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یه و عمل   جنبش دانشجویی انقالبی: نظر
 ارنست مندل 

 جمۀ هوشنگ نوری تر 

 

ی مختصاتی از  او در این سخنرانی با ارائهاست.    1968سپتامبر    21ی حاضر متن مکتوب سخنرانی ارنست مندل در تاریخ  نوشته  :مترجمی  مقدمه

گوید باید وضعیت کنونی جنبش دانشجویی را  راند. همچنین، می شدِن آن سخن می  ی چگونگی و چرایی انقالبی وضعیت جنبش دانشجویی درباره 

های خودمدیریتی دانشجویی صحبت او همچنین از لزوم در دستور کار قرار دادن جنبشداری بسنجیم.  ی سرمایهنظر به شکل جدید جامعه  با عطف

مندل البته انسان هوشمندی است و بالفاصله ایران باب شده است.  سازی دانشگاه« در  ای که در چند سال اخیر هم ذیل عنوان »شورایی کند، مسئلهمی 

از اجتماع سخن گفت.    ی ی مدیریتی بخشی یک کل از تغییر شیوه مثابه داری بهکالن برای تغییر سرمایه   یی راهبرد توان بدون ارائهنمی افزاید که  می 

پرولترِی  نقد  دو سال اخیر،    در یکیتر بود. خوشبختانه،  ی کالنطلبانهی سرنگونی از برنامهسازی دانشگاه« در ایران البته جزئی  ی ناکاِم »شورایی برنامه

مترجم امیدوار است  کفایت صورت پذیرفته است. از این جهت، لزومی به ورود در بحث نیست.  به  های شوراگرایانه در جوانب گوناگون آنایده

 ناچیز، بکند. حال و آینده بیاید و در افق روشن جهان پیش رو کمکی، هرچند بسبه کار دانشجویان مبارز ی متن حاضر ترجمه

 *** 

ی محوری فعالیت خود را  های دانشجویِی برجسته در اروپا ایدهچهره رودی دوچکه، رهبر دانشجویان برلین، و بسیاری دیگر از  
وحدت نظریه و عمل   اند. این انتخابی دلبخواهانه نیست.انگاشتهی انقالبی و عمل انقالبی،  مفهوم وحدت نظریه و عمل، نظریه

های جهان برگرفته  های گذشته در اروپا، آمریکا و دیگر بخشای تاریخی تلقی کرد که از انقالبترین درس تجربهتوان مهمرا می
 شده است.

  این چیرگی ایدئولوژیک بدین ای که به این ایده مادیت بخشیده از بابوف و هگل به مارکس رسیده است.  سنت تاریخی
گاهانه برای بازسازی جامعه معطوف باشد، به غلبه بر موقعیتی  معناست که جنبش رهایی بخش سترگ نوِع انسان باید به تالش آ

روند تا سرنوشت خود را به دست خود بگیرند. این عمل میاند و  درآمده  به انقیاد نیروهای کور اقتصاد بازار ها  که در آن انسان
گاهانه ها مواجه که باید با آن  ایزید، از نیروهای اجتماعیاینکه انسان از محیطی که در آن میبی  بخشی،ی معطوف به رهاییآ
گاهی داشته  بخش  شرایط اجتماعی و اقتصادی عاِم این جنبش رهاییاز  شود و   نحو مؤثری پیش نخواهد رفت و یقینًا  باشد، به آ

 رسد.به سرمنزل مقصود نمی
تسبیح هر جنبش رهایی  درست همان نخ  و عمل  نظریه  ترتیب   بخشطور که وحدت  به همین  در عصر حاضر است، 

گاهانه،  مارکسیسم به ما می ی نخست،  انسان، در وهلهآمیز خواهد بود که  تنها در صورتی موفقیتآموزد که انقالب، انقالب آ
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به    نیروهای محرِک پِس انکشاف اجتماعی و اقتصادی در آن جامعه را بشناسد. زید بشناسد،  که در آن میرا  ای  سرشت جامعه
این  ی تحول اجتماعی را نشناسد، قادر نخواهد بود آن تحول را به انقالب بدل سازد.  برندهتا زمانی که نیروهای پیشبیان دیگر،  

گاهی مارکسیستی آن را جنبش دانشجویی انقالبی در اروپا دریافت عمده  داشته است. عرضهای است که آ
ط عینی جامعه،  و شناخت مارکسیستی شرای   ،ما خواهیم کوشید نشان دهیم که این دو مفهوم، یعنی وحدت نظریه و عمل

ی عملِی جنبش دانشجویی اروپایی و در قامت اند، در مبارزهکه دیرزمانی پیش از تولد جنبش دانشجویی در اروپا برقرار بوده
 اند.ی تجارب خود آن جنبش دوباره کشف و تکمیل شدهنتیجه

ای آغاز شد  واسطهدر قالب شورشی علیه شرایط بی  ــو در ایاالت متحده هم فرقی ندارد  ــ جا   جنبش دانشجویی در همه
این جنبه در غرب، که ما در آن    کردند.ها تجربه میها و در دبیرستانکه دانشجویان در مؤسسات دانشگاهی خود، در دانشگاه

در آن کشورها شرایط و نیروهای   اماًل متفاوت است. نیافته کاگرچه وضعیت در کشورهای توسعه  ؛ کنیم، آشکار استزندگی می
ی گذشته آن دسته از جوانانی که در غرب  اما طی دو دههبسیار دیگری جوانان دانشگاهی یا غیردانشگاهی را به خیزش واداشتند.  

ای دالیل اضطراری  ،جوامع محلیشان و چه در  هایشان، چه در شرایط خانوادگیچه در خانهاند، روی هم رفته،  به دانشگاه رفته
 اند.نداشتههای اجتماعی برای شورش 

کارگران مهاجر با دستمزد ت متحده یکی از این استثناهاست؛  ی سیاهان در ایاالجامعهالبته استثناهایی هم در کار است.  
های دانشجویانی که از دل این فقیرترین محیطتر کشورهای غربی  باری، در بیشپایین در اروپای غربی استثنای دیگری است.  

های الیهند یا از  ابورژوایی یا بورژوایی متوسطی دانشجویان یا از محیط خردهقاطبهند.  اآیند هنوز اقلیتی بسیار کوچکپرولتری می
اند  سو کشیده شده  ای که بدانقدرها برای زندگی  آنعمومًا  رسد،  وقتی پایشان به دانشگاه می  پردرآمدتر. بگیران یا مزدبگیران  حقوق

فهمند.  آنان در ابتدا این مسئله را در چارچوب دانشگاه میشورش اجتماعی را بفهمند.  آماده نیستند تا آشکارا یا کاماًل دالیل له  
اقلیت من  سخن  بهطرف  عناصر  از  که  نیست  استثنایی  کوچک  توده   های  بلکه  شده،  تشکیل  گاه  آ سیاسی  عظیم  لحاظ  ی 

 خواند.دانشجویانی است که با شرایط چندی مواجه شدند که آنان را به مسیر شورش فرامی
ی کاملی از واقعیات مجموعهدانشگاه را همراه با  ی  نابسندهدهی  ی آموزشی، ساختار و سازمانبرنامهها  اینخالصه اینکه،  

