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 رگ در نظام جهانی و بی نظمی بزآشوب
   آلترناتیو انقالبیو

 * »توفان کامل« امپریالیسم آمریکا بھ سوی یک -١
 ی،اسي سی، اجتماعی،گوناگون اقتصادی تضادهای زش استثنائيزمان و آم همی ابي حدت

توفان «راند که  يمی تيوضعی را بسرعت به سوی ه داريکا و جهان سرمايسم آمرياليک، امپريدئولوژيا
  .ف آن استيتوصی ن واژه برايتربه» کامل

  گلوبالیزاسیون بھ ضد خود تبدیل می شود 
 قوا تمام با گذشته سال ستيب در ی،دار هيسرما مرج و هرج پر  ویگسترشِ جهان اي ونيزاسيگلوبال

ن يتر تياهم ين نقاط جهان و بيتر ه کنار زد، دور افتادهيرا در مقابل بسط و گسترش سرمای هر مانع
   با سرعت و نرخ هيسرما. ديآفری تر دهيدرهم تنی دار هيد و جهان سرمايد را در نورديتولی ها رشته

دار يساختارش پد دری تر يجد و ديجدی ها يگ ها و شکننده ر انباشت کرد اما گسلينظ يبی سودها
 دسربلن تر ميعظی اسيمق در و تر مخرب بار در دهسال گذشته که هری مالی بازارها مکرر سقوط. شد

» ان جنگ سرديپا«دوران ی ها عملی آزاد. اند هيسرمای جهان -ين بحران ساختارياز ای اند بازتاب کرده
 .کنند يد ميخورند و آن را تهد يگره می دار هيک بر گردن نظام سرمايک به يون يزاسيو گلوبال
 شرق و غربی ستياليامپری دار هيسرما بلوک دو رقابت محور بری جهان نظام شيپ سال ستيتا ب

 بلوک با »سمياليسوس«ی لوا تحت کهی شوروی با سرکردگی گريد و کايآمری سرکردگ بهی کي(
اما با . بود استوار) کرد يم رقابت جهان در نفوذ مناطق کسبی برا غربی ستياليامپری دار هيسرما

ی دار هيسرمای ها ان قطبيرا می اسيکه روابط قدرت س» يستيالينظم امپر«آن ی شوروی فروپاش
 که چندان هم(ی ستيالين دو بلوک امپريان ايم» جنگ سرد«. ختيز فرو ريکرد ن يم ميتنظی جهان

ن به راه يکا التيقا و آمريا، آفريآسی  که در سه قاره» يابتين«ی ها را با جنگينبود ز» سرد«
   و آنان را دهيکش آمال مردم را به خاک و خون »بخش يرهائ«ی ها انداختند و با نفوذ در جنبش يم
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و دوران افت يان يپا) کردند ين خود ميخونی ها دم توپ رقابتگوشت 
 اما دوران .آغاز شدی ستياليامپری دار هيدر نظام سرمای گذار پر تالطم

ی نشد و امروز نمای نسبتا با ثبات منتهی گذار به استقرار نظم
 در تندی غرش گردبادهای دار گشته و صدايانفجارات بزرگ در افق پد

 .رسد يک به گوش مياز دور و نزد خاصی در کشورها وی جهان سطح
استفاده از آن ی کا در پيآمری  ئت حاکمهي هی،شوروی با فروپاش

و در پاسخ به ضرورت » ديجدی کائيک قرن آمري«ن يتضمی ط برايشرا
کم، دامن زدن ي: کرد اتخاذ کردين در جهان، دو روينوی استقرار نظم

خود ی نظامی رويدوم به کار گرفتن ن وی دار هيسرما ونيزاسيبه گلوبال
جنگ «ی نظامی نقاط جهان تحت استراتژی دخالت در اقصی برا

ی  پشتوانه بای دار هيسرما ونيزاسيگلوبال نديب فرآين ترتيبد. »بازدارنده
ی جهانی دار هيسرمای  مکندهی ها پمپ. کا آغاز شديآمری جنگ  نيماش

ی ها ثروت و دسترنج و کار حاصلِ دنيمک به هگذشت چندبرابرِی قدرت با
د آمدن اشکال يند پدين فرآيای اجتماعی  جهينت. پرداختند جهان مردم

ی ، نابود)»سکس«بخصوص در تجارت (» يبردگ«از ی ديجد
م يعظی اردها نفر است، جابجائيليشت ميکه منبع معی بومی اقتصادها

 گسترش و  رشدها از روستا به شهر و از کشور به کشور، انسان
نقاط جهان منجمله در خود ی  همه و فقر دری طبقاتی ها شکاف
سابقه يب سو نيا به دومی جهان جنگ دوران از است که غرب جوامع

  .باشد يم
 طيشرا در را ها توده ازی بزرگ بخشی طبقاتی ها شکاف کايآمر در
ئت يه» جنگ سرد«ان يبا پا. است داده قرار »سوم جهان «رِيفق مردم

 که د يمان جديا پي(» ليودين«چون ی رفاهی ها کا برنامهيآمری  حاکمه
 در زولتروی است جمهوريو در زمان ر دومی جهان جنگ آغاز از قبل
به ی ازيکا بعنوان امتيآمر در انقالب خطر و بزرگ رکود به پاسخ

 زمان که در( »بزرگی  جامعه «و )کارگران و محرومان ارائه شد
 به پاسخ دری ازيامت وبعنوان  جانسون وننديلی جمهور استير

 زنان جنبش و تناميو جنگ ضد جنبش اهان ويسی مدن حقوق جنبش
 به »دادن ازيامت «نِيگزيجا هيتنب. ديرا گام به گام برچ) بود شده ارائه
ان دو يکه در دهسال گذشته شمار زندان کهيبطور .شد مردمی ها توده

ان يعمدتا از م(هزار نفر  صديس و ونيليم دو برابر شده است و امروزه 
 تيتعداد محکوم نيا برابر نيچند. برند يم سر به زندان در) اهانيس

حاصل آنکه . اند زندان از خارج در ضمانت ديق به اي و داشتهی قيتعل
 از شوند يم شناخته مجرم آنکه ليدل بهی کائيآمر ونيليم شش از شيب

ی اجتماع دماتخ گريد وی کاريب حقوق افتيدر حق ی،را حق
 قيطر نيا از امروز اهانيس هيعل ضيو تبعی مل ستم واقع در. محرومند

 ليپتانس بای اجتماعی ها گسل ازی کي فقط نيا. رديگ يم صورت
  . کاستيدر کشور آمر بزرگ انفجارات

 در توان يم را سميبرالينئول اي زهيگلوبال استثمار جينتا ازی ا گوشه
 و کنندی می زندگ فقر در کيمکز دممر از% ٤٤. ديد کيمکز تيوضع
. برند يم رنجی غذائ مواد کمبود از و ديشد فقر در نفر ونيليم ١٨

ی دار هيسرمای عني (شد امضاء نفتا مانيپ که ١٩٩٤ سال به نسبت
 کرده سقوط% ٤٠ دستمزد حداقل) گرفت را کيمکز بانيگری برالينئول

 فرزندان. کنندی م کار دستمزد بدون زنان% ٩.٤ و مردان%  ٥.١.است
ک يپلماتي اسناد دد بهيرجوع کن(. کنند کار ديبا مدرسهی جا به فقرا

 خدمات). کس منتشر شده استيل يکيکا که توسط ويآمری  محرمانه
 رهيغ و گاز و برق ی،دنيآشام آب بهداشت، آموزش، چونی دولت

. است شده خارج تن ها ونيليم دسترس از و شدهی سازی خصوص
 کانادا و کايآمر به کيمکز از و شهر به روستا از قانده ها ونيليم

 استثمار از درجه هر به فقر فشار ريکا زينان در آمريا. اند مهاجرت کرده
 شده هيتشب »مدرنی گ برده «به آنان تيوضع کهيبطور دهند يتن م
 به ليتبد مخدر موادی ائيماف تجارتی برالينئول اقتصاد نيا در. است

ی ساختارها و کرده ريدرگ را ها نفر ونيليم که ستا شده مسلط اقتصاد
 است کيمکز تيوضع نيا. است پاشانده ازهم زين را »متعارف « يدولت
 محسوب کايآمر سمياليامپر خلوت اطيح واقع در کهی کشور –
  .شود يم

 گذارده سر پشت را »متعارف «عملکردی مرزها کامالی دار هيسرما
 وی خوراک مواد کردن وصل چون یمالی ها يباز قيطر از قانونا و

 اتيمال ليتحم ،)ها در واقع به قمارخانه(سهام ی ها بازار به مردم مسکن
 دری عني (»يملی اضطرار طيشرا «عنوان باالتر تحتی بردرآمدها

 گريد و ها ديسوبس حذف ،)یمالی نهادها و ها بانک گرفتن قرار خطر
 چونی طيمح ستيز منابعی  ختهيافسارگسی و نابودی اجتماع خدمات
. کند يم غارت و مصادره و تصرف وقفهی ب ها، اچهيدر و ها جنگل

 سابقهيب بطور جامعه کارکنان گريد و ايپرولتار کردن خفهی برا زمان هم
. کند يم استفادهی اقتصاد ريغ کنترل و هيتنب ابزار از ختهيافسارگس و

 و کار محالت در مردمی دائم دنيپائی ها نيدورب ی  هيتعب مثال، بطور
. است آورده بدست نهيزم نيا در را اول مقام انگلستان که شان يزندگ

را » يحقوق«کا در هر جا که الزم بدانند يبخصوص آمری غربی ها دولت
استراق . گذارند يرپا ميبه شهروندانشان داده است زی که قانون بورژوائ

ی کائي آمرها و صدور حکم ترور افراد کاها و جنبشيسمع، نفوذ در سند
 کا، استفادهيس جمهور آمريشناخته شده اند توسط رئ» يخائن مل«که 

 کيولوژيب مشخصات ثبتی برا ها يکائيآمر توسط کيومتريب ستميس از
 در آن از استفاده نيهمچن و شوند يم کايآمر وارد کهی هائ يخارج

عراق،  و پاکستانی مرزها و افغانستانی شهرهای ورودی ها گلوگاه
 را بدن احشاء و حتا امحاء که »کسيای  اشعه«ی ها دروازهی  هيتعب

ی شيبطور آزما ها فرودگاهی که در حال حاضر در برخ دهند يم نشان
اند ی شهر نيبی ها گلوگاه در هيتعب قابلی شوند اما براحت يم استفاده

ی غربی ها ينفک از عملکرد دموکراسيالی ل به جزئي تبد همه و همه–
 وی مردساالر و ی،ملی گر ستم ی،نژادپرست ديتشد. شده است

 زينی قومی ها نزاع انداختن راه به وی نيدی شياند کيتار ی،پدرساالر
ی طيشرا نيچن در نيمرتجع و ها ستياليامپری تيامنی  زرادخانه مکمل
  . است

  حدت یابی تضادھا در درون امپریالیستھا
 است بانيگر به دست آن بای دار هيسرما کهی بحران حال نيا با
ست يط زيمحی ا و نابوديپرولتار» خوردن« با فقط که ستينی بحران
 کنترل رقابليغ وی ذات آز و حرص از که استی بحران نيا. بشود حل

وار  وانهيد رقابت به ناچار به و زديخ يم بر سودآورتر ديتول به هيسرما
 ديبا زين ها هيسرما. زند يم دامنی جهان ابعاد در مختلفی ها هيسرما
 آشوب به ک،يناميد نيا. شود حل هيسرما بحران تا! بخورند را گريهمد

جه، يدر نت. زند يم دامن زين شانيها دولت و داران هيسرما خود انيم در
 با تنها نهی جهانی اقتصاد در دالر تيموقع و کايآمری ابرقدرت گاهيجا

 چالش به جهان اقتصاد نيدوم عنوان به نيچ چونی قدرت عروج
 زين کايآمر حاکمه ئتيه درون در آشوب بلکه است شده دهيکش

  .است افتهي گسترش
 حزبپر نفوذ در ی بخش که کايآمر در )ی پارت يت(يچا حزب ظهور

 از امور فصل و حل به ديتهد را بيرق جناح و است خواه يجمهور
 حزب هدف. است تيوضع نيا آثار از کند يم »يداخل جنگ قيطر«

 حتا و کايآمری بورژواز تيحاکم شکل در یجد راتييتغ جاديای چا
 کهی اوضاعی ها فشار ضرورت واقع در. است آنی اساس قانون رييتغ

ئت يدرون هی ها ر کرده، تضادها و شکافيکا در آن گيسم آمرياليامپر
ی  ها را تا آستانه کا را از حالت متعارف خارج کرده و آنيآمری  حاکمه

ی که تضادهايش برده است بطوري در مقابل هم پ خصمانهی آرائ صف
سم ياليت امپريدر وضعی مهمی  ل به نقطه ضعف و شکنندهيتبدی درون
 کيدئولوژيای  عرصه در تضاد نيا ازی بزرگ بخش. کا شده استيآمر

ی ا جامعه جاديا دنبال بهی جد بطوری چا حزب رايز ابدي يم بازتاب
ی چا حزبی مرکزی  هسته. دولت  است در نيد ادغامی عني »يمانيا«
 به »نئوکان ها«بوش در ائتالف با  دوران در که ستيفاش انيحيمس را

 که است حاکم حزب تنهای چا حزب. دهد يم ليتشک دنديرس قدرت
ی ها حل ق راهياز طر فقط کايآمری  جامعهی دردها است درمانی مدع

 استفاده »يانقالبی بازساز«ی  است و حتا از واژه ممکن »يافراط«
در  نکهيا گفتن از ندارندی ابائ و اند ن حزب مسلحيای عضاا. کند يم

 زين اسلحه به دست جامعه» يانقالبی بازساز«ی صورت لزوم برا
 نيپائ اقشار از (مردمی ها توده جيبسی برا حزب نيا. برد خواهند

 همچون )یکائيآمر نيالت نيمهاجر و تبارانی قائيآفر حتا دها ويسف
  . ديجو يم سودی ستيپوپولی اتيادب از تلريه

ابرقدرت  گانهي به آن ليتبد و »سرد جنگ «در کايآمری روزيپ
 دومی جهان جنگ در آنی روزيپ مشابه چوجهيبه جهانی ستياليامپر
نقشه  .بود آن بيسراش آغاز واقع در »سرد جنگ «دری روزيپ. نبود

ل به يکا را تبدي نه تنها آمر»ه تروريجنگ عل«و » انه بزرگيخاورم«



     ٣u 
ست ياليل به امپريب در جهان نکرد بلکه آن را تبديرق يرت بابرقد

حفظ نظام ی برای رحميرا با بی الملل نيس بيکرد که نقش پلی مقروض
ی کا نه تنها نتوانست نظم جهاني آمر.کندی می بازی ه داريسرمای جهان

بنشاند بلکه ی شوروی قبل از فروپاشی نظم جهانی را بر جای نينو
ی ستياليامپری د و چالش قدرت هاين مورد تردت بالمنازع آيموقع

 .ن استيگر چون چيد ديجدی ها گر و قدرتيد
     آشوب بزرگ در غرب-٢

ب تند افتاده است که يبه سراشی طيکا در شرايسم آمرياليامپر
هرچند . آن را نداردی نيگزيامکان جای گريدی ستياليقدرت امپر

ک قادر يچ يرند اما هيگ يکا را به چالش ميگر اقتدار آمريدی ها قدرت
ی امپراتوری کا جايدوم خود آمری ستند آنطور که پس از جنگ جهانين

را ی ه داريا را گرفت و با اقتدار جهان سرمايتانيورشکسته و متزلزل بر
ی ها تمام دولت. فا کننديرا ای ن نقشيت کرد چنيو هدای بازساز
که ياورند در حالقرض شنی ايدری ه اروپا منجمله آلمان بر روياتحاد

را يها را باال بزنند ز نيد آستيکا بايآمری ممانعت از ورشکستگی برا
ده ي آنچنان درهم تن–ست سال گذشته ي بخصوص در ب–ی نظام جهان

جهان را ی کا کل نظام اقتصاديآمری شده است که سقوط اقتصاد
  .    کند يد ميتهد

ی به نهادهاون دالر يليق چند تري که با تزر٢٠٠٨ی بحران مال
از ی  شمارگر در شکل عجزِيکبار ديشده بود » آرام«ی و مالی بانک

ک شدن قروض يخود و نزدی ها يدر بازپرداخت بدهيی اروپای ها دولت
به (ن شده توسط دولت سربلند کرد يياب تعصکا به سقف حد نيآمر

). ديقت رجوع کنين شماره حقين بحران در هميسنگی  هيسای  مقاله
را ثابت کرد که بحران يرا تکان داد زی دار هي جهان سرما،عههر دو واق

تر  ميعظی تواند در ابعاد يافته بلکه هر لحظه ميف نينه تنها تخف
  . منفجر شود

صندوق ی ونان از سويا و يبه اسپانی کش اضتيری ها ل طرحيتحم
نجات وحدت ی برای ه اروپا تحت نام ضرورتيپول و اتحادی ن الملليب

ی ها ن لرزهيزم) به مخاطره افتاده استی که بطور جد (وروي  يمال
ت يونان به بار آورد و مشروعيا و يدر اسپانی بزرگی اجتماع

  .دي کش سوالريحاکم را به زی ها يدموکراس
 یداری در ابعاد جھان ھای ضد سرمایھ شورش

ی ها ميرژی در تونس و مصر و سرنگونی انقالبی ها زشيپس از خ
شاهد اعتراضات ی اروپائی ها تختين کشورها، پاير ابه ظاهر با ثبات د

ی دار هيسرمای اضت کشيه نظام ريکاران و زنان عليجوانان و بی ابانيخ
بودند که » ر منتظرهيغ«ها در قلب اروپا همان اندازه  ن جنبشيا. بودند

م چهل يرژی عرب که امروز گلوی زش مردم کشورهايخ. »يبهار عرب«
ی برای بزرگبخشِ فشارند، منبع الهام  يت مه را در دسيسوری  ساله

 پس از ٢٠١١ مه ١٥روز . ر نقاط جهان غرب بوديجوانان اروپا و سا
جوانان که از جنبش » خشم«ا جنبشِ يدر اسپانی کاريبی صعود نجوم

د را به ي در مادرديخورشدان يگرفت م ي مصر الهام مريتحردان يم
دان به يدر اطراف می عنادارمی ها امياعالم موضع و پ. اشغال درآورد
ستم از يس«، »  و نترس-ندهيآ ي ب-کار ي ب-خانمان يب«: اهتزاز درآمد
ست در يزمان جوانان آنارش هم. »ايام از انقالب اسپاني پ–کار افتاده 

انقالب «شعار » ايانقالب اسپان«ت از يس در حماي پارلي باستدانيم
ا، جوانان يپس از اسپانی کوتاه ی به فاصله. را به اهتزاز درآوردند» اروپا

اضت يری  شرمانهيبی ها در پاسخ به طرح ونانيمعترض در ی ها و گروه
ل يونان تحميپول به ی الملل ني اروپا و صندوق ب هيکه اتحادی کش

ان ي در م.درآوردندبه اشغال را  در آتن نتاخمايسدان يماند  کرده
ی  بحث و مناظرهی نانويو ی ائياسپانان يو کارگران و دانشجوجوانان 

انجام آن به ی ن و امکان آن و چگونگياديرات بنييبر سر لزوم تغی داغ
ش از يرا تا پيا مهم است زين واقعه بخصوص در اسپانيا. راه افتاده است

در کشور از طرف احزاب ی اسيآن بحث در مورد ساختار قدرت س
ا قابل يسپانان جوانان ايآنچه در م. ممنوع بودی راست و حتا چپِ رسم

رات ييتوان تغ يا ميده است که گوين ايای  توجه است رد جسورانه
 ی،به روش انقالبی اسي بدون کسب قدرت س ران در نظام موجودياديبن

  . بدست آورد

ان يمی  گستردهی ها يريآخر تابستان شاهد درگی لندن در روزها
 ن شمارهيگزارش آن را در هم(س بود ير و پليجوانان محالت فق

ب شرکت ين در لندن به لحاظ ترکي محروم شورش). ديقت بخوانيحق
 کاران  يب«ز همان ينجا نيدر ا. ونان متفاوت بوديا و يکنندگان با اسپان

که ی ائيو آسی قائين آفريبودند اما اغلب از مهاجر» نده گانيآ يو ب
دپوست اروپا در طبقات يسف» گان ندهيآ يکاران و ب يب«نسبت به 

» هاتيتنب«کنند و هرگز از  يمی زندگی دار هي نظام سرماتر نيپائ
د و يهر چند در مادر. ستنديدر امان نی دار هينظام سرمای راقتصاديغ

سرکوب در امان نبودند اما در ی روهايآور ن ز جوانان از گاز اشکيآتن ن
ر و يس دستگيات پليه جناي هزار نفر متعاقب شورش جوانان عل٣لندن 

 سال زندان به ٤ دو تن از آنان به –محکوم شدند ی النها طو به زندان
ی ت برايکه مدت محکوميدر حال! »ق مردم به ارتکاب جرميتشو«اتهام 
جنگ «به نقل از . (ن استيکمتر از ای چون تجاوز و آدم دزدی جرائم
  )٢٠١١ اوت ٢٢. فتحی برای جهانی س خبرياز سرو» انيعری طبقات

در (کا يآمری ها ن زندانيتر ز مخوفای کيان يزندانی اعتصاب غذا
 زندان ١٣ی وستن هزاران زندانيو پ) ايفرنيالت کاليکان از ايج پليخل
مهم در ی اجتماعی ها آغاز شورشی ها از نشانهی کيتوان  يگر را ميد

ون يليو چند می ون نفر زندانيلي م٢.٣را وجود يز. کا دانستيآمر
ون يليچند ده می عنيآنان ی اه د ضمانت و خانوادهيو آزاد به قی قيتعل
ی بردگی  ادامهی عنی ينيبطور عی ن تعداد زندانيبعالوه وجود ا! نفر
اهان به يس

ی شکل
گر که يد

خا در يتار
کا يآمر

 سرچشمه
ی داريبی 

و مقاومت 
اقشار 

و ی مترق
جوانان بوده 

. است
مقاومت در 

شده است که ی مهمی ل به جنبشِ اجتماعيتبدی سيمقابل سرکوب پل
از روشنفکران و ی کا بلکه اقشاريآمری فقط اقشار محروم گتوهانه 

ی از نمای که بخشی گريدی  دهيپد. رديگ يز در بر ميهنرمندان را ن
فلَش «ی ريگ ه نظام است شکليمقاومت جوانان علی  ابندهي گسترش

از ی ديجدی  دهين پديا. استی و اجتماعی اسيس** يها»ماب
را به يکرده است ز» زهره تَرک«را ی است که بورژوازی اعتراضات جمع

ه يعلی ام سراسريقی از تدارک برای ل به شکليتواند تبد يمی آسان
 .ها شود دولت

همراه با   ترس. رنديگ يها را به چالش م زند و دولتيخ يها بر م توده
و ی سيسرکوب پل. زدير يفرو م» همهی برای دموکراس«توهم در مورد 

ند تا از نظام يها در تکاپو ها و زندان ن و دادگاهيخفقان، قوان
ت مردم يواضح است که اکثری نيبطور ع. حفاظت کنندی دار هيسرما

ی ا ندهيچ آيکنند ه يمی زندگ» واليدل ه«جهان منجمله آنان که در 
  . ن نظام ندارنديدر ا
داری عالیست اما   آشوب بزرگ در نظام سرمایھ-٣

  تجنبش کمونیستی کماکان بھ مویی بند اس
که امروز در نقاط مختلف ی و اعتراضی اسيسی ها اغلب جنبش
طبقات ی دئولوژيو ای اسيدگاه سير ديکنند اس يجهان سربلند م

ی ق سرنگونيبه امکان انقالب از طری اند که مختصات آن ناباور يانيم
حقوق در ی به برخی ابيحاکم و باور به امکان دست ی ها دولتی انقالب

ان يدگاه نه فقط توسط سخنگوين ديا. حاکم استی ها نظامی  چارچوبه
شود بلکه  ي مفرمولهطبقات بورژوا و خرده بورژوا ی ندگان فکرينماو 

دگاه ين ديز حامل هميشکست خورده نسل قبل نی انقالبی روهاين
  . يک هستنددئولوژيو ای اسيس

 



   t ٤   
و ) رانيمنجمله ا(انه يدر خاورمی اسيسی ها زشيهرچند خ

در ی اضت کشيری دار هيضد سرمای ها و جنبشجوانان ی ها جنبش
ن جنبش ها ير در ايق مردم درگياند اما منافع عم ن معضلياروپا دچار ا

ی  و استقرار جامعهی ه داريسرمای ها در گرو سرنگون زشيو خ
ن يارد تن از مردم ايليچند می برای دار هيسرما. استی ستياليسوس

درک و ی اجتماعی  هيد پااريلين چند ميا. روزمره استی جهان دهشت
سم در يبا هدف استقرار کمونی ستياليانقالب سوسی  جذب برنامه
ون تن آنان بالقوه سربازان آگاه و استوار و يليها م اند و ده سراسر جهان
. اند نينوی ستياليسوسی ها تحقق انقالبی برای انقالبی ها جسور جنگ

ا تحت استثمار ي و ستندينی دار هيکه تحت استثمار سرمای حتا اقشار
را يزند زيخ يبه پا می دار هيه نظام سرمايز عليستند نيد آن نيشد

ز يرا نی رپرولتريت اقشار غيموقعی دار هيپر هرج و مرج سرمای  توسعه
برد، روابط  يان ميست را از ميط زيکند، مح يز ميآم ثبات و مخاطره يب

ی تيو جنسی مل یگر  ستمی،ان مردم را مملو از نژادپرستيمی اجتماع
را ی گريو ديآلترناتی نيبطور عی دار هي حرکت سرما.کند يره ميو غ

ی نيقت عين حقيهم. ستينی گريو ديسم آلترناتيطلبد و جز کمون يم
ی به سوی رپرولترياز افراد اقشار و طبقات غی اريل جذب بسيپتانس

 که نجاستيسوال ا. کند يرا فراهم می انقالب پرولتری  اتحاد با برنامه
د آن را يبای انيد متحقق کرد؟ و چه جريها را چگونه با لين پتانسيا

  متحقق کند؟
 تنها راه نجات -ی ستيو کمونيدان آوردن آلترناتيضرورت به م

کند اما جنبشِ  يمی  با اضطرار خودنمائ-ت مردم جهان ياکثر
ن يدر چی دار هيسرمای ايز از زمان احينی الملل نيبی ستيکمون

در مقابلش ی نابودی  شد که هم جاده» يدوران گذار«د وار) ١٩٧٦(
ز ين دوران گذار با افت و خيا. رشينظ يبی شکوفائی  است و هم جاده

را ی  روشنر کند و سمتد گذيکه بای چيان است اما هنوز از پيدر جر
را از سر نگذرانده ی هنوز نقطه عطف ضرور.  عبور نکرده استرديبگ

وضع جنبش را ياست زی نيدر اوضاع عی منفی  ن آن جنبهيا. است
ی بورژواز. محسوب کردی نياز اوضاع عی د بخشيز بايرا نی ستيکمون

زند اما ضعف و  يدست و پا می در گرداب مشکالت جدی الملل نيب
 و –ی ک و عملي به لحاظ تئور-ی ستيجنبش کمونی گ عقب مانده

 عامل جهانی در اکثر کشورهای انقالبی ستيکمونی ها فقدان جنبش
ت مردم ياکثری برای و عامل منفی الملل نيبی بورژوازی برای مساعد

 . تحت ستم و استثمار جهان است
ن جنبش يج در ايرای ها يار کم و تئورين جنبش بسيای روهاين

م راه ياز اوضاع و ترسی ابيل و ارزيتحلابزار درست و دقيق برای 
همانطور . ندستينی ستياليسوسی ها انقالبی به سوی انقالبی شرويپ

» يا پژمردگی يشکوفائ: يسم بر سر دوراهيکمون«ی  که در مقاله
ی در موقعيت خطير و دشواری بين المللی جنبش كمونيست«: ميگفت

صرفا به جنبش مقاومت بدل ی جنبش كمونيست. ... قرار گرفته است
به يک جنبش ی مقاومت مردمی ها ارتقاء جنبشی شده و به جا

بخش نوين، خود  يها و استقرار جوامع رهائ دولتی گونسرنی برای انقالب
از افق ی ديگر صحبت. ... تبديل به يک جنبش مقاومت ديگر شده است

تغيير نظام ی برای و كسب قدرت سياسی ارتجاعی ها بر دولتی پيروز
ی روبرو هستيم که جنبش های اکنون با اوضاع. نيستی اجتماع

شوند، اگر ی آغاز می  تالش و سختو انقالب ها با هزار زحمت،ی انقالب
از ی سركوب نشوند در نيمه راه متوقف شده و  به كسب خرده ريزهاي

   )٤٩قت شماره يحق(» . ...شوندی می راضی نظام سرمايه دار
انات و احزاب موسوم به يشود که جر يت مانع از آن مين موقعيهم

ی ها شبتوانند در جنب) ستنديست نيکه اغلب کمون(ست ياحزاب کمون
ن يدر مقابل ای انقالبی کرده و راهی دخالتگرابنده يگسترش ی اعتراض
چ بودگان جهان را يهی اردوی قيل حقي و پتانسها بگذارند جنبش

  .متحقق کنند
  در مقابل اوضاع وظایف حزب ما چیست؟

ن معضل يکه ای هائ ستيکمونی  ف ما و همهين وظاياز مهمتری کي
ت ين وضعيبه ای ه بطور اضطراردهند آن است ک يص ميرا تشخ

ر کردن يج و فراگين راه تروين گام در ايتر يابتدائ. خاتمه دهند
صدر حزب (ان ي است که باب آواکن يسنتز نوی ستيکمونی ها يتئور
از تجارب ی ق جعبنديموفق شده، از طر) کايآمری ست انقالبيکمون
و ی ر شورود) ايپرولتاری کتاتوريدی ها دولت(ی ستياليسوسی ها دولت

ی ستيانقالب کمونی   فراهم آورد و پروژهی،ستيالين سوسيبخصوص چ
که ی بدون الگوئ .تر از هر زمان ارائه دهد حيتر و صح تر، معتبر را روشن
دن به آن، ينده و معضالت رسيآی ستياليسوسی  از جامعهن يسنتز نو
نظام ی ابه جی ستياستقرار نظام کمونی راه برای  ها و ادامه آن راه حل 

جنبش ی دهد ما قادر به نوساز يدر جهان ارائه می دار هيسرما
ون نفر از يليها م ان دهيقدرتمند در می ل آن به قطبيو تبدی ستيکمون

اند و با اضطرار بر  مردم تحت ستم و استثمار جهان که برخاسته
ن کشند، يآن را به پائی کوبند تا برج و بارو يمی دار هيسرمای ها دروازه

  . م شديواهنخ
با در . ماستی مرکزی  فهيران وظيت انقالب در ايتدارک و هدا
ی ج و کارزارهايغ و ترويق تبلياز طرد ي باني سنتزنودست داشتن سالح

و استقرار ی ستياليو هدف انقالب سوسی سم انقالبي کمونی،مبارزات
ی ان تماميدر می ل به قطب با نفوذيا را تبديپرولتاری کتاتوريدولت د

ان يدان مبارزه گذاشته اند بخصوص در ميکه پا به می شار و طبقاتاق
ع يم و در خدمت به تسريجامعه کنی جوانان و زنان و اقشار پرولتر

از  د ي با.ميبه راه اندازی انقالبی اسيسی ها جنبشی اوضاع انقالب

کنند استفاده کرده و در هر موج   يکه سربلند می مکرری ها بحران
ی  فهيبطور خالصه، وظ. ميکنی ا آگاه و سازمانده از مردم ربخشی

ها تن از کارگران، زنان و  ونيلياست که می نديع فرآيامروز ما تسر
. شوندی جوانان، معلمان و پرستاران، زحمتکشان شهر و روستا انقالب

دن نظام ين است که نه تنها خواهان برچيشدن ای منظورمان از انقالب
ز يحاکم باشند بلکه خود نی و اجتماعی ک، اقتصاديدئولوژي ای،اسيس

حکومت ی  ستهيند دگرگون شده و به قول مارکس شاين فرآيدر ا
ه حاکمان است بلکه يند نه تنها مستلزم جنگ علين فرآيا. کردن شوند

ز يمردم نی ها ان تودهيغالب  در می ه افکار بورژوائيشامل مبارزه عل
  .هست

ت و ابتکار يد با خالقي باکه داردی اندکی رويحزب ما با وجود ن
که در دسترس دارد و با کمک ی ابزاری  هيعمل و با استفاده از کل

د با يبا. ش برديل پيفه را بطور منظم اما با تعجين وظينش ايمتحد
و ی طبقات پرولتری ها تودهاز ی ا ندهير اقشار فزايناپذ يت خستگيفعال

ی انقالبی به لشگرل يگر تبديوند با اقشار ديرا در پزحمتکش جامعه 
ن يمرتجعی  ندهيفزای گ  ضعف و درماندهطيشرام در يم تا بتوانيکن

درهم ی را برای ن لشگر انقالبيها ا ستياليران و امپريحاکم در ا
ن يو استقرار جامعه نوی اسيشکستن دستگاه دولت و کسب قدرت س

  . ميکنی رهبر
------------  

 Perfect storm :توفان کامل*
 يا وضعيت وخيمی به کار می رود که در نتيجه  برای توصيف واقعهاين واژه  

گردهمائی استثنائی چندين شرط متفاوت اما مرتبط به کارکرد يک سيستم 
 در ١٩٩٧اين واژه برای اولين بار برای توفانی که در سال . آيد بوجود مي

تالقی چندين عامل مربوط به هوا که ترکيب : آمريکا رخ داد استفاده شد
مثال هوای گرم برخاسته از يک سيستم . بوجود آورد» توفان کامل«شده و 

هوای خنک و خشک وزيدن هوائی با فشار پائين از يک سو و از سوی ديگر 
رطوبت فراهم شده توسط ديگری  فشار باال و توليد شده  توسط سيستمِ

 . گريسدگردبا
  Flash Mobفلش ماب**

تلفن و اينترنت به ناگهان و همزمان در ی زيادی با شبکه بندی از طريق  عده
  .زنند نقاط پرتردد شهرها حضور يافته و دست به عمل اعتراضی مي

  

 



     ٥u 

  امید بھرنگ 
ن يا. ه در معرض خطر خشك شدن قرار گرفته استياچه اروميدر

و ی دهشتناك است بلكه زندگی طيست محيك فاجعه زيامر نه تنها 
هم اكنون اندوه . نداخته استز به خطر ايونها انسان را نيليمعاش م

مردم ی اچه به عزم و اراده مبارزاتين دريای ات رو به خاموشيح
توسط جوانان در ی اعتراضات گسترده ا. جان بدل شده استيآذربا
ی و همراهی از همدلی جان براه افتاده  كه موجيآذربای شهرهای برخ

اچه ين دريای اين مردم معترض زبان گويا. مردم را با خود داشته است
كه ی در حال. نجات آن هستندی برای شده و خواهان اقدامات فور

اچه را از دستور ين درينجات ای برای تيطرح دو فوری اسالمی جمهور
ن بود كه يمردم ای از شعارهای كي. خارج كردی كار مجلس اسالم

اچه يدر (»ريرينه فرمان وير، مجلس اونون قتليريارومو گولو جان و«
م مانند يرژ.) دهديمجلس به قتل آن فرمان م دهد،ين مه جاياروم
را كه اگاهانه به ی ن اعتراضات پرداخته و مردميشه به سركوب ايهم

ست برخاسته اند مورد ضرب و شتم و بازداشت يط زيدفاع از مح
 تن کشته، ٤ده تاکنون يرسی طبق خبرها. قرار داده استی جمع

ن يبدون شك ا. شده اندر ي نفر دستگ٤٠٠٠و حدود ی زخمی تعداد
ن يحاصل نخواهد بود و زمی جان بيو تالش  مردم خطه آذربای فداكار

ن يد در قبال قتل ايبای اسالمی جمهور. انقالب را بارور خواهد ساخت
ز يعت نيطب. كه صورت داده حساب پس دهدی اتيگر جناياچه و ديدر

تار انقالب به ستوه در آمده و خواسی ه دارياز دست نظام فرسوده سرما
  . شده است
  ھ در حال خشك شدن است؟ یاچھ ارومیچرا در

از ی كيلومتر، ي ك٥٠لومتر و عرض ي ك١٥٠با طول اچه يدرن يا
ت كه اچه بزرگ جهان اسين دريستميبران و يای هااچه ين دريبزرگتر

ن ير متعدد ايخا جزايتار.  هزار ساله برخوردار است٤٠٠ی از قدمت
از يی بايست انواع متنوع و زيمحل ز) هري جز١٠٠حدود (اچه يدر
ی آن خصلت درمانی رسوبات ساحل. اهان و جانوران بوده استيگ

ن ي درصد ا٦٠هم اكنون . داشته و مورد استفاده مردم منطقه بود
 متر ٧ متر به ١٦اچه از يعمق متوسط دراچه به شوره زار بدل شده،يدر
ط يارشناسان محكی ابيرد طبق ارزيصورت نگی ده و اگر اقداميرس

اچه كامال خشك خواهد شد و ين درينده اي سال آ٥دو تا ی ست طيز
  . خواهد ماندی ارد تن نمك باقيليبا ده می ريكو

و معاش ی سالمتی برای انبارياچه عوارض زين دريخشك شدن ا
ل ياز انسانها به دلی اريبسی مردم منطقه در بر داشته و سالمت

در اثر از . رض خطر قرار خواهد گرفتاستشمام گرده نمك و فلز در مع
و باغات ی اچه، كشاورزين درياز وجود ای ناشی ن رفتن رطوبت هوايب

مهمتر . ديب خواهد دي منطقه سخت آس)یجه دامداريدر نت(و مراتع 
ی نهايتوانند زمی لومتر مي ك٢٠٠نمك تا شعاع ی از آن گردبادها

  . قرار دهندی ب جديرا مورد تخری كشاورز
ل عقب ياچه به دلين درياطراف ای ون حدود چهل روستاهم اكن

كه ی كسانی رانه بدل شده،  زندگياچه به ويدری لومتري ك١٥ی نينش
ن ياچه تامين دريه ايدر حاشی رانيسم و حمل و نقل و كشتيازقبل تور

ابد ياچه ادامه ياگر روند خشك شدن در. شد مختل شده استی م
 منهدم خواهد شد و حداقل رانيای مهم كشاروزی از قطبهای كي

ون يلي م٦ – ١٤يی طبق برآوردها(ون انسان يليو معاش چند می زندگ
  .خواهد شدی دچار تالش) تن

منطق سود و هرج و مرج حاكم بر ! ان استيدر جری قتل عمد
در دوران . اچه بسته استين دريكمر به قتل ای ه دارينظام سرما

 سال ٢٠ی شد و طی نقشه قتل طراحی رفسنجانی است جمهورير
سردار «طرح توسعه . ن نقشه به اجرا گذاشته شدير گام به گام اياخ

و استثمار هر چه ی عيشتر منابع طبيه غارت هر چه بيبر پا» يسازندگ
 اقتصاد ی،صادراتی كشاورزی ها طرح. كار استوار بودی رويد تر نيشد
. ران كرديومنطقه را آماج قرار داد و آنها را ی و نسبتا خودكفای شتيمع

ی منطقه صادر شوند تا درآمد ارزی به بازارهای قرار شد محصوالت باغ
ن يشبرد ايپی  سال گذشته برا٢٠ی ط. ب دولت شودينصی شتريب

 رودخانه  ٢١بر ) استی كه اكنون در حال بهره بردار( سد ٣٦طرح، 
گر ي سد د١٢شد بسته شد؛ ی ر ميه سرازياچه اروميكه آب شان به در

با . اختمان است و چهل سد هم در دست مطالعه استدر دست س
ی زي چ-خود ی ن منبع آبيه از مهمترياچه ارومين سدها دريجاد ايا

  . ون متر مكعب آب در سال محروم شديلي م٥.٥حدود 
باغداران و كشاورزان منطقه را به حفر ی ن دولت تماميعالوه بر ا

ر يزی  از سفره هاهياچه ارومين سان دريبد. ق كرديق تشويعمی چاهها
  . گر آب خود محروم شدين كننده ديآب، به عنوان  تامی نيزم

ز بر يسالها نی  در برخی،نزوالت آسمانی در درجه دوم، كمبود نسب
ن يای اسالمی ن جمهوريغات مسئولياما بر خالف تبل. مشكالت افزود

اچه نداشته است چرا كه يدر خشك كردن دری كمبود نقش مهم
وان در يا سيه، ياچه وان در تركيچون دری شابهمی اچه هايدر

ه ياچه اروميبا دری كسانينسبتا ی ت اكولوژيارمنستان كه از موقع
  . نشدندی برخوردارند، دچار خشک

از قبل ی مانند سپاه پاسداران و چهاد سازندگی دولتی نهادها
كه يی الهايره شده پشت سدها، و فروش  باغات  و ويفروش آب ذخ

  . ب زده انديبه جی س كردند، مبالغ گزافيتاسكنار سدها 
ز ين اچهين دريای بر روی و پل سازی ن حال طرح جاده سازيدر ع

ارد تن خاک و يلي م۵ش از يب. اچه شدين دريشتر ايب بيموجب تخر
صل متاچه به هم ين دريخته شد تا شرق و غرب اياچه ريسنگ به در

عمال . م شديتقسی جنوبو ی شماله يناحاچه به دو يدرجه يدر نت. شود
ست يتعادل ز و ل شديم تبديبه دونو واحد کپارچه ی يستم آبياکوس

ی و مواد خوراکهوا آب و ی عيگردش طب. اچه بر هم خورديدری طيمح
شده ياچه انجام ميدری ه و کناره هايق چرخش آب در حاشيکه از طر

زان غلظت نمک آب در بخش ين موجب شد که ميب شد و ايتخر
ن دو بخش به ين ايآب بی عياچه به خاطر عدم تبادل طبيردی شمال

سخت پوست به ی تنها جاندار آبزی سرعت باال برود که منجر به نابود
عالوه بر . شدی مه شماليدر ن) اچهين دريار ايمعروف به خاو(ا ينام آرتم

حاصل از رفت و آمد خودروها ی ستيط زيو محی صوتی ن، آلودگيا
ن طرح ي پشت ا.ه استبه هم زدز ينرا پرندگان ی ستيت زيامن

قرار داشتند كه ی ساختمانيی ايمافی شركت های ر ضروريغی اقتصاد
  . استوصل ی ت رهبريك سرشان به بيعه است يشا

ن يا. رودی و هرج و مرج جلو می ه آنارشيبر پای ه دارينظام سرما
ی منجر می عيو طبی م منابع انسانيب عظيهرج و مرج همواره به تخر

ست ين نظام حاكم نيو برنامه دراز مدت بر ای چ منطق عقالنيه. ودش
ی رانيونها ايليمی ه همانند زندگياچه اروميسرنوشت در. جز منطق سود

بنا ی رقم خورد كه رفسنجانی ا» يبازساز«ا يگر توسط طرح توسعه يد
در . به اجرا گذاشتی پول و بانك جهانی ن المللين صندوق بيبه فرام

ب و هرج و يهمواره تخری ستياليامپری ها» يبازساز«ن يجوهر چن
. ن شوديد تامياستثمارگر بای تيمرج قرار دارد چرا كه همواره منافع اقل

فراگرفته ی و اداری آن را فساد اقتصادی كه سراپای آن هم در نظام
  .  است

ی برا. ستيمهم نی اقتصادی ج درازمدت طرحهاين نظام نتايای برا
باصطالح ی ست كه هم اكنون طرحهايظام مهم نن نيگردانندگان ا

گردباد . ده استيشان به بن بست رس» يكشاورزيی توسعه و خودكفا«
ب رسانده و سالمت مردم را به يآسی صادراتی وه هاينمك به باغات م

ی با چاه شش متری اگر قبال آب شرب كشاورز. خطر انداخته است
از است و تازه آب شور ينی  متر١٢٠ی ن بود، اكنون چاههايقابل تام

. كندی را بالاستفاده می ن چاهها بوده و همگياچه در حال نفوذ به ايدر
  . ه هستندين كور سرماير قوانيز اسيه داران نيسرما

  !یاست نھ ملی ازمند راه حل طبقاتیست نیط زیحفظ مح
ن مشكالت ياز مبرمتری كيست به يط زيدر جهان امروز حفظ مح

انسان را به خطر ی ت كليبدان حد كه موجودبشر بدل شده است تا 
. بر سود و حرص و آز استی ن دستپخت نظام مبتنيا. انداخته است

به . ن نظام، بر مشکالت خواهد افزوديهرگونه راه حل در چارچوبه ا
و پول ی ت خصوصيم مالكيعت كه تحت رژينگاه به طب«:قول ماركس

  !دریاچه ارومیه هم از دست جمهوری اسالمی به ستوه در آمده است
 



   t ٦   
آن ی كشاندن عملی عت و به تباهيطبی ر واقعيده است حكم تحقيبال

  ) ١(» .را دارد
مشكالت ی ز مانند تماميست نيط زين رو معضل حفظ محياز ا

توان طرفدار سود و مبادله ی نم. داردی بشر، راه حل طبقاتی كنون
ی نم. را گرفتی عيمنابع طبی رانيغارت و وی ه دارانه بود و جلويسرما

ست توقع يل نيانسانها قای برای ن ارزشيكه كوچكتری توان از نظام
  . عت را نگاه دارديداشت كه حرمت طب

ه، به عرصه ياچه اروميحفظ دری است كه مبارزه برای تين واقعيا
ن قتل يای اريبس. ز بدل شده استينی ملی مقابله با ستم گری برای ا

نند يبی عظمت طلب فارس می ستهاياز اعمال شوونی عمد را حلقه ا
نكه دولت يا. ستنديل نياق) ترك(ی ملت آذری برای چ حقيكه ه

ی كالن به طرحهای هنگام اختصاص بودجه های اسالمی جمهور
چون يی ق طرحهايا اشاعه خرافه از طري(ی در مناطق مركزی اقتصاد

كه نوبت به ی كند اما زمانی سه را شل ميسرك) توسعه چاه جمكران
ی رسد كمر بندها را سفت می و دور از مركز می مناطق تحت ستم مل

ی علت اصل.استی ملی ض و ستمگريآشكار از تبعی خود جلوه اكند 
خواهد ی نمی اسالمی ز آن است كه جمهورير نيسركوب اعتراضات اخ

داند كه ی می م به خوبيرژ. ن منطقه بكاهدياز قدرت خود در ای ذره ا
ی ملی گر خواستهايتن دادن به دی نه به معناين زميدر ای نيعقب نش

