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 سرمقاهل

 

 !داد شکوهف توافن و ردآمد صدا  هب خون زبرگ زنگ هک یسال 

 
ئی خلق و طلوع مبارزه سال جنبش، سال چریک   ی مسلحاهن اهی فدا  

 

  
م

خملین" امپریالیست"انقالب اسالمی"، اولین "انقالب 
 اه! 

پنجمین سی مناسبت ) هب
 (2531بهمن ماه  11و  12اه رد  توده خودی خودهب قیامسالگرد   و

 ی اتحاد حمید تقوائی و مقوهل 
 : 2993ایدئولوژی فرمارنوایان روسیه رد سال  

 (اول   )قسمت  اه                        روآسیائیگرایان و ا رغب

 

 

 وجود تمام با که بود خلقی ها توده خروش و جوش از ملتهب سو کی از رانیای  جامعهی امیا نیچن در شیپ سال 53

 خواهانه یآزاد ک،یدموکراتی ها خواسته بهی ابی دست وی ستیالیامپر اقنتاخ وی تورکتاید بساط شدن دهیبرچ خواهان

 چه و ونیسیپوز صف در چه شان یداخل مرتجع عوامل و ها ستیالیامپر گریدی سو از و بودند شیخو ی طلبانه یبرابر و

 در شیخوی ضدخلق نینوی ها استیس اعمال و طور پنهان و آشکاراثبات مزدوری خود به  مشغول ونیسیاپوز صف در

 .بودند رانیای  جامعه بر حاکمی استثمار ستمیس حفظ وی اسیسی روبنا رییتغ ها، توده بیفر و قیتحمی راستا
 2 ی صفحه ادامه در                                                                                                                                     

 
  

 

هاست که مورد بحث و مناقشه است. هر یک از  ها و سال مابین نیروهای درون چپ سال د فیمفهوم اتحا

که، اتحاد  دهند. جدا از این گی چپ ارائه می های متفاوتی از اتحاد و یگانه ها و احزاب دارند نگرش سازمان

فرجامی  ی بی ه ریشهک خود خواهد گرفت، جدا از این در کدام بستر و در چه شرایطی بار عملی و واقعی به

 5ی  ادامه در صفحه                                                                        اتحادهای تاکنونی ناشی از چه بوده است، و

 
  

فکران و  ی روسیه در پی فروپاشی اتحاد شوروی، که توسط روشن این نوشتار مشخصن دو جریان فکری موجود در جامعه 

نماید.  آسیائی( معرفی می-ها )اروپائی گرایان و اُروآسیائی شوند، را تحت عناوین غرب گی می گان صاحب امتیاز نماینده نخبه

کنند و خواهان گذار به  ی شوروی را انحرافی از مسیر عادی تاریخ جهان قلمداد می گرایان، انقالب روسیه و دوره غرب

فرهنگی و با تکیه بر  -ای نژادی مثابه پدیده ها، ضمن توصیف تمدن غرب به روآسیائیباشند و اُ داری مدل غربی می سرمایه

دانند و رؤیای تشکیل مجدد  ها می ی اُروآسیائی گرائی و ایدئولوژی شدیدن التقاطی خویش، روسیه را جزئی از خانواده سنت

 6ی  ادامه در صفحه                                 .دارندها، که با فروپاشی اتحاد شوروی از بین رفت، را در سر  اتحاد اُروآسیائی

                                                                               

 

 9510  دی                              بهمن 91تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              02 ی سال چهارم، شماره

 ها! امپریالیست "مخملین انقالب"، اولین "انقالب اسالمی"
  9531بهمن ماه  00و  09در  ها توده خودی ودبهخ سالگرد قیام مینپنجو سی مناسبت به

 (اول )قسمت  ها و اُروآسیائیگرایان  غرب: 5991فرمانروایان روسیه در سال ایدئولوژی  مطالب این شماره:

  
9531 - 9510بهمن  91   

 ی اتحاد ی و مقولهمید تقوائح

 



 

 
 ست! ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی باد مبارزه زنده

 

 0 ی ، صفحه02ی  شماره 9510 دیم، چهار سال بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 1ی  ادامه از صفحه

 

 "بشر حقوق" نیدروغ رقیب با دموکرات حزبی سو از 9533 سال ماهی د در کارتری میج

 رقابت و جهان بودنی دوقطب به توجه با و شد دهیزبرگ کایآمری جمهور استیر به

 اتحاد بر سمیونیزیروی  طرهیس عالرغم سرد، جنگی ریگ اوج و  قطب دو نیای  جانبه همه

 ئتیه و پنتاگون مهم اریبس  تیاولو سمیکمون خطر با مبارزه آن، بلوک وی شورو ریجماه

 محسوب زین شرق بلوک خود در حتا و جهان اقصانقاط در کایآمری  متحده االتیای  حاکمه

 .شد یم

ی روهاین و ها تودهی  جانبه همه سرکوب و 50 سال مرداد 02ی ستیالیامپری کودتا با

 در رانیا دری اقتصاد وی ارض تحوالت درآمدن اجرا بهی برا مرور به طیشرا ،یاسیس

 انقالب" ای" دیسف انقالب" نام تحت اگرچه که دیگرد آماده چهلی  دهه نیآغازی ها سال

 کایآمری رهبر به ها  ستیالیامپر خواست ازی ناش امر تیواقع در اما شد، اعالم "مردم و شاه

 و جامعه سراسر دری دار هیسرما مناسبات ای یپول روابط تر شیب هرچه گسترش و بسط جهت

 ضرورتن نظام نیا که است دیق به الزم. بود وابستهی دار هیسرما نظام میتحک و توسعه

 در چه رانیا معاصر خیتار و دینما یم طلب رای ا ختهیگس عنان و انیعری کتاتورید همواره

 به سلطه تحت جوامع گرید در نیچن هم وی اسالمی جمهوری  دوره در چه وی پهلو زمان

 در که جا آن ازی اقتصاد وی ارض تحوالت نیا ،یبار. دهد یمی گواه امر نیا بری خوب

ی هائ بخشی خود خودبهی اعتراض واکنش باعث عتنیطب نبود، ها تودهی واقع منافعی راستا

 .دیگرد آنان از

 منجر ،یسیپل ستمیس و اختناق تر عیوس هرچهی برقرار و 30 سال در ها توده زشیخ سرکوب

 جامعه دری دیناام و سمیفیپاس جو شدنی مستول وی مبارزات –ی اسیس بست بنی ریگ شکل به

 چهار از پس. کردند یمی شکن بست بنی ستیبا آن، با ههمواج در ونیانقالب و بود دهیگرد

 در و ستیکمون ونیانقالب درخشانی تدارکات وی التیتشک ،یقاتیتحق ،ینظر مدوام کار سال

 تینها در ،یمفتاح عباس و انیپو زیرپرویام احمدزاده، مسعود ریکبی رفقا آنان رأس

 وجود همواره سلطه تحت جوامع در انقالبی نیع طیشرای کلطور به که دیگرد مشخص

 راه تنها حاکم،ی ستیالیامپری کتاتورید بای انقالبی  مبارزه و انقالب شبردیپی برا و دارد

 اعمال وی نظام -ی اسیس یسازماندهی ریکارگ به ابندهیرشد و فعالی انقالب بقاء و تعرض

ی گذار انیبن و اهکلیسی  حماسه با 9531 سال در مهم نیا. باشد یم مسلحانهی مش خط

 شتازانیپی  مسلحانهی انقالب مبارزات. دیرس اثبات به زین عمل دری فدائی ها کیچر سازمان

 و آوردندی رو مسلحانهی  مبارزه به آن ریتأث تحت کهی اناتیجر گرید وی فدائ کیچر

 لیپتانسی ریگ شکل موجبات سال 6ی ط مجموعن انقالب،ی مادی  هیپا وجود نیچن هم

 کشان زحمت و کارگری  طبقهی عنی خلقی ها توده نیب در رای میعظ یانفجار وی اعتراض

 .بود نموده فراهم وروستا شهر

 نینو جنبش که بود سال نیچند رانیا در که جا آن از ،33 سال اواخر مقطع در نیبنابرا

 و گرفته شکل خلقی فدائی ها کیچری عنی ستیکمون نیراست ونیانقالب توسطی ستیکمون

 ازی اریبس و دینما تیتثب جامعه سطح در را شیخوی انقالبی مش خط ملنع بود توانسته

 و آن از خارج و جامعه بطن در گرفته شکل سپس ای و موجودی ها سازمان و محافل

 سترگی انقالبی  مبارزه ریتأث تحت را استثمار و ستم تحتی ها توده ازیی ها بخش طور نیهم

