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  انير پاِی شورشي زامريکا
  ١٩٧٠و ١٩۶٠ ۀ دھامريکا ھاِی اعتراضیجنبش

  

خوِش جنبشِ ز دستيداری، نهيسرما" رِ ي ناپذرييتغ"و " رير ناپذيتسخ"ن دِژ ي، اامريکاھاِی ابانيباالخره خ: حيتوض

روھاِی انقالبی و ين کشور و نه حتا نيمتحده، نه مردِم ااالتِ ي اۀأِت حاکمي نه خوِد ھئیگو. ھاِی مردم شده توداعتراضی

سِم يتالي قلِب کاپه دريِت سرمايِن عقالنيقفِس آھن" نينظِم پوالد. "دادی را نداشتند ن رویيستی انتظاِر وقوِع چنيکمون

دسِت معترض به مناسباِت ھاِی پالکارد به ِر تودهيو تصاو) سازی جھانی(ون يزاسي گلوبالۀھم در دورستی آنياليامپر

اِن يستم و پايسِم قرِن بيالي شکسِت سوسۀي در ساامريکابراِی نسِل ما، !! ِد استثماري انباشت و سود و بازتولۀه و چرخيسرما

در " شهيھم"عنی انبوھی از روابِط ي" جھاِن آزاد "ئیغاِت ابررسانهيو البته تبل" ِن جھانیينظِم نو"دماِن دهيسرد و سپجنگِ 

و " جنگِ بازدارنده"عنی ي؛ پنتاگون ۀرفت شيھاِی فوِق پ ساالنه و سالحی نظامۀارد دالر بودجيلي م٨٠٠عنی يحاِل رشد، 

 مبرسپت١١ و نايطوفاِن کاتر چون ئیھا فقط در نامترقبهئیجانبه گون نظم اجتماعی و ھمهي اوقوِع شکاف در. دموکراسی

تر از  م کميابيی خ در مياما با نگاھی کوتاه به تار. ن کشوري و مردِم اامريکا ۀداِد جنبشی از دروِن جامع ممکن بود و نه ُرخ

- پوستان و ھماهيان، کارگران و زنان، سيجو از جوانان و دانش بزرگ متشکلیاجتماع اسیيک جنبِش سيش يقرِن پمين

 و حتا بر امريکا ۀراِت مھمی بر خوِد جامعيش تأثتيھاِی بزرگی کرد که در کلخوِش تکان را دستامريکاان، يگراجنس

ز شورش و اعتراض در نی ايزمان با وقوِع موِج نوھم.  در سطِح جھان گذاشت۶٠ ۀ دھیاجتماع اسیيھاِی سجنبش

- الدی میي م٧٠ و ۶٠ھاِی پرتالطِم ن کشور در دھهي ایھاِی مردمھا و شورش جنبشۀچخينه و تاريشي نگاھی به پامريکا

داری را به هيستِم سرمايِت سيری و ابديناپذی و در واقع شکستگشيازلی و ھم" رِ يفنا ناپذ"ِی امريکام تا توھِم آن يانداز

د يحمِف يتأل" داری، دو دھه شورشي دو دھه ب١٩٧٠، ١٩۶٠"منبِع ما کتاِب ارزشمنِد . ميريخند بگشيخ به ري تاراعتبارِ 

 ۀي از کتاب به فراخوِر وقت و به انتخاِب نشرئیھابخش. دينترنت به چاپ رسيش در اين ماِه پي است که چندصورتگر

  :ر اين آدرسمتن کامِل کتاب د. ن نوشته آمده استيکال در ايراد

 http://www.peykeiran.com/userfiles/file/60-US-net.pdf س استترَ در دس.  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

  کسيمالکوم ا ز تا خروِش قھرِ يآمز تحصِن مسالمتا

نزبورو يپوست در شھِر گراهيجوِی س چند دانشی، ابتكاِر مبارزات١٩۶٠ روریباوِل ف

م به يان تصميجون دانشيا. دار را زدک جنبِش سراسرِی ادامهي ۀجرق) ناِی شمالیيكاروال(

دوِر . دادنداه را راه نمیياِن سي گرفتند كه مشترئیھاشاپھا و کافیگاهتحصن در فروش

اِن روز ينشستند و تا پا» وول ورث«اِی رهيگاِه زنجشاِپ فروشزھاِی کافیيكی از مي

زھا را اشغال کردند؛ ي مۀگر آمدند و ھمياِه دي دانشجوِی س٣٠روِز بعد با . جا ماندندھمان

گر يجوِی دکار با شرکِت صدھا دانشنيا. د باقی نماندياِن سفي براِی مشترئیطوری که جا

د به يتھد. ر را مختل کرد و کا گر تکرار شد و کسبيھاِی دگاهدر طوِل ھفته در فروش

 ۀياه و سراِن اتحادياِن سيجوشھردار از دانش. دا کرديتحصن ادامه پ. فتاديگذاری و سرکوب از سوِی نژادپرستان مؤثر نبمب

ن مبارزه باعِث جھش در تظاھرات و يا. دا شوديحلی پ بدھند تا راه» !بس آتش«دو ھفته داران خواست که براِی مغازه

ھا شھر و شھرک از  دههن تحصن، موِج مبارزي دو ماه از اولۀفقط در فاصل. اھان شدي سیاِی دفاع از حقوِق مدنھونيآکس

د در يگروھی از جواناِن سف: ک تحوِل مھم صورت گرفتيان، ين مياما در ا…  را دربرگرفت امريکاانه و شرِق يغرب تا م

اِن يحِس غرور در م. تر شد شيتر باعِث مقاومِت ب شيحمالِت ب. دان آمدندي ماھان و حمله به نژادپرستان بهيت از سيحما

حِ يگر حاضر نبودند به نصايھا دلی از آنيخ. اه رشد کرديِن جواناِن سيگی در ب سم و رزمنديکاليراد. افتياھان گسترش يس

 و شکستِن سدھاِی ئیگشانان نقِش مھمی در راهن جوايا. آمدند گوش بدھندی که با وضِع موجود کنار میاھاِن نسبتا ُمرفھيس

اھاِن جنوب كه ي سیمي رھبراِن قد١٩۶٠از ھمان سال . ھاِی دوراِن خود بودنداِه کوچولوي سیماھھا آن. گذشته بازی کردند

 یآھنگ  ھمۀتيکم«ت را الين تشکياسِم ا. ندازنديالتی راه بين فکر افتادند که براِی جنبِش جوانان تشکيش بودند به اياكثراً كش

به قوِل . رندين بود که اعتراضاِت جوانان را تحِت کنترِل خود بگيشان اھدف. گذاشتند» ئیجوِز دانشيآمِر خشونتيغ

نمودھاِی تر از ھرجا در رهن ھدف را روشنيا. خواستند با انتقاِل تجارِب گذشته به حرکِت کنونی کمک کنندخودشان می