كه ستم ی ت دولت ارتجاعين امر در ظرفي او. جان استيمردم آذربا
  . ستيدهد نی ل ميآنرا تشكی از اركان اصلی كی يمل

چون، يی كنند با سر دادن شعارهای می جان سعيجوانان آذربا
ه ياچه اروميدر (»انماسا اتوزدويجان اوي آذربای،ارومو گولو سوسوزد«

ه را ياروم مسئله نجات )دار نشود باخته استيجان بيتشنه است، آذربا
اچه يد بدانند که نجات درياما آنها با. بدل كنندی ك مسئله مليبه 
ی ن مسئله برايخواهند از ای ندارد كه می به كسانی ه ربطياروم
سم در يمانند پان تركی و ارتجاعی سم افراطيوناليشات ناسيدن گرايدم
ن گروهها و يز با چنيدن خط تمايبدون كش. نديان مردم سود جويم

ه دار در سطح يا آن قدرت سرماين يكه سر در آخور ای اسيات سانيجر
. افتيدست ی ك راه حل واقعيتوان به ی منطقه و جهان دارند نم

ستند ين نظام موجودند، قادر نيشتر از هميكه دنبال سهم بی كسان
که برده ی ا طبقه. ه انجام دهندياچه ارومينجات دری برای اساسی اقدام

ست يطبق منطق آن عمل خواهد کرد، مهم نسود است اجبارا ی  
ن جماعت ين حالت ايدر بهتر. ا كرديا فارس يباشد ی آذر
ن ياند كه ا يكسانی خواهان نشستن بر جای ارتجاعی ها ستيوناليناس

با . ران آورده انديگر نقاط ايابجان و ديست آذريط زيبال را بر سر مح
را که ی ن مشکلتوا ينم» ملت من«و » ن منيسرزم«دگاه محدود يد

است ی اس جهانيدر مقی اجتماع-يک نظام اقتصاديحاصلِ  کارکرد 
ی و مهمتر از آن امری سراسری ست امريط زيحفاظت از مح. حل کرد

توان ی می ستيوناليانترناسی و افقی علمی ديتنها با د. استی جهان
د از تفكر ين بايبنابرا. کدام استی ست و راه حل واقعيد مشكل چيفهم

  . برآمدی راه حل جدی گسست و به جستجويی ج بورژوايرا
عت يبودند كه از سلطه انسان بر طبيی ن متفكران نظام بورژوايا

ان يمی آنان به خاطر كاركرد و منافع نظام شان همساز. سخن راندند
عت را با جهان يعت و بر آمده از طبياز طبی انسان به عنوان بخش

ماركس . گانه ساختنديعت بي به طببرهم زدند و انسان را نسبتی عيطب
ن بار ينخستی برای ستيبرجسته  انقالب كمونی نهايسيو انگلس تئور

د كردند كه انسان يآنان تاك. را مورد نقد قرار دادندی ن تفكريچن
ی مداوم انسانها به نظامی وابستگ. عت استيبخش خود واسط طب

تسلط بر ی ات انسان را برياز آن است ظرفيی كه خود بشر جزی عيطب
ی عت ميانسان از قبل طب«به قول مارکس . كندی عت محدود ميطب
ست گفت يبای رد ميخواهد بمی عت همانا تن اوست، و اگر نميد، طبيز

ن و يچ كس مالك زميه) ٢(» .عت داشته باشديمستمر با طبی و شنود
انسانها صرفا دارندگان و بهره مندان از آن اند و . ستينی عيمنابع طب

ن رو ياز ا. واگذارندی بعدی افته به نسل هايود يت بهي آنرا با وضعديبا
ی وه عقالنيعت به شيان انسان و طبيت كنش متقابل ميفيد به كيبا

  . توجه كنند
ی روزيل پيد به دليبگذار« :د كرديجهت نبود كه انگلس تاكی ب

ك يچون كه هر . ميش از حد خودمان را گول نزنيعت بيهامان بر طب
ما به . .... عت انتقام خود را از ما خواهد گرفتيبر طبيی هايزروياز پ

ی راند، مانند كسی فرمان می خارجی كه بر مردمی چ رو مانند فاتحيه
 بلكه با –م يرانی عت فرمان نميستاده است بر طبيعت ايرون طبيكه ب

ی آن به سر می انه يم و در ميعت ايگوشت و خون و مغز از آن طب
ن است كه يعت عبارت از ايتسلط ما بر طبی تمامن كه يم، و ايبر
ن يم قوانيتوانی ن است كه ميگر موجودات در اياز ما بر همه ديامت
  )٣. (ميبه كار بندی م و آن را بدرستيعت را بشناسيطب

ان خود يح و همساز ميصحی توان رابطه ای نمی ن تفكريبدون چن
ی ن تفكرين چنداشت. عت مراقبت كرديعت برقرار كرد و از طبيو طب

و ی كه باشد در تقابل كامل با خودخواهی ز هر فرد را از هر طبقه اين
كه در معرض ی اما تنها طبقه ا. دهدی ه دارانه قرار ميحرص و آز سرما

ست قرار دارد، يط زيمح» يهمگانی آلودگ«منجمله » يرنج همگان«
ن يد  و جامعه را از ايبر سود بر آی مبتنی تواند از پس نظامی م

تام و يی ا كه فقط از رهگذر رهايبه نام پرولتاری طبقه ا. ت برهانديوضع
ز يتواند خود را نی می ه داريعت از دست نظام سرمايت و طبيتمام بشر
  . رها كند

  !ھ را نجات دادیاچھ ارومیتوان دری بدون انقالب نم
د؛ يه را از خطر مرگ رهانياچه اروميدری توان با چند اقدام فوری م

توان استفاده از ی ان انداخت؛ ميوان آب پشت سدها را به جرتی م
چون چغندر در ی ق را ممنوع ساخت؛ از كشت محصوالتيعمی چاهها

ی كرد؛ می ازمندند، خوددارياد نياچه كه به آب زياطراف دری نهايزم
د يب ديو معاش شان آسی كه زندگی ص بودجه به كسانيتوان با تخص

براه انداخت و علم و دانش ی ج عموميتوان بسی خسارت پرداخت؛ م
مردم ی را با عزم و اراده همگانی ن الملليو بی متخصصان در سطح مل

ن ياما ا.  كشف كردی شتريبی خت و راه چاره هايجان در هم آميآذربا
ی با جمهور. ستير نيامكان پذی اسالمی اقدامات تحت سلطه جمهور

ت و يتشا، سركوب و جناو  اری قا بافته شده در سود و فساد، دزديعم
ست و يط زيدر جهت بهبود محی چ كاريتوان  هی ن نميخرافه و د

در مقابل خواست مردم ی اسالمی جمهور. مردم انجام دادی بهروز
هست كه ی  اجتماع–ی را حافظ ساختار اقتصاديكند زی مقاومت م

ن يانجام هم. جان حاكم استيران و مشخصا آذربايهم اكنون بر ا
منطقه، دگرگون ی اقتصادی به هم زدن ساختارهای عنياده اقدامات س

ان بردن سلطه و زور و رابطه يموجود و از می كردن روابط اجتماع
ق ينها تنها از طريهمه ا. ان ملت حاكم و محكوم و طبقات دارا و نداريم

ت يكه منافع اكثری انقالب. سر استيمی سازمان دادن انقالب اجتماع
ن انقالب يگام اول ا. دستور كار خود قرار دهدعت را در يمردم و طب

  . استی اسالمی جمهوری انقالبی سرنگون
ر ييازمند تغيعت در درجه اول نيان انسان با طبير رابطه مييتغ

عادالنه و آزاد شكل ی كه جامعه ای تا زمان. ان انسانهاستيرابطه م
عت يرد و در جهت رفع هر گونه ستم و استثمار گام بر ندارد، طبينگ
ست در جهان يط زيحفظ مح. مصون نخواهد بودی رانيز از غارت و وين

نه درهم ين زميدر ای گوناگونی تضادها. استی ده ايچيفه پيامروز وظ
تجارب ی تمامی اما بشر با بازنگر. ستيخته كه حل شان ساده نيام

ن كننده ييتعی هايی تواند به راهگشای نه مين زميدر ای مثبت و منف
  . بدايدست ی ا

 از تجارب گذشته ی ريز در حال درسگي نی انقالبی ستهايكمون
ن و يزمان لنی ن زمان مائو و شورويسم در چياليساختمان سوس

ن بار در ينخستی ن كه براياز تجربه مثبت زمان لن. ن هستندياستال
س شد، تا يتاسی عي ، مناطق حفاظت شده طب١٩٢٠ه در سال يروس

كاهش ی ژه برايوی كه برنامه ها یستيالين سوسيتجارب مثبت چ
ی سازمان داد و بر خالف تجربه شوروی صنعتی زباله های اثرات منف
ن رفتن منابع يكه موجب از بی تخصصی م كارهاين از تقسيزمان استال

ك يد ياست كه تاكی تين هم واقعياما ا. جستی شد، دوری می عيطب
رشد ی كه براشد  يموجب می ن رفاه عموميستها بر تاميجانبه كمون

صورت ی عيطبی روهايعت و نيبه طبی حسابی مولده فشار بی روهاين
. رديعت مورد مصرف و تصرف قرار گيش از حد  طبيرد و بيگ

از سنتز ی بخشی ن تجارب مثبت و منفيو نقادانه از ای علمی جمعبند
ت يها قادر به هدا ستيسم است كه بدون آن كمونين از علم كمونينو

  . ستندينی ند توده اروزميانقالب پ
اچه ين كردن آب دريريجان شيمردم آذربای اهاياز روی كی يزمان

ر يكه با كنترل نمك رودخانه اهر و سبالن امكان پذی امر. ه بودياروم
كه تنها از يی ايرو. را در سر پرورانديی اهاين رويد چنيهنوز با. بود
ق انقالب يان انسانها از طريمی ن كردن روابط  اجتماعيريق شيطر

يی خردمندانه را با رهای كه اكولوژی انقالب. سر استيمی ستيكمون
  . وند زنديت پيبشر
  :منابع

   درباره مسئله يهود- مارکس – ١
   دست نوشته های اقتصادی فلسفی  – مارکس - ٢
 به نقل از كتاب اكولوژی ماركس، ٢٥ مجموعه آثار ماركس و انگلس جلد -  ٣

  ان بالمی فاستر  ترجمه اكبر معصوم بيگی نشر ديگرماترياليسم و طبيعت اثر ج
  



     ٧u 

 هزار تن از مخالفين سياسی خود را پس از ينرژيمی که چند
محاکمات يک دقيقه ای کشتار کرد و در تاريکی شبهای مرداد و 

، بی نام و نشان، در گورهای دسته جمعی دفن کرد ضرورتا ٦٧شهريور 
 کهکرد  رفتار مي بردگانی با اکثريت مردم کشور مانند اسرای جنگی و

بايد سر به زير انداخته و برای حاکمان حريص و فاسد نقش استران 
، رژيمی که تولدش را با از سوی ديگر و .بارکش را بازی کنند

لشگرکشی عليه مردم کردستان و ترکمن صحرا و ريختن خون آنان 
جشن گرفت و بردگی زنان را سنگ بنای نظام جديدش اعالم کرد در 

داوم خود ضرورتا بايد به چنين جنايت هولناکی دست می يازيد تا ت
ی ابتکار و  ی شور و شعور، هر جرقه ی خاطر هر نشانه بتواند بی دغدغه

ی اميد و عزم به تغيير شرايط موجود را در نطفه خفه  ابداع، هر بارقه
  .کند

» محاربين با خدا«ی  جالدان جمهوری اسالمی اين کشتار را نابود
اما از . بدين نحو به آن مشروعيت بخشند م کردند و تالش کردنداعال

ی آن را در جائی ديگر  آنجا که خدائی در کار نيست بايد سرچشمه
جامعه طبقاتی و ماهيت اجتماعی  نشانگر محتوای ٦٧کشتار . جست

اين . ای بود که حکومت دينی جمهوری اسالمی در ايران برقرار کرد
جمهوری اسالمی با اکثريت جامعه از کارگران و ی  کشتار تبلور رابطه

زحمتکشان شهر و روستا تا زنان و جوانان و روشنفکران و متخصصين 
   .های دينی بود و ملل غير فارس و اقليت

، كارگران و دهقانان، پرستاران، معلمان، ١٣٥٧در جريان انقالب 
ار مردم زنان، و دانشجويان، روشنفکران اهل قلم و پژوهش و ساير اقش

شوراها، اتحاديه ها و ديگر تشكالت انقالبی خود را به وجود آوردند؛ 
ديوارهای سانسور و استبداد را درهم كوبيدند؛ آزادانه زبان گشودند و 
ابراز عقيده كردند، گرد هم آمدند و احزاب و نهادهای انقالبی را 

ی اما جمهوری اسالمی همه اينها را يكی پس از ديگر. تشكيل دادند
شکنجه گاه ها و جوخه های اعدام دوباره به . لگد مال و سركوب كرد

راه افتاد و زندان های رژيم مسلخ گاه بهترين فرزندان مردم که 
بدينگونه رژيم اسالمی .  شد،پيشاهنگان تحوالت انقالبی جامعه بودند

موجوديت خود را بعنوان کوشيد رويای رهائی را از ذهن مردم بزدايد و 
هرچند رژيم در . در ذهن و روح  مردم حک کند» بيعی امورنظم ط«

اش به مقدار زيادی مديون  اين امر شکست خورد اما پابرجائی تا کنوني
بدون چنين داغ .  اوج آن بود٦٧ی شصت است که کشتار  سرکوبِ دهه

ی باورهای مذهبی زهرآگين در ميان مردم و  و درفشی رشد بيسابقه
ام سياسي، فرهنگي، اجتماعی و اقتصادی تسليم آنان به قبول نظ

  .جمهوری اسالمی ممکن نبود
چرا طبقات سرمايه دارِ جامعه و سخنگويان و نمايندگان سياسی 

هرگز به اين خشونت ) حتا آنان که رسما بخشی از رژيم نبوده اند(آنان 
ويرانگر جمهوری اسالمی اعتراض و به اين تاريخ اعتنائی نکردند؟ دليل 

ن و نهائی اش آن است که اين دولت به منافع طبقات استثمارگر بنيادي
و به بازتوليد و گسترش روابط طبقاتی ستم و استثمار سرمايه داری 

 عدخدمت می کند و با استفاده از شريعت اسالم که به ارث مانده از قوا
هنگامی . برده داری است به آن مشروعيت می بخشددوران  اجتماعی

اصالح «مرتجعين جمهوری اسالمی تحت عنوان ای از  که دسته
پيوستند وجود زندانی سياسی و » مخالفين«به جرگه ی » طلبان

سرکوب سياسی را در چارچوب سرکوب خودشان معنی کردند و تاريخِ 
 و ٦٠همدستی شان در قتل عام های زندانيان سياسی در دهه 

ها تاکيد سخنگويان اصالح طلب بار.  را پنهان کردند٦٧بخصوص سال 
کردند که کشتار فعالين سياسی خلق عرب در خوزستان، سرکوب 

ترکمن صحرا و کردستان و حبس و اعدام  کمونيست ها و مردم 
روری بوده ضمجاهدين در دوران بعد از استقرار جمهوری اسالمی 

آنان خوب می دانند که با وجود دعواهای قدرت درونيشان، کار . است
بخصوص نيروهای مسلح، امنيتی و (تی دولت و ساختارهای حکوم

 حفاظت از منافع جمعی اين گروه و تسلط) انتظامی و زندان و دادگاه
نفت و کار کارگر و دهقان ، کارخانه،زمين(شان بر ثروت های اجتماعی 

اينان با اعمال ديکتاتوری دولت عليه . است) و ديگر کارکنان جامعه
شان به آن است که اين  فقط اعتراض. اکثريت مردم حرفی ندارند

برای همين از . نيز تعميم می يابد» خودی ها«ديکتاتوری گاه به درون 
نظر اينان زندان سياسی و زندانی سياسی از دورانی که اصالح طلبان 

شروع می شود و )  به بعد١٣٨٠يعنی از دهه (دستگير و زندانی شدند 
وسوی انجام  که در زمان نخست وزيری م٦٧کشتار . نه از دهه شصت

 و زير ٨٨تنها پس از سال . شد در تقويم اينان هرگز جائی نداشت
فشار آگاهی توده های مردم موسوی مجبور شد به ارتکاب اين جنايت 
هولناک توسط جمهوری اسالمی اعتراف کند اما در نهايت بيشرمی 

اش از چند و چون اين جنايت خبر  ادعا کرد که در زمان نخست وزيري
س از آن نيز اين مرتجعينِ اصالح طلب به حداکثر تالش پ! نداشت

 را صرفا تبديل به يک پاورقی در تاريخ جمهوری ٦٧کردند کشتار 
اسالمی کنند در حاليکه فشارهای جمهوری اسالمی به دارودسته ی 

  . تشبيه می کنند» عاشورای کربال«خود را به 
 کشتار حكومت ها و رسانه های امپرياليستی نيز در باره اين

در روزهای محاكمات يك دقيقه ای و دار زدن . موذيانه سکوت کردند
ها، مذاكرات و توافقات پشت پرده دولتهای امپرياليستی غرب با 

كشورهای امپرياليستی بدقت از . جمهوری اسالمی جريان داشت
اما منافعشان ايجاب می كرد كه از . رخداد اين فاجعه مطلع بودند

آنان پس از وادار كردن .  اسالمی حمايت كنندتثبيت رژيم جمهوری
خمينی به قبول شكست در جنگ ايران و عراق و سر كشيدن جام زهر 

دادند كه برای ممانعت از نشان سبز غ به حكام اسالمی ايران چرا
خيزش های انقالبی و امن كردن محيط ايران برای استثمار و چپاول 

بهمين دليل . دن جنايتی زنسرمايه داری جهانی می توانند دست به هر
سازمان ملل كه كلوپ بين المللی آنان است در مورد اين جنايت 

 . خونين سياسی لب فروبست
و سکوت حمايت گرانه ی قدرت های (هدف جمهوری اسالمی 

از اين کشتار، نابود کردن آرمان انقالب و کمونيسم بود ) امپرياليستی
نظم «ارشان ضرورت و تا مردم فراموش کنند که شرايط فالکت ب

فراگير . ی کارکرد خود اين نظام است نيست بلکه نتيجه» طبيعی امور
 و محتوای اجتماعی و ماهيت طبقاتی آن در ٦٧کردن تاريخ کشتار 

سرنگونی انقالبی ميان مردم بخش مهمی از تدارک سياسی برای 
گری در اين باره بايد تبديل به بخشی از  آگاه. جمهوری اسالمی است

  .  شودجنبشی برای انقالبساختن 
بايد به اين فصل از تاريخ خونين جمهوری اسالمی آگاه شده مردم 

آگاهگری در . و رابطه ی آن را با شرايط ستم و استثمار خود دريابند
زنده نگاه داشتن ياد و  .اين باره وظيفه کمونيست های انقالبی است

های انقالبی و   آرمان فقط با تازه کردن٦٧خاطره جانباختگان کشتار 
ها نيروی انقالبی  تبديل صدتبليغ و ترويج آن در ميان مردم با هدف 

   . ميسر استگاهآگاه به صدها هزار نيروی انقالبی آ
اگر می خواهيم زندانی سياسی و کشتار پيشاهنگان امر رهائی 
جامعه از نکبت استثمار، فقر و محروميت، ستم بر زن، بيکاري، ستم 

قدرت سياسی بايد با نباشد قبل از هر چيز ... غير فارس و بر ملل 
بايد جمهوری دينی بهره کشان و غارت گران . تعيين تكليف كنيم

 بنا کنيم که به جای نوينحيات و ممات مردم را سرنگون و دولتی 
خدمت به منافع اينان منافع اساسی اکثريت مردمی را که در زير ستم 

دولتی برقرار کنيم .  هستند نمايندگی کندو استثمار جمهوری اسالمی
اش طبق منافع اساسی اکثريت مردم  که نهادها و ارگان های حکومتي

شکل گيرد و ابزار دست و سالحِ پرولتاريا و توده های وسيع مردم برای 
ی جمهوری اسالمی و  کن کردن روابط استثمارگرانه و ستم گرانه ريشه

  . باشدنظام طبقاتی بطور کل
ها و تکاپوی  ی کوشش ی کليه هدفی است که هدايت کنندهاين 

 تالش می کنيم آن را به هدف زندگی اقشار ما. ماست سياسی حزب
ای از مردم تبديل کنيم تا قشری آگاه و سازمان يافته در ميان  فزاينده

دهد، با  مردم شکل گيرد و قطبی شود که فرهنگ مردم را ارتقاء مي

  ٦٧کشتار ی اجتماع - یاسیسی معنا
  یاسیان سین سالگرد قتل عام زندانیست و سومیبھ مناسبت ب
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 * راالمحمد یاد رفیق به 

می کند، چشم اندازشان را در مورد جامعه سياست انقالبی آگاهشان 
ای که می توان و بايد ساخت گسترش داده و در آنان اميد و انتظارات 

 تا  مسير رهايی هموار آورد بزرگ رهائی بخش و انقالبی بوجود مي
   . شود

بيست و سه سال پيش ماشين اعدام جمهوری اسالمی به مدت 
  و هزاران تن از پيشروترينبی وقفه در سراسر کشور کارکردچند هفته 

كاميونها و كانتينرها شبانه و . زنان و مردان اين کشور را درو كرد
دزدانه پيكر اين گوهران سرزمين ما را در دل گورهای دسته جمعی 

وقتی كودكان به سن تا پنهان كردند تا نام و نشانی از آنان نماند؛ 
ارند كه در اين جوانی می رسند با برهوتی روبرو شوند و چنين انگ

عليه تبهكاران حاكم هيچ شورش و مبارزه ای در كار نبوده سرزمين 
 كوشيدند اين واقعه را از حافظه ٦٧آمران و عامالن كشتار . است

سران و نظريه پردازان هر دو جناح رژيم مشتركا . جامعه پاك كنند
همه تالش خود را بكار بردند تا نسل جوان آرمانها و اهداف 

اهانه و عدالت جويانه آن مبارزين اسير را نشناسد و از حماسه آزاديخو

آفرينی قهرمانانه آنان در سياهچالهای جمهوری اسالمی بی خبر ماند؛ 
تا دختران جوان ندانند كه شمار بزرگی از اين دالوران زنانی بودند كه 

 در فضای سياسی كشور به پرواز درآمدند، ٥٧بر بالهای انقالب 
 را شكستند، ترانه آگاهی خواندند، برای رهائی زنجيرهای سنت

  .ستمديدگان جنگيدند و جان بر سر پيمان خويش نهادند
اين جنايت غول آسا حاصلی جز قهقرای بيشتر پاسخ ماندن بی 

پيام جانباختگان . جامعه و تباهی برای نسل های آينده نخواهد داشت
نبايد به : رسد بايد از داالن تاريخ پژواک کند و به گوش مردم ٦٧

مظالم و بی عدالتی های مستمر نظام جمهوری اسالمی تن داد؛ بايد 
برخاست و ساختارها و نهادهای قدرت آن را همراه با نظام  اجتماعی و 

جامعه ن اقتصادی اش درهم کوبيد و زمين حاصلخيزی را برای شکفت
و جهل و خشونت برخاسته از  ای که نيازی به روابط ستم و استثمار

  .  آن ندارد فراهم  کرد
نقالبی جمهوری اسالمي ا ه سوی سرنگونی    !پيش ب

  )مائوئيست_ لنينيست _ ماركسيست (حزب كمونيست ايران 
    ١٣٩٠ شهريور 

  کشکولیادی ھمحمد فر
در مقدمه ی جزوه ی جانباختگان اتحاديه کمونيست ها می 

زه ری مبا نهدر راه نبرد برای كمونيسم، همواره افرادی در صح«: خوانيم
ظهور می کنند كه بيش از ديگران در اين راه تالش كرده و تاثيرات 

ای از استواری بر  ها آميزه اين. كيفيتا عميقتری بر جای می گذارند
اصول كمونيسم و قدرت بكارگيری اين علم و توان هدايت و هماهنگ 

ه ی نيروهای آگاه طبقه را در خود فشرده كرده اند و ب ساختن مجموعه
 بيان جهانبيني، سياست و روشنترينمفهومی خود بهترين و 

اينها رهبرانی كمونيست اند كه زندگی و . ايدئولوژی پرولتاريا هستند
حركت انقالبی شان به نمونه و سرمشقی برای تمام كمونيست ها و 
كارگران و خلق های ستمديده تبديل می گردد، و در عين حال اين 

ها  پراتيك و تجربه انقالبی توده ها و آنچه آنزندگی و حركت، خود از 
 ». به پيشروان می آموزند سرچشمه گرفته است

 ايل قشقائی چشم ازی  ا در خانواده. محمد فرهادی چنين کسی بود
پدرش حاجی همدم از کدخداهای بنام طايفه . به جهان گشود

 با او در از تاريخ تولد او اطالع دقيقی نداريم اما رفقائی که.کشکولی بود
هم رزم ) کنفدراسيون احياء(کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در آمريکا 

پس از اتمام تحصيالت متوسطه .  بود١٣٣٢بودند، می گويند متولد 
» دانشگاه علوم و تکنولوژی ميسوري«از برای تحصيل به آمريکا رفت و 

هنگامی .  در رشته ی مهندسی عمران فارغ التحصيل شد راالدر شهر 
) کنفدراسيون احياء(که در کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در آمريکا 

فعاليت های سياسی اش . مشهور بود» محمد راال«فعاليت می کرد به 
) که مرکزش شهر شيکاگوست(در منطقه ی غربِ ميانه ی آمريکا 

متمرکز بود و عالوه بر فعاليت هايش در کنفدراسيون عضو يکی از 
در فعاليت . مخفی اتحاديه ی کمونيست ها بودهسته های کمونيستی 

بحث «گری ماهر و در جلسات  های اعتراضی کنفدراسيون سازمان
صداقت فوق العاده اش پيام های . سخنگوئی دانا و مطلع بود» آزاد

محمد راال انقالبی کمونيستی بود که . انقالبی او را جذاب تر می کرد
  . صادق بر می انگيختحس استواری و پابرجائی را در هر فرد 

 در ارتباط با تشکيالت اتحاديه کمونيست ها به ايران ٥٧در سال 
بازگشت و در تشکيالت فارس اتحاديه کمونيست ها فعاليت هايش را 

 جنبش های دهقانی فارس اوج گرفت و محمد ٥٨در سال . ادامه داد
 يکی .ی اين جنبش ها بود يکی از چهره های محبوب و شناخته شده

اش زبانزد  صداقت و پايداری انقالبي«: اش می نويسد ز رفقای قشقائيا
حتا افرادی که از . توده ها شخصيت محمد را دوست داشتند. همه بود

مثال حبيب . توده های تحتانی جامعه نبودند او را تحسين می کردند
خان گرگين پور از کالنتران و اساتيد موسيقی بود او را تحسين می 

.. در ميان کمونيست هايمان محمد چيز ديگری است "فت، گ کرد و مي
ديدگاهش باز و . ... نجيب و محترم است. بی آاليش. او يک آزادانديش
شناخت عاشق اخالق و  هر کس او را می ديد و مي." چند بعدی است
او درد جنبش کمونيستی را . فوق العاده متين بود. رفتارش می شد

. خوب درک کرده بود
چريکی به مشی 

شديدا نقد داشت و 
افکار آوانتوريستی را 

کتاب . خوش نداشت
لنين » چه بايد کرد؟«

و نقد مشی 
ها توسط  نارودنيک

لنين را برای ما می 
بسياری از . شکافت

دانشجويان هوادار 
مشی چريکی را 

» خط سه«جذب 
دانشجويانی را . کرد

جذب کمونيسم کرد 
های قانع  ز شنيدن بحثمن هم پس ا. هيچ گرايش چپی نداشتند که

نيمه استدالالتش در مورد خصلت ی او در نقد مشی چريکی و  کننده
ی سوسيال امپرياليستماهيت  و ی ايران  نيمه مستعمره-فئودال

.  به تبريز رفت٥٩-٥٨محمد در سال . شوروی جذب اتحاديه شدم
ها را به او محول   اتحاديه کمونيستگويا مسئوليت شاخه ی آذربايجان

شنيدم در . گاهی برای ديدار خانواده اش به شيراز می آمد. رده بودندک
ی کوچکش به عظمت دنا  جثه. تبريز محمد را شيردل لقب داده بودند

 ».بود
شهر ها در  ی کمونيست در زمان دستگيری مسئول اتحاديهمحمد  

سليمان با او  يکی از رفقا که مدتی در زندان مسجد. سليمان بود مسجد
سليمان با  دو سه ماه با محمد در زندان مسجد«: گويد د بود ميبن هم

برای مقامات امنيتی محمد تا مدت زيادی هويت سياسی . هم بوديم
ی   واقعه.خيلی عالی پوشش درست کرده بود. ناشناخته ماند

 در مسجد ٦٠ سال :کرد اينطور تعريف ميخودش اش را  دستگيري
.  اوضاع داشت خفقانی می شدهر چند. سليمان بحث آزاد زياد بود

آن ها اطالعاتی . يکی از بچه ها هم داشت با چند نفر بحث می کرد
اين رفيقمان تک افتاده بود . بودند اما معلوم نبود که اطالعاتی هستند

محمد فرهادی از راه می رسد و . و جوان بود و در بحث گير افتاده بود
. رود راه خودش  ميشود و هر کس بحث تمام مي. وارد بحث می شود

. گيرند پرند و او را مي اما اينها محمد را تعقيب می کنند و جائی مي
 کالس درس ٩محمد مهندس عمران بود اما وانمود کرد که بيش از 

نخوانده است و سعی کرد نقش يک آدم عادی را که عوضی او را گرفته 
سب کنند و به هر حال نتوانستند اطالعاتی راجع به او ک. اند بازی کند

با اين وصف يکسال به او . اند ظاهرا قبول کردند که او را عوضی گرفته
د که به خاطر نمی آورم نکن دهند و او را به تهران منتقل مي حبس مي

فکر می کنم يکی دو هفته .  است٦١اين سال . قزل حصار بود يا اوين



     ٩u 
ی  بهيکماه مانده به آزادی در ضر. هم او را به زندان اهواز بردند

در . شوند عده ی زيادی دستگير ميها  به اتحاديه کمونيستسراسری 
لو می تشکيالتی او در اتحاديه ی خيانت افرادي، سابقه و سمت  نتيجه

  . ی کوتاهی پس از آن محمد فرهادی اعدام شد به فاصله. رود
 .خيلی سريع با همه جوش خوردآمد مسجد سليمان به وقتی 

معموال .  باالئی داردسمته فکر کنند او کرد ک طوری رفتار نمي
بچه ها با او شوخی . داد که سمتش معلوم نشود حرکاتی انجام مي

  . کردند او هوادار ساده ای است همه فکر مي. کردند مي
او . وقتی او را به بند آوردند مبهوت شدم. سم مستعارش جواد بودا

يک روز .  در آن بودندها که بچه های اتحاديه را آورديم به يکی از اتاق
کرديم که وسط بازی يک باره نام مستعارش  داشتيم واليبال بازی مي

را گفتم که فوری به من اشاره کرد و گفت اسم من اين نيست و اسم 
  ».گفترا اش  اصلي

وقتی محمد را «: رفيق ديگری که با محمد هم بند بود می گويد
جا که سن تو کم است سليمان ديدم به من گفت از آن در زندان مسجد

. در بند عمومی بوديم. هنوز به من حبس نداده بودند. کنند آزادت مي
آدرسی . گفت اين را بگير و خوب مخفی کن. يادداشتی را به من داد

در تبريز به من داد و گفت وقتی آزاد شدی برو تبريز و اين پيام را 
کجا به هيچ کس هم نگو که . شخصا به دست دختر خواهرم برسان

آدرس را پشت پيام نوشته بود اما آن را پيچانده بود که . داری می روی
متاسفانه به . به من گفت تا آزاد نشدی آدرس را نگاه نکن. ديده نشود

شوم و من دوباره برگه را  من هم حبس دادند و معلوم شد که آزاد نمي
  ».به او برگرداندم که آن را سوزاند

در آن دوران هنوز جو «: می گويديکی ديگر از هم بندان محمد 
هر روز . فعال سياسی بر زندان حاکم بود و روحيه ها مقاوم و باال بود

فقط دو نفر از اعضای . کردند صبح همه در ورزش جمعی شرکت مي
متاسفانه . هر شب جلسه بحث داشتيم. حزب توده در جمع ما نبودند

تگير شده های سياسی مختلف دس های خوب گروه بسياری از بچه
. پيکار، رزمندگان، چريک ها و مجاهدين. بودند و در اين جمع بودند

محمد . داد کردند و هر کس نظر سازمان خود را مي همه بحث مي
ای داشت و نظراتش از قدرت و  فرهادی در اين جمع نقش برجسته

به  و افراد ديگر او را قبول داشتندی  همه. نفوذ خاصی برخوردار بود
اين را به خاطر آن که من از . دادند هايش گوش مي و صحبتها  تحليل

بطور مثال در مورد خط مشی . گويم نظر فکری به او نزديک بودم نمي
حزب توده و ماهيت امپرياليستی شوروی سابق که ما آن را سوسيال 

. کرد خوانديم خيلی مستدلل و قوی بحث مي امپرياليسم شوروی مي
اين بود که جمع را با وجود اختالف ها  ويژگی محمد در اين بحث

نظرات به صورت جمع نگاه دارد و بحث در مورد اختالفات طوری 
. و اين خيلی عالی بود. ی جمعی ضربه نزند انجام شود که به روحيه

زيرا ديده بودم که در مباحث ميان افراد سازمان ها با يکديگر برخی 
ر شدن افراد از هم و کشيد و باعث دو اوقات کار به جاهای باريک مي

ولی محمد فرهادی اتحاد جمع . اين خيلی خطرناک بود. شد انفعال مي
در شرايطی که همه زير فشار کتک و شکنجه و . را نگاه می داشت

 نقش او در سياسی و متحد نگاه داشتن فضا فوق العاده داعدام ها بودن
ازماندهی در رابطه با سروستاها  محمد قبال در شيراز و در. مهم بود

سليمان  اما به مسجد. فعاليت می کردمبارزه دهقانان عليه مالکين 
 ».آمده بود که مسئوليت شاخه ی اتحاديه را بر عهده بگيرد

های ايران در خوزستان  عليرضا آذين از اعضای اتحاديه کمونيست
« : گويد که مدتی با محمد در زندان مسجد سليمان و کارون بود مي

 ١٣٦٢ تا ١٣٥٩خودم از سال .  محمد  راال آشنا شدممن در زندان با
که   موقعي١٣٦٠سال .  سال در زندان کارون حبس کشيدم٢مدت ه ب

من را به زندانمسجد سليمان بردند محمد راال و کيانوش  سپاه 
زندان  .زندان وسط يک کوه بود. و نوذر آنجا بودندبهادری 

هفت هشت تا . ند ساختمان داشت که بغل هم بود٢مسجدسليمان 
های باال را زندانيان سياسی اشغال کرده بودند که  اتاق داشت که اتاق

ی پائين زندانيان عادی بودند که  درهايش معموال قفل بود و در طبقه
وی در ( بند مختلف بوديم ٢من و محمد در . ها معموال باز بود  اتاقدرِ

 اما با هم و ديگران )بند زندانيان عادی يا زندانيان مشکوک الهويه بود
به خاطر اينکه . محمد خيلی اهل ورزش بود. کرديم واليبال بازی مي

هويتش را عادی و غير سياسی بروز دهد در جمع با توپ مسخره بازی 
دانستم سياسی است و  من ابتدا نمی شناختمش و نمي. در می آورد

 و به اما کم کم که با او آشنا شدم. آمد کارهايش به نظرم مسخره مي
هم اطمينان پيدا کرديم فهميدم برای رد گم کردن اين کارها را 

حتا در آن زمان که نقش يک آدم معمولی را بازی ميکرد آدم . کند مي
  .کرد فهميد که يک انسان واالست و محبتش در دل گُل مي مي

 بعد از اينکه به کارون اهواز منتقل شدم محمد راال را نيز به 
  ١٣٦١ سال  هرکنم برای اولين بار در م فکر مي. کارون منتقل کردند

وقتی محمد را .  ماه آنجا ماند٥ تا ٣به زندان کارون اهواز منتقل شد و 
ای  به کارون آوردند به علت فشار زياد رژيم روی زندانيان، عده

محمد به بچه هاهشدار می داد که . بريدند و تواب ميشدند مي
 .ه همه اطمينان نکنيدحواستان جمع باشد و به سادگی ب

قبل از اينکه ما به کارون بياييم، تورج بهگام و بهنام ايثاری هم 
محمد «ما ازطريق بهنام وتورج و يکی ديگر فهميديم که، . آنجا بودند

بهنام ايثاری قبل ازاينکه خودرا به . »!از بچه های خوب اتحاديه است
ان و امروز بيش آن زم. دشمن بفروشد هويت محمد را برای ما رو کرد

از آن زمان از اين کار بدم آمد زيرا از لحاظ حفظ امنيت رفقا کار بسيار 
هر کدام از ما می توانستيم زير شکنجه بشکنيم و نتوانيم . اشتباهی بود

هر چند بايد هميشه سر داد و سر نداد . اسرار رفقايمان را حفظ کنيم
ه با دشمنی بيرحم ی سخت و پرپيچ و خم انقالبی ک اما در مبارزه

ی اين فرض جلو برويم که همه هميشه  توانيم بر پايه روبرو هستيم نمي
پس نبايد اطالعاتی را که الزم نيست . بر اين اصل استوار خواهند ماند

در . و چه بپرسيم) چه درون زندان و چه بيرون زندان(به کسی بدهيم 
داينان توسط ی زن  آشکار کردن هويت محمد برای من و بقيههر حال 

با وجود اين من آگاهانه سعی کردم همان . ها کار بسيار بدی بود اين
با اين وجود محمد راال . هويت ساختگی محمد را تقويت و تائيد کنم

که از آشکار شدن هويتش بی خبربود هنوز نقش زندانی عادی را بازی 
  . می کرد

رو د محمهويت هنوز   شدممسجدسليمانوارد زندان موقعيکه من 
علی هم مثل من در . نشده بود تا اينکه علی گلگيری را دستگير کردند

 سالگی به اتحاديه پيوسته بود و در قيام آمل هم ١٩-١٨همان سن 
 ١٣٦١ی سال  در زندان شنيده بودم که پس از ضربه. شرکت کرده بود

علی انگيزه خود را از دست ها و شک به رهبری  اتحاديه کمونيستبه 
 به اين معنا که در اهواز علنا –سيار بی بند و بار شده است داده و ب

 يا ٦٢اواخر سال . کرد و اصال تالش نداشت مخفی شود رفت و آمد مي
 قبل دمحم.  آوردندمسجدسليماناو را به زندان .  دستگير شد٦٣اوايل 

. ازاينکه او را به زندان بياورند می دانست که علی را دستگير کرده اند
محمد راال به من گفت که علی . ونه می دانست من نفهميدماينکه چگ

. زياد نسبت به علی خوشبين نيست) محمد(اند و او  را دستگير کرده
باالخره روز موعود . اما کامال مطمئن نبود که علی خراب کرده است

اش اين  جريان بازجوئی را محمد برای من شرح داد که خالصه. رسيد
که هم ( بازجوئی شد دادستان رشيدی بود که وقتی وارد اتاق 

و علی را در آنجا ديد و پس از مدتی علی نه ) دادستان بود و هم بازجو
های  ها و نقش محمد در مسجد سليمان بلکه فعاليت تنها فعاليت

احتماال قبل از ی محمد در دوران کنفدراسيون را که  گذشته
ز طرف کسانی طبق معمول ا(از دهان اين و آن شنيده بود دستگيری 

برای ) را رعايت نکرده بودند» اضافه نپرسيد و اضافه نگوئيد«که اصلِ 
  . رشيدی نقل کرد

ديگه برای . محمد را يکی دو جلسه ديگر برای بازجوئی بردند
طبق . محمد روشن شد که جز اعدام سرنوشت ديگری نخواهد داشت

و   ماه آينده اعدام خواهد شد٢تجارب ديگر مشخص بود که ظرف 
خودمحمد اين پيش بينی را کرد و با ما در ميان . همين اتفاق هم افتاد

تابستان بود و بچه ها با شلوار راحتی و زير پوش در بند راه . گذاشت
 راحتی به اتاق بازجوئی رفتند و حتا با همان زيرپوش و شلوارِ مي
کردند محمد فورا لباس  اما هر وقت محمد را صدا مي. رفتند مي

 راحتی برود چون پوشيد و امکان نداشت با شلوارِ ش را ميا رسمي
وقتی صدايش می کردند با . داد که برای اعدام ببرندش احتمال مي

لباس رسمی می رفت تا به دشمن آمادگی و ايستادگی اش را نشان 
در ضمن . ايستاد هميشه با نهايت سربلندی در مقابل اينان مي. دهد

دهند در لباس  ويل خانواده اش ميدوست نداشت وقتی جسدش را تح
باور کن هر فرد انقالبی . بدی باشد و تاثير بد روی خانواده اش بگذارد

هر چقدر هم محکم باشد و بداند که اعدامش نزديک است باالخره 
اما در مورد محمد . کند  و رفتارش بروز پيدا مي مقداری در روحيه



   t ١٠   
زد و  ها حرف مي ا بچهی باالئی ب با چنان روحيه. احساس نمی کرديم

داند که دشمن به  کردی مي کرد که فکر نمي شوخی و بگو بخند مي
حتا در مورد اينکه هنگام اعدام چطور . زودی به قتلش خواهد رساند

فضائی را بوجود آورده بود . شد بايستد وارد بحث و شوخی و گفتگو مي
. که همه جرات کنند و به مرگ خويش بدست دشمن پوزخند بزنند

کرد تا ظرفيت مقاومت و ايستادگی را در همه  اين کار را آگاهانه مي
 .   باال ببرد

چون توابين در هر اطاق بودند نه تنها محمد بلکه هيچکس در 
 نفری و سه نفری که به هم کامال ٢ولی . جمع  بحث نمی کرد

) ساک(وزهای آخر کيف ر. اطمينان داشتيم، محمد بحث می کرد
های  چيزهايی را که فکرميکرد به درد بچه .کرده بودوسايلش رومنظم 

بقيه . ساعت رولکسی داشت که به من داد. خورد به آنان داد ديگر مي
خورد  چيزها مانند شورت و جوراب و غيره را که به درد کسی نمي

شسته و تميز تا کرده و در ساک گذاشته بود که وقتی به  آنچنان
ی  فهمند که هنگام مرگ روحيهدهند از روی آن ب اش مي خانواده

اش بدانند که کمترين  خواست همه منجمله خانواده مي. افسرده نداشت
  . تزلزلی در مورد درستی راه و آرمانش نداشت

از جمله (اما اين را بگويم که اکثر کسانی که  سر موضع بودند 
کردند که ما کمونيستيم بياييد ببريد اعداممان  اعالم نمي) محمد
توابين . ولی در زندان قطب بندی شده بود. ين صحبت ها نبودا! کنيد

البته . ها که اکثريت  بودند نيز باهم در يک طرف با هم و  سر موضعي
دانست که که با دو گروه سرموضعی و تواب طرف  رژيم هم اين را مي

  .است
برای ما الگوی . او يک رفيق واقعی بود. بايد به محمد افتخار کرد

کالم من در وصف عمق آگاهی محمد به .  ايستادگی بودال وی با روحيه
. هدف و راهش و استقامت و پايداريش در مقابل دشمن قاصر است
. طی آخرين روزهای قبل از اعدامش، من و محمد در يک بندبوديم

گويم او تنها  نمي. ديدم کوچکترين ترس و نگرانی از مرگ در او نمي
های ديگر اينگونه بودند اما  خيلي. کسی بود که اين خصلت را داشت

. چرخيد فکرش دور و بر مرگ نمي. محمد را را به چشم ديدم
اش اين بود که تا آخرين لحظات زندگيش به عنوان يک  مشغله

حتی نوع . کمونيست بر اطرافيان و جهان خارج از زندان تاثير بگذارد
  ». رفتنش به پای اعدام سرمشقی برای زندانيان بود

بخشی که مدتی در زندان کارون اهواز با محمد راال بود محمد اال
  : گويد در مورد او مي

معروف به بند سگ  (٧ بند ٤ محمد راال را به اتاق ١٣٦١سال «
ژاکت گشاد و مندرسی به تن ژوليده بود و . زندان کارون آوردند) دونی

نشاندهنده اين بود که رفيق محمد برای رد گم کردن ظاهر  داشت که
در . کارون آوردنش پارس به از دادگاه کيان. بود  را چنين آراستهخود
 سگ در بند. پارس بشدت او را کتک زده و شکنجه داده بودند کيان

اق تاين ا. متر١٢ متر در ١٢در يک محيط .  نفر بوديم٦٠ تا ٥٥دونی 
ها در قبل از انقالب انبار زندان بودند ولی بزودی تبديل به بند زندان 

البی را قبندان سرودهای ان بطوری که هم. بود ی همه باال  وحيهر. شدند
راال جلو در  محمد. کردند  نفره زمزمه مي٣ تا ٢با خود يا در جمع 
 من و يکی  از بچه های پيکار باهاش صحبت. ورودی اطراق کرد

به مجرد اينکه او شروع به صحبت کرد، روشن بود که بر خالف . کرديم
م به دشمن که ديپلم هم ندارد، فردی تحصيل ظاهر مندرسش و اعال
منطبق با سنت زندان به او . خط سياسی دارد و کرده و با مطالعه است

گفتم حواسش جمع باشد و هويت سازمانی خود را علنا برای همه 
بخصوص که او بايد ظاهر مندرس خود را با محتوای . بازگو نکند

. د اصال خود را نباختبه مجرد ورود به بن. همطراز کند صحبت هايش
  نفر ٦٠ تا ٥٥معموال کسی که در ابتدا وارد اطاق می شد و می ديد 

ولی . در يک جا پشت درب قفل شده ای هستند کمی جا می خورد
خيلی سريع با . محمد اصال جا نخور و جو زندان اصال او را نگرفت

د بع. محيط خود را وفق داد و بسيار عادی با ما شروع به صحبت کرد
عدم ترس و . هفته رفيق محمد را از زندان کارون بردند٣ يا ٢از 

. از زندان و اسارت واهمه نداشت. نگرانی در محمد خيلی برجسته بود
گويی تمامی خاطرات و تجارب زندانيان سياسی شاه را با گوشت و 
پوست خود در زمان مبارزاتش در کنفدراسيون با دقت خوانده و فرا 

. ا را برای توشه راه امروزش در ذهنش ذخيره کرده بودگرفته بود و آنه
چندی نگذشت که شروع کرديم . به او داده شد بعد از مدتی تختی 

