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   مھفته بیست و شمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

٢

بھ یاری دانشجویان دانشگاه 
  !تربیت معلم کرج بشتابیم

  
  سایھ روان

 اعتصاب غذای  روز از٩ روز از اعتصاب و تحصن و ١١
پردیس (دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه تربیت معلم تھران 

 روزی کھ ھر روز آن دستاوردی جدید ١١. می گذرد) کرج
بر خالف پیش بینی . ر بر داشتھ استدبرای جنبش دانشجویی 

کسانی کھ فکر می کردند فشارھا و سرکوب رژیم دانشجویان 
د ؛ این باعث عقبگرد و سکوت جنبش دانشجویی خواھد ش

جنبش در حال تجربھ دور جدید و جدی تری از مبارزات خود 
شاید میزان سیاسی بودن یا . در دانشگاھھای مختلف است

رادیکالیسم ھر یک از این مبارزات متفاوت باشد ولی آنچھ 
پس از بازداشت . عیان است گسترش روحیھ مبارزاتی است

تی در گسترده دانشجویان چپ در آذر ماه در تھران، شیف
اعتراضات دانشجویی صورت گرفت و مرکز ثقل مبارزه از 

در حالی کھ حکومت ناچارَا . تھران بھ شھرستانھا انتقال یافت
جاده یکطرفھ افزایش فشار و سرکوب را طی می کند، 
دانشجویان مبارز ھر روز با تکیھ بھ تجارب قبلی شان مبارزه 

ل تحصیلی در سا. ای جدیدتر و پختھ تری را سازمان می دھند
حالی بھ پایان می رسد کھ دانشجویان بھ جای نگرانی از 

  . امتحانات علمی، نگران آزمونھای مبارزاتی ھستند
با اعتراض بھ کیفیت  مبارزه دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

آغاز ... غذا، امکانات رفاھی خوابگاه، فقدان سالن مطالعھ و
ئولین بر ابعاد این و علی رغم اعمال سرکوبگرانھ مسگردید 

گانھ دانشجویان  ھای سھ خواستھ ھا افزوده شد، بطوریکھ خواست
کھ عمدتًا رفاھی و صنفی بود، اکنون بھ ھشت مورد رسیده 

برکناری معاونت آموزشی دانشگاه، برکناری : است؛ از جملھ
 برگرداندن سالن معاونت امور فوق برنامھ و فرھنگی دانشگاه،

خام مورد استفاده در سلف سرویس  بھبود مواد مطالعھ،
دانشگاه، ارتقای وضعیت بھداشتی خدمات ارائھ شده در سلف 
سرویس، بھبود امکانات رفاھی و راه اندازی سیستمھای 
حرارتی و برودتی خوابگاه ھای دانشگاه، صدور مجوز 

بھ تعویق افتادن یک ھفتھ ای برگزاری اردوھای دانشجویی، 
نین بھ کمیتھ انضباطی و عدم احضار متحصامتحانات، 

عذرخواھی کتبی ریاست دانشگاه از دانشجویان و خانواده ھای 
  .آنان بھ دلیل اتھامات نادرست

 دانشجویان تربیت معلم پس از اعتراضات اولیھ و عدم 
توجھ مسئولین اعالم اعتصاب کردند و در اقدام اولیھ درھای 

رگزار  آزادی بسلف سرویس را قفل کرده و ھمزمان تریبون
اینکار از ھمان روز اول تا بھ امروز ادامھ داشتھ و ھر . کردند

بار با برگزاری تریبون آزاد روزانھ و شبانھ سایر دانشجویان 
این روش پیمان مبارزاتی . در جریان مبارزه قرار می گیرند

شان را مستحکم کرده و بطور چشمگیری بر جمعیت شرکت 
. صن افزوده شده استکننده در این تریبونھای آزاد و تح

 نفر ٣٥٠٠-٤٠٠٠ خرداد جمعیتی بین ١٩بطوریکھ در روز 
در آن شرکت داشتند و این در حالی است کھ تعطیالت رسمی 
در کشور و فرجھ برای امتحانات بھ اتمام رسیده و سایر 
دانشجویان برای شرکت در امتحانات بازگشتھ اند؛ عمالََ نیروی 

  .ستتازه ای بھ آنھا اضافھ شده ا
دانشجویان متحصن روزھای سختی را پشت سر گذاشتھ و 

آنان ھنگام . وارد مرحلھ جدیدی از مبارزات خود شده اند
تعطیالت دانشگاه بھ تحصن روزانھ و شبانھ خود ادامھ دادند و 

تاکنون ھمھ فشارھای جسمی و روحی وارده از سوی مسئولین 
  : فشارھایی چون. دانشگاه را تحمل کرده اند

بستن درھای دانشگاه و کنترل شدید ورود و خروج  
روزانھ؛ بستن درھای خوابگاه و عدم اجازه تماس با متحصنین 
برای رساندن پتو و غذا و آب؛ قطع اینترنت دانشگاه و منطقھ 

 کیلومتری؛ قطع آب در محل تحصن؛ ایجاد اختالل ٣تا شعاع 
برای ایجاد در سیستم تلفنھای ھمراه منطقھ؛ شایعھ پراکنی شدید 

تفرقھ؛ افزایش نیروھای امنیتی، لباس شخصی و حراستی و 
نفوذی و حتی کمک گرفتن از حراست دانشگاھھای دیگر؛ 
تلفنھای تھدید آمیز بھ خانواده ھای دانشجویان و تھدید آنھا و 

کھ در یک مورد منجر بھ بستری شدن یکی (آینده فرزندانشان 
متحصنینی کھ بھ علت ؛ عدم اجازه خروج بھ )از والدین شد

اعتصاب غذا و شوک نیاز بھ مراقبت پزشکی و بستری شدن 
در بیمارستان داشتند؛ اقدام بھ اعالم حکم کمیتھ انضباطی در 

 نفر از ٨حکم تعلیق بھ (روزھای تعطیالت رسمی کشور 
؛ )دشدانشجویان ابالغ شد کھ در حضور جمع، باز نکرده پاره 

صن در بھداری دانشگاه کھ بستری کردن دانشجویان متح
امکانات فوق العاده محدود و ابتدایی دارد کھ بدین شکل جان 
عده ای از دانشجویان با خطر جدی مواجھ گشتھ است؛ تزریق 
مداوم داروی دیازپام بھ دانشجویان بدحال برای منفعل و سست 

 ھای غیرواقعی و گاھَا تھدید آمیز SMSکردن آنھا، فرستادن 
عب و ھراس و یا گاھَا برای برھم زدن اتحاد برای ایجاد ر

صفوف مبارزاتی آنھا؛ تغییر برنامھ غذایی از ماکارونی بھ 
جوجھ کباب برای شکستن صف اعتصاب غذا؛ شایعھ برای 

علیھ  حملھ شبانھ بھ خوابگاھھا و متحصنین و حتی لجن پراکنی 
   ... ! )١(ایسنا (!!!) دانشجویان در خبرگزاری دانشجویی 

از روش قطع آب ( این تالشھای مذبوحانھ حکومتی ھمھ
 سال پیش، کھ یکی از پرسوز و گدازترین تراژدیھای ١٤٠٠

منبر آخوندھاست تا نویز انداختن روی موبایل ھا و قطع 
شکستن اراده دانشجویان در !) ٢٠٠٨اینترنت از مدل ھای 

  .برای ادامھ تحصن خللی وارد نکرده است
 چندین اتوبوس جلوی ن، حضوردرشب نھم تحصن دانشجویا

در دانشگاه، شایعھ حملھ لباس شخصی ھا بھ داخل دانشگاه را 
نیروھای امنیتی در سراسر دانشگاه با لباس . تقویت  کرد

شخصی پخش شده و سعی کردند کھ با زدن قفل بر در خوابگاه 
ھای پسران، مانع از تجمع شبانھ پسران دانشجو جلوی خوابگاه 

پسران دانشجو بنا بھ رسم این چند شب در . دختران گردند
می رساندند تا دختران  جلوی خوابگاه دختران شب را بھ صبح

. دانشجو نیز بتوانند در تحصن شبانھ آنان حضور داشتھ باشند
نیروھای امنیتی قصد بازداشت دانشجویان اعتصابی را داشتند 
کھ  با عکس العمل سریع دانشجویان و خبر رسانی سریع  و 

یرون آمدن کلیھ دانشجویان از خوابگاھھا توانستند جلوی این ب
 دانشجو با پاس ٦٠٠بیش از . توطئھ نھادھای امنیت را بگیرند

دادن و مراقبت از ھم قطاران خود این توطئھ را خنثی 
  )٢(.کردند

ریاست دانشگاه با استیصال تمام در مقابل تریبون آزاد 
ای دانشگاه برگزار دانشجویان، تریبونی با شرکت بسیجی ھ

 نفر ٥٠حضور . این تالش مذبوحانھ نیز شکست خورد. کرد
نیروی بسیجی درجلسھ ریاست دانشگاه در مسجد دانشگاه، در 

 نفر دانشجوی شرکت کننده در تریبون آزاد ٢٠٠٠مقابل 
متحصنین، شکست مفتضحانھ ای بود تا بدان حد کھ حتی 

اده رئیس دانشگاه تعدادی از بسیجی ھا نیز از دکتر طاھری ز
ناامید شده و با ابراز ندامت از اینکھ تحت تبلیغات مسئولین بوده 

  . اند بھ متحصنین  پیوستند
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ھمچنین بسیجی ھا طبق یک سناریوی قدیمی سعی داشتند با 
 نفره دانشجویان متحصن برای ٣٠کمیتھ "ایجاد کمیتھ موسوم بھ 

اء این و جمع آوری امض" پیگیری خواستھ ھای دانشجویان
نیروھایی کھ ھمواره بازوی دانشجویی . مبارزه را منحرف کنند

   )٣(. رژیم بوده اند
یکی از خواستھ ھای دانشجویان 
بازگرداندن حق برگزاری اردوھا و 
برنامھ ھای فرھنگی مشترک دختران و 

بازھم خواستھ متحصنین، . پسران است
تبعیض بین نیروھای سرسپرده حکومت 

ھ رفتھ است، نیروھای و سایرین را نشان
بسیجی کھ ھمواره بی ھیچ کم و کاستی 

خود ... برنامھ ھای زیارتی و سیاحتی و 
را با حضور مشترک خواھران و 

  . برادران سازمان می دھند
تعداد زیادی از نیروھای غیر دانشجو یا بسیجی سعی کردند 

 کھ ھمچون دانشگاه سھند -با حضور در بین دختران دانشجو 
 آنان را بھ روشھای مختلف -بھ میدان آمده بودند پرشمار 
رئیس دانشگاه نیز در خوابگاه دختران حضور یافت و . بترسانند

سعی کرد با روش چماق و ھویج ھمزمان دختران را کھ در 
تحصنھای شبانھ و تریبونھای آزاد نقش تعیین کننده ای در 

تران پیشبرد مبارزه داشتند، حذف کند کھ با اعتراض شدید دخ
دختران دانشجو . روبرو شد و از خوابگاه بیرون انداختھ شد

و " ما خودمان ھم در تحصن ھستیم"متحدانھ شعار سر دادند کھ 
تا دستیابی بھ تمام خواستھ ھای خود دست از تحصن و 

  )٤(. اعتصاب غذا نخواھیم  کشید
دانشجویان تربیت معلم در برابر کمیتھ انضباطی 

چرا ھمیشھ ما فرودستان باید باشیم کھ "ن دانشجویان، تحت عنوا
اقدام بھ تشکیل کمیتھ انضباطی " توسط حاکمان محکوم شویم؟

 نفر از مسئولین این ٤مسئولین کردند کھ برای محکوم کردن 
  .دانشگاه از جملھ رئیس دانشگاه جلسھ تشکیل دادند

دانشجویان  تربیت معلم با ابتکارات جدیدی سعی کردند 
دانشجویان با یک . ا بھ بیرون از دانشگاه ببرندمبارزه خود ر

 نفر از آنھا در ١٦٠حرکت عمومی نمادین در حالیکھ بیش از 
کھ عده زیادی از آنھا بارھا بھ (اعتصاب غذا بھ سر می برند 

و دچار ضعف شدید و حتی خونریزی ) بھداری منتقل شده اند
س معده شده اند، در چند وعده غذای خود را از سلف سروی

دانشگاه دریافت کرده و بوسیلھ بعضی از ارگانھای دانشجویی 
اقدامی کھ می . دانشگاه، در بین مستمندان شھر توزیع کردند

تواند در جھت انعکاس این مبارزه در میان مردم نقش مثبتی ایفا 
  . کند

 خرداد ١٩طبق برنامھ اولین امتحانات دانشگاه روز یکشنبھ 
ی تحصن، ابتدا متحصنین ولی طی روزھا. آغاز می شد

خواستار تعویق یک ھفتھ ای امتحانات شدند و در روزھای بعد 
 روز پس از رسیدن بھ خواستھ ١٠خواستار برگزاری امتحانات 

با تمام تالش مسئولین و تھدیدھا و شایعات و . ھایشان شدند
رئیس دانشگاه و وزارت اطالعات کھ بھ بھانھ ... جنگ روانی 

 )٥(ت سعی داشتند دانشجویان را سرکوب کنند،برگزاری امتحانا
آنھا از . دانشجویان اعالم کردند کھ تسلیم شانتاژ آنھا نخواھند شد

برگزاری تریبون آزاد  صبح روز یکشنبھ اقدام بھ ٧ساعت 
 در تریبون آزاد خود اعالم کردند کھ مبارزه خود را کرده و

ھای آنھا ادامھ می دھند و اگر در روزھای آینده بھ خواستھ 
رسیدگی نشود و اعتصاب غذا ادامھ یابد احتمال مرگ بعضی 
از دانشجویان می رود و مسئولیت این مسئلھ بھ عھده آنھایی 

 با حضور بیش از )٦(.است کھ ما را بھ این سمت سوق داده اند
 نفر از دانشجویان در این تریبون و تقسیم آنھا در حوزه ٤٠٠٠

انشجویان، کلیھ امتحانات در دھای امتحانی و جلب ھمبستگی 
دانشگاه تربیت معلم تعطیل شد و این پیروزی نیز در کارنامھ 

دانشجویی  جنبش ٨٦-٨٧پایانی سال 
  .ثبت شد

با وجود مشکالت فراوان در ایجاد 
 مبارز، اخبار دانشجویانارتباط با این 

. این مبارزه بخوبی انعکاس یافتھ است
سریع با وجود اعالم حمایتھای بموقع و 

از طرف دانشجویان سایر دانشگاھھا و 
 اما )٧(ارگانھای مختلف دانشجویی 

کماکان نیاز بھ پشتیبانی ھای بیشتری 
بدون شک دانشجویان تربیت معلم . است

در برابر این فشارھا نیاز بھ حمایت 
ھرچند ھمزمانی . عملی دانشجویان دیگر دانشگاھھا دارند

 مشکالت پیش روی می مبارزات با زمان امتحانات یکی از
تجمع اجباری دانشجویان (باشد ولی می توان از ھمین فرصت 

برای ایجاد یک حرکت حمایتی ھماھنگ و ) یدر جلسات امتحان
باید بھ یاری دانشجویان دانشگاه تربیت . گسترده استفاده کرد

  ... این مبارزه ادامھ دارد! معلم کرج بشتابیم
جویی سر بازایستادن بنظر می رسد موج جدید جنبش دانش

   ■.ندارد
  !پرتوان باد مبارزات دانشجویان تربیت معلم

  !م یافتییا راھی خواھ
  !م ساختییا راھی خواھ

  :توضیحات
معلم   خبرگزاری ایسنا مدعی شد دانشجویان متحصصن دانشگاه تربیت-١

صرف می نمایند و از کھ در اعتضاب غذا بھ سر می برند، آب و غذا م
 !ای گفتگو جلوگیری می نمایندمسئولین بر ورود

 گزارش شب نھم تحصن و تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه تربیت معلم -٢
  تربیت معلم در آستانھ یک فاجعھ انسانی):پردیس کرج (

http://asre-nou.net/١٣٨٧/khordad/١٩/m-gozaresh.html 
 محدودی از وابستگان بسیج و گروه ھای ذی نفوذ با حمل پالکاردھا تعداد -٣

مرگ “، ”دانشجوی منافق اخراج باید گردد“و سر دادن شعارھایی ھمچون 
سعی در آن داشتند کھ با ” مزدور آمریکایی اخراج باید گردد“و ” بر منافق

  .ایجاد تنش در تحصن، با دانشجویان درگیر شوند
گزارش شب نھم تحصن و تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه تربیت معلم  -٤
  تربیت معلم در آستانھ یک فاجعھ انسانی):پردیس کرج (

http://asre-nou.net/١٣٨٧/khordad/١٩/m-gozaresh.html 
 حراست از دانشگاھھای عالمھ، دانشگاه بھشتی و  زیادی نیروھای تعداد-٥

 اتوبوس حمل می شدند بھ تربیت معلم ۶صنعتی شریف کھ توسط  دانشگاه
 نفره در سطح دانشگاه حرکت ۵٠صبح امروز با دستھ ھای  آنھا. آورده شدند
در نزدیکھای تریبون آزاد دست بھ اقدامات  و بھ خصوص. می کردند

  .تحریک آمیز می زدند
www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=١٥٥٨٦ 

   حقوق بشر و دمکراسی در ایران فعالین-٦
www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=١٥٥٨٦ 

 دانشجویان دانشگاه عالمھ، دانشجویان دانشگاه سھند تبریز، دانشجویان -٧
 ٤٠آزادیخواه و برابری طلب، انجمن اسالمی دانشگاه پلی تکنیک، بیانیھ 

 انجمن اسالمی دانشگاھھای سراسر کشور
  
  : تربیت معلم برخی از شعارھای دانشجویان-

/ گیم ، بجنک تا بجنگیم ما زن و مرد جن/ گر تیر فتنھ بارد جنبش ادامھ دارد
حراست / رئیس بی کفایت استعفا استعفا  / دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد

 / زمانی بیچاره تنھا چارت فراره / زور نمی خوایم رئیس مزدور نمی خوایم
بی ) مدیریت فوق برنامھ(زمانی  / بسیجی برو گمشو / حراستی برو گمشو

اگھ نره ) رییس دانشگاه(ل طاھری وای بھ حا/ عرضھ برگرد برو بھ حوزه 
  )معاون آموزشی(جعفری 
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   مھفته بیست و شمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

٤

آیا گذشتھ چراغ راه 
  آینده خواھد شد؟

 
  افشین کوشا 

دست اندر کار تھیھ نامھ ای سرگشاده بھ رفقای دانشجوی 
می خواستیم پس از . بودیم) آذر ماه سال گذشتھ(بازداشتی 
ربھ رفقا، مسائل مھمی در ارتباط با جمعبندی از ضآزادی این 

در حال انجام این وظیفھ . آذر ماه را با آنھا در میان گذاریم
بودیم کھ با نوشتھ ھای برخی رفقای دانشجو و برخی گرایشات 
مختلف چپ روبرو شدیم کھ ھر یک از زاویھ ای جنبھ ھایی از 

در نتیجھ تصمیم .  قرار داده اندضربھ آذر ماه را مورد بحث
بھ برخی موضوعات مھم گرفتیم کھ بھ جای نامھ سرگشاده 

  . مندرج دراین نوشتھ ھا بپردازیم
سفانھ ھیاھویی کھ حول مقالھ درج شده در وبالگ أمت

راه " برخورد پلیسی" تحت عنوان )١( "تریبون مارکسیسم"
افتاده، فضایی را بھ وجود آورده کھ مانع از طرح موضوعات 

رت در آن مقالھ عمَال بر برخی اتھامات وزا. شده استکلیدی 
 برخی گذاشتھ شد و اطالعات بھ دانشجویان بازداشتی صحھ

  .  منتسب شدندفعالین بازداشت شده بھ یکی از احزاب چپ
بھ نظر ما  جدل بر سر اھداف این کار یا ھویت نویسنده این 

فعالین چپ . مقالھ و انگیزه ھای فردی اش فایده و ارزشی ندارد
شند و اینگونھ دانشجویی باید خود را از این جنجال ھا کنار ک

مسئلھ اصلی، . روشھای کاری را مورد انتقاد قرار دھند
 سیاسی است کھ در پس ھر یک از این جدل  موضوعات مھم

مھم نیست کھ چھ فرد یا گروه و حزبی آن . ھا طرح می شوند
برخورد نکردن بھ مسائل سیاسی پشت ھر . ھا را طرح می کند

ک سیاسی طرفین ھیاھو، قبل از ھر چیز نشانھ وجوه اشترا
  . درگیر در آن جنجال ھاست

روش . ھر روشی ناشی و بازتابی از یک دیدگاه معین است
تائید اطالعات دشمن و اشاره بھ . غلط، نشانھ دیدگاه غلط است

 در این قضاوتبرخوردھای درون زندان و مھمتر از آن، 
مورد، آنھم زمانی کھ ھنوز بسیاری از مسائل  ناروشن مانده و 

