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 !مقاومت کنيد
  ! پا گلي است،غولاين 

مي تواند عنوان مناسبي براي اقدامات جمهـوري اسـالمي در    " لجام گسيخته "
حكومت در عرصه هاي مختلف چنان عمل مي كنـد كـه در    . اين روزها باشد  

نسل جوان با صحنه هـايي روبـرو مـي شـود كـه      . دهسال اخير بيسابقه است   
تلويزيون رژيم در اخبار . نظيرش را تا به حال فقط از زبان بزرگترها شنيده بود

سراسري، تصاوير تكان دهنده حلق آويز كردن قربانيان خـود را پخـش مـي            
مجـازات  . نمايش اعترافات تلويزيوني بعد از سالها دوباره رونق مي گيرد         . كند

مقامات قضايي، سنگـسار را تقـديس و زنـان         . سنگسار دوباره باب شده است    
بر سر چهارراه هـا و ميـادين، مـشتي    . ندزنداني را به اين كيفر تهديد مي كن 

. قداره بند با فحش و مشت و لگد به ارشاد دختران و پسران جوان مـشغولند         
عليه سكوالريسم و فمينيسم و ايده هاي مترقي شمشير  هاي سراسري   رسانه  

تئوري بافان معمم و مكال به شكل آشكار اندر فوايـد پدرسـاالري   . ندكشيده ا 
  ۲فحه ص      .روضه مي خوانند

    
    

    
    

خونريزي از پيکر خلق  
  !خيزيم بپا  !بس است

 و  ي مختلف و در کـو     ي در شهرها  ي اسالم يگر، جمهور يبار د 
ر دهها تـن از  ياخ چند هفته يط.  دار برپا کرده است يبرزن چوبه ها  

  . خته شدنديجوانان تحت عنوان اراذل و اوباش در مال عام به دار آو
 قـرون   ي و در دادگاههـا    ين جوانان بـه اتهامـات واهـ       ياغلب ا 

 ياخبار حاصله حاک.  به اعدام محکوم شده انديقه اي چند دق يوسطائ
ن رابطه بازداشت شده و در يش از چهار هزار تن در اياز آن است که ب

 شده و هر آن     ينگهدار) ک وعده غذا در روز    يبا   (يرانساني غ يطيراش
   .غ جالد سپرده شوندي به تيشتري بيم آن وجود دارد که عده ايب

  
 را آمـاج قـرار داده     يدسـت شـهر   ين بار موج اعدام مردم ته     يا

ن يـ  تحت اينده ايچ آين اقشار جامعه که هي تر يجوانان تحتان : است
 ي که خطر بـالقوه و بـالفعل  يجوانان. ستي ن  شان قابل تصور   ينظام برا 

 يان اعدام شدگان جوانان شجاع يدر م .  شوند يم محسوب م  ي رژ يبرا
م ـ مشخصا عوامل  ي از عناصر مزدور وابسته به رژيقرار دارند که برخ

   تکارانه شان رسانده اندي اعمال جناي ـ را به سزاينظام قضائ
  ۲۴صفحھ            
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   ٢ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                

حجم تبليغـات مـستقيم مـذهبي در رسـانه هـا و             
نهادها نسبت به دو سال قبل، بدون اغراق ده برابـر       

وزارت ارشاد هر روز مطبوعات را مـتهم        . شده است 
سران . به كودتاي خزنده و تهديد به توقيف مي كند

در مـورد  روي گـوبلز را  حكومت بـا دروغ هايـشان     
شرايط خـوب و رو بـه      "و  " بودن اوضاع امن و امان    "

ه ابعـاد  يـ با کل يتقر  . کم مي کنند”بهبود اقتصادي
ن مـوج  يـ  مـردم، هـدف ا  يهمه بخـش هـا    يزندگ

دختر ( جوانان   ينه اجتماع يدر زم . سرکوبگرانه است 
ــوك ا) و پــسر ــن  ينــه يدر زم. ن حملــه هــستندي

نــه يدر زم. ر راس انــديــان در تي دانــشجوياســيس
.  آماجنـد ير شهريو اقشار فق  زحمتکشان   ياقتصاد

ت يـ امن" شـان  يرا نافرماني شوند زيزنان سرکوب م 
ملل تحت  .  برد ير ضرب م  يرا ز " ي اسالم يدئولوژيا

" يت امـت اسـالم  يـ امن" روند تا  ير ضرب م  يستم ز 
 شـوند تـا     ي بازداشت م  ين کارگر يفعال. حفظ شود 

ــا ــديوع ني کــارگران شــيابيده ســازماني ــان .اب  جوان
ــوان   حتتمحالت زحمتکش  اراذل و "عنــ

 يک قـشر شورشـ    يـ  شوند تـا  از       ي اعدام م  "اوباش
   گرفته شودن محالت زهر چشم  يدر اشکل گرفته 

  
 يه تـضادهائ يـ د کلين اوضـاع، تـشد  يمحرک ا 

ـ ن رژ يـ است که سـردمداران ا     م بـا آن دسـت بـه       ي
ــديگر ــصاد. بانن  در راهــست؛ ي بزرگــيبحــران اقت

در گـر بـا آن   ي بزرگ و کوچـک د ياسي س يبحرانها
کا ي آمري در اثر فشارهاي حاديزند؛ رقابتهاي آميم

 شکل يئت حاکمه شکل گرفته است؛ دورنما   يدر ه 
ــگ ــها يري ــاره شورش ــوده اي دوب ــالت ي ت  در مح

 ياز همه نظر فضا بـرا    . د آمده است  ي پد يزحمتکش
بـه  .  نا امن و نامطمئن شده است      ي اسالم يجمهور

 يخته رو يم به حمالت لجـام گـس      يل رژ ين دل يهم
تـا  .  خود شود  يختگيرده است تا مانع از هم گس      آو

 فـوق تحـت   يمـانع از آن شـود مجموعـه بحرانهـا    
بانـد حـاکم    .  بر هـم منطبـق شـوند       ينيط مع يشرا

 يق مين طرياز ا. فتديش را گرفته تا پس نيدست پ
 محتمـل از    يوهايخواهد خـود را در مقابـل سـنار        

کا ي آمر ي توده ها، تا حمله نظام     ي قهر يشورش ها 
ن داخـل و  ي مـرتجع ي ثبـات کننـده     يات ب و حرک 

ضـد ضـربه    ) يمخملـ " انقالب"به نام   (خارج قدرت   
  .  کند

حاكمان از اقدامات سـركوبگرانه و     اصلي  دف  ه
هجوم ايدئولوژيك كنوني، ارعاب توده هـا و از ايـن     

ايـن يـك واقعيـت    . راه، كنترل و مهار اوضاع اسـت   
هــراس از يــك فروپاشــي . آشـكار و اساســي اســت 

ي، يا ترس از برآمد توده اي در واكـنش بـه     اقتصاد
تشديد فقر و گراني و فالكت است كه رژيـم را بـه             

ايـن  . اتخاذ اين سياست پيشگيرانه وادار مـي كنـد        
اقدامات، مكمل سياستهاي يك جناح حكومـت در        
رقابت با جناح ديگر در فاصله چند ماه به انتخابات          

  اين اقدامات، يك. هم هستمجلس شوراي اسالمي
كـه بيـشتر بـراي      نيست  جنجال زودگذر تابستاني    

 در قلـب  .باشدمشغول كردن ذهن مردم، علم شده  
مسئله حرکات مستاصالنه رژيمي قـرار دارد کـه از       
يک طرف، از سوي امپرياليـستها تهديـد نظـامي و         

سرنگوني مي شـود؛ از طـرف ديگـر بايـد     تهديد به   
ــده از ســوي    ــه ش ــصادي ديکت ــاي اقت سياســت ه

تها را بــه اجـرا گــذارد و  همپـاي آن بــا   امپرياليـس 
ــان و مــسکن را از شــورش ،ســرکوب  مــردم بــي ن
و همه اينکارها را در حالي بايد انجام دهد       . بترساند

يک که هيچ  ضادهاي دروني اش بجائي رسيدهکه ت
 باندهاي حکومتي حرکات بعـدي بانـدهاي بغـل          از

  .دست خود را نمي توانند پيش بيني کنند
  

 گسيختگي به سرگشتگي سياسي اما اين لجام
بانـد  . بيشتر اين رژيم و پايه هـايش پـا داده اسـت    

از هم اکنون در پيشبرد توامـان طـرح هـاي          حاکم  
سركوبگرانه و  عوامفريبانه بـه تـضادها و تناقـضات           

اتحـاد  "مثال به شـعار       . ستالينحل برخورد کرده ا   
ايـن شـعار    .رژيم نگاه كنيم  " ملي و انسجام اسالمي   

سياست ايـن دوره جمهـوري اسـالمي بـراي     بيانگر  
تغيير "مديريت بحران سياسي و خنثي كردن برنامه 

قـرار بـود    " اتحـاد ملـي   . "از سوي آمريکا بود   " رژيم
بـه  " حفظ وطـن  "گرايشات مختلف جامعه را به نام       

مخالفت با مداخله آمريكا و گـرد آمـدن زيـر چتـر      
در همين چارچوب بود كه چند      .حكومت فرا بخواند  

ه پـيش محافـل و رسـانه هـاي رژيـم، بـصورت              ما
اتحاد چپ ها و مليون     " يادآوري"کمرنگي شروع به    

در جريان مبارزه با رژيم  ) البته زير پرچم آخوندها   (
فيلم دادگـاه گلـسرخي را از تلويزيـون         . شاه کردند 

مستندهايي درباره به اصـطالح چـپ   . پخش كردند 
  .هاي كاستريست آمريكاي التيني نمايش دادند

  
 رژيم مي كوشيد با تبليغ شـبانه روزي حـول     

" دفاع از حق ايران در استفاده از فناوري هسته اي     "
. به اصطالح يك محور اتحاد عامه پسند درست كند

هم كاركرد برون مرزي داشـت و       " انسجام اسالمي "
قرار بود با محكم كردن مناسبات و امتياز دادن بـه      

 در دنيا، براي كشورها و نيروهاي اسالمي غير شيعه 

جمهوري اسالمي در محافل و نهادها و پيمان هاي    
بين المللي، پشتگاه ديپلماتيك ـ سياسي ايجاد كند 
. و در راه طرح هاي منطقه اي آمريكا سنگ بيندازد

ــه   امــا فــشارها و تــضادها، جمهــوري اســالمي را ب
مـورد  " اتحاد ملي "اقداماتي واداشته كه رشته هاي      

  .نظرش را پنبه كرد
  

تشديد فشار بر جامعه و پيشبرد سركوب لجام 
گسيخته، نتيجه اي جز قطبي تر كـردن جامعـه و           
افزايش نفرت و خشم به حق مـردم از سـركوبگران         

حتــي در چــارچوب اهــداف ضــد . شــتدر پــي ندا
. مردمي نيز خدا و خرمـا بـا هـم بـه دسـت نيامـد               

. به نفع سرنيزه كنار زده شد     " اتحاد ملي "فريبكاري  
شايد بـدون اينكـه آگاهانـه نقـشه اي          (رژيم  امروز  

) ريخته و تم تبليغاتي خـود را عـوض كـرده باشـد       
انرژي هسته اي حق مـسلم      "عمال حرف چنداني از     

انگار مساله هـسته اي و همـه آن      . نمي زند " ماست
ادعاها يكباره از صحنه سياست ايران ناپديـد شـده     

" قدرت نمـايي "در واقع، اين ضرورت سياست  . است
تدبير ارعاب همگاني است كه جايي، توجيهي و يا و 

نيازي براي تبليغات فراگير هسته اي باقي نگذاشته        
  .است

موقعيت بـشدت متزلـزل و  پـر تـنش رژيـم             
جهوري اسالمي، اوضاع غيـر قابـل پـيش بينـي را            

در چنين اوضاعي، يک واقعه مي      . ايجاد کرده است  
اري تواند تسريع كننـده و كاتـاليزور وقـايع مـوج و        

شود که کنترل اوضاع از دست جمهـوري اسـالمي          
بطور مثال، مقاومت جدي جوانان در برابـر        .بدر رود 

" افزايش امنيـت اخالقـي و اجتمـاعي     "طرحي نظير   
بايد به امواج مقاومت . مي تواند صحنه را عوض كند

و مبارزه مردم عليه ايـن سـرکوب لجـام گـسيخته        
رزه مـردم،  ادامه دار کردن مقاومت و مبـا    . دامن زد 

اساسا در فرايند سازماندهي و پيشبرد تالش هـاي         
مشترك مبارزاتي در عرصه هاي گوناگون سياسي و 
ايدئولوژيك و فرهنگي عليه رژيم اسالمي و افـشاي    
اهداف و نقشه هاي امپرياليستي مي توانـد صـورت      

گام نخست و غير قابل گذشـت بـراي ايجـاد      . گيرد
نـدن و سـازمان   چنين قطبي، در درجـه اول فراخوا  

دادن تــوده هــاي مــردم و جنــبش هــاي مختلــف 
اجتماعي به ايستادگي و ابـراز ضـديت بـا اقـدامات        
همه جانبه سركوب و اختناق رژيم اسالمي، تـالش         
براي عقب نشاندن رژيم در كارزار ارتجـاعي اش، و       
همزمان افشاي طرح هـاي متنـوع دخالـت و نفـوذ      

  ■ .امپرياليستهاست

  !مقاومت کنيد
  ! پا گلي است،اين غول 

  



 ٣صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

 ی لنینی     ستیتوپی     ایو" ب     ر مقال     ھ  ینق     د
 ینوشتھ  اکبر گنج" یشریعت

  قسمت اول
  

پس از آنکه نمايش اعتصاب غـذاي سـه روزه          
گنجي در سـال گذشـته بـا ناکـامي روبـرو شـد او             

عال دور و بر اجراي اين نـوع نمايـشها          فترجيح داد   
ي او  زير قولش زد و اجراي نمـايش ديگـر   . نچرخد

ده بـود،   مبني بر دفاع از حقوق زنان را که وعده دا         
پس از آن آقـاي گنجـي مـدتي         . به تعويق انداخت  

اينــور و آنــور تــاب خــورد و بــه مالقــات برخــي از 
روشنفکران مـشهور اروپـائي و امريکـائي رفـت تـا            

اخيرا حاصـل   . پشتوانه نظري براي خود فراهم آورد     
اين گشت و گذار تئوريکش را در چنـد مقالـه بـه              

  . ه استهمگان عرضه کرد
در اثـر   گنجـي    داشـتند کـه      برخي ها انتظـار   

نشست و برخاست با محافل دانشگاهي، کمي با علم 
کمـي  جديد آشنا شـود، منطـق علمـي فراگيـرد و      

تا به نقد کارنامه در جانش نفوذ کند صداقت علمي  
او به جاي انتقاد از خود، به اما . سياسي خود نشيند  

به جـاي اينکـه بـه نقـد         . انتقاد از ديگران پرداخت   
مال خود بپردازد ـ اعمالي که به اسـتقرار   رفتار و اع

و تثبيت جمهوري اسالمي ياري رسانده است ـ بـه   
در . سراغ ديگران، مشخصا دکتر علي شريعتي رفت    

را بـه نظريـات وي   و دوسـتانش   واقع اعمـال خـود      
اعمـــال  منتـــسب کـــرد و شـــريعتي را مـــسئول

و  هم قطارانش و   سرکوبگرانه و ضددمکراتيک خود     
   .دانستم جمهوري اسالمي بطور کلي رژي

مدعي نقد نظري گنجي ه جالب توجه است ک 
تبار شناسي گفتمـان انقـالب      "جمهوري اسالمي و    

 اما اشاره اي به ايده ها و نظرات اصلي      است" ١٣٥٧
ترين رهبر و ايدئولوگ اين دولـت يعنـي آيـت اهللا            

گنجي انواع و اقسام اتهام و افترا       . کندمي  خميني ن 
 مي زند ) وحتي شريعتي (لين و مائو    به لنين و استا   

يک حتي  و آنان را ديکتاتور و توتاليتر مي نامد اما          
نمـي  بارهم مستقيم به خميني و افکارش برخـورد         

ــد و  ــه  کن ــي آورد ک ــود نم ــه روي خ ــي از  ب او يک
کـه هـزاران هـزار از    بـود   بزرگترين جالدان تـاريخ     

 در زنـدانهاي    ٦٠بهترين فرزندان مردم را در دهـه        
به قتل رساند و يکشبه فرمان قتل چند هـزار        خود  

  .  صادرکرد٦٧زنداني سياسي را در سال 
ــد    ــه در نق ــري  ک ــه اخي ــي در دو مقال گنج

تـا  شريعتي ارائه داده تمام تالش خود را بکار برده          
اعمال و رفتار خمينـي و همراهـانش را بـه گـردن             

امـا اشـتباه    ) ١. (افکار و نظريات شـريعتي بينـدازد      
ظر آقاي گنجي شريعتي هـم در ايـن         نشود طبق ن  

مقصر اصلي لنـين  . وسط گناه چنداني نداشته است  
چرا که شريعتي تحت تاثير آنان قـرار      . و مائو بودند  

 ؛ از انقالب فرهنگي چين تـاثير گرفتـه بـود          ؛داشت

و با  بود  تحت تاثير گفتمان سوسياليستي آن دوره       
از اسـالم راه را بـراي قـدرت     " لنينيـستي "تفسيري  

از نظر گنجـي روي آوري     . ري روحانيون باز کرد   گي
خميني و جمهوري اسالمي به ديکتاتوري  را بايـد          

اين . جستجو کرد" وتوپياي لنينيستي شريعتيي"در 
  . کالم نقد گنجي از شريعتيباست ل

هدف اصلي مقاله ما پاسخ به اتهاماتي است که 
. گنجي به مارکس، لنين و مـائو نـسبت داده اسـت    

ريم قبل از پاسـخگوئي بـه ايـن اتهامـات        ولي ناگزي 
اشاراتي به اهداف و انگيزه هاي سياسـي گنجـي از           

جايگاه و متد تحليلي گنجي در اين نقد و اين نقد، 
يز داشته  نمقام دکتر شريعتي در احياگري اسالمي       

ي که  "جديد"در خاتمه به پايه هاي نظري         . باشيم
و گنجي خود را بدانها متکـي کـرده مـي پـردازيم             

نتايج ايدئولوژيک سياسي آن را در رابطه با شرايط          
  . کنوني مبارزه طبقاتي در ايران بررسي خواهيم کرد

  !یسیاسی اھداف و انگیزه ھا
نقد گنجي از شـريعتي اهـداف ايـدئولوژيک ـ     

گنجـي در   . سياسي چندگانه اي را دنبال مي کنـد       
 مشخصا دانشجويان  –مقاله اش عمدتا روشنفکران     

هر خواننده منصفي با .  قرار داده است    را مخاطب  –
نگاهي کوتاه به مقاله گنجي، بـار ضـد کمونيـستي         

شايد بـراي گنجـي برخـي       . قوي آن را در مي يابد     
. ليه کمونيسم جديد باشـد     کنوني اش ع   استدالالت

دست چنـدم  و  تبليغات مالل آور    در واقع تکرار    اما  
اسـت کـه از   بورژوازي بين المللي عليـه کمونيـسم     

به نظر . فتاده استبراه ا نود ميالدي به اين سو، دهه
ي از هيئـت    مي رسد نشست و برخاست بـا محـافل        

آمريکا اين فايده را براي گنجي داشـته کـه   حاکمه  
بفهمد ديگر با آيه هاي قرآن و احاديـث پيغمبـر و         
درسهاي مکتب اسالم مکارم شيرازي و اسـتدالالت      

وان با حوزوي مطهري و التقاط گري شريعتي نمي ت
بايد سراغ هانا آرنت و کـارل       . کمونيسم مقابله کرد  

پوپر و ديگر فيلسوفان جديـد بـورژوازي رفـت و از      
  .آنان کمک گرفت

گنجي دريافته است که ديگر با تکيه به اسالم    
ـ           رشـد چـپ در     ه  نمي توان به مقابله بـا مـوج رو ب

کـسي بــراي  کمتــر . دانـشگاههاي ايــران برخاسـت  
 دانـشگاهها تـره خـورد مـي      در" روشنفکران ديني "

 و سفـسطه گـري      کـسي بـه الطـائالت     کمتر  . کند
ديگر ) ٢(امثال سروش گوش فرا مي دهد   " فلسفي"

کسي شارالتانيسم سياسي امثال زيبـا کـالم را بـر           
نمي تابد و چاخانهـاي تئوريـک حجاريـان را بـاور            

کتابهائي که دوم خرداديها بـزور    جم عظيم ح. ندارد
ولتي روانه دانـشگاههاي ايـران   تبليغات و امکانات د  

به همين دليل است . بي اعتبار شده اندکرده بودند، 
مقابله در درجه اول به شريعتي در نقد از نجي گکه 

با رشد افکار و ايده هاي چپ در ميان روشـنفکران   
گنجـي در مقدمـه   . مي پردازد باالخص دانشجويان   

نبايـد جوانهـاي    «: مقاله دوم اش آشکارا مي گويـد      
ران زمين را مانند نسل دهه چهل و پنجاه، مفتون اي

   ».انديشه هاي يوتوپيايي لنينيستي کرد
به همين دليل عقب مانده ترين افکار مذهبي        
را به المذهب ترين و روشن بين ترين  ماترياليست 
ـ  ديالکتيسينهاي هاي قرن بيستم يعني  لنـين و          

گري و يريـشه هـاي شـيع   .  مائو نـسبت مـي دهـد    
چـه بايـد    "امامت شريعتي را بـه تئوريهـاي        تئوري  

لنين و تزکيه نفس اسالمي شـريعتي را  بـه          " ؟کرد
گنجــي . وصــل مــي کنــد انقــالب فرهنگــي مــائو 

قرار داده تا اسـالم را     حمله خود   کمونيسم را هدف    
  . نجات دهد

اما نوشته گنجي کارکرد ايـدئولوژيک ديگـري     
مثال او به دنبال آنست که به خيال خود ا        . هم دارد 

جرج بوش را هم قانع کنـد کـه مـشکل جمهـوري          
اسالمي را در چارچوبه جهـاد ضدکمونيـستي قـرار         

اين ". نبرد تمدنها"دهد نه ضديت با مذهب اسالم و    
خط تبليغي اسـت کـه اخيـرا حـزب اعـالن نـشده         

سـازگارا  ) ٣. (اتخاذ کرده است  "   سازگارا –گنجي  "
ــالمي و     ــوري اس ــشترک جمه ــصل م ــل ف ــر طب ب

يسم مي کوبد و گنجـي بـر طبـل تـاثيرات            استالين
لنين بر شکل گيـري جمهـوري اسـالمي از طريـق      

اينکه دولتمـردان آمريکـا بـه ايـن قبيـل           . شريعتي
نصايح گوش دهند يا خير مشخص نيست چرا کـه          

که براه انداختـه  " ضد تروريستي"آنان نيز در کارزار  
سياسـي معينـي    - اند از محدوديتهاي ايـدئولوژيک    

آنان بيشتر از امثال  که اما روشن است . برخوردارند
گنجي به اهميت مذهب در حفـظ سـتونهاي نظـم        

تجربه عراق و افغانستان پس از اشغال    . کهن واقفند 
دو  نظــامي و برقــراري جمهــوري اســالمي در ايــن

مـشکل  . کشور بخوبي اين امر را نـشان مـي دهـد          
آمريکا در رابطه با جمهوري اسالمي انتخاب ميـان         

هنوز مشخص نيست کـه  . اي مختلف است  گزينه ه 
سرپلهائي چون گنجي و سازگارا  براي حل و فصل        

کارش خواهنـد   ه  تضادهايش با جمهوري اسالمي ب    
سرپلهائي که آشـکارا دنبـال آننـد کـه     . آمد يا خير  

ميان بخشهائي از رژيم با طرحهـاي آمريکـا پيونـد       
برقرار کنند و نگذارند شـيرازه دولـت ارتجـاعي در           

  . بکلي از هم بپاشدايران 
گنجي در نقد شريعتي گوشه چشمي هـم بـه     
ائتالفات سياسي طبقـاتي مطلـوب خـود و هيئـت           

جـوش دادن   گنجـي  هدف. حاکمه آمريکا هم دارد   
هاي اجتماعي مختلف حول يک ايـدئولوژي و         پايه

ــد . سياســت معــين اســت گنجــي تــالش مــي کن
بخشهائي از اصالح طلبان حکومتي و غير حکومتي        

ه نيروهاي ملي مذهبي را که هنوز به شريعتي    بويژ(
که چـرا ائتالفـات     کند  را قانع   ) ارادت خاصي دارند  

سياسي جديد ضروريست و چرا بـراي تحقـق ايـن        
قبيل ائتالفـات گفتمانهـاي سياسـي جديـدي الزم       

 گفتمــاني کــه در مرکــزش بايــد ليبراليــسم. اســت

  ! مريکائي آاز مصلحت گرائي اسالمي تا پراگماتيسم 
  



   ٤ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                
و مدارا با امپرياليسم آمريکا قـرار داشـته         اقتصادي  

اين مقاله بـه محتـواي     های بعدی   ما در بخش  . اشدب
واقعــي نظــر گنجــي در ايــن زمينــه هــا خــواهيم  

اما واقعيت اين اسـت کـه از نظـر گنجـي         . پرداخت
اتخاذ چنين گفتمـاني بـدون نقـد افکـار شـريعتي           

