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 خطاب به کارگران ایران
  روز جهانی کارگربه مناسبت اول ماه مه 

امان ی ا جدالِ بي: در برابر ما قرار داردی رحم يو بی دل از سنگی ان درجهيصورت مسئله با چن" 
  ".یستيا عدم و نين يا جنگ خونيا مرگ، ي

  )جورج ساند نقل شده در كتاب فقر فلسفه اثر كارل ماركس(
  

  !زنان و مردان كارگر
   

داد  يبی تيو ملی تيجنسی  نابرابری،و استثمار و شكاف طبقاتم كه ستم يكن يمی زندگی ا ما در جامعه
 . كند يم

ی و شخصی و مذهبی دولتی ادهايانگل و مفتخور در قالبِ نهادها و بنی تيكه در آن، اقلی ا جامعه
گان را در دست  منابع و ثروت كشور را در انحصار خود قرار داده  و قدرت كنترل كار همهی تمام

  . گرفته اند
و در آمد . ار دارندي درصد ثروت كشور را در اخت٨٠ درصد اقشارِ مرفه آن، بيش از ٢٠كه ی ا عهجام
  . ر جامعه استي درصد فق١٠ برابرِ ١٧ی  درصد  فوقان١٠

طبق . زد خاص و عام است سران مملكت زبانی ها يدزد. كه حكومتش غرق در فساد استی ا جامعه
  » . برابر با نصف بودجه كل كشور استی،فساد مالی ها هحجم پروند«: مقامات كشوری  گفته

ی عنيارد تومان يلي م٢٠از آقازاده ها در شمال شهر تهران ی کيكه در آن آپارتمان مجلل ی ا جامعه
  .  شودی د و فروش مي هزار كارگر خر٥٠انه يبا برابر با حقوق ماهيتقر

ونها يليستند و ميبرخوردارنی ا ندهيچ آي و از هكارند ي درصد جوانان آن ب٤٠ك به ي كه نزدی ا جامعه
  .  اد آلوده انديتن از آنان به اعت

آن است كه توانسته فحشا را ی از افتخارات حكومت اسالمی كي.  كه زن در آن برده استی ا جامعه
 جيه خليحاشی از آنان را به كشورهای د كند و بخشي هزار زن تن فروش تول٦٠٠ت بخشد، يعموم

  .ندصادر ك
   یها هزار زن را به سو ساالنه ده کرده وی رقانونين را غيمار که سقط جنيبی با حکومتی ا جامعه
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جه مرگ يو در نتی و درمانی بدون امکانات بهداشتی مخفن يجن سقط
   .راند يم ريو م

ی چ حقياز هی و مذهبی ملی ها تيكه در آن اقلی ا جامعه
 .ل در دانشگاه محرومندياز حق تحصها  ييفرزندان بها. ستندين برخودار

ل يتحص حق و و فرزندانشان از شناسنامهندارند ها حق اقامت  يافغان
 از حق ها يشوند ، آذر يشان رانده م ينهايزم ها از عرب. محرومند

گر يو كُردها همانند دستند يش برخوردار نيخو یل به زبان مادريتحص
  .ندارندن سرنوشت ييملل تحت ستم  حق تع

ی ل ميتشكيی ون پرونده قضايلي م٨كه در آن ساالنه ی ا معهجا
شوند و ی اعدام ميی  نفر توسط نظام قضا٢روزانه ی شود و بطور رسم

  .  شوندی انه اعدام ميمخفی شتريتعداد ب
ش در حال يو روستاهای اش در حال نابود كه صنعتی ا جامعه

  . شوندی هر ساله چند صد هزار تن آواره شهرها م. استی رانيو
مزارع، . عت در آن به فغان آمده استيطبی كه حتی ا جامعه

و روزانه چند هزار . ها در حال فنا هستند اچهيها و در ها، رودخانه جنگل
ن يبزرك از بی  هوا در شهرها      ياز آلودگی ناشی ها يمارينفر در اثر ب

  .  روندی م
و ی اسيس یك و آزاديگونه حق دمكرات چيكه مردم از هی ا جامعه

 مروجش يون و رسانه هايزيو تلويراد. ستنديتشكل برخوردار ن
  . ن افکار استيتر يارتجاع

در منطقه و ی و خرافه مذهبی ماندگ كه مظهر عقبی ا جامعه
  . جهان است

  ماست؟ ی  ستهي شای ا ن جامعهيدر چنی ا زندگيآ
 ستم و استثمار لهی ها ربارِ چرخين زيش از ايد بيخواه ياگر نم

  !ديشو
حس،  يكرِخ، بی د به قول ماركس به موجوداتيخواه ياگر نم

ل همچون ابزار يحال، كُند ذهن و عل ناتوان، مفلوك، فرسوده، افسرده
ر يزنجی ها د هر روز با كار خود حلقهيخواه ياگر نم!دييدر آی ديتول

  !ديم كنيه را تحكيد و سرمايخود را بباف
د و حقارت روابط ي شورين تحقيش از ايد بيخواه ياگر نم

ان آخوند با جامعه، كارفرما با  كارگر، مرد با يخفقان آور می احتماع
و ی و فارس با كرد و تركمن، آذری با افغانی رانيزن، پدر با  فرزند، ا

  . ديرا شويبلوچ و عرب را پذ
پس  ! دين در اشك و خون غرقه شويش از ايد بيخواه ياگر نم

  ! ديزيبپاخ
  !ديد دلِ حاكمان به رحم آيشتر شايد، با صبر بيكن ی اگر فكر م
به آنان ی نانند، و اگر فرصتيگران دخلِ مسك د توانيكن ياگر فكر م

گذرد، ی جامعه را فراگرفته از سر می كه سراپای د بحران اقتصاديده
ی برای زيم خود را گرفته اند، آنان  پشيآنان تصم! ديسخت در اشتباه

ی منطق آنان سود است و روش شان برا. ستندينل يما ارزش قای زندگ
ارانه يطرح هدفمند كردن ی هم اكنون با اجرا. بيگذر از بحران تخر

مت گاز را هشت برابر كرده ياند، ق مت نان افزودهيك چهارم بر قيها 
ست كه يجهت ن يب. اند مت مسكن افزودهي درصد بر ق٥٠ك به ياند، نزد
ما ی ه زندگياو آشكارا عل. كرده است یاعالن جهاد اقتصادی ا خامنه

  . فرمان جهاد داده است
خود و تحمل ی د، با سفت كردن كمر بندهايكن ياگر فكر م

دو تن از ی كيل يو باهزار قرض و قوله مخارج تحصی و سختی گرسنگ
برسند و شما را يی د تا آنان به جاين كنيد تاميتوان يفرزندان خود را م

كردگان  ليتحصی گر برايد. دي كنند، در اشتباهره فالكت رهاين داياز ا
ی  كرده ليد تحصير ابو زيعزی به زندگ. ستيدر كار نی هم شغل
هم نداشت و ی حق دستفروشی د كه حتيدر تونس نگاه كنی دانشگاه

ها دختر و پسر  ونيليبه م. مجبور شد خود را به آتش كشد
ی چ شانسيهد كه از يران و مصر نگاه كنيكار در ايكرده ب ليتحص

  . ستنديبرخوردار ن
دا خواهد شد يگران پ ان حكومتياز می اد رِسيد فريكن ياگر فكر م

  ! دير توهميرا خواهد داد، اسی گ بردهی و فرمان شُل كردن بندها
به نجات شما خواهند ی و كروبی د امثال موسويكن ياگر فكر م
  !ديدهی ب ميآمد، خود را فر

  

  !ھ فكر انقالب باشیدتوھمات را بدور افكنید، ب

درد و رنج ی انسان های گر انقالب ضرورت خود را از گلويدی بار
ی با جسارت و جانبازی عربی مردم کشورها. اد زده استيده فريكش

آنان با . بخش گشوده اندی را در عرصه مبارزات رهائی ديفصل جد
هر م» ها جنگ تمدن«و » خيان تاريپا«مبارزه قهرمانانه خود بر افسانه 

توحش  (» ان دو توحشيجدال م«را که قرار بود با ی باطل زدند؛ عصر
 رقم خورد، به مصاف )یاسالميی ادگرايو توحش بنی ستياليامپر

اين است » امانی بی كارهايدر پی م آزاديريبا دست خود گ«. طلبيدند
  ! ام مردم بپاخاسته جهان عربيپ

ی چ و خمي و پر پده و راه درازيهر چند مبارزات آنان به ثمر نرس
فه ين وظيا. د آموختيه و عزم شان بايشرو  است  اما از روحيپ

ی اريبه ی اسالمی جمهوری ران است كه با سرنگونيكارگران و مردم ا
ان ياد گراين منبع الهام بنيمهمتری اسالمی جمهور. شان شتابند

ی فه يآن وظی در منطقه بوده است و سرنگونی اسالم
ما در به ثمر رساندن ی ناكام. ران استيای ايرولتارپی ستيوناليانترناس

ی بر جنبشهای نيدر غلبه ضد انقالب دی ، نقش مهم٥٧انقالب 
ران يدر ای حكومت اسالمی سرنگون. بخش منطقه داشته استييرها
  . استی ما نسبت به انقالب جهانی فه يوظی ادا

  !دتنھا كسی سزاوار آزادی است كھ بداند چگونھ آنرا بھ كف آور

ن وجه انقالب آن است يمهمتر. آگاهانه استی امری انقالب واقع
ی انقالب واقع. ميد آنرا بدست آوريم و چگونه بايخواه يم چه ميكه بدان

. ستينی قبلی د به جايِگرِ جد ستمی  به قدرت رساندن دار و دسته
ر و رو كردن يزی عنيانقالب .  اتفاق افتاد١٣٥٧گونه كه در سال  آن

ی ديروابط تولی  ر همهييو تغی دن دولت ارتجاعير كشيبزجامعه؛ 
ی افکار سنتی  گرانه و همه ستمی روابط اجتماعی  استثمار گرانه، همه

از ينی ارتجاعی ن نظم اجتماعير اييتغی برا. ن روابطيمحافظ ای ارتجاع
 قدرت بگان جامعه صاح گان و استثمار شده دهيد است كه ستم

توان قدرت ی است كه می عمال قدرت انقالبفقط با ا. شوندی اسيس
ن سازمان داد؛ يتاً نويفيكی د و جامعه را در جهتير كشيرا بزی ارتجاع

ی اسيبدون كسب قدرت س«. انسان از انسانی بهره كشی در جهت نف
ه تحت يروسی اياست كه پرولتاری ن حكميا» .ز توهم استيهمه چ

رات ييتوانست تغ  به اجرا گذاشت و ١٩١٧ن در سال يلنی رهبر
  . در آن کشور و کل جهان بوجود آوردی اساس

. ديست به زبان خوش از قدرت دست بشويحاضر نی گر چ ستميه
مردم ساخته و ی ريگ ممانعت از قدرتی برای ارتجاعی ها  ارتش

زش مردم در مصر و يست كه در اوج خيجهت نی ب. پرداخته شده اند
حفط ارتش ی ستياليامپری ها رتن و قديتونس، تمام هم و غَمِ مرتجع

از لوله تفنگ ی اسيقدرت س«.  شان بود يد آبرو براين کشورها و خريا
دگان يد ا و ستمياست كه پرولتاری ن هم آموزه اي، ا»ديآی رون ميب

مائوتسه دون بدان عمل كردند و قدرت ی ن تحت رهبريکشور چ
ا ين كشور دنيت تريرا در پرجمعی و بردگی گ را بنا نهادند و بندهی نينو

ر ياز آن خود، غی طبقه كارگر و مردم بدون داشتن ارتش. برانداختند
را جز در پرتو آتش ی آزاد. ابنديممكن است كه به اهداف خود دست 

  .توان بكف آوردی داد و ستم نميرانه به كاخ بيورش دليو ی قهر انقالب
  !انقالب نیازمند رھبری و افق و آرمان كمونیستی است

ها را  استياست تا سی ا كنندهی رهبری رويازمند نيقالب نان
كه ی انقالب. روها را هماهنگ كندين، عزم و اراده ها را واحد و نييتع

دوران نباشد ی  ن طبقهيتر ياست انقالبيو سی نش، تئوريبر بی متك
ن يتنها طبقه ماست كه خواهان از ب. ستينی روزيقادر به كسب پ

يی اش در گرو رها ييگر بوده و رهايت دطبقای  رفتن خود و همه
بخشِ  ييرهای ه به آرمان و دورنماين طبقه بدون تكيا. ت استيبشر
تالش طبقات ی  همه. ستيانقالب نی سم قادر به رهبريكمون

 آرمان و دورنمان ياطبقه كارگر را از آن است كه ا ياستثمارگر دن
ك و يدئولوژيو ای اسيغات منظم سي تبلها تسيالياگر امپر. محروم كنند

را اعالم » سميمرگ كمون«اندازند و ی سم به راه ميه كمونيعلی فرهنگ
ن و مذهب بر سر جامعه يبا چماق دی اسالمی كنند، اگر جمهوری م



     ٣u 
دگان را منگ و مرعوب كند، به ي كوبد تا ستمدهی م

  . که از کمونيسم دارنداستی خاطر ترس
ن يمرتجعی و باقی اسالمی ها و جمهور ستياليامپر

ی دانند كه طبقه كارگر بدون دورنمای جهان، خوب م
بخش، اعتماد به نفس يی و رهای روشن و آرمان انقالب

  . روزمند را به دست نخواهد آورديپی  مبارزهی الزم برا
دن با ياز زمان به قدرت  رسی اسالمی جمهور
ان طبقه ما يدر می جدی ن، تفرقه و انشعابياستفاده از د

د تفکر يکارانه با است تبهين سيدر مقابلِ ا. ردبوجود آو
ی را برای ط بهترينقد کرد و شرای را بطور جدی نيد

رنگ و . فراهم کردی اسالمی ه جمهوريع علياتحاد وس
و صلوات ی زدن به مبارزات كارگری لعاب مذهب

به اتحاد كارگران ی اسيسی ها ها و كوتاه آمدن فرستادن
.  فلج كننده بر آنان داردراتيكند بلکه تاث يخدمت نم

ها در  ستيسم و سانسور كمونيمسكوت گذاشتن كمون
است كه دشمنان ی زيهمان چی كارگری محافل مبارزات

ی ا چ مبارزهيه .خواهندی طبقه كارگر می خارج وی بوم
توان بدون وحدت توده ها و متشكل كردن آنان ی را نم
حق ی  ها مبارزه سالی طشما ن را يا. رساندی روزيبه پ

ی زمان. ديا طلبانه با پوست و گوشت خود احساس كرده
تان  ي و نقشه هاديزير ي، نقشه مديشو يكه با هم متحد م

ی حتی ها يروزيو به پد يگذار يرا ماهرانه به اجرا م
ی د و جسارت براي، سرشار از امديابي يكوچك دست م

وادار را هر جا دشمن . ديشو يادامه و گسترش مبارزه م
هم  دررا له اش ي، ترفند و حكردهی نيب نشبه عق

د، يا افتهيدست از مطالبات خود ی بخشد و به يا شكسته
مستقل را و تشكل ی سازماندهت يش اهميش از پيب

م و يرژكه صحبت از برانداختن ی اما زمان. ديا افتهيدر
 و ی،ستياليها و مداخالت و تجاوزات امپر مقابله با توطئه

از به وحدت و ي ناز ستم و استثماری عاری ا جامعهتحقق 
ی از به برنامه و استراتژين . متفاوت است تاًيفيکی التيتشک

ن و يياز به تعين. استتر  درازمدتی مبارزاتی ها كيو تاكت
يی م كارهايو تقسی مبارزاتی ها وهيها و ش ص راهيتشخ

انقالب را فراهم ی  دهيچيرِ پيكه امكان عبور از مساست 
 ی،اسيسی  كنندهی ك مركزِ رهبريبه از ين. كند
بر شناخت كه  ست استيكمون به نام حزبی التيتشك
ل يه و تحليز و درشت انقالب و  تجزياز مسائل ری علم

  . باشدی متكی مراحل مبارزات
در قالب حزب ما موجود ی ن مركزيهم اكنون چن

ن حزب، كوچك است اما مصمم است يهر چند ا. است
رد و تالش يف بزرگ بردوش گيردم، وظاه به ميكه با تك

حزبِ ما نه تنها . انقالب را حل كندی كند مشکلِ رهبر
ی پرولتری ها موجِ اولِ انقالبی آوردها بر دستی متك

نقادانه از دو ی جهان است بلكه تالش دارد با جمعبند
و ی ن و شورويدر چی ستياليبزرگ انقالب سوسی  تجربه

در ی از تجارب انقالبی لمبست ع ها و جمع شكست آن
ی د و راه را برايران را بگشايران، قفل انقالب ايا

باز ی ستيهمه جانبه و قدرتمند كمونی رهبری ريگ شكل
  .كند

ی ر در كشورهاياخی ها زشيهمانطور كه تجربه خ
گر، يک بار ديا ي آن است كهيدهد سئوال ا ينشان می عرب

 پا خاسته ر جامعه جان بر کف بهييتغی که برای ردمم
مختلف ی جناح های  ادهياند، گوشت دم توپ و سرباز پ

ی ها شده و قدرت نِ شناختهيحاکم و مرتجعی  طبقه
ن خود خواهند ياديمنافعِ بنی ا برايبزرگ خواهند شد 

ز وابسته به آن است که يهمه چ: نستي اماد؟ پاسخ يجنگ
ی اسيسی   چه برنامهی،ا در راس مبارزات مردم چه طبقه

ی ت ميرد و آن را هدايگ يشاهنگ قرار ميپی رويام نو کد
ن حزب و گسترش نفوذ آن در يت اين رو تقوياز ا. کند

ی روزياست كه دل درگرو  پی فه همه كسانيجامعه وظ
  .ران دارنديطبقه كارگر در ا

  

   خالصه ای از 
  تاریخچه اول ماه مه

طبقات حاكمه .  كمون پاريس، فرانسه و كل اروپا را به لرزه درآورد١٨٧١ سال در
كموناردها ی آنها بيرحمانه سنگرها. اروپا متفقا به جنبش طبقه كارگر حمله بردند

از آنان را در ی بسيار  وكردهرا با توپ درهم كوبيده، كارگران قهرمان پاريس را اسير
 دولت پروس قوانين شديدا ضد ١٨٧٨در سال .  کردندخيابانها تيرباران

اعالم  یطبقه كارگر را غير قانون یرا به تصويب رساند و حزب انقالب یسوسياليست
از طبقه   يیديگر بخش قابل توجه  ایحربهبا انگلستان ارتجاع حاكم در . كرد

  .کردبا رشوه تخدير را كارگر 
 ،ی هلند،یلبريز بود از كارگران مهاجر آلمانشيکاگو آمريکا » ماركت یه« محله 
كارگران راه  یاز سو ی اعتصاب بزرگ١٨٧٧در سال . و ديگران یو رومانيائ یلهستان

.  سرانجام با سركوب پليس از هم پاشيد که انجام گرفتدر سراسر آمريكا آهن
از اين هراس داشتند كه در آمريكا هم نظير پاريس، كمون برپا  یآمريكائ یبورژواها

  . ديديبنابراين هيئت حاكمه تدارك سركوب را م. شود
در آنزمان . ديدند یتدارك م یو هم از حيث نظام یكارگران نيز بلحاظ سياس

آن روزها، . شد یمانجام بودند و جلسات آنها مخفيانه  یه قانوننيم اتحاديه ها
 یدر چنان اوضاع. وارد جنگ شدن با قدرت حاكم بود یاعتصاب كردن به معنا

ی در هسته رهبر ی كارگران انقالبتوسط سخت  یشهر شيكاگو زادگاه مصاف
ه بود آن آمداز  یدر بخشکه ی  اتحاديه قطعنامه ا. شد»یكارگری اتحاديه مركز«

تنها با ابزار قهر . خواهيم كه فورا خود را مسلح كند یما از طبقه كارگر م«: که 
اين .رساندتصويب  را به » .كرد یتوان در مقابل استثمارگران صف آرائ یم

رنگ پرچم « : گفتمتوجه ماجرا شد، ی بورژواز ی وقت.كاغذ نماندی قطعنامه برو
  »....اينان سرخ است

يك مطالبه معين به مركز . نبش حول ايده قهر گسترش يافتبدين ترتيب صفوف ج
  . مطالبات كارگران تبديل شده بود و آن خواست روزكار هشت ساعته بود

اين . گشت یآمريكا دست بدست م یدر صفوف پرولتاريا ای اعالميه ١٨٨٥در سال 
  دست به عمل١٨٨٦خواست كه در اول ماه مه  میاعالميه از طبقه كارگر آمريكا 

  ». نه آرامش-  استروز شورش«: بزند
زبان  ی، نشريه آلمان١٨٨٦نوزدهم مارس . بود» ديوانه واري« سال ١٨٨٦سال 

خونين آماده  یانقالب یاگر ما هر چه زودتر خود را برا«: در آمريكا نوشت» كارگر«
بنابراين . نخواهيم گذاشت یفرزندانمان بر جا یبرا یجز فقر و بردگ ینكنيم، ميراث

 هر هفته ،یقبل از روز موعد مبارزه سراسر» .انجام انقالب مجهز كنيد ید را براخو
سرنگون باد تخت  «،»زنده باد انقالب سوسياليستي« یتحت شعارها یهائ یراهپيمائ

   .شد یبرگزار م» كارگران مسلح شويد «،»و بارگاه و خزانه
با جسارت بـه  «: تنوش» كارگر«درست يك شب قبل از واقعه اول ماه مه، روزنامه     

سرمايه داري چنگالهايش را    . ارتش بردگان مزدي بيكارند   . نبرد آغاز گشته است   . پيش
سـازش  : شعار ما بايد چنين باشـد   ! كارگران. و باروي نظم پنهان كرده است     پشت برج   

 سال است كه سـرمايه داران وعـده هـشت سـاعت     ٢٠. ماه مه فرارسيده است   . موقوف
در همـان شـماره از   » . اين خواست را زيـر پـا مـي گذارنـد        كار مي دهند ولي هميشه    

طبـق اطـالع، يكـي از رفقـا بهنگـام      «:  هشدار مهمي داده شـده بـود    »كارگر«روزنامه  
دستگيري ليست بلند باالئي از اعضا همراهش بوده و تمام آن رفقا نيز دسـتگير شـده              

تفنگهايتـان  . يرون آوريـد  ليست عضويتها و دفاتر يادداشت را از جيبتان ب        : بنابراين. اند
قاتلين مـزدور سـرمايه داران، پلـيس و       . انبار مهمات خود را كامل كنيد     . را تميز كنيد  

 ».هيچ كارگري نبايد دست خالي از خانه بيرون بيايد. گاردش آماده جنايتند
در مقابل اين هشدارهاي انقالبي، طبقه حاكم نيز تـدارك مـي ديـد، آمـاج اصـلي        

  . رهبري كارگران بودحمالت طبقه حاكم، 
در نبرد . هزار نفر به خيابانها ريختند٣٠شيگاگو كه دژ شورش بود، دست كم در 

ميان كارگران مسلح به سنگ عليه پليس مسلح به سالح گرم، صف كارگران ناگهان 
  .... پشت سر كارگران منفجر شد یبمب. بهم خورد

 هزار كارگر به ٣٤٠ در سطح كشور نزديك به.افتيسوم ماه مه اعتصاب گسترش 
در شيكاگو . بردند ی هزار نفر از آنها در اعتصاب بسر م١٩٠جنبش پيوسته بودند و 

  .  هزار كارگر به خيابانها ريختند٨٠
خونين به  یبا كشتار یگارد دولت» ميلواكي«در . پليس منطقه را زير آتش گرفت

 محاكمات را آغاز ١٨٨٦طبقه حاكمه در همان ماه مه . تظاهرات پنج ماه مه پاسخ داد
اتحاديه انترناسيونال (آ .یپ.دبليو.یآ یرهبر یاعضا: متهمان. قتل پليس: اتهام. كرد

  ....) كارگران
  .بخوانيد  sarbedaran.orgبطور کامل در را مقاله 
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! هستند زين ما مردم ... نيفلسط و هيسور و مصر و تونس دممر
ده اند اما يکشی ائيجغرافی ن ما مرزهاايها م ستيالين و امپريمرتجع

  . وند زده استيمان را بهم پيها ستم و استثمار مشترک قلب
گان، دهقانان، کارگران و   برده–خ يگان تار چ بودهيکه هی زمان
ن به ي کمر راست کرده و نگاه خود را از زم-گان  دهيگر ستمديزنان و د

. شود يخ شروع مياز تاری نيچرخانند، فصل نو يمی افق رهائی سو
گران ير بلکه بازيتصوی صدا و بی ان بينان نه قربانيکه در آن، ای فصل
  .اندی اصل

ی چ چشم اندازينمود و هی می ن نظام ابديز ايکه همه چی زمان
ز ممکن است نبود، مبارزات مردم تونس و ينی گريدی اينکه دنيای برا

دگان و يتمدخ را گشود و لبخند بر لب سياز تاری نيمصر  فصل نو
ی  ربهن مردم، ضيای ها زشيخ. استثمار شوندگان جهان نشاند

وضع » هجاودان«بتِ  به ظاهر يو هی ديک نا اميتاری بر فضای ا کوبنده
که ی هنگام. تواخو جهان ن ن کشورهايستم گر و خفقان آورِ اموجود 

ل و دارودسته دن بيخشماگی ان هايروز، به طغياعتراض دی زمزمه ها
در روند ی زيجان انگيدوران هل شدند  ي حاکم خوار وذلفاسدی ها

حس سرشار از مردم ن ياکه ی هنگام. انه آغاز شديتحوالت خاورم
دگان يستمددر دست گرفتن سرنوشت خود شدند، به ی قدرت برا

ند که تحقق ديآفررا ی را لحظاتيز د دادنديقدرت و امسراسر جهان 
  .تر کردی واقعرا ی افتنيبه ظاهر دست نی اهايرو

 که ديت را نه بر خود که بر انبار باروت کشيز کبريمحمد بو عز
ه يمن، اردن و سورين، ي بحربهمتفاوت ی ها اسيدر مقامواج انفجارش 

سم در جهان عرب را ياليامپری  دست نشاندهی م هايرژ. ديز رسين... و 
 ن ويتر دهيد ون ها تن از ستميليت کرد و ميغرق در بحران مشروع

 و راه فوران هکردی اسيسی ن اقشار جهان را وارد زندگيتر استثمار شده
 . م آنان را باز کردي عظ يانرژ

از  ست هايکمونی به اندازه ی اسيو سی ان اجتماعيچ جريه
در . تازه نگرفته اندی ن استقبال نکرده و جانين فصل نويش ايگشا

و ی اروپائی تسياليامپری مرتجع منطقه و قدرت های مقابل، دولت ها
دانند، از ی خود می د حکومت جهانين منطقه را شاه کليکه ای کائيآمر

ی ده اند و با تمام قوا تالش ميبر خود لرزی مردمی ن آتشفشان هايا
  .کنند تا آن را مهار کنند

را ی رانير و جوان ايمردم تونس و مصر صدها هزار پی زش هايخ
ان مردم ي مرای سرنوشتو هم ی حس دوستد و يز بشدت الهام بخشين
» انقالب«کرد که ی ادآوري گان ن کشورها دامن زد و به همهياران و يا

ادعا ی اسالمی ف جمهوريکثی ها ت اهللايست که سران منفور و آيآن ن
ضد ی ستيده و شوونيبه افکار پوسی ن مبارزات ضربه مهميا. کنندی م

 . زدی،اسالم یشد و هم در جمهوری د ميم شاه توليعرب که هم در رژ
تونس و مصر ی ها ابانيکه در خ» د اسقاط النظاميريالشعب «شعار 

کرد ی ادآوريتهران ی ها ابانين افکند به جوانان مبارز و شجاعِ خيطن
» ح نظاماصال«بر ی مبن» جنبش سبز«رهبران ی د از افق ارتجاعيکه با

کال يتظاهرات راد. بطور قطع گسست کنند» سمي ا-ينيخمی اياح«و 
اول « با شعار -ران ير نقاط اي در تهران و سا١٣٨٩ بهمن ٢٥مردم در 

ر ي  بدون شک تحت تاث-» يد علي بعد مبارک، حاال نوبت سی،بن عل
  . بدان بودی گوئ مصر و تونس و خوشامدی ها زشيخ

اد يمردم ی است که توده های الهام بخشی ن گره گاه هايدر چن
 يی،قاين، آفري عرب، التی،راني چه ا–ده گان يرند که ما ستمديگی م

ک يز از يمان ن م و دشمنانيک نژادهستي همه از –ی و اروپائيی ايآس
تونس و مصر و به مردم شجاع ران يای انقالبی ها ستيما کمون. نژادند

گر که کمر راست کرده اند تا ستم و استثمار را يدی ه و هر کجايسور
م و قدر يبال ي بخود مآنانی باکی م، از بيفرستی دفن کنند درود م

  . ميدان يها را م ن جنبشيای تاکنونی دستاوردها
ی بن عل.  تازه آغاز شده استی،ک انقالب واقعيتحقق ی مبارزه برا

م آن ها صرفا يم بودند؛ رژيک رژيو مبارک صرفا فرماندهان 

و ی ک نظام اقتصاديک دولت؛ و دولت آنها نگهبان ی ي گرداننده
واژگون کردن نظم کهن به پا ی مردم برا . تماستثمار و سی اجتماع

اما هنوز کار تمام نشده و . کسب کرده اندی هائ يروزيخواسته اند و پ
ی ساختن جهانی برای ميعظی ها هم فرصت. نظام کهن پابرجاست

مردم ی  دهينو رسی ها زشيخی گر بدست آمده و هم خطرات بزرگيد
  . کنندی د ميرا تهد

 خواهد شد؟ی ست و چگونه طيراه چی  ن است که ادامهيسوال ا
. ران تکرار شوديست که شکست تلخ انقالب اير آن نيد، تقديبدون ترد
ن يمبارزی تواند برای آن انقالب شکست خورده می درس ها

با شکست تلخ .  قا ارزشمند باشديانه و شمال آفريخاورمی کشورها
ر ييران و تغيای ر انقالبييتغی نادر برای از فرصت های کيران يانقالب ا

م و با اتحاد يعزم را جزم کن. انه از کف رفتيخاورمی  کال چهرهيراد
گر تکرار يدی م که آن تجربه تلخ در اشکالينگذاری ستيوناليانترناس

ل را در يک انقالب اصی يروزيباشد که مردم جهان سرافرازانه پ. شود
  .رندين منطقه جشن بگيا

  شکست انقالب ایران

ون ها کارگر و دهقان و دانشجو و يليران مير ا د١٣٥٧در سال 
ک  يم شاه را که حاصل يپا خاستند و رژبه تحت ستم ی خلق ها

ه دولت يعل)ميالدی١٩٥٣( ١٣٣٢سال مرداد ٢٨در ی کائيآمری کودتا
رت زده کرد يان را حين واقعه جهانيا. دکتر مصدق بود، سرنگون کردند