ی بازداشت شده ھنوز فرصت و زمان مناسبی برای انتقال رفقا
اخبار زندان بھ جنبش بھ دست نیاورده اند، نھ تنھا از نظر 

 -اخالق انقالبی نادرست است بلكھ از زاویھ متدولوژی علمی 
  .  نیز صحیح نیست-یعنی جستجوی حقیقت از دل واقعیات 

ر اما در مورد برخی احزاب و جریانات متشکل چپ درگی
در این ھیاھو می توان گفت كھ بحث و جدل آنھا بر سر مبانی 
فکری، پایھ نظری و جھت گیری ھای اساسی ایدئولوژیک 

این واقعیتی است كھ باید مورد توجھ و . سیاسی یكدیگر نیست
تفاوت میان آنھا بر سر تاکتیک ھا . پرسش ھمھ ما قرار گیرد

ھ از موقعیت گره خورده است و نیز ارزیابی ھای متفاوتی ك
سیاسی جامعھ ارائھ می كنند و البتھ میزان الف و گزاف ھای 

این ارزیابی ھا آغشتھ بھ محدودنگری، . شان در برابر یكدیگر
سرگرم . رقابت ھای شخصی و پدرکشتگی ھای قبلی است

کردن خود و فعالین چپ بھ این نزاع و توجھ بھ الف و گزافھا، 
ن قبیل ھیاھوھا خود نشان دوری جستن از ای. اتالف وقت است

مصمم بودن کسانی است کھ واقعَا می خواھند گذشتھ را چراغ 
  .راه آینده کنند

  !"ما بر حق بودیم"
  

ابی ھافمن از انقالبیون سرشناس آمریکایی و فعالین  دھھ 
 میالدی کھ سالھا مورد حبس و آزار پلیس آمریکا قرار ٦٠

ما ! بیشرفھا: "گفتداشت زمانی خطاب بھ ھیأت حاکمھ آمریکا 

جوان بودیم، بی تجربھ بودیم، اشتباه ھم کردیم ولی ما بر حق 
    )٢(!" بودیم

این بیان برخورد صحیح بھ اشتباھات انقالبیون است؛ 
  . برخوردی کھ  مرز روشنی میان دوست و دشمن می کشد

این کھ ضربھ آذر ماه تا چھ حد اجتناب ناپذیر بود، تا چھ حد 
ا تفکرات غالب بر فعالین چپ دانست، تا چھ حد باید ریشھ آن ر

 فنی دانست، ذره ای از -باید آن را سیاسی یا صرفَا امنیتی 
این حقانیت مستقیمَا ربط دارد بھ . حقانیت مبارزه ما نمی کاھد

اھداف سیاسی عمومی کھ بخش چپ جنبش دانشجویی در مقابل 
یخواھی و روی خود قرار داد و با تالش شبانھ روزی پرچم آزاد

برابری طلبی را در جامعھ برافراشت و مھمتر از آن، خون 
  . تازه ای بھ جنبش چپ ایران رساند

ضعف ھا و قوت ھای واقعی را باید در چارچوب این 
ھمھ می دانیم از . اھداف و چگونگی تحقق شان جستجو کرد

زمانی کھ چپ دوباره در دانشگاه ھای ایران سر بلند کرد زمان 
نوپایی جنبش ما و گسستی کھ در اثر .  گذردزیادی نمی

سرکوبگری دشمن بین تجارب این نسل با تجارب نسل ھای قبل 
بدون قرار دادن تمامی . بھ وجود آمده بر کسی پوشیده نیست

کمبودھا و اشتباھات در چنین چارچوبی نمی توان بھ بررسی 
  . دقیق مسائل پرداخت و بھ نتایج ھمھ جانبھ دست یافت

نیت داشتیم و داریم چرا کھ اھداف ما منطبق بر منافع ما حقا
ما حقانیت داشتیم و . اکثریت مردم ایران و جھان بوده و ھست

داریم چرا کھ متکی بر شور، شعور و وجدان آگاه پیشروترین 
ھر تالشی کھ سازمان . دانشجویان این آب و خاک بوده و ھستیم
نھ آلت دست بودیم نھ . دادیم آگاھانھ، آزادانھ و داوطلبانھ بود

  . قربانی
دشمن ھمواره سعی می کند کھ حقانیت تاریخی جنبش ما را 

چھ زمانی کھ انواع و اقسام . بھ اشکال مختلف زیر سئوال برد
حیلھ ھای کثیف پلیسی را برای سرکوب و دامن زدن بھ تفرقھ 
میان ما بھ کار می گیرد، چھ زمانی کھ برای درھم شکستن 

بی جھت نیست کھ ھمواره . نجھ سود می جویداراده ما از شک
یکی از شگردھای موذیانھ دشمن این است کھ مبارزان نسل 

نشان دھند و آنان را وادار " قربانی سیاست بزرگترھا"جوان را 
از دشمن نباید انتظاری غیر از این . بھ چنین اعترافاتی کند

  . داشت
 در"اما زمانی كھ بخشی از جنبش چپ، رفقای ما را 

می دانند و از آنان بھ عنوان کسانی نام " بھترین حالت قربانی
" قربانی جھل و دورویی و ماجراجویی خود نیز"می برند کھ 

 این دیگر بھ معنی مخدوش کردن مرز میان دوست )٣(شده اند،
بلكھ . در این جا ھدف، دیگر کشف حقایق نیست. و دشمن است

بھ پا خاستھ و تضعیف روحیھ انقالبی نسل جوانی است کھ 
علیرغم ھر اشتباه بزرگ و کوچکی کھ مرتکب شده، دشمن را 

  . بھ چالش طلبیده است
بدون شك ھر اشتباه، زمانی کھ تشخیص داده شود باید عمیقَا 

اما نحوه برخورد بھ اشتباھات یک . مورد انتقاد قرار گیرد
مسئلھ بینشی است كھ جھت گیری طبقاتی افراد و جریانات را 

ماركسیسم علم است و اولیھ ترین شرط .  می گذاردبھ محک
برای داشتن دیدگاھی علمی، رویكرد نقادانھ بھ وقایع و تاریخ 

بی شک جنبش دانشجویی مسیر طوالنی و پر و پیچ و . است
در این مسیر حتمَا اشتباھات دیگری رخ . خمی را پیش رو دارد

یابی بھ خواھد داد كھ جمعبندی از آنھا، بخشی از فرایند دست
بدون پیکارھای مکرر و کسب . شناختی گسترده تر است

موفقیت ھا و پیروزی ھا، بدون برخورد با دشواری ھا و وقایع 
ناخوشایند، و باالخره بدون مقایسھ موفقیت ھا و ناکامی ھا نمی 
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 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی    م ھفتبیست و ره شما
 

 

٥

این الفبای . توان بھ یک شناخت کامل یا نسبتَا کامل دست یافت
  .  کسب شناخت استبرخورد ماتریالیستی بھ فرایند

رویدادھای اخیر بھ بسیاری از فعالین چپ دانشگاه کمک 
کرد کھ مسائل را عمیق تر از قبل ببینند و بیشتر بھ جدی بودن 
. مبارزه با دشمن و جدی بودن برخوردھای دشمن پی ببرند

  . بدون کسب چنین تجاربی ھیچ جنبشی آبدیده نمی شود
  

  !استمقاومت در زندان بخشی از مبارزه 
  

در مورد  رفتار و عملكرد رفقا در زندان بحث ھای زیادی 
. شایعات در این زمینھ را باید کنار گذاشت. بھ راه افتاده است

آنچھ کھ روشن است مانند تمامی تجربھ ھای زندان این بار نیز 
. ما با درجات متفاوتی از ضعف و مقاومت روبرو شده ایم

مبارزه در .  تجربھ استمسئلھ اساسی نحوه نگرش ما بھ این
زندان ادامھ مبارزه در بیرون بوده، بھ ھیچوجھ نقش و ماھیتی 

مقاومت کردن یا نکردن  از یک ماھیت سیاسی . خنثی ندارد
بھ نظر ما ارزیابی ھایی نظیر . طبقاتی معین برخوردار است

آنچھ نقل خواھیم كرد نادرست است و ما را در برابر دشمن 
  : ینکھا. خلع سالح می كند

ھر روشی کھ دوستان مان برای دفاع از خود در مقابل "
شکنجھ و اعتراف گیری استفاده نموده اند، در جھت منافع 

ما جنبش قدیسان . جمعی ما بوده و بھ آن احترام می گذاریم
   )٤(." نبودیم

خود بکار  دفاع از را برای "ھر روشی" ما مجاز نیستیم
  .  گیریم

خی روش ھا کامال در تضاد با منافع یکم، بھ خاطر اینکھ بر
جمعی ما، و فراتر از آن، در تضاد با منافع جنبش ما قرار می 

؛ در نتیجھ قابل احترام نیستند و نباید )و قرار گرفتھ اند(گیرند 
  . مورد تأیید قرار گیرند

 کھ افراد برای دفاع از خود اتخاذ می "ھر روشی"دوم، 
. قاتی برخوردار استکنند نیز از یک خصلت سیاسی و طب

ھر "تأكید بر . مارکسیستھا روش ھای خود را دارا ھستند
آنچھ "مبنی بر اینکھ .( بیان برخوردی پراگماتیستی است"روشی

یا اینکھ " حقیقت، ھمان مصلحت است"، "مفید است حقیقت دارد
پراگماتیسم بھ جای .") آنچھ موجود است، معقول و واقعی است"

این روش مانع از نقد سازنده . جیھ می کندحل مسائل آنھا را تو
  . برای تکامل جنبش ما خواھد شد

پایبندی بھ اصول انقالبی و وفاداری بھ آرمانھای انقالبی 
ھیچ قدیسی بھ فکر رھایی . ربطی بھ قدیس بودن کسی ندارد

قدیسان رستگاری خود را از قدرتی می . جمع و بشر نیست
 و رفتار ما مستقیمَا در اما اعمال. خواھند کھ موجود نیست

ارتباط با قدرت مردم قرار دارد؛ یا آن را تقویت می کند یا 
ھر برخوردی کھ موجب تضعیف . موجب تضعیف آن می شود

ھر برخوردی . قدرت مردم در برابر دشمن  شود نادرست است
طی تاریخ مبارزه . کھ حقانیت ما را زیر سئوال کشد غلط است

ستند بھ معیارھا و روش ھای مختص طبقاتی، انقالبیون توان
  :حداقل معیارھا این است کھ . خود در قبال دشمن دست یابند

یکم، نباید روش ھایی را برای دفاع از خود بکار گیریم کھ 
  . دشمن از آن بتواند برای تضعیف جنبش انقالبی استفاده کند

  ! دوم، آدم فروشی ھرگز
ما وفاداری بھ آنھا این دو شرط شاید ابتدایی بھ نظر برسند ا

  . تضمینی برای حفظ آینده سیاسی فرد و جنبش ماست
ھیچ جنبشی بدون فداکاری و از خود گذشتگی توده ھای 

متأسفانھ . شرکت کننده در آن بھ اھداف خود دست نخواھد یافت
جنبش ما در فضای سیاسی ای سربلند کرد کھ از چپ و راست 

وپولیسم و رمانتیسم و آرمان ھای انقالبی تحت عناوینی چون پ
 این فضا حتی از )٥(.بھ تمسخر گرفتھ می شد" قھرمان بازی"

جانب فعالین جدی تر چپ نیز چندان بھ چالش کشیده نشد و 
این امر پیشاپیش بعضی از یاران ما . آگاھانھ در ھم شکستھ نشد

را در موقعیت ضعیفی قرار داده و توان مقاومت شان را محدود 
وه بسیاری از این رفقا از کمترین تعلیم و بھ عال. کرده بود

آنان . تربیت در چگونگی برخورد با پلیس سیاسی محروم بودند
حتی درک چندانی از ملزومات فعالیت متشکل و کسب آمادگی 

برق علنی گرایی و قانونی گرایی . ھای الزم برای آن نداشتند
ینایی ناشی از تشعشعات باقی مانده از دوم خردادی ھا موجب ناب

  .  و جدی نگرفتن دشمن شد
کھ مسئولیتش بر عھده کل (در نظر نگرفتن مسئلھ فوق 

دورویی "و متھم کردن این رفقا بھ ) جنبش انقالبی قرار دارد
و این را علت اساسی برخی " (دوگانگی سیاسی"و " سیاسی

روشی غیر رفیقانھ است و خدمتی ) برخوردھای ضعیف دانستن
. قاط قوت و ضعف مان نمی کندبھ جمع بست درست از ن

مقایسھ  با مواردی دیگر در جنبشھای توده ای نیز کمکی بھ حل 
کسانی کھ چنین قیاس ھایی را صورت می دھند . مسئلھ نمی کند

ھدفشان نھ آموزش و آبدیدگی رفقای ما بلکھ تحقیر نسل جوان 
وانگھی قیاس بین تجربھ رفقای دانشجو با رفقای قدیمی . است

 محمود صالحی از فعالین جنبش کارگری نیز تری چون
  . نادرست است

یکم، فرق است بین کسانی کھ تجارب مبارزاتی مختلف را 
از سر گذرانده اند و بھ درجات زیادی با شیوه ھای دشمن برای 
بھ زانو درآوردن زندانی سیاسی آشنایی دارند، با کسانی کھ 

  . و شده اندبرای نخستین بار با چنین موقعیت دشواری روبر
دوم، فشاری کھ بر رفقای دانشجو وارد آمد عمدتا از جنس 

دشمن عمدتَا در مورد این رفقا بھ روش ھای دھھ . دیگری بود
یعنی سرکوب ایدئولوژیک و اعتراف گیری : شصتی رو آورد

در . زیر شکنجھ مبنی بر شکست کمونیسم و حقانیت اسالم
مود صالحی یا صورتی کھ عمده فشارھا بر رفقایی چون مح

برخی فعالین جنبش زنان، در مرحلھ کنونی عمدتَا با ھدف دست 
کشیدن آنان از مبارزه بر سر برخی مطالبات اجتماعی معین 

مسلمَا ھمواره باید از استواری و شجاعت ھر . انجام شده است
فعال اجتماعی در ھر حیطھ ای آموخت و آن را در جامعھ 

ساسی شناسایی نشوند، فرع بھ اما اگر معضالت ا. فراگیر کرد
جای اصل می نشیند و نمی توان بھ باال بردن درک و عملکرد 

  . مجموعھ جنبش یاری رساند
تجربھ اخیر رفقای دانشجوی ما در زندان یک بار دیگر 
اھمیت توجھ و پرداختن بھ ایدئولوژی کمونیستی را بھ ما نشان 

باال بردن بدون آموزش ھمھ جانبھ مارکسیسم، بدون . می دھد
درک علمی ھمگان از آن  و ارتقا دانش مارکسیستی نمی توان 
استحکام الزم را برای گذر پیروزمند از پیچ و خم ھای مبارزه 

این مھمترین . فراھم آورد) در زندان یا بیرون از آن(طبقاتی 
درسی است کھ فعالین چپ دانشگاه و کَال جنبش چپ ایران باید 

تأسفانھ برخی از رفقای بازداشت شده م. از این تجربھ بگیرند
تحت تاثیر گرایشاتی بوده اند کھ  ایدئولوژی و آرمان انقالبی را 

  . تحقیر کرده یا آنرا بھ چند شعار بی محتوا تقلیل داده اند
  

   آذر جستجو کرد؟١٣آیا علل ضربھ را باید در برپایی تظاھرات 
  

رامون  آذر عمَال بھ مرکز جدل ھای سیاسی پی١٣تظاھرات 
بعضی .  ضربھ وارده بر پیکر جنبش دانشجویی بدل شده است

ھا تالش برای سازماندھی این تظاھرات را سر منشاء ضربات 
دانستھ یا آن را حرکتی زودرس و ماجراجویانھ قلمداد می كنند 
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   مھفته بیست و شمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

٦

کھ منطبق بر تناسب قوا  و واقعیات سیاسی موجود در جامعھ 
 می گیرند كھ این كار نھ بر ھمین مبنا چنین نتیجھ. نبوده است

تنھا دستاوردی بھ بار نیاورد بلکھ جنبش دانشجویی را بھ عقب 
  .راند

این نشانھ دست . این تصویری وارونھ از واقعیات است
  چرا؟ . است" واقعیت"در " مصلحت"بردن 

بھ این دلیل روشن کھ علت اصلی بازداشتھای اخیر 
دسترس است طبق اطالعاتی كھ در .  آذر نبود١٣تظاھرات 

بسیاری از .  سال پیش تحت کنترل بودند٣اکثر این رفقا از 
. فعالیت ھا و ارتباطاتشان را پلیس سیاسی  تحت نظر داشت

مدارکی کھ در بازجویی ھا ارائھ شده عمدتَا شامل کلیھ تحرکات 
 رژیم از قبل قصد وارد آوردن چنین )٦(.سھ سالھ آنان بوده است
 و جنب و جوش ھای حول و تحرکات. ضربھ ای را داشت

 آذر فقط بھ معنی انتخاب لحظھ مناسب برای رژیم ١٦حوش 
 آذر اتفاق می افتاد چھ نمی افتاد رژیم این کار را ١٣چھ . بود

   )٧(.انجام می داد
بر خالف برخی ادعاھای پر طمطراق مبنی بر فقدان 

، ذره ای "ارزیابی ھای سیاسی دقیق برای تعیین تاکتیک ھا"
در چنین ارزیابی )  سیاست بھ معنای مارکسیستی آن(سیاست 

محرک سیاسی ضربھ، بھ تناسب قوای نامساعد . ای وجود ندارد
یا اعمال ماجراجویانھ عده ای در جنبش دانشجویی تقلیل داده 
می شود و بدین سان عرصھ کلی سیاسی قربانی جزییات می 

ر جزییاتی کھ فقط در چارچوب روندھای سیاسی کلی ت. شود
  . قابل تحلیل و بررسی است

برخورد سرکوبگرانھ بھ دانشجویان بخشی از طرح بزرگتر 
امری کھ کلیھ جناح ھای . سرکوب و مھار و کنترل جامعھ است
بھ ویژه آنکھ بخش چپ . حاکم در مورد آن اختالفی ندارند

جنبش دانشجویی پا را از خط قرمزھای ترسیم شده توسط 
ور مشخص دفتر تحکیم وحدت را حاکمیت بیرون گذاشت، بھ ط

كھ . (دور زد و  چارچوبھ ھای قابل تحمل را زیر سئوال برد
  .) اگر زیر سئوال نمی برد ھویت خود را زیر سئوال برده بود

عالوه بر این اگر زمانی حاکمیت فکر می کرد در مقابل 
خطر حملھ آمریکا، می تواند چپ ھا را بھ پشت جبھھ خود بدل 

جھت مدتی کوتاه بھ دیده اغماض بھ فعالیت ھای کند و بھ ھمین 
نھ بھ استبداد "شان نگاه می کرد، با برافراشتھ شدن پرچم 

نھ بھ ! نھ بھ دیکتاتوری"، !"نھ بھ دخالت خارجی! داخلی
این . خطر قدرت گیری چپ انقالبی را بیشتر حس کرد!" جنگ

ل اینترنشنا"خطر تا بدان حد بود کھ حتی روزنامھ معتبری چون 
نیز در مورد آن ھشدار داد و نارضایتی ھیأت " ھرالد تریبیون

حاکمھ آمریکا از بروز مجدد روحیات ضد امپریالیستی در 
لیبرالھای طرفدار . جنبش دانشجویی ایران را منعکس کرد

آمریکا  فکر می کردند جنبش دانشجویی ایران ذخیره سیاسی 
انشجویی این طرح ھا و نقشھ ھای آمریکا خواھد شد، اما چپ د

معادلھ را بر ھم زد و این یکی از دستاوردھای مھم مبارزات 
  . اخیر بود

بنابراین كمال محدودنگری است کھ دلیل برخورد حاکمیت 
 آذر ١٣بھ بخش چپ دانشجویی صرفَا سازماندھی تظاھرات  

  . دانستھ شود
چنین نقدھایی از یک دیدگاه عمیقَا محافظھ کارانھ برخاستھ 

در . دیدگاه برای جنبش دانشجویی ایران آشناستاین . است
طول تاریخ این جنبش ھمواره کسانی بودند کھ رویکرد حاکمیت 

انقالبیون " چپ روی"بھ سرکوب بیشتر و عریان تر را بھ 
حزب توده نمونھ بارز چنین تفکر و دیدگاه . نسبت می دادند

این حزب علت دیکتاتوری عریان شاه را بھ . سیاسی بود

یا دیگرانی کھ دلیل . ات مسلحانھ چریکھا نسبت می دادعملی
سرکوب خونین دھھ شصت توسط جمھوری اسالمی را بھ 

این منطقی . انقالبیون آن دوران نسبت می دادند" ماجراجویی"
این منطق محافظھ . وارونھ و بھ شدت ذھنی گرایانھ است

ھا تن" ماجراجویی"بھ اسم " لولویی"کارانی است کھ با تراشیدن 
عجز خود  را از درک دالیل واقعی سرکوب و ضرورت ھای 