ی ذهن مطلق دو و بود گرفته قرار رانیا تفال فراز بر سمیکمون شبح دهد، قرار شیخو

 ها ستیالیامپر و بود شده شکسته ها توده مطلق ضعف و میرژ مطلق قدرتی عنی جامعه

 چاره ستمیس بلندمدتی بقای برای ستیبا یم شیخوی استعمار منافع حفظ جهت در طبعن

 .نمودند یمی شیاند

 

 

 و نیمتفکر ازی اریبس شیخو تیتثب دورانی ط دری ستیکمون نینو جنبش متأسفانه،

 ساواک سو کی از کهی ئ کننده نییتع و عیوس ضربات با و داد دست از را خودی اصل رهبران

 مجربی کادرها نیآخر بر خصوصن ،یانقالب جنبش بر 33 سال لیاوا و 33 سال اواخر در

 نمو و رشد گریدی سو از و نمود وارد رانیا خلقی فدائی ها کیچر سازمانی رهبر

 درون به خائنی ها ستیونیزیرو عوامل دنیخز و درون دری ستیاپورتونی انحرافی ها دهیا

 تا. بود کرده همراه رکود و اُفت با را جامعهی مبارزاتی فضای ادیزی  اندازه تا جنبش، نیا

 نتوانست و رفت لیتحل علل نیهم به جامعهی بعد تحوالت دری انقالب جنبش نیا کهی جائ

ی طوالنی ا تودهی  مسلحانهی  مبارزه کی شبردیپ و جادیای راستا در را بپاخاستهی ها توده

 نوی نظمی برپائ و ستمیسی قطعی نابود راه در را ها آن زالیال قدرت و دینمای سازمانده

 کهی ا نهیک راثیم و آنانی  خاطره و ادی تنها خ،یتار گواه بهی ول. دهد سامان و وسو سمت

 !بودی کاف 31 سال در ها توده خشم آتش کردن ور شعله یبرا زین بودند گذاشته جا به

 اصالحات انجامی برا را فرصت کایآمر ،کارتر آمدن کاری رو با ،تیوضع نیا به توجه با

 سر بر را شاهی  وابسته میرژ بر فشار حنیتلو طرف کی از شمرده، مغتنم رانیا در بازدارنده

 موضوع نیا واقع، در اما. نمود مطرحی اسیس اصالحاتی برخ انجام وی بشر حقوق مسائل

 خارج، دری دانشجوئ مبارزات و داخل دری انقالب مبارزات اثر بر که بود جهت آن از

 محمدرضای پادشاه میرژ نام تحت البته ران،یا بر حاکمی ستیالیامپری کتاتوریدی  چهره

 دربار، شاه، هک دندید یم نهیع به ها ستیالیامپر و بود شده افشای جهان سطح در ،یپهلو

 تداوم نیتضم و اوضاع کامل کنترل به قادر رانیا بر حاکمی نظام نیماش وی اسیس سیپل

 خطر ،یانقالبی روهاین فیتضع عالرغم و ستندینی ستیالیامپری ها هیسرما ثباتی  رهیجز

 حس شیخو گردن فراز بر داموکلس ریشمش چون همچنان را رانیا در سمیکمونی  بلقوه

  .کردند یم

 نیهم به. سازد هماهنگ کایآمر یها استیس با را خود که گردد یم ناچار شاه ن،ینابراب

 و دینما یم صادر را اعدام و شکنجه توقف فرمان موقتن سال، همان ماه بهمن در خاطر

 مورد ،"سپاس شاهنشاها" مکرر دادن سر و ندامت دیق با رای زندانی مذهب افراد ازی برخ

ی اصل اندرکاران دست به بعدن که بودندی کسان نانیا ازی اریبس که ددا قرار!  ملوکانه عفو

 گرفته خدمت به ستمیس حفظ جهت و شده لیتبدی اسالمی جمهوری  نشانده دست میرژ

 بهی الملل نیب سرخ بیصل گان ندهینما از گروه نیاول 9536 سال بهار در آنی پ در. شدند

 کارتر دارید به شاه ،9536 سال ماه آبان در. شد آغاز ها زندان از دیبازد و آمدند رانیا

 اعالم و کرد صحبت "یاسیس بازی فضا" جادیا از رانیا به بازگشت در و رفت کایآمر در

  . "شود دادهی آزاد مردم به میا گرفته میتصم" :که نمود

 خواست همان واقع دری اسیس بازی فضا جادیا از شاه منظور که داشت توجهی ستیبا

از  بخش دیگریی برای اقتصاد وی اسیسی فضا بازنمودن بری مبن بود اه ستیالیامپر

 باال دست که دربار و شاهی عنی کیبورکراتی   هیسرما چارچوب و مدار از خارج که ها سرمایه

 اعمالی برا الزمی اسیسی ها نهیزم جادیا نیهمچن و داشتند رانیا استیس و اقتصاد در را

ی خصوص و اقتصاد در دولت نقش نمودن محدود مانندی ستیبرالینولی اقتصادی ها تاسیس

ی طورکل به ای یتیچندملی ها شرکت و ها تراست ها، کارتل ازین و خواست که رهیغ وی ساز

 مکاتب ،یفکر نظر از را موضوع نیا که است ذکر به الزم .بود امپریالیستی ی  هیسرما

 مانندی ستیالیامپری ها ارگان ،یعمل نظر از و کردند یم زهیتئور کاگویش و شیاتری اقتصاد

 12ی ها سال در ابتدا را آنی جهان تجارت سازمان و پولی الملل نیب صندوق ،یجهان بانک

 دول و کردند یم کتهید نوشهیپ دورانی لیش مانند سلطه تحت جوامعی برخ بهی الدیم

↓با بعدی ها دهه در را آن سپس. بردند یم شیپ هب عملن را آن زین کشورها نیای  وابسته

 
 9531بهمن ماه  00و  09ها در  خودی توده وپنجمین سالگرد قیام خودبه مناسبت سی به



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواند می نظامی سیاسی ی مبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در

 

 5 ی ، صفحه02ی  شماره 9510 دیم، ال چهارس بهمن 91تئوریک سازمان   –اهکل، ارگان سیاسی پیام سی

 شدن یجهان و( دیجد کاران محافظه) ها نئوکان و سمیگانیر سم،یتاچر آمدن کاری رو
 ادامه زین امروز به تا که گذاشتند اجرا به یجهان سطح در ،یدار هیسرما نظام تر شیب هرچه

 .دارد

 ،یبرژنسک نیدکتری اجرا وی زیر یپ حال در کایآمری  حاکمه ئتیه گرید طرف از

 ریناپذ اجنتاب تحوالت و رییتغ" :که نیا بری مبن بود، شیخوی مل تیامن مشاور و نیسیتئور

 منظم و آرام انتقال ریمس به ،(نیپائ از انقالب بخوان) آشوب و مرج و هرج ریمس ازی ستیبا

 و افغانستان تحوالت.( است ما از پرانتزها) ."شوند تیهدا( باال از نیمخمل "انقالب"ی عنی)

 در الذکر فوق نیدکتر نمودنی عملی راستا در حرکت مقطع، آن در رانیا احوال و اوضاع

 دری اسالمی ادگرائیبن گسترش و تیحما جاد،یای عنی یستیالیامپر دیجد استیس قالب

 بسته آنی  نطفه واقع در و دیبخش شکل را انهیخاورمی  منطقه در سمیکمون خطر با مقابله

 .شد

 و زمیضدکمون قنیعم شیخوی باورها و شهیاند نوع لحاظ به که اسالمی جریانات ن،یبنابرا

 داده قرار قدرت مسند در هرگاه معاصر، خیتار شهادت به و) هستندی شیدگراند هرگونه

 نیع در و( کنند یم دیسف هم را سمیناز و سمیفاشی رو ها ستیکمون خصوصن کشتار در شوند

 اقتصاد جزی زیچ حالت نیبهتر در یاقتصادی مبانی  نهیزم در آنانی نظرها نقطه حال،

ی  عرصه به عنیوس کننده، حکومت و بازدارندهی عملی کاربردها جهت ست،ینی دار هیسرما

 .شدند کشانده "های اسالمی حاکمیت" عنوان تحت جوامع نیای اسیس

 شبردیپ وی ستیالیامپر دیجدی ها استیس کردنی اتیعملی برا ران،یا در که ودب گونه نیا

ی  روزنامه در مطلقی دیرش احمد مستعار نام با کهی مطلب با زیچ همه ظاهرن ها، آن

 شد، درج "اهیس و سرخ استعمار و رانیا" عنوان تحت 9536 ماهی د 91 خیتار به اطالعات

 .دیگرد آغاز

 چه ایی کس چه واقعن که اند نکرده مشخص هم هنوز دهه، سه از شیب گذشت عالرغم

 اطالعات ریوز ونیهما وشیدار که اند کرده ادعای برخ. بود مطلب آنی  سندهینوی انیجر

 در دایهو معاون کوخواهین فرهاد که اند گفته گریدی برخ و نوشت را آنی پهلو منفور میرژ

