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سخنی با آذرخش در باره برخی 
 مسائل جنبش کمونيستی و کارگري

به انتقاداتی که بهروز  ۳۵ ما در حقيقت شماره
نون اک.  جواب داديمفرهيخته به ما کرده بود

باره نظرات دررا می خواهيم مشاهدات خودمان 
 .رفقا در زمينه ی سوسياليسم طرح کنيم
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 جنبش دانشجوئي، جنبش کمونيستي
 نکاتي چند

 !بر وظايف و دورنماها
 

دانشگاه ها توسط نترل شديد سرکوب بيرحمانه و کها پس از سال
مهوري اسالمي، بار ديگر افکار و عقايد چپ در ميان دانشجويان ج

 با سخت کوشي و تالش آگاهانه. يابد ه و گسترش ميمبارز پايه گرفت
، چپ به سطح يک جنبش فعال در عده قليلي از فعالين دانشجوئي

 بويژه ،همبارزات چند ماهه گذشت. ه استدانشگاههاي کشور ارتقا يافت
 آذر در دانشگاه تهران به مناسبت گراميداشت روز ۱۳تظاهرات 

هر چند اين . هاست  جلوه هاي بارز عروج چپ در دانشگاه،دانشجو
هاي تهران و معدودي شهرهاي ديگر تمرکز  جنبش عمدتا در دانشگاه

يافته است اما پتانسيل زيادي براي گسترش اين جنبش در گوشه و 
 به شرطي که انقالبيون کمونيست به وظايف ،استکنار کشور موجود 

خود در قبال اين جنبش عمل کنند و خط صحيحي را براي رشد و 
از نظر حزب ما در شرايط کنوني . تکامل جنبش دانشجوئي جلو گذارند

تاکيد بر نکات زير 
 . ضروريست

 مبارزات اخير يک )۱
بار ديگر نشان داد که 
جنبش دانشجوئي در 

ثري در ايران نقش مو
تحوالت سياسي کشور 

نقش تاريخي . داراست
جنبش دانشجوئي در 
ارتقا سطح آگاهي سياسي 
مردم و جو مبارزات ضد 
. رژيمي انکار ناپذير است

اين نقش با گسترش 
ها و شکل گيري  دانشگاه

يک جمعيت چند 
اما .  هزار نفر بوده است۷۰ تعداد کل دانشجويان کشور ۱۳۵۷ در سال .ميليوني بسيار برجسته تر از قبل شده است

صي که هر آن مي توانند عاجوان چند ميليون . تقريبا سه و نيم ميليوني دانشجو روبروئيمجمعيت امروزه با يک 
به نقش آگاهگرانه و آغازگرانه اين جنبش در روند تحوالت . ر انبار باروت خشم مردم جرقه زنندطلسم را بشکنند و ب

 .  نبايد کم بها داد- گيري اوضاع انقالبي  بويژه در شکل-سياسي کشور 
 ،نه به امپرياليسم"کنوني نيز جنبش دانشجوئي نقش تعيين کننده اي در طرح شعار پيچيده در شرايط سياسي 

عمدتا از طريق جنبش در داخل کشور سياست قطب سوم .  در ميان ديگر جنبشهاي توده اي ايفا کرد"نه به ارتجاع
 .  با اتکا به اين جنبش مي توان انتظار فراگير شدنش در کل جامعه را داشت.دانشجوئي گسترش يافت

 

برای کاستن از حجم فايل نشريه حقيقت 
و تسهيل دسترسی به آن در شبکه 
اينترنت، تغييراتی در صفحه بندی و 

ه تعداد صفحات حقيقت صورت گرفت
ادات و راه با ارائه نظرات، پيشنه. است

نه ما را در ارائه حل های خود در اين زمي
 . کيفيت بهتر نشريه ياری دهيد
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t ٢  
هاي ضد امپرياليستي و دمکراتيک   اهميت جنبش دانشجوئي فقط به آگاهگري)۲

اگر چه مطالبات دمکراتيک، آزاديخواهانه و ضد استبدادي از محرکهاي . محدود نيست
ين جنبش به تحقق اين خواستها محدود ها و کارکرد ا  اما انگيزه،مهم اين جنبش است

. در نوسازي و بازسازي جنبش کمونيستي ايران داردنيز اين جنبش نقش مهمي . نيست
گاهترين، مبارزترين و پيشروترين فعالين اين همواره توسط آجنبش کمونيستي ايران 

 و طبقه کارگر براي انقالب نياز به روشنفکران خود دارد. تقويت شده استجنبش 
بازسازي، نوسازي، و . نبش دانشجوئي انقالبي بستر پروردن چنين مبارزاني بوده استج

تقويت جنبش کمونيستي که هنوز از ضربات سهمگين کمر راست نکرده است، بدون 
 .جريان يابي اين خون تازه بدرون پيکرش، بسيار مشکل خواهد بود

د بايد امکان خوسياسي و نوسازي ايدئولوژيک نيز با  جنبش کمونيستي )۳
بدون ارائه يک جمعبندي نقادانه تاريخي از . جذب اين خون تازه را فراهم کند

 و بدون پاسخگوئي به ،تجارب گذشته جنبش کمونيستي در سطح ملي و بين المللي
 . االت نوين، اين خون تازه جذب جنبش کمونيستي نخواهد شدسو

 درون جوشش فکريبه ند جنبش دانشجوئي چپ، مي توا  نيروي سياسي تازه نفس
ضعفهاي امروزين بخش چپ جنبش دانشجوئي . ياري رساند جنبش کمونيستي و چپ

جنبش کمونيستي ايران هاي  بي ارتباط با درجا زدن ،در بسيج گسترده توده دانشجو
دامن زدن به مباحث مهم خطي در ميان فعالين چپ دانشگاه در زمينه هائي . نيست

 مختصات جامعه آينده، مشکالت جامعه و راه حلهاي آن، چون درک از سوسياليسم و
رهائي از سلطه حکومت مذهبي، مسئله زنان، مسئله ملي، ديناميسم امپرياليسم چگونگي 

و در پرتو آن ارزيابي از تغييرات ساختار اقتصادي اجتماعي ايران طي سه دهه گذشته و 
بدون . اند  ضروريئوري انقالبي همگي براي دست يابي به ت،نقد راه حلهاي نئو ليبرالي

 .تئوري پيشرفته، سازمان دادن پراتيکهاي پيشرفته ميسر نيست
، حضور پررنگ دختران جوان در  چپ جنبش دانشجوئيی يکي از ويژگي ها)۴

با صراحت شعار مبارزه عليه ستم براي نخستين بار جنبش دانشجوئي . آن است
اين مسئله . تي خود انتخاب کرده استجنسيتي را بعنوان يکي از سياست هاي مبارزا

بستر مهمي براي هم است بلکه م از زاويه تحوالت دمکراتيک و انقالبي جامعه نه تنها
نگرش کمونيستي و گسست از ايده هاي کهن مختصات جامعه آينده، ترويج ترويج 

مطمئنا جنبش دانشجوئي ايران مي تواند يکي از دژهاي سرسخت مبارزه عليه . است
جنسيتي شده و به همه دانشجويان مبارز در جهان و بخصوص خاورميانه الهام ستم 
درک فعالين چپ در  هنوز. اما براي دست يافتن به اين کيفيت بايد کار کرد. بخشد

 کهن و رفتارهاي سنتي تحت عناوين هاي اين زمينه ناموزون است و بقاياي ايده
چپ در دانشگاه نيز . ه مي شوددر ميان فعالين چپ مشاهد) گاها تئوريک(مختلف 
پيشرفت دراين زمينه نه تنها . خانه تکاني جدي در رابطه با مسئله زن استمحتاج 

نيازمند مبارزه جدي نظريست بلکه نيازمند هرچه بيشتر به ميدان آمدن دختران 
دختران دانشجوي چپ بايد حصارهاي مردساالرانه را بشکنند و به مثابه . دانشجوست

دختر دانشجوئي پا به ميدان گاه هر . هاي جنبش ظاهر شوند ها و پراتيسين تئوريسين
شود، ضربه مي گذارد و به يکي از رهبران و سخنگويان اصلي اين جنبش بدل  مي

 . شودسختي بر افکار و روحيات مردساالرانه حاکم بر جامعه وارد مي 
 سمت گيري و  برافراشتن پرچم دفاع از کارگران و زحمتکشان شهر و روستا)۵

  ايرانهاي مهم جنبش دانشجوئي انقالبي  همواره يکي از شاخص،با زحمتکشان
هاي  حمايت جنبش دانشجوئي از جنبش کارگري و ديگر جنبش. بوده است
. ها نيست  اما جنبش دانشجوئي پشت جبهه ديگر جنبش،مهم استبسيار اجتماعي 

ني آن در تضاد کامل با جنبش دانشجوئي و محرک ها و کارکرد درونقش سياسي 
 .تبديل شدن به پشت جبهه اين جنبش و آن جنبش است

بسيج و سازماندهي توده هاي چپ، وظيفه درجه اول و اصلي جنبش دانشجوئي 
جنبش دانشجوئي، به اين طريق مي تواند . دانشجو حول سياست انقالبي است

هاي آن گذاشته و بيشترين تاثيرات سياسي را بر فضاي سياسي جامعه و صف آرائي 
 .بيشترين خدمت را به جنبش هاي اجتماعي ديگر کند

 که با محرکهاي ديگر د جنبش دانشجوئي محرکهاي خاص خود را دار
حساسيت سياسي باال، روحيه شورشگرانه در . جنبشهاي توده اي متفاوت است

رانه، مقابل افکار و عقايد سنتي، بر نتابيدن رفتارهاي استبدادي مذهبي و پدرساال
 فرهنگي، برخورداري از درجه متفاوتي از آگاهي و امکانات –مطالبات ويژه صنفي 

مي بخشد که بايد آنها را  براي تشکل يابي، خصوصيات ويژه اي به اين جنبش
در غير اين صورت نقش اين جنبش در .  و بر پايه آن عمل کردبرسميت شناخت

 .شودتسريع روندهاي انقالبي جامعه بشدت محدود مي 
به معناي استفاده از اين طبقه کارگر جنبش دانشجوئي با اساسي  پيوند 

فرصتهاي انقالبي بر مبناي سياستها و روشهاي پرولتري و ايجاد قطب بندي 
درکهاي مکانيکي از . ايدئولوژيک سياسي مساعد به نفع جنبش کمونيستي است

گرايشاتي که . استستي کمونيبرقراري اين پيوند، به ضرر طبقه کارگر و کل جنبش 
به ميدان آمده اند، " خصلت کارگري بخشيدن به جنبش دانشجوئي"تحت عنوان 

 هستند و  اکونوميستيحامل سياستهاي بغايت محافظه کارانه و راست
براي . هايشان ربطي به منافع کوتاه مدت و درازمدت طبقه کارگر ندارد سياست
. بوده و هست"  ميدان آمدن طبقه کارگرمزاحم به"وحيه شورشگرانه جوانان اينان ر

کارگران منفعتي "اينان و هشدارهاي دائمي شان مبني بر " کارگر پرستانه"اندرزهاي 
هنوز تناسب قوا مساعد "، "هنوز وقت انقالب نرسيده"و " در جنبش ضد رژيمي ندارند

 . تاساسا براي خفه کردن گرايش راديکال و انقالبي در جنبش دانشجوئي اس" نيست
 فعالين چپ دانشجوئي نيازمند سياستهاي روشن براي هدايت جنبش )۶

سياستهائي که بايد ناظر بر صف بنديهاي سياسي و آرايش قواي . دانشجوئي هستند
 . باشددر جامعه طبقاتي 

 دوم خرداد براي حفظ سالمت در مقطعي نه چندان دور، مرزبندي با جريان
در دوره اخير تبليغ . جوئي ضروري بودايدئولوژيک سياسي و پيشرفت جنبش دانش

سياست قطب سوم و مخالفت با جنگ ارتجاعي براي سد کردن راه طرفداري از اين 
جا افتادن اين سياست در جنبش دانشجوئي . يا آن قطب ارتجاعي بسيار ضروري بود

 . از دستاوردهاي مهم مبارزات مردم ايران است
ست در سياستهاي آمريکا صورت گيرد، امروزه نيز عليرغم تغييراتي که ممکن ا

ممکنست . خط مشي قطب سوم کماکان بايد نقطه رجوع جنبش دانشجوئي باشد
مريکا براي دوره اي يا کال براي هميشه کنار گذاشته شود و آگزينه نظامي از جانب 
در پشت اما واقعيت اين است که . جنگ روبرو نباشيمفوري بدينسان ما با خطر 

يکا در قبال ايران، ضرورت هاي نظام سرمايه داري امپرياليستي سياست هاي آمر
اند و آمريکا مجبور است به صور  اين ضرورت ها به قوت خود باقي. نهفته است

 از همينرو اهميت افشاگري از آينده اي که .مختلف به اين ضرورت ها پاسخ گويد
دنبال مي کند ) بدون آنبا جمهوري اسالمي يا (امپرياليسم آمريکا براي جامعه ايران 

 . بسيار ضروريست
 بايد بر شتاب - بويژه بخش چپ آن –در چنين شرايطي جنبش دانشجوئي 
سطح مبارزات خود را ارتقا دهد و مبلغ . مبارزه خود عليه جمهوري اسالمي بيفزايد

هاي وسيعتر  سازمان دادن اتحاد عمل. شودمعيارهاي پيشرفته تري در مبارزه 
ها و مطالبات صنفي و سياسي اکثريت دانشجويان،  هوجه به خواستمبارزاتي و ت

دامن زدن به فضاي بحث و جدل رفيقانه براي ارتقا سطح نظري اين جنبش و ادامه 
حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان، زنان و مليتهاي تحت ستم براي تکامل و 

 . شکوفائي اين جنبش مطلقا ضروريند
اي در مبارزه عليه  کنون نتوانسته نقش برجسته چپ تا جنبش دانشجوئي

مبارزه توده اي ادامه داري در رابطه با شعارهائي چون جدائي دين مذهب ايفا کند و 
بجز اعتراض به (. براه اندازداز دولت و کوتاه شدن دست نهادهاي مذهبي از دانشگاه 

 يمکان پذيرانتصاب آخوند عميدي زنجاني به رياست دانشگاه تهران که نشانه ا
 شعار جدائي دين از دولت به شک نيست که طرح) .هستچنين مبارزه اي هم 

اما جنبش دانشجوئي بايد . تر با قدرت سياسي موجود است ي روياروئي مستقيمامعن
تدوام حضور نيروهاي سياسي چون دفتر تحکيم . راهگشاي اين روياروئي باشد

ملي مذهبي در سازشکار يروهاي  و نفوذ نسبي ن،وحدت وابسته به محافل قدرت
 نيز کم ر ميان بسياري از فعالين چپداما . ند از موانع اصلي طرح اين شعار،دانشگاه

 چنداني با ربطکم توجهي اين . توجهي به ضرورت اين مبارزه مشاهده مي شود
بدون مبارزه آشکار عليه . نامساعد براي انجام اين وظيفه نداردمساعد يا تناسب قواي 

مراکز علم و دانش و سمبلهاي مهم آن زندگي مردم و در لتهاي مذهب در دخا
شگاه توسط حوزه نداغصب مانند برگزاري نماز جمعه در دانشگاه تهران که نشانه (

نمي توان صحبت از پيشبرد واقعي تحوالت انقالبي دمکراتيک در جامعه ايران ) است
صحبت از آزادي زن نمي توان . رداي آزاد و برابر ک نمي توان صحبت از جامعه. کرد

خلق هاي تحت ستم از چنگال خفقان آور قدرت صحبت از خالصي طبقه کارگر و و 
 . سياسي حاکم کرد

هاي راديکالتر و  ياستجنبش دانشجوئي مي تواند و بايد سخالصه اينکه 
 ي را در مبارزه عليه رژيم پيش بگذارد و بر ترويج و گسترش جهان بيني وتر انقالبي

اما بدون يک بازبيني در زمينه اشکال . برنامه کمونيستي در محيط دانشگاه پافشاري کند
سازماندهي و روش هاي مبارزاتي مخفي و علني و گسستن از علني گرائي هائي که 

 n .ميراث فريبکاران دوم خردادي است، نمي توان به قله ها آنچنان که بايد صعود کرد
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 ) مارکسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست( کميته مرکزي حزب کمونيست ايران گزارش سياسي پلنوم چهارم
 ۱۳۸۶ مهر ماه ، بخش اول

  وظايف انقالبي،روندهاي سياسي
 کشمکشهاي ميان جمهوري اسالمي و امپرياليسم امريکا تـاثير تعيـين    – ۱

در گزارش سياسي پلنـوم  . کننده اي بر فضاي سياسي جامعه و حتي جهان دارد 
 نظامي اين کـشمکش از نقطـه نظـر بـين           - سياسي   -هاي اقتصادي   سوم محرک 

 : در آن گزارش تاکيد شد که. المللي، منطقه اي و ملي مورد تحليل قرار گرفت
امپرياليسم امريکا بر پايه منافع جهاني اش و در رقابـت بـا ديگـر قـدرتهاي        

. دامپرياليستي مي خواهد نظم نوين جهاني به سرکردگي خـود را سـازمان دهـ               
هـا بـه ويـژه در     آمريکا بر اين پايه خواهان تغيير يا حک و اصالح برخـي رژيـم            

بـا اهـداف   ديگـر  يـا  هـا   ايـن رژيـم   که ، چرامنطقه استراتژيک خاور ميانه است   
يا از نقطه نظر کنترل تـوده هـا کـارآئي خـود را از        ،  استراتژيکش خوانائي ندارند  

 . دست داده اند
 در روبروسـت، خطـر از کـف دادن قـدرت       ا  بکه  نيز  رژيم جمهوري اسالمي    

نحـوه برخـورد بـه سياسـتهاي     . مقابل اين سياستهاي آمريکا مقاومت مـي کنـد    
 .  حتي تضادهاي درون هيئت حاکمه را نيز شکل مي دهد،مريکاآ

مهم اهداف امپرياليسم آمريکا در رابطه بـا تغييـر رژيـم        در اين زمينه،     – ۲
شـيوه  بـه  اين اهداف را از طريق جنگ يـا       اينکه آمريکا   . جمهوري اسالمي است  

 متحقق کند، تغييري در ماهيت سياستهاي امريکا در قبال آينده جامعه            يديگر
امپرياليـسم آمريکـا بـه دنبـال      . جنگ ادامه سياست اسـت    . ايران نخواهد داشت  

اعمـال  . تحقق اهداف، نقشه ها و برنامه هاي درازمـدت خـود در منطقـه اسـت              
  و، کنترل منـابع نفتـي    )و بر ايران  (منطقه ژئو استراتژيک    سلطه مستقيم بر اين     

 اعمال در کليدي ي نقش،ادغام هر چه بيشتر اقتصاد ايران در روند گلوباليزاسيون
مهـم برنامـه   . مريکا بر ديگر رقبا و سازماندهي نظم نـوين جهـاني دارد     آهژموني  

. ر دارد سياسي اقتصادي اجتماعي است که امريکـا بـراي آينـده ايـران مـد نظـ                
امپرياليسم آمريکا تمايل دارد برنامه خود را از دل يک نابودي سازي بـزرگ بـه            

نقش تعيين کننده اي در صـف  د تدارک جنگ، حتا قبل از جنگ، رون. پيش برد 
ست  ا هر چند ممکن  . دوره دارد  بنديهاي سياسي و آرايش قواي طبقاتي در اين       

 بـه هـدف خـود يعنـي اعمـال       اما امپرياليسم آمريکا مصر است که     ،شودنجنگ  
 . سلطه مستقيم بر ايران دست يابد

 در محرکهـاي بنيـادين ايـن نـزاع ارتجـاعي تغييـري صـورت         هر چند  – ۳
اما ما شاهد تغييرات قابل ذکـري در صـحنه سياسـت جهـاني و اوضـاع      ،  نگرفته

تاثير اين تغييـرات بـر سياسـتهاي طـرفين و           . سياسي و اقتصادي ايران هستيم    
 . رياليسم آمريکا نسبت به جمهوري اسالمي، غير قابل انکار استمشخصا امپ

عوامل مهمي مانند به بن بست رسيدن آمريكا در عـراق از يكـسو و بحـران         
اقتصادي آمريكا از سوي ديگر، محـدوديت هـاي زيـادي بـراي هيئـت حاكمـه                 

 براي آغاز جنگ ديگري در خاورميانه ايجاد كرده         ، و مشخصا جناح بوش    ،آمريكا
 .ستا

 بر محدوديت ،)بطور اخص بر سر ايران(مضافا تشديد رقابتهاي امپرياليستي    
عرض اندام مجدد روسـيه و مخالفتهـاي چـين و    . نقشه هاي آمريکا افزوده است  

مريکا و موضع نسبتا غيـر فعـال   آروسيه عليرغم برخي همراهي ها با سياستهاي   
سياست .  به حساب مي آيندآلمان در اين رابطه از جمله اين محدوديتها و موانع  

اش بـا آمريکـا بيـان اينـست كـه            تر فرانسه نسبت به ايران و همراهي       تهاجمي
تباني و رقابت ميان قدرتهاي امپرياليستي و صـف بنديهايـشان در             تغييراتي در 

 . استوقوع حال 
تشديد تضاد اساسي عصر، يعنـي تـضاد ميـان مالکيـت خـصوصي و توليـد              

 ميان امپرياليستها، تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازي و اجتماعي که به شکل تضاد    
تضاد ميان امپرياليسم و خلقهاي تحت سـتم بـروز مـي يابـد، محـرک بنيـادين        

تجديد ساختار قهـري سـرمايه در منـاطقي از جهـان در             . چنين وضعيتي است  
اين وضعيت آمريکا را به سمت پيـشبرد  . دستور کار امپرياليسم قرار گرفته است    

ق مـي  از طريق جنگ و سياست هـاي امپراتـور مآبانـه سـو    ف پايه اي خود     اهدا
 اجراي اين سياسـتها را عـاجلتر     ،اقتصاد بحراني و به شدت مقروض آمريکا      . دهد

هاي معين در پيشبرد اين سياست، کـل هيئـت حاکمـه             اما ناتواني . کرده است 

اگـر  . اده اسـت  پر خطر قـرار د   يانتخابدر مقابل   مريکا را بر سر يک دو راهي و         آ
 ،آمريكا از سياستي كه پس از تجاوز بـه عـراق اتخـاذ كـرد عقـب نـشيني كنـد            

 را تــضعيف مـي کنــد و در آن  نظــام امپرياليـستي اش در سـركردگي  موقعيـت  
خطر يك فروپاشي بزرگ و ظهور بحـران هـاي مختلـف در صـحنه        صورت، حتا   

و تجـاوز  فعلي ست اما ادامه سيا  . محتمل است آمريكا   براي   داخلي و بين المللي   
نظامي به ايران نيز خود مي تواند به عاملي براي تضعيف سلطه آمريکا بر جهـان         

بويژه آنکه دورنماي پيروزي چنداني براي عمليات نظامي زود فرجـام           . بدل شود 
 . آمريکا متصور نيست

بازي بر سر ايران براي امپرياليسم امريکا به يك قمـار بـزرگ تبـديل شـده              
خطرات و ميزان برد و باخت اين قمار است که کـش و قوسـهاي           به  محاس. است

هاي مختلـف بـراي تغييـر        سياست آمريکا در قبال جمهوري اسالمي و راه حل        
 .رژيم را تعيين مي کند

 است کـه طـي   ي بحران اقتصادي ايران يکي ديگر از مولفه هاي جديد         – ۴
رياليـسم آمريکـا   يک ساله اخير به شکل حاد نمايان شده و بر محـدوديتهاي امپ     

 . براي پيشبرد طرحهايش افزوده است
همانگونه که انتظار مي رفت افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد           

ابعاد اين بحران بـه    . معوج و بيمار، به رکود اقتصادي و بحران مالي پا داده است           
 بيکـاري . حدي است که مي تواند موجب يك فروپاشي عظـيم اقتـصادي شـود              

، افزايش نرخ تورم و پائين بودن نرخ رشد، فقيرتـر شـدن اکثريـت مـردم،              وسيع
رکود صنايع و زير ظرفيت کار کردن اغلـب آنهـا، ويرانـي بخـشهائي از اقتـصاد                  

به دليـل واردات بـي رويـه و ناکارآمـدي         ) مانند چاي، نيشکر و برنج    (کشاورزي  
ناشـي از  و بخـشا  (صنعت نفت به دليل محدوديتهاي سـرمايه گـذاري خـارجي     

جلوه هائي که بـيش از  . ، همگي جلوه هائي از اين بحران اند   )هاي جهاني  تحريم
با رژيم جمهوري اسالمي تشديد را پيش تضاد ميان قشرها و طبقات تحت ستم     

 . دنند و محرک روندهاي جديدي در صحنه ايران مي شونمي ک
ي امـواج مقاومـت و مبـارزه مـردم عليـه جمهـور      تعميق بحـران و تـشديد      

وجب آن شده که امپرياليسم آمريکا بـا احتيـاط بيـشتري بـه مـسئله              اسالمي م 
حـضور ايـن مولفـه دسـت و دل آمريکـا را بـراي پيـشبرد          . ايران برخـورد کنـد    

 . طرحهاي خود مي لرزاند
اگرچه امروزه آمريکا خواهان تغيير يا فروپاشي رژيم جمهوري اسالمي است        

ايـران و بـاز شـدن ميـداني بـراي يـک           ساختار دولت در    ولي خواهان فروپاشي    
 نيروهـائي خـارج از کنتـرل       ممکن اسـت   تعميق بحران اقتصادي  . انقالب نيست 

 شـود،   ديگـر يمسيردر  تغيير يا فروپاشي رژيم   باعثآمريکا را به صحنه آورد و       
 . که مطلوب آمريکا نيستمسيري 

بوجـود  بـراي آمريکـا     امکان را نيز     ظهور بحران اقتصادي اين      در عين حال،  
 جمهـوري  در جهـت پيـشبرد طـرح هـاي خـود بـه          آورده که فشارهاي معيني     

 .وارد کنداسالمي 
 تضاد ميان طبقـه کـارگر و   ،اما اضافه شدن بحران اقتصادي به بحرانهاي سياسي       

تشديد كـرده کـه ميتوانـد تـضاد ميـان آمريکـا و           را چنان   خلق با جمهوري اسالمي     
مجبـور  اين واقعيتي است كه آمريكا . ار دهدجمهوري اسالمي را تحت الشعاع خود قر 

، ضمن اينکه نمي تواند به راحتي اين تضاد را در          در معادالت خود بحساب آورد     است
 .مجراي کشمکش هاي خود با جمهوري اسالمي کاناليزه کند

 درك صحيح از محرکها و کـارکرد بحـران اقتـصادي اخيـر و تـاثيرات                – ۵
امـا بـر مبنـاي      . عه و تحقيق بيـشتري اسـت      اجتماعي آن نيازمند مطال   -سياسي

 مي توان گفت که اين بحران ريشه در يک بحران عميق ساختاري فعليشناخت 
پايه اصلي اين بحران چگونگي ادغام بيشتر اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني            . دارد
پيش از اين بسياري از کشورهاي جهـان را در بـر           روند گلوباليزاسيون که    . است

 ،اينكـه در دور جديـد  .  در ايران گام هاي اوليه خود را طي مي کند          گرفته هنوز 
 هايران چگونه در اقتصاد جهاني ادغام مي شود و ميزان، دامنه و سـرعت آن چـ                 

 .خواهد بود هنوز مشخص نشده است



   

 

 t ٤  
اگرچه طرحهاي بازسازي اقتصادي جمهوري اسالمي پـس از پايـان جنـگ             

اني و صندوق بين المللي پول صـورت  ايران و عراق کامال تحت فرامين بانک جه      
از نقطه نظر منـافع سـرمايه داري   . گرفت، اما اين باز سازي ها قسمي بوده است   

منطـق  .  اسـت جهاني، ايران محتاج يک تجديد ساختار اقتصادي مهم و اساسـي  
 –سياسـتهاي آمريکـا   . اقتصاد جهاني چنين نيازي را حکم مي کند    وابستگي به   