ز متعھد باشند و از عشق و يآمخواست به راِه مسالمتھا مید که دائماً از آنيشد داه میياِن سيجو به دانشنگيکن لوتر يمارت

.  جنبش دامن زدیھاِی آتکيستراتژی و تاکت ۀھاِی مھمی دربارِت سرکوب به بحثياما واقع. روی کنند حی پیياِت مسياخالق

ھاِی  گر به موعظهيبودند، ددربُرده ن از دسِت اوباِش نژادپرست جاِن سالم بهيصورِت خوندی که با سر و ياه و سفيِن سفعاال

 ۀچھر… توان مشت را با مشت جواب داد طور مین فکر بودند که چهيھا به ااری از آنيبس.  باور نداشتندنگين لوتر کيمارت

Malcom X 

Wall Street - Today 
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نژادی نداشت،  ه ستِم ملیيز عليقالبی و راه و روِش قھرآم نظراِت انِغ نقطهي از تبلئیکال که اباين حرکِت راديشاخِص ا

زِ يآمھاِی مسالمت عظهراھان و ميساھاِی سي کلطی آغاز کرد که کامالً با سالنياش را از محاو مبارزه.  بودکسيمالکولم ا

  …! زندان: نگ تفاوت داشتين لوتر کي امثاِل مارتیحيمس

 

  مھاجراِن فراموش شده

 ۀي مشھور بودند، در اتحادکانويچكا، كه به يمرا ئیجنوباالتِ ي ساكِن ایکي بود که مھاجراِن مکز١٩۶٠ ۀاواسِط دھ

گفتند می. ه در صفوِف خود ممانعت کردندين اتحادي رسمی از قبوِل ایھاِی کارگرهياتحاد. کارگراِن کشاورزی متشکل شدند

حتا .  رسمی نداشتیاسيچ منفعتی براِی احزاِب سيھا ھکردِن آن متشکل. توان متحد کردر را نمیيسواد و فقھاِی بیکانويچکه 

. دادکرد، کارگراِن مھاجر را تحِت پوشِش خود قرار نمین میيمزدی را معِت کارگران حداقِل دستيقانونی که براِی اکثر

شد مزدشان نصِف خِط فقر محسوب میدست. فقر بودندر خِط يھمه ز. مزِد حداقلی بودسوِم دستک ين کارگران يمزِد ادست

ن يکه مسکِن مناسبی براِی انيلی به ايازی داشتند و نه تمايان نه نين کارفرمايکارشان فصلی بود بنابرا. ن بودندينشزاغهو 

اھان يش از سيھا بکانويچِن يسوادی در بنرِخ بی… کرد داد میسوانِح کاری بی.  دائم فراھم کنندئیجاکارگراِن در حاِل جابه

ھاِی بازرگانی و شوھاِی اميھا و پاليسر. کردندف خطاب میيھا را تنبل و کثآن. ھا نژادپرستانه بودرفتاِر جامعه با آن. بود

کی عضِو آن ي، کارگراِن مھاجِر مکز١٩۶۵در سپتامبِر .  چيکانو بودۀ مسخرئی ھاِی کليشهونی پُر از شخصيتيزيتلو

 ۀاسِت مبارزيرھبِر آنان که از س. مزد، اعالِم اعتصاب کردندِش دستينام، با خواسِت افزا گمۀ نفر١٢٠٠ کشاورزی ۀياتحاد

 ۀاھان در دھي سیِن جنبِش حقوِق مدنيه به مبارزاِت آغازين مبارزه را شبيکرد اروی می  پینگيلوتر که به يز شبيآممسالمت

 براِی کارگراِن ئیجوگاه بکشاند و در جنبِش دانشد که مسأله را به دانشينگ کوشياو ھم مثِل لوتر ک. انستد می١٩۵٠

ستی خواندند که ياو را کمون: ا قابِل انتظار بوديفرنيھاِی کالالعمِل صاحباِن مزارع و تاکستانعکس. ابديکانو متحدانی بيچ

ک يا و باز گرداندِن آن به مکزيفرنيالِت کاليِر اي او تسخئی ھدِف نھاھا گفتندبعضی. ھدفش نابودِی کشاورزِی تجاری است

التِی مرزھا را به روِی يبنداِن کارگراِن مھاجر وارِد عمل شد و مقاماِت ا اعتصاب و راه شکستنِ س براِی درھميلوپ!! است

ھاِی سراسری از انعکاسِ رسانه. ودن شيد و ارزان برای شکستِن اعتصاب تأميروِی کاِر جديکی گشود تا نيمھاجراِن مکز

ک، اعتصاب و ي و مکزامريکا مرِز ۀيھاِی حاش مزارع و شھرکۀاما در ھم. کانوھا خودداری کردنديخبِر اعتصاِب چ

  …د ي مسلحانه کشیريحتا در مواردی، کار به درگ. کانوھا به راه افتادي چۀمال شدمبارزه برای کسبِ حقوقِ پای

 

  ....ت ويترويدشورِش  

ھاِی اھان و تودهيھاِی شورِش س شعله١٩۶٧ والیجدر ماِه 

اه يھاِی ستوده. ت را در برگرفتيترويدست، شھِر صنعتی دتھی

آمد و ھرکس جلو می... ھا را غارت کردند گاهد فروشيو سف

در . ختيگرداشت و از محل میاز داشت برمیيھرچه را که ن

 ئیھار خوراكیيمردِم فق. ع شديادی توزيعرضِ دو روز ثروتِ ز

بعضی از مردم .  مصادره کردند،ش را داشتندشه حسرتيکه ھم

ھا به آتش لی از ساختمانيخ. گشتندھا میھا دنباِل آنگاه بودند و در فروشاج داشتند از قبل نوشتهي را که احتئیزھايسِت چيل

اِت پنھانی يداری بود؛ جوابی به مالهي سرماۀِع ناعادالنه در جامعيناسباِت توزھا جواِب مردم به مگاه غارِت فروش.  شد دهيکش

  .بودزی کرده يراھان برنامهيای که نظاِم حاکم براِی س ناعادالنهیگجوابی به زند. شد بوداھان بسته میيکه به محالتِ س

Detroit - July 1967 
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کننده در ھاِی شرکت چھارِم تودهکياز ش ي ب

 درصد از ۶٠. ال سن داشتندس١٧ِر يمصادره، ز

 ٢۴ تا ١۴ن يت بيترويکنندگان در شورِش دشرکت

جمھوِر وقت، اعزاِم ارتش سي رئجانسن. ساله بودند

ب يت برای سرکوِب شورش، تصويترويرا، به د

گارِد ملی در بخِش غربِی شھر و ارتش در . کرد

موقع، جواناِن از ھمان. بخشِ شرقِی شھر مستقر شدند

گر يآنان در بخِش غربی براِی دو سه روِز د. رو نشوند ارتش روبهۀديروھاِی ورزيخِش شرقی دور شدند تا با نشورشی از ب

