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  : نقد علمی

  ستراتژی يا تاکتيک؟
  

" دانشجويان چپ گرا و جنبش سبز"مصاحبه ای با رفيق عابد توانچه از سوی سايت دانشجو نيوز و با عنوان 

انجام شده بود و بعد ھم نقدی به اين نوشته از سوی رفيق پريسا نصر آبادی انجام شده بود که نکات قابل مالحظه 

  .لب نظرم را جلب کرد و به ھمين دليل تصميم گرفتم تا نقدی بر آنھا بنويسم مطای در ھر دو

ديون انجمن و تحکيم به در قسمتی از صحبت ھای رفيق عابد آمده است که حرکت سياسی چپ در دانشگاه م

ھای دانشگاه در انجمن و تحکيم   سوسياليست عنوان تنھا تشکل ھای موجود بوده است و معتقد است که ھسته اولی

در اينجا نکاتی نھفته . را آغاز يک حرکت گروھی چپ می داند" ھسته ای شش نفرۀ بياني" يکديگر را پيدا کردند و

 ٧٩ صحبت ھای عابد آمده است که شروع فعاليت چپ در يک طيف از سال در ابتدای. است که بايد روشن  شود

 بوده است، اما شروع کار چپ را به عنوان اولين ھسته سوسياليست ھای دانشگاه ٨١و در طيف ديگر از سال 

 است و اين با گفته ھای خود او و ھم چنين با ٨۵ نفر می داند که مربوط به سال ۶مربوط به بيانيه ھسته ای 

يعنی در اين فاصله چپ ھا در دانشگاه کجا بودند و مشغول چه کاری؟ و اما در مورد . واقعيت متناقض است

شالوده پديد آمدن چپ به دليل متفاوت بودن مواضع سياسی . مديون بودن چپ از زاويه سياسی به تحکيم و انجمن

نطفه ھای  سر بلند . واقعيت تناقض دارد اجتماعی و فرھنگی و ھنری، و اين نظر او با ًاش بوده است نه صرفا

شکست تفکر اصالح طلبان و دو خردادی ھای آن زمان در .  رقم خورد٧٨نمودن چپ در دانشگاه از ماجرای تير 

 ٨٢بروز يک طيف راديکال را که با آنھا مرز بندی داشتند فراھم نمود و خيزش ھای خرداد ۀ دانشگاه  زمين

. ارکسيستیبعد از آن شکل گيری و گسترده شدن و شناخته شدن تفکر م.  نمودحضور چپ در دانشگاه را تثبيت

 در مراسم مختلف باالخص ئیی، برگزاری جلسات مطالعاتی و حضور چپ دانشجوئحضور نشريات چپ دانشجو

ون  حضور چپ در دانشگاه مديًاما در اين ميان  نقش تحکيم وحدت و انجمن اسالمی چه بود؟ آيا واقعا . آذر١۶در 

 به گفته ءبنا(اين تشکل ھای وابسته به حکومت بوده است؟ اگر ما بی بھره از تجربيات و تاريخ و ھويت تاريخی 
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 اما اين تاريخ و ھويت تاريخی چپ يک نسل و يا دو نسل گذشته ما موجود است ،از خاکستر سر بلند کرديم) عابد

سالمی و تحکيم وحدت چگونه به وجود آمدند و آيا می و می توانيم به آن رجوع کنيم تا بدانيم که انجمن ھای ا

توانند مکان به وجود آمدن تفکر چپ و مارکسيستی باشند يا نه؟ بايد با تاريخ آنگونه که ھست برخورد شود نه 

ثير گذار نيروھای ا نيروھای چپ و مارکسيست بخش مھم و ت۵٧بعد از انقالب . آنگونه که دلمان می خواھد

ھا و تشکل ھا فعاليت می  اکثريت دانشجويان و حتی استادان دانشگاه در اين سازمان. اه بودندموجود در دانشگ

 تازه به قدرت رسيده که از اين پتانسيل انقالبی که حضور و قدرت و پايگاه مردمی اش را ِرژيم اسالمی .کردند

شروع به پاکسازی "  فرھنگیانقالب" در اقدامی تحت عنوان ،در مبارزه با رژيم شاه ديده بود ھراس داشت

