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 !اخالق آنھا، اخالق ما

  خطاب بھ دانشجویان دانشگاه زنجان
 

  افشین کوشا
سورانھ با افشای ج. ما مبارزه مھمی را از سر گذرانده ایم

رفتار زن ستیز استاد مددی بر حساس ترین عصب دشمن انگشت 
لھ را أگردانندگان حکومت بیش از ھمھ جدیت مس. نھاده ایم
آنان علیرغم اینکھ  بطور موقتی در مقابل خشم و عزم ما . دریافتند

عقب نشستند، اکنون بزدالنھ با استفاده از فرصت تعطیالت 
ھراس شان از بپاخیزی . کشیده اندتابستانی یاران ما را بھ بند 

چرا کھ خوب می دانند ادامھ مبارزه ما برای آنان چھ . مجدد ماست
، استاد دانشگاھی کھ در مقام یافشای مدد. معانی  در بر دارد

معاونت دانشجویی فرھنگی و دبیر کمیتھ انظباطی قرار داشت و 
ت مکتب خانھ سپاه و وزار(دست پرورده  دانشگاه امام حسین 

مبارزه ما . بود، ضربھ سختی بھ جمھوری اسالمی زد) اطالعات
ھم عدم مشروعیت سیاسی آنان را برجستھ کرده، ھم عدم 

از دست . مشروعیت اخالقی آنان را نزد ھمگان عریان کرده است
دادن مشروعیت سیاسی ھمراه با از دست دادن مشروعیت اخالقی 

 بغایت خطرناک می تواند برای حکومت مذھبی جمھوری اسالمی
 . باشد

اخالق در جامعھ نقش مھمی در تائید یا تکذیب، قبول یا رد 
اخالق می . معنوی و وجدانی روابط اجتماعی حاکم بر جامعھ دارد

تواند نقش مھمی در حفظ و تحکیم این روابط یا تغییر و تحول آنھا 
و ا. ناپلئون امپراطور فرانسھ این حقیقت را بخوبی دریافت. ایفا کند

کھ در برخورد بھ مذھب شک گرا بود ولی مذھب را برای 
جامعھ بدون «: حاکمیت بورژوازی مفید می دید، زمانی گفت

نابرابری غیر ممکن است؛ نابرابری بدون یکسری قواعد اخالقی 
غیر قابل تحمل است؛ و قواعد اخالقی بدون مذھب قابل پذیرش 

  » .نیست
کار شود کھ الگو واقعی بھ ھمین دلیل زمانی کھ برای مردم آش

اخالق طبقھ حاکم، ھمین امثال مددی ھا ھستند، برای حاکمان 
مشکل است کھ بتوانند بسادگی مردم  را با بندھای مذھب بھ 

زمانی کھ داعیھ اخالقی حکومت مذھبی دیگر در . اسارت کشند
میان مردم بردی نداشتھ باشد، برای دولتمردان این حکومت مشکل 

اھمیت مبارزه . د مردم را بھ نظم ارتجاعی مقید کننداست کھ بتوانن
!" شاه برھنھ است"زنجان در این بود کھ بھ کل جامعھ نشان داد کھ 

انحطاط اخالقی سراپای این نظام را فراگرفتھ و ایدئولوژی و ) 1(
کامال ) انسانھا بود" ییرھا"کھ زمانی مدعی (اخالقیات اسالمی 

ن حد کھ حتی بخش ھای مھمی از ورشکستھ از آب در آمده تا بدا
  . بانیان نظام بھ پایداری و مفید بودنش چندان باور ندارند

کل " یانحطاط اخالق"و " یفساد اخالق" در شرایطی کھ 
حکومت و حتی جامعھ را فراگرفتھ است اھمیت مبارزه زنجان دو 

چرا کھ می تواند راھگشای ظھور اخالق نوینی . چندان می گردد
  .گردد

ھ ما بیش از ھر زمان دیگری بھ یک مبنای اخالقی نوین جامع
اخالقیات حاکم بر جامعھ با بحران شدید مواجھ شده . نیاز دارد

این امر ناظر بر تغییر و تحوالت اقتصادی اجتماعی است . است

کھ طی چند دھھ اخیر جامعھ ما از سر گذارنده یا در حال از سر 
ھ بازار کار و  تاثیراتش روی آوری بیشتر زنان ب. گذراندن است

، مھاجرت گسترده یبر روابط میان زن و مرد و مناسبات خانوادگ
مردم از روستا بھ شھر، از یک منطقھ بھ منطقھ دیگر، از داخل 
، یکشور بھ خارج و بالعکس، ویرانی اقتصادی و گسترش بیکار

فقر و فالکت، اعتیاد و فحشا ھمھ مردم را با بحرانی فراگیر در 
 – اخالقی روبرو ساختھ و رنجھای بیشماری را بھ مردم زمینھ

  .  تحمیل کرده است–بویژه زنان و دختران جوان 
، فرھنگ و ارزشھای اسالمی در ھمھ یسھ دھھ غلبھ ایدئولوژ

.  جامعھ را بھ عقب رانده است– منجملھ اخالقیات –زمینھ ھا 
ه شده ی و  ابتذال اخالق اسالمی در تار و پود جامعھ تنیدیدورو
بھ گونھ ای کھ بدی جای نیکی را گرفتھ، شر جای خیر را، . است

ظلم جای عدل را، رذالت جای شرافت را، ستم جای حقانیت را، 
این وارونگی اخالقی جھانی وارونھ .  نادانی جای فضیلت را

جامعھ و جھانی کھ در آن باید استثمار و ستم بر اکثریت . است
جامعھ ای کھ در آن باید . یھ شودمردم توسط اخالقیات حاکم توج

، تحقیر زحمتکشان، تحقیر ملل ستمدیده ی، جوان ستیزیزن ستیز
، ضدیت با علم و تفکر علمی و پیشرفت گسترش یو اقلیتھای مذھب

  .یابد
اخالق ما نھ تنھا در ضدیت کامل با اخالق حاکمان قرار دارد 

 می گیرد، بلکھ در پروسھ مبارزه سازش ناپذیر با اخالق آنھا شکل
بھ ھر درجھ ای کھ این مبارزه . تکامل می یابد و ساختھ می شود

جدی تر، ھمھ جانبھ تر، عمیقتر و ریشھ ای تر باشد، زمینھ برای 
ظھور اخالقیاتی بطور بنیادین متفاوت با اخالقیات حاکم سنتی 

در چنین مبارزه ای است کھ می توان بر . بیشتر فراھم می شود
ی بیشتری افکند و تعریف یسیتی اخالق روشنا جن-خصلت طبقاتی 

ھر آنچھ کھ الزمھ . پیشرو و مترقی از مفاھیم اخالقی ارائھ داد
حتی اگر چنین  (ـجستجوی پیگیرانھ و جسورانھ حقیقت است 

) امری در کوتاه مدت بھ ضرر ما باشد یا موجب ناراحتی ما گردد
رست نچھ کھ موجب قلب حقیقت شود، نادآ درست است و ھر -

ھر آنچھ کھ بھ توجیھ ستم و استثمار یاری رساند، غلط است . است
و ھر آنچھ کھ در جھت نابودی ھر شکلی از ستم و استثمار قرار 

یعنی تالش برای شکل دادن بھ اخالقیات . داشتھ باشد، صحیح است
، نژادی و ی، نابرابریھای جنسیتینوینی کھ تمامی تمایزات طبقات

تصادی اجتماعی ارتجاعی را زیر سئوال برده ملی و کلیھ روابط اق
یعنی ظھور . و ھمھ  افکار و ایده ھای سنتی را مورد نقد قرار دھد

اخالقیات جھانشمول و تکامل یابنده ای کھ منطبق بر آینده ای است 
یعنی برقراری جھانی عاری :  کھ جوامع کنونی آنرا طلب می کنند

  .   از ستم و استثمار
قھ بعد نوینی از مبارزه علیھ نظام حاکم را مبارزه زنجان جر

این مبارزه . را در جامعھ طرح کرد" کدام  اخالقیات"زد و سئوال 
نشان داد کھ چھ فصل مشترکی بین بخش ھای مختلف جنبش 

با اخالقیات حاکم موجود است و ) یا بطور کلی جامعھ(ی یدانشجو
سازشکار  توسط نیروھای چگونھ بعد اخالقی این مبارزه سریعَا

دشمن از . عقب رانده شده یا مورد بی توجھی قرار گرفتھ است
. دانست" افشای گناه را بدتر از خود گناه"زبان امام جمعھ زنجان  

مشاطھ گران رژیم با دریدگی و وقاحت اقدام جسورانھ دختر 
ی یتا رسوا) 2(نامیدند " دام زلیخا بر سر راه یوسف"دانشجو را 

رھبران دفتر تحکیم وحدت . الر را بپوشاننداخالقی حاکمان مردسا
وزیرعلوم لنگر " یی سیاسیرسوا"بھ " یی اخالقیرسوا"از 

) 3. (انداختند تا  ایدئولوژی و اخالقیات حاکم زیر ضرب نرود
ی از مردم نیز با جدا کردن نقش مددی بھ عنوان یک فرد یبخش ھا

بر جامعھ فاسد از  نظام حاکم، سعی می کنند بحران اخالقی حاکم 
آنان می توانند در خیال خود حساب . را بھ روی خود نیاورند
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مددی را از نظام جدا کنند اما نظام نمی تواند حسابش را از مددی 
جدا کند و بی جھت نیست کھ بھ اشکال گوناگون بھ حمایت از او 

حتی کسانی کھ از نظر سیاسی فصل مشترکی با . برخاستھ است
!" من یک استاد دانشگاه نیستم"عنوان رژیم حس نمی کنند تحت 

یا حداقل بگویند کھ " من یک مسلمان نیستم"بجای اینکھ بگویند [
دیگر با تعھد بھ اخالقیات اسالمی نمی توان مشکلی از جامعھ را 

تی خود را در افشای اخالقیات اسالمی نشان أبی جر.] حل کرد
و در (ه سفانھ بسیاری از فعالین چپ در دانشگاأمت) 5(.دادند
نیز اھمیت این بعد از مبارزه زنجان را درنیافتند و بھ قدر ) جامعھ

  . کافی آنرا برجستھ نکردند
اما دشمن خوب می داند کھ این مبارزه پایان نیافتھ و آتش زیر 

اینکھ این آتش کی گُر بگیرد و چگونھ در شعلھ .  خاکستر است
 بھ اقدامات ساسَاھای آن  تباھی ھا اخالقیات سنتی و حاکم بسوزد ا

دشمن از ھم اکنون در حال تدارک برای . آگاھانھ  ما بستگی دارد
بازداشت ھای . ی با ما در آغاز سال تحصیلی جدید استیرویارو

فعالین، پرونده سازی ھای گسترده، عوض کردن جای شاکی و 
ی شدن صیغھ رمانند جا(متھم، شایعھ پراکنی ھا ارتجاعی 

ھمھ و ھمھ برای ... و ) تر دانشجومحرمیت میان مددی و دخ
اما حاکمان مرتجع نیز تناقضات . ترساندن و منفعل کردن ماست

 بھ خاطر مصالح نظام، این نمی توانندخود را دارند، از یکسو 
مھره خود را فدا کنند، زیرا می دانند کھ ھمھ شان از ھمین جنس 

ت و اند و دفاع از مددی در واقع دفاع از مجموعھ خود شان اس
شکست در این صحنھ راه را بر شکست ھای بزرگتری باز می 

 ظاھر اخالق دورویانھ شان را می خواھنداز سوی دیگر . کند
تضاد میان آن . ی اخالقیات اسالمی را نشان دھندیحفظ کنند و کارا

ناتوانی و این خواست، موقعیت شکننده ای برای شان فراھم کرده 
قطھ ضعف است کھ می توان آنان با انگشت نھادن بر این ن. است

  . را بھ گوشھ راند و کلھ پا کرد
پافشاری ما بر . از این زاویھ نباید بھ حاکمان مرتجع امان داد

خواستھای عادالنھ  و ادامھ مبارزه حق طلبانھ مان می تواند چھره 
دانشگاھھا را دگرگون کند و تاثیرات مھمی بر ) یو اخالق(سیاسی 

یزی مجدد ما و پیشبرد مبارزه آگاھانھ و بپاخ. جامعھ بگذارد
سازش ناپذیر بر پایھ ھای صحیح، یک شانس بزرگ برای 
شکستن قفل زنجیرھایی است کھ بھ گرد جامعھ و مردم ما کشیده 
اند؛ شانسی بزرگ برای سوزاندن تباھی ھای اخالقی حاکم  و 

 پس تردید نکنیم، آماده شویم بھ میدان. معرفی اخالقیات نوین است
یم تا سال تحصیلی جدید را بھ فصل جدیدی در تاریخ جنبش یآ

  .دانشجویی ایران بدل کنیم
جنبش دانشجویی و بطور کلی جنبش جوانان ھمواره نقش 
 ـمھمی در بزیر سئوال بردن رفتارھا و اخالقیات سنتی در جامعھ 

 و -کھ یکی از محورھای مھم آن روابط میان زن و مرد است 
مبارزه و تقابل با اخالقیات . وین داشتھ استمعرفی معیارھای ن

  .  سنتی ھمواره  یک عرصھ مھم مبارزه بوده و ھست
زمان آن رسیده است کھ فعالین چپ جنبش دانشجویی رھبری 

معیارھای اخالق . این عرصھ مبارزه را نیز در دست خود گیرند
    ■.کمونیستی را بھ بحث گذارند و آنرا بھ صحنھ آورند
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  . اعتبار حاکمان نزد مردم است
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سجادی در سایتھای اینترنتی در تقبیح اخالقی عمل دختر دانشجو منتشر 

  .الگی ھای ایشان را بھ خطر می  اندازدعملی کھ امنیت ھمپ. کرده است
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او با وام گیری از نام کتاب . برای مدتی کوتاه رئیس دانشگاه تھران بود
، عنوان مقالھ اش را در افشای مددی "مسیحی نیستمیک من "برتراند راسل 

  . انتخاب کرد" من  یک استاد دانشگاه نیستم"و جمھوری اسالمی  

 ی مادر فرزاد کمانگر با ھمراھی مردمیمایراھپ
  

مادر فرزاد کمانگر معلم 
محکوم بھ اعدام، صبح امروز 
در حرکتی نمادین، اقدام بھ 
راھپیمایی از منزل شخصی 

درسھ محل مخود بھ قصد 
تدریس سابق فرزاد کمانگر 
واقع در روستای ماراب در 

در طول مسیر، جمعیت   کیلومتری شھر کامیاران نمود10
راھپیمایان با الحاق تدریجی مردم بھ چند صد نفر جمعیت افزایش 
پیدا نمود، راھپیمایان با حمل تصویر جوان محبوب شھر خود و 
ھمچنین در دست داشتن دستھ ھای گل اقدام بھ طی مسافت نمودند 

ین بودن این حرکت، سفانھ علیرغم مسالمت آمیز و نمادأکھ مت
جمعیت مذکور در خارج شھر بھ محاصره صدھا تن از نیروھای 

نیروھای نظامی با محاصره . انتظامی و لباس شخصی در آمدند
جمعیت و ضبط تمامی دستگاھھای تلفن ھمراه افراد حاضر در 
محل، فیلمبرداری از شرکت کنندگان و بستن جاده، جمعیت مذکور 

ی وادار بھ برگشت و انصراف از طی را در دستھ ھای چندنفر
  .مسیر نمودند

سف أنیروھای انتظامی در این برخورد با اذعان بھ نگرانی و ت
از جمعیت " مور و معذورأم"از وضعیت فرزاد کمانگر با عنوان 

درخواست نمود با اتومبیل ھای موجود در محل بھ شھر برگردند و 
در این ھنگام مادر حتی از برگشت پیاده نیز خودداری نمایند کھ 

فرزاد کمانگر و دانش آموزان وی بر اساس ماھیت حرکت و 
جلوگیری از ھرگونھ پیش آمدی با تقدیم گلھا بھ ماموران نظامی 
راھپیمایی را پایان یافتھ اعالم نمود و جمعیت مذکور بدون بروز 

  .تنشی بھ شھر بازگشتند
یادآوری مادر فرزاد کمانگر ھدف از راھپیمایی روز جاری را 

تحمل سختی ھایی کھ فرزاد برای آموزش کودکان این مرز و بوم 
برای "تحمل می نمود عنوان داشت وی ھمچنین عنوان داشت 

اثبات بی گناھی فرزاد و نشان دادن حمایتھای مردمی از وی در 
 ".صورت نیاز با پای پیاده بھ سوی تھران بھ راه خواھد افتاد

 لفن ھمراه بدلیل نگرانی ازتگاه تشایان ذکر است دھھا دس
تصویربرداری حضور پررنگ نیروھای نظامی در زمان 
محاصره جمعیت صورت پذیرفتھ است کھ وعده داده شده است پس 
از تفتیش محتویات تلفنھای ھمراه ، نسبت بھ عودت آنھا اقدام 

  ■.خواھند نمود
فعاالن حقوق بشر در ایران   

١٣٨٧م مرداد ١٢شنبھ   
http://www.autnews.eu/archives/1387,05,00011069 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دانشجویان مبارز
 دانشگاه زنجاننظر بھ اھمیتی کھ مبارزه دانشجویان 

ما از ھمھ شما .  کل جنبش دانشجویی داردبرای
می خواھیم کھ برای آزادی دانشجویان بازداشتی 

  . فعاالنھ مبارزه کنید
ی یما از ھمھ شما  بویژه فعالین چپ جنبش دانشجو

 28شماره  نشریھمی خواھیم کھ ما را یاری دھید تا 
 کھ بھ جمعبندی از این مبارزه مھم اختصاص بذر
 در میان دانشجویان ، با ابتکارات گوناگون وسیعَاداشتھ
 .  پخش شود- بویژه  دانشجویان دانشگاه زنجان ـ
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  دست ھای پنھان ارتجاع در اتحادی مقدس
  "یعقوب مھرنھاد"پیرامون اعدام  

  
  پویندهپرستو 

داستان اعدام آن ھم در بلوچستان داستانی 
. کھ بیشتراست بھ قدمت رژیم اسالمی 

اعدام، بلوچ، قاچاقچی و شرور واژه ھایی 
سیستان و بلوچستان باالترین نرخ . مترادفند

اعدام ھا را در ایران دارد کھ اگر نگوییم 
صد درصد، نودونھ درصد قربانیان آن مردم 
بلوچ منطقھ ھستند کھ رژیم زمانی آن ھا را 

محدود استخدام . قاچاقچی، شرور و سوداگرمرگ قلمداد می کرد
بلوچ ھا در ادارات دولتی، عدم حمایت ھای دولت در پی 
خشکسالی ھای مکرر و نابودی کشاورزی و دامداری و نیز 
ھمجواری با افغانستان و پاکستان سبب شده بسیاری از جوانان 

را برگزینند و راھی تجارت مرگ بلوچ برای تامین معاش، 
بھ ھمین . دمسیرھای پرخطر و صعب العبور کوه و بیابان شون

دلیل تقریبًا ھیچ خانواده بلوچی از اتھام قاچاق مواد مخدر مبرا 
نبوده و تقریبًا ھیچ خانواده ای نیست کھ فرزندی در این راه از 

اینان یا در ھنگام درگیری ھای مسلحانھ مرزی با . دست نداده باشد
نیروھای ایران یا پاکستان و یا در تصفیھ ھای باندھای ترانزیت 

سوداگر  مخدر از پا در می آیند اما قسمت اعظمی نیز بھ نام مواد
اما وقایع دو .  در زندان ھای استان بھ دار آویختھ می شوندمرگ

سھ سال گذشتھ، اوضاع را بھ شدت در منطقھ دگرگون و زندگی 
  . مردمان بلوچ را بیش از پیش تیره تار کرد

ان و ظھور و اوج گیری طالبانیسم در افغانستان و پاکست
اشتراکات مذھبی آنان با مردم منطقھ بلوچستان زمینھ را برای 