ره يجز«ران را يکا اي وقت آمرس جمهوريش از آن، کارتر رئيرا سالِ پيز
م شاه يرژی سرنگونی  جهيدر نت. خوانده بود»  انهيثبات و آرامش خاورم

. برداشتی انه شکاف بزرگيکا بر خاورميسم آمرياليسلطه امپر
گوناگون ی و اجتماعی اسيسی گوناگون با برنامه های اسيسی ها انيجر

ن را در دست رايمردم ای  ندهيجامعه فعال شدند تا آی  در صحنه
  . رنديبگ

ز که خود از همکاران ينی اسالمی ادگرايبنی روهايان نين ميادر
ی ها قدرت. بودند فعال شدند مرداد ٢٨کودتای ا و شاه در يسی کودتا
وابسته به ی کاملِ دولت طبقاتی ممانعت از سرنگونی برای ستياليامپر
وانه وار به ي دران،يدر ای ه داريکن شدن نظامِ سرما شهيسم و رياليامپر

ی ادگرايبنی روهاين راه دست اتحاد را به نيو در ا. حرکت درآمدند
ش باز کردند يو شرکای نيخمی ريقدرت گی دادند و راه را برای اسالم

  . ل به ضد انقالب کننديتا به کمک آنان ابتدا انقالب را تبد
ِ  شاه به خميطبق دستور آمر . کردی اعالم وفاداری نيکا ارتش

و سربازان را ی ارتشی ها و توهم تانکی ت سادگيمردم در نهای ها توده
ل به يتبد» استقالل-يآزاد«که شعار ی هنگام. گُل باران کردند

در ی  شد بازهم ابعاد فاجعه» ياسالمی  جمهور- استقالل-يآزاد«
ی  و دارودستهی نيپس از خروج شاه، خم. ن درک نشديشُرف تکو

 استبداد کهن را در شکلِ ی،کمک احزاب بورژوائبا ی ان اسالميادگرايبن
را به صندوق ها » يآر«ی أز ريت مردم نيکردند و اکثری بازسازی نيد

عالوه بر ارتش، . دادندی ت قانونيمشروعی نيانداختند و به استبداد د
دستگاه . به نام سپاه پاسداران شکل گرفتی ديجدی نظامی روين

قانون ی به جا. شدی اه بازسازشی تيامنی با کمک کادرهای تيامن
ب شده که صدها بار يتصوی نيدی ک قانون اساسيم شاه يرژی اساس

ا ي هر چند در نظام شاه -ن بود يشيپی تر از قانون اساسی ارتجاع
  . نداردی اصوال قانون معنی نيخم

اش که چند  يبه حقوق زنان و فرمان حجاب اجباری نيحمله خم
ن يصادر شد اولی  سلطنت اسالمبر تختی هفته پس از جلوس و

زنان شورش گر کشور روشن ی حداقل برا. ضربه را به توهمات مردم زد
به . تبهکار استی کند نه انقالب بلکه ضد انقالبی شد آنچه حکومت م

ده شد و يجنبش خلقِ عرب در خوزستان به خون کشی نيدستور خم
که ی ن و مردميکسب زمی که برای ارتش و سپاه پاسداران به دهقانان

 ١٣٩٠بیانیھ اول ماه مھ 

  در خاورمیانه و آفریقای شمالی ان به هم رزمان انقالبیاز ایر



     ٥u 
مانند ترکمن صحرا و کردستان بلند شده ی در نقاطی ملی برابری برا

ی ها به  شوراهای تيو امنی ان حزب اللهيلشگر. بودند حمله کردند
ی  شوراهای،دانشجوئی  سازمان های،دهقانی ه هاي اتحادی،کارگر

آموزگاران و استادان در مدارس و ی مارستان ها و شوراهايکارکنان ب
در ی قدرت توده ای ن ارگان هاياکثر ا. هجوم بردند... شگاه ها و دان
م شاه شکل گرفته بودند يرژی سرنگونی برای ج و سازماندهيان بسيجر

ی بودند که از مخفی ست هائيکمونی از آن ها تحت رهبری اريو بس
ی توده های ريو قدرت گی د در آمده و مبارزات انقالبيگاه و تبع

. کردندی می دهقان و کارکنان جامعه را سازماندهدانشجو و کارگر و 
  .کشمکش انقالب و ضد انقالب با شدت آغاز شد

را ی جهانی  که صحنهی ع بزرگترين کشمکش در چارچوب وقايا
سلطنت و ی سرنگونی ران برايمردم ای وقت .ان بوديزد در جری رقم م

سدود انقالب در حال م- ش ضد يشاپيپ برخاستنداش  يکائياربابان آمر
در ی اجتماعی ها جنبش. در جهان بودی انقالبی کردن کامل فضاها

ی  دههی گرا يو ملی ضد استعماری  جنبش هاافت کرده بودند؛غرب 
ی گرا يانات مليجری ر رهبريزکه قا يا و آفري در آس١٩٦٠ و ١٩٥٠
، سخت »بهتر«ی جاد جوامعيده بودند، در ايرسی روزيبه پبورژوا 

ست در يکمونی روهاي ن،ن جنبش هايدر اکثر ا .شکست خورده بودند
ا يحل شدند ی بورژوائی در جبهه ها مواقعی اريدر بس. ه بودنديحاش

ست ها قتل ياليا خود امپريگرا و ی و ملی اسالمی روهاينکه بدست نيا
ی در دهه ی ست در کشور اندونزيکشتار صدها هزار کمون(عام شدند 

  ).ع بودين فجاياز ای کيا يسو سازمان ی  توسط ارتش اندونز١٩٦٠
ی انقالبی ست هايکمونی ت را برايکه وضعی گريدی عامل جهان 

ه يسرمای اي و اح١٩٧٦ار نامساعد کرد مرگ مائوتسه دون در سال يبس
ی ن شکست براين واقعه بدتريا. بودی ستيالين سوسيدر چی دار

ب گاه انقاليت از پاين کشور بزرگ و پر جمعيا. بودی انقالب جهان
شد؛ از ی جهانی ه داريگاه نظام سرمايل به پايتبدی جهانی پرولتر
ل به يکرد تبدی می شرويسم پياليسوسی  که در جادهی ا جامعه
رات يتاثی ن دگرگونيا. ا گشتيدر آن احی ه داريشد که سرمای کشور

ن يگان جهان ا دهيد ان ستميدر م. گذاشتی بر جای قيعمی منف
از فالکت است ی تنها راه رهائی ستيالياحساس که انقالب سوس

ی ن الملليز در سطح بين» !سم مرديکمون«ی کارزارها. ف شديتضع
غرب به ی ستياليان دو بلوک امپريها، رقابت م نيافزون بر ا. شروع شد

که از (ی شوروی شرق به رهبری ستياليکا و بلوک امپريآمری رهبر
ی دولتی ه داريسرماک نظام يداشت و در واقع ی سم فقط نقابياليسوس
  .کردی ده تر ميچيز صحنه را پين) بودی ستياليامپر

ی ز نقشي نراني استيکمونی روهايط نامساعد، نين شرايعالوه بر ا
ی برای واحدی سراسری  ها برنامه ستي کمون.کردندی بازی منف

ن با يک دولت نويدولت کهن و استقرار ی نابوددولت و ی سرنگون
د يست ها امياکثر کمون. اوردندينان ديبه مرا ی اعانقالب اجتمی  برنامه

ک يل آن به يو تبدی کارگری جنبش های خود را به رشد خودبخود
ی خودبخودی حال آنکه انقالب امر. بسته بودندی ستياليانقالب سوس

ی روهاياوضاع واگذار شود حتما نی ند خودبخوديو اگر به فرآ. ستين
ی  توده ها را گرفته و برنامهی ررهبی طبقات ارتجاعی  افتهيسازمان 

ست ها به خصلت يکمون. کنندی ل ميخود را تحمی و اجتماعی اسيس
آن ه يزنان علت ندادند و حتا شورش يد اهميک حکومت جديتئوکرات
ی فه يوظی نيک بطور عياستقرار دولت تئوکرات. ده گرفتنديرا ناد
جسته کرده ن را بريک و نقد ديدئولوژيای  نبرد در عرصه ی ستيکمون

فه پشت کردند و شاه ين وظيران عمدتا بر ايای ست هايبود اما کمون
را ی اسالمی ک جمهوريدئولوژير نفوذ ايدن مردم از زيرون کشيد بيکل
بدتر «د داشتند که با يدانستند و امی م» يمسائل اقتصاد«د بر يتاک

ی  جهينت. ام کننديکارگران اعتصاب و بعد ق» يت اقتصاديشدن وضع
ناب بود که توجه کارگران را ی ستيک خط اکونومی ين نگرشيچن

که با استقرار يکرد در حالی خود کارگران م» يفور«مصروف مسائلِ 
را يز. ن حقِ طبقه کارگر لگد مال شده بودي مهمتری،اسالمی جمهور

ک ی يطبقه کارگر و بنای برای اسيکه امکان کسب قدرت سی انقالب
و ستم و استثمار را فراهم کرده بود محی ن بر مبناينوی جامعه 

  .محروم شده بودی خين امکان تاريده شده بود و طبقه کارگر از ايدزد
تحت ستم و ی روهايگر نين معضلِ طبقه کارگر و دين عاجل تري ا

ن يان و بازتاب ايعاجز از بی ستيکمونی روهاياستثمار جامعه بود اما ن
ت يدر مورد ضدی  بزرگها، انحراف نيعالوه بر ا. ضرورت بودند

ن يدر ای خط راست .بروز کردکا يسم آمرياليبا امپری اسالمی مهورج
ی روهايه نيسم و علياليه امپريمبارزه علجنبش سربلند کرد که 

ی که قدرت ها يدر حال. کردی حاکم را از هم جدا می اسالم
ک نظام واحد ي جوانب مختلف »يبوم«ی طبقات ارتجاعو ی ستياليامپر

 که سمياليو امپری اسالمی ادگرائيان بني تضاد م وندا يو جهانی طبقات
ی خصلتانه را رقم زده است، يران و خاورميجامعه ای اسيسی  صحنه
ی نظام هاندگان ين تضاد، نمايای دو سوهر داشته و در واقع ی ارتجاع
 .د سرنگون شوندي که بااند يده و ارتجاعيپوسی اجتماع
ی روهايت بدست هم دادند و ندسی و ذهنی نين عوامل عيا

که ی بحران انقالب. ران به قدرت رساندنديرا در ای اسالمی ادگرايبن
ی حل شد و سه دهه فاجعه برای جامعه را در بر گرفته بود به طور منف

بر روند ی ميعظی رات منفيران فراهم کرد و تاثيطبقه کارگر و مردم ا
را در ی ضد انقالب یانه و جهان گذاشت و فضايانقالب در کل خاوم

و ی ران با وجود پراکندگيای انقالبی ست هايکمون .ت کرديجهان تقو
ممانعت از ی برای ک، با شجاعت و فداکاريدئولوژيو ای اسيبحران س

کشمکش انقالب و . دنديل آن به ضد انقالب جنگيسقط انقالب و تبد
دارس و می ضد انقالب در کارخانه ها، دانشگاه ها و روستاها و شوراها

ت يدر نها. افتيان يجری جنگ انقالبی دان هايمارستان ها و ميب
  .م کنديتوانست خود را تحکی اسالمی جمهور
ی ت کلياز وضعی سوديران در واقع اپيک در ايت نظام تئوکراتيتثب

  . ضد انقالب بودی کجانبه و انحصاری ي جهان و سلطه
را ی د بخشيد و اميدر تونس و مصر موج جدی توده ای زش هايخ

تواند به ی ن کشورها ميمبارزه در ا. در جهان به راه انداخته است
ی ان مردم انقالبيمی تری جدی اروئيروسطوح باالتر جهش کرده و به 

 وی  بومکه دولت طبقات استثمارگر(حاکم ی ها ت دولتيکسو، و کلياز 
از ی ستون فقراتی است و دارای جهانی ه داريوابسته به نظام سرما

 . نجامديب) نظم و قانون مانند ارتش استی روهاين
انه و جهان يخاورمی ن کشورها و بطور کليای ها ستيف کمونيوظا

ن يند ايا فرآيست؟ آيچی ن از مبارزه طبقاتين فصل نوي ابالِدر ق
ی ستيو ضد کمونی قادر خواهد شد امواج ضد انقالبی مبارزه طبقات

ی ها زشيخب را بر تارک کند و انقالی را خنثگذشته ی  چهار دهه
ی و راه را براهد جهان قرار دقا و سراسر يشمال آفرانه و يخاورممردم 

به مثابه تنها ی ستيکمونی ها سم و انقالبيمردم نسبت به کمونی آگاه
انه يخاورمی در کشورهای ارتجاعی ها از نکبت و فالکت نظامی راه رهائ

  باز کند؟ی جهانی ه داريو نظام سرما
   ر انقالب را بر تارک جنبش ھا قرار دھیمبار دیگ

دهد که ی ران و امروز تجربه تونس و مصر نشان ميای  تجربه
م که ينيبی م.  و چالش طبقات مختلف استيی انقالب، صحنه زورآزما
ی ن الملليو بی ک طرف قدرتمندان داخلي از ... در تونس و مصر و 

ق ياز طرا حداکثر يو به مردم ر ي حقازاتي با دادن امتکنندی تالش م
ن يحاکم در ای دولتی ساختارهات يعوض کردن نگهبانان نظام، کل

وارد ی برای ميل عظيگر، پتانسياز طرف د. حفظ کنندکشورها را 
ک يان يشتر به نظام کهن و درهم شکستن آن در جري ضربات بنآورد

ن يای  شق دوم چهرهی روزي بدون شک پ.موجود استی انقالب واقع
 .ن منطقه و جهان عوض خواهد کردي جهان را به نفع مردم امنطقه و

 شمار در مردمی ها  تودهن شق دوم آن است کهياما شرط تحقق ا
 جامعه چه که بدانند و برندی پی واقع انقالب کي تيماه بهی ونيليم
  . طبقه کدامی رهبر با و خواهندی می مشخصات چه بای ا

 آن تحققی برا و شده آگاه نيچن نيا ها ونيليم نکهيا بدون
 مردم به انقالب نام به رای زيچ هر تواننديم شوند، دشمنان متشکل

 همان. ميديد رانيا ١٣٥٧ انقالب مورد در که همانطور. کنند حقنه
نباشد که ی انقالبی ستيک جنبش کمونياگر . شد بدتر و ماند زيچ
م و گر اقشار تحت ستيدگاه طبقه کارگر و ديرا از د» ميخواهی چه م«

 ،کندی آن رهبری ش بگذارد و مردم را در جنگ براياستثمار جامعه پ
آنان به مردم حقنه خواهند ی اسيندگان سيو نمای آنگاه طبقات ارتجاع

  ؟ »دد بخواهنيباچه «کرد که 
ی حاکم توسط مردمی اسيسی ت ساختارهاي درهم شکستن کل

اهد و د که بخويجدی ک دولت طبقاتی يريو شکل گی آگاه و انقالب
ست ها خلع قدرت و ياليه داران و مالکان بزرگ و امپريسرمابتواند از 



   t ٦   
ی  و روابط اجتماعهان برداشتيرا از می زات طبقاتي و تماهت کرديمالک

ن که بدون ياست سخت و خونی نديفرآند؛ ستمگرانه را سرنگون ک
که متعلق به مردم و ی و ارتش) ستيحزب کمون(ی انقالبی داشتن حزب

ند چگونه آغاز خواهد شد؟ ين فرآي اما ا.ستي آنان باشد ممکن ناز خود
ک ين که ينوی ستيک جنبش کمونيم ين جنبش عظيا از دل ايآ

خود قرار دهد، متولد خواهد شد؟ ی را در راس برنامه ی انقالب واقع
ن ين ايان مبارزيد از مياست که جواب آن بای ن ها سواالت عاجليا

  . ديرون آياند بتوی د و ميرون آيکشورها ب
مانورھای نیروھای سیاسی و اجتماعی مختلف برای تعیین فرجام 

 این مبارزه
نان حاصل کردند نجات نوکرانشان بن ياطمست ها ياليامپری وقت

تونس و مصر » مردم«ک باره طرفدار يست يممکن ن مبارک وی عل
 کنترل کنند و ن دو کشوري ارا دری اسيبتوانند بحران سشدند تا 

اوباما از  .کنندی د را فرماندهيم جديک رژيبه » گذار«ند يشان فرآخود
» شهيهم«د که کراعالم ی سارکوز. کردی سقوط مبارک ابراز شادمان

ن کشورها خواهد يمرتجع ای م هايدر کنار مردم عرب و در مقابل رژ
اکنون  . نداردی نان حد و حصريای های باف و دروغی شرميب. ستاديا

زده اند و ی بيدست به تجاوز به ل» ت انسان دوستانهدخال«ی تحت لوا
ان ژنرال ها و ياز می  پس از قذافن کردن دولتيچ در حال دست

 را با عجله ترک کرده اندی قذافی  شکستهی که کشتی وبدنام ی وزرا
 نقش تا کارند در ستياليامپر و کشورها نيا مرتجعی روهاين .هستند

ی برا مردم جنبش وی آگاه رشد نعما و برسانند حداقل به را مردم
  .شوند جامعه نياديبن رييتغ

خود ی کنند سنگرهای تالش می بن علی در تونس پس مانده ها
م مبارک بود اکنون ي که ستون فقرات رژارتشدر مصر، . را حفظ کنند

سال ی در س. کند بدون مبارک، نظام مبارک را حفظ کندی می سع
کم، حفاظت از ي: کرده استی برن ارتش سه پروسه را رهيگذشته، ا

ی مصر به روی ها سوم، باز کردن دروازه. ل؛ دوم، سرکوب مردمياسرائ
فقر و ی  سابقهيکه موجب رشد بی خته اقتصاديسم افسارگسيبرالينئول

در دست ی ا افسانهی ها گر انباشته شدن ثروتيدی و از سوی کاريب
  .ه دارِ وابسته به دولت شده استيطبقات سرما

تالش ز ين نياخوان المسلم مانند گريدی ارتجاعی اجتماعی وهارين
با ی ديه تعامل جدبسوار شده و ی کنند بر موج جنبش مردمی م

نان يقدرت و نفوذ اهر چند .  برسند مسلط طبقات حاکمهی جناح ها
 ١٣٥٧ران در سال يای ان اسالميادگرايقدرت و نفوذ بنی  به اندازه

تابانه به ی که بل يها و اسرائ ستياليامپر اما، در زد و بند باست؛ ين
گر يق به ديت حريدر مصر و ممانعت از سرا» ثبات«دنبال استقرار 

 ی ها يده مانند اسالمين پوسين مرتجعيانه اند؛ ايخاورمی کشورها
. رون بجهند و بر مردم حاکم شونديخ بيتوانند از گورستان تاری ران ميا

ن حزب وارد ي هم اکنون با سران اازی کائيو آمری اروپائی ها قدرت
 در »آکپ«مانند حزب ز ينان نيشنهاد کرده اند که اي و پمذاکره شده

شرکت در قدرت ی  و براکنند» ليتعد«خود را ی اسالم گرائ ،هيترک
» ليتعد«ن يای کائيو آمری اروپائی ها ستيالياز نظر امپر. آماده شوند
 از زيبلکه قبول دو چن خواای اجتماعی  ل برنامهيتعدی نه به معنا

ن يل و تضميد با اسرائيويکم، حفظ قرارداد کمپ دي:  استآنی سو
ی و نظامی اسيسی دو شاهرگ وابستگ(کانال سوئز ی ت کنونيموقع

ی ه هاي و دوم، دست نزدن به سرما)یستياليامپری مصر به نظم جهان
که مصر را در ی بندهائ( ی ستيو توری ديتولی نه هايدر زمی خارج

  ). کندی ادغام می ه داريسرمای قتصاد جهانا
ن به مثابه ساختار ستم و ي ددهد که نقد يع مصر نشان ميوقا

ک جنبش يممانعت از تلف شدن ی ن نقد براير کردن اياستثمار و فراگ
ی منجر شود تا چه حد ضروری ک انقالب واقعيتواند به ی که می مردم
و ی و اقتصادی اسي برنامه سمقابله با نظم کهن، شامل مقابله با. است

در ی اسالمی اسيسی گر ساختارهاين و ديک اخوان المسلميدئولوژيا
ن و يران و حماس در فلسطيمانند رهبران جنبش سبز در ا(انه يخاورم

در ی آگاهی ها ز هست و امروز جوانهين) رهيحزب اهللا در لبنان و غ
ی د کشورهاين نسل جديان مبارزيتوان در می قت را مين حقيمورد ا

ی عرب و جنبش زنان بخصوص در تونس که با جسارت شعار جدائ
  . مشاهده کرداست،ن از دولت را بلند کرده يد

ی ست ها و دشمنان طبقاتياليامپری  دهيچيپی ها شناخت از روش

حاکم در ی بومی ها و طبقات ارتجاع ستياليامپر. ار مهم استيبس
مردم به ی ها تن جنبشافي ممانعت از دست جهان سوم دری کشورها

ی روهاين، توانند سرکوب کنند يهر آنجا که نم. کهنه کارند ی،روزيپ
ج يآورند و به تدر يدان ميبه م» رييتغ«تحت نام را هن  کُنظمِی طبقات

ی روهاين راه همواره ني در ا.دگرداننی اوضاع را به روال سابق بر م
بودند با » ونيسيپوزا«قبل در ی ها ميبورژوا که در رژی اسيو سی طبقات

ی که سال ها برای انقالبی روهايکنند و گاه حتا ن يمی آنان همراه
ز کرده يرت انگيحی ها ياستثمارگر فداکاری ها سرنگون کردن دولت

خورند و با شرکت در  يها را م آن» کيدموکراتی ها راه حل«ب ياند فر
ت کمک  که ضربه خورده اسهم نظم کهنيآنان به ترمی اسيسی ها يباز
ت يمشروعی ستياليو امپری ارتجاع» گذار«ی کنند و به پروسه های م
  .بخشند يم

ی در کشورهائی بومی  و طبقات بورژوائها ستياليکه امپری الگوئ
 در .مياوريکردند را به خاطر بی مهندسی ن و اندونزيپيليمانند ف

ن يا. منفور سرنگون شدندی سوهارتوی اندونز و در مارکوسن، يپيليف
م خونخوار و فاسد و مرتجعِ وابسته به يدو رژی ها و نفر، سرکردهد

مردم که متشکل از کارگران و دهقانان و ی ها توده. سم بودندياليامپر
بورژوا و ی روهاياما ن. ان کردنديه آنان طغيروشنفکران بودند عل

ها  معامله  نيا. ز فعال شدنديمخالف باند مارکوس و سوهارتو نی ارتجاع
» گذار«ک ياز قدرت، ی ها کردند و با گرفتن سهم ستياليبا امپری ا

ن کشورها را ياالک ه دار و ميسرماها و طبقات  ستياليدلخواه امپر
  . کردندی مهندس

ی ان اسالميادگرايها و بن ستياليامپری ز با همدستيران نيانقالب ا
. د انقالبِ دهشتناک ش- ک ضديل به يگرا تبد يملی بورژوای روهايو ن

 کارگران و دهقانان و زنان و جوانان و روشنفکران ١٣٥٧اگر در سال 
ان انقالب يدر جر( ن يلنی ک به رهبريمانند حزب بلشوی ران حزبيا

ی ن به رهبريست چيمانند حزب کمونی ا حزبي) هي روس١٩١٧اکتبر 
ی روزي به پ١٩٤٩ن که در سال يان انقالب چيدر جر( مائوتسه دون 

دار شده و مبارز را به يبی ها از تودهی  حداقل بخشداشتند که) ديرس
متحد کند و با ی ستيالين و سوسيک نويانقالب دموکراتی  حول برنامه

بخصوص (درهم شکستن کامل دولت ی برای آنان ارتش سرخی روين
سازمان ی ارتجاع اسالمی روهايو پس زدن ن) آنی ستون فقرات نظام

  . داشتی می گريدی  چهرهانه يران و حتا خاورميدهد امروز ا
. ميز مواجه بودينی گريتلخ دی ر با درس هاياخی ما در سال ها

ست نپال يحزب کمونی تحت رهبری انقالبی روهايدر نپال، ن
ن يرتريک جنگ خلق الهام بخش را با اتکاء به فقيدهسال ) ستيمائوئ(

ز پس ای ش بردند ولين کشور در شهر و روستا دالورانه پياقشار مردم ا
ی روهايست ها و نياليوارد معامله با امپری م پادشاهيرژی سرنگون
ن ين کشور شدند و در دولت شرکت کردند و به ايای و بورژوای ارتجاع

. خدمت کردندی همان دولت اما تحت نام جمهوری ب به بازسازيترت
ن يکردند بهتر نشد و ای که دهسال فداکاری نپالی ت توده هايوضع

ی ه داريجهان در چنگال نظام سرمای  کشورهاريکشور همچون سا
  . ماندی باقی ه دار و مالک بوميو طبقات سرمای جهان

ت به يدر نهای انه ايدهد که هر راه می ن تجارب نشان ميهمه ا
ی کشورها. انجامدی  م--گر يدی م در شکليري گ–همان نظام ی بازساز
در .   کرده اندز تجربهيانه را در گذشته نيمی ن راه هايانه ايخاورم

 را به –ی  انقالب واقع–د انقالب را يانه بايمی ن راه هايمقابل همه ا
  . ميصحنه آور

ی روزمند و تجارب تلخ انقالب هايپی ن انقالب هايريتجارب ش
طبقه را ي ز.اندی ن الملليشناسند و بی شکست خورده، حد و مرز نم

ندارد که ی لزوم.  اندی ن الملليبی ا طبقاتيو طبقه پرولتاری بورژواز
مردم ی امروز نگاه ها. ميتلخ گذشته را از نو تجربه کنی تجربه ها

شکست را بشکنند و » طلسمِ«انه به مصر و تونس است که يخاورم
  .  انه به ظهور برساننديرا در خاورمی واقعی هائ انقالب

   توھمات طبقات میانی
قات طبی ها شات و نگرشيهمواره گرای اجتماعی ها در جنبش

ت با يانه و ضديمی ها» راه حل«ش به يگرا. استی وزنه بزرگی انيم
ی اسيساختار س» اصالح«ها و اکتفا به  ت دولتيکلی انقالبی سرنگون

ها، هراس از  شدن جنبش» کاليراد«حاکم، ترس از ی ها ن نظاميهم
ن طبقات در يای ش عمومي گرای،ستيکمونی رهبری ريگ شکل



     ٧u 
ت ضد انقالب در جهان در يط حاکميشرا. مختلف استی کشورها

ن ياد ايار زيت بسيموجب تقوی ن الملليگذشته در سطح بی   دههچهار
 عنوان به شيگرا نيا به زينی ستياليامپری ها قدرت. ش شده استيگرا

. کنندی م تيتقو را آن و دهندی م پا مطلوب کيدئولوژيا شيگرا کي
ها و  ستياليامپری ستيضد کمونک يدئولوژيتهاجم ات با ين وضعيا

ی  هير شدن نظريد و موجب فراگيتشدآن ها، ی  دنباله روروشنفکران
که يباوجودامروزه، . سم شديکمون» مرگ«ی ستياليو امپری ارتجاع
ی براليدر اشکال گوناگون بخصوص در شکل نئولی ه داريسرما
ه خود را نشان يکری  چهرهی اسالمی ئادگرايبن رسوا شده؛ زهيگلوبال

ی ر به نفع توده هايين تغيجاد کوچکتريان در ايگرا ي عجز ملداده و
تمام بر طبل ی شرم يهنوز با بتحت ستم و استثمار روشن است؛ اما 

  .کوبندی م» سم مرديکمون«
ی ا زود به سوير ي دی،انيطبقات می ها شيگرای اسيندگان سينما

ی ستياليامپری ها قدرتمند و قدرتی ارتجاعی اسيوحدت با احزاب س
ی ن چاره ايفعال جز ا«ن است که يروند و همواره استداللشان ای م
تقلب ی  در پ١٣٨٨ران که در سال يدر ا» جنبش سبز«. »ستين

به راه افتاد و » اصالح طلبان«ه ينژاد علی احمدی  دارودستهی انتخابات
اند  ياسالمی از حکومت جمهوری که بخش» اصالح طلبان«ی ر رهبريز

ر يبه زی انيند است که چگونه طبقات مين فراياز ای ا قرار گرفت نمونه
کنند کل ی رفته و تالش می ارتجاعی ها انيبال و پر احزاب و جر

ش ين گرايای غلبه ی  جهينت. ز با خود همراه کننديجنبش مردم را ن
ر ييک جنبش بالنده و تغي مرگ آن جنبش به عنوان ی،بر هر جنبش
  .دهنده است

کنند انقالب ی آگاهانه تالش می انيت مطبقای اسيسی ها شيگرا
کتاتور، مارکوس يمگر شاه د. کنند» کتاتورهايد«ی را محدود به سرنگون

ن ها سرنگون يسرنگون نشدند؟ ا... کتاتور و يدی کتاتور، سوهارتويد
ن تجارب نشان يا .ماندندی شان بر جای  و نظام طبقات  دولتشدند اما

نظام حاکم هستند ی  که نمادها»کتاتورهايد«ی دهند که سرنگون يم
ا ير يآن پابرجا بمانند، دی ار مهم است اما اگر نظام و ساختار دولتيبس

توان به ی را نم» يکتاتوريد«. کنند يد ميرا تولی گريد» کتاتوريد«زود 
ن نظام يت ايکل. ل دادين نظام ها هستند تقليکه نماد ای افراد مستبد

ی کتاتوريز دولت ديهستند و دولت نه دار يطبقات سرمای کتاتوريها، د
  . گر کارکنان جامعه استين طبقات بر طبقات کارگر و دهقان و ديا

ی ستيکمونی انقالب قطب جهان، فقدانی امروزه در اکثر کشورها
مردم به ی ها ل شورشيمانعِ راه تبد نيمهمتری اجتماعی ها شورش در
 »يانيم«ی ها حل راه اتخاذ مشکل با نيا. استی ک جنبش انقالبي

قطب  جاديمهم ا نيا حلی برا »کيتاکت «نيبهتر. شودی نم حل
 امر نيا حواله نه و است رياخی ها زشيخ قلب دری انقالبی ستيکمون

  .»مساعدتر«ی زمان به
  یجنبش کمونیستی یک ضرورت فور

گوناگون در تکاپو هستند ی طبقاتی روهايست ها و نياليامروز امپر
ک يل به يقا تبديانه و شمال آفريدر خاورمی اسيد بحران سنتا نگذار

   چه خواهد کرد؟-ا ي پرولتار-ما ی  طبقه. شودی بحران انقالب
ش گذاردن راه حل يپا، يپرولتاری  فهين وظين و عاجل تريمهمتر

  .استی ستيکمون
ی انه همواره سعيخاورمی ها ستيگذشته کمونی  در چند دهه

غ يج و تبليدا کنند و نه با ترويپی ا ه تودهيکرده اند با دموکرات بودن پا
و درست کردن ستون ی ستيکمونی ها استي و سها يتئوری  جسورانه

ان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و زنان يدر می ستيفقرات کمون
ن معنا اغلب اوقات ما يبه ا. ان رزمندهيتحت ستم و جوانان و دانشجو

