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  روندهای سیاسی، فروکش خیزش توده ای، گرایشات طبقاتی
ه ن را به خود مشغول كرديمبارزاذهان ی اديزی سال گذشته، پرسش های زش توده ايبا افت خ

د انتظار يا بايزش است، ين خيای ن افت نشانه شكست قطعيا ايزش دچار افت شد؟ آين خيچرا ا: است
د آن را يا باياست ی اسالمی جمهوری ن افت نشانه قدر قدرتيا ايرا داشت؟ آی گري دیبرآمد توده ا

ی اسيس یهای دانست؟ روندها و دورنمای اسالمی جمهوری ا فروپاشيم يرژی بر سرنگونی مقدمه ا
بر اوضاع در ی ر گذاريتاثی برای ا شانسيند كه آين پرسش روبرويز با ايها ن ستيست؟ كمونيچی آت

  ع كنند؟ ين امر را تسريتوانند  ای ن دارند و چگونه ميک انقالب راستيی جهت سازمانده
  ی یمعضل خود رو

ان ي میدرونتضاد : چند رشته تضاد متفاوت بودی د و تالقيزش سال گذشته حاصل تشديخ
ن تضادها بر بستر اوضاع يختن ايدر هم آم. ن حاكمانيان محكومان با اي و تضاد می حاكمان ارتجاع

  . مهم در جامعه پا دادی اسيک انفجار سيمشخص به ی ن الملليب
داد ی زش مردميمتناقض به خی متفاوت، خصلتی ها تين دو رشته تضاد با ماهيای دگيدر هم تن

ن ين خصلت متناقض و همچنياز ای ابيبدون ارز. ر گذاشتي دامنه و عمق آن تاثبر تداوم  وی و حت
صورت ی ن الملليو بی در عرصه داخلی اسين تضادها و تحوالت سيك از ايكه در سمت هر ی راتييتغ

ر را يزش اخيافت خی ل اصليافت و داليدست ی نيات عياز واقعی حيل صحيتوان به تحلی گرفته نم
  . روشن كرد

آن ی خودجوشـ ی جنـبش تـوده ا  ی اصـل ی ژگيگردد، وی ها بر می يها با باالی نينجا كه به تضاد پائآتا  
داشته باشد و در ی خودبخودی كه خصلتی  تازمان-ن  آن ها يل تر ياصی   حت -ی  زش توده ا  يهر خ . بود

 زشيـ خی حتـ . اسـت ی ناگهـان ی رد، همواره در معرض  افت هـا يقرار نگی انقالبی  راس آن عنصر آگاه   
ی  مبـارزات تـوده ا   ،عموما. روندی  ش م يز پ يز با افت و خ    ينی  احزاب انقالب ی  تحت رهبر  ی  توده ا ی  ها

ـ ا. چ و خم جلـو خواهنـد رفـت   يپر  پ  ی  ريبه شكل موج وار در مس      هـر  . آن هاسـت ی ن قـانون همـه   ي
ی نيا عقب نـش ي اما افت .فرو خواهد نشستی زمانی ليسرانجام فروكش خواهد كرد  و هر سی  آتشفشان

ک ضـعف  يـ زش  يـ ن خيـ ا. جـستجو كـرد  ی گـر يدی د در جايرا با سال گذشته   زش  ينسبتا زودرس خ  
ان توده هـا  يدر ميی شات بورژوايد گراي، توليمبارزات خودبخود ی  ن ضعف تمام  يزرگترب. داشتی  اساس
مـصاف   توسط عناصر آگاه بهی  شاتين گرا يكه چن ی  تا زمان . نبودی  ز از آن مستثن   يزش ن ين خ يو ا . است
 فـصل مـشترك  ی ان تـوده هـا و بـورژواز   يرد، همواره مي صورت نگی د و خالف آن حركت    نده نشو يطلب

  ها و برنامه  استيس برابرِرود و  در ی می ر پر و بال بورژوازيبه زی زش به راحتيك خيجاد شده و يا
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ی زش توده ايدر خ. شودی ر ميب پذيآسی بورژوازی افته يسازمان یها
  .ميبودی ن رونديز شاهد چنير نياخ

ی توده ای ام خودبخوديقی و حتی توده ای چ شورش خودبخوديه
قت بارها به اثبات ين حقيا. فراتر روديی تواند از چارچوب بورژوای نم
ج يبوده كه نتای توده ای ام هايخ مکرراً شاهد قيتار. ده استيرس

 اغلب که در ی بورژوازی اسيسی روهايم نيتقدی مبارزات خود را دودست
ام يمثال برجسته آن ق. ، کرده استام توده ها بودنديمخالف ق موارد

ی دستاوردهای  است كه توده ها دو دست١٣٥٧ بهمن ٢٢مسلحانه 
فرمان «ن لحظه هم يكردند كه تا آخری نيم خميخود را تقدی مبارزات
  . نداده بود» جهاد

شه در يرمردم ی ان توده هايش در مين گرايد ايد و بازتوليتول
عه، مهمواره افكار و فرهنگ حاكم بر جا. حاكم داردی ابط اجتماعرو

ا ی يسنتی خلق افكار در جامعه، شبكه ها و سازمان های اصلی ابزارها
ن يا. قرار دارندی ار بورژوازياخت دری  جملگ،یو شبه دولتی دولت
ی مبارزاتی ربودن دستاوردهاا يها ط امكان كنترل مبارزات توده يشرا

 با ی اسيسی ها تيروها و شخصيا نی ياز بورژوازی جناحرا به آنان 
زش  سال گذشته  از يان خيدر جر .دهدی ميی افق و اهداف بورژوا

افته تالش  كرد يرانه و سازمانيگياز حكومت پی همان آغاز جناح
مضاف  اما. ش برانديمطلوب خوی مجار را مهار كرده و بهمردم حركت 

شان ی انقالبی ن آگاهيل سطح پائيدلز به يمردم نی ن، توده هايبر ا
خصلت . حکومت بسته بودند» طلباصالح «د به رهبران يچشم ام

د يد و باز توليان مردم توليرا در می شاتي مدام گرا،زشيخی خودبخود
خلع سالح و ی بورژوازی آگاهانه ی ها استيو آنان را در مقابل س

  . كردی ر ميب پذيآس
 خيزش حضور داشتند که در اين یاريبس كاليجوانان راد

ی برا اما ه بودندقا حس كرديرا عمی اسالمی نظام جمهوری دگيپوس
ه يتوج. اشتنددد يچشم امن حكومت يم به دولتمردان هميرژی برانداز
مبارزه را به ی  و كروبی امثال موسوی فعال تحت لوا«ن بود  كه ياآنان 

اما » .ديسم ريبعد حساب همه را خواهی م و در مرحله يبری ش ميپ
رق ير بيش بردن مبارزه زيرا  پيز. رسدی هرگز فرا نم» بعدی مرحله «

 سر فرود آوردن در مقابل ی حکومت به معنا» اصالح طلب«رهبران 
هات نشان ينگونه توجيا. آنان استی يتفكر، متد و افق و  اهداف بورژوا

د ياچه ب«ن در كتاب مشهورش به نام  يرا دارد که  لنی شياز همان گرا
رفتن ی توده ها برای خودبخودی تالش و تقال« از آن به عنوان  »؟كرد
و بدون  ی مردم بطور خودبخود. نام برد»  ير پر و بال بورژوازيبه ز

ها و  افقی به ورا توانندی نمی ستيكمونی و رهبری داشتن آگاه
خود در ی اليخوش خی بروند و همواره قربانی  بورژوازیاست هايس

اعتمادشان به رهبران ی جه يو نت.  بورژوا خواهند شدمورد رهبران
البته كم  .و افت جنبش آن هاستی اس و سرخوردگيبورژوا همواره 

ی الين خوش خيافتند كه ايكه در عمل و به تجربه دری نبودند جوانان
شود و بر آتش ی مها  بخصوص در بزنگاه ،فقط موجب خلع سالح آنان

ی د و سردرگم ميزد و آنان را نااميری اق مردم آب سرد ميشور و اشت
  .  افتاد بهمن سال گذشته٢٢که در ی  اتفاق-د کن

ی ران بوجود آمده، هر نسليكه در جامعه ای با توجه به شكاف نسل
د  ينسل جد. ازمند كسب تجربه استيشتر نيبی كسب آگاهی برا

گذراند  تا ی را از سر می ن تجاربيد چنيبای ز به درجاتينی انقالب
حزب ی فه ياما  وظ. را درک کندی ق مهم مبارزه طبقاتياحق

و ی مبارزات مردم را تراز بندی ها است كه درسست يکمونشاهنگ يپ
  . نمايدی ريدردآور جلوگی ن پروسه هاير كند و از تكرار چنيفراگ

ی با كسان. ميباز روبرو هستی يها فعال و گوشی انذهاامروزه ما با 
ر ياز جوانان درگی اريبس. كنندی  جستجو مرای يكه مشتاقانه راه رها

ا ي. ستينی افتند كه برانداختن حكومت كار ساده ايزش درين خيدر ا
توانند حتا ی نمی و موسوی چون كروبی افتند كه با رهبرانيحداقل در

ی چون جمهوری م تبهکاريخالص شدن از رژی ک گام به سوي
م؟ با چه يخواهی مچه مانند ی يها زش پرسشيخ نيا. بردارندی اسالم

  . ؟ را در مقابل همگان قرار دادي؟ و از چه راه و روشيرهبر
ان بخش يدر می ميعظی ل انقالبيزش نشان داد كه پتانسين خيا

 موجود است و آنان آماده -ژه زنان و جوانان ي بو-مختلف مردم ی ها
زش ين خيا. هستندی رات اساسييتغی بزرگ برای های انجام فداكار

ن يگذاشت كه بدون توجه به  آن در ای از خود باقی كاليه راديپا
و ی انقالبی ها تيامكان گسترش فعالی مرحله از مبارزه طبقات

ز كرد، يكه سال گذشته سرری آتشفشان. ستيدر جامعه نی ستيكمون
ی اسيكه از لحاظ سی به صورت دختران و پسران جوان ،يمواد مذاب

ی ده هايه مستعد جذب اگذاشت كی جاردار شده اند از خود بيب
د آگاه و متشکل ياست که بای مهمی روين نيا. اندی ستيو كمونی انقالب

هر لحظه برد و ی ژه آنکه جامعه در اعماق در تالطم بسر ميشود؛ بو
رهبران . موجود استی اجتماعآتشفشان ی امكان فعال شدن دوباره 

 هراس ت واقفند و درين وضعيبه ای ش از هر كسيبی اسالمی جمهور
ی گر نميدانند كه دی می آنان بهتر از هر كس. برندی دائم از آن بسر م

زش يان خود و مردم را به دوران قبل از خيتوانند مناسبات م
  . بازگردانند و مانند سابق حكومت كنند

شركت ی ات توده هاي بر روحميرژی سركوبگرست که يشک ن
است ی ط به گونه ايراشما ا. ستر گذاشته اين مبارزات تاثيكننده در ا

سر ی گريدی اتواند از نقطه ی نسبت به حكومت می ه تعرضيروحکه 
توان گفت امور چگونه تكامل خواهند ی قا نميهر چند كه دق. بلند كند

كه نه تنها ی ه ايپای به مجموعه تضادها ن مسئله ربط دارديا. افتي
دهساله ی اتتجربه مبارزه طبق. افته انديد هم يحل نشده اند بلکه تشد

 تا خرداد ١٣٨٢زش شبانه خرداد ي تا خ١٣٧٨ر ي ت١٨زش ير از خياخ
ك يا سركوب يا مهار يران نشان داد كه تا كنون افت ي در ا١٣٨٨

گشوده ی كالتر امواج بعديزش راه  را بر ظهور گسترده تر و راديخ
  . است
  سركوب ی وه ھایش

مشخصا (ر سركوبگی ه به قوايم با تكياست كه رژی تين واقعيا
را در برابر  تداوم ی خود توانست  موانع بزرگ) ی تيامنی روهايه به نيتك

سرکوبِ  مدرن تر، ی ه به روش هايتك. زش بوجود آورديو گسترش خ
ت ين بردن فعالينه از بيژه در زميكارآمدتر و موثرتر و ماهرانه تر؛ بو

بدون آنکه م داد كه ين  امکان  را به رژيافته؛ ايمتشكل و سازمانی ها
م به اشكال مختلف از يرژ. زش را مهار کنديدست به قتل عام بزند، خ

م يرژی با استفاده از تجربه ی خت و مرعوب کرد وليكر مردم خون ريپ
ش برد كه همانند سرکوب ي پی ن امر را به گونه اي، ا٥٧شاه در سال 

  .   دامن نزندرا شتر مردم ي  خشم ب٥٧ن سال  يخونی ها
. سركوب مردم سود جستی چندگانه برای ستانداردهام از ايرژ

تحت عنوان مبارزه با ی کارزارر جامعه  يفقی ارعاب  توده های برا
 گروه  راه انداخت وان مواد مخدر و مبارزه با اراذل و اوباشيقاچاقچ

ابان يمعترض در خی در ارتباط با توده ها. گروه جوانان را اعدام کرد
ن و يرا به كار گرفت و در ارتباط با فعالسبعانه سركوب ی وه هايش

ش يآنان را به پی اسيب وجهه سيعمدتا روش تخر» سبز«رهبران موج 
. نددفاع از خود بودموثر ستم يزش فاقد سين خيفعالدر مقابل،  .برد
ز يش  از هر چيد پين نقطه ضعف، جوانان مبارز بايفائق آمدن بر ای برا

 ،»نهيهز« تحت عنوان ندادن کهه ورشکستی نش هايبا روش ها و ب
، کنندی محدود می قانون و قانون خواهی مبارزه را در چارچوبه ها

خود ی به شكل فضاحت بارن روش ها يج مخرب اي نتا.کنندی مرزبند
    .نشان داد ١٣٨٨ بهمن ٢٢را در 

، صرفا دهندی اما بر خالف آنچه كه رهبران موج سبز جلوه م
زش از توان يخ. م را به عقب راندم نبود كه مرديقدرت سركوب رژ

 ی ع عاشورا تنها نمونه ايوقا. م برخوردار بوديمقابله با قدرت سركوب رژ
مقابله توان  از نظر  آن را،زشيخی خودجوشهر چند . (ن توان بودياز ا

ی مردم به مرور تجاربکرد، اما ی ز محدود مي نسركوبی ها با روش
از خود دفاع  ی بتدائای به شكل هادر سطح محدود كسب كردند و 

  .) افتنديدست 



     ٣u 
ی اسيسی ت هايزش محدوديخی م از همان ابتداين، رژيعالوه بر ا

مانند (اش ی اصلی قهری م و کامل قوايمستقی ريدر به كار گی نيمع
. دان آوردي به ماًميا را مستقهخواست آنی داشت و نم) ارتش و سپاه

ر قابل يغی  پروسه هاتوانست بهی ان حاكمان ميمی اسيرا شكاف سيز
م نقش يرژی شك سركوبگری ب. در ارتش و سپاه دامن زندی كنترل
ن رهبران موج سبز بودند يفا كرد اما ايزش ايدر عقب راندن خی مهم

مردم ی واهی پندارها  وزش را صادر كردنديكه آگاهانه فرمان توقف خ
ه ش مردم به پنايبودن گرای و قوی ارتجاع» رهبران«ن يدر مورد ا

ی از جناح های کير بال يز(که قدرت دارند ی ر بال کسانيزی جوئ
و ضد ی ن ارتجاعين فراميمانع از مقاومت موثر در برابر ا) حکومت

   .شدی مردم
  ھراس رھبران سبز از مردم 

رهبران ی مردم از سوی صدور فرمان ترمز قطار مبارزاتی علت اصل
از نظر . دنديتوده ها ترست موجود در ين بود كه آنها از ظرفيموج سبز ا

زش در يخ. نان  رفتنديای اسيخواست ها و انتظارات سی  ورامردمآنها 
ل و يرا از خود نشان داد؛ مسای يت هاين ظرفيان تكاملش چنيجر

و ی نگران. درا طرح كرد كه مطلقا خواست رهبران سبز نبوی يشعارها
ی  كنترل واقعر قابليغی هراس رهبران سبز از به راه افتادن پروسه ها

  .بود
) ين الملليژه در عرصه بيبو(ط را يرهبران سبز شرا گر،يدی از سو

ن يآنان با ا. دنديدی ع با جناح غالب  مساعد نميف سرين تکلييتعی برا
ئت يدر سطح هی و حت(ی ن الملليت روبرو شدند كه در سطح بيواقع

رت قدیيجابجايک بر کمک به ی مبنی واحدی اراده  )كايحاكمه آمر
ل يبه عالوه، رهبران موج سبز از تما. ستيندرجمهوری اسالمی، 

ف در يضعی اسالمی ک جمهوريجاد يای برای كا مبنيسم آمرياليامپر
ئت حاكمه ياز هی آنان به مثابه بخش. ستندينبوده و نی منطقه، راض

بودند و ن نظام نيای چندان حاضر به قبول محدود شدن منافع كل
  . نيستند
مثل روز عاشورا بودند چرا ی عينگران گسترش وقاکسو ي، از آنان

ز و دست زدن به يسم، اقدامات قهرآميکاليت راديتقوی كه به معنا
و از . انداختی ت نظام را بخطر مياز مبارزه بود که کلی يشکل ها

 چرا كه ؛ين رونديها به چن ستيالينگران برخورد امپرر، گيدی سو
ر ييتغ«ی برای رد که به اقدامات اضطرارستها را وا داياليممكن بود امپر

  . شوندی  سبزقربانرهبرانی  حتانين ميدر ازنند كه دست » ميرژ
ی به صورت ابراز بی هرازگاهی اسين تناقض ها در عرصه سيا

ها خواهان ی يكايافت؛ آمريی گر بروز ميكدين نسبت به يطرفی اعتماد
ران يشدن ای است رهبران موج سبز نسبت به هسته ايروشن شدن س

ان جناح يز  مينی گرياختالفات د. رفتندی بودند و رهبران سبز طفره م
كسب قدرت  ی برای اسيسی مختلف موج سبز در مورد ائتالف های ها

از درون جناح ی اناتيخواهان ائتالف با جری و موسوی كروب. موجود بود
ست ايبا سی  در همراه- مانند سازگارا -گر يدی و عده ا. غالب بودند

  . م بودندير رژييكا خواهان تغيآمری ئت حاكمه ياز هی  جناحی ها
ی ع با جناح حاكم به معنايف سرين تكلييزش و تعيخی ابيادامه 

كه ی يف و شكننده بود آن هم با توده هايضعی اسيقدرت سی برقرار
ن امر چندان با مذاق يا. زه شده بودنديكاليدر پروسه مبارزات راد

شد ی ش از آنچه كه تصور ميآنان ب. نداشتی ررهبران سبز سازگا
جه كوتاه آمدن در يو در نتی اسالمی خواهان حفظ اقتدار جمهور

  . مقابل جناح حاكم بودند
ر يو غی  اعم از اصالح طلبان حكومت»سبز «رهبرانی منافع طبقات

ی طين شرايكرد كه در چنی جاب ميا) های مذهبی مانند مل(ی حكومت
ان يشان بی طبقاتی هراس و بزدل. ا صادر كنندزش ريفرمان توقف خ

چ وجه  قادر به ياست كه بهی طبقه ای خيتاری اسيسی ورشكستگ
  . ستيدر جامعه نی نقش مترقی ذره ای فايا

ی تند باد های كار ننشسته و خود را برايبی ان طبقاتين جرياما ا
ازمند سوء استفاده از اهرم يكسو نيآنان از . كندی آماده می بعد

باند غالب و در صحنه ماندن ی مقابله با فشارهای مبارزات مردم برا
ان يسم شكل گرفته در ميكاليگر بشدت نگران راديدی  از سو وهستند
ان آنان يمتفاوت در می است هاين امر به اتخاذ سيا. می باشندجوانان 

ی پا داده است تا به طرق گوناگون بتوانند خود را با چرخش ها
ر قابل انتظار در يغی اسيسی است و رفتارهاينه سدر صحی ناگهان

  . ان مردم وقف دهنديم
ان ين جريان ايمدر ی ان انشقاقات واقعياست ها، بين سياز ای برخ
در ی اسيسی ها و اتحادها ت  اتئالفياليگر بازتاب سيدی  برخاست؛

نکه يای ب مردم برايفری ماً برايگر مستقيدی ان جناح حاكم و برخيم
كسو در عمل ين، از يهمی برا. برنگردانندی از آنها روی كلمردم به 

بازگردان ی گر برايدی خوانند، از سوی فرامی نيمردم را به خانه نش
ی ن ميبه ظاهر آتشی ها  حرف-ژه جوانان و زنان ي بو-اعتماد مردم 

ن اش صحبت از يو قوانی اسالمی به جمهوری آنان  ضمن وفادار. زنند
ن يا ضمن تعهد و التزام به اسالم و قوانيكنند ی می ر قانون اساسييتغ

در همه . رانندی ن در دولت سخن ميگاه ديدر جای راتيياز تغی اسالم
  .نان استيای مشخصه كلی اسيسی اكاريو ری يحال دورو

ان رهبران سبز  يمی انجياز رهبران رده دوم كه نقش می برخی حت
انتقادات به ی من طرح برخكال شده را بر عهده دارند، ضيبا جوانان راد

را به ی شان علناً خامنه اين خود در سركوب دگر انديننگی گذشته 
اما همزمان . طلبند و خواهان كنار رفتن او از قدرت هستندی مصاف م

» حفظ نظام«ی نها برايای د كنند که همه يكنند تاكی فراموش نم
ت كه  اسی اسالمی ت نظام جمهوريحفظ كلی از نظر آنان برا. است

  ) ١. (د كنار گذاشته شوديبای خامنه ا
سبز گسست ی مردم بطور قطع از رهبری كه توده های تا زمان

زند؛ همواره خطر يخود را در مورد آنان دور نری واهی ندارهاپنکنند و 
ن ين مرتجعيمبارزات مردم، ای رياوج گی آن است که در دوره بعد

دلخواه خود و ی ا در مجارگر مبارزات مردم ريدی دوباره و به اشکال
است، سوق ی اسالمی خود که همانا حفظ جمهوری اسيمقاصد سی برا

مردم را به هرز ی توده های ت مبارزاتيو خالقی گر انرژيکبار ديدهند و 
از توده ی سر است که بخشيمی ن خطر تنها زمانيممانعت از ا. برند

ی انه يکال ميدر تا جوانان محالت راياز جوانان محالت فق(مردم ی ها
به ی ستيشاهنگ كمونيپی تحت رهبر) گريدی شهر تهران و شهرها

ن راه يشان را در ايروهايگر آگاه شوند و نيدی ک جامعه يجاد يافق ا
ك و يدئولوژيكه توده ها در مقابل سموم  ای تا زمان. سازمان دهند

در اشكال و (ی اسيان سين جرينه نشوند، ايرهبران سبز واكسی اسيس
تواند از كارت ی امكان مانور خواهد داشت و م) گوناگونی  هارنگ

ی زمانی د و حتياعمال نفوذ بر توده ها سود جوی مختلف خود برای ها
ن يحفظ ماشی رد و برايبخود گی تر كاليدكه الزم باشد چهره را

از . كر نظام تن دهديها از پی جراحی و حتا برخی راتييبه تغی دولت
ی اسيان سين جريای اسيمكارانه سی انات و مانورهاد به امكين رو نبايا

  . دادی يكم بها
  ی ستیالیامپری است ھایگزاگ در سیز

درون ی دچار فروكش شد اما از حدت تضادهای زش توده ايخ
ی ن الملليبی م هايد همچون تحريجدی فاكتورها. جامعه كاسته نشد
ی بر تنش های ارانه ها و گسترش بحران اقتصاديو  طرح حذف 

 -  ین الملليبی دخالت فاكتورها. جامعه خواهد افزود موجود در
ی رات متناقضي تاث- یاسالمی كا بر جمهوريدولت آمری فشارها مشخصا

ئت حاكمه يدرون هی  هاژه  اتحادها و ائتالفيبوی اسيبر صحنه س
را ی اسالمی ت جمهوريخواهد گذاشت اما در مجموع موقعی باق

  . را ملتهب تر خواهد كردجامعه ی اسيسی ف و فضايتضع
ی ان جمهوريمی قبل، حاد شدن تضادهای همچون دوره ها

. ان توده ها دامن زده استيد و انتظار در ميكا به ترديو آمری اسالم
ده يندو قطب پوسيان ايمی ل  تضادهايكه هر آن به دلی ابعاد توحش

از . ستيابد، جديتواند بروز ی م) ياسالمی يادگرايسم و بنياليامپر(
ون ها نفر را به خطر انداخته يليم های اقتصادی، زندگی ميکسو تحري

ه داری يران، از سر تا پا، وابسته به نظام سرمايرا اقتصاد ايز. است



     ٤u 
ک يم ها می تواند مقدمه ی ين تحريگر، اياز سوی د. جهانی است

  .ران گر باشديجنگ و
ارد ان دين بحث جريای كا بطور جديآمری ان محافل نظاميدر م

ان يمی مذاكرات و بده و بستان هادن يجه نرسي به نتكه در صورت
م ها موجب شكاف يتحرکه ی در صورتا يكا، و يبا آمری اسالمی جمهور

ی نه نظامينشود، گزی ئت حاكمه اسالميدر هی و همه جانبه تری جد
  . رديد در دستور كار قرار گيبا

، ياسيهداف سبا توجه به ای يكايآمری از نظر كارشناسان نظام
ی ن جنگ نميران، ايای نظامی های يتوانای ت منطقه، و برخيوضع

ی چون حمله نظامی ا از طرقيش رود و يبه پی تواند در سطح محدود
كا ياهداف مد نظر آمربطوری که ران، يای سات اتميل به تاسياسرائ

ب بزرگ تر و سازمان دادن ي، تخر آمريکاتحقق اهدافی برا. ابديتحقق 
ی روی نظامی نه يكا به گزينكه آمريا) ٢. (از استيم تر نيعظی تيجنا

تناسب قوا  مانند، -ی ن الملليمختلف در سطح بی آورد به فاكتورها
. است وابسته -رگيدی ه از سوين و روسيكسو و چيكا از يان آمريم

كا و شكاف درون يدر آمری چون بحران اقتصادی گريدی ضعف ها
گر در به يدی ت هاياز جمله محدودز يكا نيآمری ئت حاكمه يه

كه ی ه اياما به محرك ها و اجبارات پا. استی نه نظاميگزی ريكارگ
ی جهانی ه دارينظام سرمای از چارچوبه های كا را در جهت نگهبانيآمر
ن يگر بر سر ايدی ستياليامپری ش با قدرت هايشبرد رقابت هايو پ

ی ن فاكتوريچن. دادی يد كم بهايدهد نبای ك سوق ميمنطقه استراتژ
ی تضادها می ر گذارده و بر گره خوردگيران تاثيای بر اوضاع داخل

  . كندی ش ميرا شكننده تر از پی اسالمی ت جمهوريد و موقعيافزا
ر يو غی آتی دادهايمردم در روی نقش مستقل از سوی فايا

ی است ها و برنامه هايشان از سی  وابسته به سطح اگاه،منتظره
د و يه ترديبه عقب راندن روحی برا. مختلف استی اتطبقی روهاين

ی اسالمی ان جمهوريمی از تضادهای د به درك روشني مردم با،انتظار
قت آگاه ين حقي به اقاًي و عمابنديدست ی ستياليامپری ها و قدرت

که اند ی ك نظام واحد جهانيی ده يها دو قطب پوس نياشوند که 
ت مردم جهان قرار ياکثری انه رحميشالوده اش بر ستم واستثمار ب

دو قطب تحت هر  نياز ای كي ابی ريا جهت گيل يو هر گونه تما. دارد
ر پا گذاشتن منافع يو زی گريت ديتقوی به معنای عنوان و بهانه ا

د به انشقاق ها، يمعضالت جد. ران و جهان استيت مردم اياكثر
و ی كومتحی ان جناح هايتازه در می اسيسی اتحادها و ائتالف ها

ان آن ها را يدهد و تضاد می گر پا ميکديه يگوناگون علی توطئه ها
  .کندی د ميتشد

در جهت شکل ی رات مثبتيتواند تاثی  مشرايط،ن ي امجموعه 
منتسب به جنبش ی روهايان نيد در ميجدی ک صف آرائيی ريگ

شواز يع کرد و به پيد آگاهانه تسرياما آن را با. ران بگذارديای ستيکمون
  .د رفتيجدی ند انقالبيک فرآيآغاز ی بزرگ برای چالش ها

  متناقض ی اسیشات سیگرا
بر مردم شركت كننده ی رات متفاوتي، تاثيزش توده ايفروكش خبا 

  فروكشبا. داشته استی اسيسی روهاين نيزش و همچنين خيدر ا
شده، ی ديو ناامی از مردم دچار دلسردی ، بخشيهر مبارزه ايافتن 

»  نانه تريواقعب«و » معقول تر«ی ها راه حل یتوجهبخش قابل 
ها و راه  تر شده و دنبال افق كاليز رادينی اريكنند و بسی جستجو م

ن شکل متناقض بازتاب يت به همياما واقع .گردندی ن مينوی حل ها
انی با توجه به نقش موثری که ياسی طبقات ميندگان سينما. ابدينمی 
ت يل توانی که در خلق افکار دارند، واقعيلزش داشتند و به دين خيدر ا
و عامدانه می کوشند . کدست و بدون تناقض بازتاب می دهنديرا 
ان جوانان و آمال و آرزوهای آنان، در يسم شکل گرفته در ميکاليراد

ر ييرا می خواهند از راه حل هائی که به تغيز. ابديافکار عمومی بازتاب ن
دها را به يند و چشم اميوری بجوکال وضع موجود می انجامد ديراد

  .ئت حاکمه و راه حل های برون مرزی بدوزنديدرون ه
ی اسيات سين روحيآگاهانه بر چن» اصالح طلب«ی اسيسی روهاين

گر كه لزوما در يدی اسيسی روهاينی برخی حت) ٣. (زنندی دامن م

ر يقرار ندارند تحت تاثی ر حكومتيو غی كمپ اصالح طلبان حكومت
ی همراهی انيشات ميل گراين قبيقرار گرفته و با ای اسيات سين روحيا

ان ين رو است كه ما شاهد گردش به راست در مياز ا. دهندی نشان م
ن گردش به راست يا) ٤. (ميمتشكل هستی اسيسی روهاياز نی اريبس

ل ين قبيا. استی نيمعی منطبق بر منافع طبقاتی يل نهايدر تحل
ستند از سطح يا قادر ني يندسم توده هايالكيا در هراس از راديروها ين

را ی انفجاری روندهای نه هايبه عمق،از نمود به جوهر، گذر كنند و زم
در  ،یک انقالب واقعيدر جهت را ع آنان ياست تسري و سردهمشاهده ك

 . رنديش گيپ
  :ھا پانوشت
پدر و مادر ما باز «تاجزاده تحت عنوان ی  مقاله منتشر شده از مصطف- ١
ی ين محتوايز از زندان از چنيسحر خی سيعی و نامه ها» !ميمتهمهم 

  .برخوردارند
نوشته » رانيكا در مورد ايآمری نه هايمجدد گزی بازنگر« به مقاله - ٢

رجوع ) ت جرسيمنتشر شده در سا(ه استانفورت يدمن در نشريجورج فر
است كه در محافل ی يها منعكس كننده بحثی ن مقاله تا حديا. شود

گفتگو ی رغم فضايد شده كه علين مقاله تاكيدر ا. ان دارديكا جريآمری امنظ
بطور جنگ ی برای نه، آماده سازين زميموجود در ای های نيو خوش ب

نده يممكن است در آی سنده حمله نظامياز نظر نو. ان  استي در جریپنهان
. دكننی د و نه رد مييشكار آن را نه تاآفتد اما شواهد يك اتفاق بينزد
ت تنگه ين موقعيكا و همچنيآمری اسيسنده مقاله با توجه به اهداف سينو

كند كه ی د ميتاك) يبه عنوان گذرگاه نفت(ك يو استراتژی هرمز از نظر نظام
 د هميش رود بايبه پی در سطح محدودی تواند از نظر نظامی ن جنگ نميا

ی گاه هايپای ران و برخيای يو هوای يايدری رويبنادر، نی ه يزمان كل
از ی ن كاريچنی از نظر نظام. ده شوديران در هم كوبيای ك نظامياستراتژ

ختن مخالفت مردم يتواند موجب برانگی و مضافا م. ل خارج استييعهده اسرا
ن جنگ، كوتاه يای اسياز تداركات سی كي. عرب شودی منطقه و كشورها

. ان عراق استيعيچون حزب اهللا لبنان و شی يران از اهرم هايكردن دست ا
ابت از ين ن امر توسط عربستان بهيتحقق ای برای اديزی اسيسی مانورها

  . كا براه افتاده استيمرآی سو
ی روهاينی ر از جانب برخيزی ريتوان به موضع گی نمونه می  برا- ٣

  . رجوع كردی اسيس
ی كرد خود را به عنوان جناح چپ ملی می كه تا كنون سعی رحمانی تق
است ها شده ين سيتری مبلغ ارتجاعی را در مقاالتيزشناسند، اخها بای مذهب
شتر يق بيدر تلف) هير ترکينخست وز(اردوغان ی ت هاياو  حسرت موفق. است

كند و مدافع آن ی می يحه سراياوباما مدی خورد و برای  م ران با دولتيد
 رجوع. (نه كرديد رسما نهاديرا بای و كروبی امثال موسوی است كه رهبران

ی درس ها«، »كل كاذب است«به نام ی اسين فعال سيای شود به نوشتارها
  ) »هيتركی های مذهبی ران از مليای های مذهبی مل

ی بر خواست ها»  ون امضايليك مين يكمپ« منتسب به ی اسين سيفعال
. دنديكردند، خط بطالن كشی نه حقوق زنان طرح ميكه در زمی محدود

ان دولت و يفه خود را پر كردن شكاف ميظ وی ن احمديچون  نوشی افراد
ی می معرفی رانيزن ای يملت دانسته و زهرا رهنورد را به عنوان سمبل رها

در حضور زهرا ی خراسانی ن احمدينوشی رجوع شود به سخنران. (كنند
استوارتر از گذشته ی اتحاد«به نام  رهنود به مناسبت سالگرد انقالب مشروطه

  ) » . شددر باغچه جنبش زنان سبز
كه ی ست كارگريست شده مانند حزب كمونيچپ اومانی روهاين - ٤

خود دست و ی نده برايآی يبورژوای ها در ائتالفی يخواهند جای دانه ميناام
د كه علت ده انرا كشف كري، اخيستيبا كُر ضد كمونی ينوا پا كنند در هم

رجوع . (بودت ين از مقوله انسانيه در عدم درك لنير روستبشكست انقالب اك
 نان يا). به مناسبت سالگرد انقالب اكتبری يد تقوايحمی شود به سخنران

