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  !پژمردگی یا شکوفایی: کمونیسم بر سر دو راهی
 خطاب به همه کمونیستهای ایران

  !رفقا
 و همه قيعمی ما با بحران. ار گرفته استقری  و دشوارري خطتيدر موقعی  المللنيبی ستي كمونجنبش

توان گفت ی  به جرئت مندياي بحران فائق نني ها بر استياگر كمون!  بحران بود و نبود: ميجانبه روبرو هست
 بر سر حفظ نام لهمسئ. از صحنه روزگار حذف خواهد شدی طوالنی مدتی حداقل برای ستيجنبش كمون

معضل آن است كه . ستي آن گوشه جهان ناي ني در اسمي نام كمون سازمان دادن مقاومت بهاي و سميكمون
 کيبه ی مقاومت مردمی ارتقاء جنبش های صرفا به جنبش مقاومت بدل شده و به جای ستيجنبش كمون
 جنبش مقاومت کي به لي خود تبدن،يبخش نوی دولت ها و استقرار جوامع رهائی سرنگونی برای جنبش انقالب

 نيدر چی  دارهيسرمای ايکه با اح(سال ضد انقالب در سطح جهان ی  از سشيبغلبه .  شده استگريد
 و اروپا  آغاز كايدر امری الدي م١٩٦٠و جنبش دهه ی بخش ملی رهائی جنبش های  نزولريو سی ستياليسوس
 بردن ورشی ياز به عرش اعالی  صحبتگريد.  ها شده استستي آمدن سطح توقع كموننييموجب پا) شد

ی نيچی  هاستي توسط كمونتيبشريی  رهادي ها و نوكي توسط بلشوني مدار حركت كره زمريي، تغكموناردها
بخش جهان داد، ی انقالبی به جنبش های ميعظی انرژی ائيپرولتاری  فرهنگري با  انقالب کب١٩٦٠که در دهه 

ی  نظام اجتماعرييتغی برای اسيو كسب قدرت سی ارتجاعی بر دولت های روزياز افق پی  صحبتگريد. ستين
آغاز ی و انقالب ها با هزار زحمت، تالش و سختی انقالبی  که جنبش هاميروبرو هستی اکنون با اوضاع. ستين
ی ضرای  دارهياز نظام سرمايی زهاي راه متوقف شده و  به كسب خرده رمهيشوند، اگر سركوب نشوند در نی م
 . شدزي سرنوشت غم انگنيدهسال جنگ خلق دچار ا نمونه آن انقالب نپال است كه پس از نيآخر. شوندی م
ی  توده ها عمال به سمت انواع و اقسام راه حل های، قدرتمند در سطح جهانی ستي فقدان جنبش كمونلي دلبه

ی جای خيتاری و قهقرای نيروشن بی جای شي اندكيتار. شوندی  مدهيكشی مذهبيی ادگرايمانند بنی ارتجاع
  .را گرفته استی خيتاری ترق

 قادر به ارائه ابند،ي در نقاينهفته در آن را عمی  دوره و خطرات و فرصت هاني ها مختصات استي كموناگر
   . بحران نخواهند شدنيبرون رفت از ای راه حل برا

 كننده نييتعی اسي سكيدئولوژيبوده و همواره مسائل ای  المللني جنبش بكياز آغاز ی ستي كمونجنبش
 جنبش در سطح نيهم اكنون ا.  آن كشور داشته استاي نيای  هاستيالواسطه بر كمون بريدر سطح جهان تاث

  .روبرو شده استی مشخصی و ذهنی نيبا گرهگاه عی  المللنيب
 فستيكه با انتشار مانی موج.   استدهي رسانيبه پای پرولتری موج اول انقالب های ني لحاظ عبه

 انقالب اكتبر و انقالب س،يچون كمون پاری قاط عطف مهم توسط ماركس و انگلس آغاز شد، با نستيكمون
 ني چفتن با از كف ر١٩٧٦ و سرانجام در سال افتي تكامل - نيدر چی  بخصوص انقالب فرهنگ- نيچ

با از دست ی ستياست كه جنبش کمونی شکست بزرگی پس منظر بحران کنون) ١. (افتي انيپای ستياليسوس
.   تجربه کرد١٩٧٦ پس از  مرگ مائو در سال نيو سپس در چی شورو نخست در اي پرولتارتيدادن حاکم

در ی  وقفه بورژوازبدونی ستيبلوك شرق و گسترش كارزار ضد كمونی پس از فروپاشی ستيبحران جنبش كمون
  . استدي دوره و آغاز دوره جدكي انيپای  بحران خود نشانه قطعنيا.  شدديتشدی  المللنيسطح ب
 و مائو تكامل نيگذاشت و بعدها توسط لن بود كه ماركس جلوی كيهون چارچوبه تئوردوره اول مری شرويپ

نقادانه از دستاوردها و ی  جمعبندهياست كه بر پای نينوی كي چارچوبه تئورازمندي نزي نديدوره جد. افتي
قبل نبوده كه در راهست تكرار دوره ی ديدوره جد. دوره قبل جلو گذاشته شودی كيو پراتی كيتئوری كمبودها

   . رودشيسابق به پی تواند بر مبنای و نم
  به  ايگذشته بدل خواهند شد  یاي به بقااي: روبرو شده اندی  ها  با مصاف بزرگستي اكنون كمونهم

 دي باستهاي كرده و همه كمونلياست كه خود را به ما تحمی  سئوال بزرگای يني عتي واقعنيا.  ندهي آشاهنگيپ
  مهم و ی بر سر دو راهی ستيكمونی  المللني جنبش بمييگوی  نظر است كه منياز ا. اشندنسبت بدان آگاه ب
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   .قرار گرفته استی خيتار
 ندهد حي مصاف بزرگ پاسخ صحني به ای ستي جنبش کموناگر

 ني شاهد از بخيبارها تار. روبرو خواهد شدی بدون شك با خطر نابود
 ی دوران طوالنی   برا- یعلمی های  و تئور- حيصحی  هادهيرفتن ا

توان ی نم.  با ماستخي دلخوش بود كه تارنيتوان به ای نم. بوده است
 نيرا به قوانی علمی هاي و تئورحيصحی ده هاي اتيتثبی مبارزه برا
 تي در گذشته موجب رضاديشای  تفكراتنيچن.  حواله دادخيمرموز تار
 در برابر جز سر فرود آوردنی  اجهياما نت. شدی می اريخاطر بس

 و جبر انهي گراري تفكرات تقدني اديبا. معضالت  نداشته و نخواهد داشت
 علم به دست ني علم است اگر اكي سميكمون. ختي را بدور  رانهيگرا

 گذشته ی اي ها به بقاستي كموندي تردچيهی سپرده شود، بی خودروئ
جارب نقادانه از تی  جمعبندهي ها بر پاستياگر  كمون. بدل خواهند شد

ی درك شان را بطور علمی پرولتری انقالب های موج قبلی مثبت و منف
 تکامل ندهند و آن را را سميمارکسی کينكنند و چارچوبه تئوری نوساز

 قادر نخواهند بود، مردم را در سطح گسترده به درك اورنديبه عمل در ن
 هزاران نكهيا.  از مشكالت جهان و راه حل انقالب سوق دهندحيصح
 ري خاي شوند سمي جهان اند جذب كمونرييكه مشتاق تغی ر جوانهزا

 است وابسته – دي نسل قبل و نسل جدستي كمونني فعال–اساسا به ما 
 . گرفتمي خواهشيرا در پی كه امروز چه راه

 در مركز ايپرولتاری كتاتوري دكيو پراتی نقادانه تئوری ني  بازبامروزه
ی  شاهد تالش هاستميقرن ب. قرار داردی ستيجنبش كمونی نوساز

 بار نينخستی برا. بودی  دارهي جهان سرمارييتغی  برااي پرولتارميعظ
 و مركز ايپرولتاری   توانستند تحت رهبرنيو چی مردم در شورو

 آگاهانه و داوطلبانه به ست،يحزب کمونی عني اش كننده تيهدای اسيس
 ري آن زمان غ برند كه تاشيجامعه را به پی تحول و سازماندهی قيطر

ی  تجارب صرفا گام هائني وصف انيبا ا. سابقه بودی قابل تصور و ب
از ی جمعبند.  تجربه تازه بودندکيو فصل نخست از ی ابتدائ

 ی  براشانيهای آن تجارب و نقد ضعف ها و عقب ماندگی دستاوردها
ی به سوی  روشيو  پی ستياليسوسی از انقالب های نيآغاز موج نو

بدون .  استی ميعظی درس های از ستم و استثمار حاو یعاريی ايدن
توان به تكامل ی  نم– همانگونه كه بودند – تجارب نيای علمی واكاو
تواند ی نمی دو جمعبنی  واكاونيا. افتيدست ی ستيكمونی های تئور

 شاهد چگاهي هخيتار.  باشدنيشيفقط شامل جوانب مثبت تجارب پ
. نبوده استی واقعی  خطاها بدون كمبودها وميعظی های شرويپ

 نياگر چه ا. بودندی  جدارياوقات بسی كه در برخيی كمبودها و خطاها
 از سميرهبران كمونی در نظرات و روش های واقعی  كمبودهاايخطاها 

 -ی ستيانقالب كمونی  تالش هانيماركس تا مائو علت شكست نخست
  نبودند اما به –ی  المللنيدر سطح بی در برابر قدرت  گسترده بورژواز

 و قيعمی بدون  مطالعه و بررس. رساندندی اري آن شكست ها طيشرا
توان انقالب ی همه جانبه تجربه موج اول منجمله كمبودها و خطاها نم

 بار بهتر از بار قبل عمل ني برد و اشي به پني نوعرا در اوضای ستيکمون
كه به يی رك هابدون نقد د. مقاومت كردی کرد و بهتر در مقابل بورژواز

 نيا. كردی ريتوان از تكرار آن اشتباهات جلوگی  خطاها پا داد نمنيا
از علم ی ني به سنتز نوافتنياست و هم مصالح دست ی کار هم ضرور

نقادانه از ی  جمعبندهي معنا كه بر پانيبه ا.  کندی  را فراهم مسميکمون
 گريت بوده و دو نادرسی  علمري هر آنچه غی، ستيدوره اول انقالب كمون

 بدور افكنده شوند؛ دستاوردها و دي باست،يمنطبق نی ني عتيبا واقع
  نهاي در دست گرفته شوند؛ و هم زمان همه احيصحی  اهيپای درک ها

 به حي تنها برخورد صحنيا. شوندی زي از نو قالب رديجدی در چارچوبه ا
 تي واقع تاميداری ديجدی  به سالح فكرازيما ن. استی تكامل هر علم

 تر حي تر، همه جانبه تر و صحقي آنها را عمرييو راه تغی جهان مادی ها
 در قرن سمياليساختمان سوسی  و انقالبمي عظكيپرات.  دهدحيتوض

ی  فراهم كرده و جمعبندی  كارنينچی برای  منبع رجوع غنستميب
  .بدل شده استی خي ضرورت تاركينقادانه از آن  به 

 چهره شهيهمی  که براستميقرن بی ستياليسسوی  انقالب هاتجربه

 ستيکمونی  داد، موضوع فکر و تعمق نه فقط برارييرا تغی جامعه بشر
 طبقه ني منجمله متفکر- زمانه ی  جدنيهمه متفکری ها بلکه برا

ی ستي از جنبش کمونرونيدر چند دهه گذشته ب.  بوده است-يبورژواز
 و تجارب سمين مارکسبه جوانب گوناگوی اديزی نقدهای  المللنيب

 نياز ای بخش بزرگ.  شده استستميقرن بی ستياليسوسی کشورها
اما . استی  المللنيبی بورژوازی ستي ضد کمونغاتينقدها متاثر از تبل

از نظام ی مهمی هستند نقدهای  دارهيکه منتقد نظام سرمای نيمتفکر
. اندبه عمل آورده ) سميسمارک(آن ی فکری ربنايو زی ستياليسوسی ها

بطور .   امروز استفيآن ها و جذب آنچه درست است جزء وظای بررس
 و عملکرد ستم گاهي جانهيدر زمی مي دانش عظستيني فمنيمثال متفکر

 کرده اند که ديتولی طبقاتی و نظام های  دارهيبر زن در نظام سرما
ی تواند سطح تئوری بدون جذب نقادانه آن ها نمی ستيجنبش کمون

  .کامل دهدخود را تی ها
شده ی مي عظراتييدستخوش تغی  دارهي جهان سرماني بر اعالوه

 از هر شيمعروف شده است بی  دارهي سرماونيزاسيآنچه به گلوبال. است
ی خاصی  نقاط ضعف و شکنندگده؛ي را در هم تنايزمان نقاط مختلف دن

ی  هابيدر ترکی  شگرفراتييرقم زده است؛ تغی  دارهيسرمای برا
چون و ی  بمي عوامل مفاهنيهمه ا.  آورده استد جامعه بوجوهری طبقات
 اسيانقالب در هر کشور و در مقی و استراتژی مبارزه طبقاتی برای چرائ
 .داردی جهان

در ی مي دانش عظی،  المللنيبی ستي از چارچوب جنبش کمونخارج
انباشت شده است که جذب نقادانه ی و هنری و اجتماعی علمی رشته ها

تر و ی  را علمسميکمونی های ف شده در آن ها بدنه تئور کشقيحقا
 که ستي نسمي فقط در علم کموننيا. تر خواهد کردی  تر و غنحيصح

 علوم هيدر کل. بوجود آمده استی ني نوسنتزضرورت و امکان تکامل و 
تکامل در . ميمواجهی  گره گاهني با چنزينی ولوژي و بکيزيمهم مانند ف

و معرفت ی فلسفی  درک هاحياره در تصحهموی ولوژي و بکيزيف
. ستينی  مستثنزي داشته است و امروز نقي عمراتيبشر تاثی شناس
 کيالکتيتر کردن دی غنی مادی  هانهي علوم زمني تکامل در اکهيبطور
  .را فراهم کرده اندی ستياليماتر

ی کي به منظومه تئورلي تبدگري بار دکي دي باسميکمونی  کلبطور
 شهيبشر حساس است و قادر است ری  به تمام دردهاشود که نسبت

  . راه حل ارائه دهدشيکرده و برای  علمليآن ها را تحلی ها
 و سمي از علم كموننينوی به سنتزی ابي مواجهه با ضرورت  دستدر

 اني جرانيدر می  المللني سال گذشته، در سطح ب١٥٠ کيو پراتی تئور
نادرست روبرو ی  اصلشيو گراما با دی ستيمنتسب به جنبش کمونی ها

و ی به کل تجربه گذشته و تئوری  به شکل مذهبشي گراکي. ميهست
خواهد همه آن تجربه را ی می گري است و ددهيبروش مرتبط با آن چس

ی را كافی  دانش قبلی كي. زديدور ر) در جوهر خود، و نه لزوما در حرف(
 اي سميني لن-سمي مارکساي  سميكند مارکسی دانسته و فكر م

داند و مسئله فقط ی  را مزي همه چسمي مائوئ- سميني لن-سميمارکس
ی ستي بطور دگماتشي گرانيا روانيپ. استی بكاربست همان دانش قبل

 دي جدقي اند؛ در تفكر آنان كشف حقادهي علم زنده چسبكيبه گذشته 
يی  جاسمي تر كردن علم كمونافتهي تر و بسط قي کامل تر و دقی برا

 .خشك و جامد استی عتيآنان شری  براسميرا كه ماركسچ. ندارد
هستند كه بر آن گذشته كامال خط ی  كسانش،ي گرانيدر مقابل ا 

 نيچن. کنندی را موعظه م»  بازگشت به نقطه آغاز« و دهيبطالن كش
 کرده ليتبدی بورژوائی  دموکراسانيمنطقا آنان را به حامی کرديرو

 شي را حفظ کرده اما محتواسميکمونآنان اغلب تالش کرده  نام . است
 خط شي گرانيای مشخصه عموم. کنندی بورژوائی راس به دموکليرا تبد

.  استستميقرن بی ستياليسوسی  بر تجارب انقالب هادنيبطالن كش
. كالترنديكنند هر چه  عقب تر روند، رادی   فكر مشي گراني اروانيپ

ی نهادند، بعد به نفی  كنارمائو رای  و آموزه هانيابتدا تجربه انقالب چ
 به  ماركس جوان سمي سپس از ماركسدندي رسسمينيانقالب اكتبر و لن

ی  گام بر مجدهيقرن هی دمكراسی كردند و هم اكنون بسوی نيعقب نش



     ٣u 
 به سراغ »ي دولت پرولتر–حزب «ی  الگودني كشريآنان با بز. دارند

ی اجتماعی هاو الگوی طلبانه بورژوازی  و تساوکيدموکراتی شعارها
شعار بازگشت به آغاز .  اندرفتهآن دوره ی  هانيسيو تئوری عصر بورژوائ

 كه افتيتوان در ی را سر داده اند، اما با تامل و تعمق در نظرات شان م
 بلکه ستي انقالب اکتبر نايتکرار کمون  ی منظور شان از آغاز حت
شان هم از ی اسيسی برنامه ها. فرانسه استی بازگشت به انقالب بورژوائ

 )٢( .رودی نم فراتر کيبورژوا دمکراتی چارچوبه ها
ی  تفاوت دارند اما براحتگريكدي به ظاهر با شي گراندوي چه ااگر

جستن از ی مشترك شان دوری ژگي  ورايز. گرنديكدي به ليقابل تبد
جنبش ی خينقادانه تجربه تاری جستن از بررسی  و دورقتيحق

گذشته بوده ی به مدلهای نيشته و عقب نش بازگشت به گذی، ستيكمون
ی  تفاوتگريكديشان در اساس با ی قهقرا رو به تي رو  ماهنيو از ا

ی  هاستي كه کمونستي نليدلی ب.  سكه هستندكی ينداشته و دو رو
  .روزنديدی  هاستيامروز دگماتی بورژوا دموکرات شده 

ی ل اصشي دو گرانيجهان در معرض ای ستهاي همه كمونامروزه
 ها جنبش شي گرانيبدون مبارزه آگاهانه با ا. غلط قرار گرفته اند

 ديجدی های قطب بند. ستيقادر به حفظ و تكامل خود نی ستيكمون
ی شروي پاي بازگشت به گذشته اي: درون جنبش چپ كامال آشكار شده

 و بورژوا سمي پراگماتسم،ي رواج  اشكال گوناگون دگماتاي. ندهيآی بسو
.  سمياز علم كمونی نيبه سنتز نوی ابيدستی  تالش برا ای يدمكراس

 گذاشت و انيکه مارکس بنی کيمسئله آن است كه چارچوبهء تئور
ی برون رفت از بحران كنونی  و مائو آن را تکامل دادند برانيسپس لن

ی ستياليسوسی  هاقالباز انی گريموج دی و رهبری ستيجنبش كمون
 .ستينی  جهان کافرييتغی برا

است ی ني عتي واقعکي گذشته، كيتئوری  چارچوبه هاتي كفاعدم
 آن را درک کرده و كايآمری  انقالبستي رهبر حزب كمونانيکه باب آواک

و ی از آزادی مي معضل نني اصيتشخ. کند به آن پاسخ دهدی تالش م
 در ستي جزو معدود رهبران کمونانيباب آواك.  استگريدی ميحل  آن ن

 به ضرورت ارائه سنتز رانهيگي و پکيستماتيطور س بهجهان امروز است ک
او نه تنها .  پاسخ داده و در حال تكامل  آن استسمي از علم كموننينو

و دفاع ی كسب شده از زمان مارکس تا کنون را مورد بررسی دستاوردها
شان ثابت ی  که درستسميکمونی  اهيقرار داده و بر اهداف و اصول پا

شان ی از آن تجارب را که نادرستی  جوانبهبلككند ی می شده پافشار
 مورد نقد قرار داده قاي عمستندينی  بکاربستنگري دنکهي اايثابت شده و 

تر قرار داده و در را به ی حيتر و صحی  شالوده علمهي را بر پاسميو کمون
 هي تالشها پانيهمه ا. تکامل آن در جوانب گوناگون باز کرده استی رو

امروزه هر . فراهم كرده استی ستيانقالب كمونی برای  محكمتركيتئور
 حيتر و صحی بماند و به درك علمی  باقستيكه بخواهد كمونی كس
 ريآشنا و با آن درگی  با  نظرات ودي باابد،ي دست سمياز  كمونی تر

  )٣( .شود

 رانیای ستی جنبش كمونتیموقع

 نيبی ستيجنبش كمونی  تمام نمانهي آئرانيای ستهاي كمونتيموقع
ی ني جنبش دچار عقب نشنيسال است كه ای  به سكينزد. استی الملل

. كندی  مدادي بكيتئوری و راحت طلبی اسيرخوت س. شده است
ی  هادانيدر می الهام بخش هزاران هزار انسان انقالبی كه زمانی جنبش

: مفرط شده استی  اكنون دچار عقب ماندگودگوناگون نبرد با دشمن ب
ندارد و ی  جاذبه اشيهای تئور. هم در عرصه عمل یهم در عرصه تئور

را ی  و جنبشنديآفری نمی  واعمالش شورزانديانگی را بر نمی  اشهياند
 دي قادر نشده توجه نسل جدلي دلنيآورد؛ به همی به حركت در نم

 را به تي وضعنيشد ای می دوره ای اگر برا. را به خود جلب كندی انقالب
 خفقان و ای يدر پی  پني مانند ضربات خوننامساعدی نيگردن اوضاع ع

توده ها در اثر شكست انقالب ی اسيسی تفاوتی  باي و ديشدی كتاتوريد
 راي زستي نري پذهيتوجی قي طرچي به هتي وضعني اگري انداخت، د٥٧
  . مردم و ضعف دشمن در اعمال قدرت  آشكار استهي در روحرييتغ

 كی ي توده ازشيبر خی ر گذاري در تاثستهايو ضعف كمونی ناتوان

كه توده ی در زمان.  اسفبار استتي وضعنياز ای  خود نشانه ار،يساله اخ
به ی سال بطور جدی را پس از سی اسالمی ها بپا خاسته و جمهور

خود از ی  به انحا مختلف عقب ماندگستهاي اند،  كموندهيمصاف طلب
 شروانياز پی رايكه در اذهان بسی زمان. كنندی  مهيوجرا تی نياوضاع ع

بدل ی اساسی  به پرسشندهي و دولت آندهي مختصات جامعه آزشي خنيا
 کرده و زي موضوع پرهني شدن به اكي ها از نزدستيشده، اغلب كمون

 مسئله مهم و نيجرئت آن را به خود نداده اند كه در مورد ای حت
حاضر در صحنه يی بورژوای وهايآلترناتبا ی اسيسی با دخالتگری اساس

ی اسي اعتقاد راسخ به مبارزه سزيچرا كه بواقع خود ن. قابله كنندم
 را سمي و کمونسمياليو استقرار سوسی  دارهيسرمای سرنگونی برای انقالب

و ی علمی كه جمعبندی زمان. استی از کف داده و دست شان خال
 رييتوان تغی  چگونه مباشد، موجود نايپرولتاری كتاتورينقادانه از د

ی حل مشكالت جلوی برای  داد و  راه حل واقعديه را نوجامعی واقع
. ختيكامل برانگيی مبارزه در راه رهای مردم قرار داد و آنان را برای رو
چون يی شده و از شعارهای  به حداقل ها راضستهاياز كمونی اريبس

ی  طرح  برخايو يی بورژوای جمهوری  از دولت و برقرارنيديی جدا
. روندی كارگران فراتر نمی برای رفاهی واسته ها و خكيمطالبات دمكرات

نسبت به امكان ی ارياست كه در اذهان بسی دهائي ترداني بنهايهمه ا
كه از شكست انقالب ی ديترد. موجود استی ستيانقالب كمونی ريپذ
 هتجی ب.  آن نشئت گرفته استليو نپرداختن به دالی پرولتری ها
صرف بدل ی  اعتقاد مذهبكي  بهاي سميكمونی اريبسی  كه براستين

ی استهاي گرفتن سشيدر پی برای  صرفا پوشش نازكايشده و 
  .شده استيی بورژوای و دمكراسی ستيپراگمات

ی انقالبی فداكارانه و ابتكارعمل های  كه تالش هاستي آن نقصد
 است كه نيمسئله ا.  انگاشته شوددهي و آنجا صورت گرفته نادنجايكه ا

ی  براسميمربوط به علم كمونی  اهي پاليكه مسای ان تالشها تا زمنيا
ی عمل شان نگردد، ثمره چندانی  ها روشن نشود و راهنماستيكمون

 رود،   شي منوال پنياگر وضع كماكان  بر ا.  داددنداده و نخواه
 قادر نخواهند شد افق و ٥٧ ها باز هم مانند دوران انقالب ستيكمون

ی روزي و به پتيهدای زم را براالی  رهبرجهي روشن و در نتاستيس
 توده ها به قربانگاه جهيرساندن مبارزات توده ها فراهم آورند، در نت

 را از آنچه كه هست تي وضعت،ي واقعني اانكار. روانه خواهند شدی گريد
ی  خود نشان متي وضعنينسبت به ای تفاوتی بی حت. بدتر خواهد كرد

ی  اوضاعنيكه بتوانند در چنندارند ی دي ها امستيدهد كه اغلب كمون
به تسبين  منانيمی  كه امروزه اتحادهاستيجهت نی ب.  كنندفاينقش ا

شود و  ی  مسمي مشروط به عدم ذكر انقالب و كمونی، ستي كموناناتيجر
  .رديگی  شكل مكيبورژوا دمكراتی  خواسته هانيحداقل تری بر مبنا

رخورد به در بی  المللنيكه در سطح بی  غلطشي دو گراهمان
ی ستي در جنبش كمونافتهيبروز ی ستيجنبش كمونی  كنونتيموقع

 به مطالبات اي سميكمون.  در آورده استشي خود را به نمازي نرانيا
خشك و ی های  به عبارت پردازاي افتهي لي تقلكي بورژوا دمكراتی حقوق
 خود را في تكلشيشاپيها پی  برخ. یطبقاتدر مورد مبارزه ی توخال

 سميكمون. نده اقرن هجده بازگشتی بورژوازی كرده، و به آرمانها نييتع
انقالب «عبارت مضحك . شده استيی  بورژواسميبر اومانی شان روكش

  شعارهای دسته خلق شده تاني توسط ا»ي حكومت انسانی، انسان
 )٤. ( شودزهي آلدهي اانهاهمه انسی بر برابری مبنی بورژواز

به كل ی هم هستند كه به شكل مذهب ی كسانناني در مقابل االبته
شان به طبقه كارگر و گذشته ی وفادار.  انددهيتجربه گذشته چسب

 شده و غالبا هيشبی  و مراسم مذهبني به آئشتريبی ستيجنبش كمون
.  جانبه  استکي ناقص و زيگذشته نی انقالبی درك شان از مدلها

. ست بدل شده اسمياز ماركسی كاتوري آنان به كارسميماركس
دوران گذشته ی  فشرده ضعف ها و خطاهاشتري كه ب»يسميماركس«

مثال ی برا.  كننده آن دوراننييمثبت و تعی است تا دستاوردها
 و شرط ديقی  بديي صرفا تانيو استالی آنها به تجربه شوروی وفادار
 ش دو نوع برخورد بشدت در جنبنيا) ٥. (آندوره استی خطاها



   t ٤   
 اي آگاهانه – ها ستياز كمونی اريبس.  رواج داردرانيای ستيكمون

 دو ني اري آن شكل، تحت تاثاي نيناآگاهانه و به درجات گوناگون و به ا
ی اناتي جری تمام.  قرار دارند–از هر دو ی بي تركاي –تفكر و متد غلط 

 انورخوجه و سميونيزيو روی  شوروسميونيزيکه از سنت گسست از رو
 .رندي غلط درگشاتي گرانيد با ا آمده انرونيبی ني چسميونيزيرو

 شانس رانيای  هاستي و تفكر غلط كمونشي دو گراني مقابل ادر
 سمي از علم كمونني مباحث مربوط به سنتز نوري دارند كه درگزيآن را ن

ی  امر نه تنها برانيا. رسانندی اريشوند و به گسترش و تكامل آن 
ی اتي حتي از اهمرانيادر ی رساندن انقالب پرولتری روزي و به پشبرديپ

  .مهم استی ستيكمونی  المللني كل جنبش بی  بلكه برااستبرخوردار 
 بتوانند با رانيای  هاستياست كه كمونی خي شانس تاركي نيا

. شوندی  دار موج دوم انقالب پرولترهيمساعد طالی ني به اوضاع عهيتك
 ديوره جد دوره و آغاز دكي اني مسائل مربوط به پاقايكه عمی به شرط

 را در سميمربوط به تكامل علم كمونی دي و مسائل كلنديرا درك نما
به ی ابيبدون دستی عني – ني به سنتز نوهي تكدونب.  رنديدست گ

 حل مسائل مربوط –ی ستيکمونی های  از تئورديجدی كيچارچوبه تئور
 چارچوبه نيا. ستي نسري مرانيمشخصا ای به انقالب در جهان كنون

از ی ستيمارکسی های تئوری  تداوم بدنه علمرندهيم در برگهی کيتئور
 تکامل نيای مصالح تجرب.  از آنستزمان مارکس تا مائو است و هم گس

 بدست ما نيو چی شوروی ستيالي توسط تجربه دو انقالب سوسکيتئور
 رهگذر تکامل ني تجربه و از انيای علمی بدون واکاو. داده شده است

گوناگون از جمله ی  ها و جنبه هانهير زمدی ستيکمونی های تئور
به ی علمی واکاو. ستيممکن نی اسيو اقتصاد سی فلسفه، مبارزه طبقات

 آن تجربه به واقع و دور از اتهامات مينيآن است که اول ببی معنا
 ليتا چه حد دال. دوم چرا شکست خوردند. چه بودی  المللنيبی بورژواز

 رييتغی  برااي پرولتارهياولی گامهای خيتاری تهايشکست به محدود
 و تا تهربط داشی جهان مربوط بوده است؛ تا چه حد به قدرت بورژواز

ی غلط شان از روند تکاملی  و درک هاستهايچه حد به اشتباهات کمون
   .ربط داشته استی و انقالب جهانی ستياليجامعه سوس

چرخ را  مي مصالح مانند آن خواهد بود که بخواهني استفاده از اعدم
 ديبا. است که اختراع شده استی  در واقع چرخنيا. مياز نو اختراع کن

 ستيجهان نی معضالت كنونی  پاسخگوگريکه دی آن را از حالت ابتدائ
  .بزرگ سازمان دادی در آورد تا بتوان حركتها

.  استشرفتهيپی  در گرو داشتن تئورشروي پكي دادن پراتسازمان
 به شكل همه فهي وظنياگر ا. زمانه است ضرورت سمي كموننيسنتز نو
سازمان ی برای  ها شانسستيدر دست گرفته نشود، كمونی جانبه ا

 ديبای  که تئورانهيبر خالف درک عام. دادن انقالب نخواهند داشت
 جلو تر گام کي از پراتدياست كه بای  تئورنيا گام بردارد كيپشت پرات

آنرا ی تئوری ستيانقالب كمونمارکس قبل از . آن شودی بردارد و راهنما
جهان طلب ی  هاستي كه امروزه از همه كمونستي كارنيا.  كردنيتدو

  .شودی م

  خدمت کندندی فرآنی ما مصمم است بھ احزب

است، ی  واقعرانيای ستيجنبش كمونی و نابودی  خطر پژمردگاگر
 جز معدود رانيا.  موجود استزيآن نيی شكوفای برای ني عهيدر مقابل پا

دوره اول انقالب ی  است كه از دستاوردهاانهيكشورها در منطقه خاورم
 رغمياست كه علی ستيجنبش كمونی بهره مند شده و  دارای پرولتر

 را تجربه كرده ستمي انقالب قرن بني نه فقط آخرشيضعف ها و خطاها
ی عنينظم كهنه ی  ستون هانياز هارتری كيبلكه در مبارزه با 

 دستاوردها نيحزب ما از جمله ا.  شده استدهيبدآی مذهبيی ادگرايبن
از ی حي عمدتا صحهيشود كه تا كنون تالش كرده بر پای محسوب م
  .دفاع كندی لترپروی دوره اول انقالب های دستاوردها

ی ستي مائوئ- ستيني لن- ستي به جنبش مارکسخاي حزب كه تارنيا
تعلق داشته هم ) مي ر–ی ستيوناليانترناسی بطور مشخص جنبش انقالب(

 در مواجهه زي جنبش ننيا.  روبرو شده استی  مشخصتياكنون با واقع
.  شده استمي عمال به دو تقسميكه در آن قرار داری خيبا گرهگاه تار

ی  المللنيقرار گرفتن جنبش بی بهتر است گفته شود كه بر سر دو راه
. ست كرده ادي تشدزي جنبش را نني جوانب متضاد درون ای، ستيكمون

 ستيحزب كمون.  بودتي واقعني نمونه تكان دهنده اكيانقالب نپال 
 جنگ خلق، تحت عنوان شبرديپس از دهسال پ) ستيمائوئ(نپال 

ی  دولتني ماششكستن هدف درهم »كمي و ستيقرن بی دمكراس«
شد ی راضی بورژوائی  جمهورکينهاد و به شرکت در ی را كناری ارتجاع

) ستيمائوئ( نپال ستيحزب کمون. گام برداشت سمي پارلمانتارريو در مس
از ی است که در مواجهه با ضرورت جمعبندی شيآن گرای  تمام نمانهيآئ

 و تکامل ستميقرن بی ستياليسوسی انقالب های تجارب مثبت و منف
ی چاره را در بازگشت به اصول انقالب های ستيکمونی های تئور

  .ستي نشيبی ضر توهم که در عمل در عصر حادي د١٨قرن ی بورژوائ
ی  جنبش منياز ای گريبخش دی  توهم و خط بورژوائني مقابل ادر

 - سميماركسی عنی ي قبلكي به همان چارچوبه تئورهيخواهد با تك
  . پاسخ دهددي جدفي به وظاسمي مائوئ-  سمينيلن

 به خدمات مائو هي با تكستهاي مائوئ- ستيني لن- ستي چه ماركساگر
ی  مبارزه طبقاتنياز قوانی  اشرفتهيبه درك پی فرهنگدر دوران انقالب 

در جامعه ی  دارهي سرمااي امكان احلي و دالسمياليتحت سوس
ی ضرورت جمع بستی  امر پاسخگوني  اما اافتنديدست ی ستياليسوس

و ی  كه شامل خود انقالب فرهنگ- ی خي كامل تارن دوراكينقادانه از 
 ناظر بر جمع نيسنتز نو. ستي ن- شودی  مزي نشيدستاوردها و خطاها

است كه انقالب ی از كل پروسه انقالب پرولتری خيتاری انتقادی بست
  .رديگی  در بر مزي را ننيچی فرهنگ

در . ستينی و ناگهانی اتفاقی  امرستهاي به دو شدن مائوئميتقس
 جنبه نيب. از ابتدا تضاد موجود بودی  ادهي مانند هر پدزي نسميمائوئ
. آن تضاد بودی  درست آن با اشکاالت درجه دوم و فرعو كامالی اصل

 آنان انيو حتا در می ستي از همان ابتدا در جنبش کموننيمضاف بر ا
گذاشتند درك از اين ی  مدي تاکسمي مائو به تکامل مارکستکه بر خدما