مردم ايران  مبارزات محمد به تاريخ. نروی اوضاع سياسی صحبت کرد
( بخصوص روی نقش ارتجاعی مشروعه خواهان . خيلی مسلط بود
ستار و ( و مشروطه خواهان از يک طرف) نوری و شرکا شيخ فضل اهللا

محمد نقش ارتجاعی جناح بهشتی و حزب . از طرف ديگر) باقر خان
جمهوری اسالمی را همچون جريان مشروعه چيان شيخ فضل اهللا 

 در بعد از ٣٢نوری و شرکا و يا  آيت اهللا کاشانی در کودتای سال 
 بسيار روشن بود که با دقت خاصی عميقا دراين. ديد  مي٥٧انقالب 

موقع  آن. شد خيلی زود با همه دوست مي. باره مطالعه کرده بود
بنی صدر : گفت دو جناح در حکومت است ی کمونيست ها مي اتحاديه

گفت  هم طبق خط اتحاديه مي محمد). ليبرالها و ارتجاعيون( و بهشتي
دولت بنی صدر به عنوان نماينده بورژوازی ملی ليبرال  نبايد گذاشت
اشتباه حزب توده در سالهای ملی شدن صنعت  ايدنب. سرنگون بشود

ولی موقعی که بحث می . کردرا تکرار  نفت به رهبری دکتر مصدق
به اين . ی بحث اش سرنگون کردن کليت اين رژيم بود کرد نتيجه

مفهوم که محمد معتقد بود عليرغم دفاع از گرايشات مترقی جناح بنی 
در بند ما . ه روی از آن شددنبال در نبايد وارد همکاری مستقيم ياص

افراد طرفدار )  نفرکه بعد ها آزاد شدند٣تا  ٢( افراد طرفدار بنی صدر 
جنبش مسلمانان (و چند نفر امتی )  نفر٢( حزب رنجبران ايران 

فدائيان  طرفدار دکتر حبيب اهللا پيمان که با حزب توده و) مبارز
معتقد بودند ای  هها و تود امتي.  هم بودنداکثريت همکاری می کردند

رفقای طرفدار حزب  و نی صدر متحد شدب بايد با جناح بهشتی عليه
 استدالل می کردند که ها اي ها و توده خالف امتي رنجبران در زندان بر

 در .بنی صدرحمايت کرد و وارد همکاری عملی با آن شد بايد از جناح
ا رنجبران بحث ها و مجادالت داخل زندان فرق محتوای بحث اتحاديه ب

رژيم جمهوری اسالمی  تحاديه به سرنگونی کليتروشن بود چون ا
سه هفته . هفته در کارون با هم بوديم من و محمد سه. معتقد بود

حمد هنوز حکم  م.ايستادگی پرافتخارو مملو از مبارزه و مقاومت و
ولی . من خودم از طرفداران آرمان مستضعفين و شريعتی بودم. نداشت
من هنوزچپ .  نزديک بوديم٣با خط ) آرمان مستضعفين(ما  بيشتر

تحوالت فکری و خطی من بسيار طوالنی بود و  پروسه. نشده بودم
 ابتدا با ٥٦من از سال . رسد زندان مي حتی به دوران بعد از آزادی از

طرفداران شريعتي، از جمله من،  ولی اکثر. نظرات شريعتی آشنا شدم
ظری شدند و انشعابات متعددی درما بعد از انقالب دچار بحران ن

بوجود آمد، منجمله پديدار شدن گروه امتی ها يا ارشادی ها يا 
که ابتدا همه يکی بودند ولی بعد از انقالب در ارتباط با ها که  آرماني

مثال . طرفداری يا عدم طرفداری از جمهوری اسالمی از هم جدا شدند
دانست ولی  پرياليسم ميام گروه آرمان مستضعفين شوروی را سوسيال

به . دانستند  همانند حزب توده شوروی را سوسياليستی ميها امتي
  در٣نوعی گروه آرمان مستضعفين نظراتش شبيه و تحت تاثير خط 

من بعد از پيروزی انقالب عالوه بر خواندن مقاالت . ابتدای انقالب بود
ون شريعتی و نوشته های گروه آرمان مستضعفين، نشرياتی  همچ

کارگر، کار اقليت، اکثريت و حزب توده  حقيقت، پيکار، ررزمندگان، راه
و غيره را هم می خواندم و کم کم به سبب تحقيق و واکاوی تعقلی و 

  . نمودار شد در نظرات من) چپی(آگاهانه اوليه گرايشات علمی راديکال 
باهاش بحث کردن، از پس او . محمد به خطش خيلی مسلط بود

. بچه پاکی بود. سختی بود ظراتش را به چالش گرفتن کاربرآمدن و ن
 نظر نبوديم و متضاد  کليدی با هم هم من و محمد در برخی مواضع

بورژوازی ملی ( مثال در برخورد با جناح بنی صدر. فکر می کرديم
يا بر سر بافت اقتصادی جامعه ايران که ) ديد رفيق محمد  از-ليبرال

مستعمره بود و من معتقد به   نيمه- ل محمد معتقد به نيمه فئودا
بودم و ) سرمايه داری وابسته (  ساختار مسلط بورژوا کمپرادوری ايران

را  برای همين دو جناح بنی صدر و بهشتی را ارتجاعی و تضادشان
تضاد درونی حاکمان دولت بورژوا کمپرادر وابسته به امپرياليسم می 

يق محمد فوق العاده فروتن عليرغم اختالفات خطی و سياسی رف. ديدم
از ايزوله کردن افراد خطوط ديگر در . و به دل می نشست. و افتاده بود

البته . ی آگاهانه امتناع می ورزيدتجمع به خاطر مقاصد سکتاريس
نظرات مشترکی نيز بين ما موجود بود ولی گذشته از اينکه همگی ما 

گروه ها و  خطی به هر يک از -سوای تعلقات سياسي( زندانيان 
از توهمات و نظرات غير علمی خود در ارتباط با چگونگی ) سازمان ها

راه حل علمی نداشتن و طی به حاکميت پيشروی انقالب، برخورد التقا
مشخص برای کسب قدرت سياسی و نيز عدم گسست با نظرات غير 

مان رنج می برديم، يک چيز بين همه ما زندانيان سر موضعی  علمي
و  آن چيزی مگر اعتقاد راسخ به ادامه مبارزه تا به آخر با . مشترک بود

اين نظام ارتجاعی و پيدا کردن راه پيشروی انقالب و شکست دشمن 
  .نبود
به دليل . اين يادنامه بر مبنای خاطرات رفقای مختلف نگاشته شده است*

  .گذشت زمان ممکنست برخی تاريخ ها در اين خاطرات دقيق نباشند
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او از  .  در قوچان متولـد شـد      ١٣٣٧بازرگان در سال    ژن  رفيق بي 
 سال ٦١های ايران بود که در  رفقای پرشور و استوار اتحاديه کمونيست

ی سراسری به سازمان در تهران دسـتگير و در کـشتار    پس از ضربه  
.  در زندان گوهردشت به قتل رسيد   ١٣٦٧زندانيان سياسی در سال     

ی   بيـژن در زمـره  .پزشکی بـود  وی قبل از دستگيری دانشجوی پيرا     
زندانبانان خود را به » بالرعب النصر«شعار ارتجاعی زندانيانی بود که 
ای  ی زير گزيده يادنامه.  ای در مقابل آنان سرخم نکرد هيچ گرفت و ذره

ی  بـا درود بـه ايـشان و همـه    .  بيـژن الدن خـواهرِ ی  است از نوشته  
ن و سـرکوبگران     کـه مرعـوب جـالدا      ٦٧های جانباختگـان     خانواده

جمهوری اسالمی نشدند، اين جنايت هولناک را افشا کرده و  ياد اين 
   . حقيقت–عزيزان را زنده نگاه داشتند 

  
  :نويسد الدن مي

بيژن از روزی که دوسـتانش اعـدام شـدند ديگـر روی تختخـوابش       
خورد حاضر نبـود کـه   که سرما ميوقتي. خوابيدو روی زمين مي نرفت

در ليـوان آبـش ديگـر يـخ نمـی          . جعه کند و يا دوا بخـورد      به دکتر مرا  
دانــست کــه بــه زودی بــه ســراغِ او هــم خواهنــد آمــد و  مــي. ريخــت

او مطمئن بود که   . خواست به شرايط سخت زندان عادت کرده باشد       مي
گناهی مرتکب نشده است و فعاليت سياسی و دگر انديشی را حق خود      

   .تمی دانس
برنامه داشت، او هر روز صـبح سـرِ سـاعت     بيژن هميشه در زندگی     

خوانـد و  ها کتاب مـي بعد هم ساعت. کردمعين بلند ميشد و نرمش مي 
 ۵هر عصر سرِ سـاعت    . کردداشت و يا شطرنج بازی مي     يادداشت بر مي  
داشـت و در جلـوی   رفـت و يـک ظـرف ميـوه بـر مـي        به آشپزخانه مي  

عاشـقِ کـارتون پلنـگ      . ا کند نشست تا با ما کارتون تماش     تلويزيون مي 
داد و دوبـاره بـر   بود که به خـودش مـي   اين تنها استراحتي  . صورتی بود 

يک ظهرِ گرمِ تيرماه تلفن . شدگشت به اتاقش و مشغولِ مطالعه مي  مي
بعـدها  . از دوسـتانش او را بـه سـرِ قـراری دعـوت کـرد              زنگ زد و يکي   

زير شکنجه بيژن را لو     فهميديم که اين شخص قبال دستگير شده و در          
بازجوها هم او را مجبور کرده بودند که به بيژن تلفـن زده و     . داده است 

شد، دست   وقتی که کسی سر قرار دستگير مي      . او را به قرار دعوت کند     
ديگرالزم نبود که جرمـی را  . بازجوها برای اعمال فشار برروی او باز بود       

همين کـه شـما   . ائل بشوندثابت کنند و يا برای او هيچ حقوق قانونی ق    
گـی شـما بـه     سر مالقات حاضر شده بوديد، مجرم بودن شما و وابـسته     

بيژن بـی خبـر از اينکـه در دام وزارت    . کرد يک گروه خاص را ثابت مي   
  ... اطالعات گرفتار شده است، رفت و ديگر باز نگشت

چندی پيش بطور اتفاقی با يکی از همسلولی هـای قـديمی بيـژن              
  که اگر خاطره ای از بيژن بخاطردارد برايم  از او خواستم. آشنا شدم

من با بيـژن هـم سـلول بودم،يـادش        «: تعريف کند و او برايم گفت     
مـن خـاطرات   . برگشتن  به آن سـالها خيلـی سـخت اسـت        . گرامی باد 

های بيژن همـين     از خوبي . دار واقعی بود    او يک سربه  . ... خوبی ازاو دارم  
مردک مگه نـون  "ه به باز جويش گفته بود    جمله معروفش يادم است ک    

او با اين حرف سعی ميکـرد کـه بـازجويش را           ." نخوردی محکمتر بزن    
شب اولی کـه  . تحريک کند تا او را محکمتر بزند تا زودتر بيهوش بشود      

در يـک   . آمدم به بند من توی يـک اتـاق کوچـک پهلـوی او خوابيـدم               
جايمـان خيلـی     . نفر بـوديم   ۱۰۰ متری حدود    ۶ در   ۵فضای کوچک     

  ...». ...کم بود و بايد تيغی ميخوابيديم يعنی روی شانه هايمان
دوستی ديگرکه مدت کوتاهی با بيژن همبند بود، در توصيف بيژن           

  : و آنچه که در زندان بر آنها گذشته است، برايم نوشت
من مدت کوتاهی بابيژن بـودم، ولـی درآن مـدت کوتـاه بيـژن        ... «

بايی از خود برای من باقی گذاشت که تمامی تصورات    آنچنان تصوير زي  
ای از يـک   داشـتم زدود ونقـش تـازه   ۵۰قبلی راکه ازکنفدراسيون دهه   

وقتی دشمنان جنگل . فارغ التحصيل خارج از کشور درذهنم ايجاد کرد       
ها  ها وجوانه  انسانها به نابودی جنگل ميپردازند، درهراس از رويش نهال        

در واقـع  . د، تا فکر وقدرت رويش رانـابود کننـد  ها حمله ميکننبه ريشه 
مـا روشـنفکرهايی   . نسل من وبيژن ناخواسته اسيرموج سرکوبها گشتيم 

مـا سـرداران بـدون    . بوديم که آينده رامی ديديم وفرياد سر می داديـم    
جوان، پرشوق، پر هياهو باآرزوهای طاليي، بـرای لـشکری     . لشکر بوديم 

نها جرممان اين بودکه ميخواسـتيم از  ت. که قدر سردارانش رانميدانست   
ميـوه را   . رابرچينيم) آزادی عدالت وبرابری  (درخت نارس، ميوه شيرين     
سرداران آگاه، مبارزو دلير هيچگاه بـدون       . نچشيده، دندان مان شکست   

آگـاه سـازي، بعـد      . فوج سربازان نبايـد بـه قلـب دشـمن حملـه برنـد             
ــارزات،  ام  ــرين ســالح مب ــداکاري، بزرگت ــدواری ايثاروف ــدواری ...ي امي

  »....اميدواری..
مادرم به همراه خانواده هـا چنـدين بـار در اعتـراض بـه وضـعيت                 

 که به عادالنه ای زندانها، نبود امکانات، بالتکليفی فرزندانشان و احکام نا      
هـر بـار    . آنها داده بودند به قم رفتند تا با آقای منتظری مالقات کننـد            

 به ميدانی کـه در جلـوی خانـه آقـای            ها  اتوبوس از خانواده   ۷ تا   ۳بين  
. منتظری بود رفته و در آنجا منتظر شنيدن پاسخ از مسولين می شدند          

معموال يکی از پـسران او و  . آنها هرگز نتوانستند با خود او مالقات کنند 
هـای   يا دامادهايش بيرون آمده، کمی با خانواده ها حرف می زد و نامه            

 هميشه يک نامه دسته جمعـی       ها انوادهخ.  را می گرفت و می رفت      آنها
می نوشتند و در آن بطور کلی به اتفاقاتی که در زندانها در جريان بـود      

هرکس هـم کـه دلـش مـی         . و وضعيت بد فرزنداشان اشاره می کردند      
 نوشته و در آن مشخصا به وضعيت فرزند خـود     ای انفرادی  خواست نامه 

 تـاثيری  هـا  يم که اين نامهمن نميتوانم به طور قطع بگو   . اشاره می کرد  
 کـه مـا مـی شـناختيم         هـای او   اما برای بيژن يا همبنـدي     . داشت يا نه  

 .کوچکترين اثری نداشت
 الجوردی از رياست زندانها و دادگاه های انقالب      ۶۳دراواخر سال     

معروف " گروه دوم خردادی ها"کنار گذشته شد و گروهی که بعد ها به   
اين گروه تغييراتی ايجـاد کردنـد و جـو    .  گرفت شد، قدرت را به دست 

اما تنها بعد از گذشت چند ماه، دوبـاره ايـن گـروه نيـز         . کمی بهتر شد  
 سرکوبها، فشارها، اذيت و آزارها را در دسـتور          های پيشين،  همان شيوه 

 مفهوم جديـدی بـه    ۶۷کار خود قرار دادند و با راه اندازی کشتار سال    
  .ندنسل کشی و جنايت عليه بشريت داد

 يکی از بستگان نزديک ما آشـنايی در دفتـر آقـای          ۱۳۶۴در سال    
منتظری پيدا کرد و از مادرم خواست که نامه ای نوشته و به او بدهد تا      
به دست اين مرد برساند، تا شايد در ميزان حکم بيـژن تجديـد نظـری        

 آقـای  گـان  يکـی از نماينـده  . مـادرم نامـه را نوشـت و بـه او داد           . بشود
بيـژن هرگـز چيـزی از ايـن     . ر زندان با بيـژن مالقـات کـرد      منتظری د 

مالقات به ما نگفت اما نماينده آقای منتظری به دوستی که واسطه مـا              
من بيژن را خواستم و به او گفـتم آيـا حاضـری بـا مـا      «شده بود گفت   

همکاری کني؟ او چنان نگاهی به من کـرد کـه فکـر کـردم االن تـوی             
منظــورم همکــاری فرهنگــی بــود نــه بــه او گفــتم . گوشــم خواهــد زد
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تو انگليـسی خـوب بلـدی و گويـا شـاگردانی هـم             . اطالعاتی همکاری  

 ما برايت کالس تـشکيل مـی دهـيم و تـو در ايـن کالسـها بـه                  .داری
او گفـت مـن در کالسـهايی کـه شـما      . متقاضيان درس انگليـسی بـده   

 تا وقتی که بيژن در رفتارش تجديـد       . تشکيل بدهيد درس نخواهم داد    
  ».نظر نکند همينجا خواهد بود

  ٦٧کشتار 
مـانم و  مـن در بيـرون مـي   . رويـم  آذر با مادرم به اوين مـي   ۱۳روزِ  

مردی بيرون می آيد و در حالی که صـورتش از  . رودمادرم به داخل مي  
ايـن يکـی را   «اشک خيس است به زنی که در کنار من است می گويد        

ه داد زدن و گريه کـردن و در  زن شروع می کند ب  . »هم اعدام کرده اند   
» اين يکی هم، اين يکی را هم کـشتيد؟  «ميان هق هق گريه می گويد       

در شهريور ماه خبـر اعـدام       . پسرانش هوادار سازمان مجاهدين بوده اند     
 من با دلسوزی بـه   .پسر ديگرش را به او داده بودند و امروز اين يکی را   

. يم کـه آنهـا را آرام کنـد   آنها نگاه می کنم و دلم می خواهد چيزی بگو 
به پدر و مادری کـه  . اما هر چه فکر می کنم چيزی به ذهنم نمی رسد          

داغ فرزنــد دارنــد چــه مــی شــود گفــت؟ بعــد از حــدود يــک ســاعت  
اعـدامش  . تمام شد «گويد،  مي. رنگ بر چهره ندارد   . می گردد  بر  مادرم

» تنـد؟ مطمئنی، خودشان بهت گف   «ميگويم  . شودباورم نمي . »کرده اند 
مـن گفـتم پـدرش    . نه گفتند که برو و بگو پدرش فردا بيايد        «ميگويد،  

گفتند بهت گفتـيم بـرو و بگـو     . چرا؟ اعدامش کرده ايد؟ به من بگوييد      
  ».که پدرش بيايد

هـا و   از ترسِ گريه زاری مـادر     . رژيم حسابِ همه چيز را کرده بود       
. ادرها نبودنـد  شد، حاضر به پاسخ گويی به م      سر و صدايی که ايجاد مي     

مـادرم  . نميدانم چطوری خودمان را از جلوی اويـن بـه خانـه رسـانديم      
              فاميـل کـه در ايـن چنـد مـاه نگـران شروع کرد به تلفن زدن به افراد

. بيژن بودند و به همه گفـت کـه او اعـدام شـده اسـت       وضعيت سالمتي 
رسـتی  زنان فاميـل سرپ . بزودی خانه ما پر شد از افراد فاميل و آشنايان 

مادرم نشسته بود   . آشپزخانه و پذيرايی از ميهمانان را به گردن گرفتند        
بيژن يـک قهرمـان بـود و در راه          «گفت که   همش مي . کردو گريه نمي  

خواست فريـاد بکـشم و زار زار گريـه        من دلم مي  » .عقيده ش جان داد   
سيار دانستم که غمِ او از من بـ کشيدم، مياما از مادرم خجالت مي   . کنم

. بيژن برادرِ من بود اما جگر گوشه او بود، پـاره تـن او بـود      . بيشتر است 
نمـی خواسـتم بـا      . زدمکرد من هم نبايد ضجه مي     اگر مادرم گريه نمي   

مادرم تا شب آرام بود امـا از  .  غم و غصه او را بيشتر کنم   های خود  گريه
های ها و مويهاز صدای ناله  . کردشب تا صبح دراز کشيده بود و ناله مي        

امـا  . که آن شب در خانه ما مانده بودند، خوابـشان نبـرد       او تمامِ کساني  
گفـت  مي. صبح دوباره مادرم آرام بود و همه را به آرامش دعوت ميکرد           

  .»گريه نکنيد، مرگ قهرمان گريه ندارد«
بعد از ظهرروز بعد، پدرم به همراه تنی چند از مردهای فاميـل بـه              

مـن هرگـز صـحنه    . صحت خبرِ مرگ بيژن مطمئن شوداوين رفت تا از   
 سـاله بـود و   ۶۲هـا  پـدرم آن روز . کنمخروج او از خانه را فراموش نمي   
رفـت  که از درِ خانـه بيـرون مـي        وقتی  . موهای پر پشت سياهی داشت    

شـد کـه   هنـوز بـاورش نمـي    . پدرِ هميشه گيم بود   . استوار و محکم بود   
 سال پير شـده  ۲۰که برگشت به اندازه وقتي. واقعاً بيژن را کشته باشند 

موهايش سفيد شده بودند و پشتش خميده بود، کمـرش شکـسته        . بود
که ساک کوچکی بـه دسـت داشـت بـر زمـين نشـست و             در حالي . بود

به من گفتند که پـسرت  . اعدامش کرده اند. همه چيز تمام شد   «گفت،  
گفـتم  . خواهد داشـت  نداشت و در آن دنيا نيز جايی ن       در اين دنيا جايي   

گفتند که پـسرت  . که جسدش را به من بدهيد يا قبرش را نشان دهيد     
اجـازه گـرفتنِ مراسـم را       . کافر بود و قبر ندارد، برو برايش قرآن بخوان        

من گفتم که از ديروز همه فاميل بـه خانـه مـا آمـده انـد و        . هم نداری 
نکـن کـه بـه    آنها هم گفتند که کـاری     . کنيمداريم برايش عزاداری مي   

تنها چيـزی کـه از او بـه    . خانه شما بياييم و همه تون را دستگير کنيم      
که حرفهای پـدرم تمـام شـد يکبـاره          وقتي» .من دادند اين ساک است    

بـاالخره  . سکوت خانه با صدای فرياد و گريه و زاری افراد فاميل پر شد            
  .همه باور کرديم که ديگر هرگز بيژن را نخواهيم ديد

ه سرانجام  جـو کمـی آرام شـد سـاک را آورديـم پـيش        هنگامی ک 
اميدوار بوديم که متني، وصيت نامه ای چيزی پيـدا  . مادرم و باز کرديم   

. هــا چـه گذشــته اســت  کنـيم و بفهمــيم کـه در زنــدان بــر ايـن بچــه   
دانستيم که چرا يک زنداني، اسيری که حکم داشت، شش و سـال               نمي

م جديدی هم مرتکب نشده بود، و نيم آن را هم گذرانده بود و هيچ جر        
يکباره بايد اعدام بشود؟ در ساک، يکی دو دست لباس بود و يک حوله             

هيچ کدام آنها آشنا نبود و چيـز هـايی نبـود کـه مـادرم           . و يک ساعت  
  .برای او خريده و به زندان برده بود

های او هـم محـروم کـرده      رژيم جمهوری اسالمی ما را از يادگاري     
هيئـت  . ميديم که همه چيز به سرعت اتفاق افتاده است        بعدها فه .  بود

مرگ که متشکل از نيري، اشـراقي، پـور محمـدي، رييـسي، ناصـريان،          
ها را صدا کرده و فقـط پرسـيده          لشگري، نوری  و شوشتری بود زنداني      

خـواني؟ آيـا جمهـوری       بودند که آيا به اسالم اعتقاد داري؟ آيا نماز مي         
دانستند که عاقبت جواب نه دادن     ها نمي  نياسالمی را قبول داري؟ زندا    

به همين دليل هم   . های هيئت مرگ به دار کشيده شدن است        به سوال 
بعـد  . نه وصيت نامه نوشته بودند و نه وسائل خود را جمع کرده بودنـد           

ها عده کمی که زنده مانده بودند وسايل هر کسی را در ساکی گذاشته      
 چی مال کی است، وسايل شخصی      دانستند که  بودند و چون دقيقا نمي    

  .بچه ها قاطی شده بود
 هزاران جوان ايران زمين را به دار کشيده بودند و به خانواده هـای       

هنوز هم بعد از اين همـه سـال     . آنها تنها يک ساک کوچک داده بودند      
خيلـی  . وقتی که ياد آن ساک و ياد آن روزها می افتم پشتم می لـرزد              

سـاکی   . گار برادرت يک ساک کوچک باشدوحشتناک است که تنها ياد    
مـا سـالها بعـد،    . که وسائل درون آن متعلق بـه قربـانی ديگـری اسـت            

گـان از ايـن    ازگوشه و کنار و از روی کتابهايی که معدود جان بدر برده          
رژيم بيش . جنايت نوشتند فهميديدم که در زندان ها چه گذشته است        

دار کـشيده بـود و هـيچ     زندانی سياسـی و دگرانـديش را بـه        ۵۰۰۰از  
سالها گذشت تا ما کم کـم  . توضيح و يا پاسخ روشنی به کسی نمی داد    

دانـيم تنهـا     اما آنچه که ما امروز مـي      .  اين معمای بزرگ را حل کرديم     
هنوز عـاملين  . گوشه ای از حقيقت، و از زبان قربانيان اين جنايت است       

و چرا اين جنايت   اين جنايت بايد پاسخ گو باشند و بگويند که چه شد            
  .انجام شد

پدرم وقتی که خبر کشته شدن بيژن را شنيد و با سـاکی کوچـک              
به خانه برگشت، شعری برای بيژن سرود و در تمام مراسم بيـژن آن را               

گی خـود    پدرم شاعر نبود و در زنده     . داد خواند و تغييراتی به آن مي      مي
ـ         ودم و يکبـار  فقط دوبار شعر گفت، يکبار وقتی که من دستگير شـده ب

هربار که پدرم در مراسـم هـای بيـژن سـر پـا مـی              . هم در مرگ بيژن   
ايستاد و کاغذی را که اين شعر را بر روی آن نوشته بـود، در دسـتهای            

گرفت وبا صدای بلندی که از بغض ميلرزيد آن را ميخوانـد،       لرزانش مي 
شـد، طنـين     هر چه که به آخر شـعر نزديکتـر مـي          . شد قلبم مچاله مي  

او همـه تـالش خـود را    . گرفـت  ی او در اتاق صالبت بيـشتری مـي   صدا
کرد که بغض را در گلويش خفه کند و بدون گريستن شعر خـود را            مي

چه غم انگيز است که پدری در رثای فرزند خود شـعر          . به پايان برساند  
  .بگويد

هفت شبانه روز خانه ما پر بود از افراد فاميل و دوستان و آشنايانی              
هـای   ما ديوار های خانـه را از عکـس        . آمدند براز همدردی مي  که برای ا  

بيژن و پوسترهايی که بر روی آنها شعر و سرود نوشته بـوديم، پرکـرده       
هايی که آنها هم فرزندان خـود را از    هر روز دسته ای از خانواده     . بوديم  

ديدن آنها از بار غم مـا کـم مـی    . آمدند دست داده بودند به خانه ما مي 
رد مشترک ما را به هم نزديکتـر کـرده بـود و در کنـار يکـديگر         د. کرد

در وضيعت خفقـان آن روزهـا، مـا         . کرديم احساس آرامش بيشتری مي   
ديگـران  . نميتوانستيم اين درد بزرگ را با هر کـسی درميـان بگـذاريم            

. فهميدند که داغ فرزند يعنی چه و يـا نمـی خواسـتند کـه بداننـد        نمي
فت و آمد با مـا بـرای آنهـا و يـا فرزندانـشان       خيليها می ترسيدند که ر    

  .دردسر ايجاد کند
ــده ــر   مــا در آرياشــهر زن ــل انقــالب اکث ــی کــرديم و از اواي گــی م

های ديگـری    های قديمي، خانه های خود را فروخته و به محله          همسايه
های وياليی را کوبيده و بـه جـای    خريداران جديد هم خانه   . رفته بودند 

ها جديد بودند  در نتيجه بيشتر همسايه  . ده بودند آن آپارتمان سازی کر   
هـا   ما به دليل فشارهای رژيم به همـسايه       . و ما زياد با آنها آشنا نبوديم      

ديدند که هفـت     نگفتيم که بيژن اعدام شده است، اما آنها خودشان مي         
شبانه روز مردم در اين خانه رفت و آمد می کنند و بـا پـرس و جـو از                

های جديد  از همسايه. ند که چه اتفاقی افتاده است مهمانان فهميده بود  
های قـديمی    از همسايه . هيچ کس برای تسليت گفتن به خانه ما نيامد        

 گذشـت، بـا   ی از آنها بعد از چند هفته که از ايـن واقعـه مـ             یدختر يک 



     ١٣u 
 بيـژن  یاز ميان اقوام همـه در مراسـم هـا   .  گل به ديدن ما آمد  یگلدان

او دانشجو  «  گفت   یپدرش م .  عموهايم  از پسر  یشرکت کردند بجز يک   
در » . نـدارد  ی تحصيل خـود اسـت و مرخـص        حلاست ودر شهرستان م   

 کردنـد و دوسـتانم او را در   ی مـ ی که آنها در محلـه مـا زنـده گـ      یحال
 یاما او از ترس اينکه آمـدن بـه خانـه مـا دردسـر              . خيابان ديده بودند  

من هرگـز او را   . نيامدبرايش فراهم کند تا بعد از هفتم بيژن به خانه ما  
 از جان خود گذشته بودنـد و او از          جوانهزاران  .  اينکار نبخشيدم    یبرا

 خـود   یترس يک اخطاراز حراست دانشگاه به مجلس ختم پـسر عمـو           
 از دوستان و آشـنايان جـوان مـا کـه خـود در اوايـل          یخيل! نيامده بود 

ند، در هـا منفعـل شـد     بودند  و بعد ها به دليل سرکوب        یانقالب سياس 
 روحيه مـا    يتمراسم مختلف ما شرکت کردند و حضورشان موجب تقو        

 نتوانـسته همـه   ی اسـالم داد که جمهـوری  حضور آنها نشان مي . شد مي
 را کـه    ی جـوان  یهرگـز پسردانـشجو   .  را سرکوب کنـد    ی مترق ینيروها

 یمـا بـه دنبـال کـس    .  کـنم  یدوست برادر دوست من بود، فراموش نم 
 مـا  ی قشنگ بـرا   یه باشد و بتواند پوستر ها      داشت یبوديم که خط خوب   

 آنها شعر و جمالت زيبا بنويسد که به ياد بيـژن بـه       یودرست کند و ر   
 ی که برادر دوستم به او گفته بود که چنين جنـايت           یوقت. ديوارها بزنيم 

 بـا خـط خـوب نيـاز داريـم، او بالفاصـله        یصورت گرفته و ما بـه کـس       
ندين ساعت درگير درسـت کـردن   او چ. داوطلب شده و به خانه ما آمد      

 اين نبود که اگر در حال درسـت کـردن       راناين پوسترها بود و اصال نگ     
 بـه سـرش خواهنـد     یاين پوسترها، در خانه ما  دستگير بشود چه بالي         

ايـن  .  او را نگـه داشـته ام  ی از دست نوشته هـا یمن هنوز هم يک . آورد
.  اسـت  گـی   مـن يـادآور شـهامت و از خودگذشـته          ی کوچک برا  یمقوا

 ی و غـم، بـاور مـ    استيصال است که در اوج تنهايي، انزوا،        یيادآور دوران 
 که انسانيت همراه اين بچه ها به قربانگـاه نرفتـه اسـت و هنـوز              یکرد

  ... . که راه آنها را ادامه خواهند دادیهستند کسان
  گلزار خاوران

 را بـه خـانواده   ی ماه، هر روز خبر کشته شدن عده ا۶-۵ظرف  ...
 مراسـم  یا داده بودند، جسد هيچ کس را تحويل نداده و اجازه برگزار  ه

 اين جنايت درهيچ کجـا      ی خواست سر و صدا    یرژيم م .  دادند یهم نم 
 سـال  ۲۳در . اما خاوران همه معـادالت آنهـا را بهـم زد        . منعکس نشود 

خـانواده هـا بـا    .  به کابوس رژيم تبديل شده استانگذشته گلزار خاور  
 خود در اين محل، ياد فرزنـدان خـود را زنـده نگـه              یحضور هميشه گ  

 توجه به اينکه فرزندانشان هوادار چه گـروه و دسـته        یآنها ب . داشته اند 
 ی بوده اند، هر جمعه در کنار هم جمع شده و يک تکه زمـين خـاک          یا

 سرخ به ياد عزيزان پرپـر شـده، آذيـن           لصدها گ . کردند را گلباران مي  
 جوانـان بـه   هـای   گل، عکسن دسته هایدر ميا . شدند بخش زمين مي  

خـانواده هـا هـر      . درخـشيدند  خون خفته، مانند ستاره گان آسمان مي      
آمدند تا يـاد عزيـزان خـود را           دور به خاوران مي    جمعه از مسافت های   

 خشک و برهوت هـم  مينپدر و مادر ها به همين تکه ز. زنده نگه دارند  
 یبـسيار .  کردی آنها دريغ ماما رژيم اين کمترين را هم از .  بودند یراض

از خانواده هـا وسـليه نقليـه نداشـتند و بايـد بـا اتوبـوس بـه خـاوران                    
 بـود خـود را بـه ميـدان انقـالب      آنـان بايـد اول هـر طـوری       . آمدند مي
 بوس به ميـدان امـام   رساندند، از ميدان انقالب با اتوبوس و يا مينی        مي

. و از آنجا به افـسريه رفتند، از امام حسين به ميدان خراسان    حسين مي 
 شـدند و  ی ميکردنـد مـ    ی که مسافربر  از افسريه هم سوار ماشين هايی     

 وسـيله نقليـه     ۵-۴ هرکدام بايـد     یيعن.  رساندند یخود را به خاوران م    
 رسـند  خاک بی ساعت در راه بودند تا به تل  ۳ کردند و حدود     یعوض م 

  . فرزاندن به خون خفته شان گريه کنند و زجه سر دهندیو برا
 در ی گذشته مادرم وسط هفتـه بـه آنجـا رفـت و بـا قفـل رو             سال

 هم هست   ی جستجومتوجه شد که در کوچکتر     یبعد از کم  . مواجه شد 
.  خاک نشـست یمادرم به داخل رفت و وسط زمين رو . و آن در باز بود    

 به او نزديـک شـد و گفـت کـه چـرا اينجـا نشـسته اي؟ مـادرم              یمرد
 با من چکار داري؟ وجـود مـن    تو « شد و با پرخاش به او گفت       یعصبان

مرد بالفاصـله بـا يـک لحـن         »  رساند؟ ی م ی به کس  یدر اينجا چه آزار   
مـن مواظـب    .  اينجـا بـشين    ینه هر چه دوسـت دار     «همدردانه گفت،   

هايت را بـه مـن        گل خواهی مي.  آمد خبرت کنم   یهستم که اگر مامور   
 از یيکـ د مادرم هم بيخبر از اينکه او خـو       »  تا برايت پخش کنم؟    بدهی

مـرد دسـته    .  دهـد  ی را که خريده بود به او م       یماموران است دسته گل   

 تاب ديدن يک بسته گل را بر سـر        یآنها حت ! گل را گرفته و غيبش زد     
  .مزار اين بچه ها ندارند

مـسولين  .  و از سر اجبـار نبـود  ی يک حرکت ناگهان   ۶۷ سال   کشتار
يان داده بودند، آنهـا      که به زندان   هايی  با پرسشنامه  ۱۳۶۵زندان از سال    

دانستند کـه از دسـت        مختلف تقسيم کرده و دقيقا مي      های را به دسته  
. خواهنـد خـالص شـوند      ها مـي   چه کساني، در کدام بندها و کدام اتاق       

 ايـن  ی شـرکت کننـده در آن فقـط دکورهـا    جتهـدان هيات مـرگ و م    
آنها در فکر تـسويه حـساب بـا دگـر     . نمايش از پيش نوشته شده بودند  

 ايـران   ی اول از همه در زنـدانها      ی خمين یشکست تزها . ديشان بودند ان
رژيم از اينکـه بـا وجـود ايـن همـه شـکنجه، تنبيـه و                 . به اثبات رسيد  

 هـا را بـه توبـه وادار         ی زندان کثر نتوانسته بود ا   ی و روان  ی روح یفشارها
. کند و آنها را مجبور کند که از عقايد خود دسـت بکـشند کالفـه بـود                

 و فقـه  ی که به تبعيـت از دسـتورات دينـ   ی اسالمیجمهورسردمداران  
 را بر مملکـت حـاکم کـرده و بـا            ی فاشيست ی يک حکومت دين   یاسالم

 لنـصر ا «یاشاعه جو رعب و وحشت قصد پياده کردن شـعار ضـد بـشر     
آنهـا بـه   .  شـده بودنـد  ها عـصبی  را داشتند از مقاومت  زنداني    » بالرعب

 که بايـد  جه به فشارها و هزينه ایها بدون تو  ديدند که زنداني   عينه مي 
 مانده اند و حاضر به پذيرفتن       یبپردازند همچنان برسر مواضع خود باق     

 و ی اسـالم  ی سـردمداران جمهـور    یبرا.  متحجر آنها نيستند   یايدئولوژ
 اسـير   یاگـر آنهـا حريـف عـده ا        . هواداران آن اين غير قابل قبول بـود       

   بور به تمکين کنند؟ توانستند جامعه را مجشدند، چگونه می نمي
ها و    و همه کشتار   ۶۷ کارگردانان و مجريان قتل عام سال        طراحان،

هـيچ  .  هـستند  ی اسالم ی جمهور های ، همه طيف  ۶۰ دهه   های خشونت
چـپ گرايـان ديـروز و اصـالح طلبـان           « تواند ادعا کند کـه،       یکس نم 

تـر  دف«و يـا  » اقتدار گرايان ديروز و تماميت خواهان امروز«و يا  » امروز
و »  دانـشگاه ی هایانجمن اسالم«و يا » تحکيم وحدت حوزه و دانشگاه  

 سال گذشته کـوچکترين  ۳۲ که در یيا هر طيف و گروه و دسته ديگر       
 ی داشته از اين موضوع بيخبر بوده و يا با آن مخالفت      یقدرت و يا فعاليت   

 بـا   ی بلکـه امـروز هـم مـشکل        ۱۳۶۷آنها نه تنها در سـال       . داشته است 
 مـشروط بـر اينکـه آن    ندارنـد، انديـشان    از دسـت دگـر  خـالص شـدن  

هـا، مقـاالت،    بـه اطالعيـه  . انديش خودشان و يا دوستانشان نباشند      دگر
 آنهـا فقـط بـه       هـای  اعتـراض . هايـشان نگـاه کنيـد      ها و برنامه   مصاحبه
آنهـا  .  شـدن دوسـتان و نزديکـان خودشـان اسـت     ی و زنـدان  یدستگير

 کـه   ی نام و نـشان    ی ب ی ها ی زندان  به دانشجويان و   یکوچکترين اشاره ا  
 و خواهـان    ی اسـالم  یسکوالر هـستند و از پايـه مخـالف نظـام جهـور            

 ی سياسـ ی آنهـا زنـدان  یبـرا .  کنندی هستند نم  یبرچيدن حکومت دين  
ايـن آقايـان منتقـد دولتنـد نـه نظـام و             .  دارد ی و غير خود   یهم خود 

سـي،   هـستند نـه دموکرا     یآنها به دنبال قدرت سياس    . یحکومت اسالم 
» دوران طاليـي  «خواهنـد مـا را بـه         مـي .  بـشر  وق و حقـ   یمردم ساالر 

 که درآن بيـشترين سـرکوبها، جنايـت هـا،           دورانی. امامشان برگردانند 
کشتار ها و شکنجه ها به وسيله خود آنها، کـه در آن زمـان بـر مـسند       

اصالح طلبان فقط بـه دنبـال حکومـت         . قدرت بودند، اعمال شده است    
  .ند هستی اسالمیفظ جمهور و خواهان حیدين

 گـذرد و مـن هنـوز بـه     یسال از به دار کشيده شدن بيـژن مـ   ۲۳
 کـه  ی بيـنم و وقتـ   یهنوزهم در خواب او را م     . نبودنش عادت نکرده ام   

 سال گذشـته بـر مـا     ۳۲ کنم شايد آنچه که در       ی شوم فکر م   یبيدار م 
 که  چشمم بـه عکـس        یاما وقت . رفته است تنها يک کابوس بوده است      

 خيـاالت بيـرون   ی افتد باالجبـاراز دنيـا  ی کمد میاب گرفته او در رو ق
اندوه از دست دادن    .  کنم که او ديگر نيست     ی شوم و باور م    یکشيده م 

پايان مـرگ زودرس و نـا         بي یتلخ.  کند یعزيزانمان هرگز ما را رها نم     
 ما با هـيچ چيـز پـر     خالء نبود آنها در زندگی    .  حق آنها تا ابد با ماست     

 و قربانيان اين جنايت اين است کـه از   نتالش ما بازمانده گا   . شود ینم
 که بر ما رفته پرده برداريم و عاملين اين جنايات را رسـوا کنـيم     یظلم

 را ی جديد، آزادي، عشق و دگر انديشی ديگر و ترفندیتا بارديگر با نام   
    کنم، شما چطور؟ی بخشم و نه فراموش میمن نه م. به قربانگاه نبرند

    بازرگانالدن
 ۱۳۹۰  شهريور

  

    



   t ١٤   

 مسئله این است که چگونه و برای چه هدفی زندگی می کنیم؟! هر کس دیر یا زود خواهد مرد

  باب آواکیان : از
 ماترياليـسم  اهميـت  دربـاره : فکري نشخوارهاوکلنجارهاي ازمقاله نقل به

  .معنادار زندگي و معنادار انقالبي فعاليت علم، مثابه به مارکسيستی،کمونيسم

تجارب گوناگون، نگرش ھای خودبخودی متفاوت : زندگی ھدفمند
  اسا متفاوتو جھان بینی ھای اس

ر فـوق العـاده ای بـر    يت مرتبط با موضوع مورد بحـث تـاث       يدو واقع 
 اول اينکـه  .ان انسان ها و افکار انسان ها دارنـد        يزندگی انسان، روابط م   

ميرند و ديگر اينکه انسان ها نه تنها به آن آگاهند بلکه نسبت    می  همه  
 بزنم  »اگزيستانسيالي«هدفم اين نيست که حرف های       . به آن هشيارند  

يا نگرش فلسفی اگزيستاسياليستی در پيش بگيرم اما قـدری شـکافتن       
چرا اين موضوع را طرح می کـنم؟ در اغلـب   . اين مسئله ارزشمند است   

ادبيات اگزيستانسياليستی و بسياری نوشته هائی که تالش می کنند با          
دسـت و پنجـه نـرم کننـد ايـن      » طنزها و تراژدی های عميق زندگي  «

ن ها موجودات زنده هستند اما می ميرند و انسان هـا بـه      تضاد که انسا  
اين موضوع آگاهند يکی از موضوعات برجسته و پديده ای مهـم اسـت              

در فلسفه اينطور است ولی در . که آدم ها سعی می کنند حالجی کنند    
بخـصوص در جامعـه ای کـه افـراد جزئـی          . هنر هم بازتـاب زيـاد دارد      

ما به معنای ايدئولوژيک تاکيد زيادی      الينفک از واقعيت مادی هستند ا     
بخصوص در جامعـه آمريکـا و امپرياليـسم       (گذاشته می شود    » فرد«بر  

عجيب نيست که مرگ آدم ها و آگـاهی آنـان بـه ايـن مـسئله       ) آمريکا
  .نقش برجسته ای در فرهنگ جامعه بازی می کند

اين يکی از عناصر اصلی دين و درک و توضـيحات مـردم از مقولـه        
. ت و خيلی ها نياز به دين را از اين دريچه توضـيح مـی دهنـد            دين اس 

بعضی ها حتا می گويند دين هميشه خواهد بود زيـرا آدم هـا هميـشه     
منظور فقـط مـرگ   . نيازمند طريقی برای حل مسئله مرگ خواهند بود      

  .....خودشان نيست بلکه شايد مهمتر از آن مرگ عزيزانشان
به اين معنـا کـه همـه    (ست هرچند مرگ انسان امری جهانشمول ا   

آدم ها  : اما همه دارای يک نقطه نظر در مورد مرگ نيستند         ) می ميرند 
دارای تجارب  زندگی می کنند     در شرايط اجتماعی متفاوت      ليل آنکه بد

 و مـرگ  هستندو نقطه نظرات متفاوت در مورد انواع و اقسام پديده ها         
  .هم يکی از آن هاست

فکـر  .  آخر مائو به ذهنم مـی رسـد  در اين رابطه يکی از حرف های      
می کنم در نامه ای به چيان چين است که می نويسد از طريق انقالب               

 مـی خواسـت    هـدفی در چين به مثابه بخشی از انقالب جهانی به چـه       
در آنجـا جملـه ای دارد بـه    . دست يابد و به چه موانعی برخورده اسـت     

البتـه  . »هی است حيات انسان متناهی ، انقالب اليتنا     «اين مضمون که    
فکر نمی کنم منظورش اين بود کـه انقـالب بـه معنـای واقعـی کلمـه              
اليتناهی است زيرا مائو آنقدر ماترياليست بود که بداند وجود بـشر بـه              

در . ... اين شکل، يعنی به مثابه يکی از انواع موجودات، اليتناهی نيست          
نـسانی  هر حال در بعدی کـه مـائو داشـت در مـورد انـسان و جامعـه ا           

صحبت می کرد اشاره اش به اين تضاد بود که افراد مـی تواننـد نقـش          
بخصوص اگر نسبت به ضرورت انقالب آگاه شوند و         (معينی بازی کنند    

مشخص تر اينکه بينش و متد کمونيسم را اتخاذ کنند مـی تواننـد بـه             
اما در هر حالـت  ) دگرگونی راديکال جامعه بشری خدمات بزرگی کنند    

 نه فقط به دليل توانـائی هـا و         –تشان محدود خواهد بود     نقش و خدما  
نقصان هايشان و موقعيت هايشان بلکه همچنين به دليل اين واقعيـت             

صـرفا چنـد دهـه زنـدگی مـی      آدم ها که حيات انسان متناهی است و   
يعنی، نه تنهـا سـرنگونی طبقـات اسـتثمارگر          (حال آنکه انقالب    . کنند

در جامعه کمونيـستی ضـرروت دگرگـونی        بلکه حتا بسيار فراتر از آن         
مرتبا طرح خواهد شد و موجودات بشر مرتبا و با درجات   ) مداوم جامعه 

پـس معنـای    . متفاوتی از آگاهی  در رابطه بـا آن عمـل خواهنـد کـرد              
اساسی گفته مائو در رابطه با جامعه بشری اين است که حيـات انـسان          

  . متناهی و انقالب اليتناهی است
لش اخالقی و به قولی چالش روحی بزرگی يا چالشی در    اين امر چا  