که ی ان اسالميادگرايکه بنيدر حال. ميست نبوديست ها کمونيکمون
کنند با ی می ندگيرا نمای ره و تار و ارتجاعيک جامعه تيچشم انداز 

البته . غ کرده انديشان را تبل ياجتماعی ها و ارزشی دئولوژيشهوت ا
ل برخوردار بودند و يست ها و اسرائياليت امپريها همواره از حما آن

ن وصف يا ا ب.یر ضرب و مجبور به کار مخفيست ها همواره زيکمون
ی زمانست ها يده گرفت که کمونيد ناديرا نبای خيقت تاريک حقي

ان اقشار تحت ستم واستثمار و يدر جامعه شده و در می ل به قطبيتبد
خود را پنهان نکرده و اند که افکار  شه دواندهيمشخصا طبقه کارگر ر

کسب ی خود را برای انقالبی اسيسی و استراتژی اجتماعی  برنامه
را يز. ده انديش سخت کوشيدان گذاشته و برايبه می اسيقدرت س

مان، با برنامه افکارست ها را با ي، ما کمونتحت ستم و استثماری ها توده
زنند و نه با ی محک ممتفاوت ی ساختن جامعه و جهانی مان برا

طرح افق . نان شب مردمی ما برای ا دلسوزي» سميدموکرات«
ی دئولوژيو ای ستيمه کمونو برنای ستيو راه کمونی ستيکمون
ی بلکه برا. ستينده نيمربوط به آی ان مردم مسئله ايدر می ستيکمون

ن و يها و مرتجع ستياليکه امپری متفاوت از راهی باز کردن راه
     .از روز استيو نی اتيگذارند، ح يدر مقابل مردم می بورژواز

 در را سمياليامپر و استعمار هم قايآفر شمال و انهيخاورم مردم
 در رای گرائی مل شکست هم اند؛ کرده تجربه آن اشکال نيخوتر درنده
 رای اسالمی ادگرائيبن زين و سميعرفات و سميناصر و سميمصدق شکل

مانده  و عقب دهيدزد را منطقه مردمی ستياليامپر ضدی ها جنبش که
 »يرهائ راه «عنوان به رای وسطائ قرون فرهنگ وی اجتماع ن روابطيتر
  .است داده منطقه نيای  دهيستمد مردم ردخو به

ی گذشته در کشورهای که در چند دهه ی قتين حقيبزرگتر
ک جنبش ين است که بدون وجود يانه ثابت شده است ايخاورم
ی ها در جامعه، تودهی ستيک قطب کموني بدون وجود ی،ستيکمون

 علت فالکت بار بودن نظام ر موردالزم دی  به آگاهتوانند يمردم نم
ی م هايخواه در قالب رژ(ی ه داريسرمای اجتماع-ياقتصاد-ياسيس

نظم ی و معنا) رهيو غی و نظامی و اسالمی ا سلطنتيسکوالر ی جمهور
ی روهايت نيماهی ن آگاهيببرند و با استفاده از ای پی ن اجتماعينو

بدون . آن ها را درک کنندی اسيسی  حاضر در صحنه و برنامهی مدع
ی ستيک جنبش کمونيمنظورمان (ی ستيک جنبش کمونيوجود 

ل به يکه تبدی ستيو ضد نظم حاکم است و نه احزاب کمونی انقالب
هرگز نخواهند مردم ی ها توده) شوندی از کارکرد نظام حاکم می بخش

ال به يدر خرا ی متفاوتی و اجتماعی و اقتصادی اسيتوانست نظام س
ه و يروسی ستياليسوسی ها انقالبی خ واقعيبه تارر بکشند و يتصو
ت بشر بوجود يکه در وضعی رات شگرفييو تغستم ين در قرن بيچ

   . شوندآگاهآوردند، 
  اگر قرار است انقالبی شود، نیاز بھ یک حزب انقالبی است

اما نه . هستی اسيک مرکز سياز به يت مبارزه همواره نيهدای برا
امروز را ی که گام های ک خط انقالبيبا ی  بلکه مرکز.یاسيهر مرکز س

. داردی م روزمند بريک انقالب پيکردن ی با توجه به هدف عمل
ی اسيداشتن مرکز سبدون گر اقشار تحت ستم و استثمار يا و ديپرولتار
توانند راه پر خطر انقالب را ی  نم-- خود ی حزبی اسيسی  رهبر–خود 

ی منافع طبقاتی زيتوانند بطور غری هرگز نم. کنندی روزمندانه طيپ
ه و يموجود را تجزی اسياحزاب سی بنده و ادعاهايفری ها عدهپشت و

در ی اسيسی روهبندگک فرقه و يست يکمون حزب .ل کننديتحل
. استی و اجتماعی اسيو برنامه سی نيب ک جهاني بلکه .ستيجامعه ن

   . ک راه استي
ا آن يپرولتار. ک طبقه در جامعه استيست حزب يحزب کمون

ی ن جامعه فالکت بار به وجود و کار وياست که کارکرد ای طبقه ا
ن يبه هم. ن نظام استيای دنده ها چرخی دارد و خود قربانی بستگ

از دست دادن ندارد جز ی برای زين نظام چيکامل ای ل در سرنگونيدل
ی اريبس. ستنديقت آگاه نين حقياما افراد پرولتر به ا. شيرهايزنج

ی  ر بال برنامهيکه به زش به آن دارند ياز آنان گرای اريمواقع، بس
د يبا. د رک و راست بوديمردم بای ها با توده. احزاب بورژوا بروند

ی نازل همواره موجب آن می توهماتشان را نشان داد و گفت که آگاه
  .گناه به دشمنان خود کمک کنندی شود که صادقانه و ب

ان مردم يرا به می ن آگاهياست که اياحزاب پرولتاری  فهيوظ 
ی کردن انقالب پرولتری عملی تم و استثمار ببرند و آنان را براتحت س

گسترده از ی ا بدون جبههی  انقالب پرولتربه عالوه،. سازمان دهند
تمام کسان . وندديپی جامعه بوقوع نمی اقشار و طبقات ناراضی  همه

ر پرچم انقالب يتوانند زی اند می که از نظام حاکم ناراضی گريد
ی به جا. ست شونديا متحد شوند بدون آنکه کمونياربا پرولتی پرولتر

ی ناراضی ان هايک جريبورژوا دموکراتی  ا به حول برنامهيآنکه پرولتار
انقالب ی  د به حول برنامهيگران بايگر، با آن ها متحد شود، ديد

! بله انقالب، جبهه الزم دارد. ا متحد شونديبا پرولتارن يک نويدموکرات
؟ و ياجتماعی و با کدام راه و کدام برنامه ی اسيسی اما با چه استراتژ

  کدام طبقه؟ ی با رهبر: ک کالميبه 



   t ٨   
 در کهی حزبی رهبر ضد وی ستيکمون ضد انيجر خالف ديائيب
 به ازين مردمی ها توده که ميکن ديتاک و ميکن حرکت است غالب جهان

 حل راه که نديها ستيکمون تنها رايز. دارندی ستيکمونی رهبر کي
  کهی هائ پرده تا ديائيب. گذارندی م شيپ را مردمی رهائی واقع
 بخش مردم يرهائی آرزوها و اهايرو بر نيمرتجع و ها ستياليامپر

 از پس بعدا نه و گام به گام نه. ميپاره کنی جوئ مصلحتی ب کشند يم
  .»کتاتورهايد«ی سرنگون  و »کيدموکرات تحوالت«

 یت کسب قدرت انقالببار دیگر انقالب؛ بار دیگر خواس

انه و شمال يخاورمی در کشورهای انقالبی ست هايامروز کمون 
کم بتوانند ی روهاين نياما چنانچه هم. ف انديضع  به لحاظ شمارقايآفر

ستم در يقرن بی ستياليسوسی از تجربه انقالب های به سنتز درست
از دستاوردها و ی ابند و در پرتو جمعبندين دست يه و چيروس

از مختصات جوامع ی افته ترير تکامل يآن تجارب تصوی ها ضعف
ا بدست آورند و در يپرولتاری کتاتورينده و دولت ديآی ستياليسوس

جوامع مختلف ی  اجتماع-ياقتصادی که در ساختارهای راتييپرتو تغ
ن کشورها يای برارا ی روزمنديپی انقالبی استراتژرخ داده است منطقه 

رات فوق يد تاثنتوانی کوچک می هاروي ننيم کنند؛ آنگاه هميترس
 . بگذاردی نيبر اوضاع عی ا العاده

 هر .شودی ن نمييت موجود تعيها توسط وضع ستيفه کمونيوظ
ر ييتغتواند ی می ر عمل انقالبيمملو از تضاد است و تحت تاثی تيوضع
ی تا زمان(ست يکمونی انقالبی روهاينی  جسورانهی ها ابتکار عمل. کند
ی ت ماديو واقعی واقعی ش هايبر پوی بتکار عمل ها متکن ايکه ا

 و داشته باشدی دهنده ا ساز و تکان ر دگرگونيتواند تاثی م) باشند
  .  ر دهدييل تغيک انقالب اصيمختصات صحنه را به نفع 

توان ی محض نمی  ارادهی ه يمسلم است که انقالب را بر پا
 جهان که توسط چند ک حاکم بريدئولوژيای  اما در فضا.کردی رهبر

شکل گرفته » ردانقالب م«و » ردسم ميکمون«ی ن الملليدهه کارزار ب
اکنون . ستينی انقالبی و اراده گرائی اده خواهياست خطر عمده ز

به ی انقالبی حواله دادن انقالب و استراتژ. مد است» يواقع گرائ«
از يامت. مد است» کياصالحات دموکرات«تن دادن به . مد است» بعد«

سکوت و ست ها به يو فرا خواندن کمون» دموکرات ها«ی دادن به صدا
  . ج استيرای ک سکه ياتخاذ چشم انداز و برنامه بورژوا دموکرات

ی توده هارا يز. ن مد همراه شونديتوانند با ای ست ها نمياما کمون
و . شده اندی اسيسی دخالتگری وارد صحنه ی ونيليمردم در سطح م

معنا ی نده ايبه دنبال آ. گردندی دان پرتالطم به دنبال راه ميمن يدر ا
ی ستياليسوسی انقالبرات ييکه فقط با تغی نده ايآ. گردندی دار م

   .ممکن است
   انقالب ھای سوسیالیستی قرن بیستم و فراسوی آن ھا

تونس و مصر و ی ها ستيجهان، در اتحاد با کمونی ست هايکمون
ک يسم يالياد سر دهند که سوسيموظفند فر ،...ن و يه و فلسطيسور

و قطب ی سم که هدف نهائيو کمونی ه داريون بار بهتر از سرمايليم
ون بار بهتر از يلي صدها م،استی ستياليسوسی  حرکت جامعهی نما

ی ستم دستاوردهايقرن بی ستياليسوسی ها انقالب .ستسوسياليسم ا
ی انقالبی ها ستينکموی تحت رهبر. ت بودنديبشری رهائی برای ميعظ

ن که در آن صدها يمانند چی کشوری ستيالي سوس و با انجام انقالب
 و مرد بودی ، زن برده ستنديزی می گ هون دهقان در فقر و بنديليم

ی و آلمانی ان فرانسويان مستعمره چيمی بزرگ چون شانگهای شهرها
ود ور: ندرستوران ها نوشته بودی م شده بود و رويتقسی ائيتانيو بر

قبل از انقالبِ ی  هيدر روس .دآزاد ش! ممنوعی نيسگ و چ
داد يبی و استبداد تزاری تي، نظام ارباب و رع١٩١٧يستياليسوس

» زندان ملل«ه به يع بود که  روسيآنچنان شنی ملی گر ستم. کرد يم
سل ی ماريب کارگران کارخانه ها در زاغه ها دسته دسته از. معروف بود

هم گرسنه و عقب  ی،هم فئودال وستعمره بود هم م،نيچ. مردندی م
چند ی  ها در فاصله  زخمنيای   همه.یو خرافی مذهببود و هم مانده 

. جامعه محو شدندی  از چهرهی ستيالي سوسانقالبی روزيسال پس از پ
ی را که اروپا در چند صد سال طی راهی ستيالين سوسيه و چيروس

سه يرات شگرف را مقايين تغيا .کردندی چند سال ط در ،کرده بود
ا يدر آس ١٩٦٠ و ١٩٥٠ی ر دهه دی ضد استعماری ها نبشد با جيکن

ها  ن جنبشيا. بودندست يوناليانات ناسيجری تحت رهبرقا که يو آفر
روابط عقب مانده ی  دند اما هرگز نتوانستند از سلطهيد آفريجان و اميه

د از بع و گسست کنندی ه داريسرمای و  نظام جهانی فئودالی 
ی گر بازسازيدی ا ستم و استثمار با چهرهی ها نظام ،مبارزات بزرگ

ی اسالمی اسيسی روهايد که چگونه نيران را نگاه کنيا مورد اي. ندشد
دند و همان يمردم به قدرت رسی سوار بر موج مبارزات ضد استبداد

تفاوت . کردندی دهشتناک تر از سابق بازسازی اسيجامعه را در مق
ن تا آسمان بوده يگر زميدی ها» انقالب«با ی ستياليسوسی ها انقالب

غ و يت شناخت و جسورانه آن را تبليد برسميقت را باين حقيا. است
  . مردم کردی توده های ل به آگاهيتبد

ی ن کشورهايت شناخت که ايد برسمين را هم بايااما 
د روابط يو بازتولی نتوانستند در مقابل جان سختی ستياليسوس
اورند و در آن يتاب بی جهانی ه دارينظام سرمای و محاصره ی ائبورژو

م که ينيبی امروز م. سم دفن شديالياء و سوسياحی ه داريها سرما
ن جوامع ين و ستم گرانه ترياز استثمارگرانه تری کيل به ين تبديچ

ن نظام يسم برترياليا سوسيست که آين نيسوال ا. جهان شده است
جوامع توان ی جاست که چگونه منيسوال ا. استی اجتماع

ستم يقرن بی ستياليار بهتر از جوامع سوسيبسا نده ريآی تسياليسوس
د روابط ستم گرانه و يخطر بازتولاز ساخت؛ چگونه آنان را 

ی ه داريسرمای و نظام جهانی  حمالت بورژوازاستثمارگرانه و گزند
    .شتک و بالنده نگاه دايناميدی شت و به مثابه جوامعمحفوظ دا

  یرھبر چھ تحت انقالبی و نوع چھ

ی  ن تجربهيهمعرب، در ی کشورهان جوان در ياز مبارزی اريسب
 وستم که متشکل از رهبران ين سيافته اند که ايکوتاه چند ماهه در

است راه و روش ستم گرانه و ی و اقتصادی اسيسی نهادها
چه «ل جواب دنبان رو به ياز ا. ر نخواهد داديياستثمارگرانه اش را تغ

ن يای ست انقالبيکمونی روهاينی از سود يباجواب . هستند» د کرد؟يبا
و ی انرژا زود ير يدرد، ين سوال جواب نگياگر ا. فراهم شودکشورها 

خواهد شد و ی اند ته ن مبارزاتيای  محرکهی رويکه نی د جوانانيام
ی  هيخواهند برد که بتوانند پای طبقاتی روهايرا آن ن» يباز«الجرم 
ج و يخود بسی طبقاتی دئولوژيو ای اجتماعی  خود را با برنامهی اجتماع

  . کنندی سازمانده
وند خورند و يپی ستين جوانان با چشم انداز کمونيبالعکس، اگر ا

ن يدر ای انقالبی ها مبارزات خود کنند، چهره جنبشی آن را قطب نما
دست خواهد بی بزرگی انقالبی منطقه کامال دگرگون شده و فرصت ها

د يبای چه نوع انقالب؟ستيم، اهدافمان چيراه را چگونه ادامه ده. آمد
د از شبکه تار ين جوامع چگونه بايچه؟ ای عنی يانقالبی کرد و رهبر

ی ستياليجهان امپری سم گسست کنند و در محاصره ياليامپری عنکبوت
  ؟ن قدم بگذارندينوی و اجتماعی  اقتصادی،اسيک نظام سيبه 

. د به آن جواب دهديبای است که هر حزب انقالبی  سواالتن هايا
ی ت ها و توهمات جنبش هاي محدودکه با هدف انجام انقالب،ی حزب
ج يت نظام بسي توده ها را در به چالش گرفتن کلل کند ويرا تحلی فعل

ست يکمونک ترِند يرشد و گسترش ی و راه را برا .کندی و رهبر
  .ندباز کن منطقه يدر ای انقالب

ی قايانه و آفريخاورمی توان گفت که کشورها يمی بطور کل
هستند که مائوتسه دون آن را انقالب ی ازمند انقالبينی شمال

ا و حزب يپرولتاری که تحت رهبری انقالب: ن خوانديک نويدموکرات
سم ياليوابسته به امپری ه داريسم و سرمايفئودالی رهايشاهنگش زنجيپ

است يکه سی انقالب. کندی  را برقرار مسمياليشکند و سوسی را م
ن را ينوی ن و فرهنگ دموکراسينوی ن، اقتصاد دموکراسينوی دموکراس

و ی ستياليسوسی ک جامعه ياستقرار ی با هدف باز کردن راه برا
ن جامعه يدر ا. کندی سم در جهان برقرار مياستقرار کمونی مبارزه برا

ی جامعه را برای ها و شکافش خواهد رفت که فقر يپی ا د به گونهيتول
کار از زن و مرد حل کند و نه يون کارگر و دهقان و معلم و بيليصدها م

ن جامعه ي در ا.طرفداران حکومت باشدی گزار ثروت اندوز نکه خدمتيا
ه داران بر کارگران، مردان بر زنان و يستم مالکان بر دهقانان، سرما

ن جامعه يدر ا. دده خواهند شيبزرگ بر ملل کوچک برچی ملت ها
ه هر يان و شورش عليبی خود را به فرهنگ آزادی ت جايفرهنگ تبع

خود را به گسترش ی است؛ و خرافه جای و ارتجاعی عدالتی آنچه ب
ر جهان ييتغی قت و استفاده از آن برايحقی و جستجوی نش علميب



     ٩u 
  . خواهد داد

ی کسب حقوق برابر در نظم جهان ی،ن انقالبيهدف چن
که ساختار ی کشورهائی که بهر حال برای زيچ. ستينی ستياليامپر

ی  خصلت توسعهت يکل. ستيتحت سلطه و وابسته دارند ممکن ن
ن يپول در ای ن الملليو صندوق بی که امروز بانک جهانی اقتصاد

 استثمارگرانه و ی،د ضد مردمنبری ش ميجهان پی هر جامنطقه و 
ی به بازار جهانی وابستگ یرهايبدون پاره کردن زنج. ستم گرانه است

کرد که در ی زيرا شالوده ری نيتوان اقتصاد نوی  نمی،ه داريسرما
  .منسجم باشدی ک اقتصاد ملی يريمردم و شکل گی ازهايخدمت به ن

ن يک نظام کامال نوي است به ی گذار كوتاه مدتن ينوی  دموکراس
 یه داريتواند از سرمای سم است که مياليسوس. سمياليسوسی عني

ی نده تحت فرماندهيجامعه آی اقتصادی  توسعه. گسست کندی جهان
دولت ی آگاهانه ی نخواهد بود بلکه تحت فرمانده» بازاری دست نامرئ«

د شود، يتولی زيچه چ. مردم خواهد بودی و توده های ستياليسوس
ی د شود جواب هايچه تولی و برای چه کسانی د شود، برايچگونه تول

و کارگران و يت کلکتي خالق.یطبقاتی واب هاج. روشن خواهد گرفت
ن يين تعين اقتصاد نويدن ايآفری دهقانان و متخصصان جامعه برا
 اقتصاد بر .یخارجی ه ها و تکنولوژيکننده خواهد بود و نه ورود سرما

و ی ستياليسوسی ه خواهد کرد و ارزش هايتکی ج اجتماعيبس
 کالم، هر جنبه از توسعه کي به .را اشاعه خواهد دادی ستيوناليانترناس
ی ابي هر شکل از سازمان ی، هر شکل از سازمان اقتصادی،اقتصاد

ی دي روابط تولی،زات طبقاتين بردن تماياز بی  ند کار در چارچوبهيفرآ
و ی چون ستم بر زن و ستم ملی زات اجتماعياستثمارگرانه و تما

  .افتيان خواهد يمناطق گوناگون جری ناموزون
   ھستامکان انقالب

از مردم را آگاه و ی کوچک که توانسته اند بخشی انقالبی روهاين
ی ر دولت هايبه ظاهر شکست ناپذی روهايتوانند نی متشکل کنند م

شکست دهند و انقالب رابه ز ينرا ی ستياليامپری و قدرت های ارتجاع
آن را ی  تضادهای،ه داريرا کارکرد نظام سرمايز. ت کننديهدای روزيپ

دولت های . اندازدی العالج می د و آن را به بحران هاکنی حاد م
ی ر خود برايتوانند از تمام ذخای شوند نمی می بحرانی وقتارتجاعی 

تواند به ی ک بحران مي. تحت سلطه نگاه داشتن مردم استفاده کنند
ی درون ساختارها و نهادهای ت کند و شکاف هايع تر سراينقاط وس

ت يدر فاصله ی کوتاه واقعی بزرگ  هابحران. ض تر کنديحاکم را عر
ون يليستم و استثمار دهشتناک را مثل روز در مقابل چشمان صدها م

طی، ين شراي در چن.دنه حرکت در می آورند و آنان را بان می کنيعر
به سرعت آشکار می شود ب ياسی عوامفريروهای سيت ارتجاعی نيماه
 دعواها و ،بحران ها . رودان میيشان در نگاه مردم از م تيمشروعو 

ن عوامل دست يه ی اي کلندنان دشمنان را حادتر می کيرقابت های م
ر يهم داده و کنترل اوضاع را برای دشمنان سخت و گاه غبه دست 

ی کوچک انقالبی روهاياست که نی طين شرايدر چن .دنممکن می کن
و ی اسيکال سير رادييتغی ک برنامه ی يدارای عنياند ی که واقعا انقالب

ی مردم عاصی ان توده هايتوانند در می  ماندی و فرهنگی اقتصاد
ون ها يليل به  خواست ميک قطب شوند و برنامه شان تبديل به يتبد

  . تحققش حاضرند جان بر کف بجنگندی تن شود که برا
در ابعاد ی ه داري نظام سرما.ميبر يبه سر مگر  چالشی ا ما در زمانه

. ديآی ش در مياش مرتبا به نما يدگيو پوسند يآفر يت ميجناهولناک 
 را بزرگی ها تيجمعوقفه مرزها را برداشته و ی بی ه داريسرماکارکرد 
گ جوشان خود بهم يراند و در د يگر جهان ميدی به سوی از سوئ

 در معادن ی،دوبی در دخمه ها: ا در هر جا که هستي پرولتار.زديآم يم
 از هر ...ی بينفت اهواز و لی اه خانه هيها و تسوی ن، در حفاريچ
 ی، سوری، مصری،ني کُرد، فلسطی، پاکستانی،بنگالل: که هستی تيمل

گان  هما همه برد. استی ک طبقه واحد جهاني... ی ليتُرک، عرب، کاب
سم و انقالب را يکمونمتحدانه د يائيب. ميهستی جهانی ه دارينظام سرما
د يائيب. ميت گرديبشری ئرهای منادم و ين منطقه بگذاريای  بر صحنه
قا باز کرده يانه و شمال آفريخاورمی را که مردم کشورهای ديفصل جد

ی ايپرولتارم تا پرچم سرخ فام يسخت بکوشم و يرياند جشن بگ
 . ديبر فراز آن به اهتزاز درآست يوناليانترناس

  ٢٠١١ مه  ) م-  ل- م(ران يست ايحزب کمون
  

  
  
  
  
  

  
  ١٥ بقيه از صفحه

  !ستيده ايچياوضاع پ: سوال
د يمبارزه در مصر، بای و ادامه ی بيبا توجه به اوضاع ل. بله: لوتا
نه تنها » يبدون رهبر«ی جنبش های  هيد کرد که نظريتاک
  . ار مضر استيت ندارد بلکه بسيواقع

توان ی دوست دارند فکر کنند می از افراد مترقی اريبس
ی اما در جامعه و جهان، رهبر. را کنار گذاشتی ضرورت رهبر

 .کنند يمنطور فکر ين آدم ها که ايشود منجمله بر همی اعمال م
متفاوت در ی و اجتماعی طبقاتی روهايهمانند مصر، نی بيدر ل

د هستند؛ و نش خوياده کردن منافع و بيصحنه اند و در حال پ
خود و ی نشاندن رهبری به کرسی گوناگون در تکاپوی روهاين

  .  هستندی نين جنبش ها در جهت معيسوق دادن ا
جمع شده اند و ی بيکه در شرق لی د به وکالئيمثال نگاه کن

اء کنند؛ ي را اح١٩٥٢سال ی ن است که قانون اساسيهدفشان ا
. ده بوديپوسی و اجتماعی اسيک نظم سيکه در خدمت ی قانون

و ی ان، جوانان ناراضي دانشجوی،دانشگاهی دکترها، پروفسورها
که ی ابان ها آمده اند، جدا از آش شله قلمکاريکه به خی کارگران

سابق در ی ر، وزرا و ژنرال هايعشای در بطن آن رهبران ارتجاع
م ينيبی را می  جوانان.... ستنديجنبش اند، نی تالش گرفتن رهبر

در . است» يو نه فرقه گرائی ره گرائينه به عش«که شعارشان 
. دهندی ها هم مانور م ستياليله قلمکار امپر شُن آشِيدرون ا

ی و برنامه و دستورالعمل های متفاوت، رهبری طبقاتی روهاين
مختلف ی ش گذاشته اند و بخش هايمنطبق بر منافعشان را پ

  .هستندی جامعه به دنبال رهبر
ا يداشت ی د رهبريا باي سوال، آ کهمين را بگويخواهم ای م

؟ در خدمت به ين است، چه نوع رهبريسوال ا. ستينداشت ن
 دن به اهداف؟يرسی برای ن اهداف؟ با استفاده از چه ابزاريکدام

قتا يحقی که رهبر خ مکررا نشان داده است در هر آن جايتار
شوند؛ به ی ست، توده ها بازنده ميموجود نی ستيو کمونی انقالب
دتر از ير ستم و استثمارند و شدين وجه زيدتريکه به شدی سانک

شود و کنار ی انت مياند خی رات اساسييازمند تغينی هر قشر
  . شوندی گذاشته م

ن يرش در مورد مصر به اياخی ه يانيان در بيباب آواک
از آن را نقل ی خواهم بخشی نجا ميپردازد که در ای موضوعات م

  :کنم
را که مانع ی سدهائی ونيلي در شمار مباالخره مردمی وقت«

شکنند،  يه ستم گران و جالدانشان است ميزش آنان عليخ
ی رات اساسييبه تغی آنان زمانی ها يقهرمانانه و فداکاری  مبارزه

محو هرگونه ستم و استثمار باز ی منجر خواهد شد و راه برای واقع
ی ای  رهبر--موجود باشد ی ستيکمونی رهبرک يخواهد شد که 

ه بتواند ين پايداشته باشد و بر ای که درک و روش واقعا علم
وند سازمان يپی و نفوذ و رشته های ک ضروريکرد استراتژيرو
از مردم را تکامل دهد، تا بتواند ی نده ايان شمار فزايافته در مي

ر ييهدف تغی چ و خم ها به سويان تمام پيزش مردم را از ميخ
  ».کندی مردم رهبری باق با منافع اساسجامعه در انطی واقعا انقالب

   
که ی انجام انقالبی برا. گرداندی ن مرا به مسئله طبقه باز ميا

ی الزم است که بخش ها... ت انجامديبشريی واقعا بتواند به رها
و ی تحوالت انقالبی محرکه ی رويمردم ستون فقرات و نی تحتان

ن کار يا. ، شوندتيآگاه آن به مثابه رها کنندگان تمام بشری روين
  ...  . تواناستی ک رهبريمستلزم 
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  از البالی خاطرات یاران
  دواره ای از رفیق قاسم زمانپوریا
  ماني مسجد سل١٣٤٠/١٠/٢خ تولد يتار
  در شهر اهواز١٣٦٢/٥/١خ فوت يتار

پدرش . متولد شدی کارگری  ک خانوادهيق قاسم زمانپور در يرف
پدرش از شرکت .  فرزند٨با ی نجار شرکت نفت بود و مادرش خانه دار

ران شرکت نفت در کا مانيبعد از آن به استخدام پ. نفت اخراج شد
بعداً نگهبان . شدی استخدام می مانند نگهبانی آمد و در مشاغل يم

در ی اهواز شد که تا زمان بازنشستگ» چمران«دانشگاه به اصطالح 
  .  كردی همانجا كار م

م شاه يه رژيخود را علی اسيسی ت هاي فعال٥٦قاسم از اواخر سال 
تان ها حاکم بود و اکثر رسيبر دبی اسيدر آن زمان جوِ س. شروع کرد

ی سرنگونی ان مبارزه برايدر جر. بودندی اسيران سيدانش آموزان و دب
ن جوانان به جنبش ياز ای اديزی  م شاه و پس از آن، عدهيرژ

ی م جمهوريمخالف رژی ستير کمونيغی و سازمان های ستيکمون
ی ت ميحمای اسالمی وستند و آنان که سرسختانه از جمهوريپی اسالم

ز تحت يقاسم ن. ل شدنديم تبدين رژيدند به جاسوسان و پاسداران اکر
اء در خارج کشور يون احيخود که در کنفدراسی ر جوانان هم شهريتاث

  . ران شديای ست هايکمونی ه يکردند، هوادار اتحادی ت ميفعال
ل يکرد به دلی ل ميرستان تحصي، قاسم که در دب٥٨در سال 

کار در يبی ها پلمهي د٥٨سال . راج شدرستان اخيش از دبيت هايفعال
م زدند که منجر به يه رژيت خود دست به مبارزه علياعتراض به وضع

ی قاسم همراه با برادران و رفقا. در سطح شهر شدی هائ يريدرگ
ی او و رفقای رين مبارزه فعال بودند که منجر به دستگيگرش در ايد
  . بعد قاسم از زندان آزاد شدی مدت. گرش شديد

ی ه ياتحادی ران و عراق، طبق رهنمودهايبا شروع جنگ ا
 او و ٥٩در سال . گرش به آبادان رفتيدی ست ها همراه رفقايکمون

و ی ش توسط سپاه پاسداران شهر شناسائيگر از رفقايچند تن د
ورش همه جانبه ي با ١٣٦٠در سال . بعد آزاد شدندی ر و چنديدستگ

مان، يشدن شهر مسجد سلی تيمنو ای انقالبی ها م به سازمانيرژی 
خود را ادامه ی ها تيگر فعاليدی قاسم از خوزستان خارج شد تا در جائ

جوانان ی اسيسی ها تيقاسم مرکزِ فعالی پدری  از آنجا که خانه. دهد
مان شد و يز مجبور به ترک مسجد سليست شهر بود؛ خانواده نيکمون