  . سیاسی آن بھ نمایش می گذارند
ذھنی "کھ با عباراتی چون " لولوی ماجراجویی"البتھ  

و " موقعیت انقالبی) وجود(عمل کردن بر مبنای "، "گرایی
تزیین می شود تا شکلی منطقی بھ " نادیده انگاشتن تناسب قوا"

 کنون کدام برھان منطقی توانستھ علیھ  واقعیت اما تا. خود گیرد
ھای سخت زمینی و تاریخی کاری انجام دھد؟  ظاھرَا از نظر 
حامیان این دیدگاه، سازماندھی یک تظاھرات فقط تحت شرایط 

تا زمانی کھ چنین موقعیتی !!! و موقعیت انقالبی مجاز است
اینان فقط با البتھ . (نباشد بھتر است خانھ بنشنیم و منتظر بمانیم

برپایی این تظاھرات مخالف نبوده بلکھ با مضمون سیاسی و 
شعارھای این تظاھرات نیز مخالف بوده اند و آن را در تضاد 

بھ عنوان وظیفھ اصلی " مبارزه برای دمکراسی"با دینامیسم 
استراتژیھای "مسئلھ ای کھ در بخش . جنبش دانشجویی می دانند

  .) ن خواھیم پرداختبیشتر بدا" سیاسی پیشنھادی
گویی تاریخ تاکنون شاھد برپایی صدھا و ھزاران تظاھرات 
در دوره ھای مختلف سیاسی منجملھ در بدترین شرایط افت 

جنبش دانشجویی , دھھ چھل و پنجاه شمسی. سیاسی نبوده است
در اوج خفقان رژیم شاه و تناسب قوای نامساعد مبتکر صدھا 

از . در تاریخ ماندگار شدتظاھرات کوچک و بزرگ بود کھ 
 گرفتھ تا تظاھرات چھلم تختی در ١٣٣٢ آذر ١٦تظاھرات  

 تا تظاھرات ضد افزایش قیمت بلیط اتوبوس شركت ١٣٤٧سال 
، تا تظاھرات ھای خیابانی در اعتراض بھ ١٣٤٨واحد در سال 

ھیچ یک از این تظاھرات . ١٣٥٤قتل جزنی و یارانش در سال 
اما ھر یک . سازماندھی نشد" انقالبیشرایط و موقعیت "ھا در 

از آن ھا موجی بھ راه انداخت کھ از درون آن صدھا و ھزاران 
  . انقالبی و کمونیست بیرون آمد

 ١٣٧٨ تیر ١٨آیا خیزش  . نگاھی بھ یک دھھ اخیر بیندازیم
 کھ محرک ھر دو آن ھا ١٣٨٢و یا خیزشھای شبانھ خرداد 

بی صورت گرفت؟ می جنبش دانشجویی بود تحت اوضاع انقال
 تیر و فروریختن توھمات دانشجویان ١٨دانیم  کھ بدون خیزش  

نسبت بھ دوم خرداد اصَال چپ بھ این زودی ھا در جنبش 
بدون زمین تمرین خیزش ھای شبانھ . دانشجویی طرح نمی شد

، چپ دانشگاه روحیھ انقالبی خود را باز نمی یافت و ٨٢خرداد 
دانشگاه و "یعنی جریاناتی ھمچون " مارکسیستھای قانونی"از 

  .   گسست نمی کرد" مردم
" فقدان موقعیت انقالبی و تناسب قوای نامساعد"تئوری 

آسھ برو، آسھ بیا کھ "پوششی است برای فرمولھ کردن سیاست 
واقع "این تئوری بھ ظاھر می خواھد مبلغ "! گربھ شاخت نزنھ

اقع گریزی از باشد، اما بیشتر بیان و" واقع گرایی"و " بینی
ھر مبارزه اقتصادی یا . قوانین حاکم بر مبارزات انقالبی است

ضربھ ای است بر ) حتی در محدودترین شكل خود(سیاسی 
مردم بھ خیابان . تناسب قوای موجود میان مردم و رژیم حاکم

می آیند کھ بھ خواستھ ھای عادالنھ خود دست یابند و این کار بھ 
این خصلت اساسی . ای موجود استمعنی بر ھم زدن تناسب قو

ھدف اصلی یک مبارزه . یک مبارزه معین را تشکیل می دھد
نیست بلکھ " رعایت تناسب قوا) "حتی در لیبرالی ترین شکل(
چانھ زدن بر سر "یا حتی بھ تعابیر لیبرالی " تغییر تناسب قوا"

بی جھت نیست کھ برخی مواقع حکومتھای . است" تناسب قوا
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 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی    م ھفتبیست و ره شما
 

 

٧

نسبت بھ کوچکترین اعتراض لیبرالی حساسیت ارتجاعی حتی 
ترسشان از اینست كھ حتی این قبیل . باال نشان می دھند

مبارزات حكم آخرین پرکاه بر بار شتر را داشتھ باشد و 
  . کمرشان را بشکند

این کھ در ھر مبارزه مشخص تا چھ حد و تا چھ سطح و 
عمقی می توان پیشروی کرد بھ تحلیل مشخص از اوضاع 

خطر اصلی در جنبش انقالبی ھمواره . خص مربوط استمش
این بوده کھ عینک محافظھ کارانھ مانع از درست دیدن واقعیت 

در این زمینھ نیز ھمواره . ھا و ظرفیت ھای انقالبی شده است
احزابی چون حزب توده مبلغ چنین محافظھ کاری ھایی بوده 

تکاملش تاریخ جنبش دانشجویی ایران در مقاطع مختلف . اند
روبرو شد و مجبور " دیدگاه و روش توده ای ھا"بارھا با این 

یعنی با کسانی  کھ ھمواره تحت عنوان این .  شد با آنان در بیفتد
اگر این کار را بکنیم "و یا این کھ " اوضاع  مناسب نیست"کھ 

با " چیزھایی کھ تا کنون بدست آوردیم را از دست خواھیم دید
  . البی مخالفت می كردندگسترش فعالیتھای انق

البتھ تاریخ قویَا نشان داده کھ تنھا کسانی می توانند  
بھ " تناسب قوای موجود را رعایت نکنند"تاریخساز باشند کھ 

این معنا کھ حداکثر تالش خود را برای برھم زدن تناسب قوای 
موجود در ھر مقطع و لحظھ معین بکار برند و تا آنجا کھ 

این مسئلھ حتی در زندان ھم صادق .  کنندامکان دارد پیشروی
" رعایت تناسب قوا"چگونھ می توان با تکیھ بر تئوری . است

یعنی در شرایطی کھ بھ . انتظار قھرمانی در زندان را داشت
گلسرخی و دانشیان نمونھ . ظاھر ھمھ چیز بھ نفع دشمن است

برجستھ انقالبیونی بودند کھ فراتر از تناسب قوای موجود عمل 
میان آن دو نفر و رژیم شاه با آن " تناسب قوایی"ھیچ . کردند

حتی در میان گروه حاضر در آن . یال و کوپالش وجود نداشت
بیدادگاه نیز اکثریت یا وا داده بودند یا بھ درجات مختلف کوتاه 

اما گلسرخی و دانشیان بھ یک تناسب قوای بزرگتر . آمده بودند
ھ در پھنھ تاریخ و جامعھ موجود چشم دوختند، بھ تناسب قوایی ک

آنان بھ قدرت آرمان انقالبی شان و نیاز جامعھ بدان تکیھ . بود
برخورد . کردند و صحنھ را بھ کلی ضد رژیم شاه برگرداندند

انقالبی و از جان مایھ گرفتھ شان موجب شد کھ نسلی از 
انقالبیون بھ صحنھ مبارزه عملی سوق داده شوند و تناسب قوا 

  .  عینی نیز بھ نفع مردم تغییر کندبھ طور
منعکس کننده روحیھ کسانی " رعایت تناسب قوا"تئوری 

این . است کھ اعتقاد چندانی بھ تغییر رادیکال اوضاع ندارند
قبیل افراد  درایت سیاسی را این می دانند کھ خود را ھمساز با 
سطح کنونی جنبش کنند و ھمواره مبلغ احتیاط در پیشروی 

ز تنھ درخت چنین تفکرات محتاطانھ ای ھیچ جوانھ ا. باشند
  : بھ قول شاعر بزرگ شاملو .انقالبی ای نخواھد رست

  غافالن ھمسازند
  تنھا توفان فرزندان ناھمگون می زاید

  ھمساز سایھ بانانند
  محتاط در مرزھای آفتاب

  
  آیا زمان عقب نشینی فرا رسیده است؟

  
و بایدھای مصلحت ھر چند با اما و اگر و شاید (بعضی ھا 

ضربھ آذر ماه را یک شکست بزرگ تصویر کرده، ) طلبانھ
دچار ) حداقل بخش چپ آن(فکر می کنند کھ جنبش دانشجویی 

این نیز تصویری وارونھ از . یک عقبگرد جدی شده است
 ١٣حتی اگر تظاھرات . دستاوردھا و نتایج یک مبارزه است
)  چنین نیستکھ بھ واقع(آذر را یک شکست ارزیابی کنیم 

شکست در یک صحنھ را شکست کلی نمایاندن، عقب نشینی در 

یک جبھھ را مساوی عقب نشینی در تمام جبھھ ھا قرار دادن، 
  . نشانھ ذھنی گرایی و بدبینی مفرط است

نھ جنبش دانشجویی بھ بخش چپ آن خالصھ شده، نھ بخش 
این تصویری است . چپ آن محدود بھ رفقای بازداشت شده است

دانشجویان آزادیخواه و "ھ عمدتَا برخی از كسانی كھ زیر چتر ک
) و بخشَا برخی از منتقدان آن ھا(فعالیت می كنند " برابری طلب

این  قبیل بزرگ . این تصویر غیر واقعی است. مایلند ارائھ دھند
ھمراه با کوچک نمایی دیگر بخش ھای جنبش (نمایی از خود 

ن  لیبرال ھای سکوالر و چپ و نیز کوچک نمایی رقبایی چو
در خدمت اھداف سیاسی معینی قرار دارد کھ ) ملی مذھبی ھا

قابل ذکر . در فرصت ھای آتی بیشتر بھ آن خواھیم پرداخت
است کھ چنین برخوردھایی، در جریان تالش برای متحد كردن 

بطور مشخص برای (گرایشات چپ طی چند سالھ اخیر
  .    ی ایفا کردنقش مخرب)  آذر١٣برگزاری تظاھرات 

 آذر بر می گردد این تظاھرات ١٣تا آنجا کھ بھ تظاھرات 
یک دستاورد مھم برای جنبش دانشجویی ایران محسوب می 

 مھمترین دستاورد آن، طرح و انعکاس شعارھای )٨(. شود
یکی از جوانب مھم این دستاورد . چپ در سراسر جامعھ بود

 ١٣تظاھرات . تقویت چپ در دیگر دانشگاه ھای کشور است
آذر بھ امواج مبارزاتی کھ در شھرستان ھا در حال ظھور بودند 

  . دمید و در حد توانش بھ آن ھا جھت داد
از نظر عملی نیز علیرغم دستگیری چند ده نفر از فعالین و 
جو خفقان آوری کھ دشمن بوجود آورد، بھ ھمت و تالش 

. زار شدبسیاری از فعالین جنبش دانشجویی این تظاھرات برگ
این امر خود قبل از ھر چیز نشانھ آن بوده و ھست کھ بخش 
چپ دانشجویی بھ ھمین تعداد رفقای بازداشت شده محدود نبوده 

این تظاھرات بیان ظرفیت انقالبی واقعَا موجود در . و نیست
رشد . جنبش دانشجویی است کھ می تواند دوباره بھ صحنھ آید

و ...) یراز، تبریز و ش(خیزش دانشجویی در شھرستان ھا 
اخیرَا دانشگاه تربیت معلم کرج نشانھ اعتالی نوین این جنبش 

آنچھ کھ عقب نشینی یا پیشروی جنبش دانشجویی را . است
تعیین می کند، صحنھ کلی سیاسی، موقعیت تضادھای طبقاتی 
اجتماعی در جامعھ و انعکاسش در دانشگاه و ھمچنین نقش و 

تناسب قوای واقعی را . پیشرو استعملکرد آگاھانھ نیروھای 
این چارچوب کلی تعیین می کند نھ میزان نفرات شرکت کننده 
در این یا آن آکسیون معین یا تعداد افراد بازداشتی در این یا آن 
تظاھرات مشخص، یا روحیات برخی کھ در اثر این ضربھ 

  . دچار گیجی و سردرگمی شده یا ھراس شده اند
آنچھ کھ شکست خورد .  نخورد آذر شکست١٣تظاھرات 

برخی درکھای رایج در میان بخشھایی از جنبش چپ دانشجویی 
یعنی ھمان کسانی کھ نسبت بھ دشمن توھم داشتند و اسیر . بود

این امر برای جنبش . علنی گرایی بی حساب و کتاب بودند
جوانی کھ ھنوز از تأثیرات سیاسی و روش ھای عملی دوم 

آن . گسست نکرده، امری طبیعی استخردادی ھا بطور کامل 
چھ کھ طبیعی نیست فرمولھ کردن این قبیل سیاست ھا و روش 
ھا و رساندن آن بھ سطح یک برنامھ سیاسی توسط کسانی است 

مشکل از فداکاری ھا و . کھ مدعی تجربھ و سابقھ انقالبی اند
جسارت ھای نسل جوان نیست، بلکھ عمدتَا  ناشی از نسل 

از تاریخ پند نگرفتھ است و چھ بسا گذشتھ قدیمی است کھ 
انقالبی و درس ھای تجارب انقالبی کوچک و بزرگ را بھ دور 

  .افکنده است
استراتژی "این مقالھ را با بحث بر سر موضوعاتی چون 

رابطھ فعالیت مخفی و "برای جنبش دانشجویی، " ھای پیشنھادی
  .م گرفت پی خواھی"با احزابرابطھ جنبش دانشجویی "و " علنی
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   مھفته بیست و شمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

٨

  :منابع و توضیحات
نکاتی در (وضعیت فعلی و گامھای ضروری " عنوان این مقالھ -١

است کھ در وبالگی بھ " ٣٠/٢/١٣٨٧ -)مورد جنبش دانشجویی و چپ
  . نام تریبون مارکسیسم درج شده است

از شخصیت ھای  ) ١٩٣٦Abbie Hoffman -١٩٨٩( ابی ھافمن -٢
در .  بود"Yippies المللی جوانان حزب بین"مبارز آمریکایی و بانی 

 بھ جرم بھ خشونت کشیدن یک تظاھرات دموکراتیک ملی ٦٠اواخر دھھ 
 نفر از رادیکالترین انقالبیون دھھ ٦او با . بارھا دستگیر و دادگاھی شد

. را ایجاد کرده بودند ”Chicago seven" آمریکا گروھی بنام ٦٠
دادگاه ھنوز برای جوانان دادگاھھای جنجالی او و واکنش ھای او در 

 ھافمن کتابی نوشت با ١٩٧١در سال . انقالبی جذاب و الھام بخش است
.  بھ یکی از پرفروش ترین کتابھا تبدیل شدکھ" این کتاب را بدزد"عنوان 

از سالھای . موضوع این کتاب راھنمایی ھایی برای یک زندگی آزاد بود
 Barry Freedخفی و با نام  او با تغییر قیافھ، بصورت م٨٦ تا ٨٠

 ١٩٨٦زندگی می کرد ولی در جریان یک تظاھرات دانشجویی در 
 و برنامھ صاحبھمبعد از اینکھ مجددَا شناختھ شد، چندین . دستگیر شد

مختلف انجام داد و ھمچنین سخنرانیھای رسمی و مھمی در پرده برداری 
 برد و در فیلم  پیش- بخصوص در مورد نیکارگوآ-از کودتاھای آمریکا 

 در مورد جنگ ویتنام Born on the Fourth of Julyالیور استون بنام 
 ھشت ماه  بنمایش درآمد واین دقیقَا١٩٨٩فیلم در دسامبر . ھم بازی کرد

  . بود کھ ھافمن خودکشی کرده بود
  . رجوع شود بھ منبع شماره یک-٣
در دفاع از آزادی و "  بھ نقل از نوشتھ بھروز کریمی زاده بھ نام -٤

   ١٣٨٧ خرداد ٦ -درج شده در سایت اخبار روز " برابری
جوانان، سرمشق ھا و "  برای بحث بیشتر در این زمینھ بھ مقالھ -٥

  .  نشریھ بذر، رجوع کنید٢٤منتشر شده در شماره " قھرمانی ھا
  با توجھ بھ تجربھ اخیر این ھشدار بھ فعالین دیگر جنبش ھای -٦

اجتماعی ضروریست کھ دچار توھم و خوش خیالی نشوند و فکر نکنند 
روشی را کھ ماموران اطالعات در مورد کنترل فعالین جنبش دانشجویی 

  .لین علنی دیگر جنبش ھا بکار نمی برندانجام دادند در ارتباط با فعا
  در نظر نگرفتن این مسئلھ خود نشانھ اوج ذھنی گرایی کسانی -٧

یک نمونھ از این . است کھ مدام بھ دانشجویان اتھام ذھنی گرایی می زنند
درج شده (ـ لنا، " درسھای یک تجربھ تلخ"برخوردھا در نوشتھ ای بھ نام 

در این نوشتھ کھ رونویسی . شاھده استقابل م) در سایتھای اینترنتی
از مقالھ درج ) و البتھ بھ ھمان اندازه محافظھ کارانھ تر(تر " مودبانھ"

پایھ "شده در وبالگ تریبون مارکسیسم است، تالش شده کھ بھ اصطالح 
نیز برای ذھنی گرایی دانشجویان در مقایسھ با کارگران " ھای تئوریکی
ویژگی جنبش دانشجویی کھ عامل ذھنی در : "از نظر لنا. دست و پا شود

آن نقش قوی و پر رنگی در مقایسھ با جنبش کارگری دارد باعث شد 
از نظر ." زمینھ برای رشد انواع  سوسیالیسم غیر کارگری فراھم گردد

تھران از شورای " دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب"لنا اگر تشکل 
نمی شد اینقدر ذھنی گرایی در ھمکاری تشکل ھا و فعالین کارگری جدا 

  ! میان شان تقویت نمی شد
. صد رحمت بھ ماتریالیستھای مکانیكی قرن ھیجده و نوزده میالدی

آنان حداقل ماتریالیست ھای خوبی بودند و ماتریالیسم را با کارگر و  ایده 
آلیسم را  با روشنفکر معنی نمی کردند؛ و نمی گفتند کھ کارگران بر 

و )  البتھ از نوع کارگریش(ان ذاتَا سوسیالیست ھستند خالف دانشجوی
است و در ژن دانشجویان " عینی گرایی"نمی گفتند در ژن کارگران 

و کافی است دانشجویان کمی بیشتر کنار فعالین کارگری " ذھنی گرایی"
کمتر جنبشی بھ اندازه . بھ آنان منتقل شود" عینی گرایی"بنشینند تا ژن 

. ھد ظھور چنین استدالالت پا در ھوایی بوده استجنبش چپ ایران شا
کھ آگاھی کمونیستی را بھ عنوان یک علم و ایدئولوژی و استدالالتی 

ارزیابی از سیاستھای غالب بر جنبشھا را چنین بھ سخره می گیرند و 
   .پایھ ھای مادی شکل گیری آگاھی و سیاست را چنین مبتذل می کنند

 نشریھ بذر ٢٣ه در این زمینھ بھ مجموعھ مقاالت درج شده در شمار -٨
  . رجوع کنید

  
  

  :فیلمنقد 
  "خون بازی"

 روایتی بیجان از معضل اعتیاد در ایران
  

  رویا سرکش
ھمراه ( رخشان بنی اعتماد 

در فیلم  ) با محسن عبدالواھاب
نگاه خود را " خون بازی"

متوجھ مشکل اعتیاد  در میان 
فرزندان قشر مرفھ جامعھ 
کرده و معضل اعتیاد را در 

و می دل این قشر جست وج
گرچھ بھ سختی می توان  . كند

با برگرداندن دوربین روی 
فرزندان این قشر، معضل اعتیاد و ابعاد دلخراش آن را نشان 
داد، چرا کھ  فقر، بیکاری، بی آیندگی و درماندگی بعنوان دالیل 
. واقعی این معضل اجتماعی بناچار از صحنھ غایب می شوند

د بعنوان یک ھنرمند می اما با ھمھ اینھا  رخشان بنی اعتما
تواند دوربین خود را بروی مشکالت فرزندان این اقشار 

  .اجتماعی زوم کند
قصد : " رخشان بنی اعتماد خود در مورد این فیلم می گوید

دارم با ساختن فیلم خون بازی خانواده ھا را نسبت بھ پدیده 
اعتیاد در جامعھ نگران كنم و افزایش میزان این بال را در 

" ایجاد نگرانی یكی از ابزار پیشگیری است. ماع ھشدار دھماجت
تالش " زیر پوست شھر"قبل از این نیز رخشان بنی اعتماد در 