بله همه ی انسان هـا حيـات      . رابطه با جهت گيری آدم پيش می کشد       

نسبتا کوتاهی خواهند داشـت بخـصوص اگـر آن را بـا حيـات کيهـان                 
طی هزاران سال طول عمر انسان زيادتر شـده اسـت بـا             . مقايسه کنيم 

در ايـن   (قعيت ايـن اسـت کـه        اما وا . اين وصف هنوز نسبتا کوتاه است     
عمر فرد کوتاه تر باشد يا بلندتر در هر حالت وقـف     ) چارچوب متناهی   

اين عمر توسط عواملی بزرگتر و مـستقل از اراده    . اين يا آن هدف است    
و همچنـين در  (فرد شکل خواهد گرفت اما سوال اينجاست که هر فرد        

ئی کـه اوضـاع را   چگونه بـا تـضادها  ) ابعادی بزرگتر، هر طبقه اجتماعی  
آدم هـا در  . شکل می دهد روبرو می شود و بر آن ها تاثير مـی گـذارد              

 –رابطه با زندگی خود آرزوهای آگاهانه و تصميم گيری آگاهانه دارنـد         
.  برحسب اينکه چـه چيـزی را ضـروری، ممکـن و مطلـوب مـی داننـد               
. انقالب چيزی خارج از تجربه بشر يا خارج از وجود مادی بـشر نيـست          

وقتی گفته مـی    . ه عبارت ديگر، انسان ها هستند که انقالب می کنند         ب
بـه معنـای آن نيـست کـه يـک نيـروی            » انقالب اليتناهی است  «شود  

هست يا چيزی مثل طبيعت آگاه يا       » انقالب«ماوراء الطبيعه ای به نام      
ايـن مـردم    ! خيـر .  تاريخ آگاه که بر حسب تقدير پيـشروی مـی کنـد           

. کنند و بر پايه معينی دست به اين کار می زنند هستند که انقالب می     
انسان ها تاريخ را می سـازند امـا نـه هـر     : به اين معنا که بقول مارکس 

طور که مايلند بلکه بر پايه شرايط مادی معينی که از نسل هـای قبـل          
امـا   . به ارث رسيده است و فارغ از اراده ی فرديشان چنـين مـی کننـد      

ارای امکان انتخاب و تصميم گيـری آگاهانـه   در اين چارچوب، آدم ها د   
در مورد اينکه با زندگی خود چه خواهند کرد دارند و هر چه در مـورد             
جهان و تضادهائی که جهان را شکل می دهند و ايـن تـضادها چگونـه           
حرکت کرده و تغيير می کنند، آگاه تـر شـوند، تصميمـشان در مـورد                

  ....گاهانه تر می شوداينکه با زندگی خود چه خواهند کرد نيز آ
 سـال  ٢١عمـری بـيش از   طول جوانان سياه گتوهای آمريکا انتظار    

  . ندارند
جورج جکسون هنگام صحبت در مورد انقالب به اين واقعيت اشاره        
کرده و تاکيد می کند که تـدريجگرائی هرگـز نمـی توانـد بـرای ايـن                  

دوردسـت   يعنی اين ايده که انقالب در آينده ای    –جوانان جذاب باشد    
  يا خيـر  رخ خواهد داد برای برده ای که نمی داند آيا تا فردا زنده است             

اين تضادی بسيار مهم و سخت است که حزب ما مرتبا         . بی معنی است  
اما چيزی که می خواهم در اينجا تاکيد کنم اين است           . درگير آن است  

)  سال زنده نيستيم پس مهم نيـست       ٢١که بيش از    (که اين نقطه نظر     
. ه نظری خودبخودی است که از تجربه اجتماعی خاصی بر ميخيزد          نقط

يعنی دليل تفاوت فکـری يـک فيلـسوف اگزيستانسياليـست و جوانـان       
ايـن  . عضو گانگسترهای گتو در مورد مرگ و زندگی  اسرار آميز نيست       

  . ...از تجارب اجتماعی متفاوت بر ميخيزدتفاوت 
ندارند و برايشان مهـم  ال س ٢١اين جوانان انتظار عمری بيش از       ... 
اين را مقايسه کنيد با نقطـه نظـر و رويکـرد فـردی از طبقـات                . نيست

 فردی خوب که دست به هر کاری می –ميانی در مورد مرگ و زندگی    
. يا هر چـی بيـشتر کنـد   ... زند تا عمرش را دو سال، سه ماه، شش روز      

مـی گـويم   ن. ورزش می کند، رژيم غذائی اش را رعايت می کند و غيره    
که آدم بايد نسبت به سالمت و فيت بودن خود و عمر طوالنی داشـتن              

بلکـه نکتـه در    .در اين بحث کميت زندگی جائی نـدارد       . بی خيال باشد  
منظـور  . آن است که کميت اصال به اندازه کيفيت زندگی اهميت ندارد          

اما طبقات . از کيفيت زندگی آن است که آدم برای چه زندگی می کند         
ی، گروه های اجتمـاعی متفـاوت در جامعـه کـه دارای تجـارب           اجتماع

اجتماعی متفاوت هستند نقطه نظرات متفاوتی نسبت بـه ايـن مـسئله             
بدون اينکه به تقليل گرائی و ماترياليسم مکـانيکی بيفتـيم بايـد         . دارند

بگويم که اين تفاوت ها در نهايت منطبق اسـت بـر تجـارب اجتمـاعی                
ن خود را در مبارزات و جنگ ها مـی بازنـد را   يا جوانانی که جا  .متفاوت

با کمال ميل   ) بخصوص امروزه (اينان در بسياری مواقع     . در نظر بگيريم  
در راه هائی جان می دهند که اهداف بدی دارند و يا در بهترين حالـت    

نـشان  ) و تجارب جـاری   (اما از سوی ديگر تجربه تاريخی       . بن بست اند  
. اه رهائی بخـش جـان بـازی مـی کننـد     داده است که بسياری نيز در ر  

ماننـد پـدران و   . جـان بـازی مـی کننـد      » شخـصي «خيلی ها در ابعاد     



     ١٥u 
بـه هـر قيمتـی شـده بايـد از فرزنـدان خـود           «مادرانی که می گوينـد      

برخی اوقات اين به روشی الهام بخش انجام می شـود و          . »حفاظت کرد 
هستيم کـه آدم  اما در کل ما با اين پديده مهم روبرو . برخی اوقات خير 

ها برای وقف زندگی خود و حتا جان بازی در خدمت اين يا آن هـدف                 
آگاهانـه  ) برخی اوقات اهداف بسيار منفی و برخی اوقات بسيار مثبـت       (

بـا  » تنگاتنـگ «اين تصميم گيری در ارتبـاط       . تصميم گيری می کنند   
تجربه اجتماعی صورت می گيرد با اين وجـود پروسـه تـصميم گيـری              

  .استآگاهانه 
امـا ايـن   . بنابراين، انسان هـا مـی ميرنـد و نـسبت بـه آن آگاهنـد           

واقعيـت بـسيار بزرگتـر ديگـری هـم          . واقعيت، اول و آخر ماجرا نيست     
هست که منتج از تجربه اجتماعی و تجارب فردی درجه دوم امـا مهـم         

اين يک واقعيت مادی است اما اين واقعيت مادی چيزی اسـت     . ... است
ق گوناگون به آن می نگرند و تحت شرايط متفـاوت و         که آدم ها به طر    

  . تجارب مختلف نسبت به آن آگاهانه رفتار می کنند
نکتـه ای  » دخالتگری در جهان به مثابه پيشاهنگ آينده     «در مقاله   

هنگام آغاز جنگ خلق در     . گفتم که به موضوع مورد بحث مربوط است       
مـی  » ر شـجاع عناصـ «چين مائو بر اهميت جذب کـسانی کـه آنـان را      

گفت ايـن هـا از مـردن نمـی ترسـند و           می  مائو  . کردمی  خواند تاکيد   
: شبيه چيزی که باب ديالن در آوازش مـی خوانـد     . حاضرند خطر کنند  

بگذاريـد  . »نـداري هـم هيچـی     وقتی هيچ نداری برای از دست دادن        «
تاکيد کنم که اين حرف به معنای آن نيست که کمونيست هـا ارزشـی    

همانطور کـه   . اتفاقا بالعکس .  مردم قائل نيستند   یوده ها برای زندگی ت  
امـا واقعيـت   .  در اين دنيا مردم از هر چيزی گرانبهاترند  : گفتمائو می   

هيچ کس از مرگ نمی تواند فرار کنـد و حيـات آدم             ) آن است که الف   
ها و حتا مرگشان دارای اين يا آن محتوا بوده و به ايـن يـا آن حـساب           

 آن است که آدم ها جان خود را در راهی بدهند که              تراژدی خواهد بود 
البته جانباختن هر . ا در خدمت اهداف بد است   يتا بن بست است و      ينها

مائو که  همانطور  . فردی حتا برای هدفی رهائی بخش نيز سنگين است        
مردن در خدمت امپرياليست ها و مرتجعين : شاعرانه و نافذ فرموله کرد 

در . ردن برای مردم سنگين تر از کـوه اسـت         م. سبک تر از پر کاه است     
چه . سوگ رفيق داميان گارسيا نيز من اين جهت گيری را تاکيد کردم           

مرگ زودرس باشد يا ديررس مهـم تـرين چيـز محتـوای زنـدگی آدم                
 کيفيت زندگيشان و اينکه وقف چيست و نهايتا آن را در چه         --هاست  

است که به زندگی آدم هـا  اين . راهی گذرانده اند و برای چه زيسته اند   
که نسبت به وجود اليتناهی ماده ی در حال حرکت بسيار کوتاه است،          

  .معنا می دهد

بـرای  ) يا حداقل برخی از آن ها     (انسان ها   سئوال اين است که آيا       
تسلی نياز به واقعيت تحريف شده بخصوص در شـکل اختـراع خـدايان       

 (دارند يا اينکه می تـوانيم    يا ديگر موجودات و نيروهای ماوراء الطبيعه        
اين يک نکته اساسی در   . با واقعيت آنطور که هست روبرو شويم      ) و بايد 

آيـا مـی تـوانيم و    . جهت گيری ايدئولوژيک و مبارزه ايدئولوژيک اسـت      
بايد با واقعيت آنطور که هست روبرو شويم؟ آيا انسان می توانـد بواقـع          

ه باشد؟ آيـا ايـن امـر بـه     زندگی ای سراسر از معنا و هدف داشته داشت       
بهترين وجه از طريق روياروئی با واقعيت آنطور که هـست و پتانـسيلی        
که درونش برای تغيير است و تالش برای تغيير آن بدست نمی آيد؟ يا          
اينکه به جای اين، در تالش برای فـراهم کـردن تـسلی دروغـين و در                 

ورد زندگی نهايت محکوم به شکست در مورد مرگ و مهمتر از آن در م         
ــت مــردم جهــان کــه در شــرايط کنــونی تحــت  ســلطه نظــام    اکثري
امپرياليستی و روابط ستم و استثمار هيچ بهره ای از غنـا نبـرده اسـت                

منظورم از غنا معنای پولی آن نيست بلکه به معنای کامل بـودن و يـا         (
به ورطه ی اختراعات، تاريک انديشی  )به قولی انسانيت زندگيشان است    

ايـن واژه را آگاهانـه      . واقعيت سقوط کنيم؟ بله سقوط کنـيم      و تحريف   
  . استفاده کردم

با اين تضاد خيره کننده که از يک سو، حيات اکثريت انسان ها بـه       
خاک کشيده می شود و در شرايط کامال فالکت باری زندگی می کنند        
و از سوی ديگر، زندگيشان می تواند کامال دگرگون شود و جهان بطور             

تواند جهانی بنيادا متفاوت و بهتر شود؛ چه بايد کـرد؟ جهـت          کلی می   
گيری ما در باره اين تضاد چه بايد باشد و در مورد آن چه بايد بکنيم؟                 
آيا به دليل اينکه زندگی ها کوتاه است و همه انسان هـا مـی ميرنـد و             
آن را می دانيم از فداکاری های  ضروری برای تغييـر بنيـادين و بهتـر               

ی بشر پرهيز کنيم؟ يا اينکه آگاهانه تر و مشتاق تر زندگی            کردن زندگ 
خود را وقف اهداف رهائی بخش انقالب کمونيستی کنيم و بـه معنـائی     

  بزرگتر جان خود را برايش بدهيم؟
ما نمی توانيم اين واقعيت را که حيـات انـسان هـا متنـاهی اسـت                 

 بـه ايـن   ما نمی توانيم اين واقعيت را که انسان ها نـسبت         . عوض کنيم 
و اگر نسبت به ان آگاه نبودنـد زنـدگی هـا       . (امر آگاهند را عوض کنيم    

بسيار فقيرانه تر از اين ها می بود زيرا آگاهی شان نسبت بـه بـسياری                
آنچه مـا مـی تـوانيم عـوض کنـيم و         . ) مسائل بسيار محدودتر می بود    

دارای معنای عظيمی است آن است که با حيـاتی کـه داريـم چـه مـی        
  .... کنيم

ـ .اچ.اس«ان بخــش يزنـدان  کــان در يج پليخلــی التيـ در زنــدان ا» وي
 تن ٦٦٠٠ه دست به اعتصاب غذا زدند و    يکا در اول ژوئ   يآمری  ايفرنيکال

. دنديت از آنان دست از غذا خوردن کـش        ي زندان در حما   ١٣ان  ياز زندان 
گـر  ياعالم کردند تا حد مـرگ مبـارزه خواهنـد کـرد و د            ی  صدها زندان 
. ستنديـ و شـکنجه ن ی ر انـسان يـ و غی وانيـ ط حيحمـل شـرا   حاضر بـه ت   

 ٢٣ان  يکـه زنـدان   ی  ان زندان انفـراد   يپا: ان عبارت بود از   يخواست زندان 
شوند،  يمی  ها نگاهدار  در سلول ی  چ تماس انسان  يساعت در روز بدون ه    

بـه امکانـات    ی  دائـم، دسترسـ   ی  هـا  يو بازجوئ ی  جمع ه دسته يان تنب يپا
 حـق تلفـن   ی،و آموزشـ ی بخـش  تـوان ی ها رنامه بی،انسانی  غذا ی،درمان

  ...  لباس گرم و ی،واريم ديکبار در هفته، حق داشتن تقوي
 متر، بدون پنجره و هـوا، حـدود هفتـاد          ٣ در   ٢.٥ی  بتونی  ها سلول

م يتواننـد تـصم   ينگهبانـان مـ  . داده اندی  در خود جا اينجارا دری  زندان
رون نگذاشـتن  يـ مـثال، ب (» يهمکار«ل عدم يرا به دل ی  رند که زندان  يبگ
ر کتـک  يـ زات ضد شورش به ز يو با تجه  ی  بطور دسته جمع  ) غذای  نيس
برنـد   يبسر می طين شراي سال است که در چن٣٠ تا  ٥ان  يزندان. رنديبگ

. به گوششان بخـورد   ی  قيموسی  نند و نوا  يبدون آنکه هرگز آسمان را بب     
ن يـ ا. شـده اسـت   ی  طراحی  وانه کردن زندان  يدی  ت برا ين نوع محروم  يا

حقوق بـشر و   ی  الملل نيبی  ت با استانداردها  يدر ضد ی  نوع حبس انفراد  
ی رانـسان يغی هـا  هيـ گـر تنب يه شـکنجه و د    يون سازمان ملل عل   يکنوانس

اسـت در  ی کـان زنـدان  يج پليخلـ ی التيو در زندان ا  ي.اچ.زندان اس . است
نجا آورده  يبه ا » ن ها ينِ بدتر يبدتر«به قول مقامات زندان     . درون زندان 

کننـد سـر از     ينکـه اعتـراض و فکـر مـ        يان بـه صـرف ا     يزندان. شوند يم

صـندوق  «بـه   ی  ا ون در نامـه   ياز اعتـصاب  ی  کـ ي. آورنـد  يو در مـ   ي.اچ.اس
» انقـالب «ه  يافته توسط نشر  يسازمان  (» انيزندانی  برای  ات انقالب ينشر

 :سدينوی م) کايآمری ست انقالبيارگان حزب کمون-
را نـشان کـرده و تحـت    ی   مترقـ  گـر و   ان شـورش  ينگهبانان زندان « 

. فرسـتند ی و مـ ي.اچ.نکه عضو فالن و بهمان باند هستند به اس       يعنوان ا 
کننـد   يان استفاده ميمنفعل کردن زندانی برای ن زندان مثل چماقياز ا 

. ... ا شالق نشان دادن بـه بـرده  ين يد به اخراج مهاجر   يدرست مثل تهد  
خ يفلـسفه و تـار    ی  هـا  است که حتا خوانـدن کتـاب      ی  طين شرا يدر چن 

کنتـرل کـردن   ی کان فقـط بـرا  يج پليو در خل ي.اچ.اس. شود يسانسور م 
  ». ...شده استی طراح
را در خـارج از زنـدان بـه حـول           ی  اريت بس ين اعتصاب غذا جمع   يا

ــدان ــاع از خواســت زن ــشايدف ــط حيشــکنجه و شــرای ان و اف در ی واني
مـشروع بـودن    و نا ی   ارتجـاع  ی،نيکا فعال کرد و بطور ع     يآمری  ها زندان

رهبـر  «کا کـه خـود را       يآمری  ها يبين عوامفر يت دروغ ين نظام و ماه   يا
کند نـشان   يمی معرف» و حقوق بشری نگهبان دموکراس«و » جهان آزاد 

ن و يو خفقان، از قـوان   ی  سينشان داد که چگونه نظام از سرکوب پل       . داد
ی و اجتمــاعی حفــظ روابــط اقتــصادی ش بــرايهــا هــا و زنــدان دادگــاه

ه سـتم و  يکه از شورششان عل   ی  گرانه و حفظ کنترل خود بر مردم       ستم
ل ياست که از پتانـس    ی  ستمين س يا. کند يهراسد استفاده م   ياستثمار م 

ندارند هـراس   ی  ا ندهيچ ا يستم ه ين س يکه در ا  ی  ها تن از مردم    ونيليم
  .دارد

  

  کایآمر در انیزندانی غذا اعتصاب
 



   t ١٦   

ارگان حزب كمونیست انقالبی ـ  (انقالبی نشریھ  ای از مصاحبھ گزیده
 ژوئیھ ٣١، ٢٤١شماره  --اقتصاددان كمونیست ریموند لوتا با ) اآمریك

  )جافک( ترجمھ فارسی برگرفتھ از جمعی از فعالین کارگری - ٢٠١١
ــپرز: انقـــالب ــا دنتيـ ــران و اوبامـ ــزب دو رهبـ ــوکرات حـ  و دمـ

 بـر . افتنـد ي دسـت ی  ا شکننده توافق به کايآمر کنگره در خواه يجمهور
 از دالر اردهـا يليم نـده يآ سـال  دهی طـ  اسـت  قـرار  توافـق  نيـ ای  مبنا
 شيافـزا  مـورد  در کنگـره ی  زود به. شود کاسته فدرال دولتی  ها نهيهز

 نيـ ا دری  مهمـ  سـواالت . کـرد  خواهـد ی  ريگی  رای  دولت قروض سقف
 اصـال . ميکنـ  شـروع ی ا هيـ پا نکـات ی  بعض از بگذار اما دارد وجود مورد
 معناست؟ چه بهی دولت قروضی برا شدن قائل سقف
 اسـت  فدرال حکومتی  برای  حد نِييتعی  معنا به نيا: لوتا دمونير

 نيـ ا. کنـد  قـرض  پـول  مخارجش نيتامی  برا تواند يم اندازه چه تا که
ی هـا  مـه يب و خدمات رينظيی ها برنامه ی،نظامی ها نهيهز شامل مخارج

 بازپرداخـت  و کارمنـدان  حقـوق  وی  ادار دسـتگاه ی  هـا  نهيهز ی،درمان
 کـا يآمر خزانهی   پشتوانه که استی  گذاران هيسرما به قرض بهره و اصل

 کنـد ی  مـ  خرج شيدرآمدها از شيب دولت کهی  زمان. کنند يم نيتام را
 قـروض . دارد نام (deficit)ی کسر که ميشو يم مواجهی رقم تفاوت با
 سـال  در قـروض  نيا. است دالر ونيليتر ١٤ از شيب کايآمر دولتی  مل
 .تاس شده باشتان بودجهی کسر جبرانی برا گذشتهی ها

ی بــرا دولـت ی مــال منـابع  کـه  رود يمــ بـاال ی زمــان قـروض  سـقف 
 را بستانکاران پول نتواند دولت اگر. كشد يم ته تعهداتش بهيی  گو پاسخ

 روبـرو  مقـرر  موعـد  دری  بـده  پرداخـت  عدم مساله با وقت آن بپردازد
 ).  default(ميشويم

 است؟ اديز قدر نيا دولت قرض زانيم چرا: انقالب
 قـروض  ميعظـ  انباشـت  باعث عامل سه گذشته سال چندی  ط: تالو
 ٢٠٠٨ی  ها سال دری  اقتصاد ديشد انقباض اول عامل. است شده دولت

ی درآمـدها  ديشد سقوط بهی  اقتصاد تيفعال شدن کُند. است ٢٠٠٩ و
ی آور جمعی  ها اتيمال زانيمی  اقتصاد دارِ ادامهی  کساد. ديانجام دولت
ــت توســط شــده ــت مخــارج. اســت ادهد کــاهش را دول  در زيــن را دول

 امثـالهم  وی  خـوراک  مـواد  بـن  ی،کـار يب حـق  ديـ تمد ماننديی  ها نهيزم
 .است داده شيافزا

ی هـا  سـال ی  ط بوش حکومت دوران در ها اتيمال کاهش دوم عامل
 محـل  از دولـت  درآمـد  کـه  شـد  باعث مساله نيا. بود ٢٠٠٣ و ٢٠٠١

 .شود كم ها اتيمال
 و افغانـستان  اشـغال  در کـا يآمری  اطـور امپری  هـا  جنگ سوم عامل

 کـا يآمر ريـ اخ دهـساله  در. رسـاند  اوج به را بودجهی  کسر که بود عراق
ی نظـام  اشـغال . کـرد  نـه يهز ها جنگ نيا در دالر ونيليتر کي از شيب

 دالر ارديـ ليم دو حـدود  ماهانه گرفت اوج اوباما دوران در که افغانستان
 .دارد يبرم نهيهز

ی هـا  نـه يهز منظـورم ! اسـت ی  ا كاسه مينی  لپو بحران كاسه پشت
  اش يواقعـ  ابعـاد  از. كننـد  ينمـ  صـحبت  مـوردش  در امـا . استی  نظام
 کـه  ديـ نيبی  مـ  ديـ ريبگ نظر در را ٢٠١٢ بودجه اگر. نديگو ينمی  زيچ
 نيـ ا امـا . است دالر ارديليم ٧٠٠ حدود آن دری  نظامی  ها نهيهز زانيم

ی واقعـ  رقـم . ستين کايآمری  تيامن وی  نظامی  ها نهيهز ازی  قيدق ريتصو
 ايـ  دالر ونيـ ليتر ١.٢ حـدود ی  زيـ چی  عنـ ي. اسـت  نيا از شتريبی  ليخ

ی نظامی  ها نهيهز ازی  واقع ريتصو بهی  ابيدستی  برا. بودجه% ٤٠ حدود
 ،(NSA)يملـ  تيـ امن آژانـس  و ايسـ  سازمانی  ها نهيهز ديبای  تيامن و

 وزارت سطتو كهی  ا هسته حاتيتسل توسعهی  برای  قاتيتحقی  ها نهيهز
ی هـا  جنـگ  شبرديـ پی  بـرا  كهی  قروض بازپرداخت رد،يگ يم انجام روين

 در موجود رقم به را شده گرفتهی  حاتيتسلی  ها ستميس جاديا و گذشته
 .استيدن در کايآمر سلطه حفظ ضامن ها نيا همه. ديکن اضافه بودجه

 قـروض  سـر  بر داغی  ها بحث کهی  زمان درست که نجاستيا جالب
 در رای  ديجدی  نظام جبهه اوباما افتاد، راه به کنگره در هبودج وی  دولت

  .کرد بازی بيل
 درصـد  ١٠ تـا  ٩ حـدود  حاضر حال در فدرال دولت بودجهی  کسر

ی کـسر  متوسـط  برابـر  سـه  حدود نيا که… استی  مل ناخالص ديتول
 .است رياخ سالی سی ط بودجه
ی هـا  درک. کننـد ی  مـ  نگـاه ی  خاصـ  جـور  معـضل  نيا به مردم... 

 علـتش . ستينی  اتفاق وجه چيه به البته كه دارد وجودی  اديز درستنا
ی  مـسئله  کارشناسان، اصطالح به و استمدارانيس ها، رسانه كه نستيا

 نيا هم مردم ازی  اريبس. کنندی  م مطرحی  نيمع چارچوب در را قروض
 وابـستگان  که ننديبی  م طور نيا را هيقض مثال. اند رفتهيپذ را چارچوبه

 و ريـ خ بـرخالف  و خودخواهانـه ی  شکل به واشنگتن در بيرق حزب دو
. بگذارنـد  کنـار  را ها تفرقه نيا ديبا و اند افتاده هم جان به کشور صالح

ی بـرا  کـسان ي طـور  بـه  ديـ با همـه «: دهد يمی   شعار چه اوباما دينيبب
 سـهم  ديـ با پولـدارها . کننـد ی  فـداکار  کشور صالح و ريخ بهی  ابيدست

ی مـدت ی  بـرا ی  بيعـوامفر  نـوع  نيـ ا. »بپردازند را اه اتيمال ازی  ا عادالنه
 اگـر «: ديـ کن نگـاه  اش يستيـ نيشوو اظهـارات  نيـ ا به اي. داشت داريخر

 خواهـد  لطمه کايآمر اعتبار به ميکن حل رای  دولت قروض مسئله مينتوان
 . »خورد
 رخ دارد آنچـه  جوهر اي و خواند ينم اتيواقع با اصال اي ها حرف نيا

 توافق عدم اي توافق که دانند ينم واقعا مردم. کند يمن آشکار را دهد يم
 نيـ ا کـه  كنم روشن ديبا. ستيچ سر بر ها دمکرات و خواهان يجمهور
 چيهـ  که است مختلف برنامه دو سازشی  معنا به» سازشکارانه «توافق

 .ستين مردم نفع به ها آن از کي
    ست؟يچ هيقض جوهر پس: انقالب

 دارد انيـ جری  دولتـ  قـروض  سـقف  نيـي تع سـر  بر کهی  دعوائ: لوتا
 راتيتـاث  منظـورم . کاسـت يآمر سميـ اليامپر قِيـ عم مشکالت ازی  ا جلوه

ــضا منظــورم. …اســتی جهــان اقتــصاد بحــران ــصاد مــتالطمی ف  اقت
 انباشت به که بودجهی  واقعی  تضادها و ها تيمحدود و استی  الملل نيب

 .است خورده گرهی خصوص وی دولت قروض ميعظ
ی لولـو  از دارنـد  حاکمـه  طبقه ازی قدرتمندی  اروهين حال نيع در

ی هـا  نـه يهز نيتـام  استيس تا كنند يم استفاده ها يبده پرداخت عدم
 درمـان،  و بهداشت و پرورش و آموزش در مثال (دولت توسطی   اجتماع

ی ا سـابقه  يبـ  شـكل  به را )یاجتماع خدمات ماننديی  ها حقوق و حق و
 حملــه کيــ دادن ازمانسـ ی بــرا فرصـت  از هــا آن. ببرنـد  ســوال ريـ ز
ی عمـوم  افکـار  بـه  دادن شـكل  هدفشان. اند ه کرد استفادهی  کيدئولوژيا

» .گـذارد  يمـ  فراتر مشيگل از را پا دارد دولت «که است دهيا نيا حول
ی كنترلـ ی  اجتماعی  ها نهيهز نيتام نهيزم در که است نيا منظورشان

 بـه  دسـت  ديـ با همهی  ارتجاع بحث نيای  مبنا بر. ندارد وجود دولت بر
 هـم  دولـت . کننـد  کم دولت برابر در خود توقعات از و دهند هم دست

 قبـل  از خواهنـد ی  م و ندارند را اش يستگيشا کهی  کسان به دينبا گريد
 .بدهد» ازيامت «کنندی زندگی دولتی ها نهيهز

 بـاال ی  فداکار لزوم و کمربندها کردن سفت بحث روزها نيا: انقالب
 .است گرفته

 شـشم  کيـ  کيـ نزد کـه  زنند يمی  زمان را حرف نيا! يارفداک: لوتا
 محدود شدت به مشاغل دامنه و کارنديب مهين اي اند شده کاريب کارگران

 هـر  از تـر  يطـوالن  امـروز ی کـا يآمر دری  کاريب دوره متوسط. است شده
. اســتی جهـان  دوم جنــگ خاتمـه  از بعـد ی هــا سـال  در گـر يدی  دوره

 ثـروت  مـورد  در خود قيتحق جهينت راًياخ (PEW) ويپ اديبن! يفداکار
 کـرده  منتـشر  را ٢٠٠٩ تـا  ٢٠٠٥ی هـا  سـال ی طيی کايآمری  خانوارها

. شـود  يمـ  امثـالهم  و انـداز  پـس  خـودرو،  مـسکن،  شـامل  ثـروت . است
 پوسـتان  نيرنگـ  ريسـا  و نـو يالت ، اهيسـ ی  خانوارها را ضربه نيدتريشد

. اسـت  افتهي کاهش% ٦٦ نويالتی  خانوارها ثروت خالص نرخ. اند خورده
ی خانوارهـا  سـوم  کيـ . اسـت % ٥٣  اهيسـ ی  خانوارها مورد در رقم نيا

 .ندارندی ثروت چيه اهيس و نويالت
 (sub-prime) پشتوانه بدون قروض بحران جهينتی کاهش نيچن
 ظـاهرا  کـه  شدند کشاندهيی  ها وامی  سو به نفر ها ونيليم. است مسکن

 نيا موقع به بازپرداخت از نفر ها ونيليم و داشتند را بازپرداختش توان
ی آتـ ی  آمـدها  در و انـداز  پـس  مـسکن، ی  هـا  وام. ماندنـد  نـاتوان  ها وام

  بحران نیسنگ هیسا
   آمریکا، بحران جھانی و تحمیل ریاضت کشی اقتصادی وحشیانھ  دولتِ  قروض



     ١٧u 
 مـاوراء  در هـا  وام نيهمـ  ازی   بخـش  عالوه به. ديبلع فرو را نفر ها ونيليم

 بـه ی  جهانی  بازارها در سهام صورت به و شده ليتبدی  مال ابزار به بحار
 .بود دهيرس فروش

ی عنـ ي هـا  انـسان ی  هيـ اولی  ازهـا ين ازی  كـ ي .است بازار کارکرد ن،يا
 سپس و شد ليتبدی  باز بورس وی  گذار هيسرمای  برای  ابزار به مسکن

ی بـرا  کـه  چـرا  اسـت  شده هيتخل خانه ها ونيليم. ختير فرو زيچ همه
ی پناه سر مردم که است نيا از مهمتر تشانيمالک حقوق اعمال ها بانک

 .باشند داشته
 ١٠. بودنـد  وقـت  تمـام  کـار ی  ايجو نفر ونيليم ٢٥ گذشته ماه در

 ريـ اخ دهـه  چنـد ی  طـ . مواجهند اموالشان ضبط خطر با خانوار ونيليم
 بـه  نـو يالت و اهيسـ ی  خانوارها با دپوستيسفی  خانوارها درآمدی  نابرابر
ی فـداکار  کـه  خواهنـد  يمـ  مردم از حاال و است دهيرس سطح نيباالتر
. اسـت  کـرده  نـابود  را شـان  يزنـدگ  کـه  دهند نجات رای  نظام تا کنند
 را آن و اســتی اجتمــاعی نــابرابر باعــث کــه دهنــد نجــات رای نظــام

 پوشـش  در را هـا  حـرف  نيـ ا همه البته! يوقاحت چه. دهد يم گسترش
 .زنند يم» کند ادا را خود سهم ديبا کس هر«

 کـه  است آنی  عمل فرضِ اند دهيرس توافق به ظاهرا که حاال: انقالب
 و پـرورش  و آمـوزش  درمـان،  و بهداشـت  نـه يزم دری  دولتـ ی  ها برنامه

   .ابندي کاهش بشدت ديبا مسکن نيتام
. زدنـد  حرف قرض پرداخت مهلت و قرض حول هفته نيچند:  لوتا

 منظـورم . بودی  خالی  اهال ازی  بزرگ بخشی  جا ها بحث نيا همه در اما
 کـامال  حاکمه طبقه قاموس از فقر واژه انگار. است کارانيب و دستانيته

 شـده  کاريب کارگران شمار نکيا که استی  حال در نيا. است شده پاک
. اسـت  نداشته سابقهی  س دهه بزرگ بحران زمان از که دهيرسی  حد به
... 

ی نظـر  چـه  شد حاصلی  جوال ٣١ روز کهی  توافق مورد در: انقالب
 د؟يدار

 توافـق  بـه  رسـد  يمـ  نظـر  به خواندم مطبوعات در که طور آن: لوتا
 سـه  نـده يآ دهـسال ی  طـ  آنی  مبنـا  بر که اند تهافي دستی  ا شکننده

 نـه يهز شـامل  نيـ ا. شـود  کاسـته ی  داخلـ ی  هـا  نهيهز از دالر ونيليتر
  نيهـز  مختلـف  انـواع  شـامل  نيا. شودی  م هم فدرال دولتی  ها آژانس

 پـرورش،  و آمـوزش  بر راتشيتاث نينخست که هست همی  اجتماعی  ها
ی درمـان  مهيب و ستيز طيمح از حفاظت ذهاب، و ابيا ی،عموم مسکن
 ازی  ديـ جد مـوج  ٢٠١٢ی  جمهـور  استير انتخابات از بعد. بود خواهد
 .شد خواهد اجرا مرحله به مرحله ها نهيهز کاهش

 خواهـد  ضـربه  فقرا به شدت به برنامه نيا ازی  بزرگ بخش:  انقالب
 .زد

 Public) هلـث  کيـ پابليی کـا يآمر هينـشر .... شماست با حق: لوتا
Health)  کـه  کرد منتشر رای قاتيتحق جينتا خود ژوئن هما شماره در 

 عوامـل  ريسـا  وی  سـواد  کم و فقر اثر بر ريم و مرگ موارد تعداد آن در
 نفـر  هزار ١٧٦ حدود ٢٠٠٠ سال در. بود شده ذکر کايآمر دری  اجتماع

 از را خـود  جان فقر اثر بر نفر هزار ١٣٣ حدود وی  نژادی  جداساز اثر بر
 طيشـرا  بـه  مربـوط  وی ريشگيـ پ قابـل ی  هـا  مرگ ها نيا. اند داده دست

 نداشـتن  ی،درمـان  امکانـات  بهی  دسترس فقدان ازی  ناش و کار و مسکن
 .استی بهداشت خدمات نييپا تيفيک اي وی درمان مهيب

 برنامـه  سـاطور  ريـ ز را هـا  انسانی  زندگ که استی  نظام چه نيا... 
 نظـام  نيـ ا. اسـت  هيسـرما  منطـق  نيـ ا فرستد؟ يمی  مالی  کش اضتير

ی فرمانـده  در سـود  نظـام  نيا در رايز کند عمل مردم نفع به تواند ينم
 .است زيچ همه

ی  دهنـده  تکـان  سـاختار  ديـ تجدی  سـو  بـه  حرکـت  بـا  ما نيبنابرا
 بـه  را خـود  اوبامـا  کننـد  يمـ  فکـر  مـردم . ميروبـروئ ی  دولتـ ی  ها نهيهز

 در حـزب  دو اما. است شده ها آن رو دنباله اي فروخته خواهان يجمهور
 در کـه  چنـد  هـر  هستندی  عموم توافقی  دارا ها نهيهز کاهشی   نهيزم

 .دارند همی نظرات اختالف کار نيا انجامی چگونگ مورد
 نيـي تع و هـا  نـه يهز کاهش سر بری  داغ بحث شاهد مای  ول: انقالب

 .ميبودی دولت قروض سقف
 فراتـر  هـم  نيا از خواهند يمی  راست دست خواهان يجمهور: ... لوتا

ی اجتمـاع ی  هـا  نهيهز نيتام در را دولت نقش خواهندی  م اه آن. بروند
 در. نـدارد  بودجـه ی  کسر موضوع بهی  چندان ربط گريد نيا. کنند تمام

. بود شده مطرح بار هفتی  دولت قروض سقف نييتع مساله بوش دوران
 بـا  كـه  کـا يآمری هـا  جنـگ   مخارج نيتامی  برا خواهان يجمهور نيهم

 قـروض  انباشت از اند افتاده راه بزرگ یامپراطور کي بهی  ابيدست هدف
 ازی  ناشـ  درآمـد  کمبـود  کـه  بـود  قبول قابل ها آنی  برا. نداشتنديی  ابا
 قيـ طر از را بـوش ی جمهـور  اسـت ير زمانی  ها اتيمال کاهش استيس

 .ندازنديب قيتعو به شتريب  قروض گرفتن
. اسـت  کيدئولوژيـ ا مخالفـت  کي» بزرگ دولت «با ها آن مخالفت

 بـر  را مـردم  رفـاه  تيمـسوول  کـه  استی  ا دهيا به واقع در ها آن حمله
: نديگو يم. است شده نهينهاد ها آن دری  رحميب. گذارد يم جامعه دوش

. ندارد كه ندارد وجودی  درمان خدمات. است خودتان ريتقص ديكاريب اگر
 .شماست مشکل گريد نيا

 جوانبی  برخ که کرد منتشری  ا مقاله ژورنال تيستر وال شيپ هفته
 کـار  محافظـه ی  روهاين. بود شده متبلور آن در کيدئولوژيای   حمله نيا

 ستيـ ن اوبامـا  فقـط  مـشکل  گفتنـد  يم خوانندگان به مقاله نيا زبان از
 ازی  طرفـدار  «و» يگـداپرور  فرهنـگ  «بـه  و روزولت نيفرانکل به بلکه

 هيتـسو  زمـان  کـه  کنـد  يمـ  ديتاک مقاله.  گرددی  برم» ثروت عيبازتوز
 Tea)ی پـارت ی تـ  انيـ جر. اسـت  دهيرسـ  فـرا  شيگـرا  نيـ ا با حساب

Party) زيـ ت» دولـت ی هـا  دخالـت  «از را عـوام  مـردم  نفـرت  ريشمش 
 .كند يم

 داده ارائـه  کـا يآمر در» قـدرت  هـرم  «از انيـ آواک بـاب  کهی  ليتحل
 ميمواجهی  اوضاع با ما. کندی  م روشنی  اديز زانيم به را امروز اتفاقات

 ديشـد  تفرقـه  دچـار  خـود  سطوح نيتريعال در کايآمر حاکمه طبقه که
 و هـا  دمکـرات ی  بنـد  صـف  شکل به ميتوان يم بايتقر را نيا. است شده

ـ  و کـم  کـه  حاکمـه  طبقـه  ازی  بخش. مينيبب خواهان يجمهور  بـا  شيب
 جامعـه  و گرفته قراری  تعرض موضع در است همخوان خواهان يجمهور

 بـا  هـا  دمکـرات .  بـرد  يمـ ی ستيـ فاشيی  سو و سمت به شيپ از شيب را
 سـلطه  حفـظ ی  چگـونگ  ازی  مشخـص  جوانـب  سـر  بر خواهان يجمهور
 نظــر اخــتالف» کــشور داخــل دری اجتمــاع نظــم «و کــايآمری جهــان

 نيـ ا و سـلطه  نيـ ا حفظی  عني هيقض اصل سر بر اما. دارندی  ريچشمگ
 .دارند نظر توافق کامال نظم
 بـه  برخـورد  در حاکمـه  طبقهی  کنونی  دعوا محرکه قوه مساله نيا

 کـه  اسـت  انيـ جر دری  حـاد  مبـارزه . هست همی  دولت قروض موضوع
 آن در بـزرگ  عوامـل  مثابـه  بـه  کيدئولوژيـ ا وی  اسيسی  کارها دستور
 خواهـان  يجمهـور  دست در عمل ابتکار حال به تا. کنند يمی  باز نقش
 تيـ موقع نيـ ا زينی  کنونی  دعوا انيجر در خواهند يم ها آن. است بوده

 .کنند حفظ را
 حران واقعی و تعرِض ایدئولوژیکُکنِش میان یک ب

 هيـ پا بـا  کيدئولوژيـ ا تعرضِ نيای   رابطه مورد در شما نظر: انقالب
 ست؟يچ بودجه بحرانی اقتصاد

 بحـران  نيـ ا کـل  نـد يگو يمـ  کاليراد وی  مترق منتقدان اغلب: لوتا
 کيدئولوژيـ ا وی  اسـ يسی  کارهـا  ِ دسـتور  تـا  انـد  کرده درست را قرض

 مـسئله . اسـت  اشـتباه  ليـ تحل نيـ ا کنم يم فکر. ببرند جلو را خودشان
ی جهـان ی  اقتـصاد  بحـران  کيـ  با ما. است نيا از تر ياساس و تر دهيچيپ

 .است اتفاقات نيای  همهی  نهيزم پس که ميروبروئ
 ختـه يآم هم در کيدئولوژيا تعرضِ کي بای  واقع بحران کي واقع در

 بـا  کيدئولوژيـ ا تعـرض  نيـ ا. دمد يم آن آتش بر شيپ از شيب و است
 .است دهيتن درهمی اجتماع سرکوب و کنترل ديجدی ارهايمع تيتثب

ی کـسر  بـه  حـاکم  طبقـه  توجـه  که ميريبگ جهينت اگر است اشتباه
 مجبـور  هيسـرما . اسـت ی  اسيس ترفند کي صرفای  دولت قروض و بودجه
. دهد شيافزا را خودی  جوئ رقابت تيقابل و دهد کاهش را ها نهيهز است

 قراری  واقعی  ها تيمحدود دولتی   ابندهي گسترشی  ها نهيهز راه سر بر
ی نظـام  بـا  ما. شود يم مربوطی  دار هيسرما» يباز نيقوان «به نيا. دارد

 و بـرد  يمـ  جلـو ی  کـارمزد  اسـتثمار  هيـ پا بر را سود ديتول که ميروبروئ
ی هـا  قـدرت  آن در کـه ی  رقـابت  رود؛ يمـ  شيپ رقابت قيطر از انباشت
 سـلطه  و ازيـ امت کـسب  دنبـال  بـه ی  جهـان ی  بـاز  دانيم کي در بزرگ

 .هستند
 مھم و بزرگی ھا چالش ظھور و بحران گسترش

  .ميکنی بررس قتريعمی،اسيس اقتصاد نظر از را مساله: انقالب
 بـر  را امـروز ی  مـال  اضـطرار  تيوضـع  و ميبـرو  تـر  عقـب ی  کم: لوتا
ی خـصوص -يمـال  قلـبِ  ٢٠٠٨ سـال  اواخر. ... ميبگذاری  جهان ويپرسپکت

 خطـر  بـا ) اسـت ی  تيفرامل ميعظی  ها بانک منظورم (کايآمر سمياليامپر
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 داده برگـشت  کـه يی ها وامی   واسطه به ها بانک نيا. شد روبروی  فروپاش

 را هـا  هيسـرما  حجـم  توانـستند  ينمـ  شـدند،  ميعظی  ضررها دچار نشد
 هـم  شتريـ بی هـا  وام دادن بـه ی  ليتمـا  حـال  نيعـ  در و دهند شيافزا

 نيا که ميبگو فقط بپردازم ماجرا نيا کل به توانم ينم جا نيا. نداشتند
 جـاد يا به کردند شروع ها بانک نيا. بودی  دار هيسرمای  آنارش ازی  ا جلوه

 بـه  مخـاطرات  انداختن و سود کسبی  برا  دهيچيپ اريبسی  مالی  ابزارها
. کـرد  عملی  دار هيسرمای  ها يقانونمند زين نجايا در اما. نيريسا دوش

 اکتبـر  در کـه ی  ا مقالـه  بـه  ديـ توان يم نهيزم نيا در شتريب ليتحلی  برا
 هــم در رای جهــانی دار هيســرمای مــال گردبــاد «عنــوان تحــت ٢٠٠٨

 .ديکن رجوع نوشتم» چديپ يم
 کـه  چـرا ی  جهـان ی  مال نظامی  برا بودی  ديتهدی  اقتصاد تالطم نيا

 مثابـه  بـه  کـا يآمری  ستيـ اليامپر ميـ رژ. کنـد  دايـ پ گسترش توانست يم
 فـدرال  رهيـ ذخ بانک. شد کار به دست سرعت به هيسرما منافع نگهبان

 نقـش  حکومـت . کـرد  قيتزری  بانک نظام به را هيسرما ازی  ميعظ حجم
 عالوه به. داد بهره کمی  ها وام ها بانک به و گرفت عهده به را دهنده وام

ی بانکـدار  سـطح  نيبـاالتر  در و کـرد  قيتـشو  رای  مالی  ها بنگاه ادغام
 کـا، يآمر حکومـت . گذاشت اجراء به ار تيتثب و ادغام استيسی  خصوص

ـ  يج و (City Group) گروپ يتيس  J. P. Morgan)  مورگـان  يپ
Chase) سيچــ  و) Chase( ،  کــا يامر آوبنــک (Bank of 

America) ی هـا  بانکی ها ييدارای سودآور نحو به که ساخت قادر را
 ها آن سهام اي کنند ادغام خود در رای  ورشکستگ حال در اي ورشکسته

 .کنند ديازخرب را
 و پرنفـوذش  و گـسترده ی  اعتبـار ی  بازارها با کايآمری  بانکدار نظام

ی امپراتـور ی  هژمونی  ا هيپا ارکان استی  جهان اقتصاد عمده ارز که دالر
 حـال  نيعـ  در. نديآی م حساب بهی جهانی  دار هيسرما نظام در کايآمر
 به اروپا هياتحاد ظهور با مثال. است مواجهی  ديجدی  ها چالش با کايآمر

 .بالقوه بيرق کي مثابه به نيچ و گذشته از تر منسجم بلوک کي مثابه
 بـه ی  مال بحران. شد خود دوم مرحله وارد اوضاع نيا ٢٠٠٩ سال از

 تحت را ايدن اقتصاد کل که کرد دايپ تکاملی  عمومی  اقتصاد رکود کي
 دهـه  بـزرگ  بحـران  زمان ازی  اقتصاد بحران نيبدتر نيا. داد قرار ريتاث

