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در این شماره:
جالل طالبانی از مبارزه برای رهایی ملی  تا تسلیم شدن در درگاه امپریالیسم و ارتجاع!
تزهای آوریل: جهش در تفکر لنین و پیروزی انقالب اکتبر
نقد جهان اوجاالن
غروب پروانه

ــور  ــس جمه ــر رئی ــه 21 مه جمع
ــپ  ــد ترام ــکا دونال ــت آمری فاشیس
»اســتراتژی جدیــد آمریــکا در قبال 
جمهــوری اســامی« را اعــام کــرد. 
ــوری  ــه جمه ــدی ب ــاِت تن او حم
ــرد.  ــداران ک ــپاه پاس ــامی و س اس
ــت.  ــور داش ــد مح ــخناِن وی چن س
گفــت ایــران بــه »روِح« تعهداتــش 
ــق هســته ای  ــام )تواف ــر برج در براب
میــان جمهــوری اســامی و آمریــکا 
امپریالیســتی(  قدرت هــای  و 
پایبنــد نبــوده؛ جمهــوری اســامی 
حامــی  نیــروی  بزرگ تریــن 
تروریســم در ســطح جهانــی اســت؛ 
امنیــت  ایــران  برنامــۀ موشــکی 
منطقــه را به خطــر انداختــه اســت. 
آمریــکا  امپریالیســم  رویکــرِد  او 
بــه برجــام را بــه تصمیم گیــری 
ــر  ــه دیگ ــکا در 6 هفت ــرۀ آمری کنگ
واگــذار کــرد و خواســتار اضافــه 
ــام  ــرارداِد برج ــر ق ــم  ب ــردن متم ک
ــۀ  ــردن برنام ــر محــدود ک ــی ب مبن
ــد  ــامی ش ــوری اس ــکی جمه موش
ــد  ــان می توان و اعــام کــرد هــر زم
ایــن قــرارداد را ملغــی اعــام کنــد. 
ترامــپ از وزارت خزانــه داری آمریکا 
خواســت کــه ســپاه پاســداران و 
نهادهــای وابســته بــه آن مــورد 
و  گیرنــد  قــرار  بیشــتر  تحریــم 
ــه  ــته ب ــرکت وابس ــه 4 ش بافاصل
موشــکی  زمینــۀ  در  کــه  ســپاه 
پیونــد  در  برخی شــان  و  فعالنــد 
قــرار  چینــی  کمپانی هــای  بــا 
دارنــد، جــزو فهرســت تحریــم قــرار 
گرفتنــد. ترامــپ در ایــن ســخنرانی 
به دســت  بــرای  حساب شــده 
ــی  ــن اش در برخ آوردن دِل متحدی
کشــورهای عربــی، »خلیــج فــارس« 
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را »خلیــج عربــی« نامیــد. به فاصلــۀ 
ــخنرانی،  ــن س ــس از ای ــی پ کوتاه
سیاســِت  )مســئوِل  موگرینــی 
ــِع  ــا( موض ــۀ اروپ ــی اتحادی خارج
ــاراِت  ــا را خــاِف اظه ــه اروپ اتحادی
گفــت  و  کــرد  اعــام  ترامــپ 
ــش  ــه تعهدات ــامی ب ــوری اس جمه
در برابــر برجــام پایبنــد بــوده و 
ایــران، یــک  »توافــق هســته ای 
توافــق داخلــی در آمریــکا نیســت و 
ــه  ــد یک طرف ــور نمی توان ــک کش ی

ــد«.  ــق را رد کن ــن تواف ای
ــی  ــن روحان ــر، حس ــوی دیگ از س
ــپ  ــاراِت ترام ــه اظه ــریعا ب ــز س نی
محورهــای  داد.  نشــان  واکنــش 
ــرار  ــن ق ــخنان وی از ای ــی س اصل

ــود: ب
دفــاع از برجــام و »دســتاوردهای 
در  )یعنــی  همــه«  بــرای  آن 
و  ســرمایه داران  بــرای  واقــع 
و  امپریالیســتی  کمپانی هــای 
از  دفــاع  ایرانی شــان(؛  شــرکای 
خامنــه ای رهبــِر رذل جمهــوری 
اســامی و هم زمــان دفــاع از ســپاه 

خصلــت  بــر  تاکیــد  پاســداران؛ 
ــاع  ــی جمهــوری اســامی و دف دین
از ادغــام دیــن و دولــت در ایــن 
نظــام؛ اظهــارات دروغیــن در مــورِد 
درِس  ایــران؛  در  مذاهــب  آزادی 
تاریــخ و جغرافیــا بــه ترامــپ و 
این کــه »خلیــج فــارس، همیشــه و 
تاریخــا خلیــِج فــارس« بــوده اســت. 
جــدال  از  جنبه هایــی  این هــا 
نیــروی  دو  میــان  کشــاکِش  و 
نشــان  را  منســوخ  و  ارتجاعــی 

  . هــد می د
نگاهــی کنیــم بــه ادعاهــای حســن 
ــرای اکثریــت  ــی. »برجــام« ب روحان
»دســتاوردی«  مــردم  توده هــای 
داشــته  نمی توانســت  و  نداشــته 
ــا  باشــد. کافــی اســت بــه گفتگــو ب
جوانــاِن بیــکار بنشــینید کــه تحــت 
ــار،  ــی و بیم ــاختاِر ارتجاع ــن س ای
عاطــل و باطــل تــوان و انرژی شــان 
ــکاری  ــرِخ بی ــی رود و ن ــرز م ــه ه ب
کــه افزایــش یافتــه اســت. بــه 
ــِد  ــر و رش ــابقۀ فق ــترش بی س گس
نگاهــی  کار«  »کــودکاِن  پدیــدۀ 

ــی از  ــزار مردم ــزاران ه ــد و ه بکنی
نقــاِط محــروم کشــور را ببینیــد 
کــه بــرای کســب لقمــه ای نــان بــه 
شــهرهای بــزرگ ســرازیر شــده اند، 
ــر  ــه ه ــن ب ــزرگ ت ــک و ب از کوچ
)اســتثماِر  می دهنــد  موقعیتــی 
صاحبــان  توســِط  وحشــیانه 
ســرمایه، تن فروشــی در ســنینی 
و  دزدی  ســال،   12 از  پائین تــر 
ــۀ  ــک فاجع ــاِن ی ــه بی ــی( ک گدای
ــه  ــد ب ــی بکنی انســانی اســت. نگاه
ــرۀ  ــارزۀ روزم ــراض و مب ــا اعت صده
پرســنل  دانشــجویی،  کارگــری، 
بازنشســتگان،  پزشــکی،  نظــاِم 
و  بانکــی  نظــاِم  مال باختــگاِن 
غیــره کــه در گوشــه و کنــار کشــور 
گســترش پیــدا کــرده اســت و فریاد 
همــه از حقوق هــای معوقــه، از نبــوِد 
ابتدایی تریــن امکانــات رفاهــی و 
معیشــتی، از تبعیــض و فســاد و 
دزدی بــه آســمان رفتــه اســت. 
ــک  ــت ی ــوِل حاکمی ــا محص این ه
نظــام ارتجاعــی و »برجام« هــای 

آن اســت.
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نگاهــی بکنیــد بــه دفاعیــۀ روحانــی 
ــه  ــت فقی ــاِد والی ــه ای و نه از خامن
نهــاِد  دو  پاســداران.  ســپاه  و 
کــه  ســرکوب گر  و  عقب مانــده 
ــی  ــر روح و زندگان ــک ب ــون بخت چ
به درســتی  و  افتاده انــد  مــردم 
ــد.  ــرار دارن ــدید ق ــرت ش ــورد نف م
ــرای  خامنــه ای و ســپاه پاســداران ب
ــز  ــر دو چی ــردم بیان گ ــای م توده ه
ــی  ــدر قدرت ــتبداد و ق ــتند: اس هس
دینــی و ســرکوب وحشــیانه همــراه 
بــا غــارت و چپــاول منابــع طبیعــی 
از  آمــده  به دســت  ثروت هــای  و 
توســِط  مــردم  کاِر  و  دســت رنج 
اســام گرا.  ســرمایه  داِر  مشــتی 
ادعــای  کــه  نبــود  بی جهــت 
ــس از  ــه پ ــر خارج ــف« وزی »ظری
ــپ  ــارات ترام ــر اظه ــه در براب این  ک
ــتند«  ــپاهی هس ــه س ــت: »هم گف
ــر زن و  ــر و ه ــر و پس ــر دخت و »ه
ــی پشــِت ســپاه ایســتاده  مــرد ایران
بــا  می کنــد«،  دفــاع  آن  از  و 
ــت« از ســوی  انزجــار و اعــام »برائ
ــرو  بخش هــای بزرگــی از مــردم روب

ــد.  ش
ــن  ــۀ حس ــه دفاعی ــد ب ــگاه بکنی ن
ــام  ــی و ادغ ــِت دین ــی از دول روحان
دیــن و دولــت و نتایــج آن. حکومــِت 
عقب مانده تریــن  از  تئوکراتیــک 
شــکل های حکومتــی اســت کــه 
آن  اســت  درازی  ســالیان  بشــر 
اســت.  گذاشــته  ســر  پشــت  را 
جمهــوری اســامی از همــان ابتــدا 
از دیــن بــرای مشــروعیت دادن بــه 
اســتفاده  تــوده ای  ســرکوب های 
ــِق  ــاول را طب ــتثمار و چپ ــرد. اس ک
ــرد و  ــه ک ــام توجی ــای اس آموزه ه
محتــرم شــمرد و خرافــۀ »بهشــت« 
و »ظهــور« را بــرای منکــوب کــردِن 
توده هــای فقیــر و بــه تســلیم وا 
ــابقه  ــادی بیس ــان در ابع ــتن آن داش
ــریعت  ــن و ش ــن دی رواج داد. قوانی
مبنــی بــر اطاعــت و تبعیــت زن 
ــل  ــرد و تبدی ــه ک ــرد را نهادین از م
زن ســتیز ترین  از  یکــی  بــه 
ــد.  ــان ش ــخ جه ــای تاری حکومت ه
بــه ادعــای »آزادی مذاهــب« در 
ــه  ــا ن ــد. این  ه ــی بکنی ــران نگاه ای
بــه »آزادی« دیــن و نــه مذهــب 
ــن و  ــک دی ــط ی ــد. فق ــاور ندارن ب
اســام  می شناســند؛  را  مذهــب 
ــط  ــیعی آن. فق ــوع ش ــم ن و آن ه
ــوری  ــۀ جمه ــرِد بی رحمان ــه رویک ب
ــی  ــه بهائ ــال جامع ــامی در قب اس
ایــران نــگاه بکنیــم. اعــدام، زنــدان، 
ممنوعیــِت  تبعیــد،  بــه  اجبــار 
فقــط  کار  و  کســب  و  تحصیــل 
ــن ســتم گری دینــی  گوشــه ای از ای
اســت. آن  هــا همیــن اکنــون در پــی 
اجــرای طرح هایــی بــرای تغییــِر 

ــه  ــی بلوچســتان ک ــب جمعیت ترکی
ــد  ــنی مذهب  ان ــردم اش ُس ــِر م اکث
و تبدیــل کــردن آن منطقــه بــه 
شــهرهایی شیعی نشــین هســتند. 
هــزاران هــزار شــهروند ارمنــی و 
ــرکوِب  ــض و س ــا تبعی ــودی را ب یه
ــور  ــرک کش ــه ت ــور ب ــی مجب دین
کســب  برابــر  در  یــا  و  کردنــد 
ایجــاد  مانــع  مرتبــا  کارشــان  و 
نمونــه اش  آخریــن  در  می کننــد. 
ــدۀ  ــش نماین ــد روز پی ــن چن همی
یــزد  شــهر  شــورای  انتخابــی 
بــودن،  زرتشــتی  ِصــرِف  بــه  را 
ــن  ــای دروغی ــد. ادعاه ــق کردن معل
ــای  ــه واقعیت ه ــی ب ــی، ربط روحان

