما واقعیت این است . است

دورنمای روشنی در مقابل خود نبیند و نیروھای آگاه و 
  توانستمتشکل جامعھ حضور برجستھ نیابند، مشکل خواھد

تا زمانی کھ این . ر سطح گسترده از بالقوه بھ بالفعل بدل شودد
پایھ " بد و بدتر"ضعف بر طرف نشود تفکر انتخاب از میان 

  . عینی خواھد داشت
بی جھت نیست کھ دوم خردادیھا ورشکستھ دوباره بھ 

. با احتیاط و نگرانی بھ رژیم اندرز می دھندو میدان می آیند 
كنند از این مسائل و نفرت سوزان مردم، برای ی آنھا سعی م

بی جھت نیست کھ . ای دست و پا کنندآینده خودشان سرمایھ 
وره ھشتم تخابات دروزنامھ شرق در تحلیلی در ارتباط با ان

   نام " ی رفسنجاني، خاتمي، كروبيی جادوثمثل"مجلس از 
تواند نجات بخش ی این مثلث است کھ م"می برد و اینکھ تنھا 

تکرار ھمان دور باطل را بھ آنان یعنی ." و راھگشا باشد
  . دنمردم وعده می دھ

 افزوده  امروز بر سردرگمی و گیجی در شرایطآنچھ کھ
تخاذ این سیاستھای سرکوبگرانھ در ی ایفقدان پاسخ بھ چرا

بسیاری از مردم قادر نیستند این مسالھ را بھ . میان مردم است
موقعیت كلی رژیم و بحرانی كھ در بعد ملی و بین المللی 

شان روشن نیست کھ چرا رژیم یبرا. گرفتارش شده، ربط دھند
  . سازمان داده است حملھ گسترده ای را در ھمھ وجوهچنین 

است کھ این سیاست ھای فاشیستی ربط بھ موقعیت واضح 
وه و بالفعلی كھ از بیرون و خطرات بالق. كنونی رژیم دارد

. نداز پیش ظاھر شده ا بیش. كندی تھدیدش م درون
خواھند تمام نیروھای  گردانندگان جمھوری اسالمی می

اجتماعی بالقوه خطر ساز را آنچنان سركوب یا مرعوب كنند 
ی در میدان ینیرو ھ در گل فرو می روند، كھ در زمانی ك

  .نباشد كھ پروسھ مرگشان را تسریع كند
  

)٣(  
  

آیا نیروھای اجتماعی خطرساز برای جمھوری اسالمی بھ 
ی بھ کاتالیزوری برای یمیدان خواھند آمد؟ آیا جنبش دانشجو

بھ میدان آمدن نیروھای خطر ساز بدل خواھد شد؟ آیا بھ یاری 
ی ندای ی خواھد شتافت؟ آیا جنبش دانشجویاران در بند خود

حق طلبانھ کارگر ایرانی و افغانستانی را خواھد شنید؟ آیا 
خشم جوانان و ملل سرکوب شده را در خواھد یافت؟ آیا جنبش 

 زنان خونین چھره در میدان ھفت تیر مبنی بر ی فریادیدانشجو
را خواھد " ما حجاب نمی خواھیم آزادی می خواھیم"اینکھ 

   ؟یدشن
ی نقشی برای خود، جھت درھم شکستن یآیا جنبش دانشجو

طرحھای سرکوبگرانھ فاشیستی در جامعھ خواھد دید؟  آیا 
قادر خواھد بود کھ ضعف و شکنندگی این نظام پوسیده را بر 
ھمگان آشکار کند و مردابی کھ ھر روز بیشتر سران این 

آیا جنبش رژیم را بھ کام خود فرو می برد بھ مردم نشان دھد؟ 
دانشجویی قادر خواھد بود فضای انفجاری جامعھ را در یابد و 
شجاعانھ این رژیم را بھ مصاف طلبد و دورنمای روشن و 
امیدبخشی در مقابل مردم قرار دھد؟ آیا قادر خواھد بود ھمانند 

   عمل کند و نقش تاریخی ایفا کند؟ ١٣٧٨ تیر ١٨
رگ در مقابل آزمونی بز.  تیر در راھست١٨سالگرد قیام 

ما قرار گرفتھ، کھ بتوانیم با پاسخی مثبت بھ سئواالت فوق از 
یم و  تناسب قوای مساعدی بھ نفع مردم یآن سرفراز بیرون آ

  . شکل دھیم
  !تابستان داغی  پیش روستبھ نظر می آید  !خطر جدی است
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  "یچپ رادیکال، چپ کارگر"پیشگفتاری بر بحث 
 
 حسان تفکری ا

ی ایران در صحنھ ی چپ جنبش دانشجواز زمانی کھ بخش
کرده است، بحث پیرامون وظایف جنبش  جامعھ عرضھ اندام

ونی یافتھ زجنبش ف ی مشخصا وظایف فعالین چپ اینیدانشجو
 ی بایاین مباحث با گسترش نسبی پیوند جنبش دانشجو. است

حدت و از) یجنبش کارگر بویژه(جنبشھای توده ای دیگر 
امروزه ما شاھد جدلھا و . ده استش شدت بیشتری برخوردار

رادیکال، چپ  تفسیرھای مختلف در زمینھ تعریف چپ، چپ
 این جدلھا عمدتا با نیت. کارگري، رادیکال کارگری ھستیم

مرزبندی با چپ رفرمیست صورت می گیرد و تالشی است 
از این زاویھ . سیاسی خود در خدمت مشخص کردن ھویت
فعالین چپ   بھ تعمیق درکاین جدلھا مثبت است و می تواند

در صورت برخورد صحیح، بھ و . منجر شوداز مارکسیسم 
. ت تاریخی چپ در مقابل نئو لیبرالیسم یاری رساندنیحقا
این . دلبخواھی از چپ است جنبھ منفی آن ارائھ تعاریف اما

علمی ما را  تعاریف و تفاسیر نادقیق، نادرست، التقاطی و غیر
اما مسئلھ اصلی نتایج . رو کرده استبا مشکالت گوناگون روب

اغلب . کاربرد سیاسی ـ عملی این تعاریف و تفاسیر است و
غیر مارکسیستی موجب آن می شوند  این تعاریف غیرعلمی و

 .باز بماند ی از انجام وظایف واقعی اشیکھ جنبش دانشجو
، جنبش انقالبی نمی تواند وجود یبدون تئوری انقالب"

رک تئوریک روشن و صحیح از نقش و بدون د "داشتھ باشد
دالیل حضور گرایشات  ی در جامعھ،یجایگاه جنبش دانشجو

 مختلف سیاسی طبقاتی در آن و رابطھ اش با دیگر جنبشھا
نمی توان وظایف عملی این جنبش را بھ درستی ترسیم کرد و 

  .بیشتر این جنبش یاری رساند ی ھر چھیبھ شکوفا
 

 چپ کیست؟
، چپ بھ کسی اطالق می شود ییستاز نقطھ نظر مارکس

 مارکس و انگلس در. کھ طرفدار انقالب اجتماعی باشد
مختصات اصلی این انقالب را اینگونھ  مانیفست کمونیست

 :ترسیم کردند
انقالب کمونیستی ریشھ ای ترین گسست از ھر گونھ "

عرصھ مالکیت است؛ پس شگفت آور  مناسبات سنتی در
اندیشھ ھای  یان تکامل خود ازنیست کھ این انقالب در جر

مارکس چند سال پس   ".سنتی بھ ریشھ ای ترین نحو بگسلد
از انتشار مانیفست مختصات پایھ ای این انقالب را روشنتر 

اعالم ادامھ دار بودن انقالب است؛  سوسیالیسم" :جلو نھاد
کلیھ تمایزات  از میان بردن نقطھ گذار ضروری است بسوی

دن کلیھ مناسبات تولیدی کھ این تمایزات ، از میان بریطبقات
ن کلیھ مناسبات روی آنھا بنا شده اند، از میان برد بر

مناسبات تولیدی ھستند، و  بر این اجتماعی کھ منطبق
مناسبات  ی است کھ از اینیدگرگون کردن کلیھ ایده ھا

 ".اجتماعی نتیجھ می شوند
ا با مارکس بارھا تاکید کرد کھ تحقق چنین انقالبی تنھ

او در مانیفست نزدیکترین . پذیر است روش معینی امکان
متشکل ساختن : "ھدف کمونیستھا را چنین تعریف کرد

، یپرولتاریا بھ صورت یک طبقھ، برانداختن سلطھ بورژواز
 ".تصرف قدرت سیاسی بھ دست پرولتاریا

مارکس در مانیفست با جمعبندی از تجارب تاریخی بر 
 انقالب و کار برد زور برای ناگزیری خصلت قھری این

 :گفت او. سرنگونی دولت بورژوازی انگشت گذاشت
پرولتاریا با سرنگون کردن قھر آمیز بورژوازی سلطھ "

 ".خویش را بنیان می گذارد
، چپ بھ کسی یاز ھمین رو بھ معنای دقیق مارکسیست

انقالب، با این مختصات و با این روش  گفتھ می شود کھ این
این راه بطور متشکل  كار خود داشتھ باشد و دررا در دستور 

 .فعالیت کند
اگر بدنبال مفھوم واقعی و اصیل چپ مارکسیست ھستیم 

 با ی وجھانـ تاریخی ی مارکس با جمع بست باید بھ معیاری کھ
نھاد توجھ کنیم و از  وسعت نظر کامل و با دقت نظر تمام جلو

 عیار چپم. تعاریف دلبخواھی و غیر علمی دوری گزینیم
درگیر بودن در این یا آن عرصھ اجتماعی  بودن را نباید بھ

بھ شرکت در این یا آن جنبش توده ای و  نباید. تقلیل دھیم
فعال واقعی چپ کسی  یک. میزان ارتباط با آن تنزل دھیم

ی یاست کھ تالش می کند در ھر محیطی کھ ھست آن دورنما
ویر کرده را با مارکس بطور علمی از انقالب اجتماعی تص کھ

خواه این جنبش . جنبشھای توده ای مختلف پیوند زند
 ... معلمان و ، زنان یایی باشد خواه کارگریدانشجو

ی چون یبا اضافھ و کم کردن یا پس و پیش کردن پسوندھا
و غیره نمی توان مضمون " انساني" "کارگري" "رادیکال"

اصلی زمانی کھ مضامین  تا. دواقعی بحث مارکس را دور ز
بھترین  بحث روشن نشود بحث پیرامون شکلھا یا کلمات در
ی پوششحالت پرسھ زدن در فرعیات است و در بدترین حالت 

 . برای راستروی و محافظھ کاری
 !رسمیت شناخت ی را باید بھیی و تحرک جنبش دانشجویپویا

برای ایفای نقش موثر و تعیین کننده در یک جنبش توده 
محرکھای آن، نقش و جایگاه ویژه باید ھ اول درج ای معین در

آن در جامعھ و بطور کلی قانونمندیھای حاکم بر آن را درک 
خصوصیات یک  بدون درک صحیح و ھمھ جانبھ از. کرد

ی آن یاری رساند و آن را بھ افق یجنبش نمی توان بھ شکوفا
اتصال بھ افق پیروزی یا بھ عبارت . پیروزی متصل کرد

بر مبنای حجم .  اجتماعی امری مکانیکی نیستدقیقتر انقالب
و  خواستھا تبلیغات کارگری در میان دانشجویان یا حمایت از

شعارھای عادالنھ و اقتصادی کارگران، نمی توان خصلت 
اینکھ باالخره  مبنای یا بر. ی بخشیدیجنبش دانشجو کارگری بھ

د صیالت روانھ بازار کار خواھنتح دانشجویان ھم پس از اتمام
پیوست، پس نھایتا  و بھ صفوف مزدبگیران جامعھ خواھند شد

 جزئی از طبقھ کارگر محسوب خواھند شد، نمی توان بھ لحاظ
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تفاوتھای مھم میان  تئوریک این دو جنبش را یکسان دانست و
ی و تحرک ویژه و یھر جنبشی از پویا. انگاشت آنھا را نادیده

 .مستقل خود برخوردار است
نوان قشر خاصی از جامعھ از ویژگی دانشجویان بھ ع
آنان بھ عنوان بخش عمده روشنفکران . دمھمی برخوردارن

امر نقش مھمی در  این. جامعھ با امر آگاھی سر و کار دارند
 آنان بھ قول.  طبقاتی شان ایفا می کند–جھت گیریھای سیاسی 

بھ  حساس ترین بخش روشنفکران جامعھ،"لنین بھ عنوان 
دقیقترین شکلی منافع طبقاتی و گروھبندیھای  آگاھانھ ترین و

بھ ھمین دلیل ." سیاسی مختلف جامعھ را منعکس می کنند
 ی بازتابی ازیغالبا گروھبندیھای درون جنبش دانشجو

البتھ این .  طبقاتی کل جامعھ است–گروھبندیھای سیاسی 
 .یک و مکانیکی نیست بازتابی ساده، یک بھ

اینکھ این دانشجو یا این (یان دانشجومثال خاستگاه طبقاتی 
گروھبندی دانشجویی عمدتا از کدام قشر یا طبقھ جامعھ 

و موضع طبقاتی  را نمی توان معیار تعیین موقعیت) برخاستھ
 در میان" یھستی اجتماعی کارگر"یا بدنبال  .آنان قرار داد
را دلیلی بر ظھور دانشجویان چپ و بود و آن دانشجویان 

تناسب قوای كمی معینی میان  یا اگر. دانستسوسیالیست 
در جنبش  طبقات و گروھبندیھای سیاسی جامعھ برقرار است،

برای . ی ھم عینا ھمان تناسب قوا را جستجو كردیدانشجو
ی سمت این یا یمثال در برخی مقاطع، اکثریت جنبش دانشجو

را گرفتھ بدون اینکھ  آن گروھبندی سیاسی معین در جامعھ
 ی سیاسی در آن مقطع معین در کل جامعھلزوما آن گروھبند
 .اکثریت داشتھ باشد

از پایھ اجتماعی معینی  این واقعیتی است كھ چپ
، سیاست و برنامھ چپ انعکاسی یایدئولوژ . برخوردار است

این . جامعھ و جھان است از نیازھای طبقھ کارگر برای تغییر
ھ یافت ی نیز بازتابیایدئولوژی و سیاست در جنبش دانشجو

ی یدر طول تاریخ صد سالھ اخیر ایران، جنبش دانشجو. است
موثری در برافراشتن پرچم کمونیسم داشتھ است و  نقش مھم و
تقویت این جنبش در کل جامعھ  انحا مختلف بھ توانستھ بھ
ای است  این اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفھ. یاری رساند

