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 بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر
  بھ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

  
در .  نمانده است87 ـ 88چیزی بھ شروع سال تحصیلی 

این روزھا ھم شاھد شور و شوق سال اولی ھا ھستیم و ھم تأمل 
شاید صحبت از این تقسیم بندی فرعی . و انتظار سال باالیی ھا

.  خود دارد، عجیب باشدبر“ بیانیھ”در آغاز نوشتھ ای كھ نام 
شاید بھ شكل سنتی می بایست از اوضاع عمومی سیاسی و 
صف بندی ھا و سیاست ھای طبقاتی مختلف در مورد جنبش 

اما با اشاره بھ تازه واردھا و . دانشجویی شروع می كردیم
در شروع سال تحصیلی، ما . قدیمی ترھا چندان بیراه نرفتھ ایم

 جنبش دانشجویی تحت تاثیر برخورد .َعمال با دو موج روبروییم
  :و آمیزش این دو موج قرار دارد

نیروی جدیدی كھ ناگھان خود را از حصار استبدادی مدرسھ 
و فشار و محدودیت سنتی خانواده رھا می بیند، در دانشگاه 
جستجوی آزادی اندیشھ و عمل، آزادی اعتراض را آغاز می 

جدید، جابجایی در مورد بسیاری از این دانشجویان . كند
جغرافیایی صورت می گیرد و گام  آغازین برای بریدن از 

تأثیرات این حركت را . برداشتھ می شود“ شھر من”محیط بستھ 
این نیروی تازه . بھ ویژه بر دانشجویان دختر دست كم نگیریم

تازه واردھا، بھ . وارد، شتاب و توان انفجاری بیشتری دارد
ح ھای كنترل و سركوب اجتماعی ویژه دختران، آماج عمده طر

بیش از ھمھ “ امنیت اخالقی”چماق . و فرھنگی حكومت بوده اند
پس باید ھم برای انفجار مستعدتر . بر سر اینان كوبیده شده است

بھ عالوه، امسال با حق كشی رسوایی آور حكومت در . باشند
سیاست بومی کردن "مورد شرایط پذیرش دانشجو تحت عنوان 

روبرو ھستیم كھ عامدانھ دانشجویان شھرستانی و " دانشگاھھا
بنابراین، دور از انتظار . َعموما محروم را ھدف گرفتھ است

نیست كھ موج سال اولی ھای امسال، كفری تر و معترض تر 
  .از ھمیشھ باشد

اما موج دوم از میان كسانی سر بلند می كند كھ تجربھ 
ی را بھ شكل مبارزات و اعتراضات سیاسی و صنفی دانشجوی

اینان بھ درجات مختلف با ادبیات و . مستقیم و غیر مستقیم دارند
شعارھا و شیوه ھای مبارزاتی آشنایند و درك عملی تری از 
پیشروی، عقب نشینی، پیروزی، شكست، پایداری، كم آوردن، 

در مورد . ھزینھ دادن، ستاره دار شدن، ھمبستگی و تشكل دارند
دیشھ و عمل و اعتراض، بھ سطحی اینان، جستجوی آزادی ان

باالتر جھش كرده؛ جای خود را بھ جستجوی راه و نقشھ و 
در چھره این موج، . ابزار رھایی سیاسی و اجتماعی داده است

جای آن را سایھ روشن . یكدستی و ھم شكلی اولیھ را نمی بینیم
ھایی گرفتھ كھ می رود بھ گرایش ھای مشخص و متمایز 

  .طبقاتی تبدیل شود
جنبش دانشجویی متأثر از برخورد، آمیزش و رابطھ 

دو موجی کھ در پیوند با یکدیگر و . دیالكتیكی این دو موج است
در ادبیات . آموزش از ھم  می توانند نقش کارسازی ایفا کنند

وجدان ”: سیاسی از جنبش دانشجویی تعابیر گوناگون شده است
، “اعتراضسنگر ھمیشگی ”، “سنگر آزادی”، “آگاه جامعھ

اما بگذارید امسال . “بازتاب خواستھ ھای جنبش عمومی مردم”
این ھمان . یاد كنیم“ جنبش جریان ساز”از جنبش خود با عنوان 

نامی است كھ این روزھا، حكومت در مورد جنبش دانشجویی 

را بھ عنوان جرم بزرگ “ جریان سازی”بھ كار می برد و 
 اسالمی دارند برای مقامات حكومت. جنبش ما معرفی می كند

ما خط و نشان می كشند كھ ھرگونھ تالش برای جریان سازی 
در دانشگاه ھا، بھ ویژه از نوع سیاسی اش، را بھ شدت 

این حرف نشانھ وحشت آنان از رسالتی . سركوب خواھند كرد
. است كھ جنبش دانشجویی می تواند و می باید بھ دوش گیرد

واردی توانستھ بھ ایفای طی چند سال گذشتھ، جنبش ما در م
بازگویی و بازبینی چند . صحیح و مؤثر این نقش نزدیك شود

  : مورد را مفید می دانیم
بعد از نزدیك بھ دو دھھ سكوت و ركود ناشی از سركوب  ■

خونین جنبش انقالبی، و در میان عربده ھای بورژوازی بومی 
، بخش چپ جنبش “مرگ كمونیسم”و بین المللی مبنی بر 

شجویی موفق شد با طرح دیدگاه ھا و شعارھای متفاوت بھ دان
ھمگان اعالم كند كھ آرمان كمونیسم و ایده ھای سوسیالیستی 
زنده است و علیرغم كارزار سركوب و كشتار و دروغ 

این یك اقدام . َحاكمان، مرتبا در بطن جامعھ بازتولید می شود
ش خالف جریان، یك حركت جریان ساز اساسی، از سوی بخ

حركت آغاز شد، ادامھ یافت و ھر . چپ جنبش دانشجویی بود
سال نیروھای جدید، تازه نفس، آگاه و رادیكالی را بھ درون 

  .خود جذب كرد
طی دو سھ سال گذشتھ، ھیأت حاكمھ ایران از یك طرف  ■

و دولت ھای امپریالیستی بھ ویژه آمریكا از طرف دیگر تالش 
طقھ ای را برابر توده ھای كرده اند صحنھ سیاست جھانی و من

مردم، دو قطبی تصویر كنند؛ كھ یك سوی آن بنیادگرایان 
اسالمی قرار دارند و در سوی مقابل، سرمایھ داری 

ھر یك از این دو نیرو برای این كھ بتوانند توده ھا . امپریالیستی
را در جدال و كشمكش ارتجاعی خود بھ گوشت دم توپ تبدیل 

ردم بقبوالنند كھ چاره ای جز انتخاب از كنند، می خواھند بھ م
در مقابل این تبلیغات فریبكارانھ، بخش . بین این دو قطب ندارند

ھای مختلف جنبش چپ دانشجویی كوشیدند پرچم جریان سوم، 
نیرویی مستقل كھ علیھ ارتجاع و استبداد داخلی و نیروھای 

ست این یك حركت جریان ساز ا. امپریالیستی است را برافرازند
كھ تا ھمین حاال، خیلی از طرح ھای فریبكارانھ رژیم اسالمی 

وحدت و ”برای كشیدن مردم بھ زیر پرچم خود تحت عنوان 
، و نیز نقشھ ھای امپریالیسم آمریكا برای جذب مردم “منافع ملی

ادعایی اش را با دردسر روبرو “ دمكراسی”ناراضی زیر چتر 
  .كرده است

كومت در یك طرح حساب در آذر ماه سال گذشتھ، ح■ 
َشده، ده ھا فعال سرشناس را عمدتا از طیف چپ جنبش 
دانشجویی دستگیر كرد و تحت فشارھای روحی و جسمی شدید 
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قرار داد تا از كل جنبش دانشجویی بھ ویژه جریان رادیكال آن 
اولین عكس العمل بھ این موج سركوب، . زھر چشم بگیرد

 نشده در برگزاری پایداری و پیگیری مبارزان دستگیر
با ادامھ دستگیری ھا، . تظاھرات ھای ویژه روز دانشجو بود

حكومت گمان می كرد كھ سر جنبش دانشجویی را قطع كرده، 
اما بھ فاصلھ . َفعال خود را از این دردسر خالص كرده است

چند ھفتھ، آتشفشان جنبش دانشجویی از دھانھ ھای دیگر، و با 
 استان ھای مختلف، حول حضور نیروھای تازه نفس در

بدون شك . موضوعات سیاسی و اجتماعی و صنفی، فوران كرد
ھیچ ارتباط تشكیالتی و ھماھنگی سازمان یافتھ پشتوانھ این 

و این كماكان یك كمبود و نقطھ ضعف مھم (مبارزات نبود 
؛ اما انعكاس تضادھای حاد و )جنبش دانشجویی است

 صفوف دانشجویان و نیز برانگیزاننده طبقاتی و اجتماعی در
َانتقال نسبتا سریع و وسیع اخبار مبارزاتی، باعث شده كھ این 
َشعلھ خاموشی نگیرد و جنبش دانشجویی عمال موج از پی موج 

در ھمین بستر بود كھ مبارزه مھم زنجان شكل . پیشروی كند
این مبارزه كھ در اعتراض بھ اقدام حیوانی یك مقام . گرفت

دانشگاھی برای تعرض و تجاوز جنسی بھ “ یفرھنگی ـ ارشاد”
یك دختر دانشجو بر پا شد، بار دیگر نقش جریان ساز جنبش 

افشاگری در مورد این واقعھ كھ . دانشجویی را بھ نمایش گذاشت
جرقھ اش را ابتكار عمل شجاعانھ آن دختر دانشجو زد، باعث 
شد كھ موضوع بھ سرعت از چارچوب دانشگاه خارج شده، بھ 

این واقعھ، زشتی و . اد یك فضای اعتراض عمومی بینجامدایج
عمق ستم جنسیتی كھ یكی از ستون ھای نظام طبقاتی مردساالر 
و ایدئولوژی زن ستیز حاكم بر جامعھ است را آشكارا در مقابل 

عكس العمل خشمگینانھ جنبش دانشجویی . دیدگان ھمھ قرار داد
 ایدئولوژی و بھ این واقعھ، موضوعات مھمی مانند ماھیت

اخالق حاكمان، پوچی و فریبكاری تبلیغات ارشادی و معنوی 
آنان، و عملكرد تبھكارانھ مجریان كنترل و سركوب در دانشگاه 

 .ھا را رو آورد
ھمھ این نمونھ ھا، درس ھایی را برای ادامھ راه جنبش 

بی . دانشجویی و بھ ویژه فعالین چپ و رادیكال آن در بر دارد
 عناصر پیشرو این جنبش برای تشخیص و جذب تردید، تالش

آرمان و دورنمای انقالبی، نگرش روشن طبقاتی و اتخاذ شیوه 
ھای صحیح در سازماندھی مبارزات و سازمان یابی مبارزان، 

پیگیری و پایداری، تكامل و . باید ھستھ مركزی فعالیت ھا باشد
. جھش جنبش دانشجویی در گرو چنین تالش و اقدامی است

نشجویانی كھ با آرمان كمونیسم و افق سوسیالیسم آشنا شده اند دا
و در این راه گام می زنند، بار سنگین این تالش را آگاھانھ بر 

پیشروی در این راه، بدون قبول شكست ھا و . دوش می كشند
ضربھ ھا و عقبگردھا، بدون جمعبندی و درس گیری علمی و 

این الفبای . مكن استھمھ جانبھ و روشن بینانھ از آنھا، نام
تجربھ بھ ما نشان می دھد كھ محافظھ كاری، آیھ . مبارزه است

كردن بھ ھنگام ضربھ و شكست “پدرانھ”یاس خواندن و نصایح 
راھگشا نیست كھ ھیچ، باعث بی اعتمادی بھ راه انقالبی و 

تجربھ بھ ما نشان .  تقویت رفرمیسم و سازشكاری خواھد شد
بدیل جنبش دانشجویی بھ دنبالچھ و می دھد كھ تالش برای ت

یك تشكیالت یا حتی یك جنبش اجتماعی، اقدامی “ پشت جبھھ”
كوتھ بینانھ است كھ با خصلت و خصوصیات چند گرایشی، 

چنین . مستقل و دمكراتیك جنبش دانشجویی در تضاد است
تالشی، عناصر پیشرو و تشكل ھای مبارز دانشجویی را از 

جو و ایجاد اتحادھا و ائتالف ھای پیوند با توده ھای دانش
مبارزاتی مورد نیاز جنبش دانشجویی باز می دارد؛ راه نفوذ و 
تاثیرگذاری بخش رادیكال و چپ جنبش را می بندد و ناخواستھ 
راه را برای تشكیل ائتالف ھای رفرمیستی و حتی سازشكارانھ 

تجربھ عملی . و ارتجاعی در صفوف دانشجویان باز می گذارد
م بھ ما نشان می دھد كھ فرقھ گرایی و جزم گرایی با و عل

پیشروی و تكامل و نوگرایی دائمی در تضاد است؛ و در عمل 
مبارزاتی نیز نتیجھ ای جز پراكندگی و دلسردی و سر بھ سنگ 
خوردن نیروھایی كھ می توانند و باید حول ھدف و سیاستی 

ی دھد كھ تجربھ نشان م. واحد حركت كنند بھ بار نخواھد آورد
جنبش دانشجویی با انگشت گذاشتن روی موضوعات و پیش 
گذاشتن شعارھایی كھ با تضادھای مھم و حاد سیاسی و 
اجتماعی پیوند خورده، و اعالم ضدیت با انواع ستمگری ھا می 

 .تواند دامنھ خود را گسترش دھد و در جامعھ، جریان ساز شود
رانھ حكومت اما در سال تحصیلی جدید از طرح ھای پیشگی

برای مھار دانشگاه و سركوب جنبش دانشجویی ھم نباید غافل 
كمیتھ ھای انضباطی و ستاره دادن ھا، تعلیق ھا و اخراج . شد

ھا، حبس ھا و شكنجھ ھا، سیاست ھای شناختھ شده و مرسوم 
بھ نظر می آید . جمھوری اسالمی در سال ھای اخیر بوده است

ز زایی جنبش دانشجویی، بھ كھ حكومت با مشاھده تداوم و با
ویژه جریان رادیكال و چپ در آن، امسال تصمیم دارد شیوه 

. ھای دیگری را برای تسلط بر فضای دانشگاه ھا امتحان كند
شاید یكی از دالیل ھرج و مرج و بروز رسوایی در نحوه 

كنكور امسال، “ سھمیھ بندی”پذیرش دانشجو و نوآوری در 
روھای بسیجی تحت عنوان دانشجو زمینھ سازی برای گسیل نی

اعتصاب شكن و سركوبگر “ دانشجویی”بوده تا بلوك ھای 
  .اعتراضات را تشكیل دھند

افزون بر این می خواھند با برجستھ کردن نقش مذھب در 
نظام آموزشی کشور و اعمال سخت گیریھای بیشتر در این 
زمینھ، راه را برای فوق ارتجاعی کردن فضاھای آموزشی 

تا راحتتر بتوانند طرحھای ارتجاعی مانند تفکیک . ر کنندھموا
جنسیتی در دانشگاھھا را عملی کنند و یا بر اقلیتھای مذھبی 

کھ یک نمونھ شرم آور آن . چون بھائیان فشار وارد آورند
  .  محروم کردن فرزندان آنان از ادامھ تحصیل است

، سال رویارویی با 87 ـ 88و باالخره، سال تحصیلی 
این را چندی پیش، رئیس . ھم ھست“ وطئھ ھای بزرگت”

البتھ منظور او جو سازی برای ! جمھور اسالمی ھم گفت
مشروع جلوه دادن دولتش بود؛ اما منظور ما طراحی توطئھ 
ھای بزرگی است كھ جنبش عمومی مردم و البتھ جنبش 

انتخابات ریاست جمھوری اسالمی . دانشجویی را تھدید می كند
و از ھم اكنون كارزار تداركاتی ـ تبلیغاتی و در راھست 

سرانجام این انتخابات، . یارگیری جناح ھا آغاز شده است
تنھا چیزی كھ روشن است و بھ صراحت . نامعلوم و مبھم است

باید اعالم كرد اینست كھ مردم ھیچ منفعتی از مشاركت در این 
 ھر چھ بھ زمان برگزاری. بازی تكراری و ارتجاعی ندارند

َانتخابات نزدیكتر می شویم، مسلما بر حجم تبلیغات و 
ھای جناح ھا و مقامات حكومتی علیھ یكدیگر و بر “افشاگری”

ھر چھ جلوتر . میزان وعده ھای فریبكارانھ آنھا اضافھ می شود
می رویم، ترفندھا برای كشیدن توده ھای مردم بھ زیر پر و بال 

و اگر جنبش . این یا آن ائتالف حكومتی بیشتر می شود
َدانشجویی، جریان ساز است كھ ھست، جناح ھای حكومت حتما 
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برای مھار و یا منحرف كردن این جنبش، بیش از پیش تالش 
ھر دو جناح، ھر اندازه ھم كھ دعواھا و . خواھند كرد

رقابتھایشان باال بگیرد، خواھند كوشید جنبش دانشجویی را از 
آنھا متحدانھ بھ گرم . ارندتبلیغ سیاست تحریم انتخابات باز د

كردن تنور انتخابات و دامن زدن بھ توھم تغییر در چارچوب 
در عین . نھادھا و سیاست ھای ھمین نظام خواھند پرداخت

حال، ھر جناح بھ كمك نمایندگان و متحدانش در دانشگاه ھا 
تالش خواھند كرد بخش ھایی از دانشجویان را بھ نیروی فعال 

اصالح ”در این میان، . ی خود تبدیل كنندستادھای انتخابات
 حكومتی بھ یاری متحدان ملی ـ مذھبی شان در میان ”طلبان

َدانشجویان، حتما برای سوءاستفاده از خصلت جریان ساز 
جریان انتخابات ریاست . جنبش دانشجویی تالش خواھند كرد

جمھوری اسالمی بھ ھر شكل كھ جلو برود، بدون شك یك 
 افشای کلیھ جناحھای حکومت در سال موضوع مھم برای

  .تحصیلی جاری خواھد بود
با توجھ بھ اوضاع كنونی و تجربیات تاكنونی، پیام اساسی 

  :ما بھ یاران چپ انقالبی اندیش در جنبش دانشجویی اینست
بدون پی ریزی یك نبرد ایدئولوژیك و پیگیری آن در مسیر  ▲

یم انتظار طوالنی مبارزات سیاسی و اجتماعی، نمی توان
پیروزی بر طبقات و قدرت ھای مسلطی را داشتھ باشیم كھ 
جامعھ را ھر دقیقھ و ھر لحظھ با ایدئولوژی ھای خود بمباران 

  .می كنند
دانشجویانی كھ می خواھند این مبارزات را بر اساس دیدگاه 
و شناخت و روش ماركسیستی انقالبی پیش ببرند، باید شجاعانھ 

ك را علیرغم تھدیدھا و تحریك ھا و بر پرچم نبرد ایدئولوژی
با علم بھ مصاف . چسب زدن ھای مرسوم بھ دست بگیرند

با چراغ ماتریالیسم راه را روشن و خالی از سایھ . خرافھ بروند
با سالح دیالكتیك، . ھای اوھام و توھمات ماوراء الطبیعھ كنند

را جزم ھا را بھ زیر كشند، پدیده ھای زمینی و تخیالت آسمانی 
باید جرأت كنیم . بشكافند و ماھیت و علل ھر یك را آشكار كنند

  . و بر این صحنھ، معصیت آمیزترین ترانھ ھا را بخوانیم
ما بھ عنوان فعالین چپ دانشگاه باید این واقعیت را درك ▲ 

كنیم كھ بدون نوسازی مداوم دیدگاه و ایده ھا و روش ھا، بدون 
 در انقالبات و تجارب جمعبندی از دستاوردھا و شكست ھا

انقالبی گذشتھ، بدون گسترش دیدگاه انتقادی علمی در ارزیابی 
ایده ھا و عملكردھای انقالبی تاكنونی، بدون تكامل تئوریك در 
محك زدن و شناختن مقوالتی مانند سوسیالیسم، كمونیسم، طبقھ، 

نتیجھ ای جز انجماد فكری ... دولت، دیكتاتوری و دمكراسی و 
  . ت عملی بھ دست نخواھیم آوردو بن بس

ما باید تالش کنیم بھ پرسش ھای نظری تلنبار شده از گذشتھ 
و پرسش ھایی كھ در جریان پیشرفت مبارزه و تغییر و تحول 

این مھم فقط می تواند با . اوضاع مطرح می شود، پاسخ دھیم
سازماندھی آگاھانھ مباحثھ، نقد، پژوھش و مبارزه عمیق و 