 نـزول  شـدت  به کشورها انيم مبادالت حجم. شود يم محسوب ١٩٣٠
 اقتـصاد  حرکـت . کـرد  سـقوط  جهـان  سـطح  دری  صنعت داتيتول. کرد
ی کـار يب. شد مواجهی  ورشکستگ خطر با موتورز جنرال. شد کند کايآمر
 .گرفت اوج

 بـر  کـه  کـرد  ميتنظـ ی  ا برنامـه  اوضاع نيا به پاسخ در اوباما نهيکاب
ی هــا پــروژه خــدمات، کاالهــا، عرصــه در رای بــالغم ديــبا آنی مبنــا

ی کـار يب حقـوق  وی  اتيـ مال اعتبـارات  گوناگون،ی  ها يانرژ وی  رساختيز
 شامل هم را االتيا انيمی  مالی  همکاری  نوع برنامه نيا. كرد يم نهيهز
ی تـوجه  قابـل ی  اقتـصاد  رشـد  محرك که بود نيا برنامه هدف. شد يم

 .نشد نيچن اما شود
ــ ــ بحــرانی بزرگ ــای الم ــالش مرتب ــا چ ــجدی ه ــر در رای دي  براب

 شـده  اتخـاذ  اقـدامات . گـذارد  يمـ  کـا يآمر سميـ اليامپر گذاران استيس
 در. اسـت  کرده ديتول دولتی برای مالی  عرصه در رای ديجدی  فشارها

 اسـت  آن حاکمه طبقهی  پا مقابل بزرگی  ها چالش ازی  کي حاضر حال
 در عمـده  خـتالالت ا باعـث  کـه  کند مهاری  نحو به را قرض مشکل که

 کـه  نيـ ا. ميروبـروئ  ثباتی  ب اريبس وضع کي با ما. نشودی  جهان اقتصاد
ی بـرا ی  مـال  منـابع  و کند تيريمد را قرض مشکل چگونه کايآمر دولت

 خواهـد  ايـ دن اقتصاد بری  بزرگ راتيتاث آورد فراهم را قروض بازپرداخت
 .داشت
 بحران ازی  هانج اقتصاد است؟ چگونه واقعا ايدن اقتصاد وضع مينيبب

. اسـت  امـده ين رونيـ ب ٢٠٠٩ ــ  ٢٠٠٨ی  ها سال رکود بيسراش وی  مال
 .دارد وجودی جهان اقتصاد دری ديشد انهيجو رقابتی فشارها

 بـر  بودجـه   يکـسر  معـضل  حـل ی  بـرا  دولت چرا پرسند يم مردم
 از گـرفتن  اتيـ مال چـون  د؟يـ افزا ينمـ ی دار هيسـرما ی  هـا  بنگاه اتيمال

 هـستند  کايآمر اقتصادی  ديکل بخش کهی  دار هيسرما بزرگی  ها بنگاه
. کنـد  مختل را کشوری  اقتصاد رشد تواند يم بحران بحبوحه در هم آن
 سر بری  جهان نبرد در را خودی  رقابت ازاتيامت و گاهيجا ها آن کار نيا با

 خواهنـد  دست از گريدی  ها بنگاه ديبازخر و ديجدی  ها يآور فن و بازار
  . داد

 گـذار  حـال  دری  جهـان  اقتـصاد . دارد وجـود  هم یگريد مسائل اما
ی ريـ گ شـکل  حـال  در اقتـصاد  نيـ ا دری  ديجدی  ها ييآرا صف. است

 قيتـشو  را همـه  گـر يد بـار  مـن  و استی  مهم اريبس موضوع نيا. است
 مطالعـه  ام نوشـته  بحـران  مـورد  در کـه  رای  مقاالت مجموعه که کنم يم

 در امـا . آورنـد  دسـت  هب آن ازی  تر کامل ليتحل هيتجز و ريتصو تا کنند
 .کنمی م اشاره اوضاعی کل خطوط به نجايا

 بـه  ليتبد نيچ کرد سربلندی  اقتصاد -يمال بحران که موقع همان
 عنـوان  بـه  را کـا يآمری  جـا ی  زود بـه  و شـد  ايدن بزرگ اقتصاد نيدوم

 نيشتريـ ب حاضر حال در. گرفت خواهد جهانی   کننده ديتول نيبزرگتر
 نيچـ ی  صـادرات ی  درآمـدها . است نيچ به قمتعل کايآمری  دولت قروض

 در اسـت ی  متک عشيوسی  صنعت مناطق در کارگران استثمار فوق بر که
 از شيبـ  حاضـر  حال در نيچ. است شده افتيباز کايآمری  مالی  بازارها

 ريســا و نيچــ اگــر. کنـد ی مــ نفــوذ اعمـال ی جهــان اقتــصاد در شيپـ 
 کنندی  ثبات يب ساساح آنهاست وامدار کايامری  دار خزانه کهيی  ها قدرت

 و نـد يبرآ گـر يدی  ارزهـا  بـه  دالر از خـود ی  ارز ريذخا رييتغ صدد در و
 بـر ی  مـ يعظ فـشار  کننـد،  عوض را خودی  دالری  گذار هيسرمای  ابزارها

 اگـر . دهـد ی  فرار دالر از را همه ناگهان به تواند يم که آمد خواهد دالر
ـ  را کـا يآمر درازمدت قروضی  نگهداری  خارج دهندگان وام  خـود ی  راب

 کوتـاه ی  هـا  وام گـرفتن  به است مجبور کايآمر آنگاه کنندی  تلقی  خطر
 در هـا  نـان ياطم عدم و ها آشوب برابر در کار نيا با و کند مبادرت مدت
 .شد خواهد رتريپذ ضربهی مال عرصه

ــ نقــش گفــتم کــه همــانطور ــ نيب ــامت باعــث دالری الملل  و ازاتي
 در. شـود  يمی  جهان قتصادا عرصه در كايآمری  برای  اريبسی  ها شيگشا

 ايـ دنی  ديـ کل پـول  به دالر مثل تواندی  نمی  گريد ارز چيه گاه گره نيا
 داتيـ تهد بـا  و است ليتحل حال در کايآمر دالر گاهيجا اما. شود ليتبد

  . روبروست ديجد انهيجو رقابت
 بـر  و کنـد  يم کوچکتر را کايآمر سمياليامپر مانور دانيم نهايا همه

 .گذارد يم ريتاث حاکم طبقهی درون مجادالت و های گذار استيس
 مدت دراز بحران به حاال شد شروعی  بانک بحران کي شکل به آنچه
 . ...است داده شکل رييتغی دولت قروض

 بـر  هـا  آن. انـد  مواجـه  مهم تضاد کي بايی  کايآمری  ها ستياليامپر
 طـول  در. نـدارد ی  رشد کشور اقتصاد. اند يمتک ندهيفزا و ميعظ  قروض

ی هـا  نـه يهز شيافـزا  مشکل نيای  ها حل  راه ازی  کي كه ميا دهيد خيارت
 کـار  نيـ ا جـه ينت اما. شود کيتحر اقتصاد که هدف نيا با است،ی  دولت
 .بود خواهد شتريبی دولت قروض و بزرگتر بودجهی کسر

 دلـسرد  او از اوباما انيحام ازی  شتريب تعداد ديکن يم فکر: ... انقالب
 خواهـد  جـاد يا نياديـ بن رييتغ کی ي برای  شتريبی  ها فرصت ايآ شوند؟
 شد؟

 فکـر . اسـت  شـده  انـت يخ آنـان  بـه  کنند يم احساس مردم: ... لوتا
 احـساس  نيـ ا. کنـد  ديتـشد  را احـساس  نيا زين بودجه مساله کنم يم

ی فاکتورهـا  ازی  کـ ي و است قيعم مردم ازی  اديز بخش انيم دری  تلخ
 سـو  کـدام  به احساسات نيا که نجاستيا سوال اما. استی  کنونی  فضا

 رفت؟ خواهند
 انيـ آواک باب بحث تياهم بر استی  ديتاک تيوضع نيا حال هر به

. نـدارد  وجـود ی  ابـد  ضـرورت  چگونـه يهی  کنون طيشرا در ديگو يم که
 ستيـ کمون حـزب . بمانـد ی  بـاق  شکل نيهم به اوضاع که نداردی  لزوم
 نينـو ی ستيـ اليسوسی جمهـور ی برای  اساس قانون راياخ کايآمری  انقالب

 کـرده  منتـشر ی  شنهاديـ پ سينو شيپ صورت به رای  شمالی  کايآمر در
 ارائـه  نينـو  جامعه کي از بخش الهامی  ريتصوی  اساس قانون نيا. است

ی  جامعه نيا. گذارد يم جلو آن ساختنی  برا رای  نيمع ريتداب و کند يم
 استثمار بر آنی  اقتصاد نظام که استی  ستياليسوسی   جامعه کي نينو
 بــر دهــد، يمــ پاســخ مــردمی ازهـا ين بــه بلکــه ستيــنی متکــ سـود  و

 حفاظـت  نيزمـ  کـره  از کنـد،  يمـ  غلبـه ی  اجتمـاع  بزرگی  ها ينابرابر
 نيـ ای  نهـائ  هدف. کند يم خدمتی  جهان انقالب شرفتيپ به و کند يم

 جـا  همه در ها انسان آن در کهی  جهان – استی  ستيکمون جهان جامعه
ی هـا  يريـ درگ آن در و کـرد  نـد خواهی  زنـدگ  سـتم  و استثمار از فارغ

 بـه  هـا  انسان آن در کهی   جهان. داشت نخواهد وجود نابودگر و خصمانه
 .شد خواهند ليتبد نيزم کره نگهبانان
 توانـد  يمـ  شـده  ارائـه ی  اساسـ  قـانون  سينـو  شيپ در کهی  ريتصو

 ريتـصو  نيای  اشاعه. بگذاردی  جاری  فضا بری  بزرگ کيدئولوژيا راتيتاث
 توانـد  يمـ  که استی  انقالبی  جنبش ساختنی  برا تالش ازی  مهم بخش
 .نديافريب را نينو جامعه
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  ای از سرویس خبری جھانی برای فتح گزیده
ه يـ اسـت عل ی گـذرد شورشـ   يس مـ يانگلـ ی ابان هـا يآنچه در خ ... 

و طـرز تفكـر     ی  ه نژادپرسـت  ياست عل ی   شورش .یدستگاه سركوبگر دولت  
صدها هـزار جـوان   ی  مانن شورش نشانه نافر   يا. طبقه حاكمه ی  استعمار

ی نـدگ يآی و بـ ی كاريت و ب يجز محروم ی  زياست كه چ  ی  در برابر نظام  
 .آوردی شان به ارمغان نميبرا

م ينـ يامـا بب ! اسـت » و غارتی دزد«ست، ين اعتراض نيند ا يگوی  م
به نام مارك دوگـان   ی  ن پوست ين آتش چگونه شعله ور شد؟ مرد رنگ       يا

س در منطقـه  يتوسـط افـراد پلـ    فرزند بود    ٤ سال داشت و پدر      ٢٩كه  
كـرد كـه    ی  مـ ی  زندگی  او در مجتمع بزرگ   . ديتاتنهام لندن به قتل رس    

ن مجتمـع شـورش   يش در همي سال پ٢٦. مسكن افراد كم درآمد است  
از ی كـ يبر پا شد كـه مـادر    » ا جارت ينتيس«در اعتراض به قتل     ی  بزرگ

ی مـارك دوگـان را اهـل محـل خـوب مـ            . محله بـود  ی  فعاالن اجتماع 
ات مـاجرا بـه   ييـ ها از خبر قتل او و جزی لين خاطر خيناختند به هم ش

گ يـ نيويبه نوشته روزنامه مـشهور ا     . ن شدند يشدت بهت زده و خشمگ    
س بازداشت شـده بـود      يك واحد مسلح پل   ياستاندارد، مارك كه توسط     

ن درازكـش شـده   يزمـ ی ك گلوله قرار گرفت كه رويمورد شل ی  در حال 
ا يسه  «: ن نقل كرد  يرا چن ی  نيك شاهد ع  ی ي ن روزنامه حرف ها   يا. بود

ــسر پلــ ــس مــارك و يچهــار اف ــا تهديك نفــر دي ــگــر را ب ــه ي د وادار ب
  .ك چهار گلوله بلند شديشلی بعد صدا. ن كردنديزمی دن رويدرازكش

س دسـت بـه   يس انگلـ ين بار نبود كه پلـ ين اول يا. دوگان را كشتند  
پـروژه  «م  ك نهـاد مـدافع حقـوق بـشر بـه نـا            يـ . زد يمـ ی  ن كـار  يچن

ك بـه  يچند سال نزدی دهد كه ط يبا مدرك و سند نشان م     » گناهانيب
شـورش كـه آغـاز شـد        . س كشته شده اند   ي نفر تحت بازداشت پل    ٢٠٠

از ی در مورد كاهش بودجه خـدمات اجتمـاع  ی رهبران حزب كارگر كم 
هـا   استينگونه سيبرال غر زدند و ايمحافظه كار ـ ل ی طرف دولت ائتالف

شـورش،  ی هـا  اما با گسترش شـعله   . كردندی   آشوب معرف  نه ساز يرا زم 
دند و هم صـدا  ين كشييشان را پا يله انتقادها و غر زدن ها     يها هم فت   آن

 . س شدنديد سركوب توسط پليبا كل دستگاه حاكم خواهان تشد
و بـه   ی  دولت فعلـ  ی  اضت كش ياست ر يكه س ی  كننده ا  ضربات خرد 

مـردم  ی به تـوده هـا  ی  دارهيگسترده نظام سرمای بحران مالی  طور كل 
سـه برابـر شـده    ی كارير بيسه سال اخی ط. ر قابل انكار است يزند غ  يم

هـر  ی برا. اند يكارير تاتنهام به شدت گرفتار مساله ب     ينظی  محالت. است
ی كـار تاتنهـام  ي جـوان ب ٥٤شـود  ی كه در بازار كار عرضه م    ی  تك شغل 
ش از ياه تاتنهـام بـ  ين جوانان سـ يدر بی كارينرخ ب . ز كرده اند  يدندان ت 

دهد كه اتفاقا محله تاتنهام كمتر  ينشان م ی  ك بررس ي.  درصد است  ٥٠
ی خـدمات اجتمـاع  ی نه هاير كاهش هزيه مناطق كشور تحت تاث ياز بق 

ن محلـه   يـ در ا ی  زيـ ش چ يشاپيد چرا؟ چون پ   يدان يم! قرار گرفته است  
م كـه سـبد    يجالـب اسـت بـدان     !! شد كه آن را كاهش دهند      ينه نم يهز
در لنـدن و محـالت   ی  رف ساكنان محالت تاتنهام و پكهـام و هنكـ         مص

ی نگـام، از همـه اهـال   يرمنگـام و نات  يورپـول و منچـستر و ب      يمشابه در ل  
ی بـا ادعـا   » حزب كارگر «است كه ی  ن در حال  يا. تر است ی  س خال يانگل
 ١٣ی  و فقـرا، طـ    ی  و نژاد ی  ملی  ت ها يكارگران و زنان و اقل    ی  ندگينما

  .افزودی و اقتصادی اجتماعی ها ينابرابرسال حكومتش فقط بر 
نـست  يای سی بی  ها از جمله در ب     در رسانه ی  اصلی  ها از بحث ی  كي
به مـوازات   . مدارا كرده است  » ش از حد با جوانان آشوبگر     يس ب يپل«كه  
ه يـ اتحاد«ت نژادپرستان متشكل در     يد فعال يغات شاهد تشد  ين تبل يهم

ر اوباشـان در    يا و سـا   يتانيت بر سيوناليو حزب ناس  » های  سيدفاع از انگل  
اهو پـر   ير  ين نظ يبه اصطالح وز  ی  ها تيسا. ميهستی  اجتماعی  ها شبكه

ی س كـاف ين مضمون كه اخـراج مهـاجران از انگلـ   يبا ای ها امياست از پ  
 !ديست، نابودشان كنين

د كـه بـا نفـرت از        يـ نياسـتمداران و رسـانه هـا را بب        يسی  بيعوامفر
اء يل اشـ يـ ن قبيـ و ای ورزشی ها و كفشهمراه  ی  ها ده شدن تلفن  يدزد

كه نظام خودشـان بـر تجـارت بـرده          ی  ند در حال  يگو يتوسط جوانان م  
ون نفر را   يليها م  شان جان ده  ی  استعماری  امپراتوری  برقرار. استوار شد 

ا مثال يشبرد جنگ در گوشه و كنار دن  يو امروز به زور اسلحه و پ      . گرفت
م ينـ يامـا بب  . زنندی  ب م يالر به ج  ارد د يليدر افغانستان و عراق صدها م     

كننـد   يداد مـ يـ نقدر بر سرش داد و بيكه ا» يو غارت ی  دزد«ن  يپشت ا 
  .ستيواقعا چ

در هدف آنـان    «: تر زد كه  ي اوت خود ت   ٩ن در شماره    يروزنامه گارد 
كـه  يی ها كيهدف از تاكت. »س بجنگند يخواستند با پل  ی  م: ديشك نكن 

بـزرگ زبالـه در   ی  هـا  زدن سـطل  اكثر جوانان به كار بردند مثال آتـش         
كننـد  ی ريـ وادار بـه درگ ی س را در نقاط ين بود كه افراد پل    يها ا  ابانيخ

ضربه زدن  ی  برای  شتريآمد و شانس ب    ين خودشان به حساب م    يكه زم 
ی س سع يدر مقابل، پل  . پگذاشتيارشان م يسركوبگر در اخت  ی  روهايبه ن 

خـود  ی هـا  تيـ اولوی س بر مبنـا يافراد پل. اجتناب كندی ريكرد از درگ  
بـاز گذاشـتند   يی مجبور به محاسبه بودند و دست جوانان را در فـضاها         

در آنجـا نبـود و      ی  ها و ادارات دولت    مت شركت يگرانقی  ها كه ساختمان 
پراكنده به طور خودجوش و  ی  ها شب اول شورش  . گرفت يآماج قرار نم  

نـان  آ. نداشتندی  آغاز شد كه تجربه مبارزات    ی  نيتوسط نوجوانان خشمگ  
بـر اثـر   ی كمتری ها دو شب بعد خانه   ی  اما ط . شدندی  مرتكب اشتباهات 

  .ق نشديمردم طعمه حری ا اصوال خانه هاينابود شد ی آتش سوز
مادران محلـه بـا دخترهـا و       » يهنك«از محله محروم    ی  در گوشه ا  

خواستند كه در خانه بمانند ی كردند و از آن ها م    ی  شان دعوا م  يپسرها
بـه  ی  كـه كوكتـل مولـوتف     ی  شوند اما خودشـان وقتـ     ر شورش ن  يو درگ 
ك پناهنـده  ي. دنديكش يهورا می كرد از شاد  يس اصابت م  يپلی  خودرو

برخاسـته انـد كـه    ی  ه همـان كـسان    ين ها عل  يگفت ا  يمی  عراقی  اسيس
و ی بين پوست كـارائ يك زن رنگي. ل كردنديكشور مرا به كشتارگاه تبد   

ر جمع شده بودند و ترانـه     ك سطل زباله بزرگ شعله و     يدخترانش دور   
غـارت  ی  همه چـ  / سوزهی  داره م ی  همه چ «: خواندندی  را م ی  باب مارل 

 .»شه يم
و كوچـك محلـه غـارت      ی  خـانوادگ ی  هـا  از فروشگاه ی  تعدادی  وقت

ها كه معموال هم  صاحب مغازه. ن مردم شديش تنش ب يشدند باعث افزا  
 در نقـاط   شانيـ ها دفـاع از فروشـگاه    ی  را بـرا  يی  هـا  ت هستند گروه  يمل

ن استفاده را كرد    يشتريت ب ين وضع يس هم از ا   يپل. مختلف شكل دادند  
امـا  . ده روشـن كنـد    ين مـردم سـتمد    يرا ب ی  درونی  ها يريتا آتش درگ  

محركـه  ی رويـ ن شـورش ن يـ ن تـضادها و تنـاقض هـا، ا   يرغم همه ا يعل
ضـربه  ی بـرا ی كنند كه فرصـت ی از جوانان حس م  ی  بخش. داردی  گريد

ن يـ خواهند ا يسلط و ستمگر به دست آورده اند و نممی  روهايزدن به ن  
يی ايك گروه چهـار نفـره از جوانـان سـومال        ي. فرصت را از دست بدهند    

محـل  ی م كه دوشنبه شب راهيديس زاده شده اند را ديتبار كه در انگل   
ی معرفـ » ونيـ انقالب«آن ها خـود را  . بودند» يهكن«ها در محله  يريدرگ

چكس ما و دوستانمان را آدم حساب     يه ه ن بود ك  يحرفشان ا . كردند يم
ل را يدارند فرصت ادامه تحـص   ی  ه دانشگاه حت  يش شهر يبا افزا . كند ينم

 .رنديگ يهم از ما م
د ين جوانان سف  ينجا و آنجا ب   يكه در گذشته ا   يی  ها يريرغم درگ يعل
ن يبی  ه اتحاد و همبستگ   ينبار شاهد روح  يداد ا  ياه رخ م  يو س يی  ايو آس 

از حملـه   ی  تا به حـال گزارشـ     . ميهستی  نژاد/ يملی  ها ين گروهبند يا
س را هـدف    يآن ها فقط افراد پل    . ده است ينرسی  جوانان به افراد معمول   

از ی گـر ي محلـه لنـدن و شـمار د   ٢٠در حال حاضر حـداقل  . گرفته اند 
ی روهـا يجوانان شورشـگر نـسبت بـه ن       . ها هستند  يشهرها شاهد ناآرام  

پرسند  يها م يليخ. شان داده اند شتر از خود ن   يس تحرك و سرعت ب    يپل
 قا است؟يانه و شمال آفريخاورمی ها اميچقدر متاثر از ق ن حركتيا

س و كـاهش    يو پلـ  ی  شورش را خشم از فقر و نژادپرست      ی  شعله ها 
جرقه شورش را خشم از خشونت و ستم      . فروزان كرد ی  خدمات اجتماع 

ی خشونتس  ياز نظر نظام حاكم، خشونت پل     . روشن كرد ی  دستگاه دولت 
اسـت و  ی ه داريت سـرما يس نگهبان روابط مالك   يراپلياست ز » مشروع«

از جامعـه  ی بخش كوچكی را برای ميت است كه ثروت عظ  ين مالك يهم
ت نگـاه  يـ ون هـا نفـر را در محروم  يـ ليكنـد و در مقابـل، م    يانباشت مـ  

ع يوقا: پرسند يبعد از گذشت چند شبِ پر تالطم همه از هم م       . دارد يم
بازگردانـدن و  ی  م از ارتـش بـرا     ياهد بود؟ استفاده مـستق    چه خو ی  بعد

ی بـرال برنامـه هـا   يان ليـ از زبان مجری ن حرف ها را حتيحفظ نظم؟ ا  
عـدالت و   : اسـت ی  ك نكتـه حتمـ    ی يـ  ول. ميشنو يمی  سی  بی  بی  خبر

كنند و سـزاوارش هـستند هرگـز تحـت           يكه توده ها طلب م    ی  احترام
  .حاصل نخواهد شدی ن نظاميچن

 های لندن تابستان داغ در خیابان



   t ٢٠   
  

  »یفمینیسِم اسالم« کمپیِن یک میلیون امضاء و در نقدِ 
  ٭یمریم جزایر

  .ی حقیقت منتشر شد نشریھ٥٣ی بخِش اوِل این مقالھ در شماره
  !ی طبیعتفمینیسِم اسالمی و حصارھای جاودانھ :بخِش دوم

کـه  » يسمِ اسـالم  يـ نيفم«گـران    د خاطرنشان کنم که پـژوهش     يبا
 بـودن   ی  ستيـ نياثبات فم ی  ش برا دانند در تال   ياغلب خود را سکوالر م    

ی  م مـورد اسـتفاده  يهـا و مفـاه     هينظری  اسي س -کيدئولوژيان ا ين جر يا
گفت آنان در مورد  ديل باين دليبه هم. دهنديآنان را درست بازتاب نم   

ی ابيـ اش بازار يکـه بـرا   کننـد بـل   يپـژوهش نمـ   » يسمِ اسـالم  ينيفم«
 توسـط ی  تي جنـس  مِيمفاهاستفاده از   ی  افسانه نجم آباد  مثال  . کننديم
ر ين تفـس يکند و آن را چنـ يمی را مثبت تلق» ياسالمی  هاستينيفم«

ی هـا تفـاوت » ياسالمی  هاستينيفم«کند که،   يمی  ابياش بازار يو برا 
داننـد و   يمرد بر زن نمـ    ی  يبر برتر ی  ليان زن و مرد را دل     يمی  يعيطب

ی کـسبِ برابـر  ی را بـرا  ی  ديجدی  هان امر فرصت  ي ا ی،آباد به زعمِ نجم  
  )١.(کنديفراهم م

نظــرات ی دارا» ياســالمی هــاستيــنيفم«ست؟ يــت چيــامــا واقع
 مـرد و    عـت يطبو  ی  عـ يطبی  هانقشدر موردessentialist (   (گرا  ذات

ی   در خانواده    گرانه مِ کارِ ستم  يه معتقدند که تقس   ين پا يبر ا . زن هستند 
 وريله کديجممثال ی  برا.یاست و نه اجتماع» يعيطب«ی پدرساالر امر

ت يـ کـه اکثر ی در جـوامع ی  تيضِ جنـس  يمعتقد است کـه معـضلِ تبعـ       
ی کافی ن جوامع به اندازهيابد که در اييل بروز م  ين دل ياند به ا   مسلمان
کـردن  و بـزرگ ی  و مـادر  ی  گـ چون زنانـه   زنان هم  ييعي طب فيبه وظا 

  ) ٢.)(تد از من اسيتاک. (شوديفرزندان ارج و احترام گذاشته نم
ان دو جـنس،  يـ ت و روابط م ي، جنس »يسمِ اسالم ينيفم«نشِ  ي در ب 

مردان و زنـان  ی »يعيطب«ی هاچه نقش طورِ قطع متصل است به آن     به
ان زن و   يـ می  يزات اجتمـاع  يتمـا » ياسـالم ی  هاستينيفم«. داننديم

کننـد و در  يان دو جـنس منتـسب مـ    يـ ک م يولوژيزات ب يمرد را به تما   
همـان  قـا  ين دقيا. کننديه ميرا توجی سرو همی شِ مادري ک آن،ی  يپ

ی دارهيتـا سـرما  ی داراز بـرده ی جوامعِ طبقاتی است که در همه ی  کار
نِ يبـا تعـ  ی هـائ مقولـه » مـرد «و » زن«ی هاکه مقوله حال آن . می شود 

را » مـرد «و  » زن«ز و تفـاوت     ي تمـا  ی،اجتمـاع ی  هاپروسه. اندياجتماع
ک يـ ولوژيمنـشاِء ب  ی  گـ و ماده ی  گنهيکه نر حال آن . توجود آورده اس  به

  . دارد
» ياسـالم ی  هـا ستيـ نيفم«که توسط   " فرزانه"و  " زنان"ی  هامجله
گـر  يو دی سـر شِ هـم يو کی شِ مادريمِ کيشد مملو از مفاه   يمنتشر م 

دکتـر  مـثال  . هـستند ی عـ يقانون طب ی  هايمستخرج از تئور  ی  هاشيک
رد کـه،   يـ گيغرب را به باد انتقاد مـ      ی  يستيني جنبشِ فم  عيد مط يناه

زنـان را  واژگـون کـرده    ی يو مـادر ی کدبانوگری »يعيطب«ی  هانقش
 ) ٣.(است
و عـدالت را    » عتيقانون طب «ی  زنان را در چارچوبه   » حقوقِ«نان  يا
ن يـ ای يگرائـ »عـت يطب« کننـد يمعنـا مـ   » عـت يقـانون طب  «ت  يبا رعا 

شـان  کيدئولوژيـ و ا ی  اسـ ياللِ س در واقع اسـتذ   ی  شان اسالم ياندکيتار
ی هائتواند از نقش  ينم» حق«است که   ی  ن حکمِ ارتجاع  يلِ ا يتحمی  برا

ن کرده فراتر   يياقشارِ مختلف مردم تع   ی  حاکم برا ی  يکه روابط اجتماع  
) حـاکم ی يو طبقـات ی  روابـط اجتمـاع   (ی  اجتمـاع ی  هان نقش يرود و ا  
ی د در چارچوبـه يـ را با» التعد«و » حق«نان،  يدر قاموسِ ا  . اندجاودانه

  . وجو کردحاکم جست
ی گذاشته شود برا» يعيحقوقِ طب«ی  که در چارچوبه  ی  »حق«هر  

.  اسـت )ینيشيـ پ(ی وريـ ک مرجـعِ آپر ير به توسل به  يه خود ناگز  يتوج
در کتـابِ  ) بـود ی نـ يت اهللا خميـ آی ياز منابعِ فلسفی کيکه (افالطون  

د کـه  يبه آنان بگوئ«: دهدي مرا شرحی عيبه صراحت حقِ طب ی  جمهور
د در قالـبِ  يـ آفريخـدا شـما را مـ   ی د اما وقتيشما در شهر برابر ی  همه

دسـتان  خت و در قالبِ هـم     ياند طال ر  ييروافرمانی  ستهيکه شا ی  کسان
» ...گـران، آهـن و بـرنج    ان نقره و در قالبِ دهقانان و صـنعت  يروافرمان

)٦  ( 
و » يعيطب«و  » ييخدا«ی  ادعاهابه  ی  چ ربط يه» حق«ت  ي اما ماه 

رجـوعِ  ی  دارد و نقطـه   ی  اجتمـاع ی  تيخصلت و ماه  » حق«. ره ندارد يغ
مفهـومِ حـق در رمِ      . هاسـت ان انـسان  يـ می  يآن، خود روابـط اجتمـاع     

در آن چـارچوب حـقِ   . ونـد داشـت  يپی و پدرساالری  دارباستان با برده  
در رمِ باسـتان  . شديها مت بر زن و فرزندان و برده  يت شاملِ مالک  يمالک

شد که برده نبودنـد و خـود   ياتالق می  به کسانPerson)( »شخص«
ک يـ اما در عصرِ مـدرن هـر انـسان    . داشتند» حق«گان اء و برده يبر اش 

 .  حق دارداءيبر اششخص است که صرفا 
ک از متون   يچ  يشمول را در ه   جهان» حقِ«چون  ی  مدرنی  هامقوله

متولـد شـد کـه بـه     ی زمان» حق«مدرن ی دهيا. افتيتوان  ينمی  مذهب
  راه بـود بـا لغـوِ    ف شد و هم  يتعری  خيو تار ی  اجتماعی   دهيک پد يمثابه
روابـط  ی  غلبهی و در واقع بازتاب روبنائی دارهيسم و ظهورِ سرما يفئودال
ت يـ تحت نظـامِ مالک   (مدرن  ی  يدر نظامِ حقوق  . در جامعه است  ی  کاالئ

ت هـر  يک شـخص اسـت و شخـص      ي کس    هر )یدارهيسرمای  يخصوص
ات خـود بـه ظهـور    يـ ت بر کار و بـدن و ح   يفرد، حداقل، در شکلِ مالک    

هـر فـرد را     ی  يت کـار  يـ  حـقِ مجـرد، ظرف     ی،دارهيدر سـرما  . رسديم
ن نظـام   يدر ا . کنديقابلِ مبادله م  ی  يل به دارائ  يتبد) کارش را ی  روين(

شــان يو فکــر یکــارِ بـدن ی رويـ شــوند امــا نيدوفروش نمـ يــافـراد خر 
ان کارگر و برده بـه مثابـه طبقـات          يتفاوت م ) ٤.(شوديدوفروش م يخر

 . جاستنيدر ای اجتماع
بلکه .  يک مقوله ی جهان شمول نيست     »حق «،درشريعت اسالمی   

مراتـبِ  سلـسله بر پايه ی ويژه گی هـايی چـون جنـسيت و ايمـان بـه            
خـود    ی»يگزارشِ کـشور «در ی  ديره توح ين. شوديف م يتعری  مذهب

کنـد کـه قـانون    يادعا م  (Freedom House)»دم هاووسيفر«به 
) ٥.(کنـد يت ميحمای دارران از زنان در مقابلِ بردهيای  اسالمی  جمهور

شـاملِ  ی اسالمی جمهوری يعت و نظامِ قانونيشر. ت نداردين واقع ياما ا 
بـر  .  و فرزنـدانش حـق دارد  مسرشوهر بر ه: ستحق بر آدم ها   داشتنِ  

ن فرزندان  يچن و هم  شتواند زنش، معشوقِ زن   ين حق شوهر م   يای   هيپا
ی عـ يهـا جـزوِ منـابعِ طب    بـرده ی،داردر بـرده . خود را بِـه قتـل برسـاند    

در . صـاحبِ حـق باشـند      »شـخص «توانستند  يشدند و نم  يمحسوب م 
ک شخصِ کامل محـسوب  يزن ی اسالمی جمهوری يشرع و نظامِ قانون   

ی شـمارد و بـه و  يد مثل م  يتول يعي منبعِ طب  را شرع زن را   يشود، ز ينم
بـه او بـه صـورت قطعـه     . دهـد يکامل نمـ  ی  ي قانون -يت حقوق يشخص

ات مربوط به رفتـارِ     ياخالق. نگرديد و فروخت م   يتوان خر يکه م ی  نيزم
  .زديخينش بر مين بيعت اسالم از ايزن در شری يجنس

ده و يپوسـ ی ياعچالشِ روابـط اجتمـ  ی  به معنا ی  در هر عصر، آزاد   
قِ يـ از طری داربـرده ی يروابـط اجتمـاع   ی  هـا شـالوده . ر آن اسـت   ييتغ

روابـط  . ان رفت يگان از م  امِ برده يچون ق همی  نيخونی  يمبارزات طبقات 
. دهقـان شـد  -ل به روابط فئـودال ير و تبدييخوشِ تغ  برده دست  -ارباب

. ن رفـت ي از بـ مواجه شـده و  ی  اجتماعی  هاانيز با طغ  ينی  روابط فئودال 
ی رويبه نامِ ن ی  که شاملِ کاالئ  (گان کاال   بعد از آن مردم به مثابه دارنده      

. ه بنا شديگر وارد رابطه شدند و جامعه بر آن پا       يدکيبا  ) ز هست يکار ن 
شـان  رو شـد کـه هـدف   روبهی  هائها و انقالب  انيز با طغ  ينی  دارهيسرما

ی هـا هماننـد نظـام  ی تمـاع اجی ِ دهين نظـامِ پوسـ  يپشت سر گذاشتنِ ا   
ی هـا رِ نظامييراه با تغند، هم ين فرآ يدر تمامِ ا  . گذشته است ی  ياجتماع
ر شده اسـت؛    ييخوشِ تغ ز دست ي ن )یپدرساالر( نهاد خانواده    ی،اجتماع

ی ياجتمـاع يواره توسـط روابـط اقتـصاد   کن نشده و همشهياما هرگز ر 
بـا  . کرد آن شـده اسـت  نفـک از کـار  يالی و بخـش ی  مسلط از نو بازساز   
ی ياز مختـصات پدرسـاالر    ی  اريران بـس  يـ در ا ی  نـ ياستقرارِ حکومت د  

  .شدی اء و قانونيکهن اح

ی  نظام پدرساالری جمهوری اسالمی گام فوری در راه سرنگون
 رهایی زنان 

 



     ٢١u 
است و روابط قدرت جامعـه را       ی  اجتماعی  دهيک پد ی ي نظامِ حقوق 

و قـانون   ی  عـت، نظـامِ حقـوق     ينِ طب يبر خالف قوان  ) ٤. (دهديبازتاب م 
جوامـعِ  . کنـد ير مـ  ييـ  انـسان تغ   دستدست انسان است و به    ی  ساخته

. خـصوص در صدسـالِ گذشـته    بـه –اند ر بودهيا و متغ يار پو ي بس يانسان
تـنش بـوده اسـت و    » د باشديبا«چه و آن» هست«چه ان آنيواره م هم

جامعـه شـده   ی  و نهادهـا  ی  ر در روابط اجتمـاع    يين تنش منجر به تغ    يا
کنـد مقاومـت آن در      يمـ ی  را ارتجاع » يسمِ اسالم ينيفم«چه  آن. است

  . استی ن ضرورت اجتماعيمقابلِ ا
لِ آن بـر جامعـه   يـ عت و تحميشـر ی  ايـ احی  بـرا ی  اسالمی  جمهور
ن يرک ايکار گرفت و تابع کردن زنان درحمانه بهياش را ب يقدرت دولت 
ی اسـالم ی   پـروژه ی  اما زنان مقاومت کردنـد و همـواره بـرا         . تالش بود 

» اصـالح طلـبِ   «ظهـورِ جنـاحِ     . بودندبحران  ی   کردن جامعه سرچشمه  
ی از آن تکـاپوئ  ی  ا به عنوان شاخه  » ياسالمی  ست ها ينيفم«حکومت و   

کردن دولت ن بحران در سرنگون ياما راه حلِ ا   . ن بحران يحلِ ا ی  بود برا 
ن يـ ا. ن از دولـت اسـت  يـ دی يو جـدائ ی  اسـالم ی  ک جمهـور  يتئوکرات

حـاکم در جوامـعِ   ی ياعط اجتميگسست کامل از شرای به معنای  جدائ
ت از يـ مکلَـف بـه تبع  ی  است کـه افـراد    ی  دارو برده ی  فئودالی  يباستان

  . گر بودنديافراد د
 کردِن پدرساالری در ایرانقدرِت دولتی، اسالمي

ی ران بدون طرحِ نقشِ قدرت دولتـ      يستم بر زن در ا    ی  طرحِ مسئله 
ــدر آن، از عجا ــت ي ــار اس ــ«. بِ روزگ ــنِ يکمپ ــليمکي ــضاءون ي و » ام

فرمـان  ه يـ زنـان عل ی  روزه ٥همواره شورشِ   » ياسالمی  هاستينيفم«
خِ مبارزات ي را از صفحات تار١٣٥٧در اسفند ی نيخمی يحجابِ اجبار

اش  يل اصـل يـ دل. انـد آن را سانسور کرده  ی   زنان حذف و گفتگو در باره     
نـان  يا. کنـد يآنان را برمال مـ    ی  يجعلی  خ، ادعاها ين تار يآن است که ا   

جنـبشِ زنـان    «عنوان  کنند تا بتوانند خود را به     يمی  کارخ را دست  يتار
، ٥٧کـه شـورشِ زنـان در سـالِ        يدر حال . آن جا بزنند  » آغازِ«و  » رانيا

جـا  ران بود و چـه بـه  ي جنبشِ مقاومت زنان ا    دارِادامهن و   يآغازِ فصلِ نو  
  »!ميقب برگردم تا به عيما انقالب نکرد«: اش، کهيبود شعار اصل

رِ يزی  اخالقی  هان ارزش يتريحجاب و ارتجاع  ی  اسالمی  در جمهور 
کهن و عـادات  ی از باورهای اريج بسيتدربه. ل شديزه به زنان تحم يسرن
ن رفته بودنـد دوبـاره   يرنگ شده و حتا از ب  ان مردم کم  يکه در م  ی  سنت

ژوه معاصرِ پخيتار. افتنديقانون گسترش   ی  وانهسربلند کردند و به پشت    
جـه  ين نتيـ ق و گسترده به ايقات دقيتحقی هي برپا“یژانت آفار "ی  رانيا

 سـاله  ١٤٠٠بـا وجـود قـدمت       زِنـا   ی  يده است که مجازات شـرع     يرس
خـصوص در  ر و بهياخی بربسته بود و تنها در دورهران رختيبا در ا يتقر

 م و يهـست » يناموسـ ی  هـا قتـل «ی  دهيـ ما شاهد پد  ی  اسالمی  جمهور
مجـازات زِنـا را   ی قبلـ ی هـا ميـ کـه رژ نيدر مورد ا  ی  چ گزارش يبا ه يتقر
ران، قـانون  يای  اسالمی  در جمهور ) ٨.(ستيکردند در دست ن   يمی  عمل

چنان گسترده است که   ن فاجعه آن  يا. شدی  ناموسی  هاقتلی  وانهپشت
اسـتان  ی  هـا  درصـد قتـل    ٤٠« سِ خوزسـتان،    يسِ پل يرئی  طبقِ گفته 

گـان اسـتان    دشـده ي درصـد ناپد   ٧٥. اسـت ی  ناموسی  هاخوزستان قتل 
  )٩(».اش فرار از خانواده استلياند و دلدختران و زنان

دن بـه  يـ ازيبـدون دسـت  ی اسـالم ی نکته در آن است کـه جمهـور   
ل به پوشـشِ زنـان      يتوانست حجاب را تبد   يع نم يوسی  يسرکوبِ دولت 

ن، يبـدون وضـعِ قـوان     ن کار   يا. کندی  را اسالم ی  کند و روابط پدرساالر   
کرد ها، عملها و زنداناخالق، دادگاه ی  هاچ و سپاه، گشت   يبسی  روهاين

 ی،دولتــی يغـات ينِ تبلي ماشـ ی،نظـامِ آموزشــ ی ي کنتـرلِ دولتـ  ی،ادار
از ی سه دهه بخـشِ مهمـ  ی ط. ناممکن بودی ت اقتصاديلِ محروم يتحم

رل رفتـار  به حول کنتـ ی اسالمی سوخت و ساز و کارکرد دولت جمهور   
ل يتحم. ن قشر و سرکوب آن شکل گرفته است       يات ا يو اخالق ی  اجتماع

ی  ئـت حاکمـه   يک ه يدئولوژيـ ل به چسبِ ا   يبه زنان تبد  ی  اخالق اسالم 
  . از اتحاد آنان استی شده و شاخص مهمی اسالم

ان زنان و مقاومت آنان در مقابـلِ        يم به طغ  ي رژ ی   رحمانهيواکنشِ ب 
خـصلت سـتم بـر زن در       . ستيـ ل ن يدل ي ب ی،اسالمی  هاحجاب و ارزش  

کنـد و خـصلت   ينظام را در خود فـشرده مـ    ی  از تضادها ی  اريران بس يا
ران يـ ای طبقات حاکمـه . نظام استی يبرای  جدی  ديان زنان تهد  يطغ

ار آگاهانـه   يبسی  کرد و رفتار  ين موضوع رو  ينسبت به ا  ) هاتمامِ جناح (
ران، يـ ای ياسـالم ی ي آمدن جمهوروجودان زنان از زمان به  يطغ. دارند

ن، يهمـ ی يبـرا . کرد آن را به چالش گرفته استن نظام و عمل   يبافت ا 

ی سـرِ جـا  «د و ارعابِ زنان است تا بتوانـد آنـان را   ينظام مجبور به تهد 
ی لِ حجاب و اخالق اسـالم     يتحمی  اسالمی  جمهوری  برا. بنشاند» خود
ی بـرا . آن استی يتينِ امني دکترازی و در واقع بخشی تيبعد امنی  دارا

کـه توسـط   » يت اجتمـاع يـ امنی طـرحِ ارتقـا  «م بـه  يکنـ ی مثال نگاه 
آن را تحـت نـامِ   ی نژاد دستورِ اجرا ی  د شد و دولت احمد    يتائی  اخامنه

رسـما اعـالم شـد کـه       . واگـذار کـرد   ی  انتظـام ی  رويبه ن » طرحِ عفاف «
ی  واهد داشـت و مرحلـه  ن پروژه بر لباسِ زنان تمرکز خياولِ ا ی   مرحله
ــه جمــع آوری بعــد ــاش«ی يب ــاد» اوب ) ١٠.(ص داردين تخــصيو معت
ـ  تيـ امن«دگاه يمذکور از دی  زه کردن پروژهيکه به تئوری امقاله » يمل

در هـر  ی ت ملـ يـ از اهـداف امن ی کـ ي«: سدينوين م ياختصاص دارد چن  
سـت  آن ا ی  يات نظامِ فرهنگ  يو ح ی  مرکزی  ها ارزش کشور حفاظت از  

اعمـالِ  ی  هـر نظـامِ فرهنگـ     ی  ياصـل ی  کردهـا از عمل ی  کيو بالعکس،   
و حفاظــت از ی ت اجتمــاعيــو گــسترشِ هوی ات اجتمــاعيــت حيــامن
  ) ١١.) (د از من استيتاک(» .استی اجتماعی يبستگهم

و فرهنـگ  ی گاه حجابِ اسالميطور موجز جامهم بهی هين اظهار يا
ی اسـالم ی  نظـامِ جمهـور   ی   رد و اداره  را در کارک  ی  اسالمی  يپدرساالر
ن چه نظـامِ  يا: ديد و از خود بپرس   يفکر کن ی  افقط لحظه . دهدينشان م 

ت يـ امن«ست که يی  يچه نظامِ اجتماع  ی  طورِ کل و به ی  و فرهنگ ی  ارزش
از ی  مـ ياش را با سرکوبِ ن    »ياجتماعی  يبستگهم«و  » يات اجتماع يح

ن يمفـرط تـام  ی يحقـوق يبـ ت يـ ت کشور و رانـدن آن بـه موقع        يجمع
  کند؟يم

ی باشـد بـرا  ی د راهنمـائ يـ بای اسـالم ی ن شاخصِ نظـامِ جمهـور   يا
. ميد بنـا کنـ  يـ بای ا جامعـه چه نـوع ن نظام   يم بر خاکسترِ ا   يکه بدان نيا

ت يامن«د باشد؟ و    يما چه با  ی   ندهيآی   جامعهی  يو فرهنگ ی  نظام ارزش 
 با استقرارِ چـه نـوع       اش را »ياجتماعی  يبستگهم«و  » يات اجتماع يح

ی آن بـرا  ی  ين کنـد؟ و معنـ     يهـا تـام   ان انـسان  يـ می  يروابط اجتماع 
ی جمهوری  يسرنگونی  و اتحاد برا  ی  بستگجاد هم يمبارزات امروزِ ما و ا    

  ست؟ يچی اسالم
. ستيـ چندان مـشکل ن   ی  اسالمی  يزِ جمهور يستدن خصلت زن  يد
ی ق دارد و صـرفا ناشـ  ي عملِيد که ستم بر زن دال   يد د ين را هم با   ياما ا 
هر چند که بدذات و     (ست  يحاکم ن ی  يبندا آن گروه  ين  يا» يبدذات«از  

نقشِ نهاد ستم بر زن در کارکرد کـلِ        ). هم هستند ... منفور و منحط و     
از آن ی ک وجـه اساسـ  يـ ن کننـده و    ييران تع ي ا ي اسالم ينظامِ جمهور 

ود را به ثبـوت رسـانده   طورِ مستمر خ  بهی   ن وجه در سه دهه    ياست و ا  
آن سروکار ی ي قدرت دولتو اجتماعی -اقتصادی  نظامک يما با . است