ناپذیر  های بیشتر و بیشتری از دانشجویان تحملکه برای بخشی درون همان دانشگاه بورژوایی  مادی، اجتماعی و سیاسی تجربه
خواهند دالیل شورش دانشجویان  ای که میبورژوایی  کردگانپردازان و تحصیلاست که نظریه  جالب توجهشد در بر گرفتند.  می

های جدیدی را از نو به کار بگیرند که دیرزمانی است آن را  انگاره دانشجویان در تحلیل خود از محیط اجتماعِی را بفهمند، باید  
 اند.شان از جامعه کنار گذاشتهاز تحلیل کلی

علل شورش   یدربارهای  کانادایی سخنرانی عمومی  کردگان پیشتازِ یکی از تحصیلچند روز پیش، وقتی در تورنتو بودم،  
نه اینکه با آنان   ، بخش نباشدنه اینکه شرایط زندگی آنان رضایتاند.  اساسًا مادی»او گفت که این دالیل  دانشجویان ایراد کرد.  
جور پرولتاریا در دانشگاه داریم که هیچ حقی   بلکه از لحاظ اجتماعی، ما یک  ، شودی نوزدهمی بد تا میهمچون کارگران سده
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در مورد زندگی خود در چهار، پنج یا شش سالی که  د تا الاقل  ن هیچ حقی ندارد،  ن ی آموزشی نداربرای مشارکت در تعیین برنامه
 «.گذرانند تصمیمی بگیرنددانشگاه میدر 

ی بورژوا، تا  کردهاین تحصیلتوانم این تعریف غیرمارکسیستی از پرولتاریا را بپذیرم، گمانم این است که  حالی که نمی  در
ساختاِر  های بورژوایی صرفًا بازتاب  ساختار دانشگاهشورش دانشجویِی گسترده را فاش ساخته است.  های  حدی، یکی از ریشه

ی  پذیرفتنی شده است، حتی با این سطح اولیه ا ها برای دانشجویان نکه هر دوی آن  ،ی بورژوایی است مراتبِی عام جامعهسلسله
گاهی اجتماعی تر این پدیده بپردازیم، خیلی از بحث دور شناختی ژرف های اخالقی و رواناگر بخواهیم به ریشهشان.  کنونِی آ

سال   25چنان که طی ی بورژوایی، آنبرخی از کشورهای اروپای غربی و احتمااًل در ایاالت متحده نیز جامعهاما در شویم. می
و شکل جدیدی بدان بخشیده  کالسیک را وسیعًا متالشی کرده  ی بورژوایِی خانواده گذشته بر سر نسل گذشته عمل کرده است،  

اند که هر شکلی شان آموختهی عملینوجوانان، پیش از هر چیز از خالل تجربهای از  دانشجویان مخالف، در مقام دستهاست.  
 شود.از اقتدار را به چالش بکشند، که این چالش با اقتدار والدینشان آغاز می

ی زندگی آلمانی بدانید یا بازتاب آن را در اگر چیزی دربارهاین مسئله در کشوری مانند آلمان امروز بسیار چشمگیر است.  
تا پیش از جنگ جهانی دوم اقتدار والدین کمتر از هر چیز دیگری در این کشور دانید که  میادبیات آلمانی مطالعه کرده باشید،  

پس جوانان آلمانی از خالل  برداری فرزندان از والدین عمیقًا در بافت جامعه ریشه دوانده است.  فرمانشد.  به چالش کشیده می
اند که وسیعًا نازیسم را پذیرفته،  اند که در ابتدای این مسیر نسلی از والدین آلمانی ایستادهای از تجارب تلخ عبور کردهمجموعه

داری مردم« )که »اقتصاد بازار اجتماعی«  اصطالح »سرمایهل آسوده که بهخیاجنگ سرد را با جان و دل احساس کرده و با این  
درپی این دو یا سه نسل  های پیناکامیسر کرده است.    ،ای شود( نه رکودی دارد، نه بحرانی و نه هیچ مشکل اجتماعیخوانده می

از انزجار به اقتدار بزرگ  ها را مهیای این ساخته تا وقتی به ایجاد کرده و آن ترها  از والدین، امروز در میان جوانان حس ژرفی 
 های جدی به هیچ شکلی از اقتدار گردن نگذارند.گذارند بدون چالش یا احتیاطدانشگاه پا می

استادان و مؤسساتی که، الاقل در    ،بینندی نخست خود را با اقتدار استادان و مؤسسات دانشگاه مواجه میآنان در وهله
به هیچ شکلی از تحلیل علمِی عینی از آنچه در ها های آنآموزش جتماعی، آشکارا هیچ نسبتی با واقعیت ندارند. ی علوم احوزه

سرعت  ی مؤسسه بهمثابه  این چالش برای اقتدار دانشگاهی بهدهد.  گذرد امکان ظهور نمیجهان یا در دیگر کشورهای غربی می
 به چالشی فراروی محتوای تحصیلی بدل شد.

های  دانشگاهها داریم.  ای در دانشگاهعالوه بر این، ما در اروپا، احتمااًل بسی بیشتر از ایاالت متحده، شرایط مادی نابسنده
توانند با استادان  دانشجویان نمیهای صوتی به استادان گوش بسپارند.  سیستمطریق  هزاران دانشجو مجبورند از  ما غلغله است. 

چند عامل  شرایط غذا و خوابگاه هم بد است.    وشنودی داشته باشند. ارتباط، تبادل نظر معمولی یا گفتخود حرف بزنند یا هیچ  
هرچند باید بر این مسئله پای بفشارم که حتی اگر این گستراند.  میتکمیلی دیگر هم هست که نیروهای شورش دانشجویان را  

بر شورش  این  اصلی  محرک  یابد،  بهبود  مادی  ماند.    یجا  شرایط  اقتدارگرایانهخواهد  محتوای ساختار  و  مایه  و  دانشگاه  ی 
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این شرایط مادی سبب شده   ازی علوم اجتماعی، نارضایتی بیشتری را  های مربوط به تحصیل، الاقل در حوزهی برنامهنابسنده
 است.