باشد تا دانشگاه را بھ عرصھ چشم . نھ پیش برودصریح و رفیقا
نواز این فعالیت تبدیل کنیم و این جریان سازی تعیین كننده و 

 .درازمدت انجام گیرد
با توجھ بھ اوضاع كنونی و تجربیات تاكنونی، ما ھمھ 
دختران و پسران مبارز و آگاه را در دانشگاه ھا فرا می خوانیم 

    :بھ

شكل ھای مستقل دانشجویی و تحرک برپایی كانون ھا و ت▲ 
بخشیدن بھ فعالیت ھای فوق برنامھ در دانشگاه و تشدید مبارزه 

  .برای تحقق مطالبات حق طلبانھ خود
تالش درجھت ایجاد محافل و انجمن ھای مبارزاتی و  ▲

مطالعاتی و فرھنگی پیشرو، منجملھ تشكل ھای ویژه دختران 
  .  ی جنسیتیدانشجو و تشدید مبارزه علیھ جدا ساز

بھ راه انداختن و توزیع ابتكاری نشریات دانشجویی با  ▲
استفاده از امكانات علنی و نیمھ علنی، انتشار شب نامھ، نصب 
روزنامھ ھای دیواری و شعارنویسی، و درست كردن وبالگ ھا 
و سایت ھای مترقی و آگاھگرانھ برای جوانان دانشجو و دانش 

  .آموز
در حیطھ فرھنگ و ھنر برای اشاعھ دامن زدن بھ مبارزه  ▲

ترویج ھنر . ایده ھای پیشرو و انقالبی و خالف جریان
زیرزمینی با اتكاء بھ خالقیت و شور و ھیجانی كھ موج جدید با 

  . خود بھ دانشگاه می آورد
درك اھمیت تشخیص اوضاع سیاسی و تضادھا و گره ھای  ▲

رھای سیاسی اجتماعی، درك اھمیت تدوین و تبلیغ بھ موقع شعا
تبلیغ و ترویج گسترده ضرورت اتحاد جنبش ھای . عمومی

اجتماعی گوناگون در برابر نظام حاكم و علیھ ھر شكل از ستم 
 . طبقاتی، جنسیتی، ملی و مذھبی

تاكید بر اتحاد جنبش دانشجویی با جنبش كارگری، جنبش  ▲
 . زنان، مبارزات معلمان و دانش آموزان

لوگیری از تبدیل دانشگاه بھ پادگان، مبارزه پیگیر برای ج ▲
   ■ .گورستان، مسجد و یا بلندگوی ایده ھای خرافی و ضد علمی
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 !در پخش گسترده این بیانیھ ما را یاری دھید

  
  

  
  پوزش و تصحیح

  
 نشریھ بذر بنام 29مقلھ شماره ردر زیرنویس س. 1
ھنھ شاه بر(، عبارت معروف "اخالق ما، اخالق آنھا"

ت داده شده، حال آنکھ این ببھ شکسپیر نس) است
عبارت را نخستین بار ھانس کریستین اندرسون بکار 

  .برده است
اشتباھی در درج مقالھ رفیق پیام دامون بنام . 2
" نظریھ از خود بیگانگی انسانو ماتریالیسم تاریخی"

 بذر نسخھ 29متاسفانھ در شماره . صورت گرفتھ است
ماقبل آخر این مقالھ برای صفحھ بندی مورد استفاده 

متن کامل و نھایی این مقالھ را . فتھ استقرار گر
بدین وسیلھ از . بزودی در سایت بذر قرار خواھیم داد

  . تمامی خوانندگان و رفیق پیام دامون پوزش می طلبیم
  

  دست اندرکاران نشریھ بذر
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  اصول کار مخفی
  بخش اول

  
  کوشا افشین – ارھا کی

ر شماره ھای آتی  بعدی آن کھ دبخشھای  در این مقالھ و 
سعی ما بر آن است  تا روش ھای نتشر خواھد شد، نشریھ بذر م

کھ می سیاسی را مقابلھ با شیوه ھای پلیس  مختلف کار مخفی و
توان از آن  بھ عنوان اصول کار مخفی و پنھانکاری در زمینھ 

در این زمینھ با . کنیمفعالیت و مبارزه سیاسی نام برد، بیان 
 کھ در اختیار داریم تالش ما برآن است کھ  از توجھ بھ منابعی

تجربیات و راھنماییھای رفقا و مبارزین نسل ھای گذشتھ چپ، 
مستندات موجود در این زمینھ و تجربیات بھ دست آمده از 

  . استفاده نماییممبارزات دوره اخیر 
برای تمام کسانی کھ خواھان دگرگونی و تغییر بنیادی 

ھای مختلف  شکلقالب وده اند و در در ھر دوره ای بجامعھ 
فعالیت می ... حزب، اتحادیھ و تشکل مانند گروه، سازمان، 

شکل از مخفی و علنی و تلفیق این دو ضرورت فعالیت کردند، 
اگر بھ جنبش چپ ایران از . مسائل مھم بوده استفعالیت از 

لھ أگذشتھ ھای دور نگاھی بیندازیم متوجھ می شویم کھ این مس
بھ دلیل برخوردھای غلط در این حل شده نبوده و  مواقع بسیاری
 اما . ضربھ ھای سنگینی نیز بھ جنبش وارد شده استزمینھ 

تلفیق درست کار مخفی و علنی آفاق وسیعی از امکانات انقالبی 
  .در برابر ما می تواند بگستراند

 نکتھ ای کھ در اینجا بسیار مھم است این است کھ ثمر 
 تئوری توسط مشروط بھ رھبری شدنش ،بخشی کار مخفی

مخفی کاری امری . استانقالبی و خط مشی مبارزاتی صحیح 
َمستقیما بھ اھداف پایھ ای مبارزه، . در خود و برای خود نیست

اھداف دوره ای و کوتاه مدت و میان مدت، شرایط سیاسی 
جامعھ، وضعیت نھادھای امنیتی دشمن و افت و خیزھای 

  . گی داردمبارزاتی مردم بست
دلیل بنیادین ضرورت مخفی کاری را باید در رابطھ 
خصمانھ ای کھ بین طبقات ارتجاعی حاکم با طبقات محکوم 

البتھ شرایط دیکتاتوری و خفقانی کھ . موجود است جستجو کرد
اما این . در جوامعی مانند ایران موجود است مزید بر علت است

شورھایی کھ در آنھا حتی در ک. امر تنھا دلیل رعایت آن نیست
ما بھ درجات مختلف شاھد رعایت بالنسبھ آزادیھای دمکراتیک 
ھستیم نیروھای انقالبی مجبورند ساختار اصلی تشکیالت خود 

را ) بویژه در درازمدت و برای مقابلھ با تھاجمات بورژوازی(
از چشم دولت و سازمانھای امنیتی و اطالعاتی آن پنھان نگھ 

ی دولتھای ارتجاعی این است کھ از پایھ وظیفھ تمام. دارند
نیروھای انقالبی می . گیری نیروھای انقالبی جلوگیری کنند

خواھند با تبلیغ اھداف و سیاستھای خود در میان مردم گسترش 
یابند اما دولتھا با استفاده از روشھایی چون، مانع تراشی 
قانونی، توطئھ ھای پلیسی،  بازداشت و حبس و ھر زمان کھ 

زم شد ترور و قتل مبارزین، می خواھند مانع این گسترش ال
  . گردند

ھدف از تبلیغ رعایت مخفی کاری دامن زدن بھ ترس از 
مخفی کاری برای آن . دشمن و تقویت محافظھ کاری نیست

است کھ بتوانیم بھ بھترین وجھی  فعالیتھای خود را بھ پیش 
بدون حفظ . مببریم و مھمتر از آن ادامھ کاری آن را حفظ کنی

استمرار فعالیت نمی توان توجھ توده دانشجو و بطور کلی مردم 
را بھ اھداف سیاسی خود جلب کرد و آنان را جذب مبارزه 

ھر آنجایی کھ رعایت مخفی کاری مانع پیشبرد . انقالبی کرد
فعالیتھای انقالبی مان می شود نشانھ آن است کھ خط مشی حاکم 

نی و اصالح است بدون آنکھ در بر این حیطھ نیازمند بازبی
  . مورد ضرورت کلی مخفی کاری دچار شک و تردید شد

مخفی کاری یک فن است و مانند ھر فنی باید بھ شیوه علمی 
کھ محیط خفقان آلود است و ما در جامعھ .  آن را فراگرفت

دیکتاتوری حاکم است، سالح مخفی کاری از برنده ترین سالح 
وظایف یکی از دارک یک مبارزه، در دوران ت. ھا می باشد

کھ دشمن را خوب بشناسد، آن است ھدفمند ھر فعال سیاسی 
دست دشمن را خوب بخواند، شگردھا، حیلھ ھا، شیوه ھای کار 

 و بداند در برابر این دشمن بشناسدو ابزارھای کارش را خوب 
 و و حیلھ ھایش، شیوه ھا و ابزارھایش چھ سالحی کارگر است

  . گیردآنرا در دست 
  

  شناخت شیوه ھای پلیس
از اولین وظایف ھر فرد، گروه و سازمان انقالبی، شناخت 

بھ قول یک ضرب المثل . شیوه ھای پلیس و مقابلھ با آنھاست
خودت را بشناس، دشمن را بشناس، صد بار می توانی "چینی 

شناخت از شیوه ھای پلیس سیاسی !" بجنگی و بھ خطر نیفتی
البتھ این شیوه ھا مدام در . فی کاری استاولیھ ترین اصول مخ

حال تغییرند و در صحنھ مبارزه است کھ باید آنھا را شناخت و 
اما برخی از این شیوه ھا تقریبا  .بھ مقابلھ با آنھا پرداخت

 کھ اطالعات و امنیت روشھایی ھ عبارت دیگر اند و بھمیشگی 
می توان خود  آنھا  از  با شناخت.ھمیشھ از آنھا استفاده می کند

بھ  .مسلح نموده و دشمن را خلع سالح کنیم آن را در برابر
عنوان نمونھ ھدف عمده اطالعات و امنیت، شناسایی و سرکوب 

وقتی کھ افراد و روابط دشمن . انقالبی استتشکالت   وافراد
مھمترین گام برای سرکوب را برداشتھ آنھا را شناخت تقریبا 

َفورا آنھا را فعال ناختن افراد بھ مجرد شَلزوما دشمن . است
توطئھ ھای آنھا جمعی دستگیر نمی کند و تازه برای سرکوب 

در ی افرادحس کند کھ وقتی کھ دشمن . طراحی می کندپلیسی 
د، اعضایش را ایست، گوش می یا تشکل فعالندیک گروه، محفل 

یکھ می شناسد کنترل می کند، فعالیتھایشان را زیر نظر یتا آنجا
وارد می د و در زمان و مکان دلخواه خود ضربھ را گیری م

اطالعات، افراد شناختھ شده را برای در بسیاری مواقع . آورد
شناختن افراد تازه تر و پی بردن بھ روابط آنھا دنبال می کند و 

بھ این مسألھ نباید بھای کمی . آنھا را سریع دستگیر نمی کند
ما حساسیت اصلی بویژه آنکھ در شرایط کنونی جامعھ . داد

  . دشمن فعالیتھای متشکل مبارزین است
یکی دیگر از شیوه ھای پلیس اطالعات و امنیت، بدبین 

نسبت بھ یکدیگر و اتھام زدن بھ افراد انقالبی و مبارزین کردن 
. ھدف دنبال می کند چند ارتباطدر این  .فعالین سیاسی است

بد بین سوای  یکی بزرگ نشان دادن خود است کھ البتھ در اینجا
کردن مردم بھ یکدیگر، بیش از آن قصد بھ وحشت انداختن 

دشمن می . مردم و ایجاد احساس ضعف در مردم را نیز دارد
کوشد از طریق شایعھ پراکنی بھ وسیلھ مزدوران خودش در بین 
مردم و از طریق تبلیغات غیر مستقیم و گاه مستقیم بھ مردم 

دارد و ) در اصل جاسوس( مورألیونھا میچنین وانمود کند کھ م
آنھا در ھر گوشھ پراکنده اند و ھیچ عملی از چشم آنھا مخفی 
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 اگر کمی دقت شود، می بینم کھ ھر گاه حرکت اعترا. نمی ماند
ضی در ھر جنبشی اعم از کارگران، زنان و دانشجویان بھ ھر 
دلیل و مناسبتی صورت می گیرد و حتی حرکات اعتراضی و 

 بھ وسیلھ دستگاھھای تبلیغاتی خود َژیم فوراخودجوش مردم، ر
اعالم می کند کھ چند نفر بیشتر نبوده اند کھ آنھا ھم شناختھ شده 

گذارد آنھا ی ماموران امنیتی نم !آگاھی و وظیفھ شناسی. اند
بیشتر خرابکاری کنند و تا چند روز دیگر ھمھ دستگیر خواھند 

دامھ مبارزات مردم ااما . شد و بھ سزای اعمالشان خواھند رسید
می دھد کھ  نشان اخیر و جنبش ھای مختلف در دوره ھای 

 دشمن تا چھ حد توانستھ رعب و وحشت ایجاد کند و تا َواقعا 
مبارزات و اعتصابات . ی آن قالبی استچھ اندازه قدر قدرت

کارگران در نقاط مختلف کشور در چند سال اخیر ار جملھ 
 تپھ و شرکت واحد، بھ صحنھ خاتون آباد، ایران خودرو، ھفت

آمدن دوباره زنان و برگزاری آکسیون ھای مختلف و مبارزات 
مختلف دانشجویان کھ مھمترین آنھا در سال گذشتھ جریان داشت 
نشان داد کھ با وجود دستگیری ھای متعدد، مبارزات و 
اعتراضات ھر چھ قدرتمندتر در دانشگاھھای مختلف کشور 

  . مھ داردشکل گرفت و ھمچنان ادا
 بد بین کردن مردم ،ھدف دشمن از بزرگ نشان دادن خود

این ھدف دشمن باید با کار مداوم از طرف . بھ ھمدیگر است
در عین حال کھ . ثیراتش خنثی گرددأفعالین انقالبی افشا شده و ت

ثیر أ اما نباید تحت ت،باید بسیار گوش بھ زنگ و ھوشیار بود
البتھ برای . دشمن قرار گرفتتبلیغات و تلقینات ضدانقالبی 

بسیار آگاه بود و سنجیده عمل کرد، بھ ھیچ باید انتخاب رفیق 
وجھ نباید دچار بدبینی شد و اعتماد انقالبی خود را بھ رفقا و بھ 

اعتماد انقالبی داشتن، اصول کار . دھیمتوده ھای مردم از دست 
  رعایت کردن و این شیوه تفرقھ افکنانھ َسیاسی را دقیقا

اطالعات را مدام افشا نمودن بھترین پاد زھر در مقابل این سم 
  . پاشی خائنانھ است

یکی دیگر از شیوه ھای پلیس برای بد بین کردن افراد بھ 
یکدیگر و ضربھ زدن بھ یک جمع، متھم نمودن آنھا بھ 

این امر را خود اطالعاتیھا انجام می دھند . اطالعاتی بودن است
بھ ھیچ عنوان نباید بھ آن .  مبارزه نمودَه شدیداکھ باید با این شیو

اطالعات و امنیت چون . چیزی کھ دشمن دامن می زند پا داد
می داند مزدورانش ھمھ جا منفورند از این انگ و شیوه برای 

یک فرد عضو ھر محفل، . منفور کردن افراد استفاده می کند
ست و گروه و تشکیالتی اگر شنید کسی با رژیم در ارتباط ا

حتی خود نیز بھ او مشکوک شد، باید مراتب را بھ افراد دیگر 
مورد ارتباطش گزارش دھد و با رعایت احتیاط در روابط خود 
با فرد مورد شک، منتظر نتیجھ تحقیقات بماند و تا زمانیکھ 
مسلم شود شخص مذکور یک جاسوس است بھ ھیچ عنوان نباید 

. او را جاسوس بنامدبھ خود اجازه دھد کھ ھر جا بنشیند و 
امروز این شیوه یکی از شیوه ھای شناختھ شده و رسوای 

 مبارزه کرد و این وظیفھ ھمھ َاطالعات است  و باید با آن شدیدا
نباید بی توجھی کرد و دشمن و تالشش را برای . انقالبیون است

نفوذ بھ میان انقالبیون بھ ھیچ گرفت و نباید فریب حیلھ ھای 
و اعتماد انقالبی را از دست داد و بھ ھمھ کس دشمن را خورد 

. بدبینی و بی اعتمادی در کار انقالبی ویرانگر است. بدبین شد
نباید ایده . ، باید واقع بین بودخیالنھ باید بد بین بود و نھ خوش 

پلیس از این حیلھ خود یک ھدف ثانوی ھم . لیستی برخورد کردآ
. خود را دشوار می کنددارد و آن این است کھ شناسایی عناصر 

دستخوش . چرا کھ اذھان بھ سوی افراد دیگری درگیر شده است
ھر یک از تلقینات پلیس شدن و فریب شیوه ھایش را خوردن، 
پلیس را از عالم واقع بھ پندار بردن است و این برای مبارزه 

انقالبیون باید بکوشند دشمن را و نیرو و . زیانمند است
 واقع ببینند، بشناسند و بھ اندازه خودش بھ امکاناتش را در عالم

اگر جز این باشد ھمیشھ در مبارزات یا نیرو بھ . آن بھا دھند
اول باید قدرت . ھدر می رود و یا شکست نصیب می شود

دشمن را شناخت، سنجید و خوب میزانش را بھ دست آورد و 
بعد برای مبارزه با این قدرت شناختھ شده تدارک دید و خود را 

   ■ .آماده ساخت
 ... ادامھ دارد

  
  

  20 ادامھ از صفحھ "مکتب فرانکفورت"توضیحات 
، یک   ی از " رئ  وس مطال   ب نق   د اقت  صاد سیاس   ی"گروندری  سھ ی   ا . 1

 منتشر شد و تا پیش از 1941ترین آثار مارکس است کھ در سال مھم
مارکس این رئوس مطالب را با . آن بھ صورت دستخط باقی مانده بود

ھ ایی ب ود ک ھ در جری ان نظ م و  ننوشتھ بود، بلک ھ یادداش تھدف نشر
ای از ای  ن اث  ر طی  ف گ  سترده. نوش  تژرف  ا بخ  شیدن ب  ھ افک  ارش م  ي

م ارکس در ای ن . گی ردمسایل اقت صادی، فل سفی، ت اریخی را در برم ي
گروند ریسھ توسط ب اقر پرھ ام . کنداثر؛ پی در پی بھ ھگل رجوع مي

  .نده و در ایران منتشر شده استو احمد تدین بھ فارسی برگردا
   

ماتریالی سم و . متد یا روش، بخش مھمی از تئ وری ش ناخت اس ت.  2
ھا؛ برای دریافت ھا و پروسھدیالکتیک، یک متد کلی در بررسی پدیده

ھا  پدیدهمتد دیالکتیکی ھگل، آن است کھ ھمھ. و درک ماھیت آنھاست
 ای ن تغیی ر م داوم، رچشمھاند و سھا در حرکت و تغییر مداومو پروسھ

وح  دت  "نیروھ  ای مت  ضاد درون ھ  ر پدی  ده و پروس  ھ، دارای رابط  ھ
مت   دھای پوزیتوی   ستی، پراگماتی    ستی، . ب   ا یک   دیگر ھ    ستند" ض   دین

گرایان   ھ و جبرگرایان   ھ، مت   دھایی گرایان   ھ، تقلی   ل امپری   ستی، فای   ده
غیرماتریالیستی و غیردیالکتیکی ھستند و بیش از آنک ھ موج ب ک شف 

  .ھا شوند، ما را از آن دور می کنندھا و پروسھقایق یا ماھیت پدیدهح
   

منظور از نیروھای تولی دی، دان ش و توان ایی ان سان و ابزارھ ای .  3
انسان در تغییر طبیعت و تولید و بازتولید نیازھای م ادی زن دگی ب شر 

ھا ب ا یک دیگر منظور از روابط تولیدی، روابطی است کھ انسان. است
ای ن . کنند تا نیازھای مادی خودشان را تولید و بازتولید کنندارميبرقر

ھ  ا در تولی  د و رواب  ط تولی  دی ش  امل مالکی  ت، تق  سیم ک  ار می  ان ان  سان
 اقت صادی  ش الودهزیربن ا، دربرگیرن ده. توزیع ث روت تولی د ش ده اس ت

ھ   ا، م   ذاھب و جامع   ھ اس   ت و روبن   ا ش   امل دول   ت، ق   انون، ارزش
  .ھاستایدئولوژی
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 ھدف، وسیلھ را توجیھ می  كند
  وسیلھ، این بار قصھ یوسف پیامبر است