ن حزب در يالبته ا. ديايخون نی هستند كه از دماغ كسی خواهان انقالب
ی ها شركت در اتئالفی  برارای عالئمن يچناش بارها ی اسيات سيح
ی ا آنها را به بازه ستيالياز خود بروز داده اما تا كنون امپری يبورژوای اسيس

  . نگرفته اند
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يکی از پله های طرح اقتصادی » هدفمند کردن يارانه ها«طرح 
بزرگتری است که بايد آن را جنگ اقتصادی هدفمند عليه مردم 

 ...)نفت و گاز(سوخت  رساندن قيمت داخلی ،طرحاين در قلب . خواند
ايجاد تراکم ار هدف از اين ک. قرار داردبه سطح قيمت های بين المللی 

. سرمايه ای بزرگی برای سرمايه گذاری های نفتی و غير نفتی است
محدود کردن : تراکم سرمايه ای مورد نظر حاصل دو فرآيند خواهد بود

و صادرات حداکثری آن به بازارهای بين مصرف نفت و گاز در داخل 
 ز طريق ارائه ی نفتاالمللي؛ و مکيدن هر چه بيشتر درآمدهای مردم 

و تمام کاالها و خدماتی که از نهاده های نفت و گاز استفاده می (و گاز 
طرح يارانه ها از » هدفمندي« .به قيمت های بين المللي) کنند

اينجاست و نه آنطور که دولتی ها عوامفريبانه تبليغ می کنند و می 
دريافت يارانه برای   قرار است اقشار واقعا محروم و مستحق  کهگويند
احمدی نژاد در روزهای آخر دولت نهم در . انه گيری شوندها نش

مثل «مصاحبه با تلويزيون جمهوری اسالمی اعتراف کرد که اين طرح، 
آن صدها هزار . »جمع کردن پس اندازهای مردم و ماليات گرفتن است

که در جستجوی کار، در رفت و آمد دائم ميان » شناور«کارگر 
ت نيستند که حقی داشته باشند چه ثبجائی در  و اصال -د شهرهاين

ين ماليات را از  ا-ا برسد به حساب بانکی برای دريافت نقدی يارانه ه
 . چند برابرشدن کرايه های وسايل نقليه، پرداخت خواهند کردطريق 

هدف، نفس دادن به سرمايه داران است و نه اقشار واقعا خالصه اينکه 
    .محروم

در نتيجه ی صعود ناگهانی هزينه عالوه بر گسترش جهش وار فقر 
های روزمره،  اقتصاد داخلی در شهر و روستا ضربه ی بزرگ ديگری 

به . خواهد خورد زيرا نفت و گاز از نهاده های کليدی گردش آن است
اين ترتيب، دور جديدی از سقوط توليد کنندگان خرد شروع خواهد 

و نابودی ی اين طرح، در زمره ی بزرگترين طرح های رياضت کش. شد
 و جابجائی های تاريخ مدرن ايران استساختارهای اقتصادی در 

  .بزرگی در جغرافيای اقتصادی و اجتماعی کشور ايجاد خواهد کرد
 کاهش فوق العاده ی  پله های ديگر اين طرح اقتصادی شامل

الغر «ادارات و شرکت های دولتی است که به طرح در نيروی کار 
اخراج حداکثری شاغلين اين شرکت . استمعروف شده » کردن دولت

 ٤٤بق متمم اصل آن ها ط »خصوصی سازي«ها، پيش درآمد ضروری 
معاون وزير کار و امور اجتماعی از تغيير نظام پرداخت حقوق و . است

 دستمزد از روزمزدی به کارمزدی در قالب اصالحيه قانون کار خبر داد
تغيير . ... دن دولت استامروز يکی از معضالت کشور فربه بو«: و گفت

 ساعت کار ٨نظام روزمزدی به کارمزدی و همچنين عدم اعتقاد به 
همانطور که توقع داريم . ... روزانه، در اسالم نيز سفارش شده است

وقتی فردی را در قالب نيروی کار ساختمانی و برای تميز کردن منزل 
زيم، هر کسی کنيم بايد خوب کار کند تا به وی مزد بپردا استخدام مي

» .که کار کرد پول بگيرد نه اينکه افراد کار نکنند و پول دريافت کنند
)١(  

 زالوهائی –ن  اسالمی حاکم در ايرااناين است طرز فکر استثمارگر
که کارشان غارت دسترنج مردم است و از مکيدن خون مردم فربه شده 

ورد مردم اند و جرات می کنند اينگونه با نخوت و تفرعن گنديده در م
  . کارکن حرف بزنند

   نظامی کردن بیشتر جامعھ–امنیتی 
 از آنجا که جابجائی های اقتصادی بزرگ، همواره با انفجارهای 
اجتماعی بزرگ همراهند، رهبران جمهوری اسالمی به عملی کردن 

ماموران بسيج در . اين طرح به صورت هدايت يک جنگ می نگرند
رئيس اداره سياسی سپاه . ش در آمده اندميادين تهران به حال آماده با

ارگان رسمی سپاه » صبح صادق«در هفته نامه ) يداهللا جواني(
» خائنين به مردم«را پاسداران، منتقدان طرح هدفمند کردن يارانه ها 

نيروهای زمينی سپاه و ارتش اعالم برگزاری مانور مشترک . خواند
طرح امنيت محله «زاری فرمانده نيروی انتظامی تهران برگ. کرده اند

را در بيش از دو هزار نقطه ی کالن شهر تهران اعالم کرده » محور
  )٢. (است

در ) يحيی رحيم صفوي(مشاور عالی خامنه ای در امور نظامی 
ضمن خط و نشان کشيدن ) ٣(» همايش جنگ نرم«همايشی به نام 

کردن امنيتی برای مخالفين طرح يارانه ها، تاکيد کرد که برای خنثی 
» ايدئولوژى و فرهنگ اسالمی «مخالفت مردم به حداکثر از ابزار 

. استفاده خواهند کرد)  از ابزار مغز شوئی و دروغ پردازي:بخوانيد(
را از » غرور ملي«افيون دين و خرافه را تزريق خواهند کرد؛ بادکنک 

طريق ژست های دروغين چالش گرانه در مقابل آمريکا و اسرائيل باد 
سفره «و » آينده ی درخشان«د کرد؛ و از همه مهمتر در مورد خواهن

 خواهد » يارانه هاهدفمند کردن«که در پی اجرای طرح » های رنگيني
در اين راستا، رحيم صفوی علتِ  دروغ بافی . آمد وعده خواهند داد

 سلب اميد از « : و احمدی نژاد را چنين تشريح کرد» رهبر«های 
مقام ... اكتيكى دشمنان در جنگ نرم است و آينده از راه كارهاى ت
خواهند مردم را به آينده  جمهور محترم مي معظم رهبرى و رئيس

» همه ملت، انديشمندان و دانشگاهيان«رحيم صفوی . »اميدوار كنند
  )٤. (را نيز به اين کارزار دروغ پراکنی و مغزشوئی دعوت کرد

شبرد طرح در کليه ی کشورهای تحت سلطه ی جهان سومي، پي
نظامی –از اين نوع، همراه با سرکوب امنيتی » تعديل ساختاري«های 

تالش می  فقر پرتاب می کنند و سپس اعماقمردم را به . بوده است
تعديل «اولين فصل . شان کنندبا ارعاب و سرکوب خفه و نااميدکنند 

پس از پايان جنگ هشت ساله ی (در دوره ی رفسنجانی » ساختاري
  کهآغاز شد» سازندگي«با عنوان پر افاده اما توخالی  ) اقايران و عر

پيش درآمد آن، کشتار بزرگ زندانيان سياسی در مرداد و شهريور 
ژنرال های سپاه و » تعديل ساختاري«در آن فصل از . بود ١٣٦٧سال 

تبديل به صاحبان صنايع و اراضی شهری و » آقا زاده ها«آيات عظام و 
های معظم چند مليتی آمريکائی و اروپائی و برج ها و شرکای شرکت 

و حاشيه و ميادين شهرها و کار بردگی در کوره پزخانه . کره ای شدند
  . شدها و توليدی ها و مرغ داری ها نصيب روستائيان مهاجر

  یاستفاده ی بیشتر از دین و دروغ برای شستشوی مغز
قابل تحمل «به طرح های ايدئولوژيک جمهوری اسالمی برای 

وحشيانه ترين حمالت به معيشت و حيات مردم نبايد کم بها » کردن
خامنه اي، ائمه ی جمعه ی را به خط کرده است که مانند جنتی . داد

دست من و وضع اقتصادی «فصل رياضت کشی است و : موعظه کنند
ام مهرماه، مشاور  روز جمعه، سي .» دست خداست . نيستدولتشما و 

های آموزش و پرورش و حوزه علميه خبر از  يوزير و دبير ستاد همکار
شود و هدف آن  خوانده مي» روحانی مدرسه«هايی داد که طرح برنامه

االسالم علی ذوعلم  حجت. اعالم شده است» آموزان تربيت دينی دانش«
برای حضور مستمر و دائمی «به خبرگزاری ايلنا گفت، اين طرح 

... مسئوليت روحانی مدرسه .. . .آيد به اجرا درمي» روحانيون در مدارس
جدا از مسئوالن، مدير، معاون، مربی پرورشي، مداح و امام جماعت 
است، به اين معنا که اين روحانی به نوع تربيت دانش آموزان توجه 

 مهر ٣٠ -ايلنا(» .کند دارد و تربيت دينی دانش آموزان را مديريت مي
ی همکاری وزارت  برنامه«: اين خبرگزاری در ادامه می گويد) ٨٩

آموزش و پرورش با حوزه علميه قم، اواخر دولت نهم وارد فاز جديدی 
در توافقی که ميان اين دو نهاد به عمل آمد قرار شد از ابتدای . شد

  ه مردمیگر علیدی جنگ» ارانه هایهدفمند کردن «طرح 
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ی بيش از چهار هزار مدرسه و موسسه  سال تحصيلی جاری اداره

 سلطهبا ظهور سرمايه داری  ،در تاريخ ».آموزشی به حوزه سپرده شود
اما در جهان امروز چنان نقشی را در . بر جامعه تمام شد دين  مطلقی

کارآمدتر کردن استثمار و سر به زير نگاه داشتن توده های تحت 
. استثمار بازی می کند که گوئی خود بخشی از روابط توليدی است

حتا نهادهای بين المللي، به موازات نقش آن به حدی مهم است که 
به دولت ، در اين زمينه ها نيز اقتصاديضت کشی ارائه طرح های ريا

هرچه سرمايه داری آشکارتر به حيات مردم . رهنمود می دهندها 
و تقويت » الهي«هجوم می برد، بيشتر نياز به استفاده از مشروعيت 

دين برای وارونه نشان دادن . باور مردم به نيروی ماوراء الطبيعه دارد
بخوبی می تواند زيرا . ن حربه استرابطه ی حاکم و محکوم موثرتري

با کار اين واقعيت را پنهان کند که اين اکثريت کارکن جامعه است که 
  . می پردازد و نه بالعکس» يارانه«به اقليت قدرتمند و حاکم خود 

دامن زدن به دين گرائی بخشی از طرح های رياضت کشی سرمايه 
ته ی سرمايه حتا در کشورهای پيشرف. داری در سراسر جهان است

آنان در اين کار موفق بوده اند زيرا در ميان توده . داری چون آمريکا
های مردم اين گرايش هست که در مواجهه با از هم گسيختگی 
اقتصادی و تالطمات اجتماعی و هراس از فردای خود، به دين پناه 

اين امر تکاليفی را بر دوش کمونيست ها می گذارد که چشم . برند
از اين . آن تنها به فجايع اجتماعی بزرگتر منجر خواهد شدپوشی از 

 طبقاتی - روي، ضمن افشاگری پيگير و گسترده از ماهيت اقتصادي
ضد مردمی و استثمارگرانه و ستم گرانه ی طبقه ی حاکمه ی 
جمهوری اسالمی در ميان کارگران و زحمتکشان جامعه، بايد از دين 

 ده ی حاکميت اين اقليتبه مثابه تسهيل کننده و تامين کنن
تباهی زندگی ميليون افشاگری کرد و گفت، اينان در ازای استثمارگر 

خانوار  ها دختر و پسر جوان جامعه ی ما و دست و پا زدن ميليونها 
در چنگال فقر؛ در قصرهای جماران و دوبی و پاريس زندگی می کنند 

 شان به حوزه و فرزندانشان را به جای اينکه طبق باورهای تبليغ شده
  . بسپارند به کمبريج و آکسفورد و هاروارد اعزام می کننددينی های 

 با تمام وجود به اين تا زمانی که توده های کارگر و زحمتکش
حقيقت پی نبرند که اين انگل ها با دسترنج آنان است که گذران می 
کنند؛ با کار آنان است که ماشين سرکوب سپاه و اطالعات روغن کاری 

ی شود؛ با دسترنج آنان است که طلبه های تاريک انديش در حوزه م
های دينی تعليم می بينند و برای تحميق مردم به کار گرفته می 

 فرآيند انباشت ، نياموزند در پشت موعظه های دينيشوند؛ تا زمانی که
ثروت های افسانه ای در دست اقليتی و گسترش فقر جگر خراش و 

کثريت مردم را ببينند؛ تا زمانی که در پشت منبر غير انسانی در ميان ا
خودشان را نبينند؛ تا های  استخوان  باشدهقصرهای بنا و مسجد، 

اخالق اسالمی خفقان آور که حجاب را اجباری و زمانی که در پشت 
 خريد و فروش دختران خردسان و زنان را سنگسار را قانون می کند، 

اين هيئت حاکمه ی ... م نبينند؛ در بازار سکس اسالمی در مشهد و ق
اسالمی را خطری تهديد نخواهد کرد و سران آن با خيالی آسوده و 
دستی باز به حيات و ممات و فکر و روح مردم دست درازی خواهند 

را به مردم وعده » آسايش آن دنيا«و » ظهور امام«کرد و ازای آن 
  .خواهند داد

  اینان گوش بھ فرمان واشنگتن اند
و » ايراني« نژاد، طرح اقتصادی اش را ملقب به صفات احمدی

کرده تا اين واقعيت از ديد مردم پنهان بماند که، اين طرح » اسالمي«
نام بين المللی اين طرح .  دل امپرياليسم آمريکا بيرون آمده استاز
است و از سی سال پيش به اين سو، از طرف » اجماع واشنگتن«

ورهای تحت سلطه ی جهان سومی صندوق بين المللی پول به کش
به . ديکته شده است... مانند هند، مصر، برزيل، تونس، اردن، نيجريه، و 

اجرای اين طرح از زمان !. اين معنا، احمدی نژاد نوبرش را نياورده است
» سازندگي«و » طرح تعديل ساختاري«دولت رفسنجانی تحت عنوان 

پی »  دهی اقتصاديسامان«آغاز شد و در زمان خاتمی تحت عنوان 

طرح ما طرح خود اين «: احمدی نژاد اخيرا گفته است که. گرفته شد
اين حرف فقط تا حدی . »است) يعنی رفسنجانی و شرکاء(آقايان 

جمهوری اسالمی » آقايان«درست است زيرا طرح مال هيچ کدام از 
  )٥. (واشنگتن مخابره شده است» آقايان«طرح از سوی . نيست

جمهوری اسالمی در حد ترجمه ی واژه های » ايانآق« استقالل 
مثال اينکه (اقتصادي، انتخاب از ميان روش های عملياتی کردن طرح 

در چند مرحله قيمت داخلی نفت و گاز را به سطح قيمت های بين 
 ناآرامی های اجتماعی است و »مديريت«و روش های ) المللی برسانند

هدفمند «در مورد طرح اد حتا عوامفريبی های احمدی نژ. نه بيش
کارشناسان صندوق بين المللی کپيه ی حرف های » کردن يارانه ها

بطور مثال، يکی از کارشناسان صندوق بين المللی پول در . پول است
يارانه ها بيش «: مورد طرح هدفمند کردن يارانه ها در ايران می گويد

های انه است که خودروی ورزشی و خی از هر کس به نفع ثروتمندان
مصرف سوخت . ...  دارندهفت هزار فوت مربع مجهز به تهويه ی هوا

  )٦(» .فقرا بسيار کم است و يارانه ی کمی دريافت می کنند
را دست » هدفمند کردن يارانه ها« پس، بهتر است اهداف طرح 

اول از دهان کارشناسان ارشد صندوق بين المللی پول بشنويم تا 
و سانسور شده ی آن را از دهان احمدی نژاد ترجمه ی فارسی نيم بند 

يکی از همين کارشناسان صندوق بين المللی پول . و همپالگی هايش
 بنزين و نفت را به قيمت هزينه ی استخراج آن ،دولت« :می گويد) ٦(

تا زمانی که قيمت های بين المللی پائين بود، . به مردم می فروشد
.  و قيمت های بين المللی نبودتفاوت زيادی ميان هزينه های استخراج

اما قيمت ها در سطح بين المللی باال رفته است و نفت به بشکه ای 
 رسيد در حاليکه هزينه ی استخراج آن ٢٠٠٨ دالر در سال ١٥٠

بنابراين، دولت نفتی را که می تواند به .  دالر است١٠ تا ٥بشکه ای 
 اين سياست و. کوهی از پول بفروشد دارد مجانی به مردم می دهد

  » .خوبی نيست
همين جا روشن می شود که دولت ايران يارانه ای بابت نفت و گاز 

زيرا آن را به قيمتی برابر با هزينه های استخراج . به مردم نمی دهد
اما از آنجا که اقتصاد ايران تحت سلطه . نفت به مردم می فروشد

 آن ها بافته امپرياليست هاست و بطور وابسته در نظام اقتصاد جهانی
شده است و نقطه اتصالش با نظام سرمايه داری جهاني، اقتصاد نفتی 

ضرر و زيان فروش نفت و گاز به مردم ايران بر مبنای قيمت است؛ 
مراکز مالی امپرياليستی محاسبه می تحت کنترل های بين المللی 

ببينيد کارشناس . شود و نه بر مبنای هزينه های توليد آن در ايران
وق بين المللی پول با چه حرصی در مورد اينکه مردم ايران نفت و صند

به خاطر قيمت های پائين، «: می دهند حرف می زند» هدر«گاز را 
مصرف سوخت مردم ايران بسرعت باال رفته است و اين امر، صادرات 

مصرف سوخت در داخل بايد بهينه . ... سوخت را پائين آورده است
رای صادرات سودآور و درآمدهای باالتر بشود که سوخت بيشتری ب

اين تحريف در عرضه و تقاضای سوخت آنقدر جدی ... فراهم باشد 
است که اگر متعادل نشود کشور هرگز نمی تواند ظرفيت باالی رشد 

  )همانجا(» .اقتصادی اش را بدست آورد
واقعی در » تحريف« کرد که سئوالدر مقابل اين اظهارات بايد 

ل می گويند، کارشناسان صندوق بين المللی پوچيست؟ اقتصاد ايران 
و به حداکثر رساندن نفت و گاز به حداقل رساندن مصرف داخلی 

» بهينه«اما منظورشان . است» بهينه کردن مصرف سوخت«صادرات، 
کردن مصرف آن در ايران نيست بلکه بهينه کردن مصرف آن برای 

تندتر برای ری جهانی  سرمايه دا- اقتصاد جهانی سرمايه داری است
به  سودآور سرمايه، در نقطه ای ديگر از جهان،انباشت کردن فرآيند 

الگوهای مصرف نفت و گاز مردم ايران در نتيجه . داردنياز اين سوخت 
ايران بتواند نفت و گاز مصرفی مردم دولت نفتی بايد تغيير کند تا 

ه گذاری های ايران را به صنايع چين و هند که نقطه ی تمرکز سرماي
 آيا .ماورا بحار شرکت های چند مليتی غربی است؛ سرازير کند

 در اينجا نهفته  اقتصاد ايرانواقعی» اعوجاج«يا بهتر بگوئيم » تحريف«
   نيست؟
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کارشناسان صندوق بين المللی پول در مورد اينکه درآمد حاصل از 

چگونه و ،  بازارهای بين الملليدرفروش نفت و گاز مصرفی مردم ايران 
بخشی از : در چه بخش هائی سرمايه گذاری خواهد شد، می گويند

خواهد ی نقدی به مردم صرف پرداخت يارانه هامدتی تا آن درآمد 
متوقف » مرور«به اين پرداخت نقدی نيز  اما هدف آن است که ؛شد

تمام آن صرف سرمايه گذاری در زيرساخت های مربوط به شود و 
  .داستخراج و صدور نفت شو

بنادر، لوله کشی ها، ميدان های هوائی بين اين زيرسازی ها شامل، 
 . ، هستنداز آن دست که در نزديکی عسلويه ساخته شده است المللی

زيرساخت هائی که اصال به درد اقتصاد داخلی که مردم درگير آن 
رو هستند نمی خورد و تماما برای تسهيل عمليات سرمايه های بزرگ 

برای سرمايه داران بزرگ » يارانه «کسی اين راما ا .خارج استبه 
کارشناسان صندوق می گويند، . داخلی و خارجی محسوب نمی کند

 به کمپانی هائی صرف خواهد شد کمکسی درصد از درآمدها برای «
که می خواهند در توسعه ی فن آوری هائی که سوخت کم مصرف می 

و پيش بينی می کنند ) تاکيد از ماست(» .د، سرمايه گذاری کنندنکن
که عرضه ی سوخت به قيمت های بين المللي، صنايع خودروسازی 

شوند و خودروهائی با » مدرنيزه«ايران را نيز مجبور خواهد کرد که 
درست در همان زمان که خبر قطع يارانه  .مصرف سوخت کم بسازند

 فرو برده است، سخنگوی عميقها ميليون ها خانوار را در نگرانی 
ه تحول اقتصادی دولت از آغاز پرداخت تسهيالت يارانه ای به گرو«

  ) ٧(» .بخش صنعت خبر داد
فقط الگوی پرداخت يارانه ها عوض . پس يارانه ها حذف نشده اند

 تا تراکم سرمايه شده است» هدفمند« پرداخت يارانه ها -شده است 
سی درصد از . به صاحبان صنايع  ايجاد شود» کمک«ای کافی برای 

صرف خريد فن اين درآمدها به صاحبان صنايع داده خواهد شد تا 
ه پس از نند ککارخانه های خودروسازی اروپا کاز آوری های جديد 

بر اساس   صنايع خود را ٢٠٠٨بازارهای مالی جهان در سال سقوط 
اما کسی اين را .  بازسازی کرده اندفن آوری جديدتوليد خودروهائی با 

که معلوم است چه (ه صاحبان صنايع در ايران ب» يارانه«پرداخت 
   .و  صنايع خودرو سازی اروپا محسوب نمی کند) کسانی هستند
در اين ميان، نيروی فعال جامعه، زيرساخت هائی که در عوض 

برای رساندن گاز و نفت مصرفی مردم ساخته شده بود، زمين های 
ای حاصلخيز کشاورزي، صنايع متوسط و کوچک؛ به دست نيروه

. فرساينده ی اقتصادی و اجتماعی و طبيعی سپرده خواهند شد
استفاده ی بهينه از اين همه، جائی در تفکر مرتجعين بومی ايران و 

  .اربابان اقتصادی آنان ندارد
   یک رابطھ ی تولیدی بین المللی: نفت

  در سطح جهاني،رشد و انبساط سرمايهدر نيم قرن گذشته، 
در اين ساختار، نفت يک نهاده ی .  است شدهبشدت وابسته به نفت

اقتصادی بسيار مهم است که قيمتش بر روی هزينه های توليد، سود و 
 وابستهجهان بدان تمام صنايع مدرن . برتری رقابتی تاثير می گذارد

 کشف، استخراج، تصفيه و عرضه ی نفت يک بخش بسيار مضافا،. اند
 مانند کشورهای نفت خيز .سودآور از اقتصاد جهانی را تشکيل می دهد

 در يک رابطه ی قدرت تحت سلطه قفل شده ...ايران، نيجريه، ونزوئال، 
ضد «ژست های . اند و همواره تحت کنترل امپرياليست ها بوده اند

خمينی و دارودسته اش، به اين روابط تحت سلطگی » امپرياليستي
 بو دولت های اصول گرا و اصالح طل. حتا خراشی وارد نياورد

 چاره ای نداشته اند جز گوش به فرمانی جمهوری اسالمی به يکسان
  . طرح های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول

کارکرد نيروهای ويرانگر بازار از طريق واسط اقتصاد نفتی به جامعه 
اقتصاد نفتی فقط استخراج و صدور نفت به . ی ما تحميل می شود

تمام معيارهای اقتصادی بين المللی بلکه . بازارهای بين المللی نيست
از شدت : را به کليه ی بخش های اقتصاد کشور تحميل می کند

 الگوی توسعه . تا کارآئی صنايع و توليدات کشاورزياستثمار کارگران

، مناطق و رشته هائی که بايد رشد کنند و يا محکوم اقتصادی ايرانی 
فت در سطح بين با افت و خيزهای نبه نابودی شوند؛ همه و همه 

ود کرده  اقتصاد کشاورزی را ناب،توسعه ی نفتي. المللی تعيين می شود
» اقتصاد غير رسمي«و اکثريت جمعيت را به شهرها کشانده و در 

يعنی کسانی مانند دستفروش ها و تجار کوچک و کارگرانی که در 
. هيچ جا ثبت نيستند و خدماتی دريافت نمی کنند درگير کرده است

 ی نفتی شکاف های اقتصادی و اجتماعی بزرگ بوجود آورده توسعه
توسعه ی نفتی هر گونه تنوع يابی صنعتی را عقيم گذاشته . است
اقتصاد نفتی فساد، مافيا ساالری و دو قطبی ثروت و فقر خرد . است

 استفاده از درآمد «و گفتمان پوپوليستی . کننده را بوجود آورده است
را توليد کرده است »   و ثروتمند کردن فقرانفت برای توسعه ی داخلی

  . که دولت شاه و جمهوری اسالمی به يکسان آن را به کار برده اند
جمهوری اسالمی دولت اين ساختار اقتصادی و يک پترو دولت 

 اين دولت،محاسبات اقتصادی و اجتماعی . وابسته به امپرياليسم است
زار جهانی و قرار دادن کل به حداکثر رساندن توليد و صدور نفت به با

تصحيح «اقتصاد داخلی در معرض جبر بازار بين المللی و به اصطالح 
توسعه ی يک اقتصاد عادالنه و بهم پيوسته که به . است» تحريف ها
غذائي، بهداشتي، کشاورزی و صنعتی کشور پاسخ اشتغال، نيازهای 

  .دهد هرگز جزو اهداف آن نبوده و نمی تواند باشد
ی عوامفريبانه ضد امپرياليستی جمهوری اسالمی برای ژست ها

پنهان کردن اين حقيقت است که تا مغز استخوان تابع ديکتاتوری 
سرمايه داری جهانی و بازار بين المللی تحت سلطه ی قدرت های 

: نامی که می تواند ماهيت اين دولت را بازتاب دهد. امپرياليستی است
در ائی اقتصادی اکثريت مردم ايران ره. دولت پترو دالر اسالمی است

دولت پترو، دالر، : از پيکر جامعه استهر سه قطع چنگال های گروی 
  .اسالمي

  بیگ بنگ اجتماعی بخودی خود رخ نخواھد داد
نگاهی به اطالعيه ها و مقاالت سازمان های چپ در مورد طرح 

ارانه ها و حمالت رژيم به معيشت مردم، نشان می هدفمند کردن ي
هد که آنان به خوبی عمق ماهيت جنايتکارانه ی اين طرح را می د

بينند اما اغلب انتظار دارند که اين حمالت سرچشمه ی اوج گيری 
ولی . جنبش های اجتماعی بزرگ بخصوص از سوی کارگران شود

تجربه در ايران و جهان نشان داده است که عکس العمل های توده 
قابل اين گونه حمالت همواره پس های کارگر و ديگر زحمتکشان در م

 در دشتی که چندان هم عميق شخم نخورده فرو می ،از اوج گيري
تبديل نارضايتی اقتصادی به شورش عليه حکومت، فرآيندی . نشيند

. پيچيده است و ربط بسيار زيادی به آگاهی و افق انتظارات مردم دارد
و خلق افکار  تبليغات صرفبرای همين است که رژيم هزينه ی زيادی 

اگر کسانی منتظرند که حمالت اقتصادی و . حول طرح خود می کند
اجتماعی شديد به مردم، بخودی خود باعث بلند شدن امواج مقاومت و 
مبارزه ی مستمر و انقالبی کارگران و ديگر اقشار زحمتکش جامعه 

مبارزات خيزش . شود، بايد گفت اين انتظار به درازا خواهد کشيد
ا کيفيت و کميتی که به درهم شکستن اين طرح و تسريع کارگری ب

. زمان سرنگونی جمهوری اسالمی بينجامد، خودبخود رخ نخواهد داد
همانطور که دشمن ممانعت از اين رخداد را . آن را بايد سازمان داد

  . سازمان می دهد
اگر کسانی انتظار دارند که کشتی اين طرح به صخره بخورد و 

چار فروپاشی اقتصادی شود؛ بازهم بايد گفت که جمهوری اسالمی د
در همه » تعديل اقتصادي«اجرای طرح های . می تواند اينطور نباشد

ی کشورهای تحت سلطه ی جهان سومی موجب گسترش فقر شده 
است اما در همه ی آن ها موجب ورشکستگی يا فروپاشی اقتصادی 

ل و غيره نگاه بطور مثال به تونس، ترکيه و هند و برزي. نشده است
، »اجماع واشنگتن«ی همه ی اين ها پس از اجرای طرح ها. کنيم

اما رونق اقتصادی مترادف با . رونق اقتصادی بوده اندنوعی شاهد 
مضافا، در عصر نئوليبراليسم عمر رونق ها . بيرون آمدن از فقر نيست
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ای بزرگ، معموال پس از مدت کوتاهی کوتاه است زيرا سرمايه ه

خارج شده و به در يک رشته و يک نقطه از جهان، و سودآوری فعاليت 
نقطه ای ديگر هجوم می برند و در پشت خود زمين سوخته بر رشته و 

 فقر را ،بنابراين، اجرای طرح های تعديل ساختاري. جای می گذارند
عميق تر و گسترده تر می کند اما  می تواند دور جديدی از رونق 

 برزيلی که شاهد رونق اقتصادی و محبوبيت در. اقتصادی بوجود آورد
، برده داری در مقياس حيرت انگيز است» کارگري« به اصطالح دولت

که اقتصاد جهانی قادر به » جمعيت اضافه«امروز . احياء شده است
فقيرتر و گرسنه تر شدن .   نفر استميليارد نيست قريب به يک  جذب

. الزم و ملزوم يکديگرنداين کشورها و رونق اقتصادی اکثريت مردم 
اگر به اين واقعيت ها درست . اين است کارکرد سرمايه داری نئوليبرال

فروپاشی «يا » انفجار اجتماعي«ننگريم و بی جهت در توهم و انتظار 
  .بنشينيم به فلج سياسی دچار می شويم» نظام

سيالب مبارزات اجتماعی بحول درهم شکستن طرح های ضد 
صحبت . آن را بايد سازمان داد. د به راه نمی افتادمردمی رژيم خودبخو

از سازمان دادن آن الجرم صحبت از مختصات جامعه ی آينده را پيش 
  : می کشد

قانون اساسی جمهوری عده ی زيادی از مردم می دانند که 
 برخی نيز می دانند که .می دهد» عدالت اسالمي«اسالمی وعده ی 

 و به تجربه معنای  موهوم است»آن جهاني«عدالت اسالمي، عدالت 
انباشت ثروت در دست عده : عدالت اسالمی را دريافته انداين جهانی 

و انباشت فقر در نزد عده ی کثير » موهبتی خدادادی است« ای قليل، 
اکثريت مردم بطور اما . و خارج از اراده ی انسان» خواست خدا«نيز 

» عدالت اسالمي«ی و قطع نمی دانند که در مقابل اين نظام ضد مردم
دروغين و مردم فريب، راه ديگری هست که عدالت جوئی واقعی در آن 

: معنای درست عدالت در آن چيزی است که مارکس روشن کرد. است
عدالت يعنی کسی کار ديگری را برای تصاحب و انباشت خصوصی 

اين که ميليون ها کارگر ثروت در اختيار نمی گيرد؛ عدالت يعنی 
کودک خيابانی نداشته باشيم؛ جوانان بيکار و بی آينده نداشته شناور و 

باشيم؛ زنان برای تامين خانواده مجبور به فحشاء نباشند؛ همه ی آحاد 
 رشد استعدادهای علمی و هنری شان را داشته  و امکانجامعه فراغت

  .عدالت يعنی اين ها. باشند
از (هر قشری برای رسيدن به اين عدالت، کارگران و زحمتکشان از 

کارگران شاغل در صنايع بزرگ تا کارگران غير رسمی و شناور، تا 
پرستاران و کارکنان آموزشی و بخش های خدماتی و دست فروشان و 

 تا آگاهانه و متشکل در راه اين هدف بزرگ بايد سازمان يابند) غيره
 در ميان آنان هسته های کمونيستی مرتبط با ما بايد. مبارزه کنند

به سازمان دهی انقالبی زنان توجه کنيم زيرا .  مان درست کنيمحزب
ما کمونيست ها . آنان  نيروی محرکه ی مهمی در اين مبارزه هستند

نبايد فقط به افشاگری از جنايات اين نظام بسنده کنيم بلکه بايد 
گان ستمديدی در برابر همه را تعهدات و اهداف کمونيستی مان 

تا افق د با توده های مردم کار ايدئولوژيک کنيم باي. جامعه، قرار دهيم
  را به چالش بکشيم کهان؛ آنندانتظاراتشان را از زندگی گسترش دهو 

بپا خيزند و از سختی های اين راه لم و استثمار آگاهانه عليه ظ
آنان را به اين اعتقاد برسانيم که هيچ چيزی غير واقع بينانه . نهراسند

شور و .  می توان اين نظام را اصالح کردتر از اين فکر نيست که
شوقشان را به مبارزه ی جمعی عليه ستم و بی عدالتی بر انگيزيم و 

سرنگونی : ان قرار  دهيمشبرای اين مبارزه هدف بزرگی را در مقابل
همه را و . ديکتاتوری پرولتاريادولت جمهوری اسالمی و ساختن 

ت زير فرا سئواال بخصوص کمونيست ها را به انديشيدن در مورد

در قرن بيست و يکم و با اين تغييرات عظيم، راه انقالب : بخوانيم 
پرولتری و استقرار دولت های سوسياليستی برای نابودی سرمايه داری 
چيست؟ اين امر چگونه تحقق خواهد يافت؟ دولت های سوسياليستی 

ری آينده چگونه و با چه سياست هائی منطق بيرحم اقتصاد سرمايه دا
را برهم زده و اقتصاد نوينی را بر پا خواهند کرد؟ کشاورزی نابود شده 
با چه سياست هائی احياء خواهد شد؟ رابطه ميان صنعت و کشاورزی 
چگونه برقرار خواهد شد؟ در چارچوب يک کشور سوسياليستی امنيت 
غذائی و درمان و آموزش و تضمين توسعه ی همه جانبه ی ميليون ها 