از . اردی قرار دیکھ کماکان برعھده بخش چپ جنبش دانشجو
این وظیفھ از عمق و . نباید یك درك محدود داشت این وظیفھ

نباید آن را بھ برخی . است دامنھ گسترده ای برخوردار
الزم و  ھر چند ھم(اقدامات حمایت گرانھ از جنبش کارگری 

ی صرفا یوظیفھ بخش چپ جنبش دانشجو. تنزل داد) یضرور
وظیفھ . یستھای جنبش حق طلبانھ کارگران ن انعکاس خواستھ

سیاستھای انقالبی طبقھ  اش اساسا انعکاس آرمان، اھداف و
  .کارگر جھانی در دانشگاه و کل جامعھ است

 
 !، پشت جبھھ جنبش کارگری نیستییجنبش دانشجو

ی دفاع فعال از کلیھ یروشن است کھ وظیفھ جنبش دانشجو
. طلبانھ در جامعھ منجملھ جنبش کارگری است جنبشھای حق

اشکال گوناگونی بھ خود   در صحنھ عمل می توانداین وظیفھ
جبھھ  ی نمی تواند و نباید نقش پشتیاما جنبش دانشجو. گیرد

ھر یک از جنبشھای توده اي، یک . جنبشھای دیگر را ایفا کند
ھر یك از این جنبشھا نماینده بخشی از . نبردند جبھھ مستقل

بھ چالش جامعھ اند کھ از زاویھ ای خاص کلیت نظام حاکم را 
وجھ . می کنند می گیرند و برای برقراری کلیت نوینی مبارزه

. مشترک ھمھ اینھا، مبارزه مشترک با نظام حاکم است

خصلت اساسی این جنبشھا توسط اھداف کلی کھ مد نظر دارند 
ی بھ پشت یجنبش دانشجو تنزل دادن نقش. تعیین می شود

جبھھ   درجبھھ جنبش کارگری عمال بھ معنای تضعیف مبارزه
تا زمانی کھ یک فعال چپ در دانشگاه مبارزه . کلی نبرد است

وظیفھ اصلیش تبلیغ و ترویج ایده ھای سوسیالیستی و  می کند
سازماندھی توده ھای دانشجو برای  کمونیستی و آموزش و

 .حاکم است پیشبرد مبارزات رادیکال سیاسی علیھ نظام
نشجویان، ھم اکنون برخی گرایشات سیاسی در میان دا

با میزان حمایت از جنبش کارگری  را" چپ بودن"میزان 
چپ واقعی در  از نظر حاملین این گرایشات،. تعریف می کنند

دانشگاه کسی است کھ توجھ اصلی خود را بھ معضالت جنبش 
کارگری معطوف دارد، صفت رادیکال را بھ دور اندازد و 

 .کند لباس کارگری بر تن
زیرا قبل از اینکھ بر مضمون . ستاین گرایشی زیانبار ا

ی تاکید کند، حول و حوش یسیاسی دخالتگری جنبش دانشجو
سئوال . اشکال و فرمھای حمایت از کارگران می چرخد

اینجاست کھ این دخالتگری یا حمایت قرار است اساسا در 
 قرار داشتھ باشد؟ "چھ سیاستي، چھ خطی"چھ امری  خدمت بھ

و یا  از مطالبات عادالنھ کارگران باید محدود بھ حمایت آیا
اینکھ اساسا  دفاع از دستگیرشدگان جنبش کارگری باشد یا

اینگونھ دخالتگریھای باید در خدمت بھ اشاعھ افکار و 
شعارھای سیاسی انقالبی و چپ در میان دانشجویان و 

اقدامات بھ اشاعھ آگاھی انقالبی  کارگران باشد؟ ربط این قبیل
دانشجویان و کل جامعھ  ادیکال در میانو شعارھای سیاسی ر

 چیست؟ اگر حمایتھای دانشجویان از جنبشھای مختلف در
خدمت چنین امری قرار نداشتھ باشد، از اقدامات خیرخواھانھ 

نسبت بھ قشرھای آسیب پذیر جامعھ فراتر  و دلسوز مآبانھ
کارگری ھم ما با  بھ ویژه آنکھ در جنبش. نخواھد رفت

ی یفعالین چپ دانشجو. متضاد روبرو ھستیمسیاستھای کامال 
نمی توانند نسبت بھ سیاستھای اصالح طلبانھ یا رادیکال درون 

یا  شغل انسانھا. جنبش کارگری موضعی بی طرف بگیرند
یا بیان رادیکالیسم  حضور در یک جنبش را نمی توان معیار

افکار، عقاید و سیاستھای حاکم بر . افراد و گروه ھا قرار داد
 جنبش است کھ بھ آن خصیصھ رادیکال یا غیر رادیکال  یک

 .می بخشد
مضافا، زمانی کھ صحبت از پیوند ھشیارانھ میان جنبش 

در درجھ اول تاکید بر وظیفھ . ی و کارگری می شودیدانشجو
یعنی . کارگری است ی در قبال جنبشیسیاسی جنبش دانشجو

 ن یکی نسبت بھ زحمتکشایتاکید بر سمتگیری جنبش دانشجو
کارگری "دانشجو یا " کارگر شدن"بحث بر سر . جامعھ است

ی از نزدیک با زندگی و یآشنا. ی نیستیجنبش دانشجو" شدن
سنت پسندیده ای  کار کارگران و زحمتکشان جامعھ، ھمواره

 . دبوده کھ فعالین چپ دانشگاه تاریخا بدان پای بند بوده ان
ند مخارج وانگھی امروزه بسیاری از دانشجویان مجبور

کارھای گوناگون تامین کنند و بھ  تحصیل خود را با انجام
ناگزیر بطور عینی با بخشھای مختلف نیروی کارکن جامعھ 

 این امر تاثیر مثبتی بر شناخت فردی یا. ارتباط نزدیک دارند
و كم . جمعی آنان از مناسبات حاکم بر جامعھ داشتھ و دارد

گونھ تجارب کال عرصھ در جریان کسب این نیستند كسانی كھ
ایرادی در این انتخاب . اند فعالیت اجتماعی خود را تغییر داده

جنبش  ی نسبت بھیاما وظیفھ سیاسی جنبش دانشجو. نیست
با . ی تقلیل دادیکارگری را نمی توان بھ اتخاذ چنین روشھا
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عده ای از دانشجویان بھ فعالین جنبش کارگري،  تبدیل شدن
بحث بر سر سمت گیری  . دی شو نمهاین وظیفھ بر آورد

 ، اتحاد توده ھای دانشجو حولییسیاسی کلی جنبش دانشجو
رادیکال کردن فضای سیاسی جامعھ و اشاعھ  سیاست انقالبي،
کمونیستی در کل جامعھ منجملھ در میان  افکار و عقاید
 ی تصمیم یدانشجو حتی زمانی کھ یک فعال. کارگران است

در وظیفھ پایھ ای . گری بدل شودمی گیرد کھ بھ یک فعال کار
او یعنی تبلیغ و ترویج انقالب کمونیستی و سیاست انقالبی 

اساسا، این خط مشی غالب بر . تغییری صورت نمی گیرد
می کند نھ صرفا  فکر وعمل انسانھاست کھ آنھا را رادیکال

  .تعویض عرصھ فعالیت اجتماعی شان
  
  

کالیسم جنبش ؛ رادییرادیکالیسم امر مثبتی است نھ منف
 !رسمیت شناختھ شود ی باید بھیدانشجو

تحلیل مشخص از نقش سیاسی 
جنبشھای توده ای در جامعھ در ھر مقطع 

نقش ھر یک از . بسیار مھم است معین
جنبشھا بر تحوالت جامعھ یکسان و ثابت 

ست یک جنبش  ازمانی ممكن . نیست
معین بھ دلیل مجموعھ فاکتورھای عینی و 

سایر جنبشھا نقش نسبت بھ ذھنی 
ایفا كند  ر جامعھ و رادیکالتری دپیشروتر

مضافا ھر یک . و زمانی یك جنبش دیگر
 نقاط قوت واز از جنبشھا می توانند 

كھ زمانی . اشندبرخوردار بضعف معینی 
  جنبشھای مختلفی و ھماھنگیاز ھمراھ

توده ای توسط نیروھای آگاه جامعھ 
ن ھستیم صحبت می كنیم یعنی بھ دنبال ای

نقطھ قوتھا بھ میدان آیند، نقطھ ضعف  کھ
یکی توسط نقطھ قوت دیگری پوشانده 

تا جویبارھای پراکنده بھ رودخانھ  شود،
ای خروشان بدل گردد و راه برای 

در شرایط  .انقالبی بیشتر در جامعھ گشوده شود تحوالت
کنونی جامعھ ما تفاوتھای آشکاری میان جنبشھای مختلف 

 .موجود است
ی نسبت بھ دیگر جنبشھای اجتماعی آشکارا یجنبش دانشجو

 .سیاسی تر و رادیکالتر است
جنبش زنان با وجود این کھ از یک بدنھ اجتماعی بسیار 

برخوردار است ھنوز رادیکالیسم سیاسی نھفتھ  گسترده و فعال
 کامال "قدرتمند چپ در آن   اساسا بھ دلیل عدم حضور"اش 

در ھر سطحی کھ بھ   کھ این جنبشھر چند. آشکار نشده است
راه می افتد، پایھ ھای ایدئولوژیک حکومت دینی را زیر 

 .ضرب می برد
جنبش کارگری اگر چھ از وسعت زیادی برخوردار است 
و مطالباتش بیان بخشی از خواستھای اکثریت مردم است و بھ 

و غیر  پراکنده ھمین دلیل پتانسیل فراگیر شدن دارد، اما
 – این جنبش عمدتا در چارچوبھ ھای صنفی .متشکل است

اقتصادی جریان دارد و کمتر نسبت بھ مسائل سیاسی کالن 
تالش فعالین چپ . می دھد جامعھ از خود عکس العمل نشان

نتوانستھ  آنان ھنوز. در این جنبش ھنوز بھ ثمر ننشستھ است

 مھمتر اینكھ ھنوز. اند با بدنھ این جنبش پیوند برقرار کنند
 .نستھ اند رادیکالیسم سیاسی را با این جنبش پیوند زنندنتوا

با توجھ بھ این واقعیات، در شرایط کنونی عمال این جنبش 
کھ بھ مرکز موضع گیریھای سیاسی در مورد  ی استیدانشجو

نیست کھ مسائل  بی جھت. تحوالت جامعھ بدل شده است
ا ی و فعالین آن ریفکری و سیاسی کالن، ذھنیت جنبش دانشجو

 .خود مشغول کرده است بھ
در چنین اوضاعی برجستھ کردن، تقویت و فراگیر کردن 

ی در کل جامعھ از اھمیت یرادیکالیسم سیاسی جنبش دانشجو
بھ تفکرات محافظھ  کھ" ییچپھا"فقط . زیادی برخوردار است

جوانان  ی و کالیکارانھ آغشتھ اند از رادیکالیسم جنبش دانشجو
جنبش کارگری می دانند و تحت " زاحمم"می ھراسند، آن را 

و تئوریھای بی پایھ می خواھند ھر چھ زودتر  عناوین مختلف
آنھا تحت عنوان دفاع از  .از شر این رادیکالیسم رھا شوند

ترین  مبلغ راست ترین و محافظھ کارانھ" یجنبش کارگر"
افکار و عقاید و روشھا نسبت بھ جنبشھای 

از ھر  شحال آنکھ کارگران بی. دیگرند
بخشی از جامعھ بھ رادیکالیسم سیاسی 

نیاز  جوانان و روحیھ شورشگرانھ شان
اکثر . دارند و بھ آن ارج می گذارند
اند کھ  کارگران مبارز بھ تجربھ دریافتھ

جوانان ھمواره آغازگران خوبی ھستند و 
صحنھ را برای ورود بخشھای مختلف مردم 

 .بھ عرصھ مبارزه سیاسی فراھم می کنند
کارگران بیش از ھر طبقھ ای از ظھور 
یک جنبش سیاسی رادیکال ضد رژیمی سود 

تصور کنیم زمانی را کھ جنبش . می برند
نماز  ی تحت رھبری چپ بتواندیدانشجو
 دانشگاه تھران برچیند و دست را ازجمعھ 

دانشگاه کوتاه  مذھب و نھادھای مذھبی را از
 تاثیرات چنین اقدامی بر صحنھ سیاسی. کند

این امر شکست  بود؟ کل جامعھ چھ خواھد
خواھد محسوب  حکومت دینی ای بریسخت

در کل جامعھ در را ی یشکستی کھ موجی از مذھب زدا. شد
رابطھ با تحقق شعارھا و ر لھ داعین این مس .داشت پی خواھد

دیگری ھمچون لغو آپارتاید جنسی  آماج ھای مبارزاتی بزرگ
آزادی بیان و غیره  ،یان سیاس، آزادی زندانیییا حجاب اجبار
 این قبیل شعارھا در نتیجھنحقق مسلما . ھم صادق است

ی و اتحاد توده ھای دانشجو در یرادیكالیزه شدن جنبش دانشجو
موجی . وسیعتر از امروز می تواند اتفاق افتد مقیاسی بسیار

کھ بھ ھم زدن سخنرانی احمدی نژاد در پلی تکنیک براه 
کھ  نھ کوچک از تاثیرات بزرگی استانداخت تنھا یک نمو

 .ی می تواند بر کل جامعھ داشتھ باشدیجنبش دانشجو
ی بھ مرکزی یتصور کنیم زمانی را کھ جنبش دانشجو

تولید ایده ھای نوین در جھت تکامل  برای جوشش فکری و
، غیر از یطبقھ ا از این امر چھ. جنبش کمونیستی بدل شود

 واھد برد؟طبقھ کارگر بیشترین منفعت را خ
تنھا زمانی کھ چنین دورنماھا و وظایفی را برای جنبش 

ترسیم کنیم و بھ افقھای بلند نظر افکنیم بیشتر  ی ایرانیدانشجو
بھ ضرورت این مسئلھ پی خواھم برد کھ باید توده ھای وسیع 

این آرمانھا بیشتر بھ  دانشجو را بھ میدان آوریم و برای تحقق
   ■.نیممردم و طبقھ کارگر تکیھ ک
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  یی ھشدار بھ فعالین چپ دانشجو
  

