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  »نظم نوین جهانی« ژاندارم جدیدی برای ،ترکیه
مهم اخبار به رهبری طيب اردوغان در انتخابات ترکيه از ) آکپ(» توسعه عدالت و «حزب پيروزی 

پ آکبرگزار شد و واجدين شرايط رای  درصد ٨٧ با شرکت  اين انتخابات.شود خاورميانه محسوب مي
از بورژوازی تُرک را سومين دور متوالی احزاب قديمی  و برای به خود اختصاص داد آراء را  درصد٥٠

 قانون  (. تصويب قانون اساسی جديد شعار اصلی طيب اردوغان در اين انتخابات بود.کردميدان به در 
 دست حکومت را در ١٩٨٠ که با کودتای سالاساسی کنونی ترکيه در دوره حکومت نظاميان 

  ).گرفتند
. دولت ترکيه استگر نهادينه شدن تغييرات مهم در ساختار قدرت سياسی  پيروزی آکپ نمايان

های مختلف بورژوازی ترکيه، اين تغييرات نه گذر از  اما، بر خالف تبليغات احزاب و مطبوعات جناح
 صف را آنست کهحقيقت ماج. گرائی فاشيسم به دموکراسی است و نه گذر از سکوالريسم به اسالم

دولت ترکيه در حال گذر از  و شکل گرفته استی ترکيه  آرائی و انسجام جديدی در طبقات حاکمه
  به به شکل جديدی از حاکميت سياسی طبقات سرمايه داران وابسته)١ (»کماليسم«ساختار سياسی 
شکل دادن به ، اصالح ساختار سياسی دولت ترکيه برای راصلی اين گذمختصات . امپرياليسم است

يک دولت قدرتمند و با ثبات و آماده برای تبديل شدن به بازيگری استراتژيک در منطقه خاورميانه به 
اصالحات حکومتی ناظر بر تغييرات مهم در اين . نيابت از سوی قدرت های امپرياليستی غرب است

نسبتا قدرتمند رژوازی از رشد سرمايه داری تا شکل گيری بو: اجتماعی ترکيه است-ساختار اقتصادي
 .رقيبی در قدرت سياسی است/رد که بطور عينی شريککُ

 با پشتيبانی آمريکا و اتحاديه اروپا و ٢٠٠٧ و سپس ٢٠٠٣انتخاب حزب آکپ به حکومت در سال 
يکم، دولت اردوغان طرح های خصوصی سازی گسترده را در ترکيه : با اين چشم انداز همراه بود که

سوم، متحد فعالی . رای ادغام بورژوازی کُرد در ساختار قدرت سياسی راهگشائی کنددوم، ب. عملی کند
  .ای آمريکا باشد های خاورميانه در طرح

تغيير و  الزم است و حاميان امپرياليست آن اين تغيير برای ارتجاع ترکيه ضرورتبرای درک 
  . شودالمللی بررسی  متن تحوالت بينبرترکيه » داخلی«تحوالت 

 و ايدئولوژی کماليستی و» کماليسم« دوران گذر از ٢٠٠٢ه قدرت رسيدن حزب آکپ در سال با ب
 تحت ١٩٢٣ دولت ترکيه که در سال . ترکيه آغاز شد ی حاکمه طبقهاصالح ساختار قدرت سياسی 

رهبری کمال آتاتورک و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسيس شد بخشی از نظمِ سياسی 
ای، تقسيم کارهای اقتصادی، ساختار  ها، مرزها،اتحادهای سياسی و نظامی منطقه تدول(خاورميانه 

بود که در دوره پس از ) گری ملی، ميزان نفوذ و چگونگی نفوذ هر قدرت امپرياليستی و غيره ستم
 به بعد تحت ١٩٥٠جنگ جهانی اول و خصوصا پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و از سال 

ی دژی در مقابل کمونيسم و سپس سوسيال امپرياليسم شوروی  مريکا به منزلهی امپرياليسم آ سلطه
 و خاورميانه و جهان،ی گذشته در ترکيه  ی تحوالت بزرگ سه دهه در نتيجه. ساخته و تقويت شد

شان به اين نتيجه رسيدند که ساختار  ی اين کشور همراه با اربابان آمريکائی و اروپائي طبقات حاکمه
شان ندارد و بايد اصالحاتی را در آن بوجود  ديگر کارآئی الزم را برای حاکميت» ليسمکما«سياسی 

  .آورند
و ادغام گسترده و عميق بازار ترکيه با سرمايه داری وار  جهشرشد تغييرات در سطح ترکيه شامل 

 تغيير بزرگ .داران اروپائی و آمريکائی است بازار اروپا و ادغام سرمايه داران بزرگ ترکيه با سرمايه
رقيبی در قدرت سياسی /ديگر شکل گيری بورژوازی نسبتا قدرتمند کُرد است که بطور عينی شريک

ی ايدئولوژيک دولت ترکيه برای  ردی همواره جزو زرادخانهپرچم نژاد پرستی ضد کُاستفاده از . است
لوژيک يدئوگرايش امتحد کردن جناح های گوناگون هيئت حاکمه و همچنين بوجود آوردن 

طرح اجرای آمريکا و اروپا بيش از يک دهه است که اما . ارتجاعی در ميان اهالی آن کشور بوده است
قبول . گذاشته اندپيش رد در ساختار دولت ترکيه را بورژوای کُکيفيتا بيشترِ ی برای ادغام ئها"رفرم"

 از يکسو، انکار موجوديت زيرا. استبوده رد آن نيز مشکل بوده و اين طرح برای دولت ترکيه ساده ن
اما از سوی ديگر، اين نيز يکی ديگر از گسل های . استبوده کردها، يکی از سنگ بناهای دولت ترکيه 

ساختاری منطقه است و حفظ آن برای دولت ترکيه به مثابه يک دولت ارتجاعی وابسته به امپرياليسم 
  تخفيف اين بحران برای ترکيه تبديل به . نه تنها کارآئی گذشته را ندارد بلکه بحران آفرين است
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ضرورتی برای ثبات بخشيدن به دولت و جزو ملزومات ايفای نقش 
  ) ٢ (.ژاندارمی در خاورميانه شده است

   و اوايل دهه١٩٨٠ی   در اواخر دههفروپاشی شوروی و بلوک شرق
ی ترکيه  طبقات حاکمهفضای مانور بزرگی را برای  ميالدی، ١٩٩٠

در نظام تر  ترکيه را هر چه عميقغربی ايجاد کرد تا های  ستامپرياليو
های   گسلبرای ترميمسرمايه داری جهانی ببافند و همچنين 

» محوری استراتژيک«انديشی کنند تا ترکيه از  آن چارهزای  بحران
» بازيگری استراتژيک«برای نظم امپرياليستی در اين منطقه تبديل به 

 آمريکا و اشغال نظامی خاورميانه» ترورجنگ ضد «آغاز . در آن شود
عاجل تر از هر های غربی  اين ضرورت را برای امپرياليست  به پاسخ
  .   دکر ديگر زمان

  ژاندارم جدید 
. کنند مي» مدل ترکيه برای خاورميانه«های غربی مرتبا صحبت از  رسانه

 دقت» مدل ترکيه« کارگزاران امپرياليسم آمريکا هنگام صحبت از ماا
برند و صرفا از حزب آکپ به عنوان رل مدلی برای  زيادی به کار مي

گيری  شکلزيرا اصل مطلب در مورد ترکيه، . برند گرايان نام مي اسالم
 مدلی نيست  و اينيک ژاندارم جديد برای نظم نوين امپرياليستی است

.  يا نياز داشته باشند که فراگير کنندها بتوانند که امپرياليست
يا به اين سلسله مراتب » مدل«ی ديگر بايد به اين  های وابسته دولت

خود » مسلمان«ی آمالِ اهالی  جديد خو بگيرند و آن را تبديل به کعبه
امروز «: اش گفت  انتخاباتي اردوغان در نطق پيروزي برای همين .کنند

از استانبول تا بوسنی پيروز شده، از ازمير تا بيروت، از آنکارا تا دمشق، 
ی غربی رود اردن، قدس و غزه  اهللا، نابلس، جنين، کرانه از دياربکر تا رام

پيروز شده، امروز از ترکيه تا خاورميانه، قفقاز، بالکان و اروپا پيروز شده 
 قلمروی تحت ذکر شده در اين سخنان،ی جغرافيائی  نقشه» .است

قبائل اگر زمانی امپراتوری بريتانيا . بودحاکميت امپراتوری عثمانی 
های کنونی سوريه و  عرب اين منطقه را عليه عثمانی شوراند و دولت
 امروز سران عرب از ،مصر و لبنان و عربستان و غيره را تشکيل داد
های  امپرياليست. کنند ترکيه برای کمک به حل مسائل خود دعوت مي

سياسی -آمريکائی و اروپائی به دولت ترکيه به عنوان بازوی نظامي
های بوش و اوباما با وجود  دولت. نگرند ود در اين خطه مياسالمی خ

. متفق القول بوده اند» مدل ترکيه«اختالفاتشان در تقويت و تبلغ 
ی وقت  وزير امور خارجهولين پاول،  ک٢٠٠٤بطور مثال در سال 

آمريكا، در سفری به ترکيه، طيب اردوغان نخست وزير اسالمی آن 
خواهد در عراق يك  آمريكا مي«، كشور را در آغوش كشيد و گفت

ترکيه از آن پس . »جمهوری اسالمی همانند تركيه و پاكستان بسازد
به نيابت از سوی آمريکا نقش فعالی در صحنه ديپلماسی خاورميانه، از 
آن جمله، ميانجی گری در صلح اسرائيل و فلسطين و دخالتگری در 

  .امور پاکستان را در پيش گرفت
 ديگر امپرياليسم در منطقه با ژاندارمِی اين ژاندارم ها تفاوتيکی از 

به امپرياليسم در ی  های وابسته  دولتيعنی اسرائيل و همچنين با
 آن است که حزب حاکم در ترکيه حزبی اسالمی است و ،جهان عرب

 --   استتر نماياندن خود موفق» اصيل«و » بومی« دليل در  اينبه
و ضد اسرائيلی » استقالل طلبی«های   ژست!حداقل تا اطالع ثانوي
  -- .فای اين نقش استاردوغان نيز ضرورت اي

مدل در مورد ها و مرتجعين  امپرياليستتر به مباحث  نگاهی دقيق
يکم، سرمايه داری : چند جنبه را مد نظر دارنددهد که  نشان ميترکيه 

و اسالم کامال با يکديگر همسازند و شراکتشان نظام سرمايه داری را 
. ضامن اصلی ثبات دولت استدوم، نهاد ارتش . کند حکيم ميت
ی  اين ارتش ترکيه بود که جاده را برای توسعهفراموش نکنيم که (

 با سرکوب گشود و آن رای سرمايه داری نئوليبرال  افسارگسيخته
اسالمی را برای مقابله نظامی خونين همراه کرد و هم زمان بنيادگرائی 

سوم، دولت ترکيه . )تقويت کرد. کا.کا.پو جنبش کمونيستی با 
های اقتصادی و استقبال  موفقيت اقتصادی خود را مديون اجرای شوک

های صندوق بين  داری گلوباليزه و سياست سخاوتمندانه از سرمايه
چهارم، ترکيه کشوری اسالمی است که با اسرائيل . المللی پول است

 حفظ به اصطالح هرچند با( و همکاری نظامی دارد روابط حسنه
 .  )»استقالل«

عين حال محبوبيت آکپ را در پرداران آکپ  کارگزاران و نظريه

توانسته به عنوان قدرتی  سال گذشته ٩دانند که در  مديون آن مي
در عرصه بين المللی و خاورميانه عرض اندام و نقش آفرينی » مستقل«

ب حز) مردم فريب(شک نيست که سياست های پوپوليستی . کند
قطع . نيز بوده است» قدرت مستقل«های  آکپ شامل ژست

های نظامی با اسرائيل به دنبال حمله ارتش اسرائيل به کشتی  همکاري
کمک رسانی به مردم نوار غزه در دو سال پيش از اين، يکی از آن 

هائی از  اين روياروئی، اردوغان را در ميان بخش. ها بوده است ژست
اين محبوبيت پس از اينکه . عرب محبوب کردهای مردم در جهان  توده

اردوغان زبان به سرزنش رژيم های خودکامه در خاورميانه گشود و به 
ی عرب حمايت  مردم به پا خاسته» حقوق دموکراتيک«اصطالح از 

ترکيه می خواهد يک بازيگر استراتژيک در . کرد بيشتر شده است
ان آنند که ترکيه منطقه باشد و قدرت های امپرياليستی نيز خواه

شرکت ترکيه در حمالت نظامی ناتو به .  چنين نقشی را بر عهده گيرد
ترکيه . است» بزرگان«ليبی بخشی از اين سياست نشستن در صندلی 

مدلی را ارائه می دهد که يک کشور اسالمی خاورميانه ای می تواند از 
اضح است و .بازيگران استراتژيک نظم امپرياليستی در اين منطقه باشد

اما . توانند به اين مقام برسند های خاورميانه نمي ی دولت که همه
توانند با واسط دولت ترکيه خدماتشان را به نظام سرمايه داری  مي

 امپرياليستی ارائه دهند و متهم به آن نشوند که نوکر امپرياليست
 .هايند 

  یدار اصالحات اقتصادی و رشد سرمایھ
داری جهانی برای زير و رو کردن  های اقتصادی سرمايه طرح

در اين . آغاز شد نظاميان ١٩٨٠ساخت اقتصادی ترکيه پس از کودتای 
های اقتصادی موجب  های اقتصادی و بحران فرآيند جابجائي

و ) ی کردستان بخصوص از منطقه(های بزرگ دهقانی  مهاجرت
نشينی در اطراف کالن شهرها و تورم افسارگسيخته  گيری حاشيه شکل

مشت آهنين ارتش و سازمان امنيت ترکيه . و بيکاری گسترده شد
های طبقات حاکمه برای  و گسترش بنيادگرائی اسالمی سالح) ميت(

  .های شوک اقتصادی بود مقابله با ازهم گسيختگی ناشی از طرح
سازی اقتصاد  های جديد خصوصي المللی پول طرح صندوق بين

اين زمان ترکيه بزرگترين در .  آغاز کرد٢٠٠١ترکيه را در سال 
).  ميليارد دالر٣١(المللی بود  های صندوق بين ی وام دريافت کننده

 )٣ (. ميليارد دالر بود٢٠٦قروض داخلی و خارجی دولت بالغ بر 
هايش نيمی از توليد ناخالص ملی را  بازپرداخت اين قروض و بهره

ای   اين ضربهلير ترکيه نيمی از ارزش خود را از دست داد و. بلعيد مي
  ٢٠٠٢در سال .  درصد مردم بود٩٥اندازها و درآمدهای  مهلک به پس

صندوق های  طرحتسليم کامال سيد و قدرت ربرای اولين بار به آکپ 
را ) جز بخش نفت(های اقتصادی را  ی بخش کليه.  شد پول المللی بين

در ها همه  ها و بانک بنادر و راه. های خارجی باز کرد به روی شرکت
ها را با عوامفريبی دينی  آکپ اين طرح. معرض فروش قرار گرفتند

 در .داد و استقالل از امپرياليسم جلوه » گری بومي«همراه کرد و 
 به ١٩٨٣ها بود که تورگوت اوزل از سال هايش همان حاليکه برنامه

ی ارتش پيش گذاشته  نيابت از صندوق بين المللی پول و با پشتوانه
از طريق « گويد آکپ،  من از دانشگاه سابانجی ترکيه ميفواد کي. بود

ای که تبديل به جزء فعالِ گلوباليزاسيون و  بازتعريف سنت به گونه
اقتصاد بازاری ترکيه شود توانست توازن کارآمدی ميان سنت و 

ی  گرا طبقه ميانه اين مدرنيسمِ سنت. گلوباليزاسيون بوجود آورد
 ،در واقع سنت... در شهرها بوجود آورد محافظه کارِ بسيار فعالی را

دانيم  مي) ٤ (.»فعالی از مدرنيسم و گلوباليزاسيون شد جزوتبديل به 
صندوق » های دستورالعمل«اين فرمولی است که تبديل به بخش ثابت 

های  زای طرح المللی پول برای به حداقل رساندن اثرات هرج و مرج بين
» مدل ترکيه«اقع اين، آن بخش از در و. اقتصادی نئوليبرالی شده است

ارتش : شود است که در عرصه اقتصادی و سياسی به مصر ارائه مي
های  ی اجرائی کردن طرح گرائی به عنوان پشتوانه ی اسالم بعالوه

  . گسترده» خصوصی سازی«
کردن اين طرح به » جذاب«رونق اقتصادی ترکيه نيز برای   ازالبته

 ٩مروز رشد اقتصادی ترکيه نزديک ا. دشو غايت ارتجاعی استفاده مي
 دو برابر شده و در سال ٢٠٠٢درآمد سرانه نسبت به سال . درصد است

 درصد ١١.٥با اين وصف نرخ بيکاری .  به ده هزار دالر رسيد٢٠١٠



     ٣u 
ی ناموزون رقم خورده است که  مرض توسعه ترکيه با اقتصاد و است

طق دور دست فقير و کشور را تبديل به کالن شهرهای ثروتمند و منا
گير  شکاف ميان مناطق مختلف ترکيه چشم. عقب مانده کرده است

به چند شهر بزرگ » توليد ناخالص داخلی «  درصد٤٩است بطوريکه 
 درصد سهم ٤چون استانبول، آنکارا، ازمير و آدانا تعلق دارد و تنها 

 ی  رونق اقتصادی بر پايه. مناطقی چون آناتولی جنوبی و شرقی است
 های کوتاه مدت خارجی قرار دارد و  ورود سرمايهقرض و سست

ها فرار کنند تا  کافيست با تبديل سيکل رونق به رکود اين سرمايه
ايفای نقش ژاندارمی،  .ی مهلک اقتصادی شود رکود تبديل به فاجعه

های سياسی و اقتصادی ترکيه وارد کرده و  فشارهای بيشتری بر گسل
  .ردوغان را نقش بر آب کندهای ا تواند نقشه مي

  یگرائ  ارتش و رشد اسالم
از ارتشيان با حزب آکپ اين توهم را جناحی های ميان  تنش

بوجود آورده است که گويا ارتش ترکيه مخالف اين فرآيند است و 
و جدائی دين از دولت، خط قرمز ارتش است و اينکه » سکوالريسم«

  .سالمیارتش دژی است در مقابل رشد بنيادگرائی ا
رفرميست دامن » چپ«ها توهمات پوچی است که احزاب  اين

گرايان خواهان  نه ارتش خواهان سکوالريسم است و نه اسالم. زنند مي
تشکيل را ی اينان دست در دست يکديگر دولت. تضعيف قدرت ارتش

 . که محور قدرتش انحصار بر ابزار قهر نظامی و امنيتی استدهند مي
حزب . نام داده اند» دولت عميق«رد که به آن ارتش چنان قدرتی دا

ای ی دست  ی توده سياسی و پايه» مشروعيت«آکپ برای دولت ترکيه 
در حبس و دولت . ديد و پا کرده است که ارتش به خواب هم نمي

خبرنگاران و گسيل نظاميان به کارگران سنديکا و تاديب ناراضيان و 
تازه » مشروعيت«اين روستاهای کردستان و سانسور مطبوعات به 

ابزار سرکوب طبقاتی را در واقع آکپ . کند  تکيه ميکسب کرده
به خاورميانه ی سياسی  آنچه در صحنه» راز «.رده استک» دموکراتيزه«
ارتش، ديرک نظام سياسی . شهرت يافته همين است» مدل ترکيه«

توسعه و « حزب امپرياليسم است ودار وابسته به  طبقات سرمايه
آن . ی اهالی  اين نظام و راضی کنندهبخشِ  مشروعيت»عدالت

را که زمانی کماليسم برای اين نظام »  مردمیگاهپاي« و »مشروعيت«
توسعه و «گرائی مدرن حزب  کرد امروز ايدئولوژی اسالم فراهم مي

گرائی  گرائی و غرب که ترکيبی است از اسالم گرائی، ملي» عدالت
  . کند ميفراهم 

های ارتش   ژنرال.اند ار سياسی خود نظاميان ترکيهمعمار اين ساخت
دست به يک کودتای نظامی زده و دولت نظامی  ١٩٨٠در سال ترکيه 

کن کردن  ی اين کودتا سرکوب و ريشه هدف عمده. تشکيل دادند
ای آن  و محرک منطقههای کمونيست و چپ انقالبی در ترکيه  جريان

» جزيره ثبات«ز بين رفتن او ) ١٩٧٩(در ايران سرنگونی رژيم شاه 
رتش ترکيه برای جلوگيری از ا. بودامپرياليسم آمريکا در خاورميانه 

امنيتی و عالوه بر سرکوب  انقالبی های چپِ نفوذ و گسترش جريان
 از اسالم  البته استفاده. برداری منظم از اسالم کرد شروع به بهرهنظامی 

ی دوم در دستور کار برای مقابله با کمونيسم از بعد از جنگ جهان
های وابسته بدان در خاورميانه قرار  های آمريکائی و دولت امپرياليست

های اسالمی   جريان١٩٨٠اما تا قبل از کودتای نظامی ) ٥. (گرفت
نظاميان در . ی سياسی ترکيه نداشتند حضور قابل توجهی در صحنه

يکی از .  تعليمات دينی را در مدارس اجباری کردند١٩٨٢سال 
پس از کودتای «: نويسد در آمريکا مي» مرکز آموزش علم«های  گزارش

های بعد از آن به  خونتای نظامی و حکومت ... ١٩٨٠نظامی در سال 
تبليغ بيشترِ ايدئولوژی دينی پرداختند که طبعا بر سياست آموزشی 

دروس اجباری دينی و آموزش تاريخ با نگرشی راست، . تاثير گذاشت
ی  آن بودند اما علوم طبيعی نيز از تاثيرات آن  دهنتايج قابل مشاه

ی ترجمه و توزيع   دولت پشتوانه١٩٨٠ی  در طول دهه. برحذر نماندند
گرايان آمريکا عليه تئوری تکامل، تهيه متون درسی صريح  آثار آفرينش

ی آفرينش برای دبيرستان و ايجاد فضای عمومی ضد  مبتنی بر نظريه
  )٦ (»...ها بود  انتئوری تکامل در دبيرست

نقل مکان کردند و ی قدرت   نظاميان به پشت پرده١٩٨٣در سال 
به رهبری تورگوت اوزل » حزب سرزمين مادری«قدرت اجرائی را به 

در . بود» نقشبندی«ی  تورگوت اوزل از اعضای پيشين فرقه. دادند
گسترش يافت، . کا.کا.پی   که جنگ مسلحانه١٩٨٠ی  اواخر دهه

. يان زدگرا اسالم مقابله با آن بارِ ديگر دست به تقويت ارتش برای
زمان با اين تحوالت سياسی، ساختار اقتصادی و اجتماعی ترکيه  هم

کرد  های مهمی را تجربه مي داری جابجائي زير فشار رشد سرمايه
بطوريکه مهاجرت روستائی سرعت گرفت و شهری چون استانبول به 

اين در . روستائی تبديل شد- ريشهری با ترکيب جمعيتی شه کالن
يكم، پ كا كا  : دو خطر استراتژيك در مقابل داشت ترکيه ارتشدوران 

و دوم، خطر بی مباالتی نيروهای بنيادگرای اسالمی در برانگيختن 
ارتش در عين . توده های مردم با وعده های دروغين و غير قابل كنترل

ركوب پ كا كا، به استفاده از نيروهای بنيادگرای اسالمی برای س
منشعب کردن نيروهای اسالمی پرداخت و امثال اردوغان را به جلوی 
صحنه راند و باالخره اردوغان پس از گذراندن چند سال در تبعيد  
يكباره بعنوان قهرمان صحنه سياست تركيه ظاهر شد و به حكومت 

  . رسيد
» حزب رفاه اسالمی« که از رهبران طيب اردوغان ١٩٩٠ی  در دهه

های اسالمی ضد حکومتی تحت تعقيب بود به آمريکا  و به دليل فعاليت
مداران آمريکا بهم زد و  در آنجا روابط نزديکی با سياست. پناهنده شد

اتحاد «به ضرورت » ارتباط نزديك با مقامات آمريكا«از سالها پس 
 و پس از بازگشت برد پی »استراتژيك نيروهای اسالمی تركيه با آمريكا

نتخابات پارلمانی سال اين حزب در ا) ٧. (آکپ را تشکيل دادترکيه به 
 کليه احزاب حكومتی سنتی تركيه را از ميدان بدر كرد و ٢٠٠٢

اين در واقع يك كودتای . پارلمان تركيه را كامال در اختيار گرفت
های ارتش تركيه و با حمايت  پارلمانی بود كه در نتيجه دخالت ژنرال

مشخصا از سوی پل (ت و از ابتدا توسط آمريكا آمريكا صورت گرف
  . رهبری می شد) ولوويتز معاون وزير دفاع آمريكا

طبقات حاكمه تركيه به قدرت رسيدن حزب آکپ  ٢٠٠٢در سال 
. را دادند »مندرِسِ جديد« را جشن گرفتند و به طيب اردوغان لقب 

 ١٩٥٠ال تركيه بود كه در س» حزب دموكراتيك«عدنان مندرِس رهبر 
 که ١٩٦٠در اولين انتخابات رياست جمهوری به قدرت رسيد و تا سال 

ويژگی های مندرِس اين بود . بدست ارتش اعدام شد رئيس جمهور بود
سرمايه داری را تقويت كرد، طرفدار آمريكا و » بخش خصوصی«كه 

در ترکيه بود و مبلغ احياء عزت و احترام اسالم » طرح مارشال«مجری 
رشد اقتصادی  در زمان او ترکيه عضو ناتو شد و به کمک آمريکا. بود

او قانون ممنوعيت اذان به زبان عربی را لغو . بيسابقه ای راتجربه کرد
مساجد ترکيه که در دوران آتاتورک متروکه شده بودند با هزينه . کرد

های باال بازسازی شدند، تعليمات دينی بار ديگر به دروس مدارس راه 
 مندرس تا آنجا .در دانشگاه آنکارا رشته الهيات گشوده شديافت و 

اعضای پارلمان بخواهند پيش رفت که حتا در پارلمان اعالم کرد اگر 
مندرس اسالم گرا نبود . می توانند شريعت را نيز به ترکيه باز گردانند

استفاده از اسالم برای مقابله با کمونيسم و انقالب  و اما آمريکائی بود
  .ونيستی جزئی از سياست خارجی آمريکا را تشکيل می دادهای کم

  ھا ھای امپریالیست انداز عضویت در اتحادیھ اروپا و طرح چشم
 بخشی از طرح ٢٠٠٢به قدرت رسيدن حزب آکپ در انتخابات 

بازيگر «امپرياليست های اروپائی و آمريکائی برای تبديل ترکيه به يک 
قرار بود عضويت . بودپای شرقی در خاورميانه و در ارو» استراتژيک

اتحاديه اروپا . ی اروپا يکی از نتايج اين فرآيند باشد ترکيه در اتحاديه
حل «ها  يکی از آنشرايطی را برای پذيرش عضويت ترکيه گذاشت که 

  .  از طريق اصالح قانون اساسی بود»مسئله کُرد
به  و بست» حل مسئله کُرد«در اين راستا، اردوغان کمر به 

اگر رفرم می خواهيد؟ من بهتر «و اهالی کردستان اعالم کرد، . کا.کا.پ
رد را می خواهيد حل كنيد اگر مسئله كُ. از همه می توانم رفرم كنم

استفاده از انتخابات » .من خودم بهتر از همه می توانم چنين كنم
» حل مسئله کُرد«ی  ردوغان در زمينههای ا» گشايش«محلی يکی از 

پ كا كا نيز .  اهميت خاصی داشت١٣٨٣ات محلی فروردين انتخاب. بود
های خود تغييرات اساسی داد که شامل تقويت دولت تركيه  در سياست

 و از طريق حزب قانونی ای آمريکا بود های منطقه  و همکاری با طرح
اين انتخابات، اردوغان در واقع عرصه با  .در اين انتخابات شرکت کرد

از آن رای پايه های پ كا كا را  و حتا رش دادتحت كنترل خود را گست
پ كا كا كه می خواست از محبوبيت گذشته اش در ميان .  كردخود

توده های كرد برای وارد شدن در ساختارهای قدرت استفاده كند، 
های  بدست خود زمينه مخالفت توده و بطرز اسفناكی شكست خورد



   t ٤   
رتيب توده ها را در دست رد با دولت حاكم را از بين برد و به اين تكُ

 در انتخابات .نظام رها كرد كه هر طور می خواهد از آنها استفاده كند
   . حزب آکپ اکثريت آرای کردستان را از آن خود کرد٢٠١١

اوضاع خاورميانه و سرعت گرفتن هرج و مرج سياسی و نظامی در 
  . اين منطقه ارزش حکومت آکپ را برای آمريکا بيشتر کرد

هبرش اردوغان به مثابه مسلمانان متدينی که آمريکا را آکپ و ر
ی آمريکا برای تبديل ترکيه  با پروژه و دوست دارند به قدرت رسيدند

ای که به نيابت از نظام جهانی امپرياليستی آماده  به يک نيروی منطقه
اولين . ندگرفتن نقش های جاه طلبانه در خاورميانه باشد، سازگار بود

ليستی برای حزبِ در قدرت آکپ، جنگ آمريکا عليه آزمايش امپريا
 شکاف های درون هيئت حاکمه ترکيه،  اما.عراق و اشغال آن بود

وضعيت اقتصادی شکننده و مهمتر از همه امکان براه افتادن يک 
حرکت توده ای انقالبی در ضديت با جنگ، مانع از آن بود که دولت 

در جنگ عليه عراق و اشغال آن ترکيه بتواند بعنوان يک متحد با ثبات 
ای در  اردوغان برای اطمينان دادن به آمريکا طی مقاله. شرکت کند

از کُره تا « به خوانندگان آمريکائی يادآوری کرد که ٢٠٠٣ مارس ٣١
» .افغانستان، در هر نزاع نظامی، ترکيه در کنار آمريکا بوده است

  )٢٠٠٣ دوم آوريل - اکونوميست لندن(
  چپمدل ترکیھ و

روشن است » مدل ترکيه «  و ضد مردمي هرچند ماهيت ارتجاعي
پراکنی به حول آن ابعاد نجومی به خود گرفته  اما عوامفريبی و توهم

ه و جهان عرب آن را به خاورميان» چپ«نيروهای برخی حتا . است
 و منظورشان از کنند تحسين مي» دموکراتيک«عنوان مدل 

د آمدن فضای همزيستی ميان هيچ نيست جز بوجو» دموکراتيک«
از مرتجعين حاکم تا (انواع مختلف نمايندگان سياسی بورژوازی 

های حاضر به خدمت به نظام جهانی  »چپ«گرايان و  اسالم
مترادف است با »  ترکيهمدل«در واقع در اين گفتمان ). داري سرمايه
ش افق ها به روی هر نوع تغيير انقالبی و رهائی بخش و در پيبستن 

نظام سرمايه داری يا به » اصالح«گرفتن استراتژی  سياسی  گدائی 
 . هائی از طبقات ميانی عبارت ديگر گدائی  خرده ريزه هائی برای بخش

 اگر به تحليل علمی از طبقه و امپرياليسم و راه حل کمونيستی از 
 اگر ،طريق انقالب کمونيستی برای مشکالت اين جهان پشت کنيم

کنند  داری موعظه مي پردازان جهانی نظام سرمايه هنظريآنطور که 
مان را  های خود را پائين کشيده و کامال مسدود کنيم، اگر آگاهي افق

ای ه ريز دانی بيفکنيم، آنگاه کامال منطقی است که برای خرده به زباله
اعطائی از سوی طبقه سرمايه داران بومی و امپرياليسم جهانی قناعت 

 و به بهای خُرد شدن صدها ميليون را به همين شکلکنيم و اين نظام 
اين مدل و هر مدلی که .  نگاه داريمکارگر و دهقان و زن و زحمتکش

های   را دست نخورده بگذارد با خود کليه مولفهی نظم موجود هچارچوب
ی  مدل ترکيه کليه. حمل خواهد کرد اين نظام را نيز ايدئولوژيک

کند و  سرمايه داری را بسيج و تقويت ميهای ايدئولوژيک نظام  مولفه
زادهای شنيع آن را  همکنند بايد  کسانی که اين مدل ها را تحسين مي

ملی گرائی ارتجاعی، تاريک انديشی دينی، : تحسين کنندنيز 
های  ی همه اين مولفه طيب اردوغان فشرده. پدرساالری و زن ستيزی

  . ايدئولوژيک و سياسی سرمايه داری است
بايد گرفت اين است » مدل ترکيه«گيری  زرگی که از شکلدرس ب

های پياپی  ای نباشد که از بحران که اگر جنبش کمونيستی انقالبي
های مردم را برای سرنگونی  های ارتجاعی استفاده کرده و توده دولت

آن و استقرار دولت ديکتاتوری پرولتاريا و نظام سوسياليستی هدايت 
حاکمه با کمک بورژوازی جهانی راهی را برای  دير يا زود طبقات کند،

 اگر نيروهای کمونيست .يابند ی خود مي برون از بحران و تثبيت دوباره
گيری استراتژيک وارد باتالق   جهت و انقالبی به جای اتخاذ اين

اش  ها شوند نتيجه طبقات حاکمه و امپرياليست» دموکراسی«های  بازي
ثمار نفسی تازه بگيرد، نيروهای آن خواهد شد که نظام ستم و است

کمونيست و انقالبی قلب ماهيت داده يا از نفس بيفتند و ياس و 
بارتر آنکه  فاجعه. های تحت ستم و استثمار چيره شود نااميدی بر توده

در غياب يک جنبشِ سياسی انقالبی هنگامی که نظام بطور اجتناب 
های عصبانی و  ، تودههای خود شود های بعدی بحران ناپذير وارد مارپيچ

گرائی چنگ  ی بنيادگرائی و ملي های پوسيده مستاصل به پرچم
  . خواهند انداخت

تن دادن به اين مدل ها يعنی لگدمال کردن آمال و آرزوهای 
مردم خاورميانه نيازمند . های تحت ستم و استثمار تودهبخش  رهائي

د را از بايد خو جنبش کمونيستی ترکيه.  دهائی نيستن چنين مدل
های فرصت طلبانه ای که احزاب و گروه های  بندهای مصلحت جوئي

اند   بدست و پای آن بستههای کّرد رفرميست و ناسيوناليست» چپ«
انداز خدمت به   با خط انترناسيوناليسم پرولتری و چشمآزاد کند و 

های واقعی در خاورميانه اين مدل به غايت  گيری موج انقالب شکل
  .  منطقه افشا کندهای ی زبان همهی جوانب و به  در همهارتجاعی را 

  ھا پانویس
او افسر ارتش .  بود١٩٢٣ در سال  کمال آتاتورک بنيادگذار ترکيه:  کماليسم-١

. عثمانی بود که عده از از افسران جوان را در تشکيل اين دولت رهبری کرد
ترکيه در واقع . ی بودندی امروز زير سلطه امپراتوری عثمان کشورهای عرب خاورميانه

در نتيجه فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسيم آن امپراتوری ميان فاتحين جنگ 
آتاتورک ترکيه را به عنوان جمهوری با قوانين برگرفته از اروپا . جهانی اول بوجود آمد

و بر محور ارتشی قدرتمند، بر مبنای جدائی دين از دولت و ملی گرائی تُرک و نفی 
نگهبان اصلی کماليسم، ارتش ترکيه بوده . قوام و ملل ديگر بنيان گذاشتهويت ا

 . شود دوره آتاتورک جمهوری اول ترکيه خوانده مي. است
مسئله «: گويد پينار رئيس بخش ترکيه در انستيتوی بروکينگز مي  تاش- ٢ 

ی  هر چند پ کا کا به اندازه. کردستان در ترکيه به سطح حساسی رسيده است
 قوی نيست اما ناسيوناليسم کُرد يک نيروی سياسی است که به نقطه ١٩٩٠ ی دهه

که اغلب مردم آن را شاخه » صلح و دموکراسی«حزب . غيرقابل بازگشت رسيده است
های منطقه  اکثر شهرداري.  کرسی پارلمانی شده است٣٦پ کا کا می دانند صاحب 

ان کُرد دارای آگاهی شرايطی است که جمعيت جو. کردستان در دست اينان است
اين مانند . قومی است و انتظارات باالئی دارد ولی برای ابراز اين قوميت فضائی ندارد

بنابراين بايد فضای سياسی بيشتری برای . شرايط خطرناکی است. انبار باروت است
قانون . هويت قومی کرد باز شود و اين يکی از چالش های اردوغان و آکپ است

گويد قانون  او در ادامه مي» ...د اين مسئله را خطاب قرار دهد اساسی جديد باي
» شهروندان ترکيه«را تبديل به » شهروندان ترک«تواند  اساسی جديد ترکيه مي

 .   کرده و کشور را دو زبانه اعالم کند
Omar Taspinar/ Assessing the Outcomes of Turkey’s 
Elections, The Brookings Institution- June ٢٠١١ ,١٧ p١٩ 
٣- A Turkish Model for Egypt? May be Not! Michael 
Gunn, ١٩ June ٢٠١١  
٤- Fuad Keyman/ Sabanci Uni/Assessing the Outcomes of 
Turkey’s Elections, The Brookings Institution- June ٢٠١١ ,١٧ 

به گوشه ای از اين آمريکا می توان » آرشيو امنيت ملی« با مطالعه ی اسناد - ٥
: ی محرمانه می نويسد مثال آيزنهاور، رئيس جمهور آمريکا، در نامه. حقيقت پی برد

دين به « از بخش ١٣٣سند (» .راه مستقيمی به منابع عرب است... رويکرد دينی «
وجه اشتراک «:  نوشت١٩٥٢در سال » شورای امنيت ملی«يا ) عنوان سرمايه تبليغي
شان با آته ئيسمِ دکترين کمونيستی است  اين منطقه ناسازگارياديان يکتاپرست در 

سند (» .و اين فاکتور می تواند دارائی با ارزشی در ترويج اهداف غرب در منطقه بشود
آمريکا به ايران » کمک«های  سند مربوط به يکی از پروژه). همانجا-٥٩شماره 

حساسات دوستانه در نوشته های تخصصی در زمينه ايجاد ا«پيشنهاد می کند که 
) ٦سند شماره (تهيه شود » ميان عناصر مذهبی به سوی غرب و بيزاری از کمونيسم

 که دو مال موعظه های ضد دهدو چندی بعد سفارت آمريکا در ايران گزارش می 
کمونيستی خد را در ترهان شروع کرده اند و چند تن ديگر برای همين مقصود به 

يکی از نقشه ها تاکيد می کند که . اده شده اندتبريز و منطقه کردستان فرست
شوروی به - سرکوب مسلمانان توسط اقمار کمونيست و رويکردهای کمونيستي«

 راديوئی در جده ،وزارت امور خارجه).  همانجا- ١٠سند . (بايد برجسته شود» مذهب
برای پخش برنامه های مذهبی به زبان های تاتار، ازبک و آذری راه ) عربستان(
و اسناد بيشتری در مورد هدايت شاه عربستان ).  همانجا-٥٣سند .  (دازی کردان

های اسالمی با شرکت پژوهشگران  سعودی در گسترش اسالم و سازماندهی کنفرانس
  ... در اسالم » نوزائی«اسالمی آمريکائی و غير آمريکائی با هدف ايجاد روند 

٦- Cloning Creationism in Turkey, National Center for 
Science Education. Edis Taner/١٩٩٩ pages ٣٥-٣٠  

 ١٩٩٩وی از . گولناهللا  فتحآکپ فردی است به نام » امام«رهبر عقيدتی يا  - ٧
 های کتاب. شروع کرد ١٩٧٠از دهه  هايش را  وی فعاليت. کند در آمريکا زندگی مي

شود او  گفته مي. دشو ها زبان ترجمه و در سراسر جهان پخش مي اهللا به ده فتح
اهللا در بخشی از  قبل از به قدرت رسيدن آکپ، افکار فتح. ترکيه است» خمينی«

 اينان نقش مهمی در ١٩٨٠ی  در دهه. های آن نفوذ کرد ترکيه و امنيتينظاميان 
های فرهنگی و درست کردن مدارس در  او از طريق کار. انقالبيون چپ داشتنداعدام 