وستن به طرح يلب پ داوط١٣٦٠قاسم در سال . ديدر اهواز سکنا گز
دن بر سر ير رسيل دياما به دل. سربداران در آمل شدی  ام مسلحانهيق

 ١٣٦١در سال .جنگل نشدی وستن به رفقايانتقال، موفق به پی قرار برا
ران بخصوص در اهواز و يست ها در سراسر ايکمونی  هيالت اتحاديتشک

در ی اسالمی جمهوری تيامنی روهايخورد و نی سختی  تهران ضربه
ها  ستيه کمونياعضا و هواداران اتحادی ريهم زمان، به دستگی ورشي

دار با خانواده يدی متاسفانه قاسم که برا. بزرگ پرداختندی در شهرها
  . ر شديبه اهواز بازگشته بود همراه با برادر بزرگترش دستگ

ابان يمن را در خی وقت«: سدينوی هم بند قاسم می از رفقای کي
مان بردند يسل ر کردند و به زندان مسجديه دستگيمهنگام پخش اعال

فکر . م برادر کوچکتر قاسم هم آنجاستيديرت ديت بهت و حيدر نها
که در مورد ی ا هين پخش اعالمياو را در ح.  ساله بود١٥-١٤کنم 
ک جوان ياو و . ر کردنديبود دستگی است جمهوريم انتخابات ريتحر

ی منفجر و رجائی ريعد دفتر نخست وزدو ماه ب. بودندی گر در انفراديد
ن يا. ذه بوديکه اهل ای بود به نام قنبری پاسدار زندان فرد. کشته شد

ن يف کرد که به انتقام ايما تعری ه برايزشت و کری مزدور با خنده 
ی ها از بچهی کياما . کرده اندی واقعه برادر قاسم را اعدام مصنوع

. ذه بوديبت اهللا اهل ايه. دام کردندبت اهللا پور را اعين به نام هيمجاهد
ها هم با ما بود که اعدام  ستيه کمونياتحادی از بچه های نوذر بهادر

 . ...شد
ی مه علنيدادگاه نی کي. گذاشتندی  در آن زمان دو نوع دادگاه م

با ی ريرا که در درگی کسانی که خانواده های ک دادگاه علنيبود که 
ن دادگاه يا. آوردندی ته شده بودند مگر کشيدی ان هايا جرين يمجاهد

و به او . ن دادگاه بردنديقاسم را هم در ا. ش مات بوديمعروف به ک
با چهره ی بود به نام بهرامی  حاکم شرع آخوند.یهستی گفتند اعدام

داشت که ی ن بود که دندانيمشخصه اش ا. ه و زشتيفوق العاده کری ا
بود ی اگر آدم معمول. رفتگ يرون لب قرار ميحتا موقع بستن دهان ب

آدمکش بود چهره و ی ک جانياما چون . آمدی ن به نظر آدم نميا
  . کردی می ک خونخوار معرفيدندانش او را در ظاهر هم 

ی ن دادگاه قاسم مي بعد از ا.یاباريبود به نام دری دادستان شخص
وار ياز دی بخش. ش آمديفرار پی برای امکان. استی دانست که اعدام

خراب کردن . ابان بوديرونش رو به بينازک شده بود و بی دستشوئر يز
ی می بود و براحتی ده ايقاسم هم جوان بلند قد و ورز. آن راحت بود

ی اما از فرار امتناع کرد چون م. توانست با لگد سنگ آن را در آورد
در . شودی ش خراب ميت برادران و رفقايدانست بعد از فرار او وضع

ی ل برگزار ميکُمی پنج شنبه دعای  معموال روزهازندان تواب ها
م يديفهمی وقت. رفتندی خودشان می ها ه هم به اتاقيو بق. کردند

برادر کوچکترش . ش مات بردند غم همه را گرفتيقاسم را به دادگاه ک
دم که قاسم يشب د. بودی هوشيو بی ارياز بهت و درد در حالت هش

چند روز بعد به من و برادرش . تبرادرش را محکم در آغوش گرفته اس
سخت ی ليط من خيشرا: "ما گفتی گر از همسن و سال هايدی کيو 

اما شماها سنِتان . کنندی که رفتم  اعدامم می با توجه به دادگاه. است
ی که خودش هم سنيدر حال...". کنند ی شما را آزاد م. کم است

  ». ...نداشت
قاسم  در ی پدری  نهق مزدک از خاطرات خود در مورد خاي رف
ی  مان خانهيدر مسجد سل«: سدينوی  م١٣٦٠ تا ١٣٥٧سال ی  فاصله

شه يخانه هم. ست ها بوديه کمونياتحادی ها تياش مرکز فعالی پدر
شد ی پر از دختر و پسر جوان می رائيهنگام جلسات اتاق پذ. شلوغ بود
مادر قاسم . پرداختند يقانه به بحث و آموزش ميبرابر و رفی که با روابط

دست تنگ بود اما دلسوزانه از همه مانند ی با وجود آنکه از نظر اقتصاد
چه صادقانه و . کردی ر ميکرد و شکم شان را سی فرزندانش مواظبت م

است و انقالب ياز شب گذشته در مورد سی پاک دختر و پسر تا پاس
ی مادر پس از جلسات،  دختران را به اتاق خودش م. کردندی بحث م

ادم هست ي. دنديخواب يمی رائيد و پسران در همان سالن پذبر
ی ها هم در کنار خانه ساخته شده بود که بچهی ا کتابخانه
خانه محل رفت و آمد همه . گرفتند يمان از آن جا کتاب ميمسجدسل

پدر و مادر . داشتندی مانه ايهمه با پدر و مادر قاسم روابط صم. بود

 !زندگی کوتاه اما پربار
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گام بر ی ريد که بچه ها در چه مسدنيدی هم معترض نبودند چون م

ن رفت و آمدها و جلسات و کتابخانه يدانستند که ا يالبته م. دارندی م
م يرژ. ن هم شديکه چن. شان استفاده شود هيممکن است علی روز
بود و ی ميتی  شما خانهی  کرد که خانهی شان پرونده سازيبرا

  . و کشته شدندر ياز آن رفقا دستگی ليخ. هم آنجا بودی ا کتابخانه
ست ها، يه کمونيالت اتحاديم به تشکيرژی قبل از ضربات سراسر

ها چند بار به خانه حمله کردند و با جواب سخت پدر و  يحزب الله
ی ف مياز رفقا تعری کي. کردندی ها دفاع م مادر مواجه شدند که از بچه

شهر، به خاطر ی شدن فضای  با خفقان١٣٦٠کرد که باالخره سال 
فتد، ير حزب اهللا نيها گ ه بچهيعلی نکه مدرکيای تاب ها و براحفظ ک

. چال کردندی شبانه کتاب ها را از کتاب خانه خارج کردند و در جائ
از خاطرات گذشته کنم ی اديبه آنجا زدم تا ی ش که سريچند وقت پ

ها پدر  ين سختيبا وجود ا. شده استی ا ل به خرابهيدم کتابخانه تبديد
را ی ت همكاريآوردند و نهای چگاه مشکل بوجود نميما هی و مادر برا

ق يرفتند رف يبه آن خانه می ليکه خی از رفقائ. دادندی انجام م
با مادر و ی بخصوصی  مانهيبود که روابط صمی جانباخته محمد فرهاد

رات يقاسم تاثی که روی کسانی متاسفانه برخ. ...  پدر قاسم داشت
از آن ها ی کي. انت کردندي به آرمان ما خراهی  مهيداشتند در نی اسيس

 ی،ريه قبل از دستگيالت اتحاديبه تشکی سراسری  پس از شروع ضربه
ی تيامنی روهايداشت به نی کرد و داوطلبانه هر اطالعاتی خود را معرف

ی به خانه ی اما گاه گاه. ک روز هم در زندان نمانديحتا . م داديرژ
قاسم و برادرانش ی ت هاي از فعالزد وی مان سر ميقاسم در مسجد سل

ان يزندان. گذاشتندی از خود بر جای امثال او خاطره بد. مطلع بود
. ن وضع اطالع داشتندي کامال از ا١٣٦٣ و ١٣٦٢اهواز در سال ی اسيس
ی ها ه بچهياد قاسم و بقي«: دهدی ق هم بند قاسم ادامه ميرف» ...
من . مه سازمان ها بودندخوب از هی ها بچه. بادی گرامی انقالبی اسيس

هر . ميم که حکم حبس گرفته بوديبودی گر تنها کسانيو چند نفر د
دو نفر از . آوردند به اتاق ما يخواستند اعدام کنند می کس را که م

ی از آن ها از رفقای کيکنم ی شوشتر را آوردند که فکر می ها بچه
بود که ی ل پلد چِينامشان حم. رزمندگانی از رفقای گريکار بود و ديپ

معمار بود که متاسفانه اسم کوچکش را به ی گريمهندس برق بود و د
د حتا اجازه نداده يبه حم. ن بودنديالعاده نازن فوق. آورمی خاطر نم

. ام را به او دادم ژامهين من پيهمی برا. ش را بردارديبودند که لباس ها
م که يردک يمی م و بازيگرفت يمی م کُشتيروقت داشتيک شب تا دي

 با لگد در اتاق را باز ٥صبح ساعت . ن دو را از ما جدا کردنديآمدند ا
و معمار ی ش چِل پليکساعت پي: کردند و ما را به صف کردند و گفتند

  » .ژامه را بر تن داشتيد هنگام اعدام همان پيحم! ميرا اعدام کرد
له عمو و خای در خانواده بچه ها.  برادر داشت٤ خواهر و ٣قاسم «

 نفر در ١٢ تا ١٠معموال . کردندی می آمدند زندگی که از روستا م
ت يريمد. ديکشی کردند و زحمت همه را پدر می می خانواده زندگ

هم بچه ها را ی اسيسی خانواده در دست مادر بود و در برنامه ها
. کردی ت ميسواد بود اما در حد خودش حمای ب. کردی ت ميحما

ن کتابخانه يکردند که ای ه مادر اعتراض مشان بيل هاياز فامی ليخ
پنهان از ی اسيسی از بچه های ليخ. تان مشکل ساز خواهد شديبرا

ی ارين خانواده و البته بسيکردند اما در ای می اسيت سيخانواده فعال
 ک تا دو سال در خانه يز يگر نيدی گر، عالوه بر افراد خانواده رفقايد

ن بچه ها يمادر قاسم از ا. کردندی می ه فرزندان خانه زندگيمثل بق
  . کردی مثل دختر و پسر خود مواظبت م

دم که بعد از يهنگام اعدام قاسم من در زندان بودم اما شن
ن افراد ياز ای گر، برخيدی از رفقای اريو اعدام قاسم و بسی ريدستگ

شان زحمت يکرده و مادر قاسم برای ن خانواده زندگيکه دو سال در ا
ده ين مادر و پدر داغ ديبخش به ای ام تسليک پي حتا ده بود،يکش

در روند ی ادير شده بودند و نه خلل زيکه نه دستگينفرستادند در حال
م موفق شده بود رعب و حشت را در يدر واقع رژ. شان افتاده بوديزندگ

. ادشان بروديط سخت يدر شرای ق کند که همبستگينان تزريوجود ا
و ی ديناامی ها و غالب شدن فضا کست انقالبشی ها متاسفانه در دوره

ی همانطور که برخ. کندی دا ميها گسترش پی ن ناروائياس، همواره اي
نکه يهم بدون ای انت کردند برخيق شدند و خيها در زندان نارف

م يتسلی مه راه شدند و جذب زندگيق نير و شکنجه شوند رفيدستگ
ن يد ايبرم اما بای اد را نمن افريمن نام ا. طلبانه و سازشکارانه شدند

نده منتقل شود و يما به نسل آی  ان کرد تا تجربهيت تلخ را بيحکا
در زمان اوج انقالب . چ و خم استيبدانند که راه انقالب سخت و پر پ

مانند و  يراه می  مهيدر نی اريها بس يند و با ظهور سختيآ يها م يليخ
ها  انتيها و خ يوفائی ن بيهمانقدر که ا. کنندی انت ميخی حتا عده ا

ی و پابرجائی ستادگيدر مقابل، ا. آورد يببار می دردناک است و افسردگ
قاسم در ی ستادگيا. دبخش استين و اميآفر ياز دست رفته شادی رفقا

ن يمرگ ا. ن استيآفر يشادی ک الگويزندان که سر داد اما سر نداد 
ی ت راهيجود سنِ کم، مسئولز است اما او با ويار غم انگيگونه افراد بس

ی افراد. آن دادی را که انتخاب کرده بود قبول کرد و جانش را هم برا
ل يکه به دلی مانند محمد فرهاد. مثل قاسم کم نبودند

وحشتناک قرار داشت اما ی ر فشار و شکنجه هايش زيها تيمسئول
  » .گر استيدی ک نمونه يهرگز در مقابل دشمن زانو نزد 

از آن . مان اعدام کردنديازده نفر در مسجدسليراه با قاسم را هم«
ادم ين ياز مجاهدی ه فقط اسم هوشنگ حموله و محمد آغاخانيبق

در اهواز حدود صد نفر را . ا قاسم را در اهواز دفن کردندياما گو. است
ع فوالد جداگانه ياهواز به سمت صنای ها ن تر از قبرستانيپائی در جائ

گر است که ي قبر د١٥ن ها يصد متر از ای فاصله به . دفن کرده اند
که در سال ی اسيان سياست که در قتل عام زندانی هائ متعلق به بچه

آن ها نه اسم . انجام شد، اعدام شدندی ني به دستور شخص خم٦٧
  .شدی بعدها در آن خانه سازی ابان بود ولينجا بي ا.یدارند و نه نشانه ا

ند خراب يآی ها م يجيکنند و بس يم خانواده ها قبرها را درست 
ها  نجا را خراب کند اما خانوادهيقصد کرد ای چند بار شهردار. کنند يم

ها هستند و امکان  ها در شهرستان از خانوادهی اريالبته بس. نگذاشتند
که امکانش را دارند  از ی آنانی ول. ن مكان را  ندارنديرفت و آمد به ا

صاف ی  به بهانهی ک بار شهرداري. دکننی مزارها محافظت می  همه
کند که خانواده ها ی زيمزار خاک ری خواست روی ن ميکردن زم

  »    .کردندی جمع شدند و سطح قبرها را باال آورده و آن ها را بازساز
ن و با يپاک تر«: سدينوی رزم قاسم م همی گر از رفقايدی کيزهره، 

پست . اعدام کردندمان را گرفتند و يمسجد سلی ن بچه هايشعورتر
ها ی مانند پاسدار محسن رضائی فرصت طلب و کودنی ها فطرت

است کشور و تا توانستند غارت کردند و به مردم ظلم يدند به ريرس
 به کتاب، به انمان اکثر جوانيمثل مسجدسلی در شهر کوچک. کردند

. عالقه داشتند کردنی مطالعه، به آگاه شدن و آگاهانه مبارزه و زندگ
  . دادی نشست و گوش م يها م هم که سواد نداشت در بحث یکس

سرسبد جامعه بودند که ی ها گر مانند او گليقاسم و جوانان د
مانند . ها را کشتند ن آنيهمی رود،  برای ها جامعه به قهقرا م بدون آن

بر دل مردم آگاه ی كه  اعدامش داغی انوش بهادريق کيرف
ن رفقا يا.  زندان کارون اهواز بود٥او در بند . مان گذاشتيمسجدسل

کردند ی ماندند مردم را آگاه م يبودند که اگر می افراد پاک و با شعور
آنها . ش برساننديها تيجنای ف را به سزايم کثين رژيزند و ايکه به پاخ

ط حال يبا شرای وقت. ر دهندييتوانستند جامعه را به نحو احسن تغ يم
. ديآ يزد و سخت به من فشار ميخی رمکنم آه از نهادم بی سه ميمقا
ها   جوان. بر سر مردم آورده اند که نتوانند فکر کنندی ان حاكم بالئيجان

ان يان آن زمان را با دانشجويست دانشجويكاف. اند را معتاد کرده
ها بعد از ورود به  از جوانی اريمتاسفانه بس. ميسه کنيدوره مقا نيا

ک ي. گار ارزان تر استيشه از سيو شاک يتر. شوندی دانشگاه معتاد م
اک دو هزار و يک بسته تري هزار تومان است و ٤گار مالبرو يپاکت س

ها  نيبهتر. ن بال را بر سر مردم آورديای اسالمی جمهور. پانصد تومان
ها که جانشان را کف  آن بچه. ه را معتاد و افسرده كرديرا اعدام و بق

دانستند  يجان مبارزه کردند می  پام تاين رژيدستشان گذاشتند و با ا
در ی کيتاری  ندهيدانستند اگر نکنند چه آ يکنند و م يچکار دارند م
 »   .بعد استی انتظار نسل ها

ط زندان يشرا«:كند ی می ن جمعبنديق هم بند قاسم چنيرف
آنان که مقاومت کردند و نشکستند لذت خود را ی سخت بود اما برا
ستن در ذلت يعنا دار بهتر از عمر دراز زكوتاه می داشت چون زندگ

با وجود . کردی ما لذت بخش می ن  مسئله زندان را برايهم. است
ی ن بود با افراديشانس ما ا. ا نهيم يم فردا زنده ايدانستی نکه نميا

م که با تمام وجود بهشان اعتقاد و يكردی چون قاسم زمانپور زندگ
  ».ميكنی شان نمهرگز فراموش . مياعتماد و عالقه داشت



   t ١٢   

  روندهای آزاردهنده در باال، روندهای متناقض در پائین: مصر
 تظاھرات بھ  مردساالر اوباش و اسالمی بنیادگرایان ی حملھ

   تحریر میدان در زنان
  .سرویس خبری جھانی برای فتح. ٢٠١١مارس ٢٨

ی  هيتحت الحمای مِ نظامير در مصر نشان از آن دارد که رژيع اخي وقا
 م کند که کاماليتحکی کا در مصر مصمم است اوضاع را بر اساسيآمر

است که مبارک را ی در تضاد با آرزوها و انتظارات جوانان و مردم
 در -زنی  روز جهان-که در روز هشت مارسی حمالت.سرنگون کردند

ی می باد سرد. از آن نشانه هاستی کيقاهره به تظاهرات زنان شد 
گر اسالم ين و دياخوان المسلمی روهايم، نيان گرِ اتحاد رژيوزد که ب

ن يد ايبا. استی واقعی  اجتماعرِييدر مقابل تغی روئيه نان به مثابيگرا
در مقابل حرکت مردم ی سنت و عقب ماندگی رويد که نيت را ديواقع
ون يليک می يمائيراهپ«. کرده استی صف آرائی کسب رهائی برا
که در ی تيتعداد جمع. دي  به هدفش نرسزنی روز جهاندر » ينفر

ن واقعه به دو ياما ا. ديار نفر نرسک هزير گرد آمد حتا به يدان تحريم
ی زنان خواستی بر برابری اوال، خواست آن مبن. ار مهم بوديل بسيدل
ن يت ايکه به آن شد اهمی ا زشت و سبعانهی  حمله. ن و بجا بودياديبن

بود شاملِ ی ف گسترده ايت طيا، جمعيثان. دهدی واقعه را نشان م
انسال و يزنان جوان و محجاب و زنان با حجاب و ی زنان جسورِ ب

ی روهائينان، نيا. کردندی می ز آنان را همراهيمرد نی تعداد. مسن
گسترده اند که مصمم اند جنبش را به جلو سوق ی ها شهيشجاع با ر

  .  دهند
که ی از مردان تظاهرات را محاصره کرده و در حالی تر عيشمار وس

ی نه و طعنه زنشروع به تَ» زن در خانه استی جا«دند يکشی اد ميفر
است يد در سيزدند زن اصال نبای اد ميمردان فری برخ. به زنان کردند

رِ بحث و يبا حرارت درگی کردند و برخی زنان مقاومت م. دخالت کند
دان يارتش در همان می تيامنی روهاين. ... جدل با مردان مهاجم بودند

بور به تظاهر کنندگان مجی فقط وقت. کردندی نمی بودند اما دخالت
  . ک کردنديشلی ر هوائيشدند چند تی نيعقب نش

زنان شرکت کننده در تظاهرات رفتار مردان را به حرکات اوباش 
ضد مبارک با خشونت به مردم ی اول تظاهرات های م که در روزهايرژ

. نهاستيده تر از ايچياما موضوع پ. کنندی ه ميکردند، تشبی حمله م
ه به زنان شرکت داشتند اسالم از مردان که در حملی را جمعيز

مبارزات ضد مبارک به جنبش ی انيپای هستند که در روزهای انيگرا
  . ...وستنديپ

ن رفتارها يارتش زشت تر. ر شدندي نفر دستگ١٩٠ش از ين روزبيدر ا
 ١٨حداقل ... ن الملل يطبق گزارش عفو ب. ر شده کرديرا با زنان دستگ

دان يک ميقاهره که نزدی   موزهواقع دری تن در بازداشتگاه نظام
با چوب و شلنگ به زنان ی تيامنی روهاين. شدندی ر است زندانيتحر

وارد ی شان شوک برقينه و پاهايحمله کرده و کتکشان زدند؛ به س
زنان را در زندان مجبور کردند لخت . کرده و به آنان دستبند زدند
نست در د کردند که ممکيسپس تهد. شوند و عکسشان را گرفتند

از زنان ی افسران در بازجوئ. ه شان استفاده کنندين ها را علينده ايآ
ز يرآميشِ تحقير و آنان را مجبور به آزمايا خيدند باکره هستند يپرس

ر باکره را به اتهام فحشاء يبه آنان گفتند زنان غ. کردند» يباکرِه گ«
. ه شدندمحاکمی زنان در دادگاه نظامی  همه. محاکمه خواهند کرد

 ١٣خ يدر تاری ک ساله گرفتند و جملگيق ياز آنان حکم تعلی برخ
  . مارس آزاد شدند
د بر حمالت اوباش به تظاهرات زنان ي مارس مهر تائ٩رفتار ارتش در 

ر ياز تصوی ار بد است اما جزئين واقعه بسيهر چند ا.  مارس بود٨در 
 مارس که ١٩رفراندوم . استی رياست که در حال شکل گی بزرگتر

ارتش . ... ن امر را روشن تر کرديتوسط ارتش به اجرا گذاشته شد ا
د يخ انتخابات برگزين موضوعات رفراندوم و تارييتعی را برای ته ايکم

ی تمرکز ارتش بر رو» .ه را بکنديزود قال قض«و به آن دستور داد که 
ان را يبی ست که امکان آزاديل آن نيرفراندوم و انتخابات مجلس به دل

. بزنندی ريم گيدست به تصمی مردم فراهم کند تا مردم با آگاهی برا
  تيرا خاموش کرده و مشروعی آن است که جنبش اعتراضی بلکه برا

از همان مردان که ی اريت همان طبقه و بسيحاکمی را برای دي جد
ل فقط ين تعجيا. ده ها سال بر مصر حکومت کرده اند، دست و پا کند

ق يمبارک که از طری حزب دموکرات مل: زب خواهد بودبه نفع دو ح
  . نيون ها نفر عضو دارد و اخوان المسلميليت، ميموميمِ قيعظی  شبکه

مردان . ن متناقض بوده استيم مبارک با اخوان المسلميروابط رژ
مبارک . م بودندين رژيای ان سال از مقامات بااليوابسته به اخوان، سال

عت يکرد و شری سکوالر مصر را دست کاری ن اساسمانند سادات قانو
ن به اصطالح يهر چند اخوان المسلم. مصر کردی ا منبع قانون مدنر
ی در سال ها. بودی مه علنيت نيبود اما همواره مجاز به فعالی رقانونيغ

ر، مبارک تالش کرد نفوذ آنان را در مجلس کم کرده و کنارشان ياخ
ر و ياخوان را دستگی ان تن از اعضامصر هزاری س مخفيپل. بگذارد

م يآغاز جنبشِ ضد مبارک، آن را تحری اخوان در ابتدا. شکنجه کرد
  . وستيجنبش شد، به آن پی روزيمتوجه شانس پی کرد اما وقت

است يکه سی شکده اي اند-» ين الملليگروه بحران ب«سخنگوی 
ورک يوي به خبرنگار ن-کند ی را فرموله می غربی کشورهای آتی ها
امر، اخوان ی دال بر آن است که از همان ابتدای شواهد« : ز گفتيمتا

ن ياز نظر ارتش ا«: و اضافه کرد» .با ارتش کردی ن معامله ايالمسلم
ابان ها جمع يد هر چه زودتر از خيرا مردم را بايز. استی امر منطق

تواند صد ی ق آن مياست که از طری از آدرس هائی کيو اخوان . کند
با ی اسالمی روهاير نياخی در روزها ».ابان جمع کنديزار نفر را از خه

را مستقال ی ابانيخی خواهند اعتراض های که می مردم سکوالر
درون اخوان . شوندی قه ميکنند، در افتاده و دست به ی سازمان ده

به ی انيز جريموجود است و خارج از اخوان نی شات نسبتا متفاوتيگرا
دا استقرار يهست که بر خالف اخوان هدفش اکی فنام جنبش سلَ

ن تفاوت ها، ين داشتن ايدر عی اسالمی روهاين. استی نيحکومت د
سکوالر، ی روهايتوسط نی جنبش اعتراضی در مخالفت با  ادامه 

  .  ...متحدند
هر چند دو سوم . ن اتحاد نامقدس استيای نده ي رفراندوم نما

که ی حِ اصالحيم شرکت نکردند اما لوادر رفراندوی ط راينِ شرايواجد
ت آراء يارتش به رفراندوم گذاشته شده بودند، با اکثری با اجازه 

ی ن و اعضايده از قاهره، فعاليرسی طبق گزارش ها. ب شديتصو
آوردند و ی می رای صندوق های اخوان در روز انتخابات، مردم را به پا

ی را که مظنون به رای اددهند و افری گفتند که چگونه رای به آنان م
  . ر نگذارنديدهندگان تاثی راندند که بر رای بودند از آن جا م» نه«

ی اول اخوان در مورد انتخابات اعالم کرده بود که رای ه ياطالع
است و هدف رفراندوم ی نيدی فه يوظی اصالحی حه هايمثبت به ال

ی ماعو اجتی اسيسی زندگی م کننده يد اسالم به عنوان تنظيتائ
ه بشدت مورد انتقاد قرار گرفت آنان ين اطالعينکه ايبعد از ا. است

به ثبات ی رای ه ها به منزله يمثبت به اصالحی اعالم کردند که را
دار شده و وارد يکه بی ون هائيليا آن ميد، آيد پرسياکنون با. ... است
رات بزرگ در ييتغی شده اند جرات خواهند کرد برای اسيسی زندگ
نکه به ورطه يا ايشان، در جامعه شان و در جهان مبارزه کنند  یزندگ
زن به طور ی  روز جهانی،ن اوضاعيدر چن. سکوت خواهند افتاد؟ی 

تش يکه حمای  هم کسان–از مردم ی ارين در ذهن بسيو همچنی نيع
ن ييبرجسته در تعی عنصر -که از آن متنفرند ی کردند و هم کسان

  .داردی شاروير پاست که مصر دی خصلت دو راه
خواست برابری برای زنان در سطوح قانونی و درعمل چالشگر يکی از 

در مصر همچون . ريشه دارترين و فراگيرترين خصائل اين جامعه است
کشورهای ديگر، انقياد پدرساالری زنان، چسبی است که کلِ شبکه ی 

 می روابط استثمار و سلطه را به يکديگر می چسباند و پابرجا نگاه
انقياد زن، برای حاکميت طبقاتی که نماينده ی روابط استثمار و . دارد

 سلطه در اين کشورها هستند و تبديل به شرکای دست دوم سرمايه
  . ...ی سياسی خارجی شده اند، ضروری است  ی و سلطهداری

مسلح شده  و که تعليم يافته(هنوز فرجام روابط ميان ارتش مصر 
اما يک موضوع . روهای اسالم گر معلوم نيستو ني) توسط آمريکاست

اينکه زنان بايد به خانه هايشان بروند يا به اعتراضات خود . روشن است
خط تمايز : ادامه دهند تبديل به خط تمايز مهمی در جامعه شده است
ی تغييرات  ميان آنان که از سقوط مبارک خوشحال اند اما از دامنه

غييرات اجتماعی که احساس می ناراضی اند و مخالفان سرسخت ت
کنند تغييرات بيش از اندازه بوده و خواهان خاتمه ی تالطمات و 

  . جوشش اجتماعی اند
  ) م-  ل- م(حزب کمونيست ايران ترجمه و تلخيص از 



     ١٣u 
  

  ٢٠١١ مارس –ی انقالب با ریموند لوتا  ی نشریھ مصاحبھ
و روبری م قذافيرژی  رحمانهيبا سرکوب بی بيزش در ليخ: سوال

و حرکت آشکار ارتش ی ر فشار شورش توده ايدر مصر مبارک ز. شد
از سواالت بزرگ در اذهان شباهت ها و ی کي. ن سمت، استعفا داديدر ا

  .و مصر استی بيلی تفاوت ها
ان يبی بيزش ليخ. آغاز بحث استی برای مهمی  نجا نقطهيا: لوتا
دث تونس و ازجامعه از حوای عياقشار وس. ق مردم استيعمی تينارضا

زش ين خيا. م سرکوب گر برخاسته انديه رژيمصر الهام گرفته و عل
ی  تحت سلطهی  انهياست که سراسر خاورمی هائ از امواج شورشی کي

اما تفاوت های مهمی ميان مصر و ليبی  .سم را گرفته استياليامپر
  .هست

ل و عادالنه يزش اصيبا خی ستياليامپری نيتوطئه چی بيدر ل
در مصر . کندی ده ميچين مسئله اوضاع را پيهم.  استمخلوط شده

م تحت يه رژيتوده ها علی تيزش مردم عمدتا محصول نارضايخ
در ی گاه قابل اتکائيکا پايسم آمريالياما امپر. کا بوديآمری  هيالحما
کا ين ارتش توسط آمريا. ارتش مصر داشتی و ساختار فرماندهی رهبر

ن يت شده و مجهز شده است و مهمتريحمای افته، به لحاظ ماليم يتعل
ت اوضاع مصر به نفع خودش بوده يتثبی کا در تالش براياهرم آمر

ه بر آن يکا بود که بتواند با تکيآمری برای مهمی دروناهرم ی عني. است
ی  ک جبههيموجود را ثبات بخشد و مصر را بعنوان ی دستگاه دولت

کا يدر ضمن، آمر. دانه حفظ کنيکا بر خاورميآمری  در سلطهی ديکل
  .ز در مصر داردينی م  بزرگيمستقی منافع  اقتصاد

اعتراضات کماکان  . ن نشده استييزش مصر هنوز تعيالبته فرجام خ
مردم در حال بحث بر سر آنچه بدست آمده و آنچه بدست . ادامه دارد

د يخواهم تاکی اما م. ال استيار سياوضاع هنوز بس.  امده هستندين
در داخل ی مهمی ت ها و اهرم هايکا ظرفيسم آمرياليکنم که امپر

  .مصر دارد
ک ينزدی همان نوع دستگاه نظام. را نداردی هائ ن اهرميچنی بيدر ل

و ی ديکلی ها وزارت خانهی عني(ی بيلی ساختار دولت. به خود را ندارد
سم در  حال ياليامپری زش و فشارهاي در واکنش به خ)یتيدستگاه امن