 تي اهمكسانيبطور مسلم همه به . خدمات ناموزون و متفاوت بود
ی های مائوتسه دون  در تكامل تئوری  و متد غنكردي رول،يتحل

  - ايپرولتاری كتاتوري ادامه انقالب تحت دنهي در زمژهي بو-ی ستيكمون
 نيا.  نازل بوده استاريبسی  و بخشا درك ها از خدمات وافتنديرا در ن

موجود ) هر چند درجه دوم(اشكاالت غلط ی كه با برخی درك نازل زمان
كند و ی  مفايای قش فلج كننده اشود، نی  مبي تركسميدر خود مائوئ
 به سميمائوئ. شودی  ماتي واقعريي ها در تغستيكمونی موجب ناتوان

 كي پروسه تكامل انقالب در كردنجدا (ی ستيونالي ناسشاتيگرای برخ
 روشنفکران در گاهيبه نقش و جای ، نگرش منف)يكشور از انقالب جهان

ی  نادرستای يشف درستكی برای  بر منشا طبقاتدي انقالب، تاکنديفرآ
و ی و ارائه درك محدود از رابطه تئوری  در تجربه انقالب فرهنگقيحقا
در رابطه با تدارك انقالب در .  ها، آغشته بودنهياز زمی  در برخكيپرات

 سميكه مائو جلو گذاشت  به پارلمانتاری  خطزينی ستياليامپری كشورها
كه ی از جوانب غلطی عبند با جمانيباب آواك.   آغشته بودسميو اكونوم

 بدون سميمائوئ«:  كرد كهدي موجود بود، تاكسميدر كل بدنه علم كمون
 سميني بدون لنسمياست و ماركسی  جهان سومسميونالي ناسسم،ينيلن

 )٦(» .اروپا محور گرا استی  دمكراساليسوس
 ها فرصت آن را دارند و از اين امتياز برخوردارند ستيامروزه كمون 

که از همان ابتدا يی نگاه کنند و تضادهای شته از سطح باالترکه به گذ
  .نندي روشن تر ببزيدر جنبش ما موجود بود را ن

 جيرای ستيتفكرات غلط كه از قبل در جنبش كمونی  برختداوم
 كرده ري پذبي آسزي را نستهاي مائوئ– ستيني لن– ستيبوده ماركس

 نقش و لي تقل،سميكمونی ريچون  اجتناب ناپذيی درك ها. است
ی طبقه كارگر به احساسات، نظرات و برنامه های  جهان- ی خيرسالت تار

 معنا نيبه ا(ی  طبقاتقتي بر مقوله حقديك آن بخش از طبقه، تااي نيا
 کرديو نگرش و رو) كندی  مرييتغی   بر حسب منافع طبقاتقتيكه حق
و كم  یستياليو مخالفت در نظام سوسی تينسبت به ابراز نارضامنفی 

در جامعه؛ همه و ی  جوشش فكرديبه نقش روشنفكران در توليی بها
  . گسست شودنها ازآدياند كه امروزه بای همه آن جوانب نادرست



     ٥u 
ی ها و اشتباهاتی  ها، كاستتيهمواره، با محدودی علمی  تئورهر

 ژه يها و بوی  ها و كاستتي تالش كرد محدودديهمواره با. همراه است
 روش نيای  به جاستهاياگر كمون. و بر طرف کردی اسائاشتباهات را شن

 کي بشكل ايدر کنار دستاوردها از اشتباهات دفاع کنند ی بطور التقاط
روبرو خواهند ی مي وخجي کنند، بدون شك با نتاديبر آنها تاکی جانبه ا

 ريبا جوانب نادرست و غی  و علمحي جوانب صحانيامروزه تضاد م. شد
 شده ديکه در كل بدنه علم ما بوده تشدی دومو درجه ی فرعی علم

 داشتن شهيری توانند مدعی درست و نادرست، هر دو می درک ها. است
 سمي  از ماركسمياگر بخواه.  شوندسمي مائوئاي سميني لناي سميدر ماركس

ی  شامل دفاع از جنبه هام،ي دفاع کن»يواقع «سمي مائوئاي سميني لناي
و ی اصلی  صورت جنبه هانيدر ا. شودی نادرست درجه دوم آن هم م

.  خواهد شددهينادرست بلعی   توسط جنبه هاتاي نهازيآن نی قيحق
 ن،يماركس، لنی های مسئله در دست گرفتن جنبه عمدتا درست تئور

 اني بن،يسنتز نو. تر استی  و علمنينوی مائو و سنتز دوباره آنها در قالب
 .استی ستيون تالش و برخورد به كل بدنه دانش كمنيچن

و ی خط، متد، تئوری نيحزب ما در راستا و چارچوبه فوق، به بازب 
 -ي به روش علمهيسال گذشته تكی سی ط. برنامه خود پرداخته است

 بوده جي ما رااني در مکيو پراتی تئوری نيسالح نقد در بازبی انقالب
حزب در ی  مركزتهياين روش كمی با تكيه بر دستاوردها) ٧. (است
ی ستيجنبش كمونی فراخوان نوساز) ١٣٨٥ وريشهر (شيم سوم خوپلنو

از آن زمان تا كنون حزب ما در اين زمينه مطالعات نسبتا ) ٨. (را داد
ی ني سال ها پروسه بازبنيای ط.  برده استشيرا به پی قيگسترده و عم

 ما ادامه داشته انيگوناگون در می  هانهيها در زمی خط و تكامل تئور
ها، مطالعات و ی  گرفته حاصل بررسميصمحزب تی  رهبراكنون. است

ی به بحث ها.  همگان قرار دهداري را در اختشيخوی ها انتقادی نيبازب
شكست  «؛»نيسنتز نوی ضرورت ها« مانند سميمربوط به كمونی  اهيپا
؛ »مفهوم طبقه «؛»؟يوژ دئولي ااي علم است سميكمون «؛»؟ي ورشكستگاي
چرا « ؛ »ايپرولتاری كتاتوريك ديو پراتی ئور دولت و ت–حزب ی الگو«

 ني فعالاني در م»ست؟ي نرياجنتاب ناپذی  است ولري امكان پذسميكمون
 ی،  اهي پاميتالش بر آن است تا مفاه. دامن زندی ستيجنبش كمون

مورد ی ستيكمونی  المللني مطرح و غالب بر جنبش بكيتئوری الگوها
 هياز نشری ستون در حيحث بتدر مبانيا. رندي قرار گی بحث و بررس

 »ني در پرتو سنتز نوسمي كمونندهيگذشته و آ« تحت عنوان قتيحق
 مباحث مربوط به سنتز قيتعمی  براني بر امضاف .منتشر خواهند شد

قرار ی ني مورد نقد و بازبزي برنامه و اساسنامه حزب نسم،ي علم كموننينو
 ران؛يای اجتماعی صادخواهد گرفت كه شامل برنامه حداكثر؛ ساخت اقت

 . استرانيمرحله و راه انقالب ا
 ني در اميتر از گذشته سازمان دهی انقالبی  هاكي پراتمي بخواهاگر

 به نه دهه كينزد. ميازمندينی  ترشرفتهيپی های  به تئورزي ها ننهيزم
ی ط. گذردی  از سه دهه از مرگ مائو تسه دون مشي و بنياز مرگ لن

ی ستياليامپری هم در كشورها - در جهان ی مي عظراتيي مدت تغنيا
بدون احاطه .  صورت گرفته است- تحت سلطه ی اهم در كشوره

كه بشر در يی  دانش هاني ترشرفتهي و جذب پراتيي تغني بر اكيتئور
ی های و تكامل تئوری  كرده، امكان نوسازديمختلف  تولی  هانهيزم

 رييتغی برای شارويپی ني وجه مهم از ضرورت عكي زي ننيا. ستيمان ن
  .جهان است

 ميخواهی  مرانيای ستي به جنبش كمونني از همه رفقا و منستبما
 بحث ها مربوط به نيا.   مباحث توجه و در آن شركت كنندنيكه به ا

 سمي فرد عالقمند به كموناي آن حزب، سازمان، گروه، دسته اي نيا
 سرنوشت دری  كننده انيي مباحث نقش تعنياز نظر ما  ا. ستين

 تنگ هيهدف دامن زدن به روح.  داشتواهند خرانيای ستيجنبش كمون
 ها همانند ستي كه كموندهيزمان آن رس. ستي نانهينظرانه و رقابت جو

ی ني ها را مرتبا بازبهيها و فرضی از دانشمندان عمل كرده، تئوری ميت
سه  مانند هر پرونكاريبدون شك در ا.  شوندكتري نزدقتيكنند تا به حق

ی  هراسدينبا.  شدميمختلف روبرو خواهی  هاشيو گشای با ناموزونی ا
 ها در تفكر و علم با توافق نرم و راحت شيگشا.  كار به دل راه دادنياز ا

مورد قبول همگان ی بدون مبارزه  جدی قتي حقچيه. رودی  نمشيبه پ
  . استاري بسقانهيرفی  به بحث و جدل هاازين. رديگی قرار نم

را كه در ی فيا تمام تالش خود را بكار خواهد بست تا وظا محزب
و ی اري همازمندي سترگ نفهي وظنيانجام ا. ردي بر عهده گميفوق شمرد

بطور مسلم .  استسميهمه رفقا و روشنفكران عالقمند به كمونی همفكر
 گري را بار دسميكهنه، كمونی  هادهيافكار و ای  از تمامكاليگسست راد

 جامعه جذاب خواهد شروانيپی  راه حل مشكالت بشر  برابه عنوان تنها
 ني در بكيو رخوت تئوری فكری  كه بر راحت طلبدهي آن رسزمان .كرد
و ی اسيسی همه ما از تشتت و پراكندگ. مي ها فائق آئستيكمون
در جهت رفع ی  به شكلكيهر . مي در رنجستهاي كمونانيمی التيتشك

اما اگر . ميكنی تالش می ستيجنبش كمونی  و بازسازتي موقعنيا
. ثمر خواهند شدی  تالش ها بشود،درست نشانه گرفته نی معضل اصل

در عرصه (ی ستيجنبش كمونی بدون نوساز.  هدف را نشانه روددي باريت
ی تا كنون تالش ها.  ممكن استريآن غی بازساز) كيو پراتی تئور

ما هر بار با  ها صورت گرفته استي كموناني اتحاد منهيدر زمی مختلف
 سميتوان به سكتاری نم مسئله را نيا. و شكست روبرو شده استی ناكام

 تا . یمارياست نه خود بی ماري ها نشانه بنيا. ديفرو كاهيی و محفل گرا
زمانه خود روبرو ی واقعی ازهاي ها شجاعانه با نستيكه كمونی زمان

هد  پاشنه خوانيهمی  بدان ندهند، در بروحينشوند و پاسخ صح
 كارآن بر همگان آشی و شكنندگی  سستگريكه دی پاشنه ا. ديچرخ

 جوشش و کي به لي تبدفهي وظني آنکه انجام اديبه ام. شده است
 شود و به تيبشری  همه رزمندگان راه رهائانيدر می جنبش فکر

 .ميابيآن دست ی  انقالبرييو تغی در مورد نقد جامعه فعلی ني نوويکلکت
 و ردي شکل گرانيبزرگ در ای  و اتحادنينوی ستيباشد تا جنبش کمون

  . باز شودرانيدوران ساز در ای  انقالبققتحی راه برا
 !ای رفقای نسل قدیم

تجربه اندوخته ی كه سال ها در عرصه گوناگون مبارزه طبقاتيی شما
ها، ی شاهد  قهرمان. دي آمدرونيبی پرولتری  از موج اول انقالب هاد،يا
 تان دي سال ها امنيای  طد؛يگوناگون بوده ای هاها و شكست ی شرويپ

  در ديكه  توانسته ايی شما. دي را از دست نداده اسميبه انقالب و كمون
موج اول ی  و مدافع دستاوردهاديکنی ستادگيای  امواج انحالل طلبرابرب

كه در ی با موجی  موج قبلنيشما بعنوان واسط ب. ديباشی انقالب پرولتر
جنبش ی و بازسازی در نوسازی  نقش مهمديتوانی راهست، م

تكامل و ی برای دي حلقه كلد،ي گذاردانيپا به م. دي كنفايای ستيكمون
  .دي شوندهيآی  و راهگشاديريرا در دست گی ستيكمون جنبش شرفتيپ

 !ای رفقای نسل جدید
 آرمان تي حقاند،ينشدی ستيكه مرعوب كارزار ضد كمونيی شما

 به صفوف جنبش طي شراني و در دشوار تردي اافتهي را درسميكمون
 دار موج دوم انقالب هي طالديتوانی شما م. دي اوستهيپی ستيكمون

همواره گسست از . دي خود درست عمل كنفي اگر به وظاد،يباشی پرولتر
 صورت گرفته، دي عناصر نسل جدني ترنيكهن توسط روشن بی  هادهيا

 كار در درجه نيا.  استفتهای ي همگانتيآنان مقبولی  با تالش هاايو 
الهام بخش موج اول ی اول مستلزم تسلط همه جانبه شما بر دستاوردها

 كه ديشوی  مرعوب كسانديمضاف بر آن شما نبا. استی انقالب پرولتر
ها و ی  مرعوب خط، تئورديشما نبا.  گذشته باشندماندهيخواهند باقی م

ی قيها قسما حقای ر تئونيای اگر زمانی حت. ديغلط آنان شوی روش ها
 به كار گري  امروزه ددند،يرسی  درست به نظر مايكردند، ی را منعكس م

ی  هاهي  بر پاهي شما با تكتيو خالقی نو آور. نديآی  جهان نمرييتغ
و ی در نوسازی  مهمشتواند نقی می ستيكمونی هايدرست تئور

 شهيدفن همی و راه برا. دي نمافاي ارانيای ستيجنبش كمونی بازساز
  . باز كندانشيپای بی و دهشت های  دارهينظام سرما

  !ميري را در دست گفيوظا! دي بشتابرفقا
  !شودی است كه انجام شان طلب می ميعظی  تنگ است؛ كارهاوقت

  ١٣٨٩ خرداد  ) م- ل  - م( راني استيحزب كمونی  مركزتهيكم



   t ٦   
  :حاتی و توضمنابع

و ی پرولتری اول انقالب ها با مختصات موج شتريبيی آشنای برا - ١  
از » و برنامه حداكثری انقالب جهان« به بخش ديتوانی آن می دستاوردها

 از »يستيمرحله اول انقالب كمون« بخش نيبرنامه حزب ما و همچن
ی  انقالبستياز حزب کمونی فستي مان-  ني مرحله نوکيآغاز «سند 

 سمياليسوس«ن  لوتا كه تحت عنواموندي مقاله های رعه و مجمو»کايآمر
از آن هم ی  جهانسمياست و كمونی  دارهي ها بار بهتر از سرماونيليم

 سربداران قابل دسترس تي مقاله ها در سانيا. ديرجوع كن» !بهتر است
   .است
ی  المللنيقرن هجده در سطح بی  رجعت به دمكراسشيامروزه گرا - ٢

 معاصر الكي رادلسوفانياز ف (ويچون آلن بدی نيعمدتا توسط متفكر
و ) ييايتاليای  پردازان چپ گراهياز نظر(ی  نگروي، آنتون)يفرانسو
ی برا. شودی می ندگينما) يياي اسلوون– معاصر لسوفيف (ژكيژی اسالو
 وي از آلن بد»سمي كمونهيفرض«توان به مقاله ی  مناني اراتبا نظيی آشنا

 قابل كاري و پشهي اندتيدر سای  از وگريدی كه همراه با مقاله ها(
اثر مشترك » انبوه خلق« و »يامپراتور«و دو كتاب ) دسترس است

و آثار )  ترجمه شده اندرينی كه به فارس( هارت كلي ما–ی  نگرويآنتون
  .ديرجوع كنی  به زبان فارسژكيمختلف منتشر شده ژ

يی  مقاله هاني همچنديتوانی  مزي نني متفكرني نقد نظرات انهي زمدر
»  بدون انقالب»سميكمون «ای ي انقالبسميكمون: يوردرباره امپرات«چون 

 هيفتح كه در چند شماره از نشری برای جهانی ستيونالياز مجله انترناس
 لوتا كه در مونديری  سخنراننيهمچن. دي منشر شده رجوع كنقتيحق

 مقاله نيا. ٢٠٠٩ در مارس سمي كموندهيه كنفرانس لندن درباره ايحاش
  .بل دسترس است سربداران قاتيها در سا

 ارگان »زيمرز تما «هيدر نشری  مقاله مهموي در نقد نظرات آلن بادراياخ
يی  رهااستيس" تحت عنوان كايآمری  انقالبستي حزب كمونكيتئور

 موندير:  به قلميی، بورژوای ايدر قفس دنی سمي کمونو،يآلن بد" بخش
كه ی ا به كسانمنتشر شده كه مطالعه انر»  آ. یج.  ک-  ايدونيی  نا- لوتا 
  .ميكنی  مهيدارند توصيی آشنای سي انگلزبانبه 
 به كتاب ديتوانی  ماني باب آواكافتهيبا نظرات تكامل يی آشنای برا - ٣
 نيا. ديبه زبان انگليسی رجوع كن» درباره هنر، علم و فلسفهی مشاهدات«

ی كتابفروش «تي ساقيتوان از طری او را می  كتابهاگريكتاب و د
درباره «به نام » ....مشاهدات« مقاله از كتاب كي.  سفارش داد»انقالب

 به ١٣٨٥ وري شهرقت،ي حقهي نشر٢٩در شماره »  جهانريي و تغدنيفهم
ی  به فارسانيكه از باب آواكی گريآثار د. برگردانده شده استی فارس

فتح «؛ » مائوتسه دونريخدمات فنا ناپذ«: نقرارنديموجود است از ا
ی می  از هر زمانشيب: يدمكراس«؛ »كهنی  هادهياز اگسست «؛ »جهان

يی  مجموعه مقاله هاني و همچن»مي بهتر از آن را بدست آوردي  باميتوان
 کامال متفاوت نسبت دگاهي دکي: ايپرولتاری کتاتوريو دی دموکراس«بنام 

 سربداران قابل دسترس تي آثار در سانياغلب ا. »جامعهی به رهبر
 .است

ی  به سخنراناني باب آواكني تر در مورد سنتز نوبحث مشخصی برا
كه در  (سمي كموندهي كنفرانس لندن درباره اهي لوتا در حاشموندير

بخش اول  نيو همچن ) دهي به چاپ رسقتي حقهي شماره نشرنيهم
   .بيابيدشماره  همين در کمونيسمتجسم دوباره انقالب و ی سخنران

 سميكمون«منتسب به  مختلف اناتي مشخصه جرنيامروزه ا - ٤
 نگذارنياكه با نام منصور حكمت بی  فكرانيجری عني.  است»يكارگر

 هيتفكرات اولی شاخص اصل. شودی  شناخته م»راني استيحزب كمون«
ی بازگشت و.  و خدمات مائو بودنيحكمت منحل كردن تجربه انقالب چ

ی  انحالل تكامالت بعدانگري بواقع در »ي انقالبسميماركس«به 
. بودی  المللنيبی ستيدرون جنبش كمونی هاي و مرزبندسميكسمار

 هي پاراني شكست انقالب اني و همچنني در چسمياليشكست سوس
 انيخط انحالل طلبانه منصور حكمت در می برای قوی ماد

 كي بورژوادمكراتالتي خط به تمانيا.   فراهم آوردرانيای ستهايكمون

 نفوذ داشت پاسخ ستهايكمون انيكه در می  قدرتمندسمي و اكونومچپ
 التي تماني اراني استيپس از انشعاب از حزب كمون. دادی مثبت م

. افتيتحول ی ستي امانسمي آشكارتر شد و به ماركسك،يبورژوادمكرات
در قرن ی بورژوازی  آلهادهيكه مشخصه اش بازگشت به ای ستيماركس

پس شاهد  از آن »ي كارگرسميكمون «اني جرنكهيا رغميعل. هجده است
ی ريياغلب آنان تغی فكری شد، اما مبنای مختلفی اسيانشعابات س

از ی برخ. هستندی ستي اومانسميمبلغ ماركسی  به شكلكي و هرافتهين
يی  تقواديحمی   برهبر-  »رانيای  كارگرسميحزب كمون«آنان مانند 

 مانند گريدی برخ. شده اندی و حكومت انسانی مدافع انقالب انسان
ی كورش مدرسی  برهبر- »ستي حكمت–ی  کارگرستيحزب كمون«

 مانند گريدی برخ.  داده اندقي تلفكي كالسسمي را با اكونومسمياومان
 تحت عنوان ني آذررجيای  برهبر- »يكارگری ستيالياتحاد سوس«

بزرگ مدافع ی به كارگاههای كوچك صنعتی  كارگاههاليضرورت تبد
   .شدندی اندن تحوالت بورژوائبه سرانجام رسی برای با بورژوازی راههم
 انشعاب لي و دالاني جرني نقد جوانب گوناگون خط مشی انهي زمدر

كه توسط ی متعددی  به مقاله هاديتوانی  حزب منيهای  مختلف در ا
 ای يستي امانسميماركس«حزب ما نگاشته شده بطور مشخص مقاله 

   .دي رجوع كن١٣٨١ مهر ٦ شماره قتي در حق- »ي تقلبسميماركس
» )توفان (رانيحزب كار ا« مواضع رانيای اسيامروزه در جنبش س -  ٥

ی  مسميمردم از كمونی زارياست كه فقط به كار بی دگاهي دنيتبارز چن
 گذاشته كه ني و شرط از استالديقی  حزب رسالت خود را دفاع بنيا.ديآ

 حزب در نيهر چند ا. باشدی می عمدتا شامل دفاع از اشتباهات و
در قبال مواضع انور خوجه در يی  با مصلحت گراشيخوی ازازس بانيجر

ی خوجه ای ستيونيزيقبال مائوتسه دون سكوت نموده اما تفكر دگما رو
 تفكر به نيمشخصه ا. ادامه داده استی  ترافتهي ديرا در شكل تشد

انور ی كه زمانی همان كار.  استنيعرش اعال رساندن اشتباهات استال
 نقد نهيدر زم. (انجام داده است»  و انقالبسميپالامپر«خوجه در كتاب 

 شهي اندهيعلی ستيونيزيحمله دگمارو« به كتاب ديتوانی  كتاب منيا
 كايآمری  انقالبستي ورنر از حزب كمون. یاثر ج» !ميمائو را در هم شكن

 روانشيانور خوجه و پ.) دي سربداران موجود است، رجوع كنتيكه در سا
 نيمائوتسه دون از اشتباهات استالی هايبند جمع حاضر به قبولچگاهيه

 كيدرك ناقص، .  نشدندنياستالی كي مكانسمياليو نقد تفكرات ماتر
چپ و ی مبنای پرولتری از موج اول انقالب های  انحرافتايجانبه و نها
و ) توفان (رانيحزب كار ای اسيسی  مشی در پی پی راست زدنها

   .ست شده ااستي سدانياش در می سرگردان
فتح « بار در كتاب نينخستی   براانيرا باب آواكی  جمعبندنيا - ٦

. ارائه داده است»  به مثابه پلسمينيلن« در بخش ١٩٨١در سال » جهان
 هياز ماركس تا مائو پای خي تار- ی  انتقادلي كتاب با ارائه تحلنيدر ای و
 بهنگرش ی  را در ارتباط با چگونگ-  كننده نيي تعاريبسی  ول- هياولی ا

تكامل ی را برای دي جدريجلو نهاد و مسی پرولتری موج اول انقالب ها
  .گشودی  المللنيبی ستيجنبش كمون

از خط و ی كه به جمعبند» با سالح نقد«نمونه به اثر مهم ی برا -  ٧ 
ی  م١٣٥٧ – ٦٠ در دوران انقالب رانيای ستهاي كمونهيعملكرد اتحاد

آگاه و ی ايپرولتار«چون ی گريد د اسنانيهمچن. ديپردازد، رجوع كن
در ی كه همگ» پرنده نوپرواز« و كتاب »راني در اسميمائوئ«، »مسئله زن

ی بدون شك بايد از اين روش و دستاوردها.  موجودندبداران سرتيسا
   .بهره جستی شاروي پفيحاصل از آن برای انجام وظا

 بار نيستنخی برای ستيو تكامل جنبش كمونی نوسازی فراخوان برا - ٨
حزب ی تالشها.  منتشر شده است١٣٨٥ وري، شهر٢٩ شماره قتيدر حق
 نمونه كيدر قبال مسئله زن ی ستيخط جنبش كمونی نوسازی ما برا

 نهي دوره بوده كه نمونه روشنی در زمنيحزب ما در ای تهايمشخص فعال
در برخورد ی ستي در جنبش كمونجيرای غلط و سنتی  هادهيگسست از ا

 به ديتوانی  نظرات منيبا ايی آشنای برا. دهدی  زنان ارائه مبه مسئله
ی هايري و مسئله زنان؛ جهت گسميكمون« تحت عنوان رايكه اخی كتاب

  .دي رجوع كنافته،ي انتشار  »نينو
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 فريبکاری و با ديگر يکبار سبز، رهبران خرداد ٢٢ آستانه در
. خيابانی شدند ردهگست گيری اعتراض شکل از رياکاری بی مانندی مانع

 –بهمن ٢٢ سالگرد در. کردند بهمن ٢٢ سالگرد در که کردند همان آنان
 احمدی نژاد همايش تصرف و »تروا اسب «اجرای تاکتيک عنوان تحت
 احمدی نژادی را هواداران صف به مردم پيوستن فراخوا --  »درون از«

 تحت اتی راکودتای انتخاب سالگرد در تظاهرات فراخوان بار، اين. دادند
 حاکم امنيتی جناح سياست. کردند لغو »مردم مال و جان حفظ «عنوان

 بين داخلی و ضعف درماندگی و اوج در که است جمهوری اسالمی آن
 و گسيخته هم از های نظام شکاف بر و بندد رو از المللی شمشير

 بار نشينی های فضاحت عقب. کشد ماله ايدئولوژيکش -سياسي مرکزيت
 به بخشيدن اعتبار و سياست اين شرايطی تقويت چنين در بزس رهبران

  .است های مردم توده ارعاب و آن
 در ای را بازدارنده نقش چنين کروبی می توانند موسوی و اينکه 
جمهوری اسالمی بازی  عليه مردم مبارزات گسترش و رشد با ارتباط
وری می يادآ را اردوی مردم جدی در واقعی و ضعف ديگر بار يک کنند
 سالگرد خيابانی در تظاهرات لغو کروبی مبنی بر موسوی و فراخوان. کند
 است کرده مبهوت را سبز جنبش داران طرف زيادی از عده خرداد، ٢٢
 »مقاومت «نشينی و کروبی خانه موسوی و که داشتند اميد اينان زيرا

 حفظ جمهوری اسالمی در سران همدستی با عمل در که را عرفانی شان
 ضد ارتجاعی و فراخوان اين. گذارند کنار است، ارتجاعی آن قانون و منظ

 جريان های مختلف جناح ميان در های حادی را اختالف مردمی،
ی  خدمه و حکومت طلب اصالح جناح خود ای از عده. زد دامن »سبز«

 »داهيانه«های  تاکتيک از دفاع به ها آن »چپ «ای و توده – اکثريت
سوزی ديگری  فرصت را آن ديگر ای  عده و تندبرخاس نفر دو اين

عمومی برخی  افکار فشار زير تن دو اين نزديکان برخی از. کردند قلمداد
های  تحريم قطعنامه تصويب گفتند  و کردند فاش نيز درونی را حقايق

 احمدی نژاد همراهی با به ملزم را جمهوری اسالمی آنان اقتصادی عليه
  .می کند

 سياسی و منافع و اهداف با کروبی کامال موسوی و عملکرد
 هدف. است سازگار است، طبقاتی شان منافع فشرده که ايدئولوژيکشان

 در تغيير کمترين با جمهوری اسالمی و چارچوب در قدرت انتقال آنان
 آن مستلزم قدرت آميز مسالمت انتقال که است واضح البته. است نظام
 آن با يا کنند متحد خود با را گرا اصول جناح اکثريت آنان که است

. بود نخواهد کار آميزی در مسالمت انتقال هيچ وگرنه. شوند متحد
روياروئی  داشتن نگاه »آميز مسالمت «از ی اصلی آنان انگيزه بنابراين

های  جناح بيشترين ميان اتحادی دوباره برای ايجاد تالش رژيم، با مردم
: دارد معنا يک فقط قدرت زآمي مسالمت انتقال. جمهوری اسالمی است

جمهوری  های مختلف فراکسيون ميان جديد اتحاد گيری يک شکل
 مجلس نمايندگان کردن قبول (آن »بيرون «اضافاتی از با اسالمی گيريم

 و طلبان سلطنت و جمهوری خواهان و اکثريتی ها و ای ها توده از
 )غيره

 »خشونت بدون«ی  مبارزه مبارزه، روش بهترين می گويند آنان
 مبارزه زيرا. نيست ای بيش ی رياکارانه واژه خشونت بدون مبارزه. است

 با آشتی ناپذير تخاصم جمهوری اسالمی که چون ريز دشمنی خون با
 اينان است بهتر بنابراين. باشد خشونت بدون نمی تواند هرگز دارد مردم

 و حق طرف يک فقط مبارزه اين در: بگويند و گذارده کنار رياکاری را
 بدون مبارزه«. است دولت هم آن و دارد خشونت اعمال مشروعيت

. ديدگان ستم و گران ستم ميان قدرت روابط يعنی حفظ »خشونت
 قدرت روابط مردم که است برای آن حريم اين حفظ در آنان وسواس

نمی  هرگز آنان. نکنند واژگون را مردم و دولت ميان ی حاکم ستمگرانه
ای  خدشه است شده تصريح قانون در که قدرت طرواب اين به خواهند

  .شود وارد

 دامن يکم،: نمی دانند جايز برای خود را سياست دو سبز رهبران
 را آن مهار نيستند قادر شرايطی که در اعتراضی مردم حرکت به زدن

 .»رهبر «از کامل گسست دوم،. گيرند دست در محکم
 تظاهرات نگذارند گردي اند خورده قسم اينان: اول نکته مورد در
 به برای رسيدن نارضايتی مردم از می خواهند آنان. شود تکرار عاشورا
 که دهند اجازه نمی خواهند اما. سواری کنند موج و کنند استفاده هدف
 شعارها خود، مستقل حرکت برای پيشبرد حکومت درون شکاف از مردم

 گران تحليل بسياری از. جويند بهره آرزوهای خود و اندازها چشم و
 وخيم اقتصادی بسيار شرايط چارچوب در که می دادند را آن احتمال

 موج ، باروتی کرده انبار به تبديل را تحتانی جامعه اقشار کنونی که
 اين شک بدون. داشت متفاوتی خواهد کامال ترکيب مردم بعدی خيزش

 رد و است نمانده دور »فرماندهی سياسی سبز مرکز «ديد از نيز احتمال
 اين در که رسيدند نتيجه اين به های درونی شان مشورت و مذاکرات

 .نکشند کبريت مردم باروت انبار به شرايط
. نيست فرد از گسست »رهبر «از گسست: دوم نکته مورد در

 شريعت و فقيه واليت اصل بر که است حاکميت نظام يک از گسست
 روابط مهمترين به بخشيدن تقدس شريعت،. است شده بنا اسالم

 به بخشيدن تقدس: است جامعه اجتماعی در اقتصادی و سياسی،
 انقياد به بخشيدن تقدس نيروی کار؛ استثمار خصوصی و مالکيت

 اجتماعي؛ نظم برای ايجاد زن ضد اخالقيات از استفاده و اجتماعی زنان
داری  سرمايه نظام به استخوان مغز وابستگی تا به بخشيدن تقدس

  .دينی نزاع يک امپرياليستی به نظام با نزاع وکاستنفر طريق جهانی از
 از جناح يک و »رهبر «جذب و جلب آشکارا استراتژی رهبری سبز

 معتقدند طلبان اصالح مانند گرايانی که اصول – است گرايان اصول
المللی  بين هم داخلی و تغييرات داليل به جمهوری اسالمی هم نظام
 را عمرش طول تا نوسازی دارد و تعميرات يا بندی دوباره ساختار به نياز
  نه و می دانند استراتژيک اتحاد يک را اتحاد اين سبز رهبران. کند زياد

 بحران از برای گذار اند وسيله صرفا معترض مردم. معترض مردم با اتحاد
 هفتاد بر بايد ای که آينده: دارد آينده به نگاه آنان امروز سياست .داخلی
اقتصادی  اجتماعی و جدی سياسی و تغييرات خواهان که مردم ميليون

 طبقات های مختلف جناح محکمی از ائتالف اگر آنان. کنند حکومت اند
 توانست نخواهند قطعا باشند، نداشته سياسی آنان نمايندگان ارتجاعی و

  .کنند مقابله مردم با
 است، گرايان اصول مهمی از بخش و رهبر جلب هدفشان که آنجا از

سياسی داخلی  المللی صحنه فشارهای بين  شرايط در اگر که قدندمعت
 سخنان. بود نخواهند اتحادشان جلب به قادر کنند داغ اينان عليه را

 سياست اين بر تاکيد مصلحت تشخيص مجمع آخرين رفسنجانی در
 رفتار و کرد اشاره) ١(خمينی  مرگ سالگرد ی مراسم واقعه به او. بود

 توصيف قبول غيرقابل خمينی را حسن با دارانش چماق و احمدی نژاد
 رهبری هيچ معظم مقام«: ای گفت خامنه از تمجيد و تعريف در و کرد
می  را اين هائی که آن. بودند نبوسيده جلوی مردم را آقا حسن وقت

 رمزگونه گونه اين حد، اين در ايشان.. ..می گرفتند درس بايد ديدند،
 تشخيص مجمع جلسه- خرداد ٢٢ -لنااي(» .کردند اعالم را نظرشان
 )مصلحت

های جمهوری اسالمی  جناح بيشترين که است آن مهم برای اينان
 اختالفات. کنند متحد خود با دولتی آينده ساختار به دادن برای شکل را

ارتجاعی  ائتالف چه با که می گيرد نشئت جا آن از »سبز «نخبگان ميان
 آميز مسالمت انتقال «و شده دمنارضايتی مر موج بر سوار می خواهند

 زهرا کروبی و-موسوي »راديکال«های  بيانيه. دهند سازمان را »قدرت
 مهمتری که وقايع برای پوشاندن لعابی هستند و رنگ صرفا رهنورد
 .می دهد شکل را های آنان سياست

 شورای امنيت توسط اقتصادی چهارم تحريم قطعنامه تصويب

  دخالت گری فعال کمونیست ها یا مصادره جنبش مردم توسط مرتجعین 
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 تظاهرات فراخوان لغو مهم عوامل المی ازجمهوری اس عليه ملل سازمان

 يکی از می گويند سبز رهبران اطرافيان. موسوی بود سوی کروبی و از
 انگ نمی خواهند که بود آن دو سوی اين از تظاهرات فراخوان لغو داليل

 .بخورند را تحريم قطعنامه همراهی با
 فی ائتال مجموعه. خوری است انگ از پرهيز از فراتر موضوع اما

 مقابل در تنها نه) »سبز «رهبران منجمله (حکومت »طلبان اصالح«
جمهوری اسالمی  وحدت حفظ خواهان های آنان خواسته و مردم