ــدارد. ــه ن ــره جامع روزم

و امــا در مــورد یقه چــاک دادن های 
دولت مــردان  دیگــر  و  روحانــی 
جمهــوری اســامی )از هــر جناحی( 
و لشــگِر شوینیســت های شــاهی 
مــورد  در  امثالهــم  و  »ملــی«  و 
»خلیــج همیشــه فــارس« بایــد 
گفــت اوال بســیاری از مقامــاِت و 
ــامی  ــوری اس ــای جمه ایدئولوگ ه
ایــن  خودشــان ســال ها در پــی 
ــِج اســامی«  ــاِم »خلی ــد کــه ن بودن
ــاید  ــد. ش ــن آب راه بگذارن ــر ای را ب
کــه  نتیجــه رســیدند  ایــن   بــه 
بهترســت برای اشــاعۀ ناسیونالیســِم 
ــارس  ــۀ ف ــی و عظمت طلبان ارتجاع
و اتحــاد بــا نیروهایــی بــا ایــن 
حفــِظ  مناســبت تر  ایدئولــوژی ، 
ــا  ــت. ام ــارس« اس ــج ف ــاِم »خلی ن
ــن  ــیار ای ــان هش ــک انس ــوِل ی به ق
خلیــج از زمــاِن اســتعمار تــا کنــون 
ــت و  ــوده اس ــتعمار« ب ــج اس »خلی
ــی  چــرا بایــد توده هــای مــردم ایران
و عــرب بــر ســر ایــن دعــوا بکننــد 
مبــارزه  و  همبســتگی  به  جــای  و 
بــرای از میــان بــردن حکومت  هــای 
ــا  ــان، ب ــر آن ــم ب ــی حاک ضــد مردم
یکدیگــر متحــد نشــوند؟ جمهــوری 
ســخنرانی  قالــِب  در  اســامی 
روحانــی ســعی کــرد یــک »وحــدِت 
ملــی« به وجــود بیــاورد و »همــگان« 
را به لحــاِظ ایدئولوژیــک هــم بــه روی 

دیــن و هــم ناسیونالیســِم ارتجاعــی، 
ســلطنت طلبان  از  بکنــد.  متحــد 
ــکا  ــاِت امپریالیســم آمری ــِی مقام الب
در  رژیــم  تغییــر  طــرِح  بــرای 
و  »ملــی«  نیروهــای  تــا  ایــران 
میانــی  طبقــۀ  »وطن پرســتان« 
ــی«  ــج عرب ــه واژۀ »خلی ــه، ب جامع
واکنــش نشــان دادنــد. در حالــی که 
بــرای میلیون هــا انســان در ایــن 
جامعــه ایــن واژه کم تریــن اهمیتــی 
نداشــت. امــا ایــن تــاِش جمهــوری 
اســامی نیــز بــا تناقض هــا – و 
همــراه   - دیگــر  ضرورت هــای 
ــی«  ــدِت مل ــرعت »وح ــود و به س ب
را  آنــان  توســط  مهندسی شــده 
ــی و  ــۀ روحان ــت. دفاعی ــم ریخ به ه

ــپاه  ــروی س ــامی از نی ــاِت اس مقام
تجــارب  تلخ تریــن  مــردم  کــه 
کــوزۀ  کاســه  دارنــد،  آن  از  را 
به هــم  را  حکومــت  ســخن گویاِن 
را  انزجــار  از  موجــی  و  ریخــت 

برآنگیخــت. 
ــدۀ  ــه پرون ــم ب ــی کنی ــال نگاه ح
قطــِب دیگــر ایــن جــدال ارتجاعــی. 
امــروز  آمریــکا  امپریالیســم 
تحــت رهبــری رژیــِم فاشیســتی 
احیــای  حــال  در  ترامپ/پنــس 
ارتجاعی تریــن  و  عقب مانده تریــن 
ــت.  ــکا اس ــۀ آمری ــن در جامع قوانی
نژاد پرســتی  ترویــج  و  تشــدید  از 
در  فاشیســتی  قوانیــن  و وضــِع 
ــرای  ــاش ب ــا ت ــرت ت ــورد مهاج م
ــه در  ــن ک ــای حــِق ســقِط جنی الغ
قانونــی   70 دهــۀ  از  ایالت هایــی 
نماینــده  »ترامــپ  اســت.  بــوده 
و  فاســدترین  و  زشــت ترین 
امپراطــوری  بخــش  انگلی تریــن 
و  آمریــکا  ســتم گر  و  وحشــی 
اســت.  آن  اجتماعــی  ارزش هــای 
نه تنهــا در مواضــع بلکه در شــیوه ای 
ــدری  ــی قل ــرد. یعن ــه کار می ب کــه ب
ــتهجن  ــارات مس ــری عب و به کارگی
ــل  ــرور و جه ــول و غ ــتش پ و پرس
آمریــکای  الِف  و  شوینیســم  و 
ــه  ــن ب ــک را زدن و توهی ــماره ی ش
زنــان... ترامــپ تجســم اســتثمار 

اســت...  ســرمایه داری  غــارت  و 
ترامــپ بخش هــای فاشیســت در 
آمریــکا را بــه شــکل تهاجمی تــر 
ــت و  ــرده اس ــد ک ــکار تر متح و آش
بــه ســفیدهای برتری طلــب کــه 
احســاس می کردنــد بــه حاشــیه 
رانــده شــده اند ، حــس جدیــدی 
ــی از  ــه معن ــِل ب ــت.« - نق داده اس
ــی  ــت انقاب ــزب کمونیس ــۀ ح بیانی

آمریــکا1
سرشــاخ شــدن ایــن دو 
ــروز  ــوخ را ام ــروی منس نی

ــد؟ ــد دی ــه بای چگون
توافق نامــۀ  امضــای  زمــان  از 
در  آشــوب  و  جنــگ  برجــام، 
ــِع  ــه تشــدید یافتــه و مناف خاورمیان
جاه  طلبی هــای  و  نیازهــا  و 
ــم  ــامی و امپریالیس ــوری اس جمه
ــرده  ــورد ک ــر برخ ــکا به هم دیگ آمری
ــی  ــادی و سیاس ــوِذ اقتص ــت. نف اس
عــراق  در  اســامی  جمهــوری 
ــای  ــرده و نیروه ــدا ک ــترش پی گس
ــران  ــه ای ــته ب ــی وابس ــبه نظام ش
ــای  ــعبی( و نیروه ــد حشد الش )مانن
وابســته بــه امپریالیســم آمریــکا 
بــرای کســب ســلطه و پیــدا کــردن 
دســت بــاال در برابــر یکدیگــر مانــور 
ــه برخــی  ــن این ک ــد. در عی می دهن
ــای  ــه نیروه ــگ علی ــات در جن اوق
داعــش بــا هــم هــم کاری کرده انــد. 
در کشــور یمــن، عربســتان ســعودی 
کــه یــک مــزدور مهــِم آمریــکا 
منجــاب  در  اســت  منطقــه  در 
ــه  ــر خطــر علی ــی و پ ــگ طوالن جن
شورشــیان حوثــی که مــورد حمایِت 
ــه  ــرو رفت ــامی اند، ف ــوری اس جمه
اســت. مداخــاِت جمهوری اســامی 
در ســوریه و حمایتــش از رژیــِم 
فاشیســتی بشــار اســد، نقــش مهمی 
در ســرکاِر مانــدن اســد داشــته 
ــم و  ــب خش ــود موج ــن خ ــه ای ک
و  ســعودی  عربســتان  نارضایتــی 
رژیــِم اشــغال گر اســرائیل شــده 
اســت. رویکــرِد جمهــوری اســامی 
ــادگاِن  ــه پ ــرائیل ک ــه اس ــبت ب نس
نظامــی و ابــزار و دیرِک شــمارۀ یک 
امپریالیســم آمریکا در سیاســت های 
منطقــه ای اش اســت، ثبــاِت دلخــواه 
آمریــکا بــرای اعمــاِل ســلطه در 
منطقــه و کنتــرل آن را متزلــزل 
نیروهــای  می کنــد. شکســت های 
داعــش، تضــاد میــان جمهــوری 
امپریالیســت ها  و  اســامی 
را  آمریــکا(  امپریالیســم  )به ویــژه 
بــر ســر ســهم خواهی از آن چــه 
خــود، وضعیــِت »پســا داعــش« 
می خواننــد حاد تــر کــرده اســت.

مجموعــه  وضعیــت  ایــن 
ســلطۀ  برابــر  در  را  چالش هایــی 
امپریالیســم آمریــکا در منطقــه قرار 
داده اســت. از ســوی دیگــر شــکاف 

»هــم در دِل هیــوالی امپریالیســم آمریــکا و هــم در دِل نظــاِم 
تبــه کار جمهــوری اســالمی یــک نیــروی اجتماعــی قدرتمنــد 
ــرو به طــور  ــن نی ــا اســت. ای ــام آن پرولتاری ــه ن وجــود دارد ک
ــه  ــاِن کهن ــر جه ــادن ب ــان نه ــالت پای ــی رس ــی و تاریخ عین
و ســتم گر ســرمایه داری را دارد. ایــن نیــروی طبقاتــی در 
ــدن در  ــکل ش ــم، متش ــم کمونیس ــه عل ــدن ب ــورت آگاه ش ص
حــزِب کمونیســت متکــی بــر کمونیســِم نویــن، متحــد کــردن 
ــتم  ــت س ــای تح ــر توده ه ــِم دیگ ــرهای عظی ــا و قش بخش ه
قــادر اســت نبــرد علیــه هــر شــکلی از نظام هــای ارتجاعــی را 
به ســمِت جامعــه و جهانــی از نــوِع دیگــر رهبــری کنــد و نقطــۀ 
ــر ایــن جهــان کهنــه و منســوِخ طبقاتــی بگــذارد.«. پایــان ب
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جالل طالبانی
 از مبارزه برای رهایی ملی 

تا تسلیم شدن در درگاه
 امپریالیسم و ارتجاع!

چنــدی پیــش جــال طالبانــی 
در ســن 83 ســالگی  در آلمــان 
ــال  ــن س ــه چندی ــن ک ــس از ای پ
در کمــا بــود فــوت کــرد. طالبانــی  
اولیــن رئیــس جمهــور عــراق پــس 
صــدام  حکومــِت  ســرنگونی  از 

ــود. ــین ب حس
ــی  ــی طالبان ــارزه سیاس ــابقۀ مب س
بــه حــدود شــصت ســال قبــل بــر 
می گــردد یعنــی زمانــی کــه در 
ــس  ــم رئی ــم قاس ــراق عبدالکری ع
حکومــت وقــت  بــود. طالبانــی 
در جوانــی اتحادیــه دانشــجویان 
دمکــرات  حــزب  بــه  وابســته 
مــا  رهبــری  بــه  کردســتان 
مصطفــی بارزانــی )رهبــر بــورژوا – 
ــتان  ــِت کردس ــودال ناسیونالیس فئ
ــرد. او  ــذاری ک ــان گ ــراق( را بنی ع
در ســال 1961 در قیــام علیــه 
قاســم  عبدالکریــم  حکومــت 
شــرکت داشــت. پــس از ســرنگون 
عضــو  طالبانــی  قاســم،  شــدن 
ــره  ــرای مذاک ــه ب ــد ک ــی ش هیئت
عــراق  جمهــوری  رئیــس  بــا 
انتخــاب شــده بــود. ایــن خصیصــۀ 
ــاع و  ــا  ارتج ــازش ب ــره و س مذاک
ــه یکــی  ــه ای ب امپریالیســم به گون
تبدیــل شــد. او  ویژگی هــای  از 

ــی  ــه یک ــار ده ــی چه ــی ط طالبان
ــش  ــرح جنب ــخصیت های مط از ش
کردســتان بــرای رهایــی ملــی بود. 
اگــر چــه مــدت کوتاهــی اتحادیــه 
میهنــی کردســتان بــه  رهبــری 
کردســتان  احــزاب  همــراه  وی 
ــرات  ــه و دمک ــد کومل ــران مانن ای
ــز  ــران نی ــتان ای ــارزه کردس در مب
ــی  ــور کل ــا به ط ــرد، ام ــرکت ک ش
مبــارزۀ او از منظــر ناسیونالیســتی 
معطــوف بــه کردســتان عــراق بود.
ــی  ــط مش ــه خ ــت ک ــوان گف می ت
ــت  ــدت فعالی ــام م ــی در تم طالبان
در  شــدن  شــریک  سیاســی ش 
قــدرت سیاســی از طریــق مبــارزه 
نظامــی – مذاکــره و تــاش  بــرای 
تعدیــِل ســتم ملــی و تبعیــض 
بــر مــردم ُکــرد بــود. طالبانــی 
ــاط  ــف در ارتب ــای مختل در دوره ه
بــا جریانــات چــپ هــم چــون 
کوملــه و دیگــر جریانــات قــرار 
ــو  ــه مائ ــی ب ــی  زمان ــت و حت گرف

ــن  ــاب چی ــت انق ــِر کمونیس رهب
ــه  ــان، ب ــر جه ــون سراس و انقابی
دیــده احتــرام می نگریســت. در 
ــه  ــی ب ــادی طالبان ــۀ 60 می ده
چیــن ســفر کــرد و بــا مائــو دیــدار 
ــردی  ــه ُک ــو را ب کــرد و کتــاب مائ