کرد بخشی از فعالیت فرھنگی خود را متوجھ این معضل 
حال با نگاھی بھ موضوع فیلم و چگونگی . اجتماعی کند

 تا چھ پردازش آن می توان دریافت کھ خانم رخشان بنی اعتماد 
  .حدی در ھدفش توفیق یافتھ است

فیلم حکایت سارا دختر جوانی از یک خانواده مرفھ است کھ 
آرش  پسر جوانی کھ ساکن کانادا است . بھ دام اعتیاد افتاده است

در سفری بھ ایران بھ او دلباختھ است و قرار است طی یک ماه 
در تالش مادر سارا . آینده برای عروسی با سارا بھ ایران بیاید

است تا او را با خود بھ شمال ببرد تا زیر نظر خواھرش مواد 
در حالی کھ تا کنون چند بار این کار را . مخدر را ترک کند

بخش بسیاری از این فیلم شاھد سفری نمادین .  کرده است
. سفری کھ مقصدش رھایی سارا از چنگال اعتیاد است. ھستیم

عتماد ایفاگر نقش سارا باران کوثری دختر خانم رخشان بنی ا
  .است

دقایق طوالنی از فیلم را شاھد صحنھ ھایی ھستیم کھ سارا 
دختر جوان می خواھد ترک اعتیاد کند اما ھجوم درد، اراده او 

در طول فیلم، چھره مچالھ شده از درد سارا . را متزلزل می کند
را می بینیم کھ دیگر نمی تواند درد خماری ناشی از نرسیدن 

ھ بدنش را تحمل کند و خود را بھ آب و آتش می زند تا مواد ب
سیما، مادر سارا صبورانھ پرخاشگری ھای دختر . مواد پیدا کند

  . معتادش را تحمل می کند
 تا دقایق انتھایی فیلم ھنوز نمی فھمیم کھ  علت اعتیاد سارا 

سارا ظاھرَا . چیست؟ انگیزه و محرک اعتیادش چھ بوده است
مادری سرشار از عشق و فداکاری کھ . ردھیچ کمبودی ندا

بخاطر او حاضر است حتی سر قرار برود تا سارا موادش را 
نامزدی ساکن تورنتو کھ ھر لحظھ در حسرت دیدار و . تھیھ کند
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عشق سارا از طریق ویدئو با او راز و نیاز عاشقانھ می کند، 
  .انگار خوشی زده زیر دلش و معتاد شده است

 از اینکھ سارا بحران درد ھای خماری در اواسط فیلم پس
را پشت سر می گذارد، کنار مادر پشت فرمان ماشین می نشیند 
و بھ پدرش فکر می کند بھ جدایی پدر و مادرش، بھ مادرش می 
گوید کھ مسبب ھمھ این شرایط زن آمریکایی، ھمسر دوم پدرش 
است کھ ھنگام طالق طبق قوانین آمریکا، بخشی از دارایی 

 با پدرش را  بھ او داده اند،  بنظر سارا او پول پدرش مشترک
سارا بیادش می آید کھ ھمسر آمریکایی . را باال کشیده است

پدرش وقتی مست می کرد از شدت حسادت می رفت سر جیب 
: پدرش و عکس سیما مادرش را بیرون می کشید و می گفت

 چون فکر می کرده ھنوز مرد عاشق زن قبلی" (از تو متنفرم"
احمد رضا عاشق تو : "و سپس بھ پدر سارا می گفت) خود است

سارا ادای این صحنھ ھا را برای مادرش در می آورد و ". ھستم
کھ این "  حیوونکی بابا"آھی برای پدرش می کشد و می گوید 

سارا از ھمسر سوم پدر ھم . زن این ھمھ بال سرش آورد
می گوید عصبانی است، چون صیغھ پدرش شده  و بھ اعتراض 

این بابای ما ھم دور دنیا می گرده و ھرچی عتیقھ است جمع 
  !می کنھ

سارا پس از گفتگو در مورد پدرش، تصمیم می گیرد قبل از 
رفتن بھ خانھ خالھ لیال، سر راه بھ ویالی پدر در جاده شمال ھم 

شب را " بابایی"سری بزند و باالخره تصمیم می گیرد پیش 
بیرون " بابایی" بھ ھنگام رسیدن بھ خانھ بیتوتھ کند و اولین کار

کردن فردوس زن سوم پدرش است، چون معتقد است زنیکھ 
  ! کلفت در شأن پدرش نیست

" بابایی"می کند  و " الزانیا"سارای گرسنھ و خستھ  ھوس  
چھ می ) یعنی فردوس زن صیغھ ای سوم(می گوید این زنیکھ 

  !  فھمھ الزانیا چیھ
با مکالمھ ای معنی دار بین " نھ باباییخا"و باالخره سکانس 

احمدرضا سیما را متھم می . سیما و احمدرضا بھ پایان می رسد
کند کھ علت اعتیاد دخترشان این است کھ سیما بھ جای رسیدگی 

سیما ھم . بھ فرزندشان رفتھ درس خوانده و مھندس شده است
ا پدر را متھم می کند علت این است کھ ھنگام جدایی تو بچھ ر

در این . از من گرفتی و ھمھ اینھا برای آزار دادن من بود
بگومگو احمد رضا  آس نھایی را روی میز می گذارد و می 

من عاشق تو بودم و تو شعور نداشتی کھ بفھمی و ! نخیر"گوید 
  "!!منو جا گذاشتی

از ھمسرش " بابایی"زنان ھمھ بنوعی در این فیلم مقصرند، 
ی گیرد، مقصر زنان ھستند کھ جدا می شود و دو تا زن م

می رود عشق و حال خود " بابایی.  "را فریب داده اند" بابایی"
" بابایی"را می کند اما مقصر سیما است کھ شعور ندارد عشق 

دختر خانھ معتاد شده است . را بفھمد و او را ترک می کند
. تقصیر مادر است کھ رفتھ درس خوانده و مھندس شده است

باقی می ماند و ھر شب برای سی نفر از " اباییب"اگر برده  
  .غذا درست می کرد این اتفاق نمی افتاد" بابایی"دوستان معتبر 

گرچھ تمرکز فیلم نھ بر روی مسئلھ زنان کھ روی معضل 
اعتیاد است اما با این حال سکانس ھایی کھ جایگاه زنان را 

. دنشان می دھد بیشتر و پر قدرتر تر توجھ را جلب می کنن
رخشان بین اعتماد با توانایی یک کارگردان زبردست موفق می 
شود عقب مانده ترین و زن ستیزانھ ترین نگاھھا را در چند 
صحنھ فشرده از دھان دختر معصومی کھ در جدال با اعتیاد 

  .است بیان کند

بنظر می آید علیرغم کارگردانی و بازی ھای ھنرمندانھ کھ 
 فیلم ھای خوش ساخت قرار می را در رده" خون بازی"فیلم 

دھد، اما حرف جدی غیر از کلیشھ ھای متعارف در حد دفترچھ 
ھای راھنمای اعتیاد، برای گفتن ندارد، گفتن اینکھ خانواده ھا 
. مسئول فرزندان و مراقبت از آنان ھستند نیز حرفی جدید نیست

گفتن اینکھ بحران ھای خانوادگی علت اعتیاد جوانان است نھ 
 نادرست بلکھ برعکس این اعتیاد است کھ موجب بحران تنھا

  !ھای خانوادگی و بسیاری مشکالت اجتماعی دیگر شده است
شاید عدم توفیق خانم رخشان بنی اعتماد وسواس بیش از 
حد، جھت رعایت خط قرمزھای وزارت ارشاد اسالمی بوده 

نتیجھ اینکھ فیلم خون بازی نھ فقط نتوانستھ است گوشھ . است
 ھرچند کوچک از واقعیت تکان دھنده ابعاد اعتیاد در ایران ای

را بھ تصویر کشد،  بلکھ  قادر نیست با طرح تصاویر واقعیتھا 
ذھن تماشاچی را بھ عرصھ جدال بکشاند بگونھ ای کھ تماشاچی 

 اعتماد با ینرخشان ب. نیز خود را بخشی از راه حل حس کند
 مرکز بھزیستی کار اینکھ در مصاحبھ ای می گوید مدتھا با

 دقیقھ فیلم ھمھ چیز را می گوید و ٨٠کرده است اما در تمام 
نشان می دھد، اما بطرز آشکاری از نشان دادن دالیل واقعی و 

فقط در . مسببین اصلی این پدیده خانمانسوز اجتناب می کند
صحنھ ھایی چند تا جوان را کھ خود نیز قربانی ھستند می بینیم 

د را دست بھ دست می کنند، البتھ در صحنھ ای کھ این وسط موا
از فیلم می بینیم کھ عامل پخش مواد، جوانان پایین شھری و 

  !فقیری ھستند کھ نسبت بھ جوانان مرفھ باال شھری عقده دارند
برای بیننده ای کھ کمی از اوضاع مواد مخدر در کشور با 

ار خبر است، این سئوال پیش می آید چگونھ در کشوری با آم
 میلیون معتاد و بقول برخی از جملھ نماینده ٤دولتی بیش از 

 میلیون معتاد و گردش چند میلیارد تومان ٧مجلس آقای اکبری 
پول در این زمینھ می توان ماجرا را بھ چند تا جوان معتاد و 

در کشوری کھ بھ گفتھ . گدا و گوتھ پایین شھری  ربط داد
 این چند میلیارد نمی مقامات حکومتی ھیچ ردپایی از گردش

بھ کسانی " سنتوری"توان یافت، چرا حتی اشاره ای در حد فیلم 
نمی شود کھ با مصونیت دولتی میلیاردھا تومان از قبل ویرانی 

چرا در این فیلم  ماموران ! زندگی میلیونھا جوان بھره می برند
ستاد مبارزه با مواد مخدر ھم ھمھ جا حضور دارند و در حال 

ظیفھ ھستند، اما با این ھمھ مواد مخدر بھ راحتی قابل انجام و
در اینجاست کھ تماشاچی فیلم احساس می کند ! دسترس است؟

توسط دولت و تبلیغات ستاد مبارزه با مواد مخدر بھ بازی گرفتھ 
  ■! شده است

  
. مین شماره بذر دانش آموزی منتشر شدچهار

 . همراهی کنیددر پخش و ادامه کاری آن ما را
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ما سالگرد تأسیس اسرائیل را  :نھ«
 »!گیریم جشن نمى

  
  اندیشھ و پیکاربرگرفتھ از سایت 

org.peykarandeesh.www  
   

روزنامھء گاردین، چاپ لندن، مقالھ 
 آوریل چاپ كرده كھ ٣٠اى را در 

نظیرى براى آن در روزنامھ  متأسفانھ
این مقالھ را . ھاى فرانسھ نمى توان یافت

 از یھودیان امضا كرده اند و در صد تن
دولتى كھ  «:كنند كھ آن بھ ویژه تأكید مى

زند،  ھنوز ھم دست بھ پاكسازى قومى مى
كند،  حقوق بین المللى را نقض مى

مجازات ھاى دستجمعى وحشتناك را علیھ 
و بھ  كند مردم غیر نظامى غزه اعمال مى

ھا و آزمان  انكار حقوق انسانى فلسطینى
سالگرد  ما. دھد ھاى ملى آنان ادامھ مى

  ».گیریم یس چنین دولتى را جشن نمىتأس
  

اینك متن مقالھ را مى خوانید كھ از 
روى ترجمھء فرانسوى آن بھ فارسى 

 :درآمده است
  

ما سالگرد تأسیس اسرائیل را : نھ«
  »!گیریم جشن نمى
 

در ماه مھ برخى از سازمان ھا 
شصتمین سالگرد تأسیس دولت اسرائیل را 

توجھ بھ توان با  این را مى. گیرند جشن مى
 قرنھا زجر و آزار كھ سرانجام بھ نسل كشى

یھودیان در جریان جنگ جھانى دوم 
 با وجود این، ما. انجامید، درك كرد

یھودیانى ھستیم كھ این سالگرد را جشن نمى 
  .گیریم

حاال دیگر بھ درستى وقت آن رسیده 
است كھ بھ روایت طرف مقابل گوش 

ھودى روایت ملتى دیگر كھ تاوان ی بسپاریم،
ستیزى و سیاست نسل كشى ھیتلرى را 

ھمان طور كھ ادوارد سعید . است پرداختھ
فلسطینى ھا بھ : خاطر نشان كرده است

كنند كھ  ھمان گونھ نگاه مى )١٩۴٨( فاجعھ
  .)نسل كشى ھیتلرى(یھودیان بھ ھولوكاست 

، در ھمان ماه كھ ١٩۴٨در ماه آوریل 
ه خمپار كشتار وحشتناك دیر یاسین و پرتاب

بھ غیر نظامیان فلسطینى در بازار حیفا رخ 
اشتھ ذاجرا گ بھ (Dalet) داد، طرح دالت

  .شد
ھدف این طرح، نابودى روستاھاى فلسطینى و اخراج 

ما ! نھ. بود) اسرائیل(مرزھاى دولت  اھالى بومى بھ آن سوى
  .گیریم این را جشن نمى

، در گرماى فرسایندهء ١٩۴٨در ژوئیھ 
  و غذا، ھفتاد ھزارتابستان، بدون آب

. فلسطینى از شھر لد و رملھ، اخراج شدند
از  صدھا تن از آنان در راه جان خود را

این حادثھ معروف است بھ . دست دادند
 این بھ ھیچ رو! نھ. »راھپیمایى مرگ«

  !مایھء شادى ما نمى تواند باشد
 ھزار نفر آواره ٧۵٠در مجموع، 

  دھكده از روى نقشھ۴٠٠بیش از . شدند
اما اینھمھ باعث نشد كھ  .دحذف ش

ھزاران . پاكسازى قومى پایان یابد
اسرائیل، در سال  فلسطینى شھروند

اخراج ) جلیل(، از منطقھء گالیلھ ١٩۵۶
ھزاران تن دیگر از  عالوه بر این،. شدند

  .ساحل غربى و نوار غزه اخراج شدند
بنا بر قوانین بین المللى و ھمان گونھ 

مقرر  سازمان ملل متحد ١٩۴كھ قطعنامھ 
مى دارد آوارگان جنگ حق دارند بھ خانھ 

. خسارت كنند ھاشان بازگردند یا مطالبھء
اسرائیل ھرگز چنین حقى را بھ رسمیت 

  .گیریم نمى نھ؛ ما جشن. نشناختھ است
ما سالگرد دولتى را كھ بر پایھء 
تروریسم، كشتار و غصب اراضى ملتى 

  .گیریم دیگر بنا شده جشن نمى
دولت اسرائیل ھنوز ھم دست بھ 

زند، حقوق بین المللى  پاكسازى قومى مى
مى كند، مجازات ھاى دستجمعى  را نقض

 نظامى غزه هوحشتناك را علیھ مردم غیر
كند و بھ انكار حقوق انسانى  مى اعمال

 ھا و نفى آرمان ھاى ملى آنان ادامھ فلسطینى
دھد؛ نھ، ما سالگرد تأسیس چنین دولتى را  مى
  .گیریم شن نمىج

گیریم كھ عرب ھا و  ما زمانى جشن مى
یھودیان، با حقوق برابر در خاور میانھ اى 

  .كھ بر آن صلح حاكم است زندگى كنند
 

   :برگرفتھ از سایت
www.europalestine.com 

  
  :یھمین مطلب بھ زبان انگلیس

www.guardian.co.uk/world/٢٠٠٨/apr/٣٠
/israelandthepalestinians 
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  دعوت بھ جدل
  

  در مورد تئوری
  "از خود بیگانگی"

  
  احسان تفکری  

بررسی نشریھ بذر بر آنست کھ بخشی از صفحات خود را بھ 
. و جدلھای پیرامون آن اختصاص دھد"  از خود بیگانگی"تئوری 

. برای آغاز این بحث بھ انتشار دو نوشتھ زیر اقدام شده است
فرخی مدتی پیش برای بذر ارسال کرده . نوشتار اول را رفیق ف

و " بورژوایی−خودبخودی"آگاھی <ادای سھمی بھ "کھ عنوان آن 
" نوشتھ آقای پیام دامون> گرانکار" کمونیستی−طبقاتی"آگاھی 

  . است
از خود «ماتریالیسم تاریخی و نظریھ ی "نوشتار دیگر بھ نام 

از سلسلھ نوشتارھایی است کھ رفیق پیام دامون »  بیگانگی انسان
  .در این رابطھ تھیھ کرده است

ما از ھمھ عالقمندان بھ این بحث می خواھیم کھ نظرات و 
نشریھ بذر . این زمینھ ارسال دارندسئواالت خود را برای ما در 

در حد توان و امکانات خود برای دامن زدن بھ جدلی خالق، مثبت 
 .و سازنده، آنھا را منعکس خواھد کرد

متن زیر برای آشنایی اولیھ با این بحث و تاریخچھ آن تھیھ 
  )١( .شده است

*****  
   "از خود بیگانگی"پیش در آمدی بر تئوری 

 ١٨٤٤ فلسفی -دستنوشتھ ھای اقتصادی با نگاھی بھ کتاب 
  مارکس

  
در محافل چپ " از خود بیگانگی"چند سالی است کھ تئوری 

کتابھای زیادی در این ارتباط بھ فارسی . ایران رواج یافتھ است
ترجمھ شده و مقالھ ھای بسیاری در این زمینھ نگاشتھ شده 

سان برخی از گرایشات چپ با تکیھ بھ این تئوری مبلغ ان. است
بھ "بی جھت نیست کھ عباراتی چون . شده اند) اومانیسم(گرایی 

سر تیتر برخی از اعالمیھ ھای دانشجویان " نام انسان و انسانیت
عباراتی کھ در بھترین حالت بکار مخدوش . چپ شده است

  . کردن مبارزه طبقاتی می آید
اغلب این گرایشات برای اثبات نظرات خود بھ بحثھای 

 " ١٨٤٤ فلسفی  -دست نوشتھ ھای اقتصادی"اب مارکس در کت
را " از خود بیگانگی"بسیاری از آنان تئوری . رجوع می دھند

 اساس اقتصاد سیاسی مارکسیستی و کَال مارکسیسم قلمداد اس و
  .می کنند

طرفداری از این تئوری در سطح بین المللی نیز از تاریخچھ 
یی از روندی دفاع از این تئوری جز. معینی برخوردار است

. معروف شده است" مارکس جوان"بوده کھ بھ بازگشت بھ 
مارکسیسم "یکی از مشخصھ ھای " مارکس جوان"رجعت بھ 

کھ محصول  شکست انقالب ھای " مارکسیسمی. "است" غربی
کارگری در غرب در زمان لنین و عدم حضور جنبش انقالبی 

رخی با ب(توده ای از آن زمان بھ بعد در کشورھای غربی 
بھ دنبال توضیح " مارکسیستھای غربی. "می باشد) استنثناھا

تئوریک این مسئلھ بودند کھ چرا علیرغم رشد گسترده نیروھای 
وی نمی مولده در این قبیل کشورھا، طبقھ کارگر بھ انقالب ر

از خود "آنان بخشی از پاسخ خود را در تئوریھای . آورد
آنان بر این . یافتند" بت وارگی"یا " شی وارگی"و " بیگانگی

در حیطھ ایده ھا " مبارزه"پایھ رسالت اصلی خود را صرفَا 
سیمای مشخصھ رجعت کنندگان . علیھ بورژوازی ترسیم کردند

این .  لنینینسم بودمخالفت اساسی آنھا با" مارکس جوان"بھ 
مخالفت را می توان تا حدی عکس العمل نسبت بھ اشتباھات 
کمونیستھا در دوران استالین و کمینترن و کَال برخوردھای 

کھ بھ نقش روبنای (ماتریالیسم مکانیکی رایج در آندوره 
ناتوانی در . دانست)  چندانی نداشتند  سیاسی توجھ -ایدئولوژیک

رد و احیا سرمایھ داری در جامعھ تحلیل از دالیل عقب گ
" مارکسیسم غربی"شوروی نیز یکی دیگر از مشخصھ ھای 

این تفکرعمدتَا روحیھ خرده بورژوازی ناراضی در . بود
کشورھای امپریالیستی را بیان می کرد کھ قادر بھ درک پیچ و 
خمھا، افت و خیرھا و  معضالت واقعی پیشاروی انقالب 

ن حال شاھد برخی ضعفھای پرولتاریا پرولتری نبوده  و در عی
در حفظ قدرت خویش بوده است و از روابط بورژوایی حاکم 

" از خود بیگانگی"بحث . می کرد" بیگانگی"نیز احساس 
از این زاویھ مورد توجھ ..." دستنوشتھ ھا "مارکس در کتاب 

  .آنان قرار گرفت
*****  

ون از بھ اشکال گوناگ..." دستنوشتھ ھا "مارکس در کتاب 
اینکھ . خود بیگانگی کارگر تحت نظام سرمایھ داری می پردازد