گيری  شکل حال در خاورميانه در وقايعی که با مواجهه در بلکه. هستند
 يک مثابه به بتوانند تا کنند حفظ را خود وحدت می خواهند است
سياسی  قدرت بخشی از را خود چيز هر از قبل اينان. کنند عمل قدرت
 طلب اصالح رهبران. می کنند عمل ترتيب همين به و می دانند حاکم

سياسی  قدرت با رابطه در نيروئی که مثابه به حکومت،) طلب ترميم(
 .ناراضی اپوزيسيون گروه يک مانند نه و می کنند عمل جدی است

 تفکر طرز واقع در حتمصل تشخيص مجمع جلسه رفسنجانی در سخنان
 اين در رفسنجانی . پيروی می کنند آن از و آنانست واقعی اكثريت

ناباوری  و حيرت ابراز های بزرگ قدرت رفتار در تغيير مورد در جلسه
 مسائل چهارم، دور تحريم قطعنامه صدور آستانه در... «: گفت و کرد

 و کرد منتشر را نتهرا بيانيه ايران اينکه از بعد.. ..آمد غيرباوری پيش
 زمان سطحی که آن در حداقل اورانيوم برای تبادل را آمادگی خود

 و شروع را مذاکره که می رفت انتظار کرد، اعالم بود، شده تعيين مذاکره
.. .نداد جواب وين گروه.. .بگويند اضافی دارند توقع اگر و کنند معين
 و چين جودو با پيشنهاد، يک سر بر وتو دارای حق قدرت ٥ اجماع
بی  نيز تحريم اين تصويب از بعد اظهارات.. .ای بود تازه موضوع روسيه
 کشور شش اين تک تک بعد و مشترکا ٥+١ بيانيه هم که است سابقه

» .گذاشتند مسابقه تهديدهای اضافه، و های تند برای حرف جداگانه
های  جناح جديد، اوضاع اين با برای مقابله که کرد رفسنجانی تاکيد

پارگی  چند عليه و شوند متحد دوباره جمهوری اسالمی بايد ختلفم
 حفظ می کنم فکر«: گفت و داد جمهوری اسالمی هشدار حاکمه هيئت

 برگرديم سعی کنيم بايد شده مقداری مخدوش حتا يکپارچگی اگر اين
 پرهيز کند بدتر را وضع می تواند حوادثی که از. کنيم همدلی ايجاد و

  )مصلحت تشخيص مجمع جلسه-خرداد ٢٢ - ايلنا(» .کنيم
 آن نمی کند علنی اعالم طور رفسنجانی به وقايعی که مهمترين اما

نيروی هوائی  های اقتصادی، تحريم قطعنامه تصويب از پس که، است
آمادگی  هدف مانورهای مشترکی با به دست فرانسه و بريتانيا آمريکا،

 فضائی خود ودی حريمسع عربستان همچنين. زدند ايران به برای حمله
 »فايل دبکا «سايت. است کرده باز های اسرائيل افکن بمب برای پرواز را

 عربی ايران غير کشور دو شراکت زمينه ناگهانی در تحوالت«: می نويسد
.. ..است داده تکان بشدت های کشورهای عربی را حکومت ترکيه، و

هائی  زمايشآ به سعودی دست عربستان که می دهد گزارش لندن تايمز
 بتواند اسرائيل تا خنثی کند را موشکی خود دفاعی و موانع که است زده

 به برای حمله فضائی عربستان حريم از مشکالت به برخورد بدون
 )٢٠١٠ ژوئن ١٢(» .کند استفاده ای ايران هسته تسهيالت

 ٭٭٭٭
 مدت به کشور سراسر مردم از تن هزار صدها گذشته، سال در
 خيزش. شدند يافته سازمان و دشمنی بيرحم با نبرد درگير ماه هشت
آسايی  برق پيشروی نسبتا همگان تصورات از فراتر ها توده انگيخته خود
 فرماندهی سياسی مردمی و مراکز از زمانی که تا خيزش، اين اما. کرد

 نقشه و اهداف و افق چنبره در همچنان نشود يافتگی برخوردار سازمان
  .ماند خواهد راسي »سبز«های رهبری 

می  گره مستقيما سئوالی که کرد؟ بايد چه: است اين سوال هنوز
 و راه چه از و رهبري؟ چه با می خواهيم؟ چه: بدانيم اينکه به خورد
 و صحيح پاسخ نمی توان کمونيستی قدرتمند جنبش بدون روشي؟

کمونيستی  افق و انداز چشم زمانی که تا. داد پرسشهای فوق علمی به
 جوانان و زنان بسياری از و نشود طرح گسترده سطح در اخير زشخي در

 متفاوتی سخن آينده از نمی توان ندهد، قرار خود تاثير تحت را مبارز

 در آن بر معيارهای حاکم آينده، جامعه مورد روشنی در با تنها. راند
 اجتماعی می توان فرهنگی و اقتصادی و و سياسی  های مختلف زمينه

 اساسی جامعه معضالت و مشکالت قبال متفاوتی در تاکيفي رويکرد
  .افکند پرتو شود پيروزی ختم به حقيقتا راهی که بر  و کرد اتخاذ

 گذاشتند مبارزه ميدان به پا مردمی که برای اکثر مدت اين در
 اصلی بر معضل. سرنگونی جمهوری اسالمی اند خواهان که شده روشن

قطعی  قهری و تکليف تعيين صمشخ بطور (خيزش اين تکامل راه سر
. سازماندهی انقالبی است رهبری انقالبی و فقدان و ضعف) رژيم با

نهی های  و امر از که است آن مستعد کامال خيزش اين راديکال گرايش
 اما. شود خارج آن نفوذ زير از و پيچی کرده سر »سبز«ارتجاعی رهبری 

خودبخودی  حرکت وآگاهی . نمی دهد خودبخودی رخ طور به اتفاق اين
 محدوده و خنثی کند را رژيم منظم عملکرد و ها نقشه نيست قادر مردم

 .بشکند را »سبز«های تحميلی رهبری 
 از که ای روبرويند تجربه با حال عين در و دشمنی بيرحم با مردم

 حتا. است اجرائی برخوردار و ايدئولوژيک فرماندهی سياسی و مراکز
 رانده بيرون حاکم قدرت دايره از که) لبط ترميم (طلب اصالح جناح
 سياسی را صحنه مرتبا که است سياسی خود دارای مرکزيت است شده

می  شکل خود اهداف و منافع حسب بر را آن و می کند تحليل و تجزيه
 تا معلم و دانشجو و کارگر از-- های مردم توده وضعی، چنين در. دهد

 کوچکترين اجرائی خود  وسياسی مرکز داشتن بدون  --مياني اقشار
 خود مبنای منافع بر هدفمند و آگاهانه که داشت نخواهند را آن شانس
 انقالبی که کمونيست حزب يک عنوان به ما حزب اهميت. کنند حرکت
مرکزيتی برای  چنين يک تامين راه در منظم بطور سی سال به نزديک

 و تالش نقالبا پيروزی رساندن به و نفر ها ميليون آوردن در حرکت به
سرنگونی . است نهفته مسئله همين در دقيقا است فشانی کرده جان

 به اتکا با اعدام، و شکنجه و زندان با سال ٣٠ از بيش دولتی که
 و نيرنگ و توطئه با ی مردم، همه بر ستم و استثمار درآمدهای نفتی و

  وآگاهی است، مانده کار سر قدرتهای امپرياليستی بر با پاخت و ساخت
سياسی  صحنه شدن تر پيچيده چه هر با. می طلبد عميق تدارکی بس

 آن از تر مهم سياسی انقالبی و مبارزه جهان، و ايران طبقاتی در مبارزه
. است شده تر پيچيده بس واقعی نيز انقالب يک پيروزی رساندن به

 آشکارتر را آن وجود اهميت حزبی و چنين وجود ضرورت مسئله همين
 ضربات و شکست تلخ و های سخت سال طول در. می کند زمان هر از

رفقای  شدن نااميد رفقای بسيار، شدن کشته نظامی دشمن، - امنيتي
 آگاهی عميق المللي؛ کمونيستی بورژوازی بين کارزارهای ضد راه، نيمه

 از (حزب اين در های متشکل کمونيست ما محرک امر، همين به
 که بود))  م-ل-م (ايران کمونيست حزب تا كمونيستهای ايران اتحاديه

 از مرتبا باشيم؛ پايدار حزب اين تقويت و ساختن در نکشيم، پس پا
 اشتباهات و دستاوردها از بندی کنيم، جمع کمبودهايش و اشتباهات
 هر های کمونيستی ديگر سازمان در رفقای ديگر مبارزات و مبارزين

 روشن و تر درست ار سياسی حزب خط و بياموزيم؛ می توانيم را آنچه
تئوری های کمونيستی  و نکنيم اکتفا های پيشين دانسته به کنيم؛ تر

ای  تازه قدرت بينی آن جهان و فرهنگ به و دهيم تکامل را حزب
 اين تا کنيم؛ يگانه کمونيستی اش نام با را محتوايش  مرتبا و بخشيم

 رهائی بخش برای انقالب ابزاری باشد و کند رشد و بماند حزب
  .جهان و ايران کمونيستی در

 گره در بخصوص – داد بها کم نبايد بهيچوجه حزبی را چنين وجود
 بايد را جوانان و زنان کارمند، معلم، های کارگر، توده. کنونی جامعه گاه

 نقشه های آن، ديدگاه و اهداف حزب، اين وجود به نسبت فزاينده بطور
 كند دنبال به فقط  کسانی کهبرای مسلما. کرد آگاه استراتژی انقالبش و

 راديکال برای تغيير مبارزه از و استثمارند و ستم های تيز دندان کردن
برای  اما. نيست خوشايند حزبی اصال چنين وجود بيزارند، موجود وضع

 و های جامعه بنيان کردن رو و زير خواهان که ديگر تن ها ميليون
 چنين اينکه به ی نسبتآگاه استثمارند، و ستم ای بدون جامعه ساختن

 انقالبی کمونيستی است جنبش يک ساختن حال در و حزبی هست
 گوناگون  طرق از بايد حزب فعالين. است قلب قوت انرژی و منبع



     ٩u 
) رژيم روزمره جنايات برابر در مقاومت دادن سازمان سخنرانی، اعالميه،(

 و انانجو و زنان و کارگران ميان به واقعی را انقالب امکان و ضرورت
 بر و مبارزات اين بطن در و. ببرند کشور سراسر در ستم تحت ملل مردم

 را حزب وجود واقعی اهميت رهائی بخش انقالب امکان و مبنای ضرورت
 جدی در مبارز هر که کنند علمی ثابت و زنده استدالل با. دهند توضيح

 بايد های طبقاتی آن، شالوده شکستن درهم و رژيم سرنگونی اين راه
 در و مطالعه را حزب استراتژی انقالبی اين و سياست و ها ديدگاه عميقا

 اين سازمان و نفود گسترش در آن با توافق صورت در و کند کنکاش آن
 اين دارد؛ نياز حزب اين به پيگير مبارز هر که همانطور. بکوشد حزب
 انگيزه با و متعهد مبارزين جديدی از نسل نيازمند بشدت نيز حزب
 راه اين و انقالب نوع اين آگاهی، و شوق عشق، و جسارت با که است

نيروی  و قطب يک به تبديل را آن و کرده تبليغ مردم ميان در رهائی را
 نبود از ورای عصبانيت به جوانانی که کنند؛ جامعه در مهم محرکه

 بر می خواهند و جمهوری اسالمی رفته در »دموکراسي «و »حق«
 در پا ضروری است، جهان و ايران مردم ئی اکثريتبرای رها مبنای آنچه

 راهگشائی برای روند قصد با جوانی که رزمندگان گذارند؛ مبارزه ميدان
 به دست ها پاسخ برای يافتن خود  و می کنند کمونيستی سوال انقالب
 سختی راه، مقابل در مبارزينی که علمی می زنند؛ و صادقانه تالش
 داخلی و رنگارنگ ی دشمنان  رياکارانهترفندهای و بی وقفه حمالت

 جوانانی که نمی کنند؛ توقف ی راه ميانه در و نمی زنند المللی جا بين
 و شکست روحيه و های مردم توده ميان در ی رايج مانده عقب افکار

 نمی کند مايوسشان گذشته از مانده جا های به جنبش در نزاری حاکم
 .کنندمی  روشن را راه مشعلدارانی، چون و

 به نياز جهان و ايران در انقالبی حاکم ضد موج کردن برای عوض
 هر. نيست بسيار تعداد به نياز برای آغاز اما. نفسی است تازه نسل چنين
 بر روشن و محکم اما ای قليل عده با بشر تاريخ ای در دهنده تکان موج

 موتور می تواند که ای منسجم هسته. است افتاده راه به روی هدف
 ايران فقط نه و شود ساز آينده و بخش الهام و عظيم جنبش يک محرکه

 .دهد تکان را جهان و خاورميانه بلکه
 سر جمهوری اسالمی بر نظام درون در ناگهان به بزرگی که شکاف

 آتشفشان آمد، بحرانی پديد و تضاد پر جامعه يک بر چگونگی حکومت
جمهوری اسالمی  نظامی  آينده و گذشته کرد؛ فعال را مردم سی ساله

بی نظيری  فرصت و رفت سوال زير به نفر ميليون ها برای ده قطع بطور
 رفتن کف از خطر اما. آمد واقعی بوجود انقالب يک به زدن برای دست

سياسی  جاذبه قطب يک هنوز زيرا می کند تهديد را ما فرصت اين
برای   کهامپرياليستی های ارتجاعی و قطب با موثر طور به انقالبی که

برای . نيست ميدان دررقابت کند،  اند، بسته کمر ی ما آينده تعيين
 که قدرتمند متحد جبهه يک بايد خطرناک وضعيت اين به دادن پايان

 انقالبی کند، روند يک به تبديل كنونی را مساعد فرصت بتواند و بخواهد
 و لدخالتگری فعا بدون جامعه مسير که دهيم اجازه اگر. آوريم بوجود

 آن مرکز در و ترقی خواه ی نيروهای انقالبی و همه يافته سازمان
 ياری نظام با حاکمه طبقات مسلما شود تعيين های انقالبی، کمونيست

 حاکميت اشکالی ديگر به و آمده بدر بحران داری جهانی از سرمايه
 خواهد قهقرا به باری ديگر جامعه و. کرد خواهند برقرار را طبقاتی خود

.رفت

 ٢٠٠٩ مارس -سمي کموندهي کنفرانس لندن در باره اهي حاشدر
 :مقدمه 
ی  بک به سرپرسترکيبی  در موسسه علوم انسان»سمي کموندهيدر باب ا«در لندن تحت عنوان ) ٢٠٠٩ مارس ١٥-١٤-١٣( روزه ٣ی  کنفرانسشي پکسالي

 ر،ي ژاک رانسگلتون،يای  هارت، ترکلي مای، نگروي آنتونو،ي آلن بدژک،يژی اسالو:  کنفرانس سه روزه عبارت بودند ازنيسخنرانان ا.  برگزار شدژکيژی اسالو
 . بالسوتي الساندرو روسو، و جودمو،يواتی اني جی،لوک نانس  هالوارد، ژانتريآلبرتو توسکانو، پ

) ويبخصوص مواضع آلن بد(ز مواضع سخنرانان آن ای  کنفرانس  و در مورد برخني اهي لوتا در حاشمونديری  بخش اول سخنرانقت،ي حقهي نشر٤٨در شماره 
 .مي منتشر کرد»قتيحق«از ی را همراه با مقدمه ا

  .ديخوانی  آن را ملي پرداخت که در ذاني باب آواکنياش به سنتز نوی  در بخش آخر سخنرانلوتا
 سنتزنوین باب آواکیان

 است نيخواهم به بخش آخر صحبتم که در مورد سنتز نوی م
 انقالبات نياز ای  به جمعبندانيسال گذشته باب آواکی سدر . برسم

 نسبت کي استراتژکرديپرداخته؛ بطور همه جانبه از آن ها آموخته و رو
 کياستراتژی به عالوه، معان.  تر کرده استقيرا عمی ستيبه انقالب کمون

سال گذشته در جهان رخ داده است ی  که در سرای  بزرگراتييتغ
از ی فستي مان- ني مرحله نوکيآغاز «طور که سند آن.  کرده استليتحل

ی کند، اوضاع به گونه ای  خاطرنشان م»کايآمری  انقالبستيحزب کمون
در . استی ستيجنبش کمونی  در ابتدا١٩ زمان مارکس در قرن هيشب

 نييتبی ستيجنبش کمونی برا کي چارچوب تئورکيآن زمان مارکس 
 کي به ازي نني نوطيشرا گذشته است و امروز در طيآن شرا. کرد

است که ی کار.  استديجدی های شرويپی  براني نوکيچارچوب تئور
 و ويبد. استی دي چارچوبه جدني چننييکند  تبی  دنبال مانيباب آواک

.  هستدي چارچوبه جدکي به ازيکنند که نی  مشنهادي پزيدوستانش ن
کس و امروز به زمان ماری  کنفرانس صحبت از شباهت هانيحتا در ا

 ابطوريخواهند به نقطه صفر بازگردند ی اما آن ها م.  کردند١٩قرن 
به عقب، به کمون ی خواهند به لحاظ زمانی  گفت که مديمشخص تر با

 بر هر آنچه به اني آواککهيدر حال.   و انقالب فرانسه باز گردندسيپار
کند؛ ی  مهيدر مرحله اول گذشته است تکی کيو پراتی کي تئورظلحا

ی  سنتزهي پانيکند و بر ای می ها و اشتباهات آن را جمعبنددرس 

عناصر ی  به برخنجايدر ا. ني سنتز نوکي -دهد ی  ارائه متري و عالنينو
مطالعه آثار ی  اشاره خواهم کرد اما بحث کوتاه من جانيسنتز نوی ديکل

بر هنر، ی مشاهدات« آثار کتاب ني اانيدر م. رديگی ان را نميباب آواک
 اداي دولت بنکي« مقاله نيهمچن.  مهم استاريبس»  فلسفهعلم و
  .گريدی نوشته های اريو بس» متفاوت

ی  بررسن،يدر قلب سنتز نو. خواهم با موضوع فلسفه آغاز کنمی م
 هي قرار دارد تا آن را بر پاسميکمونی فلسفی ادهاي از بنانينقادانه آواک

ی رکس بطور علمما. زنمی  مثال مکي. مستقر کندی کامال علمی ا
 کي صرفا خيو تار. وجود داردی  بشر انسجامخيآشکار کرد که در تار

ی  واژه نيا( در آن موجود است ی بلکه انسجام. ستي نمگلوله سردرگ
ی روهاي دارد که نتي واقعني در اشهي انسجام رنيو ا). خود مارکس است

ی ديتولی روهاي ننيا.  استدهي رسگري نسل به نسل دکياز ی ديتول
ی ديکه با روابط تولی  و در حال تکامل هستند و هنگامايمعموال پو

 ديخود را تولی ازهايکنند تا نی ان خود برقرار ميکه انسان ها می روابط(
در ی  به مانعليتبدی دي روابط تولني ارند،يگی در تضاد قرار م) کنند

ند مانی  بزرگراتيي هنگام تغنيدر ا. شوندی می ديتولی روهايمقابل ن
ی  جنگ داخلاي. بودی که انقالب بورژوائ. دهدی انقالب فرانسه رخ م

کند ی  خاطرنشان مانيآواک. بودی  بورژوائقالب که کامل شدن انکايآمر
توسط مارکس و انگلس، ی خي تارسميالي چارچوب ماترنييکه هنگام تب

بطور . افتي انتقال سميبه درون مارکسی هگلی نظام فلسفی ايبقای برخ
توان مشاهده ی  را در آنها م»يرياجتناب ناپذ «شيگرای مقدارخاص 

 انی باب آواکنیتز نوسن - سمی و کمونویآلن بد



   t ١٠   
ی  اتفاقاتنکهياعتقاد به ای عني »يرياجتناب ناپذ«ی  فلسفشيگرا. کرد

 شي گراني اري خط سانيآواک. دادندی  رخ مديکه افتاده است ضرورتا با
در ی نف« را دنبال کرده و به سمي موجود در مارکس»يرياجتناب ناپذ«
 ها دهيآن است که پدی به معنای در نفی نگرش نف. رسدی  هگل م»ينف

شود ی می نفی گري خاص توسط دزي چکي که ابندی يآنگونه تکامل م
انجامد و هر بار سنتز شامل ی  مگري و دگريدی که به نوبه خود به نف

 درک نيای از بکار بست های کي. باالتری هست اما در سطحی عوامل قبل
را ی  تکامل جوامع بشرخي بود که تارنيگلس اتوسط مارکس و انی فلسف

 نيبه ا. ننديببی نفدر ی نفی  سرکي به مثابه گري نوع به نوع دکياز 
 شد و »ينف«ی  بود که با جامعه طبقاتهيشکل که اول جامعه کمون اول

 تريعالی طبقه اما در سطحی  باالخره به جامعه ب»يدر نفی نف «نيا
  .سمي کمون تاهي از کمون اولد؛يخواهد رس

اجتناب  «سمي به کموندني و رسستيدرست نی  درکني چناما
وقفه به ی  را بزي که همه چميخداگونه نداری خيما تار. ستي ن»ريناپذ
 خشونت سمي به کموندنيبه عالوه، پس از رس. راندی  مسميکمونی سو

 هم با سمي اما کمونافتي انسان ها باالخره خاتمه خواهد انيو تخاصم م
 عدم وجود طي رقم خواهد خورد که در شرامناظرهو مبارزه و تضاد 
 ني ارايز. خواهد بودی  خوبزي خواهد رفت و چشيپی طبقاتی تضادها

 ميتوانی  چگونه منکهي از اشتريمبارزات دائما به درک و شناخت ب
  . منجر خواهد شدمي دهريي تغتيبشری  را طبق منافع عمومتيواقع

نگرش خط .  استخياز تاری رش غلط نگ»رياجتناب ناپذ «نگرش
 – سمي به کموندني از رسانهي نگرش قدرگرااي خياز تاری ميمستق
ی از هر تضاد و مبارزه ای عاری ائياتوپی  به شکلبايکه تقری سميکمون

 ها و متد ها دگاهي دنيمائو از ا.   پر رنگ بوداري بسني در استال--است 
ی  مزياوقات مائو نی ا برخاما حت. گسست کردی  مهماريدر جوانب بس

. نگردی می خيتاری رياز لنز اجتناب ناپذی خي که به تکامل تارديتوان د
ی برد و از برخی  کرد جلوتر منيرا که مائو از استالی  گسستانيآواک

 خي بر وجود انسجام در تارانيآواک. کندی  گسست مزيمائو نی درک ها
 تکامل ريکند که در مسی  مدي تاکنياما همچن. دگذاری  مديبشر تاک

 جاده ها در معرض نيهر چند ا. موجود استی متفاوتی رهايبشر، مس
 هستند اما بر ني معنا معنيهستند، به ای  واقعاريبسی  هاتيمحدود

 مسئله، نيمرتبط با ا. روندی  نمشي شده پنيي تعشياز پی ري مسهيپا
 اريامل بسرا تکی  بالقوه آگاهقدرتاز نقش و ی ستي درک کمونانيآواک

 قيو عمی  تا آن حد که  بطور علمگر،يبه عبارت د. داده استی شتريب
جامعه را با تمام ) يچند وجه(ی  اهي و چند الدهيچيخصلت متناقض پ

 نيبا داشتن ا. ميمتفاوت ممکن درک کنی  ها و جاده هاتيمحدود
 جهان بطرز ريي و تغضاعبر اوی  گذارريعمل ما در تاثی  آزادی،درک علم

     .ابدی يگسترش می ارق العاده اخ
 وقت نجاياما در ا. هم داردی گريدی  جوانب فلسفني نوسنتز

خواهم اشاره کنم و آنهم ی  نکته مکياما به . ستيپرداختن به آن ها ن
. استی ستيکمونی  المللني و اشکاالت موجود در جنبش بشاتيگرا

کار ی زي اگر چ است کهدهي اني اسميپراگمات. سميبطور مثال پراگمات
 اري بسني در استالنيا.  استقتيده مند باشد حقيفای کند و بطور فور

ی در شوروی  علمتي فعالطهي به حاني رابطه آواکنيدر ا. برجسته بود
ی مشخصا به ماجرا. کيو ژنتی ولوژيبطور مشخص ب. کرده استی نگاه
او . ود ب١٩٣٠ در دهه ستي اگرونومکي سنکويل. سنکوي و ارتقاء  لتيتقو
 ني ام،ي را عوض کناهي گکي اگر خصلت ه نحو کنيداشت به ای  اهينظر

در تضاد با ی  تئورنيا. شودی  هم منتقل مگريدی خصلت به نسل ها
 رايجذاب بود زی  تئورنياما ا.  قرار داشتکيمدرن و علم ژنتی ولوژيب

. دادی می را در شوروی خوراکی  دانه هادي تولعيوعده گسترش سر
اما . بودی کارگری  طبقاتهخاستگای  طرفدار انقالب بود و داراسنکويل

آمدند ی نمی نبودند و از منشاء کارگری  که انقالبگرينظر دانشمندان د
 لي گرفته شد تبدشيکه در پی کرديرو.  غلط بودسنکوي و نظر لحيصح

ی های نياز درون بی ري گاديو ی علمی در پروسه پژوهش های به مانع
 انيآواک.  شدبودند، هي نظرني انيمخالفی که در اردوی ن و کساگرانيد

 آن را کيمتدولوژی کند تمام درس های می  واقعه بازگشته و سعنيبه ا
 وانهي دنياوه استال: توان گفتی  راحت منکاريای به جا.  بکشدرونيب

قدرت ی  وانهيد! ها ها ها. او بودی  در ژن هاتيبود؛ سرکوب علم و خالق
 مسئله از آن  نياز ای  علملي با تحلانيباب آواک! ريخ. رهيبود و غ

 چه بود؟ ني استالکيکند، اشکاالت متدولوژی سوال م. کندی می راززدائ
 چطور فکر ني استالم؟ي بکشروني از آن بميتوانی می و ما چه درس هائ

 تفکر د،يگوی  مني او چه بود؟ مائو در مورد استالسميکرد؟ پراگماتی م
 قاي عمدي باميتهسی  جهان جدريياگر ما واقعا در تغ. داشتی نيچوب
  .مي مشکالت شوني اريدرگ

 اسمش را انيبود که آواکی گري اشکال، اشکال دني با امرتبط
به ی  علمري غاري بسکردي روکيکه .  گذاشته است»ي طبقاتقتيحق«

 خود را دارد و قتي حقايپرولتار:  است کهنطوري است و اقتيحق
  . خود را داردقتيحقی بورژواز
و چه ی  که کستي است و مهم ناوهي اوهي.  استقتي حققت،ي حقاما
 نکهياما ا. استی ني عزي چکي قت،يحق. آن را گفته استی طبقه ا

شوند و چگونه در جامعه بکار بسته ی  چگونه در دست گرفته مقيحقا
 افتد؛ مسئلهی می  دانش در جامعه چه اتفاقنيشوند، با استفاده از ای م
قبال .  مرتبط استی و مبارزه طبقاتی  موضوعات طبقاتبا که کامال ستيا

و در جهان، بر سر .  چگونه بکار بسته شدکي ژنتويمثالش را زدم که ب
 بر سر خصلت و گر،يدی از سو. هستی  بکاربست مبارزه طبقاتنيا

ی  مبارزه برانيو ا. هستی علمی مبارزه ی علمی هر تئوری محتوا
 ني انکهي فرق دارد با انيا.  ستينی خصلت طبقاتی را داقتيکشف حق
ی در چه چارچوبی  و پژوهش علمديچه به مصرف خواهد رسی دانش برا

ی  دارانهايهمه ا. ستي و هدف چرنديدرگی  است؛ چه کسانانيدر جر
 حرف ها نيهدفم از ا. استی و متصل به مبارزه طبقاتی خصلت طبقات

 و ستينی اتخصلت طبقی  داراقتي که حقميخواهم بگوی  مست؟يچ
شود، آن را به گونه ی  مري درگتي با واقع. علم استکي سم،ي کموننکهيا
جامعه، ی محرکه واقعی کند، سرچشمه ها و قوای  مشيزنده آزمای ا

 و ضد شاتي گرای،واقعی  ساختارها و پروسه هاعت،يجهان و طب
. کندی م ی هستند را بررسلي ها دخدي تکامل پدري که در سشاتيگرا

که قوه محرک وضع هستند ی اساسی  به مثابه علم به تضادهاسميکمون
 است که مرتبا تکامل ري ناپذاني علم زنده و پاکي نياما ا. کندی اشاره م

به ما ) ويمانند بد( بازگردند ١٨خواهند به قرن ی که می آنهائ. ابدی يم
ی و الگوی فکری  الگوکيصرفا . ستي علم نکي سمي که کموننديگوی م

ی  که مئي هاستيدگمات.  استی  که نقطه تمرکزش برابراستمقاومت 
 نوع مذهب کي شاني براسمي و کمونميدانی می  ما به اندازه کافنديگو

 که هر چه را الزم بود ننديبی  بسته مستمي سکي را سمياست؛ مارکس
 بخصوص گر،يدی توان از کنش با گفتمان های داند و نمی بداند م

 . گرفتادی يزيمخالف، چی هاگفتمان 
تر قرار ی علمی  هائهي را بر پاسمي تالش کرده است کمونانيآواک

تالش ی  عرصه هاگريو دی فکری  منظر، کنش با مکتب هانيدهد و از ا
 که همواره در تيکند و مرتبا با واقعی  درک مقايرا عمی  بشرتيو فعال

 ر،ي متغتيک واقع دررايز. کندی  است، دست و پنجه نرم مرييحال تغ
  . کننده استنيي جهان تعرييتغی برا

 و سميونالي درک از انترناسقي تعمني از سنتز نوگري جنبه دکي
 رابطه نيدر ا. استی  انقالب جهانکيبه مثابه ی ستيانقالب کمون

ی در هر کشوری اول، مبارزه طبقات. را فرموله کرده استی  اصولانيآواک
ی  داخلطيشود تا با شرای  منييتعی الملل نيسطح بی  با تضادهاشتريب
در ی  المللنيارتباط با چارچوب بی و بی صرفا داخلی دها تکامل تضااي

. ميري را  در نظر بگ١٩١٧ی کيمثال انقالب بلشو. آن کشور مفروض
 و کسب قدرت را ممکن نيانقالب توسط لنی که رهبری اوضاع انقالب
ز جهان شکل گرفت که جنگ ای بود که در گره گاه خاصی کرد؛ اوضاع

 گذاشت ري تاثهي روسطيشرای  بر روکالي داشت و بطور رادانيجری جهان
 شرفتي پکي ن،يلنی با خط و رهبری  حزب انقالبکي وجود طيو در شرا

درون ی ستيونالي ناسشاتي گراانيدوم، آواک. بزرگ را ممکن کردی انقالب
ی  بررسقاي عمسميوناليرا در رابطه با درک از انترناسی ستيجنبش کمون



     ١١u 
 ی،ستي جنبش کمونروندی ستيونالي ناسشيگرا. کرده است

نقطه ی عني. نديبی  مگري را بسط انقالب خود به نقاط دسميوناليانترناس
ی  مداي بسط پروني انقالب کشور خودت است که  از آنجا به بمتيعز

  و انقالب کشور خود راستينگری  به صحنه جهاندي باکهيدر حال. کند
 باشد و نه هان جدي بامتينقطه عز. دي از موضع تمام جهان ددي بازين

حتا در . باشدی ستياليحتا اگر کشور خود، کشور سوس. کشور خود
. باشدی  انقالب جهاندي بامتي نقطه عزنصورتي و بخصوص در انصورتيا

 روني از انقالب خود به بمتي با عزی، به انقالب جهانکرديدر گذشته، رو
ی فور از منافع متيبا عزی عني ی، غلط به انقالب جهانکرديور.  بود

 نيدفاع از اول.  شدتيتقوی   شورو١٩٣٠انقالب در کشور خود، در دهه 
 انياما م.  عاجل بودفهيو وظی اتي ضرورت حکی يستياليکشور سوس

و همزمان ضرورت توسعه انقالب در ی ستياليضرورت دفاع از کشور سوس
 اي تضاد ني اصيعدم تشخ. موجود استی واقع ی تضادگر،يدی کشورها

ی کشورهای مبارزات انقالبی  تضاد باعث شد که شورونيانکار وجود ا
. کندی  تالش کرد که قرباننکهي اايدفاع از خود کند ی  را قربانگريد

ی  حتا تا حدشي گرانيا.  داردتي حرف دردناک است اما واقعنيگفتن ا
  .افتيدر مائو تداوم 

 اصل را تکامل داده که نيکرده و ای  تجربه جمعبندنياز ا انيآواک
ی  حتا ورازيهمه چی را باالی  توسعه انقالب جهانديبای قدرت پرولتر

قبل ی ستيالي دولت سوسنيبنابرا. توسعه انقالب در کشور خود قرار دهد
صحبت را . باشدی انقالب جهانی برای گاهي منطقه پاکي دي بازياز هر چ

 انيکه باب آواکی ني نوکالي چند نکته را در مورد مدل راد کرده وهکوتا
 .ميگوی دهد می می ستيالياز جامعه سوس

موج اول بخصوص تجربه انقالب ی  مدل، خود را به دستاوردهانيا
. رودی  مزيآن تجربه نی کند اما به ورای می  متکنيچی فرهنگ

ت که اسی  طبقاتتيو حاکمی  شکل قدرت دولتايپرولتاری کتاتوريد
کند جامعه را در دست گرفته، آن را ی  را قادر منشي و متحدايپرولتار

همانطور .  حرکت دهندسميکمونی  جلو به سوهدگرگون کنند و آن را ب
 است که در آن انسان ها تيبشری  اجتماع جهانسميکه گفتم، کمون

 ازمندي نندي فرآنيا. دهندی  مريي پروسه تغنيمرتبا جهان و خود را در ا
 راه و فائق آمدن بر ني ادهيچيخالق است که مبارزات پی رهبری وعن

 خود را  حفظ کند و دي قدرت بانيا. کندی  راه را رهبرنيای چالش ها
 .رديرا بگی  دارهيبازگشت سرمای جلو

ی  مکاندي باسمياليکند، سوسی  مدي تاکاني همانطور که باب آواکاما
ی دم بخواهند در آن زندگکه مری  باشد؛ جائزي انگجانيسرزنده و ه

 از نقطه نجايدر ا.  را باز کندسميکمونی رفتن به سوی کنند و دروازه ها
از ی  برخی،تيو نارضای به جوشش فکری ستيالي جامعه سوسازينظر ن

در . دهمی  قرار مدي را مورد تاکانيباب آواکی های ري گجهينت
ی عه را به سو شوند که جامختهي برانگديمردم بای  توده هاسمياليسوس
 آن ازمندينی ستياليجامعه سوس.   دهندريي اداره کرده و تغسميکمون

.  متحد کندگري جهان دکي جادي مردم را به حول اعياست که اقشار وس
ی  جمهورکی يستياليجامعه سوس. استی ستيالي جامعه سوسنيا