وی از ثروتمندان و از .  شی از مردم نفوذ پيدا کرده استمناطق فقير در ميان بخ
تاريخ را از زاويه اسالم سنی هايش  کتاب .های تجاری در ترکيه است صاحبان شرکت
اسالم بدون خشونت . کند های علمی درست مي  و روزه پايهنمازبرای . تبليغ می کند

   .را تبليغ ميکند و مخالف نگاه طالبانی و وهابی است



     ٥u 
  

 .مالحظھ کنیدسربداران سایت   متن کامل را در - درباره وضعیت سیاسی كنونيسیامک پرتویفت و گوی حقیقت با گ
آشكار شدن تضادهای درون ائـتالف حـاكم صـحنه سياسـی           •

دو قطبـی ظـاهری   . ايران را با احتمـاالت جديـدی روبـرو كـرده اسـت       
 ١٤ی جمهـوری اسـالمی را طـی         كه چهـره  » اصولگرا ــ اصالح طلب   «

ای كـه تقلـبِ     باند خامنه…. در حال تغيير است زد سال اخير رقم مي
رئيس جمهـور محبـوب   « را سازمان داد و دست در دست ٨٨انتخاباتی  

مردم معترض را در خيابان هـا و زنـدان هـا بـه خـاك و       » و شجاع اش  
خون كشيد، حاال مجبور است لحظه به لحظه حركات احمـدی نـژاد و              

شنود كند و مرتبا توصيه و انتقـاد و تـوبيخ و تهديـد          يارانش را بپايد و     
های سياسـی ظـرف فقـط     همه اين تغييرات و چرخش . ... نثارشان كند 

 ماجرا از چه قرار است؟. دو ماه رخ داده است
روزهــای اول . ...  يــك دعــوای درونــی جديــد رو شــده اســت-س 

بسياری از مردم و حتی نيروهـای سياسـی مخـالف رژيـم ايـن را يـك               
دانـستند كـه بـا هـدف گـرم كـردن تنـور            جديد مـي  » جنگ زرگري «

امـا  . دهی شـده اسـت      سازمان ٩٠انتخابات مجلس اسالمی در زمستان      
ای بـرای فريـب مـردم     حاال كمتر كسی است كه كـل مـاجرا را توطئـه     

تشخيص واقعی بودن دعوا در بين باندهای حاكم بالفاصله  . ارزيابی كند 
هـای قابـل تـوجهی از مـردم تـاثير         های سياسی بخـش    بر جهت گيري  

هـای مخـالف    های جديدی را در ميان عناصر و تـشكل   گذاشته، گرايش 
هـای   ما با آغاز چنين روندی مواجهيم و طی ماه        . رژيم شكل داده است   

تر شدن دعوا و شتاب تحوالت بايد انتظار پر رنگ تر شدن           آتی با جدي  
  .اين جهت گيری ها و گرايش ها را داشته باشيم

چه شد كه اين ها به جان هم افتادنـد؟ طـرفين دعـوا بـه             .. . •
دنبال چه منفعت و جايگاهی هستند؟ چه عواملی بر آتـش ايـن تـضاد           

اين وقايع چه تاثيری بر موقعيت جنـبش اعتراضـی مـردم      ... دمند؟   مي
دارد؟ و باالخره اينكه تكليف مردم چيـست و چـه بايـد كـرد؟ در ايـن            

 .موارد صحبت كنيد
ينيم تصوير و تحليلی كه دو طرف دعوا از اين مـاجرا ارائـه     اول بب  -

در دل كوهی از دروغ و خرافه و دشنام كـه طـرفين        . می دهند چيست  
بـدون  . نثار هم می كنند سرنخ ها و رگه های واقعـی هـم وجـود دارد                

شك منظورمان مزخرفاتی نيست كه آخوندها و رسانه هايشان در مورد      
 نـژاد توسـط رحـيم مـشايی و تفرقـه          نقش اجنه و سحر شدن احمدی     

افكنی های شيطان رجيم در حكومت نايـب امـام زمـان سـر هـم مـی             
مهم نيست كه مراجع و آيات عظام فـسيل و امـام جمعـه هـا              ! ... كنند

. خودشان به وجود اجنه و سحر و باطل السحر واقعا اعتقاد دارند يـا نـه       
 منطـق را بـه   ولی باالخره بخشی از جامعه اين يـاوه هـای ضـد علـم و       

عنـوان شـواهد عينـی و اسـتدالل قبـول مـی كنـد تـا دوای گيجــی و         
يك معضل واقعی باند خامنه ای، حداقل در حال    . ... دلسردی خود کند  

حاضر، اينست كه چطور پايان ماه عسل با احمـدی نـژاد را بـرای بچـه         
حزب الهی ها و بسيجی ها و چماقـداران لبـاس شخـصی قابـل هـضم                

دچـار  » بچـه هـای طـالق   « اين ها به مشكالت ذهنـی     كنند و نگذارند  
  .شوند
يكی از فرماندهان سپاه، يك روحانی با نفوذ و نيز يكـی از             ...  •

يـا  » فراماسـوني «متحدان هاشمی رفسنجانی صحبت از وجود جريـان         
ايـن  . در حلقه احمدی نژاد ــ رحيم مشايی كـرده انـد          » صهيونيستي«

 اتهامات چقدر واقعيت دارد؟ 
 كردن رقيبان حكومتی به دولت های بيگانه يـك شـگرد          ـ منتسب 

البته طرح اين نوع اتهامـات در مـورد         . هميشگی در رژيم اسالمی است    
يـا بـرای   » تئوری توطئـه «مقامات يك نظام ارتجاعی صرفا برخاسته از   

  . فريب عوام الناس نيست
يعنی می خواهيد بگوييد مشائی فراماسـون يـا صهيونيـست            •
  است؟
 به طور كلی از روابط ناگزير و نيازهای ذاتی طبقه حاكمه            من.  نه -

ايران در درون نظام جهانی سرمايه داری صحبت مـی كـنم و تـاثيرات              
های درون هيئت حاكمـه مـی    ها و گرايش مستقيمی كه بر جناح بندي   

اين هيئت حاكمه متشكل از باندهای سرمايه داران بـزرگ دالل    . گذارد
چنگال خود را در بخش های اسـتراتژيك  صفت و انحصارگری است كه  

و واحدهای بزرگ مـالی فـرو بـرده    ) مشخصا صنايع نفت و گاز   (اقتصاد  
اين هـا در ميـدان سياسـت و بـازار سـرمايه بـين المللـی ارتبـاط                   . اند

های بـزرگ سـرمايه داری جهـانی دارنـد و      ها و بنگاه تنگاتنگی با دولت 
زار و شـريك درجـه دوم   عليرغم همه شعارها و ادعاهايشان نقش كـارگ  

هر يـك   . آن ها را در سازماندهی استثمار و غارت مردم بازی می كنند           
از باندها و مقامات رژيم در اين ارتباط تنگاتنگ به سـمت قطـب هـای        
گوناگون قدرت و سرمايه كشيده می شود و اربابان و شـريكان خـود را           

ك نيـاز  اين يـ  . در اين ميدان عظيم سود و رقابت جست و جو می كند           
ناگزير متقابل است، هم برای مراكز قدرت امپرياليستی و هم بانـدهای             

  . ... مرتجع حاكم در كشورهای تحت سلطه ای نظير ايران
در مقابل اين اتهامـات، بانـد احمـدی نـژاد ـ مـشايی ظـاهرا         •

در پـيش  » سكوت الهام بخش وحـدت «به قول خودشان    . حرفی ندارند 
  . گرفته اند

. نمی شود گفت كه كامال سكوت كـرده انـد       . يست اينطورها هم ن   -
اين ها رقيبان حكومتی خود را به داشتن افكـار ارتجـاعی، دشـمنی بـا           
ملت و نمادهای ملی، و بی توجهی بـه خواسـته هـای مـردم بـه ويـژه                

جالب است كسانی دارند اين حـرف هـا را مـی      . جوانان متهم می كنند   
و ادعای چِك كـردن تـك    » رهاله نو «های   زنند كه هنوز خرافه پردازي    

اين حرف هـا   . شان با امام زمان فراموش نشده است       تك مصوبات دولت  
» خـس و خاشـاك    «از زبان كسانی بيرون می آيد كه مردم معترض را           

هـا فـرا    ناميدند و چماقداران بسيجی را به پاك كردن جوانان از خيابان          
آخونـدها  ولی اين وسط يك معضل واقعی هم وجود دارد كـه         . خواندند

. می كـشاند  » خطر اسالمِ بدون روحانيت   «را به هم صف شدن در برابر        
ها آيات عظام و پادوهايشان دوباره جـوش       اتفاقی نيست كه بعد از سال     

  .شمشير كشيده اند» كورش و آرش و فردوسي«آورده اند و عليه 
هـای   آيا فكر می كنيد كه اين دعوا هم مثل بقيـه درگيـری               •

 سـال گذشـته بـا تـصفيه يـك بانـد و              ٣٣می در   درونی جمهوری اسال  
تحكيم باند رقيب تمام می شود يا نه، بـه شـكاف هـای عميـق منجـر                  

  .خواهد شد
های درونی بزرگ و كوچك ايـن رژيـم همـه يـک نـوع                 درگيري -

ماجرای تصفيه بنی صدر از حكومت در       .  نبودند و با هم تفاوت داشتند     
طــب زاده، آيــت اهللا    را در نظــر بگيريــد، يــا مــاجرای ق   ٦٠ســال 

حتی جريـانی كـه از      . شريعتمداری، مهدی هاشمی و آيت اهللا منتظری      
 شروع شد و تا رويارويی حاد اصولگرايان و اصالح طلبان    ٧٦دوم خرداد   

. دعوای كنونی با اين ها فرق دارد     .  پيش رفت  ٨٨حكومتی در انتخابات    
ه و دنبالـه  اين نخستين بار است كه باندهای قدرتمند حاكم بـا پـشتوان   

 امنيتی خود در برابـر هـم صـف آرايـی            - نظامی   - اقتصادی   -سياسی  
فراموش نكنيد كه ايـن دعـوا فقـط بـر سـر سـهم از قـدرت                  . كرده اند 

سياسی و مسلط كردن برنامه حكومت مداری يـك بانـد نيـست، بلكـه           
دعوای بزرگی هم بر سر كنترل منابع عظيم مالی و درآمـدهای نفـت و       

  . جدال باندها بر سر منافع اقتصادی هم هست. ستگاز در جريان ا
 مشائی پـشتوانه  -ولی به نظر نمی آيد كه حلقه احمدی نژاد     •

 . ...و دنباله چندانی داشته باشند
اينطور نيست كه احمدی نژاد در اين      .  اين البته ظاهر قضيه است     -

واقعيـت اينـست   . قمار سياسی فقط بلوف می زند و دستش خالی است   
بـا پـشتوانه و شـركت مـوثر     (ف سياسی در راس هيئت حاكمه   كه ائتال 

اگر احمدی نـژاد    . در حال فرو پاشيدن است    ) نيروهای نظامی و امنيتی   
هنـوز زود   ... و مشائی پشت گرمی نداشتند اصال وارد دعوا نمی شـدند            

است كه در مورد توان و امكانات داخلی و خـارجی بانـد احمـدی نـژاد           
  . باند را بازنده دعوا به حساب بياوريمقضاوت قطعی كنيم و اين

  منظورتان از امكانات داخلی و خارجی چيست؟ •
 منظورم از امكانات داخلی در درجه اول پايه و نفـوذ در دسـتگاه               -

يعنـی در بـين همـين مـديران و     .  امنيتی است  - نظامی   -بوروكراتيك  
ه  سال گذشت٦مسئوالن و فرماندهان در سطوح بااليی و ميانی كه طی        

آمدند و جايگزين قبلـی   » اتوبوسي«توسط احمدی نژاد به قول معروف       
البته باند خامنه ای و متحدان نزديكش هم پايه هـا و عوامـل   . ها شدند 

نفوذ خود را دارند و می كوشند انحصار قدرت را در عرصه های معينی               
برنامـه  . امـا امكانـات داخلـی فقـط ايـن نيـست       . برای خود حفظ كنند   

 شكل دهی به يـك ائـتالف سياسـی جديـد و توانـايی در                داشتن برای 
احمدی نـژاد و همدسـتانش از   . اجرای آن، خودش امكانات مهمی است   

  جن ها به گوش هم بسم الله می خوانند



   t ٦   
 كه با اعتراض مردم به ويـژه قـشرهای ميـانی شـهری     ٨٨همان خرداد   

تحصيل كرده و جوان و پايه گسترده جريان سبز روبرو شدند بـه فكـر                
حداقل جذب بخشی از ايـن     شكل دهی به يك ائتالف سياسی جديد و         

  .نيروی معترض افتادند
او نمی توانـد خـون   ... اما اين دورنما چقدر واقع بينانه است؟    •

نداها و سهراب ها و فرزادها را از دستانش پاك كند و مسئوليت كشتار         
 .را منحصرا به گردن خامنه ای بيندازد

مـشكل  . مساله فقط مسئوليت كـشتار و سـركوب هـم نيـست      ... -
 دروغ گويی و وقاحت نفرت انگيزی كه همه احمدی نژاد را بـا آن               فقط

كه امـضای   » طرح هدفمند كردن يارانه ها    «به  . می شناسند هم نيست   
احمدی نژاد پايش است نگاه كنيد كه در همين مدت كوتاه چـه فـشار    

. ... اقتصادی سنگينی بر دوش قشرهای مختلـف مـردم گذاشـته اسـت            
منجمله احمدی نژاد خيلی وقت ها در مورد    البته سياستمداران مرتجع    

بعـضی وقـت هـا شـده كـه        . توان و امكاناتشان دچار توهم مـی شـوند        
منعطف تر از آنچه به نظر می آيد عمل می كنند و برای حفظ قدرت و           

غير از ايـن،   . جايگاه خود دست به چرخش های پراگماتيستی می زنند        
مثـال احمـدی نـژاد     يك مساله ديگر هم هست كه می تواند به كمك ا          

در بين مردم گرايش های متضادی هميشه وجود دارد كه گاه به          : بيايد
خوشخيالی و توهمـات  . چرخش های فكری و روحی جامعه می انجامد       

هميشه در بطن جامعه هست و      » كم حافظگی  تاريخي   «سازشكارانه و   
همه اين هـا مـی توانـد امكانـاتی بـرای تحقـق برنامـه                . عمل می كند  

  .ن فراهم كندمرتجعي
اين روزها در بين جوانان و روشنفكرانی كه خود را با جريـان       •

با گـرايش جديـدی در قبـال احمـدی نـژاد و            ... سبز معنی می كردند     
 . ...مشائی روبرو شده ايم

مشائی چشمشان  » تجدد طلبانه «و  » ملی گرايانه «ژست های    ... -
پـس  . ی دهـد  وی قلقلك شان مـ    » مكتب ايراني «گفتمان  . را می گيرد  

می بينيد كه ظرفيت يا زمينه شکل گيـری ائـتالف سياسـی جديـدی               
يادتـان  . مساله هم فقط به دو ماهه اخير محدود نمی شـود      . وجود دارد 

می آيد كه احمدی نژاد در همان روزهای انتخابات صحبت از اين مـی               
من خودم جـدی تـرين منتقـد اوضـاع و طرفـدار اصـالحات               «كرد كه   

يتی است كه مشائی از همـان دو سـال پـيش هـدف         ؟ اين واقع  »هستم
کروبی در انتخابـات بعـدی      -باندشان را جذب پايه های جريان موسوي      

 چنـد   ٨٨بگذاريد از مقطـع خـرداد       . رياست جمهوری تعيين كرده بود    
هـای احمـدی    من حتی فكر می كنم تـك مـضراب  . قدم عقب تر برويم 

 مـوی جوانـان يـا      اولويت نداشتن معضل پوشش يا مدل     «نژاد در مورد    
» موافقت با حضور زنان در ورزشگاه هـا       «و  » بيرون بودن تار موی زنان    
اين حرف ها از كجا می آمد و با چه هـدفی            . را بايد دوباره بررسی كرد    

زده می شد؟ آيا صـرفا يـك ژسـت فريبكارانـه بـرای از سـر گذرانـدن                
ن در  مرتجـع بـودن بـا پراگماتيـست بـود         ... انتقادات و اعتراضات بود؟     

در واقع اين مساله در همه هيئت حاكمه هـای ارتجـاعی،        . تضاد نيست 
در درون  طبقه حاكمه سرمايه دار چه امپرياليستی باشد چه بوروكرات     

هـائی   هميشه ميان جناح. دالل و كارگزار سرمايه جهانی اتفاق می افتد     
ی حكومت مـداری مـی چـسبند و          های مرسوم و جا افتاده     که به شيوه  

و هـر دو    . ائی که مدعی روش های جديد هستند، شکاف هست        ه جناح
در چارچوب منافع استثمارگرانه و بيـنش طبقـاتی خـود حرکـت مـی               

مگر همين كسانی . کنند و برای بحران نظام خود چاره جوئی می کنند         
را بلنـد كردنـد     » اصـالحات « در جمهوری اسالمی علَم      ١٣٧٠كه دهه   

اما نگاه اين هـا  . دند؟ چرا، بودندمرتجعان مستبد و متعصب مذهبی نبو    
به شرايط جديدی كه بعد از پايان جنگ ايران و عراق در كشور برقـرار            
شد، و اوضاع جهانی بعد از فروپاشی بلوك شرق، بـا نگـاه جنـاح ديگـر        

راه حل هايی كه برای حل تـضادهای نظـام          . هيئت حاكمه فرق داشت   
 روش های گذشـته تـا       كردند هم از راه و     در شرايط جديد پيشنهاد مي    

دقت كنيد هدف هر دو جناح اين بود كـه بحـران و       . حدی متفاوت بود  
خطر را از سر جمهوری اسالمی دور كنند اما نگاه و روش شان در همه           

 مشائی هم همـين     -حاال در مورد باند احمدی نژاد       . ها يكی نبود   زمينه
هـا و   خشچر. ... اينكه موفق خواهند شد يا نه بحث ديگری است        . است

تغييرات غير قابل پيش بينی می تواند پيش بيايـد كـه تناسـب قـوا را             
فـاكتور جنـبش اعتراضـی تـوده ای و بـروز يـك جريـان                . عوض كنـد  

آلترناتيو و قطب انقالبی در صحنه را هم نبايد ناديده گرفـت يـا بـه آن       
يعنی صحنه آنچنان دگرگون شود كه وضعيت كـل نظـام           . كم بهاء داد  
آن وقـت كـم و كيـف رابطـه     . د و پايه هايش سست شـود  به خطر بيفت  

باندهای حكومتی رقيب مسلما آن چيزی نخواهد بـود كـه امـروز مـی               
امكان دارد كامال به هم بچـسبند يـا بـر عكـس، دچـار تفرقـه و         . بينيم

نديدن اين احتماالت در واقع به معنی كـم بهـاء    . فروپاشی بيشتر شوند  
ــه ظرفيــت مبــارزاتی مــردم و  فعاليــت مــوثر و برنامــه نيــروی دادن ب

  .كمونيستی انقالبی است
شما يك نكته ديگر هم در بحث توان و امكانات باند احمدی              •

بـه امكانـات   . نژاد مطرح كرديد كه خوبست در موردش توضيح بدهيـد       
  كدام امكانات؟. خارجی اشاره كرديد

واقعيت اينست كه باند مشائی و احمدی نژاد به طور جدی بـه        ... -
ال برقراری روابط با آمريكا در سـطحی كيفيتـا بـاالتر از سـه دهـه                 دنب

. گذشته هستند و در اين مسير گاه به گاه تماس و مذاكره داشـته انـد               
فراموش نكنيم كه سياست كابينه اوباما تا قبل از بروز خيزش اعتراضی             

 بهبود روابط با جمهوری اسالمی با قبول احمدی نژاد بـه عنـوان    ١٣٨٨
البته بانـد خامنـه ای و متحـدانش نظيـر حـزب          . بود» نتخاباتپيروز ا «

) و هست (مشكل اينجا بود    . ... موتلفه هم با بهبود روابط مخالف نبودند      
كه بهبود روابط از ديد منافع و طرح های آمريكا و اروپا در جهتی است         
كه تغييرات و حك و اصالح های معينی را به ساختار حكـومتی ايـران               

دولت آمريكا از زمـان جـرج بـوش چنـد مرتبـه بـرای          . ايجاب می كند  
سران جمهوری اسالمی پيغام فرستاد و خواست خود مبنی بـر كـاهش         
نقش روحانيت در سيستم حكومتی ايران و مشخصا تعـديل يـا حـذف              

خوب، اين نوع تماس ها و      . را به آن ها گوشزد كرد     » واليت فقيه «نهاد  
كمه آمريكا در مورد جريـان      لحن معتدلی كه الاقل بخشی از هيئت حا       

» امكانـات خـارجي   « مشائی در پيش گرفته بودنـد اگـر          -احمدی نژاد   
البته آمريكا همه تخم مرغ ها را در يك سبد نمـی        ! نيست پس چيست  

گذارد و حاضر است با همـه عوامـل مرتجـع و ضـد مردمـی حاضـر در        
 صحنه سياسی از اصولگرا گرفته تا اصالح طلب حكومتی اگـر الزم شـد   

بهتر است مردم ژست ها و شعارهای ضـد آمريكـايی امثـال       . كنار بيايد 
اين ها اگر در باغ سبز ببينند      . احمدی نژاد و خامنه ای را جدی نگيرند       
  .دوان دوان به طرفش حركت خواهند كرد

مـديريت  «فكر می كنيد حرف های احمـدی نـژاد در مـورد             •
ا واليت فقيه تفـسير  كه خيلی ها آن را به عنوان مخالفت ب    » امام زماني 

 می كنند، زمينه سازی برای حذف يا تعديل واليت فقيه است؟ 
هم يـك   » مديريت امام زماني  «و  » مهدويت جديد «ـ ببينيد بحث    

استدالل و توجيه مذهبی است كـه بـرای تـامين منـافع جنـاح و بانـد          
احمدی نژاد تدوين شده است و هم می تواند ربط پيـدا كنـد بـه يـك               

ضـمنا  . انديشانه تر برای حفظ نظام ارتجاعی حاكم بر ايـران       برنامه  دور  
اين بحث به نوعی به خاستگاه و سابقه نيروهای متـشكل در ايـن بانـد               

  . حكومتی هم ربط پيدا می كند
اصال احمدی نژادها و رحيم مـشائی هـا كـی هـستند و از           ...  •

 كجا آمده اند؟
مات سياسی و   اين جريان به طور كلی متشكل از بخشی از مقا          ... -

نظامی و امنيتی جمهوری اسالمی است كه جزيی از دستگاه روحانيـت           
گـزار جمهـوری    در رديف افـراد بنيـان     . شيعه در زمان رژيم شاه نبودند     

اين ها اساسا دانشجويان حزب الهی هار و متعصبی        . اسالمی هم نبودند  
ـ         ه بودند كه پايگاه خود را دانشگاه تسخير شده اسالمی مـی دانـستند ن

افراد اين جريـان در دهـه اول عمـر رژيـم        . حجره های مدارس مذهبی   
اسالمی در ماجرای سركوب جنبش كمونيستی و انقالبی در كردسـتان          
و دانشگاه فعال بودند؛ در سازماندهی نهادهای امنيتی شركت داشـتند؛      
و در مديريت جنگ ارتجاعی ايران و عراق نقش های درجـه دوم بـازی       

تمه جنگ به اين فكر افتادند كه حـق شـان از سـفره              بعد از خا  . كردند
مـی گفتنـد    . گشاده قدرت و سرمايه بايد خيلی بيشتر از اين ها باشـد           

شهرها را ما برای آخوندها امـن كـرديم و در كردسـتان و جبهـه هـای         
  . جنگ ما حاضر بوديم، پس حق نيست كه آخوندها تنها بخورند

رفـسنجانی  » زندگيدوران سا «اين ها همان ها بودند كه در         •
 امتياز گرفتند و چاق و چله شدند؟

 امتيازات ويژه عمدتا نصيب رده اول فرمانـدهان سـپاه و دسـتگاه     -
در واقع همـين  . امنيتی و انتظامی شد اما اين ها هم بی نصيب نماندند         

سياست بود كه زمينه سـاز تـشكيل بانـدهای قدرتمنـد سـرمايه داری          
مديريت دستگاه ها و .  چنين افرادی شد   انحصارگر و رانت خوار از ميان     

نهادهای اجرايی سراسر كشور منجمله شهرداری ها و استانداری ها هم        
همزمـان بـا ايـن    . پر شد از فرمانـدهان و سـرداران و بازجويـان سـابق           

تغييرات شاهد برقراری پيوندهای تو در توی خـانوادگی در ميـان ايـن           
اعـضای هـر محفـل و بانـد      سياسـی    -افراد بوديم كه منافع اقتـصادی       

طبقـه حاكمـه امـروز ايـران بـا      . جديد را بيش از پيش در هم می تنيد   
ويژگی ها و شكل و شمايلی كه به خود گرفته محصول چنين تغييـر و            

 -آنچـه از آن تحـت عنـوان سـرمايه داری بـوروكرات              . تحوالتی اسـت  
الح نظامی ياد می شود و در قالب نهادهای دولتی و بنگاه های به اصـط    

خصوصی اما كامال وابسته به دستگاه دولتی فعاليت می كند متشكل از         
  .همين باندها و محافل جوانتر در كنار باندهای پيش كسوت است

 با اين شرايط و منافع چيست؟» مهدويت جديد«خوب، ربط  •
 ربطش اينست كه اين باند يا جنـاح در مقـابلش بانـد يـا جنـاح                  -



     ٧u 
ديت و مـشروعيت نظـام را بـا خـودش     قدرتمندی را می بيند كه موجو 

يعنی نهاد و جايگاهی كه     . با واليت فقيه معنی می كند     . معنی می كند  
. آن ها را صاحب موقعيت انحصاری در سياست و اقتـصاد كـرده اسـت              

احمدی نژاد و همدسـتانش در چـارچوب بيـنش مرتجعانـه مـذهبی و              
د خـود را    باورها و اصول شيعی فكر می كنند فقط در صورتی می توانن           

» عـصر «باالتر بكشند و انحصار رقيب را بشكنند كه تعريف متفاوتی از            
اين ها كـه خودشـان نمـی تواننـد          . ارائه دهند » واليت فقيه «و جايگاه   

مجتهد و ولی فقيه باشند، پس راهی كه برايشان باقی مانـده بـه ميـان       
 و چون اگر او مستقيما وارد مـاجرا شـود  . است» امام زمان «آوردن پای   

لوايح دولت را توشيح كند و به شكل روزمره به رئيس جمهور رهنمـود            
يا بايد مسئوليت   ! بايد برود بوق بزند   ! بدهد ديگر ولی فقيه چكاره است     

ها و حق و حقوق سياسی اش را به نوعی با بقيه تقسيم كنـد؛ و يـا بـه       
بشود چيزی شبيه بـه  . جايگاهی تزيينی و نمادين برای نظام تنزل كند       

دقت كنيد كه بحث من لزوما برنامه ريزی يـك نقـشه            . كه انگلستان مل
بحــث . ... آگاهانـه از روز اول از طــرف احمــدی نــژاد و مــشائی نيــست 

واليـت فقيـه   «اينست كه در چارچوب يك رژيم اسالمی كه ديرك آن          
است، منطقی است كه رقابت ها و گردن كـشی هـای      » نايب امام زمان  

  .شش های اينچنينی به خود بگيرددرون حكومتی توجيهات و پو
برگرديم به بحث ائتالف جديد و گرايش های زيان باری كـه           •

. در بين بخش هايی از مردم نسبت به آن در حال شـكل گيـری اسـت              
اين موضوع را با توجه به موقعيـت جريـان سـبز چقـدر محتمـل مـی                   

 ...دانيد؟ 
•   
 و مـشاهده   همانطور كه قبال گفتم، گرايش ها را می توان رديابی      -

و تحليل كرد امـا وقـايع آينـده و سرنوشـت برنامـه هـا و نقـشه هـای              
تـا آنجـا كـه بـه     . نيروهای مختلف طبقاتی را نمی شود پيش بينی كرد 

گرايش ها بر می گردد فكر می كنم در بين بخش هايی از مـردم يـك              
 در حـال شـكل گيـری    - اگر چه به دو شـكل مختلـف        -گرايش واحد   

يعنـی  .  است كه اول بحث مان به آن اشاره شـد          يك شكل همان  . است
را حاال يك عده دارنـد بـين كـسانی          » انتخاب بين بد و بدتر    «سياست  

يعنـی بـا    ! بـه حـساب مـی آمدنـد       » بدتر«می كنند كه دو سال پيش       
فقط احمدی نژاد از پس ايـن آخونـدها بـر مـی       «توجيهاتی مثل اينكه    

رف هـای خـوبی در مـورد    مشائی با بقيه فرق دارد و حـ «يا اينكه  » آيد
می خواهند خودشان را راضی كنند كه بايـد در دعـوای   » ايران می زند 

شـكل ديگـر همـين    . درونی مرتجعان باند احمدی نژاد را تقويـت كـرد   
ــت از     ــی شــود حماي ــراز م ــه شــكل خجــالتی اب ــه ب ــه البت گــرايش ك
. پيشنهادهای سازشكارانه مرتجعان فريبكاری نظير محمد خاتمی است       

در شرايط فـروكش جنـبش اعتراضـی مـی تـوان            «: ن بهانه كه  تحت اي 
دست آشتی به سمت خامنه ای دراز كـرد، بـه شـرط اينكـه امتيـازات               

و ايـن تاكتيـك بـدی    . واقعی مثال آزادی زندانيان سياسی به دست آيد       
همانطور كه گفتم اين گرايش به علت خشم و نفـرت عميقـی          » .نيست

نـه ای وجـود  دارد و ايـن هـا را     كه در سطح جامعه نسبت به باند خام    
مسئول اصلی سال ها استثمار و غارت و كشتار می دانند، با شرمندگی            

بـه  » بـد و بـدتر  «می بينيد که سياسـت انتخـاب ميـان    . بيان می شود  
  !...شود انتخاب هر دو تا منجر مي

در واقع پای ايدئولوژی و بينشی در ميان است كه بخشی از مـردم              
افـق هـای تـوده     . د چنين سياست های وادار می كند      ناراضی را به تايي   

های مردم پائين است و در اين شرايط تفکر و بينش رفرميـستی حـك       
و اصالح نظام و نه سـرنگونی كامـل ايـن نظـام سياسـی و اقتـصادی و             

وجه ديگری از همين بينش اعتقـاد     . اجتماعی و فرهنگی پايه می گيرد     
طبقـات ميـانی و نماينـدگان    . به راه های مسالمت آميـز مبـارزه اسـت     

بهتـر اسـت بگـويم از آن      . فکری آنان با قهر انقالبی و عادالنه مخالفنـد        
خط و سياست و برنامه جريان سبز و رهبـرانش بـه بـن              . وحشت دارند 

روی از آنان انـرژی و تـوان مبـارزاتی جوانـان            دنباله. بست رسيده است  
امـا نـشانه   . ه اسـت معترض و آزاديخواه را به ميزان زيادی به هـرز بـرد     

هايی از بروز روحيه قهرآميز و گرايش به راه های مبـارزاتی متفـاوت و              
بيخود نيست كه اين    . رزمنده نيز در بين دختران و پسران جوان هست        

دوباره مثل چند سال پيش عليه قهـر  » سبز«روزها نشريات زبان بريده  
خ را نـبش    و امثالهم شمشير كشيده انـد و تـاري        » چريكيسم«انقالبی و   

طبيعتـا در ايـن زمينـه بـا مـشكل سانـسور هـم روبـرو                 . قبر می كنند  
  .نيستند
منظور شما از ايدئولوژی ای كه به سازش می انجامد همـين             •

 هاست؟

اشـاره ام بــه تـاثير مخـرب باورهــای مـذهبی بـر بخــشی از      .  نـه -
معترضان و مخالفان باند حاكم است كه ناخواسته باعث ترديد و تزلزل            

خيلی از مردم به اين مساله مثل ما نگاه نمـی كننـد،           . ... شودشان می   
اگر چه به وضع كنونی اعتراض دارند و از احمدی نـژاد هـم بـه خـاطر              

رك بگويم برايشان راحت تر است كه مـثال         . ... رياكاری هايش متنفرند  
نوع نقد توكلی و مطهری از رياكاری احمدی نژاد را قبول كنند تا نـوع               

بول كردن نوع نقد ما يعنی به زيـر سـوال كـشيدن گوشـه               ق. نقد ما را  
های تاريك ذهن خودشان و تالش برای پاك كردن اعتقـادات خرافـی             

  .خودشان
البته اگر چنين كاری را قبول كنند و پـايش برونـد نهايتـا رهـايی                

 .ذهن را به طور واقعی و عميق احساس خواهند كرد
 خود به خـودی و      اما اين چيزی نيست كه به شكل      .  درست است  -

بدون مبارزه مشخص ايدئولوژيك كمونيست های انقالبی و نوانديـشان          
طرفدار تفكر علمی با افكار مسلط بر بخش های بزرگی از مـردم انجـام       

  .شود
در هر صورت هر چه كه باشد، تغيير در دستور كار جامعـه قـرار      ... 

آنچه نياز به بحـث  . اين نياز از باال تا پايين جامعه تاثير می گذارد      . دارد
دارد مفهوم و مضمون تغيير، برنامـه هـا و راه هـای گونـاگون طبقـاتی         
برای تغيير، نقش تـوده هـای زحمـتكش و سـتمديده در ايـن كـار، و                   
باالخره تشكل های مورد نياز برای رهبری و به پيـروزی رسـاندن يـك        

 در جامعـه ايـران    - يك انقالب اجتمـاعی واقعـی        -دگرگونی ريشه ای    
  . ...تاس

  
  
  
  

  
  
  

  یدر سوگ رفیق بهزاد کاظم
  

در ی ق بهزاد كاظميم كه رفيدر كمال تاسف باخبر شد
مانه خود يصمی ما همدرد. در شهر لندن درگذشتی مارستانيب

باشد تا . ميداری بهزاد اعالم می اران و رفقايخانواده، ی را با اعضا
  . ميرا تحمل كنی اندوه از دست دادن ورفيقانه ی با همبستگ

  
چپ ايران ی ن سرشناس جنبش انقالبياز فعالی كيبهزاد 

ق يرف. سم كردياليخود را  وقف تحقق افق سوسی بود كه زندگ
آخر ی سخت سرطان، تا روزهای ماريرغم جدال با بيبهزاد عل

ی ه جمهوريعلی كمتر صحنه مبارزات. ستادينای از پای زندگ
نام . ق در آن حضور نداشته باشدين رفياروپا بود كه ادر ی اسالم

در ی ر و شبانه روزيناپذی خستگی تهايادآور كوششها و فعالياو 
همواره ی رسانه ای تهايدر فعال. مختلف مبارزه استی جبهه ها

باشد و ی چپ انقالبی روهايهمه نی برای بونيداشت تری سع
  . لب كندجی نظری ت هايت فعاليتوجه همگان را به اهم

  
و ی  فداكاری،بدون از خودگذشتگی چ جنبش انقالبيه

نبوده و ی ابيقادر به ادامه يی ن رفقايچنی داريو پای ريگيپ
ی برای نينه تنها اندوه سنگی ن رفيقيفقدان حضور چن. ستين

ی جا. افزودی ز بسيما نی تهايهمه ما ببار آورد بلكه بر مسئول
. وان مبارز پر شودد توسط نسل جيبايی ن رفقايچنی خال

مانه در جهت رشد و تكامل و يق بهزاد صميكه رفی جوانان
از ی نمونه درخشانی ق بهزاد كاظميرف. اتحادشان تالش داشت

ی آن دسته از رفقای برای در مبارزه طبقاتی داريو پای ريگيپ
  . را دارندی روزيپی است كه قصد فتح قله های جوان

  
  !بادی اد و خاطره اش گرامي
  

  )ستي مائوئ–ست يني لن–ست يماركس(ران يست ايب كمونحز
   ٢٠١١ل ي آپر٢٣

 



   t ٨   
  

 آن را م ی توانی د در  م تن کام ل. این گزارش گزیده و تلخیص شده است*
 .سایت سربداران بخوانید

و ) ٢٠١١ مـه    ٢٨(دو کنفرانس يک روزه با عنوان فوق در پـاريس           
هدف از برگزاری اين کنفرانس ها بـه  . برگزار شد ) ٢٠١١ مه   ٣٠(لندن  

 هـای متفـاوت در مـورد    بحث و مناظره گذاشتن تحليـل هـا و نگـرش     
  .چشم انداز انقالب در اين منطقه بود

ــد از   ــارت بودن ــاريس عب ــرانس پ ــخنرانان کنف ــتيال  : س ــسان ش ح
فعال آکادميک و سياسی در زمينه   (، شهرزاد مجاب    )کمونيست سوری (

، )از حـزب کمونيـست کـارگران تـونس        (، عـادل      ) جنبش رهائی زنان  
ارگان حزب کمونيـست انقالبـی   » انقالب«نويسنده نشريه  (ريموند لوتا   

  .و  سالمه کيله، مارکسيست فلسطينی) آمريکا
اميـــر حـــسن : ســخنرانان کنفـــرانس لنــدن عبـــارت بودنــد از   

، سـامی  )کمونيـست انقالبـی و متخـصص در مطالعـات خاورميانـه        (پور
از عراق، استاد دانشگاه و فعال سياسی در جنبش ضد جنـگ            (رمضانی  
لسطينی، پژوهش گر مسائل جنسيتی در نوار       ف(، اعتماد مهنا    )در لندن 

نويسنده (، ريموند لوتا ، شهرزاد مجاب و نوال سعداوی        )غزه و فلسطين  
  ) مصری و فعال آرمان رهائی زنان

جوانـان و  در کنفرانس پاريس عالوه بر سخنرانان، از سوی نماينده      
جنـبش   پيـامی خوانـده شـد و پيـام           دانشجويان مائوئيست مـراکش   

  ... . پخش شدتونسمائوئيستی 
های انقالبـی اخيـر در       خيزش«: اطالعيه کنفرانس لندن می نويسد    

هـای مـردم بـه سـرعت      خاورميانه و شمال آفريقا نشان دادند که تـوده    
خوانـد،  »  اعتقاد به جاودانگی نظـم موجـود  «توانند آنچه را مارکس      مي

المللـی تـالش    بااين وصـف، مراکـز قـدرت بـومی و بـين      . درهم شکنند 
ايـن کنفـرانس   . ها را مهار کرده و به عقـب براننـد         کنند اين جنبش   مي

ــد زنجيرهــای ســلطه   چــشم ــک انقــالبِ واقعــی را کــه بتوان ــداز ي ی  ان
های بزرگی مقابل پـا      چالش. امپرياليستی را بشکند بررسی خواهد کرد     

آيا زنان، نيـروی قدرتمنـد انقـالب خواهنـد بـود يـا آنطـور کـه                  : است
 در ميدان تحريرِ مصر – روز جهانی زن   – ٢٠١١ مارس   ٨مرتجعين در   
ترکيـب  » الگـوي «؟ ترکيـه،    »بايد به آشپزخانه بازگردنـد    «فرياد زدند،   

های اسالمی يـا ژانـدارم جديـدی بـرای نظـم       دموکراسی غربی و ارزش   
نـوين جهــان؟ مفــاهيم ايــن اوضـاع بــرای رهــائی فلــسطين چيــست؟   

 کرد اما منجر بـه       در ايران که شاه را سرنگون      ١٣٥٧های خيزش    درس
مـردم ايـن   : کـه  تـر ايـن    جمهوری اسالمی شد، چيست؟ و از همه مهم       

  »ای هستند؟ منطقه و سراسر جهان نيازمند چه نوع جامعه
هـا در شـرايطی کـه جنـبش هـای            اهميت برگزاری اين کنفـرانس    

مهمی در منطقه سربلند کرده و چهره اين منطقه را دگرگون کرده اند             
ن بر موانع و مشکالت بسيار و برگزاری کنفرانس         فائق آمد . روشن است 

ــران و همچنــين رفقــای حــزب   توســط کمونيــست هــا و انقالبيــون اي
ــع گيــری        ــود يــک موض ــودی خ ــی آمريکــا، بخ ــست انقالب کموني
انترناسيوناليستی و اعالم ايـن حقيقـت بـود کـه سرنوشـت انقـالب در             
جهان عرب از دغدغه هـای مرکـزی همـه کمونيـست هـای منطقـه و               