تالش  که  است  دلیل  همین  بالبه  سوی  از  که  دانشگاه،  اصالح  برای  لیبرالها  جامعهتر  های  در  متفاوت  ی  نهادهای 
احتمااًل  دارانهنوسرمایه است،  فرجامی نمیی غربی عرضه شده  نمیاین اصالحات  رسند.  به  مقرر خود  زیرا به هدف  رسند، 
ای برای فرونشاندن  و ارادهنه تنها هیچ رغبت    های اصالحیبرنامه  کنند. های واقعی شورش دانشجویان را لحاظ نمیخاستگاه

 کنند.بیگانگی دانشجویان ندارند، بلکه اگر وسیعًا اجرایی شوند آن بیگانگی را حتی تشدید میعلل 
در واقع، این برنامه تالشی اند، چیست؟  طلبان لیبرال در جهان غربی مطرح کردهطور که اصالح   اصالح دانشگاه، آن  هدف

این آقایان محترم  دارانه.  ی نوسرمایهدارانه و جامعهنوسرمایه  است برای کارآمد کردن سازمان دانشگاه در نسبت با نیازهای اقتصاد
البته بسیار نامطلوب است که پرولتاریای دانشگاهی داشته باشیم؛ بسیار نامطلوب است که کلی آدم وجود دارد که  گویند:  می

 شود.این امر موجب تنش اجتماعی و انفجار اجتماعی میکنند و قادر نیستند شغلی پیدا کنند. میرها دانشگاه را 
دسترس،   درهای  بندی تعداد مکانها و طبقهی دانشگاهدهی دوبارهسازمانما این کار را با  این مسئله را حل کنیم؟    چطور

نوسرمایه اقتصاد  اقتضائات  بر  انجام میبنا  به  دهیم.  دارانه،  از    100،000در کشوری که  باید  نیاز است،    100،000مهندس 
. این کار  بیابندداری  وآبتوانند کار نانفیلسوف که نمی  20،000شناس یا  جامعه  50،000مهندس خاطرجمع شویم، نه از  

 شود از شر علل اصلی شورش دانشجویان خالص شویم.باعث می
این  دارانه.  ی نوسرمایهپیِش کارکردهای دانشگاه در اقتصاد و جامعه  از  برای به انقیاد درآوردِن حتی بیشاین تالشی است  

اگر این اصالحات اجرایی شوند، دانشجویان ساختار دانشگاه و کند.  ایجاد میی باالتری از بیگانگی دانشجویان را  کار درجه
ای ی آموزشی، رشتهآنان حتی اجازه نخواهند داشت حرفه، حوزهنخواهند داشت.  ای متناظر با آرزوهایشان  ی تحصیلیبرنامه

آنان مجبور شان را خود انتخاب کنند.  بخشی به شخصیتتحققاقتضائات  آید و  و با استعدادهایشان جور درمی  دوست دارندکه  
آن شغلمی و حوزهها، رشتهشوند  آموزشیها  منافع حاکمان جامعههای  با  که  بپذیرند  را  با  ی سرمایهای  نه  دارد،  تطابق  دارانه 

تحمیل   دانشجویاناالتری از بیگانگی به  ها سطح ب ی اصالح دانشگاهنیازهای خودشان در مقام انسان. به این ترتیب، به وسیله
 شود.می

باشیم. ضروری است برای مشکالت    اعتناست که باید به هر شکلی از اصالحات مربوط به دانشگاه بیی حرف من این ن
های اجتماعی، حال از اند برای دیگر جنبشها کوشیدهطور که مارکسیست  دانشگاه چند شعار انتقالی پیدا کنیم؛ درست همان

 .بیابندگذارند، چنین شعارهایی ی وجود میههر بخشی که پا به عرص
این شعار برای کل جامعه َعلم شود.  تواند  نمی  در چارچوب دانشگاهدانم چرا شعار »قدرت دانشجویی«  برای مثال، نمی

اما    داند. معناست که اقلیتی کوچک حق حاکمیت بر اکثریت قاطع جامعه را مختص به خود می  هیچ معنایی ندارد، چرا که بدین
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توده خودگردانی  به  که  شعار  این  به  شبیه  دیگری  شعار  هر  یا  دانشجویی«  »قدرت  میشعار  مربوط  دانشجویان  در  ی  شود، 
 چارچوب دانشگاه اعتبار مشخصی دارد.

اجتماع تولیدی   باکارخانه یا    باحتی در این مورد هم من قدری محتاطم، زیرا مسائل چندی در کار است که دانشگاه را  
می نظریهسازد.  متفاوت  برخی  مانند  که  نیست  آمریکایی  درست  جامعه  SDSپردازهای  حامی  دموکراتیک[ ]دانشجویان  ی 

توان آنان را با کارآموزان در کارخانه  میند.  اکارگران آیندهیان کارگران یا شبهاکثریت دانشجوبگوییم دانشجویان از پیش کارگرند.  
آنان نقشی اجتماعی و سنجید، چرا که آنان از نظرگاه کارگران فکری همان نقشی را دارند که کارآموزان از نظرگاه کارگران یدی.  

ای را تقالیترتیب است که باید حواسمان باشد که چطور چنین شعار ان بدینای مختص به خود در جامعه دارند. جایگاه انتقالی
 کنیم.بندی میصورت 

از این پی بگیریم.  باری، هم ی »قدرت دانشجویی« یا »کنترل بیایید فعاًل قبول کنیم که ایدهاینک این استدالل را بیش 
اما کاماًل روشن است که حتی تحقق چنین شعاری،    در چارچوب دانشگاه بورژوایی است.   مقبولیدانشجویی«، شعار انتقالی  

زیرا این   ؛ خشکاند های بیگانگی دانشجویان را نمیزماِن مشخصی هم ناممکن است، ریشه  خودِی خود برای هر مدتکه به  
توانید بخش کوچکی از و شما نمی  ی یک کل پا گرفته است. مثابه  ها نه در خاک خود دانشگاه، بلکه در خاک جامعه به ریشه

ی یک کل حل  مثابه  ی تغییر جامعه بها تغییر دهید و تا زمانی که مسئلهبورژوایی، ری بورژوایی، در این مورد دانشگاه  جامعه
 آن بخش کوچک حل کرد.توان در چارچوب نشده باشد، نباید خیال کنید مشکالت اجتماعی را می

سرمایه که  زمانی  بیگانهتا  کار  پابرجاست،  بیگانهداری  یدی  کار  بود،  خواهد  برقرار  هم  و  شده  فکری شده  کار  الجرم 
 قادر به ایجاد تغییر باشد.هر قدر هم کنش مستقیم در چارچوب دانشگاه  ؛ شدهوسیله، دانشجویان بیگانه شده و، بدینبیگانه

جنبش دانشجویی  ی عملی است.  این درس تجربهی نظری نیست که از آسمان افتاده باشد.  باز، این نوعی مشاهده و مطالعه
طور  بهسر از سر گذرانده است. ی عملی را سرتابهی کشورهای اروپای غربی این تجربهاش، در همهانقالبیاروپایی، الاقل بال 

گذشته است. به سراغ طرح کلی، جنبش دانشجویی با مسائل درونی دانشگاه آغازیده و سپس نسبتًا سریع از سرحدات دانشگاه 
آنچه  گذرد نسبتی ندارند.  ی دانشگاه میمستقیمًا با آنچه در محدوده  ای از مسائل عام اجتماعی و سیاسی رفته است کهمجموعه

ی سیاهان مربوط بود و از سوی دانشجویان شورشی طرح شد شبیه به آن ی سرکوب جامعهکلمبیا رخ داد و به مسئله دانشگاهدر 
داد،   رخ  غربی  اروپای  در  دانشجویی  جنبش  در  که  بود  جنبشچیزی  پیشروتر  عناصر  سوی  از  و   الاقل  مسائل  به  نسبت  که 

 ی جهانی حساس بود.دارانههای نظام سرمایهترین بخشمشکالت استثمارشده
نیافته،  های کشورهای توسعهبخش انقالبِی خلقی رهاییبستگی با مبارزهناظر بر ابراز هم  گوِن های گونادرگیر کنشآنان  