 سرشناس امروز در ماجرای ِناگفته نبايد بماند که اصالح طلبان. ھا از افراد انقالبی و راديکال نمود دانشگاه

ھا و در  ھا تعطيل شد و رژيم برای اسالمی کردن فضای دانشگاه دانشگاه .انقالب فرھنگی نقش پر رنگی داشتند

حضور تشکل ھای .  سياسی و ايدئولوژيک برنامه ريزی کرد و نقشه ريختاختيار گرفتن کنترل آن از زاويه

 از جمله اين طرح ھا و برنامه ھا ئیوابسته به حکومت از جمله دفتر تحکيم و انجمن ھای اسالمی و بسيج دانشجو

حال چگونه ممکن است . ھای چپ بوده است به طور خالصه حضور و وجود دفتر تحکيم از سرکوب گروه. بود

ھايشان در راستای  پديد آمدن چپ باشد؟ تحکيم و انجمن اسالمی اگر چه دو جريان ھستند اما سياستۀ حکيم زمينت

در زمان روی کار آمدن دو خردادی ھا، . ھا ھستند ھا بازوھای رژيم در دانشگاه آن. ھای حکومت است سياست

 نقاب ًتحکيم دائما. وب دانشجويان معترضمور سرکأ م٧٨ تير ١٨تحکيمی ھا بازوی جناح دو خردادی شدند و در 

گيرد و برای فريفتن دانشجويان سعی می  ھای مختلفی به خود می خود را عوض می کند برای اينکه منافعش شکل

 پس به ھيچ عنوان نه با سياست. ھا نشان دھد، اما واقعيت چيز ديگريست کند خود را ھمسو با خواسته ھای آن

سياسی تفکر چپ و مارکسيستی، مديونی حضور ۀ  و نه با ھويت  تاريخی و پيشين،ھاھای تحکيمی ھا و انجمنی 

 بودند که برای ئیاگر چه بايد اين را نيز اذعان نمود که رفقا. چپ به اين تشکل ھای حکومتی معنا و منطقی ندارد

ھمين امر باعث گرايش استفاده از امکاناتی که تحکيم و انجمن در دانشگاه داشت با آنھا مراوده می کردند و 

 سرايت ءھا بود به آن رفقا  ديگر تفکر البی گری ھم که مشخصه آنئیتعدادی از آنھا به مارکسيسم شد و از سو

اما عابد پافشاری اش بر . ھا ھيچ کدام بيان اين نيست که تحکيم دليل حضور چپ در دانشگاه است  اما اين،کرد

 نيروھای چپ و راست را در تحکيم ءگذشت زمان و عوض شدن فضاو می گويد،  اين موضوع را ادامه می دھد

ھای مختلف چپ موجود است اما  ھميشه  به ھر حال با وجود نگرش ھای متفاوتی که ميان گروه. از ھم جدا کرد

نگرشی که در تحکيم موجود نيست و آنھا .  با کليت جمھوری اسالمیًبا راست ھا مرز بندی داشته اند، خصوصا

پس راه .  نداردئیھا کوچکترين جا  راديکال را نمی خواھند و مھمتر اينکه منافع مردم در افق ديد آنراتييتغ

  . مارکسيسم و تحکيم ھميشه از ھم جداست و اين دو خط موازی ھرگز به يکديگر نمی رسند

. ل می کردند صحبت می کند که تنش را از بيرون دانشگاه به ميان دانشجويان منتقئیھا" خدا شاه"عابد از 

 جدا از جامعه و بقيه جنبش ھاست؟ مگر وقايع خارج از دانشگاه با جنبش ئیمگر دانشجويان و جنبش دانشجو

. به صورت عينی و واقعی موجودند. ديدگاه عابد ساختگی نيستند!  بی ارتباط است؟ اين خدا شاه ھایئیدانشجو

. يلی ھم در کار نيستھاست و تحم فکری آن–اسیھا ھمان ديدگاه و خط سي آن) از ديد عابد (حرکات مضحکِ

ھا و   با جنبش ھای اجتماعی ديگر و با تشکل ھای مختلف و تشکيالت و سازمانئین جنبش دانشجوارتباط فعاال

 و ۵٠ۀ ھای چپ در دھ ھا و گروه بھترين کادرھای کمونيست سازمان. احزاب امری طبيعی و ديالکتيکی است