هان است و بايـد بـا تمـام قـوا بـرای بازسـازی و تولـد يـک جنـبش            ج
  ... .کمونيستی نوين در اين منطقه تالش کنيم

  موضوعات مرکزی 
  :موضوعات سخنرانی ها و اظهار نظرات بطور کلی عبارت بودند

خوانــد يــا اينکــه » انقــالب«آيــا رخــدادهای جــاری را مــی تــوان 
اعی و وابـسته بـه امپرياليـسم        های ارتجـ   های عادالنه عليه نظام    خيزش

هستند که بـدون دخـالتگری نيروهـای انقالبـی کمونيـست منجـر بـه         
انقالب نخواهند شد؟ اين دخالتگری چگونه بايد باشد؟ مردم چـه مـی              
خواهند و چه بايد بخواهند؟ به عبارت ديگر، نياز به چه نوع جامعـه ای      

 ضـد رژيمـی   اين کشورها می توانند خيزش» چپ«دارند؟ آيا نيروهای  
کنونی را تبديل به فرآيند انقالبی کننـد يـا اينکـه خـود اينـان نيـز در         

آن » اصـالح «چارچوب نظام کهن دسـت و پـا مـی زننـد و بـه دنبـال             
هستند؟ نيروهای ارتجاعی مانند بنيادگرايان اسالمی که در رژيم هـای          

ی مصر و تونس در اپوزيسيون بودنـد، امـروز چـه نقـشی         سرنگون شده 
هـای انقالبـی جايگـاه مبـارزه عليـه           ی کننـد؟ آيـا کمونيـست      بازی مـ  

پدرســاالری را در شــکل گيــری و پيــروزی يــک انقــالب واقعــی درک 
دفـن  » وظايف مهم تر و عاجـل تـر  «خواهند کرد يا اينکه آن را در زير    

  خواهند کرد؟
    فرازھائی از گفتھ ھای سخنرانان کنفرانس پاریس

های کنـونی در     خيزشيال  حسن شت سخنران اول کنفرانس پاريس     
جهان عرب و مشخصا خيزش مردم سوريه عليه رژيم بشار اسد را يـک          
جنبش خودجوش ارزيابی کرد و تاکيد کـرد کـه آگـاهی خودبخـودی              

هـای مـردم بـدون دخالـت حزبـی سياسـی کـه طبقـه کـارگر را                    توده
او . ای سياسی ارائه دهـد نمـی توانـد بـاالتر رود     نمايندگی کند و برنامه 

های سوريه تبديل به بخشی از ساختار قدرت حاکم شده        » چپ «گفت
خواهند از طريق مـذاکره بحـران ايـن رژيـم را حـل            اند و امروز نيز مي    

های مردم خواهان تغييری هستند که از درون ساختار  اما توده. کنند
 وی گفت .قدرت سرچشمه نمی گيرد بلکه عليه ساختار قدرت است   

 شرايط مـساعدی را بـرای بنيادگرايـان         در گسست از رژيم   » چپ«عجز
. يک چپ نوين می تواند و بايد شـکل گيـرد    . اسالمی فراهم کرده است   

در غير اينصورت خطر آن است که جنبش مردم توسط اسالم سياسـی             
  . مصادره شده و تبديل به جنگ داخلی دينی شود

هـای اجتمـاعی    او گفت، جوانان درگير در خيزش سـوريه خواسـت        
ی  کننـد دموکراسـی و آزادی سياسـی همـه          اند و فکر مـي    طرح نکرده   

هـای ايـن جنـبش بايـد بـه ورای       خواست. مشکالت را حل خواهد کرد   
خواست دموکراسی سياسی برود و خواست تغييرات اجتماعی را در بـر            

  .گيرد تا ميليون ها توده به ميدان بيايند
های جهـان عـرب بـا      او گفت، مهم اين نيست که سرنوشت جنبش       

 رقـم  –... قدرت گيری اسالم گرايان يا کودتای نظامی و –ام سناريو  کد
بخورد؛ مسئله مهم اين است که آيا از دل اين اوضاع چپ نـوينی تولـد         

  خواهد يافت که انقالب را ادامه دهد؟
»  سرويس خبری جهانی بـرای فـتح  «ای با  حسن شتيال در مصاحبه 

ارکسيـست مـی    خـود را م ١٩٦٨حـزب بعـث قبـل از سـال      : گفته بود 
دانست و عوامفريبانه قول کمک به فلسطينی ها را می داد، ايـدئولوژی            

حال آنکه نماينـده طبقـات   . اعالم می کرد» سوسياليسم عربي«خود را  
که نـه  » شيوه توليد اجتماعي«کمپرادور است که به دروغ نظام خود را  

  . سرمايه داری است و نه سوسياليستی، می خواند
تمرکـز سـخنرانی او بـر روی        .  بـود  رزاد مجـاب  شهسخنران بعدی   

گيری يک جنبش فمينيستی  انقالبی در منطقه         اهميت و جايگاه شکل   
شـهرزاد تجربـه   . هـای انقالبـی بـود    ها به جنـبش  در تبديل اين خيزش 

هـا و   اعتنـائی کمونيـست   شکست انقالب ايـران را يـادآوری کـرد و بـي      
ر رژيم تئوکراتيک خمينـی و  انقالبيون به مقاومت زنان در مقابل استقرا   

او به جنبش ضد رژيمی که در سـال  . پدرساالری دينی را به نقد کشيد    
هـا تـن از مـردم        ميليون: ...  در ايران آغاز شد اشاره کرد و گفت        ١٣٨٨

ها به جستجوی  در ميان آن  . ... ايران عليه تقلب انتخاباتی به پا خاستند      
 مـا هـم آنجـا بـوديم؛     .پـرداختم   سـال پـيش مـي    ٣٥خود و رفقايم در     

کـرديم ؛ شـعار      های درشتی را با خواست برابری زنان حمل مـي          نوشته
زنـدانی  «و  » مـرگ بـر ديکتـاتوري     «،  »مرگ بر امپرياليـسم   «داديم   مي

اما سه دهه بعـد نـسل جديـدی در همـان          ! ... »سياسی آزاد بايد گردد   
نـه در  چـرا و چگو . زنـد  ها را فرياد مـي  های ايران، همان خواست   خيابان

ی پيروزی مسلم، شکست خورديم؟ چگونه و چه کسانی موجب از      ميانه
. »...ريل خارج شدن بزرگترين خيزش مردمی اواخر قرن بيستم شـدند   

خواهم روی نيروهای چپ که مـنهم بخـشی از آن بـودم              مي«او گفت،   
اين حقيقت را درک نکردند که حملـه بـه زنـان            ... ها   چپ. تمرکز کنم 

  گزارشی از برگزاری کنفرانس ھای 

 چشم انداز انقالب در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا



     ٩u 
. ی همه جانبه عليه طبقـه کـارگر، از زن و مـرد، اسـت             بخشی از حمله  

آنان اين حقيقت را درنيافتند که ستم بر زن بخـشی کليـدی از ايجـاد             
ی مـردم کـارگر    امپرياليـستی کليـه  /داري شرايط برای استثمار سـرمايه    

است و ماهيت طبقاتی رژيمِ حاکم زير پوشـش ايـدئولوژی تئوکراتيـک     
  .پنهان شده است

اين . از حزب کمونيست کارگران تونس بود» عادل«سخنران بعدی  
» انقـالب «حزب خيزش مردمی در تونس و سـقوط رژيـم بـن علـی را         

پس از سقوط رژيم بن علی، اين حزب وارد ائتالف با نيروهـای              .  خواند
اخوان المـسلمين و احـزاب در قـدرت و بوروکراسـی سـنديکائی شـده        

تونس و سياسـت    » قالبان«عادل پس از دادن گزارشی در مورد        .  است
کـرد ايـن     اکثر سواالت به حول عمل    . حزب خود، به سواالت جواب داد     

عادل در جواب به سواالت و انتقـاد نـسبت بـه ورود        . حزب می چرخيد  
اين حزب به ائتالف با نيروهای سياسی ارتجاعی گفت هنـوز حزبـشان              
 آنقدر قدرتمند نيست که بتواند قدرت سياسی را کسب کنـد و برنامـه             

» دموکراسـي «اين حزب تضاد امروز را برقراری   . را پيش ببرد  » انقالب«
به معنای انتخابات آزاد و رقابت جويانه می داند زيـرا معتقـد اسـت بـا               

فضای الزم برای رشد حزبشان بـرای کـسب   » دموکراسي«برقراری اين  
  . ...قدرت ايجاد می شود

پخش » سجنبش مائوئيستی تون  «در اين کنفرانس پيامی از سوی       
شد کـه در مـورد خيـزش مـردم تـونس و ماهيـت حـزب کمونيـست                   

اين قيام نشان داد کـه مـردم مـی تواننـد            «: کارگران تونس می نويسد   
اما بدون پيشاهنگ انقالبی نمی توانند    » «حاکم بر سرنوشت خود شوند    

چيزی را عوض کنند و بدتر اينکه مرتجعين و فرصت طلبان می توانند            
حـزب  ايـن پيـام،   » .ده و قدرت را از آن خود کنند   خيزش آنان را دزدي   

 و  حزب کار دموکراتيـک مـيهن پرسـت       ،  کمونيست کارگران تونس  
خوانـد کـه   » چپ فرصت طلـب « تونس را    جنبش ميهنی دموکراتيک  

دست در دست اخـوان المـسلمين و مـرتجعين ديگـر مـانع مهمـی در         
 خـود را    اين رفقا وظيفـه   . مقابل تبديل خيزش مردم به يک انقالب اند       

های مردم در خـارج از سـاختارهای رسـمی و      بسيج و سازماندهی توده   
زيرا همانطور که مائوتـسه  . تدارک برای آغاز جنگ خلق اعالم کرده اند     

خلق بـدون داشـتن ارتـش خلـق هـيچ چيـز             «: دون هشدار داده است   
  » .ندارد

خوانـدن خيـزش    » انقـالب «از ميان حضار يک زن جوان سوری با         
خصوص در سوريه مخالفت کرد و به درسـتی خاطرنـشان           های جاری ب  

  . کرد که هيچ يک از جنبش ها وضعيت زنان را خطاب قرار نداده اند
سقوط رژيم بن «: لوتا گفت.  بودريموند لوتاسخنران دوم پانل دوم 

علی در تونس و مبـارک در مـصر بـه مـردم سـتمديده جهـان و همـه          
 به سر می برند نـشان داد کـه   کسانی که در آرزوی پايان دادن به ستم     

امـا  . ... نيست» نظم جاودانه«بار اکثريت مردم جهان  شرايط زندگی رنج 
همان نيروهائی که بر مردم مصر حکومت کرده و آنان را استثمار کرده             

  ».کماکان در قدرت انداند 
وی . بـود » دموکراسـي «بخشی از سخنرانی لوتا  پلميـک در مـورد      

مبـارزه در خاورميانـه و بطـور کلـی در      « ا،  هـ » چپ«گفت بسياری از    
در ايـن  . ... جهان را  مبارزه ای ميان ديکتاتوری و دموکراسی می دانند        

» .نگرش، عاليترين بيان دموکراسی، انتخابات آزاد و رقابت جويانه است         
به آمال توده های مردم تبـديل       » هدف«لوتا در مورد اينکه چرا اين       ... 

 امپرياليستی امروز، دموکراسی بـورژوائی بـه   در جهان« : می شود گفت 
کـن کـردن نظـم       منزله نُرم و استاندارد آرزوها تبليغ می شود و ريـشه          

کهن و بنای جامعه و جهانی کـامال متفـاوت از طريـق انقـالب، فکـری        
خـود نظـام نيـز دائمـا     . است که کامال از صحنه بيرون رانده شده است        

مـردم فکـر مـی      .  ...  می پوشـاند   رابورژوائی  ماهيت واقعی دموکراسی    
کـه   کنند می توانند از طريق انتخابات تغييری بوجـود آورنـد در حـالي         

بورژوازی سياست و اقتصاد جامعه را کنتـرل مـی کنـد و رسـانه هـا و                  
نهادهای آموزشی را که افکار جامعه را شکل می دهند در دست دارد و           

 نيـروی مـسلح را در   مهمتر از همه اينکه انحصار استفاده ی مـشروع از       
 سـخنرانی ريمونـد لوتـا را در همـين            متن نسبتا کامـل   (» . دست دارد 

  ... ). بخوانيدحقيقتشماره 
وی به دليل طوالنی شدن سخنرانی      .  بود سالمه کيله سخنران آخر   

بـه همـين   . های ديگر و نداشتن مترجم سخنرانی خود را محدود کـرد          
از سخنرانی نوشته شـده اش  جهت در اينجا تالش می کنيم با استفاده         

  . نظرات او را ارائه دهيم

شنيدن نظريه های انقالبی رفيق سـالمه در شـرايط غلبـه تفکـر و             
کـشورهای خاورميانـه و     » چپ«برنامه راست و رفرميستی بر نيروهای       

به گفتـه رفيـق سـالمه، بـسياری از          . آفريقای شمالی شادی آفرين بود    
بـه  ) ه حـزب تـوده ايـران اسـت    منظور احزابی شـبي   (احزاب کمونيست   

بخشی از رژيم های سرمايه داری و مافيائی کنونی جهان عرب تبـديل             
به گفته وی، مسئله انقالب از قـاموس جنـبش مارکسيـستی             . شده اند 

رخت بر بـسته اسـت و الويـت حـاکم بـر فعاليـت آنـان دموکراسـی و                   
تر مبارزات دموکراتيک به معنای ليبرالی آن بـوده سـت بطوريکـه بيـش     

هـای حقـوق بـشری هـستند تـا احـزاب مارکسيـستی               شبيه جمعيـت  
ــان هــدف انقــالب را  . طبقــاتی ــک«اين ــت دموکراتي ــي» دول ــد م . دانن

منظورشان آن است که با فشار از پائين دولت ها را مجبـور کننـد کـه                
در حاليکــه . ی انجــام رقابــت آزاد از طريــق انتخابــات را بدهنــد اجــازه

 انقالب و رسـيدن بـه قـدرت اسـت و نـه              استراتژی مارکسيستی ارتقاء  
مشارکت در بازی انتخاباتی که پيشاپيش بـا توجـه بـه موقعيـت برتـر                

منطق ايـن   . حريف و تسلطش بر قدرت و ثروت تکليف آن روشن است          
ها اين است کـه تحقـق دموکراسـی در الويـت             به اصطالح مارکسيست  

مطـرح مـی   است و تنها پس از اين است که هر جريانی ديدگاه خود را    
بـه گفتـه سـالمه    . کند و هر طبقه ای منافع خود را پيگيری مـی کنـد    

. اينان ماهيت طبقاتی مبارزه و خصلت طبقاتی حاکميت را نمی بينند
اين حاکميت، حاکميتی طبقاتی است که با اعمال استبداد و وابستگی 

  .به امپرياليسم حکومت می کند
يستی را نيـز بايـد      رفيق سالمه معتقد است که تئوری های مارکس       

، راه »حزب و طبقه کـارگر  «نظرات رفيق سالمه در مورد      .  بازبينی کرد 
چگـونگی آغـاز جنـگ انقالبـی و شـکل           (کسب قدرت در اين کشورها      

، ماهيـت   )گيری ارتش انقالبی برای سرنگون کردن نظـام هـای حـاکم           
. ناروشـن اسـت  برای ما   انقالب سوسياليستی و بسيار مسائل مهم ديگر        

در ميان همه اين ها آنچه جلب توجه می کند آن است کـه وی در                اما  
های مارکسيـستی اشـاره ای بـه تجـارب           زمينه ضرورت بازبينی تئوري   

هـای سوسياليـستی در روسـيه و چـين و جمعبنـدی از احيـای         انقالب
جای آن بود کـه در  . سرمايه داری و علل آن در اين دو کشور نمی کند   

 ميـان وی و ريمونـد لوتـا کـه بخـشی از        اين کنفرانس يـا حاشـيه آن،      
سخنرانی خود را به ضرورت قالب ريزی نوين تئوری هـای کمونيـستی         

  . اختصاص داده بود، ديالوگی شکل گيرد
  کنفرانس لندن

در پانل اول، لندن امير حسن پور، سـامی رمـضانی و اعتمـاد مهنـا       
  . سخنرانی کردند

 انترناسيوناليـست بـی   بعنوان يک کمونيست انقال    ... امير حسن پور  
گفت، ما هم در اين رخدادها شريکيم و بايد آگاهانه در آن هـا شـرکت     

وی بر اهميت تاريخی و جهانی خيزش های مردمی در تـونس و           . کنيم
مصر و ديگر کشورهای آفريقای شمالی و مديترانه شرقی تاکيد کـرد و            
، گفت در شرايطی که ضد انقالب جهانی بـشدت عليـه انقـالب تاختـه              

تالش کرده آن را از صحنه و اذهان پاک کنـد و يـا از محتـوای واقعـی        
تهی کند؛ اين رخدادها در طرح دوباره و مثبـت انقـالب و ضـرورت آن         

هـا تـن مدرسـه     ها برای ميليـون  اين خيزش. اند نقش مهمی بازی کرده   
امير گفـت،   . سياست بوده اند که در آن درس های بسياری آموخته اند          

انـد و تاکيـد کـرد     ش ها هنوز تبديل به انقالب واقعی نشدهاما اين خيز 
چنين تحولی رخ نخواهد تئوری انقالبی و سازمان انقالبی که در فقدان 

امير گفت، جهان کنونی در گنديـدگی و ارتجـاعی بـودن بيـسابقه       . داد
گرسـنگی،  . من در طول عمرم چنين چيـزی را نديـده ام   :است و گفت

هـای   يـه زنـان، جنـگ هـای قـومی، جنـگ           فقر، بی عدالتی، جنـگ عل     
امپرياليستی، جنگ عليه مردم فقير، نسل کـشی و پاکـسازی قـومی و              

امـا  ... به اسرائيل نگاه کنيم که يک رژيم آرپاتايـد نـاب اسـت        . آپارتايد
تمام قدرت های غربـی از آن حمايـت مـی کننـد و صـحبت در مـورد             

آپارتايـد اسـرائيل   همـانطور کـه   ... آپارتايد اسرائيل سانسور مـی شـود       
چنـين وضـعی   . گنديده است دموکراسی ليبرال غرب هم گنديده است      

غيرقابل دوام است و اگر ادامه يابد بخش بزرگی از بشريت و کره زمين            
توان  اين نظم را چگونه ميسوال اينجاست که . را نيز نابود خواهد کرد  

ميدان واژگون کرد؟ آيا واژگون کردن آن ممکن است؟ آيا رزمندگان 
تحرير و ديگر شهرها و کشورهای جهان می دانند چگونه بايد آن را 
واژگون کنند؟ آيا اين نظم را واژگون خواهند کرد يا اينکه در چارچوب 



   t ١٠   
وضع موجود خواهند ماند؟ آيا نظام را سرنگون خواهند کرد يا اينکه 
آن را اصالح و رنگ و آميزی خواهند کرد؟ آيا مردم  جهان عرب صرفا 

رزوی آن دارند که آزادی بيان بدست آورند و انتخابات منصفانه برگزار آ
شود و حاکميت پارلمانی داشته باشند؟ آيا هدفشان فقط همين است؟ 
يعنی به دنبال چيزی هستند که در اروپا و آمريکای شمالی حـاکم           

يعنـی  (رابطه ميان جهـان کهـن   ... است؟ به نظرم سوال جدی است 
و جهانی که بايد آن را بدست آوريم چيست؟ ) مهمين جهانی که داري

جهانی که می خواهيم چه ماهيتی دارد؟ و و چگونه بايد آن را بدست 
  ...آوريم و جرات مبارزه برای آن را بخود بدهيم؟ 

بـا بـه قـدرت رسـيدن        : وی در مورد شکست انقـالب ايـران گفـت         
 نظـم  هيچ گـذاری بـه  . خمينی انقالب تمام و تبديل به ضد انقالب شد  

نوين رخ نداد و در واقع همان اتفاقی افتاد که امروز در جهان عـرب در          
فـرق  . يعنی نه تغيير سيستم بلکه فقط تغييـر رژيـم        . حال رخداد است  

دولـت  . ... رژيم با دولت در آن است که دولت نهادی دائمـی تـر اسـت              
طبقات استثمارگر و زمين دار بايد سرنگون شود و دولت طبقات تحـت     

ر، دولت طبقه کارگر و مردم کارگر برقرار شود و پس از اسـتقرار    استثما
آن مردم از آن برای نابودی کامـل سـتم و اسـتثمار و بـاالخره از بـين                 

 خالصـی از شـر دولـت در طـی          –بردن خود نهاد دولت استفاده کنند       
مدت زمان طوالنی انجام خواهد شد کـه همـراه اسـت بـا محـو کامـل            

نجات جامعه و طبيعت است و اين اتفاقی نيـست          اين تنها راه    . استثمار
  .که در جهان عرب در حال رخداد است

. اين امری است که نيازمند آگاهی اسـت سخنران تاکيد کرد که،   
نيازمند داشتن تئوری انقالبی و سازمان انقالبی است و بدست آوردن 

  :و گفت. آن ها بطور خودبخودی رخ نخواهد داد
و دارای ... سـت بـشر سـاخته شـده انـد         نظام های ستمگر حاکم بد    

همان گونه که ساخته شـده انـد        ... مکانيسم های بازتوليد خود هستند    
و صـرفا بـا بـه      . می توان آن ها را نابود کرد اما اين کـار سـاده نيـست              

شـعار تغييـر رژيـم مهـم        . خيابان آمدن ميليون ها تن ميسر نمی شود       
بايـد از آن  . نظـام اسـت  مهمتر از آن شعار الشعب يريد اسـقاط ال     . است

 . بايد معنايش را بفهميم که منظورمان از نظام چيستدفاع کنيم ولی 
آيا منظورمان رژيم مبـارک و اطرافيـان اوسـت؟ آيـا مـسئله جـايگزين        

  ...کردن يک دارودسته قديم با دارودسته ای جديد است؟ 
: ... امير بر اهميت تعيين کننده تئوری انقالبی تاکيد کـرد و گفـت            

.  طبقه کارگر وارد صحنه تاريخ شد و کمونيسم متولـد شـد    ١٩ قرن   در
 سـال پـيش از ايـن مـردم      ١٤٠. يعنی سالح مارکسيـسم بوجـود آمـد       

يعنی ايجـاد بـديلی عليـه    . پاريس برخاستند و کمون را بنيان گذاشتند 
بعـد از آن انقـالب اکتبـر در سـال           . نظام سرمايه داری را آغـاز کردنـد       

 انقالب چين به پيروزی رسيد و انقالب       ١٩٤٩  رخ داد و در سال     ١٩١٧
اين هـا نقطـه عطـف هـای بـسيار مهمـی       . های زيادی در آن دهه شد     

. زيرا فکر و عمل استقرار جامعه و جهانی ديگـر را ارائـه دادنـد              . هستند
. متاسفانه به داليل قابل فهم اين مبارزات به پيـروزی نهـائی نرسـيدند             

شوروی سوسياليـستی و سـپس   کمون شکست خورد؛ سرمايه داری در     
 در . اين ها شکست های مهمی بودند. در چين سوسياليستی احياء شد

وظيفـه انقـالب بخـصوص    . واقع مردم کارگر جهان شکـست خوردنـد      
انقالب کمونيستی آنست که با شجاعت اين را جمعبندی کند که چه 
شد که سرمايه داری توانست اين اولين گام ها به سوی جامعه ای بی 

چه اتفاقی افتاد، چه اشتباهاتی رخ داد و اشکال . قه را شکست دهدطب
خود تئوری چه بود؟ گسست از گذشته و اشتباهات آن شجاعت بسيار 

زيرا در گذشته هم انجـام شـده   .  اما کار غير ممکنی نيست   .می خواهد 
. اما متاسفانه اکثـر کمونيـست هـا و ديگـران مرعـوب شـده انـد              . است

ت توده های مردم در جهان عرب به ما اين شجاعت           اميدوارم که مبارزا  
البته من نمی گويم که تئوری از     . را بدهد که اينکار مهم را انجام دهيم       

. اما خيابان بايد به ما شجاعت اين کار را بدهـد          . خيابان بدست می آيد   
کننـد از اشـتباهات    ها مايلند و جرات مي امروزه عده کمی از کمونيست 

. ند و راه کمونيستی را تازه و علمی تـر کننـد  جدی گذشته گسست کن  
هـای جـدی در ايـن راه برداشـته شـده       تنها جائی که من می دانم گام     

در آمريکاست که ماموريت اين گسست    حزب کمونيست انقالبی    است  
هـای   ده گرفتـه و جـرات کـرده اسـت بگويـد کجـای تئـوري            هـ را بر ع  

وده و نبايـد تکـرار   کمونيستی ما غلط است و کجای پراتيک ها اشتباه ب 
  . ...شود و گام های نوين را بايد به سوی آينده برداشت

امير حسن پور به مبارزين منطقـه هـشدار داد کـه بـه دام سـمت                 

گيری با بنيادگرائی يا امپرياليسم نيفتنـد و بـه جـای آن راه انقـالب را       
  : بگشايند

قـم  امروز صحنه جهان با برخورد ميان بنيـادگرائی و امپرياليـسم ر           
اين دو نيرو، در خاورميانه و شمال آفريقا و ساير نقاط جهان         . می خورد 

ديدن بديل های ممکـن در مقابـل ايـن          ... برای زنان جهنم آفريده اند      
مردم بايد جرات کنند و بگويند      . جهان نيز جرات و جسارت می خواهد      

. به جای اين نظام پوسيده  بديلی موجود است که سرمايه داری نيست            
يص و گفــتن ايــن حقيقــت و قــدم برداشــتن بــرای آن نيازمنــد تــشخ

بسياری می گويند چنين چيزی ممکن    . شجاعت و جسارت بسيار است    
  .نيست و بايد در چارچوب نظام کار کرد

 تلويحا چنين موضعی را در -سامی رمضانی  –سخنران بعدی پانل 
مقابل نظرات امير حسن پور پـيش گذاشـت و گفـت، در حـال حاضـر               

از آخـر  « م خواست آزادی های دموکراتيک و آزادی بيـان دارنـد و    مرد
جنگ جهانی اول تا کنون ده ها هزار تـن در جهـان عـرب بـرای ايـن                   

  » .خواست ها جان باخته اند
ــث وی    ــورد بح ــوع م ــين موض ــي«اول ــود» دموکراس ــر او . ب از نظ

 امپرياليسم نه می خواهد و نه می تواند در خاورميانه دموکراسی برقرار           
سرمايه داری انحـصاری بـا هـدف در اختيـار           «زيرا، به گفته وی،     . کند

گرفتن منابع انسانی و زيرزمينی ايـن کـشورها بـا آزادی و دموکراسـی        
برای همين از طبقات انگلی کمپـرادوری حمايـت        . کامال در تضاد است   

حقـوق دموکراتيـک اوليـه    . ... می کند و نه از نيروهای بورژوا دموکرات      
در خاورميانه غير ممکـن اسـت   ...  بورژوائی هم ممکن است    که در نظم  

بايد يک جبهه گسترده ايجاد کننـد بـرای سـرنگونی      » نيروهای چپ ... 
  . ...رژيم های فاسد چون مبارک و برای آزادی بيان و تشکل

سامی رمضانی در مورد سـرنگونی سـاختارهای سياسـی حـاکم يـا          
ر انقالبی ميـان مـردم بـسيار     آزادی بيان برای توسعه افکا    : انقالب گفت 

سازمان های دموکراتيک، زنان، دانـشجويان و غيـره بـسيار           . مهم است 
مهم اند که بتوانند انقالب را به پيش برانند و اين ساختارهای ستم گـر      

به اين معنا نيست    .  اين هدف درازمدت است    امارا کامال سرنگون کنند     
ر پيچيـده تـر و سـخت تـر      هدفی بسيا اما... که آن را کنار می گذاريم       

. است زيرا انقالبيون بايد تبديل به جنبش های تـوده ای عظـيم شـوند          
  )خط تاکيد از ماست(

در واقع استدالل سامی رمـضانی در مـورد نـاممکن بـودن انقـالب             
در کنفـرانس پـاريس   » حزب کمونيست کارگران تونس   «همان بود که    

ات سخنان خود اين حکـم      در ادامه، سامی رمضانی برای اثب     ... ارائه داد   
انقالبی توسط گروه کـوچکی از  هيچ  « را صادر کرد که در طول تاريخ،        

  )خط تاکيد از ماست(» .انقالبيون رخ نداده است
آقای رمضانی، انقالب های پيروزمند روسيه      » مارکسيسم«البته در   

و چين که توسط گروه کوچکی از انقالبيـون کمونيـست آغـاز شـده و                 
در : در جواب به سامی رمـضانی بايـد گفـت   . جائی ندارند تکامل يافتند   

انقالبی بدون وجود گروه کوچک انقالبيون مصمم کـه آگـاه       هيچ  تاريخ  
به حقايق مبارزه طبقاتی بوده و برنامه روشنی داشتند و در بحبوحه ی           

هـای بـه پـا خاسـته بـه دنبـال برنامـه هـای           شرايطی که اکثريت توده   
برنامه انقالب را  به ميان آن ها برده و آنان را      بورژوائی و حداقلی بودند     

برنامـه انقالبـی بـسيج و سـازماندهی          ) و فقـط آن   (به حول تحقـق آن      
انقالبی به ثمر نرسيده و هـيچ گـروه کـوچکی تبـديل بـه           هيچ  کردند،  

ها تحـت     گروه کوچک بلشويک   ١٩١٧اگر در سال    . ميليون ها تن نشد   
گـروه هـای   » دموکراتيـک «مـه   رهبری لنين جرات نمی کردند که برنا      

های کارگر و دهقان را از زيـر نفـوذ           بورژوا دموکرات را کنار زده و توده      
ای آنان بيرون بکشند و اعـالم کننـد کـه اکثريـت              ايدئولوژيک و برنامه  

مـردم روســيه نيازمنــد انقـالب سوسياليــستی و ديکتــاتوری پرولتاريــا   
هـيچ  ی مـی شـد و       هستند، نظام تزاری روسيه صرفا تبديل به جمهور       

  .انقالبی رخ نمی داد
ســامی رمــضانی در مــورد عــدم تفکيــک و تمــايز ميــان نيروهــای 

نبايـد مـا را   “ اسـالمی "کلمه  :بنيادگرای اسالمی نيز هشدار داد و گفت
نبايـد وارد تلـه عاميـت       .  هـا انـواع گونـاگون انـد        بترساند زير اسـالمي   

توده ها دارای . ه کنيمبخشيدن به آن شده و چپ ها را از توده ها ايزول          
بايـد ميـان آن نيروهـای اسـالمی کـه ضـد       . احساسات اسالمی هستند 

اين . انقالب و ضد زن و ضد دموکراتيک هستند و ديگران فرق بگذاريم           
ها عموما خود را با امپرياليست ها موتلف مـی کننـد و بـازوی جنـبش        

  .تروريستی می شوند



     ١١u 
کـه ضـد   » مـوکرات د«هـای   سامی رمضانی روشن نکرد که اسالمي  

  ...حقوق زنان نيستند و با امپرياليست ها متحد نمی شوند کيستند؟ 
وی در گذشته از اعضای يکی      .  بود اعتماد مهنا سخنران سوم پانل،    

از سازمان های چپ فلسطينی و پس از آن از فعالين ان جی اوئی بـود               
خـط مـشی   . اسـت » محقق امور جنسيتی در غزه و فلـسطين   «و امروز   
به طرز شـگفت انگيـزی      » جنبش چپ « و رهنمودهای مهنا به      سياسی

کرد کـه   » ثابت«وی به ياری تئوری های پسا ساختارگرا        . ارتجاعی بود 
پدرسـاالری اسـالمی نيروئـی      » در چارچوب شرايط خـاص نـوار غـزه        «

او به نيروهای چپ فلسطين رهنمـود داد کـه بـرای    ! رهائی بخش است 
» فمينيست های سوسياليست  «ه  با حماس تالش کنند و ب     » همگرائي«

عاقالنـه تـرين اسـتراتژی      » فمينيست های اسـالمي   «گفت همکاری با    
  ! برای زنان خاورميانه است» برابري«برای کسب 

را الگوهای ايـدئولوژيک   ) امير و سامی  (مهنا نظرات سخنرانان قبلی     
و بی ربط به تجربه زندگی مردم و اعتقاداتـشان و واقعيـات           » انتراعي« 

به جای صحبت در مورد الگـوی جامعـه آينـده           : وی گفت . ه خواند زمان
بايد صحبت از آن کنيم که معيارهای ما برای ساختن هرگونـه الگـوی               

. ايدئولوژيک و در پی آن الگوی  سياسی دموکراتيک و عادالنه چيـست            
آيا اين الگو با مفاهيم انتراعی ايدئولوژيک ساخته خواهد شد يـا اينکـه              

ای  های بسيج توده اهيم در استراتژی ها، اعمال و گفتمان      بازتاب اين مف  
و پتانسيلشان در آفريدن نظام های ارزشی و اعتقادی جديد مبتنی بـر             
طبقه، قوم و جنسيت و جنس و فاکتورهای ديگر در ميان ستمديدگان          

  . ...خواهد بود
اجتماعی و سياسی مرتبا تغيير می      -به اعتقاد وی ساختار اقتصادي    

در .  پی آن معنای زندگی نيـز بـرای مـردم عـوض مـی شـود        کند و در  
برای مثال زنـان    «. نيز بايد تغيير کنند   » های مقاومت  استراتژي«نتيجه  

هـای سـاختاری کـه اشـغال         فلسطين برای مقاومت در مقابل جابجائي     
خواهان بازگشت به جايگاه خانگی مادر و       ... اسرائيل بوجود آورده است     

 آنـان در شـرايطی کـه نظـام ارزشـی و اعتقـادی         . ...انـد  همسر ايده آل  
ديگری که درونی شده باشد وجود ندارد، برای معنا بخشيدن به زندگی    
و شخصيت خود از فرهنگ پدرساالری و مردساالری استفاده می کنند           

...«.  
رهنمود وی به مبارزين چپ تونس و مصر هم اين است کـه بـه               ... 

فـق شـده اسـت ارزش هـای         با هر نيروی سياسـی کـه مو       » همگرائي«
و برای محکم   .  کند برسند » دروني«ايدئولوژيک خود را در ميان مردم       

در اين چارچوب من دو هـشدار بـه رهبـری جنـبش        : کاری اضافه کرد  
اول اينکه فـرض نکننـد بـدون آنکـه ايـدئولوژی و             : های چپ می دهم   

 ها و عقايد سوسياليستی را منطبق بر تجـارب و عقايـد گونـاگون         ارزش
هـا و نـسبت بـه آنـان جوابگـو       های شرکت کننده در ايـن انقـالب     توده

هـايش   های خاورميانه را به صرف اينکه خواست       کنند،می توانند انقالب  
هـای سوسياليـستی ايـدئولوژيزه       سوسياليستی است به عنـوان انقـالب      

دوم، ديد ذات گرايانه نسبت به سوسياليسم، دموکراسی و عدالت       . کنند
ته باشند و فرض نکنند که گفتمان دموکراسی و عـدالت        اجتماعی نداش 

هـای   های ديگر مانند اسالم گرايان هميشه با ارزش      اجتماعی ايدئولوژي 
  .سوسياليستی ناسازگار است

در «و » تجـارب مـن   «هرچند مهنا اين نظرات ارتجاعی را در قالب         
اين کشور و آن کشور ارائه داد اما همه می دانيم کـه          » چارچوب خاص 

ی گذشته   وليد اين نظرات ضد انقالبی و ضد کمونيستی در چهار دهه          ت
تبديل به يک صنعت جهانی شده است که مرتبا از ميان چپ شکـست           

همـه مـی دانـيم      . خورده و نادم برای خود کارمند استخدام کرده است        
که احزاب رويزيونيست وابسته به اردوگـاه شـوروی سـابق در توليـد و               

در ايـران نيـز     . انـد  کـار بـوده    کهنـه » هـا  م گرائـي  ه«بازتوليد اين گونه    
گفتمـان  «انـد تـا  از طريـق     ها تـالش کـرده     خواهران اعتماد مهنا سال   

گـران و   ميان مخالفين جمهوری اسـالمی و مـشاطه  » فمينيسم اسالمي 
  . ...بوجود آورند» همگرائي«گزاران آن  خدمت

 زيـر  ها بحث و جدل حادی بر سر موضـوعات        پس از ارائه سخنراني   
نقش بنيادگرائی اسالمی در تقويت بيـسابقه پدرسـاالری         : جريان يافت 

دينی و انقياد زنان؛ خصلت حماس و جمهوری اسالمی ايـران؛ خـصلت          
ــه     ــرب و تاريخچ ــان ع ــاکم در جه ــای ح ــت ه ــطالح   دول ــه اص ی ب

اين رژيم ها؛  کمونيسم چيست و چگونه محقـق مـی            » سوسياليستي«
 از قـانون بـين المللـی بـرای احقـاق            شود؛ توهمات مربوط به اسـتفاده     

  . حقوق مردم فلسطين و غيره

در فاصله ميان دو پانل برنامـه ی هنـری هيجـان انگيـزی توسـط                
ديويد شاعر آمريکائی مقيم انگليس و زينا، خواننده و  نوازنده آفريقائی             

  .اجرا شد
 بـود کـه نـسخه کوتـاه تـری از      ريموند لوتاسخنران اول پانل دوم   

نقد وی در مورد تفکـر غالـب در         . ريس را در اينجا ارائه داد     سخنرانی پا 
جهان عرب در واقع نقـد سـخنرانی سـامی رمـضانی بـود و بـر            » چپ«

خـالف ســامی رمــضانی کــه گفتــه بــود امپرياليــسم از اشــکال بــورژوا  
کنــد و  دموکراتيــک در کــشورهای تحــت ســلطه خــود اســتفاده نمــي

افع اسـتراتژيک امپرياليـسم   هر زمان منـ  :تواند استفاده کند، گفت نمي
هـای   ايجاب کرده است در ملل تحـت سـتم جهـان سـوم از مکانيـسم               

بطـور مثـال در     .  دموکراتيک استفاده کـرده و خواهـد کـرد         -انتخاباتي
آمريکای التين، وقتی نظام حکومتی چند حزبی برای امپرياليسم قابـل           

-ميهـای نظـا   اتکاء تر و کارآمدتر شـد، جـای  شـمار زيـادی از رژيـم               
اما اين مکانيـسم هـای مـشارکت    . فاشيستی وابسته به آمريکا را گرفت     

گسترده تر نيز توسط طبقات حاکمه کنترل شده و امپرياليسم کماکان      
بر اين جوامع سلطه داشته و عميق تر از پـيش در آن هـا نفـوذ کـرده                

بدون انقالب واقعـی، بـدون دگرگـون کـردن روابـط اقتـصادی و         . است
ائی جامعه، هرگونه انتخاباتی، صرفا به صف آرائی جديـد     اجتماعی زيربن 

  . ... نيروهای اجتماعی مديون امپرياليسم مشروعيت خواهد داد
سخنان وی در مـورد  .  دومين سخنران پانل دوم بود  شهرزاد مجاب 
اوها بر جنبش زنان اين منطقه و نقش ارتجـاعی         .جی.تاثيرات مهلک ان  

ری از اشـکال شـنيع پدرسـاالری،        بنيادگرائی اسالمی در احيـای بـسيا      
شـهرزاد گفـت در   . جواب به جا و موثری به سخنان اعتمـاد مهنـا بـود            

های زنان تبـديل بـه ان     عراق اشغالی و بطور کلی در خاورميانه جنبش       
بـه حـدی غيـر    « اين جنـبش هـا،   . جی او شده و عمال از بين رفته اند 

ه مبـارزه عليـه   سياسی، نهادينه، بوروکراتيزه و تکـه تکـه شـده انـد کـ        
ــودالي ــارکی فئ ــي-پاتري ــه   -دين ــان علي ــت زن ــا مقاوم ــستی ي کاپيتالي

گری و امنيتی شدن جامعه، بـه گفتمـان پـوچ در مـورد حقـوق             نظامي
  ی خدمات برای زنان قربانی  خشونت بشر، اصالح ساختار قانون، يا ارائه   

اغلـب، حـق انتخـاب از ميـان دو          : وی هـشدار داد   » .محدود شده است  
بايـد  ! شـود  يعنی ارتجاع دينی و امپرياليسم به ما اعطـا مـي          » بانتخا«