اگـر  . کنـد ين مـ ينِ نظام را تضمياديکه اصول و قواعد بنی  دولت -ميدار
لِ ين دل يبه هم . پاشدين نشوند نظام فروم   ين تضم يادياصول و قواعد بن   

از درون «انـد  و تالش کردهرون نظام قرار دارند يکه در بی  کسانی  اساس
اصالح کنند  ی  را در جوانب  ی  اسالمی  يکار کنند و روابط پدرساالر    » آن

رون آن پرتـاب  يـ بـه ب ی  اا ماننـد تفالـه    يـ (انـد   جذبِ منطقِ نظام شـده    
 ).  اندشده

ی يو اخالقـ  ی  فرهنگـ ی  هاو ارزش ی  و مردساالر ی  روابط پدرساالر 
ی هـا و ارزشی ب روابـط اجتمـاع  ز بازتا ي ن ان مردمِ جامعه  يدر م حاکم  
ی طبقـات حـاکم هـستند کـه توسـط سـاختارها         ی  يو اخالق ی  فرهنگ

و صـراحت و گـاه     ی   گـاه بـا روشـن      ،شونديد م يحفاظت و بازتول  ی  دولت
واره است که هـم   ی  ت مهم ين واقع يا. انيو نه چندان عر   ی  حيطورِ تلو به
  . د کرد و به خاطر سپرديد تاکيبا

ی ن نظــام امــريــا» از درون«ز و يــآممــسالمتجــه، اصــالحِ يدر نت
گـر روابـط   يو دی و مردسـاالر ی  روابط قـدرت پدرسـاالر    . ناممکن است 

ی دارِ طبقـات  شهيـ مند و منـافعِ ر    ار قدرت يبسی  روهايگرانه توسط ن  ستم
ک انقـالب  يـ هـا بـدون    آنی  شوند و سـرنگون   يحفاظت شده و اعمال م    

توانـد  يتنها م ) و معنادار ی   واقع اصالحات(حتا اصالحات   . ستيممکن ن 
ـ    يحاصلِ   ن منـافعِ   يـ دن ا يرکـش يزکـه آمـاجش بـه     ی  ک جنـبشِ انقالب

نانـه و  يبران واقعيستم بر زن در ای يدهياگر به پد. دار است باشد  شهير
م کـه  ينـ يم ببيتـوان يمی م به راحتيبنگری اسيسی  يطلبفارغ از فرصت  

مراکـزِ قـدرت    ی  هـا ائـتالف که وارد   ی  آن کسان ی  يستيرفرمی  هاطرح
) سـبزِ زنـان   ی  يگرائون امضاء و هم   يليک م ينِ  يچون کمپ ی  هائائتالف(

ن يـ ای  وستهيکرد پ عمل. استی  اليشدت خ ن حالت به  يتراند در به  شده
دن افـقِ   يکـش نيپـائ ) نِ آن يات مبلغـ  يـ جـدا از ن   (ی  ستيرفرمی  هاطرح

     زنان تا حد نظـام بـوده       زير و ناچ  يحق» اصالحات«انتظارات در کارکرد 
ن يا. اندنشدهی  ز بودن هرگز عمل   يکه با وجود ناچ   » ياصالحات «–است  
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ی واقعـ ی ک مبـارزه يـ زنـان، از  ی  يکردن انـرژ  ها فقط به منحرف   طرح

ب يـ ن ترت يـ حاصل، خدمت کرده و به ا     يبی  يشان به مجار  يرهائی  برا
  .اندبه حفظ نظام کمک کرده

در درک ضـرورت    ی  است که آزاد  برآنی  بانقالی  يستينگرشِ کمون 
ی نـ يت عيـ د از واقع  يـ آن اسـت کـه با     ی  ن به معنـا   يا. رِ آن است  ييو تغ 

کـه  ی  هـائ متنـاقضِ آن توجـه کـرد، بـه راه         ی  هاشيحرکت کرد، به پو   
ش گرفت  يرا در پ  ی  هائدهد نگاه کرد و آن راه     يت متناقض ارائه م   يواقع

  )١٣. (انجامديمی نيعت يکالِ آن واقعيرادی يکه به دگرگون
حـاکم  ی يرا در مورد روابط پدرسـاالر ی علمی  ين متدولوژ ي اگر ا 

ی م شد که چه راهيم، مطمئنا متوجه خواه   يکار بند ران و جهان به   يدر ا 
درسـت  ی ن متـدولوژ يـ  ا.یو ارتجـاع ی اليـ خی  است و چـه راهـ     ی  واقع

هـا بـر    رشته باورهاست کـه آدم کيحرکت از ی مقابلِ متدولوژی  نقطه
رِ ييـ تغی يکـه بـرا   نيـ  مـثال ا   .انـد کردهی  آورشان جمع تعصباتی  مبنا

ی هـا ست و ضد راه   يار آهسته حرکت کرد، ضد کمون     يد بس يبای  اجتماع
نِ ياز مبلغی برخی يستيغات ضد کمونيبرخالف تبل . رهيبود و غ  ی  انقالب
و ی کـاوه مظفـر  و ی ن احمـد ينوشماننـد  (ون امضاء يليک مينِ  يکمپ

ی انقالبـ ی  يستيراه کمون ) غربی  هايها در آکادم  آنی  يرانينِ ا يناصح
ش گذاشـته نـشده     يپـ ی  آرمـان ی  هـا خواهجانات و دل  يهی  هيهرگز برپا 

ن امـر   يـ ن راه منزجر باشند امـا ا      يتوانند از ا  يها م  ستيضد کمون . است
  ! ت استيک واقعين راه، يآورد که ايوجود نمقت بهين حقيدر ای خلل

ــهفرمو ــکوالرِ   ل ــدگان س ــنيفم«کنن ــالمي ــ» يسم اس نــد يگو يم
شند و  ياند يزنان م ی  به رهائ » يبوم«از طرق   » ياسالمی  ها ستينيفم«

قِ يـ بلـه، مـردم از طر  : ن است کهيجواب من ا. کنند يدر راه آن تکاپو م 
ی کـه عـدالت اجتمـاع     نيجمله ا قِ امور من  يبه حقا ی  متفاوتی  هاپروسه

ز يـ ک چيـ امـا  . برنديميگرانه کدام است پ کوبرِسريست و اخالق غ يچ
قـت  ين حقيـ تـوان بـه ا   ينمی  نير متون د  يقِ بازتفس ياز طر : مسلم است 

 در قانون و فرهنگ و مـذهب  -زن نسبت به مرد ی يد که فرودست يرس
اسـت،  ی اسـت، ارتجـاع  ی عدالتي ب-ی  طورِ کل بهی  و در سازمان اجتماع   

ان يـ اد. شـود دهيـ د برچ يه است و با   ديپوسی  ک سازمان اجتماع  يبازتاب  
گرانـه و   سـتم ی  ن رابطـه  يای   هيهستند که بر پا   ی  خود محصولِ جوامع  

ان، قواعـد  يـ اد. انـد گرانه بنا شـده ستمی و اجتماع ی   اقتصاد گر روابط يد
ل يـ ن دلياند و بـه همـ  يک جوامعِ باستانيدئولوژيهات ايو توج ی  اجتماع

سم و اسالم  ينيفم. نار گذاشته شوند  د ک يجامعه با ی   متروکند و در اداره   
خِ بـشر  ياز تـار ی نـ يمعی سم در دورهيـ نيفم. نـد  االجمعمانعی  هائدهيپد

و ی اد فـرد  يـ بـر انق  ی  سم کـه مبتنـ    يـ که فئودال ی  در دوران : افتيظهور  
ی بـورژواز ی  هرچند طبقه. ترِ اروپا سرنگون شد شيت است در ب   يموميق

د آزاد شود، بـه  ياد که بايثابه فرد در انق پردازان آن زنان را، به م     هيو نظر 
زن ی  مـه يرا نيـ ر متولد شد ز  يبه ناگز ی  ن آگاه يت نشناختند اما ا   يرسم

ات يـ تـوان ح يد کـه مـ  يـ ن گـشود و د   ينوی  ها ز چشم به افق   يجامعه ن 
  .  گر سازمان داديدی ا بشر را به گونهی ياجتماع

ــشی پروفــسورهای د برخــيشــا ــدان ی  روو ازی تــيچ نيهــيگــاه ب
گر با  يدی  را اختراع کردند و برخ    » يسمِ اسالم ينيفم«ی  واژهی  دستخام

جــان زده شــده و ي هرِوتــارهيــتی طيکــاذب در شــرای دن کورســوئيــد
ی ن واژه عمـدتا از رو     يـ امـا سـاختنِ ا    . عجوالنـه کردنـد   ی  يريگجهينت

ی يدئولوژيـ ای  بـوده اسـت و بارهـا بـر مبنـا          ی  اسيسی  يجوئمصلحت
. از آن دفاع شـده اسـت      » کنديه م يله را توج  يهدف وس «ی  ستيپراگمات

ـ نماننـد  ی افـراد ی دفـاع ی  هـا ن نوشته به استدالل   يدر بخشِ اولِ ا    ره ي
ت يـ ظرف«کـه  ی همان کـسان . اشاره شدی افسانه نجم آبادو  ی  ديتوح
مطمئنا  با استفاده    ""کردند» کشف«را  » يسمِ اسالم ينيبخشِ فم ی  رهائ

مـان  را در گفـت   يـی   مـشابه » يهاتيظرف«د  توانني  م  "از همان اسلوب  
سمِ يـ ني فم ی،سمِ سـلطنت  يـ نيابند و صـحبت از فم     يگر مراکزِ قدرت ب   يد

! آها(ه ترور   يسمِ جنگ عل  يني فم ی،مالی  هاسمِ شرکت يني فم ی،استعمار
   ترورِ يجنگ عل «مگر هدف افغانستان از   » ه وغِ يـ جورج بوش آزاد کردن

 سـت شـاهد سـربلندکردن       ممکـن ی  ودزبـه . ز بکننـد  ين) طالبان نبود؟ 
را مـشاور و اسـتاد      يـ م ز يباشـ ی  اسـالم ی  يدر جمهور ی  ائيسمِ آر ينيفم

ی يدئولوژيـ  در کـارِ سـاختمان ا   –ی  م مـشائ  ي رح –نژاد  ی  اعظمِ احمد 
ی يبـرا ) »يائيـ آر-يمـان اسـالم   گفـت «: ديليا اگر ما  ي(ی  ائيآر-ياسالم

 .   استيان رانيا
رات روابط قدرت حاکم بر جامعـه       يکه تاث م  يخواهم بگو  يدر واقع م  

در » بخـش يت رهـائ  يـ ظرف«محترم را به کشف     ی  است که پروفسورها  
ختـه  يبرانگی  اسالمی  يزنان محافلِ حاکمِ جمهور   » يسمِ اسالم ينيفم«

  .است
قـت  ين حقيـ کننـد از ا  يتـالش مـ   ی  ارتجـاع ی  ها»سمينيفم«انواعِ  

ی جامعـه ی  بـرا ی  رورک نهـاد ضـ    ی ي ز کنند که پدرساالر   يسترگ پره 
 ی،داربـر بـرده   ی  مبتنـ ی  ت خصوص يمالک: از انواعِ مختلف است   ی  طبقات
ی ياجتمـاع ی  ک رابطه يواره  همی   پدرساالر .یدارهيسم و سرما  يفئودال
بـوده اسـت و مبـارزه در راه    ی ن جوامـعِ طبقـات    يکرد ا در عمل ی  ضرور

  . استی بقاتنظامِ طی در راه الغای مهمی  محرکهی روي آن نيالغا
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ن س  تون، در ح  د امك  ان اخت  صاص دارد ب  ھ درج نظ  رات و ی  ا

در مورد مباحث مربوط ب ھ » قتیحق«ھ یخوانندگان نشری ھا پرسش
ان  د و  ھ  ا خالص  ھ ش  ده نام  ھی برخ  . ب  دانھایی گ  و ن و پاس  خیس  نتز ن  و

ی بھ برخ. ندیآ يگر بھ شكل طرح نكات و پرسش و پاسخ میدی برخ
م ا در م ورد ی  را فك ر س نتز ش دهی م زیم پاسخ دھیتوان يھا نم پرسش

ی م و ج واب برخ یم پاسخگو باش یده است كھ بتوانینرسی انھا بھ حد
. ن س  تون بگنج  دی  ت  ر از آن اس  ت ك  ھ در ا گ  ر مف  صلیدی ھ  ا پرس ش

ن یدر مورد سنتز نوی الوگ زنده این ستون دیم در اید آنكھ بتوانیام
  . میجاد كنیا

   پرسش ھا
ی انتقـاد ی  نيبـازب «خود را در مورد مقالـه       ی  ها ادداشتي ق رضا يرف

) ٥١قـت  يحق(»  بخـش اول  -) م ل م  (ران  يـ ست ا يـ برنامه حـزب كمون   
مـتن کامـل   . مـا ارسـال كـرده اسـت    ی بـرا يی  ها همراه با طرح پرسش   

ن بخش از پاسخ يه که اول  ي نشر ٥٤ی   ق در شماره  ين رف يای  ها ادداشتي
ن شماره بـه دو   يدر ا . دسترس است م قابل   يشان را درج کرد   يبه نکات ا  

   .ميپردازی گر مينكته د
شان در  يـ اند اجـازه ابـراز مخالفـت بـه دگـر         : رفيق رضا مـی گويـد     

ر متوجـه شـده   يسم را رزا لوگزامبورگ قبال طرح كرده، شما د       ياليسوس
  . ديا

  »خير تـار يرونـد اجتنـاب ناپـذ   «ه ی  يـ ق رضا به نقد ما بـه نظر       يرف
ـ  سميـ اليامپر ايـ  آ :مـی پرسـد  اشاره کرده و  در مقابل   ستميـ س کي

ی کيالکتيد-ی خيتاری دهيپد هر مثل اي است جهان خيتار در ماندگار
ی ادهيپد هر. (تاسی نابود و زوال به محکومی ستياليماتر -يخيتار و

 نظـام  دری مترقـ ی روهـا ين) دارد هـم  آخـر  مطلقـاً  دارد، اول کـه 
 ست؟ين سمياليسوس ايآ دارند؟ ندهيآ مورد دری ليبد چهی ستياليامپر

 اگـر  .دارد وجـود  راه دو تيبـشر  مقابـل  در کـه  اسـت  درست نيا
ی نـابود  بـه  را تيبـشر ی گـر ی وحـش  و تـوحش  با نتواند سمياليامپر

 در پس .بود خواهد سمياليسوس مطلقاً و حتم طور به ندهيآ بکشاند،
 درونی روهـا ين را نيـ ا. ستيـ ن موجود ترشيب راه دو تيبشر مقابل
   .نديگويمی ستياليرامپ نظام

   رویکرد دولت سوسیالیستی بھ مخالفت و مخالفین
ن يبرخورد به نظرات مخـالف    ی  ن به عنوان چگونگ   يآنچه در سنتز نو   

قـضاوت  ی  بـرا . تـا متفـاوت اسـت     يفيآمده با بحث  رزا لوگزامبـورگ ک       
از ی  وی  د بـه نظـرات رزا و نقـدها        يـ نـه مـشخص با    ين زم يح در ا  يصح

نكه رزا زنده نماند تا مـشكالت و        يبا توجه به ا   . دانقالب اكتبر رجوع كر   
ن وجـود  يـ با ا. ن را مشاهده كنديساختن جامعه نو ی  ها واقع ی  دگيچيپ

ر يـ م از آن مجادالت در پرتو تجارب صد سـاله اخ          يمهم است تالش كن   
  . ميكنی جمعبندی در سطح باالتر

ی ونل گوناگ يمسان در مورد    يلنبا   ١٩١٧تا قبل از انقالب اکتبر      رزا  
گـردد رزا بـا   ی كه به موضوع بجث ما بـر مـ       يی  تا آنجا .  اختالف داشت 

و پـس از انقـالب     ) ١. (کرد ين مخالفت م  يلن» يافراطيی  ت گرا يمركز«
انتخابـات  و  نبـود  كها يتوسـط بلـشو  جلـس موسـسان    با بسته شـدن م    

مخالفـت  ی از حـق را ی  بـورژواز محروم کـردن  و  ی  همگانی   را ی،عموم
  .  کرد يم

 در برخـورد بـه   كهايبلشوک يتاکتی م وارد بررسيا قصد ندار نجيدر ا 
كها يكه بلشو يی  های  دگيچينكه مشكالت و پ   ي ا .ميمجلس موسسان شو  

نكـه رزا تـا چـه حـد در     ينه با آن روبرو بودند چـه بـود؟ و ا       ين زم يدر ا 
ها قرار داشت و آنها را به حساب آورد ی  دگيچين مشكالت و پ   يان ا يجر

كها مجلس موسسان را بـستند بـه خـاطر          يبلشو. هنوز مورد بحث است   
ام يـ برخاسته از قی اسيآن حاضر به قبول قدرت س ی  ت اعضا يآنكه اكثر 

. افته بود نشدنديكه در كنگره شوراها تبلور      ی  اسياكتبر و قبول اراده س    

  . بودندی ندگياز نظام نمای د و كاملتريان شكل جديكه بيی شوراها
تـوان تحـت   ی  موسسان را م ا بستن مجلس  ينجاست كه آ  يپرسش ا 

قـرار داد؟ آن    ی  ن مورد بررس  يکرد نسبت به مخالفت و مخالف     يعنوان رو 
تازه ظهور كرده و كشمكش جامعه بر       ی  نيكه قدرت نو  ی  طيهم در شرا  

ه تحت عنوان قدرت ياست و پس از انقالب فور   ی  اسيسر كدام قدرت س   
ادامـه  ان داشت؟ مجلس موسسان بواقع خواهـان     يدوگانه در جامعه جر   
ـ      ی  قدرت امثال كرنسك   در آن  . بـود ی  كـارگر ی  و مخـالف قـدرت انقالب

کها يان انقالب و ضـد انقـالب بلـشو   يمی مقطع و با توجه به تناسب قوا   
ـ ا. بودنـد ی کين تـاکت  ير به اتخاذ چنـ    يناگز از پروسـه  ی ن اقـدام بخـش  ي
ی مـستقر شـده كـه مـ    ی نه قدرت(. کسب قدرت و حفظ آن بود ن  يآغاز

ی ده، ميا تازه به قدرت رس    يپرولتار.) نعطاف نشان دهد  توانست از خود ا   
از مراکـز ضـد انقـالب    ی کـ ی يريـ قاطعانه از شـکل گ    ی  اقدامبا  ست  يبا

ار يـ نـدگان بعـدها آتـش ب   ياز آن نما  ی  ارينكه بس يكما ا . كندی  ريجلوگ
کها يمشکل بتـوان گفـت کـه بلـشو    . كها شدنديه بلشو يعلی  جنگ داخل 

ی مــ) يالفـت دادن بـه بـورژواز   تحـت عنـوان اجــازه مخ  (درآن مقطـع  
را بـه ثمـر   اكتبـر   انقـالب  ندگان مخالف را مهار كننـد و    ي نما توانستند

  ) ٢. (رسانند
ی كـه كـار نمـ     ی  كها تحت عنوان كـسان    يت دارد كه بلشو   ين واقع يا

ی ستند، بورژواهـا و مالكـان را از حـق را   يـ برخوردار نی كنند از حق را  
تجربه نـشان   . محروم كردند  )انتخاب شدن و انتخاب کردن    حق  ی  عني(

مجـدد  ی ريشکل گدر ی ن كننده اييتعاست مانع ين سيداد که اتخاذ ا   
ــورژوا ــدرت بـ ــه سوسی زقـ ــاليدر جامعـ ــع ی ستيـ ــود و در جوامـ نبـ

ــوديآی ستيــلايسوس ن روش عمــدتا متــاثر از يــا.  نــده هــم نخواهــد ب
ق محـروم کـردن   يـ سم بـود کـه از طر  يـ ه فئودال يعليی  بورژوای  انقالبها
ت يقدرت خود را تثب   كردند  ی  می  سع ی،از حق را  ی  از اهال يی  ها بخش
  . كنند
ن يـي تعی  ئـت حاکمـه قبلـ     يبـا ه  ی  است که هر انقالب   ی  تين واقع يا
ان انقـالب و پـس از    يـ ن معنا که در جر    يبه ا . خواهد کرد ی  ف قهر يتکل

م در حق مـردم     يعظی  تهايکه مرتکب جنا  ی  ه کسان يانقالب کل ی  روزيپ
امـا بـا   . عادالنه محاکمه و مجازات خواهند شـد    یشده اند در دادگاهها   

تـوان  ی مـ  ی،ن و شـورو يسم در چياليدو تجربه ساختمان سوسنگاه به   
از ی  همه عضواکه لزوم(ی طبقه بورژواز ی  گفت که در برخورد به اعضا     

 حق کـار    –ی  حق شهروند د  يبا ) اند سركوب نبوده ی  و ارگانها حکومت  
ی ستهايـ برخـورد کمون  . شودده   دا -ی  انتخابی  و حق شرکت در نهادها    

ی از ژنرالهـا ی اريبـس ی و حتـ (ن يچـ سـرنگون شـده   به امپراتور ی  نيچ
نه اصـالح و جـذب      يمثبت در زم  ی  از نمونه ها  ی  کي) شکيارتش چانکا 

  . آنان در جامعه بود
ی هاي آزادی،همگانی نه حق را يكها در زم  يانتقاد رزا از عملكرد بلشو    

ه دفـاع از مفهـوم   يفت عمدتا از زاو برخورد به مخال  ی  و بطور كل  ی  اسيس
ان موضـع خـود و   يـ نكه تـالش دارد م    يرغم ا ياو عل . استی  عام دمكراس 

تـوده هـا در     ی  اسـ يت س يـ خط فاصل كشد اما فعال    يی  بورژوای  دمكراس
زنـد  ی  ك محك م  يسم بورژوا دمكرات  يفرمالی  ارهايانقالب اكتبر را با مع    

ك به  يرژوا دمكرات كه طبق اصول بو   ی  را با دمكراس  » ينفس دمكراس «و  
كنـد  ی كها را مـتهم مـ    يمثال او بلشو  ی  برا. سنجدی  د م يآی  عمل در م  

ــر دمكراســی كتــاتوريد«كــه  مــدافع «، »دهنــدی قــرار مــی را در براب
بـر  ی كتـاتور ين طالـب د يباشـند و بنـابرا  ی افـراد مـ  ی مشتی  كتاتوريد

  » .انديی بورژوای مبنا
کتاتوری يا وا ديتارکتاتوری پرولين ديرزا عمال تفاوتهای اساسی ب

ت گسترده و آگاهانه و ين فعاليهمی برا .ابديبورژوازی را در نمی 
ی سالهادر ژه ي بو–جامعه را ی اسيات سيداوطلبانه توده ها در ح

ی نهادها«د بر يند و با تاكيبی  نم-يستياليسوسی ن شوروينخست
رح جاد شده اند و با طيای توده ای كه توسط انتخابات عمومی ندگينما

د و شرط مطبوعات و اجتماعات عمال شوراها را يقی بی خواست آزاد

   سنتز نوین  لنین و،رزا لوگزامبورگ: دموکراسی 
 پاسخ به خوانندگان
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عبارات داخل . (انگاردی ده ميتودهها نادی قيندگان حقيبه مثابه نما

.) اثر رزا لوزكزامبورگ است» هيانقالب روس«از مقاله ی ومه همگيگ
ی دهد، مساوی ا ميپرولتاری كتاتوريكه  رزا در مقاله خود از د یدرك

بورژواها و خرده ی هايمقابله با خرابكاری استفاده از زور براست با ا
ی ت ضوابط و استانداردهايبعالوه رعای ه منافع همگانيبورژواها عل

  .  » كيدمكراتی نهادهای ساز و كارها «ا ی يصوری دمكراس

م يد كنـ ين تاكيست كه همانند لنين نين ما به رزا در ا   يپاسخ امروز 
. استيی  بورژوای  ون بار بهتر از دمكراس    يليك م ی ي پرولتری  كه دمكراس 

نـدو را نـشان   يان ايـ می ن تفاوت موجود است اما  هنوز تفـاوت واقعـ   يا
ی ستم بـورژواز  يـ ستم خـود را بـا س      يـ ست كـه مـا س     يقرار ن . دهدی  نم

ت خـود   يـ اعمـال حاكم  ی  بـرا ی  ا از فرم دمكراس   يپرولتار. ميسه كن يمقا
. ابدی ي می  ني كاركرد نو  نينوی  ن فرم توسط محتو   يد اما ا  يجوی  سود م 

ی ن محتـوا يـ ش متفـاوت اسـت بلکـه ا      ينه تنها اهداف و محركها    ی  عني
  . بخشدی ا فرم مورد استفاده ميبه ظرف ی نينويی اين پوينو

ی كتـاتور يو انتخابـات در چهارچوبـه د      ی  نـدگ يمثال نظام نما  ی  برا
و خـواب كـردن     ی  واقعـ ی  اسـتها يپنهان كردن س  ی  اساسا برا ی  بورژواز

ی  بـرا  ايـن فراينـد    ،ايپرولتاری  كتاتوريدی   است اما در چهارچوبه   ه توده
ی ها و آگاه كردن توده ها مورد اسـتفاده قـرار مـ      استيان كردن س  يعر
توده هـا در    ی   دخالت واقع  اريمعی  عمومو انتخابات   ی  همگانی  را. رديگ

قـت  يبـه حق ی ابيـ ا  دسـت  يقت  يحقار  يمعی  سرنوشت خود و بطور كل    
ن پروسـه و دامـن   ير کردن تودهها در خود ا     يدرگ یمسئله اصل .  ستين

ص درسـت از نادرسـت      يقـت و تـشخ    يکـشف حق  ی  زدن به مباحث برا   
برخورد بـدانها و    ی  ن و چگونگ  ينجاست که مسئله حضور مخالف    يا. است

  .ابدی يت مينه اهمين زمين چارچوبه ها در اييتع
  :گاه مخالفتيد رزا از جايم به ديبرگرد

ی طرفداران حكومت، حت ی  فقط برا ی  آزاد«: گاز نظر رزا لوكزامبور   
. ستيـ نی  آزاد– هر قدر هم كه پر شـمار باشـند      –حزب  ی  اعضای  برا

ی مـ ی اسـت كـه بـه نحـو متفـاوت     ی كسی شه و منحصرا برايهمی  آزاد
آنچه كـه در    ی  بلكه تمام " عدالت"نه به خاطر تعصب به مفهوم       . شدياند

صه يـ ن خص يت به ا  آموزنده، سودمند و خلوص بخش اس     ی  اسيسی  آزاد
 بـه  “یآزاد"رود كه  ی  ن م ياز ب ی  آن زمان يی  وابسته است، و كارا   ی  اساس

  )  ٣(» .شودی ل ميژه تبدياز ويك امتي
  . راد وارد استين تفكر چند ايبه ا

در دوره مورد ی  شورو(ی  ت ندارد كه در شورو    ين واقع ينكه، ا يكم ا ي
فـداران  فقـط شـامل طر    ی  آزاد) ن انقـالب  يآغـاز ی  سـالها ی  عنـ يبحث  

كـه اقـدام   ی همه افراد و گروهها تـا زمـان     . حزب بود ی  ا اعضا يحكومت  
برخـوردار  ی اسـ يسی  از آزادنمی کردنـد حكومت ی سرنگونی  برای  عمل

  . بودند
دگاه متفـاوت  ي دنيشتريبی ستياليدر جامعه سوسی دوم، چه كسان 

سرنگون شده و ضد    ی  ن مخالفت عمدتا شامل  بورژواز     يشتريب. را دارند 
را ی  توان گفـت كـه آزاد     ی  رزا م ی  ا بنا بر منطق فكر    يآ. ون است يبانقال

شوند؟ ی گران چه ميپس د . به آنان اعطا كرد   » شه و منحصرا  يهم«د  يبا
ی كتاتوريح داد؟ تحت ديرا توض ی  همگانی  توان آزاد ی  می  ه ا يبر چه پا  

حق كنترل جامعه، حق سلطه بر اقتصاد، حق كنترل سركوب          ا  يپرولتار
ا كننـد و حـق اعمـال       يـ را اح ی  ه دار يخواهنـد سـرما   ی  كـه مـ   ی  كسان
ی آگاه و تحـت رهبـر     ی  ايروبنا به پرولتار  ی  ه عرصه ها  يت بر كل  يحاكم

تواند باشـد و     يست و نم  ين حق مطلق ن   يا. ست  تعلق دارد   يحزب کمون 
گونـاگون  ی  ها عرصهی  خط و برنامه برا   ی   ارائهی   هين حق اساسا بر پا    يا

تـوان  ی اسـت كـه مـ   ی ن حقوق اساسـ   يه ا يبر پا . شود يجامعه اعمال م  
  . كسب كردی از آزادی ح و مشخصيدرك صح

ی اسـ يسی  و آزاد ی  اسيسی  به آزاد ی  ل دادن مفهوم آزاد   يسوم، تقل 
و ی زه كــردن آزاديــده آليـ از ای ن توسـط رزا  شــكل يمخــالفی بـه آزاد 

و ی  خلـوص بخـش    «“یآزاد"انگـار در ذات     . بدان اسـت  ی  برخورد اخالق 
از زمـان و مكـان و       ی  مفهـوم آزاد  در اينجـا    . د اسـت  موجو» يسودمند

ی شده و مهمتر از همه از ضرورت جدا مـ    ی  تهی  خيط مشخص تار  يشرا
ح از يه فهم صـح يبر پا. آن  است ی  درك ضرورت و دگرگون   ی  آزاد. شود

سم است كه يبه عصر كمونی ه داريدوران گذار از عصر سرما   ی  ضرورتها
ل يارائـه داد و مـانع از تبـد   ی ح از آزاديف مشخص و صحيتوان تعر ی  م

  ) ٤. (شد" ژهياز ويامت"شدن آن به 
ست؟ قـرار   يـ مخـالف در چ   ی  اسيسی  ت آزاد ينكه، اهم يو سرانجام ا  

ن در  يد به مخـالف   يپاسخ دهد؟ چرا با   يی  به چه تضادها  ی  ن آزاد ياست ا 
برخوردار ی خين امر از چه ضرورت تار     يا. دادی  آزادی  سياليجامعه سوس 

ت سـاز و  يـ رعا"نكـه  يدهد جـز ا ی ن پرسشها نميبه ا ی  است؟ رزا پاسخ  
داشته باشـد و راه     ی  تواند نقش اصالح كننده ا    ی  م" كيدمكراتی  كارها
  . باز گذاردی اسيسی ان تودهها و سرزندگيپای فشار بی را برا

تـوان  ی مـ ی براحتی ه دارين جوامع سرمايشرفته تر يبه پ ی   با نگاه 
د يـ دادن اجازه بـه عقا  "و  " كياتدمكری  ت ساز و كارها   يرعا"افت كه   يدر

نه تنها راه را به روی سرزندگی و تحـرک    “یانتخابات همگان "و  " مخالف
نـه  نقـشی منفـی    ين زميـ ت مردم باز نمی کند بلکه در ا     ياسی اکثر يس

را صـرفا بـه فـرم       ی  ستيـ الين در نظام سوس   يگاه مخالف ي معضل جا  .دارد
ق و همه جانبـه از  يح، عميبدون داشتن درك صح. ل داد يتوان تقل ی  نم
  . افتيدست ی اتريتوان به فرم مناسب و پوی ن مسئله، نميا

نه به نقل   ين زم يشتر در ا  يادامه بحث ب  ی  ست كه برا  يمناسبت ن ی  ب
از ی اريبـس . ميفرانسه رجوع كنـ  ی  قول معروف ولتر از متفكران بورژواز     

د كننـ ی  ن جمله را از او نقل م      يمخالفت ا ی  ا آزاد يان  يبی  مدافعان آزاد 
  ».ان كنـد يـ بد خـود را   يادهم تا مخالفم بتواند عق    ی  من جانم را م   «كه  

دولـت  ی عنـ يکارکرد دارد؟ ی ستيالين جمله در مورد جامعه سوس     يا ا يآ
از ی ن مبنا عمل کند؟ همانگونه که بورژوازيتواند بر ا  ی  می  ستياليسوس

ز يـ ا ن يـ گذرد، پرولتار ی   خود نم  “تيحق حاکم ی  به معنا “ »جان خود «
. ت خـود بگـذرد  يـ ا حـق حاکم يـ » جـان خـود  «د از   يـ وانـد و نبا   تی  نم

ن رفتن ستم و اسـتثمار      يدر جهت از ب   ی  شرويکه بدون آن پ   ی  تيحاکم
  . ميجمله ولتر هستن يان معنا ما مخالف يبه ا. ر ممکن استيغ

د يان عقاياز رابطه می قيولتر درک عم ن جمله،     ي، در ا  نيعالوه بر ا  
ان کـشف  يـ می رابطـه ا ی عني. دهدی گوناگون و مخالف هم  بدست نم    

ت يان برسـم  يـ صـرفا ب  . کنـد ی  د مختلف برقرار نمـ    يقت و ابراز عقا   يحق
ن يبحث سنتز نـو   . د مختلف است  يک در ابراز عقا   يشناختن حق دمکرات  

ت يه برسـم يـ د مخـالف صـرفا از زاو  يـ برخورد بـه عقا ی در مورد چگونگ 
 تـر   كياتم ما دمکر  ييست که بگو  ين ن يهدف ا . ستين حق ن  يشناختن ا 

شرفت جامعـه    يـ پی  کهايناميدن د يبلکه فهم . ميکنی  از گذشته عمل م   
  دامـن زدن بـه منـاظره و        ی،نکه جوشش فکـر   ياست و ا  ی  ستياليسوس
ست يـ ن ن يـ مسئله ا . استی  درک جامعه و جهان ضرور    ی  برای  تينارضا

همه حق بحث و مناظره دارند، هدف گـذر        ی  ستياليكه در جامعه سوس   
ن يای  برا. بوجود آورده است  ی   كه جامعه طبقات   استی  تيكردن از وضع  

  . ميبه بحث، جدل و مناظره داری اتياز حيگذر كردن است كه ن
ا و پروسـه کـشف   يـ پرولتاری  کتـاتور ياعمـال د  تجربه نشان داد كه     

ی قت با مبارزه طبقـات    يان کشف حق  يرابطه م . ستينی  قت امر آسان  يحق
محركـه و  ی قـوا از  یقتـر يازمنـد درک عم يمـا ن . اسـت ی ده ا يچيامر پ 

قــت ين پروســه کــشف حقيو همچنــی ستيــاليامعــه سوسجی شهايــپو
قـت  ين کننـده حق يـي ت تعيـ اهمن ياز نکات مهم سنتز نوی  کي. ميهست
ی د در جـستجو   يـ نکـه مـا همـواره با      يا.  سم است يدر علم کمون  ی  جوئ
ن رابطه است کـه بـاب   يدر هم . م حتا اگر به ضرر ما باشد      يقت باش يحق
را کـه در  » يقـت طبقـات  يحق«ا ي» ياسيقت سيحق«کر  ان طرز تف  يآواک

ی بـر مبنـا  ) ٥.(کنـد ی ج بوده و هست را نقـد مـ  يرای  ستيجنبش کمون 
قـت  يبه هدف عمده اسـت، خـود حق  ی ابيدست» ياسيقت س يحق«تفکر  

افتن به هـدف    يمهم است که به دست      يی  ا تا جا  يست  ينی  مسئله مهم 
بـه  ی اسـ ي لحـاظ س  غلط است و به   ی  ن تفکر از نظر فلسف    يا. کمک کند 

ن يـ در مقابـل ا . شـود ی  منجر مـ  ی  خودبخودی  شهاياز  گرا  ی  دنباله رو 
ح آن  اسـت کـه مـا در هـر مقطـع درکمـان را بـه           يدرک راه حل صح   

سم يـ م بـه کمون   يخـواه ی  اگـر مـ   . ميح کن يحداکثر تکامل داده و تصح    
  . ميجامعه و جهان را بفهمی شهايد به حداكثر پويم بايبرس

افتنـد کـه   يدری ستها بدرستي در گذشته کمون   ن است که  يت ا يواقع
گر چندان درك ياز طرف د  ی  ول.  استيپرولتاری  کتاتورياز به اعمال د   ين

ست يـ ن نيـ بحث بر سـر ا    . هم الزم است  ی  گريدی  نكردند كه فاكتورها  
ش يپـو ی ما از كانـال محـدود     . ما غلط بود  ی  كه در گذشته همه كارها    

از ی  ق خـون رسـان    يفقط از طر  . ميجامعه را مورد استفاده قرار داد     ی  ها
د يبخـش ی توان بـدانها زنـدگ  ی بدن نمی  به ارگانها ی  اصلی  ق رگها يطر

ی الزم است کـه فاکتورهـا     . رگهاستياز به استفاده از همه رگها و مو       ين
د تا جامعـه  يدان آيز به م ي ن –ی  و فرهنگ ی  ژه در عرصه فکر   ي بو –گر  يد



     ٢٥u 
تـا  يفيون درک ک اگر چـه مائوتـسه د     . كندی  شرويسم پ يبه سمت کمون  

ـ شرفته تر و متفـاوت تـر در ا        يپ  مشخـصا  در برخـورد بـه    -نـه   ين زم ي
ت روشـنفکران در  يبه موقعی ادين داشت و توجه زي با استال –ن  يمخالف

ک يـ نـه  ين زمياما کماکان در ا  .  از خود نشان داد   ی  ستياليجامعه سوس 
ی ن بود که ما خـط پرولتـر       يخط غالب ا  . موجود بود ی  هائی  جانبه نگر 
مـردم  ی نـ ين پروسـه جهـان ب  يـ م و در ايکنی ت و اعمال م  يمان را تقو  

نکـه در جامعـه   يکـرد از ا ی  می  ن درک چشم پوش   يا. عوض خواهد شد  
ز يـ غلطنـد و مخـالف مـا ن       ی  نش طبقـات  يـ بی   كـه دارا   ی  هستند كسان 

جامعـه بـا همـه      ی  وانگهـ . را كـشف كننـد    ی  قيهستند اما قادرند حقـا    
ی نـ يبطور ع . سم گذر كند  ي به كمون  ديش است كه با   يتنوعات و تضادها  

. مين گذار روبرو هست   يانجام ا ی  برای  مختلفی  محركهای  رويبا راهها و ن   
تـوان جامعـه را   ی ست كه مـ يرو نيك نيه بر يا تكيق و   يك طر يتنها از   

ی مـوفق ی كارزارهـا ی مثـال حتـ  ی  برا. سم متحول كرد  يدر جهت كمون  
بـا  » زنديقابت برخبه ری بگذار صد گل بشكفد و صد مكتب فكر    «چون  

مختلـف اسـت كـه     ی  فكری  شد كه از دل رقابتها    ی  ت نم يد هدا ين د يا
ن كرد، نه با مهار و كنتـرل   يسم را تضم  يكمونی  شرفت بسو يتوان پ ی  م

كه منـشا  ی گريشات غلط ديشد با گرای می د قاتين ديكه ای  زمان. آنها
را سرچـشمه  ی نش پرولتـر يـ و ب)  از طبقات زحمتكش بـودن (ی  طبقات
ی دانست و با روشنفكران به عنوان معضل برخورد م        ی  قت م يف حق كش

  . شدی افزوده می كرد، بر مشكالت بس
ـ شات مختلـف  يـ ان گرايقت از دل جدال م   يحق د يـ ان عقايـ ا مبـارزه م ي

ک يـ درسـت و نادرسـت دو قطـب         . شـود ی  ح آشکار م  يح و ناصح  يصح
. ستيـ گر موجود ن  يک قطب، قطب د   يبدون  . دهندی  ل م يتضاد را تشک  

م،  ين را حـذف کنـ     يا مخـالف  يـ م،  يدان نـده  يکه ما به مخالفت م    ی  زمان
. ميکنـ ی خودمان را از کسب شناخت همه جانبـه از جهـان محـروم مـ     

که در خط و عملکرد ی  ا ناروشن يک  يتاری  دن جنبه ها  يخودمان را از د   
ی رد محـروم مـ    يـ گی  گران مورد مشاهده قرار م    يمان هست و توسط د    

ق مهـم در مـورد    ياکثر کسانی که کاشـف حقـا      م  يمضافا، می دان  . ميکن
  .نش پرولتری نبوده انديجهان هستی بوده اند دارای ب

ست يـ ا حـزب كمون   يـ ست که همـواره طبقـه در قـدرت          ينگونه ن يا
ن يبـا حـذف چنـ   . قـت در جامعـه را در دسـت دارد        يانحصار کشف حق  

ی قت محروم ميبه حقی ابيدر واقع خود و جامعه را از دست         ی  نيمخالف
  .م يکن

ی اديـ ن تقاوت ز  يد مخالف ين درک با احترام گذاشتن به عقا      ين ا ي ب
در ی تين در مـورد جنبـه مثبـت نارضـا    يبحـث سـنتز نـو   . موجود است 
د حـق   يـ ست کـه مخالفـان با     يـ ن ن يـ محدود بـه ا   ی  ستياليجامعه سوس 

د به ما  يگفتند توده ها با   ی  شه م يستها هم يکمون. مخالفت داشته باشند  
تـا  يفين کيبحـث سـنتز نـو   . گفـت ی ن هـم مـ   يالحتا اسـت  . انتقاد کنند 

افکـار و   ی  ستيـ الين است که در جامعه سوس     يتفاوت در ا  . متفاوت است 
د اجـازه داد کـه   يـ نه تنهـا با . طبقات مختلف خارج از اراده ما موجودند 

ن تـضادها بـه   يد تالش کـرد از درون همـ  يابد بلکه بايان  يمخالفتها جر 
سم يـ م تـا بـه کمون  ير و کنترل کن  نکه همه را مها   ينه ا . ديسم رس يکمون

د مان و هل يتر کردن افکار و عقای ق قويصرفا از طر  ی  حت. ميابيدست  
سم يـ تـوان بـه کمون    ی  ز نمـ  يـ گران به سمت خود ن    يا کشاندن د  يدادن  
آورد کـه  ی دان نمـ يبه می کرد تضادها را به گونه ا   ين رو يا. افتيدست  

  . سم باشنديکمونی به سوی شرويقوه محرکه پ
ت يد آگاه شوند تا  بتوانند واقعير مردم با  ينی  ستياليامعه سوس در ج 

بـر  يی ايـ د پويبا. استی ده ا يچيپی  ن پروسه   يمطمئنا ا . ر دهند ييرا تغ 
ق به ي تشو–ک جانبه ي نه –جامعه جاكم باشد که مردم را بطور مرتب       

ده ها  در جهت اهداف يمبارزه کند و جامعه مدام صحنه مبارزه بر سر ا     
شوند تا بهتر بفهمند    ی  ر رقابت فکر  يد درگ يتوده ها با  . شودی  ستيکمون

ی اسـ يگر در صحنه س   يندگان  طبقات د   يد نما يبا. ستيسم چ يکه کمون 
  .  رديصورت گی فكری ا مناظره هاين رقابت يباشند که چن

ل ا يـ ان بر سـخن جـان اسـتوارت م   يه است كه باب آواک    ين زاو ياز ا 
ن بحـث  ين مخـالف ي از زبان مسلط ترد بتواننديکند که مردم با يد م يتاک

ه يـ نظری د اتفاقا به متفکـران اصـل     يل با ين دل يبه هم . مخالف را بشنوند  
پخـش  ی ان داد و بـرا يـ اجـازه ب ی ستيـ اليمخالف در جامعـه سوس    ی  ها

تـوان  ی نمـ ی تنها با افـشاگر . ارشان قرار داد ينظراتشان امکانات در اخت   
ر بحث کرد کـه انقـالب   يدرگد مرتب يمردم را با. دادی به توده ها آگاه  

ن يا. ن تضادها به جلو گام برداشت     يتوان از دل هم   ی  ست، چگونه م  يچ

و ی  ديـ و  ی  ان کـار فکـر    يـ کـاهش فاصـله م    ی  اسـت بـرا   ی  قيخود طر 
جامعـه  ی اصـل ی از مشخصه های کيان بردن آن که خود    يسرانجام از م  

  .استی ستيکمون
زامبـورگ در   آنچه که رزا لوک   » دنير فهم يد«م، مسئله   يخالصه کن 

ی شهايـ پو» دنيـ درست فهم «مسئله  . ستين گفت ن  يبرخورد به مخالف  
سم در  ياليدر پرتو دو تجربه بزرگ ساختمان سوس      ی  ستياليجامعه سوس 

بـه ضـرورت برداشـتن    يی ستم و پاسـخگو يـ در قـرن ب ی  ن و شـورو   يچ
  . استی ك مرحله اول انقالب پرولتريو پراتی فراتر از تئوريی گامها

  اجتناب ناپذیر تاریخدر مورد روند 
كـه   » تيـ ا بربر يـ سم  ياليسوس« د از نقد شعار     ينه بگذار ين زم يدر ا 

ی كـه بـرا  ی شعار. ميبا آن موافق است آغاز كن    ی  ز به شكل  يق رضا ن  يرف
 ١٩١٥وس در سـال  يـ ونين بار توسط  رزا لوكزامبورگ در جزوه   ينخست

م به نادرست است هی ستين شعار هم از نظر فلسفه ماركس  يا. طرح شد 
   .یستيماركسی اسيلحاظ اقتصاد س

به تـصرف بـازار مـستعمرات    ی  رزا نقش برجسته ای،از نظر اقتصاد 
ن بازارها، بـا  يه پس از تصرف اياز نظر او سرما   . دادی  ه م يدر بسط سرما  

بـسط و   ی  بـرا يی  گـر جـا   يشـود و د   ی  خود روبرو م  ی  تهايوار محدود يد
سم آغاز شده و دو     ياليپرر ام يجه روند سقوط ناگز   يدر نت . گسترش ندارد 

ل يـ ن تحليـ ا. تيـ ا بربريسم يالي سوس.شتر در مقابل آن قرار ندارد يراه ب 
. قـرار دارد ی ستيـ اليامپری ه دار ين از سرما  يح لن يدر تقابل با درك صح    

رقابــت آزاد ی ه داريهمچــون نظــام ســرمای ستيــاليامپری ه داريســرما
 خـود را  –ی ديـ لتوی  روهـا يرشد مدام ن  ی  عني -ی  درونيی  ايكماكان پو 

  .كندی حفظ م
ه اسـت و    يسرمای   منطق ذات  ی،ب و بازساز  ين نشان داد كه تخر    يلن

م مستعمرات در يه و تقس  يمولده، تجمع سرما  ی  روهاين رشد ن  يتطابق ب 
جـه  يدر نت . رديـ گی  ق جنـگ صـورت مـ      يسم عمدتا از طر   ياليعصر امپر 