ی طالبانی در بلوچستان ایران رشد مدارس مذھبی با آموزه ھا
فراھم آورد کھ بعدھا بھ آبشخور فکری گروه جنداهللا بھ سرکردگی 
عبدالمالک ریگی تبدیل شدند، زندگی ناآرام مردم بلوچ دستخوش 

 رژیم زمانی تھ شده است این تحوالت کھتحوالتی خونبارتر از گذش
ع خود سود می برد کم کم آن را واداشت تا فاز آن در جھت منا

. ماھیت ارتجاعی و ضد انسانی خود را بیش از پیش آشکار سازد
نیازی بھ اثبات (انسان ھای بسیاری بھ اتھام ھمکاری با جنداهللا 

ھ فرصت در زندان بدون این ک) نیست بلوچ بودن کفایت می کند
دفاع از خود را داشتھ باشند پس از تحمل شکنجھ ھای ددمنشانھ 

ستم ملی، بی عدالتی ھای مذھبی . عمال رژیم بھ دار آویختھ شدند
و تنگناھای معیشتی را می توان از انگیزه ھای ھمکاری بلوچ با 
گروھک جنداهللا دانست اما ذکر این مسئلھ الزامی است کھ ھیچ گاه 

 مورد تایید قاطبھ مردم جنداهللای و وحشیانھ اقدامات تروریست
  .زحمتکش بلوچستان نبوده است

، خبرنگار، فعال مدنی کھ مبارزه "یعقوب مھرنھاد"اما اعدام 
در مسیر نفی سنت ھای غلط را سرلوحھ کار خود قرار داده بود، 

چنان کھ از . قضیھ متفاوتی از جریانات غالب در بلوچستان بود
تالش ھای وی در جھت آگاھی بخشی مردم ظواھر امر پیداست 

بلوچ منطقھ بود کھ سال ھا ستم ملی و مذھبی را  در اشکال 
 مارس، کنسرت ھای 8برگزاری مراسم . مختلف تجربھ می کردند

بلوچی و سخنرانی در نماز جمعھ و انتقادھای تند از مسئولین 
لھ از جم) کھ این آخری اقدام علیھ امنیت ملی برشمرده شد(استان 

این فعالیت ھا . بود "صدای عدالت" NGO فعالیت ھای وی و 
ھرگز شکل رادیکالی نداشتھ و بیشتر در جھت بھبود وضعیت 
اسفبار فرھنگی و معیشتی زنان و یافتن ھویت ملی مردمان بلوچ 

بوده کھ مثل ھر قومیت دیگری سال ھا طعم تلخ انواع تحقیرھا و 
یبون نماز جمعھ اھل سنت را وی حتی تر. توھینات را چشیده بودند

البتھ یکی از دالیل . برای ایراد سخنرانی ھایش  استفاده می کرد
عقب افتادگی ھا، سنت ھای مذھبی است کھ حملھ بھ آن و بھ شکل 
رادیکال عواقب بسیار مخاطره انگیزی دارد و معلوم نیست آیا 

  خط روشنی در برخورد با آن داشتھ یا نھ؟" مھرنھاد"
 خبرنگار و شخصیت شناختھ شده ای بود اما رژیم "مھرنھاد"

با او ھمان کار را کرد کھ با یک جوان بھ زعم خود شرور بدون 
اثبات اتھامات بدون حضور ھیئت منصفھ و البتھ پس از ماه ھا 

  .شکنجھ و طبق روال ماه ھای اخیر بھ اتھام ھمکاری با جنداهللا
بون ھای اما نکتھ جالب توجھ سکوت و کم کاری ھای تری

بھ نظر نمی آید مقامات بلوچ، خوانین، . داخلی و خارجی است
نمایندگان مجلس ھیچ یک اقدامی عملی برای رھانیدن وی انجام 

گویا تنھا جبھھ متحد بلوچ در خارج از کشور دست بھ . داده باشند
اقداماتی زد کھ بھ دلیل نداشتن پایگاه توده ای سالھاست تنھا بھ 

یک ھفتھ پیش . ون درک واقعیات منطقھ می پردازدانتشار بیانیھ بد
 *" ختم بخاری"از اعدام وی در زاھدان شھر زادگاھش، مراسم 

 ھزار میھمان داخلی و 100چون ھر سال در شھر با حضور 
مولویان . خارجی برگزار شد و کالمی حاکی از اعتراض بلند نشد

ھای بلوچ برای برگزاری باشکوه چنین مراسمی باید زد و بند
اعتراض بھ حکم . بسیاری با مقامات شیعھ رژیم انجام داده باشند

اعدام یک خبرنگار بلوچ کھ ھیچ گاه مستقیمًا سنت ھای مذھبی را 
بھ شکلی رادیکال خطاب قرار نداد و حتی برای این کھ صدای 
خود را بلند کند از تریبون نماز عید فطر سود جست، می توانست 

م زند اصًال آیا اعتراضی در کار بود؟ امن شیوخ را بر ھحاشیھ 
جنداهللا یک گروه طالبانی است و اصوًال حامیان آن را می بایست 
از میان جماعت تبلیغی یافت کھ زنان را در خانھ زندانی کرده، 

 می دانند و برای حملھ ھای تروریستی و خون شیعھ را حالل
 شیوخ کھ رژیم خود بھ خوبی این(انتحاری فتوا صادر می کنند 

، فعالیت مدنی آن ھم در )مرتجع را در استان می شناسد
کوچکترین مقیاس آگاھی بخشی منافع چھ کسانی را بھ خطر می 
اندازد؟ ارتجاع تنھا پاسخ این سوال است، حال چھ از نوع شیعھ و 

بھ اعتقاد نگارنده اینبار دست ھای پنھان . چھ از نوع سنی آن
سکوت و کم . یت را رقم زدارتجاع در اتحادی مقدس این جنا

کاری تریبون ھای بھ اصطالح مترقی داخلی و خارجی پس از 
تایید حکم اعدام وی حتی با فرض مالقات وی با عبدالمالک ریگی 

جای ) این اتھام سبب پا پس کشیدن بسیاری در حمایت از وی شد(
  ■.عالمت سوال است

  
ھل سنت و یکی از کتب مقدس مسلمانان ا" صحیح بخاری" کتاب *

بھ زعم ایشان صحیح ترین کتاب پس از قرآن و در مورد فن حدیث 
است کھ در قرن سوم توسط فردی بھ نام امام بخاری نگاشتھ شده 

ھمھ سال عده زیادی زن و مرد از حوزه ھای علمیھ فارغ . است
مھمترین کتاب " صحیح بخاری"التحصیل می شوند از آنجا کھ کتاب 

است از  سنت ھای علمیھ اھل ی حوزهدرسی آخرین سال تحصیل
. شود یاد مي" ختم صحیح بخاری"التحصیلی با نام  مراسم فارغ

سنت  در حوزه علمیھ درالعلوم اھل" بخاری ختم صحیح"ھمایش 
ھای آغازین جمعیت اندکی  در سال.  سالھ دارد18زاھدان سابقھ 

 شامل مقتدیھای مسجد و برخی از مردم زاھدان در این جلسھ حضور
ھا گسترش چشمگیری یافت تا  یافتند اما رفتھ رفتھ دامنھ فعالیت می 

ھزار میھمان داخلی و 100جایی کھ امسال این مراسم با حضور 
  .خارجی برگزار شد
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  “ھمیشھ پای یك زن در میان است ”درباره فیلم
  یك تعریف مردانھ از فمینیسم

  
  باربد کیوان 

 در شوره زار .فیلم جدید كمال تبریزی اكران شده است
.  این فیلم با استقبال نسبی تماشاگران روبرو شد86جشنواره فجر 

تبریزی كھ در كارنامھ خود كلكسیونی از آثار در ژانرھای مختلف 
خیلی ھا . را تجربھ كرده است“ یكمدی فانتز”را دارد، این بار 

، كمال تبریزی را بھ عنوان یك فیلمساز با “مارمولك”بعد از فیلم 
ی شناسند كھ قادر است دوربینش را بھ خط قرمزھا نزدیك ھوش م

تصویر “ لب مرز”كند و با یك محاسبھ دقیق، از صحنھ ھای 
بھ این كھ چنین برداشتی از كمال تبریزی تا چھ اندازه . بگیرد

ھمیشھ پای ”صحیح است جلوتر خواھم پرداخت، حاال بیایید تا بھ 
  .نگاھی بیندازیم“ یك زن در میان است

ن این فیلم بر اساس اقتباسی آزاد از مجموعھ داستان ھای مت
، حبیب یرضا مقصود. سید مھدی شجاعی نوشتھ شده است

 روی فیلمنامھ كار كرده اند؛ سپس رضایی و كمال تبریزی مشتركَا
 نگارش نھایی را بھ نغمھ ثمینی محول كرده اند؛ احتماَال
ان برای این كھ اثبات كنند ھمیشھ پای یك زن در می

من با داستان ھای شجاعی آشنا نیستم ولی در ! است
مورد این فیلمنامھ بدون رو در بایستی باید بگویم كھ یك 

داستان فیلم . بیمزه از آب در آمده است“ یكمدی فانتز”
بھ بحران در روابط زن و شوھری جوان بھ نام مریم 

با بازی حبیب (و امید ) یبا بازی گلشیفتھ فراھان(
این بحران بھ طالق می . وط می شودمرب) یرضای

 خواھان انجامد؛ در حالی كھ ھیچ یك از طرفین واقعَا
مجموعھ ای از حوادث مبھم و . این جدایی نیست

، یمشكوك بر متن روابط اجتماعی و فردی و خانوادگ
شخصیت ھای اصلی داستان را سرانجام بھ آنجا می رساند كھ 

ز یك تجدید نظر مثبت، رابطھ از ھم گسستھ زناشویی را بعد ا
  . دوباره جوش دھند
موفق شود، “ ھمیشھ پای یك زن در میان است”برای این كھ 

پینگ ”مشاجره : كمال تبریزی از فرمول زیر، استفاده كرده است
 –لحن انتقادی + مھران مدیری + یك زن و شوھر جوان “ یپونگ

 راز البتھ كارگردان از جذابیت داستان ھای پر رمز و! یاجتماع
ھم غافل نبوده، تالش كرده با ) “یرمز داوینچ”بھ سبك (جدید 

ارجاع مستقیم و غیر مستقیم بھ آن داستان، چاشنی فیلمش را بیشتر 
  .كند

تھمینھ “ آتش بس”بخش اول این فرمول را تبریزی از فیلم 
او گمان كرده كھ با تكرار یا تقلید مشاجراتی . میالنی گرفتھ است

می توان تماشاگران را بھ خنده آورد و جذب “ آتش بس”از نوع 
غافل از این كھ طنز واقع گرایانھ نھفتھ در فیلم تھمینھ . كرد
 نظرم را در مورد كم و من قبَال. ، عامل موفقیت آن بودیمیالن
آن فیلم علیرغم ضعف ھای اساسی . ابراز كرده ام“ آتش بس”كیف 

راحتی باعث ھم اش، از دیالوگ ھای موثری برخوردار بود كھ بھ 
اما . ذات پنداری تماشاگران با شخصیت ھای اصلی داستان می شد

. اصال در این كار موفق نیست“ ھمیشھ پای یك زن در میان است”
تا آنجایی كھ من حساب كردم در طول فیلم، تماشاگران فقط سھ بار 
بلند می خندند كھ دو بار آن، كامال خنده ای مردانھ بھ ناتوانی مریم 

  .مینطور بھ رفتار زنانھ یك مرد ھمجنس گراستو ھ
، یعنی مھران مدیری ھم نتوانستھ یبخش دوم فرمول تبریز

حضور مھران مدیری در سریال ھای . كاری برای فیلم بكند
تلویزیونی كھ خود كارگردانی می كند، و بر اساس فیلمنامھ ھایی 

این كھ خود بھ شكل موثری آنھا را دستكاری می كند، حتی بدون 

كھ نیازی بھ حرف زدن داشتھ باشد تماشاگر را بھ خنده وا می 
نوس روبرو ھستیم أ، ما با یك مدیری نامیاما در فیلم تبریز. دارد

كھ بھ زور تیپ سازی عجیب و غریب و انداختن مار بھ دور 
گردن و سیگار برگ، می خواھد نظر تماشاگر را بھ خود جلب 

ل پذیر و شكننده را بھ مھران ی تحو“ماچو”تبریزی نقش یك . كند
در سراسر فیلم، حرف ھای مردساالرانھ و . مدیری سپرده است

با این كار، تبریزی با یك . ضد زن را از زبان مدیری می شنویم
 جدی كھ بازتاب یكم، آن حرف ھای كامَال. تیر دو نشان زده است

ستمگری عمیق و دیرینھ علیھ زنان است كاریكاتوریزه شده، جنبھ 
دوم، سمپاتی عمومی . جدی و زشت خود را از دست می دھد

نسبت بھ مھران مدیری باعث می شود كھ تماشاگران نتوانند از 
  .احساس نفرت كنند) مردساالر و زن ستیز(“ ماچو”شخصیت 

با (بخش سوم فرمول فیلم در سكانس ھایی كھ آقای مدیر كل 
دادگاه  ”در آن حضور دارد و نیز سكانس) بازی رضا كیانیان

مدیر كل كھ شكل و شمایلی مذھبی دارد . مشاھده می شود“ طالق
كیانیان نقش . و روی صندلی چرخدار نشستھ، نماد دو رویی است

“ پیتر سلرز”خود بر روی صندلی چرخدار را بھ طور كامل از 
او . اثر استنلی كوبریك كپی زده است“ دكتر استرنج الو”در فیلم 

مریم در آنجا كار می مدیر كل شركتی است كھ 
بھ محض این كھ مریم از شوھرش طالق . كند

می گیرد، مدیر كل بھ او پیشنھاد صیغھ دائم یا 
در این صحنھ، مدیر كل را می . موقت می دھد

بینیم كھ دستمال گردن بستھ است و از روی 
 صندلی چرخدار بلند شده، راه می رود و مرتبَا

 متوجھ شگرد .از كلمات انگلیسی استفاده می كند
یا ترفند كمال تبریزی شدید؟ عین ھمان كاری كھ 

ھم “ مارمولك”در . كرده بود“ مارمولك”در 
آخوند ھمان فرد . شخصیت آخوند منفی نبود

 خوش قلب و زحمتكش و روشن بینی بود كھ
شخصیت منفی آن . در بیمارستان با او آشنا شد“ رضا مارمولك”

. ند رفت و سرانجام متحول شدفیلم، دزدی بود كھ بھ جلد یك آخو
البتھ نفرت مردم از آخوندھا آنقدر عمیق است كھ ھمھ تماشاگران 

بھ آخوند جماعت می خندیدند و دلشان “ مارمولك”ھنگام تماشای 
ھمین واقعیت بود كھ باعث قطع زود ھنگام نمایش ! خنك می شد

ھا و در واقع، این تماشاگران بودند كھ با خنده . عمومی آن فیلم شد
در . یتصورات خود از خط قرمز عبور كردند، نھ كمال تبریز

نیز، ما با افكار و اعمال كثیف “ ھمیشھ پای یك زن در میان است”
كھ نظیرش (و فرصت طلبانھ و مردساالرانھ یك مدیر حزب الھی 

در سطح مقامات درجھ اول و دوم جمھوری اسالمی بیشمار پیدا 
قای مدیر كل، در واقع یك تیپ بلكھ آ. روبرو نیستیم) می شود

مدرن و غربی و فكلی است كھ برای تامین منافعش بھ جلد یك آدم 
  !مومن مذھبی رفتھ، احتماال خود را جانباز ھم جا زده است

لحن انتقادی ضعیف فیلم بھ معادل بودن شھادت دو زن در 
نسبت بھ ) از بچھ تا پیرمرد(دادگاه با یك مرد، نگاه جنسی مردان 

شاید در . لھ صیغھ موقت، محدود می شودأطلقھ و مسزن م
ت حاكمھ و دستگاه روحانیت بر أشرایطی كھ بخش ھایی از ھی

طبل حق مردانھ چند ھمسری و صیغھ می كوبند، بعضی ھا فیلم 
كمال تبریزی را یك حركت خالف جریان قلمداد كنند؛ اما واقعیت 

ھمیشھ ”. ستفلسفھ وجودی این فیلم، چیز دیگری ا. جز این است
. می خواھد با پنبھ سر فمینیسم را ببرد“ پای یك زن در میان است

، فیلم تبریزی را مجاز یاین كھ دستگاه سانسور جمھوری اسالم
بیایید فیلم را . می شمارد، بھ جوھر ضد فمینیستی آن بر می گردد

  :از این زاویھ با ھم مرور كنیم
 كمان می رود و ـ مریم بھ كالس زنانھ آموزش تیراندازی با

در نخستین تمرینی كھ از او می بینیم، دست یك پیرمرد آبدارچی 
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در طول فیلم متوجھ می شویم كھ ! بیگناه را بھ درخت می دوزد
تیراندازی ھای زنان، نمادی از حمالت و ستیزه جویی ھای آنان 

  .علیھ مردان است
ـ زنان از تیرھای مخصوصی علیھ شخصیت ھای مختلف مرد 

) یا بھ قول خودشان آلزایمر(ده می كنند كھ باعث فراموشی استفا
مردان می شود و ھمھ بالھایی كھ زنان بھ سرشان آورده اند را از 

  .یاد می برند
، ھمھ )شخصیت اصلی مرد(ـ برای بھ تسلیم واداشتن امید 

منجملھ كسانی كھ آنقدر نفوذ و (زنان جامعھ از قشرھای گوناگون 
!) ی دارند كھ برای خود بزرگراه می خرندقدرت سیاسی و اقتصاد

این وجھ از . متحد می شوند و ھر بالیی بگویید بھ سرش می آورند
 بیان ھراس عمیق مردانھ از ھمبستگی زنانھ داستان فیلم، واقعَا

  !است
، یـ در كل ماجرا، ما با چیزی بھ عنوان ستم جنسیت
فاھم مردساالری و پدرساالری روبرو نیستیم بلكھ با سوء ت

نیز در پی ) یبا بازی مدیر(“ ماچو”حتی شخصیت . مواجھیم
بھ زنی دل می بازد و ھمھ جنبھ ھای “ عشق در نگاه اول”

حاال دیگر او ھمھ حرف ھای . مردساالرانھ خود را رھا می كند
  !زن ستیزانھ خود را بر عكس كرده، علیھ مردان بھ كار می برد

ند بھ عنوان الگوی ـ پدر و مادر مریم كھ مخالف طالق ھست
جالب اینجاست كھ مادر . روابط زناشویی مثبت معرفی می شوند

مریم، بیشتر از پدر برای امید دل می سوزاند و رفتار دخترش را 
  !نقد می كند

ـ در بخش جمعبندی پایانی فیلم، وقتی كھ آشكار می شود پشت 
 ھمھ بالھایی كھ بھ سر امید می آید شخصیت ھای زنی كھ مریم در

علت این كھ : سر پرورانده قرار دارند، این جملھ را می شنویم
زنان ھمھ این كارھا را انجام می دھند اینست كھ بفھمیم ما را 

این لب كالم كمال تبریزی در توصیف فمینیسم و ! دوست دارند
در تفكر . مقاومت و عكس العمل زنان نسبت بھ ستم جنسیتی است

فیلم، تضاد و ستمی عمیق در كار مردانھ و مردساالرانھ حاكم بر 
بلكھ درگیری ھای اجتناب پذیر و كج فھمی ھا و سوء تفاھم . نیست

البتھ كمال تبریزی . ھای طرفین است كھ باعث دردسر می شود
لطف كرده، بخشی از بار این كج فھمی ھا و سوء تفاھم ھا را بھ 

  .دوش مردان می گذارد
كمال تبریزی خواستھ ـ اما مضحك ترین بخش فیلم آنجاست كھ 

ژست رادیكال بگیرد و جھت گیری سیاسی اش را ھم مشخص 
در این بخش، امید را می بینیم كھ سرانجام رمز و راز بالھا . كند

و تیرھای غیبی را گشوده، با زنی كھ مربی تیراندازی مریم است 
بر دیوار . در محل آموزشگاه بھ گفت و گوی منطقی می پردازد

در این . ر بزرگی از زنان مشھور آویختھ استآموزشگاه تصاوی
میان فروغ فرخزاد، ایندیرا گاندی و معصومھ ابتكار را ھم می 