 که همه اقشار ميکنی می ما صحبت از جامعه ا! نه. ستينی کارگر
ی  متي هداني جهان نوکيود ما را در جهت متولد کردن مردم و خ

  .کند
و ی  هنری، تجربه فکرتي بر اهماني رابطه است که آواکني ادر

ی توانند بازی که روشنفکران می و نقشی ستياليدر جامعه سوسی علم
حل مسائل کنکرت ی برای روشنفکران منبع مهم. کندی  مديکنند تاک

ی برای و علمی جوشش فکر. نش بشر هستنداداره جامعه و افزودن بر دا
 بشناسند تا بتوانند قاي مردم جهان را عمنکهيای  براقت،يحقی جستجو

کند که ی  مدي تاکانيآواک. استی اتيحی  دهند، ضرورترييآن را تغ
توان ی  نمقت،يبه حقی ابيدستی مانع برای وقفه و بی بی بدون جستجو

تر ی  اشهيچه آگاهانه تر و ر هر رييتغی برا. افتي دست سميبه کمون
در .  شکل ممکن درک کرد و شناختني ترقي آن را به عمديجهان با

 دي جدل که باهيو روحی به تحرک و سرزندگی همان حال، جوشش فکر
از نقاط مثبت ی کي. کندی باشد خدمت می ستياليمشخصه جامعه سوس

ه به  به آن دارند کشيآن است که گرای  روشنفکراتيروشنفکران و ح
مسلط و حاکم  ی ا نگاه کنند و درک هديجدی  و راه هااي ها با زوادهيپد

از به ی ليخ. البته روشنفکران خوب را مد نظر دارم. رنديرا به چالش گ
ی حاکم را به چالش نمی  هستند که درک ها»نيمتفکر«اصطالح 

 ري چالش گر و زهياما در کل روح. کنندی می  و با آن ها همراهرنديگ
 نيا.  روشنفکران هستانيل بردن و ساده قبول نکردن ادعاها در مسوا
  . باشدشتريبی لي خدي باسميالي خوب است و در سوساريبس

) ي فکرداتيتول( ها دهيمردم از عرصه کار با ای  توده هاخايتار
 تي که اقلستيبه گونه ای  رانده شده اند و کارکرد جامعه بورژوائرونيب

 ها دهي عرصه کار با اريتوانند درگی م) کرانروشنف(از مردم ی کوچک
ی  استثمار متي بزرگ بشرتي اکثرکهيبشوند در حال) ي فکرداتيتول(

جامعه . ممنوع الورود استی  روشنفکرتي فعالطهيحشود و به 
 استثمار را خاتمه دهد و ديبا.  وضع را عوض کندني اديبای ستياليسوس

 ها شوند؛ دهيو کار با ای  فکرتيالمردم را قادر کند که وارد فعی توده ها
. جامعه فکر کنند و نظر دهندی در مورد مسائل مربوط به همه عرصه ها

 . مسئله پرداختنيو نافذ به ای قوی  به گونه انيچی و انقالب فرهنگ
 فضا و ديبای ستيالي جامعه سوس،ني عالوه بر اد،يگوی  ماني آواکباب

. تنفس دارندی  به هواازيان نآن. روشنفکران فراهم کندی امکان برا
از . انجام کارشان هستندی  امکان و فضاازمنديهنرمندان و دانشمندان ن

 روشنفکران انيمی تواند رابطه برج عاجی نمی ستيالي جامعه سوسکسو،ي
موجود است ی  دارهيسرمای مردم را که در جوامع طبقاتی  هاودهو ت

 روشنفکران را در دي نبا،گريدی اما از سو.  کرده و حفظ کندديبازتول
 با آنان متحد شده، آنان را ديبلکه با. تنگ محصور و سترون کندی فضائ
 گفت که در دي بانجايدر ا.  را شکوفا کندشانيکرده و استعدادهای رهبر

 نيو ا. بودی ادي اشکاالت زنهي زمنيدر ای قبلی ستياليجوامع سوس
 شي گرانيا. شود یهم می ستيالي سوسنيدر چی شامل انقالب فرهنگ

که در آن مقطع  به دستور کار ی فکری تهايبود که آن دسته از فعال
شد که ی ندارند و حتا گمان می کنند ارزشی خدمت نمی ستياليسوس

 بود که شي گرانيهم ای در انقالب فرهنگ.  دستور کار هستندنيمخل ا
 کار و تي شود و اهمستهيبه روشنفکران فقط به صورت مشکل نگر

 درک سمياليآن در ارتباط با سوسی  روشنفکران و پروسه غنتيلفعا
 .نشود

ی  براني و ارائه مدل نونيشيپی ستياليتجربه سوسی ني بازبدر
در ی تينقش نارضای  بر رواني باب آواکنده،يآی ستياليجوامع سوس
 در د،يگوی  مانيباب آواک. افکندی  پرتو مزينی ستياليجامعه سوس
 فعاالنه دي مجاز باشد بلکه باديبای تي تنها نارضانهی ستياليجوامع سوس

 و سميالي امر، شامل مخالفت با سوسنيا: دي کنجه شود و توقيتشو
امر ی ستي در درک جنبش کموننيا.  هستزينی ستياليدولت سوس

در کارکرد جامعه ی تي که چرا نقش نارضانجاستيسوال ا. استی ديجد
 ني ها و مشکالت جامعه نونقصی  بر رورايمهم است؟ زی ستياليسوس

با آن ی ستيالي جامعه سوسديکه بای  نقادهي به روحرا،يز. افکندی پرتو م
 و قتيتواند به کشف حقی می تينارضا. کندی اشباع شود، خدمت م

 نگونهيبدون ا. خدمت کندی ستيالي جامعه سوسشتريدگرگون کردن ب
 به ازيک جهان ندری  برانيبنابرا. دي رسسميتوان به کمونی تالطمات نم
 ن،ي مقطع معهر پروسه در نيا. استی تي مناظره و نارضای،جوشش فکر

که در اعماق جامعه در ی زي آن چدنيدی  براديگشای را می پنجره ا
 جاده ها و راه دنيدی کند برای را باز می  اچهي است و دردنيحال جوش

 .ممکنی حل ها
 نقل کردم اني آواکاز بابی سخنرانی  در ابتداد،ي به خاطر آوراگر

باز ی در مقابل توسعه جامعه بشری مختلفی که چگونه جاده ها و راه ها
 و ستيواضح نی ليممکن خی  راه هاني مواقع اشتريشود که در بی م

 مشکالت در نياز ای اري بس.دهندی  مترقبه خود را نشان مريبصورت غ
از  یتيو نارضای  مناظره و جوشش فکری، روشنفکرشفات مکاانيجر

 ني انياما همچن.  شودی می عمق به سطح آمده و بر آن ها پرتو افکن
 قتيبر حقی رهبر. کندی اشتباه می  رهبردياست که شای تيواقع
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 ايکند ی  عمل مکجانبهي ايکند ی  دارد اشتباه مديشا. انحصار ندارد

 اني حزب و توده ها، ماني مکيالکتيد. کندی  تنگ نظرانه فکر مديشا
در جامعه ی و اگر رهبر.  مهم استاريشونده، بسی هبرو ری رهبر
ی  رهبراني نکند آنگاه رابطه مقيرا تشوی تيفعاالنه نارضای ستياليسوس

خواهد ی  و تماما رهبرکطرفهي. شودی  مکجانبهيشونده ی کننده و رهبر
 ريشونده درگی و رهبری بر رهاني مکيالکتي با دنصورت،يدر ا. بود

جامعه کند ی در هر دو سوی  نقادهيدر واقع روح نصورتيدر ا.  ميستين
ی شوند و هم از سوی می که رهبری آنانی هم از سو: شودی و سست م

 لي و تحلهيو تجزی ني خود را بازبنکهيکند به ای که عادت می رهبر
  .نقادانه نکند

 هسته مستحکم خواهد کيدهد، ی  ارائه مانيکه باب آواکی  مدلدر
و . يستيالي در جامعه سوسستيحزب کمونی شده  نهينهادی رهبر: بود

:  هسته مستحکم استنياز ای  بخشزياز جامعه نی بخش گسترده تر
 قدرت را بدست نکهي اا،يپرولتاری کتاتوريکه نسبت به ضرورت دی بخش

 داد و هدف، رفتن به مي نوظهور نخواهاي شده ونسرنگی طبقات بورژواز
 نکته را با کي ديبگذار.  در جهان است؛ روشن استسميکمونی سو

و شل گرفتن ی  قدرتنيهر گونه اهمال در حفظ چن: ميصراحت بگو
 ن،يبنابرا.  خواهد بودتي بشرهي علتي جناکي قدرت نيضرورت حفظ ا

 هسته مستحکم متعهد است که جامعه را نيو ا.  قدرت را حفظ کردديبا
 و خم ها چي پرغمي ببرد و متعهد است که مبارزه را علسميکمونی به سو

 ني چارچوب، انياما در ا.  بردشي و خم ها ادامه داده و پچيو از درون پ
. را بوجود آورد) يکشسان (تهيسي حداکثر االستديهسته  مستحکم با

افراد بتوانند در ی عني ند،خود را دنبال کنی افراد بتوانند افق های عني
ترش ی نيم زديائيو ب.  بخرج دهندتيمتفاوت و متنوع خالقی جهت ها

آن است که مردم دست به اعتصاب، اعتراض و تظاهرات ی به معنا: ميکن
باب . موجود باشدی  زنند؛ در جامعه همه نوع چالش گرزشيو خ
ن بافت، فاصله يبا ای  نوع جامعه، جامعه انيکند که ای  مدي تاکانيآواک

ها ممکنست ی بعض. ستيرود نی  مسميکمونی به سوی گرفتن از راه
 ميرسی  به مقصد نمعتري سراي آم؛ي را بکننکارهاي اديآخر چرا با: نديبگو

 دور شدن از راه نيا. ري خم؟ي به حرکت ادامه دهمياگر در خط مستق
 نوع ن آجاديای  هاشي کننده از پونيي بلکه بخش تعستي نسميکمون

 که در آن انسان ها آگاهانه سم،ي به کموندنيرسی  که براستيجامعه ا
 آنچه را ستي نشک .استی دهند، ضروری  مرييرا تغجهان و خود 

بدون شک . ستيبدون خطر ن) سميالي از سوسنيمدل نو( کردم حيتشر
که نام بردم مانور داده ی  پروسه هائنيدر درون همه ای ارتجاعی روهاين

و تظاهرات ی تي و نارضازشيکه خی حتما در فضائ. و ضربه خواهند زد
 خواهند ل فعاروهاي ننيخواهد بود حتما اضد دولت و در دفاع از دولت 

 خطرات و ممانعت از سوء نيتوان بخاطر ممانعت از ای اما نم. بود
 کي نيا. کردی جامعه را سرد و زمستانی  حال و هوان،ياستفاده مرتجع

 استي مخالفت با ساني مديبای دولت پرولتر. چالش و تضاد بزرگ است
 افتهيسازمان ی  و تالش هامسياليمختلف و حتا مخالفت با سوسی ها
 نيا.  روشن بگذاردزي خط تماکی يستياليدولت سوسی سرنگونی برا
 د،يگوی  ماني است که باب آواکنيهمی و برا.  استدهيچي پاريبسی امر

 باشد تا لبه پرتگاه و در هم لي آماده و ماديبای ستياليجامعه سوس
)  کف دادن آننه ازی ول(از کف دادن قدرت ی کيشکسته شدن، تا نزد

 نوع عملکرد نه نيا.  باشدکياستراتژی ري جهت گکي دي بانيو ا. برود
ی از پروسه رفتن به سوی  بلکه بخشستي نسميتنها دور شدن از کمون

 جهت کي »اري بستهيسيهسته مستحکم با االست«مدل .  استسميکمون
 موجی تواند بر کمبودهای دهد که می  ارائه مندهيآی برای اساسی ريگ

ی تر از تئوری  غناري بسکي دوم، پراتجمطمئنا در مو. دياول فائق آ
  .دهدی ارائه می  اهيپای ري جهت گکي مدل نياما ا. خواهد بود

 روش نيرا با ای ستيالي تجربه موج اول انقالب سوساني آواکباب
تواند به ی  چگونه متي که بشروي پرسپکتنينقادانه و چالش گرانه و با ا

را با ی ستيتوان ابزار و متد انقالب کمونی د، چگونه م برسسميکمون
و ی اهداف آن همگون و سازگار کرد و آگاهانه همگون نگاه داشت؛ بررس

  .کرده استی جمعبند
 ادهي کم هم زکيرا بحث کردم و ی اديزی  من عرصه هانجايدر ا

 به انقالب صحبت کنم اما کرديدر مورد روی خواهم کمی م. کردمی رو
  .مي موضوع در بحث آزاد بپردازني به امينتوای م

 دهيا« کنفرانس هي لوتا در حاشمونديری  ارائه سخنرانانيپا
  ٢٠٠٩ مارس – در لندن »سميکمون

 سنتز نوین باب آواکیان چیست؟
چند از ی تنی  از سو٢٠٠٨ در بهار سال ديکنی که مالحظه می متن

در نقاط ی نران به صورت سخکا،يآمری  انقالبستيرهبران حزب کمون
 متن با هدف آشنا کردن نيترجمه ا. مختلف آن کشور ارائه شد

ی های  تئورني به سنتزنواني با خدمات باب آواکقتيخوانندگان حق
است اما ی  معرفکي فقط ني شک اونبد. رديگی صورت می ستيکمون

بودن مطلب، آن ی  طوالنليبه دل. باشدی  منياز سنتز نوی شرح موجز
 .ميکنی  منتشر مقتيمختلف حقی سمت و در شماره هارا در چند ق

  داردسمی بھ انقالب و کمونازی نتیبشر:  اولقسمت

ی زي را در قالب رسمي انقالب و کموناني باب آواکني نوسنتز
 موضوع الزم است در ابتدا نيشکافتن ای برا. کشدی  مريبه تصوی ديجد

  .مي صحبت کنميدار سمي به انقالب و کمونازي چرا ما ننکهيدر مورد ا
را ی  انقالب چاپ شده بخش هائهيکه در نشری خواهم از گزارشی م

ی مدنی های  آزادهياتحاد «قاتي تحقهي گزارش بر پانيا.  بخوانمتانيبرا
نوشته شده ی  در مدارس دولتسي پل٤٦٠٠ در مورد رفتار »کايدر آمر

 از آزار و  بطور روزمره عبارتستسيدهند رفتار پلی آنان گزارش م. است
ی رحمي بنيا. هولناک نسبت به دانش آموزانی رحميو  بی بان زريتحق

 به کالس کويورود بی جلوی وقت.  ادواردز هم شدکويشامل حال ب
 سيدر جواب، معاون مدرسه فورا به پل. درسش را گرفتند او اعتراض کرد

 نطوري ا»يمدنی های  آزادهياتحاد«را گزارش ی  بعدعيوقا. زنگ زد
 چنگ کوي در صحنه حاضر شد و بر گرده برايوي رافسر :دهدی  مشرح

سپس .  و خون آلود کرددي و صورتش را دردي کوبواريانداخت و او را به د
.  و چشمانش را سوزانددي به صورت و چشمانش پاش»سيم«ی با اسپر
 را  خبر کرد که به گريدی روهايدرمان دانش آموز، جناب افسر نی به جا

 ساعت ٢پس از . بردندی مارستاني را به بکويب.. .ندده و ببراو دستبند ز
 مدت با دستبند نيدر ا.  توانستند آن ها را ببندندشيزخمهای کار بر رو

ی  جرم جنائ٥او را متهم به .. . شده بودري زنجمارستانيبی  صندلکيبه 
 )١(. کردند
 را  نامني اکوي بوني به خاطر استکوي پدر و مادر بادي احتمال زبه

بود ی جنوبی قاي آفروني از انقالبکوي بونياست. او انتخاب کرده اندی برا
 در زندان او را به حد مرگ سي شد و پلري دستگديکه در دوران آپارتا

 نظام نژادپرست و مورد کي دينظام آپارتا. کتک زد و به قتل رساند
کردند  ادواردز کويکه با بی کار! يچه طنز تلخ.  بودکاي دولت آمرتياحم

ی  کردند و در هر مدرسه گتوهاکوي بونياست که با استی پژواک کار
  .شودی  هر روز تکرار مکايآمر

 رفتار نطوريتواند با جوانانش ای می  چه نوع نظامدي خود بپرساز
 مزي تاورکيوي در مجله نشيکه چند هفته پی  از مقاله اديبگذار کند؟

 در کايارتش آمری کيد چرضی از واحدهای کيرا در مورد ی بود گزارش
دهد ی را شرح می  دهشتناک مختلفعي مقاله وقانيا. افغانستان بخوانم

ی مقاله م.  دهکده استکي واحد به نيدر مورد حمله شبانه ای کيکه 

 تجسم دوباره انقالب و کمونیسم



     ١٣u 
 که از فارغ وسايسروان مات پ« به دهکده، مله پس از حسدينو

به واحد  ميسی با ب.. . استنتيوست پوی  مدرسه افسروري غالنيالتحص
 و جمع شاني ده درخواست دفن مردهاداني سفشيخود خبر داد که ر

که ی  زخم١١ کشته و ٥ –تلفات بد بود . اندی  زخماني نظامريغی آور
خوبست که همه » .همه آن ها زنان، دختربچه ها و پسر بچه ها بودند

 نتونيکلی الريکه باراک اوباما و هی  کسانندي تا ببديمقاله را بخوان
ی خوانند در واقع مشغول چه کاری م» مای  نظاموريدان و زنان غمر«

 )٢( .هستند
کند؛ آن چگونه ی  که از آن دفاع مستيارتش دنبالچه جامعه ا 

 و مي بزنگري چرخ دکي کند؟ی  مديرا تولی  ارتشني که چنستيجامعه ا
با خانواده . ميکن»  جهان ممکننيبهتر «نياز ای گريبه جنبه دی نگاه

ی که در دهسال گذشته، بعد از نابودی  هزار دهقان هند١٥٠ی ها
زدند صحبت ی  دست به خودکشی،جهانی  دارهيتوسط سرمای اقتصاد

 در البه آنگو.  خود را کشتندی آن ها با خوردن سم ضد آفات نبات. ديکن
که فقط ی کودکان«: سدينوی  م»مزيتا«از ی مقاله ا. مي سفر کنقايآفر

ی که راهشان با فضوالت بسته شده راه می نهرهائشورت به تن دارند در 
ی پر از گوه می  آشغال ها را به درون چاه های روند و با صفحات مس

ی شخصی با جت های بزرگ نفتی  شرکت هاراني مدکهي در حال»زندير
ی چرب و نرم می لوکس قراردادهای  و آمدند و در هتل هارفتدر 

ی هر ساله هزاران زن را م. ميزن استاپ بکی يشرقی  در اروپا)٣.(بندند
به ی  سر)٤ (.فروشندی می سکس به بردگی دزدند و در بازار جهان

که هر ساله در تالش ی  نفر٤٠٠از ی کيخانواده ی  و اعضامي بزنکيمکز
 .شوندی هالک می  از تشنگزونايآری  گذر از صحرانگام کار هافتنی يبرا
 که ديبگوئ) و به خودتان( ها  و آنگاه به آندي آدم ها فکر کنني به ا)٥(
به .  و رو شودري زستيندارد و الزم نی  اساسراتيي به تغازي جهان ننيا

  .به انقالب نداردی ازي جهان نني که اديمن بگوئ
ی زيزد که واقعا چی توان دست به انقالبی  مايآ: نجاستي سوال ااما

ند؟ و تازه  قبال آدم ها انقالب نکردند و شکست نخوردايرا عوض کند؟ آ
 کايمثل آمری  وضع را عوض کند، در کشورنيحتا اگر انقالب بتواند ا

 انيکار باب آواکی  مرکزمشغله کرد؟ی  انقالبنيتوان چنی چگونه م
امروز در باره آن صحبت .  هاستنيهم) ميخوانی  منيآنچه که سنتز نو(

ساله او را ی  ساعت کار س٢توان در ی واضح است که نم. خواهم کرد
 ني که بتوانم نشان دهم که او از بهتردوارمياما ام.  کردحيتشر

 را به سطح هاآنچه قبال شده است استفاده کرده، آن ی دستاوردها
 و تيبشری  نسبت به رهائني کامال نوکردي روکيارتقاء داده و ی تريعال
  .ارائه داده استی  اساسرييتغ

  انقالبنی مرحلھ نوکی گذاشتن در قدم
 اعالم ستي کمونفستي مارکس و انگلس در مانشيسال پ ١٦٠

 ندارد از دست چي ه–ی  المللنيبی اي پرولتار–کردند که کارگران جهان 
 کي اصول هياني بنيا. فتح داردی برای  اما جهانشيرهايبدهد جز زنج

  . گذاردشيمبارزه پی راهگشا را به عنوان راهنمای تئور
 سيدر پاری  انقالب پرولترکيانجام ی  تالش برانيسال بعد، اول ٢٥

 سال ٥٠. داشتی شود و عمر کوتاهی  خوانده مسيرخ داد که کمون پار
 ميتحکی ستيالي انقالب سوسنياول. حاصل شدی  واقعشرفتي پکيبعد 
پس از .  انجام شدنيلنی تحت رهبری  انقالب در اتحاد شورونيا. شد

 نيا. ه گرفترا بر عهدی ستيالي کشور سوسنيای رهبر ني استالن،يلن
 به قدرت ١٩٤٩انقالب در سال . گرفته شدی  پنيدر چی روند انقالب

انقالب  «کي سال بعد مائوتسه دون که رهبر آن انقالب بود ١٧ و ديرس
 ريکرد که  انقالب کبی رهبری ستيالي سوسنيرا در چ» در انقالب

ه آن بود کی  انقالب در انقالب برانيا. نام گرفتی ائيپرولتاری فرهنگ
 در شتري را گرفته و آن را هر چه بنيدر چی  دارهي سرمااءياحی جلو

 . براندشيبه پی ستيجاده کمون
 خود اني به پا١٩٧٦در سال ی ستيکمونی  مرحله اول انقالب هانيا

 رخ داد نيدر چی ضد انقالبی  کودتاکيکه مائو فوت کرد ی زمان. ديرس
در کنار مائو ی ائيلتارپروی  فرهنگري انقالب کبانيکه در جری و کسان

که انقالب ی  هائاستيتمام س.  اعدام شدنداي و ري بودند دستگستادهيا

ی  دارهي آن مبارزه کرده بود به عمل گذاشته شد و سرماهيعلی فرهنگ
. ستيدر جهان موجود نی واقعی ستيالي کشور سوسچيامروز ه.  شداءياح

ی وز احساس م را هر رتي واقعني انيو مردم سراسر جهان بار سنگ
 اي چه نسبت به آن آگاه باشند –کنند ی  اش مبارزه مهيکنند و عل

  .نباشد
دوباره در گروه ی شروي وضع و پني که عوض کردن انجاستي اسوال

 ني در چنم؟يکنی  انقالب را بازگشائدي مرحله جدکي چگونه ست؟يچ
د را قبل دفاع کرده و خوی انقالب های  از دستاوردهاانيباب آواکی وضع
کرده و ی  آن انقالب ها متکنيدرخشان رهبران و متفکری  هادگاهيبر د
. زده استی ستيانقالب کمونی های  به تکامل تئوردست هي پانيبر ا

 و کيتئوری عالوه بر دفاع از دستاوردها، اشتباهات آن ها و کمبودها
ه  کردلي و تحلهي تجززيآن اشتباهات باز کردند را نی متد که راه را برا

 منسجم، جامع، و همه جانبه کي چارچوبه تئورکي مبنا، نيو بر ا. است
 بدون شک کي چارچوبه تئورنيا.  سنتز راکی يعني. سترا تکامل داده ا

آن ها ساخته شده ی  آمده و بر روروني بنيشيپی های از درون تئور
 زينی و تجربه قبلی  شامل گسست از درک قبلشرفتي پنياما ا. است

امروز من . دهدی  ملي را تشکني جنبه مهم از سنتز نوکي نيو ا. هست
 چگونه ايفلسفه : پردازمی  مني نوسنتز به بحث در باره نهيدر سه زم

 کي تئورمي ازجمله و بخصوص مفاهاست،ي سم؛يفهمی جهان را م
 مي بودند؛ مفاههياولی ستياليساختن جوامع سوسی که رهنمای اسيس

مانند ی ه انجام انقالب در کشوراش رای  که تم مرکزکياستراتژ
 .کاستيآمر

  آنرییدرک جھان و تغی برای فلسفھ ا:  دومبخش

ی  کار شده است که راهنماشي روش کمابکيمنظورم از فلسفه  
 شي که جانيدر مورد ای  ودگاهيدی  بر روايانسان در درک جهان است 

ی  مري کرد تاثديتوان و بای  و در مورد آن چه مستي جهان چنيدر ا
در ذات انسان است و مسئله ی خودپرست« فکر که نيمثال ا. گذارد

 و جامعه عتي روش درک کل طبکي. است فلسفه کي» استی کيژنت
 کرد ديتوان و بای  شخص فکر کند چه منکهيای است و مسلما بر رو

 و طبق هر چه دينداری  فلسفه اديممکنست شما بگوئ. گذاردی  مريتاث
:  صورت من خواهم گفتمنيدر ا. ديروی  مشيپاست ی که ممکن و شدن

 لسفه فلسفه است که اسمش فکي خودش زي ننيا! ديببخش
 الزم دي کناري فلسفه را اختنياگر ا. کاستيساخت آمری ستيپراگمات

که ی بزرگی  و محرک هاعيوقای  اشهي در مورد علل راديزی لي خستين
ی ر که هست م صرفا جهان را آنطود؛يدهد فکر کنی جهان را شکل م

اگر . ديکنی اش می  کردن حواشنهي و خود را مصروف به وصله پديريپذ
 دنيکه در رس» اندی اجتماعی سازه ها« که همه فلسفه ها صرفا ديبگوئ

به نام ی زي وجود چاي؛ )اعتبارندی  باي( اندازه معتبرند کي به قت،يبه حق
 که اسمش ديهستی فلسفه ای  صورت داراني در اد؛يکنی  را نفقتيحق
و ( فلسفه  متاسفانه نيا.  استجي است و امروزه سکه را»ي گرائتينسب«

 تيو مبارزه با جنای  است با عدم تعهد به مخالفت جدمراهه) عتايطب
 آدم نکهي فلسفه در اگريبه عبارت د. حاکمی قدرت های  واقعاريبسی ها

  .کند، مهم استی کند و نمی چه م
 اني باب آواکنيدر قلب سنتز نو. ستفلسفه ای  دارازي نسميکمون

تر ی  و علمسميکمونی فلسفی  نقادانه شالوده هالي تحلاينقادانه ی بررس
 مسئله بهتر است نيدرک ای برا.  استی فلسفی  شالوده هانيکردن ا

امر ناآشنا و ی  ها در ابتدانياز ای برخ. مي بشودهيچيوارد چند مقوله پ
 که مسئله روشن دوارمي امدياشته باش خواهد بود اما اگر صبر ددهيچيپ

مهم ی لي خ»يجهان واقع«است که در رابطه با ی  موضوعنيا. تر شود
 .است

   مارکسکشف 
 که کيالکتي روش داني انگلس دانشجوکي مارکس و فردرکارل
 که ديهگل فهم.  بودندافت،ي ني تکو-- هگل–ی  آلمانلسوفيتوسط ف
 تکامل توسط نيا. ل است و تکامريي در جهان در حال تغزيهمه چ



   t ١٤   
 در  جنگ هم هستند، گريکديبا ی ستي همزنيمتضاد که در عی روهاين

حتا .  و پروسه موجود استدهاي پدهمهشود و در ی  رانده مشيبه  به پ
 و تکامل نه ريي مبارزه ، تغديآی نسبتا با ثبات به نظر می زيکه چی وقت

و . کندی  منييع است بلکه خصلت آن را تانيتنها در درونش در جر
شود ی  جنبه مسلط مکي زود اي رياضداد، دی  مبارزه نيهگل گفت در ا

. شودی  مني اساسا نوزي چکي به دهي شدن پدليو موجب جهش و تبد
 توپ کي هي شبديخورش. دانستی که هگل نمی مثال. مي مثال بزنکي

است که ی هسته ای  اما انفجارات دائمتيدر واقع. سخت سرخ داغ است
کند که به نوبه ی  مومي به هللي را تبددي موجود در قلب خورشدروژنيه

را از سر ی امل ما مراحل تکديو خورش. کندی خود حرارت و نور ساطع م
ی  مرونيکه بی  آن، اندازه اش، و مقدار حرارت و نوربيترک. گذراندی م

 نيا.  شودديجدی ستاره های  و غذاردي بمنکهيشود تا ای دهد عوض م
که موجب به .  استگريکدي اضداد به ليرد وحدت، مبارزه و تبد موکي

    .شودی  مدي جددهي پدکيوجود آمدن 
ی  ها مدهيای نيشي تکامالت را در عرصه پني هگل منبع تمام ااما

 معنا فلسفه هگل نيبه ا. ابندی يانعکاس می دانست که در جهان ماد
آن در ی فه از معنا در عرصه فلسسمي آلدهيای معنا. بودی ستي آلدهيا

 معموال به سمي آلدهيروزمره ای در زندگ. روزمره متفاوت استی زندگ
کند و ی  از خودش هم فکر مريغی زهائي که آدم به چتآن اسی معنا

 ها قبل از دهيآن است که ای اما در فلسفه به معنا. مسئله اش است
   .درنوجود دای جهان مادی مستقل و ماورای  در عرصه اای يجهان ماد

که در ی  توسط خدائزيهمه چ «اي؛ »در آغاز کالم بود«.  مذهبمثال 
؛ »شودی  و کنترل مدهيموجود است آفری  مادريمتفاوت و غی عرصه ا

همه . » کرده استنيي تعمانياست که خدا برای ما قسمتی رنج ها « اي
ی  که مدينگاه کن» اسرار« به کتاب اي. استی  فلسفسمي آلدهي ها انيا

.  استسمي آلدهي هم انيا. سازدی  افکارش جهان خود را ما آدم بديگو
که در ی  افکار ما در رابطه با و در چارچوب جامعه خاصتي در واقعرايز

 که آن »يانتخاب هائ« و ميکه در آن داری گاهي و جاميآئی  مايآن به دن
  .رديگی  و شکل مابدی يگذارد تکامل می جامعه در مقابلمان م

 با شي هم معنانجايدر ا.  قرار داردسميالي ماترسم،ي آلدهي ا مقابلدر
در مورد ی کی يامروز وقت. روزمره فرق داردی آن در زندگی معنا
اما در عرصه . استی کند منظورش مصرف گرائی  صحبت مسمياليماتر

 ها منجمله افکار دهياست که علل پدی نشيبی  به معناسمياليفلسفه ماتر
ی جستجو می جهان ماد) يواقعی  هاکيناميد(ی عواقی  هاشيرا در پو

کند ی  شکل خاص از ماده است که فکر مکيمشخصه ی آگاه. کند
   .انسانی عني

ی عني –بود ی کي عمدتا مکانسميالي زمان مارکس، ماتردر 
جهان را ی کيزي فنيکردند که قوانی آن زمان درک می  هاستياليماتر

 را به شکل ني قواننيند که ا به آن داشتشيتوان شناخت اما گرای م
 ننديآنان قادر بودند که بب. نندي نوع ساعت ببکي و ني و مثل ماشستايا

 جاذبه به حساب آن است و نيچرخد و قوانی د مي به دور خورشنيزم
ی  اما نمدند؛يفهمی  را هم مابدی ي چرخش ادامه مني انکهيعلت ا

را ی  تکاملريس چگونه بوجود آمده و چه مديدانستند که خود خورش
 محدود بود و شاني هادگاهي د–مرگ خود روان است ی گذرانده و به سو

 را درک کنند که  چگونه ني اندقادر نبود. فلسفه شان بازتاب آن بود
 --» جهش ها «اي نيکامال نوی زهاي به وجود آمدن چ– ی في کرييتغ
 .ديبوجود آی تواند از دل علل مادی م

 همه نکهيا (کيالکتيهگل در مورد د ی و انگلس، کشف هامارکس
 سمي آلدهيرا گرفتند و ا) کنندی  مريي مبارزه اضداد تغجهي در نتزهايچ

 مستقل و قبل از هر تي واقعنکهيا(ی ستياليآن را کنار زدند؛ درک ماتر
. آن را زدودندی کيرا گرفتند و خصلت مکان) موجود استی گونه فکر

 در جهان در زي همه چنکه،يا: ود بکيالکتي دسمياليسنتز آن ها ماتر
 نکهيشوند و ای  مرييمتضاد درونشان مرتبا دچار تغی روهاي نجهينت

 پروسه برخاسته و بازتاب آن است و به نوبه ني از ازي خود بشر نشهياند
  .کندی خود با آن کنش م

  یاجتماعی بررسی برای علمی  شالوده ھاجادیا
ی برای علمی  شالوده هاجاديای  فلسفه برانيمارکس و انگلس از ا 

را تکامل ی خي تارسميالياستفاده کردند و ماتری مطالعه جامعه بشر
ی زندگی ازهاي ندي بازي کردند که آدم ها قبل از هر چليآنان تحل. دادند

 گريکدي وارد رابطه با دي باشانيازهاي نديتولی  کنند و براديخود را تول
به طور ی دي روابط تولنيا. هاست انسان انيمی دي روابط تولنيا. شوند

 منابع، و ی، تکنولوژی،عني(يديتولی روهايمنطبق است بر سطح نی کل
در جامعه ). خياز تاری دانش انسان ها در هر جامعه در هر مقطع زمان

شد که در ی  برده مشي آدم ها پانيمی  روابطقي از طردي تولی،برده دار
 نيا.  بودگري طبقه دکيکلمه صاحب ی واقعی  طبقه به معناکيآن 

 اسيمقی عموما منطبق بود بر کشاورزی نظام برده داری ديروابط تول
 قي از طرديتولی  دارهي سرمادر  .بودی  ابتدائاريبزرگ که در آن ابزار بس

)  دارانهيسرما( طبقه کيرود که در آن ی  مشي آدم ها پانيمی روابط
 گريدی  طبقه اصل هستند ورهيصاحب کارخانه ها، بارخانه ها، و غ

کار کردن و ی  به جز توانائستي نزي چچيصاحب ه)  پرولترهاايکارگران (
 هيسرما.  دار بفروشدهيرا به طبقه سرمای  توانائني اديخود بای بقای برا

دهند ی به آن ها دستمزد می  اما تنها زمانستنديداران صاحب کارگران ن
برند آنان را ی قت سود نمکه بتوانند از قبل کارگران سود ببرند و هر و

 روابط نيو ا.  مينيبی می لي خنروزهايکه ای زي چ–کنند ی اخراج م
ی  بزرگ که مستلزم کار جمعاسي مقديمنطبق است بر ابزار تولی ديتول

 تراکتور به اي فوالد ديتولی که آدم ها برای  وقت–آدم ها با آن هاست 
  .کنندی روند، در کنار هم کار می کارخانه ها م

استثمارگر هستند اما ی  نظام های،و هم برده داری  دارهي سرماهم
ی  انواع متفاوت جوامع دارانيبنابرا. متفاوت هستندی ديروابط تولی دارا

به عالوه، انواع متفاوت روابط . هستندی ديانواع متفاوت روابط تول
متفاوت در ی های انواع متفاوت حکومت ها، تئوری ريبه شکل گی ديتول