ــرد.  ــه ک ترجم
احتــرام و گاهــا تائیــد اندیشــه های 
مائــو توســط طالبانی اساســا ناشــی 
و  وی  ناسیونلیســتی  رویکــرد  از 
هم چنیــن در اثــر پیــروزی انقــاب 
ــی  ــارزات انقاب ــۀ مب ــن و ادام چی
تحــت تاثیــر اندیشــه های مائــو 
در یــک ســری کشــورها  در دهــۀ  

ــود.  ــادی ب ــاد می ــصت و هفت ش
طالبانــی  ایدئولــوژی  مــورد  در 
ــه  ــض گفت ــد و نقی ــای ض حرف ه
چــون  این کــه  جملــه  از  شــده 
از مائــو در ابتــدای فعالیت هــای 
می کــرده  دفــاع  سیاســی اش 
ــوده. یــک روزنامــه  »مائوئیســت« ب
ــک  ــه وی در ی ــود ک ــه ب ــگار گفت ن
مصاحبــه  در دهــه 90 میــادی 
ــتم.  ــت هس ــن مارکسیس ــه م گفت
ــه وارد  ــد از این ک ــی بع ــا طالبان ام
همــکاری مســتقیم بــا امپریالیســم 
ــتایش  ــررا در س ــد مک ــکا ش آمری
از "دمکراســی" آن هــم از نــوع 
می کــرد  صحبــت  آمریکایــی 
داری  ســرمایه  بــازِی  قوانیــن  و 
چندیــن  در  بــود.  پذیرفتــه  را 
طالبانــی  کــه  انتخاباتــی  دورۀ 
کاندیــد شــده بــود پوســتر هایی 
از وی منتشــر شــد کــه او را در 
مخصــوِص  ســفید  دیشداشــه 
زائریــن حــج نشــان مــی داد. پیــام 
او  بــود کــه  ایــن  پوســترها  آن 
مســلمان اســت! البتــه مشــهور 
اســت کــه وی در شــرایط مختلــف 
ــا  ــه ب ــرادی ک ــدۀ اف ــق عقی ــر طب ب
موضــع  می کردنــد،  دیــدار  وی 
اگــر  مثــا  اســت.  می گرفتــه 
شــخص مارکسیســت بــوده  وی 
ــی زده و  ــرف م ــتی" ح "مارکسیس
ــام  ــوده از اس ــیعه ب ــا ش ــر مث اگ
ــخصی  ــت! ش ــه اس ــخن می گفت س
ــی در  ــود طالبان ــه ب ــز گفت ــه طن ب
عــرض یــک هفتــه می توانســت 
ــد احمــدی  ــی مانن ــا آدم های هــم ب
نــژاد روبوســی کنــد و هــم بــا 

قدرت هــای  درون  تضادهــای  و 
اتحادیــۀ  )آمریــکا،  امپریالیســتی 
اروپــا، روســیه و چیــن( و سیاســت  
متفاوت شــان  رویکرد هــای  و 
نســبت بــه منطقــه و جمهــوری 
مانوردهــی  امــکاِن  اســامی، 
مرتجعیــن اســام گرا را در میــان 
و  کــرده  افــزون  قدرت هــا  ایــن 
ــع  ــرای مناف ــدی ب ــن خــود تهدی ای
ــکا و درچارچــوب  امپریالیســم آمری
امپریالیســتی  درون  رقابت هــای 
ایــن  در  می  آیــد.  به حســاب 
ــم  ــتحکم رژی ــتۀ مس ــرایط، هس ش
می کنــد  احســاس  ترامپ/پنــس 
کــه اوبامــا در مواجــه بــا ایــن 
ــرده و  ــل نک ــت عم ــا درس چالش ه
توافــِق برجــام بیــاِن کوتــاه آمــدن و 
امتیــاز دادن بــه جمهــوری اســامی 
ــد  ــا مصمم ان ــن رو آن ه اســت. از ای
به گونــه ای  را  وضعیــت  کــه 
ــِع امپریالیســم  برگرداننــد کــه مناف
آمریــکا بیشــتر تحقــق یابــد و حتــا 
ــگ  ــی از جن ــا نوع ــر الزم شــد ب اگ
ــود را از  ــی راِه خ ــری نظام و درگی
ــاز کننــد.  دروِن ایــن تضادهــا ب

می گویــد  ترامــپ  کــه  زمانــی 
»ایــران روح برجــام را اجــرا نکرده« 
در واقــع منظــورش ایــن اســت کــه 
ــق را  ــن تواف ــۀ ای ــا و چارچوب دورنم
ــد  ــترش دهن ــه ای گس ــد به گون بای
ــر  ــرل بیشــتری ب ــد کنت ــه بتوانن ک
جمهــوری اســامی و سیاســت های 
کننــد  اعمــال  منطقــه ای اش 
به صورتــی کــه ایــن سیاســت ها 
ــال  ــرای اعم ــی ب ــه مانع ــل ب تبدی
در  آمریــکا  امپریالیســم  ســلطۀ 
منطقــه نشــود. ایــن همــان چیــزی 
اســت کــه باعــث شــده ادعای شــبه 
جنگــی ترامــپ علیــه توافــِق برجــام 
بــا جمهــوری اســامی در قالــِب 
»اســتراتژی جدیــد« بــه پیــش 
گذاشــته شــود. ایــن شــامل تحریــم 
ســتون  یــک  به عنــوان  ســپاه 
کلیــدی رژیــم ارتجاعــی جمهــوری 
اســامی و تضعیــِف برنامۀ موشــکی 

ــت. ــان اس آن
از ســوی دیگــر جمهــوری اســامی 
را دارد.  نیــز ضرورت هــای خــود 
آن هــا بــرای تامیــن منافــِع آزمندانۀ 
ــکیل  ــه تش ــادی ب ــی و اقتص سیاس
دولــِت عــراق یــاری رســاندند و بــه 
ــان  ــای مزدورش ــازماندهی نیروه س
کشــورهای  ســایر  و  عــراق  در 
هم زمــان  پرداختنــد.  منطقــه 
ــته های  ــام رش ــا برج ــد ب می خواهن
تبــادالِت تجــاری و بانکــی و قانونــی 
میــان ایــران و اقتصــاد جهانــی کــه 
گسســته  تحریم هــا  نتیجــۀ  در 
ــران  ــود و ای ــا ش ــود، احی ــده ب ش
ــاره به طــور رســمی در اقتصــاد  دوب

جهانــی ادغــام شــود، موانــع قانونــی 
ــته  ــران برداش ــرمایه گذاری در ای س
ــر  ــته، س ــاد ورشکس ــود و اقتص ش
ــد  ــاز دارن ــد. نی ــدا کن و ســامانی پی
میــان  وحشــیانۀ  رقابت هــای  در 
و  منطقــه  ارتجاعــی  دولت هــای 
ــد  ــه، ص ــن منطق ــه ای ــرایطی ک ش
صاحــب و رئیــس پیــدا کرده اســت، 
ــد،  ــا دهن ــان را ارتق ــواِن نظامی ش ت
و  ارتجاعــی  جنگ هــای  درگیــر 
نیابتــی در منطقــه شــوند و بــا 
ــا  ــتان ب ــده بس ــه ب ــر ب ــت پُرت دس
و  بپــردازد  بــزرگ  قدرت هــای 
جایــگاه خــود را بــرای نشســتن 
ــلطۀ  ــت س ــای تح در رأس دولت ه
امپریالیســم در منطقــه محکم تــر 

ــد.  کن
ــن  ــوخ در ای ــروی منس ــن دو نی ای
جدال هــای ارتجاعــی از یکدیگــر 
تــاش  و  می گیرنــد  مشــروعیت 
پوسیده شــان  نظــاِم  می کننــد 
مــردم  توده هــای  نظــِر  در  را 
عیــن  در  و  کننــد  توجیه پذیــر 
یکدیگــر  مرتبــا  داشــتن تضــاد، 
هرگونــه  می کننــد.  تقویــت  را 
این هــا  از  یکــی  بــا  هم ســویی 
به جــز رنــج و بدبختــی و تــداوم 
آشــوب های بیشــتر و جنگ هــای 
ــرای  ــری ب ــز دیگ ــوز چی خانمان س
چــه  مــردم  توده هــای  اکثریــِت 
ــر  ــران، در ب ــکا و چــه در ای در آمری
ــا  ــت و تنه ــد داش ــته و نخواه نداش
موجــب ادامــۀ حیــات ننــگ آور ایــن 
روابــط  و  ضدمردمــی  نظام هــای 
ــد.  ــد ش ــتم خواه ــی و س بهره کش
هــم در دِل هیــوالی امپریالیســم 
آمریــکا و هــم در دِل نظــاِم تبــه کار 
ــروی  ــک نی ــامی ی ــوری اس جمه
اجتماعــی قدرتمنــد وجــود دارد 
ــن  ــا اســت. ای ــام آن پرولتاری ــه ن ک
نیــرو به طــور عینــی و تاریخــی 
ــاِن  ــر جه ــادن ب ــان نه ــالت پای رس
ســرمایه داری  ســتم گر  و  کهنــه 
طبقاتــی  نیــروی  ایــن  دارد.  را 
در صــورت آگاه شــدن بــه علــم 
کمونیســم، متشکل شــدن در حزِب 
ــِم  ــر کمونیس ــی ب ــت متک کمونیس
ــا و  ــردن بخش ه ــد ک ــن، متح نوی
ــای  ــر توده ه ــِم دیگ ــرهای عظی قش
تحــت ســتم قــادر اســت نبــرد علیه 
هــر شــکلی از نظام هــای ارتجاعــی 
را به ســمِت جامعــه و جهانــی از 
ــد و نقطــۀ  ــری کن ــر رهب ــوِع دیگ ن
پایــان بــر ایــن جهــان کهنــه و 

ــذارد.  ــی بگ ــوِخ طبقات منس
»آتش«

پانوشت:
1 – متــن کامــل ایــن بیانیــه در ســایت 
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کاندولیــزا رایــس وزیر امــور خارجۀ 
ــه  ــه البت ــوش ک ــورج ب ــۀ ج کابین
همیــن کار را کــرده بــود! طالبانــی 
ــرد  ــفر ک ــران س ــه ای ــار ب ــد ب چن
ــی  ــر خمین ــر قب ــه س ــار ب ــر ب و ه
ــی حضــور  ــت و در فاتحــه خوان رف
داشــت. طالبانــی در مجمــوع یــک 
سیاســت مدار پراگماتیســت بــود. 
ــی  ــه در زمان ــه را ک ــر چ ــی ه یعن
ــود را  ــد ب ــت اش مفی ــرای سیاس ب

می پذیرفــت.
در ســال 1975 در پــی قــرارداد 
معــروف الجزایــر بیــن ایــران و 
ــراق ) شــاه و صــدام حســین( و  ع
ســرکوب مبــارزات حــزب دمکــرات 
کردســتان عــراق بــه رهبــری مــا 
ــی  ــا مصطف ــی، م ــی بارزان مصطف
ــه  ــی ب ــلیم طلب ــازش و تس راه س
ــت  ــام شکس ــت و اع ــش گرف پی
نظامــی  نیروهایــی  و  کــرده 
پیشــمرگاِن تحــت امــرش پراکنــده 
ــه  ــواده اش ب شــدند و خــود و خان
کوملــه  شــدند.  تبعیــد  ایــران 
ــه  ــود ک ــی ب ــا جریان ــران تنه رنجب
ــر و تســلیم  ــرارداد الجزای بعــد از ق
بارزانــی  مصطفــی  مــا  شــدن 

مبــارزه نظامــی را ادامــه داد. 
ــرارداد  ــد از ق ــی  بع ــدت کوتاه م
الجزایــر، در ســال 1975 طالبانــی 
کردســتان  دمکــرات  حــزب  از 
عــراق جــدا شــد  و  به همــراه 
ــی  ــه میهن ــد اتحادی ــم احم ابراهی
بنیان گــذاری  را  کردســتان 

کردنــد. 
و  درایــران   57 قیــام  متعاقــِب 
ــامی  ــوری اس ــم جمه ــۀ رژی حمل
ــه کردســتان، نیروهــای اتحادیــه  ب
بــه  قبل تــر  کــه   میهنــی 
ــینی  ــب نش ــران عق ــتان ای کردس
ــای  ــراه نیروه ــد به هم ــرده بودن ک
ــران  حــزب دمکــرات کردســتان ای
و کوملــه علیــه جمهــوری اســامی 

