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هن فقط به لرزه در خواهند آمد کآیا زنجیر های نظم : مصر
  در هم شکسته خواهند شد؟یا 

ان يجهان جرانه و يکه توسط مبارزات مردم تونس و مصر در خاورمی تازه ای چه خوش است هوا
وضع ی و دهشت از جاودانگی ديک نا اميتاری و تهور بر فضای باکی درود به آنان که با ب. افته استي

  . کوبنده نواختندی موجود جهان، ضربه ا
ن يصعود به قله ها که در ای جسورانه ی ه ياما روح. ش دارنديدر پی آنان هنوز راه دراز و سخت  

ی مبارزه برا. چ و خم استين راه پر پيمودن ايپی برای گرانبهائ یره يمبارزه کسب کرده اند، ذخ
حاکم ی م هايو مبارک صرفا فرماندهان رژی را، بن عليز. تازه آغاز شده استی ک انقالب واقعيتحقق 

ک نظام يو ی ک نظام دولتی يخود، صرفا گرداننده ی ز به نوبه يم ها نين رژيا. در تونس و مصر بودند
ن يت ايکال کليرادی درگرو سرنگونی تحقق انقالب واقع. استثمار و ستم هستندی اعو اجتمی اقتصاد
  .  استی و اجتماعی ، اقتصادياسينظام س

کند، ستون فقرات ی می در مصر معرف» يدموکراس«و » يآزاد«ارتش مصر که امروز خود را ضامن 
ه يت سرمايحق حاکمت مردم مصر و ضامن ين ارتش، دشمن حق حاکميا. م مبارک بوده استيرژ

ه داران و ين سرماياز ای درصد بزرگ. سم در مصر استياليداران و مالکان بزرگ و وابسته به امپر
ه يسرمای سلطه ی ن ارتش، در واقع ضامن و نگهبان  ساختارهايا. مالکان بزرگ، سران ارتش مصرند

  . ست ها در مصر است ياليو امپری خارجی 
ی شان بی اما خوشامد گوئ. گفته اند» خوشامد«زش مردم مصر يگر به خيدی ست هايالياوباما و امپر

ی اسير جهت دادند تا بتوانند بحران سييدند، تغيکار مبارک را تمام شده دی آنان وقت. ستيغرض ن
ارتش مصر و قدرت . رنديد را در دست بگيم جديک رژيبه » گذار«ی مصر را کنترل کنند و فرمانده

د و امور را بدست يتان برويبه خانه ها: دهند کهی م» نان خاطرياطم«ردم مصر به می ستياليامپری ها
است ی گذاری ندهايمصر  در نظر دارند مشابه فرا» گذار«ی ست ها براياليکه امپری الگوئ! ديما بسپار

فاسد ی قدرت را از دست دارودسته ی بطور مثال، در اندونز. کردندی گر جهان مهندسيکه در نقاط د
  در ه دار و مالک يطبقات سرما. د منتقل کردنديمرتجع جدی تکار سوهارتو به دارودسته هايو جنا
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مردم کماکان در ی دند اما توده هايرسی نسبی اسيبه ثبات سی اندونز
ن يهم. ماندندی باقی و اقتصادی اسيسی حقوقی ت بيهمان وضع

ی ريت گقدری ران راه را برايش در ايو دو سال پی ست ها، سياليامپر
ن شرط که يباز کردند با ای نيخمی تحت رهبری ان اسالميادگرايبن

شکل گرفته در زمان شاه دست نخورده ی و نظامی تيامنی ساختارها
به مثابه ی جهانی ه داريران در نظام اقتصاد سرمايگاه ايبمانند و جا

گر، دست نخورده يز ديهمه چی نفت و وارد کننده ی د کننده يتول
 ٣٢جه اش يل شد و نتيانقالب به ضد انقالب تبد. ن شدينو چ. بماند

. ران و زنان بوديتحت ستم ای طبقه کارگر و خلق های سال کابوس برا
  .تواند در تونس و مصر رخ دهدی وها مين سناريمشابه ا

، يک انقالب واقعيگر، در جهت يدی تواند در جهتی  اما اوضاع م
ون يانقالبی آگاهانه ی  دخالتگرن شودينکه چنيای اما برا. ابديتکامل 

درهم شکستن دولت ی به معنای انقالب واقع. ست الزم استيکمون
ن يک دولت نويرا، فقط با داشتن يز. ن استينوی کهن و استقرار دولت

ست ها خلع قدرت ياليه داران و مالکان بزرگ و امپريتوان از سرمای م
ی شت و روابط اجتماعان بردايرا از می زات طبقاتيت کرد و تمايو مالک

ن که ياست سخت و خونی ندين فرآيا. ستم گرانه را سرنگون کرد
ی انقالبی و حزبی ستيبخش کمونی رهائی های بدون داشتن تئور

که متعلق به مردم و از خود آنان باشد ی و ارتش) ستيحزب کمون(
  . ستيممکن ن

ی وارد صحنه ی ونيليمردم در سطح می در مصر توده ها     
ی دان پرتالطم به دنبال راه مين ميشده اند و در ای اسيسی التگردخ

رات ييکه فقط با تغی نده ايآ. معنا داری نده ايبه دنبال آ. گردند
ن ياما چگونه به ا. ، ممکن استيستيک انقالب کمونيکال، با يراد

  افت؟يقت دست خواهند يحق
مار و ستم استثی ت نظام هايکه ثبات و مشروعی در گره گاه هائ     

که ی طيستند، در شرايخود مطمئن نی زد و حکام از فردايری درهم م
کنند ارباب سرنوشت ی ت را کنار گذاشته و احساس ميتوده ها تبع

ی ستيشبرد کار کمونيپی برای طالئی خود و کشورشان هستند،  فرصت
ک انقالب ی يشان برايروهايان مردم و سازمان دادن نيگسترده در م

  .ديآی ود مبوجی واقع
تواند محرک و ی م مبارک ميرژی اصلی پابرجا ماندن ساختارها     
حد و ی گسترش جنبش مردم به ورای برای قدرتمندی زه يانگ

دوگانه بر دوش ی فه اياست که وظی دوران. اش باشدی کنونی مرزها
ی محدوده های هم گسترش جنبش به  ورا: استی شروان انقالبيپ

انقالب ی دار برايپای اسيک مرکز سين دادن اش؛ و هم سازمای فعل
ی که بتواند به مثابه مقر فرماندهی ستيا سازمان کمونيک حزب ی يعني

  .عمل کندی ک انقالب واقعی يالتيو تشکی اسيس
مردم جهان از ی گر و رهائيک جهان دی يايرا که روی ما کسان     

ی نند، فرا مپرورای را در سر می ه داريمرگبار نظام سرمای چنگال ها
ف يش بگذارند و حزب را در انجام وظايم گام به پيخوان

ی در بحبوحه . دهندی ارياش در قبال انقالب مصر ی ستيوناليانترناس
ی وندهايافت و پياران را يتوان ی است که می تالطمات اجتماع

ی برقرار کرد، تا هم فکر و هم گام شوند و برای ستيوناليماندگار انترناس
د تا افکار و قوا و اراده يونديرفقا، به حزب بپ. گر مبارزه کننديدی جهان

با ی واقعی انقالبی وند زدن افق و برنامه يپی م برايکجا کنيمان را 
 .انهيخاورمی مردم به جوش و خروش آمده 

بھ مناسبت آغاز خیزش .) م.ل.م(اطالعیھ حزب کمونیست ایران 
 مردم مصر 

من افتخار . انهيکل خاورمی  برا بلکهمصری نه فقط برا. من خوشحالم«
کنم که دارند ی مصر افتخار می من به توده ها! هستمی کنم مصری م

 و ترس کنندی کردند پاک می که بر ما ستم می تکارانيکشور را از جنا
. دان در جهان عرب استين مير بزرگتريالتحر. نديزدای را از خود م

ی من به مردم مصر افتخار م! دم درآورده انين رژيمردم آن را از چنگ ا
 فقط در ن رايجامعه نوک يافق آنان منتظر نشدند که فرزندان ما ! کنم

کنم که سرشان را باال گرفتند و ی من به آنان افتخار م! نندي ببخواب
ک يسخنان  (»! ن آورديتواند دوباره آن را پائی چکس نميگر هيد

زش ين خيآغاز ی در روزهادر لندنی بانيدر تظاهرات پشتی مصر
  )مصر

ی زمزمه ها. نظم كهن در جهان عرب به ناگهان به لرزه در آمده است
خشماگين امروز، در كوچه و خيابان، ی اعتراض ديروز، به طغيان ها

فاسد حاکم هم اكنون خوار وذليل، زير ی دارودسته ها. بدل شده است
ز، پر از يگجان انيدوران ه. لرزندی باران ناسزا و خشم توده ها، بخود م

انه آغاز ين کننده، در روند تحوالت خاورمييت تعيد، و در نهايم و اميب
آنان مملو . کنندی را تجربه می نيمردم جهان عرب طلوع نو. شده است

شور و . در دست گرفتن سرنوشت خود هستندی از حس قدرت برا
آنان ی جشن انقالب. گرفته استفرا مصر را ی ابان هايسابقه خيبی ديام

افتخار به مردم . انه و جهان استيده خاورميجشن همه مردم ستمد
ن يبی احساس. انه استيدر خاورمی همگانی تونس و مصر احساس

م مبارک بدست يرژی دانند که پس از سرنگونی همه م .استی الملل
مردم ی قلب ها. انه سابق نخواهد بوديگر آن خاورميانه ديمردم، خاورم

د کردند که تحقق يرا تولی را آنان لحظاتيتپد زی شان ميجهان برا
ون ها نفر در يليم. تر کردی را واقعی افتنيبه ظاهر دست نی اهايرو

ترفندها  و م و مردميان رژيمی زورآزمائو نگران تابانه ی سراسر جهان ب
کنترل ی برارا ی کا و اروپائيآمری ستياليامپری و تحرکات قدرت ها

ی مختلف جهان شاهد تظاهرات های شهرها. کنندی دنبال ماوضاع، 
ی جوانان جهان به ابتکارها. ت از مردم مصر هستنديدر حمای همبستگ

حتا صدها تن از جوانان هکر نقاط مختلف . مختلف دست زده اند
ت يدر سای ن گردهم آمده و نقشه خرابکاريآن الی جهان در فوروم ها

را س جمهور مصر و حزب حاکم مصر يوزارت اطالعات و رئی ها
  .دنديکش

کتاتور يدی ن را با سرنگونيصدام حسی ار سرنگونياختی  بايدنمردم 
: کنندی سه ميساله مصر مقای کتاتور سيدی ساله تونس و بدبختی س

ی  سال در چنگال ها٨که هنوز پس از ی  کشور–ک طرف، عراق يدر 
ت طبقات استثمارگر و غارت گر يو حاکمی خارجی ن اشغال نظاميخون
زند؛ و در ی دست و پا می اسالمی ادگرايات اوباش بنياو جنی بوم
ی ه بر همبستگيکه مردم با تکی  کشورهائ–گر، تونس و مصر يدی سو

منفورشان را رقم ی م هايو اتحاد و شجاعت خودشان سرنوشت رژ
  . زدند

ی ر و هراسناک سران کشورهايغافلگی چهره های مشاهده 
س جمهور يرئ. ر استيدلپذع، ين وقايدر مواجهه با ای ستياليامپر
نظم «ی خود که خطوط کلی ساالنه ی ش در سخنرانيکماه پيکا يآمر

. اورده بوديانه را نيکند، حتا اسم خاورمی م ميرا ترس» يجهان
ر به دست و پا افتاده و به يمن، اردن، الجزايدولتمردان مرتجع در 

وعده  ینوائی و بی کاري، بياسين از خفقان و استبداد سيمردم خشمگ
منفور و ی ز خامنه ايران نيدر ا. دهندی م» عدالت«و » رفرم«ی 

ی  بهمن به جنبش توده ا٢٢ل سالگرد يش از ترس تبديهای همپالگ
ی ، تالش مياسالمی دفن نظام جمهوری تونس و مصر برای در رده 
و » يانقالب اسالم«ی زش مردم  تونس و مصر را ادامه يکنند خ

اما آن سبو بشکست و آن . جا بزنند» انهيورممردم خای اسالمی داريب«
  !ختيمانه ريپ

ن يا. ز مسلم استيک چياما . ستيمعلوم نی نهائی جه يهنوز نت
زش قهرمانانه که جرقه اش توسط جوانان مبارز قاهره با الهام از يخ
حاکم بر ی مردم تونس زده شد، کل نظم ارتجاعی زش جسورانه يخ

ع يوقا: س سازمان ناتو گفتيرئ. ه استانه را به لرزه در آورديخاورم
را ی نداخته بلکه نظم جهانيجهان را به خطر نی مصر فقط نظم اقتصاد

  .کندی د ميتهد
انه است و در زمان سادات و پس ين کشور خاورميت تري مصر پر جمع
ه گاه يمبارک، تکی ت حسنيسال گذشته تحت حاکمی از آن در س

ش ين روابط بيا. انه بوده استياورمکا در خيسم آمرياليک امپرياستراتژ
 است که در سال  شدهفشرده» ديويقرار داد کمپ د«از هر جا در 
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     ٣u 
ن يل امضاء شد و به ايان مصر و اسرائيکا، مي با وساطت آمر١٩٧٨

کا در يآمری  نظام–ی تيه گاه امنيک تکيل مصر به يب با تبديترت
ی ت دولت هاانين خين بزرگتريا. ن شديل تضميت اسرائيمنطقه، امن

افت ين دريگذشته مصر دومی در دو دهه . ن بوديبه مردم فلسطی عرب
که ی هائ» کمک «--  کا بوده استيآمری نظام» يکمک ها«ی کننده 

ک قشر از يد ين خريکا و همچنياز آمری د ابزار و آالت نظاميصرف خر
. شده استسم ياليامپرفاسد و وفادار به ی و نظامی اسينخبگان س

بافته شده است، ی ه داريسرمای قا در نظام جهانيصر که عماقتصاد م
و اداره ی ستيدر سوئز، اقتصاد توری ديتولی متشکل از مشقت خانه ها

  .استی خارجی ه هايکانال سوئز است که همه در دست سرما
. زه و شجاعت داديدر تونس، به جوانان مصر انگی م بن عليرژی سرنگون
ی را به امضای ه ايس بوک اطالعيق فيطرمبارز از جوانان از ی عده ا

روز «ه را به عنوان ي ژانو٢٥ه روز ين اطالعيدر ا. صد هزار نفر رساندند
اعالم کردند و گفتند به » يکاريه شکنجه، فقر، فساد و بيانقالب عل

سم يالي امپر.ميرا بشکن» يسکوت و بندگ « کمرم تايآئی ابان ها ميخ
ر ينان داشت که وزيخود در مصر اطمم يکا آنقدر از استحکام رژيآمر

م مصر، با يرژ: ه گفتي ژانو٢٥در ) نتونيکلی الريه(امور خارجه اش 
  ! ثبات است

دفتر حزب ی ابان ها آمدند و به سويهزاران نفر به خاما در همان روز 
  .... ون روان شدنديزيو و تلوي  و راد–ی ک ملي حزب دموکرات–حاکم 

س دست به مقابله زده و شعار يمله پلتظاهر کنندگان در مقابل ح
گر يدی کوچک در روزهای تظاهرات ها! سرنگون باد مبارک: سردادند

موج ی هر موج مبارزات! سد ترس شکست. گر به راه افتاديدی در شهرها
تر ی سرکوب را به همراه آورد و در جواب به سرکوب، مبارزات سراسر

وزارت ی اه ها و مقرهاپاسگ. روحيه مردم عوض شد. تر شدی و توده ا
آتش کوکتل ی مختلف طعمه ی در شهرهای گر مراکز دولتيداخله و د

 .مولوتف جوانان شد
ن در ين و همچنير نشين در محالت فقيآغازی روزهای های ريدرگ
دهد که تظاهرات ی و سفارت خانه ها نشان می ادارات دولتی طقه من

نفر هنگام حمله به سه . افته بودنديها در محالت گوناگون سازمان 
س کشته ياست، توسط پلی وزارت کشور که مقر نظام سرکوب دولت

ی مانند محله الکبری تظاهر کنندگان در محالت کارگری ريدرگ. شدند
ی است و در شهر سوئز که مرکز کارگاه های ع نساجيکه منطقه صنا

مبارزات ی همواره صحنه ی الکبر. د بوديمصر است شدی ديتول
 ده هزار تن از کارگران و ٢٠٠٧که در سال يه است بطوربودی کارگر
مت ها با تکان دادن يخانواده شان در اعتراض به باال رفتن قی اعضا

ی راندازيتی جه يدر نتی نان به تظاهرات پرداختند و عده ای قرص ها
، سه هزار تن از کارگران زن ٢٠٠٦و در سال . س جانباختنديپل

را به راه ی اعتصاب بزرگ» مصری فندگو بای سندگيشرکت ر«کارخانه 
سوئز که منطقه کارگاه ی ر در منطقه ياخی های ريدر درگ. انداختند

بخش . شدندی  نفر زخم١٧٠ نفر کشته و ١١است ی ديتولی ها
  .وسته اندين اعتراضات پيز به اياز اقشار مرفه مصر نی بزرگ

 و کاي بخصوص آمر–جهان ی مصر و قدرت های طبقاتی روهايهمه ن
مرتجع منطقه به حرکت ی  و دولت ها–ی اروپائی ست هاياليامپر

رشد و ی درآمده اند تا اوضاع را از دست مردم خارج کنند و جلو
مبارک، ی اوباما به حسن. رنديچپ را بگی انقالبی روهاينی ابيسازمان 

انت کرد و دستور داد که مهار قدرت را يکا خيآمری نه يرين دوست ديا
عتر يجهان به اوباما فشار آوردند که هر چه سری کز مالمرا. رها کند

بسته شدن کانال ی را بسته شدن مصر به معناياوضاع را کنترل کند ز
کا يارتش آمری ت نظاميامنی و برای اقتصاد جهانی سوئز است که برا

ی اوباما در ابتدا از دو طرف دهانش حرف زد اما وقت. مهلک است
ست، تحکم کرد که يستادن ني سر باز ارای ن موج مردميد که ايفهم

  .... انتقال قدرت را شروع کندفورا د يمبارک بای حسن
مردم و خواستشان به ی زش توده هايمبارک در مقابل خی م حسنيرژ
ن ياول. زدی و نظامی اسيسی ن آمدن از قدرت دست به مانورهايپائ

جنگ ی  م آن بود که ارتش را از معادلهين رژيای نده نگريمانور و آ
رون آورد و آن را در انظار يبی انتظامی روهايان مردم و نيمی ابانيخ

م ير از رژيغی زياست و چ» يخنث«که ی ها و مردم جهان ارگانی مصر
را ی ، اوباش لباس شخصتوهمن يت ايتقوی برا. حاکم است، جلوه داد

را بخود » داور«ابان ها فرستاد و ارتش ژست يسرکوب به خی برا
بر ی پافشاری برای تينکه در انظار مردم جهان مقبوليای ابر. گرفت

کند، ی قدرت را خالی دا کند، مبارک گفت اگر  کرسيقدرت پ
سپس معاون تازه اش به . آن را پر خواهند کردی ان اسالميادگرايبن

  . شنهاد مذاکره دادين پياخوان المسلم
ت با آن ن مبارزاي اشروعبود که هنگام ی ن تنها حزبياخوان المسلم

ک به ينزدی تي، مبنا و ماههمبارزن يد که ايدی مرا يمخالفت کرد ز
 آغازگراننکه يرد و اندااش ک يدئولوژيو ای اسيو سی برنامه اجتماع

 خارج از نفوذ ،بودندی جوانان و کارگران محالت کارگرکه  ن جنبشيا
 مشاهده کرد باد در جهت مخالف   اخوانکهی اما هنگام. اخوان هستند

  .ر جهت دادييه رانده نشود، تغينکه به حاشيای وزد برای بارک مم
ی ن بطور منظم با رشد حرکت هاي در چند سال گذشته اخوان المسلم

بطور نمونه در . کارگران مصر مخالفت کرده استی و اعتصابی اعتراض
» مصری و بافندگی سندگيشرکت ر«که کارگران ی  زمان٢٠٠٨سال 

کردند، اخوان ی اعالم اعتصاب سراسر» هيالکفا«ر جنبش يتحت تاث
که ی ران و حزبيای های مذهبی ه مليشب(ن و حزب الوفد يالمسلم
آن را مشکوک اعالم کردند ) از آن استی بخشی البرادعشود ی گفته م
اخوان ) ١ (.ف کردنديتوص» خطرناک«را ی ن فراخوان هائيو چن

 آمال و نظم کهن است که نتوانستهی ن خود پس مانده يالمسلم
ی استقرار جمهوری بعالوه تجربه . مردم را برآورده کندی آرزوها
 ١٣٨٨سال ی زش توده ايق خيران، که بخصوص از طريدر ای اسالم

ان يرا در می انه منتقل شد، مقاومتيبه مردم خاورمی ران تا حديا
بوجود » ياسالم«ل ياز جوانان مبارز مصر در مقابل بدی بخش مهم
ست سال ير بو سکوالر دچپ ی روهايند يشدسرکوب اما . آورده است
ف يل به تنها حزب متشکل در طيتبدن حزب را عمال يگذشته، ا

در هر حال مقابله با نظم کهن، شامل . مصر کرده است» ونيسياپوز«
ن و يک اخوان المسلميدئولوژيو ای و اقتصادی اسيمقابله با برنامه س

ز ين) مانند حماس(انه يدر خاورمی اسالمی اسيسی گر ساختارهايد
توان در ی قت را مين حقيدر مورد ای آگاهی هست و امروز جوانه ها

  .عرب مشاهده کردی د کشورهاين نسل جديان مبارزيم
ت ياکثر. نده انديآی بکه ی ؛ جوانانجوان استی ران کشوريمصر مانند ا

طبق آمار .  سال است٢٤ی ن سنيانگيم سال و ٣٠ر يت مصر زيجمع
الن دانشگاه يان فارغ التحصيدر می کارين نرخ بيباالتری نبانک جها

ن يمصر بلکه همچنی الن دانشگاه هاي نه تنها فارغ التحص–است 
ی کوچکی اريقشر بس. اروپای ل کرده در دانشگاه هايتحصی های مصر

 



   t ٤   
ه کشور در يدارند و بقی تجملی از نخبگان وابسته به نظام، زندگ

مت گوجه يدر شش ماه گذشته ق. دزنی و فقر دست و پا می کاريب
درصد اعالم   ٢٣ر خط فقر رسما يت زيو جمع. شش برابر شدی فرنگ

ی تيقاهره و حومه اش جمع.  درصد است٤٠که در واقع يشد در حال
ی می  درصد آنها در زاغه ها زندگ٤٠ون نفر دارند که يلي  م١٧بالغ بر 

ی سازی با خصوص. ز و فاضالب و برق محرومنديغلب از آب تمکنند و ا
کارتر و گرسنه يرتر و بي، مردم مصر فقيل اقتصاديتعدی ها و طرح ها

ی خدماتی در کارخانه ها و کارگاه ها و بنگاه ها. شه شده انديتر از هم
ره يو غی مه اجتماعياز قانون کار و بی شده اند خبری که خصوص

مصر حتا از هند و ی ن دستمزد کارگران نساجيانگيو م. ستين
ارانه يقطع ی اقتصادی است هايسی جه يدر نت. ن تر استيستان پائپاک

ر و يت فقيز به جمعي، کارمندان نيمشاغل دولتی ونيليها، حذف م
م يخته را رژين جامعه از هم گسيای مجموعه . وسته انديکار پيب

  .  کردی مبارک با سرکوب و شکنجه کنترل م
  فرصت ھای بزرگ و خطر ھای بزرگ

. آن باز شده استی اما راه برا. ب مصر هنوز زود استصحبت از انقال
ی تکامل نمم يدر خط مستقست و يناز ابتدا شسته و رفته ی چ انقالبيه
ی دگاه هاي و چالش طبقات و دی را انقالب، صحنه زورآزمايي ز.ابدي

ت نظام يق در جوهر و ماهيرات عمييتغی عنيمختلف است؛ انقالب 
. دهدی بطور خودرو رخ نمی چ انقالبيل هين دالي بهم.یاجتماعی ها

» ينظم جهان«مهم در ی گاهيمانند مصر که جای بعالوه، در کشورهائ
ی پی ج مبارزه طبقاتيدارند؛ نتای ستياليامپری ه دارينظام سرما

به ی ل مردمياصی ل شورش هاي تبد؛داردی خيو تاری جهانی آمدها
سخت و ی  امررساندن آن،ی روزيو باالخره به پی ک حرکت انقالبي

ن يش از اي سال پ٣٢ران يهمانطور که در مورد ا. ده استيچيار پيبس
  . ميديد

در مصر همان نفوذ و قدرت ی اسالمی ادگرايبنی روهايهر چند ن
ل يش را ندارند و همانا به دلي سال پ٣٢ران يدر ای ان اسالميادگرايبن

 .ه اندآبرو و ورشکستی  ب،ران و عملکرد خودشان در مصريای تجربه 
نظم «در زد و بند با نگهبانان توانند ی ده مين پوسين مرتجعيااما، 
در مصر و ممانعت از » ثبات«تابانه به دنبال استقرار ی که ب» يجهان
خ يز گورستان تاراانه اند؛ يخاورمی گر کشورهايق به ديت حريسرا

از ی کائيو آمری اروپائی قدرت ها. بيرون بجهند و بر مردم حاکم شوند
شنهاد يو به آنان پن حزب وارد مذاکره شده اند يهم اکنون با سران ا

 را الگو قرار داده و هيترک)  آکپ(» توسعه و عدالت«حزب کنند که ی م
ن يای کائيو آمری اروپائی ست هايالي از نظر امپر.کنند» ليتعد«خود را 

ی ن حزب ارتجاعيای اجتماعی ل برنامه يتعدی نه به معنا» ليتعد«
د يويکم، حفظ قرارداد کمپ دي: استآنان ی از سوز ي قبول دو چبلکه

ی دو شاهرگ وابستگ(کانال سوئز ی ت کنونين موقعيل و تضميبا اسرائ
و دوم، دست نزدن ) يستياليامپری مصر به نظم جهانی و نظامی اسيس

ی بندهائ( ی ستيو توری ديتولی نه هايدر زمی خارجی ه هايبه سرما
ع مصر يوقا). کندی ادغام می ه داريسرمای د جهانکه مصر را در اقتصا

ر ين به مثابه ساختار ستم و استثمار و فراگيدهد که نقد دی نشان م
ی واقعی ک جنبش مردميممانعت از تلف شدن ی ن نقد برايکردن ا

. استی منجر شود؛ تا چه حد ضروری ک انقالب واقعيتواند به ی که م
قرار دارد که بدون آن رها ی نيد یمردساالری ن نقد، افشايدر مرکز ا
. ت مصر ممکن نخواهد بودياز جمعی ميبخش نی رهائی کردن انرژ

ی دئولوژين عالمت نفوذ ايحضور کم زنان در صفوف مبارزه اسفناک تر
به ی د بعنوان زنگ خطر بزرگيان است که بايها و سنت گرای اسالم

  . ديصدا در آ
جنبش است و آن توهم بزرگ اما خطر بزرگ ديگری نيز در مقابل اين 

احساس ضعف مردم ی ن توهم مرگبار زاده يا .است» ارتش با ماست«
ک ارتش که يبدون : ت بزرگ استيک واقعيشورش گر در مقابل 

توان نظام موجود را ی مردم و از خود آنان باشد نمی توده هامتعلق به 
وش مردم با در آغ. ادا متفاوت بر پا کرديبنی درهم شکست و نظام

تونس و مصر، در واقع بطور ی ابان هايان در خيدن نظاميکش
ن ارتش ها نگهبانان ياما ا. کنندی ان ميقت فوق را بي، حقيخودبخود

د و ياز شدينی شه در نقطه يتوهم هم. نظام ستم و استثمار حاکم اند
زش موجود ين خين توهم تا قبل از ايا. شودی د آغاز ميفقدان شد

م يت رژيدانند ارتش ستون فقرات حاکمی دم مصر مرا اغلب مريز. نبود

ن ارتش درآمده يمبارک بوده است و خود مبارک از درون همی حسن
در ( ن يلنی ک به رهبريمانند حزب بلشوی اگر مردم مصر حزب. است

ست يمانند حزب کمونی ا حزبي) هي روس١٩١٧ان انقالب اکتبر يجر
ن که در سال يالب چان انقيدر جر( مائوتسه دون ی ن به رهبريچ

دار يبی از توده های داشتند که حداقل بخش) ديرسی روزي به پ١٩٤٩
داد و انحصار ی سازمان می ک ارتش سرخ انقالبيشده و مبارز را در 

ی را در هم می ارتجاعی افته يدولت بر خشونت و قهر سازمان 
ی را بخود راه نمی ن توهم مرگباريشکست؛ آنگاه نه تنها مردم چن

ی دادند و می ند بلکه با جسارت، جرات صعود به قله ها را بخود مداد
انه و يقدرت در مصر بلکه در منطقه خاورمی رفتند که نه فقط معادله 

  .  به تبع آن جهان را عوض کنند
خام  که مصر را به لرزه در آورده موادی سابقه ايبی زش توده اياما خ

د يبا. دکنی  فراهم مرای ندين فراي چنشبرديپی برای الزم و عال
فق مردم را که ای را شروع کرد؛ جنبشی ستيک جنبش کمونيختن سا

ان طبقات ياحزاب و سخنگوتوسط موجود که ی راه حل های به ورا
حداقل شود، ببرد و بتواند ی موعظه می ن الملليبی بورژوا و قدرت ها

ی رويک نيل به يشده را تبدی اسيسمردم ی از توده های بخش کوچک
  . کندی ستيالين و سوسيک نويانقالب دموکراتی افته با برنامه يزمان سا

نده هنوز روشن يمختصات آن آ. مصر هنوز نوشته نشده استی نده يآ
ی را برای بر پاست که فرصت بزرگی اما بر سر آن بحث پر شور. ستين

مصر، هر چند نفر ی ست هايکمون. کندی فراهم می راه پيروزی حداد
ی رين جهت گيشبرد ايپی ش براين گشايتوانند از ای که هستند، م

جنبش . د آنان را تنها گذاشتياما نبا. ک استفاده کنندياستراتژ
ی ست هايکمون. بوده استی ن الملليک جنبش بيهمواره ی ستيکمون

اد سر دهند که يمصر، موظفند فری ست هايجهان، در اتحاد با کمون
دست در دست ی جهانی  دارهيکه سرمای تنها راه برون رفت از نکبت

ران و تونس و يمثل مصر و ای جوامعی برای طبقات استثمارگر داخل
ی ستيره بوجود آورده اند، انقالب کمونيه و عراق و غيافغانستان و ترک

ست و يچی ستيج کنند که انقالب کمونيغ و تروياست و با تمام قوا تبل
 بار بهتر از ونيليک ميسم ياليتجربه اش چه بوده است؟  چرا سوس

آن است و ی ا مصری يرانيا ای يکائيدر شکل آمری ه داريسرما
ی ستياليسوسی حرکت جامعه ی و قطب نمای سم که هدف نهائيکمون

ی طين شرايدر چن. سم استياليسوسون بار بهتر از يلياست؛ صدها م
چ يبه ه) ٢(» نيسنتز نو«ی ستيکمونی های ج تئوريغ و ترويبه تبل

دوباره به ی ت و زندگيها شفافی ن تئوريرا ايها داد زد کم بيوجه نبا
و ی ق نظام اقتصاديو عمی ده اند؛ و همراه با نقد علميسم بخشيمارکس
ن و نظام يدهند که دی ، نشان ميه داريک سرمايدئولوژيو ای اجتماع

اند؛ و ی جهانی ه داريالزم و ملزوم نظام سرمای نهادهای مردساالر
   -- .دهندی سم ارائه ميالين از سوسينوی زنکه  چشم اندايمهمتر ا

بخش از ی رهائی های است بر جمعبندی که متکی ني چشم انداز نو
ستم يقرن بی ستياليسوسی ن اشتباهات انقالب هايدستاوردها و همچن

ک راه حل ی يدر واقع فشرده ی های ن تئوريا). نيه و چيدر روس(
ن يبه هم. تفاوت اندمی بشری جاد جامعه يای و قدرتمند برای واقع

ان يمصر و در می ابان هايها در خی سته اين تئوريشای جهت جا
د به قدرت يچ وجه نبايبه ه. ن جنبش استيجوانان جان بر کف ا

ک نسل جوان از ي. ها کم بها دادی ن تئوريبخش ای زاننده و رهائيبرانگ
مت ينده گذاشته اند که بهر قيآی دان نبرد براين عرب پا به ميمبارز

اگر آنان با . متفاوت مبارزه کنندی استقرار جامعه ای خواهند برای م
خورند، سرنوشت تمام منطقه و بلکه بوند يپی ستيچشم انداز کمون
ی ن نشانه، کاريای ر به سويهر چند پرتاب ت. شودی جهان دگرگون م

در . بخش استی است و تنها راه واقعا رهائی دشوار است اما شدن
ش يد از گشايبا .ش  تالش کرديمحابا برای ورانه و بد جسيجه باينت

ن تالش شکست يحتا اگر ا. ن راه استفاده کرديساختن ای امروز برا
شتر از اتخاذ راه حل يت صدها بار بيبشری رهائی ج آن برايبخورد، نتا

   .خواهد بود» ممکن«ی ها
  ٢٠١١ه ياول فور 

  :پانویس ھا
نگاهی به مبارزات «ی به نام  رجوع کنيد به گزارش مشروح شالگون- ١

  اين تئوری ها که بنيان گذار آن باب آواکيان تئوريسينِ -٢»کارگران مصر
 است در شماره )صدر حزب کمونيست انقالبی آمريکا(کمونيست انقالبی 

  . نشريه حقيقت معرفی شده اند٥١ و ٥٠ و ٤٩های 



     ٥u 

 یادداشت های مصر
ک دولت است که ارتش ستون فقرات آن ياز ی م مبارک بخشيرژ«

ست که توسط يمنطقه ای اسيک نظام سي ازی ن دولت بخشياست؛ ا
کا بنا شده يآمر سمياليجهان بخصوص امپری ستياليامپری قدرت ها
 ن طبقات همراه خواهد بود با قطع نفوذينکه سرنگون کردن اياست و ا

است که ی ن راه درازيا. ست ها در مصرياليامپری و اقتصادی اسيس
ن حداقل ها در مورد يبه ای کند و بدون آگاه یط ديبای مبارزه انقالب

جنبش . کردی روزمندانه طيپ توانی ن راه دراز را نميت دشمن، ايماه
ی انقالبی برا افتنی ي، جامعه مصر را تکان داده است اما تا آمادگيکنون
ت دشمن و يد انجام داد که روشن کردن ماهيبای اديزی کارهای واقع
ی عنيانقالب . استی ن آمادگيای اتيحی ت هايانقالب جزو الو تيماه

ست؟ با چه يجاد چه نوع جامعه ايای برا وی ه چه نظام طبقاتيچه؟ عل
   »؟ياجتماعی کدام طبقه ی و با رهبری مختصات

   فوریھ١١ -  بھمن٢٢ یادداشت جمعھ
بر حفظ قدرت، ی مبارک مبنی شب پنجشنبه حسنی  سخنران

ی م ويرژی  در سرنگونخت و عزمشان رايمردم مصر را برانگ خشم
 ١٧ن مرتجع منفور در مقابل مبارزات يا» ينيعقب نش«. استوارتر کرد

مان، يسل از قدرتش به عمری بخشی واگذارمردم مصر، ی روزه 
او . معروف است، بود» ا و موساديمرد اول س«که به ی شکنجه گر بدنام

ش جشن يشاپيماند که مردم پی اعالم کرد در قدرت می در حال
هوده ي، بيدوارين اميا. کرده بودند ر بر پايدان تحرياو را در می گونسرن

سراسر کشور،  ن دريع صفوف معترضيگسترش سر. امده بوديبوجود ن
 ن، صدورياما عالوه بر ا. ر ممکن کرده استيم مبارک را غيرژی ادامه 
ی ارتش و برخی مبهم از سوی گنال هايه ها و فرستادن سياطالع

کا در دامن زدن به يان دولت آمريسخنگو نيهمچنمقامات کشور و 
ان مردم در يبه م ارتشی ژنرال ها. داشتی نقش مهمی دوارين اميا
 گفتند، ارتش به خواست مردم گردن خواهدی ر رفته و ميدان تحريم

