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  ت در غزهجنای
  افشین کوشا

مردم دنیا ھنوز از ابعاد جنایتی کھ در غزه اتفاق افتاد خبر 
. رسانھ ھای دنیا نگذاشتند کھ ابعاد جنایت روشن شود. ندارند

در تمام سھ ھفتھ ای کھ مردم غزه، خانھ ھایشان، کودکستان ھا 
و مدارس شان، بیمارستان ھا و گورستان ھایشان از زمین و 

مباران می شدند، ھنر انتخاب کلمات بھ حد اعال ھوا و دریا ب
بمباران غیرنظامیان، . برای تخفیف آثار جنایت بکارگرفتھ شد

نامیده شد، ممانعت اسرائیل از ورود امدادگران بھ " جنگ"
خوانده شد، " کوتاھی از صدور بھ موقع اجازه ورود"غزه، 

تالش ھای ارتش اسرائیل برای سرکوب تمام و کمال مردم 
فقط . قلمداد شد" در جھت صلح پایدار"لسطین، موضع اسرائیل ف

حدی توانستند پرده  تا روشنفکران و خبرنگاران مترقی بودند کھ 
  . ضخیم رسانھ ای را کھ مانع دیدن حقیقت می شد کنار زنند

       Hitler                                  Israel  today  
  

  ند و برای چھ مقاومت می کنند؟ مردم غزه برای چھ تنبیھ شد
مردم غزه می خواھند یک حافظھ ی تاریخی را کھ محرک 

نمی خواھند فراموش کنند کھ . مبارزه شان است حفظ کنند
 فلسطین را تسخیر کردند؛ کھ قبل از ،استعمارچیان یھودی

استقرار اسرائیل، تقریبا یک میلیون فلسطینی را از محدوده ای 
یھود شود بیرون رانده شدند؛ کھ استقرار کھ قرار بود دولت 

 با پاکسازی نژادی فلسطینیان 1948دولت اسرائیل در سال 
، اسرائیل با حمایت آمریکا و 67ھمراه بود؛ کھ باز ھم در سال 

مردم غزه نمی ... غرب باقی مناطق فلسطینی را تسخیر کرد 
 سال و اندی  کھ از 60خواھند فراموش کنند کھ در تمام این 

مدت ھا قبل از اینکھ حماس (تسخیر خونبار فلسطین می گذرد 
 دست بھ قتل عام شان زده ، اسرائیل متداومَا)موجودیت بیابد

است، نمی خواھند دیر یاسین،  صبرا و شتیال  و یک شنبھ سیاه 
را فراموش کنند،  و نمی خواھند و نباید فراموش کنند کھ در 

شان مانعی بوده در پیشبرد تمام این سال ھا، مقاومت و مبارزه 
نقشھ ھای امپریالیستی در خاورمیانھ و مایھ دلگرمی برای مردم 

قبول کند کھ دزدیده را اسرائیل می خواھد فلسطینی .  جھان
اما مردم غزه حاضر بھ . شده، رانده شده و تحقیر شده است

قبول این ذلت نیستند، نمی خواھند فراموش کنند، نمی خواھند 
  . نابود شوند

الی را در مقابل مردم دنیا ؤمردم غزه بطور عریان س
آیا مردم دنیا بھ دفاع از مردم فلسطین بر می خیزند؟ . گذاشتند

یا مردم دنیا حافظھ تاریخی خود را از دست داده اند؟ اسرائیل 
از بدو تاسیس، پایگاه قابل اتکا امپریالیست ھا و بویژه آمریکا 

اسرائیل بخشی . می بوده استدر خاورمیانھ و یک پادگان نظا
الینفک از یک نظام جھانی است کھ مردم دنیا را بھ اسارت 

 و امروزه، با طرح ھای دھشتناکی کھ سرمایھ ؛گرفتھ است

داری جھانی برای مردم دنیا و بطور مشخص در خاورمیانھ 
کھ موجودیتش بھ معنی حکومت مسلحانھ بر (دارد، این پایگاه 

نقشی ویژه می ) ی ترین حقوق آنھاستیتدافلسطینیان و انکار اب
  . دفاع از مردم فلسطین، دفاع از تمام مردم دنیاست. یابد

  
  کدام تاریخ

ھنر تحریف تاریخ و دستکاری اذھان، ھنری است کھ رسانھ 
بھ محض . ھای جھان مدت ھاست در آن بھ اعتال رسیده اند

اوجگیری مبارزات مردم فلسطین و یا تشدید سرکوب و 
رشان از طرف اسرائیل، مردم دنیا با تصویر و مقالھ و کشتا

  گزارش در مورد کشتار یھودیان توسط آلمان نازی بمباران 
ولی . ی یک جنایت توجیھ جنایتی دیگر استیمی شوند، تو گو

ھیچکدام از سکوت آمریکا و انگلیس در برابر کوره ھای آدم 
 پایگاھی ، و بھره گیری شان از این جنایت برای ایجادیسوز

پایگاھی کھ بر اساس (در خاورمیانھ برای پیشبرد اھدافشان 
جمھوری اسالمی ھم تحت . ، نمی گویند)صھیونیسم بنا شد

پوشش دفاع از فلسطین، جنایت نازی ھا را انکار و یا توجیھ 
بی جھت نیست کھ مردم مترقی جھان سعی کردند بھ . می کند

روز، یھودیان اشکال مختلف بگویند کھ فلسطینی ھای ام
دیروزند و کشتارشان، نیاز ایدئولوژی ھای ارتجاعی در خدمت 

  .اھداف امپریالیستی بوده و ھست
اغلب مردم نمی دانند کھ بیشتر مرزھای امروز خاورمیانھ 
در پشت میزھای مذاکره توسط انگلستان، آمریکا و فرانسھ 
کشیده شد، کھ این مرزھا در نتیجھ شکست ھا و پیروزی ھای 

 درت ھای امپریالیستی در دو جنگ جھانی قرن بیستم مرتبَاق
تغییر کرده اند، کھ بسیاری از تضادھا و جنگ ھا و سرکوب 
ھای منطقھ نتیجھ ھمین تقسیمات است، کھ موجودیت و گسترش 

  ھایمرگبار اسرائیل بخش مھمی از تقسیمات قدرت
قش در امپریالیستی در نظم کھن بوده و قرار است بھ ایفای این ن

حقایق را در رسانھ ھای حاکم نمی توان . ادامھ دھد" نظم نوین"
 و برای درک از موقعیت و حرکت برای تغییر، باید ؛جست

  . تاریخ را با جدیت مطالعھ کرد
سفانھ بسیاری از مردم ایران بخصوص جوانان نسبت بھ أمت

این بی . جنایات اسرائیل در حق مردم فلسطین بی تفاوت شده اند
وتی نوعی عکس العمل بھ جمھوری اسالمی است کھ دفاع از تفا

مردم فلسطین را تبدیل بھ یک نمایشنامھ تبلیغاتی و بنگاه 
معامالتی برای خود کرده است و از آن بعنوان نقابی برای 

ی یکھ خود ھیچ بو(نشان دادن جمھوری اسالمی " عدالت جو"
در سال ھای باید دانست کھ . استفاده می کند) از عدالت نبرده

شصت و ھفتاد میالدی کھ اوج مبارزات سکوالر مردم فلسطین 
خاورمیانھ و (علیھ اسرائیل بود، دول ارتجاعی منطقھ 

با تظاھر بھ دفاع از این ) کشورھای عربی شمال آفریقا
مبارزات و تبانی پشت پرده با آمریکا و اسرائیل، ھم لبھ 

خشم مردم مبارزات فلسطینی ھا را کند می کردند و ھم 
منحرف می " یدشمن خارج"کشورھای خودشان را بھ سوی 

  .  کردند
بر خالف ادعای رسانھ ھا (باید دانست کھ جمھوری اسالمی 

نھ تنھا بھ مبارزات مردم فلسطین برای رھا شدن )  و رھبرانش
از چنگال اسرائیل کمکی نکرده است، بلکھ با حمایت و تقویت 

 بشدت بھ آن ضربھ زده نیروھای ارتجاعی بومی فلسطین،
جمھوری اسالمی با این نیروھا متحد است و نھ با مردم . است
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واقع جمھوری اسالمی نیز ھمچون رسانھ ھای  در. نفلسطی
جھان و دول پشتیبانشان، موذیانھ تاریخ مبارزه مردم فلسطین با 

یک طرف از.  اسالم و یھود تقلیل می دھنداسرائیل را بھ مبارزه
اسالمی مدافعشان  ن تلقین می کنند کھ جمھوریبھ مردم فلسطی

 و از طرف دیگر در راه ایجاد یک اپوزیسیون سکوالر و است
از مردم فلسطین  و در دفاع انقالبی و با کفایت در فلسطین

 را اسالمی جمھوری کھاما تمام کسانی  .سنگ اندازی می کنند
مدافع مردم فلسطین می پندارند و بخصوص خود فلسطینی ھا 
باید بدانند کھ دولتی کھ در حق مردم ایران جنایتھایی چنین 
سھمگین مرتکب شده و می شود، نمی تواند دلسوز ملت تحت 

کمی از سطح لفاظی ھا و شعار دھی ھای . ستم دیگری باشد
جمھوری اسالمی بھ پشت پرده باید رفت و دید کھ جمھوری 

ھ ای خود اسالمی ھمواره از مسئلھ فلسطین برای معامالت منطق
 و فراموش نکرد کھ ؛منجملھ با اسرائیل سود جستھ است

اسرائیل یکی از پشتیبانان جمھوری اسالمی در جنگ ارتجاعی 
  . ایران و عراق بود

یک دلیل دیگر برای بی تفاوتی مردم ایران بخصوص 
جوانان ضد رژیم جمھوری اسالمی نسبت بھ مردم تحت ستم 

سیاسی درون فلسطین از فلسطین آن است کھ اغلب نیروھای 
اسالمی تا چپ، مدافع جمھوری اسالمی اند و آنرا تنھا یاور 

دالیل این توھم بزرگ ھرچھ . خود در سطح جھان می دانند
باشد، نباید ما را از دیدن واقعیت  و موضع گیری بھ نفع 

  . ستمدیدگان و علیھ ستمگران بر حذر دارد
ند از ترس ھم ی نمی توایجنبش مترقی و رادیکال دانشجو

، خود را نسبت بھ مردم فلسطین یصف شدن با جمھوری اسالم
برعکس باید با محکوم . و جنایات اسرائیل بی تفاوت نشان دھد

کردن بی قید و شرط جنایات اسرائیل و حمایت از حقوق غیر 
قابل انکار و مقاومت مردم فلسطین علیھ اسرائیل، و با  تبلیغ و 

ی بخش این مبارزات، یان راه رھاترویج سوسیالیسم بھ عنو
جمھوری اسالمی و تمام نیروھای مرتجع درون فلسطین را نیز 

  .افشا کند
این خیال باطل است کھ فکر کنیم فاصلھ گرفتن از مسئلھ 
فلسطین یک نوع فاصلھ گرفتن از جمھوری اسالمی و مرتجعین 

بالعکس این کار عرصھ را برای جوالن . مذھبی فلسطین است
بی تفاوتی از می گذارد، موجب آن می شود کھ ایدئولوژی آنھا ب

اربابان این جھان .  وارد صفوف ما شودنسبت بھ جنایت و ظلم
و نوکرانشان می خواھند جنایت و ظلم در حق مردم جھان را 

تبدیل یک ایدئولوژی متحجر بھ . تبدیل بھ امری عادی کنند
بھ سردستھ ایدئولوژی اپوزیسیون و تبدیل یک دولت ارتجاعی 

مخالفان اسرائیل، و با اینکار عمال مردم جھان را از صحنھ 
  . مبارزه دور کنند تا جنایت و ظلم عادی شود

این روزھا در بسیاری از رسانھ ھای با این موضع گیری 
نیز روبرو ھستیم کھ این جنگ دو طرف دارد و ھر دو طرف 

ین ا. مقصودشان از دو طرف اسرائیل و حماس است. مقصرند
نیز دروغ وقیحانھ ای بیش نیست دروغی کھ بھ شکلی دفتر 

و شکلی دیگر از تالش برای  تحکیم وحدت نیز آنرا تکرار کرد
  . عادی سازی ظلم و جنایت در افکارعمومی است

این .  این وارونھ جلوه دادن حقایق را نیز باید افشا کرد
ی افشاگری ربطی بھ دعواھای خانوادگی میان جناحھای حکومت

 مانند بستن روزنامھ کارگزاران بھ خاطر درج اعالمیھ دفتر -
آنان مدام مترصد بھانھ جویی از .   ندارد-تحکیم وحدت 

دعواھای شان بر سر چگونگی بازی با کارت . یکدیگرند
دلیل کارگزاران یا دفتر . فلسطین در مذاکرات با آمریکاست

وری تحکیم در اتخاذ موضعی  متفاوت از موضع سنتی جمھ
اسالمی در آن است کھ امروزه بھ گونھ ای دیگر می خواھند 

بی جھت نیست کھ ھم ھیاھوھای اعزام بسیجی ھا . معاملھ کنند
بھ فلسطین با حکم معذوریت از جانب رھبر جمھوری اسالمی 
ملغی می شود و حتی احمدی نژاد نیز دچار سرماخوردگی می 

دم فلسطین شود و از شرکت در جلسھ حمایت از مقاومت مر
  .  منع می شود

 حقیقت این است کھ جنگ یک طرف اما حقیقت چیست؟
این جنگ بخشی از موجودیت . دارد و آن ھم اسرائیل است

دولت یھود است، و از ابتدای بوجود آمدنش بھ اشکال مختلف 
حماس ھم . علیھ  مردم فلسطین و مبارزه شان ادامھ داشتھ است

 شد تا دست نیروھای غیر مذھبی در ابتدا توسط اسرائیل تقویت
چپ و سازمان آزادیبخش فلسطین را از جنبش مقاومت مردم 

. تری  برای خود بسازد"مطلوب"فلسطین کوتاه کند و دشمن 
نیست بلکھ استفاده " جنگ"موشک اندازی ھای حماس نھ تنھا 

از مردم فلسطین برای خودی نشان دادن و رسیدن بھ اھداف 
ی است و مانع جھت گیری صحیح و انقالبی بنیادگرایانھ ارتجاع

 مبارزات مردم فلسطین می شود؛ این موشک ھا صرفَا
نمایشنامھ ای برای تقویت دست حماس در پشت میز مذاکره 

ھمانطور کھ جمھوری اسالمی نیز ھمواره از الف و . است
گزاف علیھ اسرائیل و تحت عنوان دفاع از مردم فلسطین برای 

  .الت منطقھ ای استفاده کرده استتقویت خود در معام
تنھا با دفاع بی قید و شرط از مردم غزه و محکوم کردن 
جنایت اسرائیل است کھ می توان مبارزه خود را علیھ جمھوری 

ی کلیھ استثمار یاسالمی موثرتر بھ پیش بریم و بھ امر رھا
     ■.شدگان و ستمدیدگان منطقھ و جھان یاری رسانیم

 
سربازان تیراندازی  فلسطینی در برابر ان جو مقابلھ دختر■

  :، بھ سمت مردم بی دفاعاسراییلی
www.utube.com/watch?v=sQyIKyd2gqA 

 
 :بھ یاد غزه" مایکل ھارت"ترانھ ای از  ■

"We will not go down" 
"تسلیم بدون نبرد ھرگز"  

  : بشنوید"مایکل ھارت"را می توانید در وب سایت این ترانھ 
http://www.michaelheart.com/Song_for_Gaza.html 

 

 

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

http://www.utube.com/watch?v=sQyIKyd2gqA
http://www.michaelheart.com/Song_for_Gaza.html
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  سومه سی و شمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

4

  !از جوانان یونانی بیاموزیم
 تماشا کافی است،"    

  " بھ خیابان ھا بیایید                 
  پگاه فھیمی

چند دانش .  شب9ساعت .  دسامبر6شنبھ 
آموز در کافھ ای در مرکز آتن مشغول صحبت 

با دیدن ماشین پلیسی کھ از آنجا رد می . بودند
شد بھ شعار دادن پرداختند و دو بطری 
پالستیکی نیم لیتری آب را بھ طرف ماشین 

دو پلیس گارد ویژه، ماشین . پلیس پرتاپ کردند
د، از ماشین خارج را کمی دورتر پارک کردن

یکی از . شده و بھ طرف دانش آموزان آمدند
آنھا اسلحھ اش را بیرون کشید و بھ طرف بچھ 

آلکساندروس "گلولھ بھ قلب . ھا شلیک کرد
 سالھ اصابت کرد و 15" گریگوروپولوس
دو پلیس مزبور با خونسردی   . جانش را گرفت

برگشتند، سوار ماشین شدند و محل را ترک 
  . گفتند

خبر جنایت پلیس دھان بھ دھان، از طریق 
و با استفاده از شبکھ ھای  . اس. ام. اس

.  ھمھ جا پیچیدface bookدوستیابی از جملھ 
ھنوز دو ساعت از مرگ آلکسی نگذشتھ بود کھ 

دومین شھر (صدھا جوان در آتن و تسالونیکی 
شورشی کھ . بھ خیابان ھا آمدند تا با پلیس درگیر شوند) یونان

از شد، سراسر یونان را در بر گرفت، بھ مدت سھ ھفتھ آغ
کشور را بھ لرزه در آورد و دوباره چشم جھانیان را بھ امکان 

  . انقالب در اروپا باز کرد
دھھا ھزار نفر از دانش آموزان، دانشجویان، کارگران فقیر، 
مھاجرین و پناھندگان، پدران و مادران، کارمندان ادارات 

 شھر یونان 42سھ ھفتھ، ھر روز در بیش از نزدیک بھ  دولتی،
گونھ گونی مبارزات، خود حیرت . می شدند بھ خیابانھا سرازیر 

ھزاران نفر با وجود این مورد ھجوم نیروھای   . برانگیز بود
 دسامبر در میدان 13 ساعت در روز 16انتظامی، بیش از 

نزدیک محل کشتھ شدن الکسی در کف خیابان نشستند، دھھا 
 دسامبر در صفوف منظم مراسم خاک سپاری 9ر نفر در ھزا

الکسی را برگزار کردند، ھزاران نفر از جوانان روزھا و 
شبھای متوالی با اشغال دانشکده ھا و مدارس و محاصره 
قرارگاھھای   پلیس و ایجاد سنگربندی خیابانی بھ نبرد با پلیس 

...* دپرداختند، دھھا مؤسسھ دولتی و بانک بھ آتش کشیده ش
شورشی کھ توسط جوانان منتسب بھ آنارشیست ھا آغاز شده بود 
سریعَا تبدیل بھ جنبشی شد کھ تمام جامعھ را بھ حرکت در 

  . آورد
بر خالف تصور عده ای کھ نگران بودند، جسارت جوانان 
و نوجوانان و حمالتشان بھ سمبل ھای   سرمایھ داری باعث بھ 