ِر جنگی تجاوزكارانه در آن يدست به سالح در كشوری كه خود درگبردِن جواناِن تھی دست.  مسلحانه ادامه دادندۀبه مبارز

  . دور از انتظار نبودفرستاد، اصالً گروه به كاِم مرگ میگروهش را انوسِ آرام بود و سربازانيسوِی اق

 اعتراض ۀوين شيترعیيز را به عنواِن طبي قھرآمۀكرد و مبارزرو میر و يكا را زيمرا ۀفكر و عمِل جامع ،تناميجنگِ و 

 ١٣٠٠ای، ک ھفتهين شورِش ياطِی . ن استفاده کرديابان آمد و از مسلسِل سنگيارتش با تانک به خ. ديكشان میيبه م

ھا  نفر و کشته٣۵۶ھا تعداِد زخمی. ر شدنديگ نفر دست٧٠٠٠ش از يب. گاه غارت شد  فروش٢٧٠٠. ساختمان خاکستر شد

گر در ي شھِر د٢۴زمان رفت که ھمت میيترويھاِی دناآرامی. پوست بودنداهي نفرشان س٣٣ن تعداد کشته ياز ا.  نفر بود۴٣

 ۀشورش تنھا با مداخل. التی مستقر شدنديِس ايلون شھرھا گارِد ملی و پي اۀدر ھم. رديو را در برگيگان و اوھايشياالِت ميا

ر و يولی مردم آنان را تحق. پوست آرام کنداهيد مردم را با به صحنه فرستادِن چند مقاِم سيحکومت کوش. ارتش سرکوب شد

. اه بودياِی شھری سي پرولتارئیِت انقالبيگِر ظرفت نشانيترويشورِش د. دنديامستم نيد کردند و به درستی آلِت دسِت سيتھد

 نفری که ١٢٠٠از . دپوستان ھم درآن شرکت جستندياھان و سفيگِر سي تمرکِز شورش بودند ھرچند که قشرھاِی دۀنان نقطيا

 ۀيو چھل درصدشان ھم کارگِر بق! دندن سه کمپانِی بزرگ بوار شدند، چھل درصدشان کارگريگاِن شورش دستيدر جر

مزِد کارگراِن ن افراد تفاوِت قابِل توجھی با دستيمزِد ازان دستيجاست که آن روزھا منيجالب ا. ھاِی بزرگشرکت

اِد يِد زت به علِت تعدايتروي دیسازليھاِی اتوموبرغِم بروِز اختالل در کاِر شرکتکه علینيتر اد نداشت؛ و جالبيصنعتِی سف

 خود را خارج از ۀاه مکاِن مبارزيپرولترھای س. ا اعتصاب منتھی نشديھا به خشونت بان از کار، جِو متشنِج کارخانهيغا

ھاِی کارگری و فقداِن هيادی ربط داشت به عدِم جذِب آنان در ساختاِر اتحاديزاِن زين به ميا. کردندوجو میمکاِن کار جست

  . ن مراکز که با ھم پاِی اعتصاب برونديد در اياه و سفيراِن سک صِف متحد از کارگي

 

  ]شجاعانه[ زنان، باز ھم مقاومتِ مردانهیگامشيباز ھم پ 

ختند و يتنام در ھم آمي زنان را با جنبِش ضِد جنِگ وئیھا مبارزه براِی رھاستيني بود که گروھی از فم١٩۶٨ نوریج

ھاِی مختلف االِن مرد در جنبشاما فع. ه جنگ سازمان دادنديھزار نفره از زنان عل ک تظاھراِت پنجين بار يبراِی نخست

- اھان حمله میي گرم و سرد به جنبِش سۀد با اسلحياگر اوباِش سف. کردند زنان مقاومت میئیچنان در برابِر جنبِش رھاھم

هِ ياِن تظاھراِت بزرگ علي در جر١٩۶٩ نوریج.دن بويه جنبِش زنان، تمسخر و توھيجا سالِح فعاالن علنيبردند، در ا

و » اهيقدرِت س«،  جنبِش »ضِد جنگ« جنبِش ۀست سه مسألينيراناِن فمکی از سخني، )جمھوِر وقتسيرئ (کسنيچارد نير

- ه حساب میب» ملکيا مايشیء «دگاھی شد که زن را يک کفه قرار داد و خواھاِن کنار زدِن ديرا در »  زنئیرھا«جنبِش 

» !نيش رو بدبين و ترتئيش پانياز اون باال بکش«، »!نو ببره کوچه پشتیيکی اي«: دندياد کشيجا بود که چند مرد فرنيا. آورد

ن پرسش يا. کردق میيتی در جامعه تشويتِر مناسباِت جنسقي عمیست را به بررسينيآور، زناِن فمن رفتارھاِی شوکيا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

د انشعاب کرد و يکه بانيا اي مردان است باقی ماند ۀد در جنبِش چِپ نو و ضِد جنگ که تحِت سلطيبامطرح شد که اصوالً 

مخالفت ه در يم و بقيباش» بازوِی چِپ نو«م و يتر است باقی بمانگفتند که بھضی از فعاالِن زن میجنبشی زنانه ساخت؟ بع

باره کي» ست؟ين انقالب کي ام، اما سرِ يم که بازوی انقالب ھم شديريگ«گفتند می

ِزگردھا و يم. ھاِی گوناگوِن زنانه در شھرھاِی مختلف سربرآوردمحافل و تشکل

اِت زنانه متولد يشد و نشرگری برگزار میيکی از پِی ديھاِی زنانه کنفرانس

. کردن حرکت از صدھا نفر تجاوز نمیيِن ان، شماِر فعااليبا وجوِد ا. شدندمی

، جنبِش ضِد جنگ و جنبشِ ئیجو جنبِش دانشۀگر کماکان بدنيھزاران زِن د

ا در يگاِه کلمباِن اعتصاب و اشغاِل دانشيدر جر. و باقی ماندنديفرھنگِ آلترنات

گوِی جنبش ن فعاالِن مرد بودند که خود را به عنواِن رھبر و سخني ا١٩۶٨ساِل 

پ يھا بود و تادن به تلفندا  دختران در آن حرکت، جوابۀفيوظ. کردندمطرح می

  :کی از آن دخترانيبه قوِل . ھا و درست کردِن غذاهيانيکردِن ب

 در ».مي بودنشدهآزاد  بودند، ولی ما گاه آزاد شدهھاِی دانشساختمان «

ھاِی اخالقِی مسلط ھا ارزشپیيھ. ن منوال بوديھا ھم وضع به ھمپیيھجنبِش 

  ولی در آن. بودنداج را کنار گذاشته برای مثال در مورِد بکارت و ازدو

برای ھمه برقرار بود، » د و شرطيقبیآزادِی «گِی گروھی که ظاھراً  زند

کردند مورِد استفاده و استثمار قرار اری از زنان آشکارا احساس میيبس

شدند و بر سِر ز حاضر میين سِر ميپی سِر ساعِت معيپسراِن ھ. رنديگ می

 روابِط ۀنيتوقعات در زم» !پس غذاِی ما چه شد؟«: ند کهديکشاد میيزنان فر

داد قی ھم مردساالری بيي موسۀدر عرص. چنان مردساالرانه بودجنسی، ھم

ای بود که ن فضاِی مردساالرانهيدر چن. شدندر میيشه به عنواِن تابع و فرودست تصوي، زنان ھمراکدر فرھنگِ . کردمی

