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 رهائی زن، رهائی بشریت
  به مناسبت روز جهانی زن

دوست و  ماهه اخير به مثابه يک نيروی اجتماعی قدرتمند و بالنده که چشم ٩حضور زنان در جنبش 
نشانهء آن است که . دشمن را خيره کرده است نشانهء حقايق عميقی در مورد جامعه ما و راه رهائی آن است

يکی از نقاط تالقی و تمرکز تضادهای اجتماعی مختلف جامعهء ما در کجا قرار دارد؛ مرکز زلزله ای که می 
 ء  ستم و استثمار همه جانبهکه در زير فشارتواند طومار جمهوری اسالمی را درهم پيچيد کجاست؛ مواد مذابی 

اقتصادی و سياسی و فرهنگی در دل جامعهء ما انباشته شده است از دهانهء کدام آتشفشان می تواند 
قدرتمندتر از هر جای ديگر بيرون بريزد و پشتوانهء آغاز و تکامل يک انقالب اجتماعی بی نظير در ايران شود 

  .خاورميانه و جهان را عوض کندکه نه فقط چهره ايران بلکه 
 با مردمی که خواهان تغيير وضع جامعه و پيشروی آن به داريم سخنی صريح و بی پرده    در اين پرتو، 

شمار عظيمی از مردم جامعهء ما به درستی رژيم جمهوری اسالمی را منبع : سوی آزادی و عدالت اجتماعی اند
اکثريت همين مردم، هنوز، لگدمال شدن آزادی زنان اما .  دانندانکار ناپذير تمام پلشتی های اجتماعی می

 حال آنکه از اصلی ترين آن هاست و در صفحهء نخست -توسط رژيم را جزو اين پلشتی ها نمی شمارند
 . شناسنامه اجتماعی و ايدئولوژيک جمهوری اسالمی ايران ثبت شده است

اين .  ماههء گذشته همين است٩ش ضد رژيمی     يکی از ضعف های جدی و غير قابل چشم پوشی جنب
مشخصاتی می  چه جامعه ای با چهضعف نشانهء آن است که هنوز اکثر مبارزين خيابان ها در مورد اينکه 

 در ابهام و ناروشنی خواهيم، راه دست يابی به آن چيست و با چه نوع رهبری می توانيم آن را بدست آوريم،
 دخالت دين .هستند» سبز« رهبری ئيم هنوز زير نفوذ افق، برنامه و سياست هایيا بهتر است بگو. بسر می برند

اجتماعی حاکم در ايران است که بايد بيش ز ارتجاعی ترين و پوسيده ترين شاخص های سازمان  دولت ادر
  اما در جمهوری اسالمی ايران به بهای بردگی زن . يک قرن پيش از گرده جامعه ما برداشته می شد از
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بردگی زن، جزو سلسله اعصاب جمهوری . به کل جامعه تحميل شد
هر گونه تغيير جدی در اين زمينه انسجام و هويت . اسالمی است

آزادی و برابری زنان با سرنگونی اين . نظامش را به زير سوال می کشد
سبز » اصالح طلب«بهمين دليل رهبران . دولت گره خورده است

از حجاب (هء ارتجاعی جمهوری اسالمی را قوانين و باورهای زن ستيزان
اجباری تا قوانين شريعت که قانون اساسی و قوانين جزائی اسالمی 

» سبز«موج  در برابر. تخطی ناپذير می دانند) طبق آن نوشته شده اند
اينان که بردگی زن بر تارکش نوشته شده است، بايد موجی ديگر به 

زن بر سرلوحه اش نوشته شده  موجی که آزادی و برابری - راه انداخت 
و برای آن می رزمد و هر جنبش و شخصيت و برنامه ای را با آن 

 . محک می زند
جنبش دانشجوئی می تواند نقش مهمی در به راه انداختن و 

 موظفند -  از زن و مرد -دانشجويان مبارز . تقويت اين موج بازی کند
 موضوع آزادی در زمينهء مسکوت گذاشتن» سبز«با طرح های رهبری 

فريبکارانه مقابله کنند و » گفتمان«و برابری زن و يا تقليل آن به يک 
در زمينه ترويج و تبليغ آزادی و برابری زن در ميان قشرهای گوناگون 

جنبش های اجتماعی ديگر مانند . مردم نقشی فعال بر عهده بگيرند
ايد جنبش کارگري، چنانچه بخواهند خصلتی پيشرو داشته باشند، ب

موضع صريحی در مورد آزادی و برابری زن و ضرورت مبارزه برای آن 
اتخاذ کنند و به عنوان آغاز فرآيند ساختن جامعه ای نوين بر ويرانه 
های جمهوری اسالمي، در درون خود روابط ميان زن و مرد را 
. دستخوش دگرگونی کرده و تابوی تبعيت زن از مرد را در هم شکنند

رهنگ يعنی تاکيد بر فرهنگ ضديت با جمهوری تاکيد بر اين ف
اسالمی و ايجاد مرزها و تمايزات ارزشی و اخالقی صريح با اين 

 .حکومت و پايه های اجتماعی آن
  

اگر :  با کمونيست هاسخنی صريح و بی پرده داريم در اين پرتو
حقيقتی را که در ابتدا در مورد خصلت و اهميت اين تضاد و مبارزهء 

فتيم عميقا نبينيم و بر پايهء آن عمل نکنيم، فرصت بزرگی اجتماعی گ
را برای بازسازی جنبش کمونيستی به مثابه نيروئی که بايد پيشاهنگ 

ما بايد بدانيم، . آينده باشد و نه پس مانده گذشته، از کف خواهيم داد
آنچه تحت نام جنبش کمونيستی از گذشته بر جای مانده است، 

ی از محتوای تئوری های پويای کمونيستی و تبديل به پوشه ای خال
رويکرد اکثريت سازمان ها و احزاب . پراتيک کمونيستی شده است

منتسب به جنبش کمونيستی نسبت به مسئله زنان در سی و يکسال 
چه ما . گذشته آئينهء تمام نمای اين عقب ماندگی فکری و عملی است

 راديکال اين وضع يا آگاه باشيم و چه نباشيم، تالش جدی برای تغيير
در جنبش کمونيستی خط تمايز جدی چسبيدن به آن، تبديل به يک 

نظريه ها و روش های غلط و آن چه را که ديگر درست . شده است
تئوری های صحيحی را که در زير آوار نظريه . نيست بايد دور ريخت

های غلط دفن شده اند بيرون آورد و با يک رويکرد علمی آن ها را 
ل داد و جنبش کمونيستی را بر پايه ای بالنده و قدرتمند از نو تکام

 . ساخت
يک جبههء بسيار مهم از پيش برد اين وظيفهء ضروري، گسست از 
درک های غالب در ميان کمونيست ها در مورد مسئله ستم بر زن و 

نگرش غالب در . است» انقالب پرولتري«و » پرولتاريا«رابطهء آن با 
ا به اين مقوله های مارکسيستي، تقليل گرايانه و ميان کمونيست ه
 جهانی -در نگرش تقليل گرايانه، منافع تاريخي. اکونوميستی است

پرولتاريا به مثابه يک طبقه و  ديدگاه ها و برنامه هائی که منطبق بر 
 جهانی است، با خصوصيات و منافع اين عده يا آن - اين منافع تاريخي

يا آن جنبش کارگری و سنديکائي، مساوی قرار عده از کارگران، با اين 
است » کارگر صنعتي«طبق اين نگرش، پرولتاريا همان . داده می شود

به اين . رخ می دهد» کارخانه«و مبارزه طبقاتی مبارزه ايست که در 
 جهانی به –ترتيب يک کليت پيچيده و متغير و يک فرآيند تاريخی 

ل می يابد و بی هيچ تقلي) و در يک زمان خاص(يک وجه خاص 

با همين درک محدود اهميت . تغييری به همان صورت باقی می ماند
 روزهء زنان عليه خمينی و نظام جمهوری اسالمی در سال ٥شورش 

زيرا اين زنان .  از سوی اکثر کمونيست های ايران درک نشد٥٧
شباهتی به کارگران صنعت نفت که با بستن شيرهای نفت رژيم شاه را 

ردند، نداشتند؛ اين زنان شباهتی به آن کارگر عضالنی چکش فلج ک
.  روسيه نقش بسته بود نداشتند١٩١٧بدست که در پوسترهای انقالب 

» طبق تعريف«،اين زنان پرولتاريا نبودند، و چون »طبق تعريف«
پرولتاريا نبودند پس حرکتشان هم ربطی به پرولتاريا و منافع وی و 

  !ست داشته باشدانقالب پرولتری نمی توان
هر چند ممکنست اين تصوير غلوآميز به نظر آيد اما تصويری 

 ٥٧کمابيش حقيقی از تفکرات غالب بر کمونيست های ايران در سال 
است که متاسفانه نه تنها تصحيح نشده اند بلکه به طرز دردناکی 
تقويت نيز شده اند و در ميان بخشی از کمونيست های سابق، نگرش 

با گرايشات ايدئولوژيک بورژوائی مانند اکونوميسم و تقليل گرا 
ناسيوناليسم و مردساالری ترکيب بسيار عقب مانده ای را بوجود آورده 

  .که موجب ننگ جنبش کمونيستی است
بايد از اين نگرش ها و گرايشات مضر و بورژوائی گسست کرد و به 

نان شايد نقش ز. شکل گيری يک جنبش کمونيستی نوين ياری رساند
 ماهه اخير شيپور بيدار باشی باشد برای کمونيست های ٩در خيزش 

ما همه رفقا . پابرجا و استوار نسل قديم و کمونيست های نسل جديد
را فرا می خوانيم که تئوری ها و تزهای حزب ما را در اين زمينه بدقت 
مطالعه کنند؛ و به فراگير کردن آن در ميان مبارزترين زنان و مردان 

زيرا، هر چه بيشتر اين تئوری ها تبديل به آگاهی قشری . ی رساننديار
از زنان و مردان شورشگر شود، به همان نسبت بر قدرت تداوم و 

وظيفهء کمونيست هاست که مسئله . استواری جنبش افزوده می شود
ی رهائی زن را به عنوان بخش مهمی از رهائی پرولتاريا و رهائی کل 

ی پيشبرد مبارزه در اين جبهه از نبرد طبقاتی بشريت نگريسته و برا
 .بکوشند

با فعالين جنبش  سخنی صريح و بی پرده داريم در اين پرتو
جنبش رهائی زن در ايران با پيچ و خم ها و همچنين با  :انقالبی زنان

دام های مهلکی که نيروهای سياسی بورژوائی و امپرياليستی بر سر 
يچ شورش اجتماعی نرم و راحت ه. راهش پهن کرده اند روبروست

به همين دليل اتخاذ نگاه و  رويکردی درازمدت به اين . پيش نمی رود
اين جنبش نيازمند تئوری هائی . مبارزه دارای اهميت حياتی است

هيچ جنبش . است که سياست های مبارزاتی امروز را هدايت کنند
ود به اجتماعی نمی تواند فقط با آگاهی خودبخودی يا آگاهی محد

در اين صورت دوام چندانی نخواهد . نيازهای مرحلهء کنونی پيش رود
هر جنبش اجتماعی قبل از . داشت و عميق و گسترده نخواهد شد

اينکه تبديل به جنگی تمام عيار عليه نظم موجود شود، توسط نظريه 
بخش . پردازان و فيلسوفانش صاحب تئوری های مستحکم می شود

می تواند به اين مسئله بی توجهی کند زيرا  راديکال جنبش زنان ن
تئوری عامل ديناميک در شکل دادن به افق ها و احساسات و ارزش 
های حاکم بر هر جنبش اجتماعی است بطوريکه می تواند اين افق ها 

» قانع«را جهش وار گسترش دهد و راديکال کند يا بشدت محدود و 
که با (در جنبش زنان سردمداران گرايش راست . به وضع موجود کند

رشته های پيوند فکری نزديک » جنبش بدون خشونت«نظريه پردازان 
درک درستی از اين رابطه دارند و فعاالنه از نظريه های کالن ) بافته اند

فلسفی و سياسی بورژوائی برای گسترش سياست های سازشکارانهء 
 .امروزشان استفاده می کنند

در شعار کلی آزادی و برابری تبلور در مرحلهء کنوني، رهائی زنان 
يافته است که به معنای سرنگونی جمهوری اسالمي، جدائی دين از 
. دولت و کسب برابری حقوقی و حقيقی در نظام اجتماعی آينده است

سرچشمهء ستم . اما اين تنها گشودن باب اول در راه رهائی زنان است
 بشريت توليد می بر زن، نظامی است که کليهء مصائب ديگر را برای

موقعيت » راز«برای اولين بار در تاريخ، مارکس و انگلس . کند
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فرودست زن در جامعه را آشکار کردند و نشان دادند که اين موقعيت 
با ظهور نظام طبقاتی و شکل گيری دولت های ديکتاتوری طبقاتی 

با ظهور تمايزات طبقاتي، تقسيم کار اوليهء اجتماعی ميان . بوجود آمد
به دليل همين . زن و مرد تبديل به يک تقسيم کار ستم گرانه شد

واقعيت، ستم بر زن بدون از بين رفتن کامل نظام طبقاتی و رسيدن به 
در زمينه ی رهائی . نظام جهانی کمونيستی کامال از بين نخواهد رفت

زنان از قيد ستم، کمونيسم راديکال ترين فکر و تالش تاريخ بشر بوده 
تاريخی - ی انسان از جهنم جامعه ی طبقاتی و رهائی جهانيرهائ. است

کامل زن از قيد ستم، کامال به يکديگر وابسته اند و هر دو با رسيدن 
جامعه ی بشری به کمونيسم که در آن نه از روابط سنتی مالکيت 

اما برای اينکه به . اثری است و نه از افکار سنتي، متحقق خواهند شد
همين امروز که برای کسب آزادی و برابری مبارزه آنجا برسيم بايد از 

بايد در جنبش زنان ارزش . می کنيم، بذرهای آن جامعه را بپاشيم
های کمونيستی را ترويج کنيم زيرا مبارزه برای آزادی و برابری افقی 
نيست که بتواند حصارهای جامعه ای که بر پايه ی روابط استثماری و 

ته، بشکافد و رهائی کامل زنان را متحقق مبادله ی کاالئی سازمان ياف

در . فرآيند حل کامل ستم بر زن فرآيندی مارپيچی خواهد بود. کند
برای . هر مرحله از پيروزي، بار گرانی از دوش زنان برداشته خواهد شد

اينکه اين مبارزه در ميانه راه متوقف نشود يا به بن بست نرسد بايد 
در . را به بار خواهد آورد، چشم دوختهمواره به افقی که رهائی کامل 

صورتی که جنبش کمونيستی با تئوری های کمونيستی درست در 
بطن جنبش رهائی زنان شکل گيرد آنگاه می توان تضمين کرد که نه 
تنها مرحلهء مبارزه برای آزادی و برابری به پيروزی برسد بلکه در 

اه های تقويت يکی از شاهر. همانجا توقف نکرده و به ورای آن رود
جنبش کمونيستی در جنبش زنان به ميدان آوردن تئوری های 

با . کمونيستی در مورد رهائی زن و ساختن جنبشی بر پايهء آن است
تقويت جنبش کمونيستی انرژی و توان زنان شورشگر صدها بار بيشتر 
رها شده و به کانال هائی سرازير خواهد شد که سرنگونی رژيم را به بار 

اين .  و راهگشای مرحله ای بيسابقه و نوين در جامعهء ما باشدآورده
 .است رويکرد درازمدت واقعی نسبت به مسئله رهائی زن
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در این مقالھ برخي روندھاي عمومي تر مورد بررسي قرار خواھند 
ر در زمینھ ھاي مشخص رفقا مي توانند بھ براي بحث بیشت. گرفت

» یادداشت ھائي بر اوضاع جاري« ضمیمھ این مقالھ  تحت عنوان 
  )١.  (رجوع کنند

  

  !برخی جابجایی ھا قسمی در محرکھا و تضادھا
از همان آغاز خيزش دو تضاد با دو خصلت متفاوت در هم تداخل کرده و 

تضاد بين . پا داده اندبه بحران مشروعيت بی سابقه جمهوری اسالمی 
از يکسو . اکثريت توده های مردم با کل نظام و تضاد بين جناحهای حکومتي

شکاف و انشقاق در ميان بااليی ها فرصتی برای سر ريز کردن آتشفشان 
خشم مردم شد  از سوی ديگر خصلت ارتجاعی تضاد ميان جناحهای غالب و 

بخش .  از خود بجا گذاشتمغلوب تاثيرات محدود کننده بر خيزش توده ها
مهمی از توده ها خواهان تعيين تکليف با کليت جمهوری اسالمی بودند اما 
رهبران موج سبز می خواستند با مهار و کنترل توده ها به چانه زنی با جناح 

البته سرنوشت اين . غالب بپردازند و امتيازاتی برای جناح خود کسب کنند
غول از شيشه بيرون آمده . ين شده نبودکشمکش سياسی طبقاتی از قبل تعي

بود  و کسی نمی توانست براحتی او را به شيشه بازگرداند و حرکاتش را 
عمال با تکامل مبارزه بسياری از حساب و کتابهای سياسی به هم . کنترل کند

 فراتر از تصورات همگان پيشروی نسبتا توده هاخيزش خود انگيخته . خورد
ين پيشروی و تعرض توده ای در تظاهرات روز عاشورا اوج ا. برق آسايی کرد

صحنه سياسی جامعه و مناسبات . بروز يافت و چشم مردم دنيا را خيره کرد
اين . ميان مردم با حکومت و مردم با جناح مغلوب دچار تغييرات مهمی شد
  . تغيير و تحول با خونفشانی و قهرمانی توده ها در ميدان نبرد حاصل شد

ه جامعه ديگر به دوران قبل از اين خيزش برنخواهد گشت روشن است ک
تغييرات مهمی در . و مردم مانند سابق تن به اين حکومت نخواهند داد
بهتر از هر کسی . مناسبات ميان مردم با حکومت صورت گرفته است

اين امر به يکی از معضالت جدی نظام . را دريافته اندموضوع حکومتگران اين 
 موجب تشديد هر چه بيشتر تضاد جناحهای مختلف حاکم بدل شده و

  . حکومتی بر سر چگونه حکومت کردن می شود
 مناسبات بين دو تضاد با دو خصلت در اثر مبارزات رشد يابنده مردم،

اگر در اوان . دچار تغييرات معينی شده است) که بدان اشاره شد(متفاوت 
ی بود که  برای ها به حد خيزش تداخل اين دو تضاد و قاتی شدن صف

طی . بسياری مانع از آن شد که محرک اصلی به ميدان آمدن مردم را دريابند
فرايندی چند ماهه نه تنها علت اصلی اين خيزش انقالبی برجسته تر و 

ه ب. آشکارتر شد بلکه جابجايی قسمی در موقعيت عينی تضادها صورت گرفت
وج سبز خارج شد، و درجات زيادی مهار و کنترل مردم از دست رهبران م

تضاد آنان با  جناح غالب بيشتر تحت الشعاع تضاد بين مردم با حاکميت قرار 
  . ز مردم بيشتر می هراسند تا از جناح غالباآنها اکنون . گرفت

عکس العملهای رهبران سبز بويژه پس از عاشورا مبين چنين امری 
درجاتی از ه  و بهراس آنها از مردم موجب شد که به پای سازش بروند. است

هايی که  استراتژی و تاکتيک. خواسته های اوليه خود عقب نشينی کنند
) ٢. ( بهمن اتخاذ کردند فشرده اين هراس بود٢٢رهبران سبز در قبال روز 

. آنان می دانند که قادر نيستند با جناح حاکم مصالحه بزرگی سازمان دهند
د ديگ جوشان تضادهای موقعيت به گونه ای است که دو جناح نمی توانن

ولی برای اينکه از آتش خشم مردم . درون نظام و کل جامعه را آرام کنند
موسوی و . بکاهند مجبور شدند موقتا فتيله دعواهای خود را پايين کشند

 از سوی ديگر خود  واز يکسو مجبورند مدام حرکت مردم را کند کردهكروبی 
تنها خطر آن است که پايه شان را زيرا نه . را همراه حرکت مردم نشان دهند

در ميان مردم به کلی از دست دهند بلکه می دانند که بدون اين حضور 
اين تناقضی است که . رای شان تره ای خرد نخواهد کردبمردمی جناح غالب 

از همان ابتدا شروع خيزش رهبران موج سبز با آن روبرو بودند و موجب آن 
ان افزوده شود و در ميان آنها شکاف و شده است که بر شکنندگی سياسی ش

اين امر به نوبه خود بر روند اوضاع . چند دستگی و چند مرکزی شکل گيرد
تاثير گذاشته و مانع از تعيين تکليف سريع تضادهای آنان با جناح غالب 

  ) ٣. (خواهد شد
  

  !میزان شتاب و قدرت حرکت مردم و تاثیرات آن
 –رايش آشتی جويانه ارتجاعی اينکه خيزش اخير بتواند از پس گ

رفرميستی رهبری موجود بر آيد و از آن گذر کند مستقيما به شتاب و قدرت 
وقايع عاشورا نقطه عطف مهمی در .  بستگی خواهد داشتتوده هاحرکت 

و ازاين زاويه نشانه ظرفيتهای انقالبی نهفته در روند تکاملی اين خيزش بوده 
تاثيرات بالواسطه ای بر  مردم در عاشورا عکس العمل)  ٤. (ميان مردم است
مانند سبزها و ملی مذهبی ها و گوناگون  طبقاتی سياسی حرکت نيروهای 

فکر نيز بجای گذاشت و قدرتهای امپرياليستی را به کال اقشار مرفه تر جامعه 
بر همگان روشن شد . انداختبرای مهار و کنترل حرکت توده ها چاره جويی 

سالمی به اين شکل و شمايل ديگر قادر به اعمال که دولت جمهوری ا
مکن هست که در اثر رشد و گسترش مبارزات  مو هر آن. حکومت نيست

های گوناگونی  بر اين پايه طرح.  توده ای ضربات مرگباری نصيبش شود

 !ی دوباره به اوضاع کنونی، وظایف مانگاه



      t ٤   
ها  در مرکز اين طرح. تحت عنوان عبور از بحران در حال شکل گيری اند

عی از دولت گذار در دستور کار قرار گرفته حفظ ماشين دولتی و ايجاد نو
د هم ماشين نکه بتوانهمه نيروهای بورژوايی بدنبال ترفندی هستند . است

باشد که " تغييري"دولتی را از گزند مبارزات توده ای حفظ کند و هم بيان 
برای عبور از بحران مسلما پيشبرد هر طرحی . توده ها را راضی نگهدارد

رقابت ميان قدرتهای امپرياليستی .  نونی آسان نيستدر شرايط کحکومتی 
اختالفات درون هيئت حاکمه امريکا در و ) بويژه امريکا با چين و روسيه(

و دستيابی اش به تکنولوژی زمينه چگونگی برخورد به جمهوری اسالمی 
در صحنه داخلی . از نظر بين المللی حل مسئله را پيچيده می کندهسته اي، 

قاومت جناح حاکم در برابر مردم و همچنين هراس نيروهای ميزان منيز 
و تمايل آنان به ) از اصالح طلبان حکومتی تا ملی مذهبی ها(بورژوايی 

های معين در صفوف  سازش و کسب برخی امتيازات و همچنين وجود ضعف
هر چند که می توان شاهد . مردم روند اوضاع را غير قابل پيش بينی می کند

وقايع انفجاری که در اثر فعل و . ترقبه و انفجاری ديگری بودوقايع غير م
انفعاالت ميان فاکتورهای مختلف و بخشا متضاد از جايی می تواند سر بر 

  . آورد که انتظارش نيست
بطور مشخص تعيين (اما معضل اصلی بر سر راه تکامل اين خيزش 

 سازماندهی  ضعف و فقدان رهبری انقالبی و)با رژيمو قطعی تکليف قهری 
 بهمن و ناکامی که نصيب مردم شد، بيانگر اين ٢٢وقايع . انقالبی است

امروزه شتاب و قدرت حرکت مردم اساسا به حل اين معضل . استمعضل 
اين خيزش خود انگيخته عليرغم قدرتمندی های ستايش . وابسته است

 به انگيزش اگر به رهبری انقالبی و سازماندهی انقالبی دست نيابد قادر
پر بهايی به خود انگيختگی مانع از . اهد بودنخوهای تعيين کننده  پيشروي

. می شودخيزش موجود های واقعی و ارزيابی واقع بينانه از توان  ديدن ضعف
تا زمانی که اين معضل از طريق ايجاد و تقويت رهبری کمونيستی حل نشود، 

 بر کشدار شدن اوضاع اين امر نيز به نوبه خود. نقشی منفی ايفا خواهد کرد
 از مبارزات یبه احتمال قوی ما شاهد پروسه طوالنی تر. کنونی خواهد افزود

خواهد  پروسه ای که با افت و خيزهای معينی به پيش. توده ای خواهيم بود
ند که در مقابل ه ا بويژه آنکه مردم با مشتی مرتجع سرسخت روبرو شد..رفت

د همانند رژيم شاه از قدرت کناره آنها مقاومت می کنند و حاضر نيستتن
 برای دست نخورده نگاه داشتن اساس -گيرند و براحتی به جابجائی هايی 

اين مقاومت فاکتور تعيين کننده ای است که مانع از .  تن در دهند- دولت 
آن می شود که سر و ته امور سريع به هم آورده شود و مردم به خانه های 

ره مقاومت حکومتی منفرد و منفور در مقابل هموا. خود باز گردانده شوند
خيزشی ادامه دار موجب تعميق بيشتر مبارزات و راديکالتر شدن آن می 

زيرا که زمان . اين فاکتور نقش مثبتی در فرايند آتی خواهد داشت. شود
های انقالبی ايجاد می کند تا بتوانند تاثير بيشتری  بيشتری برای کمونيست

  .  صحنه گذارندبر توده های حاضر بر
  

  !نقش متضاد فاکتورھای بین المللی در روند اوضاع
از همان ابتدای خيزش فاکتورهای بين المللی نقش مهمی در شکل 

افزون شدن بحران اقتصادی در سطح . گيری بحران جاری داشته است
جهانی بر بحران ساختاری جمهوری اسالمي، فشارهای  امپرياليسم امريکا بر 

های جهانی در  های متناقض قدرت  اسالمی و سياستجمهوریرژيم 
 سمت گيري. ، موجب تضعيف قدرت جمهوری اسالمی شدآنبرخورد به 

 های مختلف حکومتی به اين يا آن قدرت جهانی به رقابت های مختلف جناح
  . های مابين آنها دامن زده و آنها را در موقعيت شکننده ای قرار داد

های  مان اتفاق افتاد که در سياست ز از خيزش مردم در مقطعی
اوباما با . تغيير مهمی صورت گرفته بود  ايراندر قبالامپرياليسم آمريکا 

های متفاوتی نسبت  تاکيد بر مذاکره با جمهوری اسالمی استراتژی و تاکتيک
اين سياست بر . به دوران بوش برای تغيير رفتار جمهوری اسالمی جلو نهاد

 خامنه ای را بر آن –د و باند احمدی نژاد رقابت های ميان دو جناح افزو
داشت که از طريق کودتا با حذف جناح مقابل ابتکار عمل را در دست خود 

اما مقاومت مردم همه رشته های آنان را پنبه کرد و صحنه سياسی به . گيرند
  .گونه ای  ديگر قطب بندی شد

 ارتباط با امپرياليسم آمريکا مجبور شد فاکتور مبارزات توده ای را در
آنان از اينکه رژيم . های خود در قبال جمهوری اسالمی در نظر گيرد سياست

جمهوری اسالمی به عنوان يک رژيم بنيادگرای اسالمی انسجام خود را از 
دست داده راضی به نظر می رسند در عين اينکه خواهان از هم پاشيدگی 

نيازی به دولتهای در شرايط کنونی جهان و منطقه آنان . کامل آن نيستند
دولت آمريکا بهيچوجه مشوق انفجار . ضعيف، ناتوان و غير قابل اتکا ندارند

بويژه آنکه تاريخا نيروهای کمونيستی در . غير قابل کنترل توده ها نيست
ايران از پايه معينی برخوردار بوده و قادر به تاثير گذاری بر حرکت توده ها 

  . هستند
ار حل مساله رژيم آينده حاکم بر ايران در پرتو امپرياليسم آمريکا خواست

امروزه دولت آمريکا . اهداف استراتژيک و درازمدت خود در منطقه است
و نه (تالش دارد اين کار را عمدتا از طريق جهت دادن به اوضاع داخلی 

يا (از اين رو هم از طرح جمهوری اسالمی اليت . به پيش برد) گزينه نظامي
 حمايت می کند و هم از اهرمهای مختلف مانند مذاکره و سبزها) کمرنگ تر

تحريم و برخی مواقع تهديد نظامی از سوی اسراييل برای تاثير گذاری بر 
  . جناح غالب سود می جويد

 کلی شرايطهای آنان بدون در نظر گرفتن  اما توانايی ها و محدوديت
د قابل ارزيابی تری که تضاد بين آمريکا و جمهوری اسالمی در آن قرار دار

های بزرگی که ميان قدرتهای مختلف   توسط رقابتشرايطاين . نيست
بدرجات کمتری (امپرياليستی بطور مشخص ميان آمريکا با روسيه و چين و 

هيئت حاکمه آمريکا برای تعيين . جريان دارد، تعيين می شود) با اروپا
 مسائلی که در سياستهای خود در قبال جمهوری اسالمی مجبور است مدام با

به اين دليل  . ها جريان دارد دست و پنجه نرم کند چارچوبه اين رقابت
گرايشات مختلفی در ميان هيئت حاکمه آمريکا در برخورد به مسئله 
جمهوری اسالمی وجود دارد و مانع از آن می شود که به اراده واحدی دست 

  )  ٥. (يابند
های آمريکا   برابر  سياستعالوه بر اين مقاومت های چين و روسيه در

در قبال جمهوری اسالمی مانع از شکل گيری اراده واحد در سطح جهانی 
عمال مرکز واحد جهانی . برای تصميم گيری در مورد تحوالت ايران می شود

اين امر خود انعکاس موقعيت عينی . برای اين تصميم گيری وجود ندارد
ی به جهان چند قطبی جهان است که مشخصه اش گذر از جهان يک قطب

های سياسی نظامی جديدی ظاهر شده اند و  جهانی که در آن قدرت. است
از اين رو قدرتهای . بلوک بنديهای جديدی در حال شکل گيری اند

 در کنفرانس ٥٧امپرياليستی بويژه آمريکا قادر نيستند که همانند سال 
انند آن دوران گودالوپ سريعا تصميمات تعيين کننده ای اتخاذ کنند و هم

  . بسرعت با کنار گذاشتن شاه راه را برای قدرت گيری خمينی باز کنند
های کجدار و مريز از جانب آمريکا  در برابر جمهوری  اتخاذ سياست

اسالمی و بطور مشخص در برابر خيزش جاری از اين موقعيت عينی جهان بر 
موج سبز نيز دامن ها به ترديد در ميان رهبران  اتخاذ اين سياست. می خيزد
 بهمن امسال بی ارتباط با چنين ٢٢سازش و عقب نشينی آنان در . زده است

آنان نيز مجبورند تمايالت آمريکا مبنی بر مهار و کنترل . ترديدهايی نبود
  . روحيات انقالبی و رشد يابنده در ميان مردم را به حساب آورند

سعی کرده اند خود را عليرغم اينکه رهبران موج سبز در خارج از کشور 
مخالف برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی نشان دهند اما هنوز آمريکا 
به سياست واقعی جناح اصالح طلب در داخل کشور در اين زمينه اطمينان 

همانگونه که رهبران جناح مغلوب نيز نسبت به معامالت احتمالی آنان . ندارد
 وضعيت خود مانع از شکل گيری اين. با جناح غالب اطمينان خاطر ندارند

يک رهبری منسجم، نهادينه و تثبيت شده در ميان سبزها می شود و به 
  . چند مرکزی در ميان آنان نيز دامن می زند

  
  ایجاد یک قطب بندی جدید: مھمترین وظیفھ سیاسی

عليرغم ضرباتی که خيزش اخير به قدر قدرتی جمهوری اسالمی  آورد و 
های ارتجاعی رهبران موج سبز  هداف و ماهيت سياستعليرغم آشکار شدن ا

برای بسياری از مردم، اين خيزش به عنوان يک جنبش خودبخودی هنوز از 
هنوز از چارچوبه سياسی تضادهای . های بزرگی در رنج است محدوديت



  ٥u 

تا زمانی که . درون حکومتی بطور قطعی و همه جانبه گسست نکرده است
ضادهای دو جناح حکومتی قطب بندی شده باشد، اين خيزش عمدتا بر پايه ت

انقالبيون وظيفه . ز به هرز رفتن انرژی توده ها نخواهد داشتجنتيجه ای 
صرفا حمايت يا راديکاليزه کردن خيزش در چارچوبه سياسی کمونيست 

چارچوبه بلکه اساسا خالف جريان رفتن و تغيير جدی در . کنونی آن نيست
بر بدون انگشت نهادن . سياسی موجود است های کالن  صف بنديها و 

و ضعفهای بزرگی که جمهوری اسالمی دچارش هست، مسائل سياسی کالن 
  . اوضاع را بر پايه منافع بنيادين اکثريت جامعه قطبی کردنمی توان 

يعنی دولت (رجسته بويژگی سه دولت جمهوری اسالمی از برای مثال 
ال سرکوبگرانه يگانه و منحصر با اعمبشدت زن ستيز رژيمی تئوکراتيک، 

 ی که جمهوری اسالمی داراست، خصوصياتبسياری از . رخوردار استب) بفرد
است اما سه ويژگی  فوق امروزه به بيانگر محتوی همه دولتهای بورژوايی 

های  ويژگيهر يک از اين . نقطه ضعف جدی اين نظام بدل شده است
و گسترش خيزش ز توده ها سرکوبگرانه موجب برانگيختن مقاومت بخشی ا

قطب بندی مجدد سياسی بدون توجه به اين سه زمينه فوق غير .  استشده
به اين معنا که در مقابل مردم خط و افق روشنی در اين زمينه . ممکن است

اين کار بخشی از عمق بخشيدن بيشتر به محتوی . ها بايد جلو گذاشته شود
دازه مردم در مورد خواسته های هر ان. ضديت مردم با جمهوری اسالمی است

مشخصی چون جدايی دين از دولت، آزادی و برابری زنان و از بين رفتن 
نهادهای سرکوبگر ويژه به درک روشن تر و عميقتری دست يابند نه تنها بر 
پايداری شان در مبارزه افزوده می شود بلکه در مقابل سياستهای مخرب 

 ايستادگی کنند و اجازه ندهند که آنها رهبران موج سبز نير بهتر می توانند
ها و مصلحت های شان خيزش را به کژراهه  بر حسب تمايالت و خواست

  .   برند
نقش از نظر سياسی انگشت نهادن بر اين قبيل خواسته های مشخص  

های بويژه آنکه در زمينه . خيزش دارد بندی مجدد تعيين کننده ای در قطب
آنان . های بنيادينی با جناح حاکم دارند ترکفوق رهبران موج سبز فصل مش

در مقابل جدايی دين از دولت بشدت محتاطند، حاضر به طرح خواست های 
مورد حقوق پايه ای ملل تحت ستم و مردم زحمتکش در ، زنان نيستند

جبهه های می توان هم فوق های با تاکيد بر زمينه . سکوت می کنند
هم . می را تحکيم بخشيد و گسترش دادمبارزاتی مختلف عليه جمهوری اسال

 افشای عميق و . از قبل افشا کردنيز بهتر و همه جانبه رهبری موج  سبز را 
) که مشخصه اش سرکوب هر گونه تفکر خالق است(همه جانبه تئوکراسی 