 چه ایی کس چه که نیا از نظر صرف الح هر به. است بوده آنی  نگارنده دربار وزارت

 به توجه با که است نیا باشد یم مسلم کهی زیچ است، بوده مطلب آنی  سندهینوی انیجر

 دستور بهی ستیبا قطعن ساواک که ستینی شک مطبوعات، بر حاکم سانسور و اختناق

 بری دییتأ خود نیا و باشد نکرده ممانعت مقاله نیا انتشار ازی حکومتی  هیبلندپا مقامات

 .باشد یم فوق نظر

 مرتجع اناتیجر بود، شده گرفتهی نیخم هیبرعلی مواضع آن در که مقاله، نیا نشر با 

 بر 30 سال در کهی نیخم. ساختند فعال و مطرح رانیای اسیسی  صحنه در رای اسالم

 سال در میرژ اصالحات با مواجهه در مرتجعانهی موضع از و متحجرانهی ها دگاهید اساس

 نجف در 9535 آبان از و بود شده فرستاده دیتبع به و گرفته قرار شاه با مخالفت در ،39

ی برا خطرناک وی تیضدامنی عنصر به لیتبد باره کی به بود، کرده شهیپ عزلتی  گوشه

 سپس ؟!!رندیگ یم موضع او هیعل بر لیدل نیهم به ظاهرن و شود یمی شاهنشاه میرژ

ی ا دامنه کم اعتراض و آورند یم در حرکت به واکنشی برا را هیجهلی  حوزه ازی هائ بخش

 .دهند یم سامان زیتبر در ماه بهمن 91 در بعد ماه و 9536 ماهی د 91 در قم شهر در را

ی برالیل احزاب و صدر یبن و زاده قطب رینظی گرائ یمل وی مذهب افراد حال، نیهم در

 با را...  وی( زدی وی سحاب گان،بازری )آزاد نهضت وی( سنجابی )ملی  جبهه مانند

 جاده مثابه به داشت، نخواهدی پ در رای عقوبت شان شدن فعال که آنان به دادن نانیاطم

 .آوردند صحنه به ها، ستیالیامپر دیجد استیس کن صاف

 که سؤال نیا برابر در لندن، مزیتای  روزنامه با مصاحبه کی در 9531 خرداد 93 در شاه،

 :که کرد عنوان د،ینما جادیا رانیا در سیانگل مانند مشروطهی حکومت که دارد نظر در ایآ

 هرگز باشد، نیهم مردم خواست اگر. مینزنی کار نیچن به دست که نداردی لیدل چیه"

ی  جهینت شاهی ها ینینش عقب نیا ."کرد حکومت ها آن بر مردمی رأ خالف توان ینم

 گسترش و ها تودهی مبارزاتی  هیروح تیتقو موجب برعکس و نداشتی وی برای دلخواه

 .دیگرد آنانی عموم اعتراضات

 نیاولی برا مرداد 03 در میرژ مرداد، 96 روز در اصفهان شهر در ها توده تظاهرات از پس

 ها توده خشم آتش نیهم و نمود اعالمی نظام حکومت آنی  حومه مناطق و شهر نیا در بار

 دیجمش و داد رخ 31 مرداد02 در آبادان رکس انمیسی  فاجعه سپس،. نمود ورتر شعله را

 جعفر به رای ریوز نخست پُست وریشهر 3 در شاه. داد استعفا وقت ریوز نخست آموزگار

 شاه، دستور به زین او. کرد "یملی آشت" دولت لیتشک مأمور رای و و دادی امام فیشر

 خیتار الغاء: لیقب از زدی اصالح اقدامات سلسله کی به دست ها توده کردن آرامی برا

 نیتر مهم از تن چندی ریدستگ و ها قمارخانه بستن ،یاسیسی ها یآزاد دادن ،یشاهنشاه

ی رینص ارتشبد وقت، دربار سیرئ و سابق ریوز نخست دایهو عباس ریام مانند شاهی ها مهره

 به منسوب داران هیسرما و سابقی وزرا از تن چند و ونیهما وشیدار ساواک، سابق سیرئ

 .ربارد

ی فضا از 31 تابستان و بهار خالل در ،یآموز دانش وی جوئ دانش اقشار خصوصن ها، توده

 در عمده و بزرگی شهرها ازی اریبس دری خود خودبه شکل به و کرده استفاده شده جادیا

 ها ابانیخ به ،(ماه وریشهر 95 در)تهران دری ونیلیم کی تظاهرات مانند ،یا گسترده ابعاد

 گاهن و زیآم مسالمت شکل به عمومن را شیخو شماریب اعتراضات و تظاهرات و ختهیر

ی ها توده عیوس کشتار به کهی تظاهرات نیخونبارتر ازی کی. دندیبخش سازمان زیقهرآم

 وریشهر 91 روز در تهرانی  ژاله دانیم در دیانجام میرژ گر سرکوبی روهاین توسط معترض

 .شد وفمعر اهیسی  جمعه به که افتاد اتفاق

 در و بردند فرانسه به بعد روز و بغداد به نجف از 31 ماه مهر 93 خیتار در رای نیخم

 ازی و نظرات نشر وسائل نمودن فراهم ضمن و دادند اسکان سیپاری  حومه در لوشاتو نوفل

 و خارج و داخل محافل با رای و عیوس ارتباطاتی  نهیزم ،یستیالیامپری ها رسانه قیطر

 .نمودند ایمهی ستیالیامپر دول نیچن هم

 کیدئولوژیا سرکوب ابزار نیای موقت برداشتنی برا را، مطبوعاتی سراسر اعتصاب مهر 91

 ماه نیهم 01 و دادند سازمان ها، ستیالیامپر دیجد ویآلترنات تر گسترده هرچه عیتبل و میرژ

ی ریدرگ هرگونه بدون و نفتی ها لوله بستن حد تا باره کی به نفت صنعت کارگران اعتصاب

ی ک. یباشد یم زیبرانگ سؤال و مهم اریبس جنبه دو از موضوع نیا. وستیپ وقوع به یتنش و

 لیدخ نظر ازی گرید و مقطع آنی ا توده زشیخ در کارگری  طبقه نقش و گاهیجای  جنبه از

 دجایای برا ها ستیالیامپری ویسنار ردیشیپ در رانیا کارگری  طبقه از مهم بخش نیا نمودن

 ازی بخش نمودنی عملی راستا در رانیا در ادگرایبنی میرژ آوردن کاری رو و رییتغ

 نیای اساس سؤال اول،ی  جنبه با رابطه در. باشد یم ها ستیالیامپری جهان دیجدی استراتژ

 از بخش نیآخر کارگر،ی  طبقه بخش نیتر آگاه مثابه به نفت صنعت کارگران چرا که است

  !وستند؟یپی سرکوب وی ریدرگ هرگونه بدون هم آن و زشیخ نیا به که بودند ها توده

ی برا دو نیا اما سرکوب، و خفقان جو وجود و تشکل نبود لیدل به شود گفته است ممکن

 به که میبگوئی ستیبا دوم،ی  جنبه مورد در اما و! بود مطرح زین خلق گرید اقشاری  همه

 که نیا و متروپلی اقتصادها وی جهانی ها هیسرمای برا آن بودنی اتیح و نفت گاهیجا علت

 به واقع در را نفت صنعت کارگران برسانند، ممکن حداقل به را آنی  وقفه مدتی ستیبا

 .گرفتندی باز به ها توده از بخش نیآخر عنوان

 آبان 95 در و شدند آزادی اسیسی زندان هزار سه از شیب ،31 آبان 5 روز رد حال، هر به

. دیگرد آنان از نفر 63 شهادت به منجر تهران در انیجو دانش و زانآمو دانش تظاهرات

 سر از شاه بعد روز و شد گماردهی ریوز نخست بهی ازهار رضا غالم ارتشبد آبان 93 روز

 "انقالب" بخوان) رانیا ملت شما انقالب امیپ زین من" که نمود اعالمی امیپ یطی ناچار

 ."... و دمیشن را (ها ستیالیامپری مخمل

 ↓ به سوم بار یبرا را یاتوسکیپون شلیم خود مشاور فرانسه جمهور سیرئ ،31 ماهی د 99
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 3 ی ، صفحه02ی  شماره 9510 دی م،ال چهارس بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 کنفرانس دری قطع نحو به "رانیا مسأله" که داد اطالع رسماً شاه به و فرستاد تهران