ی جلو کايآمری ايان سازمان سياز سخنگوی کيهم زمان  .گذاشت
ش ياستعفای شب سخنرانمبارک ام« کرد، ون اعالميزيتلوی ن هايدورب
ماند، روشن شد که با ی مبارک گفت می  وقت...» راد خواهد کرديرا ا

منطقه است ی ن دولت هايهمچن کا ويت ارتش مصر و ارتش آمريحما
ی کشورها گريل و ديدر پشت پرده، دول عربستان، اسرائ. ماندی که م

ی  مد هشداريکردند و به کاخ سفی می مبارک پافشاری ج بر ابقايخل
شرمانه ادعا يمبارک ب. رون راندن مبارک عجله نکنديب دادند که در

او ی اما پافشار. »تن نخواهد دادی الملل نيبی هرگز به فشارها«کرد، 
آن ی بلکه نشانه » يالملل نيبی قدرت ها«از ی و» استقالل«نه نشانه 

حفظ ی برا ن راهيدانند بهتری ز نمينی ن المللياست که مراکز قدرت ب
و ی ست و بر سر استراتژيقدرت و منافعشان در مصر چی اختارهاس

از آن داشت که   نشان ...متفاوتی گنال هايس. ستندين ک متحديتاکت
 کرد،د ي باچهز بشدت در رابطه با ين نيست ها و مرتجعياليامپر

رد که يگی ت سرچشمه مين واقعياز ااختالفاتشان . اختالف نظر دارند
قدرت در مصر به دنبال خود ی ساختارها ختنيدانند بهم ری م

انه و مهمتر از يخاورم در کلی نيش بيرقابل پيرات شگرف و غييتغ
   .ل بوجود خواهد آورديت اسرائيهمه در موقع

ی ساعت به ساعت تحوالت مصر را دنبال م جهانی سران دولت ها
ی و نظامی اسيس  مراکز  ل، بلکهينه فقط ارتش مصر و اسرائ. کنند

ی ون هايزيحتا تلو. در نشست دائم اندی ستياليامپری اقدرت ه
ی مصر را دنبال می بطور متمرکز رخدادها» يمالی بازارها «مخصوص

دانند که در ی انه هنوز نميمردم خاورم اما مردم جهان و مشخصا. کنند
. مناقشه است ست که مورديها نی ر فقط سرنوشت مصريدان تحريم

ن رخداد يج ايانه بشدت از نتايورمخای همه خلق های نده يبلکه آ
ی ، جنبش هايکارگری ست ها، جنبش هايکمون. خواهد شد متاثر
در مصر ی د به مبارزه طبقاتيجهان با جوانان و زنان در سراسری انقالب

بخورند و از  هر چند ممکن است مردم مصر شکست. کنندی توجه جد
ی هم روند انقالبد و اگر يايرون نيبی ن مبارزه، روند انقالبيدرون ا

روز شدن آن ها هم يپی د برايد، با شکست مواجه شود؛ اما بايرون آيب
و هم در ) م مبارکيرژی سرنگون(شان ی جنبشی ها نه خواستيدر زم

کال يرات رادييتغ(ی انقالب ک چشم اندازيو تحقق ی ريرابطه با شکل گ

 ک صفی يريشکل گ. کردی هر کار) يو اقتصادی و اجتماعی اسيس
ن راه ياست تا در ای ت از مردم مصر ضروريحمای برای ن الملليبی رائآ

ی چ و خم هايروزمندانه بر سرکوب ها، ترفندها و پيپی طوالن سخت و
ی روزيش پيشاپيم که پيد بدانيهر چه باشد با جينتا. ره شونديمبارزه چ

ا کرده اند و مشخصا خاک يدن انه و مردميب مردم خاورميرا نصی بزرگ
شخم زده  بزرگی اجتماعی سربلند کردن تکان های انه را برايخاورم

رون آمده است که بدون يک نسل مبارز بياند و از درون خود مصر 
   .ن منطقه خواهد بوديای ر و تحوالت آتييدر تغی شک فاکتور مهم

   فوریھ٩ - بھمن٢٠ یادداشت چھارشنبھ
ه آغاز ير فو٨مردم مصر روز سه شنبه ی د مبارزات توده ايموج جد

ی دو هفته ی ن تظاهرات مردميشاهد بزرگتر ن روز قاهرهيدر ا. شد
که ی ن جوان مصريبارزم. دم مبارک بويرژی گذشته با خواست سرنگون

س بوک و مبارزات از جان يق فيرا از طری مين جنبش ضد رژيا
که با خطر افت جنبش ی ر محالت قاهره، آغاز کردند، زمان د گذشته

فراخوان اجتماع . خود افزودندی شبانه روزی ها  تالشمواجه شدند، بر
د سد اطالع يجدی با ابتکارها را به مردم قاهره دادند؛ی بزرگتری ها

دان يم از جوانان مستقر دری ديجدی م هايرا شکستند؛ تی رسان
ی د مبارزه در شهرهايجدی موج های ر شکل دادند؛ و راه اندازيتحر

ارستان ها و مدارس را بطور منظم و ميو بی کارگری ها گر و محلهيد
  .نقشه مند دنبال کردند

بر ی که مبنی هائی نيش بيطلب مصر بر خالف پی سرنگون جنبش
به ی مائيامواج تظاهرات و راهپ .گرفتی شد، نفس تازه ای افت آن م

ی جنبش اعتصاب ر در قاهره رفت و ده ها هزار کارگريدان تحريمی ورا
ده . ز آغاز شديب نشسته در مقابل پارلمان ناعتصا. خود را آغاز کردند

... . ز مناطق آرام تر تظاهرات کردنديگر و نيدی هزار تن در شهرها ها
ته کانال ياتور«به  که متعلقی  شرکت خدمات٥شش هزار کارگر در 

از اقتصاد مصر است اعتصاب خود را ی باشد و بخش مهمی م» سوئز
. ستيدر کانال سوئز نی رانی از توقف کشتی هنوز خبر. کردند آغاز

ی ن الملليک آبراه بيکانال سوئز که  دری رانی بدون شک توقف کشت
م مصر يرژی برا شود،ی می سرخ منتهی ايترانه و درياست که به مد

ش از دو يطبق گزارش االهرام، در شهر سوئز ب. کمر شکن خواهد بود
ی ستيگران تظاهرات کردند و در شهر توريو دی کارگر نساج هزار

ت خود دست يبهبود وضعی برای ستيتور ز کارگران صنعتيلوکسور ن
است ی نساج ک شهر صنعتيکه » محله«در شهر . به تظاهرات زدند

ش از دو هزار کارگر از يو ب.  کارگر راه بندان کردند١٥٠٠ش از يب
گما در شهر کسنا اعالم اعتصاب کردند و در همان يسی داروئ شرکت
حمله ی دولتی شهر اسوان به ساختمان ها کار دري هزار جوان ب٥حال 

  .... کرده و خواستار اخراج استان دار شدند
مان مردم يم، عمر سليه رژيتر شدن امواج مبارزه علی در مقابل قو

اکثرشان مخالف هر گونه مذاکره تا قبل از اخراج مبارک از  را که
دم و دات بر عزم مرين تهدياما ا ... د کرديحکومت هستند، تهد
د يش است و بايدر پی سخت دند که راهيفهم. شجاعت جوانان افزود

  .نترس اما متفکر و نقشه کش داشتی عزم راسخ و سر
ت ين جنبش مرهون فعاليپسران شجاع که راه افتادن ا دختران و

درون شهرک چادرها که در  آنان بود، ازی نقشه مند و جسورانه 
ی ها دن به شعلهيو دمی اندهر بر پا شده است، به سازميدان تحريم

در سراسر ی طلب ادامه دادند و شروع به شبکه بندی جنبش سرنگون
شان ی ارتباط با کارگران متشکل در محالت کار و زندگ جاديکشور و ا

ی شرح مختصر) هي فور٩ و ٨(مز يتا ورکيويگزارشگر روزنامه ن. کردند
آنان زاده .الب استج ارين جوانان داده است که بسيای ت ابتدائياز فعال

 مبارک هستند وی حسنی است جمهوريدوران ری و بزرگ شده 
الن ياز آنان فارغ التحصی اريبس. سال سن دارندی ر سياکثرشان ز
از آن ها ی عده ا. رهيمهندس و دکتر و غ. مصرند ممتازی دانشگاه ها
ه شان ياولی س بوک جزو ابزارهايف. ر و شکنجه شده انديمرتبا دستگ

 .ز نبوديمه چهن مبارزه بود اما يانداختن ا و راهی سازمان دهی برا
در کوچه و ی مند و مخف نقشهی ب با سازماندهيترکس بوک در يف
، کمي: نترنت درس آموز استيکردشان به ايدو رو. جه دادي نت،ابانيخ



   t ٦   
س بوک پنهان نگاه داشتند تا يت خود را در فيبه عمد و آگاهانه هو

ان مردم يمبارزه را در می تيامنی روهايشم ناز چ بتوانند به دور
) رهيتر و غيل و توئيمی بوک و ا سيف(نترنت يدوم، از ا. سازمان دهند
کردند و نه  ابان ها استفادهيشبرد مبارزه در محالت و خيدر خدمت پ

ک يس بوک ينان فيای گر، برايبه عبارت د. آنی برای نيگزيبعنوان جا
ست بلکه يو کشته شدن دارد نی طر جانکه خی واقعی مبارزه  ز ازيگر

  .ن مبارزهيموثرتر ا شبرديپی است برای ابزار
 شيو نقشه مند مبارزه خود را پی آنان با مهارت و بطور حرفه ا 
را از ی تيامنی روهايعه به راه انداختند تا توجه نياوقات شای برخ. بردند

 کردند س بوک اعالميمثال در ف. تشان دور کننديفعال خود و مرکز
و مرفه شهر خواهد بود اما نقشه ی محل مبارزاتشان در نقاط مرکز

ک ينکه نقشه يا قبل از. ختندين رير نشيمحالت فقی ات را برايعمل
ن يرنشيفقی در شهرک ها» يدانيش ميآزما«زند دست به يمبارزه را بر

ی مبارزه را می هفتگی و سپس نقشه ها. زدندی قاهره می زاغه ها و
  .آتش خود را نگاه دارند  بتوانند قدرتختند تاير

« : ديگوی از آن ها به خبرنگار می کي. د بوديتجربه جد کين يا... 
گروه به دو » .شودی م چه مينيمحالت، بب نيم به اين دفعه بريم ايگفت

قهوه خانه ها و کافه  ک مردم درياز آن ها به تحری کي: م شديم تقسيت
به  گريم ديو ت. وندندي به آن ها بپتظاهراتی  که برا ها پرداختند
صحبت در مورد ی به جا. کافه ها رفتندی باالی آپارتمان ها

ره يو غی کاريو فقر و بی اقتصاد موضوعاتی رو» يدموکراس«
شروع ی وقت«:ديگوی از دختران به خبرنگار می کي. کردندی افشاگر

 چند ميکردی که محله را ترک می وقت.  نفر بود٥٠ گروه مان ،ميکرد
س يپلی ک نفر با گلوله هايکه کشته شدن ی از زمان» .ميبود هزار نفر

ز کرده ينی پزشکی ه ياولی لوازم کمک ها ده، خود را مجهز بهيرا د
، گروه »خشمی جمعه «تظاهرات ی برای زيرشب قبل از نقشه . است

ش يآزما«از اعضا مالقات کرد و چند نفرشان دست به ی کی يدر خانه 
که در يدر حال. زدندی کارگری از محله های کی ير کوچه هاد» يدانيم

ی رفتند مردم را به تظاهرات فرا می کوچه پس کوچه ها راه م
هم سرعت  خواستند هم سطح شرکت مردم را بسنجند وی م. خواندند

جالب آنجاست که «: ديگوی م. رنديحرکت در کوچه ها را اندازه بگ
تعداد به هفت هزار . ستند بروندخوای تمام شد مردم نم کارمانی وقت

  ».دده بوينفر رس
دان يت در ميفعالی ن جوانان براياز ای مبارزه عده ا با گسترش

ی دولت برا. شدندی علنی رسان ن شکستن سد اطالعير و همچنيتحر
شنهاد يپ اعتبار کردنشان به آنانی انشان و بيتفرقه انداختن در م

. کنندی ارند با دولت مذاکره معه راه انداخت که ديمذاکره داد و شا
ن ترفندها، جوانان بر خالف احزاب به اصطالح يکردن ای خنثی برا

ان يهستند، موضوع مذاکره را به م مخالف که مشغول مذاکره با دولت
گونه مذاکره را  ک بحث و گفتگو با مردم هری يجه يمردم برده و در نت

 د مسالمتيتقال قدرت باان«آنان در مقابل سخنان اوباما که . رد کردند
ن کشور تا مدت يند، مردم ايگوی دهند و می سر تکان م» ز باشديآم
کا يم مبارک حس انزجار خود را از آمريرژی سرنگون د پس ازيمدی ها

   .حفظ خواهند کرد
ون يسيک از احزاب اپوزيچ ين جوانان وابسته به هيا نکهيالبته، ا

افته و با برنامه ثمره يسازمان احزاب  ست کهيبا آن نی نبوده اند مساو
ز جوانان يران نيا در. ديآن ها را نخواهند چی تالش و فداکاری 

 ٨٨سال ی ميضد رژی شروع مبارزه ی دانشجو جان خود را برا
ی ان سابقه دار نظام جمهوريکه از جانی و کروبی اما موسو .گذاشتند

آنهم ی او به معن. رهبران جنبش سبز شدند ل بهيهستند تبدی اسالم
در واقع همه . گرفت ست که آنان سمت احزاب متشکل را نخواهندين

 از جوانانی مجموعه ا. ان آن ها در حال ظهور استيدر می شينوع گرا
: ک انديک هدف شري همه در .یبرال دموکرات، تا جوانان اخوانيچپ، ل

انتخابات : ک انديز شريک توهم نيهمه در  و! د بروديمبارک با
ن يرا حل کرده و از ا مردمی قدرتی و بی حقوقی  مسئله بکيدموکرات

تمام  آنان از. نديق مردم خواهند توانست فقر را در کشورشان بزدايطر
حزب (ه يآکپ ترکی های از خودنمائ. رنديگی ر ميع جهان تاثيوقا

انه يخاورمی کشورهای مناسب برا» يالگو«مثابه  به) عدالت و توسعه
و جهان ی اسالمی ان قرون وسطاي متاسی سنتزقت يدر حقکه (

ر يران که زياز جنبش سبز در ای رير گي تا تاث)زهيگلوبالی ه داريسرما
ر مسئول گوگل يم مديمثال وائل قون. از حکومت استی جناحی رهبر

ر و شکنجه شده بود، يارتش دستگ  روز توسط١٢در مصر که به مدت 
سبز به مچ  ک دستبندير، يدان تحريدر می ه هنگام سخنراني فور٨روز 

ت شده يتثبی ش هايشتر موارد گرايش ها در بين گرايا. بسته بود
نشده ی ک نظام فکريل به يان اکثر جوانان هنوز تبديم ستند و درين

نشان يشروتريپی را برای اريق بسيحقای تکامل مبارزه طبقات. است
کننده خواهد  نييرات تعيشان تاثيهای ريروشن کرده و در جهت گ

ن جوانان يان ايمی وند محکمتريپی در طول مبارزه رشته ها. اشتگذ
انشان يز در مينی اسيشات مختلف سيآمده است اما الجرم گرا بوجود

ی است که در تمام جنبش های روند نيا. بروز کرده و خواهد کرد
در دهه . است انيز در جريجوانان جهان در گذشته رخ داده و امروز ن

ک يه يو بر پا» کدستي«نان به ظاهر جوای  جنبش ها١٩٦٠ی 
به ادامه راه و ی اما در طول زمان و در جوابگوئ ندخواست شکل گرفت

و ی اسيداشتن برنامه س ، و ضرورتيحادتر شدن مبارزه طبقات
 ن مبارزه،يت ايهدای برای اسيالت سيروشن و داشتن تشکی اجتماع

ی  اتحادهانيگزيدرازمدت تر جای راه ها از هم جدا شد و اتحادها
  . ه شدياولی جنبش

مختلف ی دگاه هايو چالش طبقات و دی انقالب، صحنه زورآزمان
نده يآ. ده استيچيار پيرساندن آن، بسی روزيپ ل بهين دلياست؛ بهم

ست ينده هنوز روشن نيآ مختصات آن. مصر هنوز نوشته نشده استی 
که  ستبر پای اما بر سر آن بحث پر شور. م نشده استيو راه هم ترس
ن يکم تر. کندی فراهم می شرويراه پی حدادی را برای فرصت بزرگ

ام گران يت دشمن روشن شود تا قيدر مورد ماه که الزم استی قتيحق
ک ياز ی م مبارک بخشيرژ: که ن استيرا ادامه دهند ای شرويبتوانند پ

ک ي ازی ن دولت بخشيدولت است که ارتش ستون فقرات آن است؛ ا
جهان ی ستياليامپری ست که توسط قدرت هايطقه امنی اسينظام س

ن طبقات ي سرنگون کردن ا؛کا بنا شده استيآمر سمياليبخصوص امپر
ست ها در ياليامپری و اقتصادی اسيس همراه خواهد بود با قطع نفوذ

کند و بدون ی ط ديبای است که مبارزه انقالبی ن راه درازيا. مصر
ی ن راه دراز را نميت دشمن، اين حداقل ها در مورد ماهيبه ای آگاه
، جامعه مصر را تکان داده يجنبش کنون. کردی روزمندانه طيپ توان

د انجام يبای اديزی کارهای واقعی انقالبی برا افتنی ياست اما تا آمادگ
ی ت هايانقالب جزو الو تيت دشمن و ماهيداد که روشن کردن ماه

 وی چه نظام طبقاته يچه؟ علی عنيانقالب . استی ن آمادگيای اتيح
کدام ی و با رهبری ست؟ با چه مختصاتيجاد چه نوع جامعه ايای برا

   ؟ياجتماعی طبقه 
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  .٢٠١١ھ یاول فور. فتحی برای جھانی س خبریسرو
نجاست که چگونه يسوال ا. روشن است که مبارک خواهد رفت 

ن ها يا. خواهد شدی منتهی زيخواهد رفت و دوران گذار به چه چ
 .ديد بر سرشان جنگيکه بای ئلهستند مسا

ی با لباس های ه، مردان و زنان اداريکه روز اول فوری هنگام
ش به يپی پاره هلهله کننان و صد برابر هفته ی و صندل های رسم
کردند مبارک خواهد ی وستند فکر ميپ» ون نفرهيليک مي«ی مائيراهپ

  .  خواهد شدابان ها را ترک کرده و کشور مال آن هايز خيرفت، تانکها ن
را » گذار منظم«ی اروپائی کا و کشورهايآمری حکومت ها

مبارک اعالم کرد اگر برود اوضاع کشور . دانندی ن مسئله ميمهمتر
ی ن تا سپتامبر که انقضايدستخوش هرج و مرج خواهد شد؛ بنابرا

از ی برخ. ماندی اش است در مقام خود می است جمهوريمدت ر
اوباما به ی وقت. د به دل راه دادنديدالل تردن استيدن ايها با شنی مصر

کند و او نکرد، طرفداران ی رياز قدرت کناره گی مبارک گفت که فور
  .م پر رو شدنديسرسخت رژ

رفتن «آنان خواهان . ستينی ون ها مصريليت مي، الو»نظم«اما 
مبارک که قسم ی متفرعنانه ی آنان از ژست ها. هستند» مبارک

ی ش خاک مصر را ترک نکند، عصبانيزندگی هان روزيخورده تا آخر
ی کره يه پيبزرگ قاهره و اسکندری ش در تظاهرات هايشاپياند و پ
  . ده اندياو را به دار کشی عروسک

ک يدست از ی کا به سادگيد که آمريممکنست به نظر آسان آ
نکه مبارک تا ياما هم. زوله بکشدياعتبار و ای منفور و بی خودکامه 

ی کرده است نشان می ستادگيکا ايآمری جت در مقابل نداکنون با سما
  .  ستياد هم آسان نين کار زيدهد که ا

ه گفت ي ژانو٣١روز ) نتونيکلی الريه(کا يآمری ر امور خارجه يوز
م مال ين تصميد که برود چون ايتواند به مبارک بگوی کا نميکه آمر

را  در يز. کردی ار عصبانين حرف مردم مصر را بسيا. هاستی مصر
که ارتش (کا يسال گذشته نه مردم مصر بلکه ارتش مصر و آمری س

  .مبارک را در قدرت حفظ کرده اند) داردی مصر از آن حرف شنو
س يگرفت، رئی زش اوج ميکه خی طيه، در شرايدر اواخر ماه ژانو

مصر به همراه کارکنانش به واشنگتن شتافت تا با ی نظامی روهاين
کا به آنان گفته ياگر آمر. و مشاوره کندی زنی  راکايدولت و ارتش آمر
 در رابطه با شاه ١٩٧٩آنطور که در سال (د فورا برود يبود که مبارک با

فرانسه بوده ی در تونس که تحت سلطه ی م بن عليرا با رژيران و اخيا
مطمئنا ) است؛ شدی ک کمتريت استراتژياهمی و نسبت به مصر دارا

  .رفته بودی مبارک به شکل
ت تالش يتن در دهد؛ نهای رييکا به هر نوع تغيدر هر حال، آمر

خود را خواهد کرد که نقش مردم را به حداقل برساند و به رشد 
ل، اصرار کرده است که مبارک با ين دليبه ا. جنبش مردم راه ندهد

ز، ياما مهمتر از هر چ. »ابانيخ«رون برود و نه بدست يعزت و احترام ب
م را حفظ کند و  يست که حتا بدون مبارک، تداوم رژکا آن ايهدف آمر

که بدست مبارک ساخته شده است به حداکثر دست نخورده ی ميرژ
  . بماند

  .ارتش خنثی نیست
د و شرط از مبارک نپرداخت اما با حرارت از يقی وباما به دفاع با

که با اعتراضات داشت ی ل رفتاريارتش مصر دفاع کرد و آن را به دل
  . دن کريتحس

را کشتند اما ی نکه عده ايس با ايپلی روهايه، نيقبل از اول فور
ی ه خودروهايدر قاهره و اسکندر. رنديمردم را بگی نتوانستند جلو

س يپلی در چند شهر مردم به پاسگاه ها. ده شدنديبه آتش کشی نظام
شود که غارت خانه ها و ی گفته م. حمله کرده و آن ها را نابود کردند

  . ...بودی انتظامی روهاي کار خود نمغازه ها
ی خودروها. ابان ها حفظ کرديارتش حضور قدرتمند خود را در خ

قاهره به صف کرد و حدود صد ی ابان ها و پل هاياش را در خی نظام

ش ير به نمايدان التحريده است در ميکا رسيد را که از آمريتانک جد
ه تجمع ي و اسکندرتختينکه مردم در پايممانعت از ای برا. درآورد

مهم کشور را ی گر شهرهايقاهره و دی متصل کننده ی کنند، راه ها
ش مردم و يسربازها به تفت. را متوقف کردی ه عموميبست و وسائل نقل

. ت آنان که در راه شرکت در تظاهرات بودند، پرداختنديهوی کارت ها
ی ده هاجنگن. ت مشغول شدنديجمعی لم برداريکوپترها از باال به فيهل

ر را شکستند و  يدان تحريمی صوتی وارهايکا ديساخت فرانسه و آمر
  .ديبه دور محل اقامت مبارک کشی وار حفاظتيک ديارتش 

م هستند، يک رژيکه مردم در حال سرنگون کردن ی طيدر شرا
استعفا «ی پس از سخنران. ستيطرفانه نيو بی ک امر خنثيحفظ نظم 

و . ترسند که او اصال استعفا ندهدی ماز آن ی اريمبارک بس» دهمی نم
او، مردم شرکت کننده در تظاهرات ها در معرض ی استعفای به جا

  . رنديم قرار گيه رژيتهاجم و تنب

  ارتش کیست؟
ر گفته است که يدان تحريکا به ارتش مصر در ميشود آمری گفته م

ن ي ارتش چ١٩٨٩در سال . (ز کنديپره» ن آن منيت«از راه حل 
دان صلح يا مين آن من يدان تي تظاهرات مردم را در مرحمانهيب

مردم مصر ی کا دلش برايالبته آمر). ديپکن به خون کشی آسمان
ش ين کند اوضاع بيبلکه مسئله آنست که اگر ارتش چن. نسوخته است

  . م خارج خواهد شديکا و رژيش از کنترل آمرياز پ
ن ارتش را يا یو ابزار نظامی ماتيو تعلی مالی نه هايکا هزيآمر

آن کرده ی اسيوسی مات نظاميبه تعلی ژه ايپرداخته است و توجه و
ن ارتش بزرگ ياست و دهمی ن ارتش عربين ارتش بزرگتريا. است

ی آن به هر گوشه جامعه می س اطالعاتيسروی شاخه ها. استيدن
ی ن زندان هايش، از دهشتناکتريزندان ها و شکنجه گاه ها. رسد

ار محکم يکا بسيان ارتش مصر و آمريوند ميپی رشته ها. جهان اند
ی کا به مصر، به ارتش مصر داده ميآمری با کل کمک هايتقر. است

ل يفقط ارتش اسرائ.  ارد دالر استيلي م١.٥ تا ١.٣ن يشود که ساالنه ب
  . کندی افت ميکا دريش از ارتش مصر، از آمريبی ارانه اي

ی اقتصادی روين نين نگهبان دولت و قدرتمندتريتری ارتش اصل
ی از کارخانجات، هتل ها، اراضی ارتش مصر صاحب شبکه ا. مصر است

ت يريبازنشسته مدی بعالوه، ژنرال ها. زنس هاستيگر بيو دی شهر
بطور مثال کارخانجات . را در دست دارندی دولتی از بنگاه  های اريبس

صاد اقتی هسته مرکز) يدولتی ع نفتيهمراه با صنا(خا يکه تاری نساج
ک يارتش مصر شر. ت آنان استيريمصر بوده است تحت مدی صادرات
و بازار ی و نظامی اسيسی سلطه ی ل کننده يو تسهی ه خارجيسرما
  . بر مصر  استی ستياليامپری جهان

س که يپلی رويان ارتش ثروتمند و مدرن مصر و نيبدون شک م
 فرق بردی ش ميغ زدن مردم پين تر مثل تيت را در سطوح پائيجنا
س بلکه ارتش مسئول يدر ده ها سال گذشته، نه پل. هستی هائ

مردم نسبت به ی ن بر نگرش منفيو ا. سرکوب و اختناق بوده است
  .ر گذاشته استيارتش تاث

ا و يتانيبری ه سلطه يکه در مبارزه علی ل نقشياما ارتش مصر به دل
ی ان ملي در جر١٩٥٦ن در سال يسلطنت داشت و همچنی سرنگون

ا، از مصر در مقابل  يتانيدن کانال سوئز و خارج کردن آن از کنترل برکر
ل دفاع کرد؛ قادر بوده است که ياسرائ-فرانسه-ايتانيتهاجم مشترک بر

ل ين به دلين ارتش همچنيا. خود را حفظ کندی ملی وجه ی تا حد
نا را اشغال يسی ره يل که شبه جزي در مقابل تهاجم اسرائ١٩٦٧جنگ 

ل که منجر به ي با اسرائ١٩٧٣اش در جنگ ی نظامی های زرويکرد و پ
از ی اريرسد بسی به نظر م. نا شد؛ مورد احترام استيباز پس گرفتن س

فه است ين ارتش مرکب از سربازان وظينکه ايل اين به دليمردم همچن
  . ت آن هستنديدر مورد ماهی دچار سردرگم

س خوبه و يپل« ینقش های فايس در واقع در حال اياما ارتش و پل
به احتمال . ان آشناستيجهانی که برای  نقش-- هستند » س بدهيپل
ت ارتش يحما«مردم در مورد ی واهی دهايل امين دليتری اد اساسيز

 !مردم مبارک را نمی خواهند؛ مصر را می خواهند
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  .ستيعکس آن چی فهمند معنای ن است که خوب ميا» از مردم

  مبارک و ارتش
را ی تيس دستگاه امنين بود که رئيزش مردم ايجواب مبارک به خ

ن بار است که ين اوليد خاطرنشان کرد که ايبا. ديمعاونت خود برگزبه 
آن است که ی ن به معنايو ا. ديگزی خود می را برای مبارک معاون

مان، ده ها سال مسئول يعمر سل. ن خود را انتخاب کرده استيجانش
و و واشنگتن در يان قاهره و تل آويامور سرکوب بوده است و مرتبا م

ی کيکا که توسط ويک آمريپلماتيدی  تلگراف هاازی کي. سفر است
ن مقامات ياز معتمدتری کيد که او يگوی کس افشا شده است ميل

 احمد -- ی هوائی رويس نيمبارک، رئ. کاستيدر نزد دولت آمری مصر
منطقه ی ز با فرماندهان نظامياو ن. ر خود کردي را نخست وز–ق يشف

  . دار کرديخود دی ا
) جمال عبدالناصر و انور سادات(انش ينيشيپهر چند مبارک مانند 

ان ارتش و يمی جدائی است، اما تا کنون مدعی نظامی روهايمحصول ن
ت در يرتبه ارتش اجازه عضويبطور مثال افسران عال. حکومت بوده است

) که برکنار شده اند(ش ين اواخر وزرايحزب مبارک را نداشتند و تا هم
ورود ارتش به . بوده اند» نوکرات هاتک«و به اصطالح ی ر نظاميتجار غ

لگدمال کردن جنبش : تواند دو هدف داشته باشدی مرکز حکومت م
که ممکن است و در صورت ی مردم و حفظ مبارک در مقامش تا زمان

ک دوگانه ين بازتاب تاکتيا. مين تداوم رژيکتاتور، تضمين ديای سرنگون
  .استی کا در اوضاع کنونيآمری 

ش قدرت ينمای ن حال که برايم مبارک، در عيژشدن ری اما نظام
دهد و ی مبارک را نشان م/کايمنافع ارتش با منافع آمری گانگياست اما 

ت يارتش داشته است و آماج عصبانی برای منفی اسيرات سين امر تاثيا
از مردم خواستار آنند که ی ارياکنون، بس. ع تر کرده استيمردم را وس

ی آنان را دست نشانده ی ز بروند و همه يهمراه مبارک، ژنرال ها ن
ئت مذاکره و يس هيمان که رئينکه سليو از ا. دانندی کا ميآمر

ون را به يسيل بوده است اکنون احزاب اپوزيمبارک با اسرائی همکار
  .زارنديکند، بشدت بی مذاکره دعوت م

کارھائی کھ اینان می کنند می تواند رشتھ ھایشان را 
  پنبھ کند 

در ی ت ناگهانيک وضعيد از بروز ين درس ها که بايهمتراز می کي
کا يکه آمری ن است که همان کارهائيانه گرفت ايمصر و سراسر خاورم

شود در ی می ل به چالش هائيکنترل منطقه کرده است مرتبا تبدی برا
  . کايآمری مقابل سلطه 

ش يمبارک برای شخصی نده يست که آين نيکا فقط ايمشکل آمر
ن تضادش نقش يآشکارتر. شده استی دشواری معمال به يتبد

ک يل به مثابه ياسرائ. استی در ثبات منطقه ای ل به مثابه عاملياسرائ
کا يتنها جامعه در منطقه است که آمری ن استعماريدولت مهاجرنش

ن يانه بدون ايکا در خاورميسلطه آمر. ش حساب کنديتواند روی م
وضع . ار مشکل تر خواهد شديتا بدندان مسلح بسی پادگان منطقه ا

ل را ياسرائی کا نقش محوريآمری ک سو، برايجهان عرب از ی کنون
ی ل برايرا که اسرائی گر، مشکالتيدی کند؛ از سوی برجسته م

  . کندی جاد ميکا ايآمری امپراتور
ی اسيحزب سی  طبقه ا١٥مردم مصر عالوه بر سوزاندن ساختمان 

ز يوزارت خارجه نی ه ساختمان هامبارک و حمله به وزارت داخله، ب
ل در حق يکه اسرائی اتيانه از جنايمردم سراسر خاورم. حمله کردند

از ی کين يبا فلسطی شود متنفرند و همبستگی ها مرتکب می نيفلسط
ت ياز جمعی ميکه ن(مصر و تونس و اردن ی زش هايخی شاخص ها

عرب نه ی و سلطنتی سيپلی م هايرژ. بوده است) هستندی نيآن فلسط
باشند؛ در ی ن ميضد فلسطی کا هستند بلکه دژ هاين آمريتنها موکل

شان يان مردم کشورهايها در می نيبا فلسطی که حس همبستگيحال
محبوس ی ل برايم مبارک دست در دست اسرائيرژ. استی عموم

کنترل ی ت کرده و همواره براين در نوار غزه فعاليکردن مردم فلسط
  . تالش کرده استن يفلسطی اسيسی صحنه 
د نگران آن است که مصر پس از يگوی ر امور خارجه اوباما ميوز

مبارک ی آن است که سرنگونی منظور و. »ک نباشديدموکرات«مبارک، 
خا پدر ياخوان، تار. ن تمام شوديممکنست به نفع اخوان المسلم

بوده » ياسياسالم س«ی مدرن و بطور کلی سنی اسالمی ادگرائيبن
ی ادگرائيهر چند بن. ممکن استی از شق های کين ي االبته. است
ی و اجتماعی و روابط اقتصادی دن از بازار جهانيقصد بری اسالم
ن وصف جنبش يرا ندارد، با ای ل شده توسط بازار جهانيتحم

ی انه که سلطه يوضع موجود در خاورمی برای ديان تهدياسالمگرا
ران، يانطور که در ااما هم. شودی ون آن است، محسوب ميکا مديآمر

اسالم ی ريم، قدرت گيده ايگر ديعراق، افغانستان، پاکستان و نقاط د
ز ين کشورها نيمردم ای کا بلکه براينه تنها به ضرر منافع آمری گرائ

  . فاجعه بار بوده است
ن همت يت اخوان المسلميل به تقويکا و اسرائيدر گذشته آمر

ن يتا هم. ف کننديرا تضعکال يسکوالر رادی گماشتند تا جنبش ها
ده و مبهم يچين پيم مبارک و اخوان المسلميان رژيامروز روابط م

بود ی پارلمانی های کرسی ن داراين اواخر اخوان المسلميتا هم. است
شود اما هنوز ی است و گاه سرکوب می ر قانونيو با وجود آنکه رسما غ

م ي که در رژن حاليمان در عيسل. مه باز هستيت نيفعالی فضای دارا
ان را در دست داشته اما يادگرايات سرکوب بنياست عمليمبارک ر

برخوردار ی اسالمی روهايان نيدر می شود از احترام خاصی گفته م
ی برای روزين، تا قبل از ظهور چشم انداز پياخوان المسلم. است

کند که ی ز اصرار ميدر حال حاضر ن. کردی ر، از آن دوريجنبش اخ
  .کندی بازی ل است نقش تبعيست و صرفا ماي نخواهان قدرت
ک ی يکا به عراق، جوانه هاي هنگام تجاوز آمر٢٠٠٣در سال 

دتر يد شدي شا–ون سکوالر چپ رشد کرد که بشدت يسيجنبش اپوز
ی ل انقالبيک بديط که ين شرايمعذالک، در ا.  سرکوب شد--از اخوان 
ر يدر تحقکا در حفظ مبارک و عزمش يست، سماجت آمريموجود ن

سکوالر و مترادف بودن ی روهاينی مردم مصر، و نقش متزلزل برخ
رشد نفوذ ی توانند برای هستند که می ل، همه عوامليم با اسرائيرژ
  .مساعد باشندی جنبش انقالبی روهاين

یا آمریکا می تواند نیروئی برای دست یابی برای آ
  ؟دموکراسی باشد

تخابات آزاد، منصفانه و ان«کا در مورد ضرورت  يآمری صحبت ها
را، در نوامبر يز. تکارانه استيدر مصر،  مسخره و حتا جنا» معتبر
چ يدر مصر برگزار شد که هی که انتخابات پارلمانی  زمان٢٠١٠
ی نداشت، تمام کشورها» انتخابات آزاد، منصفانه و معتبر«به ی شباهت

ی ارزش ها«و حتا اوباما صحبت از . ن کردنديآن را تحسی غرب
ی ارزش ها«د خاطرنشان کرد که يکا و مصر کرد بايان آمريم» مشترک
گاز اشک آور، ی های کا و مصر محدود به قوطيان آمريم» مشترک

اه يست بلکه شامل سيسرکوب مردم مصر نی برای گلوله ها و تانک هائ
نتون، يل کلي به دستور ب١٩٩٥از سال . ز هستيشکنجه نی چال ها