طرح مسئله زنان . توجه روشنفکران و دانشجويان را به خود جلب می کند
افشا و مقابله با قوای سرکوبگر . ه می رودپاشنه  آشيل دو جناح را نشان

های مختلف مردم را می تواند با يکديگر متحد  دشمن بطور عينی بخش
  . و موجب راديکالتر شدن جنبش شود. کند

به ميزان کنونی در سطح اشکال مبارزاتی راديکاليزه کردن خيزش 
. فضای سياسی جامعه است بندی مجدد تعيين کننده ای در گرو اين قطب
های معين ادامه سياست)  جنگ يا قيام(اشکال پيشرفته تر مبارزه طبقاتی 

) منجمله مبارزه نظامي(بخودی خود اتخاذ اشکال راديکالتر مبارزه . هستند
اين سياست انقالبی است . سياست حاکم بر آن مبارزه را راديکال نمی کند

اتخاذ قاطع  مدر برخی. جنگ انقالبی منجر می شودقيام مسلحانه يا که به 
فرمهای عالی تر مبارزه می تواند به قطبی کردن صحنه سياسی ياری رساند؛ 
ولی نمی تواند نقش تعيين کننده ای در جهت گيريهای سياسی حاکم بر 
يک خيزش ايفا کند و براحتی می تواند به ذخيره سياسی نيروهای طبقاتی 

له تکامل اشکال منجم(تکامل مبارزه  اصلی مانعامروزه . ديگر بدل شود
 يعنی - محدوديتهای طبقاتی سياستهای حاکم بر اين خيزش ) مبارزاتي

به مصاف طلبيدن بدون .  است- زآگاهانه رهبری سبارتجاعی و سياستهای 
 در مورد جهت گيريبا مردم و دامن زدن به بحث و گفتگو ها  اين سياست

 ندنمی توانانقالبيون کمونيست  پتانسيل واقعی آن  و های اساسی خيزش
البته زمانی . ندبدرستی مجموعه وظايف خود در قبال خيزش را در دست گير

بااليی از خود نشان می دهد بايد تالش کرد ظرفيت های که خيزش توده ای 
فرمهای ) های خالف جرياني به معنای سياست(های انقالبی  بر پايه سياست

افی کال مبارزه نيز توجه رزمنده تری از مبارزه را جلو نهاد و به تکامل اشک
 بندی مجدد اما ميزان موفقيت در اين زمينه نيز در درجه اول به قطب. کرد

  . صحنه سياسی مربوط است
مطالبات خاص اقشار و يدن  کشميان صرف طرح و به عالوه بر اين 

مسلما طرح . طبقات مختلف به معنای راديکالتر شدن اين خيزش نخواهد بود
کارگران و ملل تحت ستم می تواند انشجويان، زنان، مشخص دخواسته های 

به گسترش خيزش جاری ياری رساند اما لزوما به قطب بندی سياسی 
تنها از طريق نيروهای طبقاتی ديگر با راه حلهای کالن .  جديدی نيانجامد

تا زمانی که چارچوبه . جلو گذاشتن راه حلهای کالن می توان رقابت کرد
خيزش و محدوديتهای ناشی از خود انگيختگی آن سياسی حاکم بر اين 

آگاهانه به مصاف طلبيده نشود و راه حل انقالب پرولتری به معنای تنها راه 
حل واقعي، علمی و صحيح جلو گذاشته نشود نمی توان آينده روشنی 

  .تضمين کرد
بدون طرح زنده، جسورانھ و مستمر کمونیسم  قطب بندی مجدد 

  ! صحنھ سیاسی میسر نیست
بدون تبليغ گسترده کمونيسم و نگرش کمونيستی نمی توان جنبش 

هر خيزشی در مسير تکاملی خود دير يا . جاری را به معنای واقعی قطبی کرد
چه می خواهيم؟ با چه : زود با سه سئوال اساسی و مرتبط با هم يعني

پاسخ صحيح به سئواالت فوق . روبرو می شودرهبري؟ و از چه راهي؟ 
با تحليل . های جامعه استيت تحليل علمی و همه جانبه از واقعمستلزم 

. علمی از جامعه و تضادهايش می توان به راه حل رهائی کامل دست يافت
راه حل کمونيستی . اين امر تنها از طريق علمی به نام کمونيسم ميسر است

 ر داين راه حل را می توان و بايد . های جهان کنونی است برخاسته از واقعيت
تنها  دليل اينکه فراخوان . و جسورانه آنرا تبليغ کردمعنی اوضاع جاری 

کمونيستی در ميان مردم گوش شنوا خواهد يافت در اين است که فقط 
اين اصلی ترين و . کمونيستها قادرند راه حل رهائی کامل را پيش گذارند

ن تنها اي.  هاست که بايد بکار گرفته شود برنده ترين سالح نزد کمونيست
دليلی است که نشان می دهد چرا بدون رهبری کمونيستی رهائی  ميسر 

ها بايد  نگرش و برنامه کمونيستی را در مورد  از اين زاويه کمونيست. نيست
  .را فراگير کنند چگونگی حل معضالت جامعه ارائه داده و آن

شرايط به گونه ای است که طرح آلترناتيو انقالبی و معرفی مختصات 
ی چه قدرتاينکه با تکيه به . معه آينده به مسئله روز جامعه بدل شده استجا

 چگونه می توان دولت کهنه را در هم ؟معضالت جامعه را حل کردمی توان 
با کدام رهبري؟ سئواالتی هستند که  ؟شکست و دولت نوينی شکل داد

 بيش از هر زمان ديگر پاسخ می طرح شده وتوسط مبارزه جاری توده ها 
يک شرط » دولت آنها؛ دولت ما«از اين رو طرح مباحث مربوط به . طلبند

مهم دخالت گری سياسی و جلب اذهان پيشروان جامعه و خلق افکار عمومی 
ها با تکيه بر  اين امر نيازمند آن است که کمونيست. در سطح گسترده است

 دستاوردهای مهم انقالب های پرولتری در قرن بيستم در زمينه ايجاد
دولتهای پرولتری و جمعبندی نقادانه از تجارب مثبت و منفی به سنتز نوينی 

را تکامل داده و به فراخوانی برای انقالب در  از علم کمونيسم مسلح شوند، آن
  . دوره کنونی بدل کنند

خطری که جنبش جاری را تهديد می کند صرفا رهبری ارتجاعی سبز 
طر ديگری است که در برابر خيزش گرايشات بورژوا دمکراتيک نيز خ. نيست

نيز گرايشات  اينها در مقابل  سر فرود آوردن کمونيست. توده ها قرار دارد
بسياری فکر می کنند با تکيه بر مطالبات حداقل يا طرح . خطرناک است

مطالبات دمکراتيک اين يا آن قشر و طبقه در جنبش جاری می توان 
اين طريقی است . ام به پيش رفتاتحادهای بزرگ سازمان داد و گام به گ

برای طفره رفتن از طرح اصلی ترين و فوری ترين مسئله مورد نياز جنبش 
آن هم در  شرايطی که برنامه های کوچک و کوتاه مدت با برنامه .  توده ها

های بزرگ و درازمدت عمال بر هم منطبق شده و مردم بطور عينی در سطح 
 با چه کارکردي؟ و اداره دولت توسط چه چه دولتي؟«فزاينده ای با سئوال 

در مواجهه با اين سئوال برخورد مينيماليستی . روبرو می شوند» نوع رهبري؟
فقط با طرح موضوع کمونيسم و ضرورت . ه به جايی نخواهد برداو گام بگام ر

. ايجاد دولتی تحت رهبری پرولتاريا می توان بواقع جائی در ميان مردم يافت
مانند آزادی (گام و نه طرح مطالبات اين يا آن بخش از مردم نه روش گام ب

قادر نيست به ) زن يا حقوق سنديکايی کارگران يا حقوق دمکراتيک ملل



      t ٦   
 نياز جامعه به –بايد مستقيما قلب مسئله . سئواالت اصلی توده ها پاسخ دهد

  .  را نشانه رفت-يک قدرت حقيقتا انقالبی 
امل جامعه در اين مرحله بايد وظايف اين واقعيتی است که برای تک

از اين زاويه بايد به محتوی . دمکراتيک و ضد امپرياليستی پاسخ گيرند
ها اين  اما کمونيست. سرنگونی جمهوری اسالمی صراحت بيشتری بخشيد

نه بر مبنای انقالب دمکراتيک نوع : وظيفه را به روش خود انجام می دهند
تيک نوين که عمدتا راه را برای سوسياليسم کهن بلکه بر پايه انقالب دمکرا

های خود  در اين زمينه نيز بر حسب ديدگاه ها و سياست. باز خواهد کرد
در حين انجام اين وظايف نيز هرگز افکار خود و جهانی را . جلو خواهند رفت

توده های . که می خواهند بسازند و راه دستيابی بدان را پنهان نخواهند کرد
ها را با اين محک اندازه خواهند گرفت و نه با  نيستمردم نيز کمو

طرح افکار و نگرش کمونيستی و طرح جهانی که . آنان» دموکراتيسم«
مستقيما به فعاليت امروز . خواستار ايجاد آنيم، مسائلی مربوط به آينده نيست

  . ربط داشته و مسيری که به رهايی کامل منجر می شود را روشن می کند
ل سر فرود آوردن در مقابل گرايشات بورژوا دمکراتيک رجوع  يکی از دالي

ها قليل اند، در اين  مبنی بر اينکه کمونيست. به تناسب قوای جاری  است
از اين رو . دور از مبارزه شانسی برای پيروزی و کسب قدرت سياسی ندارند

 بايد واقع بين باشند، آرزوهای بزرگ را کنار گذارند و حداکثر به موقعيت
  . اپوزيسيون منتقد راضی باشند

اين روش و نگرش خود بيان عقب نشينی در برابر واقعيت کوچک بودن 
ها  با آن روبرو  کوچک بودن، تضاد مهمی است که امروزه کمونيست. است

حل اين تضاد از طريق کوتاه آمدن بر سر اهداف و اتخاذ برنامه های . هستند
 تنها با حفظ اهداف و جهت گيری ها کمونيست. مينيماليستی ميسر نيست

انقالبی خود و اعتماد استراتژيک به آنها می توانند تضاد کوچک بودن را 
مشکل اينجاست که اغلب اوقات کمونيست ها سعی می . بدرستی حل کنند

کنند با دموکرات بودن نيروی خود را گسترش دهند و پيروز شوند نه با 
که قوای الزمه برای انقالب پرولتری در حالي. ساختن ستون فقرات کمونيستي

. را فقط از طريق تبليغ و ترويج دائم کمونيسم انقالبی می توان افزايش داد
اين تنها طريق . اگر هدف تبديل کيفيت کمونيستی به کميت انقالبی است

  . درست است
مضاف بر اين اگر کسی در نبردی با هدف پيروز شدن وارد ميدان نشود 

تنها با هدف کسب پيروزی است که می . وزی نخواهد بودهيچگاه شاهد پير
توان در هر مرحله مبارزاتی به حداکثر دستاوردها دست يافت و تدارک 

تنها با چنين جهت گيری است که می توان تضمين . های آتی را ديد جهش
، حتی بيمکرد در مراحل بعدی به پيروزی های تعيين کننده تری دست يا

) به معنای کسب سراسری قدرت سياسي(ه پيروزی اگر هم در اين مرحل
سئوال اينجاست که آيا پايه عينی برای پيشروی جهش وار . ميسر نباشد

کمونيستها در اوضاع کنونی موجود است يا خير؟ آيا کمونيستها خود به نقش 
رهبری خود و ضرورت طرح آلترناتيو انقالبی در شرايط کنونی باور دارند يا 

  خير؟ 
 رهبری کمونيستی و حزب کمونيستي، طرح يک فرقه يا منظور از

بايد درک عميق از . گروهبندی سياسی اضافه بر گروهبنديهای موجود نيست
اينکه چرا برای هدايت مبارزه نياز . نقش و رهبری حزب کمونيستی ارائه شود

بايد چنان تعريف پيشرفته ای از حزب در . به يک مرکز سياسی جدی است
ليغ و ترويج شود که درک مردم از حزب و ضرورت فعاليت ميان مردم تب

حزبی ارتقا يابد و  آنها را به گونه ای برانگيزاند که واقعا بخواهند چنين حزبی 
برای اينکار الزمست درکی عميقا ماترياليستی درمورد ضرورت . ساخته شود

و (و نقش حزب سياسی برای کسب قدرت سياسی و برای دوران پس از آن 
  . جلو گذاشته شود) م دوران گذار سوسياليستی به کمونيسمتما

پيشاهنگ آينده باشد نه . حزبی که واقعا حزب انقالب پرولتری باشد
پيشاهنگ آينده به اين معنا که به درک پيشرفته ای از . باقيماندهء گذشته

علم انقالب  پرولتری مجهز باشد و قادر باشد با تکيه به سنتزنوين از اين علم 
) مشخصا ايران(انقالب کردن در جهان مقابل  سئواالت اصلی که امروزه ا ب

در . د و ضرورت و امکان پيروزی را نشان دهداست دست و پنجه نرم کن
قطب بندی مجدد در طرح کمونيسم و تالش حداکثر شرايط امروزی تنها با 

می توان به سازماندهی مردم و تقويت نيروهای حزب ياری رساند و خيزش 

جبهه های مبارزاتی گسترده سازمان داد و در موقعيتی قرار گرفت که بتوان 
  . از آغاز مبارزه مسلحانه انقالبی برای کسب قدرت سياسی صحبت کرد

  توضیحات
  . اين مقاله در همين شماره نشريه حقيقت قابل دسترس است .١
ا که از سوی حزب م » ١٣٨٨ بهمن ٢٢آموزه های «در اين زمينه به اعالميه  .٢

 . انشتار يافته رجوع کنيد
يادداشتهايی بر « بحث بيشتر به بخش راهکارهای مرتجعين در مقاله برای  .٣

 .رجوع کنيد» اوضاع جاري
 بهمن، تدارک مراسم ٢٢« و » درسهايی از جشن بزرگ مردم«به  اعالميه های  .٤

 . رجوع کنيد» !تدفين جمهوری اسالمي
رجوع » شتهايی بر اوضاع جاريياددا«برای بحث بيشتر به بخش اول مقاله  .٥

  .کنيد
  

 تابستانی داغ  در دل زمستانی سردبیاد 
  رفقای سربداربه ياد 

  
    لرزدشبی زمين می
  از توفان مبارزه 

  زاغه ها و آلونک ها بيدار می شوند 
  به پا می خيزند 
  با جنگ طبقاتی 

  
  شبی زمين می لرزد 

  زمين و آسمان که به لرزه در آيد 
  طبل جنگ خلق طنين انداز می شود 

  زاغه ها و آلونک ها که بيدار شوند 
  دشمنان درمانده می شوند 

  ن که به اهتزازدر آيد پرچم شکست ناپذير جنگ کارگرا
  همه اهالي، مثل امواج دريا به پا می خيزند 

  همه اهالی همه خلق به پا می خيزند 
  

  شبی که زمين می لرزد 
مردم حقوقی که قرنها از آن محروم بودند را به نيروی اتحاد باز پس 

  می گيرند و بر دشمنان هجوم می برند 
  ست می آورند مردم مبارزه می کنند و زندگی نوينی به د

  اين خيزش، آغاز بيداری کارگران و زحمتکشان خواب آلوده است 
  آغاز بپاخيزی است،آغاز اتحاد است 

 
  شبی که زمين می لرزد 

  ترسوهايی که مبارزه را بازيچه می پنداشتند 
  شروع به فرار می کنند 

  شجاعان پيشروی می کنند 
  و مشعل جنگ کارگران را می افروزند 

   ها تا تپه ها و دشت ها از کوهستان
  شعارهای کمونيسم طنين انداز است 

  جمعی از رزمندگان جان می بازند 
  و صدها ستاره جديد به ظهور می رسند 

  رزمندگان 
موجی از اعالم حکومت نوين کارگران و زحمتکشان و نابودی دولت 

  کهنه ارتجاعی 
  شبی که زمين می لرزد 

  از سروده های نپالي



  ٧u 

تظاھرات رویکرد امپریالیست ھا بھ اوضاع ایران پس از  -  ١
  روز عاشورا  

انه يت جويکا لحن حمايس جمهور آمريپس از تظاهرات عاشورا، اوباما رئ
ی ا رهبري» ونيسياپوز«نسبت به " را نسبت به مبارزات مردم و مشخصای تر
ه آن بخش يرا علی ديشدی م هايد کرد تحريکتای و. ش گرفتيدر پ» سبز«

ران که در دست سپاه پاسداران است اعمال خواهد کرد و خطاب ياز اقتصاد ا
  . خ با شماستيگفت، تار» ونيسياپوزی روهاين«به 

را نسبت به ی کرد دوگانه ايتوان گفت که دولت اوباما روی در واقع م
پشت پرده مذاکرات و کسو، در ياز . اتخاذ کرده استی اسالمی جمهور
نش در پاکستان و يکا و متحديان آمريمی منطقه ای تيامنی های همکار

  .ان استيدر جری اسالمی افغانستان و عراق با جمهور
ق ياز طری اسالمی گر، فشار بر جناح حاکم در جمهوريدی  از سو

ژه از سازمان ملل متحد و فشار بر يوی اقتصادی م هايدرخواست اعمال تحر
ی ن در هفته هايعالوه بر ا. م هاين تحريقبول ای ه براين و روسي چدولت

و ژنرال ی دن معاون ويامانند جوزف ب(نه اوباما يرتبه کابير مقامات عالياخ
م در ير رژييتغ«م ها کمک به ين تحرياعالم کرده اند که هدف از ا) جونز

  .است» رانيا
ئت ياد درون همتضی ش هايند گراياست دولت اوباما در واقع برآيس

ان يکا در جريئت حاکمه آمريدرون هی حادی اختالف ها. کاستيحاکمه آمر
ع يتسری برای اسالمی کرد در قبال جمهورين روينکه موثرترياست بر سر ا

انه، يکا در خاورميآمری است هايشبرد سيران و پيکا در ايرات مطلوب آمرييتغ
  . کدام است

ماه گذشته در   يگر در ديکدياز ی کمنمونه دو مقاله که به فاصلهء ی برا
ن ياز ای مز منتشر شدند، انعکاسيورک تايويواشنگتن پست و نی روزنامه ها

  . کامال متضاد استی راهکارها
  :بھ شرح زیر است) ١(مھمترین نکات مقالھء واشنگتن پست 

. ده موقت استيک پدی ير شورويمانند اتحاد جماهی اسالمی جمهور
از آن ی زود است اما تحوالت حاکی اسالمی جمهوری رزوال  فوی نيش بيپ

م، تقلب در يم رژين تصميبدتر. تواند کوتاه باشدی م مين رژياست که عمر ا
که از درون نظام توسط ی نرمی رفتن درخواست هايانتخابات و نپذ

 مانند شاه متزلزل است و –ی  خامنه ا–ی رهبر. شد بوديمطرح می رفسنجان
ست در يبه عالوه روشن ن. د دارديع ترديو کشتار وسفرمان سرکوب ی برا

و ی و سرکوب آمادگی تيامنی روهايا نيبدهد آی ن فرمانيکه او چنی صورت
م، مهار کردن جنبش مردم يرژی تاکنونی استراتژ. آن را دارندی توان اجرا
ی رهبر. توانمند استی ست و فاقد رهبريکپارچه نين جنبش يا. بوده است

حکومت ی ال برايخی اسباب آسودگی ن مسئله تا حديا. آن سردرگم است
. دا کنديد پيجدی های تواند رهبرين جنبش ميشتر، اياما با تدوام ب. است

تواند يتواند سازش کند و نه مينه م: در بن بست استی اسالمی جمهور
نش با معضل يکا و متحدياالت متحده آمريا.  ن خود را نابود کنديمخالف

ر کرده و يياما اوضاع تغ. کنندی ران دست و پنجه نرم ميا یبرنامه هسته ا
  .ه انداخته استياست ساين سيد بر اياوضاع جد

و نقض حقوق بشر ی نيت حکومت ديگان مشروعيد با الهام از ري اوباما با
ران در ارتباط با يای روی ن الملليدر حال حاضر فشار ب. رديرا به باد انتقاد گ

وادار ی هسته ای ند تهران را به سازش بر سر برنامه توای آن می مسائل داخل
گان در ير. ستينامشروط نی چ توافقيد بدانند هيران بايای نيحاکمان د. کند

ی نظامی مان و محدود ساختن زرادخانه هاينکه مشغول عقد پين ايع
  .کردی اد مي» طانيشی امپراتور«به عنوان ی ن بود، از شورويکرمل

ضمن دفاع محکم از ) ٢(ه ي ژانو٥خ يمز به تاريک تاوريويمقاله ن... و 
ن ير ايينژاد، با تغی جاد رابطه با دولت احمديبر ای ه اوباما مبنياست اوليس
کا ين کار به ضرر آمرياست که ای کند و مدعی است بشدت مخالفت ميس

. ر نخواهد کردييم تغين رژيا:ديگوی نان ميسنده با اطمينو. تمام خواهد شد

و بهتر است اوباما با جناح حاکم وارد رابطه . خواهندی ران انقالب نميمردم ا
ل آن به يت نشان دادن تظاهرات عاشورا و تقليمقاله  ضمن کم اهم. شود

ف است و بر يم ضعيسه با رژيون در مقايسيد، اپوزيگوی چند هزار نفر م
. ستيموجود نی قدرت را گرفت، برنامه روشنی نيکه خمی خالف دوره ا

شتر يم متزلزل است و بين رژين کردن ايگزيسبز در مورد هدف جای برره
ک نوع ی يموسوی کند که در اردوی د مياست تا مقابله و تاکی دنبال  آشت

  .و رخوت موجود استی رين گيحالت زم
که در واشنگتن ی در مناظره ا) ٢٠١٠ مارس ٦(در اواسط اسفندماه 

. گر پرداختنديکديست به مناظره با ايه پردازان هر دو سينظر) ٣(برگزار شد 
ک يدر واشنگتن «ر واشنگتن پست بود که گفت، ين جلسه با سردبياست اير

» .کاستيآمری است خارجيت سين الويران مهمتريهست که ای توافق عموم
ف الف تا يدر واشنگتن مناظرهء نظرات مختلف معموال در ط«: و ادامه داد که

» .ان استيدر جری ن الف تا ي مورد مشخص بنيابد اما در ای يان ميدال جر
  .نت لورت بودنديدن و فليکل ليدو طرف مناظره ما

گان در دوره ينهء ريدن از نومحافظه کاران و از کارکنان کابيکل ليما
ی استيد همان سيکا باياست دولت آمريس: او گفت. بودی شوروی فروپاش

گر در يک انقالب دي از ديما با. اتخاذ کردی گان در قبال شورويباشد که ر
 انقالب ٤ستم يدر قرن ب. ز استيانقالب خی ران کشوريا. ميت کنيران حمايا

او ...و . ميت کنيون بطور آشکار حمايسيد  از اپوزيما با. در آن رخ داده است
ون سبز يسيت از اپوزيحما: ؟ گفتيتين سوال که چگونه حمايدر جواب به ا

ی ت مخفيحما. ستينی ت مخفي حماکاياست آمريد آشکار باشد، سيبا
  . ميد با آن توافق کنيخواهند ما بای نطور مياست آن هاست و اگر آن ها ايس

. ران رخ نخواهد داديدر ای انقالب: دن گفتينت لورت در مقابل لي فل
. کنار برود» ياسالم«خواهند صفت ی خواهند اما نمی ر مييران تغيمردم ا
ران يبا ای کا مجبور است وارد همکاريمرآ. با ثبات استی اسالمی جمهور
ی انه بدون همکاريکا در خاورميآمری است هايک از سيچ يرا هيشود ز
از رهبر تا ی اسالمی مقامات جمهور. جلو نخواهد رفتی اسالمی جمهور

د همانطور که يبا. کا هستنديدر روابط با آمری رات اساسيين خواهان تغيپائ
ک معامله بزرگ يد وارد يگشود دولت اوباما بان را يکسون باب رابطه با چين

  .ران شوديای اسالمی با جمهور
  ٢٠٠٢ا، در سال يل گران سازمان سي از تحل١٩٩٠ن شخص از دهه ي ا

ا يو شرق آسی جنوبی ايکا در رابطه با آسيدولت آمری ت مليامنی عضو شورا
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ی لورت در سال های الريهمکار و همسرش ه. بوده است

ی جمهوری جلب همکاری برای اسالمی کا با جمهوريطرف مذاکره آمر
ی ن همکاريلورت ا. بودی م دولت کرزايدر رابطه با افغانستان و تحکی اسالم
رهبر جنداهللا ی گيکه ری در همان روز. کندی می ابيار موفق ارزيرا بس

ن دو نفر در تهران مشغول مذاکره با سران يا) هي فور٢٤(شد » ريدستگ«
  . ران بودنديای اسالمی مهورج

ئت حاکمه ياز هی بخش هائی ک صدايل ها که هر ين تحليعالوه بر ا
بطور . ز مهم استينی اروپائی کا هستند، توجه به مواضع کشورهايآمر

ر را ارائه يل زيفرانسه پس از تظاهرات عاشورا تحلبين المللی و يمشخص راد
که در ی همان وضع. ت استخالء قدری ريران شکل گيخطر مهم در ا: داد

خالء . ت کل منطقه را به خطر انداختيعراق و افغانستان بوجود آمد و امن
ران در منطقه يا. شودی ک بحران جهانيل به يتواند تبدی ران ميقدرت در ا

و ی ت منطقه و اقتصاد جهانيک قرار گرفته است و خالء قدرت امنياستراتژ
از خالء ی ريشگين لحاظ پياز ا. کندی روبرو می بازار نفت را با خطر جد

بلکه ی از داخليک نينه تنها ی ران پس از ساقط شدن قدرت کنونيقدرت در ا
ی ه موسويانيه که بيشکل گرفتن قدرت سا. عمده در منطقه استی ک نگراني

از شکست حکومت را ی ت آن است پر کردن خالء قدرت ناشياعالم موجود
  . ...دهدی را کاهش می رجو خای داخلی کند ونگرانی آسان م

 !جاریاوضاع  بر یادداشت هائی 



      t ٨   
ی مهستند، ی مراکز قدرت مختلف جهانی فوق که صدال گران يتحل

در . کندی را در بطن خود حمل مظرفيت هايی ران چه يدانند که اوضاع ا
ماجرا ان يراکز قدرت مختلف در تالشند تا پامی ران و در سطح جهانيداخل ا

ن و نقشه يرومندترينی  برااما مهار اوضاع حتا. سنديرا به دلخواه خود بنو
، ياسيسگوناگون ی را تضادهايز. ستيممکن نی ن قدرت ها به سادگيمندتر

ی درونی تضادها، ياسالمی با نظام جمهوران مردم يمی و اقتصادی اجتماع
اوضاع ی ن الملليبی ن تضادهاي و همچن،ياسالمی جمهورمختلف ی جناح ها

از تضادها و صف ی ل علميتحل. کندی ر قابل مهار ميار متالطم و غيرا بس
ی اسيک بحران سيدهد که ما با ی نشان می جهانو ی داخلی های آرائ

ش يز رقم خورده و هر دورهء آرامش آن پيم که با افت و خيمواجهی طوالن
  .خواهد بودبعدی  بر امواج بلند مبارزاتی درآمد
قاومت در امواج بحران و م. دادی د کم بهائينبای ن الملليبه فاکتور ب  

ی ه دارينظام سرما. رسدی فرا می خاصی ن الملليط بيران در چارچوب شرايا
با ثبات ی اسيت سيجه مرکزيباثبات و در نتی ک توازن قواياز ی جهان

ق تر يعمی ه هايدر الران يدر ای کنونزش يختوان گفت ی م. ستيبرخوردار ن
 مانند(ر جهان گينقاط ددر ی مردمی دارد که به شورش های شه در محرکير
است ی ه داريعصر سرمای تضاد اساسق ين محرک عميا: دهدی  پا م)وناني

در ی ت خصوصيو مالکی د اجتماعيان تولي تضاد م:د استيکه در حال تشد
و روابط ی جهانی ان قدرت هايروابط ماست که بر ی ن تضاديا. يسطح جهان

ن جوامع يوشت اگذارد و سرنی ن کننده ميير تعيتاثداخل کشورها ی طبقات
ن ين تضاد هر بار از دهانه آتشفشان ايا. کندی گر متصل ميکديرا از اعماق به 

 .شودی ا آن کشور منفجر مي
   تاکید دوباره بر تحلیل پایھ ای ما – ٢

را ی اسالمی جمهور، يگريه ديک جناح علی ير انتخابات و کودتاتقلب د
ه يشد جهش وار روحکرد و موجب ری سابقه ای ت بيبحران مشروعر يدرگ

" های باالئ"ان يسابقه در می انشقاق ب. مردم شدی ان توده هايدر می انقالب
گر به شکل سابق قادر به حکومت کردن ين بود که ديان ايکه خود ب(
ها بر ی نياما انفجار پائ .منفجر شوند" های نيپائ"؛ چکاننده آن شد که )ستندين

ی ق از جمهوريعمی و بر بستر نفرتی و اجتماعی حاد طبقاتی تضادهای مبنا
   .رخ دادی اسالم

ان ير فشار غليکسو زي، از ياسالمی ئت حاکمه جمهوريدرون هی تضادها
د، به يک نقطه اوج رسيکه به ی گر، هنگاميدی خشم مردم حاد شد و از سو

ف يم را تضعين شکاف که رژيمردم از ا. نوبه خود  خشم مردم را فعال کرد
   .ه نظام آغاز کردنديابان ها مبارزه خود را علي در خکرد، سود جستند و

ا دو محرک مهم شکل يرا دو تضاد ی ، اوضاع کنونيداخل در چارچوب
ی با روبنا(مردم با کل نظام حاکم ی ت توده هاين اکثريتضاد ب: دهدی م

ت ها يه ملل تحت ستم و اقليض عليزنان و تبعی حقوقی اش که بر بی مذهب
ی کاريو فقر و بی طبقاتی اش، با شکاف های اسيستبداد ساستوار است، با ا

ن دو يا. ن حاکمين مرتجعيو تضاد ب) کارکن جامعهی رويان نينده در ميفزا
ی در هم تداخل کرده و اوضاع را در مجموع شکل م) ن دو محرکيا اي(تضاد 
تضاد ی عنيکال، در محرک اول، يرادی ر انقالبييک تغی يفرصتها برا. دهد
رات خود را يز تاثيگر نياما محرک د.  مردم با نظام حاکم نهفته استتياکثر

ف کرده و دست مردم ين آنکه نظام را تضعيگذارد و در عی بر روند اوضاع م
ان توده يجاد توهم در ميکند اما منبع ای م بازتر ميرا در ضربه زدن به رژ

بخصوص (ت و خصلت جناح ها ين دعواها و ماهيت ايمردم در مورد ماهی ها
  . ز هستين) جناح اصالح طلب

اقشار و طبقات مردم از ی تي، نارضاير بحران اقتصاديچند ساله اخی ط
، ياسالمی کا بر جمهوريسم آمرياليامپری ن فشارهايت و همچنين حاکميا

  .م بودنديدرون رژی ن عوامل حاد کننده تضادهايمهمتر
ه استوار کرد که يان پيت خود را بر اياز ابتدا، موجودی اسالمی جمهور

به ی اداره جامعه در مقابل وابستگی برای اسالمی ادگرايو بنيک آلترناتي
، قادر به حفظ يو نه داخلی ن الملليگر نه در عرصه بياما د. سم استياليامپر

ئت حاکمه يدرون هی ن، دعواهايبنابرا. ستينی ه اين پايم چنيو تحک
. ستيقدرت و ثروت نی ائيمافدو باند ی محدود به دعواهای اسالمی جمهور

را حفظ ی اسالمی نظام جمهوری قيبلکه چگونه حکومت کردن، از چه طر

ن باور يبر ای جناح. ل شده استيآنان تبدی اسيکردن به مرکز اختالفات س
ن ينکنند، ای اسالمی ت جمهوريحاکمی در ساختارهای است که اگر اصالحات

ی نظام می اصالحات را آغاز فروپاشنگونه يگر، ايدی جناح. پاشدی نظام فرو م
 به بعد بطور مدام حادتر شده ١٣٧٦از دوم خرداد ی اسين اختالف سيا. داند
  .است
ن ي در ا٥٧سال ی با اوضاع انقالبی مهم اوضاع کنونی از تفاوت های کي

ه تضاد مردم با حکومت شاه شکل گرفت و ي بر پا٥٧ ی است که بحران انقالب
ی از حکومت در جنبش حضور نداشت و حتی چ جناحيدر ابتدا ه. آغاز شد

اما در . بر آن نداشتندی ز هنوز مهار و کنترلينی اسالمی ارتجاعی روهاين
از حکومت ی که امروز به راه افتاده، از همان ابتدا جناحی ميزش ضد رژيخ

ن يالبته، به موازات حاد شدن اوضاع، مهار و کنترل ا. حضور قدرتمند دارد
ی به ناگهان جا" سکوت سبز. "نان خارج شدياز دست ای اد مهمزش در ابعيخ

ز به زد و ياشکال مسالمت آم. مردم دادی شبانه ی خود را به غرش ها
صحنه . افتيتکامل ی اسالمی جمهوری نظامی روهاين با نيخونی خوردها

وابسته به طبقات متوسط و  کاليجوانان رادال  اشغدرشتر يشتر و بيب
ن اوضاع، بدون يستها در ايکمونی اما بدون دخالت گر.... زحمتکش در آمد و

از ی ان قشريحداقل در می انقالبی ستيکمونی ک رهبرياستقرار ی تالش برا
ل يتوانند تبدی م مردم یتوده هااری از يبسشرو؛ يزنان و جوانان و کارگران پ

  .  شوندگريخلق الساعه دی بورژوائی روهايا نياز نظام ی اده جناحيبه سربازان پ
   خصلت خیزش جاری و ماھیت متناقض آن-  ٣

عمل از ی در صحنه را ی اديزی ات انقالبيصوص ماهه مردم خ٩جنبش  
ی مهورجی ريافسانه شکست ناپذ، مقاومت در برابر سرکوب. خود بروز داد

ست که بخش بزرگ يشک ن. ون ها تن درهم شکستيليرا در ذهن می اسالم
ک جنبش يل به يل آن را داراست که تبديتانسن جنبش پياز ای و قابل توجه

  . شودی انقالبی اسيس
جناح حاکم، سران جناح ع يسری های ريروز عاشورا و موضعگی حرکتها

ها، سران ی مذهبی مل) ي موسو١٧ه شماره يانيمهم تر از همه ب(»  سبز«
ی بزرگی ت هاينان از ظرفيهراس ااز ی مهمی ه هاشانسبز در خارج کشور ن

را ی اسالمی ن جنبش نهفته است و تمام نظام جمهوريدر بطن ابود که 
  . کندی د ميتهد

نفوذ ی عني  :ت جنبش وجود دارديدر موقعی مهمی منفی  جنبه اما
ن ين مرتجعيبی دعواهاو ن جنبه برخاسته از شکاف يا. بر آن» سبز«ی رهبر

  به"سبز"ی جاعارتی هر چند نفوذ رهبر. استی ضعف بزرگی و نقطه است 
است ين از سيشعار ملت ما د" : مانندی ئشعارهاف تر شده است و يضع مرور

ا تحت يان مردم ي از م" خامنه ایه؛  مرگ بر يت فقيجدا؛ مرگ بر اصل وال
که در مقابل ی درون جامعه بلند شده است اما تا زمانی انقالبی روهاير نيتاث

باز ی ست و انقالبيکمونی روهايتوسط نی گريو برنامه آن، راه دی ن رهبريا
مردم در کانال ی مبارزاتی موثر نشود، حرکت و انرژی ل به قطبينشود و تبد