گاهاحساس یگانگِی بخش  ند. ای جهان سوم شدههای سرکوب کوبا، ویتنام و دیگر بخش با  های آ تر جنبش دانشجویی فرانسه 
در این میان ایفا کرده است.    ایبرجستهها علیه امپریالیسم فرانسه، نقش بسیار  بخش الجزایری ی رهاییانقالب الجزایر، با مبارزه
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همان جناح چپ جنبش دانشجویی به وقوع پیوست. افتراِق سیاسی واقعی در  این احتمااًل نخستین چارچوبی بود که در آن یک 
 ویتنام علیه جنگ تهاجمِی امپریالیسم آمریکا ایفا کردند. ای در مبارزه در راستای دفاع از انقالب  دانشجویان بعدها نقش پیشتازانه

شورش دانشجویی عظیم توسط ابراز کنشمند ی شروع غیرمعمولی داشت.  در آلمان این همدلی با خلق مستعمره نقطه
 منحوس ، ایران )در خصوص سفر شاه  اصطالح جهان سومو دانشجویان یکی دیگر از کشورهای به  دهقانانبستگی با کارگران،  هم

 کلید خورد.ایران به برلین( 
این ابراز همدردی از کنند:  ابراز همدردی نمیت مشخص در الجزایر، کوبا و ویتنام  پیشتازان دانشجویی صرفًا با مبارزا 

در فرانسه،  تحوالت از آنجا پا گرفته است.  وم حکایت دارد.  اصطالح جهان سبه  بخشِی انقالبی در کِل نوعی همدلی با رهایی
های  با خلقبستگی  ممکن نیست کنش انقالبی را در هم  ــ  اینک در بریتانیا هم در جریان استو همین فرایند هم  ــآلمان و ایتالیا  

نیروهای محرک مسئوِل   امپریالیسم، استعمار،  از سرشت  اینکه تحلیلی نظری  بیاغازند، بدون  جهان سوم    استثمارِ جهان سوم 
امپریالیسم )از یک سو( و جنبش خودرهایی   انقالتودهتوسط  امپریالیسم )از سوی دیگر(  ی در این کشوره ب های  داشته ا علیه 

 باشند.
گاه به میانجِی پیچ دادن به تحلیل استعمار و امپریالیسم،    تر در جنبش دانشجویی اروپایی، بهیافتهتر و سازماننیروهای آ

نقطه تحلیل جامعههمان  یعنی  است،  گرفته  آغازیدن  آن  از  مارکسیسم  که  بازگشتند  نظام سرمایهی سرمایهای  و  ی دارانهدارانه 
میبین زندگی  آن  در  ما  که  نمی  کنیم. المللی  نشناسیم،  را  نظام  این  ما  جنگ اگر  دالیل  جنبشتوانیم  یا  استعماری  هایی  های 

بفهمیم.  رهایی را  استعماری  نمیبخش  نیروها همهمچنین  این  با  مقیاسی جهانی،  در  باید،  بفهمیم چرا  داشته  توانیم  بستگی 
 باشیم.

تا این فرایند منکشف شود.  در نمونه آلمان، کمتر از شش ماه زمان برد  با به چالش کشیدن  ی  جنبش دانشجویی صرفًا 
بخش  های رهاییی امپریالیسم و فالکت در جهان سوم رسید، و سپس با جنبشی دانشگاه آغاز شد، به مسئلهساختار اقتدارگرایانه

خود   مقیاسداری در مقیاسی جهانی و در  ی نوسرمایهورت تحلیل دوبارهوسیله به ضر  بستگی کرد و بدینجهان سوم اعالم هم 
ای که در آن زندگی ی آغاز تحلیل مارکسیستی از جامعهآنان باید به نقطه.  ان آلمانی در آن فعال بودند رسیدکشور که دانشجوی 

 را دریابند.تر فالکت اجتماعی و شورش اجتماعی دالیل عینِی ژرف گشتند تا کنیم برمیمی
 

یه و عمل   وحدت نظر

به هر گاهی نظریه پیشاپیش عمل است و گاهی دیگر عمل جلوتر از نظریه است.  فرایند تاّم وحدت پویای نظریه و عمل،    در
نظریه و عمل را در سطح دائمًا  دارد تا وحدت  کنندگان ]در آن مبارزه[ را وامیهای مبارزه مشارکتجهت، در هر نقطه ضرورت 

 باالتری از نو تثبیت کنند.
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 بر پژوهش  واسطه و فوریعمل بی  میانجی  ز ایجاد توازن بهبرای شناخت این فرایند پویا باید تصدیق کنیم که هر شکلی ا
  ی دو هفته  طیهای دیگری که  کنفرانس پژوهشگران سوسیالیست و گردهمایی  طی  ی بلندمدت روش اشتباهی است. و مطالعه

بندی به این یا آن شکل مورد دفاع قرار  مندی که این تقسیمی نظامام، از شیوه ها مشارکت داشتهدر ایاالت متحده در آن  اخیر
»تنها   ،گفتندهای ناشنوایی بود که یک بخش از حضار میای بین آدموضعیت شبیه به مباحثه  رفت شدیدًا متعجب شدم. گمی

نه، پیش از »  ،گفتند میبخش دیگر حضار  حال آنکه    ؛واسطه، را بیاغازیم و هر کار دیگری بیهوده است«باید عمل، عمل بی
 « .اینکه دست به عمل بزنید، باید بدانید چه کنید، پس فعاًل دست به عمل نزنید. بنشینید، مطالعه کنید، کتاب بنویسید

تجربه از  که  فقط  پاسخ روشنی  نه  تاریخِی  دورهی  بلکه حتی  انقالبی حاصل  مارکسیستی  در جنبش  پیشامارکسیستی  ی 
عمل بدون نظریه مؤثر نخواهد بود یا سرشت   ها دست یابید. توانید بدون دیگری به یکی از آنشود این است که شما نمیمی

گاهی به رهایی برسانید. ها  توانید انساننمی  ــطور که قباًل گفتم  همان ــنخواهد داشت، زیرا    ژرفیبخش  رهایی از سوی   را بدون آ
 دیگر، نظریه بدون عمل حقیقتًا علمی نخواهد بود، زیرا جز از راه عمل هیچ راه دیگری برای به محک زدن نظریه نداریم.

ی  آن نظریه از نظرگاه رهایی انسان نظریهای نیست؛  ی بسندهمحک عمل درنیامده باشد نظریههر شکلی از نظریه که به  
زمان، مقارن و بدون تقسیم کار است که وحدت نظریه و جا، هم یکاز طریق تالش مداوم برای پیگیرِی ای خواهد بود.  بیهوده 

ای که ای، هر خاستگاه و اهداف مترقِی اجتماعیتوان در سطح تدریجًا باالتری از نو تثبیت کرد تا هر جنبش انقالبیعمل را می
 ه اهدافش برسد.داشته باشد، بتواند واقعًا ب

ها پیش ای از سوسیالیستنهایت عجیب بود که توسط بدنهی دیگری مطرح شد که برای من بیدر پیوند با تقسیم کار ایده
آید  پیشاپیش چیز بدی است، وقتی در جنبش سوسیالیستی به بیان درمی و عمل، که خوداین تقسیم شایع بین نظریه نهاده شود. 