ت، از مولفه های سئوااله تامين خواهد شد؟ جواب به اين انسان چگون
  .مهم يک برنامه کمونيستی برای انقالب کمونيستی است

 :پانوشت ھا
  )١٣٨٩ مهر ٢٨(حميد حاجی عبدالوهاب در گفتگو با خبرگزاری مهر  - ١
  و سقوط آزاد اقتصاد ايران» شرانه« توزيع -ژاله وفا - ٢
» جنگ نرم«يشبرد جنگی که نامش را  سياست را برای پ٤رحيم صفوی  - ٣

ايجاد يک ستاد عملياتى در مركز كشور برای : گذاشته است، چنين برشمرد
پيشبرد اين جنگ؛ تدوين دكترين و استراتژى الزم در سطح ملى كه تا سطح 
استانى گسترش يابد؛ استفاده از همه نيروى انسانى و امكانات الزم 

ارآمد، دانشگاهيان، اساتيد علوم انساني، وتوانمندسازى نيروهاى انسانى و ك
هاى  طالب جوان؛ تامين امكانات الزم و امكانات چاپ و نشر به صورت

 ١٣٨٩ آبان ٣ -خبرگزاری ايلنا  .مختلف
شمس الدين حسينی وزير امور ( يکی ديگر از وزرای احمدی نژاد - ٤

: ع کرد و گفتروزنامه نگاران را از انتقاد به اين طرح من) اقتصادی و دارايی 
.... در اصالحات ساختاری نيازمند آگاهی ، همراهی و پشتيبانی مردم هستيم 

اگر به عنوان يک ايرانی قلم می زنند ... ژورناليستها و روزنامه نگاران مملکت 
حتما در جهت منافع ملت قلم بزنند که منافع و آينده ملت ايران درگرو 

  ».اجرای صحيح اين قانون است
زهای آخری دولت نهم احمدی نژاد در مصاحبه با تلويزيون در رو - ٥

 مدل اقتصادی کشور ٤٤سياست های کلی اصل : جمهوری اسالمی گفت
اما برای فهميدن منظور وی . می کند» سند چشم انداز«و صحبت از . است

هيئت اجرائی . بايد به گزارش های صندوق بين المللی پول رجوع کنيم
اگرچه انجام اصالحات ساختاری در ماه «: می گويدصندوق بين المللی پول 

برنامه ی گسترده ای ) ١٣٨٥(های اول دولت احمدی نژاد کند شد اما اخيرا 
اين برنامه مربوط . برای خصوصی سازی در ايران به اجرا گذاشته شده است

 قانون اساسی ايران است که بر اساس آن، هشتاد درصد ٤٤به اصالح اصل 
» . تا دهسال آينده به بخش خصوصی واگذار می شودشرکت های دولتی

 ) .١٢/١٣٨٦/ ابتکار ١٧ به نقل از روزنامه-١٣٨٨صادقی بروجنی (
جهت گيری کلی اين دولت ها يکسان بوده ... احمد سيف نيز اعتقاد دارد «

است و انتقادات دولت نهم به سياست های اقتصادی دولت های پيشين، به 
 در برنامه های اقتصادي، انتقاد به ميانه روی و جای اتخاذ رويکرد ديگری

 –عدام تعجيل در دنبال کردن سياست های به اصطالح اجماع واشنگتن 
 بوده است و اين سياست ها گوهر –سياست های نوليبرالی تعديل ساختاری 

 -١٣٨٨سيف (» .اصلی سياست هيا اقتصادی دولت نهم را تشکيل داده اند
حسن سبحانی عضو  ) سايت اخبار روز- بروجنينقل شده در خسرو صادقی

کميسيون برنامه و بودجه ی مجلس هفتم در همايش بررسی سياست های 
سياست های برنامه چهارم که بر اساس اجماع «:  قانون اساسی گفت٤٤اصل 

صادق بروجني، به (» .واشنگتن تدوين شده به دولت نهم ارث رسيده است
 ٧/٣/٨٧نقل از روزنامه کيهان 

   مصاحبه با گيوم و زيتک- ٢٠١٠ سپتامبر ٢٨ -  آی ام اف سوروی آنالين-٦
IMF Survey online—interview with Guillaume and 

Zytek—٢٨ Sept ٢٠١٠ 
  ١٤/٠٨/٨٩. دنعسرويس صنعت و م. يسنا ا- ٧
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  بخش اول

حزب ی ته مركزيه گزارش پلنوم ششم كمير بر پاينوشتار ز
در پس از ارائه آن گزارش  که ی بحث هائ و.) م.ل.م(ران يست ايکمون

ی ه ياز كل. ه شده استيتهافت، يان يجری و فرا حزبی جلسات حزب
ن بحث شركت جسته و ما يم در ايخواهی قت ميه حقيخوانندگان نشر

ی تا برنامه ا کنندی اريق تر و همه جانبه تر آن يعمی را در بررس
ی  متن برنامه در تارنما.ميه کنيتر تهی تر و انقالبی ح تر و علميصح

  .سربداران موجود است
   نکات مربوط بھ بخش اول برنامھ حداكثر و درك از كمونیسم  -  ١

نوشته ی ن برنامه در دوره ايا. برنامه ما مهر زمانه را بر خود دارد
ک ي، به مثابه يعلمی های  به مثابه تئور-سم يشده است که کمون

که ی ، و به مثابه هدفيه داريواژگون کردن سرمای برای اسيجنبش س
آن بجنگد؛ از هر ی د برايبای از چنگال نظام طبقاتی رهائی ت برايبشر

از ی بخشی که زمانی اکثر کسانی  حتا از سو-ر حمله بود يسو ز
  . بودندی ستيجنبش کمون

 کارزاراست که مرعوب يی ست هاين برنامه بازتاب تالش كمونيا
ه يسرمای ايکه پس از احکارزاری  نشدند؛ی ن الملليبی ستيضد کمون

آغاز شد و از زمان ) يالدي م١٩٧٦( ی ستيالين سوسيدر چی دار
 هر -بخود گرفت ی سابقه ايابعاد ب) يالدي م١٩٩٠( ی شوروی فروپاش

ه يسرمای اينبود و چند دهه از احی ستيالياصال سوسی چند که شورو
بر چهره حمل سم را ياليگذشت اما کماکان نقاب سوسی در آن می دار

موج اول ی از دستاوردها آن دفاعبرنامه، ی شاخص اصل. کردی م
ه و يس، انقالب اكتبر  روسي كمون پار: استی پرولتری هاانقالب 

» يائيپرولتاری ر فرهنگيانقالب کب«ن که يچی ستياليانقالب سوس
  .  آن بوداوجی نقطه ) ١٩٧٦-١٩٦٦(

ح کرده يرا تشر) البا علم انقي(ی ستيکمونی های  تئور،ن بخشيا
انگلس شالوده ی که مارکس با همکاری علم: کندی و از آن دفاع م

ر ييتغی ها برای ان به کار بستن آن تئوريکرد و سپس در جری زير
ن کننده ييتعی نه هاين و مائوتسه دون در زميجهان، توسط لنی انقالب

ی البانقی های تئوری ن منظومه يحزب، ای برنامه . افتنديتکامل ی ا
سم ي مائوئ- سم يني لن- سم يرا تحت عنوان ماركسی ستيکمون

  .کندی می فرمولبند
که ی بر آن هائی الدينود می دهه ی ستيرات کارزار ضد کمونيتاث

ی ها و تجربه انقالب های ن تئورياز ای ش بخش بزرگيشاپيپ
مائوتسه دون از علل تئوری های بخصوص (ستم يقرن بی ستياليسوس

ن يو امکان آن در چی ستياليسوسی در شوروی داره يسرمای اياح
در دوره گذار ی ن مبارزه طبقاتيکشف قوانی و بطور کلی ستياليسوس
  .ران گر بوديرا منحل کرده بودند و) يستياليسوس

ی که در دهه » رانيست ايحزب کمون« ران، ي بطور مثال در ا
، با  يستيجنبش کمونی ن رفتن سازمان هاياز بی  در پ١٣٦٠

ن سازمان يل به بزرگتريآن سازمان ها تبدی از اعضای اريوستن بسيپ
را ی که شوروی  احزاب. شدی دچار فروپاشران شده بود يچپ ا

ی دموکراسی کردند به اردوی قلمداد م» سم واقعا موجودياليسوس«
ت دفاع روشن و واضح از يع اهمين وقايا. پناهنده شدندی غرب

ل ين و تحليو چی شوروی ستياليوسسی م انقالب هايعظی دستاوردها
ی ه ياز علل شکست آنان را که اتحادی کيالکتيست دياليماتر
و ی اسيسی در طول دوران بازساز) سربداران(ران يای ست هايکمون
.  ش گرفته بود، کامال روشن کردي پ١٣٦٤خود از سال ی التيتشک

ی ورهابرنامه، علل شکست کش. زندی د مين روند مهر تائيبرنامه، بر ا
ان يمی در توازن قوا: ديجوی می را در جهان مادی ستياليسوس

ند يفرآی دگيچي؛ در پين الملليبی و بورژوازی ستياليسوسی کشورها

ه يو به دام نظر. هياولی گام های در ضعف هاو ؛ يستياليگذار سوس
ران که آن يج در جنبش چپ  ايرای و ضد انقالبی  مذهب–شبه ی ها

ی متفرعنانه رد می نبودن با عناد» ناب«ل يدلم را به يتجارب عظ
رهبران حواله » سميتاريسم و توتاليبوروکرات«ا ساده انگارانه به يکردند، 

 . افتدی دادند، نمی م
شد؛ ی می سم تمام شده تلقيکه کار مارکس و مارکسی طيدر شرا

شد و ی حمله م» سميتاريتوتال«سم تحت نام يکه به کمونی طيدر شرا
ت از يبشری ستم را که سرفصل رهائيقرن بی ستيکمونی انقالب ها

ن يخواندند؛ ای م» يفاجعه بشر«بودند، ی ه دارينظام آدمخوار سرما
ستم يقرن بی ستياليسم و تجارب سوسيبرنامه به دفاع از مارکس

انقالب ی ز، ضرورت رهبريکه اصل انقالب قهرآمی طيدر شرا. برخاست
ی های بر تئوری کست متيک حزب کمونيتوسط ی ستيکمون
ک طبقه بر ی يکتاتوريبه مثابه ابزار د» دولت«ی ، تئوريستيکمون

شد، برنامه بر اعتبار ی انگاشته م» کهنهی آرائ«گر، به مثابه يدی طبقه ا
ی که استفاده از واژه ی طيدر شرا. کندی د ميآنان تاکی علم
 دندينامی م» ستيکمون«که خود را ی حتا توسط کسان» سمياليامپر«

به ی ه دارين از تکامل سرمايل لنيشد، برنامه بر اعتبار تحلی ح ميتقب
مبارزه ی م منتج از آن برايو مفاهی ستياليامپری ه داريعصر سرما

  .گذاردی د ميو انقالب، تاکی طبقات
ن بار در ياولی ن در آن است که براين برنامه همچنيت اي اهم

تکامل زمينه ی در ران خدمات مائوتسه دون يای ستيجنبش کمون
ب با ين ترتيکند و به ای ن مييتبی به درسترا ی ستيکمونی های تئور

از : کندی می ران مرزبنديدرون جنبش چپ ای ش بورژوائيدو گرا
که تالش کرده اند مائوتسه دون ی  توده ا-شبه ی ان هايکسو، با جري

ن را تحت يچی ستياليو انقالب سوسی نيست چيوناليک ناسيرا بعنوان 
انات يگر با جريدی و از سو. دفن کنندی ک انقالب  دهقانينوان ع

مائوتسه دون را ی های بورژوا دموکرات که همواره تالش کرده اند تئور
قرار » سمياليدر مقابل امپری خودی اتحاد با بورژواز«ی با تئوری مساو

را محدود به حل مسئله انقالب در ی وی های نکه تئوريا ايدهند و 
ی انقالبی ن استراتژيمه مستعمره و تدوي ن- يمه فئودالينی کشورها

کند که ی  روشن مهان يز با ايبرنامه، در تما. کنند» جنگ خلق«
ک يط يشرادر سم يمارکسی کار بست خالقانه بمائوتسه دون عالوه بر 

ک انقالب ی يروزمندانه يپی مه مستعمره و رهبريمه فئودال نيکشور ن
ی اياحی تکان دهنده ی جهه با واقعه  در موا؛در آنی ستياليسوس
تحت ی مبارزه طبقاتی ن ادامه يتوانست قوانی در شوروی ه داريسرما

ی های تئوری ب بدنه ين ترتيا را کشف کند و به ايپرولتاری کتاتوريد
کند که ی برنامه روشن م. تکامل دهدی را در جوانب مهمی ستيمارکس

ست بلکه مستلزم ينی بلبر تکامالت قی تکامالت مائو صرفا اضافات
ه ها و ي و نظرهيروسدر سم ياليسوسساختمان ی از الگوی گسست و

  .ن بودياستالی متدولوژ
ی کتاتوريدی دولت هاضعف نقاط ی  پاره اکندی مبرنامه تالش 

مثال، به نقد ی برا.  کندو نقديی ن را شناسايه و چيا در روسيپرولتار
ی نه يدر زمی ستيالين سوسيو چی ستياليسوسی شوروی است هايس

ی با گسترش انقالب جهانی ستياليان منافع کشور سوسيحل تضاد م
ی سم پرولتريوناليانترناسی نه يدر زمی ح تريپردازد و خط صحی م
  ) ١. (گذاردی ش ميپ

ن يبا ا. باشندی حزب می  اهم نقاط قوت بخش اول برنامه ،ن هايا
به ی ک نگاه کليدر  .بردی رنج می مهمی  برنامه از ضعف ها،وصف

كه ی پرسش هائندارد به ی ليتوان گفت که کال تمايبخش اول برنامه م
. گذردی ن مهم مي بپردازد و از کنار ان طرح كرده است،يشكست چ

ی برخورد می ستيمالينيار مين بسياستالی از دوره ی در جمعبندی حت
ی ن محدود ميمائو از استالی ش خود را به گسست هايکند و کماب

  )ئوئیست ما– لنینیست –مارکسیست (ی حزب کمونیست ایرانبرنامه انتقادی بازبینی 
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بر ن برود و يه و چيروسی خيتاری فراتر از دو تجربه د يبرنامه با. کند

آن تجارب، ی از دستاوردها و کمبودها و خطاهای جمعبندی ه يپا
ارائه ا يپرولتاری کتاتوريدی  براتری متفاوت تر و بهتر و انقالبی الگوئ
  . دهد

شکست ی ن الملليبه طور مثال، برنامه به علل شکست و ابعاد ب
. پردازدی نمی ستيالين سوسيدر چ» يائيپرولتاری ر فرهنگيب کبانقال«
ن يدر چی ه داريسرمای ايمقابله با احی بود برای ن انقالب، انقالبيا

ون تن از توده ها نسبت يليق آگاه کردن صدها مي از طر- ی ستياليسوس
ست که يت متناقض حزب کمونيو ماهی ه داريسرمای ايبه خطر اح

اما ) ٢(.بودی ه داريسرمای اياحی  برنامهی اراآن دی از رهبری بخش
ن درون حزب ينوی بورژواز. ن انقالب پس از دهسال شکست خورديا

ی ه داريرا غصب کرده و سرمای قدرت دولت پرولتری توانست اهرم ها
را ی ستيالي سوسبزرگی های ن کشور بازگرداند و دگرگونيرا به ا

ل به ين کشور تبديا. دکنی جهانی ه داريسرمای ره يل به ذخيتبد
ی ن الملليو در سطح ب. زان کارگران شدير مشقت خانه و کارگاه عرق

ضد انقالب ی ره يل به ذخيتبدی ستيکمونی انقالب جهانی ره ياز ذخ
تکان دهنده اثرات سوء خود را بر کل روند ی ن واقعه يا. شدی جهان

رشد و ی بخش در جهان گذاشت و دروازه ها را بروی رهائی انقالب ها
و ی ستياليه امپريکری و جنگ های براليهار نئولی ه داريگسترش سرما

باز مردم،  ی ان توده هايدر می نيدان يادگراي بن گسترش نفوذباالخره
 .   کرد

ی کند و در را بروی ز ميت پرهين واقعيبرنامه از روبرو شدن با ا
ی رکه محی و موانع و قوای ستياليند انقالب سوسيق تر فرآيدرک عم

. م.ل.ل داشتن درک مي، به دلبرنامه. کندی آن در جهان امروز، باز نم
ی جامعه ی های دگيچيکه مائوتسه دون از پی بخصوص درک(

ی ساده انگارانه ی با درک های ز روشنيتما) تکامل دادی ستياليسوس
سم ياليند سوسيت و فرآيران و جهان از ماهيج در جنبش چپ ايرا

 فکر نکردن و روبرو نشدن با ی ستي دگماتشِ ي گران وجود،يبا ا. دارد
دن ي گذشته و ندی ستياليسوسی  تجارب کشورهای جوانب  منف

ی ده مي، در برنامه دينظری از آن ها و راهگشائی ضرورت جمعبند
  : مانندی تضادهائی نه يبطور مثال، در زم. شود

ی ونا و ممانعت از سرنگيپرولتاری کتاتوريان حفظ دولت ديتضاد م
 ی دان برايجاد حداکثر فضا و ميگر، ايدی کسو، و از سويآن از 

ی است هايجامعه و مخالفت با سی های ريمشاجره بر سر جهت گ
  . يستياليدولت سوس
مانند حزب و ی و تخصصی رهبری ان حفظ ارگان هايتضاد م

ی توده های نده ير کردن فزايگر، درگيدی کسو، و از سويارتش از 
رون ي بتيتشکل و فعالی امور جامعه و باز کردن فضای  مردم در اداره

  .از کنترل دولت
ی دان دادن به تنوع فکر و عمل در جامعه يان ميتضاد م

گر، حفظ انسجام و وحدت کشور يدی کسو، و از سوياز ی ستياليسوس
  . يستياليمقابله با تهاجمات امپری برا

گر، به يدی وکسو، و از سياز ی ستياليان حفظ دولت سوسيتضاد م
ی شرويپی برا) »نه کردن آنيهز«ی و به قول( خطر انداختن آن 

  . گريدی ستياليسوسی انقالب ها
م يم تا بتوانيباالتر به آن تجارب نگاه کنی د و درکيد با ديما با

ی ستياليساختن جوامع سوسی بخش تر از آن ها برای رهائی الگوئ
ن يبی ستيدر جنبش کمونست که يفه اين وظيا) ٣. (مينده ارائه دهيآ

آغاز ) کايآمری ست انقالبيصدر حزب کمون(ان يتوسط باب آواکی الملل
ی ارائه » يستيکمونی های ن تئوريسنتز نو«در مرکز . شده است

ی قرار دارد که تالش م» ايپرولتاری کتاتوريدولت د«ن از ينوی الگوئ
. ديق آفائی ن دولتيه در استقرار چنياولی گام های کند بر ضعف ها

)٤ (  
ن نشان داد که يو چی شوروی ستياليدو کشور سوسی تجربه 

ب است يده و پر فراز و نشيچيبس پی ، دورانيستياليدوران گذار سوس
و ی داخلی روبروست و هم با فرصت های و جهانی که هم با موانع داخل

ی مانده از جامعه ی بر جای آن تداوم زخم های موانع داخل. يجهان
ی سدها. مربوط بدان استی و افکار و عادات کهنه  یکهن طبقات

ا چند کشور يک يط وجود ياش آن است که در شرای جهان
ی ه داريسرمای ، جهان کماکان در دست کشورهايستياليسوس
بر ی گر، تضادها و گسل هايدی اما از سو. قدرتمند استی ستياليامپر
ی ان کار فکريمانند تفاوت م(گذشته ی طبقاتی مانده از جامعه ی جا
ک يهر ) رهيان شهر و روستا و غيان زن و مرد؛ تضاد مي؛ تضاد ميديو 

مردم به انجام ی ختن توده هايبرانگی برای محرکه ای منبع و قوه 
در ی ستياليسوسی های ق تر کردن دگرگونيو عم» انقالب در انقالب«

از ي، نيدر سطج جهان. و افکار حاکم بر جامعه اندی روابط اجتماع
ی ه داريت مردم جهان به رها شدن از نظام ستم و استثمار سرمايکثرا

ه يتواند بر آن تکی می ستيالياست که دولت سوسی ن گسليمهمتر
در جهان را فراهم ی ستيکمونی کرده و موجبات گسترش انقالب ها

رون يک هستند که از درون تجربه بيتئوری ن ها خطوط راهنمايا. آورد
در کار است ی با به عمل درآوردن آن جهشی تئوران ياما م.  آمده اند

م در راه به يعظی های ازمند تالش ها و فداکاريست و نيکه ساده ن
  .  استی پرولتری ن انقالب هايثمر رساندن موج نو

 کماکان درک  در برنامه ما و دولت و حزبی کتاتوري د در بخش 
زب در در مورد عملکرد دولت و حبرنامه . گذشته غالب استی ها

کند بدون آنکه ی صادر می فرمان هائ جامعه ی سوسیالیستی
کردها بر چه ين رويها را روشن کند و نشان دهد که ای دگيچيپ

برنامه به . ش خواهند رفتياز تناقض ها و چالش ها پی بستر
کرد يو روی دئولوژيدولت و حزب؛ دولت و ای چون رابطه ی موضوعات
کرد نسبت به ين و رويخالفت و مخالفا با ميپرولتاری کتاتوريدولت د

سه و يکرد خود را عمدتاً بر بستر مقاياما خط و رو. پردازدی ن، ميد
د نشان دهد يکه بايدر حال. گذاردی جلو می ک با دولت  بورژوازيپلم

ی خ جامعه يدولت ها در تاری تاً متفاوت از همه يفيکی که دولت
ی ست که در آن دولتيجامعه ای است و هدف آن رفتن به سوی طبقات
ه يکه تازه از نظام سرمای و نشان دهد که با وجود جامعه ا. نباشد

هست؛ چگونه ی گسسته و هنوز در آن طبقات و مبارزه طبقاتی دار
ی ک برنامه يکسو، اقتدار يخواهد جامعه را اداره کند که در آن از ی م

گر، جامعه يدی ن اعمال شود و از سويمعی و اجتماعی اقتصاد
خود را از دست نداده و دچار خفقان ی و گوناگونی وشادابی رزندگس

  . نشودی فکر
در ست ها يكموناز ی مثال، برنامه در مقابل انتقاد بورژوازی برا

چند « نظام ، ازيتا كنونی ستياليسوسی ها نظامبودن ی مورد تک حزب
د يگوی کند اما نمی می افشا گری ه داريسرمای  در کشورها»يحزب

در ی نقشی اسينده رقابت سيآی ستياليخره در دولت سوسکه باال
مردم ی توده های جامعه و آگاهی اسيسی دن به عرصه يتحرک بخش

و دولت به ی دئولوژيکه در مورد رابطه ا نيا اير؟ يا خيخواهد داشت 
برنامه . !ک انديدئولوژيها ا کند که همه دولتی ن استدالل بسنده ميا

ن يبد نقاط قوت و ضعف طبقه ي، بايبورژوائک با دولت يعالوه بر پلم
ن يو چی ا در شورويپرولتاری کتاتوريدی خودمان در دو تجربه ی الملل

. ا ارائه دهديپرولتاری کتاتورياز دولت دی نيکرده و سنتز نوی را بررس
ح شده اما يکه در برنامه تصری ستياليدولت سوسی های ژگياز وی کي
در دولت ی رسمی دئولوژيست وجود ايگربه آن نی انتقادی ديد با ديبا

ی دئولوژيای ا دارايدولت پرولتار«د، يگوی برنامه م. استی ستياليسوس
  ) ٥(» استی ستيکمون

چه به شکل (ی ستياليدولت سوسی برای رسمی دئولوژيک اياعالم 
از ی بازتاب درک غلط) يپرولتری دئولوژيا ايو ی ستيکمونی دئولوژيا

آن ی به معنای رسمی دئولوژيک اين يي تع.سوخت و ساز جامعه است
ی های ن است؛ گروه بندياست که تمام سوخت و ساز جامعه هم

ا استحاله يشوند و در پرولتاری گر همه محو ميو تفکرات دی اجتماع
ی علمی ه هايکه پای ستيکمونی دئولوژيان ايهر چند م!. کنندی دا ميپ

است که انسان ها با ی مربوط به جامعه ای داشته و ارزش ها و باورها
کسو؛ و يسازند، از ی گر آن را ميکديدست خود و در تعاون آگاهانه با 
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ی ، از سوی اسالمی مانند جمهوری در دولتی نيدی رسمی دئولوژيا
ی برای رسمی دئولوژين ايياما، تع. فاصله استی گر؛ چند سال نوريد
ی ات هنرديده ها و توليای آن است که در عرصه ی ک دولت به معناي

دولت ی بر روی ن امر، فشاريا. کدست باشنديد يقه ها همه بايو سل
ف کند و يرا تعری دئولوژين ايای خواهد گذاشت که مرتبا استانداردها

ی و فقدان آزادی رشد دوروئی برای ل به منبعيان شهروندان تبديدر م
ه يپای ت ماديکه در واقعی زيل چيتحم. ال خواهد شديخی و راحت
 .شودی همواره به ضد خود بدل مندارد 
در کنار انقالب ی تواند عامل مثبتی می پرولتری دئولوژينکه ايا

قت يک حقيد آن را بعنوان يست که بايآن نی باشد به معنای پرولتر
ی برنامه ، يستيالي سوسدولتا در يگاه پرولتاريجا. نه کرديناب نهاد

ش حرکت يماکه قطب نی ستياليسوسی جامعه ی و اجتماعی اقتصاد
ی ه ينکه بقيو ادرجهان است؛ ی ستيکمونی استقرار جامعه ی به سو

 ؛کنندی حرکت می اجتماعی دگرگونن يار ياقشار جامعه هم در مس
بلکه . کندی گر نميدی اجتماعی های نده آن گروه بنديا را نمايپرولتار

ز و يمتمای رابطه ی با آنها دارای ستياليدر تمام دوره گذار سوس
 .ستيکدست نيک کل ي، يستياليسوسی جامعه .  استی کيتالکيد

د به يکند که بای ن ميين دولت تعيای را برای ن امر حد و مرزهائيهم
  . آن احترام بگذارد

سم يمائوئ - سم ينيلن - سم يح مارکسيآن بخش برنامه که به تشر
که ی ديه تاکژيبو(دارد ی حينکه نکات مهم و صحيرغم ايپردازد، علی م

ی ول) کندی ن علم مين و مائو در تکامل ايات  مارکس و لنبر خدم
سم علم ينکه مارکسيبطور مشخص در مورد ا. ز داردينی ضعف هائ

که ی ه اياظهار .استی التقاطی های فرمولبندی دارای دئولوژيا اياست 
  : ن التقاط استيان ايکند، بی برنامه از مائوتسه دون نقل م

سم يکمون. بخش عصر ماستی ائرهی دئولوژيسم، تنها ايکمون«
ن حال که يو در عی ائيپرولتاری دئولوژياز ای ستم کامل و واحديس

ک و نظام يدئولوژيستم اياست که با هر سی نينوی نظام اجتماع
ن و يتری ن، انقالبيتری ن، مترقيگر تفاوت دارد و کامل تريدی اجتماع

ده يدخ بشر تا کنون به خود ياست که تاری ستمين سيتری منطق
نکه ياز ای ه در آن است که صحبتين اظهاريراد ايا) ٦(» .است
علم به ی را به جای دئولوژيای کند و واژه ی سم علم است نميکمون
راد دوم، از برنامه است که بالفاصله نقل قول معروف مائو يا. بردی کار م

است ) گر علوميد( رنده يسم در بر گيمارکس«کند که، ی را تکرار نم
ن يسم در عيکمون: د گفتين بايبنابرا. »ستين آن ها  نيگزيجای ول

ز، ينش و متد نيبی است؛ در عرصه ی نينوی حال که نظام اجتماع
است که ی نش و متد علمين بين و جامع ترين، کامل تريرتريگيپ

ست که يآن نی به معنای ده است؛ وليخ بشر تا کنون به خود ديتار
ی آگاه است و آن را به کار می مش و متد علنين بيهرکس نسبت به ا
قت از يبلکه حق. قت را در دست دارد و بالعکسيبرد، خودبخود حق

د پس از ي، ارائه شود باينش و متديهر بی جانب هر کس، و دارنده 
  . ت شناخته شودي، به رسميعلمی اثبات آن توسط ابزارها

ی گر دارايدی و اجتماعی اسيسش يگراست ها مانند هر يکمون
ی از ارزش ها و معناها و باورهای هستند که مجموعه ای ولوژدئيا

اما . کنندی ش مبارزه مياست که برای منطبق بر جامعه ای اخالق
بلکه ی اخالقی از ارزش ها و معناها و باورهای سم نه مجموعه ايمارکس

ی و راه های طبقاتی مربوط به جامعه ی شين گراياز قوانی مجموعه ا
  . استشناخت ی  علم متدآن وی ر انقالبييتغ

سم ي مائوئ-سميني لن- سم يمارکسی واژه ی حزب ما همواره بر رو
ی افته يتا کنون تکامل ی علمی بدنه ی که به خوبی به عنوان واژه ا

ی د را براين تاکيما ا. د کرده استيدهد، تاکی سم را بازتاب ميمارکس
از ی ا درک مذهبدر مقابله ب: ميدانستی ش غلط الزم ميمقابله با دو گرا

ا  يشه به دنيهمی کبار براياست که ی ا کالم مقدسيکه گو(سم يمارکس
و هم در ) نداشته استی بعدی به مراحل تکاملی ازيآمده است و ن

ن يدر چی ه داريسرمای ايکه پس از احی مقابله با موج انحالل گر
ی در دهه هاجهان رشد کرد ی ستيدر جنبش کمونی ستياليسوس

 و آماجش منحل کردن گرفتی سابقه اي شدت ب١٩٩٠ و ١٩٨٠
بخصوص (ن و مائوتسه دون يسم توسط لنيمارکسی مراحل تکامل

، حزب يستين موج ضد کمونيدر مقابل ا. بود) تکامالت مائوتسه دون
سم و يک مارکسياز تکامالت تئوری کيالکتيست دياليما دفاع ماتر

ن را يو چی روستم در شويقرن بی ستياليسوسی انقالب های تجربه 
سم و يان کمونيمی زيش گرفت و آن را به عنوان خط تمايدر پ

  .ن کردييتع) سمير نقاب کمونيدر زی شات بورژوائيگرا(سم يونيزيرو
عمدتا ی د بر جنبه ين تاکيدر عی مرکزی ته يپلنوم ششم کم

ن يند که به ايبی ز در آن مينی نادرستی ن نگرش جنبه يدرست ا
تا کنون ی د بر بدنه يتاکی ن واژه که برايااوال، : کندی ب نقد ميترت

د ين علم بايکه ای طي، در شراسم بوديعلم مارکسی افته يتکامل 
» سميا«ا، پسوند ي ثان.شودی ستا ميای ل به واژه ايتبد ابديتکامل 

ن يکند و به ای د ميرا بازتولی ند تکامليک فرآيدن يدی ش به نهائيگرا
 . دهدی سم را بازتاب نميعلم کمونی نده ي پوقاًيمعنا خصلت عم

ش درک يآن کمابی خيبرنامه در مورد طبقه کارگر و رسالت تار
کند بدون آنکه ی را منعکس می ستيجنبش کمونی گذشته ی ها

ارتباط تر ارائه دهد؛ ی ح تر و علمين درک ها را صحيتالش کند ا
 ی تماعگر روابط اجين طبقه و سوخت و ساز آن را با ديو کنش ای درون

کند ی می دسته بندی مردم را در سلسله مراتب اجتماعی که توده ها
تفاوت   و؛نشان دهدرا ) ستم بر زنی تر روابط اجتماعماز همه مه(
با جنبش ت را يبشری رهائی کارگر برای طبقه ی مبارزات انقالبی فيک

  .  کندی ريجه گيکارگران را نتی برای به مثابه جنبشی کارگر
ی نه هايدر زمی ستيمارکسی های ضرورت تکامل تئوربرنامه، به 

زنان که از ی رهائی نه ي بطور مثال در زم-کند ی گوناگون اشاره نم
ی های کمبود تئورست ها ينيفماست که ی موضوعات مهم

ی نه يهر چند حزب ما در زم. ده انديرا به چالش کشی ستيمارکس
اما برنامه ) ٧( شرو بوده استيها پی ن تئورياکامل تی تالش برا

 .از آن را نداردی انعکاس
، يه داريست توسط کارکرد نظام سرمايط زيمحی در پرتو نابود

به . ميندازيب »يوفور همگانی عنيسم يکمون«به بحث دوباره ی د نگاهيبا
كه ی  وفور.ستيعت نيغارت طبی  به معنا»وفور«ن ين معنا که ايا

 - دهدی ارائه می ه داريشرفته سرمايپی  در كشورها-يجامعه بورژوائ
ی ستيوفور در جامعه كمون. ست منجر شده استيط زيمحی به نابود

انسان ی كيالكتيدست به رابطه يط زيحفظ مح. نگونه باشديتواند ای نم
ن رابطه موجود است که يدر ای دوحدت اضدا. عت مربوط استيبا طب

ی اقتصادی زين رابطه در برنامه ريده گرفتن ايناد. ده گرفتيد نادينبا
ست يع زين کامال مشهود است که به فجايدر دوران  استالی شورو

  .ز منجر شدينی طيمح
، برنامه عمدتاً بر يستياليمختصات دولت سوسی نه يدر زم

ک يدئولوژيو ای اسيسی د کرده و به نقش روبنايتاکی تحوالت اقتصاد
ی و مقابله با چالش های ستياليسوسی شبرد جامعه يدر پی و فرهنگ

توان گفت ی م. دهدی نمی کافی کهن، بهای تداوم اثرات نظام طبقات
است که ی ستيغالب در جنبش کمونی ش هاياز گرای ن نشانه ايا
ی دانست و درکی سم مياليز ساختمان سوسيد سحرآميرا کل» اقتصاد«

ی و بطور کل. جامعه داشتی ربنا و روبنايان زيمی از رابطه ی کيمکان
جامعه ی ک و فرهنگيدئولوژيو ای اسيسی روبنابه نقش نسبتا مستقل 

و چه در سرنگون کردن آن ها ی کهنه طبقاتی چه در تداوم نظام ها
  . دادی نمی کافی بها

ک ی يبرنامه سندهای ن يماب از اشکاالت برنامه آن است کهی کي
ن دو يا.  تفاوتی نيستندهي آیستياليدولت سوسی قانون اساس وحزب 