ارتش ی مصری اسرای ه يا، کليسازمان س» ميسلت«کا طبق برنامه يآمر
  . م مبارک داده استيل رژيشکنجه تحوی کا را برايآمر

اش مستلزم سلطه بر ی ن اروپائيکا و متحديکه منافع آمری زمان
ی کشورها. تواند باشدی ز نمين نيمانند مصر است، جز ای کشورهائ

را يند زعمل کنی گريتوانند به شکل دی نمی انحصاری ه داريسرما
تشان يثروتشان و موفقی که شامل منابع اصل(ت آن ها در جهان يموقع

ت ياکثری اسيو سی اد ماليبر انقی مبتن) گر استيکديدر رقابت با 
و ی کا منافع مليم جهان، آمرين تقسيدر ا. مردم جهان است

  .خاص خود را داردی نومستعمره ها
 منجمله ی،ستيلايامپری طبقات حاکمه ی ه ايجه منافع پايدر نت

تحت ی ک مردم کشورهايدموکراتی کا، در تضاد با خواست هايآمر
ملل و ی و بخصوص برابری اسيبه حقوق سی ابيدست ی سلطه شان برا

-اشکال بورژوا. ملل تحت ستم استی ن سرنوشت براييحق تع
همه بخصوص آنگونه که در ی حقوق برابر برا(ت يک حاکميدموکرات

ی انحصاری ه داريت سرمايحاکمی مشخصه ) ابدی يانتخابات بازتاب م
ن نوع ساختارها آن يبوده است و هدف ای ستياليامپری در کشورها

که در ی ستمين کند؛ سيستم را تضمياست که عملکرد نرم و راحت س
در کل، . استی انحصاری ه داريطبقه سرمای کتاتوريجوهر خود د

–ت بورژوا يحاکما محدود کردن اشکال ی يش به نفيسم گراياليامپر
اما .  خود را داشته استی تحت سلطه ی ک در کشورهايدموکرات

ی ز وقتين کشورها نيم، در ايده ايا ديتانيکا و بريهمانطور که در آمر



     ٩u 
ی ن حقوق و ساختارهايجاب کند، ايای انحصاری ه داريمنافع سرما

ر يبلر نخست وزی بطور مثال تون. شوندی می ز دست کاريه نياول
ا بر خالف اراده يتانيکند که دولت بری ا اکنون اعتراف ميتانيبرن يشيپ

  .  ا در تجاوز به عراق شرکت کرديتانيمردم بری 
تابع ی م هايکوچک رژی گاه اجتماعيکا همواره نگران پايالبته آمر

افته، از آن يظهور ی انه بوده است و اکنون که بحرانيخود در خاورم
ن که دست زدن يا. اده خواهد کرداستفی دست زدن به اصالحاتی برا

پرتگاه ی م مبارک تا لبه يتا قبل از رانده شدن رژی ن اصالحاتيبه چن
. استيار گويکا نشد، خود بسيت آمريل به الويبدست جنبش مردم، تبد
کا، در مورد يسم آمرياليامپری برجسته ی اسيرابرت کاپالن مشاور س

ی  و صلح منطقه اکايمنافع آمری  برای،دموکراس« : تونس نوشت
ل نه توسط دموکرات يمان صلح با اسرائيپ. در بر داردی اديخطرات ز

چون انور سادات و ملک ) يخودکامه هائ(ی ها بلکه توسط اتوکرات هائ
که محکم بر مسند قدرت ی اتوکرات. ن شاه سابق اردن، بسته شديحس

، فيک رهبر منتخب اما ضعيار راحت تر از يتواند بسی نشسته است م
ک رهبر نسبتا روشنگر چون يم يخواهی ا ما واقعا ميآ... از دهد يامت

ف شود؟ يتضعی ابانيخی ملک عبداهللا پادشاه اردن، توسط تظاهرات ها
مز، يورک تايوين(» .ميانه باشيمان در رابطه با خاورميد مواظب آرزوهايبا
  )٢٠١١ه ي ژانو٢٢

تحت ی ام هياوقات دلش بخواهد رژی ممکنست که واشنگتن برخ
اما هدف . ابنديبجز استبداد به ثبات دست ی قيه اش از طريالحما

ها در ی تمام حراف. ا منعطف استيتابع ی م هايکا حفظ رژيآمری اصل
توان از لبنان ی م. ن منافع انديتابع ا» يدموکراس«مورد انتخابات و 

ک حکومت نسبتا منتخب است نام ی يکه دارای ک کشور عربيبعنوان 
ق يحزب اهللا در ماه گذشته توانست از طری ن وصف وقتي ابا. برد

ر ينقش برتر را در انتخاب نخست وزی و طبق قانون اساسی قانون
. ه کنديم گرفت لبنان را تنبيشد و تصمی کا عصبانيبدست آورد، آمر

انتخابات ) ن مصر استيک اخوان المسلميکه متحد نزد(حماس ی وقت
سر بر آوردند و از » سميترور«اد يفرنش يکا و متحديغزه را برد، آمر

ی مردم غزه بخاطر گستاخی ه دسته جمعيل در تنبياقدامات اسرائ
ت حزب يه که تحت حاکميدر همان حال، ترک. ت کرديشان، حما

کا ياست تا آن درجه که اوباما و منافع آمر) آکپ(عدالت و توسعه 
  .  نکردی ن قتل عام همراهيکرد با ای جاب ميا

  کراسی و رشد توھمات دموکراتیکانکار دمو
ی ک توده ها در کشورهايدموکراتی ت که خواست هاين واقعيا

ی ل به منبع بيمانند، هم تبدی م ميسم عقياليامپری تحت سلطه 
کا يآمر. ان مردميد توهم در ميشود و هم منبع تولی و شورش می ثبات

 یجنبش های نش تماما تالش خواهند کرد که دستاوردهايو متحد
انتخابات و ی   مثال به نوع--را محدود به اصالحات کنند ی مردم
سم را حفظ ياليامپری د محدود باشند که سلطه يکه آنقدر بای حقوق

در مصر انجام دهند، منجر به آن ی مطمئنا هر گونه اصالح. کنند
مردم که جهش کردن از ی ن دستاورد کنونيخواهد شد که بزرگتر

  .است، به هرز رودی ر واقعييتغی  برابه عزم جزمی اسيانفعال س
سم ياليست که امپرين نيمشکل مصر و کل جهان سوم فقط ا

بلکه کل ساختار . ل کرده استيرا به آن تحمی اسيسی ساختارها
اند، توسط ی اسيسی نهادهای جامعه که شالوده ی و اجتماعی اقتصاد

ال در دهس. شودی ل ميشکل گرفته و تحمی جهانی ه دارينظام سرما
 رنج و فالکت ی،گذشته با ادغام هر چه کامل تر مصر در بازار جهان

ی نسبتا باالی حتا نرخ رشد  اقتصاد. ق تر شده استيمردم مصر عم
ی گر نهادهايپول و دی ن المللين صندوق بيکشور که مورد تحس

ت به بار آورده ياکثری را برای شترياست، رنج و فالکت بی ستياليامپر
  .است

 هم در –ی ستياليامپری به بازار جهانی  از وابستگبدون گسست
ی ميچ رژي ه-- ی اسيسی اقتصاد کشور و هم در عرصه ی سازمان ده

سم ياليبه مخالفت با امپری ريگياد و بطور پيتواند تا مدت زی نم
. ستيک نياست که بورژوا دموکراتی انجام انقالبی ن به معنايا. زديبرخ

ی ستياليامپری ق برابر در نظم جهانگر، هدفش کسب حقويبه عبارت د
که ساختارا تحت سلطه و ی کشورهائی که بهر حال برای زيچ. ستين

است که مائوتسه ی از به انقالبيبلکه ن. ستيوابسته هستند ممکن ن
ی رهايکه زنجی انقالب: خواندن يک نويانقالب دموکراتدون آن را 

ا که کشور را در سم رياليوابسته به امپری ه داريسم و سرمايفئودال
  .دهد، بشکندی قرار می خارجی قدرت های اسياد سيمعرض انق
کند ی ه ميتکی بومی بر طبقات ارتجاعی ستياليون امپريزاسيگلوبال
کند که مساعد حال ی ل ميرا تحمی اسيک نظام سيق آنان يو از طر

. معوج استی و توسعه ی ه جهانيتابع سرمای ل کشور به کشوريتبد
ن ينوی دموکراس ی،ن نظام جهانيشتر در اين هر چه بديتنی به جا
سم ياليسوس. سمياليسوسی عنين يک نظام کامال نوياست به ی گذار

ی ن انقالبيا. گسست کندی جهانی ه داريتواند از سرمای است که م
ه ياست در اتحاد با مردم جهان و هدفش مغلوب کردن نظام سرما

سم ياليت که در آن نه امپراسی آن با جهانی نيگزيو جای جهانی دار
گر قرار يکديکه در اتحاد آزادانه با ی است و نه طبقات؛ جهان انسان هائ

  . سميکمون: دارند
ه مبارک يکه اکنون آنان را علی ند، خواست هائيگوی ها می مصر

. باز پس گرفتن کشورشان استی متحد کرده است تبارز عزم آنان برا
  . ند با آن توافق کندتوای کا نمياست که آمری زين چيا

مردم مصر فرح بخش است ی مصر بدون مبارک همانقدر که برا
کا در منطقه يوابسته به آمری م هايکا و تمام رژيحاکمان آمری برا

ان يد ميک کشمکش شدين تضاد، ظهور يای جه ينت. هراسناک است
مردم مصر و کل ی برای بزرگی آمدهای کاست که پيمردم مصر و آمر

  . کا خواهد داشتياالت متحده آمريمنطقه و ا

  ٢٠١١ ژانویھ ١٧. سرویس خبری جھانی برای فتح
انه يخوب است و  در خاورمی ازمند خبرهايکه بشدت نی در جهان

و  شدهاز تونس جدا ی نوری ه شود، اشعی تر م کيکه به نظر تاری ا
  .دن در آمده استيبه درخش

و فشار، ابتکارعمل زور ی رش منفعالنه يپذی مردم بجای توده ها
ی مدت طوالنی را که برای س دولت منفوريرا بدست گرفتند و رئ

ی گر قدرت هايسم فرانسه و دياليکشور را در خدمت به منافع امپر
که تا لحظه آخر ی مرد. کرد، سرنگون کردندی کا اداره ميو آمری اروپائ

 . شدی ت مياز طرف همه آنها حما
کا با ياالت متحده آمرينستان که اه عراق و افغايع تونس، شبيوقا

  حداقل تا کنون،ن حال،يدر ع. ستين، روبرو شدهی نظامی موانع جد
در . ست باال را ندارنددی ارتجاعی روهايدر جنبش مردم تونس، ن

ی ان ارتجاعيادگرايست ها و بنياليامپراغلب اوقات امروز که ی ايدن
به ی ن وضعيرند، چن دانحصاررا  در ای اسيرات سييند تغيفرآی اسالم

ی مردم تونس بلکه برای ع نه تنها براين وقايا. شودی افت ميندرت 

ر قابل يغی ت خردکننده يکه از وضعی گريون ها نفر مردم ديليم
 . به ارمغان آورده استی ديتحمل منطقه و جهان خسته اند، ام

روبرو هستند ی ار دشواريط بسيل مردم تونس با شراين دليبه هم
ن يگزاران و متحد جهان و خدمتی ان نظم کنونيکه مجری طي شرا-- 

کنند مردم رها شده را دوباره مهار ی نده شان تالش ميحال و آی تونس
 . کنند
: ز شديد سرريبوزی دي دسامبر در شهر س١٧ خشم مردم در ...

 ساله ٢٦کار ي بی،زيجات محمد ابوعزيوه ها و سبزيس ميکه پليزمان
ابان مشغول فروش بود را مصادره يکه در خل دانشگاه يفارغ التحص

ی توجهی قانونی ق کانال هايکه به اعتراضات او از طريهنگام. کرد
ی روهاين. ديبه آتش کشی محلی نشد، او خود را در مقابل ادارات دولت

ن جوان يم را مقصر مرگ ايان شهر که رژيبه تظاهرات دانشجوی تيامن
 . دانستند، حمله کردندی م

ی ادياست که مدارس آن تعداد زی  بازتاب جامعه اطين شرايا
ی الن به ندرت جائين فارغ التحصيآورند اما ای ل بوجود ميفارغ التحص

ی های ه گذاريکه تابع سرمای اقتصاد: ابندی يمدر اقتصاد کشور 

  اخبار دلنشین از تونس
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د پوشاک و کفش يسم و توليصنعت توری ژه در بخش هايبه وی خارج

در ی در ابتدا جنبش اعتراض. ستن و صادرات آن ايپائی با دستمزدها
در اواخر . محروم کشور پرقدرت بودی و غربی شهرها و مناطق مرکز

ی ساحلی شهرهاتخت و يهزاران نفر از مردم در پا )یاوائل د(دسامبر 
خواست . د تظاهرات بر پا کردنديبوزی ديت از جوانان سيبه حما

 . م گذر کرديرژی سرنگونی برای به جنبشاشتغال به سرعت 
 درصد از ٩٥لکرده را در بر گرفت و اعتصاب يجنبش، طبقات تحص

ه به ي ژانو٦در ی کشور و تظاهرات آنان در مقابل کاخ دولتی وکال
از جامعه تونس، از جمله ی اريبسی جنبش بخش ها. رو داديجنبش ن

در ی اديزی اسيسی های ز در برگرفت که مرزبنديطبقات مختلف را ن
ه، بخصوص در هفته دوم، يدر ماه ژانو. وردخی انشان به چشم نميم

تظاهر کنندگان . د همراه شدنديشدی های ريبا درگتظاهرات ها 
در محله کارگر . دنديجنگی تيامنی روهايبرپا کردند و با نيی سنگرها

. حمله کردندی دولتی مردم به ساختمان های هالينيم-ن اتادهامنينش
» ميترسی ما فقط از خدا مم، يترسی م، ما نميترسی ما نم«شعارشان 

ز تداوم تفکر ياز اراده و جسارت و نی نينوی نشاندهنده خلق و خو
ن بار ارتش به چند شهرستان روانه ياولی برا. ان مردم بوديدر می سنت

ی ريبعد ده ها نفر از مردم در درگی ظرف روزها. و در آنجا مستقر شد
 .س کشته شدنديبا پل

ت را ي جمع)ین بن عليلعابدن ايز(س جمهور يدر ابتدا رئ
م خود يحفظ رژی  اما برا.ده گرفتيد و آنان را نادينام» ستيترور«

در  جوان ی،زيمحمد بوعز ادتياو به ع. ازات کرديشروع به دادن امت
خ يو در تار. مارستان رفتيکه جانش را فدا کرده بود، به بی حال مرگ

به مراسم ی ر اندازين ادعا که دستور تيرا با ا ر کشوريه وزي ژانو١٢
ی گر تظاهرات کنندگان را بدون اطالع ويو دی زيع جنازه بوعزييتش

 ٢٠١٤روز بعد قول داد که در انتخابات . صادر کرده است، اخراج کرد
طبق . رزمنده تر شدندی مردمی اما تظاهرات ها. شرکت نکند

او در ! ه کرد که برودين فرمانده ارتش به او توصيگزارشات، پس از ا
 .... ه از تونس فرار کردي ژانو١٤خ يتار

رتش در تالش است مردم را ا... . ده استيچيار پيبسی ط جاريشرا
ی که واحدهای در حال. شان کندياز خواست های نيوادار به عقب نش

مدت ی و پرواز فرارش، برای بن علی ريمسلح قبل از کناره گی روهاين
به صحنه  ی شتريبی ا قوا اما ب...ها را ترک کردند  ابانيخی کوتاه

اعالم شد که در » يدولت وحدت مل«ه ي ژانو١٧خ يدر تار. بازگشته اند
که در سرکه خوابانده ی به اعضا حزب حاکمی ديآن شش مقام کل

گر آن به احزاب مخالف که تحت يشده بودند و سه پست وزارت د
 ن هزار نفر، ازيچند. بودند، اختصاص داده شدی قانونی دولت بن عل
 در مقابل وزارت کشور تجمع ی،کارگری ه هاياتحادی جمله اعضا

ی مردم را بر آورده نمی د آرمان هايکردند و شعار دادند که دولت جد
فشار ی آن ها با باتون، لوله ها. شان ناسازگار استيکند و با آرزوها

هشدار دهنده، مورد حمله ی های راندازيآب، گاز اشک آور و تی قو
 . قرار گرفتند

 ناخشنودی در پایتخت ھای غرب
ان يمق در يعمی و نگرانی مردم تونس ناخشنودی انفجار شاد

س جمهور فرانسه، يرئ. ژه در فرانسه، بوجود آوردي بوی،غربی دولت ها
ی نه اش را فراخواند تا نقشه ايکابی  جلسه اضطراری،کالس سارکوزين

 . بکشندی دوران پس از سقوط بن علی برا
ات فراوان، از يفرانسه با جزئی گر رسانه هايد و دروزنامه لومون

ی نکه سارکوزياز جمله ا. نوشتندی ت فرانسه از بن عليان تلخ حمايپا
، در استقبال از ستمگر ٢٠٠٨خود در سال ی است جمهوريل ريدر اوا

و ی مرکب از خانم سرکوزی ئتياست هيبا ری تونس جشن و سرور
س ي رئی،ش از سقوط بن علي پک ماهي .... رش، بر پا نموديهفت وز

دوار است يخان، که ام-ک استراوسينيپول، دومی ن الملليصندوق ب
است يست فرانسه در انتخابات رياليحزب سوسی دايبعنوان کاند

نده شرکت کند، در سفرش به تونس، اقتصاد تونس را يآی جمهور
ی ن روزهايدر واپس. خواند» در حال ظهوری کشوهای برايی الگو«

ت از يدر حمای دولت فرانسه اظهاراتی  چند تن از وزرای،بن علقدرت 
ر يوزی مار-ويشل آلي می،روز قبل از فرار بن عل. او بر زبان آوردند

ی س فرانسه برايل پليشنهاد گسي به  دولت تونس پی،کشور سارکوز

اداره ی خود برای ان تونسيو آموزش همتا» فرانسهی انتقال مهارت ها«
 .... را داد» يتيط امنيشرا«

در ی را به مدت طوالنی که بن علی ه ايتوان گفت زد و بند اولی م
و بخصوص به خانواده (ن بود که فرانسه به او يقدرت نگه داشت ا

ثروت انباشت کند به ی شرمانه اياجازه داد که به طرز ب) همسرش
سم ياليامپری ک شرکت بزرگ براينکه کشور تونس را به مثابه يشرط ا

ن يمحافظت از ای در تالش برای سارکوز. بطور موثر اداره کندفرانسه 
ش از خود را ادامه يپی س جمهورهايرئی شگياست هميمرد فرانسه، س

و دست ی دست راستی س جمهور هاياست رئين مورد، سيدر ا. داد
 .نداشتندی فرقی چپ

و ) ايتاليبه خصوص ا( يی اروپای قدرت هاگر يعالوه بر فرانسه، د
ی و رونق اقتصادی ز از اسارت تونس در بازار جهانيتحده ناالت ميا

 ی،اما تونس عالوه بر روابط مال. سود برده اندی تونس در دوران بن عل
در ی ز با فرانسه داشت و نقش مهمينی خاصی و فرهنگی اسيروابط س
 .کردی می فرانسه بازی و جهانی منطقه ای تالش ها

تحت «ی ق تجاوز نظامي تونس را از طر١٨٨١فرانسه در سال 
اما بر . ما آنرا اداره کردي مستق١٩٥٧خود کرد و تا سال » هيالحما

ر از يناپذی ه داران فرانسه آنرا بخش جداير، که سرمايخالف الجزا
و سخت ی ک جنگ طوالنی يجه يدانستند و در نتی کشور خود م

زمستقل ياستقالل خود را بدست آورد؛ تونس بدون مبارزه خشونت آم
ی ان بود، بير در آن زمان در جريکه در الجزای که البته با جنگ ( شد

. و به سرعت به حالت نومستعمره در آمدی ، و به راحت)ارتباط نبود
ز از زمان استقالل تا سال يبه، نيب بورقيس جمهورش، حبين رئياول

ن مرد سالخورده توسط نخست يا. بود» ک فرانسهيدوست نزد «١٩٨٧
بدون ی ق کودتاي و با کمک ارتش از طر--ی ل بن ع--ر خود يوز

 . سرنگون شدی زيخونر
ی را آدم دست نشانده ی کا، مانند فرانسه، بن علياالت متحده آمريا

. ت از او آنچنان هم عقب تر از فرانسه نبودياما در حما. ديدی خود نم
کا در تونس يسفارت آمری کس تلگراف هايلی کيو( »کسيلی تون«در 

ک گزارش از ي. ن امر کامال آشکار استيا) کايور خارجه آمربه وزارت ام
ات يکا در تونس به جزئياالت متحده آمرير ايسفی تلگراف های سر
با استفاده از قدرت خود به انباشت ثروت ی که خانواده بن علی قيحق

 ٥٠«ن گزارش يکه طبق ايتا جائ. پرداخته اند، اختصاص داردی شخص
خانواده او و بخصوص از ی  کشور از اعضا»يدرصد از نخبگان اقتصاد

م را يت رژين وضعيند که ايگوی تلگراف ها م. باشندی خانواده زنش م
ه يبر پای دهد که طبقه حاکمه متکی را نشان ميکند زی شکننده م

کا حول قصور بن ير آمريسفی ات اصلين وجود شکايبا ا. ستينی عيوس
ی ند؛ بخصوص طرح هازی کا دور ميآمری ت از طرح هايدر حمای عل

ن کشور را با فرانسه نرم يکه ممکن است روابط ای و فرهنگی آموزش
 .کند
کنند که کشور تونس با وجود ی ن تلگراف ها خاطرنشان ميا

االت متحده يای برای ديمفی اريو نفوذ کم در منطقه، ابزار بسی کوچک
ل و ياش با اسرائی ر رسميکاست؛ بخصوص از نظر روابط غيآمر

ی های حتا به شکل لفاظ(ها ی نيت از فلسطيافش در حماانصر
ر يسف). مرسوم استی عربی گر کشورهايان ديبانه که در ميعوامفر
ن ياتخاذ شده توسط ای ش را از ظواهر غربيخوی ن قدر دانيهمچن

ت چند يمانند قبول قانون خانواده فرانسه، از جمله ممنوع( م يرژ
اسالم، ابراز ی ادگرائيدن بنت آشکارش در خفه کري و موفق)یهمسر

نسبت به آنچه به عنوان ی ل، با وجود ابراز نگرانين داليبه ا. کندی م
کند که وزارت امور ی ه مير توصيشود، سفی می م تلقينقاط ضعف رژ

کم کند و تالش ی م بن عليبه رژ» يانتقاد علن« د از يکا بايخارجه آمر
ت بن ي چهارچوب از حمان کشور را دريکا در ايت نفوذ آمريتقوی برا
  ....  ادامه دهدی،عل

  نقاط روشن و خطرات ناشی از وضعیت فعلی
ن بار ياولی ن است که براين امر در مورد حوادث تونس ايبهتر

محرکه و موتور ی رويل به نيمردم خود قدم به جلو گذاردند و تبد
واشنگتن اشاره کرد، با ی ن ارتجاعياز مفسری کيحتا . حوادث شدند

االت متحده و غرب را  يخود منافع ای بخودی نکه سقوط بن عليود اوج
ت به خطر ين واقعيتواند توسط ای ن منافع مياندازد اما ای به خطر نم

سر و ی سرنگون شد و نه بی زش مردميبه لطف خی افتد که بن عل
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ی م هايعاقبت رژی ک انتقال آرام که مشخصه يق يصدا از طر

لبام، يآن اپ. ( ا بودي فرانکو در اسپانوی لينوشه در شيست پيفاش
 )٢٠١١ه ي ژانو١٧واشنگتن پست 

ی ک جنبش قوياز مفسران گفته اند که عدم وجود ی اريبس
ی است که غرب از بابت آنچه در تونس  می لياز جمله دالی اسالم

البته تا . ما مداخله کنديست و تالش نکرد که مستقيگذرد، نگران ن
م غرب فراهم نشده يدخالت مستقی برای له ايا وسيکنون، فرصت 

ی و ناگهانی ام فورين قين هم درست است که خوشبختانه اياما ا. است
ی ادگرائيا بنيسم ياليان امپريتا کنون از افتادن به دام مهلک انتخاب م

ک مهلک ينامين ديگر ايدی در کشورها. ز کرده استيپرهی اسالم
ی ادگرائيبنی ريگموجب شده که جنبش ها در هراس از قدرت 

ی ارتجاعی که جنبش  هايسم شوند در حالياليم امپريتسلی اسالم
آشوب ی ستياليکه در نظم امپری طيحتا در شرای اسالمی ادگرائيبن
 . کنندی گسست نمی ستياليکنند از نظام امپری جاد ميا

 ١٩٧٩ران در سال يمفسران، حوادث تونس را با سقوط شاه ا
ار يک دروه بسيت يران از مزيدر ای د انقالبنيفرآ. سه کرده انديمقا

ی جه ينکه در نتيو مبارزه برخوردار بود تا ای اسيسی آشفتگی طوالن
که يهنگام. سقط شدی اسالمی جمهوری م منفور امروزيس رژيتاس

توانستند شاه را در قدرت حفظ ی گر نميا ديتانياالت متحده و بريا
نامشخص و ی نه هاير از گزبهتی م اسالميم گرفتند که رژيکنند، تصم

م خود ين تصمياست، هر چند آنها احتماال بعدا به ای د انقالبيشا
کا از آن يست که آمرير ممکن نيدر مورد تونس، غ. افسوس خوردند

نکه يم گرفته باشد که قبل از ايکرده و تصمی درس ها جمعبند
 ... .رون بکشديرا بی بن علز يپرر قابل کنترل تر شود، يط غيشرا

تونس ی غمايمختلف بر سر خوان ی خانوادگی که باندهايدر حال
همواره مشاجره داشته اند، ارتش تونس ستون فقرات حکومت 

ت اقتصاد تحت يکليی و ضامن نها) سمياليوابسته به امپر( کمپرادور
. ک تونس بوده استيدئولوژيو ای سم و نظم اجتماعياليامپری سلطه 

ی گريل ديکشور، دلی اسيسی ايغرافت جيدر واقع، با توجه به وضع
را دور انداخته و ی حال که ارتش، بن عل. ستيتش نيموجودی بقای برا

تواند نقش ی فاصله گرفته است، می از شکنجه گران و زندانبانان بن عل
ک يپلماتيدی از تلگرا ف های کيل ين دليبه هم. خود را ادامه دهد

ت يافشا شده، بر اهمکس يلی کيکا در تونس که توسط ويسفارت آمر
د يتاک» ينخبگان اقتصاد«ارتش تونس در برابر اختالفات  » يطرفی ب«
 .کندی م

کرد که ارتش تونس که پشت حکومت ی نيش بيتوان پی نم
ا يبه مردم خواهد شد و آی ازاتيچه امتی است، مجبور به اعطای کنون

 به .ريا خيازات در آرام کردن خشم مردم موفق خواهند بود يآن امت
ی جاری برای شتريبی اد، ارتش مجبور خواهد شد فضاياحتمال ز

ی ست که نقطه ياما شک ن. ان اراده مردم دهديو بی اسيشدن بحث س
ست ها، حفظ قدرت دولت ياليمسلح تونس و امپری روهايتمرکز ن

دهند ی ل ميحکومت آن را تشکی نکه چه افراديموجود فارغ از ا
 .خواهد بود

ن اشتباه ياما ا. استی ن انقالب عربين نخستيد انيگوی رسانه ها م
کلمه ی واقعی ک انقالب به معناين جنبش هنوز منجر به يرا اياست ز

ی و اقتصادی اسي سی،در روابط اجتماعی رات اساسييجاد تغيای عني
نجاست ي در ا.م نشده استير کامل رژيينشده است و حتا موفق به تغ

ر مصر، سودان و عراق پس از که دی ه ايد از تحوالت اوليکه با
ه پس از يآن ها و  در سوری سلطنتی فئودالی م هايرژی سرنگون
 . آن، رخ داد درس گرفتی نو مستعمراتی جمهوری سرنگون

از ی تا حدودی کا در مقاطع خاصيبه عنوان مثال، در مصر، آمر
ی خواست سلطه ی را ميسم جمال عبد الناصر طرفدار کرد زيوناليناس
ل به يانه به چالش بکشد و مصر را تبدي و فرانسه را در خاورمايتانيبر

ه و يدر سوری نظامی که کودتاهای ا در حالي. نومستعمره خود کند
ی غربی قدرت های برخی داشتند، برای ستيوناليعراق، که ظواهر ناس

دست ی ن کشورها به رهائيک از ايچ يبوجود آوردند اما هی مشکالت
 .افتندين

ی در دهه . ميتونس، نگاه کنی ه ير، همسايالجزای ا به تجربه ي
ی اسيغرب در ابتدا از اصالحات سی گر کشورهايکا و دي آمر١٩٩٠

. ت کردنديحمای ر و با ثبات تر کمپرادوريم فراگيک رژيل يتشکی برا
روز خواهند شد، يدر انتخابات پی روشن شد که عناصر اسالمی اما وقت

ک جنگ يک يسئله باعث تحرن مين طرح دست شستند و همياز ا
ن جنگ هر دو طرف يدر ا. بودی ن ده ساله شد که کامال ارتجاعيخون

هزاران نفر از مردم را به قتل ی ان اسالميادگراير و بنيدولت الجزای عني
ت که ين واقعيا. رساندند و بخصوص روشنفکران را هدف قرار دادند

 کمپرادور و ميرژی کشنده ی منگنه ی ها الی رياز الجزای اريبس
شدند، نقش ی د ميافتاده و از هر دو طرف تهدی شان اسالميک انديتار

 ١٩٨٠ی که در سراسر دهه ی در خاموش کردن مبارزات مردمی مهم
ن تجربه موجب بوجود آمدن يدر واقع، ا. بود، داشتی ر جاريدر الجزا

 . در تمام جهان عرب شدی اسيسی ک افسردگي
ی استفاده م» اسيانقالب گل «صطالح مرتبا از ای غربی رسانه ها

از طرف (ز ير خشونت آميام مردم تونس راه غيدوارند که قيکنند و ام
که در ی ر انقالبيکامال غ» نيرنگی انقالب ها«کند و از ی را ط) مردم

ن بود ينش در اوکرايدتريسابق رخ داد و جدی بلوک شوروی کشورها
 ی،ديجز نا امی زيچ» نيرنگی انقالب ها«ن ياما ا. د کنديتقل

ی گريز ديچی اسيو فرو رفتن مردم در اعماق انفعال سی سرخوردگ
از ی کينه ين گزيبهرحال ا. اوردندين مناطق به بار نيمردم ای برا

ی ان نظم جهان حداکثر تالش خود را براياحتماالت است و مجر
ممکن ی نه يگانه گزين ياما در حال حاضر ا. ل آن خواهند کرديتحم

 . ستين
مردم تونس حق دارند که خوشحال و سربلند باشند، اما رک و 

ست ها ياليامپر. روبرو هستندی د گفت که آنان با موانع دشواريح بايصر
ر يد غيده و شايچيپی ن گوناگون با جنبش مردم به روش هايو مرتجع

ی کنند، و به دنبال بستن دری ارتباط بر قرار می نيش بيقابل پ
 .خود باز کرده اندی ق مبارزه و فداکاريرهستند که مردم از ط

ت خود يم موقعيقادر به تحکی دشمنان مردم تونس تا مدت
دوار يامی نيل عيست؛ اما داليمسلم نی ن، امريالبته ا. نخواهند بود

گر ي به مردم دی،ط کنونيشرای ادامه . دال بر آن وجود داردی کننده ا
ن منطقه را محدود يعدان مانور مرتجيده مينقاط جهان الهام بخش

د آنچنان ير کشيرا به زی که بن علی خواهد کرد؛ بخصوص اگر جنبش
مردم تونس در تضاد با ی ان گر منافع مستقل و انقالبيابد که بيتکامل 

ش يازمند گشايجهان بشدت ن. ست ها و نظام شان گرددياليامپر
ر به از آن نوع که مردم تونس به ما اعطا کردند و عبوی شتريبی درها

 . گر استيسمت د

  )امروز" (م ۆ ئھ"مصاحبھ ی امیر حسن پور با وبسایت 
  ٣/٢/٢٠١١ترجمه از کردی 

ی انند ميقا در جري در شمال آفر کهيی ام هايق: ر حسن پوريام
  .دهندی ز رويتوانند در کردستان ن

   توجه موثر بودند کهی ا  اندازه ر تونس و مصر بهياخی دادهايرو
 موضوع جلسات سران و   و به ن را جلب کرده مردم جها همه

ش ين اتخاذ مواضع پي و همچن کا و اروپا و منطقهياستمداران آمريس
  .اند ل شدهي تبد نشدهی نيب

ش ين تحرکات و دستاوردهايز مردم از اي ن انهيخاورمی در کشورها
شتر يارات بيو اختی بهتر و آزادی  کسب زندگ  و به خشنود شده

ن کشورها به يامها سران ، شاهها و رهبران اين قيمتعاقب ا. دوارترنديام
ن يهمچن. دهنديرنگارنگ می دهاي وع  و پول و وعده تکاپو افتاده

نجا و آنجا يز در ايون نيسياپوزی اسيسی تها و احزاب و گروههايشخص
  .اند  دوخته سهين تحرکات کيای دستاوردهای برا

نگرد ين تحرکات مي ا به یت خاصيز با اهمي ن-ڕۆم  ئه–ت ما يوبسا
ل آنها و آشنا نمودن يتحلی  برا نهي فراهم نمودن زم و معتقد است که

  کهی ا فهينمودن وظی ست در جهت عملای خوانندگان با آنها قدم

 موضوع سقوط قدرتهای دیکتاتوری و موروثی



   t ١٢   
 را  ن مصاحبهيم ايديمنظور الزم د نيبد. است ن نمودهييخود تعی برا

  :مييشما مطرح نمای ن سئواالت را براي و ا دهيتدارک د
 تاکنون در  ها که امين تظاهرات و قيل اي نظر شما دال به: ڕۆم ئه

  ست؟ي چ دادهی  رو انهيخاورمی کشورها
ت فقر همراه با ينها: هستندل کامال روشن يدال: ر حسن پوريام

ت يت مردم همراه با نهاياکثری ارياختی ت بي نها.یت ثروتمندينها
 ستوه  بهی  فقر و نداری،رکايمردم از ب. کوچکی تيقدرت در دستان اقل

ن يمال کردن حقوقشان ايها با ظلم و ستم و پا اند و حکومت آمده
و با ی کتاتوريو دی حاکمان آشکارا با زورگوئ. دهندي م وضع را ادامه

 جنگ و کشتار و   از دو منبع مردم منطقه. کننديفساد حکومت م
ی روهاينی گري دناتو و- لياسرائ-کايآمری کي: اند  ستوه آمده بهی رانيو

ن، يبان مردمان عراق، افغانستان، فلسطينان گري ا.ینيمرتجع د
 زنان، جنگ  هيجنگ عل. کنندی ران و سودان را رها نميپاکستان، ا

  هي دهقان و مردم زحمتکش، جنگ عل هي کارگر، جنگ عل  طبقه هيعل
ط ي مح هي کودکان و جوانان، جنگ عل هي جنگ علی،نيدی ها تياقل
است ی تين جنگ اقليا. ان استير در جريان ناپذيپای جنگ. ..ستيز

و ی  از تعصبات مل اما با استفاده.  و جهان ت مردم منطقهي اکثر هيعل
 ی، و سن عهيهمچون جنگ کرد و عرب، کرد و ترک، شی و نژادی نيد

 راه  اه بهيد و سيا جنگ سفی ينيو فلسطی هوديو مسلمان، ی حيمس
  .کنندی ا خود را حفظ مين هم انداختن مردم دن جا اندازند و با بهيم

مثل مصر يی  در جا ست کهين مورد چيل شما در ايتحل: ڕۆم ئه
مانانش يحزب حاکم و هم پی ون و اعضايلي م٨٠تش ي شمار جمع که(

ی تيامنی س و دستگاه هايپلی شترند و اعضايون نفر بيلياز چند م
چند صدهزار نفر ام يتظاهرات و ق) ون نفر استيليک ميش از يب

  ؟  است ت شدهيموجب وحشت و هراس در صفوف حاکم
  داشتهی  نقش مهم  مصر همواره واضح است که:  ر حسن پوريام

ل ي با اسرائ  خصوصا بعد از سادات که منطقهی اسياست در اوضاع س
شتر در حرف و کمتر در عمل ي ب نکهيهمی مصر ناصر. سازش کرد
ی زمان. بود بر سر راه منافعشانی ود، مانعل بيسم و اسرائياليدشمن امپر