ی  بشر، اشکال متفاوت خانواده، انواع متفاوت هنر، درک هاتيماهد مور
 . شودی  متفاوت منجر ماتي و اخالقفهيمتفاوت از حق و وظ

نوشته شده ی در عصر) مي عهد قدليمنجمله انج (ليمثال انجی برا
ی  برده مشيپی  روابط برده دارقي از طردياز تولی است که بخش مهم

ی  که برده دارستي حس نني اصال اليدر انج است که لي دلنيبه ا. شد
ی ليکه اسرائی  مگر در صورت– است تي بشرهي دهشتناک علتي جناکي

 ليو انج. گرفته شوندی  به بردگانيهودي ري توسط غ»ميعهد قد«ها در 
گرفت که ی  قرار مکايمورد استفاده برده داران جنوب آمری به سادگ

ی  برده دارامروز .حاکم بر جنوب را موجه جلوه دهندی نظام برده دار
ی اسي در عرصه سنيهمی برا. ستي منطبق بر منافع طبقه حاکم نگريد

اما .  به وفاق جمع شده استليتبدی زشت شمردن برده داری و فرهنگ
ی  پرتاب کردن آنان وقتروني داران و بهياستثمار کارگران توسط سرما

 راست و دی عيطب«که ی زي به مثابه چستيکه استثمارشان سودآور ن
به ی  همانطور که در گذشته برده دار–شود ی دانسته م» ذات بشر است

. شدی دانسته م» است و در ذات بشر استی عيطب«که ی زيصورت چ
که به ی برده داری  طرفداران براندازکا،يدر آمری قبل از جنگ داخل

در ذات ی  برده دارريکردند که خی معروف شدند اعالم م» براندازان«
 ديبا) تر از آنانی علمی  اهيبر پای ول(ما هم مانند آنان  . ستيبشر ن

 روابط جهي بلکه نتستي که استثمار کارگر در ذات بشر نمياعالم کن
بر ی  متفاوت خودمان را که متکاتي اخالقدي و با–است ی  دارهيسرما

 اتيبل اخالقاست در مقای کامال متفاوتی و اجتماعی ديروابط تول
ی خي تارستيالي ماتری، علمکردي روکي ديائيب .ميقرار دهی  دارهيسرما

چرا با . ميکه صحبتم را با آن شروع کردم اتخاذ کنی را در مورد مثال
 به خاطر اي صفتانه رفتار شد؟ آواني دانش آموزان حگري ادواردز و دکويب

 به کل ديجواب بای  کرده بود؟ برا»يگری اغي « ليدلی آن بود که او  ب
. مي واقعه را شکل داده نگاه کننيکه ای  بزرگترخيو تاری متن اجتماع

که ی و طرق گوناگون(حاکم بر جامعه ی ديروابط تول: دي از خود بپرسديبا
 نيخود را در ارتباط با ای  وادار کرده اند جاخي را در طول تاراهيمردم س
 ديدهد؟ بای را نشان می زي به ما چه چنهي زمنيدر ا)  کننددايروابط پ

-يقائي آفرتيجمعی سي دگردميني و ببميکنی بررسی  را بطور علمنيا



     ١٥u 
از : به جلو رانده استی را چه محرکه ا)  مترجم– اهانيس(ها ی کائيآمر

 ري شدند، به آن ها تجاوز شد، و زنجدهيکه از موطنشان دزدی برده هائ
 کشور ني اميد ثروت عظ کشور آورده شدند تا با کار خونيبر گردن به ا

 شدند لي سهم بر تبدنيبه زارعی  بعد از جنگ داخلپسرا بنا کنند؛ س
که در پالنتاژها حبس بودند؛ و سپس به درون شهرها رانده شده و 

با درجه ستم ی شاغل در کارهائی  به کارگران صنعتليعمدتا تبد
 ايها ی ئکاي آمر- يقائيو اکنون اغلب آفر.. . باال شدنداريواستثمار بس
ی  اضافه برخورد متي ها به صورت جمعن به آايهستند ی بردگان مزد

 ادواردز به آن ها به صورت کوي مانند باهي و در مورد جوانان س–شود 
 مرد جوان ٩ از مزي تاورکيويطبق گفته مقاله ن. (شودی برخورد می جان
 در سطح کايدر زندان است که موجب شده آمری کی يکائي آمراهيس

 به ديبا) ٦. کسب کندی زندان نرخ سرانه نهيان مقام اول را در زمجه
 دوره ها سربلند کرده و ني از اکيکه در هر ی نهادها و افکاری بررس
 که ديسفی  عظمت طلبلي و تحلهي به تجزديبا. دي شدند بپردازتيتقو

است ی  قواريجامعه کماکان بسی شد اما در همه نهادهای سيدچار دگرد
 در جامعه گري مهم ددهيپد در رابطه با هر نهاي به همه ادي با.ديبپرداز
 ليتحلی  کم کم بطور علمديتوانی  ها مني همه اهيو سپس بر پا. ديبنگر

 نيا.  کرددياز آن چه بای خالصی  و برا- ستم از کجا آمد ني که اديکن
 .استی خي تارستيالي ماترکردي مثال از روکي

   ھاتی محدودحل 
ی  و خدمات عموممي کشف عظني اتيردن در مورد اهم غلو کواقعا

او همراه .  سخت استاري بس--بشری  و رهائ–ی  بشرشهيمارکس به اند
  . و راه را روشن کردندختندي را رکيتئوری با انگلس شالوده ها

 تيمحدودی  دارازي که روش مارکس و انگلس نستي آور نتعجب
 نياستالی  جدکيهات متدولوژ ها با اشتبانيکه ای اما زمان. بودی هائ

 به مدت ني پس از مرگ لننياستال.  تر شددهيچيمخلوط شد مسائل پ
بدتر . بودی  المللنيبی ستيو جنبش کمونی  سال رهبر اتحاد شورو٣٠

 شرفتهي درک پکيرخ داد که تولد ی  در زمانتباهات اشني انکهياز همه ا
 هيعل) نيقالب چرهبر ان(مائو . شدی بود و حس می بطور عاجل ضرور

 کي در محدوده زي مشکالت مبارزه کرد اما خود مائو ننياز ای برخ
 نيو ا.  آن آزاد نبودراتيکرد و از تاثی  تقال مدهيچارچوب به ارث رس

فلسفه ی  ضعف هااني آواکباب  .داشتخود را ی آمدهای کمبودها پ
. ت نقد کرده اسقيکرده و بطور عمی  جنبه شناسائ٤را در ی ستيکمون

ی ستي آلدهيای اول، گسست کامل تر با اشکال فکر:  قرارندني ها از انيا
 نفوذ کرده بودند و از سميمارکسی که به شالوده های و حتا شبه مذهب

 نکهي تر از اقي عمتايفي و کشترينشده بود؛ دوم، درک بی آن ها گسست
؛ دهندی  مريي را تغگريکديچگونه در هم تداخل کرده و ی ماده و آگاه

ی  فلسفشاتي و گراسميکه با پراگماتی  مشکالتکرشتهيبر ی سوم، نقد
 به دني راه رسای يستمولوژي اپکي آمده اند؛ و چهارم، ديمرتبط با آن پد

شالوده ی  را بر روسميارکس ها او منيدر انجام ا. متفاوت" اداي بنقتيحق
  .تر نهاده استی علمی ا

 شاتياما مهم گرای  فرعجوانبی  برخاني مورد جنبه اول، آواکدر
ی ستيکمونی و تئوری ستيرا که سابقا در جنبش کمونی شبه مذهب

ی شاتيگرا: و نقد کرده و از آن ها گسست کرده استی موجود بود حفار
 »يخيتاری ري ناپذزيگر «کي را به مثابه سميبه کمونی ابيکه دست 

از  یکنند، نوعی  مري بهشت تصوکي مثل باير را تقسمي و کموندهيد
  .ستي مردم نانيکه در آن تضاد و مبارزه در م» بزرگی قلمرو هارمون«

» خدا«مانند ی زي هم چخيتار. ستي نري ناپذزي گرسمي کموناما
 سميکمون.  را مقدر کرده باشدسميکمونی  که رفتن به سوستين

 انسان ها را خاتمه خواهد اني و خشونت بار مريناپذی آشتی تضادها
خواهد بود که در آن انسان ها با هم تضاد داشته، ی ا اما جامعه ديبخش

 زي خشونت آمري برخوردها و مبارزه ها غنيا. دکننی جدل و مبارزه م
 مجادله مرتبا دست ني ارايخواهد بود زی خواهد بود و در واقع امر خوب

 در شتري براتيي تر و امکان دست زدن به  تغشرفتهي به درک پافتني
ی روزي که پدي دنيا  .نوع بشر را فراهم خواهد کرد یانطباق با منافع کل

 ني آن را مقدر کرده است و اخي است و تار»ري ناپذزيگر «سميکمون
 ست،ي که در آن تضاد و مبارزه ناستي نوع اتوپکي سمي که کمونشيگرا

 سميدر مارکسی بود اما در کل به درجاتی  قواري بسني استالدگاهيدر د
 نياز ای دون در جوانب مهم و به درجات مهم مائوتسه  .هم بوده است

اما نکته در آن است که حتا در مائو .  ها و متدها گسست کرددگاهينوع د
را ی دي دنيکه چنی شاتي و گرا»يري ناپذزيگر«شياز گرای جوانب

که ی فکری  روش هاني با اانيو آواک. کنند موجود بودی می همراه
 هر چند – است سمير مارکسگونه دی عناصر مذهبی نشانه وجود برخ

 -- نبوده است سميمارکسی  شاخص در خود تئورايهرگز جنبه عمده 
ی کلی  به معناني معنا و همچننيبه ا. کرده استی شتريگسست ب

 را سمي نه تنها از مائو دفاع کرده و خدمات او به انقالب و کمونانيآواک
 کرده بود نيلرا که مائو از استای  گسستنيسنتز کرده است بلکه همچن

 . گسست کرده استزيمائو نی از درک های جلوتر رانده و اکنون با برخ
 که ستيآن نی  به معناستي نري ناپذزي گرسمي کموننکهي اگفتن

در واقع همانطور که مارکس .  آش درهم برهم استکي صرفا خيتار
 تي واقعني اهي انسجام بر پانيا.  انسجام هستکی ي داراخيگفت، تار

 منابع و مردم و ی، تکنولوژن،يزم(ی ديتولی روهايدارد که نقرار 
رسد و مرتبا در حال تکامل ی  به ارث مگري دسلبه نی از نسل) دانششان

در مقابل ی  به سدلي انسان ها تبدانيمی ديروابط تولی  وقتنکهياند و ا
. ديآی می  بزرگ در پراتييشود تغی می ديتولی روهاي آن نشتريرشد ب

 هي دهه در کنار سرمانيچندی  که براکايدر جنوب آمری ه دارروابط برد
کرد باالخره ی  مهيکرده و آن را تغذی ستيمز هکايدر شمال آمری دار
ی شمال شد و جنگ داخلی  دارهيدر مقابل بسط سرمای  به سدليتبد

 ! بزرگريي تغ-همانطور که گفتم    . مسئله را حل کندنيدر گرفت تا ا
 ديبا وجود آنکه تول:  استنطوري جامعه انيا ی تضاد اساسامروز،

 امروز را داتيکار کنند تا تولی  بطور جمعديمردم با(شده ی اجتماع
 شده توسط آن دي ثروت و محصوالت تولني ادياما ابزار تول)  کنندديتول

ی  افراد است و افراد آن را کنترل و تصاحب متيابزار هنوز در مالک
 طرف، در اشکال گوناگون مبارزه کيا از  خود رانين تضاد بيا. کنند
 بلوک انيمهلک می  در رقابت هاگريکند و از طرف دی  مدايپی طبقات

حل ی  تضاد مرتبا به طرق مختلف خود را برانيا. هيمتفاوت سرمای ها
 .دهدی شدن نشان م

بطور مساعد حل خواهد شد و ما ی  تضاد اساسني باالخره انکهيا
را که امروز ممکن شده متحقق ی ستيکمونی  توانست راه زندگميخواه

به ما دارد و ی بستگ. ستي شده ن»نيتضم «زي چکي نه اي ميکنی م
مان از ی تکامل درک علمی را هم برای  ما کار سخت ضروراي آنکهيا

از دهان ی  آزاددني کشرونيخود را در بی انائ و هم توعتيجامعه و طب
  .ري خاي ميدهی انجام م ميکه امروز با آن روبرو هستی چالش هائ
دهد ی  ممکنست ما را تسل»ري ناپذزي گرنيتضم «ی، باور مذهبمانند

 رديگی  ندارد و در تضاد قرار مقتيو قوت ادامه راه را به ما بدهد اما حق
 و جهان را مي آنطور که هست روبرو شوتي ضرورت که با واقعنيبا ا
 مان در رابطه با شهي انددر مقابلی  به موانعليدر واقع تبد. مي دهرييتغ

 -متفاوت ممکن که در مقابل تکامل بشر هستی  جاده هاصيتشخ
 نيمع« معنا نيهستند و به ای واقعی که در معرض اجبارهای جاده هائ

ی حرکت نم»  شدهنيي تعشياز پ« در جهت نيهستند اما همچن» 
.  نخواهد بودزيبزرگ نی  قلمرو هارموناي بهشت کي سمي کمونو .کنند

 قي از طرگري دزي مانند هر چزينی ستيهمانطور که گفتم جامعه کمون
 که مي تفاوت عظني با ا– افتي و تکامل خواهد رييرشد تضاد و مبارزه تغ

ی اجتماعی  گروه هاقي خشونت بار نخواهد بود و از طرگري مبارزه دنيا
 به آن دني رسانيش نخواهد رفت و در واقع مردم در جريمتخاصم پ

 را که توسط عيکوتاه و تنگ و اغلب شنی فکری امال افق هاجامعه ک
 را که رهيو غی ملی و ستم گری  پدرساالررد،يگی شکل می  دارهيسرما

 ني پشت سر خواهند گذاشت و امينيبی  بشر متيما امروز به مثابه ماه
   . نخواهد بودگري دزهايچ
  نقش و قدرت بالقوه آگاهی:  ندهيه در شماره آيبق 
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 در ستانیاز اعدام مهاجران افغانی حاكيی  خبرهاريند ماه اخ چدر
 نيا. گزارش شده استی اسالمی  مرتجع جمهورني توسط حاكمرانيا

 ختهيمسئله خشم مردم و بخصوص مردم زحمتكش افغانستان را برانگ
 تكاري جنانيآنان به اشكال مختلف به اعتراض پرداخته  و مسئول. است

كه كشتار و يی گو.  را محكوم كرده  اندانريای اسالمی  جمهورميرژ
   رانيدر ا...كرد و عرب و بلوچ و فارسی اعدام دهها هزار نفر از خلقها

 نكرده است رابيرا سی اسالمی  مرتجع و تشنه به خون جمهورنيحاكم
 . بسراغ  اعدام و كشتار مهاجران افغان شتافته اندنكيكه ا

 مجلس ندگانياز نمای ئتي هداري از آنجا آغاز شد كه بدنبال دخبر
 اعالم كرد ئتيهی از اعضای كي در اسفند ماه گذشته رانيافغانستان از ا

 نفر از آنها ٣٠٠٠هستند كه ی  زندانراني تبعه افغانستان در ا٦٠٠٠كه  
هر چند . برندی حكم بسر می به اعدام محكوم شده اند و در انتظار اجرا

، اما در همان   كرده اندبيتكذ یاسالمی  رقم را مقامات جمهورنيكه ا
 دارد انيزندانی در كشتار جمعی اسالمی كه جمهوری حال با سابقه ا

ی  بسختاني زندانني انكهيبخصوص ا.  دشوار نبوداريباور كردن آن بس
از اعالم تعداد ی اسالمی جمهور. رساننديی خود را به جای قادر اند صدا

كه اعدام شده اند تا ی  كساناي به اعدام و ني و محكوماني زندانقيدق
مقامات تعداد ی كه  برخی دو موردی كيدر . كرده استی بحال خود دار

 بوده كه باز صيرا اعالم كرده اند، ارقام آنها ضد و نقی  افغانستانانيزندان
 انيدانزنی  ارقام و پنهان كردن تعداد واقعنينبودن ای هم نشان از واقع

 نفر از ٤٠ از شيالم كرده اند كه تا بحال بها اعی از خبرگزاری برخ. دارد
معتقدند تعداد، ی  برخكهي اعدام شده اند در حالرانياتباع افغانستان در ا

 افغانستان را ني نفر از تابع٣ تنها اعدام راني اميرژ. نهاستي از اشيب
 در مقابل  انياعدام نفر از ٦ كرده است اما طبق گزارشها جسد دييتا

  . داده شده استلي تحوشانينواده هابه خای مبلغ گزاف
 نقطه از افغانستان از جمله دو نيدر چندی  بحال اعتراضاتتا

 تظاهرات در كيدر كابل و ی اسالمی تظاهرات در مقابل سفارت جمهور
در هرات ی  تظاهراتنيننگرهار و همچنی  شرقالتيجالل آباد واقع در ا

ی اسالمی سران جمهور هيمردم در اعتراضات خود عل. برگزار شده است
ی  جمهورمي رژنكهي جالل آباد، مردم عالوه بر اتظاهراتدر . شعار دادند

 راني اميمقی  و آزار و اعدام افغانهاتي را به خاطر اذرانيای اسالم
كردند و اعدام ی باني پشتزي نرانيمحكوم كردند از مباررزات مردم ا

 . محكوم كردندزي را نرانيای اسي سانيزندان
 كيبودند كه ی  اعتراضات كساننياز شرکت کنندگان در ای رايبس

 راني در اايكنند و ی  كار مرانيخانواده شان در ای  چند تن از اعضاايو 
خانواده اش ی  از تظاهر كنندگان كه سه تن از اعضای كي. اندی زندان
ما هم در پاكستان ی عني« گفت كه ی سی بی اند به خبرنگار بی زندان

 راني و هم در امي هم در افغانستان سركوب شده اميا شدهسركوب 
  » .ميشوی سركوب م

ی را حق خود می تيكه اعمال هر جنای اسالمی  جمهورمي رژاما
 شده به دولت دست نشانده نيداند، در مقابل اعتراضات مردم خشمگ

دولت . ردي اعتراضات را بگنيادامه ای افغانستان متوسل شد تا جلو
ی با جمهوری  به همكارنهي زمنيمن مردم است در اافغانستان كه دش

 .پرداختی اسالم
 اعتراضات را مشكوك اعالم ني طرف اكياز ی اسالمی  جمهورميرژ

مخدوش کردن ی برايی فشارها« كرد و از قول مقامات افغانستان آنرا 
 آنرا به جنداهللا منتسب گرياز طرف د. دانست» روابط خوب تهران و كابل

 از كشاندن كار به احضار رانيچه مسلم است هدف دولت ااما آن. كرد
ی اسالمی  جمهورهياز ادامه اعتراضات به اعدام ها و علی ري جلوگر،يسف
در ی  و افغانستان منافع مشتركراني كه دو دولت استينی شك. بود

 رابطه با هم مراوده نيو در ا.  و افغانستان دارندرانيای سركوب توده ها

 هيعلی ونيلي بصورت مرانيكه مردم ای مثال هنگام. رندو بده بستان دا
ی  كرزاختند،ي رابانهاينژاد به خی و احمدی  خامنه ادستهداروی كودتا

 گفت و كينژاد تبری بود كه به احمدی  دولت خارجكي سي رئنياول
ی  شعارهارغميمتقابال، علی اسالمی جمهور.  كرددييحكومت كودتا را تا

كل از اشغال افغانستان و ادامه اشغال آن توسط  نه تنها در شيتو خال
ی  كرده است بلكه تالش متي مختلف حمااشكالبه ی غربی ارتش ها

 ني كند و در ادايدر افغانستان پی  محكمی پای  جااني منيكند كه در ا
ی هاي كرده و همكارتيحمای كرزای راه همواره  از دستگاه فاسد دولت

  .دپنهان و آشكار با آن دار
 در مورد اعدامها ادعا كرده است كه رانيای اسالمی  جمهورميژر

 و محاكمه ريهستند كه در ارتباط  با  مواد مخدر دستگی ني مجرمنانيا
ی را باور می اسالمی جمهوری هاي دروغپردازنيای كمتر كس. شده اند

 مواد مخدر بودند كه اني و قاچاقچني مجرمني كه امياما فرض كن. كند
  . حكم اعدام هستندی  در انتظار اجرااي واعدام شده 

خرد مواد مخدر در ی اعدام هزاران نفر معتاد و قاچاقچی  براستاي آ
كمتر كردن مصرف مواد مخدر ی  حتاي بردن و ني توانست به از برانيا

 با باد ني چننيای اسالمی  جمهورني كمك كند كه مسئولرانيدر ا
ی  با مواد مخدر را موجه مطهانداختن به غبغب هر گونه اعدام در راب

مگر نه . نديگوی پاسخ می  نحوني سئوال را به بهترنيدانند؟ آمارها ا
 ركورد مصرف مواد مخدر در منطقه را داراست؟ در راني است كه انيا
ی مواد مخدر مصرف م) لوي کونيلي مکي( از هزار تن شي ساالنه بران،يا

 نيمگر نه ا. اندازدی  اندام م لرزه برنيشود و آمار مربوط به شمار معتاد
ی اسالمی  سال حكومت زندان و اعدام جمهوركيو ی است كه بعد از س

 برابر شده است و مصرف مواد مخدر ني چندراني در انيتعداد معتاد
ی  است و به هر جا و مكاندهيرسی  به حد سرسام آوراكي و ترنيهروئ
مواد ی  جوان قربانازدوتا ی كياست كه ی ري كمتر خانواده فقافته،يراه 

 درست هم باشد كه اعدام و ميرژی  اگر ادعانيبنابرا. مخدر نداشته باشد
به جرم مواد مخدر است، هم مردم و هم ی مهاجران افغانستانی ريدستگ

 مصرف مواد مخدر در شي افزاندي اعدام ها در فرانيدانند كه ای  مميرژ
 و نخواهد كرد كردهنی را بازی  نقشچگونهيهی اسالمی چارچوب جمهور

 .و اوضاع بدتر هم خواهد شد
مهم ی رهاياز مسی كي رانيدانند كه ای  همه مگري از طرف داما

 انهياروپا و خاور می است كه به بازارهای عبور هزاران تن مواد مخدر
 قي مقدار مواد مخدر كه از طرنيدانند كه  ای همه م. شودی  مريسراز

 چوجهيشود، به هی  مصرف مرانيكه در ای كند و هزار تنی  گذر مرانيا
 ها نيا. ستيمهاجران افغان نی  بقچه هااي ها و بيدر جی زقابل جاسا
از ی نظامی کرده و با اسكورت های  جا سازماهاي ها و هواپونيرا در كام

 ايآی  وضعنيبا توجه به چن. کنندی مخصوص حمل و نقل می رهايمس
 عبور كند راني اري مخدر از مساز موادی  حجمنيقابل تصور است كه چن

 ني سپاه پاسداران از اايو ی اسالمی وابسته به جمهوريی ايمافی و باندها
 اهي و منطقه را به خاك سراني ها جوان در اونيليتجارت پر سود كه م

 ني قابل تصور است كه سپاه پاسدارن از چناينشاند غافل بماند؟ آی م
جنگ، ی  به جبهه هامي عظسايكه در مقی تجارت پر حجم و پر سود

كند و حداقل در ی  است، دورافتهيراه ی  محفلرزندان ها، مدارس، و ه
 ند؟ياياز سوداگران آن برنی ريصدد باج گ
كه به سركوب مهاجران ی اسالمی  جمهورمي كه رژنجاستي اسوال
كند با كدام بخش از ی و اعدام می پردازد و آنها را زندانی می افغانستان
 است ني مگر نه اد؟يآی بر می و همكاری غانستان از در دوستجامعه اف

كه انحصار مواد مخدر را دو قبضه در دست دارد ی كه با بخش مرتجع
 كه مواد مخدر ستي ندهيپوشی ها را دارد؟ بر كسی دوست نيكترينزد

يی رسوا. كندی می را در اقتصاد افغانستان بازی اتينقش مهم و ح

 !میرا محکوم کنی  مهاجران افغانستانهیعلی اسالمی جمهوری ستینوو شوی ستیفاشی استهایس
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كه ی كرزای احمد ولی عنی يجمله برادر واز ی  حامد كرزاكانينزد

مواد مخدر در جنوب افغانستان و بخصوص قندهار را در ی امپراطور
 سرتا سر افغانستان بگستراند و هدست دارد و در تالش است آنرا ب

ی اريو بسی  معاون كرزامي فهميچون قصی  جنگ ساالرانهي بقنيهمچن
افغانستان مشهور عام و خاص  از مقامات ، فرماندهان و فرمانداران گريد

ی كه مطرح می  سئوالنكيا. دور مانده استی است و از چشم كمتر كس
 سران ني بستانهاز مناسبات دوی  بخش مهماي كه آنستيشود ا
ی کائيکه وابسته به اشغالگران آمری و دولت کرزای اسالمی جمهور

 رشته نيدر ای  مراودات و همكارمي مستقري غاي و مياست، بازتاب مستق
 تياكثری است كه برای  سئواالتنهاي هر چه باشد اتي واقعست؟ين

ی ژست های برای و كس. مردم دوكشور مطرح استی از توده های ميعظ
 .كندی تره خورد نم»   درمبارزه با مواد مخدرتيقاطع«

ی اسالمی  عملكرد سران و وابستگان جمهورتي كه ماهني ارغميعل
ی  جمهورانيالمت سئوال است، سخنگو عريدر مورد موارد مخدر ز

 و اوردهينا مبارك خود نی وابسته به آن به روی و رسانه های اسالم
 ميمقی  مهاجران افغانستانهيعلی ستي وار شونوانهي دغاتيهمچنان به تبل

 مشكالت ات،ي تا آنها را مسبب اشاعه مواد مخدر، جنادپردازنی  مرانيا
امكانات « مصرف  وی كاريرز، عامل ب خارج كردن ااي كمبود و ی،اقتصاد

 حال ني و در عبكارانهي فروهي شنيتا با ا. كنندی  معرفرهي و غ»  يرفاه
را به ی و اجتماعی اقتصادی های از نابسامانی اري بستياحمقانه مسئول

 و سوء انهياستثمار وحشی  هانهي بنهند و زمدهي ستمدش بخنيگردن ا
را ی كار زحمتكشان افغانستانی وريكالن از زحمات و نی استفاده ها

 نيتنها به چند نمونه از ا. نديافزاي بر آن بشتريفراهم كنند و هر چه ب
   .مياندازی می مذبوحانه در چند ماه گذشته نظری تالشها
ی  خارجنيمسئول اتباع و مهاجری قائمی تق۱۳۸۸ بهمن ماه در

دازه بودجه  اعالم كرد كه افغانها به انی،اسالمی وزارت كشور جمهور
منظور افغانستان است كه به گفته او بودجه سال ( ساالنه خودشان 

 ارز خارج رانياز ا)  دالر بوده استونيلي و ششصد مارديليقبلش دو م
حاضر در »  مجازريغ« افغان ونيلي مكي  اگر ديوگی او م. كنندی م
 خارج کنند، رانيهزار تومان پس انداز کرده و از ا۲۵۰ حدود رانيا

اما  . شودی  خارج مقينطري دالر ارز بدونيلي و پانصد مارديلياالنه دو مس
 مهاجران نيكند كه ای اشاره نمی اسالمی جمهوری مسئول اتباع خارج

كنند ی  مديتولی كنند ارزش اضافی  او خارج متهكه بگفی چند برابر ارز
 و سپاه ميوابسته به رژی اقتصادی آن توسط باندهای كه حجم عمده 

كند كه در ی  نكته نمنيبه ای  اشاره ازياو ن. شودی سداران غصب مپا
كه قرار است پس اندازه شده باشد توسط ی موارد همان ارزی اريبس

اصال اشاره ی قائم. شود تا پس انداز شودی  اصال پرداخت نمانيكارفرما
ی که کارگران افغان با هزار مشکل پس انداز می كند، چندر غازی نم

 سفر به کشور خود و بر سر مرزها توسط پاسداران و ريسكنند، در م
  .رودی  به سرقت مرانيای مرزی روهاين

 مهاجران هيو سركوبگرانه علی ستيشونی  هااستي سني ادامه همدر
مسئوالن »  افغانستاننياداره عودت مهاجر« به گفته رانيافغان در ا

 از  شيامسال ب ماه بهشتي و اردنيدر فاصله ماه فروردی اسالمی جمهور
ی  ملياز آنان را زنان تشكی ميافغان  را كه نی هشتاد هزار پناهجو

 اني پناهجوني از پنجاه هزار نفر از اشيب.  اخراج كرده اندرانيدادند از ا
 از مرز اسالم قلعه در هرات، زي نگريهزار نفر دی  و حدود سمروزياز مرز ن

 وهيش. د همچنان ادامه دارد روننيبه افغانستان بازگردانده شده اند و ا
 صورت و ني ترانهي و وحشنيتری ستي به فاششهياخراج همچون هم

 در اغلب موارد خانواده ها از کهي، بطور شودی  برده مشيبه پی انناگه
  .مانندی خبر می  خود بزانيسرنوشت عز

وابسته ی  رسانه های،دولتی  كنار همه فشارها و ضرب و شتم هادر
 همان جي و تروغيبا دولت به تبليی در همصدای ماسالی به جمهور

 و راني مردم ااني و تفرقه را در مسميپردازند و تخم شونی  ها ماستيس
ی كي مقاالت كه در نياز ای كيبجاست كه تنها به . پاشندی افغانستان م

به امضا ی مقاله ا. ميشود بپردازی طرفدار دولت پخش می هااز رسانه 
،  )٨٩ بهشتي ارد١٤ (»رانيعصر ا «تير سا سلطنت پور دلياسماع

و اعدام هموطنانشان را ی ها  به ضرب و شتم، زندانی اعتراض افغان
نامد و با وقاحت هر چه تمامتر در ی م‘» به سبك افاغنهی نمك نشناس«

ی ستي حال فاشني و در عبكارانهي فراستيمقاله اش لب کالم س
 :دهدی  ارائه مگري دكباريدر مورد مهاجران افغان را ی اسالمی جمهور

افغانستان به ی مختلف جنگ داخلی ها در دورهی  افغانونهايليم «
 اند و مثل مردم دهيگزی  سکنرانيمختلف ای  آمده اند و در شهرهارانيا
و ی  درمانی، خدمات آموزشها، ارانهياعم از ی  از همه امکانات داخلرانيا

 ده به خود اختصاص دازيتغال را ناز بازار اشی استفاده کرده اند و بخش... 
از آنها مقابل ی ها، برخ رسانهی اند و اکنون به خاطر اخبار مغرضانه برخ

ی کرده اند که چرا ده قاتل و قاچاقچی  در کابل قشون کشرانيسفارت ا
 » !شده اندی  زندانرانيدر ای مواد مخدر افغان

 ريا غبی اسالمی جمهور. ستي نشي بشرمانهيبی  ها ادعاهائنيا
 آنان را انهياستثمار وحشی  هانهيزمی كردن كارگران افغانستانی قانون

 و درمان ليمثل تحصی كند، آنان را از هر گونه امكان خدماتی فراهم م
 در اكثر رانيفرزندان و خانواده مهاجران در ا.  محروم كرده استزين

 .محروم بوده اندی   و خدمات درمانلي از تحصايموارد 
 افغانستان که در مقابل سفارت انيشورش«: سدينوی امه مدر ادی و

 مواد مخدر در دي بدانند اگر تولدي اغتشاش به راه انداخته اند بارانيا
جوانان افغان ی  جرم است و اگر برخرانيافغانستان شغل است، در ا

آن را ی راني جوانان اداننديم» کار« و حمل و فروش مواد مخدر را ديتول
 بازداشت شود زندان و اعدام در مي جرانيبه ای  و اگر کسددانني م»عار«

 همان طور که تا کنون گر؛ي کس دايباشد ی انتظارش است خواه افغان
» . قاچاق مواد مخدر اعدام شده اندليهم به دلی رانياز اتباع ای اريبس

انتقال ی شود كه هنوز مسئله چگونگی گفته می  در زماناتي هجونيا
  ها نفر ونيليآوردن می  و روراني و تجارت آن در اراني از ادرمواد مخ

انگشت ی اري نظام است و بسنيسر به مهر ای به مصرف آن از رازها
 نيا. كنندی وابسته به آن دراز می  و باندهاميخود رژی اتهام را بسو

 ركورد دار مصرف مواد مخدر رانيشود که ای گفته می  در زماناتيهجو
 ني بزرگترراني ، ا١٣٨٧آبان ٢٨  هيته مجله سرمابه نوش. در منطقه است

 به نام  رانيای  مقام نظامكي. مصرف كننده مواد مخدر در منطقه است
در ی انتظامی روهاينی  آموزش همگانسي رئی،فرای ريسرگرد محمد ش

 به نسبت راني اد،يگوی  هم فراتر رفته و منياز ای  شرقجانيآذربا
 تيوب سا. ( اد مخدر در جهان است موكننده مصرف ني بزرگترتيجمع
 )٢٠١٠ مه ٢١ – وله چهيدوی خبر

 از وزارت کشور و وزارت انيدر پا« : ابدی ي ماني پانگونهيو مقاله ا 
و اخراج ی  نسبت به جمع آورعتري هرچه سرشوديخارجه در خواست م

 اقدام کنند تا بلکه اعتراضات برادران رانيافغان در ای رقانونيمهاجران غ
 » .ابدي مواد مخدر خاتمه اني با قاچاقچرانين نسبت به برخورد اافغا

ی كند با توسل به اسالم و ژست های تالش می اسالمی  جمهوراگر
 گري گفت که دديكند بای  مردم منطقه بازانيدر ميی پای جای ضد غرب

انقالب تالش كرد كه از ی در ابتدای اسالمی جمهور. نداردی  رنگشيحنا
استفاده كند و سپس از ی ستي ضد كمونغاتيتبلی  برامهاجران افغان

 كه نكيا. در افغانستان و پاكستان استفاده كندی اسي سذنفوی آنها برا

 



   t ١٨   
 وانهيزند و دی  خود دست وپا منيعمر ننگی بقای برای اسالمی جمهور

شود به اعدام و كشتار و شكنجه و تجاوز ی را مرتكب می تيوار هر جنا
 مهاجران اني منيردم متوسل شده است و در امی جوانان و توده ها

 هستند نه تنها راني بخش جامعه اني تردهيمدكه جزو ستی افغانستان
ی دهند كه جمهوری  مليرا تشكی في بلكه حلقه ضعستندينی مستثن
خواهد با سركوب آنها بر دامنه رعب و وحشت در کشور ی می اسالم

 .ديفزايب
تواند ی  ستمگرانه موی ستيشونی  هااستي سني شك ابدون

 نيبه هم.  مردم دو كشور بگذاردانيبر مناسبات و روابط می  منفراتيتاث
كردن ی خنثی دو كشور برای انقالبی های رويمردم و نی اري هشليدل
  .برخوردار استی  فراوانتياز اهمی ضد مردمی  هااستي سنيا