  .خواهدی م» سبز«ی افت که رهبريان خواهد يجری هائ
آگاه ی رويدخالت متمرکز ن. کندير نمييتغی ت بطور خودبخودين وضعيا

 و ی اسيسی دخالتگر. استی اتيو حی شه ضروريشتر از هميست بيو کمون
طرح و برنامه ی جامعه و افشای گسترده حول همه مسائل جاری غيکار تبل

که خط دهنده و جهت ی عمده ای اسيسرکوب و سازش توسط مراکز سی ها
  .م اندار مهيهستند بسی دهنده کنون

» راه آنها، دولت آنها/ راه ما، دولت ما» «کرديدو راه، دو رو«سه مکرر يمقا
ن يانجام مستمر اهمراه با .   استی ورضری غيگوناگون تبلی در شکل ها

که ی ئبا طرح خواسته های انقالبی اجتماعی جنبش های کار، راه انداز
د يآگاه بای روين. ستيدهد، ضروريت نظام را هدف قرار مياعصاب کلسلسله 

ی ن قشرهاين و پر تضاد تريمستعد تری ه اينده  مطالبات پايسخنگو و نما
روابط   یزند که همهدامن يی ها جنبشی ريجامعه باشد و به شکل گ

  .رديگيجامعه را به چالش می ارتجاع
» اتاق فکر«ز به تکاپو انداخت و ين جهان را نيتظاهرات عاشورا مرتجع

که از ی رانيدر خارج از کشور، آن دسته از روشنفکران ا. شان را فعال کرديها
زه يکاليک از رادخود ندامت کرده اند هراسنا» يانقالب«و » کاليراد«گذشتهء 

ی ک انقالب، کارخانه هايشدن حرکت مردم و امکان جهش اوضاع به سمت 



  ٩u 

» راه«به راه انداخته اند و در وصف » زيمسالمت آم«ی های د استراتژيتول
و ماندال راست و دروغ را بهم بافته و به بازار ی نگ و گاندين لوترکيمارت

انسجام . قتر خواهد شديعمران مرتبا ي بحران در ا.کنندی است روانه ميس
ق بحران دچار يخورده است، با تعمی ش ضربه بزرگيشاپيئت حاکمه که پيه

ر ضرب مردمند و بر سر راهکار يآنها ز. شتر خواهد شديبی ختگيازهم گس
ن مسئله عامل يهم. ج اند و دچار تضادنديگی برون رفت و چشم انداز آت

   .شان استی درونی وستگيپی ختگيگسعمده از هم 
در سال ی ن اوضاع انقالبير تکويار متفاوت از سين اوضاع بسير تکويس

ز آن جهان يست و جهان نيران نيگر آن ايران ديرا ايز.  خواهد بود٥٧- ٥٦
ار اما يست با وجود  اختالفات بسيو کمونی انقالبی روهايدر آن زمان ن. ستين
ی صحنه جهان. دبودنی ت مناسب تريافته بوده و در موقعيسازمان ی روهائين

بلوک غرب به (ی ستياليامپری  نظام-يه داريرا رقابت حاد دو بلوک سرما
  .زدی رقم م) يشوروی کا و بلوک شرق به رهبريآمری رهبر

بش ينکه صحنه به دست رقيای برای غربی ست هايالي بلوک امپر
 شاه را کنار به سرعتفتد ينی واقعی انقالبی ست هايا بدست کمونی يشورو
ی ريقدرت گی متحد شدند و راه را برای اسالمی ادگرايبنی روهاي با نزده و

ان يدر می ن اتحاد منافعيچنی ست ها داراياليامروزه امپر. باز کردندی نيخم
مختلف قدرت در جهان، مانع از ی گوناگون قطب های تضادها.  ستنديخود ن
به عالوه، . ا آن راهکار برسندين يشود که بسرعت به توافق بر سر ای آن م

همه . ستيحاضر به از کف دادن قدرت نی به سادگی اسالمی م جمهوريرژ
ازمند تالش آگاهانه تر ين دولت را سخت تر و نيای ر سرنگونين عوامل مسيا
گر يدی گشودن راهی برای بلکه فرصت بزرگی ن نه عامل منفيکند و ای م

  .است
  راھکارھای مرتجعین – ٤

م قدرت يتحکی اح حاکم آن است که برادر جنی قوی ه هاياز نظری کي
مردم در ی از  اصالح طلبان و توده های بزرگی زيد دست به خون ريخود با

فقط ی زيتا کنون خون ر. دهندی  رجوع م١٣٦٠و به سال . ابان بزننديخ
و از جناح اصالح طلب حکومت چند صد نفر از . متوجه مردم بوده است

د به اعدام آن يتهد. به گروگان گرفته اندشان را در زندان يرهبران و کادرها
مکرر به ی ابانيخی مردم در تظاهرات های و کشتار جمعی چند صد نفر زندان

  .رسدی گوش م
. دارندی مهمی اسيسی ت هاياست محدودين سيکردن ای اما در عمل

است را ين سيده تر از آن است که بتوانند متحدانه اياوال،  جناح حاکم پاش
. ستنديت نين مسئوليحاضر به تقبل ای ک از آنها به تنهائيچ يه. ش ببرنديپ

ن فرمان يست ايست و اصال معلوم نين فرمان نيز حاضر به دادن اينی خامنه ا
ی را جدا از کارآئيکنند زی تحت فرمانش آن را عملی روهايرا هم بدهد ن

ی اسيسی شان کارآئين طرح برايا اين طرح، مسئله آن است که آيای نظام
تشان است خواهد رساند؟ يم حاکميواهد داشت و آنان را به مقصود که تحکخ
ی که نه از تاک نشانی ع خواهد کرد به صورتيا برعکس، سقوطشان را تسريو 

   !ماند و نه از تاک نشان
ی ن نوع سرکوبيد بر سر چنن است که اگر جناح حاکم نتوانيت اياما واقع

از سر گرفتن ی د کرده و برايگر تشديد، سرکوب را در ابعاد دبه توافق رس
آماده خواهند ی نيالتی کايآمری ا ترورهاي» يره ايزنجی قتل ها«ی ترورها

ن کار سازمان يای  مزدورش برا٣٠٠و ی به طور مثال امروزه فرمانده نقد. شد
 . افته اندي

ن است که مردم يک احتمال در روند اوضاع اي شد کهی اوائل تصور م
ی برای ه ايم پاياما رژ. رديشکل گی م شوند و جنگ داخلين دو قطب تقسيب
ه ندارند و يروحی ن کاريچنی ان مردم برايم در مي طرفداران رژ.نکار ندارديا

ش جنگ مردم با يمعنای جنگ داخلن، يبنابرا .ستندينی حاضر به فداکار
  .حکومت خواهد بود

ستفاده از م را در ايده است که رژيرسی به جائی اسيتحول در اوضاع س
صدها هزار نفر . اش محدود کرده استی و سرکوب نظامی حداکثر توان نظام

 هرچقدر بر .ابان آمدنديبه خی ه تعرضيبا روحونها نفر يليميی و در روزها
خودشان بر سر ی شکاف درون. مردم جلوتر آمدنداضافه کردند زان سرکوب يم

ب ين ترتيمردم را به ات و ازايامتی ا دادن برخيتمام تام و سرکوب (راهکارها 

ی روهاين. ر نظر دارديران را زيا تحوالت ايدن. ق استيعم) نه راندنبه خا
 هيشدن تصفی ک جناحيشان هرچند از سالها قبل بسمت ی و نظامی تيامن
ن قوا تا چه درجه به فرمان فرمانده کل قوا ينکه همه اي اما هنوز ا.ه اندشد

نشانه . د استيدتر گوش بدهند مورد تردک اوضاع حايدر ) يخامنه ای عني(
ده نشده است اما گفته يدی نظامی قوايی باالقشر در مورد شکاف در يی ها
که جلسه فوق العاده ی به خانه ای انتخاباتی شود که شب قبل از کودتای م

برگزار شده بود و برنامه ضد کودتا داشتند ی نظامی روهاياز سران نی عده ا
مانع از آن حکومت ی اسيضعف سامروز .  بقتل رساندندها را حمله شد و آن

ف اراده ي تضع.را تمام قد استفاده کنداش ی نظامی رويشده که بتواند ن
  . رديد قرار گيسرکوب شان مورد تردی ارگان های باعث شده کارآئی اسيس

و سازمان دهند بزرگ ی توانند سرکوبهايشده که نه می  وضع طورامروز
، مردم آن که جناح غالب  به عقب برداردی هر قدم.  کنندتوانند سازشينه م
  . شونديپر توقع تر مخود حساب کرده و ی روزيرا پ
  ھائی کھ جناح اصالح طلب حاکمیت پیش گذاشتھ است راھکار -  ٥

او . ک سازش بودی يبرای  خواسته طرح٥ با ی موسو١٧ه شماره يانيب
 ان يه بيانين بيا. واهد رفتخکف ز از ين سازش همه چيهشدار داد که بدون ا

ی ديجدی  حرکت مردم و شعارها– ١: بودعمده و مرتبط با هم ی دو نگران
بر رهبران اصالح طلب کنترل و مهار ی مد و شل شدن بندهاان آيبه مکه 

ی ت جمهوريکلی احساس خطر برا – ٢ مردمی حرکت و خواست ها
که گذار است ی ک دوره يشامل ش يدر محتوای  موسوشنهاداتيپ .ياسالم

نکه يبدون االبته . شودی  منجر مقدرتی جينتقال آرام و تدردر انتها به ا
گذارد نشانه يکه می  مطالبه ا٥اما . صراحتا مطرح شده باشدی زين چيچن
  . استی ن چشم اندازيچن

 منجمله –کشور مرتجع خارج ی روهاينی شنهاد از طرف همه ين پيا
 ست و سازشکار مورد استقباليرفرمی اروهينطور ني و هم–سلطنت طلبان 

در . خوشامد گفتندبا صراحت به آن ی فرانسوی ستهاياليامپر. قرار گرفت
ی جمهوری مايصدا و س. از آن دفاع کردندی ز عده ايحاکم نان جناح يم

در مورد ی در آن قدغن شده بود بطور خنثی آوردن نام موسوکه ی اسالم
بر تقلب ی مبنخود ی ادعااز ی موسوفه کرد  و اضاه خبر داديانين بيانتشار ا

  .در انتخابات عقب نشسته است
ظالم ها : گفت. آغاز سازش دادی برای طرحی ز به دنبال موسوينی کروب

از ؛که از انقالب صورت گرفته اصالح شود ی نحراف؛ ا)ن گامياول(توبه کنند 
نکه ياو )  کردديت تاکيه و جمهوريت فقيبر اصل وال(ز شود يخشونت پره

ع چند ماهه يوقا و .شان استی جنبش مردم، جنبش بازپس گرفتن حق را
 !.شودی ابيشه ير

بازگرداندن جنبش و مطالبات مردم به ی و کروبی هدف عمدهء موسو
  .بود» من کوی را«دورهء 

ی بر م) کا و اروپايآمر(غرب ی ستياليامپری تا بدانجا که به قدرت ها
ی ن حکومت رفتنيان است که يان آن ها ايل و تفکر غالب در ميگردد، تحل

ی ن حکومت برود اما نظم طبقاتياچگونه ن است که ي و مشغله آنان ااست
از ی دي جدائتالفبماند و در راس آن ی ران دست نخورده بر جايحاکم بر ا

چه آنان که در داخل حکومتند و چه آنان که در (ی طبقات ارتجاعی روهاين
آنها ی و منطقه ای ن المللينده منافع بيکه نماند يبنش) خارج آن قرار دارند

ی ن جمهوريتواند هميل شان ميائتالف مورد می مرکزی هسته . باشد
» يانقالب مخمل«ی ن در واقع نوعي ا.در آن باشدی راتييتغالبته با ی اسالم
شود اما ی ن معنا که در ساختار دولت طبقات استثمارگر اصالحاتيبه ا. است

دست نخورده ی ه داريسرمای ن المللياش به نظام بی و وابستگی نظام طبقات
  .بماندی باق

هم  پروژه ها  نوعنياکردن ی عملی  براران و جهاني طبقات حاکمه ااما
بشود که از ی بربنديد آنچنان کالي و اصالحات باراتييتغ. ت دارنديمحدود

ی ده خواهايزآن حد هم نباشد که به ی لکند وی راضموقتا مردم را ک طرف ي
  دامن بزندمردم ی و اقتصادی و اجتماعی اسيس

ر ييد آنقدر باشد که تغيحاکم بای ر چهره هايين گونه پروژه ها تغيدر ا. 
گردانندهء ی آنقدر نباشد که به ستون فقرات و کادرهای د وليبه حساب آ

در هر حال در . ديوارد آی اديضربه زی و اقتصادی تيو امنی اسينظام س



      t ١٠   
ی زياز حکومت، چی مهمی ران بدون سقوط مهره هاينند امای طيشرا

نژاد و ی مانند احمد(د بروند يکه بای و مهره هائ. ديآی به حساب نم» رييتغ«
ن مهره ها و يا اينکه آياما فارغ از ا. حتما مقاومت خواهند کرد)  يخامنه ا

ن است که چه ير مسئله ايا خياعوان و انصار آن ها مقاومت خواهند کرد 
را بهم خواهد » رييتغ«حاضر به ی ارتجاعی روهايک، ائتالف نيدئولوژيمالت ا

ران يمانند ای حکومت بر کشوری برای ضروری وستگيانشان پيچسباند و در م
را حفظ خواهند کرد؟ ی نياز حکومت دی ا فرم هائيرا بوجود خواهد آورد؟ آ

آرام گذار ی پروسه  اد شده و در صحنه هستنديتوقع مردم زکه ی طيدر شرا
  خواهند کرد؟ی طچگونه را 

ی د کم بهائينبای اسالمی جمهورق و انعطاف يبه هر حال به قدرت تطب
ن ها هم مراکز قدرت مختلف دارند و هم يرا بر خالف نظام شاه ايز. داد

ک ی يد شان دارايهر مرجع تقل.ک گوناگونيدئولوژين اير و مفسريتفاس
م شاه يبر خالف رژ. دهنديب ميمختلف فرر يو مردم را با تفاس. ر استيتفس
ار يه اش بر سر جنبش هنوز بسيساهستند که " اصالح طلب"جناح ی دارا
ت و ياوضاع از اهمی ر خودبخوديچ تحول مثبت در سيه .ن استيسنگ

اوضاع . کندی کم نمی ست انقالبيکمونی روهايآگاهانه نی ضرورت دخالتگر
کامل ی سرنگونی تواند به سوی مستها يآگاهانه کمونی به نسبت دخالتگر

   . ش روديپی اسالمی جمهور
و مراکز مختلفی کھ سعی /  اھرم ھای کنترل رھبری سبز – ٦

میکنند بھ این جنبش جھت بدھند کیانند و تاکتیک و برنامھ شان 
  چیست؟

ی خودشان را راه می دسته های و کروبی افراد موسودر دوره اول 
. کردنديل مي تحم معترضتيجمعرا به » بزس«ی رهبری انداختند و شعارها

ی  دارودسته ها.بودی غياز ابزار تبلی کيی موسوی های دی ع سيپخش وس
ن روپوش سبز و نوار ياديابان ها و ميبا وانت بار در تقاطع خی فائزه رفسنجان

ن شبکه ها يو ضربه خوردن ای ري با دستگ.کردندی ن مردم پخش ميسبز ب
ی ها» رهنمود« و کايآمری  صدا بخصوص نقش.شتر شديبنقش ماهواره 
  . محسن سازگارا

بشان يدارند که ترکی مختلفی در خارج ائتالف ها» سبز«ن رهبران يا
در بند حکومت ی ليخها ی ن گروه بندياز ای برخ. ر استييدستخوش تغ

. باشندی موسوی م گرفته اند تحت رهبريتصمی کيتاکتی  ولستندينی نيد
است شان جفت و جور کردن يس .کايآمری گران در صدايمانند سازگارا و د

غ يتبلچندان را ی روب ک.ستکايو آمری خارج با موسو» سبز«ون يسياپوز
ن صورت ي به ا–د کننی برخورد می ستيشتر پراگماتيبه مذهب ب .کنندينم

که به ی مبارزه بدون خشونت و حکومتی  رو.»فعال به نفعمان است«که 
ر د. کنندی د ميکند تاکی نمی و تقلب انتخاباتوفادار است ی صندوق را

  .ه استيدشمن عمده شان روسی است خارجيس
و ی ز از موسوينون يوش همايدارم شاه مانند يرژی حکومتی کادرها

منظور او از . کندی ت ميبا ائتالف گسترده حمای ل حکومتيچشم انداز تشک
ئت ياز هی ح جنا،از سلطنت طلبان بدون شاهی  جناح» ائتالف گسترده«

سابق که ی ها از چپی جناحه و يت فقيبدون والی اسالمی جمهورحاکمه 
   .  زنندی نه ميسی امروز در صف موسو

با وساطت ) يو خاتمی و کروبی موسو(در داخل » سبز«ی رهبراما 
ی  ائتالف اصولگرااز جناحی  بخششتر به دنبال آن هستند که بايبی رفسنجان

  . ل دهنديتشک
هر ی ن کردن هاييتعی ها و خط مشی زياست ري در سست کهيشک ن

ن ين بيمشاور«، يارتجاعی های ها و گروه بندی ن جناح بنديک از اي
  .ر دارنديتاثی و روسی نيو چی و اروپائی کائيآمر» يالملل
   ترکیب طبقاتی شرکت کنندگان در خیزش -  ٧

ا عمدتر ي ماهه اخ٩ی شرکت کنندگان در تظاهرات های ب طبقاتيترک
 ، پرستار،معلممانند اقشار .  بوده استنيمتوسط به پائی انيو می انيمطبقات 
کارگران و اقشار . ن طبقاتي اکار، دانشجو، زنان خانه داريجوانان ب و کارمند

هم در (ها ی ريدرگی مناطق اصل. هم بودند اما نه در شمار بزرگی ر شهريفق

که حد فاصل ی مناطق. شهر بودندی نقاط مرکز) تهران و هم شهرستان ها
اما هم از جنوب و هم از . است) نيمرفه نش(و شمال ) نير نشيفق(جنوب 

ی در زد و خوردها. آمدندی شرکت در مبارزه می ن مناطق برايشمال به ا
که يدر حال. کردندی ر بودند شرکت ميکه از مناطق فقی ، پسران جوانحاد

به باال ی انيا ميها ی انياز مشتر يکه اهل زد و خورد بودند  بی دختران جوان
  .بودند

ق يشتر تعميد بيبای مسائلی ن موضوع روينجا و در ارتباط با هميدر ا
ی متفاوتی تضاد اقشار تحت ستم و استثمار با طبقات حاکمه از مجار:شود

ی حلبی و شورشهای کارگری ضرورتا بصورت اعتصابها. دهدی خود را بروز م
  . ابدی يآبادها بروز نم

ر ين گيزمندوره يروها و عناصر چپ را در اينی ن مساله برخين اديند
ست که آنهای ستيبه خط اکونوممربوط ی اديبه مقدار زی رين گيزمن يا. کرد

ی مع يارا بصورت موج مبارزات کارگران شاغل در صن» يمبارزه طبقات«
زمان را به جنبش ی ات کنونياوضاع و واقعتا بدانجا رفتند که ی برخ. ننديب
ر ين گيار زميجه بسي و در نته کردنديت هورا کش او تشبيل جمعيتلر و سيه

  .و منفعل شدند
ت بود و امکان يل حزب ما کامال بازتاب واقعين ها تحليدر مقابل ا

دو تضاد ی ختگيدرهم آمند ياوضاع برآ: فعال را بوجود آوردی زياست ريس
گر يدی و از سواز آن دفاع کرد د يکسو جنبش مردم است و باياز . است

» سبز«ی ارتجاعی آن را که حضور و نفوذ افق و برنامه  رهبری جنبهء ارتجاع
ن جنبش يفعال ای و با دخالتگر. د افشا کرد و خالف آن حرکت کردياست با

از » سبز«ی کسو و رهبريمردم از ی را به حول منافع کامال متضاد توده ها
  .کردی گر، قطب بنديدی سو

ست؟ يچی نيبطور عن جنبش ياخصلت : تند ازسواالت مطرح عبار
ج در برخورد يرای های کدامند؟ تئوردر آن  ی طبقاتی ها و تضادها محرک

ن اوضاع يکه در ای ديجدی ست؟ جنبه ها و فاکتورهاين جنبش چيبه ا
سابقه است يست کدامند؟ مانند شرکت زنان که بيک نيبچشم خورد و کالس

  است؟ يی ز چه تضادهاای جوان آن ناشی تيب جمعيا ترکي
شتر از دو سو يشوند بی ده ميدر جنبش چپ شنکه ی غلطی های  تئور

جنبش ن يند، ايگوی ک ميبورژوا دموکراتی ها شيک طرف، گراياز : هستند
 به اين زمينه زيست ها موظفند قبل از هرچيک است و کمونيدمکرات

ن يبه هم. ن از دولت استيدی ن جنبش صرفا به دنبال جدائيا. بپردازند
ن يند، ايگوی می ستياکونوم- کيدگماتی ش هايو گرا. استی ل فرا طبقاتيدل

امده يدان ني طبقه کارگر به می تا وقتبه طبقه کارگر ندارد و ی جنبش ربط
» دان آمدن طبقه کارگريبه م«و منظورشان از . رسدينميی ن جنبش بجايا

د به يبا نازش ريت خيماه. استی کارگری اقتصادی شروع اعتصاب ها
ک و يبورژوا دموکراتی گر خواست هاين از دولت و ديدی خواست جدائ

قشار و ای تضادها. ل دادي تقلنآشرکت کننده در ی طبقاتی روهايب نيترک
انعکاس تضاد ق تر يعمی ه هايدر النظام ن يطبقات گوناگون مردم با ا

راه ن گفت تواينرو صرفا نمياز ا. داردی عصر است و راه حل پرولتری اساس
 ک دارديخصلت دمکراتران يای  اجتماع–ی اسين مرحله از معضالت سيحل ا

 چه به لحاظ –ز هست ينی ستياليسوسار مهم يبسی جنبه های بلکه دارا. 
از ی و چه به لحاظ رهائی جهانی ه داريبه نظام سرمای از وابستگی رهائ
انقالب ی های ژگياز وی کي .موجود در جامعهی تيو جنسی زات طبقاتيتما

است که ی تيزنان از ستم جنسی ت شرکت زنان و خواست رهائيران اهميا
از ی ن است و هم مولفه مهميک نوياز انقالب دموکراتی هم مولفه مهم

  . يستياليانقالب سوس
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  سربدارانسایت ارش ارسالی بھ گز
در گذشته،  .  مهم است  ميرژی  سرکوب شهر ی  روهاينقدرت مانور   ی  بررس

تحت عنوان کنترل بحـران  ی شهری کبار مانورهايهر مدت   ی  انتظامی  روهاين
زش شروع شد ين خيای اما وقت. کردنديبرگزار م " کوری  شورش ها "و مقابله با    

   . آن ظاهر شدنقاط شکننده
ک پنجم تهـران و     ی ي ا حت يک چهارم   يهنوز کمتر از    وجه کرد که    د ت يبا 
ن شهر که   يبه مناطق پائ  ی  ابانيمبارزات خ . نده ا ر مبارزه شد  يت آن درگ  يجمع

ده يدارد کـش ی ز فراوانيجنگ و گر ی  است و راهها  ی  ادتريمحل تجمع انبوه ز   
 حـد  نياما در همـ .... در اطراف تهرانها  شهرک روستاها و ا به  ي.  است نشده

  .نشان دادی اديدشمن در برابر مردم نقاط ضعف زی هم  قوا
کوچه ی  اديار ز يپهن و تعداد بس   ی  ابان ها و بلوارها   يخ(شهر  ی  شکل بند 

ی روهـا يرا در مقابـل عمـل کـرد ن       ی  ادي موانع ز  )کوچک تر ی  ابان ها يا خ يو  
توانـستند  ی اساسـا در بلوارهـا مـ   روها ين نيکه ايجاد کرد بطور  يم ا يرژی  نظام

دشـمن در  ی قـوا بردنـد و    ی  در کوچه ها مردم به خانه ها پناه م        . مل کنند ع
آنهـم در   ی  ت مردم يحما. کردی  که احساس خطر م   گرفت  ی  قرار م ی  تيموقع

اگـر  . بود که دشمن از آن محروم بـود ی  ن کننده ا  ييوسط نبرد نقطه قوت تع    
  . ودشتر بيار بير شدگان بسي کشته شدگان و دستگدت ها نبود تعداين حمايا

  
دشـمن از   . ار محسوس بود  يشبانه بس ی  های  ريژه در درگ  ين موضوع بو  يا
کردنـد آنهـا را بـه       يمی  کرد و جوانان سـع    يز م يده شدن به کوچه ها پره     يکش

ـ ادر  . اد بـود  ير انداختنشان ز  يکوچه بکشانند چون در آنجا امکان گ       گونـه  ن  ي
ی موتـور ی ا قـو ،جـوان ی  اديزدن تعداد نه چندان ز    ی  مواقع مجبور بودند برا   

ی ريـ هم زمـان درگ که در چند کوچه ی و زمان. چند برابر وارد کوچه ها کنند   
  .شديردند و صفوف شان آشفته مآوی و کم مريشد نی م

ی کوپتر قوايز باال و با هل  سرکوبگر ا ی  روهايم، ن يسی  عالوه بر استفاده از ب    
 .نـد کرديت ميد بود هـدا يگر که نبرد شديدی به منطقه ای خود را از منطقه ا 
) افتادی ن اتفاق اغلب ميکه ا(شد يل ها قطع نميکه موبايی  مردم در زمان ها   

ن منطقـه بـه   يـ ل جوانان از اياما در صورت نبود موبا. دادنديبر مگر خ يکديبه  
محل سرکوب و ی اد شدن قوايا کم و زيت تجمع  يرفتند و موقع  يآن منطقه م  

ی ه آن سـمت هـا روانـه مـ    ت بيجمعکرده و ی رسانخبر ر افتادن آن ها را  يگ
  .شد

زان يـ و می ريـ گ خ شکليمتعدد سرکوب است که تاری  قوای  دشمن دارا 
ـ     يدئولوژير ا يا غ يک  يدئولوژيا ن شـان تـضاد و   يک بودنشان متفـاوت اسـت و ب

سرکوب مردم آمده بودند اما در نـوع  ی گرچه همه با فرمان و برا   . رقابت است 
   .نشان بوديدر بی شکافی نير عن بطويشان به نظام تفاوت بود و ای وفادار
  
دان يـ ش را بـه م يم هنـوز تمـام قـوا   يـ ن تظاهرات هـا رژ    يسرکوب ا ی  برا

 کـه گـاه تعدادشـان  از    هدان آورديـ به م ی  اديزی  اما عموما قوا  . اورده است ين
ز قـادر  يـ گری ها شهر و راهی اما با شکل بند. آمدی مبه نظر اد تر يت ز يجمع

ـ ا. خواستند نبودنـد ی ه مکی به خاموش کردن مردم به سرعت      ک نقطـه  يـ ن ي
کردند که مـا  يد ميمردم را تهدما يصدا و س  ضعف مهمشان بود و هر شب در        

ی رويـ نبعـد  ی د دفعـه   يـ ريم و اگر آرام نگ    ياورده ا يمان را هم ن   يک دهم قوا  ي
  .ميآوری می شتريب

جوانان موفـق  ی نقاط در  .ان آمد يضرورت مسلح شدن بسرعت به م     ده  ي ا
ی کـه مـ  ی زيـ با هر چی هر کس. ج شدنديدن مقر بسي آتش کشبه حمله و به  

م يک مستق يدشمن هنوز دستور شل   ی  روهاين. کردی  توانست خود را مسلح م    
گـرفتن  ی افتـه تـرش بـرا   ياما اگر داشتند جنبش در سطوح تکامل  . نداشتند

ز متمرکـز  يـ ش از هر چيان سبز بينکه جريا. کردياسلحه از دست آنها اقدام م    

را موعظـه  يی مـسالمت جـو  ی رد و خرافـه  يـ گي موضع م  رقهه از   استفاده  يعل
درک ده و   يـ دل هـا را     يپتانـس آنان  . ستيشان ن ی  کند فقط بخاطر سازکار   يم
  .کننديم

نترنـت سـر چگونـه فلـج     يق ايـ که از طريی ابتکارات جوانان و آموزش ها  
ی ر شـدن و تـوده ا    يـ شـد، در صـورت فراگ     ی  سرکوب داده م  ی  روهايکردن ن 

م يمثـل سـ  ی  ابتکـارات . روها درست کرد  ين ن يای  برای  ای  جدشدن مشکالت   
م و بعـد  يـ رژی ار وحـش يو بسی موتوری ن زدن قوايابان و به زم   يبستن در خ  

  . ختن بر سر راهشانيخ و پونز ريا مي. شان ی گوشمال
اطـراف  ی ها در تهران و شهرک هـا ی ريدرگی  زش، هم زمان  يل خ يدر اوا 

  .شدی ان انان ميدر می آشفتگسرکوب و ی م قوايتهران  باعث تقس
  

     
در . جلـوه بدهـد  ی ت را عـاد يخواست وضعين بود که ميم ايک تضاد رژ  ي

م يحجم عظ. رفتنديهمه به اداره و سر کار مجه همه ادارات برقرار بودند و     ينت
دشـمن  ی  روهـا يعبـور ن  ی  بـرا ی  مانع بزرگـ  ی  شهری  خود روها و اتوبوس ها    

ل و  يـ صـدها اتومب  شـد،   ی  مـ جنـگ    یصـحنه   شهر  ی  اصلی  ابانهايخ .شديم
هم زمان  شدند و   ی  حمله ور م  ت بزرگ   يجمعبه  سرکوب  ی  روهاينی  موتورها

ی رويـ  راه ن  دنـد و    زيوانـه وار بـوق م     يدی  کير تراف دهزاران خود رو و اتوبوس      
شان سـنگ و  يساختمانها برو ی  هم زمان از باال   .ستندبی  زه دشمن را م   يموتور

 سمت بهر کمان ي با تع از پشت روزنه ها    شد و جوانان شجا   ی  خته م يرآشغال  
  . رفتندی نشانه مآنان 

ن يتـر ی ن و طـوالن   يتـر ی  از اصـل  ی  کـ يم مجبـور شـد      يـ رژی  بعد از مدت  
دسـته   .ش باز بمانديعبور قوای کطرفه اعالم کند تا راه برا  يشهر را   ی  ابانهايخ
 از شب قبـل آنهـا را  . آمدنديار خسته بنظر ميدشمن گاه بس  ی  روهاياز ن يی  ها
سـاعتها کنـار   . ختنـد يريمی  ابان ها يکردند، صبح زود به خ    يروز آماده م  ی  برا
ادبود نـدا بـه     يبعنوان مثال از مراسم     ی  ت بزرگ يشدند تا جمع  ی  ابان ولو م  يخ

ت يـ کـه جمع ی  مـوقع . ن کـرده بودنـد برسـند      يـي که در وسط شهر تع    ی  محل
ی گريدی وهاريمجبور بودند ن. مقابله نداشتندی برای  اديزتوان   اننيد ا يرسيم
ن باعـث در هـم   يـ و ا. ر بودنـد ين راه درگيگر در مناطق ب  يدی  روهاين. اورنديب

  .شدی ن شان ميبی آشفتگ
 ١٦جوانان . آوردندی ضربتشان را از روستاها می ساده ی روهاياز نی  برخ

ـ . آمـده انـد  ی چه کاری دانستند برای که اصال نمی جيبسی  ساله  ١٧ – ک ي
شـهر و منـاطقش را بلـد    . يي بودنـد و بـا دم پـا   کاله خود به سرشان گذاشته   

ن بار  ياولی  شان برا ی  برخ. بودی  همراه آنها م  يی  د راهنما يشه با ينبودند و هم  
نهـا  يا. کردنـد يم تماشا ز شهر و دختران رايش از هرچيبو به شهر آمده بودند    

  . هزارتومان روزانه آورده بودند٢٠٠ی را با پول و در ازا
بودنـد و  ی موقتی های جيبسی کي. مزدور داشتندضربت  ی  رويچند نوع ن  

. اسـت ی  که حرفه اشان آدمکش   ی  ار وحش يار زبده، بس  يبسی  روينک  ی ي گريد
ه يشتر شـب  يـ ب. دهيپوشـ ی  زات و بـا صـورت هـا       ين تجه يشرفته تر يمجهز با پ  
ان يحام. مينيبی  می  ونيزيتلوی  هستند که در صحنه ها    ی  لياسرائی  کماندوها

  . موضع انفعال قرار دارنددر ان مردم يحکومت در م
سـپاه و  ی رويـ از ن. اسـت نـشده  سرکوب ارتش وارد   هنوز  زش  ين خ يدر ا 

اسـتفاده  ) آدمکـش ی  هـا ی  لبـاس شخـص   (ت کم و بصورت     ياطالعات با ظرف  
از بـزرگ  ی م هنوز دست به کـشتارها يرژ سيو پل ی  انتظامی  روهايو ن . کردند

ی که جمهوری وع کشتارا  آن ن  ي.  نزده است  ٥٧ انقالب   ءر دوره آن نوع  که د    
 سـازمان داد و  مردم اسالمـشهر در جنـوب تهـران   ان شورش  يدر جر ی  اسالم

  .کوپتر به رگبار بستياز هلمردم را 

   

 تهراندر ی چند از جنگ و گریز یدرسها



      t ١٢   

گر يدی انتظار بود که شاهد جهش. ش رفتيبهمن خالف انتظار همگان پ٢٢
ی افت اوجيکه در روز عاشورا بروز ی ند انقالبيم و فرايباشی زش توده ايدر خ

. ن نشدياما چن. ديوارد آی اسالمی کر جمهوريبر پی ابد و ضربات جديوباره د
از جانب هزاران نفر در گوشه و کنار تهران و  ی مهمی هر چند که تالشها

اعتراض مردم همراه با ی صورت گرفت و صدا....  مشهد، اهواز وی شهرها
ن يت اياقعاما و. ده شديان شنيکتاتور توسط جهانيچون مرگ بر ديی شعارها

دان آمد و يش از آن بود که آنروز به ميمردم بی ل انقالبياست که پتانس
به شکل همه جانبه و ی ت انقالبين ظرفيمانع از بروز ای عوامل گوناگون

  .شدی قدرتمند
مردم با ی ني بطور ع.اولين عامل، اعمال حکومت نظامی واقعی بود

. ن دوره روبرو شدنديا یم طياز جانب رژی  نظام- ی اسيج سين بسيبزرگتر
ی توده ای دان آورد تا مانع از تجمع و تظاهراتهايخود را به می م تمام قوايرژ

مخالف، ی رد هر صدايگيها و سرکوب و پيرير دستگيان ناپذيست پايل. شود
ابانها و دهها اقدامات سرکوبگرانه يدر کوچه و خی تيامنی های حصار کش

د خود در جامعه و انتقال آنان از نقاط ه محدويدن به پايگر و تحرک بخشيد
. زش مردم بوجود آورديدر مقابل خی موقتی مختلف کشور به تهران سد

رمق خود را ی بی توانست تظاهرات دولتی تيد امنير شديان تدابيم در ميرژ
ت بر خود نداشت؛ ياز موفقی چ نشانيهی شين تظاهرات فرمايا. سازمان دهد

ابنده زنان يود که توانست مانع بروز خشم تکامل ن بيم تنها در ايت رژيموفق
. ش بردنديرا به پی اباتيخی شود که دالورانه هشت ماه نبردهای و جوانان

ی سرکوب اش بلکه به واسطه ضعفهای روهايم نه فقط بواسطه قدرت نيرژ
 .  ابديدست ی تين موفقيمخالفان توانست به چنی موجود در اردو