ها و ب انـسان ي تخر-بزرگ ی ب هايرغم تخريقادر است علی  ه دار يسرما
ن يـ ابعـاد ا  ی  نكه در هر بحران   يا. كندی   همواره خود را بازساز    -عت  يطب

سم ياليست كه امپر  ين ن يای  شود به معنا  ی  عتر م يقتر و وس  يب عم يتخر
  . سازمان دهدی نتواند خود را به شكل كارآمدتر

ی ده ميسم را نادياليسم امپرينامين ديت ا يا بربر يسم  ياليشعار سوس 
ــگ ــه اي ــبی رد و بگون ــی  جبرگرااني ــاري ــتی خيت ــتاك. اس ــر ي د رزا ب

را  يــاســت زيــی ر گراينانــه از تقــديخــوش بی ز شــكليــسم نيــاليسوس
  فقـط گر اسـت کـه     يدی  ان امكان ها  يامكان در م  يک  سم تنها   ياليسوس

. تواند متحقـق شـود  ی آگاهانه انسانها می ت و دخالتگر  يدر صورت فعال  
  .  صورت نخواهد گرفتی خودبخودی ن امر بطوريا

. داردی انيـ آغـاز و پا ی ده ا يسم مانند هر پد   ياليشن است كه امپر   رو
ش ياز پـ  ی  تيسم بـا غـا    ياليامپر. ستيان از قبل نوشته شده ن     ين پا ياما ا 

ر  ييـ بر سر راه تغ   ی  مختلفی  شه جاده ها  يهم.  ستين شده روبرو ن   ييتع
ر  را ييـ ر تغيده كدام مسيك پدينكه  يا. ده ها موجود است   يپدی  و نابود 

تـداخل سـطوح    ی  مختلف و چگـونگ   ی  از فاكتورها ی  بيبه ترك كند  ی  ط
از ضرورت ها و تـصادف هـا ربـط    ی بيبه تركی  ا به عبارت  يمختلف ماده   

  . دارد
خ كـه از هگـل و     يت باورانه از تـار    يماركس در گسست از فلسفه غا     

چ ينـدارد، هـ  ی تيخ غـا يده بود،  روشن كرد كه تار ير باخ به ارث رس    يفو
خ قابل فهم است و ين وجود تاريندارد با ا ی  ه ا ن شد ييش تع يهدف از پ  

ی افتنيآورد در ی  د م يپدی  ديكه روابط تول  ی  طبقاتی  ه تعارض ها  يبر پا 
مـاركس  . شـود ی ن نمـ يـي ش تع ياز پـ  ی  جه مبارزه طبقات  ينتی  ول. است

بـه  ی  ابيـ دست  ی  به جا ی  تذكر داد كه ممكن است مبارزه طبقات      ی  حت
ــيو«بــه ی شرفت اجتمــاعيــپ » كــاريقــات در حــال پمــشترك طبی ران
آگاهانـه  ی ن معنا اگر طبقه كارگر قـادر بـه سـرنگون        يبه ا ) ٦. (انجامديب

ـ يو"ن  ينشود، امكان بروز چن   ی  ه دار يسرما مـسلما  . هـست يی   هـا  “یران
ی ك شـكل آن مـ     يـ . ستيـ نی  نيش ب يقابل پ يی  های  رانين و يشكل چن 

ره يـ و غ ی  هـسته ا  ی  ا استفاده از سـالحها    ی ي ستيط ز يتواند فاجعه مح  
  . باشد

كه صـورت داد نتوانـست بطـور        يی  رغم تالشها يامبورگ عل زرزا لوك 
ونال يكـه بـر انترناسـ   ی ا» انهيجبرگرا«و » انهيتكامل گرا«قطع از تفكر    



   t ٢٦   
فـا  يا نقش اگاهانـه خـود را ا  ياگر پرولتار. دوم غلبه داشت، گسست كند    

سم موجـود  يـ اليدن بـه سوس يدر رسـ » يتيت و مطلق يحتم«چ  ينكند ه 
  . ستين

ونال دوم نشان يان انترناسين بود كه با گسست از تكامل گرا    ي لن نيا
ی ر نـدارد، همـواره جـاده هـا        ينـاگز ی  جه ا ينتی  مبارزه طبقات  :داد كه   

ن تـا زمـان     يمثـال لنـ   ی  برا. موجود است ی  خيتكامل تار ی  برای  مختلف
ق كامل كـردن انقـالب      يكرد تنها از طر   ی  ه  فكر م   يانقالب فور ی  روزيپ

ـ يـ ه را پيتـوان جامعـه روسـ   ی  ه م ك است ك  يدمكرات بـا  ی شرفت داد ول
ه،  انقـالب    ي تكامل انقالب روس   ی  افت كه راه واقع   يسم در ياليظهور امپر 

  . استی ستياليسوس
خ را انباشـته انـد      يخاص تار ی  ريكه در مس  يی  ن تضادها يافزون بر ا  
ن تضادها نـه فقـط بـسته بـه روابـط و          يای  عني: ستندينی  صرفا اقتصاد 

هـستند  ی كيدلولوژيـ و ا ی  اسـ يبلكه منوط به روابط س    ی  ديتولی  روهاين
  .وند دارنديكه با آن پ

جـه  يبـه طـور خودكـار و در نت        ی  ط انقالب اجتماع  يو سرانجام، شرا  
ازمنـد  يد، بلكـه ن يآی بوجود نم) آنهای رانيا وي(ی  ديتولی  روهايتوسعه ن 

  . استی افته طبقه انقالبيدخالت فعال، آگاهانه و سازمان 
ها نقش فعال،   ی  ونال دوم ين گفت انترناس  يبنا بود كه لن   ن م يبر هم 

فـا  يخ ايد در تار  يتوانند و با  ی  را كه احزاب م   ی  ت گننده ا  يراهنما و هدا  
انقالب را تحقق بخشند و خود را در راس      ی  مادی  ش شرطها يكنند و پ  
  . رنديگی ده ميشرو قرار دهند ناديطبقات پ

ـ   ی  ستيكمونی  اگر آگاه  س مقاومـت تـوده هـا    در رای  و حزب انقالب
ــرار نگ ــق ــاليرد، سوسي ــر امپري ــاليسم در براب ــحتم"چ يسم از هــي ت و ي

  . ستي برخوردار ن“یتيمطلق

  منابع و توضیحات
» مسايل سازمانی سوسيال دمكراسی روسيه    « رزا در مقاله ای به نام        - ١

ايـن  .  به نقد نظرات لنين در مورد مسايل سازمانی می پردازد       ١٩٠٤در سال   
لنين نوشته شـد  » يك گام به پيش، دوگام به پس«سا در نقد كتاب     مقاله اسا 

افراطـی  » مركزيـت گرايـي   «رزا، لنين را به     . و لنين نيز بعدها بدان پاسخ داد      
متهم می كند و اينكه همه قدرت را به مقامات مركزی حـزب مـی سـپارد و             

كنترل عمومی تـوده هـای كـارگر بـر فعاليتهـای      «موجب می شود كه بجای  
، كميته مركزی بر فعاليت كـارگران انقالبـی كنتـرل اعمـال             »انهای حزب ارگ

خطاهای يك جنبش حقيقتـا     «رزا در ان مقاله جمعبندی می كند كه         .  كند
انقالبی كارگری از لحاظ تاريخی بی نهايت سـودمند تـر و ارزش منـد تـر از                

  » .است» كميته های مركزي«لغزش ناپذيری بهترين 
 بر پايه دركهـای انترناسـيونال دوم از مقولـه حـزب          نقد رزا  در آن مقاله     

دركی كه حزب را به تـشکيالت تـوده ای کـارگران بـه عـالوه آگـاهی                 . است
نه پيشاهنگ انقالبی كـه در هـر   . سياسی سوسيال دمکراتيک تقليل می دهد  

آگاهانه اراده سياسی توده های انقالبی  را نمايندگی كند و       مقطع تالش دارد،  
كـم  .  مدام مجبور است خالف جريان خودبخودی حركـت كنـد          برای اين كار  

بهايی رزا به نقش رهبری انقالبی او را به سـتايش از حركـات خـود انگيختـه         
كميتـه  «مسئله اين است كه بدون رهبـری انقالبـی يـا         . كارگران وا می دارد   

  . هيچ حركت خود انگيخته ای به سرانجام نمی رسد» مركزی انقالبي
 در آنـدوره در    - توسط لنـين     – كه جنبش كمونيستی     واقعيت اين است  

حال فرموله كردن اصل سازمانی سانتراليسم دمكراتيـك، اهميـت انقالبيـون            
كـه در اسـاس بـا دركهـای     . حرفه ای و ساختن تشكيالت برای انقـالب بـود         

ــت    ــرار داش ــضاد ق ــيونال دوم در ت ــود در انترناس ــستی موج ــدون . رفرمي ب
ــار نبــود لنــين » سانتراليــسم افراطــي« ــت . انقــالب اكتبــری در ك ــا رعاي آي
بنا به تصوری كه رزا از اين مسئله تحت عنوان كنترل عمـومی          »  دمکراسي«

 باعث عقب افتادن انقالب اکتبر نمی شد؟ اگر     -توده های كارگر از ان داشت       
لنين و بلشويكها از انتخابات شوراهای تحت نفوذ منـشويک هـا پيـروی مـی             

رت می گرفت و انقالب پرولتری پيشرفت مـی كـرد؟        كردند، هرگز قيامی صو   
رزا قادر به درك اين ديالكتيك نشد كه حقيقت همواره توسط اقليتی كـشف     

می شود و آن اقليت بابد برای فراگير كردن حقيقت خـالف جريـان حركـت                 
  . كند

البته رزا لنين را به خاطر اين گرايش كه گويا مـی تـوان از طريـق مـواد           
انی سـالحی كـم و بـيش برنـده سـاخت كـه مـانع نفـوذ               اساسنامه ی سـازم   

لنـين  . اين انتقاد رزا درسـت بـود  . اپورتونيسم شود، مورد انتقاد قرار می دهد   
اصرار داشت كه پرولترها بنا به غريزه طبقاتی انقالبی خـود خواهـان انـضباط        
شديد، جديت و قاطعيت و تمركزند امـا روشـنفكران از چنـين خصيـصه ای                

 خواهان ليبراليـسم و خودمختـاری و اپورتونيـسم در مـسايل             بدور هستند و  
در » غريـزه «امـا ايـن گـرايش نيـز نادرسـت اسـت زيـرا               . تشكيالتی هستند 

ی طبقـه بـورژوازی رقـم خـورده اغلـب مساويـست بـا         ای که با سلطه    جامعه
  . های بورژوائی ايده

ع بـروز  تجربه نشان داد كه با هيچ بند و قانون اساسنامه ای نمی توان مان 
هر چند كـه اصـول سـازمانی و چگـونگی سـاختن            . اپورتونيسم در حزب شد   

ولی پايـه هـای   . تشكيالت خود يكی از عرصه های مبارزه با اپورتونيسم است   
مادی اپورتونيسم را بايد در شرايط سياسی اجتماعی تاريخا معـين جـستجو             

وز آن  با هـيچ فرمـان تـشكيالتی و دسـتور سـازمانی نمـی تـوان از بـر                  . كرد
رزا بر ايـن نكتـه نيـز انگـشت نهـاد كـه اينگونـه نيـست كـه           . جلوگيری كرد 

مختاری اند بلكه در بـسياری از       دروشنفكران اپورتونيست همواره خواهان خو    
  . مواقع خواهان تمركز بدور خط اپورتونيستی خود نيز هستند

 هر چند درجه دوم –سئوال اينجاست كه آيا وجود جنين گرايشات غلط      
 ی بعـدها موجـب بـروز مـشكالت در حـزب         - در تفكـر لنـين       -ر عمده و غي 

كمونيست شوروی نشد؟ امروزه بدون توجه به نقد اين قبيل گرايـشات غلـط         
كه در ميان لنين و بلشويكها قبل از انقالب رايج بود نمـی تـوان بـه ارزيـابی           

روش حذف مخالفان در . واقع بينانه و صحيح از خطاهای استالين دست يافت
اين مـائو  . زب توسط اهرمهای تشكيالتی در شوروی سوسياليستی رايج بود    ح

 بـه  –بود كه اين روشها را مورد انتقاد قرار داد و بر اهميـت مبـارزه دو خـط       
  .  تاكيد نهاد-جای حل و فصل تشكيالتی مشكالت 

  برای مطالعه بيشتر در اين زمينـه، فـصل مجلـس موسـسان تـاريخ       - ٢
اين كتاب توسط نجف دريابندری به . اچ كار مفيد استروسيه شوروی اثر ای   
همچنـين تـاريخ انقـالب روسـيه اثـر لئـون ترتـسكی             . فارسی برگردانده شد  

و نظرات رزا لوكزامبورگ در مورد انقالب روسيه كـه          ) مترجم سعيد باستاني  (
  . دركتابی به نام گزيده هايی از رزا لوكزامبورگ قابل دسترس است

از رزا لوگزامبورگ، به كوشش پيتـر هـوديس و كـوين      گزيده هايی   - ٣ 
 ، مقالـه انقـالب    ١٣٨٦ اندرسون؛ مترجم حسن مرتـضوی، نـشر نيكـا ،            –ب  

  ٤١٠روسيه، صفحه 
تاكيد كرد كه آزادی » درباره مسئله يهود «  زمانی ماركس در كتاب       – ٤

شكل نهايی آزادی بـشر   «سياسی هر چند پيشرفت بزرگی در تاريخ است اما          
ر كلی نيست، بلكه بازپسين شكل رهايی انـسان در چارچوبهـای نظـم              به طو 

به دو طريـق مـی تـوان بـه مـسئله دمكراسـی و آزادی        » .كنونی جهان است  
برخورد كرد، يكی از زاويه برابری حقوقی ميـان انـسانها، ديگـری بـه عنـوان               

  . وسيله ای برای تغيير موجوديت كنونی بشر
كران بورژوازی به مسئله حق تقليل  ماركس مسئله آزادی را همچون متف     

از نظر او آزادی، يعنی درك ضـرورت يعنـی تغييـر موجوديـت زنـدگی             . نداد
كنونی بشر بگونه ای كه ديگر از تمايزات طبقـاتی، روابـط توليـدی اسـتثمار             
گرانه،  روابط  اجتماعی ستمگرانه و ايده های سنتی كه حافظ اين روابط اند،        

 بار جهان سرمايه داری پايه هـای عينـی چنـين      برای نخستين . خبری نباشد 
تغييری را فراهم كرده و آنرا به عنوان امری كامال مشخص در دستور كار بشر    

.  اين چارچوبه است كه مفهوم آزادی انسان را رقـم مـی زنـد             . قرار داده است  
تنها در اين چهارچوبه مشخص است كه می توان بواقـع از آزادی تـوده هـا و     

يين سرنوشـت، تغييـر دواطلبانـه خـود و جهـان و كـشف            عر ت دخالت شان د  
  . حقيقت صحبت كرد

دربـاره فهميـدن و   « در اين زمينه به مقاله ای از باب آواكيان به نام       – ٥
 نـشريه  ٢٩ترجمه فارسـی ايـن مقالـه در شـماره        . رجوع كنيد » تغيير جهان 

  .حقيقت قابل دسترس است
آيـا مـاركس   «اريخی به مقاله  برای بحث بيشتر در مورد جبرگرايی ت  – ٦

  .  رجوع كنيد٥١ در حقيقت شماره -» جبرگرا و غايت گرا بود؟
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  )٥(كاو در سنتز نوین کند و 

  پرتو. پرسش و پاسخ با م
دارد؟ ی رسـم ی دئولوژيـ از بـه ا يـ نی  ستيـ اليا دولت سوس  يآ: پرسش

ی تنـه دچـار چـه اشـتباها    ين زميگذشته در ا  ی  ستياليسوسی  دولت ها 
ی كه مراسـم مـذهب  ی اسالمی ز مانند جمهوريا قرار است ما ن    يشدند؟ آ 

اول مـاه  ی خود ماننـد برگـزار  ی كند، مراسم های  ل م يرا به مردم تحم   
ره را بـه  يـ ونال و غيبا سرود انترناسی مه، هشت مارس، ورزش صبحگاه  

تحـت  ی    رابطه حزب و دولت در جامعه     ی  م؟ بطور كل  يل كن يمردم تحم 
  ست؟ يا چيرولتارپی كتاتوريد

کنـد بلكـه     يحزب و دولت را حذف نم   ی  ها ن مقوله يسنتز نو : پاسخ
هـا را    ن مقولـه هـا، آن    يـ تـر از ا    حيتر و صح   قيتر، عم  با ارائه درك كامل   

تـر طـرح     تر و دگرگون کننده    دگرگون شونده ی  عنيتر   کيناميتر، د  زنده
  . باشدی رسمی ژدئولويای د دارايا نبايپرولتاری کتاتوريدولت د. كند يم

. اسـت ی غلطـ ی   مقولهی  رسمی  دئولوژيای  دارای  ستياليدولت سوس 
نکـه  يشتر از ا  يـ که در جنـبش چـپ بـوده انـد ب          ی  اما چرا؟ اغلب کسان   

. کننـد  يت مـ  ين مسئله فقط شـکا    يغلط بودن آن را بفهمند از ا      ی  چرائ
ست که دولـت  ين نين مسئله فقط ا ياشکال ا . ند چرا غلط است   يگو ينم

ن اسـت کـه بازتـابِ      يـ اشـکالش ا  . کنـد  يرا خفقان آور م   ی  ستياليسوس
  .ستيت جامعه نيواقع

و ی  تجربـه زنـدگ   ی  دئولوژيقبل گفتم ا  ی  ها  همانگونه که در بخش   
كـردن آن  ی رسـم . ن در جامعه است   يمعی  طبقاتی  ک گروهبند يآمال  

ن يـ که به ای  و آمال يزندگی  م تجربهيدر جامعه مانند آن است که بگوئ  
اسـت  ی بـا و » يو ابـد ی ازلـ «شده است و بطور  » يوح«ی  قاتگروه طب 

دولـت  ی  رسـم ی  دئولوژيل به ا  يکل جامعه شده و تبد    ی  ل به آگاه  يتبد
اعالم ی  ستياليدولت سوس ی  وقت. ت ندارد يرا واقع ين غلط است ز   يا! شود

کـلِ  ی دئولوژين ا ينکه ا يای  عنياست  ی  پرولتری  دئولوژيای  كند كه دارا  
  . ت نداردي واقعنيآحاد جامعه است و ا

متعلق به هر کس كه باشد، محـدود و تنـگ اسـت             ی  دئولوژياوال، ا 
ی تواند عامل مثبتی می  پرولتری  دئولوژينکه ا يا، ا يثان. ستينی  را علم يز

د آن را بعنوان يست که با  يآن ن ی  باشد به معنا  ی  در کنار انقالب پرولتر   
را ی د مـدل يـ ن مـسئله با يشتر ايدرك بی برا. نه کرديناب نهادی  قتيحق

ی پرولتـر ی  دئولوژيـ لوکـاچ ا  ی  مثال در بحث هـا    . قرار داد ی  مورد بررس 
دولت مانند  ی  دئولوژيبه ا ی  پرولتری  دئولوژيل ا يتبد. قت ناب يحقی  عني
قـت جامعـه    يل بـه حق   يدن خود را تبد   ينفس کش ی   وهين است که ش   يا

قـت  ين حق يـ کرد ا ی  آن بود که فکر م    ی  ستياشتباه جنبش کمون  . ميکن
ست مـا  يكاف. م؟يخواهی گر چه ميهم هست پس د ی  ت خوب ي حق است؛

قـت  يل بـه حق يدن خـود را تبـد   يم و نفس کـش    ينيدر راس جامعه بنش   
  !ميجامعه کن

از سـوخت و سـاز   ی د غلطـ ين است که ديای دگاهين د ياشكالِ چن 
د غلط  يد.ستيت جامعه ن  يد منطبق بر واقع   ين د يا. دهد يجامعه ارائه م  

مـثال، بـر   . انـه اسـت  يگرای  د ذهن ين د يا. استی  وژدئوليو از ا  ی  از آگاه 
در جامعـه   ی  از خـرده بـورژواز    ی  د بخـش بزرگـ    يـ ن مـدل با   يـ ای  مبنا
  !.ميست حساب کنيست و کمونياليرا سوسی ستياليسوس

ی مـ ی  را ضـرور  ی  دولتی  دئولوژيز مارکس ا  ينی  آلمانی  دئولوژيدر ا 
ن مـسئله  يـ  اداشتی وی دئولوژيا و ايكه مارکس از پرولتار   ی  درک. داند
ی ان تـالش بـرا  يـ م كه مارکس در جريد بدانيبا. ش الزام آور كرد   يرا برا 

ن اشـتباه  يـ ن ايسنتز نو. شود ين اشتباه ميافتن درک درست مرتکب ا ي
ح ين تـصح ين اشتباه را آنگونه كـه سـنتز نـو         يد ا يبا. کند يح م يرا تصح 

ـ كند بر طرف كرد نه با افتـادن بـه ا           يم . کيـ دموکرات-بـورژوا ی دئولوژي
ت يـ منطبـق بـر واقع    ی  عنـ ي(ن است   يای  دولتی  رسمی  دئولوژيمشکل ا 

اگـر  . نـد مـی ک ک ير دموکراتيرا غی ستيالينکه دولت سوس  ينه ا ) ستين
ی ه ا يشـود بـه اصـالح      يل مـ  يم نقـدمان تبـد    ينـ ينگونـه نب  يمسئله را ا  

ی هـا  م دولـت  يخـواه  يکـه مـ   يدر حال . کيـ ک بر دولت دگمات   يدموکرات
ی ستيـ اليسوسی   از جامعه ی  درک علم ی   مبنا نده را بر  يآی  ستياليسوس
دگرگون کننده و دگرگون شـونده      ی  عنيک  يناميدی  ها ل به دولت  يتبد

سم و يـ ماند به اصـالح دگمات  يم نقدمان محدود مين نکنياگر چن . ميکن
ن يـ از علـل غلـط بـودن ا       ی   اگر نقد درست و علم     .یاستبدادی  فشارها

هـزاران  ی ستياليدولت سوسی م آنگاه نه تنها به الگو     يمسئله داشته باش  
سم و استبداد   يگذشته بلكه به اصالح دگمات    ی  ک تر از الگوها   يناميبار د 
  . افتيم يره هم دست خواهيو غ

اسـت و   يپرولتاری  کتـاتور يدولت د ی  ستياليچرا دولت سوس  : پرسش
  ست؟ يضرورت آن چ

. ايـ ک پرولتار يژگـاه اسـترات   يگردد بـه موضـوع جا      يپاسخ برم : پاسخ
گـاهش در   يک اسـت کـه جا     ين معنـا اسـتراتژ    يـ ا بـه ا   يولتارت پر يموقع

را ی  ه دار يسـرما ی  منطق ساختار ی  ه دار يسرمای   سوخت و ساز جامعه   
ن بـه   يـ ا. دهـد ی  جامعـه را بازتـاب مـ      ی  ک کل يناميکند و د  ی  آشکار م 

ا يـ پرولتار. شـود ی ا همه جامعه را شامل م  يست که پرولتار  يآن ن ی  معنا
ز جامعه است  که در سـوخت و سـاز    ای  از جامعه است اما بخش    ی  بخش
  . برخوردار استی ن كننده اييگاه تعياز جای ه داريسرما

ن طبقـه چگونـه راه دگرگـون شـدن          يک ا يگاه استراتژ يجا: پرسش
ی سم را نـشان مـ  يدن به عصر كمونيو رسی ه دار يجامعه، گذار از سرما   

ی رسم یدئولوژيا به عنوان ا   يپرولتاری  دئولوژيد بر ا  يدهد؟ فرقش با تاك   
قدرت خود را چگونه    ی  ستياليست؟ دولت سوس  يچی  ستياليدولت سوس 

  حفظ خواهد کرد؟ 
م ييآن اسـت کـه بگـو      ی  به معنا ی  رسمی  دئولوژيد بر ا  يتاك: پاسخ  

گـر،  يدی  هـا ی  عمال گروه بنـد   . ن است يهمه سوخت و ساز جامعه هم     
شـوند کـه    يا حـل مـ  يشوند و در پرولتار  ی  ره محو م  يگر و غ  يتفکرات د 

جامعـه  ی ه هم در جـاده دگرگـون    ينکه بق يگاه و ا  ين جا يا. ت ندارد يواقع
گـر  يدی  اجتماعی  ها يبند نده آن گروه  يا را نما  يکنند پرولتار  يحرکت م 

در .  اسـت ی کيالکتيـ ز و ديرابطـه متمـا  ی بلکـه بـا آنهـا دارا      . کندی  نم
روشن اسـت  . ميستيکدست روبرو نی يتيما با کلی  ستياليسوسی   جامعه

حفـظ قـدرت   ی کـشد و بـرا   ينمـ ی اسـ ي دست از قدرت سايكه پرولتار 
. ه هـم بـا او هـستند    يست که بق  يآن ن ی  ن به معنا  ياما ا . کند يمبارزه م 

ی طبقـات ی کتـاتور يد. نکه همه با من هستند اساسا غلط اسـت يای  ادعا
  . که غلط است بنا شودی فرضی  هيتواند بر پای نم

 مـوج اول سمِ يالين روش غلط  در دوران سوس يدر عکس العمل به ا    
مـثال  . بوجـود آمـده اسـت     ی  ش کثرت گرائ  يگرای  پرولتری  ها از انقالب 

ی ست بـرا  يکه با حزب کمون   ی  بورژوائی   با برنامه ی  وجود احزاب بورژوائ  
ن يـ تـر از ا    ير واقعـ  يـ ز غ يـ چ چ يهـ . کنندی  می  انتخاباتی   قدرت مبارزه 

  .تواند باشد ينم
کثـرت  ی دار هياکنـد کـه در جوامـع سـرم     يه فراموش مـ  ين نظر ي ا
ــ ــرای نقــابی گرائ ــت ی پوشــاندن خــصلت طبقــاتی اســت ب ی عنــيدول

ر يـ را در ز  ی  اسـ يانحصار قدرت س  ی   بورژواز .یطبقه بورژواز ی  کتاتوريد
هرگز دسـت از انحـصار بـر     ی  بورژواز. کند يپنهان م ی  نقاب کثرت گرائ  

ن بـار در    ياولـ ی  بـرا . کنـد  ين را پنهان م   يکشد اما ا   ينمی  اسيقدرت س 
را در مـورد دولـت خـودش بـه     ی نـ يت عيـ ن بود كه واقع   ين لن ياخ  يتار

ما . ان اعالم كرد  يگر  به جهان   يدی   ك طبقه بر طبقه   ی ي كتاتوريعنوان د 
م كـه دولـت مـا    يكنـ  يم و آشـكارا اعـالم مـ       يكنـ ی  ن را قبول مـ    يز ا ين
يی ها شباهتی بورژوائی ها ن نظر با دولت ياز ا . استی  طبقاتی  کتاتوريد

  . تا با آن متفاوت استيفيست و كيه آن نيبعمدتا شی دارد ول
كل جامعه کـردن غلـط      ی  دئولوژيل به ا  يا را تبد  يپرولتاری  دئولوژيا

. ن قـدرت درسـت اسـت   يا و اعمال ا يپرولتاری  کتاتورياست اما قدرت د   
. ميم انجـام دهـ  يخـواه ی  ن قدرت چه م   ينجاست که با ا   يای  سوال گره 
ماننـد حـزب،   (ن دولـت  يا یها در مورد شكل و نهادها    ستياغلب كمون 

ی ن قدرت قرار است چه كار     يند ا يگو يزنند اما نم   يحرف م ...)  شورا و   
د يـ خواهـد و نبا  يا نم ين است كه پرولتار   يانجام دهد و چگونه؟ مسئله ا     

د اعـالم  يـ ز نباين منظور قبل از هر چ     يبد. نديتا ابد در راس قدرت بنش     
! ريـ خ. ست هـستند  ياليا سوس يست  يمردم کشور، کمون  ی   شود كه همه  

هـا و مبـارزات و    ين دولـت دگرگـون  يـ در چارچوب ا  . هستندی  عده کم 
ن يـ دن ضـرورت ا   يـ د. الزم است ی  اديزی  ک و فکر  يدئولوژيای  ها رقابت

ا نـه همـه   يـ جامعه که پرولتاری ت ماديگردد به واقع  يرابطه باز هم بر م    

  دولت، ایدئولوژی و دیکتاتوری پرولتاریا



   t ٢٨   
. اسـت ی ه داريک جامعـه سـرما  يهر چنـد بخـش اسـتراتژ      ی  بلکه بخش 

خـود را حفـظ   ی  را منجملـه طبقـه   ی  چ طبقه ا  يخواهد ه  يا نم يرپرولتا
را از دولــت ی ستيــاليت متفــاوت دولــت سوسيــفين امــر، کيهمــ.کنــد

  . کندی کته ميدی بورژواز
حمـل  ی اسـت بـرا  ی ا هيـ نقلی  لهيا ماننـد وسـ  يـ پرولتاری  دولت برا 

موجـود  ی كه در آن طبقات و دولت طبقـات  يی  ن مكان به جا   يجامعه ازا 
اسـت  ی ن دولتـ يا. خواهد تا ابد قدرت داشته باشد     يا نم يولتارپر. ستين

ن هـدف،  يـ ت ايـ ل ماه يـ ن بـه دل   يبنـابرا . که هدفش زوال دولت اسـت     
ان يـ و تحـرک م ی ا در راه انداختن و دامن زدن به کـنش فکـر      يپرولتار

. متنـوع منفعـت دارد    ی  اسيک و س  يدئولوژيشات مختلف، مبارزات ا   يگرا
هـا را بـا    ن کـنش يـ توانـد ا  يداشته باشـد مـ   ی  ا قدرت دولت  ياگر پرولتار 

  . ش ببرديپی ط خوبيشرا
ـ ا!. ميست هـست  يـ ن بود که ما همـه کمون      ين ا يمدل استال  ن عـدم   ي

ی ستياليسوسی   در جامعه . ت است يت نشناختن واقع  يص و برسم  يتشخ
سم يـ نکـه هنـوز بـه کمون   يست نخواهند بود بخـاطر ا ياکثر مردم  کمون   

شات خـود را بـروز      يـ ستند گرا يست ن يونکه کم ی  اگر کسان ! ميده ا ينرس
تـوان جامعـه را     ی  افکار خـود مبـارزه نکننـد چگونـه مـ          ی  ندهند و برا  

سم يـ الين ماتر يـ ا.ديـ ق تـر فهم   يـ د عم ين تضادها را با   يدگرگون کرد؟ ا  
ت ين واقع ياگر ا . ستينی  در مورد دموکراس  ی  ن پداگوژ يا. استی  خيتار

مبـارزه دو خـط در    (اَشـکال و مقولـه هـا     ی  م، تمام يت نشناس يرا برسم 
ل بـه اَشـکال مـرده       يتبـد ) سميـ اليتحـت سوس  ی  حزب؛ مبارزه طبقـات   

. شـود ی  ت شناخته نم  يجامعه برسم ی  را سوخت و ساز واقع    يشوند ز  يم
نـواختن ارکـستر   ی شوند و برای انو نواخته نميپی دهايدر واقع تمام کل 

   .یار نداريدها را در اختيکلی  جامعه همهی سنفون
كامل و همـه جانبـه بـروز     ی  ك درک علم  يه شكل   اگر درک فوق ب   

قدرتمند ی ميمفاهی ا را بر مبنا   يپرولتاری  کتاتوريم د يتوان يکند آنگاه م  
ا يپرولتاری  کتاتوريت د يموجودی  ن درک علم  يای   هيبر پا . ميتر قرار ده  
ی ا بـرا  يـ پرولتاری  کتـاتور يد. رتر اما با دوام تر خواهـد بـود        يانعطاف پذ 

. کند ه يجامعه تکی ها شيد بر پويش بلکه اساسا با  تش نه بر ارت   يموجود
  . ز داشته باشديد ارتش نياما با

  ست؟ ين دولت چيای کتاتوريپس جنبه د: پرسش
. استی از کف ندادن قدرت دولت   ی  كتاتوريدی   عمدهی   جنبه: پاسخ

ـ   ی  ت طبقات استثمارگر اعمـال مـ      يبر اقل ی  کتاتورين د يا در ی  شـود ول
و ی ستيـ ن همزيدر عـ . گر قرار دارد يو اقشار د  کنش دوستانه با طبقات     

ن يـ در تمـام ا . رانـد  يآموختن از آنان، آنان را به طرف دگرگون شدن م    
ز يـ ا نيـ  خـود پرولتار –ان دگرگون کردن جامعه يدر جری  عني –پروسه  

ی پروسه ا. ستيچی  ن قدرت برا  يابد كه ا  يد دگرگون شود و بهتر در     يبا
ـ   ر دادن يياست مملو از آموختن، تغ      تـر شـدن خـود طبقـه و           ي و انقالب

ر ييـ ا هر چه بهتر کـار تغ ي پرولتار.یانقالبی   ن پروسه يشاهنگ ا يحزب پ 
  . شودی خود آگاه می ت پرولتريت کند بهتر به موقعيجامعه را هدا

نـاب و خـالص کـه    ی  اثبات شده ی  ت خداداد يموقعی  ا دارا يپرولتار
ت يـ موقع. ستيـ ناو کاشـته شـده اسـت    » ذات«شه در   يهمی  کبار برا ي

ت فرفره اسـت کـه فقـط       يمانند موقع ی  ستياليا در جامعه سوس   يپرولتار
زد يـ د جامعه را بهم ريبا. تواند صاف بماندی چرخد م ی  که تند م  ی  زمان
ن يـ نـد کـه بـا ا   يبوجود آی مردم. د شوديدرست و غلط تولی ده هايتا ا 

 کجـا   ا از يـ ک پرولتار يـ نامين د يبدون ا . ده ها دست و پنجه نرم کنند      يا
گـر  ياشـکالِ د  . دانـد ی  ل را نمـ   يمسای  ليرا خ يخواهد آموخت؟ ز  ی  زيچ
ی کنـ ی  فکر مـ  ی  ولی  دان يچ نم يهی  عني. ن است يهمی  رسمی  دئولوژيا

  .یدان يکه م
د بگـذارد کـه جامعـه در جهـت        يـ ا با يـ پرولتاری  کتاتورين د ي بنابرا

را بـا  ی رين جهت گيکند و ای  با سوخت و ساز خودش زندگ  ی،دگرگون
ق اعمـال  يـ ن کند و نه عمـدتا از طر يجامعه تضمی ک هاينامي به د  اتکا
اگـر در  .  اعمال زور هم خواهد بودی ط مرگ و زندگ يالبته  در شرا   . زور

امـا  . آستانه از کف دادن قدرت باشد دست به سـرکوب هـم خواهـد زد    
جامعـه و تـابع آن      ی  ک دگرگـون  ينامياز د ی  ن سرکوب هم تنها بازتاب    يا

آن ی  خواهـد جامعـه را رو     ی  ا مـ  يـ پرولتاری  كتاتوريد یعني. خواهد بود 
ز کنـد  يـ آن جاده فری خواهد جامعه را روی نم. جهت و جاده نگاه دارد 

  .ر نگاه دارديخواهد در ان مسی بلکه م
ی رسـم ی دئولوژيد از اينبای ستياليل فوق الذكر، دولت سوسيبه دال 

. هـست ی  رسـم ی  دئولوژيـ ای  ست دارا يـ اما حزب كمون  . برخوردار باشد 
حزب ی اعضا/ رديگی سم را در دست م  يکمونی  ده رفتن به سو   يحزب ا 

ن بـه   يـ ا. خواهنـد در آن جهـت حرکـت کننـد         ی  هستند که م  ی  افراد
ن يـ ای  دارای  ستيـ اليآن است که همـه شـهروندان کـشور سوس         ی  معنا

ی بـد ی  هـا  ستند آدم يـ ن هـدف ن   يای  که دارا ی  اما کسان . ستنديهدف ن 
پروسـه رفـتن بـه    ی ز بـر مبنـا  يـ  و آنان نان حزب يمی   ستند و رابطه  ين

ست باشند و آن را     يتوانند ضد کمون   يها م  يليخ. ستيسم ن يکمونی  سو
ی نـد آنگـاه حـزب مـ    ينها را بگوياجازه داشته باشند ای وقت. اعالم کنند 

ن صحنه يد ايحزب با. کنند يم مردم چه فکر ی تواند بفهمد که توده ها  
. نـد مواضعـشان را جلـو بگذارنـد        د بتوان يـ همـه با  . ت بشناسد يرا برسم 

ت يـ ت شـناختن واقع يبلکه برسم. ستيص دشمنان نيمسئله فقط تشخ 
  . جامعه استی  ن صحنهيا

توانند از ی سخت باشند می حزب و دولت در معرض انتقادها    ی  وقت
ی ت به حزب آموزش م    ين وضع يا. اموزندياشتباهات خود آگاه شوند و ب     

ست که امکان حرکـت  ير کمونيغی روهاين. کندی دهد که چگونه رهبر   
ی شان را مـ يها تيخالقی سم دارند امکان شکوفائيمثبت در جهت کمون   

سم حرکـت  يـ کمونی ست باشـند بـسو  يـ نکـه کمون يمردم بدون ا  . ابندي
هـست   يـی  ياز به رهبر  ي ن .یستيکمونی  خواهند کرد اما نه بدون رهبر     

درک، . دد کن يرا تول ی  ن درک يک را درک کند و چن     ينامين د يکه واقعا ا  
و آن را ی ا د کـرده  يـ را تول ی  ن رهبـر  يـ کـه ا  ی  و زمان . رهيراه، نقشه و غ   

   .یشناس يت ميآن را برسمی دار
ت يو برسـم ی ل بـه نهـاد رسـم    ي تبـد  ی  ن رهبـر  يسم ا ياليدر سوس 

ی ن رهبـر  يـ از بـه ا   ي، ن  از پروسه ی  به مثابه بخش  . شودی  شناخته شده م  
ی هـر پروسـه ا  . تاسـ ی ستيـ اليت پروسـه گـذار سوس   ين واقع يا. هست

ت کننـده  يهـدا ی  سم هـم لبـه  يـ اليدر سوس . اسـت ی  جلوئی   لبهی  دارا
ت ينکـه همـه بـا هـم لبـه هـدا      يگفـتن ا . حزب است و نه همه جامعـه  

 .د استينکه مفيقت دارد و نه اياند نه حق کننده
اگر عوامل گفته شـده در فـوق در سـنتز کهـن شـناخته نـشوند و             

ت داده و يکرده و خود را مشروع  رشد   ی  منفی  ح نشوند جنبه ها   يتصح
  . شوند يل به متد اداره امور ميتبد

ر يـ کـه ز  ی  در جهـان  ی  ستيـ اليسوسی  هـا  در گذشته دولت  : پرسش
بـا جهـان    ی  ا گـسترده ی  ارتبـاط ی  هـا  ها بود رشته   ستياليامپری   سلطه

ن معضل را   يا. کردی  و طراوت آنان کم م    ی  ن امر از سرزندگ   يا. نداشتند
  د حل کرد؟يچگونه با
ی ش صـورت نمـ  يداشته باشند اما با آرا  ی  شتريد طراوت ب  يبا: پاسخ

. سم ممکـن اسـت    يالين كار فقط با ماتر    يا. توان به دولت طراوت بخشد    
نکه در خـارج از  يجامعه و اتکا به آن و ای ها کيناميص د يبا تشخ ی  عني
ـ    ی  کيناميبه چه د  ی  داخلی  ها کينامين د يا   يمـ ی ن المللـ  يدر سـطح ب

ی  صحنهی  به معنا–ط  يمسلما پس از كسب قدرت شرا     . دتواند اتکا کن  
در جهـان  ی اما هنوز عصر بـورژوائ . کند ير ميي تغ -است و توازن قوا     يس

ن نقـش و  يـ ا ا يکه در سطح جهان طبقات هست پرولتار      ی  تا زمان . است
د بـه كـسب   يـ سم بر عهده دارد و بايت را در گذار به  عصر كمون   يمامور

ی  مـسئله . نگـاه كنـد  ی  گـاه يپای   نطقـه ك كشور بصورت م   يقدرت در   
ی تـضادها . اسـت ی  ن دولت در بطـن مبـارزه جهـان        يت ا يعمده موجود 

ی ن الملل يع کند و تحوالت ب    يرا تسر ی  د تحول انقالب  يو با . هستی  اديز
. ستيـ نی  نيار متضاد است و از قبل تضم      يبسی  پروسه ا . را انتظار کشد  

  . را فراموش کردی ستياليا انقالب سوسين جهان رودرو شد يد با ايا باي
سم يـ اليك كشور کـسب شـد و سوس       يدر  ی  اسيكه قدرت س  ی  زمان

از کف  . فه اول است  ين وظ يا. د گذاشت که سرنگون شود    يبرقرار شد نبا  
ن اسـت کـه در قـدرت و        يـ گـر ا  يت د يـ امـا جنا  . ت است يدادن آن جنا  

. شه اسـت  يهمی  کبار برا يم که   يم و فکر کن   يريبودن را ساده بگ   ی  رهبر
و در قدرت بودن را دوباره و دوباره بطور        ی  ن رهبر يم که ا  يالش نکن و ت 

  .ميبه کف آوری و علمی توده ا
د ذهن و قلب توده ها را دوباره و دوبـاره و            يا با يپرولتاری  کتاتوري د

ی بـرا " فتح ذهـن و قلـب مـردم   "ی ستياليشعار امپر. دوباره بدست آورد 
. کيـ کند اما نه بطور اتومات     يدا م يت پ يواقعی  ن بار در دولت پرولتر    ياول

ی زود توخـال  ی  لـ يتواند خ ی  نه اما م  يحزب نهاد ی  سم رهبر ياليدر سوس 
اعـالم ضـرورت آن   ی حزب فقـط بـه معنـا   ی نه کردن رهبر  ينهاد. شود

د مرتبـا  يـ ک بايدئولوژيـ و ای اسـ يان مبارزه سياست و در عمل و در جر  
ن يبـا مخـالف   یو نظـر  ی  فکری  ها ياروئين رو يدر ا . رديد مردم را بگ   يتائ

م کـه  يد بـه دنبـال آن باشـ   يد در چارچوب دوستانه انجام شود بايکه با 
از ی ريادگيـ د بـه دنبـال   يـ  با.یو علمی بلکه واقعی نه قالب. ميروز شو يپ

داشـته باشـد کـه    ی د افـراد يـ حزب با. ميآنها و قانع کردن آنها هم باش    



     ٢٩u 
که فکـر  ی رادنه اف. رندياد بگيد يفهمند که بای رند و ميگی  اد م يمرتبا  

» جـسم «از بـه افـراد   يحزب ن. استی کافی پرولتری  دئولوژيکنند ا ی  م
خواهد که مرتبـا در حـال جهـش و کَنـده           ی  می  شده ندارد بلکه افراد   

افـراد حـزب    . دهنـد  ير مـ  ييمدام جهان و خودشان را تغ     . شدن هستند 
ص يتواننـد تـشخ    يت را مـ   يمانند و واقع   ين صورت سرزنده م   يتنها به ا  

  .ه عمل کنندي بر آن پاداده و
ی ه ايـ ن هديـ نه است اما ا يسم نهاد ياليحزب در سوس  ی  نقش رهبر 

روز يـ د از آن پيـ ست که حزب مرتبـا با    يبلکه پروسه ا  .  ستينی  خداداد
شـده  ی ش طراحـ ياز پـ ی هـا  ست که مسابقهين نيمنظور ا. ديايرون ب يب

کـار  بلکـه جامعـه مرتبـا تـضادها و اف     . روز شـود  يجلو گذارد و در آنها پ     
ی هـا  د  پروسـه   يـ حـزب با  . رساند يرا به ظهور م   ی  ده ا يچيگوناگون و پ  

  .  ت کنديبحث و جدل را هدای واقع
کنـد؟  ی  ا را ممکن مـ    يپرولتاری  کتاتوريزوال د ی  زيچه چ :  پرسش

ـ    ی  ستيـ الينـد دولـت سوس    يگو يهستند کـه مـ    ی  کسان ی الزم اسـت ول
نکـه  يا. ابـد ي ف شـود و  زوال يد از قدرتش كاسته شود، ضع يبالفاصله با 

  شود؟ ی ده ميسنجی اريدر حال زوال است با چه معی قدرت
از به اعمال قـدرت     ين. ازمند اعمال قدرت است   يزوال قدرت ن  : پاسخ

زات يمحـو تمـا  ی عنـ ي(ت يـ  کل٤با محو    .  شتر در همه عرصه هاست    يب
ده يـ ستمگرانه و ا  ی  استثمارگرانه، روابط اجتماع  ی  دي روابط تول  ی،طبقات

ی بـرا . افـت ياست که دولت زوال خواهد      ) ن روابط يافظ ا حی  سنتی  ها
د خواهـان  يـ مـا با . اسـت ی از به دولت قدرتمند پرولتر ين امر ن  يتحقق ا 

ف بـه چـه   يا ضـع ی يـ اصـال دولـت قـو   . ميقدرتمند باشی  دولت پرولتر 
ی دولـت قـو   . ستيـ نی  دولـت قـو   ی  ک نظام يمعناست؟ دولت بوروکرات  

ی هـا  يو مـردم و دگرگـون  ا يـ پرولتاری اسـ ياسـت کـه قـدرت س     ی  دولت
تـر داشـتن تعـداد     يمنظورمان از دولت قـو   . کند يد م يرا  تول  ی  اجتماع

بلکه منظورمان  . ستيره ن يو ارتش و غ   ی  انتظامی  روهايشتر پاسگاه، ن  يب
  .ر استييتغی برا» روين«ا يداشتن  قدرت 
جـاد  يای  عنـ يت انجام کار؛ قـدرت      يظرفی  عنيرو  يک ن يزي در علم ف  

م يم تـا بتـوان    يـ از دار يـ ن نوع قدرت ن   يما به ا  . تير واقع ييو تغ ی  دگرگون
بدست آوردن قـدرت، بـه   . ميکشور و مهمتر از آن جهان را دگرگون کن  

رات و اساسـا  ييجاد تغين قدرت با ا   يا. کار بردن آن و حفظش مهم ست      
دن در  يـ د قـدرت دو   يـ با. شـود ی  د م ين تول يبا افکار نو  يی  د انسانها يتول

ی عنـ يقـدرت  . ميرود را داشته باشـ ی سم مينکموی که به سو ی  جاده ا 
م يازمنـد ينی ما به دولتـ   . قدرت دگرگون کردن، قدرت وزنه بلند کردن      

  . رسد، نه بالکعسی ن به آسمان ميكه از زم
و حفـظ   ی  نگهبان. دولت ها وجود طبقات است    ی  ه ماد يم پا يدانی  م