ی ها يکا همان نوع دارائيو آمر. ه قطعه شدن هستندو قطعی فروپاش
  .بزرگ را نداردی اقتصاد

ی ست هاياليکا و امپريآمری را برای ت، هم فرصت هائين وضعي ا
ت يآن ها در حال تقو. رای هائ کند و هم ضرورت يجاد ميای غربی اروپا

م يک رژی يمرکزی  هستند که ممکنست هستهی ونيسياپوزی روهاين
محتمال عوامل . ل دهنديتشکی بيد را در ليکامال جدی  نومستعمره

از ی زش در حال کمک به برخيخی ست ها از همان ابتداياليامپر
زش يک خيکسو يهمانطور که گفتم، از . ون بوده انديسياپوزی روهاين

ز  ينی ست هاياليان است اما امپريدر جری توده ای ل و عادالنه ياص
ل کرد و بهتر يد تحلياست که بای ائلن ها مسيا. در آن دارندی دست
  .ديفهم

انه يگر در خاورميدی زش هايو خی بيع ليان وقايتفاوت مهم دوم م
ی غاتيالبته خط تبل. ستيهمان مبارک نی معمر قذاف. استی خود قذاف

ک ين است که او يا. ان.ان.یکا و سيوزارت امور خارجه آمری رسم
د ي به قدرت رس١٩٦٩در سال ی قذافی اما وقت. وانه استيدی  خودکامه

از روشنفکران ی هائ ان بخشيبخصوص در م. بودی ت توده ايحمای دارا
ن يای اد دارايزی ت او تا سال هاي حاکم.یانين و طبقات ميو متخصص

در داخل و  خارج به ی سال قذافی به مدت س. بودی تيحمای ها هيپا
ی اخته مکند شنی می ندگيرا نمای بيلی که منافع ملی عنوان کس

ن يست است و با اشغال فلسطياليکه ضد امپری به مثابه کس. ... شد
تا سال ها ی ن است که  قذافيت ايواقع. ل مخالف استيتوسط اسرائ

 مبارک ی، اما قذاف.... در چشم بودی ها مثل خار ستياليامپری برا
  . ستين

  .ميپردازی بيلی خچه يبه تاری شتر خوبست کميدرک بی برا: سوال
استقاللش را . دوم بوجود آمدی در واقع بعد از جنگ جهانی بيل: تالو

ی ساحلی در اواخر قرن شانزده، منطقه .  کسب کرد١٩٥١در سال 

 ١٩١٠در سال . بودی عثمانی امروز تحت اشغال امپراتوری بيل
ی شمالی قايدر آفری بيل. رامستعمره خود کردی بيا ليتالي اسمِياليامپر

ا يتاليای وقت. داردی کيت استراتژيرانه است و موقعتيمدی ايدر کنار در
 گر،يدی استعماری ها نشست، قدرتی ستياليامپری غمايبر سر خوان 

فرانسه .  ا بر مصر حاکم بوديتانيبر. ش در منطقه حضور داشتنديشاپيپ
ی ا برايتالي، ا١٩٤٣ تا ١٩١١از سال . ر رامستعمره کرده بوديالجزا
ف يعبدالط. زدی رينظ يبی گری حشم قدرت خود دست به ويتحک
ستم يقرن بی ات استعمارين عمليرحمانه تريدا از آن به مثابه بياحم

پس از . ا در طرف بازنده قرار گرفتيتاليدر جنگ دوم، ا. بردی نام م
ی بيدر لی غربی  ا  از استقرار سلطنت مشروطهيتانيکا و بريجنگ، آمر

کا اجازه يم به آمرين رژيا. ت کردنديس بود حمايکه نمادش شاه ادر
ن ياز بزرگتری کيبنا کند که ی بيرا در ل» لوسيو«ی گاه هوائيداد که پا

مات يتعلی گاه براين پايا. کا بوديبحار آمری ماورای الت نظاميتسه
ی استفاده می ات هوائيت ها و عمليو ماموری شات موشکي آزمای،نظام
  . شد

  نه؟. ودنفت هم بی  د کنندهيتولی بيالبته ل: سوال
.  کشف شد١٩٥٩در سال ی بيلی ر نفتيدر واقع ذخا: لوتا
د يو تولی ات حفاريوارد شدند و  عملی و اروپائی کائيآمری ها يکمپان

به ی نکه لوله کشيبخصوص پس از ای بخش بانک. را شروع کردند
ی  در دههی نفتی درآمدها. ترانه تمام شد، به سرعت رشد کرديمد

و . بردندی سهم اعظم آن را می نفتی های پاناما کم.  باال رفت١٩٦٠
ک بخش يگشت در دست ی باز می بيکه به لی آن مقدار از ثروت نفت

  . شدی و دالالن متمرکز می  بانکی،کوچک از نخبگان تجار
ی انه يمی  ک طبقهيرشد ی و فرصت ها برا. فقر گسترده بود
س ي شاه ادرهيعلی محدود بود و مقاومت توده ای مرتبط با اقتصاد نفت

  .بودی ريدر حال اوج گ
ل ي اسرائ١٩٦٧در سال . گذاشتی ر ميتاثی بيز بر ليع جهان نيوقا
ان، ي دانشجوی،بيدر ل. ه حمله کرديکا به مصر و سوريت آمريبا حما

. و اعتصاب زدندی توده ای روشنفکران و کارگران دست به سازمانده
ت يم در تبعيرژ. اه افتادتنام به ريکا در ويه جنگ آمريز علينی اعتراضات

  .ز در حال گسترش بودينی توده ای های مطلق از غرب بود و ناارام
ا، يدر آسی مل بخشِ يک موج از مبارزات رهائي، ١٩٦٠ی  در دهه

زد و نظم ی سم ضربه ميالين برخاست که بر امپريالت يکايقا و آمريآفر
فر را در سراسر ون نيمل ن وضع صدهايا. را به لرزه در آورده بودی جهان

ی ستيوناليناسی  هيک روحيبود که ی زمان.  ديجهان به مقاومت کش
. دواند يشه ميسم رياليه امپريعلی اتحاد عربی ده يد و ايجوشی ن مينو

گذاشت و ی ر ميتاثی اجتماعی روهايبر نی ن انقالبيبود که چی زمان
. ک بوديدئولوژياز گفتمان ای سم بخش مهميني لن-سميمارکس

ی ها چهين حال دريدر عی ن محاصره ايکا در چنيگرفتن آمر رقرا
سم يالير فشار امپريمتفاوت که زی طبقاتی روهاينی فرصت را به رو

  .دنديرا دی ا تازهی ها آنان فرصت. ز باز کرديبودند ن
  .آراستی قذافی ن وضع صحنه را برايا: سوال

ر ي تحت تاثک گروه افسران جوان بود کهياز ی بخشی قذاف. بله: لوتا
ان ياز می قذاف. ناصر بودی و اصالحات اجتماعی پان عربی ها دهيا

ان يز از ميکال نيگر افسران رادير برخاست و دير درکويفقی ا لهيقب
ن افسران جوان از فساد و تحت سلطه بودن يا. ن بودنديطبقات پائ

ی بيک ليس يآنان خود را پرچم دار تاس. بودندی م حاکم عصبانيرژ
س کودتا کردند و يه شاه ادري عل١٩٦٩در سال . دنديدی من ينو
  .د کردنديل به حکومت جديخود را تبد» يانقالبی فرماندهی شورا«

  او چه بود؟ی اجتماعی برنامه : سوال
ه يو به سرما. فروخته شده استی گفت استقالل ملی می قذاف: لوتا
و نظام ا. حاکم شوندی بياجازه داده شده است که بر مردم لی خارج

ی را به هدر داده و کاری بيلی کرد که منابع نفتی ن را متهم ميشيپ
کا فشار ياو بر آمر. نکرده اندی بيمردم لی ف فقر و رنج هايتخفی برا

بانک . ببنددی اش را زودتر از موعد منقض يهوائی ها گاهيگذاشت که پا
ی لاز سهام  داران اصی کيل به يرا تبدی بيحکومت ل. کردی ها را مل

و صنعت را توسعه دهد و ی قول داد که کشاورز. صنعت نفت کرد

  وقایع لیبی در چشم اندازی تاریخی
  



   t ١٤   
 ١٩٧٠ی  در دهه. ها اختصاص داد نيز به ايها را ن هياز سرمای مقدار
در سواد، ی جدی را به اجرا گذاشت که بهبودهای اجتماعی ها برنامه

ی است ها از سوين اعمال و سيا. ن عمر و مسکن بوجود آورديانگيم
  . شدندی ت ميها حما توده

ی ستياليضد امپری های ن پروژه، با وجود تمام شعار پردازياما ا
که وابسته به درآمد ی بيبود بر حفظ و گسترش اقتصاد لی  متکی،قذاف

ی ه داريدر نظام سرمای بيلی نده يدن فزايبود بر تنی متک. نفت بود
 .استثمارگرانه اشی ن المللين نظام و روابط بيم کار اي در تقسی،جهان
او . بودی متکی بينفت لی برای به مثابه بازاری غربی به اروپای قذاف

ی ه هاي جذب سرمای،فرانسوی د جت هايخری را برای نفتی درآمدها
ی  از شرکاء عمدهی کيل به ياستفاده کرد و حتا تبدی بيبه لی آلمان

ی ا، که قدرت استعماريتاليا. ا شديتاليای خودروسازی ن کمپانيبزرگتر
  . شدی بيات خود در ليود مجاز به حفظ عملبی ميقد

ی جنبه ها. استی قذافی  برنامهی اقتصادی ها ن ها جنبهيا: سوال
  گر برنامه اش چه بود؟يد

ک ياو . جامعه متصل کردی را به بازسازی نفتی درآمدهای قذاف: لوتا
ته يکم«. بوجود آوردی ژه ايوی اسيبا خصائل سی نظام رفاه اجتماع

ان مردم يگاهش را در ميبر پا کرد تا پای طوح محلدر س» خلقی ها
به نظام ی ل به وفاداريرا تبدی له ايقبی ها يگسترش دهد و وفادار

مستقل و ی اسيسی ها ها و سازمان هيدر همان حال اتحاد. کردی مرکز
با استفاده از ی قذاف. کردی رقانونيم در مطبوعات را غيانتقاد از رژ

بزرگ درست کرد که ی و نظامی تيامنک دستگاه ی ينفتی درآمدها
ی اسيسی ک الگويبه عنوان ی بيلی  ز ارائهيو نی هدفش سرکوب داخل

  .قا بوديانه و آفريدر خاورمی ا و قدرت منطقه
رفاه ی  سم و وعدهيعرب پانی م قذافيک، رژيدئولوژيبه لحاظ ا

ی ن رسمياسالم را د. ب کرديعقب مانده ترکی را با ارزش های اجتماع
ی نيدی شترازقبل داشتند، اما پدرساالريبی ها زنان فرصت. ت کرددول
ی  اجتماع-يقانونی ان دستورالعمل هايل به بنيتبد) عت اسالميشر(

کرد که در مقابل ی ست بود و ادعا ميبشدت ضد کمونی قذاف. شد
ت آن يواقع. را بوجود آورده استی سم، راه سوميو کمونی ه داريسرما

. بودی دولتی ه داريک سرماي درست کردن در حالی است که قذاف
سم ياليو وابسته به امپری نفتی بر اساس درآمدهای دولتی ه داريسرما
  .یه گذاريبازار، ترانسپورت، و سرمای برای جهان

کال يچ خصلت رادين پروژه از هيد اييگوی شما می عني: سوال
  ؟برخوردار نبودی معتبر

ی ما در چارچوب موجود سلطه ر داد، اييرا تغی زهائيچی قذاف: لوتا
ده از روابط يچيپی و شبکه ای ه داريت سرمايسم، روابط مالکياليامپر

ی   از سلطهگسستی  نهي در زم.یمات منطقه ايو تقسی ا لهيقب
ی رهبری ريشکل گی  نهيدر زم. رخ ندادی چ تحوليسم هياليامپر
ادا متفاوت که مردم را توانمند يبنی دولتی اسيک قدرت سيها و  توده

بخش دگرگون کنند ی کند که اقتصاد و کل جامعه را در جهت رهائ
  .رخ ندادی چ تحوليه

. در جهان دارد» ليسه بد«در مورد ی زيتی ان فرمولبنديباب آواک
ا ي. ر قابل قبول استيغ که –د نطور بمانيآن است که جهان همی اول
ت يع ثروت و اشکال حاکميبازتوزی  نهيرات در زمييتغی نکه برخيا

ستم گرانه ی استثمارگرانه و روابط اجتماعی ديد اما روابط توليبوجود آ
  .  ل دوم استين بديا. جامعه و جهان اساسا دست نخورده بماندی 

که هدفش ی انقالب. استی ک انقالب واقعيل سوم انجام يبد
ی  گر، همهستم ی نهادهای  دگرگون کردن تمام روابط استثمار، همه

ی افکار و ارزش های  و همهی اجتماعی  آداب و اقدامات ستم گرانه
. ديم جامعه به طبقات فائق آيکه بر تقسی انقالب:  استبرده کننده

افتن به ياست که هدفش دست ی پرولتری  انقالب جهان،لين بديسوم
  .سم استيکمون

ی م مل دوياو، در بدی و اقتصادی اجتماعی  الگوی،قذافی  برنامه
کند اما جوهر ستم ی جوانب وضع موجود را عوض می گنجد که برخ

  .داردی موجود را نگاه می نظم اجتماعی  گرانه
» قدرت مرد«ک يشود که او ی گفته می غات عموميدر تبل: سوال

  .رحم استيب
ها، و در  دهيهستند که جوهر پدی هائ ن نوع واژه ها، مترسکيا: لوتا

جوامع در ی  همه. کنندی دوش و پنهان مرا مخی جوهر طبقاتنجا يا
رهبران از ناکجا . م شده انديخ بشر، به طبقات تقسيتاری کنونی  مرحله

طبقات مختلف را ی ها نش، روش و خواستيآن ها ب. نديآی بوجود نم
 قدرت ١٩٦٩که در سال ی و آن افسران نظامی قذاف. کنند يفشرده م

ی بخش از خرده بورژوازک ينش يبی  نده و فشردهيرا گرفتند، نما
سم ياليامپری  ک ملت تحت سلطهی يملی کال شده و بورژوازيراد

  .بودند
 در مقابلشان ی سدی ستيالياد امپريکردند انقی ن ها احساس ميا

ن يدند که در ايدی نطور ميشان، مشکل را ا ياز نقطه نظر طبقات. است
خواستند  یآنان م. رودی کاله می بيسر ل) سمياليبا امپر(معامله 

ی طور) د سودياست بر استثمار و تولی که متک(بازار ی سم هايمکان
ن توهم را داشتند يآن ها ا. ده برسانديملت فای  کند که به همه» کار«

سم را وادار کنند ياليرند و امپريسم بگيالياز امپری ازاتيتوانند امتی که م
ی داره يست؟ سرمايت چياما واقع. که به شروط آن ها گردن نهد

خود را ی کند و نُرم های عمل می طبق منطق مسلم و مشخصی جهان
  .کندی ل ميبر جوامع و اقتصادها تحم

کل ی کردند که سخنگو يبورژوا ادعا می گرا يملی روهاين نيا
و ملت ی طبقات اجتماعی  آنها منافع خود را با منافع همه. اند ملت

طبقات حاکم : هستندطبقات ی ن ملت ها داراياما ا. دنديدی کسان مي
  .و طبقات محکوم

مزد ی کس«: ن استياو ا» کتاب سبز«در ی قذافی از شعارهای کي
نجا نظام سود و يگر، در ايبه عبارت د. »ک انديهمه شر. ستير نيبگ

توان با ی وجود دارد اما می جهانی ه داريسرمای وابسته به بازارها
ی ک شعار پردازين ي ا.ل به سهام داران آن کرديهمه را تبدی ترفندهائ

  .ک توهم بوديز يو ن
شان يبقای برا. ستنديد نيا پرولترها، صاحب ابزار توليران يمزدبگ

و کنترل ی د، فرماندهيکار خود را به آنان که بر ابزار تولی رويد نيبا
د يتولی ه دار برايسرمای  طبقه. ه دارانيبه سرمای عني - دارند بفروشند 

نده ياس فزايکند و در مقی د استثمار ميند توليسود، کارگران را در فرآ
د يسود تولی که نتواند به اندازه کافی و زمان. کندی د ميسود تولی ا

ن است که يای  مزدکارِی  هيشرط اول. کندی رون ميکند، کارگران را ب
ان کارگران و يم. ه باشديه و تابع انباشت سرمايسرمای  تحت سلطه

  .موجود استی ه ايک تخاصم پايه داران يسرما
امروز، ی بيدر ل. اقتصاد استی  از شالودهی بخشی  کارمزدی،بيدر ل

ه يک سرمايتوانند شری ران هرگز نميمزدبگ. هستی کاري درصد ب٢٠
  .شوند
ک از يدئولوژيو ای اسيآرزومند، به لحاظ سی بورژوای روهاين نيا
وده ها دند که تيترسی آنان م. جامعه هراس داشتندی تحتانی ها توده

با » بهتر«ی افتن به معامله ايو دست ی ستيرفرمی  برنامهی به ورا
ها را  ن تودهيو تالش کردند ا. آنان بود، بروندی  سم که برنامهياليامپر

  .مهار و کنترل کنند
ب هم يب غريهر گونه خصلت عجی من آن است که قذافی  نکته

د به يد بايک کناو را دری  د که برنامهيخواهی که داشته باشد، اگر م
د و ينيکند بنشی می ندگيکه او نمای نش طبقاتيل از منافع و بيتحل

ی ن منافع چگونه در کنش با اوضاع جهانيد که اينين حال ببيدر ع
» يائين دنيا«و » آرام«ی تيد اوباما را شخصيتوانی مثال، شما م. بودند

چه طبقه ی  ندهيان و نمايد که او بيد ديد اما بايگر بناميز ديا هر چي
 او .استی امپراتوری تکارانه يان منافع استثمارگرانه  و جنايست؟ او بيا
  .استی ستياليامپری  حاکمهی  ک طبقهينش يان بيب

ن اعتبارات را يدر حکومت ماند و ای مدت زمان درازی قذاف: سوال
  .کردی ز با خود حمل مين

کرد، اوضاع م ي قدرتش راتحک١٩٧٠ل يدر اوای قذافی وقت. بله: لوتا
کا در يمثال، آمر. مساعد حالش بودی جهان در جهاتی و اقتصادی اسيس
ف شده ياش تضعی جهانی تنام شکست خورده بود و قدرت اقتصاديو

در ی نکه، اتحاد شورويگر ايد. را بوجود آوردی ن امر، فضائيهم. بود
ی ادعا می آن موقع شورو. کا را به چالش گرفته بوديآمری سطح جهان

در ی سم در شورويالياما سوس. استی ستياليسوسی  که کشورکرد
ن سرنگون ينوی ه داريک طبقه سرماي توسط ١٩٥٠ی اواسط دهه 

. ست شده بودياليال امپريک قدرت سوسيل به يتبدی شورو. شده بود
گسترش نفوذ و کنترلش در مناطق ی ، برا١٩٧٠ی  در اواسط دهه

اش  يجهانی از استراتژی خشب. کرد يکا رقابت ميمختلف جهان با آمر
. جهان سوم بودی ديوابسته به خود در مناطق کلی ها ميساختن رژ

 و ی،نفتی  قراردادهای،اقتصادی ها کمکی  شروع به ارائهی شورو



     ١٥u 
از ی کرد و بخش بزرگی مانند قذافی م هائيک به رژيپلماتيت ديحما
  . کردی ن ميرا تامی بيلی نظامی ها سالح

ل دهه ي و اوا١٩٦٠ی در اواخر دهه . ان بوديهم در می عامل سوم
عمده ی های کمپان. ر بوديي، صنعت نفت جهان دستخوش تغ١٩٧٠ی 
د کنندگان نفت در جهان يبا تولی ديجدی مان هايوارد پی نفتی 

م يد به دست رژيد، کنترل بر تولين توافقات جديطبق ا. سوم شدند
ی  سلطه. دها گذر کر آنی نفتی های جهان سوم و کمپانی ها

و ی  فن آوری،ابينفت، بازاری  هيق کنترل بر تسويسم از طرياليامپر
 کننده در ديتولی د، کشورهايمان جدين پيبا ا. شد ياعمال م نانسيف

د کنندگان ياکنون کارتل تول. افتندی يشتريبی  خودمختار،ديسطح تول
مت نفت ي ق١٩٧٠ی و در دهه . جهان سوم موجود است به نام اوپک

  . تمام شدی ن تحوالت به نفع قذافيا. ش بوديحال افزادر 
ی اسيو سی مانور اقتصادی فضای ع مقدارين وقايتمام ای عني: سوال

 فراهم کرد؟ی قذافی برا
ی بورژوا مانند قذافی گرا يملی روهاي؟ نيچه کاری بله اما برا: لوتا

توانستند توده ها را در انجام گسست از ی خواستند و نه م ينه م
. ش برنديرا پی بخشی رهائی کنند و انقالب اجتماعی سم رهبرياليمپرا

سم بودند اما  از توده ها هم يالير فشار امپريهمانطور که گفتم، آنان ز
درست : ن حکام استيای ت طبقاتين مربوط به ماهيا. دنديترسی م

ستند يهستند اما قادر نی ستيالير فشار روابط امپرياست که آن ها ز
ست ياليکه تحت کنترل امپری  مقابل نظم استثمارگرانه ادری ليبد

ی  که در آن روابط استثماری نند؛ جهانيرا ببی گريهاست جهان د
  .محو شده است

ها بده بستان  ستياليکرد قدرت را نگاه دارد، با امپری سعی قذاف
را ی جهانی ه داريد سرمايتولی وابسته به نُرم های کند و اقتصاد نفت

از نفت است ی بيلی صادراتی  درصد درآمدها٩٥ش از يب. دزه کنيمدرن
برتر سالح ی از سه وارد کننده ی کی يبي ل١٩٨٣-١٩٧٣ی و در دهه 

. را از سر گذراندی معوج و وابسته ای  توسعهی بيل. در جهان سوم بود
ی ل به هسته يدر قدرت تبدی بورژوای گرای ملی روهاين نيبه مرور، ا

  .دشدنسم ياليته به امپرحاکمِ  وابسی بورژواز
محافظه کار عرب را مورد ی م هايرژی  قذافی،ن الملليبی  در صحنه
داد و خود را به مثابه قهرمان دفاع از حقوق مردم ی انتقاد قرار م

  . کردی ت ميقا حمايآفری او از آزاد. اندينمای ن ميفلسط
ک يرا ی قذافی کائيآمری ست هايالي امپر١٩٨٠ی در دهه : سوال

  .کردندی می معرفی وانه و وحشيکم دحا
ا ی يم قذافيرژی گرانه  ت ستميبه ماهی چ ربطين هيبله اما ا: لوتا

 ی با قذافی کائيآمری ها ستيالي مشکل امپر.... ت او نداشتيروش حاکم
ی کا و بلوک تحت رهبريان آمريد رقابت مي تشد ن بود که در دورهيا

ی قذاف) شودی نگ جهانک جيرفت منجر به ی که می رقابت(ی شورو
جنبش ی ت از برخيداشت و در حمای با بلوک شوروی کيارتباطات نزد

در  . کردی می  پافشاری،ک به شورويکال نزديرادی ها و گروه ها
. به راه انداختی ه قذافيعلی غاتيک کارزار تبليکا ي، آمر١٩٨٠ی  دهه

 در بودند رای که ساخت شوروی بائيلی با جت های گان جنگ هوائير
 ...زد ی بيبه لی ک کرد و دست به حمالت هوائيتحری بيسواحل ل

ی و فشارهای اقتصادی م هايرا با تحری بيم ليکا مصمم بود که رژيآمر
ات خود را در يعملی کائيآمری  نفتی های کمپان. ه کنديک تنبيپلماتيد
  . معلق کردندی بيل

ی برای مهمی ن کننده يتامی بيهمانطور که اشاره کرده ام، ل
ان ياز منابع تنش می کين يا. بوده استی غربی اروپای سوختی ازهاين

موجود ی شواهد قو. بودی اروپائی ست هاياليکا و امپريسم آمرياليامپر
ز داشتند که ينی گريکا هدف ديآمری نکه حمالت نظاميبر ای است مبن

که ی طيدر شرای اروپائی ست هاياليعبارت بود از به خط کردن امپر
  .... گرفتی شدت می سم شوروياليال امپريت با سوسرقاب

ن يا. ديفروپاشی  بلوک اتحاد شورو١٩٩١-١٩٨٩ان يمی در فاصله 
ی باد پروژه ها. بودی ن الملليدر روابط بی فيکی ک جابجائيان يواقعه ب

ی فروپاش. ن قدرت بزرگ را  نداشتيت ايگر حماياو د. شدی خالی قذاف
ی ع برايکا سريآمر. ان سوم باز کردکا را در جهيدست آمری شورو

انه و ين فرصت حرکت کرد تا مواضع خود را در خاورمياستفاده از ا
  .م کنديگر نقاط جهان سوم تحکيد

وند يپی ها شروع به بافتن رشتهی افته، قذافير يين اوضاع تغيدر ا
، ١٩٩٠ی در اواخر دهه . کردی غربی اروپای ها ستياليکتر با امپرينزد

در بخش ی شتريازات بيا امتيتاليبه ا. اء شديا احيتانيبا بری بيروابط ل
  . نفت و گاز داده شدی ها

 ٢٠٠٣کا به عراق در سال يآمری  د که حملهيآيبه نظر م: سوال
  .بودی گريچرخش دی  نقطه

نکه بعد از عراق نوبت ياحتمال ا. نطور استيکنم ای فکر م: لوتا
ی ها نگران چالشی قذاف. گذاشتی فشار می بيلی باشد، روی بيل

کا رو ي سپتامبر به آمر١١ن، پس از يبنابرا. ز بودينی ان اسالميادگرايبن
القاعده به ی روهايشروع به دادن اطالعات در مورد نی م قذافيرژ. زد
ی اعالم کرد که دست از برنامه های ، قذاف٢٠٠٤در سال . کا کرديآمر

را ی بيکا اسم لي آمر.کشدی می حاتيتسلی گر برنامه هايو دی هسته ا
ک متحد با ارزش يل به يتبدی قذاف. برداشت» ست هايست تروريل«از 

ی نفتی های بوش به کمپان. کا شديآمر» سميه تروريجنگ عل«در 
ی قذاف. امضا کنندی بيد با  ليجدی کا چراغ سبز داد که قراردادهايآمر

   ....از صنعت را آغاز کردی  بخش هائی سازی خصوص
در مورد ی پول گزارشی ن المللي صندوق ب٢٠١١ه يفورل يدر اوا
ی  بلند پروازانهی  برنامه«ل يرا  به دلی م قذافيداد و رژی بياقتصاد ل

م را ين کرد و مقامات رژيتحس» يقوی عملکرد اقتصاد«و » اصالحات
ی می زيچه چ. دبخش را ادامه دهندين راه اميکرد که ا» قيتشو«

  !پول باشد؟ی ن الملليدوق بصنی  هيديتواند برتر از تائ
 قدرت مرد ی،قذاف«ت کالن يشرمانه  به روايها ب ستيالياکنون امپر

دتر است تا بتوانند يشان مفين لحن برايرا االن ايبازگشته اند ز» وانهيد
» قابل کار کردن تر«م يک رژياستقرار ی برای توده ای تياز نارضا

  .استفاده کنند
و مسائل و ی ع کنونيبه وقام يبحث را  بچرخانی کم: سوال

  .که از آن ظهور کرده استی بزرگتری ها چالش
و ی قذافی ت طبقاتيماهی کردم روی ادينجا تمرکز زيتا ا: لوتا

ی دنبال می م قذافيکه رژی توسعه ای الگوی  اقتصاد-يخصلت اجتماع
ی و چرائی ح از اوضاع کنونيدرک صحی ن مسئله برايدرک از ا. کرد
  .ن الگو، مهم استيو ای با قذافی بيمردم لی توده ها ینده يت فزايضد

ل به ملک يشده تبدی ملی ها يگذشته، ثروت نفت و دارائی  در دهه
از آن است ی بخشی قذافی  شده است که خانوادهی طلق محفل کوچک

شده ی ه گذارين ثروت در خارج کشور سرماياز ای شتريو بخش ب
  .است
ی که توده های طيدر شرا. کردی  نمرا تحملی چ انتقاديم هين رژيا

گشتند سانسور گسترده ی می هائی ابراز وجود دنبال خروجی مردم برا
مردم . شدندی ر ميان دستگيناراض. رقابل تحمل شديغی  اندهيبطور فزا

به ی شوراها. بودندی رسمی خارج از ساختارهای اسيت سيفعالی  تشنه
ی  اب و ابزار شبکهم مينظام قی ل به بازويتبد» خلق«اصطالح 

ی گوناگونی  جامعه تشنه. اعتبار شدندی م شده و کامال بيرژی اطالعات
در مدارس ی خارجی ها س زبانين اواخر، تدريتا هم. بودی فرهنگ

رو به ی کارير بهداشت رو به افول رفت و بياخی در سال ها. ممنوع بود
  .صعود

رونق ی براشتر بود و تالش يسرکوب ببه اين اوضاع ی جواب قذاف
 ... .یغربی  هيق سرمايق تزرياز طری اقتصاد

 .شدی بيآتش در لی  تونس و مصر جرقهی زش هايو خ: سوال
م، اوضاع در يدهی ن مصاحبه را انجام ميکه ای در حال. بله: لوتا

بر ی قصدش را مبنی قذاف. ن استيهم مه آلود و هم خونی بيل
ی از  رجال نظامی برخ. ... حفظ دولت اعالم کردی دن تا آخر برايجنگ
ی گريهسته دولت د ازی اند و به بخش دهيون گرويسيران به آپوزيو وز

  .  ل شده اندياست تبدی ريگ شکلکه درحال 
کمک به ی برای  برخ»يموقت حکومت ملی شورا«ن يان ايدر م

ی ک خواست ارتجاعين يا. غرب هستنديی آنها خواستار حمالت هوا
ن به سود يا.  استمسياليامپری  حام هستشکورانگر موضع ياست که ب

  .     ستيسم رنج برده اند، نياليامپری شه از سلطه يکه همی بيمردم ل
زش ين خين اولين است که ايد فراموش کرد ايکه نبای مسئله ا

ن يبزرگتری بيل. ان نفت شده استيمنطقه است که موجب قطع جر
ی نفتی ازهاين نيامدر تی قا را دارد و سهم عمده ايآفری ر نفتيذخا

کمک « صحبت از .کنندی ها را حساب م نيها ا ستياليمپرا. اروپا دارد
  برگ ساتری،ستياليامپری کشورهای از سو» انسان دوستانهی ها

  .یبيدر لی احتمالی دخالت نظامی است برا یکيدئولوژيا
  ٩بقيه در صفحه 
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  ٢٠١١  مارس٢١. س خبری جهانی برای فتحيسرو
 به اصطالح ی انند که دخالتگرينمای ن ميچن یغربی قدرت ها

کا و يچنانچه آمر. در جهان استی ديجدی  دهيانسان دوستانه شان پد
د يجدی دند آنوقت با امريجنگی می ملت تحت ستمی رهائی اروپا برا

 . ميو بهت آور روبرو بود
گرفته است همان » دخالت انسان دوستانه«د يآنچه امروز نام جد

  فهيبار وظ« است که استعمار را تحت عنوان ١٩قرن  یميداستان قد
ی ز فرقيامروز نی دخالت نظام. کردی ه ميتوج» د پوستانيبر دوش سف

ز تحت عنوان کمک يآن تجاوزها ن. با تجاوز به افغانستان و عراق ندارد
که مردم آن يشد در حالی ه مين توجيمردم از شر مستبدی به خالص

  .  کردی فزون بر آن دچار اشغال خارجکشورها را دچار فالکت و ا
ی محکوم می  استدالل اصل٢را بر اساس ی غربی ما قدرت ها

ن يآنچه ا: رقابل انکارنديبر شواهد غی ن استدالل ها مبتنيو ا. ميکن
نکه ي تا کنون انجام داده اند و ا١٩قدرت ها در گذشته از اواخر قرن 

  .پاسخ دهندی بيبه لبا حمله ی م گرفته اند به بهار عربيچرا تصم
ی دهد که عمل کردهای ن دو سوال نشان ميای در مجموع، بررس

اش بلکه تداوم آن ی استعماری  از گذشتهی غرب نه گسستی کنون
  .است

د سوال کرد يبای بدون افتادن به دفاع از قذاف. مياز امروز شروع کن
گر با مردم يچه کرده است که حاکمان عربِ دی بيبا مردم لی قذاف

  خود نکرده اند؟
. ع استيشنی بيت ليوضعی  ن حداقل به اندازهيخفقان در بحر

نداشت و درخواست ی جز اصالح قانونی ن در ابتدا خواستيجنبش بحر
ن با يبحری تيامنی روهاين وصف نيبا ا. کردی م را نميرژی سرنگون

و تفنگ و ی نادر به مردم جواب دادند و  با سالح کمری تيسبع
  . کردندی راندازيت تي به جمع٥٠بر يالکی ربارهايت

ن يکه با ماشی قذافی تيامنی روهايدن نيمردم سراسر جهان با د
ی راندازيت شده و سپس از درون آن به مردم تيآمبوالنس وارد جمع

بزرگتر در ی ن اتفاق در ابعاديکردند بشدت به خشم آمدند اما هم
  . ...ن افتاديبحری  منامه
ن هم بود؟ يدر بحر» انسان دوستانهی لتگردخا«ا جهان شاهد يآ

ی در آن طرف مرزهای و امارات متحده عربی سربازان عربستان سعود
  .کردندی ن صف آرائيت از شاه مفلوک بحرين در حمايبحر

ح ينصای ن زنگ زده و برخيعربستان و بحری اوباما به شاه ها
ا ن سخنان خبر ندارد امياز مضمون ای کس. به آنان کردی خصوص

نتون همه باخبرند که در يکلی الرير کشورش هياز سخنان وز
ز از خشونت فرا خواند و مشخصا يرا به پره» نيطرف«ن يبحر

او . ن مخالفت کنديعربستان در بحری حاضر نشد با دخالت نظام
م به يبا هم فراخواند اما حاضر نشد به رژ» مذاکره«ن را به يطرف

ا ممنوع کردن تظاهرات ی ينون قانويسيرهبر اپوزی ريل دستگيدل
د به قطع ين را تهديحتا بحر.  انتقاد کندی،اسيت سيو هر نوع فعال

  . کا نکرديآمری کمک ها
ج يخلی  ن که در دهانهيک بحريت استراتژيل اهميچرا؟ به دل

ار قابل يمنافع غرب بسی نکه حکامش براي ابرایفارس قرار دارد، 
در عقب ی بستان سعودت عريل اهمياتکا هستند و بخصوص به دل

  .کا نگاه داشتن منطقهيآمری  و تحت سلطه هماند
ی است ولی قشر نخبگان سنی  ندهين نمايبحری م پادشاهيرژ

ن را به شدت يم بحريت رژين واقعيهم. عه انديت کشور شياکثر
جه گوش به يکا و در نتيا و آمريتانيبری ت هايوابسته به حما
ی قومی تفرقه اندازی است هايسن گونه يا. کندی فرمان آن ها م

ا يتانياست که بری است هائيست هاست و مانند سياليبه نفع امپر
 . ش برديقا پيو آفری جنوبی ايدر آس
...  