چگونھ کارگر از فرآورده کارخویش بیگانھ است؛ با فرایند تولید 
بیگانھ است؛ از زندگی ذاتی نوع انسان  بیگانھ است و سرانجام 

  . از دیگر انسانھا ھم بیگانھ است
اقتباس را از فلسفھ ھگل " از خود بیگانگی"مارکس مفھوم 

کرد و از آن برای نقد سرمایھ داری و مالکیت خصوصی سود 
. اما مفھوم از خود بیگانگی سابقھ دیرینھ تری دارد. جست

برخی از پژوھشگران طرح این مفھوم را بھ کشیشی بھ نام 
از نخستین طرفداران اصالح دینی )  ١٥٠٩ – ١٥٦٥(کالون 

برای " اه اولیھگن"نسبت می دھند کھ عقیده داشت آدمی بھ سبب 
" از خود بیگانگی"بعدھا ایده . ھمیشھ با خدا بیگانھ شده است

تحت تاثیر الھیات پروتستان بھ یکی از مشخصھ ھای  اندیشھ 
ھگل نیز این مفھوم را در چارچوبھ تفکر . آلمانی تبدیل شد

مارکس بعدی اقتصادی بھ این مفھوم . فلسفی خود بھ کار گرفت
  . بخشید

ن المللی کمونیستی شاھد بحث و جدلھای تاریخ جنبش بی
بسیار بر سر این مفھوم و بطور کلی جایگاه و مقام کتاب 

اینکھ تا چھ حد افکار تکامل یافتھ . بوده است..." دستنوشتھ ھا "
. مارکس در سالھای بعد را می توان تداوم  این کتاب دانست

بویژه آنکھ مفاھیم و بیان بکارگرفتھ توسط مارکس برای 
دستخوش ") سرمایھ"بویژه در کتاب (ضیح سرمایھ داری تو

از خود "اگر چھ مارکس اصطالح  . دگرگونی ھای مھمی شد
نیز بکار " سرمایھ"و " گروندریسھ"را در کتابھای " بیگانگی

گرفت اما کَال استفاده از این اصطالح در نوشتھ ھای مارکس 
 او مشخصَا در نوشتھ ھای.  رو بھ کاھش گذاشت١٨٥٨پس از 

دیگر نشانی از تعبیرات بکار رفتھ در دست نوشتھ ھا مانند 
، بازگشت بھ ذات "بازگشت انسان بھ خود"، "انسان نوعی"

علت این امر . نمی بینیم" آشتی ذات و وجود"و " نوعی انسان
را باید در کشف قوانین ماتریالیسم تاریخی و بطور مشخص 

لھای بعد کشف نظریھ ی علمی ارزش اضافی توسط وی درسا
یعنی کشف قوانین علمی حاکم بر تاریخ و کشف راز . دانست

..." دست نوشتھ ھا "رازی کھ در .  بزرگ نظام سرمایھ داری
..." دستنوشتھ ھا"در . کوچکترین اشاره ای بدان نشده است

مارکس از پول حرف می زند ولی نھ از سرمایھ؛ بھ از خود 
بھ اسثثمار طبقھ  بیگانگی کارگر می پردازد ولی بی آنکھ 

مارکس در آن دوره ھنوز بھ تبیین علمی . کارگر اشاره کند
  . استثمار کار توسط سرمایھ دست نیافتھ است
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بدون نگاه تاریخی بھ تکامل مارکس نمی توان بھ ارزیابی 
مارکسی کھ در . دست یافت..." دستنوشتھ ھا"درستی از 

جھات مارکس ظاھر شده ھنوز از پاره ای ... " دستنوشتھ ھا "
یا بھتر است گفتھ شود مارکسی در حرکت از . ایده آلیست است

مارکسی کھ طرفدار اومانیسم . ایده آلیسم بھ سمت ماتریالیسم
الزم بھ ذکر است کھ اومانیسم حتی در رادیکال ترین . است

اش بھ لحاظ فلسفی کماکان " کمونیستی"شکل خود یعنی نوع 
   )٢(. آغشتھ بھ ایده آلیسم است

ھمانطور کھ در فوق گفتھ شد مارکس در دوران تکامل 
برای توصیف " از خود بیگانگی"یافتگی اش نیز از مفھوم 

یعنی (رابطھ ای کھ میان کارگر و سرمایھ دار برقرار است 
) فروش نیروی کار بھ ازای مزد برای بھ کار انداختن تولید

 از کار بیگانگی..."  دستنوشتھ ھا"اما در . استفاده کرده است
مارکس در این کتاب نظریھ . مفھومی وسیعتر بھ خود می گیرد

. ذات انسان و نفی آن در جامعھ طبقاتی را بھ ھم گره می زند
برای مثال در آن کتاب آمده است کھ فعالیت آزادنھ و آگاھانھ 

  . صفت مشخصھ انسان است
انسان را بھ شکلی غیر " صفت"یا " ذات"در اینجا او این 

 - بویژه شرایط مادی جامعھ -و مافوق شرایط مادی تاریخی 
بھ گونھ ای کھ انسان در ھر مقطع زمانی می .  طرح می کند

این برخورد . تواند ھر کاری کھ دلش خواست انجام دھد
در تعریفی کھ در این کتاب از جامعھ . ماتریالیستی  نیست

. کمونیستی نیز طرح می شود این مسئلھ بیشتر نمایان می شود
  :مارکس در این کتاب کمونیسم را

ادغام مجدد یا بازگشت آدمی بھ خویشتن یعنی فرارفتن از "
 کتاب ١٦٩صفحھ . (می شناسد" از خودبیگانگی آدمی  آگاه

  ) ..."دستنوشتھ ھا "
در اینجا نیز موقعیت انسانی و بازگشت آدمی بھ خویشتن 

 بشر ایده آلیزه می شود و کمونیسم رجعتی ساده بھ حالت قبلی
  . قلمداد می شود یعنی زمانی کھ ھنوز از خود بیگانھ نشده بود

تالش می کند مفھوم گسترده " دستنوشتھ ھا"حتی زمانی کھ 
تری از کمونیسم را جلو نھد رگھ ھای این برخورد فوق قابل 

  . مشاھده است
  : کمونیسم عبارت است از..." دستنوشتھ ھا "از نظر 

ن بھ عنوان موجودی بازگشت کامل آدمی بھ خویشت"
بازگشتی آگاھانھ و کامل در : است) یعنی انسانی(اجتماعی 

). جامعھ(چارچوب کل ثروت و رفاه حاصل از تکاملی قبلی 
کامَال رشد یافتھ ) طبیعت باوری(این کمونیسم کھ ناتورالیسمی 

یکسان است و بھ عنوان ) انسان باوری(است، با اومانیسم 
کمونیسم راه :  با ناتورالیسم برابر استاومانیسم کامال رشد یافتھ

 )٣(. حل واقعی تعارض آدمی با طبیعت و آدمی با آدمی است
راه حل واقعی تعارض میان ھستی و ذات، میان عینیت یافتگی 
. و اثبات خویشتن، میان آزادی و ضرورت، میان فرد و نوع

این (کمونیسم معمای تاریخ حل شده است و خود را راه حل 
دستنوشتھ ھا "  کتاب ١٧٠ و ١٦٩صفحات ." (ی داندم) معما

 ("...  
.  ناتورالیستی از کمونیسم است-این تصویری اومانیستی 

کمونیسمی است بدون بنیاد مادی مستحکم و این دیدی از تاریخ 
است کھ ھنوز تضاد بین نیروھای مولده و مناسبات تولیدی را 

ر نداده است و بعنوان سنگ بنای تحلیل از جامعھ  مد نظر قرا
ھنوز بھ نقش مبارزه طبقاتی بھ عنوان نیروی محرکھ در تغییر 

از ھمینرو . جوامع طبقاتی و رسیدن بھ کمونیسم پی نبرده است
عجیب نیست کھ چنان تصویری از کمونیسم در خدمت رادیکال 
شدن قشری ازخرده بورژوازی قرار گیرد کھ با شدت 

انی و ارزشھای سرمایھ خود را از روابط غیر انس" بیگانگی"
 -داری احساس می کند ولی ھمچنان از مبنای مادی اصلی آن  

 و از نیروی مادی کھ -یعنی  روابط تولیدی حاکم بر جامعھ 
عمال الیق سرنگون کردن آن ھست یعنی پرولتاریای انقالبی 

  . است" بیگانھ"نیز
البتھ در تصویر ارائھ شده فوق از کمونیسم توسط مارکس نھ 

ھا بذر بلکھ بسیاری از جوانب کمونیسم علمی و ماتریالیستی تن
کھ مارکس پس از مدت کوتاھی آنھا را سنتز کرد نیز بچشم می 

در عین حال حرکت مارکس را ... " دستنوشتھ ھا . "خورد
بسوی درک عمیقتر و صحیحتر از تاریخ، یعنی بسوی 

  .ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی نیز نشان می دھد
یا مارکس دوران " مارکس جوان"امروزه بازگشت بھ اما 

قبل از ھر چیر نشانھ یک عقبگرد ..." دستنوشتھ ھا "
در مخالفت با " مارکس جوان"حمایت از . ایدئولوژیک است

 - مارکس کامال ماتریالیست و بیشتر انقالبی -" مارکس آینده"
روندی کھ بی ارتباط با بحران . بیان یک روند قھقرایی است

بحرانی کھ بواسطھ .  نبش کمونیستی بین المللی نبوده و نیستج
  .عدم اتکا بھ مارکسیسم و تکامل بعدی آن تشدید یافتھ است

*****  
در جنبش چپ " از خود بیگانگی"علت اینکھ امروزه بحث 

ایران بھ یکی از جدلھای ایدئولوژیک مھم بدل شده کامال ربط 
ر جھان ومسائل بی ثبات دارد بھ وجود بحران ایدئولوژیك کلی د

كننده ای  کھ بھ انواع و اقسام ایدئولوژیھای بنیادگرایانھ 
بی ثباتی و ناامنی کھ در اثر رشد . ارتجاعی پا داده است

گلوبالیزاسیون سرمایھ دارانھ بوجود آمده و زندگی میلیاردھا 
  . انسان را تھدید می کند

نقالب مضاف بر این شکستی کھ جنبش نوین کمونیستی در ا
 متحمل شد و پاگیری ایدئولوژی مذھبی در ایران موجب ١٣٥٧

كسانی كھ عمَال . سرخوردگی بسیاری از کمونیستھای ایران شد
می ) و یا غیر قابل تحقق(آرمان كمونیسم را شكست خورده 

بسیاری از این افراد یا جریانات چپ قبال نیز از این . دانند
 كھ آن را شكل تكامل یافتھ زاویھ بھ كمونیسم نظر مساعد داشتند

می ) نھ گسست بنیادین از آن(اندیشھ ھای دمكراسی غربی 
دانستند و امروزه در مقابل روند رو بھ افزایش تاریک اندیشی 

آنان درد را نھ در ! می كنند" بیگانگی"در جھان واقعا احساس 
مناسبات اجتماعی حاکم بر جھان كھ در عوارض وضع موجود 

  . می بینند)  برایشان جلوه كردهآنھم آنطور كھ(
بعضی از آنان در مواجھ با استبداد مذھبی در ایران فکر 
می کنند جھان از عصر امپریالیسم بھ قرون وسطی بازگشتھ 

 ١٨در نتیجھ باید مجددا پرچمی  کھ اومانیستھا در قرن . است
این امر خود بیانگر . برافراشتھ بودند را دوباره در دست گرفت

 تولید و باز تولید تعصبات بورژوادمکراتیکی است کھ شکلی از
ریشھ ھای قدرتمندی در جوامع عقب مانده ای چون جامعھ ما 

جامعھ ای کھ مردم در آن از اولیھ ترین حقوق دمکراتیک . دارد
و آزادیھای فردی برخوردار نیستند و پیشبرد تحوالت انقالبی و 

این .  استدمکراتیک از ضرورت و فوریت خاصی برخوردار
شرایط مدام بھ درکھای بورژوا دمکراتیک از کمونیسم پا می 

جستجوی مارکس اومانیست و ایجاد سازش میان اومانیسم . دھد
  . و مارکسیسم جلوه امروزین این درکھای نادرست است

  
   :منابع و توضیحات

  :  برای تھیھ مطلب فوق از منابع زیر استفاده شده است-١
 فلسفی مارکس، با ترجمھ حسن مرتضوی، –صادی  دستنوشتھ ھای اقت-

  انشتارات آگاه  
   ...٢٠ادامھ در صفحھ 
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" بورژوایی - خودبخودی"آگاھی< ادای سھمی بھ
   >کارگران" کمونیستی -طبقاتی"و آگاھی

  نوشتۀ آقای پیام دامون

  فرخی. ف
قبل از ھر چیز می خواستم بھ این دوست گرامی برای 

ھی در رابطھ با موضوع بحثشان رسیدن بھ این سطح از آگا
تبریک بگویم، مخصوصأ در رابطھ با تفکیک کامأل بجای 
ایشان مابین مبارزات خودانگیختۀ طبقۀ کارگر، چھ اقتصادی و 
چھ سیاسی، و مبارزۀ آگاھانھ و کمونیستی آنھا؛ و ھمچنین بحث 
کامأل بجای ایشان در رابطھ با مقولۀ کلیت اجتمایی و حرکت 

  . رانطبقاتی کارگ
من در اینجا قصد پرداختن بھ مقالۀ ایشان کھ در سھ بخش 
مختلف در نشریۀ دانشجوئی بذر بچاپ رسیده را ندارم، اما مایلم 

کھ ایشان در  مقولۀ بیگانگیکھ نکاتی چند را در رابطھ با 
 اشارۀ کوتاھی بھ آن داشتھ اند، ٢٣سطوری چند در بذر شمارۀ 

ر چند کوچکی در راه فھم و  باشد کھ قدم ھ.در میان بگذارم
  .تحلیل این مقولھ برداشتھ شود

در دو مقالۀ قبلیم ـ کھ فکر می کنم ھنوز در سایتھای مختلف 
آنھا را می توان یافت ـ بھ عناوین چرایی طبقۀ کارگر از منظر 

بحث خودم را در ) کمونیسم(مارکسیسم و فراروی از بیگانگی
شان کردم کھ بحث من فقط در آنجا خاطر ن. این مورد ارائھ دادم

برداشت من از درک مارکسی قضیھ است، اینکھ چگونھ 
مارکس این مقولھ ای را کھ از نسلھای متفکرقبلی بھ ارث 
رسیده بود، گرفتھ، تکامل داد و بھ پایھ ای مادی ـ تاریخی 
رساند و از آن بعنوان درک کلی ئی کھ تحلیلھای پرنبوغ بعدیش 

او خود می . ن بنا نھاد، استفاده نمودرا حول آن و در امتداد آ
    )١(:گوید
ھمانطور کھ با تجزیھ و تحلیل، مفھوم مالکیت خصوصی را "

از مفھوم کار بیگانھ شده استنتاج نمودیم، اکنون می توانیم ھر 
مقولۀ اقتصاد سیاسی را با کمک این دو مفھوم بسط و در ھر 

د مشخص و مقولھ مثأل در تجارت، رقابت، سرمایھ، پول، نمو
  ."مبسوط این عناصر نخستین را از نو بازیابیم

و این کاریست کھ او در گروندریسھ و کاپیتال انجام می 
البتھ ھمینجا دوباره یادآور می شوم کھ اساس بحث من . دھد

درک مارکسی از موضوع را شامل می شود و نھ ھیچ گروه یا 
دستۀ مشخصی را و فقط و فقط حاصل مطالعات شخصی در 

اما ذکر چند نکتھ را . آثار بنیانگذاران سوسیالیسم علمی می باشد
  :ھم خالی از ربط نمی دانم

اینکھ ھمانطور کھ دوستمان ھم اشاره کرده اند این : یکم
بخش از دریافت مارکسیستی، ھمانند اکثر دیگر مفاھیم آن، 
مورد استفاده و یا احتماأل سوء استفادۀ گروه یا دستھ جاتی بوده 

 اما این ھیچگونھ مناسبتی با دریافت خود کارل مارکس است،
  .کھ در اینجا مد نظر است ندارد

اینکھ ما الاقل اینرا بھ مارکس مدیونیم کھ او را نھ با : دوم
شقھ شقھ کردن بھ، آنگونھ کھ متأسفانھ مرسوم شده است، 

و یا مارکس فیلسوف و سیاسی و یا انواع ! مارکس جوان و پیر
، بلکھ از طریق دیالکتیکی کھ از خود او آموختھ و اقسام دیگر

با مواد تاریخأ ) البتھ انسانی نابغھ(ایم، او را در کنش یک انسان 
مشخص در اختیارش و در بحبوحھ ای معین و در تکاملش در 

  .این کنش و غیره در نظر بگیریم
اینکھ در یک مبحث تا زمانیکھ درک خود را از آن : سوم

می توانیم بشکلی شایستھ استفادۀ صحیح یا اشتباه ارائھ نداده ایم ن
  .دیگران را از آن باثبات برسانیم

دوستمان آقای . با این مقدمھ بھ اصل موضوع می پردازم
  )٢(:پیام دامون می فرمایند

مناسبات » شئی شدگی«و » کار از خود بیگانھ«دو مفھوم "
وابط اساسأ بر این بخش یعنی تأثیر کارگران از ر... انسانی 

ی میان انسانھا »کار«و مناسبات ) بیگانگی کار(اقتصادی 
شئی (» کاالھا ـ چیزھا«بوسیلۀ پول و از طریق داد و ستد 

  ."تکیھ دارد) شدگی یا شئی وارگی
اگر این تکھ از بحث ایشان را اینگونھ درک کنیم کھ مارکس 
آندورۀ بخصوص مارکسی بود کھ تازه با فلسفھ اتمام حجت کرده 

و ھنوز حدودأ دوسالی بیشتر از ) ان ھگلی جوان سابقبعنو(
مطالعات اقتصاد سیاسی او نگذشتھ بود و اثر او نیز طبیعتأ حال 
و ھوای ھمین شرایط را بازتاب می کرده، در این صورت 

اما اگر اینرا در تقابل اقتصادی ـ . مشکل خاصی پیش نمی آمد
چیزی کھ (باشند فلسفی بودن و سیاسی ـ انقالبی نبودن ذکر کرده 

، در آنصورت الاقل )بنظر می رسد احتمال قویتری را دارا باشد
 مطلبی کھ اینگونھ الف ـ. دو اشکال اساسی بر آن وارد است

فلسفھ را رادیکالیزه می کند و با این حدت بھ نقد اقتصاد سیاسی 
 مارکس مفھوم ب ـ. می نشیند نمی تواند سیاسی ـ انقالبی نباشد

بھ " دستنوشتھ ھای اقتصادی و فلسفی"ده را در کار بیگانھ ش
مالکیت خصوصی و از آنجا بھ تضاد کار و سرمایھ و سپس حل 

مارکس می . این تضاد توسط جنبش کمونیستی بسط می دھد
  )٣(:گوید
از رابطۀ کار بیگانھ شده با مالکیت خصوصی چنین برمی "

آید کھ رھایی جامعھ از مالکیت خصوصی و بندگی، شکل 
زیرا کل بندگی ... سی رھایی کارگران را بخود می گیرد سیا

  ..."آدمی ناشی از رابطۀ کارگر با تولید است
در اینجا مالحظھ می کنید کھ حتی  شکل سیاسی این عمل 

اما ممکن است کھ دوست عزیز ما اظھار . نیز ذکر گردیده است
بدارند کھ منظور ایشان درک ھمان گروھھا و دستھ جاتی است 

ر مقالھ شان یاد کرده اند و نھ دریافت خود مارکس، کھ در کھ د
  .اینصورت نیز ما را ماللی نیست

صد البتھ کھ ھرچھ جلوتر می رویم درک مارکس شفافتر و 
صیقلی تر شده و صد البتھ کھ مبحث ارزش اضافی جایگاه 
خاصی در این رابطھ پیدا می کند، اما این ذره ای از پایھ ای 

نگی کار نزد او نمی کاھد بلکھ برعکس، بودن مقولۀ بیگا
خوانندۀ دقیق اساس و مادۀ خام تئوری اضافھ ارزش مارکس را 

  .می تواند در آثار جوانیش بخصوص اثر یادشده پیدا کند
  )٤(:دوست گرامی ما اینچنین ادامھ می دھد

در مباحث مارکس بھ } از خود بیگانگی کار{این مفھوم "
و » ھگلی« مفاھیم فلسفی مرور زمان و در پی کندن از

و گذر از مباحث مجرد و انتزاعی اقتصادی ـ » فوئرباخی«
و ) در گروندریسھ(فلسفی و ھمچنین پختگی مباحث، کمرنگ شد 

  .کروشھ از من است)." »سرمایھ«در(یا بکلی حذف گردید 
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   مھفته بیست و شمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

١٤

البتھ ایشان مطلع ھستند کھ این ھم طرز دریافتی از مسئلھ 
خاصی از چپ اروپایی، اما چون است مصطلح شده توسط گروه 