  دوستان،  
 از یکسو با. جنبش ما دوره خطیری را از سر می گذراند  

موج گسترده ای از سرکوب و بگیر و ببند و محدودیتھای 
 از سوی دیگر بحثھای حادی ، روبروییم ارتجاعی گوناگون

  میان ما در ی دریدانشجو بر سر جھت گیریھای آتی جنبش
  .یان استجر

 برخورد میان عقاید و نظرات مختلف ھمواره بخشی از  
 این مباحث بھ ما در کشف .مبارزه انقالبی بوده و خواھد بود

بھ . حقیقت كمك می كند و در خدمت استحکام جنبش ماست
این مباحث  شرطی کھ رویکرد صحیحی نسبت بھ پیشبرد

 حقیقت دست شیوه ھای غلط نمی توان بھاتخاذ با . داشتھ باشیم
متاسفانھ طی این مدت شاھد بروز روشھای زیانبار و  . یافت

این روشھا . نادرست در میان برخی فعالین چپ دانشگاه ھستیم
کرده و شادابی و  ی را مسمومیفضای سیاسی جنبش دانشجو

شایعھ . راحتی فکر و خیال را از فعالین چپ گرفتھ است
   ، پچ پچھای سازی ھای بی اساس، انگ زنی ھای بیمورد

فعالین چپ یا آشکار کردن  بی پایھ در باره مشكوك بودن
از جملھ  ،ییتعلقات گروھی افراد و محافل و نشریات دانشجو

مبارزه "این نوع تبلیغات كھ تحت عنوان . این موارد است
می گیرد، عمال دشمن را نادیده گرفتھ و از  صورت" یسیاس

در مسیری مخرب عجیبی  زیر تیغ خارج کرده و بھ طرز
 ،ییاز این جو بشدت مسموم در جنبش دانشجو. می رودپیش 

چھ بسا از جانب آنان . فقط پلیس سیاسی می تواند سود جوید
تالشھای زیادی برای گل آلود کردن آب صورت  نیز تا کنون
ترفندھای دشمن در این  بھ توطئھ چینی ھا و. گرفتھ باشد

  .ھا دادمقاطع بھ ھیچ وجھ نباید کم ب
 اگر با این روشھای غلط مقابلھ نکنیم، شاھد بروز یاس و  

کھ در جریان مبارزه ی كناره گیری بسیاری از دانشجویان
آذر با شور و شوق دور چپ رادیكال جمع شده  ١٦قدرتمندانھ 

اعمال و برخوردھای نادرست  برخی از این. اند، خواھیم شد
فعالین چپ  فکر کنندموجب آن شده کھ بسیاری از دانشجویان 

دنبال منافع شخصی و گروھی خود ھستند و با ھم مرتب دعوا 
باید چنین . و آخرش ھم بھ جایی نمی رسند می كنند

و ھر برخوردی کھ بھ  تصویرھایی را از جنبشمان پاك كنیم
 تضعیف موقعیت چپ در دانشگاه خدمت می کند را متحدا و

حل مشکالت گام و در جھت . مبدون اما و اگر محکوم کنی
  .برداریم

ھدف ما باید تقویت چپ در زمینھ نظری و عملی در   
 بدون تالش برای فراگیر کردن مارکسیسم در .باشد دانشگاه

آگاھی تک تک فعالین بھ منظور  بین دانشجویان و ارتقا سطح
بدون  ،یتشخیص آموزه ھای مارکسیستی از غیر مارکسیست

تنھا . تر، اینکار میسر نیستمبارزه با ھدف اتحاد در سطح باال
صمیمیت و صراحت در زمینھ بیان افکار و عقاید و مقابلھ  با

توطئھ چینی در ھر سطح و از جانب ھر  با دسیسھ گری و
جوان و پرشورمان را  کسی کھ باشد می توان امر جنبش نوپا،

 .بھ پیش بریم و بھ سالم سازی فضای سیاسی کمک کنیم
 ی بذری دانشجودست اندر کاران نشریھ  

 ١٣٨٦خرداد   

 )١( )قسمت اول( وظایف جوانان انقالبی
  
مقالھ وظایف جوانان انقالبی حدود صد سال پیش توسط   
این مقالھ برای نخستین بار بھ تحلیل از . نگاشتھ شده است لنین

در آن زمان سوسیال (نقش کمونیستھا  جنبش دانشجویی و
راھنمایی کھ  اصول. در این جنبش پرداختھ است) دمکراسي

      لنین در این زمینھ جلو نھاده کماکان از صحت و قوت 
اینکھ چگونھ جنبش دانشجویی . بی نظیری برخوردار است

جامعھ را منعکس می کند  صف بندیھای سیاسی طبقاتی درون
آگاھی  و اینکھ سر و کار داشتن دانشجویان با علم و دانش و

  .چھ ویژگیھایی بدان می بخشد
 این مقالھ یکی از اسناد پایھ ای و قابل رجوع جنبش  

دانشجویی در زمان رژیم شاه، بویژه کنفدراسیون دانشجویان 
 .کشور بوده است ایرانی در خارج از

 با توجھ بھ بحثھایی کھ اکنون در میان فعالین چپ در  
ما بھ چاپ . رابطھ با وظایف جنبش دانشجویی جریان دارد

 . اقدام می کنیمبخش جداگانھ و در دمجدد این مقالھ
الزم بھ تذکر است کھ این مقالھ توسط یاشار آذری   

بازنویسی شد و در سایت نشر کارگری سوسیالیستی بھ 
  .قابل دسترس است" اف. د. پ"صورت نسخھ 

*****  
اگر  ، کھ)٢" (دانشجو"بیانیھ ھیات تحریریھ روزنامھ   

) ٣" (اسوابوژدنیھ "٤اشتباه نکنیم برای اولین بار در شماره 
ھم آن را دریافت داشتھ است، بھ ) ٤" (ایسکرا"منتشر شده و 

عقیده ما عالمت پیشرفت بزرگی است در نظریات ھیات 
آقای ". دانشجو"تحریریھ از بدو انتشار اولین شماره 

کھ عجوالنھ مخالفت خود را با نظریات ابراز ) ٥(استرووه
این نظریات : اه نمی کرداظھار داشت، اشتب شده در این بیانیھ

 -طلبانھ کھ ارگان بورژوا حقیقتا از اساس با آن جریان فرصت
   مغایر  لیبرال با سر سختی و شور از آن حمایت می کند،

احساسات : "کھ می پذیرد" دانشجو"ھیات تحریریھ . می باشند
 نمی تواند اتحاد ایدئولوژیک دانشجویان را تنھایی بھانقالبی 

ظور یک آرمان بدین من: "کھ عتقد استو م" سبب شود
جھان بینی سوسیالیستی  سوسیالیستی متکی براین یا آن

جامع و " آن ھم یک جھان بینی -" ضروری می باشد
اکنون با بی تفاوتی ایدئولوژیکی و اپورتونیزم   ھم-"مشخص

مسالھ روش انقالبی کردن  تئوریک از ریشھ بریده و
  .ار داده استدانشجویان را بر پایھ درستی قر

 مبتذل" انقالبی گری"درست است، اگر از دیدگاه متدوال   
بنگریم، ایجاد اتحاد ایدئولوژیک مستلزم وجود یک جھان بینی 

بر عکس آن را نفی می کند، چرا کھ اتحاد  واحد نبوده بلکھ
در قبال انواع " بردبارانھ "ایدئولوژیک بھ معنای رفتار
پذیرش یک   بھ چشم پوشی ازگوناگون نظرات انقالبی و منوط

بھ یک کالم، بھ عقیده . مجموعھ مشخصی از عقاید می باشد
      ایدئولوژیک مستلزم یک  سیاسیون بی شعور اتحاد این

البتھ این عقاید، بھ طور کم و (بی اصولی ایدئولوژیک است 
... افتاده ای مانند  بیش ماھرانھ ای، در فرمول ھای پیش پا

غیره،  ر قیمت و لزوم وسعت دامنھ فکری واھمیت اتحاد بھ ھ
بحث نسبتا ). مسطورمانده، ظاھر فریبنده ای پیدا می کنند

در نظر اول قانع کننده ای کھ ھمیشھ برای  خوش ظاھر و
می شود، اشاره بھ این واقعیت  اثبات این نحوه استدالل ارائھ
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دانشجویان بر  عام الفھم و غیر قابل انکار است کھ در بین
نظرات سیاسی و اجتماعی شان گروه بندی ھای مختلفی حسب 
 و بدین جھت - و حتما وجود خواھد داشت -دارد  وجود

بناگزیر برخی از این  خواست جھان بینی واحد و معین
نتیجھ  بھ اتحاد صدمھ می زند و در ھا را دفع کرده،گروھ

قدرت حملھ سخت سیاسی مشترک را تضعیف می کند و الی 
 .غیر النھایھ

اجازه دھید این توضیحات منطقی را از نزدیک مالحظھ   
برای مثال تقسیم دانشجویان را بر حسب گروه ھایی کھ . کنیم

در این . آمده است در نظر بگیریم" دانشجو "١در شماره 
واحد از طرف  شماره ھنوز خواست یک جھان بینی معین و

نان ھیات تحریریھ طرح نشده بود و نتیجتا مشکل است بتوان آ
سوسیال دمکراسی متھم " تنگ نظری"بھ طرفداری از  را
در میان دانشجویان کنونی " دانشجو" ١سرمقالھ شماره . کرد

 :چھار گروه عمده را از ھم متمایز می کند
کسانی کھ در مقابل جنبش دانشجویی " توده بی تفاوت "-١

 .کامال بی تفاوت اند
نشجویی کسانی کھ طرفدار جنبش دا" اکادمیست ھا "-٢

 .صرفا آکادمیک ھستند
بطور کلی ناسیونالیست ھا، " مخالفین جنبش دانشجویی "-٣

 .آنتی سمیت ھا و غیر
پیروان مبارزه جھت سرنگونی استبداد " سیاسیون "-٤

 .تزاری
. این گروه خود از دو بخش متضاد تشکیل شده است" 

کسانی کھ بھ اپوزیسیون سیاسی صرفا بورژوائی با تمایالت 
کسانی کھ بھ روشنفکران انقالبی  بی تعلق دارند وانقال

فقط ." (گشتھ است سوسیالیستی پرولتاریا کھ این اواخر پدیدار
اینکھ  با مالحظھ).  لنین-در این اواخر پدیدار گشتھ است؟ ن

گروه فرعی آخری ھمان طور کھ ھمھ می دانیم مجددا بھ 
 –دمکراتیک و سوسیالیست  -دانشجویان سوسیال

دانشجویان  تقسیم می شود، روشن می گردد کھ) ٦(ونررولوسی
 ارتجاعیون، بی تفاوت ھا،:  گروه سیاسی اندششکنونی واجد 

آکادمیسینھا، لیبرال ھا، سوسیالیست رولوسیونرھا و سوسیال 
 . دمکرات ھا

 شاید این گروه بندی ھا: حال این سوال پیش می آید  
      نشان تصادفی می باشد و صف بندی موقتی نظرات را

را طرح کرد تا از ھر کس  می دھند؟ کافی است کھ این سوال
. داشت کھ تا اندازه ای با مطلب آشناست جواب منفی دریافت

و فی الواقع گروه بندی دیگری ھم در دانشجویان ما نمی تواند 
داشتھ باشد، زیرا کھ دانشجویان حساس ترین بخش  وجود

ست بھ این جھت روشنفکر در روشنفکران می باشند، و
گروه  روشنفکر خوانده می شود کھ انکشاف منابع طبقاتی و

بندی ھای سیاسی کل جامعھ را بھ آگاھانھ ترین، راسخ ترین و 
 .ترین نحوی منعکس نموده و بیان می دارد دقیق
اگر گروه بندی ھای سیاسی  دانشجویان قشر دیگری بودند  

 ،بق نمی داشت سیاسی کل جامعھ تطاشان با گروه بندی ھای
مفھوم یک تناسب کامل بین گروه ھای  نھ بھ" تطابق"

توان و تعداد، بلکھ  دانشجویی و گروه ھای اجتماعی بر حسب
 درست بھ معنای وجود ضروری و ناگزیرچنین گروه ھایی در

 .دانشجویان ھمانگونھ کھ در جامعھ موجود می باشد
 بھ  با خصومت ھای طبقاتی تازه رو-کل جامعھ روس   

نھاده آن، با دست نخوردگی سیاسی آن، با توده ھای  انکشاف

استبداد پلیسی سرکوب ومرعوب  عظیم آن کھ تحت حکومت
یعنی؛   دقیقا با ھمین شش گروه مشخص می شود،-شده اند 

ارتجاعیون، بی تفاوت ھا، مھذبین، لیبرال ھا، سوسیالیست 
  .رولوسیو نرھا و سوسیال دمکرات ھا

یعنی  نامیده ام،" مھذبین"را اینجا " ت ھاآکادمیس"من   
پیروان پیشرفتی قانونی بدون مبارزه سیاسی، پیشرفتی در 

  ).اتوکراسی(رژیم خودکامگی  چھار چوب
چنین مھذبینی در تمام بخش ھای جامعھ روس وجود   

خود را در " آکادمیست"ھمھ جا مانند دانشجویان  دارند، و
ح آن شعبھ از اقتصاد ملی اصال دایره تنگ منافع حرفھ ای و

یا ادارات دولتی و محلی مخصوص خود محدود می سازند و 
پرھیز می کنند، بدون " سیاست"ھمھ جا با ترس و لرز از 

گرایش ھای مختلف فرقی قائل شوند " سیاسیون"اینکھ بین 
، مفھوم )فرقی قائل نمی شوند ھمانگونھ کھ آکادمیست ھا نیز(

حکومت مربوط  ئلی است کھ با شکلاینھا از سیاست کلیھ مسا
 مھذبین ھمیشھ وسیع ترین پایھ لیبرالیزم ما را تشکیل. می شود

در زمان ھای : می داده اند و ھنوز ھم تشکیل می دھند
یعنی ، در زمان تسلط ارتجاع " روسی" بھ زبان " (آرامش"

یکسان می باشند، و  دو مفھوم مھذب و لیبرال عمال) سیاسی
گ، در دوران ھای اوج جنب و جوش ھای حتی در زمان جن

اجتماعی، در عصر رشد ھجوم بر استبداد، تفاوت ما بین این 
لیبرال روس حتی ھنگامی کھ در . دو اغلب ناروشن می ماند

منتشر می شود، با  روزنامھ ای کھ بدون سانسور در خارج
اعتراض صریح و آشکار علیھ استبداد در مقابل افکار عمومی 