ا يـ اگـر پرولتار  . نابود کردن آن ها هم قدرت اسـت       . طبقات قدرت است  
سـتمگرانه و  ی و روابط اجتماعی زات طبقاتين تمايقدرت نداشته باشد ا  

ـ    ی  برد؟ با دعا که نم    ی  ن م يافکار کهن را چگونه از ب      ن يتوان آنها را از ب
  .برد

از ی تا متفـاوت  يفيصحبت كردن از نوع ك    ی  عنی ي ستيالي دولت سوس 
زان کرده اند سمبل يلو مدال آويکه چند کی قدرت كه در آن ژنرال هائ    

ان يـ در واقـع ب   .ش هستند يها فت  ن مدال يدر واقع ا  .  قدرت نخواهند بود  
ـ    يای بجا. ستندينی  زيچ م يمـردم را خـواه  ی ن ژنـرال هـا قـدرت انقالب

هـا و مـدال      فـورم يونياز  ی  نـ يچی  ستهايل نبود كه كمون   يدلی  ب. داشت
ی ل رفتارهـا دور يـ ن قبيـ متنفـر بودنـد و از ا      ی  روسـ ی  هـا  ژنـرال ی  ها
ان مـردم و در     يـ خ ارتش خلق بود کـه از م       يلش تار يک دل ي. جستند يم

ی ه داريسرمای اياما بعد از اح. ساله برخاسته بود  ی  طول جنگ خلق س   
هـا   را ساخت و با همان سـمبل ی ن ارتش نوع غرب  يائو پ ين دن س  يدر چ 

  . نش کرديتزئ
ی آن اســت کــه قــدرت را بــرای سم بــه معنــايــاليقــدرت در سوس

كــه ی زمــان. ميکنــ يد مــيــق آن توليــو از طری انقالبــی هــا يدگرگــون
ن يـ م مانند ا  يز متنفر ينی  ستياليند ما از قدرت سوس    يگو يستها م يآنارش

ت يـ ز از ظرف  يـ بلـه مـا ن    . م  يت راه رفتن متنفر   يند از ظرف  ياست كه بگو  
ی م اما از قدرت پـرواز بـر رو  يل متنفريعت توسط اتومبينابود کردن طب  

از به قـدرت  يسم هم نيدر کمونما . م يبر يگر لذت ميدی ا لهيبرف با وس  
در .  بلکه قـدرت دگرگـون کننـده     .یاسياما نه قدرت س   . م داشت يخواه
ا آن طبقه يگاه ين قدرت دگرگون کننده در دست آن جا    يسم ا ياليسوس

خـودش  ی  اش مـستلزم زوال دولـت و طبقـه    يِ نهـائ  ياست که رهائ ی  ا
  .  است

  ست؟ ير  نشتياعمال زور بی تر به معنای پس دولت قو: پرسش

د يـ اسـت کـه ناپد    ی  دولتی  تا متفاوت به معنا   يفيدولت ک ! نه: پاسخ
ن يا. د خواهند شد يهمه ناپد ی  طبقاتی  ها ا و تفاوت  يپرولتار. خواهد شد 

اده يـ قدرت برخوردار گردد تـا پ     ی   د از پشتوانه  يو برنامه با  ی  ريجهت گ 
ار ن ك يچطور ممکنست ا  . از به قدرت است   يز ن يزوال دولت ن  ی  برا. شود

خـود و  ی بـدون قـدرت برخاسـتن از جـا    . را بدون قدرت متحقق کـرد   
  . د شديتوان ناپدی خروج ازاتاق چگونه م

ی هــا از اشــتباهات دولــت ی هــا در جمعبنــد  يبرخــ: پرســش
طبقـه نبودنـد   ی كتاتوريان ديند آنها بيگو يستم م يقرن ب ی  ستياليسوس

ی ت را روستها كه عامل شكـس يا تروتسك يحزب بودند   ی  كتاتوريبلكه د 
هـا  ی ابين ارزياشكال ا. دانندی ك ميها به نظام بوروكرات    آن دولت ی  آور
  ست؟ يچ

از ی را هـر قـدرت  يـ ز. ستيـ ممکـن ن » حزبی  کتاتوريد«اوال  : پاسخ
هـم سـرانجام از     » حـزب ی  كتـاتور يد«. برخوردار است ی  ت طبقات يماه

طبقات موجود  ی  ماورای  كتاتوريچ د يه. برخوردار است ی  خصلت طبقات 
. ر ممکنـست  يـ ز بـدون وجـود طبقـات غ       يـ نی  ا، بوروکراسـ  يـ ثان. تسين

وجـود  . اسـت ی مات طبقاتياز تبارزات وجود تقس  ی  کيخود  ی  بوروكراس
مات ين تقـس  يـ د ا يدر درجه نخست با   . مهم است ی  زات فاکتور ين تما يا

م يتقـس ی د درک کـرد کـه معنـا   يـ با. ديـ و تبعـات آن را فهم ی طبقـات 
ی بــدون طبقــات مفهــومی اســمفهــوم بوروکر. ستيــکــار چی اجتمــاع
  . توهم است. ستينی نيعی ستياليشناخت ماتر. استی بورژوائ
رقـم  ی ت طبقـات يـ  هزار سال گذشته در جهان کـه بـا حاكم   ٥ی  ط

. بـدون وجـود طبقـات نبـوده اسـت         ی  ا يچ بوروکراسـ  يخورده است هـ   
ن يچنـ . امده و با طبقه ازدواج نکـرده اسـت       يکه از آسمان ن   ی  بوروکراس

اسـت؛  ی  مات طبقـات  يبازتـاب تقـس   ی  بوروکراسـ . ستيـ ممکن ن ی  زيچ
  .عملکرد آن است و در خدمت آن است

طبقـات  ی  ستيالين است كه در جامعه سوس     يستها ا ي درك تروتسك 
ــن ــا بوروکراســي ــهــست و اگــر آن را از می ست ام ــرداري م همــه يان ب

ی چوجـه واقعـ   يرا به يـ ز. ن غلط اندر غلط اسـت     يا. شوندی  خوشبخت م 
ی ال پـرداز  يـ ن خ يست؛ بنابرا ينی  م طبقات يود تقس بر وج ی  ست؛ مبتن ين

ر را از   ياسـت کـه سرشـ     ی  خرده بـورژوائ  ی  الپردازين خ يا. ک است ياتوپ
کنـد؛   ينمـ ی ال پـرداز ين خيهرگز چنی بورژوازی  ول. نديب ير جدا م  يش

اسـت؛  ی ش در بلنـد  يداند کـه جـا    ی  داند؛ م ی  ر را م  ير و سرش  يفرق ش 
کنـد و   ين را از طبقات جدا م     انه است که آ   يفقط طبقه م  . ر است يسرش

ی الپردازيـ خی دن طبقات و بوروکراسـ ين جدا ديا. نديب يقائم به ذات م  
  .استی ک خرده بورژوازياتوپ

از وجـود   ی  را خـود بازتـاب    يچرا؟ ز . ميهستی   البته ما ضد بوروکراس   
م بلکـه قـدرت     يخـواه ی  شتر نم يبی  ن ما بوروکراس  يبنابرا. طبقات است 

در ی  ما عاشق بوروکراس  . ميخواه يرا م ی   طبقات زاتيدگرگون کردن تما  
ـ  يم امـا مـ   يستيـ ا ن يپرولتاری  كتاتوريد هـم الزم  ی م کـه بوروکراسـ  يدان

هنـوز  .  بخـصوص ارتـش    --الزم خواهد بود    ی  ستم ادار يخواهد بود، س  
و ی ستيــاليدر جهــان هــست كـه  ضــد انقــالب سوس ی  يمــادی رويـ ن
آنهـا  ی م بـسو  يتوانی   نم انياست و به قول باب آواك     يپرولتاری  كتاتوريد

ی خواهند مـا را بـا ارتـش و سـالح هـسته ا            ی  آنها م . ميکتاب پرت كن  
شـان پرتـاب    ی  م کرد؟ قلـب مـان را بـسو        يدرهم شکنند؛ ما چه خواه    

  م کرد؟ يخواه
ک يـ الکتياما نکته در د. م داشتيخواهی از به ارتش رسم  ين ن يبنابرا

ـ  يم و مـ يزم دارارتش را ال . تضادی  عنيک  يالکتيد. ن رابطه است  يا م يدان
ــت  ــضادمند اس ــه ت ــات. ک ــ ی طبق ــل م ــان و در داخ ــد  يدر جه خواهن

د دست به اسـلحه  يممانعت از آن با   ی  برا. سم را سرنگون کنند   ياليسوس
انگلس در  . سم همه تضادند  ياليدر سوس ی  دولت،ارتش، بوروکراس . ميببر
كنـد كـه راه    يكه از هگل نقل ميی آنجا. ديگو ينگ درست م يدوری  آنت

ی بـرا . دولت خودش راه حل خودش است. حل مشکل در خودش است   
  .ميد دولت داشته باشين بردن دولت باياز ب

را هـم دور    ی  کيالکتيـ شـوند درک د    ياز انقالب دور م   ی  ها وقت   آدم
م يبـاالتر خـواه  ی ما بازهم همان مشکالت را اما در سـطح    .  اندازندی  م

سم پر از تضاد است و      ينسم و گذار به کمو    ياليسوسی   دهيرا پد يداشت ز 
را بر خالف تصور هگل   يز.  ک باز خواهد گشت   يالکتين د يبارها و بارها ا   

. م بلکه بـالعکس اسـت     يکنی  ک را ما از ذهن به ماده منتقل نم        يالکتيد
ک يـ الکتيالبتـه هـر بـار د      . ت مـاده اسـت    يـ موجودی   وهيک شـ  يالکتيد

ه يد سـرما  يـ  تجر ه را با  يک سرما يالکتيد. ميد کشف کن  يها را ما با    دهيپد
ن کار يهم.  ميکنی آن کشف می  و بررس ) گريدی  زهايجدا كردن از چ   (



   t ٣٠   
  .  ميده يانجام می را با دولت و ارتش و بوروکراس
. ستنديـ برخوردار ن ی  ن درك يها از چن   ستياكثر مردم منجمله كمون   

ــ ــد روی فکــر م ــهــر چی کنن ــبنوی زي ــد"سند ي ــشان “یکيالکتي  درک
ـ كشف ای عنيده يک هر پديلکتايکشف د. شده استی  کيالکتيد ن امـر  ي

  . در حال انفجار است. ده تضاد دارديكه آن پد
ی حـزب بجـا  ی کتـاتور يد«كـه صـحبت از   ی  اغلـب كـسان   : پرسش

ف يشان بـر كاسـتن از نقـش و وظـا           ديكنند تاك ی  م» طبقهی  کتاتوريد
تـا  ي  و نها -ی   به عنوان ارگان قـدرت و خـودگردان        –ی  كارگری  شوراها

ی نـده بـرا  ينـد در آ يگو ين مـ يهمـ ی بـرا . استی ر شوروانحالل آنها د 
ی د شـوراها يبا» ن به باال باشد  يپائ«از  ی  ستيالينکه قدرت دولت سوس   يا

چقدر . ابد تا آنها بتوانند دولت را شکل دهند       ين سازمان   يدر پائ ی  انقالب
  ت منطبق است؟ ير با واقعين تصويا

واهنـد کـرد،   مردم چه خ. استی کيالکتيمسئله شوراها هم د   : پاسخ
تواننــد انجــام دهنــد، ی چطــور آن را انجــام خواهنــد داد و چگونــه مــ

ـ  ياست كه ما نمی لينها مسا يست؟ ا يامکاناتشان چ  د کـشف  يـ م و بايدان
ی  پروسـه . رونـد  ينـد و مـ    يآ يمـ ی  انقالبـ ی  هـا  تـه يشوراها و کم  . ميکن

ی هـا  ان اسـت و بازتـاب  ينامحدود است و مدام در جر   ی  طبقاتی   مبارزه
. زه كـرد  يـ آل دهيـ ا ا يـ زه  يتوان دگمـات  ی  ک را نم  يچيون دارد که ه   گوناگ

از ی با در دست گرفتن گوشـه ا ی فكری ان هاياز جری اريكه بسی  كار
آهـا  «كننـد    يو اعـالم مـ    . دهنـد  يانجـام مـ   ی  مبارزه طبقات ی  ها بازتاب

ش يشاپيـ نکه رسما منحـل شـوند پ  يشوراها قبل از ای در شورو . »افتمي
در ضمن شـوراها  .  بودند و قابل نجات دادن نبودند ن رفته يدر عمل از ب   

کبـار در انقـالب   يشـوراها  . ت واحـد نبودنـد  يـ ماهی  از ابتدا تا آخر دارا    
چـه قـرار دادنـشان و    يشروع کرد بـه باز ی  بورژواز. ه سربلند کردند  يفور
گرفتـه  ی  بـه بـاز   ی  خواستند توسط بورژواز   يت آن شوراها  هم م     ياکثر

ی ها شوراها منشعب بودند و بخش ها   کيلشوبی  قبل از دخالتگر  . شوند
 بـه  .یمختلف به جان هم افتاده بودند آنهم بر سر خـدمت بـه کرنـسک             

غلـط  » همـه قـدرت بـه شـوراها    «ن گفت شعارين خاطر بود كه لن   يهم
اسـت  ی رِ انقالبـ ين نبود که هر کارگرِ عضو شورا غ       ين ا يمنظور لن . است

گرنـد  يدی ستند، در جائيها ندر شورای  د کرد که کارگران انقالب    ياما تاک 
م و آنهـا  يکنـ ی م و آنهـا را رهبـر      يو منتظرند که ما دست به عمل بـزن        

هستند که شوراها را دگرگون خواهند کرد، آنها مغز شوراها شـده و آن    
هـا و کـسب    سازمان دادن آنی ش به سويرا عوض خواهند کرد، پس پ    

  . قدرت
شـان   ياز خودروئی عني» شوراها«ن شوراها را از دست  ين، لن يبنابرا

ی خيل تـار يـ ن هم به داليحتا ا. شدن نجات دادی بورژوازی  چهيو از باز 
خـود را  تـا آخـرِ    ی انقالبـ ی انرژی توده ای ها را جنبش يز. ستينی  کاف

راه پراکنده شـده و  ی  انهيشان در م  ی  انقالبی  انرژ. کنند يموج حفظ نم  
ز نوک به داخل مـوج  ا كه ا ي همانند امواج در   --شوند   يدچار فروكش م  

ن يـ ن ا يلنـ . ک اسـت  يالکتيست بلکه د  ينی  اريف اخت ين تعر يا. افتند يم
ن يـ کـه ا  ی  ل و نقـش   ير نظـر داشـت و بـه پتانـس         يـ پروسه را  با دقت ز     

نـد انقـالب داشـتند توجـه        يها، در هـر دوره، در ارتبـاط بـا فرآ           جنبش
ی كـرد مـ    يمـشاهده مـ   ی  امـا وقتـ   . دانست ينکه از قبل م   ينه ا . کرد يم

ن يـ مربـوط بـه شـوراها ا      ی  جـار ی  هـا  در بحث . ص دهد يتوانست تشخ 
مانند ی  هائ بحث. شود يان نم يبی  ا بدرست يک اصال حضور ندارد     يالکتيد

ـ  يو طبقات می ت دولتيخالص شدن از دولت و مالک      ـ بـه ا ی شود ول ن ي
و ی طبقـات ی هـا  شيد پويشود که  در هر مقطع با يسته نم يموضوع نگر 

شتر يـ نفوذ بی ن وجه از آن برايکرد و به بهتر  را درک   ی  اسيسی  آشفتگ
هـا   تـوده يی هما از گردی ديد بهتر عناصر جديتولی در اعماق جامعه برا 

ادامـه  ی ن کـار  يـ ا. ر جامعه استفاده کرد   ييتغی  برای  اسيسی  در نهادها 
د بهتـر خوانـد و شـناخت و بهتـر     يـ ات را باين عمليدار است؛ هر بار زم  

ی ر فـشار گذاشـت تـا انـرژ    يـ ته آن را ز  کرد و بهتر از گذشـ     ی  دخالتگر
  . بهتر خود را نشان دهدی  يخالقه انقالب

. چ عنصر زور حـضور نـدارد      يحزب ه ی  م در نقشِ رهبر   يگوئ يما نم 
امـا  . ل وجـود دارد يشود زور و تحم   يآب بسته م  ی  که رو ی  حتا در سد  

د يـ ر تولييـ تغی  بـرا ی  کند در واقع قـدرت     ين سد آب را جمع م     يای  وقت
ا وجود حـزب و دولـت و       يآ. نگاه کرد ی  کيالکتيد د يمسائل را با  . کند يم

ل شـدن را نـدارد؟   يو به ضد  خود تبدی ه داريسرمای ايارتش خطر اح 
ست کـه خـود را در     يـ ن معضل آن ن   ياما راه حل ا   ! معلوم است که دارد   
م چـون در آن  يم و انقـالب نکنـ  يدفن کنـ ی  ه دار يچارچوب نظام سرما  

د بـرود   يـ ابـان هـم نبا    يآنوقت آدم خ  . ستين جواب ن  يا. هستی  خطرات
  .ن رفتن هستير ماشيچون خطر ز

توانـد ضـدش و      يمی  ستياليا دولت سوس  يآ: ن است يای   سوال واقع 
ـ خ بسپارد؟ تا چـه درجـه؟ ا       يشه به تار  يهمی  زمان خودش را برا    هم ن ي

ی  افتـه يت  يـ عامی  ها فلسفه درس . ستيفلسفه ن . استی  مادی  مقوله ا 

تـر و    يعلمـ ی  د درک کرد و در سطح     ين را با  يا. تاسی  ق ماد ين حقا يا
م يحات گذشـته نگـاه کنـ      يد به توض  يبا. ح داد يتر از گذشته توض    حيصح

حات چقدر درست بـود و چقـدر غلـط بـود، چقـدر در        يم آن توض  ينيبب
اش  يت مـاد  يـ سم بود، چقدر با واقع    يده آل يداخلش مذهب بود، چقدر ا    

ک يـ ر از آن دور شـد و دگمات     د و افکار را روشن کرد و چقد       يالهام بخش 
و نقد کرد و دوبـاره آن را  ی د شناسائيک را با  يعناصر غلط و دگمات   . شد

  .محکم و سطح باالتر مستقر کردی علمی بر مبنا
ان دو جـسم  يفاصله م ی  ک وقت يزيدر ف . ميک بزن يزياز علم ف  ی   مثال

ان يـ می   ان آنها به اندازه جذر فاصله     يمی   جاذبهی  رويم ن يکن ياد م يرا ز 
جاذبـه  ی رويـ ن. شـود  يکمتـر مـ  ) م بر فاصله به توان دو يک تقس ي(آنها  
گـر  يدی  امـا از سـو    . ک درک است  ين  يا. شودی  تر م  فيتر و ضع   فيضع

م قوه جاذبـه  يشتر از هم دور کن يداخل پروتون را هر چه ب     ی  کوارک ها 
م که بهم بچسبند قـوه جاذبـه        يکن يولشان م ی  وقت. شود يشتر م ياش ب 

ی آنهـا را از هـم دور کنـ     ی  خواه يمی  اما وقت . شودی  مشان بشدت کم    
ه يـ تجزی که برای هائ االن دستگاه. شوند يده ميهم کشی بشدت به سو  

نكـار را انجـام   يای شتريـ اند كه با قدرت هـر چـه ب         پروتون درست شده  
د يشـا . د بکننـد يـ دانند چه با ينم. شوند يه نمين ذرات تجزيدهند اما  ا 

ز يـ د تـا سـطح صـفر آن را فر        يـ ن پروتون با  ه و منشعب کرد   يتجزی  برا
امـا اگـر   . د کـار کنـد  يشـا ی نطوريا. کنند و بعد به آن ضربه وارد کنند    

م از هـم دور     يه کنـ  يـ ق اول آنهـا را از هـم تجز        يـ م به آن طر   يکنی  سع
تـر   هـر چـه منـشعب     . شوند يده م يهم کش ی  تر بسو  يقوی  شوند ول  يم
  . نکه باالخره جدا شوندياشود بدون  يتر م يشوند قوه جاذبه شان قو يم

ی کـ يشـود  ی تـر مـ   يقـو ی کـ ي: ن دو مقولـه متفـاوت اسـت     يبنابرا
  .تر فيضع

کجانبـه  يتوان بطور  ين مثال آن است که بدون فکر نمي مقصود از ا  
نـه مـن   : ت مرتبـا خواهـد گفـت   يواقع. ل کرديت تحميرا به واقع  ی  مدل

ها عاشـق آن   ستياز کمونی ليخ! ديخودتان را معطل نکن   . ستميآنطور ن 
ل بـه   يامـا تبـد   . جهانشمول اسـت  ی  بيعادت ع . هستند که عادت کنند   

و متنـاقض از    ی  کيالکتيـ و نه د  ی  د تک بعد  يل به د  يشود؛ تبد ی  دگم م 
ت دور شـده و اعتمـاد بخـش    يـ ب از واقعيـ ن ترتيبه ا. شود ين ما م  يتع
کننـد بـه    ی  ن شروع م  يای  به جا . کنندی  مردم به آن اعتماد نم    . ستين

چـون  . ک اعتمـاد نـدارم    يـ الکتيگر به د  يد«ل که   ين قب ياز ا ی  حرف هائ 
ن شکـست را بـه   يک است و ايالکتيسابق پر از د ی  ستيتمام متون کمون  

. مين استدالل مبارزه کنـ    يش و ا  ين گرا يه ا يد محکم عل  يما با » .بار آورد 
کـه  ی  تـ يواقع. ت اسـت  يـ ک واقع يالکتيد. استی  بزرگی  رويک ن يالکتيد

در علـوم هـم   . م کـرد ي و باز هم فرامـوش خـواه   شود يمرتبا فراموش م  
عـت را  يکننـد طب  يهر بار که دانـشمندان فکـر مـ       . افتاد يمرتبا اتفاق م  

ک مدل يشه متفاوت هستم؛ ير من هم يد خ يگو يعت م يشناخته اند طب  
  . ديل کنيد به من تحميتوان يرا نم

ل يـ ت تحميـ مـان را بـه واقع     يهـا  تيا در گذشته ما ذهن    يآ: پرسش
  م؟يکرد

طبقـات  . ستيـ گر ن يت د يمالکی  ن گفت در شورو   ياستال. بله: پاسخ
ی کنم و نه با اتکـا بـه تـضادها         ی  ن مسائل را حل م    يبا دستور ا  . ستين

مـائو هـم   . اسـت ی کيزيمتـاف ی  ل کردن هـا   يها تحم  نيا. رهيجامعه و غ  
د اشتباهات کوچک را بهتـر      يبا. تا کمتر يفيداشت اما ک  ی  زهائين چ يچن

ست کـه آن را بـزرگ      يـ ن ن يـ ا» بهتـر «منظورم از   . ميان کن يو ب ی  بررس
ح را يعمـدتا صـح  ی م و و چارچوب فکـر يدهی م و به همه جا تسر   يکن
د يـ بلکه هدف آن است کـه نظراتمـان در مـورد  اشـتباهات با               . ميبکُش

ی عنـ يم يآن را کنکـرت کنـ  . را در ابتدا مجـرد اسـت  يکنکرت تر شود ز  
م و  يه کنـ  يـ تجز. ميز کنـ  ي آن را متمـا    .يمل ده يل تشک يفرانسيش د يبرا

ن در ياسـت کـه سـنتز نـو    ی ن همان کاريا. ميه ها را مشخص کن  يتجز
  . حال انجامش است

ی طرفدار شـورو  ی  روهاياز ن ی  اريشرق بس ی  پس از فروپاش  : پرسش
ت يـ غـرب حما  ی  ال دموکرات شـدند و علنـا از دموکراسـ         يسابق، سوس 

انتخابات، جامعه  مانند  يی  بورژای  دمكراسی  ارهايه مع يآنان بر پا  . کردند
سم پرداختنـد و تـالش كردنـد بـا     ياليبه نقد اشتباهات سوس ... و  ی  مدن

. ارائـه دهنـد   » يديـ جد«سم  ياليك، سوس يدمكراتی   هياضافه كردن ادو  
ی ز دمكراسـ يـ ا مـا ن يست، آ يچی  ستياليدر نظام سوس  ی  گاه دمكراس يجا

  م؟ يخود را دار
. ستيـ ش شـده ن يفتی ما دموکراسی اما دموکراس . ميبله دار : پاسخ  

هـدفش پنهـان    . ل دارد يـ دلی  کـردن دموکراسـ   ی  شيفتی  برای  بورژواز
از ی  ن بخـش  يـ ا. ميـ داری  ما هـم دموکراسـ    . ت جامعه است  يكردن واقع 

را تحـت   ی  گـر ياز جامعـه بخـش د     ی  بخشی  وقت.  ت جامعه است  يواقع
 اسـتفاده  ی نکه جامعه منفجر نشود از  دموکراس  يای  کنترل گرفته،  برا   

  . کند يم
د طبقـه سـرنگون     يـ ا در راس قرار دارد و با      يسم پرولتار يالي سوس در

ی د راه حلـ   يـ ان است و با   يدر جر ی  تقابلی  عني.  ت كند يز هدا يشده را ن  



     ٣١u 
م کـه در    يستيـ نجاست که ما عاشـق آن ن      ينكته ا . افتين تقابل   يای  برا

را يـ ز. ميخـود را داشـته باشـ      ی  م و تا ابد دموکراس    يريه قرار بگ  يراس بق 
و طبقـات   ی  دموکراسـ .  اسـت  ی  اسـت طبقـات   ياز س ی  لشـک ی  دموکراس

م طبقـات را محـو      يخواهی  ما م . هستندی  از معضل جامعه بشر   ی  بخش
بازتـاب  ی دموکراسـ . د کنـد يـ خواهد آنـرا بازتول   يمی  اما بورژواز .  ميکن

کـدام  . استی ت طبقاتيمات، طبقات و حاکميزات و تقس ي تما ی،ناموزون
و ی کنـد بـه دموکراسـ    ين مـ يـي است كـه تع ی ت طبقاتيطبقه و حاکم 

  . م؟يآن چگونه نگاه كنی محتوا
ش در نظر گرفته   يبدون محتوا ی  ج آن است که دموکراس    يش را يگرا

شـراب اسـت در   ی كـ يبواقع دو ظرف است كه در . ن شود يشود و تحس  
کننـد و  ی ن محتوا ها با ظروف خود رابطه برقرار م       يالبته ا . زهری  گريد
اما صحبت کـردن در مـورد خـود     . شندبخ يبه آنها م  ی  ديك جد يناميد

ن طرفـداران   يبنابرا. ج شده است  يت محتوا را  يظرف بدون توجه به واقع    
محتوا را رها کرده و     ی  عني. استی  ر طبقات يشان غ يها ش فوق بحث  يگرا

ن يچنـ . ستيـ ت نياز واقعی ده اند که بخشيفرم مجرد از محتوا را چسب 
طبقـه   يبـ ی ل بـه فرمـ   يدن فرم را تب   يآنان ا . ستياصال موجود ن  ی  زيچ
معـضل در  . اسـت ی  طبقـات ی  ن فرم، فرمـ   يا. ستيکنند که موجود ن    يم
سم قابـل مخلـوط کـردن       ياليبا سوس ی  بورژوائی  نجاست که دموکراس  يا
کـه  ی  ف بورژوائ ين تعر يا. ستيو بدون محتوا ن   ی  خنثی  را فرم يز. ستين

ــکنــد در نها ياش جــدا مــ يطبقــاتی را از محتــوای دموکراســ ــه ي ت ب
ی کنند دموکراسـ  يآنان فکر م. کندی خدمت می و به بورژواز ی  وئخودر
ش بـه   ين گـرا  ياما چرا ا  . قابل استفاده است  ی  هر طبقه ا  ی  برای  بورژوائ

گر از اذهان پـاک شـده   يدی ايجاد دنيچون ا. ج است؟يمخلوط کردن را 
  .است

از بـه  يـ چـرا ن .  متفاوت است ی  بورژوازی  ما با دموکراس  ی   دموکراس
کننـده و   ی  رابطـه رهبـر   . م؟ چون هنوز طبقات هـستند     يداری  دمكراس

عده . قانون هست . ل هست يتحم. رابطه زور هست  . شونده است ی  رهبر
ن يـ م ايتـوان  يچطور م. د بشونديخواهند با آن همراه شوند اما با    ينمی  ا

ن يـ ا. ميجـاد کنـ  يای عمومی م توافقيتوان يچطور م. ميمعضل را حل کن 
نهـا  يم بـرد؟  ا يش خـواه يچگونه پـ  ی  ستيلايسوسی   روابط را در جامعه   

  . دارندی شتريبی از به بررسيهستند كه نی موضوعات
از به يا نيپرولتاری كتاتوريد دارد كه تحت د ين تاك يسنتز نو : پرسش

ات يـ رون از دولـت ح  يـ د ب يكه با ی  جامعه مدن . استی  جامعه مدن ی  نوع
و بـدون  ی تـ رون ازدستگاه دوليا منظور ب  يآ. مستقل خود را داشته باشد    

  است؟ ی و کارکنان دولتی نظارت دستگاه دولت
ز بـا  ياسـت كـه در تمـا   ی از بـه جامعـه مـدن     يـ ن! يآر: جواب: پاسخ

از ی د درك درسـت يـ امـا با . قـرار دارد ی و کارکنان دولتـ ی دستگاه دولت 
اسـت  ی تيکلی ساختار جامعه دارا. داشتی دولت و جامعه مدنی   رابطه

نهـا  يا. گـر يز د يز است و بازار چ    يک چ يحکومت  . شود يه هم م  ياما تجز 
هر روز صـبح کـه      . هم اجبار هست  ی  ديدر روابط تول  . ستنديز ن يک چ ي

ی در ذهـنش هـست،چماق  ی شـود، چمـاق  ی کارگر روانه محـل كـار مـ       
ن اجبـار  يـ ا.  هم هستی دياجبار در داخل روابط تول  . پشتش قرار دارد  

نـد مجلـس و   مانيی  نهادهـا . هـم در قـانون مـدون دارد       ی  گريبازتاب د 
كنند و به  يرا مدون می قانونی ها ن نامه يس هستند که  آئ    يدادگاه و پل  

ی  ب همـه يم هم با ترک  يه روبرو هست  يهم با تجز  ی  عني. گذارندی  اجرا م 
  .نها در کليا

امـا  . ميکن) انتزاع(د يد تجر يم با يکنی  که جامعه را مطالعه م    ی   وقت
ك يـ م دولـت    يکنـ ی   مـ  فکر. ميب کن يرود دوباره ترک  ی  ادمان م ياغلب  

نهـا  يا. گر قـرار دارد   يد هم کامل مجزا طرف د     يند تول يطرف است و فرآ   
م امـا بعـد   يکنـ  يد مـ يآنها را  تجر. هستندی کيجدا و   ی  کيالکتيبطور د 

ی کيالکتيـ دی  بـ يدات در داخـل ترک    يـ ن تجر يـ م كـه ا   يكنی  فراموش م 
نـا  ن معيـ ت دولت همه جا هست به اين در واقعيبنابرا. ت دارند يموجود
. ستنديـ هم جدا هـستند و هـم ن  . ستياد و شالوده از روبنا جدا نيکه بن 

  . هم متفاوتن، هم همگون
ز بـا  ياسـت كـه در تمـا   ی ت اجتمـاع يـ از واقعی بخـش ی جامعه مدن 

در . ن اسـت  يمعـ ی  و فکـر  ی  اسـ يات س يحی  جامعه دارا ی  دستگاه دولت 
کتـاب  . ز هـست يـ نی ت عمـوم ياز وضـع ی بخشی ن حال جامعه مدن  يع

ی كتـاب . شده بـود  ی  نها طراح يبه همه ا  ی  جوابگوئی  ه مارکس برا  يسرما
 طبقـه   ی،هست اما قرار بود در مورد بازار جهان       ی  اسيدر مورد اقتصاد س   

ک يـ ناميخواسـت د ی ماركس م. و دولت هم صحبت کند که تمام نشد      
دا يـ ز پينـد و تمـا  يآ يه بوجود مـ يک بنيآنها را نشان دهد که چگونه از    

کـاال   . با هم قرار دارندی کيالکتيدی  ا ا و روبنا در رابطه    ر بن يو ز . کنند يم
ن را بـدون  يـ امـا ا . به نام دولت است   ی  مستلزم نهاد يی  و مناسبات كاال  

ح و  يتوان توض  ينميی  ش روابط كاال  يتکامل و گشا  ی   نشان دادن پروسه  
د يـ در حـال کـارکرد اسـت و نبا     ی  ربنـا يك ز يبنا همواره    ريز. نشان داد 

در هر حـال دولـت بازتـاب        . از آن داشت  ی  کاتوريا کار يستا  يای  ريتصو

بازتاب آنهـا و در همـان حـال فـراهم کننـده              . استی  مات طبقات يتقس
ی ن دولـت ابـزار    يهمـ ی  برا. استی  ديد همان روابط تول   يط بازتول يشرا
هـا   دولتی  همه. بتواند از آن استفاده کندی ا ست كه هر طبقه   ينی  خنث

ست نپــال يــن خــط حــزب كمونيمــهی بــرا. دارنــدی خــصلت طبقــات
اشتباه اول  . در دست ندارند  ی  چ دولت يچرا كه ه  . غلط است ) ستيمائوئ(

و اشتباه دوم شـان آن اسـت کـه     . ن است که رفته اند داخل آن      يشان ا 
تواننـد انقـالب را      يق م ين طر يا از ا  يدهند که گو   يرا رواج م  ی  ن تئور يا

ی دي درون روابط تول   شود كه دولت چگونه از     يفراموش م . ش برند يبه پ 
  . سر بلند كردی زات طبقاتيو تما

درست اسـت کـه   . ميشتر در مورد دولت بحث كن يد ب يما با : پرسش
ات يـ و حی ابيـ ن در مورد لزوم دامـن زدن بـه سـازمان            يبحث سنتز نو  

و خـارج از نظـارت آن در        ی  جدا از دسـتگاه دولتـ     ی  جامعه مدن ی   زنده
است ی  ه دار يسرمای   در جامعه » يجامعه مدن «سم متفاوت از    ياليسوس

ی جـاد تـوافق  يای زم را بـرا ين مکـان  يز ا ينی  که بورژواز ی  کن ياما فکر نم  
ی ن دولـت بـورژواز  يا با جذب مخـالف يآ. آگاهانه بکار برده است   ی  عموم

  خود را سرزنده تر نکرده است؟ 
ش يشاپيـ پی در جبهـه بـورژواز   . بـزرگ هـست   ی  تفـاوت ی  ول: پاسخ

د يـ دارد و آنهـم تول ی  هست کـه کـارکرد دائمـ      ناآگاه خودرو   ی  ساختار
اداره جامعـه اسـت و   ی ن کننـده  بـرا     يـي تعی  ن عنـصر  يا. استی  کاالئ

ه ين ساختار تك  يتواند به ا   يا نم ياما پرولتار . کند يه م يبدان تک ی  بورژواز
تحـت  . حركت كند ی  ان خودبخود يد همواره آگاهانه خالف جر    يبا. كند
  .  ن مسئله صادق استي هم اايپرولتاری كتاتوريسم و دياليسوس

ی ضرورت توجه به جامعه مـدن     ی  هم زمان ی  و گرامش يآنتون:  پرسش
  ست؟ ياز بحث او چی ابيارز. را مطرح كرده بود

ی  ف اسـت و جامعـه    يگفت در غرب دولت ضـع     ی  می  گرامش: پاسخ
ره يـ و غ ی  دئولوژيـ و ا ی  مسئله هژمون ی  د رو ين با يهمی   برا .یقوی  مدن

. كنـد ی سلطه خود را اعمال می ق هژمون ياز طر ی  ازرا بورژو يز. کار کرد 
ـ     ی  كه از دولت قـو    ی  تزاری   هيسه با روس  ياو در مقا   ی برخـوردار بـود ول

د کـه در غـرب      ين بحـث رسـ    يـ در آن وجود نداشت بـه ا      ی  جامعه مدن 
 –کنـد   يک جامعـه را کنتـرل مـ   يدئولوژيـ ای اساسا با هژمـون ی  بورژواز

بـا تامـل در مـورد     ی  گرامـش . دچرخاننـ  يها هستند که جامعه را م      دهيا
 ی،ه داريرشـد سـرما   . دين افکـار رسـ    يـ معضالت انقالب در غـرب بـه ا       

ی ق آن هژمـون   يـ از طر ی  کـه بـورژواز   ی   توافق عموم  ی،دئولوژيت ا ياهم
  .د بحساب آوردينها را باينکه همه ايکند و ای خود را مستقر م

مـا  را يـ کـرد ز ی ه بـردار يـ ن را کپيتوان انقالب لنـ   يگفت نم  ي او م 
.  متنـاقض اسـت    ی،ن نظـر گرامـش    يـ ا. ميدر غرب دار  ی  گريمشکالت د 

ش بـه  يستها  گـرا يـ ان كمونيـ را در ميک طرف درست است زياز  ی  عني
رخ نداد و نتوانـستند     ی  موجود بود و وقت   ی  کيل مدل انقالب بلشو   يتحم

ز در  ين ن يحتا  لن  . شنهادات غلط دادند  يمعضالت انقالب را حل کنند، پ     
شنهادات غلـط  يـ ن آن پيهمـ ی بـرا . ت سر خـم كـرد  ن مشکاليمقابل ا 
 ی،چــپ رو«را در كتــاب يی بــورژوای بــر شــركت در پارلمانهــای مبنــ

شـدن بـا    ی  سم و قـاط   يـ رفرمی  عني. داد» سميدر كمون ی  كودكی  ماريب
کـل كتـاب    ی  ست كـه محتـوا    ين ن يمنظور ا . غ كرد يگر را تبل  ياحزاب د 

. دهـد  يپاسـخ نمـ   ن هم به معضالت  انقالب در غرب         يغلط است اما لن   
م و يـ داری  د ما معضالت خاص   يگو ين م ين مورد که به لن    يدر ا ی  گرامش

اما خودش تفکـر  . ديگو يم درست م يه کن يه را کپ  يم مدل روس  يتوان ينم
  .کند ين نميين معضالت تبيرا در مورد ای درست

جنـگ  ی عني. افتد يك ميدئولوژيای به دنبال کسب هژمونی   گرامش
ا و بلـوک    يـ ان پرولتار يـ ک م يدئولوژياست ا ی  جنگی  زا با بورژوا  يپرولتار

درهـم  ی ام مسلحانه بـرا يو نه ق  . و بلوک متحدش  ی  متحدش با بورژواز  
ن هـم   يهمانطور كـه گفـتم لنـ       .یاسيشکستن دولت و کسب قدرت س     

ی اديـ البتـه عـده ز    . دهـد  يانقالب در غرب م   ی   به مسئله ی  جواب غلط 
ن انتقاد کردند يگا به لني بوردهم مانند ی  و عده ا  . ن را گرفتند  يطرف لن 
ن است که معضل، خود را نـشان داد امـا       يمقصود ا . ست است يکه رفرم 

انقـالب در  ی  اسـتراتژ ی   مـائو هـم نتوانـست مـسئله       . کامال حـل نـشد    
ن يـ ن به ا  يان در سنتز نو   يباب آواك . را حل کند  ی  ستياليامپری  كشورها
البتـه هنـوز   . دکنـ  يك حـل مـ  يپردازد و آن را به لحاظ تئور      يمسئله م 
و يآن را در پرسـپکت ی  حيان بطرز صح  يحل نشده اما آواك   ی  کيبطور پرات 

ی او بطـور كلـ    . ستيـ ست و راه حـل چ     ينکه معضل چ  يا. گذاشته است 
 و البتـه بطـور     –ی  ه دار يشرفته سرما يپی  انقالب در کشورها  ی  استراتژ

ی  اما طـرح مـسئله   . کند يح تر طرح م   ي را  صح   –كا  يكنكرت تر در آمر   
ی ســازمان دادن انقــالب در کــشورها  ی و راه حــل بــرا ی تراتژاســ
ن خـود   يـ ا. ستها در بـر دارد    يـ همـه كمون  ی  برای  هائ درسی  ستياليامپر

  . د جداگانه بدان پرداختياست كه بای مبحث
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هولناک بود ی تيجنای ورک و کشتار مردم عاديويانفجار دو برج در ن
ن واقعه نشان داد که مرتکب شدند اما آی ان اسالميادگرايکه بن

ا و يه مردم دنيحساب عل يبی ها تيکا به خاطر جنايسم آمرياليامپر
ونها نفر مردم جهان يليزه تا چه حد منفور ميد استثمارِ گلوباليتشد
ی ديتا جديفيآغاز اوضاع کی   نقطه٢٠٠١ازده سپتامبر ی ي واقعه. است

انتها  يبی نگآغاز جی کا از فرصت برايسم آمرياليامپر. در جهان شد
در گام اول . خود بر جهان استفاده کردی  ن سلطهيتضمی برا

ن يکا دکتريآمری  ئت حاکمهيه. افغانستان و سپس عراق را اشغال کرد
ی دارد بر مبنا» حق«شه کرد و اعالم کرد يرا پ» جنگ بازدارنده«

داند  يجهان که صالح می در هر کجا» يخطرات احتمال«از ی ابيارز
منجمله ترور، ی ات مخفيبزند و از عملی جاوز نظامدست به ت

جاد يای ن ماليو تامی ها، جاسوس التي نفوذ در تشکی،دزد آدم
ن جنگ يهدف از ا. استفاده کندی از جاسوسان خارجی هائ شبکه

انه شروع يدر جهان بود که از خاورمی ديجاد نظم جديانتها ا يب
در داخل . ديازي آنجا دستی دائمی کا به اشغال نظاميشد و آمر

د تا مردم را به حول يکوبی کائيآمری پرست هنيکا بر طبل ميآمر
» مت مردين امنيتام«به نام . خوارانه متحد کند ن جنگ جهانيا

  .شه کرديتر از هم يتيکا را امنيآمری  جامعه
 ١٩٩٢گـزارش  ی بود کـه بـر مبنـا   ی  ه ترور نقشه ا   ي جنگ عل 

: ميخـوان  ين گزارش ميدر ا. دش گرفته شيکا در پ يوزارت دفاع آمر  
ا در قلمـرو    يـ ا  ي آس ی،غربی  در اروپا  ب را يچ ابرقدرت رق  يهعروج  «

ی ق اسـتراتژ يد از طرين اهداف باياجازه داد و اد ينباسابق ی  شورو
خواهنـد بـه     يکـه مـ   ی  هـائ  ا دولـت  يـ ه رقبـا    ي عل "جنگ بازدارنده "

از گروهـی   .»ش بـرود ي پـ ابنـد ي دسـت   جمعـی کـشتار   ی  ها سالح
ی ا پـروژه «حاکمـه تحـت نـام      ی   طبقهی  زان و مقامات باال   ير نقشه

انتخاب جورج بوش   . افتيتکامل  »  ديجدی  کائيک قرن آمر  ی ي برا
شد ی  فرصت٢٠٠١ازده سپتامبر   ينان و وقوع    يای   ندهيبه عنوان نما  

ش ي پـ ی از مـردم بـرا  ی ئت حاکمـه و بخـش     يمتحد کردن ه  ی  برا
  .بردن آن
دهـشت  ريختن بـاران  جه دهسال يکا که در نت يسم آمر ياليامپر

شه شـده   يـ بر سر مردم افغانستان، عراق و پاکستان منفورتر از هم         
 س جمهـور يرئـ ن پوست بـودن   ياستفاده از رنگ  است تالش کرد با     

د در سـال  يبـه کـاخ سـف   ی بـا ورود و  . رديـ بگی  افه مردمـ  ي ق اوباما
ند د بـست يـ کا و سراسر جهان بـه او ام   يها تن در آمر    ونيلي م ٢٠٠٩
را کـه بـوش   ی اما اوباما کارهـائ . باشدی تر سم نرمياليد امپرياکه ش 

س سـتاد  يبطور مثال به رئ. کردی  عملز  يوعده داده اما نکرده بود ن     
کـا را کـه     يشهروندان آمر » ست ترور يل«مشترک ارتش دستور داد     

شتر يـ اطالعات ب ی  برا. (ه کند يکنند ته  يکا محسوب م  يدشمن آمر 
ن ياز به نظم نو  يو ن ی  امپراتوری  جنگن  يماش«د به مقاله    يرجوع کن 

کــا بــه طــرق يدولــت آمر) ٢٤٥ه انقــالب شــماره ينــشر» يجهــان
گوناگون استفاده از شـکنجه و لگـدمال کـردن حقـوق بـشر را در            

» ه تـرور يـ جنگ عل«کا در خدمت به يو در داخل آمری  سطح جهان 
ی و امـر  » گنـاه يبی  هـا  دفاع از جـان آدم    «و  » مقبول«ی  کامال امر 

  .لوه دادج» يمل«
جنگ «تحت عنوان   » بزرگی   انهيخاورم«ی   پس از آغاز پروژه   

کـــا در اتحــاد بـــا  يسم آمريــ اليتوســـط امپر» سميــ ه تروريــ عل
ــاليامپر ــا ستي ــائی ه ــرائی اروپ ــرايو اس ــالی ل، ب ــر يدی انيس گ
اس ياست در مق  يگردان س  صحنهی  اسالمی  روهايها و ن   ستياليامپر

ی هـا  شين تـضاد از پـو  يا. بودندقا يانه و آفريخاورمی و کشورها ی  جهان
تحـت سـتم و   ی هـا  مهم جهان بوده و بر حرکت و افـق تـوده           ی  اسيس

امروز پـس از دهـسال بـه       . انداخت يه م يمختلف سا ی  استثمار کشورها 
ان نرفتـه اسـت امـا از        يش از م  ين پو يتوان گفت که هرچند ا     يجرات م 

ار يبـس مـردم  ی هـا  تـوده ی گر و شورشی قوت آن در به هرز دادن انرژ      
  .کاسته شده است

 .ش نرفـت  يکـا پـ   يز طبـق دلخـواه آمر     يـ ن جنـگ همـه چ     يـ اما با ا  
دلخواه خود را برقرار کند     ی  ن جهان يکا نتوانست نظم نو   يسم آمر ياليامپر

ن جنـگ  يـ برخاسته از ای تضادها. د ممانعت کنديجدی و از ظهور رقبا   
ان کـا را آنچنـ    يسم آمر يـ اليامپری  جهـان ی  در تداخل با بحـران اقتـصاد      

سـقوط  آن بـه مثابـه    ی  وهايف کرده اسـت کـه صـحبت از سـنار          يضع
ی کـائ يقـرن آمر  «ی  ريـ شـکل گ  ی  اسـت و نـه چگـونگ      ی  ابرقدرت جهان 

  .»ديجد
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