جنبش شود، پیوستن مردم بھ کنار رفتن توده ھای وسیع تر از 
بسیاری برای .** اعتراضات و پشتیبانی   شان بی سابقھ بود
کسانی کھ در . اولین در عمرشان بھ تظاھرات می رفتند

اعتراضات شرکت مستقیم نداشتند، بھ طرق دیگر کمک می 
بسیاری از داروخانھ ھا بھ طور مجانی ماسک و دارو . کردند

ر در میان تظاھرکنندگان پخش می برای مقابلھ با گاز اشک آو
برای  نخستین بار مردم عادی   یونان گلدانھای خود را . کردند

برای . از طبقات باالی  ساختمانھا بر سر پلیس پرتاب می کردند
نخستین بار ھمین مردم عادی با ھر وسیلھ ممکن از وحشیگری 
ھای  پلیس فیلمبرداری می کردند و با پخش آنھا در منابع 

ی بیرحمی پلیس را در معرض دید عموم قرار می   خبر
  ...دادند

پلیس یونان  کھ در وحشیگری ید طوالیی دارد، 
بھ تمام اشکال اعتراض مردمی وحشیانھ با گاز 

ولی وسعت . اشک آور و گلولھ پالستیکی حملھ کرد
جنبش بھ حدی بود کھ ذخیره گاز اشک آور پلیس 

 روز 5ن در ای( روز اول شورش تھ کشید 5در 
 گاز اشک آور بھ سوی مردم پرتاب 4500بیش از 

و دولت برای   تأمین ذخایرش بھ اسرائیل و ) شد
در مورد خشونت پلیس یونان فقط ! آلمان رو کرد

این را بگوییم کھ شکنجھ در زندان ھای یونان، 
بخصوص در مورد مھاجران بیداد می کند، 

س از مبارزات علیھ مرگ مھاجران در اثر آزار پلی
نفرت مردم از نیروھای . قبل در جریان بوده است

انتظامی بھ حدی است کھ دو پلیسی  کھ در قتل 
آلکسی دست داشتند، از ترس حملھ سایر زندانیان 
بھ آنھا در زندان اصلی آتن زندانی نشده، بلکھ بھ 

  .زندان کوچکی دورتر از آتن منتقل شده اند
 و دانش آموزان و دانشجویانی کھ آغازگر

نیروی  عمده این خیزش بودند، جوانانی اند کھ بھ 
باید صبح تا شب برای .  یورویی معروفند700نسل 

قبول شدن در کنکور دانشگاه درس بخوانند، ھزینھ ھای سنگین 
برای کالس کنکور و غیره بھ خانواده ھا تحمیل می شود، و بعد 

نمی شود ھم اگر وارد دانشگاه شدند و مدرک گرفتند یا کار پیدا 
با سطح زندگی در (و یا کارھایی با حقوق کمتر از حداقل 

 یورو حتی   امکان استقالل از خانواده را بھ آنھا 700یونان، 
مادر . و بدون بیمھ ھای اجتماعی در انتظارشان است) نمی دھد

یکی   از دانش آموزان دلیل شرکت پسرش را در تظاھرات 
ی اند و نمی   خواھند بچھ ھا عصبان: "چنین توضیح می دھد

دارند عصبانیتشان را نسبت . بقیھ جامعھ بھ خواب ناز فرو رود
بھ جامعھ اعالم می کنند، نسبت بھ مذھب، مصرف زدگی، 

  ."نسبت بھ اینکھ فاصلھ بین دارا و ندار زیاد و زیادتر می شود
بسیاری از دانشگاه ھا بھ اشغال دانشجویان در آمده و بھ 

یکی از شرکت کنندگان در خیزش . شده بودمراکز خیزش تبدیل 
از انستیتو پلی تکنیک آتن می گفت کھ جوانان از داخل بھ پلیس 
کھ دانشگاه را محاصره کرده بود سنگ و آتش پرتاپ می 
کردند، با برگزاری مجمع عمومی برای فعالیت ھای بعدی 
برنامھ ریزی   می کردند، پیام ھای ھمبستگی را کھ از سایر 

شیوه پیشروی وقایع، بسیاری   . می رسید می خواندندکشورھا 
  . در اروپا انداختھ بود68را بھ یاد سال 

شورشگران ھم نشان از ماھیت سیاسی این آماج حمالت 
جوانان بھ قرارگاھھای پلیس ضدشورش و : شورش داشت

آکادمی پلیس حملھ کردند، یک اتوبوس پلیس بھ آتش کشیده شد 
حدود . فعات مورد حملھ قرار گرفتو ماشین ھای پلیس بھ د

سی نفر بھ یکی از ساختمانھای دولتی کھ اطالعات مربوط بھ 
مشکل دارند ... افرادی کھ با بازپرداخت بدھی ھا و مالیات و

سایر دفاتر دولتی، . حملھ کرده و ساختمان را بھ آتش کشیدند
دفتر وکیلی کھ وکالت قاتالن آلکسی را بعھده گرفتھ بود و 

شاید بھ خاطر نقشی کھ سارکوزی رئیس (توی فرانسھ انستی
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جمھوری فرانسھ در اروپا بازی می کند و شاید بھ خاطر 
نیز از دست ) ھمبستگی با جنبش دانشجویی   جاری در فرانسھ

مھاجرین و بیکاران دفتر فدراسیون ...  در امان نبودندجوانان
کایی  با مساعدت آمری1947کارگران یونان، سندیکایی کھ در 

ھا شکل گرفتھ است را اشغال 
  ...کردند

رسانھ جوانان کھ ظاھرَا بھ نقش 
 در کنترل افکار عمومی وافق ھا

بودند، عالوه بر پخش اطالعیھ ھای   
خود، عملیاتی نیز در این زمینھ 

 دسامبر سی نفر 16. سازمان دادند
از جوانان بھ یکی از استودیوھای   

زیون دولتی کھ در حال پخش یتلو
پیام نخست وزیر بود رخنھ کردند، 
مانع پخش برنامھ شده و پرچمی را 

تماشا کافی است، بھ "جلوی   دوربین ھا گرفتند کھ نوشتھ بود 
این نوشتھ حدود یک دقیقھ روی اکران . "خیابان ھا بیایید
بنا بھ گزارشات، یک تلویزیون محلی نیز یک . تلویزیون ھا بود

 دسامبر بیش از 29روز . بودساعت در تسخیر تظاھرکنندگان 
 ایستگاه رادیویی اشغال شد و متن ھایی در افشای خشونت 4

  . دولتی و در حمایت از شورشگران دستگیر شده خوانده شد
  

  درخت کریسمس، نفرت از مذھب
خلق حماسھ درخت "یکی از نقاط اوج وقایع اخیر یونان 

یونان، در .  در میدان قانون اساسی در مرکز آتن بود"کریسمس
کلیسای ارتدکس کامَال با دولت درآمیختھ و طبق قانون اساسی 

مذھب رسمی یونان، مذھب کلیسای مسیحی شرق «: یونان
کلیسای ارتدوکِس یونان کھ سرورمان عیسی . ارتدوکس است

درخت کریسمس در میدان . »...مسیح ریاست آن را بعھده دارد
مس در کل اصلی آتن، کھ ھرسالھ باشکوه ترین درخت کریس

  . اروپاست، در واقع بیان اتحاد کلیسا و دولت است
اخیرَا ھم در یک تبانی مالی با دولت، کلیسا با استفاده از 

این . اموال دولتی زمین ھایی را در شمال یونان تصاحب کرد
ھ مردم  میلیون یورویی از خزانھ، در شرایطی ک100دزدی 

 مردم را بویژه  قرار دارند، خشمشدیدَا تحت فشار اقتصادی
  . متوجھ رابطھ تنگاتنگ دولت و کلیسا کرد

ھمچنانکھ اکثر مردم جھان در صفحھ تلویزیونھای خود "
شاھد بودند نوجوانان یونانی درخت عظیم کریسمس را در 

شھردار راستگرای آتن، . نخستین گام قیام بھ آتش کشیدند
 کھ ھمزمان مدیر عامل شرکتی معظم" نیکیتاس کاکالمانیس"

است، با اشتیاقی دیوانھ وار اقدام بھ برپایی درختی با شکوھتر 
 20روز یکشنبھ . از درخت سوختھ قبلی در زمان مقرر نمود

دسامبر گروھی از دختران و پسران مدرسھ عالی ھنرھای زیبا 
بھ مغازه ھای فروش گوشت در مرکز آتن ) ھم سطح دانشگاه(

یختنی و پس مانده را رفتند و از آنھا خواستند گوشتھای بدور ر
مغازه داران بیش از حد شوق و شور از . کنند» اھدا«بھ آنھا 

. خود نشان دادند و حتی   کلھ نیم پختھ خوکی را بھ آنھا بخشیدند
آنگاه دختران و پسران با کیسھ ھای پالستیکی مملو از آت و 
آشغال بھ پای درخت کریسمس در میدان مرکزی شھر رفتند و 

مردم . ن درخت کریسمس با آشغال ھا کردندشروع بھ تزیی
معمولی کھ شاھد صحنھ بودند، بشدت دانشجویان را تشویق می 
کردند تا اینکھ پلیس ضدشورش وارد صحنھ شد و ماشینھای 

آتش نشانی از راه رسیدند و بھ ضرب و شتم دانشجویان 
پرداختند و از آن پس پلیس قھرمان با تجھیزات کامل بھ 

  ."*خت ارتدوکس کریسمس می   پردازدنگھبانی از در
  

  آینده
وقایع ماه دسامبر در یونان، 
نشان داد کھ آرامش در اروپا پرده 
نازکی است بر تضادھای نظامی 

امروزه یکی از بھ شدت پوسیده کھ 
شدیدترین بحران ھای خود را از 

ترس سایر . سر می گذراند
کشورھای اروپایی   بویژه فرانسھ 

رش بھ مردمشان از سرایت این شو
نشان می دھد کھ حکام این کشورھا 
. می دانند بر آتشفشان نشستھ اند

ولی برای پیشروی بھ سوی انقالبی کھ توان سرنگون کردن 
دولت حاکم بر ھر یک از این کشورھا را داشتھ باشد، نیاز بھ 

سیر حوادث نشان داد . یک دورنما و جھانبینی کمونیستی است
 نبض جامعھ جدا بود کھ نھ تنھا انتظار کھ چپ یونان چنان از

زیاده "چنین شورشی را نداشت، بلکھ برخی شان حتی از 
ھای جوانان گلھ داشتند و آنان را بھ آرامش فرا می " روی

جوانان نیز، آنطور کھ از بسیاری از نوشتھ ھاشان بر . خواندند
می آید با وجود نفرتی کھ از وضع موجود دارند، شرایط زندگی 

 را بھ عنوان بخشی   از یک کل کھ تمام ساکنین کره ارض شان
را اسیر نظام ارزش و سود کرده است نمی بینند و درک 
روشنی از آن ندارند؛ و مسلما نمی توانند خود بھ خود راه 

آینده شورش یونان بھ این بستگی خواھد . رھایی را ترسیم کنند
ھای تغییر داشت کھ آیا نیرویی ھر چند کوچک توان درک نیاز

 را خواھد داشت؟ - انقالب -" توطئھ بزرگ"و آغاز سازماندھی 
■  
  
بھ "، و بویژه یاین گزارش با استفاده از سایت ھای خبری اینترنت* 

کریس "و " نیکوس راپتیس"گفتگوی   " روز کردن شورش یونان
، "بسیج توده ای ادامھ دارد"سھند شایان، ، ترجمھ "اسپانوس

جرقھ ای  کھ حریق "، )یونان(یستی کارگران انترناسیونال کمون
نصرت تیمورزاده، و وبالگ ھای شرکت کنندگان تھیھ " برافروخت

  . استشده
 

 دسامبر کھ از مدتھا پیش برای اعتراض بھ 10اعتصاب عمومی ** 
برنامھ ریزی شده بود، ) TUC(بودجھ از طرف مجمع سندیکاھا 

د بھ شورش ھای  تبدیل بھ اعتراض بھ خشونت پلیسی در برخور
پروازھا متوقف شد، بانک ھا و . اخیر شد و بسیار موفقیت آمیز بود

. مدارس تعطیل شد و بیمارستان با پرسنل حداقل می   چرخید
دولت . تظاھراتی نیز از ابتدا در کنار اعتصاب تدارک دیده شده بود

از سندیکاھا خواست کھ تظاھرات را لغو کنند تا آب بھ آسیاب جوانان 
برخی سندیکاھا کھ کارشان در واقع والس با . ورشی ریختھ نشودش

دولت است، بھ این خواست دولت گردن گذاشتند ولی برخی دیگر 
بر خالف ترس بسیاری از . تصمیم بھ ادامھ تظاھرات کردند

از ترس جوانان "، "مردم"سازماندھان این تظاھرات کھ می ترسیدند 
عداد شرکت کنندگان از حد انتظار بھ خیابان نیایند، ت" کوکتل انداز

با متانت و "بیشتر بود تو گویی مردم می خواستند بھ سازماندھان 
بگویند کھ از مبارزات رادیکال دانشجویان دفاع می کنند و آن " پختھ

  .را بھ مبارزات اتوکشیده سندیکایی ترجیح می دھند
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  نگاھی بھ بحران مالی کنونی 
  !یھ داری استبحران جزء الینفک اقتصاد سرما

 
   آاللھ
نظام بانکی کار توزیع سرمایھ را بھ عنوان کسبی خاص و "

نقشی اجتماعی از دست سرمایھ داران منفرد و صرافان خارج 
اما در عین حال بدین ترتیب مؤثرترین وسیلھ ای می . می کند

شود کھ تولید سرمایھ داری را بھ فراسوی حدود آن می کشاند و 
برای کاله ] شرایط مناسب[ کھ بحران و مؤثرترین عاملی است

   سرمایھ، جلد سوم–مارکس " .برداری را ایجاد می کند
اقتصاد سرمایھ داری ھمواره در معرض سقوط بھ رکودی 

واژه . عمیق است و بحران جزء جدایی ناپذیر آن می باشد
بحرانی کھ سر . بحران چندی است کھ ھمھ جا شنیده می شود

صاد آمریکا است و بی ھیچ وقفھ ای منشاء شروع آن از اقت
نمونھ ھای مشابھ این . اقتصاد جھانی را متأثر نموده است

 در آمریکا و جھان 1970 و 1958، 1929بحران در سالھای 
تجربھ شده اند؛ ھمچنین در فواصل این سالھا چندین بحرانھای 

این بحران ھا معموَال بھ . قسمی و کوتاه مدت تر قابل ارائھ است
ھ مکانیسم نابودی بخشی از سرمایھ ھا، خوردن سرمایھ واسط

ھای کوچکتر توسط سرمایھ ھای بزرگتر، دامن زدن بھ 
جنگھای ارتجاعی و یا تحرک بخشیدن بھ اقتصاد از طریق 
پرداخت کمک ھای نظامی بھ کشورھای وابستھ و ترمیم کشور 
ھای سرمایھ داری جنگ زده بھ طور موقتی و ھر یک بھ 

تا دوباره در زمان و مکان دیگری خود .  می گردندشکلی تعدیل
آنچھ کھ معموَال گفتھ نمی شود این است کھ ھر . را نشان دھد

یک از این بحرانھا موجب رنج و مصیبت بخشھایی زیادی از 
  . مردم می شود

 صاحبنظران رسمی نظام سرمایھ داری عامل بحران کنونی 
عطای وام ھای را در بی توجھی و اشتباھات بانک ھا در ا

بدون ضمانت الزم و فراتر از ظرفیت شان و یا کاھش اعتماد 
حال آنکھ اصول اساسی . سرمایھ داران بھ نظام بانکی می دانند

  . نظام سرمایھ داری عامل این بحران قبیل بحرانھا ھستند
نگاھی بھ بحران کنونی  باری دیگر این حقیقت را کھ 

 و کسب حداکثر سود چگونھ آنارشی حاکم بر نظام سرمایھ داری
  . زمینھ ساز بحران شده را نشان می دھد

بانک ھای سرمایھ گذاری، با بانک ھایی کھ مردم سپرده ھا 
و پس اندازھای خود را در آن می گذارند، تفاوت ھای بزرگ 

اینھا در واقع گروه ھای مالی عظیم ھستند کھ با مکانیسم  . دارند

سریع، تمرکز بزرگی از دارایی وام دھی و وام گیری مستمر و 
ھا را بھ صورت اعتبارات مالی و ذخایر مالی در یک جا جمع 
کرده و در عرصھ ھای مختلف اقتصادی، در اقصی نقاط 
جھان، بھ حرکت در می آورند و از آنھا سود می مکند و خارج 

میان این نھادھای مالی، روزانھ میلیاردھا دالر وام و . می شوند
ھر چند این نھادھای مالی و فعالیت . بدل می شوداعتبار رد و 

ھای مالی آنھا، فاصلھ زیادی با عرصھ تولید دارند، اما 
این . سرنوشت تولید وابستھ بھ عملکرد انگلی مالی آنان است

اما عملکرد و . نھادھای مالی اقتصاد جھان را کنترل می کنند
ختلف تصمیم گیری آنھا، وابستھ بھ رقابت میان بلوک ھای م

. سرمایھ مالی عظیم در جھان بر سر کسب حداکثر سود است
کسب حداکثر سود در : این ھا فقط یک منطق را دنبال می کنند

ھر چھ بیشتر خطر کنند، سودھای باالتر . کمترین زمان ممکن
قبل از بحران اخیر، بانک ھای آمریکایی بھ . بدست می آوردند

ن اعتبارات اعطایی در انگیزه کسب سود اقدام بھ افزایش میزا
افراد با انگیزه کسب . زمینھ مسکن بھ طور بی سابقھ نمودند

  . سود بدون مالحظھ وام ھای زیادی کسب کردند
 ازدیگر سو، سفتھ بازان ھم بھ خاطر کسب سود با اقدامات 
خود در بازارھای انرژی و کاالی اساسی، موجب افزایش قیمت 

 عالوه بر 2007 و 2006ی در این بازارھا شدند و از سال ھا
بحران جھانی غذا و انرژی،  باز تأمین مالی این وامھا در 

  . آمریکا ناممکن شد
اما این سفتھ بازان چھ کسانی ھستند؟ و مکانیسم سفتھ بازی 

ازیگران بازارھای سھام و اوراق بھادار، بر سر چیست؟ ب
 مثال، اینکھ آیا. جوانب گوناگون وام ھا شرط بندی می کنند

دیون بازپرداخت خواھند شد یا نھ؟ آیا قیمت خانھ ھایی کھ این 
وام ھا مربوط بھ آنھاست باال خواھد رفت یا نھ؟ در این میان، 
یک عده ھم پیدا می شوند کھ اوراق بھادار مربوط بھ وام ھا را 