 در قبـال ايـران از چنـين      - امپرياليـستي و مـسئول آن        به عنوان سرکرده نظام   
 ،بدون يک تجديد ساختار اقتصادي اجتمـاعي مهـم  . منطقي نيز پيروي مي کند  

 . اين واحد از اقتصاد جهاني براي سرمايه هاي امپرياليستي سود آور نخواهد شد
 سـاير رشـته هـاي     ودر مرکز اين تغيير سـاختاري قـرار دارد          کماکان  نفت  

زمينـه چينـي هـائي کـه تـا کنـون بـراي        . ي ايران بدان بافته شده است    اقتصاد
خــصوصي ســازي صــنعت نفــت صــورت گرفتــه از نقطــه نظــر ســرمايه هــاي   
امپرياليستي کافي نبوده و تاراج ايـن منبـع توليـدي نيازمنـد بازگـشائي کامـل         

صـنعت نفـت بـدون ايـن        . اقتصاد کشور بروي سرمايه گذاريهاي خارجي اسـت       
. قادر به سودآوري و رقابت جوئي در بازار جهاني نخواهد بـود            ي ها سرمايه گذار 

ادامه کار و گسترش پروژه هاي اقتصادي نظير عسلويه نيازمند تغييرات اساسـي    
 بـسياري از انحـصارات و   ،دامنه اين تغييرات . تر در ساختار اقتصادي ايران است     

را ) تي و شبه دولتـي در قالب نهادها و بنيادهاي دول   (اليگارشي هاي مالي حاکم     
به ويژه آن دسته از نهادهاي اقتصادي کـه ديگـر بـراي             . در بر خواهد گرفت   نيز  

 . سرمايه داري بوروکراتيک مقرون به صرفه نيستند، بايد برچيده شوند
اين ضرورت جابجائي سـاختاري اسـت کـه تـاثير بالواسـطه بـر تـضادهاي                 

 که چنين جابجـائي منـوط   مسئله اين نيست. مختلف از خود بر جاي مي گذارد  
فـي الواقـع   . به حل و فصل کشمکش هاي سياسي ميان آمريکـا و ايـران اسـت              

چنين جابجائي مدتهاست که آغاز شده اما نيازمند يـک جهـش تعيـين کننـده               
 .جهشي که به ناگزير در اقدامات سياسي حاد نمايان خواهد شد. است

ت گرفـت بـه طـرز       که در تيرماه سال جاري صور      حذف يارانه بنزين   – ۶
فشرده اي بحران اقتصادي و ضرورت تغييرات ساختاري از منظر اقتصاد جهـاني     

مـدتها بـود کـه در هيئـت حاکمـه جمهـوري             . و عوارض سياسي آنرا نشان داد     
اسالمي و همچنين نهادهاي مالي بين المللي همچون بانـک جهـاني و صـندوق       

سياسـت  . جدل بوده اسـت بين المللي پول حذف يارانه هاي نفتي مورد بحث و           
همـه  . ارانـه هـا حـذف شـوند    هاي اقتصادي نئوليبرالي ايجـاب مـي کنـد کـه ي       

کشورهاي تحت سلطه بايد بـه ايـن سياسـت هـاي سـرمايه داري جهـاني تـن                   
اگرچـه نهادهـاي مـالي جهـان بـه فاکتورهـا و عـوارض سياسـي چنــين         .دهنـد 

دآوري سـرمايه  سـو تصميماتي توجه مي کنند اما فرامين شان بر مبناي منطـق     
 . صادر مي شودداري جهاني 

همين سياست هـاي نئـوليبرالي ايجـاب مـي کنـد کـه صـنعت نفـت نيـز                    
البتـه پيـشاپيش بخـش هـاي گونـاگون ايـن صـنعت            . شـود " خصوصي سـازي  "
در مقابـل چنـين     . و اين روند در حال شتاب گيري است       . شده است " خصوصي"

نداني از خود نـشان نمـي    طرحهائي حتي جناحهاي ملي مذهبي نيز مقاومت چ       
آنان نيز مي دانند اين منطقي است كه كليه اقتصادهاي وابسته بـه نظـام        . دهند

سرمايه داري محكوم به آنند و آنان مي دانند که آن الگوي اقتصادي کـه دكتـر              
 . مصدق طرفدارش بود ديگر در جهان کنوني کارکردي ندارد

ي تبليغي جمهوري اسـالمي     ابعاد و تاثيرات بحران اقتصادي حتي سياستها      
جناح احمدي نژاد مجبور به اتخاذ اقداماتي شد که يک . را تحت الشعاع قرار داد 

بردن پول نفت بـه سـر سـفره هـاي           "شبه زيرآب شعارهاي عوامفريبانه اي چون     
 . را زد" وحدت ملي در مقابل آمريکا"و " مردم

رژيم آگاهانه . ستاما آن روي سکه چنين اقداماتي بروز اعتراضات توده اي ا     
از مدتها قبل تالش کرد با پيشبرد کارزارهـاي سـرکوبگرانه مـانع از خيزشـهاي             

امـا عليـرغم ايـن    . توده اي گسترده شود و در اين کار تا حدي نيـز موفـق شـد          
 خيزش توده اي که در اعتـراض بـه حـذف يارانـه بنـزين صـورت          ،پيشگيري ها 

ند همانند اوائل دهه هفتاد بار ديگـر  گرفت، نشانه اي است از اينکه ايران مي توا       
.  بـويژه در محـالت زحمتکـشي شـود    –صحنه بروز شورشهاي توده اي شـهري      

امري که رژيم طي دهساله اخير توانست با اتخاذ برخي ترفندهاي سياسي مانند     
دوم خرداد و همچنين اختصاص جزئي از درآمدهاي نفتي براي بهبود محدود و             

اين سياست را کابينـه احمـدي   .  مانع از آن شودهاي فقير نشين قسمي شهرک 
 به مناطق محروم و دور از مرکز نيز تعميم دهد       به طور محدود  نژاد مي خواست    

که با بحران اقتصادي کنوني روبرو شد و تمامي رشته هائي کـه در ايـن زمينـه               

 . بافته بود پنبه شد
د تـا بـراي   قابل توجه است كه دولت آمريكا نيز تمايـل چنـداني نـشان نـدا     

بنزين سود جويـد و بـدان   يارانه اهداف سياسي خود از شورش مردم عليه حذف  
تبليغ حول چنين شورشهائي به معني مخالفت با سياسـتها و تـصميماتي         . بدمد

 .نظام سرمايه داري جهاني خود مشوق آنهاستاست که 
روندهاي سياسـي احتمـالي آتـي را مـي       با توجه به ارزيابي هاي فوق،        – ۷

 :وان اينگونه ارزيابي کردت
تا آنجائي که به کشمکش سياسي ميان آمريکا و ايران بر مي گردد ما بـا دو     

هـر دو رونـد   . جنگ بـزرگ يـا معاملـه بـزرگ    . روند احتمالي کلي روبرو هستيم 
احتمالي فوق به اهداف سياسي ارتجاعي خدمت مي کنند و از اين نظر براحتـي         

د، به اين معنا    ند اشکال متنوعي به خود گير     ننواقابل تبديل به يکديگرند و مي ت      
 .  معامله هم در دستور کار طرفين قرار گيرد،که همراه با جنگ

با توجه به محدوديتهاي سياسـي      و اشغال ايران    اگر چه يک جنگ گسترده      
ليسم آمريکـا بـار     يانظامي آمريکا امکان پذير نيست اما امکان آن هست که امپر          

نتـايج سياسـي    . مردم خاور ميانـه مرتکـب شـود       حق  در   بزرگي را ديگر جنايت   
با توجه به درجه تخريبي که ببـار خواهـد آورد و بـا توجـه بـه             (اقدامات نظامي   

گستردگي حمالت نظامي و يا اشغال احتمالي بخشهائي از خاک ايران و عکـس           
عواقـب سياسـي    . چندان قابل پيش بيني نيست    ) العمل ديگر کشورهاي منطقه   

امي در داخل آمريکا و در صحنه بين المللي و همچنين عکس العمل اقدامات نظ
 و هاي ارتجاع و امپرياليسم نمايان خواهـد شـد       ضعف. مردم ايران روشن نيست   

 .  شرايط مبارزه طبقاتي در ايران نيز پيچيده تر خواهد شددر عين حال
امکـان سـازش و معاملـه بـزرگ ميـان آمريکـا بـا               ،   خطر جنگ  هم زمان با  

معامله اي  . نيز موجود است  ) حداقل با بخشهاي مهمي از آن     (ري اسالمي   جمهو
 زمينـه را بـراي پيـشبرد    ،که با برخي تغييرات و رفرم هاي ساختاري در دولـت         

 . طرحهاي سياسي، اقتصادي و نظامي آمريکا در ايران و منطقه فراهم کند
ائي روبـرو   ما با نمونه اي از چنـين تجديـد سـاختاره   ،در تاريخ معاصر ايران  

در ابتداي دهه چهل شمسي امپرياليسم آمريکا با طرح و انجـام رفـرم              . بوده ايم 
رژيـم شـاه در   . ارضي تغييرات مهمي را در اقتصاد و سياست جامعه بوجود آورد      

اين تغييرات مقاومت مي کرد، امـا زمـاني کـه شـاه فهميـد اگـر          در مقابل   ابتدا  
اده خواهد شد، تن به اجراي آن تغييرات طرحهاي آمريکا را اجرا نکند به کنار نه   

جـدي  قبول آن تغييرات از جانب رژيم شاه به معناي يک تغييـر           . ساختاري داد 
 را از قدرت نهاد روحانيت و  بخشي از فئودالها    رژيم شاه   . در ائتالف حکومتي بود   

 از درون هيئت حاکمه اسالمي شـنيده   زمزمه هايئ امروزه نيز چنين .بيرون راند 
به معناي حاد مي کند زيرا تضاد ميان جناحهاي مختلف را مسئله اين . مي شود 

 . قرباني شدن منافع اقتصادي سياسي برخي از باندهاي حاکم است
 در مقابل هر يک از روندهاي احتمالي فوق، گرايشات مختلفي در ميان         - ۸

موسـوم بـه   " (جنگ طلـب "اگر چه جناح . هيئت حاکمه اسالمي بروز يافته است  
در مقابل فشارهاي آمريکا دچار ترديدهاي جدي در زمينـه         ) اح احمدي نژاد  جن

در .  اما جنگ براي اينها فرصتي است تا خود را حفظ کننـد            ،مقابله نظامي شده  
نيـز روي  )  اتالق مي شـود  جناح رفسنجاني  که به  ("صلح طلب "عين حال جناح    

عامله بـزرگ بـا   آن حساب مي کند که با شعار صلح طلبي هم راه را براي يک م          
رت قـد . آمريکا باز کند و هم براي خود پايه اي در ميان مردم دسـت و پـا کنـد        

گيري مجدد شخص رفسنجاني و انتخاب وي به عنوان رئيس مجلـس خبرگـان           
 . نشانه تقويت اين گرايش در کل هيئت حاکمه ايران است

دي از مدتها قبل خلق افکار وسيعي حول رفسنجاني به عنوان مرد قدرتمنـ            
ايـن تبليغـات   . که مي تواند مانع از جنگ شود در جامعه صـورت گرفتـه اسـت            

خواهان ،  بخشهائي از جامعه را که مخالف ناامني، جنگ و تجزيه احتمالي کشور           
 خطـاب قـرار   ،يک کاسه شدن قدرت و حل و فصل کشمکش با آمريکا هـستند            

ا خاني تن کساني که از ترس جنگ و خونريزي به ديکتاتوري هاي رض    . مي دهد 
اين بخش از جامعه عمدتا تحت تاثير گرايـشات موسـوم بـه ملـي      . در مي دهند  

قـرار  " گردن گذاشتن به اجماع بـين المللـي       "و  " صلح طلبي ". مذهبي قرار دارند  
 .است شعاري باشد که مردم را به پاي انتخابات آينده بکشد

ف طبقاتي  جناح رفسنجاني براي پيشبرد سياستهاي خود نياز دارد که اتئال         
 به شکل و شمايل ديگري تحت رهبري ،که دوران دوم خرداد شکل گرفته بودرا 

نيروهاي ملي مذهبي دوباره بـه رونـد مجـدد احيـاي اصـالحات       . خود احيا کند  
خوشبين شده اند و حتي اخيرا اظهار اميدواري کرده اند که بتوانند در انتخابات           



   

 

٥u 
 . مجلس آينده شرکت کنند

تهاي نهفته در هر يک از روندهاي فوق تاثير مستقيم و           خطرات و فرص   – ۹
 . داردو نيروهاي جنبش کمونيستي بالواسطه اي بر وظايف سياسي حزب ما 

آغاز يـک جنـگ ديگـر در منطقـه، شـکافهاي جـدي در کمـپ                در صورت   
برخـي سـاختارهاي قـدرت دچـار     . امپرياليستها و مرتجعين بروز خواهـد يافـت      

 .بـود د خالء قدرت در برخي منـاطق ايـران خـواهيم      شاه .فروپاشي خواهند شد  
پيـشبرد  کمونيستها با خطرات بزرگ و در عين حال با فرصـتهاي بزرگـي بـراي     

استفاده از فرصت ها بـراي پيـشبرد انقـالب          . روبرو خواهند شد  انقالب پرولتري   
پرولتري در چنان اوضاعي مستقيما ربط به اين خواهد داشت که آيا مـا توانـائي     

 . جنگ انقالبي را کسب کرده ايم يا خيرآغاز 
سوال مرکزي در چنين اوضاعي اين است که آيا پرچم مستقل طبقه کارگر             
در مقابل دو قطب ارتجاعي برافراشته خواهد شد يا خير؟ نقـش و حـضور فعـال       

 نه تنها از زاويـه سرنوشـت   ،کمونيستها و نيروهاي انقالبي در اين صحنه پيچيده    
بر خـالف مـورد   . ت بلکه از اهميت جهاني نيز برخوردار استمهم اس ايران  مردم  
امکان آن هست که کمونيستها و نيروهاي انقالبي بتواننـد قطـب   در ايران   ،عراق

انقالبي خود را در مقابل دو قطب ارتجاعي کنوني سازمان دهند و افق ديگري را  
 . پيشاروي مردم جهان ترسيم کنند

 مرتجعين رنگارنگ با تکيه به قـواي قهـري          مسلما زماني که امپرياليستها و    
 پرولتاريا و خلق نيز بدون سازمان دادن ارتش خود ،خود صحنه را قرق مي کنند

ازهمين رو خيال باطـل  . قادر به مقابله با دسائس گوناگون ارتجاعي نخواهند بود 
است که بدون تدارک جدي براي سازمان دادن قواي مـسلح انقالبـي بتـوان بـا                

تاکيد بـر سياسـت پايـه اي       .  نظامي چنين روندي مقابله کرد     –اسي  عوارض سي 
يكـي از خطرنـاك تـرين عـوارض         .  بخشي از اين تدارک است     ،ايجاد قطب سوم  

فقدان قواي مسلح انقالبي اينست كه مردم ميان قطب هـاي ارتجـاعي مختلـف        
 . تقسيم شوند

در . رد يک جابجائي ساختاري مهم مي توانـد جامعـه را بـه غليـان آو     – ۱۰
بـه  . بسياري مواقع آستانه جابجائي هاي بزرگ، آستانه انقالبات بزرگ نيز هـست   

شرط که فاکتور ذهني موجود باشد، کمونيستهاي انقالبي از خط صـحيحي           اين  
 .برخوردار باشند و درست عمل كنند

در صورتي که نيروهاي انقالبي و کمونيست نتوانند از چنين فرصـتي سـود              
ت که ما شاهد يک عقبگـرد جـدي در مبـارزات تـوده اي و         خطر آن اس   ،جويند

ر داگر امپرياليستها و طبقات ارتجاعي حاکم قـادر شـوند      . جنبش انقالبي باشيم  
 دولـت فئـودال     وسازش با يکديگر تغييرات ساختاري دلخواه خود را پيش برند           

 که با کمپرادوري ايران را با انجام پاره اي رفرمها تر و تازه کنند، خطر آن هست       
اين قبيل تغييرات ساختاري فقط . يک دوران افت در مبارزه طبقاتي روبرو شويم

 قشر بر بلکه ،مختصات سرمايه داري انحصاري بوروکراتيک را عوض نخواهد کرد       
بنديهاي طبقه کارگر و خلق هم تاثير خواهد گذاشت و خطر آن خواهد بود کـه          

درست اسـت کـه   . شيه رانده شودچپ کنوني ايران در اثر چنين رفرمهائي به حا  
تجديد ساختار سرمايه به معناي نابودي بخـشهائي از مولـدين جامعـه و فقـر و                 

 اما بايد از تحليلهاي يک جانبـه و   ،فالکت بيشتر براي اکثريت جامعه خواهد بود      
تحليل هائي مبني بر اينکه در هـر صـورت تـضاد ميـان         . مکانيکي دوري جست  

ظـام ارتجـاعي حـادتر و حـادتر خواهـد شـد و وظيفـه        پرولتاريا و خلق با ايـن ن   
اين يک تـصوير عاجزانـه از رونـدهاي         . کمونيستها انتظار کشيدن براي آن است     
مسئله اين است که بـدون حـضور يـک    . مبارزه طبقاتي و نقش عنصر آگاه است    

دراين مورد به بخشهاي (جنبش کمونيستي فعال که خود را نوسازي کرده باشد    
نمي توان از پس عوارض ايدئولوژيک سياسـي چنـين   ) جوع شودبعدي گزارش ر  

 . رفرمهاي ساختاري بر آمد و توده ها را حول پرچم انقالب بسيج کرد
مقابله با چنين خطراتي اساسا منوط به آنست كه طبقه كـارگر و تـوده هـا                 

به ايـن ترتيـب اسـت كـه دنبالـه رو      . درک روشني از جامعه آينده داشته باشند    
ماننـد انقـالب مخملـي کـه خـود       (وهاي بورژوائي در اشکال گونـاگونش       آلترناتي

از همـين زاويـه   . نخواهنـد شـد   ) طريقي براي پيشبرد رفرمهاي حکومتي اسـت      
درگير اين مسئله شوند که چه ي مردم بسيار مهم است که از هم اکنون توده ها    

بـارزه   مي خواهيم و بـرايش چـه م  نوع قدرت دولتي انقالبي، چه تغييراتي و چه      
توده هاي مردم از کارگران تا زنان و دانشجويان و دهقانان . اي را بايد پيش بريم  

همه و همه بايد به مقاومت عليه همه و هر گونه مظالمي که به آنان مـي شـوند         
برخيزند اما همه اينها بايد به هدف انقالب کردن و نابود کردن اين جامعه کهـن        

در چارچوبي به پيش برد که بـه   را بايد امروزبر سر مطالبات مبارزه . متصل شود 
ن مونيـستهاي ايـرا   اکنـون وقـت آن اسـت کـه ک          .منتهـي شـود   آزادي حقيقي   

شعارهاي ويژه اي را براي کسب قدرت کارگران و خلق تدوين کنند و آن را بـه               
برنامه ها  وقت آن است که کمونيست. پرچم مبارزه و مقاومت مردم تبديل کنند

ولوژيک سياسـي مـستقل پرولتاريـا،    ئهت تقويـت نقـش ايـد     خاص خود را در ج    
. تقويت انترناسيوناليسم پرولتري و در چارچوب سياست قطب سوم جلو گذارنـد           

برنامه اي که به مسائل کليدي چون جدائي دين از دولت، آزاديهـاي سياسـي و             
همگاني، رهائي از سلطه سياسي اقتصادي امپرياليسم، خواسته هاي رفاهي توده      

 .  مسئله زنان، مسئله ملل تحت ستم و مسئله ارضي پاسخ دهدها،
رشد مبارزات توده اي، باالخص در دورنما قرار گرفتن بپاخيزي مجدد      – ۱۱

شورشهاي شهري و گسترش آنها مي تواند رونـدهاي ارتجـاعي را کـامال تحـت               
 "انقالب مخملـي "به قول يکي از اصالح طلبان خطر فقط    . الشعاع خود قرار دهد   

  . هم رژيم را تهديد مي کند"انقالب کلنگي"يست، ن
، اساسـا مـشروط   سر منشا تحوالت انقالبي مهم   به   شورشهاي قهري    تبديل 

تـا زمـاني کـه    . استبه درجه آگاهي توده ها و عملکرد نيروهاي انقالبي بستگي    
کمونيستها و نيروهاي انقالبي نتوانند نقش مستقلي ايفا کننـد خطـر آن هـست       

ي ارتجاعي هادر ميان مدت و درازمدت به ذخيره نيرو      يل شورشها نيز  که اين قب  
 .دنيا طرحهاي امپرياليستي بدل شو

 شده، اما اين روحيه   ه گير با وجود اينكه روحيه مخالفت سياسي با رژيم هم        
. هنوز به مبارزه آشکار و رو در رو با رژيم در سطح گـسترده گـذر نکـرده اسـت            

 در هر کوي و برزن مردم       ،رضايتي مردم افزوده است   فشار اقتصادي فزاينده بر نا    
اين نارضايتي را بروز مي دهند و نسبت بـه مبـارزات جـاري در سـطح جامعـه                    

و کنـار   اما برخورد همدالنه با مبارزات قسمي در گوشه ،همدلي نشان مي دهند   
 . کشور جاي يک اقدام مبارزه جويانه و سراسري را نمي گيرد

باال گرفتن کشمکشهاي ميـان     . ضعيت موجود است  دليل چندي براي اين و    
رژيم و آمريکا و خطر يک جنگ ويرانگر و گسترش ناامني و بي ثباتي، ترديـد و             

البته بر اين ترديد و انتظـار مهـر طبقـات    . انتظار را در ميان مردم دامن مي زند     
 . مياني خورده است که آنرا فعاالنه در سطح وسيع در جامعه اشاعه مي دهند

طـرح امنيـت    "يم تالش مـي کنـد بـا برخـي مانورهـاي سياسـي ماننـد                 رژ
اما . هم زبان کندو مقابله با ناامني و بي ثباتي اين گرايشات را با خود     " اجتماعي

هاي وحشيانه و علني از جوانان محالت زحمتکش شـروع شـد،           زماني که اعدام  
بيـزاري و  ترديد ها به کنار رفت و حمايـت اوليـه و مـشروط جـاي خـود را بـه           

همراهي با شورش اقشار و طبقات آمادگي براي معناي البته اين به . مخالفت داد
قشر جوان شورشـي در محـالت زحمتکـشي    شکل گرفتن يک  . تهيدست نيست 

 .نشانگر پتانسيل باالي مبارزاتي در ميان مردم تهيدست شهري است
 ذهنـي   هر چند مربوط بـه فـاکتور       که  نيز عمل مي کند    ياما واقعيت ديگر  

ايــن واقعيــت فقــدان دورنمــاي . اســت امــا نقــش و تــاثير عينــي بــسزائي دارد
براي مـردم معنـاي پيـروزي و        . ايدئولوژيک سياسي انقالبي در ميان مردم است      

در ميـان اکثريـت مـردم تـصويري از     . چگونگي دست يابي بدان مشخص نيست    
 بـسيار ضـعيف   آينده و افقي که بايد براي آن مبارزه کنند يا موجـود نيـست يـا     

بويژه اينکه تجربه منفـي انقـالب   . اين امر بر ترديدهاي همگاني مي افزايد     . است
تجربه اي که نه تنها موجـب بهبـود         .  کماکان بر اذهان سنگيني مي کند      ۱۳۵۷

اين مسئله بر بستر شکستهاي پرولتاريا در . اوضاع نشد بلکه وضعيت را بدتر کرد  
 قرن بيستم ابعاد حادتري بخـود مـي    حفظ قدرت خويش در شوروي و چين در       

بدون روشن کردن مختصات جامعه آينده و بر مبناي جمعبندي علمي از             . گيرد
تجارب انقالبي گذشته و چگونگي حل مشکالت جديدي که بر سـر راه سـاختن          

اقـشار پيـشروئي    جامعه سوسياليستي وجود دارد، نمي توان بر ترديدهاي ميان          
تا زماني کـه بـه قـول لنـين پيـشروان      . فائق آمدد که به مبارزه کشيده مي شون    

طبقه کارگر و توده ها توسط يک ايدئولوژي انقالبي تسخير نشده باشند، انقالب             
 . پرولتري امکان ناپذير است

 ،و مردم  از اين زاويه تبليغ و ترويج کمونيسم انقالبي در ميان طبقه کارگر
ور آغاز جنگ خلق از اهميت براي تقويت روندهاي انقالبي در جامعه به منظ

از همين زاويه نوسازي جنبش کمونيستي . تعيين كننده اي برخوردار است
 جمعبندي انقالبي و نقادانه از تجارب پرولتاري بين المللي در ساختمان باايران 

 n . .سوسياليسم و پاسخگوئي به سئواالت زمانه ضرورت حياتي دارد
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 ي آمريکائيدفاع از ميهن اسالمي يا سنديکا
تهديدات نظامي آمريکا عليه ايران و تشديد تضادهاي ميان امپرياليستها و       
. جمهوري اسالمي، صحنه مبارزه طبقاتي را در ايران پيچيده تر از هميشه کرد   

اين وضع بر جنبش چپ ايران تاثيرات مثبت و منفي بزرگـي گذاشـت و صـف       
کثر سـازمان هـا و احـزاب    ا. آرائي هاي گذشته را دستخوش تغييرات مهم کرد  

 ضـد امپرياليـستي   -منتسب به جنبش کمونيستي و چپ، موضع ضـد ارتجـاع   
آنان هشيارانه خطر افتادن مردم به دام انتخـاب ميـان         . روشني را اتخاذ کردند   

دو قطب ارتجاع و امپرياليسم را تشخيص دادند و براي عـوض کـردن معادلـه                
پ جنبش دانشجوئي و گرايشات جناح چ . هاي سياسي به دخالتگري پرداختند    

چپ درون جنبش زنان نيز بخوبي اين موضع ضد ارتجاع ضـد امپرياليـستي را      
در مبارزات خود بازتاب داده و آن را تبديل به قطب راهنماي مبارزات سياسي       

 ضد امپرياليـستي بـا      -به جرات مي توان گفت خط ضد ارتجاع       . انقالبي کردند 
مهمي را در صحنه سياسـي کـشور اشـغال    وجود آنکه هنوز ضعيف است جاي   

 .کرده است
اما دو گرايش راست در مخالفت با اين موضع سربلند کرده اند که نقد هـر     

يکي از . دوي آنها براي استحکام و تقويت جنبش چپ انقالبي بسيار مهم است       
ضـديت بـا   "اين گرايشات با شعار ميهن پرستي به ميدان آمـده و تحـت لـواي      

از سوي ديگـر،  . ت گيري با جمهوري اسالمي را تبليغ مي کند   سم" امپرياليسم
گرايشي در نقطه مقابل اين خط وجود دارد که تحت لواي ضديت با جمهوري           

الزم به تذکر . اسالمي، سمت گيري با آمريکا و نقشه هاي آن را تبليغ مي کند         
است که قصد ما منتسب کردن حاملين اين گرايش ها يا خطها بـه جمهـوري              

هدف ما نقد خطهاسـت تـا کمکـي باشـد بـراي      ! خير. مي يا آمريکا نيست  اسال
به اعتقاد ما عامل عمده در رشـد ايـن گـرايش هـاي غلـط          . ممانعت از خطاها  

ضعيف بودن قطب انقالب و همزمان بـروز شـرايط بـسيار پيچيـده در صـحنه              
اگر اين شرايط پيچيده سياسي بـه اوضـاع جنگـي منجـر         . سياسي کشور است  

زيرا در شـرايط بـروز      . طمئنا اين گرايش هاي غلط تشديد خواهند شد       شود، م 
 رفتن به زير بال يکي از دولتهاي درگير در جنگهاي ارتجاعي، گريش بورژوائيِ 

اين گرايش خودبخودي همـواره در ميـان تـوده          . جنگ، چندين برابر مي شود    
وريزه هاي مردم توليد مي شود اما خطر هنگامي است که عده اي دست به تئـ           

 . کردن اين گرايشهاي بورژوائي مي زنند
 

 دفاع از ميهن يا دفاع از حق حاکميت مردم 
نـشريه  " (حزب کـار "در جنبش چپ، سخنگوي علني و صريح گرايش اول       