د، ھرگز از اینکھ خود را قبل از ھر چیز بھ ظاھر می گرد
نماید دست بر نمی دارد، و گاه گدار برده  مثابھ مھذب احساس

مثل رعیت مطیع قانون، حق  وار، و یا اگر ترجیح می دھید،
" اسوابورژدنیھ" بھ. شناس و وفادار سخن ورزی می کند

 : رجوع کنید
 ین وفقدان یک مرزبندی روشن و قابل تشخیص بین مھذب  

لیبرال ھا وجھ مشخصھ کلی گروه بندی ھای سیاسی جامعھ 
ما ایراد گرفتھ شود کھ تقسیم بندی بھ  شاید بھ. روسیھ است

تقسیم بندی طبقاتی  شش گروه باال صحیح نمی باشد، زیرا با
 اما یک چنین ایرادی بی اساس. جامعھ روس تطابق ندارد

دی اساسی گروه بنالبتھ تقسیم بندی طبقاتی شالوده . خواھد بود
این گروه بندی ھا را در تحلیل نھایی  ھای سیاسی است و

این شالوده عمیق فقط در طول یک  لیکن. تعیین می نماید
آگاھی شرکت کنندگان  جریان تکاملی تاریخی و بھ میزان رشد

" ینھای تحلیل"این . و آفرینندگان این جریان نمایان می شود
گاھی مبارزه ای . ی رسدفقط پس از مبارزه سیاسی فرا م

سرسخت و طوالنی کھ ده ھا سال بطول می انجامد و گاھی 
می شود و در دیگر  طوفان آسا بھ شکل بحران سیاسی منفجر

 اوقات رو بھ خاموشی گذارده، بھ اصالح موقتا بھ حال وقفھ
  .در می آید

بیھوده نیست کھ مثال در آلمان، جایی کھ مبارزه سیاسی   
 - پرولتاریا - خود می گیرد و طبقھ مترقی اشکال حادی بھ

و حتی (واجد آگاھی طبقاتی بھ ویژه عالی است، ھنوز احزابی 
وجود دارد کھ با لفافھ اسمی » مرکز«مانند ) احزاب نیرومندی

خود، مضمون طبقاتی ناھمگون و غیرپرولتری خود را مخفی 
 .نگاه می دارند

ق سیاسی برای چندان تعجبی ندارد بھ علت عدم وجود حقو  
نحو عالی سازمان یافتھ  اعم مردم و سلطھ یک بوروکراسی بھ
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ایدئولوِژیک مستحکم و سنتًا محدود و منحصر،  و از نظر
منشاء طبقاتی گروه ھای سیاسی کنونی در روسیھ بھ میزان 

بود کھ  بیشتر باید از این در شگفت. زیادی تیره گشتھ است
اروپایی ھم اکنون تکامل روسیھ در مسیر سرمایھ داری 

علیرغم نظامی حکومتی آسیایی آن، چنین اثری  توانستھ است
 . قوی در گروه بندی سیاسی جامعھ بگذارد

مترقی ھر  در کشور ما نیز پرولتاریای صنعتی، طبقھ  
سرمایھ داری، تحت رھبری سوسیال دمکراسی ، تحت  جامعھ

اه برنامھ ی پرولتاریای آگ لوای برنامھ ای کھ مدت ھاست
سازمان یافتھ  سرتاسر جھان شده، در راه مبارزه توده ای و

       آن دستھ از مردم کھ نسبت بھ سیاست . گام نھاده است
ھستند طبعًا در روسیھ بطور غیر قابل مقایسھ ای  بی تفاوت

بزرگتر از ھر کشور اروپایی است، ولی حتی در روسیھ نیز 
تدایی این گروه دیگر نمی توان از دست نخوردگی ساده و اب

سخن گفت؛ بی تفاوتی کارگرانی کھ ھنوز از موقعیت طبقاتی 
نیستند ـ و تا اندازه ای دھقانان ـ ھر چھ بیشتر جای  خود آگاه

   خود را بھ طغیان و بی قراری سیاسی و اعتراضات فعال 
بی تفاوتی  ایناین موضوع صریحًا نشان می دھد کھ . می دھد

و خرده بورژواھایی کھ شکم شان با بی تفاوتی بورژوا ھا 
طبقھ خرده بورژوا کھ در . ھیچ تشابھی ندارد سیر است

نسبتًا ضعیف سرمایھ داری،  روسیھ، بھ علت انکشاف ھنوز
 اینک بدون شک از یک سو شروع بھ بھ ویژه متعدد است،

بیرون دادن ارتجاعیون آگاه و پیگیرنموده و از سوی دیگر، و 
مردم "چندان از توده نادان و مظلوم بیشتر، ھنوز  بی اندازه
نیست و متفکرین خود را از گروه  قابل تشخیص" زحمتکش

کھ جھان  پیدا می کند) ٧"(رازنوچینستی"وسیع روشنفکران 
بینی کامال متزلزل و آش شلھ قلم کار عقاید دمکرات و 

درست ھمین . ابتدایی نا آگاھانھ ای دارند -سوسیالیست
قدیم روس می باشد،  ھ روشنفکرایدئولوژی است کھ مشخص

آن و چھ چپ  چھ جناح راست بخش لیبرال ـ نارودنیک
 ".سوسیالیست ـ رولوسیونرھا: "جناح روترین

 روس، زیرا ھم اکنون در کشور ما" قدیم"گفتم روشنفکر   
روشنفکر جدیدی در حال ظاھر شدن است کھ لیبرالیزم آن 

 را تقریبا بھ سوسیالیزم مبھم خود پوست نارودنیزم بدوی و
کمک مارکسیزم  البتھ نھ بدون(کلی بھ دور انداختھ است 

صورت بندی قشر روشنفکر بورژوا ـ  لیبرال واقعی ). روس
ھای عظیم بھ پیش می رود، بھ ویژه بھ دلیل اینکھ  با گام

اشخاص تردست و مستعد برای پذیرش ھر گونھ جریان 
 ردایفاپورتونیستی باب روز مانند حضرات استرووه، ب

(Berdayov ) بولگاکف و شرکاء ،)Bulgakov & Co. (
 الخره، در رابطھ بااو ب. در این پروسھ شرکت می جویند

عناصر لیبرال و ارتجاعی جامعھ روس کھ بھ قشر روشنفکر 
خویشاوندی آنان با منافع طبقاتی این یا آن گروه  تعلق ندارند،

 ال تا اندازهان برای ھر کس کھ مثزمیندار از بورژوازی و یا
کمیتھ ھای بورس،  ،)٩(، دوماھا )٨(ای با فعالیت زمستواھا 

 کمیتھ ھای نمایشگاه و غیر مانوس باشد، بھ حد کافی روشن
 .است
گروه  و بدین ترتیب ما بھ نتیجھ غیر قابل تردید رسیدیم کھ  

بندی ھای سیاسی دانشجویان تصادفی نیست و ضرورتًا 
 ١اال در توافق با شماره را در ب درست ھمانطور کھ آن

پس از اینکھ این واقعیت  .ترسیم نموده ایم، می باشد" دانشجو"
مورد بحث و  اثبات شد می توانیم بھ سادگی از عھده این سؤال

و " ایجاد اتحاد ایدئولوژیک بین دانشجویان"مشاجره کھ مفھوم 
در اولین نظر حتی بسیار . آنان چیست بر آییم" انقالبی کردن"

نظر می رسد کھ چنین مسالھ ساده ای بھ مسالھ   آور بھشگفت
اگر گروه بندی ھای سیاسی . است مورد مشاجره ای تبدیل شده

دارد، آیا این  دانشجویان با گروه بندی سیاسی جامعھ مطابقت
 "ایجاد اتحاد ایدئولوژیک"بھ خودی خود بدان معنی نیست کھ 

یا : می رساندبین دانشجویان تنھا یکی از این دو معنی را 
تعداد ممکن دانشجویان بھ یک مجموعھ معین  جلب زیاد ترین

ایجاد نزدیکترین ھمبستگی  عقاید سیاسی و اجتماعی، و یا
اعضای  ممکن ما بین دانشجویان یک گروه معین سیاسی و

این گروه در خارج از دانشجویان؟ آیا این بھ خودی خود 
ویان تنھا از موضع درباره انقالبی شدن دانشج بدیھی نیست کھ

یک نظریھ و کامال معین درباره محتوا و ماھیت این جریان 
مثال برای یک  انقالبی شدن می توان صحبت کرد؟ بھ عنوان

سوسیال ـ دمکرات این اوال، بھ مفھوم ترویج نظریات سوسیال 
ـ دمکراتیک در بین دانشجویان و مبارزه با عقایدی است کھ 

نامیده، اما با سوسیالیزم " ونررولوسی سوسیال ـ "خود را 
انقالبی ھیچگونھ وجھ تشابھی ندارد؛ و ثانیا، کوشش در جھت 

آکادمیستی را  اینکھ ھر جنبش دمکراتیک دانشجویان، منجملھ
 .گسترش داده، آن را آگاھانھ تر و مصمم تر گرداند

اینکھ چگونھ مسالھ بھ این سادگی و روشنی مغشوش شده   
قرار گرفتھ، خود داستان بسیار آموزنده مورد مشاجره شدید  و

) ١٠" (رولوتسیونایا روسیا"مشاجره بین . و نمونھ ای است
 ٣١ھای  در شماره" (ایسکرا"و ) ١٧ و ١٣در شماره ھای (

شورای مشترک " نامھ سرگشاده"مناسبت  بھ) ٣٥و 
یف ویی و سازمانھای متحد اخوت در کسازمانھای دانشج

)Kiev( ، در گرفت) و " رولوتسیونایا روسیا "١٣در شماره
یف مصوبھ شورای مشترک ک. منتشر شد" دانشجو "١شماره 

 را ١٩٠٢دومین کنگره سراسری دانشجویان روسیھ در سال 
ھای  کمیتھ کھ طبق آن سازمان ھای دانشجویی موظفند با

تنگ "حزب سوسیال دمکراتیک کارگری در ارتباط باشند، 
 و این واقعیت آشکار کھ بخش معینی از  نامید،"نظرانھ

حزب سوسیالیست "دانشجویان در برخی از نواحی بھ 
بی " تمایل دارند بوسیلھ بحث بھ اصطالح بسیار" رولوسیونر
دانشجویان بھ عنوان دانشجو "بی اندازه نادرست کھ و" غرض

نھ کامال بھ حزب سوسیالیست رولوسیونر و نھ بھ  نمی توانند
بھ نحو زیبایی پوشانده " کرات ملحق شوندحزب سوسیال دم

ولی  بھ نادرستی این استدالل اشاره کرد،" ایسکرا. "شد
البتھ در دفاع از آن اسلحھ برداشتھ، " رولوتسیونایا روسیا"
ایسکرائیست را بھ " تفرقھ انداز و انشعاب طلب متعصبین"
 . و خامی سیاسی متھم نمود" ندانم کاری"

اال گفتھ شد پوچی این ادعاھا بھ بعد از آنچھ کھ در ب  
مسالھ مورد بحث نقش ویژه سیاسی  .وضوح آشکار می شود

 و آیا ملطفت نیستند می بایست ایفا کنند ایست کھ دانشجویان
کھ دانشجویان از بقیھ جامعھ  کھ اول باید در مقابل این واقعیت

بطور اجتناب ناپذیر  جدا نبوده، درست بھ ھمین دلیل ھمواره و
  گروه بندی ھای سیاسی جامعھ را باز تاب می سازد،تمام

چشمان را بھ ھم نھاد و سپس با چشمان بستھ آغاز بھ وراجی 
بھ مثابھ دانشجو و یا دانشجویان بطور  در مورد دانشجویان

مضرت تفرقھ و ... نتیجھ ای کھ بدان می رسند . کلی کرد
 .انشعاب حاصل از ھمبستگی با یک حزب خاص سیاسی است

ن مانند روز روشن است کھ بھ خاطر ادامھ این بحث عجیب ای
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بحث کننده می بایستی از سطح سیاسی بھ سطح  تا نتیجھ اش،
در مقالھ " رولوتسیانایا روسیا". حرفھ ای یا آموزش جھش کند

 جھش مرگ زایی  درست یک چنین" دانشجویان و انقالب"
 ویی ومی کند، اوال بھ خواست ھای عام و مبارزه عام دانشج

ثانیا بھ ھدف تحصیلی دانشجویان، وظایف تدارک فعالیت آتی 
تکامل آنان بھ مبارزین سیاسی آگاه، استناد  اجتماعی ایشان و

 اما بھ مطلب ،بسیار درست اند این دو نکتھ ھر دو. می جویند
. مغشوش می سازد کوچکترین ربطی نداشتھ، صرفا مسالھ را

 کھ ماھیتَا با مبارزه است،سیاسی  مسالھ مورد بحث فعالیت
یک  انتخاب احزاب بطور ناگسستنی در پیوند بوده، بناچار

  .حزب معین را می طلبد
فعالیت ھای  تمام  پس چگونھ می توان ـ بھ بھانھ اینکھ

" انکشاف"سیاسی احتیاج بھ تدارکات بسیار جدی و علمی و 
فعالیت سیاسی نمی تواند  ھیچ معتقدات محکم دارد، و یا اینکھ

 قط بھ حوزه ھای سیاسیون یک جریان مشخص محدود شودف
بلکھ باید ھمواره متوجھ اقشار ھر چھ وسیعتر مردم گردد، با 

بخش مطابقت داشتھ باشد و جنبش صنفی  منافع حرفھ ای ھر
بھ سطح دومی  را با جنبش سیاسی متحد ساختھ، تا اولی را
 ارتقاء دھد ـ از این انتخاب اجتناب ورزید ؟؟

ھمین واقعیت کھ اشخاص برای دفاع از مواضع درست   
مجبور بھ متوسل شدن بھ چنین بھانھ ھایی ھستند ،  خویش

خود تا چھ حد احتیاج بھ یک  بوضوح نشان می دھد کھ آنھا
از ھر ! اعتقاد علمی معین و خط مشی سیاسی پایدار دارند

سویی کھ بھ مطلب برخورد کنیم باز ھمان حقیقت قدیمی کھ 
وم کردن دمکرات ھا مدت ھاست در محک سوسیال ـ 

ند با دالیل ارئھ می دھ سوسیالیست رولوسیونرھاھای پوشش
کوشند  میرولوسیونرھا سوسیالیست.جدیدتری ثابت می شود

کھ ھم در رابطھ با تئوری علمی و ھم عملکرد سیاسی، بین 
اروپای غربی و نارودنیزم " انتقادی"و اپورتونیزم  مارکسیزم