جنگیدنــد.
صــدام حســین بــا اســتفاده از 
شــرایط به وجــود آمــده در اثــر 
جنــگ بــا ایــران تــا توانســت 
کردســتان عــراق را میلیتاریــزه 
را کشــت  نفــر  و هــزارن  کــرد 
و  آواره  را  نفــر  هــزار  ده هــا  و 
بی خانمــان کــرد. در طــی ایــن 
ســال ها جــال طالبانــی هیــچ 
ــره و  ــرای مذاک ــاش ب ــان از ت زم
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دســتیابی بــه یــک ســازش بــا 
ــزد. ــاز ن ــر ب ــین س ــدام حس ص

در اواخــر جنــگ ایــران وعــراق 
مناســباِت میــان جــال طالبانــی و 
نیروهــای ســپاه پاســداران کــه بــه 
بهانــۀ جنــگ بــا عــراق در منطقــه 
ــور  ــیعا حض ــراق وس ــتاِن ع کردس
ــه  ــد وارد مرحل ــرده بودن ــدا ک پی
جدیــدی شــد. جــال طالبانــی 
بارزانــی در حــزب  و هم چنیــن 
تصمیــم  کردســتان  دمکــرات 
ــای  ــا نیروه ــاد ب ــد در اتح گرفتن
جمهــوری  پاســداران  ســپاه 
ــین  ــدام حس ــش ص ــامی، ارت اس
ــیاری  ــهرها و بس ــر ش ــه در اکث ک
از روســتاهای کردســتان عــراق 
مســلط شــده بــود را شکســت داده 
ــر  ــزاران نف ــد. ه ــب برانن ــه  عق و ب
ــداران وارد  ــپاه پاس ــای س از نیروه
خــاک کردســتان عــراق شــدند 
امنیتــی   وضعیــِت  بــه زودی  و 
انقابــی  احــزاب  و  ســازمان ها 
ــه  ــراق ک ــتان ع ــی در کردس ایران
عمدتــا در نــوار مــرزی حضــور 
ــن  ــاد. در ای ــر افت ــتند به خط داش
ــای  ــداران و نیروه ــپاه پاس دوره س
امنیتــی جمهــوری اســامی در 
ــه  ــرل اتحادی ــِت کنت ــِق تح مناط
میهنــی، بیــش از صــد نفــر از 
سیاســی  ســازمان های  اعضــای 
ــتان  ــتقر در کردس ــی مس – نظام
ــوری  ــد. جمه ــرور کردن ــراق را ت ع
اســامی رســما در چنــد شــهر 
کردســتان عــراق دفتــر و النــه  
جاسوســی درســت کــرد. اتحادیــه 
میهنــی کردســتان در اوج ســازش 
کــه  کــرد  تــاش  دریوزگــی  و 
ــهر  ــداران ش ــپاه پاس ــراه س به هم
ــر آن را  حلبچــه و مناطــق دور و ب
ــک و  ــوپ و تان ــری ت ــا به کارگی ب
ــک های  ــلیک موش ــر و ش هلیکوپت
ســپاه تصــرف کنــد. در کمــاِل 
رذالــت رژیــم صــدام، حلبچــه را بــا 
ــرار  ــدف ق ــیمیایی ه ــای ش بمب ه
داد کــه در جریــان آن هــزاران نفــر 
از اهالــی بی دفــاع آن شــهر کشــته 
ــن  ــال ای ــدند. به دنب ــی ش و زخم
جنایــت هولنــاک نیروهــای ســپاه 
ــه  ــمرگه های اتحادی ــراه پیش به هم
شــهر  وارد  کردســتان  میهنــی 
خالــی از ســکنه شــدند. نیروهــای 
مــزدور ســپاه بــرگ دیگــری را در 
پرونــده ننگیــن جنایات شــان در 

کردســتان را بــا توهیــن بــه مــردم 
و اجســاد کشته شــدگان و ســرقت 
زینــت آالت و امــواِل به جــا مانــده 
ــاندند. ــت رس ــه ثب ــهر ب در آن ش

ــران  ــگ ای ــن جن ــان گرفت ــا پای ب
وعــراق عرصــه بــرای نیروهــای 
ــگ  ــی تن پیشــمرگ جــال طالبان
مبــارزه  مدتــی  بــرای  و  شــد 
ــت  ــی گرف ــیر نزول ــمرگان س پیش
و بســیاری از نیروهــای اتحادیــه 
میهنــی بــه درون خاک کردســتان 

ــد. ــینی کردن ــب نش ــران عق ای
ــه  ــا حمل ــادی ب ــود می ــه ن در ده
بــه  حســین  صــدام  ارتــش  
کویــت نیروهــای ارتــش صــدام 
شــدند  تضعیــف  کردســتان  در 
ــراق و  ــه ع ــکا ب ــه آمری ــا حمل و ب
خیــزش مــردم در چنــد شــهر 
کردســتان عــراق ماننــد ســلیمانیه 
نیروهــای  دیگــر  بــار  رانیــه  و 
ــتان وارد  ــی کردس ــه میهن اتحادی
شــهرهای کردســتان عــراق شــدند. 
در ایــن مرحلــه یــک چرخــش 
بــزرگ دیگــر در سیاســت طالبانــی 
ــتان رخ  ــی کردس ــه میهن و اتحادی
ــگی  ــت همیش ــق سیاس داد و طب
»دشــمن  بــر  مبنــی  طالبانــی 
دشــمن مــن دوســت مــن اســت« 
ــه  ــکار توب ــام آش ــا اع ــار ب ــن ب ای
بــه درگاه امپریالیســم، طالبانــی 
امپریالیســم  نظامــی  نیروهــای 
ــردم  ــدگان م ــا کنن ــکا را »ره آمری
دمکراســی  راه  رهــرو  و  عــراق« 
ــی  ــاز راه ــن آغ ــرد. ای ــداد ک قلم
بــود بــرای طالبانــی و اتحادیــه 
بــه  تبدیــل شــدن  در  میهنــی 
امپریالیســم  نشــاندگان  دســت 

آمریــکا و متحدینــش.
هــای  رســانه  برخــی  آن چــه 
امپریالیســتی بــا تحســین از آن 
رئیــس  )یعنــی  می کننــد  یــاد 
ــزی   ــی( چی ــدن طالبان ــور ش جمه
نبــود جــز تبدیــل شــدن یــک 
شــخصیت طرفــدار رهایــی از ســتم 
بــه مهــره ای در دســتان  ملــی 
بــرای  تــاش  و  امپریالیســم 
بازســازی سیســتم منســوخی کــه 
صــدام حســین رهبــرش بــود و 
ــای  ــواع جنگ ه ــرق شــدن در ان غ
متحــول  به جــای  ارتجاعــی  
ســاختن روابــِط ســتم گرانه حاکــم 
بــر جامعــه عــراق و فروختــن نفــت 
و صــرف منابــع عظیــم مالــی کــه 

ــان  ــزدوری آن ــال م ــکا در قب آمری
ســرازیر  عــراق  کردســتان  بــه 

ــود.  ــرده ب ک
در پــی بیــش از بیســت ســال 
میهنــی  اتحادیــه  حاکمیــت 
دمکــرات  حــزب  و  کردســتان 
ــی،  ــری بارزان ــه رهب ــتان ب کردس
و  فقــر  طبقاتــی،  شــکاف 
بی عدالتــی و بــی کاری و فســاد 
ســرکوب  و  زنــان  بــر  ســتم  و 
نیروهــای مخالــف و ترویــج خرافــه 
مذهبــی و...در کردســتان عــراق 
دوره،  ایــن  در  می کنــد.  بیــداد 
از  بســیاری  ســپردن  عیــن  در 
امورعــراق به دســت امپریالیســم 
ــبات  ــی وارد مناس ــکا، طالبان آمری
ــامی  ــوری اس ــا جمه ــترده ب گس
نیــز شــده بــود. برعکــس تبلیغــات 
مرتجعیــن،  و  امپریالیســت ها 
طالبانــی در تدویــن قانون اساســی 
اســامی  جمهــوری  ارتجاعــی 
ــد  ــر چن ــراق دســت نداشــت؛ ه ع
اگــر داشــت هــم باعــث شرمســاری 
ــون  ــع قان ــا در واق ــود. ام بیشــتر ب
ــت ها  ــراق را امپریالیس ــی ع اساس
توســط عاملین شــان نوشــتند و 
طالبانــی و شــرکای مرتجــع اش 
ماننــد نــوری مالکــی آن را اجرایــی 
از  حــرف  در  طالبانــی  کردنــد. 
زنــان  حقــوق  و  سکوالریســم 
ــل  ــا  در عم ــرد ام ــت می ک صحب
ــاع  ــای ارتج ــا نیروه ــاد ب ــا اتح ب
اســامی  جمهــوری  اســامگرا 
عــراق را بنیــان گذاشــت. بــا وجود 
کردســتان  در  رســما  این کــه 
عــراق حجــاب اجبــاری نشــد امــا 
زن  احــزاب  به خاطــر حاکمیــِت 
ــزاب  ــۀ اح ــت آزادان ــتیز و فعالی س
از  بســیاری  مرتجــع،   اســامی 
ــر  ــاب ب ــه حج ــد ک ــان مجبورن زن
ــی و  ــای ناموس ــد. قتل ه ــر کنن س
زن آزاری در کردســتان عــراق هــم 

اســت. گســترده  به شــدت 
ــی  ــود از زندگ ــه ای ب ــن خاص ای
جــال طالبانــی و نمونــه ای اســت 
ــط  ــر خ ــه اگ ــوز از این ک درس آم
کمونیســتی  و  روشــن  سیاســی 
چگونــه  نباشــد  فرماندهــی  در 
می توانــد  مبــارز  انســان  یــک 
بــه ســرکوب گر مــردم و عامــِل 
تبدیــل  ارتجــاع  و  امپریالیســم 

شــود.
کاوه اردالن
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معــروف  رمــان  پروانــه،  غــروب 
ــرد  ــندۀ ُک ــی، نویس ــار عل بختی
اســت1 کــه ترجمــۀ فارســی آن 
پــس از 17  ســال در ایــران اجــازۀ 
ــاژ آن را  ــت و نشــر نیم ــار یاف انتش
ــه  ــان ب ــل رم ــاند. اص ــاپ رس به چ
ــواره  ــورانی،  ئی ــردی س ــان ُک زب
از   1998 ســال  در  په روانــه 
ســوی انتشــاراتی رهنــد در کشــور 
ــاعر  ــود. ش ــده ب ــر ش ــوئد منتش س
ــاره  ــس درب ــرکو بیک ــدار، ِش نام
ــروب  ــود، »غ ــه ب ــان گفت ــن رم ای
ــای  ــت از فضاه ــز اس ــه، لبری پروان
جادویــی نــاب و زبــان شــاعرانۀ 
بســیار بکــر کــه نقطه عطفی اســت 
ــان،  ــن رم ــرد. در ای ــات ُک در ادبی
ــی و  ــای رویای ــانگر دنی ــق نش عش
ــانی  ــه واالی انس ــار از اندیش سرش
ــی  ــار عل ــه بختی ــت ک ــاص اس خ
را  آن  ممکــن  شــکل  به بهتریــن 
به تصویــر کشــیده اســت.« مترجــم 
حلبچــه ای  مریــوان  رمــان، 
اســت کــه بســیاری از آثــار ُکــردی 
ــار  ــدادی از آث ــی و تع ــه فارس را ب
شــعرا و نویســندگان فارســی زبــان 
را بــه ُکــردی ترجمــه کــرده اســت 
ــی از  ــورش در یک ــا حض ــرا ب و اخی
مراکــز نشــر و کتــاب در ایــران، این 
ــوان  ــرد. مری ــی ک ــان را رونمای رم
ــز  ــه نی ــروب پروان ــد: »غ می نویس
ماننــد دیگــر رمان هــای بختیــار 
علــی برخــوردار از ســبک رئالیســم 
جادویــی اســت. رئالیســم جادویــی 
ــیاری  ــده بس ــی به عقی ــار عل بختی
از منتقــدان آثــارش، خــاص او و 
ــای  ــوده و از ویژگی ه ســرزمینش ب

ــتان های  ــانه ها و داس ــی و افس بوم
گرفتــه  نشــات  کــردی  کهــن 
هم چنیــن  مریــوان،  اســت.«2 
می گویــد کــه ایــن رمــان در دوراِن 
این کــه  به خاطــر  »اصاحــات« 
حاضــر بــه ممیــزی چندیــن صفحه 
نشــد، اجــازه نشــر نیافــت و در دورۀ 
کا  کتــاب  چــاپ  احمدی نــژاد 
ــی  ــار عل ــوع اعــام شــد. بختی ممن
در اواخــر شــهریور در فســتیوال 
ــرده و در  ــرکت ک ــن ش ــی برلی ادب
ــرد. او  ــخنرانی ک ــارش س ــورد آث م
ــی زاکــس  ــی نیل ــزه ادب ــدۀ جای برن