این دركی است كھ كمال تبریزی از حركت و ھمبستگی !! بینیم
زنان دارد؛ و البتھ این ھمان دركی است كھ امثال كمال تبریزی 

 اینست كھ حرفشان برای زنان. می خواھند در جامعھ رواج دھند
 ما شما را درك می كنیم و می  دچار سوء تفاھم نشوید؛ ثانیَااوَال

دانیم كھ این حملھ ھا و بھانھ جویی ھا و تیراندازی ھای شما برای 
 حتی اگر طرفدار فروغ اینست كھ اثبات كنید دوستمان دارید؛ ثالثَا

فرخزاد و آزادگی ھای او ھستید بدانید كھ در كنار زنان حكومتی 
ای دارید؛ پس می توانید و می باید از طریق آنان بھ ھمین نظام ج

  .امید ببندید و متكی شوید
با “ ھمیشھ پای یك زن در میان است”و باالخره این كھ، در 

زنان بسیاری روبرو می شویم اما مثل اكثر آثار ھنری رسمی و 
، در اینجا نیز مثل ھمیشھ پای یك یجمھوری اسالم“ یخود”

  ■.و نگرش مردساالرانھ در میان استایدئولوژی 
  

 60ھمگام و ھم صدا یاد جانفشانان کشتارھای دھھ 
توسط رژیم جمھوری اسالمی را گرامی داشتھ و حافظھ 

 !تاریخی جامعھ را زنده نگھ داریم 
    

  1ادامھ از صفحھ ... 
در ایران نیزاعمال جنایت کارانھ توسط رژیم ھای سرمایھ داری 

لیھ مردم ایران بصورت سیستماتیک و عریان بھ سلطنتی و اسالمی ع
 منجر بھ فروپاشی 1357مبارزات مردم در سال . اجرا در آمده است

رژیم سلطنتی پھلوی گردید، اما سرکوب، اختناق، زندان، شکنجھ و اعدام 
با بھ قدرت رسیدن رژیم جمھوری اسالمی، در ابعاد وسیعتری ادامھ 

 یکی از جنایات رژیم جمھوری 60دھھ کشتار زندانیان سیاسی در . یافت
اسالمی در ایران علیھ جامعھ بشری می باشد کھ نھ تنھا در تاریخ این 
کشور ھمانندی ندارد بلکھ در مقیاس جھانی نیز تنھا با دوران سلطھ 

  . فاشیسم در اروپا ھمطراز است
امروز سخن گفتن از جنایات ھولناک و ضد انسانی رژیم جمھوری 

.  و افشای این جنایات نمی باشد  و صرفا باز گو کردناسالمی، تنھا
رژیم جمھوری اسالمی و نیروھای مدافع نظام سرمایھ داری حاکم بر 
جامعھ ایران با ارائھ تصویری غیر واقعی از ماھیت رژیم و جنایات 
مرتکب شده توسط آن، در صدد از بین بردن حافظھ تاریخی جامعھ می 

ت رژیم و کوشش ھای دیگر، منحرف کردن ھدف مستقیم این حرک. باشند
گروه بندیھای مختلف اجتماعی، زنان، کارگران ،جوانان (نسل جوان 

این پروژه در داخل . و تازه بھ میدان مبارزاتی آمده در ایران است) ،...و
و خارج از ایران با نقشھ ھدفمند، توسط رژیم جمھوری اسالمی در حال 

 ایران بخشی از این پروژه توسط در خارج از. سازماندھی می باشد
 مستقیم و 60بعضی از عوامل سابق رژیم کھ در کشتار ھای دھھ 

از آنجملھ بصورت .  مستقیم دست داشتھ اند، بھ پیش برده می شود غیر
ھماھنگ در داخل و خارج از ایران ھمگان را دعوت بھ فراموش کردن 

 توسط رژیم 60و سرپوش گذاشتن بر کشتار زندانیان سیاسی در دھھ 
  .جمھوری اسالمی می کنند

ھای آزاد و مترقی در مقابل چنین فاجعھ ای نمی توانند و نباید  انسان
پیوندھای اجتماعِی عمیق این نسل کشی چنان است کھ می . سکوت کنند

تواند و باید اھرمی گردد برای بھ حرکت درآوردن پتانسیل مبارزاتی 
ھھ وسیعی در افکار عمومی نیروھای مترقی در جھت سازماندھی جب
جمھوری اسالمی باید در افکار ! ایران و جھان علیھ جمھوری اسالمی

  !محکوم گردد" مسئول جنایت علیھ بشریت" عمومی جھان بھ عنوان 
درآستانھ بیستمین سالگرد وھمچنین بیست وھفتمین سال کشتار   

  و60 سیاه  وقتل عام ھزاران زندانی سیاسی دردو تابستان سالھای
مرد زندانی بھ جوخھ ھای اعدام  ھزاران زن و.  قرار داریم1367

جمھوری اسالمی نھ گفتند و در   کھ برای دفاع از آزادی بھ  سپرده شدند
در شرایط کنونی نیز . سیاھچالھای رژیم، تیرباران و بھ دار آویختھ شدند

ی زندانھای رژیم جمھوری اسالمی مملو از زندانیان سیاسی از گروه ھا
فعاالن کارگری، زنان، دانشجویان، معلمان ، : اجتماعی متفاوت است 

جوانان ومردم تحت ستم کھ برای آزادی و برابری مبارزه می کنند و 
صدھا زندانی سیاسی گمنامی کھ تحت شدیدترین شرایط غیر انسانی، در 

  .قرار دارند و تھدید بھ اعدام می شوند زیر شکنجھ 
فراخوان در ایرا ن و سایر کشورھای جھان ما امضاء کنندکان این 

 رابصورت یک سلسلھ فعالیت 60کشتار دھھ  جانفشانان یاد
در شھرھای ) ،...مراسم، تظاھرات، اکسیون و( غیرمتمرکز  ھای

آنان در ایران، گرامی می داریم،  مختلف جھان ھمگام با خانواده ھای
 و 60تار دھھ سیاه  پیام جانفشانان کش باین امید کھ تالش ما بھ پژواک

زندانیان سیاسی کھ ھم اینک در زندانھای رژیم جمھوری اسالمی بسر 
کوشش ما . می برند، در افکار عمومی داخلی و بین المللی تبدیل گردد

براین است کھ این فعالیت ھا ھمزمان با برگزاری یادمان کشتار زندانیان 
عال و پیگیر برای در این راستا بصورت ف. سیاسی در ایران انجام گیرد

 تشکل ھا، انجمن ھا  زنده نگاه داشتن حافظھ تاریخی جامعھ، نھادھا،
وفعالین مبارز را بھ ھمکاری مشترک در این حرکت علیھ فراموشی 

  .خوانیم ی وعلیھ رژیم جمھوری اسالمی فرا م
  60کمیتھ ھماھنگی برگزاری یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ

   
 مایل بھ امضای این فراخوان می باشند لطفًا بھ تشکل ھا و افرادی کھ

  . نام یا عنوان تشکل خود را ارسال نمایندde.dialogt@webآدرس 
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  نفت و درگیری ھای نظامی در خاور میانھ
 

   قدیمیم بھرا:ارسالی
موضوع یک » نفت و درگیری ھای نظامی در خاور میانھ«

در شھر » حقوق بشر، نفت و خسارت« در فوروم سخنرانی
) ٢٠٠۶ اکتبر ٢٢ تا ٢٠از (در اکوادر » فرانسیسکو ِد اوریانا«
 تھدید جورج بوش علیھ کشورھای اوپک این داوری را *.بود

تقویت می کند کھ نھ سیاست ھای غرب در مورد نفت تغییر کرده 
نگارنده . و نھ نظامی  گری روزآمد بودنش را از دست داده است

با این مطلب نھ بھ عنوان امری در حوزهء تخصصی نفت، بلکھ 
ھمچون گامی در جھت بیان رابطھء تنگاتنگ بین استثمار منابع 

این امر ھمانقدر در مورد . بیندی طبیعی و جنگ امپریالیستی م
نفت صدق می کند کھ در مورد آب و بھ خصوص گوناگونی 

ھوی دمکراسیھای غربی ، و نشان می دھد کھ ھایویزیست محیط
در مورد دمکراسی ھمانقدر پوچ است کھ قیل و قال حکومت ھا و 

، آنگاه کھ خود منابع طبیعی را »یمذھب«و » ملی گرا«احزاب 
  .)ق.ب(.ملیتی می سپارنددخصوصی کرده بھ دست شرکت ھای چن

 

  نفت و درگیری ھای نظامی در خاور میانھ
 

از من خواست مطلبی » اویل واچ«روزی کھ یکی از دوستان 
تھیھ کنم، بھ » نفت و درگیری نظامی در خاور میانھ«در مورد 

اما . آن زمان نمی دانستم چرا. نظرم موضوع سختی می آمد
امروز اقرار می کنم کھ آن چھ موضوع را برایم آن ھمھ پیچیده 

، یآر. ی ست کھ پس از واژهء نفت آمده بود»واو«کرده بود، این 
ی کھ نفت را از درگیری ھای نظامی جدا »ووا«، ھمان »واو«

وقتی دقت کنیم، برایمان سؤال مطرح می شود کھ آیا این . می کند
قبل از ھر چیز بیانگر این » واو«بھ جا و گویاست؟ این » واو«

است کھ می توان از نفت استفاده کرد، بدون آن کھ نیازی بھ 
   گونھ است؟ آیا تجربھء خاور میانھ این. نظامی گری و جنگ باشد

تصویر عمومی موجود از خاور میانھ، تصویر مساجد زیبا و 
این تصویر را بھ عمد در اذھان . مذھبیون مسلمان افراطی ست

  .واقعی خود را در پس آن پنھان سازندبوجود آورده اند تا اھداف 
 نگاه کنیم، مشاھده "**ھیدروکربور"اگر بھ منابع موجود 

 بخشی از شوروی ، کھیاستراتژیکخواھیم کرد کھ در یک لوزی 
سابق و خاور میانھ را در برگرفتھ، ذخیرهء عظیمی از نفت و گاز 

 در صد کل ذخیرهء ۶۵ درصد ذخیرهء نفتی و ٧٠. وجود دارد
  .گاز جھان در این منطقھ متمرکز است

با نگاھی کوتاه بھ ھمین طرح، مشاھده خواھیم کرد کھ دلیل 
ی یانھ، نھ اسالم است، نھ بنیادگرااصلی میلیتاریزه کردن خاور می

  .، و نھ تروریسمیاسالم
حضور گستردهء ارتش ھای کشورھای امپریالیستی را باید در 

  . و درآمد حاصل از آن جستھیدروکربورمنابع عظیم 
برای قدرت ھای بزرگ سرمایھء جھانی منطقھء خلیج فارس «

ھمیت ، خود بھ صورت بالواسطھ حائز ایگذشتھ از اھمیت اقتصاد
تسلط بر حوزهء تأمین مواد خام عمده ای . استراتژیکی است

ھمچون نفت، نھ تنھا منبع سودآوری عظیمی است، بلکھ در 
صحنھء رقابت و کاھش بحرانھای اقتصادی موجود سالح بسیار 

قرار گرفتن مراکز کلیدی این . ایست مؤثر و تقریبًا تعیین کننده
 امکانات وسیع بین المللی منطقھ در حوزهء تسلط ھر قدرتی بھ آن

تر حفظ  می بخشد تا از یک سو سایر حلقھ ھای نفوذ خود را ساده
و کنترل نماید و از سوی دیگر از یک موضع مسلط و قدرتمند بھ 

   i».حوزه ھای جدیدی نیز دست پیدا کند

درآمد حاصل از نفت در منطقھء خلیج فارس در عین حال 
لحھ سازی تا با فروش بی ست برای شرکتھای اساامکان بزرگی 

  :برای مثال. رویھء آن در آمد ھنگفتی داشتھ باشند
در حالی کھ در دھھء ھفتاد تجارت اسلحھ جھان دو برابر می 

 و امروز ؛شود، تجارت اسلحھ در خاورمیانھ چھار برابر می گردد
منطقھء خاور میانھ بیش از نیمی از ھمھ سالح منتقل شده بھ جھان 

 اختصاص می دھد، کھ بیش از یک چھارم ھمھ سوم را بھ خود
در طی کمتر از بیست . سالح ھای حمل شده برای کل جھان است

 ۴/٧سال ھزینھ نظامی این کشورھا بھ تقریبًا ده برابر، یعنی از 
چھل و  (۴۶/٧ بھ ١٩۶٣میلیارد دالر در سال ) چھار و ھفت دھم(

ست کھ  رسیده ا١٩٨٠میلیارد دالر در سال ) شش و ھفت دھم
چنانچھ ھزینھء نظامی .  برابر حد متوسط جھانی ست٩تقریبًا 

نسبت بھ در آمد ساالنھ سنجیده شود، شش کشور از ھفت کشور 
، یکھ قطر، عربستان سعود. اول جھان در این منطقھ قرار دارند

، عمان، و کویت در میان آن ھا می یاسرائیل، امارات متحده عرب
  ii.باشند

 میزان اسلحھ فروختھ شده بھ ١٩٧٩ تا ١٩٧۵در سالھای بین 
 میلیون دالر بوده کھ ١۴١ میلیارد و ٢٠کشورر ھای خاور میانھ 

 ٣١ایران .  درصد اسلحھ بھ جھان سوم را تشکیل می داده۴٨
 درصد و اردن با ١۴درصد اسلحھ منطقھ و عربستان سعودی با 

 شد، مقام ھای اول تا سوم رای  درصد کھ از آمریکا تأمین م١٣
  iii).فروختی  در صد آن را م۵٨یعنی آمریکا حداقل . (داشتند

 ۵٠/٨ میزان اسلحھ خاورمیانھ ١٩٨۴ تا ١٩٨٠بین سال ھای 
بھ عبارتی در . درصد کل اسلحھ جھان سوم را تشکیل می دھد

 ٣٧ کشورھای خلیج بیش از ١٩٨٣ و ١٩٧٩فاصلھ بین سال ھای 
 ٣٠ بیش از ١٩٨٠میلیارد دالر اسلحھ خریده اند و فقط در سال 

  iv.میلیارد دالر ھزینھء نظامی داشتھ اند
با توجھ بھ ھمین اطالعات مختصر نیز می توان رابطھء نفت 

 و مفھوم دمکراسی صادراتی ؛را با نظامیگری مشاھده کرد
  .کشورھای امپریالیستی متروپل بھ منطقھ برایمان روشن می شود

دفاع از منافع «برای اینکھ درک حاکمان واقعی خاور میانھ از 
، برایمان روشن شود، فقط بھ »پیشرفت«و » یدمکراس«، »شان

  :یک مثال کوچک اکتفا می کنم
برخالف ادعای دولت ھای امپریالیستی و بخش عظیمی از 
مطبوعات غرب، این نیروھا نھ حافظ صلح اند و نھ برای استقرار 
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  . اندنیستیاین نیروھا درعمل نمایندگان مرگ و .دمکراسی آمده اند
پس از حملھء اخیر اسرائیل بھ لبنان، نخست وزیر اسرائیل 
ِاھود اولمرت در شورای دفاع ِکِنست در مقابل انتقاد بھ شکست 

نیمی از لبنان ویران «: حملھ نظامی این کشور در لبنان، پاسخ داد
  یونگھروزنامھ(»شده است، شما بازھم از شکست حرف می زنید؟

  ).٢٠٠۶امبر ولت چاپ آلمان، ھفتم سپت
برای این آقایان پیروزی یعنی ویرانی ھمھ جانبھء طرف 

بھ عبارت دیگر وقتی از . ، یعنی غارتی و نظامی گر،مقابل
نظامیگری در خاور میانھ حرف می زنیم، بھ خودی خود، داریم 

با این . یمیسخن می گو و ویرانی ی؛از غارت منابع طبیعی و انسان
 یکی از وجوه مربوط بھ نفت و دیگر حال نظامی کردن منطقھ تنھا

  .منابع طبیعی ست
 اینجا بحث را بھ یکی از وجوه تأثیر نفت در زندگی -یبار

اما باید آگاه باشیم کھ . عمومی مردم در خاورمیانھ محدود می کنیم
 دیگری نیز در رابطھ با نفت وجود دارند  کھ فاکتورھای بسیار

  .دروی زندگی مردم منطقھ تأثیر می گذارن
 -  در مسجد سلیمان ١٩٠٨اولین چاه نفت در خاور میانھ در 

ویلیام "کشف این چاه نفت، پیامد قراردادی بود کھ . ایران کشف شد
 با ایران امضا کرده ١٩٠١ مھ ٢٨ انگلیسی در  "ناکس دارسی

ل مختلف در خاور یاگرچھ قبل از این تاریخ نیز جنگ بھ دال. بود
ست کھ در این سطور نھ بھ این ای طبیع. میانھ وجود داشتھ است

با این حال نمی .  جنگ ھا و نھ بھ علل آن پرداختھ نخواھد شد
توان نقش قاطع نفت ایران را در سراسر جنگ اول جھانی برای 

  .ناوگان جنگی انگلستان نادیده انگاشت
 پروسی درست باشد کھ "کالوئوزویتس"اگر حرف ژنرال 

، باید نتیجھ گرفت »ی دیگرجنگ ادامھء سیاست است با ابزار«
چھ در زمان صلح و چھ در دوران جنگ، انسان ھا محور اصلی 

یعنی اگر در دوران جنگ با زور اسلحھ و بمب نابود . نابودی اند
. می شوند، در دوران صلح با استثمار و غارت منابع طبیعی شان

از این جھت باید آگاھی داشت کھ ھرگز نمی توان در مورد نفت 
ھ میان آورد، بدون آن کھ از نابودی محیط زیست انسان سخنی ب

ھا، از میان رفتن خود مختاری بومیان منطقھء نفت خیز، استثمار، 
  .سخن بگوییم.... و نابودی انسان ھا

بھ ھمین علت نمی توان در بارهء نفت سخن گفت بدون آن کھ 
 و از نابودی خود مختاری ؛از محیط زیست این انسان ھا حرف زد

  .، و از استثمار و نابود سازی آنانیق ھای بومی مناطق نفتخل
ھمان گونھ کھ یادآور شدیم در خاور میانھ قبل از کشف نفت 

اما ھم اشکال این جنگ ھا با حاال . نیز جنگ وجود داشتھ است
دارم از تاریخ مدرن  . ی منطقھیتفاوت داشتھ و ھم نقشھء جغرافیا

  ...ور باز نمی گردمحرف می زنم، بھ زمان ھای بسیار د
بریتانیای کبیر کھ پس از جنگ جھانی اول بسیاری از مناطق 

 تصمیم ١٩۶٨در سال «تحت سلطھء عثمانی را اشغال کرده بود، 
و تا . گرفت نیروھایش را از خلیج فارس و اقیانوس ھند فرابخواند

بریتانیا در شمال غربی .  این کار را نیز کرد١٩٧١اواخر سال 
 نفر ٨۵٠٠ نیروی استقرار یافتھ داشت کھ ١٣٩٠٠٠ اقیانوس ھند

آن ھا در خلیج فارس مستقر بودند ولی بریتانیا تحت فشار جنبش 
و نیز بھ علت ضعف و ...) در یمن جنوبی و (ھای استقالل طلبانھ 

فرسودگی اش بعد از جنگ جھانی دوم، سیاست خروج از منطقھ 
ریتانیا از اھداف خود ولی این بدان معنی نبود کھ ب. را دنبال کرد

. چشم پوشیده بود، بلکھ آن ھا را بھ شیوه دیگری تعقیب می کرد
، نخست وزیر انگلیس، ١٩٧٢در ھمین رابطھ بود کھ در سال 

:  مطرح نمود کھ"سنتو"وزیران ، در اجالس "ادوارد ھیث"
 توجھی بھ این بیرون رفتن سپاھیان ما بدان معنی نیست کھ دیگر«

ما تنھا مناسبات خود را با زمامداران و .  نداریممنطقھ بسیار مھم
  v.»تر کرده ایمی دولت ھای عرب، امروز