   به م ساعتهي ن ک برنامهي پخش  و قاهره شروع بهي راد١٩٥٧ در سال  که
   آن به هي عل هي و سور هيران و ترکيس و ايکا و انگليد آمرکری زبان کرد

ی  و شورو ر کردهيي اکنون اوضاع جهان تغ  اگرچه. جنب و جوش افتادند
ی منافع اصلی شمرد وجود ندارد ولی  دشمن خود مکا آن راي آمر که
خود و هم ی و نظامی اسي سی، اقتصاد ن سلطهي همانا تأم کا کهيآمر

  .است نکردهی رييباشد تغی مانانش ميپ
کا را تکان يهمچون آمری قدرتی چرا تظاهرات چندصدهزار نفر

ن نظم و ي و جهان از ا  مردم منطقه دانند کهی را خوب ميدهد؟ زيم
ی  بی، و موجب گرسنگ برپا کردهی دار هيسرمای اي دن کهی ظامن

ی ستند و اگر فرصتينی  راض دهيو ظلم و ستم گردی  نابرابری،عدالت
  انهي سال ل هم است کهين دلي هم به. زننديد آن را بر هم ميايش بيپ
ی ل مي اسرائ  مصر و دو برابر آن را به بهی ارد دالر کمک نظاميلي م٥/١

يی  مو ش بهيو اقتصادی  نظام رغم قدرت سهمناکين نظام عليا. کنند
در خدمت ی ن الملليو بی  دولت مهيو نی تمام قدرت دولت.  است بند
  .ن حباب نترکدي ا ن هدف است کهين ايتأم

  ام ها دچار چهين قين کشورها پس از ايل شما ايطبق تحل: ڕۆم ئه
  شوند؟يمی تحوالت
ی روهايارزات در تونس تا کنون نن مبياز آغاز ا: ر حسن پوريام

ی ن الملليو بی ا منطقهی روهاين کشورها و نيدر هر کدام از ای اجتماع
. ن کننديش را تأمي منافع خو اند که کردهی  و سع ن فکر بودهيدر ا

ل يکا و اسرائيگذرد، آمريمصر می اباني از تظاهرات خ ک هفتهياکنون 
ن کشورها هستند و ي شدن ا زهيات نگران دمکر اند که آشکارا اعالم کرده

کتاتورها يدی عربی لند  در کشورهاي ما کنند کهيآشکارا اعالم م
   خود را به کهي کسان همهی م آشکارا چون برايگوی م. حکومت کنند

ن دو دولت و دولت ي ا  روشن و آشکار بود که شهيزدند همينمی نفهم
 و  منطقهی شورها شدن ک زهيدمکراتی  مانع اصل شهيهميی اروپای ها

ی  توده ها ن کشورها حال کهيز در هرکدام از ايارتجاع نی روين. جهانند
  آورند، به ي در مقابل آن دوام نم دانند کهی اند و م  راه افتاده مردم به

  فکنند و آنان را بهي ب ن مردم تفرقهي در ب سرگرم آن هستند کهی آرام
   آماده کهيی رويتنها ن.  کننداست دورشانيشان بفرستند و از سيها خانه

ن يا.  کارگر و مردم زحمتکش هستند طبقهی اسيندگان سياست نما
و ی اسيسی  هست مش ا آنچهياقشار حزب و سازمان خود را ندارند 

ک يخ ي تار دهيچين مقطع حساس و پيندارد که در ای چندانی سازمان
ارند، سازمان مانانش دولت ديمبارک و هم پ. جاد کنديای ر انقالبييتغ

  هست کهی گرياگر مبارک هم برود مبارک د. دارند و ارتش دارند
ام ين قي ا من روشن است کهی ت براين موقعيدر ا. رديش را بگيجا
 و ممکن است  من و اردن هم انعکاس داشتهي در  قا کهيشمال آفری ها
ل فقدان ي دل  به هستند کهی خيبزرگ تاری دادهايشتر هم بشود، رويب

 را از ظلم و ستم و  منطقهی توانند ملت های نمی انقالبی برره
ن ي ا م کهيد فراموش کنينبا. کا نجات دهنديم ها و آمرين رژياستثمار ا

خ مردمان ي در تار ستند و در گذشتهيد نيکامال جديی ها دهيدادها پديرو
ک ين پس از يپيلي در ف١٩٨٦در سال . اند  شده  و جهان مشاهده منطقه
کا ي آمر  به کتاتور وابستهين، مارکوس، دين چنيای ا  توده همبارز

ک حکومت ياصالحات و برسر کار آمدن ی رغم بعضيخت، اما عليگر
   نفع مردم زحمتکش که کشور بهی اسيو سی ت اقتصاديد، وضعيجد
  .ر نکردييدهد تغيل ميت کشور را تشکياکثر

است؟ در ن تحرکات در کردستان چقدر ياحتمال وقوع ا: ڕۆم ئه
ی روهايالعمل مردم کردستان و ن از عکسی لي تحل ن مورد چهيا

  د؟ين تحرکات داريدر برابر ا) ونيسيدولت و اپوز(ی اسيس
ن يدر کردستان عراق با رفتن و سقوط صدام حس: ر حسن پوريام

حکومت « اکنون  کهی ا در منطقهی  ستم مل٢٠٠٣ و ١٩٩١ی در سالها
  کهی افت و استثمار طبقاتيان يپاحاکم است »کردستانی ا منطقه

و ی سيو پلی نظامی رويله نيم بعث بود حاال بوسيتحت نظارت رژ
 تضاد  اگر در گذشته. شودي مستقل کرد اعمال م مهيدولت نی ادار
ن دولت کرد و خلق ين حکومت بعث و خلق کرد بود اکنون بيبی اصل

قا ير شمال آفر د کهيی ام هاي ق  آن است که ن نشاندهندهيا. کرد است
روشنفکر کرد اگر اکنون . بدهدی تواند رويز ميداد در کردستان نی رو
ند يببی  مشکالت را همچنان در چارچوب ستم مل دار نشود و همهيب
  . مانديمردم عقب می ها ش از تودهيش از پيب

از ی ا  درس و تجربه د چهي نظر شما مردم کردستان با به: ڕۆم ئه
  رند؟ين تحرکات بگيا

ی ار بدي سمت وضع بس ا بهيدن. ارنديدرس ها بس: ر حسن پوريام
  کن شود روز به شهيشود فقر در جهان ری  م کهی در حال. روديش ميپ

ی اسيا جهان، قدرت سي مردم کردستان  کهی تا زمان. شوديشتر ميروز ب
ی رود، باقين نميت بد از بين وضعيرند ايرا در دست نگی ا دولتي
ی ت مردم است قدرتيمنظورم قدرت اکثر. شوديتر مبدی ماند و حتيم

   مردم از مبارزه واضح است که.  طبقات زحمتکش باشد ندهي نما که
اما . کنندينمی نو کوتاهيی ايجاد دنيو ای  عدالت و برابر دن بهيرسی برا
 سازمان ی،انقالبی مشی عني ی،انقالبی بدون رهبری ا ن پروژهيچن

ن در صد و يچنی و سازمانی مش. شودي نم ادارهی انقالبی و تئوری انقالب
اما جنبش .  افتهيتبلور ی ستي در جنبش کمون پنجاه سال گذشته

ستم دچار رکود کامل يفراوان در قرن بی رغم دستاورهايعلی ستيکمون
ر ي اتحاد جماه بزرگ و مهم در دو تجربهی رغم دستاورهايعل. شد

 در ١٩٥٦دار از سال  هيد سرماي جد ک طبقهين، اما يو چی شورو
ر از بازگشت يغ. ن قدرت را در دست گرفتي در چ١٩٧٦و از ی شورو
ی ادين اشتباهات زيو چی شوروی  دولت های،دار هي سرما دوباره

. بطور کامل جدا شوندی دار هيمرتکب شدند و نتوانستند از نظام سرما
ون، در امر عدالت و يسيدر امر اپوزی مثال، خصوصا در شوروی برا

نتوانستند از سنت جهان ی خشونت دولتی ريا در بکارگيدادگاه ها 
ا در جهت ي دن نکهي ا خالصه.  دست بردارند شهيهمی برای دار هيسرما

 ی،و خصوصا اختالفات طبقاتی فوران و سربرآوردن اختالفات اجتماع
. روديش ميپی نيو دی  نژادی،تي ملی،تي، قوم)مرد و زن(ی تيجنس

ار ي بس  ممکن است از گذشته است کهی ا هنوز نانوشته خِ ي تار نده،يآ
ی گريتواند بصورت ديباشد می  انقالب بدتر باشد اما اگر عزم و اراده

ی ا در فقر و نداري اکثر مردم دن ت دارد کهين واقعياگر ا. ابديتحقق 
رند، پرسش روشن يميمی  نفر از گرسنگ٢٥٠٠٠  برند و روزانهيبسر م
ن يساختن ای ساخت؟ خط مشی گريدی اي دنتواني م چگونه: است

فه يوظ. است سم، خود گرفتار بحران و تنگنا شدهيکمونی عنيجهان، 
ی تئوری  نوساز فهين حال وظيد در عيجديی اياد نهادن دنيبن

 انتظار  تواند بهيا نمياست اما دن  آغاز شده ن مبارزهيا. سم استيکمون
ش رو دارند يرا در پی  افقني چن کهي کسان فهيوظ. نديد بنشين تجديا

ی ذهنی اي با دن  مقابله د هم بهيست ها بايکمون. ن استيسنگی ا فهيوظ
  .ش را برهم بزننديزند و هم جهان خارج از ذهن خويخود برخ



     ١٣u 

پس از چهار )  ستاره -نسرين(بامداد ديروز، رفيق مينا حق شناس 
نبش ج. سال جدال سخت با بيماری سرطان در كشور سوئد درگذشت

كمونيستی ايران يكی از وفادارترين ياران خود و جنبش انقالبی زنان 
  .  يكی از متعهدترين ياوران خود را برای هميشه از دست داد

ما همدردی خود را با تك تك اعضای خانواده و كليه دوستان و 
باشد تا با همبستگی و سر بر شانه های . رفقای مينا اعالم می کنيم

ز دست دادن مينای عزيز را تحمل كنيم و همچون هم گذاشتن، غم ا
او باشيم كه اندوه از دست دادن ياران بيشمارش را تبديل به عزم و 
اراده ی بيشتر برای ادامه مبارزه عليه جمهوری اسالمی و برافراشته 

  . نگاه داشتن پرچم رهائی بخش کمونيسم كرد
 دوران در.  بود١٣٥٠مينا از نسل کمونيست های انقالبی دهه 

 در شيراز با علم شفق سرخجوانی از طريق سازمان كمونيستی 
 فعاليت های خود را در ١٣٥٧كمونيسم آشنا شد و در هنگامه انقالب 

پخش مخفيانه اطالعيه ها و نشريات . ارتباط با اين سازمان پيش برد
 کانهاشفق سرخ در محالت فقير نشين و همچنين در خطرناکترين م

پس از فروپاشی شفق . امی از جمله فعاليت های او بودمانند پادگان نظ
 پيوست و  پس از جنگ ايران و اتحاديه كمونيستهای ايرانسرخ به 

عراق و مهاجرت عده کثيری از اهالی شهرهای جنگ زده خوزستان به 
شيراز، کمپ های محل اسکان موقت خانواده های کارگران نفت 

  .  دجنوب يکی از مراکز فعاليت سياسی اش ش
 شيرازه ی تشکيالت اتحاديه کمونيست ها در ١٣٦١در سال 

نتيجه ی ضربات نظامی و امنيتی جمهوری اسالمی، از هم گسيخت و 
او چند سال بی وقفه تالش . ارتباط مينا با سازمان به کلی قطع شد

سفرش به . كرد تا ياران باقی مانده خود را بيابد، اما موفق نشد
زمانی كه در اواخر . به سازمان نتيجه ندادكردستان برای وصل شدن 

دهه شصت رفقای خود را در خارج از كشور يافت، بدون لحظه ای 
ترديد، به عنوان يك فعال انقالبی حرفه ای تمام زندگی خود را وقف 

و سرانجام تاسيس ) سربداران(بازسازی اتحاديه كمونيستهای ايران
محرك او در .  كرد١٣٨٠ در سال ) م-  ل - م (حزب كمونيست ايران 

اين راه هدف رهائی بخش كمونيسم بود که به زندگيش معنا می داد و 
او در تمام فراز و نشيب ها و در اوج حمالت ضد کمونيستی بورژوازی 
بين المللی، چشم از آن برنداشت زيرا آن را تنها راه برون رفت بشر از 

  .فاجعه ی نظام ستم و استثمار سرمايه داری می دانست
مينا به عنوان يك زن كمونيست بر مشكالت ناشی از زندگی 

عليرغم عشق . خانوادگی و روابط مردساالرانه حاكم بر محيط فائق آمد
بزرگ به فرزندش، او را به همسر سابق خويش سپرد و خود گام در راه 

چند سالی در كشور آلمان . سخت و پر پيچ خم مبارزه انقالبی گذاشت
مارش های اول ماه مه .  فعاليت می کرد»نكفورتبويژه در شهر فرا«

حضور وی عليرغم بيماری در . سرخ برلين را از دست نمی داد
تظاهرات های ضد جنگ، كارزارهای مبارزاتی، آكسيون های رزمنده 

او از کودکی از . عليه جمهوری اسالمی به يارانش دلگرمی می داد
. ل جراحی قلب شده بودبيماری قلبی رنج می برد و دوبار مجبور به عم

به همين دليل گاه در حين فعاليت به دليل مشكالت ناشی از بيماری 
دامنه ی فعاليت . در آستانه بيهوشی روانه بيمارستان می شد

انترناسيوناليستی اش ياران زيادی از گوشه و کنار دنيا برايش به 
  .... تان و کمونيست های انقالبی آلمان، تركيه، پرو، افغانس: ارمغان آورد

تجربه زندگی شخصی و ارتقای آگاهی كمونيستی و فمينيستی، او 
رفقای زنی چون . را به يك فعال رزمنده جنبش رهايی زنان بدل كرد

مينا نقش مهمی در جلب توجه حزب ما نسبت به جايگاه پر اهميت 
مبارزه عليه ستم بر زن در فرآيند سرنگونی جمهوری اسالمی و بطور 

با گسترش فعاليت نظری و . يند انقالب کمونيستی داشتندکلی در فرا
  . عملی حزب در اين زمينه، انرژی و ابتکار عمل مينا شکفته تر شد

مينا در بكاربست مشی توده ای و پيوند خوردن با توده های مردم 
با . او به زندگی بسياری از زنان معنا بخشيد. بخصوص زنان، توانا بود
شعار و سروده هايش به آنان جرئت و جسارت گفته هايش و همچنين ا

  . می داد
 ) افغانستان- ايران (سازمان زنان هشت مارس مينا از بنيانگذاران 

روحيه . فعاليت هايش در بخش افغانستان اين سازمان متمركز بود. بود

انترناسيوناليستی و تالش های شبانه روزی اش او را به چهره محبوب 
او جسورانه با . بی افغانستانی در اروپا بدل كردبسياری از فعالين انقال

ديدگاه های سنتی رايج در ميان فعالين جنبش چپ ايران و افغانستان 
که جنبش زنان را بی مقدار دانسته و در روابط درونی آلوده به 
مردساالری بودند مقابله می کرد و مروج و مبلغ نگرش و معيارهای 

 دانست که با ايده ها و رفتارهای نوين در اين زمينه بود و خوب می
  .كهن نمی توان برای جامعه ای نوين مبارزه کرد و آن را به ثمر رساند

مينا برای فعاليت سياسی و سازماندهی در ميان زنان پناهجوی 
سازمان زنان هشت . ايرانی در ترکيه، مدتی را در آن کشور سپری کرد

د و از تجارب زندگی مارس و اهدافش را به بسياری از آنان شناسان
تداوم جنبش انقالبی زنان بدون وجود امثال مينا ميسر . شان آموخت

حزبمان، او همواره داوطلب  در چارچوب انجام وظايف. نبوده و نيست
رهنمود مائوتسه  در اين زمينه. بر عهده گرفتن مسئوليتهای خطير بود

، نقل می کرد دون را که مينا آموزه هايش را با اشتياق به کار می بست
بارها با حداقل . که، هميشه داوطلب انجام سخت ترين کارها شويد

امكانات و مشكالت زياد در مسيرهای ناشناخته گام نهاد و برای تحقق 
او از صميم قلب به توده های مردم وفا داشت و . وظايف انقالبی كوشيد

در سخت ترين شرايط به آنان تکيه می کرد و به حق از حمايت 
  .دريغ آنان برخوردار می شدبي

حزب ما از اينكه اين زن پيشرو و کمونيست پايدار از اعضايش بود 
زنی كه آگاهانه و داوطلبانه زندگی خود را انتخاب . افتخار می كند

. كرده بود و در مکتب طوالنی نبرد برای رهائی بشريت تعليم يافته بود
ندگی كرد كه خود مينا تا آخرين دقايق زندگی از اينكه آنگونه ز

زندگی پربارش را بايد جشن . ميخواست، رضايت خاطر عظيمی داشت
چنين زندگی معنا داری در ميان انقالبيون نسل قديم و باشد تا . گرفت
  .   فراگير شود-  بخصوص زنان  جوان -جديد 

مينا جزء آن دسته از كمونيست های نسل قبل بود كه اهميت 
.  های انقالبی و كمونيستی را می دانستاستقامت و پافشاری بر آرمان

او . به خود به عنوان حلقه واسط ميان دو نسل و دو موج نگاه می كرد
نه تنها اهميت حفظ ميراث انقالبی  را برای نسل جديد می دانست 
بلكه عميقا باور داشت كه تنها بر پايه جمعبندی علمی و نقادانه از 

خشان جنبش کمونيستی را گذشته می توان گوهر صاف و زالل و در
در اختيار نسل جديد قرار داد و موج آتی انقالب پرولتری و آينده 

آينده ای كه او در يكی از اشعارش اينگونه . جامعه و جهان را رقم زد
  :ترسيم كرده بود و همگان را بدان فراخوانده بود

  می آيم،
  با كوله باری از درد،                قلبی پر از اميد

  ! ای دوست                    ای همدردب ا در يا مر
  می خواهم،

        كوله بارم پر از شادی باشد  پراز نان،  پراز دوستی،
  ی     پر از برابری                                      آزاد

  بی كران، به وسعت
  مسئوليت انسان حرمت زن     و به سنگينی           به بزرگی 

  يمان،    توان آن را دارند، برای حمل آنشانه ها
  و دستهايمان،      توان آن را می يابند، برای تقسيم آن
  !                                   به هر كس به اندازه، نيازش

 )  م- ل - م(كمتيه مركزی حزب كمونيست ايران 

 در رثای رفیق مینا حق شناس
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  ام مسلحانھ پنجم بھمن آملین سالگرد قیست و نھمیبھ مناسبت ب

کارزار ی اسالمی گذشته، جمهوری  آغاز ماه بهمن، مثل سال هابا
ع متعاقب ي و وقا٥٧را حول موضوع انقالب بهمن ی گسترده ای غيتبل

 ی،خياز مسائل مربوط به آن مقطع تاری کي. آن به راه انداخته است
ران و يای ست هايه کمونياست که به ابتکار اتحادی حرکت مسلحانه ا

اطراف آمل ی  در جنگل ها١٣٦٠ور ماه ي از شهر»سربداران«تحت نام 
ی ام سراسريک قيختن و گسترش يافت و هدف از آن برانگيسازمان 

 نفر از ١٢٠سربداران حدودا . بودی م مرتجع اسالميرژی سرنگونی برا
شد که عمدتا از رهبران و اعضاء و ی را شامل می انقالبی ست هايکمون

د و در صفوف شان چند زن ست ها بودنيه کمونيهواداران اتحاد
از ی مبارز انقالبست و يكمونچند . ست هم حضور داشتنديکمون

ن حرکت يز با اين نيران و سازمان مجاهديکار و حزب کار ايسازمان پ
  .همراه شده بودند

با ی اپيپی  ماه اقامت در جنگل و نبردها٥سربداران بعد از 
انه ي مخف١٣٦٠ سرکوبگر، سرانجام در سحرگاه پنجم بهمنی روهاين

ک روزه، شب هنگام با استقرار ی يآنان بعد از استراحت. وارد آمل شدند
محالت از سرکوبگران و جاسوسان و ی در نقاط حساس شهر به پاکساز

ام مسلحانه سربداران، در يق. پرداختندی و انتظامی حمله به مراکز نظام
ه آمل به مختلف و محاصری اعزام چند هزار مزدور مسلح از شهرهای پ

که ی انقالبی ست هايده ها کمون. ده شد و شکست خورديخون کش
. نابرابر جان باختندی  ساله بودند در نبرد٢٥ تا ١٨اکثرا جوانان 

درآمدند ی ان اسالميبه اسارت جانی گر از آنان با تن زخميدی گروه
ده ها مبارز . رباران کردندي نفرشان را روز بعد در ورزشگاه آمل ت١١که 

. به جنگل شدندی نيز موفق به شکستن حلقه محاصره و عقب نشين
شهر پرداخت چرا ی انه به مجازات اهاليوحشی اسالمی سپس جمهور

که فعاالنه به ی کسان. نشان داده بودندی که با حرکت سربداران همدل
ا حبس و شکنجه و مصادره يرسانده بودند به اعدام، و ی اريامگران يق

  .اموال، محکوم شدند
با . افتيام آمل به سرعت در سطح کشور انتشار ياخبار مربوط به ق

نه رسانه و اطالع يکه آن سال ها در زميی ت هايتوجه به محدود
ع يف حرکت سربداران و وقايوجود داشت، اکثر مردم از کم و کی رسان

ن گلوله ين، طنيبا وجود ا. ام در آمل چندان آگاه نشدنديجنگل و ق
ک يل يم را مجبور به تشکير بلند بود که رژسربداران آنقدی ها
ه يده ها نفر از رهبران و کادرها و اعضاء اتحادی برای دادگاه علنيب

 ١٣٦١ز و زمستان ييآن در پای ونيزيران و پخش تلويای ست هايکمون
آنچه صدا و . دنديم را از آن ماجرا شنيت رژيالبته مردم عمدتا روا. کرد

ا از زبان يش گذاشت يام آمل به نماياز قی اسالمی جمهوری مايس
ف شده از نبرد ير تحريک تصويجز ی زيان شد چيبی مقامات حکومت
ام يست ها و قيه کمونين علت، حرکت اتحاديبه هم. سربداران نبود

ل يتبدی از مردم به نماد مبارزه نسلی اريمسلحانه در آمل در ذهن بس
خود دست ی اهايرود و خون داد اما به يجنگی کسب آزادی شد که برا

از سربداران، در ی اسالمی ت جمهوريدن روايبا شنی اريبس. افتين
ن حال که دندان خشم بر جگر فشردند و در سوگ جوانان يع

ن يشد کرد و ای نمی ختند، باورشان شد که کاريجانباخته اشک ر
  ! هوده از دست رفتيجان ها چه ب

که اکثر مردم و نهفته بود ی قتياما در بطن حرکت سربداران حق
قت با ين حقيا. م از درک و جذب آن باز ماندنديمخالف رژی روهاين

ک ي«: شدی ان ميکه از مائو تسه دون وام گرفته شده بود بی جمالت
ک ياز «و » رديبزرگ را بر دوش گی فه ايتواند وظی کوچک می روين

ی رون مياز لوله تفنگ بی اسيقدرت س« و »زديخی ق بر ميجرقه، حر
دگان به يختن محرومان و ستمديبرانگی ن بود که برايش ايمعنا. »ديآ
نهفته ی انقالبی ت و انرژيآزاد کردن ظرفی روزمند، برايک نبرد پي

ی د پرچميافته، بايک حرکت آگاهانه و سازمان يمردم در ی توده ها
. دست زدی و را برافراشت و به ابتکار عمل مبارزاتيمتفاوت و آلترنات

هر ی شاهنگ انقالبيک پيو توسط يچم متفاوت و آلترناتبرافراشتن پر
ی انقالب اجتماعی ت رهبريبه عهده گرفتن مسئولی عنيچند کوچک، 

ی دست زدن به ابتکار عمل مبارزات. با اهداف و برنامه و راهبرد روشن
شمندانه يجرقه وار دست به اقدام جسورانه و خطر کردن اندی عني

و حل ی حرکت انقالبی ش پايپی  هاگشودن گرهی برای ابتکار. زدن
گرفتن ی عنين يا. ط مشخصيل مشخص از شرايتضادها بر اساس تحل

دان آمدن يبه می که برای ص امکانات و فرصت هاينبض جامعه و تشخ
رد اما يگی انقالب شکل می شرويارتقاء سطح مبارزات و پی مردم، برا

ی پنهان م» وزمد ری ان هايجر«ع پر سر و صدا و ياغلب در پشت وقا
رو ي و بعد از آن، فقط دو ن١٣٦٠توان گفت که در مقطع ی م. ماند
راث دار يکه ميی ست هايکم، کموني. دنديت مساله فوق را فهمياهم

  ! يئت حاکمه اسالميسربداران شدند و دوم، خود ه
و و يک آلترناتيل شدن به ي خطر تبدی،اسالمی سران جمهور

ز را در حرکت سربداران مشاهده يقهرآمی ر کردن خط انقالبيفراگ
دند يش آن را به خون کشي سال پ٢٩ن علت، نه فقط يبه هم. کردند

دند از آن درس يآن واقعه پرداختند و کوشی ادآوريبلکه هر سال به 
  . کنندی آموز
بهمن ماه ی عنيام مسلحانه آمل ين سالگرد قيخود نبود که در اوليب
ی اسالمی ر جمهوريت وزکه آن زمان نخسی ن موسويرحسي م١٣٦١

خطرناک ی بود غلبه بر سربداران را به پشت سر گذاشتن گردنه ا
فهمد ی کند می به پشت سرش نگاه می آدم تازه وقت«ه کرد که يتشب

 خود ٦٤ بهمن ٦ا سه سال بعد، روز ي» .عبور کرده استی از چه خطر
ه ين فقط اتحاديا«د کرد که يتاکی مصاحبه ای آمل شد و طی راه
ز يع ضدانقالب نيف وسيست ها نبود که شکست خورد، بلکه طيونکم

به ی در آن سفر با نگرانی موسو» .ه شکست خوردنديبه همراه اتحاد
ن نشانه ها را يکوچکتر«شهر هشدار داد که يی و قضای تيمقامات امن

د، چرا که بدون شک يانقالب ارجاع دهی د و به دادگاه هايريبگی جد
ل بهمن ماه هر سال ي سر تفنن نبود که اوااز» .استی اسيه سيقض

شد و در مورد سربداران و ی آمل می م راهيرتبه رژياز مقامات عالی کي
  . پرداختی می ا لجن پراکنی يبافی به تئور» ه آمليقض«

اش » يـ عبادی اسيت نامه سيوص«در ی نينبود که خمی اتفاق
نش خواست که رواي آمل اختصاص داد و از پ٦٠ام بهمن يرا به قی بخش

ی خامنه ای ن نمونه، سخنرانيو آخر. اد نبرنديچگاه از ين واقعه را هيا
م از آمل و استان ي نفر از وابستگان رژ٤٠٠٠حضور سال گذشته در در 

ی ام مسلحانه سربداران نزد ويمازندران بود که به مناسبت سالگرد ق
تاد، فرسی ژه ايام وين مورد پيدر همی آملی همزمان جواد. رفتند

امام جمعه هم به ی ناسورهاياز دای به آمل سفر کرد و  جمعی جنت
 صورت ١٣٨٨ن ها در بهمن ماه يهمه ا. پرداختندی راد سخنرانيا

. سال گذشتهی بعد از تظاهرات تکان دهنده عاشورای کمی عنيگرفت 
 مبارزه ی،ئت حاکمه اسالميدهد که از نظر هی ن ها نشان ميهمه ا
ده شد و يش به خاک و خون کشي سال پ٢٩که ی زيقهرآمی انقالب

ی زنده و خطرناک برايی تواند درس های شکست خورد، کماکان م
  . نسل امروز در بر داشته باشد

ران بر سر دو يای ست هايه کموني اتحاد١٣٦٠در مقطع سال 
در ی انقالب اجتماعی ت رهبريبه عهده گرفتن مسئولی عنيمساله 

ی برای ت زدن به ابتکار عمل مبارزاتعمل و نه فقط در حرف، و دس
ی شد که به دو دستگی ک مبارزه حاد درونير ي درگی،انقالبيی راهگشا

ی گسست از التقاط فکری حرکت سربداران به معنا. ديصفوفش انجام
ی ن حرکت به معنيبه عالوه، ا. ست ها بوديف و نقش کمونيبر سر وظا

 ی،ئت حاکمه اسالميهت ينادرست از ماهی ل طبقاتيکنار گذاشتن تحل
ج در جنبش يانه و الگوبردارانه رايج گرايتدری و دور شدن از درک ها

هر گسست به يی ابتدای اما  گام ها. ا هم بوديران و دنيای ستيکمون
ی از گذشته را با خود حمل می ر جوانب مهمينده، به ناگزيآی سو

ن يچنز يست ها و آغاز حرکت سربداران نيه کمونيگسست اتحاد. کند
ک سربداران، و چارچوب يدئولوژيو ای اسياز مواضع سی بعض. بود

بود يی ش هاياش متاثر از خطاها و گرای نظامی کهايو تاکتی استراتژ
  . شه داشتيالت ريکه از گذشته در ذهن و عمل آن تشک

ی ر و نفوذ اجتماعيان، آن تاثينبرد مسلحانه سربداران از آغاز تا پا

 تاریخ چگونه نوشته می شود؟



     ١٥u 
ن يا. اورديران انتظار داشت به دست نيای ت هاسيه کمونيرا که اتحاد

ام آمل دانست؛ هر چند که اگر ياز شکست قی توان فقط ناشی را نم
شکست با ی ماند و به جای سربداران روشن می شعله نبرد انقالب

توانست ی داد، می کوچک به کار خود ادامه می حتی اپيپی های روزيپ
ک ی يرا به سوی شتريو تعداد بمردم را نسبت به ادامه راه دلگرم کند 

  . و بکشانديقطب قدرتمند آلترنات
شتر حرکت سربداران ير و نفوذ بيمهم که مانع تاثی ک عامل منفي

ک يران و عراق بود که فقط يای شد، وجود جنگ ارتجاعی در جامعه م
از مردم اگر چه از ی ليخ. گذشتی سال و چند ماه از آغاز آن م

مش به خشم آمده بودند، اما يو رژی نيمخی کشی و آزادی تگريجنا
» يعمده بودن دشمن خارج«و » هنيدفاع از م«کماکان گرفتار توهم 

ت ارتجاع يم موقعيتحکی برای ن جنگ عامليدند که ايدی بودند و نم
در . مردم استی اهايبر جامعه و سرکوب همه خواسته ها و روی اسالم

 مورد ضرورت و امکان را دری اريآن روزها مساله جنگ با عراق، بس
  .د کرده بوديدچار تردی م اسالميار با رژيک نبرد تمام عي

ه ينادرست در خود اتحادی ش فکرين گرايگر، ايدی عامل منف
ران بود که مبارزه را کوتاه مدت و زود فرجام تصور يای ست هايکمون

ام آمل ناگهان يجه قيکرد و انتظار داشت انبار باروت جامعه در نتی م
ی ن تصور نادرست در طراحيا. نجامديم بيرژی جر شود و به سرنگونمنف

 ماهه ٥ی شرفت نبردهاي نحوه پی،عملی ک هاي تاکتی،نقشه کل
ی ن کننده اييرات تعيام آمل تاثيسربداران و سرانجام در سرنوشت ق

  .گذاشتی بر جا
ی روهايژه نيم به ويگر مخالف رژيدی روهايگر، رفتار نيعامل د

 عدم ی،اسيو سی پ بود که اساسا به علت اختالفات نظرو چی انقالب
ز به خاطر گروه يش، و نيدرک جوهر حرکت سربداران و دستاوردها

غش ين حرکت را مسکوت گذاشتند و تبلي ای،و تنگ نظريی گرا
از آن ها سربداران را تحت عنوان ی نکه، بعضيم از ايبگذر. نکردند

  .      محکوم کردند» ييرژواـ بوی ستيپوپولی حرکت«ا ي» يکيچری مش«
ی جنگل و آمل برا. گذردی ام مسلحانه آمل مي سال از ق٢٩حاال 

ی برا. ل شده استيک خاطره دور تبديبه ی مياز مبارزان قدی بعض
اما جالب توجه چرا که ی ه ايحاشی خ، به واقعه اياز اهل تاری بعض

م، يکه بگذرن ها ياز ا. اريکماکان بکر است و در موردش ناگفته ها بس
ی ا افراد عالقمند از نسل هايو ی اسيسی روهاياز نی کماکان بخش

ی ا اظهار نظر در مورد تجربه سربداران می يروز و امروز به بررسيد
ی گذارند و به شکلی ام آمل انگشت ميآنان عمدتا بر شکست ق. پردازند

را حرکت سربداران ی ثمر بودن و نادرستی بی انه به طور کليتجربه گرا
بحث ی گر از مبارزان جوان برايدی منبع استناد بخش. رنديگی جه مينت

ف شده و يخ تحريا در واقع تاري» يخ رسميتار«در مورد سربداران، 
ارائه شده ی اسالمی ر توسط جمهورياخی سال های است که طی ناقص
از تضادها و ی قير روشن و درک عميجه، آنان تصويدر نت. است

ران در آن مقطع، يای ست هايه کمونيات اتحادمبارزی های دگيچيپ
شرفت طرح يپی ر آن بر چگونگيه و تاثياتحادی منجمله مبارزات درون

  . کنندی دا نمينبرد مسلحانه، پ
ه مورد ين زاويهم هستند که حرکت سربداران را اساسا از ای کسان

ک يمورد نظرشان از ی کنند که با الگوهای می ا نفيدهند ی نقد قرار م
در واقع، . ندارديی خوانا» يستياليو سوسی مبارزه و انقالب کارگر«

از «ن شده ييش تعير از پيبا مسی نکه ربطيسربداران را به خاطر ا
انه يو مسالمت جوی ستياساسا رفرمی وه هايا شي» امياعتصاب تا ق

نگونه نقد ياما ا. کشندی ر سوال ميو امثالهم ندارد، ز» يمدنی نافرمان«
انه و ينگونه رفتار جزم گراي ای،ک تجربه انقالبيدن ا طرد کري

ی و انقالب اجتماعی از کار مبارزه طبقاتی خ، گرهيبا تارجبرگرايانه 
 و ٥٧جامعه نسبت به مقطع انقالب ی ط و تضادهايشرا. نخواهد گشود

ت يذهن. ار شده استيرات بسيي دستخوش تغ١٣٦٠تحوالت دهه 
مانند اعمال قدرت، نوع يی نه هايز در زميمختلف نی طبقاتی روهاين

امروز جنبش . ر کرده استييج افکار تغيغ و بسي نحوه تبلی،سازمانده
کامال متفاوت ی تيدر موقعی و ملی ن الملليدر سطح بی ستيکمون

ی توده های پرسش ها. قرار داردی الدي م١٩٧٠ان دهه ينسبت به پا
و ی لو می تيو جنسی طبقاتی ستمگری شه هايمردم در مورد ر

ق تر از گذشته است ياز فالکت و نکبت، عمی خالصی و راه های مذهب
شتر يکال، بيرادی انقالب اجتماعی روزيدشان نسبت به امکان پيو ترد

  . از آن سال هاست
و سنتز ی جمعبندی دنين و چشم ناپوشيفه سنگيط، وظين شرايا

در ی ستيکمونی م خطوط انقالب هايستم و ترسيقرن بی انقالب ها
ط مشخص هر کشور در دستور کار يرا با توجه به شرای رن کنونق

ی انقالب جهانی ن و تکامل تئوريتدو. ست ها قرار داده استيکمون
ا و ترجمه کردن يپرولتاری کتاتوريسم و ديالي مفهوم سوسی،ستيکمون

ی فه اساسيدر جوامع گوناگون، وظی ک انقالبين ها به نقشه و پراتيا
که نسبت به سه دهه ی راتييرغم همه تغيلاما ع. ست هاستيکمون

. مانده استی باق» دست نخورده«ش به وجود آمده، چند موضوع يپ
که پرچم ی ستيکمونی شاهنگ انقالبيک پيکم، ضرورت وجود ي

ز و يدوم، ضرورت دور افکندن توهمات مسالمت آم. و را برافرازديآلترنات
سوم، . زيک انقالب قهرآمی يانه و سازماندهيگرای اصالح طلبانه و قانون