به صف کردن نيروهاي ملي مـذهبي   . ممکن نيست 
. حول دمکراسي و حقوق بشر آمريکائي آسان نيست

اره اي تغييرات اساسي در ديدگاههاي پايه  نياز به پ  
بايد در برخـي زمينـه هـا    . اي اين قبيل نيروهاست 

تسويه حسابهائي با تفکرات پان اسالميستي صورت   
ايـن قبيـل    " غرب زدگـي  "بايد از روحيه ضد     . گيرد

نيروها کاسته شود و دوستي با آمريکا تقويت شود؛        
کنـار  " اپوزيـسيوني "و  " مخالف خـواني  "بايد روحيه   

" شراکت سياسي"و " همراهي"گذاشته شود و روحيه 
بــي . در طرحهـاي امپرياليـستي جـايگزينش شـود    

جهت نيست که تمرکز نقد گنجـي از شـريعتي بـر       
ايـن مـسئله   . اين محورهاي اساسي متمرکـز اسـت   

است که بستر سياسي نقد تئوريک گنجي ـ يا بهتر 
است گفته شود تئوري بافي هاي آقاي گنجي ـ در  

ورد گرايشات لنينيستي شريعتي را تـشکيل مـي         م
  !دهد

  !یگنج" یعلم "یاندر متدھا
ر نقـد شـريعتي و ربــط   گنجــي دمتـدي کـه   

عقايدش به لنين و مائو بکار برده بـه انـدازه کـافي        
"  متــد علمــي"مهمتــرين ويژگــي . افـشاگرانه اســت 

گنجي ريخـتن مـشتي از نقـل قولهـا از متفکـران             
قل قولهائي که زمان ن. مختلف بر صفحه کاغذ است    

فـالن  . دنو مکان و زمينه و چارچوبي  نمي شناسـ         
نقل قول لنين از بيسار مقاله  لنين بـا فـالن نقـل              
قول شريعتي از بيسار سخنرانيش کنار هـم چيـده          

بـدون  . مي شوند و نتايج دلبخـواه گرفتـه ميـشود          
اينکه روشن باشد که هر جمله بر چه بستر سياسي    

.  کلـي بيـان شـده اسـت    مشخص يا مفهوم و تصور 
قطره آب در يک فنجان با قطره آب در يـک دريـا      
مقايسه مي شود تا فنجان و دريا يکـسان قلمـداد           

بـه شـباهت در محتـوي     شباهتها بـين فـرم      . شوند
براي مثال از نظر گنجي چون . تعميم داده مي شود

لنين بر ضرورت رهبري آگاه و انقالبي تاکيد کرده و 
ي، پـس شـريعتي مـساوي    شريعتي بر امامت شـيع    

تقليـد از مراجـع نـزد شـريعتي همـان           . لنين است 
در باز است، بـاز     . "لنين است نزد  اطاعت تشکيالتي   

 اين است خصلت    ،"پرنده است، پس در پرنده است     
متدهائي که بضاعت فکري   . گنجي" علمي"متدهاي  

ــد   ــي ده ــشان م ــد   . او را ن ــن مت ــت اي ــر اس بهت
مگذاري شود تـا   نا" آخوندي ـ علمي"اسکوالستيکي  

اين متد يادآور متـد  !  حقي از آخوندها ضايع نشود   
را " کمـو نيـست  "همان آخوندي است که بر منبـر        

به خورد خلق اهللا مـي  و مي کرد  معنا  " خدا نيست "
ديکتاتوري "اکنون هم  گنجي صحبت لنين از .  داد

تيرباران مردمي که بطور عينـي در  "را " بر بورژوازي 
  . ترجمه مي کند" ازي اندخدمت منافع بورژو

گنجي هيچ شناختي از مارکسيسم و لنينيسم   
و مائوئيسم ندارد اما خـود را صـاحب نظـر در ايـن      

جهـل گنجـي فقـط شـامل     . زمينه جلوه مي دهـد    
به نظـر مـي رسـد گـشت و          . مارکسيسم نمي شود  

گذارهايش در تئوريهاي پـست مـدرن هـم فايـده           
 اينکـه وي  بـدون   . چنداني به حالش نداشته اسـت     

استقالل مـتن  "تئوريهاي پست مدرنيستي همچون  
را سر مي " مرگ مولف" فرياد ،را درک کند" از مولف

  . دهد تا هر بالئي که خواست بر سر متن بياورد
  

فقط کافيست به نقل قولهائي پـي درپـي کـه      
گنجي از لنين آورده رجوع شود تا تصوير روشني از 

 را هـدف وسـيله   "غرض ورزيهـاي سياسـي و متـد         
ارائـه نظـرات و     ) ٤. (بدسـت آيـد   " توجيه مي کنـد   

تئوريهاي ديگران  به همـان صـورتي  کـه هـست،        
حتي نظريه  . اولين شرط مبارزه نظري اصولي است     

پردازان بورژوائي که در کارشان جدي هـستند بـه          
متدولوژي گنجي تابع اهداف اما . اين روش وفادارند 
  . سياسي اش است

کـه  " جان راولـز  "سنگ  جالب است که گنجي     
کي از معروفترين فيلسوفان معاصر جامعه بورژوائي ي

خـوب بـود گنجـي وراي       . را به سينه مي زند    است  
حفظ کردن اسم و رسم اين آدمها مي رفـت و بـه             

جـان راولـز روش   . حرفهايشان هم توجه مـي کـرد    
فالسـفه و   ) آموزه هاي (دکترين  خود را در بررسي     

  : متفکرين اينطور شرح مي دهد
تا زماني که يک دکترين را در بهترين فرمش «

مورد قـضاوت قـرار نـداده ايـم يعنـي آن را مـورد              
) ... هنگـام درس دادن (مـن  . قضاوت قرار نداده ايم   

فکر خودم را در مورد اينکه نويسنده چه بايـد مـي    
گفت بيان نمي کردم بلکه آنچه را بواقـع نويـسنده         

ير را از گفته بود بيان مي کردم و منطقي ترين تفس
متن را حتما بايد معرفي کرد و   . متن ارائه مي دادم   

بــه آن احتــرام گذاشــت و دکتــرين را در بهتــرين  
يعنـي متنـي    (کنار گذاشتن متن    . شکلش ارائه داد  

که صاحب نظريه در آن خودش به شرح نظريه اش    
برايم يـک اهانـت، يـک نـوع اقامـه           ) پرداخته است 

  ) ٥ (». دروغي، بنظر مي آمد
 سئله گنجـي بيطرفـي علمـي و حقيقـت    اما م 

بينش طبقاتيش و منافع سياسي اش      . نيستجوئي  
متدي اتخـاذ کنـد کـه بـه کـشف            زه نمي دهد  اجا

بـراي او کافيـست کـه  نقـل          . حقيقت ياري رساند  
قولهاي بي ربط از اين يا آن فيلسوف رديف  کنـد            

خود را جور کند و متاع خود را به قيمـت          " متن"تا  
تصور گنجي از ارائه يک . روش رساندروز در بازار بف 

مقاله علمي به اين امر خالصه مي شود کـه مقالـه            
او فکر مي کند هر چقـدر       . اش شامل رفرنس باشد   

تعداد نقل قولها و رفرنـسهاي مقالـه بيـشتر باشـد            
بـراي همـين    . بارعلمي مقاله هم بيشتر خواهد شد     

بخش زيادي از مقاله اش را به نقل قول اين و آن و 
سوم مقاله اش در نقد شريعتي را بـه رفـرنس           يک  

  . اختصاص داده است
در اينجا قيـاس بـين   (گنجي با منطق قياسي   
مي خواهد خوانندگان  ) نقل قولهاي لنين و شريعتي

مقاله اش را قانع کند کـه شـريعتي تزهـايش را از             
استفاده از اين منطـق،  . لنين به عاريت گرفته است   

 که هنوز مي خواهد    عقلي. نشانه عقل محدود است   
از طريق صغرا کبرا چيدن و گمانه زني ارسطوئي به   

ايـن عقـل پيـشا سـرمايه        . کشف حقيقت نائل آيد   
عقلي که هنوز قـادر نـشده خـود را بـا      . داري است 

رشد نيروهاي مولـده و  تکامـل علـوم طبيعـي در             
عقلي که حتي قادر    . جهان همراه و هماهنگ سازد    

ــتقرائي   ــق اس ــست منط ــستجو(ني ــردن و از ج  ک
را بکار برد چه برسد ) فاکتهاي متعدد نتيجه گرفتن

را ) آناليز و سنتر  (به اينکه بتواند منطق ديالکتيکي      
محـدوديتهاي فکـري و   . مورد اسـتفاده قـرار دهـد     

متدلوژيکي گنجي ناشـي از محـدوديتهاي جهـان          
بيني طبقه اي است که حـافظ مناسـبات توليـدي           

وليديش وابـستگي   طبقه اي که پايه ت    . معيني است 
به امپرياليسم است و هنـوز حيـاتش بـه مناسـبات      

طبقه اي که   . ماقبل سرمايه داري گره خورده است     
هنوز از تفکر ديني گسست نکرده و به ايـده هـاي            
بورژوائي رايج در جهـان کنـوني همچـون قطعـات           
مختلف ماشيني نگاه مي کنـد کـه بايـد آنهـا را از           

  . کندآنها را مونتاژ  و گوشه و کنار دنيا گرد هم آورد
در گنجي طي يکسال اخير اسـتعداد فراوانـي         

. از خـود نـشان داده اسـت    يچمنچيدن گل از هر   
گاهي از مارکس و کانت و هايدگر و هابر ماس نقل    
قول مي آورد گاهي از ويليام جيمز و جان راولـز و            
هانا آرنت و پوپر و فون هايک و رونالـد دورکـين و      

 گنجي اينجاست که تمامي اين      اما مشکل . ديگران
گلهاي خوشبو يا بد بو را به بيابان برهـوت گـسيل            

مشکل در زمـين شـوره زار تفکـر دينـي        . مي دارد 
است که هيچ گلي را بر نمي تابد و تنهـا          ) اسالمي(

  . حاصلش پژمردگي است
  ی اسالمی در احیا گری شریعتیمقام تاریخ

اي تــرين انتقــادات گنجــي بــه  يکـي از پايــه 
ــک  شــر ــن ي ــن اســت کــه شــريعتي از دي يعتي اي

" فربـه کـردن ديـن     "ايدئولوژي ساخت و پروژه اش      
. اين انتقاد نيمي از واقعيت را در بر مـي گيـرد     . بود

بويژه زماني که گنجي در لواي اين انتقاد به دفاع از 
عبدالکريم سروش مي پردازد و او را مـدافع پـروژه           

  .مي داند" الغر کردن دين"
 انتقاد نيمي از واقعيت را در بـر  مي گوئيم اين  

ايــن شــريعتي نبــود کــه از ديــن زيــرا مـي گيــرد  
 شـکلي از ايـدئولوژي      یهر دينـ  . ايدئولوژي ساخت 

تفاوتي در خصلت مذهب به عنوان شـکلي از     . است
 چــه زمــاني کــه بــه ـايــدئولوژي موجــود نيــست   

ستمگران ياري مي رساند چه زماني که بخـشهائي         
اي پيـشبرد مبـارزات خـود    از ستمديدگان از آن بر   

مـذهب بطـور کلـي بخـشي از         . استفاده مي کننـد   
حتـي  . روبناي ايدئولوژيک حاکم در جامعه ما است      

در زمان رژيم سلطنتي، اسالم يکـي از پايـه هـاي            
قدرتمند ايدئولوژي حاکم بوده و به برقـراري نظـام         

فرهنگ و ارزشهاي . ستم و استثمار ياري مي رساند
ر کنترل، سرکوب ايدئولوژيک اسالمي نقش مهمي د

توده ها داشته و يکي از مهمترين ابزار تحميق توده 
با وجود اينکه در دوران شاه  ديـن و   . ها بوده است  

دولت به اندازه کنوني در هـم آميختـه نبودنـد امـا        
حکومت شاه  در سطح وسيع از ايدئولوژي اسالمي         
بهره مي برد و به اشکال مختلف به حفظ آن ياري           

عليرغم اينکه پـس از انقـالب مـشروطه    . رساندمي  
بتدريج از قدرت روحانيون تا حدي کاسته شد امـا          
اين نهاد همچون سلطنت همواره از ستونهاي اصلي 

  . نظم کهن بوده است



 ٥صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

مضافا، شريعتي اولين فردي نبود که بـه فکـر         
اين افتاد که از اسالم براي پيشبرد اهداف سياسـي          

کل گيري استعمار بويژه از زمان ش. خود سود جويد
دوران امپرياليسم پديده احيـا گـري اسـالمي نيـز           

از سيد جمال اسد آبادي تا مطهري و        . شکل گرفت 
ــا    ــريعتي ت ــا ش ــان ت ــدس بازرگ ــي و از مهن خمين
مجاهدين هر يک سعي کردند تا با توجه به اوضـاع   
زمانه از اسـالم بـراي اهـداف سياسـي خـود سـود              

ري نيز مهـر گرايـشات   مسلما بر اين احيا گ   . جويند
به اين معنا که با توجه . طبقاتي معيني خورده است

به شرايط ملي و بين المللـي مـشخص و تحـوالت            
اقتصادي اجتماعي معين، اقشار و طبقات مختلفـي    
به اين سمت رانده شدند کـه از اسـالم بـه عنـوان              
ــا ســلطه امپرياليــسم و   ــه ب ــراي مقابل ايــدئولوژي ب

به همين دليـل اسـت      . دقدرتهاي حاکم سود جوين   
. که ما با برداشتهاي مختلف از اسالم روبرو هـستيم  

عليرغم اين برداشتهاي مختلف، مـذهب اسـالم بـه      
عنوان مجموعه اي از آموزه ها و آئينها و ارزشـهاي     

) جنـسيتي  و( طبقاتي –اخالقي از کاراکتر تاريخي     
معيني برخوردار است که مشخصه اصليش حفاظت   

االري و نظام ستم و استثمار بطور    از بنيانهاي مردس  
به همين دليل است که اين ايـدئولوژي        . کلي است 

در بهترين حالت يا تکامل يافته ترين شکلش نيـز          
نمي تواند منافع ستمديدگان را برآورده سازد حتي      
ــراي   ــراي دوره هــائي ب زمــاني کــه ســتمديدگان ب

  .پيشبرد مبارزه شان با ستمگران بدان دست يازند
اسالم را به ايدئولوژي بـدل نـساخت،    شريعتي  

شـريعتي  . اسالم يک ايدئولوژي حاکم و رايـج بـود        
خواست که خود را به آن  متکي کند با اين هـدف         

نقل قولي که گنجي از     . که آنرا کارآمد و فعال کند     
شريعتي در مقاله اش آورده، بخوبي نشانگر اين امر      

بـه نظـر مـن بهتـرين        «: شريعتي گفته است  . است
يف از مذهب اين است که يک ايدئولوژي اسـت      تعر

و بهترين تعريف براي ايدئولوژي اينکـه ايـدئولوژي         
   ».ادامه غريزه است

شريعتي به نادرستي فکر مي کرد براي تـاثير         
گذاري بر مردم بايد به همان مرام و باوري با مردم           

تعريـف شـريعتي از     . سخن گفـت کـه رايـج اسـت        
بهيچوجه امري اتفـاقي    " غريزه"ايدئولوژي به عنوان    

و اينجاست که تفاوت پايه اي شـريعتي بـا          . نيست
 داشـت دنيـاي   لنـين اعتقـاد  . لنين آشکار مي شود 

. مي توان ساخترفتن نوين را تنها با خالف جريان 
از نظر لنين امر غريزي يا به عبارت ديگـر هـر امـر        
خودبخودي در سمت بورژوازي قـرار دارد بـه ايـن           

دبخودي به ناگزير ايده هـاي     معنا که کششهاي خو   
ايـدئولوژي  . بورژوائي را توليد و باز توليد مـي کنـد         

پرولتري بيان غريزه خودبخـودي کـارگران نيـست         
 بـه جهـان   آگاهانه طبقـه کـارگر  رويکرد  بلکه بيان   

 و براي قوام يافتن و     استسرمايه داري و تغيير آن      
استقرار خود بايد با ايده هاي مسلط که ايده هـاي          

  .  ت حاکمه در هر دوران است، مقابله کندطبقا
گنجي مي تواند دوباره و چند باره شيپور را از   

هر . سر گشادش بدمد اما واقعيت چيز ديگري است   
گونه انتساب شريعتي بـه لنـين از بنيـان نادرسـت         

تفاوت مقام و جايگـاه ايـدئولوژي نـزد اينـدو      . است
  .  آسمان استتا زمين  ازتفاوت

تکيه کرد و اين بزرگترين     " يزهغر"شريعتي به   
او مـي خواسـت از      . نقطه ضـعف و اشـتباهش بـود       

بـه محتـوي کهنـه و       . طريق سنت، نـو آوري کنـد      
اما نه تنها در اينکار توفيق . قديمي فرمي نو ببخشد

چنداني نيافت بلکه آن محتوي کهنه حتي نوآوريها  
  .و فرمهاي تازه اش را نيز به کام خود کشيد

ا ارائه جمعبندي همه جانبه از در اينجا قصد م 
اما الزمست به اختـصار     ) ٦. (پديده شريعتي نيست  

اين پديده حاصل يک دوران تاريخي معين   . بگوئيم
. و حال و هواي سياسي مشخص در جامعه ما است         

دوراني که تحوالت سـرمايه دارانـه تحـت هـدايت           
ــود  ــه ب ــتاب گرفت ــه ش ــسم در جامع ــن . امپريالي اي

ثيرات متناقـضي بـر اقـشار و        تغييرات پرشـتاب تـا    
از يـک سـو   . طبقات مختلف به جاي گذاشـته بـود       

تغييرات سرمايه دارانـه موجـب ظهـور و گـسترش           
اقشار مدرن شهري شد از سوي ديگر بشدت فضاي 

 منجملـه در ميـان ايـن    ـنيمه فئودالي در جامعـه   
بـه همـين دليـل در جـو     .  حاکم بود ـ اقشار مدرن

ان شکافهاي عظيمي   اجتماعي  سياسي فرهنگي اير    
بعـالوه تحـت تـاثير جنبــشهاي    . ايجـاد شـده بـود   

مسلحانه  رهائيبخش ملي و انقالب سوسياليـستي         
در چين، بسياري از روشنفکران انقالبي در ايران نيز 

به مشي مسلحانه روي آوردند و ديکتاتوري عريان         
در چنين دوره اي پديده . شاه را به مصاف طلبيدند

 شريعتي را مـي تـوان عمـدتا       .شريعتي ظهور يافت  
اگر چـه خـود     . متعلق به جنبش مجاهدين دانست    

جزئي از آنان نبود و يا کامال مانند آنان فکـر نمـي          
کرد اما تحت تاثير آنان قرار داشت و نقش مهمـي           

او نيز . در گسترش نفوذ سياسي اين جريان ايفا کرد
مانند مجاهدين از درون جريان ملي و مذهبي دهه 

ئل دهه چهـل شمـسي بيـرون آمـد و بـا             سي و اوا  
اختناق و سرکوب محمد رضا شاهي در دهه چهـل      

  .روبرو شد
شريعتي تالش زيادي کرد تا اسالم را مدرنيزه  

تا حـدي   او  . کند تا بتواند با مارکسيسم مقابله کند      
اجـزاي  . از در مخالفت با روحانيت سـنتي در آمـد         

  برخي از مکاتب غربي منجمله مارکسيسم را سرهم     
تالش کرد . بندي کرد و آنرا با اسالم در هم آميخت

. اسالم را با مبارزه سياسي عليه رژيم شاه گره بزند         
او عمـال مـسئله چگـونگي رابطـه اسـالم و مــسائل      
. دنيوي و سياست و دولت را دوباره به صـحنه آورد     

اگر چه شـريعتي نقـش مـوثري در دامـن زدن بـه       
حدود زيادي روحيات ضد رژيمي جوانان داشت و تا 

را ) تشيع علوي (تالش مي کرد حساب اسالم خود       
اما قادر به . جدا کند) تشيع صفوي (از اسالم سنتي    

او . گسست قطعي از برداشتهاي سنتي از اسالم نشد
تحت لواي مقابله با استعمار بـه فئوداليـسم امتيـاز        

بسياري از گفتمانهاي فئودالي و سنتي اسالم را . داد
به شـيعه   . ويج عقايدش بکار گرفت   براي تبليغ و تر   

گري و امامت شيعي امتياز داد تا بدان حد که صرفا 
در . شيعيان را شايسته حـق انتخـاب مـي دانـست          

 فئـودالي  –زمينه مقوله رهبري به درکي  مـذهبي     
نهي از منکـر و  "آغشته بود و مدافع روشهائي چون       

او مي خواست روح جديدي بـه       . بود" امر به معروف  
اي عهد عتيق بدمد اما نتيجه اش آن شـد          مقوله ه 

که حتي فرم قديم نيـز بـر محتـواي جديـدش در             

  . بسياري مواقع غلبه کرد
ــورد    ــذهبي و برخ ــر م ــست از تفک ــدم گس ع

التقاط ميان (التقاطي به مارکسيسم و اسالم و حتي 
زندگي سياسـي شـريعتي را      ) ٧) (عرفان و سياست  

 مقابله بـا  تحت لواي مخالفت با استعمار به   . رقم زد 
تحت لواي مقابله با مارکسيسم . روشنگري  پرداخت

خواستار بازگشت به خـويش و سـرهم بنـدي يـک      
پروژه شريعتي مانند .  اسالمي شد –ايدئولوژي ملي   

پروژه همه متفکران و رهبران سياسي معاصر  که با 
تکيه به مذهب مي خواستند به مقابلـه بـا مـذهب            

آورند با شکست روبرو برخيزند و ايماني تازه بوجود     
اين شکست با چرخشي که شريعتي در اواخـر        . شد

از آشـتي   .  عمرش از خود نشان داد، برجسته شـد       
جوئي با مارکسيسم دوري جست و بـدان تاخـت و      

بازگـشت بـه ريـشه هـا و فرهنـگ و            "تحت عنوان   
نهايتا از اصالح اسالم نيز دسـت       " هويت اصيل خود  

و " امپرياليـسم "تحت لواي تـضاد عمـده بـا         . کشيد
از مماشات طبقاتي و حتـي      " تهاجم فرهنگي غرب  "

ادعاهاي گنجي عليه شريعتي    (ليبراليسم اقتصادي   
دفـاع کـرد و   ) در اين زمينه نيز يـک جانبـه اسـت    

ــارزاتي   ــهاي مب ــغ روش رايکاليــسم سياســي و تبلي
  . رزمنده را به کناري نهاد

برخـي هــا ايــن چــرخش شــريعتي را عکــس  
ــوالت   ــه تح ــي ب ــازمان  العمل ــونين س ــي و خ درون

مجاهدين خلـق و مارکسيـست شـدن اعـضاي آن        
نسبت مي دهند و برخي ديگر علـت را فـشارهائي           

اگـر  . مي دانند که ساواک بر وي تحميل کرده بـود     
چه اين فشارها و عکس العملها واقعي بودند اما علل 
اصلي را بايد در تغييرات کلي تري که  در صـحنه             

 آندوره صورت گرفته بود،  سياسي ايران و جهان در      
مشخـصا در چرخـشي کـه در صـف          . جستجو کرد 

بنديهاي سياسي و اتحادهـاي طبقـاتي در ايـران و     
اواخـر عمـر شـريعتي      . جهان  صـورت گرفتـه بـود       

مصادف بود با افت جنبشهاي رهائيببخش ملي در         
سطح جهان، اوجگيري جنـگ سـرد و حـاد شـدن         

  کودتاي رقابت امپرياليستي ميان شوروي و آمريکا،
رويزيونيستي متعاقب مرگ مائو در چـين و ظهـور         
ــشي    ــستي، شکــست م ــبش کموني بحــران در جن
چريکي ـ مشخصا شکست سازمان مجاهدين خلق  
ـ که شريعتي اميد زيادي بدان بـسته بـود و فعـال     
شدن نيروهاي سياسـي مـذهبي کـه دور خمينـي           

  .حلقه زده بودند
زوهاي افکار و نظرات شريعتي بازتاب آمال و آر

) و بخشا سنتي  (بخشهائي از خرده بورژوازي مدرن      
و مرفه بود که از يکسو بواسـطه تغييـر و تحـوالت             
سرمايه دارانه رشد و گسترش يافته بودند و از سوي 
ديگر در جو و فضاي نيمه فئودالي ـ که بطور نمونه  
واري در مناسبات ميان مردان با زنان فـشرده مـي    

. از آن سود مي جستندشد ـ  زيست مي کردند و و 
اقشاري که از اجحافات امپرياليسم و طبقات حاکمه 

بي جهت نبود که صداي شريعتي . نيز در رنج بودند
پژواک نسبتا وسيعي در ميان جوانان طبقه متوسط  

اين اقشار با اوجگيري مبارزه مسلحانه . شهري يافت
انقالبي با آن همراهي نشان دادند اما زماني که اين     

ات دورنماي پيروزي خـود را از دسـت دادنـد        مبارز
نگاه شان را به سمت نيروي قدرتمندتري که در راه 



   ٦ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                
  .يعني جريان خميني. بود چرخاندند