موضوع بحث ما نوشتۀ ایشان است، اینرا ھمینگونھ مطرح شده 
اما . توسط ایشان می انگاریم و ثابت می کنیم کھ صحت ندارد

  :نخست دو نکتھ را باید تذکر داد
 شکی نیست کھ مارکس از اینکھ مجبور بھ استفاده از یکم ـ

ق آنان در آن دوران بدلیل حاکمیت مطل(اصطالحات ھگلی بود 
نمی توانست خرسند باشد، اما مفاد اینھا نزد او چنان ) بخصوص

فقط  ) یا فوئرباخیشان(تغییری کرده بودند کھ از جنبۀ ھگلیشان 
بخشھای خاصی باقی مانده بود، مثل ھمان سرنوشتی کھ نصیب 
دیالکتیک شد؛ و این ھیچگونھ دخلی بھ درک مارکسیستی از آنھا 

 ھمانگونھ کھ در باال ھم اشاره شد، باید در ھر مورد بلکھ. ندارد
  .بدنبال خود اصل دریافت بود نھ کپیھای ناشیانھ و مغلوط از آن

 چون این بخش از بحث ایشان توسط دیگران نیز دوم ـ
بعنوان برھان بر علیھ این برداشت ـ کھ برخواستھ از درک 

وردن نقل و مادی تاریخ است ـ استفاده شده، لذا ما مجبور بھ آ
قولھای فراوان از دو کتاب یاد شده توسط ایشان می باشیم و قبأل 

  .از این بابت از خواننده پوزش می خواھیم
پس آیا این صحت دارد کھ دریافت مارکس از مقولۀ بیگانگی 

؟ خیر بھ !کار در گروندریسھ کم رنگ و در کاپیتال محو گردید
  :مثالھایی از گروندریسھ. ھیچوجھ

 اجتماعی فعالیت و نیز شکل اجتماعی فراورده و خصیصۀ"
سھم افراد در تولید در اینجا چیزی بیگانھ بھ نظر می رسد کھ 

  .)٥(..."عینأ رویاروی افراد است
  :و یا

ظاھر خارجی و ... این پیوندھا ھمھ ساختۀ کار افراد ست،"
خصلت ازخودبیگانۀ این پیوندھا کھ سبب رویاروئی شان با ذات 

کھ تولید بر اساس ارزش مبادلھ ای نخست بھ ... ت،انسانی اس
حد کافی پیشرفت کند تا ھم از خودبیگانگی فرد نسبت بھ 

  .)٦("خویشتن خود و دیگران امری جھانشمول گردد
  :و یا

نظام مزدبگیری خود مبتنی بر سرمایھ است بھ طوری کھ "
از این زاویھ نیز سرمایھ ھمین جابجایی و حرکت جوھریست کھ 

مأ بھ بیگانھ شدن فعالیت خود کارگر نسبت بھ او می الزا
   )٧(."انجامد

  :و یا
بدینسان مالکیت یعنی ھمان شرایط مادی کار کامأل از دید "

وسایل تولید کارگر بصورت . نیروی کار جدا و منفک می شود
سبب می شود کھ ... جدایی مطلق مالکیت از کار... مالکیت غیر

  )٨(."ود بیگانھ شودکارگر نسبت بھ محتوای کار خ
  :و یا

اما این عینیت پذیری تبدیل بھ نیرویی مادی، مستقل از "... 
  )٩(..."وجود او و مسلط بر او شده

  :ویا
ثروت کھ در چارچوب کار زنده چیزی جز یک امکان نبود "

اکنون در پرتو تولید بھ واقعیتی خارجی، و حتی بھ واقعیتی 
  )١٠(".بیگانھ نسبت بھ کار تبدیل شده است

  :ویا
شرایط عینی و ... نتیجۀ کار تولید ثروتی بیگانھ با کارگر و"

در روند تولید فراھم می شود و صورت ... واقعی انتفاع کار
  )١١(..."اشیاء و واقعیاتی مستقل و بیگانھ را بخود می گیرد

  :و یا

وجود کارگر در چیزھایی عینیت می یابد کھ از آن خود او "
 در برابر کار زنده حالتی بیگانھ پیدا می ضمنأ کار زنده. نیست

  )١٢(."کند
تازه اینھمھ را ما فقط بعنوان نمونھ و فقط از یک جلد 

خوانندۀ عالقھ مند و دوستمان پیام دامون می . گروندریسھ آوردیم
توانند با مراجعھ مستقیم خود صدھا مورد دیگر را پیدا کنند و بھ 

ھ حاجت ما بود آنچ. نتیجھ گیری شخصی خود دست یابند
البتھ ممکن است کھ برای خوانندۀ ما باعث . برآورده شد

سردردی ھم شده باشد، اما می بایستی کھ یکبار برای ھمیشھ این 
موضوع فیصلھ می یافت کھ در گروندریسھ نھ تنھا دریافت کار 
بیگانھ کمرنگ نشده، بلکھ وجب بوجب ھرکجا کھ ضرورت بود 

  .ده شده استبھ این درک پایھ ای رجعت دا
ضمنأ برای کسی کھ با آثار مارکس آشنایی حتی نسبی دارد، 
خواندن سطور گروندریسھ حکایت از جرح و تعدیل و تداوم 

وانگھی ھمانگونھ کھ . دستنوشتھ ھای اقتصادی و فلسفی را دارد
معرف حضور ھمگان است و یا الاقل مارکس خود مستقیمأ بیان 

 استفاده از انتزاع بوده کھ در کرده، مھمترین ابزار تحقیقی وی
گروندریسھ و بخصوص در کاپیتال بشدت ھرچھ تمامتر از آن 
بھره مند شده است و نتیجۀ منطقی این عمل فرصت کمتر برای 

کھ تحلیل (پرداختن بھ قوانین عام حرکت نیروھای اجتمایی است 
کار بیگانھ شده و مالکیت خصوصی منتجھ از آن و فراروی 

اما بیگانگی کار آنچنان نقش ).  این دستھ اندکمونیستی، از
مرکزیی در دریافت او داشتھ کھ علیرغم اینھمھ ھمانطور کھ 

  .ثابت شد، بارھا و بارھا بھ آن رجوع می کند
آیا اینکھ گفتھ شود این مقولھ در کاپیتال محو شده صحیح 
است؟ با عرض پوزش دوباره از خواننده این را از نزدیکتر 

  :در کاپیتال آمده است. قرار می دھیممورد بررسی 
بدینسان صورت مستقل و بیگانھ شده ای کھ شیوۀ تولید " 

سرمایھ داری بطورکلی برای شرایط و محصول کار در برابر 
کارگر ایجاد می کند، با ماشینیسم تحول می یابد و بھ تضاد 

   )١٣(."کاملی بدل می گردد
  :و یا

عینی را بصورت بنابراین کارگر خود پیوستھ ثروت "
سرمایھ یعنی مانند قدرتی کھ از او بیگانھ است، بر او حکومت 
می کند و ویرا مورد بھره کشی قرار می دھد تولید می 

  )١٤(..."کند،
  :و یا

بشکل سرمایھ ... بنابراین تأثیر روزافزونی کھ کار گذشتھ"
نسبت داده می شود، بھ عاملی نسبت داده می شود کھ نسبت بھ 

  )١٥(." بیگانھ است...کارگر
  :و یا

این نحوۀ برداشت کمتر مایۀ تعجب است، زیرا کھ با نمود "
واقعیت منطبق است، چراکھ مناسبات سرمایھ عمأل پیوند درونی 
را در بی تفاوتی، سطحی گرایی و بیگانگی محضی کھ مناسبات 
سرمایھ کارگر را در مقابل شرایط تحقق کارش قرار می دھد، 

  )١٦(."می پوشاند
  :و یا

اینجا اشاره بھ فصل {باالخره ھمانطور کھ قبأل دیدیم "
کارگر بھ خصلت اجتمایی کارش و بھ ترکیب } روزانۀ کار است

شدن این کار با کار دیگران برای ھدف مشترک، بچشم قدرتی 
  .کروشھ از من است )١٧(."بیگانھ می نگرد

  :و یا
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 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی    م ھفتبیست و ره شما
 

 

١٥

کھ ناقل مسئلھ تنھا بھ از خود بیگانگی و بیتفاوتی کارگر "
کار زنده است از یکسو و صرفھ جویی یعنی بکاربستن 

   )١٨(."مقتصدانۀ شرایط کارش از سوی دیگر ختم نمی شود
  :و یا

از آنجایی کھ در اینجا اینگونھ بنظر می رسد کھ بخشی از "
ارزش اضافھ مستقیمأ نھ بھ روابط اجتماعی بلکھ بھ یک عنصر 

انھ و فسیل شدگی طبیعی، زمین، گره خورده است، لذا بیگ
بخشھای مختلفۀ ارزش اضافھ در مقابل یکدیگر کامل شده 

  )١٩(."است
  :و یا

از جھتی دیگر این بسیار طبیعی است کھ عوامل واقعی "
تولید خود را در این اشکال بیگانھ شده و غیر منطقی، کامأل در 

   )٢٠(."خانھ احساس کنند
مطلب قانع فکر می کنم کھ تا ھمین حد دوست ما و خوانندۀ 

شده باشند کھ دریافت کلی مارکس از بیگانگی در ھمھ جای 
و ما تعمدأ از (کاپیتال یافت می شود و ابدأ از آن محو نشده است 

و نھ تنھا این بلکھ در ھمۀ ). ھمھ جای کاپیتال نقل و قول آوردیم
آثار مارکس می توان ردپای این درک پایھ ای نزد او را دنبال 

ر کھ در باال ھم اشاره شد، در جاھایی کھ بنا بر کرد، اما ھمانطو
ماھیت موضوع اجبار در تجرید در سطح بسیار باال مالزمت 
داشتھ، ادراکات کلی تر منطقأ جنبۀ حاشیھ ای تری ایفا می کنند، 
مثأل در تئوری ھای ارزش اضافی از نتیجھ گیریھای عام و کلی 

یزی کھ بخودی چ(مانند مبحث بیگانگی کمتر استفاده شده است 
، در )خود واضح است، اما در ھمانجا ھم کامأل غایب نیست

صورتیکھ در ایدئولوژی آلمانی از اینگونھ و از جملھ موضوع 
  .بحث ما بفراوانی یافت می شود

برای اینکھ این مقالھ بھ درازا نکشد فقط تذکر یکسری نکات 
 را کھ توسط آقای پیام دامون در ھمین مبحث گنجانده شده اند

  .کافی می دانم
 :ایشان در ادامھ می گویند

کانون نقد «وجھ مشترک این دو مفھوم، آنگاه کھ قرار باشد "
در » جنبۀ تعیین کننده«، دارای »انقالبی از سرمایھ داری

جزء مھمی از «جامعۀ سرمایھ داری، » مفھوم و درک«
و کأل راھنمای نگرش و رویکرد بھ نظام سرمایھ » دیالکتیک
 ویژگیھای اساسی یا صفت مشخصھ وجھ تولید سرمایھ داری و

قانون داری باشند، ھمانا در سایھ قرار دادن و کمرنگ کردن 
تولید ارزش اضافی بھ عنوان قانون مطلق این وجھ تولید و 

   )٢١(."استثمار کارگران است
بنظر می رسد کھ دوست ما در حال جدل ادبی با کسی یا 

ما . اتی را در گیومھ می گذارندگروھی است، از ھمین جھت کلم
با این بخش از قضیھ سروکاری نداریم، گو اینکھ طرف مقابل 

ولی اگر ما کلمات داخل گیومھ را . ھم کامأل مشخص نیست
 اینکھ  اوألنشان بر عدم توافق ایشان با آنھا بدانیم باید گفت کھ

کسان بسیاری سعی در خاطر نشان کردن کانونھای اساسی 
ی نقد انقالبی از سرمایھ داری بوده اند، یکی می متفاوت برا

، »ارزش اضافی«، دیگری می گوید »تئوری ارزش«گوید 
و » کارمزدی«، بعدی می گوید »بیگانگی«سومی می گوید 
و االآخر، اما ھمھ قافلند از اینکھ » دیالکتیک«گروھی می گویند 

سوسیالیسم علمی بعنوان بیان تئوریک جنبش کمونیستی در بر 
دارندۀ یک کلیت تئوریک است مشمول بر تمام این اجزاء، و 
ھرآنگاه شما حلقھ ای از این زنجیره را بگسلید، کلیت را نفی 

اما ھمانگونھ کھ در اولین نقل وقول ھم آمده، نقد . کرده اید

بیگانگی مارکس جایگاه خاصی را در اساس درک او اشغال می 
قانون تولید «رند کھ  اینکھ دوست ما اظھار می داثانیأ. کند

، یک اشکال »ارزش اضافی قانون مطلق این وجھ تولید است
عمده دارد و آن اینکھ مشخصۀ تولید بشیوۀ سرمایھ داری نھ خود 
صرف تولید ارزش اضافھ بلکھ صورت ویژۀ تصاحب آن توسط 
سرمایھ داران می باشد و ھمانطور کھ آقای پیام دامون ھم 

در تمام نظامات حتی در کمونیسم مستحضر ھستند ارزش اضافھ 
ھم ایجاد خواھد شد، اما اینکھ شکل مالکیت آن چگونھ است، 

  .تفکیک کنندۀ اینھا از یکدیگر می باشد
ایشان در ادامۀ مطلبشان از این گالیھ دارند کھ مفھوم 
. بیگانگی کار فقط بھ جنبۀ حقوقی ـ اقتصادی اشاره دارد

ید بحث بیگانکی مارکس را ھمانگونھ کھ در باالتر ھم ذکر گرد
یعنی فراروی از (بدون در نظر داشتن ادامۀ منطقی آن نزد او 

مارکس در واقع . مالحظھ کردن اشتباه محض است) بیگانگی
بیگانگی را بعنوان عینیتی خشن اما ضروری برای ما بھ این 
دلیل تحلیل می کند کھ بتواند ناگزیری لغو و فراروی از آنرا 

این دو رھیافت از . برای ما باثبات برساند) رایعنی کمونیسم (
  .یکدیگر غیر قابل تفکیکند

مبحث «در ادامھ گالیۀ ایشان بھ آنجا می رسد کھ می گویند 
بیگانگی چگونگی روند بکارگیری نیروی کار و مکانیزم تولید 

البتھ ممکن است اینچنین . »ارزش اضافی را توضیح نمی دھد
ان داد، اما من فکر نمی کنم کھ این باشد و حق را بتوان بھ ایش

بھیچ عنوان نیت مارکس ھم بوده و یا ادعایی در این زمینھ کرده 
و االلقاعده بھ ھمین دلیل ھم دست بھ تجزیھ و تحلیل ھر . باشد

  .چھ عمیقتر و دقیقتر سرمایھ داری در ادامۀ کار خود می زند
وشتۀ فکر می کنم کھ سھم خود را در رابطھ با این بخش از ن

در اختتام بعنوان یک دوست . ایشان تا ھمینجا ادا کرده باشم
پیشنھاد می کنم کھ در مورد پذیرش تفاسیر رنگارنگ موجود از 
ادراکات و مفاھیم مارکسیستی کمی مراقب باشیم و ھمیشھ بھ 
اصل مطالب کھ خوشبختانھ امروزه وسیعأ در اختیار ماست 

  .رجوع کنیم
     ٢٠٠٨ ژانویۀ ١٨
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١٦

  ماتریالیسم تاریخی و نظریھ 
 »از خود بیگانگی انسان«

  
  پیام دامون
 شکل نخستین این نوشتھ درچند :توضیح

شد و قرار بود پیوستی بھ ی صفحھ خالصھ م
» ... بورژوایی و- آگاھی خودبخودی «مقالھ 
وع، فراوانی کتابھا و بھ علت اھمیت موض. باشد

مقاالتی کھ با این دیدگاه در ایران ترجمھ و 
ن پرداختھ شد تا آن آشوند، بھ بسط ی تالیف م

از اینرو . جا کھ خود بھ مقالھ مستقلی تبدیل شد
تواند پیوست آن مقالھ بشمار آید ی این مقالھ ھم م

  )پیام دامون(. و ھم یک مقالھ مستقل دانستھ شود
  

]١[  
  ود بیگانھازخ »کار«

  
  ییافتگ)  شیئیت-مادیت(  عینیت-الف 
، یعنی ی فلسف-یاندیشھ اقتصاد در کار» یعینیت یافتگ «-١
 جسمانی -یفعالیتی ذھن و استعداد، نیرو بھ مانند شدن کار جدا
ن آیافتگی »تحقق« و» عینیت« ،»خارجیت« و کننده کار از

حقق ت. بیرونی تولید شده)  محصول-فرآورده( یا چیزدرشيء 
 »خود« جدا شدن ، یا فاصلھ گرفتن و»غیر خود« در »خود«
این دو، یعنی  خود کھ یکی از »دو« پیدایش و »خود« از

ازخودی کھ بھ این بیرون  وعینیت یافتھ، خودی کھ بیرونی شده
 .شودی م» بیگانھ«باصطالح  مستقل و شدگی تحقق بخشیده،

 وجود ازبھ عنوان جزیی  ،ی آدمبدینسان محصول تولید شده
مستقل   بیرونی و، شکلییوی جدا شده و نسبت بھ و آدمی از

  . یابدی م
بدنی مان  فعالیت فکری و با زمانی کھ ما  تر،بھ بیانی ساده

نیروی خود را بیرون  استعداد و آب،  روی مقداری خاک ومثَال
آن را بھ  دھیم،ی انجام م ی کھ روی آن»کار« بریزیم و با

 یعنی خاک را بھ کوزه تبدیل ؛یردھیمچیزی دلخواه مان، تغی
کنیم، استعداد و توانایی مان را، وجودی خارجی وعینی بخشیده 

ماست؛ پس  آنچھ خاک را بھ کوزه تبدیل کرده است کار .ایم
 ء، دیگر تنھا خاک نیست، بخشی ازیبھ عنوان یک ش کوزه

ما جدا  رھا کرده، از بدرود گفتھ و ھست کھ ما را وجود ما نیز
) یا متجسد( مجسم آمیزش با خاک، شکل در تقل شده ومس و

  .بھ خود گرفتھ است یک کوزه را
عینیت یافتن نیروھای درونی انسان  تنھا بیرونی شدن و  کار

ذھنیت یافتن چیزھای بیرونی نیز  نیست، بل درونی شدن و
 در نمونھ ما خاک یا -ء یا پدیدهیش(ی بیرون »چیز«ھر .ھست

» یخود«  نسبت بھ انسان، نسبت بھ»یا غیر دگر« یک) ِگل
 ،یانسان با آمیزش با این چیز بیرون کار، در .شودی محسوب م

 تبدیل آن بھ چیزی دیگر، دگرگون کردن و با آن، با کار بروی
 )ماھیت آن چیز ویژگیھای گوناگون و از( آن چیز از
آن ) یغرابت یا بیگانگ( »خارجیت« و کندی پیدا م »شناخت«

بھ  »چیز« درنتیجھ، .داردی میان برم از »خود«ی را برا
 یا( »یگانھ« آن انسان با کند وی انسان رخنھ م »ذھنیت« درون

 .روندی دوگانھ است) یا تولید( پس روند کار. شودی م) »آشنا«
اشیا  در شوند وی استعداھا و نیروھای آدمی بیرونی م از یکسو

اشیا  گراز سوی دی .گیرندی م بھ خود» دگر« پدیده ھا شکل و
ی درانسان شکل شوند وی بیرونی برای انسان درونی م

عینیت  فرایند بھ این ترتیب در .گیرندی بخود م »یخود«

 و بھ حدود آفریند،ی را م انسان خود ،یبخشی یا آفرینش بیرون
چگونگی گسترش  مرزھای تواناییھای ذھنی وعینی خویش و

 ناییھای خود راتوا استعداھا و نیروی شناخت، برد وی آنھا پی م
  . بخشدی کمال م

. البتھ انسان تنھا تولید کننده نیست بل مصرف کننده نیزھست
مصرف  )آن شخص یا خود و(دیگری  کند،ی آنچھ یکی تولید م

ی جدا م او »ازخود«ی تولید یک و »کار« حالیکھ در .کندی م
بھ این  ،»یدیگر« درنتیجھ مصرف ،)گرددی م» بیگانھ«( شود

ھا و دھرچند استعدا .شودی  م)»آشنا« یا( یوستشخص دوم، پ
آفرینشگری  تولید و در بطورعمده، خود را ،یتواناییھای آدم

 درونی کردن آنھا نیز، اما مصرف بسیاری چیزھا و نمایاند،ی م
توانایی  خواھد وی م »کار« توانایی و آموزش، استعداد،

تحقق بخشیدنی  درونی کردن، نیزاستعداد و مصرف درست و
ء یتحقق بخشی خود درش استعداد و از ست نھ آنچنان کمترا

کند وھم ی این ھم درباره محصوالت مادی صدق م ؛ ویبیرون
  .یدر باره تولید معنو
 با تولید و مصرف، ، انسانھا، با کاروتولید،ی دریک نگاه کل