 .شد خواهد حل گوادلوپ

 هورجم سیرئ سکاردستنیژ دعوت به ،31 ماهی د 91 تا 93ی هاروز در گوادلوپ کنفرانس

 ریوز نخست کاالهان مزیج آلمان، صدراعظم تیاشم هلموت ،یو شرکت با و فرانسه

 دیگرد مطرح کنفرانس نیا در .شد برگزار کایآمر جمهور سیرئ کارتری میج و انگلستان

 روز هر ها ستیکمون. شد خواهدی جار رانیا در خونی جو بماند، کار سر بر شاه اگر" که

. شد خواهند مداخله به مجبوریی کایآمر افسران. آورد خواهند دست بهی شتریب قدرت

 ."کرد خواهند دخالت رانیا در بهانه نیا به ها یشورو

 شود، یم جادیا رانیا در کهی خالئ برود، شاه اگر" که ساختند یم مطرح نظر نیا نیمخالف

 تواند یم کهی روئین تنها ،شاه ابیغ در": که بود معتقد ینسکیبرژ ."شد خواهد پُر چگونه

 انیروحان و انینظام انیم ائتالف وی هماهنگ ردیبگ رانیا در را سمیکمون خطری جلو

ی همکار "انقالب" با ارتش و دیایب اریبخت برود، شاه که کنند یم موافقت ن،یبنابرا ."است

 .کند

 یها مالقات در قبلن بود، سمیالیامپر دیجد نوکرانی  دغدغه که ارتش ی مداخله خطر

 سفارتی اسیس مستشار مرمن،یز والتر با ینیخم یگو سخنی زدی میابراه متعدد ی محرمانه

 .بود گرفته قراری بررس و بحث مورد س،یپار در کایآمر

 دری ستیالیامپر دولت چهار یسو از رانیای  درباره ینهائ میتصم اتخاذ با ن،یبنابرا

 کل فرمانده معاون ،زریوه رابرتیی کایآمر ژنرال به ماه،ی د 93 روز ، گوادلوپ کنفرانس

 از یریجلوگ ضمن و برود رانیا به تا شد داده تیمأمور ،یشمال کیآتالنت مانیپی روهاین

 موجبات ران،یا از شاه خروج مقدمات به دنیبخش سرعت وی اسیس بحران در ارتش مداخله

 .دساز فراهم رانیا به رای نیخم ورود

 آنان "یمخمل انقالب"ی اصل کارگزاران عواق در و سمیالیامپر دیجد عمال مقطع، آن در

 وی نیخم جمله از آنان ازی برخ :دبودن ارتباط در کایآمر با کانال دو از مشخصن رانیا در

 دری بهشت وی سحاب ،یلیاردبی موسو بازرگان، مانند گریدی برخ ،فرانسه در اش یادیا

 از زین زریهو ژنرال. رانیا در کایآمر وقت ریسف وانیلسا با میمستق مذاکرات قیطر از تهران

 نمودن فراهم مشغول فردوست ارتشبد وی باغ قره ارتشبد مانند ارتشی امرا قیطر

 .بود ارتش و آنان نیب الزمی ها یهماهنگ

 دیجد تیمامور": که بود داشته اراظه آگاه منابع از نقل به مورد نیا در فرانسهی خبرگزار

 کی ازی ریجلوگ با کند، کوشش دیبا که نیا و است مهم اریبس( زریهوی )کائیآمر نرالژ

 دری گ دودسته بروز از مانع است، گرفته قوت شیپ از شیب آنی  عهیشا که ،ینظامی کودتا

 هر از و شود حلی قانونی ها راه از بحران که خواهد یم کایآمر دولت ظاهرأ. بشود ارتش

 ."کندی خودداری ماجراجوئ گونه

 که بزنندی کارهائ به دست شاه رفتن از بعد انینظام بادام که بود نیا کایآمری نگران

 اگر که بودند معتقد ها آن. اندازدیب مخاطره به را آنی گ پارچه کی حفظ و ارتش تیموقع

 از پس د،ینمای همراه "انقالب" با و کند حفظ را خودش انسجام "انقالب" دوران در ارتش

 ارتش وقت آن کرد، فروکش یعموم اساتاحس که آن از بعد و "انقالبی روزیپ" ظاهر به

ی عنی شیخوی  فهیوظ انجام و بقاء بهی راحت به ،"انقالب" ازی بخش عنوان به تواند یم

 .دهد ادامه آن دیجدی اسیس تیحاکم و ستمیس از حفاظت

 امور ریوز نسو رسیسا بعد، روز. دیگرد آغاز اریبخت شاپوری ریوز  نخست ماه،ی د ستمیب

 پس، نیا از .شد خواهد خارج رانیا ازی زود به شاه که کرد عالما کایآمر خارجه

 شکل یستیالیامپر دول گرید و کایآمر دیجدی ها استیس بای نیخم ی دستهداروی هماهنگ

 و ارتش برود، رانیا از شاه: بودی اصل بخش چند شامل که گرفت دخو بهی تر مشخص

 نفت انیجر و شود مهار ها تودهی بانقال زشیخ رند،یگ قراری نیخم ندبا خدمت در ساواک

ی جمهور بهی لطنتس حکومت از زیآم مسالمت گذار ی نهیزم تا گردد نیتضم غرب به نرایا

 .دشو فراهمی اسالم

 در آنانی  گرانه غارت منافع حفظ و ها ستیالیامپر به خدمت در شاه تیمأمور ،31ی د 06

 انیزندان ازی ستیل بار نیاولی برا روز نیا در. دیرس انیپا به اش اربابان توسط رانیا

ی ها خانواده و دیگرد هیته یاسیس انیزندان حقوق از دفاع ی تهیکم ابتکار بهی اسیس

 .نمودند آغاز را شیخو بزرگ تحصن وکال کانون دری اسیس انیزندان

 نیهم به و بودند، ها ستیکمون زین اکثرن کهی اسیس انیزندانی  مانده یباق ماه،ی د ام یس

 ازی گرید کشتار بهمن، هشتم. شدند آزاد زندان از گران،ید از رترید اریبس زین لیدل

 و روهاین کارتر دستور به ماه نیهم ازدهمی روز. وستیپ وقوع به تهران در معترضی ها توده

 در سپس. آوردند رانیا به رای نیخم بعد روز و شدند خارج رانیا ازی کائیآمر مستشاران

 را موقت دولت لیتشک حکمی نیخم توسط بازرگان ها، ستیالیامپر نهادشیپ به پانزدهم روز

 رانیا نفت ب،یترت نیبد و ندبشک را نفت کارگران اعتصاب که شد مورمأ و کرد افتیدر

 مأمور زریهو ژنرال قیطر از فردوست ارتشبد وی باغ قره ارتشبد. افتی انیجر مجددن

 ژنرال تیمأمور جدهمیه روز و دادند رقرای نیخم اریاخت در را شاه ساواک و ارتش و شدند

 .دیرس انیپا به رانیا در زریهو

 ها توده خودجوشی  مسلحانه حرکت. کردند امیق بهمن ستمیب روز در تهران همافران

ی اسالمی جمهور به اریبخت ورشاپۀ نیکاب از قدرت زیآم مسالمت انتقالۀ جاد در شدی مانع

 "نیمخمل انقالب" نیاول را آن توان یم که سمیالیپرام دیجدی استراتژ ماحصل مثابه به

 آن در ها ستیالیامپر که داشت توجهی ستیبا البته. دینام جهان و منطقه در ها ستیالیامپر

 را "نرم ای نیمخمل انقالبات" شبردیپی گ چگونهی عنی باره نیا دری کافی  تجربه هنوز مقطع

 لیپتانس وی آگاه ش،یخو محاسبات و التمعاد در آن بر عالوه و نداشتند امروز مانند

 زشیخ کنترل در نتوانستند دالئل نیهم به. اوردندین حساب به چندان را ها تودهی انقالب

 استقرار پس در تنها و باشند موفق کاملن حکومت آرامی جائ جابه و انتقال و ها تودهی انقالب