. پايه طبقاتي شريعتي با خميني متفاوت بـود       
خميني نماينده بخشي از فئودال ـ کمپرادورهـائي   
بود که بواسطه انقالب سفيد از قدرت سياسي رانده    

مان پـان اسالميـستهائي کـه لنـين در          از ه . شدند
ابتداي قرن بيستم در موردشـان گفتـه بـود کـه از      
زاويه اي کامال ارتجاعي مخـالف نفـوذ امپرياليـسم          

خميني حتي زماني که از قدرت رانده شد        . هستند
حتي پـاره اي    . تا مدتها خواهان سرنگوني شاه نبود     

از اطرافيـان خمينــي همچــون مطهــري و بــاهنر و  
دل روابط حسنه اي با رژيم شاه داشتند تا         حداد عا 

بدان حد که محتوي کتابهاي ديني مدارس تحـت         
  .نظارت آنان تهيه مي شد

خميني نيز به شيوه خود در حال احيا اسـالم          
او . بود و برنامه اش متفاوت از امثال شـريعتي بـود          

. مي خواست  قدرت از کف داده اش را بدست آورد      
به پـان اسالميـسم     " مدرني"به همين جهت عناصر     

اداره کالسيک تزريق کرد که مهمتـرين عنـصرش         
جامعه اي بود که سرمايه داري بوروکراتيک در آن          

خميني ترجمان " واليت فقيه"کتاب . رشد کرده بود
جريـاني  . تئوکراتيک اين نوع از سـرمايه داري بـود        

کامال ارتجاعي که به انتظار فرصت مناسب بود کـه       
  )٨. ( به چنگ آوردتمام قدرت سياسي را

کـه  (کشمکشهاي ميان شـريعتي و مطهـري         
در ) حلقه واسط خميني با روشنفکران مذهبي بـود   

حسينيه ارشاد بيان ماهيت سياسي متفاوت اينـدو        
جريان در برخورد به رژيم شاه و چگـونگي اصـالح           

مطهري زماني که نتوانست اتوريته خود را . دين بود
که شريعتي کسب به علت پايه وسيعي (بر شريعتي 
اعمـال کنـد از حـسينيه ارشـاد دوري          ) کرده بـود  

ــاالي ســر شــريعتي   جــست و شمــشير تکفيــر را ب
هر چند با نامه نگاري با خميني خواهان      . نگهداشت

اقدامات قاطعتر از جانب وي عليه شريعتي بود امـا          
خميني هشيار تر از آن بود که عليه وي مـستقيما          

 پايه اجتمـاعي    خميني چشم به  . موضع گيري کند  
نمـي  «: شريعتي دوخته بود زماني که ابـراز داشـت        

خواهــد نوشــته هــاي شــريعتي را تاييــد کنــد امــا 
شريعتي هواداران زيادي دارد و در حال خدمت بـه   

  ) ٩(».اسالم است
ي غرب ، زماني که امپرياليستها١٣٥٧در سال  

راه را بـراي  تـصميم گرفتنـد     به سرکردگي آمريکـا   
 ائـتالف طبقـاتي     بگـشايند،  قدرت گيـري خمينـي    

قدرتمندي حول وي شکل گرفـت، پايـه اجتمـاعي     
 نيز حـول ايـن ائـتالف گـرد         ،شريعتي از هر طيفي   

. آمدند و به قدرت گيـري خمينـي يـاري رسـاندند       
نهضت آزادي برهبري مهندس بازرگان و امثال بني 

که برداشت ليبرالي تر از اسـالم عرضـه مـي           (صدر  
دن ايـن ائـتالف    نقـش مهمـي درجـوش دا      ) کردند

  . طبقاتي ايفا کردند
شکست پروژه شريعتي قبل ار هر چيـز بيـان          
آنست که اقشار و طبقات مياني در جامعه قادر بـه          
ايفاي نقش سياسي مـستقل و اتخـاذ راه مـستقل           

آنها مجبورند کـه بـه طبقـات قدرتمنـدتر          . نيستند
بويژه در دوران   (زماني که طبقه کارگر     . تکيه کنند 

حضور سياسي مـستقل و     ) ياسي بزرگ بحرانهاي س 
دنبالـه رو جناحهـاي      ، ايـن اقـشار    ردقدرتمند نـدا  

چه آنان که در قدرتند يا (طبقات ارتجاعي  مختلف  
آنان که خارج از قدرت بوده و در انتظار تکيه زدن           

مـي  ) فئـودالي انـد  -بر مسند نظام دولت کمپـرادور    
  .شوند

پروژه شريعتي نشان داد که هر گونـه تـالش           
  تجديد حيات اسالم در جامعه مـا نهايتـا بـه          براي

حفظ مناسبات ارتجاعي حاکم يـا بازسـازي ان بـه          
هر گونـه اسـتفاده از      . اشکال ديگر ياري مي رساند    

 به سازش بـا اسـالم و سـنتهاي          ،اسالم در سياست  
استفاده از اسالم در سياست  . مي شود جامعه منجر   

 از يک کاراکتر تاريخي طبقاتي مشخص برخـوردار       
اسـالم ماننـد همـه    . است؛ از اين امر گريزي نيست    

اديان نه تنها افيون مردم است بلکه بطور مـشخص    
اجتمـاعي  -به توليد و باز توليد مناسبات اقتـصادي       

  ) ١٠. (حاکم خدمت و آنرا تقويت مي کند
  . ی از شریعتی  باز گردیم بھ انتقادات گنج

فربه کردن "انتقاد  گنجي به شريعتي مبني بر  
فکار شريعتي به ابه اين معنا که . صحيح است" ندي

حضور بيشتر دين در زندگي خـصوصي و عمـومي          
اما گنجي زيرکانه در پـس ايـن        . مردم ايران پا داد   

) و ديگـر همفکـرانش    (انتقاد، به ستايش از سروش      
به . هستند" الغر کردن دين"مي پردازد که خواهان 

ـ . اين مي گويند وسط دعوا نرخ تعيين کردن        ويژه ب
اينکه دريابيم کـه همزمـان بـر موضـوع بزرگتـري            

، " فربه کردن "هم پروژه   . سرپوش گذاشته مي شود   
اسـالم هـر دو در خـدمت        " الغر کـردن  "هم پروژه   

تفاوت تنها در شرايط و  .  حفظ اسالم بوده و هست    
در دهه چهل تنها بـا      . اوضاع و احوال سياسي است    

 شـود و   ، اسالم مي توانست حفظ    "فربه کردن دين  "
امروزه که جامعه پس از نزديک به سي سـال يـک           
حکومت مذهبي ارتجاعي را تجربه کـرده، تنهـا بـا           

و . مي تـوان اسـالم را نجـات داد    " الغر کردن دين  "
اين هدف اصلي پروژه اي است که گنجـي نيـز در            

  . سر مي پروراند
ايدئولوژيک "انتقاد گنجي به شريعتي مبني بر       

انتقـادي اسـت کـه قـبال      تکرار همـان    " کردن دين 
. بـود سروش در مقاالتي عليه شريعتي طرح کـرده         

اين انتقادات زماني طرح شد که حلقه حول نـشريه    
) ن حلقـه دور کيهـان فرهنگـي   آو قبلتـر از  (کيان  

مشغول طراحي پروژه دوم خرداد بودند و براي اين         
پروژه تدارک ايدئولوژيک ـ سياسـي الزمـه را مـي     

شبرد اين پروژه نيازمند شـکل      آنان براي پي  . ديدند
نيـاز  . دادن به يـک ائـتالف طبقـاتي معـين بودنـد        

داشتند که براي کشاندن مردم،  ملي مذهبي ها را          
هـدف انتقـادات سـروش از    . نيز بخود جلـب کننـد     

شريعتي اين بود کـه نيروهـاي ملـي مـذهبي را از             
بدل کنـد تـا  پـا را از          " پوزيسيون"به  " اپوزيسيون"

بـراي ايـن   .  دو جناح خارج نگذارنـد     دايره دعواهاي 
ــدگاه و و روش    ــروش دي ــه س ــود ک منظــور الزم ب
اعتراضي و اپوزيسيوني شريعتي نـسبت بـه قـدرت          

نظريـه پـردازان دوم   . حاکم را مورد نقد قـرار دهـد   
خرداد در اين کار تا حدود زيـادي موفـق شـدند و     
توانستند ملي مذهبي هـا را بـه بـازي دوم خـرداد            

قاي گنجـي در زمينـه و چارچوبـه         حال آ . بکشانند
، و ديگري مي خواهد از همين تاکتيک سود جويـد    

دوستي سياسي بـا آمريکـا    بار اينان را به حول     اين
به همين دليل از روحيات ضد استعماري . گرد آورد

شريعتي انتقاد مي کند و خواهان باز نگـري جـدي    
  .اين جنبه از تفکرات شريعتي شده است

تن ضرورت اين بـازنگري     گنجي براي جاانداخ  
از تمامي جوانب نادرست و نقاط ضـعف واقعـي در           

يکي از اين زمينـه     . نگرش شريعتي سود مي جويد    
البته در اين زمينـه     . ها مسئله زنان و حجاب است     

نيز گنجـي رندانـه مـسئله حجـاب را بـه تـاثيرات              
ــريعتي از  ــين "ش ــي چ ــالب فرهنگ ــان " (انق در زم
ن سازي لباس در آن  و موضوع يکسا) مائوتسه دون

تحريفـي کـه بـدان پاسـخ        . انقالب ربط مـي دهـد     
اما اين واقعيتي است که شريعتي نقش . خواهيم داد

تعيين کننده اي در فرموله کردن حجاب به عنوان         
او بر خـالف  . سالح مبارزه ضدامپرياليستي ايفا کرد   

روحانيون سنتي ضمن برسميت شناختن ورود زنان 
بخشهائي از زنان اقشار مدرن را به بازار کار توانست 

در واقـع  " (حفظ خـود "که داوطلبانه براي کند قانع  
  "فرهنگ امپرياليستي " در مقابل    )حفظ کيان اسالم  

اين يکي از بزرگتـرين ضـربات   . حجاب بر سر کنند  
رابـري زن و مـرد در    ب برایروند مبارزهشريعتي به   

امـري کـه شـاخص واپـسگرائي       . جامعه ايـران بـود    
حجــاب ســمبل .  نيروهــاي اســالمگرا ســتتمــامي

از جانب ايـن نيروهـا نيـست    " مبارزه با امپرياليسم "
بلکه سمبل جامعه نابرابر و ستمگرانه اي اسـت کـه       

بيان فشرده . اين قبيل نيروها وعده اش را مي دهند
 اجتماعي است که براي کل   –برنامه هاي اقتصادي    
  . انندرجامعه در سر مي پرو

ــ  ــريعتي ب ــا  برخــورد ش ــان عميق ــسئله زن ه م
تا بدان حد که به تبليغ بـسياري از    واپسگرايانه بود 

 ايـن  ارزشهاي مـنحط و عقـب مانـده مـذهبي در       
يک نمونه اش همانگونه که گنجـي     . پرداختزمينه  

گذاشــته ن انگــشت آدر بخـش دوم مقالــه اش بــر  
از چند شريعتي . مسئله چند همسري و صيغه است

مترقـي  " بـه عنـوان      از صيغه همسري دفاع کرده و     
 سـنتي    و گفـت   نام برد " ترين سنتي که وضع شده    

گترين، بلکـه تنهـا و تنهـا راه    رنه تنها بز   «کهاست  
حل مساله ي بحران جنسي نسل جوان در جهـان          

در ارتجاعي بودن اين قبيل ايـده هـا         » .امروز است 
. نيست اما با گنجـي حرفـي در ميـان اسـت           شکي  

 مورد زنان کـامال     کارنامه منفي نظرات شريعتي در    
شريعتي زنده نماند تا مـشاهده کنـيم      . روشن است 

تا چه حد در زمينه عملي کـردن ايـن ايـده هـاي           
ارتجــاعي از خــود پيگيــري نــشان مــي داد و چــه 
برخوردي بـه اعمـال ارتجـاعي جمهـوري اسـالمي           

تا . نسبت به زنان ـ مانند حجاب اجباري ـ مي کرد  
 شريعتي بر مـي  آنجائيکه به طيفهاي گوناگون پيرو   

کردنـد  حجاب اجباري همراهي    با حکم   گردد اکثرا   
يا در عمل با تبليغ فعاالنه حجاب به دستور حجاب   

و امروزه نيز سعي    . اجباري خميني اعتبار بخشيدند   
مي کنند مبارزه عليه حجاب اجباري را بـه عنـوان        

زنـان  آزادي يکي از پايه اي ترين مطالبات جنبش        
اينکه . ن را غير مهم جلوه دهند     و آ  ايران دور بزنند  

جمهوري اسالمي نيز از برخي شـعارهاي شـريعتي         
. براي سرکوب زنان سود جست واقعيتي عيان است       

همـه  شـايد   اما اگر بخواهيم منصفانه برخورد کنيم       



 ٧صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

در رابطـه بـا   مبنـاي قـضاوت   تـوان  اينها را هنـوز ن    
زنـده  زيـرا کـه     . کارنامه شخصي شريعتي قـرار داد     

اما گنجي حي و حاضر . ينيم چه مي کردنماند تا بب
در مــورد کارنامــه گنجــي قــضاوت . اســتو زنــده 

ر اين زمينه چيست؟ بِويژه زماني د ششخصي خود
که پس از نقد شـريعتي نقـل قـول بلنـد بـاالئي از       
توضيح المسائل خميني مبني بر شرعي بودن تجاوز 

 و از ايـن مـسئله       )١١(. به دختر بچه ها مـي آورد      
ي برخورد سازشکارانه و حمايـت گرايانـه        براي افشا 

شريعتي نسبت به حقوق اسـالمي و احکـام فقهـي           
ـ         . سود مي جويد   ه گنجي بايد بگويـد کـه چگونـه ب

عملــي کــردن ايــن ايــده هــاي  رســمي، قــانوني و
از مصلحت اسالم دفاع ه است؛ ارتجاعي خدمت کرد

. ه اسـت با توسري روسري بر سر زنان کـرد       ه و   کرد
د کـه افـرادي را کـه از توضـيح           عضو سپاهياني بـو   

المسائل خميني افشاگري مي کردنـد لـت و کـوب       
جزو نظامي بود . مي کردند و به زندان مي انداختند   

که شرط گزينش اداري و دانشگاهيش از بر کـردن       
اهللا هـاي از گـور    چرنديات توضـيح المـسائل آيـت     

بگويد در آندوره کجا    گنجي بايد   . برآمده تاريخ بود  
در مانيفـست   گنجـي   ن زمينه چه کرد؟     بود؟ در اي  

سکوت در مقابـل    «: کهه است   سوم خود اعالن کرد   
رذيلت به معناي همکـاري بـا رذيلـت و اقـدام بـه              

کوت خود را نسبت بـه آن       گنجي س  ».شرارت است 
دوره چگونه ارزيابي مي کند؟ آيا اميدي هست که          
لب به سخن بگشايد؟ به نظر ما خير چرا که هنـوز           

رکـان ايـدئولوژي اسـالمي و دولـت         ادر فکر حفظ    
بـراي نمونـه هنـوز     . طبقات ارتجاعي در ايران است    

پــس از گذشــت چهــل ســال از طــرح ايــده هــاي 
جربـه  از ت سـي سـال     گذشت قريب بـه     شريعتي يا   

" صـيغه  "د،حکومت اسالمي حاضر نيست اعالم کنـ      
هنوز بر  . امري ارتجاعي، ضد بشري و ضد زن است       

صيغه در چارچوب يـک   دفاع از   « که    است اين باور 
جامعه اسالمي شيعي براي گشودن روابط دختـران       

 قابـل   ».و پسران يـک بحـث قابـل مناقـشه اسـت           
  !آقاي گنجي؟،  مناقشه براي کي

گـشت و گـذار در      براي گنجي   به نظر ميرسد    
محافل دانشگاهي آمريکا حاصلي داشته و ياد گرفته 

نـه   حفظ کنـد امـا    را  " بيطرفي علمي "ست ظاهر     ا
ت به حقايق بلکه نسبت به زن ستيز ترين ايده نسب

  !هاي ارتجاعي
  

  .....) ادامه دارد (....
  : منابع و توضیحات

يوتوپيـاي لنينيـستي   " ـ اينـدو مقالـه بنامهـاي     ١
ــالب    ــان انق ــي گفتم ــار شناس ــريعتي، تب و  " ١٣٥٧ش

زنان گوني پوش و علم بورژوائي، تبار شناسـي         :شريعتي"
اينترنتــي قابــل دســترس در ســايتهاي " ١٣٥٧انقــالب 
  . هستند
 ـ جالب اينجاسـت کـه در مـصاحبه اي کـه بـا       ٢

 صـورت   ١٣٨٦ تيـر    ١٠محسن کديور در روزنامه شرق      
جويان بـه سـروش در      نـش گرفته است به بي تـوجهي دا      

آيـا اکنـون کـه      . "پرسش مصاحبه گر اذعان مـي شـود       
انديشه هاي سروش به نيازهاي دانشجويان پاسـخ نمـي      

رانرسيده که دوباره انديشه شـريعتي را       دهد، زمان آن ف   

بـه  " فعال کنيم؟" چپ گرا"در مقابله با جريان رو به رشد   
. نوشته محمود هرمزي" شريعتي باري ديگر"نقل از مقاله 

  . اين مقاله در سايتهاي اينترنتي قابل دسترس است
 ـ رجوع شود بـه اظهـارات محـسن سـازگارا در      ٣

 آمريکـا در مــورد  ميزگـرد راديـو تلويزيـوني بـا صـداي     
  "   اعترافات هاله اسفندياري"

 ـ گنجي پي در پـي از لنـين نقـل قـول بـدون       ٤
سراغ نامـه لنـين بـه ماکـسيم         . ارتباط با متن مي آورد    

گورکي مي رود که در آن به روشـنفکران ضـد انقالبـي            
سـراغ مقالـه   . ناسزا گفت و انهـا را مـدفوع ملـت ناميـد          

ي رود کـه خواهـان    ديگري از لنين در مورد ادببـات مـ        
گنجي در و تخته را بهم . نويسندگان متعهد و حزبي بود 

مي کوبد تا ثابت کند که لنين ضد روشنفکر و ديکتاتور       
  .  بود

سخنراني هاي : " ـ از مقدمه باربارا هرمن بر کتاب٥
 انتـشارات  -"جان راولز در مورد تـاريخ و فلـسفه اخـالق      

    ٢٠٠٠ار سال   بزبان انگليسي، تاريخ انتش-هاروارد 
جان راولـز از فيلـسوفان مـشهوري اسـت کـه در             
سخنراني هايش در دانشگاههاي امريکا، تئوري عدالت را 

که تضاد ميان تئـوري     کرده  او تالش   .فرموله کرده است  
ــامرئي" ــوري " دســت ن ــا تئ ــرار داد "آدام اســميت را ب ق

و از ايـن طريـق      . روسـو حـل کنـد     ژان ژاک   " اجتماعي
هدف او تبين عـدالت در      . و تعريف کند  دمکراسي را از ن   

راولز تالش مي کند با  . چارچوبه مناسبات بورژوائي است   
ارائه تعريـف جديـدي از عـدالت ـ بـه عنـوان برخـورد         

او . منصفانه ـ کليه تضادهاي سرمايه داري را حل کنـد  
سعي مي کند هم از ايده هاي روسو و هم از ايده هـاي     

جيه نظم سرمايه داري   اسميت که ديگر بتنهائي براي تو     
 دو ضد  ايندر صورتي که. خورند استفاده کند بدرد نمي

روسـو خواهـان قـرارداد اجتمـاعي و نقـش        . هم هستند 
تنظيم کننده دولت بود و اسميت مي گفـت نيـازي بـه          
دخالت دولت نيست و  رقابت خود باعث تنظيم امور مي 

راولز سعي مي کند ايندو مفهوم متضاد را در هـم        . شود
البتـه طـرح عـدالت اجتمـاعي از جانـب او            . ادغام کنـد  

بصورت انصاف هم  فلسفه سياسي هم فلـسفه اخالقـي           
زيرا از يکسو خودش .  کرده است  تناقضخودش را دچار    

را طرفدار فلسفه اخالق کانت مي دانـد کـه مـي گفـت             
اخالق از ماورا الطبيعه ناشي مي شـود نـه از مناسـبات             

راولـز مـي خواهـد از       . بدياجتماعي و امريست ازلي و ا     
دخالت دولت براي توزيع عادالنه استفاده کند اما مبناي    

يعني با تکيه بـر فلـسفه   . اين توزيع را انصاف مي گذارد    
فلسفه اخالقـي  . اخالق مي خواهد اين تضاد را حل کند     

مناسـبات  ربطـي بـه   که طبق نظـر کانـت قـرار نيـست       
 نظريات جان براي آشنائي اوليه با . اجتماعي داشته باشد  

تاريخ انديـشه هـاي     "راولز مي توانيد به جلد دوم کتاب        
) ليبراليـسم و محافظـه کـاري      " (سياسي در قرن بيستم   
از انتشارات نـشر نـي چـاپ اول    (نوشته حسين  بشيريه  

  . رجوع کنيد)  ١٣٧٨
در بخشهاي بعدي مقاله به داليل رجوع گنجي به         

  .  کانت و راولز بيشتر خواهيم پرداخت
 براي آشنائي با زندگي و افکار شريعتي مطالعه  ـ٦
مسلماني در چستجوي ناکجا آباد ـ زندگي نامـه   "کتاب 

از انتـشارات   (نوشته علي رهنمـا     " سياسي علي شريعتي  
اين کتاب . بسيار مفيد مي باشد) ١٣٨١گام نو چاپ دوم 

جزو معدود آثاري در رابطه با شريعتي اسـت کـه متـد              
سي  زندگي سياسـي و و افکـار       بيطرفي علمي را در برر    

  . وي بکار گرفته است
 ـ التقاط ميان عرفان و سياست در آثار شريعتي  ٧

وي پس از تغيير و تحوالت درون سازمان . برجسته است
آزادي برابـري  "مجاهدين تـالش کـرده بـا طـرح شـعار         

مـده  آشکافي که در ايدئولوژي مجاهدين بوجود     " عرفان
ار بيشتر در بين نيروهاي ملي      اما اين شع  . بود را پر کند   

  . مذهبي طرفدار پيدا کرد تا سازمان مجاهدين خلق
تاريخا حاکمين در جامعه با تبليغ عرفان، سياست      
گريزي را تبليغ کرده و هدفشان دور نگهداشتن مردم از 

اما زماني که بخشهائي از محکـومين       . سياست مي باشد  
يشتر بيان عرفان را به شعار سياسي خود بدل مي کنند ب

ناتواني شان در حل تضادهاي واقعي و پيچيدگي هـاي          
براي اين قبيل نيروها عرفان . سخت زندگي سياسي است

مرهمي است . پناهگاهي براي گريز از مسائل دنيوي است
پوششي است . بر دردهائي که فکر مي کنند العالج است

براي  و تالش قدرت سياسيموضوع براي کناره گيري از 
   .کسب آن

جمعبندي از ( ـ رجوع شود به جزوه با سالح نقد ٨
منتـشره در سـال     ) گذشته اتحاديه کمونيستهاي ايـران    

در بخشي از اين کتابچه ماهيت طبقاتي خميني .  ١٣٦٥
و اشتباهات کمونيستها در ايـن زمينـه مـورد تجزيـه و           

اين بخـش در نـشريه حقيقـت      . تحليل قرار گرفته است   
مارکسيست ـ لنينيست ـ    (ارگان حزب کمونيست ايران

، تجديد چاپ شـده     ١٣٨٢ بهمن   ١٣شماره  ) مائوئيست
ــت ــايت   . اســــــ ــه در ســــــ ــن مقالــــــ ايــــــ

www.sarbedaran.comقابل دسترس است   .  
   ٣٩٤ ، صفحه ٦   ـ رجوع شود به منبع شماره٩

 ـ  بـراي تحليـل همـه جانبـه تـر از کـاراکتر        ١٠
: اسـالم "تاريخي طبقاتي اسالم رجـوع کنيـد بـه مقالـه            

مندرج در حقيقـت  " ايدئولوژي و ابزار طبقات استثمارگر    
مارکسيست ـ لنينيست ـ   (ارگان حزب کمونيست ايران 

 ـ متن کامل اين مقاله ١٣٨١ ، مهر ٦شماره ) مائوئيست
ــايت  ــل  www.sarbedaran.comدر سـ  قابـ

  . دسترس است
 سـالش  ۹همبستري با زن قبل از اينکـه  « ـ    ١١

. م باشد و چه متعه جايز نيـست تمام شود چه ازدواج دائ  
و اما ساير کامجويي ها ، مانند لمس شهوت آميز او و در 
. آغوش فشردنش و ران به ران او ماليدن ، اشکالي ندارد          
. و اين قبيل کارها با دختر شير خواره هم مي توان کرد       

 سـاله شـود بـا او    ۹اگر مردي قبل از اينکـه همـسرش         
 افضاء او نشود بنـابر  همبستر شود به طوري که منجر به  

غير از گناه چيزي بر اين کـار مترتـب نمـي      قول اقوي، 
شود، اما اگر او را افضاء کرد ، يعني مجراي بول و خون        
حيض يا مجراي خون حيض و مـدفوع او را يکـي کـرد     
همبستري با همسرش براي هميشه حرام مي شود، امـا     
ــول احتيــاط آميزتــر حرمــت دائــم همبــستري   بنــابر ق