 یدستهدر  دهند.  ای که کارهای کثیف را انجام مین حضور دارند، افراد سادهفعاال   دستهکند: در یک  ی جدیدی پیدا میسویه
باشند، زمانی برای اندیشیدن یا نوشتن کتاب در صف اعتصاب حضور داشته  اگر این نخبگان  اند که باید بیندیشند.  نخبگاندیگر  

 خواهد رفت. دستبخش از ی رهایینخواهند داشت، و در این مورد یکی از عناصر ارزشمند مبارزه
دهد نظامی که کار کثیف را انجام میاِی کار بین کار یدی و کار فکری، بین پیادهی احیای تقسیم پایهباید بگویم که انگاره

انقالبی عمیقًا غیرسوسیالیستی است. که میای  و نخبه از اهداف اصلی    اندیشد، در چارچوب جنبش  این کار برخالف یکی 
، نه یا تمایز بین کار یدی و فکری استرود، جنبشی که هدفش دقیقًا رسیدن به سرنگونی تقسیم  جنبش سوسیالیستی پیش می

های انقالبِی پنجاه یا صد سال پیش سوسیالیست  ی یک کل. مثابه  مقیاس جامعه بهتر از آن، در  دهی، بلکه، و مهمتنها در سازمان
فهمیم این مسئله را میتوانستند به همان وضوحی که ما امروز )زمانی که امکانات عینی دسترسی به این هدف وجود دارد(  نمی

 کند.رسیدن به این غایت حرکت میدر راستای ایم که شدهتربیت   و ما از پیش وارد فرایند عینی تکنولوژی و تعلیمآن را بفهمند. 
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ی  اگر این تقسیم کار یدی و فکری در جامعه فرابگیریم این است که  های اصلی که باید از تباهی انقالب روسیه  یکی از درس 
سرمایه از  گذار  حال  بهدر  سوسیالیسم  به  مدمثابه  داری  رسم  چیز  ا ی  هیچ  به  کند،  پیدا  تداوم  جز  ومی  شد  نخواهد  منجر 

 خوانند.سوسیالیستی نمی نوین سرکوب انسانی که با جمهورِ  هایهای جدید و شکلساالری، نابرابری دیوان
این    یدبای در خود جنبش انقالبی بیاغازیم.  ی چنین تقسیم کارهر شکلی از ایده   تا سرحدات ممکِن پس بایستی با حذِف 

پرداز خوبی وجود ندارد، اگر نتواند در عمل مشارکت ورزد، و هیچ فعال خوبی ای کلی بیان کنیم که هیچ نظریهرا در قالب قاعده
 و آن را بسط دهد. کندو تقویت   جذبوجود نخواهد داشت اگر قابلیت این را نداشته باشد که نظریه را  

حد   به  تا  است  کوشیده  اروپایی  دانشجویی  به  جنبش  ایتالیا  و  فرانسه  آلمان،  در  و  یابد  دست  کار  این  از  مشخصی 
تواند سنگر ببندد  میرهبر دانشجویی ظهور کرده که آژیتاتور است و، حتی اگر نیاز باشد،    نوعی ازهایی هم رسیده است.  موفقیت

هم اما  بجنگد،  مقالهزمان  و  است  و  قادر  بنویسد  کتاب  حتی  و  نظری  جامعهی  و  با  سیاست  علم  دانشمندان  شناسان، 
این امر ما را نه فقط نسبت    هایشان آنان را زمین بزند. ی رشتهی کشور خودش به مباحثه بپردازد و در حوزههای عمدهاقتصاددان

های متفاوتی در دانشجویان دیگر دانشجو نیستند و باید نقشی جنبش دانشجویی بلکه همچنین نسبت به زمانی که این  به آینده
 سازد.خاطرجمع میجامعه را برگیرند 

 
 دهی انقالبینیاز به سازمان 

های دانشجویی اروپایی و آمریکای شمالی محل  ی دیگر وحدت نظریه و عمل بپردازم که در جنبشخواهم به سویهاینجا می  در
که  بلجور آرایش سست    سازمان انقالبِی واقعی، مقصودم نه یککه بدون وجود  ام  من، شخصًا، متقاعد گشتهبحث بوده است.  

 تواند در درازمدت حاصل شود.چنین وحدتی بین نظریه و عمل نمیدهی جدی و پایدار است، ی سازماننوع
جایگاه دانشجو، برخالف  فیگور دانشجو مرتبط است.  یا  یکی از این دالیل به خود سرشت  آورم.  برای این حرفم میدلیل  دو  

بینی کند تواند پیشکس نمی  ماند و هیچشش سال در دانشگاه می  یا  او چهار، پنجگیرد.  می  بر  ی کوتاهی را در کارگر، ذاتًا دوره
ی برخی رهبران احزاب فریبانهخواهم یکی از ادعاهای عوام در اینجا میآید.  بالیی سرش میکه وقتی او دانشگاه را ترک کرد چه  

شورند،  امروز میند؟  ا»این دانشجویان کیانگویند:  آنان با تحقیر میکمونیست اروپایی علیه دانشجویان شورشی را پاسخ دهم.  
 کنند، پس نباید کارهایشان را زیاد جدی بگیریم.« پوشند و استثمارمان میی رؤسای ما را میفردا جامه

ی معاصر توجهی ندارد.  کردگان دانشگاهی در جامعهی انقالبی نقش تحصیلزیرا به استحاله  ،این استداللی احمقانه است 
ریاست یا به    ی امروز به مقامکردهآنان اگر به آمار رجوع کنند، خواهند دانست که تنها اقلیت مختصری از دانشجویاِن تحصیل

،  هزار پانزده،  هزارده این مسئله احتمااًل زمانی که بیش از  رسند.  باالیی که همان کارگزاران مستقیم رؤسا هستند میمقام مدیران رده
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میلیون دانشجو میلیون، چهارمیلیون، پنجاما وقتی یککرده در سال نداشتیم صادق بوده باشد.  دانشجوی تحصیل  هزاربیست
 دار یا شغل مدیریتی نداریم.همه سرمایهچرا که اصاًل این ،دار یا مدیر اجرایی بشوند داریم، محال است که اکثرشان سرمایه

آوری تواند پیامدهای زیانگسستن از محیط دانشگاهی میاست که  آن  فریبانه  ی حقیقِی نهفته در پس این ادعای عوامهسته
گاهی اجتماعی و  برای   مانند،  تا وقتی که دانشجویان در دانشگاه میکرده داشته باشد.  دانشجویان تحصیل  فعالیت سیاسِی سطح آ

بورژوایی حساسیت بیشتری دارند. خطر  فشار ایدئولوژی و منافع بورژوایی و خرده  در برابرکند و ایشان  آنان را احاطه نمیاین جو  
پیامد این  شوند.  محیط اجتماعی جدید، خواه هر محیطی باشد، ادغام میبزرگ آنجاست که این دانشجویان خودشان درون این  

طلب است که دیگر درگیر فعالیت انقالبی  لیبرال و اصالح   امر شروع فرایند انحراف ایشان به سمت مواضع روشنفکران چپ
 .نیستند

از ترین جنبش دانشجویی انقالبِی جاری در اروپا،  سال، کهن[ دانشجویان آلمانی  یاتحادیه]  آلمان  SDSی تاریخ  مطالعه
دانشگاه    SDSکراسی آلمان در نه سال پیش، یک نسل کامل از مبارزان  ودماز زمان انشعاب از سوسیالآموز است.  عبرت   این زاویه 

 ، را رها کردند. پس از چند سال، در غیاب سازمانی انقالبی، این دانشجویان از منظری انقالبی دیگر به لحاظ سیاسی فعال نبودند 
به این ترتیب، برای محافظت از تداوم فعالیت انقالبی  هایی معتقد و فعال بدانند.  حال هر قدر آحاد ایشان خود را سوسیالیست

شم زمان،  طول  سازماندر  از  که  دارید  نیاز  سازمانی  به  گسترده  یا  دانشجویی  و منحصرًا  دانشجویان  که  سازمانی  باشد،  تر 
 غیردانشجویان بتوانند در آن دوشادوش هم کار کنند. 