مختلف ی نه هايدر زمی مبارزاتی ضرورت دست زدن به ابتکار عمل ها
و کارآمد به جامعه ی شرو و رهبر واقعيک پيشاهنگ را به مثابه يکه پ
تحت ی توده های انقالبی نهفته و انرژی رويکند و همزمان نی معرف

ف رها مختلی ستم و استثمار را در سطوح گوناگون و به شکل ها
و ی ستيالينه ها، رجوع ماترين زميای در تمامی شرويپی برا. سازد

ه و فرهنگ سربداران، به يبه تجربه سربداران، به روحی کيالکتيد
  . سربداران، راهگشا و درس آموز استی های دستاوردها و ناکام

  )مائوئیست_ لنینیست _ ماركسیست (حزب كمونیست ایران 
  ١٣٨٩پنج بھمن 

م کارزار يگر رژيام آمل، بار دين سالگرد قيو نهمست يدر ب
  .ه سربداران براه انداختيعلی گسترده ای اسيک سيدئولوژيا

مردم خط و نشان ی ر اطالعات به آمل رفت و برايوزی در مصلحيح
) ١. (ز خوانده شدينی آملی ت اهللا جواديام آين مراسم پيدر ا. ديكش

ی روهايت دفاع ستاد کل نغايو تبلی  معاونت فرهنگی،ريسردار جزا
او بر ضرورت ماندگار . کردی مسلح در رابطه با واقعه آمل سخنران

 با ٨٨ن  نقاط اشتراک سال ين واقعه در رسانه ها و همچنيای ساز
شهرستان ی غات اسالميسرپرست اداره تبل) ٢.(د کرديسال شصت تاک

اقعه حماسه ششم بهمن آمل به عنوان و«رودان در استان هرمزگان از 
» .نام بردی روزيه پياولی حفظ و حراست انقالب در سالهای برای مل
ی ستهايه کمونياز کتاب اسناد اتحاديی رسانه ها بخشهای برخ) ٣(
ش توسط وزارت اطالعات منتشر يران در واقعه آمل را که چند سال پيا

م يوابسته به رژی خبری تهايسای از جانب برخ) ٤.(شد، بازتاب دادند
ی ت اهللا طبرسيآ) ٥. (براه افتاد» حماسه مردم آمل«ی اسکتاب شن

ه در استان  و يفقی نده ولينده مازندران در مجلس خبرگان و نماينما

) ٦.(افتيآمل حضور ی در جمع خانواده شهدای امام جمعه سار
ششم بهمن آمل ی ادواره سرداران و شهداين ياستاندار مازندران نخست

ن شهر با يحماسه مقاومت مردم آمل در اش يهما) ٧. (را افتتاح كرد
ت يرياستاندار مازندران، سرپرست مدی تيامنی اسيحضور معاون س

س ييبه ابتکار ر) ٨. (امور جوانان استان و فرماندار آمل  برگزار شد
ی فرهنگی ش هايآمل برنامه ها و همای اداره فرهنگ و ارشاد اسالم

ش ين همايدر ا. ه شدحماسه ششم بهمن مردم آمل سازمان دادی هنر
در ) ٩. (اهدا شدی زيم بوده جوايغات رژيتبلی که در راستای به آثار

) ١٠. (نواخته شد» حماسه سازان سنگر ساز«ه مدارس آمل زنگ يکل
در سال (د از فرمانده سپاه آمل يج آمل به تقليفرمانده سابق بس

ائه  آمل ار٦٠خود را از  واقعه ششم بهمن سال ی ناگفته ها) گذشته
  )١١. (داد

ف و الف و گزاف يدروغ و تحری ن برنامه ها مشتيای در تمام
ف يکثی ن کارزارهايای جوانان آماج اصل. ل رسانه ها شديتحو

  . رنديگی خ درس واقعيم اند تا نتوانند از تاريرژی اسيک سيدئولوژيا

  !باز هم زوزه های دشمن، بازهم پنج بهمن
 



   t ١٦   
روز ششم بهمن بود که در ی رمقی بی ونيزين کارزار برنامه تلوي اوج ا
به نام . ازده صبح  پخش شديساعت ی ما، حوالي س٦نال خبر در كا

 هي اطالعني ها به همسي شرح پانویبرا. (»از جنس حماسهی شهر«
 )دي سربداران مراجعه کنتيدر سا

ی اط با ضجه هايه سال گذشته در ارتيهمانگونه که در اطالع
  : د شديام آمل تاکيدر مورد قی خامنه ا

ام  يقی خيو تاری اسيت سيگر  اهمانين اقدامات نه تنها بيا«
ز يرا نی اسالمی جمهوری ت کنونيسربداران در آمل است بلکه موقع

ه اند ديفهمی بهتر از هر کسی اسالمی سران جمهور. دهدی نشان م
ت نظامشان را به چالش گرفت و با ي، موجود١٣٦٠ بهمن ٥ام يکه ق

ر يفراگاز ز آنان يامروز ن. از سر گذراندندشکست آن خطر مرگ را 
بشدت ام يآن قی درسهاست و يام گران کمونيجسارت آن قشدن 

گسترده و ی زش توده اي خکی يري شکل گطي در شرا.مناکنديب
ی اسالمی سران جمهورمختلف، ی ها ان جناحير ميشکاف درمان ناپذ
جاد يای رارا بی گسترده ای اسيک سيدئولوژيای مجبورند کارزارها

 و همزمان مانع از ش برنديه پخود بی ه هايپاان ياتحاد و انسجام در م
ش گرفته ين نسل قبل را در پيآن شوند که نسل جوان مبارز راه مبارز

هدف . روزمند و کار ناتمام را به اتمام برساننديو آن را به سرانجام پ
 بهمن آمل آن است ٥ام ياز حمله به قی اسالمی سران جمهوری اصل

ی جمهوری سرنگونی برای ر انقالبکه هر گونه فکر استفاده از قه
ی نده اياز آی کوچکی الگوام آمل يق. نديرا از ذهن جوانان بزدای اسالم

ل هر زمان که ين دليبه هم. استی اسالمی است که در انتظار جمهور
به مصاف ی را بطور جدی اسالمی زند و جمهوريخی توده ها به پا م

آن مبارزه دن اثرات کری اد خنثين نظام  به يطلبند، رهبران ای م
هر زمان که با خشم و جسارت . افتندی قهرمانانه ممسلحانه عادالنه و 

آنان را در بر ام آمل ي ق کابوسشوند،ی جوانان و خطر مرگ روبرو م
  . رديگی م

در  ذهن و عمل ی اسالمی جمهوری هر زمان که مسئله سرنگون
ی باز می ژه ايگاه ويام سربداران جايقی کند، درسهای مردم جا باز م

ی از دشمنی اسالمی رهبران جمهوری ن است منبع هراس دائميا. ابدي
  » .رانندی اش سخن م» ينابود« سال است از ٢٨که 

   نامھ ھای ارسالی
   پنج بھمن در آمل

ک ي درآمل ، از٦٠ بهمن سال ٥ی خيام تاريامسال درسالگرد ق
درآن ده كشته شان يجيبسی زان کردن عکس هايهفته قبل با آو

 ٦ در شب دادی م وعده بودند كهنصب کرده يی هاپارچه نوشته واقعه، 
ا خط ب. شودی شهرآمل برگزار می در مصالی ادبوديبهمن، مراسم 

هم » شام«د کرده بودند که به شرکت کنندگان يتاکی درشت و رنگ
  .»سيساند«مشهور به ی همان استراتژی اجرای عنين يا! شودی داده م
راطالعات بر پا شد تا يوزی با سخنرانی دولتی شين مراسم فرمايا
د به ارعاب مردم و حمله به يگر از امن و امان بودن كشور بگويبار د
ی شهر پر بود از محافظان و اطالعاتی محوطه مصال. ون بپردازديانقالب

 .به آنان دادندی شان درس خوبيی اعتنای و حقا که مردم با ب. ها
 ی،ميک سنت قدي بنا بر از مردمی روهگ ، پنجشنبه،آن روزی فردا

 آنجا محل .قجرمحله رفتندی به گورستان امامزاده قاسم واقع در روستا
. است آمل ٦٠ بهمن سال ٥ام ياز اعدام شدگان واقعه قی اري بسدفن

فلک ه قطور سر بی ر چنارهاي در ز، بدون مرمتی،چهل قبر خاکی س
دو ی کي. اندافته يی نشان نام و كيبه همت خانواده ها، هر  كه ده،يکش

 شهر،ی مركزگورستان ی ت هايل ظرفيسال است که در اثر تکم
  ت دفن مردگان در امامزاده قاسم عمال برداشته شده و مردميممنوع

كه ی جه محليدر نت. سپارندی ن محل به خاك ميرفتگانشان را در ا
ر به گيخواست مردم به آنجا رفت و آمد داشته باشند حاال دی م نميرژ
ن کار، آمد و شد خانواده يبا ا. ل شده استيتبدی ط عموميك محي

نست يك نكته جالب توجه اي.  آسان تر شده استجانباختگان همی ها
ل، موک رسم نامعي بر اساس ن خانواده هاياش، ياز سال ها پكه 

گر، يدی روند و خانواده های زان شان مي عزر سر مزار ب هاچهارشنبه
» يجداساز«ن يده كه ايگر زمان آن رسيد حاال دي شا. هاپنجشنبه
از مردم در كنار هم ی جمع بزرگی د حضور هفتگيشا. ابديخاتمه 

و بازگو كردن دوباره و ی و همدردی همدلی باشد برای بتواند فرصت
ش يل شود كه درهايتبد» يخاوران«نجا به يد اي شا.یخ واقعيدوباره تار

  . همه مردم گشوده باشدی شه به رويهم
چه : يپرسی ها، از خود مگوری رزسرخ روی دن شاخه هايبا د

ن به خون خفته يای ا خانواده هاين گل ها را نثارکرده است؟ آيای کس
نام و ی بی ن گورهاين جا آمده اند وايبه ای ده و زخميها از جنوب تفت

. اندی  همه بومی،کنی افه ها نگاه که مينشان را گلباران کرده اند؟ به ق
و حاال ! ياسيرسيو غی اسيس. زان خود آمده انديدار عزيدی ها بران يا
زان آن راه سرخ يهمه عزی برای و گل سرخ. اندی اسيگر همه سيد

کشاورز و معلم و . است در کنار هم همه شانی گورها. ه کرده انديهد
چوپان و پسرش که در ا ي .ونيکارگر کوره پز خانه هراز و راننده کام

. به سربداران فروخته بودندی ا گوسفندير و يتر شيلآن سال ها چند 
به دعوت دل . ن جا آمده انديبه ااد زنده آنان يداشت يگرامی مردم برا

. اوباشانی  هاگوش دادن به مزخرفی نه برا. »شام«وعده با نه . خود
دن به پست يرسی برای اداری دستور و بخشنامه های اجرای  برانه

آمده اند که ی اد و خاطره ستارگانينگهداشتن زنده ی نان برايا. ومقام
و ی کيتاری روشن به هستی فانوس هابا  ی،ک شب سرد زمستانيدر 
 شودی می ار شعر بر زبانت جارياختی ب. ورش بردنديشان يک انديتار
  :كه

  رها در حادثهی با اسب ها
  افسون شده رای زهايدهل
  . م ينوردی در م

  ميستيای بر قله م
  م، يکندست اگر دراز 

  صبح رای ستاره ها
  ديم چيخواه

  ......زنندی چشمک ميی که به رها
  ..."زنم من ی می سرکوه بلن، ه " :

 !...".خسته ی سرکوه بلن ، آهو: " 
  ییبھرام اسكو

  پنج بھمن در رسانھ ھا
ی ندگان جمهوريقبل، مقامات و نمای امسال هم مثل سال ها

بارزه مسلحانه سربداران و به مصاحبه و اظهار نظر در مورد می اسالم
  .  در آمل پرداختند١٣٦٠ بهمن ٥ام يق

ه ين منظور تهيبه ای مختلفی م هم برنامه هايرژی مايصدا و س
ن اظهار نظرها و برنامه ها نسبت به سال يدر مجموع ا. کرده بود

ن بود که مخالفان يبحث ها ای تم مرکز. داشتی شتريگذشته حجم ب
ن ياز رابطه نظام با مردم دارند و به ای رستل ناديتحلی اسالمی جمهور
اما . ختيم برانگيرژی شود مردم را به سرنگونی رسند که می توهم م

و ی اسيام سين پيا. شودی دشان نميجز شکست عای جه ايسرانجام نت
  . ام آمل بوديم در  سالگرد قيهمه سخنرانان رژی ک اصليدئولوژيا

و ی اسالمی جمهوری  برا١٣٦٠سه خطرات دهه ي مقای،تم فرع
ار بود چون تا يد هشينکه بايو ا.  بود١٣٨٨سال » ان فتنهيجر«

  .کنندی می نيش فتنه چيهست دشمنان برای اسالمی جمهور
ی ر اطالعات بود که برايوزی م، مصلحين مقامات رژيامسال از ب

امام جمعه آمل هم در خطبه . ژه به آمل سفر کرديشرکت در مراسم و
ام و سرکوب آن پرداخت و همان مزخرفات يقش مشخصا به يها

ن مقامات يبا همه ايتقر. در مورد شهر هزار سنگر را تکرار کردی نيخم
خ يام در تاريت سرکوب آن قيست ها نام بردند و اهميه کمونياز اتحاد
شنهاد کرد ياز آنان پی کي. گر گوشزد کردنديرا بار دی اسالمی جمهور

 . گنجانده شودی درسی ا در كتاب هان ماجرياز ای که شرح و جمعبند
يی برنامه ها)  بهمن٦ و ٥(ی اپيدو روز پی اسالمی جمهوری مايس

شده با مصاحبه در ی ک گزارش بازسازي. ده بودين مورد تدارک ديدر ا
. ه کرده بودنديتهی ريدرگی آمل و نشان دادن محل های ابان هايخ

شد ی می سپرغممحمد رضا ی از دادگاه که مربوط به حرف های بخش
  .) م كوتاه آمده بوديدر مقابل رژی سپرغم. (را هم نشان دادند

ک آخوند يزگرد هم با چند نفر از فرماندهان سپاه و يک مي
از ی کيزگرد، مخالفت ين مياز نکات قابل توجه ای کي. گذاشته بودند

نها يگرشان بود که گفتند ايدو نفر دی کی يفرماندهان سپاه با حرف ها
باشد تا ی ک مرز شورويبودند و آمل را انتخاب کردند که نزدی توده ا

آن پاسدار که خودش اهل مازندران بود و در ! رندياز آن طرف کمک بگ
. ستين حرف درست نيام شرکت داشت گفت که ايان سرکوب قيجر

ی می رويمائو پی ده هايبودند و از ای کا و شوروين ها مخالف آمريا



     ١٧u 
اکثر . ق دهات شهرها را محاصره کننديطرخواستند از ی کردند و م

ل شان از يتحل. کا بودنديون آمريه داشتند و از کنفدراسيالت عاليتحص
  ...اوضاع و رابطه مردم و امام اشتباه بود و

م قرار گرفته که يرژی ت هايوب سای ز روينی متن مصاحبه ا
ن يش هميحرف های چون محتوا. ن فرد استياحتماال مربوط به هم

ن مصاحبه به يگوشه جالب از ای کي. ون زده شديزيکه در تلواست 
. گرددی ن فرد از روز ششم بهمن در شهر آمل بر ميشرح خاطرات هم

پشت دوشکا ی ک وانت دختريدم که پشت يد«: ن استيجمله اش ا
ک يد شليچرخی شهر می کوپتر ما که روينشسته بود و به سمت هل

د يقی نترنتيتعجب در متن اعالمت (» !ستيک دختر کموني. کردی م
ن مزدور است که يان مطلب از طرف ايشده است و نشان دهنده لحن ب

ی باعث شگفت» ستيدختر كمون« سال هنوز ٣٠شود بعد از ی معلوم م
 نيخوشب. م    .)شودی اش م

   شھری از جنس حماسھ می خواھند یا شھری از جنس دروغ
ساعت ی ا، حوالمي س٦روز ششم بهمن امسال در كانال خبر در 

در . پخش شد» از جنس حماسهی شهر«به نام  ی ازده صبح برنامه اي
يی سپاه آمل شرکت داشتند و صحنه های ن برنامه چند تن از اعضايا

  .  نشان داده شد٦٠در شهر آمل در سال ی رياز درگ
كه ی ست زمانيكمونی سابق سپاه گفت گروه های از اعضای كي

ران در گنبد و تركمن صحرا و يكه در ايی نتوانستند از غائله ها
ند رو يايرون بيروز بيستان و بلوچستان و لرستان پيكردستان و س

ی ن تئوريكردند با ای شمال و در آنجا سنگر بندی آوردند به جنگل ها
  .د در كوه و جنگليد برويد مبارزه كنيكه اگر كه در شهر نتوانست

ی چپ می روهاين : ل پور گفتيل وکيبه نام اسماعی گريمزدور د
طالش به ی ق جنگل هايالن و مازندران را از طريخواستند كه گ

ران يطلبان كردستان آنجا را از ايی كردستان وصل كنند و مثل جدا
  .شدندی ت ميسابق حمای آن ها از طرف شورو. جدا كنند

: ه وزارت اطالعات بود گفتيانيا در حال خواندن بينده كه گويگو
ف خود يآمل را جوالنگاه قدوم كثی  جنگل هاسفاكان حرمت شكن

  . قرار دادند
كردند  ی د عبدالوهاب گفت ک آنها  فكر ميگر به نام حميمزدور د

اش ی س در معرفيرنويك نفر كه در زي.داردی ن الملليكه كارشان بعد ب
بوده گفت كه آنها به ی ريبعد از دستگ"  نيمنافق"نوشته شده بود که از 

اد دارند آنجا را انتخاب يكردند در آمل هوادار زی منكه فكر يخاطر ا
ی د آنها جنگل هايگوی سابق سپاه می محمد مقدم فر از اعضا.كردند

گفتند اگر آمل را ی انبوه را كه مشرف به شهر بود  انتخاب كردند و م
و سكوت مردم به . گر را خود مردم خواهند گرفتيدی م شهرهايريبگ

رون يم مردم بيج بوده و اگر آنجا را بزنيبسسپاه و ی خاطر وجود مقرها
خواستند به خرمن خشك ی گفت  كه آنها می گريمزدور د.زنديری م

ی به نام حجت السالم پرتوی آخوند.خلق به زعم خودشان جرق بزنند
كردند كه مردم با آنها ی كه حمله كردند فكر می گفت كه آنها وقت

  .آمدل آنها غلط از آب در يخواهند بود اما تحل
مردم عزتمند شهر آمل كه دانش آموخته : نده برنامه ادامه داديگو

ل پور در يل وكياسماع.خود را سپر كردندی نه هايس..... مكتب اسالم و 
چپ به نام سربداران بعد از مدت ها ی روهايك عده از ني: ادامه گفت 

ته و سپاه حمله يكمی روهايآموزش صبح زود وارد شهر شدند و به ن
نفر را به گروگان ی كردند حدود سی ر ميرا دستگی د و هر عابركردن

  .گرفتند
گفت  مردم صدها سنگر درست كردند و با آنان ی گريمزدور د

گفت مردم ی به نام محمود بازرگانی گريمزدور د.مقابله كردند
كردند و ی ما روشنگريبه خرج دادند و دولت و صدا و سی هوشمند
مردم غائله ی سه شد و با همكاريگل هم مقانها را گفتند و جنيسوابق ا

ل پور در خاتمه ابراز داشت که االن شمال يل وكيآمل تمام شداسماع
ن كار سربازان گمنام يو ای ش و آرامش است و محل گردشگريدر آسا

نده برنامه اعالم کرد که مردم پاک آمل در يسرانجام گو.امام زمان است
ن كه عروسك يمنافق. كردنديی طان صف آرايمقابل لشکر ناپاك ش

و ی شين عالم است بدانند كه كژ انديمستكبری مه و شب بازيخ
  .سر خواهد كرديشان ميسه جهنم را برايدس

ی ه هايپای رمق بود که حتی آنقدر ب» از جنس حماسهی شهر«
که از شش بهمن يی در صحنه ها. آوردی ز به وجد نميم را نيوفادار رژ

ژه سپاه بود يوی روهايردم نبود هر چه بود ناز می  نشان دادند خبر٦٠
و سپاه از ی جي و ناگفته ماندن انتقال هزاران  مزدور بس.یبا لباس پلنگ

  . ام آمليسرکوب قی شمال برای سراسر شهرها
يی صف آرا: ن مانند بوشيبازهم همان داستان كهنه همه مرتجع

بودند  ی هبن استدالل که مردم مذيه بر ايو تک! طان در مقابل خدا؟يش
ا ين كشته و يك روز همه مهاجميع در مدت يسری ليجه خيدر نت
ن امر يمردم با سربداران و ای کتمان همکار. ا فرار كردندير و يدستگ
ک شبانه روز توانسته بودند شهر را در يصد نفره سربدارارن ی رويکه ن
 ع عمل كننديسپاه نتوانستند سری روهايار خود داشته باشند  و نياخت

رغم يسربداران علی ه بااليل روحيبه دل. چون مردم با آنها نبودند
سربداران توانستند به داخل جنگل ی روهاياز نی ميمحاصره شهر ن

  .کنند و تا مدتها در جنگل مقاومت كنندی نيعقب نش
ك گردان از  طبقه گارگر يت دارد که سربداران ين امر واقعيالبته ا

ن خاطر يو به همی سم پرولتريوناليناسبودند و معتقد به انتری جهان
. ده گان جهان شديستمدی عمل قهرمانانه شان موجب افتخار تمام

است که ی شاخداری از آن دروغ های وابسته بودن سربداران به شورو
م يتقدی اچه مازندران را دو دستيد که دريآی بر می تنها توسط کسان

  . ه و اقمارش کردنديروس
ست، يشان نيی ما فقط در دروغ گويس یبرنامه های ثمری ب

س خور، يمحدود ساندی ن است که امروزه بجر مشتيمشکل شان ا
ی م هاياست که اغلب رژی درمانی ن درد بيا. نداردی ننده ايما بيس

ند به ضد خود آنها بدل يو هر چه بگو. با آن روبرو هستندی استبداد
  . شودی م

 درج نظرات و پرسش ن ستون، در حد امكان اختصاص دارد بهيا

در مورد مباحث مربوط به سنتز » قتيحق«ه يخوانندگان نشری ها
ی نامه ها خالصه شده اند و برخی برخ. بدان هايی ن و پاسخ گوينو
ی به برخ. ديآی و جواب می گر به شکل طرح نكات و پرسش اصليد

ما در مورد ی را فکر سنتز شده يم زيم پاسخ دهيتوانی پرسش ها نم
ی م و جواب برخيم پاسخ گو باشيده است که بتوانينرسی به حدآن ها 

د يام. ن ستون بگنجديگر مفصل تر از آن است که در ايدی پرسش ها
جاد ين ايدر مورد سنتز نوی الوگ زنده اين ستون، ديم در ايآنکه بتوان

  .ميکن
سم از کجا بر ياز مارکسی نيک نويتئوری د چارچوبه ياز به تولين

  آن است؟» اصول«ختن يرون ريبی ا به معنايزد؟ و آيخی م
به (حزب ی مرکزی ته يبه کمی نامه ای  طصاد.ب و الف. ررفقا 

سم بر سر دو يکمون«ی ه يانير از بيضمن تقد)  ٢٠١٠ ژوئن ٢٨خ يتار
را ارائه داده اند که ی مشاهدات مهم» !يا شکوفائی يپژمردگ: يراه

ی ق تر برخيرح عمطی ن فرصت برايضمن تشکر از توجهشان، از ا

ق پوزش ين دو رفيرکرد پاسخ، از ايبابت د. ميکنی مباحث استفاده م
. ما نکنندی توجهی م که آن را حمل بر بيدواريم و اميخواهی م

فقط . ميستياد نامه قادر به درج كامل آن نيل حجم زيمتاسفانه به دل
 نيابتدا از مهمتر .ميكنی نامه را منعكس می سئواالت و نكات اصل

  . ميکنی شان شروع ميای نامه ی نکته 
» !يا شکوفائی يپژمردگ: يسم بر سر دو راهيکمون«ی ه يانيرفقا از ب

ی ت چارچوبه هايعدم کفا«: کنندی نقل م) ٤٩قت شماره يحق(
ان رهبر حزب ياست که باب آواکی نيت عيک واقعيک گذشته، يتئور
کند به آن  یکا آن را در ک کرده و تالش ميآمری ست انقالبيکمون

ی رسد که رفقای به نظر م«: نديگوی و در نقد آن م» .پاسخ دهد
اصول (شن يا فانديک يت چارچوبه تئوريحزب در مورد عدم کفای رهبر
د توجه داشت که صحبت يبا. کنندی  طبقه ما صحبت م)یاصلی و مبان

کا عدم يآمری ست انقالبيان صدر حزب کمونين باب آواکيسنتز نو

 پاسخ به خوانندگان
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ح چارچوب ينقض صری ن برخورديچن. ستيه گذشته نت چارچوبيکفا

د آن چارچوبه يکند که بای اطالق م... ن مفهوم را يگذشته است و ا
ی رهبری که البته روشن است که منظور رفقا ! ختيرون ريگذشته را ب

  ».ن نبوده استيحزب ا
کرد، ی ت ميک گذشته کفايتئوری  رفقا، اگر چارچوبه ها:پاسخ

دانستن ی د که ناکافيلطفا دقت کن. الزم نبودی نيگر سنتز نويد
و . (ستيختن آن نيرون ريبا بی ک گذشته مساويتئوری چارچوبه ها

ا ي» ياصول و مبان«همان » کيتئوری چارچوبه «ن، يهمچن
مورد نظر رفقا را در داخل ی مضافا، اگر جمله .) ستين» شنيفاند«

د يگوی ه ميانيم که، بيريگی ن درک را نميم مطمئنا ايمتن بخوان
  . ختيرون ريد بيچارچوبه گذشته را با

ک يك گذشته، يتئوری ت چارچوبه هايعدم كفا«: ميما گفته ا
ی ست انقالبيان رهبر حزب كمونياست که باب آواکی نيت عيواقع
او نه . ... کند به آن پاسخ دهدی كا آن را درک کرده و تالش ميآمر

ی  تا کنون را مورد بررسكسب شده از زمان مارکسی تنها دستاوردها
شان ی سم که درستيکمونی ه ايو دفاع قرار داده و بر اهداف و اصول پا

ی از آن تجارب را که نادرستی كند بلكه جوانبی می ثابت شده پافشار
قا مورد نقد قرار يستند عمينی گر بکاربستنينکه ديا ايشان ثابت شده و 

تر قرار داده و در را ی حيتر و صحی سم را بر شالوده علميداده و کمون
ن تالش ها يهمه ا. تکامل آن در جوانب گوناگون باز کرده استی به رو

» .فراهم كرده استی ستيانقالب كمونی برای ك محكمتريه تئوريپا
آر ی توسط رفقا» سميتجسم دوباره انقالب و کمون«ن نکته در يهم
ی ماسخ ساز و حيفصل اولِ  جنبش ما تار«: د شده استيتاکی پی س

ن فصل از جنبش يا. ک ضرورت استيق تر آن يهر چه عمی بررس. بود
د و يشود، و مورد تائی ق تر بررسيآن است که هرچه عمی سته يما شا
آن درک به ی ن نسخه يد گفت که حتا بهترياما با. رديت قرار گيحما
تجسم دوباره (» .سم برسانديت را به کمونيتواند بشری نمی تنهائ

  )٤ بخش - سم ينانقالب و کمو
طبقه ما از ی اصلی اصول و مبان: ميد به قلب مسئله برويائياما ب

 ات جهانيسم بازتاب واقعينکه علم مارکسيند؟ مگر نه ايآی کجا م
بشر ی نه سازمان اجتماعيدر زم) خارج از ذهن مای نيات عيواقع (یماد

د، گر موجود نباشنيات دين واقعير آن است؟ اگر اييراه تغی و ارائه 
ی ن اتفاقياما چن. د کنار گذاشته شونديز باينی ستيکمونی اصول و مبان
است و نجات ی ه داريهنوز سرمای ه داريسرما. فتاده استيدر جهان ن
است ی جامعه ای ن عصر و رفتن به سويدر گرو گذر از ای جامعه بشر

ی به سوی عني –افته باشد يسازمان نی زات طبقاتيکه به حول تما
جهان . ستيستا ني ا)ینيع(ی  اما جهان ماد.یستيمونکی جامعه 

ن ي در عی،بشری حاکم بر جامعه ی و مشخصا نظام اجتماعی ماد
 –ر شده است ييدچار تغی خود، در جوانب مهمی حفظ خصلت اساس

عوض ی ست ها برايما کمونی های دخالتگری جه يمنجمله در نت
ا ي آ.یستينک جهان کمويبه ی ک جهان طبقاتيکردن خصلت آن از 

ابد؟ مسلما جواب ما و ی يتکامل نمی ات جهان ماديدرک ما از واقع
. ابدياست که تکامل بی ابد و ضروری يبله، تکامل م. کسان استيشما 

ی می ش ارتجاعيک گرايل به يتبدی در مقابل هر ضرورتی ستادگيا
ات يق تر و همه جانبه تر شدن درک ما از واقعيبه موازات عم. شود

ه يبا تکامل آن درک ما از ال. افته استيز تکامل يسم نيمارکسجهان، 
م جوانب نادرست آن را يتوانی تر شده؛ می ز علمين علم نيای قبلی ها

افته و يسم در طول زمان، تکامل يمارکس. ميص داده و کنار بگذاريتشخ
ن ضرورت يبه ای ن در حال پاسخگوئيسنتز نو. ابديد تکامل بيبااز هم ب

  .است
ت يق تر شدن درک ما از واقعي هم عمی،عني(ن ها ي ضرب احاصل

و ی ني بازبضرورت و امکان) تياز خود واقعی ر جوانب مهمييو هم تغ
نه تنها . سم را بوجود آورده استيکمونی علمی های تکامل تئور

ی زيا آن جنبه را، بلکه قالب رين يو تکامل ای نيضرورت و امکان بازب
ن را بوجود يک سنتز نويارائه شان در ن ها و يای مجدد مجموعه 

  . آورده است
ن را يتکامل داروی م مثال تئوريتوانی روشن شدن موضوع  می برا

از آن را ی ني گولد سنتز نو.یم که دانشمند بزرگ معاصر استفن جيبزن
ساختار «کتاب ی مقدمه ی نه مطالعه ين زميدر ا. ارائه داده است

ن مقدمه يا. د استي گولد مف.یاستفن جی نوشته » تکاملی تئور
و زدودن آن از ی ک تئوريا تکامل ينکه آياست در مورد ای مبحث

آن ی ادهايختن بنيرون ريبی غلطش به معنای ن هاييابهامات و تب
ی ضروری ادها کاريم آن بنيحفظ و تحکی نکه بالعکس، برايا اياست 
ادر بود ل قين دليقا به هميدق. ر بوديگيست پينيک دارويگولد . است

. نديند تکامل انواع را ببين از فرآيک داروين تئورييتبی ضعف ها
ی ن، در طول صد سال گذشته هرگز نتوانستند نادرستين دارويمخالف
ی برای نده ايدر واقع شواهد فزا. ن را ثابت کننديتکامل داروی تئور

ن تئوربک ييتبی اما ضعف ها. آن بدست آمده استی اثبات درست
بحث ی برا. (ر قابل انکار استيز غيند تکامل انواع نيران از فيدارو

كندو كاو ی سم، رجوع به مقاله يشتر در مورد ضروت تکامل مارکسيب
 مندرج در !نيو ضرورت سنتز نوی خيسم تاريالين؛ ماتريدر سنتز نو

  . )٥٢قت ي حق–ن شماره يهم
  .ميپردازی صاد م.الف و ب. رفقا  ری گر نامه ياکنون به نکات د

شان يا»  د باشد؟ يبای خطاب ما به چه کسان«  در بخش:نکته اول
دامنه » رانيای ست هايکمون« ه با خطاب قرار دادن يانيمعتقدند که ب

جهان و از ی ستيش در حل تضادها و معضالت جنبش کمونيدعوت خو
ن يدر ا«: سندينوی و م. ار محدود نموده استيران را بسيجمله ا

» ست هايهمه کمون«ی که خطاب ما به جاح بهتر بود يچارچوب صح
شند بخصوص روشنفکران و ياندی ت ميبشری به آنان که به رهائ

د خطاب ما يبا«  : رند کهيگی جه ميو در انتها نت .»ست ها باشديکمون
  ».شودی ز شامل ميست ها را نيت باشد که کمونيبه بشر

ن يبلکه مبارز. ستيه، خطاب گسترده نيانين بي قصد ا:پاسخ
سم يکمونی د را در نظر دارد که دغدغه يم و جدياز نسل قدی شروئيپ

در حل ی شروئيتوانند نقش پی را دارند و می ستيو انقالب کمون
ن، بحث با آن يبنابرا. کنندی بازی ستيتضادها و معضالت جنبش کمون

ش يو در پی ستير جنبش کمونياوضاع خطی ها در مورد علل اساس
هدف، کمک به . است» هيانيب«ی  مشغله آن،ی گرفتن راه حل واقع

ن است و طبعا آن بخش از ينوی ستيک جنبش کمونی يريشکل گ
رند، محدود به يتوانند بر دوش بگی فه را مين وظيکه ا» تيبشر«
  .در جامعه اندی انقالبی ک طبقه يشروان يپ

ک مرحله و آغاز مرحله يان يپای اسيمفهوم س«در بخش : نکته دوم
ک دوره و يان يپای ن بحران خود نشانه قطعيا«ی له رفقا جم» ديجد

ف کرده و يتوص» قينادقی اسياز نظر س«را » د استيآغاز دوره جد
د يک دوره و آغاز دوره جدينده يک بحران نماي«: تذکر داده اند که

ست يکرده اند که حزب کمونی ادآوريو » .تواند باشدی ست، و نمين
نطور يرا ای ستيکمونی  از انقالب ها»ک مرحلهيان يپا«کا يآمری انقالب
در ی ه داريسرمای ايو احی ستيونيزيروی با کودتا« : دهندی ح ميتوض

ست ها در اتحاد يونيزيدن رويست سال بعد از به قدرت رسين، که بيچ
» .ديان رسيبه پای ستين موج انقالب کمونيانجام گرفت، نخستی شورو

را » مرحله«د واژه يبا» دوره«ی کنند که به جای ن رفقا اضافه ميا
حزب ی ن رفقايسنتز نوی بر مبنا« : و اضافه کرده اند که. استفاده کرد

ن يشده و همچنی ک مرحله معنيان يپا... کا يآمری ست انقالبيکمون
ی ن بر مبنايک مرحله نويآغاز . شده استی زمعنيد نيآغاز مرحله جد

ن يو سنتز نوفست يآنچه که مارکس شروع نمود، با ارائه دادن مان
کا يآمری ست انقالبيان صدر حزب کمونيق باب آواکيست که رفيکار

  ».انش را گذاشت، را انجام داده استيکه مارکس  بنی زيهمانند آنچ
ی مثال، م. با هم ندارندی چندانی  مرحله و دوره تفاوت معنائ:پاسخ

 در .یستياليگذار سوسی ا دوره ی يستياليگذار سوسی مرحله : ميگوئ
ن يخورد که در عی رقم می ا دوره هائي حال، هر پروسه با مراحل هر

. دارندی فيکی ک پروسه اند اما با هم تفاوت هاياز ی حال که بخش
گر جدا يکديا مراحل را از يک از دوره ها يخاص، هر ی وجود تضادها

ی ايقبل از احی حاضر با دوره ی دوره ی فيمثال، فرق ک. کندی م
ی ستير کمونيياز به تغي در آن است که جهان ننيدر چی ه داريسرما

ک موج يست بلکه حتا ينی ستياليچ کشور سوسينه تنها هی دارد ول
است ی ن تضاد بزرگيا. ستيان نيهم در جری ستياليسوسی انقالب ها

  .بوجود آورده استی ستيرا در جنبش کمونی که بحران بزرگ
ی ه نميانين بيد، ايه نقل کرده ايانياز بی همانطور که شما به درست

ک دوره و آغاز دوره يان يپا» ندهينما«ی ستيد، بحران جنبش کمونيگو
  .»آن استی خود نشانه قطع«د، يگوی بلکه م. د استيجدی ا