درعین  و کنندی اجتماعی خویش را دگرگون م جھان طبیعی و
  .سازندی آن دگرگون مبھ ھمراه  نیز را حال خود

انسان  تولید محصول است و ،ی چون عینیت بخشی بیرون-٢
از یکسو ابزار و وسائلی  کند،ی نھ انفرادی بل اجتماعی تولید م

 ازسوی دیگر شود وی نھا انجام مآاجتماعی بوسیلھ  کھ تولید
یعنی چگونگی مالکیت ابزار و  روابط میان انسانھا درتولید،

توزیع  و کار روند گی نظارت بروسائل تولید، چگون
  .   یابدی اھمیت م محصوالت،

 شود،ی نامیده م »یبیگانگ« نزد ھگل  آنچھ در-٣
یا تبدیل امر ذھنی بھ  و) یا ذھن(» ایده« »یخارجیت یافتگ«

ازخود «فلسفھ ھگل  در .عینی است متضاد خود یعنی امر
 آغازین بھ »ایده مطلق« یا »ذھنیت« ، تبدیل»بیگانگی ذھن

عینیت « ھمچنین ھگل .است) طبیعت(ی عینیت جھان بیرون
 انسان، »یذھن«ی تواناییھا بیرونی شدن نیروھا و و» ییافتگ

کاری کھ درعین حال  .خواندی م» یبیگانگ«را  بوسیلھ کار
 میان بردن بیرونی بودن از ،یادراک عین خارج شرایط فھم و

 ر، ذھنیت یااین تفک در .سازدی بھ درون بازگشتن آنرا م آن و
عینیت جھان  آغازین با تبدیل شدن بھ ضد خود، »ایده مطلق«

و  و با کار شودی خود بیگانھ م از »طبیعت« بیرونی یا
پر درد  و  دراز-داندی  کھ ھگل آنرا تنھا کار فکری م-کوشش

دل  گذری طوالنی در و بروی طبیعت) بنده( رنج انسان و
 دین و درھنر، ،یسانان »اندیشھ -ذھنیت «دوباره در تاریخ،

ذھنیت بزرگ ( خویشتن خود )فلسفھ ھگل(فلسفھ  درنھایت در
 -یگاھآخود « .گرددی یابد یا بھ خودباز می بازم را) آغازین

  .ذھن، نھایت این پویش تاریخی است» ی آزاد-دانش مطلق
 شود،ی نامیده م» یبیگانگ«آنچھ دراندیشھ فوئرباخ  -٤

 فراجھانی نیروھا ھم گون و و» یخارجیت یافتگ« گونھ ای از
 تبدیل امر شکلی از و تواناییھای واقعی انسانی است و

. آیدی بھ شمارم» یخیال« یعنی امر خود، بھ متضاد» یواقع«
انسان جدا  از» خدا« دید فوئرباخ تواناییھای انسان درقالب از

ی م» بیگانھ«ی نسبت بھ و موجودیتی مستقل یافتھ و شده،
  انسانی بیگانھ شده، در شکل دین، براین نیروھای .گردند

» بنده« را او شوند وی خود یعنی انسان مسلط م آفریدگار
بھ معنای  »یبیگانگ« این گذشتن از. گردانندی خویش م

  .باشدی انسان م» بیگانھ شده«بازیافت نیروھای 
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 بھ این نکتھ نیزاشاره کنیم کھ ھگل این عینیت یافتگی -٥
نامیده اما مارکس » یاز خود بیگانگ« اتواناییھای ذھنی انسان ر

 -مادیت( ھمان عینیت ندانستھ و» یازخودبیگانگ« آن را
چنین روندی را ذات کار دانستھ  یافتگی خوانده است و) شیئیت
 ،یبھ معنای جدا شدگ »یبیگانگ« مفھوم البتھ مارکس از .است

استفاده کرده  استقالل یافتگی نیز ،)یغیریت یافتگ(ی دگرگشتگ
، یبھ مفھوم جدا شدگ» یبیگانگ«برای نمونھ درکاپیتال  .تاس

دگرگشتگی آن بھ  از دیگر کاالھا و» کاال«جدا شدن یک  مثَال
بھ  »قیمت« یا جھان کاالھا، و استقالل آن در برابر و »پول«

بکار رفتھ  ،»یواقع ارزش«شده » ازخود بیگانھ«عنوان شکل 
 »غیر خود«ی  چیزھمچنین تبدیل روابط سرمایھ داری بھ .است

کھ دیگر حتی روابط سرمایھ » خود بیگانھ با«باصطالح  و
خوانده شده » یبیگانگ« نیز) ی سرمایھ ربایمثَال(داری نیست 

 -اصل«این دیدگاه تبدیل یک چیز بھ چیزی متضاد با  از .است
، یک دگر یآن چیز، یک جداشدگ » نقطھ عزیمت-ھویت
چنین راستایی  در. دبھ شمار می آی» یبیگانگ«، یک یگشتگ

» غیریت« را شکل» سرمایھ« کاپیتال، است کھ مارکس در
  .داندی کارم» بیگانھ شده« پیدا کرده یا »استقالل« یافتھ،
تنھا بھ شکل مجرد  باال درباره کارگفتیم،  تمامی آنچھ در-٦ 
 تاریخی تولید اشکال مشخص و خارج از و تعلق دارد کار

  .پذیردی ن آنھا صورت مدرو باشد کھ کاری اجتماعی م
   
  بیگانھ  »خود« از »کار « - ب

 جامعھ، ، بھ واسطھ اینکھ بخشی ازیجوامع طبقات  در-١
تواند قسمتی ی است م ابزار تولید مالکیت خصوصی بر«ی دارا
این  در. ب کنداحرا، تص محصول تولید شده بخش دیگر از

 -  برده(توانایی ھای انسان  استعدادھا و »یبیرون شدگ«جوامع 
استقالل عمومی آن در قبال  و تولید، با کار و)  کارگر-دھقان

ی نسبت بھ آن، توام م »غیر یا دگر«سازنده، با مالکیت یافتن 
بیرونی شده » خود دیگر« بھ شکل زیرا نھ تنھا کار. گردد

یا کار  »خود عینیت یافتھ« آن بلکھ بخشی از وعینیت یافتھ،
تعلق ندارد، بلکھ بھ » شندهخود عینیت بخ« بھ ، دیگریاضاف

 بھ این شکل، نیروھای انسان در. گیردی تعلق م» یدیگر«
بھ  یا. گیردی ھم بھ دگر تعلق م و یابدی ھم دگر گشتگی م کار،

 ھم از کننده اش کار ،یانطباق با واژه بیگانگ در و بیانی دیگر
بھ  آن را »یبیگانھ ا« ھم ؛ و)ھگل( شودی م» بیگانھ«

و  دھقان برده،) مارکس( .ت خود در می آوردمالکی تصاحب و
یافتھ خویش را، » عینیت دگر گشتھ و« کارگر، بخشی ازخود

  .بینندی م» یدیگر«جز خود یا » مالکیت« در عین حال، در
جوامع اشتراکی اولیھ بھ  بھ این نکتھ نیز اشاره کنیم کھ در

 تولید اشتراکی است، محصول نیز از این علت کھ مالکیت ابزار
تولید  ابزار این جوامع مالکیت خصوصی بر در .آن ھمھ است

» بیگانھ« کننده کار از محصول کار درنتیجھ، وجود ندارد و
  . شودی نم

 تنھا بیرونی شدن و کاال، تولید کاالیی ساده، تولید  در-٢ 
آن، این کاال  با میل و  نیست بل افزون بر یافتگی کار»شیئیت«

ارای مالکیت خصوصی انفرادی بر خواست تولید کننده آن کھ د
، بھ شخص دیگری یمبادلھ کاالی وسایل تولید خویش است، در

 در این بده .آیدی م در»  بیگانھ-ی دیگر«یا بھ مالکیت  وا گذار
این بھ  معینی موجود است و» یبرابر«ی  بستان بطورکل-

کھ بدان گونھ » یبیگانگ« با دیگری واگذار شدن محصول کار،
بدون میل و   کھ صاحب وسایل تولید نیست و-ه تولید کنند

بھ رایگان بھ  خواست خود و بھ اجبار، سھمی از تولید خود را
در تولید کاالیی ساده، تبدیل کار . تفاوت دارد دیگری واگذارد،

 کار یا کمتر خصوصی بھ کار اجتماعی و بھره بردن بیشتر
 کردن، بیشتر ضرر ، سود بردن ویاجتماع خصوصی از کار

 کردن سرمایھ و یا ورشکست شدن، بھ معنای تسلط قانون
تولید کنندگان  بر» بازار« ی و نیروھا روابط و» ارزش«

یکی توسط دیگری کھ با  این گونھ تولید، استثمار اما در است،
تولید کاالیی سرمایھ داری  مالکیت خصوصی سرمایھ دارانھ و

  .گذارد، وجود نداردی پا بھ میدان م
د کاالیی سرمایھ داری کھ نیروی کارانسان بھ  در تولی-٣

عینیت یافتگی  گردد،ی فروش م خرید و آید وی شکل کاال درم
 نیز بھ دیگری تعلق گرفتن محصول کار برجاست و ھمچنان پا
اینجاست  تفاوت آن با تولید کاالیی ساده در .گیردی صورت م

 وتعلق گرفتن نیرو  این فروش و کھ در تولید کاالیی ساده،
 ،یشکل محصول تولید شده بھ دیگر توانھای تولید کننده در

 -ی یک بده بستان شیئ در آزادانھ، بنا بھ خواست فروشنده، و
دو مالک  بین دوتولید کننده، کھ ھر» برابر« کاالیی عمومَا

در حالیکھ در تولید  گرفت،ی تولید خود بودند صورت م ابزار
کارگر، بین  و رمایھ داررابطھ بین س در کاالیی سرمایھ داری و

دیگری فقط مالک  و کھ یکی مالک ابزار تولید» مالک« دو
 از درنتیجھ، .گیردی صورت م کاالیی بھ نام نیروی کاراست،

 اگر( خواست است و بنا بھ میل و» آزادانھ«سوی کارگر، نھ 
 و» بده بستان«و نھ این ) میردی گرسنگی م آنرا نفروشد از

ی م »برابر«خویش کھ  آشکار ظاھرفروش، برخالف  خرید و
ارزشی بیش  ازمصرف نیروی کار،( . برابراستواقعَا نماید،

ی ازارزش مبادلھ ای پرداخت شده بابت آن، بیرون کشیده م
» ازخود بیگانگی کار« ھمان چیزی است کھ این روند،) شود

  .است نامیده شده
مالکیت  ، با توجھ بھ وجودی بنابراین درسرمایھ دار-٤
یعنی  ثمره کار بخشی از یک سو از تولید، ابزار صی برخصو

انسانی  یا» بیگانھ«محصول تولید شده انسانی بھ  بخشی از
کارعینیت  - از سوی دیگر این محصول گیرد وی تعلق م دیگر

زنده، مستقل  کار  بھ شکل وجودی جدا از- »کارمرده« یافتھ یا
 آید؛ی م در »ھسرمای« ی با کارزنده، یعن» بیگانھ«و باصطالح 

و بھ  شودی آن مسلط م ایستد بری م» کارزنده« مقابل در
 کار ،»سرمایھ«بھ این ترتیب . پردازدی مکیدن خون آن م

کارازخود « یافتھ کارگر، شکل بیگانھ شده کار، یا» عینیت«
باشد کھ از شکل نخستین خود یعنی ذھنیت وعینیت ی م» بیگانھ

  .یابدی آن تسلط م بر شده و» بیگانھ« جسمانی کارگر،
 پیشتر و ایستدی آستانھ این تحلیل م در »بیگانگی کار« -٥ 

 بیگانگی از: پردازدی بھ نتایج این بیگانگی م و رودی نم
 و »خود از بیگانگی کارگر« ،»کار انجام روند نظارت بر«
  .»دیگران بیگانگی وی از«

عدم   سھ محورمالکیت سرمایھ دارانھ بر ابزار تولید،-٦
بوسیلھ  تصاحب محصول کار و روند کار رت کارگران برنظا

ی محورھا ،)چگونگی توزیع محصول کار( مالکین ابزار تولید
) زیربنا( »یساخت اقتصاد« بھ مقولھ ھستند و» روابط تولید«

از  خویش و از ، کارگریاما دو نوع بیگانگ. تعلق دارند
دارند » یذھن« و» یروان« دیگران، مقولھ ھایی ھستند کھ وجھ

بدین . باشندی م) روبنا( »روساخت« و جزیی از بخشھای مقولھ
روابط  کھ تنھا بر» ساخت« ترتیب مولفھ ھای سطوح اول

اقتصادی یا مناسبات تولید داللت دارند، دومولفھ سطوح دوم 
تعیین  را» روساخت« نیروھای مولد یا» یروان«یعنی وجوه 

  .کنندی م
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  »ی کاربیگانگ«  نکات عام در نظریھ-پ
بخودی خود دارای این » خود بیگانگی کار از«  نظریھ-١

گذشتھ، زمانی کھ  محصول از آن تولید کننده  معنی است کھ در
 انسان با خودش، با بود و مالکیت خصوصی وجود نداشت،

، با یبواسطھ این یگانگی درون اش یگانھ بود و»یذات انسان«
 مجموع، در ریعنی د .بردی یگانگی بسر م در دیگران نیز

» یبیگانگ« ، یگانگی تام وجود داشت ویتمامی وجوه زندگ
خود، با خویشتن » جوھر« واقعی با» انسان« .وجود نداشت

  .یگانھ بود ،»انسانیت« خود، با
تعلق » بیگانھ«زمانی کھ محصول تولید کننده بھ   از-٢

انسان  آمد، ابزار تولید پدید بر» یمالکیت خصوص« گرفت و
 نظارتش را نیز، آگاھانھ خویش بدورافتاد و  آزاد واز فعالیت

، بین انسان و یاین بیگانگی ھای عین .برفرایند کار از دست داد
 از» یبیگانگ«بھ  انسان را جدایی انداخت و» انسانیت«
  .کرد خویش دچار» یجوھرانسان«

 از بشر) ییا جدای(ی ، بیگانگیبدینسان مالکیت خصوص
پدید . د زندگی مادی خویش استوجوه اساسی تولی شرایط و

پیشینی » یسرشت انسان«از ،یآمدن آن موجب شد کھ آدم
پس  .، یا بیگانھ شودی، تھ»نوعی انسان«از خصال  خویش،

جملھ نظام سرمایھ  از نظام ھای دارای مالکیت خصوصی و
کھ در گذشتھ موجود بوده، » یانسانیت«، در سنجش با یدار

  .آیندی بھ شمارم» سانیت زداان« و» یغیر انسان«ی نظام ھا
با خویشتن خویش  ، بیگانگی بشری اگرمالکیت خصوص-٣

میان انسانھا  انسان و گذشتھ یگانگی تام در در اگر است و
ھدف ھمھ  ، بایدیپس بازگشت ھمگان بھ این یگانگ موجود بود،

این نظریھ، بازگشت بھ  از این رو، در .انسانھا شمرده شود
ساختن  رض مالکیت اجتماعی و، پیش ف»یذات انسان«

ھمانا،  نخستین ھدف این بازگشت،. باشدی سوسیالیسم م
انسان یا یگانگی » یسرشت نوع« یگانگی با آشنایی و بازیافت،

  .گمگشتھ است» انسانیت« با
خواه ناخواه یک  این نظریھ،  درھ بدینگون-٤

 سر کھ بر فراز »یانسانیت «-ی پیشا تاریخ» یجوھرانسان«
 بھ عنوان پیش فرض - زندی پرو بال م ،یوجود تاریخانسان م

 پراتیک تولید اجتماعی بشر، مستقل از وجود دارد کھ مستقل از
 ضرورتھا و و معنوی بشر تاریخ تکوین فرایندھای مادی و

 -یپراتیک اجتماع قوانین عینی تکوین این فرایندھاست و
  تاریخی و،تاریخی تولید بشر و شیوه ھای تولید مادی

، نسبت بھ دوری یا نزدیکی بھ آن، نسبت بھ ییزھرگونھ معنویتن
  .گیردی ارزش گذاری قرار م بود و نبود آن، مورد سنجش و

  
]٢[  
  »یبیگانگ« نظریھ ماتریالیسم تاریخی و

  
  ی ماتریالیسم تاریخی و بیگانگ- الف
 یعنی جدا شدن. نبود پیوند. ی بیگانگی یعنی نبود یگانگ-١

چیزی از ) یا بودن( دیگر، دور شدن چیز چیزی از) یا بودن(
یعنی چیزی از چیزی کھ پیش از این با آن یگانھ . چیز دیگر

گشتھ، بھ چیز دیگری » یخارج« بوده، جدا شده، نسبت بھ آن
  .گیردی با چیز نخستین قرار م» تقابل« در تبدیل شده و

یگانگی یعنی . نیرو میان دو یعنی تضاد» یبیگانگ «-٢
 ما رابطھ تولیدی را در اگر .گی میان دو نیروھماھن پیوند و

 کار تولید، نظارت بر ابزار عرصھ ھای مالکیت خصوصی بر
بینگاریم باید » یبیگانگ« کننده کار، شدن محصول از دور و

در نقطھ ھای معینی ھماھنگی و وابستگی نسبی میان این روابط 

ی م  بررا در تولید ابزار تولیدی و نیروھای مولد کھ انسانھا و
نیروھای . دو سو پیش آید گیرد، وجود داشتھ باشد تا حرکت در

 .تکامل انجام پذیرد و ثیر بگیردأمناسبات تولید ت مولد بتواند از
ی نیروھای مولد تطبیق م این با تاریخ حرکت روابط تولید و

 میان این دو تضاد و شیوه تولیدی، ھر چھ در یعنی اگر. کند
 دارد لیکن میانشان یگانگی یا وجود» یبیگانگ« باصطالح

ھماھنگی ای کھ موجب . موجود است ھمان ھماھنگی نسبی نیز
چارچوب  در» ابزار« و» انسانھا«رشد نیروھای مولد یعنی 

روابطی کھ نسبت بھ نیروھای مولد . شودی روابط تولیدی م
قطبیت  خارجیت،ر تضاد با این نیروھا، بھ مرو در نوین و

شود، ی این نیروھا مسلط م یابد، بری بیشتری م» یبیگانگ«و
تقابل  آزادانھ این نیروھا شده و شرایط برخورد ھا و مانع رشد

در نھایت واژگون  نیروھای مولد را با خود و ھای شدیدتر
ی موجب م کردن و بھ جای آن نشاندن مناسبات نوین تولیدی را

  .گردد
لید را بھ مفھوم تضاد میان روابط تو» یبیگانگ« ما  اگر-٣

 آن صورت این تضاد تنھا در و نیروھای مولد تصورکنیم در
جوامع اشتراکی اولیھ   بل در،جوامع طبقاتی موجود نبوده است

جوامع کمونیستی نیز موجود خواھد بود  در ھم موجود بوده و
این جامعھ نیز بین نیروھای مولد و روابط تولید تضاد  زیرا در

 کمونیستی نفی  یعنی گرچھ جامعھ .وجود خواھد داشت
 جوامع طبقاتی سرمایھ داری و کَال) یبیگانگی ھا(ی تضادھا
اما بھ نوبھ خود حاوی تضادھای نوینی بین نیروھای مولد  است،

  .  روابط تولید خواھد بود و
اما چنانچھ آنرا تنھا در دوره و روابط تاریخی معینی 

 دبھ مفھوم تضا» یبیگانگ«درست بدانیم دیگر )یجوامع طبقات(
عام میان نیروھای مولد و روابط تولید نبوده بلکھ تنھا شکل 

اینرو رفع این شکل خاص  از .است خاصی از تضاد میان ایندو
مناسبات تولید  بھ معنای یگانگی نوین میان نیروھای مولد و

 بر نظارت کننده کار ابزار تولید، یعنی مالکیت عمومی بر
 بود خواھد  کننده کار،تعلق محصول تولید شده بھ کار و فرایند

 اما بھ معنای از بین رفتن ھمیشگی تضاد میان نیروھای مولد و
  .روابط تولید نخواھد بود

  
نظریھ  نظام سرمایھ داری و ،یماتریالیسم تاریخ -ب
  »یبیگانگ«

. است» یگانگی یا پیوند«عطف بھ » یبیگانگ«  پس-١
بیگانگی ، »ییگانگی یا آشنای«ی بدون وجود ھمزاد بیگانگی یعن

درعین حال . کند رشد حرکت و تواند وجود داشتھ باشد وی نم
رشد مخالف خود یعنی ) بھ، و( بیگانگی بدون تحرک بخشیدن

 اگر تسلط و نظارت دیگری بر .امکان تکوین ندارد ،»یآشنای«
روابط « در دست دادن محصول برای کارگر از روند کار و

جدایی  خویش و کار بھ معنای عدم نظارت وی بر ،»یتولید
بھ  »یتلخ«ی بیگانگ اواست و خود فعالیت وی از بخشی از