ص به مورد دوم، يعني وقتي کـه مجـراي خـون            اختصا
حيض و مدفوع يکي شود دارد، و به هر حال بنابر قـول          
اقوي زن از همسري شوهر خـارج نمـي شـود و احکـام         
همسري بر آن زن جاري است، يعني از هم ارث مي برند 
و ازدواج با زن پنجم براي شوهرش جرام است و ازدواج           

رام اسـت و همچنـين      با خواهر آن زن نيز بر بر مرد حـ         
 روح اهللا خميني، تحريـر الوسـيله،        -» است ساير احکام  

 .، درج شده در مقاله دوم گنجي    ١٢ مسأله   ۴٣۰،ص  ٣ج
■  
  



   ٨ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                

نقدي ) ١(آذرخش  تارنماي اينترنتي   اخيرا       
در تدارک انقالب اجتماعي يا ادامـه       "بر مقاله   

درج کرده  )٣٣حقيقت شمارهء   " (وضع موجود 
در " حقيقـت "شـيوهء   «د،  عنوان اين نق  . است

است و به امضاي بهـروز فرهيختـه مـي     » نقد
در زير جواب ما به رفيق فرهيخته را مي . باشد

  . خوانيد
  

مـا  .      در ابتدا الزم است يک انتقاد از خود کنيم        
حقيقت ..." (در تدارک انقالب اجتماعي يا "مقاله در 
  در ايجادموانع ذهني " آذرخش به ناممقالهءبه ) ٣٣

ضـمن  و  ) ١( اشـاره کـرديم    "تشکل هـاي کـارگري    
  مقالـه  يمگفت ،آن نکات مهم و قابل توجه       تاکيد بر 

 در  است وحامل پاره اي نظرات التقاطي و نادرست    
زمينه مسائل كالن و تعيين كننده انقالب پرولتري     
نظير سوسياليـسم، كـسب قـدرت سياسـي، حـزب       
 پيشاهنگ و امثالهم ديدگاه هاي مغشوشي ارائه مي

   .دده
به ما انتقـاد کـرده اسـت کـه          رفيق فرهيخته        

آن را ..." موانع ذهنـي "بدون نقل گفته اي از مقالهء       
 ءبـدون مطالعـه    و   خوانده ايـم  " التقاطي و نادرست  "

دست بـه   آذرخش و استناد به آنها     مجموعه نظرات 
. آنان زده ايمکلي نتيجه گيري در مورد خط فکري 

اين متد غلط بابت ي دانيم و    ما اين انتقاد را وارد م     
 .پوزش مي طلبيم خوانندگان حقيقت     آذرخش و  از

اينگونه نتيجه گيري ها را بـدون بحثـي جـامع در            
مورد همه جوانب خط يک سازمان يا فرد نمي توان 

براي جبران اين خطا، اکثر نوشـته هـاي         . انجام داد 
 هم به نقاط اشتراکمان با .آذرخش را مطالعه کرديم

ا پي برديم و هم به اختالفات جدي مان با          اين رفق 
 اميـدواريم بتـوانيم    .خط فکري آنان آگاه تر شديم    

نقد نظرات يکديگر را به شيوه اي پيش ببـريم کـه         
مبارزات نظري به آموختن از يکديگر نيز کمک کند 

  . و با شادابي فکري و در جهت اتحاد انجام شود
  

رفيـق  ت  بجز اين نکتهء درسـت، بقيـه انتقـادا             
و اضافه کنيم که هر . فرهيخته مورد قبول ما نيست

 نظرات حزب ماسـت  متوجه، نتقاداتبرخي از اچند  
بـه غلـط    برخي ديگر نقد نظراتي است که وي       ليو

  . به ما نسبت مي دهد
  

اهميــت ايـن اســت کـه مــا   هر انتقــاد وي جـو      
طبقه " بنيادين" بعنوان يکي از تشکالت     سنديکا را   
فهميم و مانند آنارشيستها آن را رد مي کارگر نمي  

 فرهيخته، در تالش براي اثبات حـرف خـود         .کنيم
آنقدر زياده روي مي کند که ادعا مي کند ما بجـز          

گام هـاي  "در قسمت ( در سند برنامه ايِ  حزبمان      
در ديگـر اسـناد   ")  فوري و راسـتاي دگرگـوني هـا      

سخن " کلمه اي در باره سنديکاهاي کارگري"حزب 

  : او مي نويسد. فته ايمنگ
بدين طريق جاي شگفتي نيست که در ديگر             «

اسناد اين حـزب کلمـه اي در بـارهء سـنديکاهاي             
در واقـع يکـي از   . کارگري سخن گفته نشده اسـت  

ــارزهء  ــاني مب ــت"مع ــا  " حقيق ــوع او ب و حــزب متب
ــادهء" اکونوميــسم" ــاف و س ــذف ص ــبش ح  جن

ــارگري و     ــبش ک ــار جن ــتور ک ــنديکائي از دس س
  ) ١٩ص (» کمونيستي است

  
     يکم، براي اينکه رفيق فرهيختـه بـه نادرسـت          
بودن احکام خود پي برد، کـافي اسـت نگـاهي بـه             

 مرداد  -ضميمه   (٢٣" حقيقت"سرفصل مقـاالت    
 که ويژه سنديکاي پـروژه اي آبـادان       ) ١٣٨٤

  :است بيندازد
نگاهي گذرا بـه تاريخچـه و فعاليـت هـاي            -

آبادان و  ) فصلي( اي   سنديکاي کارگران پروژه  
حومه؛ کرنولوژي سنديکاي کارگران پروژه اي      

؛ روايتي از   ...؛  شعارهاي سنديکاي کارگران      ...
   ...سنديکاي کارگران

  ! است" کلمه"      مي بينيد که بيش از يک 
   

      دوم، براي اينکه فرهيخته با ديدگاه ما در مورد 
ـ           راي اکونوميسم آشنا شود و بجاي معنـي سـازي ب

نظرات ما با واقعيات اين نظرات در مورد رابطه ميان 
جنبش سنديکائي و جنبش کمونيستي آشنا شود،        

) ٢" (حقيقـت "مي تواند بـه شـماره هـاي مختلـف        
ارديبهشت  (١٥شماره " حقيقت"رجوع کند؛ مثال به 

  : که حاوي مقاالت زير است) ٨٣
و " چه بايد کـرد؟   "      يادداشتهائي بر مطالعه    

يم آن براي مبارزه امروز؛ جوهرهء انقالبي      مفاه
جمعبندي از  ": کارگران صنعتي جهان  "سازمان  

يک تجربه تاريخي جنبش کارگري در آمريکا؛       
  براي سازماندهي" چه بايد کرد؟"درسهائي از 

ما نسبت به جنـبش سـنديکائي       :      بطور خالصه 
کارگران بي اعتنا نيستيم و آن را بـي  ) اتحاديه اي (

ما فرم سنديکا را بخودي خود      . مي شماريم ارزش ن 
را ) ماننـد شـورا  (و فـرم هـاي ديگـر    " سازشـکارانه "

فـرم تـشکيالتي    . نمي دانـيم  " انقالبي"بخودي خود   
 خط سازشـکارانه و  ي در مقابلديوار غير قابل نفوذ 

خط رهبري کننده و مـسلط      . فرصت طلبانه نيست  
آن تشکل  تعيين مي کند  است کهدر هر تشکيالتي

نقالبي است يا سازشکار؛ به اهداف انقالبـي طبقـه          ا
کارگر خدمت مي کند يـا  انـرژي طبقـه کـارگر و              

  . هدر مي دهدبه کمونيستها را در بيراهه ها 
  

بحث مـا بـا آذرخـش، در چـارچوب بحـث بـا              
آذرخـش  .  نيـست  ،گرايشات ضد حـزب و حزبيـت      

موضع روشني در مورد ضرورت حزب سياسي طبقه 
 در مقـاالت مختلـف خـود از ضـرورت           .کارگر دارد 

حزب طبقه كارگر صحبت مي كند، و حتـي پـيش    
نويس برنامـه حـزب كمونيـست را تهيـه و منتـشر       

اما نكته مبهم و به حال خود رها شـده        . كرده است 
در اين مقاالت، رابطه حزب با تشكل هاي توده اي          

به . است) خواه اقتصادي، خواه سياسي(طبقه كارگر 
زب کليدي ترين تشکيالت طبقه کارگر اعتقاد ما، ح

است که بدون آن کسب قدرت سياسي غير ممکن         
است؛ بدون آن جنبش طبقه کارگر و زحمتکـشان         
در پيچيدگي هاي عرصـه مبـارزه طبقـاتي ره گـم      

د کرد؛ بدون آن انرژي مبارزاتي طبقه کارگر        نخواه
نه در يکسو که در جهات گوناگون حرکت کـرده و          

 که بطور قهرآميز دولـت      ين توان پرولتاريا صاحب آ  
طبقات حاکم را درهم شکسته و دولت خـود را در           

البته . اتحاد با همه زحمتکشان بنا کند، نخواهد شد
وجود حزب، پيروزي طبقه کارگر را تـضمين نمـي          

 مي دانيم کـه انقـالب اکتبـر روسـيه عليـرغم       .کند
وجود حزب بلشويک براحتـي ميتوانـست شکـست         

را در  صـحيح   لنين نتوانـد خـط    کافي بود، . خوردب
امـا بـدون حـزب،      . کميته مرکزي حزب حاکم کند    

  . پيروزي طبقه کارگر ممکن نيست
  

اين را هم تـصريح کنـيم کـه تاسـيس حـزب                  
از ســوي مـا، هرگـز بــه   .) م.ل.م(کمونيـست ايـران   

معناي پايان يافتن روند اتحاد کمونيستها و تشکيل 
آنچـه  . اسـت حزب واحد کمونيستي، تلقـي نـشده        

امروز مانع عمده در مقابل تحقق اين امر مهم است، 
 بدور مسائل کمونيست هاناکافي بودن اتحاد فکري 
اتحاد بدور اين روش عدم کالن کمونيسم است و نه 

و " راه انداختن جنبش سنديکائي   " براي يا آن روش  
  ".شورائي"يا 
  

     ما معتقديم تا زماني كه كمونيستها پراكنـده و      
روشن و بحران زده و گرفتار افكار قديمي و تكامل نا

راه و روش ها شدنشان در درگير احتمال نيافته اند، 
و رفتارهايي كه با اهـداف محـدود و كوتـاه مـدت             
تشكل هاي مبـارزه اقتـصادي ـ رفـاهي و خـصلت      

حتي با خواسـته    (تدافعي جنبش مقاومت كارگري     
ستهء ه. ، بيشتر مي شودخوانايي دارد) هاي سياسي

مرکزي جنبش کارگري، جنبش کمونيستي است و    
. اين هستهء مرکزي در وضعيت خوشايندي نيـست    

در اين شـرايط، نبايـد از ايـن يـا آن فـرم تـشکل              
از آنها، انتظار معجـزه     " ترکيب متعادلي "کارگري يا   

اگر كمونيستها اين معضل را بعنوان معضلي      . داشت
به منزله نگيرند، طبعا هر کار ديگري، حدي اساسي 

خـرده کـاري شـکلي از       و   (خرده کاري خواهد بود   
اگر كمونيستها اين معـضل را در      . )اکونوميسم است 
جنبـه اسـتراتژيك و درازمــدت   يــا دسـت نگيرنـد،   

فراموش خواهند كرد و کامال مبارزه و ملزوماتش را   
 به صورت تئوري در آثارشان باقي صرفايا اين جنبه 

   : با آذرخشیسخن
  در باره مسائل جنبش کمونيستي و جنبش کارگري

  



 ٩صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

يم و تعيين كننـده     خواهد ماند بي آنكه ربط مستق     
در ايـن  . اي در پراتيك مبارزاتيـشان داشـته باشـد     

حالت، تئوري هاي بي ارتباط با عمل شـان بيـشتر       
 تبديل مي شود و ناپذيربه دگم هاي بيروح و  تغيير

پراتيك شان بيشتر ميان عملكرد گرايشات مـسلط        
در جنبش كارگري و يا بي عملي و كناره جـويي و   

ي اينجا و آنجا نوسـان مـي        عيب و ايراد گرفتن ها    
  .كند

  
 کمونيست ها چاره اي جز خالف جريان رفتن       

يك زمينه مهم از اين خالف جريان رفتن،         .ندارند
ــسير     ــوده اي از م ــشهاي ت ــردن جنب ــرف ك منح

و با توجه به گرايـشات رايـج در         . خودبخودي است 
طيف جنبش كمونيستي و چپ، يـك زمينـه مهـم     

. ا اكونوميسم و رفرميسم استديگر اين كار، مقابله ب
خيلي از كساني كه نام خود را چپ گذاشته اند، بـا        

به . روحيه شورشگري و انقالبي سر سازگاري ندارند      
. قـانوني گرايــي و علنــي گرايــي عــادت كــرده انــد 

سياست انقالبي و كسب قدرت و قهـر را كفـر مـي        
خيلي ها هستند كه با توجه به بحـران هـا و      . دانند

جنــبش كمونيــستي و كارزارهــاي شكــست هــاي 
ايدئولوژيك بورژوازي بين المللي باور خود به آرمان 

سوسياليـسم را هـم   . كمونيسم را از دست داده انـد  
بـه اعتقـاد مـا در       . چندان قابل تحقق نمـي داننـد      

شرايط امروز وظيفـه عمـده کمونيـستها در  قبـال           
جنبش کارگري، تالش براي راه افتادن يک جنبش 

بي و تقويت قطب ايـدئولوژي و برنامـه   سياسي انقال 
خــالف . کمونيـستي در ميـان طبقــه کـارگر اسـت    

مقابله با همه روحيه جريان رفتن امروز ما به معني  
باختگي ها، جهت گم كردگي ها و بي آرماني ها نيز 

   .هست
  

     عمده بودن وظايف باال بـراي کمونيـستها، بـه          
امـا  . معناي بي توجهي به وظايف غير عمده نيست       

وظايف غير عمده بايد بصورتي کـه نـه سـد راه            به  
 بلکه گشاينده راه براي تحقق وظايف عمده باشـد،          

در پرتـو ايـن نگرش،حـرف مـا در مـورد         . نگريست
  :تشکالت غير حزبي طبقه کارگر اين است

  
     در شرايط امـروز ايـران، هـر تـشکل کـارگري            

گـان  اگر بخواهد واقعـا ار    ) با هر اسمي  (اتحاديه اي   
وحدت توده هاي کارگر در مبـارزه عليـه دولـت و            
کارفرما باشد، اگر مي خواهد واقعـا مـستقل باشـد،     
اگر قرار است به روند انقالبـي خـدمت کنـد، بايـد             

 و روش فعاليـت غيـر قـانوني   ) و نه منحصرا (عمدتا  
ما اين روش را در . داشته باشدمخفي و نيمه مخفي 

العيه اول ماه مقابل روش ديگري گذاشتيم و در اط      
  :   گفتيم١٣٨٦مه 

ــارزات صــنفي  « ــسم، پيــشبرد مب هــدف سنديکالي
کارگران در چارچوب قـوانين جمهـوري اسـالمي و      

در مقابـل ايـن     . قوانين بورژوازي بين المللي اسـت     
سياست، کارگران پيشرو بايد در همه جـا محافـل           
مخفي و نيمه مخفي کارگري را سازمان دهند کـه         

اسـالمي و دور از دسـترس   دور از چشم جمهـوري    
سرمايه داري جهاني، بيکديگر    " کارگري"شاخکهاي  

هر چه دشمن ضعيف تر مـي شـود،         . متصل باشند 

تعداد اين هسته ها و محافـل را بايـد بـا جـسارت             
بيشتري گـسترش داد و بـا جـسارت بيـشتري بـه            

اگر امروزه به اين نوع سـازمان       . يکديگر متصل کرد  
ايـن نـوع   .  ديـر اسـت   يابي نپـردازيم، فـردا خيلـي      

سازمانيابي به بهترين وجه مي توانـد علنـي تـرين           
  » .مبارزات توده اي را سازمان داده و راه اندازي کند

 کــه مــورد نقــد فرهيختــه اســت اي مقالــهدر      
  :يم ، بدرستي نوشته ا)٣٣حقيقت (

بر خالف تصور اکونوميستي رايج، عامل اتحاد         «
اي گوناگون، چسبيدن   توده هاي کارگر در رشته ه     

به شعارها و مطالبات حداقل و ملموس و مـشترک          
ــصادي ــاهي نيــست-اقت ــردن  .  رف بلکــه متــصل ک

نارضايتي ها و مقاومت هاي بيشمار و پراکنـده بـه          
يک عامل اساسي مشترک، يعنـي قـدرت سياسـي          

اين کار در گرو طرح مستقيم مـسائل        . حاکم، است 
ه سياسي  سياسي، پيشبرد افشاگري هاي همه جانب     

از دولت طبقات حاکم، در ميان صفوف طبقه کارگر 
  » .است

  
فتـه و مـي     ر     فرهيخته به اين ديدگاه ما ايراد گ      

و بـراي  . گويد اين نظريه ضـد نظـر مـارکس اسـت     
اثبات اين حکم، نقل قولي از مارکس مي آورد کـه        

صنعت بزرگ انبوهي از کساني را که       « : گفته است 
. در يک جا گـرد مـي آورد  يکديگر را نمي شناسند  

رقابت باعث اختالف منافع ميان آنان مي شود امـا          
در ) همگي(مزد، اين نفع مشترک که ) سطح(حفظ 

مقابل کارفرما دارند آنـان را در انديـشهء يکـسانِ             
اگر هـدف اول    . ... مقاومت، در تشکل متحد ميکند    

مقاومت تنها حفظ مزد بود به تدريج کـه سـرمايه           
 خود با فکر سرکوب گرد هم مي آيند، داران به نوبه

تشکل ها که نخست از هم جدا بودند با هم پيونـد           
مي خورند و در مقابل سرمايه کـه همـواره متحـد            
است حفظ اتحاد برايشان  مهم تر از حفظ مزد مي   

 که جنگ داخلـي واقعـي   –در اين مبارزه    . ... گردد
 عناصر الزم براي نبرد آينده گرد هـم مـي            --است
هنگام رسيدن به اين نقطه اتحاديـه خـصلت         . آيند

به نقل از مارکس، فقر فلـسفه،       (» .سياسي مي يابد  
  ...)فصل آخر، اعتصابات و تشکل هاي کارگري 

  
ديدگاه ما با اين نقل قول مارکس، قابـل نقـد                 

نيست زيرا ما نه از وراي نقـل قولهـا کـه بـر پايـه                
تحليل مشخص از شرايط مشخص و تجربيات بين        
المللي و تجربه ايران که خودمان هم در آن درگير          

مـارکس در  . بوده ايم، به اين ارزيـابي رسـيده ايـم        
اينجا در حال شرح شکل گيري پيوندهاي طبقاتي         

انجمـن  "و  " گروه بندي هـا   "اوليه ميان کارگران در     
در ضمن، مارکس  .  است ١٩در اواسط قرن    ) ٣" (ها

بر ضـرورت   کل بحث را در کالم آخر فصل با تکيه          
انقالب سياسي جمعبندي کرده  و با نقـل قـولي از     

 ساند، تمام مي    ژرژرمان نويس و شاعر فمينيست،      
  :  کند

تنها با از ميـان رفـتن طبقـات و تخاصـمات                 «
انقالب  ديگر مساوي با     ، تکامل اجتماعي  طبقاتي

تا آن زمان، در آسـتانه      .  نخواهد بود  هاي سياسي 
، آخـرين کـالم علـم    هر جابجـائي عمـومي جامعـه    

: نبـرد يـا مـرگ     : "اجتماع هميشه اين خواهـد بـود      

ايـن چنـين اسـت کـه        . مبارزهء خونين يا نـابودي    
مسئله بطرز غير قابل اجتنـابي خـود را طـرح مـي           

  )مارکس، فقر فلسفه، فصل آخر. (»."کند
  

     با اين اوصاف فرض کنيم مارکس در مقاله فوق 
خره در جريـان    بـاال " اتحاديه"مي خواهد بگويد که     
پيدا مي کند " خصلت سياسي"مبارزه براي دستمزد 

يک جنگ داخلـي  "و مبارزه براي حفظ دستمزد به  
حتا اگر مقصود مارکس اين     . منجر مي شود  " واقعي

باشد، واقعيات به ما نشان داده که اينطور نيـست و   
يـک جنـگ    " مبارزه براي حفظ دسـتمزد    "از درون   

 يببينيد، گرايش . آوردداخلي واقعي سر بيرون نمي      
در ميان چپ هاي ايران اسـت کـه مـسير انقـالب             
پرولتري را بسيار غير واقعي و ذهنيگرايانه، اينطـور        

اول بايد يک جنبش اتحاديه اي يا : ترسيم مي کند  
شورائي کارگري راه انداخت، بعد آن را تبـديل بـه            
جنـبش سياســي کـارگري کــرد، بعـد آن جنــبش    

شورائي کارگري، دولـت  سياسي کارگري يا جنبش    
بـر مـسند    ) يا همراه با حزب   (را  مي اندازد و خود       

اين اسـت فـتح قـدرت سياسـي        . قدرت مي نشيند  
مگر «اگر اينجا سوال کنيم که،     ! توسط طبقه کارگر  

جنگ داخلي، جنگ ميان ارتش هاي مسلح آگاهانه 
مـشي  "فورا چمـاق تکفيـر      » سازمان يافته نيست؟  

ما در گذشته، .  مي آيدفرود"  چپ روي"و " چريکي
نيـز شـبيه همـين    " اتحاديه کمونيستهاي ايران  "در  

که " (خط از اعتصاب تا قيام"گرايش را تحت عنوان  
متاثر از خط  کمينترن در مورد استراتژي انقـالب،          

داشتيم کـه در جريـان تحليـل و طرازبنـدي            ) بود
  . تاريخ خودمان، آن را به نقد کشيده ايم

  
در " انتقادات  فرهيخته به مقالهء            يکي ديگر از  

آن است که ما در اين ..." تدارک انقالب اجتماعي يا 
  :  مقاله تحليل کرده ايم که

ــت        « ــوالني حاكمي ــاي ط ــا در دوران ه عموم
طبقات ارتجاعي و مستبد، ايجاد تشكالت مـستقل      
کارگري که خصلت توده اي و فراگير و باز داشته و      

د و مقاومت و مطالبات و منافع واقعا مبارزه جو باشن
چنين . طبقه كارگر را نمايندگي كنند ناممكن است

تشكالت فراگير و گسترده اي را فقط به نسبتي که   
اوضاع براي فعاليت باز و گسترده مساعد مي شود،          
بخصوص هنگام اوج گيري بحران انقالبـي و از هـم      
گسيختن سـلطه سياسـي و ايـدئولوژيك و نظـامي      

  ».مارگر مي توان ايجاد كردطبقات استث
  

     اين يک ارزيابي کـامال صـحيح و منطبـق بـر             
جواب اين ارزيابي اين نيست که انـواع      . تجربه است 

در "و اقسام تشکالت کارگري را که بقول فرهيخته         
رديــف کنــيم و ليــستي از " تــاريخ شــناخته شــده

مسئله بسيار ساده . عملکرد و وظيفه هر يک بدهيم
، بي حقوقي، فقر به  مبارزه و مقاومت استثمار: است

گسترده در ميان کارگران و زحمتکشان شهري پـا        
مي دهد که بطور پراکنـده و بـه اشـکال گونـاگون             

ــد ( ــارگري  مانن ــهرکهاي ک ــورش در ش  و ش
مسئله اين  . سر بلند مي کند   ) اعتصابات کارگري 

است که اين جويبارهـا را چگونـه مـي تـوان بهـم              
يک جبهه مبارزاتي راديکال متصل کرد و تبديل به 



   ١٠ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                
توده اي عليه جمهـوري اسـالمي و در خـدمت بـه       

  مبارزه سياسي انقالبي پرولتاريا  کرد؟

  یمرکز ثقل مبارزه طبقات
     ما همواره تاکيد کرده ايم که مرکز ثقل مبارزه       
طبقاتي طبقه کارگر، مبارزهء سياسي انقالبي عليـه      

الفنـد؟  آيا رفقاي آذرخش با اين مخ  . حکومت است 
اگر مخالف نيستند، به نظرشـان ايـن مـسئله چـه            
تاثيري بر رويکرد کمونيـستها نـسبت بـه مبـارزات      
اقتصادي طبقه کارگر دارد؟ و مفـاهيم امـروزي آن    
با توجه به شرايط خاص مبارزه طبقـاتي در ايـران           

جنـبش  " منحرف  کـردن   "چيست؟ آيا موافقند که     
اهراه خودبخودي  کارگران و متصل کردن آن به ش        

مبارزه سياسي، از وظايف کمونيستهاست؟ آيا الزم        
است جنبش کـارگري، در مـورد مـسائل سياسـي           
کالن که چارچوبه عمومي مبارزه طبقاتي را در هر         
دوره تعيين مي کند، سياست و جهت گيري بـراي       
خود و کل جامعه تعيين کند؟ اگر آمريکـا جنگـي           