اما آنان برای استفاده از نفت منطقھ بھ آرامش و امنیت نیازمند 
استراتژی جدید آمریکا، با استفاده از تجربھء شکست در  .بودند

، بھ یاری "فورد" و "نیکسون"ویتنام توسط حکومت ھای 

 تأکید زیادی بر تبدیل شاه بھ یک عامل تضمین ثبات "جرکیسین"
  vi.منطقھ داشتند

راحتتر و کم خرج » یژاندارم محل«از نظر آنان وجود یک 
  .تر از شرکت مستقیم آمریکا در درگیری ھای منطقھ ای بود

در چنین شرایطی ست کھ ایران در سال ھای ھفتاد و ھشتاد بھ 
ش  و امنیت منطقھء خلیج مثابھ یک عامل حیاتی در حفظ آرام

 ایران را ١٩٧۴لوموند دیپلماتیک در ژوئن سال . عمل می کرد
  .نامید» یامپریالیسم کوچک محل«

امروزین «ست کھ بریتانیای کبیر آن را ااین ھمان موضوعی 
  .روابط خود با کشورھای منطقھ می نامید» کردن

  اما نتیجھء عملی این خروج چھ بود؟

میانھ  را با نقشھء فعلی خاور١٩١۴سال  نھ دراگر نقشھء خاور میا
  .مقایسھ کنیم

  
  
  
  
  
  
 

  
  

می بینیم کھ تازه پس از اھمیت یافتن نفت و مطرح شدن خاور 
ست کھ بسیاری از امیانھ و بخصوص ایران بھ لحاظ استراتژیکی 

  .ا بھ عرصھء حیات می گذارندپکشورھا، از کویت تا پاکستان 
  :ھا ھستندجالبترین نمونھ ھا این کشور

 پس از جنگ داخلی برای :٢٣/٠٩/١٩٢٢یسعود عربستان
ماجرای لورانس عربستان . قدرت، آل سعود قدرت را بدست گرفت

  را بھ یاد دارید؟
  )بریتانیای کبیر (:١٩/٠۶/١٩۶١کویت
این کشور تا اواسط دوره محمد رضا : ١۵/٠٨/١٩٧١بحرین

در زمان نخست تا اینکھ . شاه پھلوی یکی از استانھای ایران بود
وزیری ھویدا، با بھ اصطالح طرح ھمھ پرسی در سازمان ملل، 

بحرین مانند سویس . بحرین بھ عنوان کشوری مستقل شناختھ شد
 نیز کھ از دست "مایکل جکسون"  حتیاگر اشتباه نکنم. است

دادگستری ایاالت متحده آمریکا گریزان است، در بحرین زندگی 
  .  می کند
قطر سومین کشور  )بریتانیای کبیر (:١٩٧١ سپتامبر ٣قطر

باشد و ذخیرهٔ گازی ی دارنده ذخایر گاز پس از روسیھ و ایران م
  .  سال آینده کافی تخمین زده شده است٢٠٠اش، برای 

ژوئیھ ( نفر است ٨۴٠.٢٩٠توجھ شود کھ جمعیت قطر 
 نفر و ١،٣٩٩،٨١۴و فقط مرکز شھر کیتو در اکوادر ) ٢٠٠۴

اقعی آن را، یعنی با حومھء شھر کھ بھ آن تازه اگر جمعیت و
بھ .  میلیون نفر جمعیت دارد٢پیوستھ در نظر بگیریم، حدود 

عبارت دیگر کشوری کھ کمتر از نیمی از جمعیت کیتو را 
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  .داراست، سومین کشور صادرکننده گاز در سطح جھان است
) بریتانیای کبیر(: ٠٢/١٢/١٩٧١یامارات متحدهء عرب

پس از تشکیل اتحادیھ ھفت » امارات«ور بنام شنامگذاری این ک
  :امارت امیرنشین است

  فجیره* رأسالخیمھ * امالقوین*  عجمان* شارجھ  * یدب * یابوظب*
امارات «، این منطقھ یقبل از تأسیس دولت امارات متحده عرب

ی  ساحل عمان نیز منام داشتھ است، ھمچنین امارات» متـصالحة
  .گفتند

کودکانھ، یکی از کودکان بھ عنوان گاھی در بازی ھای 
پادشاه، در عرض چند دقیقھ کشور درست می کند و بھ این و آن 
می بخشد، آدم خیال می کند کھ این بازی ھا از مغز کودکانھ اش 

ت گرفتھ، ولی وقتی فقط بھ ایجاد ھمین سھ کشور بحرین، قطر أنش
 بینیم کھ بچھ ھا دری و امارات متحده عربی نگاه کنیم، م

این آقایان . بازیھایشان ھمان واقعیت امپریال را بازتاب می دھند
  .در عرض مدت کمتر از پنج ماه، سھ کشور درست کردند

جا کھ یک چاه نفت بود، یک امیرنشین  بھ عبارت دیگر ھر
از این طریق کنترل آن ھا برای غرب راحت تر بود تا . کاشتند

  .وجود یک کشور متحد و بزرگ
 کھ این کشورھا را فقط برای کنترل نفت عَلم یمیوقتی می گو

کرده اند، شاید بھ نظر برسد کھ داریم مبالغھ می کنیم، اما از جنگ 
، و بخصوص در دوران جنگ دوم جھانی و پس از یاول جھان

آن، نفت خاور میانھ، منطقھء خلیج فارس چنان اھمیتی می یابد کھ 
، یعنی مدت ١٩۵۶ در سال "چرچیل"، وزیر خارجھ "آنتونی ایدن"

کمی پیش از حملھء مشترک انگلستان، فرانسھ و اسرائیل بھ مصر 
تا آنجا کھ بھ «:  گفت"خروشچف"برای اشغال کانال سوئز علنًا بھ 

نفت مربوط می شود، می خواھم بھ شما نظرم را روشن بگویم، ما 
ما نمی توانیم بدون نفت زندگی . بھ خاطر آن خواھیم جنگید

  vii».کنیم
 نیز "جیمی کارتر"قضیھ را رئیس جمھور اسبق آمریکا، ھمین 
  :بیان کرد

ھر کوشش یک قدرت بیگانھ کھ خواھان کنترل خلیج فارس «
باشد، بھ عنوان حملھ بھ منافع حیاتی ایاالت متحده آمریکا در نظر 

، دفع یگرفتھ خواھد شد و با تمام امکانات الزم، از جملھ نظام
  viii».خواھد شد

، یعنی بھ عنوان یدوم جھانی بھ لحاظ نظامنفت کھ در جنگ 
سوخت ماشین آالت جنگی اھمیتی غیر قابل وصف می یابد، پس 

اگر در سال آخر . از آن نیز اھمیت خود را از دست نمی دھد
جنگ دوم افسران آلمانی از کمبود سوخت شکایت داشتند، بعد از 
جنگ نیز ھرگز حتی یک مورد را نمی توان بھ خاطر آورد کھ 

  .یکی از قدرتمندان ادعا کرده باشد کھ اھمیت نفت کم شده است
اھمیت نفت کار را بھ آن جا می کشاند کھ دول قدرتمند، ھمان 
طور کھ جیمی کارتر اذعان داشت با ھر شیوه ای بخواھند کنترل 

. اما کنترل آن عملی ایزولھ و منفرد نیست. آن را بدست بگیرند
 و تولید آن بھ کاال انجام روکربورھیداین کنترل با ھدف استخراج 

اھمیت » انسان«در ھمین رابطھ است کھ وجود . می شود
یعنی یک بار بھ عنوان خریدار و مصرف . مضاعف می یابد

  .کنندهء کاال و یک بار بھ عنوان کارگر و تولید کنندهء آن
 در کنار نابود سازی محیط زیست، و ھیدروکربورھر قطرهء 

ثمار کارگرانی را می دھد کھ تحت سخت بیش از آن، بوی است
 درجھ زیر صفر آالسکا تا ۶٠ -۵٠ترین شرایط، در سرمای 

 درجھ باالی صفر منطقھء خاور میانھ آن ۵٠گرمای خفقان زای و 
را استخراج می کنند تا بعد برادران و خواھران شان تحت شرایط 

بدل ی ی، در پاالیشگاه ھا آن را بھ کاالی نھایغیر انسانی دیگر
و برادران و خواھران دیگری آن ھا را در ازای حقوق ھای . کنند

  .بخور و نمیر و تحت خطر انفجار بھ فروش برسانند
میلیاردھا دالر سود حاصلھ از این مدار کار، تولید و فروش، 

بستن این مدار  .بھ جیب شرکت ھای چند ملیتی سرازیر می شود
، استثمار کارگران و فروش کاال تنھا با زور یاستثمار منابع طبیع

اگر در قرن گذشتھ این مدار با کمک ارتش ھای . ممکن است
امپریالیستی توانست نقشھ خاور میانھ را عوض کند، بھ این معنی 

 سرکوب ھای ٢١نیست کھ دیگر کار تمام شده است و در قرن 
ھمواره مرزھا . نظامی بھ افغانستان و عراق خالصھ خواھند ماند

  :برای این تغییرات طرح ھای زیادی وجود دارد. تغییر می کنند
  .است» سرزمین موعود«یکی طرح صھیونیستی 

بنا بر این افسانھ، اسرائیل از رود نیل تا رود فرات را در بر  
ھای سرمایھ داری بھ یک طرح بسنده ولی ایدئولوگ .خواھد گرفت
  .نمی کنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھ گفتیم مرزھای فعلی خاورمیانھ را این جا ھمان طور ک
نیروھای (» آرم فورسس«شریھء  نکنیم، این نقشھ دری مشاھده م

رالف پیترز در . شر شده است منت٢٠٠۶شماره ژوئن ) ینظام
پیشنھاد . ix»خاورمیانھ چقدر زیباتر می بود. مرزھای خون «مقالھ

  : خاور میانھ را بھ این شکل تغییر دھندمی کند کھ نقشھ

این مقالھ در این نشریھ، بدون در نظر گرفتن شرایط درج 
، بیشرمی افرادی را نشان می دھد کھ حتی یانجام چنین نقشھ ا

یک لحظھ خواست مردم منطقھ را در معادالتشان بھ حساب نمی 
تازه توجھ داشتھ باشیم کھ تغییر در ھر یک از خطوط . آورند

 و آوارگی و مرزی بھ مفھوم از بین رفتن جان دھھا ھزار نفر
ن آمگر این کھ ساکنین . (بیخانمان شدن میلیون ھا نفر دیگر است

چنین . با انتخابی آزادانھ در تغییر و تحوالت نقش داشتھ باشند
  ) ، حداقل در خاورمیانھ، ھرگز سابقھ نداشتھیچیز

اما این خواست ھم واقعیست و ھم بھ ھمین دلیل، در موارد 
برای .  ھای قدرتمندان می شودزیادی باعث از ھم پاشیدن طرح

درک این موضوع بد نیست نگاه کوتاھی داشتھ باشیم بھ جنبش 
  :ھای مقاومت در منطقھ

اگر تاریخ پس از جنگ جھانی دوم را در نظر بگیریم، خواھیم 
دید کھ از مصر تا افغانستان، و از ترکیھ تا یمن، ھر روز طرح 

   .ھای امپریالیستی با جنبش مقاومت روبرویند
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 تا بھ حال چون ١٩۴٧جنبش مقاومت خلق فلسطین، از سال 
در عین حال شاھدیم . ستاره ای در آسمان خاورمیانھ می درخشد

کھ تقریبًا در تمام این کشورھا مردم پس از یکدوره مبارزهء 
نظامی . مسالمت آمیز، از روی ناچاری بھ قھر روی می آورند

س العمل مردم شدن مقاومت مردمی را باید در چھارچوب عک
منطقھ دید نسبت بھ غارت این مناطق توسط کشورھای متروپل 

؛ حتی اگر فرض را بر این بگذاریم کھ حرکت ھای یامپریالیست
مثًال روشنفکران و سازمان (مسلحانھ تنھا توسط بخشی از مردم 

  .انجام شود) یھای چریک
 بھ ھیدروکربورھااما خشونت و نظامی گری ناشی از غارت 

برای آنکھ حداقل نمونھ ای از وضع . جا خالصھ نمی شودھمین 
  :کنیم بھ ایرانی عمومی خاورمیانھ ارائھ دھیم، اشاره ای ھم م

 ایران اولین نقطھ در خاورمیانھ است کھ در آن نفت کشف شده
 را از ایران "کنسسیوم" ١٩٠١ در سال "دارسی"با آن کھ . است

 توانستند اولین چاه ١٩٠٨بدست آورد، انگلیس ھا تازه در سال 
 - شرکت انگلو١٩٠٩در سال . نفت را در مسجد سلیمان کشف کنند

 تأسیس شد و از سال Anglo-Persian Companyپرسین 
از آن روز تا بھ حال، .  صادرات نفت ایران آغاز گشت١٩١٢

  .منبع اصلی درآمد ایران، صادرات نفت است
رات  پس از یک اعتصاب یک ماھھ و تظاھ١٣٢٩در سال 

گستردهء کارگران نفت، کھ در آن  تعداد زیادی از آنان بھ قتل 
پارلمان مصدق را بھ عنوان . رسیدند، اعتصاب عمومی اعالم شد

ملی شدن نفت . نخست وزیر برگزید و نفت را ملی اعالم کرد
  :بدون عکس العمل نماند

 با کودتای نظامی سیا، مصدق سرنگون ١٣٣٢ مرداد ٢٨در 
حکومتی . حکومت مطلقھء خودش را آغاز می کندمی شود و شاه 

کھ پایھ و اساسش حفظ منافع آمریکا بخصوص حفظ منافع نفتی آن 
کما اینکھ باز ایران بھ اشکال گوناگون دست شرکت ھای  .است

، "کنسرسیوم"قرارداد (خارجی را در استخراج نفت باز می گذارد 
اصلی ایران در مذاکره کننده . " پیچ–امینی "معروف بھ قرارداد 

ی ی وزیر دارا"دکتر علی امینی"مسائل مربوط بھ این قرارداد 
بر اساس این قرارداد شرکت نفت .  بود"سپھبد زاھدی"کابینھ 

، شرکت شل ٪۴٠ی نیز ی، شرکتھای آمریکا٪۴٠ایران و انگلیس 
  .) در منافع کار سھیم بودند٪۶ و شرکت فرانسوی ١۴٪

وی با .  پلیسی کشور بودشاه فرماندهء کل قوای نظامی و 
مخوف و استفاده ) سازمان امنیت و اطالعات کشور(ایجاد ساواک 

 ایران را بھ گورستانی بدل ستاز خشن ترین شیوه ھا، می خوا
  .کند کھ در آن ھیچ حرکت اعتراضی قابل تصور نباشد

با این حال اعتراض علیھ شرایط غیر انسانی موجود چھ بھ 
ی و چھ بھ شکل گروه ی یا دانشجو،یصورت اعتصابات کارگر

اعتصاب کارگران نساجی . (ھای چریکی خود را نشان می دھد
 سازمان چریک ھای فدایی و - و ذوب آھن ی، چیت ریشاھ

وی حتی علیھ جنبش ھای مردمی در کشورھای ھمسایھ  )مجاھدین
  : نیز دخالت می کند

 "ظفار"برای مثال در دھھ ھفتاد برای سرکوب جنبش انقالبی 
و مستحکم کردن موقعیت سلطان آن، بھ آن کشور سرباز فرستاد 

 ایران، بھ دستور بازرگان، ١357 سال قیاماین سربازان پس از (
، در ) بھ ایران برگشتند"ظفار"نخست وزیر جمھور اسالمی از 

ی در جھت حفظ کویت علیھ دست اندازی یھمان حال بھ کوشش ھا
الی اسلحھ فرستاد تا علیھ ھای دولت عراق پیوست، بھ دولت سوم

 وقتی جنبش ١٩٧۴ی بجنگد، و در اواسط سال ینیروھای کوبا
) یس (٣٠ن ھا آبلوچ ھای پاکستان اوج گرفت، برای سرکوب 

  x.ھلیکوپتر فرستاد
 شاه از اسرائیل ١٩۶٧چنانکھ در جنگ اسرائیل با اعراب در 

  .پشتبانی نفتی کرد
و وی با مخارج  بود؛صدور نفت مھمترین منبع درآمد شاه 

گزاف و تھیھء مدرن ترین سالح ھا، بخش بزرگی از آن درآمد را 

از جملھ . (بھ کشورھای متروپل و تولیدکنندهء سالح باز می گرداند
شد ی  را کھ داشت ورشکست م"کروپ"شرکت آلمانی 

با خرید سھام آن نجات داد و با قرارداد » سخاوتمندانھ«
  .)ھ شتافت بھ کمک اقتصاد فرانس"اورودیف"

با وجود این جنبش مردمی علیھ او و ھمپیماناناش شدت می 
 قیام توده ای علیھ شاه آغاز می شود و با ١٩٧٩در سال  .فتیا

. اعتصاب دو ماھھ کارگران نفت، باالخره رژیم شاه سقوط می کند
 و با ھمکاری "ژنرال ھویزر"سقوط شاه البتھ تا حد امکان توسط 

، اولین نخست وزیر "مھدی بازرگان"(سران جمھوری اسالمی 
طوری برنامھ ریزی شده ) "یآیت اهللا بھشت"، و یجمھوری اسالم

  .، بخصوص پلیس و ارتش محفوظ بماندیبود کھ ساختار دولت
، حملھ بھ یاولین کارنامھء نظامی دولت جمھوری اسالم

از ھمان دوران تا بھ حال، کردستان ایران بھ یک . کردستان است
  .می شباھت داردپادگان نظا
آن، بھ شوراھای مردمی در ترکمن صحرا حملھ می  پس از

این جنگ . در ھمان سال جنگ ایران و عراق آغاز می شود .برند
اگر در آن .  بین ایران و عراق بود١٩٧۵ادامھء ھمان جنگ سال 

دوران دولت شاه نیازمند این جنگ بود، این بار سردمداران 
 استفاده از آن بھ سرکوب ھرچھ جمھوری اسالمی بودند کھ با
  .بیشتر مبارزات مردمی پرداختند

، ی، جمھوری اسالمی در سایھء اوضاع جنگ١٣۶٠در سال 
تن از  طی یک سال ده ھا ھزار. دست بھ کشتاری کم نظیر زد

ھدف رژیم از میان . فعالین سیاسی دستگیر، شکنجھ و اعدام شدند
  .صدای مخالفی بود برداشتن ھر
سازمان ملل  598 ، پس از اعالم قطع نامھ١٣۶٧  سالبعد در

و دستور کشتار دستجمعی ، یو اعالم پایان جنگ از سوی خمین
برخی آمارھا از دست کم .  زندانیان سیاسی را صادر کردباقیمانده
.  حرف می زنند١٩٨٨تان  نفر از اعدام شدگان تابس۴۴٨٢اسامی 

  .فرد نبوده استخاطر منافع شخصی این یا آن این سرکوبھا فقط ب
، بھ یھمزمان با این ھمھ جنایات، دولت جمھوری اسالم

، دست بھ یخواست صندوق بین المللی پول و بانک جھان
، تا یاز کارخانھ ھای نساج .خصوصی سازی ھای بی حدی زد

 خصوصی ،ھرچھ از دستشان بر بیاید...  معادن، از برق تا تلفن
 سرشاری کھ برای تأثیر خصوصی سازی ھا، بجزسود. می کنند

 .اقلیتی کوچک در بر دارد، فقر خانمان سوز میلیون ھا نفر است
دولت جمھوری اسالمی جھت مقابلھ با اعتراضات این جمعیت 
عظیم، ھر روز دستگاه عریض و طویل سرکوب را گسترش می 

  :نظامی شدن فقط بھ مسائل امنیتی خالصھ نمی شود .دھد
این . عسلویھرد بھ نام در جنوب ایران منطقھ ای وجود دا

  . گاز خیز ایران استمنطقھ مھمترین منطقھ
 در سال xi»اینوگیت«این نقشھ لولھ ھای نفت و گاز را سایت 

یکی از مھمترین لولھ ھای نفتی طرح .  منتشر کرده است٢٠٠١
  .وصل می کند شده در این نقشھ، منطقھء عسلویھ را بھ اروپا