ن بار ي برگزار شد و برای نخست١٩۶٨ در سال امريکا ی ئیباي زۀ ملکۀِه برگزارِی مسابقيھا علستينيحرکِت اعتراضِی فم

 ۀک حرکِت مردساالرانه و نژادپرستاني ئیباي زۀ ملکۀمسابق. اری را وا داشت که در مورِد نقِش زنان در جامعه فکر کننديبس

کردن و  شد، براِی سرگرمدختری را که انتخاب می. اش بودند حامیامريکاھاِی بزرگِ مالی و دولِت د بود که شرکتيسف

- هيو سرما) گری نظامی(سم يتاريلين نژادپرستی و ميبنابرا. فرستادندتنام میي، به وئیامريکاگِر دادن به سربازاِن اشغال هيروح

ھاِی رسمی امعه و نظاِم مردساالر از زباِن رسانهج. بودجمع شده » ئیبايِی زملکه« ۀبندی شدکاالِی بستهجا در کيداری 

ھا، مقاماِت ورزشی در برخی رشته. زانهيستھاِی زنونی پر شد از جوکيزيمجالت و شوھاِی تلو. العمل نشان دادعکس

    .ھا ممنوع شدھا و حتا بعضی ھتلخانهھا و ِمیوروِد آنان به بعضی باشگاه. حضوِر زنان را ممنوع اعالم کردند

  

  انيگراجنسھم

در ماهِ . ان بودنديگراجنسِر مبارزه براِی کسِب حقوِق اجتماعی شد، ھميھا درگگری که در آن سالي دئیگروِه اجتماع

- نيبرای اول» سكويسن فرانس«ان در شھِر يگراجنس مخصوِص ھمۀخانک میيس به يلو پۀ به دنباِل حمل١٩۶٨ سال ونج

روھاِی يدادند با ن زن و مرِد جوان در حالی که شعار می۴٠٠شِب بعد . ر شدنديس درگيلوادند و با افراِد پستيبار، دگرباشان ا

-  جامعهیقاِت پزشکيک تحقيطبِق . ادی از معترضان منجر شدي تعداِد زیريگ ن حرکت به دستيس رودررو شدند که ايلوپ

 ِ"بند سوزانسينه"
های فمينيست) ١٩۶٨(

راديکال در تظاهرات 
ی نمايش انتخاب عليه

 امريکا ئیملکه زيبا
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 ۀکه در جامعنياری از مردم از قبوِل اياما بس. گرا بودندجنسھم امريکا درصد از زناِن ٢ درصد از مردان و ۴شناسانه 

 ننگی بر داماِن ۀت را قبول داشتند، آن را لکين واقعيکسانی ھم که ا. زدندانی وجود دارند، سر باز میيگراجنس ھمامريکا

برمال . شدھا رد و بدل میِن پسربچهيفحش بک يبه عنواِن » ھومو «ۀاز ھمان دوراِن دبستان، کلم. دانستندملت و جامعه می

کاری گرا مجبور به مخفیجنسگاِن ھمشيوود، ھنرپيدر ھال. ديانجامک کارمنِد دولت به اخراِج او میي ئیگراجنسشدِن ھم

، نيجان وبراِی نمونه د، يِی سفامريکا» گیِ مردان«ھاِی  ھضم نبود که سمبل اصالً قابلِ امريکااری از مردِم يبراِی بس. بودند

ا عدِم ارتباط يتوانست به اخراج آمد و میک انحراف به حساب میي ئیگراجنس ھم ھم،در صفوِف جنبش. گرا باشندجنسھم

- جنس، گروھی از فعاالِن ھم»سكويسن فرانس«ھاِی ریيبعد از درگ. نجامد بود، بياش آشکار شدهئیگراجنسبا فردی که ھم

ای انتشار دادند هيانيب» رت«نِی يرزمي زۀي و در نشرگرا متشکل شدند

ما گروھی متشکل از مردان و «: بودن آمدهيکه در قسمتی از آن چن

 کامِل  ئیکه رھا نيم معتقد به ايگراِی انقالبی ھستجنسزناِن ھم

دست  موجود بهئی مردم، بدون الغاِی نھادھاِی اجتماعۀ ھمیجنس

ز يک چي ما را مجبور کرده که به بابلی ین امپراتوريا... نخواھدآمد 

ن يدر اول» !ای که الزم باشدلهيم، به انقالب؛ به ھر وسيمتعھد شو

 ئیمايپورک راهيويگرا در نجنسھزار ھمھا، دهریيگرِد درگ سال

ان را يگراجنس از نظِر رسمی حقوِق ھمامريکا ۀِت حاکمأيھ. کردند

- ستی ـ و جدا ماندن از جنبشيِش رفرميد گرايھا کوشنیينشھا و عقبپوشی، ولی در عمل با برخی چشمت نشناختيبه رسم

   .ت کنديان را تقويگراجنساِن فعاالن و رھبراِن جنبشِ حقوقِ ھمي انقالبی ـ در م یاسی و اجتماعيھاِی س

  

 اِن معترض و طرحِ سرکوبِ عمومیيجوقتِل دانش

 ۴.  آتش گشودندکنتیالتيگاِه اجوِی دانش دانش٢٠٠ بار به رویِ ۶٠از شي، افراِد گارِد ملی ب١٩٧٠مه روِز چھارم ماِه 

. ن شدي خونِمهماِه .  نفر را زخمی کردند٩نفر را کشتند و 

ِه دولت يان عليجوگاِه کنت، به نماِد شورِش دانش دانشۀواقع

 در امريکاسِر گاه در سرا دانش٣۵٠ھفته بعد، کي. ل شديتبد

- ل میيتی به خشم و خشم به قھر تبدينارضا. اعتصاب بودند

. سوزیری بود و پرتاب کوکتل مولوتف و آتشيدرگ. شد

. کردندھا را ُخرد میھاِی ارتشی و بانکوني کامۀشيش

الِت يدر ا. ھا شدگاهحکومت مجبور به استقراِر ارتش در دانش

در . ھدِف گلوله قرار گرفتنداه ياِن سيجوپی، دانشسیسیمی

مدافعاِن حکومت . جوِی دختر کشته شدندن حمله، دو دانشيا

 ۀقو. ج کردندياِن معترض بسيجوزدِن دانش ورک، گروھی از کارگراِن ساختمانی را براِی کتکيويدر ن. دان شدنديوارِد م