" دفـاع از مـيهن  "توفان معتقد است، امروزه وظيفه طبقـه کـارگر    . است) توفان
 از مـيهن دفـاع کنـد؟ نـشريه    اما توفان با اتکاء به چه نيروئي مي خواهد  . است

دسيسه هاي امپرياليسم وصهيونيسم در ايران " در مقاله اي تحت عنون      توفان  
جنـاح   « مي نويـسد، سپاه پاسداراندر خصوص !" و لزوم مبارزه با تشتت نظري  

ديک چيني با طـرح اعـالم کـردن سـپاه پاسـداران بـه عنـوان يـک سـازمان                     
ت ارگان رسمي يک دولـت رسـمي   تروريستي، سپاهي که خوب يا بد بهر صور    

توفـان  (» .آمريکا باز کرده است" قانوني"است، راه را براي اقدامات تحريک آميز  
خـوب  "به اين ترتيب، توفان شرمگينانه و با جمالت دو پهلو ماننـد    ) ۹۲شماره  

، بر ماهيت ارتجاعي سپاه پاسـداران بعنـوان بـازوي سـرکوبگر جمهـوري       "يا بد 
کـه  " نيروي آزاديبخش"و راه را براي معرفي آن بعنوان اسالمي خاک مي پاشد    

را بر عهده بگيرد و از حمايت مردم نيز برخوردار شود، بـاز      " دفاع از ميهن  "بايد  
گفتني است که نشريه توفان، در زمان تهاجم اسـرائيل بـه لبنـان، از           . مي کند 

ي خـود از  نيروهاي بنيادگرا و ارتجاعي حزب اهللا پشتيباني کرد و در تحليل ها  
مبـارزات  " اوضاع عراق، عمليات نظامي بنيادگرايان اسـالمي سـني و شـيعه را     

تحت عنوان در ايران نيز اينبار . کردتوصيف " آزاديبخش و قهرمانانه مردم عراق
 .همان نظرات را تکرار مي کند" دفاع از ميهن"و " مبارزه ضد امپرياليستي"

بر سياسـت جمهـوري اسـالمي      دقيقا منطبق   " دفاع از ميهن  "اين سياست   
شـکاف  " تجاوز بيگانه"در مقابل " دفاع از ميهن"است که مي خواهد تحت لواي   

فزاينده ي ميان خود و مردم را پر کند، زشـتي روابـط سـتمگرانه اجتمـاعي و          

اقتصادي را که بر اکثريت مردم تحميل کرده است بپوشـاند و از ايـن رهگـذر                  
آيا بـه وي اجـازه خـواهيم داد؟    .  پا کنديک طول عمر ديگر براي خود دست و   

براي " دفاع از ميهن"آيا اجازه خواهيم داد جمهوري اسالمي تحت عنوان ! هرگز
ارتش، سپاه پاسداران و نيروهاي امنيتي جنايتکار خود مشروعيت و پايه بخرد؟ 

بايـد بـر   . مرتجعيني را که در حال غرق شدن هـستند نبايـد نجـات داد    ! هرگز
 . تا عميق تر در باتالق فرو روندسرشان کوفت 
از دولتي که بر آن حکومت مي کند، بر مسئله مرکـزي     " ميهن"جدا کردن   

انقالب که تشخيص دوستان و دشمنان انقالب است، پرده مي افکند و توهمات 
از دشمن هم مـي تـوان برخـي چيزهـا را            . ارتجاعي در ميان مردم مي پراکند     

اسـالم بـراي   :  جلسه خصوصي گفته اسـت  اخيرا مصباح يزدي در يک    . آموخت
مـيهن بـراي   : بگذاريد ما هـم بگـوئيم  . ايران نيست بلکه ايران براي اسالم است 

مـردم بايـد از کاشـانه خـود در مقابـل هـر              . مردم است و نه مردم براي ميهن      
اما اين کاشـانه امـروز تحـت اشـغال     . اين حق شان است  . متجاوزي دفاع کنند  

ر ايران به اشغال ارتش آمريکا در آيد، بـازهم مـردم           اگ. جمهوري اسالمي است  
آيا بايد از اتحاد و يگانگي ايران دفـاع      . بايد براي دفاع از کاشانه خود بپا خيزند       

اما جمهوري اسالمي پيشاپيش ايران را تکه تکه کرده      . کرد؟ بله بايد دفاع کرد    
ست؛ شيعه زن نصف مرد است؛ فارس برتر از کرد و ترک و عرب و بلوچ ا          : است

برتر از سني و بهائي و يهودي و مسيحي و زرتشتي است؛ حزب اهللا حق بيان و  
سنديکا و مطبوعات و تظاهرات دارد اما اکثريت مردم ندارند؛ و مزخرفات قرون   

و کيست نداند که جمهوري اسالمي دست رژيـم شـاه را    . وسطائي از اين قبيل   
ز يگـانگي ايـران در گـرو    پـس حمايـت ا   . در حراج ايران از پشت بـسته اسـت        

يگانگي ايران فقط با دفاع از خاک آن بوجود نمي آيد . سرنگوني اين رژيم است   
بلکه با مبارزه مردم عليه تاريک انديشي ديني و عقب مانـدگي، عليـه بردگـي             
زنان، عليه بي حقوقي کارگران و نابودي دهقانان و ستم گري ملي بدست مـي        

. ب کردن و استقرار حکومت خودشان اسـت       مهمترين حق مردم حق انقال    . آيد
يگانگي ايران با شکل گيري يگانگي اکثريت مردم ايـران تـضمين مـي شـود و           

 .فقط يک انقالب دموکراتيک نوين و سوسياليستي مي تواند اينکار را بکند
 

 از مائوتسه دون مايه نگذاريد
 مبني بر براي موجه جلوه دادن نظريه خود) نشريه توفان" (حزب کار"افراد  

دفاع از جمهوري اسالمي در شرايط تهديدات نظامي آمريکـا، از مائوتـسه دون      
جالب است که داريوش همايون نيـز بـراي مقبـول جلـوه        . هم مايه مي گذارند   

دادن وحدت با جمهوري اسالمي در مقابـل حملـه آمريکـا، از مـائو مايـه مـي         
ران در کنـار جمهـوري   او که اعالم کرده در صورت حمله آمريکا بـه ايـ      . گذارد

اسالمي خواهد ايستاد، مي گويد اين حرکت شبيه اتحاد مائو با چيانکايچک در     
 ضـد   هم اشاره داريوش همـايون ِ     . جريان حمله امپرياليسم ژاپن به چين است      

کـه  ) نشريه توفان" (حزب کار"کمونيست به مائو حيرت انگيز است و هم اشاره        
بـا  . ضديت با مائوتسه دون بـوده اسـت  يکي از وجه مشخصه هاي تاريخي اش      

 هنگـامي کـه     ۱۹۳۷در سـال    . اين وصف بايد نگاهي به استدالل ايشان بکنيم       
ژاپن به چين حمله کرد و بخش هائي از آن را به اشـغال در آورد، يـک جنـگ       
داخلي گسترده ميان نيروهاي کمونيست بـه رهبـري مائوتـسه دون بـا دولـت        

چيانکايچک که وابسته به امپرياليسم آمريکا      دولت  . چيانکايچک در جريان بود   
بود فقط بخش هـائي از چـين را تحـت کنتـرل داشـت و منـاطق وسـيعي از                    
. روستاهاي چين مناطق پايگاهي سرخ تحت حاکميت حـزب کمونيـست بـود             

 آتش بس کنـد  ارتش سرخ تصميم گرفت در جبهه جنگ با دولت چيانکايچک     
وص آنکه ژاپني ها آتش حمالت خـود        تا بتواند ارتش ژاپن را مغلوب کند بخص       

، سـر  سچيانکايچک از اين آتش ب. را بر مناطق کمونيستي متمرکز کرده بودند  
امـا  . باز مي زد زيرا مي خواست بـا کمـک ژاپـن کمونيـستها را تـضعيف کنـد        

کمونيستها با جلب نظر ژنرالهاي ميهن پرست، او را منـزوي و مجبـور بـه ايـن      
 . آتش بس کردند

براي " حزب کار"ت که قريب به هفتاد سال بعد کساني مانند      جالب اينجاس 
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اين يک . توجيه سياست هاي سازش طبقاتي خود به آن تجربه اشاره مي کنند    
 سـال مبـارزه طبقـاتي در    ۲۹روش کامال ايده آليستي است زيرا اينان تجربـه      

 ايران را کنار گذاشته و به تجربه ي يک مقطع از انقالب چين آنهـم در هفتـاد         
اما جدا از اين مسئله، سوء استفاده کنندگان از تجربـه       . سال پيش مي چسبند   

" کوچک"از آن تجربه را ناگفته مي گذارند و آن نکته         " کوچک"چين، يک نکته    
اين است که کمونيستهاي چين داراي ارتش سرخ چند ده هزار نفره و مناطق               

 بس و اتحاد موقت پايگاهي و دولت خود بودند و از موضع يک دولت وارد آتش 
. با دولت چيانکايچک شدند و نه از موضع هوراکش بـراي دولـت چيانکايچـک              

کمونيستها با زير پا گذاشتن حقوق توده هاي زحمتکش چين وارد ايـن آتـش       
بس و اتحاد موقـت نـشدند بلکـه رژيـم چيانکايچـک را مجبـور بـه برسـميت              

 و حتا انجام برخي شناختن مناطق پايگاهي سرخ و حاکميت کمونيستها در آن  
) مناطق تحـت اشـغال چيانکايچـک   " (سفيد"رفرمها به نفع دهقانان در مناطق  

 . کردند
يادآوري کنيم کـه  " اتحاد مائو با چيانکايچک "در ضمن بايد به متخصصين      

مائوتسه دون همواره بر الينفک بودن مبارزه ضد ارتجاعي و ضد امپرياليـستي             
ي خواهان مبارزه پيگير عليه امپرياليسم است    اگر امروز نيز کس   . تاکيد مي کرد  

. بايد همزمان عليه دولت حـاکم در ايـران و بـراي سـرنگوني آن مبـارزه کنـد                 
امپرياليسم هيوالي پست کوه نيست که يکباره حمله مي کند بلکه در حيـات               

امروزه هر گونه . اقتصادي و اجتماعي و حاکميت سياسي ايران بافته شده است       
کي از دو قطب آمريکا و جمهـوري اسـالمي هـردو را تقويـت            سمت گيري با ي   

مبارزه موثر عليه هر يـک مـستلزم مبـارزه عليـه آن ديگـري نيـز         . خواهد کرد 
 .اين است ديالکتيک واقعي مبارزه طبقاتي امروز. هست
 

 "دفاع از مدنيت"جنگ و 
برخي نيروهاي چپ که موضع صريح ضد ارتجاع ضد امپرياليستي دارنـد،             

کـه بــدون شــک  (يـن درک اشــتباه انـد کــه در صــورت وقـوع جنــگ    داراي ا
مـي خواننـد   " مـدنيت ايـران  "، اول بايد براي حفظ آنچه که        )ويرانگرخواهد بود 

مبارزه کرد و جلوي جنگ را گرفت و بعد به سراغ مبارزه طبقـاتي يـا انقـالب                
نه بخـاطر آنکـه نيـت    . ها هيچوقت عملي نمي شود" دوم"و " اول"اما اين  . رفت

بلکه بدليل آنکه در زندگي واقعـي  . کساني که اين درک را دارند، حسنه نيست  
روند جنگ امپرياليستي بخشي از تقويت ساختارهاي دولت ارتجاعي در ايـران      
است؛ ارتجاع و امپرياليسم بخشي از کارکرد يک نظام واحـد جهـاني انـد و در           

نـه مقابلـه بـا    هـر گو . جهان واقعـي نمـي تـوان آنهـا را از يکـديگر جـدا کـرد            
بايـد  ) چه طرح هاي جنگي آنان باشد و چه طرح هاي ديگرشان         (امپرياليستها  

طبيعي و روشن است کـه وظيفـه        . بخشي از انقالب باشد و به آن خدمت کند        
کمونيستها سازمان دادن مقاومت و مبارزه مردم بخـصوص زحمتکـشان عليـه         

ن شامل مبارزه عليـه  اي. همه و هر گونه ستمگري مرتجعين و امپرياليستهاست    
اما همه اين مقاومت ها بايد به گونه اي پيش بـرده شـوند           . جنگ هم مي شود   

وقتي خطر جنـگ جلـوه گـر مـي     . که به تحقق استراتژي انقالب خدمت کنند    
" اول"اسـت يـا     " دوم"شود، سوال اين نيست که آيا وظيفه انقالب کردن مقـام            

ا بـروز جنـگ، راه انقـالب را    بلکه سوال اين است که در شر ايط خطر جنگ يـ      
انقالب، يک وظيفه اسـتراتژيک اسـت و در هـيچ شـرايطي             . چگونه بايد گشود  

زماني که اوضاع خاص عوض مـي  . عوض نمي شود مگر زماني که متحقق شود    
بـر خـالف    (شود، کمونيستهاي انقالبـي بخـاطر آنکـه در کـار تغييـر جهاننـد                

 بايد دست به تحليل مـشخص از  )دگماتيستها که فقط در کار شعارپردازي اند     
اما . شرايط مشخص بزنند و براي آن شرايط خاص سياست خاص داشته باشند           

هدف از اين کار چيست؟ هدف از اينکار باز کردن راه انقـالب از ميـان پـيچ و              
 . خم هاي شرايط خاص است

ي اسـالمي  جمهور"مبارزه عليه امپرياليسم را نيز نمي توان به بهانهء اينکه   
و ساقط " پوپوليستي"کنار گذاشت و بدتر، آن را بعنوان يک مبارزه  " عمده است 

مبارزه ضد امپرياليستي، پوپوليسم    "افاده هائي مانند اينکه     . از اعتبار اعالم کرد   
در زير به اين گـرايش مـي   ". گناه"در واقع عذري است براي ارتکاب يک  " است

 .پردازيم
 

  دموکراسي و حق سنديکا در ايران نيستآمريکا بدنبال استقرار
کـه درسـت نقطـه مقابـل خـط         (در جنبش چپ يک گرايش راست ديگر        

سر بلند کرده است که بطور کلي گرايش به سمت گيـري         ) ميهن پرستي است  
الزم به تذکر است که بحث ما بر سر يک گرايش فکري اسـت و     . با آمريکا دارد  

لين اين گرايش اسـتدالل مـي کننـد       برخي از حام  . نه وابستگي کسي به جائي    
دشمن عمده ي مردم خاورميانه بنيـادگرائي اسـالمي اسـت و نـه امپرياليـسم           

برخي ديگر، ربطي ميان منافع طبقه کارگر با مبارزه ضد امپرياليـستي            . آمريکا
در اينجا ما به بحث با يک نمونه از اين طيف مي پـردازيم و بيانيـه     . نمي بينند 

" در باره سياست بين المللي جنبش کارگري ايران"ت عنوان   اي را که اخيرا تح    
رجوع کنيد به نوشته اي تحت عنوان (. منتشر شده است خطاب قرار مي دهيم  

بـه امـضاي افـشاري،      " بيانيه درباره سياست بين المللي جنبش كارگري ايران       "
ــر       ــه تــاريخ اکتب ــرد ب ــسروشاهي، شــفيق و ف ــام، خ  در ســايت ۲۰۰۷ پي
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لب کالم اين بيانيه مخالفت با مبارزه ضد امپرياليستي و ضد جنگ و ضـد         

امضا کنندگان بيانيـه، در نقـد مبـارزه ضـد        . گلوباليزاسيون سرمايه داري است   
امپرياليستي مي نويسند اين مبارزه ربطي به منـافع کوتـاه مـدت و درازمـدت        

 باورهاي ايدئولوژيک   طبقه کارگر ايران ندارد و اصوال نشئت گرفته از مقاصد يا          
 . مائوئيستهاست

جلب توجـه مـي کنـد تاکيـدات مکـرر بـر            " بيانيه"نکته اي که در سراسر      
نظـام  . اينست که طبقه کارگر ايران فقط با رژيم جمهوري اسـالمي روبروسـت    

: مي نويسند . جهاني سرمايه داري کامال از معادله طبقاتي در ايران غايب است          
تشکل مستقل خـود بـا نيـروي متحـد          يابي به    دست ي کارگران براي    مبارزه« 

در اين جنگ نـابرابر قـواي متحـد      . دار ايران روبروست    ي سرمايه   دولت و طبقه  
آن، از قوه قضائيه تا زندان و ارتش و پليس و بگر ي ابزارهاي سرکو دولت و همه 

 اش، دست در دست صاحبان سـرمايه؛ از صـنايع بـه     سپاه و ديوانساالري انگلي   
ي مبلغـان،   پـشتوانه همـه   الح ملي و مستقل گرفته تا تجارت و غيـره، بـه       اصط  

؛ از مذهبي و يشهاي معمم و مکال فيلسوفان، اقتصاددانان، مورخان و ايدئولوگ  
طلب تـا ليبـرال و نـوليبرال، مدرنيـست و پـست مدرنيـست در مقابـل                اصالح
 آنـاني کـه     در اين شـمارش همـه هـستند جـز         . »... دان  کارگر قرار گرفته    طبقه

عجيب نيست؟ در سياره ! سياست هاي اقتصادي کالن ايران را ديکته مي کنند
اي که اين دوستان زندگي مي کنند، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و        
مراکز مالي سرمايه داري جهاني دفتر ندارند و کارگران در نتيجهء سياسـتهاي           

حـداقل مـي توانيـد از    : تاندوسـ . خصوصي سازي نئوليبرالي بيکار نمي شـوند    
که فقط مامورين دست چين شـده ي جمهـوري    " سازمان جهاني کار  "عملکرد  

اسالمي را برسميت مي شناسد به اين حقيقت پي ببريد که جمهوري اسـالمي     
هــدف . مجــري و گرداننــده و شــريک نظــام ســرمايه داري جهــاني اينهاســت

" جغرافيـاي سياسـي   " سـر    امپرياليسم آمريکا نه رقابت با جمهوري اسالمي بـر        
بلکـه  ". دموکراسـي طلبـي   "و نه بقول شـما      ) مي گويد " بيانيه"آنطور که   (است  

. چاره جوئي براي اقتصاد سرمايه داري جهاني و دردهاي بي درمـان آن اسـت              
هدف آمريکا، تحکيم امپراتـوري سـرمايه داري هـار نئـوليبرال بـه سـرکردگي        

مدت بلکه از همين امروز بايـد عليـه   طبقه کارگر نه تنها در دراز  . خودش است 
 .اين صف آرائي جهاني مبارزه کند

معرفي کرده و مبارزه با آن را خـدمت    " دشمن فردا "، امپرياليسم را    "بيانيه"
کـسي کـه دشـمنان فـرداي     «: به جمهـوري اسـالمي مـي دانـد و مـي گويـد       

بـارزه بـا   م کند و کارگران را به ـ برجسته مي امروز کارگر سوسياليست را ـ  طبقه
ايـن حکـم در   » .ريـزد  اش مـي  آسياب دشمِن امروزي خواند، آب به ها فرا مي   آن

بـر خـالف ذهنيـات      . باشـد " دشمن فـردا  "صورتي درست است که امپرياليسم      
بيانيه نويسان، ميان دولت جمهوري اسالمي و نظام بين المللـي سـرمايه داري     

. ن واقعي موجود نيست   نمي توان ديوار چين کشيد زيرا چنين ديواري در جها         
امروزه، پيکان مبارزه طبقه کارگر و همه خلق بايد سرنگوني جمهوري اسالمي            
باشد اما سرنگوني واقعي جمهوري اسالمي و نه سرنگوني صـوري آن، گسـست     
از نظام اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيک سرمايه داري جهاني را طلب مي کنـد       

  .مبارزات طبقه کارگر پژواک داشته باشدو اين واقعيت بايد از همين امروز در 
يکي از استدالل هاي بيانيه در رد ضرورت مبارزه ضـد امپرياليـستي ايـن            
است که جمهوري اسالمي از شعارهاي ضد امپرياليستي و ضد آمريکائي بـراي       

امـا آيـا   ! بلـه، درسـت اسـت   . سرکوب طبقه کارگر و مردم استفاده کرده اسـت  
جمهوري اسالمي تغييـري در ماهيـت امپرياليـسم      شعارهاي ضد امپرياليستي    

بعنوان دشمن طبقه کارگر و خلق و بعنوان تکيه گاه نظـام جمهـوري اسـالمي     

http://www.omied.net
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مي دهد؟ بيش از هشتاد سال است که دولت مکزيک با شعار ضد امپرياليـسم          
يانکي گذران مي کند، اما کيست نداند که مکزيک عميقا وابسته به امپرياليسم  

اجتماعي ايران با تمام دهشتها و روابط اسـتثماري         -م اقتصادي نظا. آمريکاست
سرمايه داري و ماقبل سرمايه داريش، با تمام روبنـاي سياسـي و ايـدئولوژيک               

يعنـي  (خفقان آورش، بدون ارتباط ارگانيـک بـا نظـام سـرمايه داري جهـاني                
هـم اتحـاد ديرينـه ي ميـان         . اصال توليـد و بازتوليـد نمـي شـود         ) امپرياليسم

پرياليسم آمريکا و جمهوري اسالمي و هم تضاد خصمانه ي امروزي شان، هر      ام
دو محصول کارکرد نظام سرمايه داري جهاني و جواب به نيازهـا و ضـرورتهاي        

بهمـين دليـل اتخـاذ    . اصوال نمي توان اين دو را از يکديگر جدا کـرد   . آن است 
زه انقالبـي عليـه    امروزه با تاکيد بـر مبـار  –سياست مبارزه عليه هر دو دشمن    

 بـراي مبـارزه طبقـاتي طبقـه کـارگر      -جمهوري اسالمي و براي سـرنگوني آن     
در عصري کـه تمـام جهـان در يـک نظـام اقتـصادي و             . ضرورتي حياتي است  

سياسي واحد تحت سرکردگي امپرياليسم ادغام شده است، نه سياست ملـي را     
و جنـبش  . ز سياسـت مي توان از سياست بين المللي جدا کرد و نه اقتصاد را ا         

 ضـد امپرياليـستي   -کارگري نمي تواند خود را از سياست مبارزه ضـد ارتجـاع       
  .کنار بکشد

تـضاد  (بيانيه، پاسخ هائي را که در جنبش سياسي ايران به اوضاع کنـوني              
داده شده را به سه دسته تقـسيم     ) آمريکا با جمهوري اسالمي و احتمال جنگ      

 دسته از بازار آزاد و دموکراسي غربي طرفـداري مـي      يک: مي کند و مي گويد    
کنند؛ يک دسته از مبارزه سنتي ضد امپرياليستي و يک دسته هـم بـا هـر دو            

 . طرف مخالفند
 جنـبش سـنتي ضدامپرياليـسم، کـه     «: ددر توضيح گرايش دوم مي نويس     
 چنـين  ويژه عراق و هم   هاي افغانستان و به     امروز در پرتو تحوالت منطقه، جنگ     

ميـدان آمـده و    طلبانه و راسيستي اسرائيل، با تحرکي دوباره بـه   سياست توسعه 
. کننـد   عنوان نيروي اصلي مبارزه ضدامپرياليستي معرفي مـي         کارگر را به    طبقه

هاي مختلـف   اين نيز طيفي است گسترده که از بازماندگان دست راستي سنت      
 ».گيرد ها را دربرمي ضدامپرياليستِي تا مائوئيست

 : جواب به بيانيه نويسان بايد بگوئيمدر 
تا آنجا که به ما مائوئيستها مربوط است، ما از زماني که جورج بوش ايران            

را تهديد به حمله نظامي کرد اوضاع پيچيـده سياسـي کنـوني را پـيش بينـي             
کرديم و سياست صحيح ضد جمهوري اسالمي، ضد امپرياليسم آمريکا را پيش    

ذشته هم از طريق نقد و هـم از طريـق عمـل، بـراي              گذاشتيم و در دو سال گ     
شکل گيري يک قطب سوم در مقابل هر دو خصم و در مقابلـه بـا گـرايش بـه         

اين حقيقت، هم در اسناد ثبت است . سمت گيري با اين يا آن، تالش کرده ايم 
در ضمن بخاطر بياوريد هنگامي که اسـانلو بـه احمـدي نـژاد             . و هم در اذهان   

حمايـت  " تاکتيـک "آن بعنـوان يـک    از شـما داد برخي از    " مليوفاق  "فراخوان  
. خواندن ديگران ايز گم نکنيد   " راست"در هر حال، با     . اين نيز ثبت است   .ديکرد

تذکر اين نکته را براي . واقعيات سرسخت زندگي را با ادعا نمي توان عوض کرد
دق و دلسوزي کـه  ممانعت از پخش شايعات دروغ الزم دانستيم و از رفقاي صا   

در خارج کشور در رابطه با حمايت از جنبش کارگري فعاليت مي کنند تقاضـا      
مي کنيم در مقابل اين گونه شايعه پراکنـي هـا سـکوت نکـرده و بـا آن بطـور        
جدي مقابله کنند زيرا کمونيستها به اندازه کافي زير حمـالت بـورژوازي بـين            

 .المللي و رژيم جمهوري اسالمي هستند
صحبت " انترناسيوناليسم" کنندگان بيانيه ضمن دادن تعريفي بديع از       امضا

هاي ميان امپرياليسم و جمهوري اسالمي مي کنند    " شکاف"از لزوم استفاده از     
 مراتب بيش  کارگر ايران معنايي به   انترناسيوناليسم براي طبقه   ...«: و مي گويند  

پيونـد بـا متحـدان    . ن داردگرايانـه و نمـادي     آرمـان يالمللـ  بستگي بـين    از هم   
بـين جمهـوري اسـالمي و غـرب بـراي         و استفاده از شکاف    کسوالمللي ازي   بين

امروزــ يکـي از نيازهـاي     ي وسيع کارگران ـ  گوش توده رساندن صداي خود به
خوبست ايـن دوسـتان تعريـف       » .حياتي و فورِي فعالين جنبش کارگري است      

 تر بگويند و از استفاده ابـزاري از ايـن    خود را از اين نوع انترناسيوناليسم واضح      
حـزب  . کلمات براي موجه جلوه دادن استراتژي و تاکتيکهاي خود پرهيز کنند        

. قلمـداد مـي کـرد     " انترناسيوناليـسم "توده هم حمله شوروي به افغانـستان را         
ها نيز در جنبش چپ ايران بـيش از حـد دسـتاويز           " استفاده از شکاف  "تئوري  

براي سمت گيري بـا يکـي از طـرفين تـضاد بـوده          جيهي  گرايشات راست و تو   
 : فقط به چند جمله زير خوب توجه کنيد. در اين بيانيه نيز چنين است. است

هـاي امـروِز مقابـل        گـاه   کارگر ايران را براساس گـره       متحدين امروز طبقه  «
 » «.هـاي فـرداي آن   کارگري بايـد تبيـين کـرد و نـه براسـاس مـصاف              جنبش
اش صرفنظر کرده و در انتظار  هاي متحد امروزي تواند از نيروي  نميکارگر طبقه

ــوده  ــرچم ت ــشيند   درخــشش پ ــشورها بن ــر ک ــارگران در ديگ ــال ک . اي راديک
کارگري که از استقالل عمل و رأي برخوردار باشد، بايد بتواند با هشياري      طبقه

 » . بپردازدتنظيم رابطه خود با نيروهاي مؤثر در جهان امروز به
از کره مـريخ  " دشمنان مصاف هاي فرداي طبقه کارگر  "يد به اينان گفت     با

نخواهند آمد بلکه پيشاپيش بخشي تعيين کننده از ساختار طبقـاتي در ايـران     
بهتر است طبقه کارگر ايران همانا در جستجوي اتحاد با کساني باشـد     . هستند

 . اما از جنس خود طبقه کارگرند" ضعيف و غير موثرند"که امروز 
با هشياري به تنظـيم رابطـه خـود بـا       «  مي گويد، طبقه کارگر بايد       بيانيه

بر دو نـوع  " رابطه"اما، کيست نداند که    . »نيروهاي موثر در جهان امروز بپردازد     
راه نجات طبقه کارگر ايـران در پـيش گـرفتن           ! رابطه ي اتحاد يا مبارزه    : است