شان را از تأمین سوخت یان خواست ی نیز اروپا٢٠٠٣در سال 
 .اروپا در ھمان سایت منتشر نمودند
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اگر خوب بھ ھمین نقشھ ھا نظر کنیم، خواھیم دید کھ حداقل یکی 
از دالیل جنگ آمریکا در افغانستان و عراق، جلوگیری از استقالل 

لمان آاگر دولت . (اروپا در تأمین نفت و گاز برای خویش است
مبالغ عظیمی گاز روسیھ را بھ غربی حاضر شد با خرج کردن 

جای آن کھ از لھستان عبور دھد، از دریای شمال بھ آلمان منتقل 
برای . کند دقیقًا بھ ھمین دلیل استقالل طلبی از آمریکا بود

صدراعظم آن زمان آلمان، و رئیس فعلی شرکت لولھء گاز، آقای 
  )...شرویدر، لھستان بھ لحاظ سیاسی بھ آمریکا خیلی نزدیک بود

در منطقھء عسلویھ، کھ دیگر بیش از آن کھ یک منطقھء 
تولیدی باشد، بھ پادگان نظامی شباھت دارد، شرکت ھای چند 

یکی از کارگران عسلویھ در مصاحبھ  ملیتی زیادی فعالیت دارند؛
  :ی بذر می گویدیای با نشریھء دانشجو

ی از توتال در منطقھ یھمھ جا اسم توتال ھست اما ما نیرو«
توتال این پروژه را بھ چند شركت خارجی دیگر مثل . بینیمنمی 

كره ای سپرده و زیر دست كره »  یال ج«یا » ھیوندا«شركت 
  ».ایھا ھم پیمانكارھای ایرانی كار می كنند

البتھ كارھای تاسیساتی دیگری مثل جاده سازی و اسكلھ «
سازی ھم ھست كھ ھمھ آنھا دست سپاه پاسداران است، پول دراین 

  xii».یار زیاد است و بھ ھمان اندازه ھم تقلب و سیاه بازک
قراردادھای بزرگ و پر درآمد ساختمانی را بھ نظامیان و یا 

قدرت . شرکت ھای وابستھ بھ ارتش و پاسداران می سپارند
نظامیان در ایران بھ حدی رسیده است کھ ھر کاری دلشان بخواھد 

  .می کنند
یم، حداقل یک قرارداد یک بنا بھ گفتھء روزنامھ ھای خود رژ

 کیلومتر لولھء گاز ٩٠٠میلیون دالری احداث  میلیارد و سیصد
عسلویھ بھ منطقھء شرق و جنوب شرقی ایران، بھ شیوه ای 

دولت . غیرقانونی با یک شرکت وابستھ بھ سپاه پاسداران امضا شد
منطقھء پر آشوب، کسی «در مقابل اعتراضات پاسخ داد کھ در آن 

 سپاه پاسداران نمی تواند چنین کاری را بھ انجام بھ غیر از
  . xiii»برساند

بھ عبارت دیگر نظامی شدن، صنایع کشور را نیز در بر 
ی بھ صورتی یجالب این جاست کھ چنین طرح ھا .گرفتھ است

 از xiv"لیندون الروژ"با آن چھ نظریھ پردازانی مانند » یاتفاق«
نگاه کنیم بھ طرح . دسال ھا قبل پیشنھاد داده اند، ھمخوانی دار

  » پل ارتباطاتی اورو آسیا«

بھ نظر می رسد خط  بگذاریم، کنار را دقتی ھای نقشھ کم اگر
لولھ ای کھ سپاه پاسداران جمھوری اسالمی دارد بنا می کند، 

 .بخشی از ھمان طرح اتصال اروپا بھ آسیا است

اجازه بدھید یک بار دیگر بھ نقشھء نفت و نیروھای نظامی در 
  )نقشھ دوم(:خاور میانھ بنگریم

  :با نگاھی بھ آن می توانیم نتیجھ گیری کنیم کھ
 با ھمکاری انگلیس و آمریکا رخ داد ١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای 

دانیم ی م.  سال با حکومت سرکوبگر شاه روبرو شد٢۵و ایران 
کھ ملی شدن صنایع نفت ایران نخستین تالش برای رھایی از 

بریتیش "ھ ویژه انگلیس از طریق ب(چنگ مداخالت خارجی 
  .بود) "پترولیوم

عبد الکریم "در عراق کھ ملی شدن نفت با روی کار آمدن 
 شروع شد و با  برخی اصالحات دیگر از جملھ اصالحات "قاسم

شورش و ) مثًال کرمانشاه(ارضی ھمراه بود در مناطق ھمسایھ 
ک تظاھرات برانگیخت اما سرانجام مصالح نفتی و استراتژی

استعماری و امپریالیستی و نیز مصالح ارتجاع منطقھ ابتدا بھ 
 "قاسم"کشتار وسیع کمونیستھا در عراق و سپس بھ سقوط خود 

  . منجر شد
طی تقریبا یک قرن گذشتھ ھرجا کارگران نفت چھ در ایران و 

کھ پیشروترین و متشکل ترین بخش کارگران (چھ در عراق 
ط رفیقانھ و متقابلی بین شان صنعتی این دو کشور بوده و رواب

برقرار بوده توانستھ اند در سرنوشت کشور خود تأثیر بگذارند بھ 
نقش کارگران نفت ایران در . شدت سرکوب و متفرق شده اند

 در سقوط رژیم شاه بر کسی پوشیده نیست چنان کھ نقش ١٣۵٧
 اتحادیھ کاران نفت بصره در مقابلھ با مداخلھء جنایتکارانھء آمریکا

  .در عراق در سال ھای اخیر
 سالھء رژیم ھای ارتجاعی ایران و عراق مرکز ثقل ٨با جنگ 

چنان . جنبش کارگری ایران کھ در آبادان بود بھ کلی از ھم پاشید
کھ با تجاور آمریکا طبقھء کارگر عراق صدمھ ای سخت متحمل 

در این منطقھ، وجود  نفت را بسیاری از مردم نھ بھ عنوان . گشت
لی مثبت برای رشد و توسعھ، بلکھ عاملی برای مداخالت عام

و سرکوب و ) میلیتاریسم(استعماری و جنگ و نظامی گری 
  .سرانجام عقب ماندگی می دانند

در عراق ھمھ می دانند کھ بھ ھنگام یورش بوش بھ بغداد و 
سقوط صدام حسین، ھمھ جا حتی وزارتخانھ ھا و موزه ھا غارت 

  .ت نفت از آسیب مصون ماندو ویران شد اما وزار
  :و دست آخر

نفت، بازار اسلحھ، فساد و بر سر کار ماندن رژیم ھای سرکوبگر 
و پیدایی جنگ ھا و نظامی گری و خفقان و دیکتاتوری و عقب 

  .ماندگی در منطقھ بھ ھم گره خورده اند
٢٠٠۶اکتبر   
اکوادرـ  فرانسیسکو ِد اوریانا   

  ...16فحھ  ص درپانویس ھا
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خود "الیسم تاریخی و نظریھ از ماتری
  بخش دوم - "بیگانگی انسان

  

  پیام دامون
  

  گانھیب» خود « از »انسان« -3
  

ھ پردازان ینظر ان مارکس ویم زی وجوه تما-الف
  »یگانگیب«

  
 و» ...ست نوشتھ ھاد« ان مارکسیمی اساس تفاوت چند -1
پشت  کھ دریی انھایجر و »یجوان« آثار مارکسی کلبطور

 مارکس پختھ و« ھیعل او از پنھان شده و »ارکس جوانم«
 »انسانی گانگیب خود از« ھینظر و ساختند  سنگر»افتھیتکامل 

بھ ) ھفتاد بھ بعدی سالھا ژه دریبو( ستمیب سده دری از و پس را
 بکاری ھ داریشناخت نظام سرما دری ھ اساسیعنوان نظر

 ، چپ نویبسم غریمارکس ،ھای مکتب فرانکفورتی عنی گرفتند،
  .پسامدرنھا، وجود دارد و

  
انسان « نشیب بھ »جوان« کسماری بندینکھ پایا نخست 
ات و ینظر ھیھ پاین نظریای عنی. محدود است وی نسب» یباور

ش یک گرایتنھا بھ عنوان  ست ویمارکس جوان نی ریجھت گ
رشد ی ش طبقاتیگرای عنیآن  متضاد بای شھایگرا کنار در
است کھ مارکس ی حدود ش تاین گرایا وجود.  وجود داردابنده،ی

اقتصاد  وی خیرسم تایالیماتر ھین نظریتدوی دوره گذار بسو
ھ ین نظریای ادیمفھوم بن. گذراندی م رای ستیمارکسی اسیس
بستر  بر» ینوععت یا طبیجوھر « از انسانی گانگیبی عنی

 انسان باورانھی شھ ھایاند گسست از وی تکامل و تحول و
 مارکس .رودی ن میب از بازد وی رنگ م) یستیاومان(
ی م » مبارزه طبقاتخیتار«خ جوامع را یکھ تار »فستیمان«

کھ بھ  »یطبقاتی تضادھا« کھ از» فلسفھ فقر« مارکس داند،
 مارکس د،یگوی شود، سخن می منجر م» جنگ تن بھ تن«
از  و چپاول کارگران،» ھیسرما«ی خون آشام کھ از» تالیکاپ«

ی انقالب »قھر« زند وی حرف م ،یر طبقاتیناپذ یآشتی تضادھا
ی م» نو جامعھی ماما« را ھ داران،یھ دولت سرمایکارگران عل

 دری جنگ داخل« ،»در فرانسھی مبارزه طبقات«مارکس  خواند،
از طبقھ یاز نی کھ بروشن» نقد برنامھ گوتا« و ، »فرانسھ

ی لزوم بر قرار و »ین دولتیدرھم شکستن ماش« کارگر بھ
 -یبرالیرو تفکر لیراند، پی سخن م» ایپرولتاری کتاتورید«

 ھی نظرھوادارانی ول. ستین» یانسان باور«یی بورژوا
شھ یرا در اندی  ھمان نکاتدرست برعکس، ،»یگانگیازخودب«

  .کھ مارکس از آنھا گسست کرده بود کنندی علم ممارکس 
  
م یمفاھ کنار ن دوران دریا شھ مارکس دریاند در :دوم
 ،»یسرشت واحد انسان« ای» یعانسان نو« چونیی وابورژ
 - نقد فلسفھ حق ھگل دری گام« کھ در» ایپرولتار« مفھوم
. وجود دارد داند،ی او را دگرگون سازنده نظام حاکم م» درآمد
 رای وجوھ آنھا، مبارزه ک با کارگران ویوند نزدیپ رکس درما
را ی  ورتفکی دھد کھ جنبھ طبقاتی ش تکامل میشھ خویاند در

ی گانگیب ھیکھ طرفداران نظریحالکند دری م زتریت و استوارتر
  .کنندی رنگ می ا بیکم رنگ  رای ن جنبھ طبقاتیبرعکس، ھم

  
 ریآنزمان ھنوز ز کھ در» جوان« شھ مارکسیاند  در:سوم

 باخ ونادرست ھگل، فوئری شھ ھایاندی  برخ نفوذ بار
ی رتمندقدی بوجوه انقال قرار دارد،ی لیتخی ست ھایالیسوس

ی ل میرا تشکی شھ ویندای اساس وجود داشت کھ جنبھ عمده و
ک ی »انسانی گانگیخود ب از«ھ یکھ نظریحال در)1(.دادند
آن  دری انقالب چ گونھ جنبھیھ است وی ستیھ سراپا رفرمینظر

  .وجود ندارد
  
 و »یفلسفی ھایلفاظ« از »جوان« مارکس نکھی اچھارم و

ی ادداشتھاید بھ ینگاه کن( »بک مآیاسکوالستی ن ھایتمر«
 و فلسفھ  و کندی نخبگان گسست می ط ھایمح) تھن نوشیھم

ک را یحوزه تئور در کار آورد وی ان توده ھا میبھ م دانش را
خود  از ھیاما نظر .کشاندی می عملی البانق) کیپرات( تیبھ فعال

دانش را از توده ھا و  مارکس، درست برخالف نظری گانگیب
ت یبھ حوزه فعال جدا کرده و شتریچھ ب ھری البک انقیپرات

  . کندی ل میجمع نخبگان تبد ، دریکیصرفا تئور
   
» گانھیخود ب از کار«، تداوم کاربرد مفھوم ی بطور کل-2
پسامدرنھا ، چپ نو، یسم غربیمارکس مکتب فرانکفورت، در
» یطبقات« و» یاقتصاد« میمفاھ  بھ شکل گسست ازعمومَا ...و

 ن شکل کھیبھ ا. ل مارکس صورت گرفتیلتح مندرج در
خود را ی جا و ن مفھوم رخت بربستندیا از» کارگر« و» کار«

گانھ و یخود ب از» انسان« چونی ر طبقاتیغ وی کلی میبھ مفاھ
ی بگونھ ا» یگانگیب« .سپردند گریکدی از »انسانھا«ی گانگیب

 یخیر تاریغ  انسان شناسانھ و- يفلسفی مقولھ ا بھل یتام، تبد
طبقھ ی نیکند جھان بی اعالم می سم کھ بھ روشنیمارکس. گشت
ھمھ ی دئولوژیا( »انسان باور«سم یل بھ مارکسیاست تبد کارگر
حوزه ، »انسانھا« شرفتیکانون پ شده و) یتطبقاریا غی یطبقات
قرار داده » ینیشیذات پ«ک یبا یی آشنای عنی، ی نظرمطلقَای ا
  .ھ استینظرن یای ستیده آلینھا وجوه ایا. شد

ی اساسی ھایژگیوی ما بھ نقد برخ ن نوشتھ،یدوم ا پاره در
ی خیسم تاریالیدگاه ماترید  ازھین نظریعمل ھواداران ا شھ ویاند
ن یای ھ ای بھ وجھ پادگاهین دیھم نک ازیا. میکس پرداختمار
     .م کردیتوجھ خواھ» یذات انسان« مسئلھی عنیھ ینظر
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گانھ یب» ز خودیچھ چ« از ،»کدام خود«انسان از  -ب
  گشت؟

  
  .گانھ گشتھ استیخود ب» یسرشت انسان«انسان از : کمی

  
 خود» یسرشت عام انسان« شود کھ انسان ازی  گفتھ م-1

» آشنا« با آن و» بازگردد«د بھ آن یبا گشتھ است و» گانھیب«
 عمومَا ،یانسان» ا ذاتیسرشت «ن یگذشتھ ا در .شود

جانب  از ن نوع نگرش،یاما ا .شدی می تلقی روانی تمشخصا
توان سرشت عام ی نم ن نقد،یبرطبق ا. دین آن نقد گردیمخالف
طول  ا دریکھ گو بشرفرض کردی را برای ریناپذرییتغی انسان
را بھ آن،  خود ای آنرا بھ خود و دیبا بشر خ ثابت بوده ویتار
  . وستھ سازدیپ

وز ن رینخست ت کھ ازاس »موھوم«ی زیچ ن سرشتیا ایآ
از آن  او بھ مرور  سرشتھ شده ونی بھ نھاد انسان آغازآمدن بر
ا سقوط یانسان » ھبوط« ان بھ عنوانیاد آنچھ کھ در(گشتھ  دور
ی سرگشتگ« ن ھمھیا و) مده استاش آی گاه ملکوتیجا ازی و
» یگوھرانسان« ازی آمد آن دوری پ ،»ھای گم گشتگ« و »ھا

 و »ھایبدبخت«ن یدن بھ ایان بخشیپای براد یبای است؛ پس آدم
بھ  ابد ویآنرا در ش کند،یخو» گوھر«ی جستجو ،»فالکتھا«
 در» مشخص«ی بھ شکل! ریا خیبازگردد؟ و » شیاصل خو«

ن یآغاز با وجود ا از ن وجود داشتھ است وینسان نخست اجوھر
  ن بوده است؟یعجن انسا

» عرفان« خست ما باصورت ن ست کھ درینی دیترد
 ند،یگوی سخن م »یسرشت انسان« کھ ازی م کھ کسانییروبرو
 صورت دوم با  در)2(.اند را مد نظرنداشتھی زین چیا چنیگو
سخت است کھ بتوان انسان  .می طرف ھست»سمیسیرمانت«

ی صنعتجامعھ  از و دور» عتیطب«دل  گرچھ در( ن راینخست
 کھ) ستھ استیزی م! »فارغ« و! »آزاد« ،یکنونی »آزارنده«

ی آنچنان سرشتی خارج شده بود، دارای وانیعالم ح تازه از
  ! د بھ آن بازگشتیبا نک،یدانست کھ ا

انسان آنست کھ حرمت  »نوع« کھ سرشت شودی  گفتھ م-2
 را بھ ھزار  نھ اورا نکو دارد،  گری انسان دخود،» ھمنوع«
م کھ یدانی م .ا بکشدیبچاپد » ریتزو« و » رنگین« ،»زور«

 نیچن اراده انسانھا شکل گرفت و ، خارج ازیجوامع طبقات
 بای نوع آدم یتفاوت اساس. جاد کردیا رایی ھا»سرشت«
 ازی وسائل مورد ند کنندهیتولنست کھ انسان یا گرید» انواع«
» سرشت« و  دارد دیمناسبات تول د ویتول ابزار. ش استیخو
 .آنھاست یخیروضع مشخص تاکنش متقابل با  در وابستھ وی و
 ھر و کَال(ی شھ این اندیچن از »جوان« مارکسی نقد اساسن یا
ی دیتجری  امرگوھرانسان« :است) ی»انسان باور«شھ یاند
 گوھر ت خود،یواقع در .انسان نھفتھ باشد فرد ھر  کھ درستین

درباره یی تزھا(» .است یعمجموعھ مناسبات اجتماانسان 
  .من است دھا ازیکأ ت)تز ششم ،فوئرباخ
 خ،یطول تار  بشردر؛میر است کھ گمان کنن نادینیھمچن

خود دور شده است و » یانسان« بھ نام سرشتی زیازچ
. است» تیانسان« نیبھ ا» بازگشت« فھ مایوظ ھمھ ن،یبنابرا
 ھر  را درن مشخصھ ھایبھتر» تیانسان«ی برا اگر اریز

ن یا خ،یطول تار ھمواره در ،میریگ نظر دری خیمرحلھ تار

ی بسی خو سرشت و  دربھ تناوب، اد،یا زیکم  ،مشخصھ ھا
  .موجود بوده استمردمان 

  
ی اسیس وی اجتماع ،یاقتصادی خ تکامل زندگی تار-3

ی انسانھا می خ تکامل سرشت و خوین حال، تاریع انسانھا، در
خاص ی وجوه مشترک سرشت ھا، یخیدوره تار ھر در .باشد
ک سرشت عام را یل ی تشکمجموع خود، انسانھا، دری فرد و
مردمان، بھ مثابھ ی ن سرشت عام بھ نوبھ خود برایا. دھدی م

ی آموزگار نما وراھی ، سرشتیانسانی واالی ارزشھا تبلور
 در شده وی رویآن پ لھ مردمان ازیھ وس، بدهیگردی تلقی عموم

ن ھا و سنن ییآی اریبھ  افتھ ویت ی موجود،یاشکال مشخص
  .ابدی یتداوم م
د یتول گاه متضاد طبقات دریل جای، بدلیجوامع طبقات  در
ما با سرشت طبقات  و گرددی ن سرشت دوگانھ می، ایاجتماع

استثمار « و با سرشت طبقات ستمگر و »کننده استثمار«
طبقات ی گرچھ سرشت ھا .میھست روبرو ده،یستمد و »شونده

ھم تداخل  در ھم رابطھ دارند و با استثمارگر و استثمار شونده،
تخاصم  گر ویکدیو استقالل آنھا از  زیتمااما  کنند،ی نفوذ م و
ن سرشت طبقات استثمارگر یب .محتوم استی امر ان آنھا،یم

 موجود است،ی وجوه مشترک ھ داریسرما فئودال و برده دار،
ن سرشت یب. تفاوت دارد گریکدین طبقات با یھرچند سرشت ا
گرچھ سرشت  کارگر وجوه مشترک وجود دارد، برده، دھقان و