ای حهيدولت ال.  کنت مقصر نشناخت و کارشان را دفاع از خود تلقی کردگاهِ  ِت دانشيروھاِی گارِد ملی را در جنايه، نئيقضا

اسِت جاسوسی و شنوِد ي سکسنين ۀنيکاب. شدجرم اعالم می» جمھورسيه رئين عليد و توھيتھد«ارائه داد که بر مبناِی آن 

  . گذاشتءه معترضان را به اجرايخته عليگسگسترده و لجام
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 توسِط بمباراِن کامبوج یکه طرِح مخف ني بعد از ا

ِق مطبوعات منتشر يک منبِع ناشناس لو رفت و از طري

د مکالماتِ يبه دستوِر کاِخ سف) FBI. (آی. بی. اف. شد

نگاران و اری از مقاماِت دولتی، روزنامهي بسینولفيت

کسن طرحی را برای يدولِت ن... فعاالن را شنود کرد 

مقاماِت . ن کردي شکستِن جنبِش مردمی تدودرھم

، معترضانی را که به اشغاِل مراکِز دولتی و ئیقضا

ھاِی د به اسارت در اردوگاهيپرداختند، تھدنظامی می

تِ ي ھداۀ شش نفرۀتيکمکسن، يبه دستوِر ن. ژه کردنديو

ژه را براِی نفوذ و يموِر وأ م٢٠٠٠. آی. بی. ِق افيل شد و از طري تشکسرکوب

غاتی در يھاِی تبلعات و دروغيفوِف جنبش و انتشاِر شاکاری در صک و خرابيتحر

ِد يان نسبت به تشديجواھان و جنبِش دانشيجنبِش س. دھی کردسطِح جامعه سازمان

ز رواجِ يھاِی قھرآماستيسم و سيکاليراد. العمل نشان دادتر عکس شيھا، با انجاِم تظاھرات و اقداماِت مبارزاتی بسرکوب

کار، نيھدف از ا. افتين فزونی يگھا توسِط مبارزاِن خشمِر موقِت آنيھاِی دولتی و تسخت به ساختمانحمال. افتيتری  شيب

گذاری به د به بمبيتھد. ساز باب شدھاِی دست بمبۀيتھ. شوک وارد کردن به جامعه بود و برھم زدِن حالِت عادِی امور

زمان ھم. دات بودندي تھد یھا ھدِف اصلک و ارتباطی و بانکيترونھاِی بزرگِ نفتی، الکشرکت. شد مورد بالغ می٣۵٠٠٠

اسی يدر محافِل س. ھا مبارز شدندشدِن ده راندازی کردند و باعِث زخمیي تاهيپلنگاِن س س به دفاتِر حزبِ يلوروھاِی پين

عربده » ھرج و مرج«ِه يکسن علين. خواھد بود» کیيتابستاِن چر«ک ي شاھِد امريکا ١٩٧٠ن بود که در سالِ يصحبت از ا

اِن يجو درصد از مردم خواھاِن اخراِج دانش٨٠کرد که  القاء میامريکا ۀ گالوپ به جامعۀ مؤسس یک نظرسنجي. ديکشمی

استاداِن . گاه مخالفندز در دانشيآم تظاھراِت مسالمتیدرصد از مردم حتا با برگزار۵٠ھا ھستند و گاهمعترض از دانش

جاِد ي در دفاع از ابِرکلیگاِه   در دانش١٩٧٠ھا در تابستانِ ریين درگيترکی از مھمي. شدندد به اخراج میيز علناً تھديز نمبار

گاه ل و کلنگ و نھال و گل به دانشيھاِی مختلف با خود بشيجو از گرا دانش٢٠٠، پريلادر ماِه . رخ داد» پارِک مردم«

دند که ينام» پارِک مردم«جا را کاری کردند و آنکاری و گلگاه، درخت متعلق به دانش متروکهۀک محوطيآوردند و در 

. ديک حصاِر بلند دوِر پارک کشيجا را اشغال کرد و به سرعت س آنيلواما در ماِه مه، پ. استفاده از آن براِی عموم آزاد بود

- ت گلولهيس به سمِت جمعيلوپ. ر شدنديس درگيلوارک با پگرفتِن پ بودند براِی پسظھر، ھزار نفری که در محِل تجمع کرده

کی از ي. ری بودين درگير خورده حاصِل اي نفر ت٣٠ نفر زخمی و ١٠٠. کردک میيآور شلای و گاِز اشکھاِی ساچمه

ان يجو درصد از دانش٨٠. س در آمديلوگاه به اشغاِل پدر شھر حکومِت نظامی اعالم شد و دانش. گان جان باخت تظاھرکنند

نی ينشاما حکومت قصِد عقب. اعالم کردند» پارِک مردم «ۀک تجمِع اعتراضی، موافقِت خود را با پروژي یو استادان ط

مقامات عربده . شان کردد و متفرقيآور پاشگان به پرواز درآمد و بر آنان گاِز اشک کوپترھا باالی سِر تظاھرکننديھل. نداشت

ھاِی مختلِف جنبشِ دوزی براِی فعاالِن تشکلتراشی و پاپوشجرم» !مياندازم باشد حماِم خون راه میاگر الز«دند که يکشمی

 نفر ٢٨. ر شدنديگ ن دستيھاِی سنگاه به اتھامي رھبراِن اصلی و سرشناِس پلنگاِن سۀبا ھميتقر. اسی و اجتماعی به راه بوديس

   .ن با جنبش را آغاز کرده بوديحسابِ خون هيحکومت تسو. دندي قتل رساه در حمالتِ جداگانه بهياز اعضاِی پلنگاِن س

  

 سرباز ۴٨٧٠٠مرگ 
  ئیامريکا

 جوی دانش۴و 
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   نشد   نچهآچه دگرگون شد و آن

را اسی و اجتماعی آن يراِت سي تأثۀد دامنيم باي را محک بزن١٩٧٠ۀِل دھي و اوا١٩۶٠ۀم تواِن جنبِش دھيخواھاگر می

اه يكالی كه پلنگاِن سي آن جنبِش رادۀاھان و در ادامي س یفاع از حقوِق مدناز جنبِش د. ميفراتر از جنبِش ضِد جنگ دنبال كن

ِد ي با سركوِب شد١٩۶٠ۀاِن دھيپا. كا داشتيمرا ۀگاری بر جامع ق و مانديراِت عمياھان تأثيجنبِش س: مينماِد آن بود شروع كن

ِن جواناِن يِج مواِد مخدر در بي تروۀاسِت آگاھاني با س١٩٧٠ۀِز دھراه بود و آغااھان ھميكاِل جنبِش سيفعاالِن انقالبی و راد