 .  استجهان امروز" نيروهاي موثر"رابطه ي مبارزه با 
بيانيه بر ضعيف بودن جنبش سوسياليستي بين المللي طبقه کارگر خيلي           

درخـشش پـرچم تـوده اي راديکـال       "تاکيد مي کنـد و نمـي خواهـد منتظـر            
بله، جنبش سوسياليستي بين المللي طبقـه کـارگر ضـعيف           ! بنشيند" کارگران

حيـاي  از زمان واژگوني سوسياليسم ابتدا در شوروي و سپس در چين و ا . است
سرمايه داري در اين دو کشور و براه افتادن کارزار ضد کمونيستي بين المللـي    
توسط سرمايه داري جهاني، جنبش انقالبـي طبقـه کـارگر در سراشـيب بـوده       

يعنـي اسـتثمارگران و   " (نيروهـاي مـوثر  "اما چاره اين نيست کـه سـراغ       . است
که طبقـه کـارگر ايـران    راه چاره اش اين است . برويم) نهادهاي وابسته به آنان 

طبقـه کـارگر ايـران تحـت رهبـري        . بشود پرچم مبـارزات راديکـال تـوده اي        
کمونيستهاي پيگير و مصمم بايد پرچم مبارزات توده اي راديکال را بلند کنـد          

طبقـه کــارگر ايـران بايــد   . و بـه کــارگران جهـان و خاورميانــه الهـام ببخــشد   
اگـر  . هام ببخشد و بـه حرکـت در آورد       انترناسيوناليست واقعي باشد تا بتواند ال     

طبقه کارگر ايران به گدائي دموکراسي و حقوق سنديکاي به درگـاه نهادهـاي              
ــازي کنــد   ــد ايــن نقــش تــاريخي را ب ــرود نمــي توان . بــين المللــي ســرمايه ب

اين يک خيالپردازي بـي ارتبـاط بـا واقعيـات     . انترناسيوناليسم واقعي اين است  
ت که مصالح مـادي اش در دل جامعـه موجـود    بلکه ضرورتي اس  . مادي نيست 

 .است
بيانيه منظور خود را خيلي روشن بيان مي کند و مي گويد طبقـه کـارگر                 

ي قواي خـود   هاي درون اردوي متخاصم را تشخيص دهد و همه  شکاف «: بايد
کار بگيرد که هم امروز قـصِد جـان وي کـرده      را براي عقب زدن آن خصمي به      

جمهـوري  : يعنـي (دار ايران و دولـت آن   ي سرمايه بقهاين خصم امروز ط   . است
  » است) اسالمي ايران

بـا  : اين نتيجه گيري نيز يکي ديگـر از مشخـصات برجـسته بيانيـه اسـت               
افشاگري از همه دشمنان طبقه کارگر شروع مي کنـد کـه دسـت آخـر همـه                

ک ي"دو خصم طبقه کارگر     : يکبار ديگر . دشمنان را به يکي از آنها خالصه کند       
چسبيدن به يکي، طبقه کارگر را طعمـه آن ديگـري          . هستند" روح در دو بدن   

 . مي کند
 

 تضاد و همساني امپرياليسم و جمهوري اسالمي
کليد تحليل درست از تضاد ميان امپرياليسم آمريکا و جمهوري اسـالمي،            

تـضاد آنهـا بـر      . آنهاست" يگانگي"درک يگانگي و همساني اين دو قطب، درک         
بطور مـشخص يکـي بـودن     . ر چارچوب همساني آنها در جريان است      بستر و د  

در ايـن  . آنها اين است که هر دو محصول کارکرد انباشت سرمايه داري هستند    
مقطع از تاريخ حدت يابي تضاد اساسي سرمايه داري و عملکرد خشونت بار آن 
در سطح جهاني بستر و چارچوب هر دوي اينهـا و بـستر وحـدت و تـضادشان          

  .است
در صحنه خاورميانه، کارکرد نظام جهاني سرمايه داري، سـه ايـدئولوژي و           

ايـدئولوژي و برنامـه بنيـادگرائي اسـالمي،      : برنامه جهانشمول را توليد مي کند     
ايـن  . ايدئولوژي و برنامه امپرياليستي، ايدئولوژي و برنامه پرولتري کمونيـستي         

 ايـدئولوژي ( ي از اينهـا  يکـ . سه ايدئولوژي جهانشمول در تـضاد و رقابـت انـد        
ست يـ ه دار يت نظام سرما  ي و کل  يگري مثبت آن دو د    ينف) ايجهانشمول پرولتار 

ن کـل   يـ د ا يـ د و بازتول  يـ بـه تول  ) شانيـ هم اتحاد و هم تضادها     (يگرياما دو د  
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 جهانـشمول و برنامـه   يدئولوژيـ ن سـه ا يـ ان اي از ميکيفقط .  کنديخدمت م 
.  ببرديگريرا شکسته و آن را به راه دت جامعه ي تواند چارچوبه کلياست که م  

ـ ا. گـر اسـت  يک جامعـه د ي ظهور يش شرط مادي از آنها پ   يکيفقط   ن اسـت  ي
 ينـ يهر دو بطـور ع  ت بايت موضع ضد  يل تقو ين دل يبهم.  آن دو قطب   يکساني

 . کنديت مي را تقويت قطب پرولتريموقع
 در زيربناي فلسفي، اقتصادي، و سياسي ما براي تبيين سياست قطب سوم   

شرايطي که امپرياليسم و بنيادگرائي اسالمي به تخاصم با هم بلنـد شـده انـد،            
براي تقويت موضع ضديت با قطب هاي ارتجاع و امپرياليسم بايد           . همين است 

آن دو قطب و تفاوت کيفي قطب پرولتاريـا بـا آنهـا را    " يگانگي و وحدت  "مرتبا  
ساسي آنان در پرده ابهام فرو  ا" يگانگي"روشن کنيم و مانع از آن شويم که اين          

فقط به اين ترتيب مي تـوانيم تـوده هـاي مـردم بخـصوص تـوده هـاي                   . برود
حـال آنکـه،   . زحمتکش را به موضع فعال، تاريخـا مترقـي، و مـصمم بکـشانيم      

يکـي از آن دو، بـه انفعـال و عقبگـرد تـوده هـاي              ) هر چند تاکتيکي  (انتخاب  
 .زحمتکش منجر خواهد شد

 سريع انقالببا چشم انداز ت
بزرگ صحنه سياسي کشور را " نيروهاي موثر"در شرايط پيچيده اي که 

جمهوري اسالمي يا امپرياليسم " (نيروهاي موثر"رقم مي زنند، زير بال اين 
اما آينده اي را تصور کنيد که از درون اين . نرفتن کار سختي است) آمريکا

ي قوي تر و مشروعيت بحران نه يک دولت انقالبي بلکه يک جمهوري اسالم
يافته و يا يک دولت سرمايه داري نئوليبرال هار نظامي بيرون آيد؛ چنين 
آينده اي از امروز هم هولناک تر خواهد بود و امکان انقالب کردن را براي 

اگر بتوانيم اين را درک کنيم آنگاه . مدتهاي مديد به عقب خواهد انداخت
ولت ها و قدرتها رفتن، حتا در شرايط بروز مقابله با گرايش بورژوائي زير بال د

آنگاه، ضرورت دست زدن به انقالبي ترين اعمال، به . يک جنگ، آسان مي شود
جنگ انقالبي، براي پر کردن جاي خالي يک دولت انقالبي در شرايطي که 
توده هاي مردم نياز به دولتي براي مقابله با مرتجعين و امپرياليستها دارند، به 

 n . .روز در مي آيدروشنائي 

 
از آن زمان تا کنون تظـاهرات هـاي گـسترده اي در شـهرهاي       . از زمان نگارش اين مقاله مدتي مي گذرد       : توضيح

همچنين، ترکيه . کردستان و در بسياري از دانشگاه هاي ترکيه در اعتراض به عمليات ارتش ترکيه، براه افتاده است
 صحنه ديپلماسي خاورميانه، از آن جمله، ميانجي گري در صلح اسـرائيل و            به نيابت از سوي آمريکا نقش فعالي در       

 .فلسطين و دخالتگري در امور پاکستان، در پيش گرفته است

 در پس نزاع ترکيه و پ کا کا
 سرباز ارتش ترکيه بدست چريکهـاي پ کـا کـا،      ۱۲به دنبال کشته شدن     

ن هليکوپتر نظامي بـه      اکتبر هشت هزار سرباز و چندي      ۲۸ارتش ترکيه در روز     
گسيل داشت تا عليه پ کا کا وارد عمليـات نظـامي   ) در شرق ترکيه  ( تونجلي  

صد هزار سرباز ارتش ترکيه، مسلح به تانک و سـالح هـاي سـنگين، در           . شوند
ترکيه از دولت عراق و آمريکا خواسته     . نوار مرزي ترکيه و عراق مستقر هستند      

 کردستان عراق بر چينند و تهديد کـرده  است که بساط سازمان پ کا کا را در      
است که در غير اينصورت ارتش ترکيه راسـا اقـدام کـرده و وارد خـاک عـراق             

خواندن پ کا کا، ترکيه را از ايـن عمـل           " تروريست"آمريکا، ضمن   . خواهد شد 
را از طريـق  " مـسئلهء پ کـا کـا   "برحذر داشته و متقابال خواستار آن شده کـه      

به رياست بارزاني، حـل     " کومت منطقه اي کردستان عراق    رهبران ح "مذاکره با   
اما ترکيه اين پيشنهاد را رد نموده و حاضر نيست اين دولت منطقه اي را   . کند

 روشن شد که درگيري هـاي پ کـا کـا و ارتـش         خيلي زود  .برسميت بشناسد 
ترکيه ظاهر ماجراست و در پس پرده، تنش هاي ناشي از حدت يابي تضادهاي    

دولت بوش . آمريکا به اضطرار در پي حل مسئله ايران است. فته استمنطقه نه
تا قبل از خاتمه دوره رياست جمهوري اش مي خواهد گام هايي جدي در اين         
رابطه بر دارد و ارتش يک ميليون نفري ترکيه را يکـي از راه حـل هـاي مهـم          

 .براي حل برخي از مشکالت و موانع خود مي داند
 

¾ 
 

ران بر متن تضاد ميان دولت ترکيه و پ کا کا گشوده مـي      هر چند اين بح   
شود اما اساسا بازتاب شکننده بودن اوضاع خاورميانه و سرعت گـرفتن هـرج و        

از لبنـان و  (در سراسـر خاورميانـه   . مرج سياسي و نظامي در اين منطقه اسـت   
ير در ديوارهائي که مستحکم و تزلزل ناپـذ       ) افغانستان تا ايران و ترکيه و عراق      

اتحادها، رژيـم  . بنظر مي آمدند شکاف هاي غير قابل ترميمي ايجاد شده است         
ها و مرزهائي که چندين دهه بخشي از نظم منطقـه اي وجهـاني بودنـد، زيـر               
فشار نقشه هاي جنگي آمريکا براي بازسازي خونين نظم خاورميانـه و جهـان،            

گـسل هـاي    ،  تنش هاي حاصل از اين رونـد      . در حال شکاف و تغيير مي باشد      

. موجود در ساختار سياسي و اقتصادي ايـن منطقـه را برجـسته نمـوده اسـت                
دولتها، مرزها، اتحادهاي سياسي و نظامي منطقـه       (ساختار حاکم بر خاورميانه     

اي، تقسيم کارهاي اقتصادي، ستم گري ملي، ميزان نفوذ و چگونگي نفوذ هـر           
ني اول و خـصوصا در  در دوره پـس از جنـگ جهـا   ) قدرت امپرياليستي و غيره 

تشديد تـضادهاي نظـام جهـاني سـرمايه       . دوره پس از جنگ دوم شکل گرفت      
داري که بطور فشرده در منطقـه خاورميانـه بازتـاب مـي يابـد، همـه اينهـا را         

خاورميانـه در  . بحراني و امروز در معـرض از هـم گـسيختگي قـرار داده اسـت      
 همه دولتها و نيروهاي آستانه هرج و مرجي در مقياس بزرگ و عمومي است و      

 .سياسي را باالجبار به گرداب خود مي کشد
 

 کردستان و تنش ميان آمريکا و ترکيه
امتناع ترکيه از برسميت شـناختن دولـت منطقـه اي کردسـتان عـراق و                
تهديد نظامي غير مستقيم آن، در روابط ميان آمريکا و ترکيـه تـنش هـائي را             

 دولت ترکيه، يکي از مهمترين متحدين اين در حاليست که. بوجود آورده است
آمريکا در خاورميانه است و اکثر نقل و انتقاالت هوائي آمريکا به درون عراق، از 
طريق ترکيه و با استفاده از پايگاه هاي نظامي اش در اينجيرليـک انجـام مـي              

ترکيه از دست آمريکا عصباني است زيرا هنگامي که آمريکـا عـراق را بـه     . شود
 در منطقـه برقـرار   ير آورد به ترکيه اطمينان داد که يک دولت کـرد          اشغال د 

اما اوضاع عراق آنگونه که آمريکا پيش بيني مي کرد پيش نرفت و      . نخواهد شد 
آمريکا مجبور شد بيش از آنچه که فکر مي کرد به متحدين خود در کردستان              

 . عراق تکيه کند
جمهوري .  ترکيه استستمگري ملي عليه کردها جزئي از موجوديت دولت

کماليستي ترکيه اتحاد و انسجام خود را از کشتار ارمني ها و اعمال سـتم بـر                
از زمان ايجاد دولت منطقه اي کردستان در عراق، . ملت کرد، تامين کرده است

دولت ترکيه با آن مخالفت نموده و در کردستان عراق دسـت بـه سـازماندهي                
تم هستند زده است تا برايش به مثابـه  ترکمن ها که آنها هم يک ملت تحت س 

پس از تشکيل دولت منطقه اي کردستان عـراق،  . پايگاهي در عراق عمل کنند 
اين موضوع همـواره از  . پ کا کا اين منطقه را تبديل به مرکز فعاليت خود کرد   
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. موارد اختالف ميان دولت ترکيه و دولت منطقه اي کردستان عراق بوده است            

د گفت جنگ طلبي هاي اخير دولت ترکيـه، نـه مـستقيم بـه      با اين اوصاف باي   
مسئله پ کا کا مربوط است و نه به اختالفاتش با دولت منطقـه اي کردسـتان          

مام اين تضادها موجودنـد امـا اکنـون ايـن تـضادها تحـت تـاثير                 البته ت . عراق
تضادهاي بزرگتر جهاني و منطقه اي، بخصوص احتمال حمله آمريکا به ايـران،       

 . ل شکل عوض کردن هستنددر حا
 

 ايران و تنش ميان آمريکا و ترکيه
کمي پيش از آغاز دومين جنگ عراق، هيئت حاکمه ترکيه به اين نتيجـه               
رسيد که نمي تواند بازيگر مهمي در جنگ آمريکا براي اشغال عراق و پيـشبرد   

شکاف هـاي درون هيئـت حاکمـه ترکيـه،          . باشد" خاورميانه بزرگ "طرح هاي   
اقتصادي شکننده، رابطهء ترکيه بـا اتحاديـه اروپـا، و مهمتـر از همـه             وضعيت  

امکان براه افتادن يک حرکت توده اي انقالبي در ضديت با جنـگ، مـانع از آن       
بود که دولت ترکيه بتواند بعنوان يک متحد با ثبـات در جنـگ عليـه عـراق و              

و سياسـي  دولت ترکيه از يکسو نتوانست اتحاد نظـامي    . اشغال آن شرکت کند   
 ترکيه را که تحت سرپرستي امپرياليسم آمريکا برقرار شده بود، فعال            -اسرائيل

و از سوي ديگر در منزوي کردن ايران و سوريه نيـز نقـش مهمـي بـازي              . کند
در شرايطي که آمريکا زير فشار ضروريات جنگي که در خاورميانـه بـراه              . نکرد

ند فعال کـردن همـه متحـدين    انداخته و اضطرار حل مسئله ايران است، نيازم       
خود در منطقه است و در اين ميان بخصوص به ارتش يک ميليوني ترکيه نياز              

 .دارد
 افزايش فشار اجبارات منطقـه اي، ترکيـه را وادار نمـود کـه در سياسـت           
گذشته خود بازبيني کند زيـرا بـراي حفـظ موجوديـت خـود بايـد در اوضـاع                 

در چند ماه .  براه انداخته نقش ايفاء کندپرتالطم خاورميانه و جنگي که آمريکا    
. گذشته، آمريکا اين فشارها را به طرق مختلف به ترکيه يـادآوري کـرده اسـت      

براي نمونه ، مي توان به تصميم گيري و تصويب قطعنامه کنگره آمريکا در ماه         
امسال و محکوم نمودن ترکيه به خاطر نسل کـشي ارامنـه، اشـاره            ) اکتبر(مهر
قدام عصبانيت شديد دولت ترکيه را برانگيخت بطوريکه تهديد کـرد           اين ا . کرد

. در صورت تصويب قطعنامهء ياد شده رابطه خود را با آمريکا قطع خواهد کـرد       
حمايت عملي از پ کا کا يکي ديگر از روش هاي آمريکا براي يادآوري الزامات     

 . دولت ترکيه است
 مي کند نسبت به گذشته عالوه بر فشار اجبارات، ترکيه همچنين احساس     

در نتيجـه،  . در موقعيت با ثبات تري براي جوابگوئي به اين ضروريات قرار دارد       
" در حال عوض کردن سياست پيشين خود بـوده و بـه اصـطالح مـي خواهـد               

در وقايع خاورميانه باشد و اجازه بلند پروازي و پروار شدن به آرزوهاي   " صدائي
 . منطقه اي خود بدهد

يـن تـنش هـا و تغييـرات هيئـت حاکمـه ترکيـه بـه شـدت بـه                     بر متن ا  
. ايدئولوژي ناسيوناليستي تـرک در ميـان تـوده هـاي مـردم دامـن زده اسـت                 

رسانه هاي جمعي ترک، پرچم پوسيده نژاد پرستي ضد کـردي را بلنـد کـرده               
آنان مصاحبه هاي جگرسوز با خانواده هاي سـربازان کـشته شـده ترتيـب               . اند

مـي  " کردهـا "اسات قرون وسطائي و جاهالنهء قومي عليـه         مي دهند و به احس    
ارتـش ترکيـه، تـشيع جنـازه سـربازانش را تبـديل بـه تظـاهرات هـاي            . دمند

بـه سـبک   . سياسي کرده و جو ارعاب و وحشت عليه کردها براه انداخته اسـت         
داوطلـب  "و سياق حزب اهللا در جمهوري اسالمي، صف هـاي طـويلي از زنـان            

هـر کـس    .  در مقابل پادگان هاي ارتش تشکيل داده اند        "جنگ عليه تروريسم  
مـي  " خـائن "که با اين جو عوامفريبي و دروغ مخالفت مي کند فـورا برچـسب          

دولت ترکيه، ناسيوناليسم ضد کردي را با شعارهاي ضـد آمريکـائي نيـز      . خورد
ترکيب کرده است تا اين ايدئولوژي ناسيوناليستي را بـراي طيـف وسـيع تـري        

ترکيبي که توده هاي ناآگاه را بيشبر مساعد ورود بـه جنـگ        . کند" لقابل قبو "
 .هاي ارتجاعي مي کند

 
 آيا آمريکا به کردها خيانت خواهد کرد؟

در جواب به اين سوال بايد گفت طبق شواهد تاريخي چنـين خيـانتي     
براي آمريکا، همه چيز تـابع ايجـاد هـرج و مـرج بـزرگ در        . محتمل است 

يا سـلطه بـا ثبـات و بـي     " (خاورميانه بزرگ"ق نقشهء خاورميانه براي تحق  
در اين بازي بزرگ، آمريکـا بـراي نقـشه هـاي          . است) رقيب در خاورميانه  

طبقـات بـورژوا فئـودال کردسـتان و     " (کردهـا "خاورميانه اي خود هم بـه    
و هم به دولت ترکيه به عنوان  ) احزاب و ارتش هاي وابسته به اين طبقات       

 .  مبرم داردمهره هاي فعال نياز
با توجه به وضعيت کنوني آمريکا در عراق بايد گفت کـه آمريکـا دسـت از        

هر چنـد دولـت ترکيـه يکـي از متحـدين            . نخواهد کشيد " کارت کرد "بازي با   
نزديک آمريکا و عضو ناتوست اما دولت منطقه اي کردستان عراق نيـز محکـم              

 خود را متعهد بـه نقـشه   بعالوه، پ کا کا نيز . ترين متحد آمريکا در عراق است     
هاي آمريکا در خاورميانه کرده است و در اتحاد با پروژه هـاي آمريکـا شـاخهء         
ايراني خود به نام پـژاک را بوجـود آورده اسـت کـه در چـارچوب طـرح هـاي              
آمريکا دست به عمليات نظامي عليه نيروهاي جمهوري اسالمي مي زنـد و در               

کا تبليـغ کـرده و بـراي تجـاوز نظـامي       ميان مردم کردستان ايران به نفع آمري      
در ضمن اهرم فـشاري اسـت روي احـزاب         . آمريکا به ايران پايه جمع مي کند      

که در چارچوب طرح هاي آمريکـا       ) مانند حزب دموکرات و کومله    (کرد ايراني   
 .فعال تر شوند

آمريکا با توجه به نيازهاي خود، از دولت ترکيه مـي خواهـد کـه نخـست،             
نـه  (دوم، در چارچوب طرح هاي آمريکـا   .  عراق را قبول کند    واقعيت کردي در  

حتـا  . بگيـرد " مـسئوليت "وارد عراق شود و ) در چارچوب از بين بردن پ کا کا       
گفته مي شود آمريکا به ترکيه پيشنهاد داده است جاي سـربازان آمريکـائي را           

را از در مرزهاي عراق با ايران بگيرد و هنگامي که آمريکا بخشي از سـربازانش            
 . بغداد بيرون مي کشد، جاي آنها را پر کند

 تا امروز ترکيه دولت منطقه اي کردستان عـراق را برسـميت نـشناخته و             
نيز همکاري با دولـت   ) رئيس دولت منطقه اي کردستان عراق     (مسعود بارزاني   

ترکيه را منوط به اين کرده که دولت ترکيه، دولت منطقه اي کردستان عـراق              
 . شناسدرا برسميت ب

در هر حال محور بحران اخير ترکيه، بستر بده بستان هاي ميان آمريکـا و           
. ترکيه براي تعيين جايگاه و نقش آتي ترکيه در هرج و مـرج خاورميانـه اسـت    

در صورتي که دولت ترکيه حاضر به قبول اين نقـش باشـد، آمريکـا شـايد بـه             
مريکـا در مقابـل دولـت    اما آ. ارتش ترکيه اجازهء سرکوب پ کا کا را هم بدهد  

هاي کيفيتا بيشتر براي ادغام بورژواي کرد در   "رفرم"ترکيه طرح دست زدن به      
قبول اين طرح براي دولت ترکيـه سـاده      . ساختار دولت ترکيه را گذاشته است     

زيرا از يکسو، انکار موجوديت کردها، يکـي از         . نيست و رد آن نيز مشکل است      
از سوي ديگر، اين نيز يکي ديگر از .  استسنگ بناهاي دولت کماليستي ترکيه 

گسل هاي ساختاري منطقه است و حفظ آن براي دولت ترکيه به مثابـه يـک              
دولت ارتجاعي وابسته به امپرياليسم نـه تنهـا کـارآئي گذشـته را نـدارد بلکـه          

 .بحران آفرين است
اوجالن بارها همين مسئله را به دولت ترکيـه يـادآوري کـرده و بارهـا بـه         

بيائيد در اتحاد با يکديگر ترکيه را تبديل      :"تمردان ترکيه پيام داده است که     دول
با درگيري ها اخير، پ کا کا يک بار ديگر "! به قدرت مسلط در خاورميانه کنيم  

 .بعنوان يک عامل مهم در ترکيه مطرح شد
 

 دولت منطقه اي کردستان عراق و پ کا کا و دولت ترکيه
 مايلنـد پ کـا کـا توسـط ارتـش ترکيـه       روساي حکومت کردستان عـراق   

سرکوب شود اما بشرطي که ترکيه دولت منطقه کردسـتان عـراق را برسـميت     
اينها نيازهاي آمريکا را درک مي کنند و حتا حاضرند قبول کنند کـه        . بشناسد

و در واقع بـراي فعـال   " سرکوب پ کا کا "ارتش ترکيه، کردستان عراق را براي       
" تـضمين "ت نظامي آمريکا عليه ايران، اشغال کند امـا  شدن در رابطه با تهديدا 

صالح . مي خواهند که پس از جنگ، ارتش ترکيه از کردستان عراق خارج شود   
مهتدي که سخنگوي غير رسمي و از مشاوران بسيار نزديـک جـالل طالبـاني               

اگر ترکيه تنها بـه سـرکوب پ کـا کـا در منـاطق               ... « است چنين مي گويد،     
. تان اکتفا بکند، کردهاي عراق چندان بيمنـاک نخواهنـد بـود   معيني در کردس 

ولي ترس بزرگ اين است که ترکيه با اين نيروي بزرگ يکصد هزار نفـري کـه          
آماده کرده است، ديگر مثل قبرس حاضر نباشد کردستان عراق را ترک بکند و     
بخواهد يک منطقه ي خودمختار براي ترکمن هاي وابسته به خـودش درسـت    

اگـر  . ...  کرکوک نفت خيز را به نوعي تحت الحمايه خودش قـرار بدهـد  بکند و 
ترکيه بخواهد به متحد آمريکا در سـرکوب جمهـوري اسـالمي تبـديل بـشود،          
شايد آمريکا بتواند گام هاي بزرگي بردارد و به همـين جهـت کردهـاي عـراق              



   

 

١١u 

کـه  نه براي حملـه نکـردن، بل  . اکنون از آمريکا مي خواهند ضمانت هائي بدهد       
. براي بيرون رفتن سربازان ترک در موعد معين از مناطق خاک کردستان عراق 

و اين چيزي است که االن محل داد و ستد و گفت و گوسـت، ميـان حکومـت          
کردستان عراق، اتحاديه ميهني، آقاي جالل طالباني، آقاي مـسعود بـارزاني بـا     

ويچه وله با صالح  مصاحبه د : پ کا کا و بازي قدرت در منطقه       (» .دولت آمريکا 
 ) در سايت بروسکه تاريخ - اکتبر ۲۹الدين مهتدي، 

وي با تاکيد بر اينکه رهبران کردستان عراق مخـالف سـرکوب پ کـا کـا              
کردهاي عراق مي خواهند اين مشکل      «: توسط ارتش ترکيه نيستند، مي گويد     

له به از کردستان عراق رخت بر بندد و بهر نوعي که امکان پذير باشد اين مسئ             
مسئله ي داخلي خود ترکيه تبديل بشود، نه به مسئله اي در ماوراي مرز و در      

کردهاي عراق مايل هستند يا مايل خواهند بود در هـر           . داخل کردستان عراق  
نوع ترتيبات سه جانبه اي که يکسوي آن آمريکـا، يکـسوي ترکيـه و يکـسوي          

سم در افکار عمومي ترک و بـر    عراق باشد شرکت و همکاري کنند، ولي شووني       
رهبران و سردمداران و خصوصا بر نظاميان تـرک مـانع از ايـن هـست کـه بـا                 

 )همانجا(» .رهبران کرد عراق اساسا وارد مذاکره بشوند
به عبارت ديگر رهبران کردستان عراق حاضرند به ورود ارتش ترکيـه             

 و به کردستان عراق رضـايت دهنـد بـشرطي کـه در منـافع کوتـاه مـدت              
در چند سال گذشته، با نابود کردن . درازمدت حکومت کردي تضمين شود

اقتصاد بومي کردستان عراق و وابسته کردن آن به دالرهاي جنگي آمريکا          
و واردات گسترده از ترکيه، رهبران کردستان عراق وابستگي اقتصادي بـه        

 .ترکيه را تضمين کرده اند
 ايران، و محول کردن يک نقـش   هدف آمريکا در اين ماجرا، منزوي کردن    

آمريکـا بـه يـک نيـروي     . فعال به ترکيه در تهديدات نظامي عليه ايـران اسـت       
. منطقه اي نياز دارد که آماده گرفتن نقش هاي جاه طلبانه در خاورميانه، باشد
. آمريکا مي خواهد با حل برخي تضادها، ترکيه را آماده ايفاي چنين نقشي کند