ک کشور مستقل آن است ين به صورت يوجود بحری علت اصل
ب به يکه قری فه ايل گرفت و با طايران تحويا آن را از ايتانيکه بر

ن کشور يا» استقالل«البته . م بود متحد شددو قرن در آن جا حاک
. کاستينگ ناوگان پنجم آمريدر حد پارکی زيرا چيندارد زی معن

ز يعربستان ن. ر سوال استيوجود خود ناوگان در آن منطقه هم ز
ی را وجودش برايک کشور در آمد زيل به صورت ين دليبه ا
 ی ردان خاکت ميحاکم. د بوديکا مفيا و آمريتانيس دادن به بريسرو

ت همان ها در ياز حاکمی ن دست کميخدا در عربستان و بحر
درست «ان يز ميتمای خالصه آنکه، محک غرب برا. ران ندارديا

مانند ی م هائيرژ. تياش است و نه واقعی ستياليمنافع امپر» وغلط
کا و يده آل آمريای م هايالزاما رژی ن و عربستان سعوديبحر

ع يوقا» نگران«نتون گفته است که يکل یالريه. ستنديا نيتانيبر
اما نه به خاطر آنکه مردم کشته شده اند بلکه به . ن استيبحر

منافع غرب خوب ی ن برايدر بحری اسيسی ثباتی خاطر آنکه ب
   .یطين شرايست بخصوص در چنين

را در ی خواهند چه نوع جامعه ای نش ميکا و متحديآمر
ست به ينه کنند؟ کاف جاودا–ی بي منجمله در ل–انه يخاورم

مردم را » ياصالحات«م با چه ينيم که ببيرفراندوم در مصر نگاه کن
مربوط به طول مدت ی اصالحی حه هاياکثر ال. دهندی ب ميفر
گر که به قانون يدی ه يک اصالحي. ک فرد بودی ياست جمهورير

تواند زن ی س جمهور نمين است که رئياضافه شده است ای اساس
سم ضد زن و هم يشوونی ن نشانه يا! ه باشدداشتی ر مصريغ

ی مشکل انور سادات و حسنی گوئ. استی نيدی ن ناروائيچن
ی سيانگلی حيمسی ن بود که همسرانشان مادرهايمبارک ا

ی د منبع اصليگوی که می  از اصول قانون اساسی کي. داشتند
  .ماندی عت اسالم است دست نخورده باقيقانون در مصر شر

است به قدرت ی هستند؟ کافی بيل» نجات«ی مدعی چه کسان
ش ي سال پ٥٠ن يهم. ميکنند بنگری را بمباران می بيکه لی هائ

مستعمره نگاه داشتن ی برای ون نفر را در جنگيليک ميفرانسه 
ن و يامروز فقط نادان تری در فرانسه . ر به قتل رسانديالجزا

 و حقوق اتيبه حی ذره ای کنند سارکوزی ن آدم ها فکر ميکورتر
 ٢٠٠٥بود که در سال ی ن سرکوزيهم. عالقه داردی بيمردم ل

خواند و » تفاله«س را ين پاريمحالت مهاجرنشی جوانان شورش
. »تفاله ها پاک کند«ن ين محالت را از وجود ايقسم خورد که ا

شده که نفوذ ی بيتهاجم به لی د سردسته ين اميبا ای سارکوز
ت يانه را تقويقا و خاورمير آفرفرانسه دی ف شده يتضعی استعمار

  .  کند
هر چند امروزه . کندی ن منطق را دنبال ميا هم هميتانيبر

کا در آمده است اما يآمری ر سلطه ياش به زی  استعماری امپراتور
خ بشر يقا در تاريا و آفريه مردم آسيش عليخشونت های کارنامه 

  . ر نداردينظ
...  
ش يتيبری نفتی کمپان. استيتانيبری برای چربی تکه ی بيل
. ده استيخری را از قذافی بيدر سواحل لی از حفاريوم امتيپترول
نده يم آين رژييدر تعی ا مهم است که دستيتانيبری جه برايدر نت

  . داشته باشدی بيلی 
ا يتانيکند اما رهبران بری سر و صدا می ليخی هرچند سارکوز

کنند ی می شج سرکيخلی هستند که فعاالنه به مصر و کشورها
  ی تا سرنخ ها

ی سلطه ی جه يا را که در نتيتانيسم برياليامپری نفوذ کهنه 
در . ت کننديدا کرده و تقويف شده اند پيانه ضعيکا بر خاورميآمر
ی را در تونس داشت و پادشاهی م بن عليکه فرانسه رژيحال

ا به يتانيکا مبارک را  داشت؛ بريمراکش ملک طلقش است و آمر
هر چند سه . افته بوديتنزل ی ا بر سر قذافيتاليابت با اسطح رق

ی بخش های در مورد اداره ی ا اختالفاتيتانيحزب حاکم در بر
ا يتانيمتفق القولند که بری خود دارند اما جملگی مختلف جامعه 

ازمند آن استکه يجهان دارد نی که در بحران مالی ل جائيبه دل

 چنگال قدرت های غربی بر لیبی
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  . ...تثمار کندع تر اسيق تر و وسيجهان سوم را عم

ده اش در يچيمنافع پی کا نشانه ي آمری موضع نسبتا دمدم
. گسترده اش در دو جنگ استی ريامروز و درگی انه يخاورم

بخصوص در دوره (کا ياست مداران و کارگزاران کهنه کارِ  آمريس
م يده اند اغلب رژياست که فهمی مدت زمان) حکومت بوشی 
ه يخود بدانان تکی منطقه ای ِ  سلطه اعمالی کا برايکه آمری هائ
ن وصف، آنان از يبا ا. رقابل دوام هستنديکند، در درازمدت غی م
 –ی جاری زش هايط خي بخصوص در شرا–رات بزرگ ييتغ

رات به نفع  يين تغيکنند ممکنست ای را فکر ميهراسناکند ز
ف يتضعی نکه به بهايا ايتمام شود ی اسالمی ادگرايبنی روهاين

که ( ی اروپائی کا منجر به گسترش نفوذ قدرت هايآمری تورامپرا
 ....شود) کا هستنديب آمريهم متحد و هم رق

کا و يآمری ئت حاکمه يط، درون هيشرای دگيچيبا توجه به پ
است يدر مورد سی ا اتحاد باالئيتانيبری ئت حاکمه يدرون ه

و از نقطه نظر ين سنارياز نظر آنان بدتر. شان وجود دارديها
ی نها بيش از اين منطقه بين است که ممکنست ايای امپراتور

ن منطقه و جهان به چالش يکا در ايآمری ثبات شده و سلطه 
  .گرفته شود

ی منافع. استی بيخواهد کنترل لی ک کالم، آنچه غرب ميبه 
ب ين قدرت ها  تعقيای  همه ی انحصاری ه داريکه حکام سرما

عرب، مردم ی گر خلق هايا دی يبيبه مردم لی چ ربطيکنند هی م
آن ها ی ه ايو منافع پای ستياليامپری جهان منجمله مردم کشورها

است ها و اَعمال ين جنگ همان هاست که سياهداف ا. ندارد
گر يانه و دي در خاورم١٩ها را از اواخر قرن ی کائيها و آمری اروپائ

ی  استقرار مناطق نفوذ برای،عني. ت کرده استينقاط جهان هدا
ا ين کشورها و استقرار يکردن استثمار خلق ها و منابع ای انحصار

طبقات ی نده يگوش به فرمان که نمای م هايدفاع از رژ
ق يشان از طری ن کشورها هستند و منافع طبقاتياستثمارگر ا

شان يست ها بر کشورهاياليامپری اسيو سی اقتصادی سلطه 
  . شودی ن ميتام
  )م - ل -  م(ران يست اي کمونحزبر از يص، ترجمه و تکثيتلخ

  سنتز نوین باب آواکیان چیست؟
بھ صورت ) از رھبران حزب کمونیست انقالبی آمریکا( از سوی تنی چند از کمونیست ھای برجستھ ٢٠٠٨متنی کھ مالحظھ می کنید در بھار سال 

تر  شنا کردن خوانندگان حقیقت با خدمات باب آواکیان بھ نوسازی و علمی این متن بھ فارسی با ھدف آ ی ترجمھ. سخنرانی در نقاط مختلف آن کشور ارائھ شد
  .ھای کمونیستی صورت می گیرد کردن تئوری

ھای مارکسیسم و جمعبندی درس ھای مثبت و منفی دو انقالب سوسیالیستِی شوروی و چین در قرن بیستم، متکی   سنتز نوین  باب آواکیان بر دفاع از شالوده
بھ دلیل طوالنی بودن مطلب، آن را در چند قسمت و در شماره ھای . ین فقط یک معرفی است اما شرح موجزی از سنتز نوین می باشدبدون شک ا. است

  . مختلف حقیقت منتشر می کنیم
» ی آگاھی رت بالقوهنقش و قد«؛ فصل دوم تحت عنوان ٤٩ی  در حقیقت شماره» بشریت نیاز بھ انقالب و کمونیسم دارد« فصل اول این متن تحت عنوان 

دیکتاتوری و دموکراسی در : سنتز نوین«و »  ابعاد بین المللی–مفاھیم سیاسی : سنتز نوین«:  و فصل سوم و چھارم تحت عناوین٥٠در حقیقت شماره ی 
  .منتشر شدند»  بسیار)االستیسیتھ(ھستھ ی مستحکم با کشامدی « تحت عنوان ٥٢ و در حقیقت شماره ی ٥١در حقیقت شماره » گذار بھ کمونیسم

 :در زیر قسمت پایانِی فصل چھارم و ھمچنین قسمتی از فصل پنجم را می خوانید

 یکبار دیگر در مورد سنتز نوین
 در بخصوص را نوين سنتزی سياس مفاهيم ازی زياد موارد اينجا تا
 بحث وارد که اين از قبل اما. کرديم بحث سوسياليسم با رابطه
ی م شما از ام، گفته کنون تا آنچهی  پايه بر م،شوي انقالبی استراتژ
 اول بخش در که آواکيان باب توسط نوين سنتز تشريح به خواهم
 و کنيد گوش است آمده »بشريتی رهائ کردن و انقالب«ی  مقاله

  :است عميق چقدر ببينيد
 مثبت جوانبِی  دوبارهی بند قالب وی بند ترکيب نوين، سنتز«

 جنبه ازی يادگير وی سوسياليست جوامع و یکمونيست تجاربِ جنبش
. استی سياس و ايدئولوژيک وی فلسف ابعاد در تجربه، اينی منفی ها

 تر در علمي بسياری رويکرد و متد ی،گير جهت بهی ياب دست هدف،
مورد جوانب مختلف  و نيز در قدرت کسب و کردن انقالب مورد

ی  يابنده بسطی مادی نيازها تامين: است آيندهی سوسياليستی  جامعه
ی دگرگون تداوم بخشيدن به و گذشتهی ها زخم بر غلبه مردم؛ و جامعه
 اين بر کردن عمل و جهانی انقالب مبارزات از حمايت و جامعهی انقالب
 مهمترين و ترينی اساسی جهانی  مبارزه وی جهانی  عرصه که پايه

ی نيازها یبرا بيشتر کيفيتای فضائ ايجاد اين، با همراه .عرصه است
ی غن و متنوعی ها پروسه انداختن راه به و مردمی فرهنگ وی فکر

ی کل بطور و فرهنگ و هنر علم،ی ها عرصه در کردن تجربه و اکتشاف
 ها ايده رقابتی برا يابنده گسترشی فضا ايجاد و جامعه؛ی فکر حيات

 حمايت وی فرد خالقيت و عمل ابتکاری برا و گوناگونی فکر مکاتب و
 جامعه «در بتوانند افراد اينکهی برا فضا منجمله تامينی فرد قحقو از

ی   و انجام همه-باشند  داشته کُنش هم با دولت، از مستقل ،»مدنيی 
ی دولت از قدرت حال، همان در. کلکتيو و تعاونی  چارچوبه در ها اين

 خدمت دری انقالبی دولت قدرت يک مثابه به محافظت خواهد شد و
 خواهد تکامل جهان سراسر در و کشور اين دری رولترپ انقالب منافع

 در و اقتصاد دری مرکز و کنندهی رهبر عنصر دولت، و. يافت
 تحول مداوما نيز دولت خود اما. بود خواهد جامعهی کلی گير جهت

 دولتی  همه از متفاوت کامالی دولت به تبديل فزاينده يافته و بطور
 ازی مهم بخش اين، و. شد خواهد ديده خود به کنون تا بشر کهی هائ

 در کمونيسم استقرار با که بود خواهد دولت محوی سو به حرکت
  )١٦(» .شد خواهد ممکنی جهان مقياس

 ساز تاريخ ما جنبش اولِ فصل: کنمی جمعبند اينطور خواهمی م
 از فصل اين. استی ضرور آن تر عميق چه هری بررس. بودی حماس و

 مورد و شود،ی بررس تر عميق هرچه که است آنی  شايسته ما جنبش
 آنی  نسخه بهترين حتا که گفت بايد اما. گيرد قرار حمايت و تائيد
 سنتز با. برساند کمونيسم به را بشريت تواندی نم ی،تنهائ به درک
 ازی يک که همانطور. است شده باز ديگر بار کمونيسم انداز چشم نوين،
ی تکاملی  بته در جديدی ا شاخه مانند نوين سنتز است، گفته رفقا
  .است

   انقالب کردن–مفاھیم استراتژیک : ٥بخش 
ی سوسياليستی   معهفوق العاده الهام بخش از يک جای اين تصوير
در آن ی که اکثريت مردم جهان حقيقتا مشتاق زندگی است؛ جامعه ا

  . خواهند بود
جا نوين دست يابيم؟ در اينی توانيم به اين جامعه ی اما چگونه م

 –انقالب ی بحث در مورد استراتژی يعنی سخنرانی به بخش پايان
ی در اينجا نيز فقط م. رسيمی  م–ی امپرياليستی بخصوص در کشورها

اشاره کنم و سخنانم حتا فشرده تر از ی مفاهيم کليدی توانم به برخ
  . پيشين خواهد بودی بخش ها

ت بسيار اسی  امربايد تاکيد کنيم که انقالبی پيش از هر سخن
تواند رخ دهد ی می  فقط زمان، انقالبمانند آمريکای  در کشور.یجد

که کل جامعه در چنگال يک بحران عميق که اساسا از ماهيت و 
و همراه با آن، . گيرد گرفتار آيدی کارکرد خود نظام سرچشمه م

  ی انقالب و کمونیسم تجسم دوباره
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اند  ميليون ها تن از مردم که نسبت به ضرورت انقالب آگاهند و مصمم

پا به ی انقالبی نگند، سربلند کنند و به اين ترتيب مردمکه برايش بج
کند بايد مربوط به رسيدن ی که پيشاهنگ می هر کار.  بگذاردصحنه

.  باشدانقالبکند بايد مربوط به ی می و هر کار. وضعيت باشدآن به 
  . خواهد کشيدی کمتر از اين به تسليم طلبی هر چيز

  رو تسریع در عین انتظا... عینی، ذھنی 
به آن وضعيت توانيم ی مآيد که چگونه ی باز هم سوال پيش م

ی  رابطه«ی در اينجا مطرح است که بطور علمی برسيم؟ مفهوم مهم
شامل ی فاکتور عين. شودی خوانده م» و ذهنيی ميان فاکتور عين

ی  اساس)یها پويش(ها  ديناميکجامعه و ی شرايط ماد: موارد زير است
به ی ول( مرتبط با آن  کالنيدئولوژيکو ای سياسی ها آن؛ جريان

 حرکت و متضادی ها ند؛ جهت ا که در ميدان) خودمختار از آنی جهات
مختلف مردم؛ ی اين ها؛ مود و احساسات و افکار بخش های  تغيير همه

که تالش دارند اين ی اشاره دارد به کسانی و فاکتور ذهن. و غيره
اوقات ی  حزب است اما برخ اغلب منظورمان–وضعيت را تغيير دهند 

ی بستگ.  به کار برد نيزتر توان اين واژه را در اشاره به جنبش کليی م
  .کنيمی داريم بحث می دارد به اين که در چه بستر

. استی ديالکتيکی  يک رابطهی و ذهنی ميان فاکتور عينی  رابطه
ی  مند اما متقابال درهم تداخل کرده و يکديگر را تغيير اين دو متفاوت

کند و ی می است که حزب در آن بازی مانند زمينی عين فاکتورِ. دهند
اما بستر، ثابت و . کندی را تعيين می رفته شرايط و بستر باز رويهم

می می و فاکتور عين. کندی مرتبا تغيير می ابعاد زمين باز. ر نيستقد
 اوقات خود حزب يکی برخ. قرار بگيردی تواند تحت تاثير فاکتور ذهن
بزرگ را ی تواند يک مبارزه ی است؛ می بخش بزرگ از وضعيت عين

کند يا مرکز يک حمله باشد يا با يک ابتکار ايدئولوژيک تاثير ی رهبر
به اين . زنندی بهمين دليل مردم در مورد آن حرف م. بگذاردی بزرگ

و در همان زمان، . استی از فاکتور عينی بخشی ترتيب فاکتور ذهن
حزب به طرق گوناگون تحت : شودی می رد فاکتور ذهنوای فاکتور عين

 اشوند و بی که به حزب نزديک می ها و کسان تاثير مودها و افکار توده
  .گيردی پيوندند قرار می آن م

ی اما در جنبش ما طرز تفکر غالب اين بوده است که ديوار مفهوم
ی عيننسبت به فاکتور ی ا و رفتار منفعالنهشد  کشيده ميميان اين دو 
 به ابتکار شد ه ميتقليل دادی ؛ فعاليت کمونيستشدی ه مدر پيش گرفت

دهند يا ی است که توده ها انجام می چيز آنی  که آينهی هائ عمل
آن را شوند و ی ها وارد م کمونيستآماده اند که انجام دهند و سپس 

را به لحاظ ايدئولوژيک به چالش ما اين نوع تفکر . »دهند ميسازمان «
به . يمشوی جاری  مبارزه» وارد«کشد جز آنکه فراخوان دهد که  ینم

در . است» رئاليسم دترمينيستي«اين تفکر ی  قول باب آواکيان، ريشه
ی به گونه ای  فعاليت انقالب)یفراسنجه ها(ی اين تفکر، پارامترها

شود و فرض ی تنگاتنگ توسط آنچه پيشاپيش موجود است تعيين م
در همان جهت ادامه ی يت تا زمان نامعلومبر آن است که اين وضع

 هيچ ؛دهدی  گسست و تغيير راديکال در آن رخ نمچهي؛خواهد يافت
 غير منتظره از نوينِی ها پديدهبا آن تماس ندارد، و ظهور ی روند ديگر

در حاليکه واقعيت آبستان . موجود، محتمل نيستی درون تضادها
. استی ناگهانی ها جهشتاريخ، همچون طبيعت، مملو از . تضاد است

که ی تا زمان(ی فاکتور ذهنی  جسورانهی ها رو، ابتکار عمل از همين
تواند تاثير ی م) باشندی  واقعيت مادوی واقعی بر پويش های متک

که ی با استفاده از عبارت. دنداشته باشی دهنده ا ساز و تکان دگرگون
ی سا است مل رگيرد اما بهر حای بيش از اندازه مورد استفاده قرار م

را تغيير ی مختصات باز«تواند ی توان گفت که، عملکرد پيشاهنگ م
  . »دهد

توان به راه ی محض نمی  ارادهی  مسلم است که انقالب را بر پايه
ی ين روش پيشاهنگ و توده ها را در وضعيت بسيار بدتخاذ اا. انداخت
رت بوده گرايش عمده عبای امپرياليستی اما در کشورها. دهدی قرار م

است از نااميد شدن از انقالب، فقط حرف آن را زدن و درک نکردن 
 بر اساس يک درک صحيح .یيا آگاهی  فاکتور ذهنبالقوه بزرگی پويائ

از مفاهيم مائوتسه دون را به ی و عميق از اين تضاد، باب آواکيان يک
در عين حال که  سرعت بخشيم انقالبی به سير تکامل: بردی کار م
منظور از تحوالت . کشيمی را می ر تحوالت بزرگ در اوضاع عينانتظا

ی است که همه چيز بهم می  سررسيد اوضاعی،بزرگ در اوضاع عين

انتظار و : نگريست و نه مکانيکيی اما به اين امر نيز بايد ديالکتيک. ريزد
که تغييرات ی زمانی درک ما از فعاليت هايمان فقط اين نيست که برا

بلکه همچنين اين . دهد آماده باشيمی رخ می ع عينبزرگ در اوضا
بر روند ی از بوجود آوردن آن تغييرات و تاثير حداکثری فعاليت را بخش

فعاليت بايد بر محدوده ها و . بينيمی رسد، می که از راه می آن وقت
و کل اين فعاليت بايد همراه با اين . موجود فشار بياوردی چارچوبه ها

تواند در اشکال بسيار ی حاد سيستم می ادهاباشد که تضی هشيار
انقالب کردن و «از ی نقل قول ديگر. متنوع و غير منتظره بروز يابد

  :   آورمی م» بشريتی رهائ
ی فعاليت ما بر روی  تماما و حتا عمدتا نتيجهی تغيير اوضاع عين«

با اين . نخواهد بود) مستقيم و يک به يکی به معنا(ی شرايط عين
ی تغييراتی تواند در چارچوب اوضاع عينی آن می ما بر رووصف، کار 

 عوامل بسيار و گوناگون مخلوطاز ی  تبديل به بخشورا بوجود آورد 
ی طبق ديدگاه های اوضاع عينی ديگر بر روی منجمله عملکرد نيروها(

از گردهم ی تواند بخشی می  تحت شرايط معين--شود ) خودشان
 در اوضاع ی که منتج به يک تغيير کيفگوناگون باشد ی آمدن فاکتورها

آن ی تواند چگونگی بايد تاکيد کرد که هيچ کس از قبل نم.  شود مي
  )١٧(» .کندی را پيش بين

» تسريع در حين انتظار«ی بنابراين در پيش گرفتن جهت گير
بلکه، کامال مرتبط است با اينکه . نيستی  اخالقی صرفا يک مسئله 

 ظهور خواهد رسيد و رک بگويم، آيا قادر به بهی آيا يک وضعيت انقالب
  خواهيم بود؟ی تشخيص پتانسيل ظهور چنين وضعيت

آنچه تا کنون گفته ايم نقل قول بسيار ی در اين پرتو و در پرتو
در اينجا او از واژه . آورمی باب آواکيان می از همان مقاله ی مهم ديگر

ها را در بخش از آن ی کند که بسياری استفاده می زيادی علمی ها
ورود به آن الزم است بدانيم ی اما برا. کردمی معرفی اول سخنرانی ها

در هر مقطع ی  اشاره دارد به واقعيت عينضرورتی فلسفی که واژه 
امور؛ محدوديت ی  متضاد حرکت و توسعهی  جهت ها–مشخص ی زمان
که ی محتملی آن هست و جاده های  حرکت و توسعهی که برای هائ

 ی،سياسی اشاره دارد به نهادهاروبنا ی  واژه. ش باز استدر مقابل
. متمايز استی روابط توليد ايده ها و غيره در جامعه و از ی،فرهنگ

  : حاال نقل قول از باب آواکيان
نکته در . در تشخيص ضرورت و تغيير آن استی آزاد... اما اساسا «

بسيار " اريمج"کردن تغيير، از ی آن است که اين تشخيص و توان عمل
يا تقليل گرايانه يا يک ی پوزيتويستی کند و به سبکی گذر می متفاوت

ی در هر مقطع زمانی اصلی اجتماعی وابسته به اينکه تضادهای بعد
 يا اگر –اگر چنين بود . يابند نيستی مشخص چگونه بروز م

از روبنا ی بخش بزرگی  نقش هنر و بطور کل–رويکردمان چنين بود 
اندازيم؟ زيرا ی اخالق مبارزه راه می  چرا ما در عرصه. شدی منحل م

روابط ی نسبت به زير بنا(ی نسبی حرکت و خودمختاری روبنا دارا
اين واقعيت هر چه صحيح تر منعکس شود، . است)  م–جامعه ی توليد

داريم و ی که در هر مقطع زمانی هم بر حسب نوع جامعه ا: بهتر است
ی ص ضرورت و پيش برد مبارزه براهم بر حسب توان ما در تشخي

  )١٨(» .تغيير آن
  غنی شده» یچھ باید کرد«خط 

ی غنی خط چه بايد کرد«است در مفهوم ی مرکزی اين موضوع
ی در جنبش کمونيستی اين مفهوم کامال در تضاد است با سنت. »شده
ی اکونوميسم در اصل به معنا. شودی خوانده م» اکونوميسم«که 

ارگران به مبارزه حول دستمزد، شرايط کار، محدود کردن توجه ک
آن گسترده تر شده و هر نوع ی اما معنا. اتحاديه ها، و ديگر بود

ی بسيج توده ها بحول مبارزه برای را که تمرکز خود را بر روی استراتژ
هيچ . گيردی گذارد نيز در بر می م» ملموسی خواست ها«

 خواهان کمونيسم که» کندی اعتراف نم«البته علنا ی اکونوميست
ی مبارزه حول خواست ها«فعال وقتش نيست و : گويندی آنها م. نيست

ی قرار گرفتن در موقعيت مبارزه برای بهترين راه تدارک برای فور
نزديک به صد سال پيش لنين در کتاب . »بعدا... کمونيسم است 

او . با اين بينش مبارزه کرد» چه بايد کرد؟«معروف خود به نام 
شان کرد که کمونيسم يک علم است که در بيرون پرولتاريا به خاطرن

او گفت که . ظهور رسيد و بايد از بيرون به درون پرولتاريا برده شود
جلو ی برای کمونيست ها بايد تريبون مردم باشند و از هر واقعه ا

ی منش«آنان نبايد . خود استفاده کنندی گذاشتن اعتقادات کمونيست



     ١٩u 
اعضايشان را ی فوری که مبارزه به حول نيازهاباشند » ترديونيون
او گفت انجام اين کار و پيش برد وظايف بسيار ديگر . کنندی هدايت م

در يک انقالب، نيازمند يک حزب پيشاهنگ متشکل از پرولترها و 
را اتخاذ کرده ی از اقشار ديگر جامعه باشد که بينش کمونيستی کسان

امروز، کماکان اين مفاهيم . رده انداند و خود را وقف آرمان کمونيسم ک
و امروز نيز موضوع درگير در اين . بسيار استی لنين مورد مناقشه 

خواهند شد که تبديل به ی مبارزه اين سوال است که آيا توده ها رهبر
ی يا اينکه با آنان صرفا به مثابه سربازان. رها کنندگان آگاه بشريت شوند

به خوردشان داد و توسط ی ساده ای رفتار خواهد شد که بايد حرف ها
شان ی کار با ايده ها تعليم يافته اند فرماندهی که در عرصه ی کسان
پرولتاريا در اين مورد صحبت ی من قبال در اشاره به ديکتاتور. کرد

  .کندی پيدا می بيشتری کردم اما موضوع در اينجا برجستگ
ست و رها کنندگان بشريت شدن يک گسست عظيم ا: توجه کنيد

: بازهم توجه کنيد. کردی توان آن را عملی نمی بدون داشتن رهبر
توانند دست به   نميکندی اگر ندانند که جهان چگونه کار ممردم 

درک آن نياز به علم ی تغيير آن بزنند؛ برای ابتکار عمل آگاهانه برا
که فرصت دست يافتن به آن را ی است؛ و آنان علم را بايد از کسان

نام ی  که شايستهی بدون اين، بدون پيشاهنگ. ا گيرندداشتند فر
و به نام . دهدی رخ نمی پيشاهنگ است، هرگز يک انقالب کمونيست

ساده تحويل توده ها دادن نه تنها تحقير توده ی توده ها حرف ها
خودت در معبد دانش « از رفقا ی در حاليکه به قول يکآنهم ( هاست
رهلک است بلکه خطرناک  )»نشسته ايی سو م     .  