  )3(.ز استیگرمتمایکدیت از ن طبقایا
  
ی حلقھ ھا ازی کی 3نکتھ شماره ا مطلق ی ینسبی  نف-4
ھ یرا بھ نظر» انسانی گانگیخود ب از« است کھی دگاھیدی دیکل
ھ با ین نظریا. کندی ل میتبدی ھ داریل مناسبات سرمایتحل
 و» طبقات« مفھوم، »یسرشت واحد انسان« ش بھیگرا
  آنرا درایکند و ی حذف می کلرا بھ طویرا  »يمبارزه طبقات«
 کمرنگ کرده و  »یطبقاتی آشت« و »انسان« ھ مفھومیسا
انسان با سرشت ی گانگیقالب مفھوم  در( انسانھای گانگی

واقع با برجستھ   در،ن آموزهیا. کندی را موعظھ م) شیخو
آنکھ  ش ازیانسان، ب» یسرشت نوع«ی گانگیدگاه یکردن د

بھ  ای مارکس باشد وی شھ ھایاند  ازادرستن ریبخواھد ناقد تفاس
ی ند، میبنش) نیو چی شورو( ا در قدرتینقد تجارب پرولتار

کھ ) انجامدی جھ مین نتیمل بھ اع در ت وینھا ا دریو ( خواھد
ھ یبا طبقھ سرما مبارزه طبقھ کارگر وه برخورد ویشکل و ش در
ج ینھ بھ نتاین زمیا در و باشد ثرؤمی طبقات ارتجاع و دار
د یبا ھ کارگرین نظریدگاه ایاز د. ابدیدست ی خص عملمش

ھ یسرما را نگھ دارد و )یبقات ارتجاعا طی( ھ داریحرمت سرما
» یانسان«رید تالش نکند غیرباکارگ. را حرمت کارگر زین دار
 .ن بکشدییش پایقدرت خو از دار را ھیسرما» خشونت« با و

نسان در پناه یبد .مدارا کند د با طبقھ کارگریز باین ھ داریسرما
ی کتاتوریو دی قھر انقالب ،يانقالبی مبارزه طبقات ن مفھوم،یا

. شودی تخطئھ م) ش مارکسآموز جوھری عنی (ایپرولتار
  )4(.م گشتین نکات بازخواھیدوباره بھ ا

  
م یتوانی م میکھ گفتیی زھایچ  آنچھ بھ عنوان وارونھ-5

 سازدی م ممتھ ستھا رایکمونی ورژوازنست کھ بیم ایافزون کن
دھد کھ ی ادامھ می بورژواز. ندگانھ ایب» یسرشت انسان« کھ با
ی نم اما مگر د؟یبرانداز رای  خصوصتید مالکیخواھی م شما
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ن سرشت یا انست ویسرشت آدم دری ت خصوصیکھ مالک دیدان
رند؟ یده گیدش را نادا وجویحذف کنند  رد کھ آنرایپذی نم

ک جامعھ ی یستیھ کموند کھ جامعیگوی ان میپا دری بورژواز
ت یاز مالک ،یسرشت آدم از رای ز.گانھ استیخود ب از
  .شودی م دوری خصوص» مقدس«

  
ی ھای گگانیخودب د بھ ازیا باند میگوی می  پس شمار-6
د با دست بردن در یما نبا ندیگوی مزینی شمار. میان دھیپا بشر

ا یآ .میگانھ گردانینسبت بھ خود ب رای آدم ،یزندگی رپایقواعد د
بھ وجوه  د ویگرخواھند رسیکدیبھ ی نقطھ ا در ن دو نظریا

  افت؟  یدست خواھند ی مشترک
  
عام ی ھایژگیا وی( »نیانسان نو« نشیآفر انسان،ی  برا-7
 تحقق آن،ی گشوده است کھ برای کنش مفھوم و ،)ین انسانیچن

کھ ما  کرد توان تصوری نم. ان بروندید طبقات از مینخست با
 و کھ طبقات استثمارگری ک جامعھ طبقاتی م دریبتوان

ی گانھ ای» ینوع« بھ سرشت گرند،یکدیشونده دشمن استثمار
ی بن« .»میدشمنان خود را دوست بدار« م ویجامھ عمل پوشان

ھرچند کوتاه  .ستندین» گریکدی یاعضا«ی جوامع طبقات در» آدم
؟ بوده !»یگانھ ایگوھر « از آغاز م کھ دریریبپذ م وییایب

   )5(.دباشن
  
ی روھایرشد نی ھمپا ،طبقھی بی ستینظام کمون  در-8
 ، ونینوی دیتکامل روابط تول گسترش و جاد،یای ھمپا ،مولد
  نو و تازهی ن مناسبات فرھنگیتکو توسعھ و، یین برپایھمچن

 ،یافتھ تر انسانیک سرشت تکامل یکسب ی برا ،ان انسانھایم
ن یتوان چنی نم. شودی جاد میای گسترده ای چشم اندازھا

ی نوع» خود« قاموس در رای امکان گسترده ا وی گشودگ
د بھ آن یبا گشتھ و» گانھیب« آن ا ازیکھ گوی ا ثابتی یانتزاع

  .دیکش بھ بند و کردمحصور  بازگردد،
  
» شتنیو خو طیر محییخود بھ تغیی توانا«انسان از  :دوم
  .گانھ گشتھ استیب

  
ی نسرشت انسا ازیی ن برداشت ھایبھ چن نک کمتری ا-1
ط و یمح رییتغیی توانا« سرشت را ن ذات ویا زنند وی دست م
 ای و» روند کار عدم نظارت بر« ،»شتنیخو رییآن تغھمراه 

   )6(.کنندی عنوان م» ت آگاھانھ و آزادانھیفعال«
  
 زین» شتنیر خوییط و ھمراه آن تغیمح رییتغیی توانا «-2
توان ی  ممشخص خ تنھا بطوریتار در. استی انتزاعی مفھوم
 در. سخن گفت» شتنیر خوییتغ« و» طیمح رییتغ«یی از توانا
ر ییش را تغیط خویمح ،شیلھ کار خویانسان بوس خ،یطول تار

انسان یی توانا .را دگرگون کرده است داده و ھمراه با آن خود
ھمواره تکامل  ش،یشتن خویخو ط ویدگرگون کردن محی برا
  . افتھ استی

 و» انسان« لھیبوس کار و »کار« لھیبوس »طیر محییتغ«
ی مھارتھا آموزشھا و انسان با. ردیگی صورت م» ابزار«
ن ط را دگرگوین، محیوسائل مع و ابزار با مشخص وی خیتار
 ، برده وییابتدای ابزار ن با مھارت ویانسان نخست .کندی م
 آھن وگاو ش ویخ و با بھتریی ھارتھام و ان با آموزشھادھق

 با افتھ تر،یتکامل یی مھارتھا و دیوسائل تول و زاراب کارگران با
. دگرگون کرده اند ط رایمح ،یصنعتی کارخانھ ھا ن ھا ویماش

ی دگرگون .مولد ھستندی روھایھم، ن یانسان و ابزار برو
  . مولد، صورت گرفتھ استی روھایلھ نیط، بطورعمده، بوسیمح

، »نسانا« .انسانھاان یروابط م رییتغی عنی »شتنیرخوییتغ«
، یو منزوی انفرادی نھ بگونھ ای آدم رایز. روابط انسان است

ھرگونھ  .کندی ست میگران زید کنار دری اجتماعی بل بگونھ ا
» انزوا«کھ انسان ی ، درصورتیکمال منش انسان ر وییتغ
 درواقع، د ونخواھد بوی چگونھ ارزشیکند، واجد ھ اریاخت
ی ن منش ھایتربھ. محسوب نخواھد شد» کمال« و »رییتغ«

ی نام م» لتیفض« گران است کھیروابط با د انسان، تنھا در
ی نخست بھ معن انسان، دری واقعی پس ھرگونھ دگرگون. ردیگ

گر، یکدیروابط انسانھا با  .گران استیروابطش با دی دگرگون
د یتول است کھ دری و مناسبات درجھ اول ھمان روابط  در

  . شودی م برقرار
» انسان«ی عنی »مولدی روھاین« نیب ھرابط د،یمناسبات تول

د ید تولرون در» انسانھا« انیمناسبات می چگونگ و» ابزار« و
ان یمناسبات م. است »اراده آنھا مستقل از« بھ گفتھ مارکس و

) یو واقعی حقوق( ت ابزاریمالکی چگونگ ھمانا ابزار انسان و
ا با انسانھ رابطھی چگونگی انسانھا سوا انیمناسبات م. است
دو ی حاو ،ان انسانھاستیمی ن حال رابطھ ایع کھ در ابزار

ع یزتوی چگونگ د ویتول و روند کار نظارت بری وجھ چگونگ
ش ید چنانکھ پیتول  روابطنسانیبد .د شده استیتولی فرآورده ھا

د، یتول ابزار ت بریمالک سھ محور  برمین اشاره کردیا از
ی ع فرآورده ھایتوز ینگو چگو ،دیتول روند کار و نظارت بر

ن یرعمده ت ن سھ محور،یان ایاز م .استوار است ،د شدهیتول
 محور گرچھ دو .است دیتول ابزار ت بریمالکی آنھا، چگونگ

سم عمده یالیدوران سوس ژه دریبوی مشخصی زمان ھا در گرید
  .گردندی م

ھرکدام  .وحدت اضدادند دی تولروابط مولد وی روھاین
 .استی گرین حال مانع رشد دیع در ش برنده ویپ محرک و
بھ ی جوامع طبقات د دریروابط تول مولد وی روھایان نیتضاد م

ی روینی مبارزه طبقات. کندی شکل مبارزه طبقات بروز م
  .استی شرفت و نابودیپی بھ سوی محرک جوامع طبقات

  
 در ،یبھ مانند ساخت اقتصادی دی تولھماھنگ با روابط -3

و ی اسین سیگر روابط معیکدیانھا با ن روابط، انسیروساخت ا
و تحول روابط ی خالل دگرگون از .کنندی برقرار م ،یفرھنگ
عرصھ  طبقات دری نیع لھ نبردیعمده بوس کھ بطور(ی دیتول
ی فرھنگی ن روساخت ھایتکو و) ردیگی صورت می اسیس

ی ذھن عرصھ لھ مبارزه طبقات دریکھ بوس( متناسب با آن
  .تحول انسان ھا صورت گرفتھ است ر وییتغ) ردیگی صورت م

   
 ھر کھی اشکال مشخص در دیروابط تول و مولدی روھای ن-4
د آمده یخ پدیتار است، در ش بودهین خویتکوی  تابع قانونمندکدام
افتھ اند، دگرگون یگسترش ی مشخصی طبق ضرورتھابر اند،

ش یخوی جا کھنھ شده، رفتھ اند ویتحول و تکامل پذ گشتھ اند،
 مولدی روھاین .ن داده اندید نویروابط تول مولد وی روھایبھ ن را
 از» گسست ھا« و» جھش ھا« ن باینوی دیمناسبات تول و
 .ن آنھا گشتھ اندیگزیکھنھ، جای دیمناسبات تول مولد وی روھاین
شھ یعرصھ اند دریی جھش ھا ن تحوالت ھمواره، با گسستھا ویا
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ی جھش ھا ا ون حال بھ گسستھیدرع ت وده اسیھا آغاز گرد
ابزار (مولد ی روھایتنھا با ن. ده استیشھ ھا انجامیاند دری نینو
 در وی خین تاریمع )خود انسانی مھارتھا ط وید و شرایتول

ان توانستھ است کھ انسی خیمشخص تاری دی تولروابط
دگرگون  را» شتنیخو«ی نیجھان ب و را دگرگون کند» طیمح«
   .ن سازدینو و

  
 و ط یمح رییتغ« در دیروابط تول و ولدمی روھای تکامل ن-5
، برده یاشتراکی نظام ھای ط و بھ مرور» شتنیخو رییتغ
 کدام از ھر. افتھ استیتکامل ی ھ داریسرما سم وی، فئودالیدار
ار یات بسن خود، امکانیآغازی نقطھ ھا کھ درین جوامع درحالیا
ن یا تکوی» انسان« و» طیمحرییتغ«ی برای گسترده ا و
بھ  آنرا با تکامل خود د گشوده اند ویط تولرواب و مولد یروھاین

 ده ویش، کھنھ گردیخوی نزول ریس سانده اند، درکمال ر
 ط ویمح رییتغ« ،روابط روھا وین نیراه تکامل ا در» یمانع«بھ

  .اند ل شدهیتبد» انسان
  
ن یا. ستینی ن حکم بریا از ز،ینی ھ داری نظام سرما-6
ی برای ا امکانات گسترده خود،ن یآغازی ھ ھانقط  درنظام

 تکامل خود،ی ط د گشود ویط تولرواب مولد وی روھایتکامل ن
» ط و انسانیمح« در را بھ کمال رساند وی ن امکاناتیچن
ی مانع اساسی نک بطور کلیجاد کرد؛ اما ایای اریرات بسییتغ

» ط و انسانھایر محییتغ«ا ید یمولد و روابط تولی روھایتکامل ن
ی آن نظامی د بجایست کھ باای ن معنین بھ ایا. تده اسیگرد
ات انسانھا امکانرییتغ ط ویمح رییتغی ند کھ برایبنش واالتر
ن دگرگون ساختن یچن ط ویرمحیین تغیچن. گشوده سازدی نینو

 گذشتھ رخ داده کھ در رای ارزش بای ز ھایھمھ آن چ ،انسان
 ای گوموھوم کھی زیاما بھ چ د،جذب خواھد کر  در خود است،
 ،گردد» آشنا« د با آنیبادوباره نک یا بوده و» گانھیب«  آن از
  .نخواھد گشت بر

  
نک ی، ایھ داریسرمای دیکھ مناسبات تول ن مبنایا  پس بر-7
ل یتبدشرفت بشریراه پ دری خود، بھ مانعی تکامل ریس در و

 و آغاز از ا بشریداد کھ گو رای ن حکم واھیتوان ای ده، نمیگرد
ر ییط و تغیر محییتغیی توانا«ذات  گانھ شدن ازی بباصطالح با

خ انتخاب کرده و یدر طول تار نادرست رای ، راھ»شتنیخو
ن ینچ رایز. گشتھ استی خیتار» یاشتباھ« نسان مرتکبیبد

تحت  آغاز از ھمواره و بشر ا رفتاریتصور خواھد شد کھ گو
 یجبرھماھنگ(ی جبر وی چ قانونمندیتابع ھ بوده وی ار ویاخت

تناسب  لد وموی روھایبا درجھ رشد ن دیمناسبات تولی ضرور
نبوده ) ی فرھنگ-ی اسیروساخت س بای ساخت اقتصادی ضرور
 .  است

  
  .گانھ گشتھ استیب» نظارت بر روند کار«انسان از : سوم

  
د یروابط تول سھ محور ازی کی زین روند کار برنظارت  -1
ی نظام ھای برخ در .دیآی م بشماری خیتاری امر است و
نداشتھ  ده وجودد کننیتولی سو از کار روند  نظارت بر،یطبقات
، ینظام برده دار در. وجود داشتھ است گریدی برخ در .است

ی حدود سم، دھقان تایفئودال  در.نظارت ندارد کار روند برده بر
 برده مثَال( د واحدیک روابط تولی  در.نظارت دارد کار روند بر

 بر) برده ھا( د کنندهیطبقات تول ازی  بخشکھیز، درحالین) یدار
 بر) د کنندگان آزادیتول( گریخود نظارت نداشتھ اند، بخش د کار

  .ش نظارت داشتھ اندیخو روند کار
  
تحت  کارگری کل، بطوریھ داریسرمای دیروابط تول  در-2

ن نظام ما شاھد یدرھم: َالاواما  .کندی کار م ھ دارینظارت سرما
نظارت  روند کار کارگر بر خود آنھا، در م کھیھستیی کارھا

ی عنی. ینگخاارا کی کارخانھ و دری ھمچون قطعھ کار ارد؛د
د یعمده زا ھ دار را بطوری سرمامراقبت« کھی کاری شکل ھا

  )7(».سازدی م
  

خرده  و شھ وریپ  ما اقشارطبقھ کارگر، کنار  در:دوما
 نظارت شیخو کار روند بر زیدستھ ن ن دویم کھ ایدار مالک را
مالک ما طبقات  اگری ھ دارینظام سرما ب درین ترتی بھ ا.دارند
توان ی  مطبقھ کارگر، ازی بخش نھ صرفَا و د کننده باشدیتول

ما ا. وجود ندارد کار د کنندگان بریتول ازی گفت کھ نظارت بخش
ش یخو کار د کنندگان بھ درجات مختلف بریتول ازی گریبخش د

  .نظارت دارند
  

ن گفتھ مارکس یا تنھا بھ »یگانگیب« ھواداران  اگر: سوم
 کار نظارتش را بری کلبطور کردند کھ طبقھ کارگری بسنده م

 روند کارش نظارت بر ا باصطالح ازی دھد وی  دست ماز
ن یآنان ا اگر )8(.آن نبود بری شود، حرجی م» گانھیب«

ی ھ داریم سرمانظای جانبی ھای ژگیو ازی کیت را یخصوص
مسئلھ کھ تری ھ ایپا و ژرفتری بھ بررس آوردند وی م بھ شمار
خواه ( ،کارگران است گرده ازی زش اضافاستخراج ار ھمانا
ی م) خواه داشتھ باشد نظارت نداشتھ باشد و کار روند بر کارگر
راه ی آنگاه سخن ب-کندی  منینکھ مارکس چنی کما ا-،پرداختند
 کنند وی از من نقطھ آغیا ن کسان ازینجاست کھ ایمشکل ا. نبود
ش یخو کار بر رسند کھ چون طبقھ کارگری جھ می نتنیبھ ا

خود، » یسرشت انسان« و» تیھو« ازنظارت ندارد پس 
م یرا بھ کل انسانھا تعمجھ ین نتیآنگاه ا و. گرددی  م»گانھیب«
ی ھ داریسرمای دیتولند کھ چون در روابط یگوی مدھند و ی م

ن یا پس در جود نداردد کننده ویتولی سو از کار نظارت بر
ھ داران کھ بر روند یجملھ سرما از و(» انسانھا«روابط ھمھ 

ن یسپس ا .شوندی  م»گانھیب«خودشان  از) نظارت داشتند کار
رون کشاندن یبی  جارا بھ» انسانی گانگیخود ب از« ھینظر

لھ یآنھا بوس کارگران و استثمارکاری روین ازی ارزش اضاف
ی آشت رای طبقات ریناپذی آشتی ، تضادھاھ داران قرار دادهیسرما
  . کنندی قلمداد م ریپذ

  
نکتھ  توان بھ دوی می خیتاری نگاھ در و گریدی سو  از-3

د کننده، یطرف تول از کار  فقدان نظارت بر:کمی. اشاره کرد
 ،یخ جوامع طبقاتیطول تار در ،میاشاره کرد باال چنانکھ در

ی برخ در تھ و داشنظامھا وجودی برخ  در.مطلق نبوده است
ن ی، ایک نظام واحد طبقاتی دری حت  و؛وجود نداشتھ است گرید
ن یچن ن ازیبرابنا .وجود داشتھ اند گریکدی کنار  درجنبھ دو

توان بھ ی ھا، نمان انسانیروابط م دری گونھ ھا و اجزاء متضاد
انسان بھ عنوان » یگانگیب ودخ از« ھینظری برایی عنوان مبنا

   .د بھره برک کلی
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 ازی خین تاریمعی دی تولسھ مناسباتیچنانچھ بھ مقا: دوم و
 م کھ چون درییم بگویتوانی ا میم آیبپردازدگاه تکامل آنھا ید

 بری نظارت ست وید نی، برده مالک وسائل تولیجامعھ برده دار
ی نظامی  دار پس برده است،»گانھیب«ا با آن یروند کار ندارد 
 کھ انسان کارکن نینخستی تراکنظام اش است از عقب مانده تر
اشت کارش نظارت د روند ھم بر و دش بودیتول ھم مالک ابزار