 .ستندينی واحدی ن دو، پروسه يرا اي باشند زد جدايسند ضرورتا با
ی که در پی ستياليسوسی روشن کردن مختصات جامعه ی برا

م کرد الزم است قانون ينظم موجود مستقر خواهی انقالبی سرنگون
ن يتدو) يشنهاديپی حداقل به صورت طرح(نده يآی جامعه ی اساس

ست ها و يان کمونيالهام بخش در می ن آن حرکتيشود و به حول تدو
  . شرو دامن زده شوديمبارز و پی توده ها



     ١٢u 
 ...ادامه دارد 

  .نده منتشر خواهد شديآی نقد بخش دوم برنامه حزب در شماره 
  :توضیحات

ی های نير بازبينه ها کامال تحت تاثين زميدگاه برنامه در ايد -١
ن يان بر بستر ايباب آواک. ن تجارب بوده استيان از ايباب آواکی انتقاد

ک پروسه يبه مثابه ی پرولتری ل از انقالب جهانيها و تحلی معبندج
تر از ی تر و انقالبی به مراتب علمی ، درکيواحد جهانی 
 – ١٠٨د به صفحات يرجوع کن. ارائه کرد» يسم پرولتريوناليانترناس«

 ). م ل م(ران يست اي برنامه حزب كمون١٠٠
ی رهبران امروزی  سواز» ونيزاسي مدرن٤«ن برنامه تحت عنوان يا -٢

ی ن در جامعه ينوی ن که در واقع بورژوازيست چيحزب کمون
ش يست النه کرده بودند پيبودند و در حزب کمونی ستياليسوس

، پس از مرگ مائوتسه ١٩٧٦ن جناح در سال يا. گذاشته شده بود
حزب شد و خود ی انقالبی ست هايدون، موفق به سرنگون کردن کمون

ی ون را با همکاريزاسي مدران٤ی ت و برنامه قدرت را به کف گرف
 .کا بطور کامل به اجرا گذاشتيآمر
پژمردگی يا : یسم بر سر دو راهيكمون«ی ن باره به مقاله ي در ا -٣

ی ه ي نشر٤٩در شماره » ران يای ست هاي، خطاب به کمون!شکوفايی
 . ديرجوع کن» قتيحق«
ن باب يسنتز نو -سميتجسم دوباره انقالب و کمون«د به يرجوع کن  -٤

  قت يه حقين شماره نشري در هم– بخش چهارم» ست؟يان چيآواک
  برنامه  ٧٢د به صفحه  ي رجوع كن -٥
  برنامه٣٠نقل از مائو در صفحه   - ٦
  » قتيحق«ه ي نشر٣٩مقاالت منتشر شده در شماره د به يرجوع کن -٧

  بخش اول 
سال  ه دريسانقالب اكتبر روی روزيپ با س،ياز كمون پار  پس
ن انقالب يا. ديا به ثمر رسيپرولتاری كتاتوريدی ن تجربه ي دوم١٩١٧

د، چهره جهان يرسی روزين به پيك و لنيحزب بلشوی كه تحت رهبر
ستم يع قرن بير را بر وقاين تاثيقترين و عمير داد و گسترده ترييرا تغ

  آنی اسيع سيوقای توان در تمامی ن انقالب را ميای رد پا. گذاشت
 رانيدر ای سلسله پهلوی ريقدرت گی بررسی  برامثالطور ب. ديقرن د

كشف «مانند ی رضا خان» يرفرم ها« و )سيسم انگلياليت امپريبا حما(
 ١٣٣٢ مرداد ٢٨ی بعد، ضرورت کودتای نکه در دهه هايا اي؛ »حجاب

رات ماندگار انقالب اکتبر بر يتاثد به يکا؛ بايآمری ست هاياليامپری برا
 سال ٩٣كه هنوز پس از گذشت ی راتي تاث.رجوع کردی جهانی  صحنه

  . شودی احساس م
را در ی ن جنبش انقالبيافته ترين و سازمان ين انقالب آگاهانه تريا

  در سطح -تا چهل سال ی   در مدت س-جهان خلق كرد و به سرعت 
ا را در يك سوم از مردم دنی يما زندگيافت و مستقيگسترش  ی جهان
  . ر خود قرار دادين تحت تاثيو چی شرقی اروپا

انقالب ی آن، ما به دستاوردهای بعدی ن نوشتار و بخشهايدر ا
سم در ياليتجربه ساختمان سوسی خيتاری ها تياكتبر و محدود

ها در  ستيكه كمونی ن به اشتباهاتيهمچن. ميپردازی می شورو
ف هد. م كردين مرتكب شدند، اشاره خواهيان ساختن جامعه نويجر

ن انقالب يات مراحل مختلف اييلحظات و جزی از تمامی ارائه جمعبند
م در سطح يخواهی ما نم. ستينی سم در شوروياليو ساختمان سوس

ن انقالب از سر يكه ای نيريتلخ و شی دادهايصرف از روی جمعبند
كه حزب ی ا در سطح همان مبارزات خطي. ميگذراند توقف كن

مانند مبارزات (سم از سر گذراند ياليك در پروسه ساختمان سوسيبلشو
كردن مزارع ی ا اشتراكينپ موسوم به ی  اقتصادني نواستيدر مورد س
. ميبمانی باق...) ك كشور و يسم در ياليساختمان سوسی ريو امكان پذ

ك يبرخوردار بوده و هر ی اريبسی خيت تارياز اهمی آن مبارزات خط
ن يساختن جامعه نوحل معضالت ی طبقه ما برای ها ان تالشيب

ا يدرست ی توان جهت های ا نگاه امروز بهتر مست که بيشک ن. بودند
 با فاصله  وص داديمطرح در آن دوران را تشخی های نادرست خط مش

شرفته تر ساختمان يجاد شده و در پرتو تجارب پيكه ای خيتار
ك و يتوان جوانب تاری  بهتر م؛مائوی ن دوره يسم در چياليسوس

ك از سر گذراند را يكه حزب بلشوی ك از مبارزات مهم خطي روشن هر
كه باب ی كي و چارچوبه تئور»نيسنتز نو«ه به يامروزه با تك. ديفهم
بزرگ ی دو تجربه از ی با جمعبندر يسال اخی سی ان طيآواك

تر و همه  ، كامل ارائه دادهنيچو ی شوروسم در ياليساختمان سوس
  ) ١. (قالب بزرگ درس گرفتن دو انيتوان از ای جانبه تر م

تكرار دوباره مسئله . فا كرديخ ايانقالب اكتبر نقش خود را در تار
ی ها درسی ريلكه بكار گب. ستينی که شدنی  کار- ست يآن نقش ن

ی ق تر و ساختن جامعه يعمی سازمان دادن انقالبی آن برا
فه به ين وظيبه سرانجام رساندن ا. شرفته تر استيپی ستياليسوس
ان ساختن يم طبقه ما در جريابيوابسته به آن است كه دری اديار زمقد

روبرو بود و چگونه به يی با چه تضادهای ستياليسوسی ن جامعه ياول
در حل آن يی آن چالش ها جواب داد؛ چه دستاوردها و كمبودها

ک و يم تئوريت اشتباهات چه بود و کدام مفاهيتضادها داشت؛ ماه
ن اشتباهات پا ي، به ايستيجنبش كموننادرست غالب در ی متدها

علم ی م، بدنه يك عظيآن پراتی نكه در پروسه يدادند؟ سرانجام ا
  افت؟يتكامل ی نه هائيسم چگونه و در چه زميكمون

بزرگ ن تجربه يو شكست ای روزيتوان از پی ق مين طريتنها از ا
نده بدل يحال و آی برنده برای ش را به سالحيدرس گرفت و درسها

ی با موشكافی خيتاری د گسترده يک دی ين كار بدون هم افزائيا. كرد
ن كننده يين تجربه مهم  و نقاط  عطف تعيای در بررسی فعال و انتقاد

ا ين تجربه و يت ايختن كليمنحل كردن و بدور ر. اش  ناممكن است
دن جوانب نادرست و گاه فاجعه يت آن بدون دياز کلی ستيدفاع دگمات

ببار نخواهد آورد و بر ی و سردرگمی جيجز گی زياش، چی بار فرع
  . خواهد افزودی ستيبحران جنبش كمون

با تمام قوا تالش کرده به همگان بقبوالند كه ی ن الملليبی بورژواز
مردم ی برای شماريك فاجعه بود و رنج و مرارت بيانقالب اكتبر 

فاجعه  یبورژوازی البته انقالب همواره برا. و جهان ببار آوردی شورو
 نظم  ی كه كه بطور جدی ژه انقالب پرولتريشود بوی محسوب م

ن يدن انقالب اكتبر در عيفاجعه نام. طلبدی را به مصاف ميی بورژوا
و ی ع واقعيرد گم كردن و پنهان كردن فجای است برای قيحال طر

» يخياسناد تار«غالبا در . بودی آن بورژوازی كه مسبب اصلی بزرگ
ده از آمار يتازه به دوران رسی س هايرزا بنويبات مو مكتوی بورژواز
ان جنگ يه در جرير مردم روسيو اسی كشته، زخمی ونيليچند م

  .ستينی اول خبری جهان
 كشته هيروسی ان جنگ داخليكه در جری  از صدها هزار نفر

  كشور ١٤و آشكار ی ت رسميكه با حمای جنگ. ستينی شدند نشان
ون يلي م٢٢از . ل شديتحمی ستياليسوس یبه دولت نوپای ستياليامپر
ی عني(كشته شدند ی دوم در شوروی ان جنگ جهانيكه در جری نفر

در ی قضاوت علمی برا. ستينی خبر) ت كشوريده درصد كل جمع
د انقالب را نسبت به همان دوره و زمانه يمورد انقالب اكتبر، نخست با

حاكم بود، مردم ی ه تزاري بر جهان و روسی طينكه چه شرايا. ميبسنج
كردند و انقالب اكتبر پاسخ به ی می زندگی طيه تحت چه شرايروس

كه انقالب اكتبر سازمان ی كاليسپس به اقدامات راد. بودی چه ضرورت
ن زمان ي و همچن-  ل شكستيم و داليافكنی جش نگاهيداد و نتا
  ) ٢(م ي  آن را بشكاف-شكست 

ی مورد دستاوردهابا اندك مطالعه در ی طرفيخ پژوه بيهر تار
ی ترقی ارهاين معيشرفته تريابد چگونه پيتواند دری انقالب اكتبر م

     انقالب اکتبر - گذشته و آینده کمونیسم در پرتو سنتز نوین



     ١٣u 
ن ينخستی برای مختلف اجتماعی نه هايدر جهان امروز در زمی خواه

مثال ی برا. ش گذاشته شد و بدان عمل شدين انقالب به پيبار توسط ا
ر كار زن و ملل تحت ستم  را در دستويی رهای چ انقالبيتا آن زمان ه

ن ين قوانيتری انقالب اکتبر  مترق. خود قرار نداده بودی اسيو برنامه س
ن يدر ادامه نوشتار به  ا. ب كرد و به اجرا گذاشتينه تصوين زميرا در ا

ت جهان ياما قبل از آن الزمست به موقع. م گشتيدستاوردها باز خواه
  .  ميه در مقطع انقالب اكتبر، نظر افكنيو روس

ره و ياز تی کيوست كه جهان يبه وقوع پی طيبر در شراانقالب اكت
. اولی دوران جنگ جهانی عني. كردی می ام خود را سپرين ايتار تر

مرگبار بزرگ ی حاتيتسلی های که با استفاده از تكنولوژی نيجنگ خون
 ٢٠ش از يكه بی جنگ. خ را شرمنده کرديتاری ن قتل عام هايتر
توان از ی سه ميدر مقام مقا.  اشتگذی ون كشته و مجروح بر جايليم

جنگ پروس و فرانسه ی عنيمه دوم قرن نوزدهم  ين جنگ نيبزرگتر
ی  هزار تن  كشته از خود بجا١٥٠كه  ) سيكمون پاری ستانه آدر (

ی نگاران ازمقطع جنگ جهان خيست كه تاريجهت نی ب. گذاشت نام برد
  . برندی اول به عنوان عصر فاجعه نام م

م يحدود ن(سال خود ی ر سيآن جنگ، نسل  زی  طسيكشور انگل
 سال ٢٥ر يان زيك چهارم دانشجويرا از دست داد و ) ون نفريليم

ها تنها در ی آلمان. ن جنگ كشته شدنديج در اياكسفورد و كمبر
 ١٩١٦ه سال ييه تا ژويدر فور» وِردن«ون نفره خود در يليتهاجم دو م

از تهاجمات ی كيا فقط در هی سيانگل. ون نفر تلفات دادنديليك مي
م يه  پنج و نيروسی اول برای جنگ جهان.  هزار كشته دادند٤٢٠خود 

 ،يياروپای مردم كشورها. ر به ارمغان آورديو اسی  زخم،ون كشتهيليم
ی جان آنان  برا. شدندی می جنگ سالخی ها دانيدر مگروه گروه، 

  ) ٣. (ديارزی نمی زيحاكمان جهان  پش
معضل . كره مردم اروپا نبوديوقفه از پی بی زينراما معضل فقط خو

ی ستيجنبش كمونی خواه و حتی ترقی روهاين بود كه نيتر ای جد
ی نه و نفرت مليدر مقابل آن جنگ و ك) ونال دوميتحت نام انترناس(

شد، سر فرود آورده بودند ی می غ و سازماندهيتبلی كه توسط بورژواز
بخش دست ی از اهداف رهائی بكل یخودی و در دفاع از منافع بورژواز

عصر . سراسر جهان را فراگرفته بودی شاني و پری سردرگم. شسته بودند
ت بتواند يكرد كه بشری تصور نمی كس. ز بودينی ديفاجعه، عصر نا ام

  . از فالكت و خفت و از خون و كثافت آن جنگ سر بلند كند
ی افتاد و ط اتفاق ١٩١٧ه يبود كه انقالب فوری ن بحبوبه ايدر چن

ی تحت عنوان شوراها(ی آن تزار سرنگون شد و قدرت دوگانه ا
 و ی متشكل از احزاب بورژواز(ی و دولت كرنسك) كارگران وسربازان

حاد ی پس از هشت ماه مبارزه طبقات. شكل گرفت) احزاب خرده بورژوا
ی ك تحت رهبريع مهم و گوناگون سرانجام حزب بلشويو گذر از وقا

را به كف ی اسيام اكتبر را سازمان دهد و قدرت سيقن توانست يلن
د و يان نهاده شد بلكه اميب نه تنها برعصر فاجعه پاين ترتيبد. آورد

 مناطق ی ه دارياز نظام دهشتناک سرمايی نسبت به رهای نيخوش ب
  . از جهان را در بر گرفتی عيوس

 زيناچی تي اقل١٩١٧ه يان انقالب فوريك در جرين و حزب بلشويلن
ان مردم برخوردار يدر می اديدادند و هنوز از نفوذ زی ل ميرا تشك
ن يبه چناش، ی رهبرن و حزب تحت يلنی ابيعلت دست . نبودند

   .م کرديخواهی را بعدا بررسی بزرگی روزيپ
ع يفجای ل كننده يتكمی زينكه واقعا چه چيص ايتشخی اما  برا

ه يروسی جامعه  خودم ياول بود، الزمست بدانی نگ جهانجاز ی ناش
گر يه  به نسبت ديروس كشور. افته بوديسازمان ی عيه چه فجايبر پا

كرده ی زي صنعت رشد ناچ؛ار عقب مانده بوديبسيی اروپای كشورها
در آمد . ها بودی ها متعلق به خارجی ه گذاريچهل درصد سرما. بود

حدود .  بار كمتر بود١٠ تا ٨آن زمان ی كاينسبت به آمری سرانه مل
ی می ه در روستاها زندگيروسی ونيلي م١٥٠ت يشتاد درصد از جمعه

. بودند) يتيارباب و رع(ی ه دارير روابط ماقبل سرمايكردند و اس
ی ن هاي درصد زم٦٠. کردندی ش استفاده ميدهقانان عمدتا از خ

هر مالك بزرگ .  متعلق به مالكان بزرگ بود،دهقانانی تحت اجاره 

 هزار مالك همان قدر ٣٠. ن داشتيزمی دهقان  برابر خانوار٣٠٠با يتقر
از ی هنوز بخش مهم. يون خانوار دهقانيلين داشتند كه ده ميزم

د و فروش ين خري با قباله زمهن بودند و همرايدهقانان وابسته به زم
. بود خرافات و مذهبر اسارت روزمره مردم دی زندگ. شدندی م

ن ييتعی مقدس مذهبی را برحسب روزهای ان زمان بذر پاشيروستائ
تا سال . معمول بودی ان آنان امريکتک زدن زن در م. کردندی م

زان يهر چند م. متداول بودی مردم كاركن امری ه بدني تنب١٩٠٣
ه ناگهان گسترش يستم در روسين قرن بيآغازی ها سالی طی باسواد

لكرده مرد و شش هزار ي تنها صد هزار تحص١٨٩٧اما تا سال . افتي
چون سل  ی ريدر شهرها امراض فراگ. ه زن وجود داشتلكرديتحص
كه ی ون كارگر صنعتيليدو م. ره و تار کرده بوديرا تی اهالی زندگ

پس (ن دستمزد ياز روستاها كنده شده بودند با كمتری به تازگی اريبس
 و گتنيی ط در دخمه هاين شرايو در بدتر) اديزی مه هاياز كسر جر

  . كردندی م ی نفره زندگ١٠ - ١٢ك  يتار
ی بشدت خودکامه قرار داشت که برای ميت رژيجامعه تحت حاکم

ی استفاده می و زندان و جاسوسی سيک شبکه گسترده پليحکومت از 
. ه زندان ملل بوديروس. شدی ت ها سرکوب ميزبان و فرهنگ اقل. کرد

ر روس مانند يملل غ(ان و ملل تحت ستم يهوديمانند ی مذهبی تهاياقل
. برخوردار نبودندی چ حقياز ه...) و ی ، آذريمن، ارمن، ترکيگرج

شد و  آموزش ی ل مين مناطق از ماموران روس تشكيكاركنان ادارات ا
در گوشه و كنار كشور ی هر از چندگاه. ممنوع بودی به زبان مادر

ی رسمی  ماده قانون٦٥٠تنها . افتادی براه می و قوم كشی هود كشي
  .ان موجود بوديهوديه يعل

ه مقدس بود و نجبا تحت عنوان خواست خداوند ينده روسيزار نمات
ارتدوكس مركز ی سايوند با كليدربار تزار در پ. كردند یحكومت م

ك نمازخانه كامل يدر قطار تزار به اندازه . اشاعه خرافه و مذهب بود
مختلف وجود داشت تا او را در ی ها ز و درشت و طلسميری ل هايشما

سرنوشت شش سال آخر . رسانندی اريگر يدی ها ه قدرتيجنگ عل
ن گره خورده يبه نام راسپوتی اد انگليشی هايی شگويسلطنت تزار به پ

تا بدان حد كه تزار در انتصاب وزرا و باز و بسته كردن مجلس . بود
  . كردی مشورت م» مرد خدا«ن يندگان با اينما

ی روينبود ی ستياليامپری ه كه در زمره كشورهايروسی امپراطور
برد و ی می تزار دهقانان را بزور به سرباز. داشتی قدرتمندی نظام

. ل کرده بوديخود تبدی ها کارگران را به گوشت دم توپ در جنگ
 از ستونی كيست يل قرن بيدر سراسر قرن نوزده  و اوای ه تزاريروس

ها و  در سركوب انقالبی بود و نقش مهمی مهم ارتجاع جهانی ها
بطور مثال، . ا داشتيدر اروپا و آسی ارتجاعی اسه هيشبرد دسيپ

  .  ل کرديران شکست انقالب مشروطه را تسهيه در ايروسی دخالت نظام
بر ی ه داريسرمای ه همراه با توسعه يروسی نظامی ها يبلند پرواز

ت ي كشور را در موقع،يه داريماقبل سرمای متن مناسبات گسترده 
 -ت يرع(ود سرواژ ي بند دهقانان از قمينی آزاد. ه بودقرار دادی متناقض

ك يت آنان را به ي، اكثر١٨٦١در سال ) نيوابسته به زمی مه برده ين
طبقه (طبقه كارگر ی مبارزه انقالب مقاومت و. بدل كردی انفجاری روين
ی ن افكار انقالبيشرفته تريو اشاعه پ) ل اما بشدت متمركزينسبتا قلی ا

 هر ١٩٠٥ و سرانجام انقالب - سمي مشخصا ماركس-ه يغرب در روس
پا ی را به غولی ر ارتجاع جهانيتزلزل ناپذی ن امپراتوريشتر ايچه ب

ی فروپاشی ط را برايشرای دن جنگ جهانيفرارس. ن بدل كرديگل
ی ن، صحنه گردان اصليبه قول لن. ن فراهم آوردين غول پا گليای قطع

ن انقالب يد ايم ديآنگونه كه خواه اما . بودی ه جنگ جهانيانقالب روس
  .شدی روز نمين پيلنی های ك و تئوريحزب بلشوی بدون رهبر

ی روزين پياما ا. ر و رو كرديط فوق را بالكل زيانقالب اكتبر شرا
را ی د نه تنها اوضاع فاجعه باريجدی دولت پرولتر. امديآسان بدست ن

ی نيخونی م به ارث برد بلكه از همان آغاز با جنگ داخليكه بر شمرد
قدرت را در دست گرفتند كه اقتصاد ی ها زمان كيبلشو. روبرو شد

و ی ار در جنگ جهانيرغم تلفات بسيعل. بودی كشور در آستانه  فروپاش
ش مبارزه يزندگی مجبور بود برای گر، دولت پرولتريشمار ديمشكالت ب



     ١٤u 
كردند و از ی انقالب را رهبر، ط ين شرايها در دشوارتر كيبلشو. كند

ن يها در ا كيبلشوی ها تحت رهبر توده. روز در آمدنديپی جنگ داخل
همه مردم جهان . از خود نشان دادندی بزرگی های جنگ قهرمان

ی بروی چه ايچرا كه در. دانستندی انقالب اكتبر را متعلق به خود م
قا اعتقاد يه عميكارگران روس. تا متفاوت گشوده بوديفيكی نده ايآ

چ يه«كه در آن ی جهان.  ساختن خواهندينوی داشتند كه جهان
ژه يگر كشورها بويدر آن دوران كارگران د. »ز گردنديبودگان هر چ

ی اسيسی ب جنگ اول و ورشكستگيكه در اثر مصايی اروپای كشورها
بردند، فعاالنه به ی بسر می در تب و تاب انقالبی ستياليامپری دولتها

فا يل ارتش سرخ ايكموثر در تشی دفاع از انقالب اكتبر پرداختند و نقش
  . كردند
 ٤٠ن يارتش سرخ بی ري با شکل گ١٩١٨نمونه در بهار سال ی برا

تا چهل درصد ارتش سرخ در آن ی حدود سی عني( هزار سرباز ٩٠تا 
ن يه به صفوف ايل دادند كه از خارج از روسيتشكی را كسان) مقطع

از  یبيبا تركی ستيوناليانترناسی ها گردان. وسته بودنديانقالب پ
روز در برابر هم ياز ملل مختلف بوجود آمد كه تا دی افسران و سربازان

نك ي آنان ا.نه و نفرت نسبت به هم بودنديقرار داشته  و سرشار از ك
. دنديجنگی نو می و خلق جهانی ه بورژوازيقانه در كنار هم عليرف

انقالب ی روزيدر پی ز نقش موثريساكن قفقاز نی رانيكارگران مهاجر ا
دفاع ی چند هزار نفره برای آنان گردان ها. كتبر در آن خطه داشتندا

. شركت جستندی ل دادند و فعاالنه در جنگ داخلياز انقالب اكتبرتشك
و گسترش جنبش ی ريدر شكل گی از آنان بعدها نقش مهمی اريبس

  ) ٤. (فا كردنديران ايدر ای ستيكمون
مردم ی كه برايی ا هم به خاطر معن-خساز بود يانقالب اكتبر تار

مردم جهان داشت و هم ی كه برايی ه داشت هم به خاطر معنايروس
جهان ی ارتجاعی روهايطبقات حاكمه و نی كه برا يیبخاطر معنا

توانست مانند سابق به ی گر نميدی ه داريپس از آن، سرما. داشت
چون و ی خود را ب» يجاودانگ«ی توانست افسانه ی گر نميد. ش روديپ

از ی مي سال هنوز حجم عظ٩٣با وجود گذشت . ه دهدچرا جلو
ت يجهان را قلب ماهی و ارتجاعی ستياليامپری غات دولت هايتبل

ر يست كه دونالد رامسفلد وزيت نهجی ب. دهدی ل ميانقالب اکتبر تشک
دانستند ی ش ميهای گفت، اگر در آن زمان همپالگنه بوش يدفاع  كاب

د يخ را عوض خواهد کرد، نباير تاريانقالب اکتبر چگونه مسی روزيکه پ
   !کردندی د مين ترديدر کشتن لن

مختلف به ی نه هايس در زميانقالب اكتبر مانند كمون پار
ی ن ارتجاعيقوانی تمامی دولت پرولتر. سابقه دست زدی بی اقدامات

ها و  خطاب به حكومتی ه ايانيبی ط. كرد یسم را ملغيدوران تزار
ا و يح شد و فراخوان انقالب به پرولتارجهان خواهان صلی ها خلق
كسب شده ی ازات استعماريه امتيكل. ده جهان داديستمدی ها خلق

ی ه قراردادهايدرسراسر جهان باطل شد، كل یستياليه امپريتوسط روس
ی فرمانی ط. گر افشا شديدی ستياليه با دول امپريروسی پنهانی ارتجاع

ن از آن دهقانان اعالن يو زمده شد يدهقانان بری زندگدست مالكان از 
. ع بزرگ و معاش مردم كوتاه شديه صناياز كلی دست بورژواز. شد

 ن سرنوشت خلقيين دولت در جهان بود كه حق تعياولی دولت شورو
ها را به  خود در مدارس و دانشگاهی ها س زبانيها و حق ملل در تدر

ی شتارزبان نوی ر روس  كه داراياز ملل غی اريبس. ب رسانديتصو
ز ي هزار نفره كرد ن٢٠٠شامل ملت ی ن حتيا. الفبا شدندی دارا، نبودند

ی قيلم و موسيچاپ انبوه كتاب، مجله و روزنامه، فی بودجه برا. شد
ان نهاده ينقطه پای و مذهبی ملی ت و آزارهايبر اذ. اختصاص داده شد

  .شد
ی تينظام جنسد که يبه قدرت رسی دولتخ، يدر تارن بار ياولی برا

كوتاه و قاطع ی انقالبی ها فرمانی ط. دير سئوال كشيحاكم را بز
ی اسيس  ویاجتماع ،یاقتصادی حقوق زن و مرد در همه عرصه ها

ان ي از م،نيسقط جنی ، آزاديت ازدواج اجباريممنوع. برابر اعالم شد
ی  برابر،»نامشروع«و » مشروع«ان كودكان يمی برداشتن تفاوت حقوق

و مارستان ها يمان زنان در بيگان شدن زاي، رامردان زن و يدستمزد م

را  زنان ،ييايدر مناطق آس. ديب رسيان به تصويگرا همجنسی آزاد
تا روبنده و حجاب از کردند ج يبس بودند،يی ر روابط قرون وسطايكه اس

ی  زن،خ دولين بار در تارياولی برا. سر بردارند و در آتش بسوزانند
ی سر نظاميگر به مقام كميدی  شد و زنريسف) يكولنتاالكساندرا (

ی روينی سنر كه فرماندهيسا ريبه نام الری بيشاعر و اد( افت يدست 
  )  ٥). (خزر بر عهده داشتی ايرا در دری ايدر

اما . نديايسابقه و مهم به نظر نی ن اقدامات چندان بيد امروزه ايشا
ی هاكشور گريت ديكه با وضعشود ی معلوم می ت آن ها زمانياهم

ی مثال با كشور فرانسه كه سی برا. سه شوديدر همان دوره مقايی اروپا
ن تا سال يداد و سقط جنی سال بعد از انقالب اكتبر به زنان حق را

توان گفت كه تنها ی به جرئت م. بودی ر قانونين کشور غي در ا١٩٧٤
در مورد مسئله زن در ی انقالب اكتبر بود كه افكار سنتی روزيپس از پ

برخوردار ی شتريبه چالش گرفته شد و زنان از حقوق بی امع غربجو
  . شدند

نه يدر زمی چ كشورياول و دوم هی ان جنگ جهانيدر فاصله م
در . دينرسی شوروی ت به پايان تعداد دكتر و جمعيرشد تناسب م

. دي رس١٩٣٩ درصد در سال ٨٠ به ٣٠ن دوره درصد سواد از يهم
چون سل ی رداريواگی های ماريب بر یدر مدت كوتاهد يدولت جد

ون، كه بعدها ي، نورمن بسيست کانادائيوناليپزشك انترناس. ق آمدئفا
  ،در ارتش سرخی ن هنگام خدمت پزشکيچی در طول جنگ انقالب

ی روش های بررسی   از كانادا برا١٩٢٠ی  در اواخر دهه ؛جان باخت
ست ها يونافت که کميدر آنجا در. رفتی سل  به شوروی ماريدرمان ب

سل را ی ماريتوانسته اند بی کال در روابط اجتماعيرات رادييجاد تغيبا ا
برد و ی پی ستيالينظام سوسی ب، به برترين ترتيبه ا. ن ببرندياز ب

  ) ٦. (ست شديکمون
در ی شوروی و فرهنگی ، اقتصادياجتماعی گر دستاوردهايبه د

ن يد اهر چن. م پرداختيشتر خواهيبی الديمی ست و سيدهه ب
ی همراه بودند اما کماکان نشان برتری جدی دستاوردها با ضعف ها

ی زان كميمسئله فقط بر سر م. را بر خود داشتندی ستيالينظام سوس
) سيهمانند كمون پار(انقالب اكتبر . ستيانقالب اكتبر نی دستاوردها

ن يشيپی را انقالب هايز. ش از خود متفاوت بوديپی کامال با انقالب ها
گر يک نظام ستم و استثمار دی ينظام ستم و استثمار را بر جاک ي

ن بار در ينخستی برا، يپرولتری اما با شروع عصر انقالب ها. نشاندند
زدند ی ست به ساختن جامعه اها آگاهانه و داوطلبانه د خ، انسانيتار

ر ماركس در يبه تعب. ش بر ستم و استثمار قرار نداشتيه هايکه پا
  .  بشر بودی خ واقعين انقالب شروع تاري، ايستيكمونی اه مورد انقالب

ن يداد، ای نده خبر ميبود كه فقط از آی س عالمتياگر كمون پار
امكان و فرصت آن را ) ايپرولتاری کتاتوريا دي(ی ستياليبار دولت سوس

 بر سر ی واقعی های دگيچيابد و با معضالت و پيشتر دوام يافت كه بي
  . ده دست و پنجه نرم كندنيراه ساختن جامعه آ

   نقش تعیین كننده عنصر آگاھی
اول، اوضاع روسيه را تحت ی از جنگ جهانی ناشی گرهگاه جهان

در ی ستيالينظام امپری ه تضادهايكلی بطور عين. تاثير خود قرار داد
ن منظر ياز ا. پا دادندی ك  اوضاع انقالبيه به هم گره خورده و به يروس
ت شناختن ياما برسم. سم بدل گشتياليامپرف يه به حلقه ضعيروس

كم رنگ ی شد برای پوششی ستيت توسط جنبش كمونين واقعيا
در ی ن كننده عنصر آگاهيي  نقش تع-ز انگاشتن ي و گاها ناچ-كردن 

در همان دوره  .ن انقالبيای روزيو سرانجام  پی ريتدارك، شكل گ
روبرو ی دمساعی نيط عيز با شرايگر نيدی كشورهای ست هايكمون

شكل گرفت ی بطور مشخص در آلمان و مجارستان اوضاع انقالب. شدند
توان ی ها را نم ن شكستيعوامل ا .ديانجاميانقالب نی روزيبه پی ول

ل ين قبيها در ا ستيكمونی ا توان سازماندهی يصرفا به قدرت كم
ن نشانه ها يد فراتر از ايرا بای ضعف عنصر ذهن. كشورها نسبت داد

ی د در تئوريانقالب اكتبر را بای روزيل عمده  و ضامن پيدل. دانست
آگاهانه و ی بدون دخالت گر. ت كننده آن دانستيهدای انقالبی ها



     ١٥u 
ی برای ز شانسين انقالب ني، اينيعی در روندهای فعال عنصر ذهن

  . نداشتی روزيپ
. جستی شيک پين از پراتيلنی انقالبی های اکتبر، تئورنقالب در ا

ن توانست انقالب اکتبر را يلنی ک، تحت رهبريحزب بلشول ين دليبه ا
ی ن درس هاياز مهمتری كين ي ا.ت کنديهدای روزيو به پی سازمانده

به قول ماركس . شودی ده انگاشته ميانقالب اكتبر است كه غالبا ناد
ت باور يست كه كليپاشد ضرور قبل از آنكه نظم كهنه در عمل فرو«

روشن است » .فرو بپاشددر اذهان وام آن ك در مورد ضرورت ديتئور
دست ی ن آگاهيک  سطح  و اندازه به ايزمان و در  كه همه مردم، هم

ک به ضرورت و امکان درهم ياما بدون آنکه اعتقاد تئور. ابندی ينم
شروان ياز پی ه ايشکستن نظم کهنه در اذهان رهبران انقالب و ال

ك يتدارك تئور. ستيسر نيمی روزيرد كسب پيطبقه كارگر شکل گ
پروسه ی ن طي از مدتها قبل و همچن-ن يانقالب اكتبر اساسا توسط لن

ه صورت گرفت و توسط حزب يو پس از انقالب فوری جنگ جهان
   .ر شديشرو فراگيپی ان توده هايك در ميبلشو

د كرد كه ين شد تاكيكه لنی انوف از زمانيچ اوليلير ايميوالد
» .تواند وجود داشته باشدی نمی انقالب، جنبش يانقالبی بدون تئور«

او .  ر بودينظی قت  بين حقيبه ای وی قدرتمندانه ی اعتقاد و وفادار
ی او نگفت اول جنبش براه م. جنبش نبودی به دنبال جنبش برا

م و يکنی ک مياو نگفت اول پرات. ميروی هدف می م بعد به سويانداز
ن  منطق ي سر سخت ااو مخالف. ميكنی ش را روشن ميهای بعد تئور
ن يافکار  و كردار لن» .د رفتيد چون ببايره گو«: بود كه ی ستيپراگمات

ها همواره و همه جا  ستيكمون«فست بود كه يمانی ن جمله يفشرده ا
ی امدهايط و پيشرا«و از » .كنندی می ندگيمنافع  كل جنبش را نما

نده در يده آنيد همواره نمايو با» .دارندی آن درك روشنيی عام و نها
د نسبت به هدف و راه ين باشند باينکه چنيای و برا. حال باشند