 )١١(. بازی کنند ی روسی بندخرده بورژوای
 اصوال شرایطی را در نظر بگیرید کھ مناسبات سیاسی تا

ما " مسالھ مشاجره آمیز"بینید کھ اندازه ای تکامل یافتھ اند و ب
فرض کنیم کھ یک حزب مذھبی یک . عمل چگونھ است در

. دمکراتیک وجود دارند حزب لیبرال و یک حزب سوسیال
دانشجویان و  لفی این احزاب بینفرض کنیم کھ در نواحی مخت

 . شاید طبقھ کارگری فعالیت می کنند
پر  می کوشند حتی االمکان تعداد زیادی از نمایندگان آنھا  

آیا این قابل تصور . نفوذ ھر دو را بھ طرف خود جلب کنند
انتخاب یک حزب معین توسط این نمایندگان با  است کھ آنھا بھ

منافع مشترک معینی در تحصیل  ااستدالل ایراد بگیرند کھ گوی
و در شغل برای تمام دانشجویان و کلیھ طبقھ کارگر وجود 
دارد؟ این ھمانند آن است کھ چون تمام احزاب از ھنر چاپ 

یکسان استفاده می کنند، لذا می توان منکر لزوم  بھ طور
در کشورھای متمدن ھیچ حزبی . مبارزه سیاسی بین آنان شد

بسیار متشکل  شد کھ اتحادیھ ھای وسیع ونیست کھ نفھمیده با
شده حرفھ ای و دانشجویی دارای چھ فایده بزرگی است، اما 

در این اتحادیھ ھا  حزب می کوشد کھ ھمچنین نفوذ خود را ھر
کسی واقف نیست کھ اشاره بھ غیر حزبیت  چھ. مسلط گرداند

غلب چیزی جز ا )institution(کردن این یا آن موسسھ 
ت کھ مایل است این واقعیت را کھ یسحاکمھ نتزویر طبقھ 

ازصد مؤسسھ موجود ھم اکنون نود ونھ تای آن از یک روحیھ 
 معین سیاسی الھام می گیرند، پنھان سازد؟

 اما کاری کھ سوسیالیست ـ رولوسیونرھای ما عمال انجام  
    ساقی نامھ " غیر حزبیت"می دھند این است کھ بھ افتخار

این قطعھ پرشور و احساساتی  ثالبرای م. می سرایند
این : "بگیرید را در نظر) ١٨شماره " (رولوتسیونایا روسیا"

  چھ تاکتیک تنگ نظرانھ ای است کھ یک سازمان انقالبی 
می خواھد در ھر سازمان مستقل دیگری کھ مطیع وی نیست 

باید آن را نابود کرد، و در میان  حتما یک رقیب را ببیند کھ
اغتشاش ایجاد  باید دو دستگی، اختالف  وصفوف آن حتما 

 ـ سازمان سوسیال١٨٩٦در این جا بھ خطابیھ سال " نمود؟
دمکراتیک مسکو استناد می گردد کھ بھ دانشجویان ایراد می 

سالھای اخیر خود را بیش از حد در محدوده  گرفت کھ آنھا در
 رولوتسیونا یا"تنگ منافع دانشگاھی محبوس ساختھ اند و 

اندرز می داد کھ وجود سازمان   این را مردود شمرده،"روسیا
بھ مثابھ "ھای دانشجویی ھرگز مانع از آن نبوده کھ کسانی کھ 

راه  نتوانند نیروی خود را در خدمت" انقالبیون تبلور یافتھ اند
 . کارگران صرف کنند

تنھا  رقابت. فقط ببینید چھ اغتشاشی در این جا حاکم است
 ی و یک سازمان دیگر، بین یک گرایشبین یک سازمان سیاس

و اجتناب ناپذیر (سیاسی و گرایش سیاسی دیگر امکان دارد 
و   )Mutuai Aid Society(یک انجمن خیریھ  بین). است

یک گروه انقالبی نمی تواند رقابتی وجود داشتھ باشد و وقتی 
بھ دومی نسبت منھدم کردن انجمن  "رولوتسیونایا روسیا" کھ

ولی اگر در درون .  دھد فقط یاوه سرایی می کندخیریھ را می
ھمین انجمن خیریھ گرایشی سیاسی نمودار شود کھ مثال 

نماید بھ انقالبیون کمک نشود و یا کتب غیر قانونی از  کوشش
وظیفھ  کتابخانھ ھا جمع آوری شوند، در چنین شرایطی، این

با این گرایش رقابت و  صادق است کھ" سیاسی"ھر شخص 
دستھ ھا را  اگر اشخاصی یافت می شوند کھ این.  کندمبارزه

و این قبیل (در فضای تنگ منافع دانشگاھی محدود سازند 
 بھ ١٨٩٦بدون شک یافت می شوند، و در سال  اشخاص

بین آنھا و کسانی  مبارزه در این صورت) مراتب بیشتر بودند
   کھ نھ محدود ساختن، بلکھ گسترش خواست ھا را ترویج 

  .د، نیز واجب و اجباری استمی کنن
 اما در نامھ سرگشاده شورای کیف کھ مشاجرات بین

شد، مسالھ نھ بر   موجب"ایسکرا"و  "رولوتسیونایا روسیا"
ھای انقالبی، بین سازمان ھای دانشجویی وسازمانسر انتخاب 

بلکھ بر سر انتخاب بین سازمان ھای انقالبی جریان ھای 
کرده اند  انتخاب نی کھ شروع بھبنابراین، آن کسا. مختلف بود

، در حالی کھ "مثابھ انقالبیون تبلور یافتھ اند بھ"کھ ھم اکنون 
ی ما بھ بھانھ اینکھ رقابت بین "رولوسیونرھا ـ سوسیالیست"

صرفًا دانشجویی تنگ  یک سازمان انقالبی و یک سازمان
این واقعا بیش از ... می کشانند بھ عقب نظرانھ است، آنان را

  !یر منطقی است آقایانحد غ
حزب  دانشجویان شروع بھ انتخاب بین دوانقالبی بخش 

این نھ با تحمیل : انقالبی می کند، ولی بھ او وعظ می کنند کھ
برای برخی برچسب است و برای [چسب حزبی  یک بر

و نھ با ...] ترجیح دارد نامعینی البتھ[معین ] دیگران پرچم
  ١٦ادامھ در صفحھ       جوتجاوز بھ وجدان فکری رفقای دانش
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  گسست از ایده ھای كھن
  

  باربد کیوان  
علت نوشتن این مقالھ، مواجھھ شدن با دو برخورد  :توضیح 

انتقادی بھ نقد فیلم اخراجی ھا از جانب خوانندگان نشریھ بذر 
  .شماره قبلی نشریھ بذر انتشار یافتھ است این نقد فیلم در. است

انتقاد اول . ون ھر دو انتقاد طرح شده یکی استالبتھ مضم  
نقد از آن فیلم احساسات مردم در نظر گرفتھ  می گوید کھ در

خوششان آمده و با آن حال  اینکھ مردم از فیلم اخراجی ھا. نشد
باعث  كرده اند را نمی شود در نظر نگرفت و این نقد فیلم

انتقاد دوم . دوری ما از مردم می شود و تاثیر پس زننده دارد
. ھم می گوید عمال با نقد این فیلم بھ مردم توھین می شود

دنبال امثال ده نمكی افتاده اند و بھ  اینکھ مردم ناآگاه ھستند و
در صورتی كھ . است ھمین دلیل از اخراجی ھا خوششان آمده

 . مردم از روی آگاھی و از زاویھ دیگری در سالن می خندند
ید و با استفاده از طنز بھ وضعیت مردم از طنز خوششان می آ

و این از قدیم ھم مرسوم بوده . می دھند عكس العمل نشان
 .است

فكر می كنم مشكل ھردو انتقاد نوعی برخورد دنبالھ روانھ بھ 
بھ ھر حال این دو برخورد مرا بھ فكر . است مقولھ مردم

. دریچھ ھنر اشاره كنم انداخت كھ بھ موضوع مھمتری از
اگر چھ  .ین نوشتھ، نقد یا معرفی اثری ھنری نیستبنابراین ا

  .در آن بھ برخی آثار در زمینھ ھای مختلف اشاراتی می شود
  

   **** 
شاعر و گرافیست انقالب اكتبر " والدیمیر مایاكوفسكی   "

سروده چنین " ما"روسیھ، در بخشی از شعری كھ تحت عنوان 
 :فریاد می كند

 رافائل را می سوزانیم"  
  "...زه ھا را بھ آتش می كشیممو  

در نگاه اول، این دو مصرع می تواند تصویر مشتی اوباش   
        جمعی . فرھنگ را در ذھن ایجاد كند متعصب و ضد

بھ جان  بی ھویت و بی چھره كھ با مشعل ھای روشن
تابلوھای نقاشی رافائل و آثار ھنری گذشتگان در موزه ھا 

       ی كھ چون از ھنر سر در جماعت بی مغز .افتاده اند
زندگی و نیازھای فوری  نمی آورند و یا ربط این آثار را بھ

 خود درك نمی كنند، تصمیم گرفتھ اند از شرشان خالص
 .شوند

، اندیشھ ای پیشرو "ویرانگر"ولی در بطن ھمین دو مصرع   
اندیشھ ای كھ اگر در آن . جای گرفتھ است و تكامل دھنده
ادیبانی نظیر مایاكوفسكی  و عمل ھنرمندان وسالھا بر ذھن 

         چیره نمی شد، فرھنگ و ھنر و ایدئولوژی انقالبی 
نمی توانست راه خود را در جامعھ فئودال امپریالیستی روسیھ 

. نطفھ بستن مناسبات نوین اجتماعی كمك كند بگشاید و بھ
در این حرف ماركس  سرچشمھ فریاد مایاكوفسكی را باید

گسست از "انقالب كمونیستی بھ معنی : و كرد كھجستج
در . است" ده ھای كھنكھن مالكیت و گسست از ای مناسبات

ھا بیطرف و فراطبقاتی  ، ایده ھا و ارزشیدنیای طبقات
و  ایده ھا و ارزش ھا و فرھنگ ھا،. درست بر عكس. نیستند

شكل ھای ایدئولوژیك كھ در آثار ھنری متجلی می شود، تماما 
اینھا تماما و . مناسبات طبقاتی گذشتھ و حال دارند  درریشھ

اعتقادات این یا آن طبقھ معین را بازتاب  نھایتا، نگرش ھا و
تماما نقش غیر قابل انكاری در  از ھمھ مھمتر، اینھا. می دھند

حفظ و تداوم و تقویت مناسبات اجتماعی گوناگون، و در مركز 
  .آن مناسبات مالكیت، بازی می كنند

. پس ایده ھا و ایدئولوژی ھا، نھ بی طرف اند و نھ منفعل  
آنھا نمی توانند بھ شكل مجرد و در خالء وجود و حضور 

دارند و مشخصا در آثار ھنری  آنھا نیاز بھ ظرف. داشتھ باشند
اندازه كھ یك  ھر. گوناگون جاری می شوند و جای می گیرند

 باشد، تر"ناب"، انتزاعی تر و بھ اصطالح یعرصھ ھنر
ایدئولوژی و ایده ای كھ بن مایھ اثر است نھفتھ تر و 

ایدئولوژی پشت سرودھای  برای مثال. نامحسوس تر می شود
را  است" علی معلم دامغانی"سیاسی ـ مذھبی كھ دست پخت 

خیلی آسان تر از ایده ھای نھفتھ در فالن سنفونی ساختھ مجید 
 بر پرده ھای ایدئولوژی حاكم. انتظامی می توان بازشناخت

قیامت و بھشت و جھنم در  شمایل مذھبی و صحنھ ھای روز
فھمید،  نقاشی ھای قھوه خانھ ای را مثل آب خوردن می توان

 اما بھ ایده ھای نھفتھ در آثار تجسمی كاندینسكی شاید تا ابد ھم
 !نتوان پی برد

      این كھ ما بھ عنوان یك مخاطب از یك اثر ھنری لذت   
 از اثری دیگر خوشمان نمی آید، البتھ بھ عوامل می بریم و

شكل مكانیكی و یا  یعنی نمی توان بھ. متعددی بستگی دارد
 اتوماتیك، خوش آمدن یا نیامدن مخاطب را نشانھ ھمسو بودن

یا ھمسو نبودن موضع طبقاتی او و ایدئولوژی نھفتھ در آن اثر 
پیش بسیاری از آثار ھنری مربوط بھ ھزاران سال . دانست

امروز با ایدئولوژی ھای  ھستند كھ شگفتی و تحسین مخاطبان
حكاكی  مجسمھ ھا و. گوناگون و متضاد را بر می انگیزند

ھای یونان و مصر و ایران باستان كھ بازتاب ایدئولوژی 
ملودی ھای حفظ شده از اروپای قرون . نیستند پرولتاریا

در . دكمونیستی ساختھ نشده ان وسطی كھ با ایده انقالب
فراطبقاتی تبلیغ  نمایشنامھ ھای شكسپیر كھ ارزش ھای عام

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

http://www.pdffactory.com


 صفحھ    بذر   ١٨ مارهش
 

 

١٢

از  ولی افراد با ایدئولوژی ھای گوناگون می توانند. نمی شود
البتھ اشتباه است اگر فكر كنیم مخاطب . ھمھ اینھا لذت ببرند

یك بورژوای مرتجع باشد چھ یك پرولتر  چھ(امروزی 
ر و یا بھمان تابلوی شكسپی نسبت بھ فالن نمایشنامھ) انقالبی

داوینچی ھمان احساسی را دارد و ھمانگونھ لذت می برد كھ 
  .مخاطبان این آثار در دوران بھ وجود آمدنشان

بودن بعضی از آثار ھنری " جاودانھ"بھ عالوه، خیلی ھا از   
این . ولی این جاودانگی را باید درست فھمید. صحبت می كنند

 یك اثر است كھ ماندگار ھای فقط بعضی از جوانب و ارزش
ایده (اثر  مضمون و محتوای طبقاتی یك. می شود، نھ ھمھ آنھا

ھا و ارزش ھای آشكار و پنھانی كھ در دل آن جای گرفتھ 
این ایده ھا و ارزش . نمی تواند جاودانھ و ماندگار باشد) است

و تاریخی، ماندگار " موزه ای"شكل  ھا فقط می توانند بھ
قول فریدریش انگلس، برای این كھ بشر در یعنی بھ . بمانند