ين ترتيبات پيشنهادي آمريکا را بپذيرد، جـالل طالبـاني   در صورتي که ترکيه ا  
به مردم کردستان عراق خواهد گفت که ترکيه کشور دوست است و ارتـش آن    

اگـر آمريکـا بـه ترتيبـات     . مي تواند از ميهمان نوازي کـردي بهـره منـد شـود     
دلخواهش با ترکيه برسد، مي تواند خيلي از ضعفهايش را در حل مسئله ايران             

اما اين مسير نيز مانند تمام مسيرهاي ديگر خاورميانه پر سنگالخ  . کندبرطرف  
 . پيش نخواهد رفت" شسته و رفته"است و لزوما 

: از درون بحران ترکيه مي توان چند مسئله را تشخيص داد          : خالصه کنيم 
. حدت يابي تضادها، خاورميانه را به گرداب يک هرج و مرج کامل مـي کـشاند       

زي و تجديد ساختار خاورميانه، تضادها و اجبارات جديدي را        نقشه امپراتور سا  
در مقابل آمريکا و ديگر دولتهاي منطقه و نيروهاي سياسي منطقـه قـرار مـي             

آمريکا با وجـود شکـست هـا و ناماليمـات از     . دهد که بايد به آنها جواب دهند     
يش ادامه اين نقشه دست نکشيده و بهر وسيله اي دست مي اندازد تا آن را پـ             

 عينـي اوضاع پيچيده، خطرناک، پر از روند هاي متناقض اسـت امـا بطـور        . برد
فرصت رشد و گسترش آلترناتيو انقالبي را نيز در اقصي نقاط خاورميانه بوجود             

طبقـه  : سوال کليدي که اين اوضاع مقابل ما مـي گـذارد ايـن اسـت    . مي آورد 
اين اوضاع پاسخ دهنـد؟  کارگر و کمونيست ها در ترکيه و ايران چگونه بايد به       

اگر طبقه کارگر مي خواهد بازيگر اين بازي ارتجاعي يـا نظـاره گـر پـاره پـاره             
شدن توده هاي تحت ستم در جنگ هاي ارتجاعي نشود، بايد آنتـي تـز آن را                
ارائه داده، و توده هاي کرد و ترک و عرب و عجم و غيره را بدور انقـالب هـائي    

 .ولتري متحد کندبا ماهيت انترناسيوناليستي پر
 

 کمونيستهاي ترکيه و اوضاع کنوني
ستم گري ملي يکي از ستون هاي موجوديت جمهـوري ترکيـه و يکـي از         

مبارزه خلق کرد عليـه سـتم گـري ملـي،           . گسل هاي مهم جامعه ترکيه است     
. همواره يکي از چشمه هاي جوشان انقالبي گري و ترقيخواهي در ترکيـه بـود        

ودالي پ کا کا، مسئله ملي کرد را تابع دعواهاي درونـي     اما غلبه خط بورژوا فئ    
هيئت حاکمه ترکيه و سپس تابع جنگ طلبي هاي آمريکا و نقشه هاي بغايت             

اين مسئله به منزوي شدن جنبش ملـي کـرد در   . ارتجاعي اش در منطقه کرد   
فاشيستهاي ترکيه . نگاه توده هاي تحت ستم خاورميانه و جهان انجاميده است  

کـه جنايـاتش پوشـاندني    (و آمريکـا  " کردهـا "با نشان دادن اتحاد ميان    امروزه  
با خيال راحت به شوونيسم ترک مي دمنـد تـا تـوده هـاي نـا آگـاه را           ) نيست

گروه هـاي چـپ متعـارف در ترکيـه نيـز در ايـن فاجعـه             . بدنبال خود بکشند  
، دولت فاشيست کماليـستي تـرک  "آنان فراتر از اينکه . سياسي نقش داشته اند 
آنان در مقابل بسيج احساسات ملي گرايانـه        . نمي روند " کردها را دوست ندارد   

در مقابل تظاهرات هاي توده اي      . ارتجاعي توده هاي ترک خلع سالح شده اند       
شوونيستي ترک، يک تظاهرات از سوي نيروهاي چپ در آنکارا برگزار شد کـه            

در مقابـل  : ن بـود بيش از چهل هزار نفر در آن شرکت داشتند اما شـعارش ايـ      
بسياري از اين احزاب که به شکل گيري دولت    ! آمريکاي جنايتکار متحد شويم   

 کمک کرده اند قادر بـه بلنـد کـردن شـعار سـرنگوني               "حزب توسعه و عدالت   "
کـردن ايـن دولـت،    " ايـن جنـاح و آن جنـاح   "آنـان بـا   . دولت ترکيـه نيـستند   

 اين چپ هـا بـا شـعارهاي     اغلب.پيشاپيش خود را در موقعيت بدي قرار دادند 
مقاومت ارتش ترکيه در مقابـل امپرياليـسم   "ضد آمريکائي دولت و به اصطالح      

هنگامي که ارتش ترکيه در جنگ هاي خاورميانـه  . خلع سالح شده اند " آمريکا
چـه خواهنـد    ان  نقش بگيرد، معلوم نيست اينـ     ) چه بسا عليه ايران   (اي آمريکا   

 خواهند کرد؟ متاسفانه با توجه بـه سـمت        کرد؟ آيا از ارتش ملي خود حمايت      
گيري هاي سياسي جريان چپ در ترکيه، با اطمينان نمي توان به ايـن سـوال        

در انتخابات تابستان گذشته، بسياري از احزاب چپ و بـازوي  . جواب منفي داد  
ارتـش  "در مقابـل  " دفـاع از دموکراسـي  "تحت لواي ) پ.د. ت(قانوني پ کا کا     

راي دادند و عده اي ديگـر از  " حزب عدالت و توسعه " به  "فاشيستي کماليستي 
. به کانديداهاي طرفدار ارتش راي دادنـد " دفاع از سکوالريسم"آنان تحت لواي    

ثمره اين بـازي هـاي   ) ارتش و حزب عدالت و توسعه    (دست آخر، دولت ترکيه     
ه پراگماتيستي و فرصت طلبانه را چيد و توانست يک دولت مقتدر که از پشتوان

 .توده اي برخوردار است تشکيل دهد
توده هاي تحت ستم ترک و کرد بيش از هميشه به صف مستقل و صداي 
شفاف و قدرتمند پرولتارياي انترناسيوناليست نياز دارند که با برنامه و سياستي 
مستقل و انقالبي به ميدان آمده و توده هاي زحمتکش کرد و ترک را به 

، نقشه هاي تبهکارانه آمريکا ) ارتش و احزاب حاکماعم از(ماهيت دولت ترکيه 
براي درگير کردن ترکيه در يک جنگ منطقه اي، و ماهيت خط اپورتونيستي 

جنبش کمونيستي ترکيه بايد خود را از . و ارتجاعي پ کا کا روشن کنند
بندهاي مصلحت جوئي هاي فرصت طلبانه اي که احزاب و گروه هاي چپ 

ند، آزاد کند و زحمتکشان کرد و ترک را به اتحاد براي بدست و پاي آن بسته ا
عملي کردن انقالب دموکراتيک نوين و سوسياليستي فرا بخواند و آنان را به 
لحاظ فکري و سازماني آماده کند که به مقابله با شرکت ارتش ترکيه در هر 

در مقابل جنگهاي ارتجاعي و . گونه جنگي در خاورميانه بلند شوند
ستي، زحمتکشان کرد و ترک در ترکيه بايد پرچم جنگ خلق براي امپريالي

اين تنها پرچمي است که مي تواند . پيشبرد انقالب سوسياليستي را بلند کنند
که آمريکا تدارک " نيابتي"ترکيه و منطقه خاورميانه را از جنگ هاي خونين 

 n . . ديده است، نجات دهد
  

 توضيحات
ايـن جريـان در اواخـر دهـه     .  کردستان مي باشـد    پ کا کا نام حزب کارگران     ) ۱
در آن زمان جنـبش  .  در منطقه ديار بکر کردستان ترکيه شروع به فعاليت کرد     ۱۹۷۰

رهبـران  . کردستان تحت نفوذ جريانات کمونيستي که مبارزه مسلحانه مي کردند بـود   
خـاب  اين جريان براي اينکه از جو چپ نيز بهره برنـد چنـين نـامي را بـراي خـود انت              

اين حزب ايدئولوژي ناسيوناليستي کردي را بـا مقـداري مارکسيـسم مخلـوط              . کردند
اما بعدها وقتـي جـو جهـاني را مـساعد     . کرده و در قالب ادبيات مارکسيستي ارائه داد    

حال ايدئولوژي سرمايه داري غربي به سرکردگي آمريکا تـشخيص داد، دسـت از ايـن             
امـا پـس از   . اي چريکي آن سالها در سوريه بودمقر اين حزب و نيروه. قالب نيز کشيد  

 توسط نيروهاي امنيتي مشترک ۱۹۹۹اخراج اوجالن از سوريه و دستگيري او در سال 
پ کا کا مقر خود را بـه کردسـتان   ) با همکاري کشورهاي اروپائي( ميت  - موساد -سيا

طقـه  در من" نيـابتي "عراق منتقل کرد و موقعيت و اهداف خود را بعنـوان يـک حـزب         
بـه  . خاورميانه سازمان داد و خود را شريک طرح هاي آمريکا در خاورميانه، اعالم کرد           

کـه  (خـود   "  لنينيستي -مارکسيستي"از گذشته   " نيابتي"موازات تبديل شدن به حزب      
پ کا کـا در رابطـه بـا دولـت ترکيـه      . انتقاد کرد ) همواره فقط يک قالب بود تا محتوا      
و امـروز  .  در همان قدرت موجود را در پيش گرفـت   سياست مبارزه براي شريک شدن    

 نماينده در پارلمـان  ۲۲داراي ) حزب دموکرات ترکيه  (پ  .د.بازوي قانوني آن به نام ت     
ترکيه است و در انتخابات تابستان گذشته در ائتالفي براي به قدرت رسـاندن عبـداهللا           

  . شرکت کردفعاالنه ) رئيس جمهور فعلي ترکيه که کانديداي حزب حاکم (گول 



 

 

t ١٢  

 : در باره امپراتوري
 بدون انقالب» کمونيسم«کمونيسم انقالبي يا 

 نقد نظرات توني نگري و ميشل هاردت

  بخش سوم
شل ي و مي نگريات تونينظر ن مقاله را که در نقديو دوم ا بخش اول

نجا يدر ا. ديقت خواندين حقيشي پيهاردت نگاشته شده است در شماره ها
 سربداران موجود يت خود در تارنمايمقاله در تمام. دي خوانيبخش سوم را م

ن نقد يا. مي آوريرا م  از نکات بخش اول و دومي خالصه ايادآوريجهت . است
 :به شکل نقد سه کتاب نوشته شده است

 يو نگريشل هاردت و آنتونينوشته م) empire (ي امپراتور-۱
 يو نگري آنتونشل هاردت وينوشته م) multitude( توده انبوه -۲
ش گوپال يرايو) debating empire( ي جدل در باره امپراتور-۳
 شنايباالکر
 

  :بخش اول و دوم به اختصار
 يني وارد عصر نويه دارين است که سرماي ايامپراتور کتاب يتز اصل

ن از عصر ي که لنيليپس، تحل. سم استيالي امپريشده است که ماورا
به   ملت ها-ت نقش دولتيژه از اهميبه و. نداردگر کارکرد يسم کرد، دياليامپر

 ي کنند که نظام کنونيسندگان بحث مينو. ت کاسته شده استيغا
 است که امروز تمام جهان را ينظام.  ندارديا مراکزي، مرکز يستياليامپر

 . برديل ميب تحلين ترتيزات را به ايرد و تمام تماي گيدر بر م" کدستي"
د در ي وقفه اش به گسترش و بازتوليه، اجبار بيا و هاردت، منطق سرمينگر
االت متحده ي محرکهء پشت تکامل ايرويابنده را نيد ينده و تشدياس فزايمق

االت يل مشخص ايسم آن توسط خصايناميبلکه معتقدند د.  داننديکا نميآمر
  . شونديح داده ميکا توضيمتحده آمر

سم را يالي امپريوئريست و چه ني چيه داريبخش دوم تحت عنوان سرما
 يه داريسرماي  ماديه هايپا و هاردت از درک ينگر : راند، گفتيبه جلو م

ان کشورها و مناطق مختلف ي کماکان مهم ميرغم تفاوت هايعل. قاصرند
 يه داريسرما موجود است که در واقع ي جهانيستياليک نظام امپريجهان، 

 کشف شده توسط ي اساسنيم جهان، هنوز قوانيرات عظيياست و با وجود تغ
ه ين بود که عصر سرماين ايدستاورد لن. مارکس و انگلس بر آن حاکم است

لش هم يدل. ل کردي که مارکس کشف کرده بود تحليني را با اتکاء به قوانيدا
ن کماکان و ين قوانين بود که اين به مارکس نبود، بلکه ايک لني دگماتيوفادار

 .  حاکمنديه داريمااساسا بر حرکت و تکامل جامعه سر
" يديروابط تول"و " يدي توليروهاين "يستيح مارکسين بخش ضمن تشريا

 بر ي و هاردت مبنيه نگريان آنها، به نقد نظريو رابطه م" ياسي سيروبنا"و 
 در هم يدي توليروهاي و نيدي، روابط توليه داري سرماينکه در فاز کنونيا
 .شده اند، پرداخت" ادغام"

 وقفه در به حداکثر رساندن ياجبار دائم و ب: ح داد کهيبخش دوم توض
 کار يرويه را وادار به استثمار هر چه گسترده تر و همه جانبه تر نيسود، سرما

اس ي کردن آن در مقي و اجتماعيدي تمام روند تولير دائمييو تغ) ايپرولتار(
 يومت بر ما را به مقاي، پرولتاريه دارين کارکرد نظام سرمايا.  کنديم، ميعظ
شه يهمن، ياديبنن روند يا.  آوردي انقالب را بوجود مي ماديه هايزد و پايانگ

ده تر از سابق يچيکم پيست و ي بوده است و در قرن بيده و چند وجهيچيپ
ن يبه نظر آنان، ا.  کننديرا وارونه م شين پوي و هاردت اياما نگر. شده است

 که گذر به يرييبه تغ" وادار"ه داران را ياست که سرمايمبارزه پرولتار
 لوگزامبورگ ي هايبخش دوم به نقد تئور.  خوانند، کرده استيم" يامپراتور"

 :ن نقدينک بخش سوم ايو ا . پردازديز ميسم نياليدر مورد امپر
 

III .و دولتي مليرهائ  
 
، در روند ي کنونياي بر ارتباط تنگاتنگ دني و هاردت بدرستينگر 

ه يآنان عل.  گذارنديد مينسان ها، و در تبادل افکار تاک، در حرکت ايديتول
 ي را انکار ميه دارير دهنده نظام سرماييستا از جهان که قدرت تغيتصور ا

 تحت سلطه اش، يسم در کشورهاياليمسلما امپر.  کننديکند، استدالل م
ن ير دادن هميين کارش مکمل تغي دارد، اما اي را عقب نگاه ميدي توليروهاين

 .ورهاستکش
شتر يش را بسط داده و هر چه بيد مستمرا بازارهاي باي جهانيه داريسرما 

و ي دني خري از کااليکه شکل خاص( کار کند يرويل به نيکار انسان را تبد
 ي دهد و نمين کار را موزون و برابر انجام نمي ايه دارياما سرما).  استيفروش

ه يعقب مانده جوامع ما قبل سرما ي هايژگي تواند از ويه ميسرما. تواند بدهد
در همان حال به استثمار  ت کند وياستفاده کند و آنها را ادغام و تقوي دار

 . کندي که مي کار--ش ادامه دهد يق بازارهايگسترده و عم
 که در يديروابط تول«  کنند که، ي خاطر نشان مي و هاردت بدرستينگر 

 ي تحت سلطه يدر کشورها مسلط رشد کرد، هرگز به همان شکل يکشورها
 يان کشورهايم ن وصف کماکان، شکافي با ا١».، متحقق نشدي جهانياقتصاد

 جهان است دست کم گرفته يتحت سلطه و سلطه گر را که از مختصات اساس
سم ياليک امپري کالسي هايتئور«: سندي نويآنان م.  کننديو حتا مخدوش م

مائوتسه  ٢».از دست داده اندح خود را يسم هرگونه قدرت تشرياليوضد امپر
 سابق ي روشن نشان داد که نظام فئوداليلين خيل از جامعه چيدون در تحل

ن نظام را ياو نام ا. افتاستير يين ضربه خورد و تغيسم به چياليل نفوذ امپريبدل
او گفت، تا کنون نشان داده شده است که . سم گذاشتيمه فئودالين

خود را کامال، بطور همه جانبه و  تحت سلطه يکشورها سم،ياليامپر
 . دهدير نمييتغ »کيدموکرات«

ِ  يدرونل به عامل يک معنا، تبدي دهد، به يسم انجام ميالياما آنچه امپر 
 يش تداخلي گراي و هاردت بدرستي نگر٣. شودي تحت سلطه ميکشورها

وارد جهان « ن صورت که جهان سوم، ينند به اي بيان جهان اول و سوم را ميم
در .  کنديد ميد و بازتولي شود و در قلب گتوها و فاوالها خود را توليول ما

، و ي ملي ماورايجهان اول در شکل معامالت سهام و بانکها، شرکتها عوض،
ت درهم يواقع ٤». شودي پول و فرمان به جهان سوم منتقل ميآسمانخراشها

ِ  ي خارجيرويک نيسم را صرفا يالي که امپريدهء جهان اغلب توسط کسانيتن
رات يه تاثيدر واقع سرما.  شودي مينند، نفي بي مي رشد داخليسد کننده 

 تواند و يه ميسرما – تحت نفوذ خود دارد ي کشورهايمتناقض مفرط بر رو
 ادغام کند؛ يع جهانيد و توزي تولي کليمجبور است آنان را در مدارها

ِ ي بدرون پويدن مناطق گسترده تريسم با کشياليامپر ا ياب ي گسترش ش
ن حال که ياما در ع.  زنديز دامن مين کشورها نير، رشد و توسعه را در ايبم
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گويد درست نيست در کشورهاي تحت سلطه به امپرياليسم به عنـوان يـک تـضاد خـارجي           
باب آواکيان، در باره تـضاد عمـده   . ک. ر. شده است" دروني"بنگريم، چرا که در اين کشورها    
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 تحت سلطه و يان کشورهايم" شکاف"رد، ي گين رشد و توسعه صورت ميا
 . شوديشتر ميسلطه گر هم ب

.  کننديرد م  فوق رايقت اساسي زنند حقي که مي و هاردت با حرفينگر 
، شکاف يم بازار جهانيد و تحکيتولي ق تمرکز زدائير از ط«: سندي نويآنان م

ر شده است يه آنقدر تکه تکه و تکثي و حرکت کارگر و سرماين المللي بيها
رامون، شمال ي را به مثابه مرکز و پي بزرگيائي توان مناطق جغرافيگر نميکه د

ون بر ا و هند، اکنيتانيل، بريکا و برزينکه آمري ايعني. ز کرديمتما... و جنوب 
ان يو تفاوت م.  هستندي مشابهي و گردش، قلمروهايه داريد سرمايحسب تول

 ينجا ميدر ا ٥».ست بلکه فقط تفاوت در درجه استي نيآنها تفاوت ماهو
نده ينکه جوامع گوناگون بطور فزايم که مشاهدات درست آنان در مورد اينيب
گر يکدي بوضوح در آنان«:  و هاردتيبقول نگر( کنند يگر تداخل ميکدي با يا

 يتفاوت ها«ن ي از مهمتريکيکه  ن استفاده شدهي ايبرا) »فرو رفته اند
 تحت سلطه و سلطه يان کشورهاي تفاوت ميعن يموجود در جهان،» يماهو

ش گرفته و يسندگان که انتظار اعتراض دارند، دست پينو. گر را پاک کنند
 ياستي و هر سي ملي هاافتن به قدرتي دست ي برايهر گونه نوستالژ« ه يعل

 ملت و ملت يتهاياما محدود.  دهندي هشدار م٦»کند نيکه ملت را تحس
 را که ي ملي کسب رهائيفه يد بهانه کرد و وظيرا نبا) سميوناليناس (يگرائ
 دارد و تا يادي زي انفجاريه هاين مسئله پايا. (  است، انکار کرديار واقعيبس

ست بلکه در ينه تنها در حال کم شدن نم در جهان معاصر يني بيآنجا که م
  ٧.) استيابيحال حدت 

 
  يه داريماقبل سرما يدي توليوه هايسم و شياليامپر

 تحت سلطه يست که کشورهايند ممکن ني گوي و هاردت مينگر 
 ي کشورهاي کرده و همانطور که زمانيط گذشته را بازسازيشرا«بتوانند، 

ه ي سرماياکنون حتا کشورها. ابنديکامل بافتند، تي مسلط، تکامل يه داريسرما
کنش دروني بازار جهاني موجب عدم  اند و ي مسلط، وابسته به نظام جهانيدار

از [هر گونه تالش به انفراد يا جدائي . انسجام عمومي همه اقتصادها شده است
 به معناي سلطه هر چه بيرحمانه تر نظام جهاني و تقليل ]اين نظام جهاني

  ٨».ي قدرتي و فقر خواهد بوديافتن به ب
اما از اين مشاهدات نتيجه .  نگري و هاردت مشاهدات درستي مي کنند

" بازسازي"بله، آرزوي . گيري هاي نادرست و عميقا غير انقالبي ميکنند
شرايطي که براي اولين سرمايه داري غرب بوجود آمد، توهمي خطرناک 

رهاي سرمايه داري پيشرفته و ميان کشوکيفي موضوع، تقاوت   اما اين٩.است
 ي واقعيفين تفاوت کيا.  بردي نمکشورهاي نو مستمره ي جهان را از بين

 بلکه مشخصا در رابطه با ١٠ شانينه فقط بر حسب سطح رشد نسب. است
 متفاوت ي و شاخه هايان صنعت و کشاورزي، اتصاالت ميک بازار مليوجود 

 يان تعداد کمي که مينده اي فزام ويفائق آمدن بر شکاف عظ. يک اقتصاد ملي
ت جهان موجود است، يم جمعيت عظيو اکثر  ثروتمند جهانياز کشورها

 
 ۳۳۵.  امپراطوري، ص۵
  ۳۳۶. ري، ص امپراطو۶
 پيش تر خواهيم ديد که نگري و هاردت دلـشان مـي خواهـد مـدعي پـرچم دموکراسـي                 ٧

شوند، ولي وقتي نوبت رهائي ملل تحت ستم مي شود، حتي ابتـدائي تـرين خواسـته هـاي               
در يکي از مباحث قبل، بنظر مي رسد نويـسندگان خودشـان   . دموکراتيک را انکار مي کنند    

؛ هند و نيجريـه  "مطرح نيست" رشد" کنند که اينجا صرفا مسئله     را رد مي کنند و بحث مي      
کـامال متفـاوت قـرار    "در موقعيت فرانسه و انگلستان قرن نوزده نيستند بلکـه در مـوقعيتي            

اقتصادهاي اين به اصـطالح کـشورهاي رشـد يافتـه نـه      "و " دارند، شرايط سلطه و فرودستي 
اخلي شان، بلکـه مهمتـر از آن بـا موقعيـت      تنها با برخي فاکتور هاي کمي يا ساختارهاي د        

 )، تاکيد در اصل۲۸۲. ص. (غالبشان در سيستم جهاني تعيين مي شود
 .۱۹۷۰سال هاي " تحت سلطگي"، بررسي تئوري هاي ۲۸۴.  امپراطوري، ص٨
 مارکس به گونه اي بسيار زنده نشان داد که چطور تجـارت بـرده، از بـين بـردن سـاکنين       ٩

طلـوع  " خرابي اقتصادي بخـش زيـادي از آسـيا، بخـش جـدايي ناپـذير            بومي قاره آمريکا و   
 .بود" گلگون سرمايه داري

 ملـت همگـن   -ولي يک دولت.  مثال سطح زندگي در سنگاپور با اروپا و آمريکا برابر است         ١٠
بلکه به مثابه يک زائده از قدرت هـاي امپرياليـستي و   . و از لحاظ اقتصادي رشد يافته نيست  

 .  عقب ماندگي منطقه حاصل مي شود رشد يافتهسودهايي که از

 . کندي ميت خودنمائيم است که در مقابل کل بشريفه عظيک وظيکماکان 
 از يا گروهيسم است، هر کشور يالي که تحت سلطه امپريدر جهان 

کردن " گسستن"دشواِر  زهءد دست به مباريکشورها که انقالب کنند الزاما با
:  استيل ضرورين به چند دليا. سم بزننديالي امپريکشور از نظام جهان

ف شده ي تحت سلطه از تکامل باز نگاه داشته شده اند؛ رشدشان تحريکشورها
 يستيالي امپريک در نظام جهانين که به هر يمع) يتبع(ک نقش يو در درون 

اد ين شکل از انقي کند که ايم الزام آور م مرديرهائ. افته انديداده شده، جهت 
 منطبق بر منافع ي ملين معنا، رهائيبه ا. شه کن شودي ري بطرز قاطعيمل

 يبعالوه، اگر کشور.  باشدي تحت سلطه ميت توده ها در کشورهاياکثر
 آنها مانند ي ملي ماوراي و نهادهايستيالي امپريوابسته به مراحم قدرتها

ات کمک به ي تواند ضرورينم  باشد،ي و بانک جهان پولين الملليصندوق ب
م که چگونه ينيم و ببي است نگاه کنيکاف.  را متحقق کنديانقالب جهان

 ي از برنامه هايلي که به دالي ارتجاعيم هاي حتا با رژيستيالي امپريکشورها
 رفتار کرده و سرنگونشان کرده ي مسلط سرباز زده اند، با قلدريستهاياليامپر
ل ي اصيستياليک انقالب سوسيز، ي نيستيالي امپريدر مورد کشورها. اند

 يرا اوال، اگر کشورهايکند ز" منفصل"ه ين کشورها را از بقيمجبور است ا
 ها و حمالت دول ي توانند در مقابل خرابکارين نکنند نمي چنيستياليسوس
کرد که  توان يا، اصال تصورش را هم نميگر مقاومت کنند و ثاني ديستياليامپر

گر ي ستم و استثمار ملل ديه يل را بر پاي اصيستياليک کشور سوسي توان يم
 . ساخت
 يبله، برا:  گذاشته انديک مشکل واقعي ي و هاردت انگشت روينگر 
 باشد که ي گذارد، بخصوص اگر کشوري مي که پا در جادهء انقالبيکشور

 و فقر، ي قدرتيامن بز از افتادن به ديسم بوده است، پرهياليتحت سلطهء امپر
 "ي قدرتيبر فقر و ب"در واقع، فائق آمدن . ار سخت استي بس دشوار و بسيکار

 و هاردت از ياما نگر.  بزرگ انقالب خواهد بوديف و مصاف هاي از وظايکي
 يجه مي نتيامپراتور کنند؟ آنان در کتاب ي ميريجه گيات چه نتين واقعيا
 ي برايچ تالشي است و بهتر است که هر قابل اجتنابين وضع غيرند که ايگ

 تواند ي مينده فقط زماني در آيرد و هر گونه رهائي صورت نگي مليرهائ
" يدگرگون"کلمه ( دگرگون شود ي جهانيه داريد که تمام نظام سرمايبدست آ

.) ندارند" يسرنگون" به يرا آنان اعتقاديسندگان به عمد انتخاب کرده اند زيرا نو
 يامپراتور توان بهيدر جهان م" از هر نقطه" و هاردت که يگررغم اصرار نيعل

را معتقدند هر گونه ي محورانه است ز- آنها کامال اروپايه يحمله برد اما نظر
 يه داري سرماي تواند در کشورهاي در ابتدا فقط مي واقعير اجتماعييتغ
 يسندگان کماکان آنان را کشورهايرغم اعتراض نويکه ما عل(شرفته يپ
 . رخ دهد )م خواندي خواهيستياليمپرا