  باربد کیوان 
در طول حیات سیمای  جمھوری  اسالمی، بارھا شاھد 

این ھا سلایر . بوده ایم“ ـ تاریخی مذھبی”ساختن سلایر ھای  
َھایی  پر ھزینھ اند كھ تعداد نسبتا زیادی  بازیگر و ھنرور را 

َو معموال مدت زیادی  صرف ساختنشان می  در بر می  گیرند 
نتیجھ عملی  اما، معموال از سطح مجموعھ ھای  . شود

تلویزیونی  بی  روح، غیر قابل باور و شبیھ بھ ھم فراتر نمی 
اگر باقی  (چیزی  كھ از آنھا در ذھن ما باقی می ماند . رود

، مشتی  دستار و لباده است و ریش و پشمی  كھ بھ چسب )بماند
  . ریم آغشتھ استگ

آن دستھ از سلایر ھای  بھ اصطالح مذھبی ـ تاریخی  كھ 
وقایع و شخصیت ھای  بعد از ظھور اسالم را دست مایھ خود 
َقرار داده اند، اساسا تثبیت و توجیھ مبانی و احكام شیعی را 

در این موارد، فیلمنامھ آمیختھ ای  است از . دنبال می  كنند
 مذھبی، چند شخصیت سازی  و چندین روایت و نقل قول

َماجرای  دراماتیك كھ معموال از نمایشنامھ ھا و فیلم ھای  
مشھور كپی  زده اند، و تعدادی  تیپ منفی  كھ بیخودی  نعره 

  . می  كشند و قھقھھ ھای  ممتدد می زنند
البتھ اختالف نظرھای  عجیب و غریبی  در بین مراجع و 

و زمان وقوع برخی  مجتھدان ریز و درشت، بر سر شكل 
این گاھی  باعث می  شود كھ متن . حوادث تاریخی  وجود دارد

فیلمنامھ ھا از سوی  مرجعی  یا نھادی  مورد اعتراض قرار 
نمونھ اش سریالی  . گیرد و ساخت سلایر را با مشكل روبرو كند

است كھ قرار بود در مورد وقایع كربال ساختھ شود و كلی  ھم 
د، اما بھ واسطھ ھمین اختالفات و تعصبات بھ برایش تدارك دیدن

بنابراین سلایر سازان جمھوری  اسالمی  . طور كامل تعطیل شد
بھ تجربھ فھمیده اند كھ ساده ترین كار اینست كھ ماجراھای 

َمثال بروند و در . اسالمی را ول كنند و از دیگران مایھ بگذارند
قصھ ابراھیم یا . مورد زندگی  عیسی  ناصری، سلایر بسازند

اینجا دیگر دستشان باز است كھ ھر چھ می  . را فیلم كنند
خواھند بگویند، و ھر چھ اراده می  كنند را جا بیندازند، بی 
آنكھ آتش فتنھ و دو دستگی  در بین آیات عظام و مراجع و 

البتھ ھمانگونھ كھ در مورد سلایر . مجتھدان شعلھ ور شود
دیدیم، ممكنست این دستكاری  كماكان پخش نشده زندگی عیسی  

و پر رویی  در تغییر قصھ آنچنان باشد كھ بیم عكس العمل تند 
آنان ھم . از سوی  مراجع مسیحی  را بھ دنبال داشتھ باشد

ممكنست بھ واسطھ جزم گرایی  و فرقھ گرایی  و منافع خود، 

. این نوع تفسیر و قصھ گویی  بھ سبك شیعیان را بر نتابند
می دانیم، جزم گرایی  و فرقھ گرایی  ھمزاد اعتقاد ھمانطور كھ 

  . دینی  است و این در مورد ھمھ ادیان صدق می  كند
در عین حال، سلایر سازان اسالمی  نمی  توانند از قصھ 

چرا كھ . ھای  موجود در كتاب ھای ادیان ابراھیمی  بگذرند
عبودیت، خرافھ و پندارھا و احكام كھنھ ای  كھ توجیھ گر و 
تقدیس كننده ستمگری و استثمار و انقیاد است بھ شكل قوی  و 
عامھ پسندی در آن قصھ ھا تنیده شده است؛ و اینھا ھمھ بھ كار 

چھ بسا . نظام طبقاتی  و حكومت مذھبی در ایران نیز می آید
بتوان از ھمین قصھ ھای عھد عتیق برای  تبلیغ مستقیم مذھب 

یوسف ”كار را در سلایر نمونھ این ! شیعھ نیز استفاده كرد
  .می  بینیم“ پیامبر

♣♣♣♣♣♣♣  
چند ھفتھ است كھ پخش این مجموعھ تلویزیونی  بھ 

شاید بسیاری  از . كارگردانی  فرج هللا سلحشور آغاز شده است
روشنفكران و جوانان نواندیش رغبت نكنند كھ حتی  یك قسمت 

 از ولی  طیف وسیعتری  از مردم معمولی،. آن را تماشا كنند
یوسف ”قشرھای  پایینی  و متوسط رو بھ پایین، ھر ھفتھ 

را دنبال می  كنند و باورھای  نادرست شان در مورد “ پیامبر
  .تقدیر الھی  و تعبد و توكل و امثالھم تقویت می  شود

یوسف، فرزند كوچك . قصھ یوسف، قصھ ای  آشناست
. ودیعقوب پیامبر، و یعقوب پسر اسحق و نوه ابراھیم نبی  ب

برادران ناتنی  یوسف بھ علت عالقھ بیش از حد یعقوب بھ وی 
و این كھ حس می  كنند قرار است جانشین پدر شود، بھ وی  
حسد برده، در صحرایی  از سرزمین كنعان بھ چاھش افكندند و 

یوسف را كاروانی  از . بھ پدر گفتند كھ گرگ او را درید
بردگی  بردند و بھ یكی  نوادگان اسماعیل از چاه برگرفتند و بھ 

كھ خدمتكار اصلی  فرعون بود ) عزیز مصر(از مقامات مصر 
بعد ھم ماجرای  عالقھ زلیخا ھمسر عزیز مصر بھ . فروختند

این برده جوان پیش می آید و مقاومت یوسف؛ و سرانجام بھ 
در زندان، یوسف بھ تعبیر خواب می  پردازد و . زندان افتادنش

ی  رسد و او را از زندان بیرون می  خبر بھ گوش فرعون م
او در . آورند و برایش در دربار، مقامی  در نظر می  گیرند

این مقام، برادرانش را كھ اینك تاجر شده اند می  شناسد و بعد 
از چند ترفند برای  گرفتن حال آنھا، خود را بھ برادران می  

دد و سپس بھ كنعان باز می  گر. شناساند و آنان را می  بخشد
مژده این خبر، یعقوب را كھ بر اثر گریھ كردن كور شده بود، 

  . دوباره بینا می  كند
اصل این قصھ بھ شكل مفصل در كتاب عھد عتیق آمده 

سپس بھ شكل خالصھ، و بھ حالت ارائھ مثال و ارجاع بھ . است
البتھ تفاوت ھای  . قصد نتیجھ گیری، در قرآن نقل شده است

َمثال، در . جیلی  و قصھ قرآنی  وجود دارداندكی  میان قصھ ان
عھد عتیق از فروختھ شدن یوسف توسط برادران بھ چند درھم 

یعنی  آنان دوباره . بھ كاروان نوادگان اسماعیل صحبت می شود
بھ صحرا برگشتند و تصمیم گرفتند بھ جای  كشتن یوسف او را 

آوردن اما در قرآن، افراد كاروان فردی  را بھ قصد . بفروشند
. آب با دلو روانھ چاه می  كنند و او یوسف را پیدا می  كند
. سازندگان سلایر بھ این گونھ تفاوت ھا كار  چندانی  نداشتھ اند

  :آنچھ برایشان مھم بوده
یكم، استفاده از جنبھ ھای  خرافی  قصھ برای  جا انداختن 

كھ بھ این معنی  . سلطھ ماوراء الطبیعھ بر تمام امور بوده است
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سرنوشت ھمھ چیز و ھمھ كس در دست خداست و تنھا راه 
مطلوب و ممكن برای  بشر اطاعت است و تعبد و قبول سختی  

  . ھا بھ امید پاداش الھی
دوم، تزریق باورھای  شیعی  بھ قصھ یوسف حول مسألھ 

  .انتظار و منجی
َسوم، احتماال استفاده از بخش مربوط بھ زلیخا برای  جا 

َمی  گویم احتماال .  ھای  زن ستیزانھ و مردساالرانھانداختن ایده
اما در متن . چون ھنوز نمایش سلایر بھ این بخش نرسیده است

بھ عنوان “ مكر زنان”سوره یوسف در قرآن، چند بار از 
. جمعبندی  از رفتار زلیخا با یوسف سخن بھ میان آمده است

ردگارا گفت پرو) یوسف(”: 33برای  مثال رجوع كنید بھ آیھ 
زندان برای من دوست داشتنی  تر است از آنچھ مرا بھ آن می  

را از من بازنگردانی  بھ سوی  ) زنان(خوانند و اگر مكر آنان 
  “ .آنان خواھم گرایید و از نادانان خواھم شد

چھارم، استفاده سیاسی از عملكرد برادران یوسف برای 
سالمی  محكوم كردن رقیب و ھمتای  صھیونیست جمھوری  ا

  !در منطقھ
در چارچوب ھمین اھداف، سلایر بھ زبان بی  زبانی  بھ ما 

در صحنھ ای  از ! حالی  می  كند كھ یعقوب ھم شیعھ بود
سلایر، یعقوب را می  بینیم كھ پیش از فرستادن یوسف بھ 
صحرا آخرین سفارشات را بھ او می  كند و رمز امیدواری  و 

در این . در میان می  گذاردمقابلھ با سختی  ھا را با وی  
صحنھ، نخست یعقوب چیزی  شبیھ بھ طلسم را بھ گردن یوسف 

تصویر درشت از طلسم بھ ما نشان می  دھد كھ . می  اندازد
اما برای  اینكھ ھر گونھ . بر آن نوشتھ شده است“ موعود”كلمھ 

شبھھ ای  در مورد معنی  این كلمھ برای  یوسف و تماشاگران 
عقوب بھ یوسف می  گوید بھ دست خود نگاه برطرف شود، ی

كم مانده . (پنج تا: چند انگشت دارد؟ یوسف جواب می  دھد! كن
چند بند دارد؟ یوسف با : یعقوب می  پرسد!) است بگوید پنج تن

البد بھ (چھارده تا : نگاه شمارشی می كند و متعجب می گوید
ند كھ یعقوب  لبخندی  رضایتمندانھ می ز!).  معصوم14نشانھ 

حاال مجسم كنید كھ یوسف كودكی  !! این دو عدد ھمان رمز است
پرسشگر و كنجكاوتر از این است كھ در سلایر نشانمان می  

پس چرا ! پدر: َاو احتماال از یعقوب سوال می  كند كھ. دھند
 بند داشتھ باشد 28 انگشت و 10خداوند بھ ما دو دست داده كھ 
 تقسیم بھ دو كنیم تا عدد رمز بھ و ما مجبور شویم این اعداد را

دست آید؟ چرا سر راست بھ ما یك دست نداد؟ یا اینكھ تكلیف 
كسانی  كھ خداوند در ساختار ژنتیكی  شان دستكاری  كرده و با 
تعداد انگشتان و بندھای  كمتر یا زیادتر بھ دنیا می  آیند، یا 

از ! َاصال دست ندارند، چھ می  شود؟ عدد رمز آنھا كجاست؟
دیدن این صحنھ سازی  در سلایر، بھ یاد گزارشی  افتادم كھ 
چند وقت پیش در مورد نوع تبلیغات گروه ھای  شبھ طالبان در 

نوشتھ بود كھ اینھا بھ افراد عامی  می  گویند . الجزایر خواندم
خطوط كف دست تان ھمان كلمھ هللا . كف دست تان را نگاه كنید

یا بھ پستی  و ! باقی  گذاشتھ استاست كھ خدا بھ عنوان نشانھ 
بلندی  ھای  گوش بیرونی  خود در آینھ نگاه كنید، باز ھم كلمھ 

یعقوب سلایر ھم دارد از ھمین روش استفاده ! هللا را می  بینید
  .می  كند

بد نیست بھ این نكتھ اشاره كنم كھ پیروان دین یھود نیز 
“ ھد عتیقع”در ھمان كتاب . منجی  مخصوص بھ خود را دارند

او یك . بارھا بھ خصوصیت این منجی  اشاره شده است

است یعنی  برگزیده ای  كھ خداوند با روغن زیتون بر “ مسیحا”
او قرار است عدل و صلح را در . پیشانی اش مسح كشیده است

دنیا برقرار كند؛ شیطان را براند؛ ستمگران بر بنی  اسرائیل را 
شمنانش كوچ داده شده را گرد نابود كند؛ و این قوم كھ توسط د

بیاورد و بھ سرزمین موعود كھ جایی  حاصلخیز و پر آب است 
با كمی  دقت متوجھ می  شویم كھ ھمین ایده اولیھ . باز گرداند

منجی، بعدھا با كمی  دستكاری  در مسیحیت و سپس در اسالم 
در دین یھود، . بازسازی  شده است) َمشخصا در مذھب شیعھ(

یعنی  قرار است كھ طی  .   سر و كار نداریمبا یك منجی
دورانی  طوالنی  بارھا در نقاط مختلف دنیا، افرادی  با این 
خصوصیت ظھور كنند و قوم بنی  اسرائیل را از دست 
ستمگران و از خطر نابودی  نجات دھند تا سرانجام دوران عدل 

بر . و صلح و تحقق وعده ھای  الھی  برای  آنان فرا رسد
پادشاه ھخامنشی  بھ “ كورش”ی  ھمین ایده است كھ مثال مبنا

خاطر خوش رفتاری  با یھودیان، یكی  از آن منجیان محسوب 
در مسیحیت، منجی  بھ یك فرد كاھش می  یابد و او . می  شود

ھمان عیسی  ناصری  است كھ دوباره بھ دنیا باز می  گردد و 
ر آخرالزمان نقش منجی  عالم از شر ظلم و آلودگی  ھا را د

منجی  در مسیحیت، نقشی  جھانی  پیدا می  . بازی  می  كند
. كند و فقط بھ یك قوم و پیروان یك دین و آیین محدود نمی  شود

َمشخصا در (و باالخره می  رسیم بھ ایده منجی  در اسالم 
در اینجا نیز منجی، . كھ ھمھ كمابیش با آن آشناییم) مذھب شیعھ

البتھ .  و بھ دوره آخرالزمان مربوط استیك مقولھ جھانی  است
در میان علمای  اھل سنت در مورد این مقولھ، اختالفات اساسی  

برخی  از آنان بھ علت عدم اشاره صریح بھ وجود . وجود دارد
منجی  در متن قرآن، بھ طور كلی  چنین چیزی  را قبول 

چنین َكھ قاعدتا باید (ندارند؛ و برخی  دیگر، در سطح این ایده 
یعنی  . بھ منجی  باور دارند) كسی  بیاید و وارد عمل شود

برخالف شیعیان، شجره نامھ و نشانھ ھا و نشانی  مشخصی  از 
بھ نظر می  آید كھ علمای  شیعھ برای  . وی  در دست ندارند

تقویت ایده خود كوشیده اند آن را با منجی  مسیحیان سازش 
 عیسی  مسیح ھم در دوره در باور آنان،. دھند و ھماھنگ كنند

آخرالزمان، پیش از ظھور منجی  باز خواھد گذشت و در ركاب 
او برای  نابودی  ستمگران و برقراری  عدل و صلح در 

بنابراین، ھمانطور كھ می  بینیم ایده . سراسر دنیا خواھد جنگید
َاساسا یكی  است و تفاوتی  اگر ھست بھ منافع سیاسی  ھر فرقھ 

تناسب قوای  معینی  كھ در  مقاطع مختلف وجود و ھر قوم در 
این ایده در عین حال كھ یك منبع امید و . داشتھ، بر می  گردد

الھام دست نیافتنی  و متافیزیكی  را برای  پیروان مكاتب مذھبی  
. ایجاد می  كند، تقویت كننده تعصب و جزم گرایی  نیز ھست

ع كردن ھمھ زیرا یك جزء مھم ایده ظھور منجی، قلع و قم
كسانی  است كھ از دید پیروان یك دین مشخص، دشمن محسوب 

منجملھ كسانی  كھ بھ ایده ھا و مقدسات آنان باور . می  شوند
. ندارند و حاضر نیستند بھ احكام و اوامر آنان گردن بگذارند

بگذارید این بخش از بحث را با اشاره بھ این نكتھ خاتمھ دھم كھ 
یراتی  نیز در ایده منجی  در ھر یك از با گذشت قرن ھا، تغی

َمثال گرایشی  در یھودیت شكل گرفتھ كھ . ادیان پدید آمده است
این گرایش می  گوید كھ . بھ ظھور فرد نجات دھنده معتقد نیست

خداوند انسان ھا را مختار آفریده، توانایی  اراده و عمل بھ آنان 
را تشخیص “ ھندهدوران نجات د”بنابراین ما باید . بخشیده است

یعنی  دورانی  می  رسد كھ . دھیم و نھ یك فرد برگزیده را
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این ایده . یھودیان می  توانند با عمل خود بھ رھایی  دست یابند
در جریان جنگ جھانی  دوم گسترش یافت و توجیھ كننده اشغال 
فلسطین، كشتار و كوچ دادن مردم فلسطین و سرانجام ایجاد 

وط آلمان نازی  بھ مثابھ نشانھ آغاز این سق. دولت اسرائیل شد
در چارچوب ایده ای  كھ طی  . معرفی  شد“ دوران نجات بخش”

سال ھای  اخیر از سوی  محافل قدرتمند در دستگاه روحانیت 
شیعھ و حكومت ایران مطرح شده نیز، منجی  در قالب یك فرد 

ند ای  كھ دیگر فرا رسیده، پیو“دوران نجات دھنده”برگزیده با 
این شكل از تئوریزه كردن منجی، ھم در شرایط . داده می  شود

بحران و فشارھای  گوناگون امید بیشتری  بھ پایھ ھای  
با این وعده كھ دوران پیروزی  (اجتماعی  رژیم می  بخشد 

؛ و ھم منجی  برگزیده و دست )اسالم بر جھان آغاز شده است
بر ھمھ چیز واقف و  (نیافتنی  را كھ تقریبا قدرتی  الھی  دارد

بھ عنوان عامل ھراس و تعصب باالی  سر مومنان ) مسلط است
اینست كاركرد ایدئولوژیك مشخص منجی  در . مستقر می  كند

  . شرایط بحران ھا و آشوب ھای  عظیم
بعد از این كھ یوسف نصیحت . برگردیم“ یوسف پیامبر”بھ 

. ی  شودھای  پدر را می  شنود با برادرانش راھی  صحرا م
برادران در فرصتی  مناسب او را بھ قصد كشت می  زنند و 

در سلایر می  بینیم كھ فرشتھ ای  . باالخره بھ چاه می  اندازند
بھ یوسف نازل می  شود تا او را كھ كودكی  بیش نیست از 

. ترس و تنھایی  برھاند و فردایی  روشن را بھ او بشارت دھد
فصلی  ھم دارد، رفتارش بیشتر اما این فرشتھ كھ ریش و پشم م

شبیھ سخنگوی  دولت یا وزارت امور خارجھ جمھوری  
آخر چرا ”او در جواب یوسف كھ پرسیده بود . اسالمی  است

می  “ برادرانم با من چنین كردند؟ من كھ بھ آنھا بدی  نكرده بودم
فرزندان اسرائیل با ھمھ پیامبرانی  كھ بعد از این خواھند ”: گوید

متوجھ استفاده ابزاری  از ! “ بسیار بدی  خواھند كردآمد ھم
فرشتھ شدید؟ اینجا كھ رسید، سلایر نویسان یادشان می  آید كھ 

بنابراین بھ جای  این كھ فرشتھ از . اسرائیل ھمان یعقوب است
فرزندان یعقوب صحبت كند، از بدی  ھای  بنی  اسرائیل می  

) و ابدی  و ازلی(گوید تا پلیدی  و شر را یك خصلت ذاتی  
َبھ كار بردن واژه اسرائیل در اینجا، ظاھرا . یھودیان جلوه دھد

بھ خاطر اینست كھ ذھن تماشاگران متوجھ دولت صھیونیستی  
شود؛ اما بیش از آن افكار ضد یھودی  دست اندركاران 

  .فرھنگی  جمھوری  اسالمی  را بازتاب می  دھد
در .  برمال می  كندھمین آقای  فرشتھ یك چیز دیگر را ھم