ه محدود آنرا يم و پايرژی اسيسی ورشکستگگر ضعف و ي بهمن بار د٢٢ 
ی ش  مرهمين نمايم خود  باور ندارند که ايسران رژی حت. ش در آورديبه نما

  . ر شان گذاشته استيچاره ناپذی بر زخمها
دومين و مهمترين عامل، عقب نشينی و سازش سياسی رهبران موج 

ی ورا محرک اصلع عاشي هراس رهبران موج سبز از وقا.سبز با جناح غالب بود
ان مردم به يه ساختار شکنانه در ميآنان از رشد روح. آنان بودی نيعقب نش

ی در دولت جمهوريی دند که به عوض جابجايآنان ترس. وحشت افتادند
ن يرا پائی درونی له دعواهاين رو فتياز هم. ، کل دولت فرو بپاشدياسالم

ی و کروبی موسوی ه هايانيب. آوردندی دند و به سازش و مذاکره رويکش
ی ملی روهاين. نژاد بودی  احمد–ی ام به جناح خامنه اين پيآشکارا حامل ا

ی ضد رهبری نکه شعارهاياز ای ش از زبان عزت اهللا سحابيشاپيز پينی مذهب
وسانه خواهان بازگشت يدر جنبش سر داده شد طلب مغفرت کرده و ما

 . ه خود شدنديجنبش به مرحله اول
سازشکارانه رهبران موج سبز تا چه اندازه مورد ی انکه فراخوان هيا

ر يامکان پذی ن سازشياستقبال جناح غالب قرار گرفت و تا چه اندازه چن
ن است که عقب يت ايواقعی ول. وابسته استی است به روند تحوالت آت

ی بر سر حفظ نظام جمهوری افت و عمال کارزار وحدتيسازمان ی بزرگی نينش
ن يت نمادي بهمن از اهم٢٢همه رهبران موج سبز ی برا. براه افتادی اسالم

مجددا با ی ن روزيچوجه حاضر نبودند که در چنيآنان به. برخوردار بود
. ر شده بود، روبرو شونديکه در روز عاشورا فراگی ساختار شکنانه ای شعارها

نان يد و به آنان اطميبود که به جناح غالب جرئت بخشی اسين رفتار سيا
به ی  بهمن بدون مانع جد٢٢خود را در ی توانند نقشه های د که مخاطر دا

 . اجرا گذارند
رهبران موج سبز ی اسين رفتار سياز  ای ز به درجاتيبطور مسلم مردم ن

است که کماکان ی تين و اقعيا. ديدچار تردی هم شوکه شده و هم تا حد
در مقابل ی هرهنوز پاد ز. از مردم نفوذ دارنديی رهبران موج سبز بر بخشها

ی نيعقب نشی جه فراخوانهايدر نت. امده استيان مردم بوجود نين زهر در ميا
 بدون –محافظه کار ی ژه بخشهاي بو–ان مردم يسبز در می ارتجاعی رهبر

مخرب مانع ی اسيو نفوذ سی اسين سازش سيبه ايی کم بها. ماندی پاسخ نم

  . مين با آن روبرو شد بهم٢٢شد که در ی از زور آزمائی از برآورد واقع
سومين عامل، تطبيق استراتژی ورشکسته با تاکتيک ورشکسته موسوم 

به اجرا گذاشتن ی برای متفاوتی کهاي جناح مغلوب تاکت.بود» اسب تروا«به 
. رفتی دان آزاديبه می رفسنجان. خود جلو گذاشتی نياست عقب نشيس

ی موسو. رودی آزاددان يافت تا به سمت ميه حضور يدان صادقيدر می کروب
ی دان آزاديش به سمت ميخو» تيهو«از مردم خواست به اصطالح با حفظ 

ن يکنند و سرانجام گردانندگان سبز در خارج از کشور همه ايی مايراهپ
 . فرموله کردند» اسب تروا«ک يروشها  را تحت عنوان تاکت

ساختار شکن و ی از طرح شعارهای ريک جلوگين تاکتيای هدف اصل
م با مردم و يکردن صف طرفداران رژی صف مستقل مردم، قاتی ريگشکل 

که آنرا به ی کسانی ن روش برايا. بودی سرانجام ادغام مردم در تظاهرات دولت
و ی و پراکندگی جز سردرگمی زيباور کردند چی ک مبارزاتيعنوان تاکت

ده از مبارزه رزمنی ريجلوگی کين تاکتيچنی جه عملينت. اورديببار نی ناکام
 . کال در عمل حس کردندياز جوانان رادی ارين امر را بسيا. بود

ل توانستند قدرت ين دلي  آذر و عاشورا به ا١٦ آبان، ١٣ی مردم در روزها
آنها از . کردندی دشمن آشکارا صف آرائی روهايکنند  که در مقابل نيی نما

ها روشن بود و يژه در ارتباط با روز عاشورا آماده نبرد بودند، صف بنديقبل بو
کسب ی ن کننده اييل قادر شدند دستاورد تعين دليبه هم. انتظارات باال

ن يا. روبرو شدند» اسب تروا«ی ک سرکاري بهمن با تاکت٢٢اما در . کنند
ی ل که در درجه اول اصال قرار نبود قلعه اين دليبود به ای ک سر کاريتاکت

نابود کردن دشمن " اسب تروا"ک يخ هدف از تاکتيکه در تاريدر حال. فتح شود
در ی ا» فتح قلعه«اگر هم قصد ی مضافا حت! ختن با دشمنيبود و نه در آم

. مردم در بر نداشته و نداردی برای چ سود و حاصلين قلعه هيان بود، فتح ايم
و ستمگر از ی  فتح قلعه دولت ارتجاعی و بطور کلی فتح تجمعات ارتجاع

د در هم شکسته و خرد ين قلعه بايا.  نداردمردم در بری برای چ نفعيدرون ه
از ی که خود زمانی تنها کسان. ن شکل فتح شودينکه با هميگردد و نه ا

ک دار و دسته ستمگر و يی يا قصدشان جابجاين قلعه بوده اند و يصاحبان ا
يی کهاين تاکتيتوانند از چنی د است ميجدی استثمار گر با دار و دسته ا

ل چند جوجه حزب يد به مغز عليک را نباين تاکتيای مشکل اصل. نديسود جو
ن يمسئله ا. نسبت دادی ا عطااهللا مهاجرانی يم نبويسابق مانند ابراهی اله

شان هدف خود را » يکيتاکتی ت هايدرا«در اوج ی است که آنان حت
» ياسب تروا«. ياسالمی م جمهوريحفظ، اصالح و ترم: کنندی فراموش نم

ی زش انقالبيت، کنترل و مهار خيقلب ماهی ند که برانان هستيخود ای واقع
  .  ر شوديد فراگياست که بای قت مهمين حقيا. دان آمده انديمردم به م

 .چهارمين عامل، وجود ضعف های واقعی و جدی در اردوی مردم است
افته يرحم و سازمان يبی ر نبرد با دشمنيمدت هشت ماه است که مردم درگ

از انباشت ی که انعکاسی زش توده اين خيز ايفت انگتا کنون توان شگ. اند
زش ين خياما ا. را کنار زندی ساله است، توانسته موانعی سی خشم و نفرت

ی انقالبی زش اگر به رهبريش انگيستای های رغم قدرتمنديخته عليخود انگ
ن آن يکه کمتری روزيابد قادر به کسب پيدست نی انقالبی و سازمانده

است، ی ک دولت انقالبيو استقرار ی اسالمی جمهوری تجاعدولت اری سرنگون
ی واقعی دن ضعفهايمانع از دی ختگيبه خود انگيی همواره پر بها. نخواهد بود

ی و ساختارهای ند که از مراکز فرماندهيروبروی مردم با دشمن. شودی م
ی ن مراکز و ساختارهايمردم از  چنی افته برخوردار بوده و  توده هايسازمان 
ن ياست که مانع از تکامل ای ن ضعف بزرگيا. محروم اندی افته ايسازمان 

ن ضعف بر طرف يکه ای تا زمان. شودی می کيبه لحاظ  تاکتی زش حتيخ
توان ی را نمی موقتی دستاوردهای ست و حتينی روزيپی برای نشود، شانس

عرضه ی موج سبز و بی ت رهبريبا گذشت زمان ماه. ت کردينه و تثبينهاد
از ی اريبر بسی ن اشکال مبارزات جاريشبرد محدود تريدر پی آنان حتی گ

را به فکر انداخت ی اري بهمن بس٢٢ی طعم تلخ ناکام. مردم روشن شده است
ن ياز بزرگتری کين يا. فائق آمدی ن ضعف جديتوان بر ای که چگونه م

 ١٣٨٨ بهمن ٢٢آموزه های 



  ١٣u 

 ن سئوال را در مقابل مردمي بهمن  ا٢٢.    است٨٨ بهمن ٢٢ی دستاوردها
: مينکه بدانيخورد به ای ما گره ميکه مستقی د کرد؟ سئواليقرار داد که چه با

 ؟ ي؟ و از چه راه و روشيم؟ با چه رهبريخواهی چه م
به ی ح و علميتوان پاسخ صحی قدرتمند نمی ستيبدون جنبش کمون

ز ين ضعف ني ا.ن عامل استيتری دين و کلين پنجميو ا. فوق دادی پرسشها
مردم شده ی انقالبی تهايهمه جانبه ظرفيی نع تکامل و شکوفابه نوبه خود ما

ر در سطح يزش اخيدر خی ستيکه چشم انداز و افق کمونی تا زمان. است
ر خود قرار ياز زنان و جوانان مبارز را تحت تاثی اريگسترده طرح نشود و بس

 . سخن راندی نده متفاوتيتوان از آی ندهد، نم
به اهداف ی نداز روشن و آرمان انقالببدون افق و چشم ای زشيچ خيه

ن چشم انداز و افق مختصات جامعه يدر مرکز ا. افتيخود دست نخواهد 
حاکم بر آن ی ارهاينده، معيدر مورد جامعه آی تنها با روشن. نده قرار دارديآ

توان ی می و اجتماعی و فرهنگی  و اقتصادی اسيمختلف سی نه هايدر زم
جامعه اتخاذ ی  قبال مشکالت و معضالت اساسدری تا متفاوتيفيکرد کيرو

 . ختم شود پرتو افکندی روزيقتا به پيکه حقی کرد و  بر راه
ا يخواهد شد ی ن راهيم چنيران قادر به ترسيای ستينکه جنبش کمونيا

گذشته بلکه ی ايست ها  نه بمثابه بقايبه آن دارد که کمونی ر بستگيخ
و ی علمی ن معنا که با جمعبنديابه . نده عمل کننديشاهنگ آيبمثابه پ

در قرن ی ستيالينقادانه از تجارب گذشته و بخصوص تجارب انقالبات سوس

ت از يبشريی رهای را برای نيآن، چشم انداز نوی ستم و اتکا به دستاوردهايب
تر و امکان ی نيتر، عی که واقعی چشم انداز. نديه بگشايسلطه ارتجاع و سرما

از مرحله اول  انقالب ی نيه بر سنتز نويبدون تک. شه استير تر از هميپذ
ده يچيپی حل تضادهای  سال گذشته در سطح جهان١٥٠ی طی پرولتر

ن و بر يت سنگين مسئوليتنها با بر عهده گرفتن ا. ستيران ممکن نيانقالب ا
توان  قطب ی است که می زش جاريسم در خيه طرح مدام کمونين پايا

موج سبز بوجود ی که رهبری م را از دور باطلبوجود آورد و مردی نينوی بند
 . است که حزب ما بر عهده گرفته استی فه اين وظيا. ديآورده رهان

د يسبز توهم داشته ای که نسبت به رهبری از جوانانی اريهم اکنون بس
ن يا. ديو کالفه ای بزدالنه آنان بشدت عصبانی اسياز  رفتار و کردار س

جستجوگر و ی جود آورده که بتوان نگاههابوی ط مساعديت خود شرايوضع
جلب ی مبارزه طبقاتی ه ايق پايرا نسبت به حقای اديپرسشگر زی ذهن ها

 . دين کننده تدارک دييتعی نبردهای کرد و برا
 سال با زندان و شکنجه و اعدام، با اتکا ٣٠ش از يکه بی دولتی سرنگون
رنگ و ي با توطئه و نمردم،ی و استثمار و ستم بر همه ی نفتی به درآمدها

و ی بر سر کار مانده است، آگاهی ستياليامپری ساخت و پاخت با قدرتها
 . طلبدی قتر ميبس عمی تدارک

   ١٣٨٨ بهمن ٢٦

ده يـ ست، اگر چه بر دي در تهران ن٨٨ بهمن ٢٢ع يك گزارش از وقا  ين  يا
و ی شـفاه ی بـا توجـه بـه گـزارش هـا       . استی  آن روز متك  ی  ده ها يها و شن  

ن يـ شـود و از ا   ی  رسانه ها مخابره م   ی  اين روزها به دن   يكه ا ی  اريبسی  ريتصو
ت يـ از اهمی د اضافيك گزارش جد  يابد ارائه   ی ي ن مردم انتشار م   يق در ب  يطر

و ی لين نوشته، تالش بر طرح چند نكته تحل     يدر ا . ستيدرجه اول برخوردار ن   
  .استی در ارتباط با جنبش توده ای عمل

ابـان گذاشـتند   ي بهمن امسال پا به خ٢٢ه در از مردم معترض ك ی  اريبس
ن يـ ن گروه از مـردم ا يای تيعلت نارضا. ستندينی ع آن روز راضيچندان از وقا 

در . ك تجمع و تظاهرات گسترده ظـاهر شـوند        ياست كه نتوانستند به شكل      
  . ش را ابراز كننديت خويهوی ا به شكلياغلب موارد نتوانستند شعار بدهند 

ز يـ ن بار نيا. ابان آمدند كم نبودين روز به خيم كه در ايژتعداد مخالفان ر  
ف كـرده انـد عمـل    يخود تعری كه برا» يتينقش و مسئول  «از مردم به    ی  ليخ

ان يـ از جری اگر دل خوشـ ی از مردم حت ی  ارينجاست كه بس  يمشكل ا . كردند
ت نظام باشند، بـاز  يمخالف كلی اسيسبز و رهبرانش نداشته باشند و از نظر س 

سـبز  ی ت هـا ينند كه شخـص يبی را می تيخود همان نقش و مسئولی اهم بر 
ـ با سكوت : خوانندی در داخل و خارج از كشور به گوششان م      ا مـسالمت در  ي

ا يـ د يـ به مچ دسـتتان ببند ی  حداكثرش روبان سبز  ! ديدا كن يابان حضور پ  يخ
) حـداقل در تهـران  ( بهمن صدها هـزار نفـر        ٢٢در  ! ديراهن سبز به تن كن    يپ

 ٢٢ن حـساب،  يبا ا. كنند و موفق نشدندی ن رهنمودها را عمل يكردند ا تالش  
ـ  ين فا يبهمن امسال حداقل ا    امثـال  ی رهنمودهـا ی ثمـر ی ده را داشت كـه ب

ـ ابـان، ا يدر همـان خ . نـشان داد ی اريو سازگارا را به بس    ی  و موسو ی  كروب ن ي
 د كرد؟يچه با: د كهيچرخی ها می ليدر ذهن خی سوال اساس

مرتجع و مسالمت جـو  ی  ت ها يروها و شخص  يكه ن ی  ه جواب د ب ياول بگذار 
ی از بانـد كودتـاگران تبهكـار   . ميدهند بپردازی ن سوال ميو مصلحت گرا به ا  

نـان  يا. ميكه در زندان بزرگ جامعه به چپاول و كشتار مـشغولند شـروع كنـ         
معتـرض رو در رو هـستند   ی ونيـ ليك توده ميدانند كه با ی خودشان خوب م  

همـه تـالش   . خته اسـت يری ن نظام ارتجاعيهمشان نسبت به ا   ا تو يكه ترس   
ن ينست كه ايك شان ايدئولوژيـ ای  اسيغات سيو دستگاه تبلی جالدان اسالم

ز را بـه    يـ همـه چ  ی  عنـ ي. مردم را دوباره وارونه كنند    ی  و روح ی  ت ذهن يموقع
از » يونيـ لي م٥٠«سـاختن دروغ  . ه برگرداننـد يـ ال خودشان به حالـت اول   يخ

در هـم  ی  بهمـن فقـط بـرا   ٢٢ی كت كنندگان در تظاهرات حكومت    تعداد شر 

استقرار ده ها هـزار نفـر از      . شده است ی  ه مردم معترض طراح   يشكستن روح 
 بهمن ٢٢ابان ها در روز يمزدور در خی های جيمسلح رنگارنگ و بسی روهاين

وندنـد و در  يكوچك و پراكنـده بـه هـم نپ   ی ن هدف بود كه موج ها يفقط با ا  
. ننـد ي قدرت شكن خـود را نب ی رويگره كرده و شعار، ن  ی  ز مشت ها  ايی  ايدر

ن هـدف اسـت     يم فقط با ا   يرژی  مايصدا و س  ی  شبانه روز ی  های  دروغ پرداز 
. گرفتـارش شـده را بپوشـاند   ی اسـالم ی كه نظام جمهـور ی كه بحران و ضعف  

د و به  يم شو يتسل: نست كه يد كرد ا  ين جواب كودتاگران به سوال چه با      يبنابرا
م و به زور اسلحه مـسلط  يگر خود را جمع كرده اي چون ما بار د  ديه برگرد خان

دن، ينترسـ : جالدان روشـن اسـت    ی  ن حرف ها  يپاسخ مردم اما به ا    . ميشده ا 
و ی شرويـ افتن راه پی يشتر برايدان مبارزه، و فكر و تامل بيادامه حضور در م 

  .يروزيپ
ا مسالمت يبكار و يفرد تا به پاسخ سران مرتجع سبز و متحدان     ييايحاال ب 

نست كه ما در پـشت   يای  و خاتم ی  و كروب ی  پاسخ موسو . ميآنان بپرداز ی  جو
م بلكه يدهی ئت حاكمه انجام ميمان را با جناح مسلط هی  های  پرده چانه زن  

 گـاه بـه گـاه بـه     به عنـوان اهـرم فـشار   نست كه يكار مردم هم ا  . شودی  فرج
م شـعار  يكنـ ی ن مـ ييكه ما تعی  كيمصلحت و تاكت  ی  ند و بر مبنا   يايابان ب يخ

ن وسـط اگـر   يا. تر شودی ها قوی زنيا سكوت كنند، تا دست ما در را      يبدهند  
از افراد كتك خوردند، به زندان افتادند، مورد شـكنجه و تجـاوز         ی  اديتعداد ز 

ـ ا زنـدان كـشته شـدند، مـردم نبا    يابان يقرار گرفتند، در خ   د عكـس العمـل   ي
ی چرا كه هر راهـ   . فكر كنند » ر معقول يغ«ی  اكال نشان دهند و به راه ه      يراد

اصالح نظام و دولت از درون و ر از يغی  و هر هدف زيمبارزه مسالمت آم  ر از   يغ
انجامـد و راه   ی  ، به ناكجا آباد مـ     ياسالمی  جمهوری  در چارچوب قانون اساس   

  . بنددی از موج سبز را هم م» يجامعه جهان«ت يحما
ر محسن سـازگارا كـه در خـارج از      يظان سبز ن  ياز جر ی  گريپاسخ افراد د  
نـست كـه    يز برخوردارند ا  ينی  دارند و از امكانات رسانه ا     ی  كشور دست بازتر  

ند، باالخره حربه سركوب  يايابان ب ياد به خ  يار ز ياگر مردم مرتبا و در تعداد بس      
از ی ن راه كـه بـاالخره بخـش    يـ ق؟ از ا  يـ به چـه طر   . را از كار خواهند انداخت    

ج بر سـر عقـل خواهنـد    يكشتارگر سپاه و بسی  روهاياز ن  یكودتاگران و بخش  
ك يمـردم شـل  ی گـر بـه رو  ين باند مسلط شكاف خواهد افتاد و د    يآمد و در ب   

اسـت  يك بخش كوچك و منفرد همچنان بـر س    يجه اگر   يدر نت . نخواهند كرد 
ا بـه  يـ . ن و باال كنار زده خواهد شدييكند توسط فشار از پا  ی  سركوب پافشار 

  ! یك گزارشچند نکته برای چالش، به جای
 سربدارانمقالھ ارسالی برای سایت 



      t ١٤   
نـه، كـم   ين هزياتفاق خواهد افتاد و بـا كمتـر       » ييون نها يآكس«قول سازگارا   

ن ياما تجربه هم  . م خواهند شد  يم مجبور به تسل   يرژی  عقل ها و سرسخت ها    
مـردم  » يونيـ لياد و ميـ حضور ز«دهد كه صرفا با ی ر نشان م  يهشت ماهه اخ  

ك يـ ر در تاكتييـ م با تغي بهمن امسال، رژ٢٢در . توان مساله را حل كرد  ی  نم
سـركوبگر،  ی  روهـا ينی  ج حـداكثر  يبـس ش قوا و    يضد شورش و نحوه آرا    ی  ها

ی ونيـ ليل حضور مي موفق شد از تبدشياجتماعی ه هايمزدوران رنگارنگ و پا   
باز هم بـرخالف  . كندی ريك تظاهرات موثر و كوبنده جلوگ يمردم معترض به    

ون نفـر در  يـ لي م٣كـه   ی   خرداد امسال وقت   ٢٥امثال سازگارا، در    ی  نيش ب يپ
ن حـضور   يـ دا كردند ا  يسپاه و رهبر حضور پ    ی  ه كودتا يتهران عل ی  ابان ها يخ

ـ . مـردم نـشد   ی  توده ها ی  جالدان به رو  ی  راندازيمانع ت  ا بـاز هـم بـرخالف       ي
 به ٨٨ خرداد ٢٢ون نفر در انتخابات يليل امثال سازگارا، شركت ده ها م      يتحل

ئـت  يهگـر  يجنـاح د ی تقلـب و كودتـا   ی  بان سبز نتوانست جلـو    ينفع عوامفر 
رهبـران سـبز در داخـل و خـارج        ی  م، جواب ها  يخالصه كن . رديحاكمه را بگ  

  .  دن در ذهن مردميتوهم آفرندارد مگر ی جه ايچ نتيمردم هی كشور برا
شود، خوبست به  ی  كه در برابر مردم قرار داده م      يی  ان جواب ها  ياما در م  

كنـد و البتـه   ی را گوشزد می تيم چرا كه واقعيز اشاره كن  ينی  پاسخ رضا پهلو  
ـ او در مواجهه با ا. رديگی جه مورد نظر خود را م     ينت انحـصار  ت كـه  يـ ن واقعي

ن يدهند، از ای می  و مردم مرتبا قربانار مزدوران حكومت است   يسالح در اخت  
و ی شـرق ی مشخـصا در اروپـا  (ر كـشورها  يكند كه در تجربه سـا ی  صحبت م 

) سيارتش و پل  (لح  مسی  روهايده كه ن  يرسی  روزيجنبش به پ  ی  زمان) يمركز
اسـت و  ی  روزيـ ن راه پ  ينه تر ين كم هز  يد ا يگوی  او م . با مردم همراه شده اند    

سركوب مخالفان شاه   ی  روز شد چون ارتش برا    ينطور پ ي هم عمال ا   ٥٧انقالب  
غات و فـشار  ينست كه با تبلين راه حل ايبنابرا. نشدی و قطع ی  وارد عمل جد  

ن كـار   يـ اگر ا . ميا جنبش همراه كن   سپاه پاسداران را ب   ی  ، ارتش و حت   ياسيس
كـه امثـال رضـا    ی زيـ چ. اسـت ی ريشود، باند حاكم مجبور به كناره گ   ی  عمل
نست كه دسـتگاه شـكنجه و سـركوب فقـط در     يند ايگوی به مردم نم ی  پهلو

كنـار  ) يشرقی  مثل مورد اروپا  (ن  يگزيك حكومت جا  يامكان دارد با    ی  صورت
ی و ضـد مردمـ   ی  ت ارتجـاع  يـ هبـا ما  ی  ديـ ن حكومت جد  يت ا يد كه ماه  يايب

و ی انتظامی رويها و نی مثال، سپاه و اطالعات  ی  برای  عني. باشدی  كيخودشان  
ی اسيرات س ييبه عالوه تغ  . د شوند ياز دستگاه حاكمه جد   يی  ارتش بتوانند جز  

از بـه  يـ نی ن گـذار يچنـ ی مورد بحث نشان داده كه معموال برا ی  در كشورها 
ن يدهنده طرفی تا نقش محلل و آشتاست ی بزرگ خارجی مداخله قدرت ها  

را ی  ا»نهيكم هز «و  » نرم«رات  ييتوان تغ ی  ب م ين ترت يفقط بد . كنندی  را باز 
ی ن و طـوالن ين تـر يش برد و البتـه سـنگ      يطبقه حاكمه بحران زده به پ     ی  برا
  .  ل كرديده تحميستمدی نه ها را به توده هاين هزيتر

ن يريماننـد شـ   ی   طلب اصالحی  ت ها يم به پاسخ شخص   يرسی  و باالخره م  
كابوسـشان انقـالب    كـه   ی  مـاهواره ا  ی  لگران رسانه هـا   يتحلی  ا برخ ی ي عباد

نـست كـه   يند تنها راهتان ايگوی نان به مردم ميا. دگان است يز ستمد يقهرآم
ابراز مخالفت و ی  ن راه برا  ين بهتر يا. دييايابان ب ين سبك و روش به خ     يبه هم 

اگر سـركوب  ی حت. استيدر تمام دنران كه يطرح مطالبات مردم نه فقط در ا     
ن تجمع هـا و  يد هميد باز هم روش مبارزه شما با   يد و به گلوله بسته شو     يشو

هـستند كـه در   ی  كـسان ! دينگـران نباشـ   . ز باشـد  يمسالمت آم ی  تظاهرات ها 
ی شما را بـه گـوش مقامـات برسـانند تـا فـشارها             ی  صدای  ن الملل يمجامع ب 

ی آزادی  چه ها يشتر را ببندد و در    ي ب سرانجام راه سركوب  ی  ن الملل يبی  اسيس
شـود  ی جـه مـ  يو همفكـرانش نت ی  ن عبـاد  يريآنچه از  پاسخ ش    . گشوده شود 

است كـه  ی مظلوم و قربان  ی  ده به گروه  يو جان به لب رس    ی  ل مردم عاص  يتبد
آه و ی گر جهـان يدی سازمان ملل و نهادهای  ن پشت درها  يخونی  كريد با پ  يبا

  .ا شود و به دادشان برسدديپی ناله كنند تا مگر قدرتمند
  د كرد؟ يچه بای اما به راست

كـه  ی تـا وقتـ  . د بخش بخش شـود ين كه موج مردم معترض با     ينخست ا 
! ديـ اشتباه نكن. ن جنبش نخواهد شديب ا ينصی  شرفتين نشود تكامل و پ    يچن

متعـرض  ی  تـوده هـا   ی  تفرقه و بر هم زدن اتحاد مبـارزات       ی  برای  ن فراخوان يا
ی مختلف مردم با شـعارها و خواسـته هـا   ی  كه بخش ها  ی  تا وقت ی  ول. ستين

كه ی تا وقتی عنيمختلف مبارزه حاضر نشوند، ی مختص به خود در صحنه ها   
 بـه هـم متـصل    –ـ و معموال مبهم و ناقص ی  ن جنبش با چند شعار عموميا

ك يـ  آن به دست خواهد آمد و نـه         تداومی  برای  ه مستحكم يپاشده باشد، نه    

ی مختلف تـوده هـا    ی  ت بخش ها  ي به صورت حما   اهانهآگی  اتحاد و همبستگ  
ك اتحاد يتوان صحبت از ی می زمان. گر شكل خواهد گرفت يكديده از   يستمد

ی اساسـ ی خواسـته هـا  : ن توده ها كرد كـه يدر بی ه ايمستحكم و پا ی  اسيس
كه تحـت سـتم   يی كارگران، زنان، جوانان، زحمتكشان شهر و روستا، توده ها       

ش در يقرار دارند و روشنفكران و هنرمندان دگرانـد ی و فرهنگی و مذهب ی  مل
ن يـ مختلـف مـردم ا  ی  بخـش هـا   . غ شود و جا بـاز كنـد       يان كل مردم تبل   يم

خود تكرار ی ه ها و شبنامه ها    يها و اعالم  يی  مايخواسته ها را متقابال در راهپ     
م را نـشانه  يـ رژی اساسـ ی چند شعار روشن و بدون ابهام كه ستون هـا  . كنند

مشترك جنبش ی ان كند به صدايكل مردم را بی اساسی استه هارد و خو يبگ
  .ل شوديتبد

ی ليخی نست كه جنبش كنون   ياز مردم ا  ی  ليل و باور خ   ين كه، تما  يدوم ا 
در » عيسـر ی روزيـ پ«ك يـ نست كه  يت ا ياما واقع . رسدی  می  روزيع به پ  يسر

ل يتبدی و مذهبی و ملی تيو جنسی ك زندان بزرگ طبقات يكه به   ی  جامعه ا 
و ی اسـ يو سی شه دار اقتـصاد  يـ ده و ر  يـ چيشده، و تحت مناسبات بـه هـم پ        

و در يی ك حك و اصالح جزيتواند ی قرار دارد، فقط می ستمگرانه ای فرهنگ
اگـر تـوده   .  بحران زده و پر شكاف باشدميرژی  دن برا يك نوع وقت خر   يواقع  

ـ  يشوند، دوباره هم  ی  راضی  ا»يروزيپ«ن  يمردم به چن  ی  ها ود ن آش خواهد ب
كـه بـا اسـتقرار    يی تكرار همان بالی عني. ن بدتريد هم از ايشا. ن كاسه يو هم 

  .بر سرمان آمدی اسالمی م جمهوريرژ
شتر يـ منجمله هر روز ب   ی  زش كنون ين كه، مساله اعمال قهر در خ      يسوم ا 

نـست كـه   يكه وجود دارد ای تفاوت. شودی  از گذشته از هر دو جانب مطرح م       
از ی كند و از استفاده انحصاری افته اعمال ميزمان دولت، قهر را به صورت سا

ی كه قهر از جانب مردم، به صورت مورد       ی  در حال . بردی  قدرت مسلح سود م   
با بـا دسـت     يانه معترضان، و تقر   يو محدود، در عكس العمل به سركوب وحش       

دهـد كـه اگـر مـزدوران        ی   بهمن امسال نـشان مـ      ٢٢. رديگی  انجام م ی  خال
ذاشته شوند، اگر از خشم بر حق مردم نترسند و طعم        آدمكش به حال خود گ    

ه سـركوبگرانه  يـ ال راحـت تـر و روح  يـ نجا و آنجا نچشند نه فقط با خيآن را ا 
ی روهـا يتواننـد ن ی شوند، بلكه می حاضر می بعدی محكم تر در تظاهرات ها    

ا فرصـت طلـب و   يـ ان عقب افتاده و يجيخود از صفوف بسی  بان و كمك  يپشت
اورند و بـه آن     يابان ب يزش به خ  ياول خ ی   فعال تر از روزها    را“ س خور يساند”

 ١٥ی های جين كه امروز بسيد ايشك نكن. ا سركوب بدهنديفه ارعاب يها وظ
ن يستند و توهيكا در برابر مردم بايكنند با چماق و نانچی  ساله جرات م   ١٤ـ  

 و است كه جوانان را از تدارك    ی  انيجه موعظه مسالمت جو   يد كنند، نت  يو تهد 
موثر بـاز   ی  تدافعی  سركوبگر و سازمانده  ی  روهايدادن ن ی  گوشمالی  ابتكار برا 

  .      دارندی م
از مبارزه ی محدودی نكه، مردم معترض در حال حاضر شكل ها يچهارم ا 

ز يـ سـبز ن ی مرتجع و مـسالمت جـو  ی ت هايرهبران و شخص . شناسندی  را م 
د تنها شكل   يدهی  جام م د ان يكه دار يی  ن كارها يكنند كه هم  ی  مرتبا تكرار م  

بـه طـور    ی  چ جامعـه ا   يهـ ی  اسياما نظام س  . و موثر مبارزه است   ی  عقالنی  ها
ر نكرده اسـت مگـر بـا همـراه و           ييتغی  ت اهال يو در جهت منافع اكثر    ی  اساس

از وزن ، يمبارزاتی ن شكل هايا. يگوناگون مبارزاتی هماهنگ شدن شكل ها
ـ بـه شـكل خودجـوش و    هـا  همـه آن  . ستنديكسان برخوردار نی ي تيو اهم  ا ي

از بـه  يمبارزه هستند كه نی  از شكل ها  ی  بعض. افتدی  به راه نم  ی  عكس العمل 
ا يبه طور مشخص، جنگ . ه حساب شده دارنديو تدارك اولی  نقشه و استراتژ  

ن يه و نقشه معياولی رويتوان بدون تدارك و نی را نمی مبارزه مسلحانه انقالب
ن ارتباط، روشن است كه هـم جهـت شـدن          يدر هم . ش برد يآغاز كرد و به پ    

توانـد  ی نمـ » ييروزمند نهايام پيق«دن به   يمختلف مبارزات تا رس   ی  شكل ها 
. رديـ انجـام بگ  ی  انقالبی  متحد رهبر ی  و بدون ستادها  ی  به طور خود به خود    

ام يـ س بوك و پيتر و فينه چه در دست دارند؟ با تو      ين زم يمبارزان امروز در ا   
را بافـت و  ی اجتماعی توان شبكه های می  ن و محدود  يتا حد مع  ی  ماهواره ا 

كـردن و بـه هـم مـرتبط كـردن       ی  م از رهبـر   يما دار ی  ول. به هم متصل كرد   
ی م، بـه صـورت  يكنی ون ها نفر در سطح جامعه صحبت ميليمبارزات متنوع م 
خـدمت  ی است و هـدف يبه همان سی ديك واحد بزرگ تول يكه مثال اعتصاب    

ا اخالل كاركنـان  ی يرا جلو بگذارد كه كم كار ی  مركزی  كند و همان شعارها   
كه امروز صحنه ی اگر مبارزان جوان. كشوری در شبكه حمل و نقل و برق رسان

اشغال كرده اند ی ابانين خيخونی های  ريوترها تا درگ  يمبارزه را از پشت كامپ    



  ١٥u 

ن يبا همی و همراهی ن چارچوب مبارزاتين باور باشند كه با هميهمچنان بر ا  
تـوان جلـو   ی ك روز ـ مـ  يـ مصلحت و تاكتی اگر بر مبنای ان سبز ـ حت رهبر

ست ها و يگر، اگر كمونياز طرف د. د، سخت در اشتباهنديرسيی رفت و به جا  
ا يـ متحـد  ی ع سـتادها يسـر ی مبارزان چپ گمان كنند كه بـدون سـازمانده    

ـ ی  و اجتمـاع ی مختلـف طبقـات  ی جنبش های برای مبارزاتی مشترك رهبر
ن كننـده  ييتوانند نقش موثر و تعی ـ می  ابانيخی جنبش عمومی منجمله برا

ی مبـارزه انقالبـ  ی درس هـا ی عنـ يكننـد،   ی  بازی  در مقطع حساس كنون   ی  ا
  .اموخته اندير كشورها را اصال نيران و سايمعاصر در ا

و ی شرويـ كـه در برابـر تكامـل و پ      ی  حل معضل هـا و موانـع جـد        ی  برا
در نحوه ی جدی های د دگرگونيت با قد علم كرده اس   ی  زش كنون يگسترش خ 

در صـفوف  ی نگرش و عمل جوانان حاضر در صف اول مبارزه و بـه طـور كلـ            

ی ست از سـو يـ روها و عناصر آگـاه كمون يك سو و در ن    يمعترض از   ی  توده ها 
. استی  ستيد و عامل عمده جنبش كمون     ين، كل ين ب يدر ا . ديگر، به وجود آ   يد
ـ بـر عهـده دارد و با  ی شتريـ ت بيولآگاه، مـسئ ی روين جنبش به عنوان ن   يا د ي