ه عليه ايـران راه انـدازد جنـبش کـارگري بايـد چـ        
سياستي اتخاذ کند و تـدارک سياسـي کنـوني اش       
براي اين احتمال چيست؟ وظيفه جنبش کارگري،       
در قبال شورش هاي فقيران شهري، کـه سياسـت          
ســرکوبگرانهء امــروز جمهــوري اســالمي بــراي     
پيــشگيري از آن اســت، چيــست؟ آيــا الزم اســت، 

 زنـان  ه وارجنبش کارگري نسبت به موقعيـت بـرد       
، نابودي دهقانان، ستم گري تحت جمهوري اسالمي

 ملي، سرکوب آزادي ها، عکس العمل نـشان  دهـد   
  ...؟ يا نه

      در ايران، مبارزهء اقتصادي کـارگران و اتحـاد         
کارگران براي پيشبرد اين مبارزه، مي توانـد نقـش        
مهمي در روند انقالب بازي کنـد امـا بـشرطي کـه       

ده آگاهانه به شاهراه مبارزه سياسي انقالبـي کـشان         
اما چگونه و با چه ابـزاري؟ بـا چـه شـعارها و       . شود

سياستهائي؟ کدام خطرات سياسي آن را تهديد مي  
کند؟  روشن کردن راه حـل بـراي ايـن وظيفـه از             

آيا رفيق فرهيخته فکر نمي . وظايف کمونيستهاست
کند بي اعتنائي به اين وظيفه، روند غالب در ميان          

  است؟" فعالين جنبش کارگري"
   

فرهيخته بدليل آنکه ما به وضعيت عقب مانـده            
: جنبش کارگري، انتقاد مي کنيم به ما مـي گويـد          

 اما ما بازهم بـه ايـن عقـب مانـدگي        ".تخطئه گر "
در جنـبش کـارگري کنـوني،       . انتقاد خواهيم کـرد   

و " امکان پذير"گرايش به اتخاذ روش هاي مبارزاتي 
ش شک نيست که اين رو . بسيار قوي است  " قانوني"

ها راهگشاي يک جنبش کارگري راديکـال و تـوده     
اين سياست، جنبش کارگري را محدود      . اي نيست 

به قشر کوچکي از کارگران و ميدان فعاليت تعـداد          
تحتاني . مي کند" فعالين جنبش کارگري "اندکي از   

ترين و انفجاري ترين بخش هـاي طبقـه کـارگر و        
. زحمتکــشان داراي مکــان مــشخص کــار نيــستند

در واقع سرکوب اين بخش " اراذل و اوباش"ب سرکو
قاعدتا، ايجاد نقاط اتـصال بـا ايـن بخـش از            . است

 الويتهاي هـر جنـبش کـارگري     ازطبقه کارگر بايد    
.  نيـست  چنـين امـا در جنـبش کـارگري مـا     . باشد

مبارزه عليه سياست هـاي اقتـصادي کـالن رژيـم           

امکان اتحاد مبارزاتي گسترده ميان اقشار مختلـف        
ــه  ــر     طبق ــارگران و ديگ ــان ک ــا مي ــارگر و حت ک

مبـارزه عليـه    .  زحمتکشان جامعه فراهم مي کنـد     
سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين يک نمونه بارز  

قاعدتا، سياست ريزي و دست زدن به اقداماتي .  بود
براي ادامه دار و سازمان يافته کردن اين مبارزه بايد 

 جنبش اما در.  الويتهاي هر جنبش کارگري باشد   از
فردائي که شورش هـاي     .  نيستچنين  کارگري ما   

 -اعتراضــي و خــونين ايــن بخــش از کــارگران     
که در هيچ صنعتي گرد هم نيامده اند (زحمتکشان 

و طبق هيچ يک از مقاوله نامه هاي سازمان جهاني  
کار و فدراسيون هاي کارگري بين المللي حقـشان         

حـت  تحوالت جامعـه را ت  ) را نمي توان مطالبه کرد    
الشعاع قرار دهد، ما کجا خواهيم بود و آنان کجـا؟            

" تخطئـه گـر   "شما مي توانيـد بـه       : فرهيختهء عزيز 
اما تحسين عقـب مانـدگي      . خواندن ما ادامه دهيد   

بخـاطر  ) که خودمـان نيـز بخـشي از آن هـستيم          (
که خودمان هـم  (زحمت هائي که کشيده مي شود  

ده زحمت هائي که کشي.  ، کار ما نيست)مي کشيم
مي شود، بيشتر ما را وادار مي کند که تن به عقب        

  . ماندگي هايمان ندهيم
  

     فرهيخته در بخشي از مقاله اش ضمن تشريح         
سياســت مثبــت و فعــال "ديــدگاه خــود در مــورد 

ــنديکائي  ــبش س ــستي در جن ــد " کموني ــي گوي : م
فراموش نکنـيم کـه مـارکس و لنـين سـنديکا را          «

ي منـابع ايـن نقـل       و»  .دبستان کمونيسم ناميدند  
اما حتـا   . قول از مارکس و لنين را ذکر نکرده است        

اگر اين گفته از مـارکس و لنـين باشـد، مـا بـا آن        
زيرا يک حکم بي قيد و شرط است که با          . مخالفيم

پس بهتر است   . واقعيات و تجارب جور در نمي آيد      
آن را با قيد و شرط بيان کنيم و بگوئيم، سنديکا يا 

دبـستان   مـي توانـد    ياي ديگـر  هر جنبش توده    
بشرطي کمونيسم براي شرکت کنندگان آن باشد        

که تحت تاثير روند مبارزه سياسـي انقالبـي         
پرولتاريا براي درهم شکستن دولت و کـسب        

اگر چنين روندي موجود    . قدرت سياسي باشد  
نباشد يا ضعيف باشـد، سـنديکا تبـديل بـه           
 ارگاني ديگر براي عملکرد بازار سـرمايه داري     

  . مي شود
  

حـزب  "    فرهيخته با لحني نارفيقانـه روش مـا و          
  نسبت به تشکل هاي تـوده اي طبقـه       نما" متبوع
صرفا کف زدن يا    «:  اينطور معني مي کند     را کارگر

و مـي گويـد،      ! »سربرگرداندن و دماغ بـاال گـرفتن      
... اهداف تشکل، نـوع تـشکل   «بجاي اينکار بايد به   

انقالبي، در انقالب و در نقش اين تشکل ها در روند 
جامعهء آينده، آري به همـهء ايـن پرسـش هـا در             
تئوري و در عمل بايد پاسخ گفت تا بتـوان مـدعي        
رويکرد کمونيستي به سازمان هـاي طبقـه کـارگر          

  )٢٣ص (» .بود
  

شما به ما بگوئيـد    :      بگذاريد رک و صريح باشيم    
رونـد  "رويکرد کمونيستي نسبت به سـازمان دادن         

در جامعه ايران چيست، تا ما به     " انقالب"و  " بيانقال
شما بگوئيم کدام رويکرد نسبت بـه سـازمان هـاي           

اخـتالف مـا    . طبقه کارگر، رويکرد کمونيستي است    
بـا گرايــشات مختلـف درون جنــبش  کــارگري، از   
اختالف بر سر سنديکا آري يا نه، مبارزه اقتـصادي        

ا ناشي بلکه از اينج. آري يا نه، سرچشمه نمي گيرد    
سـنديکا و مبـارزه   (مي شود که هـر يـک از اينهـا         

به چه هدفي خـدمت کننـد و        قرار است   ) اقتصادي
چگونه؟ اين وظايف را چگونه بايد پيـشبرد کـه بـه        

؟ وظيفه اصلي که انقالب پرولتري است خدمت کند
 باز مي گردد به اختالف بر سـر  در نهايت اختالفها  

ر سر ماهيـت  وظايف سياسي انقالبي طبقه کارگر، ب     
بـه  . انقالب پرولتري و روش پيـشبرد آن در ايـران         

اعتقاد ما، اين اختالفات نافي وحدت عمل مبارزاتي  
امروز ميان گرايشات مختلف جنبش کمونيـستي و        
چپ در جنبش کارگري يا جنبش هـاي تـوده اي           

اما روشن کردن آنها اتحاد عمل امروز . ديگر، نيست
  .را تسهيل مي کند

  راه انقالب 
کـه فرهيختـه   قابل توجهي        يکي از موضوعات    

البته خيال پردازيش در مورد خط    (پيش مي کشد    
ما اجازه نمي دهد که درک خودش، ما و خواننده را 

رابطــه ميــان  ديــدگاه و ) از موضــوع ارتقــاء دهــد
ما در جنـبش سـنديکائي و       " حزب متبوع "عملکرد  
قـالب  ما در مورد استراتژي ان  " حزب متبوع "ديدگاه  

  : فرهيخته مي نويسد. در ايران است
که چين را الگوي خود قرار مـي         " حقيقت..."     « 

دهد به اين واقعيت تاريخي توجه ندارد که در چين 
 که بـه طـور نـسبي و حتـي     ١٩٤٩پيش از انقالب   

 اقتصادي –مطلق از نظر صنعتي و تکامل اجتماعي 
 اينکـه   از ايران کنوني بسيار عقب مانده تر بود و با         

) ضـد امپرياليـستي   (جنگ دهقاني و جنـگ ملـي        
شکل هاي اصلي مبارزه اجتمـاعي و طبقـاتي ايـن          
کشور را در طول بيش از دو دهه تشکيل مي دادند، 
کمونيست هاي چين به جنبش سنديکائي بي اعتنا  
نبودند و فدراسيون سراسري اتحاديه هاي کارگري       

 ١٩٢٧ل  با آنکه بسياري از رهبرانش در سا      ... چين  
توسط کوميندان اعدام شـدند بـه شـکل مخفـي و            

 ادامه داد و با     ١٩٤٩نيمه مخفي به فعاليت خود تا       
حزب کمونيست چين روابط نزديک داشت و پس از 

دراسـيون اتحاديـه هـاي کـارگري        ف نيز بـه     ١٩٤٩
در ايران کنوني نه جنگ دهقاني      . کشور تبديل شد  

 در وجود دارد و نه جنـگ ضـد امپرياليـستي و نـه       
 از اينها قابـل پـيش بينـي     يک آيندهء نزديک هيچ  

افزون بر اين نه تنها بر خالف چين اکثريـت           . است
جمعيت در ايران ساکن شهرند، بلکه مهم تر از اين، 
جنبش هاي اجتماعي از مبارزات کـارگران و زنـان        
گرفته تا اعتراضات دانشجويان و روشنفکران و حتا        

که همـراه بـا    (جنبش هاي ملي به ضد شووينيسم       
پان اسالميسم چارچوب ايدئولوژيک سياست داخلي 

همگـي در  ) و خارجي رژيـم را تـشکيل مـي دهـد     
با ايـن اوصـاف، بـي اعتنـائي بـه       . شهرها متمرکزند 

جنبش سنديکائي به عنوان يکي از شـناخته شـده          
ترين تشکل هاي مستقل کارگري، تنها مي تواند به 

 بـورژوائي و  تحکيم هژموني سياسي و ايـدئولوژيکي   
از مقاله ( » .ديگر جريان هاي ضد کارگري بينجامد 

  )٣-٢ص " شيوه حقيقت در نقد"



 ١١صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

  
 چـين را  ١٩٤٩ما انقـالب  !      ببينيد دوست عزيز  

الگوي انقالب ايران نمي دانـيم و بـه تفـاوت هـاي             
، ١٩٤٩ ماقبـل انقـالب      عظيم ميان ايران و چـين     

ب در ايران اما آن را نقطه رجوعي براي انقال. واقفيم
و ديگر کشورهاي تحـت سـلطهء امپرياليـسم مـي           

 اي  زيرا انقالب چـين، اولـين و تنهـا تجربـه          . دانيم
 در يـک کـشور عقـب         طـي آن    پرولتاريـا  است که 

ــالب    ــسم، انقـ ــلطه امپرياليـ ــت سـ ــدهء تحـ مانـ
سوسياليستي را به پيروزي رساند و از اين رهگـذر           

وع تئوري هاي کمونيستي در مورد انقالب در اين ن       
به اعتقاد ما انقالب پرولتـري    . کشورها را توليد کرد   

در ايران و ديگر کشورهاي تحت سلطهء امپرياليسم 
را نمي توان بدون اتکاء به تجربه انقالب چين پيش 

و ساختمان سوسياليسم را نمـي تـوان بـدون         . (برد
اتکاء به تجربه ساختمان سوسياليسم در چـين کـه    

سياليـسم در روسـيه     کيفيتا پيشروتر از تجربـه سو     
اتفاقا براي ما حيرت انگيز است که       ). بود، پيش برد  

) مانند اکثريت جنبش چپ ايـران     (رفقاي آذرخش   
ســاختمان  هيچوقــت بــه تجربــه پيــروزي و     

گوئي .  در چين، حتا اشاره نمي کنند سوسياليسم
چنين واقعه اي، يعني پيروزي سوسياليسم در يک        

ه، در تاريخ رخ کشور يک ميليارد نفري و عقب ماند
  )٤! (نداده است

  
      تاکيدات فرهيخته روي تفاوت هاي ميان ايران 

بخصوص، . ، درست و بجاست   ١٩٤٩و چين قبل از     
رابطه ميان شهر و روستا و تمرکز اکثريت جمعيـت   

اما اين تفاوت ها، اهميـت سـنديکاها را         . در شهرها 
اين تفاوت هـا، در درجـه اول     . کم و زياد نمي کند    

 استراتژي سياسي و نظامي براي کسب قـدرت   روي
بهمين دليـل در انقالبـات     . سياسي تاثير مي گذارد   

فيلي پين، پرو، هند و (مائوئيستي چند دهه گذشته 
احزاب کمونيستي که اين انقالبات را رهبـري      ) نپال

مي کنند، توجه خاصي به اين مسئله کرده و تالش 
و آمـاده  کرده اند رابطه ميان جنگ خلق در روستا     
 هرچند. کردن شهرها براي قيام را درست حل کنند
  . اين معضل، هنوز الينحل باقي مانده است

  
     امــا اخــتالف ميــان مــا و آذرخــش در ســطح  

 ضرورت دست زدن بـه جنـگ انقالبـي          :ديگريست
  .  طبقه کارگر توسطبراي فتح قدرت سياسي

  
     در چين، کمونيستها درگيـر جنـگ درازمـدت         

جنگ ضـد  "و " جنگ دهقاني"نه بدليل آنکه    بودند،  
بلکه بـدليل آنکـه کـسب     . موجود بود " امپرياليستي

قدرت از طريق جنگ انقالبي، وظيفه مرکزي طبقه       
طبقه کارگر و حـزب کمونيـست، بـراي         . کارگر بود 

 در  ١٩٢٧عملي کردن اين وظيفه در ابتدا در سال         
ميندان توانـست   گواما  . شهرها قيام مسلحانه کردند   

سـپس،  . آن قيام را بخون بکـشد و شکـست دهـد          
جنگ کمونيستها جمعبندي کردند که ميدان اين       

را بايد به روستا ببرند و دهقانان را با خود        طبقاتي  
اين جنگ، براي عملـي     . متحد کنند تا پيروز شوند    

کردن يک برنامه سياسي و اجتمـاعي بـود؛ در هـر         
گام پيروزيش، قدرت سياسـي سـرخ را در منـاطق        

وستائي برقرار مـي کـرد و بـا ريـشه کـن کـردن               ر
 و اتحـاد    تغيير مي داد  فئوداليسم روابط توليدي را     

زماني . بنا مي نهاد   دهقانان را    -استراتژيک کارگران 
که چين مورد تجاوز ژاپن قرار گرفت، کمونيـستها         
همان جنگ طبقاتي را بشکل جنگ ضد امپرياليسم 

نگ داخلي بعد از شکست ژاپن، ج. ژاپن پيش بردند
را دوباره از سر گرفتنـد و بـا فـتح پکـن در اکتبـر            

کـامال و بطـور سراسـري        قدرت سياسـي را      ١٩٤٩
بنابراين، خصلت عمومي جنـگ، از      . بدست گرفتند 

ابتدا تا انتها، جنگ طبقاتي از سـوي طبقـه کـارگر        
تحت رهبري حزب کمونيست با هدف کسب قدرت 

يـستي  سياسي بود و نه جنگ دهقاني و ضد امپريال     
  . در خود و براي خود

  
با توجـه   :       سوال ما از رفيق فرهيخته اين است      

به تفاوت هاي عظيم ميـان ايـران و چـين قبـل از         
، آيا ضرورت دسـت زدن بـه جنـگ انقالبـي      ١٩٤٩

براي فتح قدرت سياسي توسط طبقه کارگر از بين         
رفته است؟ اگر در چين، اسـتراتژي نظـاميِ  فـتح             

ارگر، جنگ درازمدت توده اي قدرت توسط طبقه ک   
طـرح  "بود، در ايران شهرنـشين چيـست؟ چـرا در           

فـتح قـدرت    "آذرخش، صحبت از ضـرورت      " برنامه
 اما هيچ راهي براي کسب قدرت       ،مي شود " سياسي

سياسي از طريق قهـر، پيـشنهاد نمـي شـود؟ چـرا       
سازمان هاي شناخته شده طبقه     "وقتي آذرخش از    

خالي است؟ مگر   " شارت"اسم مي برد، جاي     " کارگر
تجربهء انقالبات پرولتري در کمون، روسيه و چـين      

 يکي از سازمان هاي ضروري       ارتش نشان نداد که    
  است؟ " فتح قدرت سياسي"براي 

  
و اسناد خـود    " طرح برنامه "     رفقاي آذرخش در    

را " شورا"مي کنند و " فتح قدرت سياسي"صحبت از 
ي گوينـد ايـن     مي نامند اما نمـ    " ارگان فتح قدرت  "

! شــورا، قــرار اســت چگونــه اينکــار را انجــام دهــد 
استراتژي نظامي اش براي انجام اينکار چيست؟ آيا        
طبقه حاکم،  زير فشار سياسي شوراها و سنديکاها        
قدرت سياسي را به طبقه کارگر تحويل خواهد داد؟ 
اگر جواب منفي است، پـس راه انقـالب چيـست و            

گونـه بايـد پيـشبرده    فعاليت هاي گوناگون امروز چ  
  .شوند که به تحقق آن خدمت کنند

  
پـس از طـي زمـاني      ... « :      فرهيخته مي نويسد  

بيش از سي چهل سال و با همـه انکـشافي کـه در       
اجتماعي در ايران به وجود آمد      –ساختار اقتصادي   

هنوز همان حرفهـائي را مـي زنـد کـه           " حزب"اين  
پـانويس  و در » .جريان چريکي در آن زمان مي زد 

خواننده را رجوع مي دهـد بـه برنامـهء حـزب مـا،              
  ". راه کسب قدرت سياسي در ايران"بخش 

  
چرا :      جواب اين حرف تکرار همان سوال باالست

راه کسب قدرت سياسي در     جاي بخش و بحث     
آذرخش، خالي اسـت؟ ايـن   " طرح برنامه" در   ايران

سي چهـل  "نشانهء چيست؟ آيا نشانهء آن است که      
ــصادي ســال ــاختار اقت ــشاف در س ــاعي- انک " اجتم

ضرورت استفاده از جنگ انقالبي براي کسب قدرت    
در نکنـد معتقديـد     سياسي را منتفي کرده اسـت؟       

 ديگر نيازي به جنـگ طبقـاتي      " پست مدرن "عصر  
ــارزه  (نيــست؟  ــگ، مب در اينجــا منظورمــان از جن

  ).مسلحانه است
  

 پـيش آمـده،  " جريان چريکي"     حال که موضوع  
مــايليم چنــد نکتــه در مــورد آنارشيــسم و مــشي 

  )٦ و ٥( .را عنوان کنيمچريکي 
  

الزمست سازمان هاي منتسب ما فكر مي كنيم      
نگـاهي  ) که ما نيز بخشي از آن بوديم      " (٣خط  "به  

 در ١٣٦٠ و  ١٣٥٠حثهاي انتقادي دهـه     دوباره به ب  
به نظر ما نقد سازمان     . بيندازندمورد مشي چريكي    

كـه بـه درسـتي بـه        به مشي چريکي،     ٣هاي خط   
مشي غير پرولتري مشخص شد، به      خط  مثابه يك   

جزم گرايي، محافظه كاري و رفرميسم آغشته بود و 
نقد يـک جانبـه     . يا چنين گرايشاتي را تقويت كرد     

مشي چريکي، پوششي بود براي کم بهائي سازمان         
به سـازماندهي   ) بجز عرصه کردستان   (٣هاي خط   

بطـور  " پرنده نـو پـرواز    "ما در کتاب    . جنگ انقالبي 
  .مختصر به اين مسئله پرداخته ايم

  
     در مورد آنارشيسم نيز الزم اسـت چنـد نکتـه           
بگوئيم زيرا رفقاي آذرخش در بزرگ کـردن خطـر          

اوال، يادمان نرود که . آنارشيسم خيلي غلو مي کنند
ثانيا، با پلميک . کمون پاريس تحت رهبري آنان بود

عليه آنارشيـستهاي آن زمـان، نمـي        هاي مارکس   
بخصوص . توان به مقابلهء آنارشيستهاي امروز رفت     

آنکه بر پايـه تجربـه انقالبـات سوسياليـستي قـرن            
آنارشيستهاي امروز  ادعاهاي  بيستم و شکست آنها،     

در مورد تشابهات دولت پرولتري با دولت بـورژوائي    
ثالثا، از آنارشيستها هم مي     ! جسورانه تر شده است   
ضد سيستم به جنبش هاي . توان چيزهائي آموخت  

كه در كـشورهاي امپرياليـستي جريـان دارد نگـاه           
نفوذ شاخه هـاي مختلـف آنارشيـستي را در       . كنيد

نسل جـواني كـه در صـف مقـدم جنبـشهاي ضـد            
امپرياليستي، ضد گلوباليزاسيون و ضد جنـگ قـرار     

فکر نمي کنيـد مـا کمونيـستها بايـد          .  ببينيد ،دارد
چهـره  رفتـه و  علم ماركسيسم را بـه كـار گ        بتوانيم

پرولتاريا و مبارزه طبقاتي پرولتاريا را در بطن ايـن       
دارد كـه چـرا   ن؟ آيا برايتان اهميتي   مجنبشها ببيني 

آنارشيسم نسبت به كمونيسم براي نيروهـاي تـازه         
نفس مبارزه طبقـاتي و جنـبش انقالبـي جـذابيت           

فكـر  ات بيشتري دارد؟ اگر كمونيستها بـه ايـن نكـ       
نكنند و به قول معـروف ايـن چيزهـا مـساله شـان        

  . نباشد، رك بگوييم ول معطلند
  

آيا دوستان آذرخش به ايـن فكـر مـي               مضافا،  
كنند كه چرا در طول تاريخ بارها و بارها گرايـشات    

ــي كمونيــست مهــر   ــسم"راديكــال و انقالب " آنارشي
 و جريانـات رفرميـست و رويزيونيـست،         ندخورده ا 
ناميده اند؟ آيا   " آنارشيست"ضد سيستم را    مبارزان  

سازشكاران احزاب كمونيست اروپـايي بـراي حفـظ     
نظم موجود، جنبش هاي انقالبي نظير جنبش مـه         

 را آنارشيستي معرفي نمي كردند؟ آيا تالش        ١٩٦٨
هاي مائو و جناح انقالبـي حـزب كمونيـست چـين      
براي ادامه انقـالب تحـت ديكتـاتوري پرولتاريـا، از        



   ١٢ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                
وسيال امپرياليستهاي شوروي تحت عنـوان  سوي س 

محكوم نشد؟ به اين نكته هم فكر كنيد " آنارشيسم"
، ١٩٤٠ و   ١٩٣٠كه در شوروي سوسياليستي دهـه       

گرايش به تحكيم ديكتاتوري پرولتاريـا بـا بـه زيـر       
ســوال بـــردن ســـمت گيــري اساســـي جامعـــه   
سوسياليستي يعني حركت به سمت انحالل و زوال        

گرايش به ثبات به جـاي تغييـر و    . دولت همراه بود  
تحول، به جزم به جاي ديالكتيك، به حفـظ آنچـه           
موجود است به جاي انقالب مداوم، مي تواند خيلي       

  .راحت به كمونيسم انقالبي برچسب آنارشيسم بزند

  خصلت جامعھ و ماھیت انقالب
" ثابـت "     رفيق فرهيخته با روش مخصوص خود       

مـا  از    " ب متبوع حز"مي کند که منظور حقيقت و       
ربطـي  " انقالب اجتماعي تحت رهبري طبقه کارگر  "

از ديـدگاه مـارکس     " انقـالب اجتمـاعي   "به مفهـوم    
  ! ندارد
زيـرا مفهـوم   « ؟ وي مي گويد،   دليلش چيست      

انقالب اجتماعي از نظر مارکس دوران گذاري است        
ــي،     ــات سياس ــه اي از انقالب ــر مجموع ــشتمل ب م

نيادي در روابط توليـدي  يعني تغييرات ب  (اقتصادي  
پـس در واقـع آنچـه از        . و فرهنگي ) و شيوهء توليد  

باقي مـي   " حقيقت"مفهوم انقالب اجتماعي در نزد      
ماند نمي تواند از مفهوم به سرانجام رسيدن کامـل          