ان رساند در ياول را به پای مرحله ی خيتاررخداد نکه کدام يا
آن است ی انيپای مورد نقد، جمله ی که جمله ی پاراگرافی ابتدا
ی موج اول انقالب های نيبه لحاظ ع«  : ه شده استح داديتوض
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ست يفست كمونيكه با انتشار مانی موج. ده استيان رسيبه پای پرولتر

چون كمون ی توسط ماركس و انگلس آغاز شد، با نقاط عطف مهم
در ی  بخصوص انقالب فرهنگ-ن يس، انقالب اكتبر و انقالب چيپار
ن ي با از كف رفتن چ١٩٧٦افت و سرانجام در سال ي تكامل -ن يچ

ی شکست بزرگی پس منظر بحران کنون. افتيان يپای ستياليسوس
ا نخست يت پرولتاريبا از دست دادن حاکمی ستياست كه جنبش کمون

  تجربه ١٩٧٦ن پس از  مرگ مائو در سال يو سپس در چی در شورو
بلوك شرق و گسترش ی پس از فروپاشی ستيبحران جنبش كمون. کرد

د يتشدی ن الملليدر سطح بی بدون وقفه بورژوازی ستيكمونكارزار ضد 
د يك دوره و آغاز دوره جديان يپای ن بحران خود نشانه قطعيا. شد

بعد از آن ی آن رخداد و روندهای د شده ين بحران توليخود ا» .است
آن » يخود نشانه قطع«ل ين دليبه هم. باشدی است و جدا از آن نم

ی نده يتواند نمای شما که بحران نمی کلن حکم يدر هر حال، ا. است
نکه آن بحران يدارد به ای بستگ. ستيد باشد، درست نيک دوره جدي

  . د استيچقدر شاخص دوران جد
د را آنطور که شما در نامه خود ذکر يجدی آغاز مرحله » هيانيب«

ان مرحله اول انقالب ين،  پس از پايط نويشرا. داندی د، نميکرده ا
ف ين وظايط نويا شراين دوران يا. ود آمده استبوجی ستيکمون
ی ست ها ميبر دوش کمونی کيو پراتی کينه تئوريرا در زمی ريخط

 )یستيکمونی های ن تئوري سنتز نوی،عني(ان يخدمت باب آواک. گذارد
ن و معضالت آن است و نه آغازگر يط نويا شراين دوران يمواجهه با ا

کا، يآمری ست انقالبيب کمونحزی منتشر شده از سو» فستيمان«. آن
ا يدر دنی ستياليچ دولت سوسيهر چند ه«: دهدی ح مينطور توضيا

ی تئوری کره اصليو پی ستياليتجربه انقالبات سوسی وجود ندارد، ول
ی ستياليانقالبات سوسی ريموج اول شکل گی که طی و علمی انقالب
در ی ستيک انقالب کمونيو پراتی اما تئور. افت، موجود استين يتکو

کرد ياتخاذ رو. شرفت کنديد پيبای اوضاع کنونی مواجهه با چالش ها
موج اول انقالب ی از تجربه کلی ضروری  و استخراج درس های،علم

که در ی رات گسترده اييک تغيج استراتژيل از نتايو تحلی ستياليسوس
ت را به ين مسئوليان ايباب آواک. ا در حال رخ دادن است، الزم استيدن

ی ستيکرد کمونيت و روش و رويک سامان فعالياو . ه گرفته استعهد
. م باشد را شکل داده استيعظی ازها و چالش هاين نيای که پاسخگو

با ی ان مطرح شده، تشابهين که توسط باب آواکين سنتز نويدر ا... 
. انجام داد وجود داردی ستيش جنبش کمونيدايآنچه مارکس در پ

د انقالب در يجدی شرويپی ک برايورک چارچوب تئيت يتثبی عني
به وجود ی ستيان مرحله اول انقالب کمونيکه پس از پای نيط نويشرا

  ».آمده است
ی نم« ی جمله ی رفقا گفته اند که بهتر بود به جا: نکته چهارم

خ يتار«: شدی نوشته م»  خ با ماستين دلخوش بود که تاريتوان به ا
ر فابل ينده غيآ« : ح داده انديوضو ت» .ت از قبل نوشته نشده استيبشر

سازند اما نه به ی م) تيبشر( خ را توده ها ياست، تاری نيش بيپ
خ خود يتارانسان ها : " به قول مارکس... خواهند، ی که خود  می قيطر
طى که خود يا در شرايخواهد، يسازند ولى نه آنگونه که دلشان ميرا م

راث گذشته ياى که م شدهط داده يانتخاب کرده باشند؛ بلکه در شرا
بار سنت همه نسل هاى . رنديم با آن درگياست و خود آنان بطور مستق

از کتاب، . (کندی نى ميگذشته با تمامى وزن خود بر مغز زندگان سنگ
    .»)بناپارتی جدهم برومر لوئيه

ست که ينی همان نکته ا» هيانيب«  موضوع مورد بحث :پاسخ
خ شاهد يبارها تار«: ن استيبلکه ا. ديگوی ن نقل قول ميمارکس در ا

دوران ی  برا–ی علمی های  و تئور–ح يصحی ده هاين رفتن اياز ب
. خ با ماستين دلخوش بود كه تاريتوان به ای نم.  بوده استی طوالن

را ی علمی های ح و تئوريصحی ده هايت ايتثبی توان مبارزه برای نم
ن ياگر ا. ك علم استيسم ينكمو. ... خ حواله دادين مرموز تاريبه قوان

ست ها به يد كمونيچ ترديهی سپرده شود، بی علم به دست خودروئ
ی ک علم امري حفظ و تکامل ی،عني» . گذشته بدل خواهند شدی ايبقا

ی خ به سوير تکامل تاريکه سی فکری ش هايگرا. آگاهانه است
کنند که چون ی نند، استدالل ميبی م» رياجتناب ناپذ«سم را يکمون

خ با يتار«(سم است ير موافق کمونيخ بطور اجتناب ناپذيروند تار
که هر يدر حال! روندی ن نمياز بی ستيکمونی های پس تئور) »ماست

بطور ی بشری جامعه ی ر تکامليمس. ن فرض ها اشتباه استيای دو
ی رهاياز مسی کين، يا. ستيسم نيکمونی به سو» رياجتناب ناپذ«

و علم . رديش بگيتواند در پی می بشرخ جامعه يممکن است که تار
ن يتواند از بی ر است، مين مسيسم هم که علم محقق کردن ايکمون

  .حفظ و تکامل آن کوشش نشودی برود اگر که آگاهانه برا
ی کند که واکاوی د ميتاکی در جائ» هيانيب« :      نکته پنجم

ا و د شامل دستاوردهيستم بايقرن بی ستياليسوسی تجارب انقالب ها
ی و جمعبندی ن واکاويا«: کندی د ميآن ها باشد و تاکی ضعف ها

  ».ن باشديشيتواند فقط شامل جوانب مثبت تجارب پی نم
« : سندينوی ن جمله انتقاد کرده و ميصاد به ا.الف و ب. رفقا ر

رغم يح است چون علياشتباه و ناصحی کيالکتيجمله باال از لحاظ د
ی را با هم جمعبندی  مثبت و منفخواهد نکاتی ن صفحه مينکه ايا

ی ستيموج انقالب کمونی نکات منفی را روی د اما تمرکز اصليبنما
ی اناتيکند به جری کمک می ن برخورديک چني. ن نهاده استيشيپ

ی منفی ن انقالبات در مجموع خود جز تجربه يکه معتقدند که ا
  ».نداشته اندی گريدستاورد د

د جمالت را در يم، بايديدر باال هم د اوال، همانطور که :     پاسخ
مقاله خواند و ی در متن کلی ارتباط با جمالت قبل و بعد و بطور کل

نکار را يد ايائيپس ب. د و نه به صورت قائم به ذات و جدا از متنيفهم
 «: ميا نبودن آن را محک بزنيبودن ی کيالکتيم و بخصوص ديبکن

ا در مركز يپرولتاری كتاتوريك ديو پراتی نقادانه تئوری نيامروزه  بازب
ی ستم شاهد تالش هايقرن ب. قرار داردی ستيجنبش كمونی نوساز

ن بار ينخستی برا. بودی ه دارير جهان سرماييتغی ا برايم پرولتاريعظ
ا و مركز يپرولتاری ن  توانستند تحت رهبريو چی در شورومردم 

داوطلبانه  آگاهانه و ست،يحزب کمونی عنيت كننده اش يهدای اسيس
ش برند كه تا آن زمان يجامعه را به پی تحول و سازماندهی قيبه طر

ی ن تجارب صرفا گام هائين وصف ايبا ا. سابقه بودی ر قابل تصور و بيغ
از ی جمعبند. ک تجربه تازه بودنديو فصل نخست از ی ابتدائ

 ی شان برايهای  و عقب ماندگآن تجارب و نقد ضعف های دستاوردها
ی به سوی ش رويو  پی ستياليسوسی از انقالب های نيج نوآغاز مو

بدون .  استی ميعظی درس های از ستم و استثمار حاوی عاريی ايدن
توان به تكامل ی  نم– همانگونه كه بودند –ن تجارب يای علمی واكاو
ی نمی و جمعبندی ن واكاويا. افتيدست ی ستيكمونی های تئور

چگاه يخ هيتار. ن باشديشيب پتواند فقط شامل جوانب مثبت تجار
نبوده ی واقعی كمبودها و خطاها بدون ميعظی های شرويپشاهد 

دستاوردها تا آن زمان : کند کهی می ن دارد جمعبنديبنابرا».است
چ برهه يچ نقطه از جهان و در هيتا قبل از آن در هی عنيسابقه بود يب

رد نبود بلکه  فقط دستاو ونداده بودی روی ن تحوالت مثبتياز زمان چن
  .شامل ضعف هم بود

که بر دستاوردها خط ی ن تر به کسانيا، در چند پاراگراف پائيثان
کنند ی ر ا م» بازگشت به نقطه آغاز«ی کشند و موعظه ی بطالن م
آنان اغلب تالش «: کندی تشان را هم مشخص ميو ماه. کندی انتقاد م

ل به ي تبدش رايسم را حفظ کرده اما محتوايکرده اند نام کمون
ش خط بطالن ين گرايای مشخصه عموم. کنندی بورژوائی دموکراس

روان يپ. ستم استيقرن بی ستياليسوسی دن بر تجارب انقالب هايكش
ابتدا . كالترنديكنند هر چه  عقب تر روند، رادی ش  فكر مين گرايا

ی نهادند، بعد به نفی مائو را كناری ن و آموزه هايتجربه انقالب چ
سم به  ماركس جوان يدند سپس از ماركسيسم رسينيكتبر و لنانقالب ا
جده گام بر يقرن هی دمكراسی كردند و هم اكنون بسوی نيعقب نش

به » ي دولت پرولتر–حزب «ی دن الگوير كشيآنان با بز. دارندی م
ی و الگوهای طلبانه بورژوازی ک و تساويدموکراتی سراغ شعارها

شعار . آن دوره رفته اندی ن هايسيو تئوری عصر بورژوائی اجتماع
ی بازگشت به آغاز را سر داده اند، اما با تامل و تعمق در نظرات شان م

ا انقالب اکتبر يتکرار کمون  ی افت كه منظور شان از آغاز حتيتوان در 
ی برنامه ها. فرانسه استی ست بلکه بازگشت به انقالب بورژوائين

  ».رودی ک فراتر نميمکراتبورژوا دی شان هم از چارچوبه های اسيس
کند که چارچوبه ی د ميها تاکی نه تئوريدر زم» هيانيب      «

ی های تئوری رنده تداوم بدنه علميبرگ هم در«: ديک جديتئور
در » .از زمان مارکس تا مائو است و هم گسست از آنی ستيمارکس

به » گسست«ح آن و يصحی حفظ شالوده های به معنا» تداوم«نجا يا
گر درست ينکه ديا ايختن هر آنچه که غلط است و يدور ر یمعنا

بعالوه، با ارتقاء . است) ستيگر درست نيدرست بود اما دی زمان(ست ين
ق تر و درست يز، عميح نيصحی باالتر همان شالوده های علم به سطح



   t ٢٠   
  .  شودی تر از گذشته درک م

فاقا در د که اتيبرداشته ای فوق را از پاراگرافی ثالثا، شما جمله 
قرن ی ستياليسوسی انقالب های ا بعد بر دستاوردهايقبل ی جمله 

اما حتا اگر کل پاراگراف فقط متمرکز بر . د شده استيستم تاکيب
ز يفاجعه بار نی خطاهای قت بود که آن تجارب داراين حقيح ايتشر

قت است و يکه حقی زيرا درک هر چيز. نداشتی بودند، باز هم اشکال
ست ياگر در آن لحظه دردناک و بطور موقت به ضرر کمونان آن حتا يب

بخش و ی ، در کل رهائ)مثال باعث آتو گرفتن دشمن شود(ها باشد 
انجام انقالب ی را برای گسترده تری را افق هايبخش است زی انرژ

 .کنندی مان باز ميمقابل روی پرولتر
ی ل مه نقيانير را از بيزی صاد جمله .الف و ب. رفقا ر: نکته ششم

گاه و ينه جايدر زمی ميست دانش عظينين فميمتفکر... « : کنند
د يتولی طبقاتی و نظام های ه داريعملکرد ستم بر زن در نظام سرما

تواند ی بدون جذب نقادانه آن ها نمی ستيکرده اند که جنبش کمون
ن دانش يا« : کنندی و سوال م» .خود را تکامل دهدی های سطح تئور

ست ها از ستم بر زن و انتقادات ينيد از درک فمي باايست؟ آيم چيعظ
  »سم وجود دارد؟ينيا علم فميشان آموخت؟ آ

بشر در ی تالش های جه ياز زمان ماركس تاكنون در نت :پاسخ
تكامل ی ت ماديساختار واقععلوم، شناخت ما از ی شاخه های تمام

ا، و مشخصی طبقاتی ن درمورد خصلت و کارکرد جامعه يا. افته استي
ز ينی طبقاتی ن نهاد در کارکرد جامعه يگاه اينهاد ستم بر زن و جا

همانطور که . ميندار» سمينيعلم فم«به نام ی زيما چ. صادق است
ن معنا يبه ا. موجود استی ستينياما دانش فم. ميندار» يعلم طبقات«

ی اريق بسيو کارکرد آن حقای ست ها در نقد نظام مردساالرينيکه، فم
ی کدستی يمجموعه ی دات فکرين توليالبته ا. کرده اندرا آشکار 

ی است برای ار مهمياما منبع بس. ازمند خوانش نقادانه استيست و نين
نه و غنا ين زميدر ای ستيکمونی های تئوری بر طرف کردن کمبودها

ن و يرا نسبت به معاصری کردين روياگر مارکس چن. دن به آنيبخش
د يخود را تولی م علمينست اثر عظتوای ان خود نداشت، نمينيشيپ

توانست اثر ی مورگان نمی افته هاينکه انگلس بدون اتکا به يا اي. کند
  .  را بوجود آورد» يت خصوصيمنشاء خانواده، دولت، مالک«ماندگار 

شن يکيفی ای ر«ی ف فارسيگر رفقا در مورد تعريتذکر د
ی سازی شئ«ف آن به صورت يند، تعريگوی است که م» ايپرولتار
کارگر را : ن استيف درست آن ايست و تعريدرست ن» ايپرولتار

ک يت دادن و نه منافع استراتژيبه اشخاص اهم. نگاه کردنی اسطوره ا
 !  کل طبقه کارگر را در نظر داشتن

تجسم «م که در يکنی م و اضافه ميکنی ن رفقا تشکر مياز تذکر ا
 آن ديگری ازبخش ی فارسی که ترجمه (» سميدوباره انقالب و کمون

ف ينطور تعريمذکور را ای واژه ) ديخوانی قت مي حق٥٢را در شماره 
ا ي به پرولتار"دنيبخشت يجسم"ش يم گذشته گرايدر مفاه«: کندی م
 –ي نقش جهانی،عني. شودی ده ميد) ايکردن پرولتاری فايای ر(

ن است ينوی ديکه تجسم روابط تولی ا به مثابه طبقه ايپرولتاری خيتار
د يمثال، تاک. ... شودی گرفته می ن طبقه، عوضيمنفرد ای با آدم ها

از افکار آن ها ی ابيآدم ها هنگام ارزی ش از اندازه بر خاستگاه طبقاتيب
ن باور که اشغال يبه آنان و ای رهبری ت ها و مقام هايا دادن مسئوليو 
 هيعلی نيا دهقان اند، تضميکه کارگر ی ت ها توسط افرادين موقعيا

  ». سم استيونيزيرو
ی ک رابطه يل دادن يتقلی ن مفهوم به معنايابطور خالصه 

ن مورد فرد ي در ا--آن است ی کيزيا جنبه فيک لحظه يبه ی اجتماع
ت طبقه يم که جدا کردن کليم اضافه کنيخواهی ن ميعالوه بر ا. کارگر

دن يو ندی روابط اجتماعی ه يده و چند اليچيپی کارگر از شبکه 
خود وابسته به کارکرد روابط ی ن رابطه طبقاتيای ريه شکل گنکيا

ی از ری گريشکل د) مثال ستم بر زن(گر در جامعه است يدی اجتماع
  .  کردن طبقه کارگر استی فايا

ادامه بحث ی ک ستون براي«: شنهاد داده اند کهيدر انتها رفقا پ
مجله . ديايبوجود ب!"يا شکوفاهی يپژمردگ: يسم بر سر دو راهيکمون"
: يسم بر سر دو راهيکمون"ا تحت عنوان ينه و يک برزميتئوری ا

  » . ...رون داده شوديب!" يا شکوفائی يپژمردگ
است که در حال حاضر از توان حزب ما ی فه مهمين وظي      ا

م تا يجاد ستون پاسخ به خوانندگان بتوانيم با ايدواريام. خارج است
الف . رفقا  ری مانه يز هم از توجه صمبا. ميياز پاسخ گوين نيبه ای حد

  .ميکنی صاد تشکر م.و ب
  رابطھ ی علم و ایدئولوژی چیست؟ 

 : ن ابراز داشته استي در دو نامه جداگانه چنكاوهق يرف
ن آن را در يو فعالی ستيهشدار شما به جنبش کمون رفقا، :نامه اول

ات يوسته نشريمن پ...  دوره دوم خواندم ٤٩قت يارگان حزب ، حق
ک و جهش وار ي مطالعه کرده وشاهد رشد تئور١٩٨٦شما را از سال 

نانه و يخوش بی جنبه های از برخی شما بوده ام ولی اسيسازمان س
جهان و بطور ی اسيسی ع اجتماعيشما از وقای سطحی ل هايتحل

از جمله انقالب نپال، ی ستياليو ضد امپری توده ای مشخص جنبش ها
د هرچند ين مقاله هشدار مطرح کرده اي دراآنچه شما. رنج برده ام

ان يهمانطورکه باب آواک...  .ستينی کافی ح و مهم است وليصح
انقالبات به سرانجام ی ک شکست هايبه علل تئوريی بدنبال پاسخگو

ی به علل شکست هايی د بدنبال پاسخگوياست، بايده پرولتاريرس
ال دو پرسش و طبعا دو پرو و نپ. ميز باشينده يبه سرانجام نرسانقالبات 

ن يشکست مان در پرو واقع بی نه در چرائ. کنندی پاسخ را طلب م
درهر دو نشانه . رمان در نپاليشکست اخی افتن چرائيم و نه در يبود
موجود بود که ی زبه شدت مشابهيبارز و آشکار و مهم تر ازهرچی ها

.. . .ديدنش هستيک ضعف مشخص، ناتوان از ديشما به لحاظ داشتن 
تها ياز کمبودها و اشتباهات و محدودی مطمئن هستم که موارد متعدد

ان و نه شما اشاره يمتاسفانه نه باب آواکی موجود بوده ولی درآن چرائ
ا حزب يسازمان :  نستيآن درس ا! د يکنيبدان نمی سطحی حتی ا

توان با هر کس که پرچم ينکه نميا! ست هاست يکمونی ست جايکمون
ی و حتی ن آن علت اساسيا!  دوش دارد همراه شدسم را بريکمون

چه . باشديخ ميدر سرتاسر تاری ستيجنبش کمونی عمده شکست ها
چه پرو، چه نپال و چه  .١٩٦٩ و ١٩٤٩ چه ١٩١٧س چه يکمون پار

قت را با يحقی ايا و جويم ذهن پويتوانيما نم! ... ام سربداران يقی حت
ه انقالب يو با مردن مائو علانت کرد ينگ خيائو پينکه تنگ سيگفتن ا

اگر حسن . ميسم را به شکست کشاند قانع نمائياليکودتا نمود و سوس
ر و درک يم که تصوين صورت اقرار کنيد در ايم بايم که داريت دارين

ز يخروشچف ن. ميبرآن داری متکی سم و ستون هايالياز سوسی نازل
 او قبال در منتسب بهی روهاينه رشد نيزم. ديک شبه به قدرت نرسي

کرد يه ميفراهم بود و از آن از همان نخست تغذی ستيالينظام سوس
آن سم ناقص ياليسوسروها در ين نيست که اينی ن بدان معنيای ول

ز بودند که درون آن نظام ينی روهائين نيالبته چن. دوره بوجود آمدند
آن بخش از حزب که انقالب را به شکست ی ده شدند وليبه فساد کش

ا يه و ين و چه در روسيکرد، چه در چی  و پروسه آنرا را رهبرکشاند
ست يسم بوده اند و توسط کمونيپرو و نپال از ابتدا بورژوا و ضد کمون

ق يامروزه کماکان صرف رفرنس دو رف. ها به حزب راه داده شده بودند
ی گواه مدعی ن امر به تنهائيا ايآ. ستيورود به حزب کافی برای حزب

ت در امر انقالب و توده ها ي جدی، فداکاری،هنوز جانفشانا يست ؟ آين
سم مالک قضاوت مثبت احزاب و يکمونی به آرمانهای و وفادار
الت هست يوستن به تشکيدر مورد افراد جهت پی ستيکمونی سازمانها

در ی دگاه ها ئين دي، چرا هنوز به فاجعه بار بودن چنی ا نه ؟ آگر آري
ن ساده يرود ؟ چرا اينمی اشاره ای  حتحالمانی خ گذشته و حتيتار
ی اتيت حيبر اهمی شود ؟ چرا بدرستيده نميکودکانه به نقد کشی نگر
ی د شده است وليشه تاکيهمی اسيک سيدئولوژيخط ان کننده ييو تع

 افراد و هوادارانچرا با . بهاء داده شدهی است انقالبيدر عمل تنها به س
شود؟ چرا افراد را به لحاظ يک مبارزه نميدئولوژيبه لحاظ صرفا ا

صورت ک آنها به يدئولوژيای م و به ضعف هايکشيک به نقد نميدئولوژيا
ن يدر ای قتيم؟ اگر حقيکنی  نگاه مکه قابل حل هستند،ی مشکالت

کاوه ! قانه يرفی با احترام و درودها. ديد، لطفا پاسخ دهينيبينوشته م
٢٣/٠٨/٢٠١٠   

:  آمده که برنامه حزبی انتقاد ینيبازب در مقاله  ...:نامه دوم
آنست که در ی ک دولت به معنای يبرای رسمی دئولوژين اييتع«

کدست يد يقه ها همه بايو سلی دات هنريده ها و توليای عرصه 
دن يدی ش به نهائيسم گرايپسوند ا: آنطرف تر آمده ی و کم. باشند

قا يعمن معنا خصلت يکند و به ايد ميرا باز تولی ند تکامليک فرآي
  ». دهديسم را بازتاب نميعلم کمونی نده يپو

کنم که يار جالب است و تصور ميمن بسی ن بحث ها برايا... 
بر ی ول. کنندی قت باز ميکشف حقی را بروی ديجدی پنجره ها



     ٢١u 
ر يد و تاثيتواند تردی ست ميبا ما نی که صداقت دارد ولی خواننده ا

ی وه هايادن حکم به شصرف د. ... نسبت به حزب بوجود آوردی منف
و توهم ی حات الزمه نه تنها سردرگميل و توضيفوق، بدون ارائه دل

 بلکه به دشمنان حزب –ن ضرر آنست ين کمتري که ا–آورد يبوجود م
ی نظری ه هايدهد که پاي مستمسک م–» رانيای ستيجنبش کمون «–

د گرفته شوند و ينبای ندارند و جدی حزب ما چندان استحکام
در نقل قول . ز نگرفتهينی تا کنون جدی م کسينيبی  که مهمانطور

شما خود در . ه را لوث کنديتواند کل قضيساده می ک چراياول تنها 
د مجال طرح داد يگوناگون بای ده هايد که به اين مقاله اذعان داريهم

. ا دولت استيار حزب يشه در اختيقت هميد تصور کرد که حقيو نبا
ی دئولوژيتواند ايپرسم چرا حزب نميالل مه استدين پايخوب بر ا

ز فرصت يد به جامعه نيگوئی داشته باشد و همانطور که خود می رسم
م و يکنيح است جذب ميآنچه که صح. ش را بدهديده هايارائه و طرح ا

م و يکنياست افشاء می آنچه که ارتجاع. ميکنيآنچه غلط رد م
دم را به ی م بورژوازيگذارب. اعتباری ن توده ها بيز در بينش را نيحامل

خوب . نيز بهتر از ايچه چ. رون آنيچه درون حزب و چه ب. تله دهد
ست؟ و ين استدالل ساده در مقاله خاليای م، چرا جايگوياگر درست م
ن به يا همزمان ايداشته باشد؟ آی رسمی دئولوژيتواند ايچرا حزب نم

  !؟ستيها در حزب نی دئولوژيگر ايت شناختن ديبرسمی معن
ک يدن يدی ش به نهائيسم گرايد پسوند ايگوئی گر ميديی در جا

ی نده يقا پوين معنا خصلت عميکند و به ايد ميرا بازتولی ند تکامليفرآ
سم، ين است چرا کمونيرفقا اگر چن!؟.دهديسم را بازتاب نميعلم کمون

ی ن استدالليای درثان! سم دارند؟يسم، ايسم و مائوئينيسم ، لنيمارکس
ار يسم در دو دهه گذشته بسيدر حمله اش به کمونی ه بورژوازاست ک

ی دمکراس» اتيمز«ن استدالل يهمی قا برمبنيه کرده ودقيبر آن تک
توده ها برشمرده ی برا» کتاتورمآبانهيخشن ود«سم ياش را برکمون

ی ستيغات ضد کمونيدر تبلی ن دروغ و اسلحه بورژوازيتری اساس. است
غات آنها يد مرعوب تبليکنيفکر نم. استن استدالل يقا همياش دق
–کاوه . ... ديبکنی ن دو نکته توجه کافيدوارم که به ايام. ... ميشده ا
٢٠١١ - ٠١ – ١٠   

  : پاسخ
از اطاله ی ريجلوگی برا. ق كاوه، با تشكر از ارسال نظرات تانيرف

  .ميدهی كالم بر چند موضوع مهم نامه تان تمركز م
بود، مشخص تر ی د بهتر مي پرو و نپال، شا در ارتباط با انقالب– ١

و »  يسطحی ل هاينانه و تحليخوش بی جنبه ها«و روشن تر از 
ن يای دن علل ناكاميكه ما را ناتوان از د» ك ضعف مشخصيداشتن «

شتر در مورد آن فکر يم بيد تا بتوانيکردی كند، بحث می دو انقالب م
ن دو انقالب به يج اي نتاازی تا آنجا كه بر ضرورت جمعبندی ول. ميکن

  . ميد ما با شما موافقيكنی د ميده  تاكيسرانجام نرس
پروسه ی دن و  چگونگين به سرانجام نرسيل اياز نظر ما  دال

از ی پرو عمدتا ناشی ناكام. گر متفاوتنديكدين دو انقالب با يشرفت ايپ
ن حزب بودكه بعدها موجب يدشمن بر ای م وارده از سويضربات مستق

شد كه ی ان رهبران زندانيراست در می ستيخط اپورتونی ريل گشك
شكست نپال اساسا به خاطر ی ول. فراخوان خاتمه جنگ خلق را دادند

حزب در آستانه كسب قدرت ی بود كه رهبری ستيونيزيخط رو
د يت شكست انقالب نپال بايالبته در مورد قطع. (جلو گذاشتی سراسر

 منجمله مبارزه دو خط در حزب –زه را مبارياط را گرفت زيجانب احت
ات ييم وارد جزيخواهی ن نامه نميدر ا.)  كماكان ادامه دارد–نپال 

  . مين انقالب ها شوين نقاط قوت ايمربوط به نقاط ضعف و  همچن
ن يتوان گفت كه ای ن دو انقالب ميبه ای خياكنون با نگاه تار

موج . بودندی  جهانان دو موج از انقالبيانقالب ها بواقع حلقه واسط م
شروع شد و با از  )  ١٨٤٨(ست يفست كمونيكه از مانی ا مرحله اولي

ا مرحله يافت و موج ياتمام ) ١٩٧٦(ی ستيالين سوسيدست رفتن چ
به » ..ی سم بر سر دو راهيكمون«ه يانيدر ب. كه در راهستی نينو

شات يو و گرای ن الملليبی ستي جنبش كمونی و ذهنی نيمختصات ع
ان يست ها در برخورد به پايكه امروزه در جهان در صفوف كمون یغلط

خط بازگشت به ی عني. ن اشاره شديك مرحله و آغاز مرحله نوي
ا منحل كردن ياز گذشته، ی ستيگذشته، به صورت دفاع دگمات

  . سميو اومانيی بورژوای دستاوردها و رجوع به دمكراس
زان يو به مست پريدگاه حاكم بر رهبران حزب كمونيخط و د

به ی تين صورت كه اهميبه ا. بودی ستيآغشته به تفكرات دگماتی اديز
رغم آن شكست بزرگ، يدادند و علی ن نمياز شكست چی جمعبند

ن تفكرات در يا. دنديدی ك ميرا در تعرض استراتژی انقالب جهان
بطور . دادی برخورد به مقوالت و موضوعات گوناگون نشان می چگونگ

» يستيکمونی دئولوژيا«ی را با واژه ی ستيکمونی های مثال، تئور
ن يکرد مذهب گونه شان به ايبود از روی ن بازتابيا. کردندی ان ميب

ا ي. ن علم يای ه کننده يو خود تسوی دن حرکت تکامليها و ندی تئور
سابق ی ستياليسوسی در کشورهای ه داريسرمای ايدرکشان از علل اح

اء را در ياحی مائو علت اصل.  دون دور بودمائوتسهی های ار از تئوريبس
ک يو ظهور ی ستياليدر جامعه سوسی وجود طبقات و مبارزه طبقات

ست يخود را در خود حزب کمونی فرماندهی ن که مقرهاينوی بورژواز
صدر حزب (گونزالو ی انه يقدرگرای نگاه فلسف. ديدی ابد؛ می يم

ار يبسی سه دون فاصله ک مائوتيالکتيسم دياليبا ماتر)  ست پرويکمون
تضاد كه اوج  ی ك و بيهارمونی سم را جامعه ايکمونی و. داشت

ر يش آغاز شده و به ناگزيارد سال پيليتكامل ماده است كه از چهار م
  .گريو جوانب د) ١. (ديدی د، ميبدان خواهد رس

ست پرو وارد آمد، يبر حزب کمونی مهمی تيکه ضربات امنی هنگام
  . شدی خيچ مهم تاريك پيآن در ی ب شكنندگ موجی،خطی ضعف ها

ی دمكراس«م طلبانه اساسا تحت عنوان ياما در مورد نپال، خط تسل
ی دستاوردهای خود را بروز داد كه در مركز آن نف» كيست و يقرن ب

يی بورژوای ا و سر فرود آوردن در مقابل دمكراسيپرولتاری كتاتوريد
ی توان در دوره كنونی که نمن خط آن بود يای اسيان سيب. قرار داشت
ا برقرار يپرولتاری كتاتوريفراتر رفت و دولت ديی بورژوای از جمهور

ان يكه می ن خط در اسناد مبارزه دو خطيجوانب گوناگون ا. كرد
ست يكا با حزب كمونيآمری ست انقالبيحزب كمونی حزب ما و رفقا

  ) ٢. (نپال درگرفت، منعكس شد
نست از همان ابتدا بدان گونه كه در توای ا نميواضح است كه قضا

ن دو يای های ها و پس روی ش رويپ. م روشن باشديفوق طرح كرد
ی ستيبود كه جنبش كمونی و ذهنی نياز اوضاع عی انقالب خود بخش

توان صرفا به ی مسئله را نم. با آن در حال دست و پنجه نرم كردن بود
ن انقالب يوط به اع مربياز وقای ل سطحيا تحلی يافراط» ينيخوش ب«

به » يستيوناليانترناسی جنبش انقالب«ما همراه با . ل داديها تقل
 -آن ی های ش روياز آغاز جنگ خلق و پی به شكل قاطعانه ای درست

 -در سه دهه گذشته ی آنهم در اوج غلبه ضد انقالب در سطح جهان
ن دو انقالب يای ناكام. مير کرديش را فراگيم و  درس هايدفاع کرد

. استی بزرگ زندگی تجربه سرچشمه درس ها. ر نبودياجتناب ناپذ
ی نمی ستيز و افت ها، جنبش مائوئين تجارب در خيبدون كسب ا

و مبارزات (ن پروسه يز از اين نيقطعا تولد سنتز نو. ابديتوانست تكامل 
ك معنا دفاع يبه . ستيجدا ن) ان داشتيكه هم زمان جری خط

ح از خدمات مائوتسه دون پس يه صحيبر پاان يكه باب آواكی قدرتمند
ش يو همزمان شروع برخورد انتقاد) ٣(ن به عمل آورد ياز شكست چ

ی ر را برايمس) ٤(از ماركس تا مائو ی ستيبه كل تجربه جنبش كمون
  .ن گشوديو تكامل سنتز نوی ريشكل گ

د به يز باياز منظر علم انقالب ن. استی ع ضروريبه وقای خينگاه تار
پس از . مييز بگويك آميتحر. ميداشته باشی خيو تجربه نگاه تارن ديا

ی دانش و علم طبقه ما برای پرولتری شكست موج اول انقالب ها
ی از به درك و تئورين. نبودی روزمند كافيك انقالب پيسازمان دادن 

ی از تجارب انقالبی ه جمعبنديهم از زاو. شرفته تر بوده و هستيپی ها
كه در جهان صورت ی نيرات عييك تغيه مهار تئوريوگذشته و هم از زا

ك يانقالب در ی روزيرابطه پی های دگيچيمثال بر پی برا. گرفته است
 در هر دو ی،نه نظاميا در زمي. افزوده شده استی كشور با انقالب جهان

ست ها با معضالت يم كه كمونيمتاخر مشاهده كردی تجربه انقالب
نكه  جنگ يا. ضالت هنوز پاسخ نگرفته اندن معيا. روبرو شده اندی نينو

د يست؟ چگونه بايابد، رابطه شهر و روستا چيد تكامل يخلق چگونه با
را كسب ی سراسری اسيرا سازمان داد و قدرت سی ام مسلحانه شهريق

بوده و ی كيو پراتی كيتئوری از مصاف های نها بخشيای همه . كرد
ها را رو آورد و جنبش بزرگ آن ی ن دو تجربه انقالبيهستند كه ا

کامال . شکست آن ها محتوم نبود. د با آنها روبرو شوديبای ستيكمون
ی شان برايز و افت هايان خين دو انقالب، در جرير بود که ايامکان پذ

و ی رپائين رهگذر نه تنها به دين معضالت جواب فراهم کنند و از ايا
ی ستيبش کمونجنی را بروی نينوی ند بلکه درهايفزايت خود بيفيک



   t ٢٢   
  .باز کنندی ن الملليب

مختلف ی مواقع سر منشاء بروز خطاهای اريها در بسی دگيچيپ
آورند آدم ی سم رو ميونيزيكه به روی از كسانی اريبه قول مائو بس. اند
ی های دگيچيست از پس پيستند بلكه ذهن شان قادر نينی بدی ها

. گذارندی جلو می يغلط و بورژوای د و راه حل هايبر آی مبارزه طبقات
شكست يی ن مسئله ما را به محور دوم نامه شما در مورد چرايا

  . رساندی سم مياليسوس
شتر از شكست يبی  شما در نامه تان بر ضرورت جمعبند-  ٢
. استی ن موضوع مهميا. دين اشاره داريسم مشخصا در چياليسوس

 گرفت ن صورتيدر چی از مبارزه طبقاتيی ه ياولی های البته جمعبند
ی ها در آثار مهمی ن جمعبنديا. ن كننده بودندييكه راهگشا و تع
اثر باب (و فتح جهان ) ٥) (موند لوتاياثر ر(بود ی چون مائو پنجم