زیرا بدون آن، هیچ وحدت عمل  ای نیاز داریم.  دهی حزبیتری هست مبنی بر اینکه چرا به چنین سازماندلیلی حتی مهم
در مقام یک مارکسیست، هنوز بر این باور  ترین معنای کلمه، حاصل نخواهد شد.  ی کارگر صنعتی، در وسیعپایداری با طبقه

 ی سوسیالیستی ناممکن است.ی بورژوایی و ساختن جامعهی کارگر سرنگونی جامعهام که بدون عمل طبقهمانده
ابتدا در آلمان، سپس در فرانسه و  چطور تجارب جنبشبینیم که  توجه، می  اینجا باز، به طریقی جالب های دانشجویی 

گونه مباحث که امروز در ایاالت متحده در خصوص موضوعیت داشتن یا    ایناند.  ی نظری رسیدهدر عمل به این نتیجهایتالیا،  
ا حتی شش  یتالیا از یک سال یدر جریان است، در کشورهایی چون آلمان یا ای کارگر صنعتی برای عمل انقالبی  نداشتن طبقه

 ماه پیش در جریان بوده است.
بهاین پرسش   انقالبی مواسطه  نه فقط  به  1969ژوئن  ـهی رخدادهای  بلکه همچنین  ی عمل مشترک  واسطه  در فرانسه، 

میانجی    این مسئله همچنین بهی عمل فراخوانده شده است.  به عرصهی فیات در ایتالیا  دانشجویان تورین با کارگران کارخانه
گاهانهتالش  ی کارگر در آژیتاسیون خود بیرون از دانشگاه علیه گروه  هایی از طبقهآلمان برای دخیل کردن بخش  SDSی  های آ

آشکار گشته های مدنی  ی آزادی محدودکنندهشدِن قوانین اضطرارِی    و کمپینش برای جلوگیری از اجراییانتشاراتی اشپرینگر  
 است.
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ی کارگر صنعتی مطلقًا چنین تجربیاتی به جنبش دانشجویی در اروپای غربی آموخته است که یافتن پل ارتباطی با طبقه
ریزی است اش مباحث مربوط به برنامهیک جنبههای متفاوتی دارد.  این مسئله در سطوح متفاوت جنبهضروری و ناگزیر است. 

نمیکه   اینک  کنم.  من  ورود  بدان  طبقهمسئلهتوانم  دانشجویان  ارتباط  برقرارِی  چگونگی  میی  طرح  صنعتی  کارگر  شود؛  ی 
طبقهارتباط آموزگاران  قامت  در  نه  را  گیری  آنان  کارگران  صورت  این  در  زیرا  کارگر،  بلکه  ی  گرفت،  نخواهند  تحویل  هیچ 
 مشترک منفعت و تالش اجتماعی.ی گیری در چارچوب زمینهارتباط

شکست    به  وم محک  ای از تجارِب مجموعهوگرنه  .  شودمیدهی حزبی طرح  ی سازمانمسئله  ،تر از هر چیز دیگرمهم  ،اما
واسطه بین تعداد کمی از دانشجویان و تعداد کمی از کارگران، پس از سه بی  ایجاد همکاری در سطح پایینی از عمِل   در راستای

تان پس از یک یا دو چیز را از نو بیاغازید، وقتی تراز کاری  حتی اگر همهپراکنده گشت و به هیچ سرانجامی نرسید.  تا هشت ماه،  
 ماند.نمی یجا  گیری بریا سه سال به جایی برسد، چیز دندان

  ای مداوم، و به ی کارگر را، به شیوه ی دانشجویان و طبقهقالبی دائمی این است که ادغام متقابل مبارزه کارکرد سازمان ان
قولی، تداوم در مکان، در مقصود صرفًا تداوم در طول زمان نیست، بلکه همچنین، بهاین مبارزات تسهیل کند. میانجی پیشتازان 

 پرورانند.متفاوتی که همان هدف انقالبِی سوسیالیستی را در سر میهای اجتماعی جور تداوم بین گروه  شکل یک
پس از تجارب فرانسه، ایتالیا و  پذیر است یا خیر.  باید این پرسش را طرح کنیم که آیا چنین ادغامی به لحاظ عینی امکان

تر به پرسش فوق پاسخ مثبت داد و از خط اروپای غربی بیش از ایاالت متحده دفاع  توان سادهدیگر کشورهای اروپای غربی می
ی ای در ایاالت متحده وجود دارد که در آن اکثر طبقه ها بپردازم، موقعیت ویژه توان به آناینک نمیبه دالیل تاریخی که همکرد.  

 وچراست.چوناین واقعیتی بیعمل انقالبی نیست.   های سوسیالیستیی کارگر سفیدپوست، هنوز پذیرای ایدهکارگر، طبقه
ها در مورد فرانسه چنین حرفی  نیز برخی  1968  یهم  10تنها چند هفته پیش از  سریعًا تغییر کند.    دتوانالبته، این مسئله می

طبقهزدند.  می از  مهمی  اقلیت  متحده  ایاالت  در  حتی  سیاهاما  کارگران  صنعتی،  کارگر  وجود  ی  هیچپوست،  که  کس   دارند 
  ند.اهای انقالبی دسترسی ندارند یا اینکه فاقد ظرفیت عمل انقالبیتواند پس از تجارب دو سال اخیر بگوید که آنان به ایدهنمی

 ی کارگر است.واسطه در راستای وحدت در نظریه و عمل با بخشی از طبقهالاقل این یکی از موارد امکان بی
ی کاری طبقهسیاسِی غالب و محافظه  اعتناییای که در بلندمدت بیهای اجتماعی و سیاسیتحلیل گرایشعالوه بر این،  

دهد که این اتفاق ممکن است.  ی آلمان تحت شرایط مشابه نشان مینمونه  کند ضروری است. کارگر سفیدپوست را متزلزل می
دارانه بود؛ درست شبیه ی سرمایهپایدار در جامعهکاری و ادغام  گرفتار همین ثبات، محافظهی کارگر آلمان  چند سال پیش طبقه