شـيوه  " از مقالـه     ٥ص  (» .انقالب سياسي فراتر رود   
  ")نقد حقيقت

  
ش در  رفقاي آذرخـ  " طرح برنامه "      ما با مطالعه    

کمال حيرت در يافتيم که خود اين رفقا به اين نوع  
کـه وظيفـه اي در زمينـه تغييـر      " (انقالب سياسي "

از . معتقدنـد ) روابط توليدي و شيوهء توليـد نـدارد       
نقل مـي کنـيم تـا خواننـدگان خـود         " طرح برنامه "

" انقالب سياسي ايران"در بخشي بنام . قضاوت کنند 
  :مي نويسند

ه ويژگي هاي سرمايه داري ايـران و     با توجه ب       «
موانع سياسي، اجتماعي و اقتصادي تکامل مبـارزهء   
طبقاتي پرولتاريا، سطح پائين آگاهي و تشکل ايـن   
طبقــه، فقــدان شــمار متناســب و قابــل مالحظــهء 
کارگران کمونيست، حاکميت ايدئولوژيک بورژوازي     
و ديگر نيروهاي مرتجع بـر جامعـه، طبقـه کـارگر            

 توانـد فـورا جمهـوري سوسياليـستي را      ايران نمـي  
سـرنگوني رژيـم    . جايگزين جمهوري اسالمي کنـد    

جمهوري اسالمي بـا انقـالب دموکراتيـک برهبـري      
طبقه کارگر و با درهم شکستن ارگان هاي نظامي،        
پليسي و اداري بورژوازي حاکم، موانع تکامل مبارزه 
طبقاتي را رفع و شرائط توسعه و تعميـق آن را بـه         

رين، وسيع ترين و آشکارترين وجه فراهم مي        آزادت
کند و زمينه را براي گذار سوسياليستي آماده مـي          

طــرح برنامــه کمونيــستهاي " از ٤٤ص (» . ...ســازد
  )نوشته سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته" ايران

  
خودشان " طرح برنامه "     رفيق فرهيخته اول بايد     

 محتـواي  نقد مي کرد و بعد به گمانه زني در مورد         
طـرح  "در ايـن    !  ما مـي پرداخـت    " انقالب سياسي "

ماهيت طبقاتي دولتي که در نتيجه پيروزي    " برنامه
مستقر مي شـود و برنامـه اش   " انقالب دموکراتيک "

ــاعي و     ــصادي و اجتم ــاي اقت ــوني ه ــراي دگرگ ب
  .فرهنگي، روشن نيست

  
ما آنطور که هست و نه " حزب متبوع"     و اما نظر 

هيخته معنا مي کند، چيست؟ از ديـد        آنطور که فر  
دو عنـصر  ما انقـالب سياسـي و انقـالب اجتمـاعي          

انقـالب سياسـي يعنـي سـرنگوني        . الينفک هستند 
ديکتاتوري طبقاتي يک طبقه و جـايگزيني آن بـا           

در عصر کنوني، . ديکتاتوري طبقاتي طبقه اي ديگر  
اين فقـط مـي توانـد ديکتـاتوري پرولتاريـا بجـاي        

استقرار اين ديکتـاتوري  . وازي باشد ديکتاتوري بورژ 
بـراي ديکتــه کــردن تغييــرات بنيــادين در روابــط  

در غير اينصورت . توليدي و اجتماعي، ضروري است
  . ضرورت خود را از کف مي دهد

   
     ما معتقديم که انقالب سوسياليستي در ايـران،   

انقــالب "يـک پــيش در آمــد دموکراتيــک بــه نــام  
ه خود يک انقالب سياسي دارد ک " دموکراتيک نوين 

 يمگير(و اجتماعي است و ديکتاتوري پرولتارياست       
که اين ديکتاتوري طبقاتي شامل سـطوح مختلـف         

انقـالب  ). اتحاد با طبقات فرعي جامعه نيـز هـست        
دموکراتيـک نـوين،  وظيفـه تغييـرات بنيــادين در     

حـل  . روابط توليـدي و شـيوه توليـدي را نيـز دارد      
عي و فرهنگي بجا مانده از   مسائل اقتصادي و اجتما   

عصر کهن ماقبل سرمايه داري، يک تغيير بنيادين        
 دهقـاني و ريـشه کـن        – حل مسئله ارضـي      :است

وابستگي اقتصادي به نظـام     قطع  کردن فئوداليسم،   
سرمايه داري جهاني، جدائي ديـن از دولـت، حـل           

انقـالب دموکراتيـک   . مسئله ملي، برابري زن و مرد 
ايه داري بـاز مـي کنـد، امـا          نوين در را بروي سرم    

در . بيشتر از آن در را بروي سوسياليسم باز مي کند
ــاتوري     ــت ديکت ــوين، دول ــک ن ــالب دموکراتي انق

سرمايه ها و رشته هاي توليدي      بالفاصله  پرولتاريا،  
روابــط تحــت کنتــرل خــود در آورده و  بــزرگ را 

اما . را در آنها برقرار مي کند     توليدي سوسياليستي   
دگان خرد را که شامل دهقانـان و توليـد    توليد کنن 

 انـد و حتـا سـرمايه هـاي          کنندگان خـرد شـهري    
نمي تـوان يکـشبه وارد روابـط توليـدي          کوچک را   

هـر گونـه تـالش بـراي اينکـار          . سوسياليستي کرد 
اما گذار بـه روابـط      . مي شود " پول پوتيسم "موجب  

توليدي سوسياليستي در کشاورزي و ديگـر عرصـه    
بــا اتکـاء بـه بـسيج سياســي و    هـاي توليـد خـرد،    

. ايدئولوژيک خود توده ها، بايد فورا سازماندهي شود
زيرا در غير اينصورت تجزيه دهقاني صورت گرفته و 

روند . سرمايه داري، اقتصاد را به کام خود مي کشد  
سوسياليستي کردن روابط توليدي در چين، تجربهء 
عظيمي است که بايد مورد بررسي همه کمونيستها       

ما بـدون تجربـه پيـشينيان خـود نمـي         . ار گيرد قر
توانيم چشم انداز درستي از تغييـر و تحـوالتي کـه     

در . بايد صورت گيرد، و چگونگي آن بدست دهـيم        
نتيجه، صميمانه به رفقاي آذرخـش پيـشنهاد مـي     
کنيم به بررسي تجربه انقالب دموکراتيـک نـوين و         

  . سوسياليستي چين کم بها ندهند

  نیمھ فئودالیسم
هر چند در اينجا نمي خواهيم بطور مفصل وارد      

 اجتمـاعي جامعـه     -بحث در مورد ساخت اقتصادي    
 رفيق فرهيخته از موضع ما در  کهشويم ولي از آنجا

 مـايليم گريـزي بـه    ،مورد ساخت جامعه حرف زده   
با توجه به نيمه    «: وي مي نويسد  . اين مسئله بزنيم  

ايـران از   نيمـه مـستعمره دانـستن جامعـه         -فئودال
انقالب "ارگان آن است،    " حقيقت"که  " حزبي"سوي  

مفهوم خاصـي  " اجتماعي تحت رهبري طبقه کارگر 
دارد که نبايد آنها را با هر مفهوم ديگر در اين موارد 

  )٥ص (» .يکي دانست
  

در مـورد   آذرخـش   " طـرح برنامـه   "     اما ببينـيم    
سرمايه داري ايـران،    « :ساخت چه تحليل مي دهد    

 داري عقب مانـده اي اسـت کـه در ميـان              سرمايه
انبوهي از توليد خرد و بقايـاي شـيوه هـاي توليـد             

بخش بزرگ »  «.پيشاسرمايه داري، تکامل مي يابد   
کار اضافي توليد کنندگان خرد ميليـوني روسـتا و          
شهر را سرمايهء دولتي، سرمايه تجاري و بهره خوار، 
 انحصارات جهاني، و بخش ديگـر را زمينـداران بـه          

کشاورزي آن به ...» «.ه تصاحب مي کنندرشکل اجا
طور عمده به شيوه هاي عقب مانده بهـره بـرداري           
مي شود و بازده آن پائين است و بخش بزرگـي از            
جمعيت در واحدهاي کوچک خرده فروشي اشتغال      

مجموع اين شرايط موجب مـي شـود کـه          » «دارند
استثمار و ستم سرمايه داري و پيشا سـرمايه داري       

ــه شــيوه عمــده د رهــم آميزنــد، اســتثمار مطلــق ب
  »...استثمار سرمايه داري بدل گردد،

  
آميزش استثمار سرمايه داري و استثمار پيشا "      

ــدي اســت؟  " ســرمايه داري ــوع شــيوهء تولي چــه ن
مـا نيـز    . مائوتسه دون آن را نيمه فئوداليسم خواند      

خصلت اقتصادي اجتماعي ايران را اينطـور تبيـين         
سوال ما از رفقاي آذرخش اين است کـه   . مي کنيم 

چه نـوع شـيوهء اسـتثمار       " پيشا سرمايه داري  "اين  
است؟ مختصاتش چيست؟ مگر نـه اينکـه قبـل از           
رشد سرمايه داري در ايران فئوداليسم غالب بود؟ با 

بايد خـصائل   " پيشا سرمايه داري  "اين حساب، اين    
 را خودش"آيا اين از آن موارد . فئودالي داشته باشد 
  نيست؟ " بيار، اسمش را نيار

  
اگر نوشتجات ما را مطالعه کـرده      (     در هر حال،    

، نيمه فئوداليسم بـه     از نظر ما  ) باشيد مي دانيد که   
. معناي نيمي فئودالي و نيمي سرمايه داري نيـست      

پيـشا  "بلکه آن نوع سرمايه داري است که استثمار         
ئـودالي  به قول شما و استثمار نيمه ف " سرمايه داري 

به قول ما، در توليد و بازتوليد آن نقشي بسيار مهم 
به اعتقاد . دارد حتا اگر نقش مسلط را نداشته باشد       

ما فئوداليسم نوع قديم در ايران از ميان رفته است         
به (اما جوانب مهمي از شيوه هاي استثمار فئودالي         

اشکال گوناگون مانند کار مقيد و استفاده از روبناي 
ايدئولوژيک براي تصاحب کـار اضـافه، و        سياسي و   

در وجود اين واحد اقتـصادي اجتمـاعي کـه          ) غيره
تحت سلطه سرمايه داري جهاني توليـد و بازتوليـد    

به اعتقاد ما، امپرياليسم، . مي شود، تنيده شده است



 ١٣صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

هم در منحل کردن فئوداليسم نقش تعيين کننده        
 بازي کرده است و هم در تغيير شکل دادن و ادغام     

  .  شيوه هاي استثمار فئودالي
  

در نزد ما به معناي آن اسـت  " نيمه مستعمره      " 
که کليت واحد اقتصادي اجتماعي ايران بعنوان يک 
واحد ادغام شده در نظام سرمايه داري امپرياليستي 
و بصورت تابع آن، سـازمان يافتـه و بازتوليـد مـي            

ايــن يکــي از موانــع مهــم تجديــد ســاختار . شــود
ادي ايران بر مبنائي غير استثماري در فـرداي         اقتص

بخـش  . کسب قدرت توسط پرولتاريـا خواهـد بـود        
" انقالب دموکراتيک نوين  "مهمي از برنامه اقتصادي     

 دهقانـان  –و لزوم ايجاد اتحاد استراتژيک کارگران       
در پروسه کسب قدرت و پس از آن، ناظر بـه ايـن            

  . آن استي برايمعضل و راه حل
  

ال، بحث ساخت اقتصادي اجتماعي ايران      بهر ح
بحث بسيار مهمي است زيرا چارچوب صـف آرائـي         

 و بسيار سـيال  ،طبقاتي در ايران را تعيين مي کند      
 تغيير و تحوالت     نتيجه است زيرا ساخت جامعه در    

سرمايه داري جهاني، دسـتخوش دگرگـوني سـريع      
بهمين جهت، حزب ما در جريان تحليل همه . است

  .ز اين مسئله استجانبه تر ا
  

ر د.      در انتها از رفيق فرهيخته تشکر مي کنـيم      
كه  هركس حـرف خـود را      " عصر پست مدرن  "اين  

مي زند، روبرو شدن با يك جدل بر سر مسائل مبرم 
در ايـن دوره،    . جنبش كمونيـستي غنيمـت اسـت      

د قانع شوند و نه قـانع       ننه مي خواه  "  صاحبنظران"
ايـن  . مولي در كار نيست   انگار حقايق جهانش  ! كنند

روزها هركس حقيقت شخصي خود را دارد كه تازه    
. آن هم آنقدر نسبي است كه ديگر حقيقت نيـست        

به نظـرات  اين رفقا نشان مي دهد كه نقد آذرخش   
 مهم است كه با آنچه      انبرايش. دنبقيه توجه مي كن   

 مهم اسـت  انبرايش. دند مقابله كن ننادرست مي بين  
مـا  . دنصد اقناع كردن به پيش ببربه قرا كه مبارزه  

  .     نيز به اين مبارزه خوشامد مي گوييم
               

     ما انتقاداتي چند به برخي روش هـاي بـسيار           
نامطبوع رفيق فرهيخته نيز داريم که فعال از آنها در 
مي گذريم تا بحثها بر روي مسائل جـدي متمرکـز    

  .بماند
ت رفقاي آذرخش در در شماره آينده در مورد نظرا  

مورد سوسياليسم و کمونيـسم  بـه بحـث خـواهيم        
  .پرداخت
   سرخیدر باره سندیکا:  پیوست

اذعان دارد     از آنجا که رفيق فرهيخته در نقد ما     
 ما نسبت به الگوي سـنديکاي سـرخ در تـاريخ             که

جنبش کارگري بي اعتنائيم، مايليم نظرمـان را در         
  .يمده ارائه مورد اين مقوله نيز 

 ١٩٢٠تز تشكيل سـنديكاهاي سـرخ در دهـه               
گرايش معيني را در جنبش کارگري نمايندگي مي    

اين گرايش در عكس العمل به سلطه جريـان         . کرد
ــر شــماري از      ــك ب ــورژوايي سوســيال دمكراتي ب

از . سنديكاهاي كارگري در اروپا و آمريكا بروز يافت

ــرن ــت   (نظــر كمينت ــستي تح ــيونال کموني انترناس
 تاسـيس ايـن     )ري حـزب کمونيـست شـوروي      رهب

سنديكاها قرار بود صف كـارگران مبـارز و طرفـدار          
 شـوروي جمـاهير   مبارزه راديكال و همسو با اتحاد       

 را از كـارگران تحـت نفـوذ سوسـيال        سوسياليستي
دمكراسي جـدا كنـد و رفتـه رفتـه پايـه تـوده اي             
سنديكاهاي تحت سلطه راست ها را به سوي خـود    

سنديكاهاي سرخ  . ان را منفرد كند   جلب و رهبرانش  
قرار بود خواسته هـاي روزمـره طبقـه كـارگر را در       
شرايط بحران اقتصادي نظام سرمايه داري به شكل      
راديكــال و رزمنــده مطــرح كننــد و جلــوي تــوهم 

در اين ميان، . كارگران نسبت به بورژوازي را بگيرند
دو چيز تحت الشعاع سياست كلي كمينتـرن قـرار          

م، ناروشـن مانـدن و يـا كمرنـگ شـدن            يك. گرفت
ــي در    ــدرت سياس ــسلحانه ق ــسب م ــتراتژي ك اس

دوم، ناروشن مانـدن  . كشورهاي سرمايه داري غرب  
فرايند ساختمان احـزاب نـوين كمونيـست كـه در           
نتيجه انشعاب درون جنبش بين المللي كمونيستي    
. و جدايي از سوسيال دمكراتها پديـد آمـده بودنـد          

 كـه ايـن احـزاب از نظـر        مساله ناروشـن ايـن بـود      
ايدئولوژيك ـ سياسي و تشكيالتي از چه چيزهايي  

  .بايد گسست كنند و بر چه بنياني استوار شوند
.  سنديكاهاي سرخ در عمـل شكـست خوردنـد            

احزاب كمونيست در كـشورهاي امپرياليـستي واژه        
سرخ را كنار گذاشتند و در ادامه با تقويت گـرايش         

ســـنديكاهاي تحـــت رفرميــستي در كمينتـــرن،  
رهبريـشان نيــز بيـشتر بــه سـنديكاهاي سوســيال    

  . دمكراتيك رقيب شبيه شدند
  

محصول اكونوميسم چپ و تز سنديكاهاي سرخ      
موج ه دليل  واقعيت اينست كه ب   . شرايط معيني بود  

سياسي انقالبي اي كه انقالب اكتبـر در كـشورهاي     
، اکونوميـسم و سنديکاليـسم   مختلف به راه انداخت  

 ، بعدها هم فروکش مـوج انقالبـي       .شدند" چپ"هم  
يکي از عوامل کنار رفتن پوشش چپ اکونوميسم و      

  . رواج شکل راست آن شد
  

مينترن عليرغم خدمات انترناسيوناليستي اش       ک
، نقش مهمـي در تقويـت اکونوميـسم در جنـبش            

 ١٩٢٠کمونيستي بين المللي بـويژه از ميانـه دهـه       
لش ايفا کرده و به انحرافـات       ميالدي تا زمان انحال   

اين انحرافات كه در برخـي  . عديده اي پا داده است 
موارد اشكالي حاد و بسيار زيان آور بخـود گرفـت،         

عقب نشيني از خط لنينيستي درباره : بدين قرار بود
حــزب پرولتــري و رابطــه عنــصر آگــاه بــا جنــبش 

" چه بايـد كـرد؟  "خودبخودي كه مشخصا در كتاب    
ــه و ســتشــده امتمركــز  ــه درك تدريجگرايان ؛ ارائ

اكونوميستي از چگونگي تكامـل مبـارزه از سـطوح          
" از اعتصاب تا قيـام "داني به عالي كه منجمله به تز  

پا داد؛ طرح جبهـه واحـد ضـد فاشيـستي بعنـوان             
استراتژي واحد پرولتارياي جهـاني برمبنـاي تمـايز       

 و  ي مختلـف  كيفي قائل شدن ميـان امپرياليـستها      
دن يك مرحله مبارزه براي دمكراسـي       جايگزين كر 

بجاي نبرد بـراي كـسب قـدرت سياسـي و تحقـق         
ــسم    ــت از دينامي ــاعي؛ درك نادرس ــالب اجتم انق

متبلـور  " تئوري بحـران عمـومي  "امپرياليسم كه در   

ميشد و بـر مبنـاي آن، سيـستم امپرياليـستي بـر             
ــي  ــصوير م ــي ت ــاعه  شــد؛سراشــيب زوال دائم  اش

طـي  . ي و موارد ديگر   مكانيكمتدولوژي ماترياليسم   
چند دهه، بسياري از كمونيستها و افراد درگيـر در          
جنبشهاي كارگري بـر اسـاس خـط ايـدئولوژيك ـ      
سياسي كمينترن و انحرافات معيني كه برشـمرديم    

 و بدين ترتيب يـك سيـستم فكـري          شدند  تربيت  
  . جا افتادمنسجم و ديرپا درون جنبش كمونيستي 

  توضیحات
١-   www.aazarakhsh.org   
با نظرات حزب ما بيشتر راي آشنائي عالوه بر اينها ب  - ٢

در زمينه رابطه جنبش کمونيستي بـا جنـبش کـارگري     
  : مي توانيد به اين مجموعه مقاالت رجوع کنيد

کمونيسم کارگري فريب کارگران، نقدي بر نظرات حزب 
  اسـفند  ٧ حقيقت دوره دوم، شماره      –کمونيست ايران   

١٣٦٥   
 با نگاهي به جنـبش  –ه اي، تشکل توده اي      حنبش تود 

حقيقـت دوره   .   و تشکيلت پيشاهنگ   ٥٧ – ٦٠شورائي  
   ١٣٦٦دوم، ارديبهشت، 
 ٣٥ حقيقت شماره –درونماها و وظايف : جنبش کارگري
  ١٣٧٩دوره دوم دي 

کمونيـستهاي و جنـبش کـارگري؛ پرسـشها و پاسـخها      
  ١٣٨٢ ارديبهشت ١٥حقيقت شماره 

 ١٥ مـه، ضــميمه حقيقـت شــماره   ويـژه نامـه اول مــاه  
  ١٣٨٢ارديبهشت 

مبارزات کارگران سقز ودر اول ماه مه و مباحثي کـه در    
  ١٣٨٣، آبانماه ١٨حقيقت شماره . حاشيه آن براه افتاد

نقد نظرات محسن حکيمي در سه بخش؛حقيقت شماره        
، ١٣٨٤ آبان   ٢٥، حقيقت شماره    ١٣٨٤، ارديبهشت   ٢٢

   ١٣٨٤ بهمن ٢٦حقيقت شماره 
بش کارگري و مبارزه مسلحانه با نگـاهي بـه تجربـه           جن

  ١٣٨٤، تيرماه ٢٣قيام مسلحانه آمل، حقيقت شماره 
ويژه نامه در جمعبندي از سنديکاي کارگران پـروژه اي     

  ١٣٨٤ مرداد ٢٣آبادان و حومه، ضميمه حقيقت شماره 
مالحظاتي سياسي بر اعتصاب کـارگران شـرکت واحـد          

  ١٣٨٤ بهمن ٢٦اره سراني تهران، حقيقت شمواتوب
 ١٣٨٥ ، دي ٣١نقد نظرات ايرج آذرين؛ حقيقت شماره    

  ١٣٨٦ ، فروردين ٣٣، و حقيقت شماره 
 ٣- Combinations  associations  

 ١٩٤٩ ما مايليم نظر آذرخـش را در مـورد انقـالب         -٤
 چـين تحـت     ١٩٤٩انقالب  آيا به نظر رفقا     : چين بدانيم 

يـک انقـالب   رهبري طبقه کارگر و حـزب پيـشاهنگش     
 رفقاي آذرخش در يکي از اسـناد        اجتماعي بود يا خير؟   

خود از انقالب کمون، مرحله اول انقالب اکتبر روسيه، و     
انقالب چين بعنوان انقالباتي که تکميل کننده انقالبـات     

اما داليل خود را ذکر نمي . بورژوائي بودند، اسم مي برند
   .کنند

. رجـوع شـود  " پروازپرنده نـو " در اين زمينه به کتاب    -٥
مشخصا به نقدي که در اين کتاب از خط سه در زمينـه   
کم بهائي اش به سازماندهي قهر انقالبي و نقد يکجانبـه         

  .از مشي چريکي صورت گرفته است
 براي ما معمائي است که آذرخش چگونه مـي توانـد       -٦

 فرخ نگهدار رهبر سازمان فدائيان اکثريـت، حـزب مـا و      
قـرار  " آنارشيسم"يک طبقه بندي     در   منصور حکمت را    

  ■ !دهد



   ١٤ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                

       مخالفت بـا ضـرورت دسـت زدن بـه جنـگ            
، ياسـ ي کسب قدرت سيا براي توسط پرولتار يانقالب

ن يهمـ .  داردي قـو  يه ا يـ ران پا يـ در جنبش چپ ا   
 از يستيـ  و اکونوم  يستيـ ر رفرم يمخالفت بـه تفاسـ    

ن ي اکتبر را چنـ   يعده ا . انقالب اکتبر، پا داده است    
 خودرو بود که از يا واقعه اي کنند که گو  ير م يتفس

. ديـ رون جهي طبقه کارگر ب  يدرون مبارزات اقتصاد  
ا فقط  ي کنند که گو   ين وانمود م  يگر چن ي د يعده ا 

ـ            و  يمائوتسه دون در مـورد ضـرورت جنـگ انقالب
ق قهر صحبت کـرده و  ي از طر  ياسيکسب قدرت س  

گاه ي و جاي به کار قهر انقالبيمارکس و انگلس کار   
ـ ي نداشتند و لنيدر انقالب پرولتر آن    ين هم انقالب

 و ياســي کــرد کــه شـوراها سرنوشــت س يرا رهبـر 
گر آنچنـان در  ي د يبرخ. ن کردند يي آن را تع   ينظام

 ي شوند کـه مـ  ي موهوم غرق م ي ها يالبافيعالم خ 
 شان از دهقانـان  يل طرفدار يستها بدل يند مائوئ يگو

 را کـسب قـدرت از  يـ  هستند ز  يهوادار جنگ انقالب  
 ياست و ربطـ " پوپوليستي"ک حرکت    يق قهر   يطر

نـان آنچنـان در    ي از ا  يبرخـ . به طبقه کارگر نـدارد    
 طبقه کارگر غلو    يگاه جنبش اقتصاد  يت و جا  ياهم

ند، اگر هم قرار اسـت مبـارزه   ي گو ي کنند که م   يم
باشد " اميق"د به شکل يرد باي صورت بگ  يمسلحانه ا 

 يزات اقتصادن مباريد از درون ا   يهم با " اميق"و آن   
 آن ي تـوان بـرا  يد وگرنـه نمـ  يـ رون آيـ  بيکـارگر 

 يز با پافشار  ي ن يعده ا ! قائل شد " يکارگر"خصلت  
 به قهـر و   ي ربط ي کنند که انقالب کارگر    يتکرار م 

ن بار حزب ين افکار را اوليشتر ايالبته ب. جنگ ندارد
ـ يتوده ا   يران در چپ ايران اشاعه داد اما   در دوران

 رقـم خـورده     يستيـ اليبات سوس که با شکست انقال   
  .ت شده استيش تقوين گرايگر اياستَ، بار د