 ي در مبارزه جهانيار مهمي نقش بسيستيالي امپريمبارزه در کشورها 
پروسه انقالب . گر، داردي دي به عصريک عصر از جامعه بشري گذر از يبرا

 يا و توده هاي تواند محدود به انقالب در جهان سوم باشد و پرولتاري نميجهان
ک يان منفعل ين حالت، به حامي، در بهتريستياليتحت ستم در مراکز امپر

 ممکن يزين چيچن. ل شونديگانه اند تبدي که خود نسبت به آن بيروند انقالب
ن يقتا بيابعاد حقد بر ي با١١. باشدي بخش هم نميدگاه رهائيک ديست و ين

ن مبارزه در هر دو نوع ي اياتي و نقش حيسم جهاني کموني مبارزه برايالملل
د منجر به ين نباياما ا. د نمودي، تاکيستياليتحت سلطه و امپر يکشورها

 از کشورها انکار يا گروهيک ي در ي انقالبيک راهگشائيف شده و امکان يتحر
 ي از کشورها، خود به مثابه فراخوانيا گروهيک ي در ي انقالبيراهگشائ. شود

 يستيلاي تحت سلطه و امپري کشورهاهر دو نوع در ي مبارزهء انقالبيبرا
ا چند يک ي در ابتدا در يم به احتمال قوياگر قرار است انقالب کن. خواهد بود

 رسد، بطور يروزي به پيو هر جا انقالب پرولتر. کشور صورت خواهد گرفت
ِ  آن بخشِ  جهان که هنوز تحت سلطه نظام کهنه ي با دشمنيرياجتناب ناپذ

 . استثمار است، روبرو خواهد شدي

 
 اين درک در جنبش کمونيستي بين المللي رايج است و به خصوص با کتـاب لـين پيـائو       ١١
مربـوط اسـت کـه در آن پروسـه انقـالب جهـاني بـه عنـوان           " زنده باد پيروزي جنگ خلق    "

 آسـيا و افريقـا و   کـه " روستا"يعني اروپا، آمريکاي شمالي و ژاپن از طريق        " شهرها"محاصره  
 .امريکاي التين باشد تعريف شده
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ک يِ  روند ساختن ي واقعيتهاي محدودي بر رويه درست و هاردت بينگر 

بر .  گذارندي، انگشت ميه داريک جهان سرماي در ي موازينظام اقتصاد
 يت اجتماعيواقع) ميک نوع هستين که ما همه از يا( ک انسان يولوژيت بيواقع

ت با وجود آنکه امروز به طبقات و ملل مختلف يبشر. ز اضافه شده استين
به  د، علم، و فرهنگيم توليتقس .ت منسجم استيک کلياما  استم شده يتقس

 يستيالي سوسي ما، دولتهايخيبله در عصر تار ١٢.دو کمپ، اساسا امکان ندارد
ن يو ا  خواهند بوديستيالي که به ظهور برسند، در محاصره جهان امپريهنگام

ک يابه د فقط به مثين را باي مشخصهء عصر ما خواهد بود اما اياديتا مدت ز
 درک يسم جهانيالي و امپري جهانيايان پرولتاريک شکل از مبارزه ميدوره و 

 يستيهمز.  خودش را دارديتهايز محدودي مسالمت آميستيهمز. کرد
 از يکيت ي باشد و در نهاي اساسيک استراتژي تواند يز هرگز نميمسالمت آم

 تجاوزگر تين فقط بخاطر ماهيا. ١٣. فائق خواهد آمديگرينظام ها بر د
. ستي هم نيستيالي سوسيو مطمئنا بخاطر اراده کشورها. ستيستها نياليامپر

 يقت اساسين حقيهر چند ا. ت استير بودن بشريم ناپذي از تقسيبلکه انعکاس
 يقبال هم وجود داشت و مارکس و انگلس با دعوت کارگران همهء کشورها

ن يت شناختند؛ اما ايمن، آنرا برسي نوي جهانيبرا جهان به اتحاد و مبارزه
 از يعتريشه توسط اقشار وسيت بصورت قابل لمس تر از هميبشر"  بودنيکي"

د و ي توليارتباطات مدرن، روش ها.  شودي سراسر جهان حس ميتوده ها
ن نقاط جهان، به هزار و ين معناست که مردم دور افتاده تريل مهاجرت به ايس
ن موضوع ي به اي بدرستيامپراتور کتاب. گر مرتبط شده انديکديک شکل، با ي

د مدرن يز درست است که بوجود آمدن وسائل تولين نيا.  کندياشاره م
ن نقاط جهان ي مردم دور افتاده تر- -ده است يز آفري را نيدي جديازهاين

 مدرن، و سهمشان از محصول يافتن به محصوالت زندگيخواهان دست 
.  باشندي زنان و مردان ميهان کامل به اجتماع جيابيو دست تيمشترک بشر

 است و نسبت به خواستها و يهمانطور که مارکس خاطرنشان کرد فقر نسب
 که صرفا به يک جنبش انقالبي.  شوديده مينِ  بشر سنجيخا معي تاريازهاين

 ير کردن شکم گرسنگان اکتفا کند و نتواند گام به گام، به مردم در ارضايس
 ير تمام جنبه هايي تغياطات، و مبارزه برا، به ارتبيريادگيلشان به يتما

ن درست است که يا.  خوردي کمک کند، حتما شکست مي اجتماعيزندگ
ش از همه خواست انقالب دارند، اغلب آن ي که بيگران، آنهائير و ديدهقانان فق

 کنار گذاشته ين روند جهانيش از همه از اي از توده ها هستند که بيبخش
چوجه يل کرد و بهيک اصل تبدي توان به يت را نميمن محرويشده اند اما ا

ن مورد يک جامعه نوي ي بنايت را بعنوان آجرهاي توان جهل و محرومينم
پايه ي حاميان انقالب را محدود  فورا يکردين روياوال، چن. استفاده قرار داد

کرده و طبقات مياني و روشنفکران را که همکاري شان الزم است به اردوي 
ثانيا، اين رويکرد در تضاد با هدف پرولتارياست که بايد خود را . رانددشمن مي 

آمادهء حکومت بر جهان کند و توده هاي مردم را براي اينکه بتوانند امور 
کامبوجِ  پول پوت يک . دولت را بطور فزاينده اي در دست گيرند، تعليم دهد

  ١٤.نمونهء ترسناک از فرجامِ  ناسيوناليسم است
 در کشورهاي تحت سلطهء امپرياليسم، بايد از طريق انقالب  بنابراين

 
ــه وجــود دو کمــپ مخــالف تکيــه کــرد، کمــپ   ١٢  بعــد از جنــگ جهــاني دوم اســتالين ب

و به پروسه انقالب جهاني اساسا به شکل پيـروزي يـک            . سوسياليستي و کمپ امپرياليستي   
 بـه دسـت   وقتي رويزيونيست هاي مدرن قدرت را در شوروي      . کمپ بر ديگري نگاه مي شد     

گرفتند، اين تز تبديل به برگ انجيري مفيد براي جاه طلبـي هـاي سوسـيال امپرياليـستي              
بــراي " راه رشـد غيــر سـرمايه داري  "گفتنــد ديگـر انقـالب الزم نيــست و يـک    : شـان شـد  

ولي حتـي مـائو و کمونيـست      . کشورهايي که خودشان را به شوروي وصل کنند وجود دارد         
و گـاهي  . را تا حدي قبـول کننـد  " دو کمپ"ند که اين نگرش هاي انقالبي هم گرايش داشت    

طوري عمل مي کردند که گويا خوب است و مـي شـود دور کمـپ سوسياليـستي را عـايق            
 .گرفت و از تاثيرات جهاني سوسياليستي در امان داشت

 متاسفانه شکست اولين موج انقالب پرولتري که بـا سـرنگوني سوسياليـسم در چـين بـه       ١٣
مائو ثابت مي کند که پيروزي سيستم سوسياليستي بر جهـان امپرياليـستي در       دنبال مرگ   

 .نيست" اجتناب ناپذير"نقطه اي در تاريخ به هيچ وجه 
بيوگرافي فيليپ شـورت، پـول پـوت، کالبـد شـکافي          . ۲۵جهاني براي فتح، شماره     . ک. ر ١۴

ر ايـن مـورد   نيـز نکـات بـا ارزشـي د    ) ۲۰۰۴هنري هولد و کمپاني، نيويورک،     (يک کابوس   
 .دارد

" منفصل "ي براي قاطعانه اي دموکراتيک نوين و سوسياليستي دست به مبارزه
 توان يخ نشان داده است که ميتار.  زدي جهانيستياليکردن آن از نظام امپر

ک يا حداقل در رابطه ب. ديرس"  و فقري قدرتيب" بجز يجي کرد که به نتايکار
 در يستياليانقالب سوس. ن امکان ثابت شده استي بزرگ ايستياليکشور سوس

 يمي، با مشکالت عظيروزيز پس از پيشرفته ني پيه داريک کشور سرماي
 ي بر سلطه گري بسازد که متکيک نظام اقتصاديد يرا بايمواجه خواهد شد ز

ر گيوندش با دي پيست و رشته هايگر کشورها و مردم جهان نيبر د
سندگان ي نو١٥. اش بودند قطع شده استي تجاريستها که سابقا شرکاياليامپر

 که هنوز يدر جهان» ياقتصاد مواز«ک ي ساختن يتهاي به محدوديبدرست
، از هر يستيالي سوسيدولتها.  کنندي بر آن غالب است، اشاره ميه داريسرما

، عمل کنند؛ به ي پرولتريِ  انقالب جهان"يگاهيمناطق پا"د به شکل يجنبه، با
ر جامعه را آغاز کرده اند و در حال ساختن يي که توده ها امر تغيمثابه مناطق

ت بر دارند که ين واقعيد چشم از اياما هرگز نبا.  انديستيندهء کمونيک آي
 يد و دولتهاي بوجود آياس جهاني تواند در مقي فقط ميستيندهء کمونيآ

 بر سر يستيالي با جهان امپر و سختيک جنگ طوالنير ي درگيستياليسوس
، بقاء يک جنگ انقالبيهمانطور که در طول .  شونديت و جهان ميندهء بشريآ

 مبارزه است، بقاء و ي کليشروي وابسته و تابع پيگاهي مناطق پايو شکوفائ
 ي کليشرويپ ت وابسته و تابعِ يز در نهاي نيستيالي سوسي دولتهايشکوفائ

  ١٦. استياره ديه سرماي عليمبارزه جهان
 يجاد ميشرفت و توسعه اي در مقابل پيستيالي را که روابط امپريموانع 

 بوجود آورده يه داري که سرمايدي توليروهايل نيسه با پتانسيد در مقايکند با
 تحت ي که در ارتباط تنگاتنگ با غارت کشورهايدي توليروهاي ن–د يسنج

سم اغلب ياليمشاطه گران امپر. د فراموش کردين را نبايا. سلطه رشد کرده اند
د نسبت به غرب که ي تحت سلطه باي کنند که مردم کشورهاياستدالل م

ش برده اند، ممنون و ي آنان پيت متمدن و مدرن کردن را در کشورهايمامور
 يکا سعي آمرياسي سيتهاي از شخصين استاندارد برخيبا هم. قدر دان باشند

ن ي از جواب به ايبخش! ه کننديوجکا، تي را در آمريکرده اند برده دار
 در غرب، از همان يه داري از منابع رشد سرمايکين است که ياستدالالت ا

. افتهء جهان بوده استياوان تا به امروز، غارت کشورها و مناطق کمتر توسعه 
ن يهم. ت تر جواب استينها و بخش کم اهمي از جواب به اين فقط بخشياما ا

 گران به آن خدمت ي تحت سلطه به بهايه کشورهاپروسهء انباشت و رشد ک
و بوجود آمدن خود طبقه  ک،يد تکنينش علم، توليکرده اند، منجر به آفر

ن در ي نويک سازمان اجتماعين،امکان بوجود آوردن يو ا. ا شد ه استيپرولتار
 ي که در تقالي کرده است؛ امکانين را هم ممکن و هم ضروريسراسر کره زم

د ي کند بايجاد مي در مقابل رشد ايه داري را که سرمايموانع. زاده شدن است
 .د و معنا کردين امکان سنجيسه با ايدر مقا
 

 استيف پرولتاري از وظايکي هنوز ي مليرهائ
 يريشگي پيد براي، و شايامپراتور ين بخش هاي از روشنگرانه تريکيدر 

بشان ينص" لتم "ي کنند بخاطر نفي مينيش بيسندگان پي که نوياز حمالت
 محکم يک خط دفاعيملت را فقط تا آنجا که « : سندي نويخواهد شد، م

و .  دانستي توان مترقي است مي قدرتمندتر خارجيروهايه نيعل
 ي ميگانه به نظر مترقي حفاظ در مقابل سلطه بين سنگرهايهمانقدر که ا

  کامالي توانند نقشي کنند، مي که حفاظت ميدر داخل و نسبت به درون ند،يآ
اه در يسم سيوناليسندگان در رابطه با ناسي بحث نو١٧».فا کننديبرعکس ا

 ي کرد اشاره دارد هرچند به درستين مبارزه بازي که ايکا به نقش مثبتيآمر
 ي ارتجاعيه هاير با ساي بطور اجتناب ناپذيعوامل مترق« کنند که يگوشزد م

 
 اين هم دليل ديگري بر اينکه به توده هاي کشورهاي پيشرفته وعده بـدهيم کـه بعـد از                 ١۵

نـه تنهـا   . انقالب پرولتري سطح زندگي تان فورا باال خواهد رفت، کاري غيـر انقالبـي اسـت           
بعيد است نيروهاي مولده کامال دست نخورده به دست پرولتاريا بنفتـد، بلکـه وقتـي رژيـم                  

يد باال رفتن فوري سطح زنـدگي را معيـاري بـراي سـنجيدن موفقيـت اش قـرار دهـد،              جد
 .مجبور خواهد شد روابط سلطه با کشورهاي ديگر را بازسازي کند

در " منـاطق پايگـاهي  "بحث باب آواکيان در مورد کشورهاي سوسياليستي به مثابـه    . ک. ر ١۶
 WWW.REVCOM.US. فتح جهان، و پيشبرد انقالب جهاني پرولتري
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 يا وقتيو ) ي طبقاتي هاکه از آن جمله است پوشاندن تفاوت(اشان همراهند 
 القاعده بعنوان يعل) يکائيآمر-مثال مردان آفرو(ن جامعه ي از ايبخش
  ١٨». شونديت مطرح ميندگان همه آن کلينما

 ي ملت، تمام عملکردها- و شکل گرفتن دولتيمل" يرهائ" با«  
 ير با تمام قوا شکوفا ميمدرن ناگز) sovereignty(ت يستمگرانهء حاکم

م يکت بسته تقد)  مستعمرهيدر کشورها(ب انقالب ين ترتي ابه» «.شوند
د يست که بايه اين انقالب فوريد بتوان گفت که ايشا.  شوديد مي جديبورژواز
چگاه فرا ياکتبر ه: وانه شده استيم دي تقويول.  را بدنبال داشته باشد١٩اکتبر

 بازار يرارشيون در هيزاسي افتند، مدرنير ميسم گيون در رئالي رسد، انقالبينم
وغ نظم ي شوند که در ي آزادشده متوجه ميو کشورها... شودي گم ميجهان

ه يدولت هد«ند ي گويا همانطور که بعدتر مي» . گرفتارندين المللي بياقتصاد
  ٢٠.» استي ملين رهائيزهرآگ
 که اغلب مبارزات يري از مسيقطعه باال فقط در چارچوبه جمع بند 

را صرفا و اساسا " ي مليرهائ"ده اند؛ و فقط اگر دنبال کر" ي بخش مليرهائ"
البته ( د ي آيم، درست از آب در مي بداني کسب استقالل رسمي برايمبارزه ا

مثال ). ، اشتباه استي به کسب استقالل رسمي ملي رهائيمحدود کردن معنا
 آغاز شد و در ۱۹۵۰ ي که در سال هايقا، تمام دورهء استعمار زدائيدر آفر

ان ي به پاي جنوبيقايد در آفريم آپارتاي رژي با برکنار۱۹۹۴ سال واقع در
ک ين مبارزات ي از اياريدر بس. ن بوديعجي ستيونالي ناسيدئولوژيد، با ايرس
ن مبارزات را بر حسب مختصات يد اي کوشيکال تر هم بود که ميان راديجر

 و ف کنديتعر) يستي اوقات، مائوئي برخيا حتيو  (يستينيست لنيمارکس
 ي مرحله بعدي برايش درآمديرا بعنوان پ" ي مليرهائ"ن نوع مبارزات ي ايگاه

م يک رژيم شد ين کشورها تحکيآنچه در ا اما.  کردي ميمعرف) يستياليسوس(
 ي جهانيستيالي کند و سراپا به نظام امپري بود که به توده ها ستم ميبورژوائ

 . »د رسياکتبر هرگز از راه نم«بواقع، . وابسته است
 که ي افراد در مورد خودشان، پرچمي هايال پردازين خينجا هم بي ايول 

ت ي که در واقعيروابط طبقات کنند، و يه عملکردشان هوا مي توجيبرا
سم يوناليم انواع ناسي الواقع مشکل عظيف. فرق هست  کنندي ميندگينما

 ي عل کند ويسم مخلوط ميوناليسم را با ناسين است که مارکسي ايانقالب
 ينکه رهبريا:  کندي را مخدوش مي انقالبي همه روندهايالقاعده مسئله مرکز

 از يستيدرک مائوئ.  متولد خواهد شديبدست کدام طبقه است و چه جامعه ا
ن است که ي اي انقالبياي پرولتارين به رهبريک نوع نويانقالب بورژوا دمکرات

 بلکه ي بورژوازيبه رهبر يه داريک جامعه سرمايجاد ين انقالب نه ايهدف ا
ا يپرولتار.  پرولتارستي به رهبريستيالي جامعه سوسي به سويراهگشائ

 بدون مبارزه يرد چرا که انقالب پرولتري گي را بعهده مي مليرهائ يفه يوظ
 هرگز کوته يول.  رسدي نميروزي به پي سلطه و نابرابريشکل هاه يکله يعل

خ نشان داده است، يتار.  نگرديود نم خهدففه به مثابه ين وظينظرانه به ا
 داشته يستيونالي ناسيدئولوژي محدود شده و اي مليآنها که هدفشان به رهائ

 يد به وابستگينگاه کن. ندي آيز بر نمي ني مليف رهائياند اساسا از پس وظا
ک به صدور کارگر ي موزامبيا وابستگيسم و يکوبا به شکر و سپس به تور

ن جوامع از يفهء آزاد کردن ايم که وظيني بيم. يوب جنيقايمهاجر به آفر
لش آن است که يدل. چوجه انجام نشده استي به هيسم جهانياليچنگال امپر

در . ه زنندي تکيه داريک اقتصاد در حال کارکرد سرمايدند بر صدر ينان کوشيا
ه ک" يسميرئال"همان ( کنار آمدند يستيالي امپرير، با نظام جهانيجه، به ناگزينت

 ي آنجائي حتيسم اقتصادينامين ديا).  کنندي و هاردت صحبتش را مينگر
ن روند را يا.  آوردي را هم بوجود ميست، بورژوازي موجود نيکه هنوز بورژواز

  .ميده ايد  مختلفيز در کشورهاين
 بطور ي ملي و بدنبال آن بازسازي مليفه رهائيکه وظيفقط در صورت 

 توان قدرت و يرد مير همه جهان قرار گييدف تغ برو برگرد تابع هيروشن و ب
دولت ز به يگر نيرِ  دين مسي ايول. افتي را يگرير دياراده گام برداشتن بر مس

 
 ۱۰۸صفحه » امپراطوري «١٨
 روسـيه کـه تـزار را برکنـار کـرد و يـک جمهـوري        ۱۹۱۷ اشاره است به انقـالب فوريـه         ١٩

 . سرنگون شد۱۹۱۷بورژوايي بجايش نشاند که به نوبه خود توسط انقالب بلشويکي 
 تن اصلي، تاکيد در م۱۳۴ و ۱۳۳صفحات » امپراطوري «٢٠

 فائق آمدن ي براي مادي و قوايازمند رهبريز، جامعه نين راه نياز دارد؛ در اين
 يد، نابوي ملي الواقع رهائيف. ن راه، استي با اي و خارجيبر مخالفت داخل

و .  استيش ضروريسم، امروز هم به همان اندازه چهل سال پياليسلطه امپر
ا و ي و برنامه پرولتاريدئولوژي که در خدمت ايکه و تا حدين مبارزه در صورتيا

 . کندي بازيار مهمي تواند نقش بسي جهان باشد مي رهائيخيفه تاريوظ
مورد انقالب سندگان در ين بخش از کتاب، نويجالب توجه است که در ا 

 است که در آن ين انقالبين معروفتريانقالب چ.  کنندين سکوت ميچ
 ي، منتهيستيالي به انقالب سوسيعني، "اکتبر" بواقع به ي مليمبارزه رهائ

ه ي عليک مبارزه طوالني مائوتسه دون، ين تحت رهبريانقالب چ. شد
ن ي ايش برد وليک را به پي بوروکراتيه داريسم و سرماياليسم و امپريفئودال

 ي برايش درآمد ضروري خود بلکه به عنوان پيمبارزه را نه در خود و برا
 باعث شود ي مليفه رهائين خطر که وظيا. ش بردي پيستياليانقالب سوس
نکه اصوال يالبته با فرض ا(ون کنار رود ي چشم انقالبيسم از جلويهدف کمون

، »چگاه فرا نرسدير هاکتب«ن خطر که ي؛ ا٢١) را داشته باشندين هدفيچن
 اجتناب از حرکت ي کرد بريتوان عذري را نمي خطر واقعيول. شه هستيهم

د جرات کرده يا بايپرولتار.  استي که هرچند خطرناک، اما ضروريريدر مس
ت از جمله يت جمعي و متحد کردن اکثري ملي رهائيفه رهبريو وظ
. رديرا بعهده بگ) ش باشند و چه در پوشيچه علن (ي ملي از بورژوازيعناصر

ک نظام ي يست جز برپائي نيزي، هدفشان در واقع چي مليعناصر بورژواز
 را بر عهده گرفته ي مليفه رهائيد وظيا باين، پرولتاريبنابرا.  مستقليبورژوائ

فتد و اقدامات الزم را انجام ي آن به دست عناصر بورژوا بيو نگذارد رهبر
 شوند که به ير آن روند انقالبي درگيه اندي مردم بطور فزايدهد تا توده ها

 . انجامديسم ميتا به کمونيسم و نهاياليسوس
 ي را رويستيالين از جهان متخاصم امپريکردن چ" منفصل"مائو چالش  

 يساختار اقتصاد«ک ي بنا نهاد که يستياليک جامعه سوسيدست گرفت و 
 يدر جا. بسته نبود وايا بازار جهاني يستياليبود و به نظام امپر» خودگردان

ک ين دوران مائو اساسا به عنوان ي به چيامپراتور کتاب يسنده هاي نويگريد
ون ين است که انقالبيت اي واقع٢٢. کنندياشاره م" ونيزاسيمدرن"پروژه 

 کامال ي ساختند، جامعه اي واقعا متفاوت مين داشتند جامعه ايست چيکمون
درست است . ره ظهور کرده بوديو غ که در اروپا يه داريمتضاد با نظام سرما

ه ي روابط ماقبل سرمايايشه کن کردن بقاي به رياديت زين اهميکه انقالب چ
 يک زندگي ير نمادهاي و ساي صنعتيربنايک زي در روستا و بنا گذاشتن يدار

 به يابي دست ي مائو، با قطب نماين انقالب تحت رهبري اي داد، وليمدرن م
دن به ي رسي انسان ها در مبارزه براياياء به نقش پو طبقه و اتکي بيجامعه 

 درون حزب ي انقالبيستهايبر خالف مائو و کمون. ش رفتي، پين جامعه ايچن
ون را يزاسين، مدرنيائو پير دن سي نظييست هايونيزين، رويست چيکمون
" ونيزاسيچهار مدرن "يدند و بعد از مرگ مائو تحت لواي دي در خود ميهدف

 n  ٢٣.ست گرفتنديون کموني دست انقالبقدرت را از
 
 

 
 مائو و انقالبيوني که حول او متشکل بودند معتقـد بودنـد کـه رهـروان راه سـرمايه داري       ٢١

چين هيچوقت هدفشان رسيدن به جامعه سوسياليستي و کمونيستي نبود و چيزي نبودنـد               
 ريشه کـن کـردن سـرمايه داري کـشور را     بدونجز بورژوا دمکرات هايي که مي خواستند       

از لحاظ عينـي برنامـه و نگـرش    . م از اين ايدئولوژي گسست نکردندآزاد کنند و هيچوقت ه  
دن سيائو پين محدود بود به انجام مرحله اول دموکراتيک انقالب، مرحله اي کـه مـائو آنـرا     

همين مسئله را در مورد بـسياري ديگـر کـه ادعـاي کمونيـست            . صرفا قدم اول مي دانست    
بورژوا دمکـرات  «پديده . رهبر انقالب کوبابودن داشتن نيز مي توان گفت، مثل هوشي مين          

پديده اي عيني است و دو مرحله اي بـودن انقـالب را     » که رهرو راه سرمايه داري مي شود      
منعکس مـي کنـد و نـشان مـي دهـد کـه گسـست از ايـدئولوژي بـورژوائي بـراي انقـالب                  

ري هر چند نمي شود از قبل تعيين کرد کـه هـر رهبـ   . کمونيستي يک گسست ريشه ايست  
در آينده چه نقشي در انقالب بازي خواهد کرد، ايـن واقعيتـي نـاگزير اسـت کـه رهبرانـي                    

 .ظهور خواهند کرد که خواهان توقف انقالب در مرحله بورژوا دمکراتيک خواهند بود
 ۲۴۸صفحه » امپراطوري «٢٢
،  مائو پنجمـي بـود  ، در کتـاب »درباره برنامه عمومي کار براي تمام حزب و تمام ملت   «٢٣

 ۱۹۷۸ريموند لوتا، انتشارات بنر، شيکاگو، : ويرايش شده توسط
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 سخني با آذرخش
 در باره برخي مسائل جنبش کمونيستي و کارگري

سوسياليسم: بخش دوم
ي برخـ  بـه  ديرسـ  چـاپ  بـه  ۳۵ قـت يحق در کـه  مقالـه  نيا اول بخش در

 بهـروز  قلم به "قتيحق وهيش به نقد" مقاله در مندرج آذرخش،ي  رفقا انتقادات
 گفتـه  چـرا  که بود نيا ختهيفره قيرف انتقادات ازي ک ي .ميادد جواب خته،يفره

ـ اليسوس جملـه  از مـسائل ي  برخـ  مـورد  در شانيا نظر ميا  وي  التقـاط " سمي
ـ ا داده شانياي  ها نوشته به استناد بدون را حکم نيا و .است "مغشوش  مـا  .مي

 بعـد  و کـرد  پـژوهش  و قيـ تحق افراد نظرات مورد در ديبا اول که ميکرد قبول
ــز مــشاهدات .داد حکــم  جــهينت ري

 از صـفحه  هـزار  بـه  کينزد مطالعه
 برنامـه؛  طـرح  منجمله شانيا اسناد

ــد ــپا نقــد اول جل ي نظــري هــا هي
 مقدمـه  و "بهتـر ي ايدن کي"ي اديبن مسائل نقد وي بررس دري  کارگر سميکمون
 هگـل،  حقـوق  فلسفه نقد دري  سهم مقدمه( مارکس اثر سه ترجمه بري  طوالن

 نيـ ا همـه  .اسـت  )فوئرباخ باره دري  تزهائ حقوق،ي  خيتار تبمکي  فلسف هيانيب
 و شباهنگ سهراب توسط سند سه هر .است موجود آذرخشي  تارنما در اسناد
  )۱(.اند شده نگاشته ختهيفره بهروز

 وهيشـ  بـه  نقـد " مقالـه  در کـه  راي  حيتوض شان،يا اسناد مجموعه انيم در
 .ميافت ي سمياليسوس از رکشاند مورد در حيتوض نيتر روشن اند، داده "قتيحق
 استناد آن به بحثي برا و کرده نقل خود تيتمام در را آن ريز در ليدل نيبهم