ه يطی شبي شرایبرقرار. كايمرا یتيامن سی يلوگاِه پ ھاِی جواناِن محالت توسِط دست گروهئیريزدن به درگ پوست و دامناهيس

اسی و يھاِی نابرابِر اقتصادی و سو فرصتسی يلو خشونِت پۀاھان و اعماِل روزمريھاِی سگتوبه حكومِت نظامی در 

كا زنده يمرا ۀک تضاِد حاد و آشكار در جامعياھان را به صورِت يه سي ملی عل ض و ستِم نژادیي تبعۀاجتماعی، كماكان مسأل

 حقوِق ۀنير و حک و اصالح در زميي حاكمه ضرورِت انجاِم تغۀ طبقۀكنند ھاِی رھبریِن حال بخشيدر ع.  داشتنگه

ھاِی به مراتب كا از فرصتيمرااھاِن يقشری ھر چند نازک از س. افتنديِن مدنی و رفتارھاِی فرھنگی را دريشھروندی و قوان

دو حزبِ . اسی و فرھنگی باال بكِشنديھاِی اقتصادی و سمند شدند تا خود را در عرصهتری نسبت به گذشته بھره شيب

اھان در ي سی مدنۀمداران و رھبراِن جامعاستي به تالِش جدی برای پرورش و ادغاِم سخواه، دستدموكرات و جمھوری

ل كردند يكا تبديمراِر پرچِم سه رنگِ يِم صفوِف ملت زي را به نماِد تالِش مثبت براِی تحكنگيلوترك نيمارت. صفوِف خود زدند

غاِت يتبل.  مراسِم گسترده و سراسری، بزرگ داشتنداش را در ھمان روزی كه ترور شد با برگزاریِ و ھر سال خاطره

گاِه حاكمه در برابر  دست. ب اعالم شديھا جرِم قابِل تعقفكری و رسانهھاِی آموزشی و روشنطي آشكار در محۀنژادپرستان

سامح و تساھل رفتار بود با ت" ھاِی اجدادیشهيبازگشت به ر"اھان كه شعارشان ي سیھاِی فرھنگتی و تشكليھاِی ھواستيس

. اه افزوده شدياِن سيجوبر تعداِد دانش. نديستم دوری بجويكال و ضِد سيكه از رفتار و كرداِر انقالبی و راد كرد، به شرِط آن

اھان يكه با غرور بر زباِن س" تبار ئیقايفرا  ی ئیكايمرا"عبارِت . تر از گذشته شدار پررنگيوود بسياھان در ھاليحضوِر س

بردن  را گرفت و بعد از گذشتِ چند سال به عبارتی رسمی براِی نام ) گرين" (اهيكاكاس"ِز يآمني توھۀشد به جاِی كلم میجاری

  .ل شديكا تبديمرااھاِن ياز س

برد نقاً به يھاِی سنتی و مذھبی را عمھا و ارزشدگاهي روابط و د١٩٧٠ و ١٩۶٠ھایِ گری كه در دھهيرگذاِر ديجنبِش تأث

گاهِ ک پايياورد و يوجود بگر را بهن جنبش موفق شد، چند نسل از زناِن شورشيا.  زنان بود ئی، جنبِش رھافراخواند

جنبشِ .  علوِم اجتماعی و فرھنگ و ھنر درست كندۀش در عرصيكال و نوانديپرداِز رادهيفكرِی محكم از زناِن نظرروشن

 ھم به لحاِظ نظری و ھم عملی ضرباِت مھمی ئیكايمرا پدرساالِر ی سنتۀخانوادباِر  زنان موفق شد به ساختاِر اسارتئیرھا

- دهيرشدِن ايفراگ. اسی و اجتماعی بكشاندي مبارزاِت سۀھاِی مختلف به صحنای از زنان را از نسلوارد كند و شماِر گسترده

 زنان از جمله ئیِر حقوِق اجتماعين و ساي حِق سقِط جنۀنينی در زميِب قوانيو تصو" حِق كنترِل زن بر بدِن خود" ماننِد ئیھا

ھاِی جنبش رویشي پۀجيدر نت. ن جنبش بوديآوردھاِی اگر دستيِط كار و آموزش، از ديه تعرض و آزاِر جنسی در محيعل

- تر، پنھاندهيچيھاِی پ شد به شكلكا مجبوريمرا ۀ حاكم بر جامعۀ، روابط و فرھنگِ پدرساالرانه و مردساالران١٩۶٠ۀدر دھ

ِل يراھی با جنبشِ زنان براِی مھاِر پتانسكا به ضرورِت ھميمرا ۀأتِ حاكمي از ھئیھابخش. ات بدھدي حۀتری ادامانهيتر و موذ

- آن. ستی پی بردندياليمپركاِر دروِن جنبش در كاركرِد نظاِم بورژوا ابرال و محافظهياناِت لي آن و ادغاِم جریكال و انقالبيراد

ن جنبش به يكِر افنز فعاالِن روشيھاِی زن و نبه عنواِن اھرمی براِی جلِب توده" الِت سراسرِی زنانيتشك"دند از يھا كوش

- ر و تحوالت، بر شماِر زنان در ردهيين تغيدر امتداِد ھم. ا آن حزبِ حاكم استفاده كنندين يت از ايكارزارھاِی انتخاباتی و حما

گاه چيكا ھيمرا ۀروھاِی مرتجِع جامعي حاكمه و نۀ از طبقئیھاِن حال، بخشيدر ع. ھاِی باالتر نھادھاِی حكومتی افزوده شد

 ۀكالی كه برای جامعي رادئیراِت اجتماعی و فرھنگيي زن و تغ ئی جنبِش رھایھا و دستاوردھای واقعروی شينتوانستند پ
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سم و يه فمنيروزی عل شبانهیای و مذھبغاِت رسانهيک و تبليدئولوژيجدا از حمالِت ا. آورد را تحمل كنندراه كا به ھميمرا

نه ين زمين و تروِر پزشكانی دست زدند كه در اي سقِط جنۀژيھاِی وکينيگذاری در كلروھا به بمبين ني زن، ائیجنبِش رھا

كاِر دروِن ستی و محافظهيھاِی رفرمشيگرا. افته استيكارانه تا به امروز ادامه تي جنان اقداماتِ يا. شتافتند زنان مییاريبه 

كی از فعاالِن يقوِل به.  بسنده كردند١٩۶٠ۀِل دھي انجام شده در اوائیراِت حقوقی و فرھنگييمندانه به تغتيجنبِش زنان رضا

جه از دامنه و شور و شوِق جنبِش در يدر نت".  حقوقی معاوضه كردندی را با برابرئیآرماِن رھا"ستی، يكاِل جنبِش فمنيراد

 .حاِل گسترشِ زنان کاسته شد

گاھی، و بر ھا، بر مناسباِت دروِن خانواده، بر نظاِم آموزشی و مقرراِت دانشاِن نسليگری كه بر روابِط ميجنبِش مھِم د