ــت. ــز هس ــان نی از آلم
اســت.  پروانــه  رمــان،  قهرمــان 
پروانــه در تــب و تــاب شــورش 
علیــه اخــاق و ارزش هــای جامعــۀ 
ســنتی/مذهبی اســت. جامعــه را 
ــرار  ــای ف ــد و روی ــم« می دان »جهن
ــر  ــر را در س ــی دیگ ــه جای از آن ب
امــا  کجــا  نمی دانــد  می پــرورد؛ 
حداقــل، جایی کــه در آن عشــق 
ــاه نیســت و انســان ها همدیگــر  گن
را پــاره نمی کننــد. شــورش های 
ابتدایــی خــودش را هــم تــاب ندارد 
ــادار او  ــی معن چــون به جــای زندگ
را گرفتار»حلقــۀ پوچــی« می کنــد. 
از  فریــدون  طریــق  از  عاقبــت، 
ــر  ــا خب ــگل ب ــی در جن وجــود جای
می شــود. بــا هــم می رونــد کــه بــه 
ــدر  ــه پ ــند. هنگامی ک ــا برس آن ج
ــع  ــه مطل ــرار پروان ــرادران از ف و ب
خشم شــان  خــروش  می شــوند، 
می گیــرد.  فــرا  را  شــهر  همــۀ 
بیــرون  پســتوها  از  را  خنجرهــا 
بــر کمــر می بندنــد.  و  کشــیده 
ــان  ــراِغ زن ــه س ــیمه ب ــدر سراس پ
ــه سردســته  ــن و خواهــرش ک موم
عمــه اش  مــی رود.  اســت  آنــان 
»می دانســتم  می کنــد:  نجــوا 
ــا  ــیطان ره ــو ش ــۀ ت ــبی در خان ش
ــا را  ــۀ م ــر هم ــود... آن دخت می ش
به ســوی دوزخ و ویرانــی و کفــر 
جامعــه  و  خانــواده  می کشــد.« 
ــد  ــم می دهن ــت ه ــه دس ــت ب دس
تــا شــکافی را کــه ضربــۀ پروانــه در 
دیــوار »جهنــم« بــاز کــرده ببندنــد 
ــش  ــزای عمل ــه س ــان ب و او را چن
ــرای  ــی ب ــه درس عبرت ــانند ک برس

ــود. ــران بش ــایر دخت س
کوچــک  خواهــر  داســتان،  راوی 
ــدان،  ــت. خن ــدان اس ــه، خن پروان
از  الهام بخــش  تصویــری 
شــخصیِت نتــرس و جســور خواهــر 
ــان،  ــد و هم زم ــگرش می ده شورش
شــخصت خوفنــاک و چهــرۀ زشــت 
ــان«  ــا  ایم ــِش »ب ــان تاریک اندی زن

را خــوب ترســیم می کنــد.  
می کنــد،  روایــت  خنــدان 
و  »مــن  می دانســت،  پروانــه 

چندیــن دختــر غمگیــن دیگــر 
دوســت داریــم به جــای زندگــی 
روح  ایــن  به جــای  کنونی مــان، 
زندگــی  او  چــون  شــده،  پــاره 
ــم.«  ــم و چــون او می مردی می کردی
حکایــِت پروانــه بــرای او، »حکایــِت 
پــاره پــاره شــدن عمــر مــن اســت، 
جمــع کــردن سرنوشــت پنهــان 
اســت،  مــا  همــۀ  ترســناک  و 
داســتانی کــه بــه سرنوشــت ســیاه 
ــه  ــت ک ــوط اس ــی مرب آن خانم های
زندگــی را در ظلمــِت توبــه کــردن 
همان طــور  برده انــد؛  پایــان  بــه 
کــه در ارتبــاط بــا زندگــی بــر بــاد 
ــبی  ــه ش ــت ک ــی اس ــۀ آن های رفت
بیــرون  از جنــگِل ســیاه  برفــی 
زدنــد، روی زمیــن پراکنــده شــدند 
ــر جــای  و دیگــر َردی از خویــش ب

ننهادنــد.«  
ــدان  ــان خن ــن، َدف زن ــاِن موم زن
ــیطان  ــا ش ــد ت ــره می کنن را محاص
اطرافــش  در  کننــد.  دور  او  از  را 
می چرخنــد و آیه هــای قــرآن را 
ــه اش زوزه  ــد و  عم ــرار می کنن تک
تــا  بخوانیــد  »نمــاز  می کشــد: 
ــد  ــاز بخوانی ــم، نم ــان کنی پیدایش
ــم.  ــاز گردانی ــه را ب ــروی رفت ــا آب ت
... نمــاز طهــارت بخوانیــد، دعــا 

بخوانیــد...«.
جنــگل  بــه  فریــدون  و  پروانــه 
ــان  ــه در می ــگل ک ــند. جن می رس
اهالــی بــه درۀ گناهــکاران معــروف 
این جــا هــم  امــا  اســت.  شــده 
ــود.  ــت نمی ش ــه یاف ــدۀ پروان گم ش
طبــق روایــِت خنــدان، پروانــه روی 
ــرای  ــگل ب ــی در جن ــنگ بزرگ س
مدیــا نوشــت: »... دوســت مــن، 
ــردم.  ــته برگ ــه گذش ــم ب نمی خواه
شــهرهایی  بــه  برنمی گــردم 
همان طــور  بــرای همیشــه  کــه 
می ماننــد کــه هســتند؛ ... مصیبــت 
ــم  ــر اینســت کــه مــن نمی توان بدت
ــی  ــان زندگ ــهرها و جه ــن ش در ای
ــود  ــدی به خ ــکل اب ــه ش ــم ک کن
گرفتــه انــد ... بدتــر از آن هــم 
ــه  ــی ک ــت، جنگل ــگل اس ــن جن ای
ــته باشــد.«  ــد شــکلی داش نمی توان
پروانــه بــه فریــدوِن سرگشــته کــه 
بــه جنــگل و ســاختن مجســمۀ 
پروانــه عــادت کــرده، می گویــد: 
»اه فریــدون. ایــن گریــه بــرای مــن 
ــازه ای نیســت. این جــا هــم  چیــز ت
ــرۀ  ــه در دای ــم ک ــی را می بین زنان
ــان  ــگل پوست ش ــن جن ــی ای پوچ
نمی توانــم  اســت.  شــده  ســیاه 
آســوده باشــم ... از خــود می پرســم 
چــه می شــود اگــر همــۀ دنیــا 
ــی  ــور جای ــن ج ــی در ای ــه زندگ ب
ــا  ــت بی انته ــه ظلم ــد و ب به پیوندن
ــوند؟!  ــره ش ــب خی ــۀ ش و بی کران

شــن های  روی  و  ببافنــد  ســبد 
ــه دراز بکشــند؟ مــن  ــار رودخان کن
ــد  ــردم بای ــاس می ک ــاز احس از آغ
ــا  ــه  کج ــا ب ــم ... ام ــر بروی پیش ت

نمی دانســتم!« 
ــرۀ  ــر، چه ــرزی موث ــه ط ــان ب رم
پدرســاالری  جهنــم  مخــوف 
ــل  ــرده و مث ــیم ک ــامی را ترس اس
و  پوســیدگی  عمــِق  نورافکــن، 
تبــه کاری ایــن روابــط اجتماعــی را 
ــر از  روشــن و آن را تحمــل ناپذیرت
ــر  همیشــه کــرده اســت. امــا مهم ت
از آن، رمــان از دریچــۀ زندگــِی بــه 
قــول  جــان لنــون، بــردۀ بــردگان، 
ســوال  بزرگ تریــن  به طــرح 
دوران کــه روح زمانــۀ مــا را شــکل 
می دهــد و نداشــتن  پاســِخ صریــح 
آشــفته  را  پروانه هــا  آن  بــرای 

می پــردازد: می کنــد 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه جهان ــن چ ای
ایــن  از  و  می کنیــم  زندگــی  آن 
جهنــم بــه کجــا بایــد رفــت و 
چگونــه؟ جــواب بــه ایــن ضــرورت 
اســت کــه بــه زندگــی کســانی کــه 
نمی خواهنــد بــه جهانــی بازگردنــد 
کــه »بــرای همیشــه همان طــور 

می دهــد. معنــا  می مانــد« 
سولماز مرادی

پانوشت:
1.بختیــار علــی )به ختیــار عه لــی( در 
ســال 1960 در ســلیمانیه بــه دنیــا آمــد 
ــرت  ــان مهاج ــه آلم ــال 1996 ب و در س
و  فلســفی  عرصه هــای  در  او  کــرد. 
سیاســی نیــز آثــاری دارد. از جملــه: 
ــل  ــد عق ــرقی و نق ــونت ش ــش: خش داع
فاشیســتی. بــا ترجمــۀ ســردار محمــدی.
2.تــرس از فراموشــی. مریــوان حلبچه ای. 

روزنامه شــرق 27 شــهریور

معرفی کتاب
غروب پروانه 

نویسنده: بختیار علی
مترجم: مریوان حلبچه ای

نشر نیماژ. تهران 1396

آتــش مخالــف بي چــون و 
وارونــه  دنيــاي  چــراي 
ــه  ــا هم ــرمايه داري اســت ب س
رنــج و جنــون و زشــتي هايش، 
از اشــغالگري امپرياليســتي و 
ــه  ــه گرفت ــاي ناعادالن جنگ ه
مذهبــي  بنيادگرايــي  تــا 
نابــودي  از  نژادپرســتي،  و 
تــا  گرفتــه  محيط زيســت 
تجــارت ســكس و كار كودكان.

 ايــن نشــريه وقايــع و تحوالت 
مهــم بين المللــي، موقعيــت 
جنبش هــا و انقالبــات مردمــي، 
مداخــالت  و  جنگ هــا 
ــج  ــل و نتاي ــتي، عل امپرياليس
ــد. ــا را بررســي مي كن بحران ه
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معرفي کتاب »نقد جهان اوجاالن«
فصل هشتم: اوجاالن و نقِد مارکسیسم

نام کتاب: نقد جهان اوجاالن
نویسنده: صالح قاضي زاده

 با همکاري امید بهرنگ
ناشر: انتشارات حزب کمونیست ایران

(مارکسیست لنینیست مائوئیست)
سال نشر: چاپ اول آذر ١٣٩5

نقــد جهــان اوجــاالن عنــوان کتابــي اســت کــه ازســوي 
حــزب کمونیســت ایــران )م ل م( منتشــر شــد. موضــوع 
کمونیســتي  موضــِع  از  همه جانبــه  نقــدي  کتــاب، 
ــک  ــي و ایدئولوژی ــط سیاس ــرات و خ ــه نظ ــبت ب نس
ــزب  ــِس پ.ک.ک )ح ــر در حب ــاالن رهب ــداهلل اوج عب

ــت. ــتان( اس ــران کردس کارگ
ــري و  ــک نتیجه گی ــه و ی ــک مقدم ــامل ی ــاب، ش کت
ــِي  ــت. معرف ــاوت اس ــن متف ــا عناوی ــزا ب ــل مج 8 فص
مقدمــه و فصــِل اول تــا هفتــم کتــاب را در شــماره هاي 
پیشــین آتــش خواندیــد. در این جــا بــه معرفــي فصــِل 