 بود و در شرايط ئیًتجربه کنفدراسيون که يک تشکل کامال دانشجو. ن آمده بودند بيروئی از جنبش دانشجو۶٠
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دانشجويان عضو  .ر و مبارزه بود يک نمونه عينی از اين واقعيت استييتاريخی پديد آمد که دنيا در معرض تغ

 لعکس،ھای چپ و کمونيستی شدند و ھمين طور با کنفدراسيون پايه گذاران بسياری از تشکالت و سازمان

عابد به شرايط عينی جامعه و دنيا در اتفاقات  . پذير بودتاثيرکنفدراسيون نيز از تشکالت چپ موجود در ايران 

ثر از وقايعی که در دنيا در جريان بود به مارکسيسم و ا در اروپا دانشجويان مت٧٠ و ۶٠ ۀدھ. توجه نمی کند

جامعه و بيرون از دانشگاه و دانشجويان ھدايت و رھبری کمونيسم گرايش پيدا کرده بودند و رھبران مختلفی در 

ندازيم تا ببينيم فقط ايران بي... يانات چپ در ترکيه، ھند و کافيست نگاھی به جر.  عھده داشتندهاين مبارزات را ب

 گذاری دانشگاه و احزاب موجود در آن کشورھا يا بيرون ازتاثيرپذيری و تاثيرنيست که اين وضعيت را دارد و 

به جای نقد و آناليز اشتباھات نمی توان با خط کشيدن بر روی صورت  .خوبی مشاھده کنيمه آن کشورھا را ب

عابد ديناميسم خاص جنبش . ال بردن کليت ماجرا و منحل نمودن ھمه چيز، آن را حل نمودؤله و زير سأمس

درون جامعه و حتی تقويت آنھا را  را که در دوره ھای مختلف توان پوالريزه کردن ساير جنبش ھای ئیدانشجو

را  داليل آن.  سياسی ترين و زنده ترين جنبش مبارزاتی ايران استئیجنبش دانشجو. دارد، فراموش کرده است

مبارزات، ارتقای آگاھی و سمت گيری با . بذر و ھم ديگران در ساير نشريات يادآور شده اندۀ بارھا در نشري

اين نگرش ھا و انتخاب ھا . گون در اين جنبش در خود و برای خود نيستھا و نگرش ھای فلسفی گونا سياست

 به ساير جنبش ھای موجود در جامعه گره ئیخاطر اينست که حيات و ديناميسم اين جنبش در حد بااله ًدقيقا ب

 از جناح ھای موجود در حاکميت گرفته تا اپوزيسيون داخل و - خورده و نمايندگان فکری و سياسی گوناگون 

گذاری بر اين جنبش پويا برای مقاصد مختلف؛ از تربيت و تاثير در تکاپو ھستند برای ارتباط و -خارج از کشور

جذب نيروھای فکری متخصص برای حفظ نظام موجود توسط نيروھای حاکميت گرفته تا تربيت و جذب کادرھای 

در وسط اتوبان قدم بزنيم و از مناظر انکار چنين موضوعی مانند اينست که  .ھا و احزاب مخالف فکری سازمان

  .     و اين مرگ بار است! اطراف لذت ببريم

  آذر١٣ۀ و به ماجرای ضرب؛  از وابستگی دانشجويان به حزب به عنوان آفت ياد می کنددر جای ديگری عابد

. به نيستوابستگی به احزاب دليل بر ضر. در اين قسمت ھم دچار اشتباھات جدی می شود . می رسد٨۶ ]قوس[

 بودند ھيچگاه به شکل جدی و صحيح و از ئیذر ھيچ کدام از فعالينی که در جنبش دانشجوآ ١۶بعد از ضربه 

زاويه سياسی به جمعبندی و تجزيه و تحليل آن ضربه نپرداختند و اگر ھم اين کار از بيرون جنبش صورت گرفت 

ن دچار اين اشتباه م عابد و ھم بسياری ديگر از فعاالل ھبه ھمين دلي. ھای دگماتيک بود به شکل اشتباه و از ديدگاه

 ککه خط سياسی و ايدئولوژي در حالی. شدند که يا وابستگی به حزب و يا کار علنی بود که باعث ضربه شد