ن ین بھ اینخستی انسان جوامع اشتراک ایاست؟ آ »گانھی«آن  با و
تصاحب « و» شیار خوروند ک نظارت بر«ی سبب کھ دارا

 ست؟ین» یای گانگیب« چگونھیھ است دربند »شیخو کننده کار
رامون یبھ جھان پنسبت ی ن انسانیچن» ییآشنا« و» شناخت« ایآ
 عت ویطبی ھای قانونمند بایی  آشنا،آن ش دریت خویموقع و

  ھست؟  ی برده دار اس با شناخت دورهیجامعھ، قابل ق
ل کھ ین دلی بھ ا،یھ داریوان گفت کھ نظام سرماتی ا میآ
ا باصطالح با آن یو  نظارت ندارد روند کار بر کارگر

و (ت یرع وکھ دھقان  ،ی نسبت بھ جامعھ فئودالاست،» گانھیب«
 ش نظارت داشت،یخوی فرد روند کار بری بدرجات) شھ وریا پی

ی شھ وریا پیتوان گفت کھ دھقان ی ا میآ است؟ عقب مانده تر
 کھ ازی سبت بھ کارگرش نظارت دارد، نیخو کار روند کھ بر

تکامل » رشتس« ط ویشرا است، »گانھیب«کار روند نظارت بر
  دارد؟  ی افتھ تری

  
 آغاز ، ازیخیگرتارینظام دچونان ھری ھ داری نظام سرما-4

. ش رفتھ استیبھ پ  تضادھاانیم از دستخوش تضادھا بوده و
ل یت وسایانھ، بھ سلب مالکیوحشی بھ شکل کسوی ن نظام ازیا
شت یمع و دیل تولین خرد کھ صاحب وسایمالکی اریبس د ازیتول
اندک ی ام عده یت عظیبھ مالک را آنھا پرداختھ وش بودند، یخو
  و؛ل کرده استی تبد ل،ین وسایا ت فاقدیاکثر لھ استثماریوس و

ل یوسا د کنندگان ویتولو پراکنده ی رادت انفیفعال گریدی از سو
و ابزار  متمرکز م ویعظی ت اجتماعی بھ فعال،د تکھ پاره رایتول
 بھ رشد کسویاز . ده استل کریتمع شده تبدمج آمده و د گردیتول
ی شکلھا در بزارا انسانھا وی عنیمولد ی روھایتکامل ن و

ی سو از ت وپا داده اسی نید ماشیتول و ، مانوفاکتوریھمکار
ن کردن یو برده ماشی اجتماع کار میشدت دادن تقس با گرید

ی ال آنھا شده است وی  و استعدادھاروھایکارگران مانع رشد ن
  ...آخر

 ای» روند کار عدم نظارت کارگران بر« رغمیلن عیبنابرا
ن ی، چنیھ داری سرمانظام با آن در» یگانگیب«باصطالح 
ی اروھیدر تکامل ن ثرؤم وی ضروری ، نقشیای دیرابطھ تول
ی کل، بطوریھ داریگرچھ سرما رایز. داشتھ استی مولد فئودال
 از با کنیبازداشتھ است، ل روند کار رت برنظا از کارگران را

ا انباشت ی( شھ وریآوردن دھقان و پ در یپراکندگ و نفرادا
ھ، یش کنندگان سرمایآرا برابر در را ن روندیچندا  ھر-نیآغاز
 ،یکنند بدرستی جاودان وانمود م وی می قد،یعیآن را طبکھ 
 انسان و ابزار مجتمع کردن و تمرکز ،)میخونبار بدان ن ویچرک
 دن وآموزش دا کار، میتقس وی ھمکار کارخانھ، رشد در

 رای د، راھیکردن تولی اجتماع منضبط کردن کارگران و
کارگران بر روند ی بھ نظارت اجتماع تواندی گشوده است کھ م

 ھر از را) شرویپی حتمتوسط و نھ ( کارگر .منجر گردد د،یتول
روند  نظارت بر«ی شھ وردارایا پیدھقان  از ،میلحاظ کھ بنگر

 د گسترده تر،ی، دیآگاھی برا شتریبی بسی امکاناتی ، دارا»کار
ج یرای ھای تنگ نظر ازی رومندتر، بری اتحاد نفرھنگ باالتر،

سرشت « ات ویخصوصی دارا دھقان خرد، و و شھ وریپ
  .است شروتریپی بس» یانسان

  
 »گانھیب« خود» آزادانھ ت آگاھانھ ویفعال« انسان از: رمچھا

  .گشتھ است
  

 و» آگاھانھ« تیک فعالی خصلت کار بھ عنوان -1
 واه درخ م ویریبگ نظر درخواه ھمزمان ( زین»  آزادانھ«

ت یخ، فعالیطول تار در.  نھ مطلق،استی نسبی امر) زمان
 ،طیط بھ ھمراه دگرگون کردن محیمح رییتغ آگاھانھ انسان در
. افتھ استیتکامل  سان گسترش وانی آزاد  و؛دگرگون شده است

 ت آگاھانھیز فعالکھ ای  کارگر»یآزاد« و» یآگاھ« ایآ
سبت بھ ق است نلمتعی گریتش بھ دیفعال است و» گانھیب«

 نبودند،» گانھیب« خود ن کھ ازیمردمان نخستی آزاد وی آگاھ
  است؟ محدودتر و عقب مانده تر

 و ،یشھ وریا پی یھقانپراکنده د وی انفراد خرد دیا تولی آ
د یلل تویکھ مالک وسای شھ وریا پیدھقان ی ن زندگیھمچن
ت، آزادانھ یفعال و کار در ش رایت خویشخص ش است ویخو
ت بھ حساب یبشری ماوا تواند آرزو وی دھد، می م رشد
  )9(د؟یآ

  
 شیپ« رای ستیجامعھ کمون ش ازیپی ل زندگ مارکس ک-2
دانست ی جامعھ ا رای ستیجامعھ کمون و دیانسان نام »خیتار از

» آزادنھ« و» ھانھآگا« را خ خودیتواند تاری آن انسان م کھ در
خ یتار ش ازیجوامع پ است کھ دری ن معنین بھ ایا ایآ. ش بردیپ

 انسان و گسترش» آگاھانھ«ت یفعال دری نیچ گونھ تکویھ بشر،
است کھ ما ی ن معنیا بھ ایآوستھ است؟ یبشر بوقوع نپ» یآزاد«

ن یآگاھتر عت،یطب ش وی، کھ نسبت بھ خویستیعھ کموندر جام
 م داشت؟ دری نخواھ»یناآگاھ« چ گونھی ھجوامع خواھد بود،

م ینخواھی تیمحدود وی نھ گمراھچگویھ دچارده ھا، یشناخت پد
ی ده ھا و روندھا مورد بررسیت ھمھ پدیماھ ن ویقوان وشد؟ 

  افت؟یم یخواھ دری مان را بسادگ
» ریاس« خ انسان، مایتار ش ازین درست است کھ در پی  ا
ن معناست یبھ ای ن امریا چنیآ. میبوده ا کوری ضرورتھا و جبر
، خواه یچ ضرورت و جبریازاسارت ھ ، مان دوره ھایا کھ در
عناست کھ ن میا بھ ایآ م؟ وی، آزاد نشده ایخواه اجتماع وی عیطب
ی آزاد«  بود،ن جوامع خواھدیآزادترکھ ی ستیجامعھ کمون در ما

 بند در »یریاس« ھرگونھ از م داشت ویخواھ» مطلق
                                    ؟م گشتیخواھی بر» یتیدودمح« و» ورتضر«
  

  جی  نتا-پ
  

 خود،ی بخود، شدن انسان» گانھیب خود از« ھی نظر-1
 رد کھ دریگی فرض م ک نقطھ ثابت رایناخواستھ،  خواستھ و

 انسان و »وجود« انیمی ای آرمان  و»مطلق«ی نگگای آن
ی برا رای رگونھ ذاتھ(ی ن وینخستی اجتماع ای یعیطب» ذات«
ن ی تضاد ب،ثابتن نقطھ یا در. است  موجود)میتصور کنی و
 از »وجود«یی جدا حرکت و د ویآی م دیپد» ذات« و» وجود«
» گانھیب« و دتریکھ تضاد شدی ایی جدا. گرددی م آغاز »ذات«

 اش،ی انسان» ذات« از انسان را» وجود« شتریچھ بشدن ھر
ی تھ نک،یکھ ا »وجود« اند ومی ثابت م» ذات«. داردی پ در
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ا با ذات ی  ودھدی بھ حرکت ادامھ میی ا بھ تنھای؟ !شده ذات از
کجا آمده  ت ازسیروشن ن و( ستین آن او کھ ازی گریدی ھا
ی ختھ میآم) ؟!باشد کار در سی و ابلمنیاھردست  دیشا. اند
ن یوباره بھ ذات نخستدی خیک دوران تاریآنگاه پس از  و. شود
گردد؛ ی می بازساز نو  از»مطلق«و وحدت  دگردی بازم

چگونھ یگرھید افتھ وی یگانگیخود ی با سرشت انسانانسان 
نسان بازگشت بھ نقطھ ی بد ؟!رخ نخواھد داد ن دویان ایمی دتضا
ذات  دت وجود ازا وحی یبھ گذشتھ آرمان ن،یآغازی گانگی

در گذشتھ با آن  ن وجودیاکھ ی ذات ثابت گانھ شده ویش بیخو
جھ محتوم مقدمات ینت ھ وین نظریافق ا گانھ بوده است آرمان وی

ن یچنان یب عمدهی شکلھای سم ارتجاعیسیرمانت عرفان و.آن است
  .ھستندی ھ اینظر

  
  و طیمح رییتغ«ی یتوانا چونیی ھالفھ ؤکھ ما می  زمان-2
ت یفعال« ای و »شیخو روند کار نظارت بر« ،»شتنیخو رییتغ

جوھر «و» ذات« ،ینیعی  بھ عنوان اموررا» آزادانھ و آگاھانھ
 مشخص تری ھ ا، نکات باال بھ گونمیکن انسان تصور »ینوع
  .دیآی مباره آن درست دردر
با  را شرب وجودی گانگی دیا بای. ستیحال خارج ن دو زا
کھ  . استموجود بودهگذشتھ   کھ درپنداشتی امر ،شیخوت ذا

ن ی امبداء  رانی انسان نخستکھی صورت در ،ین پنداریبا چن
قرار ی گانگیھ بیھوادارن نظری چنانکھ برخ( میقراردھی گانگی
، یبدوی  اشتراکجامعھ  درن انسانی ام کھیرید بپذیبا ،)دھندی م

ی نظارت« با تسلط و» آزادانھ« و »آگاھانھ«ی تیبا فعالی براست
 ط ویمح رییتغ« بھ» شیخو کار بر) یخودبخودنھ   وآگاھانھ(
آن،  دوران پس ازی تمامی ط در گماشت وی ھمت م» شتنیخو
 و» یآگاھ« در خ نداده،ری رییتغ» انسان« و» طیمح« در
جز خ یھمھ تار ده است ویحاصل نگردی شیانسان گشا »یآزاد«
 خود از« کی ، جزیثمری ک بی اشتباه، جز ریک مسی
  .نبوده استی گرید زی، چ انسان»یگانگیب

ن، بل دوران یانسان نخستی  زندگ نھکھی صورت در  و
نقطھ ، رایی تاروس وی شا صنعتیجوامع پ وی قرون وسط

ش یخو کار حوزه نظارت بر  درمثَال(شتن یانسان با خوی گانگی
 عت، دریبا طب و) یآزاد فرد نھ رشد نسبتَاین زمیا و بر
نظر درھ ین نظریروان ایپ از گریدی چنانکھ برخ( میرینظربگ

 در .میھ را خواھان شوانیمی بازگشت بھ سده ھا  و)رندیگی م
بوده و ی گانگیذات ان وجود و یآنزمان م  تا،ن صورت ظاھرَایا

 آمدن روابط و دیآن پس با پد از موده ویپی درست ریمسخ یتار
ان یمی شھری شدن جوامع و زندگی و صنعتی ھ دارینظام سرما
ارزش  بای زھایھمھ چ افتاده ویی ذات انسان جدا وجود و
.  از دست رفتھ استعت،یش با طبیگانگی زی و نانسانی زندگ
ن آمال یدھقان صاحب زم و شھ وریپی نسان بازگشت بھ زندگیبد

ھ ینظام سرما وی صنعت وی عھ شھرود کھ در جامشی می انسان
ی سم ارتجاعیسیرمانت چشم انداز زین نیا .کندی می زندگی دار

د بھ ینگاه کن( .د آمدیپدی ھ داریآغاز رشد سرما است کھ در
  )9دداشت شماره ای

   
 امرک ی نھ ،یذات را بطورکل وجود وی گانگین یا ای و -3
ی زندگ در ن وین نخستانسا در ،گذشتھ دری  واقعرخداده
 ی  سده ھادھقان و شھ وریپی زندگ ا دری ، ویوی اجتماع

کھ ھمواره چشم انداز بشراست، ی آرمانک امریبلکھ  انھ، یم
  : کھتوان گفتی ن صورت میا در. میتصورکن

گذشتھ موجود بوده، از  آنچھ در ازی گانگیگر بین دیا: کمی 
نده، از ینسبت بھ آی گانگیباشد، بل بی نمی نیشیک ذات ثابت پی

ی ، ذاتینیک ذات پسید، از یتواند بوجود آی نده میآ آن چھ در
 تحقق آن است،ی امده و وجود انسان درپیکھ ھنوزبوجود ن

  . باشدیم
ده آل ین تصوراین افق وایا داز،ن چشم انینکھ ایودوم ا

ستھ است یستھ وبای، آنگونھ کھ شا»انسانی زندگ«از
د بشر موجوی خیدرگذشتھ تار د باشد،یآنگونھ کھ با» انسان«واز
خست ن. د آمده استیپد ،یھ داریرشد نظام سرمای ، بل درپنبوده

ی علمی آن بھ گونھ ای درپ گشتھ و تصوری لیتخی بھ گونھ ا
ک طبقھ یعام، بل ی نھ انسان بھ گونھ ا ھ انسان وده کیثابت گرد

ک انقالب یتواند با ی طبقھ کارگر می عنی یمشخص اجتماع
و ی ھ داری نظام سرماینابود کردن ساختاراقتصاد وی اسیس
ی د آورد کھ براستیپد رای طیشرای الستیک نظام سوسی  جادیا

  .ددکثافات قرون گذشتھ ممکن گر زدودن ھمھ ھمھ انسانھای برا
  
توان گفت کھ ی می خیتاری نگاھ درو  گریدی از سو -4
 شت انسان آنگونھ کھ ھست و تصورسر وی ط زندگیان شرایم
نظام  ھر در وی خیاردوره ت ھر د باشد دریآنگونھ کھ با ،آن

گر نظام یو دی خیتاری ادوره ھ گریبا دی  اجتماع-یاقتصاد
ره جوامع دو در. اختالف وجود داردی  اجتماع-ی اقتصادی ھا

 بھتر وی کارکن از زندگی انسانھا  تصور،نینخستی اشتراک
ھا و تصور برده . خاص آندوره داشتی وجوھ ،واالتری تسرش

آنگونھ ی زندگ ستھ،یشای زندگ ازستم  و دھقانان تحت استثمار
گر یکدیھم با  ن ویکارکن نخستی ، ھم با انسانھاد باشدیکھ با

 د باشدیآنگونھ کھ بای زندگ گر ازطبقھ کار تصور. تفاوت داشت
ی جوامع اشتراکی برده و انسانھا ،ھقانبا تصورات طبقات د

  .ن تفاوت داردینخست
خواه از  جنبھ آنچھ ھست و ب مسئلھ خواه ازین ترتیبھ ا

ی زندگ طبقھ کارگر از تصور. استی د باشد، نسبیث آنچھ  بایح
ھ عنوان ب ،یین انسانھاینده و سرشت چنین آیکارکن نوی انسانھا

انداز کھ محرک عمل است ک چشم یآرزو،  ک آرمان وی
بھ چشم ن طبقھ یھرچھ ا. ش حرکت خواھد کردیشاپیپ ھمواره در
ش یش رویپ دری نینوی افق ھا ،ابندین دست یشیپی اندازھا

قرار خواھد ی تحقق آنھا در دستور کار وگشوده خواھد شد و 
ت ینھای ستینواست کھ انسان کارکن جامعھ کمی ھیبد.  گرفت

 ،انسان و انسانی گن زندیب ن جوامع بازیا در. بشر نخواھد بود
د باشد تضاد شکل خواھد گرفت ینگونھ کھ باآ آنگونھ کھ ھست و
  .انسان تصور خواھد شدی برای نینوی و چشم اندازھا

  
وضع  از ناروشن بودن طبقھ کارگری ن صورتی در چن-5
اش نھ ی خیف تاریوظا نقش و وی ھ داریش در نظام سرمایخو
، بل ینیشیپی ذات ازی گانگیبی عنی، »یگانگیخود ب از«ثابھ بھ م

ی تئور« بایی ناآشنا ،ینیپسی بھ مثابھ ناآشنا بودن با ذات
طبقھ ی ن براینوی سرشت نده ویان آیکھ بطورعمده ب» یانقالب
  .دیی آاست، بحساب من طبقھ یھواداران ا و کارگر
ی ن امریوجھ کرد کھ گرچھ ان نکتھ تید بھ این بایھمچن 
) ی ارزش اضاف-ی محصول اضاف(ی اضاف است کھ کاری نیع

طبقھ ی ما آگاھا د،یآی درمی گریطبقھ کارگر بھ تملک طبقھ د
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ی عنی. ردیگی شکل نمی ن روندیچنی ابرمبن  صرفَاکارگر
 ن طبقھ ازیتالش ا و جھ کاری نتازی  بخشست کھ چونینگونھ نیا
سرشت  از ذات خودش و ز ازین طبقھ نی پس اشود،ی جدا می و

ی تالش کارگر بھ و و برگشت کار رای ز.گرددی خودش دور م
خود برگشتن طبقھ ی و بھ اصطالح بھ سرشت انسان

 کند؛ بلی د نمی تولرای ستیانسان کارکن جامعھ کمونر،کارگ
ن یا ش کھ بریخو کار بری ت شخصیا دھقان، با مالکیشھ ور یپ
بھ عبارت . کندی د میگانھ باشد، را تولیود د با ذات خیاق، بایس
 کاری مالک انفراد نکھ کارگر شود،یا ش ازیکارگر پ گرید
ک یسرشت   بود،گانھیآن  کھ  بای جھ سرشتینت در ش بود ویخو
  .بود) خرده بورژواک یا سرشت ی ( ا دھقانیشھ ور یپ

» یانقالبی تئور« آشنا نبودن طبقھ کارگر بای عنی ن امری ا
ی اقتصادی تضادھای شکل ظاھری ھایژگیچون وی عللی سوا
کارگران، بھ   شعورلھیبوس بازتاب آنھای چگون  و،یھ داریسرما
 وی کارجسم وی ن کار فکریب م کاریچون تقسی عمده ا لیدال
ی شکل م ک طبقات حاکم استثمارگر،یدئولوژیت ایفعالژه یبو
  .ردیپذ

  
 »یگانگیب«رمفھوم یتفاسی وجھ مشترک تمامی کلبطور -6

ن یای در تمام .بودن آنھاستی خیتارریغ وی ھمانا انتزاع
ی جا ،یجوامع انسانی خیل مشخص از تکامل تاریتحل ر،یتفاس

انھ و انسان شناسانھ یگرای ذھن ریک سلسلھ تفاسیخود را بھ بھ 
کھ در (ی انسان مشخص اجتماع داده وی سرشت عام انسان از

بھ انسان  را خودی جا )شودی م میبھ طبقات تقسی جوامع طبقات
   .، سپرده استیانتزاعی انسان ،یبطور کل

  ...ادامھ دارد
  
  :ادداشتھای

 
 انتقادجایگزین  تواندی نمی رو ھر بھ سالح انتقاد... « -1
اما  .برانداختھ شودی ماد قھر با بایدی ماد قھر.  شودسالح
 توده ھا نفوذ کھ دری زمان] استی انقالبی تئور منظور[ی تئور
ھمانگونھ « و» ...شودی ل میتبدی ماد) یرویا نی(  بھ قھرکند