جریان پیشرفت و تكامل تاریخی خود بھ آنھا رجوع كند تا 
كھ در دوران كودكی و جھالت خود، چگونھ می اندیشید  بفھمد

  .و رفتار می كرد
تا آن جا كھ بھ مسالھ لذت بردن از آثار ھنری گذشتگان   

ت ھایی كھ باید بگویم كھ قدرت فرم، خالقی مربوط می شود
باعث تصویرسازی در ذھن مخاطب می شود، و آمیزش 
    ھنرمندانھ تناقض و ھماھنگی، از عوامل مھمی است كھ 

حس تحسین و شگفتی را نسبت بھ یك اثر ھنری  می تواند
بازمانده از دوران گذشتھ كھ حتی مضمون و محتوایی آشكارا 

وثر دیگر م البتھ یك عامل. كھنھ و عقب مانده دارد برانگیزد
فعال بودن و دخالتگری ذھنیت مخاطب : ھم وجود دارد

ذھن مخاطب امروزی این . مواجھھ با این آثار امروزی در
توان را دارد كھ یك اثر ھنری كھن را برای خود با دیدگاه 

یعنی مخاطب می تواند گاه . ارزش ھای امروزی معنا كند و
 یك ذھنیت با یك ذھنیت نوستالژیك و گذشتھ گرا، و گاه با

یك اثر را در ذھن خود آنگونھ كھ می خواھد و می  پیشرو،
آیا احمد شاملو از غزل ! لذت ببرد پسندد ترجمھ كند و از آن

 ھای حافظ اینگونھ لذت نمی برد؟
نكتھ ای كھ در این میان نباید گم شود، سرچشمھ مادی   

مضمون و محتوای طبقاتی آنھا، و نقشی  آفرینش این آثار،
و تحكیم و تداوم  ھ بھ مثابھ عوامل روبنایی در حفظاست ك

یا  مناسبات اجتماعی كھنھ یا نو، عقب مانده) توجیھ و تقدیس(
 .پیشرو، در عصر خود بازی كرده اند

بھ مایاكوفسكی و ماركس و گسست از ایده ھای كھن   
ر طول تاریخ، و ھر انقالب پیشرو د ھر جریان. برگردیم
     ھای نوین و  ی ایده ھا و ارزش، راه را بھ رویاجتماع

این ایده ھا و ارزش ھا دقیقا بھ خاطر . سابقھ باز می كندی ب
سابقھ بودن، در ابتدا بھ نظر عجیب و غریب می آیند ی ب نو و

این ایده ھا . عمومی قرار می گیرند و بھ سختی مورد پذیرش
و پدیده ھای  و ارزش ھا اگر چھ برخاستھ از طبقات نوین

نوینی ھستند كھ در دل مناسبات موجود نطفھ بستھ، ولی مادی 
علت ھمین نطفھ ای بودن پدیده ھای نو و محكوم و  بھ

مناسبات نوین، در ابتدا فقط از  محصور بودن طبقات نوین و
در . جانب عده كمی مورد استقبال و پذیرش قرار می گیرند

عین حال، ایده ھا و ارزش ھای نوین، و ایدئولوژی نوین، 
موثری در پیشبرد حركت انقالبی در دل جامعھ  نقش فعال و

ھا بھ صورت شكل ھای  یعنی ھمین. موجود بازی می كنند

 ایدئولوژیك ھنری و ادبی و فرھنگی، زمینھ ساز و تقویت
یعنی بھ ھیچ وجھ، یك . كننده جریان انقالب اجتماعی می شوند

 اگر بھ تاریخ انقالب. اھمیت نیستند عامل فرعی و كم
رجوع كنیم می بینیم كھ  بورژوایی علیھ نظم فئودالی در اروپا

اجتماعی  آثار ادبي، ھنری و فلسفی نوین چگونھ بذر انقالب
را در خاك جامعھ كھن آبیاری كردند و ھمین زمینھ چینی یكی 

ھای الزم برای پیروزی طبقھ بورژوازی بر طبقھ  از شرط
بنابراین . سا بودوسطایی كلی فئودال و اشراف و دستگاه قرون

 شكل گیری و گسترش ایده ھای نو، منجملھ در عرصھ
و این كار میسر نخواھد شد . یك ضرورت انقالبی است ھنر،

مایاكوفسكی و ھمفكرانش . ھای كھن مگر با گسست از ایده
با رنگ و لعاب و  می دانستند كھ با چسبیدن بھ ھنر گذشتھ، یا

ارزش ھای صدھا سال صیقل زدن بھ آنچھ بازتاب ایده ھا و 
. است، نمی توان ضروریات فكری زمانھ را پاسخ گفت پیش

نمی توان نو شد و . طرف كرد نمی توان عطش انقالب را بر
      " اگر مایاكوفسكی، رافائل را در ذھن خود. نو ساخت
، حتی نمی توانست از دستاوردھا و عناصر قابل "نمی سوزاند
نری نوع بشر برای ھنر امروز تغییر در سابقھ ھ اتكاء و قابل

مایاكوفسكی . جای خود داشت استفاده كند، خلق ھنر نوین كھ
را  "ارزش ھای كھنھ"و " زمان كھنھ"در واقع می خواست 

 .در ذھن خود بسوزاند و از ایده ھای كھن گسست كند
حتی اندیشیدن بھ آن . این بھ ھیچ وجھ، كار ساده ای نیست  

رسد بھ برداشتن گام ھای عملی دشوار است چھ  ھم خطیر و
بزرگی در تحكیم و تثبیت ایده  نیروی عادت نقش. در این راه

حكم  از روی این. ھای كھن در كل جامعھ بازی می كند
ایده ھای مسلط بر ھر : "ماركسیستی بھ سادگی نباید گذشت كھ

عملكرد روزمره نظام ." ھای طبقات حاكم است جامعھ، ایده
چھ اقلیت (ھمھ افراد جامعھ  یده ھا را درطبقاتی حاكم، این ا

است بگویم  بھتر. جا می اندازد) حاكم و چھ توده ھای محكوم
كھ لحظھ بھ لحظھ ایده ھا و ارزش ھایی كھ بازتاب و حافظ 

    طبقات حاكم است را در بین مردم تولید و بازتولید  منافع
یعنی ایده ھای كھنھ یك شیی نخ نما نیست كھ در . می كند

ایده ھا و ارزش  این. باشد گوشھ ذھن جامعھ در حال فرسایش
 ھا تا وقتی كھ مناسبات طبقاتی و طبقات حاكم بر سر كارند،

زنده می مانند، از نو بافتھ می شوند و بھ شكل آثار 
انگلس بیخود نمی گفت . بروز می یابند ایدئولوژیك گوناگون

آیا انگلس ." انباشتھ است در توده ھا كوھی از آشغال: "كھ
داشت بھ توده ھای كارگر و زحمتكش بی احترامی می كرد؟ 
آیا نسبت بھ آنان بی اعتماد بود؟ آیا این حرف را می زد كھ 

انقالب اجتماعی را از سر بیرون كنید چون با این  بگوید فكر
. درست بر عكس! رسید؟ خیر توده ھا بھ جایی نمی توان

ی چون و چرای انگلس با این حرف خود بر یك وظیفھ ب
. ضرورت گسست از ایده ھای كھن: انقالبی تاكید می گذاشت

 اجتماعی مد نظر دارد برچیدن انقالب یكی از كارھایی كھ
یعنی روبیدن ایده ھا و ارزش . ھای آشغال از جامعھ استكوھ

ولی برای انجام انقالب اجتماعی باید خالف . ھای كھنھ طبقاتی
باید .  ھای مسلط شنا كردجریان عمومی و ارزش ھا و ایده

ارزش ھای مسلط، ایدئولوژی حاكم، و شكل ھای  ایده ھا و
تبلیغ . فرھنگی حاكم را نقد كرد ایدئولوژیك ھنری و ادبی و

فرھنگ ضد  فرھنگ شورش، فرھنگ اتكاء بھ نیروی خود،
خرافی، فرھنگ بھ دست گرفتن سرنوشت خود، فرھنگ اتحاد 
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 حاكم، فرھنگ مخالفت با ستمدیدگان در برابر طبقات میان
یكدیگر، فرھنگ مخالفت با  خودخواھی و بھره كشی از

در  برتری جویی و ستم جنسیتی و نژادی و ملی و مذھبی،
 .خدمت بھ پاك كردن توده ھا از آن كوه آشغال است

آیا این حركت با مقاومت توده ھا روبرو نخواھد شد؟ وقتی   
یم یعنی حتما با جریان شنا كردن حرف می زن كھ از خالف

طبقات حاكم نیستند كھ با اھرم  این فقط. مقاومت روبرو ھستیم
خود، جلوی  و ابزار سركوب و یا بھ كمك رسانھ ھای فراگیر

نیروی . نشر ایده ھا و ارزش ھای نو و پیشرو را می گیرند
اما نكتھ اینجا . ناآگاھی در میان توده ھا نیز ھست عادت و

نو با نیاز زمانھ و با منافع اساسی  واست كھ ایده ھای پیشرو 
خاطر، از ھمان ابتدا  بھ ھمین. و درازمدت توده ھا سازگارند

كھ  ھر اندازه. جذابیت و قابلیت گسترش در جامعھ را دارند
این ایده ھا، شورشگرانھ تر بیان شود و ارتباطش با ضدیت با 

موجود روشنتر و ملموس تر بھ نمایش در آید،  نظم و وضع
ھر اندازه كھ این . چرخید  ھای بیشتری بھ سویش خواھدچشم

ادبی و  ایده ھا و ارزش ھا در شكل ھا و قالب ھای فرھنگی و
ھنری قدرتمندتری عرضھ شود، جای پای خود را محكمتر 

اندازه كھ این ایده ھا و ارزش ھا شجاعانھ تر  ھر. خواھد كرد
ید، در نقد ایده ھا و ارزش ھای كھنھ رایج بھ میدان آ

  .تاثیرگذارتر خواھد بود
از خود بپرسیم، آیا جراتش را داریم كھ وقتی با یك جوك   

فراموش نكنیم كھ جوك ھا یك شكل (مبتذل روبرو می شویم 
مقابل مردمی كھ ریسھ  در) ھنر شفاھی و دھان بھ دھان ھستند

داریم از  می روند بایستیم و محتوایش را نقد كنیم؟ جراتش را
 چرا از این جوك لذت می برند؟ توانش را داریم آنان بپرسیم
خنده ھای مختلف و محتوای طنزھای گوناگون را از  كھ جنس

كار نقادانھ در این زمینھ را  ھم تشخیص دھیم؟ و اھمیت یك
قبول داریم؟ آیا برای مردم این را توضیح می دھیم كھ چرا 
 بیشتر لطیفھ ھای رایج، مردساالرانھ و ضد زن ھستند؟ ملل

    ستم را تحقیر می كنند؟ ھمجنس گرایان را مسخره  تحت
فروشان را سكھ یك پول می كنند؟ آیا  می كنند؟ معتادان و تن

جراتش را داریم كھ فیلم ھا و سریال ھای پر طرفدار ولی 
 ارتجاعی را نقد كنیم و اھداف سیاسی و ایدئولوژیك حاكمان از

ان نشان دھیم؟ آیا تولید و تبلیغ این آثار را بھ طرفدارانش
داریم كھ بھ آثار انتزاعی تر و پوشیده تری  جرات و توانش را

روبرو می شود و الزاما ھم  كھ با استقبال مخاطبان روشنفكر
       آیا  نیست رویكرد انتقادی داشتھ باشیم؟" تولید داخلی"

می توانیم در ارزیابی و تجزیھ و تحلیل ھر اثر، سره را از 
م و جوانب مثبت و منفی را از ھم تفكیك كنیم و كنی ناسره جدا

اثر را دریابیم و بھ سایرین نیز  ھمزمان روح حاكم بر آن
جوشش نو و  نشان دھیم؟ اگر می خواھیم بھ یك حركت و

انقالبی و پیشرو كمك كنیم باید بھ این جور مسائل ھم بھ طور 
باید بھ گسست از ایده ھای كھن، بھ خالف . جدی فكر كنیم

رافائل ھا، مولوی ھا، شولوخف ھا  یان رفتن، بھ سوزاندنجر
  ■   .و ھمھ سرداران سپاه سنتی ھا فكر كنیم

  
  
  
  
  

 

  
  

  
  
 باربد کیوان 

  
  ی متفاوت"دریدا"پایان فلسفھ، دود شدن حقیقت و 

بحث را از رویكرد پست مدرنیستھا بھ مقوالتی مثل         
 با این پرسش آنان معموال. كنیم حقیقت و فلسفھ شروع

نتیجھ نھایی این  درگیرند كھ اصال حقیقتی در كار ھست یا نھ؟
بھ  یعنی می تواند. رویكرد می تواند خیلی تلخ و بدبینانھ باشد

. اینجا بینجامد كھ انسان بودن یك مصیبت بی فایده است
كھ یك متفكر سوسیال دمكرات است  "یورگن ھابرماس"

حرفھای فلسفی  ھ از پشتدرباره پست مدرنیستھا می گوید ك
پست مدرنیستھایی . آنان، ادعای پایان فلسفھ را می شود دید

آنان . در این جھت حركت می كنند" یرورت"و " لیوتار" مثل
بھ نوعی پا جای پای ھایدگر گذاشتھ اند تا نقطھ پایان فلسفھ را 

حرف جدیدی است؟ " فلسفھ پایان"آیا حرف از . نشان دھند
  صحبت از نقطھ پایان گذاشتن بر دفترمگر ماركسیسم ھم

فلسفھ نكرد؟ در طول تاریخ، رویكردی وجود داشتھ كھ فلسفھ 
. را بھ مثابھ چیزی مقدس و آسمانی معرفی می كرده است

ھگل، ھم  .ماركس چنین رویكردی را بھ نقد می كشید
در واقع، پیشرفت علم و . فراخوان تغییر مقام فلسفھ را می داد

فلسفھ، "طبقاتی شرایطی را شكل داد كھ ایده مبارزه  تكامل
ماركس بھ این درك . گذاشتھ شد كنار" ملكھ ھمھ علوم است

نیازی بھ  رسید كھ وقتی مردم بھ رھایی برسند، دیگر
یعنی مقولھ ای كھ . توضیحات فلسفی یا خود فلسفھ نخواھد بود

برای چند قرن مورد استفاده قرار گرفتھ، كاركرد خود را از 
خیلی ھا دوست دارند در این زمینھ، دیدگاه . خواھد داددست 