قصھ یوسف، تاكید یعقوب بر آن است كھ پسرانش گول شیطان 
. را خوردند و بھ یوسف حسد ورزیدند و قصد جانش را كردند
. اما در سلایر می  بینیم كھ قضیھ بھ این سادگی  ھا ھم نیست

بعد از این برادران نزد یعقوب بر می  گردند و خبر می  دھند 
ده است، یعقوب و اھالی  آبادی  كھ بھ كھ یوسف را گرگ دری

این ماجرا شك كرده اند، راه می  افتند و صحرای  كنعان را 
آنان تا كنار . زیر پا می  گذارند تا شاید اثری  از یوسف بیابند

چاھی  كھ یوسف در آن است پیش می  آیند و فریاد می زنند 
  اما درست ھمین موقع، فرشتھ دست بھ كار می! یوسف! یوسف

شود و یوسف را ناگھان بھ خواب فرو می  برد تا صدایی  
آدم بھ !! نشوند، نتواند جواب دھد و از این دردسر خالص شود

این فكر می افتد كھ یا شیطان بھ طور كلی  در این ماجرا 
ھیچكاره بوده، نقشھ ھا از آغاز بر اساس خواست الھی  انجام 

بھ تحریك او یعنی  بھ چاه انداختن یوسف ھم (شده است 

صورت گرفتھ تا یوسف سختی  بكشد و صیقل ببیند و آماده 
؛ و یا اینكھ  در این مورد تقسیم كار دقیقی  بین )پیامبری  شود

می بینید، خالقیت سلایر . خدا و شیطان انجام گرفتھ است
نویسان بعضی  اوقات می  تواند كار دستشان بدھد و عامل 

  . اشاعھ افكار كفر آلود شوند
باز ھم از این ماجراھا و “ یوسف پیامبر”دون شك، سلایر ب

ظرافت ھا با خود خواھد داشت كھ بیانگر خرافھ ھای  حاكم و 
اما تا ھمین جا نیز باید از . یا اھداف سیاسی  حاكمان خواھد بود

آنان با دستكاری  در قصھ . سازندگان این سلایر متشكر باشیم
عیت تاریخی  مھم كمك بھ روشن شدن یك واق“ یوسف پیامبر”

این كھ متون دینی، در دنیای  واقعی  دارای  ھیچ : كرده اند
قداستی  نیست؛ حتی  برای  كسانی  كھ خود را مؤمن و معتقد 

یعنی  بر مبنای  منافع ایدئولوژیك و سیاسی  . معرفی می  كنند
طبقات حاكمھ، و حتی  سیاست ھای  روز آنھا، می  توان در 

این ما را . رد و چیزھایی  را اضافھ و كم كرداین متون دست ب
این كھ كلیھ كتب دینی  و : بھ یك واقعیت بزرگ می  رساند

، محصول فكر “بی  برو و برگرد مذھبی”روایات و احادیث 
بشر و تحت تأثیر منافع و تضادھا و جدال ھای  گروھبندی  ھا 

ھ زمانی  بود كھ تنھا نسخ. و شخصیت ھای  گوناگون بوده اند
ھای  موجود خطی  از متون مذاھب گوناگون را می  سوزاندند 
یا پنھان می  كردند تا احكام و اصولی  كھ ممكن بود بھ ضرر 

. یك حاكم، یك رھبر مذھبی  یا یك قوم باشد را مدفون كنند
زمانی  بود كھ گروھی  از صاحب منصبان دینی  بھ ساختن 

 آنھا توافق می  حدیث و روایت می  پرداختند و با ھم بر سر
كردند تا اصول و احكامی  را بھ عنوان چیزھایی  خدایی  و 

حاال می  توان ھمین كار . غیر قابل تغییر بھ خورد مردم بدھند
را بھ شكل فیلم و سلایر و از طریق رسانھ ھای  گروھی  انجام 

بھ یك كالم، جدال تاریخی  . داد و ھمان نتایج را بھ دست آورد
 واقعیت، خرافھ و علم، كھنھ و نو، اینك در میان اسطوره و

  ■    .سطحی  دیگر و با ابزاری  دیگر، ھمچنان جریان دارد
  
  

  دیدنی فیلم یکمعرفی 
""Steale this movie 

  
، مبارز انقالبی  Abbie Hoffmanاین فیلم بر اساس زندگی 

و سرشناس آمریکایی ساختھ شده است و بنمایش درآمدن آن 
فیلم بر فضای سیاسی .  بود"ابی" بعد از مرگ  ماه3-2دقیقا 

مبارزات جنبش سیاھان، دنیا و آمریکا، کل  70 و 60سالھای 
 امپریالیستھا در حقوق دموکراتیک رسوایی ضدجنگ و

کشورھای خودی تمرکز دارد و نقش عناصر انقالبی و پیشرو 
ھم از . را در بحرکت درآوردن جامعھ بخوبی نشان می دھد

 فیلمساز و مندان و ھنرمھارتو ھم " ابی ھافمن"بابت شخصیت 
، حضور جوانان دانش 70 و 60ھم فضای واقعی دھھ ھای 

جوانانی کھ . آموز و دانشجو در فیلم بسیار پررنگ و بارز است
    .تند و تشنھ آلترناتیوی انقالبیخواھان تغییر رادیکال جھان ھس
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و  1367جمعی تابستان  کشتار دست: بیست سال سکوت
 پذیری درخواست مسئولیت

 
   کاوه شھروز

   1387 تیر 28
مقالھ حاضر توسط گذار : اشاره

از متن انگلیسی بھ فارسی 
 .برگردان شده است

تابستان امسال ھزاران 
 داغدار بر سر گورھای  خانواده

عی خاوران تھران جم دستھ
کنند تا در بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی  اجتماع می 

اگر . ، حکومت ایران را بھ پاسخگویی بکشانند1367تابستان 
این واقعھ را بھ یاد نمی آورید، تنھا نیستید و باید گفت، حتی اگر 

جمعی بی خبرید، تنھا نیستید، بسیار  از وقوع این کشتار دست
  .د کھ ھیچگاه خبر این کشتار را بھ گوش نشنیدندکسان ھستن

 از لحاظ ابعاد 67در تاریخ معاصر ایران، کشتار تابستان 
با . ای است کھ ھمانند ندارد شدگان، نمونھ خشونت و شمار کشتھ

 تلخ آن است کھ از میان  ترین شوخی این واقعھ این وجود، تلخ
ران زیر پا تمام موازین انسانی و حقوق بشری کھ حکومت ای

ی   از چشم جامعھ67گذاشتھ است، در پوشاندن راز کشتار 
تر از   ایرانی، موفق المللی و حتی از بخش عظیمی از جامعھ بین

دانند کھ اندکی پس  تا کنون، تقریبا ھمھ می . ھمیشھ بوده است
دانند کھ  از انقالب، حکومت وحشت در ایران آغاز شد؛ مي

الفان خود کھ در خارج از حکومت ایران دست بھ قتل مخ
ای  ھای زنجیره بردند زد؛ از قتل مرزھای کشور بھ سر می 

  کھ قربانیانش روشنفکران و کوششگران 1370ی  اواخر دھھ
فاجعھ اما اینجاست کھ افکار . مخالف رژیم بودند، با خبرند

 در دست 67ھای سال  عمومی تنھا اطالع ناچیزی از اعدام
و طراحان جنایت خوفناکی کھ در تابستان نھ تنھا عامالن . دارد
اند،   بھ اجرا گذاشتھ شد مورد تعقیب قانونی قرار نگرفتھ67

بلکھ حکومت ھمچنان در انکار وقوع این قتل عام اصرار می 
 .ورزد 

 
اول از ھمھ، . پردازم در این مقالھ من بھ سھ نکتھ می 

 ای  را بھ گونھ67جمعی سال  خواھم داستان کشتار دست مي
این داستان باید بارھا و بارھا گفتھ شود زیرا . فشرده، بگویم

اند، و یا بھ سادگی، از این  کسان بسیاری ھستند کھ آن را نشنیده
ھمچنین، باید بارھا و بارھا گفتھ شود زیرا . داستان بي خبرند

آوریم و در چنین  در این تکرار، قربانیان واقعھ را بھ یاد مي
ھا  یم اطمنیان حاصل کنیم این خونصورتی است کھ می توان

خواھم بگویم چرا این  دوم آنکھ می . اند بیھوده بھ زمین نریختھ
و در آخر، می . جنایت بیست سالھ اینقدر دارای اھمیت است

ای برای اقدامات ضروری آینده  خواھم بھ طور خالصھ نقشھ 
  .ترسیم کنم

 
ن حذر کوشم در این مقالھ از آ ای ھم ھست کھ می  مسئلھ

اند در دو  ھایی کھ باعث شده مایل نیستم بھ دالیل و زمینھ. کنم
. خواھی این پرونده رسیدگی نشده، اشاره کنم  گذشتھ بھ حق دھھ

این بھ آن معنا نیست کھ اشتباھات گذشتھ از اھمیت برخوردار 
توانند برای روبرو شدن با دشواری  این اشتباھات مي. نیستند

ھای سر راه، بسیار   از لغزش در چالھھای آینده و پیشگیری 
منظور من این است کھ صرف انرژی در متھم . آموزنده باشند

عملی آن سازمان  کردن عملکرد این حزب سیاسی و یا بی 
حقوق بشری باعث انحراف از پرداختن بھ مسئولیت دشواری 

ی حاضر باید بھ آن پرداخت، می گردد و این  کھ در لحظھ
ت جز آگاه کردن جھانیان از جنایتی کھ بھ مسئولیت چیزی نیس

 این کشتار، و آماده شدن  وقوع پیوست، و نیز تحقیق در باره
 .برای محاکمات آتی

 
****** 

 شصت،   چھ اتفاقی افتاد؟ در طول دھھ1367در سال 
زندان ھای ایران پر شدند از زندانیان سیاسی از ھر سن و ھر 

الملل  عفو بینھمانگونھ کھ . جنسیت و ھر نوع نگرش
 در -خاطرنشان کرده است، بخش اعظم این زندانیان سیاسی کھ 

 محکوم –المللی بسیار دور بودند  ھایی کھ از موازین بین دادگاه
بھ زندان شده بودند، دلیل محکومیت شان فعالیت سیاسی 

در طول زمانی کھ در زندان بھ سر . آمیز بوده است غیرخشونت
ھای مھیب و انواع دیگر بی  ر شکنجھبردند، این زندانیان زی

  .ھا قرار داده شدند رحمی  
 

، مسئوالن زندان روند 67 و اوایل سال 66در اواخر سال 
غیرمعمول بازپرسی دوباره از تعداد بسیاری از زندانیان 

ھای حزبی،  سیاسی را آغاز کردند و آنان را بر اساس گرایش
بندی  نھ دستھھای جداگا مذھبی، و طول محکومیت، در رده

در تھران، این اقدام بھ معنای نقل و انتقال زندانیان در . کردند
این تفکیک اولیھ، . میان دو زندان اوین و گوھردشت بود

ی محکمی است کھ قتل عامی کھ چند ماه پس از آن اتفاق  نشانھ
ھای  افتاد، از پیش طراحی شده بوده و این ذھنیت را کھ اعدام

 مرزھای ایران صورت گرفت را نفی می  در پاسخ حملھ بھ67
  .کند 

 
، اندکی پس از آنکھ ایران در 67 مرداد ماه سال  در میانھ

جنگ با عراق آتش بس را پذیرفت، و چند روز پس از آنکھ 
 مجاھدین خلق بھ مرزھای غربی را  نیروی نظامی ایران حملھ

ه هللا خمینی دو فرمان سری و غیرمنتظر با قدرت دفع کرد، آیت
صادر کرد کھ بر اساس آن تمام زندانیان سیاسی در سطح 
کشور دوباره دادگاھی شدند و آن دستھ از زندانیان سیاسی کھ 

. در مخالفت با حکومت ایران ایستادگی می کردند اعدام شدند
هللا خمینی، کمیسیونی تشکیل شد کھ  در اجرای فرمان آیت

 کمیسیون متشکل این. نامیدند" کمیسیون مرگ"زندانیان آن را 
 قضاییھ، دفتر دادستانی، و وزارت  بود از نمایندگانی از قوه

در کمیسیون تھران این افراد عبارت بودند از جعفر . اطالعات
نیری، مرتضی اشراقی، و مصطفی پورمحمدی کھ بھ ترتیب از 

 کمیسیون مرگ آن  وظیفھ. ھای گفتھ شده شرکت کردند سازمان
، و ھر دو "مرتد"است یا " محارب"ی بود کھ تعیین کند زندان

در مورد زندانیان مجاھد خلق، تنھا با . گروه را اعدام کند
پرسیدن یک سؤال در خصوص ارتباط زندانی با گروه سیاسی 

آنھایی کھ در پاسخ بھ جای . اش، تکلیف وی تعیین می شد 
 در مورد 1.، بھ دار کشیده شدند"مجاھدین"گفتند " منافقین"

وناگون چپ، کمیسیون مرگ از اعتقادات مذھبی ھای گ گروه
شان می پرسید و از تمایل ایشان بھ ھمکاری با رژیم سؤال  
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آیا شما مسلمان : "ھا بود ھا این ای از پرسش نمونھ. کرد مي
ھای مین را  آیا حاضرید میدان"، "خوانید؟ نماز می "، "ھستید؟

یت اگر اکثر" برای ارتش جمھوری اسالمی پاکسازی کنید؟
دادند، وی  قضات رأی بھ محارب یا مرتد بودن زندانی می 

  .شد بالفاصلھ اعدام می 
 

چند ھزار زندانی سیاسی در مدت زمانی بھ طول دو ماه 
شدگان بین  هللا منتظری تعداد کشتھ بھ تخمین آیت. کشتھ شدند

آن تعدادی کھ از بازجویی کمیسیون .  است3800 تا 2800
. نیز سرنوشت بھتری پیدا نکردندمرگ جان بھ در بردند 

شان اتفاق می  ھا زیر فشار روانی از آنچھ در مقابل چشم بعضی 
 مداوم  افتاد، خورد شدند، بعضی تاب آزار جسمانی کھ با جیره 

رسید نیاوردند، و بھ سادگی  شالق بھ ایشان می 
گفتھ شده است کھ نگھبانان . دست بھ خودکشی زدند

ان برای خودکشی استقبال زندان از تصمیم زندانی
  .کردند می 

تا نمک بر زخم پاشیده باشد، دولت ایران 
ھای دوباره، تا   قربانیان را از جریان دادگاه خانواده

ھا را در گورھای  ھا انجام شد و تن وقتی کھ اعدام
و پس . جمعی بھ خاک سپردند، با خبر نکرد دستھ

ھ آنھا از آنکھ خبر دادند، محل دفن عزیزانشان را ب
دستور داده شد ھیچ سنگ قبری بر گورھا . نگفتند

ھنگامی کھ . گذاشتھ نشود و مجلس عزا بر پا نشود
ھای غربی از کشتارھا پرسش کردند، عبدهللا  خبرگزاری 

ای، و اکبر ھاشمی رفسنجانی، نمایندگان وقت  نوری، علی خامنھ
ن و نیز ھمچنا. دولت ایران، ماجرا را از اساس انکار کردند
 را انکار می 67دولت ایران نابودی زندانیان مخالف در سال 

  .کند 
 

 حتی پس از خواندن  در چیست؟67ی سال  اھمیت واقعھ
شود پرسید چرا، در جھانی  ماجرایی کھ در باال نقل کردم، می 

 توجھی کھ بذل  گران آن محدود است و اندازه کھ شمار کوشش
دو دھھ از وقوع آن می شود مشروط، باید بھ موضوعی کھ  می 

تر  بھتر نیست توجھ، بھ مسایل جدیدتر و عاجل. گذرد پرداخت 
      ترجمھ شود؟

 
با ( اول این کھ . برای پرسش باال دو پاسخ موجود است 

 رنج بزند  وجود آنکھ ھیچ کسی دوست ندارد دست بھ مقایسھ
ابعاد جنایتی کھ در این سال صورت پذیرفت از لحاظ ) اما

با دیگر موارد نقض حقوق بشر بھ دست دولت ایران، کیفیت 
ھمانطور کھ در ابتدا گفتھ شد کمپین نابودی در . متفاوت است

آن تابستان، در تاریخ پرآشوب ایران عصر جدید، مشابھی ندارد 
المللی از آنچنان  ھا در چارچوب قوانین بین و در واقع، این اعدام

جنایت علیھ "ھر توان م ھایی برخوردارند کھ می  ویژگی
این کشتارھا گسترده و نظام مند بوده، . بر آنھا زد" بشریت

هللا  اند، و، ھمانطور کھ آیت ھدف کشتار مردم عادی بوده
ای  اند، این نقشھ منتظری در خاطرات خود بھ روشنی بیان کرده

 مقامات حکومت ایران متصور و  بود کھ در میان باالترین رده
ای است   در اندازه67جمعی سال  دست عظمت کشتار. مطرح شد

   .نماید کھ ھنوز بعد از بیست سال، نادیده گرفتن آن دشوار می 
 

 آن است کھ 67ی سال  دومین دلیل برای بذل توجھ بر واقعھ
، باعث 67غیبت منابع پاسخگو و مسئول در خصوص کشتار 

شده است کھ فرھنگ ناروای مصونیت عامالن جنایتھا در ایران 
چگونھ می توان انتظار داشت . ز این چنین شایع باشدامرو

  مقامات مسئول ایرانی از کشتار روشنفکران و شکنجھ
 کانادایی حذر کنند وقتی بر - دانشجویان و کشتن خبرنگار ایرانی

این واقعیت واقفند کھ ھمکارانشان کھ مسئولیت جنایتی بھ 
نظیر اسماعیل (  را بھ دوش دارند 67عظمت کشتار سال 

ھای  بھ عنوان پاداش در دولت) شوشتری و مصطفی پورمحمدی
اند؟ بذل توجھ  هاحمدی نژاد و خاتمی بھ عضویت کابینھ نایل شد

 ھشداری خواھد بود بھ مقامات ایرانی تا 67ی سال  بھ واقعھ
ای ماندگار دارد و  ی حقوق بشری حافظھ بدانند کھ جامعھ

ھمچنان کھ بر سر میلوسویچ، و پینوشھ، و 
آمد، » کنندگان رواندا قتل عام«شماری از 

روزی خواھد رسید کھ آنھا نیز پاسخگوی 
پینی کھ عامالن کشتار کم. جنایات خود باشند

ای فراگیر معرفی   را بھ گونھ67تابستان سال 
کند ھمچنین از این فایده برخوردار است کھ 

سازد در آینده،  مقامات ایرانی را وادار می 
دست اندرکاران این جنایات را محدود و مقید 

یک کمپین افشاگر حکومت ایران را . سازند
ت گوش بھ زنگ می کند کھ اعطای مقاما

دولتی بھ جنایتکاران شناختھ شده باعث انزوای 
  .المللی خواھد شد ی بین بیشتر این دولت در جامعھ

 
انگیز این  در سالگرد غم چھ باید کرد؟ 67ی سال  با واقعھ 

ھای متعدد بر پا داشت، گل بر سر گورھا  واقعھ، باید نشست
ا ام.  این واقعھ کرد گذاشت، و دقایقی از سکوت نثار خاطره

آنچھ امروز بھ آن نیاز داریم، بعد از . یادآوری کافی نیست
ھای  ای است برای برداشتن گام بیست سال سکوت، ترسیم نقشھ

زدن بھ چنین طرحی، بھ  برای دست. اولیھ در طلب پاسخگویی
ھای قربانیان، وکیالن، فعاالن  ھمکاری بازماندگان، خانواده

برای آغاز گفتگویی . منگاران نیاز داری حقوق بشر، و روزنامھ
ھای مقدماتی، انجام  با این اھمیت،  من در زیر پیش فرض

فھرست پیشنھادی من در این . کنم اقدامات آتی را مطرح می 
ھایی کھ   اولیھ، جامع تمام نکات نیست و بسیاری از قدم مرحلھ

  :اند ام عمیقا در ھم تنیده منظور کرده
 

با اشاره بھ این نکتھ آغاز  من این مقالھ را :بھ دنیا بگوییم
 67کردم کھ اکثریت مردم حتی از وقوع جنایات تابستان سال 

کوتاھی ما در اعالم عمومی این جنایت، . خبرند بی 
ھایشان  آورترین کاریست کھ ما در قبال قربانیان و خانواده شرم

ھمچنین، این تنھا مانع بزرگ بر سر راه . دھیم انجام می 
توان توقع داشت کھ جھان،  ھ است زیرا نمی دادخواھی این واقع

جویی  سادگی از این واقعھ بی خبر است، در فریاد عدالت کھ بھ
برای از میان برداشتن این مانع باید با . ما با ما ھمصدا شود