بنابراین، وقتی صحبت از آن می کنیم کھ مثَال . می کنند" بیمھ"
یھ گذاری در مسکن ھستند منظور چند تا از بانکھای سرما

یا وقتی . بانکھایی ھستند کھ بھ خریداران مسکن، وام داده اند
می گوییم فالن بانک بزرگ، بانک مالی بیمھ است، منظور 

  . بانکی است کھ این بازیھای مالی را بیمھ می کند
یک نمونھ از فعالیتھا کھ گفتھ می شود نقش مھمی در ایجاد 

" کردیت دیفالت سوآپ" مالی داشتھ است بھ بحران در بازارھای
)CDS (معروف است کھ از منطق زیر برخوردار است :  

برای مثال بانک الف بھ دالل سھام ب، یک میلیون دالر 
اما چون از بازپرداخت آن مطمئن نیست، بھ . قرض می دھد

کھ آن را ج می نامیم می " بیمھ دیرکرد در بازپرداخت"سراغ 
اگر . الر بابت این بیمھ بھ ج پرداخت می کندرود و ماھی صد د

در بازپرداخت ھای خود بھ الف موفق باشد، ماھی صد " ب"
برای ھمین سی دی . (می رود) ج(دالر مجانی بھ جیب بیمھ 
اما مسئلھ در این سطح نمی ماند ). اس ھای زیادی بوجود آمد

بھ سراغ ج ) د(یک نفر دیگر . بلکھ یک گام جلوتر می رود
توجھ کنید ! را از وی می خرد" ب"و " الف" و بیمھ میان رفتھ

و " خریده"کھ در این میان ھیچ کاالیی تولید نشده است کھ 
بھ " ب"تا زمانی کھ . ھمھ چیز شرط بندی است. شود" فروختھ"

موقع وام ھایش را بازپرداخت می کند، وضع ھمھ این زنجیره 
داخت کند، نتواند بدھی اش را پر" ب"ولی اگر . خوب است

نھ تنھا بھ الف بلکھ بھ ھمھ کسانی کھ ) یعنی بیمھ کننده" (ج"
در این مدت " ج! "اوراق بیمھ را خریده اند، باید پرداخت کند
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" ب"را با این انتظار کھ " ب"و " الف"مرتبَا اوراق بیمھ میان 
" الف"از پس پرداخت دیون خود بر خواھد آمد، فروختھ است و 

خریده اند " ج"این بیمھ را با این حساب از و خریداران دیگر، 
خواھد مرد یا قادر بھ پرداخت بدھی ھایش نخواھد بود " ب"کھ 

باید بھ ھمھ " ج"و اگر چنین شود، آنھا این قمار را برده اند و 
) حتا وزیر خزانھ داری آمریکا(ھیچ کس . شان پرداخت کند

ش رفتھ اس ھا در جھان فرو.دی.نمی داند کھ چقدر از این سی
اس  بھ یک بازار کامَال غیر قابل کنترل .دی.امروزه سی. است

ھمھ نھادھای مالی جھان آنقدر بھم قرض دارند . تبدیل شده است
کھ اگر یکی سقوط کند بقیھ نیز در معرض خطر قرار می 

می بینیم کھ بخش بزرگی از فعالیتھای مالی مھم جھان . گیرند
رط بندی بر سر اینکھ آیا ش: شرط بندی ھایی از این نوع است

کشاورزی، ! کسی می تواند بدھی خود را پرداخت کند یا خیر
آنھمھ . صنعت، سیاست بحول محور این اقتصاد می چرخد

این . این را تولید کرده است" بازار آزاد"مداحی در وصف 
کھ  مبلغین قلم بھ مزد سرمایھ داری " بازار آزادی"است آن 

   .برایش سینھ چاک می دھند
ھمانطور کھ می بینیم اصل اساسی اقتصاد سرمایھ داری 
یعنی کسب حداکثر سود و اقتصاد مبتنی بر بازار ساختاری پر 
ھرج و مرج و متضاد شکل می دھد  کھ بسیار بی ثبات و 

  . شکننده است
 

  اقدامات جبرانی ▲
 اجتماعی کنونی حاکم بر جھان یعنی –در نظام اقتصادی 
پارچگی اقتصاد جھانی، بحران اقتصادی عصر امپریالیسم و یک

بھیچوجھ محدود بھ یک کشور نبوده و بر اقتصاد جھانی 
ظاھرَا تالش ھایی از سوی برخی . تأثیرگذار خواھد بود

کشورھا برای حل بحران بھ کار گرفتھ شده اما این روشھا 
روشی . بیشتر جنگ واقعی شان را علیھ مردم دنیا نشان می دھد

  :زت است ارااند عبکھ اتخاذ کرده 
    تزریق نقدینگی-١
   مالکیت دولتی بعضی شرکتھا   -٢

ھر دو عامل در شرایط کنونی تورم زاست و دولت ھا با 
واضح . این اقدام در واقع تورم را جایگزین رکود می نمایند

است کھ اقشار و طبقات پایین جامعھ متضررین اصلی این 
ا ھستند کھ بایستی بار بحران بوده و بھ دنبال این روشھا آنھ

ھم اکنون شاھد بیکاری و بی . سنگین تورم را بر دوش کشند
خانمان شدن بسیاری از مردم جھان ھستیم کھ نتیجھ مستقیم این 

در واقع کار دولت سرمایھ داری نھ بدست . اقدامات ھستند
آوردن سود، بلکھ اجتماعی کردن زیان ھاست و نیز سعی در 

  . ار کنداینکھ نظام بی وقفھ ک
نکتھ قابل توجھ، اظھارات برخی از افراد در زمینھ تشابھ 

آنھا اظھار . مداخلھ کنونی دولتھا با اقتصاد سوسیالیستی است
می دارند کھ روند شکل گیری سوسیالیسم بھ جای سرمایھ داری 

باید توجھ داشت کھ دخالت دولت در اقتصاد . شروع شده است
ئوری ھای کینز است کھ ھیچ سرمایھ داری از جملھ دستاورد ت

طرح (طرح کینز پیرو آن . ربطی بھ سوسیالیسم نداشتھ و ندارد
است کھ در متون متعارف اقتصاد توانست ) نیودیل روزولت

حال آنکھ با .  نجات دھد1929جھان را از بحران بزرگ 
اندکی مطالعھ در تاریخ می توانیم دریابیم کھ عامل اصلی 

 دوره و رونق یابی اقتصاد سرمایھ بیرون آمدن از بحران آن
داری جنگ جھانی دوم بود و اقتصاد سرمایھ داری توانست با 

اما اینگونھ . تجدید ساختار قھری جھان بھ حیات خود ادامھ دھد
برنامھ ریزی ھای اقتصادی و دخالت دولت در اقتصاد ھیچ 

اقتصادسوسیالیستی اقتصادی  با . شباھتی با سوسیالیسم ندارد
ھ و آگاھانھ است کھ منطقش تأمین نیازھای مردم است نھ برنام

این اقتصاد تنھا با از بین بردن کلیھ روابط . تأمین سود سرمایھ
در حالی کھ دولت . مبتنی بر ستم و استثمار می تواند شکل گیرد

سرمایھ داری ھمواره این روابط را تحکیم نموده و بقای آن را 
  .تضمین می نماید

اد متعارف بھ منظور برون رفت از این صاحبنظران اقتص
  : بحران تکرارشونده دو دستھ راھکار پیشنھاد می دھند

توقف جھانی ( جلوگیری از گسترش بیشتر اقتصاد جھانی -١
  )سازی
   مدیریت ھوشمند اقتصاد جھانی-٢

مورد اول در شرایطی کھ رشد حداقلی کشورھای 
ر جھانی است، امپریالیستی وابستھ بھ اقتصاد ھر چھ گسترده ت

مورد دوم نیز در . یک خیالبافی است. غیر ممکن می باشد
مناسبات پر ھرج و مرج اقتصاد سرمایھ داری کھ ھدف حداکثر 

 مانند پاره کردن رقبا و -سود، ھر وسیلھ ای را توجیھ می نماید 
مدیریت ھوشمند .   امکان پذیر نیست-جویدن گوشت تن انسانھا 

 یک نظام جھانی کمونیستی قابل اقتصاد جھانی تنھا توسط
نظامی کھ کھ فقط پس از الغای کامل نظام . حصول است

سرمایھ داری بھ دست کارگران و زحمت کشان محقق خواھد 
  .شد

  بحران کنونی و اقتصاد ایران ▲
در جریان بروز این بحران بزرگ مکررًا از مقامات رسمی 

ی بھ برکت جمھوری اسالمی شنیده ایم کھ بحران اقتصادی جھان
ذکر الطاف . الطاف الھی ھیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد

الھی بدان سبب است کھ ھیچ دلیل قانع کننده ای برای در امان 
اقتصاد ایران نھ تنھا متأثر از . ندارد  ماندن اقتصاد ایران وجود

این بحران است بلکھ بھ خاطر دارا بودن شرایط بحرانی فراوان 
ق؛ یعنی بیکاری، تورم، رشد پایین اقتصادی، قبل از این اتفا

نسبت بھ اقتصادھای مشابھ متحمل ...  کسری بودجھ فراوان و 
  .اثرات شدید تری می گردد

مھمترین جریان برای تأثیر پذیری، بخش نفت است کھ از 
این کاھش بر . تابستان تا کنون دچار افت شدید ارزش شده است

  . می باشدتمام شاخص ھای اقتصادی اثر گذار
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سال گذشتھ و اوایل سال جاری شاھد رشد قیمت نفت بودیم 
کھ بھ تبع آن حجم پول عظیمی بھ دست دولت افتاد و توانست 
علیرغم تحریم جھانی و با کمک کشورھایی چون چین و 

تنھا مردم بودند . روسیھ، مشکالت خود را تا حدی مرتفع نماید
دامات بھ قیمت افزایش این اق. کھ از این تحریم ھا آسیب دیدند

نقدینگی و تورم انجام گرفتھ و از سویی واردات بی رویھ کاال 
موجب بی کاری کارگران زیادی در اثر ورشکستگی کارخانھ 

  . ھا شده است
از دیگر سو پروژه خصوصی سازی کھ در واقع انتقال 
مالکیت از دولت بھ اشخاص حقیقی دولتی یا وابستگان بھ دولت 

ی مواقع موجب شد کھ صاحبان آن صنعت یا بود در بسیار
رشتھ خاص با مشاھده ناکارآمد بودن تولید، اقدام بھ فروش آن 

  . نموده و بیکاری را افزایش دھند
ھم اکنون، شاھد اعتراضات روزانھ کارگران در شھر ھای 

در کنار آن مردم ھر روز با افزایش شدید قیمتھا . مختلف ھستیم
اگر قیمت نفت در حد کنونی ثابت بماند بنابراین حتی . مواجھند

و کاھش نیابد، ظرفیت دولت برای خرج کردن کاھش یافتھ و 
معادل آن (باید ھزینھ خود را یا از طریق دیگری تأمین کند 

یا از مخارج مورد . کھ سبب تورم می شود) نقدینگی ایجاد کند
نظر صرف نظر نماید کھ در آن صورت حجم عظیمی از 

ار میان ارتجاعی خود را از دست داده و دچمزدوران و حا
  .مشکالت عدیده سیاسی می گردد

سران جمھوری اسالمی برای برون رفت از این بحران، می 
یک راه، ادامھ اقدامات فعلی و . توانند بھ دو اقدام متوسل گردند

تشدید تورم و بیکاری است کھ تبعًا با اعتراضات مردمی 
اکنون شاھد جرقھ ھای آن ھستیم از ھم . بیشتری مواجھ می شود

و علیرغم سرکوب شدید، در صورت آنکھ اعتراضات با ایده ھا 
و اھداف مترقی و عالی پیوند بخورند، نتایج خوبی خواھند 

در غیر این صورت بار دیگر مبارزات بھ حق مردم . داشت
 .توسط نوع دیگری از ارتجاع مصادره خواھد شد

ورھای امپریالیستی و راه دیگر، سازش آشکارتر با کش
فراھم نمودن شرایط مناسب بھ منظور دریافت سرمایھ ھای 
خارجی است، این اقدام شاید از یک سو بھ خاطر ظرفیت ھای 
بیکاری موجود در ایران برای سرمایھ گذاران خارجی سودمند 
باشد اما ھیچ تضمینی در جریان یابی  چنین سرمایھ ھایی در 

روی دست ماندن پروژه عسلویھ . بحبوحھ بحران کنونی نیست
  . یک نمونھ بارز آن است

آنچھ کھ مشخص است در ھر دو حالت ھیچ منفعتی نصیب 
اکثریت مردم جامعھ یعنی کارگران و زحمتکشان زحمت کشان 

چاره کار مبارزه برای . و صاحبان مشاغل کوچک نخواھد شد
 جھان تا زمانی کھ سرمایھ داری بر. دنیایی کیفیتَا متفاوت است

حاکم باشد ما شاھد درد و رنج و مکنت و نابودی مردم جھان 
 ■.خواھیم بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : از فرزاد کمانگرنامھدو 
  "آقای اژه ای، بگذار قلبم بتپد"

  
 اراده ام را، عشقم ماھھاست کھ در زندانم، زندانی کھ قراربود

 زندانی کھ باید آرام و رامم. را درھم بشکند را و انسان بودنم
ستم بندی زندانی ھ ، ماھھاست"بره ای سر براه "کرد چون ی م

ای  دیوارھایی کھ قرار بود فاصلھ .خبا دیوارھایی بھ بلندای تاری
باشد بین من ومردمم کھ دوستشان دارم، بین من و کودکان 

ابدیت، اما من ھر روز از دریچھ  سرزمینم فاصلھ ای باشد تا
مثل آنھا  و  را در میان آنھارفتم و خودی سلولم بھ دور دستھا م

ی ز دردھای خود را در مِن زندانی ماحساس می کردم و آنھا نی
  .دوندی عمیق تر از گذشتھ ایجاد نموبین ما پی دیدند و زندان

، و نور را از من بگیرد قرار بود تاریکی زندان معنای آفتاب
یدن بنفشھ را در تاریکی و سکوت بھ یاما در زندان من رو

  .شستمن نظاره
قرار بود زندان مفھوم زمان و ارزش آن را در ذھنم بھ 

من با لحظھ ھا در بیرون از زندان زندگی  فراموشی بسپرد، اما
برای انتخاب راھی  خود را دوباره بھ دنیا آورده ام کرده ام و

 و من نیز مانند زندانیاِن پیش از خود تحقیرھا، توھینھا وو؛ ن
وجود بھ جان خریدم تا شاید آخرین آزارھا را ذره ذره، با ھمھ 

کشیدگانی کھ تاریکی زندان را بھ شوق  نفر باشم از نسل رنج
  .بودند دیدار سحر در دلشان زنده نگھ داشتھ

یشان "خدا"خواندند، می پنداشتند بھ جنگ " محاربم "اما روزی 
طناب عدالتشان را بافتند تا سحرگاھی بھ زندگیم  رفتھ ام و

ی انتظار اجرای حکم م آن روز ناخواستھ درخاتمھ دھند و از 
 با  من بگیرند کھ قرار است زندگی را از اما امروز. باشم

بدنم را بھ تصمیم گرفتھ ام اعضای " ھمنوعانم عشق بھ"
زندگی ببخشد ھدیھ کنم و  تواند بھ آنھای بیمارانی کھ مرگ من م

کھ در آن است بھ کودکی " مھری عشق و" قلبم را با ھمھ ی
کند کھ کجا باشد بر ساحل کارون یا دامنھ ی فرقی نم. نمایم یھھد

شرق و یا کودکی کھ طلوع  سبالن یا در حاشیھ ی کویر
 خورشید را از زاگرس بھ نظاره می نشیند، فقط قلب یاغی و

بیقرارم در سینھ کودکی بتپد کھ یاغی تر از من آرزوھای 
 و آنھا را ستاره در میان بگذارد و کودکیش را شب ھا با ماه

اش   شاھدی بگیرد تا در بزرگسالی بھ رویاھای کودکی چون
کھ بیقرار کودکانی باشد کھ   خیانت نکند، قلبم در سینھ کسی بتپد

دانش آموز " حامد"بالین نھاده اند و یاد  گرسنھ بر شب سر
نگھدارد کھ نوشت؛  شانزده سالھ شھر من را در قلبم زنده

 و" شودی  زندگی برآورده نمکوچکترین آرزویم ھم در این"
  .آویزکرد خود را حلق

بگذارید قلبم در سینھ کسی بتپد مھم نیست با چھ زبانی صحبت 
پوستش چھ باشد فقط کودک کارگری باشد تا زبری  کند یا رنگ

دوباره در برابر  دستان پینھ بستھ پدرش، شراره ی طغیانی
  .نابرابریھا را در قلبم زنده نگھدارد

تا فردایی نھ چندان دورمعلم روستایی  ھ کودکی بتپدقلبم در سین
 ھر روز صبح بچھ ھا با لبخندی زیبا بھ کوچک شود و

بازیھای خود  او را شریک ھمھ ی شادی ھا و پیشوازش بیایند و
 گرسنگی را ندانند و کودکان طعم فقر و ن زمانآبنمایند شاید 

" ابرینابر و زندان، شکنجھ، ستم"در دنیای آنھا واژه ھای 
  .معنای نداشتھ باشد

بتپد فقط  بگذارید قلبم در گوشھ ای از این جھان پھناورتان
 قلب انسانیست کھ ناگفتھ ھای بسیاری از مردم  مواظبش باشید
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ھمراه دارد از مردمی کھ تاریخشان سراسر  سرزمینش را بھ و
  .درد بوده است اندوه و رنج و

صبحگاھی از گلویی با در سینھ ی کودکی بتپبد تا  بگذارید قلبم
  :    زبان مادریم فریاد برارم
  من ده مھ وی ببمھ باییھ"                            
   خوشھ ویستی مروف بھ رم                              
   ■*" بو گشت سوچی ئھ م دنیاییھ                              

مورخ -   بند بیماران عفونی ، زندان رجایی شھر کرج  8/10/87 
پیام عشق بھ " می خواھم نسیمی شوم و: معنی شعر* 

  .پھناور ببرم را بھ ھمھ جای این زمین" انسانھا
 

  "مانم و تو یک زندانبان من یک معلم می"
 

من یک معلم می مانم و تو 
زئوس،  )1(یک زندانبان
فرمان داد تا  خدای خدایان

پرومتھ نافرمان را بھ بند 
ود حکایت کشند و اینگونھ ب

تو  .آغاز شد من و تو اینجا
میراث خوار زندانبانان 
زئوس گشتی تا ھر روز 

آفتاب و روشنی گردی و  نگھبان فرزندی از ساللھ
برای من و تو زندان دو معنای جداگانھ پیدا کرد، دو 

سوی دیوار با دری آھنی و دریچھ ای  نفر در دو
  .کوچک میان آن، توبیرون سلول، من درون سلول

 من معلمم ال بھتر است ھمدیگر را بھتر بشناسیمح
بھرنگی ام، ھمان کھ  من دانش آموز صمد ...نھ نھ ...