خود و با ابتكار و سرعت عمـل، و وانهـادن   ی  هايافکار و تئور  ی  بتواند با نوساز  
كند، ی كه از قبل با خود حمل می ريبندها و تفكرات و تعصبات دست و پا گ     

ی و مبـارزه طبقـات    ی  اسـ يدر صـحنه س   ی  ك قطب متفاوت و مردم    يبه ظهور   
ن بار يست و مسلما همه حاضر نخواهند شد اين ین كار ساده ايا. خدمت كند

توان راه را بر ی ن راه است كه مياما از ا. ن را بر دوش خود تحمل كنند      يسنگ
در ی  فـ يكی  رييـ معترض هموار كـرد و تغ     ی  نگرش و عمل توده ها    ی  دگرگون

  .  جاد كرديزش مردم ايسطح و گستره خ
   ١٣٨٨ بهمن ٢٥

 
 امین سالگرد قیام ٢٨رتباط با در حاشیھ سخنرانی خامنھ ای در ا

  آمل
ام يدر رابطه با سالگرد قی سابقه ای به شکل بی اسالمی امسال جمهور

  . آمل عکس العمل نشان داده است
م در ي  نفر از وابستگان رژ٤٠٠٠متشکل از ی ن بار کاروانينخستی برا

 شتافتند تا بهی دار خامنه ايبه د» حماسه ششم بهمن«مازندران به مناسبت 
  )  ١. (او گوش فرا دهندی سخنران

به شهر آمل ی راد سخنرانيای نگهبان برای ر شورايدبی ت اهللا جنتيآ
  ) ٢. (ديمردم خط و نشان کشی رفت و برا

که آن (ی در رقابت با خامنه ای آملی ت اهللا جواديام آياز پی ده ايگز
ن از افت که در آيانتشار ) ار داشتيرا در اختی است جمهوريزمان پست ر

  ) ٣. (ام سربداران نام برده شديسرکوب قی به عنوان طراح اصلی آملی جواد
ی های در سخنران..... سنندج و  بابل و رودان و ی شهرهای امام جمعه ها

  )٤. (داد دادندين رويای به بررسی ژه ايگاه ويخود جا
بت ن مناسيژه به ايام ويه در استان مازندران پيفقی نده ولياستاندار و نما

  )٥. (ارسال داشتند
 وعده داد در  مازندران به رسانه های رکل فرهنگ و ارشاد اسالميمد 

  )٦ (.افت خواهند کرديپاداش درن اخبار يپوشش مناسب به اصورت دادن 
ی استان مازندران، از ساخت سريال و مستندهای مايمدير کل صدا و س

  .  خبر داد» بهمن۶حماسه  «
 آمل »حماسه ششم بهمن«هفته هر روز  که فرماندار آمل اعالم کرد

. خواهد شدی خاص نامگذاری گذشته به نام رويدادی امسال بر خالف سالها
ن از راه يدر اين شهر و همچنی و هنری  برنامه فرهنگ٨٠ی او از برگزار

در چند روز آينده »  آمل٦٠حماسه ششم بهمن سال «سايت ويژه ی انداز
  )٧. (خبر داد

آمل به اجرا در يی ن واقعه در مدارس ابتدايدر رابطه با ا يیپروژه قصه گو
  )٨. (مدآ

ام آمل لب به سخن گشوده و يم سرکوب قين مستقيبه عالوه امسال عامل
از جمله حجت االسالم . از آن روز را در رسانه ها بازگو کردند» ييناگفته ها«

ی سالمام سربداران سرپرست کميته انقالب ايکه در زمان وقوع ق(ی اصغر
است به ی دانشگاه آيت اهللا آملی و اکنون مديرکل فرهنگ) شهر آمل بود

بسيج کشور ی ـ پژوهشی مدير پژوهشکده سازمان علمی همراه سردار خان
به ذکر خاطرات ) جانشين واحد بسيج سپاه آمــل بودی که در زمان درگير(

ان در آمل،  بهمن سربدار٥ام يقکه زمان ی سردار ناصر شعبان. خود پرداختند
ی ونگش در مورد چگياان نامه دکتريآمل بود و پاپاسداران سپاه ی  فرمانده

ل يدروغ و الف و گزاف تحوی مشتی مصاحبه ا  درستمل اآام يسرکوب ق
  )٩. (رسانه ها داد

ام  سربداران در يقی خيو تاری اسيت سيانگر  اهمين اقدامات نه تنها بيا

سران . دهدی ز نشان ميرا نی اسالمی جمهوری ت کنونيآمل است بلکه موقع
، ١٣٦٠ بهمن ٥ام يه اند که قديفهمی بهتر از هر کسی اسالمی جمهور
از سر ت نظامشان را به چالش گرفت و با شکست آن خطر مرگ را يموجود

ست و يام گران کمونيجسارت آن قر شدن يفراگز آنان از يامروز ن. گذراندند
زش توده ي خکی يري شکل گطير شرا د.مناکنديبشدت بام يآن قی درسها

ی سران جمهورمختلف، ی ها ان جناحير ميگسترده و شکاف درمان ناپذی ا
جاد يای رارا بی گسترده ای اسيک سيدئولوژيای مجبورند کارزارهای اسالم

 و همزمان مانع از آن ش برنديه پخود بی ه هايان پاياتحاد و انسجام در م
ش گرفته و آن را به ين نسل قبل را در پيارزشوند که نسل جوان مبارز راه مب

سران ی هدف اصل. روزمند و کار ناتمام را به اتمام برساننديسرانجام پ
 بهمن آمل آن است که هر گونه فکر ٥ام ياز حمله به قی اسالمی جمهور

را از ذهن جوانان ی اسالمی جمهوری سرنگونی برای استفاده از قهر انقالب
ی است که در انتظار جمهوری نده اياز آی کوچکی گوالام آمل يق. نديبزدا

زند و يخی ل هر زمان که توده ها به پا مين دليبه هم. استی اسالم
ن نظام  به يطلبند، رهبران ای به مصاف می را بطور جدی اسالمی جمهور

هر . افتندی قهرمانانه مآن مبارزه مسلحانه عادالنه و کردن اثرات ی اد خنثي
ام ي ق کابوسشوند،ی زمان که با خشم و جسارت جوانان و خطر مرگ روبرو م

  . رديگی آنان را در بر مآمل 
ام يه مفلوک مجبور شده شخصا در رابطه با قيفقی نکه پس از سالها وليا
ی است که سر تای انگر بحران مهلکيخطر را به صدا در آورد، بی زنگ هاآمل 

خود گوشزد ی در سخنرانی خامنه ا.  را فراگرفته استدهين نظام پوسيای پا
) ت مردمياکثری عني(ی اسالمی که دشمنان جمهوريی کند که از آنجای م

  : ديگوی او م. هستی عين وقايعوض نشده اند خطر تکرار چن
ى ششم بهمن آنقدر اهميت داشت كه امام بزرگوار ما آن را در  قضيه«

 كردند، آن را يادگار گذاشتند؛ يعنى ى تاريخى خود هم مندرج وصيتنامه
حاال چرا فراموش نشود؟ براى اينكه حوادث تاريخى، هم . فراموش نشود

قضايائى است كه در قضاياى جارى بر يك ملت، . درس است، هم عبرت است
امروز بيست و هشت سال از آن زمان . هاى مختلف غالباً تكرار ميشود برهه

دشمنان جمهورى ى كه عوض نشده است؛ ميگذرد، اما راه جمهورى اسالم
  ) ١٠(» .نده ااسالمى هم عوض نشد

ع امروز بر خطر نقش يخود با نگاه به وقای در سخنرانی خامنه ا
  :ديگوی مکند و ی د ميتاکی ات انقالبيو رشد روحی روشنفکران انقالب

روشنفكرانه شروع كردند به امام و  به  يا شحرفهاى روشنفكرانهاول با «
مهورى اسالمى و به مبانى امام اعتراض كردن، انتقاد كردن، حرف زدن؛ به ج

ى   يواش رودربايستى را كنار گذاشتند، آمدند توى ميدان، مبارزه بعد يواش
 يا ى مسلحانه ى سياسى را تبديل كردند به مبارزه مبارزهفكرى را، 

ل همين  اينها توى كشور ما اتفاق افتاد؛ مال تاريخ نيست، ما- اغتشاشگرى 
  )١٢(و ) ١١(» . شروع كردند مزاحمت كردن-ى اول انقالب است  دهه

م يرژی های زيت ها و خون رين، جنايمانند همه مرتجعی البته، خامنه ا

!یضجه های خامنه ا  



      t ١٦   
ه زنان و کارگران يعلی اسالمی دن جمهوريبه قدرت رسی خود را  که از قردا

ن يخونی و دهقانان و ملل تحت ستم و روشنفکران آغاز شد، و با کودتا
ی را، فرض را بر آن ميز. کندی ن معادله حذف ميد، از اي به اوج رس١٣٦٠

ی ن و استفاده از ارتش و اسلحه حق انحصارين مخالفيگذارد که سرکوب خون
حق ی ن انقالبيو مردم و مبارز. خودشان استی عنين معادله يک طرف اي

  .بزنندی البو انقی آنان دست به قهر مردمی ندارند در مقابل قهر ارتجاع
نقد با «چگونه دهد که ی م هشدار ميبه رژی ن گذشته، خامنه اياز ا

افته يدری به خوبی خامنه ا.  شود»سالح نقد«ن يگزياند جاوتی  م»سالح
ی می روبرو است و با چه سرنوشتی ل خطرناکياست که امروزه با چه پتانس

ن ي ام٢٨بت ه حزب ما به مناسيهمانگونه که در اطالع. تواند روبرو شود
  : ام آمل آمده استيسالگرد ق

ی اسالمی جمهوری اگر بخواهد بر هدف سرنگونی کنونی اسيزش سيخ«
ر به يکند به ناگزی کرده و آنرا عملی پافشار) نگهبانان آنی و نه جابجائ(

در دستور کار قرار ی قهر انقالبی ريافت که بکار گيتکامل خواهد ی سمت
است که سرنوشت ی ن قانونمنديه ايردن بر پاا نکيعمل کردن . خواهد گرفت

  . ن خواهد کرديير را بطور قطع تعيمبارزات چند ماهه اخ
که تا به دندان ی ران بود که با دشمنيبه مردم ای ام سربداران فراخوانيق

ی  سال از آن زمان م٢٨. مت و مدارا سخن رانديتوان با مالی مسلح است نم
قت را ثابت کرده است که ين حقيای ه کافبه اندازی اسالمی گذرد و جمهور

ی م» مشت در مقابل مشت«تنها با منطق . د به زور کنديش را بايشه هاير
ن دشمن است که همواره از قهر يا. ش برديتوان مبارزه با آن را به پ

که از جانب مردم قهر ی د و تا زمانيجوی ه مردم سود ميافته عليسازمان
م بود ينابرابر روبرو خواهی د، همواره با معادله اافته بکار گرفته نشويسازمان

  » .ديکه مردم از آن ضرر خواهند د
در  ذهن و عمل مردم جا ی اسالمی جمهوری هر زمان که مسئله سرنگون

ن است يا. ابدی يباز می ژه ايگاه ويام سربداران جايقی کند، درسهای باز م
 سال است از ٢٨که ی از دشمنی اسالمی رهبران جمهوری منبع هراس دائم

 . رانندی اش سخن م» ينابود«
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از  وزارت ی بخشی ر رسميارگان غ) راه توده(ک نت يت معلوم الحال پيسا   – ١٢

ام آمل را يق، ياطالعات که به اصالح طلبان تعلق خاطر دارد در پاسخ به خامنه ا
در . چپ نما قلمداد کردی ماجراجوی د و سربداران را عده ايکودکانه ناميی ماجراجو

  . رجوع شود» ه بودين اعالميبهتری خامنه ای سخنان عل«ن ارتباط به مقاله  يا
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   ١٣٨٨هفت بهمن 

  يد،گيرم که می زن
  گيرم که می بريد،

  گيرم که می کشيد 
  با رويش ناگزير جوانه ها چه می کنيد؟

. سميام آمل بنويبه مناسبت قی  بهمن دوست داشتم مطلب٥در آستانه 
سته يخواست و شای دم که نتوانم حق مطلب را آنطور که دلم ميترسی اما م

ش يچند سال پرا "* پرنده نو پرواز"کتاب . زان آن اتفاق بود ادا کنميعز
ی جدی نگاه. ر قرار داد و به فکر فرو برديار مرا تحت تاثيخوانده بودم و بس

از اسمها در خاطرم ماندند وبا آنها شب و روزم ی اريبس. دا کردميبه مبارزه پ
م به آن حرکت را بارها مرور يتصميی و چرای اسيل سيدل. کردمی می را سپر

ل ها ، سوسن ها، مراد يکاک اسماعاکنون من همسن .خواندمی کردم و می م
دانم  به اندازه آنها مبارز، ی نم. هستم....ها، فرح ها، سهراب ها، شهاب ها و 

ت در يازجدی شرح کامل" پرنده نو پرواز" هستم؟کتاب ی شجاع و جسورو جد
و ی ات اخالقيسم ، خصوصي، اعتقاد و باور به کمونياسيک سيتفکر و پرات

ر و ييکه باور به تغی حرکت بزرگ را در باره جوانانک ين و نظم در يپليسيد
رون آمده بودند يسقط شده بی ک انقالب مردمي داشتند و از دل ی دگر گون

ی ام آمل و چگونگيل شکست قين کتاب به داليا. دهدی را به خواننده م
ی که برای ست و انقالبيم با جوانان کموني رژی انه و ارتجاعيبرخورد وحش

آوردند، ی روی اسين شکل مبارزه سيتری توده مردم به عالی و آزاديی رها
  .پردازدی م

ی ن واقعه به شکلهايم هر ساله در سالگرد اي به بعد رژ١٣٦٠ از سال 
که توسط ی ش هم در کتابيچند سال پ. کندی می اد آوريمختلف آن  را 

 

 !و به پرواز در آمده اند  پرنده های نو پرواز  دوباره بال گشوده اند



  ١٧u 

و ام ياز آن قی منتشر شد شرح مفصل" يمرکز اسناد انقالب اسالم"انتشارات 
ی ستها و قسمت اعظم کتاب به دادگاههايه کمونيالت اتحاديات تشکيجزئ

. پردازدی ر شدند، ميام و بعد از آن دستگيان قيه که در جرياتحادی اعضا
ی اسالمی عوامل جمهوری کطرفه و ضد انقالبيد و نگاه يالبته تمام کتاب با د

د ي انقالب سفليکرده بود که نشان دهد  به دلی کتاب سع. نگاشته شده بود
در . ن روز را انتخاب کرده استيستها ايه کموني، اتحاد١٣٤١ بهمن ٦شاه در 
ن رابطه آورده يض در ايمختلف کتاب به کرات مطالب ضد و نقی قسمتها

شده بود که نشان داده شود که مردم ی نکه سعيگر ايک نکته دي.  شده است
س در مقابل آنها نکردند و بر عک" های جنگل"با ی ن همراهيآمل کمتر

پرنده نو "باشد و در کتاب ی ن مطالب کذب ميای که هر دويدر حال. ستادنديا
ی حات کامل داده ميتوض" هايجنگل"مردم با ی در باره کمک و همراه" پرواز

  .ماندی نمی باقی ز بحثي بهمن اغاز شد ن٥ام در روز ينکه قيشود و در باره ا
ی جمهوری برای بود و شوک بزرگر گذار ين واقعه آنقدر مهم و تاثيا
غائله "ن واقعه تحت عنوان يتنامه معروفش از ايدر وصی نيبود که خمی اسالم
که باعث شد نتوانم سکوت کنم و قلم به دست ی اما علت. کندی اد مي"آمل 

بودم که با ی ابان جمهوريدر حال گذر از خ.  رخ داد٨٨ بهمن ٦رم در يبگ
کرد اتوبوس بود که پر از ی چشم کار متا . مواجه شدمی ديک شديتراف

و ی جي، بسي، لباس شخصين روزها اطالعاتيبود که ای آخوند و زنان و مردان
ی عابر. ديرسی دم به چند هزار نفر ميدی که می جمعت. شوندی خوانده م... 

که جلوتر رفتم نوشته ی آخوندها هم اعتصاب کرده اند؟ کم:با تمسخر گفت 
آمل، شهر هزار سنگر . "م را جواب داديعالمت سوالهااتوبوس ها ی جلوی ها
ما ي س١ شبکه ٢ظهر در اخبار ساعت . م روشن شديز برايهمه چ". اريدار يد

دار مردم آمل با يد"س ير نويمردم مازندران به زی برای خامنه ای سخنران
دانستند ی ها که نم يليخ. پخش شد" ٦٠رهبر در سالگرد واقعه بهمن 

ی سخنرانی بوده؟ واقعه چه بوده که خامنه ای د چه اتفاقکردنی وال مئس
ه و يانيو بی ن روزها که همه گوش به زنگ اخبار هستند هر سخنرانيکرده؟ ا

مختلف آن روز به ی اخبار ساعتها. کندی توجه مردم را جلب می اتفاق
د و به رخ يتهد. نداشتی ز تازه ايچ. اختصاص داده شدی خامنه ای حرفها

چه بود و چه ی نيم و خمينکه ما چه بوديج و ايت سپاه و بسدن قدريکش
اختصاص ی خامنه ای آن روز به حرفهای فردا ی تراول  روزنامه هايت. کرد

ه ياتحادی به شرح و معرفی در صفحه آخر روزنامه جام جم ستون. داده شد
نجا بود که در يران و واقعه آمل اختصاص داشت و جالب ايای ستهايکمون

ن يتمام ا.  بهمن آغاز شد٥ام در ين قين موضوع اشاره شده بود که اي اآنجا به
ا يک روين يا. م واقعا به وحشت افتاده استين دارد که رژيت از ايمسائل حکا

سم و يم شبح کمونيرژ. ت استيک واقعي. ستينی نيو توهم و خوش ب
  .ده و حس کرده استيسم را ديمارکس

زنند، ی ر شدگان ميکه به دستگيی ها و اتهام ها ها، اعدام يريدستگ
ک است که همه يدئولوژيشده و ای زيکه همه بر نامه ری ونيزيتلوی برنامه ها

مختلف چپ واتفاقات اوائل انقالب به ی ها و گروهها ستيدر باره مارکس
مثل ی اسالمی عناصر جمهور. ز استيهمه چی اي است گو٦٠خصوص سال 
ندازند اما ي پوست هم را دور بمانند که گوشت وی می خواهر و برادر

  .زنديريهم را دور نمی استخوانها
م يمن عنوان ترم(  بعد از عاشورا و حضور متفاوت مردم، اصالح طلبان 

ه يانيبه غلط کردن افتادند و با ب) دانمينها ميای طلبان را مناسب تر برا
و با رفت را به سر رسانده ی که ماهها از آنها می شان باالخره انتظاريها
برد ی ق و بود و نبود بسر ميم در بحران عميحاال که رژ. عت کردنديشان بيآقا
کند که ی می اد آوريه کند و مدام ي تشب٦٠ر را به دهه يع اخيخواهد وقای م

ن است که با يک نکته جالب اي. ميکنی چه کرد، ما هم همان می نيخم
که بود و چه ی نيدهند که خمی کنند هم نشان می که پخش ميی برنامه ها

ه يکامال شبی نيخمی نکه تمام حرکات و حرفها و برخوردهايکرد و هم ا
ست که اکنون با مردم و جوانان و معترضان ی اياکنون و حرفها و برخوردها

  . ه بدهنديخواهند به خود و مزدورانشان روحی ن طور ميشود و ای م
ند يگوی از جوانان و نسل گذشته که می نگونه اعمال  آن عده ايا
. نها بوديمعلم همه ای نيفهمند که خمی نها بد هستند ميخوب بود ای نيخم

ن يهم عی موسو. و مکتبندی دئولوژيک ايهستند و پاسدار ی کينها همه يا
ل  حاال دوباره بند ين دليبه هم. هستندی و کروبی نکه خاتميکما ا. آنهاست

ن تفکر يرا ايز. پها و تفکرات چ ستيها و کمون ستيکرده اند به مارکس
سند و برنامه ينوی دائم مقاله م. آنهاستی شگيو همی است که دشمن دائم

کرد ترس و وحشتش را ی  بهمن سع٦ی در سخنرانی خامنه ا. سازندی م
مردم ی ها بودند که ضد آرمانی نها روشنفکرانيا"نگونه نشان دهد که يا

همه جوره دروغ ". دندم اما انها ضد مردم بويستيما ضد روشنفکران ن. بودند
مردم آگاه باشند ودر به اصطالح مختلف التماس کرد تا ی گفت و به شکلها

دانستند و يگفت مخالفان نظام خود را باالتر از مردم م. ستنديمقابل دشمن با
ست و ين حرفها درست نيچ کدام از ايه. به دشمنان ملت دل بسته بودند

ه و در همه حال گوش به فرمان شيهمی اسالمی جمهور. داندی خ هم ميتار
  .باشدی می نيو چی  و اکنون روسی و غربيی کاياربابان آمر

ام و مبارزه يدانست دست به قيسربداران اگر خود را باالتر از مردم م
بود و نه ی اسالمی جمهوری ه حکومت ارتجاعيام علين قيا. زدی مسلحانه نم

کردند و همه جوره به آنها ی ررا که با سربداران همکای آنها مردم آمل. مردم
آنها از . ز گرفتند و کشتند و گفتند آنها از مردم نبودندينکمک کردند 
ز گفت تا يهمه کار کرد و همه چی نکه خامنه ايخالصه ا. دشمنان بودند

م و هر کس بخواهد با ما مخالفت کند يکنی د که ما با مخالفان چه ميبگو
  .شودی شود و چنان مين ميچن

م را کامال وحشت زده کرد و دهه ير و باالخص عاشورا رژياخحوادث 
ر تمام يزش اخيبا خ. گر استيدی امسال شان متفاوت از سالها" فجر"

ش درد يکه نقطه عطف بود برايی م به عنوان روزهاين رژيکه ايی مناسبت ها
 بهمن به شدت وحشت دارند و همه ٢٢دن يآنها از فرا رس.  سر شده است

ن تفکر را يکنند تا ای جاد رعب و وحشت کنند و تالش مي تا اکنندی کار م
دوارند که در آن يز باشد و اميهمه چی برای اني بهمن پا٢٢ندازند که يجا ب

کنند تا همه حساب کار خود ی  بهمن اعدام م٢٢در آستانه . فتدينی روز اتفاق
ان ياگر در آن دوران در م. ن نکردندي چن٦٠اما مگر در دهه . را بکنند

، امروز چه دارند؟ از درون چند پاره شده يه ايداشتند و پای خودشان اتحاد
  . هستندی ونيليمی رون مورد آماج توده هاياند و از ب

سم و يکه کشتند باعث شد که تفکر کمونی ست و انقالبيا آنهمه کمونيآ
. ندز وحشت داشتند و دارين افراد نياز مرده ای ان برسد؟ آنها حتيمبارزه به پا

ی شان ندادند و هنوز بعد از سالها مانع برگزاريجنازه آنها را به خانواده ها
که ی جوانانی رين روزها به دستگيا. باشندی مراسم در خاوران و خاوران ها م

 ٦٠که در دهه ی به فرزندان کسانی دارند مشغولند و حتی ستيتفکر مارکس
جه نداد بلکه به يشان نتيارهااما نه تنها ک. کنندی ز رحم نمياعدام شده اند ن

ش کرد يرويی از خاک سربداران و سر بدارانها جوانه ها. ز بدل شديضد خود ن
ن نهالها من و امثال من ينمونه ا. ل شده انديپر ثمر تبديی که اکنون به نهالها

ن در ينمدت جسورانه و خشمگيای است که در طی نمونه آن جوانان. است
ی اسالمی ز چشم دشمنان ربوده بودند و حاال جمهورابانها بودند و خواب ايخ

سم است که يسم و کمونين تفکر مارکسيده که ايجه رسين نتيدوباره به ا
آنها . ان جوانان استين اتفاقات شده و دوباره در حال گسترش ميباعث همه ا

بخش نوع يی سم علم  رهايست چرا که کمونينی بيز عجيد بدانند که چيبا
م که تا يهست٦٠ی درختان به خاک افتاده سالهای جوانه هابشر است و ما 

د اما يد و کشتياگر چه سربداران را گرفت. ميکنی م و مبارزه ميستاده ايآخر ا
در دسترس ی علمی نشيق تر و با بيشان امروز عميده ها و درسهايفکر و ا

ن يد تالش کند که با مسلح شدن به آخريامروز، نسل ما با. نسل ما ست
گر به يش از هر زمان ديکسب کرده بی جهانی ايکه پرولتاريی وردهادستا

، نه تنها طبقه کارگر بلکه يمردم رفته  و با بردن آگاهی ان توده هايم
  .ت را نجات دهديبشر

ل مبارزه يرو به خصوص عاشورا نشان داد که پتانسيحوادث چند ماهه اخ
به وحشت انداخته م را ين رژيان جوانان موجود است و هميزدر ميقهر آم

گر يرد تا بار ديصورت گی اريباز و هوشی د با چشمانين امر باياما ا. است
دن خود کنند و  از يه به قدرت رسين نتوانند مبارزات مردم را دستمايمرتجع

اما . کنندی ند و دولت کهنه خود را بازسازيستها درآياليدر سازش با امپر
ز  دوباره بال گشوده اند و به پرواز در نو پروای پرنده هاخوب است بدانند که 

  .آمده اند
   يیروناک رها

  



      t ١٨   

  دادگاه ھای مسکو:  بخش دوم
ی که در آن رهبران و کادرهای سلسله دادگاه هائی ونيزيپس از پخش تلو

ه نظام محاکمه يبه اتهام توطئه علی اسالمی جمهور» اصالح طلب«جناح 
ی وا: به راه افتاد کهی ستينضد کموی  اشدند، از گوشه و کنار جهان همهمه

ن دادگاه ها همان يا!  کندی ن عمل ميمثل استالی اسالمی جمهور! بتايمص
کساله يو ی در عمر سی اسالمی جمهوری گوئ !استی نياستالی دادگاه ها

از ينی وی افشای نان برايثبت نکرده است و ای اش نقطه رجوع و رکورد
   . کنندرجوع» نياستالی دادگاه ها«دارند که به 

 منتشر شد، به ٤٧قت شمارهء ي در حقکهن مقاله يما در بخش اول ا
مد روز توسط ی ها سهيمقاگونه ن ينهفته در ای اسيل اهداف سيه و تحليتجز
آن ها ی وطنی الير و قلم زنان دوی جهانی ه داريه پردازان سرماينظر

دادگاه «ت آنچه به يم به واقعيخواهی ن مقاله ميدر بخش دوم ا. ميپرداخت
م و خارج از يمعروف شد، بپرداز» مسکوی دادگاه ها«ا ي» نياستالی ها
که شناخت ی ق مربوط به آن را تا حدي، حقايستيضد کمونی اهويه

  . ميرون بکشيدهد بی امروزمان اجازه م
  استی و پرولتری روش علمی روش حقیقت جوئ

ی انقالب هاخ يه تاريعلی ا اتهامات بورژوازين است که آين سوال اياول
: ن استيت است؟ جواب ما اياز هر گونه واقعی ستم، خاليقرن بی ستياليسوس

زات ياز نظام تمای خ، افق رهائين بار در تارياولی ن انقالب ها برايا! ريخ
انهء قرن يعدالت جوی بشر گشودند و منبع الهام شورش های را به روی طبقات

ی و نظام طبقاتی ه داريرمان انقالبات، در مبارزه با سيا. ستم شدنديب
اما . ت به ارمغان آورديبشری ا برايبودند که پرولتاری ميعظی دستاوردها

با کهنه است به ی بان مرگ و زندگيکه دست به گری ده نوئيمانند هر پد
از آن ها ی برخی ادآوريشدند که ی ز افتادند و حتا مرتکب خطاهائيراهه نيب

 سال است ٢٠٠ش از يکه بی کهنه کار بورژوازطبقهء . اندازدی لرزه بر اندام م
نقاط جهان توسط ی اش مرتبا در اقصی نظام جهنمطره دارد و يبر جهان س

کند با ی شود، تالش می ده ميمردم تحت ستم و استثمار به چالش کش
اده و آن را هدف قرار دی ستيکل پروژهء کمونخطاها ن ي بر اردنگذاانگشت 

  . اعتبار کندی را ب
ی واقعنقاط ضعف ی که روی اما هنگامرا افشا کرد ی قاصد بورژوازد ميبا

اگر آن چه . ندارندی تين مقاصد چندان اهميگر ايگذارند دی ما انگشت م
م و دست به يد آن را قبول کنيت داشته باشد بايشود واقعی ه ما گفته ميعل

ی نظام های ع رخ دادند؟ ضعف هاين وقايچرا ا: م کهيکنکاش بزن
  م شد؟ ينده مانع تکرار آن ها خواهيما چه بودند و چگونه در آی ستياليسوس

ش يب) هر چه باشد(قت ياست و حقی ستيقلب روش کمونی قت جوئيحق
 حتا اگر -باشد به نفع آن است ی ا و انقالب پرولترياز آن که به ضرر پرولتار

سم مورد سوء يحمله به کمونی برای ا آن لحظه توسط بورژوازين يدر ا
تواند جذب ی قت است ميهر چه را حقی ستيتفکر کمون. رديفاده قرار گاست

ل و يد تحليست ها بايکمون. ل به دانش و شناخت بالنده خود کنديکند و تبد
ی ستياليسوسی خ انقالب هاياز تار» نيفصل استال«نظر خود را در مورد 

ن يبی ستيخ جنبش کمونيز از تارين فصل مناقشه انگيا. روشن کنند
ع تر در مورد تجارب انقالبات يوسی از جمعبندی ،خود، بخشيللالم

ن بستر يد در ايز بايرا ن» مسکوی دادگاه ها«. ستم استيقرن بی ستياليسوس
نه خصلت يمائو در زمی کيتئوری ن کار چارچوبه هايای برا. کردی جمعبند

ی نه جمعبنديسم بطور عام و در زمياليدر سوسی سم و مبارزه طبقاتياليسوس
باب . استی بطور خاص، نقطه رجوع مهمی سم در شورويالياز تجربه سوس

ی های ه بر تئوريبا تک) کايآمری ست انقالبيصدر حزب کمون(ان يآواک
و درس ی مورد بررسی تر از و یقتر و علمين فصل را عميمائوتسه دون، ا

  )١( .ما بوده استی ن مقاله راهنمايقرار داده است که در نگارش ای آموز
  بھ کمونیسم و تاریخ سوسیالیسم ی غیر علمی ویکردھار

ی شوروی ستياليحزب و دولت سوسن، رهبر ين پس از مرگ لنياستال

د ياست که بای ک کار جدي) ١٩٥٣-١٩٢٥(ی از دوران وی جمعبند. شد
بلکه » نياستال«به نام ی را نه مربوط به فردي ز–انجام شود ی دا علمياک

از تکامل ی ا در مقطعيبه نام پرولتاری طبقه اک يو پراتی مربوط به تئور
. استی گريو ساختن جهان دی ه داريجهان سرمای نابودی مبارزه اش برا

ن فصل يای علمی در بررسی مانع مهمی ن الملليبی غات بورژوازياحکام و تبل
ت با يضدی ن براينان با استاليت ايضد. خ تحوالت جهان استيمهم از تار

دن به مقاصد يرسی است برا» يابزار«شود و در واقع ی سم انجام ميکمون
ی ان هايان جرياما در م. ن ها روشن استيف ايتکل. شانی ستيضد کمون

کرد نادرست موجود يز دو متد و رويران نيای ستيمنتسب به جنبش کمون
قبول «ی کيکرد که ين دو رويا. برندی قت نميره به حقی چ روياست که به ه

ک يگرند اما از يکدياست، به ظاهر مخالف »  دربسترد«ی گريو د» دربست
  .  رنديگی ه ميمای متدولوژ
 )٢(. مين مواجهيچون و چرا از استالی  با طرفداران دفاع بکرد اوليرودر 

ن، از جهان ين و نوع دفاع از استالينه دفاع از استالينان در زمياز ای عده ا
که ی در زمانی  آلبانرهبر کشور(انورخوجه ی و متدولوژی و خط مشی نيب

نان به تبع يا. شدندی می ه فکريتغذ) خواندی م» ستياليسوس«خود را 
ی ايمائو از علل احی های جمعبندی و علمی جدی انورخوجه، بدون بررس

ک يها و پراتی مائوتسه دون از تئوری و گسست های در شوروی ه داريسرما
ی در شوروی داره يسرمای اياح. برخاستندی ن، به تخاصم با وياستال
ن يای ريگی به روند شکلی جدی نان نگاهياموجب نشد که ی ستياليسوس

 و متوجه خدمات آن کنندی  اجتماع-ياقتصادی ک هاينامي و دءاياح
ی تحت رهبری ستيالين سوسيچی است هايس. ر مائوتسه دون گردنديفناناپذ

 توسعه استيکرد به دهقانان، سيرو(گوناگون ی نه هايمائوتسه دون در زم
مختلف درون جامعه ی شات فکريکرد به گرايو صنعت، روی موزون کشاورز

جه انتقاد از تجربه يدر نت) ستيو مبارزات درون حزب کمونی ستياليسوس
نکه، يو مهم تر از همه ا. شکل گرفته بودی سم روسياليسوسی ه و الگويروس

 طبقات و سم و ادامه وجودياليت متناقض سوسيشناخت مائوتسه دون از ماه
و ی جامعه شوروی ت هايسم، از مشاهده واقعياليدر سوسی مبارزه طبقات

و به . افته بودين تکامل ياستالی ن ها و درک هايين برخاسته و در نقد تبيچ
ی شروتر از الگويتا پيفيکی ن، الگوئيسم در چياليسوسی ل الگوين دليهم

  . کردی می ندگيرا نمای سم روسياليسوس
ر ياجتناب ناپذی د وجود خطاهاي،  تائ»قبول دربست«رد کيطرفداران رو

با دور انداختن ی را مساوی ستياليسوسی ر در تجربه کشورهايو اجتناب پذ
و تعصب ی کرد مذهبيک رويکرد ين رويا. کنندی می سم تلقيپرچم کمون

شه کن يده نو که قصد ريک پديز يافت و خکند ی ز است که درک نميآم
رحمانهء نظام يند هزار ساله را دارد و در محاصرهء بچی کردن نظام طبقات

 به آن،ی ر علميبرخورد غاست و ی عيطبی امر، استی جهانی ه داريسرما
ن نوع تفکرات يان  در مورد ايباب آواک. کندی سترون مرا  اشی روند تکامل

  : ديگوی م
رخ داده ) سمياليخ سوسيدر تار(ی کنند اگر اشتباهاتی فکر می چرا برخ«

ی ک نقطه نظر مذهبين ياست؟ ا» رق پاره پارهيک بي«سم يست پس کمونا
ن ي ا–شود ی خته ميهمه اش از هم گسی ک نخ از آن بکشياست که اگر 

کرده ام در مورد ی ست که من سعين نکته ايا. استی نيدی ت گرائيتمام
ل غلط باشد تمام پروژه شان يز انجيک چياگر : ميبگوی حيمسی ست هايفاش

ن يا... ت گرا هستند يتمام. ست هستنديده آلين ها ايرا ايز. ... پاشدی ماز هم 
ن يم و به ايست باشيد مارکسيما با. سم استيتفکر کامال در تضاد با مارکس

قا و بطور يکرد است و عمين روين، خالق تريتری م که  انتقاديعلم اتکاء کن
سم و ي ا-بوش«از مقاله ( » .استی کرد علميک رويک و جامع، يستماتيس