و ی طبقاتی های از صف بندی نير عيمنعكس اند كه هم تصو) انيآواك
ی ارائه می ن المللين و در سطح بيدر سطح چی طبقاتی تناسب قوا

رهبران ی اسيك سيدئولوژيها در خط ا ضعفی برخدهد و هم بر 
ها در ی ن جمعبنديا. گذارندی منجمله مائو انگشت می انقالب فرهنگ

از ياما هنوز ن. افتندی يشتريان عمق و گسترش بيباب آواكی آثار بعد
ی از انقالب فرهنگی قتر و كاملتريهمه جانبه تر، عمی به جمعبند

در قدرت ی اياشتباهات پرولتارقطعا . مهم آن هستی ن و درس هايچ
اما علت عمده شكست . شكست فراهم آوردی نه را براين، زميدر چ

ی ن الملليو بی نامساعد در سطح ملی ن روبرو شدن با تناسب قوايچ
نگ و يائو پيانت تنگ شيخی ن صرفا برمبنايح شكست چيتوض. بود

تحت ی ن مبارزه طبقاتيقوان. مرگ مائو در سطح ماندن است
ز ين نين  شد در مورد خود چيسم كه توسط مائو كشف و تدوياليسوس

ا يال يد در اميرا نبايی خط بورژوای ريعلل شكل گ. كاربست دارد
در جامعه ی خط بورژوائی ريشکل گ. سابقه افراد جستجو كرد

. مانده از گذشته دارندی بر جای شه در روابط اجتماعي ری،ستياليسوس
. سم موجود استياليدر خود سوسی ه داريسرمای اياحی بذرها
است که هم ی در حال گذاری  اجتماع–ی سم نظام اقتصادياليسوس

ه يسرمای اياحی سم برود و هم به عقب بسويکمونی تواند به سوی م
با آن ی ستيالياست که در سراسر دوران گذار سوسی ن معضلي ا.یدار

ا و ينام احبه ی در دوران گذار ما مدام شاهد روند) ٦. (ميروبرو هست
ا مخالفت با آن و رفتن به سمت ی يه داريا سرماياح. ميا هستيضد اح

حزب و دولت به صورت ی ن روند در سطح رهبري ا.یستيجامعه كمون
ابد ی يمتضاد بروز می  اجتماعی، اقتصادی،اسيدو خط و  دو برنامه س

  . كه بازتاب منافع دو طبقه كامال متضاد است
ست طرفدار برنامه يرا كه در حزب كمونی د كسانيل داريشما تما

د كه يل كنينگونه تحليشوند، ای ميی بورژوای اجتماعی اقتصادی اسيس
ست و ين درست نياما ا. ست بوده اندياز ابتدا بورژوا و ضد كمون

ک يت وجود يسم؛  اهمياليتحت سوسی مبارزه طبقاتی های دگيچيپ
يی  كال  چراحزب وی ح در فرماندهيك صحيدئولوژيو ای اسيخط س

ی رهبرانی ن، برخيست چيدر حزب كمون. دهدی ح نميشكست را توض
بودند كه سال ها جنگ خلق را ی شدند، كسانی ه داريكه رهرو سرما

ی نه فروگذارين زميدر ای چگونه تالش و فداكاريكردند و از هی رهبر
انگذار يز خود بنيدر پرو ن. نكردند و باصطالح امتحان پس داده بودند

و در .  فراخوان صلح را داد–ست پرو و آغاز گر جنگ خلق ي كمونحزب
 سال جنگ را ١٢ان نهادند و يكه حزب را بنی نپال همان رهبران اصل

  . ش گذاشتندير را پياخی ستيونيزيكردند، خط روی رهبر
انقالب امر . ميل نگاه كنين مسايبه ای د گسترده تريد با ديبا

شرفت خود با تضادها و مشكالت يست و مدام در پروسه پيده ايچيپ
ی ز امر ساده ايدا كردن راه حل ها نيشود؛ پی روبرو می ده ايعد

تا يگوناگون است و نهای ن مسئله همواره منشاء تنش هايخود ا. ستين
تنها با داشتن تعهد .  خوردی ن ميمعی مهر طبقاتی بر هر راه حل

ح اتخاذ يحصی ق را كشف كرد و راه حل هايتوان حقای نمی طبقات
مه يا معضل نيشكست ها، يی چرا. استی انقالبی از به تئورين. كرد

ك افراد يدئولوژيای توان به ضعف های کاره ماندن انقالب ها را نم
ا خط يی يل داد؛ همانگونه كه خط بورژوايكننده انقالب تقلی رهبر

ن شای ا پرولتر و و منشاء طبقاتيتوان به افراد بورژوا ی را نمی پرولتر
گاه يجا. رساندی ن مسئله ما را به محور سوم نامه شما ميا. ل داديتقل

  .در حزبی دئولوژيا
ما در ارتباط ی از بحث های  در نامه دوم تان برداشت نادرست– ٣

ی برای رسمی دئولوژيک اين ييما تع. خوردی با نقد برنامه به چشم م
ی دئولوژيای د داراياما حزب با. ميرا نقد کرده ای ستياليدولت سوس

از ی شکلی دئولوژيا. ج کنديغ و ترويباشد و مدام آن را تبلی رسم
. برخوردار استی مشخص و قدرتمندی نياست و از کارکرد عی آگاه

متد ی به معنا(ی دئولوژيک اياز ی آحاد جامعه بطور خودبخودی همه 
ان يها بی دئولوژيا. کنندی می رويپ) مشخص به جهانی كرديو رو

که در واقع  ی ستيکمونی دئولوژيمانند ا. رنديگی ز به خود ميآگاهانه ن
. استی زات طبقاتيمحو طبقات و تمای عنيا يپرولتاری ر هدف نهائيتصو

از ستم و استثمار را ی عاری ست ها همواره جهانيروشن است كه كمون
ی ر مدام فضاين تصويد تالش كنند تا ايپرورانند و بای در ذهن م

مثبت ی ن امر  عامليا. از جامعه را پر کندی ا بخشي ک جامعهيدئولوژيا
  . در کنار انقالب است

آن است که ی باشد به معنای رسمی دئولوژيای دارای اگر دولت
كنند تا ی ا وفاداريت يابراز حمای رسمی دئولوژيد نخست به ايافراد با

ی ن روشيا. جامعه را داشته باشندی اسيات سيبعد امکان ورود به ح
د امور را ينده بايدر آ. ج بوديرای ستياليسوسی ن و شوروي در چبود كه

ه ين زاويحزب، از ای نقد ما به برنامه .  ميش ببريگر پيبه گونه د
  . صورت گرفته است

از آن ی ستياليعملكرد دارد و دولت سوسی دئولوژي ای،در هر دولت
ی دئولوژيک اين يين امر متفاوت است با تعياما ا. ستينی مستثن

ه ستم بر يآشكارا علی ستياليمثال دولت سوسی برا. کشوری برای سمر
را » يخداپرست«ضمن آنکه دولت . ج خواهد کرديغ و ترويزن تبل

آموزش داده » ستينيی خدا«ی ممنوع نخواهد کرد اما در نظام آموزش
ن، ممنوع يتكامل داروی در کنار تئور» نشيآفر«خواهد شد، و آموزش 

ی و ارزش های نيحتما جهان بی ستيالي سوسدر جامعه. خواهد بود
م  كه هدف عبارت يد فراموش كنياما نبا. د طرح شونديبای ستيكمون

رواج ی  نه  فقط مبارزه برای،نيقت عيقتر حقياست از درك عم
  . ارزش های کسري

چرا افراد را به لحاظ «د كه يد كرده ايشما در نامه اول تان تاك
ك آن ها به يدئولوژيای و به ضعف هام يكشی ك به نقد نميدئولوژيا

  »م؟يكنی كه قابل حل هستند نگاه می صورت مشكالت
  : لي به چند دل

جزو ذات انسان ها ) كيدئولوژيای ا ضعف هاي(ی دئولوژيكم، اي
رشد ی پابپا. ر استييو الجرم قابل تغی اجتماعی ست بلکه مقوله اين

انسان ها ی دئولوژي ا.افته اندير ييها هم تغی دئولوژيای جوامع انسان
ی ر قرار مييابند در معرض تغيادا تحول ينكه جوامع بنيحتا قبل از ا

 از اقشار و - افراد ی،ستيبطور مثال، قبل از تحقق جامعه کمون. رنديگ
ی شوند و زندگی جلب می ستيکمونی دئولوژي به ا–طبقات مختلف 

  . کنندی می ستيخود را وقف تحقق انقالب کمون
 –ی ستيكمونی دئولوژي مشخصا قدرت ا–ی دئولوژيرت ادوم، به قد

ژه آنكه بدون تحول يبه و.  د کم بها دادير و تحول انسان ها نباييدر تغ
ر آگاهانه و ييدر نگاه به خود و جهان و تغ(ك انسان ها يدئولوژيا

  .در كار نخواهد بودی ستيجامعه كمون) داوطلبانه خود و جهان
ز ينی ستيكمونی دئولوژيای راد بر روافی سوم و سرانجام، استوار

كه از ی سابقيی ست هايستند كمونيكم نبوده و ن. ستيستا نيای امر
آنها را متهم كرد كه ی توان همگی نم. خود دست شستندی آرمان ها

داشتند يی ا ضعف هايسم نداشتند يبه كمونی از اول هم اعتقاد چندان
ست ها ي گوناگون بر کمونبه طرقی مبارزه طبقات. كه با آن مقابله نشد

ی قرار ميی بورژوای های دئولوژيآنان در معرض ا. گذاردی ر ميتاث
  . روندی رند و عقب ميگ

و ی ستيكمونی دئولوژياز مسئله ای قتريد درك عميبه نظر ما با
ی در مباحث آت. جلو گذاشت) سميا علم كموني(ی رابطه اش با تئور

ان يدر م. م گرفتيخواهی ن مسئله را پين ايمربوط به سنتز نو
 ی، فداكاری،مترادف با جانفشانی دئولوژيران، غالبا ايای ست هايکمون

. ت در امر انقالب استيو جدی به توده ها، و از خود گذشتگی وفادار
ار مهم است و يست بودن بسيكمونی ات براين خصوصيالبته، داشتن ا

را ی دئولوژيان اتوی اما نم. ك افراد هستيدئولوژيت اياز موقعی انعكاس
از ی ما مجموعه ای ستيکمونی دئولوژيا. ات خالصه كردين خصوصيبه ا

ه يمحو کل: رنديگی نشئت م» تي کل٤محو «است که از يی ارزش ها
را ی زات طبقاتيکه تمای ديه روابط تولي محو کلی،زات طبقاتيتما

منطبق بر آن و محو افکار ی آورند، محو تمام روابط اجتماعی بوجود م



     ٢٣u 
جامعه ی ن ها خطوط کليا. که بازتاب و نگهبان آن روابط اندی کهن

ا سمت يدگان و استثمار شدگان ياز ستمدی جانبدار. اندی ستيکمون
متضاد عصر ما ی دئولوژيستمگران و استثمار گران را گرفتن، دو ا

ات مختص يشامل احساسات، ارزش ها و اخالقی دئولوژيهر ا. هستند
فرت و خشم از هر گونه مناسبات ستمگرانه مثال نی برا. خود است

دگان جزو ارزش ياز احساسات ماست؛ دفاع از مبارزات ستمديی جز
از ی در قبال زنان بخشی ات سنتيماست؛ مخالفت با اخالقی ها

ر جامعه  يينها در رابطه با انقالب و تغيهمه ا. ات ماستياخالق
ک امر است ي انقالب زه و خواستيم انگيدانی اما م. زاننده هستنديبرانگ

ا علم به ی يتئوری نجاست كه پايا. استی گريو توان انجام آن، امر د
ات خوب، آمال و اهداف ينی توانند دارای انسان ها م. ديآی ان ميم

ی اتين نيداشتن چن. ا باشندير دنييباشند و واقعا خواستار تغی عال
كرد جامعه كار. ر قابل انکار استيو وجود آن غی ار خوب و ضروريبس

اما . کندی د ميان مردم توليرا در می ن سطح از آگاهيهمواره ای طبقات
ی فرق دارد با درک علمی ن اگاهيهنوز ا. ستينی کافی ن آگاهيا

ر داد و ييتوان آن را تغی نکه چگونه ميآن، و ای ت جامعه، چرائيواقع
ا توان آن ری می و با استفاده از چه طرقيی چه پروسه و تالش های ط

ن سوال ها پاسخ يتواند به ای نمی دئولوژيا. بردی به سمت هدف نهائ
از به ير جهان نييدانستن و تغی برا. ستيهمان علم نی دئولوژيا.  دهد

. شودی شتر آن فراهم مير جهان امکان شناخت بييتنها با تغ. علم است
زه يکردن و تئوری عمل کردن و جمعبندی ازمند دوره طوالنيکه ن

ما ی عني. زه کردن استيو تئوری باره عمل کردن و جمعبندکردن؛ دو
تواند ی چوجه نميبهی دئولوژيا. ميروبرو هستی ستياليند ماتريک فرايبا 

ا را بفهمد يتواند ساختار دنی نمی دئولوژيا. ما انجام دهدی نکار را برايا
ی خواست انقالب امر. کندی نکار را ميعلم است که ا. و عوض کند

.  است اما توان انجام انقالب با خواست آن متفاوت استکيدئولوژيا
نکار را انجام يم و ايم به طرف هدف رويتوانی صرفا با عزم و اراده نم

د يبا. ميازمند علم هستين كار و درك اهداف انقالب نيای برا. ميده
ی م  آن را عمليتوانی می ست، از چه راهيم كه انقالب چيدرک کن

ی ا جانبداريما ی دئولوژيما بر اي است كه مستقن علم انقالبيا. ميکن
  . گذاردی ر ميما از طبقه كارگر تاث

ی ائو از رهبران انقالب فرهنگيجهت نبود كه چان چون چی ب
ان يم. »استی دئولوژيک در ايناميعامل دی تئور«د كرد كه يتاك

ی شان رابطه يهای ات آدم ها با تئورياحساسات، ارزش ها و اخالق
جه برسد ين نتيبه ای ك كسياگر بلحاظ تئور. رقرار استبی ميمستق
نسبت به ی حت(ز يا را عوض کرد حتما احساساتش نيشود دنی كه نم
ن باشد که تا بوده ياش ای تئوری اگر كس. شودی دگرگون م) ستم

ی مبارزه و مقاومت وقتی گر براينگونه بوده و هست و خواهد بود، ديا
  .یگذارد تا برسد به جانفشانی نم

. ميريرا دست كم گی انقالبی ر مثبت تئوريد تاثين حال نبايدر ع

ابد، بر تعهد شان ی يل ارتقا ميمردم از مسای كه درك علمی زمان
ز ياحساسات شان نی شود و حتی ز افزوده مينسبت به انقالب ن

ی برا. ز صادق استيست ها نين در رابطه با كمونيا. شودی دگرگون م
ا يق تر شد يحزب ما در مورد ستم بر زن عمی های  تئوری مثال وقت

م؛ يافتيدست ی نسبت به مسئله همجنس گراها به درك علم
ا يكه بر زنان ی ت ها و احساسات ما هم نسبت به ستميحساس

و ی ر شد؛ هم از نظر اخالقييشود دستخوش تغی همجنس گراها روا م
 به ن اشكال ستم و هم توجهيه ابراز خشم نسبت به ايهم از زاو

بدون ارتقا درك . ر جهان هستنديياز عامل تغی كه بخشيی روهاين
ی نمی ستيكمونی های از جامعه و جهان و تكامل مدام تئوری علم

ی عنين يا. خود را حفظ كردی كيدئولوژيای و سرزندگی توان شاداب
نكه يبر ای ائو مبنيد دوباره بر همان نقل قول معروف چان چون چيتاك
  » .استی دئولوژيك در ايناميعامل دی تئور«: 

ش برد يت به پيك را با موفقيدئولوژيتوان مبارزات ای می تنها زمان
نصورت مبارزه، محدود به ير ايدر غ. ك را در نظر گرفتينامين ديكه ا
ی جه ايا آن فرد خواهد شد و غالبا نتين يای ات منفيل و خصوصيخصا

  . ببار نخواهد آورد
  :منابع و توضیحات

 اين زمينه مطالعه برخی اسنادی كه در شماره های مختلف   در- ١
مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح در ارتباط با مبارزه دو خط در حزب 

شورش بر حق «بويژه مقاله ای بنام . كمونيست پرو نگاشته شده، مفيد است
در سال ) سربداران(اين مقاله توسط اتحاديه كمونيستهای ايران » است
برای دسترسی به اين مقاالت می توانيد به صفحه . نگاشته شده است ١٣٧٤

  . جنبش انقالبی انترناسيوناليستی در سايت سربداران رجوع كنيد
 نامه حزب ما به حزب كمونيست نپال و بخشی از نامه های حزب – ٢

كمونيست انقالبی آمريكا به حزب كمونيست نپال در سايت سربداران قابل 
  . دسترس است

.  در اين زمينه به كتاب خدمات فنا ناپذير مائو تسه دون رجوع كنيد– ٣
ترجمه فارسی اين كتاب در بخش كتابخانه سايت سربداران قابل دسترس 

  . است
كاری كه پرولتاريای بين المللی می تواند و بايد انجام : فتح جهان «– ٤

 نوشته ١٩٨٠از جمله آثار بسيار مهم باب آواكيان است كه در سال » دهد
  . اين اثر به فارسی ترجمه شده است. شده است

 نوشت ١٩٨٢اثر ريموند لوتا در سال » مائو پنجمی بود«   كتاب - ٥
بخش اصلی اين اثر بفارسی ترجمه شده و در سايت سربداران . شده است

  . قابل دسترس است
 در اين زمينه به اثر بسيار مهم ريموند لوتا در زمينه اقتصاد – ٦
ترجمه فارسی . رجوع كنيد» اقتصاد سياسی شانگهاي«ياليستی به نام سوس

  .   اين كتاب در بخش كتابخانه سايت سربداران قابل دسترس است

  پرتو. پرسش و پاسخ با رفیق م 
ه يکه مارکس بر پای ستيانقالب کمونی ا تئوريآ: پرسش

  نبود؟    ی جلو گذاشت، اتوپی خيسم تارياليماتر
د کنم که جهان کماکان يز الزم است تاکياز هر چقبل : پاسخ

ی گريجهان د «در شعارمرتبا  اين واقعيت .استی انقالبنيازمند تغيير 
ك اظهار ي به صورت ن شعارياد به يباا يآ. شودی  تكرار م»ممكن است

جهان ی تضادهاآن است که ی نکه نشانه يا ايم ينگاه کنی نظر اخالق
ماست كه كاش بشر راه و ی ان آرزوي بنيا اي؟ آخواهندی راه حل م
ی نكه جهان موجود دارايا ايداشت ی زندگی برای گريروش د
ر يبه طرز غی ه داريسرماجهان . طلبدی است كه راه حل ميی تضادها

 و محنت در رنجمردم جهان را را تلف كرده و انسان ها ی زندگيی عقال
ی ك طرح ذهنيها ست يما کمون! ريخ. بردی فرو مانتها ی شمار و بی ب

ی ائيمارکس، اتوپی م و تئوريکنی ل نميت تحميبه واقعرا ی اليخ
 روند و تكامل ی جه يدر نتی بشری امروز جامعه ی تضادها .ستين

ن تضادها يا اي آ.د حل شوندي اند و با در صحنه قدعلم كرده،خيتار
به زان يو افتان و خی نكه بطور خودبخوديا ايآگاهانه حل خواهند شد 

 - ی رات جهانيي جواب به تغ، جواب ماركس؟ادامه خواهند دادات يح
ی  مبارزات پرولترصورت گرفته بود، ی انقالب بورژوائ. بودی خيتار

نها يای همه . ظهور كرده بودندی گريسربلند كرده بود و مبارزات د
ی جهان در اروپا بود و نشانه ی و اجتماعی مشكالت اقتصادی نشانه ها

رقابل يغی ستيده آليای های باف مشكالت با فلسفه نيآن بود كه ا
ی نمی نه با رجوع به اخوت مذهبی ق نوستالژيطربشر نه از . ندحل

خ بود كه ياز تاری لحظه ا. به معضالت آن دوره دهدی توانست پاسخ
 ،ايپرولتار. برون رفت از آن اوضاع شدی ر جستجو برايبشر درگ

. تر به جهان بنگرندی كه بطور جددار كرد يكال زمان را بين راديمتفكر
را به زور به ی واقعی راه حلی جستجو برا، ايك معنا پرولتارين به يبنابرا

ر ييتغی ن جهان بطور اساسيا از آن زمان تاكنون ايآ. صحنه راندی رو
آن پخته تر ی بلكه تضادهانکرده است، ی ر اساسييتغ. ريكرده است؟ خ

بهتر و روشنتر از گذشته آشكار ت خود را يو حادتر شده اند و ماه
  . را در آن رشد داده اندی گرياند و جوانب دكرده 

  !ماتریالیسم تاریخی و ضرورت سنتز نوین           ) ٢(كندو كاو در سنتز نوین 
 



   t ٢٤   
را ی گاه گرهی فکرت و مبارزات يواقعی در زمان ماركس تالق

است ی حين توضيا. كجا جمع شدنديك رشته مسائل ي. بوجود آورد
علم تكامل ی چرا و چگونه به مثابه ی خيسم تارياليآن كه ماتری برا

مارکس ی ستيطرح انقالب کمونن يبنابرا. نطفه اش بسته شدی اجتماع
ی ائياتوپی ها  قبل از ماركس طرح والبته در آن زمان. نبودی ائياتوپ

اما در آن . بود قبل از ماركس همی ستيكمونی آرزو پرداز. موجود بود
علم  و فلسفه. م شدير و تحوالت عظييز دچار تغيگاه همه چ گره

ی ن طبقه را برويا، ايمبارزات پرولتار. افتيتكامل ی اسياقتصاد س
ی خيسم تارياليماترنكته در آنجاست كه . خ قرار داديتاری صحنه 

ت يبشر در چارچوب وضع. آن زمان بودی و فكری خيم تاريمحصول عظ
ن يبنابرا. ت خود را كشف كنديقت وضعيمتضاد و متخاصم توانست حق

ا يبود ی ائياتوپی ه يك نظری يخيسم تاريالين نظر كه ماتريدر مقابل ا
ك فرد بود اما ی يات حسنه يا نيك ذهن درخشان و يمحصول نکه يا

رون جسته از يبی طرحتنها ن نه ينست كه ايپاسخ  ا؛ ت نداشتيواقع
ی تكامل جامعه از ك مقطع ی يخيبلكه محصول تارنبود، ی ذهن کس

اركس م. ختندياز روندها درهم آمی اريکه بسی  گره گاه– بودی بشر
زمانه را الك ی و تحوالت مادی خيتاری محصوالت فكری و انگلس تمام

  . بودی خيسم تارياليجه اش ماترينت كه كرده و سنتز كردند
ی  بر رو–ی خيتارسم يالي ماتر–ن ين علم نويا با اتكا به ايپرولتار

ن يا. د كرديرا تولی ستياليخ عمل كرد و دو انقالب سوسيتاری صحنه 
نه يبزرگ در زمی شرويك پي. ت بوديبشری  رو بجلو براميك گام عظي

د يتر شدن تولی ان هر چه اجتماعيتضاد م(جهان ی  اساسحل تضادی 
ن گام اول در يا. بود) تر شدن کنترل و تصاحب آنی و هر چه خصوص

در ی خيك گذار تاري. بزرگ بودی خيك گذار تاري اما آغاز ،ن راه بوديا
ن بردن ين عصر و از بيای و حركت به ورای ائاز عصر بورژوی ابعاد جهان

حل چهار مشخص برخاسته از آن و بطور ی سم هايطبقات و آنتاگون
ك طرح ي بواقع   ها انقالبآن . فرموله کردی که مارکس بدرستی تيكل

به ی ستياليماتری جوابط بودند، يبه آن شرای پاسخ علمموجه و 
چ و پر از فراز و يچاپيپ یاپروسه که  بودندبشر ی مقابل پای تضادها

  . کردی را طب ينش
ی شناسی ئبايا زی ياخالقی ده يك اي مارکس ی خيسم تارياليماتر

ی جامعه ی ت مادياز واقعی ستياليو ماتری واقعی ه ينظر. باشدی نم
ی برای از مشكالت مقابل انسان و جواب علمی علمی تئور. استی بشر

ی مت به مخاطره يبشرآن ی حل آنهاست و با چشم فرو بستن برو
نده يرا تمام آيز. از آن تن دادی رواقعيغی ف هايتوان به تعرينم. افتد
ی ك تئوری يستيكمونی تئور. استی ن تئوريت وابسته به ايبشری 
ی مسائل بواقع موجود مقابل روی است برای بوده و راه حلی علم
  . تيبشر

 كين شكست يا. ميما شكست خوردبزرگ بعد از دو انقالب 
ك آغاز ناب ی يگرين دو انقالب مانند هر آغاز ديا. بودی نيشكست ع

ها و  تواند بدون ضعفی نمی نه ايچ زميدر هی چ آغازيه. نبود
   .نده باشديآنقص ی تواند بازتاب كامل و بی نم. اشكاالت باشد
ا اشکاالت و کال اشتباهات طبقه ما چه ين ضعف ها يا: پرسش 

  کردند؟ فا يما ای در شکست های نقش
 كياما علت شكست . رساندندی اريبه شكست اشتباهات ما : پاسخ

د ين دو باين اي ب.گريز ديآن چی ت كننده يز است و عوامل تقويچ
 آنی بلكه راه را برا. اشتباهات ما علت شكست نبودند. ميتفاوت بگذار

تر  ت را آسانيوضع ی،بورژوازی طبقه ی روهاينی برا.  كردندبازتر
كه اشتباهات ما بدست يی از فرصت های اد برخي احتمال زبه. كردند

مسائل به ی با حل غلط برخ. ميم محدود كنيتوانستی دشمن داد را م
ر بودند و ياز اشتباهات ما اجتناب پذی برخ. ميشكست خود كمك كرد
را حتا در زمان ارتكاب آن اشتباهات يز. ميالزم نبود مرتكب شو

نها يچكدام از اياما ه. ان موجود بود آنزز ايپرهی برای شناخت علم
ی ستياليجوامع سوسشكست ل ياز دالی کي. شكست نبودندی اصلعلت 

 طبقات بعد از .، طبقات موجودندسميكموندن به يرستا آن است که 
چه . دهنديخود ادامه می مختلف به بقای در كشورهای انقالبات پرولتر

ن در طول گذار يبنابرا .یدر سطح آن كشورها و چه در سطح جهان
ی  و طبقه بورژوازهمواره امكان شكست موجود استی ستياليسوس
مغلوب كردن ما ی خود را برای و فكری ر ماديخاتوانند ذی می جهان
. شودی طبقاتی محو جامعه و ر جهان ييدان آورد و مانع تغيبه م
زه يد درست تئوري با هان شكستين اشتباهات ما با اين رابطه بيبنابرا

ن اشتباهات يك از ايح هر يح و توضيما وارد تشرن بحث، يدر ا .شود
ی ها و جمعبند ل از آنيه و تحلين اشتباهات و تجزياما ا. م شدينخواه
. در دست گرفته شودی بطور جدد ياست و بای ک امر جديها  از آن

هدف از پرداختن . ودندمهم بار يبسی  اشتباهات،ن اشتباهاتياز ای برخ
ی ل علميه و تحليبلكه تجز. ستينی ات معذرت خواهن اشتباهيبه ا
، به م چون دشمنيما شكست خورد. استی بعدی شرفت هايپی برا

كسو انقالب در ياز . تر بودی از ما قوی ز به لحاظ فکريو نی لحاظ ماد
ی روزيپگر تا زمان يدی شود و از سوی چارچوب كشورها انجام م

جهان قادر . ست خواهد بودکامكان شهمواره  ی،انقالب در سطح جهان
ك زمان ارائه يتمام جهان در ی شه برايهمی كبار برايست راه حل ين

ده بوده يچيچ و پيچاپيپی دورانی ستياليسوسن دوران گذار يبنابرا. دهد
  . ش خواهد رفتيو بطور ناموزون پ

ی نيه عين پايانقالب، چرا ای نيعی ه هايم به پايبازگرد: پرسش
که صورت گرفته چه ضرورت ی راتييبا توجه به تغهنوز وجود دارد و 

  را مقابل ما قرار داده است؟  يی ها
. ميبری به سر می عصر بورژوائاست که ما در ی تين واقعيا: اسخپ
كند يد ميخود بازتولی ازهايو نر يتصوی ه يجهان را بر پای ه داريسرما

ت يرم و رنج بشيعظی ها و شكاف های و بر تداوم و گسترش نابرابر
ها را به انحطاط برده و آنچنان كرامت  ن انسانيروابط ب. ديافزای م

 است که ن جهانياخود . سابقه استيگذارد كه بير پا ميرا زی انسان
ی می ه داريسرما. كنديد ميمرتبا بازتولرا ی انقالب پرولترضرورت 

باوراند كه انقالب آنان برا به گروگان گرفته و به ی تواند افكار عده ا
ی ديسابق را به نومی ست هايتواند كمونی م. نداردامکان ی ستيكمون
هم تواند عوض كند و آن ی ز را نميچ كياما . ر جهان بكشانديياز تغ
كه راه حلشان يی تضادها. استی ه داريسرماپر تضاد ی ت ماديواقع

 رونه کنند،را وادرست احكام توانند ی آنان م. استی انقالب پرولتر
خ يبه آنان در مورد تار. ب دهنديفررا ، آنان كنندمردم را مسخ 

را پاك كنند و آنرا ی خيتوانند سوابق تاری م. اطالعات غلط بدهند
. توانند عوض كنندی را نمبزرگ ی نيت عين واقعيف كنند اما ايتحر
. توانند عوض كنندی را نمی طبقاتی ت جامعه يه و ماهيت سرمايماه
جهان  توسط ی ثروت ها كنند كه ت را عوضين واقعياتوانند ی نم

ی ند را کنترل و تصاحب مين فرايای تيشود اما اقلی د ميت تولياکثر
در چنگال اسارت زنان ت را عوض کنند که ين واقعيتوانند ای نم. کنند

نها يا. شودی ه ميتغذی ت خصوصياز روابط مالکی نظام مردساالر
ز گذشته راه حل است كه حادتر از گذشته بوده و حادتر ايی تضادها

شتر شده بلكه بخاطر ينكه رنج انسانها بينه فقط بخاطر ا. طلبندی م
شتر يشتر و بين تضادها بيمحو ای برای بشری ت جامعه ينكه ظرفيا

ت يظرفی نده يزاو رشد فی ه داريسرماوجود ان يمتضاد . شده است
هنوز . شودی برجسته تر من بردن آن، مدام در سطج جهان ياز بی برا
ل دادند، يتشکسم را يفراخوان علم كمونی شالوده كه يی هامان تضاده

  .  هستندپا برجا
ست و ينی خودبخودی انقالبی  نكته در آنست كه انقالب پرولتر

د  كرد كه يتاكد يبا. آگاهانه تر و با عزم تر استی ازمند تالش هاين
ی گاهازمند آيخ بشر نيگر در تاريش از هر انقالب دياست كه بی انقالب
م كه راه يتر و قانع تر شو م روشنيتوانی با علم است كه ما م. است
در مورد ی بشر بدون آگاه. استی ن جامعه همان انقالب پرولتريحل ا

از ی جدی از به گسستين. ديعلم انقالب هرگز به  انقالب نخواهد رس
ی ريقت و امكان پذيتوان به حقينمی  با تجربه گرائ. استی تجربه گرائ

  .افتيدست ی ستيالب كمونانق
روبرو شده ی نين، مائو با ضرورت نويما نسبت به زمان مارکس، لن

ی ت جامعه يش ظرفي افزا ی،قبلی  تجارب انقالب هاليبه دل. ميا
امروز ط يشراسم و يبه کمونی ه داريگذار از جهان سرمای برای بشر

جام انی  چگونگوی پرولتر امكان درك بهتر  انقالب  ی،ه داريسرما
تر و  قيجه جوانب عميدر نت. شتر فراهم شده استيبز يآن نبهتر 

 تواند درك شود و با استفاده از درسی می پرولترگسترده تر انقالب 
  . ش برده شوديپبه ی تر قيعمی دگرگونی تجارب قبلی ها

ق يدرک عمی عنياست مهم ن مساله ين در واقع ناظر به ايسنتز نو
ن يسنتز نو. د باشدي که هست و آنچه که باتر از آنچه که گذشت، آنچه

ا عصر ياز خود نشان داده ی نيسم خصائل نوياليامپرمثال نكه يل ايبه دل
تر و بهتر  قيعمضرورتش در بلكه . شودی نمی  ضرورعوض شده، 

گره در شبرد آن يپی و چگونگی ستيقت انقالب كمونيدرك كردن حق



     ٢٥u 
  . جهان استی گاه کنون

ی رات کنونيين با تجارب گذشته و تغيورابطه سنتز ن: پرسش
  ست؟ يجهان چ
 انسان ،خيتاری علمی م كه در بررسيد فراموش كني نبا: پاسخ

ز آماج ين علم است خود نيای انسان كه درك كننده .  ر استيدرگ
 اجتماععلم ی ژگين ويا). رندي متغ،ن علميعوامل ای عني. (ر استييتغ

زها يل چين قبيگ بنگ و ايبعت و يطبی مانند مطالعه ی عني. است
در .) باشدی م ن،ميستياز آن نی كه بخشی امری مطالعه ی عني(ست ين

ز يم كه شامل خود ما نيكنيرا مطالعه می امر ما ،جامعهی مطالعه 
ی ر مييز تغيدهند خود نير مييكه جامعه را تغيی انسان ها. هست
  .کنند
ی پرولتری  هاموج اول انقالباز ی در رابطه با جمعبندنکته ن يا

ها و ی روزيهم پ(ی پرولتری هاانقالب  را موج اوليز. ز کاربست داردين
ن ي ابعالوه، . ر داده و هم ما راييهم جهان را تغ )شيهم شكست ها

ی روزير پيتحت تاثكه ی كسان. ر استييمدام در حال تغز يجهان ن
از بعد ، بردندی ورش مين به عرش اعال يچو انقالب ی كيانقالب بلشو

ر اعمال خود يآنها تحت تاثی عني. د شدنديشكست ها سرخورده و نوم
 تامل نقادانه در مورد آن اعمالی رنده ين در برگيا. افته اندير ييتغ

 –كه توسط اعمال خودمان ی ر مورد اوضاعن تامل دياست و همچن
مان را يهای م كه ما تئوريخواهم بگويم. بوجود آمد -ی انقالب پرولتر

اگر . دا كرده استيد پيسم خصائل جدياليم چون امپريكنی عوض نم
آن تز غلط در جنبش که شود به ی ه ميشبی م كمينطور بحث كنيا
ن يسنتز نو. است» سمياليسم عصر امپري ماركس،سمينيلن«: گفتی م

مان يهای تئوری برای تری علمی ك شالوده يا ينكه آيوابسته است به ا
 ربط دارد .ا نهيو ممکن است ی ا ضروري آ.ا نهيم يم داشته باشيتوانيم

. تر بودنشی علمی ه ير از زاويب متغيضر. ن علمير ايب متغيبه ضر
رات يي تغ،ر خود ما و نگاه مايير از تغيواضح است كه بغی ن امريا

نبود ی ستياليامپرکشور ن يالمثل چی ف. در جهان رخ داده استی بزرگ
بدل شود، ی ستياليپرک قدرت بزرگ اميبه ی اما ممكن است بزود

ل ين به دليچ. ديرسی ستياليمقام امپرژاپن به ی همانگونه که زمان
روشن است . برسدی ستياليا ممكن است به مقام امپريشكست پرولتار

 كيرات تكنولوژييتغم از يدر جهان روبروئی رات گسترده اييکه ما با تغ
اند و ی ت واقعرايين تغيا. رهيو غی مالی  نهادهاات در رييتغگرفته تا 

جه يدر نت. ل كرديد و تحليدرست فهمآنها را د با استفاده از علم ياب
ن يز اای مشخصی های ريجه گيد نتيباز يما نی های تئورحتما 

 . رديگبيی ها كند و درسبرات ييتغ
جه يدر نتی ت ماديا ساختار واقعيقت ياز زمان ماركس تاكنون حق

ن يا. افته استيعلوم تكامل ی شاخه های بشر در تمامی تالش های 
را آشكار ی ت مادياز ساختار واقعی شتريق كشف شده جوانب بيحقا

از ن است كه ما فقط يهمی برا. دهديتر بازتاب م قيكرده و آنرا عم
ت يو محدود» نقاط كور«از . ميكنی اشتباهات در گذشته صحبت نم