  . دن به آن روشن باشنديرس
ه يروسی م را در پرتو تجارب انقالبين مفاهين اي، لن١٩٠٢در سال 

س به ي مشخصا تجربه شكست كمون پار–يی اروپای گر كشورهايو د
» د كرديچه با«ی خي در كتاب تار–متشكل و آگاه ی ل فقدان رهبريدل
و (ن كتاب يتوان گفت كه بدون ای به جرئت م. تكامل داد) ١٩٠٣(

ن يسم، باالترياليامپر«و » دولت و انقالب«به نام ی گر ويبعدها دو اثر د
د يچه با«.  بودی نمدر كار ی انقالب اكتبر)  »يه داريمرحله سرما

خته يحركت خود انگ«ن با مدافعان  يلنی حاصل مبارزه نظر» کرد؟
ها را سر فرود آوردن در مقابل  ستيفه كمونين وظيلن. بود» توده ها

كه ی ريها در همان مس ا سمت سو دادن به آنيخته يحركات خود انگ
ان رفتن و منحرف كردن حركت ياو خالف جر. قرار دارند، ندانست

  )  ٧. (قرار دادی ستيف كمونيوظای توده ها را مبنای خود بخودی ها
ساز مردم در پپشبرد تحوالت  خينكه به نقش تاري انين در عيلن

د و ياو بر تول. نداشتزه از نقش آنان يرومانتی  درك؛واقف بودی خيتار
كارگران ی ه ايدر مبارزات  اتحاديی شات بورژوايد مدام گرايباز تول

ی موجود در مبارزات خودبخودی تالش و تقال«انگشت گذاشت و از 
كرد د يتاکن يلن. گفت» يپر وبال بورژوازر يبه زرفتن ی كارگران برا
ان توده ها، و توسط يدائما در مكه ش ين گراياها با  ستيكه اگر كمون

جاد ي قادر به ا؛شود، مبارزه نكنندی د ميد و باز توليتولخود توده ها،  
ی دولت بورژوازی سرنگونی راب ان آنانيدر می جنبش انقالبک ي

   .نخواهند شد
ا يد كرد كه پرولتاريماركس و انگلس تاكی ه هاه آموزين بر پايلن

ن طبقه به عنوان يفرق است كه ا. كل بشر رها نخواهد شديی بدون رها
ا يش برد يمبارزه خود را به پ» يكار با بورژوازی رويمعامله كننده ن«

 ن درك فرسنگيا.  از شر جامعه ی طبقاتیبشری به مثابه رها كننده 
) از گذشته تا به حال(ج يرای ستيو رفرمی ستياكونومی ها ها با درك

ی كه كارگران را فرا می كسان. در مورد نقش طبقه كارگر تفاوت دارد
روزمره خود باشند، ی های چارگيها و بی خوانند صرفا به فكر بدبخت

ن در يلن. دهندی ار آنان قرار نميدر اختی بخشی چ آموزه رهائيه
ی بود كه بر مفهوم آگاهی نادرستی ها دگاهين ديبا چنی مرزبند

تواند و ی كارگران نمی ن آگاهياز نظر لن. پرتو افكندی و طبقاتی اسيس
ت يد از موقعي بلكه آنان با،ت روزمره خود باشديد محدود به وضعينبا

د به گونه يكارگران بای از نظر و. طبقات شناخت كسب كنندی تمام
، ظلم و زور يت شوند كه به همه و هر گونه موارد خود سريتربی ا

  . پاسخ دهندی ستيستم در جامعه از نظر گاه كمون
در ی ن كننده اييك نقش تعيم تئورين مفاهيای ن همه يي تب

ن يه به ايتك. فا كرديك ايم طبقه كارگر و  تكامل حزب بلشويتعل
ک يتاً متفاوت از پراتيفي كی سازمان دادن عمل انقالبی م به معنايمفاه

ژه در يبو. آن زمان بود» يال دموکراسيسوس«ج در جنبش يرای ها
  . ونال دوميوابسته به انترناسی ها و اعمال احزاب كارگر اس با روشيق

ها تالش  سالی ن توانست طيشرفته، لنيم پين مفاهيه ايبر پا
ه يان طبقه كارگر روسيدر م» يهسته مستحكم«، يو عملی نظر

و ی ستيکمونی آگاهاز کارگران  به ی ن معنا كه قشريبه ا. بوجود آورد
ن هسته مستحكم كه در يا. مسلح شدندی ستيانقالب کمونی برنامه 

آورد و ی ان توده ها سر فرود نميج در ميرای شات خودبخوديمقابل گرا
نداشت كه در اغلب ی هراس کرد؛ ی بلند مپرچم انقالب را جسورانه 

ت محض ي گاهاً اقل-ت يان طبقه كارگر در اقلي در جامعه و در م،موارد
كه در اثر ی ستيها در مقابل موج قدرتمند شوون كيبلشو. رديقرار بگ -

چوجه سر يه شكل گرفته بود، بهيروسی ن اهاليدر بی ستياليجنگ امپر
  . اوردنديفرود ن

ضد جنگ مورد لعن و ی ه هايک هنگام پخش اعالمين بلشويفعال
 مواضع ازخوردند اما ی مكتك گرفتند و گاه ی من توده ها قرار ينفر

ن يدند و به ايکشی مدست نی ستياليدرست خود در قبال جنگ امپر
سم ينفوذ شوون. کردندی را آگاه کرده و با خود همراه می تيب اقليترت

كه به ارتش ی ون نفريلي م١٥بود كه در آغاز جنگ از  ی به حد
خود را از خدمت سر باز زدند و فراخوانده شدند، فقط چند هزار نفر 

از ی ون فراريليك ميانتظار ی كه مقامات دولتيدر حال. ندنكردی معرف
  . خدمت را داشتند

نداشت در يی ابای  حتستيکارگران کمون» هسته مستحكم«ن يا
ی ه  تحت نفوذ و رهبريكه پس از انقالب فور-ييان كارگران شورايم

د و نبمای ت باقيز در اقلي ن-ونرهابودند يال رولوسيها و سوس كيمنشو
بال ر يبه زرفتن ی براآنان ی خودبخودی تالش و تقال«در مقابل 

ك گرد يكه حول حزب بلشوی كارگران. اوردي نسر فرود» يبورژواز
به شكل  ١٩١٧ه يان انقالب فوريدر جركه ش يگران يآمدند در مقابل ا

كردند و به ی ستادگيظهور كرده بود، ای واگذار كردن قدرت به بورژواز
حاضر نشدند انگشت اشاره خود را از ی طيچ شرايو تحت هی متيچ قيه

همانگونه كه مائو بعدها اظهار .  بر دارندرد،قت قرار دايكه حقی سمت
 د وشوی كشف و ارائه می تيقت همواره نخست توسط اقليداشت، حق

قت كشف شده در يان رفتن حقيو خالف جری جدی بدون مبارزه ا
  . ر نخواهد شديان مردم فراگيم

ن و حزب يبر طبق آن، لنی د مبارزه طبقاتشبرين نگرش و پيا
 كه سال» يحزب توده ا«ک يل شدن به يتبدی ك را از وسوسه يبلشو

شد، دور ی ج ميغ و ترويونال دوم تبليها توسط رهبران انترناس
و ی انقالبخلق افكار ی تالش برادست زدن به حداکثر . نگهداشت

ان آنان در هر ي مان توده ها، اقناع آنان و كسب نفوذ دريح در ميصح
شاهنگ با يحزب پی متفاوت است با همراهی مقطع مبارزه طبقات

ه يگسترش پای تقال برا. ت مردم غالب استيان اكثريکه در می التيتما
ق كردن يرقی ، در را به روير انقالبيغی ه هادورحزب در ی توده ای 

ل به يو حزب تبد. کندی ت آن باز ميتا قلب ماهيو نهاخط حزب 
ی احزاباکثر . استی انقالبو ست يشود که فقط در نام کمونی می حزب

ا يبمانند » يتوده ا«خواستند ی طيتحت هر شرای متيكه به هر ق
  . روبرو شدندی ن سرنوشت شوميبشوند با چن

از . شمردی ت ارجح ميت را بر كميفين همواره كين راستا لنيبر ا
او معتقد بود كه . گفتی ك عاقل در مقابل صد ابله سخن می يبرتر

كه در ی كسانی به معنا(ی ون حرفه اياز انقالبی حزب بدون شبكه ا
ی و رهبر) خود را وقف آن كرده اندی امر انقالب خبره هستند و زندگ
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ح و واحد يصحی مبارزاتی خط مشی که در اساس به معنا(متمركز 

 .ستينی مبارزه طبقاتی چ هاي در تند پخودنقش ی فايقادر به ا)  است
در برخوردار بودند که ی تيفيک از آنچنان کيحزب بلشوی کادرها

ست يكاف«: ها بود  ن جمله بر سر زبانيه تا اكتبر ايفاصله انقالب فور
ر و رو يبرسد تا سربازان هنگ زی ك به هنگيك بلشوی يفقط پا

و ی فکرم يتعل ها تالش در ت حاصل ساليفين كيكسب ا» .شوند
ی ان روشنفكران و كارگران انقالبيب از محزی رهبران و كادرهای عمل
گر يكديحه و استعداد، كار آزموده و با يبا قريی ها ستيكمون. بود

مردم ظاهر ی اسيبون سيهماهنگ كه تالش داشتند همواره در نقش تر
كه آنان  را قادر ساخت در ی ؛ امريه  كارگرياتحادی شوند  نه منش

و ی انقالبی ل هايانسانقالب و پتی  های دگيچيمقاطع مختلف، پ
ا در ي پرولتاری  اصلص دهند و متحديمتنوع موجود در جامعه را تشخ

  . كنندی  را رهبر- ه يدهقانان روسی عني -انقالب 
در تدارك انقالب اكتبر ی ديكلی نقش» د كرد؟يچه با«كتاب 

ی م آنگاه  بهتر ميقت را بدانين حقيکه ای هنگام. فا كرديه ايروس
ا مجارستان به قضاوت يل شكست انقالب آلمان يدالم در مورد يتوان
چون رزا ی را رهبرانيانقالب آلمان شكست خورد ز. مينيبنش

رغم يآنان عل. را نداشتندی با اوضاع انقالبيی ارويروی لوگزامبورگ آمادگ
نه يدر زمی ف ضروريست وظايبای كه می شان، زمانی های قهرمان

شان ی خيمقاومت تار. رباز زدندتدارك انقالب را انجام دهند از آن س
ر يب پذيش آنان را آسيشاپيپ» د كرد؟يچه با«كتاب ی در قبول تزها

  . کرده بود
ستم يآغاز قرن بی ها از افراد كه در سالی اريبسی احتماال برا
ی التيم تشكين در مورد مفاهي رزا لوزكرامبورگ و لنی شاهد جدل ها

ی ثمر به نظر می نده و ببودند؛ آن مشاجرات خسته كنی حزب پرولتر
ت رزا ياغلب آنان قابل تصور نبود كه حمای د برايشا. ديرس

ن ين در ايك ها در مقابل نظرات لنيلوكزامبورگ از نظرات منشو
ا يشكست : بودی انقالب پرولتری نده متفاوت برايدو آی نه، نشانه يزم
ه يه سرمايان سازمان دادن مقاومت كارگران عليفرق است م.  يروزيپ

و ی ه داريسرمای سرنگونی كار كارگران برايبا سازمان دادن پی دار
ِ  دوران يهر چند لن. ياسيكسب قدرت س به  » د کرد؟يچه با«ن

ه را ياز  داشت تا بطور قطع انقالب روسينی شتريبی فكری ها گسست
ی نشان م» د کرد؟يچه با«ی ت کند اما مطالعه يهدای روزي پی به سو

ی گسست های را به سوی گام گذاشته بود که وی در راهی دهد که و
  . کردی ت ميشتر هدايب

  گسست لنین
که آن ی ستيم در جنبش کمونيعظی ، به بحرانيشروع جنگ جهان
جنبش . نام داشت، دامن زدی ال دموکراسيزمان جنبش سوس

ی ت با جنگ هايسم و ضديوناليكه وقف آرمان انترناسی ستيكمون
و ی هن پرستيموج مزيرا . دي ناگهان فرو پاشبودی ستياليامپری ارتجاع

احزاب وابسته ی ت طبقات حاكمه، تماميتحت هدای دعوت به اتحاد مل
ن گمان يضربه چنان سخت بود كه لن. ونال دوم را فراگرفتيبه انترناس

ال دمكرات آلمان كه در آن اعالن يروزنامه حزب سوسی برد كه نسخه 
ی رای  پارلمان به اعتبارات جنگن حزب دريندگان ايشده بود كه نما

  . استی مثبت داده اند، جعل
تکان داد و او را مجبور ی ن را به سختيونال دوم، لنيانت انترناسيخ

آن زمان ی ستيك جنبش كمونيتئوری م و چارچوبه هايكرد كه مفاه
تمام يی بورژوای است هايجنگ و س. مورد بازبينی جدی قرار دهدرا 

و در واقع (» نانهيواقع ب«نگرش . کرده بودرا اشغال ی اسيسی فضا
ی د که در چنان فضايرسی جه مين نتيبه اوضاع به ا) ی سطح

ن شعار ياما لن. ستير ممكن تر از انقالب نيغی زيچ چيهی هولناك
را فرموله ی انقالبی به جنگ داخلی ارتجاعی ستياليل جنگ امپريتبد
ك يدئولوژيک امر ايط انقالب، فقی رين بر امكان پذيلنی پافشار. كرد
ات يدر واقعی علمی حاصل كنكاش زينی ک ويدئولوژيای پابرجائ. نبود

ه يسرمای ن مرحله يسم، باالترياليامپر«اثر معروف او به نام . بودی نيع
ی فلسفی  ابزارهاره بيبا تك، نياما لن.  ن کنکاش بوديحاصل ا» يدار

نه تنها از تفكر او . ندن كتاب را خلق كياتوانست ی نمونال دوم يانترناس
آن ی ها ستيان ماركسيج ميجاافتاده و رای ها و دركی و متد فلسف

، بلكه  اصول می کردی  و همه جانبه ای ست گسست جديبای دوره م
ن گسست يحاصل ا .گرفتی قرار می نيز مورد  بازبيسم نيماركس

تر بود؛ كه در  قيسم عمياليك بهتر و ماتريالكتين، دي لنی خيتار
كه ثمره يی ها ادداشتي. منعكس استاش ی فلسفی ها ادداشتي

 -  بطور مشخص علم منطق هگل -ك هگل يالكتيمجدد دی مطالعه 
  .بود

ی اقتصاديی و جبرگرايی ج گرايسم، تدريبا رفرمپرچم مبارزه ن يلن
از ی يك(ی  از نظر کائوتسک.را برافراشتونال دوم يحاكم بر انترناس

خود بخود به ی ه داريسرما) ال دومونيانترناسی كليدرهبران 
ن يای اراده ی افت و طبقه كارگر حامل بی يسم تكامل مياليسوس

وه ی تفکر جائی برای دخالت گری و اراده ی ين شيدر ا تكامل بود
است يوه ی تفکر، سين شيدر ا. آگاهانه ی انسان ها وجود نداشت

ن ييز قبل تعر ايهمواره دنباله رو اقتصاده بوده و تکامل اوضاع، مس
) وه ی تفکرين شيطبق ا(جه يدر نت. شده ای را طی می کرد

بهتر است (د توسط آنچه موجود است يت انقالبی بايپارامترهای فعال
 .ن می شدندييتع) ده می شوديگفته شود، توسط آنچه به چشم د

ر قابل ير قابل انتظار و غيع غيو وقای انقالبی امكان گسست، جهش ها
  . ن تفكر نداشتيدر ا يیجای نيش بيپ

ونال يسم انترناسينشان داد كه ماركسی مطالعات فلسفی ن در پيلن
شده ی نفی ت را پرورده كه در آن تضاد درونياز كلی دوم، مفهوم كاذب

ده ها كنار گذاشته شده و تكامل يشات متضاد، در همه پديو كشف گرا
در ی ن دگرگوننه به عنوا، ر شدهيا تكرار تصويش يبه منزله كاهش، افزا

و گسست ها با جهش كه ی ای دگرگون. ان اضداديمبارزه می جه ينت
  . خوردی رقم مها 

. د کردين و ذهن تاكين عيبی كيالكتين بر رابطه ديبعالوه لن
ونال دوم را نقد كرد و نشان داد يحاكم بر انترناسی كيسم مكانياليماتر

ر يناپذيی ش جداها بخ ت انسانيو فعالی ، آگاهياسيت سيكه در فعال
ست يحزب ن«چون ی نيتحت عناوی كائوتسك. استی ند دگرگونياز فرا

نظام ی فروپاش«و » ديجوی كند بلكه فقط از آن سود می كه انقالب م
به ی ازين» ر استياجتناب ناپذی در اثر تكامل اقتصادی ه داريسرما

ی  مدهين را نادير ذهن بر عيد و تاثيدی ما نيفعال پرولتاری دخالت گر
انسان نه فقط جهان را ی آگاه«د كرد كه ين تاكيحال آنكه لن. انگاشت

ن يوار چيجه ديدر نت ) ٨(» .نديآفری كند بلكه آن را می منعكس م
ندو عامل مدام در هم يجدا نكرده، بلكه ای نيرا از عامل عی عامل ذهن

  . شوندی ل ميگر تبديك ديتداخل كرده و به 
) داشته باشدی مادی ش هايشه در پويكه ريی تا آنجا(ی عامل ذهن

. و تكامل آن داشته باشدی نيبر اوضاع عی رت آوريرات حيتواند تاثی م
كند و ی را دگرگون می رونيت بيت انسان فعليفعال«ن يبه قول لن

تناسب «از ی درست و واقعی ابيارز) ٩(» .اندازدی ت آن را بر ميقطع
ی زمان) جامعهی اسيسی ان طبقات در عرصه يمی تناسب قوا(» قوا

ی نيدر اوضاع عی خالقانه فاكتور ذهنی شود كه دخالت گری ممكن م
شه ها يد كرد انديچرا كه همانطور كه ماركس تاك. در نظر گرفته شود

ی ابيدست .شوندی ل ميابند به قدرت تبديكه به مردم دست ی هنگام
ن را يتر، لنی ق تر و علميعمی ستياليو ماتری کيالکتين تفكر ديبه ا

» يه دارين مرحله سرمايسم باالترياليامپر«قادر ساخت تا  در كتاب 
ی رات در جهان ماديياز تغی ح تريل كاملتر، همه جانبه تر و صحيتحل
) از عصر رقابت آزاد به عصر انحصارات ی ه داريمشخصا گذر سرما(

تكامل انقالب در ی نه چگونگيجاافتاده در زمی ارائه دهد و از  الگوها
  . ديدست شوی  جهانسطح

ك  نسبتا يقات تئورين، تحقيسم لنياليتا قبل از انتشار كتاب امپر
ات را ي واقعی ادينه صورت گرفته بود كه تا حدود زين زميدر ای اديز

كرد، ی ن را متفاوت ميكردند؛ اما آنچه پژوهش لنی منعكس م
ی ه داريبه سرمای ه داريل سرماين مسئله بود که با تبديص ايتشخ

مشخصا در (ی ه داريسرمای ذاتی ، در حرکت تضادهايستياليمپرا
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د يان توليتضاد می عني، يه داريعصر سرمای حرکت تضاد اساس

بطور . بوجود آمده استی اديرات زييتغ) يت خصوصيو مالکی اجتماع
ن کشور و آن کشور يگر در سطح اي، ديه داريسرمای مثال، بحران ها

. منتقل شده اندی جهانی ه به صحنه بلک. شوندی حل نمی ه داريسرما
گر،  يدی از سو. شتر کرده استين نظام را بيای ن امر شکنندگيو هم
شده ی رات مهمييمختلف دستخوش تغی کشورهای ب طبقاتيترک

ه يسرمای در کشورهای ت کارگريک قشر اشرافی يرياست که شکل گ
ی تط هم خطراين شرايای مجموعه . ن آن استيشرفته مهمتريپی دار

را  ی ميعظی آورده و هم فرصت ها بوجودی انقالب پرولتری را برا
  .  اژدهااز كامی روزيدن پيرون كشيبی برا

را ی د بلكه ويرا غنا بخشی ستين نه تنها تفكر ماركسيگسست لن
تر به ی كيالكتيتر و دی ستياليكه بتواند ماتر دقرار دای تيدر موقع

توانند ی گوناگون می  فاكتورهاند که  چگونهيتكامل اوضاع بنگرد و بب
ی ها ط را بالكل عوض كنند و فرصتيدست به دست هم دهند و شرا

ی نشين بيه به چنين با تكيلن. را به ظهور رسانندی ر منتظره ايغ
تكامل جوامع را ی شاروير منتظره پيد و غيجدی توانست جاده ها

ا در كه شروع انقالب ری نيشيپی ر باورهاياو  خود را اس. نديبب
ا دنبال تكرار يد يكشی انتظار می ه داريشرفته سرمايپی كشورها

ن به يپاسخ لن.  بود، نکرد١٩٠٥ك  يو انقالب بورژوا دمكراتيسنار
د يسم باياليكردند سوسی كه  مدام تكرار م» ليآوری تزها«مخالفان 

ن بود يدارند، ای شرفته تريزد كه صنعت پيبرخيی نخست از كشورها
د كه كار را چه كس آغاز و چه كس تمام يتواند بگو ینمی چ فرديه«

ان ين پاسخ نه تنها ساده و قانع كننده بود بلكه  بيا» !خواهد كرد
بود ی انه ايانه و قدر گرايج گرايتدری ق او از تفكرات فلسفيگسست عم

جهان را در آن مقطع به ی ستياز جنبش كمونی كه بخش بزرگ
  . انحطاط كشاند
  تزھای آوریل

ه بازگشت و يد به روسين از تبعي، لن١٩١٧ه يز انقالب فورپس ا
دولت موقت و ی سرنگونی را که بطور خالصه  برنامه » ليآوری تزها«

 -ه، همه ين نظريا. بود ارائه دادی ستياليسازمان دادن انقالب سوس
ن حتا در يلن.  را تکان داد-ك يحزب بلشوی ته مركزيمنجمله كم

 ،ياريد بسياز د.  قرار گرفت- تك نفره  –ت محض يحزب خود در اقل
ها  محض در اثر ساليی گرای و ذهنی تيمسئولی ن تزها نشانه بيا

ی اسيه شواهد سيچرا كه كل. ن بوديلنی وانگيدی ه و حتياز روسی دور
شبرد يپی ا برايو پرولتاری ن بورژوازينامساعد بی از تناسب قوای حاك

سم شد يتزاری موفق به  سرنگونه يانقالب فور. بودی ستياليانقالب سوس
و احزاب خرده ی با شراكت احزاب بورژواز» دولت موقت«ک يو 

ن يا. ل شديتشك) ها كيونرها و منشويال رولوسيسوس( ی بورژواز
را بدون تزار، ی نظام تزاری کرد شالوده های دولت با تمام قوا تالش م

سبت به بان دولت موقت بودند و نيپشت ت كارگران ياكثر. حفظ کند
ک يحزب بلشوی هر چند اعضا. بردندی احزاب حاكم در توهم بسر م

ه، از چند هزار نفر به هشتاد هزار يدر فاصله چند ماه پس از انقالب فور
ل يك پنجم آن را كارگران ساكن پتروگراد تشكيب يد كه قرينفر رس

در سراسر كشور برخوردار ی ن حزب از نفوذ گسترده ايدادند؛ اما ای م
  .دنبو

ی ن از سويلنی رش حرف هايل مهم در عدم پذياز دالی کي
 ١٩٠٥ن يگر لني د١٩١٧ن يک آن بود كه لنيت اعضا حزب بلشوياکثر
گذشته ی درک هان از يان فشرده گسست لنيب» ليآوری تزها«. نبود

ی خواهيش جمهورين از گرايلن. ز بودينک يدر مورد انقالب دموکرات
س هم يكه در كمون پار(ج بود يها را ستيان كمونيكه در ميی بورژوا
ه يدر روسی خواهين جمهوريا. گسست كرد) داشتی قدرتمندی رگه 
ك يكه مرحله انقالب دمكراتی افته بود كه تا زمانين شكل بروز يبه ا

گر و يتوان صحبت از گذر به مرحله دی كامل نشود،  نمی بورژوائ
  . ا كرديپرولتاری كتاتوريدی برقرار
ی بورژوازی ت بود که طبقه ين واقعيناظر بر ا» ليآوری تزها «

ک را يکردن تحوالت بورژوا دموکراتی ت عمليه حتا ظرفيبرال روسيل

ن يبر افكار لنی ن كننده اييسم نقش تعياليل از امپريتحل.  ندارد
شركت در انقالب  ی برای بورژوازی ت هايافت كه ظرفين دريلن. داشت
در . ستيشور قابل سنجش نك كيگر درچارچوبه يك ديدمكرات

در . ده استيان رسين طبقه به پاينقش ای  جهان-ی خيچارچوبه تار
ز بر دوش يسم نيمانده از دوران فئودالی بر جای حل تضادها، جهينت

ی كتاتوريقرار گرفته است و تنها در چارچوبه دی انقالب پرولتر
  ) ١٠. (رديتواند پاسخ گی ا ميپرولتار

مختلف جامعه و ی ص تضادهاي تشخدری ن درك نقش مهميا
ا يگر طبقات تحت ستم و استثمار توسط پرولتاريدی رهبری چگونگ
ل يتش را دهقانان تشكيت جمعيكه  اكثری آن هم در جامعه ا. داشت

ی دهقانی ت مسئله ين اهميلن. ا محدود بوديدادند و شمار پرولتاری م
ن ييئله نقش تعن مسيكشف ا. افتيدری شبرد انقالب پرولتريپی را برا

  . ه داشتيدر روسی انقالب پرولتری روزيدر پی كننده ا
ت ياهم. بود» دولت انقالب«ل  كتاب يآوری ك تزهاي پشتوانه تئور

زند و ی در سطر سطر آن موج می خين كتاب كه وضوح و اضطرار تاريا
ه مقدمات نگارشش را فراهم آورده بود، ين قبل از ورود به روسيلن
ی روزين كتاب تا قبل از پيا.  است نيزن با خودينف لين تكلييتع

از رهبران و ی منتشر شد و معدودی انقالب اكتبر در سطح محدو
 ی انقالب و حزب چ رهبر يه. حزب آن را مطالعه كرده بودندی كادرها

بدون . کندی ک انقالب را رهبريتواند ی نمك يبدون وضوح تئور
نه بر ين زمين در ايه سنتز نون بر سر مسئله دولت و ارائيلنيی روشنا

ماركس و ی س و رجوع به آموزه هايه جمع بست از كمون پاريپا
به جرئت ی ن دولتيبر ضرورت در هم شكستن كامل ماشی انگلس مبن

ام مسلحانه در يقی سازماندهی ك به پايتوان گفت كه حزب بلشوی م
  . رفتی پتروگراد و مسكو نم

ا كه در كتاب ری ن آن انتقادياثر، لنن ينجاست كه در ايجالب ا
به ) ١٩٠٥(» كـيدر انقالب دمكراتی ال دمكراسيك  سوسيدو تاكت«

 در آن جا گفته بود که. كندی گر تكرار نميس كرده بود ديكمون پار
ك يو انقالب دمكراتی ستياليان عناصر انقالب سوسيم«كمون نتوانست 

را با ی جمهوری ف مبارزه برايكمون وظا«را كه ي، ز»ل شوديز قايتما
نگونه يگر اين ديلن» .سم خلط كرده بودياليسوسی ف مبارزه برايوظا
يی به الگو» دولت و انقالب«س در ين بار كمون پاريا. ديشياندی نم
در چارچوبه يی ك بجا مانده از عصر بورژوايف دمكراتيانجام وظای برا
  . ا بدل شديپرولتاری كتاتوريدی 

نشان دادن ضرورت درهم ی رابی ني از اوضاع ع به حداکثرنيلن
كه جنگ ی نقش. د جستشکستن نظم کهن و اضطرار آن، سو

ن امر را ي، اكارگران، دهقانان و سربازان داشتی در زندگی ستياليامپر
 ،ت دولت موقتيماهی ن جنگ به شكل فشرده ايا. کردی ل ميتسه

. دادی را نشان مو افالس احزاب حاكم ی بورژوازی اسيسی ورشكستگ
ن ي كه تحت فشار متحد–ن نقطه ضعف دولت موقت ين مصرانه بر اينل
. گذاشتی مانگشت  -خواست جنگ را ادامه دهد ی اش می ن الملليب

ی انقالبی ها  مردم  را به سمت اتخاذ راه حل،جنگی دهشت ها
  . دادی مسوق  ، ست هايكمون

وجود نداشت تا ی ستياليكشور سوسچ يهط ياگر چه در ان شرا
يی شرويند جنگ قشر پياما در فرا. وده ها را به خود جلب كندتوجه ت

ن يخط لنی ه اجتماعيبوجود آمدند كه پای از كارگران و سربازان انقالب
ضد جنگ ی ستيوناليانترناسی غات انقالبيكه توسط تبلی قشر. بودند

. اشباع شده بودند) گرفتی ك  صورت ميكه تنها توسط حزب بلشو(
ز ين نين قشر بود بلكه لنيای انقالبی آمال و آرزوهان تجسم ينه تنها لن

حزب . كردی شرو هماهنگ ميت پين اقليخود را با ای اسيطول موج س
ات، يخود را با روحی ن توانست مواضع اصوليلنی ك تحت رهبريبلشو

ك ها و يب كند و تاكتيشرو تركين قشر پيای ت هايمهارت ها و قابل
ك يتاكت. كندی توده ها طراحت يجلب اكثری ح برايصحی شعارها

) ن، صلحيمانند نان، زم(مختلف و  شعارها و مطالبات گوناگون ی ها
توانست به حداكثر دولت موقت را افشا و منفرد كند و بر شور و شوق 

مراحل مبارزه و ی ك ها از تمامياستفاده بلشو. ديفزايمردم بی انقالب



     ١٨u 
ی برارا كه راه ی بر مطالبات خاصی و پا فشاری ديص لحظات كليتشخ

. ر بودينظی خ بيهموار كند، تا آن زمان در تاريی دولت بورژوای برانداز
روبرو شدند يی استثنای ك با شانس هاين و حزب بلشويبطور مسلم لن
كه جنگ يی ط استثنايمانند شرا. شودی با آن روبرو می كه كمتر انقالب

ه يلف عليكورنی ارنافرجام ژنرال تزی ا  كودتاياول بوجود آورد ی جهان
و ی شبرد اقدامات نظاميها در پ كيدولت موقت كه موجب شد بلشو

ی اما اگر تدارك انقالب. ت برخوردار شونديح توده ها از مشروعيتسل
 انقالب اكتبر .رفتندی مها به هدر  بدون شك شانسود، موجود نب

 تفکر و ،ن تداركيدر ا. ده استيار فكر تدارك دينشان داد كه بخت 
 انقالب ،ن معنايبه ا. ن كننده داشتييو تعی دينقش كلی نيشکل لنت

بود كه ی ن تنها كسيلن. افتی يدست نمی روزين به پياكتبر بدون لن
كشف و ی خيتاری دوره  را در آنی ق مربوط به انقالب پرولتريحقا
ت در يتوان صحبت از نقش شخصی  مبين ترتيبه اتنها . ر کرديفراگ
ح، اقناع  و متحد يصری شبرد مبارزه ياو در پيی تواناالبته . خ كرديتار

ز ي روشن كردن نوك ت؛توانست متحد كندی كه می كردن تمام كسان
در اش يی قت كشف شده و سرانجام توانايه حقيبر پای عمل انقالب

  . د بر علت شديمز ،یع همگان به عمل انقالبيتشج
شته شد، ش گذاين پيتوسط لنی ح انقالبيصحی كه خط مشی زمان

را گرفتند و ی ، جانب وبودندانقالب خواهان كه واقعا ی ه كسانيكل
جهت نبود كه اغلب رهبران و ی ب. ت شناختنديسمه رنقش او را ب

 –ه يرغم اختالفات اولي عل–ك يحزب بلشوی صادق و انقالبی كادرها
و ی ن را قبول كرده و با جان و دل و با فداكاريلنی است هايس

كشف ی قتيكه حقی زمان.  ها را به اجرا گذاشتند ر آنينظی بی قهرمان
به مرز ل يتبدر ي ناگز به نقش كاشف آن وت شناختن آنيسمه رشد، ب

گرد،  ا عقبی يشرويص درست از نادرست، پيتشخی برای زيتما
ن و يل نام لنين دليبه هم. شودی م ا مخالفت با انقالبيموافقت 

ان يم شدی زيمرز تما  سميسم و خدماتش به تكامل ماركسينيلن
  .  يستين انقالب كمونين و  مخالفيموافق

ن يقدرت لن. بر خوردار استخارق العاده ی قدرتهمواره از قت، يحق
ی چ صحنه ايد هيشا. خاستی كه در دست داشت برمی قتياز حق

ن يد معرف چنيه پس از سالها تبعين به روسيمانند صحنه ورود لن
به نطق ی تفاوتی ن با صالبت  و بيكه لنی صحنه ا. نباشدی قدرت
دولت موقت كه از ی از اعضای كی ياكارانه  و كودكستانيز، ريت آميتهن
كارگران پتروگراد با دسته گل به استقبال ی شورايی ته اجرايكمی سو
آن .  گوش داد،ستگاه راه آهن فنالند آمده بوديا» اتاق تزار«ن در يلن

و ی  مقابل هر گونه حمله خارجن خواست كه از انقالب دريفرد از لن
يی بورژوای ق دمكراسيتعمی آنان برای ها دفاع كند و به تالشی داخل
  . وندديبپ

ه ينگاران انقالب روس خياز تاری كيبه نقل از سوخانف ی ترتسك
  : سد ينوی ن ميچن

ش يآنچه در پی برايی ست كه گوينگری به دور و بر می ن طوريلن
ك سو به ينگاهش از . ستيل ني قاتياهمی گذشت ذره ای چشمش م

ن مرتب كردن يدر حی گر دواند، حضار را برانداز كرد، حتيدی سو
» اتاق تزار«سقف ) آمدی كه با قد و قواره اش جور در نم(دسته گلش 

پشت يی ته اجرايندگان كمينه كرد و سرانجام كامال به نمايرا هم معا
ن ياو آمده بودند چنكه به استقبال ی چند هزار نفر و خطاب به .كرد

  : گفت
ی روزينكه پيز، مشعوفم از ايرفقا، سربازان، ملوانان و كارگران عز«

ن يشقراوالن ارتش بيو به شما پ. ميك بگويه را به شما تبريانقالب روس
ست كه مردم به يآن ساعت دور ن... طبقه كارگر سالم دهمی الملل

ه استثمار يعلخود را ی ها بكنخت، سالحيكارل ل مان قياشاره رف
ه به دست شما به يانقالب روس... ه دارشان بچرخانند يكنندگان سرما