ي هائي  جمعبند از رفقا نيا هينظر که است نيا مهمتر مسئله اما .کرد ميخواه
 شد، سمياليسوس مورد در )۱۹۷۶ تا ۱۹۴۹ سال از(ي  ستياليسوس نيچ در که

ي هــاي تئــور بــستن بکــار شــاهد ستميــب قــرن تمــام .اســت نبــردهي ا بهـره 
 انقـالب  در .اسـت  بـوده  جهـان  رييـ تغي  بـرا  ستهايـ کمون توسـط ي  ستيمارکس
 نيچـ  در .افـت  يراه هـا  تـوده  قلب تا سميمارکس ن،يچ و هيروسي  ستياليسوس
 ترجمـه ي  فارس به آنها ازي  اريبس هنوز که انگلس، و مارکس آثاري  ستياليسوس
 مـورد ي  روسـتائ ي  ها کمون در و بزرگي  شهرهاي  ها کارخانه در است، نشده

 تـاب،  و تـب  پر روند نيا در .گرفتي  م قرار دهقانان و کارگران بحث و مطالعه

 تجربـه  و انگلـس  و مارکس از که راي  انقالبي  هاي  تئور ديبا الجرم ستهايکمون
ي نمـ  تکامل سميمارکسي  تئور اگر .دادندي  م تکامل بودند برده ارث به کمون

 هـا ي  تئور نيا امر تيواقع در اما .ميکردي  م شک آن بودني  علم به ديبا افتي
 توسـط ي  تکـامل  نيچنـ  .دارد را خودي  ها شاخص تکامالت نيا .افتند ي تکامل
ي رهبـر  بـا ( نيچـ ي  ستهايـ کمون و )نيلنـ ي  رهبر تحت( هيروسي  ستهايکمون

 هلـرز  پس کهي  انقالبهائ رساندن انجام بسر و تيهدا انيجر در و )دون مائوتسه
 د،يـ رباي  مـ ي  جهـان ي  دار هيسـرما  سردمداران چشمان از خواب هنوز شانيها

 نـا يق ي تکاملـشان، ي  بـرا  تـالش  و آنهـا  شناختن تيبرسم بدون .گرفت صورت
 رفقـا  شـما  از مـا  سوال .افتدي  م سميمارکسي  بورژوائ "يبازساز" بدست دانيم

 ؟ شوند شناخته تيبرسم تکامالت نيا است الزم ايآ که است نيا
 
 يزندگ سبز درخت ا يرمولف

ي مـ  سميـ اليسوس مورد در "قتيحق وهيش به نقد" در ختهيفره بهروز قيرف
  :ديگو

 روابـط  رانگـر يو و موجـود  وضعي  ناف و الغاگري  جنبش صرفا سمياليسوس «
ي بـرا  اسـت ي  جنبـش  حـال  همـان  در بلکه ستين گرانه سلطه و استثمارگرانه

 خواسـت  به سمياليسوس .يکنون کهن يايدني  ها رانهيو بر نينوي  ائيدن ساختن
 عنصر هر جنبه، هر رابطه، هر برابر در و کندي  نم بسنده الغاگرانه وي  سلبي  ها
 رابطـه،  اسـت  آن سـلب  اي ي نف خواهان که )يکنون( کهني  ايدن از دهيپد هر اي

 طبقـه ي  جابيا و مثبت ويآلترنات گريد عبارت به اي ي نينو دهءيپد ا ي عنصر جنبه،
 کنـد ي  مـ ي  نف را ديتول وسائلي  خصوص تيمالک اگر :سازدي  م رحمط را کارگر

 کار لغو خواهان اگر دهد،ي م قرار را ديتول وسائلي  اجتماع تيمالک آني  جا به
 شوندي  م متحد هم با آزادانه که راي  مولداني  تعاون کار آني  جا به استي  مزد

ي دار هيرماسي ها بحران وي دار هيسرما ديتول مرج و هرج اگر کند،ي  م مطرح
 ارزش اي يـ  سـودآور  کـه  اندي  هائ بست بن و سودي  برا ديتول ازي  ناش که – را

 بـا  ديـ تول د،يـ نماي  م افشا و ليتحل -شودي  م روبرو آن با ريناگز هيسرماي  افزائ
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ي شـکوفائ  آن هـدف  و شودي  م ميتنظي  اجتماع طور به کهي  ا آگاهانه و نقشه
ي م شنهاديپ است جامعه افراد تمامي فکر وي وروح ،يجسمي استعدادها همه

 ريـ غ توسـط  ديـ تول ادارهء وي   فرمانـده  و کـار  بـر  هيسرما تيحاکم اگر گردد،
 مولدان خود توسط ديتول تيريمد آني  جا به شودي  مي  نف استثمارگر مولدان
 آذرخـش ي  تارنمـا  در مقالـه  تمـام ( »... گـردد ي  مـ  برجسته و مطرح ميمستق

 )است موجود
 ليبـد " نيـ ا ستميب قرن در ما طبقه که ديکن وجهتي  ول .درست نهايا همه

 در ه،يـ اولي  هـا ي  روزيـ پ به افتن ي دست از پس اما کردي  عمل را "يجابيا های
 از .شـد  واژگـون  و فاسـد  درون از ايپرولتاري  کتاتوريد خورد، شکست راه انهيم

 در عيوقا نيا ايآ چرا؟ .آمد رونيبي  دار هيسرما ،يستياليسوسي  کشورها درون
  است؟ نگذاشته ريتاث سمياليسوس از اشم درک

 اجتماعـا  ديتول" همچون را سمياليسوس سالهاست ما ...« :ديسينوي   م شما
 تيريمـد  و ديـ تول وسـائل ي  اجتمـاع  تيمالک با متحد آزاد مولدان شده ميتنظ

  ».ميا کرده نييتب و فيتعر ")ميمستق مولدان تيريمد("ي کارگر
ي جائ در شما کند؟ي م قانع را شما خود سنامانو فرمول نيا واقعا ايآ :رفقا

 اي يجزئ رييتغ ضرورت وي نادرست اي يدرست« :ديا گفتهي تئور تکامل مورد در
 بـه  جهـان  رييـ تغ رونـد  در کـاربردش  هنگام به تنها )يتئور( آن خود دري  کل

 تـر،  روشـن ي  شـکل  بـه  تواندي  م که است روند نيا در تنها و خوردي  م محک
 زانيـ م و دهـد  حيتوضـ  را تيـ واقع اتريپو و تر زنده تر، جانبه همه تر، مشخص

 اثبـات  بـه  را خـود  "بـودن ي  جهـان  نيا و قدرت و تيواقعي  عني" بودن،ي  قيحق
 )۲( ».برساند
 شـما  ؟"اتريپو و تر زنده تر، جانبه همه تر، مشخص تر، روشن" است نيا ايآ

ـ ا« :ديسينوي  م ـ پا بـر  و ستيـ ن مـا  اختـراع  فيـ تعر ني ي دهـا ايبن از درک هءي
 شـده  انيـ بي  جهـان  کارگر طبقه -يمنف و مثبت -تجارب وي  علم سمياليسوس
 ».است

 نياول جزو بلکه ديبده "نييتب و فيتعر" شما که ميستين مخالف تنها نه ما
 از نکهيا مورد دري  کار مالحظه بدون راي  علم ناتييتب که بود ميخواهي  کسان
 ا يـ  سـر  پـشت  "ارگرانکـ " ازي  لـشگر  ايآ شده، گذاشته شيپي  کسان چهي  سو

 نيـي تب امـا  .ميبشناس تيبرسم نه، ا ي دارند درست در "يانقالبي  ها نامه اعتبار"
ي منفـ  ريتـصاو  فقـط  مـا  ذهـن  در و دارد فاصـله  اريبسي  علم اتيواقع از شما

 تيمالک :آوردي م اد يبه راي شورو "سمياليسوس نقاب ريزي  دولتي  دار هيسرما"
 "يکـارگر " زيـ ر برنامـه  رانيمـد  شـد،  زده جـا  "ياجتمـاع  تيـ مالک" کهي  دولت

 ک يـ  هـر  کـه  هـا  ارگان ازي  شماريب تعداد و اند نشسته مرکز در که بوروکرات
 "منطقه" منافع تا کنند نفوذ اعمالي  مرکز زير برنامه ارگان در کنندي  مي  سع

 شـالوده  تنهـا  نـه ي  ستيـ مارکسي  اسـ يس اقتصاد و برند شيپ را خود "رشته" اي
 در مـذهب  مثل فقط بلکه ستين "يکارگر تيريمد" و "ديلتوي  اجتماع ميتنظ"

  .شودي م داده درس مدارس
اين فرمول شما به ما نمي گويـد کـه در تجربـه شـوروي سوسياليـستي و          

بـا  " مالکيت اجتماعي وسائل توليـد   "چين سوسياليستي ديديم که فاصله ميان       
کننده وابـسته  سرمايه داري دولتي، بسيار نازک و شکننده است و بطور تعيين      

به ماهيت قدرت سياسي و خـط حـاکم بـر حـزب کمونيـست و دخـالتگري و               
معضل آگاهي کمونيستي در فرمول . فعاليت گري آگاهانه توده هاي مردم است

. شما جواب نمي گيرد و در تجارب تاکنوني سوسياليسم هم پاسخ نگرفته است    
نمي توانـد  ) کارگريمانند تشکل هاي گوناگون (هيچ نوع تکثر گرائي سازماني    

در فرمول شما اثري از اين واقعيت نيـست کـه توليـد    . اين حقيقت را دور بزند 
سوسياليستي خود متناقض بوده و در عين واژگون کـردن اسـتثمار، تمـايزات              

گسترش اين تمايزات منبع احياي سرمايه . طبقاتي را توليد و بازتوليد مي کند   
توليـد  . زه طبقاتي در سوسياليسم است    داري و محدود کردن آنها موضوع مبار      

سازمان . در سوسياليسم در رابطه تنگاتنگ با اين مبارزه طبقاتي پيش مي رود    
جامعـه سوسياليـستي   دهي اقتصاد سوسياليستي فقط يـك بخـش از وظـايف        

چـه از سـوي     " نارضـايتي "و  " مخالفـت "مـسئله   بـا   ديکتاتوري پرولتاريا،   . است
ان چه رويکـردي را اتخـاذ مـي    ران و دگرانديشروشنفكکارگران و چه از سوي    

؟ تـضاد واقعـي   مي کند؟ با مساله زن و پيشروي در مسير رهايي زنان چه     کند
مـي دهـد؟ فرمـول    بين انقالب در يك كشور و انقالب جهاني را چگونه پاسـخ     

نمي افکند چه برسد بـه دادن  شما به اين پروسه ديناميک و پر تضاد حتا پرتو           
 .جواب

 ست؟يچ سمياليسسو
 راي  سـواالت  ،یفکـر ي  ريـ درگ ک يـ  به کمک و افکار کيتحري  برا ديبگذار

 .است خودمان افکار ارائهي براي نيچ نهيزم حال نيع در که ميکن طرح
 و مثبـت  تجـارب "يمبنـا  بـر  را تـان  سمياليسوس فرمول ديا نوشته شما -

 کـه  "يمنفـ " و "مثبـت " تجارب آن .ديا کرده نييتب "يجهان کارگر طبقهي  منف
 بـاره  دري   پژوهـش  روند کدام حاصل نييتب نيا کدامند؟ است، نييتب نيا هيپا

  است؟ي جهان کارگر طبقهي منف و مثبت تجارب
 انقــالب در کــارگر طبقــه "يجــابيا و مثبــت ويآلترنــات" از شــماي ابيــارز -
ي مـشکالت  چـه  بـا  شـد،  ادهيـ پ چگونـه  عمل در ست؟يچ هيروسي  ستياليسوس

 عمل در شد؟ي  جمعبند و نقد چگونه نيچي  ستهايکمون سطتو و شد؟ مواجه
  بود؟ چه آن جينتا و شد ارائه آنهاي سو ازي ويآلترنات چه

ي زيچ چه و شودي مي عملي اقدام چه با ديتول وسائلي اجتماع تيمالک -
 دهد؟ي م نشان را آن بودني دولت با تيمالک بودن "ياجتماع" زيتما

 ميدانـ ي  مـ  شود؟ي  م عيتوز چگونهي  ستياليسوس اقتصاد در "اضافه کار" -
 گذاشـته  کنـار  ابنـده  ي گـسترش  ديتول تداومي  برا ديبا اضافه کار ازي  بخش که

 کـشور  از دفـاع ي بـرا  آن ازي  بخـش  ،يعموم رفاه اموري  برا آن ازي  بخش شود،
 بر عيتوزي برا هيبق وي جهان انقالب از تيحماي برا آن زاي  بخش ،يستياليسوس
 ميتـصم  رونـد  و عيـ توز نيـ ا تيماه ".کارش اندازه به کس هر به" اصلي  مبنا

 شود؟ي م نييتع چگونه آن سر بري ريگ
 "ياجتمـاع  اضافهء" از "کارش اندازه به کس هر"ي  ستياليسوس اقتصاد در -

 ايآ ست؟يني  کاالئ مبادلهء ک ي "کار"ي  ااز در "افتيدر" نيا ايآ .کندي  م افتيدر
 مبادلـه  عملکـرد  راتيتـاث  کنـد؟ ي  نم محدود را "مولداني  آزاد" مسئله نيهم

 جامعـه ي  طبقات ساختار بر سمياليسوس در ارزش قانون عملکرد ادامه اي ي کاالئ
ي نم رقم را آن بودن متناقض و سمياليسوس خصلت مسئله نيهم ايآ ست؟يچ

ي نمـ  ديبازتول کارگران خود انيم در راي  طبقات زاتيتما مسئله نيهم ايآ زند؟
  ست؟يني کارگر تيريمدي ها ارگان انيم دري بوروکراس رشد منبع ايآ کند؟
 مبـارزه  و ستيـ چ سميـ اليسوس در نينـو ي  بـورژواز  طبقـه  بـروز  منشاء -
 نکـه يا ا يـ استي بوروکراس رشد مشکل ايآ رد؟يگي م بخودي  شکل چهي  طبقات

ي بـورژواز  کي يـ  ريـ گ شکل وي  طبقاتي  تضادها رشد جهينت خودي  بوروکراس
 انقالب ادامه چاره راه طبعا است؟ي  ستياليسوس اقتصاد دکارکر جهينت در نينو

ي مـ  حـل  راي  زيـ چ چـه ي  اسيسي  روبنا در انقالب نيا ؟يانقالب چه اما :است
 کردني اجتماع" ايآ آورد؟ي م ديپد راي تحوالت چهي اقتصادي بنا ريز در کند؟

 تـداوم  رابطه است؟ مداوم انقالب پروسه ک ي ا ي شودي  م انجام بار ک ي "تيالکم
 وي  ديـ تول روابط در انقالب با )ايپرولتاري  کتاتوريد(ي  اسيسي  روبنا در انقالب
  ست؟يچي اجتماع
ـ  انگلـس  و مـارکس  -   در اول سميــاليسوس کـه  بودنـد  کـرده ي نـ يب شيپ

 و نـشد  نطـور يا امـا  .شـود  يم روزيپ شرفتهيپي  صنعتي  دار هيسرماي  کشورها
 ظهـور  بـه  نيچـ  و هيروسـ  مانند مانده عقبي  کشورها دري  روزيپ نيا طيشرا
ـ ( شدي  عمل چگونه اقتصادها نيا در سمياليسوس به گذر راه .ديرس  و ؟)نـشد  اي

  دارد؟ي اعتبار ما امروزي برا ايآ
ي نمي افکن پرتو مسائل نياي رو بر شما اسناد از ک يچيه و شما ناتييتب 
  .کند

ــه ــخ تجرب ــاح تل ــرماي اي ــورو دري دار هيس ــاني ش ــ تک ــهي بزرگ  ب
 مـشاهده  نيچـ  در را شاتيـ گرا همـان  رشد آنان، .داد نيچي  ستهايکمون

 کـسو،  ي از :دادنـد  انجـام  را کـار  دو همزمـان  معضل، نيا حلي  برا .کردند
ي سو از و کردندي بررس و رو و ريز را نيلن و انگلس و مارکسي هاي تئور

 مـورد  در قيـ عمي  هـا  پـژوهش  بـه  دست آنان،ي  هاي  تئور هيپا بر گر،يد
ــاتوريد تيــماه ــپرولتاري کت ــارزه و ،ياســيس اقتــصاد ا،ي ــات مب  دري طبق

 به معروف دهسالهي انقالب روند در را خود اوج نهايا همه .زدند سمياليسوس
 و )م.ل.م( رانيا ستيکمون حزب برنامه .افت ي"يائيپرولتاري فرهنگ انقالب"

ي سـع  است داده ارائه رانيا دري ستياليسوس انقالبي  برا کهي  ازاند چشم
 تـر  افتـه  يتکامل تجارب، نيا درون از کهي  سميمارکس بر را خود کندي  م
 انقالب :يها بخش ما حزب برنامه به ديکن رجوع( .کندي   متک آمد، رونيب

 جامعــه  در اقتــصاد و فرهنــگ  اســت،يس حــداکثر؛  برنامــه وي جهــان
 .)يجهان انقالب وي ستياليسوس کشور انيم طهراب ؛يستياليسوس
 



   

 

 t ١٨  
 ي ستياليسوسي اسيس اقتصاد

ي برقـرار  هنگـام  را خـود  هيـ اولي  هـا  گـام ي  ستيـ اليسوس اقتصادي  تئور 
ـ پا بـر  و نيچـ  در اما برداشتي  شورو در ايپرولتاري  کتاتوريد  ازي  جمعبنـد  هي

 فتـه ا ي تکامـل  و منسجم علم ک ي به ليتبد که بود نيچ خود وي  شورو تجربه
 .اسـت  ديـ جد نـسبتا ي  ستيـ اليسوسي  اسـ يس اقتـصاد  ک ي تکامل واقع در .شد

 امـا  .کرد حيتشر و ليتحل کيتئور نظر از راي   دار هيسرما ديتول وهيش مارکس،
 .نرفـت  تـر  شيپ اتيکل از آن اقتصاد وي  ستياليسوس جامعه خطوط ميترس در
ـ ا اختنسـ ي  بـرا ي  عملـ  تالش بدون ،يستياليسوس انقالب انجام بدون رايز  ني

ي قـوا  و سـاختار  فهـم  تحـول،  و رييـ تغ نياي  ها چالش با شدن روبرو و ليبد
ـ ا .نبـود  ممکـن  آن تـر  قيـ دقي  زيـ ر طـرح  وي  ستياليسوس جامعه محرکه  ني

 .افتاد نيچ و هيروسي ستهايکمون عهده به که بودي نديفرآ
 تجارب بر هيتک با گذشته سالي  سي  ط ستيمائوئ دان اقتصاد لوتا، موندير

 پـژوهش  نيچ وي  شورو در سمياليسوس شکست باالخره و شرفتيپ وي  وزريپ
ـ ا ريتقط .است کردهي  ستياليسوسي  اسيس اقتصاد دري  قيعمي  ها  پـژوهش  ني
ي معرفي برا پسگفتار و مقدمه بعنوان سند دو در تواني م راي ستيمارکسي ها

 رينظي بي اثر خود نوع در که "يشانگهاي ستياليسوسي  اسيسي  اقتصاد" کتاب
ي مـ  او .ميکنـ ي  م رجوع آن به گسترده بطور مبحث نيا در ما .افتي) ۳(است

  :سدينو
 قـواى  و سـاختار  فهـم ي  عنـ ي( سوسياليـستى  جامعه قوانين فهم فرايند «

 وي  تئـوريك  درک قيـ تعم که است بودهي  فرايند )سوسياليستى جامعه محركه
 بـا  ارتبـاط  در و اساس بر آنها کردن زهيتئور دوباره وي قبلي  هاي  تئوري  نيبازب

 مـشتمل  فرايند اين .است رفتهگ صورت سوسياليسم ساختمان اجتماعى عمل
 ،)سوسياليستى جامعه( ياجتماع مشخص واقعيت بررسى :بـر  است بوده

 ايدئولوژيك و طبقاتى مبارزه و بلى،قي  هاي  دانستن تصحيح و تكميل
 رايندف هاى شاخص اينها .يشرويپ ريمس سر بري  ستياليسوس جوامع در

 نيا است؛ مهمي خيتار عيوقا ازي عطف نقاطي دارا نديفرا نيا .است بحث مورد
 سياسـى  اقتـصاد  گـسترش  و نيتدو به دست که کرد قادر را سميمارکس عيوقا

 و جامعـه  سـاختن  بـراى  تـالش  نخستين منظورم جا اين در .بزند سوسياليسم
 سـپس  ،١٩٥٣ تـا  ١٩١٧ سـالهاى  طى شوروى اتحاد در سوسياليستى اقتصاد
 چـين  فرهنگى انقالب و استالين، مرگ از بعد شوروى در دارى سرمايه احياى

 شاخص يك فرايند اين در .است مائو رهبرى تحت۱۹۷۶ تا ۱۹۶۶ي سالهاي ط
 بنيـادين  تـضادهاى  از دون مائوتـسه  كـه  تئوريكى سنتز :دارد وجود هم ديگر

 ارائـه  قـدرت،  در پرولتاريـاى  پيـشاروى  تاريخى وظايف و سوسياليستى جامعه
  ».كرد

ــا ــه لوت ــ ادام ــدي م ــاركس « :ده ــس و م ــصاد شــالوده انگل  سياســى اقت
 گسـست  دو" سوسياليـستى  انقالب ماركس، نظر از ...گذاشتند را سوسياليستى

 ايـده  از گسـست  و مالكيتي  سنت روابط از گسست :دنكيم ايجاب را "کاليراد
 .يسنتي ها

 مهـم،  اما بريده بريده نكات قالب رد ،يكل صورت به توانستند فقط آنان ...
 .كنند تئوريزه را كمونيسم به گذار بودن طوالنى و سوسياليستى جامعه خصلت
 کـه  داشتند سوسياليسم اقتصادىي بناها سنگ مورد دري  انتظارات آنان بعالوه،

 رونيـ ب درونشان ازي  ستياليسوس جوامع کهي  ماد طشراي آن با شد معلوم بعدا
 توليـد  ابـزار  همـه  كـه  داشتند انتظار انگلس و ماركس .اشتند وانايىخ آمدند

 توليد اينكه محض به و شود، بديلتي  همگاني  شتراکا مايملك به فورا كمابيش
 شـده  ريـزى  برنامـه  توليـد  بـه  را خـود  جاى سود كسب بر مبتنى و بىبرنامه

 نيـاز  مـورد  محـصوالت  توليـد  از كااليى خصلت ديگر داد، نيازها رفع بر مبتنى
 ،)نگيرد انجام پول برابر در مبادله قصد به توليد ديگر يعنى( شود گرفته معهجا
 ».رسد پايان به سوسياليستى مرحله در پولى دستمزدهاى حيات و

 مضافا ...نيافت دست موقعيت اين به سوسياليستى كشورهاى از هيچيك «
 در سوسياليـسم  هـاى ي  ئراهگـشا  نخـستين  داشـتند  انتظـار  انگلس و ماركس

 انجـام  بود، يافته تكامل بسيار توليدى نيروهاى كه صنعتى پيشرفته رهاىكشو
 مرحلـه  بـه  دارى سـرمايه  .نرفت پيش اينطور مسئله كه مىدانيم خوب .گيرد

 نظـام  تـضادهاى  و تكـاملى  سير .يافت تكامل گرفت نام امپرياليسم كه باالترى
 جنـبش  .است هگذاشت تاثير سوسياليستى انقالب جريان بر عميقا امپرياليستى

 حاليكـه  در افـت ي گـسترش  سـتم  تحـت  و مـستعمره  كـشورهاى  به پرولترى
 شده روبرو موانعى با دارى سرمايه پيشرفته كشورهاى در جنبش اين پيشرفت

 را اى گـسترده  ثروت دارى، سرمايه پيشرفته كشورهاى حاكمه طبقات( .است
 ثبـات  تـضمين  اىبـر  اند كرده انباشت المللى بين غارت و استثمار بواسطه كه

 ».)اند داده قرار استفاده مورد ،طوالنى هاى دوره يبرا نسبى
 اولـين  اكتبـر  انقـالب  ...« :ديگوي  مي  شورو تجربه مورد در لوتا موندير

 آن از پـيش  كـه  طبقـاتى  از مالكيت خلع به كارگر طبقه دولت كه بود موردى
 .كرد برقرار را تىسوسياليس اقتصاد شكل کي و پرداخت بودند توليد ابزار مالك
 و شـد  تبديل عمومى مايملك به مىشد اداره خصوصى شكل به كه توليد ابزار

 حزب توسط دهقانان و كارگران .شد آگاهانه ريزى برنامه تابع اقتصادى توسعه
 اقتـصادى  منـابع  از عقالنـى  اسـتفاده  و دسـتجمعى  اداره به شروع دولتشان و

 و همـاهنگى  مـستلزم  فقـط  نـه  صاداقتـ  شده ريزى برنامه شكل .كردند جامعه
 راهنمـا  تئـورى  يك اقتصادىي  دگرگون و توسعه براى بلكه بود اجتماعى بسيج
 اقتصاد زمينه در تحقيقات كارگرى دولت نخستين در ترتيب بدين .داشت الزم

ي اســيس اقتــصاد کيــ بــار اولــين بــراى و شــد افتتــاح سوسياليــسم سياســى
 نخـستين  تـالش  ايـن  از آنچـه  ... .دشـ  ارائه کنکاشي  برا منظمي  ستياليسوس

 روش و وظـايف  و سوسياليـستى  جامعـه  خـصلت  از معينى مفهوم شد، نتيجه
 شـد  حاصـل  تئوريك پيشرفت ازي  هائ جنبه .بود سوسياليستى ساختماني  ها
 از كـه  شناختى ماا .مىكرد منعكس را شوروى جامعه در گسترده تغييرات كه

 ».بود قسمى شناختى آمد بدست سوسياليستى جامعه و اقتصاد
ي مـ  سمياليسوس ساختمان معضالت مورد در نيلن مشاهدات مورد در لوتا

  :سدينو
 تحـت  نـابرابرى  ادامـه  بـه  مفـصل  بطور "انقالب و دولت" مقاله در لنين «

 منبـع  يـك  را فكـرى  كـار  و يدى كار تقسيم ادامه و بود هپرداخت سوسياليسم
 فـساد  پديـده  بـه  ١٩٢٠ دهـه  در ينلنـ  بعالوه، .دانستي  م نابرابرى اين عمده

 تحت كااليى روابط بازتوليد مسئله دولتى، مقامات برخى ميان در بوروكراتيك
 هپرداختـ  مىكنند، ايجاد انقالب براى مقوله دو اين كه خطراتى و سوسياليسم

 آن بـه  شيگرا و بود شناخت به افتن ي دستي  برا هياول مشاهدات اينها اما .بود
 خـصوصى  توليـد  بـا  ارتباط در فقط را سوسياليسم در يىكاال ديتول که داشت
 .کنـد  جـستجو  خصوصى مالكيت شكلهاى در را طبقات وجود و نديبب كوچك

 هنـوز  "دولتـى  – يهمگـان " مالكيت متناقض خصلت و پيچيدگى زمان، آن در
 ».بود شدهن درك

 :کندي مي ابيارز نطوريا را نيلن مرگ مابعد ي دوره ي کارنامه لوتا،
 ديگر بار سئوال اين لنين، مرگ متعاقب سالهاى در يعنى ١٩٢٤ سال از «

 و اقتـصادى  مانـدگى  عقـب  شـرايط  در آيـا  :كـه  شـد  مطرح بيشتر حدت با و
 ســاخت؟ را سوسياليــسم مىتــوان امپرياليــستى محاصــره و كــشور فرهنگــى
 سـاير  در انقـالب  گسترش غياب در كه كرد مبارزه ديدگاه اين نفع به استالين
 اما ساخت کشور ک يدر را سمياليسوس ديبا و تواني م مدت، كوتاه در كشورها

 نـشان  خـاطر  "جهـان  فتح" عنوان تحت اى مقاله در آواكيان باب كه همانگونه
 باعـث  حـدى  تـا  "كشور يك در سوسياليسم" سر بر مبارزه و جدل و بحث كرد