الدوز و کالغھا و ماھی سیاه کوچولو را نوشت کھ حرکت 
دانم کھ نمی ی ؟ مشناسیی او را م. ھمھ بیاموزد کردن را بھ

  .شناسی
کھ یاد داد چگونھ  من محصل خانعلی ام، ھمان معلمی 
شیدی بر تختھ سیاه کالسمان بکشیم کھ نورش خفاشھا را خور

  دانی او کھ بود؟ی م .دھد فراری
 مردی کھ ھمیشھ بوی باران )2(من ھمکار بھمن عزتی ام، 

روستاھایش با انسانی کھ ھنوز مردم کرمانشاه و  داد وی م
دانی او کھ ی  مافتند، اصَال یزی بھ یاد او مییاولین باران پا

  .کھ نمیدانیدانم ی بود؟ م
لبخند و پرسیدن را بھ ارث برده  ، از دانش آموزانممن معلمم

ھمکارانت کھ  حال کھ من را شناختی، تو از خودت بگو، .ام
نفرت وجودت را از چھ کسی بھ ارث برده  بوده اند، خشم و

پابندھایت از چھ کسی بھ جا مانده؟ از سیاھچالھای  ای، دستبند و
فقط مرا از دستبند و  یستی؟از خودت بگو، تو ک ضحاک؟

، از چشمھای 209زنجیر و شالق، از دیوارھای محکم 
زندان، از درھای محکم آن مترسان، دیگر ھیچ  الکترونیکی

عصبانی مشو، فریاد مکش، با . ھراسی در من ایجاد نمی کنند
گیرم، داستان ی مشت بر قلبم مکوب کھ چرا سرم را باال م

مرا مزن کھ چرا  .ھ یاد دارمزن زندانی را ب مشت تو و سر
را، دردھایشان   من کردم، اجداد من عشقشان.خوانمی آواز م

را، مبارزاتشان را و بودنشان را در آوازھا و سرودھایشان 
. من باید بخوانم و تو باید بشنوی . یادگار گذاشتھ اند برای من بھ

مرا  .دھدی دانم کھ رنجت می م و تو باید بھ آوازم گوش دھی،
آخر   باد کتک مگیر کھ ھنگام راه رفتن صدای پایم می آید،بھ

مادرم بھ من آموختھ، با گامھایم با زمین سخن بگویم، بین من و 

ی و پر از یاست و پیوندی کھ زمین را پر از زیبا زمین، پیمانی
بگذار صدای پایم را بشنود،  پس بگذار قدم بزنم،. لبخند کنم 

   .ه ام و امیدواربگذار زمین بداند من ھنوز زند
خواھم برای کودکان ی را از من دریغ مکن، م قلم و کاغذ
پر از داستان صمد و  ی بسرایم، سرشار از امید،یسرزمینم الال

ی زندگیش، خانعلی و آرزوھایش، از عزتی و دانش آموزانش م
 از درون .خواھم با مردمم سخن بگویمی  م.بنویسم خواھم

  گویم؟ی م ھفھمی چی سلولم، از ھمینجا، م
ی ھا، از اندیشھ و یدانم بھ تو آموختھ اند از نور، از زیبای م

اما نترس بھ درون سلولم بیا، مھمان سفره  .متنفر باشی اندیشیدن
چگونھ ھر شب ھمھ دانش  کوچک و پاره من باش، ببین من

 اما .گویمی کنم، برایشان چگونھ قصھ می آموزانم را مھمان م
 تو .بینی، تو کھ اجازه نداری بشنویکھ اجازه نداری ب تو

شوی، باید اینسوی درب باشی  باید عاشق شوی، باید انسان
 بھ من نگاه کن تا بدانی فرق من. گویمی تا بفھمی من چھ م

و تو در چیست، من ھر روز بر دیوار سلولم دستان دلدارم 
 و انگشتانش را در دست  کشمی را و چشمان زیبایش را م

 زندگی را در دستانش و انتظار و گیرم و گرمیی م
ی چشمانش م اشتیاق را در

 اما تو ھر روز با باتوم .خوانم
دستت انگشتان نقش بستھ بر 

و چشمان  شکنیی دیوار را م
منتظرش را در می آوری و 

   .کنیی دیوار را سیاه م
 دنیای تو ھمیشھ تاریکی و

" شعور نور"زندان خواھد بود و 
ھا من ماھ .آزارت خواھد داد

با ستاره ھای  .آسمان پرستاره ام است چشم انتظار دیدن یک
پر  یاغی کھ در تاریکی از این سوی آسمان بھ آن سوی آسمان

اما تو سالھاست در . بکشند و سینھ سیاھی را با نور بشکافند
دانی ی شب تو بی ستاره است، م کنی،ی تاریکی زندگی م

اینبار  عنی چی؟آسمان بی ستاره یعنی چی؟ آسمان ھمیشھ شب ی
 برگشتم بھ درون سلولم بیا من برایت آرزوھا دارم، 209کھ بھ 

دعاھای تو کھ سراسر آتش است و ترس از جھنم،  نھ از رنگ
بھ درون سلولم . است آرزوھای من پر از امید و لبخند و عشق

 بیا تا راز آخرین لبخند عزتی را پای چوبھ دار برایت بگویم،
 خواھم شد، در حالی کھ تو با 209بند دانم کھ باز بندی ی م

کشی و من باز ی سر من فریاد م ھمھ وجود پر از کینھ ات بر
من  .دسوزی دلم برای تو و دنیای حقیری کھ دورت ساختھ اند م

گردم در حالی کھ یک معلمم و لبخند کودکان سرزمینم ی بر م
  ■.را ھنوز بر لب دارم

  کمانگر فرزاد
   بیماران عفونی زندان رجایی شھر کرجمعلم محکوم بھ اعدام بند

  
برخالف بازجوھا کھ  (209چند نفر از نگھبانان  27/10/87 - 1

، آنھا 209در مطلب، بندی، بند  بھ خاطر اینکھ) اینبار اذیتم نکردند
فحش و ناسزا  را شبیھ شبح خوانده بودم وحشیانھ بھ باد، کتک و

  .گرفتنم
 الب اعدام شد، ھنوز مردمبھمن عزتی معلمی بود کھ اوایل انق - 2

ی ، مروستاھای کرمانشاه و کامیاران از او خاطرات بسیار دارند
موران کھ از او پرسیدند از مرگ نمی أجواب م گویند ھنگام اعدام در

است گو نزد من آید تا در  مرگ اگر مرد: ھراسی؟ لبخند زنان گفت
   .آغوشش کشم، تنگ تنگ

  ایران رمجموعھ فعاالن حقوق بشر د: پخش از
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این بیانیھ در جلسھ سخنرانی خاتمی در دانشگاه 
  .تھران پخش شد

  
  "جنبش دانشجویی بازیچھ نخواھد شد"

  
کھ بحران ھمھ  ھم اکنون با جامعھ ای روبرو ھستیم 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی . ارکانش را فرا گرفتھ است
تنگ نموده است و بھ مخالفت ھای عمومی  عرصھ را بر مردم

نسبت بھ  دانشجویان کھ ھمواره بخش حساس. می زنددامن 
. ل اجتماعی بوده اند، اینک می توانند جریان ساز باشندئمسا

مخاطرات پیوند میان جنبش دانشجویی و  رژیم با آگاھی از
مبارزات دیگر اقشار تحت ستم از یک سو و از سوی دیگر 
تقویت شدن فعالیت طیف چپ دانشجویی، بھ افزایش سرکوب 

 .است ھ دانشجویان اقدام نمودهعلی
 آن است کھ با بازداشت مھمترین یخیال باطل  جمھوری اسالم 

جنبش فلج شده و بھ  فعالین طیفھای مختلف دانشجویی،
اما ھمھ شواھد نشان از اوجگیری . مبارزاتش ادامھ نمی دھد

بارز ترین آن . دانشجویی و رادیکال تر شدن آن دارد  جنبش
دانشگاه ھای تھران در  عتراضی عالوه بربرگزاری تجمعات ا

با ... اصفھان، مازندران و  شھرھایی چون  ھمدان، شیراز،
  .حضور فعال دانشجویان است

رادیکالیسم دانشجویی را   سرکوب روز افزون دانشجویان،
ھمانطوری کھ در اعتراضات دانشجویی . افزایش داده است

از سوی رژیم و شاھد بودیم، علی رغم ایجاد فضای رعب  اخیر
دانشجویان مراسم ھای خود را  جای خالی اکثر فعالین جنبش،

 آنان نشان دادند کھ در. باشکوھتر از پیش برگزار نمودند
کشمکش میان ارتجاع و امپریالیسم می توانند بھ عنوان قطب 

شعار . ثر ایفا نمایندؤنقشی م سوم در تعیین سرنوشت خود
  :امسال ما

  علیھ نظام طبقاتی
  یھ دولت ستمگرعل

  علیھ سرمایھ داری امپریالیستی
  در راه سوسیالیسم مبارزه کنیم

  
بار دیگر احساس خطر جمھوری اسالمی اصالح طلبان را 

بھ خاطر داریم بعد از اینكھ جنگ با عراق تمام . بھ میدان آورد
شد، خیلی از مردم فھمیدند چھ كاله بزرگی سرشان رفتھ و خون 

كیم قدرت یك مشت چپاولگر زورگو شده بچھ ھایشان وسیلھ تح
این طرف و آن طرف كشور، شورش ھای مختلف اتفاق . است

بعضی از این شورش ھا در اعتراض بھ زورگویی و . افتاد
. بعضی ھم در اعتراض بھ فشار اقتصادی و فقر. سركوب بود

اینجا بود كھ دوم خردادی ھا با وعده اصالحات، شفافیت و 
در دانشگاه ھا، جریان دفتر تحكیم بھ . دندآزادی وارد میدان ش
دوم ”حكومتی یا بھ قولی “ اصالح طلبان”ستاد تبلیغاتی ھمین 

جنبش دانشجویی تازه بیدار شده بود و . تبدیل شد“ خردادی ھا
دانشجویان در حال مطرح كردن خواستھ ھای سیاسی و 

روی این موج سوار “ دوم خردادی ھا”. اجتماعی مختلف بودند
 تا ھم جلوی نفوذ افكار انقالبی و مترقی و ماركسیستی را شدند

در بین دانشجویان و استادان بگیرند، و ھم در دعواھا و رقابت 
در آن روزھا . ھای داخلی رژیم موقعیت خود را بھتر كنند

خیلی ھا، منجملھ در دانشگاه گول این جریان فریبكار را 
ا چند تا واقعھ ام. خوردند و عكس ھای خاتمی را بلند كردند

برای خیلی “ اصالح طلبان”تكان دھنده باعث شد كھ دست این 
اینھا از ترس مبارزات رادیكال و شعارھا و . از مردم رو شود

خواستھ ھای عمیق مردم مجبور شدند جلوی توده ھا بایستند و 
حكومت نشان “ اصول گرای”اتحاد اساسی خودشان را با جناح 

، 1380در شروع دھھ “ وم خردادید”شكست فریبكاران . دھند
با ظھور دوباره جریان چپ و رادیكال در صف اول جنبش 

  .دانشجویی ایران ھمراه شد
انتخابات ریاست جمھوری اسالمی در راھست و از ھم 
اكنون كارزار تداركاتی ـ تبلیغاتی و یارگیری جناح ھا آغاز شده 

تنھا چیزی . سرانجام این انتخابات، نامعلوم و مبھم است. است
كھ روشن است و بھ صراحت باید اعالم كرد اینست كھ مردم 
ھیچ منفعتی از مشاركت در این بازی تكراری و ارتجاعی 

ھر چھ بھ زمان برگزاری انتخابات نزدیكتر می شویم، . ندارند
ھای جناح ھا و مقامات “افشاگری”مسلمَا بر حجم تبلیغات و 

 ھای فریبكارانھ آنھا حكومتی علیھ یكدیگر و بر میزان وعده
ھر چھ جلوتر می رویم، ترفندھا برای كشیدن . اضافھ می شود

توده ھای مردم بھ زیر پر و بال این یا آن ائتالف حكومتی 
و اگر جنبش دانشجویی، جریان ساز است كھ . بیشتر می شود

ھست، جناح ھای حكومت حتمَا برای مھار و یا منحرف كردن 
ھر دو جناح، ھر . ش خواھند كرداین جنبش، بیش از پیش تال

اندازه ھم كھ دعواھا و رقابتھایشان باال بگیرد، خواھند كوشید 
. جنبش دانشجویی را از تبلیغ سیاست تحریم انتخابات باز دارند

آنھا متحدانھ بھ گرم كردن تنور انتخابات و دامن زدن بھ توھم 
 تغییر در چارچوب نھادھا و سیاست ھای ھمین نظام خواھند

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

در این میان، . بھ نیروی فعال ستادھای انتخاباتی خود تبدیل كنند
 حكومتی بھ یاری متحدان ملی ـ مذھبی شان در ”اصالح طلبان”

ءاستفاده از خصلت جریان ساز میان دانشجویان، حتمَا برای سو
جریان انتخابات ریاست . جنبش دانشجویی تالش خواھند كرد

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

 .تحصیلی جاری خواھد بود
  

 جمعی از طرفداران نشریھ دانشجویی بذر
com.1384bazr.www 
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   دو گزارش از تخریب خاوران
   اخبار روزبرگرفتھ از سایت

  

   استخوان ھای عزیزانمان ھم در امان نیستند
خیلی غم انگیز است کھ حتی استخوانھای 

  عزیزانمان ھم در امان نیستند
  

  سالم بر بیداران
ان، باران ھستم رفتھ بودم خاور

نقدر داغ آ. واستون خبرھای داغ دارم
کھ قلبم می سوزه و سوزشش را تا اعماق 

رسانھ ھای از  .استخوانم حس می کنم
ماھواره ای شنیدم کھ خاوران رو ھفتھ پیش 

دو . یکباره دلم فرو ریخت. زیر و رو کردند
ھفتھ پیش ھمھ چیز سر جاش بود ھر چند توی 

سھ ماه اخیر و بعد از جلوگیری از برگزاری 
از جا . مراسم بیستمین سالگرد آنجا تحت نظر بود

کی از بچھ ھا زنگ با موبایل بھ ی. پریدم تلفنم زیاد مطمئن نبود
زدم و گفت آره منم شنیدم و ھر دو با حال پریشان قرار گذاشتیم 

  .کھ جمعھ بریم و ببینیم
امروز کھ رفتم با کمال تاسف دیدم کھ خیلی عجوالنھ درست 

 در کانال ٦٧بھ صورت ھمان عجلھ ای کھ عزیزانمان را سال 
.  اندمدفون کرده بودند، زمین را شخم و با بولدوزر صاف کرده

البتھ آنچنان ھم صاف نھ، خاک تازه و کھنھ با ھم قاطی شده بود 
قسمت کانالھا ھنوز . و خاک جدید خیلی باالتر بھ نظر می آمد

خوب جا نیفتاده بود سنگھا و بلوکھای سیمانی شکستھ در کنار 
بھ جز قسمت . زمین و جای چرخ بولدوزرھا بھ چشم می خورد

ود انگار کھ خیلی سطحی و برای کانالھا سایر جاھا مرتب تر ب
اینکھ کل محوطھ یک دست شود آنجا را ھم دستی کشیده و زیر 

بھ فاصلھ ھای منظم در حدود سھ متر از ھم . و رو کرده بودند
نھال کاشتھ بودند کھ یک ردیف سرو و یک ردیف درخت ھای 

پای درختھا خیس . بلندتر کھ نفھمیدم چھ بودند ولی بسیار منظم
  .ز قسمتھای زمین گل آلود بودو خیلی ا

مده بودند ھمھ خشمگین و اندوھگین و در بعضی آخانواده ھا 
ھمچنان . قسمتھا دو باره مثل قبل شنھای رنگی ریختھ شده بود

گذشتھ دو قسمتی کھ ھمیشھ برنامھ اجراء می شد را با شن و 
و بعضی ھا از روی . سنگھای درشتر عالمت گذاری شده بود

درختان گورستان بھایی ھا بھ خاطر داشتند باز فواصلی کھ با 
محل مشخص و محدوده خود را پیدا کردند و با شنھای رنگی 
عالمت می زدند مثال درخت ششم از ردیف درختھای گورستان 
بھایی ھا و فالن قدم بھ سمت راست یا چپ و روش ھایی 

  .اینگونھ
البالی تمام درخت ھا گل فرو می کردند و ھم چنین روی 

در چھره ی مادران . مین گل ھای زیادی بھ چشم می خوردز
اندوه و خشم مو ج می زد و مادر عزیزی کھ از بیماری ام اس 

اشک ھایم بی . رنج می برد بیشتر از دیگران مرا متاثر کرد
شکیب می ریخت و عجیب اولین روز کشف اجساد و کانال ھا 

  .ی شده بودعبرایم تدا
انگیز است کھ حتی استخوانھای بیداران بنویس کھ خیلی غم 

عزیزانمان ھم در امان نیستند، بنویس پست ترین نمونھ ی 

برخورد ھای غیرانسانی را رژیم خمینی و خامنھ ای بھ جھان 
ارائھ کردند و باالخره بنویس ما نگران سند جنایت نیستیم چون 
ھزاران سند علیھ بشریت از اینان وجود دارد، شما وقتی می 

آرزوی نیک روزی  برایتان.  دلمان آرام می گیردنویسید کمی
  ■ .و موفقیت دارم

  بدرود، باران از ایران
  

  !یھای مذھب ھای اقلیت طرح توسعھ گورستان
تا بنر زرد رنگ در  این عنوان روی دو

. بنرھا جدید بودند! گورستان خاوران علم شده بود
ھفتھ قبل جمعھ کھ بھ خاوران رفتھ بودیم از 

 نبود، درحالی کھ حتی اداره برق ھا خبری آن
و تلفن ھم قبل از تخریب و کندن محل، 

ی بنرھایشان را در محل مورد نظر نصب م
اینجا کھ گورستان است و بھ جز قسمت . کنند

اند بقیھ قبرھا   کھ دستھ جمعی خاک شده۶٧اعدامیان سال 
ھایی کھ بعد از اعدام برادران،  شماره. ھمھ شماره دارند

انی بھ ما اعالم رزندان و پدرانمان از طرف دادستشوھران، ف
ھیچ سنگ قبری . اند ھا خاک را زیر و رو کرده آن. شده است

ھایی خاک برداری شده و  بخش. اند ھمھ خرد شده. وجود ندارد
تمامی فضای گورستان . اند ھای دیگر خاک اضافھ کرده قسمت