  
ن بار  ي اول يا را برا  يز پرولتار يده انقالب قهرآم  ي     ا

انگلس در  . ن کردند يمارکس و انگلس کشف و تدو     
.  بودين نظامين متخصصي از بزرگتريکيزمان خود 

لنين براي اولين بار دكترين ماركس و انگلس را در  
د لزوم انقالب قهرآميـز بـراي درهـم شكـستن           مور

ماشين دولتي كهن و برقـرار ديكتـاتوري پرولتاريـا     
و مائوتسه دون براي حل همان مشكلي       . بكار بست 

ه حل كرد، در يك كـشور تحـت    يكه لنين در روس   
او اين مـسئله را حـل كـرد كـه           . سلطه تالش كرد  

پرولتاريا در يك كشور تحت سلطه چگونه دكترين        
 قهرآميز و درهم شكستن ماشين دولتـي را         انقالب

عالوه بر اين با اتكاء به تجربه       .  تواند عملي كند   يم
روسيه و تجربه چين و آموزه هاي اوليه ماركسيسم  
بسيار گسترده تر و همه جانبه تر از لنين بـه ايـن              
مسئله پرداخت و توانست يك دكترين نظامي كامل 

  .   را براي طبقه كارگر تدوين كند
  

        گرايشات اكونوميـستي درون جنـبش چـپ        
ايران و جهان هميشه انقالب اكتبر را بـه گونـه اي            
تفسير مي كنند كه گوئي بدون جنگ انقالبـي بـه           

 تفـسير صـلح آميـز از    يتـالش بـرا  . پيروزي رسيد 
 کنند ي قبول ميبرخ. انقالب اكتبر هنوز ادامه دارد    

مر رسيد،  انقالب اكتبر در نتيجه قيام مسلحانه به ث       
اما به طرق ديگر سعي مي كنند نقش تعيين كننده 

. افته و آگاهانه را به حـداقل برسـانند      يقهر سازمان   
مثال آن را يك مبارزه مسلحانه خودجوش توده اي      

عده اي ديگر آن را به قيام مسكو . قلمداد مي كنند 
در حاليكه قيام اكتبر بهـيچ وجـه    . تقليل مي دهند  

بلكـه بـر    . ود جـوش نبـود    يك مبارزه مسلحانه خـ    
مبناي تصميم گيري آگاهانه يك حزب و بخصوص        

 رونـد و   بعـالوه، . ن، براه افتادي آن، لن يتوسط رهبر 
مدت زمان جنگ انقالبي كـه انقـالب اكتبـر را بـه             

قيام اكتبر پـيش    . پيروزي رساند قيام ده روزه نبود     
 کـه ارتـش     يجنگـ .  بـود  يک جنگ داخل  يدر آمد   

قيام اكتبر و پس از .  ل يافتسرخ در بطن آن تكام  
آن جنــگ داخلــي، بهــيچ وجــه مبــارزه مــسلحانه 

لنـين و حـزب   .  خودجوش توده هاي كـارگر نبـود    
ـ    يک فعال يان  يبلشويك در جر    يت درازمـدت انقالب

توانستند مبارزه طبقاتي پرولتاريا را به سطح كسب    
ک يحزب بلشو.  قدرت از طريق قهر انقالبي برسانند

 عليه خطهاي ي طوالني مبارزه ان،ي لنيتحت رهبر
، بحـول   يراست و اكونوميستي در جنـبش کـارگر       

 و ي مانند هدف و مـضمون انقـالب پرولتـر    يمسائل
ـ روش پرولتاريا در انقالب، بـراه انـداخت ز         ـ را ا ي ن ي

تـوان  .  شدن طبقه کارگر بودنـد     يخطها مانع انقالب  
لنين و حزبش طـي سـالها كـار آگاهانـه و خـالف              

ست و راســت و خطهــاي خــرده جريانــات اكونوميــ
ـ ونر ها  يال رولوس يسوس(بورژوائي جريانات اس ار      ا ي

كه مي خواستند انقالب را     ) ي انقالب يستهاياليسوس
با اتكاء به کارهاي مسلحانه چنـد روشـنفكر انجـام         
دهند شكل گرفته بود؛ توان آنها  طي سالها فعاليت 
سياسي انقالبي در ميان طبقه كارگر و ديگر اقـشار   

سياسـت انقالبـي لنـين و    . الي شكل گرفتـه بـود   اه
است جنگ انقالبـي  ي خود به سيحزبش  در ادامه     

ـ    ياست انقالبـ  يک س يجهش كرد و چون       ي بـود م
وگرنـه  .  جهـش کنـد    يک جنگ انقالب  يتوانست به   

سالها كار اكونوميستي منـشويكها و كـار مـسلحانه        
جدا از توده ي اس ارها  به قيام اكتبـر خـتم نمـي        

ان از انقالب اکتبر، يجگراي خالف تفاسير تدربر.  شد
 نـشد کـه كـارگران اول    ينطـور طـ   ير انقالب ا  يمس

جنبش اعتصابي راه انداختنـد، شـوراها را تـشكيل          

تا زمـاني  . دادند و بعد خودشان دست به قيام زدند       
 يكه بلشويكها راسا به اقدام براي دفع حملـه نظـام    

ان تحت كورنيلوف كردند شوراهاي كارگران و دهقان
تسلط منشويكها و ارس ارها، يعنـي تحـت تـسلط          

 و خـرده بورژواهـائي      ي جنبش کارگر  يرفرميستها
.  كه جنبشهاي دهقاني را تحت نفوذ داشـتند، بـود         

 توان به نوشته هاي ين نکات ميبراي روشن شدن ا
"  مانند   يمثال آثار . لنين از فوريه تا اكتبر نگاه كرد      

و " در باره قيام  "،  "حطيدر باره ق  " ؛  "در باره شعارها  
  .غيره

  
      البته خيزش هاي خونين كارگري براه افتـاده        

 ي خونفشاني کارگران منته   ١٩١٧ه  ياما در فور  . بود
دولتـي كـه پـس از       .  شد ي بورژواز يريبه قدرت گ  

انقالب فوريه تشكيل شد، دولت بورژوازي بـود كـه     
ز يـ ن ن يلن. منشويكها و اس ارها همدست آن بودند      

ه صـحبت از امكـان انتقـال      يـ  انقالب فور  يتدادر اب 
ا را يبه پرولتار" دولت موقت"ز قدرت از يمسالمت آم 

قـت شـد کـه      ين حق ياما بسرعت متوجه ا   .  کرد يم
ز قـدرت را بـه      يـ  هرگز بطور مـسالمت آم     يبورژواز

ش از هر کس ين بيلن.  کنديطبقه کارگر واگذار نم  
كه د ي ديزتر از هر کس اين حقيقت عيني را ميو ت

اوضاع مي تواند تغيير كند و به ديكتاتوري پرولتاريا 
ـ  ييبرسد اما براي اين  تغ   الزم ير، ماماي قهـر انقالب

ستها منجملــه اســتالين،  يــ از کمونياريبــس. اســت
ل داده  ين حد تقل  يت لنين و اقدامات او را به ا       ياهم

اما  تفاوت .  يك تاكتيك زن زبردست بودياند که و
يگر رهبـران بلـشويك در آن        ميان لنين و د    يفيک

ک يقت استراتژين حقينجا بود که او به ايمقطع در ا
 برد که پرولتاريا بدون ارتـش و دسـت زدن بـه     يپ

جنگ سازمان يافته و رهبري شده به قدرت نخواهد 
. د بلكه بطرز اسفناكي به او خيانت خواهد شـد        يرس

كرنـسكي  . بورژوازي با تمام قوا حيله گري مي كرد       
سوسياليستهاي انقالبي يعنـي اس ارهـا   عضو حزب   

تمـام قــدرت هـاي امپرياليــستي آشـكارا بــه    . شـد 
 ماموريت داده بودند كه انقالب را در سطح يکرنسک

و منشويكها و اس و ارها      . بركناري تزار متوقف کند   
ت  شورهاي كارگري و دهقـاني تـسلط    يكه بر اکثر  

داشتند نقش دستيار كرنسكي را بازي مي كردند و      
ــه ايــن دولــت را در موعــد ان  يــه هــاي عوامفريبان

بدون اسـتواري   .  دادند يكارگران و دهقانان رواج م    
بــر روي اســتراتژي انقــالب قهرآميــز بــراي درهــم 
شكستن تمام و كمال دولت و كسب كامل قـدرت           
سياسي بـراي طبقـه كـارگر تحـت رهبـري حـزب         
كمونيست، نه درهم شكستن اين همه حيله گري و 

 توهم هاي زهر آلود ممكن بود و نه  مانور سياسي و  

  جايگاه قهر انقالبي در انقالب پرولتري
  تفاسير نادرست از قيام اکتبر در انقالب روسيه

  



 ١٥صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

منحرف كردن سير خودبخودي مبارزه كارگري بـه        
در آن  . سطح مبـارزه نظـامي بـراي كـسب قـدرت          

ست سال بودند، خط سياسي    ي که فشرده ب   يروزهائ
ک يو ايدئولوژيك لنين در آماده کردن حزب بلـشو        

خ، ير تار ي کردن نقش و عوض کردن مس      ي باز يبرا
 در  ين، انقـالب اکتبـر    يبدون لن . ن کننده بود  ييتع

ن كـيش   يـ نـد ا  ي بگو يممکنـست عـده ا    . کار نبود 
اما بهتر است بگوئيم . شخصيت يا اقتدار گرائي است

كـيش خـط صـحيح و اقتـدار خـط صـحيح بـراي        
  .رسيدن به اقتدار طبقه كارگر است

ــت    ــن فرص ــين اي       لن
ــاريخي را د ــت ــد ي د و مانن

 براي ربودن آن فرود يعقاب
بلشويك كوچك حزب . آمد

بود و شوراها تحت سـلطه       
. منشويكها و اس ارها بودند

حتا رفقاي نزديك لنين بـا    
ــتند  ــق نداشـــ . او توافـــ

ق يهمسر و رف  (كروپسكايا  
به : مي نويسد )نيک لن ينزد

نظر مي آيـد لنـين ديوانـه     
ــت  ــده اس ــا وقتــي  . ش ام

بلشويكها شروع به حركـت     
ــوذ   ــسرعت نفـ ــد بـ كردنـ
ــا در   ــشويكها و اس اره من

ــوراه ــارگران و شــ اي كــ
وقتي . افتيل  يدهقانان تقل 

در يكي از جلسات شـوراها   
در اسمولني مسئله كـسب     

 پيش آمـد،    ياسيقدرت س 
ت يـ ان جمع يـ كارگري از م  

گفت ولي حزبي نيست كه     
مـا را بـراي كـسب قــدرت    

از يـك نفــر  . رهبـري كنـد  
لنـين  ! شنيد كه چرا هست   

اعالم كرد كه حزب كوچك 
: بلشويك دلـي بـزرگ دارد   

ــم از ــه   ه ــاد ب ــر اعتم  نظ
ظرفيت پرولتاريا و هـم در      
جــسارت مــصاف دادن بــه 

  .دشمن
      تــوده هــاي كــارگر و 
دهقان ضرورت بكـارگيري    
 کـه  يجـه، زمـان   يدر نت . قهر را احساس مي كردنـد     

ش گذاشت،  يک خط و سازمان آن را پ      يحزب بلشو 
دسته دسته از صف منشويكها و اس ارها جدا شده          

  . دندو بسوي بلشويكها روي آور
  

 توان گفت که بدون لنـين و خـط     ي    به جرات م  
، شوراهاي كارگري و دهقـاني      ياسيكسب قدرت س  

ل به زائده دولت بورژوائي ي تبدي انقالب يه  يدر روس 
 متـداول در    يبر خالف باورهـا   . كرنسكي مي شدند  

ن شعار قدرت به شوراها را از يران، لنيجنبش چپ ا
ـ ز.  کـرد يد هـم مـ  يـ نبا. همان ابتدا طرح نکـرد    را ي

ر نفوذ  ي زيادي تا مدت زي ودهقاني کارگر يشوراها
ن دولـت  يل به مشاوريمنشويكها و اس ارها که تبد   

منشويكها و اس   .  شده بودند، قرار داشتند    يکرنسک
ارها سعي مي كردند شوراها را تبديل به شـوراهاي        

ــوزژوازي كننــد ه يــحتــا اســتالين و بق. مــشورتي ب
گفتند مـا نبايـد كـاري       ک مرتبا مي    يرهبران بلشو 

كنيم كه كرنسكي به طرف اتحاد بـا ژنرالهـا رانـده            
شود؛ مي گفتند بايد تدريجي گام بـرداريم تـا  بـه      

ک كار جدي مي يچشم ضد انقالب نيايد كه داريم 
 ١٩١٧ در ژوئيه يعنيچند ماه قبل از اكتبر، .  كنيم

ن مي گويد بايد قدرت را گرفت اما طبقه انقالبي يلن
مي گويد قيام با اتكاء به طبقه در حـال        . گيج است 

  .نوسان نمي تواند پيروز شود
  

 انقـالب فوريـه   يروزيـ      بعد از سرنگوني تزار و پ    
لنين، مـي دانـست كـه بـورژوازي بخـاطر تثبيـت             

ستها و طبقه کـارگر حملـه       يقدرتش حتما به کمون   
 بورژوازي براي ياسييكي از تداركات س. خواهد كرد

اين بود كه با كمـك منـشويكها و         حمله به انقالب    
اس ارها، شوراها را راسـت و سازشـکار كـرده و در            

كرنـسكي خـود را غـسل       . نظام جديد ادغـام كنـد     
تعميد داد و سوسياليست اعالم كرد و عضو اس ارها 

از طرف ديگر بـا  . ن کار را بکند  يشد تا بهتر بتواند ا    
.  توده ها ادامه داشت    يتي تزار نارضا  يوجود سرنگون 

ارگران در زاغه ها و دهقانان در روستاها فشار مي ك

  لنين با تمام قوا تالش کرد مانع از ادغام. آوردند
   شوراها در دولت جديد شود و صف آرائي نامناسب

ن ي و نوسانات، لن   يجين گ يل هم يبدل.   را بهم بزند  
در فاصله فوريه تا اكتبر كار شبانه روزي سياسي و          

بنـدي نامـساعد درون     ايدئولوژيك كـرد تـا قطـب        
ــد    ــب بن ــرهم زده و قط ــارگري را ب ــبش ك  يجن

كار فشرده و سريع سياسي و . جاد كندي ايمساعدتر
ره کننـده و  يـ ن در آن چند ماهه خ يايدئولوژيك لن 

ن ينه فقط به لحاظ كميت بلكه همچن      . م است يعظ
به لحاظ كيفيت؛ نه فقط در مورد تاكتيكها بلكه در 

در . مــورد اســتراتژي هــم
ن يدوره است كـه لنـ     اين  

 دولت و انقـالب   اثر بزرگ   
در اين دوره . را مي نويسد

است كه او در مـورد فـن        
ــام ــر،  قيـ ــرورت قهـ ، ضـ

دموكراسي و ديكتـاتوري    
ـ يـ پرولتار .  کنــديا کــار م

يعنــي  بــه عميــق تــرين 
مسائل تئوريك كـه همـه     
ــد    ــي كردنــ ــر مــ فكــ
ماركسيــسم آنهــا را حــل 

در . كرده است، مي پردازد
ن بــا ينــهمــان مــاه هــا ل

قدرت تمام و بطـور زنـده    
ــصاد  و يبرنامـــــه اقتـــ

ــاع ــ پرولتارياجتمـ ا را يـ
اين کـار   . بازتاب مي دهد  

ــدان آوردن   ــه مي ــراي ب ب
طبقه كارگر بعنـوان يـك      
طبقه حاكمه بسيار مهـم     

مــثال اينكــه بعــد از . بــود
كسب قدرت پرولتاريـا بـا    
قحطـي و  بـازار ســياه  و   
احتكار چه خواهـد كـرد؛      

گرفتـه و  چگونه بانكهـا را     
در دســت خــود متمركــز 
خواهد كرد؛ بـا صـنايع و       
. تجارت چه خواهـد كـرد     

ــي  تمــام طبقــات بايــد م
ديدند كـه طبقـه كـارگر       
كليد حل معضالت اصلي    
. جامعـه را در دسـت دارد  

اينها تبليغ نبود بلكه برنامه واقعي بود و توضيح مي 
داد كه دليلي براي اين همه فالكت نيـست و همـه    

 که قـدرت  ي راه حل دارند بشرطن مصائب بزرگ  يا
نهمه فقر و ي باشد که نه تنها در ايدر دست طبقه ا

 ندارد بلکه نفعـش در از ميـان بـردن           يفالکت نفع 
د ي گو ين نم يک از  نوشته هاي لن     يچ  يه. اينهاست

طبقه كارگر بد بخت است، حقوقش را نـداده انـد،            
 يبلكه مژده م. بيائيد اعتراض كنيد كه آن را بگيرد      

، با ظهور طبقه كـارگر، عـصر جديـد و طبقـه             دهد
جديدي متولد شـده كـه مـي توانـد همـه چيـز را           
بسرعت عوض كند چون نفعـش در عـوض كـردن           

هـر  . ن جامعه و مناسبات حاکم در آن اسـت      ياديبن
روز در نشريات حزبي مقاله مي نوشت و مضمونش         

  



   ١٦ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                
نياز بـه تغييـر و دگرگـوني اوضـاع و           : يك چيز بود  

و شوراها . لنين اكتبري در كار نبودبدون . امكان آن
  .هم بطور خودبخودي زائده بورژوازي مي شدند

  
 مـسلحانه   يم به سرنگون  ين تصم ي که لن  ي      زمان

رد، اعالم مي كنـد كـه بايـد    ي گي ميدولت کرنسک 
وارد فاز تشكيالت نظامي شوند و گاردهاي سرخ كه 

در جريان انقالب فوريه شـكل گرفتـه انـد و تمـام              
. ت ديگر بايد تبديل به تشكالت نظامي شوندتشكال

او مصرانه اعالم مي كند كـه اگـر اکنـون قـدرت را        
 رهبران حـزب    يبرخ. نگيريم هرگز نخواهيم گرفت   

ک يدر حـزب بلـشو    .  کنند ين را بر مال م    ينقشه لن 
.  بر آن حـاکم بـود  ي کمياريانضباط بس. بلبشو بود 

.  در آن موجـود بـود      يفراكسيونهاي شخصي زيـاد   
ام را ي که نقشه قي آن رهبرانيعنيينويف و كامنف ز

بر مال کردند مي گفتند اين تضميم گيري بايـد در    
كنگره شوراها گرفته شود تـا تـوده هـاي كـارگر و             

در اين حرفـشان مقـدار   . دهقان در جريانش باشند 
چون آنان مي خواستند قيـام      . كمي واقعيت هست  

آنقـدر  امـا ايـن نكتـه       . مورد قبول عامه واقع شـود     
منشويكها . كوچك است كه قابل چشم پوشي است      

و اس ارها مي گفتند بايد كنگره شوراها را در اكتبر 
بگذاريم تـا تـصميم گيـري در مـورد هـر حركتـي          

ن زمان بلشويكها هنوز در اقليت      يدر ا . رسمي شود 
لنين بلشويكها را به جلسات آنها مي فرستد        . بودند

ه اين است كـه  درك هم. كه اوضاع را توضيح دهند 
ــه   ــك اولتيمــاتوم مــسالمت آميــز ب ايــن كنگــره ي

اغلب بلشويكها هم با اين خط   . كرنسكي خواهد داد  
 ياو مـ  . لنين مخالف همه بـود    . همراهي مي كردند  

 يد کرنـسک يال باطل است که فکر کن    ين خ يگفت ا 
 مانـد؛  ي شـما مـ  يريـ م گيتا آن موقع معطل تصم    

صره کرده  ل کنگره شوراها شما را محا     يهنگام تشک 
ن هـشدار داد  يلن! و او به شما اولتيماتوم خواهد داد  

ل کنگره شوراها قبل از کسب قـدرت بـه          يکه تشک 
 شوراها به ضد انقالب خواهد يم دو دست  يمثابه تقد 

د کرد، تشكيل كنگره شـوراها راه حـل         ياو تاک . بود
 توده ها يلنين خواست قلب. قالبي براي اوضاع است

 کند که  ي دهد و اعالم م    يص م يبه انقالب را تشخ   
ن يلن. توده هاي انقالبي با ما هستند و نه در شوراها

 دهد که تن ضـد انقـالب        يص م ي تشخ ياريبا هش 
براي وارد شدن به يك زورآزمائي نهائي مي خارد و 

درسـت  . بسرعت در حال آماده کـردن خـود اسـت     
 که ضد انقالب در حال آماده کردن خود بود، يزمان

كارگر تحت تاثير رهبران منشويك و نيروهاي طبقه 
لنين ايـن را  . اس ار شروع به تزلزل و نوسان كردند      

و  گفت قبـل از تـشكيل كنگـره شـوراها            . ديز د ين
م و  قدرت در دست وارد كنگـره  يري گيقدرت را م 

  .مي شويشوراها م
  

    لنين بسوي اكتبر تدارك مي بيند و كرنسكي و        
 يو نيرو بروشنکم کم د  .  ضد انقالب به طرف عقب    

لنـين و بلـشويكها و تـوده هـاي          : رديـ  گ يشكل م 
ه در طـرف  يـ ک طـرف و حکومـت فور   يانقالبي در   

  . گريد
  

    نكته در آن است كه اين يك قيام كـه ذره ذره        

بلكه يك تدارك نظامي كامل و      . وارد قيام شد نبود   
خود لنين شخصا افراد نظامي اصلي . همه جانبه بود

ا طرح تبديل گاردهاي سرخ و را انتخاب کرد؛ شخص
. تشكالت ديگر به يك ارتش را داد و هـدايت كـرد        

:  بـزرگ بـود  يک مـسئله نظـام    ين در فکر حل     يلن
 که  بحران انقالبـي      ينکه چگونه در چنان شرايط    يا

ه را فرا گرفته بود  بتواننـد از بـي ارتـشي بـه          يروس
وقتـي او بـه    .  مرحله داشتن يك ارتش گذر کننـد      

 مـي رفـت از فرمانـدهان در مـورد       بازرسي واحدها 
و سوال مي كرد چند . دانش نظامي شان مي پرسيد

ا بلدند بمب درست كنند     يآ. نفر بلدند شليك كنند   
من : يكي از آن افراد در خاطراتش مي گويد. رييا خ

ن بـه مـن    يجواب سواالت لنين را نمي دانستم؛ لنـ       
اين يك كارزار . اين يك كارزار سياسي نيست: گفت
  .ي استنظام

  
ـ ن بر پايه يك نقشه آگاهانه ارتش پرولتار  ي     لن ا ي

پرولتاريـا مـسئله كـسب قـدرت را     . را بوجـود آورد 
و اكتبر ايـن حقيقـت را تثبيـت         . توانست حل كند  

كرد كه براي درهم شكستن ماشين دولتي پرولتاريا 
  .د ارتش داشته باشديبا
  

 يكـي از معـضالت مهـم     يجاد ارتش پرولتر  ي      ا
هـيچ حزبـي بـدون داشـتن        . الب پرولتري است  انق

 براي حـل ايـن مـسئله نمـي توانـد خـود را            يخط
ــد  ــري بنام ــا پرولت ــد. كمونيــست ي ل ضــرورت يتب

 يز دولت حاکم به امکـان سـرنگون       ي قهرآم يسرنگون
ا، يز آن، و باالخره کسب قدرت توسط پرولتاريقهرآم
چ يه. ک انقالب استي ياسين مسئله س  ي تر يمرکز
 ين مسئله نمي حل اي برايداشتن خط بدون يحزب

  . بنامديا پرولتريست يتواند خود را کمون
  

تـا بـاالتر از   يفين مسئله را در سـطحي ک   ي    مائو ا 
ن حل كـرد و در نتيجـه يـك دكتـرين جـامع              يلن

دكترين نظامي جنگ خلق فقط     . نظامي توليد كرد  
مربوط به كشورهاي تحت سـلطه نيـست بلكـه در           

ر كشورهاي امپرياليستي نيـز     مورد جنگ انقالبي د   
امـا در هـر كـشور بـا      . نقطه رجوع كمونيـستهاست   

تئـوري هـاي   . ويژگي ها آن بكار بـسته مـي شـود        
جنگ خلق يك چارچوبه تئوريك است بـراي حـل        
مسائل نظامي انقـالب پرولتـري هـم در رابطـه بـا             
كشورهائي كه راه انقالب راه جنگ درازمدت است و 

قـالب قيـام مـسلحانه و    هم در كشورهائي كه راه ان   
  .جنگ داخلي بعد از آن است

  
طبعا جنگ انقالبي فقـط در چارچوبـه هـدف          

 ي کردن برنامه اجتماعيكسب قدرت سياسي و عمل
وگرنـه اگـر هـدف كـسب     . ا معني مي دهد  يپرولتار

 دموكراسـي و از    ياستاندارد معيشتي بهتر يا مقدار    
. اين قبيل باشـد نيـازي بـه ايـن دكتـرين نيـست             

ن نظامي ماركسيستي زمـاني كاربـست دارد        دكتري
كه طبقه كارگر مي خواهـد معـضل كـسب قـدرت       