ــن  ــادگرائی و  . را رد کــرد» انتخــاب«جــسورانه اي ــه اعتقــاد مــن بني ب
رفـت و   امپرياليسم تضادی نيست کـه مـثال يـک طـرف آن نمـاد پـس         

رفـت اسـت؛ يـک سـوی آن آزادی و طـرف ديگـر                ديگری نمـاد پـيش    
ديگر برابر با بربريـت يـا يـک    استبداد، يک طرف برابر با تمدن و طرف         

اين دو در عينِ حال که      . طرف نماد آزادی زن و ديگری نماد انقياد وی        
کنند اما هردو در مقابـل رهـائی زنـان، دموکراسـی        با يکديگر ستيز مي   

مردمی، استقالل، برابری، حقوق بشر، سکوالريـسم و سوسياليـسم هـم        
سياليسمِ  واقعی است    و در اينجا منظورم از سوسياليسم، سو      (دست اند   

که در » سوسياليسمِ واقعا موجود« داری دولتی به اصطالح     و نه سرمايه  
تاريخا نيز بنيادگرائی اسـالمی     ). کشورهای بلوک شرقِ سابق برقرار بود     

بندی مختلف  داری غربی نه يک تضاد بلکه همزيستی دو گروه      و سرمايه 
 و از ايـن همزيـستی       به عبارت ديگر، طرفين همزيستی کـرده      . اند بوده

  .برند بهره مي
 در  ٢٠١١شهرزاد توجه همه را بـه شـباهت وقـايع هـشت مـارس               

که تظاهرات زنان مورد حمله بنيادگرايـان اسـالمی   (ميدان تحريرِ مصر  
کـه حـزب اهللا بـه فرمـان         ( در ايـران     ١٩٧٩و هشت مـارس     ) واقع شد 

جلـب کـرد و در مـورد سرنوشـت خيـزش      ) خمينی به زنان حمله کرد   
و گفته نوال سـعداوی در روزنامـه االهـرام        . مردم مصر ابراز نگرانی کرد    

تاريخ به ما آموخته است کـه چگونـه     «: را نقل کرد که   ٢٠١١ فوريه   ٢٦
انـد و   های مردمی توسط بقايای رژيم سرنگون شده سـقط شـده         انقالب

  » .اولين موضوعی که قربانی شده است حقوق زنان بوده است
 خود را با تحسين اجرای زينا و اهميت هنـر       سخناننوال سعداوی   
از قاهره به پالرم و روم رفـتم و بعـد   «سپس گفت، . در انقالب آغاز کرد  

همه جا صحبت از انقالب است و من خوشحالم چون از ده            . آمدم اينجا 
 سال است کـه ديـر       ٧٠بنابراين انقالب   . سالگی رويای انقالب را داشتم    

ست ناپذير اين زن مبارز هشتاد سـاله        روحيه مقاوم و شک   » .کرده است 
که زندان و تبعيد توسـط حکومـت مـصر و تهديـد بـه قتـل از سـوی                     
بنيادگرايان اسالمی هرگز او را از باورهای بنيـادينش دور و پـشيمان و              

  .نادم نکرد، بارها مورد تشويق حضار کنفرانس قرار گرفت
ــای     ــج در نهاده ــای راي ــای واژه ه ــکافتن معن ــق ش ــوال از طري ن



   t ١٢   
دموکراسـی   :وی گفـت . امپرياليستی، تفکـر سازشـکارانه را رسـوا کـرد    

. عراق توسط دموکراسـی مـورد تجـاوز قـرار گرفـت         . معنای منفی دارد  
سرمايه داری، استعمار نو، از دموکراسی برای تجاوز به ما و غارت مـا و                

هم » توسعه«واژه  ) تشويق حضار . (مستعمره کردن ما استفاده می کند     
» شـراکت «آن ها صـحبت از  . مترادف شده است با فقر   . تبی اعتبار اس  

مـثال ميـان مـصر و       . می کنند اما شراکت ميان نابرابرها ممکن نيـست        
اين زبان سازمان مللـی کـامال    . هم  دروغ است   » همکاري«واژه  . آمريکا

من مدتی برای سازمان ملل کار کردم ولی استعفا دادم          .  دروغين است 
برای مستعمره کردن استفاده مـی  » شارکتم«و  » همکاري«زيرا ديدم   

بايـد بـا   . اما درگيری يعنی انقـالب . می ترسند » درگيري«از واژه   . شود
کسانی که بی عدالتی می کنند، شما را غارت می کنند، به شما تجـاوز        

امـا طبـق زبـان سـازمان ملـل       . می کنند درگير شويد و مقابلـه کنيـد        
ن سـازمان ملـل، زبـان       زبـا . خوبـست » همکاري«. بد است » درگيري«

آکادميک، زبان کنفرانس ها، توانائی و خالقيت ما را برای انقالب کردن        
  . ...می کشد

نوال در مورد اهميت جان فشانی و فداکاری برای انقـالب صـحبت           
يعنـی  .  فوريـه شـروع شـد      ٣انقالب واقعی در مـصر از       : وی گفت . کرد

و هـزاران نفـر     زمانی که مبارک آدم هايش را بـرای سـرکوب فرسـتاد             
انقـالب  . انقـالب سـتمديدگان را  . خـون انقـالب را آفريـد   . کشته شدند 

نمی توان انقالبی بود و در همان حال خانواده نيک          . فداکاری الزم دارد  
مـن  ! خيـر . بختی تشکيل داد و مقام باال داشت و ثـروت انباشـت کـرد        

الق برای اينکه انقالبی باشم زندان رفتم، تبعيد رفـتم و سـه شـوهر طـ          
. ... بايد بهـائی بـرای آن پرداخـت       . در انقالب آدم ها می ميرند     . ... دادم

دشـمن از ايـن واژه   . را هم به نقد مـی کـشم   » مسالمت آميز «من واژه   
  .برای سرکوب ما استفاده می کند

ايـن حقيقتـی   . آنچه نوال  گفت بيـان تجربـه تـاريخی بـشر اسـت         
ان برای رهائی بايـد    تاريخی و بخشی از خرد جمعی بشر است که بردگ         

هـای   اما يکی از سواالت بزرگ انقالب     . دست به قيام های خونين بزنند     
ارتـش هـای تـا بدنـدان مـسلح        : طلبد اين اسـت    عصر ما که جواب مي    

... توان مغلـوب کـرد؟    ها را چگونه مي های ارتجاعی و امپرياليست    دولت
جـاعی  جای اين بحث در شرايطی که امپرياليست هـا و رژيـم هـای ارت     

کشورهای عرب به طرق مختلف به مردم به پا خاسته اعالن جنگ داده      
  . اند، خالی بود

... های کـسب شـده در مـصر را بـر شـمرد و       نوال سعداوی پيروزي 
وقتی مردم سر به شورش برداشتند ما قدرتی را بر زمـين زديـم              : گفت

 از پلـيس . ما از مبارک خلع قدرت کرديم. که فکرش را هم نمی کرديم  
چـون مـی خواسـتند هـر     . ما از آمريکا خلع قدرت کرديم   . او و رژيمش  

ما از اسرائيل خلـع قـدرت   . طور شده مبارک را نگاه دارند اما نتوانستند  
ما از عربستان   . چون مبارک تحت حمايت آمريکا و اسرائيل بود       . کرديم

. ما بر کشورهای نفتی خليج فائق آمديم      . ... سعودی خلع قدرت کرديم   
بنابراين ما  .  ميليون مصری بود که متحدانه مبارزه کرد       ٨٥ن قدرت   اي...

بايد متحد باشيم و دانش داشته باشيم که بدانيم چـه بـر سـر مـا مـی             
  .آورند

برخی نکات سخنرانی نوال در واقع جواب بـه نظـرات اميـر حـسن               
پور، شهرزاد مجاب و ريموند لوتا در مورد نامعلوم بودن آينـده جنـبش          

ضد انقالب نمی توانـد     « :  بطور مثال وی با اطمينان گفت      .در مصر بود  
مـردم فقـط    . ... علتش را به شما خواهم گفت     . اين انقالب را سقط کند    

مـردم گفتنـد الـشعب يريـد اسـقاط      . رفتن مبـارک را نمـی خواسـتند      
سه روز قبل   ( مه   ٢٧برای همين مردم مصر در      «: و اضافه کرد  » .النظام

  ».کردندانقالب دومی ) از کنفرانس
پيـروزی  «شايد خوش بينی بيش از اندازه نوال سعداوی نسبت بـه           

که گوشـه ای از آن  (متاثر از اعتماد عميقش به قدرت توده ها    » انقالب
و حس تحقير عميقش نسبت بـه   ) در سرنگونی رژيم مبارک ظهور کرد     

اما اين خوش بينی پايـه هـای علمـی          . ها باشد  مرتجعين و امپرياليست  
با وجود آنکـه نـوال تاکيـد کـرد انقـالب بـه معنـای          . اردمستحکمی ند 

. سرنگونی کل نظام است اما کماکان درکی محدود از انقـالب ارائـه داد          
آيد درک نوال از پروسه تعميق انقالب در مصر اين است که             به نظر مي  

فشار می آورند و با هر فشار تکه ای از ساختار نظـام         » قدرت«مردم به   

ی همين تفکر وی چند بار گردهمـائی عظـيم مـردم      در راستا . می افتد 
بـا  . خوانـد » انقـالب دوم «  مـه را  ٢٧قاهره در ميدان تحرير در تـاريخ      

توجه به آنکه روشـنفکران مترقـی در جهـان عـرب کودتاهـای متعـدد         
ناسيوناليستی مانند کودتای عبدالکريم قاسم در عراق و کودتـای ناصـر      

 خواننــد،  ضــروری اســت کــه مــی) انقــالب(» ثــوره«در مــصر را نيــز 
روشنفکران ثابت قدمی چـون او کـه همـواره در کنـار سـتمديدگان و                
انقالبيون راستين قرار گرفته اند درک خود و مردم را از انقالب عميـق               

  . تر و گسترده تر کنند
با وجود آنکه اخوان المسلمين در اتحاد با ارتـش مـصر فعاالنـه در               

ردم است نوال سعداوی خطـر آنـان   تالش برای مهار و کنترل جنبش م      
را به حداقل رساند و حمله اسالم گرايان به تظاهرات روز جهانی زن در      

نـسل  «: وی حتـا گفـت  . ميدان تحرير را به اوبـاش مبـارک نـسبت داد     
بـسياری از  . جوان اخوان المسلمين عليه رهبرانش شورش کـرده اسـت   
افـق رئـيس    آنان در ميدان تحرير با مـن صـحبت کردنـد و گفتنـد مو              

  » .جمهور شدن زنان و قانون اساسی سکوالر هستند
با اين وجود در انتهای سخنرانی اش به حقايق تلخ و جـان سـختی      

. برای اينکه انقالب بشود نياز به خيلی چيزها داريـم      : اشاره کرد و گفت   
مـا نيازمنـد    . نياز به ارتباطات، به شجاعت در نقـد خـود و دوسـتانمان            

وقتی شورای عالی نظـامی زنـان را کنـار       . کلکتيوقدرت  . قدرت هستيم 
زير ما با جان خود بهای انقـالب را      . گذاشت ما بشدت خشمگين شديم    

بـرای همـين دور هـم جمـع شـديم و            . پرداختيم ولی ما را کنار زدنـد      
ما به اتحاد ميليون ها زن نيـاز      . ... اتحاديه زنان مصر را بازسازی کرديم     

هنـوز ارزش هـای پدرسـاالری     . کـشورها در همه جا و در همـه        . داريم
حکومت ها را می توان عوض کرد ولی اين ارزش ها را     . ريشه قوی دارد  

 می توان آن   - و مردان مترقی     -اما با قدرت زنان     . به سادگی نمی توان   
  .را نيز عوض کرد

. اعتماد صحبت از زنان محجبـه کـرد  : وی در نقد اعتماد مهنا گفت    
بلـه درسـت   . ...  ميدان تحرير حجاب داشتندو گفت بسياری از زنان در   

اتفاقـا زنـان    . است که زنان حجاب دار نيز مـی تواننـد انقالبـی باشـند             
اما اين به معنـای آن نيـست کـه حجـاب خـوب              . محجبه بيشتر بودند  

. ... اين به معنای آن است که زنان شستـشوی مغـزی شـده انـد               . است
ات و بعد مبارک، بـه      زنان در مصر محجبه اند چون حکومت، رژيم ساد        

ميـان اسـتعمار و نـو اسـتعمار و     . های بنيادگرا کمک کردنـد  رشد گروه 
بايد بگويم که بن الدن و جورج بـوش       . بنيادگرائی اسالمی رابطه هست   

  . ...دو قلو هستند
به همه هشدار دارد که اگر می خواهيد انقالبی باشيد بايـد            ... نوال  

ان کـوه فريـب و عـوامفريبی        شجاعت نقد و جستجوی حقيقت را از مي       
خالقيـت  . داشته باشيد و با صدای بلند آنچه را درست است بيان کنيد           

مردم برده مـی    . يعنی چشم ها را باز کردن و به تضادها حساس بودن          
   .شوند چون نمی دانند

پس از پايان سخنان سخنرانان پانل دوم بار ديگر نوبت به سـوال و              
ه حـول موضـوعات طـرح شـده و     جواب و حرف های حضار رسيد که ب   

ميـان  . بخصوص ماهيت بنيادگرايان اسـالمی بحـث و جـدل درگرفـت           
. ريموند لوتا و نوال سعداوی نيز پلميکی در مورد ارتش مـصر درگرفـت   
: نوال در جواب به يکی از سواالت در مورد ماهيـت ارتـش مـصر گفـت           

ارتش مـصر دارای ويژگـی هـائی    . ارتش هم در حال اصالح خود است «
  ....های ديگر خاورميانه است و  سبت به ارتشن

ريموند لوتا در پلميک با وی گفت، ارتش برج و باروی رژيم مبارک       
  . بود و امروز اهرم دست آمريکا برای مهار زدن به جنبش مردم است

در ادامه کنفرانس لندن در روز بعد، جلسه ی ديالوگی ميـان نـوال       
ايـن  ... لـد اسـميت برگـزار شـد     سعداوی و ريموند لوتا در دانـشگاه گو      

ديالوگ سياسی آنقدر مهم و هيجان انگيز بـود کـه نـوال سـعداوی بـه        
ريموند لوتا پيشنهاد کرد مشابه آن در قـاهره و نيويـورک نيـز برگـزار                 

بايد افق های مـردم را      «نوال در جواب به تاکيد ريموند به اينکه،         . شود
: بـا هيجـان گفـت   » دگسترش دهيم تا خواهان يک انقالب واقعی باشن      

و رو بـه  » تر شدن است   های من در حال وسيع     در همين ديالوگ افق   «
ما برای انقالب به چنين کـسانی       «: جمعيت و در اشاره به ريموند گفت      

  ٢٠١١ ژوئن ١٢ --».نياز داريم
  
  
  

  
  
  



     ١٣u 
  

ای از س خنرانی ریمون د لوت ا در کنف رانس چ شم ان داز  متن زیر گزیده
 ٢٨(خاورمیانھ و شمال آفریقا اس ت ک ھ در پ اریس انقالب در کشورھای 

گزارش این دو کنفرانس . برگزار شد) ٢٠١١ مھ ٣٠(و لندن ) ٢٠١١مھ 
  .را در ھمین شماره حقیقت بخوانید

  مقدمھ
ی قـا يانـه و آفر يزش در خاورم  يـ خ: ن اسـت  يـ امن  ی  عنوان سخنران 

به . ددسم و هرگونه ستم گر    ياليه امپر ي نقالب عل  ال به   يد تبد يبای  شمال
شـش مـاه   ی  فوق العـاده ی رخدادها مهمی ها رسدن عنوان   يانظر من   

  . کندی فشرده مرا در خود آن ی ها گذشته و چالش
قـا نظـم    ي و شـمال آفر     انـه يدر خاورم ی  مردمی  ها زشيخی  طرف از  

را در منطقه به لرزه درآورده و طبقات حاکمه را به   ی  ستياليموجود امپر 
د جوان اعالم کرده است که کـارکرد        يل جد نس. ندرانده ا ی  موضع دفاع 
از آنـان اعـالم   ی اري بسکند و  ي نمبولرا قجامعه » نرمال« به اصطالح   

 و... کننـد   ی  بـاز  جاناداره  جامعه    نوعِ  ر کارکرد و    ييکرده اند در راه تغ    
 بـه   در منطقـه شورش همچنان در حـال گـسترش اسـت و      ی  جرقه ها 
رحم، خفقان آور  يبی  م ها يه رژ يدهد که عل  ی  ز جسارت م  يگر ن يمردم د 
ر ييـ اوضـاع هرگـز تغ    «ن فکر که    يزش به ا  يخ ... .زنديده به پا خ   يو پوس 

ا نـشان داده اسـت     يـ  و به مردم دن     نواختهی  ضربه محکم » نخواهد کرد 
... . ستين» نظم جاودانه «ت مردم جهان    ياکثربار   رنجی   زندگ طيکه شرا 

 لياسـرائ ی  مرزهای شه ن در چهار گويدر فلسطی  اسابقه  ياعتراضات ب 
گر از آن  يدی  کيز  ين ن يخلق فلسط ی   د و محاصره  يتبع.  به پا خاست   زين

است که به چـالش گرفتـه شـده    » ريچالش ناپذ«به اصطالح ی  نظم ها 
  . است

در مـصر  . ميـ ت را بـه حـساب آور  يد کل وضـع يگر، ما با  يدطرف  از  
که بر ی روهائياما همان ن . شدخروج از قدرت    مجبور به   ی  حاکم منفور 

کماکان در قدرت مردم مصر حکومت کرده و آنان را استثمار کرده اند      
کـا  يم مبارک بود و بـه منـافع آمر       يرژی  همان ارتش که برج و بارو     . اند

کـا نفـوذ و اهـرم    يآمر. مانده استی خدمت کرده است در راس امور باق   
دولـت دسـت   ی  ت مصر را به منزلهيبرد تا موقعی خود را به کار می  ها

کنـد حفـظ   ی مـ ی در منطقـه بـاز  ی نيکه نقش مع  ی  ستمگری   نشانده
حلقـه زده  ی آنان که به حول البرادعـ ، بطور مثال  براليلی  بورژواز. کند
سم يـ اليسـازش بـا طبقـه حاکمـه و معاملـه بـا امپر             ی   در جستجو  ،اند

  .ن به دنبال کسب قدرت و  نفوذ استياخوان المسلم. هستند
 با هدف درسـت کـردن       ی،بيدر ل ی  غربی  ست ها يالي امپر ،هم زمان 

ی دسـت بـه تجـاوز نظـام    ی انسان دوستعنوان دلخواه تر، تحت  ی  ميرژ
کـا از  يکاسـت، دولـت آمر  ين که مقر ناوگان پـنجم آمر     يدر بحر . زده اند 

عربـستان  ت  يتحت هدا ی  تيو امن ی  نظامی  روهايسرکوب مردم بدست ن   
  .  ت کرده استيحما

. ال اسـت  يسـ ی  شـمال ی  اقـ يانـه و آفر   يدر خاورم ی  اسـ يسی   صحنه
ا امور در   ينکه آ ياما ا . توده ها موجود است   ی  شرويپی  ط مساعد برا  يشرا

ا نـه   يـ افـت   يان خواهـد    يـ جری  قيحقی  ک رهائ ی ي جهت مثبت به سو   
بسته بـه  . دارندی   يمردم چه نوع رهبر   ی  بسته به آن است که توده ها      

وضع نکه  ياز ا ی  مجهز به درک علم   ی  ستيکمونی  ا رهبر يآن است که  آ    
ر داد ييـ ق انقـالب تغ يتوان آن را از طر ی  جهان چگونه است و چگونه م     

ست بوجود يموجود نی  ين رهبري؟ در هر جا که چن ا نه ي هستموجود  
گـره گـاه    ی  از چالش ها  ی  ز بخش ين ن يا. استی  اتيآوردن و رشد آن ح    

  . استی کنون
؛ بحث  يدر مورد دموکراس  ی  کيپلم: دو بخش است  ی  سخن من دارا  

نجـا  يدر ا. در جهان امروز به چه معناسـت     ی  نکه انقالب واقع  يد ا در مور 
. سم سخن خواهم گفتيان در مورد کمونين باب آواک يدر مورد سنتز نو   

بـه ثمـر رسـاندن    ی را بـرا  ی   ير و چـارچوب علمـ     ينکه چگونه تصو  يو ا 
خواهم ی اما در ابتدا م. دهدی ت را رها کند ارائه م    يکه کل بشر  ی  انقالب

ی شــمالی قــايانــه و آفريسم در خاورميـ اليحــضور امپردر مــورد ی کمـ 
  . صحبت کنم

   امپریالیسم و خاورمیانھ   -١
ی بـرا ار  يبـس ک  يت ژئـو اسـتراتژ    ياست با اهم  ی  انه منطقه ا  يخاورم

ی رانـ ی و کـشت ی  تجـار ی  ؛ راه ها  ي برحسب منابع سوخت   –سم  ياليامپر
ن يو همچنـ  . اسـت ی  اتيـ حی  ه دار يسرمای  عملکرد نظام جهان  ی  که برا 

بـر محـور آن     ی  ستيـ اليامپری  ها ان قدرت ياست که رقابت م   ی  منطقه ا 
 –اش ی جهـان ی  سـلطه ی انه بـرا  يدر خاورم کا  يآمری   سلطه.  گرددی  م

. اسـت ی اتيـ  ح–ی ستيـ اليامپری گـر قـدرت هـا   يمنجمله روابطش با د  
در دسـت گـرفتن گلوگـاه      ی  در منطقـه  بـه معنـا       ی  کنترل منابع انرژ  

ـ     يسلطه آمر . استی   جهان اقتصادی  ديکلی  ها انيشر ی کـا چگونـه اجرائ
از ی ه گـذار ي تجـارت و سـرما  ی،ق کمـک اقتـصاد  يـ شده اسـت؟ از طر   
و ی  ماننـد بانـک جهـان     ی  ن المللـ  يبـ ی  مالی  نهادهای  رهگذر کارکردها 

؛ از يمـات نظـام  يق انتقال سـالح و تعل   يپول؛ از طر  ی  ن الملل يصندوق ب 
ا به يسرنگون کرده   حکومت ها را     که   پنهان و آشکار  ی  ها ق دخالت يطر

ه عـراق در  يـ تجاوزکارانـه عل ی  ق جنگ ها  يقدرت رسانده است و از طر     
گـاه  يکا کل منطقه را با پايآمر. ٢٠٠٣ و دوباره در سال     ٩١-١٩٩٠سال  

 نيـ  ا تيـ کل. محاصره کرده است  ی  شناسائشنود و   و مراکز   ی  نظامی  ها
ی  کــشورهای وابــسته کــردن جوامــع و اقتــصادهات  در خــدمنــديفرآ
ک ياسـتراتژ ی  ازهـا يو ن ی  بـه منـافع اقتـصاد      قايانه و شمال آفر   يرمخاو
  . سم استياليامپر

ی نـو اسـتعمار   ی  سم دولـت هـا    يـ  مکان ی،ن وابـستگ  يت ا يتقوی  برا
بـشدت سـرکوبگرند   ی ها مياغلب در شکل رژ  ن دولت ها    يا. اندی  ضرور

مبـارک مـصر    ی  چـون حـسن   ی  رحمـ يمردان ب  که در راس آن ها قدرت     
ی ستيـ اليرِ سلطه و کنتـرل امپر     يدر زنج ی  ديکلی   لقهاما ح . نشسته اند 
ی  ل بـه منزلـه    ي اسرائ ١٩٤٨از سال   . ل است يانه، دولت اسرائ  يدر خاورم 

هـا   غرب عمل کرده است و جنگی گر و ژاندارم منطقه برا قدرت اشغال 
ی  ن منطقـه يـ در ا. ش برده اسـت ين ها را پ  يسرزمی  و تهاجمات و دزد   

ه گـاه نـسبتا   يتکی  ل به منزله يجهان، اسرائ  کير و استراتژ  يمتالطم، فق 
مجهز به سـالح هـسته   و کا و غرب عمل کرده يمنافع آمر ی  برای  با ثبات 

ت غـرب و بـر   يـ م و حما يعظی  ل فقط با کمک ها    ياسرائ. هم هست ی  ا
ی فـا ين قـادر بـه ا  ياد ادامه دار مردم فلسطيد، محاصره و انق  يه خلع   يپا

  .   نقش بوده است
  انقالب برای کھ و برای چھ؟:  و برای چھھ ک دموکراسی برای-٢

قتا الهـام بخـش    يقا حق يانه و شمال آفر   يخاورمی  مردمی   ها زشيخ
ا يآ. کندی  می  د؟ دو سوال بزرگ خودنمائ    يد انجام ناما به کجا خواه   . ندا
تـوان  ی ا مـ يسم انقالب کرد؟ و اگر ممکن است آ   ياليه امپر يتوان عل ی  م

بخـش شـود؟    ی قتـا رهـائ   يحقی   هک جامعـ  يـ به  منجر  کرد که   ی  انقالب
ن يـ ما بـه ا   ينکـه مـستق   يامـا قبـل از ا     . د دار اسـت   يتاکی  جواب من آر  

هـا منجملـه     زشيـ ن خ يـ ر در ا  يـ  درگ  مردمِ راکثم  يني بب موضوع بپردازم 
ن يـ اهـداف ا  ی،و حتـا انقالبـ  ی شتر افراد مترقيو ب» چپ«ن  ياغلب فعال 

ی بررسـ ی کمـ  و آن را  کننـد ی  م م يترسرا چگونه   ی  توده ا ی  ها زشيخ
  .  ميکن

در جهان ی انه و بطور کلي آن است که مبارزه در خاورم     ،درک غالب 
 ی،فکـر ی  ن الگـو  يـ  ا .یو دموکراسـ  ی  کتـاتور يان د يـ است م ی  مبارزه ا 

ک طـرف و  يمرد خودکامه و اقتدارگرا از  ت قدرتيان حاکم يمبارزه را م  
و ی ت از حقـوق فـرد  يـ ت قـانون، حما يـ حاکمی که بر مبنـا ی جامعه ا 

ن يترين نگـرش، عـال    يدر ا . نديبی  کند م ی  ک کار م  يدموکراتی  بگوئجوا
  . انه استيانتخابات آزاد و رقابت جوی ان دموکراسيب

 بطـور   ،د بخواهنـد  يـ است که همه با   ی  هدفی  ن فکر که دموکراس   يا
 جهـان در را يـ شـود ز ی د مـ  يـ مردم تول ی  ان توده ها  يدر م ی  خودبخود

  باید تبدیل به آفریقاشمال ر خاورمیانه و خیزش د
  !انقالبی علیه امپریالیسم و هرگونه ستم گردد



   t ١٤   
نُرم و استاندارد آرزوهـا  نزله به می بورژوائی دموکراسامروز ی  ستياليامپر
ی جامعـه و جهـان  ی کن کردن نظم کهن و بنا شهي رشود وی غ م يتبل

رون ياست که کامال از صحنه بی ق انقالب، فکريکامال متفاوت از طر
ی ئبورژوای دموکراسی ت واقعيز دائما ماهي خود نظام ن.رانده شده است

  .  پوشاندی را م
م يتـوان ی  ا نمـ  يآ: يدموکراس «تحت عنوان ی  ابدر کت ... ان  يباب آواک 

را ی ت و جـوهر دموکراسـ  يـ ماه» م؟يابيـ بهتـر از آن دسـت   ی زيـ به چ 
  : دهدی ح ميتوض

رقـم  ی  اجتمـاع ی  و نـابرابر  ی  زات طبقات يقا با تما  يکه عم ی  در جهان 
ت يـ ماهبدون صـحبت در مـورد       » يدموکراس«ده است صحبت از     رخو

کنـد  ی   طبقـه خـدمت مـ      نينکه بـه کـدام    يو ا ی  آن دموکراس ی  طبقات
که جامعـه بـه طبقـات    ی تا زمان. معناستی بمعناست و حتا بدتر از       يب

ا يـ ن يـ را ايـ داشت ز» يهمگانی دموکراس«توان ی م شده است نم   يتقس
ت خواهـد   يـ را تقو ی  آن طبقه حکومت خواهد کرد و آن نوع دموکراسـ         

چه طبقه : ن استيسوال ا. کندی  کرد که به منافع و اهدافش خدمت م       
اش بـه  ی ت و نظـام دموکراسـ  يـ ا حاکميـ حکومت خواهـد کـرد و آ      ی  ا

ی  سـتمگرانه و نـابرابر    ی،و روابـط اسـتثمار    ی  زات طبقـات  ياستمرار تمـا  
  . آن هامحوا به  يخدمت خواهد کرد حاصل از آن 

بـر  ی  مبتنـ ی  ه دار يجامعـه سـرما   . ميتامـل کنـ   ی  ن مورد کم  يدر ا 
ی تر مبتنـ ی اساسه، حق تصاحب و فروش، و از همه        يزاد سرما آحرکت  

ی که تنها دارائ  ی    استثمار کسان   –است  ی  بر حق استثمار کارگران مزد    
ن يـ در ا . خـود بفروشـند   ی  بقـا ی  د برا يکارشان است که با   ی  رويشان ن 

ه يت سـرما يـ حاکمی بـرا ی ديمفی  پوستهی بورژوائی ساختار، دموکراس 
 ماننـد   خـود ک  يـ دموکراتی  از طـرق پروسـه هـا      ی  بورژواز. استی  دار

ل يـ تش تحم يتحت حـاکم  ی  را به اهال  » رش  يو پذ ی  همراه«ابات،  انتخ
ی رييـ ق انتخابـات تغ يـ تواننـد از طر  يکننـد مـ   ی   مردم فکر م   .کندی  م

است و اقتصاد جامعـه را کنتـرل        يسی  که بورژواز  يبوجود آورند در حال   
ی را که افکار جامعه را شکل مـ ی آموزشی کند و رسانه ها و نهادها  ی  م

مشروع از  ی   نکه انحصار استفاده  يتر از همه ا     مهم دهند در دست دارد و    
ش و يتفتـ ی  بـرا کـا ي آمرمـسلحِ ی رويـ ن. مسلح را در دست دارد    ی  روين

هـا در  ی کـائ ين آمرياهان و التـ يساالنه صدها هزار تن از سـ    ی  ريدستگ
  . شودی ورک و جنگ در عراق و افغانستان استفاده ميويشهر ن

ی  دموکراسـ  .کنـد ی  خـدمت مـ   ی  نيبه طبقه مع  ی   دموکراس !بله
ی کتـاتور يو د ی  ت طبقـات  يـ از حاکم ی   شـکل  )کاي در آمر  مثال،(ی  بورژوائ

د يـ ثـروت اجتماعـا تول  ی ه دار است که به تصاحبِ خصوص      يطبقه سرما 
  . کندی ت ميشده خدمت کرده و آن را تقو

و در جوامـع تحـت سـلطه    ی ه دار ين و حقوق در جامعه سرما     يقوان
ی رويـ پی  ستياليه امپر يانباشت سرما ی  زهاايها و ن   سم از کارکرد  ياليامپر

ی کـشاورز ی  شرکت ها ی  مثال، برا ی  برا. کند يبه آن خدمت م   کرده و   
چـون  ی هائاسـت کـه در کـشور   ی زنس کامال قانون  يا اگروب ی ي ن الملل يب

ن دهقانـان  يزمی عني --ل کننديتحمت خود را    يحق مالک ل  يهند و برز  
مورد استفاده آنان را به نام  ی   بذرها ،شه کن کنند  يده و آنان را ر    يرا خر 

ــت. خــود ثبــت و کــارگر اســتخدام کــرده و اســتثمار کننــد  ی هــا دول
مـردم  ی  امـا بـرا   . کننـد ی  د و حفاظت مـ    ين حقوق را تائ   ينومستعمره ا 

ـ چـرا؟ ز  . ستيـ ر و داشتن سرپناه موجود ن     يجهان حق شکم س    ن يـ را ا ي
  . استی ستياليانباشت امپری ها و ضرورت ها شيحقوق در تضاد با پو

جـاب کـرده اسـت، در       يسم ا يالي امپر کيهر زمان که منافع استراتژ    
ک يـ  دموکرات-يانتخابـات ی سم هـا يـ ملل تحت ستم جهان سوم از مکان     

نظـام  ی ن وقتـ يالتی کايبطور مثال در آمر   . استفاده کرده و خواهد کرد    
 سم قابـل اتکـاء تـر و کارآمـدتر شـد     ياليامپری برای  چند حزب ی  حکومت

کـا را  يوابسته بـه آمر ی ستيفاش-ينظامی م ها ياز رژ ی  ادي شمار ز  ی  جا
ز توسـط طبقـات   يـ  گسترده تـر ن مشارکتی ها سمين مکانياما ا . گرفت

ن جوامـع سـلطه     يـ سم کماکـان بـر ا     يـ اليامپرشود و    ي م حاکمه کنترل 
بـدون انقـالب    . ش در آن ها نفـوذ کـرده اسـت         يق تر از پ   يداشته و عم  

ی ربنـائ يزی  و اجتمـاع  ی  د بدون دگرگـون کـردن روابـط اقتـصا         ی،واقع
ـ       ی  جامعه، هرگونه انتخابات   ی روهـا ي ن ازی  ديـ جدی  صـرفا بـه صـف آرائ

ـ اليآنچـه امپر  . ت خواهد داد  يسم مشروع ياليون امپر يمدی  اجتماع سم ي
ـ اليبلکـه امپر ی کند نه دموکراسـ   ی  ع م يکا در جهان توز   يآمر سم و ي

کا به عراق حملـه     يآمر. آن است ی   ت کننده يتقوی  اسيسی  ساختارها
نـد  يرا در خـدمت بـه فرآ  و فـتح آن، انتخابـات      ی  و پـس از نـابود     کرد  

حکومـت  زه يکه به زور سـرن ی ديجدی  ستم گرانهی اسياستقرار نظم س 

  .کردآن، برگزار ی برا» تيمشروعی گواه«صدور کرده و خواهد کرد و 
 تحـت سـلطه   ی  در کـدام جامعـه  ! ديـ فکـر کن ن مسئله يابه  ی  کم

ک نظـم عادالنـه شـده    يـ جـاد  يت منجر بـه ا    طبقات استثمارگر، انتخابا  
 و حتـا    گرطبقـات اسـتثمار   ی  در کجا انتخابات موجـب سـرنگون       است؟

ی   در کـدام نقطـه     انتخابـات ؟  مجبور به توقف استثمار مردم شده است      
ز يـ  سـود بـر همـه چ       در آن  را کـه  ی  ه دار يسـرما ی  ن اساس يقوانجهان  

   سرنگون کرده است؟راندی فرمان م
دهـد آن  ی می رای  زيبه چ » تياکثر«نکه  ي ا صرف. ديفکر کن ی  کم

کـا همـه نـوع احکـام ضـد          ياالت متحـده آمر   يدر ا . کندی  را عادالنه نم  
حتـا  . شـود ی  ب مـ  يت خاطر مردم تصو   يان با رضا  يازدواج همجنس گرا  

ت يــداده بودنـد از ماه ی کــا بـه بــوش را ياگـر صـد در صــد مـردم آمر   
نکـه  يصـرف ا . کنـد ی کم نمی زيجنگ عراق چ  ی  ديرعادالنه و ژنوس  يغ

ست کـه  يـ آن نی کننـد بـه معنـا     ی  ان مـ  يـ مردم در انتخابات خود را ب     
ل يـ در واقع بـه دل  . ان کرده اند  ين منافع خود را ب    يتری  ن و اساس  يباالتر

ر بمبـاران  يـ کنند و مرتبا ز   ی  می  زندگی  بورژوائی   آنکه مردم در جامعه   
ه قت نهفتـ يحقی غات طبقه حاکمه هستند، بطور خودبخوديدروغ و تبل  
ی منی خود و مردم جهان رای و طبق منافع واقع   نند  يبی  مندر امور را    

ق انتخابـات کنتـرل   يستم را از طرينکته در آن است که مردم س    . دهند
ق آن طبقه   ياست که از طر   ی  نديفرااز  ی  کنند بلکه انتخابات بخش   ی  نم

  .کندی ت کسب ميه دار توده ها را کنترل کرده و مشروعيسرما
در مصر  » آزاد و منصفانه  «سم فراخوان انتخابات    ياليرندگان امپ ينما

ن اسـت کـه صـحنه    يـ امـا منظـور آن هـا ا      . گر کشورها را داده اند    يو د 
ی حـام ی  ک حـزب بـورژوائ    يـ د فقط تحـت کنتـرل       ياست کشور نبا  يس

رقابـت در   ی   حـداقل دو حـزب اجـازه      خواهند که    يم. سم باشد ياليامپر
ت يـ ت و مقبوليمحک مـشروع  که  ی   انتخابات –د  انتخابات را داشته باشن   
ی لـ يکـا خ ين الگـو در خـود آمر   يـ ا. سم اسـت  ياليآن دفاع از منافع امپر    

ی دمـوکرات و جمهـور  ی ستياليدو حزب بورژوا امپر  . کندی  خوب کار م  
ی بـا هـم رقابـت مـ       » ازادانه و منصفانه  «خواه در  انتخابات به اصطالح       

  .کنند
ی ن مـ يانـه را تحـس  يخاورم» کيامواج دموکرات «م که اوباما    ينيب يم
او . کند تا بتواند آن را بـه دام انـدازد  ی ن ميزش را تحس  ين خ ياو ا . کند

رد تا بتوانـد  ين مبارزات قرار گ   يااز  » جلوتر«به اصطالح   کند  ی  تالش م 
ت يـ روابط قدرت و مالک  ندازد که   يبی  ئمردم را به مجرا   ی  آمال و آرزوها  

از بـه اصـطالح     ی  اري بـس  انيـ ن م يـ در ا . بگذاردرا اساسا دست نخورده     
و (ن  يانه تـر  يگرا  واقع ،ونيزاسيکنند که دموکرات  ی  ها استدالل م  »چپ«

ی آنـان مـ   . ميش بجنگـ  يم برا يتوانی  است که م  ی  زيچ) نيحتا مطلوبتر 
نـد بهتـر از   يق انتخابـات جوابگو يکه از طر ی  ند داشتن حکومت هائ   يگو

  .خودکامه استی نظامی م هايداشتن رژ
ــاری هــا امــا درس ــدونزيپــيلي؟ در فستيــخ چيت کــا ي آمری،ن و ان

. رحم مــارکوس و ســوهارتو را بــر ســر کــار آورديــبی هــای کتــاتوريد
ست ها را مجبور کرد که ياليم ها امپر ين رژ يه ا يعلی  توده ا ی  ها زشيخ
ت بوجـود   يـ حاکمی  هـا  در فُـرم  ی  راتييد و تغ  نن نوکران را کنار بگذار    يا

اد ين جوامع کماکان در انقياما توده ها کماکان تحت ستم اند و ا    . دنآور
  .سم و وابسته بدانندياليامپر

ون تـن در    يـ لي م ٦ تـا    ٥م که   يشهر قاهره بزن  ی  ه ها يبه حاش ی  سر
کننـد بـدون داشـتن آب    ی مـ ی در زاغـه هـا زنـدگ     ی  ر انسان يط غ يشرا

ی وقت .یو بهداشت ی  آموزشی  ها رساختيو فاضالب و بدون ز    ی  دنيآشام
سم سازمان ياليامپری ز کارکردهات اي سود و در تبعر محوراقتصاد ب 

دگان و يبه ستم دو انتخابات ی سم رايمکانا امکان دارد که ي آابدی يم
ـ  بدهـد جامعه را   ی  ت ها ير الو يياستثمار شوندگان قدرت تغ    ی ؟ وقت

که در ارتش فشرده شده در دست طبقات استثمارگرِ         ی  قدرت دولت 
ی  بازسـاز دادن قـدرت ی راا ممکن است ياست آسم ياليون امپر يمد

   ؟به توده ها اعطا کندکامال متفاوت را ی جامعه بر شالوده هائ
ی هوگو چاوز همه نـوع برنامـه هـا     . ميبه کاراکاسِ ونزوئال بزن   ی  سر

کف جامعه را   ی  دان آورده و به اصطالح دموکراس     يرا به م  ی  رفاه اجتماع 
ی  هيحاشی در شهرک ها ی  درصد مشارکت انتخابات  . نه کرده است  ينهاد
ن شهرک هـا گـسترش      يبه ا ی  خدمات اجتماع . ار باالست ي بس اکاسکار