ح است كه با آن سطی زياشتباه چ. ميكنيهم صحبت می خيتاری ها
ی گريدی كور مساله ی اما نقطه . بودی دانش آن روز قابل اجتناب م

.  كنديت آن مرحله از تكامل فكر بشر را منعكس مياست و محدود
گر معتبر يسابق دم يمفاهاز ی برخ.  ميريد در نظر گينها را بايای همه 

 و ندستيم كه درست نيفهمی شرفته تر امروز مي و با درك پندستين
دهد كه ينها ما را هل ميتمام ا. ه كرديم تكيان بر آن مفاهتوی گر نميد

نقاط . مياشتباهات را پاك كن. ميحتر درك كنيقت را كاملتر و صحيحق
كه امروز ی شرفته تري به شناخت پءم با اتكايتوانيكور را تا آنجا كه م
ی ها مسائل متفاوت نيك از ايهر . ميبر طرف كن، در دسترس ماست

م و منظومه يكنی زياز نو قالب رق را ين حقاي همه االزم است. هستند
م ييگوی من كار يابه . ميارائه دهرا سم ياز علم كمونی تری علمی 

ك يح اشتباه و بر طرف كردن نقاط كور خود يتصحی عني(ن يسنتز نو
سم يعلم كمونی بر بدنه ی متكدر درجه اول ن يتز نو سن.)سنتز است

گسست از ان يبمنتها . باشدی  م،شرفت كردهيآنطور كه تاكنون پ
ن ين سنتز نويهنوز ای عني. هم هست آنی اشتباهات و نقصان ها

م يد بفهميكطرف باين از يبنابرا. گريز ديچسنتز سم است و نه يماركس
ن با ين سنتز نويگر تداوم و عدم تداوم اياز طرف د. ستيسنتز چ
ر قادر است نكه چقديای آنرا بر مبنام و يرا درك كنی قبلی مرحله 

ی ابير دهد ارزييت را بازتاب داده و آنرا تغيح تر و كاملتر واقعيصح
. »كامل« است و نه » بهتر و كاملتر «كنم منظوريباز تكرار م. ميكن

و ممكن ی خا ضروريتاری بلكه مرحله . ستين آخر ماجرا نيسنتز نو
فقط . استشده شرفته تر يخا پيذهن تار. ن علم استيدر تكامل ا

ل عدم يشود بدلين ميكه با سنتز نويی از مخالفت های اريبس. نيهم
سم ياليماترچون يی مقوله ها. ستای علمی ن مقوله هايدرك ا

محركه ی  قوا و ستيستم چي س؟ست بودياليد ماتريچرا با؟ ستيچ
 ؟ستيچدر ی  ارزش مفهوم ساز؟ستيچی  مفهوم ساز؟ستياش چ

در دست و پنجه نرم ی ائتوان ست ها،يان اغلب كمونيمتاسفانه در م
ا يست يموجود نق امور يدر مورد حقاها ی ن مفهوم سازيبا اکردن 

از دارد که يشرفت خود نيدر پروسه پی علمی هر تئور. ار کم استيبس
ک دور ي، نيتكامل داروی  تئورمثال ی برا. سنتز شودی نيدر سطح نو

ود خن ين سنتز نويسومسنتز شد و امروز با ی الدي م٢٠در دهه 
ش در کتاب يکه تزها(گولد ی فن جيچون استی توسط  دانشمندان

  . گران روبروستيو د) فشرده شده» تكاملی ساختار تئور«
و ی را ضرورسم يعلم كمونن يسنتز نوست که ين چيا: پرسش

جهان ن است که ما ي جواب مختصر و فشرده ا: پاسخكند؟ يممكن م
د يما با. مانيو شكست هاها ی روزيبا پ. ميرا بوجود آورده ای ديجد

را كه ی م كه  اشتباهاتين كنيم و تضميكنی ن تجربه را جمعبنديا
، ر جهانييان تغيدر جرد يما با. ميکننتكرار  م، حداقل يمرتکب شد

م، ي برن يرا از بدانش مان نقاط كور . ميش كني تفكر خود را آزمامدام
موثرتر ان را بطور جهم كه يم و خود را آماده كنياشتباهات را اصالح كن

و در سطح هر ی سطح جهاندر نده يم و در آير دهييتغی كال تريو راد
د در يما با. ميبهتر مقاومت كنی مقابل بورژوازدر ی ستياليكشور سوس

تر و ی ن جهان را علميای تضادهام يم که  قادر باشيريقرار گی تيموقع
ن يز نوهمانطور که گفته شد ضرورت سنت. ميتر حل كنی كيالكتيد

د يد تاكيالبته با. نينوی ك مرحله و آغاز مرحله ايان يربط دارد به پا
تا حادتر شده اند و يفيكی ه داريستم سرمايسی م كه تضادهايكن

ز ينو ی تر را ضرور قيگسترده تر و عمی انقالبی سازماندهامكان 
شتر يبی ن الملليدر سطح ب انقالب ی دمای ه هايپا. ممكن كرده است

مردم جهان را بطرق ی زندگی ه داريرشد سرما. استفته ايرشد 
انقالب ی مادی ن شالوده هايو ا. گر متصل كرده استيكديگوناگون به 

ر ييرا تغی ط مادي شرا،ديرشد ابزار تول. را محكمتر كرده استی جهان
تضاد (ی ه داريسرماعصر ی تضاد اساسی ابين حدت يداده است و در ع

ز ير جهان را نييت تغيظرف )یت خصوصيالکو می د اجتماعيان توليم
 ضرورت آن و شتر شده يقتر بيامكان انقالب عم. شتر كرده استيب

د يبا، افته تريتكامل انقالب علم با در دست داشتن . حادتر شده است
ش يتر به پی قتر و طوالنيدور بعد را موثرتر و عمی هاانقالب م يبتوان
بخش تر و موثر تر از ی  كه رهائميرا به ثمر برسانی اتانقالب. ميببر

ل گوناگون يم كه به داليد كنيد تاكيبا. دنن باشيشيپی انقالب ها
ی تجربه . مين مورد داريدر ای  دانش گسترده تری،منجمله تجارب قبل

 امكان ،گوناگونی نه هاي تكامل بشر در زمستم،يقرن بی انقالب ها
فراهم كرده ما ی برا ش از گذشتهيشناخت را بی ها و ارتقای درون نگر

. را تجربه كرده استی ه داريا بدون انقالب سرمايبشر با انقالب . است
 افتهيبازتاب ی دات هنري تولی،دات فكري در تول،ن تجربه در فلسفهيا

 سوال ،كنديطش فكر ميشرا و آنست كه بشر در مورد خودی كه نشانه 
ی ها  انسانش بايدر رابطه با كنش هابشر . ديجوی كند و راه ميم
حتا در مورد . كندی می ده پروريوال و ائس و  فكر،عتيگر و با طبيد

ن يبنابرا. كندی می جوئ و راهی كنجكاوی تيگاه خود در نظام گيجا
 جوانب ،استفاده و بحركت در آوردنی ار ماست برايكه در اختی دانش

 درست تر ،تر قيسم عميد در چارچوب علم كمونيدارد كه بای گوناگون
ن يا. ت را رها كنديشود تا بتواند بشری زيبخش تر قالب ری  رهائو

احساسات . د استيجدی ان دوره و آغاز دوره يبه پای كرد اساسيرو
. ت استين وضعيای ز عالمت و نشانه يمردم جهان نی خودبخود

در امروزه  كه »ممكن استی گريان دجه«بازگردم به همان شعار 
ی  بازتاب خودبخودن شعار خودي ا.شودينقاط جهان منعكس می اقص
مه يا ني ناآگاهانه ی،هرچند خودبخود. گفتمفوق است كه در ی امور

ی تئورن است که يمسئله بر سر ا. ت استيآگاهانه است اما بازتاب واقع
 و راه ستي چ جهان موجودتيح دهد كه واقعيد توضيبای ستيكمون

ن يح ايتوضی د است برايجدی ن سالح فكريسنتز نو. ستيحل چ
ی بخش، ر جهانييتغی براطبقه ما ی ه يتالش اول. ر آنييت و تغيواقع

اعمال ما . كنديجهان امروز آنرا با خود حمل م. استامروز از جهان 
ق تر از يتر و عمی نرا علمآد يباجه ما يدر نت. خ شدياز تاری بخش



   t ٢٦   
و شاخص ی ن با عناصر اصليسنتز نو. ميح دهيم و توضيشه بفهميهم
سم ياليمانند ماتر. كندی علم مان دست و پنجه نرم می لاصی ها
، دولت،  حزب، طبقهی،دئولوژي ا، علم، فلسفه،كيالكتي دی،خيتار
  و ايك پرولتاريگاه استراتژياو جی رهبری مساله ا، يپرولتاری کتاتوريد

ار يها موضوعات بس نيهمه ا. ها و طبقات درون جامعهی گروهبند
  . ن با آنها سر و کار دارديهستند که  سنتز نوی بزرگ

  

چند ی تنی  از سو٢٠٠٨د در بهار سال يکنی که مالحظه می متن
ی ست انقالبيکا، از رهبران حزب کمونيبرجسته آمری ست هاياز کمون

ترجمه . در نقاط مختلف آن کشور ارائه شدی کا، به صورت سخنرانيآمر
با خدمات قت يبا هدف آشنا کردن خوانندگان حقی ن متن به فارسيا

ی ستيکمونی های تر کردن تئوری و علمی ان به نوسازيباب آواک
ی ان بر دفاع از شالوده هاين  باب آواکيسنتز نو. رديگی صورت م

دو انقالب ی مثبت و منفی درس های سم و جمعبنديمارکس
بدون شک . استی ستم، متکين در قرن بيو چی شوروی ستياليسوس

به . باشدی ن مياز سنتز نوی  موجزاست اما شرحی ک معرفين فقط يا
ی بودن مطلب، آن را در چند قسمت و در شماره های ل طوالنيدل

« ن متن تحت عنوان يبخش اول ا. ميکنی قت منتشر ميمختلف حق
؛ ٤٩ی قت شماره يدر حق» سم داردياز به انقالب و کمونيت نيبشر

قت يدر حق» يآگاهی نقش و قدرت بالقوه «بخش دوم تحت عنوان 
: نيسنتز نو«: ني و بخش سوم و چهارم تحت عناو٥٠ی شماره 

و ی کتاتوريد: نيسنتز نو«و » ين المللي ابعاد ب–ی اسيم سيمفاه
.  منتشر شدند٥١قت شماره يدر حق» سميدر گذار به کمونی دموکراس

  :ديخوانی بخش چهارم را می ر ادامه يدر ز
  بسیار) االستیسیتھ(ھستھ ی مستحکم با کشامدی 

م يتوانی را که می جوامعی کردهاياز روی اريبس: مين بگوروش
ی جدی بودند، کمبودهای و انقالبی ستياليواقعا سوسی م کشورهايبگوئ

ما دنبال . ر داد و از آن ها گسست کردييد آن ها را تغيداشتند که با
خوب را نشان ی لم هايف«ک آدم شوخ طبع، يم که به قول يستيآن ن
ست کامال ی کرديکرد ما رويرو» .ميا پنهان کنبد ری لم هايم و فيده

ی ستمولوژيو اپی نيجهان بی نه يشرفت در زميبر  پی متفاوت و متک
ی پاسخگوئی است برای که قبال به آن اشاره کردم؛ راهی ستيکمون
متفاوت ی ؟ و اتخاذ جاده ا»يبه چه بهائ«ن سوال که، ي به احيصح

  .تری عالی ت امور و ارتقاء به سطحيهدای است برا
از ی کيکه ی رسمی دئولوژيم به موضوع ايندازيبی مثال نگاهی برا

همانطور که قبال گفتم، . ن بوديشيپی ستياليجوامع سوسی های ژگيو
د يحزب باشد و خود حزب بای د تحت رهبريبای ستياليسوسی جامعه 

متحد باشد که بتواند مردم را در ی ستيکمونی دئولوژيک ايبه حول 
ک اتحاد يحزب ی ول. کندی ر آن، رهبرييت و تغياقعح ويدرک صح

ر يوغی اعم از حزب(آحاد جامعه ی اگر قرار باشد همه . داوطلبانه است
باشند تا ی دئولوژين ايبا ای ا همراهي مجبور به اعالم توافق )یحزب
  برسد، چه خواهد شد؟ی شان به جائيصدا

ی ه داريسرمای که تازه از جامعه ی بالفاصله پس از انقالب، مردم
نش خود در دست يقتا به مثابه بيرا حقی دئولوژين ايرون آمده اند، ايب

ن يح ايتشری ان برايآواک. ت استيک واقعين يا. نخواهند گرفت
کند تا نشان دهد چگونه ی چتر نجات استفاده می ت از استعاره يوضع

شوند و جامعه به دو قطب ی امور فشرده می در زمان انقالب همه 
انقالب است ی اردوی حامی ک قطب بطور تنگاتنگي: شودی ب ممنشع

از انقالب، از تراکم قطب مردم کاسته  پس اما. متفق ارتجاعی گريو د
ان در يآواک. شودی که باز می  درست مانند چتر بسته ا–شود ی م

انقالب ی اساس، اهداف و روش ها«اش تحت عنوان ی سخنران
  :دن انقالبيت رسد، پس از به قدريگوی م» يستيکمون
نِ  در حال ظهور که توسط کسب قدرت يدر کنار روابط نو... «
نش ها و ي بی،اسيسی م آن متولد شده است، برنامه هايو تحکی انقالب
ی و اجتماعی روابط اقتصادی ان کننده يکه بی گوناگونی ش هايگرا

 .کهن هستند، دوباره ابراز وجود خواهند کردی مانده از جامعه ی بر جا
خاص که فقط ی م که چون در آن لحظه ين بگذاريو اگر فرض را بر ا

مردم ی جاد کند، همه يت ايدر وضعی شيتوانست گشای ما می برنامه 
ز با ما توافق ينی ستيکمونی دن به جامعه يما بودند، پس تا رسی حام

داشته و در هر نقطه و مرحله با ما همگام خواهند بود؛ دچار اشتباهات 

  ) ١٣(» ....م شد يخواهی جد
که همه ی  آن روز موعودی،ستياليسوسی جامعه » شکر خدا«

ی در جامعه ! ستين» ننديبی را می روشنائ«رستگار شده و 
ن ينوی ده هايم که پديکنی م مردم را رهبريتوانی می ستياليسوس

بردارند و ی اريبخش بسی مهم و رهائی را بوجود آورند گام های اريبس
ر يير تغيدرگی م که مردم در جهت مثبتي به راه اندازرای پروسه هائ

م که يش روين فرض پيه ايم بر پايتوانی اما نم... جامعه و خود شوند 
ی ستيمردم صاحب متد، موضع و نقطه نظر کمونی ناگهان همه ی گوئ

اگر جامعه .  ده اند و شروع به کاربست آن کرده انديشده و آن را فهم
اوال، در انطباق با : م، آنگاهيکنی  رهبرفرض ش ين پيای ه يرا بر پا

ن کار، کل يای جه يا، در نتيم کرد و ثانيقت امور عمل نخواهيحق
ک يف و مسدود کرده و يقت را تحريمردم به حقی ابيدست ی پروسه 

  .م آوردين و خفقان آور و منجمد بوجود خواهيدروغی فضا
 کننده یرهبری دئولوژيک ايد يبای ستياليسوسی در جامعه 

ه يسرمای با جامعه ی ستياليسوسی  و فرق جامعه –موجود باشد 
پوشاند بلکه علنا آن را ابراز ی ت را نمين واقعيدر آن است که ای دار

توافق ی دئولوژين ايستند که با ايکه مطمئن نی اما کسان. کندی م
 که با آنی ال و آزادانه آن را ابراز کنند و کسانيخی د با راحتيدارند با

د در مورد آن يان کنند و بايد عدم توافق خود را بيمخالفند مسلما با
  .فتديبحث راه ب

در . است به کار بستيسی د در رابطه با عرصه يرا بای اصل مشابه
ج يبسی ديد مبتکر باشد و مردم را حول اهداف کليک سطح، حزب باي

سلما م. ن کندييط مجادله را تعيشان را رها کند و شرای کرده و انرژ
. زنده و الهام بخش و روشنگر باشدی ک پروسه يد يتواند و بای ن ميا

ن يز چنينی ن بلکه در پانزده سال اول شورويدر گذشته نه فقط در چ
  .   بود

خته از ينده، در مورد حرکات خودانگيآی ستياليکرد دولت سوسيرو
 کامالی که به ظاهر در جهتی ن، چه خواهد بود؟ در مورد روندهائيپائ

مورد ی اصلی ت هايو فعالی اسيط سيا با شرايکنند ی مخالف حرکت م
 مانند قهوه خانه –ی هنری نظر حزب مخالفند، چطور؟ در مورد فضاها

ی تيگرافی پ هاپ و دسته هايو ه» تسيب« و ٦٠ و ٥٠ی دهه ی ها
ا  کوبه يسربلند کردند ) کايآمر(ی ش در برانکس جنوبيسال پی که س

  و –دند ي به ظهور رس٩٠ی ه که در دهه شعرگونی کالمی ها
از آن ها ممکنست ی اريان مردم برخاسته اند که بسيکه از می روندهائ

داشته باشند، چه؟ در » خارج از کنترل«ا حداقل ی يونيسيخصلت اپوز
 ی،خواهند بدون حضور افراد حزبی که می اسيسی مورد گروه ها

ی مهمی ه پروژه هاي علتيا دست به فعاليمسائل را به بحث بگذارند 
که ی رند بزنند، چه؟ در مورد آموزگارانيکه حزب و دولت در آن درگ

را درس دهند که منطبق بر درک ی ريها و تفاسی خواهند تئوری م
  ست، چه؟يحزب ن
ی برای اديزی ن، فضايشي پی ستياليم که در جوامع سوسيک بگوۥر

ردن و رها کردن انقالب ک«ان در يآواک. نگونه مسائل موجود نبوديا
ی ش از آن به شوروين و بيبه چی نه انتقادهائين زميدر ا» تيبشر

ی پروسه ... منقبض کردن «بود به، ی شيدر آن ها گرا. کرده است
ش خود را اعمال کرد، ين گراي؛ و تا آنجا که ايستياليرات سوسييتغ

که هر يان هدف و پروسه نشد؛ بطوريمی ح رابطه يمنجر به حل صح
ا با هدف يشد ی ل به خود هدف مي تبدی، در هر مقطع،یحرکت
ی از پروسه ای د به مثابه بخشيکه بايدر حال. شدی قرار داده می مساو

ن، يبه موازات ا. شدی هدف بزرگتر روان است، درک می که به سو
دور زدن «ی نيو آنچه بطور عی ضروری ش به قبض جهت عمده يگرا
با انحراف ی اما مساو(بود ی ا دور شدن ها از آن جهت اصلي» ها

ن امر، يا. ز وجود داشتين) شدی قرار داده می خطرناک از جهت اصل
 موجب ی،ادياوقات تا حد زی و برخی  تا درجه ای،کلی در پروسه 

 –شد ی و حقوق فردی ان فرديت، ابتکار عمل، بيخفه کردن خالق

 سنتز نوین باب آواکیان چیست؟ : یسمتجسم دوباره انقالب و کمون



     ٢٧u 
اد با در تض) و در کوتاه مدت، به واقع( که به ظاهر ی بخصوص زمان

آن ی کننده ی و حزب رهبری ستياليدولت سوسی اهداف اعالم شده 
  )١٤. (گرفتندی قرار م

ی از به جوشش فکريدرک جهان نی  برای،ه ايک سطح پايدر 
» يهوا«وزش ی ا به قولي – بحث، تجربه کردن ی،جوشش فکر. هست

ر پوست يم در زينيکند تا ببی ما باز می را به روی چه اي در–ی فکر
د چه ي در حال تولی،ت فکريفعالی ت چرخ دنده هايعه، فعالجام

کند؛ به ی باز می شرويپی را برای ممکنی است و چه راه های زهائيچ
ک جانبه يا يم يم کجا ممکنست کج بروينيکند که ببی ما کمک م
ان رهبران يم(ان حزب و توده ها يک ميالکتين، ديبدون ا. ميحرکت کن

در هر دو : خواهد شد» ک طرفهي«اندازه ش از يب) شوندگانی و رهبر
را دادن يز. کند خواهد شدۥو خالق ی انتقادی ه يطرف معادله، روح

توده .  به درد نخور استی،گلخانه ای ک فضايبه مردم در ی ابزار انتقاد
رند و تجربه ياد بگيز يد خودشان نيشوند اما آنان بای د رهبريها با

. شودی افته و انقالبير يين راه تغيد در طول ايز باينی کنند و رهبر
از به جوشش، جدل، و يش برود، نين پروسه درست پينکه ايای برا
از آن ی اديمقدار ز» يانقالب فرهنگ«ان يدر جر. استی فکری اهويه

ار بزرگتر از آن، با عناصر و يبسی اسيمق» نيسنتز نو«اما . وجود داشت
  .را، مد نظر داردی متفاوتی ش هايپو

ده سال پس : ميم مسئله را درک کنيم تا بتوانيک حرف بزنۥرد يائيب
ن درک از مفهوم يکه بهتری جائی عني –ن يدر چی از انقالب فرهنگ

ت سرنوشت يشتر مردم واقعا اهمي ب–اده کردند يسم را پياليسوسی قبل
م تر يخب، خصلت متفاوت و ابعاد عظ. دندين نبرد را نفهميساز آن آخر
ن سوال است که ياز پاسخ به ای بخش بزرگ» نيسنتز نو«جوشش در 

  . م کرديدفعه بعد چگونه بهتر عمل خواه
  »تا لبھ ی چارشقھ شدن رفتن«

مستحکم با ی هسته «ان حرکت موجود در يبی ان، برايآواک
ه کرده يتشبی ريگی آن را به انداختن قالب ماه» اريبسی کشامد

م، يانقالب کن) کايآمر(ن جا يدر ای بدون شک وقت. ميبزنی مثال. است
ی د، جامعه يم مکين را نخواهيگر خون مردم کره زمياز آنجا که د

م که يخب، فرض کن. خواهد داشتی عاجلی مادی ازهايما نی انقالب
ی ازهاين نياز ای ن برخيتامی رد برايگی م ميتصمی ستياليدولت سوس

ی آروندات«ک نفر مثل يو . بسازدی از کشور سدی عاجل، در نقطه ا
ر ياما غی و فعال مترقی هندی برجسته ی سنده يک نوي(» يور

ج ييغ و تهين کار دست به تبليه ايمخالف آن است و عل) ستيکمون
ن کار را تحمل کرد بلکه در يد اينه تنها با» نيسنتز نو«طبق . زندی م

را ی کند و تظاهرات هائی می ه دولت سازماندهيهمان حال که عل
ی ون داد و برايزيزمان صحبت در تلوی د به ويکند، بای می رهبر
ن يد وارد ماجرا شد و بر سر ايو با. کردی ش کمک ماليت هايفعال

اگر روشن شود که نظر او . موضوع جدل و مناظره به راه انداخت
و اگر معلوم . اد گرفتيد از او يبا) حتا بخشا درست است(درست است 

بحث و مناظره  ید مردم را طيشود که نظرش غلط است، کماکان با
 اما نه در –د يگوی د و دولت درست ميگوی غلط می قانع کرد که و

ه اش باور دارد و يقا به نظريکه عمی ک مترسک بلکه با کسيمناظره با 
  )١٥. (قادر است بطور منسجم و با حرارت از آن دفاع کند

ن يرا در اياز خطر نخواهد بود زی ن کار، خاليروشن است که ا
 فعال شده و ستندي نخوبی زه هايانگی که دارای  کسانان مطمئنايم

ل به ين پروسه را تبديمانور خواهند داد و تالش خواهند کرد که ا
و فراموش . کنندی ستيالينابود کردن دولت سوسی برای تالش هائ

ی روهايم که ني، اگر اجازه دهميدست بشوئم که اگر از قدرت ينکن
ی ه داريسرما) نينوی م و چه بورژوازيقدی بورژوازی روهايچه ن(بورژوا 
ی مردمی ه همه يت بزرگ عليک جناياء کنند، آنوقت مرتکب يرا اح

شتر از يها کرده اند و بی فداکاری کسب قدرت انقالبی م که برايشده ا
  .  ميت بطور عام، شده ايه بشريبزرگ علی تيآن، مرتکب جنا

اما در . ردن خواهد کييط را تعيمستحکم چارچوبه و شرای هسته 
هم زمان . خواهد دادی کشامدی درون آن، به حداکثر ممکن اجازه 

ی بلکه به مثابه قدرتی نه مانند هر قدرتی قدرت را حفظ خواهد کرد ول
 در جاده ی،جهانی رود، و همراه با مبارزه ی سم ميکمونی که به سو

واضح است که در . کندی حرکت م» تيچهار کل«ن بردن ياز بی 
ی وديت ها و قيمستحکم همواره با محدودی ن کار، هسته يانجام ا

سم روبرو ياليامپری دات از سويمنجمله با انواع تهد. روبرو خواه بود
ار باز بوجود يبسی م بود که فضائياوقات قادر خواهی برخ. خواهد شد

. ميم که زمام امور را بکشياوقات ممکنست مجبور شوی م و برخيآور
را ی م که کشامديک، عمدتا تالش خواهيراتژاما در کل و بطور است

ن پروسه يم کرد از ايتالش خواه. ميم و با متد آن، کار کنيق کنيتشو
نکه يم تا اين روش را حل کنيت جامعه با ايم و معضالت هدايرياد بگي

شود که به هدف و راه ما خدمت کند ی محرکه ای رويک نيل به يتبد
ی ن استراتژيو در ا). همرفتهيکه رو بلی،م و فورينه لزوما بطور مستق(

  . ده و مملو از خطر خواهد بوديچيار چالشگر و پيز راه از چاه، بسيتم
چارشقه ی تا لبه «ان مکرر صحبت از يل باب آواکين دليبه هم

نقش اختالف ! ن کنديخواهد که چنی کند و می م» شدن رفتن
د که سم است هر چنياليسوسی ن الگوي از انفکيالی ده، جزئيعق

م تا ياما اگر حاضر نباش. ده کنديچيتواند اوضاع را کامال پی همواره م
ار شکننده يمستحکم ما بسی م آنگاه هسته يچارشقه شدن بروی لبه 

ی د ميتاک. کشش نخواهد داشتی ليز خينی و کشامد... خواهد بود 
توان آن را صرفا به ی ک است و نميک مفهوم استراتژين يکنم که ا

ا داشتن يگوناگون ی  از جهات مختلف توسط چالش هاده شدنيکش
ی تا لبه «مفهوم . آن گذاشتی ا مساويل داد ياد تقليف زيوظا

ار ين ها و بسيار متفاوت از ايبسی زيناظر بر چ» چارشقه شدن رفتن
  . ک مهم تر استيق تر و به لحاظ استراتژيده تر، عميچيپ

ی سمياليسوسی لگون نوع در ايده از ايعالوه بر نقش اختالف عق
ز به يرا نی گريدی ده هايان ايش گذاشته است، آواکين پيکه سنتز نو
ی برگزار: بطور مثال. ن الگو، به بحث گذاشته استياز ای عنوان بخش
دولت ی  مقابلِ  پای ديآن موضوعات کلی که طی رقابتی انتخابات ها

 وجود داشته باشند؛ی م واقعيرند و مفاهيبشدت مورد مشاجره قرار گ
ی جاد ميحزب ای که برای ت هائيمنجمله محدود(ی ک قانون اساسي

ی ؛ وجود جامعه يافته در مورد حقوق فرديبسط ی ه يک نظري؛ )کند
د يک راه کامال جديم باشند؛ و يکه مستقل از رژی با انجمن هائی مدن

متفاوت در ی ه ايمنجمله نظری و کار بدنی ان کار فکريدر حل تضاد م
کنم و ی بسنده می ن جا به اشاره ايدر ا. روشنفکرانمورد نقش 

  .ميمشتاقم که در بخش سوال و جواب آن ها را مورد بحث قرار ده
ی ن هسته يا: پردازمی ک موضوع آخر هم مين بخش به يدر ا

ا يکدست يک حزب يبا ی مستحکم مساوی ؟ هسته ستيکمستحکم 
ت را ي اقلکيمستحکم همواره ی هسته . ستيکدست نی يايپرولتار

 شامل آن ی،ستياليسوسی اول جامعه ی در فازها. کندی می ندگينما
ی حرکت به سوی است که استوارانه متعهد به هدف کلی کسان
از مردم، که از ی مختلفی های سم هستند و سپس درجه بنديکمون

. شوندی ان طبقات و اقشار گوناگون برخاسته اند، به گرد آن جمع ميم
د از يبای  داشته باشد و رهبرشهيرا يد در پرولتاريمستحکم بای هسته 

ی مانده از جامعه ی برجای تضادهای لبه ی که روی ان آن هائيم
کهنه به ی که در جامعه ی بطور مثال کسان(قرار دارند ی ه داريسرما

 و –ا زنان اقشار گوناگون يافته اند يم نيتعلی عنوان کارکنان فکر
، مرتبا افراد )زنان را به جلو برانندی هائخواهند امر ری  که م–ی مردان
  .اورديمستحکم بی را جذب و فعال کند و به درون هسته ی ديجد

ی اديتنوع زی بلکه دارا. ستيساکن نی ده يک پديز يا نياما پرولتار
ل شرکت در ي هم به دل-- شود ی می اديرات زيياست و دستخوش تغ

با اقشار ی ستيهمزی ل پروسه يجامعه و هم به دلی تمام عرصه ها
طبقات . اد گرفتن از آن هاين حال يانه و متحول کردن آنها و در عيم

ی از تعهد نسبت به پروژه ی موجودند و سطوح گوناگونی متفاوت
 اما نه از باال –م ين تضاد کار کنيد با ايموجود است و ما بای ستيکمون
ن ي ها در ارا به راه انداخت و همراه تودهی د پروسه ايبا. نيبه پائ

  . ر شديپروسه درگ
. ا متفاوت استيم گذشته در مورد پرولتارين مفهوم کامال از مفاهيا

ی فايای ر(ا يبه پرولتار» ت دادنيجسم«ش يم گذشته گرايدر مفاه
ا يپرولتاری خي تار–ی  نقش جهانی،عني. شودی ده ميد) ايکردن پرولتار

ی ست با آدم هان اينوی ديکه تجسم روابط تولی به مثابه طبقه ا
همانطور که قبال در بحث . شودی گرفته می ن طبقه، عوضيمنفرد ا

در جنبه » ايت دادن به پرولتاريجسم«ن يگفتم، ا» يقت طبقاتيحق«
ش از اندازه بر خاستگاه يد بيمثال، تاک. شدی مختلف متبلور می ها

و ت ها يا دادن مسئولياز افکار آن ها و ی ابيآدم ها هنگام ارزی طبقات
ت ها توسط ين موقعين باور که اشغال ايبه آنان و ای رهبری مقام ها



   t ٢٨   
ن يا. سم استيونيزيه رويعلی نيا دهقان اند، تضميکه کارگر ی افراد
ز به ين نيار برجسته بود اما در مائو و انقالب چين بسيش در استاليگرا

  .  صور گوناگون متبلور بود
م يمفاه: ندهيآدر شماره ی بخش پنجم و نهائ: ادامه دارد

  . انقالب کردن-ک ياستراتژ
  

ان يدو تن از زندان. دست به جنايت زدی اسالمی گر جمهوريبار د 
دهه ی اسيسی زندانی صارمی م، عليجالدان رژ. اعدام شدندی اسيس

ادت را به جرم ياكبر سی ن و عليبا مجاهدی شصت را به جرم همراه
ماه به دار ی  دل در سحرگاه هفتمييدولت اسرای برای جاسوس

  . ختنديآو
ی برای اسالمی ف جمهوريكثی همواره از شگردهای اتهام به جرائم واه

جز ارعاب مردم ی زين اعدامها چيهدف ا. سركوب مردم بوده و هست
ی تيو امنی اسيمالحظات سی تكاران حاكم هر بار بر مبنايجنا. ستين

ی تحتانی ده هاارعاب توی برا. رنديگی از جامعه را نشانه می خود بخش
در . ن مختلف اعدام نكننديست كه چند نفر را تحت عناوينی هفته ا
ارعاب مردم ی برا.  جوان بلوچ را در زاهدان اعدام كردند١١ آذر، ٢٩

كردند حكم اعدام ی كردستان داس مرگ را به حركت در آورده و  سع
ز يانگخوشبختانه با مبارزه شور. را به اجرا در آورندی فيب اهللا لطيحب

  . مردم سنندج عقب نشستند
ن نظام خون آشام ين اعدامها نشانه قدرت گردانندگان ايك از ايچيه
ی جمهور. صال شان استين اعدامها نشانه ضعف و استيا. ستين

ر كرده ينحل خود گيدر چنبره تضادها و مشكالت الی اسالم
ی تيامنی اسيسران س. اندازدی مردم چنگ می و بر سر و رو

دانند كه در چه ی می بهتر از هر كسی اسالم یجمهور
توانند با ی برند و هر آن می بسر می ط شكننده ايشرا

ا همچون سال گذشته با يو سقوط  روبرو شوند ی فروپاش
كه تحت ی ژه در زمانيخشم توفنده مردم مواجه شوند، بو

ن يخواهند سخت تری م» انه هايهدفمند كردن را«عنوان 
  .  جامعه اعمال كنندرا بر كلی اضت كشير

نگونه اعدامها نشان دادند كه انتخاب خود را كرده يآنان با ا
ف و يحفظ قدرت خود حاضرند به هر اقدام كثی اند؛ برا

  .  ازنديدست ی تكارانه ايجنا
ا يز انتخاب خود را كرده اند؟ آيا مردم ما نين است آيسئوال ا

ی ر نمي ناپذقاطعانه و سازشی افته اند كه بدون مبارزه ايدر
از جان و ی م را به عقب رانند؟ بدون نبردين رژيتوانند ا

ن حكومت قرون يای ه گرفته قادر به سرنگونيمای آگاه
ه به يتوان با تكی افته اند كه ميا دريستند؟ آينيی وسطا

ی و خارجی داخلی خود و استقالل از هر قدرت ارتجاعی روين
وهم را نسبت به ش برند؟ و هرگونه تيمبارزه خود را به پ

از سركوبگران كه از قدرت رانده شده اند و امروزه ی جناح
. نند، بدور اندازنديبی را م» ينيخميی دوران طال«خواب 

در سركوب مردم به اتهام يی د طواليكه ی نسبت به كسان
» ستياالرض و كمونی محاربه، جاسوس،منافق، مفسد ف«

  . داشته اند
كر يگسترده از پی زيه خونري بر پای اسالمی نظام جمهور

ن نظام ياعدام و جنايت در ذات ا. مردم ساخته و پرداخته شد
توان اين ماشين دهشت را ی فقط با  انقالب است كه م. است

كر يكه رژيم از پی از كار انداخت و به حساب هر قطره خون
تنها با مقاومت آگاهانه و .  كردی دگيكرده رسی خلق جار

ن يت ايكلی سرنگونی رد مبارزه بر مبناشبيافته و پيسازمان
ست يل. توان دشمن را به عقب راندی است كه می نظام جهنم

هر . نداردی انيپای اسالمی ن به اعدام در نظام جمهوريمحكوم

! وقت تنگ است. نيز هستی گرين ديآن امكان به دار آويختن مبارز
خود حفظ جان فرزندان ی را برای د مبارزه قدرتمند و سراسريبا

ی تهاين جنايد ايبای ق ممكن و در هر مكانيبه هر طر. ميسازمان ده
  . ميدان آوريم و مردم را ميزبونانه را افشا كن

ختن يدر برانگی تواند نقش مهمی  خارج از كشور می،ط كنونيدر شرا
پرشور و ی صحنه ها. فا كندين اعدامها ايه ايران و جهان عليمردم ا

ه اعدام فرزاد كمانگر صورت گرفت نشانه كه در اعتراض بی رزمنده ا
. ان مبارزان خارج از كشور موجود استياست كه می ت قدرتمنديظرف

دان آورد و اعتراضات يرا دوباره به می د آن اتحاد و همبستگيبا
  . را سازمان دادی گسترده تر

ی است كه طی خطاب ما بطور مشخص به آن دسته از جوانان مبارز
د در يتوانند و بای به ترك كشور شده اند، آنان مكسال گذشته مجبور ي
دفاع از ی ن و زمان را برايرند و زمين اعتراضات قرار گيش ايشاپيپ

  . زندين فرزندان مردم بهم ريجان بهتر
  !ان جانباختهيباد خاطره زندانی گرام

  ! ياسالمی مرگ بر جمهور
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