. ان بوديجوكاِل دانشيمندی بر جای گذاشت، جنبِش راد ماندگار و ارزشراتِ يابی و گسترِش نھادھاِی مدنی، تأثي تشكلۀشياند

 ۶٠ۀھاِی دھئیگشا راهۀن جنبش و مجموعيِر ايتحِت تأث. و بودنديگی و فرھنگِ آلترنات جنبِش جوانانی كه به فكِر ساختِن زند

ز يآمضيعنی زبان و رفتاِر تبعي. ت شديشی تثباسی و فرھنگی و ھنری و آموزيدر محافِل س" ضيضِد تبع"ماِن بود كه گفت

العمِل آشكار و قاطع در برابِر آن به  شد و عكسده شمردهي زشت و نكوھءتی و فقر و غنايھاِی ملی و نژادی و جنسنهيدر زم

گر يبل كه حاال د قۀنسِل مبارزاِن دھ. ز فروكش كردين جنبش ني، ا١٩٧٠ ۀ دھیانيھاِی ماما از سال. ل شديک عرف تبدي

 ۀاِن دھي پایسيلو سركوِب پیشان در پھاینيتركاليراد. گی شدند زند" اِن عادیِ يجر"بودند وارِد گاه را تمام كرده دانش

ھاِی چند پیيا ھي ئیجوبخِش بزرگی از فعاالِن دانش. كردند مخفی را تجربه مییگ ا زنديا در زندان بودند و ي حاال ١٩۶٠

ھا و رفتارھاِی قهيق و سلين را در سطحِ عاليراه داشتند و او را به ھميگی و فرھنگِ آلترنات ش، حاال فقط خاطراِت زنديسال پ

ز كماكان در يگروھی ن. دند به فرزنداِن خود منتقل كننديكوشا میيدادند  با ثباِت امروِز خود بروز مییگ شخصی در زند

ھا بودند كه موضوعاِت نيھم. فاِی نقش كردنديروھاِی تازه نفِس احزاِب حاكم ايدند اما به عنواِن ناسی باقی ماني سۀعرص

خواه وارد كردند  احزاِب دمكرات و جمھوریۀو امثالھم را به برنام" ھاتيحقوِق زنان و اقل"و " ستيِط زيمح"دی ماننِد يجد

  .  حاكم نداشتئیستياليِم بورژوا امپری شدند كه تعارضی با نظ مدنيۀا فعاِل جامعي

  

  ھاستی و چپيھاِی دروِن جنبشِ كمونشيت و گرايوضع

فكران شكل گرفته  از دِل جنبِش جوانان و روشن١٩۶٠ۀ دھۀانيدی كه در ميسِت انقالبی و چِپ جديروھاِی كمونياما ن

روحی روھا محصوِل مخالفت با جنبِش چِپ سنتی و بیين نيِر ااكث. مودنديھاِی باال را پبندیری متفاوت از دستهيبودند، مس

انه و يگرانِش جزمياز انجماِد فكری و ب.  بودطلبانه و سازِش طبقاتی خو كردهھاِی اصالحاستياِن سال به سيبودند كه سال

روھاِی ين. كرد چپ ارائه می را در قالِب شعارھا و اصطالحاتِ ئی بورژوا یسم و دمكراسيوناليبرد و ناسكی رنج میيمكان

اسی و يھاِی ستهيت با آتوريھاِی كھنه و ضدگری، شكستِن قالب خود را با شورش١٩۶٠ۀن و جواِن دھي نویستيجنبِش كمون

راِی چ ارزشی بيشان ھھاینيترانقالبی. ستيوناليست بودند و انترناسياليضِد امپر. كردند موجود معنا مییاجتماعی و فرھنگ

ن به راه يای كه در ھندوچكا در جنگِ تجاوزكارانهيمراستی قائل نبودند و با تماِم وجود آرزوِی شكسِت ياليھن و پرچِم امپريم

- روی می  كارگر پیۀالمللی در مورِد طبقنيھاِی غالب در كِل جنبِش بروھا از درکين نيبخشی از ا.  را داشتند،انداخته بود

ِس ي كارگری و تقدۀھاِی روزمرروی از جنبش پرولتری را با دنبالهیا و انقالِب اجتماعي پرولتاریاتاسِت طبقيكردند و س

 ئیاسی و فلسفيِر نظراِت انقالبی سيگری كه تحِت تأثيبخِش د. گرفتندشان معادل میكارگران به صرِف كارگر بودن

سم در ياليِم ساختمان ِسوسي عظۀِر تجربيز تحِت تأثي شوروی، و نۀتجرباش نسبت به دگاِه انتقادیيجمله د منتونگ مائوتسه

تر بشناسد، مواضعِ  شيآوردھاِی انقالِب فرھنگی در آن كشور را ب ھا و دستد مفھوم و درسيكوشن قرار داشت و میيچ
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كا يمرا ۀ آن در جامعیی و رھبردھ سازمانتری را در مورِد انقالِب اجتماعی و ابزاِر ضروریحيتر و صحنسبتاً روشن

  . ر مبرا نبوديھاِی ناگزشیياندستی و سادهيالتِ اكونوميكرد؛ ھرچند كه از تمامطرح می

ستی و يھاِی اكونومشيچنان بود كه گراالمللی آننيكا و در سطِح بيمرا ۀ در جامع١٩۶٠ۀھاِی دھ جنبشیِت كليوضع

ھاِی گوناگوِن جامعه كه مضمون و هيھا و اعتراضاِت المقاومت. داددر موضِع ضعف قرار میخود  را خودبهستیيكارگر

بخش در  آزادیئی  تودهۀھاِی مسلحانداشتند، و وجوِد جنبش" جنبِش خالِص كارگری" آشكارا متفاوت از ئیو بو رنگ 

سم، يسم و كمونياليستی بودند تا سوسيالي انقالبی و ضِدامپرئی دمكراسۀنديتر نما شيكه ب" جھاِن سوم"كشورھاِی موسوم به 

ھا و به مشاركت در جنبش" شانِر رسمیيناپذاصوِل خدشه"ھاِی ذھنی و رغِم خواستهروھاِی چپ را علیيبخِش بزرگی از ن

 ١٩٧٠ و ١٩۶٠ۀھاِی دھلی از كسانی كه در جنبشيخ. كشاندمی" ستیياليِر سوسيغ"و " ِركارگریيغ"ھاِی ھا و ائتالفجبھه

اسی و ي سۀستی در عرصياليماتی بود که نظاِم امپريشان نامالمحرک.  جامعه برخاسته بودندیاني مۀشرکت داشتند از طبق

گی  د که از روابط و زنئیھاروز و نشانهاِی آنيستی در دنيالي سوسۀِو جامعيوجوِد آلترنات. آورداجتماعی و فرھنگی به بار می