زاغـه  ی  ت آن است که کاراکاس شهرِ شـهرک هـا         ياما واقع . افته است ي
ت آن است که اقتصاد ونزوئال حول نفـت و ادغـام آن       يواقع. ن است ينش

ی هـا  پروسـه ت  يـ ن واقع ي و همـ   افتـه اسـت   يسازمان  ی  در اقتصاد جهان  
در خـدمت حفـظ   ی قدرت دولتـ  . کندی  مکته  يد رای  و اجتماع ی  اسيس



     ١٥u 
از ی  چ گسـست  يدر ونـزوئال هـ    . آن است ی  و روابط طبقات  ی  نظام اقتصاد 

ی  هرگـز در زمـره    ی  ن گسـست  يچنـ سم صورت نگرفته اسـت و       ياليامپر
چ يسم هـ  يـ اليکه بدون گسست از امپر    يدر حال . چاوز نبوده است  اهداف  

  .  بدست نخواهد آمدی گونه رهائ
ی ت هـا يمحـدود ی ن حال که برخ ير ع د» چپ«در سمت   ی  اريبس

کننـد بـه   ی قـا را درک مـ  يانه و شمال آفرير در خاورم ياخی  جنبش ها 
حـداکثر دسـتاورد    نـد   يگوی  آن هـا مـ    . رسـند ی  می  غلطی  ريجه گ ينت

ن يد همـ يـ اسـت و هـدف مبـارزه با      » کيدموکراتی  فضا«جاد  يممکن ا 
، حـق  انيبی   آزاد ک کسب يدموکراتی  جاد فضا ي از ا  ن ها آمنظور  . باشد

ی روهـا يداننـد کـه ن  ی مـ ی راهـ  ن رايآنان ا. ره است يو غ ی  سازمان ده 
ـ ج ديتـرو ی تواننـد بـرا   ی  می  و مترق ی  انقالب دگاه هـا و سـازمان دادن   ي

ی از دگرگـون  ی  دور نـوع  ی  نـده ا  يند تا در آ   ي سود جو   از آن  شانيروهاين
  .رخ دهدی انقالب

گر از همان نگرش اسـت کـه جـوهر مبـارزه را       يدی  ن نسخه ا  ياما ا 
ـ ا.  داندی  دانسته و انقالب را بواقع ناممکن م      ی  همانا بسط دموکراس   ن ي

ر يها از مس تودهمنحرف کردن  ی   برا ی  ک ضرور يدئولوژيکرد از کار ا   يرو
شاهنگ يـ  پکيـ  حـضور    از بـه  يـ ن. ديشوی  دست م ی  بورژوائی  دموکراس

کـرد  يباشد و بتواند رو   ی  علماست که مجهز به درک      ی  واقعی  ستيکمون
ان تـوده هـا   يـ ن کنـد و نفـوذ خـود را در م      يرا تدو ی  ک ضرور ياستراتژ

رو انباشت کند و تـا آنجـا کـه ممکنـست در     يانقالب نی  بگستراند و برا  
ی رد به سـو يگی که جامعه و جهان را در بر می  مهمی  ها ان بحران يجر

  .  گام برداردی اسيکسب قدرت س
ــه فقــدان حقــوق دموکراتست هــا نــسبت يــمــا کمون ــيــب ی ک و ب

 روزمره  ی   تجربهتحت سلطه   ی  گر که در کشورها   يدارِ  يبسی  ها يعدالت
ـ  يـ گی  ز مـ  يـ بان اقشار ممتـاز را ن     ياست و حتا گر   توده ه  تفـاوت  ی  رد ب

مبـارزه  . ه ستم برخاسـته انـد     يانه عل يدر خاورم مردم  ی  ها توده. ميستين
ن يـ ادالنـه اسـت امـا ا   عی ک مبارزه ايحقوق دموکراتی  براه ستم و    يعل

انقـالب  ی  و مبـارزه بـرا    ی  انقالبـ ی  از ساختن جنبش  ی  د بخش يمبارزه با 
ی مبـارزه بـرا   ی   بـه منزلـه   ی  ست آنچه به طور خودبخـود     يباشد الزم ن  

: ن است يسوال ا . کند، همانطور بماند  ی  ک سربلند م  ياصالحات دموکرات 
خواهد بود دان يدر می انقالبی ا رهبر يکنند آ ی  توده ها سربلند م   ی  وقت

ده و تـوده  يدی طبقات حاکمه را بروشنی  که بتواند مانورها و توطئه ها     
خواهد توانست توده ها را نه ی ن رهبريا ايمردم را آموزش دهد؟ آ   ی  ها

و ت نظـام سـتم   يـ سرنگون کردن مستبد منفور بلکه محو کلی  فقط برا 

  کند؟ی رهبراستثمار 
   انقالب واقعی   -٣

ون ها نفـر    يليم: ٢٠١١مصر  «تحت عنوان   ی   ا هيانيان ب يباب آواک ... 
صـادر  » نده نگاشته نشده اسـت ياما هنوز آ ... قهرمانانه به پا خاسته اند      

  : ديگوی کرد که در آن م
از ی  آزاد–ش رود يپـ ی  واقعی  د به جلو و  تا کسب آزاد       ي مبارزه با 

دسـت دومـشان،   ی و شـرکا ی مان بوم يست ها و دژخ   ياليت امپر يحاکم
ده يپوسـ ی  روهـا ي هـم از ن    ی،آزاد. ه اشکال ستم و استثمار    يلاز ک ی  ازاد

قـرون  ی کيتـار سـتم و  ر يـ زنجمـردم را در    ی  که زنـان و بطـور کلـ       ی  ا
 کـه بـه نـام    ی ده ايپوسـ ی روهـا يکننـد و هـم  از ن      ی  مر  ياسی  وسطائ

کننــد و بــازار اســتثمار ی رده مــمــردم را بــ» يآزاد«و » يدموکراســ«
  ...کنندی مقلمداد » يترق«را ی ستياليامپر

ده يپوسـ ی روهـا ي ن)ینيدی ادگرائيسم و بنياليامپر (ن هايای  هر دو 

را که بر اساس استثمار و ستم و       ی  نظم جهان ی   هستند که چارچوبه  ی  ا
ی  توده هـا .شناسندی ت ميست است به رسم   يط ز يمحی  جنگ و نابود  

ا  امـ  ...قرار داده اند    رقابل قبول   ين دو انتخاب غ   يای   منگنهی  را ال مردم  
ن افـق   يـ که مـردم را از چنگـال ا       ی  راه. دان آورد يد به م  يبای  گريراه د 

ه فـوق  يـ انيان در بي باب آواک.آن بردی رون آورد و به ورا يمحدود ب ی  ها
    .دهدی ن جهت را نشان ميا

ی رويـ نی ختن خـشم آنـان بـه منزلـه      يزنان و برانگ  ی  موضوع رهائ 
ن دو يـ ای حصارهادر پاره کردن ی  اساسی   نقش انقالبی  برای  قدرتمند
قا در نـسوج نظـام   يت عميم بشري ستم بر ن.داردر قابل قبول    يانتخاب غ 

از مبرم زنان است کـه      ينستم  ن  يااز  » يآزاد«. بافته شده است  ی  طبقات
. بـه کـف خواهـد آمـد    ی اجتمـاع ی ن دگرگونيکال تريق راديتنها از طر 

ود ان خـ  يار و محک سنجش در م     ين موضوع به منزله مع    يامروز  طرح ا   
ن و الهـام    يت اخالق و فرهنگ نـو     ياز تقو ی  تحت ستم  بخش   ی  توده ها 

ی است کـه رهـائ  ی انجام انقالب ی  دن به آنان و آماده کردنشان برا      يبخش
ار مثبت در صـحنه  يبسی ن عامليا. ت را بر تارک خود نوشته است  يبشر

  . مبارزه است
مـارکس  ی ستيکمونی پروژه . به گذشته نگاه کنم ی  خواهم کم ی  م

 بـه   نـه سم را   يـ مـارکس کمون  . خ بوجـود آورد   يدر تار ی  کاليست راد گس
و ی استثماری  اد جامعهيبلکه به مثابه گذر از انق   ی  تحقق برابر ی  منزله  

 



   t ١٦   
سم اعالم تداوم انقـالب و  ياليسوس :مارکس نوشت. م کرد يترسی  بورژوائ

زات يبه محـو تمـا  است ی گذار ضرور ی  نقطه  ،  استيپرولتاری  کتاتوريد
کـه شـالوده آن اسـت،       ی  ديروابط تول ی  ه  ي محو کل  ی،ر کل بطوی  طبقات

اسـت و  ی  ديـ ن روابـط تول   يـ که منطبق بـر ا    ی  محو تمام روابط اجتماع   
  .زنديخی بر می ن روابط اجتماعيکه از ای دگرگون کردن تمام افکار

  
 پرآشـوب و نـاموزون   ی،طوالنی   با گذر از پروسه   ی  ستيانقالب کمون 

ی و اجتمـاع جهـان  . ابی يـ دسـت مـ  ت بـاال  يـ  کل٤به  ی  در سطح جهان  
ی و تخاصـم اجتمـاع  ی ز طبقاتيگر تمايند که در آن ديآفر يت را م يبشر

گر جهان را يکديو و در تعاون با    ي در آن مردم بطور کلکت     ،ستيموجود ن 
ز يـ کننـد و خـود را ن   ين را حفاظـت مـ    يزمی   ارهيکنند، س  يدگرگون م 

  .  دهند ير مييتغ
 کسب قدرت توسط توده هـا تحـت     ن پروسه ين گام بزرگ در ا    ياول
م يـ ر رژ ييـ ش از تغ  يبـ ی  زيـ ن چ يـ ا. ست است يشاهنگ کمون يپی  رهبر
مغلوب کردن و درهم شکستن دولت کهن و ارتـش آن     ی  به معنا . است
ی کتـاتور ياست که د  ی  انقالبی  قدرت دولت ی  برقراری  ن به معنا  يا. است

 شياشکال خاص خـو  ی  تحت سلطه دارا  ی  ا است و در کشورها    يپرولتار
  .است
اعمال ی کتاتوريکهنه و استثمارگر دی روهاين بر نين دولت نويا

 ٤انقـالب را تـا کـسب آن      . کندی   از حقوق مردم محافظت م     .کندی  م
ن قلمـرو  ين قدرت نـو   يا. کندی  ت م يت در سطح جهان به جلو هدا      يکل

  .  ديگشای توده ها می را به روی از آزادی ديکامال جد
ی جامعـه و برقـرار  ی ربنـا يدر زی ثماراستی  ديمحو روابط تول  ی  برا

ی در جهـان . اسـت ی ن قدرت دولتـ ياز به چنيبخش ن ی  ک اقتصاد رهائ  ي
انـد تنهـا بـه  دو     يافتـه و اجتمـاع  يبشدت توسعه  ی  ديتولی  روهايکه ن 
د طبق منطق بـازار و  يا باي اقتصاد  :توان اقتصاد را سازمان داد     يق م يطر
که پارامتر ممکن ها و  ی  ه دار يانباشت سرما ی   خُردکنندهی  ها  کيناميد

کنـد  ی مـ ی د بـه نـابود  يـ ن را تهديره زمـ ن و حتا کُـ  ييمقبول ها را تع   
و ی  ستيـ اليسوسی  ديروابط تول ی  توان آن را بر مبنا    ی  ا م يد  ابيسازمان  

ی بـر مبنـا  ی عنـ ي –د آگاهانه سـازمان داد و بـه راه بـر    ی   بر طبق اداره  
. ها آگاهانه تودهی لت گرو دخای  اجتماعی  زي برنامه ر  ی،ت اجتماع يمالک

ی ستيـ اليامپری ه داريدوباره با سرما ی  ديکال روابط تول  ير راد ييبدون تغ 
  .م داشتيآن مالقات خواهی و تمام دهشت ها

ی گسـستن از سـلطه      ی  مانند مصر، انقـالب بـه معنـا       ی  در کشور 
ه روابـط  يـ و در همان حـال گسـستن از کل        ی  ستياليامپری  اقتصاد جهان 

  .     ان مردم استي مده دريو پوسی سنت
اش وابـسته بـه    ياقتصادی ها د که گردش چرخيرا تصور کن ی  انقالب

گـران  ين و ديمردم است و دانشمندان، زارع ی  ازهاين ن يتر ين اساس يتام
ست فـراهم  يط زيحفظ محضمن آن را   تحقق  ل  يزد که وسا  يانگ يرا برم 
  . کنند

ان يـ قطـه پا ن نيه نشيحاشی  ها د که بر شهرک   يرا تصور کن  ی  انقالب
ره يـ ان شـهر و روسـتا چ  يـ ز ميگذارد و هدفش آن است که بر تمـا       ی  م

  . بوجود آوردی ان صنعت و کشاورزيرا می نيگردد و روابط نو
را ی و پدرسـاالر ی ه اشکال مردسـاالر  يد که کل  يرا تصور کن  ی  انقالب

ی ت مـ  يت کامـل زن را بـه رسـم        يکه انسان ی  انقالب. دهدی  آماج قرار م  
ع سد و مانع مقابل مشارکت زنان در همه عرصه ها را         شناسد و همه نو   

ن تـا بچـه   يتا سقط جنـ ی از بارداری رياز به جلوگياز ن: کوبدی درهم م 
   .یتيخفقان آور جنسی دگاه هايتا دی دار

فقـر  با نه فقط را که ی توده هائد که قادر است  يرا تصور کن  ی  انقالب
ـ     ی  رهايبا زنج و فالکت بلکه     ـ   ياسـ ده  جهل و روابط عقب مان د ر شـده ان

شتر داشته اند اما يمات بيالت و تعليکه تحصی  همراه با آنان  تا  توانا کند   
م يسم عقـ يـ اليو امپری ه دار يشان توسط احکام سـرما    يآمال و تالش ها   

ی رهـائ ی جامعـه و جهـان بـه سـو    ی و ترقـ  ی  شرويـ پی  مانده است برا  
  . رنديبگبر دوش ی نده ايفزای ت هايت مسئوليبشر

ست هم در يشاهنگ کمونيپی  د که تحت رهبر   يتصور کن را  ی  انقالب
نکـه  يش رفت روشن است و هم در مـورد ا         يد به سو  يکه با ی  مورد هدف 

آن ی جاد کند و نـه تنهـا بـرا   يو مشاجره فضا ا   ی  تيابراز نارضا ی  د برا يبا
جوشـش  . ت کنـد يـ جاد کند بلکه بـه آن دامـن زنـد و آن را تقو         يفضا ا 
 فلـسفه،  ی،قيعلـم، فرهنـگ و موسـ    و تنوع را در عرصـه هنـر و          ی  فکر

  . ش فضا بسازديق کند و براياست  تشوياخالق و س
ی که هر جامعـه انقالبـ  ی  هائ و چالش ی  ن انقالب يانجام چن ی  استراتژ

ی ستيــالير امپريــو غی ستيــاليامپری اســت در کــشورهابــا آن مواجــه 
  .ت استياز بشرياست که مورد نی انقالبن يا متفاوت است اما

  احیای اعتبار و مقبولیت کمونیسم: ن سنتز نوی-٤
مـن  ی  ها ن کنفرانس و استدالل   يمورد بحث در ا   ی  ديموضوعات کل 

انـه و   يزش در خاورم  يکه خ ی  هائ ها و چالش   در رابطه با مسائل، مناقشه    
ا يـ ن منطقـه  يـ قا به صحنه آورده است صرفا مسائل خـاص ا يشمال آفر 

ی ستيـ بش کمون ل جن که در مقاب  ی  مسائلها با    نيا. ستنديت ن ين وضع يا
ـ بـا فر کـه  ی ا در جهـان يآ. وند دارندي پ استی  الملل نيب ر ييـ اد طلـب تغ ي

به واقـع دگرگـون سـاز،       ی  از انقالب، انقالب  ی  نيکند مرحله نو  يمی  اساس
 ،سميـ ا کمون يـ ن سوال بـشدت طـرح اسـت کـه آ          يشروع خواهد شد؟ ا   

 خواهـد  گذشـته ی  مانـده  پـس ل به  يتبدا  ينده خواهد شد    يشاهنگ آ يپ
   شد؟

منتشر شده فست ي مانلم توجه شما را بهين سوال ما يدر جواب به ا   
آغـاز  : سميـ کمون«: کا تحت عنـوان   يآمری  ست انقالب يحزب کمون توسط  
است از مرحلـه اول  ی لي تحلفستي مان نيا. جلب کنم » نينوی  مرحله ا 

ه و  يدر روسـ  ی  کي بلـشو   انقـالب ی  روزيـ که شـاهد پ   ی  ستيانقالب کمون 
د مرحلـه  يـ گو ي مفستيمان. ن ها بود آی  ر دو ن و شکست ه   يانقالب چ 

فـائق آمـدن بـر موانـع     ی را در مبـارزه بـرا  ی طوالنی  رياول انقالب مس  
ی بـدون سـتم و اسـتثمار طـ    ی جهانی مقابل رو و حرکت به سو    ی  واقع

ن انقـالب هـا و   يـ اما رهبران ا. داشتی زيانگ رتيحی کرد و دستاوردها  
و . ودندز ب ينی  ار جد يبعضا بس  یها و اشتباهات   کمبودی  ن دارا يجوامع نو 

درجه دوم داشتند اما بـه  ی ن کمبودها و اشتباهات نقش    يبا وجود آنکه ا   
  .ها خدمت کردند ن انقالبيشکست ا

ـ ق و همه جانبه از همه ا  يد بطور عم  يبا م يم تـا بتـوان  ياموزيـ هـا ب  ني
م و يش ببـر يمان است پيکه مقابل روی تيرا در وضع  ی  ستيانقالب کمون 
  .... ميانقالب بهتر عمل کنی در موج بعد

و جوامـع   ی  ستيـ کمونی  ها اول انقالب ی   مرحلهان  يپادر مواجهه با    
ی ا حام يست  يکه خود را کمون   ی  ان کسان ياز م  سه جواب ی  ستياليسوس

  .  سربلند کرده است دانند  يت ميبشری رهائی  ن پروژهيا
ن يـ ا. دان آورده اسـت ين خود را به ميان که سنتز نوياول، باب آواک 

سم را در يسم دفاع کرده و علم کمون    يکمونی  ه ا ين از اصول پا   يسنتز نو 
ی علمـ ی ن از درون جمعبنـد   يسنتز نو . برد يش م ين پ يکامال نو ی  جهان
ی فکـر ی  ان هـا  يوند با جر  يو در پ  ی  ستيجنبش کمون ی  انقالبارب  از تج 

  .  شکل گرفته استی فکری گر عرصه هايگسترده تر در علوم و هنر و د
گر که به ظاهر متفاوت اما در ين در مخالفت با دو جواب د   يوسنتز ن 
مانـده گذشـته انـد     پـس ی ک سکه اند و در واقع بازنمـا       ی ي واقع دو رو  

  . شکل گرفته است
بـه  ی چ نقـد ي بدون هـ سم آن است که يا درک دوم از کمون    يجواب  
شـبه  ی  ا قـه يبـه طر  ی  ستيـ کمونی  ن و تئـور   يشيپی  ستياليتجربه سوس 

ـ  . نگرد يبه آن م  ی  به مذهب و ش ی  ستيدگمات ی کـرد علمـ  يچ رويهـ ی  و ب
را ی ستيـ کمونی  شترِ تئـور  يـ از گذشـته و تکامـل ب      ی  ضرورت جمعبند 

  .کند يکامال رد م
ی جـدهم يقرن ه ی   سم را رد کرده و به گذشته      يجوابِ سوم مارکس  

ی گـرا و الگوهـا     يک و تـساو   يـ دموکراتی  هـا  آل دهيـ اندازد و ا   يچنگ م 
ی  نـان حتـا واژه    ياز ا ی  برخـ . زنـد  يا جـار مـ    ری  عصر بـورژوائ  ی  اجتماع

بـر  ی گر آن را به عنـوان برچـسب    يدی  اندازند و برخ   يسم را دور م   يکمون
اصـول بـورژوا   ی  هـا  چـسبانند کـه در چارچوبـه       يمـ ی   ياسيسی   پروژه

ــدموکرات ــرار داردي ــا. ک ق ــراي ــشين گ ــاتی  برخ ــارزه اوق ــه مب ی   ب
چـارچوب نظـام    حقـوق کـارگران در      ی  بـرا ی  ستيـ و رفرم ی  ستياکونوم

شـان   ين راه و هـدر دادن عـزم و انـرژ          يها به ا   دن توده يکش. وندديپ يم
  . ت استيواقعا جنا

کند و با آمـوزش      يه م يک گذشته تک  يو پرات ی  ن بر تئور  يسنتزنو... 
ن يبـاالتر و نـو  ی اش آن را به سـطح سـنتز  ی مثبت و منف  ی  ها از درس 
  .دهد يارتقاء م
ی ستياليک از جامعه سوس   ينامي و د  سرزندهی  ر و الگوئ  يان تصو يآواک

 ی،بـزرگ، نارضـائ  ی اسـ يو سی  هنـر ی،دهد که جوشـش فکـر    يارائه م 
اسـت کـه در   ی شاخص آن است؛ جامعه ا... تجربه کردن و ابتکار عمل  

متفـاوت و  ی ن سـنتز يـ ا. سم استيبه کمونی ک گذار انقالبين حال  يع
  ....ن موجود بوديو چی متفاوت است از آنچه در شوروی درک



     ١٧u 

 از س وی تن ی چن د از ٢٠٠٨متنی کھ مالحظھ می کنید در بھار س ال 
ب ھ ) از رھبران حزب کمونی ست انقالب ی آمریک ا(کمونیست ھای برجستھ 

 ای ن م تن  ي ترجمھ. صورت سخنرانی در نقاط مختلف آن کشور ارائھ شد
بھ فارسی با ھدف آشنا کردن خوانندگان حقیقت با خدمات باب آواکیان بھ 

.  و علم  ی ت  ر ک ردن تئ  وری ھ  ای کمونی ستی ص  ورت م  ی گی  ردنوس ازی
بدون شک این فقط یک معرفی است اما شرح موجزی از سنتز نوین می 

ب ھ دلی  ل ط والنی ب  ودن مطل ب، آن را در چن  د ق سمت و در ش  ماره . باش د
« بخ  ش اول ای  ن م  تن تح  ت عن  وان . ھ  ای مختل  ف حقیق  ت منت  شر ک  ردیم

؛ بخ ش ٤٩ی  در حقیق ت ش ماره»  داردبشریت نیاز بھ انق الب و کمونی سم
 ٥٠در حقیقت شماره ی » ی آگاھي نقش و قدرت بالقوه«دوم تحت عنوان 

 ابع اد –مفاھیم سیاس ی : سنتز نوین«: و بخش سوم و چھارم تحت عناوین
دیکت   اتوری و دموکراس   ی در گ   ذار ب   ھ : س   نتز ن   وین«و » ب   ین الملل   ي

 تح ت عن وان ٥٢ره ی  و در حقیق ت ش ما٥١در حقیقت شماره » کمونیسم
در . منت  شر ش  دند» ب  سیار) االستی  سیتھ(ھ  ستھ ی م  ستحکم ب  ا ک  شامدی «

 قسمت پایانی فصل چھارم و ھمچن ین ق سمتی از ف صل پ نجم ٥٤شماره ي
این متن ب ھ زودی . در این شماره متن را بھ پایان می رسانیم. را خواندید

 .در شکل جزوه منتشر خواھد شد
 در آمریکا» امکان انقالب«ی  در باره

ار بـزرگ   يک سوال بس  يبه  ی  ا ن سخن مهم است اشاره    يای  در انتها 
ار يبـس ی  کا هست؟ مقالهيچون آمری در کشوری  روزيا امکان پ  يآ: ميکن

ی  در بـاره « تحت عنوان  انقالبهين مسئله در نشريدر رابطه با ا ی  مهم
  :کنمی از آن را نقل می نجا بخشيمنتشر شد که در ا» امکان انقالب

ی دان آوردن راهـ   يبه م "ان در سخنان خود تحت عنوان       يباب آواک «
دو کـار را مـا   : "ديـ گوی کند و م  ی  جلب م ی  تيتوجه را به واقع   " ... گريد
 ی،گـر يبـا سـرکوب و د     ی  اروئي رو ی،کي –م  يم چگونه انجام ده   يدان ينم

ن يـ علت اشاره بـه ا  . رسد يکه امکانش فرا م   ی  طيدر شرا ی  روزيکسب پ 
ت جلب کنم کـه     ين واقع ين است که توجه شما را به ا       يه ا دوگانی  ناتوان

 البتـه بـه طـرق مناسـب و نـه      –م ين هـا کـار کنـ     يـ ای  بهتر اسـت رو   
کـه امکـانش فـرا    ی طيدر شـرا ی پـروز يدر مورد کـسب    ی  و." نامناسب

د آن را بطـور   يـ بای  روزيـ کـسب پ  ی   در مورد مسئله  :" ديگو يرسد م  يم
ه کودکانـه نـسبت بـه آن        و ن ی  جدی  کرديم و رو  يريدر دست بگ  ی  جد

کـه در  (م کـه کـار ارتجـاع را    يريـ ش نگيرا در پـ ی م و روش يداشته باش 
در تمرکز قدرت  و درهـم       ) ابدي يتجسم م ی  ستياليامپری   طبقه حاکمه 

." ل کنـد ين، تسه يک جهان نو  يا آوردن   يبه دن ی  برای  شکستن هر تالش  
تحـت  ی ا لهبه نقل از مقا   ی  رين جهت گ  يشتر بر ا  يد ب يتاکی  ان برا يآواک

و در مخالفـت بـا   ی انقالبی رينکات مهم در مورد جهت گی برخ"عنوان  
شـماره  انقالب ه يمنتشره در نشر" (ف انقالبيکودکانه و تحری  ها ژست

د يـ است و بای ار جديبسی انقالب موضوع: "ديگو يم) ٢٠٠٧ه ي ژوئ -٥٥
ی ذهنـ ی کـرد يتوان رو ينم. نسبت بدان داشتی و علمی  جدی  کرديرو

است و با رشـد و  ی  ريگ صال و ژست  يانه داشت که بازتاب است    يگراو فرد 
ادا يـ ک جهـان بن يـ  که هـدفش  –ی ا تودهی ک جنبش انقالب  يگسترش  

ن يا آوردن چنـ يد در خدمت به دنيش بايها متفاوت و بهتر است و روش 
انقـالب و بخـصوص انقـالب       . رديـ گ ي در تـضاد قـرار مـ       –باشد  ی  جهان
 –ن باشـد  يتوانـد چنـ    يم است و فقط م    مردی  ها عمل توده ی  ستيکمون

شوند  يکه مداوما آگاه م   ی  ئ توده ها ی    شده  يافته و رهبر  ي عمل سازمان 
ت را بـه    يها و روابط ستم و استثمار را محـو کننـد و بـشر              تا تمام نظام  

  »."آن ببرندی ورا
خوانـد کـه در رابطـه بـا        يان رفقـا را فـرا مـ       يـ ن مقاله آواک  يدر هم 

در عرصه »  رسد يطش فرا ميکه شرای در زمانی  روزيکسب پ «ی   مسئله
قـبال در  « :ديـ گو يو مـ . ز مطالعه و مـشاجره کننـد     يک و مفهوم ن   يتئور

کـه  ی هنگـام ی اسـ ي کـسب قـدرت س  ی،روزيکسب پی   رابطه با مسئله  
پا بـه  ی ها تن از مردم انقالب ونيليرسد و م يبه ظهور م  ی  انقالبی  تيوضع

ی برخـ "در (پرتو آنچه قبال گفـتم      در  . ام گذارند صحبت کرده   يصحنه م 
ی ريـ گ   و در مخالفت بـا ژسـت      ی  انقالبی  رينکات مهم در مورد جهت گ     

 وبـا  –ا الگـو قـرار دادن آن   يـ و بـا اسـاس   ") ف انقـالب يکودکانه و تحر  
ــورياز موضــع اســتراتژی نگــاه ــه ف ــ با–ی ک و ن ی  د نقــش و رابطــهي

جدا هستند ی رهاي س  ها خط  نيا. مير را درک کن   يدو خط س  ی  کيالکتيد
گر يکـد ير بـه  ين دو خط سيا... در اوضاع ی فيرات کييو تنها با وقوع تغ    

ی قـ يها را بـه طر     توان آن  يتا آن زمان تنها بطور جداگانه م      . وندنديپ يم
ر اول کـه نقطـه تمرکـز    يخط س. ... د تکامل داد  يح تکامل داد و با    يصح

ــل ــوای اص ــونی و محت ــار کن ــار س ی ک ــست از ک ــت عبارت ــيماس  ی،اس
ی جبهــه متحــد تحــت رهبــری ريــگ  جهــت.یالتيک، تــشکيدئولوژيــا

ـ    يـ ا، چشم دوختن به ظهور      يپرولتار و پـا بـه صـحنه    ی ک اوضـاع انقالب
آن، ی  بـرا ی  اسـ ياس بـزرگ و تـدارک س      يدر مق ی  گذاشتن مردم انقالب  

تکامل " ن انتظار يع در ع  يتسر"منظورمان از   . ت است ين فعال يای  راهنما
ر دوم اشـاره دارد بـه       يخط سـ  . نيای  عنين  ديرا کش ی  ک اوضاع انقالب  ي

مواجهـه بـا    ی  کسب توانائ ی  ک برا ياستراتژی  ريگ و جهت ی  تکامل تئور 
د بـه  يـ تواننـد و با  ير مـ يکـه دو خـط سـ   ی  وقتی  روزياوضاع و کسب پ   

ی نـ يدر صـحنه ع ی فـ ير کييـ ط بـا تغ ين شـرا يـ ا. گر ملحق شـوند   يکدي
آنچـه  . ديآ يبوجود م. ..ی و مردم انقالبی است و با ظهور اوضاع انقالب  يس

و تفکـر و  ی امروز مناسب است عبارتست از توجه کردن در عرصه تئور        
از يـ ن. ق و همه جانبه از تجارب گونـاگون يک، آموزش عميدرک استراتژ 

ک يها بـا چـشم انـداز اسـتراتژ     تجارب گوناگون و سنتز آن   ی   به مطالعه 
ک و مفهـوم  يم و درک تئوريم دانش خود را باال بر يح است تا بتوان   يصح

  ».ميتر کن قيکمان را عمياستراتژ
مـسائل  ی   که در مواجهه با همه     نيمائو را در مورد ا    ی   ان نکته يآواک

دادها رهـا کـرد و تفکـر         د موهومات و قرار   يد خود را از ق    يو مشکالت با  
ش يدارنـد در پـ  ی علمی ها ه در اصول و روشيو خالق را که پای  انتقاد

ار يد بـس  يـ تاکی  اساسـ ی  ريـ گ ن جهـت  يدهد و بر ا    يگرفت، گسترش م  
  )١٩. (کند يم

: سميانقالب و کمون  «ی   کنم جزوه  يشنهاد م ين موضوع پ  يدر مورد ا  
ی الذکر بخـش   فوقی   را که مقاله  » کياستراتژی  ريگ ک شالوده و جهت   ي

ان يـ ت متـد بـاب آواک   ين مقاله تحت هدا   يا. ديرا مطالعه کن   از آن است    
  .نگاشته شده است

  یگیر نتیجھ
سم ين انقالب و کمون   يم دوباره و نو   يترس: ني بود رئوس سنتز نو    نيا

 بـدون  ی،ستيـ تـا کمون يادا متفـاوت و نها   يـ بنی  ا دن بـه جامعـه    يکه رس 
. کرده اسـت  ی  ريگ ان مردم را هدف   يگرانه م  استثمار و بدون روابط ستم    

کـرده و بـر صـحنه      » زهيدئولوژيا«گر انقالب را    يکبار د ين  ين سنتز نو  يا
د يمنبع ام«ی نيد بطور عيگو يان م ي آنگونه که باب آواک    گذاشته است و  

  )٢٠(» .قرار داردی مستحکم علمی  است که بر شالودهی و جسارت
ــه نيم و تبــديريــاســت کــه آن را در دســت بگی ضــرو ی رويــل ب

م و در همـان  ير جهـان کنـ  ييتغی برای  قدرتمندی  اسيک و س  يدئولوژيا
و تکامـل  ی گـسترده، غنـ  ی  ن منظومهيتر با ا حال بطور مستمر و کامل    

  . مير شويان درگيکرد باب آواکين متد و رويابنده و همچني
ان تحـت  يرا از اثر باب آواکی ان رساندن مطلب، نقل قول يبه پا ی  برا
» افـت؟ يتـوان دسـت    يبهتر از آن نمـ ی  زيا به چ  يآ: يدموکراس«عنوان  

کـه  ی  تسيـ کمونی   نـده يدر مورد آ  ی  اپردازينجا او به رو   يدر ا . خوانم يم
  : پردازد يم ميجنگ يش ميبرا

چـه  ی  اجتمـاع ی  تـضادها نـده   يآی  ستيـ کمونی   نکه در جامعـه   يا«
توان حدس کـرد و   يداشته و چگونه حل خواهند شد را صرفا م  ی  اشکال

شرفته را کـه  يـ پی  ديـ تولی  روهـا يمـثال، ن  . کردی  اپردازيدر موردش رو  
ی و ابتکـار محلـ  ی  از تمرکز هستند با تمرکززدائ    ی  باالئی   ازمند درجه ين
ب کـرده و  يـ چگونـه ترک  ) ست به چـه معنـا خواهـد بـود         يکه معلوم ن  (

ی ستيکمونی   م کرد؟ در جامعه   يحل خواه ی  کرديتضادشان را با چه رو    
ـ  يد چگونه خواهد بود؟ همانطور که مـ       يبزرگ کردن نسل جد    م در يدان

گرانـه   روابط ستم ی   زه و با واسطه   ين کار به شکل اتم    يای  کنونی   جامعه
ا تمرکـز   يـ دانش  ی   ژهيوی  ها به تکاملِ عرصه  . شود ي خانواده انجام م   در

 ی انقالب و کمونیسم تجسم دوباره
 سنتز نوین باب آواکیان چیست؟



   t ١٨   
هـا   ن عرصـه  يـ  بدون آنکه ا   چگونه توجه خواهد شد   خاص  ی  ها بر پروژه 

ان باال بردن سطح مـردم  يافراد خاص شوند؟ م » ي ژهيقُرق و «ل به   يتبد
جاد تخصص تـضاد    يها و دانش همه جانبه با ضرورت ا        در کسب مهارت  

ان ابتکـارات و  يمی  ن تضاد چگونه حل خواهد شد؟ رابطه    يا. خواهد بود 
شـان چگونـه    يها و خـدمات اجتمـاع   تيافراد و مسئول ی  فردی  ها شهيپ

نطور خواهد بود کـه در مـورد هـر    يد همواره ا  يآ يخواهد بود؟ به نظر م    
هـا درک   از آدمی ا هـر موضـوع مـورد جـدل، گروهـ          يـ خاص  ی   مسئله

در ی عمـوم ی  که بنا بر قاعـده ( داشت خواهندی تر پشرفتهيتر و   حيصح
ن مـسئله چگونـه در خـدمت منـافع        ياما ا ). ت خواهند بود  يابتدا در اقل  

» نفـع يذی هـا  گـروه «ها به   نکه گروه يقرار خواهد گرفت بدون ا    ی  عموم
م داشت امـا    يمتفاوت نخواه ی  گر کشورها يل شوند؟ در آن زمان د     يتبد

ان يه خواهد بود و تضاد مها و مناطق مختلف چگون     ان عرصه يمی   رابطه
شـان کـرد و تجمعـات     يگـذار  نـام » يتجمعات محل «توان   يها که م   آن
کُنکـرت  ی  چگونـه حـل خواهـد شـد؟ معنـا        ی،تر، تا سـطح جهـان     يعال

 بخـصوص بـر حـسبِ مکـان       –بودن چـه خواهـد بـود        ی  شهروند جهان 

ی ا جهان به نقطـه ی  ک نقطهيا مردم به نوبت از      يره؟ آ ي کار و غ   ی،زندگ
ی با اتحـاد جهـان  ی و فرهنگی ؟ تقابل تنوع زبان   »ديچرخ«گر خواهند   يد

ی ا در آن زمان مردم بـا وجـود درکـ     يت چگونه حل خواهد شد؟ آ     يبشر
ی ن امر خواهند بود کـه زمـان      يخ خواهند داشت قادر به باور ا      يکه از تار  
ت يــوجــود داشــت و خــود را حــد نهای چــون زنــدان کنــونی ا جامعــه

گـر را امـروز   يار ديهـا و سـواالت بـس      نيکرد؟ ا  يم م آورد بشر اعال   دست
ن يـ توان پاسخ گفت اما حتـا طـرح ا   يمی اپردازيو روی زن صرفا با گمانه  

زات و يکـه تمـا  ی ا  در جامعـه –هـا   تصور راه حل ی  سواالت و تالش برا   
هـر  ی   بـرا  –ست  يگر موجود ن  يدی  اسيسی   و سلطه ی  تخاصمات طبقات 

» .بخـش اسـت  ی العاده رهـائ  رد فوقندای در نظم کنون  ی  کس که منافع  
)٢١  (  

خـود را وقـف بوجـود      ی  نده ارزش آن را ندارد کـه زنـدگ        ين آ يا ا يآ
  م؟يآوردنش کن

   .بخشی از رهاکنندگان بشريت شويم! برافرازيمپرچم سنتز نوين را 
  انيپا

  پرتو . پرسش و پاسخ با رفیق م 
 نظـام   چرا می گـوئيم پرولتاريـا از جايگـاه اسـتراتژيك در           : پرسش

گـری و مايكـل هـارت در        ال تـونی نِ   امثـ سرمايه داری برخوردار است؟     
در اقتـصاد و سـاختار    با بحث در مـورد تغييراتـی کـه   كتاب امپراتوری 

 از جايگـاه سـابق       ديگـر  پرولتاريـا گويند   داری صورت گرفته مي    سرمايه
) مانند كار برنامه ريزان كامپيوتری (»غير ماديکار « و   يستبرخوردار ن 

  .  نقش استراتژيك را به خود اختصاص داده استن اي
گـر ثابـت   يك بـار د ين نظرات   يد در مقابل ا   يدرست است با  :  پاسخ

ا در جامعـه اسـت كـه راز     يـ گـاه طبقـه پرولتار    يم كه چرا هنـوز جا     يكن
ن طبقـه  يـ کنـد و كـار ا  ی را آشکار م  ی  ه دار يد سرما يوه تول يکارکرد ش 
ی فـا مـ  يجامعـه ا ی د و بطور کليوه تولين ش يد ا يدر بازتول ی  نقش اساس 

. ديا پوشـ يتوان خورد ی را  نم ی  وتريدانند كه برنامه كامپ    يهمه م . كند
ــ ــا  ينم ــر مبن ــه را ب ــوان جامع ــتحل"ی ت ــمبلي  Symbolic"کيل س

Analysis  پ يـ در چی گريرا کس دی وتريبرنامه کامپ. د کرديتول باز
ا يـ ک پرولتاريتراتژگاه اسـ يجا" توده انبوه"با اتالق واژه  ی  نگر. گذاردی  م

روشـن  . ستيـ در جامعـه ن   ی  چ طبقه بند  يد ه يگو يکند و م   يرا محو م  
البتـه همـه    . تـوان انقـالب کـرد     ی  زان نمـ  يـ است كه با اتکا به برنامه ر      

توانـد  ی  توانند در انقالب شرکت کنند اما کدام طبقه اسـت کـه مـ              يم
بـودن  ی  ا و اجتمـاع   يتوسط پرولتار ی  د ماد يشالوده آن باشد و چرا؟ تول     

از ی  نها برخـ  يا. ا هستند ين پرولتار يمتحدی  کارگران فکر . آن مهم است  
ت اسـت  يا آن بخـش از بـشر    يا را دارند اما پرولتار    يپرولتاری  ها مشخصه

نشان شده و   متبلور  ت آن   يموقعدر  ی  ه دار يک سرما يکه منطق استراتژ  
ا تحـت  يالبته پرولتار. کندی با کار بشر چه م ی  ه دار يدهد كه سرما  ی  م

ی ن منطقـ  ل آ يـ بـه دل  ی  ک و يگاه اسـتراتژ  ياستثمار و ستم است اما جا     
حـق  ی چ پرولتريه. کند يتش نهفته است و حمل م  يدر موقع است كه   