 ،یابدی  مایپرولتار در خویش رای کھ فلسفھ، سالح ماد
  و؛افتیخواھد خویش رای فلسفھ، سالح معنو در پرولتاریا نیز

] استی شھ انقالبیاند منظور[ شھیبھ محض آنکھ جرقھ اند«
» افتیتحقق خواھد ... ییرد رھایگ اد خلق دریبن... در
گردان بر استفاده از  درآمد، با-س، نقد فلسفھ حق ھگلمارک(

عبارات داخل قالب  وی انیپا د نخست ویکأت دو )رضا سلحشور
» یجوان« آثار و» یگانگیب«ھ پردازان ینظر .من است از

 »مارکس جوان« شھیاندی ن وجوه اساسیا چکدام ازیمارکس ھ
  .را قبول ندارند

  
ن یان ھمیپا  در*»ک کتابیباره ردی نکات« د بھی نگاه کن-2
  .بخش
  
ی نفس سرشت استثمارشدگان، کھ بطورکل با نجا، مایا  در-3
 –یاسیو سی اع، اجتمیاقتصادی نیط عیک شرا یجھینت در

 م کھ دریاشاره کن دیبا .میردارو کا سر، شودی جاد میای فرھنگ
ک یمحصول  تنھای ستیسرشت کمون طبقھ کارگر، مورد
آن،   بربل افزونست، ین نیمعی ا اجتماعی یت اقتصادیموقع

 خود از رانھ انتقادیگیند پیک فرای وی کنش فرھنگ جھ تالش وینت
 خود، دری نیبک جھان یدئولوژی ا-یاسیمداوم سی نوساز و
  .باشدی جھان می  انقالب-یان دگرگون کردن عملیجر

   
 ای یسم آلمانیالیسوس از زیتی نقد انگلس در  مارکس و-4
د یکأن نکات تیبھ ھم زین» تفسیمان« در» یقیحق«سم یالیسوس
ی البافیھ بھ خیشبی زیتنھا چی ستیبای ات مین ادبیا« :دارند

 و» .دیبنظر آی ت انسانیافتن ماھیدرباره تحقق  و... فارغ باالن
متن فرانسھ  ریر زخود را دی ل فلسفیکھ اباطی ن معنیبد... «

 :نوشتندی ناسبات پولم ازی انتقاد فرانسو ریز  درمثَال. نوشتند
ن عمل یانگلس ا  مارکس و.»...یت بشریاز خود جدا شدن ماھ

ک مآب و یوالستاسکی نھایتمر« و» یفلسفی ھایلفاظ« را
ات ین ادبیآنجا کھ ا از« رباره آن نوشتند کھد و نام نھادند» چرند
گر یھ طبقھ دیعلی مظھر مبارزه طبقھ ا گریھا دیدست آلمان در

ھ بودن یک سوی« مافوقکھ  مئن بودند آلمانھا مطنبود،
 ازی قیحقی ھایازمندینی بھ جا قرارگرفتند و »یفرانسو

ت یا از منافع ماھیمنافع پرولتاری قت و بھ جایبھ حقی ازمندین
چ طبقھ یکھ متعلق بھ ھی انسانی عنی یو انسانھا بطور کلی بشر
 در اوی ست بلکھ تنھا ھستی موجود نواقع  دراصوَال ست وینی ا
 ».ندینمای  دفاع م،متصور استی فلسفی سمان مھ آلود پندارھاآ
سوزان و ی انھ ھایت بخش تازیسم مکمل تسلیالین سوسیا« و

ی امھاین حکومتھا بھ کمک آنھا قیتفنگ بود کھ ھمی گلولھ ھا
فست یمان از تمام بازگفت ھا( .»کردندی کارگران را سرکوب م

  ).من است دھا ازیکأتی تمام .ستیحزب کمون
  
 دری حت است وی بیغر زیھ چیاول »واحد گوھر« نی ا-5

» فیشری وحش« ن انسانیا .شودی افت نمیز ین نیانسان نخست
؟ !»یانسان« البتھ وی اشتراکش یچند درون جوامع بستھ خوھر
ل یاھھا بھ قباچراگ گسترش شکارگاھھا وی  براست امایزی م
 .کشتی ا مر گریل دیقبا افراد ازی اریبس و کردی گر حملھ مید
ا در درون جوامع تنھ )ییاھورا گوھر( »گانھیگوھر« نیایی گو

 شد وی م ل محویان قبایرابطھ م در داشت اما بستھ امکان بروز
ی آن می بھ جا) ؟یمنیگوھراھر(ی گرید» گانھیگوھر«

ن ی ا،رانیا دریی ک ابتدایالکتیشھ دیاند م کھ دریدانی ؟ م!نشست
  و؛ھستند گرجدایکدی از» منیاھر« و »اھورامزدا«ی عنیدو، 
 ست کھ انسانین معنا نیا بھ ،ندویای گانگیما،  نظر از اما
د آمدن یپد. است »منیاھر«ی مین و »اھورا«ی مین» ذاتا«

 دریی بایز وی زشت ،یبد وی ان اضداد خوبیمی گانگیھرگونھ 
 -ین اجتماعیط معیھا، مشروط بھ شراخاص آنی شکلھا انسان و

  .استی خیتار
  
ی م، میکنی می ن نوشتھ بررسیا  درکَالکھ ما  رای نکات -6 

ی اصلی انھایجر« -1: افتی ریزی کتابھا ژه دریتوان بو
بھ ی النیترجمھ عباس م ،ی نوشتھ لشک کوالکوفسک»سمیمارکس

دست  بری وکولتیلوچ مقدمھ« -2ی حسن مرتضوی راستاریو
  نشرآگاهی،ترجمھ حسن مرتضو »ی فلسف-یاقتصادی نوشتھ ھا

حسن  ا ترجمھیفسکایا دونای نوشتھ را»انقالب فلسفھ و« -3
 ترجمھ اکبر زی نوشتھ جان ر»جبر انقالب« -4ی تضومر

 بری درآمد«  و»یمارکس و آزاد« -5ی گیمعصوم ب
 ترجمھ اکبر دو ھر گلتون،یای دو نوشتھ تر ھر »یوژدئولیا

ھ ینظر بری خیتاری درآمد« -6دو نشرآگاه  ھر وی گیمعصوم ب
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کوس، ینینوشتھ الکس گال) بخش مربوط بھ مارکس( »یاجتماع
انسان ی مایس« -7نشرآگاه  ،یگیترجمھ اکبر معصوم ب

 ازی برخ مشخصات کامل تر (.ک فرومینوشتھ ار ،»نیراست
ھ از خود یبر نظری آمدش دریپ« ان مقالھیپا  کتابھا درنیا
 ). آمده است27، بذریاحسان تفکر نوشتھ» یگانگیب

 ایچون رای امثال کسانی نام کتابھا ھ بریشک حایبھ عنوان 
د یبا اند ھبخود بست را» انقالب« کھ نام زیجان ر ا ویفسکایدونا
انقالب و مبارزه  ھست مگر زیھمھ چ ن کتابھایا م کھ دریبگو
ی انقالبی شھ ھایدشمن اند ن کتابھا،یسندگان اینو. یانقالب

  در.ستندھ ایپرولتاری کتاتورید وی ژه قھرانقالبیمارکس بو
م یاشاره خواھ ن نوشتھ ھایا ازی ن نوشتھ ما بھ برخیا ادامھ
  .کرد
   
 فصل نوزدھمی  اسکندر- ترجمھ ا»ھیسرما« -7

شکل ھر دو « نکھیا ن فصل ازیھم مارکس در. »کارمزد«
ی رشتھ ھا در و زمان واحد در) کارمزد گاه مزد و( دستمزد

کن است نکھ ممیا...« و» گر قرار دارندیکدی یصنعت پھلو
گر یشکل د از مساعدتری ھ داریاد سرمیتولی ک شکل برای

ی کارخانھ ھا در« دیگوی م ھم او .کندی صحبت م »باشد
حکومت عام ی آنجا کھ کارمزد کلمھ،ی واقعی بھ معنا ،یسیانگل
ی اعده مستثنن قیا ازی بنا بھ علل فن عوامل کاری برخ دارد،
ف نظارت توجھ بھ حذ با خصوص کارمزد در و» .ھستند
ی عتریدان وسیمی ول. ..« :دیگوی ن میچن ھ داریم سرمایمستق

موجب یی سو از کندی جاد میت ایشخص بروزی برا مزدکھ کار
ی ن استقالل و خود وارسیا ت و بنا بریشود کھ شخصی م

ن شکل دستمزد یکارمزد متناسب تر«  و»...ابدی تکامل کارگر
  . »استی ھ دارید سرمایوه تولیشی برا

  
گمان  باشد،» هواژ« کیکاربرد  سر رکھ بحث بییجا  تا-8 

ی  مادطینکھ گفتھ شود شرایای اگربجا دیش آیپی نکنم مشکل
د گفتھ شو .شودی م» گانھیب« او از محصول کارگر و دیتول
بھ  محصول کارگر و ھ داریسرما اریاخت در دیتولی مادط یشرا

 کارگر  شودنکھ گفتھیای ا بجای  و؛دیآی م در ھ داریسرماتملک 
د یتول گفتھ شود شود،ی م» گانھیب« کار رت برنظا روند از

عکس، رب ای و ؛ش نظارت نداردیخو کار روند م بریکننده مستق
آن ی نھ فلسف وی عادی معنا ن واژه،یا کاربرد چنانچھ ھدف از
سخت  خود آن بر کاربرد مورد در زیما نکنم کھ ی بود، گمان نم

ک ی سر  برصرفَا نھی غربسم یسخن مارکس. میگرفتی م
 و پنھان شدن پشت »یمفھوم فلسف«ک ی سر  بل بر»واژه«

 -یاسی سک ویتئورنادرست ی استنتاج ھا  قصدبھ اساسَا آنست و
  . رودی بکار می نیمعی عمل

  
ن آ کھ در(ی دھقان وی شھ ورید پیتول قدن مارکس در -9 
ش نظارت یخو کار بر ش است وی مالک محصول خونندهکدیتول
 ن وید متضمن تکھ پاره شدن زمیتولوه ین شیا: دیگوی م) اردد
ی ھمچنان کھ ناف مزبور دیوه تولیش. است دیوسائل تول گرید

ھمان درون  م کار دری، تقسیھمکار د است،یل تولیوسایی گردآ
 منتظم نمودن آن، عت ویطب بری  تسلط اجتماعد،یپروسھ تول
ن یا .کندی می نف زین را دیتولی اجتماعد یتولی روھایتکامل ن

د و جامعھ یتول ازیی تنگ خودروی درون مرزھا در وه تنھایش
ل بھ یم« گفتھ است،ی کو بھ درستی ھمچنانکھ و.گنجدی م

انھ حال ی فرمان مکھآن است  دیوه تولین شیدان ساختن ایجاو
کھ بھ ی ھنگاموه مزبوریش» مییصادر نما رای ماندن عموم
شتن یانھدام خوی ل مادی وسااز تکامل خود برسدی نیدرجھ مع

ی دم شود و منھدم مد منھیوه باین شیا... وردی آرا بوجود م
ھ یسرمای خیش تاریگرا - 24  فصل،1جلدھ یسرما(» ...شود
 )یدار
  
 : 1اب ک کتیدر باره ی نکات* 

  
 ضد وی ستیمارکس بھ کتاب ضدن خصوص یا درست ین  بد

ک نوشتھ لش »سمیمارکسی اصلی انھایجر«ی ستینینل
مترجمان  ازی کی(ی حسن مرتضوی ستاراریوبھ ی کوالکفسک

 نیھواداران ا از وی گانگیھ پردازان بینظری کتابھای اصل
ی ن تئوریھم آن،  مسلط درم کھ نگاه مطلقَایاشاره کن) ھینظر

  . است» یگانگیب خود از«
برخالف (سفسطھ گرانھ  ک مارکس رایالکتیدی کوالکوفسک

 سم دریالیخ ماتریتار ازی بررس رروشن مارکس د و زیان تیب
 )ھیچاپ دوم سرما بر شگفتاریپ در ای خانواده مقدس و

 ،دیگوی م او )464بھ جلد اول دینگاه کن( .داندی نمی ستیالیماتر
 سخن ک ھگلیالکتید  روشواژگون کردن کھ مارکس ازیزمان
 ...مارکس« :دکنی وارونھ م ذھن را ن ویعی جا تنھا دیگوی م

ھمانجا ( .»ستاندیا پا بر ستاده باشد،یا سر آنکھ بر یبجا ھگل را
ی نکھ کھ زمانیا ؟ از!غافل است »پروفسور« ظاھرَا  )467ص
ستاده یا سر مارکس بر نظر  ازکھ ھگل راک یالکتید ماکھ 

 ذھن را ماده و خرأت تقدم و م،یستانیپا با بر  ومیاست، وارونھ کن
  مارکسبھ  را»ستیده آلیا«ھگل  وم ی کرده اجابجا

ھرگونھ  ن،یا جزیی معنا در .میل کرده ای تبد»ستیالیماتر«
جاد نکرده، تنھا یارکس با ھگل ان مایمی ، تفاوتییجابجا

روشن  رایز. کندی ل میتبدی گریی بھ سوفسطا ک رایالکتید
 ذھن و ،مارکس ھگل وی عنین یسیالکتیدو د رنظرھ ازاست کھ 

ی افتن مبنای در ندویای تفاوت اساس. شوندی ن مدام جابجا میع
 .ن کننده دارندییتعی کل بطور وک نقش مقدم یکدام. گانھ استی

ی مارکس سوا شھ ھگل وی اند)سمیمون(ی گانگیا ماده؟ یذھن 
ی ست بودن دومیالیماتر وی ست بودن اولیده آلیا در گر،یکدی

  .است
عت را یک طبیالکتید ف سخن مارکس،یبا تحری کوالکوفسک

ی ت آگاھیک فعالیلکتایش فرض دیپ«: دیگو یم او .کندی می نف
ک یالکتیش فرض دی پگریدعبارت بھ  )465ص( ».است

راست، بل یناپذیی آن جدا ک ازیالکتیست کھ دیحرکت ماده ن
؟ !نیت آغازیذھن(ی تیذھن ا اگریگو ت ذھن است ویفعال حرکت و

  .بود نخواھد کار دری کیالکتینباشد، د کار در!) خدا؟ ای
برد کھ مارکس در کتاب ی اد می  ازامدانھعی کوالکوفسک

ی سم مشاھده ایالیماتر« کھ ازی بخش در» یآلمانی دئولوژیا«
ی عت خارجیطب» تقدم« بری کند، بھ روشنی انتقاد م» باخفوئر
 سم صرفَایالیتقابل با ماتر او در. کندی اشاره می ذھن انسان بر

ن عت بدویطب«ن یکند کھ ای اشاره م باخ،نظاره گر فوئر
با ی ر مرجانیجزا در سده نوزدھم جز ، اکنون و در»انسان
ن یگرایبھ عبارت د. ا وجود نداردیاسترال دری می قدأمنش

 نھ تنھا در د،ید آیآنکھ انسان پد ش ازیپ ،»عت بدون انسانیطب«
ھمھ جا  ، بل در»ایاسترال در وی میبا منشاء قدی ر مرجانیجزا«

  .وجود داشتھ است
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، یکوالکوفسک ،ییش نھاده ھاین پیچنی برمبنا نسان وی بد
ی ستیالیک ماتریالکتید نھ در ک رایالکتیشناخت دی شھ ھایر

-یذھنی دگاه ھاید زنون، بل دری نیعی ھا»تضاد« ت ویھراکل
 اروپای قرون وسطای عرفا س وین قدیآگوست ن،یفلوطی عرفان

 وی ک ھگلیالکتید  وعمومَا ک رایالکتید او .کندی جستجو م
ی م» انسانی گانگیخود ب از« ن مفھومیھم ژه دریبو امارکس ر

 »شھیاند خ نگاریتار« کی انھیموذی نھا تالش ھایا ایآ ؟!ندیب
   ست؟یسم نیوارد کردن عرفان بھ مارکسی برا

  
♣♣♣♣♣♣  

  
   :11حھادامھ از صف

   
فرانسیسکو «در شھر » حقوق بشر، نفت و خسارت« فوروم *

اویل "توسط ) ٢٠٠۶ اکتبر ٢٢ تا ٢٠از (در اکوادر » ریاناِد او
 سازماندھی شده بود و سازمان ھای توده ای در اکوادر، "واچ

. در آن شرکت فعال داشتند» جبھھء دفاع از آمازون«از جملھ 
  :برای اطالع بیشتر نگاه کنید بھ

http://www.oilwatch.org/reparacion/index.php
?option=com_frontpage&Itemid=1 

  :یی و انگلیسیھمین مطلب بھ زبان ھای اسپانیا
http://www.ecoportal.com.ar/content/view/full/
65909 
http://www.oilwatch.orgindex.phpoption=com
_content&task=view&id=581&Itemid=1&lang=
en 
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  .الق می شوداط
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v - مشعل ھای خلیج فارس، ترجمھ سیروس - الکسی واسیلیف 

 ١٣۵٨-ایزدی، کتاب ھای جیبی ایران 
  
vi -توطئھ در «انتخاب ھای دشوار، در کتاب :  سایروس وانس

 ١١ ص - بھ فارسی -١٩٨٣، »ایران
  
vii -انتشارات -شکار نفت، پول و قدرت.  قیمت دانیل یرگین؛ 

  )۶٠٨ ص -١٩٩١فیشر، فرانکفورت 
Daniel Yergin: Der Preis, Die Jagd nach Öl, 
Geld und Macht, Fischer, Frankfurt/M. 1991, 
1100 Seiten. 

viii - ٨۶۵ ھمان جا، ص 
  

                                                                                              
ix - armed forces journal.com:  Blood 

borders:How a better Middle East would look. 
By Ralph Peters 

  
x -» و "مایکل لدین"، روایت دست اول، »کارتر و سقوط شاه 
 ، ترجمھء ناصر ایرانی، انتشارات امیر کبیر"ویلیام لوئیس"
  
xi - این سایت متعلق است بھ اتحادیھء اروپا   
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xii -اینجا عسلویھ ١٣٨۴، آبان ۶ی بذر شماره یشجو دان نشریھ ، 

 !ی بینی نمیاینجا لبخند بر لب! تھ جھنم: است
  

xiii -انتقال گاز :  از جملھ نگاه کنید بھ مقالھء نعمت احمدی
واگذاری : و خبرگزاری مھر؛ عسلویھ بھ سیستان و بلوچستان

 بھ یک EPCاولین پروژه صنعت گاز کشور بھ صورت 
رات فرمانده کل سپاه، وزیر نفت و شرکت ایرانی؛ اظھا

  مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
 
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?New
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xiv - "ی یکی از طراحان ی نظریھ پرداز آمریکا"لیندون الروژ
 "ھلگا ِزپ الروژ"ھمسر وی . ستاصلی ارتباط با شرق ا

ست ا در آلمان است کھ جریانی "شیلر"بنیانگذار انستیتوی 
خانم الروژ چندی پیش از سوی حزب فاشیستی . فاشیستی

کاندیدای نمایندگی مجلس » جنبش حق شھروندی، ھمبستگی«
  :از جملھ بھ. ک. برای اطالع بیشتر ن. نیز شده بود

The Columbus Free Press     : No Compromise 
with Racism: Farrakhan, Chavis and Lyndon 
La Rouche - Part One of a Two Part Series 
Along the Color Line by Dr. Manning Marable, 
Jan. 17, 1997 
 
 
 
 
دست اندرکاران نشریھ دانشجویی بذر در نظر دارند ت  ا  

بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی س  ال بمناسبت  
، ویژه نامھ ای تھیھ کنند     .   از ھمھ رفقا و     60 و دھھ   67

دوستان می خواھیم تا گزارشات، مقاالت، طرح ھ  ا و 
پیشنھادات خود را برای ما ارسال دارند      .     
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