ن يِن اياما ب. بخش و جذاب بودروِی اساساً جوان، الھامين نيداد، براِی بخشِ قابِل توجھی از اھاِی متفاوت به دست میو ارزش

ای وجود ستی، فاصلهيالي امپریدارهي سرماۀک جامعيکردِن  نش و راه و نقشه و ابزاِر الزم براِی دگرگونيِر کلی با بيتصو

رفته باعِث ن كمبود و ناتوانی رفتهيا. موديکال پي رادئیبورژوانِش خردهيشد با ب واقعی را نمییانقالِب اجتماعِر يمس. داشت

نش و نقشه و ابزاِر ضروری براِی يست بيباھاِی انقالبی ھم که میستيکمون. روھاِی شركت كننده در جنبش شديزِش نير

ج در آن يالِت رايروی از جنبِش موجود و تماتر به دنبالهشيگذاشتند، ب جامعه میستی را در برابرِ ياليتدارِک انقالِب سوس

 خود افتادند تا متحداِن مردد یاسي سۀکردِن برنام قيا رقيل يروھا، به فکِر تعديزِش نيِت ريھا بخشاً در برابِر واقعآن. پرداختند

ری آرمانی يھا وجودداشت كه تصوھا و چپستيِن اكثر کمونيم در بگر ھيِش نادرسِت ديک گرايشه يالبته ھم. را حفظ کنند

تاً طبقاتی در صفوِف يھاِی نھاالت و مرزبندیير، وجوِد تماين تصويدر ا. پروراند مردم و جنبش در اذھان میۀاز مقول

  .شدرنگ انگاشته میا کميده يرنگارنگِ جنبش ناد

 یكا به واقع اھرِم دسِت بورژوازيمراھاِی كارگری در هين بود كه اتحادين اگر در اوضاِع آن دورايِت مھِم ديک واقعي

ِن منافعِ يھا منافع خود را در تأمهين اتحاديھاِی اهيكننده و بخِش مھمی از فعاالن و پاروھاِی رھبریين. شدندحاكم محسوب می

ا به ي پرولتاریبندھا در دستهدند و قراردادِن آنيدا، میياش در سراسِر دنستیيالي خودی، از جمله اقداماِت امپریبورژواز

كا يمرا پرولتِر ۀطبق. شی بودياندتِ سادهينھا" دادن نداردز براِی از دستيچچياش ھرھاِی بردگیيبه جز زنج" كه ئیروي نۀمثاب

؛ در صفوِف زناِن نويالتپوست و مھاجرانِ هايھاِی سِن تودهيھاِی رسمی قرار داشت؛ در بهياساساً خارج از صفوِف اتحاد

گی كاراِن خانِن خدمتيشدند؛ در بكا استثمار میيمرا یھاِی رو به گسترش در مرزھاِی جنوبكشی كه در مشقِت خانهزحمت

  … پرستاران و ینئيھاِی پاهيو ال

  

   كردد خاطرنشانيانی كه باي پاۀ چند نكت

ھا ـ کردها به انقالب پشتيساِن بورژوا ـ ينوگران و خاطرهليرخان و تحلؤ، م١٩٧٠ و ١٩۶٠ۀ دھابی از جنبشِ ي در ارز:اول

ز ھستند كه يشان نيگروھی از مبارزان و دگراند. دھندثمر جلوه میھاِی كودكانه و بیبافیالي خۀجيچه اتفاق افتاد را نتھر آن

 ١٩۶٠جنبِش . ھا نادرست استشين گراي ایھر دو.  كردءايھمان جنبش را احه به يزی شبيد چيِط كنونی بايمعتقدند در شرا

نی و ذھنی براِی انقالب در کشورھاِی يِط عي کامِل شرایگراه آورد به پخت بزرگی که به ھمآوردھاِی رغِم دست علی١٩٧٠و 

داری و دولِت هيم که براِی دفِن نظاِم سرماي بودطیي شراینيچ نهيبستِن عناصر و زم ما فقط شاھِد نطفه. ستی منجر نشدياليامپر
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بستن به ستی و دليک چارچوِب رفرميتاً ما را از يِر آرمانی از آن جنبش، نھايک تصوي ۀارائ. ستی الزم استياليامپر

  .كال، اما محدود در چارچوبِ نظِم موجود، فراتر نخواھد برديراتِ ھرچند رادييتغ

ن جنبش در يمثالً ا. پوشی بودِر قابِل چشميغ١٩٧٠ و ١٩۶٠ھایِ  دھهۀدھند تحوالِت تکانۀللی در ھمالمني نقِش عوامِل ب:دوم

زی بود که يتر از آن چار متفاوتيسم بدوِن شک بسيالي امپرۀبخش در کشورھاِی تحِت سلطئی رھاۀاِب مبارزاِت مسلحانيغ

کال و انقالبی يجِ جنبشِ رادي بود، نتال نشدهيستی تبدياليداری و امپرهي سرماک کشورِ ي به ١٩۵٠ۀاگر شوروی در دھ. رخ داد

سم، انقالِب فرھنگی را يالين براِی حفِظ سوسيا اگر مائو در چي. توانست کامالً متفاوت باشد میامريکادر کشوری ماننِد 

  . شدند و دورنماِی روشن و گسترده محروم میک منبعِ الھاِم مھمي از ٧٠ و ۶٠ۀ بود، مبارزاِن جنبشِ دھرھبری نکرده

ن يتوانند ناگھان و بدون اخطاِر قبلی ظاھر شوند، ھرچند که اھاِی انقالبی می نشان داد که بحران٧٠ و ۶٠ۀ تحوالِت دھ:سوم

اگر : تری ھم ھستمِت مھياما واقع. ستندين» ابررعد در آسماِن بی«ه و اساسی مادی استوارند و به اصطالح يھا بر پابحران

- چ بحرانی به خودیِ يفاء نکنند، ھيی تمام و کمال ائ ھاِی تودهزشيھا و خامي قیھاِی انقالبی نقِش خود را در رھبرستيکمون

  .خود به انقالبِ پرولتری منجر نخواھد شد

ِر ارائه شده توسِط ياشد که تصون بيستی ايالي در کشورھاِی امپر٧٠ و ۶٠ۀآورِد جنبِش دھ ن دستيترد بزرگي شا:چھارم

چه راست، (بورژوازی . ِت آن جوامع را پاک کرديكاِر چِپ سنتی از وضعست و سازشيبورژوازِی حاکم و احزاِب رفرم

 سر آمده، و حداکثر کاِر رفته بهشي پیدارهيگر دوراِن انقالِب اجتماعی در کشورھاِی سرمايکردند که دادعا می) چه چپ

نی و عوامِل يھاِی عشهيبودِن انقالب و ر  اعالِم زنده٧٠ و ۶٠ۀجنبِش دھ. طلوب، حک و اصالِح نظِم موجود استممكن و م

  .ن جوامع بوديِن ايادي انقالب بر متِن تضادھاِی بنیمساعِد ذھن
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