بر آن است که عده ی ت متکيمدل حق مالک. دخواهی مطلب نت يمالک
ا يـ کنند و مبادله ی گر آن را تصاحب م يدی  کنند و عده ا   ی  د م يتولی  ا

  .ديآی رون ميد بين تولي اد و فروش از درونيخر
کننـد تـا   ی مـ ی م مختلف بـاز يكل هارت با  مفاه   يو ما ی  نگری  تون

بـودنش  ی  ل متك يسم صرفا به دل   يمارکس. ا را انکار کنند   يگاه پرولتار يجا
کـشف  ی مـارکس و انگلـس در جـستجو     . د نـشد  يـ تولی  بر منطق هگل  

ن يـ ا یت ماد يا واقع يپرولتارت  يموقع. بودندی  ه دار يمنطق جامعه سرما  
بـود کـه   ی زيـ آن چی ا بازتاب تجرب يپرولتار. منطق را به آنان نشان داد     

نـصورت در چـارچوب   ير ايـ در غ. کردنـد ی مارکس و انگلس جستجو م    
ت بشر و بازگـشت بـه آن و   يمانند ماهی ستيده آليو ای دات اخالق يتمه

دارنـد بـه آن   ی كـل هـارت بـه نـوع    يو مای نگـر ی تون. ماندندی  ره م يغ
آنها دوست دارند کـارگر  . گردند يباز می  ستيده آل يو ا ی  قدات اخال يتهم

ی عنـ ي(انقالب به روشـنفكران     ی  ا برا يپرولتاری  روشنفکر باشد و ما بجا    
ت جامعـه  يق واقعين طرياما از ا . ميه کن يتک ) »ير ماد يكار غ «ن  يحامل

همـه  ی حتا اگر هم روز. کنندی ف م يا را تحر  يگاه پرولتار يو جا ی  طبقات
د باشند که روبات ها را يبای ات ها انجام دهند، باالخره کسان     ز را روب  يچ
همـان  بـا  ی عنيل به انسان کند  ياگر بشر بتواند روبات را تبد     . سازند يم

ک يـ م کـه    يرسی  می  آنوقت ما به جائ    انسان    ياحساسات و قدرت تعقل   
  ! ميد داريانسان جد

تی ای از پرولتاريـا در جنـبش كمونيـس     ما با درك عاميانـه    : پرسش
اش  روبرو بوديم كه انقالبی بودن اين طبقه را با فقر و فالكـت و نـداري         

ها تاكيد داشتند كـه ايـن طبقـه          البته اغلب كمونيست  . توضيح می داد  
چيزی برای از دست دادن ندارد و بـرای همـين طبقـه ای تـا بـه آخـر        

   انقالبی است؟ چه جوانبی از اين درك ها اشتباه بود؟
ـ بـه ا  ی  ا ربطـ  يک پرولتار يتژگاه استرا يجا: پاسخ ن نـدارد کـه چـه       ي

در ی مواقع با اقـشار ی ليخ. از همه گرسنه تر و رنجبرتر هستند    ی  كسان
رتـر و محرومترنـد و لزومـا    يا فق يـ م كـه از پرولتار    يشوی  جامعه روبرو م  

د كـنم كـه درك      يـ د تاك يـ با. شـوند  يطبقه محسوب نمـ   ن  يااز  ی  بخش
ن جا بود كـه مـا  بـر     ي مشكل ا  .ا بخشا درست بود   يما از پرولتار  ی  عموم

ی ر« ا رايـ ن معنا كه پرولتاريبه ا . ميمحرکه جامعه چشم فرو بست    ی  قوا
آن را به   ی  م و مفهوم عام و كل     يديت بخش يبدان جسم . ميکرد* » يفايا

ها معتقدند كه    ستي اكونوم مثال. ميل داد يآن تقل يی  جوانب خاص و جز   
برخـوردار  ی زيـ زه غريـ گو انی دئولوژيـ کارگر به صرف کارگر بـودن از ا     

مبـارزه  اسـت کـه   ی کـاف  ؛اسـت ی انقالب كـردن كـاف  ی بران  يو ا است  
ی نـزاع هـا   از   ست كـارگران  ي الزم ن  ،جهيدر نت . ابديسازمان  روزمره اش   

؛ کارکرد جامعه را بـشناسد؛ در        شناخت کسب کنند   ک جامعه يدئولوژيا
. نـد زيشد و طـرح بر    يندير جامعه ب  ييتغی  ر و چگونگ  ييتغی  امورد محتو 

خواسـت ثابـت كنـد كـه از درون           يمـ » ؟د کرد يچه با « با نوشتن    نيلن
ن يـ آموزند و تمركز بـر ا      ينمی  اديز ز يکارفرما کارگران چ  -رابطه کارگر 

طبقه كـارگر   . ستينی  به کارگران کاف  ی  طبقاتی  دادن آگاه ی  رابطه برا 
ـ ا. ابديدست ی انقالبی طبقاتی تواند به  آگاه  ين رابطه نم  ياز درون ا   ن ي

ت خــود را و يـ ت جامعــه را و واقعيـ کنـد کــه واقع ی ابطـه کمـک نمــ  ر
بفهمد   ور جامعه و جهان درک کند    ييتغی  خود را برا  ی  خيت تار يمامور

ش برده شـود؛ جامعـه     يد پ يست؛ چگونه با  يچی  خيت تار ين مامور ياکه  
آگـاه بـا تفکـر    ی ايت تفکر پرولتارياز دارد؛ چرا در نها  يرا ن ی  چه تحوالت 

 چـرا خـرده   ؛منجملـه روشـنفکران آن متفـاوت اسـت      ی  خرده بـورژواز  
کنـد و چـرا     ی  نطـور فکـر مـ     ي چرا ا  ؛استی  تين موقع يدر چن ی  بورژواز

م و يکنی ستيد با آنها همز  يسم چگونه با  ياليست و در سوس   يدشمن ما ن  
تـا متفـاوت از   يفيد کيـ ا باي چرا دولت پرولتارکرد؛خواهند ر  ييتغچگونه  

ا بـه  يم داشت و نقش پرولتاريخواه یباشد؛ چه تحوالتی قبلی  دولت ها 

  جایگاه استراتژیك پرولتاریا و کمونیسم به عنوان علم رهایی جامعه
 )٤(كند و كاو در سنتز نوین 



     ١٩u 
  ...و ست يچی ن تحوالت انقالبيمثابه ستون فقرات ا

رون ي كارفرما ب- از درون رابطه كارگر  شان يها  و جواب  سئواالت  نيا
  .  دنيآی نم

ا در  يپرولتاری  چگونه معنا که  دهد   ين نشان م  يلن» ؟د کرد يچه با «
دهـد كـه چـرا       يح م يض تو »؟د کرد يچه با  «.شد يف م يز تحر يدوره او ن  

چـرا  . ت  کرد يده جامعه  فعال   يان همه اقشار و طبقات ستمد     يد در م  يبا
هـا را   آنی جامعه و جهان توجه کند و چرائ ی  به رخدادها ا  يد پرولتار يبا

ست و چگونـه  يـ قوه محرکه جامعه چ: ن است ي در واقع پرسش ا    .بفهمد
ـ بـا غر  ن امـر    يـ ا. ن علم است  يا. ر داد ييد و تغ  يد آن را فهم   يبا زه درک  ي
نکـه  يفراموش شـده بـود تـا ا   ی  مدت طوالن ی  ها برا  نيتمام ا . شودی  نم

ر يـ از ز کرد دوباره آنهـا را      ی  سعی  ستياليسوسن  يچدر  ی  انقالب فرهنگ 
هنـوز  ی  ستيـ اليسوسی   در جامعـه  د کنـد کـه      يـ تاکرون کشد و    يآوار ب 

د در راس يـ را بای ستيـ کمونی هـست و آگـاه  ی  طبقات و مبارزه طبقات   
  . مور قرار دادهمه ا

ت يـ نـشان داد كـه بعـد از انقـالب موقع          ی  انقالب فرهنگـ  ی   تجربه
. ستنديـ نستا يـ رفتـه و ا جلو نی شود و امور تك خطی ا عوض م  يپرولتار
مـسئله آنـست کـه نـه     . شـود ی شه آگاه نمـ  يهمی  ک بار برا  يا  يپرولتار

ـ چطـور   . ايجامعه در سکون است و نه خود پرولتار        توانـد  يك طبقـه م   ي
ـ  ي انقـالب  ی روزيـ مثـال بعـد از پ  ی بـرا . شه آگـاه شـود  يـ همی  راکبار ب

رفتار فرزندان طبقه پرولتر    ا  يپرولتاری  کتاتوريو استقرار د  ی  ستياليسوس
دارد کـه  ی گريدی  محرکهی  جامعه چه قوا  ؟ستيلش چ يدل. عوض شد 

  .  ا جواناني مانند مسئله زنان ؟بتواند جامعه را به جلو پرتاب کند
ـ ا پرولتر در آن است كـه تنهـا طبقـه         طبقه  ی  جنبه انقالب  ست کـه   ي

ست که  يآن ن ی  ن به معنا  ياما ا . ن رفتن همه طبقات است    يخواهان از ب  
ن يـ ت درک ا  يـ امـا هـر پرولتـر در موقع       . ن طور اسـت   يهر فرد پرولتر ا   

ن يـ تش امکان ايموجودی  ط ماد يو شرا ی  تجربه زندگ . موضوع قرار دارد  
 از ی حـداقل بخـش  ی  مـان ا در هـر مقطـع ز      يـ . دهـد ی  درک را به او مـ     

د يـ ن وضـع با يـ د کـه ا يـ تواند چشمانش را باز کرده و بگو   ی  ا م يپرولتار
ش يا گـرا  يپرولتار. ت مضر و مانع است    يهمه بشر ی  را برا يرد ز يان پذ يپا

د يـ بـاز هـم تاک  . ت مبـارزه کنـد  ين وضعيان دادن به ا   يپای  دارد که برا  
  .ه افراد آنم و نيکن يک طبقه صحبت ميم در مورد يکنم که دار يم

اما اين نتيجه گيـری ايـدئولوژيک مـا در مـورد پتانـسيل         : پرسش  
   بطور علمی چگونه بايد اين امر را اثبات کنيم؟. پرولتاريا است

. ستيـ نی ت خود راضـ يکند و از موقع ی  ا مقاومت م  يپرولتار: پاسخ  
  .... ستينی ست اما راضيآگاه ن

  !اما همه ناراضی اند: پرسش
. ستنديـ نی کـدان هـا ناراضـ   يزيمثال  ف ی   برا .ستيننگونه  يا: پاسخ  

. همـه سـرور او هـستند      . قرار دارد ی  م کار اجتماع  يا در ته تقس   يپرولتار
ی چرا کارگر مـ   . خواهند از کارگر شدن فرار کنند     ی  ن همه م  يهمی  برا
در ی  ت فرودسـت  يـ ن موقع يـ  ا ؟خـواهم فرزنـدم دکتـر شـود       ی  د مـ  يگو

م ين تقـس  يبر ا ی  ت متک ي مالک روابط. ه شده است  يساختمان جامعه تعب  
کنـد و  ی همه جوانب جامعه را به کاال بـدل مـ      ی  ه دار يسرما. کار است 

ن منطـق  يـ ا. بخـشد ی ت مـ يـ نه هـا عموم يرا در تمام زم  يی  روابط کاال 
ت يـ در موقعی و جامعـه بـورژوائ    ی  ه دار يد سـرما  يوه تول يجهانشمول ش 

د يـ بازتولی اصلو بار يابد که بطور کلکت  ی ي ا تجسم م  يک پرولتار ياستراتژ
  . کشدی ن منطق  را بر دوش مين جامعه و ايا

تـوان  ی و اسـت کـه مـ   يکلکتی روين نين تنها با  استفاده از ا   يبنابرا
برپـا  ی گـر يبا منطق دی ني و جامعه نو کردرا نابود   ی  ه دار يجامعه سرما 

  . ک استيژت استراتيموقعی ن طبقه داراين معنا ايبه ا. کرد
ی منطـق و کـارکرد  ی دارای  ه دار ي سـرما  همانطور که گفتم جامعه   

ز اسـت و پرسـتش    يـ ک چ يـ ن  يا. ابدي ين طبقه تجسم م   ياست که در ا   
ی ا ا طبقه يک آگاه قلمداد کردن     يا پرولترها را اتومات   يا  يت پرولتار يموقع

  . گر استيز ديک چيابد، ی يدست می ک به آگاهيکه اتومات
سم ياليرد به ماترا ربط دايگاه پرولتاريکل سوخت و ساز جامعه و جا  

ی دئولوژيـ ه ايـ جامعه بطور عمده بر پای   بر خالف درک گرامش    .یخيتار
انگـار سـتم و اسـتثمار وجـود         يی  هـا  ن درک يطبق چن . شودی  اداره نم 

ی اسـت کـه مـ   ی  و تنها با ضد هژمون    . وجود دارد ی  ندارد و صرفا هژمون   
و و  يدتوسط امثـال بـا    ی  که امروزه به نوع   ی  روش. توان با آن مقابله کرد    

را يشود؟ زی دا م يپی  مانند گرامش ی  شاتيچرا گرا . شودی  ژک دنبال م  يژ
ت يـ اهمی  کند، بـه آگـاه    ی  می  ل گرائ يهمه جا تقل  ی  ستيجنبش کمون 

از سـوخت و سـاز      ی  که درک علمـ   ی  زمان. ست است ياکونوم. دهدی  نم

ا رخـت بـر بـسته     يک پرولتار يت استراتژ يجامعه و درک درست از موقع     
ح کننـد امـا از   يند وسط که آن را تصحيآ يشات  ميال گرين قب ياست، ا 

ست کـه  يـ ب نيـ عج. دهنـد  ينکار را انجام مـ يايی خرده بورژوا ی  ه ا يزاو
ی را رهـا کـرده و طرفـدار گرامـش    ی ستيـ ها مواضع اکونوم  يليامروزه خ 

چ يشـوند چـون هـ   ی  ل مـ  ي تبد گريکدي شات  به  يل گرا ين قب يا. ندا هشد
ا در آن   يـ گـاه پرولتار  يعـه و جا   از سوخت و سـاز جام     ی  طرف درک علم  

  .   دنندار
دو جنـبش   جنـبش کـارگری    وچـرا جنـبش کمونيـستی       : پرسش

   ؟ هستندجدا و  متفاوت
علـم،  . گـردد يم بـر ی دئولوژين مسئله به همان نکته علم و ا يا: پاسخ

گاه هر طبقـه  يش و  جايت آنرا و تضادها  يقت ساختار جامعه و واقع    يحق
ـ ابـا   کـه   ی  هـر کـس   . کنـد  يو نقش آنها را باز م      ن جامعـه تـضاد دارد   ي

ر وضـع  ييـ تغی  با تالش براوده و با آن  يرا د ی  ق علم ين حقا يتواند ا  يم
کـه فقـط   ی زيـ سم را از چ   يـ ن مسئله علم کمون   يهم. کندی  ريسمت گ 

ی علمـ ی  ستيـ کمونی  هـا  يتئـور . کنـد ی  است دور م  يمتعلق به پرولتار  
تـا  ی ارگر باشـ د کـ يـ ست کـه با يـ نطـور ن يا. ستندينی  دئولوژيهستند، ا 

دن جامعه  يکه با رس  ی  د درک کن  يگر با يدی   اما از سو   .یست شو يکمون
جامعـه بـه    . سم باز شده است   يکمونی   راه برا  )یه دار يسرما(ن جا   يبه ا 

. ده اسـت  ينجا برسد اما رس   يمقدر نبود که به ا    . ده است ين مرحله رس  يا
 .کنـد ی ج مـ  يقت بـس  يحقی  بودن آن، مردم را برا    ی   علم ی،قدرت تئور 

سم تـا آنجـا کـه علـم اسـت از            يـ ن کمون يبنابرا.  ن نقطه قوتش است   يا
. شـود ی ا دور مـ يـ ک طبقـه خـاص بـه نـام پرولتار        يـ طه تعلـق بـه      يح

. خ و جامعـه اسـت    يبلکه علم تـار   . ستيطبقه کارگر ن  ی  سم خو يمارکس
 و  کنـد  يدا مـ  يـ سـوق پ  ی  دئولوژيای  دا کند به سو   يپی   طبقات تعلقاگر  

ج، يه بس يه درک و فهم، از زاو     ياز زاو : آوردی   م ها را به همراه    انواع ضعف 
ی  بـرا .یبه فرجام رساندن امـر رهـائ    ی  مردم  برا  ی  ه، راه گردهمائ  يتوج
جامعه است و نه ی خير تارييسم علم تغيم کمونيگوئ ين است که م   يهم

کـه  ی  نجـائ يدنش بـه ا   يت جامعـه و رسـ     يـ ر واقع يياما تغ . ايعلم پرولتار 
ن يبنـابرا . افتـه اسـت   يسـاختار   ی  بـورژواز -ايم بدور تضاد پرولتار   يهست

قـت  يقح. ستيـ ن" منـافع مـن  "و ی ا رابطه البـ ين علم با پرولتار   يرابطه ا 
ا ارزش يـ ا يـ ن علم نجات پرولتاريموضوع ا. قت جامعه است  يجامعه، حق 

که در راس   سته آن است  يکه شا ی  ا بعنوان طبقه ا   يپرولتاری  روی  گذار
تواند ی ن جامعه چگونه ميت که ا  ن اس يبلکه ا . ستي، ن رديجامعه قرار گ  

بـا حرکـت از   . ابديبدون طبقات تکامل ی ا به جامعه ،گريدی به جامعه ا 
ا يگاه منحصر به فرد پرولتاريجامتوجه سم يت است که مارکس  ين واقع يا
 ی،ستيـ جنـبش کمون  . دهـد  يص مـ  يتـشخ ی  ني و آن را بطور ع     شود يم

ن يـ از ا . سميـ مونبـه عـصر ک    يی  گذار از عصر بورژوا   ی  است برا ی  جنبش
ن يـ محـرک ا ی روهايم که نيشوی  ن پرسش روبرو م   يه است که با ا    يزاو

ی ا بـرا يـ پرولتاری کتـاتور يت است کـه د ين واقعيه ايبر پا. گذار کدامند 
ه يجامعه سـرما  ی  معضل اساس . ابدي يمی  ه علم ين راه توج  يکردن ا ی  ط

ی فـشرده مـ   ی  د اجتمـاع  يـ و تول ی  ت خصوص يان مالک يدر تضاد م  ی  دار
ن تـضاد حرکـت نکنـد، همـان         يـ حل ا ی  ا آگاهانه برا  ياگر پرولتار . دشو

و ی ريـ  انتقـام گ ی،انقـالب پرولتـر  . کنـد ی  د مـ  يجامعه را دوباره بازتول   
بلکـه  . ستيـ که محکـوم بـوده، ن  ی ا به قدرت رساندن طبقهی تالش برا 

 ی،بـه چرائـ  ی از به آگاهياست که نی ا ن پروسهيو ا. ن تضاد استيحل ا 
  . داردی حل واقعو راه ی چگونگ

چرا در ابتدا جنبش کمونيستی با جنبش کـارگری معنـا           : پرسش  
   می شد؟ داليلش چه بود؟

از ی   بزرگـ  نکـه بخـش   يای  اوال بـرا  . ده اسـت  يـ چيلـش پ  يدال: پاسخ
د ياز مردم خلع ی  بخش بزرگکار شد؛ی رويل به ن  يناگهان تبد ت  يجمع

را بـشدت شورشـگر     آنها  ی  ن جابجائ يا. ا شدند يل به پرولتار  يشده و تبد  
. انـت کـرد  يبه کارگران اتکا کـرد امـا بـه آنـان خ      ی  انقالب بورژوائ . کرد

کـال بـورژوا ماننـد مـارکس در ابتـدا خواهـان انقـالب          يروشنفکران راد 
تـر   کـال يکه رادی زمان. ستينی دند شدنياما د. در آلمان بودند  ی  بورزوائ

ان جامعه است که در واقع ضربی گريدی  رويشدند مشاهده کردند که ن    
بـه نـام   يی روين. جامعه استی تضاد اساسی  ندهيبوده و عالوه بر آن نما  

ش از انـدازه جنـبش   يد آورد که ب  يرا پد ی  شيت گرا ين موقع يا. ايپرولتار
جـه علـم را بـه       يکنـد و در نت    ی  کـ ی ي را با جنـبش کـارگر     ی  ستيکمون

ل شـد بـه علـم       يتبدی  کم کم علم انقالب اجتماع     .بدل کند ی  دئولوژيا
! اسـت يرا بـه نفـع پرولتار  يـ است زين علم پرولتاريا و گفته شد ا   يولتارپر

ر ييـ نبـود بلکـه تغ  " ايـ منـافع پرولتار "فراموش شد که از ابتـدا موضـوع       



   t ٢٠   
ن، يبنـابرا . آن است ی  ا محصول جانب  يجامعه بود و منافع پرولتار    ی  انقالب
ی دئولوژيـ ل بـه ا  يسم تبد يبشر مستلزم آن است که مارکس     ی  کلی  رهائ

  .بماندی جامعه باقی ارگر نشده بلکه علم رهائطبقه ک
 بـويژه در  –اما واقعيت اين است که  جنـبش کمونيـستی         : پرسش
 کم کم از جنبش کارگری جدا شد، به نـوعی در انقـالب              -قرن بيستم   

گران و نزديـک  ربـسياری آنـرا دوری از کـا       . چين کامال از آن جدا شـد      
  است؟ ی حين درک صحيا اي آ. شدن به دهقانان می دانند

سم و  يـ اليه و امپر  يسـرما ی  ن ساختار جهـان   يدر انقالب چ  . نه: پاسخ
. آشـکارتر شـد  ی ه دارياز کارکرد سـرما ی ديگر و جد  يخالصه جوانب د  

ه يل سرمايو فالکت دهقانان موتور تبد  ی  در سطح جهان  ی  ملی  ستم گر 
ن در واقع ثابـت کـرد کـه حتـا در            يانقالب چ . سم بود ياليبه امپر ی  دار
ا کم بود، راه حـل     ي و شمار پرولتار   ندشتر بود يبی  لي دهقانان خ  ن که يچ

ک يگـاه اسـتراتژ   ين امـر توسـط جا     يـ ا. اسـت ی  کماکان انقالب پرولتـر   
انقالب ی  ا رهبر يپرولتار.  شد ين مشخص م  يا در جهان و در چ     يپرولتار

. ه کرد يضربت انقالب خود تک   ی  رويرا فراهم کرد و بر دهقانان بعنوان ن       
ن ي در چـ  ١٩٤٩انقـالب   . ت را رها کـرد    ياز بشر ی  قع بخش ن راه در وا   يا

ن يدر چند يگو يها م  ستيها و ترتسکت   ستيونيزياغلب رو . اثبات آن بود  
ا بـود و انقـالب را       يـ اوال، پرولتار . کندی  ا نبود که انقالب پرولتر    يپرولتار

بـه حـول    ی  ه دار يکـه جهـان سـرما     کنند   يدرک نم  ا،يثان. کردی  رهبر
  . افته استيامان عصر سی تضاد اساس

 »انقــالب در انقــالب«ن يز کــه اولــيــن نيچــی در انقــالب فرهنگــ
 ،جوانـان . ا نبـود  يـ پرولتاری  انقـالب فقـط رو    ی  بود؛ اتکـا  ی  ستياليسوس

ن يبنـابرا . کردنـد ی  در آن بـاز   ی  ار مهمـ  يان و زنان نقـش بـس      يدانشجو
اسلحه بزرگ انقالب   . ستيا ن يفقط متعلق به پرولتار   ی  ستيجنبش کمون 

  . استی رپرولت
باب آواکيان می گويـد موقعيـت پرولتاريـا پـس از کـسب          : پرسش

اين به معنای آن است که موقعيـت ايـن طبقـه          . قدرت عوض می شود   
   ؟شود ميتر يا کمتر انقالبی  غامض

ک ی يـ  اسـ يبه قـدرت س   ی  قدرتی  نکه گذر از ب   ياول از همه ا   : پاسخ
سـوال  . شـود  يطبقه کارگر  اداره کننـده جامعـه مـ         . ر بزرگ است  ييتغ
ونه آن را در خدمت     گ؟ چ خواهد داد نکار را چطور انجام     ينجاست که ا  يا

مـسئله  ت يـ  ماهخواهـد کـرد؟   اداره    انقـالب  شـدن راه حـلِ    ی  به جهان 
قبل از کسب قدرت    .  است هيسرمای  است؛ انباشت جهان  ی  جهانی  مشکل

که چطور قدرت را کسب کنـد و پـس از آن موضـوع         ن است يموضوع ا 
ـ شبرد ا يـ پی  ن قدرت را چگونه بـرا     يکه ا  ن است يا  -ين تحـول جهـان   ي

 )سم در سـطح جهـان     يدن به کمون  يو رس ی  انقالب جهان ی  عني(ی  خيتار
شـود کـه    ی  ن سـوال طـرح مـ      يـ گـر ا  يط بـار د   ين شرا يدر ا . رديبکار گ 
  .ت ناگوار بشر استينده وضعيا نمايست؟ پرولتاريا کيپرولتار

ی  واقع منطقـه ا    در. ال است يت س يموجودی  شه دارا يا هم يپرولتار
ی ف و مشخص ميار تعرياز جامعه است که توسط شبکه ها و روابط بس

. شـوند  يگـر واردش مـ    يدی  رونـد عـده ا     يرون م ياز آن ب  ی  عده ا . شود
ـ ؛ پرولتار يکـارگر ی  ستوکراسيـ مختلف؛ ار ی  ها تيملی  ايپرولتار در ی  اي

ا؛ شـکل   يـ گـر بـه پرولتار    يل مداوم اقـشار د    يتبد. رون قدرت يقدرت و ب  
ی عنـ ي. زه شـدن زنـان   يـ ا پرولتر يـ م؛  يعظـ ی  ايـ مه پرولتار يک ن ی ي ريگ
دست اسـت و   کيک بلوک  ينگونه نگاه کرد که     يا ا يتوان به پرولتار   ينم

ک کـشور در عـرض ده       ی ي ايپرولتار. ن شده است  يي از قبل تع   اش نقش
درهـم  ی  رويـ ک ن يـ ل بـه    يشورشـگر تبـد   ی  رويک ن يتواند از   ی  سال م 

پراکنده ی رويملل تحت ستم از ن    ی  ايرولتارپ. ر شود يسر به ز  ی   شکسته
ـ ا. تازه نفس شورشگر شـوند    ی  رويل به ن  يتوانند تبد  يم ت در  يالين سـ  ي

باره  کيمثال بعد از جنگ دوم      ی  برا. ا هست يهمه کشورها  در پرولتار    
  . ل شدنديکا تبديآمری اياه به پرولتاريدهقانان س
ورت دچـار  نـص ير ايـ در غ. و درک کـرد ی د بررسـ يـ نهـا را با  يهمه ا 
اگر خوانش ما از جامعـه  . ميشو يک ميت دگماتيذهنو هوده يانتظارات ب 

م آنوقت ير جامعه نگاه نکن  ييمدام به تحرک و تغ    ی  عني ،ک نباشد يناميد
از بـه  ين کارها ن يا. ميزانيجامعه را برانگ  ی  م توانست عناصر انقالب   ينخواه
  . باالتر داردی در سطحی خيسم تارياليماتر

مفهــوم . کننـد ی نگونــه فکـر نمـ  يهـا ا  ستيـ لـب کمون متاسـفانه اغ 
» يرياجتناب ناپـذ  «درک  مانند  . ها دارند  نهين زم يغلط در ا  ی  ها يساز
ی شـود؛ کـارگران اعتـصاب مـ       ی  را بحران م  يد صبور بود ز   يفقط با  «--

. »رهيـ غم و يرسـ  يسم مـ يـ ر به کمون  يباالخره بطور اجتناب ناپذ   کنند و   
ست عمـل   يـ شاهنگ کمون يـ ست و پ  يـ کمتر به مثابه کمون   ها   ستيکمون

ـ بـه ا  . ندنک يم ف يرا تـضع  ی  ستيـ ت جنـبش کمون   يـ ب موجود يـ ن ترت ي
دسـت  ی وبـر ی به جامعـه شناسـ  ی خيسم تار ياليماتری  به جا . کنند يم
ره يـ در مـورد طبقـات و غ      ی  ستيـ م جنـبش کمون   يرا مفاه يز. اندازند يم

   . ندمنحط شده او ی ر علميم غيل به فرمول و مفاهيتبد
چرا ما علـم خـود را       . یژره برگرديم به مسئله ايدئولو    دوبا :پرسش

يا ايـن نـام گـذاری      آ. نام گذاری کرديم  مائوئيسم  -لنينيسم-ارکسيسمم
 آيا نادرست بود و ربط داشت به اينکـه مارکسيـسم را نـه               ؟علمی است 

ی پرولتاريـا مـی   ژعلم رهائی بشريت از جامعـه طبقـاتی بلکـه ايـدئولو           
تـوان    م ديگـر نمـي  . ل.که پس از م ستديديم؟ يک استدالل هم اين ا   

  !چيز ديگری اضافه کرد چون ليست طوالنی می شود
. نيـ داروی  شد تئـور   يقبال گفته م  : ک مثال بزنم  يبگذار اول   : پاسخ

ن يـ که شامل دارو  ی  تکاملی  ژولويا ب يتکامل  ی  شود تئور ی  االن گفته م  
را يـ ز. حساس تر استی  است مسئله نام گذار   ياما در س  . گران است يو د 

وه يل شـ  يـ تحمی  مختلـف در کـشمکش بـرا      ی  طبقـات ی  ها ينيجهان ب 
ک و مـشاهدات و   يـ تئوری  هـا  يتفکرشان، تعصباتشان را وارد فرمولبند    

مثـل  ی ن، افـراد يمـثال در زمـان لنـ    . کننـد ی  شان مـ  يها يه پرداز ينظر
ن يلنـ . سم را کامال وارونـه کردنـد    يونال دوم مارکس  ين و انترناس  يبرنشتا

ن يـ ا. داد يسم دفاع کرده و آن را بـسط مـ  ينها از مارکسد در مقابل آ  يبا
اشـاره بـه آن   ی   بـرا -- شـود  يک کد مـ يل به  ين تبد يبسط و شرح لن   

ی  هيـ نظراسـت و نـه   ی نهـا علمـ   ينکـه ا  ين و گفـتن ا    يشرح و بسط لنـ    
گـران  ياست و د  ی  ن شرح و بسط علم    ين استکه ا  ياساس دعوا ا  . گرانيد
ن رشـته  يـ د بـه ا  يبا: ک هست يئولوژديک عنصر ا  ين دعوا   ياما در ا  . ريخ

ی ل ميتبدعلم ب ين ترتي به ا!ميشوی فرمولها وفادار بود وگرنه گمراه م     
خـودش  ی ن قابل درک است اما معنـا   ي ا .یک عالمت اختصار  يشود به   

ون راه حـل هـا      يده و کلکـس   يل به خطابه و گز    يتبد. آوردی  را بوجود م  
تـوان بـه   ی هـا مـ   راه حـل ن يکند که با ای ن درک را القا نم  يا. شود يم

کند که بـا اضـافه      ی  ن درک را القا م    يد؛ بلکه ا  يرسی  بزرگتری  ها درس
توان بدون دغدغـه  ی ها وضعمان امن و امان است و م ن راه حل يشدن ا 

. شـود  يمـ ی  دئولوژيـ ال بـه    ي تبد  است که علم   نگونهيا. خاطر جلو رفت  
آمـده و دوبـاره   در  ی  ژدئولويد مبارزه کرد که از درون حصار ا       يدوباره با 

د يـ کنـد کـه با     ين پروسه خاطر نـشان مـ      يا. به سطح علم رسانده شود    
د يـ ف کردن بايردی عالمت اختصاری به جا. اتخاذ کردی علمی  کرديرو

 رفتـار  وی علمـ ی ستمولوژيـ  اپ ،داشـت ی   متد علم  ،خود را منضبط کرد   
منـسجم  ی  قيبه صورت حقـا   د  يباق را   ين منظومه حقا  ي ا داشت و ی  علم

ق يتر کرد و با کشف حقا     مل در دست گرفت و مرتبا آن را کامل        اما ناکا 
  . کردی ب بنديافته و از نو ترکيتر و بسط  قيتر و دق دتر آن را کامليجد

م يگفتـ ی د ميز نبايم که از اول نيست که بگوئيبه نظر من درست ن    
ن يـ نکـه ا  يد ا يـ گفـتن و تاک   ی  بود برا ی  ن راه يا.  م . ل .ا م ي. سميمارکس

ی هـر تئـور  . م بـرد ينخـواه ی زشمندند و بدون آن ره به جائ تکامالت ار 
ی ژدئولويـ ک دگم و بـاور و بطـور خالصـه ا        يل به   يتواند تبد ی  می  علم

ــا آن مقابلــه کنــيــشــود و مــا با ی طبقــاتی  در مبــارزه. ميد همــواره ب
ش بـه  يگـرا ی ن عالئم اختـصار يو ای  و فادار ی  مانند فداکار ی  هائ مقوله
اش  ينها عالئـم اختـصار  يرا که ای آن محتوائ ی  کنند که جا   يدا م يآن پ 

ی را کـه اساسـ  ی کـرد علمـ  يب ما متـد و رو    ين ترت يبه ا . رنديهستند بگ 
ی ست کـه علـم مـا دارا     يـ مـشکل در آن ن    . ميدهـ  يهستند از دست مـ    

. بـه آن اضـافه کـرد   ی گريداسم  توان   يگر نم ياست و د  ی  اديزی  ها اسم
ل يـ ا بـه فـرم تقل  يـ ذارد و گ يمی  ن نوع استدالل مسئله را در فرم باق       يا
آن اسـتکه   ی  اسـتدالل واقعـ   . آورد يدهد و حق مطلب را به جـا نمـ          يم

و ود شـ ی عالمت اختـصار ل به ينکه تبديبه اکند  يدا ميش به آن پ  يگرا
 کنـد   ها ها و راه حل    از فرمول ی  ونيل به کلکس  يعلم را  تبد   ی  فکر انتقاد 

  . استنيموضوع ا. کندی ل به راه حل مهندسيعلم را تبدو 
--------------  

ـ ك پروسه به يل يآن تبدی الفظ تحتی  معن: ونيکاسيفيای  ر ٭ ك ي
ـ كـه آنـرا در مـورد پرولتار       ی  زمـان . است» يش« م و  يبـر  يا بـه كـار مـ      ي
در جنـبش  ی ه ايـ ا، اشـاره بـه نظر     يـ ون پرولتار يفاكاسـ يای  م ر ييگو يم

ـ به مثابـه  ا يـ پرولتاری است كه منافع اساسی ن الملليبی  ستيكمون  كي
كـه منطبـق بـر آن منـافع     يی  و احساسات، نظـرات و برنامـه هـا    طبقه
است را با موضع، احـساسات، نظـرات و برنامـه    ی  جهان -يخيتاری  اساس

ا يـ ا آن بخـش از پرولتار يـ ن يـ ان ا يـ ن در م  يكه در هر مقطع معـ     يی  ها
  . کند يفرض می کيكند را ی دا ميپی طرفدار و حام



     ٢١u 

 حسن پ ور در مجل ھ آرش، ش ماره ی امیر متن زیر گزیده ای از مقالھ
 .باشد مي١٣٨٩، اسفند ١٠٦-١٠٥

  طرح مسئلھ
در ادبيات رو بگسترشی که در سالهای اخير بزبان فارسی منتشر 
" شده است، عليرغم تنوع ديدگاهای نويسندگانش، درک نسبتا

اين درک .  همگونی از خشونت و چگونگی مقابله با آن ديده ميشود
 سياست تقليل صهشونت فيزيکی آنهم در عرهمگون، خشونت را به خ

مهمترين ) ١.(ميدهد و آنرا در رابطه با دمکراسی مسئله يابی ميکند
خشونت نفی «يا » خشونت آنتی تزِ دمکراسی است«:  ادعا اين است

نتيجه اين است که با برقراری دمکراسی ميتوان . »دمکراسی است
بط اجتماعی را بر هيوالی خشونت را کنار زد و نظام سياسی و روا

اما چگونه رژيم اسالمی با ساز و .  اساس عدم خشونت پايه ريزی کرد
برگ جنگيش، ايدئولوژی خشونت مدارش، و نيروی قهريه سازمانيافته 
اش در روياروئی با مقاومت مدنی خشونت پرهيزی خواهد کرد، عرصه 

گذاشت؟  را ترک خواهد کرد، يا راه را برای حضورِ دمکراسی باز خواهد 
اگرچه پاسخ روشنی به اين قبيل سئوالها ارائه نشده استدالل ميشود 

 مسالمت آميز ميتوان تغيير داد زيرا هکه وضع موجود را فقط با مبارز
. و بايد اين دور باطل را شکست» خشونت، خشونت به بار می آورد«

خشونت بد است چون به «انقالب بد است چون انقالب يعنی خشونت، 
، و رژيم حاکم در مواجهه با جنبش عدم » بيشتر می انجامدخشونت

خشونت باالخره سرعقل خواهد آمد اگرچه چنين تحولی نياز به زمان 
  :برای مثال، پيمان حبيب گفته است. دارد

 اول، اصرار بر حفظ مشی عدم خشونت و اصرار جهبنظرم در در « 
ش گفتمان بر تقويت همبستگی در حيات مادی و معنوی، سبب گستر

جنبش و رشد همبستگی ميان مردم خواهد شد و در نهايت همين 
حاکميت مجبور است موج گسترده مردم و جنبش آزاديخواهانه آنها و 

 توسل به .قدرت آن را بپذيرد و چاره ای هم غير از اين نخواهد داشت
خشونت و شيوه های خشونت آميز در حرکت رو به جلوی جنبش سبز 

 جنبش است و بی توجهی به هت تهديد کننده و بازدارندنيز، از خطرا
روش های مبارزات مسالمت آميز، می تواند دورِ باطلِ خشونت و 
استبداد و بی منطقی را تکرار و بازتوليد کند و مانند هميشه به روی 
کار آمدن گروهی با خشونت، ادامه وضعِ موجود با خشونت و پايان آن 

 .يدبا خشونت خواهد انجام
بنظرمن جايی می توان دور باطل و قديمی خشونت رايج و حاکم 
را سد کرد که يک جنبشِ اجتماعی قوی، با اتخاذ منشِ عدم خشونت 

 مدنی و مسالمت آميز و البته پايدار، جلوی آن قدعلم کند هو مبارز
وهزينه های اين پايداری و استقامت را که عمدتا زمان می باشد، 

نتايج . ظرم جنبش سبز قادر به انجامِ اين مهم باشدپرداخت کند و بن
نهضت های مبارزاتی چون جنبش عدم خشونت و مقاومت مدنی 
گاندی و ماندال، بسيار پايدارتر و انسانی تر از جنبش هايی است که با 
قهر و خشونت و خونريزی در صدد تغيير وضعِ موجود به شرايط 

  )٢.(»انسانی بودند
 گوئی که هموطنان روشنفکر و فعال سياسی اين نوع گفتمان، در

اگر چه اشاره . به کشف حقيقت در مورد رفع خشونت دست يافته اند
به گاندی و مارتين لوتر کينگ و امثالشان کم نيست، اين تصور ارائه 

اما آرزوی دنيائی . ميشود که اينها هم به کشف جديدی رسيده بودند
 ١٧٨٩از انقالب .   سابقه دارد تاريخ خشونتهفارغ از خشونت به انداز

 سياسی تئوريزه فهفرانسه تا کنون اين آرزوها دردانشِ سياست و فلس
 ضد انقالبی گرفته تا (Edmund Burke)شده، و از ادموند برک 

انقالبيونی چون مارکس و لنين و مائو زشتی خشونت و لزوم رفع آنرا 
 بررسی اين بحث بدون اينکه به.  در تئوری و پراتيک مطرح کرده اند

 سياسی دمکراسی فهدر طول تاريخ بپردازم، ابتدا اشاره ميکنم که فلس
 خشونت را در انحصاری کردن آن توسط دولت هداری چار سرمايه

 سياسی مارکسيستی و آنارشيستی و سفهجستجو ميکند در حاليکه فل
  .  ....برخی نظرات فمينيستی نفی آنرا مطرح ميکنند