ات  حال که به اعتراض و تظاهرنياز مردم افغانستان در عی اريبس
 حساب مردم  ارانهيپرداختند، هشی ضد مردمی  هااستي سني اهيعل
 هي علرانيجدا کردند و با مبارزات مردم ای اسالمی  را از جمهوررانيا

بطور مثال مردم در تظاهرات جالل . کردندی همبستگی اسالمی جمهور
چون فرزاد كمانگر، ندا آقا ی  جانباختگان راه آزادازيی آباد عكس ها

ی  جانباختگان را با خود حمل مهي و بقی، علم هولنيري و ش سلطان

از تظاهر كنندگان زن در ی كي.  كردند و اعدام آنها را محكوم كردند
« گفت كهی سی بی  به خبر نگار برانيدر ای اسيسی  زندان٥مورد اعدام 

همه ی آزادی  براايمملكتشان و ی آزادی  براهبودند كی  كساننهايا
 اي و مافسينبودند كه جزو جواسی  كساننهايا. كردند یجهان مبارزه م

 و سراسر رانيدر ای آزادی  كه برارانيما با اعدام شدگان در ا. باشند
 .»ميكنی می كردند ابراز همدردی جهان مبارزه م

 مهاجران ران،يای  شهرهاگريسال گذشته تهران و دی  هازشي خدر
فر از آنها به جرم شركت در  دالورانه شركت كردند و ده نزينی افغانستان

در دست ی  خبرچگونهي شدند و از سرنوشت آنها هري مبارزات دستگنيا
 اي اعدام شدگان و انياز آنان در می و احتمال آن هست که برخ. ستين

 و مردم. باشندی اسالمی  به اعدام توسط جمهورگانمحكوم شد
 دو دهيم دستی  منافع مشترك توده هاهي بر پاديبای انقالبی روهاين

متحد شده و در مقابل دشمنان ی ستيوناليانترناسی كشور  و همبستگ
که ی  و دولت کرزای اسالمی  مرتجع جمهورميرژی عنيمشترك خود 

 دهند و ليرا تشكی  است، صف واحدستياليوابسته به اشغالگران امپر
بشدت محكوم ی  مهاجران افغانستانهيعلی اسالمی جمهوری تهايجنا

  .کنندی ستادگيدانه مقابل آن اكرده و متح

  بزرگترین زندان جھان: غزه
امداد ی های کشتی  المللني با حمله به کاروان بلي اسرائارتش

ی  هاتيجنای  به کارنامه گري دتي جناکي غزه، نيبه ساکنی رسان
 تي به غاتي ماهگري بار دکي واقعه نيا. اش اضافه کردی ستيفاش

ی روهاينژادپرست را آشکار کرد و خشم ن ی دولت استعمارنيای ارتجاع
مختلف ی  کاروان از کشورهانيای های کشت. ختيجهان را برانگی مترق

. مختلف بودندی  داوطلب آن از کشورهانانيبه راه افتاده و سرنش
 صلح زهيجای رلنديای  حقوق بشر، برنده ني سرشناس، فعالسندگانينو

محموله .  آنان بودندانير در متبای هوديافراد ی نوبل و شمار قابل توجه
ی حمله نظام. بودی و ساختمانی کها عمدتا وسائل پزشی  کشتنيای 

که خارج از محدوده ی  المللنيبی ها در آب های  کشتني به الياسرائ
 حمالت ني اجهيدر نت.  دولت نژادپرست است، رخ دادني ا»يمرز«ی ها
 هي شهروندان ترکها کشته شدند که اکثرشانی  کشتناني تن از سرنش٩

و جهل، نسبت به ی فکری اندگ عقب مليکه به دلی هائی رانيآن ا. بودند
تفاوت هستند ی  بنياعتنا و به وضع مردم فلسطی  بلي اسرائاتيجنا

سرکوب . شناسدی  حد و مرز نملياسرائی  هاتي بدانند که جناديبا
ی برای  بهانه ا»انيهودی يبرای نيسرزم «جاديای ها برای نيفلسط

 اتيل جناياسرائ.  و جهان استانهي در خاورملياسرائی  نظاماتيعمل
 )٢٠١٠ مه ٣٠ (مزيتای طبق گزارش ساند.  داردنيدر آستی گريد

سواحل ی کيرا در نزدی مسلح به موشک هسته ای ائيردري زکي لياسرائ
 به آن اضافه خواهد زي را نگريدی ائي درري پارک کرده است و دو زرانيا

 .) هستندليآلمان به دولت اسرائی ايها هدای ائير دريز(کرد 
فتح در ی برای جهانی  خبرسيسروی از گزارش های صي تلخري زدر

 .ديخوانی  را معي وقانيرابطه با ا
ی ليمقامات اسرائ ... ٢٠١٠ مه ٣١. فتحی برای جهانی  خبرسيسرو

ی  کشت٦به ی  المللنيبی  در آب هاليکنند، حمله ارتش اسرائی ادعا م
 نيآن ها، ای  بنا به ادعارايز. بود» دفاع از خود «اتي عملی،امدادرسان

 داشتند و حامل بار ونديبودند، با القاعده پ» از نفرتی کاروان«ها ی کشت
کنند که سربازانشان قصد ی  ادعا منيآنان همچن.  بودندزي ناسلحه

ی  کشتنانيرنگ پاش استفاده کرده و سرنشی داشتند فقط از سالح ها
» دفاع از خود«اما به خاطر .  کنندريا بدون استفاده از خشونت دستگر

  .استفاده کنندی واقعی مجبور شدند از گلوله ها
ی  کافی، گوئقتي در حقلياسرائی روشن شدن استانداردهای برا

ی او بدنام.  استاهوي نتان نيامي بنلي اسرائري که نخست وزمياست بدان

 ١٩٨٦ در سازمان ملل به سال نيدروغی  سخنرانکي ونيخود را مد
ی برای جنوبی قاي و آفرلي اسرائانيمی  انهيآن اتحاد مخفی است که ط

زود دروغ او ی لياما خ. را با حرارت انکار کردی ا سالح هسته ديتول
 .آشکار شد

 فورا ع،يجهان، حتا قبل از روشن شدن وقای  ماجرا، قدرت هاني ادر
ی  المللنيدر مقابل انتقادات بی سپر برخاستند و ليبه دفاع از اسرائ

ی ادي شد فرق زبي مه تصو٣١ که در روز تيامنی قطعنامه شورا. شدند
 ابراز تاسف کرده و »يلطمات جان«از :  نداردلي دولت اسرائهيانيبا ب

 ١٢ پس از زي نهيدولت ترک.  واقعه استني در باره اقيخواهان تحق
 و ) محکوم شوددي باليکه اسرائ( مواضع خودش نيساعت کشمکش ب

 قطعنامه را قبول کرد و ني ا)ليمخالفت با انتقاد از اسرائ (کايموضع آمر
 که اکثر کشته ها شهروندان ستي در حالنيا. خواند» سازش«آن را 

حامل پرچم ی های از کشتی کي مخصوصا به لي هستند و اسرائهيترک
 نيبی  در آبهاهيحامل پرچم ترکی حمله به کشت.  حمله کردهيترک

.  در نظر گرفته شودهي اعالم جنگ به ترککيتواند به عنوان ی می الملل
 حزب رايز. دانندی  را هدفمند ملي حرکت اسرائنياز ناظران ای اريبس

ی  طرف تالش مکي از - ردوغان ابي ط- و رهبر آن هيحاکم در ترک
ا  خود رگري برقرار کند و از طرف دکاي با آمرکي نزداريبسی کند رابطه 

ی کند و تالش دارد جای می ها معرفی ني فلسطديجدی به عنوان منج
 از ل،ياسرائ. ردي رابطه بگنيرا در ای اسالمی نژاد و جمهوری احمد

 قبرس و سوار درها به جمع شدن ی  گذاشتن نقشه کشتمي عققيطر
 را مجبور کرد که در هيحامل پرچم ترکی  کشتگر،ي دنيکردن مسافر

 .رديکاروان قرار گی جلو
ارزش و ی  داراچگاهيهی  المللنيبی  افکار عمومل،ياسرائی برا

 کاي به آمرکينزدی  هاميرژی  بر روتي وضعنياما ا. نبوده استی منزلت
نوار غزه ی  در محاصره لي اردن و بخصوص مصر که با اسرائه،يترک(

واشنگتن ناراحت کننده ی  براني فشار گذاشته و ا)کرده استی همکار
  .بزرگ بودی مصر شاهد تظاهرات های  هاانابيخ. است

 )ي حکومتريو غی حکومت(ی اسالمی روهاي و نلي وجود آنکه اسرائبا
 تخاصم را نيکنند ای  اما هر دو تالش مگرنديکديدشمنان سخت 

 به غزه، ليهنگام تجاوز اسرائ. قلمداد کنندی  مذهبتايماهی تخاصم
 نيا. ز مردم غزه شدای  المللني بتي حمافي مسئله موجب تضعنيهم

 کهيگذاشته است به طوری  منفراتي تاثزي نليروند در داخل اسرائ
سکوالر فلج ی روهاي کشور و ننيای  هاتيمخالف جنای های لياسرائ

 در ستيونيصهی ادگرايبنی روهاي نني ترکي فناتکهيشده اند در حال

 به مردم غزهی امدادرسانی  المللنی به ناوگان بلیحمله ارتش اسرائ
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 .هستندی و ارتشی مهم حکومتی پست های حال اشغال همه 

 هي است که مصر و ترکني اکاي انتخاب آمرنيبهتری طيشرا ني چندر
 کي زي نکاي و آمررندي فاصله بگلياز اسرائی  مقدارگريو چند کشور د

اما اوضاع منطقه به طرز فوق .  بکندلياز اسرائی انتقاد خشک و خال
 هيکلی و برای ني بشي پرقابلي درهم بر هم، غده،يچيپی العاده ا
ی غزه حرکتی  به سو»يناوگان آزاد«. است خطرناک اري بسنيمرتجع

فعاالنه ی دخالتگری برای بزرگی  هاليجسورانه بود و نشان داد که پتانس
 از نيا. در اوضاع و عوض کردن آن موجود است

آگاهانه توسط ی است که دخالتگری آن مقاطع
 از جهان تيبشری که به دنبال رهائی انسان هائ

تواند ی ند مهستی ستيالينظم امپری تحت سلطه 
 .بر اوضاع جهان بگذاردی  مهمراتيتاث

  نوار غزهی  اھالھی عللیاسرائی  ھاتیجنا

 .فتحی برای جهانی  خبرسي از سروبرگرفته
 بسرعت لي  نژاد پرست اسرائ-ي مذهبدولت

 هيو بقی  شرقمياورشلی قومی در حال پاکساز
ی  براشياما تالش ها. رود اردن استی کرانه غرب

از ی دينوار غزه اوج جدی های نيسطخفه کردن فل
.  استني مردم فلسطهي عللياسرائی  هاتيجنا

ی  مردم غزه از دقت علمهي عللياسرائی رحميب
اهداف دولت .  برخوردار استآلمانی  هاستيفاش

منتشره توسط گزارش ی  در گزارش هالياسرائ
 ني بتهي کمشا،يبه نام گی لي سازمان اسرائکي

 شده حيتشری سی ب ی سرخ و ببيصلی الملل
 چي در ابتدا ادعا کرد که هليدولت اسرائ. است
دولت ی های  گذاراستيسی که حاوی سند
ی  خارجتيوجود در مورد نوار غزه است ملياسرائ
 ادعا را به چالش نيای  دادگاهنکهيپس از ا. ندارد

 سند ٤ جواب داد که لي دولت اسرائد،يکش
ن آن موجود است اما آشکار کردی  گزاراستيس

 لطمه لياسرائی و روابط خارجی  ملتيامن«ها به 
 کيبه . کندی تواند آن را علنی و نم» زندی م

 نشست کياجازه دادند که آن را در ی محلی قاض
  . داده نشدی  اجازه اني چنشايگی اما به وکال. بسته دادگاه بخواند

 لياسرائ. ستي پنهان نلينوار غزه توسط اسرائی محاصره اقتصاد
 ستيکه در آن لی زيهر چ. مجاز منتشر کرده استی از کاالهای تسيل

 ني اديآی در نگاه اول به نظر م. توان وارد نوار غزه کردی نباشد را نم
ی  تر نشان مقيدقی اما نگاه.  شده استهيتهی  به طور خودبخودستيل

هدف عبارتست از نگاه داشتن مردم غزه در . ستي ننيدهد که چن
آنان و محروم کردن آنان از هر ی  کشتار ذره ذره وی آستانه گرسنگ
 و ايورود حبوبات خشک مانند عدس و لوب.  و اطالعاتحيگونه منبع تفر

 زده مجاز است اما ورود گوشت تازه خي جاتيزبرنج و گوشت و سب
  . ممنوع استزيو کاغذ و روزنامه نی قيآالت موس. ممنوع است

 بردن اقتصاد نياز بی شکارا براآی  واردات مواد غذائنياز قوانی  برخ
مثال وارد ی برا.  استليغزه و وابسته کردن آن به واردات اسرائی بوم

مانند ی  محصوالت کشاورزدنکنسرو کری برای حلبی های کردن قوط
. مجاز استی ليواردات رب گوجه اسرائی ممنوع است ولی گوجه فرنگ

مانند ی کشاورزی ه ها  نهاد؛يريگی واردات هر گونه ابزار مربوط به ماه
مربوط به مرغ ی  نهاده ها؛يو گلخانه ای و ابزار کشاورزی ائيميکود ش

 گري و دنيمارگارو ی نمک صنعت. و پرورش احشام ممنوع استی دار
. رود ممنوع استی به کار می مواد غذائی که در نگهداری محصوالت

ع از آن  لوله مانمان،يمنجمله چوب، سی  ورود مصالح ساختمانتيممنوع
 خانه ها و مدارس خود را از لياسرائی است که مردم پس از بمباران ها

 گزارش »برنامه توسعه سازمان ملل« ماه مه گذشته ٢٣در . نو بسازند
نابود شده در بمباران سال ی  چهارم از ساختمان هاکيداد که تنها 

و ی بازسازی  تنها منابع موجود براراي شده اند زري تعم٢٠٠٩-٢٠٠٨
 قي آنچه از طرايها و ی از خرابی افتي عبارت بودند از مصالح بازريتعم

 رود وتيمحدود. شودی  مصر و نوار غزه وارد مانيمی نيرزميزی تونل ها
از روز برق دارند که ی ميآن است که مردم غزه فقط نی سوخت به معنا

ی اغزه اجازه خروج از کشور بری اهال.  ها فاجعه بار استمارستانيبی برا
اما . موجود استی  پرسنل پزشکدي کمبود شدجهيدر نت.  ندارندليتحص

و ی  پزشکزاتي مجاز بودن ورود تجهري غت،ي ممنوعنيتکان دهنده تر

. قابل عالج استی های ماري مردم از بري است که موجب مرگ و مرودا
 که  کرد سرخ اعالمبيصلی  المللني بتهي گذشته کملي آور٢٥ خيدر تار
ی درمان های  برازاتي تجهگري تن دارو و د٥٥اجازه ورود  لياسرائ

 آالت نيماشی دکي تن قطعات ١١٠اورژانس را داده اما مانع از ورود 
 در نيو ا. شده استی مارستانيبی  ابزار و ظروف هاگريو دی پزشک

 درمان ازمندي نلي حمالت مکرر اسرائجهي که مردم غزه در نتستيحال
 درصد از ٩ سرخ بيمثال طبق گزارش صلی برا. هستندی پزشکی ها

وارده از جنگ دچار اختالل زبان ی  شوک هاجهيکودکان غزه در نت
  .هستند
 آن است که مانع از لي اسرائاستي گرفت که  سجهيتوان نتی م
ی  امر موجب اعتراض هاني ارايمردم شود زی  و دسته جمعکبارهيمرگ 

. غزه استی تن ذره ذره اهالاما آگاهانه در حال کش. شودی می  المللنيب
 ريکند که هدف تدابی  اشاره مقايدقی  سند محرمانه دولت٤از ی کي

 اسناد را خوانده اند نيکه ای آن هائ.  استني غزه همل در قبالياسرائ
که هر ی  در مورد حداکثر کالر»يخط قرمز«از آن ها ی کي نديگوی م

  گري سند دکي . کرده استنيي دارد را تعافتيفرد اهل غزه حق در
 کرده نيي مردم غزه تع»يغذائی ازهاين«کنترل ی را برای  هائسميمکان
  .است

ی  نمليمطلع اند اما اسرائی استي سني چند همه از وجود چنهر
 )٧٨-٤٧، بند ٣بخش ( چهارم ژنو وني کنوانسراي کند زديتواند آن را تائ

گر را مسئول  قدرت اشغالوني کنوانسنيا. کرده استی  قانونريآن را غ
 نيتحت اشغال؛ بخصوص مسئول تامی اهالی عمومی رفاه اجتماع

  
ل در سال يس اسرائينی که قبل و بعد از تاسي هزار پناهنده فلسط٧٥٠عکس هائی از 
 .ن نسل پناهنده مانده اندين شان رانده شدند و چندي از سرزم١٩٤٨
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 .داندی  کودکان مآموزشو ی  درمانالتيتسه

 نهي در زمشيهای ري ادعا کرده است که سخت گلي اسرائراياخ
ی  قدرت گروه حماس است که از سولينوار غزه به دلی محاصره اقتصاد

 لياسرائی م که کمر به نابودمسلح متحاصی روي نکي به عنوان لياسرائ
 .شودی بسته است محسوب م

ی ني با فلسطتکارانهي در رفتار جنالياسرائی  زهي ادعا که انگني ااما
اوال به لحاظ . ستي نشيبی نوار غزه ترس از حماس است، دروغی ها
ی در دوران. حماس بودی ريو باعث قدرت گی  بانلي خود اسرائی،خيتار

ی  براليبود، اسرائی  انقالباني جرکي نيلسط فبخشيکه سازمان آزاد
رفتار .  کردتي و تقوقي حماس را تشوانهي ها سال مخفده آن فيتضع
 استيبا سی اديرود اردن تفاوت زی کرانه غربی های ني با فلسطلياسرائ

تحت محاصره ی با وجود آنکه کرانه غرب. آن در مورد غزه نداردی ها
 است، پست دهي به دور آن کشليائکه اسری واري اما دستينی اقتصاد

 گري در قلب آن و دنينشی لياسرائی  شهرک های،لياسرائی بازرسی ها
ی  بخصوص کشاورز–ی کرانه غربی  اقتصاد بومل،ياسرائی  هااستيس

ی  بطور دائم مانعلي و ارتش اسرائواريد.  نابود کرده استباي  را تقر-- آن
.  د رست کرده اندکشاورزان به مزارع شانی در مقابل دست رس

 و نيکه از کشتن زارعی زمانی رب در کرانه غنيشهرک نشی های لياسرائ
 و باغات تونيشوند به جان درختان زی فارغ می نيکودکان فلسط
  .افتندی ها می نيمرکبات فلسط

شود ی  مفيتعری تي و قومنياست که توسط دی  دولتلي اسرائدولت
 در واقع عدالت اي( ها ی نيفلسطی  شناختن آمال ملتيکه به رسم

ی  خود متي را در تضاد با موجود)های نيرا در مورد فلسطی ابتدائ
 که مينيبی  مم،ي امر بنگرنيبه ای اسيو سی اگر از منظر اخالق. شمارد

 سازمان نيای ني اهداف درايز.  به حماس نداردد حق انتقالياسرائ
که ی لياسرائی افراط انيهوديبا اهداف ی تفاوت چندانی اسالمی ادگرايبن

 اسکان داده شده و مسلح اند و در واقع نينشی هودی يدر شهرک ها
ی است نگاهی فقط کاف. هستند، نداردی ستيونيدولت صهی های جيبس

 و حماس مانع راني مانند حزب اهللا اه کميکنی  افراطانيهوديبه تالش 
ی  مليائزنان در مالء عام و حتا ورود آنان به ارتش اسری از خوانندگ

  .شوند
 در قبال نوار غزه لياسرائی  هااستي حرف ها به کنار، سني ااما

 کي ها آشکارا استي سنيا. محکوم استی  المللنيطبق قانون ب
 وني کنوانس٣٣بند .  مردم غزه هستندهي عل»يمجازات دسته جمع«

به خاطر « مردم را »ي دسته جمعهيتنب« نوع نيچهار ژنو با صراحت ا
ی می  جنگتي جناکي»  نشده اندب افراد شخصا مرتککهی خطائ

 .شمارد
 کرده تي شکاميها از اورشلی ني اوباما از سرعت اخراج فلسطميرژ

 بوجود آمد به زور تفنگ و ١٩٤٨ در سال ليدولت اسرائی وقت. است
ی  غربميها را از خانه و مزارع خود در روستاها و اورشلی نيکشتار فلسط

 مياجازه داد که در اورشلی ني آوارگان فلسطنياز ای به عده ا.  راندرونيب
 از زي را نناني مصمم است که اليامروز اسرائ. ساکن شوندی شرق

ی را خطری  شرقميها در اورشلی ني وجود فلسطراي کند زروني بمياورشل
  .نديبی  م»ينيدولت کوچک فلسط «کي ليتشکی برا

 بخشيازمان آزادس«ی رهبری اسيسی  ندهينگران آی  تا حدکايآمر
ی خود را بر روی اسيسی  هي سازمان تمام سرمانيا.  است»نيفلسط

 است که دواريکرده است و امی  شرط بندلي بر اسرائکايآمری فشارها
ی نياز فلسطی  سازمان بر عده اني اتي فشارها حاکمني اري زلياسرائ

 فشارها آن است که ني از اکايهدف آمر.  کندلتحت ستم را قبوی ها
بگذارد تا بتواند اهدافش را در ی  فاصله ظاهرکي لي و اسرائکاي آمرانيم

 . بردشي راحت تر پانهيخاورم
 ستهيها و آمال آنان نگری نيفلسطی  به زندگري همواره با تحقکايآمر

 ديغزه را بای  اهالهي عللياسرائی  هااستي از ستشياما حما. است
ی  المللني بنيه طبق قواندانست کی افراطی اخالقی  بی،افراطی رحميب
 ني اتيمحکومی در سازمان ملل برای هر تالش. استی  قانونري غزين

ی عربی  هاميرژ.  گذاشته شده استمي عقکاي آمروسط ها تاستيس
 در نيدی که پای آن ها همواره در مواردی  و رسانه هاکايوابسته به آمر

ی  کردن اماکنزهيدهوی ي برالي اسرائريمانند اقدامات اخ( بوده است انيم
 فورا دست به اعتراض زده اند اما در )مسلمانان مقدس استی که برا

  .کنندی نمی  حتا ظاهر سازغزه مردم طيقبال شرا
 مي اورشلنينشی ني به سرعت غصب مناطق فلسطکاي آمرانتقادات
 انجام ستي ن»ياسيمصلحت س «نکهيای  همواره بر مبناليتوسط اسرائ

 »زهيهودي «استيآورد که سی خود نمی گز به رو هرکايآمر. رديگی م
 از ٤٩بند . (استی  المللني بنياز قوانی ط بوضوح تخميکردن اورشل

ی و انتقال اهالی اشغالی  هانيکردن سرزمی ولن چهار ژنو کونيکنوانس
 به کار بست قانون کايدولت آمر. )کندی اعالم می رقانونيآن را غی بوم

ی  خوب مرايداند زی می  انفجاراري را بسليدر مورد اسرائی  المللنيب
ی رقانوني استانداردها غنيطبق ای ستيوني دولت صهتيداند که موجود

ی  المللني استانداردها در رفتار بني طبق ازين کايالبته دولت آمر. است
بوش و اوباما از ی  هامي است که رژلي دلني  به ا).استی رقانونياش غ

خاص و موارد ی در رابطه با کشورهافقط ی  جنگاتي جنابوناليتر
مانند .  کرده اندتيکند حمای  مجابي اکايکه منافع آمری خاص

عهد نامه دادگاه ی  از امضاکانواشنگتن کما. سابق و سودانی وگوسالوي
ی  المللني بني کشورها را تابع قوانهيکه رهبران کلی  المللنيبی جنائ

  .کندی کند امتناع می م

چاه نفت ی حفاری  سکوکي) لي آور٢١ادف با مص (بهشتي ارداول
 کي مکزجيدر خل.) پ.ب (ومي پترولشيتيبری نفتی متعلق به کمپان

 کي آتالنتانوسياز اقی  بخشکي مکزجيخل. منفجر و سپس غرق شد
. دهندی  ملي و کوبا تشککي مکزکا،ياست که سواحل آن را آمری شمال

 از دهانه چاه نفت  هزار بشکه نفت٦٠ برآوردها روزانه نيطبق آخر
ی آن را آلوده می  و آب هاختهي رجيخلی منفجر شده به درون آب ها

 ني بزرگترنيشود ای گفته م). ٢٠١٠ ژوئن ١٧ بون،ي هرالد تر-١(کند 
 کي مکزجي فاجعه در خلنيهر چند ا. کاستيآمری طي محستيفاجعه ز

 آالباما انا،يزي لوئبخصوص کاي بزرگ آمرالتي انيداد اما سواحل چندی رو
 شي آن باسيبزرگ نفت که مقی لکه ها.  آلوده شده اندی سی سی و م

ی می دلتای  مربع است توسط باد و امواج به سولومترياز هفتاد هزار ک
 داي فلورالتي به سواحل اايدری روی روان شده و فرش نفتی پی سی س

 لکه نيپراکنده کردن ای برا. پ.بی شرکت نفت.  شده استکي نزدزين
کند که با ی استفاده م» سورفکتانت«به نام ی ائيمياز مواد شی نفتی ها

مواد ی ائيمي مواد شنيا. شودی  مدهيپاشی فرش نفتی  بر رومايهواپ
. کندی  مميکوچکتر تقسی را محصور کرده و به تکه های نفت

بزرگ ی  قطعه قطعه کردن لکه هانديگوی  شرکت منيکارشناسان ا
اما . کندی ساده تر می ائيدری  هاکروبيمی برا آن ها را هينفت کار تجز

 قرار داده است و شتريبی  را در معرض آلودگانيآبزی ائيمي مواد شنيا
 ها و نياجساد پرندگان و دولف. سالمت انسان استی برای خطر بزرگ

ی بزرگ می آب ها و سواحل خبر از فاجعه ای بر روی ائيدری خزه ها
ی  مناطق ماهنيتری منطقه جزء غن ني انديگوی  مرانيگی ماه. دهد

با مشاهده . اندی آنان مستاصل و عصبان. کاستيدر تمام قاره آمری ريگ
. ننديبی جسد خود و فرزندانشان را می ها و پرندگان گوئی اجساد ماه

  در حال نابودی طبیعتبان سرمایه داری با گام های شتا
 انفجار سکوی حفاری چاه نفت در آمریکا و فاجعه زیست محیطی



     ٢١u 
ی امدهايپ. نابود کندی  منطقه را بکلني استميتواند اکوسی  فاجعه منيا
 انسان ونيلي ده ها ماتي و حني کره زمستي زطيمحی  فاجعه برانيا

 دانشمندان و ست،ي زطيحفظ محی گروه ها.  هنوز برآورد نشده است
ی  انقالبستيحزب کمون.  منطقه روان شده اندنيای جوانان به سو

مردم از نقاط مختلف به ی  فراخوان داده است که که کاروان هاکايآمر
ی برای ه مردم دست به مبارزحزببا ی  و در هماهنگندياي منطقه بنيا

 کردن مزدور مانع از کار ريبا اج. پ.شرکت ب.  بزنندستي زطيحفظ مح
 هزار ٦ شيشاپيدولت اوباما پ. شودی  منيخبرنگاران و دانشمندان و فعال

 مستقر »ستي زطيمقابله با فاجعه مح«ی  را تحت لوا»يگارد مل«سرباز 
د دور کند،  اتهام را از خوتکند انگشی اوباما که تالش م. کرده است

 نيکرده و گفته است که ای  سخنرانومي پترولشيتيبری نفتی  کمپانهيعل
ی  کردن آب هازي فاجعه را بپردازد و مسئول تمني امهي جرديبای کمپان

  !استيدر
ی قادر به جمع کردن فاجعه ا. پ. اما نه دولت اوباما و نه شرکت ب

نان منطق نظام  منطق آرايز. ستندي کردند نجاديکه دست در دست هم ا
 تي سود و حفظ مالکديتولی  دارهيهدف نظام سرما. استی  دارهيسرما

ی جهان است و برای عيو منابع طبی  تکنولوژد،يبر ابزار تولی خصوص
 لگد له ري زدي باعت،ي از انسان تا طبگري دزي هدف، هر چني به ادنيرس

ی  هاتيشخص. وند شنهي هزهي سرماشتريبی سودآوری شوند و برا
 را هي عمل کنند و منافع سرماهي سرماني در چارچوب قوانديبای اسيس

اوباما شعار قطع جنگ ی کارزار انتخاباتی دو شعار اصل.  کنندنيتضم
 فرصت تعداد نياما در اول.  بودستي زطي و حفظ محانهيخاورمی ها

 پس از ده ار بنياولی  داد و براشيدر افغانستان را افزای کائيسربازان آمر
ی های کمپانی  را براکايآمری ساحلی در آب های  حفارت،ي ممنوعسال
 کي مکزجيدرخل. پ.بی حفاری که سکوی همان روز. آزاد کردی نفت

در همان آب ها را با ی  حفاردي قرار داد جد٢٤منفجر شد، دولت اوباما 
  .امضاء کرد. پ.ب

 ريفقی  کشورهاستي زطيمحی نفت در نابودی  شرکت هااتيجنا
 سال گذشته ٥٠بطور مثال در . مواره سرپوش گذاشته شده استهی نفت

هرالد ( شده است جرينی  بشکه نفت وارد دلتاونيلي م١٣حداقل 
که ده درصد از واردات ) يمرداب(ی تاالبی  منطقه نيا)  همانجا- بونيتر
و پرندگان ی کن، در گذشته به وفور ماهی  مني را تامکايآمری نفت
اما . شدی مردم کشت می  هياولی واد خوراکداشت و در آن می ائيدر

متروکه در مرداب ی نفتی امروز مطلقا بال استفاده است و هنوز از لوله ها
 .کندی ها نفت نشت م

چرا سرمایھ داری نمی تواند از فاجعھ زیست محیطی 
 جلوگیری کند؟

شناخت ی  دارهيسرمای اسيو سی  از نظام اقتصادديجواب بای برا
 دياست که بای  الهي وسعتي داران، طبهينگاه سرمادر . مي کندايپ

آن را غارت ی  خصوصديتولی  سودآورشيافزای تصاحب کرده و برا
  .کنند

 و زي انگرتيحی کار انسان را با سرعتی بهره وری  دارهي سرمانظام
کار، ی با رشد بهره ور. دهدی  رشد داده است و مخي در تارسابقهيب

 شرفتيبقا و پی ازهاينی انسانی  انرژنيرتواند با صرف کمتی جامعه م
ی  مبتنی، دارهيکار در نظام سرمای اما رشد بهره ور.  کندديخود را تول

 عتيطبی  ختهي مردم جهان و غارت افسارگستي استثمار اکثرديدبر تش
رشد .  به همراه آورده استسابقهيبی  نابودسابقه،يرشد ب. بوده است

 ونيليم) ازدهي (١١و قتل ی  با بردگکايدر آمری  دارهي سرماسابقهيب
و کار مهلک ی ماري جنگ، بقياز طری مردم بومی و نسل کشی قائيآفر

ی استخوان های  بر روکايآمری  دارهيسرما.  شدمکندر معادن نقره م
  . و فرزندانشان قد بر افراشتنيخرد شده مهاجر

ی خود رکودها و بحران های در هر چرخش جهانی  دارهيسرما
از اواسط قرن نوزدهم .  آورده استديپدی جهانی و جنگ های داقتصا

 شد، ليتبدی ستياليامپری  دارهيبه سرمای  دارهي سو، که سرمانيبه ا
ی کاي و آمراي و آسقايدر قاره آفری و نو استعماری استعماری جنگ ها

. استی  در معرض نابودستي زطيو اکنون مح.  قطع نشده استنيالت
ی از تبارزات برجسته ی کي کي مکزجيدر خل یحفاری انفجار سکو

  .استی  دارهيسرمای اسيو سی کارکرد نظام اقتصاد
 در جهان به ديتول. جهان را در هم ادغام کرده استی  دارهيسرما

ی هر نفر وابسته به کار کسانی شده است که امروز زندگی اجتماعی حد
خورد ی می رانيکه کارگر ای برنج.  از جهان، استگريدی  در نقاطگر،يد

ی که دانشجوی شرتی ت.  شده استديتولی لنديتوسط دهقان تا
ی قهوه ا. دوخته شده استی ني توسط کارگر چکندی بر تن می کائيآمر

اما .  شده استديتولی لينوشند توسط دهقانان برزی که مردم در آلمان م
رود و ی  مشيپی  خصوصتيمالکی  بر مبناميعظی  اجتماعدي تولنيا

 دي تولعتي انسان و طبهيعلی  دارهيرا که سرمای رنج ها و مصائب یتمام
 .رديگی سرچشمه می  تضاد اساسنيکند از همی م

 هي ادغام بر پانياما ا. جهان را در هم ادغام کرده استی  دارهيسرما
ی  دارهيچند کشور سرما. فوق العاده بنا شده استی شکاف و نابرابر

سراسر جهان ی عي انسان و منابع طبداريليبر کار چند می ستياليامپر
  .سلطه دارند
ی فقط نشت نفت از دهانه چاه ها و تانکرهای طي محستي زفاجعه

 استفاده از جهي هوا در نتشي گرمااي و اهاي ها و درانوسيبه درون اقی نفت
 و حمل و نقل عيدر صنا) نفت، گاز و ذغال سنگ(ی ليفسی سوخت ها

 زنسي ب-آگروی  المللنيبی های  کمپان.بلکه فراتر از آن است. ستين
 نيسه قاره را که منبع تامی کشورهای بومی کشاورز) يرزتجارت کشاو(

را ی کشاورزی  هاني زما،يدر کن.  برده اندنيمردم بود، از بی مواد غذائ
 ماه امسال نيدر فرورد. برده اندی صادراتی نتيزی  کشت گل هاريبه ز

 سلند،يای آتشفشانی از کوه های کي فعال شدنی  جهيکه در نتی هنگام
 در اي دالر محصول کشور کنونيلي بسته شد، صدها مروپاای فرودگاه ها

  . انبارها نابود شد
 عي داد نه فجالي ها را تشکونيزياما آنچه اخبار روزنامه ها و تلو

ی اني طبقات منيمسافری جهان بلکه ناراحتی ستياليادغام امپر
ی کشاورزی های کمپان. ه در فرودگاه ها بود کردريگی اروپائی کشورها

 اي برده اند تا گوشت و سونيآمازون را از بی جنگل های ستياليامپر
 کهيله کرده اند بطوری  بانکوني بار دريرا زی دهقانان هند.  کنندديتول

 پروسه ادغام نيا. زنندی می ساالنه هزاران تن از آنان دست به خودکش
 دهقان و کشاورز را نابود ونيليصدها می اداقتصی   روند زندگی،جهان

بزرگ روانه کرده ی شهرهای آبادهای  را به حلبونيلي ها مدهکرده و 
خود ی صنعتی غرب زباله های  دارهيسرمای  کشورهان،يعالوه بر ا. است