ــم. ــتم می پردازی هش

عنوان فصل هشتم: اوجـاالن و نقد مارکسـیسم
 فصــل هشــتم بــه بررســی نقدهــای
 اوجــاالن از مارکسیســم اختصــاص
 پیــدا کــرده اســت. دســتگاه فکــری
 اوجــاالن بــا ادعــای گسســت از
شــده فرمول بنــدی   مارکسیســم 
 اســت، تــا آن جا کــه او مدعی اســت
ــی در ــام سیاس ــر و نظ ــچ تفک  هی
ــدازۀ مارکسیســم ــه ان ــر ب  دورۀ اخی
 بــه نظــاِم ســرمایه داری خدمــت
و مارکسیســم  و  اســت   نکــرده 
اساســاً کمونیســتی   جنبــِش 
 بــه بخشــی از وضــع موجــود و
تبدیــل کاپیتالیســتی   مدرنیتــه 
و اوجــاالن  این کــه   شــده اند. 
 حزبــش درچــه شــرایط تاریخــی ای
 ادعــای مارکسیســت بــودن کردنــد،
از درکــی  چــه  واقعــاً   این کــه 
 مارکسیســم داشــتند، از مباحــث
و ســواالت مهــم ایــن فصــل اســت.
دلیــل اســت  معتقــد   اوجــاالن 
 شکســت مارکسیســم و دولت هــای
 سوسیالیســتی در قــرن بیســتم،
 عــدم گسســت ایــن اندیشــه از
ــۀ فکــری و روش شناســی  چهارچوب
 مدرنیتــه و ارزش هــای ایدئولوژیــِک
ــه ــۀ کاپیتالیســتی اســت ک  مدرنیت
 در چنــد فاکتــور مهــم انعــکاس
و قیــد  در  مانــدن   )1  می یابــد: 
 بنــد تفکــر پوزیتیویســتی غــرب
 کــه بــه نوعــی دگماتیســم خشــک
منجــر فکــری  انعطاف ناپذیــر   و 
کــه دولــت  از  دفــاع   )2  شــد. 
دولت هــای و  دیکتاتــوری   بــه 
 اســتبدادی منجــر شــد. 3( اعتقــاد
ــخ ــی تاری ــک خط ــت ت ــه حرک  ب
 کــه بیانگــر نوعــی دترمینیســم
جبرگرایــی(  )حتّمیت گرایــی- 

ــهر ــاع از ش ــت. 4( دف ــی اس  تاریخ
ــی ــهری و صنعت گرای ــی ش  و زندگ
ــران ــه بح ــه ب ــدم توج ــه ع ــه ب  ک
ــوژی منجــر ــط زیســت و اکول  محی
از بُعــدی  تــک  درک   )  شــد.5 
 جامعــه و تاریــخ کــه فقــط بــه
 اقتصــاد و طبقــات و تضــاد طبقاتــی
نقــش و  اســت  شــده   محــدود 
 نیروهــای ضــد دولــت و »نیروهــای
ــا« ــی خلق ه ــظ دمکراســی ذات  حاف
ــول ــایر در ط ــل و عش ــد قبای  مانن
 تاریــخ را نادیــده گرفتــه اســت.
 6( تعریــف اتوپیایــی از پرولتاریــا
پتانســیل درک  عــدم  بــه   کــه 
هویت هــای و  نیروهــا   ســایر 
 اجتماعــی منتهــی شــد. 7( تقلیــل
 کاپیتالیســم و انباشــت ســرمایه بــه
ــان ــا هم ــورژوا ی ــر و ب  رابطــۀ کارگ
نادیــده و  ســرمایه  و  کار   تضــاد 
 گرفتــن ســایر اشــکال اســتثمار
 در جامعــه. 8( ندیــدن اهمیــت و
ــه و ــان در جامع ــگاه مســاله زن  جای
ــر ــه تکث ــاد ب ــدم اعتق ــخ. 9( ع  تاری
نشــناختن به رســمیت  و   فکــری 
اعتقــادی، هویتــی،   تفاوت هــای 
 ملــی و فرهنگــی در ســطح جامعــه.
بــه اوجــاالن  نقدهــای   عمــده 
 مارکسیســم در فصــول مختلــف
ــد و در ــخ گرفته ان ــاب پاس ــن کت  ای
 ایــن فصــل بــه ســه موضــوع یعنــی
 مارکــس و مدرنیتــه، مارکــس و
 پوزیتیوســم و نــگاه مارکــس بــه
ــت. ــده اس ــه ش ــا پرداخت پرولتاری
نگاهــی ایــن فصــل  ابتــدای   در 
ــا ــبِت پ.ک.ک ب ــه نس ــه تاریخچ  ب
 مارکسیســم و جنبــش کمونیســتی
ــود ــه می ش ــده و گفت ــه ش  پرداخت

ــه 80 ــان ده ــه پ.ک.ک در هم  ک
 و 90 هــم  درون جنبــش چــپ
 ترکیــه بــه لحــاظ موضع گیــری
ــی ــای طبقات ــاِل صف بندی ه  در قب
 و خطــی درون چــپ جهانــی، در
ــی سوسیالیســم ــاح راســت یعن  جن
ســرمایه داری اردوگاه   دروغیــن 
داشــت. قــرار  شــوروی   دولتــِی 
 در دهــۀ 80 و در وضعیــت غلبــه
و چــپ  جنبــش  محبوبیــت   و 
جهــان، ســطح  در   کمونیســتی 
بــا تــا  بــود  امیــدوار   اوجــاالن 
سوسیالیســم و  انقــاب   شــعاِر 
انقابــی، روشــنفکران   بتوانــد 
ــتان ــان کردس ــردم و زحمت کش  م
به همیــن و  کنــد  بســیج   را 
را تشکیات شــان  نــام   دلیــل 
گذاشــتند. کارگــران«   »حــزب 
ــد ــدوار بودن ــن امی ــا هم چنی  آن ه
ــد از کمک هــا و حمایت هــای  بتوانن
 شــوروی و بلــوک شــرق علیــه دولت
 ترکیــه کــه متحــد اســتراتژیک ناتــو
 و بلــوک غــرب بــود، نیــز بهره منــد
ــا مارکسیســم و ــرای آن ه  شــوند. ب
و نظریــه  و  علــم   سوسیالیســم 
بایــد بــه  جامعــه ای نبــود کــه 
 رهایــی همــه بشــریت از قیــد و
 بنــد نظــام ســرمایه داری کمــک
ــن و ســریع ترین ــد، بلکــه بهتری  کن
ــی ــادی و مل ــعۀ اقتص ــوی توس  الگ
سوســیال- فروپاشــی  بــا  بــود. 
 امپریالیســم شــوروی و بلوک شــرق،
 اوجــاالن و حزبــش نیــز مانند ســایر
ــه ــورژوا ناسیونالیســت ب ــاِت ب  جریان
ــتی و ــد کمونیس ــی ض  کارزاِر جهان
پیوســتند  »دمکراســی خواهانه« 
ــتر ــه بیش ــر چ ــِب ه ــا تخری ــا ب  ت
 مارکسیســم و کمونیســم، جــای
 پایــی در بــازار جدیــد سیاســت

ایدئولوژی هــای و   جهانــی 
 پسامارکسیســتی پیــدا کننــد.

ــس و ــا مارک ــه ب ــاالن در رابط  اوج
ــۀ ــن نظری ــرای بافت ــم ب  مارکسیس
ایده آلیســتی اش، و   رفرمیســتی 
دیدگاه هــای از   مجموعــه ای 
 منتقدیــن کمونیســم و جریانــات
ــد ــف ضــد مارکسیســتی مانن  مختل
پست مدرنیســم،  آنارشیســم، 
 آنارکوسندیکالیســم، آنارکوفمنیســم
و مغشــوش  صــورت  بــه   را 
ــته ــع دس ــم از مناب ــفته )آن ه  آش
 چنــدم ماننــد مــوری بوکچیــن(
 دســت چین کــرده و تحــت نــام
ــر مارکــس و مارکسیســم«  »نقــد ب
 بــه مخاطبــش عرضــه می کنــد.
ــه ــک ب ــه نزدی ــا البت ــن بحث ه  ای
ــای ــه در فض ــت ک ــه اس ــه ده  س
ــت و ــج اس ــه رای ــنفکری ترکی  روش
 آشــنایی اوجــاالن بــا ایــن مباحــث
طوالنــی »تــاش  از  ناشــی   نــه 
دالیــل توضیــح  بــرای   مــدت 
رئــال« سوسیالیســم   شکســت 
ــر ــم ب ــای حاک ــر از فض ــه متأث  بلک
ــاِن روشــنفکری ترکیــه اســت.  جری
ــای ــی حرف ه ــد و بررس ــرای نق  ب
ــم در ــون مارکسیس ــاالن پیرام  اوج
 واقــع بایــد بــه نقــد منابــع اصلــی و
درجــه اول ایــن نظریــات پرداخــت.
 ســپس بــه نقــد نــگاه اوجــاالن
ــای ــرد دولت ه ــه و عملک ــه تجرب  ب
بیســتم قــرن  در   سوسیالیســتی 
 پرداختــه شــده و ایــن که چــرا نگاه
 اوجــاالن بــه علــل ایــن شکســت ها
ــا ــته انقاب ه ــت و گذش ــط اس  غل
را سوسیالیســتی  دولت هــای   و 
ــی ــت یعن ــی درس ــر مبنای ــد ب  بای
 ماتریالیســتی- دیالکتیکــی بررســی
 کــرد و ایــن کار توســط ســنتز
 نویــن بــاب آواکیــان و آثــاِر ریمونــد
ــم ــخ سوسیالیس ــارۀ تاری ــا درب  لوت

ــت. ــه اس ــورت گرفت  ص
نســبِت بحــث  بــه  ادامــه   در 
 مارکــس و مارکسیســم بــا مدرنیتــه
ــه ــه مطالع ــده و این ک ــه ش  پرداخت
ــار مارکــس نشــان می دهــد کــه  آث
 رابطــۀ مارکسیســم بــا مدرنیتــه
ــاد و ــه ای متض ــنگری، رابط  و روش
 دوگانــه اســت و مارکــس و انگلــس
در مدرنیتــه  از  دفــاع  بــه   هــم 
ــدرن ــل م ــباِت ماقب ــل مناس  مقاب
عمیق تریــن هــم  و   پرداخته انــد 
را انتقــادات  پایه ای تریــن   و 
کاپیتالیســم و   متوجــه مدرنیتــه 
ــه ــود ک ــس ب ــن مارک ــد. ای  کرده ان
ــا تبییــن واقعیــت عملکــرد نظــام  ب
قانون مندی هــای و   ســرمایه داری 
 آن بــه ارائــه یــک نقــد عینــی
و سیســتم  ایــن  از  درســت   و 
 هم چنیــن بدیــِل آن و راه گــذار
 از آن پرداخــت. کارل مارکــس و
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خــط راهنمــا و نقشــۀ پیــروزی 
ــن در  ــر 1917 را لنی ــاب اکتب انق
ــل  ــای آوری ــه تزه ــه ب ــندی ک س
شــهرت یافــت، پیــش گذاشــت. بــه 
جــرات می تــوان گفــت بــدون ایــن 
خــط راهنمــا، انقــاب اکتبــر هرگــز 
ــای  ــت. »تزه ــوع نمی پیوس ــه وق ب
آوریــل« در دقیقــۀ 90 ارائــه شــدند 
امــا فشــردۀ تکامــل جهشــِی تفکــر 
انقابــی کمونیســتی لنیــن بــود که 
بــه پراتیــک گذاشــتن آن هــا اولیــن 
ــود  ــتی را به وج ــور سوسیالیس کش
آورد. تزهــای آوریــل، نوشــته ای 
ــه  ــت ک ــز اس ــامل ده ت ــرده ش فش
وظیفــۀ حــزب بلشــویک را در قبال 
انقابــی کــه ضــروری و ممکــن 

ــرد.  ــن ک ــود، تعیی ب
لنیــن، 16 آوریــل 1917 از تبعیــد 
بازگشــت و روز 17 آوریــل تزهــای 
ــوراهای  ــی ش ــود را در گردهمآی خ
روز 20  و  ارائــه کــرد  پتروگــراد 
ــِت  ــراودا تح ــه پ ــل در روزنام آوری
ــا  ــارۀ وظایــف پرولتاری عنــواِن »درب
ــد.  ــاپ ش ــی« چ ــاب کنون در انق
ــوان  ــی  زود به عن ــته خیل ــن نوش ای
ــی  ــت انقاب ــای فعالی ــند راهنم س
وارد جنبــش کارگری و کمونیســتی 

شد.
لنیــن اعــام کــرد، از جنــگ و 
ــرد  ــاع ک ــد دف ــت نبای ــت موق دول
)دولــت موقــت، پــس از ســرنگونی 
ــه  ــاب فوری ــزار در انق ــلطنت ت س
ــا  ــه ریاســت کرنســکی و ب 1917 ب
حمایــت همــۀ احــزاب اپوزیســیون 
ازجملــه بلشــویک ها و شــوراهای 
کارگــران و دهقانــان تشــکیل شــده 
بــود(؛ قــدرت را بایــد بــه پرولتاریــا 
و دهقانــان فقیــر ســپرد؛ جمهــوری 
ــه  ــود را ب ــای خ ــد ج ــی بای پارلمان
جمهــوری شــورایی بدهــد؛ پلیــس، 
ارتــش و دســتگاه دولتــی بایــد 
منحــل شــوند و همــۀ مقامــات 
دولتــی بایــد برگزیــدۀ مــردم و 
قابــل عــزل باشــند؛ امــاک بــزرگ 
ــع  ــد و توزی ــادره و تولی ــد مص بای
قــرار  شــوراها  دســت  در  بایــد 
کمونیســتی  بین الملــل  و  گیــرد 
ــزب  ــود و ح ــا ش ــاره برپ ــد دوب بای
ــه حــزب  ــد خــود را ب بلشــویک بای