  نتجوانبی از بحث خشو
 تئوری در پاسخ به اين سئوال مطرح ميشود صهبحث اصلی در عر

: ، پاسخی که سوالهای ديگری به ميان ميکشد»خشونت چيست؟«که 
چه کسی، چگونه، چرا، و عليه چه کسی صورت له ی خشونت به وسي«

اين نيازی به توضيح ندارد که بدون درک درست ) ٣.(»ميگيرد؟
اما .  رد و به خشونت پرهيزی پرداختخشونت نميتوان با آن مبارزه ک

در گفتمان ايرانی خشونت پرهيزی به اين سئوال پاسخ درستی ارائه 
" قبل از هرچيز، معموال.  نميشود و اين بهيچ وجه تصادفی نيست

خشونت فيزيکی مستقيم، خشونت روانی، (توجهی به انواع خشونت 
...) وليکخشونت نهادی، خشونت ساختاری، خشونت فرهنگی يا سمب

خشونت مرد بر زن، والدين " مثال(يا حتی گوناگونی خشونت فيزيکی 
نمی شود و در نتيجه پيوندهای بيشمار اين شبکه های ) بر فرزندان

-خشونت را نمی بينند، و با اين کارخشونت را از نظام اجتماعي
اقتصادی جدا ميکنند، آنرا به پديده ای مستقل از روابط اجتماعی 

نند، و اين راه را هموار ميکند که  به صورت مسئله ای تبديل ميک
روانی و اخالقی عرضه بشود و رفع آن هم به رشد قوای روانی و 

در اين گفتمان ها خشونت يعنی کشتن آنهم . اخالقی موکول شود
حتی در مورد انسانها هم هر . کشتن انسانها نه هر موجود زنده ای

 نفر ٢٥٠٠٠ در حدود هر روزه اينک. مرگی خشونت به حساب نمی آيد
هر چهار ثانيه يک (در دنيا از گرسنگی و علل مربوط به آن می ميرند 

آنهم مرگی جانکاه و در شرايطی که خوراک موجود است، ) نفر
اينکه هر سال قريب نيم ميليون کودک . خشونت به حساب نمی آيد

  . ناکافی نابينا ميشوند خشونت نيستيه یبه خاطر تغذ
 ه ی گفتمان، خشونت يک بنياد اجتماعی، يک رابطدر اين

 قدرت نيست و از اينرو دليل هاجتماعی، يک سازماندهی پيچيد
ه  قدرت در عرصه یوجودی آن تامين شرايط توزيع نابرابر و غيرعادالن

و اجتماعی ...) سرمايه دار و کارگر، ثروتمند و فقير( اقتصادی ی
ا؛ نابرابريهای قومی و زباني؛ نابرابری نابرابری مرد و زن؛ نابرابری مليته(

 ه یيعنی خشونت يک رابط. نيست....) اديان؛ نابرابری شهر و روستا
نيست بلکه ) ترين معنی آن به معنای جامعه شناختی وعام(اجتماعی 

به عبارت ديگر، بحث بر سر .  ايست بين شهروندان و حکومت رابطه
) ٤.(مينامند» سياسيخشونت «آنرا " خشونت دولتی استکه معموال

حتی وقتيکه خشونت را سياسی ميبينند، از آنجا که آنرا در يک جناح 
، به اين نتيجه ميرسند که دولت جستجو ميکنند و نه در بنياد حکومت

با تعويض يا کناره گيری يا تعديل جناح خشونت خواه ميتوان به پايان 
ز معتقدند بسياری از هواداران جريان سب(تاريخ خشونت نزديک شد 

که شرکتشان در حکومت يا به قدرت رسيدنشان بساط خشونت را بر 
 عرصه های جامعه ه یحتی وقتيکه خشونت را در هم).  خواهد چيد

، باز )»افقي«و » عمودي«آنهم با استعاره های هندسه ای (ميبينند 
هم راه مواجهه با آن را در تکامل اخالقی افراد جامعه، تعالی بسوی 

روانی کردن .  اسی، و تمرين دمکراسی می بينندفکر دمکر
 فرد تقليل ميدهد ه یخشونت آنرا به مسئل) غيراجتماعی کردن(
دولتمرد خشن يا دولتمرد خشونت پرهيز، رهبر سبز يا رهبر سياه و (

 آنرا درتبليغِ مدارا و ه یو اخالقی کردن خشونت چار) زرد و نارنجی
   چگونه؟اما.  رشد قوای فکری جستجو ميکند

پيروان ايرانی عدم خشونت با تبديل خشونت به پديده ای روانی و 
معقول و منطقی ميرسند که "  ظاهراه یاخالقی و ذهنی به اين نتيج

يا » دور باطل«به عبارت ديگر، .  »خشونت، خشونت به بار می آورد«
در کار است که بدون شکستن آن خشونت همچنان »  باطليه یدائر«

ميتوان علتها و معلولها را » دور باطل فقر«اما اگر در . دادامه ميياب
دور باطل «ديگر تصوير کرد، در  مشخص کرد و تبديل آنها را بهم

خشونت هم علت است هم معلول، و نميتوان بين علت و » خشونت
معلوم نيست خشونت از کجا شروع ميشود و . معلول تمايزی قائل شد

در اينجا، خشونت خشونت .  ستديناميک توليد و بازتوليد آن چي
  .است
يک استعاره است و مثل هر استعاره ای توان » دور باطل«

 سی و خشونتادمکر



   t ٢٢   
ارائه » خشونتدور باطل «توضيحی محدودی دارد اما توضيحی که 

" ميدهد بسيار ناتوان است؛  اين يک نوع تحليل علّی است که معموال
يل علّی، تحل).  circularityهمغلط(آنرا مغلطه به حساب آورده اند 

 درک دنيا ه علت و معلول، بخش مهمی از شيو یطهيعنی تشخيص راب
هر وقت به .  شناخت علمی استه ی مهمی از پروسه یاست، و موئلف

پاسخ بدهيم درگير تحليل علّی ميشويم يعنی برای يک » چرا؟«سئوال 
اگر چه برای خيلی از معلولها ميتوان . معلول علت يا عللی پيدا ميکنيم

در تحليل  ،)زمين خوردم، پايم شکست" مثال(تی مشخص کرد عل
 علت و معلولی کار آسانی ه یمسائل جامعه تشخيص درست رابط

نيست، زيرا در اين مورد، بر خالف مثال ذکر شده که شکسته شدن پا 
را معلول زمين خوردن ميداند، رابطه ها ساده، مکانيکی، مستقيم و 

 ديالکتيکی وغيرمستقيم و چند تک خطی نيستند بلکه پيچيده و
بيشتر معلولها بيش از يک علت دارند، و در شرايطی : بعدی هستند

علت به معلول تبديل ميشود و بالعکس، معلول حتی ميتواند مقدم بر 
جنگ " مثال(علت باشد و گاهی آنچه علت به نظر ميرسد علت نيست 
ع شد معلول جهانی اول اگر چه با سوء قصد به فرانتس فرديناند شرو

علت ها ميتوانند کلی، جزئی، مستقيم، غير مستقيم، ). اين رويداد نبود
  .باشند... ضروری، کافی و

خشونت، خشونت به بار می «به اين ترتيب، در اين استدالل که 
امکان درک پيچيده و چندعليتی نيست چون خشونت هم علت » آورد

تحليل علّی را اين استدالل حتی شکل ساده ترين . است هم معلول
بلکه نمونه ای از استدالل دايره ای يا )  ميشودy باعث x(ندارد 

 x ميشود، يا x باعث x( است (circular argument)چرخان 
در اين نوع استدالل  ) ٥).( درست استxدرست است برای اينکه 

 ه ی آن متکی به نتيج(premise)يکی از مقدمه های «
(conclusion)در »دور باطل«)  ٦. (» معادل آن آنست و يا حتی ،

 خود را در مقدمه جا ميدهد ه یاستداللی است که نتيج«فلسفه، 
 است بر (expression)، يا تعريف يک عبارت )مصادره به مطلوب(

در چنين استداللی، نتيجه از مقدمه ) ٧.(»حسب خود آن عبارت
يجه استنباط ميشود و صحت خود مقدمه را نميتوان مستقل از آن نت

به عبارت ديگر، مقدمه در خدمت اثبات نتيجه است و . به اثبات رساند
خشونت بد است چون خشونت به بار «: نتيجه در خدمت اثبات مقدمه

الف، هميشه الف است (همچنين به سياق منطق ارسطوئی . »می آورد
خشونت، خشونت است و نميتواند چيزی جز ) و نميتواند ب باشد

  .خودش باشد
ر نيست که با اين درک از خشونت، طرفداران عدم تعجب آو

را به اين طريق ميسر ميدانند که يک » دور باطل«خشونت شکستن 
طرف دست از خشونت بردارد، و اين يک طرف همانست که مسلح 
نيست، ارتش و پليس و سپاهی و بسيجی ندارد، و خودش آماج 

نت اگر يک طرف دست از خشو. خشونت است، يعنی مردم ايران
بردارد، طرف ديگر نيز ترسش فروميريزد و خشونت اگر هم از بين نرود 
مهار ميشود، آنهم از طريق بنانهادن نظام قانونی مبتنی برعدم 

  )٨.(خشونت
درغرب بيش از دويست سال است که جنبش صلح در جريان ... 

است و مدتها است که جنبش به اين نتيجه رسيده است که تا وقتيکه 
سئوال . ن جنگ و اقتصاد قطع نشود اميدی به صلح نيست بيه یرابط

اينست که چرا با اينهمه مصلح سياسی، با اينهمه تئوريسين صلح 
 خشونت ه ی عدالت و برابری، نه دايرهخواهی، با قرنها تفکر در بار

شکسته ميشود نه فقر، و هردو دست در دست هم گسترده تر و پابرجا 
د؟  اگر در عصر رژيمهای فئودالی در تر به کشتار خود ادامه ميدهن

نوشته ميشد، ملوک ريز » نصائح الملوک«شرق و غرب، هر چه بيشتر 
و درشت خيره سر تر ميشدند، درعصر دمکراسی سرمايه داری نيز هر 
چه دموکراسی و اخالق و صلح و خشونت پرهيزی بيشتر تبليغ می 

قوق بشر صادر جهانی حیه ی شود و قانون جنگ و پروتوکول و اعالم
ميشود، دولت دمکرات خشن تر و ميليتاريست تر به جنگ با دشمن 

ميتوان پرسيد که چرا در .  می پردازد) شهروندان(خارجی و داخلی 
 شهروندان عليه هموجود، بعد از چند دهه مبارز" های واقعای دمکراس

 پليس، پيشرفتی در محدودکردن اين فرمِ (brutality)قساوت 
تی صورت نميگيرد؟  اينکه دولت آمريکا در مجامع بين خشونت دول

المللی از جمله در سازمان ملل قاطعانه با ممنوع کردن بمب خوشه ای 
 سبک مخالفت ميکند چه عواقب ه یو مين و تجارت آزاد اسلح

تئوريکی برای درک عدم خشونت دارد؟  هنگاميکه دولت آمريکا ابزار 
د و از دادوستد اين کاال به دليل احترام کشتار را کاال به حساب می آور

و اقتصاد بازار آزاد دفاع ميکند، پيروان عدم » دمکراسی اقتصادي«به 
خشونت رابطه ای بين دمکراسی اقتصادی و سياسی می بينند؟ آيا 
ميتوان بعد ازهشت هزار سال تاريخ خشونت سازمان يافته توسط 

فيت تئوريهای خشونت ارتش و پليس و سپاهی و گزمه و گزير در کي
ترديد يا تامل بکنيم؟ چگونه تضاد بين واقعيت خشونت و ) پرهيزی(

  رشد ايده های ضد خشونت و صلح طلبی را بايد فهميد و حل کرد؟ 
 ....  

با وجود حضور همه جائی خشونت، دانش انسانشناسی تاکيد بر 
جنگ، درمقياس «: جديد است" اين دارد که جنگ پديده ای نسبتا

انسانها به عنوان . متأخر است" انسانشناختی وجود بشر، اختراعی نسبتا
، نود در صد تاريخشان را بدون جنگ سپری (species)يک گونه 

های اجتماعی و مفاهيم مالکيت برای شروع جنگ ی هيرارش. کرده اند
های  بنيادهای نظامی رسميت يافته و ارتش... ضروری به نظر ميرسند

به عنوان يک فرم سازماندهی سياسی، " دولت "دائمی با پيدايش
در حدود هشت هزارسال ... اقتصادی و اجتماعی رشد کردند

 انسانها، ه، تضاد عمد»نود در صد تاريخ«در دوران طوالنی ) ٩.(»...پيش
 يا گروه زندگی ميکردند، با طبيعت بود نه با (band)که بشکل باند 

ها و ساير حيوانات صورت توسل به قهر بيشتر بين انسان.  همديگر
در اين دوران، طبيعت بر انسان مسلط بود و انسان توانائی . ميگرفت

  .  طبيعت را نداشت) ويران کردن(اعمال قهر 
   متأخر بودن خشونت سياسی، بيش از هر چيز به اين معنی 

تاريخی است به . خشونت پديده ای تاريخی و اجتماعی استاست که 
 دارد و پايانش را هم ميتوان تصور کرد، و اين معنی که آغازی

يا » فطرت«، »ذات«، »طبيعت«اجتماعی است به اين معنی که از 
 روابط متناقض و ه یانسان برنخاسته بلکه محصول شبک» روان«

متضادی است که انسانها در پروسه گذار از گردآوری خوراک به توليد 
، ظهور طبقات پيدايش مالکيت خصوصی: آن به تدريج بنا نهادند

و به (، پيدايش دولت، )روابط پاتريارکی(متخاصم، پيدايش خانواده 
تدوين قانون، دانش، دين، ايدئولوژی، ادبيات و ) دنبال اختراع نوشتن

و  استثمارگر و استثمارشده و جنسيت ستمگرتقسيم جامعه به .  هنر
 ابطاين روبا مقاومت روبرو ميشد وازاين رو نهادينه کردن  ستمديده

توجيه (و کسب رضايت ) قدرت دولتی(بدون توسل به خشونت 
 با .ميسر نمی شد...)  دين، هنری،استثمار و ستم از طريق ايدئولوژ

حاشيه ای شدن تضاد بين انسان و طبيعت، تضاد بين انسانها به شکل 
توسل به قهر يا .   نوينی، يعنی تضاد طبقاتی، شکل گرفتهتضاد عمد

 ه یپروس (ن انسان و ساير حيوانات در جريان بوديب" خشونت که قبال
:  دادنوينی از اعمال قهر"  جای خود را به شکل کامال)شکار همديگر

جنگ انسان عليه انسان بر اساس تقسيم نابرابر قدرت و با برنامه و 
ه اين پروس.  سازوبرگ و سازماندهی نظامی و با ايدئولوژی و سياست

ر باستانشناسی و بخصوص، بعد از  گذار به شکل روشنی در آثای
امروز، جنگ جزو )  ١٠.(پيدايش نوشتن، در کتيبه ها ثبت شده است

موئلفه ای از اقتصاد، تکنولوژی، سياست، : تاروپود جامعه شده است
  .دين، حکومت، ايدئولوژی، هنر، زبان، و آموزش و پرورش است

  قانونی کردن خشونت: یدمکراس
 بر اين باورند که با روی آوردن اگر خشونت پرهيزان ايرانی

 دمکراسی به پرواز در می ه یشهروندان به منطق عدم خشونت فرشت
 به بعد به درک بسيار ١٧آيد، تئوريسين های اروپائی دمکراسی از قرن 

در اواسط .   خشونت و دمکراسی رسيده بودنده یپيچيده تری از رابط
، يکی (١٦٧٩-١٥٨٨ ,Thomas Hobbs)قرن هفدهم، تامس هابز 

، )سرمايه داری( سياسی آغاز عصر مدرن ه یاز اولين متفکرين فلسف
 برافکندن خشونت، تحليلی ارائه داد که بعد هبه جای خيالبافی در بار

ها با تغييراتی توسط جان الک، ژان ژاک روسو و ديگران مبنای نظام 
 لواياتنهابز در اثر مشهورش . حقوقی سرمايه داری قرارگرفت-سياسي

(Leviathan) يعنی در »حالت طبيعت« استدالل کرد که انسان در ،
شرايط نبود حکومت و قانون که از قدرت و حقوق طبيعی برخوردار 

 طمع و منفعت است و از اين روی هميشه در هاست، تابع انگيز
بنا بر اين هر آنچه در زمان جنگ روی «: وضعيت جنگ به سر ميبرد

همان هم، » ی دشمن انسان ديگر استميدهد، هنگامی که هر انسان



     ٢٣u 
در .  اگر انسان از امنيت برخوردار نباشد، در شرايط صلح  برقرار ميشود

ستيز با شخص ديگر قرارگرفته طه یاين شرايط که هر شخص در راب
اين حالت، جنگ همه . است هر فردی ميل طبيعی به خشونت دارد

د بايد طی قراردادی عليه همديگر است و برای اينکه جامعه از هم نپاش
از ) پارلمانی(، که ميتواند فرد يا انجمنی (sovereign)يک حاکم 

اين حاکم . افراد باشد، تعيين شود تا شرايط قرارداد را به اجرا بگذارد
از آنجا که تضادهای .   قانون است، و  امرش مطاع استه یاجراکنند

ابل اطاعت از شهروندان آشتی ناپذيرند نفعشان در اين است که در مق
به اين ترتيب به کار بردن . قانون، از صلح مدنی برخوردار بشوند

  . خشونت قدرت انحصاری حاکم است
"  و بعدا١٧اين تضادهای آشتی ناپذير در انگلستان در اواسط قرن 

 به ا نقالب ١٨ دوم قرن ه یدرهلند و فرانسه و آمريکای شمالی در نيم
 نوپای بورژوازی، يک سری ه ی طبقمنجر شدند، اما با بقدرت رسيدن

هائی ی با وجود نگران. تضادهای آشتی ناپذير ديگر جای آنها را گرفت
که خشونت انقالب فرانسه برانگيخت، نه دولتمردان و نه تئوريسين 

 که به مراتب پيشرفته تر و پيچيده تر از هابز - های دولت دمکراتيک 
بجای لغو خشونت به قانونی آنها . در فکر حذف خشونت نبودند -بودند 

اگر در رژيم فئودالی هر صاحب قدرتی نيروی .  کردن آن پرداختند
مسلح و زندان خودش را داشت، در نظام سرمايه داری اعمال خشونت 

 ه اگر در رژيم فئودالی استفاده از قو.  ميبايست در انحصار دولت باشد
 مطابق قانون قهريه خودسرانه بود، در نظام سرمايه داری ميبايست

دو قرن بعد از هابز، هنگاميکه دولتهای سرمايه داری براروپا .  باشد
دولت سرمايه داری را اين ) ١٩٢٠- ١٨٦٤(مسلط بودند، ماکس وبر 

به شيوه ای موفقيت (يک اجتماع انسانی که «: چنين ارزيابی کرد
 فيزيکی را در چهارچوب يک هانحصار بکارگيری مشروع قو) آميز

و چطور ميتوانست غير از اين .  »عين در اختيار ميگيردسرزمين م
 ه دمکراسی بورژوائی دوران تشديد مبارزه یباشد؟ دوران سلط
 کارگر، پيدايش کمونيسم و آنارشيسم، ورود ه یطبقاتی، ظهور طبق

 سياسی، رشد نهضت های رهائيبخش ملی، ه مبارزصه یزنان به عر
ه و کاال، گسترش بازار ملی، تشديد رقابت سرمايه داری، صدور سرماي

ايجاد مرزهای ملی و در هم شکستن آنها، اشغال کشورهای نزديک و 
دوردست، جنگ بی پايان بر سر مستعمرات و ساير تحوالت پر مخاطره 

 قهريه ميسر نمی هاست و بقا درچنين دنيائی بدون توسعه و تعميق قو
لوم نظامی، وزارت جنگ، ارتش دائمی، نظام وظيفه، آکادمی ع:  شد

 جنگ، قبرستان نظامی، دادگاه نظامی، ه ی سرباز گمنام، موزه یمقبر
قانون جنگ، صنايع نظامی، علوم نظامی، نمايشگاه صنايع جنگی، و 

  .صنعتی-باالخره مجتمع نظامي
....  

 سپتامبر بار ديگر ١١پاسخِ دولت آمريکا و متحدينش به ...  
های دمکراسی از جمله  تئوريسين. تئوريهای دمکراسی را محک زد

روزنامه نگار، استاد دانشگاه و رهبر فعلی حزب ليبرال (مايکل ايگناتيف 
استدالل کردند که در مبارزه با تروريسم ميتوان دمکراسی را ) کانادا

اما . متوقف کرد، آزاديهای مدنی را معلق کرد، و به شکنجه متوسل شد
 و در واقع هيچ ها از سياستمداران عقب ماندند اين تئوريسين

 سياستمداران ه یهم.  آنها نداشته یسياستمداری نيازی به توصي
حتی اگرهابز و الک و ميل و وبر را نشناسند، ميدانند که در دمکراسی 
امنيت دولت و ملت هميشه بر منافع شهروندان و بر تعهدات بين 

 شکنجه های:  آمريکا در ده سال اخيره یکارنام. المللی اولويت دارد
 زندانيان، توقيف و ربودن مخالفين، ترافيک ه یوحشيان

دستگيرشدگان در سطح بين المللی، ايجاد زندانهای مخفی در خارج از 
با .  اينها با توجيه قانونیه یمرزها، پايمال کردن آزاديهای مدنی و هم

وجود اينکه هم در آمريکا و هم خارج از آن به اين خشونت لجام 
شکنجه در زندانهای  ابوغريب و "  مثالگسيخته اعتراض شد و

گوانتانامو بی به عنوان جنايت جنگی قلمداد شد، سياستمداران 
آمريکائی، مانند همقطاران بريتانيائی و اسرائيليشان، به آسانی و بشيوه 

قانونی خود را از تبعيت به قانون و تعهدات بين المللی  - ای سياسي
شان دادند که دولت دمکراتيک هم مستثنی کردند و در واقع بار ديگر ن

  )١١.(قانون گذاری ميکند و هم قانون شکنی
ممکن است اعتراض بشود که اين خشونت ها در نفی حکومت 

در حاليکه ليبراليسم .  قانون و دمکراسی بوده نه در پايه گذاری آن
هميشه چنين ادعائی را ارائه داده، برخی از تئوريسين های دمکراسی 

. ام متوجه الزم و ملزوم بودن خشونت و دمکراسی بوده انداز قديم االي
برای مثال الکسی دو توکويل دراواسط قرن نوزدهم در اثر مشهورش 

 سياست اسپانيا و اتازونی در مورد ه یدر مقايس» دمکراسی در آمريکا«
  :مردم بومی گفت

 اقدامات هولناک بی سابقه، وغلطيدن در ه یاسپانيائيها به وسيل «
 را نابود (Indian race)ی پاک نشدنی، نتوانستند مردم بومی ننگ

 کنند يا حتی مانع از شريک شدن آنها در حقوقشان بشوند؛ آمريکائي
های اياالت متحده به هر دوی اين هدف رسيده اند آنهم با سهولتی 

 قانونی، انساندوستانه، بدون ريختن ه به آرامی، به شيو-شگفت آور 
.  يکی از اصول بزرگ اخالقی در انظار جهانيانخون، بدون نقض حتی

نميتوان انسانها را نابود کرد و درهمان حال اينهمه به قوانين بشريت 
  )١٢.(»احترام گذاشت

 اگر چه دوتوکويل اريستوکرات بود و مدافع دمکراسی بورژوائی، 
 قانون و دموکراسی بيشتر به تحليل طهاين تيزبينيش در مورد راب

اما اگردرغرب هر .  و کمتر مورد توجه قرار گرفته استمارکس ميماند
سنگ بنای دمکراسی را با جنگ عليه شهروندان، کشتار مردم 
مستعمرات، برده کردن مردم آفريقا، و تحميل دو جنگ جهانی و دهها 

های   دمکراسيه یجنگ ديگر به مردم دنيا روی هم گذاشتند، کارنام
بزرگترين «جا فقط به عملکرد در اين. شرق درخشان تر نبوده است

نظام .  مختصری ميکنمه، يعنی هندوستان، اشار»دمکراسی دنيا
 لشکرکشی و ه یدمکراتيک هندوستان، بر خالف آمريکا، که در پروس

اشغال و کشتار و ژنوسيد و برده داری و آپارتايد نژادی پا بدنيا نهاد، در 
، و استعمارزدائی بطن ايده ها و پراتيک عدم خشونت، استقالل خواهی

  .   پايه ريزی شد
نگاهی به مطبوعات هندوستان، گزارشهای سازمانهای حقوق بشر و 

» بزرگترين دمکراسی دنيا«تحقيقات آکادميک نشان ميدهد که اين 
شصت و سه سال بعد ازاستقالل، روابط . ...  خشن ترين آنها هم هست

ا به پای آن، فرمهای برده داری و فئودالی و کاستی پا برجا هستند، و پ
جديد ترِ خشونت زندگی مردم اين شبه قاره را به جهنمی در روی 

ترافيک زن و مرد و کودک به منظور بهره کشی : زمين تبديل کرده اند
جنسی و در آوردن ارگانهای بدن آنها، کار برده ای، بيگاری و کار 

جنين کُشی ) ١٣ ((bonded labour)اجباری برای استهالک قرض 
، خشونت عليه بيش از چهل ميليون )دختران(، طفل کُشی )دختران(

 ميليون نفر جمعيت ٢٣٠با » گرسنه ترين کشور دنيا«) ١٤(زن بيوه، 
باالترين در صد کودکان از رشد بازمانده ) ١٥(دچار سوء تغذيه، 

 در ٦٠٠٠(، مرگ دو ميليون کودک در سال بخاطر گرسنگی )٤٨(%
ه ئوری دموکراسی مسائل بخش خصوصی و جامعاگر اينها در ت) ... روز
 عمومی وضع بهتری ندارد و ه ی مدنی به حساب می آيند، عرصی

 خصوصی مشغول بيداد عليه مردم هندوستان ه یدست در دست عرص
  .هستند
 از پارلمان هندوستان ٢٠١١ يه ژانو٥در » ديدبان حقوق بشر «

را » استعمار دوران (sedition law)قانون ضد شورش «خواست که 
لغو » خاموش کردن نارضائی سياسی به کار ميبرد«که دولت برای 

به کاربردن «: مسئول بخش آسيای جنوبی اين سازمان گفت. کند
قانون ضد شورش به منظور خاموش کردن انتقاد مسالمت آميزعيارِ 

 اعدام ١٩٥٠از اواخر «طبق يک تحقيق، .  »يک حکومت ستمگر است
 به يکی از (encounter killing)» ن در درگيريکشت«فراقانونی يا 

در اين موارد، افرادی که به گمان . ابزار کار پليس تبديل شده است
پليس درگير فعاليت جنائی جدی بوده اند دستگير ميشوند و در 

 ٢٠٠٧در» ديدبان حقوق بشر«) ١٦.(»های سری اعدام ميشونده جايگا
ر بعد اپيدمی پيدا کرده ها در کشمي گزارش داد که اين قبيل قتل

دولت هند « ديگری به اين نتيجه رسيده است که ه یمطالع. است
شاهد خاموشِ خشونت غيردولتی کاست های باال عليه کاست های 

و مبارزه برای » پائين و خشونت جامعه های اکثريت عليه اقليت است
 با قساوت استثنائی و نقض... حقوق قانونی و انسانی و اجتماعی«

  ) ١٨.(اينها مشتی از خروارند)  ١٧(» حقوق بشر سرکوب ميشوند
   بنیادھای دنیای کھن-دولت، قانون و خشونت : کمونیسم 

 دمکراسی، هم در تئوری و هبحث من بر سر اينست که پروژ  ... 
.  هم در پراتيک، هدفش نه لغو خشونت بلکه دمکراتيزه کردن آن است

ين ها و پراتيسين های دمکراسی اين نه به خاطر بدطينتی تئوريس



   t ٢٤   
 طبقاتی ه ی آنان از جامعه یبلکه ناشی از درک درست و واقع بينان

اگر در عصر روشنگری بحث الزم و ملزوم بودن خشونت و . است
دمکراسی در عرصه های سياسی، قانونی، قضائی و اخالقی پذيرفته 

 مبلغين شد، امروز بعد از سه قرن دوباره همين بحثها در دستور کار
برای مثال، در سالهای اخير جان کين از . اين نظام قرار گرفته است

 بعضی فرمهای خشونت را ضروری می شمارد (ethics)منظر اخالقی 
دمکراتيزه کردن  «مهبرنا» مازاد خشونت«و برای از بين بردن 

را پيشنهاد ميکند کاری که به نظر او در جريان تاسيس » خشونت
  ) ١٩. (صورت گرفت )مدل فيالدلفيا(يکا  آمرهاياالت متحد

اگر دمکراسی بورژوائی خشونت را دمکراتيزه ميکند و خود را پايان 
 کمونيسم پايان دادن به اين خشونت هتاريخ به حساب می آورد، پروژ

کمونيسم معتقد به ابدی بودن هيچ چيزی نيست و سرمايه .  است
در . حساب می آوردداری را لحظه ای در تاريخ طوالنی انسان به 

تئوری مارکسيستی، دولت، ارتش، قانون، خانواده، و دين بنيادهای 
به قول ( طبقاتی ه یاينها بنيادهای دنيای کهن يعنی جامع. خشونتند
 خشونت ه یبه شمار ميروند و گذارازاين شبک) »ماقبل تاريخ«مارکس 
  . يسر نمی شود م بدون خشونت بدون نفی آنهاه یبه جامع
گر نفی اين بنيادهای ماقبل تاريخ ضروری است، گذار از اما ا

سرمايه داری به سوسياليسم و سپس به کمونيسم بدون به کار گرفتن 
 ه بی طبقه یبه عبارت ديگر، ساختن جامع.  آنها ميسر نخواهد بود

 طبقاتی صورت ميگيرد، اگر چه ه یکمونيستی با اين ابزارهای جامع
اين تضادی است .  ، و شسته ورفته ميشونداين ابزارها دگرگون، متحول

که جنبشهای کمونيستی در قرن بيستم نتوانستند حل کنند و 
انقالب تنها بدست گرفتن . همچنان چالش بزرگی به شمار ميرود

در فردای کسبِ قدرت سياسی، روابط اجتماعی .  قدرت سياسی نيست
پيچيده تر از پوسيده تغيير نمی کند و انقالب اجتماعی که به مراتب 

است وپايانی بر آن متصور نيست ) کسب قدرت دولتی(انقالب سياسی 
بايد ادامه يابد، انقالبی که هر قدم آن آگاهانه است وهر اقدامش با 

 طبقاتی مبارزه همبارز. مقاومت پاسداران دنيای کهن روبرو خواهد شد
 – عرصه های زندگی را در برميگيرد ه یای همه جانبه است و هم

سياست، ايدئولوژی، اقتصاد، فرهنگ، هنر، تئوری، فلسفه، آموزش، 
از اين جا ست که درک پيروان عدم خشونت از . تکنولوژی، و توليد

خالصه شده است، ساده » خشونت=انقالب «ه یانقالب، که در معادل
  .انگارانه است

از نقطه نظر مارکسيسم، انقالب نه توسل به خشونت بلکه به قدرت 
 نو و مترقی است که راه را بر رشد جامعه باز ه یک طبقرسيدن ي

ميکند و يک نظام اجتماعی پيشرفته را به جای روابط کهنه بنا مينهد 
 و انقالب سوسياليستی ١٧٨٩ برای مثال انقالب بورژوائی فرانسه در -

ترديدی نيست که در هر انقالبی خشونت روی .   در روسيه١٩١٧
ياليستی تالش ميشود که کسب قدرت در ميدهد، اما در انقالب سوس

وضع «شرايطی صورت بگيرد که خشونت به حد اقل برسد، يعنی در 
، هنگامی که قدرت حاکم ناتوان از اعمال قدرت است و »انقالبي

. اکثريت مردم حاضر به تحمل آن نيستند، و عليه آن قيام ميکنند
ه رسيد طبقمارکس و انگلس به استقبال شرايطی رفتند که به نظر مي

در آمريکا و ( کارگر بتواند از طريق مسالمت آميز به قدرت برسد ی
ه لنين مانند هم. اگر چه ترديد داشتند که چنين بشود) بريتانيا و هلند

ها نه تنها با تروريسم بشدت مخالف بود بلکه   مارکسيستی
 قيام، ه یدر پروس. را هم با قاطعيت رد ميکرد» آوانتوريسم انقالبي«

ها به مبارزات توده ای از اعتصاب در کارخانه ها و مدارس  ونيستکم
گرفته تا بايکوت و پخش اعالميه و راهپيمائی در خيابانها اهميت فوق 

 ه انقالب، شيوه های مبارزه، برخالف عقيده یدر پروس.  العاده ميدهند
) يا خشونت يا عدم خشونت(آن -يا-اين- خشونت پرهيزان، بر مبنای يا

 مردم به جريان هدر اين پروسه، دريائی از ابتکار تود.  نمی شودتعيين 
 تخصص سياستمداران خارج ميشود، و در همی افتد، سياست از حوز

اکثريت . بسياری موارد هيچ سياستمداری را توان مقابله با آن نيست
خشونت بيش از . مردم و انقالبيون هيچ عالقه ای به خشونت ندارند

آنان که بيش از همه . نقالبيون را آماج قرار ميدهدهمه مردم عادی و ا
از خشونت بيزارند کسانی هستند که دل در گرو از بين بردن آن بسته 

  . اند
جنبش کمونيستی . اما نفی دنيای کهن به آسانی ميسر نيست

هنگاميکه در قرن گذشته در چند کشوراز جمله روسيه و چين به 

 تئوری پيش بينی شده ه ی عرصدر" قدرت رسيد، موانعی را که قبال
حزب .   عمل تجربه کردهبود به شيوه ای ريز و روزانه در گستر

 هکمونيست شوروی که از قبل از شروع جنگ جهانی اول با اين پروژ
کشتار و ويرانگری مخالفت کرده بود در چهارمين سال جنگ قدرت را 

ها  در دست گرفت و بالفاصله سربازان روسيه را به ترک جبهه 
اما چهارده . فراخواند، و کشور را از ميدان جهانی آدمکشی خارج کرد

دولت سرمايه داری جنگ بين خودشان را به تجاوز نظامی عليه اولين 
حکومت سوسياليستی تبديل کردند، و چهار سال خشونت و ويرانی و 
قحطی جنگ جهانی را بمدت چند سال ديگر بر اولين حکومت 

نظام نوينی که ميبايست به ساختن پايه . دندسوسياليستی تحميل کر
های  های سوسياليسم بپردازد در خشونت مرگباری که دمکراسي

کشتار وحشيانه ای که . سرمايه داری براه انداختند از نفس افتاد
 در خيابانهای پاريس از کموناردها کرده ١٨٧١دمکراسی بورژوائی در 

  .ه تکرارشدبود در پهنای بزرگترين کشور دنيا در روسي
 اگر خشونت دمکراسيها مانع بزرگی برای ساختمان سوسياليسم 
شد، تضادهای درونی جامعه و ناتوانی رهبری در گسست از روابط 

رهبری حزب در دوران . سرمايه داری مانع  اصلی به حساب می آمد
 ذهن و نه در عمل، از ه یاستالين و بعد از آن نتوانست، نه در عرص

نظام اداری و مديريت، سيستم قضائی، .  داری بگسلدروابط سرمايه
اگر . نظام آموزشی و بسياری روابط ديگر تداوم نظام سرمايه داری بود

 يک دهه بعد از پايان تجاوز نظامی دولتهای سرمايه ه یچه در فاصل
داری بيسوادی از بين رفت و قحطی و گرسنگی و بعضی شيوه های 

زاديهای زيادی برخوردار شدند، بيست استثمار کنترل شد و زنان از آ
سال بعد از انقالب، در آغاز دومين جنگ جهانی دنيای سرمايه داری، 

 سوسياليستی بود و ه یروابط سرمايه داری هنوز وسيع تر از موئلف
  . آنچه را که ساخته شده بود ويران کرد١٩٤١ آلمان در ه یحمل

خلی فائق آمد، اما اگر شوروی بر چالش دو جنگ جهانی و جنگ دا
 دچار شکست - در تئوری و سياست و ايدئولوژی - آگاهی صه یدر عر

 با اين تحليل ضد مارکسيستی که ١٩٣٠استالين در سالهای . شد
 طبقاتی پايان يافته است، هر نظر و هطبقات از بين رفته اند و مبارز

 سرمايه ئه یعمل مخالف يا انتقادی را به بقايای سرمايه داری و توط
داری جهانی پيوند ميداد، در اين مورد همان رفتاری را کرد که 

در  )٢٠(ها ميکردند، های سرمايه داری با کمونيست دموکراسي
مواردی از آنها خشن تر رفتار کرد، در برخورد به اپوزيسيون مرتکب 

 زندانها هجنايات فراوان شد و بسياری را بدون هيچ دليل و مدرکی روان
حزب کمونيست چين در دوران مائو اين .  باری کردو اردوگاه کار اج

 طبقاتی و برخورد به اپوزيسيون را رد کرد، و وجود دو هدرک از مبارز
 بين دو خط مشی در حزب هخط سوسياليستی و سرمايه داری و مبارز

با وجود اين، .  طبقاتی به حساب می آوردهو دولت را بخشی از مبارز
 کودتا کردند و به کشتار پيروان ١٩٧٩پيروان سرمايه داری در سال 

اين تحوالت را، که به مراتب پيچيده تر از آنند . سوسياليسم پرداختند
خشونت «که در اين مختصر قابل بررسی باشند، نميتوان با ديدگاه 

  .  توضيح داد» خشونت می آفريند
، اين )١٩٧٦(و چين ) ١٩٥٦( با کودتای سرمايه داری در شوروی 

در . مهم انقالب سوسياليستی با شکست مواجه شدند ه یدو تجرب
 هحاليکه ققنوس جنبش کمونيستی هنوز از خاکستر اين دوره از مبارز

طبقاتی برنخاسته است، خشونت سرمايه داری دنيا را سريع به پرتگاه 
اکنون که اين کلمات را مينويسم اخبار قيام . نابودی ميکشاند

 الجزاير و اخبار بی عدالتی، خودبخودی مردم در تونس و مراکش و
فقر، نابودی محيط زيست، بيکاری، و کشتار در ساير نقاط دنيا رسانه 

در سالهای اخير بعضی از روشنفکران و فعاالن .  ها را فراگرفته است
سياسی که اميدی به نجات بشريت در چهارچوب وضع موجود ندارند 

 ٢٠٠٩در سال » سم کمونيهايد«کنفرانس . روی به کمونيسم آورده اند
بعضی معتقدند . در لندن به بررسی جوانب فلسفی کمونيسم پرداخت

 انقالبی، دنيا به طرف کمونيسم هکه بدون کسب قدرت، بدون مبارز
عده ای ميخواهند از طريق دمکراسی بورژوائی به ) ٢١.(ميرود

 به - برگردند »  آغازطه ینق«کمونيسم برسند به اين ترتيب که به 
 از آنجا به مارکس جوان و از او هم به دمکراسی عصر مارکس، و
درک اين مشکل نيست که هر دو پروژه به رفرم در )  ٢٢.(روشنگری

درعين حال تالش برای سنتز .  چهارچوب وضع موجود می انجامند
و تجربه های مثبت ) مارکس و لنين و مائو(نوينی از تئوريهای گذشته 



     ٢٥u 
بدون )  ٢٣.(روع شده استو منفی سوسياليسم درقرن بيستم ش

 سرنوشت هو اين مبارز.  نوسازی جنبش اميدی به پرواز ققنوس نيست
دراين مبارزه بحث .  تئوری استه یسازی است که گره آن در عرص

در تئوری مارکسيستی از قديم االيام .  برسر انقالب است نه خشونت
ه روشن بوده که بحث رفرميسم و انقالب هيچوقت برسراسلحه نبود

کمونيستها با رفرميسم مخالفند نه با رفرم، و رفرميسم ميتواند .  است
  .مسلح باشد همانطور که در بسياری موارد بوده است

خالصه کنم، دمکراسی سرمايه داری و دمکراسی سوسياليستی هر 
 دولت، حزب، ارتش، - دو متکی به نهادهای اعمالِ قدرت طبقاتی 

ستند، اما در ورای اين شباهت  ه-پليس، دادگاه، زندان و غيره 
اولی خشونت . ظاهری اقيانوسی اين دو پروژه را از هم جدا ميکند

اقليتی ناچيزعليه اکثريت است و دومی خشونت اکثريت عليه آن 
اولی خشونت را نهادينه و ازلی کرده است ودومی به برچيدن و . اقليت

  .ريشه کن کردن آن می پردازد
 انسان ه یديد، تحقق آرزوی ديرين دوم قرن جه یدر آغاز ده

برای جامعه ای بدون خشونت و دنيائی فارغ ا ز جنگ از هر زمانی 
 شهروندان آزاديخواه و عدالت هبعيد تر به نظر ميرسد اگر چه مبارز

  کشور، ٩٥امروز در . خواه برای جهانی عاری از خشونت ادامه دارد
ونتهائی از قبيل خش. دولت از حق اعدام شهروندان محروم شده است

شکنجه، تجاوز به زنان، و ژنوسيد در شرايط جنگ بين دولتها جزو 
جنايات بين المللی به حساب می آيند و مرتکبين اين جنايات در هر 

نظام آپارتايد هم به عنوان فرمی از .   قضائی قابل تعقيب اندهحوز
مدت دو دهه است که مبارزه . جنايت عليه بشريت شناخته شده است

اما با . برای الغای همه نوع مجازات از جمله زندان شروع شده است
وجود اين گامهای مهم، خشونت از ارکان اصلی حکومت است و 

هنگاميکه ملت و دولت به . سياست بر قانون و اجرای آن مسلط است
خطر افتادند، چه خطر حقيقی باشد چه خيالی، خارجی باشد يا 

ورق پاره ای بيش نيست و صلح به داخلی، قانون برای دولتمردان 
تظاهرات بيش ازشش ميليون نفر . سهولت به جنگ تبديل ميشود

 در مخالفت با جنگ آمريکا عليه ٢٠٠٣ ه فوري١٥درسراسر دنيا در
عراق و مبارزات خيابانی تابستان سال گذشته در ايران خشم عميق 

نظام مردم دنيا را عليه جنگ امپرياليستی و مردم ايران را عليه 
درايران، رهبران سبزخشم ميليونها شهروند را .  تئوکراتيک نشان داد

.  در خدمت معامله برای کسب سهم بيشتری از قدرت سياسی گرفتند
اين رهبران اگر بتوانند قدرت دولتی را به انحصار خود در آورند، تمام 
ابزارهای سرکوب را که اکنون در دست جناح حاکم است در کنترل 

. به کار می اندازند» غيرخودی ها« وعليه مخالفان بخصوص ميگيرند
 جديد بلکه تداوم خط بازرگان، بنی صدر و خاتمی هخط سبز نه پديد

 مرداد و به جنبش ٢٨است با شجره نامه ای که به قبل از کودتای 
در دست چنين » خشونت پرهيزي«گفتمان .  مشروطه برميگردد

  . يستجريانی چيزی جز خشونتگری عريان ن
  ھا پانویس

، »خشونت« در مورد دمکراسی، مانند ساير مفاهيم از جمله  -١  
. ، درکهای متفاوت هست»دولت«يا » حاکميت«، »قدرت«، »آزادي«

در گفتمان سياسی مخالفين رژيم اسالمی بخصوص هواداران عدم 
خشونت، دمکراسی به آزاديهای مدنی تقليل داده ميشود از جمله 

 آزادی اجتماعات، آزادی بيان، و انتخابات آزاد اگر چه آزادی مطبوعات،
، »تعدد احزاب«، »حکومت قانون«گاهی موئلفه های ديگری از قبيل 

 عهجام«و » تفکيک قوا«، »جدائی دين و دولت«، »حکومت پارلماني«
در اين گفتمان، دمکراسی از طبقه و . هم مد نظر است» مدني

سياسی مستقلی - حقوقيه پديدفورماسيون اجتماعی جدا ميشود و به
با توجه به اين درک از دمکراسی در گفتمان عدم . تقليل داده ميشود

-خشونت، در اين نوشته دمکراسی را به معنای سازماندهی حقوقي
سياسی اعمال قدرت بورژوازی به کار ميبرم که يکی از پروژه های مهم 

در فورماسيون آن سازمان دادن به توليد و بازتوليد روابط طبقاتی 
» دمکراسي«، »دمکراسی بورژوائي«در اين نوشته، . سرمايه داری است

. را به عنوان اصطالحات مترادف به کار ميبرم» دمکراسی ليبرال«يا 
ادبيات بسيار وسيعی در نقد اين نوع دمکراسی، از ديدگاههای متفاوت، 

ن  نقد مارکسيستی و جدل در چهارچوب ايهبرای نمون. در دست است
 :تئوری، مراجعه کنيد به

Bob Avakian, Democracy: Can’t We Do Better 
Than That? Chicago, Banners Press, ١٩٨٦. 