تحت عنوان ی وتريقطعات کامپ. کنندی  کشورها صادر منيرا به ا
در . ا در آن جا دفن شودشود تی  کشورها روانه منيبه ا» کمک«

 زباله اني کودکان در می،تي سکوي مکزی،ئمانند الگوس، بمبی شهرهائ
 .نوشندی کنند و آب آلوده می می مسموم بازی ها

 کيتوسط ) عتيشبکه استثمار انسان و غارت طب( نظام ني اتيکل
 که کايعالوه بر ارتش آمر. شودی  حفاظت مرحميبی قدرت نظام

بر ی متکی جهانی  دارهيجهان است، نظام سرمای ام قدرت نظنيبزرگتر
ی آنان است تا ثبات الزم را برای و ارتش های بومی ارتجاعی دولت ها

در ی ارتجاعی دولت ها. کنندی  منيمتضی  دارهي سرمااتيعمل
هستند ی  نظام جهانکياز ی بخش» جهان سوم«به اصطالح ی کشورها

 امر، نيا. شوندی  مدي و بازتولکنندی حرکت می  دارهي سرمانيکه با قوان
 . هستزيآن نی اسيو سی و نظام اقتصادی اسالمی شامل دولت جمهور

ی  مدي را تولعي فجانيکند و ای  کار منگونهيای  دارهي چرا سرمااما
  نظام قابل اصالح است؟ني اايکند؟ آ
 کرشتهی ياست که بر مبنا) نظام (ستمي سکی يدارای  جامعه اهر

است و بدون ی نيقوانی فوتبال که دارای مانند باز. کند ی عمل منيقوان
 هي سرماديتول. شودی می گري دزي به چليفوتبال تبدی  بازن،يآن قوان

 تيمالکی کسب سود و استثمار کارگران بر مبنا: هم قانون داردی دار
و بطور مشخص (ی  دارهي نظام سرماعيفجا. دي تولابزاربر ی خصوص

 نياما ا. ننديآفری مشخص می های کمپانرا ) ستي زطيمحی نابود
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. کنند و نه در خارج از چارچوب آنی می  نظام بازنيها با قوانی کمپان

  .ديگشای  معي فجانياست که راه را بر ای  دارهي نظام سرمانيقوان
ی عني( به صورت کاال زيبه هر چی  دارهيدر نظام سرما:  اولقانون

 سود انجام ديتولی  براديبای کارشود و هر ی  مستهينگر) قابل مبادله
مصرف ی  عمدتا برادي تولی، دارهيماقبل سرمای در نظام ها. شود

ی  برازي همه چباي تقری، دارهياما در جامعه سرما. شدی  انجام مميمستق
تمام ) ي کاالئديتول(فروش ی  برادياما تول. شودی  مديتول) فروش(مبادله 
 و اريمعی عني. انون سود قرار داردقی  کاالئديدر قلب تول. ستيماجرا ن

 دي گندم هدف تولديبطور مثال در تول.  سود استدي تولد،ي تولزهيانگ
 هدف برآورده نشود، نيو اگر ا.  سود استديهدف، تول. ستيگندم ن

ی  آن موجب گرسنگدي حتا اگر توقف تول–شود ی  متوقف مدم گنديتول
 ما بطور روزمره شاهد انريدر اقتصاد ا.  ها نفر شودونيليمی کاريو ب

 .مي قانون هستنيعملکرد ا
به همه جا و همه ی و سودآوری طرز نگرش کاالئی  دارهي سرمادر

 عتي و باالخره به طبگريکديمردم به خودشان و به . کندی  رسوخ مزيچ
 در ديکه بای داده ای عني عتي طبه،يسرمای برا. نگرندی  منگونهي ازين

ی که می عي حتا به فجاهيسرما. ت کرد سودآور غارديخدمت به تول
 »يسود آوری برای فرصت«نگرد بلکه آن را ی  فاجعه نمت به صورنديآفر

در ی و گازی  استفاده مفرط از سوخت نفتجهيبطور مثال در نت. نديبی م
 شيگرما.  هوا بوجود آمده استشيگرمای طي محستيجهان، فاجعه ز

 نيا.  شده استنيزمی قطب های خی يهوا موجب آب شدن کوه ها
ی  مدي نفر را تهدونيلي مصدهای است که زندگی ميعظی عيفاجعه طب

ی طعمه آب ها می  هوا ساالنه هزاران بنگالدششي گرماجهيدر نت. کند
 کايآمری ستياليامپری  داران بزرگ که توسط دولت هاهياما سرما. شوند

 قطب شوند آب شدنی می ندگينمای نيو چی و ژاپنی و روسی و اروپائ
ی می  قطبخيبدون ی اهاينفت و گاز از دری حفاری برای ها را فرصت

 رقابت گريکديقطب با ی نفتی بر سفره های و بر سر دست انداز. ننديب
  .کنندی م

ی عني.  استانهيو رقابت جوی  خصوصديتول: ي دارهي دوم سرماقانون
از ی ه گروايدهد بلکه افراد ی  را سازمان مدي که تولستي جامعه ننيا

. کنندی افراد هستند که آن را سازمان داده و محصول آن را تصاحب م
 هي سرماديتول. رودی  مشي پ»ري بماي ابيگسترش ب« با قانون دي تولنيا

 هيگوناگون سرمای است و به واحدهای  خصوصدي تولکي ذاتای دار
 چي هنيبنابرا. خودش بجنگدی  برادي باهيهر واحد سرما. شودی  مميتقس

 آنان انيتواند در می و بدون هر ج و مرج نمی  عقالنديبر سر تولی افقتو
 طي حفظ محاي کن کردن فقر شهيبر سر ری  توافقچيه. رديشکل بگ

 سود خود و ريهر واحد درگ. ردي آنان صورت گاني مرتواند دی  نمستيز
 چه انسان و –هر چه را بر سر راهش باشد . حفظ و گسترش خود است

  .رودی کند و جلو می گدمال م ل– عتيچه طب
 هيسرمای ستياليامپری  قدرت هاانياول و دوم می جهانی  هاجنگ

ی  دارهيکه سرمای در عصر.  و محرک آغاز شدزهي انگنيبا همی دار
بزرگ در ی  هاهيشده است، سرمای ستياليامپری  دارهي به سرماليتبد
 رقابت با نيا. کنندی با هم بر سر مناطق نفوذ رقابت می  جهاناسيمق

 رقابت ها، ني ای،در گره گاه هائ. رديگی  مصورتپشتوانه دولت ها 
 رقابت قيشوند و نه از طری  جنگ حل و فصل مقيباالجبار، از طر

نفوذ در ی برای اسيو استفاده از ابزار سی اقتصادی و جاسوسی اقتصاد
 . آن کشوراي نياز ای اقتصادی ازهاي منطقه و کسب امتاي نيا

 با محاسبه ديخود را بطور اکی دي تولاتي عملهيد سرما واحهر
 دشيکه تولی راتي ها و تاثنهياما به هز. بردی  مشيپی  ها و کارآئنهيهز

آب ی  آلودگی،نفتی های کمپان. نداردی گذارد کاری  خارج مطيبر مح
 جهي هوا در نتشيگرمای  خودروسازعي نشت نفت، و صناجهيها در نت

ی ديتولی  هانهياز هزی را جزئی ليفسی ت ها سوخازاستفاده مفرط 
 جهي در نتگري دريکشتار مردم بنگالدش و جزا. کنندی خود حساب نم

مرگ . شودی حساب نمی  دارهي سرماديتولی  هوا،  ناکارآئشيگرما
ی آبادها و نابودی  در زاغه ها و حلبکاري انسان بونيليصدها می جيتدر

مرگ و . شودی ظام محسوب نمنی  هانهي دهقان جزء هزونيليصدها م
 ١٠هر ی تيدر حد زلزله هائی زيچی عني( هزار کودک در روز ٢٤ ريم

  .شودی آن حساب نمی عدم کارآئ) کباريروز 
 انيمی  و رقابت مرگ و زندگديتولی  خصلت خصوصلي دلبه
 در ديتولی و آگاهانه ی اجتماعی زيمختلف، امکان برنامه ری  هاهيسرما

ی خنثی درازمدت برای زيامکان برنامه ر. ستين ی دارهينظام سرما
 کن کردن شکاف ها و شهي و رديتولی طي محستي زراتيکردن تاث

ی هنگام. ستي ننيکره زمی  انسان هاانيدهشتناک می  اجتماعزاتيتما
ی تجاری کنند و شرکت های آب ها را آلوده می نفتی که شرکت ها

. ستيشان نی  بد ذاتليدلکنند، به ی مردم را نابود می زندگی کشاورز
 دار هي سرماکياگر من نکنم : کنندی  عامل را محاسبه مکيآنان فقط 

ی  خود عقب مهيرماو بسط و گسترش سی کند و در سودآوری  مگريد
 .مانم

 در چارچوب هيامروز انباشت سرما: ي دارهي سرما٣ شماره قانون
و ی جهان( کيبر ملل جهان سوم و رقابت استراتژی ستياليسلطه امپر
ی  دارهيسرما. رديگی صورت می ستياليامپری  قدرت هانيب) درازمدت

.  گذاشترونيخود بی کشوری در اواسط قرن نوزدهم پا از مرزها
 اتحاد با قي و از طرافتي گسترش نيالتی کاي آمرقا،ي آفرا،ي به آسهيسرما

 ميآن کشورها، سلطه خود را به شکل مستقی اقشار ثروتمند بوم
 ها تن ونيليم. برقرار کرد) ينواستعمار (مي مستقري غايو ) يراستعما(

ی استعماری  در جنگ هاکيبلژ. نابود شدندی استعماری در جنگ ها
 آن کشور را تياز جمعی مينی عني نفر ونيلي م١٠سلطه بر کنگو، ی برا

 ليبا تبد.  بردنيمهلک از بی های ماريو رواج بی  قتل و گرسنگقياز طر
 بلوک انيمی جهانی  رقابت اقتصادی، نظام جهانکيبه ی  دارهيسرما

ی  دولت هاانيمی و نظامی اسي به رقابت سلي تبدهيسرمای ها
ی  باندهانند ماهيمختلف سرمای بلوک ها. مختلف شدی ستياليامپر
 سابقهيبی  و کشتارهادندي جنگگريکدي جهان با مي بر سر تقستکاريجنا

 ٦آلمان ی ستياليامپری  دارهيمادوم، سری  جنگ جهانانيدر جر. کردند
  .کردی آتش سوزی را طعمه کوره های هودي ونيليم

 دو بخش جهان، انباشت انيگسل می بر روی  دارهي سرماامروز،
ی کايآمری ستياليامپری  بخش شامل کشورهاکي: کندی  مهيسرما
 و اي آسقا،يسه قاره آفری  شامل کشورهاگريو اروپاست و بخش دی شمال
معروف » جنوب«و » شمال« دو بخش جهان به نيا. نيالتی کايآمر

ی  دارهي آن سرماندهي تر شدن فزاضي شکاف و عرنيبدون ا. شده اند
 انيمی و اجتماعی اقتصادی ابعاد نابرابر. ستيقادر به انباشت سودآور ن

 درصد مردم ٢٠ درصد منابع جهان را ٧٧.  دو قطب هولناک استنيا
ی  آب مصرف متري ل٦٠٠روزانه ی کائيرهر آم. کنندی جهان مصرف م

  .تري ل٢٠روزانه ی قائي هر آفرکهيکند در حال
آب و . شودی  فشرده مزينی طي محستي زعيدر فجای  نابرابرني ا

آن نابود شده ی کشاورز. آلوده و مسموم است» جنوب«ی کشورهای هوا
که ی درصد کودکان. خود را از دست داده اندی زي ها حاصلخنيزم. است

که با ی شوند نسبت به درصد کودکانی و نقص عضو متولد می ماريا بب
 قابل ريشوند غی متولد م» شمال«ی و نقص عضو در کشورهای ماريب

در ی زندگی  باالتيفيک. اکثر مردم اکثر اوقات گرسنه اند.  استسهيمقا
 ز،يتمی دنيکه شامل استفاده از آب آشامی کائيو آمری اروپائی شهرها

و ی از دانش و تکنولوژی آموزش و بهداشت، بهره مندشکم، ی ريس
 سکه عبارتست از مرگ گريدی سکه است و روی  روکي ز،يتمی شهرها

قابل عالج، کار کودکان سه ی های ماري بجهي هزار کودک در نت٢٤ ريو م
 صدها ی،دنيبه آب آشامی  عدم دسترسدز،يای ماريساله، گسترش ب

 نهيبزرگ، گسترش جهل در زمی ا شهرههيخانمان در حاشی  بونيليم
 رهيو غی غربی کشورهای صنعتی  زباله هاافتي دری،علمی علم و آگاه
است ی  شکافنيا. اي و آسنيالتی کاي آمرقا،يسه قاره آفری در کشورها

 کرده ديتولی  دارهيسرمای و اجتماعی اسيو سی که کارکرد نظام اقتصاد
 مردم تياکثری برای  زندگطي شرای،علمی طبق برآوردها. کندی و م

. در قرون وسطا شده استی  زندگطي قابل تحمل تر از شراريجهان غ
و مه آلود شدن چشم ی ستيکمونی  انقالب هاابي در غت،ي وضعنيا



     ٢٣u 
 کرده است و باعث تيرا در جهان تقوی ني به افکار دشيانداز آن، گرا

 انيراادگي و بنانهيدر خاورمی اسالمی ادگرايبنی ارتجاعی روهايرشد ن
  . شده استنيالتی کايپنته کوستال در آمری حيمس

 
 !راه حل سبز

 طيمحی برای  دارهيکه سرمای ري مواجهه با فاجعه انکار ناپذدر
قدرت ی جهان تحت سرپرستی  انسان بوجود آورده است دولت هاستيز

با سوخت ی ليفسی  کردن سوخت هانيگزيراه حل جای ستياليامپری ها
 راي محکوم به شکست است ززي راه حل ننياما ا. اند گذارده شي را پويب

ی سودآوری دارا) يليفسی استخراج سوخت ها(ی انرژی نظام کنون
با وجود آنکه بشدت نابود ی  نوع انرژني الي دلنيبه هم.  استميعظ

و به عالوه منابع . در جهان استی  انرژنيکننده است شکل مسلط تام
شده است و ی  گذارهيرشته سرما نيدر ای مي ها و دانش عظرساختيز

ی آن بلوک ها.  استميعظی  هاهيسرمای گسست از آن مستلزم نابود
دهد ی  مليستون فقراتشان را تشکی لي که استخراج سوخت فسهيسرما
از ی گري در رقابت با دکي چيهستند و هی و نظامی پشتوانه دولتی دارا

تحت نظام . دي دست نخواهد کشهي منبع سرشار سود و بسط سرمانيا
.  استکن ممري غبايتقری  انرژدي شکل تولنيگسست از ای  دارهيسرما

ی  گذارهيصحبت از سرمای کائيآمری نفتی های در همان حال که کمپان
ی های کنند، بسرعت در حال حفاری م» سبزی تکنولوژ«تکامل ی برا
 ني در اتکاريجنای  هامي رژميو تحکی غربی قاي در سواحل آفرقيعم

 سي تاس»قايآفری فرمانده«به نام ی  واحدکايارتش آمر.  هستندمنطقه
. باشدی کائيآمری  هاهي سودآور سرمااتي عملتي تا ضامن امنتکرده اس

ی  قانون ذاتراي روند را عوض کند زنيتواند ای نمی حتا قانون گذار
 صرف نيبنابرا. ابدي انيجر» سودآورتر«ی  آن است که در مجارهيسرما

 هيفاجعه بار سرمای روش های برای راه حل» سبز«ی ژتکامل تکنولو
و ی  دارهي در چارچوب نظام سرمازينی کنولوژ ترايز. ستينی دار

 ميندازي ب»ويسوخت ب «ديبه تولی نگاه. شودی به کار گرفته می سودآور
 .ميابي مسئله را درنيتا ا

 پنبه دانه، ا،يمانند سوی اهي به طور معمول از مواد گويسوخت ب 
ی  م»ويب«پسوند . شودی  گرفته مرهي گل آفتاب گردان و غی،ني زمبيس

 کربن ساطع شده از سوختن دياکسی  دهد که دنانيخواهد اطم
 رو اثرات نيشود و از ای  معتي دوباره جذب چرخه طب»ويسوخت ب«

ی  کربن از سوختن سوخت هادياکسی  ددناز رها شی ناشی گلخانه ا
به بار آورده ی گري خود را به شکل دعيش فجا رونياما ا. را نداردی ليفس

بلکه از ی جوی  هاندهي آالدي تولقيآن نه از طری  رسانبيآس. است
ی و نابودی  محصوالت خوراکرکشتيزی  هاني کاستن از زمقيطر

که ی هنگام. ت اسدي سوخت سودآور جدنيکشت ای جنگل ها برا
 سودآور است ،وي سوخت بدي شدن در تولري درگدندي داران فهمهيسرما

 ري ها از زنيزم. کردندی  کشاورزدي خود را در تولرحميبی چنگال ها
 ويسوخت بی  دانه ها براديتولی درآمد و برای کشت محصوالت خوراک

ی و صعود ناگهانی خوراکی آن کمبود دانه های  جهينت.  کشت رفتريز
بر ی  چرخش، ضربه مهلکنيا. بودی  ذرت و برنج در بازار جهانمتيق

هستند ی از بازار جهانی  که وابسته به واردات مواد غذائريفقی کشورها
 بردند تا نيرا از بی بارانی جنگل های مانند اندونزی در کشورهائ. زد

 جهينت. بکارندی مانند درخت نخل روغنی  درختانوي سوخت بديتولی برا
   . هوا بودشتريبی  کربن و آلودگدياکسی  ددي تولآنی 

ی  انرژنيای به سوی اسالمی جمهور» نخبگان «زي نراني ادر
ی زبان و بی  بعتياز طبی سودآور هجوم برده اند و در حال بهره مند

ی  سازنهيشرکت بهی  پژوهش و فناورسي رئی، شاکرديام.  اندنهيهز
 اتانول ويبی  سوخت هاديتولی  براهيمواد اول«: ديگوی مصرف سوخت م

ی  جلبک هاکروي و مرانيای ري در مناطق کواهيگی  نوعزلي دويو ب
 نهيو هزی  گونه نگهدارچيعمان است که به هی اي فارس و درجيخل

 ٢٣ -ينفت و انرژی  شبکه اطالع رسان- شانا(» ... ندارند اجياحتی خاص
 )٨٨خرداد 

انسان ی نه رهائی  دارهي است که چارچوب و منطق نظام سرماواضح
 که همان راه دي باگريدی هرا.  راستي زطيتابد و نه حفظ محی را بر م

و محاسبات ی  اجتماعديتولی  دارهيدر سرما. استی ستياليانقالب سوس
 اري معسمياليدر سوس. شودی انجام می بر حسب سودآوری اقتصاد

رقابت منافع ی  بر مبناديو تول.  نخواهد بودسود گري دديسنجش تول
کنترل ی  توسط منافع خصوصگري دديتول.  نخواهد رفتشيگوناگون پ

مردم و با توجه ی ازهاي نديبر حسب تولی محاسبات اقتصاد. نخواهد شد
و ممانعت ی طبقاتی  کم کردن شکاف هانهي درازمدت در زمراتيبه تاث
.  خواهد رفتشي پستي زطيو حفظ محی  دارهيسرمای اياز اح
سود از ی و  سرنگونی  خصوصتي لغو مالکلي به دلسمياليسوس

 اريمع.  نگرش درازمدت خواهد بودکير به اتخاذ اقتصاد ، قادی فرمانده
ی بر جای های  کن کردن نابرابرشهي نه سود بلکه رسميالي در سوسديتول

ی  عقالنادل تعجادي و استي زطيمحی  بقانيمانده از جامعه کهن؛ تام
ادغام شهر و روستا؛ از ی  برانينوی  راه هاافتني ؛ي صنعت و کشاوزانيم
 منطقه و کي ري و انتقال ذخا؛يو فکری ديکار  اني بردن شکاف مانيم

 آن اني بردن شکاف مانياز می  براگريدی بخش به مناطق و بخش ها
  .ها خواهد بود
چند جانبه و موزون خواهد ی ستياليدر اقتصاد سوسی زي برنامه ر

 ني روابط نوجادياز کار، ای گانگيمانند بهداشت و سالمت، بی مسائل. بود
رقابت و ی به جای  تعاون و همکارني فرهنگ نودي مردم و تولانيم

در همه نقاط و در ی  کردن دانش و اطالعات علمريحرص و آز، فراگ
به ی ستيالياقتصاد سوس. را در نظر خواهد گرفت...  همه اقشار و انيم

 اقتصاد .یسودآوری  ها توجه خواهد کرد اما نه برانهيکم کردن هز
ی زي خواهد رفت اما برنامه رشيپی مرکزی زيبا برنامه ری ستياليسوس

مردم در شهر و روستا هم ی  متمرکز در مناطق و ابداعات توده هاريغ
 دگاهي نه از دعتينگرش به طبی  اقتصادنيدر چن. زاد آن خواهد بود

ی بلکه آنگونه که مارکس می خصوصی و سودآوری ت خصوصيمالک
 : خواهد بودديگو

} سمي و کمونسمياليسوس{تريعالی  نقطه نظر نظام اقتصاداز«
ی تملک انسانی  توسط افراد، به همان اندازه نيکره زمی تملک خصوص

 حتا همه ايحتا کل جامعه، ملت .  نامعقول استگريدی توسط انسان
ی  صرفا سپرده انيزم. ستندي نني رفته صاحب زمهميجوامع موجود رو

 طي شرا آن را دردي بهره مند شوند و باآندر دست آنان است که از 
)مارکس(» . بسپارندندهيآی به دست نسل های  ترافتهيبهبود 

  به مناسبت اول ماه مه) م.ل.م(ران يست ايه حزب کمونيانيی از باده يگز
  روز جهانی گارگر

 شرکت کارگران در زاني که مستي ننيای  پرسش اصلامروزه
و در چه ی  که کارگران چه زمانستي ننيسوال ا. ستي چري اخزشيخ
خود ی  چگونه مطالبات اقتصاداي شرکت خواهند کرد زشيدر خی عاداب

طبقه کارگر در ی اسيسئوال بر سر نقش س. خواهند گرفتی را پ
ظاهر ی  نقش همدست بورژوازر طبقه کارگر دايآ. استی تحوالت آت

 قشر ها و طبقات تحت ستم حول گري داي رهبر انقالب؟ آايخواهد شد، 
تواند ی  طبقه مني اخايکه تاری بخش یرهائی  هااستياهداف و س

رهبران موج ی  هااستي حول سايکند متحد خواهند شد ی ندگينما
 قادر دگاني ستمدگريخود و دی روي به نهي طبقه با تکني اايسبز؟ آ

 تايفيکی حاکم را قهرا در هم شکند و دولتی خواهد شد دولت ارتجاع
 دولت ميبا اصالح و ترمی ئ رهبران بورژوانکهي ااي بنا کند نيمتفاوت و نو

فوق ی  خواهند داد؟  پاسخ به پرسش هابي مردم را فرگريدی  باری،نيد

 ! ممکن ها را طلب کنریغ!  باشنیواقع ب



   t ٢٤   
 .وابسته استی ستي جنبش کمونتي تالش و درازانيبه خط و م

 ممکن ريغ« با ستندي رفتن قادر ناني ها بدون خالف جرستيکمون
وا تالش با تمام قی  المللنيبی بورژواز. امروز مقابله کنند» بزرگی ها
 ممکن ري و غستي نشيبيی اي روسميکند به مردم بقبوالند که کمونی م

در مورد مرگ ی ادياحکام زی دو دهه گذشته بورژوازی ط. است
که يی و دهشت های  دارهياما  کارکرد نظام سرما.  صادر کردسميکمون

 احکام را باطل ني شد، ادهيمردم جهان آفری  براريچند دهه اخی ط
 سو، کي زا: روبرو شده استی نون جهان با گرهگاه شگفت اکهم. کرد

 بشر به ازيو نی  دارهيسرمای  ورشکستگستميسی کارکرد خودبخود
 در آورده شيرا به نمای بر تعاون و همکاری مبتنی جامعه ای ابيسامان
کامال ی از زندگی گري دوهي که شدهيرسی به نقطه ای جامعه بشر. است

 لتوانند به شکی که در آن، افراد نوع بشر م ی اوهيش.  استريامکان پذ
 در سراسر جهان، گراني رابطه متقابل با دقيو مهمتر از آن از طری فرد
که تاکنون سابقه ی  سنت را به دور افکنند و به طرقنيسنگی رهايزنج

بر ی به طور کامل تصور هم نشده، شکوفا شوند و به راحتی نداشته و حت
 ستم و استثمار در گوشه و کنار جهان فائق و هر گونهی فقر، نابرابر

 -ی ستي جنبش کمونتيموقعی عني –ی  عامل ذهنگر،يدی از سو. نديآ
  .ستيمساعد منطبق نی ني اوضاع عنيبا ا

قرار گرفته ی حساس و خطرناکی بر سر دو راهی ستي کمونجنبش
ی موج اول انقالب های  بر دستاوردهاهي با تکستهاي کموناي. است

 جادي انهي در زمستمي در قرن بايپرولتاری  مشخصا تالش ها– یپرولتر
نقادانه از تجارب ی  و جمعبند– نيو چی در شوروی پرولتری دولت ها

 نقش سمياز علم کمونی نيبه سنتز نوی ابيو دستی مثبت و منف
گذشته عمل ی اي  به عنوان بقااي افتيخود را باز خواهند ی شاهنگيپ

 خياز تاری در دوره ا.  جهان نخواهند بودريي تغ قادر بهجهيکرده و درنت
 مارکس، کرديهمانند روی کردي روازمندي ها نستي که کمونميقرار دار

 زنده و خالقانه امکان ی،علمی  اوهي شه مائو هستند تا بتوانند بن،يلن
باالتر ی  البته در سطح– کيو پراتی  را دوباره در تئورسميکمونی ريپذ
 . به اثبات رسانند–

 در ايپرولتاری ني عتي به آن است تا دوباره اثبات شود چرا موقعازين
 که جامعه و کنديفراهم می اجتماعی روي نني را در الي پتانسنيجامعه ا

 طبقه از ني اکي استراتژگاهيجا. سازمان دهدی گريجهان را به گونه د
 رو تي صرفا جمعايروزمره تک تک افراد آن ی الفور و زندگی  فتيموقع

 تياهم. رديگی اش، سرچشمه نمی دگي ستمدتي موقعاياش و ی فزونب
 آن را دارد تيظرفی  جهان-يخي بعد تارکي در آن است که در ايپرولتار

 تايفيکی اجتماعی  و سازماندهنينوی دي تولوهيشی که جامعه را به سو
کند و همراه با رها کردن همه اقشار و طبقات از جامعه ی رهبری متفاوت
 نيای ول.  بروداني طبقه از مکي رها کند و به مثابه زي را نخود یطبقات
ی انقالبی اسي حزب سکيو ی ستيکمونی بالقوه فقط توسط آگاهيی توانا

تواند تحقق ی  متيهمه بشريی نقشه مند در جهت رهای اسيو مبارزه س
 ... .ابدي

 نيا.  طبقه نهفته استکي آن به عنوان تي در موقعاي پرولتارتياهم
 آن بخش از اي ني منافع ااي آن بخش از کارگران اي ني توسط اتيوقعم

 ايمنافع پرولتار. شودی  نمنييدر هر مقطع مشخص تعی جنبش کارگر
ی نوع بشر می به روی نياست که امکانات نوی  طبقه جهانکيبه عنوان 

ی  خصوصتي مالکانيبشر، تضاد می جامعه امروزی تضاد اساس. ديگشا
است که سراسر جهان را ی  اجتماعديبا تولی ار کار مزدبر استثمی مبتن

در روابط ی فيتواند موجب جهش کی می تنها انقالب پرولتر. در برگرفته
 کهن و افکار تي گسست از روابط مالکهيکه بر پای روابط: شودی اجتماع

    .رفتکهن  شکل خواهد گ
 طبقه موجب آن شده که ني اگاهياز نقش و جای  درک علمفقدان

عده ی برا.  شونددي جهان نا امرييسابق از تغی  هاستياز کمونی اريبس
و عدم ی بدل شده تا محافظه کاری  طبقه کارگر به اسم رمززينی ا

ی که با آن جنبش انقالبی اسم رمز.  کنندهي را توجاستيدخالت در س
 کنند؛ جنبش ري تفکر خالق روشنفکران را تحقنند؛جوانان را مرعوب ک

ی  خواسته هاني نشان دهند و طرح محدودترتياهم یزنان را ب
 عده، طبقه کارگر نيا.  قلمداد کنندسميکاليکارگران را اوج رادی اقتصاد

 مورد ديبدل کرده که بای  را به بت– آحاد کارگران ميي و بهتر است بگو–
تواند خود ی می  خاستگاه طبقاتلي به دلصرفاکه ی بت. پرستش قرار داد

  . کندمهيبيی و خرده بورژوايی  بورژواراتيثرا در برابر تا
ی  چندانگاهيجای ستيکمونی و آگاهی  نگرش طبقاتنشي بني ادر

ی انقالبی  هاتيمحدود، عاجز از مشاهده ظرفی  درک هانيا. ندارد
 قشرها و طبقات مختلف منجمله بخش انياند که در می و متنوعی واقع
. ابدی يبروز می زه طبقاتمختلف طبقه کارگر در هر مقطع از مباری ها

 ها ستيشود که کمونی مانع از آن می انباريز تفکرات نياتخاذ چن
  . عمل کنندرياخی  توده ازشي خود در قبال خفيبتوانند به وظا

در ارتباط » بزرگی  ممکن هاريغ« سر فرود آوردن در برابر امروزه
  صورتنيبه ا. به خود گرفته استی شکل مشخصی  توده ازشيبا خ

دو جناح ی  تضادهاهيکه بر پای زشيتوان بر خی شود که نمی فرموله م
 هي بر پازشي خنيمجدد ای  گذاشت؛ قطب بندريبراه افتاده تاثی حکومت

 دهيفای  ممکن است؛ تالش بري جامعه غدگانيمد ستتيمنافع اکثر
اما . رديگی به خود م» چپ«راست و ی  اظهار عجز شکل هانيا  .است

در ی برخ.  مردم استزشيبر خی بورژوائی  رهبرتي تقوهر دوی  جهينت
را فرموله کرده و در انتظار آن بسر ی از بورژوازی و عمل دنباله روی تئور

ی  و فضادي بر سر عقل آرانيای از بورژوازی برند که سرانجام بخشی م
و يی کايسندی  هاتيفعالی آن ها فراهم کند تا راه برای برای کيدمکرات
کنند ی  حالت فکر منيدر بهتری  افرادنيچن. گشوده شودی  اهياتحاد

تواند جنبش را ی می که طبقه کارگر با طرح خواسته و مطالبات اقتصاد
  .  کندزهيکاليراد

ی اني متعلق به طبقات مزشي خني انکهي تحت عنوان اگريدی برخ
 طبقه کارگر را از ست،ي مبارزه نني در ا»يستياليسوسی عنصر «واست 

 هم قي طرنيبد. دارندی  بر حذر مزشي خنيدر ای اسيسی دخالت گر
شوند که ی کنند و هم مانع از آن می رها می مردم را به امان بورژواز

از نظر . ابدی ي طبقات را بشناسد و توان رهبرگريطبقه کارگر خود و د
 اي از دولت نيديی بر جدای  مردم مبنکيدمکراتی هاآنان خواسته 

به طبقه ی طلبانه زنان و جوانان ربطی  و برابرهانهخوايآزادی خواسته ها
 تنگ چهي فقط از درسميانگار کمون. نداردی پرولتری کارگر و راه حل ها

چون ی تواند در جامعه طرح شود و مسائلی کارگران می مبارزات اقتصاد
ی را نشانه می  خصوصتيو مالکی  جامعه طبقاتمايتقزن که مسيی رها

  .نداردی  و انقالب اجتماعسميبه کمونی رود، ربط
 مطالبات دني  کشاني آن است که صرفا با طرح و به متيواقع

بطور مسلم طرح .  نخواهد شدکالي رادزشي خنيخاص طبقه کارگر، ا
ی  زنان، کارگران و ملل تحت ستم مان،يمشخص دانشجوی خواسته ها

ی رساند اما لزوما به قطب بندی اری ي جارزشيتواند به گسترش خ
 گريدی طبقاتی روهايکالن نی با راه حل ها. انجامدينی ديجدی اسيس

تا . توان رقابت کردی کالن می  جلو گذاشتن راه حل هاقيتنها از طر
ی ناشی  هاتي و محدودزشي خنيحاکم بر ای اسيکه چارچوبه سی زمان

 نشود و از چارچوبه دهيآن آگاهانه به مصاف طلبی ختگياز خود انگ
حاکم خارج نشود و راه ی  جناحهاانيمی تضادها یاسي سکيدئولوژيا

 جلو حيو صحی  علمی،تنها راه حل واقعی به معنای حل انقالب پرولتر
 وني انقالبفهيوظ.  کردنيتضمی  روشنندهيتوان آی گذاشته نشود، نم

ی اسي در چارچوبه سزشي کردن خزهيکالي راداي تي صرفا حماستيکمون
 رييتغی  رفتن و تالش برااني جربلکه اساسا خالف. ستيآن نی کنون
 نيا. موجود استی اسيکالن سی های در چارچوبه ها و صف بندی جد

 هي پازشي خنيمدام در ا.  برخوردار استزينی قدرتمندی  مادهيامر از پا
ی  را برانهيکامل است و زميی کند که خواهان رهای سربلند می کاليراد

  .کندی مجدد مساعد می قطب بند
شرکت قشرها و ی  که اگر به جاستي معضل  آن نن،ي اعالوه بر 

 شرکت کنندگان را تي کارگران اکثرر،ي اخزشيدر خی انيطبقات م
 نيا. بودندی گري ها موظف به انجام کار دستيدادند، کمونی  مليتشک
مسئله آنست که چگونه . استی ستي گر درک محدود و اکونومانيامر ب



     ٢٥u 
 مبارزه کشاند و با ني همداني را به م کارگربقه منجمله طگريدی روهاين

انقالب . کردی  قشرها و طبقات را رهبرگريآن ها و دی ستيخط کمون
 بخش ديبای  انقالبنيچن. ستي ناي همان مبارزه پرولتارنايعی پرولتر

 زي نايدر صفوف پرولتار. رديمختلف مردم در بر گی از قشرهای هائ
جمع يی ها و برنامه ها پرچم ريزها به ی  بعضی،مدتی حداقل برا

 کل مبارزه انياما جر. کندی می ندگي را نماگريخواهند شد که طبقات د
از ی مي مطرح شود و شمار عظاي قودي بااي و منافع پرولتاردگاهي دی،انقالب

شوند که ی  قشرها جذب آرمانري سازي و نايمردم خاصه از صف پرولتار
 و اساس است که انقالب را هي پانيبر ا.  استدگاهي منافع و دنيتجسم ا

 آوردن داني در به مزي کار، و ننيدر ای ديحلقه کل.  بردشيتوان پی م
 تيمبارزه و انقالب، فعالی محوری روي پرولتر به عنوان نميعظی توده ها