 ... ؟چيست سوسياليسم .....كه سئوال اين .شد سئوال مهمترين شدن كمرنگ
 طبقـات  محـو  :کـرد  معنا چيز دو با را سوسياليسم شوروى، رهبرى آخر دست

 ميمفـاه  نهـا يا ...دولتى مالكيت تحت بزرگ و مدرن صنعت برقرارى متخاصم،
 در تحقيـق  و بررسـى  بـه  مائوئيـسم  و كـشيد  نقـد  بـه  مائو که بودندي  اشتباه

 ».است داده ادامه موردشان
ـ ا بر فرض رانياي  ستيونکم جنبش به منتسبي  روهاين انيم در  اسـت  ني

 شد انجام نيلن بودن زنده زمان تا حداکثر هيروس در سمياليسوس ساختمان که
 فـرض  ازي  کـ  ي زين نيا .ميهستي  دار هيسرما رشد با مواجه نياستال دوره در و

ي کمک رايز کرد رد ديبا که است استداللي  ب و مستند ريغي  آورد در مني  ها
 سميـ اليسوس سـاختمان ي  پـا  مقابلي  ها چالش نکرد روشن و مسائل حل به
 :سدينوي م لوتا .کندي نم

 طـى  شوروى اتحاد در سوسياليستى اقتصاد ريزى برنامه و تكامل تجربه «
 بود، سوسياليستى كشور يك شوروى كه دورانى در يعنى ١٩١٧ – ٥٦ سالهاى

 لكـه ب بود بيسابقه و جديد اقدامى فقط نه اين .است متناقض بسيار شك بدون
 و نظـامى  تهديـدات  .مىگرفـت  انجـام  خـصمانه  و دشوار بسيار شرايطى تحت

 را منـابعش  كـه  كـرد  مجبـور  را شـوروى  نوبنيـاد  دولت ،امپرياليستى محاصره
 ...برخيـزد  خـود  از دفـاع  بـه  بتوانـد  تـا  كنـد  نظامى صنايع بنيه تقويت متوجه

 برقرار يدىتول نوين شيوه يك .شد حاصل نيز اى برجسته حقيقتا دستاوردهاى



   

 

١٩u 

 بـازار  نيروهـاى  اقتـصادى  مخـرب  بحرانهـاى  و نبـود  متكى استثمار بر كه شد
 نظـام  يـك  و سوسياليـستى  مـدرن  صـنعتى  پايه يك .نداشت را دارى سرمايه

 بـود  قـادر  مركـزى  ريـزى  برنامه مكانيسم يك .شد ايجاد كلكتيويزه كشاورزى
 گـسترش  ريـزى،  مـه برنا نظام اين .كند تعيين را اقتصادى توسعه كلى راستاى
 را افتـاده  عقب مناطق و جمهورىها در توسعه تقويت و صنعتى تيظرف سريع
 ميعظـ ي اسـ يمق در راي  اقتـصاد ي  توانايىهـا  و منابع توانست و ساخت ممكن

ـ  از بـا  ... .آورد گـرد  آلمـان  سمياليامپر کردن مغلوبي  برا  تيـ مالک رفـتن  نيب
 بـه  شيگرا .کرد اعالم فتها ي خاتمه را متخاصم طبقات وجود نياستالي  خصوص

 نيروهاى رشد از معينى سطح به دستيابى با مترادف را سوسياليسم که بود نيا
 كليدى وظيفه ترتيب، دينب .مىداد قرار عمومى مالكيت چارچوب در توليدى

ي توليد ابزارى نيروهاى رشد توليد، ابزار بر اجتماعى مالكيت برقرارى از بعد را
 صـنايع  سـريع  رشـد  براى منابع بسيج با وسياليستىس ساختمان .دانستندي  م

ـ ا .شـد  تعريـف  ،بـر  - سرمايه سنگين  مخـتص  يـا  مشخـصه  فقـط  اتيـ نظر ني
 المللـى  بـين  جنـبش  در رايـج  درك بلكـه  نبود، "ها استالينيست" يا بلشويكها

 »... .بود كمونيستى
ي شـورو  مدل نقد به ۱۹۵۰ دهه در و ديبري  نظر چارچوب اين از مائو اما 

ـ پا بر را اشي  اقتصاد ساله ۵ برنامه نياول خودي  ستياليسوس نيچ .اختپرد  هي
 هيسـرما  شاتيـ گرا رشـد  نـامطلوب  اثـرات  باي  وقت اما بود ختهيري  شورو مدل
 لوتـا  مونـد ير .پرداخـت  آن اشـکاالت  در پـژوهش  و تعمق به شد، مواجهي  دار

 :سدينوي م و داده شرح مفصل راي شورو اقتصاد مدل از مائو گسست
 او نظـر  بـه  .بـود  متفـاوت  كامال سوسياليسم بنيان مقوله به مائو رويكرد «

 اساسـى  يهـا  ضامن اقتصادى رشد و )يتکنولوژ( آورى فن زمينه در پيشرفت
 بـه  )اقتـصادى  توسعه( توليدى نيروهاى رشد .ستندين كمونيسم و سوسياليسم

ــط خــود خــودى ــط ســاير و اســتثمارگرانه رواب  و اجتمــاعى ســتمگرانه رواب
 ميـان  كـه  كـرد  تاكيـد  مـائو  .دنـ نمىك نابود را )پدرساالرى نظير( ايدئولوژيك

 رابطـه  يك ايدئولوژيك و اجتماعى عميق و مداومي  دگرگون و اقتصادى توسعه
 نيماشـ  نـوعى  سوسياليـسم  كـه  داشـت  تاكيـد  مـائو  ...دارد وجود ديالكتيكى
 سـاعت  کيـ ت کيـ ت نظـم  بـا  کـه  سياسى موسسات ازي  ا مجموعه و اقتصادى

 كـه  است جدى و مهم بسيار اى مبارزه سوسياليسم، .ستين کنند،ي  م حرکت
 كنـد،  سـود  هدف اب توليد جايگزين را اجتماعى فايده هدف اب توليد مىخواهد

 در اجتمـاعى  روابـط  و موسـسات  تمـامى  کردن دگرگوني برا استي  ا مبارزه
 جانبـه  همـه  كنترل کردن برقرار ،نينو رفتارهاى و ارزشها کردن متولد جامعه،

 را آنهـا  و افتـه  ي احاطـه  جامعه جوانب همه بر بتوانند تا جامعه بر کارکن مردم
 »... .دنكن محو سرانجام و محدود را طبقاتى تمايزات كليه و کنند دگرگون
 سميـ اليسوس خود ساختار از که استي   مهم موانع هدف نيا مقابل در اما

 .افـت يدر مـائو  کـه  بـود ي  قتـ يحق نيا و زديخي  م بر است متناقض بشدت که
 يـك  مثابـه  بـه  ديگـر  كار نيروى .است عظيم جهش يك يكسو، از ياليسمسوس
 قـرار  خـود  بـا  بيگانـه  نيرويى كنترل تحت ديگر نمىشود، فروش و خريد كاال

 مىبخـشد  تـداوم  را بردگـى  و سـلطه  كـه  را اقتـصادى  روابط آن ديگر ندارد،
 آثـار  كـه  اسـت  شـکننده  و گـذارى  جامعـه  يك ماكانک اما .نمىكند بازتوليد

 زن انيم تضاد ،يد يوي فکر کار انيم تضاد ،يکاالئ مبادله مانندي  دار هيسرما
 در هنوز ها، توده با ارتش و دولت مانندي تخصصي ها ارگان انيم تضاد مرد، و

 وجـود  انيـ م ديشـد  تناقض بزرگتر چارچوب در نهايا همه و کندي  م عمل آن
ي مـ  ديتـشد  جهـان،  هيبق دري  دار هيسرما سلطه با کشور ک ي در سمياليسوس

 جهـان  در انقـالب  افـت  ا ي انقالب روند به بشدت آنان گسترش ا ي مهار و ابندي
 دو تکامـل  بـه  وابـسته ي  ستيـ اليسوس کـشور  حفظ جهت نيبهم .است وابسته
 در انقالب روند تيتقو وي ستياليسوس کشور خود در انقالب ادامه :است انقالب
 .جهان سطح
 ديـ آي  م رونيب سمياليسوس خاک دل از نينوي  بورژواز که داد ننشا مائو 

 رشدي  برا آنهم از چند هر( ماندهي  برجا سابق از کهي  خرد ديتول انيم از نه و
 کـار  ميتقـس  دسـتمزها،  در کـه ي  هـائ  تفاوت ازي  عن ي ).کندي  م استفاده خود

 و دولـت  ماننـد ي  تخصـص ي  هـا  ارگـان  وجود د،يتول امر در افراد نيبي  تخصص
 ،يفکـر  وي  د يـ  کـار  انيـ م تضاد ادامه ،يپول-يکاالئ روابط ادامه حزب، ارتش،
 .روستا و شهر مرد، و زن تضاد

ـ ا .ميکن اشاره شانگهاىي  اسيس اقتصاد كتاب مشاهدات از نمونه ک ي به  ني
 مالكيـت،  اگرچـه  ،يدولتـ ي ديـ تولي  هـا  بنگـاه  در کـه  دهدي  م حيتوض کتاب

 است شده بنا اجتماعى تعاون پايه بر ها اهبنگ اين ميان روابط و شده اجتماعى
 نـوع  يـك  يعنـى ( هـا  بنگاه فعاليت جدايى شاهد مهمى درجات به كماكان اما

 و رقابـت  بـه  مىتوانـد  كـه  هستيم )آنها مديريت و عملكرد در نسبى استقالل
 واحـدها ي  برخ در كه دارد وجود امكان اين سمياليسوس در .شود منجر انفصال

 دارى سـرمايه  اسـتثمار  و كنتـرل  روابـط  سوسياليـستى،  اقتصاد هاى حيطه و
 نظيـر  ،روبنـا  مختلـف ي  بخشها در و .شود مسلطي  حت و کند دايپ رشد نهيزم

 نيـ ا شـود،  مسلط گرا نخبهي  بورژوائ خط ک ي اگر ،فرهنگ و پرورش و آموزش
 نوخاسـته، ي  بـورژواز  .شـود ي  م تبديلي  زبورژوا مستحكم دژهاى به ها طهيح

ي ستيـ اليسوسي  ديتول روابط درون در که استي  بورژوائي  ها جنبه نيا معرف
 .است موجود

 .استي  طبقات مبارزات نيحادتر به زدن دست مستلزم سم،ياليسوس حفظ
ـ  و صـراحت  بـا  سم،ياليسوس مورد در را خود مشاهدات دون مائوتسه  بـه ي  برائ

 کـه  داد نـشان  و ميتعم ستيکمون حزب بر حاکم خط مسئله و استيس عرصه
 چـه (ي  اي  مـش  خـط  چـه  نکـه يا به است وابسته بشدت جامعه عمومى جهت
 .است غالبي رهبر سطوح نيتريعال دري استهائيس چه و )يدگاهيد و اهداف

ي مـ  پـا  نينـو ي  بورژواز رشد به سمياليسوس در موجود زاتيتما گفت مائو
ي مـ  بنـا  ستيـ کمون حزب در را اشي  فرمانده مقر نينوي  بورژواز نيا و دهند
 جهـان،  سـطح  در سميکمون استقرار از شيپ تا و سمياليسوس در گفت او .کند

 محـور  آنها کردن محدود سر بر مبارزه اما برد نيب از را زاتيتما نيا تواني  نم
ي کتـاتور يد اعمـال  محـور  و ايـ پرولتاري  کتاتوريد حفظ محور ،يطبقات مبارزه
 زاتيتمـا  ترشگس برنامه حزبي  ستهايونيزيرو راه، نيا مقابل در .استيپرولتار

 تواننـد ي  مـ ي  براحتـ  شود، غالب دولت و حزب بر آنها خط اگر و گذارندي  م را
 بـراى  هـا  توده که، بود نيا ستهايمائوئي  جمعبند .کنند اءياح راي  دار هيسرما

 بـه  رسـيدن  و جامعـه  تغييـر  و اداره جهـت  طـوالنى  و پيچيـده  نبـرد  شبرديپ
 امـا  .دارنـد  نيـاز  )حزب( هكنند رهبرى هسته يك به كماكان جهانى كمونيسم

 ايـن  درون دقيقـا  نوخاسته بورژوازى زيرا .دارد دوگانه لتخص يك نقش همين
 در بنابراين .شودي  م متمركز آن سطوح عاليترين در بويژه كننده، رهبرى نهاد

 در طبقـاتى  مبـارزه  ءكننـده  تعيـين  عرصـه  يك صورت به حزب سوسياليسم،
 .شود انقالبىي دگرگون وشدستخ مرتبا مىبايد نيز خود و مىآيد

ـ  نـه ي  ستياليسوس جامعه مقابل در که تناقض نيا که کرد روشن مائو  ک ي
ي ايـ احي  بـسو  عقـب  بـه  ا يـ  سميکموني  سو به جلو به( هست راه دو بلکه راه

ي مـ  نيـي تع را ايـ پرولتاري  کتاتوريد تحتي  طبقات مبارزه جوهر )يدار هيسرما
 امـا  .ابندي ي م معنا و کردهي  آرائ صف مسئله نيا بحول گريد مسائل همه .کند
 توانـد ي  مـ  حـال  نيعـ  در اسـت  نينـو ي  بورژواز ديتول منبع که تناقض نيهم

 انقـالب  .باشـد  سميـ اليسوس کردني  انقالب چه هري  برا ايپرولتار مبارزه محرک
 با و افتاد براه مبنا نيا بر قايدق دون مائوتسهي  رهبر تحتي  ائيپرولتاري  فرهنگ

 را نينـو ي  بورژوازي  روهاين "انقالب در انقالب" ک ي در ها دهتو آوردن دانيم به
 ،ياسيسي  روزيپ نيا به اتکاء با و کرد ميتحک را ايپرولتاري  کتاتوريد و سرنگون

ـ  و افتاد براهي  اجتماع وي  ديتول روابط کردن تري  انقالب موج  شـدن  تـر ي  انقالب
 مولـده ي  وهـا رين رشـد  ازي  ديـ جد دور خود نوبه بهي  اجتماع وي  ديتول روابط
 هيسرماي  اياح مانع دهسال مدت به بيترت نيا به و .زد دامن راي  ستياليسوس

 در "انقـالب  در انقـالب " ا ي نيچ دوم انقالب که گذاشت دينبا ناگفته .شدي  دار
 .بود عمده روند انقالب زيني جهان عرصه در که ديرسي روزيپ بهي طيشرا
ي مـ  اشارهي  بار تاسف تيواقع به مسائل نيا همه حيتشر ضمن لوتا، موندير
ـ ا در چپ جنبش الحال وصف که کند  قـرن  در « :ديـ گوي   مـ  .هـست  زيـ ن راني

 ازي  اريبـس  .نيچـ  انقـالب  وي  کيبلـشو  انقالب .داد رخ بزرگ انقالب دو ستم،يب
 بـا  رابطـه  در و بـوده  واردي  ستيـ اليسوس انقالب موضوعات به نسبت روشنفکران

ي اتيـ جزئ دربـاره  و ننديبنـش  توانندي  م نهاآ .دارندي  خوبي  آشنائي  شورو تجربه
 بـاره  دري  اوبراژنـسک  پـره  نظـرات  نقطه اي ي کشاورز باره در نيبوخار خط مانند

 بحثهـا،  در امـا  .کننـد  صـحبت ي  صـنعت  ساختمان )يمال نيتام ( کردن نانسيف
 از خـارج  .آورنـد ي  مـ  بحـساب  راي  ستيـ مائوئ اقتـصاد  کيـ پرات وي  تئور بندرت

 باره در ستياليسوس روشنفکران ازي  کم اريبس تعداد ن،يچ کارشناسان محدوده
 حمـالت  سـموم  باي  غرب سميمارکسي  فرضها شيپ ... دارندي  آگاه نيچ مسائل

 طبقـات  .اسـت  شـده  بيـ ترک سميـ کمون هيـ عل غرب حاکمه طبقات کيدئولوژيا
ي اروپـا  و سـابق ي  شـورو  در ستمگرانه جوامع سقوط از استفاده با غرب حاکمه

 ورشکسته سميکمون که کنند فرو مردم کله در را فکر نيا کنندي م شتال يشرق
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 و گذاشته را خود راتيتاث اميپ نيا .باشد توانستي  نم زين نيا جز و درآمد آب از

ـ  از .اسـت  زده سميـ اليسوس نـده يآ بـاره  در معاصر مباحث بهي  اديز ضربات  ک ي
 و .است کرده جاديا سمياليسوس باره دري  قيعمي  نيبدب ،يمترق محافل در طرف،

 .نبـود ي  ستياليسوس اصالي  شورو که بود سال دهها رايز است مسخره اريبس نيا
 غـرب  در امـروز  آنچـه  باي چندان تفاوت اشي  اساس جوانب در که بودي  ا جامعه
 بـا  رابطـه  در راي زيـ چ چيهـ  سابقي  شورو بلوکي  فروپاش .نداشت است موجود
ي دار هيسرما که کرد ثابت اتفاقا .نکرد ثابت سمياليسوس بودني  شدن وي  بالندگ
 !بردارند مردگان را مردگان بگذار .است محتضري نظام

ي برخـ  سم،ياليسوس شکستي  اهويه پر شينما ريتاث تحت گر،يدي  سو از  
 نيـ اي  پـ  دري  پـ  .کنند "فيتعر نو از" را سمياليسوس خواهندي  م و اند افتاده راه

 کـه  اشي  خيتـار  راثيم از را ودخ ديبا سمياليسوس که ميشنوي  م را بند عيترج
ـ ا طبـق  .کنـد  "رها" است نديناخوشا ايگو ـ با سميـ اليسوس ت،يـ روا ني  فيـ تعر دي
ـ ا منظورشـان  اغلب و .بکند استيس ازي   ديجد ـ با کـه  اسـت  ني ي دموکراسـ  دي

 )اسـت  بوده مساعدي  غربي  ستهاياليامپري  برا کنون تا که(ي  حزب چندي  انتخابات
 .بکنـد  هـم  اقتصاد ازي  مجدد فيتعر ديبا سميلايسوس ند،يگوي  م .کند اتخاذ را

 هيسرماي کشورها در رفاه دولت ازي تر باشکوه تيروا اتخاذ منظورشان اغلب که
 اقتصاد گوناگوني  مدلها که افتاده براهي  دست عيصنا ک ي واقعا .است غربي  دار

ي مـ  فـر  هـوا  به و دنزني  م هيبخ بهم را ها مدل .کندي  م ديتول راي  ستياليسوس
 لحاظ به و فرمال؛ ،ياضير لحاظ به .استي  ذهن تفنن ،ينظر لحاظ به که :دنده
 سـرنگون ي  براي  ا پروژه .ستين بخشي  رهائ اصال نيا .استي  انقالب ريغ ت،يماه

 اسـاس  بـر  جامعـه ي  بازسـاز ي  بـرا ي  ا پروژه ست؛يني  بورژوازي  کتاتوريد کردن
ي بـرا  نيچـ  انقالب ...است پتو ريزي  دار هيسرما بلکه .ستيني  پرولتر تيحاکم

 اقتصاد ک ي اداره وي  زير برنامه مشکالت نيتر سخت ازي  برخ حل راه بار، نياول
ـ  وي  اجتماعي  ازهايني  ارضاي  برا  ن،يچـ  مـدل  .افـت  ي را جامعـه  کـردن ي  انقالب
 تـا  که باشدي  م بخشي  رهائ سمياليسوس ک ي مدل نيتري  عمل و نيتر شرفتهيپ

 اقتـصاد ي  تئـور  بخـش  الهـام  وي  نـ غ مجموعـه  نيا اما .است آمده بدست کنون
 ازي کـ  ي.اسـت  شـده  فيتحر بشدت و مانده پنهان ،يعمل تجربه وي  ستياليسوس

 به را شده سرکوب دستاورد و خيتار نيا که است آن قايدق دوره نياي  ها چالش
 )يستياليسوسي اسيس اقتصاد گفتار پس -لوتا( ».ميبکشان روزي روشنائ

 
 شود گسست آن از و شده نقد ديبا کهي تيوضع

ي مـ  ليبد دنبال به آگاهانهي  کنون جهان مقابل در کهي  کسان اغلب امروز 
 شکـست ي  ستيـ اليسوسي  کـشورها  چـرا  که کنندي  م را سوال نيا اول گردند

ي م بازهم خوردند، شکستي  ستياليسوسي  کشورها آنکه وجود با ايآ و خوردند
ي دار هيسـرما  کدهـشتنا  نظـام  مقابـل  دري  معتبـر  ليبد را سمياليسوس توان

 ؛"نبودنـد  ستياليسوس هم اول از آنها" گفت، تواني  م البته جواب، در دانست؟
 تحـت  رانيا ستيکمون حزب جمله از .شدند متوسل آن به هاي  ليخ کهي  جواب
ي براي  کامل صنعت و شد مد جوان مارکس به بازگشت .حکمت منصوري  رهبر
-مارکس لوگزامبورگ؛-سمارک و ،يگرامش-مارکس گوناگوني  ها بيترک ارائه

 چرا !".ميبود گفته که ما" :گفتند که هم ستهايآنارش .افتاد راه رهيغ وي کائوتسک
ـ غا نيچـ ي  ستهايکمون و دون مائوتسه نييتب انيم نيا در  انقـالب  اسـت؟  بي

 کـار  نيـ اي  کجا !است شده حذف انسان، ارديليم ک ي به کينزدي  ستياليسوس
 حـال  در نيچـ ي  ستهايـ کمون حـداقل  د؟دار خـود  دري  علم وجدان ازي  بازتاب

ي تـضادها  در و واکـنش  و کـنش  در را دهيـ پد بودنـد،  سميـ اليسوس ساختمان
 و .بود کار تو دستشان معروف بقول و کردندي  م مشاهده کينزد از اشي  درون
 روز، آن جهـان  دري  ستيمارکس حزب ا ي محفل هر از گسترده و تر قيعمي  بس
 در و بردنـد ي مـ  بکـار  و آموخته عملي  هنمارا بعنوان را سميمارکسي  ادهايبن

ي محرکهـا  و نيقـوان  از آنـان  نيـي تب انيـ م نيا در چرا .دادندي  م تکامل عمل

 مبـارزه  اهـداف  و اشـکال  هـا،  حـل  راه تناقـضاتش،  مـشکالتش،  سم،ياليسوس
ي کتاتوريدي  اقتصاد و کيدئولوژيا وي  اسيسي  محتوا سم،ياليسوس دري  طبقات

  .شما آثار در منجمله شود؟ گذاشته مسکوت ديبا ا،يپرولتار
 از مارکس« :ميبرسان انيپا به شما خود ازي قول نقل با را حرفمان ديبگذار

 بهي ابيدستي برا وجدان با مأتو وي جدي پژوهش خود،ي علم پژوهش سالها
ي ستيمارکس برخورد اگر -نهايا همه .ديگوي م سخن خود کاري علم جينتا

 مسائل دري علمي ا حرفه وي جد برخورد ورتضري معن به -باشد نظر مورد
 در تأجر :است جسارت و تأجر داشتني معن به نيهمچن .استي اجتماع

 کهي هائ دهياي حت معاصران، و گذشتگان استداللي بي ها دهيا نهادن کنار
 دهيا با مخالفت تأجر آنهاست،ي حام مختلفي هاي وابستگ و ته،ياتور قدرت،

 استدالل و تجربه جزي زيچ از را خود تيحقان که يا حوزه هر در حاکمي ها
 کهي راتيتاث از نظر صرفي علم پژوهش جينتا رشيپذ در جسارت و رند،يگي م
ي م رسوم و آداب و عادات سنتها، نهادها، ا يو موجودي آرا و افکار بر جينتا نيا

 n  ) ۴۲۷ ص ست؟يچ در سمياليسوس بودني علم( » ... .باشند داشته توانند
 
ا از زحمات تئوريک رفقا شباهنگ و فرهيخته که شامل ترجمه آثار مارکس          م )۱

نقد پايه هاي نظري کمونيسم کارگري کـه بـيش از   . و انگلس است قدرداني مي کنيم 
است، با رجوع گسترده به آثار مارکس و " يادداشت" صفحه ۵۰ صفحه با قريب به     ۵۰۰

 اين نقد نکات آموزنده زيادي دارد به نظر ما. انگلس و تا حدي لنين نگاشته شده است    
و شايسته آن است که به نوبه خود بررسي شود و باعث تاسف اسـت کـه کـساني کـه              
شالوده هاي فکري شان را نظريه هاي منصور حکمت پي ريـزي کـرد تـوجهي بـه آن          

جاي رجوع به پيروزي و پيشرفت و عقب : اين نقد اما يک کمبود جدي دارد. نکرده اند
ايـن کمبـود   . انقالب سوسياليـستي شـوروي و چـين در آن خـالي اسـت       گردهاي دو   

هنگامي برجسته مي شود که بدانيم منصور حکمت و يارانش حزب کمونيست ايران را   
بر مبناي دور ريختن مواضع جنبش نوين کمونيستي در مورد احياي سرمايه داري در        

در دهه (ي کمونيستي آنان انشعاب بزرگ در جنبش بين الملل     . شوروي بنياد گذاشتند  
دعواي ناسيوناليسم چيني "ميان چين سوسياليستي و شوروي سرمايه داري را ) ۱۹۶۰

البته، در دنياي . و بي ربط به تحوالت جنبش کمونيستي بين المللي خواندند" و روسي
واقعي و خارج از خياالت يا تبليغات حکمت و دوستانش، اين دعـوا و انـشعاب، تقابـل        

ويزيونيسم بود که در آن مقطع شکل مشخص روياروئي ميان راه ادامـه     مارکسيسم و ر  
انقالب تحت ديکتاتوري پرولتاريا بـا راه عقـب گـرد و احيـاي سـرمايه داري را بخـود               

 با قبـول نظـرات حکمـت از    ۱۳۶۲که در سال    (رويکرد حزب کمونيست ايران     . گرفت
نيستي بين المللي، به    به اين واقعه مهم جنبش کمو     ) سوي رهبران کومله تشکيل شد    

ايـن حـزب از   . درک هاي سوسيال دموکراتيک اين جريان از سوسياليسم ربط داشـت       
همان ابتدا از دادن درکي روشن و متحدانه در مورد اينکه سوسياليسم چيـست عـاجز       

 .ماند و نوعي کثرت گرائي نظري در مورد سوسياليسم در ميان آنان شکل گرفت
در انتهاي اين   ".  پيوست اول  -جلد اول " گري حکمت کمونيسم کار " از   ۴۲۴ص  ) ۲

نقل قول، نويسندگان به تز دوم از تزهائي در باره فوئرباخ نوشته مـارکس رجـوع داده             
اين پرسش که آيا مي توان حقيقت عيني به انديشه انـساني نـسبت داد يـا نـه،                   «: اند

ني واقعيت و   انسان بايد حقيقت، يع   . پرسشي نظري نيست بلکه مسئله اي عملي است       
مشاجره، بر سر واقعي بودن . قدرت، و اين جهاني بودن فکر خود را در عمل اثبات کند  

بـه نقـل از   (» .يا نبودن انديشهء جدا از عمل، مـسئله اي صـرفا اسکوالسـتيکي اسـت              
 ۱۹۳ص . ترجمه اين نوشتهء مارکس توسط شباهنگ و فرهيخته

زيـر  ى است كه انقالبيون چـين        يكى از كاملترين آثار    كتاب آموزشى شانگهاى  ) ۳
براى ارائـه ديـدگاه   )  رهبر انقالب فرهنگي پرولتاريائي     ۴يکي از   (نظر چن چان چيائو     

ارائـه  . خود از ماهيت و عملكرد بديل سوسياليسم در برابر سرمايه دارى منتشر كردند            
اين اثر، خدمت مهمى به تئورى اقتـصاد سوسياليـستى اسـت و تحـت هـر شـرايطى                   

  اما در حال و هواى كنونى دنيا، اهميت اين كتاب فزونى مىيابد. استارزشمند 
تارنمـاي حـزب مـا موجـود      " کتابخانه"اين کتاب به فارسي در بخش       
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