 از زاويه نقد خط یاما كس. کليت حزب و عضو حزب بودن دليل بر ضربه نيست .اشتباه بود که به ضربه پا داد

  .  موضوع نپرداختسياسی به اين

ھا  ھمانطور كه فعاليت احزاب در دانشگاه. اين حق آنان است  توان افراد را از پيوستن به احزاب منع كردینم

 ی به احزابیئن دانشجو از فعاالی بود و ھست كه بسياریطبيع.  ترين حقوق دمكراتيك در جامعه استجز اولي

درستی و نادرستی (کار بندند ه ل تئوری ھای آن جريانات را بھا بپيوندند يا در عم گرايش پيدا كنند و بدان

ھا  و جالب اينجاست که گروه ديگر که به احزاب و يا سازمان) ھا بحث ديگريست عملکرد آن احزاب و سازمان

اينجاست که کنه بحث را بايد دريافت و ! نپيوستند نيز تفاوت چندانی در خط و عملکردشان با گروه اول نداشتند

ھا در   و عملی آنی ايده ھای مختلف، نمايندگان سياسیگری نقش عينندور از تعصب و يکجانبه ه ع بينانه و بواق

  . گذاری بر فضای عمومی دانشگاه را پذيرفتتاثيرھا برای  فضای دانشگاه و تاکتيک ھای آن
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عات منفی خود را  گردد، به ھر دليل و تحت ھر شرايطی که وارد می شود تبی كه به ضربه برمیئتا آنجا

در اينگونه . ھای فراوانی برای ھمه می باشد اما مسائل منفی و حتی تبعات منفی آن حاوی درس. خواھد داشت

برخورد افراد در زندان ھم به عوامل مختلفی  .ھا ھميشه برخوردھای متفاوتی موجود است اتفاقات و در شکست

موران أھا در ھنگام برخورد با بازجو و م  ذھنی از قبل آناز جمله توان و تحمل افراد و آمادگی. بستگی دارد

ھا باز ھم خط کشی  اما ھمه اين. ھا در چگونگی برخورد در زندان طور باز ھم خط سياسی آن امنيتی و ھمين

 در برخورد با ًخشونت و شکنجه ھای وحشيانه رژيم را خصوصا،  برخوردھا،گاه نبايد شگردھا ھيچ. شده نيست

اين . نيست! اگر کسی در زندان خوب برخورد نمی کند و می شکند نامش خود فروش. ھا از ياد ببريم کمونيست

 اما ، شدئیاگر چه اين ضربه باعث رکودی در جنبش دانشجو. اتفاقات نه اولين بار بود و نه آخرين بار خواھد بود

ن چپ فعاالۀ باقيماندۀ بودند و اين وظيفآن تعدادی که دستگير شدند ھمه جنبش ن. مبارزه ھيچ گاه متوقف نمی شود

ن سر خورده و منفعل شده نيز  بلکه در دوباره فعال نمودن فعاال،می باشد که نه تنھا بار بر زمين مانده را بردارند

دستاوردھای . يادمان باشد که در دنيا دو انقالب بزرگ سوسياليستی اتفاق افتاد که ھر دو شکست خورد. تالش کنند

 ،ھا و انقالبيون از پای ننشستند اما باز ھم کمونيست. فر که از ھمه چيزشان در راه انقالب گذشته بودندھزاران ن

 ديدگاه خود را درست و ءپس در اين ميان مھم است که ابتدا. بررسی و تجزيه و تحليل نمودند، شروع به بازخوانی

 کنيم و ءاگر تنھا به داده ھای گذشته اکتفا. شتباه بيفتيم گذار باشيم نه اينکه در ورطه اتاثيرصحيح کنيم تا بتوانيم ت

 . خواھيم شد و اين خطرناك استءنتوانيم علم و تئوری خود را  به روز کنيم در آينده ای نه چندان دور دچار خال
 می گويد ئیاو در جا. ھای عابد که قابل بحث است مربوط به روشنفکران است يکی از نكات بسيار مھم صحبت

از  .چون دانشجويان در فضای روشنفکری سير می کردند نتوانستند با طبقات تحتانی جامعه ارتباط برقرار کنندکه 

اول اينکه انتقاد می کند به سير کردن دانشجويان در فضای روشنفکری و دوم . اين جمله دو معنا برداشت می شود