خ گشوده است، زنده باد انقالب يدر تاری ديده، فصل جديثمر رس
  ...ادامه دارد ...  » !يجهانی ستياليسوس
   :نگارش این نوشتار اصلی منابع

 بار بهتر  هاسوسياليسم ميليون«سلسله نوشتارهای ريموند لوتا تحت عنوان 
درج شده (» دنيايی به مراتب بهتر از آنستاز سرمايه داری است وكمونيسم 

  ) در نشريه ی حقيقت و قابل دسترس در تارنمای سربداران
  ) تاريخ معاصر(تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروی 

  فتح جهان اثر باب آواكيان
  تسه دونمائو اثر -نقد اقتصاد شوروی 

  انقالب روسيه اثر لئون ترتسكيدوره سه جلدی تاريخ 
عصر به نام های (دوره چهار جلدی تاريخ سرمايه داری اثر اريك هابسبام 

  ) انقالب، عصر سرمايه، عصر امپراطوري، عصر بی نهايت ها
 سوسيال دموکراسی در انقالب ، دو تاكتيك؟چون چه بايد كردمهم لنين آثار 

  يل، درباره ديالكتيكزهای آورت امپرياليسم، ، دولت و انقالب، دموکراتيک
  ، اثر الكساندر رادينويچ، ترجمه مرتضی محيط در پتروگراد١٩١٧انقالب 

  جبر انقالب اثر جان ريز
دنباله روی و ديالكتيك، اثر گئورگ » تاريخ و اگاهی طبقاتي«در دفاع از 

  ) ترجمه حسن مرتضوي(لوكاچ 
    . ی ترجمه شده اند كه به فارس اسالوی ژيژك در مورد لنينی از مقاالت

   نشريه سامان نو- ژاله حيدري-مکتب فرانکفورت
  :منابع و توضیحات

 باب آواكيان نخستين بار جمعبندی انتقادی خود از موج اول انقالب -  ١
طی اين سی سال .  ارائه داد١٩٨١در سال » فتح جهان«پرولتری را در كتاب 

كيفيتی نوين عمق و در آثار مختلف خود اين جمعبندی ها را در سطحی 
های ايران   توسط اتحاديه كمونيست١٣٦٥اين كتاب در سال . تكامل بخشيد

اين كتاب به همراه كتاب خدمات فنا . به فارسی ترجمه شد) سربداران(
ناپذير مائو تسه دون نقش مهمی در بازسازی ايدئولوژيك سياسی اتحاديه 

  . ايفا كرد) سربداران(های ايران  كمونيست
عيين زمان شكست قطعی انقالب اكتبر مهم است زيرا شوروی در ميانه  ت- ٢

. بطور قطع تبديل به يک کشور سرمايه داری شدپنجاه ميالدی ی دهه ی 
هر چند روند قهقرائی سوسياليسم در دوران استالين شروع شده بود اما پس 
 از مرگ وی کسانی که مترصد احيای سرمايه داری و معيارهای سرمايه داری
منجمله رقابت با قدرت های امپرياليستی ديگر بر سر مناطق نفوذ در جهان 

در اين زمان بود که  .بودند به اين پروسه بطور جهش وار قطعيت بخشيدند
رهبران شوروی دوره ی انقالب عليه نظام سرمايه داری جهانی و دولت های 

را در » سود«مرتجع را رسما تمام شده اعالم کردند و در خود شوروی رسما 
و سرمايه داری در شکل دولتی احيا  فرماندهی و اداره ی اقتصاد قرار دادند

 ١٩٩٠در جهان احيای سرمايه داری را به سال » چپ«بسيار از جريانات . شد
در حاليکه در . که شوروی نقاب سوسياليسم را هم برداشت، نسبت می دهند

 ديگر قطب های سرمايه در رقابت جهانی باامپرياليستی  شوروی ١٩٩٠سال 
داری جهانی شکست خورد و از شکل سرمايه داری دولتی تغيير شکل داد و 
اشکال کالسيک سرمايه داری انحصاری را که در غرب غالب است اتخاذ کرد 
تا ديوارهائی را که در راه ادغام آن با بقيه ی جهان سرمايه داری داشت از 

  . ی خود فائق آيدميان بردارد و بر بحران های مهلک درون
 اجتماعی دوران جنگ جهانی اول – برای آشنايی با فضای سياسی - ٣

 Un long(» يكشنبه طوالنی نامزدها«مشاهده فيلم فرانسوی 
dimanche de fiancailles(  اثر ژان پير ژونه)؛ فيلم آلمانی ) ٢٠٠٤

اثر كريستيان كاريون  )Joyeux noel(» تبريك نويل« فرانسوی –
به )Path ofr golry(» جاده افتخار«و فيلم آمريكايی )  ٢٠٠٥(

به » جاده افتخار«نمايش فيلم . مفيدند) ١٩٥٧(كارگردانی استانلی كوبريك 
 سال در ١٥دليل افشای جنايت های دولتمردان و ژنرالهای فرانسوی به مدت 

  . فرانسه ممنوع بود
فرقه «ه كتاب  برای كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه می توانيد ب- ٤

اثر محمد حسين  ) ١٩١٧ – ١٩٢٠عدالت ايران از قفقاز تا شمال خراسان، 
  . و پناه، نشر پرديس رجوع كنيدرخس
بورژوايی تا نيسم از نقد فمي« برای  بحث بيشتر در اين رابطه به مقاله - ٥

نوشته اميد » و مسئله ی زنان  انقالب اكتبر–نفرت از امتيازهای مردانه 
  . وع كنيدبهرنگ رج

.  زندگی دكتر بسيون در فيلمی به همين نام به تصوير كشيده شد- ٦
)Doctor Normen Bethune ( به كارگردان كانادايی فيليپ بورسوس
) ٢منخب آثار جلد (» بياد بسيون« مائو ئسه دون در مقاله ای به نام ١٩٩٠ -

  . روحيه انترناسيوناليستی بی نظير او را ستود
مورد بی توجهی و كينه »  چه بايد كرد؟«ست كه كتاب   بی جهت ني- ٧
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 –خود «تحت عناوينی مانند (توزی انواع و اقسام نظريه های خودانگيختگی 

بعدها افرادی .  قرار دارد)  » سامان يابي-خود «، » رهايي-خود » «جوشي
 در - طرفدار نظريات ترتسكی -چون هال دريپر ماركسيست امريكايی 

د ثابت كند كه اين كتاب جايگاه چندانی در تفكر لنين پژوهشی تالش كر
ه و سخنی نراند» چه بايد كرد؟«لنين از تزهای طرح شده در بعدها نداشته و 

مشكل بتوان بر . بر آن نکرده استخود تاكيدی بعدی در هيچ يك از اثار 
اين عين همان ايرادی است كه به . چنين تحقيقات مالنقطی نام پژوهش نهاد

 گرفته شده كه در هيچيك از آثارش از ماترياليسم ديالكتيك سخن ماركس
به همان اندازه كه می توان ثابت كرد كه ماركس چگونه در سراسر . نراند

زندگيش قويا هم ماترياليسم و هم ديالكتيك را جستجو می كرد به همان 
 لنين را در تمامی» چه بايد كرد؟«تزهای قدرتمند ی توان رد پای ماندازه 

اين مسئله حتی از . نشان داد - منجمله در تزهای آوريل–نظريات و اعمالش 
ترتسكی در كتاب تاريخ انقالب روسيه بدرستی . نظر ترتسكی نيز دور نماند

بر اين ها پيش  سالاز بر اين نكته تاكيد می گذارد كه بدون حزبی كه لنين 
  . ودساخته بود، پيروزی انقالب اكتبر بهيچوجه ميسر نبپايه 

 سرچشمه ی شکست انقالب »چه بايد كرد؟«البته بسياری از ناقدين 
 ايجاد حزب ، منجمله ضرورت تزهای اين كتابسوسياليستی شوروی را در

از نظر . ، جستجو می کنندپرولتری متكی بر شبكه ای از انقالبيون حرفه اي
اينان بواقع . اصلی پيروزی اين انقالب عامل اصلی شكست آن بود آنان ضامن

دنبال نارنجك بدون ضامن و چاشنی هستند، نارنجكی كه هيچگاه منفجر 
  . نشود
   ١٨٢، ص ٣٨ بزبان انگليسي، جلد – کليات آثار لنين - ٨
  ٢١٨ همانجا، ص - ٩

رابطه ی  لنين در چهارمين سالگرد پيروزی انقالب اكتبر در زمينه - ١٠
ما ناگزير «: ندانقالب دمكراتيك و سوسياليستی چنين جمعبندی می ك

 دمكراتيك، برای خلق های -بوديم برای تحكيم دستاوردهای انقالب بورژوا 
 دمكراتيك را –ما مسايل انقالب بورژوا . روسيه پيشتر برويم و پيشتر رفتيم

 انقالبی و –فعاليت های مهم و راستين پرولتری » محصول فرعي«همچون 
يشه گفته ايم اصالحات ما هم. سوسياليستی خود، در طی راه حل كرديم
ما اين را گفته و در عمل ثابت . محصول فرعی مبارزه طبقاتی انقالبی هستند

 دمكراتيك محصول فرعی انقالب پرولتري، –كرده ايم كه اصالحات بورژوا 
از درك اين رابطه بين ..... اتفاقا كائوتسكی ها و . يعنی سوسياليستي، هستند

.  سوسياليستی ناتوان بودند -  و پرولتری   دمكراتيك-انقالب های بورژوا 
دومی در سير حركت خود مسايل اولی را حل . اولی در دومی تكامل می يابد

مبارزه، و تنها مبارزه، مشخص . دومی كار اولی را تحكيم می كند. می كند
مجموعه (» . می كند كه دومی تا چه اندازه موفق می شود از اولی فراتر رود

  )  ، ترجمه منوچهر مشاور٥١ – ٥٩، ص ٣٣آثار لنين جلد 
انقالب اكتبر ی قابل تاكيد است كه بعدها مائو تسه دون با توجه به تجربه 

تری از  ، جمعبندی روشن تر و عميق١٩٤٩روسيه و انقالب چين در سال 
اينكه چگونه پرولتاريا . جلو گذاشت» دمكراسی نوين«اين مسئله تحت عنوان 
 –ب دمكراتيك را رهبری  كند و وظايف بورژوا می تواند و بايد انقال

در كتاب مائو .  چارچوبه ديكتاتوری پرولتاريا به انجام رساند دردمكراتيك را
نپ در ی با توجه به تجربه » شوروياتحاد قتصاد ی بر  انقد«به نام اش مهم 

اوايل دهه بيست ميالدی در شوروی و همچنين تجربه اوايل دهه پنجاه 
دمكراسی نوين شكلی از ديكتاتوری «: چين جمعبندی كرد كه ميالدی در 
   ».پرولتارياست

  پرتو.پرسش و پاسخ با رفیق م
ی متهم ميی ت گرايو غايی ماركس را به جبرگرای اريبس: پرسش

است؟ منبع عمده ی ابيدر ماركس قابل ردی شين گرايا چنيكنند؟ آ
ا يمانه اش بود زی علمی های ماركس از تئوری ري گ ريش تاثين گرايا

  هگل بر او؟ ی رات فلسفيتاث
ی اديت زياهمی علمی های تكامالت علم و تئوری  ماركس برا:پاسخ 

ی اد ميعلوم زمانه خود را دنبال كرده  و از آنها ی او همه . دبول يقا
ز از هگل يک را نيالکتيد. ست باشدياليخواست ماتری را ميز. گرفت

ی ن پرسش را طرح مياش است كه ا یتفكر هگلی بر مبنا. بودآموخته 
در . ده به آنصورت است كه هستيهرپدی كند كه  چرا روند تكامل

ز ينا تصادف يحتمال نصر اع عالوه بر عامل ضرورت، فلسفه هگل
كند يمی اش بسته بندی اما هگل آن را درون نظام فلسف. موجود است

. شودی ستم هگل نميگشودن سی برای ل به عامليو عامل تصادف تبد
تواند نظام يهگل می در فلسفه ) احتمال(که عامل تصادف يدر حال
توان متوجه ی اتفاقا در فلسفه هگل م. او را منفجر كندی فلسفی بسته 

اما . استی ائيپوی ان ضرورت و تصادف چه رابطه يمی شد كه رابطه 
   .او را باز کندی بسته ی ، نظام فلسفيائين پويگذارد که ای هگل نم

در ماركس ) يئولوژله ت(يی ت گراي غای ن گفت كه رد پاتوای م
ماركس . ار واضح استيز بسيمقابله با آن نی اما رد پا. موجود است

ت يك واقعين يا. كنديكندن و دور انداختن آن تالش می مرتبا برا
ز را يده است كه همه چياش ای ابتدائی مثال در نوشته ها.  است
بوده و در واقع ی نيست عيده آليااو در آن دوره  . كنديت ميهدا

ی جبرن معنا كه يبه چه معنا؟ به ا. بودی ستيده آليست اينيدترم
ده ضرورتاً به ين ايا و افته استيده سامان يشد ا ركه توسط هست 

ی منتهی گريده ضرورتاً به آن ديشود و آن ای می گر منتهيدی ده يا
  . شودی م

 تكامل جامعه را ،د هگلو مانن چپ استی  هگلمارکسن زمان يدر ا
ی می آن مرحله بندی  و بر مبناندكی ده ها جستجو ميدر تكامل ا

 کند کهی اعالم مكند و ی رباخ سربلند مي فون زمانيدر هم. دنك
ده ها و يو تکامل ااز تكامل جامعه ی ستيده آلياک نگرش يفوق نگرش 

 نقد. ست استيده آلياک يهگل نکه، يان آن هاست و ايمی رابطه 
.  گذاردی  ماركس و انگلس مربی ن كننده ايير تعي تاثرباخ از هگل، يفو

، عکس آن است که هگل قت ماجرايكند كه حقی ماركس قبول م
. ست بوديالياما او ماتر. بودی ز هگليرباخ نيالبته فو. کردی تصور م

ی صورت مدر نقد مذهب ی ن واژگون كردن توسط ويای ساختار اساس
ی ممارکس ی الگول به يتبدی رباخيسم فوياليماتری مدتی برا. رديگ

. ستيز كامال درست نين نيرسد که ای جه مين نتيبه ااما باالخره . شود
و . دهدی  مورد نقد قرار م»ر باخيفوی تزها«اثر خود به نام و آن را در 

کند که ما به آن ی د ميرا تولی متفاوتک يمتدولوژی الگوسرانجام 
  . ميگوئی مک يالکتيسم دياليماتر

سم ياليها مصرند كه ماركس اصال واژه ماتری اما امروزه برخ: پرسش
  .ك را بكار نبرديالكتيد

سم ياليمتد من ماتر«نگفت كه يی  درست است ماركس در جا:پاسخ
ی علمی ک متدولوژير قابل انكار است كه او ياما غ.  است»كيالكتيد

و جنبش . يکيالکتياست و هم دی ستياليا ماتريد کرد که هم قويتول
مهم . کندی می واژه معرفن ي را با ای علمی متدولوژن يای ستيکمون
ن واژه به يو ا. ت شناختن آنيد شد و برسمياست که تولی علم

  . دهدی حداکثر آن محتوا را بازتاب م
به ی اريامروزه بس. ستينی خ گرائيتاری معناه بی خيسم تارياليماتر
م از تك تك آنها نام ياگر بخواه. كنندی حمله می خيسم تارياليماتر
ی خيسم تاريالينكه ماتريد اكتفا كرد به اين بايبنابرا. نداردی م، تماميببر

كه تالش كردند ی شاتيد به گرايالبته با. د درك كرديرا چگونه با
از ی اريبدل كنند و بسی را به جامعه شناسی خيسم تارياليماتر
 ،توان گفتيحتا م.  مصاف داد،دندز دنبال آن راه افتايست ها نيكمون

) ١(م يل به كارل مانهايرفت تبديرا می جهت متفاوتی اگر ماركس كم
ی م) ٢(ل به لوكاچ يرفت تبديمی گريبه جهت دی شد و اگر كمی م

ی عني. ن جهت ها را نرفتيك از ايچينجاست كه چرا هيوال ائشد و س
ل ين قبيد ايبا.  نشد) كاركرد گرا" (ستيفانكشنال"ك يل به يتبد
 اما .، نقد کردبوجود آمدندی ستيشات را كه در جنبش كمونيگرا

 .بلکه اشتباه هستندستند ين» يجرم جنائ«شات ين گرايچكدام از ايه

  بود؟ ) تله ئولوژیست(ایت گرا و غ) ستیدترمین(آیا مارکس جبر گرا 
  سنتز نوینکندوکاو در 
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ن اشتباهات مرتب رخ يم و ايحساس مواجه هستی را ما با علميز
و از ار باشد يهشد همواره يست بايك كمونين يهمی برا. دندهيم

است و انحرافات ی ك علم جديسم يكمون. ود نكاهدخی ت نظريحساس
ی اديزی فشارها. كودكانهی هستند و نه بازی ز جدين علم نياز ا

ا آن طرف كشانده ين يبه ای خيسم تارياليموجود است كه درك از ماتر
. كردی ن گذاشت و بررسير ذره بيشات را زين گراياز ای د برخيبا. شود

كه تحت (ی  و كائوتسك»مونال دويرناسانت«شات يتوان به گرای مثال م
ا ياشاره كرد ) ٣) (ن بودنديدارونوع ی انه يج گرايتفکر تدرر يتاث
بخش . ح آنهايتصحی ن برايلنی ش غلط پلخانف و تالش هايگرا

ان ياست و نه بنی ستين اشتباهات مربوط به جنبش کمونياز ای بزرگ
ن و يركس، لن چون ماسميکمونی علمی های گذاران و متفکران تئور

كردند اما در تفكر ی اشتباهات مبارزه مه ين ها خود عليا. مائو
ن ي که بعدا اشات غلط موجود بودياز آن گرای ز عناصرينشان خود

ک خط ی يتوسعه ی از آن ها برای ستيا آن بخش جنبش کمونيبخش 
را که در تفکر آن ها ی آن اشتباهات فرع. کامال غلط استفاده کرده اند

ت يآنها در موقعی ل تالش هايامروزه به دلما . د نقد کرديبود با
  . مي قرار دارشانص اشتباهاتيتشخ

ن گسست يا. ر باخيم به گسست ماركس از هگل و فويبرگرد:  پرسش
  چگونه صورت گرفت؟ 

م يد در نظر داشته باشيم بايكنی كه صحبت از گسست می  زمان: پاسخ
تواند خود را از تمام ی مک ضرب نيك باره و  يبه ی چ فرديكه  ه

ش يکرد از گرای مارکس با چند جهش سع. پاک کندی شات قبليگرا
اما . را انسجام بخشدی اش گسست کرده و تفکر علمی قبلی فکری ها

د مفهوم يگوی مارکس م. شوندی ک ضرب حل نميمسائل به 
نطور ياست و واقعا هم هم» ديمفهوم جد«ک ی يخيسم تارياليماتر
ی  راضانينيشيم پيمفاهواقعا با . کندی نمی ا خودستائي او غلو. است

بود و ضرورت تر ی ملک تفکر عيدن به يانسجام بخشی نبود و در پ
در يی تزهامارکس در  .کردی د را بشدت احساس ميجدی د مفهوميتول

ک يخ؛ يد از تاريک درک جدي »يآلمانی دئولوژيا«مورد فوئرباخ و 
ت بشر، از يچون ماهی مياو مفاه. دهدی  را ارائه مرييد از تغيدرک جد

ره را يد به انسان بازگردانده شود و غيکه بای ، جوهر انسانيگانگيخودب
ن تحول را به همراه انگلس از سر يدر همان حال که ا. اندازدی دور م

ا انقالب ي  »کاليرادی ر اجتماعييتغ«ر در بحث يگذرانند، درگی م
ی ر را نميين تغيامکان ای ا فوئرباخی يو در تفکر هگل. هستندی اجتماع

کال را ير رادييدن  به تغيشيامکان اندی فکری  در آن روندها؛ننديب
ی دست نوشته ها« مثال در -ن پروسه ها را يخود مارکس ا. ننديبی نم

  .دهدی  شرح م»يفلسف
است ی ن پرسش باقيگذراند هنوز ای که از سر می راتيياما با وجود تغ

دهد و چگونه؟ ی ر رخ مييست؟ چرا تغير چييتغ یکه نظم و قاعده 
ا سر به هواست يوجود دارد؟ ی ر منطقييا در تغيست؟ آير چييعلت تغ

ن يکند ای می كند؟ مارکس سعی حركت می و در جهت خودسرانه ا
خ مقصود و يخ کشف کند بدون آنکه به تاريرا در تاری وستگيا پيمنطق 

ی ن کار را ميای در چه سطح. د کناءرا القی ر شده ايش تقديهدف از پ
کند؟ نه با ی ن کار را مير قابل انکار ايکند؟ و با اتکاء به کدام عناصر غ

خ نسبت دهد، يرا به تاری نکه قصد و هدفيبدون ای و! يتله ئولوژ
 .كندی كشف مخ يرا در تاری ر قابل انکاريغو ی  ضروری وستگيپ

دهد ی ح ميور توضنطيا» ياسيبر نقد اقتصاد سی درآمد«مارکس در 
ر و ياتشان، بطور اجتناب ناپذي حی د اجتماعيانسان ها در تول«: که

که ی شوند، روابط اقتصادی می نيمستقل از اراده شان وارد روابط مع
ی مادی ديتولی روهاياز رشد نی نيمعی منطبق است بر مرحله 

  »...شان
ی د بر جااز خوی چ اشتباهيند، هين فرآيان ايا مارکس در کشف و بيآ 

ی ن مسئله ميش از اين هايياز تبی در برخ. نگذاشته؟ بله گذاشته است
) ٤(. ارسطوالبته نه از نوع . ديرا د» وياسپکوالت«ش يگرای توان رد پا

ک هگل بر يالبته تفکر تله ئولوژ.  استی ك تله ئولوژی يتفکر ارسطوئ
. استی دفهی بدن انسان دارابه ظاهر . سم زنده استيارگانی ه الگويپا

ار  استفاده ي بس»کيارگان«ده يهگل از ا. رهيم و غيخوابی م، ميخوری م
ن معنا يبه ا. کندی د ميتولرا  ی هگل نگرش خاصی تله ئولوژ. کندی م

است ی بدن در حال انجام كار.  خود روانندهدفی كه پروسه ها به سو
 اگر :استی منطقی دارانگرش ن نوع يا.  انجام دهدقرار استكه 

ی ن برود بدن کامال مختل ميرارت بدن منظم نباشد، فشار باال و پائح
شده ی طراحش يدهد كه برای را انجام می ئبدن كارهای عني ؛شود
هگل ی  برا-ی كيمكانی  در تقابل با الگو- ی كيارگانی الگو.  است

د يکند تا بگوی ه ميخ را به آن تشبيهگل تمام تار. داردی اديجاذبه ز
 روان است و چرا به آن طرف روان است هدف کدام سو و ند بهين فرآيا

در ی ن روش جاذبه قدرتمندي؟ اه استديرسی و چگونه به مرحله كنون
ر، عامل تصادف ين مسيالبته در ا. ده ها دارديح پديتوضی نه يزم
ا مجبور ي. داند با آن چه کندی هگل نم. شودی سرگردان م) احتمال(

  . نقش ندهدی فاي اجازه ا به آنبيهر ترتا بيزند ی است آن را به کنار
شات نادرست يگرای ن مسئله که منابع برخيای نه يد در زمين بايبنابرا

هگل است، ی ا تفكر فلسفيزمانه اش ی علمی های ماركس در تئور
آن ها از ی است؛ برخی از آنها اشتباهات خودبخودی برخ. اط کردياحت
از دنبال کردن تحوالت ی د و برخيآی اش می هگلی آموخته هااز 
ی ح است که وجود برخياما صح. رهيها و غ از آنی ريجه گيو نتی علم

ن يکه در حال از بی اشتباهائ. ميت بشناسياشتباهات را  در او برسم
مثال . توان زدی می مثال هائ. ن نرفتنديکامال از برفتن بودند اما  

تر شده و  تر و کوچک کوچکی د، در آلمان بورژوازيگوی ماركس م
ن يا اي. بلعدی ن آن را کامال ميشتر شده و باالخره ايشتر و بيا بيپرولتار

ا ي. سم استيکمونی ش که جهت تكامل جامعه بطور قطع به سويگرا
  .از اروپا شروع خواهد شدی انقالب پرولتر

نکه جنبش يز است و ايک چيد توجه کرد که مارکس ياما با
كه ی بحران عمومی مثال تئور .گريز ديچک ي ،چه کردی ستيکمون

انه را به طرز غلو يرگرايتقد عناصر نينترن فرموله  شد ايزمان كم
در آن را ی  پاتوان ردی ک طرف مياز ی عني .دهدی ارائه می زيآم

ست بلکه يرد پا نگر ينترن ديگر در کميدی د؛ اما از سويهم دمارکس 
 سندهي نوچندهر  که »زنده باد جنگ خلق«ا در جزوه ي !خود پا است

ی ه يز نظرين جزوه نيدر ا. ست اما در دوران مائو منتشر شدي مائو ناش
د شده و گفته شده است که يتاک» خير تاريروند اجتناب ناپذ«

سم به ياليرود و سوسی می ريسمت سرازه ر بيسم به ناگزياليامپر
ائو به نام يدر اثر درخشان چان چون چی ا حتي. يسمت سرباالئ

. مشهود استتفکر ن ي ا»ايپرولتاری كتاتوريمال همه جانبه ددرباره اع«
)٥ (  

 ،انهيرگرايتقدی ه هاياظهاری در آثار مارکس درست در تضاد با برخ
به ی  در نامه ا١٨٥٨ اکتبر ٨  در،مثال. هستی گريدی ه هاياظهار
انقالب در قاره اروپا : ن استين امروز ايمسئله سنگ«: سدينوی  مانگلس

ی اما م.  داشتخواهدی ستيالي است و از ابتدا خصلت سوسب الوقوعيقر
ی را حرکت جامعه ين گوشه کوچک درهم شکسته شود  زيتواند در ا

او ی عني» .نقاط جهان  در حال صعود استی هنوز در اقصی بورژواز
اد يد به احتمال زيگوی می ند وليبی انقالب در اروپا را می روزيامکان پ

ی ه جهان هنوز در بند انقالب بورژوائيرا بقيدرهم شکسته خواهد شد ز
و ی ت جهانيرا ماهيند زيبی و شکست را می روزين پيمارکس ا. است

دگاه يت او با دياز ضدی ن نشانه ايا. نديبی ن پروسه را ميای خيتار
  . است» يرياجتناب ناپذ«

مختلف در ی جاده ها«صحبت از ی تکاملی ولوژيدانشمندان ب: سئوال
» مختلفی جاده ها«ن ياما در هگل ا. کنندی م» كاملتی مقابل رو

ر گذاشت ين مسئله تاثيهم. نطوريدر مارکس هم هم. شودی ده نميد
ر تحوالت ين معنا که سيبه ا» حرکت متعارف«دگاه  يدی ريبر شکل گ

ی اري ما و بسمثال.   ک استيپيا تيک شکل متعارف ی يمبارزه طبقات
ه يچ عصر سرمايمارپم هر يگفتی مست يکمونی احزاب انقالب گر ازيد

بهر  )يه دارينظام سرمای جهانی هر دور از توسعه (ی ستياليامپری دار
ی راه را برای ستياليا جنگ امپري: شودی حل می حال با انقالب پرولتر

وقوع ی جلوی ا انقالب پرولتريکند ی باز می انقالب پرولتری روزيپ
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    .رديگی جنگ را م

ن ي ا»حركت متعارف«. چ تفاوت داردي با مارپ»حركت متعارف« : پاسخ
در جنگ اول و دوم با جنگ ی ه داري سرمای م تضادهاياست كه بگوئ

ن امر با يا. نگونه حل خواهدشدين هم ايا انقالب حل شد و پس از اي
نکه به حل برسد تا ابد ادامه يتواند بدون ای چ ميمارپ. چ فرق دارديمارپ

تواند تنگ تر و ی ن است که تا ابد ميات ايضايچ در ريمارپی الگو. ابدي
سم ياليچ تكامل امپريمارپ. نکه به حل برسديتنگ تر شود بدون ا

تواند حادتر و ی م. ا جنگ تمام شودی يست با انقالب جهانيمجبور ن
نکه يشتر نشان دهد بدون ايشتر و بيحادتر شده و چهره زشتش را ب

  . استی تين ظرفيچن یچ دارايات مارپياضيه رياز زاو. حل شود
دن يا نديچه؟ آ» تكاملی مختلف مقابل روی جاده ها«اما :  پرسش

  است؟ی ن امکان همان تله ئولوژيا
. يت گرائيغای عنی يتله ئولوژ. قصدی عنيلوس يت.  همان است:پاسخ

ی نش کليدر ب. شودی می شود، اسکتولوژی با مذهب مرتبط می وقت
اما جنبش . هستی و اسکتولوژی تله ئولوژی مقدار کمی ستيمارکس
ی ه کرد و از جنبه هاين جوانب تکيای بروی در مقاطعی ستيکمون

ی  از جنبهی عني: ديگزی مده بود كامال دورسم عيدر مارکسگر که يد
ی عني! و نه قانونی شيقانون گرا.  سميدر ماركس» يشيقانون گرا«
که بل. قانون توجه کند» يشيگرا«ی  جنبه خواست بهی چکس نميه

ن يا. ستينی نيت عيراحت بودند هر چند بازتاب واقع» قانون«همه با 
خ جنبش يانه در تاريکجانبه و مطلق گرای يهای د گذاريتاک

  . بوده است و مهم است که نقد شودی ستيکمون
 مبارزه کي تله ئولوژ تفکرمارکس آن است که بای  جنبه عمدهی ول
کند و بطور روشن ی مگسست » ت بشريماه«او از تفکرات . کندی م

خ، گذشته اش يهر لحظه از تاری د برايگوی او م. گذاردی آن را کنار م
د يدی ن لحظه تدارک ميای داشت برای د که گوئينمای ن طور ميا

مارکس ی عمده ی ن جنبه يا. قت نداردين حقيست و اينطور نيای ول
ی رخد؛ بيگوی نطور نمياوقات ای نجاست که برخياما نکته در ا. است

ی اوقات برای برخ. کندی ح ميگر مسائل را تشريدی اوقات به گونه ا
نها استفاده يااز ی لي بهر دل؛ه و استعارهيکنای ا برايمحکم ی د گذاريتاک

ه ينظر(اش ی علمی گفت که مفهوم سازد ين بايهمی و برا. استکرده 
و . ستيک نيش تله ئولوژياز گرای صد در صد عار) اشی علمی پرداز

. ! باشداز آنی  هم صد در صد عارتوانستی نم: اضافه کرد کهد يبا
ی وسيکامال متفاوت از نجوم بطلمی ه ايفرض. ديک را بنگريمثال کوپرن

نجوم ی ره ها و کره هايدست از دای و در گسست از آن دارد ول
خواهد ی می د را در مرکز گذاشته وليخورش. داردی  بر نمی وسيبطلم
که دارد ضد ی با وجود. ها را هم داشته باشدره ياز آن دای مقدار

. رديگی کند اما از آنهم قرض می  مبارزه می وسيستم بطلميس
  .شات پاک کندين گرايتوانست خود را از ای ک ضرب نمين با يبنابرا

ی  ات تخاصم با طبقهيد در نظر گرفت که ما در موقعين را هم بايا
 ،مان در مقابل خصمی کر علمتفی م و انتقاد از کمبودهايگر قرار داريد

خ جنبش ين در طول تاريهمی برا. کندی ده ميچيمسئله را پ
ک حل يدئولوژيبلکه ای ن مسئله را نه به شکل علميما ای ستيکمون

ن يتوانست چنی ر مارکس هرگز نمي خ:ن صورت کهيبه ا. مياکرده 
ی ن تئوريت ايتثبی اوقات در تالش برای گاه! را مرتکب شودی اشتباه

ی است ما هم به اسکتولوژی اتيت حينجات بشری م که برايعظی علم
قت تمام شده و مارکس را کاشف يک حقيم و آن را يمتوسل شده ا

 نسبت كه خود ماركسی در صورت. ميکرده ای  معرف»يخدائ«قت يحق
   .نداشتی کردين رويچنی علمی ن تئوريبه ا

  پانوشت ھا
آلماني، ف و جامعه شناس فيلسو ) ١٩٤٧ - ١٨٩٣( كارل مانهايم - ١

در دوران جوانی با گئورگی لوكاچ . نويسنده كتاب ايدئولوژی و يوتوپيا
تحت تاثير ماركسيسم و مكتب تاريخ گرايی آلمانی قرار . همكاری می كرد

البته هيچگاه به ماركسيسم نگرويد ولی تحت تاثير تفسير لوكاچ از . داشت
فاده از ابزارهايی نظير آموزش و معتقد بود كه با استاو . ماركسيسم بود

از نظر او آگاهی . پرورش می توان برای ايجاد جامعه ای بهتر سود جست
انسان تحت تاثير پايگاه اجتماعی او قرار دارد و اين تاثير بايد مورد توجه 

مانهايم در مقابل ماركس كه به امكان حقيقت . نظريه شناخت قرار گيرد
  .يی شناخت شناسانه طرفداری می كردعينی باور داشت از نسبی گرا

نويسنده كتاب . ماركسيست مجاري ) ١٨٨٥ – ١٩٧١( گئورگ لوكاچ - ٢
او در .  از متفكران اصلی ماركسيست غربی يا هگلي. تاريخ و آگاهی طبقاتي

، پرولتاريا را تبديل به )جهان(كتابش با تكيه به ايده ی هگلی سوژه و ابژه 
در  . و معلوم شده است وی آشکار حقيقت برسوژه ی ابژه ای می كند كه 

کل راز جامعه بر او معلوم شده و اين راز است که » کلي«تفكر او پرولتاريا 
از همين رو پرولتاريا دير يا زود  از طريق .  فقط بر او می تواند معلوم شود

لوکاچ بعد از مدتی . اين شناخت ايدئولوژيک بر فتيشيسم کاالئی فائق می آيد
بعد .  داد که اين يک شمای ايده اليستی است و قابل تحقق نيستتشخيص

 »لنينيست« اين موقعيت را نمايندگی می کند و به اين معنا »حزب«گفت 
  . شد
از رهبران حزب سوسيال دمكرات  ) ١٨٥٤ – ١٩٣٨( كارل كائوتسكی - ٣

شد آلمان و انترناسيونال دوم كه حامی بورژوازی خودی در جنگ جهانی اول 
و » دولت و انقالب«لنين در آثار خود مانند . به انقالب پرولتری خيانت كردو 
نظرات کائوتسکی را » امپرياليسم«و » انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد«