ھایی لرزان و باریک  ھای کاج و درخت نھال. اند را نھال کاشتھ
آنقدر الغر و نازک . ص داد چھ ھستندشود تشخی یکھ ھنوز نم

فکری کھ قبل از . اش حک کرد شد اسمی را روی تنھ یکھ نم
گرچھ از آن راضی ھم . رفتن بھ خاوران بھ ذھنم رسیده بود

  ! درخت بیچاره چھ گناھی کرده است. نبودم
اند و  ھا را شکستھ اند، سنگ بلھ خاوران را تخریب کرده

بدون اینکھ بھ یک نفر از . یک شبھاند،  خاک را زیر و رو کرده
، بدون اینکھ جایی یبدون اطالع قبل. ھا اطالع دھند خانواده

جا پارکی بزرگ بسازند، جنگلی  توانند آن یم. اعالم کنند
ھا و  سرسبز، اما گورستان خاوران را بدون اطالع خانواده

 ؛اند اند و بھ جایش درخت کاشتھ ھا تخریب کرده علیرغم میل آن
ھا و انعکاس آن در   ھفتھ بعد از اعتراضات خانوادهو یک
ھای اینترنتی برای توجیھ کارشان دو بنر زرد رنگ را  رسانھ
ی  جا را ساماندھی کنند، اما بھ ھزینھ خواھند آن یم. اند گذاشتھ

ھای  و قرار است گورستان اقلیت. تخریب قبرھای عزیزان ما
بور شوند نگھش اند اگر مج شاید ھم فکر کرده! مذھبی باشد

ھا کنند کھ چسبیده بھ ی دارند آن را ضمیمھ قبرستان بھائ
  . خاوران است

مادران ھنوز . تعداد خیلی زیاد نبود. امروز بھ خاوران رفتیم
. زبان گرفتھ بودند و اشک ھمھ را درآوردند. کردند یتابی م ی ب

روی درختان پخش  ھایی را کھ برده بودیم روی زمین و گل
اما کسی . جا بود مور و یک ماشین پلیس آنأتا م ی دویک. کردیم

و . یمیگوی گرچھ گوش ایستاده بودند کھ ما چھ م. مزاحم ما نشد
 اصَال«:موران در اعتراض یکی از مادران گفتأیکی از م

معلوم نیست کسی را اینجا ! معلوم نیست اینجا گورستان باشد
  ■ »!خاک کرده باشند
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  ن دو روزهتحص فراخوان شرکت در

  در اعتراض بھ موج جدید تخریب خاوران 
  

ھنوز . خیزد نشان بر می ھنوز بوی گوشت سوختھ از گورھای بی. این جا خاوران است
کنی دستی را کھ روی سر دیگری است، پایی کھ در  کشی احساس می دست کھ روی خاک می

کنار می زدند، حتی  وقتی خاک نمناک را فقط اندکی با دست 67سال . آغوش آن یکی است
ای از خاک را  پس از آن ھربار کھ گوشھ. پیراھن چھارخانھ آن نگاه مغرور را می دیدند

 . پیچید ھای تاریخ می ھا در داالن ھای گردن آن کردند، صدای خرد شدن مھره ویران می 
اومت در برابر سرکوب و دژخویی ھا مبارزه و مق خاوران میراث سال. خاوران بازمانده ای از یادھای خون چکان مان  است

خواستند بخشی از تاریخ جھان بھ غارت رود و تاریخی وارونھ و  ھایی است کھ نمی  سالھ خانواده20خاوران نماد مقاومت . است
 شود این یک مبارزه جھانی است در جنبشی کھ ھرروزه  یادآور می. ھا جنبشی دادخواھانھ است  مقاومت خانواده.تقلبی نوشتھ شود

خاوران ھویت یک . اند بھ قضاوت بنشینند خاوران سھم آیندگان است تا جھانی را کھ از آن ارث برده. کنار تمامی دادخواھان جھان
ھا اسناد دادخواھی و  خاوران و خاوران. سند روزھای خون و جنون. سند زنده ای از یک مبارزه ی برحق و نابرابر. جنبش است

حفاری خاوران یعنی کشف استخوان و ھر استخوان یعنی حضور غایب یک انسان، . پیشگان تاریخ است رمزگشایی از جنایِت  جنایت
خاوران درست مانند دیوار کمون، استادیوم شیلی، میدان مادران مایو، داخایو و آشویتس مکان یاد آرمان . یک زندگی، یک عشق

 آرمانی است کھ جمھوری مرگ حتی تا بھ امروز نیز تالش در خاوران تمام آن. خواھی و مقاومت و مبارزه در تاریخ جھان است
  . دفن و حذف خشونت بار آن دارد

. برند ھاست حاکمان جنون بھ پیش می ی تناوبی نابودی خاک را سال افتد، تازه نیست؛ پروسھ آنچھ امروز در خاوران اتفاق می
ھمان  خاوران باید بھ. ، ثبت شدن خاوران در حافظھ تاریخ استآنچھ کھ اھمیت دارد. نشان نیست بحث اما بر سر تخریب گورھای بی

ھراسی از  فشارند، بی ھای قدرت را می ھای خون آلود جانیان ھمچنان صندلی ایم دست فراموش نکرده. شکلی کھ بود، باقی بماند
آنان . اند ی خود را برافراشتھ انھخواھ ھای سھم بخشی دیگر از آنان اینک رنگ عوض کرده، با نام حقوق بشر پرچم. بازگویی حقیقت

خواھند ما از یاد ببریم حذف  آنان می. دست آنان را بھ بایگانی تاریخ سپارند راز و ھم گان را و ھر ھم پیشھ خواھند تا نام جنایت می
 را کھ با کابوس شومی.  عقیدتی بود–آرمان خواھی و رادیکالسم سیاسی را کھ ترجمانش حذف فیزیکی ھزاران زندانی سیاسی 

و این تمنای پلشت با قاطعیت فتوای دینی بت اعظم شان، چھ ساده برای . سالحی از ایدئولوژی مذھبی و طناب و سرب تحقق یافت
  . آنان رقم خورد و چھ دھشتناک بر ما گذشت

ی تاریخی جھان دست  خواھیم در حافظھ ھا می ما فرزندان خاک خاوران. ست خواھی نسل ما خاوران الھام بخش مبارزه و آرمان
اند، دوباره  ی جھان زدوده چھ را کھ از حافظھ خواھیم آن ما می. ی تاریخی جھان را تصحیح و تکمیل کنیم خواھیم حافظھ ما می. ببریم

ما با . دھد جھانی کھ در آن وجدان بیدار بشری، فریاد حقیقت و دادخواھی سر می. ما بھ جھانی دیگرگونھ باور داریم. بھ یادش آوریم
ھای جھان بر وجدان  ھمراھی تمامی جان ھای بیدار خواھیم آمد تا سکوتی را کھ قدرت

  . اند، بشکنیم بشری تحمیل کرده
ھا در برلین و  ی رسانھ  برآنیم تا در نخستین گام با تحصنی دو روزه در مقابل خانھ

این اما .  بشکنیمی ما سکوت تاریخ را ھا بھ انتشار روایت ناشنیده با فراخواندن رسانھ
رو در  ھای پیش ی این راه با کمک تمام جنبش ما می مانیم تا در ادامھ. پایان راه نیست

جھان، وجدان بیدار بشری را بھ قضاوت آن چھ بر ما رفت 
باشد کھ این بار . فراخوانیم

افکار عمومی جھان قاضی 
          ■ .سربلند تاریخ باشد

disappeared persons during 
 the military dictatorship in 
 Argentina (1976-83) 
 

  
the Madres de Plaza de Mayo                                                                    
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                     بلژیک-کمیتھ دانشجویی •
 س پاری- جوانان آزاد ایرانی •
  قطار و جمعی از جوانان ھم •

  :آدرس وبالگ
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  :مکان
   40ی   شیف بائوردام شماره- ھا   رسانھ   خانھ- برلین 
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  :بخش دوم

  
  

  باربد کیوان
کشیدن نقاشی در ابعاد بزرگ بر دیوار و با 
استفاده از نوعی آبرنگ، بھ دوره رنسانس اروپا 

اشی کماکان در فضاھای این نوع نق. باز می گردد
دیوانگی است اگر . زیر سقف عرضھ می شد

تصور کنیم کھ ھنرمندان آن دوران می رفتند و بر 
جای این . دیوار اتاق تھیدستان نقاشی می کردند

آثار در کاخ ھا، عمارت ھای اعیانی و مشخصا 
این دیوار نگاری ھای . دیوار و سقف کلیساھا بود

یا » فرسک«  را نسبتا کمرنگ و شفاف بر گچ
Affreschoبرای این کھ یک تصویر .  می گویند

شام «بھ شما معرفی کنم، » فرسک«فوری از 
بھ خصوص . اثر لئوناردو را مثال می زنم» آخر

را خوانده اند، با » رمز داوینچی«کسانی کھ کتاب 
این اثر و رمز و رازھای نھفتھ در آن بیشتر 

 ھای بر جای نکتھ ای کھ در مورد نقاشی. آشنایند
ھا می »فرسک«مانده از آن دوره، و در این میان 

توان گفت اینست کھ اینھا کماکان جلوه ای از ھنر 
یا انحصار ھنر در دست دربارھا، (انحصاری 

تولید آثار تجسمی . ھستند) کلیساھا و نجبای محلی
در میان بخش ھای محروم و پایین دست جوامع، 

ھنرمندانی کھ نام . دمتاسفانھ قربانی این انحصار ش
و آثارشان در تاریخ ثبت شده، ھمان ھا ھستند کھ 

مراکز قدرت آن دوره » در استخدام«بھ نوعی 
بودند؛ و موضوع و محل عرضھ آثارشان اساسا بھ 

ابزار نقاشی . حبان قدرت تعیین می شد  سفارش صا
ن نیز مشمول ای) و حتی فرصت نقاشی کردن(

آثاری کھ بھ لحاظ تولید . شرایط انحصاری بود
از نظر (فیزیکی قابلیت ماندگاری داشتھ باشند 

رنگ و ماده ھای تثبیت کننده بر پارچھ، کاغذ یا 
اصال با شرایط زندگی رعیت و دھقان و ) گچ

بنابراین اگر زحمتکشی . خدمتکار خوانایی نداشت
در یک گوشھ با تکھ ذغالی برای دل خود نقشی 

در آن دوره، ھنر . می زد، آن اثر دوام نمی آورد
توده ھا کماکان در قالب شعرھا و ترانھ ھا و قصھ 
ھای عامیانھ و سینھ بھ سینھ امکان بروز و تداوم 

  .می یافت
موضوع ھای این آثار . »فرسک«برگردیم بھ 

و (معموال اسطوره ھا و افسانھ ھای مذھبی 
در مواردی نیز ممکن بود . بودند) مشخصا مسیحی
زاده ای، صحنھ پیروزی در یک حاکم یا نجیب 

جنگ یا واقعھ سرنوشت ساز دیگری از زندگی 
البتھ دیوارنگاری . خود و خاندانش را سفارش بدھد

در کلیساھا این حسن را داشت کھ تعداد کسانی کھ 
با این آثار روبرو می شدند بھ مراتب بیشتر از 

 برای آن ھنرمندانی. جمع قلیل درباریان و اشراف و نجبا بود
کھ با افکار نو بھ روابط اجتماعی و فلسفھ و ھنر می نگریستند، 
دیوار نگاری در اماکن بالنسبھ عمومی، فرصتی بود برای 

آنان اگر خواست، مھارت و . ارتباط با مخاطبان فرودست تر
زیرکی الزم را داشتند چھ بسا می توانستند دستگاه سانسور 

الب موضوعات کلیسا را فریب دھند و مضامین نو را در ق
ھنرمندان . بارھا تکرار شده مذھبی بگنجانند

نوگرای دوره رنسانس، در زمینھ فرم و نحوه بھ 
کارگیری نور در نقاشی نیز چیزھایی را تغییر 

بدون شک اگر رشتھ ھای پیوند فرھنگی و . دادند
ھنری آن روزھا از تفکرات و باورھای 

متصل بھ فرھنگ و ھنر رم (گذشتھ » خدایانی«
کامال گسستھ شده بود، و خالقیت )  یونان باستانو

تندیس سازی از / ھای بازمانده از دوران ُبت 
جغرافیای اروپا رخ بربستھ بود، تولید ھیچیک از 

یعنی ما در . ھا ممکن نمی شد» فرسک«این 
زمینھ آثار تجسمی با ھمان برھوتی روبرو می 
شدیم کھ در جوامع تحت تفکر اسالمی شکل 

بت « این گروه از جوامع، باور در. گرفت
بھ شکلی بروز کرد کھ خلق کردن را » ستیزانھ

در انحصار خدای یگانھ می دانست و برھمین 
اساس، حکم بھ ممنوعیت تصویر کشی و مجسمھ 

این ممنوعیت بھ ویژه . سازی از انسان می داد
در مورد نمادھا و شخصیت ھای مقدس دینی 

ر و روح پدر و پس«یعنی اگر . برقرار شد
میکل «بھ راحتی می توانستند با قلم » القدس
در کنار فرشتگان برھنھ بر سقف صومعھ » آنجلو

ی ُرم  بنشینند، در جوامع اسالمی »سیستینا«
حتی فکر کشیدن تصویری از پیامبران تکفیر 

فعال از این کھ کدامیک از این دو روش بھ . شد
 یعنی. لحاظ ایدئولوژیک موثرتر است، می گذریم

 از این پرسش کھ انسانی و زمینی جلوه دادن 
قدیسان بیشتر بھ رواج باورھای دینی در میان 
توده مردم کمک می کند، یا بھ پشت ھالھ نور 
راندن و دور از دسترس قرار دادن آنان؟ بھ ھر 
حال، دیوار نگاری در ابعاد بزرگ باعث تحول 
در میزان و کیفیت تاثیر گذاری اثر ھنری بر 

تاثیر این نقاشی ھای ثابت غول آسا . ن شدمخاطبا
را می توان با تاثیر تصاویر متحرک بر پرده 

  .**بزرگ سینما در چند قرن بعد مقایسھ کرد
با این مقدمھ، می رسیم بھ تحول بزرگ  

بعدی در دیوار نگاری کھ طی ده ھای آغازین 
قرن بیستم در مکتب نقاشی مدرنیستی مکزیک 

 ١٩١٠ورالیستی بھ سال نخستین اثر م. رخ داد
نام » خراردو مورییو«بر می گردد و نقاش آن، 

اولین نکتھ در بررسی دیوار نگاری . دارد
. مکزیک اینست کھ این یک اتفاق بی دلیل نبود

شکل گیری اندیشھ دیوار نگاری در ذھن 
ھنرمندان مکزیکی، و بھ ھمان درجھ، 
موضوعات و مضامین و فرم و رنگ در این 

قیما بھ تحوالت عظیم سیاسی و آثار، مست
اجتماعی در مکزیک و در سطح جھانی ربط 
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ِ  ابتدای قرن بیستم، ما با . داشت در مکزیک
نقاشانی مواجھ بودیم کھ محصول جنبش ھای 

این گروه از . معینی بودند طبقاتی و ملی
ھنرمندان، تحت تاثیر ایده ھا و اھداف انقالبی ـ 

ز آنان نھ فقط تعدادی ا. پرولتری قرار داشتند
شیفتھ و ھواخواه انقالب سوسیالیستی اکتبر در 
روسیھ بودند بلکھ خود بھ مثابھ فعاالن کمونیست 
در احزاب و نیز اتحادیھ ھای کارگری در 

آنان بھ مثابھ ھنرمند، . مکزیک فعالیت داشتند
فعاالنھ در بحثی کھ در سطح بین المللی بر سر 

بی جریان مفھوم و اھداف ھنر پیشرو و انقال
شرکت جستند و در عرصھ نقاشی یا  داشت

: ھنرھای تجسمی بھ نتایج عملی معینی رسیدند
پیوند مستقیم تولیدات ھنری با توده ھای تحتانی 

؛ بیرون آوردن )کارگران و دھقانان فقیر(جامعھ 
آثار از گالری و موزه و تبدیل دیوارھای خیابان 
بھ نمایشگاه دائمی؛ پرھیز از موضوعات 

نتزاعی و تجریدی و تصویر سازی از مبارزات ا
استعماری، تاریخ واقعی جامعھ  طبقاتی و ضد 

مکزیک و دنیا، و صف بندی دوستان و دشمنان 
مردم؛ ارج نھادن بھ رھبران طبقھ کارگر جھانی 
و چھره ھای انقالب مکزیک؛ بھ نمایش در 
آوردن زندگی و کار، شادی و غم، عشق و 

پیش از آن سوژه اصلی عاطفھ توده ھایی کھ 
  .آثار ھنری نبودند

تا آنجا کھ بھ مسالھ سبک و فرم این آثار بر 
می گشت می توان گفت کھ رد پای کوبیسم و 
سورـ رئالیسم اروپایی و سبک ھای قدیمی 
بومیان سرزمین مکزیک در آنھا بھ چشم می 

در این دیوار نگاری ھا، رنگ ھای تند و . خورد
زد کھ طبیعت سرزمین آتشین و گرمی موج می 

بازتاب می داد و در عین حال، طعم  بومی را 
پیش از این دوره، نقاشی در . التین داشت

مکزیک در چارچوب موضوعات و سبک ھا و 
ممکن بود . تکنیک ھای اسپانیایی محصور بود

کھ نقاش مکزیکی بھ جای انگور و پرتقال، ذرت 
ن این آثار کماکا» طبیعت«یا کاکائو بکشد اما 

بود؛ رنگ ھا ھیچ حرفی برای گفتن » بیجان«
. نداشتند و نقاشی از حضور انسان بی بھره بود

پیروان مکتب مدرنیستی مکزیک از  در مقابل، 
نقاشی اروپایی فاصلھ گرفتند و بھ دنیای جدید و 
جسوری کھ سرشار از رنگ و خیال و فعالیت 

ناگفتھ نماند کھ دیوار . انسانھا بود پا گذاشتند
اری در سرزمین مکزیک سابقھ داشت کھ این نگ

، »ازتک«و » مایا«بھ دوران تمدن ھای کھن 
این . قبل از تجاوز اسپانیایی ھا، بر می گشت

دیوار نگاری ھا کھ با رنگ ھای گرم انجام می 
گرفت، جزیی جدایی ناپذیر از معابد خدایان بھ 

  .حساب می آمد و جنبھ آئینی داشت
ن قرن بیستم، کشور در سال ھای آغازی

مکزیک تازه یک انقالب بورژوا دمکراتیک را 
جنبش ھای مسلحانھ دھقانی . از تجربھ کرده بود

فرنسیسکو ـ پانچو ـ «کھ با نام رھبرانی چون 

عجین شده بود بھ شکل » امیلیانو زاپاتا«و » وییا
. گیری یک قدرت سراسری سیاسی جدید منجر شد