ــد.  ــل کن ــت تبدی کمونیس
تــز شــماره 4 واقع بینــی و در عیــن 
حــال اعتمــاد اســتراتژیک لنیــن را 
نســبت بــه راهــی کــه ترســیم کرده 
ــد  ــد. او می دان اســت نشــان می ده
ــر  ــای پرولت ــی توده ه ــه راه رهای ک
ــه  ــت ک ــن اس ــش همی و زحمت ک
اســت  آگاه  او نشــان می دهــد و 
ــۀ  ــه  زودی ورشکســتگی کلی ــه ب ک
ــا  ــه ب ــر در مقایس ــای دیگ »راه« ه
ایــن راه واقعــی نمایــان خواهــد 
شــد. لنیــن در تــز شــماره 4 اعــام 
ــت را  ــن واقعی ــد ای ــد: »بای می کن
به رســمیت شــناخت کــه حــزب مــا 
)یعنــی، حزب بلشــویک( در بیشــتر 
شــوراهای نماینــدگان کارگــران در 
اقلیــت اســت، اقلیتــی کوچــک 
در برابر بلوکــی از همــۀ عناصــر 
فرصت طلــب،  خرده بــورژوای 
و  خلقــی  سوسیالیســت های  از 
ــه  ــی گرفت ــت های انقاب سوسیالیس
تــا کمیتــۀ ســازمانده ... غیــره و 
غیــره کــه تســلیم نفــوذ بــورژوازی 
ــان  ــوذ را در می ــن نف ــده اند و ای ش

ــد.« ــترش می دهن ــا گس پرولتاری
ــه  ــر این ک ــی ب ــل مبن ــای آوری تزه
هیــچ حمایتــی از حکومــت موقــت 
نبایــد کــرد و مســتقیما باید دســت 
ــا  ــتی زد، ب ــاب سوسیالیس ــه انق ب
مخالفــِت شــدید اکثریــت جنبــش 
»چــپ« آن زمــان روبــه رو شــد. 
از معروف تریــِن مخالفیــن  یکــی 
می گفــت،  کــه  بــود  پلخانــف 
ــه  ــتی ن ــزب مارکسیس ــۀ ح وظیف
تــدارک انقــاب پرولتــری بلکــه 
تعمیــق حقــوق دموکراتیــک در 
ــی اســت.  یــک دموکراســی بورژوای
ایــن واقعیــت کــه طبقــه کارگــر در 
ــت  ــوز اکثری ــف و هن ــیه ضعی روس
بودنــد،  روســتایی  آن  جمعیــت 
مهمــاِت مخالفیــن بــرای حملــه 
ــود.  ــل ب ــای آوری ــن و تزه ــه لنی ب
ــدون  ــه ب ــود ک ــی ب ــع، اوضاع به واق
جریــان  خــاف  لنیــن  حرکــت 
انقــاب  حاکــم،  سیاســت های 

نمی پیوســت. به وقــوع  اکتبــر 
ــزب  ــران ح ــرای رهب ــا ب ــا حت تزه
غیــر  و  شــوک آور  بلشــویک 
و  حیــرت  ایــن  بــود!  منتظــره 

زیــرا  نبــود.  بی علــت  شــگفتی 
تزهــای آوریــل، گسســتی رادیــکال 
از تفکــری بــود کــه لنیــن در مــورد 
روســیه  انقــاب  راه  و  خصلــت 
ــاب  ــر راه انق ــود. او پیش ت ــه ب بافت
روســیه  بــرای  سوسیالیســتی 
را گــذر کــردن از یــک انقــاب 
بورژوایــی می دیــد کــه بــه تشــکیل 
دولــت بــورژوازی منتهــی شــده امــا 
ــورژوازی  ــاب ب ــه »انق ــرای آن ک ب
هرچــه  و  قطعی تــر  و  کامل تــر 
پیگیر تــر« باشــد شــرکت پرولتاریــا 
در آن دولــت را الزامــی می دیــد. 
به طــور مثــال، لنیــن در مقالــۀ »دو 
تاکتیــک سوســیال دموکراســی در 
انقــاب دموکراتیــک« می نویســد:» 
مــا نمی توانیــم از چهــار دیــوار 
ــاب روس  ــک انق ــورژوا دموکراتی ب
یک بــاره بــه خــارج آن بجهیــم 
ــن  ــدود ای ــم ح ــا می توانی ــی م ول
چهــار دیــوار را بــه مقیــاس عظیــم 
می توانیــم  مــا  دهیــم،  وســعت 
چهــار  ایــن  حــدود  در  بایــد  و 
دیــوار در راه منافــع پرولتاریــا و 
و  وی  مســتقیم  نیازمندی هــای 
ــای وی  ــه نیروه در راه شــرایطی ک
را بــرای پیــروزی کامــل آینــده 
آمــاده می ســازد مبــارزه کنیــم. 
داریــم  بــورژوازی  دموکراســی 
بــورژوازی.« )دو  تــا دموکراســی 
تاکتیــک سوســیال دموکراســی در 

 )1905 - دموکراتیــک  انقــاب 
چنیــن گسســتی بــرای تئوریســین 
و پراتیســین کمونیســت انقابــی 
ماننــد لنیــن عجیــب نبــود. لنیــن 
متفکــری علمــی بــود و بــا واقعیــت 
ــه رو می شــد  آن طورکــه هســت روب
متناقــض،  واقعیــِت  دل  در  و 
عواملــی کــه می توانســتند یــک 
تغییــر واقعــی و رادیــکال را ممکــن 
کننــد جســتجو کــرده و بــرای 
راه  نقشــه  آن  کــردن  متحقــق 
بــا  می ریخــت و پیگیرانــه آن را 
ــش  ــویک پی ــزب بلش ــر ح ــه ب تکی
می بــرد. تغییــر و تحوالتــی کــه 
تــا   1905 ســال های  فاصلــه  در 
ــان رخ  1917  در روســیه و در جه
داده بــود محدودیت هــای تفکــر 
ــی داد.  ــان م ــه او نش ــین را ب پیش
بــا واقعــۀ تکان دهنــده ای ماننــد 
خیانــِت  و  امپریالیســتی  جنــگ 
کمونیســت  احــزاب  اکثریــت 
جهــان در ســال 1914 کــه بــه 
فاجعــه 1914 معــروف شــد، لنیــن 
ــاح  ــی و اص ــک بازبین ــرورِت ی ض
ــک  ــوان ی ــد. او به عن ــری را دی فک
رهبــر کمونیســت بایــد تحلیــل 
از  دیالکتیکــی  و  ماتریالیســتی 
بــزرگ 1914 می کــرد.  خیانــت 
او تغییــرات اقتصــادی عظیــم را 

تزهای آوریل: 
جهش در تفكر لنــین

 و پیروزی انقالب اکــتبر 

 میــراث فکــری و عملــی وی در
 عین حــال کــه حــاوی و مدافــع
مدرنیتــه عناصــر   مترقی تریــن 
صورت بندی هــای مقابــل   در 
ــِی پیشــامدرن  اقتصــادی و اجتماع
مادی تریــن هم چنیــن   بودنــد، 
 و واقعی تریــن نحــوۀ انتقــاد بــه
 ایــن سیســتم و مبــارزه و گــذار
ً ــادا ــه بنی ــک جامع ــق ی  از آن و خل
 جدیــد را نیــز پیــش گذاشــتند کــه
 الهام بخــش صدهــا میلیــون انســان
ــرمایه داری ــام س ــا نظ ــارزه ب  در مب
 و بنــای ضــد آن یعنــی جامعــۀ
 سوسیالیســتی شــد. بــر خــاف
اســت اوجــاالن  ایــن   مارکــس، 
ــرورت ــردن ض ــل ک ــا منح ــه ب  ک
 ســرنگونی دولــت و روابــط بورژوایی
 و تــاش بــرای دمکراتیــزه کــردن و
 اصــاح آن و همزیســتی بــا آن بــه
ــم و ــا کاپیتالیس ــازش ب ــی س  نوع
ــد. ــتی می رس ــه کاپیتالیس  مدرنیت
نظــر از  می گویــد   اوجــاالن 
شــدن طبقاتــی   مارکسیســت ها 
ــه ــی ب ــی و سیاس ــث اخاق  از حی
نامطلــوب رویــداد  یــک   منزلــۀ 
صــورت بــه  و  نشــده   دیــده 
ترقی خواهانــه، نیــک،   مقولــه ای 
مرحلــۀ یــک  و  آزادی   اقتضــای 
ــت. در ــده اس ــی ش ــاری ارزیاب  اجب
ــد درک ــه نق ــز ب ــش نی ــن بخ  ای
 ســطحی اوجــاالن از نظریــۀ تضــاد
 طبقاتــی مارکــس و مارکسیســم
این کــه چــرا و   پرداختــه شــده 
واقعیــت به درســتی   مارکسیســم 
ــی ــا تحلیل ــات را شــناخت و ب  طبق
ــی ــی راه واقع ــتی تاریخ  ماتریالیس
 از بیــن بــردن نظــام طبقاتــی و
ــز ــه را نی ــۀ بی طبق ــاختن جامع  س
 ترســیم کــرد. در ایــن بخــش بحــِث
 علــت ویــژه بــودن نقــش پرولتاریــا
ــای ــن و بن ــه که ــودی جامع  در ناب
نظــر نقطــه  از  جدیــد   جامعــه 
ــت. ــده اس ــیم ش ــم ترس  مارکسیس
ــام اوجــاالن ــن اته ــه ای ــه ب  در ادام
پوزیتوییســت »مارکــس   کــه 
 بــود« پرداختــه شــده و این کــه
چــرا و  چیســت   پوزیتیســوم 
او پوزیتویســتی  مارکــس و روِش 
و مارکــس  دیالکتیــک  و   نبــود 
 نگــرش تاریخ منــد و ماتریالیســتی-
ضــد کامــا  او   دیالکتیکــی 
 پوزیتویســتی بــود. اوجــاالن بــه
 هــر نــوع بینــش علمــی اتهــام
بــا تــا  می زنــد   پوزیتیویســتی 
 منحــل کــردن نقــش و جایــگاه
ــر علمــی ــای غی ــه پدیده ه ــم، ب  عل
ــاز  و ایده آلیســتی در شــناخت امتی

بدهــد.
»آتش«
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رخ  ســرمایه داری  نظــام  در  کــه 
بــه ســرمایه داری  داده و تبدیــل 
ــل  ــود، تحلی ــده ب ــتی ش امپریالیس
ــر را در  ــن تغیی ــرات ای ــرد، تاثی ک
ــورهای  ــِی کش ــدی طبقات صورت بن
ــه، انشــعاب در  ســرمایه داری ازجمل
ــک  ــکل گیری ی ــر و ش ــه کارگ طبق
اشــرافیت کارگــری کــه منافعــش را 
در پیــروزی بــورژوازی امپریالیســتی 
ــان داد  ــد، نش ــود می بین ــور خ کش
و انشــعاب در طبقــه کــه آغــاز 
از  کارگــری  جنبــش  جدایــی 
ــۀ  ــود را پای ــتی ب ــش کمونیس جنب
مــادی خیانــت رهبــران احــزاب 
انترناســیونال دوم به ویــژه حــزب 
و  آلمــان  دموکراســی  سوســیال 
رهبــر آن کائوتســکی دانســت و 
ــن  ــران ای ــط رهب ــرد، خ ــام ک اع
ــی  ــگ جهان ــال جن ــزاب در قب اح
خصلــت بــورژوا- امپریالیســتی دارد. 
بــرای تجزیــه و تحلیــل و  درک 
ــد  ــور ش ــن مجب ــه، لنی ــن فاجع ای
یــک بــار دیگــر و بازهــم بــر بســتر 
بــرای  تاریخــی جهانــی  مبــارزۀ 
بــه  آن،  تغییــر  و  جهــان  درک 
مطالعــۀ فلســفه بازگــردد تــا بتوانــد 
معضــل را درک کــرده و برایــش راه 
ــر  ــن اث ــا پیــش از ای ــد )ت حــل بیاب
ــم  ــزرگ وی »ماتریالیس ــفی ب فلس
بــود(.  امپریوکریتیسیســم«  و 
جلــد 38 از کلیــات آثــار لنیــن 
یادداشــت های او در مــورد هــگل 
ــف، از  ــی وول ــول لن ــه ق ــت. ب اس
حــزب کمونیســت انقابــی آمریــکا: 
»ایــن یادداشــت ها بیــاِن نوعــی 
اصــاح  حــدی  تــا  و  بازبینــی 
ــوان  ــان به عن ــا آن زم ــه ت آن چه ک
روش  و  مارکسیســتی  فلســفه 
می شــد،  شــناخته  دیالکتیکــی 
بــود. احتمــاال همیــن بازبینــی پایــۀ 
ــن  ــل لنی ــای آوری شــکل گیری تزه
ــکال  ــیار رادی ــا بس ــن تزه ــود. ای ب
کل  و  بودنــد  منتظــره  غیــر  و 
ــد  ــکان دادن ــویک را ت ــزب بلش ح
زیــرا به جــای دوران طوالنــی کار 
ــورژوا  ــم انقــاب ب سیاســی و تحکی
جریــان  در  کــه  دموکراتیکــی 
ــش  ــدارک کمابی ــوان ت ــود فراخ ب
فــوری انقــاب سوسیالیســتی را 