برای بحث بيشتر در مورد محتوی فلسفی مبارزه لنين عليه . نقد کرده است
اله حيدری  كه نوشته ژ» مالحظاتی بر مكتب فرانكفورت«كائوتسكی به مقاله 

  . درنشريه پژوهش های سوسياليستی سامان نو منتشر شده، رجوع كنيد
علّت مادي، علّت : گرفت سيستم علّيت ارسطويی چهار جزء را در بر مي - ٤

برای . ی چيزهاست علّت مادي، خميرمايه.  صوري، علّت فاعلي، و علّت غايي
ه برخمير مايه که عالو. مثال سنگی بايد باشد تا مجسمه ای ساخته شود

سازد، بايد صورتی نيز موجود باشد تا به خميرمايه فعليت و  چيزی را مي
فاعلی هم بايد )  فالن شاعر يا نويسندهجسمه مثال م.(شئيت مشخصی بخشد

سرانجام ) مثال مجسمه ساز با ابزارش. (باشد تا به آن صورت فعليت بخشد
از نظر . را بتوان توضيح داد سبب و مقصود هر عملیبايد باشد تا علّت غايی 

ی اوليه،  نه صورت اصلي، و نه مجسمه ساز با ابزارش،  نه مادهارسطو 
ساختند، اگر که مجسمه ساز، علتی برای کار کردنش،  هيچکدام تنديسی نمي
بدون . داشت، و هدف نهايی را در پيش رو قرار نداده بود برای عملکردش نمي

درِ جهان بينی ارسطويي، . يافتند فعليت نميها  اين علت هيچکدام از بالقوه
شود و با ديدگاه مذهبی که باور دارد خداوند هر  طبيعت، هدفمند انگاشته مي
از نظر ارسطو . دهد، سازگاری و توازن بر قرار است چيزی را به علتی انجام مي

اين نوع . ی عظيمی از وجود و سلسله مراتبی از کماالت است جهان زنجيره
ارسطو بطور  فلسفی ميخواهد . افی يا تشريح متافيزيکی علل استفلسفه ب

اين توضيح فلسفی پديده است و نه تحقيق در باب . واقعيت را توضيح دهد
  . که در ارسطو متافيزيکی است و نه ماترياليستي. آن

و به معنای آن است که اگر . واژه اسپکوالتيويک واژه ی مربوط به هگل است
     .عمق کنی به تمام تصوير دست خواهی يافتبه اندازه کافی ت

 از رهبران انقالبی چين سوسياليستی و از رهبران   چان چون چيائو– ٥
وی پس از فوت مائو توسط . بود» انقالب کبير فرهنگی پرولتاريائي«

کودتاچيانی که چين سرمايه داری امروز را ساخته اند بهمراه همسر مائو 
که رهروان سرمايه (از رهبران انقالبی حزب و دو تن ديگر ) چيان چين(

دستگير و در زندان به ) گذاشته بودند» باند چهار نفره«داری نامشان را 
مقاله ی وی يکی از آثار ماندگار دوران . سرنوشت نامعلومی درگذشت

اين مقاله در عين حال که بسيار ماترياليست  . است» انقالب فرهنگي«
به اتمام می » اجتناب ناپذيري«ما با يک جمله ی ديالکتيکی و انقالبی است ا

نابودی بورژوازی و كليه طبقات استثمارگر ديگر و پيروزی كمونيسم «: رسد
 به نقل از نشريه جهانی برای - » .ناگزير و مسلم و خارج از اراده افراد است

   ١٣٦٩ - ١٤فتح شماره 
  



     ٢٢u 

ي چند از کمونيست هاي برجسته آمريکا، از رهبران حزب کمونيست انقالبي آمريکا، به صورت  از سوي تن٢٠٠٨متني که مالحظه مي کنيد در بهار سال 
ترجمه اين متن به فارسي با هدف آشنا کردن خوانندگان حقيقت با خدمات باب آواکيان به نوسازي و علمي تر کردن . سخنراني در نقاط مختلف آن کشور ارائه شد

 سنتز نوين  باب آواکيان بر دفاع از شالوده هاي مارکسيسم و جمعبندي درس هاي مثبت و منفي دو انقالب سوسياليستي .تئوري هاي کمونيستي صورت مي گيرد
به دليل طوالني بودن مطلب، آن را در . بدون شک اين فقط يک معرفي است اما شرح موجزي از سنتز نوين مي باشد. شوروي و چين در قرن بيستم، متکي است

  .  منتشر شد٥٠  و ٤٩بخش هاي اول  و دوم در حقيقت هاي شماره ي . شماره هاي مختلف حقيقت منتشر مي کنيمچند قسمت و در 
  

   ی ابعاد بین الملل- یمفاھیم سیاس: سنتز نوین: بخش سوم
انترناسيوناليسم و : در اينجا بر روي دو نکته تمرکز خواهم داد

  .دموکراسي و ديکتاتوري در گذار به کمونيسم
 مارکس و انگلس .، مقدمه اي الزم است ورود به بحثبراي

 ي مادي شالوده. کارگران سراسر جهان را دعوت به اتحاد کردند
 ملل مدرن و  که سرمايه داري نه تنها عصرِاستاين فوق فراخوان 

؛ و پرولتاريا يک  استبلکه بازار جهاني را نيز بوجود آورده،  ملت-دولت
ات  و براي ايجاد جهاني آزاد از تخاصم استواحد بين الملليي طبقه 

 اما در .ي برودبايد به وراي تقسيمات ملي و طبقاتميان انسان ها، 
 انحصارات بر کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري ١٨٠٠اواخر سده ي  

د و سرمايه هاي بانکي و صنعتي ادغام شده و تبديل به نسلطه يافت
ور کاال به ملل کمتر اين ملل به صد. بلوک هاي مالي عظيم شدند
 سرمايه به آن نقاط به صدور خودشروع تکامل يافته اکتفا نکرده بلکه 

کارخانه و خط آهن ساختند و آن ها را به در آن کشورها . کردند
» زندگي مدرن«ه درون  ب-ع تحت ستم و تاب اما –ن طرقي نوي

براي دست يابي  سرمايه داري  رقابت ميان قدرت هاي بزرگ.کشيدند
. به مناطق نفوذ تشديد يافت و نظامي گري و جنگ پشتوانه ي آن شد

سرمايه . و تمام اين وضع تا همين امروز ادامه يافته و تشديد شده است
جنگ هائي که جان . از درون دو جنگ جهاني گذر کرده استداري 

بر شوروي پيروزي آمريکا دوره ي و سپس .  ميليون آدم را گرفت٦٠
امروزه توليد بيش از هميشه خصلت بين . درسي» جنگ سرد«در 

 اما مالکيت، کنترل و سازمان سرمايه هنوز ريشه در ؛المللي يافته است
 و ملل جهان هنوز اساسا به ملل ستم. ملل جدا و رقيب يکديگر دارد

  .گر و تحت ستم تقسيم شده اند
چون مانند آمريکا صرفا به غارت ملل تحت ستمي ي گر ملل ستم
بطور بلکه کل اقتصاد يک ملت تحت ستم .  پردازندمکزيک نمي

در درون فرآيند انباشت سرمايه امپرياليستي ادغام شده تنگاتنگي 
است و اين ادغام بر پايه تبعيت صورت مي گيرد و اين اقتصادها در 
جريان خدمت به فرآيند انباشت بين المللي، بصورت ناقص و معوج 

ر شکل برخوردهاي ژئو پليتيک بر اکنون بحران ها د. تکامل مي يابند
تقسيم جهان ميان قدرت هاي امپرياليستي بازتاب مي يابد؛ تجديد سر 

 - برخوردهائي که مي تواند سرباز کرده و جهان را به آتش کشند 
اين جنگ . همانطور که قبال نيز در جريان دو جنگ جهاني شده است
اما اگر . ندها  فرصت هاي بزرگتري را براي انقالب ارائه مي ده

 در ،مثال. نظرمان مي آيدامپريست يا پوزيتويست باشيم عکس آن به 
ابتداي جنگ جهاني اول همه ي جنبش سوسياليستي بين المللي به 
استثناي حزب بلشويک که تحت رهبري لنين بود و چند نيروي ديگر؛ 

 . به ورطه خيانت افتادند
سرمايه » بحران هاي کالسيک«اين جنگ ها در عين حال نقش 

يعني نابودي چارچوب قديمي انباشت سرمايه که : داري را بازي کردند
تبديل به مانعي براي انباشت شده بود و شکل گيري يک چارچوب 

آواکيان رفقاي ديگر را در زمينه ي عميق تر کردن . جديد انباشت
تحليل لنين از امپرياليسم و همچنين گسستن از مدلي که در جنبش 

ديدگاهي که مي گفت (ديل به خط غالب شده بود کمونيستي تب
امپرياليسم در يک بحران عمومي هميشگي است و مستقيم به سوي 

بر پايه اين درک عميق تر، آواکيان .  رهبري کرد) فروپاشي مي رود

اين اصل را تبيين کرد که مبارزه طبقاتي در هر کشور مشخص بيشتر 
ط گشايش تضادهاي درون در سطح بين المللي تعيين مي شود تا توس
  .آن کشور خاص مجرد از متن بين المللي

اوضاع انقالبي که بلشويک ها را قادر کرد تحت رهبري لنين قدرت 
را کسب کنند، از درون يک گره گاه جهاني جنگ که اوضاع روسيه را 

اساسي متاثر کرده بود بيرون آمد و امکان يک گشايش را فراهم بطور 
سم لنين و اين واقعيت که او درک ماترياليستي و انترناسيونالي. کرد

ديالکتيکي عميق تري داشت، او را قادر کرد که اين امکان را ببيند؛ در 
در ابتدا همه ي اعضاي رهبري مخالف فکر انقالب ) حداقل(حاليکه 

يعني : انقالب چين نيز بر متن اوضاع جهاني خاصي رخ داد. بودند
البته مي توان اين واقعيت را . به چينجنگ جهاني دوم و تجاوز ژاپن 

توازن قوا در سطح بين المللي «تحريف کرد و گفت، تا زماني که 
انقالب . اما اين حقيقت ندارد. »نامساعد است نمي توان قدرت را گرفت

يا مبادرت به آن در کشورهاي خاص مي تواند بطور راديکال توازن 
ه بازي در ميدان بين مسئله اين است ک. قواي جهاني را بهم بزند

المللي جريان دارد و انقالبيون بايد از ديناميک هاي اين ميدان 
نظام امپرياليستي بزرگتر از جمع » کليت«شناخت داشته باشند؛ 

  . حسابي ملل جداگانه اي است که اندام هاي آن مي باشند
به » از پنجره کشور من«بنابراين نمي توان براي فهم اين کليت 

و نمي .  چنين رويکردي نمونه اي از پوزيتويسم است–ه کرد بيرون نگا
توان انترناسيوناليسم را به کمک هائي که به ديگران مي شود به 

ما بايد به انقالب . حساب آورد؛ کليت جهان بايد نقطه عزيمت ما باشد
. به مثابه سهم ما از انقالب کمونيستي جهاني بنگريم» خود«در کشور 

قرار (هدف ما بايد .  نيستندده ي اين يا آن ملتکمونيست ها نماين
هر چند مي دانيم که امروز بايد از طريق . محو همه ملل باشد) است

جهاني فعاليت کنيم که تا مدت هاي مديدي داراي ملل و حتا ملل 
سوسياليستي خواهد بود و بايد يک دوره براي برابري ميان ملل مبارزه 

اما در تمام اين مدت . ر بگذاريمکنيم تا بتوانيم ملت را پشت س
بايد چشم از هدف ايجاد جامعه جهاني بشري بر دارند و نکمونيست ها 

  . هر چيزي را با آن توضيح دهند
بنگريد آنگاه » پنجره کشور خود«طنز آن است که اگر به جهان از 

. را هم نخواهيد ديد» خود«امکانات واقعي براي انقالب در کشور 
 و غيرقابل انتظار در اين و آن نقطه جهان را نخواهيد تالطمات ناگهاني

اين يا آن جنبه ي نظام را که مي تواند درهاي فرصت را باز کند . ديد
گير به لحاظ ذهني در باتالق محلي ، در ناسيوناليسم، . نخواهيد ديد
 دست زدن به يک مبارزه رهائي بخش  و پايه هاي واقعيِ خواهيد کرد

اين ذهنيت محلي بخشي از شرايطي . خواهيد ديدملي پيروزمند را ن
هاي بزرگ براي  فرصت و همچنين(بود که در شرايط خطرات بزرگ 

  . به محافظه کاري و حتا بدتر از آن به تسليم طلبي کشيد) انقالب
 در شرايطي که اين - تحکيم شدچنين رويکرد غلطي در شوروي 

م که قصد خفه کشور به محاصره ي قدرت هاي امپرياليستي متخاص
کردنش را داشتند در آمد و متعاقب آن آلمان نازي به آن حمله کرد 

در آن .  ميليون تن شهروند شوروي شد٢٥که موجب کشته شدن 
اما . شرايط، دفاع از اولين دولت سوسياليستي يک ضرورت واقعي بود

در آن زمان، اين دفاع در تضاد با ضرورت پيشروي انقالب در ديگر 
اتحاد شوروي اين تضاد را تشخيص نداد و انکار .  رار گرفتکشورها ق

 تجسم دوباره انقالب و کمونیسم
 سنتز نوین باب آواکیان چیست؟



     ٢٣u 
شوروي بيش از اندازه سعي مي کرد مبارزه انقالبي در کشورهاي . کرد

همين . ديگر را فداي دفاع از خودش کند و در مواردي نيز چنين کرد
اگر ما به اين مسئله به عنوان يک . نقطه ي کور در مائو تداوم يافت

 اين واقعيت اساسي حرکت نکنيم که امپرياليسم تمام تضاد ننگريم و از
جهان را ادغام کرده است و فرآيند انقالبي يک فرآيند ادغام شده ي 

با وجود آنکه کشورهاي مختلف داراي انقالب هاي (جهاني است 
)  هستند- هر چند مرتبط با ديگر انقالب ها–مشخص خودشان 

  . شانس حل اين مسئله را نخواهيم داشت
اني که آواکيان شروع به انتقاد از اشتباهات دولت هاي زم

سوسياليستي شوروي و چين کرد، به اين مسئله سهل و ساده يا 
او مصر بود که بايد از اوضاعي که مقابل . مکتب خانه اي برخورد نکرد

روي اين دولت هاي سوسياليستي بود شناخت کامل و واقعي بدست 
فهميم رهبران اين انقالب ها چگونه آوريم و بر آن پايه تالش کنيم ب

باب آواکيان . فکر مي کردند که آن سياست هاي اشتباه را اتخاذ کردند
چنين کرد و دست به يک کنکاش انتقادي از درک هاي تئوريک آن 

  .رهبران زد
« باب آواکيان اين اصل را فرموله کرد که پرولتارياي در قدرت بايد 

االي هر چيز ديگر بگذارد، حتا باالي پيشروي انقالب جهاني را بايد ب
پيشروي در انقالب کشور خاص؛ و دولت سوسياليستي را قبل از هر 

او » .چيز بايد به مثابه يک منطقه پايگاهي انقالب جهاني بنا کند
در هر مقطع زماني انقالبيون «همچنين اين اصل را فرموله کرد که، 

ت هاي ممکن در بايد هم به دنبال دست زدن به بيشترين پيشرف
ساختمان جنبش انقالبي و تدارک براي اوضاع انقالبي در همه کشورها 
باشند و هم آن کشورهائي را که تبديل به نقطه تراکم تضادهاي جهان 

شناسائي و ... شده و تبديل به حلقه هاي ضعيف نظام جهان مي شوند 
مرکز تالش کنند که انرژي و توجه پرولتارياي بين المللي روي آن مت

  ».شود
فتح « :در اينجا مي خواهم شما را به دو اثر آواکيان رجوع دهم

پيشروي جنبش «و » پرولتارياي بين المللي مي تواند و بايد: جهان
  )٩. (»مسائل استراتژيک مربوط به جهت گيري: انقالبي جهان

لنين تقسيم جهان ميان قدرت هاي امپرياليستي و ملل تحت ستم 
ت اين وضعيت موجب بوجود آمدن يک بخش از را تحليل کرد و گف

طبقه کارگر و بخش بزرگتري از طبقه ميانه شده است که نه تنها به 
لحاظ مادي از اين رابطه انگلي و غارت امپرياليستي بهره مند مي 
شوند بلکه به لحاظ سياسي با اربابان امپرياليست شان هم هويت مي 

لنين را اتخاذ کرد بلکه آن را باب آواکيان نه تنها اين تحليل . شوند
او اين نکته ي لنين را تعميم داد و نتيجه گرفت که . عميق تر کرد

فعاليت کمونيستي بايد به آن بخش از توده ها که چندان از اين 
وضعيت بهره نبرده اند و در هر حال بيشتر گرايش به ضديت با 

 کمونيست ها و اين به معناي آن است که. امپرياليسم دارند، تکيه کند
بايد آماده باشند که در کشورهاي امپرياليستي نامحبوب باشند و 

شوونيسمي که گاه شکل (خالف جريان شوونيسم ملي شنا کنند 
شوونيسم آمريکائي زشت را به خود مي گيرد و گاه شکل همدستي 

  ).منفعل با آن
 و ی دیکتاتور-  یمفاھیم سیاس: سنتز نوین :بخش چھارم

  ذار بھ کمونیسم در گیدموکراس
سنتزنوين مفاهيم بسيار مهمي در رابطه با ديکتاتوري پرولتاريا که 
مارکس آن را نقطه ي گذار ضروري به يک جامعه ي کمونيستي 

بطور خالصه، چگونه يک دولت سوسياليستي مي تواند . خواند، دارد
خود را به مثابه قدرتي در گذار به يک جامعه کمونيستي بي دولت، 

بدون اينکه خودش بشود هدف؟ چگونه پيشروي را ادامه رد نگاه دا
  ؟بازنگردددهد و به عقب بسوي سرمايه داري 

آواکيان براي جمع بندي عميق از تجارب انقالب هاي 
منجمله تئوري ها، باورها، متدها و (سوسياليستي در شوروي و چين 

 سي) رويکردهاي رهبران بزرگي که اين دو انقالب را رهبري کردند
در اين زمينه نيز باالجبار اشاراتي به برخي موضوعات . سال صرف کرد

  .کليدي کرده و شما را به آثار آواکيان رجوع مي دهم
مي گويد به » انقالب کردن و رهائي بشريت« آنچه آواکيان در 

:  مرحله اول انقالب کمونيستي صادق استيتمقدار زيادي در مورد کل
امعه سوسياليستي، جهت گيري پايه در تاريخ جنبش کمونيستي و ج

اي الويت، مرکز توجه و اساس قرار دادن حل واقعيت مادي و شرايط 
 درست بر خالف عصر بورژوائي که شرايط –توده هاي مردم بوده است 

 توده هاي مردم، اکثريت نوع بشر، را ناديده گرفته و در  ديده گيستم
» حقوق فردي«رد و کساني که تحت عنوان ف. واقع تقويت کرده است

اين رويکرد بورژوائي را تبليغ مي کنند در واقع نماينده ي منافع يک 
  يعني و پويش هاي نظامي هستند که آن طبقه،–طبقه معين 

 در آن حاکم است؛ شرايطي که توده هاي مردم در شمار ،بورژوازي
ميليون ها فرد در طبقات تحت استثمار و ستم بيرحمانه جويده شده و 

آن  آن ها و هر گونه حيثيت فردي فرديت و خاکشير مي شوند و خرد
  ) ١٠. ( به پشيزي گرفته نمي شودها

کمونيست ها در شوروي و چين توده ها را رهبري کردند تا از 
شان براي تحقق تغييرات حيرت انگيز و بيسابقه استفاده  قدرت انقالبي

يد در جهت تامين مالکيت ابزار توليد اجتماعي شد، و ابزار تول. کنند
عرض  در. ضروريات مادي جامعه و نيازهاي مردم جهت داده شدند

چند سال، زنان آن کشورها از برده ترين و سرکوب شده ترين هاي 
بيسوادي در کشورهائي که . جهان به آزادترين زنان جهان تبديل شدند

و دروازه هاي آموزش و فرهنگ . بيسواد بودند ريشه کن شد مردم اکثر
 از آن روي کساني که تا آن زمان بيرون دروازه هاي آن و محروم به

 هاي عظيمي در زمينه برابري ملل و گاماتحاد شوروي .  بودند باز شد
روسيه زندگي مي کردند » زندان ملل«خلق هائي که سابق بر اين در 

در حاليکه قبل از . و شروع به تامين بهداشت براي همه کرد. برداشت
اما مسائل را در همين حد . ت مردم دکتر نديده بودندانقالب اکثري

 اما براي اينکه در ندضروري اها هر چند اين . نمي توان نگاه داشت
از بتوانيم قاطعانه تحريف و بهتان ي مقابل توپ باران بي وقفه 

کافي ، بداريمشان  دفاع کرده و گرامي انقالب هادستاوردهاي آن 
نقالب ها از کجا بايد تغيير جامعه را نيست فقط نشان دهيم که اين ا

  . آغاز مي کردند و با کدام نيروهاي شنيع و بي رحمي طرف بودند
  فاع از دستاوردھا، گوش دادن بھ انتقاداتد

گوش ) از هر طرف(ما بايد به انتقاداتي که از آن تجربه مي شود 
به چه قيمتي؟ :  کنيمسئوال آن ها را بررسي کنيم و ادهيم و عميق

ستثمارگران  اِ لت پرولتري در مواجهه با مقاومت مرگ و زندگيدو
اما . بايستد، بايد سرنگون شده و حمالت شنيعي که از بيرون مي شود

آيا اين ضرورت بايد موجب آن شود که نارضايتي و جوشش فکري و 
 منجمله افکار و رويکردهاي مخالف با –گوناگوني افکار و رويکردها 

قف و حتا سرکوب کند؟ قدرت نوين با وظيفه ي  را متو-سوسياليسم 
 تاريخي وارد کردن توده ها به درون حيات فکري و هنري، - جهاني

و در اين زمينه کارهاي خارق العاده . خلق يک فرهنگ جديد روبروست
اما آيا عملي کردن اين . اي بخصوص در چين سوسياليستي انجام شد

هش ها و آزمون هاي مهم مستلزم آن است که براي کارها و پژو
هنرمندان و دانشمنداني که در جامعه کهن و يا حتا در جامعه نوين 

تعليم يافته اند، محدوديت ايجاد شود؟ با ايجاد جامعه سوسياليستي  
اتخاذ يک رويکرد مثبت و کلکتيو به ) و نياز بزرگ(براي اولين بار پايه 

ر داده و به مردم  چگونه جهان را تغييما « :امر آزادي بوجود مي آيد
 . را مي گيرد» دنبال مال خودم هستممن«جاي » خدمت خواهيم کرد

اما آيا اين به معناي آن است که ديگر نيازي به نقش فرديت نيست و 
فرديت ديگر نقش مثبتي ندارد و يا کم دارد؟ در جامعه ي 

انجام کارها و به ثمر رساندن آن «سوسياليستي نياز شديدي هست به 
 متفاوت اًما ربط اين امر به اينکه دولت پرولتري يک دولت بنيادا. »ها

جهت گيري و اداره تعيين است و بايد بطور فزاينده اي توده ها را وارد 
  جامعه کند، چيست؟ 

اگر بطور سهل الوصول به اين مسائل نگاه کنيم نمي توانيم جوابي 



     ٢٤u 
  . به آن ها بدهيم

» بازسازي«دوره اري و لغو برده دو  »جنگ داخلي« به لحظهيک 
فکر بدهد، زمين و حقوق سياسي قرار بود به برده هاي آزاد شده  که

بر باد «سال ها در مدارس و در فرهنگ و در آثاري مانند ) ●(.کنيد
دوراني  بازسازي تبليغ شده است که دوره» تولد يک ملت«و » رفته
 .تانوحشتناک همراه با درد و رنج هاي بسيار براي سفيد پوسبود 
همانطور که امروزه تقريبا هفته اي يک کتاب در نشريه ي هفتگي (
 در مورد) نيويورک ريويو آو بوکس(» مجله ي کتاب نيويورک«
اما جريان از چه ) .، معرفي مي شود انقالب هاي سوسياليستي»تاريخ«

 آمريکا پس از پيروزي شدن بر مزرعه سرمايه داران شمالقرار بود؟ 
جنوب آمريکا، براي درهم شکستن مقاومتشان، عده اي داران برده دار 

از برده  مسلحانه تي از حقوق سياسي محروم کردند واز آنان را براي مد
مقام شده و و  راي بردگان صاحبهاي سابق حمايت کردند تا 

جنوب را از مزرعه داران پس از اينکه اما . درخواست زمين کنند
تضادهاي ديگر  و کردند ادغام حاکمي در درون طبقه جايگاهي تبعي، 

 سرمايه داران شمال سربازان نيز جوشيدن گرفت؛آمريکا ي جامعه 
 ،»سابق« انخود را از جنوب بيرون کشيدند و اجازه دادند که دشمن

د و نظام هاي برده گونه ي کار نکوکالس کالن ها را سازمان ده
را از هر ياهان سد و نبه راه اندازرا اجباري زندانيان و زراعت سهم بري 

  .دنحقي محروم کن
 و هم از ند هم از قانون استفاده کرد،براي تحکيم اين وضعآنان  
.) ي سياهان توسط سفيدپوستانخودسرانه بي محاکمه و اعدام (لينچ 

  را سرنگون کرد رسما»بازسازي«اين انتقام جوئي افسارگسيخته که 
اما ! فاتحين نوشتندتاريخ را . شد )»رستاخيز«يا (» بازگشت «ملقب به

 پا به ميدان گذاشت و در دهه ي شصت ميالدي يک نسل جديد
اگر قرار بود که تحوالت . دياز زير آوار بيرون کش موضوع را واقعيت

حقوق  از به زورجنوب برده داران  ثمر برسند، بايد  واقعا به»بازسازي«
 شک نيست که اينکار منجر به خون ريزي .حروم مي شدندسياسي م

اما به زحمتش ... مي شد و عده اي آدم بي گناه نيز لطمه مي خوردند 
  !مي ارزيد

لينچ کشته از طريق  سياه ٥٠٠٠ ،»بازسازي«در دوره ي پس از 
با اين حساب آيا نمي توان .  ديدندصدمهشدند و ميليون ها تن ديگر 

  . مي ارزيدگفت که به زحمتش مي ارزيد؟ واقعاً
که تمام دوره ي نظام جداسازي آيا به زحمتش نمي ارزيد 

را  با نابودي روحي که به بار ) جداسازي سياهان از اماکن سفيدان(
  . مي ارزيدآورد، نداشتيم؟ واقعاً

 مانند کار اموريآيا به زحمتش نمي ارزيد که از نهادينه شدن 
اجباري زندانيان و به زنجير کردن گروهي آنان، مدارس دهشتناک و 

ي که امروز گاه در شکل هاي تغيير يافته و گاه تمام ستم هاي ديگر
همانطور گريبان مردم را گرفته است، ممانعت مي شد؟ چرا مي  عيناً

  .ارزيد
حال بيائيد ورق را برگردانيم به سوي انقالب کمونيستي که بسيار 

 »بازسازي«همه جانبه تر، اساسي تر و راديکال تر از آن است که 
اين . بسيار مشکل تر به روي کار آمدنيتش را داشت و در شرايطي 

که به ( انقالب ها نه تنها با استثمارگران سرنگون شده مواجه بودند 
 دانش و  حس استحقاق و ارتباطات خود را حفظ ،قول لنين از گذشته

کرده اند و وقتي بهشت خود را از کف مي دهند با شناعت و حيله 
بلکه با قدرت ) مي شوندگري ده برابر براي باز پس گرفتنش حمله ور 

هاي امپرياليستي که داراي قدرت نظامي بسيار بيشتر بودند مواجه 
 درگير جنگ داخلي بودند که در ١٩٢١ تا ١٩١٨شوروي ها از .  بودند

 از  ناچيزي که داشتندجريان آن ميليون ها تن کشته شدند و صنايع
 ١٤ي جنگ داخلي با حمله ي تجاوزکارانه ي بين رفت و در فاصله 

از   سال٢٠هنوز قدرت نظامي مختلف منجمله آمريکا روبرو شدند و 
با تجاوز رژيم نازي المان نگذشته بود که پيروزي در جنگ داخلي 

  .روبرو شدند
 سئوالاما براي اينکه کامال اين مسائل را درک کنيم کماکان بايد 

 را هم در عرصه ي تئوريک و هم يشان کمبودها؟ وکنيم که چه کردند
 را آماده کنيم که دفعه – و توده ها – خود عاًعملي تحليل کنيم و واق

  . بعد بهتر عمل کنيمي 
  گسست عمیق تر از دموکراسی بورژوائی

جدا از اينکه بايد دفعه ي ديگر بهتر عمل کنيم و حتا براي اينکه 
بر پايه ي درستي جواب دهيم الزم بوده » به چه قيمتي «سئوالبه 

 با گرايشات بورژوا دموکراتيک و ش کمونيستيدرون جنباست که 
آواکيان . تسويه حساب کنيم» دموکراسي بي طبقه«کليت نظريه ي 

آيا نمي : دموکراسي«:  را اينگونه طرح کردسئوالدر اثر شاخص خود 
 مي بله: و تاکيد آميز جواب داد» توانيم به بهتر از آن دست يابيم؟

واکيان بياورم و به اين موضوع حال مي خواهم نقل قولي از آ !توانيم
جوهر آنچه در آمريکا حاکم است : نقل قول اول اين است. بپردازم

دموکراسي نيست بلکه سرمايه داري امپرياليستي و ساختارهاي 
  .سياسي براي تحميل اين سرمايه داري امپرياليستي است

در جهاني که عميقا با شکاف هاي : نقل قول بعدي اين است
» دموکراسي«برابري اجتماعي رقم خورده است صحبت از طبقاتي و نا

آن دموکراسي و اينکه به کدامين ماهيت طبقاتي  بدون صحبت از -
تا زماني .  بي معنا و حتا بدتر از بي معناست–طبقه خدمت مي کند 

دموکراسي براي «که جامعه به طبقات تقسيم شده است نمي توان 
واهند کرد و آن نوع اين يا آن طبقه حکومت خ: داشت» همه

دموکراسي را که به منافع و اهدافش خدمت مي کند تبليغ و تقويت 
 حکومت خواهد کرد و آيا کدام طبقه:  اين استسئوال. خواهد کرد

 شرايط تقسيم طبقاتي و  تداومحاکميت و نظام دموکراسي آن، به
روابط استثماري، ستم و نابرابري منطبق بر آن خدمت خواهد کرد يا 

  .  آنمحو روند به
اول . بيائيد در مورد مفاهيمي که اين ها در بر دارند صحبت کنيم

ارتش ها، زندان ها، (از همه، نمي توان از ابزار ديکتاتوري سرمايه داري 
دادگاه ها، و بوروکراسي که اين نظام براي تقويت و گسترش استثمار و 

 از آن ها براي  نمي توان–استفاده کرد ) امپرياليسم توليد کرده است
 استثمار، ريشه کن کردن ستم، و دفاع عليه امپرياليسم استفاده محو
و نمي توان ابزار دموکراسي بورژوائي را که براي اين طراحي شده . کرد

، ، دعواهاي ميان استثمار گران را حل و فصل کند و ثانياًاست که اوالً
د به مثابه ابزاري توده هاي مردم را اتميزه کند، گول بزند و منفعل کن

براي بسيج و رها کردن انرژي توده ها استفاده کرد که نسبت به امور 
هر چند به قول لنين . جهان آگاهي بيايند و آگاهانه آن را تغيير دهند

مردم  يک ميليون بار دموکراتيک تر است توده هاي سوسياليسم براي 
ت و نه مي اما سوسياليسم نه دموکراسي بورژوائي گسترش يافته اس

زيرا دموکراسي بورژوائي بر شالوده ي استثمار بوجود . تواند چنين باشد
و اين درسي است که نه تنها پايه علمي دارد بلکه خون . آمده است

  . پاي آن رفته تا بدست آمده است
  »چھار کلیت«

 بايد متفاوت -  و نظام دموکراسي پرولتري -ديکتاتوري پرولتاريا 
 شکاف هاي آشتي ناپذير ميان مردم و روابط، نهادها، بايد به محو. باشد

و ايده هائي که از اين شکاف ها روئيده و به تقويت آن ها کمر بسته 
البته قدرت نوين فورا دست به اقداماتي در آن جهت . اند، خدمت کند

 منجمله در دست گرفتن ابزار توليد اجتماعي و آغاز –خواهد زد 
مين نيازهاي مادي مردم و پيشبرد انقالب استفاده از آن ها براي تا

اما فرداي روز پيروزي جامعه اي خواهيم داشت که مردم آن . جهاني
در چارچوبه ي روابط اجتماعي قبلي که متفاوت از سوسياليسم است 

مسلما نمي توانيم سرمايه داران بزرگ را ناديده بگيريم . بزرگ شده اند
رايطي که خلع يد شده اند و زيرا کماکان خواهند بود منتها در ش

: اما عالوه بر اين، ميان مردم نيز هنوز تمايزاتي خواهد بود. عصباني اند
ميان دکترها و مديران و مهندسان از يکسو و ديگراني که اينگونه 
تعليم نيافته اند و در ريخته گري ها، بيمارستان ها و مزارع کار کرده 

ين ها، نيروي عادت هنوز غلبه خواهد عالوه بر ا. اند و يا بيکار بوده اند



     ٢٥u 
  مردم قرن ها تنها به يک روش گرد هم آمده اند تا ضروريات -داشت 

که ) يا از طريق روابطي( با واسطه ي روابطي :حياتشان را توليد کنند
در آن يک طبقه ي عمده طبقه عمده ي ديگر را استثمار کرده است و 

 آناني که با فکر کار مي کنند، ميان آن هائي که با بدن کار مي کنند و
  . تمايز اکيد بوده است

 روابط اجتماعي و افکاري روبرو خواهيم بود که تمامبه عالوه، ما با 
قدرت نوين . توسط اين روابط استثماري شکل گرفته و تقويت شده اند

بايد فورا دست به کار از بين بردن ستون هاي اين نظام مانند برتري 
. ي جوئي مردانه شود و برابري واقعي را برقرار کندجوئي سفيد و برتر

اما حتا پس از آغاز اين دگرگوني ها و حتا بعد از اينکه افکار مردم به 
طرق گوناگون آزاد شده و بيان روابط سوسياليستي نوين شود، معذالک 
: قرن ها استثمار هنوز تاثير بزرگي بر طرز تفکر مردم خواهد داشت

.  بعد از جراحات يک تجاوزهاي روحي و روانيِ درست مانند اختالل 
اين جامعه و همه مردم آن توسط صدها و هزاران سال ستم و انعکاس 

نژاد پرستي، زن ستيزي، شوونيسم آمريکاي شماره (آن در افکار مردم 
يک و نفرت محلي گرايانه ي مردم ديگر کشورها، نخبه گرائي، حتا 