. رسانی بزنیم دوراندیشی بسیار دست بھ ایجاد یک کمپین اطالع
 زندانیان  افتاده ھای تک تر و فراگیرتر از جمع کمپینی کھ گسترده

گران معتقد باشد؛ کمپینی  سابق و یا گروھی محدود از کوشش
 حقوق   را بھ نام پرونده67 سال  پرجوش و زنده کھ پرونده

شود عرضھ کند و نھ بھ  بشری کھ بھ تمامی ایرانیان مربوط می 
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ای سیاسی کھ تنھا در مسیر منافع آن دستھ از  نام مسئلھ
باید در . ضاشان اعدام شدند، استھای مخالف کھ اع ه گرو

ھای تحلیلی بھ زبان فارسی  المللی مقالھ ھای محلی و بین روزنامھ
گویی و یا کلی گویی  ھای معتبر جھان، بدون اغراق و بھ زبان

ھای معتبر  باید وبسایت. در جھت کمرنگ کردن آن، منتشر کنیم
کس ای داشتھ باشیم تا اطالعات مربوط را منع با طراحی حرفھ

 نگارانی کھ می شناسیم وارد گفتگو شویم  باید با روزنامھ. کنند
ھا و مقاالت خود پوشش  و بخواھیم کھ این داستان را در گزارش

دھند، و در صورتی کھ از ما خواستند تا بھ ایشان اطالعات 
ای  ھایی کھ بھ شیوه الزم را ارایھ کنیم، باید منبعی از گزارش

ما نیاز داریم . اند آماده داشتھ باشیم هدرست و شایستھ نگاشتھ شد
 را از بلندگوی وبالگھا بھ گوش دیگران 67 تابستان  واقعھ

دانشگاھیان ما باید مقاالت دانشگاھی در خصوص این . برسانیم
ھای متعدد   این واقعھ، کنفرانس باید در زمینھ. واقعھ بنویسند

نیم کھ کوتاه سخن آنکھ، باید اطمینان حاصل ک. برگزار کنیم
  .ایم دیوار سکوت فراگیر بیست سالھ را ترک داده

 
بخش با اھمیتی از . بھ سخنگویان انتخابی خود بگوییم

ای را بذل نمایندگانی کھ در  کمپین اطالعاتی باید کھ توجھ ویژه
از طریق . اند، بنماید ھای حکومتی برگزیده شده تک تک الیھ

ھ برای نمایندگی ھای متعدد با نمایندگان و افرادی ک نشست
  نگاری، و از طریق استفاده اند، و نیز از راه نامھ منظور شده

بایست  گر ساکن خارج از کشور، می  ھای البی  بھینھ از گروه
در قدم اول، رھبران کشورھایی کھ در آن ساکن ھستیم را از 

   واقع شد و اھمیت آن برای جامعھ67قساوتی کھ در سال 
بایست از کشورھای محل   از آن میپس. ایران، آگاه کنیم

سکونت خود درخواست کنیم کھ دست بھ اقدام بزنند، بھ آنھا 
خاطرنشان کنیم کھ تنھا در صورتی آرای خود را در اختیار 

 مورد نظر  ایشان خواھیم گذاشت کھ بھ طور جدی و از زاویھ
ھای  توانیم از دولت برای مثال، می . ما بھ این مسئلھ بپردازند

جنایت " را تحت عنوان 67بخواھیم کھ وقوع کشتار سال خود 
حتی در ھمین اندازه کھ . بھ رسمیت بشناسند" علیھ بشریت

دولتی خارجی وقوع این جنایت را بھ رسمیت بشناسد مسلما 
توانیم از  می . دقت حکومت تھران را جلب خواھد کرد

 ھای خود بخواھیم تا در داد و ستدھای آتی خود با دولت دولت
ھای حقوق بشری قایل  ایران، پیش شرطھای سخت در زمینھ

 67شوند، مثال درخواست انجام تحقیقات مستقل در کشتار سال 
ھای خود  ما ھمچنان می توانیم از دولت. را مطرح نمایند

بخواھیم تا با استفاده از ھر نوع امکان قانونی کھ در اختیار 
یا نظایر آن،  " "Universal jurisdictionدارند، از طریق

  . را تھدید بھ پیگرد و بازداشت نمایند67عامالن کشتار سال 
 

ی شگفتی   مایھ:ھای حقوق بشری اعمال فشار بر سازمان
ھای حقوق بشری جھان،  است کھ دو تا از قدرتمندترین سازمان

، »سازمان دیدبان حقوق بشر«و » الملل سازمان عفو بین«یعنی 
یتی این چنین گسترده، در سال ھیچگاه گزارش کاملی از جنا

برای اعتبار بخشیدن بھ ھدفی کھ در پیش . اند  منتشر نکرده67
آنچھ در اینجا مورد . ھا باید تغییر یابد داریم، موضع این سازمان

لزوم است فشار افکار عمومی بر این دو سازمان و تحقیقگران 
لفنی  ایران، از طریق نامھ، ایمیل، و ارتباط ت ایشان در زمینھ

است و درخواست اھمیت دادن و جدی گرفتن مسئلھ از سوی 

بھ جای متھم کردن و محکوم ساختن این . این سازمانھاست
توجھی از آن زمان تا امروز،  سازمانھا بھ جرم کمکاری و بی 

بسیار مھم است ایشان را قانع سازیم کھ تحقیقات ایشان در این 
 این قربانیان متحمل  دهزمینھ قادر است بخشی از رنجی کھ خانوا

شوند را از میان بردارد و تأثیر مثتبی بر فرھنگ سیاسی  می 
ھا از پیگیری این پرونده  اگر این سازمان. ایران بر جای نھد

کننده ارائھ  امتناع کنند، باید از ایشان درخواست کنیم دلیلی قانع
اگر در پاسخ بگویند کھ این مسئلھ را مورد توجھ قرار . دھند

واھند داد، باید ما پیگیری الزم را انجام دھیم تا این توجھ واقع خ
  .ایستادگی در این زمینھ، کلید موفقیت است. شود

 
 منابع :مشورت با جوامع دیگر و آموختن از تجربیات آنان

ھای   برخورد با قساوت عظیمی از دانش و تجربھ در زمینھ
ع دیگر صورت گرفتھ در نقض قوانین حقوق بشری نزد جوام

 ایرانی کوششگران حقوق بشر  ما، اعضای جامعھ. موجود است
ھای شکست و  ھا متحد شویم و از تجربھ باید با این گونھ گروه

برای مثال، باید بکوشیم تا از تجربھ . شان بیاموزیم پیروزی 
کوششگران این کشور از . شیلی نکات زیادی را یاد بگیریم

در افق این کشور  کھ ھنوز 1970ھای سخت  حدود سال
آوری  آمد بھ جمع کوچکترین امیدی بھ تغییر بھ چشم نمی 

ھر چند مردم شیلی . ھای رژیم پینوشھ پرداختند مدارک قساوت
ھیچگاه موفق نشدند حکم محکومیت علیھ پینوشھ را در زمان 

 با دستگیر شدن 1998زندگی او بھ دست آورند اما در سال 
کمی کھ اسپانیا علیھ جنایات پینوشھ در انگلستان بر اساس ح

حقوق بشری وی صادر کرده بود، بھ پیروزی بزرگی دست 
ھای خستگی  گران توانستند با تالش وکیالن و کوشش. یافتند

ناپذیر این اطمینان را بھ دست دھند کھ دیکتاتور سابق،  
. روزھای آخر عمر خود را در وحشت از دستگیری بگذراند

دازه راھنمون، در کشور ھمسایھ، مثال متفاوت و بھ ھمان ان
مادران "در آنجا، جنبش مشھور . شود آرژانتین یافت می 

چالش خود را علیھ باندھای نظامی کھ " پالزای دو مایو
ربوده بودند، در » جنگ کثیف« خونین  فرزندانشان را در واقعھ

با وجود آن کھ جنگ کثیف .  آغاز کردند1970ی  ھای دھھ سال
ان رسیده است و باند نظامی از میان رفتھ است، مدتھاست بھ پای

. ھمچنان تا امروز ادامھ یافتھ است» مادران«تالشھای 
ھایی  اند و شکست پیروزیھای زیادی بھ دست آورده» مادران«

ھایی است کھ باید با دقت   آنھا نیز از نمونھ نمونھ. اند نیز داشتھ
  . ما قرار گیرد بیشتر و عمیقا مورد مطالعھ

 
 حتی اگر ما :آوری مدارک و آماده شدن برای پیگرد معج

 داشتیم، امکان 67 سال  ھم اکنون دسترسی بھ مجرمان واقعھ
بھ . اقدام بھ دستگیری آنان در آینده نزدیک بسیار اندک می بود

سادگی، در زمان حاضر، با وجود کنترل کامل حکومت اسالمی 
مجرمان جنایت ھای علیھ  بر ایران، روشن نیست کھ ادعانامھ

دستگاه قضایی ایران، کھ .  از کجا سر در خواھد آورد67سال 
 دست حکومت ایران برای سرکوب است، بھ طور  خود بازیچھ

المللی  دادگاه بین. قطع این پرونده را بھ جریان نخواھد انداخت
گذرد، برای پرداختن  جنایی، کھ زمان درازی از تأسیس آن نمی 

یل گوناگون حقوقی، دارای اختیارات بھ این پرونده، بھ دال
ھای ملی در سراسر  گذشتھ از این، دادگاه. قضایی کافی نیست

برای تعقیب » المللی قوانین قضایی بین « جھان مایل نیستند ایده
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افراد بھ جرمی کھ در کشوری دیگر مرتکب شده اند، مورد 
 .استفاده قرار بگیرد

 
راھکارھای مناسب با وجود این، ما نباید بھ دلیل غیبت 

آنچھ در حال حاضر باید صورت گیرد آن است . عقب بنشینیم
 پرونده  آوری مدارک و تھیھ کھ ما نیروی خود را بر جمع

متمرکز کنیم و منتظر فرصتی در آینده بنشینیم تا این پرونده را 
آنچھ . المللی عرضھ نماییم در یک دادگاه ایرانی، خارجی، یا بین

 آن است کھ سازمانی بھ ھمین منظور امروز ضرورت دارد
ھا و شھادت تمام  تشکیل شود تا تمام مدارک و پرونده

ی قربانیان، و ھر کدام از عامالن این   بازماندگان، خانواده
شاید بھ امید دریافت ( جنایت را کھ حاضر بھ گفتن باشند 

، و ھر کدام از مقامات رسمی گذشتھ )مصونیت در اتفاقات آینده
اند   این کشتار بوده ریان اطالعات درونی و پشت پردهکھ در ج

، و ھر کس دیگری کھ بخواھد پا پیش )هللا منتظری مثال آیت(
الزم . بگذارد و اطالعاتی را فاش کند، در یک جا جمع نماید

است جلساتی با حضور وکیالنی کھ تجربھ کار در مسایل 
گون حقوقی گوناگون قضایی دارند داشتھ باشیم تا نگرشھای گونا

ھا و مدارک بھ  آماده کردن پرونده. و قانونی را بھ بحث بگذارند
در ھمان . سازد  پیگردھای آتی را ممکن می  طور قطع زمینھ

گری کھ  حال، این سازمان، بھ کمپین اطالعاتی و تالشھای البی 
  .در باال اشاره کردم نیز کمک شایانی خواھد بود

 نیازمند تالش 67 سال  هدرخواست اجرای عدالت در پروند
.  کوششگران حقوق بشر است پیگیر و جدی از جانب جامعھ

  کارھای بنیادین بسیاری باید انجام پذیرد پیش از آنکھ ما پروژه
 را بھ طور جدی آغاز 67پیگرد عوامل دست اندرکار سال 

تا بھ امروز دو دھھ گذشتھ است بدون آن کھ ھیچگونھ . کنیم
. بر این جنایات علیھ بشریت صورت گیرداقدام اساسی در برا

. اند اند و مدارکی گم شده در این دو دھھ، خاطراتی کمرنگ شده
 ■ .زمان برای از دست دادن نداریم. باید دست بھ کار شویم

 
  :پانوشت

نسخھ ای از احکام مربوط بھ مجاھدین اکنون بھ طور گسترده  .1
 .در دسترس است

ی این واقعھ می توانید بھ متن انگلیسی برای مطالعھ بیشتر در باره  *
پژوھش مرکز حقوق بشر دانشگاه ھاروارد توسط ھمین نویسنده 

  .مراجعھ کنید
 
  

بھ اطالع رفقا و خوانندگان گرامی می رسانیم کھ بھ 

 موفق بھ ارائھ شماره ،علت تراکم کارھا و برنامھ ھا

بنابراین تصمیم گرفتیم کھ مطالب . ویژه زندان نشدیم
را در شماره ھای پیش رو شما سیده و ارسالی ر

  .منعکس کنیم
  

  دست اندرکاران نشریھ بذر
  

  کردحمایت از زندانیان سیاسی 
  برناک جوان

فعالین سیاسی و مدنی کرد در با خبر شدیم کھ 
زندانھای سراسر کشور چندی پیش با انتشار اطالعیھ 

، آغاز اعتصاب "خطاب بھ انسانیت"ای با عنوان 
این اعتصاب . راسری خود را اعالم کردندغذای س

سراسری بدنبال آن آغاز می شود کھ در داخل زندانھا 
فعاالن سیاسی و مدنی کرد تحت فشار ھستند و در  

 فعاالن سیاسی و مدنی تالشبیرون زندان نیز ھرگونھ 
کردھا در اعتراض بھ وضع موجود با واکنش تند 

  . ودنھادھای امنیتی و اطالعاتی روبرو می ش
 شھریور و بطور ھمزمان، 4در این راستا از تاریخ 

 نفر در زندان ارومیھ، 33 نفر در زندان سنندج، 15
 تن از 4 نفر در تھران و 4 نفر در زندان سقز و 3

 میلیون 1فعالین کرد حوزه زنان و از اعضای کمپین 
سایر . امضاء دست بھ اعتصاب غذا سراسری زدند

 نفر معلم کھ برای ھمگی اعتصاب کنندگان شامل پنج
حکم اعدام صادر شده است و ھفت دانشجو کھ برای 
یک تن بنام حبیب هللا لطیفی حکم اعدام صادر شده 

  . است
 شایان ذکر است کھ ھم اکنون در زندان شھرھای
مھاباد، سنندج، مریوان، کرمانشاه، ارومیھ، زندان 

گوھردشت کرج و زندان اوین، غیر از زندانیانی کھ  
 ز اعضا و ھواداران احزاب کرد مخالف جمھوریا
شرکت  ھستند و در اعتصاب غذای سراسری اسالمی 

داشتند، دست کم سی و سھ فعال سیاسی و مدنی نیز 
آنان بھ لحاظ جسمی و روحی  دربند ھستند کھ ھمگی 

   .بھ سر می برند روانی در وضعیت نامساعدی
  

 ان مینشریھ بذر از تمامی دانشجویان و دانش آموز
خواھد تا برای آزادی معلمان زندانی، فعالین مدنی و 

ان در بند، دست بھ تالشی خستگی ناپذیر یدانشجو
ال تحصیلی از ھر فرصتی برای سدر ابتدای . بزنند

ت و حقانیت مبارزات زندانیان سیاسی اافشای این جنای
استفاده کنیم و با حمایت خود  اسالمی در بند جمھوری

ن و دانشجویان زندانی استحکام بخصوص از معلما
   ■. کنیمتقویتپیوند مبارزاتیمان را 
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  کھ بھ تدریج منسجم می شود
  جھش در علم، و سقوط ایده ھا
 عام، خاص، پست مدرنیسم

 
  باربدکیوان

  
َدانشمندی کھ اخیرا قضیھ ریاضی مشھور بھ آخرین قضیھ 

سال وقت  30را اثبات کرد، برای این کار حداقل ) 1(» فرما«
او . َ سالھ بود کھ اخیرا حل شد300این یک مسألھ . گذاشت

این خدمت .  کند توانست مسألھ را تشریح کند و در آن کنکاش
ما نیز برای اثبات تئوری . بزرگ، مستلزم تالش فراوان بود

باید بھ علم . ھای اساسی بھ این نوع تالش ھا احتیاج داریم
یل می شود بھ تکرار اینکھ وگرنھ مارکسیسم ما تبد. بپردازیم

. »قدرت پرولتاریا«و طرفدار » ما نماینده طبقھ کارگر ھستیم«
کھ اینھا ھم ھست، ولی سؤالی کھ االن مطرح است اینست کھ ما 
داریم چھ جامعھ و دنیایی را طراحی می کنیم؟ نقشھ علمی ما 
برای انجام این کار چیست؟ یعنی جمعبندی ھای امروز ما باید 

 ماتریالیستی و تکامل دیدگاه فلسفی ما با توجھ بھ جمعبندی
البتھ بحران ھای فکری و . تحوالت علمی در سطح دنیا باشد

فلسفی و تئوریکی کھ امروز مشاھده می کنیم در حیطھ ھایی از 
 بحران ھای مھم و پرسش. َعلم، مثال در فیزیک ھم جریان دارد
رسش ھا َمثال یکی از پ.  ھای تکان دھنده ای مطرح است

اینست کھ چگونھ می توان تئوری ھای مختلفی کھ در حال 
حاضر کاربرد عملی دارند را با ھم سازش داد؟ یا چگونھ می 
توان پیوندھایشان با یکدیگررا علیرغم تمایزھا و تقابل ھایشان 
شناخت؟ این مسألھ را می توان سرمنشاء اغتشاش فکری در 

تئوری : بزنمیک مثال مشخص . عرصھ علم فیزیک دانست
. نسبیت اینشتین و کاربرد آن در زمینھ جاذبھ را در نظر بگیرید

خب، درمورد جھان مکانیک و دنیای ماکرو، این تئوری صادق 
اما وقتی کھ بھ دنیای میکرو، یعنی بھ سطح ذرات ریز پا . است

می رویم، آن وقت ) 2(» پالنک«می گذاریم، یعنی بھ قلمرو 
. نسبیت و قوانین جاذبھ را بھ کار ببندیمدیگر نمی توانیم تئوری 

در دنیای میکرو از تئوری کوانتوم استفاده می کنیم کھ با 
منظورم دیدگاه . خودش یک دیدگاه کامل فلسفی را یدک می کشد

تئوری . است کھ بسیار غیر ماتریالیستی است» کپنھاگ«مکتب 
. کوانتوم و تئوری نسبیت، مانعھ الجمع بھ حساب می آیند

چیدگی قضیھ اینجاست کھ وقتی ھر یک از این تئوری ھا را پی
. در حیطھ خودشان محک می زنیم، اثبات پذیر و صادق اند

خیلی دقیق .  است14 بھ توان 10درجھ صحت ھر یک، 
اما با ھم خوانایی . مثل زمان، قابل اندازه گیری اند. ھستند
بطھ منظورم این نیست کھ نمی شود بین این دو یک را. ندارند

اما از نظر دیدگاھی بھ ھم نمی خورند؛ و . معادالتی برقرار کرد
اگر تالش کنید کھ این دو را بھ ھم ربط بدھید بھ نتایج بی معنی 

تنھا چیز قابل اتکایی کھ می توانید از دل این تالش . می رسید
: یعنی اینکھ. بیرون بکشید، اصل الیتناھی بودن ماده است

خب، این . ال انفجار و تقسیم ھستندچیزھا تا بی نھایت در ح
وضعیت باعث شده کھ فیزیکدانان بر سر این تئوری ھا و 

می خواھند . دیدگاه ھای پشت آنھا، درگیر مباحثھ و جدل بشوند
بدانند مشکل ھر یک از این تئوری ھا در کجاست؟ چون 

بعضی ھا می . باالخره باید این وسط مشکلی وجود داشتھ باشد
 نادرست است و کدام درست؟ و بعضی ھا می کدامیک: پرسند
باید چیزی دیگری بھ عنوان پایھ و اساس ھر دو تئوری : گویند

وجود داشتھ باشد کھ این مانعھ الجمع بودن یا ناھمخوانی را 
فرایند پاسخگویی بھ این پرسش ھا می تواند با . توضیح بدھد

. شکست ھای جدیدی برای نگرش ایده آلیستی ھمراه باشد
قعیت کوانتوم خیلی عجیب و غریب است و انگار وجود یک وا

انگار واقعیت کوانتوم برای اینکھ . ناظر را طلب می کند
ھمینطور کھ ھست باقی بماند، از دنیای مادی حضور و مداخلھ 

وقتی کھ شما بھ یک الکترون نگاه می . ناظری را طلب می کند
. ھستیدکنید، سرعتش را عوض می کند؛ چرا کھ شما ناظرش 