. یكسان معرفی كنند ھگل و ماركس را با ھم مخلوط كنند یا
 ای كھ ھگل جلو می گذارد، خودش یك مدل"پایان فلسفھ"ولی 

درك ھگل اینست كھ . مقدس و آسمانی برای پایان فلسفھ است
.  می یابدفلسفھ بھ سر می رسد و بنابراین پایان خدمت دوران

یعنی . منطق كلی اوست این درك ھگل جزیی از درك و
       زمانی می رسد كھ روح مطلق بھ ناخودآگاه انسان بر 
می گردد و این حلول دوباره در دنیا منعكس می شود و یك 

فلسفھ از نظر ھگل این . می یابد دنیای واقعا منطقی تحقق
فھ را بخشی از فلس ولی ماركس پایان. گونھ بھ پایان می رسد

  .یك رستاخیز و دگرگونی استراتژیك می داند
" رستاخیز"می دانید پست مدرنیست ھا از ھمین بحث   

طور كلی از احكام دیالكتیكی، از بحث  بھ. ماركس متنفرند
رفتن بھ سطوح  سنتز عالیتر، غلبھ بر تضادھای موجود و

خیز راستش را بخواھید از رستا. باالتری از تضاد، متنفرند
می شود از آن یك درك . می توانیم برداشت ھای مختلفی بكنیم
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یعنی یك ھدف از ". روز قیامت"جور  یك. داشت" معادی"
شده و تاریخ و  سرنوشتی كھ از قبل نوشتھ .پیش تعیین شده

 پست مدرنیستھا،. انسانھا و كاینات بھ سوی آن در حركت اند
آنان . ھم می كنندماركس و طرفداران ھگل را بھ این دیدگاه مت

روشھای ھگلی خوششان نمی آید و می گویند  بھ طور كلی از
می گویند . كھ ماركس ھم جزیی از ھمین سنت ھگلی است

روش ماركس جزیی از روش ھای مدرنیتھ بود كھ شاخھ ای 
. سوسیالیست ھای پیشین برایش بھ ارث گذاشتھ بودند از

شان از پایان می گویند كھ منظور بنابراین پست مدرنیستھا
. فلسفھ با آنچھ ماركسی ھا و ھگلی ھا می گویند فرق دارد
 آنان می گویند فلسفھ بھ پایان رسیده زیرا كاركرد تاریخ كھ

 .كانون توجھ فلسفھ است، بھ پایان رسیده است
شاید . یك سناریوی دیگر ھم از پایان فلسفھ وجود دارد  

. فلسفھ بگذاریمرا قطعھ قطعھ شدن یا انفجار  بتوانیم اسمش
فلسفی از ھم جدا می شوند  یعنی رشتھ ھا و بخش ھای مختلف

      آزاد  "ملكھ ھمھ علوم"و خود را از قیمومیت و قلمرو 
آنچھ فلسفھ سراسری انگاشتھ می شد بھ شاخھ ھای . می كنند

مثال فلسفھ ذھن بھ . سراسری تبدیل می شود مختلف علوم
یا فلسفھ زبان جای خود  و. روانشناسی شناخت تبدیل می شود

این  .زبان شناسی یا نشانھ شناسی و امثالھم می دھد را بھ
    پس . سناریو را در بحث ھای ھابرماس می توانیم ببینیم

یك سناریوی ! انواع و اقسام دارد" پایان فلسفھ" می بینید كھ
گروھی از . است" ناامید شدن از خود"دیگر، سناریوی 
 رسیده اند كھ نگاه فلسفی بھ مقوالت، آنان فالسفھ بھ این نتیجھ

. بنابراین فلسفھ ھیچ ارزشی ندارد. را بھ ناكجا آباد می رساند
است؟ فكرش را " صادقانھ"فكر می كنید كھ این یك سناریوی 

این . ھم نكنید این  سناریو بی ارزش تر از این حرف ھاست
 از فالسفھ، عملكرد خود این گروه. سناریوی خودكشی است

فلسفھ را بی  را زیر ذره بین گذاشتھ اند و تصمیم گرفتھ اند كھ
ثمر و سترون و بی معنی اعالم كنند و كركره این دكان را 

انسان "این رویكرد مبنای ھمان بحثی است كھ . بكشند پایین
از بی فایده دانستن . می داند" بودن را یك مصیبت بی فایده

اول بار، خاتمھ دادن  .فلسفھ شروع می كند و بھ آنجا می رسد
بروز  بھ عمر فلسفھ از طریق خودكشی در افكار و آثار نیچھ

لب كالم این بحث، تسلیم شدن و دستھا را باال بردن . یافت
پوزیتیویست ھای  ."من بی فایده ام"بھ اینكھ  است و اعتراف

. فلسفھ، منطق خاص خود را دارند منطق گرا نیز درباره پایان
اینان می گویند كھ فقط . ھیچ چیز مھم نیستبرای این گروه، 

سر در " حقیقت"كار دارند و از مقولھ " با معنی"با چیزھای 
اینان در ھر عرصھ ای، از ریاضیات گرفتھ تا . نمی آورند

می گردند و ھر " با معنی"چیزھای  منطق و ھنر، دنبال
از این نظر  .چیزی غیر از این باشد را مزخرف می دانند

اینان . تھای منطق گرا با نیچھ فصل مشترك دارندپوزیتیویس
اینان كاركرد فلسفھ و ". فلسفھ بی فایده است"ھم می گویند 

ھدف از . زیر سوال می برند تالش برای آموختن آن را
فقط مسائل  برای اینان. كنكاش و تعمق را زیر سوال می برند

و معادالت تئوری ھای اثباتی ریاضی، اظھارات منطقی، 
ھای تجربی و بھ طور كلی معیار و محك ھای   دادهبرخی

 .چیزھا، حرافی است بقیھ. معنا دارند" عقل سلیم"
 و عدم حضور حضور: حقیقت  

بیایید از مقولھ حضور یا وجود ! بیایید كمی حرافی كنیم  
. مدرنیستھا با این بحث خیلی مشكل دارند پست. حرف بزنیم

 زنیم در واقع وقتی از مقولھ حضور یا وجود حرف می

یعنی یك وجود . صحبت از حضور یا وجود حقیقت است
برای مثال، . یعنی چیزھا بھ شكل معینی وجود دارند. معین

وقتی . مفاھیم واقعی و حقیقی وجود دارند. حقیقت وجود دارد
چیزی كھ  ، قطعیتی در مورد حضور"این ھست"كھ می گوییم 

". آن نیست"و " ھستاین . "بھ دنبالش ھستیم را بیان می كنیم
بحث پست مدرنیسم . می نامیم" حضور"وضعیت را  این

چیزی كھ بھ دنبالش ھستیم ." نیست این ھرگز چنین"اینست كھ 
چنین . نیست قطعیتی در كار. ھرگز چنین حضوری ندارد
ھمیشھ ابھام و عدم قطعیت . مفاھیمی واقعا وجود ندارند

     تعریف ولی حضور در مقابل عدم حضور. است برقرار
پست . ندارد یعنی حاضر بدون غایب معنا. می شود

از افالطون بگیر و بیا (مدرنیستھا، فالسفھ را در طول تاریخ 
بھ خاطر بھ كارگرفتن تعاریف و یا تعریف ) قبل از ھایدگر تا

می گویند این فالسفھ حقایقی را ساختھ اند . سازی نقد می كنند
التی را خلق كرده اند كھ در مقو و پیش كشیده اند، ھویت ھا و

نیست كھ این  بحث پست مدرنیستھا این. واقعیت وجود ندارند
 تعاریف و مقوالت فلسفی، واقعیت را بازتاب نمی دھد و من

اینان بھ طور . درآوردی است و بر واقعیت تحمیل می شود
مبنا ساختن برای چیزھا، مستقر كردن  كلی با مبنا یافتن و
برای مثال، وقتی كھ  . ا و شرایط، مخالفندپدیده ھا بر تضادھ

 ما از وجود سالمت عقل صحبت می كنیم یعنی از عدم وجود
داخلی .  خالف حقیقتحقیقت داریم و. جنون حرف می زنیم

    پست مدرنیستھا . داریم و بی خردی خرد. یداریم و خارج
انتخاب و وجودشان را  می گویند یكسری آمده اند، مقوالتی را

یعنی ھمان .  كرده اند و مقوالت دیگر را حذف كرده انداعالم
پست مدرنیستھا مدعی كشف این نكتھ اند  .چیزھای غایب را

نیز " غیر حقیقي"، ھمزمان "حقیقی"از  كھ بھ محض صحبت
. مطرح است در حاضر، بالفاصلھ غایب ھم. مطرح است

را بھ ویژه در " كشف"این . مشروع و نامشروع با ھم اند
اینان با دگماتیسم . می بینیم" ژاك دریدا"شالوده شكنانھ  مباحث

متافیزیك بورژوایی و متافیزیك افالطونی ابراز مخالفت می 
یك ) متافیزیك وجود یا(می گویند كھ متافیزیك حضور . كنند

 ایده دگماتیك و مستبدانھ است كھ وجھ غایب را معموال از
ل بھ تعویق در حالی كھ ھمھ چیز در حا. صحنھ حذف می كند

بھ تعویق . و متفاوت شدن از آن است" ھست" افتادن نسبت بھ
پست مدرنیسم در . یعنی تفاوت. افتادن یعنی متفاوت شدن

شاید بھ نظر خیلی ھا بی . غوطھ ور است" تفاوت"مقولھ 
اھمیت بیاید ولی بعضی از پست مدرنیستھا، بعضی وقتھا بھ 

با این كار .  نویسندمی" تفاوط"تفاوت را  واژه" دریدا"شیوه 
) جزم(تفاوت ھم یك دگم  می خواھند اعالم كنند كھ حتی از

 بحثشان اساسا اینست كھ ھویت ھای مشخص و. نمی سازند
می گویند كھ این ھویت . ارندمقوالت مشخص، وجود ند

می گویند كھ ھمھ . تحمیلی است ھا یك شیوه و سیستمسازی
ای فراگیر، روایات رژیم ھای استبدادی دنیا، ھمھ گفتمان ھ

بزرگ، تاریخ ھای گزینشی و ھمھ روایاتی كھ بھ چیزی 
می بخشند مجبورند ھمین متافیزیك وجود را بھ  مشروعیت
كھ توضیح و تشریح بعضی  بلھ، واقعیت اینست. كار گیرند

موضوعات در باستان شناسی یا در علوم دیگر برای 
    مشروعیت بخشیدن بھ شرایط و مناسبات معینی صورت

بھ برتری یك قوم و نژاد و  بسیار دیده ایم كھ. می گیرد
و یا  "تاریخي"فرودستی یك قوم و نژاد دیگر با توضیحات 

این شیوه و سیستم از . مشروعیت داده اند" بیولوژیك"
استفاده می كند تا برخی معیارھا و الگوھا كھ  متافیزیك وجود
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ی ھستند را خدمت ھدف معین ستمگرانھ و یك جانبھ اند و در
نیت و  پست مدرنیستھا می گویند كھ اینجا فقط. تحمیل كنند

. غرض سیاسی در كار نیست، بلكھ كل سنت فلسفی چنین است
می گویند كھ ماركسیسم ھم جزیی از ھمین . بوده فلسفھ چنین
ماركسیسم از خرد و قانون  دلیل شان اینست كھ. سنت است

مقوالت   برای ایندفاع می كند و ھرگونھ اھمیت قائل شدن
    . گرفتار شدن در دام متافیزیك وجود ندارد نتیجھ ای جز

. را می كند" اول این است بعد آن"ماركسیسم بحث  می گویند
   .را می كند و الی آخر" شعور ماده اول می آید بعد"بحث 

می گویند ھمھ اینھا نشان می دھد كھ 
  .سنت متافیزیكی تعلق دارد ماركس بھ

 بحث بر سر مفھوم متافیزیك و اینجا  
نقد ماركسیستی از دیدگاه ھای متافیزیكی 

بلكھ بحث كماكان بر سر متافیزیك . نیست
مدرنیستھا  پست. وجود یا حضور است

مدعی اند كھ نوعی از متافیزیك را در 
ماركسیستی كشف  مباحث و استدالالت

یعنی برخی اظھارات منجمد و . كرده اند
و . فلسفھ است غیر واقعی كھ محصول

ولی . اینان می خواھند ھمین را نقد كنند
و وجود، ھویت  در ھر صورت، پدیده ھا
ماھیت و جوھر . خود را پیدا می كنند

      چیزھا شكل  .خود را پیدا می كنند
می گیرند، شكوفا می شوند و سرانجام 

وجود خودشان را بھ وضوح  .را بھ نمایش می گذارند خود
 مطرح  بنابراین انتقادی كھ پست مدرنیستھا. می كنند ابراز

این نقد نھ . می كنند در واقع انتقاد از این واقعیت عینی است
افالطون و ارسطو و آكیناس و دكارت بلكھ الك و ھیوم و  فقط

  .و ماركس را ھم در بر می گیرد بركلی، و باالخره ھگل
 نگاه پست مدرنیستھا بھ ھویت و ھستی پدیده ھا را شاید  

او . از ھر جا در نظرات ژاك دریدا پیدا كرد بتوان فرمولھ تر
نیست، بلكھ از ضد خود وام  "ھست"می گوید پدیده فقط آنچھ 

. می گیرد برای آنكھ خود باشد، از ضد خود وام. گرفتھ است
می بینیم كھ بھ نوعی ھویتش بھ تعویق می افتد، سپس بھ جای 

اعالم می شود كھ . خود می نشیند و خود را حركت می دھد
ولی می بینیم در ھمان حال از چیزھای . این پدیده، این است

برای این . دارد دیگر وام می گیرد و بھ وجھ متضاد خود نیاز
حتی حال ھم چنین . كھ چیزی باشد بھ سمت ضد خود می رود

  وقتی از حال حرف می زنیم، این حال از گذشتھ وام  .است
باید با گذشتھ مرتبط باشد، باید . رددا بھ گذشتھ نیاز. می گیرد

برای اینكھ حضور داشتھ باشد . حالت استمراری داشتھ باشد
وقتی كھ گذشتھ . و بھ آینده نیز نیاز دارد. باید حال دیروز باشد

 .شد این آینده باید نقش حال را برایش بازی كند
خوب، می بینیم كھ دریدا با این بحثھا بھ دنبال رادیكالیزه   
اما وقتی كھ بحثھایش را در این . شناسی است ن پدیدهكرد