بھ قدرت » بی ملیحزب انقال«جریانی کھ بھ نام 
رسید اگر چھ نماینده بخشی از بورژوازی مکزیک 
بود و ھدفی جز تثبیت سلطھ استثمارگران و تحکیم 
روابط با قدرتھای اروپایی و امپریالیسم نوخاستھ 
آمریکا در سر نداشت، اما می کوشید خود را وارث 
جنبش ھای انقالبی ضد فئودالی و ضد استعماری 

و احیای » استقالل سیاسی «جلوه دھد و شعار حفظ
بھ ھمین . فرھنگ بومی و ملی را بھ دست بگیرد

خاطر عمال و شاید بدون طرح و نقشھ از پیش حساب 
شده دولت جدید، شرایطی بھ وجود آمد کھ عناصر 
روشنفکر و ادیب و ھنرمند با فضای مساعدی برای 
تولید آثار با مضامین انقالبی و ترقیخواھانھ روبرو 

 دوران چھار سالھ ریاست جمھوری طی. شدند
بود کھ حکومت ) ١٩٢٠ ـ ٢٤(» آلوارو اوبره گــُن«

آگاھانھ تصمیم گرفت از عرضھ عمومی آثار نقاشی 
بھ عنوان وسیلھ ای برای پر کردن و ترمیم شکاف 

ملت «ھایی کھ در نتیجھ جنگ داخلی بھ مقولھ 
حکومت، نقاشان . خورده بود، استفاده کند» مکزیک
ت بھ احیای روحیھ میھن پرستی و بھ نمایش را دعو

نمی خواھم . در آوردن ارزش ھای فرھنگ بومی کرد
متوسل بھ حدس و گمان بشوم، ولی حس می کنم کھ 

طیف ھنرمندان پیشرو مکزیک با آمیزه ای از 
احساسات ناسیونالیستی، روحیھ دمکراتیک انقالبی و 

اید ش. عقاید کمونیستی بھ این فراخوان پاسخ گفتند
آگاھی و جھت گیری انترناسیونالیستی در بعضی از 
آنان قویتر بود و مرزبندی روشنتری با دولت 

شاید این گروه از . بورژوایی مکزیک داشتند
ھنرمندان، بھ شکل تاکتیکی از این فراخوان استقبال 
کردند تا بھ معرفی آثار پیشرو و متفاوت بھ مخاطبان 

نر و فرھنگ نوین وسیع بپردازند و بھ شکل گیری ھ
شاید ھم تعدادی از آنان گرفتار التقاط . کمک کنند

اما ھر چھ کھ بود، . رایج کمونیسم ـ ناسیونالیسم بودند
واقعیت غیر قابل انکار اینست کھ دیوارنگاری مدرن 
مکزیک یک تکان و تحول مھم در ھنرھای تجسمی 
بھ وجود آورد کھ دامنھ اش فقط بھ مکزیک محدود 

 بتوان گفت کھ آمریکا بیش و پیش از ھر شاید. نشد
» ال مورالیسمو مسیکانو«کشور دیگر تحت تاثیر 

  .قرار گرفت) دیوار نگاری مکزیکی(
یکی از چھره ھای اصلی نھضت مورالیستی 

نام داشت کھ » خوزه آلفارو سیکھ ی ُرس«مکزیک، 
. از اعضای رھبری حزب کمونیست مکزیک نیز بود

را دیده اند با » فریدا«ی کسانی کھ فیلم سینمای
شخصیت او در صحنھ درگیری و ھفت تیر کشی در 

را در آن فیلم، » سیکھ ی ُرس«نقش . میھمانی آشنایند
در ھر صورت، . آنتونیو باندراس بازی می کرد

طی اطالعیھ ای کھ توسط سندیکای » سیکھ ی رس«
 منتشر شد، از ھمکاران خود ١٩٢٢نقاشان در سال 

شی ھای بھ اصطالح قاب گرفتھ و نقا«: خواست کھ
ھر نوع ھنری کھ باب طبع محافل فوق روشنفکری 

ھر شکلی . است را طرد کنید، چرا کھ اشرافی ھستند
از آثار ھنری در ابعاد عظیم و تاثیر گذار را ستایش 
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ی توان این اطالعیھ را م» .کنید، چرا کھ بھ عامھ تعلق دارند
  .دانستھای پیشرو مکزیک  مانیفست مورالیست

بود کھ » دیھ گو ریورا«مورالیست بزرگ دیگر مکزیک، 
جای ) طرفدار ترتسکی(در جناح انشعابی حزب کمونیست 

» فرسک«او دیوار نگاری ھای خود را نخست بھ شیوه . داشت
انجام می داد اما بعدا بھ استفاده از رنگ ھای صنعتی پرداخت 

 ھواپیما و و از محصوالت با دوامی کھ برای رنگ آمیزی بدنھ
. خودرو بھ کار می رفت برای نقاشی بر دیوار استفاده کرد

تقریبا ھمانی است کھ در فیلم » ریورا«عقاید، روحیات و رفتار 
آثار وی بدون شک از . بھ تفصیل ارائھ شده است» فریدا«

  .*** شاھکارھای دیوار نگاری دنیا محسوب می شود
 مکزیکی، سومین چھره از غول ھای سھ گانھ مورالیسم

او را می توان متعصب . نام داشت» خوزه کلمنتھ اوروزکو«
او بود . ترین و وفادارترین پیرو فلسفھ مورالیسم بھ حساب آورد

کھ بعد از اعتقاد بھ مانیفست مورالیستی، در مرزبندی با نقاشی 
» اوروزکو«. خود  را سوزاند» قاب گرفتھ«اشرافی، ھمھ آثار 

  . نگاری کردیکسره خود را وقف دیوار
و باالخره بھ اذعان ھمھ کسانی کھ قلمرو نقاشی مکزیک در 
نیمھ اول قرن بیستم را مورد بررسی قرار داده اند، باید از 

با وجودی کھ . نام برد) زن ھنرمند و پیشرو(» فریدا کالو«
ھیچ اثر مورالیستی از خود بر جای نگذاشتھ است، اما » فریدا«

ار نگاری ھای آن دوره بھ چشم می تاثیر و رد پای او در دیو
تنھا دلیلی کھ وی شخصا بھ دیوار نگاری نپرداخت، . خورد

معلولیت جسمانی اش بود کھ کار بھ روی داربست برای نقاشی 
تاثیر آثار و اندیشھ ھا . بر دیوار را برایش غیر ممکن می کرد

و جمعی دیگر از ) ریورا(فریدا بر ھمسرش ) و ھمفکری ھای(
  .ورالیست مکزیک غیر قابل انکار استنقاشان م

یک نکتھ مھم در زمینھ مورالیسم کھ معموال مورد توجھ 
متاسفانھ بر . قرار نمی گیرد، خصلت گروھیِ  تولید اثر است

در بین ھنرمندان » من«اثر رواج دیرینھ تفکر خرده بورژوایی 
و گرایش بسیاری از آنان بھ اعمال انحصار معنوی بر آثار 

ش و ارج تعداد بیشماری از ھمکاران آنان در فرایند ھنری، نق
وقتی کھ بیننده بھ یک . طوالنی دیوار نگاری نادیده گرفتھ شد

نگاه می کند، خالقیت صاحب » سیکھ ی رس«یا » ریورا«اثر 
امضاء را می بیند و بھ فکر کسانی نمی افتد کھ داربست ھا را 

ت ترکیب و نصب کردند و پایین آوردند؛ رنگ ھا را بھ سرع
تھیھ کردند و باالی داربست فرستادند؛ بافت منحصر بھ فرد 
زمینھ ھر اثر را با ترکیب گچ و یا سیمان بر دیوار پدید آوردند؛ 
و یا خود قلم بھ دست گرفتند و گوشھ ھایی از این آثار عظیم را 

نمی دانم کھ شاگردان و ھمکاران . بھ سرانجام رساندند
وال توانستند ھویت مستقلی بیابند و مورالیست ھای سرشناس اص

از زیر سلطھ استادان خود خارج شوند یا نھ؟ آیا تالشی در این 
راه داشتند یا نھ؟ آیا مبارزه ای انتقادی و اعتراضی میان آنان و 
نقاشان صاحب نام جریان داشت یا نھ؟ نمی دانم کھ آن استادان 

و ) ودبینانھبینش خ(در بین خود ھیچگاه بر سر مسالھ اگوئیسم 
یا انحصارگرایی در تولید ھنری بھ بحث و جدل پرداختند و در 
این مورد مبارزه دو خط میانشان بروز کرد یا نھ؟ ولی این را 
می دانم کھ سال ھا بعد، در جریان انقالب فرھنگی چین، حداقل 
پای برخی آثار نقاشی در قطع عظیم دیواری نام چند ھنرمند در 

 با این کار بر جمعی بودن خصلت تولید کنار ھم نقش بست و
  .ھنری تاکید گذاشتھ شد

ھمانگونھ کھ باالتر اشاره شد، دیوار نگاری مکزیکی در 
. سایر کشورھا بھ ویژه آمریکا مورد استقبال فراوان قرار گرفت

این استقبال بھ حدی بود کھ ھنرمندان مورالیست و دست 
دیوار «ھ ابداع  ب١٩٣٠اندرکاران ارائھ آثار ھنری در دھھ 

یعنی تولید اثر بر دیوارھای . پرداختند» نگاری ھای قابل حمل
. چند تکھ، مجزا از ساختمان و قابل انتقال بھ محیط ھای دیگر

حتی در مورد آثاری کھ بر دیوار عمارات مکزیک پدید آمده 
بود نیز بعدھا با استفاده از عکاسی جزء بھ جزء و چاپ عکس 

یشگاه ھایی از این آثار در کشورھای دیگر در ابعاد واقعی، نما
ابتکاری کھ در اینگونھ نمایشگاه ھا بھ عمل آمد، . برگزار شد

نسبت بھ (توانست رابطھ متفاوتی میان بیننده با آثار مورالیستی 
بھ این شکل کھ بخشی . ایجاد کند) یک بیننده در محیط مکزیک

درست از محیط نمایشگاه را بھ صورت پلکانی و داربستی 
بنابراین بیننده می توانست نھ فقط در گوشھ دیگر . کردند

نمایشگاه، کل اثر را ھمانند یک عابر در خیابان ھای مکزیک 
از فاصلھ ای دورتر مشاھده کند، بلکھ در گوشھ ای دیگر از پلھ 
ھا باال برود و روی داربست بھ شکل افقی حرکت کند و جزء 

البتھ روشن است کھ این . بھ جزء اثر را از نزدیک وارسی کند
نمایشگاه ھا قادر بھ انتقال یک عنصر مھم اثر، یعنی بافتِ  کار 

  .کھ روحیھ و احساس معینی را در خود نھفتھ دارد، نبودند
مورالیسم مدرن علیرغم اینکھ بر پایھ ایده ھای پیشرو و 
انقالبی شکل گرفت و برای ابراز مضامین طبقاتی و مردمی در 

ترین و گسترده ترین شکل بھ کار گرفتھ شد، اما نقاشی بھ رسا
. مانند دیگر شکل ھا و روش ھای ھنری کماکان یک ظرف بود

یعنی ایده ھا و عقاید و ارزش ھای طبقاتی گوناگون می 
توانستند در این قالب ریختھ شوند و در خدمت منافع طبقاتی 

تاثیر، قدرت و سلطھ تصویر در ابعاد . متضاد قرار بگیرند
رگ بر دیوار، از چشم بورژوازی و دست اندرکاران تبلیغات بز

بیلبوردھای عظیم . سیاسی و بازاریابی اقتصادیش پنھان نماند
ھمان اندازه وامدار مورالیست ھای » نایکی«کوکاکوال و 

سازمان زیباسازی «مکزیک ھستند کھ دیوارھای تحت انحصار 
س باز ھم پ. در کالن شھر تھران» بنیاد شھید«و » شھرداری

خط تمایزاساسی، مضمون و محتوای ایدئولوژیک و اندیشھ ھای 
  .نھفتھ در آن است و نھ صرفا فرم و روش

  ....ادامھ دارد
  :پانویس ھا

  دیوارنگاری: )muralismo(مورالیسم  *
تاثیر ذھنی تصاویر و یا تندیس ھای بزرگ بر مخاطب، عجیب و  **

این .  بر بیننده را دارندچنین آثاری پتانسیل مسلط شدن. غریب است
است کھ تا حد ایجاد حس سنگینی و خفقان » ماورائی«یک نوع تاثیر 

پیشنھاد می کنم کھ چنین . و در ادامھ آن، حس وحشت تکامل می یابد
آثار عظیمی را حتما در روشنایی روز و زمانی کھ محیط پر از 
 جمعیت است تماشا کنید تا مسحور و مرعوب ابھت و عظمت آنھا

  !نشوید
برای آشنایی بیشتر با پدیده مورالیسم پیشنھاد می کنم کھ فیلم  ***

  !!کسانی ھم کھ قبال دیده اند دوباره ببینند. را حتما ببینید» فریدا«
  :اسامی نقل شده در مقالھ بھ التین

 ــ Michel-Angelo:  میکل آنجلو ــLeonardo Da Vinci: لئوناردو
 Gerardo: خراردو مورییو ــ Sistine’s Chapel: صومعھ سیستینا

Morilloــ مایا  :Mayaــ آزتک  :Aztecوییا" پانچو" فرنسیسکو  ــ :
Fransisco “Pancho” Villa امیلیانو زاپاتا ــ :Emiliano Zapata 

 Alvaro:  آلوارو اوبره گن ــPNR: »حزب انقالبی ملی«ــ  
Obregonدیوار نگاری مکزیکی ــ  :El muralismo Mexicano 

:  فریدا ــJose Alfaro Siqueiros: ــ  خوزه آلفارو سیکھ ی رس
Frida Kahloآنتونیو باندراس ــ  :Antonio Banderas دیھ گو  ــ

  خوزه کلمنتھ اوروزکو ــ Diego Rivera: ریورا
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مالحظاتی بر مکتب 
 فرانکفورت
  بخش چھارم

 
برگرفتھ ازنشریھ 

  "سامان نو"اینترنتی
www.saamaan-no.org  

  
   ژالھ حیدری: نویسنده

  ساسان دانش: ویراستار
  

  دیالکتیک منفی؛ نفی انقالب
 ومسبخش 

  
  متدھای غیر مارکسیستی مارکسیستھا و

   سوء استفاده آدورنو
  

جریانات شبھ مارکسیستی روایتی عامیانھ از ماتریالیسم 
تاریخی مارکس رواج داده اند کھ توسط آدورنو و دیگران برای 

) بھتر است بگوئیم سوءاستفاده(مارکسیسم مورد استفاده حملھ بھ 
این روایت کھ می توان آن را ماتریالیسم . قرار گرفتھ است

از تقدیرگرایانھ و تدریجی -یخودبخودعامیانھ نامید، استنباطی 
برخی می پندارند، تشدید . سیر تکامل جامعھ ارائھ می دھد

)  یی طبقاتیا تشدید تضادھا(تضادھای زیربنای اقتصادی 
اند و کارکرد این تضادھا باالجبار جامعھ را بھ کمونیسم می رس

 شاھراه رسیدن بھ نظام اجتماعی عالیتر را می سازند خودبخود
و فقط باید آن شاھراه را بھ لطایف الحیل یافت و در آن بجلو 

،  شالوده یبھ تصور این تفکر تقدیرگرایانھء شبھ مذھب! راند
بسیار قدرتمند است کھ " یعامل عین"اقتصادی جامعھ یک 

می راند و در این میان !) ھمواره بجلو ( بجلو جامعھ راباالجبار
تابع است کھ بصورت منفعل حرکات " یعامل ذھن"انسان یک 

شالوده ھای مادی را در خود بازتاب می دھد و فرمان ماشین را 
  ! بر حسب فرمان ھای آن می پیچاند

  
قاتی طبقھ کارگر چیزی نیست در این سناریو، آگاھی طب

بجز مھر عینیت اقتصادی کھ بر موم ذھن می خورد و بر آن 
در این سناریوی پاسیو و تقدیرگرا، طبقھ کارگر ! نقش می بندد

بر " باالجبار فرا می رسد"باید آماده باشد تا وقتی قطار انقالب 
خود طبقھ کارگر در ساختن این قطار نقشی .  آن سوار شود

قطار . طبقھ کارگر فقط قطار مسافربری می سازد. (ندارد
انقالب .). خودش ساختھ می شود. انقالب را ھیچ کس نمی سازد

. را کارکرد اقتصادی جامعھ و حرکت جبری تاریخ می سازد
" حرکت تاریخ"در این سناریو، جای انسان آگاه و دخالتگر با 

د عنصر آگاه است و می دان" تاریخ"عوض می شود؛ انگار کھ 
در این سناریو، .  چھ می کند و انسان مجری آن است

تدریجگرائی و انتظار روز موعود قیام را کشیدن تبدیل بھ اصل 
در این روایت  اگر پرولتاریا نقشھ انقالب را . پرولتری می شود

از پیش در خیال تصویر کند و بطور منظم برای تحقق آن 
د کھ  می شوییحرکت کند، تبدیل بھ آنارشیست خرده بورژوا

ورای حرکات شالوده ھای اقتصادی می خواھد اراده گرایانھ بھ 
در روایت . جامعھ جھش کند" یطبیع"و ضرباھنگ 

اکونومیستی از ھمین سناریو، مبارزه طبقاتی کھ ذاتا یک 
مبارزه چند وجھی و پیچیده است، بھ یک وجھ، یعنی بھ 

بقھ  طر،در این منظ. ھ فروکاستھ می شودکشمکش کار و سرمای
ھم باید ھمپای فعالیت آگاھانھ کارگر طبقھ ای نیست کھ خودش 

برای تغییر انقالبی جامعھ تغییر کند، نیست بلکھ نماینده بی 
  ! بر روی زمین است" تاریخ"عیب و نقص 

  
میان این روایت و درک مارکس و انگلس دره ای پرناشدنی 

نھ را از نظر مارکسیسم شالوده مادی جامعھ صح. قرار دارد
آماده می کند تا طبقھ کارگر نمایش انقالبی خود را بر روی آن 

اگر طبقھ کارگر این کار را نکند، این کار . بھ  نمایش در آورد
برای اینکھ طبقھ کارگر بتواند نمایش . یبھمین سادگ. نمی شود

انقالبی خود را بھ صحنھ تاریخ بیاورد، باید عین یک معمار 
پیش در ذھن داشتھ باشد و بروی کاغذ طرح انقالب خود را از 

بیاورد و نیروھایش را برای عملی کردن آن بھ آرایش جنگی 
طبقھ کارگر نمی تواند مانند زنبور از روی غریزه . در آورد
نقش طبقھ کارگر در رھا کردن خود و دیگر . عمل کند

محرومین جامعھ ضرورتی است کھ شالوده ھای مادی جامعھ 
عمل کردن بر پایھ این ضرورت و امکان . بوجود آورده است