  )٧٧ص » بر هنر، علم و فلسفهی مشاهدات«در کتاب » سميکمون
. است» ختن دربستيدور ر«و » رد دربست«، گريکرد نادرست ديرو

ی ستياليتجارب  انقالبات سوسی علمی بررسی کرد به جاين رويطرفداران ا
و )  بودعمدهکه جنبه (آن ها ی ت از دستاوردهايستم و حمايقرن ب

 نیاستالی ها دادگاه  -ی دادگاه های جمهوری اسالم
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به ی آن ها ربط«: کنندی شان، اعالم مي خطاها و کمبودهاازی جمعبند
. استی ست بلکه کمدينی کرد نه تنها جدين رويا! »سم نداشتندياليسوس

ن يشتيا انيوتون ينی های مانند آن است که هنگام ظهور نقصان در تئور
ن يران چنيحداقل در جنبش چپ ا! کدان نبودنديزين ها اصال فيم، ايبگوئ

و ی ل مبارکيمی بلکه بر مبنای جدی ک بررسيه ي پانه بری احکام
در مورد آنچه ی و محاسبه گر» بود، من نبودمی بود، کی ک«سم يپراگمات

. رود، صادر شده اندی اکنون مقبول عامه است و در بازار روز خوب فروش م
ی فلسفی ان نفوذ آموزه هاي، بيابزارو ی کيزيمتافن روش ياز قضا، ا) ٣(

ی ادين عده زياستال: د فراموش کرد که گفتيمائو را نباهشدار . ن استياستال
منتسب به ی که به رهبران سازمان های  اکثر کسان!م داديک تعليزيرا با متاف

م ين تعليک استاليزيل شدند با متافيران و جهان تبديدر ای ستيجنبش کمون
به ا ا در خفيبطور آشکار گردان شدند ين رويکه از استالی  و زمانندافتي

ن طرز تفکر يل همي به دل.ل بستنديونال دوم دخيانترناسی ال دموکراسيسوس
افته توسط مائوتسه يتکامل ی ستيکمونی های قادر به درک و جذب تئور

  . ن، نبوده انديسم در چياليشرفته تر سوسيتا پيفيدون و خصلت ک
به ن را متهم يتوان استالی م. ار راحت استين بودن بسيامروزه ضد استال

ک نگرش، از ياو از ی کردهايم که رفتار و رويهزار جرم کرد اما اگر درک نکن
ی سرچشمه می ستيو فلسفهء پراگماتی کيست مکانياليماتری ک متدولوژي

ی اگر با نگرش: ميبا صراحت بگوئ. م کرديگرفت،  مشابه آن ها را تکرار خواه
ران را يحزاب چپ ان ايو چند سالهء پر مدعاتری ک سياعتقادات و پراتی علم

ک طرف ترازو و اشتباهاتشان را در يآن ها را در ی م، دستاوردهايکنی بررس
کردند ی را که در آن عمل می اس صحنه ايم و مقيگر ترازو قرار دهيطرف د

ن به ياستالی م که خطاهايشوی م، به سهولت متوجه ميز به حساب آوريرا ن
  .   رسدی اشتباهات آن ها نمی گرد پا

ی ش ميرا پی حيکرد صحيان رويکرد، باب آواکين دو رويقابل ادر م
  :گذارد

، به ي، منجمله شورويستياليجامعه سوسی خيختن تجربه تاريرون ريب« 
است و ی رخ داد اشتباه بزرگی ن اشتباهات جدينکه در دوره استاليخاطر ا
مائو هم . ... ت استيو از واقعی خيل غلط از تجربه تاريک تحليبازتاب 

از ی ز بخشين اشتباهات نيت شناختن ايبه رسم. مهم داشتی مبودهاک
نکه مائو يم از ايست هستياليما چون ماتر. ... بودن استی خيست تارياليماتر

من ... د ين نخواهم کشيو من نام او را پائ. ميکنی هم کمبود داشت تعجب نم
 اما همهء آن ها .ن و نه با مارکسين کار را نه با مائو خواهم کرد، نه با لنيا

دانشمندان هم اشتباه ... ميدانی ک علم ميسم را يما کمون. ... کمبود داشتند
خود ی ت هايکرده اند به محدودی که خدمات بزرگی حتا آن هائ.  کنندی م
کنند و جلو ی زيد آنچه را آن ها کردند از نو قالب ريگران بايرسند و دی م

م، از تجربه يد به مثابه علم برخورد کنيبای ستيکمونی دئولوژيبه ا. ... بروند
م؛ از آن تجربه و تجربهء گستردهء يکنی علمی ک جمعبندی يائين دنيا

ی ستيکمونی دئولوژيم ايگوئی می وقت. ميک کنيد تئوريک تجريت يبشر
ن علم درک شده و درست بکار ياگر ا. نيای عنيست بلکه علم است يمذهب ن

ی نش و متدولوژين بين و جامع ترين و منظم تريگرفته شود منسجم تر
ک يسم به مثابه يکمون: نيسون، جفرسون و استاليمد«مقاله (» .استی علم
 ) ٩٣ص » در باره هنر علم و فلسفهی مشاهدات«در  کتاب » .علم

  مسکو چھ بودندی دادگاه ھا
، و مارس ١٩٣٧ه ي، ژانو١٩٣٦ب در اوت يبه ترتمسکو ی ادگاه هاد
و ست يکمونه متهمان از رهبران حزب يکل. دندل شي تشکی الدي م١٩٣٨
در . فا کرده بودندي نقش ا١٩١٧ که در انقالب اکتبر بودندی شورودولت 

ف و ينوويست از جمله زيحزب کمونی رهبری شانزده نفر از اعضال، دادگاه او
همه متهمان اعدام . ن بودند محاکمه شدنديک لنياران نزديکامنف که از 

 نفر ۱۳محاکمه شدند که ی وم، هفده نفر از مقامات حزبدر دادگاه د. شدند
 ۲۱در دادگاه سوم . فرستاده شدندی  نفر به اردوگاه کار اجبار۴اعدام شده و 

. سابق دولت بودندی را از وزانشتر آنيب. ک محاکمه شدندينفر از سران بلشو
 کوفيو ر) نترنيس سابق کميرئ(ن ي بوخارچونی نامدارافراد ان آنها يدر م

  .همه متهمان اعدام شدند. قرار داشتند) ير قبلينخست وز(
ل مدافع يان وکيزندان. شد ع انجام يبسته و سری ها پشت درها دادگاه

ی مدست، همتهمانی اتهام اصل. محروم بودندی خواه نداشتند و از حق فرجام
منظور از دشمن، عمدتا . بودی دولت شوروی سرنگونی برا» دشمن«با 

، اصل يدادرسی مبنا .بودی تزار» ديسف«ارتش ی ايلمان و بقاسم آياليامپر
» ه کشوريتوطئه عل«ن يمتهمی بود که برای شوروی فري قانون ک۵۸

خود » اعترافات«ی  هيفرخواست بر پايک. کردی درخواست مجازات اعدام م
ا يانت به کشور يخچون ی جرائمن رهبران  به يا. م شده بوديمتهمان تنظ

پر از ضد و که ی  اعترافات–د  کردن»اعتراف«گانه  يور بکشی برای جاسوس
رنوف اعتراف کرد که يوان سميااز متهمان به نام ی کينمونه ی برا. ض بودينق

) گان حزبيگر از بلندپايدی کي(روف ي در سوءقصد به جان ک١٩٣٤در سال 
ر شده و در زندان يک سال قبل از آن دستگيکه او از يشرکت داشت در حال

  )  ٤(. بود
  -)ياسيس سيا پلي(خلق ی اياريسيس کميار رئي دست-ژوف ی يکوالين
ی بلوک ضد انقالبی ستيتروری ت هايدر باره فعال«تحت عنوان ی نامه ادر 

  :نوشتی حزبی به سازمان ها» فينويز-يترتسک
ف و کامنف نه تنها ينويمسلم دانست که زرا ک فاکت يتوان ی م« 

ه رهبران حزب و دولت ما بودند بلکه يلعی ستيتروری ت هايمحرک فعال
ق يژه رفيگر رهبران حزب ما و بويسوء قصد به جان دی تدارک برا... ن يمولف
  » .ن بودندياستال

همه دشمنان قسم خوردهء «ن ها و يان ايز ميد تمايگوی ادامه مدر  و
د، کوالک ها، و يسفی هاد جاسوسان، پروواکاتورها، گار-کارگران و کشور ما 

 به قلم »نين استاليمشت آهن: ژوفي«به نقل از . (ن رفته استياز ب» هريغ
  )٥ ()٣ ص -نائوموف. و وی آرچ گت

ی براد و يا رسيسارياست کميدادگاه دوم و سوم به ران يجرژوف در ي
محکوم ی بعدی ل داد که در دادگاه هايتشکی ز پرونده اي نخودی قبلس يرئ

ت يجنا«اثبات ی برای قانونی دادرسن يآئژوف با هر گونه ي .به اعدام شد
ن يبه استالی نامه ای ط ١٩٣٦ز يمخالفت کرده و در پائن رهبران يا» يها
 -همانجا. (»رباران شوندياتاکف و رادک بدون دادگاه تيپ«، کندی شنهاد ميپ

  )٣ص 
ی ته مرکزيدر جلسه کمی زيشگفت انگی ژوف سخنراني ١٩٣٧در ژوئن 

م که چپ ها و راست ها يعظی نيکه توطئه چک شبيکند، ی کرده و اعالم م
ست، افسران ارتش، افسران ياليسابق احزاب سوسی ست ها و اعضايو ترتسک

ن يکند کشف شده است و ای را متحد می خارجی ست هايد و کمون.و.ک.ن
نترن، و ي، کميکنترل ارتش، حمل و نقل نظام» مرکز همه مرکزها«

او . را در دست گرفته استی شاورزامور خارجه، حمل و نقل و کی ايساريکم
در شهرستان ها ی حزبی ندگان خود را در شاخه هاين ها نمايکند، ای ادعا م

همانجا . (کامال در آن ها  نفوذ کرده اندی و آلمانی داشته و جاسوسان لهستان
ی و اعدام ده ها هزار تن از اعضای ريل موج دستگين تحليپس از ا) ٧ص 

  .شروع شدی مختلف شوروی حزب و ارتش و ارگان ها
 برگزار شدندی این دادگاه ھا در چھ شرایط

ر يزی شورو. ندل شديبزرگ تشکی ثباتی ط بيدادگاه ها بر بستر شرا
ی ستيجنبش کمون.  بودی خارجی ست هاياليامپری م از سويعظی فشارها

م قدرت يتلر در حال تحکيه. بطور قطع شکست خورد ١٩٣٤سال آلمان در 
را ) نپ(» نينوی است اقتصاديس«ی دولت شورو. بودی به شوروخود و حمله 

کنار ) ران کشورياقتصاد وی بازساز( دن به هدف مورد نظر يپس از رس
ن در روستاها آغاز يت بر زميکردن مالکی ستياليگذاشته بود و روند سوس

ه داران را به يم، دهقانان مرفه و سرمايعظی اقتصادی ن جابجائيا. شده بود
در همان زمان، آلمان . نان کم نبوديشمار ا. ان فعال رانده بودياضصف نار

در ی ن تدارک خرابکارياز ای د و بخشيدی دوم را می تدارک جنگ جهان
نقاط کشور ی ست در اقصيحزب و کارگران کمونی کادرها. بودی خاک شورو

شبه ی توسط باندهای ائيآسی های جمهور. شدندی ترور می بطرز مشکوک
. شدی نفود کرده بودند اداره می دولتی که در حزب و ارگان های ائيماف
ی خارجی های و خرابکاری اتفاقات داخل. ک سراسر حزب را فراگرفته بوديپان

ر فشار يز. ثبات کرده بودی ار بيرا بسی درهم تداخل کرده و اوضاع شورو
 رهبران .ار حاد شده بوديمختلف حزب بسی  جناح هاانياوضاع اختالفات م

ل مخالفت با يره که به دليف، کامنف و غينوين، زيبوخار(» ونيسياپوز«



      t ٢٠   
ی ن نام خوانده ميحزب به ای ن و رهبرياستالی است ها و برنامه هايس

ی بورژوائی ان هايجر. شودی دانستند چه دارد می ج بودند و نميز گين) شدند
ا آن ين يشان خود را به دم ايت هايشبرد فعاليپی داخل و خارج کشور برا

  . کردندی وصل مجناح 
ت گسترده يو فعالی نيروند توطئه چ: ان داشتيدو روند در کشور جر

با هدف ی ن سرنگون شده در داخل شورويو مرتجعی ستياليامپری دولت ها
ی ان خط مشيمی تضادهای ابيو روند حدت . يستياليدولت سوسی سرنگون

درون ی د اختالف هاهر چن. ستيمختلف درون حزب کمونی ها و پالتفرم ها
ی شوروی ن الملليو بی مختلف متاثر از اوضاع داخلی حزب و پالتفرم ها

ی متفاوت می ن ها دو روند متفاوت بودند که راه حل هايبودند، اما ا
ان آن ها را يز مين مرز تمايحزب و مشخصا استالی اما رهبر. دنديطلب

مبارزه . ديفهمی ز نميز کردن آن ها را نيت متمايکرد و اهمی مخدوش م
و ی اسيان بود که در اختالفات سيدر جری در شوروی ده ايچيپی طبقات

ک از رهبران يچ ياما ه. افتی يمختلف حزب بازتاب می جناح های برنامه ا
محرکه ی از قوای ح و روشنيدرک صح) نيمنجمله استال(ی آنروز شورو

ی آرائف ل، صيلن ديبه هم. نداشتندی ستياليدر جامعه سوسی مبارزه طبقات
ط يشرا .شکل نگرفتی روشن و مستحکمی ک و برنامه ايدئولوژيو ای اسيس

ن دو ي تداخل ا.دان نبوديز در مينی حيده بود و تفکر صحيچيفوق العاده پ
از ی کيمسکو ی دند و دادگاه هايراه گشود که فاجعه آفری عامل به اشتباهات

  .آن ها بود
آن دوران ی ل از ضرورت ها و فشارهايد بر تحلين تاکيان در عيباب آواک

 : ديگوی م
قه شان يشقی ست ها تفنگ بر روياليکه امپری طيآن ها در شرا«

ل مرتکب ين دليبه ا. کردند که جهان را عوض کنندی گذاشته بودند تالش م
شان هم ی نش و متدولوژي در ب.ن نبوديمسئله فقط ای ول. اشتباه شدند

  » .ن اشتباهات شدياب ابود که منجر به ارتکی اشکاالت
ا به واقع يکرد؟ آی قلمداد می ان را مساوين دو جرين اياما چرا استال

ی ک جرم تراشينکه با يا اينان عوامل دشمن اند ياعتقاد داشت که ا
ند دادگاه ها جنبه يا فرآينکه، آيگر ايم؟ و ديانه و عامه پسند مواجهيابزارگرا

  قت را روشن کردند؟ ياز حقی ا
  یون یا جاسوس؟اپوزیس

ن دادگاه ها محاکمه شدند، در هر يحزب که در ا» ونيسياپوز«افراد 
حزب و ی متفاوت از خط رهبری خطی ن کننده دارايينه مهم و تعيزم

ی م» يه داريسرمای اياح«ن آنان را مدافع ياستال. ن بودنديمشخصا استال
ان با آنی  را در پشت مخالفت هاه داریيقدرت های سرمادانست و دست 

 . ديدی حاکم می حزب و خط مشی رهبر
فقط مربوط ی ست شورويدر حزب کمونی اسيسی  اختالف و دسته بند

ی ستياليل کشور سوسي و تشک١٩١٧ش از انقالب يپ. ن نبوديبه دوران استال
در » ونيسياپوز«از  افراد یاريبس. ها وجود داشتی ن دسته بندي، ايشورو

ی اما وقت. ک ها متحد شدنديز آن با بلشوا پس ايانقالب ی روزيآستانه پ
ان يکه کشور در جری طيآن هم در شرا(در قدرت شد ی ل به حزبيحزب تبد

در . تا حادتر شدنديفيکی اسيسی اختالف ها) ران شده بوديوی جنگ داخل
ن است که کشور به يا غلط ايح يصحی سلطهء خط مشی ط معناين شرايا

  . يه داريسرمای ايا احيم سياليسوسی به سو: رودی کدام سو م
بروز » نپ«است يان دادن به سيکه حول پای حادی اختالف های بررس
» نينوی اقتصادی است هايس«ا ينپ . افکندی ن مسئله پرتو ميای کرد بر رو
ع متوسط اجازه استفاده از يو صنای  اتخاذ شد و به کشاورز١٩٢١در سال 

ن را حفظ يع فوالد سنگيرل صناک ها کنتيبلشو. سم بازار آزاد را داديمکان
زم يدر شکل مکانی ه داريت محدود به سرماين، اجازه فعاليبه نظر لن. کردند

. بودی اقتصاد نابود شده، ضروری جلب نظر دهقانان و بازسازی بازار برا
گوناگون ی است برخوردهاين سيک به ايمختلف حزب بلشوی ش هايگرا

ی ه کارگرين و رهبر اتحاديبوخارمانند ی دست راستی ک هايبلشو. داشتند
ی ک استراتژيطرفدار سرسخت آن بودند و آن را ی ل تومسکيخائيبه نام م

گفتند ی ن ها ميا. دانستندی حفظ وحدت با دهقانان مرفه می درازمدت برا
را که بعدها ی شعار. ع گرفتيرشد صنای اد برايات زيد مالياز دهقانان نبا

ی ه داريسرمای ايسم و احياليسوسی رنگونبعد از سی نيچی ست هايونيزيرو
: ن فرموله شدين بار توسط بوخارياولی کردند برای ن استفاده ميدر چ

  !ثروتمند شدن با شکوه است
شتر دهقانان يهر چه ب» چالندن«ون طرفدار يسياپوز» چپ«اما جناح 

س حزب در مسکو و ينگراد و کامنف، رئيس حزب در لنيف، رئينويز. بود
لوس «است ين جناح بودند و خواهان کنار گذاشتن سيراد اافی ترتسک
کال يو رادی کردن تعرضی است صنعتيش گرفتن سيدهقانان و در پ» کردن
ی است هاي از س١٩٢٤ف و کامنف که در سال ينويز) ٦٩ژوف ص ي. (بودند

 بر سر ١٩٢٧-١٢٥نپ نسبت به دهقانان بشدت دفاع کرده بودند در سال 
موجب باال رفتن » نپ«و گفتند که . ن تاختندياستالن موضوع بشدت به يهم

ی کردن محروم می صنعتی ه الزم برايمت غالت شده و دولت را از سرمايق
ی به سوی شرويبرد و پی را هم باال م» اينان پرولتار«مت يکند و ق

به آن ها ی  ترتسک١٩٢٦در سال . دهدی سم را به ابد حواله مياليسوس
ن ين اين و بوخارياستال. ل دادندي را تشکون متحديسيوست و اپوزيپ

ی رين سمت گيبا استالی ران حزبياکثر دب. ون را محکوم کردنديسياپوز
ی دو سال بعد ترتسک.  شکست خورد١٩٢٧ون در سال يسين اپوزيا. کردند

  . د شديتبع
بخصوص آلمان که تدارک ی ه داريسرمای ست که قدرت هايشک ن
نفوذ و ی برای ط شکننده دولت شورودند از نقايدی را می جنگ جهان

دشمنان ی ت هايفعالی ه برايز پايکردند و در جامعه نی استفاده می خرابکار
مهم درون حزب به تناقضات خود جامعهء ی اما تضادها. موجود بودی خارج
ک جامعه گذار که يسم به مثابه ياليخصلت سوس. گشتی باز می ستياليسوس

ست يان کمونيدر مده است،  يسم نرسي به کمونده و هنوزيبری ه دارياز سرما
و ی گسترش انقالب جهانی  خط مش:دادی مپا ی خط مشمرتبا به دو ها 
توقف کردن در ی گر خط مشيدی از سوک سو، و يسم از ياليق سوسيتعم

ال يت متناقض و سين واقعيا. يه داريانهء راه و بازگشت به عقب، به سرمايم
ن تناقضات ناممکن بوده يمهار ا» يتيامن«ی هاکرديسم است و با روياليسوس

. ديفهمی ت را نمين واقعين اياستال. شدی ل ميز به ضد خود تبديو همه چ
ی صرفا استداللی وی  از سوه داریيقدرت های سرمان به يوصل کردن مخالف

ن، در داخل يل استاليدگاه و تحليطبق د. نبودی ه حساب درونيتسوی برا
د، طبقات و مبارزه يت بر ابزار توليشدن مالکی ستياليل سوسيبدلی شورو
وابسته به ی ان رفته بود و منطقا هر گونه افکار و اعمال بورژوائياز می طبقات

  . شدی برخورد م» يدشمن خارج«د به آن به مثابه يبود که با» خارج«
  مائو در باره استالین 

رهبر انقالب ( ن توسط مائوتسه دون يها از دوران استالی ن جمعبندياول
دن يپس از به قدرت رسی در سال ها. انجام شد) نيچی ستياليسوس

مائوتسه دون به قدرت ) ١٩٥٦(ی در شوروی خروشچفی ست هايونيزيرو
ه و يدر آنجا را تجزی ه داريسرمای ايو احی ن در شوروينوی دن بورژوازيرس
ی ستين کمونيجنبش نوی ريشکل گی ب راه را براين ترتيل کرد و به ايتحل

است يو سی کيزيبه نقد تفکر متافاما حتا قبل از آن . در سراسر جهان باز کرد
سم ياليمختلف ساختمان سوسی ن در رابطه با جنبه هايغلط استالی ها

مائوتسه دون ی بعدی های ريدر جهت گی ادير زين امر تاثيا. پرداخته بود
بعد از انقالب  «:ديگوی ن ميجامعه در دوران استالی او در مورد فضا. داشت

تفاوت ی اديمدت زی ن در راس امور بود، برايکه استالی اکتبر در دوره ا
مانند ضد حکومت حرف زدن، از ی مسائل.  ديدی ان دو نوع تضاد را نميم

بودن، انتقاد به دولت، انتقاد به حزب حاکم در اصل ی ست ناراضيحزب کمون
که دشمن از ی انتقاد:  استاما دو نوع انتقاد موجود. مسائل درون خلق است

ی که مردم می است؛ و انتقادی ست ناراضيرا از حزب کمونيکند زی ما م
ن سال ياستال. د فرق گذاشتين دو بايان ايم. هستندی را از ما ناراضيکنند ز

. ن ها فرق گذاشتيان اينکه به ندرت ميا اين دو فرق نگذاشت ين ايها ب
کار کرده اند به من گفته اند که ی وکه سال ها در شوری از رفقائی تعداد

خوب حرف ی زهايتوانست در مورد چی موجود نبود؛ آدم فقط می زيچ تمايه
ی می و نه انتقاد؛ هر کس انتقادی کردی ن ميد تحسيفقط با. بزند و نه بد

شدن و اعدام ی شدند و خطر زندانی کرد به او به عنوان دشمن مشکوک م
 متن -» محرمانه صدر مائوی های انسخنر«به نقل از کتاب (» .داشت
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دانشگاه ی شرقی اي انتشارات مطالعات آس-١٣٧ص » ان مردميمی تضادها«
  )١٩٨٩ -هاروارد
ست يشه لزوما مارکسيسم به سر دارند هميکه کاله مارکسی گل هائ«

ن يا.  درصد بورژوا٣٠ست بود و ي درصد مارکس٧٠ن که يمثال استال. ستندين
. مختلف استی زهايمبارزه با چ... سم يمارکسی زندگ. استی ه ايک اصل پاي

ما ربط ی اما رفقا. ابديتواند تکامل ی ق انتقاد ميفقط در انتقاد متقابل و از طر
  )١٧٣-همانجا(» .ننديبی ن نکات را نميا

در ی زه کردن کشاورزيويند کلکتينسبت به فرآی انتقادی مائو نظر
ش از اندازه به دهقانان ي ب«، نياستالی است هايگفت سی داشت و می شورو

د يروستاها رسی ن در روستاها که به مرحله اداره کمونيچی الگو» .فشار آورد
جهش بزرگ به «حتا در دوران . تا متفاوت بوديفيکی در مقابل تجربه شورو

و مرگ ی و قحطی مات جديمنجر به نامالی اقتصادی های که جابجائ» شيپ
 . ت دهقانان را از دست نداديچگاه حمايهی ر شد اما دولت پرولتريو م

ن ياستال«: کردی ز انتقاد مين نين نسبت به مخالفيکرد استاليمائو به رو
ه وحشت را در همه جا گستراند يد و سايش از اندازه ترسين بياز مخالف

  » .دنديترسی که آدم ها از مخالفت کردن ميبطور
بگذار صد گل «رزار که مائوتسه دون فراخوان کای   هنگام١٩٥٦در سال 

فکر ی اريرا داد، بس» زنديبه رقابت با هم برخی بشکفد و صد مکتب فکر
. هستندی به بورژوازی اسيم قدرت سيست ها آماده تقديکردند که او و کمون

گفت بگذار همه حرف بزنند و جوانب ی مائو م. نطور نبوديچوجه اياما به
را ی نگون کردن دولت پرولترحق سری روئيچ نيک ما را روشن کنند اما هيتار

» صد گل بشکفد«ی از بازگشائی دست راستی واضح است که بورژواها. ندارد
ی غربی جاد نظام دموکراسيراستها فراخوان ا. مقاصد خود استفاده کردندی برا

ست از قدرت شدند و وارد يدن حزب کمونيداده و خواهان دست کش
م متقابال حمله کرد و آنان حزب ه. کردن آن شدندی عملی برای سازمانده

و بحث و مجادالت ی ان جوشش فکريشدند اما در جری نيمجبور به عقب نش
قت که ين حقيمردم با ای ن کارزار به راه افتاد، توده هايکه در ای گسترده ا

ق تر آشنا يآن عمی ادامه دارد و با  نظرات حزب و برنامه های مبارزه طبقات
، يستياليدرون جامعه سوسی اسيو اختالفات سدر رابطه با جدال ها . شدند

مبارزه «: گذاشتی ش رويپی کيالکتيروشن و دی استيو  سی ابيمائو ارز
توان ياز آن نم. ... مستقل از اراده انسان استی نيت عيك واقعی يطبقات

ت يشود كرد استفاده حداكثر از اوضاع و هدايكه می تنها كار... اجتناب كرد 
د نسبت به نظرات يبای استيما چه س. ...استی وزريپی مبارزه به سو

ون شناخته شده و ين مساله در مورد ضدانقالبيم؟ اياتخاذ كنی ستيرماركسيغ
ما به طور : شوديحل می به آسانی ستياليخرابكاران در امر ساختمان سوس

برخورد با افكار نادرست درون ی ول. ميكنيان را از آنها سلب ميساده حق ب
را ی ن كاريخواهد بود اگر ما چنی ا عمليآ. استی گريطلب دخلق كامال م

در ی سع. ريناً خيقيم؟ يريرا بگی م و از آنها امكان هرگونه تظاهريقدغن كن
انسان ها به ی ل جهان معنويا مسايك درون خلق و يدئولوژيل ايحل مسا

ست، بلكه فوق العاده يو ساده نه تنها موثر نی سطحی وه هايله شيوس
كرد، ی ريان نظرات نادرست جلوگيممكن است كه بتوان از ب.  استانبخشيز
اگر ی وانگه. خواهند ماندی نظرات نادرست مع الوصف همچنان باقی ول

دا يت پيده و مصونيح در گلخانه رشد كرده باشند و باد و باران ندينظرات صح
قط به نرو فياز ا. روز نخواهد شديح پينكرده باشند، در برخورد با نظرات ناصح

ح را واقعا رشد يتوان افكار صحيوه بحث و انتقاد و اقناع است كه ميله شيوس
توان يق است كه مين طريح را برطرف ساخت و فقط از ايداد و افكار ناصح

  )ح درون خلقيصحی  درباره حل تضادها-مائو( ».ل را واقعا حل كرديمسا
ر جسورانه و اي بس١٩٥٠ن در دهه يمائوتسه دون از استالی های جمعبند

ن از يها را به درک استالی ن جمعبندي ا١٩٦٠ح بود اما در دهه يصح
ن اعالم کرد، در جامعه يمائو بر خالف باور استال. سم ربط دادياليسوس
ه يد از طبقه سرمايطبقات کماکان موجود خواهد بود و خلع ی ستياليسوس

زات يطبقات و تماد، منجر به محو يت بر ابزار توليکردن مالکی و همگانی دار
ده نشدهء يروبی ايا بقايند؟ آيآی ن طبقات از کجا مياما ا. شودی نمی طبقات

خاک ! ريکنند؟ مائو جواب داد، خی ا از خارج کشور نفوذ ميگذشته هستند؟ آ
دهد و در دل آن کشمکش به ی پا می زات طبقاتيسم هنوز به تماياليسوس

ن ين از دل اينوی بورژواز. ان استيسم در جريا کمونی يه داريسرمای سو

ن يخود را در باالتری ندگان فکريکند و نمای خاک متناقض سربلند م
در ی نيچی ست هايکمون. کندی دا ميپی ستياليمقامات حزب و دولت سوس

ر و کارگر ين جامعه هنوز مديسم گفتند، در اياليح خاک متناقض سوسيتشر
ابند و ی يم ميده تعليد ايولنه کار با فکر و تيدر زمی هست؛ هنوز عدهء کم

هنوز هست؛ تضاد ی و فکری ديکنند؛ تضاد کار ی می ديکار ی اديعدهء ز
راند؛ ی ن ميت زن را پائيان زن و مرد هنوز هست؛ خانواده باالجبار موقعيم

زات ين تمايد کردند که اگر ايو تاک. رهيهنوز روستاها از شهرها عقب ترند و غ
ی ريه جا مانده اند، برطرف نشوند و جهت گبی ه داريکه از جامعه سرما

زات بزرگتر ين تماين شکاف ها نباشد؛ ايکاستن مستمر ای ستياليجامعه سوس
ی ايط احيرا عوض کرده و شرای ت کل اقتصاد و روابط اجتماعيشده و ماه

ل ين دليبه هم. جاد خواهد کردياس همه جانبه ايرا در مقی ه داريسرما
و ی دي است که با انقالب دائم در روابط تولک دوره گذاريسم ياليسوس

ثبات ی ن شناخت از خصلت بيا. خوردی و در افکار مردم رقم می اجتماع
ی ادامه مبارزه طبقات«ی های سم و مهار  آن در تئورياليسوسی جامعهء گذار
ک مرحله باالتر برد و بر يرا ی ستيبدنهء دانش کمون» سمياليتحت سوس

ی ايو بعدا اح( آن زمان ی در شوروی ه داريسرمای اياح» اسرار«از ی اريبس
  .پرتو افکند) نيدر چی ه داريسرما

و ی ، اقتصادياسيسی رين بارها بر سر جهت گيست چيدر حزب کمون
ن مبارزات به يند ايبه راه افتاد و هر بار فرآ» مبارزه دو خط«کشور، ی اجتماع

برنامهء هر ی اتت طبقيو ماهی ستيالين جامعه سوسيق تر قوانيدرک عم
و ی عامل سرزندگ» مبارزه دو خط و دو راه«ن يا. جناح از حزب منجر شد

» يائيپرولتاری ر فرهنگيانقالب کب«در دوره . شدی شرفت حزب دانسته ميپ
ن يدر ا. شه شد و سراسر کشور را در بر گرفتين مبارزه حادتر از هميا

» يه داريروان سرماره«رهبران حزب را از عده ای مبارزه، مائوتسه دون 
. ر مسلحانه شديغی زش توده ايک خيآنان توسط ی خواند و خواهان سرنگون

کارگر و دهقان و دانشجو را در ی ون تن از توده هايلين انقالب ده ها ميا
ی سم، مناظره در مورد اسناد برنامه اير مطالعه مارکسيسراسر کشور درگ

 در کارخانه و دانشگاه و بحثی گ هاينتيو م» و دو راهی دو مش«ن يطرف
کشور ی و انتشار مقاالت در روزنامه های واريدی روستا و نوشتن روزنامه ها

) ن در راسشان بوديائو پيکه دن س(ک از رهبران سرنگون شده يچ يه. کرد
ی نظامی ک کودتای ي ط١٩٧٦نان در سال يا. و اعدام نشدندی زندان

ت قدرت خود، ي پس از تثبر و سرکوب کردند ويطرفداران مائو را دستگ
ن امر موجب شد طرفداران يهم. اء کردندين احيرا در چی ه داريسرما

را در دوران » يه داريرهرو سرما«ل آنکه رهبران يانورخوجه، مائو را به دل
اما . برال متعارف بخواننديک ليدار نفرستاده بود، ی باال» يانقالب فرهنگ«
در ی ستينانه و پراگماتيک تفکر کوته بيب بلکه بازتای علمی ابيک ارزين نه يا

و ی ه داريو محو نظام سرمای مبارزه طبقاتی  جهان–ی خيند تاريمورد فرآ
  . سم استيدن به کمونيرس

خود ی شبرد برنامه هايپی ن برايدر چی ه داريهر چند رهروان سرما
که تحت ی اسيان مبارزات سيکا داشتند اما در جريسم آمرياليبه امپری رو
شد هرگز از آنان به عنوان ی ش برده مينان پيه ايمائوتسه دون علی برره
و ی اسيرا مبارزه سيز. ن علت داشتيو ا. نام برده نشد» جاسوس«
نان محصول کدام ينکه اياز ای ک درک روشن و علمی يک بر مبنايدئولوژيا

ش يهستند پی ستياليداخل جامعه سوسی و مبارزه طبقاتی طبقاتی روندها
ی ست حاضر نبود با استفاده از استدالل هايمائوئی و رهبر. شدی برده م

ند درک از آن يا فرآيندازد و يه بيسای ن درک علمينانه بر ايو کوته بی ابزار
  .را کوتاه کند

برای از میدان بھ در کردن » امنیتی«استفاده ابزاری از شرایط 
  مخالفین

تلف قابل مشاهده مخی ه هايدر سطوح و ال» مسکوی دادگاه ها«فاجعه 
دهء تکامل جامعه يچيند پينسبت به فرآی کيمکانی ن نگرشياستال. است
در ی کين نگرش مکانيدرون آن داشت و ای و مبارزه طبقاتی ستياليسوس

شد که فاجعه ی است هائيده منجر به اتخاذ سيچيار پيط بسيتداخل با شرا
اشتند و الجرم مختلف دی ان معضالت مختلف که سرچشمه هاياو م. دنديآفر

ن يل استاليتحل. گذاشتی نمی زيکردند تمای متفاوت طلب می راه حل ها
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پالتفرم ی هستند و دارا» دشمن«نان ين بود که ايا» ونيسياپوز«ت ياز ماه

که فعاالنه » دشمن«ان يمی زي تما به واقعاو) ٦. (»اندی ه داريسرمای اياح«
حزب ی است هايبا سکه ی سم است و کسانياليسوسی در تدارک سرنگون

کرد او ين نگرش، رويد و هميدی دارند، نمی مخالف اند و حتا پالتفرم ارتجاع
  . کردی ن مييتعی حزبی ه هايرا به تصف
دادگاه ها بر ی ند دادرسين و فرآيه متهمين وجود، اقامه دعوا عليبا ا

ی شتر با استفاده ابزاريبلکه ب. ش نرفتين پيمتهمی پالتفرم های بررسی مبنا
سهل ی تيراد اتهام امنيرا ايز. ش رفتيپی تياز استدالل ها و اتهامات امن

بطور . ن بوديمتهمی  اجتماع-ياقتصادی پالتفرم های الوصول تر از بررس
ثابت شده « : مين به اشد مجازات نگاه کنيت بوخارينمونه به حکم محکوم

مراه با چپ هی ست هايک گروه از کمونين و ي بوخار١٩١٨است که در سال 
ی ه حکومت شورويرا علی چپ توطئه ای ونرهايال رولوسيو سوسی ترتسک