 سو کی از بیفر و قیتحم استیس با اخره بل که بود شیخو دیجدی  نشانده دست میرژ کامل

ی اختناق و تر خشن مراتب بهی کتاتوریدی برقرار و عیوس کشتار ممتد، دیشد سرکوب و

 نیتر عمده نیبنابرا. کنند مهار را آن توانستند گر،یدی سو از شاه دوران از تر جانبه همه

 باال، از تحول و رییتغ خوش دست شکل نیا به که ،یبعد جوامع با رانیای ویسنار  تفاوت

 بقاء آنان،ی واقع انقالب انداختن قیتعو به و ها تودهی انقالب لیپتانس نمودنی خال جهت

 خونبار گرفتند، قرار یستیالیامپری ها هیسرمای  گرانه غارت منافع تداوم نیتضم و ستمیس

 .بود آن بودن

ی برا لنعم جامعه موقت، دولت لیتشک و 31 بهمن 90 دری نیخم بازگرداندن با واقع در

 و شد یم اداره بودند،ی ضدانقالب و سرسپرده دو هر کهی ئ دوگانه قدرت با روز 92

 و شدنی عمل حال در شان یداخل دیجد مزدوران با ها ستیالیامپر ی پرده پشت یها سهیدس

ی ریگ شکل ازی هائ جلوه شدن داریپد با ستانشهمد وی نیخم .بود اش یانیپای  مرحله در

 انتقال طرح ممکنست امیق نیا که کردند یم فکر و افتاده هراس به ها، تودهی  مسلحانه امیق

 سوار بهمن تمسیب روز در را خود عناصر که بود علت نیهم به. کند روبرو مشکل با را قدرت

 هنوز امام": کنند اعالم کننده امیق یها توده به بلندگو با تا فرستادند ها ابانیخ به نیماش بر

 ."!است نداده جهاد حکم

 هم کار بیفری نیخم حتا و بود هشد زده ها تودهی سو از زیقهرآم امیقی  جرقه اما

 ست،یکمون آگاه و منسجمی انقالب شاهنگیپ نبود در متأسفانه. شود آن مانع توانست ینم

ی ط که چه آن موقع بهی افشا عدم و بهمن ودوم ستیب و کمیو ستیبی روزها در خصوصن

 ، بود نیتکو حال در امیق به ماندهی  هفته نیواپس دری علن شکل به حتا و پرده پس در ها ماه

 وی اسیس ریثتأ کی ستم، مراکز ازی اریبس ریتسخ به توجه با ها توده نیخون نبرد روز دو

ی ها سازمان گان بازمانده و ها توده ازی بزرگ بخش: داشت جامعه بر مهمی منف یروان

 آن از بدتر بلکه ن،یا فقط نه و! اند دهیرسی روزیپ به ندکرد باور اشتباه بهی انقالبی اسیس

 ↓ !است خودشان ی مسلحانه امیق  ی ثمرهی اسالمی جمهور کردند گمان



 

 
 اش! زنجیری های سگ و امپریالیسم بر مرگ                   است!                        پرولتری سیاست جوهر تعرض،           
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 وقوع بهی برای انیجر چیه و بود خودجوش حرکت کی 31 بهمنۀ مسلحان امیق حال، هر به

 کهی زمان ازی عنی ،یشمس 9023 سال از اساسن .بود نکردهی زیر برنامه آن وستنیپ

 شرائط دنش هآماد) شد لیتبد مولدهی روهاین رشد مقابل در یسد به یدیتول مناسبات

ی ذهن شرائط کردن آماده) اند برخاسته انقالب انجامی برا بارها ها توده ،(انقالبی نیع

 اقشار و کارگران یخود خودبهی ها امیق از است مملو هم پروسه نیا سراسر و( انقالب

 به جمله از و است شدهی منته شکست به زین شان یها امیق یتمام و یرژوازبو خرده مختلف

 ساختار و ها امیق نیا تمامی بررس و مطالعه بای ستیکمون نینو جنبش هم، لیدل نیهم

 گونه نیا انیم از ران،یا انقالب ریمس که رسد یم جهینت نیا به ،جامعهی اقتصاد ،یاسیس

 ساختن دگرگونی عنی ،یواقع بانقال دنیرس ثمر به یبرا اری نینو ریمس و گذرد ینم ها امیق

: از است عبارت که کردندی طراح رانیا شرائط با انطباق در جامعه،ی روبنا و ربنایزی فیک

 ی!طوالن یا دهتوی  مسلحانه ی مبارزه

 شرائط در شدهی سازمانده و آگاهانه ی مسلحانهی  مبارزه که است دیتأک به الزم

 شکل نیتر یعال مثابه به فقط نه سلطه، تحت جوامع در انیعر و ختهیگس عنانی کتاتورید

ی  هیسا دری مبارزات متنوع اشکال گرید که ست یبستر تنها بلکه باشد، یمی انقالبی  مبارزه

 مبارزه از شکل نیا هرگاه. شد خواهند واقع ثمربخش آنی اعتال و انقالبی برا آن وجود

 که هم هرچقدر ر،یاخی  دهه سه مانند باشد، نداشته وجود سلطه تحت ی جامعه بطن در

 منسجم یاسیس –ی صنف یمبارزاتی ها تیفعال محال فرض بر و ها تودهی خود خودبه جنبش

 برند، ینم انقالب به ره تنها نه بازهم باشد، داشته گسترش جامعه در متشکل یاسیسی روهاین

 -ی اسیسی ها شکست دیترد یب و خورد دخواهن شکست تینها در ای نطفه در ای بلکه

 چه و اند شکست به محکوم عتنیطب که ها تودهی خود خودبهی ها حرکت در چه ،یمبارزات

 همواره باشد، که لیدل هر به آنانی انقالب شاهنگانیپ ی افتهی سازمانی ها جنبش در

 نارمغا به خود با رای مبارزات میتسل و أسی وی گ سرخورده سکون، ازی دیجدی ها دوره

 رای مبارزاتی راهگشائ وی شکن بست بنی انقالبی  فهیوظ مجددن بار، هر و. آورد خواهند

 کی تنها زین نکیا. دهد یم قرار اخص طور به ها ستیکمون وی کل طور به ونیانقالب برابر در

 و سکون جو هم و آورد وجود به رای واقع شرویپ هم تواند یمی نظام –ی اسیسی  مبارزه

ی طوالنی ا تودهی  مسلحانهی  مبارزه کی ریمس در را ها تودهی انقالبی انرژ ،شکسته را أسی

 منجر انقالبی روزیپ وی دولت قدرت ریتسخ ،ی(خارج وی داخل) ارتجاعی سرنگون به که

 .دهد قرار شود،

 

 

 

هاست که موورد بحوث و    ها و سال مابین نیروهای درون چپ سال مفهوم اتحاد فی

های متفواوتی از اتحواد و    نگرش دارند ها و احزاب مناقشه است. هر یک از سازمان

در کدام بستر و در چوه شورایطی    اتحاد ،که جدا از این .دهند ارائه می گی چپ یگانه

اتحادهای  یفرجام بی ی ریشهکه  جدا از این ،خود خواهد گرفت بار عملی و واقعی به

 جامعوه،  بدون ورود بوه توان  که آیا می و جدا از این ناشی از چه بوده است،تاکنونی 

بنادرسوت   ی انگیوزه  و نگواه  برخورد بوه   ،دست یافتمند  ای و هدف به اتحاد پایه

 ،- نظوری  ی هو  در حووزه   و آن - خارج از کشووری  "احزاب"و  "ها سازمان"بعضاً 

 .باشد میاتحاد  ی پیرامون مقوله

بایست خارج  توان و نمی اتحاد را نمی که چه را که مه  است، آن است آن الهر ح به

هوای بققوه و اقشوار تحوت سوت        خارج از کنشچنین  ه های روشن و  از چهارچوبه

، شاهد که جامعهدلیل این باال مورد بررسی و کنکاش قرار داد. به  ی بققهجامعه با 

 ی علیوه  خوواران  زورموداران و مفوت   ی به انقیاد کشیدن و استثمار افسار گسویتته 

و از  یهور انقببو   باشد و پُر واضح اسوت کوه   میکارگران و تمامی اقشار تحت ست  

ایون   فهو  مسولماً   .ستها ضرورتچنین و تقیین جمله انقبب ایران، نیازمند درک 

پورش و تیییور هور    که  و معین است باشد تواند کار چندان مشکلی نمی اتموضوع

. اسوت  کوارگر  ی راهان بققه منوط به تشتیص ه  ،جامعهبر  حاک ناسال  مناسقات 

عموومی جنوقش    ی و با مقدم شمردن بر منواف   با درایت کمونیستیتنها  چنین و ه 

در صوحن  را  هوای انحرافوی   ایوده و پو  زدن   انقببرفت  پیش توان است که می

 چوپ  هوای درون رونی -بعضواً   - و رایو   های بناصحیح خبف درک دردید و  جامعه

سوو   به معنای هو  نیروهای درون جنقش چپ،  اتحاد قرار گرفت که، خارج از کشور

 ها و تاکتیکها  قاق سیاستبلکه انط ،ای و استراتژیک نیست پایه خط و خطوط شدن

و ظوال    هحاکم ی در مقابل بققه -بققاتی  ی از مقارزه یمعین ی در مرحلهه   و آن -

هاست و معین است که بودون اتتوا     باالئی ی علیهها  به معنای تمرکز پائینی ؛است

 .باشد ناممکن می کارگرانچنین امری، امر مقارزه و بسی  

ها  یمنظور وصل پائین تبش بهتوان ادعای کمونیستی داشت و از  در هر صورت نمی

 هوا  یتوان ستن از یکسانی منفعت اقشار پائین نمی سر باز زد؛ها،  در مقارزه با باالئی