دچار جراحت )   ها کرده انداحساس خود کم بيني که در مغز توده
  .روحي شده اند

با تمام اين ها مقابله خواهد شد اما نبايد خيال کرد که خيلي زود 
در جامعه سوسياليستي هنوز نابرابري هائي خواهد . ناپديد خواهند شد

روابط اقتصادي هنوز برخي جوانب روابط سرمايه داري قديم را که . بود
و افکاري که از اين . د خواهند داشتخوانده مي شو» حق بورژوائي« 

در اين . شکاف ها و تمايزات تغذيه مي کنند، يکشبه نابود نخواهند
خاک، افکار و برنامه هاي سياسي که اين روابط را بازنمائي مي کنند  
رشد کرده و خودنمائي خواهند کرد و پايه ي عناصر سرمايه داري 

و قدرت . خواهند کردنوين خواهند شد که براي کسب قدرت مبارزه 
نوين بايد توده ها را بسيج کند که اين ها را تشخيص داده، بفهمند و 

  .بر آن ها فائق آيند
ما صرفا روابط اقتصادي را عوض «بنابراين به اين راحتي نيست که 

تا آنجا که » .خواهيم کرد و همه چيز در جاي خود قرار خواهد گرفت
هر .  يا مي کنند لطمه زده اندکمونيست ها اينطور فکر کرده اند و

 در مدت زماني بسيار - عرصه جامعه بايد دگرگون و انقالبي شود 
و کليه . طوالني تر از آن که توسط مارکس يا لنين پيش بيني مي شد

کليه تمايزات طبقاتي، :  آنطور که مارکس بطور علمي گفت-ي اين ها 
 زده اند،  کليه روابط کليه روابط توليدي که اين تمايزات بر آن ها تکيه

اجتماعي که بر اين پايه ساخته شده اند، کليه افکاري که بر اين روابط 
 بايد محو شوند تا اينکه به -» چهار کليت« يا اختصارا –منطبق اند 

کمونيسم برسيم و مبارزه براي محو آن ها بخشي از پروسه رسيدن به 
  ).١١. (کمونيسم است

  تفاوتیک دیکتاتوری و دموکراسی م
عمال ديکتاتوري بر استثمارگران سابق و آنهائي بنابراين نياز به ا

و نياز به دموکراسي در . که هدف احياي استثمار را دارند خواهد بود
اما اين .  واقعي تغييراتميان توده ها خواهد بود براي عملي کردنِ 
 متفاوت از آنچه امروز ديکتاتوري و دموکراسي بايد خصلتي کيفيتاً

 آدم هاي باز تاکيد مي کنم که نمي توان صرفاً. داريم داشته باشند
شکالي باشد که از طريق بايد اَ. متفاوتي را در راس همان ابزار گذاشت

آن توده هاي مردم به واقع پا به حيات گذاشته و جامعه اي کامال 
 متفاوت را بيافرينند و خود را نيز در اين فرآيند تغيير دهند؛ در ابعاد و

در » آنچه هست«مقياسي که رک بگويم اگر با محدوديت هاي ذهني 
به معناي آن . اين نظام بنگريم هرگز نمي توانيم تصورش را بکنيم

است که  توده ها بسيج و شکوفا شوند تا  بر نابرابري ها و روابط 
اجتماعي جامعه ي کهن که پيشروي به سوي يک جامعه ي نوين را 

 به معناي مجهز کردن توده هاي وسيع مردم .سد مي کنند فائق آيند
با ابزار تئوريک است که بتوانند جامعه را بطور انتقادي تحليل کنند و 

اين جامعه در حال ) و بطور کنکرت چگونه(ارزيابي کنند که آيا 
حرکت به سوي کمونيسم است و چه بايد کرد که در هر مرحله ي 

  . دزماني معين به حداکثر به آن سوي حرکت کن
مي دانم که اين رويکرد درست سينه به سينه ي طرز فکري قرار 

رساندن  «مي گيرد که گويا وظيفه ي جامعه سوسياليستي صرفاً
 تضمين ارتقاء استاندارد معيشت، امنيت و - » مايحتاج توده هاست

مي دانند «  و قرار دادن مسئوليت ها در دستان کساني که –غيره 
شکمشان را راضي کن و «: به اختصار» .چگونه اين کار را بکنند

.   بوده است رويزيونيستياين رويکرد،  يک رويکرد. »هدايتشان کن
رويزيونيسم يعني حفظ نام کمونيسم و بيرون ريختن قلب و جوهره ي 

 کساني بود که در چين پس از مرگ رويزيونيسم، خطِ . انقالبي آن
و امروز . نگون کردندمائو قدرت را بدست گرفتند و رفقاي مائو را سر

يک جهنم سرمايه : مي بينيم که چين در نهايت به کجا رسيده است
  .داري که داراي برچسب سوسياليستي است

آيا توده ها کساني خواهند بود که فقط مي : پس مسئله اين است
جنگند و توليد مي کنند؟ يا اينکه آنان منجيان بشريت خواهند بود؟ 

  انند از جهان شناخت يافته و تغييرش دهند؟آيا توده ها واقعا مي تو
اما نه بدون رهبري و بطور . مي توانندجواب اين استکه بله 

اگر مردم، جهان را نشناسند نمي توانند براي تغيير آن . خودبخودي
و چون . براي اينکار علم الزم است. دست به ابتکار عمل آگاهانه بزنند

که توده ها را از توليد فکر نظام موجود به گونه اي سازمان يافته 
محروم مي کند، توده هاي مردم بايد اين آگاهي علمي را از کساني که 

باز تاکيد مي کنم اين کار . امکان کسب آن را داشتند بدست آوردند
  .دارد رهبري نياز به

هيچ گاه شک نکنيد که هر کس در اين جامعه، به اين سمت يا آن 
خيلي از کساني که ادعا مي کنند هم اکنون . سوي، رهبري مي شود

رهبري نمي شوند در حال ريختن همه نوع منابع و اميد و انرژي به 
و وقتي اوباما يا . درون کارزار انتخاباتي اوباما در مقابل کلينتون هستند

. مک کين وارد کاخ سفيد شوند، آن ها جهت ها را تعيين خواهند کرد
ه سلطه ي آمريکا بر جهان و آن ها به بقيه خواهند گفت که چگونه ب

 اين نيست سئوالبنابراين . داخل آمريکا خدمت کنند» نظم اجتماعي«
 رهبراني چه نوع:  اين استسئوالبلکه . که آيا رهبراني خواهد بود يا نه
انقالب کردن و رهائي «باب آواکيان در . براي خدمت به چه اهدافي

  : اينطور مي گويد» بشريت
 اساسي اين سئوال) ضرورت رهبري(ن است تا زماني که وضع اي

 مردم را به کدام سو –آن رهبري چيست محتوا و تاثير : خواهد بود
رهبري خواهد کرد و چگونه؟ مردم را در انجام چه کاري توانمند مي 
کند و از چه کاري منع؟ آيا به رشد ظرفيت آنان در درک واقعيت و 

منافع اساسي بشريت خدمت عمل آگاهانه براي تغيير آن در انطباق با 
به اين مسئله در ) ١٢(مي کند يا اينکه در اين روند اخالل مي کند؟ 
 اينکه پس از استقرار –رابطه با آنچه پيش تر توضيح دادم فکر کنيم 

جامعه سوسياليستي هنوز امپرياليست ها داراي قدرت و امتياز و 
ند با بورژوازي پرولتاريا نمي توا. ارتباطات بين المللي خواهند بود

همانطور .  بلعيده خواهد شدقدرت تقسيم کند و اگر چنين کند، تماماً
.  گفتم باب آواکيان بطور علمي به اين موضوع پرداخته استکه قبالً

بيش از هميشه مي توانيم : دموکراسي«مشخصا در سند پلميکي به نام 
نيسم کمو«اين بخشي از کتاب (» .و بايد به بهتر از آن دست يابيم

  )»زنده باد کمونيسم واقعي... دروغين مرد 
فقط . اين ها درس هائي است که خون پايشان رفته است! بله

 در محو همه اين چهار کليت منفعيت دارد  به مثابه يک طبقهپرولتاريا
باشد و اگر نباشد » کليت ها«و دولت يا بايد ابزاري براي محو اين 

 تا زماني که به همه ي اين داليل،.  آن ها را تقويت خواهد کردمطمئناً
طبقات متخاصم و خاکي که اين تخاصمات طبقاتي از آن بلند مي 

، ما در يک دولت سوسياليستي نيازمند نقش نهادينه ي شود هست
زماني که طبقات محو شوند ديگر . رهبري براي حزب پرولتري هستيم

  .نيازي به رهبري نهادينه يا دولت نخواهد بود
 به رسميت  تضادحال ما بايد اين مسئله را بعنوان يکدر همان 

 بطور دائم حزب را انقالبي و سرزنده –شناخته و با آن درگير شويم 



     ٢٦u 
 نوع رهبري را که گفتيم تامين کند و رهبران آنکنيم بطوريکه بتواند 
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  برگرفتھ از سرویس خبری جھانی برای فتح
وقتی آب باال آمد، زن و بچه هايمان را به ارتفاعات فرستاديم اما سه «

.... تا از دخترانم ماندند تا اثاثيه های قابل حمل را جمع و جور کنند
  ». ...باال رفت  شدت گرفت وناگهان در عرض چند دقيقه  جريان آب

يكی از اهالی سردياب، روستايی واقع در شمال غرب پاكستان 
 ساله اش را اينطور ١٧ ساله و ١٦ماجرای از دست دادن دو دختر 

. او فقط موفق به نجات دختر كوچكش می شود. تعريف می كند
در كنار ساحل پيدا دورتر  كيلومتر ٦اجساد دوتای ديگر سه روز بعد «
  )٢٠١٠ اوت ٥ -به نقل از بی بی سي(» .دندش

در مناطق كوهستانی شمال )  ماه پيش٥(سيل ابتدا در ماه ژوئيه 
شديد، موجب سرازير  باران های موسمی. گرديدشرق پاكستان شروع 

 نفر ١٦٠٠حداقل . قسمت های بااليی رودخانه سند شد سيل از شدن
 جمعيتی و  شدندان ميليون نفر بی خانم٦كشته و براساس تخمين ها 

 پاكستان به یميليون ١٦٦جمعيت  ميليون نفر از كل ٢٠ تا ١٧بالغ بر 
ده ها هزار روستا روزها و حتی هفته . فاجعه ی اين سيل گرفتار آمدند

اين ارقام به تنهايی توضيح دهنده ی ابعاد فاجعه . ها زير آب رفتند
ده و شنيده ايم آنچه ما در مورد اين سيل دي. انسانی اين سيل نيستند

  . هنوز ابتدای فاجعه ی ميليونی بعدی آن است
حيوانات و دام ها منبع مهمی برای در آمد و تامين مواد غذايی 
. مردم اند اما تعداد بيشماری از اين ها با سيل ناپديد و يا از بين رفتند

وابسته به سازمان ملل متحد، در ماه » برنامه ی جهانی غذا«به گفته 
 درصد زمين های قابل كشت خسارات ١٤حدود ) ١٣٨٩اد مرد(اوت 

حتی كسانی كه می توانند در زمين هايشان دوباره كشت . جدی ديدند
. از دست داده اند) برای كشت دوباره(كنند دانه های ذخيره خود را 

برای درصد بزرگی از كسانی كه از سيل جان سالم بدر بردند مبارزه 
  .قابله با سيل نيستبرای بقاء، چالشی كم تراز م

 ده ها سال تاابعاد ديگر اين فاجعه را مردم سيل زده ی پاكستان 
اين يک « به قول دكتر مری الل، .  آينده بشدت احساس خواهند كرد

فاجعه ناگهانی نبود بلكه فاجعه ای بود كه بيش از سه هفته انباشت 
. نشد درصد كشور در زير آب رفت كامال درك ٢٥اين واقعيت كه . شد

تعداد نسبتا كم كشته شدگان نقابی بود بر ابعاد فاجعه ای كه اتفاق 
اين بحران محصوالت را از بين برد، دام ها را نابود كرد و به خانه . افتاد

قيمت مواد غذايی سر به . ها و زيربناها خسارات جدی وارد آورد
اوضاع بدتر . آسمان كشيده و برداشت معمولی در كار نخواهد بود

بی بی سی (» .اهد شد و كشاورزان به دام گرسنگی خواهند افتادخو
 درصد در ١٠ ميليون بی خانمان، كمتر از ٦از ميان  )٢٠١٠ اوت ٢١

اردوگاه ها يی بدون هر گونه امكانات بهداشتی و درماني، به سر 
جنبه ی ديگر اين فاجعه بيماری های ناشی از آب های . می برند

مان ملل ميليون ها خردسال پاكستانی كثيف است كه به گفته ساز
  . را تهديد می كند

آن هايی كه ديگر خانه و كاشانه ای ندارند، در كنار خيابان ها 
با مقداری ناچيز اسباب اثاثيه که از دستبرد سيل نجات داده اند، 

ند قرار دارند شهرهايی كه در كنار رودخانه س. زندگی می كنند
هر روز تعداد . پناهندگی شده اند تبديل به اردوگاه های بزرگ 

عالوه بر . فزاينده ای برای يافتن سرپناهی به آنجا روی می آورند
اين، چهل هزار مهاجر افغانستانی که در اضاخيل در كنار رودخانه 
های كابل و سوات در شمال غرب پاكستان زندگی می كردند، بار 

  . ديگر مجبور به ترك مکان زندگی خود شدند
  مسئول است؟چھ كسی 
 ميليون مردم فقير پاكستان تا اين حد از اين سيل ٢٠چرا 

  زجر کشيدند؟ 
باران های موسمی در آسيا و جنوب آسيا، برای حاصلخيزی 

اما سيل های ناشی از اين باران ها اغلب مهلک . زمين ضروری اند
باران های امسال سيل های بسيار خطرناكی را . ونابود کننده اند

 .ه و شبه قاره جنوب آسيا به بار آوردنددر چين، كر
دليل باران های موسمی اختالف درجه گرمايی است كه بين 

در تابستان هنگامی كه هوا داغ است . زمين و دريا وجود دارد
ت فضا و هوای اطراف را گرم می كنند و اين هوای دشت های تب

اين هوای گرم، هوای . و زمين صعود می كندگرم به باالی ج
رطوب دريا را نيز به خود جذب می كند و با خود به باالی جو م

هنگامی كه اين هوا در قسمت باالی جو زمين سرد . زمين می برد
  . می شود، هوای مرطوب تقطير شده و به صورت باران در می آيد

امسال وجود انبوهی از «به گفته مركز هوا شناسی بی بی سي، 
و زمين، باعث شد كه هوا هوای گردابی و پيچنده در باالی ج

رطوبت بيش از حدی را بمكد، و اين امر موجب توليد ابرهای 
هر چند اين عامل تاثير خود را طی . بيشتر و بارش شديدی تر شد

روزهای متوالی گذارد اما باران های اضافی  آغاز فصل باعث سيل 
  )٢٠١٠ اوت ١٦بی بی سی ( » .شديد شد

كيلومتر يكی از طوالنی ٣٢٠٠ند بطول قريب به رودخانه ی س 
دره های اطراف اين . ترين رودخانه های بزرگ جهان است

رودخانه جزو اولين نواحی است كه بشر شيوه زندگی بوی را رها د
امروزه اين نواحی محل . كرد  و به پرورش دام و محصول پرداخت

  ! چه کسانی مسئول اند :سیل پاکستان 
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 ميليون نفر است كه وابسته به آب آشاميدنی و ١٠٠زندگی بيش از 

كسانی كه خود و اجدادشان در . اری زمين ها از اين رودخانه اندآبي
طول قرن ها در كنار اين رودخانه زندگی كرده اند، با سيل های اين 

  .   رودخانه آشنايند اما سيل امسال بيسابقه بود
تاثیرات : ( كشوری غارت شده بر روی كره ای غارت شده

  )گرمایش زمین
 که اين سيل قدرتمند نتيجه ی شواهد معتبری دال بر اين است

پروفسور مارتين گيبلينگ از . تاثيرات گرم شدن كره زمين است
از هاليفكس كانادا، كه متخصص ) Dalhousie(دانشگاه دال هاوسي

عملكرد رودخانه هاست و در اين مناطق نيز كاركرده است، اعتقاد 
ل تشديد ، عامتغييرات آب و هوايی جو كره زميندارد، به احتمال قوی 

باران های موسمی «او توضيح می دهد كه، . باران های موسمی است
. به داليلی نسبت به درجه ی حرارت سطح اقيانوس هند حساس اند

در دوران های سرما، رطوبت كمتری از اقيانوس را به خود جلب می 
كنند و باران های موسمی ضعيف تراند، و جريان روخانه سند شدت 

 اوت ١٣ دانش و محيط زيست، –بی بی سی ( » .كمتری می يابد
٢٠١٠(  

اشتفان . اما درجه گرمای اقيانوس هند در حال افزايش است
پروفسور فيزيك اقيانوس در ) Stefan Rahmstorf(رامشتورف 

دانشگاه پست دام آلمان اعتقاد دارد كه با گرمايش زمين بارش های 
 هردرجه سانتيگراد در ازای«. افراطی متداول تر و شديدتر خواهند شد

 درصد بيشتر از ٧افزايش گرمای زمين،  درجه اشباع هوای مرطوب 
همراه با گرمايش زمين خطر . نياز معمولی برای بارش می شود

 حتی هنگامی كه قطره های آب،  :خشكسالی نيز افزايش می يابد
نبارند، زمين تبخير می شود و بخار آن به باال می رود و باعث خشكی 

  ».ی شودزمين م
وی تا بحال ، او اخطار می دهد كه اتفاقات مربوط به تغييرات ج

 درجه سانتيگراد ٠.٨يعنی هنگامی كه درجه گرمای زمين تنها 
اگر بخواهيم با  « و . افزايش يافته است، تاثيرات خود را گذاشته اند

در كنفرانس مربوط به تغييرات (اقدامات ضعيفی كه از جانب دولت ها 
در كپنهاگ در دسامبر سال گذشته اتخاذ شد جلو برويم، تا ) وی ج

 درجه سانتيگراد ٤ تا ٣آخر قرن گرمايش زمين چيزی در حدود 
اين مسئله و عواقب ناشی از آن خارج از كنترل و . افزايش خواهد يافت

توانايی بسياری از جوامع كنونی است كه بتوانند خود را با آن وفق 
 تا آخر نه اقدامی صورت نگيرد، گرمايش زمينو اگر اصال هيچگو. دهند
به اين واقعيت آگاه .  درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت٧ تا ٥ قرن

» .بودن و کماکان چنين مسيری را ادامه دادن، ديوانگی محض است
   )٢٠١٠ اوت ١٦گاردين، (

اما در حاليكه گرمايش زمين ممكن است مسئول بدترين سيل 
، اما نمی توان آنرا تنها مسئول اين همه زجر و تاريخ پاكستان باشد
جامعه بايد از طريق اداره و کنترل رودخانه ها . فاجعه انسانی دانست

بطور مثال .  امکان جلوگيری از سيل های فاجعه بار را بوجود آورد
برخی كشورهای ثروتمند با ساختن كرانه ها و موانع  مخصوص در 

ن آب به خارج از بستر رودخانه و نقاط شکننده، احتمال سرازير شد
چنين راهكاری ممكن است . جاری شدن سيل را به حداقل رسانده اند

كه در مورد رودخانه سند كاربرد داشته باشد يا نداشته باشد؛ اما 
دولتمردان امروز پاكستان، درست مانند استعمارگران بريتانيايی قبل از 

برای مهار سيل های ؛ هيچ تالشی ١٩٤٧استقالل پاکستان در سال 
اين مناطق کامال فاقد . تکراری و جلوگيری از اين فجايع را نکرده اند

هر گونه امكانات اوليه چون سدهايی برای ممانعت از جاری شدن سيل 
  .هيچ گونه سيستمی برای پيشگيری وجود ندارد.هستند

نبود سيستم مناسب فاضالب و يا فقدان کامل فاضالب در بيشتر 
هر بار بعد از . ل ديگری است كه بر احتمال سيل می افزايدمناطق عام

سکونی مردم، بخصوص در مناطق ميک باران شديد، آب در محالت 
در اين . فقيرنشين، باال می آيد و تا دو ساعت به همان شکل می ماند

آب، روزها و حتا . مواقع كشته شدن ده دوازده نفر امری عادی است

و . بان ها و كوچه ها را در بر می گيردهفته های متوالی اغلب خيا
شرايط را برای جمع شدن پشه ها از جمله پشه های حامل ماالريا 

ند با رسوبات جاری عالوه برآن، بستر رودخانه س.فراهم می کند
و كار زيادی برای اليروبی و يا تقليل . شده از هيماليا پر شده است

س، انجام نشده اين رسوبات انباشت شده، بخصوص در نقاط حسا
است، تا جريان آب بتواند مسير همواری را در جهت مقصدش به 

  .سوی دريا طی کند
مشكل مهم ديگری كه هر روز بدتر از روز قبل می شود، 

ريشه ی درخت عامل مهمی در ممانعت از . نابودی جنگل هاست
روفته شدن حاشيه های زمين های اطراف آب به درون رودخانه 

يم قرن اخير با از بين بردن جنگلها، اليه ها و اما در ن. هاست
  . رسوبات بيشتری از زمين شسته شده  و وارد رودخانه شده اند

نابودی جنگل ها در قسمت شمال غرب كشور و كناره 
ند، تجارت پرسودی برای باندهای قانونی و غير قانونی رودخانه س

دها روپيه در چند دهه ی گذشته اين باندها هر ساله ميليار. است
يكی از «. از راه فروش چوب به جيب زده اند) واحد پول پاکستان(

قدرتمندترين و بی رحم ترين سازمان های پاكستان،  مافيای 
ارتباط اين گروه ها با سياستمداران محلی و كشوری ... چوب است

اخطارهای دائمی در . سترسانه هاسال هاست كه مورد بحث 
ميشه با اين نكته همراه است كه از مورد مافيای چوب تقريبا ه

بين بردن جنگل ها باعث افزايش خطر سيل، زمين لرزه و 
 اوت ٥كاميليا شمسي، . گاردين( »  .فرسايش زمين می شود

٢٠١٠(  
غير ممكن بنظر می رسد كه كه جنگل زدايی های شمال 

ند، بدون حمايت و يا  موافقت غرب و كناره ی رودخانه ی س
نيروهای ارتش . ورت گرفته باشدارتش پاكستان ص

. داشته اندشمال غرب كشور تمركز در منطقه ی  پاكستان،همواره
اما اين تمرکز در نتيجه ی تجاوز آمريكا به افغانستان و اشغال آن 

ارتش پاکستان قوی ترين و بی رقيب ترين . افزايش يافته است
 نهاد اقتصادی كشور و هسته ی اصلی طبقه ی حاكمه و همچنين

 . قلب دولت می باشد
  جیطبقھ حاكمھ ی پاکستان و سلطھ ی خار

در بحبوحه ی اين فاجعه، وقتی مسئولين امور خواستند 
اقداماتی را تحت نام كنترل سيل انجام دهند، منافع طبقاتی شان  

در بسياری موارد، ارتشيان، . باعث بدتر شدن مشكالت مردم شد
ي، يكی هستند و يا زمينداران بزرگ و مقامات محلی و كشور

اينکه از يک خانواده اند، و در هر حالت، اشتراک منافع، آنان را با 
  . رشته های گوناگون بهم وصل می کند

 به ايالت وقتی كه خطرسيل شمال غرب کشور را که اخيراً
خيبر پختونخوا تغيير نام داده، تهديد كرد؛ هيچگونه هشدار 

لی كه روزها و هفته ها در حا. خطری به مناطق ديگر داده نشد
طول كشيد تا سيل شديد شود و از بستر رودخانه به بيرون لبريز 

مسئولين امر با وجود داشتن فرجه ی زمانی زياد، از آن برای . كند
اخطار و هشدار باش به مردم استفاده نکردند و يا دست به اقدامات 

ن با توجه و بدتر از همه اينکه، زمينداران و ارتشيا. پيشگيری نزدند
به اينکه زمين های آن مناطق متعلق به چه کسی است ويا اينکه 
پايگاه های ارتش در کجا قرار دارند، در مورد اينكه كدام سد و يا 
مانع را بشكنند تا جلوی سيل گرفته شود، تصميم گيری می 

  .) رجوع كنيد٢٠١٠ اوت ٢٣به روزنامه نيويورك تايمز، . ( کردند
ن پاكستانی به نام علی ستهی شاهد بود يك رمان نويس جوا

ند به همراه ارتش تصميم گرفتند كه يك زميندار بزرگ ايالت س
 سوراخ بزرگی را در يکی از موانع در كرانه ای كه به يك عمداً

شاهراه  می خورد ايجاد كنند تا سيل به مناطق مجاور بلوچستان 
ه متر زير آب به اين ترتيب، آن منطقه به اندازه ی س. رانده شود

به رمان نويس جوان اخطار داده شد كه اگر می خواهد آی . رفت
اين عصبانی نشود، ) سازمان امنيت و جاسوسی پاكستان( اس آی 



     ٢٨u 
بلوچستان را در معرض سيل قرار دادند تا .  افشا نكندواقعه را

ند هستند كشتزارهای برنج زمينداران بزرگ که سياستمداران ايالت س
 است، ١٦- ايی ارتش را که محل نگهداری جنگنده های افو پايگاه هو
مردم محلی بر اين باورند كه اين پايگاه محل نگهداری . نجات دهند

است كه مردم ) درون(برخی از هواپيماهای  بدون خلبان آمريكايی 
اين هواپيماها بارها برای كشتار مردم غير نظامی  . شديدا از آن متنفرند
همانگونه كه علی ستهی در .  بكار برده شده اندپاكستان و افغانستان

محلی است كه دهقانان در برنجی «پاكستان، : افشای اين واقعه نوشت
غرق می شوند كه از آن آنها نيست، محلی است كه روستاهای گلی و 
آجری غرق می شوند تا شهرهايی كه تنها كمی بيشتر قابل اند نجات 

ال مرگ در كنار پايگاه هايی يابند ومحلی است كه روستاهای در ح
او ادامه »  .ايستاده اند كه مسکن پيشرفته ترين موشك های  جهانند

می دهد، كسی كه ارتش و حاكمين پاكستان را كمك و حمايت می 
اينترنشنال (» .كسی بجز پشتيبانان مالی آمريكايی آنها نيست«كند، 

  )٢٠١٠ اوت ٢٧ - هرالد تريبون
  دمنقش حكومت و اعتراضات مر

 حكومت در اين فاجعه طبيعی همانند فجايع قبلی كامال بی مايه 
در حاليكه ميليون ها نفر از خانه و روستای خود آواره . و ناكارآمد بود

شده بودند، رهبران پاكستان هيجان زده به اين در و آن  در می زدند 
تا از اين فرصت برای گدايی و كمك گرفتن از كشورهای امپرياليستی 

اين کمک ها عمال كمكی به مردم نکرد جز . مند استفاده کنندثروت
موارد استثنايی كه خبرنگاران و دوربين های آنها در صحنه بودند تا 

اما دولت مردم را عمال بحال خود رها کرده . رنج مردم را گزارش کنند
بود تا خودشان با اين سيل سهمناك و عواقب آن دست و پنجه نرم 

  . كنند
.  ناكارآمدی حكومت بر خشم  و نارضايتی مردم افزودبی عملی و

برخی تحليل گران اخطار دادند كه دولت پاكستان می تواند با 
 ١٩٧١اعتراضات عمومی اجتماعي، شبيه آنچه بعد از گردباد سال 

مقامات، در مقابل گرد باد «در آن زمان، . اتفاق افتاد روبرو شود
با . ارآمد و سست عمل كردندهولناك و ويران گر بهوال، بسيار ناك

استفاده از خشم مردم، يك جنبش جدايی طلب در پاكستان شرقی 
بلند شد و با موفقيت برای جدائی بنگالدش ) بنگالدش امروز(

هر چند كه اين جدايی تنها نتيجه ويرانی های گردباد نبود، .... جنگيد
آن كه ما اما با توجه به سيل، زيان ها و خسارات و فشارهای ناشی از 

 ٤٠هم اكنون در شبه قاره با آن روبروييم ،  پاكستان به همان اندازه 
 اوت ١٥دالورحسين، گاردين ( » .سال پيش شكننده  و لرزان است

٢٠١٠(  
آنچه كه مسئولين دولت به قربانيان اين سيل ويرانگر گفتند اين 
است كه صبر داشته باشند و منتظر باشند تا سطح آب پايين برود و 

اخبار بی شماری از خشم و اعتراضات . آنگاه به خانه هايشان برگردند
. گروهی مردم خشمگين به خاطر بی عملی حكومت گزارش شده است

 ٥تعدادی از مردان و زنان تالش كردند تا يك شاهراه «: بطور مثال
روستاييان . ند را مسدود كنندخطی در اطراف شهر سوكور در ايالت س

ب های شعله ور مانع از نزديك شدن و عبور با مشعل ها و چو
 ما خانه های خود را  :يكی از معترضين گفت . خودروها می شدند

و حاال در اينجا هيچ چيز نداريم؛ نه . بدون هيچ چيز ترك كرديم
» .لباسي، نه غذايی و فرزندانمان در كنار جاده  زندگی می كنند

معيت ترين و زيان ديشب، صدها روستايی در ايالت پنجاب که پرج«
ديده ترين ايالت كشور است، با سوزاندن الستيک ماشين به دادن 

يكی .  پرداختند» سرنگون باد حكومت« شعارهای ضد دولتی از جمله 
ما اينجا ‘ از معترضين بنام حافظ شبير از روستای كوت آدو گفت كه 

اما هيچ كسی برای كمك به ما خود را . از گرسنگی در حال مرگيم
  ) ٢٠١٠ اوت ١٦گاردين ( » .شان نداده استن

اين بار . در بازگشت به شمال غربي، دو شاهراه مسدود شده بودند«
ساكنين خشمگين بودند كه در سومين روز اعتراض خود عليه قطع 

با دود سياهی كه در نتيجه سوختن الستيک ....  برق بسر می بردند

ا صدای بلند های ماشين بلند شد يكی از اعتراض كنندگان ب
گفت، ما به مسئولين  تلفن می زنيم ولی خط هايشان دائما اشغال 

  ».است
 يكی از ساكنين نوشهرا، فضل كريم كه از بی عملی دولت به 

من از مردم خواسته ام كه جامه های خود  » :تنگ آمده بود گفت
) به نشانه بی چيزي) (بی جامگان(را درآورند و اعتراض بی جامه 

 يكی از قربانيان  )٢٠١٠ اوت ٢٠بی بی سي، ( » .ندازندرا براه ا
وقتی برای تقاضای کمک با « سيل به بی بی سی گفت ، 

مسئولين دولت تماس برقرار کرديم؛ به ما گفتند كه دولت در 
منطقه ما امكانات ندارد؛ نه هلی كوپتر و نه كسانی كه بتوانند 

ه نوشهرا اين يك وكيل پاكستانی مقيم شهر سيل زد» .كمك كنند
ما بمب اتم داريم، اما «. مسئله را بطور طنز آميزی چنين بيان كرد

هلی كوپترو قايقی برای كمك به مردم و يا ماشين آالتی كه بتواند 
( » .جاده ها را پاك كند و يا سريعا پل های موقت برپا کند نداريم

  ) ٢٠١٠ اوت ٩ و ٥بی بی سي، 
    نداشت؟آیا واقعا ھیچگونھ امكاناتی وجود

.   امين ارتش بزرگ دنيا از لحاظ تعداد است٧ارتش پاكستان 
 نفر را برای ٦٠٠٠٠سخنگوی ارتش پاكستان اتهار عباس گفت كه 

)  اوت٢٠بی بی سی . ( عمليات های نجات اختصاص داده است
حتی  در اعالم اين تعداد نسبتا ناچيز ممكن است اغراق شده 

 هلی كوپتر در ٤٥اكستان تنها او همچنين گفت كه ارتش پ. باشد
( اما تمركز عظيمی از هواپيما های آمريكا و ناتو . اختيار دارد

در فاصله كوتاهی درآنور مرزها در افغانستان ) بخصوص بريتانيائي
موجود است كه برخی از آنها بخصوص برای عمليات کمک های 

 ژنرال عباس گفت كه ارتش. اضطراری به مردم غير نظامی مفيدند
 اوت ٣٠در .  هلی كوپتر را برای كمك ارسال كرده است١٥آمريكا 

، يك ماه بعد از اينكه سيل شروع شده بود، وب سايت دپارتمان 
  .   تا افزايش می دهد١٩دفاع آمريكا اعالم كرد كه اين تعداد را به 

مسئله واقعی كمبود منابع و امكانات نيست بلكه مسئله 
 اين منابع و امكانات را كنترل می اينجاست كه منافع آنهايی كه

در يك تضاد ) دولت مرتجع پاکستان و امپرياليست ها(كنند 
امكاناتی . آشتی ناپذير با منافع توده های مردم همه جا قرار دارد

كه در اين منطقه انباشت شده، از هزاران مايل آنطرف اقيانوس ها 
ه برای اما نه برای نجات جان مردم بلک: به اينجا آمده است

  .بمبارانشان
  ھم می رسد، نتیجھ چیست؟» یكمك«اما وقتی كھ 

در مواقعی هم كه برخی كمك های اضطراری توزيع می شود، 
و يا اينکه . بطور غير انسانی از هوا برای مردم پرتاب می شود

معموال در خارج از خانه يكی از سياستمداران توسط مباشرين وی 
ی شود که وابسته به ميل مبارك يا پليس در ميان مردم توزيع م

و اين صحنه . است که چه كسانی از آن کمک ها بهره مند شوند
يك قربانی ديگر بنام . ها گاه مردم را به حداکثر خشمگين می کند

سه روز است که شبانه روز در اينجا انتظار « كريم خان گفت كه ، 
ها كمك آن. كشيده ام اما حتی يك دانه گندم هم دريافت نكرده ام

تقسيم می ) رای دهندگان خود( ها را فقط در ميان هواداران 
  )٢٠١٠ اوت ٥بی بی سي، ( » .كنند

ماهيت خاصی دارد كه اگر هم » كمك خارجي« بطور كلي، 
به مردم زيان هايی مثل از بين بردن منابع درآمدشان و نرساند،  

 امپرياليستی عمدتاً» كمكهاي«هدف . كمك بسيار ناچيزی است
افزايش نفوذ و تقويت دالالن محلی اشان در كشور فاجعه ديده 

آمريكا ميلياردها دالر به ارتش پاكستان . است و نه كمك به مردم
در حاليكه در حال حاضر ميليون ها قربانی سيل . كمك می كند

آن ها و بقيه می توانند . در پاكستان با مرگ دست به گريبان اند
جهان برای نجات جان مردم چه قضاوت كنند كه حاكمين اين 

 .كار كرده اند