در غیر . است کھ طبقھ کارگر را تبدیل بھ طبقھ انقالبی می کند
  .اینصورت صرفا یکی دیگر از طبقات تحت ستم جامعھ است

  
نقد ایده آلیسم ھگل توسط مارکس، نقد نقش تعیین کننده 

مارکس در . بلکھ تاکید بر آن است. تئوری انقالبی نیست
بخصوص بر اھمیت فعالیت انقالبی "  باره فوئرباختزھائی در"

، "یانقالب"اھمیت فعالیت «تاکید گذاشتھ و می گوید فوئرباخ، 
تز اول از (» .را درک نمی کند" یانتقاد-یعمل"اھمیت فعالیت 

مارکس در مورد اھمیت نقد ). ی در باره فوئر باخیتزھا
 حق مقدمھ ای بر نقد فلسفھ"ایدئولوژیک در ھمان خط اول 

و در ! نقد مذھب پیشرط ھرگونھ  نقدی است: می گوید" ھگل
د و نقد با سالح نق"ھمان اثر بطور نافذ و برا رابطھ جدانشدنی 

نیشتر نیست " و تاکید می کند کھ نقد، را روشن می کند" سالح
نقد، شور و ھیجانِ  َسر نیست بلکھ َسرِ  "؛ "بلکھ اسلحھ است

کھ اکونومیستھا " پراکسیس "واژه معروف". شور و ھیجان است
قرار می دھند در " عمل"بطور عامیانھ و غلط آن را مساوی با 

. واقع بھ معنی رابطھ ھمزمان و الینفک پراتیک و تئوری است
ی طبقھ ما را بھ بار نخواھد ی، بخودی خود رھایتئوری انقالب

اما اگر تئوری انقالبی قطب نمای پراتیک انقالبی نباشد . آورد
 پراتیک ما منطبق بر قوای محرکھ و تضادھای واقعیت آنگاه

موجود نبوده و قادر نخواھیم شد این واقعیت را در جھت 
.  باید ساده باشددرک این مسئلھ قاعدتَا. ، تغییر دھیمیکمونیست

ی بھ واقعیت یاما سنگینی فلسفھ ھا یا طرز نگرش ھای بورژوا
  .  ست، مانع از درک این مطلب ساده ایھای جھان ماد

  
ما مارکسیستھا باید با استنباط ھای دگماتیستی از مارکسیسم 

روش دیالکتیکی . و فلسفھ مارکسیستی نیز تسویھ حساب کنیم
 یکرشتھ فرمول ریاضی کھ با ریختن داده ھا در مارکس صرفَا

آن حاصل بدست می آید یا از آن فرمول می توان بھ فرمولھای 
ست یافتن بھ تقریبی روشی است برای د. دیگر رسید نیست

 در ی کھ نھ تنھا مرتبَایصحیح از ماھیت پدیده ھا و پروسھ ھا
حال تغییرات کمی و کیفی اند بلکھ در کنش متقابل با پروسھ ھا 
و پدیده ھای دیگر و پروسھ ھا و پدیده ھای گسترده تر از 

، ماشین یروش دیالکتیک. خودشان در جریانند و شکل می گیرند
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سیاسی یا باور خدشھ ناپذیر ای این یا آن پروژه تولید برھان بر
گسترده ( بلکھ روشی است کھ از درون فاکتھای تجربی .نیست

می توان بھ تضادھا و گرایشات و ارتباطات پدیده ) و نھ محدود
ھا و جھت حرکت آنھا پی برد و راه تغییر ممکن و ضروری 

ھنی شاه ماتریالیسم دیالکتیک  یک مقولھ ذ. آنھا را تشخیص داد
کلید کھ درک ھمھ پدیده ھا را بدون بررسی خاص آنان ممکن 

بلکھ روشی است کھ با بکار گرفتن آن در . می کند، نیست
مطالعھ و بررسی خاص پدیده ھا و پروسھ ھا می توان بھ 
. شناخت و تقریب صحیحی از واقعیت پدیده ھا دست یافت

جود آنکھ بھمین ترتیب، بقول مائوتسھ دون،  مارکسیسم با و
حیطھ ھای گوناگون دانش بشری را در بر می گیرد اما نمی 

، نمی تواند جای فیزیک و مثَال. تواند جای آنھا را بگیرد
در جوامع سوسیالیستی پیشین، . بیولوژی و غیره را بگیرد

، عدم فھم این مسئلھ مشکالت زیان بار یبخصوص در شورو
 دستاویزھای ضد بعالوه، امروز نیز از. زیادی بھ بار آورد

در آن جوامع یک . کمونیستھا برای حملھ بھ کمونیسم است
گرایش غلط و مضر رشد کرد کھ گویا ھر کس معتقد بھ متد 
ماتریالیسم دیالکتیک باشد بطور خودکار بھتر از متخصصین 
این رشتھ و آن رشتھ علمی و بدون از سر گذراندن فرآیند 

ی یواند ورد جادوپیچیده و مشکل پژوھش و یادگیری می ت
! ماتریالیسم دیالکتیک را بخواند و بھ حقایق آن رشتھ دست یابد

  ! یاوه
  

، مشخصا  سرمایھ یشناختی کھ مارکس از جامعھ بشر
، و محرکھای آن بدست داده است ما را از بررسی و یدار

مطالعھ دوباره و دوباره این پدیده بشدت دینامیک و متغیر بی 
رکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک نیز خود ما.  نیاز نمی کند

. ھیچ چیز بدون تغییر نمی ماند. مشمول دیالکتیک می شوند
مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک نیز بی تغییر نمانده و مرتبا 
تکامل یافتھ است و امروز نیز در بحران یک تکامل جھشی 

    .اما دگماتیستھا این را نمی فھمند. دیگر بسر می برد
  

  در ھگلی یرار گیتقد
  

سیر تکاملی اندیشیدن ھگل، تفکر خود را تقطیر یا سنتز 
 و آن را نقطھ پایان سیر تکاملی اندیشھ و در ؛بشر می داند

یعنی تمام شدن " پایان تاریخ. "می داند" پایان تاریخ"نتیجھ 
. این نیز از وجوه ایده آلیستی تفکر ھگل است. تضاد و حرکت
د کامل با روش دیالکتیکی خود در تضا" پایان"ھر چند این 

ی و این واقعیت کھ یاوست اما محدودیت ھای جامعھ بورژوا
. ھگل بازتاب آن جامعھ است، وی را بھ این محدودیت می افکند

  )  4. (او قادر بھ شکستن این محدودیت نیست
  

 بھ نظر من یک جنبھ  دیگر از فلسفھ ھگل و مشخصَا
 بررسی و تبادل نظر  قرار کارکرد دیالکتیک وی نیز باید مورد

در کارکرد دیالکتیک ھگل، فرآیند تضادھا یک حرکت . گیرد
بعالوه، . دورانی را طی می کنند و نھ یک حرکت مارپیچی را

گرایش غالب در کارکرد دیالکتیک ھگل، تغییر و تکامل از 
در ترسیم حرکت دیالکتیکی پدیده ھا توسط . دانی بھ عالی است

دیالکتیک ھگل، پر تضاد .  را موجود نیستھگل، عقبگرد و قھق
بودن پدیده ھا و پروسھ ھا را نشان نمی دھد؛ عامل تصادف بھ 
شکل وارد شدن یک عنصر جدید بھ معادلھ کھ کل فعل و انفعال 
و جھت عمده  پدیده را می تواند بھم زند، در دیالکتیک او 

در دیالکتیک او، از پیش می توان حساب . دخالت ندارد
 و بطور کمابیش مطلق تعیین ھای تکاملی بعدی را بھ دقتروند
ھمین مسئلھ بھ پیش بینی ھای ایده آلیستی یک بعدی در . کرد

  .مورد سیر تکاملی پدیده ھا منجر می شود
  

بھ معنای عاقبت از قبل تعیین (ی یوجود گرایش تقدیر گرا
ا باید در فلسفھ ھگل، و تاثیرات آن بر مارکس و انگلس ر) شده
 باب آواکیان، صدر حزب .شتر تحقیق و بررسی کردبی

کمونیست انقالبی آمریکا کھ تالش ھای گسترده ای را در زمینھ 
می " سنتز نوین"کھ آن را (نوسازی مارکسیسم انجام داده است 

ی روی تفکر فلسفی مارکس و یمعتقد است این تقدیرگرا) خواند
اجتناب "اعالم انگلس نیز تاثیر گذاشتھ؛ و  مارکس و انگلس با 

ی در جنبش یبودن کمونیسم بھ رواج گرایش تقدیرگرا" ناپذیر
بھر صورت این موضوع مھمی . کمونیستی کمک کرده اند

است کھ در حوصلھ این مقالھ نمی گنجد اما اشاره بدان را 
  .ضروری دانستم

    
  آدورنوی کی و پراتی کیتئوری انحالل طلب

  
رای فھم طبیعت و فلسفھ، روش کمابیش نظم یافتھ ای ب

این یا آن فلسفھ بر نگرش انسان ھا بھ جھان،  و . جامعھ است
رویکرد و عملکردشان در قبال جامعھ و وضع موجود تاثیر می 

  . در مورد آدورنو مصداق دارداین مسئلھ کامَال. گذارد
 با پلمیکھای غیر مستقیم علیھ" یدیالکتیک منف"کتاب   

مقدمھ کتاب زیر . از می شودمارکسیسم و پراتیک انقالبی آغ
  :  می گوید" در باره امکان پذیری فلسفھ"عنوان 
زمانی بھ نظر می آمد فلسفھ منسوخ شده است، اما کماکان «

منظور »  .زنده است زیرا  لحظھ تحقق خود را از دست داد
، "لحظھ تحقق خود را از دست داد"آدورنو از اینکھ فلسفھ 

  .شکست انقالبات پرولتری است
  

اینکھ ) مبنی بر(قضاوت عجوالنھ «:  وی در ادامھ می گوید
 جھان را تفسیر کرده است، خود با تسلیم در مقابل فلسفھ صرفَا

در اینجا اشاره آدورنو بھ سخن » . ...واقعیت فلج شده است
است کھ گفتھ " ی در باره فویرباخیتزھا"معروف مارکس در 

ر کرده اند حال آنکھ  جھان را تفسیفالسفھ تا کنون صرفَا: بود
  .وظیفھ تغییر جھان است

  
از [ فلسفھ لحظھ تحقق خود را«آدورنو می گوید، اکنون کھ، 

از کف داده است، باید وارد نقد خویش ] یطریق انقالب پرولتر
باید ساده لوحی اجتماعی اش را نقد کند و عجز خود را : شود

 کار در درک آن قدرتی کھ در سرمایھ داری صنعتی متاخر در
آدورنو نتیجھ می گیرد کھ فلسفھ فقط در »  .است، بھ نقد بکشد

امکان پذیر است و اسباب این نقد محض " نقد محض"
، آدورنو یدر ارائھ این بدیل فلسف. اوست" یدیالکتیک منف"

او . است" آشویتس"سخت تحت تاثیر دغدغھ مرکزی اش یعنی 
ر مقابل را د" یاجبار مسلم جدید"می گوید، سبعیت ھیتلر 

بشریت قرار داده است و بشریت باید  فکر و عمل خود را 
دیالکتیک ". ("آشویتس دیگر تکرار نشود"طوری تنظیم کند کھ 

بخش بزرگی از عرفان آدورنو بحول ) 365صفحھ " یمنف
  .ھمین مشغلھ دور می زند
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ساده "اگر آدورنو زنده بود بھ او می گفتیم بھتر است او 
کنار بگذارد و رابطھء الینفک میان ھیتلر فلسفی اش را " یلوح

را درک " سرمایھ داری صنعتی متاخر"و آشویتس با دھشتھای 
کھ بھ سرنگونی " فکر و عمل خود را طوری تنظیم کند"کند و 

اگر انقالبات قبل نتوانستند آن را سرنگون . این ھیوال بینجامد
دیل برای کنند، سوال مرکزی باید این باشد کھ راه ھای انقالبی ب

آدورنو در مقابل این واقعیت . رسیدن بھ این سرانجام کدامند
کھ سرمایھ داری خود را تازه کرد و ) و بلھ دھشتناک(سترگ 

طول عمری دوباره یافت، آنقدر تسلیم و فلج است کھ بھ سوال 
  .مرکزی فوق نمی اندیشد

  
 تحت آدورنو معتقد است ما با جھانی مواجھیم کھ کامَال

ت و ھیچ کاری تحت سرمایھ داری نمی توان انجام کنترل اس
 زیرا سیستم ھمھ چیز را و حتا دیالکتیک ھگل را در خود ،داد

 باید گفت از نوشتھ ھای او می توان حس انصافَا. جذب می کند
 خواھان آنست کھ  توفانی سرمایھ داری را در ھم کرد کھ  واقعَا

 اول باید مشکل وی می گوید. اما امکانش را نمی بیند. بپیچد
 و می ؛بوجود آید" یجذب نشدن"فلسفھ را حل کرد تا یک تفکر 
، ھر حرکتی در نھایت جذب یگوید تا پیش از تولید چنین فکر

با این استدالل فلسفی است کھ او در تمام . سیستم خواھد شد
دھھ شصت و اوائل ھفتاد در ی یدوران شورش ھای دانشجو

ی انقالبی دانشجویان نیز ابراز  منفعل بود و از حرکتھااروپا،
  .انزجار می کرد

  
کسیس، کھ تا آینده پرا"آدورنو در مورد پراکسیس، می گوید 

اغلب پوششی است کھ  ... بھ تعویق افتاده، ی قابل مشاھده
مجریان، در پناه آن تفکر نقادانھ را بھ دار می کشند در حالیکھ  

قادانھ نیازمند پراکسیس دگرگون ساز بیش از ھر چیز بھ تفکر ن
در اینجا اشاره آدورنو بھ دانشجویان انقالبی دھھ » .است

 است کھ از او و دیگر اعضای مکتب 1970 و 1960
فرانکفورت انتظار پیوستن و حتا رھبری جنبش انقالبی علیھ 

، در یدانشجویان انقالب. (نظام سرمایھ داری آلمان را داشتند
،  یییت از جنبش دانشجواعتراض بھ انفعال آدورنو در امر حما

  .)دفتر او را در دانشگاه اشغال کردند
  

در مورد رابطھ تئوری و پراتیک،  در فصل دیگری از 
-146" رابطھ با ھگلیسم چپ"فصل " (یدیالکتیک منف"کتاب 
  : می نویسد) 147
درخواست وحدت تئوری و پراکسیس بطور اجتناب «

از آن چیزی را کھ  ناپذیری تئوری را  بھ مقام حقیری رانده، و 
مھر . قرار بود در این وحدت بدان نائل آید حذف کرده است

ویزای پراتیک، از تئوری می خواھد کھ تبدیل بھ مھر سانسور 
پراتیک، اولی حذف شد و از -یدر وحدت مشھور تئور. شود

ی شد و تبدیل بھ تکھ ای سیاست شد کھ قرار یدومی نظریھ زدا
انحالل تئوری از طریق متحجر . بھ قدرت رسانده شود... بود

 بھ پراتیک بد خدمت کرد؛ کردن و ممنوعیت تفکر صرفَا
تئوری باید استقالل خود را باز یابد و این بھ نفع خود پراکسیس 

  ».است
  

بھ ... تبدیل بھ تکھ ای سیاست شد کھ قرار بود"... در جملھ 
ی است کھ یاشاره آدورنو بھ مارکسیستھا" قدرت رسانده شود

 اما در عمل مشاطھ گر وضع ،بودند" تغییر رادیکال"عی مد
ھر چند انتقادات آدورنو بھ مارکسیستھای قالبی . موجود شدند

و از زندگی تھی کرده و " متحجر"کھ تئوری مارکسیستی را 
  چھره احزاب رویزیونیستتبدیل بھ ابزاری برای آرایش

او اما آماج . شوروی سرمایھ داری کرده بودند، درست است
مارکسیسم واقعی و دانشجویان انقالبی دھھ شصت است کھ در 
بحبوحھ طغیان خود علیھ سیستم بدنبال مارکسیسم انقالبی می 

در ھمان زمان کھ بوی گند مارکسیستھای قالبی مشام را . گشتند
آزار می داد، کمونیستھای چینی و بخصوص مائوتسھ دون این 

قالبی را آماج سالح نقد مارکسیسم عامیانھ و مکانیکی و غیر ان
خود قرار داد و جنبش کمونیستی جھان را بھ انشعاب از آنان و 

بنابراین، اینطور نیست کھ از . ایجاد جنبش نوین کمونیستی کرد
درون جنبش کمونیستی کسی بھ این نوع مارکسیسم متحجر و 

اما آدورنو . رویزیونیستی در تئوری و پراتیک انتقاد نکرده بود
  . تاریخی را ندید یا چشم بر آن فرو بستاین روند

  
البتھ، آدورنو نیات حسنھ دارد و می خواھد راھی برای 

او در مقدمھ دیالکتیک منفی می . ابراز وجود ستمدیدگان بیابد
ی برای حکایت رنج ھا شرط ھمھ یضرورت راھگشا«: گوید

اما زمانی کھ این حکایت رنج ھا ) 18-17ص (» .حقایق است
مانند (راتر رفتھ و شکل شورش بخود می گیرد ف" نقد"از 

 در 1970 و اوایل دھھ 1960شورش ھای جوانان در دھھ 
از آنھا ابراز انزجار می کند و عاقبت ھر انقالبی را نیز ) اروپا
تا بدانجا کھ بھ . می بیند" جامعھ یکدست و تحت مدیریت"تولید 

این " یھستی شناس" دیالکتیک را گردد اوی فلسفھ و ھگل بر م
 و ؛می داند") عھ یکدست و تحت مدیریتجام"یعنی (وضع 

یا  "ایده آل"دیالکتیک منفی خود را ھستی شناسی وضعیت 
  .  اوتوپیا

  
او با نظریھ انقالب پرولتری برای نابود کردن سرمایھ داری 
و استقرار سوسیالیسم بشدت مخالفت می کند و آن را راه پایان 

آدورنو تعیین ھر چیزی را .  دانددادن بھ رنج ھای انسان نمی
در مورد حقایق ھستی باشد، رد " یآر"کھ می تواند قاضی 

او بشدت . ی و سیستم سازی می داندیکرده و آن را مطلق گرا
این بیش از ھر جا . ی و عدم قطعیت استیطرفدار نسبیت گرا

شامل ارائھ راه و استراتژی مبارزاتی برای سرنگونی وضع 
  .  موجود است

  
آدورنو در چارچوب تالطمات " یدیالکتیک منف"ا گذاشتن ب

کھ ما در سراسر بررسی مکتب فرانکفورت (زمان خودش 
می توان بوضوح دید کھ ارزیابی )  اینکار را کرده ایممرتبَا