کنيم؟ چون ی استفاده م» شدهی چه بايد کرد غن«چرا از عبارت 
لنين را نجات داده » چه بايد کرد؟«آواکيان عالوه بر اينکه اصول مهمِ 

و دوباره زنده کرده است، اهميت عظيمِ درگير شدن توده ها در همه 
نشان جامعه از زاويه شناخت جهان و تغيير کل آن را ی عرصه های 

گويد بايد توده ها را در اين کار توانا کرد و تا آنجا که ی دهد و می م
افزون . »درهم شکست«ممکن است سدها و موانع اين درگير شدن را 

کند که بايد خود کمونيسم را جسورانه تبليغ ی بر آن مصرانه تاکيد م
که ی  مسائل–کرد و مسائل بزرگ انقالب را در مقابل توده ها گذاشت 

  .امروز در موردش در اينجا صحبت کرديم
توان آن را به ی شده يک مجموعه است و نمی چه بايد کرد غن

اينکه آن را بهتر بفهميم پيشنهاد ی برا. يک شکلِ فعاليت تقليل داد
را » بشريتی انقالب کردن و رهائ«ی   از مقاله٢کنم بخش ی م

... تسريع «ی يربطور خالصه، اين مفهوم برخاسته از جهت گ. بخوانيد

) بودنی تسريع اوضاع و هم زمان منتظرِ رسيدن اوضاع انقالب(» انتظار
انقالبي؛ ضرورت اشاعه ی  روزنامهی است و همچنين شامل نقش محور

دهيم؛ اهميت تبليغ ی که انجام می کمونيسم در هر کاری  جسورانهی 
انقالب، ی برا«آثار باب آواکيان؛ نياز به سازمان دادن توده ها به حول 

از ميان توده ی ؛ عضوگير»عليه قدرت بجنگيد و مردم را متحول کنيد
» گُسل هاي«حول آن ی سياسی حزب؛ و ابتکار عمل های ها برا

ی تبديل به بيان فشرده ی جامعه که در اين يا آن مقطع زمان
 بطور مثال ابتکار حزب حول –شوند ی می کليدی اجتماعی تضادها

  .اندن رژيمِ بوشبيرون ری مبارزه برا
 نيز پرولتاريای متحد تحت رهبری  جبههاستراتژيک ی جهت گير

: است)  روش(و نيز يک متد ی اين، يک جهت گير. بسيار مهم است
ی از نيروهای ايجاد چنان چينشی استراتژيک است برای رويکرد
که امروز ی متفاوت که هدف انقالب و بينش کمونيسم انقالبی طبقات

اين . قرار گيردی  بود به صحنه بيايد و در جايگاه رهبرمورد بحث ما
ی  گيرد که ما آن را پروسهی پيچيده صورت می ا امر از طريق پروسه

که در ی  ايجاد اتحاد با کسانی،يعن: خوانيم  وحدت مي- مبارزه-وحدت
مهم سيستم و هم ی ها »گسل«هم (ی کليدی مورد مسائل اجتماع

اند؛ در  متنوعی ها ها و بينش زمينهی ادار) از مسائلی طيف وسيع تر
و ی اين اتحاد دامن زدن به مبارزه بر سر اينکه جهان را به لحاظ سياس

رساندن ی جدل جدی  ايدئولوژيک چگونه بايد ديد؛ و از طريق پروسه
هدف اين پروسه ايجاد قطب . باالتر و عميق تری اتحاد اوليه به سطح

ها و عدم  فائق آمدن بر جدائي: استی در وضعيت سياسی جديدی بند
انقالب ی متحد نه تنها برای  جبههی رهبر. ها اعتماديی اتحادها و ب

ی  پيش برد راه تا رسيدن به جامعهی است بلکه برای کردن ضرور
  .خواهد بودی ضروری کمونيست

خدايان را «خواهم توجه شما را به کتاب ی  اين ها متمامدر پرتو 
ذهن را پاره کنيم و جهان را بطور راديکال  یزنجيرها! دور افکنيم
منتشر خواهد شد، ی اين کتاب که بزود. جلب کنم» تغيير دهيم

 ی،دينی که باورهای است به دين و طرق گوناگونی چالش قدرتمند
کرد و  تبليغ جسورانه را بايد اين کتاب. کشدی توده ها را به اسارت م

گسست کنند و ی ذهنی گ  که از اين برده کشيدچالشتوده ها را به 
  . تبديل به رها کنندگان بشريت شوند

  ... ادامه دارد 
  در آمریکا» امکان انقالب«ی  در باره: بخش آخر

    )٣(كند و كاو در سنتز نوین 
   پرتو. پرسش و پاسخ با رفیق م 

دو چه تفاوتی با  علم چيست؟ ايدئولوژی چيست؟ و اين: پرسش
  يكديگر دارند؟ 

نام ی ز بايد بگويم كه علم ما ماترياليسم تاريخي هر چقبل از: پاسخ
كه منطبق بر ی شناخت. ما از جهان استی دارد كه  بيان شناخت عين

شناخت اگر قرار است واقعيت را تغيير دهيم بايد . واقعيت است
واقعيت را فقط . را درست درك كنيم آناز آن داشته باشيم و ی صحيح
درونش ی تضادهای وض كرد و  بر مبناتوان ع شرايط آن ميی بر مبنا

كه خود واقعيت ارائه ی ظرفيت هايی توان تغيير داد؛ بر مبنای م
اگر واقعيت را درست نفهميم يا . توان آن را دگرگون كرد ميدهد مي

تضادها و ی توانيم بر مبنای از آن نداشته باشيم نمی شناخت صحيح
عمل  بطور موثری كافی آن عمل كنيم يا اينكه به اندازه ی ل هايپتانس
 ، وولنتاريسم،را درك نكنيم دچار پراگماتيسمی اگر واقعيت ماد. كنيم

ی گون مان با آن هم نقشه هاي. شويم ميی گرائی ايده آليسم و ذهن
  . نخواهد داشت
 تاکتيک، ی،استراتژی بر روی از واقعيات مادغلط شناخت 

 از اين زاويه .گذاردی همه چيز تاثير مسياست، سبک کار و خالصه 
. ست  بسيار مهم )يا علم کسب شناختی معرفت شناس(ی اپيستمولوژ

بنابراين بايد . دهدی شناخت جهان را نشان می زيرا روش ما برا

ما هم در جنبش ) ١. (را حل كردی مشكالت در زمينه اپيستمولوژ
چيست مشكل داريم و ی در مورد اينكه علم و رويكرد علمی كمونيست

ی بورژواز. دهدی از اينكه علم چيست می درك غلطی هم بورژواز
غلط را رواج ی از حقيقت داده و اپيستمولوژی همواره درك غلط

  . دهد مي
اغلب . استی تواند انجام دهد موضوع مهم علم چيست و چه مي

 .گيريمی  به عاريت می را غير علمیعلم چيزهايی موارد تحت لوا
مانند ی  در هرحال مقوله هاي.نيمكی تقليد می را از بورژوازی چيزهاي

علم ی  دانستن و غيره به همين مقوله ی،حقيقت، شناخت عين
توان ی آيا جهان را م: مربوط به علم اين استی پرسش كليد. مربوطند

آنگونه كه هست شناخت يا خير؟ اين مسئله بطور مستقيم مرتبط 
چرا است با اين امر كه آيا ماركسيسم علم است يا خير و اينكه 

تاريخ است؛ علم تغيير جامعه و تاريخ ی علمی تئوری ماترياليسم تاريخ
  . است

ی ما دارای بايد درك كنيم كه چرا در علم ماترياليسم تاريخ
چرا ماركس به .  هستيممولدهی نيروهاو ی روابط توليدی بند فرمول

اغلب مردم اين كشف را با . يا مفاهيم دست يافتی بند فرمولاين 
دانند ی فقط م. كنندی جامعه مقايسه نمی  صر تعيين كنندهديگر عنا

كه  اين. كنندی  ارزش آنرا درك نمی كه مربوط به ماركسيسم است ول

   !ها علم، ایدئولوژی و تفاوت
 



   t ٢٠   
. شان روشن نيستی چرا ماركسيسم اين مفاهيم را جلو نهاده برا

از توضيحات ديگر است،  ی  بسياری نافی كه چرا اين مفاهيم علم اين
ديگر ی طور بقيه  مفاهيم و مقوله ها  همين. روشن نيستاغلب مای برا

،  كه سوخت و ساز زيربنا و روبنامانند . كه ماركس كشف و فرموله كرد
درك صحيح از ی  بر پايه. دهدی جامعه را در كليت آن به ما توضيح م

جامعه را ارائه  پرولتاريا توانست طرح تغيير ،كاركرد جامعهی چگونگ
به دور از ی مسير. ترسيم کندريخ تای را برای دهد و مسير ديگر

ی بايد خود را بطور علمی  البته چنين ادعائ.یطبقات و تخاصم طبقات
 جامعهی کنونساختار ت معضالی ثابت كند و نشان دهد که سرچشمه 

  .  آن را تغيير دادديگری به اين ترتيب و نه ترتيب هاچيست و چرا بايد 
ی اثبات عين. يت باشدمنطبق بر واقعی يعنی بايد عينتوضيح اين 

اگر اين شالوده . استی بودن اين توضيح موضوع علم ماترياليسم تاريخ
در . توان بطور قانع كننده از ماركسيسم دفاع كردی درك نشود نم

ی می شود كه عده ای می غير علمی نتيجه ماركسيسم تبديل به باور
سيسم حتا خود طرفداران مارک. خواهند به جامعه آن را تحميل کنند

شوند به ی روبرو می با شكستی يا وقت. شوندی هم به تدريج سست م
ی می گيرند که تا کنون خيال پردازی انقالب پشت کرده و نتيجه م

شوند يا ی  روان م»تغيير«از ی ديگری کردند و به دنبال طرح ها
  .نشينندی منتظر ظهور امام زمان م

نباشد آنوقت ی ما نسبت به علم ماركسيسم کافی اگر رويکرد علم
. يک قطب پيشرو در جامعه نخواهيم داشتی  ارائهی برای مشروعيت

 توضيح جامعه به خودی  جامعه در زمينه حقمی      تبديل به آتوريته
توانيم يک اقليت در جامعه باشيم اما ی ما م.  نخواهيم شدجامعه

ی من  ساختها اکثريت شدنها ب آتوريته كمونيست. قابل اعتمادی اقليت
به سواالت مردم در مورد ی يا عينی جواب علمی بر مبناآتوريته . شود

که بهی ، ساختارالتشكمدهد و سرانجام ارائه راه ی ت پا مشكال م
به اين علم نداشته باشيم؛ اگر ی  اگر رويکرد علم.گيردی ، شكل محل

به واقعيت جامعه و تغيير آن نداشته باشيم نه تنها اين ی رويکرد علم
نه . کنيمی قعيت را از دست خواهيم داد بلكه نقشه و راه را گم ممو

بدست خواهيم آورد و نه ) جامعه و جهان( مان ميدان عملاز ی شناخت
اگر ماركسيسم علم . اينکه قادر خواهيم شد راه خود را ترسيم کنيم

  .گيرانه و نظام مند به آن بپردازيم است بهتر است که بطور  پي
پردازم به اينكه علم چيست؟ علم نه تنها بيان  یبا اين مقدمه م

ی  م-به آنگونه كه هست جهان  –شناخت جهان ی تالش بشر برا
 ی،علمی تئور. باشد بلكه خود در عين حال معيار حقيقت است

در بيرون خودش است و ی  با چيزايشقابل تحقيق و آزمی  فرضيه
در مجموع واقعيت علم . کندی همواره امکان ابطال خود را نيز فراهم م

. نداردی ديگری هيچ ادعا. دهدی گيرد و آن را بازتاب می را در بر م
تواند از سطح به عمق امور گذر کرده و ی تنها ادعايش اين است که م

اش درک کند و اسرار را بر مال ی واقعيت پديده ها را در روابط درون
  .کند

مردم  یاست که برای يک نظام نمايندگی حال آنكه ايدئولوژ
شان  به دستی کند؛ نقشه ای شان را تشريح می جايگاه و تجربه زندگ

خارج از خودش ی علم با امر .کندی دهد؛ و رفتارشان را توجيه می م
اما . کند بشناسدی که تالش می با واقعيت عين: خوردی محک م
از » خارج«که در ی توسط چيز و محک زدن ايشقابل آزمی ايدئولوژ

ی م. قابل تکذيب نيست. ايمان و باور است. يستنآن موجود است، 
ی مثال نمی برا. توان آن را تکذيب کردی نمی توان آن را رد کرد ول

را تكذيب كرد كه به خدا ايمان دارد و به او گفت كه ی كسی توان ادعا
توان وجود خدا را تكذيب كرد و ثابت كرد كه ی اما می گويی دروغ م

  . موجود نيستی خداي
هم ايفا ی وجود دارد و نقش عينی است يعنی واقعی امری ژايدئولو

. ديدن و عوض کردن جهان نيستی برای كند اما راه قابل اتکائی م
ی يا ايدئولوژی جهان بينی از نوعی پرولتاريا نيز بطور خودبخود

منظورم افراد (پرولتاريا  .توان انکار کردی اين را نم.  برخوردار است
و ی  زندگشرايطی  دارا)  استبه مثابه يک طبقهنيست بلکه پرولتاريا 

در جامعه است که ی است و جايگاه و کيفيتی معينی موجوديت ماد
اين . کندی مختص خود را توليد می  و جهان بينرا داردخودش ی ويژگ

آن است که از ی تصوير آرزوها و خواسته های يا ايدئولوژی جهان بين
كه ی ليرغم تاثيراتع اين طبقه ، بله.تجربه و جايگاهش برخاسته است

 مانند خرده اشی ، حتا در شکل خودبخودگيردی از ديگر طبقات م

  . نگردی به جهان نمی يا بورژوازی بورژواز
پروراند؛ از سيستم نفرت ی ديگر را در سر می غالبا خيال يک زندگ

اينکه جهان را درک کرده و بر ی اما برا. خواهدی دارد؛ تغيير آن را م
 )پرولتاريای انقالبی حتا ايدئولوژ(ی  اين درک عمل کند، ايدئولوژپايه
ايدئولوژيک را پر ی تواند فضای پرولتاريا با اين تصوير م .نيستی کاف

نفرت از سيستم و ی  ايدئولوژايدئولوژيک بای ر شدن فضاپ. کند
در کنار ی  مسلما فاکتور مثبت؛را داشتنآن ی انقالبخواست تغيير 

اما . در کنار انقالب باشدی عامل مثبت تواندی  اين م.انقالب است
آن را داشتن امر را داشتن يک چيز است و توان انجام  انقالب خواست

ی می عملی بايد درک کرد که انقالب چيست، از چه راه. استی ديگر
ها با خواست انقالب  همه اين. شودی نمی عملی شود و از چه راه

  . متفاوت است
 در واقع تصويرداريم که هم ی کمونيستی  ايدئولوژ،عالوه بر اين

محو طبقات و تمايزات : استی هدف نهائی   مدون شدهايدئولوژيک
را کسب کند و در واقع ی تواند اين ايدئولوژی  پرولتاريا م.یطبقات

 بقيه مردم هم در موقعيت او رددوست نداپرولتاريا آن است که گرايش 
از ساختار واقعيت ی  دارد با درک علمهنوز فرقنيز اما اين . باشند

چه پروسه و تالش ی تغيير آن و اينكه طی آن، چگونگی جامعه، چرائ
توان جامعه را دگرگون كرد و بسمت ی می ها و با استفاده از چه طرق

ها پاسخ دهد،   قادر نيست به اين پرسشی ايدئولوژ. بردی هدف نهائ
  . نياز به علم هست

در دسترس ی كمابيش بطور خودبخودی ولوژناگفته نماند كه ايدئ
است که بطور ی ای ايدئولوژی دارای هر طبقه ا. ما قرار دارد

شان در  شيوه و تجربه زندگي. در دسترس اعضايش هستی خودبخود
ديگر طبقات هم به . دهدی را شکل می اين جهان يک جهان بين

خود در اشكال مختلف ی های مختلف از ايدئولوژی ها شكل
 ی،فاشيستی يا  ايدئولوژی مذهبی های مانند ايدئولوژ. ردارندبرخو

دهند كه جهان ی كنند توضيحی می كه هر يك سعی ميليتاريست
  . كنندی مچگونه است و كاركرد آن را توجيه 

تواند صاف و ساده بقيه ی پرولتاريا نمی بايد تاكيد كرد كه ايدئولوژ
در گذشته .  کندرقيب را از صحنه پاک و مغلوبی های ايدئولوژ

کردند و ی بودند که اين خط را ترويج می هگلی مارکسيست های ا عده
ی را تصور می آنان وضعيت. بافتندی می  سوژه هگل-آن را به حول ابژه
تواند کل جامعه را تصرف کند و راز ی پرولتاريا می کردند که ايدئولوژ

 كتاب مثالی برا. شودی جامعه فقط در جايگاه اين طبقه برمال م
سوژه و ابژه ی هگلی  ايده ی برو) اثر لوکاچ(» طبقاتيی تاريخ و آگاه«
ی ا ابژهی  لوكاچ پرولتاريا را تبديل به سوژه. کندی حساب باز م) جهان(
لوکاچ معضل . شودی او برمال و معلوم م كند كه  حقيقت فقط بری م

ی  شناختخواهد شد را از طريق اين پروسهی انقالبی که پرولتاريا ک اين
خواهد حل کند که كامال نادرست است ی يا ايدئولوژيک م) کاگنيتيو(

)  طرح-ماش(در اين تمهيد . هرگز نخواهد افتادی و چنين اتفاق
از . شودی كه راز جامعه بر او معلوم می کل. شودی  م»کل«پرولتاريا 

يا ايدئولوژيک بر » کاگنيتيو«نظر او پرولتاريا دير يا زود از طريق 
تشخيص داد که ی لوکاچ بعد از مدت. فائق خواهد آمدی يشيسم کاالئفت

بعد . است و قابل تحقق نيستی  ايده اليست)یمايا ش(اين يک طرح 
ی گفت شمای يعن. کندی می  اين موقعيت را نمايندگ»حزب«گفت 

ی خود پرولتاريا را نمايندگی ناکام است و حزب که در خود و برای قبل
البته  (. شد»لنينيست«به اين معنا . کندی می بازكرده اين نقش را 
   ).لنينيسم اين نيست

آن ی  اين به معنا.بينيم که راه ايدئولوژيک مشکل آفرين استی م
توان از آن ی کند و می نمی بازی در مبارزه طبقاتی نيست که نقش

است و در مبارزه ی عينی  همانطور که گفتم يک پديده! خير. فرار کرد
نکته ام در آن است . کندی می خود را بازی ش مثبت و منفنقی طبقات

دانستن و تغيير جهان نياز به ی برا. همان علم نيستی  ايدئولوژکه
  .علم است

كه ی امر. شودی با تغيير جهان امکان شناخت بيشتر آن فراهم م
از عمل و تئوريزه کردن آن و  ی عمل،  جمعبندی طوالنی  نيازمند دوره

ی فرايندی يعن. و تئوريزه کردن استی بند دن و جمعدوباره عمل کر
ی ايدئولوژ.  تواند اينکار را انجام دهدی نمی ايدئولوژ. استی ماترياليست

پرولتاريا دانم چونكه ی من م«: شود كه ی بيشتر اين گونه طرح م
اگر »  !دانمی پس من م ی،گر ديده هستم و تو ستم من ستم! هستم



     ٢١u 
ی می قرار گيرد دوباره نظام موجود را بازسازاين تفکر در راس انقالب 

. را داردی همگانی دار يک نوع جانبی به اين دليل ساده که دعو. کند
توان گفت اگر من در راس ی  نم.یواقعو غير ی تحميلی دار جانب

بدون شناخت از . همه خوب خواهد شدی جامعه قرار گيرم جهان برا
د است؛ چگونه به اينجا رسيد؛ بی اينکه چرا جهان بد است؛ به چه دليل

  انقالبو چگونه ستم محو خواهد شد؛ اين پروسه چيست؛ و علم
اگر علم . همگان شدی برای چنين تغييری توان مدعی چيست، نم

صرفا واقعيت موجود . توان جهان را تغيير دادی موجود نباشد نم
و علم  و تفاوت ی اين است واقعيت ايدئولوژ. خواهد شدی بازساز

  . يادين ميان آنهابن
موجود است و ی بطور عينی پرولتری روشن است كه ايدئولوژ

تاريخ را بازتاب ی رو به جلوی  جايگاه طبقه و مقاومت و مبارزه  و جنبه
شدن ی انقالبی پرولتاريا برا. قابل اتکا نيستی اين جنبه ااما . دهدی م

 یهای و تئوری  ماترياليسم تاريخی،بايد مسلح به درك علم
ی ايدئولوژ:  نبايد کرد و گفتنيز»  دو در يک«و . شودی کمونيست

آن است که آدم علم را دوست دارد و ی  فقط به معناواژهاين ! علمي
اما . تحسين علمی ايدئولوژی يعن. اعتقاد دارد که علم خوب است
  . دانستن علم يک چيز ديگر است

 دنيا را درك تواند ساختاری نمی همانگونه كه تاكيد شد، ايدئولوژ
اما اينکه ما طرف . دارداينکار را توان انجام علم است که .  عوض کندو

داشته و بر ی تاريخی گيريم داليل ماترياليستی پرولتاريا را می ايدئولوژ
. گردد به جايگاه اين طبقه در جامعه و اين مقطع از تاريخ جهان مي

ی بت از ايدئولوزصحی وقت. و علم هم علم. استی  ايدئولوژی،ايدئولوژ
ما رسيدن به هدف ی کنيم بايد بگوئيم که ايدئولوژی می کمونيست
ما . برخوردار استی اين هدف كامال از پايه علم. طبقه استی جامعه ب

آن هدف را داشته باشيم اما فقط ی رفتن به سوی بايد عزم و جهان بين
. دداام توان به آن سو رفت و اينکار را انجی نمی با عزم و جهان بين

درک آن هدف نياز به علم ی برا. انجام اين كار  نياز به علم استی برا
بر خالف تحريك آميز بگويم . استی مارکسيسم يک علم انقالب. است

بلکه ) ٢. (پرولتاريا نيستی مارکسيسم علم رهايآنچه كه رايج است، 
است؛ علم فائق ی علم تاريخ و تغيير اجتماع. جامعه استی علم رهاي

  . طبقه است و رسيدن به جامعه بيی مدن بر جامعه طبقاتآ
کاربست خواهد ی بعد از جامعه طبقاتی از اين علم حتا برای عوامل

هنوز کار بست ی از ماترياليسم تاريخی بدون شك عناصر. داشت
طبقه نيز هنوز رابطه ميان روابط ی زيرا در جامعه ب. خواهد داشت

روابط عقب مانده ی خواهد بود؛ برخموجود ی توليدی و نيروهای توليد
ديگر به حيات خود ی ضرورت های رو موجود خواهد بود؛ برخ و پيش

اش را توليد و بازتوليد  ماديی بشر کماکان بايد زندگ. ادامه خواهند داد
را مرتبا نوين کرد؛ آن زمان هم ی کند؛ آن زمان هم بايد روابط توليد

زمان رئيس جمهور و  ه همخواهد بود زيرا همی مشورتی ارگان ها
برخودار ی اما اين تقسيم كارها از خصلت طبقات. پزشك نخواهند بود

علم .  از بين رفتن طبقات باز هم نياز به علم خواهد بوداب. نخواهند بود
  . تغيير يافته
موجود ی ميان علم و ايدئولوژی ديگری ها چه تفاوت: پرسش

  است؟ 
ما بايد جوانب . العه کرد اين موضوع را بايد بيشتر مط:پاسخ

که توسط ديگران طرح شده است را مد نظر قرار دهيم و در ی گوناگون
پيدا ی از ماهيت ايدئولوژی تر مورد شان بحث كنيم تا درک عميق

اپيستميک است ی کاستصرفا ی مثال آيا  ايدئولوژی برا. کنيم
)Epistemic Deficiency(ی گونه كه در كتاب ايدئولوژ ؛ آيا آن
جهان وارونه است؟ يا بازتاب ی کاذب يا آگاهی آمده صرفا آگاهی لمانآ

توان مطالعه و بحث ی ها را م همه اين. نيز هستی تجربه زندگی واقع
  .کرد

ترين   عاليدينگويد ی مارکس م. مهم استدين مثال بحث ی برا
چه ی از آن است که ايدئولوژی مثال خوبی يعن.  استی شکل ايدئولوژ

  .  کندی م
آن ی ديگر استدالل کرد و برای بودن مارکسيسم را بايد باری علم

ی به اين علم مبارزه فکری بايد عليه رويکرد پوزيتويست. مبارزه کرد
ی ها کنند، يا درکی ون علم نفوذ م در  هکه بی با افکار پراگماتيست. کرد

مثال تقليل علم به (تواند بکند  که علم چه مي در مورد اينی امپريست
از علميت مارکسيسم بايد ی يا درک امپريست) »پيش بيني«وله مق

  . بايد دوباره بحث كرد كه تعريف حقيقت چيست. مبارزه كرد
  گويد مارکسيسم علم نيست؟ی ر موپِمانند پی چرا فيلسوف: پرسش
مارکسيسم علم بطور خالصه اين است که ی واستدالل : پاسخ

است؛ مارکسيسم را ) طالاب(غير قابل تکذيب ی نيست زيرا فرضيه ا
گويد که چه ی  البته نم.توان در گوشه انداخت و گفت غلط استی نم

 گويدی نمی يعن.  را ثابت کند مارکسيسمتواند غلط بودنی می چيز
  . غلط بودن مارکسيسم استی اگر فالن و بهمان شود به معنا

 مثال اگر سرمايه  .با خود داردرا ی مارکسيسم چنين برخورداما 
خود فائق آيد و روند انباشت سرمايه بدون رقابت ميان ی بر آنارشی ردا

زير » کاپيتال«از ی مختلف جلو رود؛ آنگاه بخش بزرگی سرمايه ها
 .رود و بايد کنار گذاشته شودی سوال م

  . پوپر به علم غلط استی مشكل اينجاست كه رويکرد کل
مثال اينكه علم شرح دهنده است يا نسخه دهنده؟ ی برا

)descriptive or prescriptive .(ی مدلخواه ی آيا ما نسخه ها
کنيم و بر اين پايه ی پيچيم يا واقعيت را آنطور که هست تشريح م

ی اثبات عقالنی برای  استقرائپوپر علم را تالش. کنيمی آن عمل می رو
  .داندی يک فرضيه م

 ها و بر پايه آنی کنی انتخاب مبديهيات را ی سر از نظر او يک
که تکذيب ی کنی و سپس صبر می کنی می را سامان بندی فرضيه ا

روبرو نشده، برقرار است ی که با چنين مسئله ای تا زمان. يا ابطال شود
اشکال . ديگری سراغ فرضيه ای روی  آنگاه م.تا اينکه تکذيب شود

 آن است که کامال جنبه تشريح واقعيت را پوپر» ابطال پذيري«معيار 
از اين نسخه خسته ی بعد از مدت. پيچدی فقط نسخه م. داندازی دور م

ی تشريح چه چيزی ما در تالش برا. پيچدی می ديگری شده و نسخه 
مثال توان گفت که ی اصال نم، از علمی هستيم؟ طبق روايت پوپر

ی ست زيرا به اين رشته داليل ميکس اای بيماری براايکس ی نسخه 
 نيست بلکه »اثبات«ايت اصال جنبه در اين رو. تواند آن را درمان کند

ی در اين روايت بهترين تالش علم.  است»تکذيب«يا » ابطال«فقط 
ن ل متکذيب شدن هی  براکهمحسور کننده است ی فرضيه های  ارائه

ی به عنوان علم پذيرفته مکه تکذيب نشده ی و تا زمان. طلبدی مبارز م
را داد ی نان فرضيه اانيشتن اين است که چی  بزرگپوپربه نظر . شود

در اين روايت، انطباق فرضيه با . که هنوز تکذيب نشده اما خواهد شد
پوپر هيچوقت از واژه . نداردی واقعيت و اثبات از اين طريق جائ

ی  م»شناخت عيني«صحبت از البته . کندی  استفاده نم»حقيقت«
ما منظور اما . فعال مورد قبول همه استمنظورش آن است که اما کند 

نه آن است که ی منظور از شناخت عين. اين نيستی شناخت عيناز 
آن ی توسط اعضادليل بلکه به اين  استی تنها منطبق بر واقعيت ماد

 .یمعيار ديگری شود و نه بر مبنای  مورد تائيد واقع م ی،علمی  رشته
آن مورد استفاده قرار ی و آزمايش های علمی  رشتهی تمام محک ها

ی  جنبهی يعن. وسط اهل آن علم مورد قبول واقع شودگيرد تا تی م
   .یآن است و نه ابطال پذيری اثبات پذيری  علم جنبهی  عمده

کند که علم نيست چون ابطال پذير ی پوپر به مارکسيسم حمله م
ثانيا مارکسيسم تا کنون ابطال . اوال روايت او از علم غلط است. نيست

کند و منطبق بر آن ی ا تشريح مری نشده است زيرا هنوز واقعيت ماد
با اين امر که ارکسيسم بودن می علم. داردی اثبات پذيری يعن. است

در واقع . شودی پيدا شده آن را ابطال کند يا نه سنجيده نمی آيا کس
اما . کنند آن را ابطال کنندی کرده اند و می ميليون ها بار سع

در فين مارکسيسم مخال. مارکسيسم به عنوان يک علم بقا يافته است
شرق و ريختن ی جويند به فروپاشی مقابل اين واقعيت سخت توسل م

اما اين . کنندی ديوار برلين و آن را ابطال مارکسيسم قلمداد م
مارکسيسم بارها تاكيد كرده كه تغيير . مارکسيسم نبود که فروپاشيد