Bob Fine, Democracy and the Rule of Law: 
Marx’s Critique of the Legal Form. Caldwell, N.G., 

The Balckburn Press, ٢٠٠٢.  
، انجمن سخن »استراتژيعدم خشونت، هم تاکتيک هم « -٢
     ). بدون تاريخ (٥٤٧/http://hrasi.com/printايران، 
اين ، مانند ساير مفاهيم، معانی متفاوتی دارد و »خشونت «-٣

برای . سئواالت به تفصيل در ادبيات مربوط به اين بحث بررسی ميشود
  :مثال

Wilhelm Heitmeyer and John Hagan (eds.), 
International Handbook of Violence Research, 
Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic 

Publishers, ٢٠٠٣.      
 از آنجا که اين نوشته نقد گفتمان ايرانی خشونت پرهيزی  -٤

 بين دولت و شهروندان ه یهم تاکيدم بر خشونت در رابط است، من
   . مبارزه عليه رژيم اسالمی استه یبخصوص در پروس

٥- ", Ibid., p. ١٣٥ Douglas N. Walton, 
“Circularity  

استدالل، در فلسفه، عبارتست از يک حکم يا گزاره که آنرا   -٦
 ديگرکه نتيجه ه مينامند و يک گزار(premise)مقدمه 

(conclusion)بهار نزديک است چونکه «در مثال .  ناميده ميشود
.  يخها استنباط ميشود، آمدن بهار از آب شدن»يخها دارند آب ميشوند

شروع ميشود و » ...چونکه، از آنجا که «با کلماتی از قبيل » مقدمه«
استدالل وقتی معتبر است که . »...بنابراين، پس، در نتيجه«با » نتيجه«

حتی اگر در ماه اول .  آن از مقدمه اش استنباط بشوده ینتيج
تی برای زمستان باشيم و بهار دور باشد يا آب شدن يخ دليل درس

رسيدن بهار نباشد، اين استدالل معتبر است به خاطر اينکه نتيجه از 
  .مقدمه استنباط شده است

C. A. Kirwan, “Argument,” in Ted Honderich 
(ed.), The Oxford Companion to Philosophy,  

Oxford University Press, ١٩٩٥, pp. ٤٨-٤٧.   
٧-Michael Cohen, “Vicious circle”, Ibid., p. ٨٩٨.  

با ) ١١/٧/١٩٨٧( راديو فردا بهبرای مثال به اين بخش از مصاح
  :رامين جهانبگلو توجه بکنيد

يعنی شما معتقد هستيد که يک جنبش باورمند به تفکر « -٨ 
 حتی می تواند روی خشونت ساختاری و ساختار ،عدم خشونت

   حکومتی و اجتماعی خشن و قانون گريز هم تأثير بگذارد؟
.  به خاطر اين که عدم خشونت، قانون خود را به وجود می آورد،بله

.  به خشونت اضافه کند،عدم خشونت قرار نيست که در آن جامعه
 می خواهد ، قرار است انجام دهد اين است که،عدم خشونت کاری که

  ».ترس را از دل دو طرف در بيآورد
http://www.radiofarda.com/content/f٥_jahanbagl

oo_non_violence_day/٤٦٧٣٠٨.html  
٩- C. R. Nordstrom, “War: Anthropological 
aspect,” International Encyclopedia of the Social 
and Behavioral Sciences, Vol. ٢٤, pp. ١٦٣٥٢-١٦٣٥١.  

برای مثال در مورد تاسيس دولت، و پيوند آن با دين و   -١٠
  :تحقيق زير مراجعه کنيدخشونت و شکنجه در ايران به 

Bruce Lincoln, Religion, empire and Torture: 
The Case of Achaemenian Persia, with a Postscript 
on Abu Ghraib. The University of Chicago Press, 

٢٠٠٧.  
١١- Phillip Sands, Lawless World: Making and 

Breaking Global Rules. Penguin Books, ٢٠٠٦.  
١٢- Alexis de Tocqueville, Democracy in 
America. Translated and edited by Harvey C. 
Mansfield and Delba Winthrop. The University of 

Chicago Press, ٢٠٠٠, p. ٣٢٥. 
١٣- Human Rights Watch, The Small Hands of 
Slavery: Bonded Child Labor in India, ١٩٩٦, 

http://hrasi.com/print/
http://www.radiofarda.com/content/f


   t ٢٦   
http://www.hrw.org/legacy/reports/١٩٩٦/India٣.htm 

 ميليون زن بيوه هندی که ده ٤٠شی بيش از ر طبق گزا -١٤
درصد جمعيت زنان است در شرايط دهشتناکی بسر ميبرند، بسياری 

 living)» ساتی تدريجي«از خانواده بيرون رانده ميشوند و در شرايط 
sati) هندوئی ( به سر ميبرند لهکشتن زنان بيوه بوسيساتی عرف 

  ):آتش زدن است
Suswati Batu, “India’s city of widows,” 

Guardian, ٣٠ June ٢٠١٠.   
١٥- Kounteya Sinha, “India tops world hunger 

chart”, The Times of India, ٢٧ February ٢٠٠٩.  
١٦-Taylor Sherman, State Violence and 
Punishment in India, London, Routledge, ٢٠١٠, p. 

١٧٥.  
١٧- K. S. Subramanian, Political Violence and 
the Police in India, Sage Publications, ٢٠٠٧, p. ٢٨ 

and ٣٠.   
١٨- Amrita Basu and Srirupa Roy (eds.), 

Violence and Democracy in India, Calcutta, Seagull 
Books, ٢٠٠٧.  

١٩- John Keane, Violence and Democracy. 
Cambridge University Press, ٢٠٠٤. 

که يکی از » آمريکائي-های غير  فعاليته یکميت«در آمريکا  -٢٠

ارگانهای عاليترين مرجع دمکراسی آمريکا يعنی مجلس نمايندگان بود 
ها ميپرداخت و در  مانند  انگيزيسيون به تفتيش عقايد کمونيست

ها   کمونيسته یبه تصفي) دوران مک کارتی( ١٩٥٠های  اوائل سال
در هاليود، دانشگاه، مدارس، رسانه های جمعی و ادارات دولتی 

 مفصلی برای هها دولت کانادا برنام در همين سال. ميپرداخت
مراجعه . دستگيری هزاران کمونيست و اعزام آنها به اردوگاه تهيه کرد

ی بی سی کانادا تهيه د که توسط تلويزيون سکنيد به اين فيلم مستن
  :شده است

 “The Enemies of the State,” CBC, The Fifth 
Estate, October ٢٠١٠ ,١٥, 

http://www.cbc.ca/fifth/٢٠١٠-
٢٠١١/enemiesofthestate/index.html    

کمونيسم انقالبی يا :  امپراتوريهدر بار«، .آ. ج.  ک -٢١
  :در » بدون انقالب،" کمونيسم"

http://www.sarbedaran.org/  
" رهائی بخش"سياست «، .آ. جی.  ريموند لوتا، آيی دونيا، و ک-٢٢

  ،»کمونيسمی درقفس دنيای بورژوائي: آلن بديو
http://www.sarbedaran.org/library/BadioLotta.ht

m  
 نوين، مانيفستی از حزب لهآغاز يک مرح: کمونيسم « -٢٣

  ، »کمونيست انقالبی آمريکا
http://www.sarbedaran.org/library/manif-

rcp٠٩٠٩final٢٠١٠n.htm  

  ٢١بھ نقل از حقیقت شماره 
ون يليدو می  صحبت از باال.... رنديها اسی لين مملكت خيدر ا

ا خانواده شان در ير و زن و مرد است كه هر چه خودشان يجوان و پ
د گردنی دنبال چه م... . دهندی ا قورت ميكنند ی آورند را دود می م

هم به ی زيا چين دنيم اينيا اصال ببيغ كرده؟ يا ازشان درين دنيكه ا
كه جامعه دارد همه ی تينده؟ در وضعيد، آرزو، آي امی،آنها داده؟ خوش

ن چهار يا. زها را فراموش كرده اندين چيها ای ليخ. نها رفته پشت ابريا
ر حاال اگ. آورد جوانان استی كه به ذهن من می زين چيتا كلمه اول

ن كلمه ها را نشناسند و واقعا تجربه نكرده يای ك جامعه معنيجوانان 
نده قدم از قدم يد و آيشود بدون امی ست؟ مگر ميف چيباشند تكل

ن يشود همی م. شود برزخی نها نباشد ميای برداشت؟ خب وقت
ی جی دانم آن ترانه رپ دی نم. مينيبی كه می و فكری ت فعليوضع

ی ري م.یكنيدود می ه هزاری يريبعدش م«:  نهايد يده ايان را شنيشا
شده راه . ن شده راه حليها ای ليخی برا» .یكنيدود می گاريه سي

ی از سر بپرد و بعد دوباره روز از نو روزی كه نشئگی البته تا وقت. فرار
  .از نو

د همه، يآی ش مياد و مواد مخدر پياما جالب است كه تا بحث اعت
ه نگاه يرون به قضيكه از بی د و چه آنانرش هستنيكه درگی چه آنان

مساله يی ك جورهای يعني. افتندی می اد قاچاق و قاچاقچيكنند، ی م
. ننديبی عرف جامعه می ا حتی ياست رسميو خارج از سی رقانونيرا غ

ها دارند ی لينقدر گسترده است و خيمساله ای در جامعه ای اما وقت
آورند، ی ع مواد مخدر در ميوزر شدن در كار تينان شب شان را با درگ

گر ساده يشده، دی پر سود در اقتصاد ملی تجارت هااز ی كين يهمو 
فقط مساله . ميو خالف عرف بدانی رقانونياست كه مساله را غی لوح

د و يتول... . نجور استيا ايدنی از كشورهای ليدر خ. ستيران هم نيا
ر يل ناپذيد و تعطو پر سوی اصلی تجارت هااز ی كيتجارت مواد مخدر 

ن كار، بخش نانوشته  يدرآمد حاصل از ا. استی ه داريسرمای ايدن
  .مختلف استی كشورهای درآمد ناخالص مل

. چرخدی می اسيه و قدرت سياتحاد سرمای زنس روين بي ا...      
ن يتوانست تا ای زنس نمين بينبود شبكه ای اسياگر پشتوانه قدرت س

ا يران و افغانستان يمثل ايی شورهاحد گسترده شود و نه فقط ك
هم . ن كار هستنديدولتها پشت ا. رديا را در بر بگيا، بلكه همه دنيكلمب

نوكر و ی ه و اروپا، هم دولتهايكا و روسيست آمرياليامپری دولتها

ران، بخش قابل ين اي در هم...ی اسالمی وابسته آنها مثل جمهور
ان ياز قاچاقچی ظامانتی رويكه توسط نی از مواد مخدری توجه

شود، ی شود و به قول خودشان سوزانده می مختلف كشف و ضبط م
ی منطقه مرزی مجددا به شهرهای ه اسلحه و امكانات دولتير سايز

ی رسد و دوباره مثل خون در رگهای شود و به فروش می بازگردانده م
ب يعجی ليرسد؟ خی زد و به نقاط مختلف كشور ميری ع ميشبكه توز

توان سود را چند برابر كرد و هم به رقبا ضربه ی هم می نطوريا. ستين
  .... زد

مواد مخدر تجارت در ی اسيه و قدرت سينكه سرمايل اياما دل
م يرژی تيمنافع امنی پا. ديدی د اقتصاديهمدست شده اند را صرفا نبا

ن يژه در بياد در جامعه، بويبا گسترش اعتنان يا. ان استيدر مهم 
التهاب را ی فضا دا كرده اند،يرا پی الت بمب ساعتكه حی جوانان

. نندسركش را آرام كی روين ني اکنند ی می دهند و سعی مف يتخف
   .... جوانان را بکشندی واقعی اهاي روودهند ها را هدر ی انرژ

ش، كارل ي سال پ١٥٠ن حرف را يا» .اك مردم استين، تريد«
كارگران بود، ی ن الملليسم و رهبر جنبش بيانگذار كمونيماركس كه بن

كند، مردم ی اك عمل مين درست مثل ترين بود كه ديمنظورش ا. زد
 در ...خود را فراموش كنند ی واقعی ازهايبرد تا نی را به هپروت م

. فتنديموجود نی اير دنييتغی برای واقعی جه به فكر راه حل هاينت
نقدر يدر ااد به مواد مخي زد هنوز اعت ن حرف رايكه ماركس ای موقع

پولدارها ی برای تجملی حيله تفريك وسياك يگسترده نشده بود و تر
مردم كمتر ی ن روياك دير ترينست كه هر چقدر تاثيتش ايواقع. بود

خواب ی گر هم برايشد، طبقات حاكم مجبور شدند از مواد مخدر د
مثال، آخر قرن نوزدهم بود كه استعمارگران . كردن مردم استفاده كنند

ن را تحت سلطه خود ينكه كشور پهناور و ارزشمند چيای برای سيانگل
را به زور توپ و ن ي چبخوابانند، ملترا ی ملی اورند و جنبشهايدر ب

به اسم ی آلمانی ستهاياليبعد، امپری كم. اك كردنديتفنگ معتاد به تر
ن يرا به بازار چی د و ناشناخته ايجدی اك، داروياد تريمبارزه با اعت

اك كنند و درمان ين تريگزيجاآن را  تا معتادان رفته رفته فرستادند
ی ان جنگهايبعدها در جر!! ن بوديد هروئيجدی ن داروينام ا. شوند
كه ی ن سربازاني مواد مخدر توسط دولتها بی،و ارتجاعی ستياليامپر

عا پخش شد تا سر به يكنند وسی می نقش گوشت دم توپ را باز
ه داران حاكم بكشند و يمنافع سرمای  برابرندارند وی شورش و نافرمان

  !چـاره کار ریشـه های درد؛: اعتیـاد : خطاب بھ جوانان
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     ٢٧u 
پخش و تنام، يها در ويی كايدر جنگ تجاوزكارانه آمر. كشته شوند

شد يی ن الگويكرد و ای داد ميكا بين سربازان آمريمصرف مواد مخدر ب
م، مگر در جنگ هشت ي چرا راه دور برو.یارتجاعی ه جنگهايبقی برا

ع نكردند تا ين سربازان توزينه بران و عراق مواد مخدر را آگاهايساله ا
ی عادی ن بفرستند؟ امروز هم در زندانهايدان ميمی آنان را راحتتر رو

شود تا خطر ی ان پخش مين زندانيعا بياكثر كشورها، مواد مخدر وس
  . شورش و مقاومت را كم كند

ن باال يبی چ ارتباطيد هيكنی ن بحثها، اگر فكر ميبا وجود همه ا
ران با يان اين دانش آموزان و دانشجوياد در بيزان اعتيرفتن م

كنترل بحران و آرام كردن ی برای م اسالميرژی تيامنی استهايس
ك ي. ديخبر هستی ساده و بی ليم كه خيد بگويجامعه وجود ندارد با

ران ي كه انقالب شد در منطقه كردستان ا٥٧سال . گر بزنميمثال د
در ی وجود جنبش مردم. ز بوديمصرف مواد مخدر فوق العاده ناچ

كه ی دين مردم و شور و اميدر بی مترقی روهايكردستان، نفوذ ن
ش به استفاده از يزه و گرايجاد كرده بود انگيدر آنجا ای مبارزه انقالب

 جنبشی اما بعد از سركوب نظام. ن برده بودياز ببا ي تقرمواد مخدر را 
كه دولت ی ين كارهاياز اولی كي ی،اسالمی  توسط جمهورکردستان

. ع و ارزان مواد مخدر در منطقه كردستان بوديع وسيكرد توزی اسالم
بعد ی ن مساله را كميا. ن كار بوديپشت ای تيو امنی اسيك هدف سي

ر يباور تدجنيد ايال نكنياما خ. در كردستان عراق هم دنبال كردند
ا را ن كارهيا. بودی  ابتكار چهار تا آخوند و بچه آخوند اطالعاتی،تيامن

قا يدقی اسالمی جمهور. اد گرفته بودنديكا يدولت آمری عنياز اربابشان 
ی كا با همكاريآمری آی زد كه سازمان اف بی كپی نقشه ای از رو

ی اهان در سالهايسی ضربه زدن به جنبش انقالبی ا برايشبكه ماف
اه در ين حزب پلنگان سيرهبران و فعالی عني. ش بردندي پ١٩٧٠

ا به زندان انداختند و همزمان در ير كردند و كشتند كا را ترويآمر
 بود شروع كردند اناهيكه مركز تجمع سی شهرها و محالت و مدارس

ن يا. ن داستان استينجا هم هميا. ع و ارزان مواد مخدريبه پخش وس
هم خطر انفجار . هم فال است و هم تماشای م اسالميرژی كار برا

  .شودی ش پرتر مياب هيكند و هم جی جوانان را كم م
كه معضل مواد يی د چقدر ساده لوحانه است بحثهاينيحاال بب

ا يپدر و مادر يی و جدای مخدر در جامعه را به مشكالت خانوادگ
بانه است ي و چقدر عوامفر...د دهنی ربط م» دوستان ناباب«معاشرت با 

اد و معتادان يدر مورد اعتی اسالمی جمهوری كه رسانه هايی بحثها
سازند و بعد از ی اول خودشان صورت مساله را م. كنندی ح ممطر

اد فكر كنند و يه اعتيخواهند كه در همان چارچوب به قضی مردم م
به «: گذارند كهی ن سئوال را جلو ميمثال ا. دا كننديش پاسخ پيبرا
د  يكه بدهی هر جواب» !ا مجرم؟يمار است يك فرد معتاد بيده شما، يعق

درمانشان . د با معتادان چكار كنديشود كه دولت با یمی نجا منتهيبه ا
: استی گريز ديت، صورت مساله چياما در واقع. ا مجازاتيكند 

 ی،تنها جواب واقع. ن جامعه و نظام حاكمنديان ايمعتادان قربان
ی می انين قربانياست كه چنی نظامی جامعه و سرنگونی دگرگون

. ستين حرفها شعار نيا.  دارداجياحتی انين قربانيند و به وجود چنيآفر
جامعه و نظام بودن را ی قربانی د معنيخواهی م. ت استين واقعيع

اد ير اعتيكه درگی د اكثر كسانينيبب. ديبه اطراف خود نگاه كن. ديبفهم
ان و اعدام يهستند؟ به آمار زندانی شده اند از چه قشر و طبقه ا

د اكثرا از ينيبب. ديمرتبط با مواد مخدر نگاه كنی شدگان پرونده ها
د چه تعدادشان از ينيت ها و مناطق كشور هستند؟ ببيكدام مل

ر هستند؟ چند هزار نفرشان يكار شده و كارمندان فقيكارگران ب
كار يان آواره و محروم هستند؟ چند صد هزار نفرشان جوانان بيروستائ

كه ر در شبير و اسيا دختران جوان و زنان فقيد و ينده و نوميآی ا بي
ن همه بلوچ و يد كه چرا كار ايفحشا هستند؟ از خود سئوال كن

ت و يا جز فقر و محروميع مواد مخدر؟ آيشده توزی افغانستان
  د؟يكنی دا ميپی گريل ديدلی دگيستمد
حاكم است كه ی و اقتصادی نظام اجتماعی ن كاركرد منطقيا

ردن دارد تا گی ر و محروم و تحت ستم نگاه ميونها نفر را فقيليم
ندار و بورس باز يه دار و زميسرمای كلفتها و مفتخورها و آقازاده ها

ی ك سرياد ين نظام، فقر و فساد و اعتيدر ا. بچرند و نان حالل بخورند
ست كه با خمس و زكات و صدقه و ينی زائده ناخواسته و اتفاق

ه شان از يكری مايبانه آخوندها و صدا و سيعوامفری اخالقی حتهاينص
  .                جه نظام استثمار انسان توسط انسان استينها الزمه و نتيا. ودن بريب

ن آخوندها يپس خودشان چه؟ مگر خود هم«: ديپرسی م     
شان كه مدرن شده اند يست؟ مگر آقازاده هاير نياك شان دايبساط تر
ی نها هم قربانيا ايكنند؟ آی ن مصرف نمييشان كوكايهای در پارت

از ی مصرف مواد مخدر بخش. كنندی ح مينها دارند تفريا! نه» هستند؟
از فرهنگ چند صد ی نها دارند بخشيا. نهاستيای انگلی تجمالت زندگ

دارند و البته تابع مد روز طبقات ی ران را پاس ميساله طبقه حاكم ا
  .... گر هم هستنديدی حاكمه در كشورها

ه و ي پای،كارين بحث فقر و بيا«ند يها ممكنست بگوی ليحاال خ
ی استفاده از مواد مخدر كه مخصوص كشورها. نداردی اساس محكم

ی هم مصرف ميی جوانان طبقات مرفه و متوسط اروپا. ستير نيفق
هم ی اسالمی است كه مقامات جمهوری ن مساله اياتفاقا ا» .كنند

ه يران را توجيت دردناك حاكم بر ايكشند تا وضعی دائما به وسط م
ن يبه هر حال ا. خودشان بردارندی اتهام را از روكنند و انگشت 

چوجه ياد بهياوال، در اروپا اعت. ستيت نياست، اما همه واقعی تيواقع
اد بخش يران اعتيکه در ايست در حالينی ر و توده ايک مسئله فراگي

 برخالف آنچه در .... بردی ن ميجوان جامعه را از بی روياز نی مهم
به يی اغلب جوانان اروپای ا روحی يمادی زهاايم، رفع نينيبی ران ميا

  . ستين مواد وابسته نيا مصرف ايع يتوز
اما مهمتر از آن، . گوناگون، مهم استی حيوجود امكانات تفر

ی شود و رواج می غ مين جوانان تبلياست كه بی دگاهيفرهنگ و د
را ی زيحات مختلف، چه چين تفريكند كه از بی ن ميين تعيا. ابدي

. ا با جمع باشندي» در خود فرو بروند«ح كردن يتفری برا. كنندانتخاب 
شه را پرواز دهند و ينداا ي» خوش باشند و فراموش كنندی دم«

ی واقعی خ و هنر و زندگيعت و تاريناشناخته ها را بشناسند و از طب
ی مصنوعی ايو روی آرامش و سرخوشی خود ساعتی برا. رنديالهام بگ
توان ساخت ی كه می نده ايساز باشند و از آا يا خودشان رويبخرند 
شتر و يبيی را با تنهای و نداشتن فلسفه زندگيی درد تنها. رنديالهام بگ

ر ييتغی برای ا با فكر و عمل جمعين دهند يشه تسكيز از فكر و انديگر
  . دن به سعادت بشريوضع و رس

ز شود ای ن حرفها باالخره ميد كه با تمام ايد بپرسيحاال حق دار
ن ياما با وجود ا! ا نه؟ حتماياد خالص شد ياعتی شر معضل اجتماع

اد مردمش يستم و اعتيل قرن بين در اوايقبال مثال چ. شودی نظام نم
شه ياد را هم رين انقالب كردند و معضل اعتيمردم چ. اك را زدميبه تر

 اسلحه .یجنگ واقع. دندي؟ سالها جنگيد چطوريپرسی م. كن كردند
را در هر جا ی ط زندگيشرا. از كشور را آزاد كردندی مناطق. برداشتند

ی اسيد، نظام سياقتصاد جد. ر دادندييكه قدرت را بدست آوردند تغ
كه در ی از كسانی ليخ. كردندی ه گذاريد را پايد و فرهنگ جديجد

ر يياما تغ. اد بودندير اعتين جنگ شركت كردند خودشان قبال اسيا
كه رهبر آن جنگ و  انقالب يی ستهايمونز، كيقبل از هر چ. كردند

ستند بلكه يمار نيا بيبودند به آنان كمك كردند كه بفهمند مجرم 
د بخواهند كه ي و اول از همه بااستثمارگرندی ك نظام اجتماعی يقربان

د به آنان اجازه و امكانش را ي و جامعه و نظام جدنباشندی گر قربانيد
ن دورنما و يای وقت. رنديگب سرنوشت خودشان را بدستدهد كه ی م

ی اد كار مشكليگر ترك اعتيدند، ديخودشان باز دی را جلوی راه واقع
. دندياك كشيانقالب، دست از تری روزي بعد از په مردم هميبق. نبود

ا يمار يا بي آنان به عنوان مجرم اكه سر كار آمده بود بی ديدولت جد
نده متفاوت را يك آيد به يامبه آنان . اراده رفتار نكردی افراد نجس و ب

ی دستجمعی و زندگی مردمی همبستگ. به آنان اعتماد بنفس داد. داد
د و بند استثمار انسان از انسان برداشته شد، آن فشارها و يقی  وقت.داد

كنار راند ی كه مردم را به طرف مواد مخدر می و مادی روحی ازهاين
ی راه ها. جاد شديار اك. ن شدييتعی و اجتماعی اقتصادی هدفها. رفت
نها با شركت آگاهانه و پر يو همه ا. اد جلو گذاشته شديترك اعتی علم

ن گرفته تا اهل محل يونها نفر از مردم، از افراد خانواده معتاديليشور م
نه معتادان را اعدام . به اجرا درآمدی و همكاران آنان و مقامات محل

و اردوگاه ی ه و مركز بازپرورريشان جزيختند، نه برايا ريكردند و به در
نجور از يع مواد مخدر را ايد و توزيشبكه تول. درست كردندی كار اجبار

ه يسرمادو ستون ی ن شبكه روياما همانطور كه اول گفتم ا. ن بردنديب
م يزين دو ستون را فرو بريد اين بايبنابرا. ستاده استيای اسيو قدرت س

  . بندارد به جز انقالی ای چ معنين هيو ا
  
  



  برنامھ حزب در رابطھ با حل معضل اعتیاد
ت ياكثر. ون نفر معتاد وجود دارديلين ميران چنديدر ا« 

كه با ی ندگيآی اس و بيفقر، . اد، جوان هستنديان اعتيقربان
ر جوانان همراه است، به مصرف مواد يو تحقی سركوب فرهنگ
 ن حاكم بايمرتجع. ده استيبخشی سابقه ايمخدر ابعاد ب

. د كرده اندين روند را تشدي ای،خبری غ عرفان و از خود بيتبل
از منابع مهم ی كيد و فروش مواد مخدر به صورت ينك خريا

ی باندها. ران در آمده استيدر اقتصاد ای ر رسميدرآمد غ
ی ق به سودهاين طريم از ايمرتبط با رژی و شبه نظامی نظام

از كشورها، ی اري بسريز نظيران نيدر ا. افته انديكران دست يب
ی برای است آگاهانه حكومتيك سيپخش گسترده مواد مخدر 

و توان ی ر و كنترل و مهار جامعه و به هرز بردن انرژيتخد
  .... جوانان استی مبارزات

با مصرف مواد مخدر و ) م ل م(رن ياست يحزب كمون
ی و روحی سالمت جسمی گر كه به نحوياد ديهرگونه اعت

گران ياندازد و باعث بروز قساوت و آزار دی  مافراد را به خطر
از شر مواد مخدر را در ی اما  رهائ. شود، مخالف استی م

ر و يداند كه كامال در گرو زی می اسيك مساله سيدرجه اول 
بدون نابود كردن . استی كنونی رو كردن جامعه ارتجاع

بر ی مبتنچرخد و ی نطق سود محور و مكه بر می مناسبات
توان از تجارت سودآور ی است، نمی و منفعت شخصاستثمار 

ان بار و كشنده باشد، ي هر قدر هم كه زيی،چ كااليه
توسط توده ها ی اسيبدون كسب قدرت س. كردی ريجلوگ

 .اد را برانداختيتوان اعتی نم
د و پخش يتولی اصلی ه شبكه هاينده، كليدر جامعه آ

ج آگاهانه يو بسمواد مخدر به قوه قهر و با اتكاء بر مشاركت 
. شودی ن معضل، نابود ميان ايمردم، منجمله قربان

ع كنندگان بزرگ بعنوان يآنها و توزی گردانندگان اصل
كشت . شوندی محاكمه و مجازات می دشمنان طبقات

د و يد و حمل و نقل و خريه مواد مخدر و توليمحصوالت پا
ن تحت يمتخلفی فروش مواد مخدر ممنوع خواهد شد؛ و تمام

ی گر، اردوگاه هاياز طرف د. قرار خواهند گرفتی گرد قانونيپ
ه يده شده و كلياد بر چيترك اعتی نه هايو قرنطی كار اجبار

اد را صرفا با ياما معضل اعت. آزاد خواهند شدی ن زندانيمعتاد
راه . شه كن كرديتوان ری كردن مواد مخدر نمی ر قانونيغ

دولت . مردم است یج توده هايختن و بسيحل مساله، برانگ
ی براه خواهد انداخت و برای ع توده ايوسی  كارزارهای،انقالب

اد از روش آموزش و اقناع و مراقبت و يان اعتيدرمان قربان
ل معتاد يچكس بدليه. استفاده خواهد كردی توده ای ريگيپ

ترک ی برا و به معتادان خواهد شدبودن مجرم شناخته ن
مصرف در ی ه براكی مواد. اد کمک خواهد شدياعت
ی الت پزشكيارشان است ضبط نخواهد شد؛ از تسهياخت
كار امكان كار كردن يگان برخوردار خواهند بود و معتادان بيرا

د مواد مخدر از فروشندگان جزء، يدولت با خر. افتيخواهند 
ی را باالی ه فقر و گرسنگيساخواهد کرد که جاد يرا ای طيشرا

دن بساط مواد مخدر نداشته ياز برچی نند و ترسيسر خود نب
مردم، كنترل امور را در ی كه توده های شك زمانی ب. باشند

و ی توده ای اريط هميرند و محينه ها به دست بگيهمه زم
ت يت شود، اكثريختن عادات كهن در سراسر كشور تقويدور ر

  » .ر دهندييقاطع افراد قادرند خود را تغ
  )م ل م(ان ريست اي به نقل از برنامه حزب کمون-

  

  ،ما باید جهان را تغییر دهیم
اين امر، ضرورت و نياز عاجل اكثريت مردم جهان . ما بايد جهان را تغيير دهيم   

هر كس فكر می كند بدون سرنگونی قهرآميز دولتهای حاكم و مغلوب كردن . است
و هر كس فكر . امپرياليستها می توان چنين كرد، بهتر است از خواب و خيال بيدار شود

كمونيستی و پيوند دادن آن با بخش پيشرو ی تئوری و برنامه و ايدئولوژمی كند بدون 
 طبقه كارگر و مردم، بدون يك استراتژی سياسی و نظامی انقالبی، و بدون يك حزب

برخوردار از انضباط محكم سياسی و تشكيالتی می توان به چنين کمونيست انقالبی 
و علمی و واقع بينانه ی هدفی رسيد و يا حتی گامی به آن نزديك شد، بهتر است با نگاه

 ...فارغ از توهم و تعصب به تاريخ و جهان بيفكند
توده های كارگر و دهقان و زنان و جوانان كه زير ضربات بيرحمانه سرمايه داری    

جهانی و رژيمهای ارتجاعی قرار دارند، آشفته و خشمگين بر دريچه هر مسلك و دروازه 
استثمار سياسی و اقتصادی  تا در مسير رهائی از ستم و می کوبندهر ايدئولوژی 

اما آن ايدئولوژی هائی كه راحت و بی دردسر در دسترس توده ها قرار . راهنمايشان باشد
نيز نا آگاهانه سر در پی اش می گذارند فقط و فقط زنجيرهای توده ها د و نمی گير

تنها يك ايدئولوژی . اين را تجربه و تاريخ نشان داده است. ندناسارت را محكم می ك
كمونيسم سخنگو و بازتاب عميق ترين . رهائی بخش وجود دارد و آنهم كمونيسم است

منافع حال و آينده توده های تحت ستم و استثمار است، اما براحتی در دسترس آنان 
.  از سر تا پا با ايمان و خرافه هزاران ساله تفاوت دارد. ، علم استزيرا كمونيسم. نيست

. كتابهايش را می سوزانند. قدغن و غير قانونی است.  استكمونيسم تحت تعقيبامروزه، 
كمونيسم نمی تواند بطور خودبخودی  .و مبارزان و سخنگويانش بايد جان بر كف باشند

كمونيسم را بايد به ميان كارگران و زحمتكشان، زنان و . به مغز و قلب مردم راه يابد
اين علم جاری و پويا در دسترس زمانی كه . مردان تحت ستم برد و با آنان پيوند داد

ستمديدگان قرار گيرد مانند زمينی تشنه آن را جذب می كنند، زيرا برای رها شدن از 
  .جهنم جامعه طبقاتی عميقا به آن نياز دارند

آنچه در جامعه ما می گذرد، بازتاب و جزئی تفكيك ناپذير از اوضاع عمومی حاكم بر 
عليه رژيم جمهوری اسالمی جزئی از موج نوين اعتالی نوين جنبش مردم . دنيا است

درماندگی و بی آبروئی هيئت حاكمه . مقاومت و مبارزه توده ها در سطح جهانی است
اسالمی نيز همان بالئی است كه امروز گريبان اغلب رژيم های نوكر امپرياليسم را گرفته 

راه افتاده از روی به “ اصالح طلبی" تحت عنوان ٦٧كارناوالی كه از دوم خرداد . است
بر مبنای . طرح های عمومی امپرياليستها برای كنترل بحران، كپی برداری شده است

همين طرح ها بود كه آخوندها در خم رنگرزی فرو رفتند؛ ريش شان را كوتاه كردند؛ 
. گذاشتند“ نوانديش دينی"مدل عمامه و دستارشان را تغيير دادند؛ و اسمشان را 

و “ عدالت اجتماعی" بيت رهبری، آستان قدس و كارتل رفسنجانی از مفتخوران خونخوار
آزادی انديشه و "دم زدند، و بازجويان و شكنجه گران سابق از “ مبارزه با رانت خواری"

  . می گفتند" بيان
چگونه مي توان پيروز شد؟ در تاريخ، هيچ طبقه محكومي بدون : سئوال اينست

قه حاكم را بزير كشد و خود در راس جامعه قرار بكارگيري سالح و قهر نتوانسته طب
دنياي در هم تنيده و در حال انفجار، بيش از پيش استفاده از اسلحه را براي حل . بگيرد

قدرتهاي امپرياليستي و نوكران مرتجع آنها، حق . تضادها در دستور كار گذاشته است
راه خشونت . صاري كرده انداستفاده از اسلحه و بكارگيري قهر و خشونت را براي خود انح

از باريدن بمب بر سر كودكان و تخت كردن روستاهاي : ارتجاعي باز است و انتها ندارد
افغانستان، كشتار روزمره جوانان فلسطيني، شليك گلوله به مغز تظاهركنندگان در 
دمكراسي هاي غربي، سنگسار زنان در ايران، به آتش كشيدن زندانيان در تركيه، اعدام 

ير رسمي جوانان سياهپوست در آمريكا، شكنجه كودكان جهان سوم در كار كوره غ
دشمنان مردم هرگز كارد سالخي خود را زمين . پزخانه و قاليبافي و هزاران مثال ديگر

بنابراين توده هاي سراسر جهان براي رها شدن هيچ راهي ندارند جز . نخواهند گذاشت
ا براي در هم شكستن ارتش هاي ضد مردمي اينكه ارتش هاي مسلح انقالبي خود ر

در نهايت، هيچ طبقه انقالبي، . خشونت ارتجاعي را با جنگ انقالبي نابود كنند. بسازند
  .هيچ خلق و ملت ستمديده اي را از اين كار گريز نيست

تجارب انقالبي قرن بيستم نشان داد زماني كه طبقه كارگر و توده هاي خلق 
رد عليه دشمن تا به دندان مسلح را يافتند، براي غلبه بر سالح برداشتند، راه نب

فقر، فالكت، جهل و تبعيض جنگيدند، و دستيابي به يك جامعه عاري از استثمار 
  .و فارغ از هر گونه ستمگري را هدف خود قرار دادند، پيروز شدند
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