 و روش دگاهي دکي است که توسط کيدئولوژيـ ای اسيهمه جانبه س
ی اجرای که بر مبنا يی هااستيو سی انقالبی  استراتژی،ستيکمونی علم
جنبش . شودی  متي و روش شکل گرفته اند، هدادگاهي دنيهم

 حساب با هيبدون تسو.  استميعظی  خانه تکانازمندي نرانيای ستيکمون
 جنبش قادر به نيبه ارث مانده از گذشته، ای  علمريغلط و غی درک ها

 از نيو سنتز نبه مسلح شدن هي زاونياز ا.  نخواهد بودشروينقش پی فايا

 شاهنگي جنبش به پني اليدر تبدی  کننده انيي نقش تعسميعلم کمون
. روبرو هستندی  نادرطي با شرارانيای ستهايهم اکنون کمون.  داردندهيآ
 رانيای ستهايخطاب به همه كمون«  شماره به مقاله نيدر هم(

 ).ديرجوع کن» !يي شكوفاای يپژمردگ: ي بر سر دوراهسميكمون
در مقابل ما ی مهمی خي فرصت تارگري بار دکي ها تودهی زيبپاخ

 شبردي و به پميسازمان دهی بزرگی های شروي پميقرار داده تا بتوان
  بابترانيای  هاستي کمونشيسال پی س. ميرسانی اری يانقالب جهان

ی نيسنگی بهای ني شدن انقالب توسط دار و دسته مرتجع خمدهيدزد
مبارزات مردم فراهم ی الزم را برای  رهبرنستندآنان نتوا. پرداختند

توده ی رها کردن انرژی برا.  تکرار شودی  چنان اشتباهدي نباگريد. کنند
موثر در ی مادی روي نکي آنان به لي آنان و تبدتي خالقتيها و تقو

تام و ی  ضرورتی،ستيکمونی  وجود رهبری،و تحوالت اجتماعی دگرگون
پاسخ ی  ضرورتني قوا به چن که با تمامهحزب ما عزم کرد. تمام است

ی خي و تارمي عظتي ممکنها را ممکن سازد و  به مسئولريدهد، غ
اعالن ی است برای اول ماه مه فرصت مناسب.  پاسخ دهدرانيای ايپرولتار

 را در تيکامل بشريی که هدف رهای  به کسانوستني تعهد و پنيا
  . قرار داده اندشيدستور کار خو

  ليجو ه  !دیکنی  سازماندھد،ینکنی بر مرگ من زار  

ی زبونانه و در اوج ناباوری اقدامی طی اسالمی  جمهورگر،ي دبار
 پنج تن از بهشتي دم نوزده ارددهيبزرگ زد؛ در سپی تيدست به جنا

 نيا.  را گرفتزشاني فرزندان خلق را به قتل گاه برد و جان عزنيبهتر
 از صحنه ميژ رني و تا پاک شدن استي نمي رژني اتي جنانياول

 جوانان به نياغلب ا. تواند باشدی  هم نماش نيمردم آخری زندگ
به اعدام ی  اقهيچند دقی قرون وسطائی و در دادگاههای اتهامات واه

  .محکوم شده اند
از اعتراض ی  خود موجهي در همان ساعات اولمي اقدام رژنيا

مبارز در  جوانان ژهيمردم، بو. ختيخصوصا در خارج از کشور را برانگ
ی  صبح حادثه به سفارتخانه هاهيچند نفره در ساعات اولی گروهها

 . هجوم برده و اعتراض خود را با خشم و نفرت ابراز کردندميرژ
 بار موج اعدام جوانان و خطه کردستان را آماج قرار داده است نيا

 اعدامها نيموجه نشان دادن ای  براميرژی غاتي بار حربه تبلنيا
مبارزه ی روشهای ريو بكار گ" »مسلح كردی سازمانها در تيعضو«

 معتقد به مبارزه مسلحانه بودند و زاني عزنياگر ای حت.  استزيقهرآم
. را سازمان دادند، امر شان بر حق بوده استيی  هاتي راه فعالنيدر ا

ی ميكاربرد قهر توسط مردم در برابر رژ. متشكل شدن حق مردم است
 مورد ديسلح بوده نه تنها عادالنه است بلكه باخونخوار كه تا بدندان م

ی واقعا مخالف قهر ضد انقالبی تنها كسان. ردي همگان قرار گتيحما
  . كنندتي حمانههستند كه از قهر عادال

آنان به .  نبوده استني اميآنان از نظر رژی واقع» جرم و گناه «اما
نامه .  شدندهختيآگاه، آرمانخواه و معترض به دار آوی عنوان انسانها

 معلم آگاه، ني امياست که چرا رژيی ايفرزاد کمانگر سند گوی ها
 تكارانيجنا. زحمتکش و مردم دوست را  نتوانست تحمل کند

خواهند مردم را مرعوب کنند و به ی  مقي طرنياز ای اسالمی جمهور
 حق مجازات مي رژنيا!  باطلاليخی زه. سکوت و انفعال وادارند

که  با قتل ی کسان.  محاکمه شوددي خود بامي رژني ا  را نداردچکسيه
سال جامعه را به قهقرا بردند؛ ی  سنيای  فرزندان مردم طنيعام بهتر

ی رسمی  پسران جوان در زندانهاوکه مظهر تجاوز به دختران  ی کسان
ی قرون وسطائی  مجازات شوند نظام قضائدي هستند بای  رسمريو غ

 نيدر ا. استوار استی ت سالخ خانه ا عدالهيبر پای اسالمی جمهور
 . بخود راه داددينبای  شکچي هنهيزم

 ني سئوال بر سر است،ي سئوال بر سر چند و چون قضاوت نامروزه
 تي سئوال بر سر موجودانند؟يكی  واقعاني جانانند؟ياست که قضات ک

حفظ منافع و ی  مفتخور و فاسد است که حاضرند براتياقلی مشت
سئوال بر سر بود و . ازنديدست ی تيشان به هر جنای قدرت ارتجاع

ی  بهتر از هر کسنرايا.  مستاصل استو بحران زده مي رژکينبود 
ی اسالمی گردانندگان جمهور

 به لي دلنيبه هم.  اندافتهيدر
. آورده اندی روی  اعمالنيچن

ی از بی آنان بهتر از هر کس
نظام شان ی و شكنندگی گيپا

ه تنها دانند کی باخبرند و م
ی زي شان خونررانهيشگياقدام پ

 آنان اما. ت خلق اسکرياز پ
 خي تارنيمرتجعی مانند تمام

که بلند کرده ی دانند سنگی نم
ی تواند بر پاهای اند هر آن م

 ستي کارنيا. فتديخودشان ب
و ی انقالبی روهاي نهي کلفهي وظنيا. که بر عهده مردم قرار دارد

در داخل و خارج از کشور است ی ه اتودی  جنبشهاهي و کلخواهيآزاد
ی  توطئه هانيای  و مانع از ادامه و اجراندي آدانيمحابا به می که ب
  . فرزندان مردم شوندني بهترهي علتکارانهيجنا

سازمان كردستان حزب ( از فراخوان كومله تي ضمن حماما
در كردستان در روز ی بر اعتصاب همگانی مبن) راني استيكمون

 ني كه اميخواهی  از مردم مبارز كردستان مبهشت،يارد ٢٣پنجشنبه 
ی  برارانيمردم ای با مبارزات سراسری  همبستگهيمبارزه را بر پا

ی  برانيري فرزاد كمانگر و شامثال.  برندشي به پمي رژتيكلی سرنگون
كردند ی مبارزه می و طبقاتی تي جنسی،همه انسانها از ستم مليی رها

  .كردندی می ندگي را نمارانيردم اهمه می و آمال و آرزوها
 از شيپروراند بی در سر می اسالمی که جمهوری شومی  هانقشه

 تکان عينشانه وقا.  استمي رژني اصالينشانه ضعف و استی هر زمان
 قهر ديکه بای نبردهائ. است که در راهستی نيخونی دهنده و نبردها

در ی  اسالمنيمرتجع حساب کامل با هيتسوی  را براافتهيسازمانی انقالب
شان را سرنگون کرده  و جامعه ی  داده، نظام دولتاردستور کارخود قر

  .فارغ از ستم و استثمار را بنا نهدی  و انقالبنينوی ا
  !ياسالمی مرگ بر جمهور! اراني ز خاطر خون روان روديمی ک

  ١٣٨٩ بهشتي ارد٢٠! سميزنده باد كمون!  زنده باد انقالب
  

 در کردستانی  و اعتصاب سراسرریاخی ام هااعد

  
 فرزاد کمانگر
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  !بر مردم مبارز كردستان كرانی بدرود
 !مردم مبارز كردستان

 !شما بار ديگر به ميدان آمده ايد؛ با جسارت و دالوري
اين بار در شمار وسيع به ميدان آمده ايد، با گامهايی آهنين و با 

 !عزم و اراده ای استوار
اقدام شما به اعتصاب سراسری، پاسخی بود به جنايتكاران حاكم 

   . فرزندان مان را به قتل رساندندكه بزدالنه پنج تن از
درود بر معلمان، استادان، دانش آموزان و دانشجويانی كه پرچم 

 !آگاهی و آزاديخواهی فرزاد كمانگر را برافراشتند
 !درود بر زنانی كه ياد شيرين علم هولی را گرامی داشتند

درود بر كارگران و زحمتكشانی كه بر آتش خشم علی حيدريان 
 !دميدند

د بر جوانانی كه شور انقالبی فرهاد وكيلی را به نمايش در درو
 !آوردند

درود بر كاركنان بخش دولتی و خصوصی كه ظلمی كه بر مهدی 
 !اسالميان روا داشته شد را بی پاسخ نگذاشتند

درود بر آن زن نانوايی كه از  لقمه نان فرزندان يتيم خود زد تا با 
 !اعتصاب همراهی كند

 فروش زحمتشكی كه از درآمد ناچيزش گذشت درود بر آن شير
 !تا به اعتصاب ياری رساند

درود بر مردم مبارز کامياران، مريوان، سنندج، بوكان، بانه، سقز، 
مهاباد و همه شهرها و روستاهای كردستان كه تهديد و ارعاب 

  !دشمن را به هيچ گرفتند
 

ز و آگاه مباری  به دشمن نشان داد كه با خلقگري شما بار داعتصاب
و ی  طبقاتی،و مذهبی از ستم ملی كه تشنه رهائی خلق. روبروست

 كه شعله مبارزه در ديشما با اعتصاب خود نشان داد.  استی تيجنس
و ی  و تباهرديتواند زبانه گی  است و هر آن مريكردستان خاموش ناپذ

  .ستم را بسوزاند
. شودی ر اعتصاب سراسنيبه كار برد تا مانع ای ادي تالش زميرژ

ی كه برايی  بود كه تكرار  طرحهاانياش آن چنان عی گيپای انفراد و ب
در سنندج ی  بهمن سال گذشته در تهران بكار برد به مضحكه ا٢٢

 داريبه مناسبت دی و جنسی  و نقدسي نفزهي جا٢٢٢اعالن . بدل شد
 ترفند نيا. بود در توفان اراده مردمی از سنندج  پركاهی خامنه ا

ی سی ط.  را به گرد خود آوردميقط چند صد نفر از عوامل رژمسخره ف
آورد ی به مردم فشار می دولتی  بارها به مناسبت هاميسال گذشته رژ

 رغمي بار علنيای ول. كردی  نمتيتبعی كه بازارها را ببندند، اما كس
  .نتوانست مانع از بستن مغازه ها شودی  و قلدرديتهد

.  بودرينظی مردم كردستان بی سراسری سال همبستگی  از سپس
 انيب. كرد استی توده های زياز بپاخی دي دور جداني اعتصاب بنيا

 اقشار و طبقات مختلف انياست كه در می ديجدی  مبارزاتهيروح
 زشيدر برابر خی دي جدچهي امر درنيا  .كردستان شكل گرفته است

ه تنها در كردستان نی جنبش انقالب.  گشوده استرانيمردم ای سراسر
برجسته و ی ازياست، بلكه امتی اسالمی خار چشم گردانندگان جمهور

كه  دهسال در ی خلق. باشدی  مرانيمردم ای بزرگ برای نقطه قوت
ی مقاومت مسلحانه كرده، از تجربه غنی اسالمی مقابل جمهور

 دي فواكيبرخوردار بوده، از نزديی باالی اسيسی و از آگاهی مبارزات
 پرچمدار گريتواند بار دی  رزمنده را مشاهده كرده، ممبارزه متشكل و

خلق كرد بود كه در دوران ی  جنبش انقالبنيا.  شودرانيانقالب در ا
جست، مبارزات عادالنه اش ی دوری مذهبی  از سنت ها٥٧انقالب 

داشت و تنها منطقه ی نيخمی  ارتجاعتيماهی در افشای  مهمنقش
برخوردار ی شتري از عمق و دوام ب بود كه انقالب توانسترانيدر ای ا

  .شود
ی در قطبی تواند نقش مهمی  مبارزه مردم كردستان مزي نامروزه

ی اسيكردستان  از نظر س. داشته باشدی  سراسرزشيكردن مجدد خ
 ركن كی يچرا  كه ستم مل.  رهبران موج سبز استاريچشم اسفند

 و ميترم یاست كه رهبران موج سبز برای ارتجاعی  دولتنيمهم ماش
 است كه ني جنبش كردستان در اتياهم.  آمده انددانياصالح آن به م

كه نسبت به موج ی از زنان و جوانان مبارزی اريتواند چشم  بسی م
دهد كه ی اري رانيسبز متوهم اند را باز كند و مردم را در سراسر ا

 تي منافع اكثرهيبر پا:  برندشي به پحي صحهيمبارزه شان را بر پا
  .یحكومت آن جناح اي ني جامعه نه منافع ادگانيدستم

 فعاالنه از مبارزات مردم كرد دي نه تنها باراني سراسر امردم
 ديبا. اموزندي بزي خلق مبارز ننيای  كنند بلكه از تجارب انقالبتيحما

 خلق نيای شرويگسست كنند و نقش پی ستياز نگاه و برخورد  شوون
  .رندي شناسند و بكار گتيرسماش را بی مبارزاتی تهايو خالق
 مردم كردستان دستاورد بهشت،ي ارد٢٣ی  اعتصاب سراسربا

همه جانبه به كار ی  تالشدينه تنها با. كسب كرده اندی مهمی اسيس
برخوردار شود بلكه ی شتري دستاورد از عمق و گسترش بنيبرد تا ا

و  طلب ميسازشكار و تسلی طبقاتی روهاي مانع از آن شد كه نديبا
شراكت در ائتالفات ی  دستاورد براني اازی  ارتجاعسميوناليمدافع ناس

خواهند به مردم كردستان حقنه ی كه می كسان. نديسود جويی بورژوا
  .  به دوستان امروز بدل شده اندروزيكنند كه دشمنان د

 اعدامها را تيدر محكومی و كروبی موسوی  هاهيكه اعالمی كسان
جلب اعتماد مردم ی درست برای ريبه جا و مسی نشانه گام«

ها رهبران موج سبز حول چند و ی بيدانند و عوامفری م» كردستان
. زنندی با مبارزه مردم كرد جا می چون قضاوت را به عنوان همدرد

 نهاده شد و اني اصالح طلبان بننيكه توسط همی  اهيقوه قضائ
.  شدزيت خلق كرد كرياز پی زي با خون رخايتار» عدالت اش «ريشمش

شود و آنان ی كه از نظر رهبران موج سبز هنوز قوم محسوب می ملت
 كلمه كينه ی اسالمی جمهور «قي الراني نقاط اگري مانند مردم دزين

  . هستند»شتري كلمه بكيبهتر نه 
 !يانقالبی ستهايو كمونی  مبارز كردستان، روشنفكران مترقمردم
  پرچمدار انقالب دينتوای شما م. بر عهده شماستی  بزرگتيمسول

 دي منطقه حساس از جهان باشنيدر ای ستيالي و سوسني نوكيدمكرات
  .دي رقم زنتيبشری را برای ني نوندهيو آ

ما ی بر عهده همگی دي جدفي مبارزات، وظاني دور نوشكي  ب
. راهنددر ی گري و با شكوه دنيخاطره آفری روزها. گذشته است

ی با دشمن. مي از خود نشان دهديبای اديزی های ها و قهرمانی جانفشان
تدارك .  استرياجتناب ناپذی با وی  كه برخورد قهرميغدار روبروئ

 نكهيا. طلبدی می اريبسی  نبرد تالش و سختكوشني اروزمنديپ
 منوط به آن ابديكامل دست يی و رهای روزي بار به پنيمبارزات ما ا

ی  هانهي در زم- مبارزه در كردستانی  تجارب مثبت و منفزاست كه ا
موج ی  فراتر از آن از تجارب مثبت و منفم،ياموزي ب-یو نظامی اسيس

 تا هي تا انقالب اكتبر روسسي از كمون پار-ی پرولتری اول انقالب ها
 به آن درسها راه هي و با تكميري درس گ- نيدر چی انقالب فرهنگ

گر مرحله  مبارزات مردم بشارتدي موج جدنكهيا. مينرا هموار كی روزيپ
ی ستهايبه تالش كمونی  بستگر؟ي خايشود ی دوم انقالب پرولتر

ی شاهنگياز علم انقالب نقش پی ني به سنتز نوهيدارد كه  با تكی انقالب
 زنان و جوانان را حول ده،ي كنند و طبقه كارگر، ملل ستمدفايخود را ا

   .دابنيدست ی روزيمتحد كرده و به پی ستيوناليو انترناسی اهداف عال
  ١٣٨٩ بهشتي ارد٢٤ 
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 : کردستان
از اعتماد به نفس و نشاط را ی اعتصاب گسترده در كردستان موج

همه با غرور و . كردستان بخصوص سنندج بوجود آوردهی در شهرها
گفت كه ی می فعال. كنندی م صحبت مياشك در چشم از آن مبارزه عظ

از مغازه دارها  یاريبس. صورت گرفته بودی اديآن اعتصاب كار زی برا
ی حيكنند اما با كار توضی ر ميم ما را دستگيگفته بودند كه اگر ببند

صبورانه در روز اعتصاب در ساعت دوازده به بعد هشتاد درصد مغازه ها 
ن يل كردند و اي رزمنده جانباخته تعط٥در اعتراض به سركوب و اعدام 

ی ن اصلياديگر مسركوبی روهاياز نی اديار زيبود كه تعداد بسی در حال
ن مغازه را به سبك ارتش مزدور يشهر را اشغال كرده و قفل چند

شكست خورده و زبون در چند ی اسالمی جمهور .شكستندی ل مياسرائ
ك مغازه ي. مغازه ها كرده است ی روز گذشته اقدام به بستن فله ا

ه زده بودند كه به يرا كه بسته بودند و اطالعی در سه راه نمكی جگرك
ش يه را كنده و بجايبسته شده صاحبش اطالعی طر تخلف صنفخا

كه ! بسته شدی نوشته بود كه به خاطر شركت در اعتصاب سراسر
ه مغازه يكل. ر كرده و بردنديبعد مزدوران اطالعات او را دستگی چند

دكانداران را بخاطر شركت در اعتصاب بسته و ی ه صنفيعضو اتحادی ها
د قرار يدر آن اعتصاب تحت فشار شدآن صنف بخاطر شركت ی اعضا
با ی ستيبا. بندندی شود كه هر روز ده مغازه را می گفته م .دارند

  !ميكردستان بشتابی رزمنده شهرهای و اعتراض به كمك اهالی افشاگر
  ٨٩ خرداد ٢١

  : تھران
ی و كروبی و سازش  موسی نيد سركوب و عقب نشيشد رغم جويعل

  .راكنده تظاهرات كردندپه شكل مردم تهران باز ی اديزی عده 
و سركوب و ی كتاتوريه دي خرداد  سالروز آغاز مبارزات مردم عل٢٢

ن آغاز با اعتراض به تقلب ياگر چه ا. بودی عدالتی فساد و فقر و ب
نژاد صورت گرفت اما در ی و احمدی خامنه ای باند كودتاچی انتخابات

كالتر يآن رادی مبارزات یكساله گذشته مبارزه مردم و شعارها و دورنماي
ن وجود يبا ا. را هدف قرار دادی اسالمی شد و بسرعت كل جمهور

خود ی نفوذ و رهبری و كروبی و خاتمی وموسی كماكان جناح  حكومت
از مردم ی اديزی هنوز عده كنند و ی از مردم اعمال ميی ها را بر بخش

 بحران حلی آنان برای  به راه حل هادي امچشمی انيبخصوص طبقات م
ی و بی واهی ديام. بسته اندی اسالمی جمهوری و اقتصادی اسيس

ی از مردم معترض چه آنها كه رای  خرداد انبوه٢٢ی  از فردا.سرانجام
ی سرنگونی برای م و مبارزه انقالبيكه راه تحريی داده بودند و چه آنها

و ی ختند و هزاران تن زندانيابانها ريش گرفته بودند به خيرا بن يرژ
در مبارزات مردم بود و هر ی  روز عاشورا نقطه عطف.جان باختندی اريبس

 جناح حاكم راه اعدام وسركوب . کردزده ت را وحشتيدو جناح حاكم
ز از مبارزه يش گرفت و جناح مغلوب راه صبر و برهيشتر را به بيب

م يزش عظياز چند روز مانده به سالروز آغاز خ. كال را موعظه كرد يراد
و يی مايوه ها و احزاب مختلف مردم را به شركت در راهبمردم گر

 ٩ خرداد ٢٢وار نوشتند يجوانان مبارز بر در د. اعتراض دعوت كردند
م طلبان يترم .شيدان راه آهن تا تجري شب اعتراض از م٩صبح تا 

ی مائيراهپی اجازه برگزاری عاجزانه از جناح حاکم تقاضای حكومت
ن مبارزات مردم را ي راه سركوب خونان حاكميكودتاچاما  . کردند

! ن است كه هستيهمد، عاقبت گفتنند و آن ها را سر دواندند و ديبرگز
ی دند كه تحمل نميآبرو بازهم خط و نشان كشی و سرداران بزدل و ب

م و ين مائيزمی وم و حكومت خدا ريكنی می م و زندانيكشی م و ميكن
كدم دم يمنحوس هم ی مايو سی حكومتی اره هاپورق . گريف دياراج

ی بزرگتری شان هم گفتند فتنه هايبرآوردند كه فتنه تمام شد اما برخ
ك يچند روز مانده به روز اعتراض ی روزنامه همشهر. استدر راه 

فتنه نام نهاد ی  ردهپرون داد و نام آن را ده يبی مه قطور تمام رنگيضم

ثابت كند كه تنها دروغ بهم بافت تا کرد و ی پراکنتوانست لجن ی و تا م
ی نفتی كه از رانت های كسانی عنيت خودشان هستند يراه نجات بشر

كنند و فساد و رشوه ی می زندگی نهانپی فربه شدند و در كاخ ها
  .شان استيوه معمول زندگيشی و آدم كشی و آدم فروشی خوار

گر هم يدی محتوای ن تشكل رنگارنگ بيو چندی و كروبی موس
ی ظاهرات سكوت و احترام گذاشتن به مبانفراخوان شركت در ت

از مردم ساده دل گفتند باز ی اريبس. انه و دار را فتوا دادنديتازی جمهور
ابان يبه خی ونيليم و اگر ميائيها ب ابانيخوب است كه حداقل به خ

كال مردم اما خود را يبخش راد. كندی تواند كاری ت نميم حاكميائيب
  . ديخود تدارك دی ل جداگانه و با شعارهارزمنده به شكی مبارزه ای برا

ی وه موسياني با برتيت حي مردم در نهادو روز مانده به روز اعتراض
ی  كه براندمواجه شدند كه در آن با كمال وقاحت اعالم كردی و كروب

نكه يد و ايايابانها نيبه خی ن روز كسيحفاظت از جان و مال مردم در ا
ی اريبس! نه تر ادامه داديكم هزی  هاراهق ياز طری ستيمبارزه را با

ر واضح است كه پ. تيا دفاع از حاكميدند دفاع از جان و مال مردم يرسپ
كه از دفاع ان نيا. بوده و هستی اسالمی نان دفاع از جمهوريهم و غم ا

ی را برای ند كدام برنامه اعتراضيوگی از جان و مال مردم سخن م
ا از يارز ملت كرد را سازمان دادند؟ آنج روشنفكر و مبپمخالفت با اعدام 

از آن ی ا حتي آ؟كردندی كردستان دفاعی سابقه شهر هاياعتصاب ب
ت يو ماهستند يش نيبی روغ گوهائنها هم دي نه ا؟ان آوردنديبه می سخن
مختلف ی گروه های و كروبی موسی بزدلرغم يعل .ن استيشان ای طبقات

جداگانه مردم را دعوت ی وانو زنان و جوانان در فراخيی وجنبش دانشج
  .به مبارزه از ساعت چهار تا هشت بعد از ظهر كردند

ن از ساعت چهار ياز مبارزی عيف وسيان طيدر می رغم سردرگميعل
آن ی ودان انقالب از چهارسيت به طرف مياز جمعی بعد از ظهر انبوه

سركوب كه در مدارس و ورزشگاه ها و مساجد ی روهاي ن.ر شدنديسراز
ند و ددان انقالب را محاصره و اشغال كريكباره مين شده بودند بنهاپ

با ماسك ی اريبسی صدها موتور سوار ضد شورش و اوباشان لباس شخص
را با ی ورش بردند و بدون مالحظه هر عابريمردم ی وبر چهره بسيی ها

ز يرا نی زدند و برخی اطراف می ابان هايدانشگاه و خمقابل باتوم در 
ی از بهبودی ابان آزادي در خکهی سركوبگری روهاين .ردندكی ر ميدستگ

 .برخوردار بودندزات يهمه گونه تجهاز مستقر بودند ی دان فردوسيتا م
ب يعجی نهايماشی ابان آزاديدان انقالب در خيك به مينزدی در اداره ا

ن جو سركوب صدها تن به يرغم ايلع. ب با چند آنتن مستقر بودنديو غر
ر گرفته يا حكم تيگوكه ی  اوباش لباس شخص.مه دادندادايی مايپراه

كردند كه ی ر شده و به آنها اعتراض ميدرگی انتظامی روهايبودند با ن
صرفا نظاره گر بودند و ی انتظامی روهاياما اكثر ن! ديزنی چرا مردم را نم

  .حاضر نبودند مردم را بزنند
سركوب  یروههايمردم با نی ابان اسكندريخی ابتدای در بهبود

ن سمت آمه به يها را با وانت سراسی ر شده بودند و لباس شخصيدرگ
عصر تا ياز چهار راه ول. بودی ريز درگيابان ستارخان نيدر خ. بردندی م
دادند ی ن هم اجازه نميابان را بسته بودند و به عابريعصر كال خيان وليم

ابان يدان ونك و خيده در ميبنابر اخبار رس .كه به ان سمت بروند
ان مردم يمی ه موسويانيبر سر ب. براكنده رخ دادهی هايريز درگيعصر نيول

ه داد كه يانيبی وخوب شد موسکرد که ی ک نفر صحبت مي. بحث بود
ی اسالمی مهوره كل جيشود كه ما علی د چون حاال معلوم ميآی نم

ه مغازه را ببندند يكردستان مردم كلد مثل ي، باگفتی می گري د.ميهست
مغازه گفت، هشتاد درصد ی  که در جواب پسر جوانتصاب كنندو اع

به  .حساب كردشان يتوان روی رصت طلب هستند و نمفداران تهران 
هر چند مردم در شمار . افتيگر خاتمه يدی ك روز مبارزاتيب ين ترتيا
سبز جا زد، حضور ی که رهبری طيامدند اما در شرايابان نيبه خی ونيليم

ده شدن مبارزه يخرداد سالگرد به خون كشی  س .ر بوديمردم چشم گ
 مبارزات ی سمبل ها.... مردم و كشته شدن ندا آقا سلطان و سهراب و 

آگاهانه ی مبارزه ای برای ستير در راهست بايمردم و بعد از آن هجده ت
   ٨٩ خرداد ٢٣  .بهتر آماده شدی تر و سازمانده

   : دو گزارش
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هواداران حزب ی  يكميته منطقهی  استاد يوسف مومند، منشرفيق
 ... .افغانستان در اروپا چشم از جهان پوشيد) مائوئيست ( كمونيست 
. مريض بودی اخير، به سختی  استاد يوسف مومند در سال هارفيق

اش را فراموش نكرد ی اما در اين مدت، مسئوليت ها و وظايف مبارزات... 
مبارزات  تا آخرين روز حياتش در سنگر ی،و عليرغم فشار شديد مريض

را در مکتب ی استاد يوسف مومند تحصيالت ابتدائ  .ماندی باقی انقالب
در دند قندهار، تحصيالت متوسطه و ليسه را در ليسه ی قادر قندهار

و ی را در رشته رياضی احمد شاه در شهر قندهار و تحصيالت دانشگاه
  استادفيقر. .فزيك در دانشكده ساينس دانشگاه كابل به پايان رساند

از فعاالن جريان شعله جاويد در ی يكی يوسف مومند در زمان دانشجوي
به قندهار ی او پس از ختم تحصيالت دانشگاه. دانشگاه كابل گرديد

بازگشت و در چند ليسه و همچنين دارالمعلمين قندهار به تدريس 
يک ی او نه تنها يک آموزگار مجرب، بلکه مرب. و فزيک پرداختی رياض

در آن موقع . قندهار و واليات همجوار نيز بودی ران انقالبنسل از روشنفک
در واليات قندهار، زابل، ارزگان، هلمند، نيمروز و فراه، استاد يوسف 

به خون ی بود، در پهلوی مومند، كه معروف به استاد يوسف قندهار
ياور و زنده ياد ی زنده ياد علی خفتگان نامدار جريان شعله جاويد، يعن

ی از نامداران جريان شعله جاويد محسوب می  يكی، قندهارصمتع
 .گرديد

هفت ثور، حيات استاد يوسف مومند، مانند هزاران ی  از كودتاپس
نفر ديگر از منسوبين شناخته شده جريان شعله جاويد، از طرف 

را به ی او ناچار ترك ديار كرد، اما مبارزه انقالب. كودتاچيان در خطر افتاد
او . نجات افغانستان پيوستی ه سازمان پيكار برانسپرد و بی فراموش

در اروپا، ابتدا در ی دموكراتيك انقالبی  در فعاليت هاسالی سال ها
و بعدا در » خارج كشوری محصلين و افغان های اتحاديه عموم«
جبهه متحد ضد « و همچنان »يدموكراتيك آوارگان افغانی سازمان مل«

دوش به دوش سائر همرزمانش، نقش فعال بود و » امپرياليزم و ارتجاع
ی رفيق يوسف مومند يك. كردی می  بازندهكننده و رهنمود دهی رهبر

 از آغاز پروسه وحدت پس .بود"ی جريده  خپلواكی از نويسندگان اصل
افغانستان، رفيق استاد يوسف مومند، از ) م ل م ( ی جنبش كمونيست

ن سازمان مربوطه اش از هوادارای اين پروسه حمايت كرد و به نمايندگ
شامل در پروسه ی كميته مشترك هواداران جناح ها«در اروپا، عضويت 

رفيق زنده . درا حاصل كر»در اروپا ) م ل م ( ی وحدت جنبش كمونيست
و ) م ل م ( ی كنگره وحدت جنبش كمونيستی پس از برگذاری ياد، مدت

ی افغانستان، مسئوليت منش) مائوئيست ( تاسيس حزب كمونيست 
افغانستان در ) مائوئيست ( هواداران حزب كمونيست ی كميته منطقه ي

 فت،از ميان ما ری كه در اثر سكته قلبی اروپا را بر عهده گرفت و تا زمان
 .ماندی بر سر اين مسئوليت باق

ی از درگذشت رفيق استاد يوسف مومند را به نيروی  و اندوه ناشغم
كه ی ای را به مثابه مائوئيست انقالبنمائيم و ياد او ی تبديل می مبارزات

ماند، زنده ی تا آخرين لحظه حياتش به امر انقالب و خط حزب وفادار باق
  ! و راهش پر رهرو بادی يادش گرام. داريمی نگه م
  )٢٠١٠ مارچ ١١ (٢٠ -افغانستان) مائوئيست(كمونيست  حزب

 
راسم بھ م) م ل م(گزیده ای از پیام ارسالی حزب کمونیست ایران 

 مھ در شھر ٨یاد بود رفیق استاد یوسف مومند کھ در تاریخ 
   : فرانکفورت برگزار شد

او از جمله .  با سابقه افغانستان بودوني از مبارزان و انقالبوسفي قيرف 
افغانستان تحت ی ستيکه جنبش مائوئی نيبود که با موج سهمگی کسان
در ی  شمس٤٠ در اواسط دهه »يجنبش جوانان مترق«ی رهبر

 و در همان مکتب درس وستيپی افغانستان فرا افکند به جنبش انقالب
 وسفي قيبا رفی ما ضمن کار و همکار. آموختانقالب و مبارزه 

 مکتب آموخته وفادار و متعهد است و به ني که او به آنچه از اميافتيدر
 و ردي آموزه و تجارب را بکار گنيکند و مصمم است که ای آن افتخار م

 او از همان ابتدا تي خاطر موقعنيبه هم.  جوانان قرار دهداري در اختآنرا
 قرار دي روس مورد تهدني و وابسته به متجاوزنشانده دست مياز جانب رژ

 انيپای او به معنای  وضع براني شد اما ااريگرفت و مجبور به ترک د
  مبارزه خود را درديدر تبعی م شد که با زندگماو مص... مبارزه نبود

مبارزات ی  براژهي خود بوتي ادامه دهد و از موقعگريدی عرصه ها
هم فکر در ی خود را با رفقای  کند و همکارهاستفادی ستيوناليانترناس

 به همه گريامروز تاثر و تاسف خود را بار د.  ادامه دهدزيسطح جهان ن
 و خاطره او را ادي که جمع شده اند تا وسفيرفقا و دوستداران استاد 

ی  و به همه دوستان و رفقا و جنبش انقالبميکنی  دارند اعالم می مگرا
 قيافغانستان که رف) ستيمائوئ (ستيافغانستان و بخصوص حزب کمون

 وسفي قيرفی  آنکه جاديبه ام. مييگوی  متياز فعاالن آن بود تسلی کي
 خواهند اياو آموخته و ی که از تعهد و تجربه مبارزاتی توسط جوانان

را که او در دست داشت با افتخار بر ی و پرچم سرخ.  شودآموخت پر
  ... رنديدوش گ

  نامھ از یک رفیق
  !خوش گاه
  !ندهيو روی بهاری با درودها

  »قتيحق«ه ينشری ه گراميريتحر
نكه در جنبش ينظر به ا. يو شادی د تندرستيز اميش از هر چيب

وجود دارد، خواهشمند است ی تلخ در ارتباطات مالی تجارب
را كه توسط دوستان » پرنده نوپرواز«بابت كتاب ی افتيمبالغ در

ی به دستم رسانده اند با كدها)  جلد١٠(رنده كتابها يگی گرام
  :دييچاپ نما» قتيحق«ه ير در نشريز
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 از آن دوستانيی و خود رهای  انسان–ی عيطبی پنجره ها
  امده مانيان هنوز نيدوستدار آغاز بهار سالی براست

  ا دل يدر
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