توفسک، يسازمان دادند که عبارت بود از درهم شکستن عهدنامه برست ل
» .ديک حکومت جديل ين، اسولدورف و تشکين، استاليو کشتن لنی ريدستگ

جعه وتوب مراين دادگاه در يلم اي به ف-نيدر دادگاه بوخاری سخنان قاض(
ش از ي سال پ٢٠که ) يا واقعی يواه(ی ل جرمين به دليبوخاری عني) ديکن

  ! آن مرتکب شده بود محکوم به اعدام شد
حزب و ی کرد رهبرياز روی ن دادگاه ها بازتابيگر، ايدی  در سطح
و کل جنبش (دگاه آنان يدر د. بود» قتيحق«ن به مسئله يمشخصا استال

به نفع کشور ی زيکه در آن لحظه چه چقت آن بود يار حقيمع) يستيکمون
ف يار کوته نظرانه تعريز بسيرا ن» نفع«ن ياست و ا» طبقه«و ی ستياليسوس

ج قبل يگذارد که نتای نمی باقی ن دادگاه ها شکيند ايفرآی بررس.  کردندی م
واژه . ش صادر شده بودنديشاپياحکام پ. روشن بودندی ند دادرسياز فرآ

حزب ی رهبری برا. ن دادگاه هاستيانگر کامل ايب» يشينمای دادگاه ها«
. دن به مقاصديرسی بود برای ن ابزاريمربوط به متهمی ت هايف واقعيتحر

ی سم و رهائيالين مقاصد هر چقدر هم که درست و در خدمت سوسيا
ا ير يقت، ديبه حقی قير حقيکرد غيل رويد اما به دليرسی ا به نظر ميپرولتار

رات آن يهنوز تاثی ستيو جنبش کمون. شد که شد یزود به ضد خود بدل م
  . پردازدی آن را می کند و بهای را حس م

ح يتصحی برای گر جائير ديع السيسری گر آن بود که اعدام هايفاجعه د
گر يدن سر، ديبه قول مائوتسه دون، پس از بر. گذاشتی نمی اشتباه باق

  . شودی آن سبز نمی جای زيچ
حزب، ی رهبر. شدی ز برخورد ابزاريمردم نی ان به توده هاين ميدر ا

کشف «جان به حول خبر يجاد هين و ايبه متهم» دشمن«چسباندن انگ 
قانع کردن ی را برا» بازگرداندن تزار و کوالک های م توطئه برايشبکهء عظ

بدست آوردن جامعه ی که برای ريکارگر و دهقانان فقی توده ها
قا به حزب و ي کرده بودند و عمزيشگفت انگی های فداکاری ستياليسوس

د که يدی نمی ازيحزب نی رهبر. ديدی می دولت خود اعتماد داشتند، کاف
آگاهانه آنان را ی ريم گيآگاه کردن توده ها و فراهم کردن امکان تصمی برا

ی ازيکند؛ نی ک حزبيدئولوژيو ای اسيبزرگ سی ر مناقشات و جدال هايدرگ
اال ببرد؛ به آنان آموزش دهد که آگاهانه به شان را بی د که سطح آگاهيدی نم

را حتا اگر ضد رهبرانشان هست، ی رهبران خود وفادار باشند و هر ادعائ
گانه بود و به راحت ين روش کامال بياش با ای حزب و رهبر. کنندی بررس

ی و حس وفاداری ش خودبخوديبه گرا: انداختی ن روش دست ميتر
 .  توده های خودبخود

از آن موارد هشدار دهنده است ی ن، نمونه ايمسکو همچنی دادگاه ها
. ن عمل کرديو مرتجعی ر فشارها، مانند بورژوازيدان نبرد و زيد در ميکه نبا

ی روزين در پشت جبهه، ضامن پيخونی ه هايها معتقدند که تصفی برخ
کوته نظرانه ی ديز دين نياما ا. دوم بودی در جبهه جنگ جهانی ارتش شورو

ت يرا در مورد اهمی قيان نکته عميباب آواک. شدن است» روزيپ«ه نسبت ب
ف يمهم و ظری از راه های کي« : کندی طرح م» روز شدني پچطور«ی اتيح

که ی ن است که حتا هنگاميماند ای ده پنهان ميدشمن که معموال از د
از هم ی رد و بذرهايکند از انقالب انتقام بگی می شکست خورده است سع

ون را ين است که انقالبيست؟ اين راه چيا. ندهء آن را بپاشديآی ختگيگس
. ستنديبشوند که نی زيل به چيشکست دادنش تبدی کند برای مجبور م
د در يم شد و بايارو خواهيما با دشمن در سنگرها رو: نطور استيمسئله ا

م يد بگذاريند نباين فرآيم اما در ايم او را شکست دهيعظی ک نابوديانهء يم
ی مارکس نمونه درخشان. ن بروديان ما و دشمن از بيمی  تفاوت اساسکه

ی دئولوگ ها و مشاطه گران بورژوازيه ايک علياو بطور مکرر از نزد: است
آن ها مبارزه نکرد؛ ی نيمبارزه کرد اما هرگز با آن ها مثل آن ها و با جهان ب

 -داتمشاه(» .ز است که هدفش الهام بخشيمتد مارکس همانقدر شورانگ
٦١(  

ان ي، بيست شورويمختلف در حزب کمونی ون هايان فراکسياختالف م
ک مسئله حاد در حزب، دولت و جامعه يبود که به ی از مبارزه طبقاتی شکل

ن تضادها نه يوه حل ايش. حل شدی بورژوائی وه ايبدل شد و سرانجام به ش
ی بورژوائی ش هابه روی نبود بلکه بازگشتی انگر اهداف انقالب پرولتريتنها ب
. بود) نيدروغی ريمانند، اعتراف به گناه و اعتراف گ(ی فئودالی روشهای و حت

ی ش مينگونه پينه ها ايد در همه زميانقالب اکتبر نقد جهان کهنه بود و با
ی وه هاين بود که شيمسکو در ای ع بودن دادگاه هايبد. رفت اما نرفت

است ی زيقت آن چيحق«و » دکنی ه ميله را توجيهدف وس«چون يی بورژوا
ن معنا يبه ا. کردندی ستيرا وارد جنبش کمون» که اکنون به ما خدمت کند

يی وه ها و روشهاين شين بار شاهد چنياولی خ براينکه  تاريع بود و نه ايبد
  . بود

  استالین بودی جاب اگر ترتسکی
ابل در مقی ل به واژه ايتبدی از آنجا که در گفتمان حاکم بر چپ، ترتسک

  .ميکنی ز اشاره اينی ن شده است، الزم است به تفکرات ويو ضد استال
ی م» يترتسک«به نام ی در جزوه ا) لسوف معاصريف(ژک يژی اسالو

: ن استيدهند ای ارائه می ست ها از ترتسکيکه ترتسکی ريتصو«: سدينو
ی خواه بود؛ ترتسکيک و آزاديضد بوروکراتی ن، فردي، منتقد استاليترتسک

ن صحت و سقم ييتعی ژک برايژ. »....کارگران بود؛ ی ابيدار خود سازمان طرف
را » سميسم و تروريکمون«به نام ی ترتسکی از نوشته های کين ادعاها يا

ی ان جنگ داخليحتا پس از پای دهد که ترتسکی کند و نشان می می بررس
و سرکوب ی اسيترور سی ري، طرفدار به کارگ)١٩٢١سال (ه يدر روس

کنترل کردن کار و ی نظامطرف دار ی مخالف بود؛ وی روهايه نيمانه علرحيب
 . بودی مرکزی زيد توسط برنامه ريتام تول
. به نگارش در آوردی ه کائوتسکي عل١٩٢٠در سال ی ن نوشته را ترتسکيا

ی به دولت نوپای که کائوتسکی در نقد حمالتی وی از بحث های اريبس
اما در آن، تفکر . خواند درست استی م یکرد و آن را استبدادی می شورو
که بعدها خودش حزب (ی ب آن با استبداد تزاريو ترکی کيست مکانياليماتر
  :سدينوی می ترتسک. کامال مشهود است) ک را متهم به آن کرديبلشو

از روش ی ، بدون بکاربستن درجاتيبه کار گرفتن خدمت کار اجبار«
ات ياگر سازمان دادن ح... ست ر قابل تصور ايکردن کار، غی نظامی ها

ن ير قابل تصور است، ايغی بدون به کار گرفتن خدمت کار اجباری اقتصاد
ن کردن آن يگزيو بدون جا) د از ماست يتاک (کاری افسانه آزادز بدون لغو ين

را يز... ر قابل تحقق است يشود غی کامل می که با اجبار واقعی با اصل اجبار
و منابع ی و منابع اقتصادی اقتصادی روهاينشانهء نم اقتدار ميما بدون تنظ
دولت، هرگز ی با نقشه عمومی کار از مرکز و در هماهنگی رويع نيکشور و توز

داند ی ار ميخود را صاحب اختی دولت کارگر. م داشتيسم نخواهياليسوس
 -ژکينقل شده در ژ(» .را به هر جا که الزم است بفرستدی که هر کارگر

   )xi ص -»سميسم و کمونيترور «-يترتسک
ن روش يد، ايگوی م» يستياليسم سوسيفاش«ن يه ايتوجی برای ترتسک

له يوس«ن چه ينجاست که ايسوال ا!! سم الزم استياليدن به سوسيرسی برا
  : ديگوی م چه مينياست که کامال در تضاد با هدف است؟ بب» يا

ی به سومعذالک راه . ... نخواهد بودی چ اجباريسم هياليدر سوس«
ی ن شدت ممکن ميگذرد که اصل دولت به باالتری می سم از دوره اياليسوس
کشد، ی ک شعلهء درخشان ميهمانطور که المپ قبل از سوختن، . ... رسد

 –رد يگی ا را بخود ميپرولتاری کتاتوريد شدن شکل ديز قبل از ناپديدولت ن
جهات بطور ات شهروندان را در همه ين شکل دولت که حيرحم تريبی عني

  ). همانجا(» .رديگی اقتدارمنشانه در بر م
حزب ی کتاتوريا همان ديپرولتاری کتاتوريکند دی ح ميتصری ترتسک

ی کتاتوريشوراها با دی کتاتوريم که ديک بار متهم شده ايش از يما ب« :است



  ٢٣u 

توان گفت که ی بله با انصاف کامل م. مين کرده ايگزيحزب خود جا
 ص -همانجا(» .حزب ممکن شدی کتاتوريق ديط از طرشوراها فقی کتاتوريد

xiv(  
ی کيست مکانياليهم به تفکر ماتری ک سريم ينجا هستيحال که ا
  :ميبزن» نيانسان نو«در مورد ی خطرناک ترتسک

. ستيک موجود تمام شده و موزون نيچوجه يست؟  او بهيانسان چ«
وان، يمثابه حانسان به . است که بشدت ناهموار استی هنوز مخلوق. ريخ

را ی اديزی افته و تضادهايتکامل ی افته بلکه خودبخوديطبق نقشه تکامل ن
م کرد، يم داد و تنظيد او را تعلين مسئله که چگونه بايا. انباشت کرده است

م است يک مشکل عظيد يرا بهبود بخشی وی و روحی کيزيچگونه ساخت ف
نسخه بهبود «ک يد يتول.. .د يتوان آن را فهمی سم مياليه سوسيکه فقط بر پا

د به خودش نگاه کند و يانسان با. ... سم استيکمونی فه آتيانسان وظ» افتهي
م يک محصول نين حالت يا در بهتريند يک مواد خام ببيخود را به مثابه 

» .ت کار خواهم کرديزم من روين عزيباالخره هوموسپ: ديند و بگويساخت بب
  )xxixهمانجا ص(

ن در راس حزب ياستالی به جای م اگر ترتسکيه بپرسست کيا بجا ني آ
و ی گرفت، با کارگران و دهقانان شوروی قرار می ست و دولت شورويکمون

  کرد؟ی ن خود در حزب چه ميمخالف
ی را در کشمکش های واقع شدن ترتسک» مظلوم«ست ها يترتسک

 نيا. او قلمداد کرده اندی ه هايح بودن نظريبا صحی مساوی شوروی اسيس
ی ابيک ارزيبا . انه استيو ابزارگرای ستيتوي، پوزيستيز بشدت پراگماتيروش ن

ن ينده چنين ادعا را ثابت کرد و در آيتوان خالف ای می به سادگی علم
 .م کرديخواه

  آئین ھا و قواعد در دولت سوسیالیستی 

را در رابطه با دولت ی گوناگونی چالش ها» مسکوی دادگاه ها«تجربه 
ی ن هايآئگاه قانون و يجااز آن ها ی کيکند که ی طرح م یستياليسوس

هرچند بطور . آنهاستی ند اجرايو فرآی ستيالي دولت سوسدری قانونی دادرس
ش برده يپی شوروی فري قانون ک٥٨مسکو طبق اصل ی دادگاه های رسم

حزب با دست باز در ی ن قانون، رهبريو وضوح ای شدند اما جدا از درست
ی ترتسکی همانطور که از گفته ها. کردی دخالت می رسن داديند ايفرآ

البته جنگ .  ن نبودين و دوره استالين طرز تفکر، منحصر به استاليداست، ايپ
در شکل دادن به طرز تفکر آنان در مورد ) ١٩٢١-١٩١٧( ساله ٥ی داخل

. گرددی  بر م١٩١٧شه ها به قبل از انقالب يموثر بود اما ر» يحکومت دار«
ی کتاتوريد: ا گفته بوديپرولتاری کتاتوريو د» قانون«ن در باره يخود لن
  !ستيا مشروط به قانون نيپرولتار

: و قانونی انقالبی تالطم ها«تحت عنوان  ی مقاله اان در يباب آواک
ط مرگ و يشرا«و » موجود استی ستياليکه حتا در جامعه سوسی تضاد
پردازد ی ه مين اظهاريقد ا نبه) ٢٠٠٣(» اعمال قدرت و حق مردم... ی زندگ
ا مشروط به قانون نباشد؟ يپرولتاری کتاتوريچطور ممکن است د«: ديگوی و م

موجود است و مسلم است که ی نظام اجتماعی ش هاياز پوی قانون بازتاب
از ی کي. استی رسمی ازمند قانون و محدوده هايز نيا نيپرولتاری کتاتوريد

کشور ی از اهالی اري خواهد بود که بسنيای ستياليجامعهء سوسی ت هايواقع
ی ن ها چه رفتاريبا ای ستياليدولت سوس. سم خواهند بودياليمخالف سوس

ا نه؟ در يد داشته باشند يا حق دخالت در امور جامعه را بايخواهد داشت؟ آ
ن و ين، فقط مخالفيعالوه بر ا! همان قانونی عني؟ محدوده يچه محدوده ا

طبق قانون رفتار کنند بلکه خود رهبران حزب و د يستند که باين نيمتحد
گران طبق قانون رفتار يش از ديد بيدولت بای و نهادهای ستياليدولت سوس

ن يو مخالفی ستياليان دولت سوسيحفظ جبهه متحد می برا. کنند
  ».استی ار ضروريبسی ن امريسم چنياليسوس

 هم -- غال استا خود پر از اشکال و آشيپرولتاری کتاتوري مضافا، دولت د
که ی و هم به لحاظ افرادی ستياليت متناقض جامعه سوسيبه لحاظ ماه

ن روابط و يکنند و ای شوند و روابط و افکار گذشته را حمل می واردش م
ن يد در معرض مراحم ايا شهروندان بايآ. شوندی د ميافکار کهن مرتبا بازتول

از ی کيز مهار کند؟ ين ها را نيد ايبای ک قرارداد اجتماعينکه يا ايافراد باشند 
» اصل کمون«با بکاربستن : ن چالش آن است کهينادرست به ای پاسخ ها

اما . شودی مسئله حل م) کمونی توسط توده های ن دولتيفراخواندن مامور(
ا يخواند؟ آی فرا می چه کس. ن هاستيده تر از ايچيار پيبسی جامعهء امروز

ز مانند يکارگر اتکاء کرد؟ اما کارگران نی هاد به توده يبا» فرا خواندن«ی برا
ی ن خودروئيکنند و ای حرکت می شات خودبخوديه مردم اغلب با گرايبق
ی نمی چ نظاميه. سم هم خواهد بودياليک وجه مشحصهء توده ها در سوسي

ی غ ميرا تبلی ن اصل کمونيکه با حرارت ای حتا کسان. نگونه کار کنديتواند ا
ی ست زندگيآن روشن نی ن بازيکه قوانی در جامعه استند يکنند حاضر ن

  .  کنند
جنبهء ی سم دارايالين ما در سوسيست که قواني صحبت بر سر آن ن

بله در «: ديگوی ان ميباب آواک. مسلما خواهد بود. اجبار نخواهد بود
ی شه پارامترهائيبله، هم. ... ، اجبار هستيه داريسم هم مانند سرماياليسوس

ن رابطه چند يدر ا. کنندی ن مييشه آدم ها تعيمترها را هم همهست و پارا
ی قواعدی ا بازيشوند؟ و آی ن مييتعی طبق چه اصول: شودی سوال طرح م

داشته باشد ی د قواعديبای است؟ بازی ارينکه اختيا اي) ينسبی به معنا(دارد 
ه شيستا و هميتوانند ای ن قواعد نميهر چند ا. ت کننديکه همه از آن تبع

ن است که يهمی برا. د وجود داشته باشنديرند اما بايک جور باشند و متغي
باشد تا مردم بدانند ی ن و قانون اساسيد قوانيبای ستياليحتا در جامعه سوس

شود و توسط چه ی می ريم گيامور چگونه تصم. ستيچی که قواعد باز
و ی قانونی ن هايندها و آئيق چه فرآيشود؟ و از طری می ريم گيتصمی کسان

نسبت ی و کی شوند؟  چی شده و به اجرا گذاشته می ريم گيتصمی نهادهائ
ی ستيالياست که در جامعه سوسی زهائين ها چيجوابگوست؟ ای و کی به چ

حزب و توده «نباشند و فقط ی ن نهادها و ابزارهائياگر چن. د باشديهنوز با
ن در مورد يث لناشکال بح. شودی اريار اختيتواند بسی باشد آنوقت م» ها
ت است و مشخصا در مورد حکومت يت بدون محدوديک حاکمی يکتاتوريد

ی را اعمال می کتاتورين ديای پس ک. ... ن استينامشروط به قانون، در هم
از مشکالت ی کين يستند ؟ ايد بدانند که قواعد چيکند و توده ها چگونه با

ی توانند آرامش نسبی ستند چگونه مياگر آن ها ندانند که قواعد چ. است
ی شرفت به سويو پی ستياليتوانند به جامعه سوسی داشته باشند؟ چگونه م

ی خوب و برای م با مردم به روشيتوانی سم کمک کنند؟ و ما چگونه ميکمون
نوشت تجربه ی زها را مين چين ايلنی م؟ وقتيخوب مبارزه کنی هدف

ا در يکوتاه داشت نبود ی س که عمريا فراتر از کمون پاريپرولتاری کتاتوريد
چ يموجود بود و هی بود که هنوز تجربه کمی شوروی اول جمهوری سال ها

ک ي. ... داشته باشدی اديا عمر زيپرولتاری کتاتورين ديکرد ای کس فکر نم
را » در فرانسهی مبارزات طبقات«مارکس ی گر هم آنست که وقتيموضوع د

چهار «تحقق ی برای ذار ضرورک دوره گيا يپرولتاری کتاتورينوشت و گفت د
شتر يا بي سال ١٥٠ن دوره مثال يکرد که ای سم است فکر نميو کمون» تيکل

سم فرا يم که دوره گذار چند سال است و بعد کمونياگر فکر کن. طول بکشد
ش تر از آن يا پيش ي سال پ٢٥اما اگر . گر استيک موضوع دين يرسد، ای م

ی ن مييتعی کيشه ين را هميقوان«: ميددای نطور جواب ميبود ما احتماال ا
ما . ديالتان را ناراحت نکنيشما هم خ. نديچی می را کسی کند، پارامترها
ش از ين گفت و بيش از ايد بياما با» .ان بحثيپا. ميهستی بهتر از بورژواز

هر چند هر دو نکته درست است که . قا فکر کردين مسئله عمين در مورد ايا
. ميبهتر هستی کند و ما هم از بورژوازی ن مييرها را تعپارامتی باالخره کس

ی م از بورژوازين حد از مسئله بمانيم و اگر در اين حد نمانياما بهتر است در ا
و رمز ماجرا . مين مسئله فکر کنيم بود و بهتر است راجع به ايبهتر نخواه

م و در باره هنر، علی مشاهدات«به نقل از کتاب (» .ن جاستيقا در هميدق
  )١٠٩فلسفه ص 

  حاتيتوض
از . کايآمری ست انقالبيست و  صدر حزب کمونين کمونيسيان، تئوري باب آواک- ١

ن رفته و ياز بی ستياليسوسی ت که کشورهاين واقعين سو در پرتو اي به ا١٩٨٠دهه 
بدنه ی و انتقادی علمی نيشدند، دست به بازبی ه داريسرمای ل به کشورهايتبد
ی ستيالين تجربه دو انقالب سوسياز مارکس تا مائو و همچنی تسيکمونی های تئور
از ی نيسنتز نوی ديکلی نه هايند موفق شد در زمين فرآيو در ا. ن زديه و چيروس
تر و ی علمی ه ايب آن ها را بر پاين ترتيارائه دهد و بدی ستيکمونی های تئور
   .ح تر استوار کنديصح



      t ٢٤   
که ملهم » توفان«شخص در نظرات سازمان ران، بطور ميش در جنبش ايگران يا - ٢

  .افتيبود بازتاب ی از افکار انورخوجه رهبر کشور آلبان
ن ي به ا١٣٦٢از سال » رانيست ايحزب کمون«ران، يرا در چپ ای کردين رويچن - ٣

از وحدت کومله و در ابتدا ن حزب يا.  باب کردمنصور حکمتی ر رهبري زسو
حزب «ی مختلف تحت نام های  بعدها به شاخه ها وبه نام سهند بوجود آمدی سازمان
   .م شديتقس... و » يست کارگريحزب کمون«و » رانيست ايکمون

ی  توسط طرفداران تروتسک١٩٣٧که در مارس » يون دوئيسيکم«ی افته هاي از - ٤
، يه تروتسکيمسکو علی صحت و سقم اتهامات دادگاه های بررسی براکا يدر آمر

ه ياز جرائم اقامه شده علی کيد بود اما يدر تبعی سکهر چند تروت. ل شديتشک
است معلم و يل آنکه به ريون به دليسين کميا. بودی ن ارتباط با تروتسکيمتهم

  . شودی ن اسم خوانده ميبرگزار شد به ای وئيجان دی کائيست آمريلسوف پراگماتيف
 خاص شده ن توجهيدر مورد دوران استالی آرچ گتی ن پژوهش به کتاب هاي در ا- ٥

ن اثرشان ين در آخرياستالی  در مورد دادگاه هااولن نائوموفاو و ی پژوهش ها. است
است ی دولت شوروی وه هايبرخوردار از آرش» نين استاليمشت آهن: ژوفي«به نام 

 انتشارات دانشگاه - ٢٠٠٨(. خ باز شديپژوهش گران تاری  به رو١٩٩٠که در دههء 
خ پژوه يستند اما تارين نيچوجه از دوستداران استاليهسندگان کتاب بينو) کاي آمر-لي

ق خود را يکتاب روش تحقی در ابتدا.  کاين وزارت امور خارجه آمريو نه مبلغهستند 
ن روش ياز ای اگر در جائ. ديآی طرفانه می و بی ح داده اند که به نظر علميتوض
خود را خوب ی دارهارا استانيشود زی ق کتاب معلوم ميکرده اند با خواندن دقی تخط

ن ها در سه يا. ميز کرده ايپرهی ادبی ما از اتکاء به گزارش ها... « : ح داده انديتوض
 به بعد؛ خاطرات؛ و ١٩٨٠از اواخر دههء ی سم عامه پسند شورويژورنال: شکل هستند

ر شکنجه گرفته شده يزی ان ويژوف از قربانی يکه پس از سرنگونی هائ» شهادت«
  » .است

اد تحت نظارت ين که به احتمال زيدادستان وقت در دادگاه بوخاری نران سخ-٦
ن يق استاليش رفيکسال پي«: ن گونه استينوشته شده است ای د ويا با تائين ياستال

- نيد که بلوک بوخاريجه رسين نتيل کرد و به ايه و تحليدولت تجزی از ضعف ها
ی اسيک جنبش سي، يسايک حزب سيگر ينان ديا. ... د منحل شوديبای ترتسک

ی ک و فکريدئولوژيای چ محتوايه اش هياولی ن بلوک بر خالف اعضايا. ستندين
ن ها يا. شده اندی ل به جاسوسان مخفيافتاده و تبدی و اکنون به راه پست. ندارد

» ...دشمن باز کرده اند و ی هستند که در را به روی کوالک هائ. ستون پنجم هستند
از ی کين به ي استال١٩٣٦ سپتامبر ٦گر در يدی از سو) وتوپين در يدادگاه بوخار(

ی س وقت نوشته شده بود انتقاد کرده و ميس پليکه تحت نظارت رئ» پراودا«مقاالت 
ه گروه يعلی اسيک گروه سيکه ی ک مسئله شخصيرا به » توطئه«ن مقاله يا: ديگو
د شود که ي تاککه مهم استيدر حال: ل داده استيشود تقلی گر مرتکب ميدی اسيس

ح آن ياست اما از طرح صری ه داريسرمای اياحی اسيپالتفرم سی ون دارايسياپوز
  )١٩٣ ص - ژوفي(» .هراس دارند

 ٢٠٠٩در حاشیھ کنفرانس لندن در باره ایده کمونیسم مارس 

در لندن تحت ) ٢٠٠٩ مارس ١٥-١٤-١٣( روزه ٣کنفرانسی یکسال پیش 
موسسھ علوم انسانی بیرک بک بھ سرپرستی در » در باب ایده کمونیسم«عنوان 

این کنفرانس با استقبال بیش از ھزار نفر روبرو شد . اسالوی ژیژک برگزار شد
سخنرانان، نظریھ پردازان و . کرد و در مطبوعات انگلیس نیز سر و صدا

 ١٩٦٠آلن بدیو در دھھ .   چون آلن بدیو و تونی نگری بودندنامداری فیلسوفان 
و در سال ھای در فرانسھ گروه ھای مائوئیستی یکی از بران  از رھ١٩٧٠و 

. اخیر تا قبل از بازنشستگي، صاحب کرسی فلسفھ در اکول نرمال پاریس بود
 در ایتالیا استاد دانشگاه بود بھ جرم ١٩٧٠تونی نگری ھنگامی کھ در دھھ 

ھر دوی این ھا . دستگیر و چندین سال زندانی شد» بریگاد سرخ«ھمکاری با 
امروزه با تجدید نظرھای مھمی در مارکسیسم تالش می کنند معنای جدیدی بھ 

 .کمونیسم بدھند
سال گذشتھ پس از برگزاری کنفرانس، ما وعدهء انتشار گزارشی تحلیلی از 

اما تحوالت . نظرات مشھورترین و مطرح ترین فیلسوفان این کنفرانس را دادیم
اکنون برای جبران این خلف وعده . سیاسی ایران بر این پروژه سایھ افکند

ترجمھء سخنرانی ریموند لوتا را کھ در حاشیھء این کنفرانس و در مورد برخی 
ارائھ شد، برای خوانندگان ) بخصوص مواضع آلن بدیو(از مواضع سخنرانان 
 .»حقیقت« ھمراه با مقدمھ ای از –حقیقت منتشر می کنیم 

اسالوی ژیژک، آلن بدیو، : ند ازسخنرانان این کنفرانس سھ روزه عبارت بود
آنتونیو نگري، مایکل ھارت، تری ایگلتون، ژاک رانسیر، آلبرتو توسکانو، پیتر 

  .لوک نانسي، جیانی واتیمو، الساندرو روسو، و جودیت بالسو ھالوارد، ژان

  ھمقدم
هدف . با نگاهی کلی به کنفرانس می توان چند مشخصه را مشاهده کرد

از ايدهء کمونيسم و طرح آن به عنوان » م زدائيجر«مبتکرين کنفرانس 
اما اين تالش بر پايهء تهی کردن کمونيسم از محتوا و . ضرورتی امروزی بود

جوهر انقالبی اش، دوری جستن از تعاريف صريح مارکسيستی در مورد آن، 
در اين کنفرانس ايده کمونيسم با چنان مختصاتی ارائه شد که می . انجام شد

البته سخنرانان با يکديگر اختالفات مهمی . ل بورژوازی نيز باشدتواند مقبو

يکی از زنان جوان . کمونيستی نبود انقالب اما اين اختالف بر سر. داشتند
حاضر در کنفرانس انتقاد گزنده ای در اين زمينه کرد و مشخصا اشاره کرد 

ئی که در اين کنفرانس نه حرفی از رهائی بشريت در ميان است و نه رها
من با انتظار زيادی به اين کنفرانس آمدم اما کمونيسمی که : او گفت. زنان

انتقادات وی با کف زدن حضار ! در اينجا مطرح می شود، انقالبی نيست
بطور کلی نقد سرمايه داري، نقد استثمار و ستم گری های . استقبال شد

رانس جای گوناگونی که بر اقشار مختلف جامعه تحميل می کند، در اين کنف
نقد تئوريک : زيادی نداشت؛ در حاليکه کمونيسم، محصول چنين نقدی است

يک وجه اشتراک ديگر در ميان اغلب سخنرانان ). انقالب(و نقد عملی آن 
» فاجعه«اين بود که تجربه انقالبات و جوامع سوسياليستی قرن بيستم را 

که گوئی هيچ قلمداد می کردند و به اين مسئله طوری برخورد می کردند 
نزاع و مناقشه ای بر سر اين ارزيابی نيست و بايد بعنوان يک حکم به آن 

و جالب اينجاست که هيچ يک از اين سخنرانان دست به يک ! گردن نهاد
بررسی و نقد جامع از اين تجارب نزده اند و در نوشته های خود به قطعاتی 

جمعبندی در مورد هيچ کدام يک . پراکنده و صدور حکم اکتفا کرده اند
هايش چه بود؛ » فاجعه«اينکه دستاورد اين انقالبات چه بود و اشتباهات و 

اما اکثرا متفق القول بودند که بايد يک تعريف جديد از کمونيسم . ارائه ندادند
اما سوال بزرگ اينجاست که بر پايه کدام ! داد و اين کلمه را نگاه داشت

کرد؟ آيا اين » بازسازي«اد يا  آن را د» تعريف جديد«تجربه می توان يک 
است يا اينکه بايد » فلسفه بافي«کاری دلبخواهی و هر چه آيد خوش آيد و 

در قرن بيستم : با جمعبندی از واقعيت بزرگ قرن بيستم اين کار را انجام داد
يک پيکره از تئوری های کمونيستی به عمل درآورده شد؛ پرولتاريا تالش 

اما در ! ک از کمونيسم، جهان را تغيير دهد؛ و تغيير دادکرد بر پايه آن در
اکنون اين انبوه تجربه را چگونه . نيمه راه شکست خورد و به هدف نرسيد

بايد سنتز کرد و تبديل به يک پيکره تئوری های انقالبی علمی تر و صحيح 
تفنگ بارها . تر کرد؟ هر چيزی در تاريخ بشر اينگونه تکامل يافته است

و تفنگ ما هم همين . شده و به خطا رفته تا اينکه دقيق تر شده استشليک 
هدف نابود کردن سرمايه . اما هدف عوض نمی شود. راه را طی خواهد کرد

سخنرانان به حول . داری و ساختن جهان کمونيستی بر ويرانه های آن است
حکم . تمام شده است متفق القول بودند» دولت–حزب «اين حکم که دورهء 

. ابزارهائی مانند حزب کمونيست و دولت پرولتری ضروری نيستند: ين استا

  ،مآلن بدیو و کمونیس
  سنتز نوین باب آواکیان



  ٢٥u 

نابود کردن سرمايه داری و (اما ثابت نکردند که برای رسيدن به هدف 
چرا . نيازی به اين ابزارها نيست) ساختمان جامعه کمونيستی در جهان

انقالب لزومی به اثبات اين امر نديدند؟ زيرا نابودی سرمايه داری را در گرو 
 . نمی بينند

با اين وجود، بايد گفت که فلسفه، ديدگاه و روش اينان، بازتاب يک نوع 
انتزاع فلسفی شان را بر . جمعبندی از تجربه قرن بيستم سوسياليسم است

پايه جمعبندی سياسی مشخصی انجام داده اند اما وارد بحث و مناقشه در 
 اين نوع جدال آن است که اهميت ورود به. مورد خود اين جمعبندی نشدند

سياست و رويکرد فرد يا گروه را نسبت به آينده و چگونی تغيير جهان 
  .  مشخص و روشن می کند

برگزار کنندگان کنفرانس ادعا کرده بودند که بحث بر سر فلسفه است و 
منظور اين . اما آنها در واقع در مورد سياست صحبت کردند. نه سياست

اينها فيلسوف ! خير. ورد تئوری سياسی بحث کردندنيست که مستقيما در م
اما . هستند و لزومی ندارد که حتما در مورد تئوری سياسی صحبت کنند

هستی (نظريه ها و مواضع فلسفی بازتاب يک تئوری سياسی کلي؛ اونتولوژی 
اين مواضع با تئوری سياسی و ديدن . ؛ متدولوژی و غيره هست)شناسي

  . واقعيت رابطه دارند
سخنرانی ريموند لوتا شب بعد از حضور در اولين روز کنفرانس و با 

اين سخنرانی عمدتا به نقد نظريات آلن بديو اختصاص . نگاهی به آن ارائه شد
حزب کمونيست «داشت و بازتاب سندی بود که در همان کنفرانس از طرف 

به چندی بعد، اين نقد . در نقد آرای آلن بديو پخش شد» انقالبی آمريکا
» تمايز«شکل مقاله ای مفصل و جامع موضوع اولين شماره مجله تئوريک 

  . شد
مسئوليت پياده کردن سخنرانی لوتا و ترجمه و گزينش آن بر عهده 

 -سخنرانی را می توانيد در تارنمای سربداران بخوانيد متن کامل . ماست
  حقيقت

  کمونیسم چیست؟
به : ک جديدی ارائه می دهدبديو کمونيسم را در بسته بندی و مار....  