این مورد نشان  تر آغاز گشته است. دهند. این تغییر پیش ی کارگر آمریکای شمالی ارائه میبه تصویری که بسیاری امروز از طبقه
اِی ی کارفرمایان به حقوق و ساختار اتحادیهر اقتصاد، حملهدهد چطور تغییری جزئی در توازن نیروها، نزول مختصری دمی

 هایی اجتماعی به بار آورد که در آن زمینه سبب ایجاد تغییر زیادی بشود.تواند تنشسنتی می
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ی طبقاتی خودتان به شما اطالعات بدهم، چه  ی من نیست تا در خصوص مسائل مبارزهبه هر تقدیر، از این بیشتر وظیفه
گاهی  های اصلیخواهم به یکی از کانالدر عوض، میاین رسالت شماست که به کارگران آموزش بدهید.   ای اشاره کنم که آ

ه مورد  این را نه تنها مورد اروپای غربی بلکیابد.  جریان میطریق بین دانشجویان و کارگران    بدانسوسیالیستی و عمل انقالبی  
های اخیر که سال  طی  فناورانهی تغییرات  در نتیجهی کارگرند.  جوانان طبقه  مشخص  کمربند انتقاِل    آن  ژاپن هم ثابت کرده است. 

سازی کارگران جوان، یا بخشی بورژوایی دیگر برای آماده   و تحصیلی  ی کارگر اثرگذار بوده است، نظام آموزشیبر ساختار طبقه
داران ایفاگر آن نقش  جوان، جهت ایفای نقش جدید در این فناوری تغییریافته )که آنان باید حتی از منظر خود سرمایهاز کارگران 

است. باشند(   نمونه  نابسنده  متحده  است:  ایاالت  خصوص  این  در  چشمگیری  بسیار  کامل  ی  و ازکارافتادگِی  آموزشی  نظام 
دوران رکود بزرگ برای کل    طیبیکاری  میانگین    ی نرخ شان به اندازهیکاریپوست جوانی که نرخ بتحصیلی برای کارگران سیاه

گذرد به ما پوست در این کشور میدر میان جوانان سیاهرا توجهی از آنچه  این واقعیت بخش قابلی کارگر آمریکا باالست. طبقه
 دهد.نشان می
کند که در میان جوانان شایع گشته  به هر چیزی ایجاد میتری است که حساسیتی حاد  تنها یکی از تجلیات گرایش عام  این

نظام اجتماعی وجود ندارد که این نظام باید جوانان  پاشیدگِی  تر از این واقعیت برای ورشکستگی و ازهمای وحشتناکنشانهاست.  
نه تنها هیچ تمایزی بین دانشجویان جوان، کارکنان    همحکوم و طرد بکند. حاکمان فرانسه طی رویدادهای ماه م  تمامیبهخویش را  

 پنداشتند. جوان و کارگران جوان برقرار نساختند، بلکه جوانان را، به معنای دقیق کلمه، دشمن خود
آموزان جوان دبیرستانی  پس از اینکه یکی از دانشاعتصاب عمومی بود.    طی   1ی فلینزی انضمامی این ماجرا، حادثهنمونه

کنندگان کرد و از پلیس وارد عمل شد و شروع به بازرسِی تظاهراتپلیس کشته شد، قشقرق بسیار شدیدی درگرفت.    به دست
 شد، کسی که شد، زیرا شورشِی بالقوه قلمداد میسال داشت دستگیر می  30هر کسی که زیر  خواست.  مردم کارت شناسایی می

 قرار است به جنگ با پلیس برود.
به اگر   را  موضوع  این  پیرامون  معاصر  بررسید،  ادبیاِت  فیلمدقت  صنعت  شکلیعنی  دیگر  و  واقسازی  بازتاب  عیت های 

یابید که بورژوازی، در پوشش دروغین سخن گفتن از بزهکاری پنج یا ده سال اخیر، درمی  اجتماعی در روبنای فرهنگی طی
کند و با این کار روح طغیانگر  ها را تولید میاش آن، واقعًا همان تصویری از جوانان ایجاد کرده است که سیستم متبوعه2نوجوانان 

پوست در ایاالت متحده محدود هایی همچون جوانان سیاهیا اقلیتاین جوانان را هم به تصویر کشیده است. این به دانشجویان  
 وجاری است.شود. همچنین، در مورد کارگران جوان هم سارینمی

زیرا مبارزه برای برکشیدن این    ،گذرد امری ضروری استآنچه در محیط اجتماعی کارگران جوان می  مطالعه و بررسِی هر
گاهِی سوسیالیستی و ایده های مربوط به انقالب سوسیالیستی، احتمااًل برای سرنوشت بیشتر کشورهای  کارگران جوان به سطح آ

 
1. Flins 
2. juvenile delinquency 
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ای بسازیم  ی این جوانان، انقالبیوِن اجتماعیبخش زبدهکننده خواهد بود. اگر بتوانیم از دل  غربی طی ده یا پانزده سال آینده تعیین
آینده  کنم تا حد زیادی در اروپای غربی اینطور که من فکر می  )که آن ی جنبشمان  طور بوده است(، خیالمان در خصوص 

بپیوندند، در مبارزهراحت خواهد بود.   افراطی  از این جوانان به طیف راست  برود و بخش بزرگی  از دست  ای اگر این امکان 
افتیم که جنبش سوسیالیستی و انقالبی اروپا در اوایل  ی ناجوری گیر میدر همان مخمصهخوریم و  کننده شکست میتعیین 

 رو شد.با آن روبه 30ی دهه
بدین  وحدت همچنین  عماًل،  عمل،  و  مجموعه  نظریه  که  ایدهمعناست  از  کاملی  جنبش  ی  خصوص  در  کلیدی  های 

امروزه در حال کشف دوبار انقالبی  و سنِت  ایاالت  ه است. میسوسیالیستِی قدیمی  در  دانشجویی  از جنبش  دانم که بخشی 
ی چرا که ترازنامه  ،از صمیم قلب با هر طرحی برای بهتر کردن اوضاع موافقمخواهد چیز کاماًل جدیدی خلق کند.  متحده می
ا اینجا  ام  بخش نیست. اند چندان رضایتی سوسیالیستی، بدان دست یافتهانداز ایجاد جامعههای پیشین، از چشمآنچه نسل

کنید، آنچه واقعًا انجام  کنید که چیزی جدیدی خلق یا کشف میاوقات، وقتی خیال میدرصد    99باید هشداری هم بدهم. در  
 ی مارکسیسم.ای که حتی بعضًا دورتر است از گذشتهدهید، چیزی نیست جز بازگشت به گذشتهمی

سه سال گذشته در جنبش دانشجویی در اروپا مطرح شده و اینک به ایاالت  های جدیدی که طی دو یا  ی ایدهتقریبًا همه 
های  گرایشها خانه کرده است.  و آن هم به این دلیل ساده که در تاریخ ایده  نداشود، حقیقتًا بسیار بسیار قدیمیمتحده وارد می

ی خود، توسط متفکران بزرگ ی، در خطوط عمدهی نقادِی اجتماع یافتههای بازتابترین گرایشمنطقِی تحول اجتماعی و اساسی
ی قدر درباره   اند. چه از این مسئله خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید، این مسئله همانشکل گرفته و بسط یافته  19و    18های  سده

باید از همان بهترین های جدید را منکشف سازید،  خواهید گرایشاگر میی علوم طبیعی.  علوم اجتماعی صادق است که درباره
 اند.ها را داشتههای پیشین توانایِی دستیابی به آنبنیادهایی شروع به کار بکنید که نسل

ی رادیکالیسم دانشجویی  بخش فاز اولیههای بخشجوی نومیدانه برای چیزی کاماًل جدید، تنها یکی از جنبهو این جست
قطب متضاد قضیه برجسته  طور متناقضی،    را به حرکت درآورد، آنگاه، بههای وسیع  تر شود و توده وقتی جنبش گستردهاست.  