وقتی کھ بھ آن . اگر بھ الکترون نگاه نکنید، ھیچ سرعتی ندارد
نھ فقط این، کھ . نگاه می کنید، محور چرخشش تغییر می کند
در مورد فوتون . عمر الکترون یک سال نوری کاھش می یابد

با تحت نظر گرفتنش، یک سال نوری از . ھم ھمینطور است
تحت نظارت اند، یک این چیزھا وقتی كھ ! عمرش کم می کنیم

بنابراین با . جور عمل می کنند و بدون ناظر، یک جور دیگر
فیزیکدانان سعی می کنند از این . یک پدیده عجیب روبرو ھستیم

خصوصیت عجیب و غریب دنیای کوانتوم فاصلھ بگیرند و 
اگر می توانستند بھ نحوی یک توجیھ منطقی . درگیرش نشوند

َا چیزی کھ ظاھرا واقعی است را ام. پیدا کنند راضی می شدند
یک مسألھ بغرنج دیگر، مسألھ ارتباط . نمی خواھند قبول کنند

در اینجا بھ نظر می آید کھ . میان چیزھا در دنیای میکرو است
بین چیزھا نوعی ارتباط در جا و مستقیم کھ نیوتن مطرح می 

این نظریھ ای است کھ توسط تئوری سرعت . کرد، وجود دارد
بر مبنای تئوری . شتین کنار زده شد و بھ بایگانی رفتنور این

. اینشتین، برای مبادلھ ھر اطالعاتی نیاز بھ سرعت نور است
ھر چیزی در کائنات از طریق موج رادیویی، موج الکتریکی، 

فضای خارج از (موج میکرو، یا مثال تشعشع سیاه از فضا 
 سرعت، ھر چیزی بھ وسیلھ. انتقال می یابد) فضای دنیای ما

و . تأثیر می گذارد، انتقال پیدا می کند و تماس برقرار می کند
بدون سرعت نور، ارتباطات . این سرعت، سرعت نور است

اما بین دو الکترون، بدون سرعت نور، ارتباط . وجود ندارد
و این در صورتی است کھ شما . در جا و مستقیم. برقرار است

کھ شما بھ او نگاه می کنید، انگار می داند . ناظر الکترون باشید
فکر نکنید دارم یک تصویر ایده ! پس جور دیگری عمل می کند

آلیستی تحویلتان می دھم و واقعیت را یک جور دیگر جلوه می 
فکر نکنید ھیچکس تا بھ حال بھ فکر آزمایشات بیشتر و بھ . دھم

نیفتاده » معما«کارگیری روش ھای متفاوت برای حل این 
حاال، . َینست کھ ظاھرا، طبیعت ماده چنین استمسآلھ ا. است

یا می رویم کھ یک پدیده فیزیکی . دو راه پیش پای ما قرار دارد
َرا واقعا و مشخصتر از پیش بشناسیم و جنبھ ھای مبھم یا 
تاریک پدیده ھای مادی را کشف کنیم؛ و یا راه را برای نتیجھ 

دیده ھای مادی گیری ھای ایده آلیستی از نحوه بروز و وانمود پ
اگر این مسائل بھ شکلی ایده آلیستی جلوه می . باز می گذاریم

. کند، بھ علت اینست کھ ما بھ یک پارادایم معیوب چسبیده ایم
تنھا کاری کھ مکانیک کوانتوم کرده، اینست کھ چنین واقعیتی 

در عین حال، اعالم می کند کھ . را بھ ما گوشزد کرده است
خب، باید روی .  میکرو ھماھنگ نیستنددنیای ماکرو و دنیای
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ما از الیتناھی بودن ماده می گوییم ولی . این نکتھ فکر کنیم
ما دنبال این نیستیم کھ . دنبال یک الیتناھی قالبی کھ نیستیم

تئوری ھای مختلف را الکی بھ ھم متصل کنیم تا بھ اصطالح بھ 
ھمھ چیز ما نباید بھ دنبال مرتبط کردن . یک عام فراگیر برسیم

با ھم باشیم، چون کھ می توان بھ جای ارتباط، با گسست روبرو 
ما می توانیم با یک جھان یا کائنات صاحب ساختار روبرو . شد

باشیم ولی معنایش این نیست کھ ھمھ چیزاین کائنات بھ قاعده و 
در مورد ناھماھنگی دنیای ماکرو و دنیای . ھماھنگ است

شاید با عدم . ت مواجھ باشیممیکرو نیز، شاید با مورد گسس
انقطاع می تواند علت این مسألھ . تداوم یا انقطاع روبرو باشیم

اما . اینجا تئوری نسبیت را داشتھ باشیم و آنجا کوانتوم را. باشد
نکتھ اینجاست کھ ما ھنوز نتوانستھ ایم رابطھ این دو 

حتی در شرایط گسست ھم رابطھ ای . را بفھمیم
شاید ھم گسستی .  آن را شناختوجود دارد کھ باید

در ھر صورت، باید چارچوب واقعیت . در کار نباشد
و قوانین مادی خود را بر پایھ قانونمندی ھای موجود 
کھ می دانیم ممکنست متناقض و متفاوت باشند، 

بنابراین می بینید کھ وضعیت خیلی پیچیده و . بسازیم
ھمھ دنبال یک . اغتشاش فکری خیلی عمیق است

. یک تئوری میدانی واحد. ری جھانی ھستندتئو

بعضی وقت ھا اسم این را تئوری 
استیفن «فراگیر می گذارند؛ یا بھ قول 

یعنی ھمھ . ذھن خدا): 3(» ھاوکینگ
بھ ! ھستند» ذھن خدا«دنبال خواندن 

. نوعی دنبال بیانیھ نھایی می گردند
ھمین مسألھ باعث اغتشاش فکری می 

ادایم عدم ما در فیزیک با پار. شود
علوم بھ شکل عدم . ثبات روبروییم

بی ثباتی و بی اعتبار شدن در . ثبات بازتاب می یابند
عالوه بر فیزیک، ما . ھر تئوری علمی جریان دارد

با تکامل علم ژنتیک و دیدگاه ھای متضاد و بی ثباتی 
در ھمھ این عرصھ . ھای مربوط بھ آن روبرو ھستیم
در جھت ھای متضاد ھا، چیزھایی وجود دارند کھ 

یعنی ھم جھت گیری آشوب وجود دارد . سیر می کنند
خب، بھ این . و ھم نشانھ ھایی دال بر ھمگرایی

. مسائل باید نگاھی دیالکتیکی داشت، نھ دترمینیستی
این واقعیتی است کھ با ھر جھش در علم، ایده ھا و ھمراه با 

تن ازگاو مثل مسابقھ سواری گرف. آنھا، افرادی سقوط می کنند
دانشمندان . َوحشی کھ معموال در فیلم ھای وسترن می بینیم

َبسیاری بر گرده علم پر جنب و جوش و دائما در حال تغییر و 
جھش سوار می شوند تا قانونمندی ھایش را دریابند و آن را 

بھ . مھار کنند؛ ولی با یک جھش شدید از آن بھ زیر می افتند
ھمی دارد در علم اتفاق می نظرم وقتی کھ چنین جھش ھای م

در ھمین دوره ! افتد، نیاز بھ انجام انقالب فرھنگی ھم ھست
ھاست کھ ھم جھت گم کردگی ھا  پیش می آید و ھم می شود 
ماتریالیسم را تر و تازه کرد، یا بر عکس، آن را زیر سؤال 

بھ ھیچ . فضایی درست می شود برای اذھان آشوب زده. برد
ویر تیره و تار، و یک جاده یک طرفھ وجھ نمی خواھم یک تص

این . بھ سوی اغتشاش فکری را در مقابل چشمتان قرار بدھم

اصل را باید مد نظر قرار دھیم کھ در مقطع گسست، کل نظم 
این فرصتی است برای عمیقتر کردن . فکری فرو می ریزد

شناخت، برای بھ پاخیزی دوباره، و تکاندن گرد و غبار از 
  . پیکر تفکر علمی

امروز خیلی موضوعات علمی مطرح است کھ باید بھ آنھا 
این موضوعات در عین حال، ھیجان انگیز ھم . توجھ کنیم

ما را ھل می دھند کھ دیدگاه خود را ماتریالیستی تر . ھستند
اینھا برای سالح ماتریالیسم دیالکتیک، حکم مھمات را . کنیم

ستی را ھم تقویت می البتھ ھمزمان، ایده ھای پست مدرنی. دارند
راھش اینست کھ بھ دل این پرسش ھا بزنیم و اجازه دھیم . کنند

ببینید این روزھا . تفاوت میان ماتریالیسم و رئالیسم آشکار شود
در سطح دنیا چقدر مقالھ و کتاب تحت عنوان 

منتشر می » معنای حقیقت«و » فلسفھ علم«
ھمھ اینھا دارند کاتالوگ ھایی از تئوری . شود

ھمھ اینھا . ھای مربوط بھ حقیقت ارائھ می کنند
دارند بھ جای ماتریالیسم، رئالیسم را تبلیغ می 

بھ جای واقعیت ماتریالیستی و . کنند
دیالکتیکی، نئو پوزیتیویسم و نئو کانتیسم و 
امپیریسیسم و منطق گرایی اروپایی را تبلیغ 

َدر این بحث باید مشخصا بھ مقولھ . می کنند

  .    بپردازیمعام و خاص
ما بحث عام و خاص را قبول 

ما از عام بودن و خاص . داریم
. بودن تضادھا صحبت می کنیم

وحدت اضداد، یک سیستم دو 
پست مدرنیست ھا از . وجھی است

این دو وجھی بودن خوششان نمی 
ولی ما وحدت اضداد را جنبھ ! آید

عام بودن و خاص بودن، . عام پدیده ھا می دانیم
اما در عرصھ . وحدت اضداد استخود یک 

سیاست، افرادی ھستند کھ ھم جنبھ عام را نفی 
یک سؤال فلسفی . می کنند و ھم جنبھ خاص را

دیرینھ کھ از دوران یونان باستان مطرح شده 
اینست کھ آیا عام یا جھانشمول وجود دارد؟ از 
نظر سیاسی، پاسخ بھ این سؤال برای ما بسیار 

 گردد بھ اینکھ آیا بیانیھ چون برمی. اھمیت دارد
ھای جھانشمول و عام می تواند وجود داشتھ باشد؟ آیا می توانیم 
دستھ بندی ھای فراگیر بسازیم؟ آیا می توانیم موضوعات بزرگ 
بسازیم؟ آیا می توانیم موضوعات بزرگ را درک کنیم؟ خیلی 

» بھ طور کلی«ھا در صحبت ھایشان خیلی وقت ھا از عبارت 
اشاره آنان معموال بھ کارھا یا . استفاده می کنند» َمشترکا«یا 

محسوب می شوند و » مشترک«و » کلی«صفاتی است کھ 
آیا . تکرار آن را در مورد افراد یا فرایندھای مختلف می بینیم

منظور ما ھم از عام و جھانشمول ھمین است؟ فکر می کنم اگر 
 و شباھت، ھا سر و کار داریم، ولی این یکسانی»کلی«چھ ما با 

. جامد روبرو نیستیم» کلی«یعنی ما با یک مقولھ . مطلق نیست
یا » کل«آیا منظور اینست کھ ھر یک از چیزھایی کھ در یک 

می گنجند، دارای عنصر و یا بخش مشترکی ھستند؟ » گروه«
َمثال ھمھ کسانی كھ یک تار موی سفید دارند، جزیی از یک کل 

ود یک کل ساخت؟ این بھ محسوب می شوند؟ آیا اینطور می ش
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ما بھ لحاظ فلسفی، و ھمینطور در . نظر فرمالیستی می رسد
انقالب، می خواھیم عام و خاص را بھ مفھومی ماتریالیستی و 

آیا عام و خاص، خود بھ مثابھ یک مقولھ . دیالکتیکی درک کنیم
مشخص وجود دارد یا فقط یک ایده است؟ آیا وقتی می گوییم 

فقط داریم ایده ای کھ از ذھن چند نفر تراوش این چیز، کل است 
کرده را بازگو می کنیم؟ داریم یک ایده پیشنھادی یا یک ایده 
تحمیلی را مطرح می کنیم؟ جھانشمول چیزی در حیطھ ایده 
َھاست یا پا در دنیای مادی دارد؟ مثال ستم بر زنان، آیا بھ مثابھ 

رد یا فقط یک پدیده جھانشمول در ھمھ جوامع وجود مادی دا
  زاییده ذھن ماست؟ 

البتھ این مثال، فقط یک جنبھ از بحث عام و خاص را در بر 
بعضی ھا مقولھ عام و جھانشمول را حتی در حیطھ . می گیرد

می گویند چون چنین چیزی در دنیای . ایده ھا ھم قبول ندارند
) یک تعریف(مادی وجود ندارد، پس حتی بھ عنوان یک مقولھ 

بحث من اینست کھ ما مقولھ .  وجود داشتھ باشدھم نمی تواند
. جھانشمول داریم اما بھ شکل جلوه ھا و تبارزات گوناگون عام

کل . بحث اصلی اینست کھ جھانشمول بھ لحاظ مادی وجود دارد
کل . بھ طور کلی می تواند در کنار جزء خود وجود داشتھ باشد

ما کل ھم ا. اجزاء موجودیت دارند. از اجزاء تشکیل شده است
کل نمی تواند درون اجزاء جا بگیرد، یا بھ قولی . وجود دارد

ما . ھمھ کل در جزء نمی گنجد، اما در کنار آنھا وجود دارد
معموال از نظر سیاسی، راحت تر نتایج این بحث را می فھمیم 

َمثال در ھمان مثال ستم بر زنان؛ یا در بحث . و نشان می دھیم
اما موضوع عمیقتر .  سیاسیجھانشمول ضرورت کسب قدرت

بدون جھانشمول، نھ ماتریالیسم در کار خواھد بود نھ . از اینست
کلیت، موجودیت ماده، کلیت ماده در حال حرکت، . دیالکتیک

کلیتی کھ دارای ساختارھا و حرکت ھا و گسست ھا و خلل ھا و 
شیوه موجودیت ماده . تضادھاست، یک سبک موجودیت است

در کنار خاص نداشتھ باشیم، شیوه موجودیت اگر عام را . است
می پرسید چرا؟ . یعنی موجودیت مادی را نداریم. ماده را نداریم

چون کھ حرکت ماده در حال حرکت، در گرو وجود عام و 
. انسان را در نظر بگیرید. بدون این نمی شود. خاص است

موجودیت ماده معادل با . انسان خاص است و جامعھ عام
بھ مثابھ بخشی از » من ھستم«. بھ خاص استموجودیت جن

. جامعھ، یعنی من یک انسان ھستم و بھ طور خاص وجود دارم
حاال اگر جامعھ را حذف کنیم، من ِ خاص ھم نمی تواند وجود 

، موجودیت و حرکت خود را از دست می »من«. داشتھ باشد
نمی توانم . بدون جامعھ، ھیچ چیز از من بر جای نمی ماند. دھد

مھارت وجود . رف بزنم، چون زبانی وجود نخواھد داشتح
فرایند اندیشیدن وجود . تنفس وجود نخواھد داشت. نخواھد داشت
وجود ) بھ معنی مبادلھ میان انسانھا(داد و ستد . نخواھد داشت
، من نخواھم »من«اگر عام وجود نداشتھ باشد، . نخواھد داشت

  . بود
جای انسان و جامعھ، یا در یک سطح دیگر، می توانیم بھ 

جامعھ را بھ عنوان خاص و دنیا را بھ عنوان عام الگو قرار 
نکتھ اینجاست کھ چیزھای تعمیم یافتھ معینی از خاص . بدھیم

. وجود دارد کھ می تواند در ذھن ما بھ یک ایده کلی منجر شود
َمردم عموما وجود خاص را می . ایده در مورد اشتراکات معین

عینھ می بینند و حس می کنند کھ چیزھا و چون بھ . پذیرند
ما قبول نمی کنند کھ عام نیز، ا. مقوالت از یکدیگر متمایزند

عام بھ شکل مشخص . خود پا بر زمین گذاشتھ، موجودیت دارد

.  راه فھم عام، فھمیدن زندگی واقعی است. یا کنکرت وجود دارد
نظر بیایید تا زندگی خود را بر کره زمین و در کائنات در 

ما . چیزی بھ عنوان کائنات جدا از خودمان وجود ندارد. بگیریم
بخشی از آن ھستیم و ھمزمان، شاخصی از آن محسوب می 

خاص باید بھ مثابھ .  ما را بدون آن نمی شود تعریف کرد. شویم
یک شاخص در فرایند گسترش عام بزرگ ادغام شده باشد و 

باشد، انسانی اگر جامعھ ای ن. خود را درون آن بسط دھد
ایده آلیست . شاید با یک حیوان بزرگ روبرو باشیم. نخواھد بود

این خدا بود کھ آدم را ! نھ«: َھای مذھبی حتما فریاد می زنند کھ
این خدا نیست کھ من «: ولی ماتریالیستھا پاسخ می دھند» .آفرید

قصھ رابینسن کروزئھ مزخرف » .را بھ مثابھ من خلق کرد
وابط اجتماعی و تولیدی است کھ انسان می انسان در ر. است
در . نوع بشر بھ مثابھ یک جمع با طبیعت درگیر می شود. شود

این فرایند است کھ مھارت ھای انسان، سر و دست انسان، مغز 
در غیر این . انسان، زبان و مناسبات انسانھا تکامل می یابد

 رد پای این. صورت، ھر چیزی می تواند باشد غیر از انسان
بحث را می توان در مباحثھ میان ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخ 

در این زمینھ می توان بھ نظرات . گرایی بورژوایی پیدا کرد
توانایی فکر کردن . ھگل و پیش از او اسپینوزا ھم رجوع کرد

اسپینوزا بھ شیوایی چنین . با تک بدن انسان پاسخ نمی گیرد
. وع بشر باید باشندھمھ ن. تک تک نمی شود! خیر«: نوشت

کل پیکره متفکر را باید در عمل متقابل با کل پیکره . ھمھ آنان
یعنی باید کل ماده را در عمل » .غیر متفکر در نظر گرفت

در غیر این صورت . متقابل با کل ماده متفکر در نظر گرفت
اسپینوزا . نمی توانیم دیالکتیک میان شعور و ماده را درک کنیم

را ) انسان متفکر) (4(ھا »ھومو ساپین«فکر ایده رایج از ت
اینکھ آدم می آید و بھ حوا می پیوندد و میوه : کنار گذاشتھ بود

. آگاھی را با ھم گاز می زنند و کلید نوع بشر زده می شود
حرکت الیتناھی کل ماده کھ دربرگیرنده اشکال متفکر و غیر 

ت کوشید آن متفکر ماده است، پدیده ای را تولید می کند کھ دکار
دکارت بھ عام پرداخت و دستھ بندی عام را . را توضیح دھد

) 5(» اگو«َعام و یا کل شدیدا بھ کنار نھادن بحث . ارائھ کرد
صحبت دکارت از سوژه، سوژه منطقی، . دکارت مربوط است

سوژه ! آیا اگو می تواند سوژه منطقی تولید کند؟ خیر. است
پس باید خدا بھ میدان بیاید و . فکری بھ این شکل تولید نمی شود

  . بحث دکارت را از بن بست خارج کند
مارکس در . مثالی بزنم. برگردیم بھ بحث عام و خاص

سرمایھ فقط بھ صورت سرمایھ «: گروندریسھ جملھ مھمی دارد
ما این حرف مارکس را چطور معنا » .ھای متعدد وجود دارد

بھ شکل (ی خاص می کنیم؟ آیا منظور اینست کھ فقط سرمایھ ھا
داریم؟ یا فقط بھ ....) سرمایھ آلمانی، آمریکایی، ایرانی و

صورت انواع سرمایھ صنعتی، بانکی، ربایی، مالی در یک 
نظام سرمایھ داری واحد؟ آیا مقولھ ای بھ عنوان سرمایھ عام در 

اول . وجود دارد. کنار سرمایھ ھای خاص وجود ندارد؟ چرا
. لھ نقل شده از گروندریسھ بدھمیک توضیح کوتاه در مورد جم

منظور مارکس از آن بحث، اشاره بھ فرایند انباشت، تولید و 
این فرایند کلی و ادامھ دار مستلزم . ارزش افزایی سرمایھ است

این نیروی . شکستن دائمی سرمایھ بھ سرمایھ ھای متعدد است
محرکھ ناشی از شکل گیری سرمایھ ھای متعدد و رقابت میان 

یا « کھ فرایند ارزش افزایی و انباشت را با منطق آنھاست
  . بھ جلو ھل می دھد» گسترش یا مرگ سرمایھ
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وقتی کھ ما از سرمایھ ھای متعدد صحبت می کنیم یعنی از 
خاص . سرمایھ ھای خاص متعدد. سرمایھ ھای خاص می گوییم