هوا و   میان آورد و عمبً از اتحاد با دیگران فاصله گرفت و آنانرا به ققول سیاست به

 –نمود. چنین نگاه و نگرشی خوبف افکوار مارکسیسوت     ترغیب یهای خود تاکتیک

باشود. اساسواً    آن موی  ی مقلو  و موداف    «حمید تقووائی »ست. نظری که  لنینیستی

های کمونیستی با دیگور جریانوات    فاقد یکسانی برداشت ،«حمید تقوائی» "حزب"

هوای   یکوی از دغدغوه   ،در این میوان  است و اگرُ – ینظر ی در حوزه ه  و آن –چپ 

نیروهوای چوپ تشوکیل     اتحواد   ی تشکبت و تجمعات خارج از کشووری را، مسوهله  

 ،اش"حوزب "و « حمیود تقووائی  » فکری ی ا و متأسفانه، معضل و مشیلهدهد، امّ می

هوای   حول سیاست –ه   و آن –بتشی فعالیت مشترک با دیگران  اصبً و ابداً سامان

سوت و  "سیاسوی "، -و بر خبف دیگوران   -اش  معین و واحد نیست؛ چرا که مسهله

اتحواد را   ی مقولوه  "حوزب "دارد؛ چرا که این  نه "اخبقی"و  "روانی"باوری به نقد 

تعریو   خوودی   بوه درون  ،"احوزاب "هوا و  " سوازمان "به معنای ورود دیگر دارد 

 ست.ها باالئی در مقابلها  پائینی سوئی و نزدیکی عمبً متال  ه  و کند می

و  –بندی  حول جم  "نیست کارگری ایرانزب کمولیدر ح"عنوان  به« حمید تقوائی»

.. "گوید:  می داشت زندانیان سیاسی در سوئد بزرگ ی در برنامه -چه باید کرد 

متفرقه،  که بققه کارگر توونه خودشو سرزنش کنه، به دلیل این بنظر من چپ نمی

ن شاه است.... وقتی ما از سیاست تر از دورا الً بققه کارگر ایران خیلی متشکلاوّ

ای ، ما  اهوانی، اخبقی، خودخوکنی  باید نقدمان سیاسی باشه، نقد ر صحقت می

خواهید همه به  شما می گند دمکرات نیستی ، ما خودمانرا دوست داری ، به من می

ای به  خواست  به حزب دیگه گ  معلومه، اگر من می ن به پیوندند، من میوحزب تو

خواد، این جرم نه شده،  رفت  تو اون حزب، معلومه هر حزبی می من اوّل می پیوندم،

بوری حل  اش این این گناه کقیره نیست، این سکتاریس  نیست، گویا چپ مسهله

گی  مسهله سر این  من می شترک بگیره روی نقطه اشتراکات،میشه، بیاد فصل م

از چپ انتظار داری ، اون ست، اون سیاست، اون خطی که  یسانیست، مسهله سی

بر گردم به امروز، امروز بنظر من ه  در سطح در ایران و ه  در سطح  چیست...

 ... "جهان، از نظر اجتماعی چپ خیلی قویه

داده در مصر  رخ "انقببات"پیرامون  "ت کارگری ایرانلیدر حزب کمونیس"القته 

و  ها نیست جای برخورد با آنکه فعبً  ه استتوضیحاتی را ارائه داد ،و لیقی و غیره

حمید »که  دریابی  اشاره شود ودر گیومه  هحوبه نکات مطرتا  ،قصد بر آن است

مابین  فیکاری و یا اتهبف  ه  اش تا چه اندازه به مقولۀ اتحاد،"حزب"و  «تقوائی

 باور دارد. نیروهای چپ

های  یکی از جلوهتاکید ورزید که باید  «حمید تقوائی»در حایشه و بر خبف نظر 

و  –باوری کامل در و  ی به نظرات دیگرانباور حزبی در بی سکتاریس  سازمانی و

 ↓ .ست به نظرات خودی - تر در خودخواهی دقیق یبه عقارت

 ی اتحاد حمید تقوائی و مقوله

   1ی  ادامه از صفحه                                  

http://wordpress.redirectingat.com/?id=725X584219&site=58pfl9955.wordpress.com&xs=1&isjs=1&url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fgroups%2F209426%2Fvideos%2F75687100&xguid=8229c94cf3a1cac81e352e0134be497e&xcreo=0&sref=http%3A%2F%2Ftriboonshoma.wordpress.com%2F2013%2F11%2F10%2F%25d9%2586%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b9%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%258b-%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%2F%23more-1829&pref=http%3A%2F%2Ftriboonshoma.wordpress.com%2F&xtz=0


 

 
 گردد! می مهمل و پوچ چیز یک به تبدیل شود، توجه امپریالیستی ی سلطه و خلق بین تضاد یعنی موجود نظام اصلی تضاد به که آن بدون جامعه، رد تغییر و تحولی هرگونه تبیین
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 –کارگر و محرومان  ی اعتقادی به وحدت بققهتاریستی کمترین جریان سک