می دادنــد.«1 
ــت  ــه به عل ــی، از جمل ــر دلیل ــه ه ب
و  چرخــش  و  تحــوالت  ســرعت 
دگرگونی هــا و وظایــف عظیمــی 
ــود،  ــراه آورده ب ــگ به هم ــه جن ک
لنیــن پیشــاپیش نتوانســته بــود 
حتــا گــروه مرکــزی رهبــران حــزب 
و  بازبینــی  ایــن  در  را  بلشــویک 
اصــاح بــا خــود همــراه کنــد. لنــی 
ــی  ــد: »شــکاف بزرگ ــف می گوی وول

دیالکتیــک  زمینــه  در  به ویــژه 
ــان  ــا گریب ــه بعده ــود ک ــود ب موج

گرفــت«.  را  بلشــویک ها 
لنیــن مغــِز متحجــری نداشــت. بــه 
ماتریالیســم  روِش  بــا  پدیده هــا 
ــت.  ــتا نمی نگریس ــی و ایس مکانیک
را  پدیده هــا  در  تغییــر  بلکــه 
مشــاهده کــرده و بــرای »حــل« 
تحــوالت و تغییــرات غیــر منتظــرۀ 
تئوریــک  فرمول هــای  در  آن هــا 
او  نمی مانــد.  اســیر  پیشــینی 
را  واقعیت هــا  می توانســت 
به طــور  و  دیــده  ماتریالیســتی 
را  نوظهــور  پدیــده  دیالکتیکــی 
کــه در نتیجــه گسســت در پدیــدۀ 
امــا  رســیده  به ظهــور  پیشــین 
هنــوز ریشــه هایش در آن اســت 
)ســرمایه داری امپریالیســتی( ببینــد 
و تحلیــل کنــد و جلوتــر رفتــه 
و تاثیــرات آن را بــر پیکربنــدی 
آن  بازتــاب  و  جامعــه  طبقاتــی 
و  سیاســی  نیروهــای  به شــکل 
بــرای  و  ببینــد  برنامه های شــان 
ــاب  ــای انق ــتراتژی و تاکتیک ه اس

کنــد. نتیجه گیــری 
نتیجــۀ  آوریــل  تزهــای  جهــِش 
ــن روشــی توســط  به کاربســت چنی
ــا تمــام وجــود و  ــود کــه ب کســی ب
به طــور متمرکــز تبدیــل تاطمــات 
ــک انقــاب  ــه ی روســیه و جهــان ب
قــرار  هــدف  را  سوسیالیســتی 
داده بــود. آن دســته از رهبــران 
بلشــویک کــه ناتــوان از چنیــن 
ــتند  ــا نمی خواس ــد ی ــی بودن جهش
ــِن  ــه لنی ــد، ب ــی کنن ــن جهش چنی
ســال 1905 متوســل می شــدند 
ــاوی  ــم را مس ــد کمونیس ــا بتوانن ت
بــا دموکراتیســم رادیــکال قــرار 
ــت  ــز، اکثری ــس از آن نی ــد. پ دهن
و  شــوروی  در  کمونیســت های 
کمونیســتی  بین الملــی  جنبــش 
قــادر بــه درک و درونــی کــردن این 
ــه  ــز مائوتس ــدند؛ به ج ــش نش جه
چینــی  کمونیســت  های  و  دون 
تحــت رهبــری وی که رویکردشــان 
ــه  ــده و نیم ــت عقب مان ــه وضعی ب
فئودالــی چیــن، ایــن بــود کــه 
از  معضــل  ایــن  حــل  ضــرورت 
طریــق انقــاب بورژوایــی و تشــکیل 
ــه از  ــت. بلک ــی نیس ــت بورژوای دول
ــن  ــق انقــاب دموکراتیــک نوی طری
ــی تحــت رهبــری  اســت کــه انقاب
کمونیســت  حــزب  و  پرولتاریــا 
اســت و به علــت ایــن رهبــری و 
فوریــت  بــه  می تــوان  راه،  ایــن 
ــتگی  ــی و وابس ــل عقب ماندگ معض
بــه امپریالیســم را حــل کــرده و بــه 

ــرد.  ــذر ک ــم گ سوسیالیس
کســانی که ایــن گسســت لنیــن 
نیــز  را  ایــن  نکردنــد،  درک  را 

جهان بینــی  کــه  نکردنــد  درک 
و  اضــاع  تمــام  در  کمونیســتی 
ــت  ــن  گسس ــطوحش رادیکال تری س
ناسیونالیســتی  جهان بینــی  از 
نشــدند  حاضــر  و  اســت 
فعالیت هــای سیاســی خــود را در 
ــارزه  ــوب مب ــه در چارچ ــر عرص ه
ــد؛ و  ــش ببرن ــم پی ــرای کمونیس ب
ــتی  ــی کمونیس ــه جهان بین متحدان
را  آن  از  منبعــث  سیاســت های  و 
در هــر عرصــه ای بــه کار برنــد و راه 
ــن  ــن مســیر و ای ــوری و ای ــن تئ ای
ــه  ــی ک ــوب توده های هــدف را در قل
در واکنــش بــه ایــن یــا آن شــکل از 
ــد  ــدان سیاســت می آین ــتم به می س
بــاز کننــد و افق هایشــان را تــا حــد 
مبارزیــن رهایــی بشــریت گســترش 

ــد.  دهن
ــارزه  ــی از مب ــن بخش ــت لنی گسس
ــد  ــۀ چــه بای ــود. در ادام ــی ب طبقات
کــرد و در ادامــۀ مبــارزه بــرای 
ــل  ــران بین المل ــرد رهب ــا و ط افش
کمونیســتی  جنبــش  از  دوم 
ــن  ــه لنی ــود. چنان چ ــی ب بین الملل
نمی کــرد،  را  گسســتی  چنیــن 
ــه رهبــری حــزب بلشــویک  قــادر ب
ــاب  ــای انق ــچ و خم ه ــان پی از می
بین المللــی  جنبــش  بازســازی  و 
چنان چــه  نمی شــد.  کمونیســتی 
اکثریــت  خــط  روی  دنبالــه  او 
کمیتــۀ مرکــزی حــزب خــود و 
خــط حاکــم بــر شــوراهای کارگــری 
و دهقانــی کــه عمدتــا تحــت نفــوذ 
خرده بورژوایــی  جریان هــای 
بودنــد، می شــد،   جنبــش چــپ 
کــه  می رفــت  آن  دنبــال  اگــر 
زمــان  آن  »چــپ«  جنبــش  در 
ــه  ــد ب ــم بزن ــه ه ــرمایه ای« ب »س
یکــی از همــان گروه هــا تبدیــل 
»قدرتمنــد«  به ظاهــر  می شــد. 
اکتبــر  انقــاب  امــا  می آمــد 

نمی پیوســت.  به وقــوع 
بــا وجــود آن کــه لنیــن بــرای قیــام 
اکتبــر، اســتدالل های فوق العــاده 
پیشــرو و قانع کننــده جلــو گذاشــت 
ــۀ  ــس در کمیت ــا هیچ ک ــا تقریب ام
ــه  ــزی حــزب بلشــویک قاطعان مرک
ــه  ــرد. کار ب ــی نک ــن همراه ــا لنی ب
ــد  ــن تهدی ــه لنی ــید ک ــا کش آن ج
این کــه  تــا  کــرد  اســتعفا  بــه 
ــزی  ــتۀ مرک ــِت هس ــره اکثری باالخ
تاثیــر  تحــت  حــزب  رهبــران 
ــن  ــه لنی ــون )آتوریت ــل گوناگ عوام
ــا  ــی( ب ــران انقاب ــری بح و اوج گی

ــد.  ــق کردن ــر تواف ــام اکتب قی
مســلما کمیتــه مرکــزی حــزب 
از   متفــاوت  کیفیتــا  بلشــویک 
جریانــات  دیگــر  و  منشــویک ها 
امــا  بــود.  خرده بورژوایــی 
ســال  در  لنیــن  همان طورکــه 

1902 در اثــر معــروف و مانــدگارش 
داد  نشــان  کــرد«  بایــد  »چــه 
ــت های  ــه کمونیس ــت ک ــم نیس مه
ــدام  ــه ک ــد ب ــت و تعه ــی نی انقاب
ــروی  ــا نی ــه ب ــد، چنان چ ــق دارن اف
گرانشــِی خودرویــی مقابلــه نکننــد 
در  کــه  را  سیاســت هایی  آن  و 
مقطــع و در ظاهــر مطلــوب به نظــر 
ــت  ــت و مقبولی ــد و محبوبی می آین
ــد،  ــرف نکنن ــه منح ــد آگاهان دارن
بــه پاییــن کشــیده خواهنــد شــد و 
ســر از جایــی درخواهنــد آورد کــه 
ــه آن جــا  ــد ب ســوگند خــورده بودن
نرونــد. فاجعــۀ 1914 درس عبــرت 
ــت  ــه اکثری ــه چگون ــود ک ــی ب خوب
وارد  پیشــین  کمونیســت های 
ــی  ــت های بورژوای ــاب سیاس منج
شــدند. لنیــن از قــدرت خودرویــی 

بــود.  آگاه  به خوبــی 
تزهــای آوریــل، شــجاعت لنیــن 
اســت در بازبینــی خــود و گسســت 
ــه قله هــای  ــِع پــرواز ب از آن چــه مان
و  اکتبــر  انقــاب  امکان پذیــر 
ــود.  ــی بشــریت ب ــه رهای ــت ب خدم
 ...« اســت:  تکان دهنــده  اول  تــز 
کاپیتالیســتی  خصلــت  به علــت 
ــت  ــد خصل ــت، بی  تردی ــن حکوم ای
یــک  روســیه  ازســوی  جنــگ 
جنــگ امپریالیســتِی غارت گرانــه 
اســت ... پرولتاریــا تنهــا در صورتــی 
انقابــی  جنــگ  بــه  می توانــد 
دفاع طلبــی  و  دهــد  رضایــت 
انقابــی را واقعــا توجیه پذیــر بدانــد 
ــا و  ــه پرولتاری ــدرت ب ــم، ق ــه یک ک
دهقانــان  بخش هــای  فقیرتریــن 
ــا منتقــل شــود.  ــا پرولتاری متحــد ب
دوم، کلیــۀ ســرزمین های الحــاق 
شــده در عمــل و نــه در حــرف 
لغــو شــوند. ســوم، بــا تمــام منافــع 
ــی در  ــت کامل ــرمایه دارانه گسس س
ــه  ــا توج ــرد.  ب ــورت پذی ــل ص عم
ــه صداقــت آن بخش هــای وســیع  ب
دفاع طلبــی  بــه  کــه  توده هــا  از 
ــه  ــا توج ــد ... ب ــاور دارن ــی ب انقاب
بــه ایــن واقعیــت کــه آنــان توســط 
بــورژوازی فریــب داده می شــوند، 
بایــد بــا دقــت و تفصیــل تمــام، بــا 
پشــتکار و شــکیبائی اشتباه شــان را 
ــان  ــه می ــح داد ک ــان توضی برای ش
امپریالیســتی  جنــگ  و  ســرمایه 
و  هســت  ناگسســتنی  پیونــد 
ــدون برانداختــن  ــت کــرد کــه ب ثاب
ــگ از  ــه جن ــان دادن ب ــرمایه پای س
ــه  ــک و ن ــی دموکراتی ــق صلح طری
ــل  ــا خشــونت تحمی ــه ب صلحــی ک

نیســت.« باشــد، ممکن  شــده 
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