اما در کنار . ھا ھستند کھ با ھم سرمایھ ھای متعدد را می سازند
 بھ موازات اینھا، سرمایھ عام بھ صورت مشخص اینھا،

دیدگاه و فلسفھ ایده الیستی بورژوایی، این را . موجودیت دارد
مارکس . پست مدرنیست ھا ھم این را نفی می کنند. نفی می کند

. در پیش نویس کاپیتال موضوع را اینطور توضیح می دھد
ن سرمایھ بھ شکل عام، و متمایز از سرمایھ ھای خاص، بدو

یکم، صرفا بھ . از دو راه. شک خود را بھ نمایش می گذارد
بلکھ . این یک تجرید تحمیلی یا اجباری نیست. مثابھ یک تجرید

از طریقش می توان تفاوت ھای مشخصی کھ سرمایھ را از 
جنبھ ھای . سایر شکل ھای ثروت متمایز می کند درک کرد

از میزان مشترکی در ھر سرمایھ وجود دارد کھ باعث می شود 
درون این . معینی از ارزش ھا بھ عنوان سرمایھ یاد کنیم

تجرید، تمایزاتی وجود دارد یا خصوصیات مجردی وجود دارد 
یکی را در جایگاه . کھ بھ انواع سرمایھ تشخص می بخشد

سرمایھ ثابت قرار می دھد و دیگری را در موقعیت سرمایھ در 
تمایز از سرمایھ دوم، سرمایھ عام بھ مثابھ چیزی م. گردش

این فقط بھ معنی تجرید . خاص، موجودیت واقعی ھم دارد
موجودیت واقعی سرمایھ . اشتراکات سرمایھ ھای خاص نیست

درک . عام را حتی در اقتصادیات رایج ھم تشخیص می دھند
درستی از آن ارائھ نمی کنند، اما وجودش را تشخیص می 

برای . سازی استاین یک شاخص مھم در تئوری متعادل . دھند
مثال، سرمایھ بھ شکل عام، ھر چند متعلق بھ سرمایھ ھای 
جداگانھ است اما سرمایھ انباشت شده در بانک ھا را تشکیل می 

یا بھ قول ریکاردو، از طریق بانک ھا، وام ھا و اعتبارات . دھد
خود را بھ مثابھ سرمایھ عام در ارتباط با نیازھای «و امثالھم 

این سرمایھ عام در عین حال » .توزیع می کندتولید بھ خوبی 
در کنار شکل ھای سرمایھ منفرد خاص، خود یک شکل واقعی 

نکتھ اینست کھ سرمایھ داران با یک ضرورت . خاص است
سرمایھ داران . سرمایھ داشتن و ثروتمند بودن: روبرو ھستند

متعدد با یکدیگر در رقابتند و این اوضاعی را بھ وجود می 
 موجودیت سرمایھ داران آزمند و حسود در گرو شکل آورد کھ

این سرمایھ . دادن بھ یک سرمایھ داری عاری از حسد است
داران برای تأمین مالی فعالیت ھای مملو از حسادت خود بھ این 

بھ اعتبارات بانکی، بھ وام ھا، برای . نظام جمعی نیاز دارند
در واقع، . سرعت بخشیدن بھ حرکت سرمایھ ھایشان نیاز دارند

شکل گیری سرمایھ عام بھ مثابھ یک مقولھ مشخص کھ توسط 
  .سرمایھ ھای خاص طلب می شود یک ضرورت است

ما در مبارزات سیاسی این : بگذارید مثال دیگری بزنم
فعالیت «، »پرولتاریای بین المللی«: عبارات را زیاد می شنویم

ھانی طبقھ واحدی کھ یک ھدف واحد ج«، »انترناسیونالیستی
آیا این حرفھا حقیقت دارد یا نھ؟ آیا چنین طبقھ ای وجود . »دارد

دارد؟  آیا بھ لحاظ مادی، پرولتاریای بین المللی در کنار توده 
ھای پرولتر وجود دارد یا نھ، ما فقط با پرولتاریای ایران، 

.... پرولتاریای ترکیھ، پرولتاریای ھند، پرولتاریای آلمان و
ی توانیم یک آرمان، یک ایده کلی از یک مواجھیم؟ آیا ما م

طبقھ کلی را تحمیل کنیم؟ اگر چنین باشد یعنی ما با مرگ سوژه 
یعنی پرولتاریای بین المللی در کار نخواھد بود کھ . روبروییم

بعضی ھا می گویند . انقالب جھانی را بھ پیش ببرد
معنایش اینست » !انترناسیونالیسم پرولتری، ایده خوبی است«

یعنی .  بھ عنوان یک چیز جھانشمول و مشخص وجود نداردکھ
. این چیز جھانشمول فقط بھ صورت یک ایده موجودیت دارد

ھمھ پست مدرنیست ھا، . این شبیھ بھ بحث افالطون است
. مارکسیستھا را بھ عنوان ھمفکران مخفی افالطون می کوبند

ما . چرا؟ چون کھ ما از مقولھ عام یا جھانشمول دفاع می کنیم
از افالطون گرفتھ تا . عام را یک وجود مشخص می دانیم

گرایش ھای مختلف بورژوایی، از عام بھ مثابھ عام صوری 
ھمھ مثلث «عام در نظر آنان مثل اینست کھ از . دفاع می کنند

این تعاریف . صحبت کنیم» ھای دنیا، یا از ھمھ دایره ھای دنیا
پست . نشمول استصوری، نسخھ ای غیر واقعی از عام و جھا

مدرنیست ھا بھ مارکسیست ھا حملھ می کنند کھ شما ھم از 
صحبت » ھمھ زنان در کنار ھم«یا » پرولتاریای بین المللی«

می کنید و با دفاع از مقوالت عام، در واقع گرایش افالطونی 
اما این . خود در مورد وجود شناسی را بھ نمایش می گذارید

کھ مارکسیست ھا از آن صحبت می عامی . اتھامی بی پایھ است
منظور . کنند در آسمان نیست بلکھ مقولھ ای زمینی است

مارکسیست ھا از پرولتاریای بین المللی، جمعی از پرولتاریای 
کشورھای مختلف نیست کھ با نیروی اصول اخالقی بھ ھم 

یعنی . انترناسیونالیسم یک اصل اخالقی نیست. متصل شده باشند
ما نیست کھ باعث بھ وجود آمدن مقولھ عام اعالم ھمبستگی 

اینطور نیست کھ خاص ھای . پرولتاریای بین المللی می شود
مختلف را مثل شبکھ سازی در سیستم ھای کامپیوتری بھ ھم 

کسانی کھ مسألھ را . متصل کرده باشیم و عام را ساختھ باشیم
اینطور می بینند، کل و چارچوبی کھ اجزاء را تعیین می کند، 

. نمی بینند کھ ھر خاصی توسط عام تعیین می شود. قبول ندارند
ھم من وجود دارم، ھم شما، ھم کارگر، ھم . بھ جامعھ نگاه کنید

این مجموعھ، کلیتی را تشکیل . معلم، ھم پلیس، ھم سرمایھ دار
ھیچیک از آنھا بھ تنھایی ھم . می دھند کھ دیگر من نیستم

عام . جامعھ یعنی کلیت. این یک جامعھ انسانی است. نیست
. انسان تعمیم یافتھ است. انسانی موجودیت دارد و کپی من نیست

مھم نیست کھ پست مدرنیست ھا اسمش . این یک واقعیت است
این یک واقعیت زنده . را طرز تفکر و تحلیل افالطونی بگذارند

اگر این واقعیت را نبینیم در . و متحرک و دیالکتیکی مادی است
بھ درد . با مشکالت جدی روبرو می شویمعرصھ سیاسی 

با سیاست دفاع از اتحاد شوروی در . استالین دچار می شویم
جریان جنگ جھانی دوم کھ آشنایید؟ دفاع از اتحاد شوروی یک 

اما دفاع از انقالب پرولتری جھانی کجا رفت؟ . مقولھ خاص بود
داشت وجود ) و واقعی(آیا چنین انقالبی بھ مثابھ یک مقولھ عام 

یا نھ؟ آیا دفاع از آن بھ مثابھ یک واقعیت مشخص در کنار دفاع 
از اتحاد شوروی در جنگ دوم مطرح بود یا نھ؟ خب، در عمل 
چھ مشکلی بروز کرد؟ اینجا بین عام و خاص، تضادی وجود 

اما از نظر استالین و اکثر . یعنی وحدت اضداد بودند. داشت
مللی کمونیستی، این رھبران آن روز شوروی و جنبش بین ال

در واقع، عام و جھانشمول بی . تضاد بی اھمیت جلوه داده شد
اھمیت جلوه داده شد و در عمل برای دفاع از اتحاد شوروی 

امروز ھم باید ببینیم کھ چگونھ طبقھ . اھمیت بیشتری قائل شدند
آیا با چماق . کارگر بین المللی را در یک ساختار جای می دھیم

عنویت، کارگران دنیا را بھ ھم می چسبانیم؟ آیا اخالقیات و م
اخالقیات خود، آموزش ھای انترناسیونالیستی خود، را بھ آنان 
تحمیل می کنیم و برای خود یک طبقھ واحد بین المللی می 
سازیم؟ باید از خودمان سؤال کنیم کھ آن آموزش ھا از کجا 
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ولتری ناشی می شود؟ واقعیت اینست کھ اگر انقالب جھانی پر
بھ مثابھ یک مقولھ مادی، مشخص و واقعی وجود نداشت، خیلی 
از تضادھا و پیچیدگی ھا، پیشرفت ھا و یا عقبگردھایی کھ در 
طول تاریخ انقالبات قرن بیستم و تا امروز شاھدش بودیم و 

  ■ .ھستیم و مجادالت و جدایی ھا بر سر آنھا، بروز نمی کرد
  

  ...ادامھ دارد
  :توضیحات

): 1601 ـ 1665 (Pierre de Fermatر دو فرما پی ی) 1
پایھ گذار ریاضی . ریاضیدان و وكیل پارلمان تولوز در فرانسھ

او در زمینھ محاسبھ دیفرانسیل، تئوری اعداد، . محاسباتی جدید
قضیھ فرما كھ در این مقالھ . خدمات بسیاری انجام داد... احتماالت و

  :چنین استمورد اشاره قرار گرفتھ بھ شكل خالصھ 
an + bn = cn 

 داشتھ باشیم، معادلھ باال 2  ھر عدد صحیحی بزرگتر از nاگر برای 
 .فاقد جواب صحیح است

 سال موفق بھ 357، آندرو وایلز بعد از 1995سرانجام در سال 
  .اثبات قضیھ فرما شد

 فیزیكدان): 1858 ـ 1947 ( Max Plankپالنک ماكس ) 2
 .می شود محسوب  كوانتومتئوری بنیانگذار او. آلمانی

دانشمند ): 1942 (Stephen Hawkingاستیفن ھاوکینگ ) 3
او در زمینھ شناخت كائنات و . استاد دانشگاه كمبریج. فیزیك نظری

جاذبھ كوانتومی، بھ ویژه در مورد سیاھچالھ ھا خدمات زیادی كرده 
  .از آثار پر طرفدار اوست“ تاریخچھ زمان”. است

  بھ معنی انسان اندیشمند یا دانا homo sapienھومو ساپین ) 4
منظور نوع  انسان است كھ امروز ما می شناسیم و بھ آن تعلق . است

  . انسانی میمون ھا متمایز است–نوعی كھ از نوع پیشا . داریم
َاگو عموما بھ كیفیاتی اتالق می شود كھ .   بھ معنی خودegoاگو ) 5

دكارت در مورد این . كندیك شخص را از بقیھ اشخاص متمایز می 
من را می توان از فرضیات ھمھ چیزھای ”: چنین می گوید“ خود”

  “.خارجی تجرید كرد، اما از فرضیات آگاھی خودم خیر

  
  

  
منتظر ھمراھی با شروع سال تحصیلی جدید، 

 بذر دانش آموزیشما در انتشار منظم و پربار 
مقاالت، نظرات، انتقادات و پیشنھادات . ھستیم
  . د را برای ما ارسال کنیدخو

  نشریھ بذر
  
  
  
  

 مالحظاتی بر مکتب فرانکفورت
 بخش چھارم

  
  ژالھ حیدری: نویسنده
  ساسان دانش: ویراستار

در بخ  ش : ت  صحیح و پ  وزش 
مالحظ  اتی در ب   اره  "س  وم مقال   ھ

ک      ھ در " مکت      ب فرانکف      ورت
، ب  ا 4 س  امان ن  و، ش  ماره ن  شریھ

دیالکتی    ک منف    ی؛ نف    ی "عن   وان 
دان  م، منت  شر ش  د، چن  د اش  تباه ش  ده اس  ت ک  ھ الزم م  ی" انق  الب

در پ اراگراف پ یش از . ترین آنھا را در ھمین جا تصحیح کنممھم
برای تغییر انقالبی جھان، آدورن و «: آغاز مقالھ نوشتھ شده است
 گ  ری خداگون  ھ ھگ  ل، ب  ھ نق  د دخال  تاز نق  د ای  ده مطل  ق خداگون  ھ

آدورن و، از «: ینگونھ باش ددر حالیکھ باید ا.  »رسدپرولتاریا می
 گ   ری خداگون   ھ ھگ   ل، ب   ھ نق   د دخال   تنق   د ای   ده مطل   ق خداگون   ھ

توض  یح ای  ن . »رس  دپرولتاری  ا، ب  رای تغیی  ر انقالب  ی جھ  ان م  ی
ب رای تغیی ر "اش تباه ض روری اس ت، زی را ب ھ نظ ر م ن آدورن و، 

دست بھ نق د دیالکتی ک ھگ ل ن زده اس ت، بلک ھ از " انقالبی جھان
خواست کھ ب ھ نف ی ض رورت و امک ان انق الب میاین نقد فلسفی 

      .برسد
  .حیدری. ژ

  دیالکتیک منفی؛ نفی انقالب
  بخش دوم

   مارکس و ھگل
ھم  انطور ک  ھ گفت  یم در نق  د آدورن  و از دیالکتی  ک ھگ  ل، در 

 انقالب ی حقیقت نقد دیالکتی ک م ارکس و ب ھ ط ور کل ی نق د فل سفھ
 م  ارکس ب  ا ھپ  س بھت  ر اس  ت ب  ھ رابط  . مارکسی  ستی، نھفت  ھ اس  ت

   .دیالکتیک ھگل، نگاھی کنیم
توان ستند مارکس و انگل س ب دون ج ذب دیالکتی ک ھگ ل، نم ی

ام  ا ب  رای ج  ذب دیالکتی  ک ھگ  ل، بای  د  . مارکسی  سم را تولی  د کنن  د
   .کردنداش رھا میآن را از بندھای ایده آلیستی

آلی   سم ھگ   ل و تئ   وری م   ارکس اول   ین تحلی   ل م   نظم از ای   ده
ارای  ھ  " ای ب  ر نق  د فل  سفھ ح  ق ھگ  لمقدم  ھ"ر ھگ  ل را د" دول  ت"

 مع روف م ارکس جمل ھ.  منت شر ش د1844این اثر در س ال . داد
توان  د ج  ای نق  د ب  ا س  الح را بگی  رد؛ ق  درت س  الح نق  د نم  ی«: ک  ھ

، در ھمین اثرآم ده ».مادی باید توسط قدرت مادی سرنگون شود
  .است

 ھگ ل ت ر، ب ھپس از آن مارکس چندین بار، و ھر بار عمیق  
 ھگ  ل ک  ھ  ھم  ان  انقالب  ی فل  سفھگ  ردد و ب  ا کم  ک ھ  ستھب  از م  ی

م ارتین نیک والس، . گی رددیالکتی ک اوس ت، ک ار خ ود را پ ی م ی
 چ  اپ انگلی   سی آن در مقدم   ھ) 1(مت  رجم انگلی   سی گروندری  سھ 

 چھ  ارم از ھنگ  امی ک  ھ م  ارکس ب  ھ کتابچ  ھ«: نوی  سدکت  اب م  ی
ای ب ھ ود را ط ی نام ھبرداریھایش رسید، پیشرفت کار خیادداشت
، اینگون   ھ ب   ھ اط   الع انگل   س ک   ھ در 1858 ژانوی   ھ 16ت   اریخ 

، ...امھ ای خ وبی ک ردهپی شرفت«: برد، رساندمنچستر بھ سر می
 منطق ھگل ب ودم ک ھ بھ طور تصادفی در حال ورق زدن دوباره

/ 26ص (» ...خ دمت بزرگ ی ب ھ ک ار م ن ک  رد) 2( مت د در زمین ھ
  )انتشارات پنگوئن

دیالکتی ک «: نوی سدم ی" کاپیت ال"کس در پی گفت ار دوم ب رای مار
وج ھ ام ا ای ن ابھ ام ب ھ ھ یچ. در نزد ھگل، دچار ابھام رازآل ودی اس ت
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مانع از آن نبود کھ وی نتواند؛ برای اولین ب ار ش کل ع ام ک ارکرد آن 
دیالکتیک در نزد ھگل روی . ای جامع و آگاھانھ ارایھ دھدرا بھ گونھ

ی اش، بای  د  پوس  تھی تعقل  یب  رای ک  شف ھ  ستھ. س  تس  رش ای  ستاده ا
  .>رازآلود آن را کنار زد، واژگونش کرد و روی پایش قرارداد

  ، چیست؟"وارونگی دیالکتیک ھگل"منظور مارکس از این 
ھگل، با تبیین روش دیالکتیکی، انقالب بزرگی در تئوری شناخت 

 م داوم در ھگل نشان داد کھ در جھ ان، ھم ھ چی ز ب ھ ط ور. پدید آورد
 ای   ن تغیی   ر و تکام   ل، ح  ال تغیی   ر و تکام   ل اس   ت و نی   روی محرک   ھ

ای  ن . برخ  ورد می  ان قطبھ  ای مت  ضاد درون ھ  ر پدی  ده و پروس  ھ اس  ت
حت  ا؛ . کنن  د؛ ھم  واره در ح  ال س  تیزندقطبھ  ا در حالیک  ھ ھمزی  ستی م  ی

رسند کھ ثابت و ایستا ھ ستند،   ھا بھ نظر میھا و پروسھزمانیکھ پدیده
 آنھا مبارزه، تغییر و تکامل در جریان اس ت؛ و دی ر ی ا زود در درون

ب ا جابج ایی ای  ن نیروھ ای مت  ضاد، جھ شی در تکام ل پدی  ده ی ا پروس  ھ 
 جدی د شود کھ؛ خصلت آن را کامال تغیی ر داده و ی ک پدی دهحاصل می

 ھگل، این است؛ ھیچ چیز،  انقالبی فلسفھھستھ. رساندرا بھ ظھور می
 این تغیی ر م داوم سرچشمھ. ھیچ چیز ساکن نیست. ازلی و ابدی نیست

  .نیز، تضادھای درون ھر پدیده است
 تمام این تغیی ر و تح والت را؛ در افک اری ک ھ اما ھگل، سرچشمھ

از نظر . داندآیند، میپیش از این تحوالت وجود داشتھ، یا بھ وجود می
. ارن دگذ او، این افکار، سپس،  تاثیرات خ ود را؛ ب ر جھ ان م ادی م ی

آلی  ستی از ت  اریخ اس  ت و م  ارکس ن  شان داد ک  ھ ای  ن ی  ک درک ای  ده
  .واقعیت ماجرا کامال عکس این است

ھگ  ل، ب  ھ دلی  ل تق  دمی ک  ھ؛ ب  رای افک  ار و آرای ب  شر؛ ن  سبت ب  ھ 
واقعی  ات و تح  والت جھ  ان م  ادی قای  ل اس  ت، ب  ھ لح  اظ فل  سفی، ی  ک 

ن م  ارکس، دیالکتی  ک ھگ  ل را از ای  . ش  ودآلی  ست مح  سوب م  یای  ده
م ارکس ن شان داد ک ھ، . آلیسم آزاد ک رد و آن را ماتریالی ستی نم ودایده

 جھان مادی نیست؛ بلک ھ، ای ن حرک ت حرکت جھان مفاھیم، تولیدکننده
جھ ان "منظ ور از . تولید مف اھیم اس ت جھان مادی است کھ، سرچشمھ

: مانن د.  بشری است؛ مجموعھ تولیدات فکری و معنوی جامعھ"مفاھیم
ھ  ای سیاس  ی گون  اگون، ھ  ای ھ  ر ع  صر، فل  سفھبین  یھ  انم  ذاھب، ج