الحاق  این نظارت و برای مالک ابزار تولید، آید،ی م شمار
. آیدی بھ حساب م» یشیرین«ی، آشناییدیگری بھ و بخشی از

تداوم این روند  را در تولید مالک ابزار »آشنایی شیرین«این 
شود کھ وی بخش بزرگ ی مموجب آن  و کندی انگیزه مند م

اجتماعی بدرون خود فرو کشیده است برای  کار از آنچھ را
 ادامھ این روند، موجب )١(.افزایش آن، دوباره بدرون تولید بدمد

بھ شکلی  تکامل آنھا بھ گونھ ای کھ جز و تولید تمرکز ابزار
اجتماعی ترشدن  برد، تمرکز و توان آنھا را بکاری اجتماعی نم
ی م» نیروھای مولد« رشد تولید، و و ر فرایند کارھرچھ بیشت

 مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی شده، اگر .گردد
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با خویش است، تولید اجتماعی شده، شرایط  کار» یبیگانگ«
 اگر .خود دارد را در» اجتماعیت«با ) کارگر( آشنایی نوین کار

ی مالکیت خصوصی بھ نھایی ترین درجھ خود، یعن
ترین شکل » یاجتماع«بھ  تولید نیز رسد،ی ھا م»انحصار«

درون یک شیوه  ، تضادینظریھ بیگانگ در. یابدی خود تکامل م
آشنا «تولید  خصوصی و» بیگانھ شده«، بین مالکیت یتولید

درونی شیوه تولید  اجتماعی یعنی تضاد» کننده یا یگانھ کننده
د شونی مشخص م» یمالکیت خصوص« بین روابط تولید کھ با
 یا وجود ندارد یا در شده اند،» یاجتماع«و نیروھای مولد کھ 

  .گیردی م ابھام قرار تاریکی و
 از  رقابت، کارگران را بھ عنوان افراد یک طبقھ،-٢

» یبیگانگ« تضاد یا در با یکدیگر سازد وی یکدیگر جدا م
کوتاه  ،یاقتصادی و سیاس( اما منافع مشترک دھد،ی قرار م

راه این منافع، آنھا را بعنوان  مبارزه در  و)مدت مدت و دراز
ی قرار م» یآشنای« در یگانگی یا یک طبقھ بھم نزدیک کرده و

ھم بھ یکدیگر  شوند وی کارگران ھم از یکدیگر دورم .دھد
انقالبی طبقھ  -با مبارزه آگاھانھ و سیاسی  .شوندی نزدیک م

لھ یک سلس گذشتن از کارگر برای برقراری نظام کمونیستی و
شدن کارگران  روند دور مبارزات پر فراز و نشیب گوناگون،

 و روند نزدیک شدنشان بھ یکدیگر ضعیف و یکدیگر از
نظریھ  اما در .شودی وحدتشان بھ عنوان یک طبقھ، قوی م

،با وجھ »یجدای« با وجھ ،»یبیگانگ« بیگانگی ما تنھا با وجھ
ق، یک خود بیگانھ مطل کارگر یک از روبروھستیم و» یدور«
توانند ی اینکھ کارگران چگونھ م .دیگران بیگانھ مطلق است از

 این از ،»یبیگانگ« این جبریت نفرت انگیز راه نجاتی از
 پیدا کنند، در سازد،ی کھ گریبانشان را رھا نم »تقدیر شوم«

  )٢(.گیردی م پرده ابھام قرار
ما با تضاد میان ساخت  ،ی درنظریھ ماتریالیسم تاریخ-٣

 یا بھ بیانی عام تر( ایدئولوژیک -ی روساخت سیاس ی واقتصاد
 .روبروییم کنش متقابل میان ایندو،  و)یشعوراجتماع وجود و

یک  .ناموزون است دو این  تغییر حرکت و این نظریھ، در
یعنی تنھا اینگونھ نیست کھ  .رابطھ یک سویھ میان ایندو نیست

 تعیین روساخت ایدئولوژیک را بطورمطلق ،یساخت اقتصاد
افتند و نقش ی روساخت پیش م بل گاھی اجزایی در. کند

 بنابراین در حالیکھ در. کنندی تکامل دھنده را ایفا م محرک و
است  »بیگانھ کننده« ، روابط تولیدی باصطالحیساخت اقتصاد

 روساخت نقش آگاه کننده یا بخشھایی از اندازد،ی شکاف م و
  . گیردی را بھ عھده م» آشنا کننده«

 برای حوزه اندیشھ ارزش گرچھ ظاھرَا ،یاما نظریھ بیگانگ
 اما اوَال شمارد،ی مھم م این میدان را مبارزه در قائل است و
دانشی  نھ علم و جدال است نھ آگاھی نوین، آنچھ مرکز

انقالبی کھ بھ عنوان ضد ایدئولوژی طبقات   طبقاتی و-یاجتماع
 آید، بلی  مپدید مسلط و بعنوان جھان بینی طبقھ کارگر

 و(ی واقع نف در گمگشتھ و» یجوھرانسان« یک» بازیافت«
 و؛ ھرگونھ اندیشھ انقالبی نوین طبقاتی است )مبارزه بر ضد
مبارزه انقالبی عملی  حوزه اندیشھ، مطلق شده و دوما جدال در
  .شودی با طبقات ارتجاعی بھ فراموشی سپرده م طبقھ کارگر

  ایدئولوژیک با افکار و نظریھ انقالبی نھ تنھا درعرصھ
ستیزد بل بھ رسوخ و نفوذ خود میان طبقھ ی اندیشھ ھای حاکم م

بھ متشکل نمودن  پردازد وی توده ھای زحمتکش م و کارگر
زحمتکشان در یک سازمان انقالبی  پیشروترین کارگران و

رزمنده کھ بر ضد سازمان موجود طبقات ارتجاعی یعنی دولت 
 بدینسان خواه درعرصھ نظر و ردازدپی کند، می حاکم پیکارم

 خیزد وی خواه درعرصھ عمل با قدرت حاکم بھ نبرد برم و
اما نظریھ . کندی مبارزه طبقات ایفا م نقش محرک را در

کھ او آنرا بھ (ی ھمان زمینھ نظر ، درگیری را دریبیگانگ
بی نتیجھ  ز ومر و راز  ذھنی گرایانھ،- مسیری روانشناسانھ

پایھ  بر خالصھ کرده و) کندی اھانھ منحرف مکشاند یا آگی م
 ،»بازگشت ھمگان بھ ذات انسانی«مقدمات فکری خویش یعنی 

 از کند وی ھرگونھ مبارزه طبقاتی انقالبی را نفی م از یکسو
  .پردازدی سوی دیگر بھ مماشات با طبقات ارتجاعی حاکم م

ھرگونھ تضاد میان روابط   بدینگونھ برمبنای این تفکر،-٤
پیش « امکان ایدئولوژیک و روساخت ھای سیاسی و لیدی وتو

تشکالت سیاسی انقالبی ازجنبشھای  جنبشھای فکری و» افتادن
سازماندھنده این  نقش محرک و عینی ناممکن دانستھ شده و

) »یخود بیگانگ از« یا گونھ ھای دیگر و(جنبشھا نادرست 
یا شعور ( ایدئولوژیک –ی روساخت سیاس. شودی تلقی م
دل آن رخت  اضداد از شده و» یبیگانگ« بھ منحصر) یاجتماع

این نظریھ حتی . گرددی بندند یا موجودیتشان نفی می برم
 آنھا قرار فراز خود را بر را می پذیرد، زمانی کھ این تضادھا

  .دھدی میانشان سرم» یآشت«ی ندا داده و
 جنبش خودبخودی آنھا، از  از این دیدگاه، آگاھی کارگران و

روابط مالکیت  تابع محض و مطلق روندھای بیگانگی در کسوی
بدینسان  گردد وی قلمداد م» از خود بیگانھ«در نتیجھ  است و

ی نفی م دل جنبش طبقھ کارگر گونھ وجوه انقالبی در وجود ھر
نفی این  از سوی دیگر با عدم تبلیغ تئوری انقالبی و .گردد

ر میان توده ھا نفوذ تئوری ھمینکھ د« آموزه انقالبی مارکس کھ
 ، ھمان جنبش خودبخودی و»شودی کند بھ نیروی مادی تبدیل م

گاه  گاه بھ گونھ ای مستقیم و البتھ وجوه بورژوایی این جنبش،
  .شودی م ییدأت بھ گونھ ای غیرمستقیم،

  
  یاقتصاد سرمایھ دار و» یبیگانگ«  نظریھ-پ

در حوزه اقتصاد سرمایھ داری ورای اینکھ بطورکلی 
بھ شکل  جدا شده و ارعینیت یافتھ تولید کننده ازصاحب خودک

ی بھ مانند نیروی آید وی مالکیت خصوصی دیگری درم
یعنی عامترین و نھایی  - شودی مسلط م بر کارگر» بیگانھ«

 پرسشھا - گویدی ترین چیزھایی کھ نظریھ بیگانگی م
 یعنی چھ؟»  کار- ارزش«چیست؟ » ارزش« :بسیاراست

تعلق » یدیگر« بھ کدامست؟ چگونھ کار»  کارارزش نیروی«
 مکانیزم این تعلق محصول کار یا بھ بیانی دیگر، گیرد وی م

ی چگونھ صورت م چیست و »استثمار«بھ دیگری یا  کارگر
کار «شکل  عینیت یافتھ پرداخت نشده در »کار«پذیرد؟ چگونھ 

تبدیل » سرمایھ«یخود یعن بھ غیر» یارزش اضاف« و »یاضاف
ی درمورد تمام اینھا چیزی نم» بیگانگی کار«د؟ مفھوم شوی م

کم بھ  درجاتی بیش و کھ با کندی این تحلیل تالش م .گوید
تحلیل ویژگیھای مشخص  از اما جوامع طبقاتی تعمیم پذیرد،

 آشتی ناپذیری این تضادھا، تضادھای اقتصادی سرمایھ داری و
انجام دھد  رن بود کھ آنآکاری کھ مارکس در پی  .کندی پرھیزم

رسیدن بھ  پی آن با گسترش این مفاھیم و انجام داد و در و
  .آنھا گسست از مفاھیم نوین،

  
   نخستین نتایج-ت

  بھ پدیده استثمارراز دو نظریھ بیگانگی یک نگاه کلی و -١
تولید کننده جدا و  کار تولید کننده از .جوامع طبقاتی است در

ی الکیت شخصی دیگردرمبھ م و شودی م» بیگانھ«نسبت بھ او
بھ  اما نظریھ بیگانگی درباره این کھ اشکال تعلق یافتن کار .آید
نظریھ  .گویدی جوامع طبقاتی چگونھ است چیزی نم در »غیر«
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مقابل نظریھ بیگانگی  در» بیگانگی کار« خصوص مارکس در
اما در مقابل پیشرفت ھای  ھگل و فوئرباخ  گامی بھ پیش است،

 علم اقتصاد، شناختی نارسا وزه علم تاریخ وح بعدی مارکس در
  .است
ماتریالیسم ( بطورکلی نظریھ بیگانگی نھ فلسفھ تاریخ -٢
نھ یک نظریھ اقتصاد سیاسی درباره مکانیسم  است و) یتاریخ

دو این  ھر  درموردحالیکھ ظاھرَا ؛ درینظام سرمایھ دار
در  .کندی مسائل سخن دارد و میان این دو حوزه نوسان م

ناپختھ مباحث ماتریالیسم  ظریھ بیگانگی ما با شکل نارس ون
آثار آندوره  مارکس در. یمیتاریخی و اقتصاد مارکسیستی روبرو

علیرغم حرکت  »ی فلسف-یدست نوشتھ ھای اقتصاد«از جملھ 
بستراین  تحلیل پدیده ھای معنوی بر از شالوده مادی جامعھ و

یالیسم تاریخی یعنی مفاھیم اساسی ماتر نھ ھنوز ،یشالوده ماد
 و» نیروھای مولد« ،»یشعور اجتماع«و »یوجود اجتماع«
 -ی روساخت سیاس« و» یساخت اقتصاد« و» روابط تولید«

ساختھ بود و نھ یک اقتصاد مارکسیستی و  را »ایدئولوژیک
را بنیان نھاده » یارزش اضاف« و »نیروی کار« مفاھیمی نظیر

ایدئولوژی «ریالیسم تاریخی درمنظم مات نخستین بیان نسبتَا. بود
روشن کردن مسائل برای «  کھ مارکس ھدف آنرا-» یآلمان

 و نخستین تحلیل نسبتا )٣( داندی م) او و انگلس( »خودشان
  )٤(.، شکل گرفت»فقرفلسفھ«  منظم مفاھیم ساخت اقتصادی در

  
 تضاد نظریھ بیگانگی و  نگاھی کوتاه بھ وجوه مشترک و-ث

  اکونومیسم
 وحدت و با نظریھ اکونومیستی در» یبیگانگ« یھ نظر-١

دو نظر  ھر وحدت است زیرا از یکسو در .بردی تضاد بسر م
صرف شرایط اقتصادی  آگاھی خودبخودی کارگران را، بازتاب

برخالف نظریھ  تضاد است زیرا در سوی دیگر از .دانندی م
 بطورمطلق، اکونومیستی کھ آگاھی خودبخودی کارگران را

منفی  ، آنرا بطور مطلق،یدیدگاه بیگانگ .کندی زیابی ممثبت ار
  . کندی ارزیابی م

 ھرگونھ آگاھی و اکونومیستھا با ،یبرمبنای چنین مقدمات
ی مخالفت م بیاید، طبقھ کارگر بیرون از تئوری انقالبی کھ از

گویند کھ خود طبقھ کارگر بھ گونھ ای ی م ورزند و
اما ھواداران . کندی لید م،آگاھی مورد نیازخود را تویخودبخود

آگاھی « را اینان چون آگاھی طبقھ کارگر: »یبیگانگ«دیدگاه 
ی این عقیده باشند کھ آگاھ دانند گویا باید بری م» از خود بیگانھ

  .  وارد این طبقھ شود بیرون طبقھ کارگر از »یفاقد بیگانگ«
، بیگانگی ی البتھ بھ این دلیل کھ ھواداران نظریھ بیگانگ-٢

 نھ تنھا شامل حال طبقھ کارگر بل شامل حال کلیھ طبقات از را
دانند ی خویشتن را موظف م می دانند، جملھ سرمایھ داران نیز

اینان پیشتر  برخی از. را برای آنھا نیز بیاورند »یآگاھ«کھ 
. دانندی را درست نم» طبقات« حتی مفھومی بھ نام رفتھ و

 »خود آشنایی با«و » بازگشت بھ خود« بدینسان از نظر اینان،
گمگشتھ، تنھا شامل حال طبقھ کارگرنشده بل شامل حال ھمھ 

از اینرو ھواداران بیگانگی نظریھ خاصی را  .شودی انسانھا م
آورند بل این نظریھ را برای ھمھ انسانھا ی برای طبقھ کارگر نم

بل  آنھا نمایندگان سیاسی طبقھ کارگر نیستند .آورندی م
  ؟!فراتاریخی ھمھ انسانھا ھستند» یتانسان« نمایندگان
 نظریھ بازگشت بھ .آورندی  آنچھ اینان برای انسانھا م-٣

 -؟ انسانھا !کانون اساسی مبارزه از اینرو .است» یذات انسان«
 اگر ما پذیرش چنین مبارزه ای را بھ ھواداران نظریھ

، یعنی آشنایی با ذات ی حوزه ای نظر- نسبت دھیم» یبیگانگ«
اینکھ این . چنین ذاتی است پیروی عملی از انسانی وپیشینی 

آگاھی « بھ عنوان را اینان چھ چیز ذات پیشینی انسانی چیست و
 آورند،ی ازجملھ طبقھ کارگرم برای انسانھا و» ؟!با خود آشنا

آن بھ این نکتھ  اما پیش از. ما اینک بھ آن خواھیم پرداخت
 ھست مگر مھ چیزھ »خود آشنا با«ی اشاره کنیم کھ این آگاھ

این مسئلھ،   و؛وجوه انقالبی یا بنیان ھای اساسی نظریھ مارکس
، لزوم ییعنی نفی جوھره آموزش مارکس، نفی تئوری انقالب

دامن زدن بھ مبارزات  و تبلیغ و ترویج آن میان طبقھ کارگر
انقالبی این طبقھ، دومین وجھ مشترک اینان با  - یطبقات

  ■. اکونومیستھاست
  

  :تھایادداش
الزام درونی خود سرمایھ یعنی  دید گرایش و  ما این روند را نھ از-١

دید  بل از شود،ی نابود م یی کھ اگر افزایش نیابد،» ارزش خود افزا«
 دارای اراده و« و» سرمایھ شخصیت یافتھ« ،»عامل آگاه این حرکت«

ارزش افزایی ارزش، ھدف ذھنی «یعنی سرمایھ دار کھ » شده شعور
سابق بھ مثابھ سرمایھ دار در  آن مرد پولدار ...«:دھیم ی شرح م» اوست

متعلق بھ وی  مانند کارگر بدنبال او دارنده نیروی کار رود وی پیشاپیش م
این یکی  لبخند زنان و کار اندیش، آن یکی باد در دماغ افکنده، .روان است

ھمچون کسی کھ پوست خویش را بھ بازار  دیگری سرافکنده و منزجر،
 مارکس،» .اکنون جز این انتظاری ندارد کھ بھ دباغیش برند و آورده است

  فصل چھارم  اسکندری تمام بازگفت ھا از.ترجمھ ا سرمایھ،
ی پاسخی بھ این نظریھ بیگانگی است کھ م این بند آمده، تنھا  آنچھ در-٢

 از است و »بیگانھ« دیگران یا از است و» بیگانھ«گوید کارگرازخودش 
 چنانچھ تنھا مبارزه در. بیندی م را نھا تضاد ھای درونی طبقھ کارگرت اینرو

 و نیازمند گرفتھ شود، بازاین امر نظر راه منافع اقتصادی کارگران در
 شرایط زندگیشان و کارگران با» یآشنای« بوجود آورنده درجاتی از آگاھی یا

 داقلی ازھمچنین فھم این نکتھ است کھ ھمین مبارزات ابتدایی نیز بدون ح
  .اتحاد کارگران پیش نخواھد رفت ھمکاری و و) یسندیکای(ی آگاھ

در . مارکس» ینقد اقتصاد سیاس«کتاب   نگاه کنید بھ  پیش گفتار-٤و٣
پیشینھ فلسفی « با» تسویھ حساب« مارکس، آن کتاب را این پیش گفتار،

 ھمچنین انگلس درمقدمھ ای بر چاپ اول آلمانی کتاب .خواندی م» شان
مارکس «خواند کھ زمانی نگارش یافت کھ ی آنرا نوشتھ ای م» فقر فلسفھ«

در مورد اصول چگونگی بینش تاریخی و اقتصادی با خودش تعیین تکلیف 
 ).کیدھا از من استأت (».کردی م

  
  

  :)دعوت بھ جدل (١٢ادامھ از صفحھ
  

 نادر انتخابی، انتشارات ھرمس - جدال علم و فلسفھ در اندیشھ مارکس -
١٣٨٣   

 تام راک مور، با -)  فلسفھ ی کارل مارکس( مارکس پس از مارکسیسم -
  ١٣٨٤ترجمھ شھریار خواجیان، نشر بازتاب نگار، 

ــ لشک کوالفسکی، با ترجمھ ) جلد اول( جریان ھای اصلی در مارکسیسم -
   ١٣٨٤عباس میالنی، نشر آگاه، 

   ١٣٨٠ نشر دیگر،  جبر انقالب ــ جان ریز، با ترجمھ اکبر معصوم بیگی،-
   اظھاراتی راجع بھ مارکسیسم غربی اثر پری آندرسون، بھ زبان انگلیسی-

Perry Andrson , verso edition London ١٩٧٩   
اثر باب .  دروی اژدھا، درباره بحران مارکسیسم و قدرت مارکسیسم-

 آواکیان، بھ زبان انگلیسی، انتشارات آمازون
 Bob Avakian - For a Harvest of Dragons: On the Crisis of 

Marxism & the Power of Marxism ١٩٨٣ 
 اومانیستھا ماھیت انسان را تنھا از زاویھ یک موجود طبیعی تبیین می -٢

آنان  حقوق انسانی را بر مبنای ذات، فطرت و جوھره طبیعی توضیح . کنند
ره تاریخی می دھند نھ بر مبنای مجموعھ مناسبات احتماعی حاکم بر ھر دو

آنان فردیت انسان را از . این پایھ تفکر ایده آلیستی شان است. مشخص
طبیعت "اجتماعی بودنش و جنبھ تاریخی مشخص اش جدا می کنند و با تبلیغ 

غالبا موعظھ برادری کرده و از تحلیل طبقاتی و مبارزه طبقاتی " عام انسان
  . ھ سیاست استاین پایھ سازش طبقاتی شان در عرص.  دوری می جویند

" تطابق نوع بشر با طبیعت و خود" انگلس نیز زمانی کمونیسم را -٣
    .توصیف کرده است
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