  .آدورنو از ھگل یک طرح و اقامھ سیاسی است
  

در واقع تبیین فلسفی ) و مارکسیسم(نقد آدورنو بھ ھگل 
ل گرانھ ای است کھ شکست انقالبات سوسیالیستی گرایش انحال

در میان روشنفکران انقالبی جھان و نیروھای مقاومت ضد 
این انحالل گری ھم در حیطھ تئوری . سرمایھ داری دامن زد

بشکل (بوده است و ھم پراتیک؛ ھم در زمینھ تعبیر جھان 
و ھم تغییر ) ناممکن دانستن شناخت از پدیده ھا و پروسھ ھا

بشکل ناممکن دانستن سرنگونی انقالبی سرمایھ داری و (ن جھا
طرح مثبت " (باید "انکار). مان سوسیالیسم و کمونیسمساخت

، و )انتقاد از وضع موجود" (نباید"و اکتفا بھ ) برای تغییر جھان
تاسی جستن بھ دوگانگی کانتی ھمواره در قلب این انحالل گری 

رنیستھا در شکل نفی  و امروزه نیز توسط پست مد؛بوده است
، تئوری یشناخت کل(، نفی عام )نفی انقالب" (روایت بزرگ"
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دیالکتیک " .، و غیره  بیان می شودی، نفی پیوستگ)یھای انقالب
آدورنو آبشخور جریان پست مدرنیستی شد؛ جریانی کھ " یمنف

 با 1990 بھ بعد گسترش یافت و در دھھ 1970از دھھ 
بلوک شرق امپریالیستی کھ بھ پیروزی غرب امپریالیستی بر 

مخالفتھای . دروغ خود را سوسیالیستی می خواند، اوج گرفت
پست مدرنیستھا با مقولھ ھای مربوط بھ روش دیالکتیکی مانند  

کاتگوری " (متافیزیک"و آنھا را یکسر " کل"، "عام"، "ماھیت"
خواندن، کامال شبیھ نقدی ) ھای بی ارتباط با تجربھ حسی انسان

 سرآغاز . دیالکتیک ھگلی و مارکسی می کندھ آدورنو بھاست ک
مخالفت پست مدرنیستھا با انقالب پرولتری تحت عنوان اینکھ بھ 

مقاومت "می انجامد و بجای آن پرداختن بھ " یتمامیت گر"
مخالفت آدورنو .  را نیز در ھمانجا می توان دید"یفردی و ھویت

او شروع می شود و " خداگونھ "ایده مطلقبا ھگل از ضدیت با 
پرولتاریا برای تغییر جھان " خداگونھ"بھ مخالفت با دخالتگری 

نقد دیالکتیک ھگل توسط آدورنو، نقد جدال طبقاتی . می رسد
در شرایطی کھ فغان درد و رنج انسان ھا از ھزار . زمینی است

و یک نوع ستم، تنھا سمفونی است کھ بھ گوش می رسد، رجوع 
: ما انقالبیون کمونیست ضروری استلنینی بھ ھگل برای 

ی یرجوعی کھ لنین را بھ چشم انداز و اراده مقابلھ با سیر قھقرا
جنبش بین المللی کمونیستی و باالخره خطی کھ بھ انقالب اکتبر 

  .منتھی شد، مجھز کرد
 

  لنین و ھگل
  

یا دیگر آثارش، ھنگام " یدیالکتیک منف"آدورنو در کتاب 
رکسیستھا، ھیچ اشاره ای بھ لنین نمی نقد دیالکتیک ھگل و ما

، بھ مطالعھ 1914حال آنکھ لنین در مواجھھ با فاجعھ ی . کند
این . ھگل و دیگر آثار وی پرداخت" علم منطق"عمیق کتاب 

  . مطالعھ، نتایج تئوریکی و پراتیکی عظیمی در بر داشت
، ھنگامی کھ بحران ھمھ جانبھ ای سرمایھ 1914در سال 

دول سرمایھ داری اروپا را فرا گرفتھ بود، داری جھانی و 
و ) سازمان جھانی کمونیستھا(اکثریت احزاب انترناسیونال دوم 

کھ در آن زمان (در راس آنھا حزب سوسیال دموکراسی آلمان 
بھ انقالب پرولتری خیانت کرده و ) تحت رھبری کائوتسکی بود

قعھ این وا.  در جنگ جھانی اول با بورژوازی خود متحد شدند
برای جنبش کمونیستی بین المللی یک فاجعھ و زمین لرزه ای 
ھولناک و برای لنین ضربھ تکان دھنده ای بود کھ مدتی او را 

  . گیج کرد
  

در این زمان بود کھ لنین بھ مدت چند ماه خود را غرق در 
او فشرده ترین مطالعھ آثار ھگل را در اولین . مطالعھ ھگل کرد

در فاصلھ میان سپتامبر ( ش برد ماه ھای جنگ جھانی پی
کھ بر روی اثر قطور ھگل بھ نام  ) 1915 تا ژانویھ 1914

لنین با رجوع بھ ھگل، اعماق .  متمرکز بود" علم منطق"
بدون « : لنین در این باره می نویسد. مارکس را کشف کرد

 ھگل، درک کامل کاپیتال منطقمطالعھ کامل و فھم تمام 
در نتیجھ، . آن، غیر ممکن استمارکس، بخصوص فصل اول 

ھیچ یک از مارکسیستھای نیم قرن گذشتھ مارکس را درک 
  ). 180 صفحھ 38کلیات آثار لنین جلد (» !!نکرده اند

  
" یدیالکتیک منف"حیرت آور آن است کھ آدورنو در کتاب 

ھیچ اشاره ای بھ یادداشتھای لنین در حاشیھ کتابھای ھگل نمی 
ررسی ساده می توان پی برد کھ بررسی حال آنکھ، با یک ب. کند

ھگل توسط لنین بسیار علمی تر و دقیق تر از بررسی ھگل 
فیلسوف ھای « : کوین اندرسون می نویسد. توسط آدورنو است

مکتب فرانکفورت، بھ ندرت بھ لنین اشاره کرده اند و ھر زمان 
گرایش بھ آن داشتھ اند کھ ) مانند آدورنو(ھم اشاره ای کرده اند 

او را خام و عامی معرفی کرده و بی اعتبار کنند و ھر چند بھ 
ھمان اندازه کھ استالین را بی اعتبار می کنند او را نمی کنند اما 

» .لنین را پیش درآمد استالین معرفی می کنند) مثل مارکوزه(
لنین ری "بازیابی و تداوم دیالکتیک نوشتھ اندرسون در کتاب  (

  )122 ص – دوباره پر کنیم یا خشاب لنینی را" لودد
  

روسای سوسیال دموکراسی آلمان حتا زمانی کھ ھنوز 
بخشی از جنبش کمونیستی بین المللی بودند و  بھ انقالب 
پرولتری خیانت نکرده بودند، بھ لنین و بلشویکھا بی اعتنا 

ی مکتب فرانکفورتی ھا و مشخصا آدورنو یاما بی اعتنا. بودند
بلکھ . ین  رویکرد اروپا محورانھ نبودبھ لنین، ضرفا تداوم ا

) و دیگر افراد مکتب فرانکفورت(بازتاب آن بود کھ آدورنو 
بشدت از سنن انقالبی جنبش بین المللی کمونیستی بیزارند و با 

آدورنو بطور . تمام وجود می خواھند از آن گسست کنند
مشخص، بدنبال آن بود کھ پایھ ھای فلسفی این انقالبی گری را 

  .ز بطور رادیکال نقد کند و بقول معروف بھ ریشھ بزندنی
  

مقایسھ رجوع لنین و آدورنو بھ ھگل، در دو دوره تاریخی 
رجوع لنین بھ . کامال متفاوت، الگوی جالبی را بدست می دھد

، درست جھت عکس 1914ھگل، بالفاصلھ پس از فاجعھ 
 آدورنو در اوضاع انقالبی دھھ شصت،. آدورنو را طی می کند

" مخالفت کردن و انقالب نکردن"در پی یافتن دیالکتیک میان 
لنین، اما، "!  ینفی در نف"یعنی بدنبال یک نفی است تا . است

" سالح نقد بھ نقد با سالح" در پی یافتن جواب برای تبدیل 
آدورنو، دیالکتیک ھگل را نقد می کند تا انقالب را نقد . است
خائنین (گان انقالب لنین اما می خواھد نفی کنند. کند

 آدورنو، در پی .را بھ صالبھ نقد بکشد) ونال دومانترناسی
ساختن نظریھ ای برای موعظھ اصالح دموکراتیک نظام 

لنین، اما، راه اصالح تدریجی آن را مرگ . سرمایھ داری است
تدریجی پرولتاریا می بیند و بدنبال واژگونی جھش وار و 

یک ھگل را نقد می کند تا نظریھ آدورنو دیالکت. انقالبی آن است
لنین، اما، می خواھد آواری را کھ . مارکس را بھ گور بسپارد

سالھا رفرمیسم احزاب سوسیال دموکرات بر سر مارکسیسم فرو 
بھمین دلیل، آدورنو از ھستھ . ریختھ بودند بھ کناری بزند

لنین، اما، با ھیجان و . انقالبی دیالکتیک ھگل فرار می کند
می کند و آنچنان چشم انداز چھ باید کرد؟ " کشف" را شعف آن

برایش روشن و واضح می شود کھ انرژی صعود بھ قلھ ھا را 
  . در خود می یابد

  
این ارتباط میان لنین و «: کوین اندرسون می نویسد

 از دید پژوھشگران  معموَال1920مارکسیسم ھگلی دھھ ی 
کشف ھگل توسط لنین . ... نظریھ انتقادی نادیده گرفتھ شده است

 خدمت مھمی بھ چشم انداز 1915-1914در یادداشتھای 
 بازیابی دیالکتیک و -اندرسون(» .دیالکتیکی در مارکسیسم کرد

  )124 ص - لنین ری لودد-استمرار در آن
  

لنین ھمواره اھمیت زیادی برای مطالعھ و کاربرد دیالکتیک 
 کتاب  ھگل و بخصوصمنطقاما پس از مطالعھ . قائل بود

او در  مقالھ . دید نوینی در مورد دیالکتیک یافت" علم منطق"
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 1915کھ در سال " در باره مسئلھ دیالکتیک"ای تحت عنوان 
شکستن یک کل واحد و شناخت اجزاء « : نوشت می گوید

و اگر عمده ترین نباشد، یکی ( جوھر دیالکتیک ... متضاد آن 
یات و مشخصات از عمده ترین و یکی از اساسی ترین خصوص

  )359 ص 38کلیات آثار لنین بھ انگلیسی جلد (» .است) آن
  

لنین در تقابل با درک متافیزیکی کھ حرکت را فقط مکانیکی 
و افزایش کمی و تکرار می بیند، تاکید می کند کھ شناخِت 
. ھمگونی یا وحدت اضداد، کلید درِک حرکِت ھمھ پروسھ ھاست

، کلید درک "جھش ھا"ید درک ، کلیاو می گوید، درک دیالکتیک
از "، "تبدیل شدن اضداد بھ یکدیگر"و " یگسست در پیوستگ"

و  )360ھمانجا ص . (است" بین رفتن کھنھ و پیدایش نو
اضداد و ) ییا ھمگون(ھمانجا در مورد رابطھ میان وحدت 

مشروط، موقت، )  ییا ھمگون(وحدت : مبارزه اضداد می گوید
لی کھ مبارزه اضداد مطلق است، ناپایدار، نسبی است در حا

و در ادامھ ) ھمانجا.(تکامل و حرکت مطلق ھستندھمانگونھ کھ 
مارکسیسم ) ھگل و(دیالکتیک، تئوری شناخت «: می گوید

 ) 362ص (» .است
  

شرط شناخت کلیھ پروسھ ھای جھان در «: لنین می گوید
 در تکامل خود انگیزشان، در زندگی واقعی خود حرکتی شان،

و تاکید می » شناخت آنھابعنوان یک وحدت اضداد استشان، 
  ) 360ھمانجا ص (» تکامل ھمان مبارزه اضداد است«: کند

) کشف(تشخیص  ... ھمگونی اضداد" :لنین اضافھ می کند
 پدیده ھا و کلیھتمایالت متضاد، دافع یکدیگر و  مخالف در 

ھمانجا (».است)  ذھن و جامعھمنجملھ(پروسھ ھای طبیعت 
359-360 (  
  

ھر . ، غیر ممکن استیبنابراین، اضداد بدون ھمگون
پروسھ و پدیده دارای قطب ھای متضاد است کھ در اتحاد با 

ھمین واقعیت، پایھ . یکدیگر آن پروسھ و پدیده را می سازند
خود . "تغییر پدیده ھا و تبدیل اضداد آن بھ یکدیگر است

ه ھا و یا پروسھ ھای و پدید" تکامل خودانگیزش"و " یحرکت
منشاء تکامل ھر " یتضاد درون"بعبارت دیگر در نتیجھ حرکت 

  .پروسھ است
  

بطور «:  می نویسد"نمودار علم منطق ھگل"لنین در 
. خالصھ، دیالکتیک می تواند آموزه وحدت اضداد تعریف شود

اما این نکتھ نیاز بھ . این در برگیرنده جوھر دیالکتیک است
دار علم منطق ھگل در کلیات لنین نمو(» .توضیح و تکامل دارد

  )223 ص 38
  

) صدر حزب کمونیست انقالبی در آمریکا(باب آواکیان 
اینھا «: ضمن تشریح بحثھای لنین در مورد دیالکتیک می نویسد

نکاتی بسیار مھم بوده و عناصر پایھ ای تکامل بیشتر فلسفھ 
ر  متذکمشخصَا... لنین در ھمین نوشتھ . ... مارکسیستی ھستند

می شود کھ نھ تنھا پلخانف بلکھ انگلس نیز بھ نکتھ مرکزی یا 
بعدھا . اساسی دیالکتیک یعنی وحدت اضداد توجھ کافی نکردند

مائوتسھ دون بھ این مسئلھ بنیادین پرداخت و آن را بیشتر تکامل 
:  فصل فلسفھ، بخش-باب آواکیان؛ خدمات فناناپذیر مائو(» .داد

  ) دفاع کرده و آن را تکامل دادلنین از فلسفھ مارکسیستی 
  

عده ای از دانشگاھیان مارکسیست تحقیقات جالبی در مورد 
، کوین اندرسون می نویسد در مثَال. رابطھ لنین با ھگل کرده اند

 بسیاری از متفکرین مارکسیست در  اروپا بھ 1890دھھ 
گرویده ) ییاثبات گرا(کانتیسم یا حتا پوزیتویسم -اشکالی از نئو

از آموزگاران ( پلخانف وی بطور مشخص بھ مقالھ ای از. دنبود
اولیھ مارکسیسم در روسیھ کھ لنین و دیگر مارکسیستھای 

کھ بھ  مناسبت ) روسیھ تحت تاثیر او مارکسیسم را فرا گرفتند
.  اشاره می کندمین سالروز مرگ ھگل نوشتھ بودشصت

ت یک روای... « اندرسون می گوید، پلخانف در این مقالھ،
» .تدریجگرایانھ و ماتریالیستی  خام از دیالکتیک، ارائھ می دھد

بھ گفتھ اندرسون،  ھر چند لنین ). 125  ص -لنین ری لودد(
بدلیل اینکھ پلخانف بھ جناح راست سوسیال دموکراسی روسیھ 
وابستھ بود از نظر سیاسی میانھ خوبی با وی نداشت اما در 

  . تاثیر پلخانف بود تحت1914زمینھ تفکر فلسفی تا سال 
  

 لنین گسست عمیق و ھمھ جانبھ ای را  1914 بعد از فاجعھ 
این گسست . با سنت ھای فکری انترناسیونال دوم آغاز کرد

 شامل  بازبینی برخی مفاھیم سیاسی و فلسفی کل ضرورتَا
زیرا او . جنبش کمونیستی آن زمان و شخص خودش نیز بود

پیروی می انقالب کردند، ھبرانی کھ پشت بھ نیز از ھمان ر
در مورد گسست لنین از تئوری و پراتیک انترناسیونال . کرد

بخصوص در زمینھ گسست از درک ھا و عملکردھای (دوم 
سخن ) غیر انقالبی و تدریجگرایانھ احزاب انترناسیونال دوم

اما در مورد گسست فلسفی لنین کم گفتھ . زیاد گفتھ شده است
گسست پایھ ھای بریدن کامل او از حال آنکھ این . شده است

مفاھیم سیاسی انترناسیونال دوم را گذاشت و افکار انقالبی او را 
.   آماده کرد1917در مورد جنگ جھانی اول و انقالب اکتبر 

شاید دلیل ناشناختھ ماندن این گسست آن است کھ خود لنین بھ 
شای او در مقاالت مھمی بھ اف. این مسئلھ بطور مستقیم نپرداخت

بخصوص حزب (خیانت سیاسی احزاب انترناسیونال دوم 
بھ انقالب ) یسوسیال دموکرات آلمان بھ رھبری کائوتسک

سوسیالیستی و انترناسیونالیسم پرولتری پرداخت و حتا جنبھ 
اما ) یحزب علن(ھای تشکیالتی این خیانت را نیز بررسی کرد 

ورتونیسم  ھیچ گاه بطور مستقیم بھ شالوده ھای فلسفی این اپ
  . نپرداخت

  
کوین اندرسون در مورد این بازبینی فلسفی نکتھ مھمی را 

 کھ لنین بھ سوئد 1914از پائیز «: بیان می کند و می گوید
پناھنده شد، برای اولین بار خود را نھ بعنوان یکی از رھبران 
مارکسیسم روسی بلکھ بھ عنوان یک عنصر حیاتی در تالش 

 بین المللی بر روی خرابھ ھای برای بازسازی مارکسیسم
پس، لنین بازبینی . انترناسیونال دوم کھنھ و بی اعتبار، نگریست

تفکر فلسفی خود را نھ در دوره ای آرام کھ در صحنھ سیاست 
کار زیادی نداشت بلکھ در زمانھ ای پر آشوب کھ از او 

  ».بازسازی اساسی اصولش را می طلبید، شروع کرد
  ...ادامھ دارد

  :اتتوضیح
ی کھ ی البتھ باید بھ این مسئلھ ھم اشاره کرد کھ اخیرا یادداشتھا- 4

متعلق بھ دانشجویان ھگل است کشف شده کھ نشان می دھد ھگل 
خود سانسور کرده است و " فلسفھ حقوق"برخی مطالب را از کتاب 

گفتھ می شود وی نھ تنھا طرفدار انقالب بود بلکھ بھ  پرولتاریا و 
بھ نقل از بیل مارتین استاد . (یز اشاره کرده استنقش تاریخی آن ن

کتاب مارکسیسم در   -152 صف -فلسفھ در دانشگاه الیوال شیکاگو 
 )   مناظره  میان باب آواکیان و بیل مارتین- و ندای آینده
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