مثابه يک جريان ناراضی از سرمايه داری و خواهان رهائی اما در چارچوبه 
اين . خط مشی ای که سرنگونی انقالبی نظم سرمايه داری را رد می کند

موضع، انحراف بزرگی از ضرورتهای زمانه و اوضاعی است که بطور فزاينده در 
. رای تغيير انقالبی بدست می دهدسطح جهان فرصت های بالقوه ای را ب

تغييرات عظيم اقتصادی و جابجائی های بزرگ اجتماعی رخ داده است و 
اعتماد .  به طرز بيسابقه ای جهان را به لرزه انداخته است٢٠٠٩بحران سال 

در چنين شرايطي، ما در . به نفس معمول امپرياليست ها بهم خورده است
.  جهتی خوب يا در جهتی بسيار بددر: کدامين جهت حرکت خواهيم کرد

رهائی از زنجيرهای هزاران ساله . مقياس برد و باخت در اين ماجرا زياد است
اما اين . استثمار و سنت در افق عصری که ما در آن بسر می بريم پيداست

کنفرانس جوابی برای اين مسئله ندارد و در واقع جوابی بر مبنای يک افق 
آيا کمونيسم پيشاهنگ آينده خواهد بود يا : نجاستسوال اي. انقالبی ندارد

: و همين مسئله با تاکيد اين سوال را پيش می کشد که. زائدهء گذشته
  کمونيسم چيست؟

.  در اين کنفرانس چيزهای حيرت انگيزی را به جای کمونيسم جا زدند
شنيديم که ! همه جور تعريفی برای کمونيسم شنيديم جز آنچه واقعا هست

  پروژه ای برای رسيدن به برابری ناب است؛ شنيديم که در کمونيسم
چارچوب سرمايه داری يا سوسيال دموکراسي، تداوم يک نوع کار اجتماعی به 

  ... و . است) کامان(» اشتراک«نام 
اما معنای علمی کمونيسم اين است که يک جنبش سياسی انقالبی 

تاريخی جهانی است؛ يک هدف است و همچنين پديده ای بسيار خاص و 
کمونيسم اعالم تداوم : گفت» مبارزه طبقاتی در فرانسه«مارکس در . است

انقالب تحت رهبری پرولتارياست و ضرورتا نقطه گزار به محو کليه تمايزات 
طبقاتي؛ کليه روابط توليدی که به اين تمايزات پا می دهد؛ کليه تمايزات 

اری است که از اين روابط بر اجتماعی منطبق بر اين روابط؛ و محو کليه افک
  .می خيزد و از آن نگهبانی می کند

 شاخص ٤مارکس در اينجا نگرشی را ارائه می دهد که از بين بردن 

 ٤کمونيست های چينی در زمان مائوتسه دو به آن . جامعه طبقاتی است
انقالب کمونيستی در بر گيرنده و مستلزم تغيير آدم ها و . کليت می گفتند

ن و در بر گيرنده و مستلزم ريشه ای ترين تغييرات اقتصاد سياسی و تفکر آنا
هدف اين انقالب آن نيست که . روابط جتماعی و نهادهای اجتماعی است

افراط های جامعه را کم کند بلکه می خواهد نابرابری های ريشه دار در 
 ميان تمايز. مثال تمايز ميان زن و مرد. جامعه مدرن بورژوائی را از بين ببرد

روابط ميان صنعت . روابط بين ملل سلطه گر و تحت سلطه. کار فکری و يدي
و برای دست زدن به . اين ها نابرابری های ريشه دار هستند. و کشاورزي

. تغييراتی که جامعه را به ورای اين وضع ببرد يک پروسهء انقالبی الزم است
ين نابرابری ها و انقالب کمونيستی به ورای ا. که بهش می گويند انقالب

. در واقع در جامعه کمونيستي، برابری ديگر معنائی ندارد. دموکراسی می رود
در مورد انقالبی صحبت  کنيم که می خواهد به ورای کاتگوری ها و مقوله 

در جامعه . های برابری و دموکراسی برود و در آن دولت زوال می يابد
يک های برابری اندازه گيری کمونيستي، ديگر موضوع حق و حقوق که با متر

و ديگر نيازی به نهاد و . می شود، انگيزه و قوه محرکه مردم نخواهد بود
سازمانی که توليد اجتماعی را محاسبه  کند و ميان آنچه من انجام می دهم 

ديگر . و تو انجام می دهي، ميان توانائی من و توانائی تو؛ برابری ايجاد کند
رابرقرار کند ضروری نخواهد بود و موجود هم متريکی که اين تعادل ها 

  . نخواهد بود
آن جامعه در يک فرآيند غنی دگرگونی انقالبی و فائق آمدن بر توليد 

 با –کاالئی و آفرينش وفور بادوام و آگاهی بسيار باال متحقق خواهد شد 
در جامعه  کمونيستی فرد پيوند الينفک خود را باجامعه .  کليت٤نابودی 
ده و  دغدغه های متقابل ميان انسان ها و تالش برای تحقق نيک درک کر

توانائی افراد و ابزارشان بطور آگاهانه . بختی مشترک به وی انگيزه خواهد داد
افراد به دليل توانائی . به مثابه بخشی از ماتريکس جامعه درک خواهد شد

به رسيدن . هايشان دارای جايگاه و منزلت اجتماعی خاص نخواهند شد
اين يک . کمونيسم يک پروسه تاريخی مبارزه و دگرگونی های انقالبی است

معنای يک انقالب همه . در اينجا کلمه زشتی نيست» تام«. انقالب تام است
  . جانبه را می دهد

تکامل مادی  و اجتماعی بشر پايه های رفتن به سوی چنين جامعه ای 
. مقاومت در مقابل ستم نيستانقالب کمونيستی صرفا .  را فراهم آورده است

بايد سوال . چنين مقاومتی از ابتدای ظهور جامعه طبقاتی موجود بوده است
کرد آن مقاومت هائی که در مقابل ستم شد چرا يک جامعه طبقاتی از نوع 
جديد را متولد کردند و نتوانستند ستم و استثمار را محو کنند؟ مثال جنبش 

النه بود اما نتوانست شالوده های ستم و اسپارتاکوس که قهرمانانه و عاد
زيرا تکامل مادی و اجتماعی بشر به جائی نرسيده بود . استثمار را از بين ببرد

تکامل . اما اکنون به آستانه آن رسيده ايم. که چنين امکانی را فراهم کند
مادی و اجتماعي، جامعه بشری را به جائی آورده است که اکنون امکانش 

به اين . بود، استثمار و تقسيم جامعه به طبقات فائق آئيمهست که بر کم
و اهميت . دليل گفتيم، کمونيسم يک پديده خاص تاريخی جهانی است

کمونيسم يک پديده اتوپيائی .  تاريخی انقالب کمونيستی در همين است
بلکه برای اولين بار، تکامل مادی و اجتماعی جامعه بشری امکان . نيست

امکان آن را فراهم کرده که جهانی را بسازيم . م کرده استتحقق آن را فراه
که در آن انسان ها وارد تعاون آزادانه با يکديگر می شوند و آگاهانه هم جهان 

 --اين چيزی است که بايد برايش تالش کنيم. و هم خود را تغيير می دهند
، نظريه هائی که می گويند، جهان خودش به آن سو می رود. نه چيزی ديگر

برای دست يافتن به کمونيسم نياز به تالش و . نظريه های غلطی هستند
به چه چنين جهانی نياز برای دست يافتن به ديد بايد . مبارزه و ابزاری هست

نهادهای سياسی ضروری برای آن چيست و در راه رسيدن به . ابزاری داريم
ق آئيم که راه را بر چه تضادهائی بايد فائ. آن چه تحوالتی رابايد انجام دهيم
  .بسوی انقالب کمونيستی بگشائيم

 نکته مرتبط را که نشانه آنست که ما در ٣می خواهم نخست می خواهم 
، نکته مربوط به يکم. چه لحظه ای از تاريخ قرار داريم، بطور صريح طرح کنم

 تجربه واقعی انقالب سوسياليستی در قرن بيستماينکه، و ديگر . »دو راهي«
 سنتز ،و سوم. ه بطرز وحشتناکی در اين کنفرانس تحريف شد چيزی ک--

  .نوين باب آواکيان



      t ٢٦   
  سھ جواب بھ این سوال کھ راه پیشروی چیست و آیا ممکن است؟

اين واقعه .  قدرت پرولتری در چين انقالبی سرنگون شد١٩٧٦در سال 
وتاه اين موج اول با تجربه ک. پايان اولين موج انقالبات سوسياليستی را رقم زد

 انقالب ١٩١٧ شروع شد و در پی آن در سال ١٨٧١کمون پاريس در سال 
اين انقالبات اولين فصل در . ١٩٤٩و سپس انقالب چين در . روسيه بود

اپيسودهای اول اين پروژه رهائی بخش . جنبش رهائی در عصر مدرن بودند
نوين اولين تالش ها برای ساختن جهانی . اما آنها شکست داده شدند. بودند

  . شکست داده شدند
و هيچ » دولت، دولت است«آن هائی که در اين کنفرانس می گويند 

فرقی ميان يک نوع قدرت دولتی با نوع ديگر نيست بهتر است نگاهی به 
چين . چين امروز کنند که مشقت خانه جهانی سرمايه داری جهانی است

 نوين سربلند امروز نتيجه آن است که تحت سوسياليسم يک طبقه بورژوازی
چين امروز را مقايسه کنيد با . کرد و دستش را روی قدرت دولتی گذاشت

يکی . دو دولت و جامعه کيفيتا متفاوت. ١٩٧٦ تا ١٩٤٩چين در فاصله 
  .محصول انقالب بود و ديگری محصول ضد انقالب

ها امروزه ديگر کشور سوسياليستی  با شکست داده شدن اين انقالب
ين وجود امپرياليست ها يک لحظه هم دست از حمالت با ا. موجود نيست

و در ميان توده ها با تمام قوا . ايدئولوژيک خود عليه کمونيسم بر نداشته اند
تبليغ و ترويج کرده اند که کمونيسم در بهترين حالت يک اتوپيای غير قابل 
تحقق و کار نکردنی است؛ وقتی يک اتوپيا را در زندگی واقعی پياده کنی 

  ...وپی تبديل به جهنم می شود و ات
اين وضعيت و اين تبليغات تبديل به چالش های تاريخی جهانی برای 

از تجربه غنی موج اول انقالبات سوسياليستی . جنبش کمونيستی شده است
بايد پرسيد درس های . می توان درس های درست يا غلط بيرون کشيد

 پروژه رهائی بشريت واقعی کدامند؟ چارچوب پيشبرد مرحله جديد اين
چيست؟ آيا مارکسيسم به مثابه يک علم هنوز معتبر است؟ و سوال پايه ای 
آيا در جهان کنونی می توان يک انقالب کمونيستی واقعی کرد يا اينکه 

  و خوب نيست؟. انقالب ممکن نيست؟
آنانی که مذهب وار از . در جواب به اين سوال ها سه جواب داده می شود

ول دفاع می کنند بدون آنکه از دستاوردهاو کمبودهای آن تجربه موج ا
دسته دوم کسانی هستند که تحليل علمی واقعی از . جمعبندی کنند

تضادهای دوره گذار سوسياليستی را رد می کنند و همزمان از دستاوردهای 
سابقه ای که بشر طی اين انقالبات داشت و پروژه رهائی بشريت آنگونه  بي

و در عوض برای الهام . چين بازتاب داشت فاصله می گيرندکه در روسيه  
از يک طرف می گويند تجربه قرن بيستم . گيری به قبل از آن ها می روند

 و شعارهای ١٨به قرن . کافی نيست اما به عقب تر از قرن بيستم می روند
دموکراتيک تساوی طلبانه بورژوازی و الگوهای اجتماعی عصر بورژوائی و 

بايد سوال کنيد که .  هائی چون روسو، کانت، جفرسون می روندتئوريسين
اين چه کنفرانس کمونيسم است که در آن ژان ژاک روسو بيش از مائو 

  حضور دارد؟
 يکی از سخنرانان اين جلسه مايکل هارت اخير کتابی منتشر کرده است 

ن از نوشته های توماس جفرسون و در مقدمه ای که بر آن نوشته او را تحسي
آن را با از يک طرف کلمهء کمونيسم را نگاه می دارند اما اينان . کرده است

 و پروژه های سياسی شان را در چارچوب کنندمی محتوای جفرسونی پر 
  .دموکراتيک قرار می دهند-بورژوا

از زمان شکست . جواب سوم به اين لحظه، جواب باب آواکيان است
برای پاسخگوئی به اين سوال متمرکز انقالب در چين، آواکيان توجه خود را 

. کرده است که در دنيای کنونی چگونی می توان انقالب کمونيستی کرد
نقطه عزيمت وی اين حقيقت است که فقط با انقالب کمونيستی می توان از 

او دستاوردهای از زمان مارکس تا . وضعيت دهشتناک اين جهان بيرون رفت
 اهداف و اصول پايه ای کمونيسم را که مائو را مورد حمايت قرار داده و 

درستی شان ثابت شده است مورد تائيد قرار می دهد؛ جوانبی از آن تجارب 
را که نادرستی شان ثابت شده و يا اينکه ديگر بکاربستنی نيستند نقد می 

او . کند و علم کمونيسم را بر روی پايه ای علمی تر و صحيح تر قرار می دهد
و انقالب ) وقتی که سوسياليسم سرنگون شد ( ١٩٥٦ا از انقالب روسيه ت

و دستاوردهای آن ) وقتی سوسياليسم در آن سرنگون شد (٧٦چين تا سال 
اين ها . اما کمبودهای آن ها را نيز جمعبندی می کند. ها حمايت می کند

. پديده های نوينی در جهان بودند که برای موجوديت خود مبارزه می کردند
های جدی در تئوری ها و جهت گيری های اين انقالبات را آواکيان کمبود

که نقطه (سنتز نوين او در عين تداوم با موج اول . شناسائی کرده است
شامل گسست از برخی تئوری ها و ) اوجش انقالب فرهنگی در چين بود

  . متدولوژی های آن هم هست
ب اين پاسخ در واقع يک عق. پاسخ آلن بديو فشرده جواب دوم است

نشينی فلسفی و سياسی است که مربوط است به چالش ها و مشکالتی که 
  . سربلند کردند٧٦در مقابل موج اول انقالبات پرولتری و شکست آن در 

و راه حل را در تعميم راديکال » نابرابري«بديو مشکالت دنيا را در 
ار و اين نگرش، بديو را به امکانات تغيير جهان و ابز. می دانند» دموکراسي«

بديو دو تجربه انقالب فرانسه و انقالب . طرق رسيدن به آن رهنمون می کند
در حاليکه اين دو انقالب نماينده دو دنيای . فرهنگی چين را مثال می زند

اين ها نشان می . مرجح می شمارد» هدف«را بر » پروسه«او . متفاوت اند
می ی را  ضروری چيست و چگونه تغيير» تغيير «دهند که نگاه او نسبت به

  .بيند
ضد «اين عقب نشينی توسط حمالت و احکام ضد کمونيستی و گفتمان 

.  تقويت شده است٢٠در مورد تجربه انقالبات سوسياليستی قرن » توتاليتري
اين فعاليت سياسی و پروژه ی ترکيب کردن کمونيسم با گفتمان و چارچوب 

رگير شده و آن ها را به نه با چالش های واقعی جهان د، بورژوا دموکراتيک
در واقع . نقطه عزيمتش نياز به انقالب استاينکه چالش می طلبد و نه 

اين در . تبديل به توجيهی می شود برای اينکه چرا نبايد انقالب کنيم
حاليست که جهان بشدت و به اضطرار انقالب را ضروری کرده و طلب می 

اين وضوح موجود است و زمانه ايست که بشدت نيازمند وضوح است و . کند
سنتز نوين يک قطب نمای . باب آواکيان فشرده شده است» سنتز نوين«در 

پيشتر رفتن نسبت به موج اول انقالبات : تعيين کننده برای پيشروی است
پيشتر رفتن از ابداعات و انقالبات خارق العاده و تغييراتی که .  سوسياليستي

ايه آن تغيير ات انقالبی که موج اول جلو رفتن بر پ. آن ها بهمراه آوردند
  .به آن تکيه کردن و به ورای آن رفتن. بوجود آورد

زيرا اين موضوع .  نگاه کنيم٢٠پس بيائيد به تجربه سوسياليسم در قرن 
که چه درس هائی بيرون بکشيم و چه درس هائی بيرون نکشيم؛ عناصر 

  هم اينکهو. مشخص کننده ی دو راهی کمونيسم در دوران کنونی است
  . موضوعی تعيين کننده در سنتز نوين باب آواکيان است

  درس ھای موج اول 
در بسياری از استدالالت سخنرانان اين کنفرانس، تصويری پيش پا 

تاريخی بودند -افتاده از تجربه انقالبات سوسياليستی که رخدادهائی جهانی 
 جهانی به -يخی و همزمان سختی ها و تضادهای دوران گذار تار. داده شد

  . کمونيسم را بيش از حد ساده کردند
رخدادهای خارق . اين انقالبات فصول اوليه ی رهائی در عصر مدرن بودند

بيائيد به مسئله زنان . العاده در مواجهه با شرايط نامساعد خارق العاده بودند
در اين کنفرانس اصال کسی ربط کمونيسم و رهائی زنان را نشان . نگاه کنيم

در شوروی انقالب از همان ابتدا مسئله رهائی زنان را در . نداد و طرح نکرد
درست از همان ابتدا مسئله طالق و سقط جنين و جايگزينی . دست گرفت

 زنان جمهوری های ١٩٢٠در سال . ازدواج مدنی به جای ازدواج مذهبي
آسيائی بسيج و سازماندهی شدند و با پشتوانه دولت نوين پرولتری 

يرهای بردگی خود را پاره کردند و روبنده را که نشانه بردگی شان بود زنج
بله بيائيد در مورد اينکه داشتن يا نداشتن قدرت دولتی چه . ملغی کردند

 در چين ١٩٤٩انقالب ! تفاوتی در سرنوشت اکثريت دارد صحبت کنيم
 را) کشتن نوزادان دختر(بالفاصله بستن پای زنان از کودکی و دختر کشی 

بجای آن شعار . که رسم معمول و گسترده در روستاهای چين بود محو کرد
هنر نو . تبديل به گفتمان مسلط شد» زنان نيمی از آسمان را بر دوش دارند«

همه اينها را با سلطه پاتريارکی که در جهان . تصاوير قوی از زنان ارائه داد
ايع کارگاه های چادر و روبنده، صنايع سکس، صن. مسلط است مقايسه کنيد

   .....،توليدی عرقريزان که بر بردگی زنان کارگر می چرخد



  ٢٧u 

. شوروی کار جديد و بيسابقه ای کرد. يا به رشد اقتصادی نگاه کنيم
اين اولين بار . يعنی يک اقتصاد برنامه ريزی شده ی سوسياليستی برقرار کرد

 برنامه ريزی در تاريخ بود که رشد اقتصادي، در مقياس اجتماعی ، آگاهانه
هر چند اقتصاد برنامه ريزی شده شوروی کار و پيشرفت بسيار بزرگی . شد

مائو اينها را جمعبندی کرد و گفت . بود اما دارای ضعف های بسيار جدی بود
توليد را نبايد در درجه باالتر از نيازهای مردم گذاشت؛ نبايد تکنولوژی را 

مائو گفت . وستا را بايد تضمين کردباالی مردم قرار داد؛ رشد موزون شهر و ر
سياست را بايد در فرماندهی رشد اقتصادی قرار  داد و هدف آن بايد فائق 
آمدن بر تفاوت های ميان شهر و روستا؛ صنعت و کشاورزي؛ کار فکری و 

  . يدی و بقيه تمايزات باشد
ه اينجا را مقايس. اينها را مقايسه کنيد با آنچه در جوامع کنونی می گذرد

آن را مقايسه کنيد با نظام سرمايه داری کنونی که . کنيد باچين مائوئيستي
در شوروی لنين و . سياره زمين را تبديل به سياره زاغه ها کرده است

استالين و چين مائوتسه دون تالش های عظيمی برای حمايت از مبارزات 
ها بطور دستاوردهای اين انقالبات نه تن. انقالبی در ديگر نقاط جهان شد

راديکال اين جوامع را با جوامع سرمايه داری  متمايز می کند بلکه يک امکان 
آيا در اين جوامع اشکاالتی . کامال نوين را برای اينده بشريت نشان می دهد

حتا اشکاالت مهم و بزرگی بخصوص در تئوری ها و متد بود؟ . بود؟ بله بود
يا جابجائی ها و مشکالتی که آ. بخصوص در مورد شوروی زمان استالين. بله

اما . بخشی از پروسه انقالبی بود، هزينه های اجتماعی بزرگ در بر داشت؟ بله
آيا بايد دوباره برای . آيا کسب قدرت دولتی به مشکالتش می ارزيد؟ بله

آيا بهتر از دولت های . کسب قدرت سياسی تالش کنيم؟ مسلما بله
سنتز نوين باب . ؟ صد در صد بليسوسياليستی قبلی می توانيم عمل کنيم

  .استمنظور آواکيان قطب نمائی برای همين 
   دولت –حزب 

سخنرانان حتا نتوانستند بطور صحيح کمبودها و اشتباهات واقعی آن 
مثال بديو در مقاله ای که سال گذشته تحت . انقالب ها را شناسائی کنند

:  کرد می گويدمنتشر » نيو لفت ريويو«در » فرضيه کمونيسم«عنوان  
حزب يک ابزار نامناسب برای سرنگونی رژيم ارتجاعی تضعيف شده بوده «

سرکوب . اما اصل دولتی در خودش فاسد و در نهايت غير موثر است. است
پليسی نمی توانست دولت سوسياليستی را از گشتاور درونی بوروکراسی رها 

 رقيب تحميل کرده  سال روشن بود که نمی تواند با رقابتی که٥٠کند و در 
  » .بود همراهی کند

 آنطور که .سوسياليسم يک دوره گذار است. بايد گامی به عقب بگذاريم
مارکس و انگلس در خطوط کلی تبيين کردند و بعدها مائوتسه دون بسيار 
کامل تر تشريح کرد سوسياليسم يک دوره گذار ميان سرمايه داری و 

 کشور رخ نخواهد داد بلکه در کمونيسم در اين يا آن . کمونيسم است
مقياس جهانی وقتی که تمام طبقات ارتجاعی سرنگون شده و روابط 

اين . استثماری و ستمگرانه  در همه نقاط جهان محو بشود متحقق می شود
به معنای آن است که در کشور سوسياليستی هميشه خطر احيای سرمايه 

 آينده هم احتماال اينطور و آنطور که در قرن بيستم ديديم و در. داری هست
خواهد بود کشورهای سوسياليستی در جهانی که مملو از دولت های ارتجاعی 

دولت های . است ظهور کرده و تا مدتی در همين شرايط خواهند ماند
ارتجاعی دست به محاصره کشورهای سوسياليستی زده و تالش خواهند کرد 

اولين دولت پرولتری در شوروی : کمی فکر کنيد. آنها را در هم بشکنند
 تا پايان جنگ دوم هميشه يا در حال جنگ و يا مرهم ١٩١٧فاصله ميان 

  . گذاشتن بر زخم های آن و يا تدارک برای جنگ بود
از سوی ديگر جامعه سوسياليستی هنوز بقايای جامعه کهنه را با خود 

 هنوز پول رايج است و  شکاف های اجتماعی موجود است و:  حمل می کند
تقسيم کار ميان کار فکری و يدی و تضاد ميان زن و مرد ادامه دارد و ميراث 

بنابراين .  فرهنگی و فکری و ارزشی گذشته و نيروی عادت موجود است
با زخم های جامعه کهنه : انقالب سوسياليستی با دو عامل شکننده روبروست

يه به دنيا می آيد و در جهانی چشم می گشايد که کهنه يعنی سرما
اين دو عامل انقالب .  امپرياليسم و روابط بورژوائی هنوز قوی اندداری و

با اين خطر فقط با ادامه . سوسياليستی را هميشه با خطر مواجه می کند

انقالب در خود کشور سوسياليستی و انجام اين کار به مثابه بخشی از انقالب 
انی  می توان رو کمونيستی در سراسر جهان و حمايت فعال از اين روند جه

و دوباره تاکيد بايد کرد که انقالب کمونيستی فقط در مقياس . در رو شد
  .جهانی می تواند متحقق شود

موضوع انقالب . آلن بديو رجوع زيادی به انقالب فرهنگی چين می کند
در کشور  حل معضل مربوط به خطر احيای سرمايه داری ،فرهنگي

البی توده های مردم را برای ممانعت از نيروهای انق. بودسوسياليستی چين 
و از طريق اين پروسه مردم . احيای سرمايه داری بسيج و رهبری می کردند

و بطور فزاينده ای . نهادهای جامعه و افکار و ارزشهای خود را تغيير می دادند
خيزش های بزرگی . به خودشان به مثابه رها کنندگان بشريت می نگريستند

اين توفان .  بوقوع پيوست١٩٦٧ويه در شانگهای در سال مانند توفان ژان
قدرت جا خوش کرده و تحکيم يافته قدرتمندان محافظه کار حزب 

اين خيزش که تحت رهبری . کمونيست را در شانگهای سرنگون کرد
مائوئيستی بود، در جريان تجربه کردن و جمعبندی به ابداع اشکال جديدی 

 شد که عظيم ترين و با معناترين فرآيند از نهادهای قدرت پرولتری منجر
تصميم گيری توده ای را ممکن کرده و در همان حال به اندازه کافی قوی 

تجربه خيزش ژانويه شانگهای و تجربه . بود که جلوی ضد انقالب را بگيرد
کمون و کميته های انقالبی مورد مناقشه است و ورود به بحث آن جالب 

  . است
 انقالب فرهنگي، دست ٦٨ تا ٦٦رت در دو سال پس از پروسه کسب قد

مثل اتخاذ سياست . زدن به دگرگونی های اجتماعی عميق تر، ممکن شد
اين سياست ها . فرستادن متخصصين و جوانان تحصيل کرده به روستاها

بازتاب طرق مشخص برای کاستن شکاف های ميان مناطق شهری و 
ريان انقالب فرهنگی ابعاد و در ج. روستائی و ميان کار يدی و فکری بود

در روستاها دهقانان ارزش . سطح تجربه کردن و جوشش فکری  بيسابقه بود
ها و افکار ارتجاعی و پدرساالرانه را  که هنوز بر زندگی آنها سايه می افکند 

کارگران کارخانه ها فقط مسائل مديريت کارخانه . مورد بحث قرار می دادند
ار نمی دادند بلکه سياست های بهداشت و  فرهنگ را مورد مناظره و بحث قر
مردم آگاهانه . هيچ آتوريته ای ورای انتقاد نبود. را نيز بحث می کردند

و از . تمام جامعه اين مسائل را بحث و مناظره می کرد. مسئوليت می گرفتند
  . طريق اين پروسه بود که حزب و دولت هم انقالبی شدند

در مورد انقالب فرهنگی صحبت می کنند وقتی )  مثال بديو(اين ها 
يعنی دوره .  اتفاق افتاد٦٨ تا ٦٦اينطور می نمايانند که گويا فقط در فاصله 

و سپس دگرگونی های عميقی را که به حول . ای که کسب قدرت اتفاق افتاد
مسائل مهم مانند تضاد ميان کار فکری و يدي؛ ميان شهر و روستا؛ شکل 

انقالبی نوين رخ داد، از صحنه حذف می ) کامان(» اشتراک«دادن به يک 
 رخ داد تحکيم کردن قدرت کسب شده و ٦٨در واقع آنچه پس از . کنند

واقعا . استفاده از آن برای عميق تر کردن دگرگونی های عميق اجتماعی بود
انقالب فرهنگی را در اين جعبه کوچولو می گذارد؟ و بديو چرا : بايد فکر کرد

پايان يافته قلمداد می کند در حاليکه واقعيت آنست که يک  ٦٨آن را در 
پروسه فراگير و عميق از تحوالت اجتماعی پس از آن شروع شد و هشت 

  بايد فکر کرد چرا؟. سال ادامه داشت
راديکال آن است که مشکل جامعه به ظاهر مشخصه اين گفتمان 

دالل اين است. دولت می بيند-سوسياليستی را در وجود بوروکراسی حزب
اين جوامع تحت هدايت احزاب کمونيست بود و قدرت در آن توسط : است

از آن جا که انقالب واژگون شد پس بايد اين . دولت پرولتری اعمال می شد
  !بايد حزب و دولت را دور ريخت: ابزار را دور ريخت

حتا با ( اما نيروهائی که موجب شکست در شوروی و در چين شدند 
و تحوالت انقالبی بزرگ که پس از انقالب فرهنگی تا سال وجود خيزش ها 

بوروکراتهای بی چهره و بی طبقه نبودند بلکه بورژوازی نوين )  رخ داد٧٦
اگر مشکل اين بود که اينها بوروکرات هستند يا توطئه گرند آنگاه . بودند

مشکل در روابط توليدی حاکم ! راحت می توانستيم از شرشان خالص شويم
اگر در کشور سوسياليستی .  قدرت آن ها را توليد و بازتوليد می کنداست که

مشکل اين بود که بوروکرات های زيادی داشتند آنگاه من می گفتم اوهو اين 
اما . که خيلی راحت است؛ آن ها را از بين ببريم و به طرف آينده ليز بخوريم

 آن کسانی که .مائو بطور علمی مشکل را تحليل کرد. مشکل اساسی اين نبود



      t ٢٨   
واژگونی انقالب را برنامه ريزی و سازمان می دادند کسانی 
در مقامات باالی حزب و دولت بودند که راه سرمايه داری 

» راه بوروکراتيک«چيزی به نام . را در پيش گرفته بودند
بوروکراسی در اشکال گوناگون . وجود خارجی ندارد

وروکراسی ب. حکومت ها و شيوه های توليدی وجود دارد
عناصر . يک شکل دولتی نيست. شيوه توليد نيست

بوروکرات داريم؛ و عملکردهای اداری و بوروکراتيک 
ضروری موجود است که در جامعه سوسياليستی هم الزم 

آنچه مائو تشريح می کند اينست که کسانی در . خواهد بود
. مقامات باالی قدرت راه سرمايه داری را در پيش گرفتند

ه نماينده کمونيسم بودند و نه آنچه سخنرانان اين آن ها ن
ضمنا بايد . می خواندند» سوسياليسم دولت گرا«کنفر انس 

مستلزم سوسياليستی جود کشورگفت، خيلی ببخشيد و
اگر دولت نباشد کشور سوسياليستی بوجود ! دولت است

بدون قدرت سياسی طبقاتی نوين نمی توان . نمی آيد
اينها ! خير.  سازمان و جهت داداقتصاد سوسياليستی را

 --نبودند بلکه نمايندگان سرمايه داری » سوسياليسم دولت گرا«نمايندگان 
  . ندبخصوص نماينده بقايای سرمايه داری که هنوز ريشه کن نشده بود

بنابراين در اينجا آن سه قطبی را که گفتيم در رابطه با انقالب فرهنگی 
 . می توان ديد

  نیست رھبری نکند کسان دیگری خواھند کرد اگر پیشاھنگ کمو
بديو ميگويد انقالب فرهنگی شکست خورد زيرا نتوانست يک دموکراسی 

دولت - الگوی حزبو ادعا می کند . بدون واسطه از پائين را تحکيم کند
  . مانعی در راه آن بود

يکم، همانطور که گفتم . رويکردهای صوری به دو دليل غلط اندنوع اين 
است سياسی قرن هيجده بورژوازی های تئوری دموکراسی را که جزو اين ها 

با اين فرض آن را بلند می  . يک پديده ناب و بی طبقه فرض می کنندرا
در جهانی چيست؟ اما واقعيت . سپس اسم آن را کمونيسم می گذارندکنند و 

که به طبقات تقسيم شده است معنی و جايگاه دموکراسی منطبق است بر 
دوم، اينها بر تضادهای عميق .  ...، اهداف و جهان بينی طبقات حاکمجايگاه

ن در جامعه آمادی و اجتماعی که مشخصه جامعه طبقاتی است و بقايای 
 منظورم تقسيم کار --سوسياليستی تداوم می يابد، سرپوش می گذارند

 .عميق، نابرابری اجتماعی ميان زن و مرد، ايدئولوژی فردگرايانه، وغيره است
اين تضادها در پروسه تغييرات سوسياليستی دستخوش دگرگونی عميق می 

پيشاهنگ کمونيست سازمان يافته برای رهبری . شوند اما ناپديد نمی شوند
تضادهای ساختاری و بازتاب های اجتماعی و ايدئولوژيک انقالب پرولتری را 

رمايه ه فقط برای سرنگون کردن نظام ساين ابزار ن. ی می کند ضرورآنها
آنچه اين . نيز الزم استداری بلکه ادامه انقالب در خود جامعه سوسياليستی 

ی کند تضادهای ساختاری عميق در جامعه است که خطر ممسئله را پيچيده 
توسط کسانی که در مقام رهبری احيای سرمايه داری خيانت به انقالب و 

شکل می توان معضل و  در مقابل اين م.را بوجود می آوردپيشاهنگ هستند 
خب بهتر است که مقوله حزب پيشاهنگ رهبری کننده را کنار : گفت

اما واقعيت آن است که ! بگذاريم و به دموکراسی ناب از پائين متوسل شويم
اگر پيشاهنگ پرولتری نقش رهبری را در جامعه سوسياليستی بازی نکند 

ائی که می  به آن راديکال ه!کسان ديگری اين نقش را بازی خواهند کرد
گويند بيائيد مقوله رهبری پرولتری را کنار بگذاريم بايد يادآوری کرد که يک 
چيز را بورژوازی خيلی جدی و روشن و مستحکم است ضرورت و نياز به 

و اگر در جامعه سوسياليستی رهبری پرولتری نباشد جامعه . رهبری است
ند يک نيروی ديگر اگر پرولتاريا رهبری نک. سوسياليستی بقا نخواهد يافت

اينکار را خواهد کرد و خود همين مسئله بازتاب يک واقعيت اجتماعی مادی 
. اين بيان آن تضادهاست. و تضادی است که مشخصه جامعه طبقاتی است

رهبری و ساختار : يک چيز را بورژوازی خوب می فهمد و محکم می گيرد
را مسئله اين » يکاآمر ی از حزب کمونيست انقالبیمانيفست«سند . سازماني

بديل های موجود عبارت از رهبری در مقابل بی :  روشن بيان می کند
رهبري؛ دموکراسی در مقابل غير دموکراسي؛ ديکتاتوری در مقابل غير 

. راه سوسياليستی يا راه سرمايه داري: بديل اين است. ندديکتاتوری نيست
موکراسی و ديکتاتوری به رهبری می تواند جامعه را به اين يا آن راه ببرد؛ د

يا به تقويت ستم و استثمار يا گشودن : اين يا آن نظام خدمت خواهند کرد
نيز زمانی نياز به حزب و دولت . راه محو آن ها و محو هر چه زودتر آن ها

شرايط مادی که وجود اينها را ضروری می آن زمانی که : محو خواهد شد
نيسم در سراسر جهان ممکن خواهد  تحقق کمواين امر با. ديگر نباشدکند 
-رد مسئله رهبري، دموکراسياظهاريهء علمی است در مواين يک » .شد

  .ديکتاتوری و اينکه انتخاب واقعی در اين جهان چيست
سوی ديگر، در مقابل گرايش سخنرانان اين کنفرانس، کسان ديگری از 

ن بيستم به آنچه می دانيم بچسبيم و تجربه قرهستند که معتقدند بايد 
آنها .  اينها نگرشی مذهبی و دگماتيک نسبت به مارکسيسم دارند!کافی است

به انقالب فرهنگی صرفا به مثابه يک اپيسود ديگر در تاريخ انقالب پرولتری 
و ميگويند مائو با اين کار می خواست با دشمن طبقاتی مقابله . می نگرند

آنان درک  !خير.  پايان بحث.کمی بهتر از استالين عمل کرد. پايان بحث. کند
واقعی و عميقی از اينکه چرا انقالب فرهنگی ضروری بود؛ اصول راهنمای آن 

پروسه آگاهانه آنان درکی  از .  ندارند راچه بود و چه گسستی از استالين بود
 توسط اصل رفتن به سوی کمونيسمو راه انداخت به ای که انقالب فرهنگی 
    .     رهبری می شد، ندارند

در اينجا تحليلی که از تجربه موج اول انقالبات سوسياليستی ميدهم به 
اول بگذاريد يک موضوع . معنای آن نيست که ما بايد  در همان سطح بمانيم

علت عمده ی واژگون شدن انقالبات سوسياليستی موج اول . را روشن کنم
ر درون در قدرت بيشتر بورژوازی د) ١٩٧٦اول شوروی و بعد چين در سال (

. اين جوامع و در سطح جهانی و روابط توليدی بورژوائی در سطح جهانی بود
در همان حال، برخی اشتباهات درجه دوم ولی جدی نيز صورت گرفت که 

اين اشتباهات علت شکست نبودند اما به . به شکست اين انقالبات کمک کرد
  . شرايط شکست خدمت کردند

در شماره آينده منتشر می » نوينسنتز «بخش سوم سخنرانی در باره 
  کل اين سخنرانی را در تارنمای سربداران بخوانيد. شود
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