درون اين کشور ی است و رفت و برگشت های جهان يک پروسه تاريخ
است که مائو را قادر کرد ی مارکسيسم آنقدر علم.  کشور نيستو آن

سوسياليسم هست و ما ممکن است ی امکان سرنگون: که بگويد
گويد؟ مگر مائو نگفت که ی اين را پوپر چه م. سرنگون شويم و شد

  ؟ »م شديابطال خواه«
 در »لسينکوی ماجرا«توان از ی  در تاريخ طبقه ما آيا م:پرسش

ستالين بعنوان يک رويکرد ايدئولوژيک نسبت به علم نام زمان ای شورو
  برد؟
جسميت «تفکرِ حال مربوط بود به  در عين. فقط اين نبود : اسخپ

به اين معنا که تنها يك  ) ٣(.Reification) (.التاريبه پرو» بخشيدن



   t ٢٢   
ی  دارد؛ انگار به او الهام م راانحصار ديدن حقيقتی اجتماعی گروه بند

تنها پرولتارياست كه  تمام حقيقت را در دست . ديگرانشود و نه به 
ی  نماينده تمام ماموريت تاريخشوندی می نفر يا عده ايک . دارد

 در يک  پرولتارياجوهری يعن. ندپرولتاريا بخاطر اينکه عضو اين طبقه ا
جنبه به يک ی جوهر انقالب پرولتر. کريستاليزه شده استچيز خاص 

اين تفکر که . همه چيزبه شود ی من تبديل آيابد و ی آن تقليل می 
ی که می طبقه پرولتاريا همه را به جائی و ايدئولوژی شيوه زندگ

در واقع بيان عدم درک سوخت و  اين طرز تفکر .خواهيم خواهد برد
روابط ی كلی  آن در شبکهی  شكل گير وساز اين طبقه در جامعه

    .و رابطه زير بنا و روبناستی و اجتماعی توليد
به واقعيت ی است که وقتی ا توان گفت اين نمونهی آيا م: پرسش

ی نگاه مبلکه بطور ايدئولوژيک نگريم ی نمی علمی ا گونهه بی عين
  غلتيم؟ ی در می اشتباهنوع به چه کنيم، 

را که در مورد تغيير ی کساناين رويکرد اصال .  درست است:اسخپ
ی کارگر ارتجاعك يچطور ممکنست . کندی اند قانع نمی جهان جد

تقليل کليت سوخت و . نژاد پرست يا ضد زن بتواند جهان را تغيير دهد
يک نفر يا يك طبقه به ی و ماموريت تاريخی ساز و فرايند تاريخ

  . بدون شك نتيجه اش اين خواهد بودآن طبقه ی از اعضای جمع
اين درک در جنبش چپ ايران رايج است که کارگر، : پرسش

ی و اصال دليل. و ضد زن باشدی و خرافی اگر مذهبکارگر است حتا 
. و غيره داشته باشدی ندارد که کارگر نقد به مذهب و زن ستيز

کند ی اش مبارزه می منافع کارگری همينکه کارگر است و برا
  . کافيست
به »  به پرولتاريا دادنجسميت«البته بايد در عين نقد : پاسخ

و نبايد از تاکيد بر . ه نيز بپردازيمموقعيت استراتژيک پرولتاريا در جامع
. نيز مهم استجنبه اين . اين طبقه دست برداريمی جهانی نقش تاريخ
است ميان ی رابطه ا. نبايد همه چيز را در علم مطلق کنيمهمچنين، 

که اين ی گاه  گره.یو ظهور علم ماترياليسم تاريخی تالطمات اجتماع
: ط است با جوشش جامعهعلم به مثابه علم ظهور کرد کامال مرتب

که به ی شکست خورده؛ روشنفکرانی انقالبات بورژوائي؛ انقالبات بورژوائ
جديد و نوظهور ی طبقه خود پشت کردند؛ پرولتاريا که گروه بند

ی جامعه بود صحنه سياست و مبارزه را با آمال و آرزوها و خواست ها
ها  و طرحی ياليستو ماتری تخيلی ها خود اشغال کرد؛ انواع و اقسام ايده

. استی  چنين گره گاه١٨٤٥. در صحنه بودی گوناگونی و نسخه ها
 تنها به مآنموقع ايده کمونيس. فرض کنيم پرولتاريا و مبارزاتش نبود

. رسيدی نمی شد و به ماترياليسم تاريخی دار م ميدانی شکل هگل
جايگاه استراتژيک پرولتاريا  کنکرت ترين انتزاع بذر کل جامعه 

را  روابط همه و توليدات که همهی  منطق سرمايه دار.استی ورژوائب
شود، اين ی کند و اين منطق فراگير می می تبديل به روابط کاالئ

پرولتاريا بيشترين بار بازتوليد اين . دهدی موقعيت را به پرولتاريا م
 گويدی م مارکس كه است خاطر اين  به.کشدی جامعه را بر دوش م

ی فروش نيرو. است جهانشمولی بال آيدی م پرولتاريا سر بر کهی بالئ
فرآيند بازتوليد و ی کارش به عنوان کاال و تبديل شدن به برده 

ی را تبديل به مغز استخوان بازتوليد اين جامعه می انباشت سرمايه و
   .کند

  : منابع و توضیحات
 در زمينه نقد معرفت شناسی به مقاله باب آواكيان تحت عنوان – ١

 ٢٩مندرج د رحقيقت شماره . رجوع شود» رباره فهميدن و تغيير جهاند«
  ١٣٨٥شهريور 

  در بخش بعدی اين مصاحبه مفصل تر به اين مسئله پرداخته - ٢
  . خواهد شد

است زيرا » جسميت بخشيدن« Reification  معنی تحت الفظی – ٣
رت آن جنبه کنکپروسه به يك  انتزاع به يک کنکرت؛ تبديل يک تبديل يك

رولتاريا به كار می بريم و می گوييم ری پدر مورد اين واژه را زمانی كه . است
 پرولتاريا، اشاره به نظريه ای در جنبش كمونيستی بين المللی يشنكفييا

 و احساسات، نظرات و به مثابه يك طبقهاست كه منافع  اساسی پرولتاريا 
جهانی است را با موضع، -برنامه هايی كه منطبق بر آن منافع اساسی تاريخي

معين در ميان اين يا زمانی احساسات، نظرات و برنامه هايی كه در هر مقطع 
اين گرايش . می كند، يکی آن بخش از پرولتاريا طرفدار و حامی پيدا می كند
ها موجود بوده و تقريبا تا  چه در شكل تلويحی يا صريح در ميان كمونيست

   . نقد نكشيده بود بدون چالش برجای مانده بودزمانی كه باب آواكيان آنرا به

برخی . ی بدانهايگو ن و پاسخيدر مورد مباحث مربوط به سنتز نو» قتيحق«ه يهای خوانندگان نشر ن ستون، در حد امكان اختصاص دارد به درج نظرات و پرسشيا
ی ما در  را فكر سنتز شدهيم زيم پاسخ دهيتوان ها نمی به برخی پرسش. دي آگر به شكل طرح نكات و پرسش اصلی و جواب میينامه ها خالصه شده اند و برخی د

ن ايم در يد آنكه بتوانيام. ن ستون بگنجديتر از آن است كه در ا گر مفصليهای د م و جواب برخی پرسشيم پاسخگو باشيده است كه بتوانيمورد انها به حدی نرس
 . مي كنجادين ايالوگ زنده ای در مورد سنتز نويستون، د

بازبينی انتقادی «های خود را در مورد مقاله  رفيق رضا يادداشت
) ٥١حقيقت (»  بخش اول–) م ل م(برنامه حزب كمونيست ايران 

با تشکر از توجه . هايی برای ما ارسال كرده است همراه با طرح پرسش
  .اين رفيق

های خود چند موضوع را پيش کشيده و  رفيق رضا در يادداشت
  . ری می کندموضع گي

معتقد است که انقالب فرهنگی چين بيش تر بورژوازی را : يكم 
پروراند تا پرولتاريا را زيرا در همين جريان بورژوازی قوی شد و قدرت 

  . را گرفت نه پرولتاريا
اجازه ابراز مخالفت به دگر انديشان در سوسياليسم را  رزا : دوم

  .  شده ايدلوگزامبورگ قبال طرح كرده، شما دير متوجه
 .كمونيسم ايدئولوژی نيست بيش تر يك فلسفه است: سوم

 سيستم يک کمونيسم حالی که در. تاس بسته تفکر ايدئولوژی يک
بهتر است گفته شود حزب دارای ديد علمی كمونيستی .  استباز تفکر
  . است

در مورد ارايه مختصات جامعه آينده فقط می توان طرح : چهارم
ارائه الگوی خاص برای جامعه ای كه تضادهايش را . عام داد و نه خاص

آيا . گری نيست نمی توانيم بشناسيم چيزی جز متافيزيك و ذهني
برنامه ای در حاال می تواند اين مسئله را كه مربوط به اوضاع مشخص 
هر كشوری در آينده است كه ويژگی فاكتورهای آن مشخص نيست 

  تعيين سازد؟ 

  : ن قرارندهای ايشان نيز از اي پرسش
 استفاده تانبرای شناسايي ی مائوئيسمواژه  ازهنوز شما آيا -  ١

 هايی از بخش و شما مساعدی برای وحدت شرايط اگر کنيد؟مي
 قرار معيارها يکی از را مائوئيسم آيد، پيش کمونيستی ايران جنبش

 نقد در شما .بريدمي کار به برای خودتان را آن چرا نه، اگر دهيد؟مي
 چرا .ايدکرده برخورد پهلو دو مائوئيسم مورد در ی خودتان،برنامه بر

  گيريد؟نمي صاف و روشن موضع
 آيا کمونيستی چيست؟ جنبش برای وحدت معيارهای شما  -٢

 سازمان  (ICOR) ايکور فعاليتی برای نزديکی با شما انترناسيونال
  است؟ داده

معيارهای  و هگذشت تجارب » وراي به تنرف «از مرتباً شما -٣
 صحبت مائو و های مارکستئوري کمونيستی و کنونی جنبش

  ...ی ايراناجتماعی جامعه ی ساختاردرباره ولی چرا. کنيدمي
  .کنيد اتخاذ روشن موضع توانيدنمي

 شده ارسال - ها ی يارانهدرباره حقيقت، نشريه ای درنوشته در 
داری سرمايه نظام  ... «: است آمده -کارگری  فعالين جمعی از توسط
 نقد در شما چرا موافقيد؟ موضع اين با شما آيا  ... » ...ايران بر حاکم
 جامعه ساختار مورد در موضعتان مورد صحبتی در خودتان، برنامه
 ی آينده،بالواسطه دولت نيروهای انقالب، ی انقالب،مرحله ايران،
 اسالمی سوسياليستی سرنگونی جمهوری از ی بعدجامعه ... .ايدنکرده
 از بعد بالفاصله بايد ای کهجامعه دولت آيا دمکراتيک؟ يا است

  پاسخ به خوانندگان



     ٢٣u 
 يا و ديکتاتوری پرولتارياست گردد سرنگونی جمهوری اسالمی برپا

 و  ... محاصره برای راه را مردم شما خلق؟ جمهوری دمکراتيک دولت
 در فوق، موارد در اگر شهري؟ قيام يا کنيدمي بسيج خلق جنگ

  کی بوده؟ از تغييرات اين شده، تغييری داده تانرنامهب
 ايران ی امروزبرای جامعه شعارهای زير بر هنوز شما آيا -  ٤ 
 گذاريد؟مي صحه

جمهوری  باد برقرار !خلق جنگ پيروزمند پرچم باد برافراشته  -
 به !امپرياليستش اربابان جمهوری اسالمی و بر مرگ! نوين دمكراتيك
 !برای دهقان زمين! ياری رسانيد خلق نگج تدارك
 جنگ زنده باد"ه جزو در«: که است آمده حقيقت نشريه در - ٥

 منتشر مائو دوران در اما نيست مائو اش نويسنده چند هر که" خلق
 تاکيد " تاريخ ناپذير اجتناب روند "ی  نظريه نيز جزوه اين در. شد

سرازيری می  سمت به رناگزي به امپرياليسم که است شده گفته و شده
 چان درخشان اثر حتی در يا .سرباالئی سمت به سوسياليسم و رود

 اين "ديكتاتوری پرولتاريا جانبه همه اعمال درباره" نام به چيائو چون
  ».است مشهود تفکر

 مثل يا است جهان تاريخ در ماندگار سيستم يک امپرياليسم يا آ
 به محکوم ماترياليستی، -ی تاريخ ديالکتيکی و- ی تاريخی پديده هر

) دارد هم آخر مطلقاً دارد، اول ای کهپديده هر. (تنابودی اس و زوال
 آينده مورد بديلی در امپرياليستی چه نظام نيروهای مترقی در تکامل
 بشريت مقابل در که است درست اين نيست؟ سوسياليسم آيا دارند؟

وحشی گری  و وحشت با نتواند امپرياليسم اگر .دارد وجود راه دو
 سوسياليسم مطلقاً و حتم طور به آينده نابودی بکشاند، به را بشريت
 را اين . نيست موجود تربيش راه دو بشريت مقابل در پس .بود خواهد

  .گويندامپرياليستی مي نظام نيروهای درون
تالش می كنيم به برخی از نكات و سئواالت فوق در اين شماره 

 مان اجازه می دهد پاسخ دهيم و برخی ديگر تا حدی كه دانش جمعی
  . را در شماره بعد

 در مورد نقد مباحث مربوط به ساختار و راه انقالب، بزودی -١
بحث . بخش دوم بازبينی انتقادی از برنامه حزب منتشر خواهد شد

  . بيشتر در اين زمينه را به بعد از انتشار آن محول می كنيم
علم، «د به مقاله يدئولوژی می توان در زمينه رابطه علم و اي-٢

و همچنين بحثی كه در شماره  در همين شماره» !ايدئولوژی، تفاوتها
بحث در اين زمينه . دي رجوع كن، حقيقت در همين ستون طرح شد٥٢

تر،  باز است و ما باانتشار مقاالت ديگر تالش خواهيم كرد درك عميق
.  و ايدئولوژی ارائه دهيمتر و همه جانبه تری از رابطه ميان علم صحيح

ما نيز همچون شما در مقابل ايدئولوژی دانستن كمونيسم بر علمی 
بودن آن تاكيد می كنيم و می گوييم به كمونيسم نيز مانند هر علمی 

در عين حال كمونيسم يك ايدئولوژی نيز . بايد رويكرد علمی داشت
 آن را بوده، يعنی جانبدار هم هست، اما  علم بودنش جنبه عمده

اساسا به خاطر علمی بودنش است كه جانبدار نيز . تشكيل می دهد
كمونيسم «تا » علم كمونيسم«به عالوه بهتر است گفته شود . هست
ديگر . های ماركس و انگلس به علم بدل شد كمونيسم با تالش. »علمي

» كمونيسم يا سوسياليسم غير علمي«يا » كمونيسم علمي«صحبت از 
 همانطور كه امروزه نمی توانيم بگوييم فيزيك علمی .موضوعيت ندارد
هر چند از نظر ما جنبه اصلی محتوايی است كه از . يا شيمی علمی

  .  آموزه هايش و تكامالتش ارائه می شود اين علم،
 نام :يعنی رويکرد ما به مائوئيسم در پاسخ به پرسش اول شما -٣

 پيچيده است و  موضوعی–علم اجتماعی ويژه   به–م گذاری يك عل
اينكه در جنبش كمونيستی . مرتب با مبارزه طبقاتی تداخل می يابد

چگونه واژه ماركسيسم يا لنينيسم يا مائوئيسم فرموله و تدوين شد، 
. جدا از مبارزه طبقاتی حادی كه اين جنبش با آن روبرو بوده، نيست

ها، اين امر در درجه اول حاصل مبارزه برای برسميت شناختن دستاورد
های اين علم در مسير تكاملی خود و ترسيم تمايز ميان  و پيشرفت

 –به چه گرايشاتی بندی  واژهاينكه بعدها اين . صحيح و ناصحيح بود
 پا داد، امر ديگری است كه در همان نوشتار –مثال دگماتيستی 

  . بدان اشاره شد» ....بازبينی انتقادی برنامه «
معضل و كال نامگذاری حول هر رشته علمی به شكلی با اين 

بويژه آنكه اين نام گذاری با نام . دستاوردهای جديد خود روبرو است
می  ن.گره می خورد اشخاصی كه كاشف حقيقتی مهم بوده يا هستند، 

  . توان از تئوری نسبيت در فيزيك حرف زد اما نامی از انيشتن نبرد

 خدمات  در درجه اول بيان برسميت شناختن»مائوئيسم«ی  واژه
مائو تسه دون در ارتباط با علم كمونيسم ی  كيفی و تعيين كننده

در مركز اين خدمات كشف قوانين مبارزه طبقاتی تحت . ستا
سوسياليسم و داليل احيای سرمايه داری در كشورهای سوسياليستی 

هنوز هم اكثريت نيروهای چپ دنيا نتوانسته اند حقيقت . قرار دارد
. ون را تشخيص داده و آنرا به رسميت شناسندهای مائوتسه د تئوري

های اروپايی به دليل اروسنتريسم شان علی  انقالب چين برای چپ
از نظر آنها مركز توليد فكر و دانش و مبارزه طبقاتی . السويه است

  . اروپا و امريكاست
اغلب نيروهای چپ كشورهای تحت سلطه نيز يا تحت تاثير روند 

 را كنار گذاشتند يا درك نازل و ابتدايی و انحالل طلبی، كال مائو
ناسيوناليستی از خدمات مائو داشته و حداكثر نسبت به خدمات مائو 
در زمينه انجام انقالب دمكراتيك نوين و جنگ خلق، حساسيت نشان 

های منفی نسبت به نام مائو و مائوئيسم نشانه  حساسيت. می دهند
منجمله گسست از عدم درك و قبول خدمات تعيين كننده وی 

باورهای به ارث رسيده از دوران استالين در جنبش بين المللی 
اين امر نشان دهنده آن است كه هنوز مبارزه زيادی . كمونيستی است

های مائو در زمينه ادامه انقالب تحت ديكتاتوری  الزم است تا تئوري
يا  قبول -ی لنينيسم  برای شما واژه. پرولتاريا برسيمت شناخته شود

يا پرهيز از » دو پهلو برخورد كردن« نشانه ای از - عدم قبول آن 
در حاليكه منطق بحث شما در . نيست» موضع صاف و روشن گرفتن«

  . مورد مائوئيسم قابل تعميم به لنينيسم نيز هست
می توان واژه ها را كنار گذاشت يا عوض كرد اما نمی توان از 

 همين دليل فكر می كنيم به. كنار حقايق و واقعيات عينی گذشت
كماكان تاكيد بر خدمات مائو يكی از معيارهای مهم برای سر و سامان 

زيرا . بخشيدن به جنبش كمونيستی است هر چند كه كافی نيست
خود مائوئيسم نيز در فرآيند تکامل مبارزه طبقاتی به دو تقسيم شده 

روان آن و دنباله ) مائوئيست(رويزيونيسم حزب كمونيست نپال . است
در جنبش انقالبی انترناسيوناليستی يكی از نشانه های بارز اين تقسيم 

كمونيسم بر سر دو راهی «همانطور كه در بيانيه . به دو شدن می باشد
  : تاكيد كرديم)  ٤٩حقيقت شماره (» ...

 .ناگهانی نيست امری اتفاقی و ها مائوئيست شدن دو به تقسيم«
بين  . دبو موجود تضاد ابتدا ای از ديدهپ هر مانند نيز مائوئيسم در

 تضاد فرعی آن و دوم درجه اشکاالت با آن درست كامال اصلی و جنبه
 ميان در حتا کمونيستی و جنبش در ابتدا همان از اين بر مضاف. بود

 درك می گذاشتند تاکيد مارکسيسم تکامل به مائو خدمات بر که آنان
 يكسان به همه مسلم بطور .دبو متفاوت و ناموزون خدمات اين از

تئوری های  تكامل در دون غنی مائوتسه متد و رويكرد تحليل، اهميت
 را- ديكتاتوری پرولتاريا تحت انقالب ادامه زمينه در بويژه -كمونيستی 

  .است بوده نازل وی بسيار خدمات از ها درك بخشا و نيافتند در
 درجه چند هر (غلط برخی اشكاالت با زمانی كه نازل درك اين

ای  كننده فلج نقش می شود، تركيب مائوئيسم خود در موجود  )دوم
. دمی شو واقعيات تغيير در ها ناتوانی كمونيست موجب و می كند ايفا

 تكامل پروسه كردن جدا (ناسيوناليستی  برخی گرايشات به مائوئيسم
 و نقش منفی به نگرش ، )جهانی انقالب از كشور يك در انقالب
طبقاتی برای  منشا بر تاکيد انقالب، فرآيند در وشنفکرانر جايگاه
 ارائه فرهنگی و انقالب تجربه در نادرستی حقايق درستی يا كشف
 آغشته ها، زمينه برخی از در پراتيك تئوری و رابطه از محدود درك

خطی  كشورهای امپرياليستی نيز در انقالب تدارك با رابطه در . دبو
 باب .بود آغشته اكونوميسم و ارلمانتاريسمپ به گذاشت جلو مائو كه

 كمونيسم علم بدنه كل در  غلطی كه جوانب جمعبندی از با آواكيان
 جهان ناسيوناليسم لنينيسم، مائوئيسم بدون كه كرد تاكيد بود، موجود

 دمكراسی اروپا سوسيال لنينيسم بدون ماركسيسم و سومی است
  » .است گرا محور

ين پس چگونه با معضل فرموله كردن تكامالت اينكه علم كمونيسم از ا
ها نگاهی  خود روبرو شود در درجه اول نيازمند آن است كه كمونيست

دوباره به تاريخچه و درك خود در اين زمينه اندازند، گرايشات 
ما عمدتا اجتناب   كه از نظ- ها  نادرستی كه  در اين نوع فرموله كردن

به . زمينه اتخاذ كنندد علمی در اين  را شناسايی و رويكر- ناپذير بود 
های خشك و  رمولف اين معنا  كه علم را به يكسری عالئم اختصاری و

آن . يرندد و جنبه انتقادی آنرا مدام در نظرگهنخالی  تقليل ند



   t ٢٤   
رويكردی علمی است كه مدام تالش كند واقعيات عينی را صحيح تر 

کامل تر و ايق جديد دريابد، منظومه حقايق كشف شده را در پرتو حق
  . ارائه دهدصحيح تر 

مسئله اصلی در جهان امروز نه فرم و فرمولبندی بلكه محتوی 
. علم كمونيسم است كه بايد مورد بحث و جدل جدی قرار گيرد

پسوند «. گفته شد» ...بازبينی انتقادی برنامه «همانطور كه در نوشته 
 را باز توليد می كند گرايش به نهايی ديدن يك فرايند تكاملی" ايسم"

» .و به اين معنا خصلت عميقا پوينده علم كمونيسم را بازتاب نمی دهد
دو پهلو «است و هيچ نشانی از » موضعی صاف و روشن«اين نقد بيان 
  . در آن نيست» برخورد كردن

تفاوت ديدگاه ميان ما و شما ناشی از عدم برسميت شناختن 
 ارائه سنتز نوينی از آن در اين تكامالت قبلی علم كمونيسم و ضرورت

  . مقطع تاريخی است
انقالب «  در همين رابطه برگرديم به نظر شما مبنی بر اينكه - ٤

فرهنگی چين بيش تر بورژوازی را پروراند تا پرولتاريا را، زيرا در همين 
اين نظر »  .جريان بورژوازی قوی شد و قدرت را گرفت نه پرولتاريا

اين نظر بيشتر بيان رويکردی . ارونه و اشتباه استكامال خالف واقع، و
ايدئولوژيك است به يك واقعيت عينی كه به داليلی خوشايند شما 

  . نيست
خوشبختانه تاريخ انقالب فرهنگی در چين، مكتوب و قابل 

آن انقالب بيان ) ٭. (دسترس و  پروسه آن نيز روشن و شفاف است
 كه در سطح -ازی در چين بود مبارزه ای حاد ميان پرولتاريا وبورژو

بطور عينی دو صف . رهبری حزب كمونيست چين فشرده می شد
دو خط با دو برنامه، دو سياست و دو . بندی در مقابل هم شكل گرفت

  .  روش كامال متفاوت در برابر هم صف آرايی كرد
بورژوازی درون حزب و جامعه می خواست جامعه را به سمتی 

  برنامه. احيای سرمايه داری:  چين اتفاق افتادرد كه دهسال بعد دربب
سيائوپين همان بود كه امروز در چين شاهدش  شائوچی و دن امثال ليو

ها و تبديل چين به  احيا سرمايه داری، تكيه به امپرياليست. هستيم
در مقابل، پرولتاريای چين تحت رهبری مائو . مشقت خانه بزرگ جهان

ها را بر انگيخت و با اتکاء به توده   كرد، تودهدر برابر اين برنامه مقاومت
ها بورژوازی درون حزب و دولت را سرنگون کرد و مانع از احيای 

سال بر عمر  سرمايه داری در آن مقطع شد و توانست به مدت ده
  . ديكتاتوری پرولتاريا بيفزايد

قبل از آن . بورژوازی به خاطر انقالب فرهنگی در چين قوی نشد
انقالب فرهنگی .  در همه جا حضور قدرتمندی يافته بودقوی بود و

 در ١٩٦٦ – ٦٧اين واقعيتی است كه در سال .  بورژوازی را بزير كشيد
اگر انقالب فرهنگی صورت نمی گرفت كارگران چينی . چين رخ داد

. سال زودتر با شرايطی مواجه می شدند كه امروز با آن روبرو هستند ده
انقالب در جهان را زودتر -  جهان رشد روند ضدهای و پرولتاريا و خلق
آيا تداوم ديكتاتوری پرولتاريا و ممانعت از احيا . تجربه می کردند

سرمايه داری برای شما علی السويه است؟ اينكه انقالب فرهنگی 
چگونه بوروژازی را در حيطه های اقتصادی، سياسی ، اجتماعی 

ا شما بايد به شكل فرهنگی پروراند و موجب قدرت يابی آن شد ر
كجا و چگونه و به چه طريقی اين كار . مستند و ثابت كنيدعلمی 

  صورت گرفت؟ 
های جهان زمانی كه با شكست چين روبرو  بسياری از كمونيست

بخشی از آنها دنباله رو . شدند، دچار سردرگمی و گيجی شدند
اينان به سياق . های به قدرت رسيده در چين شدند رويزيونيست

انقالب «كه رهبران  »گروه چهار نفر«به محکوم کردن ژوازی چين بور
بعدها  كه ماهيت چين . پرداختندبودند » کبير فرهنگی پرولتاريائي

آن بطور غيرقابل انکاری آشکار » حزب کمونيست«سرمايه داری و 
شد، اينان شرمسار تاريخ شدند ولی باز هم به جای ديدن حقيقت، 

ب کبير فرهنگی پرولتاريائی چين گشوده و آن را زبان به انتقاد از انقال
زد آنان  صحبت از اشتباهات گروه چهار نفر زبان. خواندند» چپ روي«

  . شد
در جريان انقالب فرهنگی اشتباهاتی صورت ا نمی گوئيم م

نگرفت واين اشتباهات به شكل درجه دوم شرايط را برای شكست 
 در آن جستجو كردن اما علت عمده شكست چين را. فراهم نياورد

انقالب فرهنگی بطوری جدی موجب تضعيف بورژوازی . كامال خطاست
انقالب فرهنگی نه تنها يك پيروزی بزرگ  . و راندن آن از قدرت شد

جنبش برای  بخصوص -برای مردم چين بود بلكه برای مردم جهان 
با اين انقالب بود كه . كمونيستی بين المللی نيز دستاورد بزرگی بود

شادابی و طراوت به جنبش كمونيستی بين المللی بازگشت و بحرانی 
كه بواسطه احيا سرمايه داری در شوروی گريبان گير جنبش 

  .   کمونيستی بين المللی شده بود حل شد
اينكه دهسال بعد اين انقالب در شرايط ملی و بين المللی کامال 

الب فرهنگی ی اين نيست که انق متفاوت با شكست روبرو شد، نشانه
با اين متد می توان همه انقالبات را . بودشکست پرولتاريائی عامل 

مسئله فهم عميقتر از خصلت متضاد جامعه . عامل شكست خود دانست
به عبارت ديگر (سوسياليستی است كه در ان هنوز خاك سرمايه داری 

موجود است و مدام بورژوازی از اين خاك سر بلند ) »حق بورژوايي«
به همين دليل . د و برای احيا سرمايه داری تالش می کندمی كن

احيا و «مبارزه طبقاتی در جامعه سوسياليستی خود را به شكل فرآيند
مبارزه ای كه در تداخل با روندهای بين . نشان می دهد» ضد احيا

  . المللی اشكال پيچيده ای به خود می گيرد
 يعنی –يسم اين واقعيتی است كه بسياری تحت تاثير پراگمات

 به قضاوت در مورد انقالب فرهنگی - ارزيابی بر مبنای نتيجه 
اگر درست بود «استدالل رايج اين است كه . پرولتاريائی چين نشستند

. اين تفكر و متد غير علمی فلج كننده است» .كه شكست نمی خورد
 جهانی -های يک پروسه تاريخي مسئله اساسی كشف قانونمندي

های مختلف رقم می  ها و پيروزي  ناگزير با شكستپيچيده است كه به
  .خورد

 قضاوت بر مبنای شكست مقطعی، زير سئوال بردن دستاوردها 
بر مبنای ناكامی ها، ارجح شمردن نتيجه بر حقيقت، موجب تضعيف 

اين روش تا كنون موجب خُسران . روش و ديدگاه علمی می شود
ب ناديده انگاشتن بيشمار در جنبش كمونيستی شده است زيرا موج

های يكی از مهمترين تجاب انقالبی بشر در زمينه چگونگی تغيير  درس
ی بشری شد و سر درگمی و گيجی بسياری در مورد تشخيص  جامعه

 كه رهبران انقالب فرهنگی ما نمی گوئيم. درست از نادرست ببار آورد
 دچار اشتباهاتی نشدند و نبايد در مورد آن – منجمله مائو –

اتفاقا يكی از وجوه مهم سنتز نوين، تحليل از اين . باهات حرف زداشت
بايد . های غلطی است كه به اين اشتباهات پا داد اشتباهات و نقد درك

  .كاه را از گندم جدا كرد اما بايد هشيار باشيم که گندم را دور نريزيم
   ...بقيه در شماره آينده 

   :توضیحات
ز كتاب خدمات فناناپذير مائوتسه دون به نام ٭در اين زمينه مطالعه فصلی ا

 اثر -» و مائو پنجمی بود« ، كتاب »ادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرولتاريا«
ريموند لوتا كه جمعبندی و روايت دست اولی از مبارزه دو خط در حزب 
كمونيست چين می باشد و همچنين كتاب انقالب و ضد انقالب در چين 

انتشارات حزب كمونيست انقالبی آمريكا را توصيه می از )  بزبان انگليسی(
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