این كھ ! بابا دست بردار: زمینھ می خوانیم زیر لب می گوییم
با وجود این، دریدا نمی خواھند لفظ ! ھمان بحث تضاد است
زیرا او . این یك تصمیم آگاھانھ است. تضاد را بھ كار ببرد

عا دست بھ او واق. خیلی خوب می داند كھ مفھوم تضاد چیست
از یك طرف، برای عرض اندام در  .یك بازی فلسفی زده است

ماركسیستی استفاده  از زبان) یعنی ماركسیسم(مقابل حریفش 
 و از طرف دیگر، فلسفھ ماركسیستی را تحت عنوان. می كند

او این كار را از راه پس و . شكلی از متافیزیك محكوم می كند

فی نادرست فلسفھ مفاھیم ماركسیستی و معر پیش كردن
كھ ماركسیسم را محكوم  برای این. ماركسیستی انجام می دھد

بھ این بحث می چسبد كھ . كند یقھ دیالكتیك ھگلی را می گیرد
      دو چیز متضاد در یك پدیده متناقض بھ یك سنتز عالیتر

وقتی كھ از پشت عینك ھگل و آرمان  خوب،. می رسند
یك اراده مطلق یا  ه كنیم، بھمتافیزیكی اش بھ این موضوع نگا

 یعنی دست آخر، با نوعی ایده مطلق. ایده مطلق می رسیم
كتاب بھ پایان . نفی آن در كار نخواھد بود. روبرو خواھیم شد

پایان "بحثھای . می رسدتاریخ و دیالكتیك فرا  ختم. می رسد
      ھمین دیدگاه نشاتاز" تاریخ

چسبیدن بھ ھگل برای . می گیرد
كردن ماركس یك شیادی محكوم 

اگر كسی ماتریالیسم دیالكتیك . است
را نشناسد این استدالالت برایش 

بندی  اگر دستھ. جذاب می شود
مقوالت در ماتریالیسم دیالكتیك و 
ماركسیسم را نداند یا از آنھا 

سطحی داشتھ باشد پست  شناخت
مدرنیستھا می توانند دستش 

دریدا  ھمین بحثھایی كھ. بیندازند
خیلی . رح كرده جالب استمط

وقتھا استدالالتش محكم و معتبر 
ھمھ بحثھایی كھ در  مثال. است

ضدیت با ھویت ھای ساكن و جامد 
ھایی كھ بدون وجوه متضاد خود  ھویت. و بالتغییر می كند

او ھمھ اینھا را می گوید ولی اسمش . ھیچ پایھ و اساسی ندارند
 شیوه ای كانتی موضوع را بھ. را وحدت اضداد نمی گذارد

دریدا می گوید ماركس دو را در یك تركیب . می كند مطرح
و مدعی می شود . اپوزیسیون می سازد می كند و بدین ترتیب

تركیب نمی شود  كھ خودش كشف كرده كھ خیر، دو در یك
او در مورد تبیین متافیزیكی . بلكھ یك بھ دو تقسیم می شود

قانون و این كھ اضداد بورژوایی از حقیقت، آزادي، عدالت و 
ھمزمان مطرح . خود را در بر نمی گیرد زیاد صحبت می كند

دیالكتیك ماركسیستھا نیز  می كند كھ دیالكتیك ھگل و بھ ویژه
یكدست  دو را در یك تركیب می كند و از آن یك چیز جامد و

  .می سازد
       ماركسیسم انقالبی این را . خوب، این جعل است  

قابلیت ھای درونی پدیده را كشف  ھرا دریداظا. نمی گوید
دوختھ شده  "رد پاھا"كرده است ولی در واقع چشم او بھ 

بھ این كھ ھمیشھ در ھر پدیده ای با رد پای چیز دیگری . است
آنچھ در این میان كمرنگ می شود وجود و . ھستیم روبرو

. آنچھ بر جا می ماند تفاوت است. حضور عینی است
ولی . یست، آنچھ ھست تعویق استحضوری در كار ن

انقالبی از تضاد صحبت می كند و از وحدت  ماركسیسم
خارجی ندارند، بلكھ وجوه  اضدادی كھ حالت داخلی و. اضداد

ھمیشگی یك بھ  ماركسیسم انقالبی از تقسیم. درونی پدیده اند
از آغاز تا پایان یك ھمگونی، تضاد . ھمیشگی. دو می گوید

اما .  در مبارزه اضداد موجودیت می یابدھمگونی. دارد وجود
است كھ كدامیك از جنبھ ھای متضاد و  ھمگونی بھ این وابستھ

نقش مسلط است كھ بھ  این. متناقض پدیده، نقش مسلط را دارد
 ھویت را جنبھ عمده تضاد تعیین. ھر پدیده ھویت می بخشد

وقتی كھ مبارزه اضداد بھ سطح معینی رسید، جای . می كند
در . می شود و ھویت تغییر می یابد  و غیر عمده عوضعمده
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ھمگونی و ھویت بھ  ادبیات ماركسیسم انقالبی، ھیچگاه از
بلكھ ھمیشھ ھمگونی و ھویت . شكل مجرد صحبت نمی شود

   مثابھ مقولھ ای نسبی و بھ مفھوم وحدت اضداد مطرح  بھ
ماركسیسم انقالبی با ھویت  ھویت و ھمگونی در. می شود
است،  ھمھ چیز در حال تغییر. طلق ھگلی تفاوت داردھای م

     ھمھ چیز در حركت است، ھمھ چیز بھ ضد خود تبدیل 
: انقالبی تنھا دو مقولھ را مطلق می خواند ماركسیسم. می شود

ماده . مرتبط و وابستھ اند ماده و حركت بھ ھم. تضاد و حركت
ود وج حركت نیز بدون ماده. بدون حركت موجودیت ندارد

دریدا و بھ طور كلی پست مدرنیستھا، ماركس را بھ . ندارد
تعاریفی مانند پرولتاریا و بورژوازي، شعور و  خاطر ارایھ

مناسبات تولید، و بھ خاطر مطرح  ماده، نیروھای تولیدی و
متافیزیك متھم  كردن این كھ كدامیك بر كدام اولویت دارد بھ

 یدن ھا، متافیزیكمی گویند كھ ھمھ این تعین بخش. می كنند
. می گویند كھ چیز واقعی باید غیر قطعی باشد. وجود است

  .گشادتر از این حرفھا باشد مبھم تر و گل و
شاید بتوان گفت كھ . پست مدرنیسم یك پدیده متناقض است  

دوره ای بھ یك ھویت مشخص فلسفی دست  در ھیچ جا و ھیچ
دید در امیال و چرخش ج این پدیده بیشتر بیان یك. نیافتھ است

 آمال خرده بورژوازی است كھ دوست دارد دو طبقھ متخاصم
بھ . جامعھ یعنی پرولتاریا و بورژوازی با ھم صلح كنند

. بھ حد كافی حساسیت دمكراتیك دارد دریدا. ھمزیستی برسند
خواھان تفاوت . خواھان گشایش است و مخالف محدودیت

از . ھای قطعیاست و بھ تعویق افتادن قطعیت ھا و ھویت 
ھایی كھ معتقدان بھ امور قطعی اعمال می كنند، از  محدودیت

اما این بحث ماركسیسم . عذاب است تثبیت مفاھیم و حقایق در
ھر جا حقیقت  ."یك بھ دو تقسیم می شود"انقالبی است كھ 

 .است كذب ھم وجود دارد
فراخوان تشكیل . دریدا می گفت ماركسیست است  

خالصھ . مائو حرف می زد از. ی دادم" انترناسیونال"
 ولی وقتی می خواست. حرفھایش چنین حال و ھوایی داشت

آمال و آرزویش را نقشھ مند بیان كند ھیچ تعریف مشخصی 
مسایل . اھدافش متزلزل و مبھم و مغشوش بود .ارائھ نمی كرد

می توان بھ بحث معروف متن . را اینگونھ فرمولبندی می كرد
حاشیھ  این كھ نھ متنی وجود دارد، نھ. ردو حاشیھ اشاره ك

       . ھمھ چیز حاشیھ است. است" بینا متن"ھمھ چیز . یا
متكی بر چیزھایی ھستند كھ آنھا را ممنوع  می گویند متن ھا
. قانون قدغن می كند. متن ھا قدغن می كنند. اعالم می كنند

قدغن می  یك نماد بورژوا چیزھایی را. اخالق قدغن می كند
كند ولی خود بر حیات آنچھ حكم بر ممنوعیتش داده تكیھ می 

برای كسانی كھ . این اظھارات جذاب است خوب،. زند
نقد ماركسیستی از حقایق  ماركسیسم انقالبی را نمی شناسند و

بخواھم  اگر. و اخالقیات كھنھ را نمی دانند، جذاب است
یك و جایگاه دریدا را مشخص كنم، او صاحب ایده ھای دمكرات

. خرده بورژوایی و انتقادی نسبت بھ بورژوازی است رادیكال
بورژوازی، بھ دنبال اپوزیسیون  ولی بھ دنبال سرنگون كردن
نھ  او طرفدار تفاوت است،. بورژوازی بودن نیست

باید بھ این مسالھ فكر . دنبال متفاوت بودن است. اپوزیسیون
ماركسیست تاریخ معاصر میلیونھا نفر بھ خاطر  كرد كھ در

بھ خاطر شالوده شكن بودن  بودن كشتھ شدند ولی یك نفر ھم
و  شاید این توضیحی باشد بر منطق كار. كشتھ نشده است
 )...ادامھ دارد(      !" متفاوط"انتخاب راه ھای 

  

  ١٠ادامھ از صفحھ 
    بورژوایی تمام کشورھا ھمیشھ ادعا  مجموعھ مطبوعات[

تجاوز عناصر  سی بھ دلیلدمکرامی کنند کھ رشد سوسیال 
خراب کار و محرک بھ وجدان توده صلح جو انجام می 

است کھ چنین نفوذی بدست آمده است، منظور نفوذ ] ...گیرد
بیگمان ھر . بخش سوسیالیستی دانشجویان بر مابقی آنان است

تھمت بھ سوسیالیست ھا  دانشجوی صادقی واقف است کھ این
 چھ" تجاوز فکری"بی و بر چسب ھای حز" تحمیل"مبنی بر 

و این ادعاھای بی پایھ، پوچ و غیر . قدر بی اساس است
اظھار می شود، جایی کھ مفاھیم سازمان  اصولی در روسیھ

حزبی، پیگیری و وفاداری حزبی ھنوز بی اندازه ضعیف 
 ... ادامھ دارد  !است

  ١٩٠٣سپتامبر   ـ  لنین
 :پانویس ھا

 ١٩٠٣سپتامبر  در" دانشجو"مھ  روزنا٣ و ٢ـ این نامھ در شماره ١
جوانان  وظایف, "بھ دانشجویان"ھمچنین تحت عنوان . منتشر شد

بھ شکل جزوه مستقلی ) سوسیال دمکراسی و روشنفکران(انقالبی 
  .گردید تکثیر

یکی از روزنامھ ھای دانشجویان انقالبی بود و فقط " دانشجو"ـ ٢  
 در ٣ و٢ماره  در آوریل و ش١شماره  :سھ شماره منتشر گردید

    ١٩٠٣سپتامبر 
اولین روزنامھ غیر قانونی مارکسیستی ) اخگر" (ایسکرا"ـ ٤

سرتاسری روسیھ بود کھ با زحمات لنین تاسیس شد و اولین شماره 
 چاپ Leipzig)(در ال یپزیک  ١٩٠٠آن در یازدھم دسامبر سال 

از لنین، پلخانف، مارتف، اکسلرود، " ایسکرا"تحریریھ  ھیات. گشت
ولی در واقع لنین سر دبیر . زاسولیچ متشکل شده بود وترسف وپ

ی لنینی در "ایسکرا. "آن ایفا می کرد روزنامھ بود و نقش مھمی در
حزب مستقل   در کار تدارکات و ایجاد١٩٠٠ –١٩٠٣سال ھای 

در کنگره دوم . پرولتاریای روسیھ نقش تاریخی عظیمی ایفا کرد
روسیھ در ژوئیھ و اوت سال          "  دمکراتیک–حزب کارگر سوسیال "

عنوان ارگان رسمی حزب شناختھ شد و لنین،  بھ" ایسکرا "١٩٠٣
در نوامبر . آن انتخاب شدند پلخائف و مارتف برای ھیات تحریریھ

و ) ٥٢شماره  از(بدست منشویک ھا افتاد " ایسکرا " ١٩٠٣سال 
 برای مشخص نمودن. لنین از ھیات تحریریھ آن استعفا داد

ایسکرای نو "ی منشویکی را " ایسکرا"ی سابق لنینی، "ایسکرا"
    .می نامیدند"
، "اسوابوژدنیھ"سر دبیر روزنامھ ) ١٨٧٠-١٩٤٤(ـ استرووه ٥

یکی از مبلغین و اقتصاددانان بورژوازی روسیھ بود و بعدھا یکی 
  .شد" کادت"از رھبران حزب 

 در ١٩٠٠ در سال)  آر-اس" ( رولوسیونر- حزب سوسیالیست"ـ ٦
  . بزرگترین حزب دھقانی بود١٩١٧روسیھ تشکیل شد و تا انقالب 

روسیھ " روشنفکران عامی) "raznochintsy(ـ رازنوچینتسی ٧
بودند کھ اغلب از روحانیون، مغازه داران و قشرھای خرده پای 

  .شھری می آمدند
سازمان ھای اداری بھ اصطالح ) zemstvos(ـ زمستواھا ٨

 در نواحی مرکزی روسیھ ١٨٦٠ھ در سال ھای خودمختار محلی ک
قدرت شان محدود و اشراف زمین دار در آن ھا . تزاری برپا شد

  .مسلط بودند
  .نام پارلمان روسیھ) Duma(ـ دوما٩
سوسیالیست "نام روزنامھ  ) روسیھ انقالبی(ـ رولوتسیانایا روسیا ١٠

ال  تا س١٩٠٠بود کھ از آخر سال ) اس ـ آرھا" (ـ روسینرنرھا
 بھ ارگان مرکزی ١٩٠٢از ژانویھ سال .  منتشر می شد١٩٠٥

 .حزب اس ـ آرھا مبدل شد
ـ ناگفتھ پیداست کھ این تز کھ پروگرام و تاکتیک ھای ١١

متزلزل و ماھیتا متضاد است احتیاج بھ " سوسیالیست رولوسیونرھا"
امید می رود کھ در نامھ بعدی وارد . توضیح دقیق ویژه ای دارد

  . ین مطلب شویمجزئیات ا
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