عابد ھم گرفتار ھمان چيزی می . رتباط برقرار کنداينکه بيان می کند که روشنفکر نمی تواند با طبقات تحتانی ا

جنبش ۀ در گذشت. اين خالف متد ماترياليسم ديالکتيک است. شود که در جنبش کمونيستی بسيار رايج است

به اشتباه بھای چندانی به  - ھم شوروی و ھم چين - که سوسياليستی بودند ئیکمونيستی دنيا و حتی در کشورھا

اما روشنفکران کسانی ھستند که به ھر .  و وجود آنھا را يک مشکل به حساب می آوردندروشنفکران نمی دادند

 اين حق ئیبورژواۀ جامع .مبارزه می طلبندھا و ايده ھای مسلط در جامعه را به   دارند و درکیچيزی نگاه انتقاد

در حاليکه . د می سپاردنران باش کم و اقليتی از مردم که روشنفکۀ را تنھا به عد- يعنی در گير شدن با ايده ھا -

اما اين پروسه آسان نيست، روشنفكران در تقويت . ھمه قشرھای مردم می توانند و بايد درگير كار با ايده ھا شوند

پس ما به جای اينکه روشنفکران را ناديده بگيريم بايد به اھميت نقش .  كنندء ايفای توانند نقش مھمیاين پروسه م

ھا آگاه است و به ھمين  بورژوازی به خوبی بر نقش آن. ھا را به کار گيريم ھای آن ئی تواناھا آگاه شويم و آن

در تقسيم بندی طبقاتی .  اين قشر روشنفکر ھستند که آماج حمله قرار می گيرندءدليل در ھر حرکت و اتفاقی ابتدا

و کار داشتن با  شنفکران به دليل سررو.  منفی نيستينتینيز دانشجويان جزو قشر روشنفکر جامعه ھستند و اين پو

ھا را  در عرصه ھای   می توانند با طبقات تحتانی جامعه ھم ارتباط برقرار کنند و آنًايده ھای نو و جديد اتفاقا

 ئیعابد می گويد بر قراری رابطه ارگانيک با طبقه کارگر نه کار جنبش دانشجو. گوناگون فعال و درگير کنند

 ئیھا چرا که ھمچنان بر مبنای تئوری. اما اينطور نيست و او باز ھم اشتباه می کند. راناست و نه کار روشنفک

اما حزب بايد بازوھای منعطف . اين درست است. وجود حزب الزاميست. که از گذشته باقی مانده حرکت می کند

ی  می توانند به اين امر يار دانشجويان و جوانان،برای برانگيختن و ارتباط با توده ھا داشته باشد که روشنفکران
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 و جوشش فکری در ئیھای جامعه است و  به پويا توجه به نقش روشنفكران در نظر گرفتن ديناميک. رسانند

  .  كندیجامعه كمك م

دکتر زرافشان نيز يک . کند جالب است که عابد از دکتر زرافشان صحبت می کند و از نظراتش دفاع می

نان و دانشجويان از ايده ھا و نظرات ايشان درس گرفته اند و حتی به مارکسيسم روشنفکر است و بسياری از جوا

اين موضوع به عابد نقد می کند اما او نيز از زاويه اشتباه به اين ۀ  نيز اگر چه دربارپريسا. گرايش پيدا کرده اند

جويان چپ در فضای ھمه دانش" در موافقت با اصل موضع عابد، می گويد ئیموضوع می پردازد و حتی در جا

و با ادله ای ھمچون نقش دانشجويان در مبارزات و گل گشت ھای کارگری در " روشنفکری سير نمی کردند

اين تفکر غلط در جنبش . له دارندأ از مسیاما در اصل ھر دوی آنھا درك اشتباھ. ظاھر با عابد مخالفت می کند

ن بخش چپ جنبش ، در ميان فعاال٨۶ آذر ١٣از ضربه دو رفيق شاھدند که در دوران قبل  ھر. چپ ريشه دارد

 ی داده نمیئ ھستند، بھایھا روشنفكر كه اين  به فعاليت تئوريك و مبارزه بر سر ايده ھا تحت عنوان اينیئدانشجو

 روشنفكران ی ھایناتوان« ما بود كه بايد مورد نقد قرار گيرد نه اينكه تحت عنوان یھا  از ضعفی و اين يك؛شد