ھ  ا و اخ  الق ھ  ر ع  صر، و س  رانجام؛ ق  وانین و اش  کال مختل  ف ارزش
ھا برای تولی د نیازھ ای ؛ فعالیت انسان"جھان مادی"منظور از . دولت

را؛ رواب  ط  " جھ ان م ادی" ای  ن ش الوده.  خ  ود اس تیابن دهم ادی توس عھ
ای ن ش الوده، ھم ان . دھ دا ت شکیل م ی اجتماعی می ان ان سانھ-اقتصادی

آرای .  تولی د افک ار و آرای ھ ر ع صر اس تچیزی است کھ سرچ شمھ
ھ   ای م   ادی جامع   ھ ت   اثیر  خ   ود ب  ر ش   الودهای ک   ھ ب   ھ نوب   ھتولیدش  ده

  .گذارندمی
را؛ ب  ھ مثاب  ھ ) س  یر تح  والت مف  اھیم(ھگ  ل س  یر تح  والت فک  ری 

دی   د ب   ا نف   ی یعن   ی مف   اھیم ج. کن   دخ   ودحرکتی مف   اھیم، بررس   ی م   ی
 گی  ری در ن  زد ھگ  ل؛ ش  کل. ش  ونددی  الکتیکی مف  اھیم ق  دیم، زاده م  ی

ھ   ای ق   انونی و اخالق   ی در ھ   ا، م   ذاھب، نظری   ھمف   اھیم، ارزش
 بشری و تغییر ماھیت ای ن مف اھیم از ی ک اعصار مختلف جامعھ

ع  صر ت  ا ع  صری دیگ  ر؛ ھم  ھ ب  دون ارتب  اط ب  ا تح  والت م  ادی 
  بررس  ی س  یر تح  والت اندی  شھاو از. ان  د ب  شری رخ دادهجامع  ھ

ح ال آنک ھ . رس د ب شری م یبشر، ب ھ س یر تح والت م ادی جامع ھ
م  ذھب، اخ  الق و ھن   ر و : اش  کال گون  اگون فک  ر ان  سان، مانن  د

 نھادھایی مانند دولت، ھمھ بازتاب تغییر و تحوالت م ادی جامع ھ
ش کلی از " دول ت" ھگ ل، بطور مث ال، در نظری ھ. اندبشری بوده
گوی  د، دول  ت ھنگ  امی ح  ال آنک  ھ م  ارکس م  ی. اس  تتح  ول ای  ده 

 اجتم  اعی - ب  شری ب  ھ طبق  ات اقت  صادیظھ  ور ک  رد ک  ھ جامع  ھ
 ھگ ل، مارکسی سم و ب ھ ط ور بر خ الف فل سفھ. مختلف تقسیم شد

کل  ی ماتریالی  سم، واقعی  ات م  ادی و تغیی  رات م  ادی در جھ  ان و 
ب  ھ ط  ور . دان  د ظھ  ور مف  اھیم فک  ری م  ی ب  شری را؛ سرچ  شمھجامع  ھ

مث  ال؛ اگ  ر می  ان اج  سام؛ ق  درت جاذب  ھ نب  ود و ان  سان عملک  رد آن را 

ک رد؛ چ ھ  برس د کرد، چرایی آن بھ ذھن کسی خطور نمیمشاھده نمی
   !بھ کشف فرمول نیروی جاذبھ میان اجسام

جھ   ان (ھ  ا، م  ستقل از واقعی   ت تجرب  ی مف  اھیم و افک  ار و فل   سفھ
 خ ود آمدن، بھ نوب ھھرچند پس از بھ وجود . آیند؛ بھ وجود نمی)مادی

تولی دات فک ری . یابندقدرت تاثیرگذاری بر روی واقعیات مادی را می
. گذارن  دان د و ب  ر آن ت اثیر م  یب شر، مح  صول حرک ت واقعی  ت تجرب  ی

 می  ان ای  ن دو، ی  ک جانب  ھ نی  ست، بلک  ھ دو طرف  ھ و دی  الکتیکی رابط  ھ
پیچ ای  ن دو، مانن  د دو م  ار! ام  ا تق  دم ب  ا م  اده اس  ت و ن  ھ ش  عور. اس  ت

بھ  ،) یا در نقاط دوخت(شان -اند و در نقاط تالقیجداناپذیر درھم تنیده
 حرک ت جھ ان توان دید کھ حرکت جھان تجربی، سرچ شمھوضوح می
   .تفاوت میان علم و مذھب نیز در ھمین است. مفاھیم است

 تولی  د مف  اھیم اجتم  اعی ان  سان؛ ک  ھ سرچ  شمھ" جھ  ان م  ادی"ای  ن 
داد ک   ھ ان   سانھا در تولی   د و بازتولی   د اس   ت، چی   ست؟ م   ارکس ن   شان 

نیازھای مادی زندگی، ضرورتا با یكدیگر، وارد رابط ھ ی ا م راوده ی ا 
ش وند ک  ھ ای ن رواب ط، در ط  ول ت اریخ، ش  كلھای ھمک اری تولی دی م  ی

  )3. (مختلف بھ خود گرفتھ است
دان ش و (شكل این روابط، بھ می زان رش د نیروھ ای تولی دی  

، در ھ  ر دوران ت  اریخی مرب  وط )تولی  دتوان  ایی ان  سان و اب  زار 
دول ت، (ی این رواب ط اس ت ک ھ روبن ای سیاس ی بر شالوده. است

...) م  ذھب، ھن  ر، اخ  الق و(و  ای  دئولوژیک ...) ح  ق، ق  انون و
. کن دگیرد، کھ نقش فعالی در عملک رد زیربن ا ب ازی م یشکل می

 پیدایش خ ود،  بشری در دوران اولیھمارکس نشان داد کھ جامعھ
ر اساس شكلی ابتدایی از تولید جمعی و تقسیم كاری كھ خصلت ب

س  تمگرانھ نداش  ت، س  ازمان یافت  ھ ب  ود و مالكی  ت خ  صوصی ب  ر 
در مقطع   ی از . اب   زار تولی   د، در س   اختار آن جایگ   اھی نداش   ت

ی تولی   د و انباش   ت م   ازاد، بخ   شی از ت   اریخ، ب   ھ دنب   ال توس   عھ
 آن مازاد تبدیل ش د  ابزار تولید و تصاحب كنندهجامعھ، بھ دارنده

ب  دین . ھ  ای جامع  ھ، موقعی  ت برت  ر یاف  تو ن  سبت ب  ھ س  ایر بخ  ش
ی ب  شری ب  ھ ترتی  ب مالكی  ت خ  صوصی ظ  اھر گردی  د و جامع  ھ

ص  احبان اب  زار تولی  د، ح  اکم ش  دند و .  طبق  اتی تب  دیل ش  دجامع  ھ
ظھ  ور مالكی  ت . ھ  ای طبق  ات ح  اکم، ب  ر جامع  ھ م  سلط گ  شتای  ده

) ابط تولیدی اس تثماری اس تکھ فقط شکل قانونی رو(خصوصی 
و )  طبق اتییک نھاد اجتماعی ب سیار مھ م از جامع ھ(و انقیاد زن 

   .، ھمزمان است) طبقاتیروبنای سیاسی جامعھ(ظھور دولت 
رواب   ط تولی   دی، چ   ارچوب ی   ا ظرف   ی ھ   ستند ک   ھ نیروھ   ای 

ام ا در مقط ع معین ی ب ا رش د . کنن دتولیدی در درون آن رشد م ی
ی، ظرف رشد آنھا تب دیل ب ھ قف سی ب رای آنھ ا این نیروھای تولید

یعن  ی رواب  ط تولی  دی پی  شین، دیگ  ر س  ازمان تولی  دی . ش  ودم  ی
در این مرحلھ است کھ؛ ضرورت و . مناسبی برای جامعھ نیست

رس  د و  اجتم  اعی ف  را م  ی-امک  ان انق  الب در س  ازمان اقت  صادی
وقت ی ت ضادھای . کن دافکار منطبق بر این انقالب نی ز ظھ ور م ی

رس د ک ھ؛ بای د س ازمان  اجتماعی ب ھ ح دی م ی-زمان اقتصادیسا
 اجتماعی جدی دی ج ای آن را بگی رد، ای ن وض عیت در -اقتصادی

خواھ د رواب ط ای ک ھ م یطبقھ. یابدنیز بازتاب می" آگاھی"سطح 
تری را جایگزین روابط تولیدی کھن کند و جامع ھ را ب ر پیشرفتھ

ھا و اخ الق کھن ھ را ارزشھای نوینی سازمان دھد، افکار و پایھ
ھ ای اقت صادی، طلب د و در ک ل، ب رای عرص ھ نیز ب ھ چ الش م ی

. کن دانداز کامال متفاوتی را ترسیم میاجتماعی و فرھنگی،  چشم
ھ ای سیاس ی و معیارھ ای ارزش ی و اخالق ی، در فلسفھ و تئوری

اح زاب سیاس ی انقالب ی، م ردم را . دھد تغییرات شگرف رخ می
دھن  د و در ص ورت دس تیابی ب  ھ فک  ار س ازمان م یپیرام ون ای ن ا

توانن  د ق  درت سیاس  ی را واژگ  ون و ق  درت سیاس  ی ق  درت؛ م  ی
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ای ک امال متف اوت و جدیدی را م ستقر کنن د ک ھ جامع ھ را ب ر پای ھ
در صورتی کھ این تغییر انقالب ی ص ورت . نوین سازماندھی کند

 نگیرد و تا زم انی ک ھ ای ن تغیی ر ض روری ش کل نگی رد، جامع ھ
 ک ھ ان  سان -مان  دگی دس ت و پ  ا زده و نیروھ ای تولی  دی در عق ب

جامع  ھ، . کنن  د س  یر ن  ابودی خ  ود را ط  ی م  ی-ت  رین آن اس  تمھ  م
دھ  د و گ  رد م  رگ ب  ر ھم  ھ ج  ا س  رزندگی خ  ود را از ک  ف م  ی

ی آن مشکالتی کھ ام روز افکار ارتجاعی و ھمھ. شودپاشیده می
یابن  د ت  ا اینک  ھ یش  اھد آن  یم؛ از ای  ن گندی  دگی، زن  دگی دوب  اره م  

  ... دوباره روند انقالب، سر از خاکستر خویش جوانھ زند و
؛  فرآین د ]1859[ای بر نقد اقتصاد سیاسی مارکس در مقدمھ

آلی سم ھگ ل و ت دوین ماتریالی سم ت اریخی خ  ود  را گس ست از ای ده
ھ ایم م را ب ھ ای ن نتیج ھ رس اند پ ژوھش... «: دھ دچنین شرح م ی

ت وان ب ھ ط ور ق ائم  اشکال سیاسی را ن ھ م یکھ؛ روابط قانونی و
 ب  ھ اص  طالح تکام  ل عم  ومی ذھ  ن ان  سان، ب  ھ ذات و ن  ھ ب  ر پای  ھ

بلک    ھ ب    رعکس، اینھ    ا از ش    رایط م    ادی زن    دگی . درک ک    رد
ھگ  ل ب  ھ پی  روی از متفک  ران انگلی  سی و . گیرن  د-سرچ  شمھ م  ی

ی ، ای   ن ش   رایط را در کلی   ت خ   ود ب   ا واژه18فران   سوی ق   رن 
ی م دنی ام ا آن اتومی ای ن جامع ھ. کن د عری ف م یت" جامعھ مدنی"

م   ن در پ   اریس ای   ن . را بای   د در اقت   صاد سیاس   ی ج   ستجو ک   رد
اخ راج " گی زو. م"جستجو را آغاز ک ردم و پ س از اینک ھ ب ا حک م

ط  ی . ش دم، ب ھ بروک سل رفت ھ و در آنج ا ج ستجویم را ادام ھ دادم
، گی ری ع ام رس یدم ک ھ پ  س از آنھ ا، ب ھ ی ک نتیج  ھای ن پ ژوھش

گی ری را ای ن نتیج ھ. تبدیل ب ھ اص ول راھنم ای مطالع ات م ن ش د
   :توان بھ شکل زیر خالصھ کردمی

ش  ان، ناچ  ار وارد رواب  ط ھ  ا در تولی  د اجتم  اعی ھ  ستیان  سان
یعن   ی وارد . ی آن  ان اس   تش  وند ک   ھ م   ستقل از ارادهمعین  ی م   ی

 مع ین در ش وند ک ھ؛ متناس ب ب ا مرحل ھنوعی رواب ط تولی دی م ی
ی ای ن رواب ط، مجموع ھ. ش ان اس تروھ ای تولی دی م ادیرشد نی

ای ن س اختار، بنی اد . دھن دساختار اقت صادی جامع ھ را ت شکیل م ی
ی آن گیری روبنای قانونی و سیاسی اس ت و ب ر پای ھواقعی شکل

روبنا و در انطباق با آن، اشکال معینی از آگاھی اجتماعی ش کل 
 عم ومی حی ات اجتم اعی و  تولی د حی ات م ادی، فرآین دش یوه. گی ردمی

ھ ا، ھ ستی آنھ ا را آگ اھی ان سان. کن دسیاسی و فک ری را م شروط م ی
. کند شان، آگاھی آنان را تعیین میکند؛ بلکھ ھستی اجتماعیتعیین نمی
 معینی از تکامل، نیروھای تولیدی م ادی جامع ھ؛ در ت ضاد در مرحلھ

کی ت، فق ط بی ان رواب ط مال[با روابط تولیدی موجود یا روابط مالکیت 
؛ ک  ھ  ت  ا پ  یش از ای  ن، چ  ارچوب ]ق  انونی ھم  ان رواب  ط تولی  دی اس  ت

 ای  ن رواب  ط ک  ھ ظ  رف توس  عھ. گیرن  دعملک  رد آن  ان ب  ود، ق  رار م  ی
در ای ن . شوندنیروھای تولیدی بودند، تبدیل بھ سدی در مقابل آنان می

تغیی رات بنیادھ ای . ش ودھنگام، عصری از انقالب اجتماعی آغاز م ی
ادی؛ دی ر ی ا زود منج ر ب ھ تح والت گ سترده در روبن ای سیاس  ی اقت ص

  .شودمی
ی این گونھ تحوالت، ھمی شھ ض روری اس ت ک ھ در مطالعھ{

ت وان ب ا ھای مادی شرایط اقتصادی تولی د، ک ھ م یمیان دگرگونی
دق   ت عل   وم طبیع   ی آن را م    شخص ک   رد و تح   والت ق    انونی، 

یدئولوژیکی کھ اشکال مختلف ا(سیاسی، مذھبی، ھنری و فلسفی 
شان؛ نسبت بھ این تضاد آگاه ش ده و ب ھ مب ارزه انسانھا بھ واسطھ

ھم انطور ک ھ در م ورد ی ک ف رد، . تمایز قایل شویم) خیزندبرمی
ت وان ق ضاوت ک رد؛ در گوی د، نم یبا آنچ ھ او در م ورد خ ود م ی

ح اکم (ھ ای دگرگ ونی نی ز ب ر مبن ای آگ اھی مورد ای ن ن وع دوره
بلک   ھ ب   رعکس ای   ن . ت   وان ق   ضاوت ک   ردنم   یھ   ا، آن دوره) در

 ت  ضادھای حی  ات م  ادی، ت  ضاد می  ان آگ  اھی را بای  د ب  ھ واس  طھ

ھ  یچ . نیروھ  ای تولی  دی اجتم  اعی و رواب  ط تولی  دی، توض  یح داد
اش رش د نوع نظم اجتماعی پ یش از اینک ھ تم ام نیروھ ای تولی دی

ش ود کنند و این نظم اجتماعی برایشان نامناس ب ش ود، ن ابود نم ی
و رواب  ط تولی  دی برت  ر؛ پ  یش از اینک  ھ ش  رایط م  ادی ب  ھ وج  ود 

 کھ  ن پخت  ھ ش  ود، ھرگ  ز ج  ای آم  دن آنھ  ا در چ  ارچوب جامع  ھ
  .}گیرندروابط تولیدی کھنھ را نمی

 بھ این ترتیب؛ بشر بھ ناچار فقط وظایفی را در مقاب ل خ ود م ی{
ھ  ای گ ذارد ک  ھ توان  ایی ح  ل آن م  سایل را داش تھ باش  د، زی  را  بررس  ی

کن د ک ھ ش رایط شتر نشان خواھد داد کھ مشکل فقط زمانی ب روز م یبی
گی  ری م  ادی ب  رای ح  ل آن، پی  شاپیش آم  اده باش  د و ی  ا در فرآین  د ش  کل

  )ای بر نقد اقتصاد سیاسیمارکس، مقدمھ (}...باشد
گیری افکار مارکسیستی و بھ طور کلی عل م ھای مادی شکلزمینھ

 ب شری در س یر اگ ر جامع ھ. می دکمونیسم را نیز باید بھ ھمین ش کل فھ
تک  املی خ   ویش؛ عالیم  ی را دال ب   ر اینک  ھ زم   ان رواب  ط تولی   دی و 

داد؛ اگر ضرورت و امک ان اجتماعی طبقاتی بھ سر رسیده  بروز نمی
گذر انسان بھ یک سازمان اجتماعی برتر؛ بھ ط ور عین ی ف را نرس یده 

س  ک    کمونی   ستی ب   ھ ذھ   ن ھ   یچب   ود، عل   م کمونی   سم و ط   رح جامع   ھ
ش دند ک ھ ب ا ک ار عظ یم فک ری، مارکس و انگلسی پی دا نم ی. رسیدنمی

رسیدن . ھای  منطبق بر تحوالت ضروری زمانھ را تدوین کنندتئوری
سابقھ در سازمان اجتماعی ب شر،  بشری بھ آستانھ یک تحول بیجامعھ

مارکس و انگلس را قادر کرد کھ با یک کار علمی سترگ، ضرورت 
آن نوع س ازمان اجتم اعی را در س طح آگ اھی و و چگونگی جھش بھ 

شعور بازتاب دھند و آن را بھ صورت علم انقالب کمونیستی  بھ نظم 
  .درآورند

ت    اریخ تح    والت فک    ری ب    شر؛ ک    امال  ب    ھ ت    اریخ تغیی    رات در 
 ب ھ ط  ور مث ال، دنی  ای.  ب شری واب  ستھ اس تھ ای م  ادی جامع ھش الوده

تاب د داری را برنم یهامروز، افکار و  آرای م سلط ب ر جھ ان ب رد
ام  ا در ع  صر . کن  دو آن را جنای  ت علی  ھ ب  شریت مح  سوب م  ی

داری خیل   ی از دی   دگاه ھمگ   ان، ب   رده. داری اینگون   ھ نب   ودب   رده
ای زیرا سازماندھی جامعھ بر ش الوده. رسیدبھ نظر می" طبیعی"

وقت  ی امکان  ات م  ادی ب  شر رش  د ک  رد، . ب  ھ ج  ز آن می  سر نب  ود
داری را غیرقاب  ل ھ  ا، رواب  ط ب  ردهدهب  ر. فک  رش نی  ز رش  د ک  رد

ھ ای گ سترده علی ھ تحمل و غیرعقالنی یافتن د؛ آن ان دس ت ب ھ قی ام
ی ای ن داری، در نتیج ھداری زدند و سرانجام نظام بردهنظام برده

امروز، زنانی کھ مورد تجاوز  شوھرانشان . ھا سرنگون شدقیام
. زنن د م یھ اگیرند، دست ب ھ اعت راض و ان واع مقاوم تقرار می

ان د تج اوز ش وھر داری ناچ ار ش ده ھای س رمایھدر غرب، دولت
اما تا ھمین چند دھھ پ یش، آن را . بھ زنش را جرم محسوب کنند

ش  دن در ع  صر نوش  تھ. کردن  دش  وھر قلم  داد م  ی" ح  ق طبیع  ی"
. ت  ورات و انجی  ل و ق  رآن؛ ای  ن تج  اوز رھنم  ود داده ش  ده اس  ت

آم د ک ھ خط اب ب ھ م ردان بھ نظر م ی" طبیعی"برای محمد خیلی 
بنوی  سد، زن مزرع  ھ شماس  ت، ھ  ر وق  ت ع  شقتان ک  شید واردش 

 زن  دگی در زم  ان ت  دوین ای  ن م  ذاھب، از ش  عور و فل  سفھ. ش  وید
 - نیروھ    ای تولی    دی و  س    ازمان اقت    صادیمان    دهس    طح عق    ب

گرف   ت و اص   وال  اجتم   اعی ب   دوی آن زم   ان، سرچ   شمھ م   ی
  .توانست ورای آن برودنمی

  
  "سامان نو"نشریھ اینترنتی برگرفتھ از  
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