واره در حال و هوای  واره و ه  ه  دارد؛ جریان سکتاریستی نه - و داشته نه

 –جمود فکری و تحری  مارکسیست ها،  ست و عقب ماندن از توده خودی

های  خواستهبه و کاری به دنیای واقعی و  باشد میبارز آن  ی لنینیست از مشتصه

 از جانب این و آن، احکامیبیان چنین  ،اینبنابرد. دار داشته و نه دیده نه اقشار ست 

سیاسی ت  بلکه بر گرفته از رفتار و کردار به معنای نقد روانی و یا اخبقی نیس

 .پردازند دارند در مقام چپ، به تتریب آرمان چپ میست که  عناصر و جریاناتی

حمید »سو با نظرات  ه تا چه اندازه به بینی  که دنیای حقیقی در هر صورت 

چه بر  آن آیا باشد و می - کارگر و چپ ی تشکل باالی بققهوجود پیرامون  - «تقوائی

و رشد چپ کارگر  ی بققهرفت  ، نشان از پیشاستایران حاک   ی فضای جامعه

 دارد؟

رفت  پاسخ این سهوال بر آئی  که تجلی پیش ,نظرات فوق، از در ورود بهققل از 

چنین  ه یافته و  متشکل، سازمان ی عنوان بققه ه  به و آن -کارگر  ی چپ و بققه

دید؟ آیا  بایست در کدامین کارکردها را باید و می -و تأثیرگذار  "قوی"چپ 

 –ه  از نوعِ قوی آن  و آن –بایست بر تحرکات چپ اجتماعی  جامعه نقاید و نمی

مگر  مشاهده نماید؟عینه  بهقابل تعرضات رژی  آنرا در تروبرو گردد و ماحصل 

 ؟ و ...دارد نیست و حضور نهبال ، چپ تأثیرگذار قوی و چپ 

ها  ها و ناکرده کردهبتتانه جامعه پاسخ سهواالت فوق را داده است؛ چرا که  خوش

نمایش  آزاده به موضوع را در مقابل هر انسان این چنین دارد  ه ست و  یزمین

تر،  بالنده تر، رفته پیش "سنتی"نسقت به چپ گذشته و  گذارد که چپ کنونی می

ست که میزان اعتراضات  پذیرفتنیچنین  ه  گراتر نیست! و عمل تر سر زنده

 ی رغ  مقابله کارگر علی ی قابل شمارش نیست و بققهنسقت به گذشته کارگری 

نده، نامنسج  و چنان پراک داران، ه  رو در رو و روزانه با کارفرمایان و سرمایه

ایران  به دلیل قوانین حاک  بر نظام وابسته و سراسر خشنه   و آننامتشکل 

چنین به دلیل  به دلیل تحوالت جهانی و ه  قابل ا عان استکه  . مضافاً اینباشد می

های ب   تفاوتروزها  این، اببعاتی ی رسی به مناب  رشد تکنولوژی و دست

باید تاکید  ها موازات آن و به تأسفانهم امّا و ،داردهای پیشین  عظیمی با دُوره

قابل رویت ها  فکران و کمونیست روشن دانش بققاتیهای عملی ورزید که نمود

حاک  بر جامعه ی ها مندی درک قانون از فه  ونیست؛ به این دلیل که چپ امروزی 

چپ  ی آگاه دهنده ی به مناب  "رسی دست"تر از چپ بدون  عقب ،و بسیار بسیار

ست.  علنیکامبً متفی و در خود نیست و  "قوی"چپ  ی باشد. ثمره پیشین می

ها و  ها، سیاست سازمان و سر در گ  است و خواسته بی ،مورد نظر "اجتماعی"چپ 

 جامعه نیست.  بققاتی درونِ ی اش در خدمت به حل مقارزه های تاکتیک

ک سازمان رزمنده و به دلیل فقدان یدارد ایران  ی و بویژه جامعه این روزها دنیا

دیده  کارگر و دیگر اقشار ست  ی ضی بققهراهای اعت برد. جنقش رن  می کمونیستی

و دارند توسط جریانات و عناصر وابسته به اند  بپاخاستهیکی پ  از دیگری 

آمال و  ی جا و از جمله در ایران، کعقه شوند. همه به انحراف کشیده می ،سرمایه

اند و  بلب حکومتی و مدافعین نظام تقدیل گردیده آرزوهای مردم، عناصر اصبح

اش  اش به لب جانکارگر  هیچ نیروی سالمی نیست تا بداد مردم دردمند برسد.

با هوشیاری تمام،  رددار، دا رسیده است و از این وضعیت زله است و سرمایه

دهد. میادین ایران درگیر،  سو می و انرژی وی را در جهت منفعت خود سمت

 ی گان به بققه کشان با وابسته مابین کارگران و زحمت ها و زد و خوردهای فی تنش

این کمترین نقشی در  ،"قوی"و  "اجتماعی"میان چپ  ست و در این داری سرمایه

 - چنان و بی دلیل است که رژی  جمهوری اسبمی ه  مگر بیهوده دارد. کشاکش نه

حکومت، جائی  های جابه ه  در اوائل سال و آنهای جریانات چپ  رغ  تحلیل و علی

، بر سر - ست"بحرانی"نه شده و  "تثقیت" ست،"رفتنی"رژی  که  مقنی بر این

بوده و دلیل  مگر بیکند؟  مردم را سر کیسه و سرکوب می ،و دارد کار مانده است

باشد که قربانیان نظام و متالفین خود را دارد، در اینور و آنور جامعه به دار  می

 هاست تعرض دهه ی گیرد؟ در حقیقت چرخه جان صدها نفر را می کشد و می

ای، شاهد  توده –های اعتراضی کارگری  است و در مقابل جنقش شده برفه یک

مدافعین خود نیست. متأسفانه حضور و ای از جانب  جا و مقابله العمل به عک 

رفت  گی و پیش منظور یگانه چنین دیالوگ سازنده به گری کمونیستی و ه  دخالت

یکی از مشکبت اساسی نیروهای کمونیستی تقدیل گردیده است و  انقبب به

چون  ها و افکار بنادرست عناصرئی ه  های خودجوش داخل، بر خبف ایده جنقش

در  ،های منفعتی رغ  تفاوت گیرد و علی رد، راه خود را پی میدا« حمید تقوائی»

شده و  –ی اسبمی به ص  رواکمه و مدافعین رنگارنگ رژی  جمهح ی مقابل بققه

ها  کشند. نمونه زبان، نظام امپریالیستی را به چالش می صدا و یک شوند و یک می –

گان  اصطبح نمایندهتوان نشان داد که توده صدها قدم از به  اند و می فراوان

 سیاسی خود به پیش است.

دارد مورد مبمت و سرزنش قرار  ست که چپ امروزی بر مقنای چنین واقعیاتی

ای از خود  ترین کار مثقت و عملی کوچکست  ای د؛ چرا که بیش از سه دههگیر می

ها فاصله گرفته است و  داده است؛ چرا که از کارگران و توده نشان نه

اش را حول حمایت  وظای  ی ست؛ چرا که همه عملی ی ش فاقد پشتوانها های گفته

چنین افشاءگری از رژی   ای و ه  توده –های اعتراضی کارگری  بانی از جنقش و پشتی

پای ریتته است و هیچ برنامه و  –ه  در خارج از کشور  و آن –سراپا مسلح و خشن 

های حافظ  ارگانرو در رو با  ی گری و مقارزه برای حضور، دخالت ،ای عملی ی نقشه

  دارد. نهامپریالیستی  ی بقای سلطه
 رادشباهنگ 
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 1 ی حهادامه از صف 

 نویسنده: والدیمیر بیلنکین            

 ()قسمت اولترجمه: پویان کبیری                                                                         

 

 :بر چاپ دوم یادداشت مترجم

دانشررگاه ایالررت   اسررتادیار( Vladimir Bilenkin) والدیمیررر بیلنکررین 

 که ای است ی نوشته مقاله برپایه . اینباشد کارولینای شمالی در آمریکا می

( Raleighی انجمن ادبیات تطبیقی جنوب در شهر رالی ) در نشست ساالنه

ی  . مرتن انگلیسری مقالره در مجلره    ارائره شرد   4991در ماه سپتامبر سال 

ی  شرماره  ،14ی  دوره، (Monthly Review Magazineبررسی ماهانره ) 

 .به چاپ رسیده است 4995، اکتبر سال 5

 : 9113روسیه در سال ایدئولوژی فرمانروایان 

 ها گرایان و اُروآسیائی غرب



 

 

 نیست! پذیر نامکا مسلحانه ی مبارزه راه از جز اه توده بسیج دیگر، طرف از و  -نظامی نظر از چه و سیاسی نظر از چه - هاست توده بسیج مسلحانه ی مبارزه پیروزی شرط طرف یک از
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. انتشار یافرت  و گردید به فارسی ترجمه 4991این مقاله، بار اول در سال 

امرا از یرط طرر     گرذرد،   می ی این مطلب از ارائه  اگر چه دو دهه اکنون،

روسریه طری ایرن     امپریالیسرتی  داری سرمایه ی و توسعه حرکت عینی روند

 و نظرات مطروحه در این نوشتار اسرت  برخی خوبی بیانگر صحتمدت به 

در راستای ایجاد  نه تنها در نظر، بلکه عملن فرمانروایان آن بینیم که ما می

ی نیز موفق بره انجرام   د و تا حدودندار ی اُروآسیائی گام برمی یط اتحادیه

هرای روسریه برا     کشرمکش  . ضمن ایرن کره، اساسرن یکری از    اند گشته آن

بر سر همین  ،این امر هستند سرسخت ی اروپا و آمریکا که مخالف یهاتحاد

ی این رویاروئی پنهان و آشکار نیرز مرورد    باشد و آخرین نمونه موضوع می

ی مهم برای روسیه در تشکیل چنین  اوکراین است که خود یط وزنه و پایه

برار دسرتخو     باشد. در ایرن ایرام، اوکرراین بررای دومرین      ای می اتحادیه

گشرته اسرت. هرد ،     هرای غربری   توسرط امپریالیسرت   "انقالب مخملین"

محردود و   ترر  هرچره بریش   و ی اروپرا  کشاندن اوکراین به طرر  اتحادیره  

قیبی که از توانرائی  مثابه ر اقتصادی روسیه به ن سیاسی ومحصور نمودن توا

  باشد. باالئی برخوردار است، می ای هسته – نظامی

های  نارسائی اصالح آن و لزوم ی مرور دوبارهاز طر  دیگر، با توجه به 

و تدقیق هرچه  )چه در متن ترجمه و چه در نشر آن( موجود در چاپ اول

 ترجمه و  ی جانبه همه و تصحیح بازنگری تر آن با متن اصلی، اقدام به بیش

 نمائیم. چاپ مجدد آن می لذا

دو جریان  مشخصن این نوشتارطور که در چاپ اول گفته شد،  همان 

که توسط  ،در پی فروپاشی اتحاد شورویی روسیه  فکری موجود در جامعه

 تحت عناوین را ،شوند گی می گان صاحب امتیاز نماینده فکران و نخبه روشن

 نماید.  فی میمعر آسیائی(-)اروپائی ها روآسیائیگرایان و اُ غرب

وروی را ی ش گرایان، انقالب روسیه و دوره غرببا توجه به این متن، 

کنند و خواهان گذار به  سیر عادی تاریخ جهان قلمداد میمانحرافی از 

ضمن توصیف تمدن غرب ها،  روآسیائیاُ باشند و میداری مدل غربی  سرمایه

گرائی و ایدئولوژی  فرهنگی و با تکیه بر سنت -ای نژادی مثابه پدیده به

دانند  ها می روآسیائیی اُ ، روسیه را جزئی از خانوادهخویش شدیدن التقاطی

ها، که با فروپاشی اتحاد شوروی از  روآسیائیو رؤیای تشکیل مجدد اتحاد اُ

 بین رفت، را در سر دارند.