  .  مورد تمسخر واقع شود» اس با توده ھادر تم

اما مگر بدون . ھم اتحاد خوب است و ھم راديکال بودن .عابد از اتحاد فوری نيروھای راديکال سخن می گويد

 مختصات اين اتحاد ھم در حيطه ًترسيم افق و خط سياسی روشن می توان اتحاد اين نيروھا را فراھم نمود؟ اصال

 ھم ئین دانشجوبسياری از فعاال. يران وجود ندارديست؟ او اذعان می کند که حزبی در استراتژی و ھم تاکتيک چ

بارھا اين موضوع را مطرح کرده اند و احزاب خارج کشور را به دليل اينکه در داخل کشور نيستند فاقد صالحيت 

است که حزب بايد تبديل به اما منظور از حزب از ديدگاه آنان چيست؟ درست . الزم برای ايفای نقش خود می دانند

چيزی که در اين ميان از ھمه مھمتر است اما کمترين اھميت به . له فقط اين نيستأاما مس. يک نيروی مادی شود

پريسا نيز در اين . آن در ھمه عرصه ھا داده می شود تئوری علمی، خط سياسی و ايدئولوژی يك جريان است

تفکری که باز ھم در جنبش چپ ايران و کسانی که کلمه . د می کندسفانه به شدت اکونوميستی برخورأمورد مت

جنبش ۀ پشت جبھ" را ئیچپ دانشجوۀ او در يک کالم وظيف. از دھانشان نمی افتد بسيار زياد است "کارگر"

اما پس ديناميسم ھای مبارزاتی ھر جنبش چه می شود؟ آيا نبايد خصلت ھر جنبش را با .  داندیم" کارگری

ھای خودش و وحدت ھا و  تقابل ھايش با ساير جنبش ھا سنجيد؟ پشت اين ايده اين امر قرار دارد كه ديناميسم 

 تواند پشت جبھه ی كند و نمی حركت میاليستي اتومات بر جاده صحيح سوسیكارگر مقدس است و جنبش كارگر

يست و از درون مبارزات ًکارگر ذاتا کمونيست و سوسياليست ن.  شود-  امروز جنبش سبز ً  مثال-  یبورژواز

کمونيست چه کارگر باشد و چه . کارگران عليه سرمايه داری آگاھی سوسياليستی به وجود نمی آيدۀ روزمر

روشنفکر موظف است آگاھی را که کارگر از درون روابط روزمره اش نمی تواند به دست آورد از بيرون به 

درون خودش توجه کند و از جنبش ھای ديگر غافل شود يا  جنبش کارگری که تنھا به مسايل . ميان کارگران ببرد

  . ضد زن و مردساالر باشد و يا در مقابل مذھب كرنش كند ھرگز نمی تواند رھا کننده خود باشد چه برسد بشريت

چيست؟ " حق"که  از اين. می گويد" ديالکتيک اخته چپ ھای وطنی"عابد در قسمتی ديگر از مصاحبه اش از 

اينکه با چه ديدی به  اما. ھا ھمه موضوعات مھم و قابل بحثی است اين....  داشتن تحليل طبقاتی و و يا  ضرورت 

االت را ؤاگر به کمونيسم به عنوان علم نگاه کنيم آنگاه می توانيم  جواب  س. اين مسائل پرداخته شود مھمتر است

 کمونيسم علم است زيرا با جھان آن. ناپذير ھميشه زنده است و تكاملش پايان یكمونيسم علم. به درستی دريابيم

به ھمين دليل می تواند روابط درون پديده ھا را . طور که مايل است باشد گونه که ھست برخورد می کند نه آن
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ر ييتغۀ  و چگونگی آن وجود داشته باشد می توان پروسئیاگر درک علمی از واقعيت جامعه، چرا. درک کند

مارکس با ھدف شناخت . ن کننده استيير جھان تعيير برای تغيي واقعيت در حال تغزيرا درک. جامعه را فھميد

گونه که ھست و با تکيه بر ماترياليسم تاريخی توانست حقيقت ساختار جامعه، تضاد ھای آن، جايگاه ھر  جھان آن

ه کرد مانند زيربنا و بايد پايه ھای علم مارکسيسم را و مفاھيمی را که مارکس فرمول. طبقه و نقش آن را بشناسد