آنمی جامعه  شود،  که  مطور  ماه  رویدادهای  فرانسوی  کرده  هشناسان  تماشا  بسیار  شگفتی  با  آنگاه  را  انقالبی تودهاند.  های 
 کشف کنند.های تاریخی خود را از نو افتند تا سنت تاریخی و ریشهوجوش میدانشجویان به جنب

ای برای آزادی ما در امتداد مبارزهطور حرف بزنند بسیار نیرومندتر خواهند بود:    اگر اینبدانند که  شان  بنا به غریزه آنان باید  
که  می حتی    150جنگیم  یا  است،  پیش شروع شده  پیش    2000سال  بسیار  سال  این  کردند.  بردگان شورش  اولین  که  وقتی 

است که بگوییم: ما دنبال چیز کاماًل جدیدی هستیم که از تاریخ بریده شده است و از کل گذشته فاصله دارد،  تر از این  کنندهقانع
 یم هیچ چیزی از تاریخ بیاموزیم.توانکه گویی گذشته هیچ چیزی برای آموختن به ما ندارد و ما نمی چنان

کشاند.  اِی ناظر بر سوسیالیسم و مارکسیسم میمعدود اما پایهاین خواست، نهایتًا، دانشجویان را به چند مفهوِم تاریخِی  
های انقالب سوسیالیستی و دموکراسی کارگران ایم که چگونه جنبش دانشجویی فرانسه، آلمان، ایتالیا و اینک بریتانیا به ایدهدیده
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از حق آزادی بیان دفاع کرده است و بخش است که جنبش انقالبی فرانسه در مکتب فکرِی من، این بسیار لذتاند. رجعت کرده
گویید که شورش دانشجویان  های سوسیالیسم متصل کرده است. همین اجتماع شما، وقتی میطریق خود را به بهترین سنت  بدین

 سازد.های سوسیالیستی و مارکسیستِی قدیمی متصل میالمللی است، شما را به سنتسراسری است و جنبش دانشجویی بین
این هم با همان ریشهانترناسیونالیسم   این ه،  با  انترناسیونالیسم  ی است  و  انترناسیونالیسم سوسیالیسم  ها و همان اهداف 

بستگی با رفقایمان در مکزیک،  پیش روی دانشجویان عبارت است از مسائل مربوط به هم  حادِ المللی  مسائل بینی کارگر.  طبقه
  آن   ،ای جدیدتر و باالتر برکشانندند تا آن را به مرحلهاای در انقالب آمریکای التینآرژانتین و برزیل که مشغول پیش بردن مبارزه

بیشتر از همه، باید  های اخیر.  سرکوب امپریالیستی طی سالهایی ناشی از رهبری نادرست، ارتجاع داخلی و  هم پس از شکست
ها اساسًا موقعیت سیاسی در کشور را تغییر دادند و باکی دانشجویان مکزیکی درود بفرستیم. طی چند روز، آنبه شجاعت و بی

ها بازدیدکننده طی برگزاری مسابقات المپیک به میلیون خواست  مینقاب دموکراسی کاذب را برداشتند، نقابی که دولت مکزیک  
ت رهبران اتحادیه هاس بیند که به کشوری رفته است که سالرود میهای المپیک میاینک هر کسی که به دیدِن بازی.  دهدنشان  

هاست بسیاری از رهبران سیاسی اردوگاه چپ را بدون محاکمه به بند کشیده، جایی که رهبران را به زندان افکنده است، سال
قانونِی درست پیگرد  مبارز بدون  انداخته شدهدانشجویان و هزاران دانشجوی  به زندان  های اعتراضات و شورش اند.  وحسابی 

 ی طبقاتی در مکزیک دارد.ی سیاست در مکزیک و مبارزهپیامدهای شگرفی برای آیندهی ایشان قهرمانانه
ها حرفی استعماری که کسی از آنتعقیب در کشورهای شبه همچنین، ضروری است یادی هم بکنیم از دانشجویان تحت

سبب برگزاری راهپیمایِی کوچکی علیه جنگ   که نزدیک به یک سال است به  زند. کسانی چون رهبران دانشجویان کنگویینمی
رهبران دانشجویان تونسی را هم نباید از یاد ببریم  اند.  در زندان  ــ  یجمهورمعاون رئیسهوبرت هومفری  حین ورود    ــویتنام  

 ها را به سمعباید اینسال زندان!   12ایی.  صرفًا به خاطر برگزاری یک راهپیم  ،اندسال حبس محکوم شده  12که به همین دلیل به  
 ها به باد فراموشی سپرده نشود.نظر همگان برسانیم تا این جنایت و

ها  آناند.  همچنین، باید از رفقایمان در یوگسالوی و چکسلواکی یاد کنیم که مبارزات بزرگی را در سال جاری پیش برده
داده مبارزهنشان  که  عرضهاند  برای  مبارزهشان  شرقی  اروپای  کشورهای  در  سوسیالیستی  دموکراسی  تثبیت  و  است  داشت  ای 

امپریالیسم در غرب. ما نه به ارتجاع استالینی نه امپریالیسم اجازه نخواهیم داد که سرشت داری و  مان علیه سرمایهسنِگ مبارزه هم
 نحوی سوء بازنمایی کنند. ها را بهاین مبارزه

ی ایاالت متحده در ویتنام هنوز  این مطلب را چون در سرخط خبرها نیست از یاد ببریم که مبارزه علیه مداخلهنباید  نهایتًا،  
توانیم  دهد که دیگر نمیفقط چون مذاکرات در پاریس شروع شده است، این معنا را نمیترین مبارزه در جهان است.  هم اصلی

خواهم در این کنشگری جهانی مشارکت ورزید، مانند این ترتیب، از شما میبه  مان کمکی بکنیم.  ی رفقای ویتنامیبه مبارزه
ی این هفته هفتهبستگی با ویتنام.  جنبش دانشجویی ژاپنی )زنگاکوِرن(، فدراسیون دانشجویی انقالبی بریتانیا و نیز کارزار هم

نقالبیون جوان برای این طی این هفته صدها هزار نفر از کارگران جوان و ااکتبر.    27تا    21از    ،ویتنام است  بستگی با انقالبهم
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نفر هستند که خواهان خروج بیهدف می ایاالت متحده صدها هزار  در  به جهانیان نشان بدهید که  نیروهای جنگند.  درنِگ 
 بزرگ خواهد بود. ند. این دستاوردی بساآمریکایی از ویتنام