کلی بر این دو جریان و ایدئولوژی   بسیار نقدی ، این مقاله راخود نویسنده

 که توسط کردهای فرهنگی برخی عمل داند و عالوه بر آن، با نقد می آنان

های آنان در  ی بین پروژه بر رابطه خود را تمرکز گردد، اعمال می آنان

 .دهد قرار می سطح ملی و جهانی

نه در تضاد  گرائیسم و اُروآسیائیسم چنین، نویسنده معتقد است که غرب هم

سطح به  چه که در  آن" دارد که و اعالم میبا هم، بلکه مکمل یکدیگرند. 

گردد،  اجتماعی ظاهر می  -ناپذیر فرهنگی آشتیهای  عنوان مناقشه بین نمونه

درواقع تال  موزونی است برای ساختن فضای ایدئولوژیط به شکلی که 

گان  ی قدرت نخبه عرصه را برای مانور سیاسی و منازعات مسابقه

ی عمومی حفظ  گی بر سر مسئله چنین برای همبسته رقابت و هم درحال

 ."شان بر کل جامعه مهیا نماید  سلطه

حال، این مقاله قدرت ایدئولوژیکی مارکسیسم در برابر جریانات  درعین

الذکر را نیز مورد توجه قرار داده است. امید است که برای  فوق

سیر تحوالت و تر آنان از  گان فارسی زبان و شناخت هرچه وسیع خواننده

نکاتی  مفید و حاوی ی گذشته، در دو دهه ی روسیه جامعه اوضاع و احوال

 ارزنده باشد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بخش اول

ی  هایش از جامعه سال قبل در تجزیه و تحلیل 16طور که تروتسکی  همان

واقع به سیر قهقرائی اقتصاد بابرنامه در یط بینی نمود، رد شوروی پیش

عمیق اقتصادی و اجتماعی در سرزمین اتحاد شوروی سابق منجر گشته 

قدرت تئوریط مارکسیسم کالسیط به بهای تلخ و گزافی مجددن  است.

ای  ابر قدرتی هسته به عنوان مورد تأیید قرار گرفته است. گرچه روسیه

اعی، اقتصادی و فرهنگی یط کشور ، اما سریعن به سطح اجتمباقی مانده

توان  های این پروسه می ترین جنبه جهان سومی سقوط کرده است. از مهم

 :نکات زیر را نام بُرد

 گیری مجدد  شدن و جهت ی اقتصادی: غیرصنعتی در زمینه

ی صدور مواد  اقتصاد ملی به طر  مدلی که وسیعن برپایه

چنین  ئی و همواردات کاالهای ساخته شده و مواد غذا خام،

المللی آن  ی خارجی و نهادهای بین وابستگی فزاینده به سرمایه

 قرار دارد.

 ی  از لحاظ ساختار اجتماعی و سیاسی: نابرابری وسیع در زمینه

جمعیت و تقسیم ساختار مسلط ثروت، در فقر زیستن اکثریت 

های وابسته )کمپرادور( و  ی روسیه به بخش بر جامعه

 ناسیونالیست.

آرائی دو  های ناسیونالیست و کمپرادور(، صف )یعنی بخش بندی اخیر متقسی

فرهنگی رقیب را ایجاد نموده که معمولن از آنان به عنوان  -قطب سیاسی

های ایدئولوژیکی آنان  شود. هسته یاد می "ناسیونالیست"و  "دموکراتیط"

مورد شناسائی قرار  "روآسیائیسماُ"و  "گرائیسم غرب"مثابه  بهتواند  می

، از طریق یط تفسیر متباین از وژیاعتقادات هر دو ایدئول گیرد، زیرا

المللی، به  رون نظم جهانی بینمشخصات تاریخی روسیه و جایگاه آن در د

. متن زیر، نقدی بسیار کلی بر این اند دهتفصیل درآمده و قانونی گردی

ی آنان اعمال  وسیله کردهای فرهنگی که به ها و برخی عمل ایدئولوژی

فرهنگی  های آنان در سطح ملی و ی بین پروژه گردد، با تمرکز بر رابطه می

است.



 

 
 کمونیسم! باد کارگر!          زنده ی طبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده
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 4946های  از سال ها اند. آن ار نگشتهباره پدید به یط روآسیائیسمگرائیسم و اُ غرب

در بین مجامع علمی و ادبی بسیار نزدیط به محافل مختلف درون حزب و 

های  ی ارگان راقبت نزدیط اما دور از نظارت خصمانهبوروکراسی دولتی، تحت م

به آرامی رشدونمو  ،کی حزب کمونیست اتحاد شوروی و کا. گ. ب.ایدئولوژی

که از سوی رهبران ابکوم سابق  تر از آن بسیار پیش تفکر مارکسیستی اند. کرده

اعالم  "مُرده"گان مزدور حزب رسمن  های محلی حزب( و نویسنده )بوروکرات

از مُد افتاده تبدیل شده بود. از آن پس،  منسوخ و گردد، در این دوائر به تفکری

ی بلقوه به هر دو، یعنی هم به واقعیت اسفناک  مثابه پاسخ عملی مارکسیسم به

ی آن  به وسیلهو  برخاستهچنین واقعیتی از  ائی که ه اجتماعی و هم به ایدئولوژی

کنار زده شد و از سوی روشنفکران  قدرت عواضی م ، از همهشوند بازتولید می

مثابه  مارکسیسم به و طرد گردید. قرار گرفته ارصاحب امتیاز، تمامن مورد نفی و انک

های مورد بحث در ذیل، شاید عمیقن و وسیعن  ی ایدئولوژی دشمن قدیمی و آینده

 ندارد.مندی  ی قدرت یافته گی نماید، اما امروز بانگ سازمان خوبی ایستاده به

 بخش دوم

 تواند به شرح زیر خالصه گردد: گرائی روسی می های اصلی تفکر غرب پایه

 ی شوروی، انحرافی تاریخی از مسیر عادی تاریخ  انقالب روسیه و دوره

داری لیبرال و  جهان بودند. انحرا  از مسیری که انتهایش به سرمایه

 . بنابراینشود میطور که در غرب وجود دارد، ختم  نهادهای آن، همان

های  ی ملت خانواده"به بازگرداندن روسیه  ،هد  استراتژیط

 باشد. می ،ا  عنوان شریط مراکز قدرت شمالی به بسا و ای ،"متمدن

 به آدام شان از لحاظ اقتصاد سیاسی و تئوری اجتماعیگرایان  غرب ،

 ی یا تنظیم شونده پرداز نظم خود خودبهی مدنی  اسمیت و تفکر جامعه

های  به ایده شکل راست افراطی ن مکتب شیکاگو، و به، اقتصاد کالاو

عنوان  رقابت و نفع شخصی به اند. گرد کرده عقب داروینیسم اجتماعی

های نئولیبرالیسم روسی(  )تکیه کالم "عادی"و  "طبیعی"های  محرک

باشند،  مثابه یط کل می که سرانجام به نفع جامعه به ،رفتار اجتماعی

شوند و دموکراسی بدون تسلط بازار آزاد و مالکیت  یتقدیس م

 ی بعد ادامه در شماره    شود. خصوصی، غیرقابل تصور قلمداد می
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Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

TEL.: +31 624 797 133 
E_Mail: pouyan@19bahman.ne 

http://www.19bahman.netWeb site:  

 

 

 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 91  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و مالئیا اصالح از . باشند داشته قرار بهمن

 .باشیم می معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
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