را بفھميم تا بتوانيم آنھا را به کار ببنديم وگرنه تبديل به يک چيز ... روبنا و روابط توليدی و نيروھای مولده و 

اگر رويکردمان علمی باشد آنوقت در . تحميلی می شود که خودمان نيز به آن شک می کنيم و متزلزل می شويم

اگر . االت و معضالت مردم استؤريته ما داشتن جواب علمی و عينی به ساتو. جامعه اتوريته پيدا می کنيم

 دور تضاد پرولتارياه ر واقعيت جامعه بييتغ.  ما از جامعه ديناميک نباشد دچار اشتباه و دگماتيسم می شويمبرداشت

مارکسيسم يک . نيست" منافع من"البی و ۀ مارکسيسم با پرولتاريا رابطۀ اما رابط. بورژوازی شکل گرفته است -

بلکه حل تضاد . انقالب، انتقام گيری نيست. ر جامعه استييعلم تاريخ و تغ. علم پرولتاريا نيست. علم انقالبی است

آگاھی يعنی . اگر پرولتاريا آگاھانه برای حل اين تضادھا حرکت نکند ھمان جامعه قبلی باز توليد می شود. ھاست

سفانه در اينجا مجال بيشتری برای مفاھيمی که عابد أمت.  باور داشتن به آنيعنی فھميدن آن و. فرا گرفتن اين علم

  . درباره آن صحبت کرد نيست

در انتھا درباره مطلب ديگری می خواھم صحبت کنم که با توجه به عنوان و موضوع بحث ايشان و پريسا 

 و جنبش چپ می باشد ئی دانشجوًخالی بود و اين يکی از بزرگترين ضعف ھای ايشان و کال جنبش جای آن بسيار

 و بخش چپ اين جنبش و تاريخچه آن ئیايشان درباره جنبش سبز و جنبش دانشجو. له زنان استأھم مس و آن

وايرادھای جنبش چپ ايران صحبت کردند اما از حضور دختران که ھميشه پر رنگ و قابل توجه بوده سخنی به 

 گذار ھميشه ناديده تاثيرربوط به ايشان نمی باشد اين نيمه پر رنگ و خوب البته اين معضل تنھا م. ميان نياوردند

 ئیچپ ھا. گرفته می شود اما بايد بدانيم که تا وقتی که حتی يک زن تحت ستم باشد ھيچ جامعه ای رھا نخواھد شد

ه برا و رات شوند و آنرا مھار کنند بايد درس ھای دوره ھای تاريخی چپ ييکه می خواھند سوار اسب سرکش تغ

بايد تکيه خود را با علمی ترين .  را به سرعت و علمی مرور کنندئیخصوص دوره اخير فعاليت چپ دانشجو

ھا می  ھزاران جوان ناراضی باز وارد دانشگاه. روش به علمی ترين ايده ھا استوار کنند و با اين نگاه متحد شوند

ھا  روز حادتر می شوند و دانشگاهه و بين المللی روز بتضادھای داخلی رژيم . اتفاقات جديدی در راه اند. شوند

چقدر ھم که امنيتی، سانسور و فيلتر بشوند؛ نسبت به ساير مراکز تجمع مردم، بيشتر با آگاھی مبارزاتی  ھر

بايد از . نمی توان چشم ھا را بست. نمی توان با اشتباھات گذشته با فحش کاری رو در رو شد. سروکار دارند

در پرتو  ... اتحاد، تظاھرات، کمپين، نشريه مشترک و ی دور جديد را در زمينه ھایر شد و فعاليتھاخواب بيدا

 حتی به صرف اتحادھای کوچک، .شرايط جمعبندی در زمان فعلی از ھر زمانی فراھم تر است. يک نگاه تازه ديد

در حد بادھای زود گذر و بی اثر بدون اين استحکام . بايد اين روند علمی طی شود تا استحکام آن تضمين شود

تأکيد بر نقش محوری جوانان و دختران اھميت . چپ خواھيم بودۀ جارب گذشتتخواھيم ماند يا تکرار نوستالژيک 

که وقت تنگ است و ما  ً دارد و آماده شدن برای روزھای مبارزاتی پيش رو را بايد دايما تکرار کرد و اينئیباال

 ■.رار داريم از تاريخ قیدر برھه حساس

 