کته ي اش را ديسياسي را حل كند تا برنامه اجتماع   
 بـدون  ياسـ يکـسب قـدرت س  .   کند يکرده و عمل  

  کـه  يدرهم شكستن ستون فقرات دولـت بـورژواز       
  ■ . آن است، ناممکن استي نظاميروهاين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ! ھمیشھ تازهیزخم
 

به مناسبت سـالگرد قتـل عـام زنـدانيان           
  ٦٧سياسي در سال 

 
 از صف كارگران ١٣٦٧جانباختگان قتل عام 

مبارز بودند؛ از رسته پيشمرگان؛ زنان آزاديخواه؛      
 دانش آموزان و دانشجويان و روشنفكراني كـه         و

راه دگرگـون كــردن جامعــه مبتنــي بــر ســتم و  
استثمار، راه خدمت به خلق را در پـيش گرفتـه           

اينان نه فقط براي حقوق خود، کـه بـراي         . بودند
رهائي تمام انسان ها به ميـدان مبـارزه سياسـي       

  . گام نهادند
پايداري آنها در زيـر شـكنجه هـاي تكـان           

ه، ناتواني و عجز سياسي و ايدئولوژيك رژيم دهند
را به نمايش مي گذاشت و اطمينان راسـخ ايـن            
قهرمانان به نابودي جمهوري اسالمي و پيـروزي        

آنـان  . توده هاي مردم را به تـصوير مـي كـشيد          
سرمــشق درخــشاني از آرمــان خــواهي، ســازش 
ناپــذيري و شــجاعت بــراي آينــدگان بــه جــاي  

 گفتن از ايده ها و از براي همين سخن. گذاشتند
مبارزات اين زندانيان قتـل عـام شـده را قـدغن            

  . کردند
 فقط ايـن عزيـزان را آمـاج         ١٣٦٧قتل عام   

قرار نداده بود؛ اين تضاد آشتي ناپذير جمهـوري         
اسالمي با توده هاي خلق بود كه در آن كـشتار           

  . تكان دهنده، فشرده شد
ــشتار   جمهــوري اســالمي در ســرکوب و ک

 تا حدودي موفـق شـد چـون ارتـش و          انقالبيون
نيروهاي نظامي خود را داشـت، امـا خلـق داراي        

  . ارتش خويش نبود
نسل جديد بايد بداند که اين هـزاران نفـر،          
اين بهترين هاي جامعه ما، بسادگي مي توانستند 
جان سالم بدر برند بـشرطي کـه بـه خواسـتهاي      
پليد رژيم منفور اسالمي گردن مي گذارنـد، بـه          

 هاي خود پشت پا ميزدند و يا رفقايشان را آرمان
لو ميدادند و  به مداح و خدمت گذار آمرين اين            

بـه  "امـا آنهـا     . حکومت ننگين تبديل مي شـدند     
کردنـد و بجـاي   " ريش جادوگر آب دهن پرتـاب    

فروختن آينده ي خلـق بـر طنـاب مـرگ بوسـه       
آيا اين همه انقالبي گري و آرمان خـواهي          . زدند

رگ و تهي ناشدني ما براي پيمودن آنان ذخيره بز
راه دشوار و پر پيچ انقالب نيست؟ آيان مي توان    
  براي بزرگي اين ذخيره اندازه  و قيمتي گذاشت؟

  
در دوره كنوني، وظايف سـنگيني بـر دوش        

آنان بايـد   . مبارزين كمونيست با سابقه قرار دارد     
به تولد نسل جديـدي از كمونيـستهاي انقالبـي           

 تجــارب و درســهاي مبــارزات يــاري رســانند، و
گذشته را چراغ راه تـوده هـائي قـرار دهنـد كـه       

  ■.تشنه آگاهي و رهائيند
  

   ٢٩برگرفته از نشريه حقيقت شماره 
 



 ١٧صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

 حـزب   ١٣٨٦به نقل از اطالعيه اول مـاه مـه          
  )م.ل.م(کمونيست ايران 

... 
 و به قـدرت رسـيدن ضـد    ٥٧شکست انقالب   

انقالب، نظام ستم و استثمار طبقاتي، و دولت آنـرا          
جامعـه ي مـا بـار ديگـر در          . کارآمدتر از قبل کرد   

 بـزرگ   شرف ورود به يک دوره  تکانهـاي سياسـي         
اگر اين بار نيز طبقه کارگر به رهبـر انقالبـي           . است

مردم تبديل نشود، اگر ايـن بـار نيـز بجـاي طبقـه       
کارگر و حزب پيشاهنگش، مرتجعين جديد يا قديم 

مهار مبارزات مردم را در دست ) يا ترکيبي از اينان(
گيرنـد، فاجعـه اي بــه مراتـب دهـشتناکتر از ضــد     

  ....   رخ خواهد داد٥٧انقالب 
  

امروز، مهمتـرين و عـاجلترين وظيفـه طبقـه          
کارگر، وظيفه سياسي او در قبـال چنـين اوضـاعي        

اين وظيفه است که رابطه جنبش کمونيستي      . است
پـيش شـرط    . با جنبش کارگري را تعيين مي کند      

انجام اين وظيفه کمـک بـه سـازماندهي مبـارزات           
صنفي و اقتصادي کارگران نيست بلکـه کمـک بـه          

شر کــوچکي از کــارگران انقالبــي شــکل گيــري قــ
کمونيست در بطن طبقه کارگر چند ميليوني ايران        

ايجاد اين قشر جايگاه اين طبقه را در صحنه    . است
سياسي جامعه کامال دگرگـون خواهـد کـرد و او را      

  . قادر به ايفاي نقش تاريخساز اش خواهد کرد
  

وظيفه مرکـزي طبقـه کـارگر تحـت رهبـري           
 نظـام و دولـت حـاکم و         حزب کمونيست سرنگوني  

در . کسب قدرت سياسي از طريق قهر انقالبي است     
ايران شـرايط عينـي بـراي آغـاز انقـالب پرولتـري            
موجود اسـت، امـا شـرايط ذهنـي يعنـي آمـادگي             
سياسي و تشکيالتي طبقـه کـارگر تحـت رهبـري           

در اين زمينه   . حزب کمونيست، بسيار ضعيف است    
انـدگي مـا    ما هنوز عقبيم و دشمن از اين عقـب م         

بـراي فـائق آمـدن بـر ايـن عقـب            . سود مي جويد  
ماندگي نياز به يک برنامـه عمـل و اراده انقالبـي و         

  .انجام فداکاري هاي بزرگ است
  

طبقه کارگر، بدون حزب پيشاهنگ خود قادر       
به در هم شکستن ماشين دولتـي و کـسب قـدرت      

حزب کمونيست، سـتاد فرمانـدهي      . سياسي نيست 
 کارگر است نه ستاد فرماندهي انقالب سياسي طبقه

کارگران پيـشرو بايـد بـه       . مبارزات صنفي کارگران  
حزب بپيوندند تـا بطـور فـشرده و نقـشه منـد بـه             

طبقه . رسالت تاريخي پرولتاريا جامه عمل بپوشانند
ــد ســاير    ــايف خــود باي ــشبرد وظ ــراي پي ــارگر ب ک

دهقانان فقير و بي زمين و زحمتکشان (زحمتکشان 
بخصوص زنان و ملـل  (مديدگان و همه ست  ) شهري

را با ارائه برنامه و سياست رهائي بخش     ) تحت ستم 
بـدون ايـن اتحـاد،    . و نقشه مبارزاتي، متحـد کنـد      

سرنگوني دستگاه مخوف و ستمگر دولتـي، ممکـن         
  .نيست

يکـي از ضــروريات بـه ثمــر رسـاندن انقــالب    
پرولتري، ايستادگي در مقابـل ايـدئولوژي مـذهبي         

ماهيت ستمگرانه روابط اقتصادي زيرا مذهب، . است
و اجتماعي موجود را پوشانده و مالکيت خصوصي و 
مالکيت مرد بر زن و خانواده را مقدس مي شمارد؛          

سـتمديدگان نـابود    ميـان   روحيه شورشگري را در     
کرده و بجاي آن روحيـه اطاعـت و تـسليم را مـي        
پروراند؛ مانع وحدت ميان زحمتکشان شده و بـين        

طبقه کارگر بايد در . ده پل مي زندستمگر و ستمدي
مقابل اين ايدئولوژي بايستد و با جسارت ايدئولوژي 
علمي و نگرش علمي به دنيا و هـستي، ايـدئولوژي         
شورش عليه افکار و ارزشها و آئين هاي کهن را در      

بجـاي ايـدئولوژي رقابـت و    . ميان مردم رواج دهـد    
شکاف طبقاتي که مذهب تقويت کننده آن اسـت،         

ئولوژي مبارزه براي يک جامعه کمونيـستي کـه         ايد
در آن انسان ها بطور برابر با يکديگر وارد تعـاون و          

  .همکاري مي شوند را تبليغ کند
   

ايدئولوژي سنديکاليستي دام ديگري در مقابل 
ــت  ــشرو اس ــارگران پي ــي از  . ک ــسم جزئ سنديکالي

زرادخانه ايدئولوژيک و سياسي سرمايه داري است؛       
 منطبق بر روابط توليدي سرمايه داري چرا که کامال

تجربه . بوده و در حيطه و چارچوب آن کارکرد دارد
: طبقه کارگر جهاني بروشني در مقابل چشم ماست   

سنديکاليسم منجر به تکميل نظام سـرمايه داري و   
ايـدئولوژي  . رفع بحران هاي سياسي آن مـي شـود       
سـه جانبـه    "سنديکائي به بهتـرين وجـه در اصـل          

و " نماينـده کـارگران   "يعني همکاري ميـان     " گرائي
. بازتاب مي يابد" نماينده کارفرما "و  " نماينده دولت "

به نفع چه طبقه    " همکاري"سوال اينجاست که اين     
  اي و  چه نظام اقتصادي اجتماعي تمام مي شود؟

   
مبارزه عليه سرمايه داران براي کسب حقـوق        

گر صنفي، يک مدرسه جنگ براي آمادگي طبقه کار
اما براي اينکه اين مبـارزه      . براي جنگ واقعي است   

واقعا يک مدرسه جنگ باشد، در اين مبـارزه بايـد           
همگي با دقت راه خـود را از سنديکاليـسم و افـق             

امـروزه، يکـي از وجـوه       . سنديکاليستي جدا کنـيم   
مشخصه سنديکاليسم علني گرائي و قانوني گرائـي        

به هـر   هدف، درست کردن تشکيالت قانوني      . است

ايــن سياســت، کــارگران را حتــي از . قيمـت اســت 
مهمترين اهرم مبارزه صنفي شـان کـه اعتـصاب و         
کشاندن مبارزه به خيابان ها و فلج کردن کـارکرد          

هدف . روزمره دستگاه دولتي است، محروم مي کند   
سنديکاليسم، پيشبرد مبارزات صنفي کـارگران در       
ــوانين     ــالمي و ق ــوري اس ــوانين جمه ــارچوب ق چ

در مقابل اين سياسـت،     . رژوازي بين المللي است   بو
کارگران پيشرو بايد در همه جـا محافـل مخفـي و      
نيمه مخفي کارگري را سـازمان دهنـد کـه دور از            
ــترس   ــالمي و دور از دسـ ــوري اسـ ــشم جمهـ چـ

سرمايه داري جهاني، بيکديگر    " کارگري"شاخکهاي  
هر چه دشمن ضعيف تر مـي شـود،         . متصل باشند 

ه ها و محافـل را بايـد بـا جـسارت           تعداد اين هست  
بيشتري گـسترش داد و بـا جـسارت بيـشتري بـه            

اگر امروزه به اين نوع سـازمان       . يکديگر متصل کرد  
ايـن نـوع   . يابي نپـردازيم، فـردا خيلـي ديـر اسـت         

سازمانيابي به بهترين وجه مي توانـد علنـي تـرين           
 . مبارزات توده اي را سازمان داده و راه اندازي کند

  
درک صحيح از مـسائل سياسـي کـالن         بدون  

ماننــد تــضادهاي جمهــوري  اســالمي و آمريکــا و 
سياست هاي آمريکـا در قبـال ايـران؛ بـدون درک       
مسائل کالن برنامه اي مانند ايدئولوژي کمونيستي       
و مختصات انقالب آينده و جامعه سوسياليـستي و         
ــبش      ــارگر و جن ــه ک ــي طبق ــين الملل ــارب ب تج

طر جهت گم کردگـي در   کمونيستي بين المللي، خ   
صحنه پيچيده مبارزه طبقاتي، بـراي همـه مـا، در         

رفرميـستها و اکونوميـستها و      . کمين نشسته اسـت   
سنديکاليستها با کشيدن اين مباحث درون جنبش  
کارگري و کمونيـستي مخالفـت مـي کننـد و مـي       

و " حرفهاي خوبي است اما مفيد نيست"گويند اينها 
در حالي ". ن نمي کنددردهاي طبقه کارگر را درما  "

که تنها راه نجات طبقه کارگر و بقيه زحمتکـشان،        
درک صحيح همين مسائل و  عمل کردن بر مبناي 

 .آنهاست
 

طبقه کارگر تا زماني که  به  ايدئولوژي انقالبي و به 
تفکر سياسي انقالبي مجهز نشود هيچ گامي در راه       

ا بن. ريشه کن کردن سرمايه داري نمي تواند بردارد      
بر اين بايد در مقابل کساني که طبقه کارگر را بـي      
نياز به تغيير فکر و مسير حرکت خود مـي بيننـد،            

چرا که اينـان طبقـه کـارگر را از آگـاهي و      . ايستاد
فرهنگ پرولتري به عنوان کليدي ترين ابزار رهائي        

بـراي  " کـارگر پرسـتي   "محروم کـرده و زيـر لـواي         
ان کـارگر و    رسيدن بـه مقـام  واسـطه و دالل ميـ           

  ■. سرمايه دار، تدارک مي بينند
  

  اوضاع کنوني و طبقه کارگر
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   عزیزیرفقا
م و  ي فرست ي گرم خود را به کنگره م      يدرودها

 ي طبقـه جهـان  ي بـرا يج عـال ي صبرانه منتظر نتا يب
از زمـان قتـل زبونانـه      . مين کنگـره هـست    يمان از ا  

 ي رهبريگر رفقايصدر حزب و د( حزب شما يرفقا
زب ما بـا  ه، حيتوسط ارتش ترک)   حزبيو کادرها 

  . شما را دنبال کرده استي پروسه بازسازينگران
  

 به حزب   ياز دست دادن آن رفقا، ضربه سخت      
ن شکست را با تکامل خط يد اي توانياما شما م. بود

ل ي حزبتان به ضد خـود تبـد       ياسيک و س  يدئولوژيا
ن، آماده يست نويک حزب کمونيه يکرده و بر آن پا

 شکـستن    آغاز جنگ خلـق، بـا هـدف درهـم          يبرا
ــ ــدرت دولت ــ در ترکيق ــتقرار دي ــاتوريه و اس  يکت

  . ديا بنا کنيراپرولت
....  

 احـزاب  يشرفت هايد که پي دان يشما خوب م  
گر ي ديک نقطه جهان به رفقايل در يست اصيکمون

ــاط جهــان روح ــنق ــي و .  کنــديه داده و کمــک م
ـ      يک نقطـه، رو   يعقبگردها در    ن ي تمـام جنـبش ب

شتر از همـه    يـ ب. ارد گذ ير م ي تاث يستي کمون يالملل
ک نقطه جهان   ي در   ياسي و س  يکژيدئولويعقبگرد ا 

.  زندي لطمه ميستي کمونين الملليبه کل جنبش ب
دان نبرد از دسـت دشـمن     ي که حزب در م    يهنگام

 ي انقالبـ  ي شـود، پرولترهـا    يمتحمل شکست نظام  
 ياما زمان.  شوندين تر و مصمم تر م   يغالبا خشم گ  

 ياسـ يک و سيژئولودي ا ينيکه حزب دچار عقب نش    
ون رشـد   يـ ان انقالب يـ  در م  يجياس و گ  ي شود،   يم

 ، و عـزم ي شود که با اسـتوار يکرده و مانع از آن م 
 هـا و    يان تمام سخت  يمشکالت را حل کرده و از م      

  .چ و خمها، راه انقالب را باز کننديپ
  

 بطور کل، يستي کمونين الملليامروز جنبش ب
ر ير ناپـذ يفـه تـاخ  يک وظيو اجزاء آن بطور خاص،     

) و نــه در اســم (يقــيد بطــور حقيــآنــان با. دارنــد
 خـود را درک    يستيـ  بخـش کمون   ي رهائ يدئولوژيا

ا ي پرولتار عاجلترين نياز ن  يا. کرده و بازتاب دهند   
م ينکه بتـوان  ي ا يبرا. و مردم تحت ستم جهان است     

م کـه  يد بـدان يـ م ما خـود با    يش بر يفه را پ  ين وظ يا
ــکمون ــسم چي ــست و درک کموني ــود را  يستي خ

  . مي دهنوسازي کرده و تکامل
  

، يستي کمون ين الملل ين بار که جنبش ب    يآخر
ــکمون ــسام  ي ــواع اق ــان آور ان سم را از چنگــال خفق

ــونيزيرو ــونيزيستها و دگماروي ستها نجــات داد در ي
.  بـود  يانقالب کبير فرهنگـي پرولتاريـائ     دوره  

ــالها، کم ــرن يس ــنت ــاي ــالب  يک معن ــط از انق  غل

 و رفاه   ي دولت يه دار يوان سرما ، به عن  يستياليسوس
برتــر از " يدموکراســ "ياســي و از نظــر سياجتمــاع

 سـالها، خـط   يبـرا .  را اشاعه داده بوديه دار يسرما
 ين المللي مسلط در جنبش ب ياسيک و س  يدئولوژيا

ز خود را در نقد جوانب گوناگون       ي، لبه ت  يستيکمون
 درهـم  ي و سازمان دادن انقالب برا  يجامعه بورژوائ 

.  را از کف داده بـود      ين دولت جامعه بورژوائ   شکست
" سميکمون"، ١٩١٧ پس از انقالب اکتبر ي سالهايط

 مولـده را بهتـر از   يروهـا ي کـه ن ي نظـام يبه معنـا  
ــرما ــد مــ يه داريس ــام ي رش ــه ي دهــد و نظ  ک

قبـل از   . است معنا شـده بـود     " يقي حق يدموکراس"
 و  يه دار ي، نقـد مـارکس از سـرما       يانقالب فرهنگـ  

 بر گسست از هر جنبه از جامعه        ي مبن يفراخوان و 
قـا  يا، عمي پرولتاريکتاتوري در دوره گذار د   يبورژوائ

، مارکس و فراخـوان    يانقالب فرهنگ . دفن شده بود  
رون يـ ر آوار ب  يـ  را از ز   اوت  يـ دو گسست و چهار کل    

 مـان   ي علمـ  يدئولوژيـ ن بـه ا   يد و خدمات لن   يکش
انقـالب  . اء کـرد  يـ را اح ") د کرد؟ يچه با "بخصوص  (

 بطور زنده نشان داد که چگونه چشم انداز         يفرهنگ
ــجامعــه کمون ــگ  يستي ــا را از قفــس تن ــسان ه  ان

 طبقات، استثمار و سـتم،      يعني ي بورژوائ يدئولوژيا
ب موجب شـکوفا شـدن      ين ترت ي کند و به ا    يرها م 

ت و قـدرت  يرساندن بشر باعث   خالق آنان و     يانرژ
 ي مـ  يتريتـا عـال   يفي اش به سطح ک    ي و ذهن  يماد

  .شود
  

ــود     ــت، بــدون وج ــائو گف ــم ــبش ي ک جن
. ر ممکن اسـت   يسم غ يدن به کمون  يستی، رس يکمون

ک جنــبش يــمــائو انقــالب فرهنگــی را بــه مثابــه 
انقالب فرهنگـی فراخـوان   . ستی، رهبری کرد  يکمون

م؛ يد به ورای افـق جامعـه بـورژوائی بـرو     يداد که با  
ــوئ ــی گ ــی م ــم کمونيوقت ــه  يستي ــر اســت ک م بهت

وان در چــارچوب افــق م؛ نمــی تــيست باشــيــکمون
ـ بورژوائی مانـد و نـام خـود را کمون          . ست گذاشـت ي

د کرد، انقالب فرهنگی صـرفا      يهمانطور که مائو تاک   
ستها نبود بلکـه بـرای    يونيزيبرای سرنگون کردن رو   

  ....ن بوديدن انسان های نويآفر
   

. نبـود " يجنـبش دموکراسـ   "،  يانقالب فرهنگ 
ق جامعـه    خواست به اعمـا    ي بود که م   يبلکه انقالب 

ــس  ــرده و پتان ــوذ ک ــامينف ــتمرار يل آن در ت ن اس
دان يـ سم را بـه م    يـ  کمون ي بـسو  ي طوالن يمائيراهپ

ــد ــ.  آورده و شــکوفا کن ــ را نبايانقــالب فرهنگ د ي
ش يد مسائل مربـوط بـه پـ       يکرد و نبا  " زهيدموکرات"

ــسو  ــه ب ــدن جامع ــ کمونيران ــسب  ي ــر ح سم را ب
  .ميف کنيتعر" يدموکراس"

  
ن نبـود امـا   ينگ خـون  ک  ج  ي يانقالب فرهنگ 

 –اء کـرد    يـ  را اح  يستي انقالب کمون  يقي حق يمعنا
 يستيـ الي سوس ير شـورو  ي که اتحـاد جمـاه     يزيچ
 يد در جنگ جهانيون شهيليست ميرغم دادن بيعل

ــرد  ــن ک ــالب فرهنگــ . دوم، دف ــ، ايانق  يدئولوژي
 را از يستيـ  و هدف انجـام انقـالب کمون    يستيکمون

بـورژوا  " يستهايـ کمون"ده و خفقان آور     يقفس پوس 
  . نجات داد

  
مـی  ست  يـ ن کمون ين کند، چ  ينکه چن ي ا يبرا

 با و  " يکيتاکت "يه هر نوع مصلحت جوئ    يعلبايستی  
زولـه  يخطر ا .  کرد ي مبارزه م  يستي اپورتون يهانيرو

ـ اليال امپر يشدن در جهان و  محاصـره سوسـ         سم ي
. دي خري را به جان مي غربيستهايالي و امپريشورو

 اعالم کـرده    ستيست کمون فيماناما همانطور که    
 طبقه  ينده و منافع کل   يشه آ يستها هم ياست، کمون 

در .  پا را  آنی و پيش  د  يرا در مد نظر دارند و نه فوا       
انقـالب  . نـده را سـاخت  ي توان آينصورت، نمير ا يغ

ت بود کـه چنـان قـدرت        يفين ک ي بخاطر ا  يفرهنگ
 ي که هنوز امواجش را مي جهانيخيالهام بخش تار  
ن ي لنياگر جسارت انقالب. رد، داشتتوان احساس ک

د ي که شالوده اش ديجسارت(در انجام انقالب اکتبر 
نبود، اگر ) بوددولت و انقالب روشن ثبت شده در   

ک جنبش  ي رخ نداده بود، ما امروز       يانقالب فرهنگ 
" ستيـ کمون"و فقط با احـزاب      . مي نداشت يستيکمون
 يم که در فاضالب نظام هـا      ي روبرو بود  يده ا يپوس
 کنند و بـر آتـش شـورش    ي شنا مي بورژواز يدولت

  .زندي ريتوده ها آب سرد م
  

 اسـت کـه     يستيـ ازمند احـزاب کمون   يجهان ن 
ک و يالکتيسم و دياليبطور مستحکم خود را بر ماتر    

 کرده و   يسم متک يمائوئ-سميني لن -سميعلم مارکس 
  همـه قا و بطـور همـه جانبـه   يجسارت کنند تا عم 

 ي و فرهنگـ   ي، اجتمـاع  ي، اقتصاد ياسي  س  ينهادها
 را بـه نقـد کـشند؛ و    ي و کل عصر بورژوائ  يبورژواز

محـو    جهـت سازمان دادن فعاالنـهء   برای  فراخوان  
ــ ــديانقالب ــان ن.  آن را دهن ــزاب  يجه ــد اح ازمن

 ين آگـاه يـ  اسـت کـه فعاالنـه ا      يليست اصـ  يکمون
ان پرولترهـا ببرنـد و آنـان را    يـ ک را بـه م  يدئولوژيا

 نـسبت بـه جامعـه    مجهز کنند تا بـا دانـش کامـل    
 آن مبارزه کنند؛ تا با دانش کامـل  ي برا يستيکمون

و  را رد کرده  ي هر جنبه از جامعه بورژواز،يو آگاه
 تا  را راه، والين هي نابود کردن ايما برا: اعالم کنند

 ي و برا– رامه راه ي و نه تا ن –م رفت   يبه آخر خواه  
ـ را پيـ  ز.م گذاشت يه خواه ين از جان ما   يا  ،شيشاپي

.   بلعدين نظام جان ما را ذره ذره ميکارکرد روزانه ا
سم يـ م که کمون  ي هست يستيازمند احزاب کمون  يما ن 

 را به ي اسم برده و هر نهاد جامعه بورژوائيرا به ورا 
 يلند همـه نهادهـا    يستها ما ي کمون يبرخ. نقد کشد 

پيام به مناسبت برگزاري کنگره  حزب کمونيست مائوئيست 
  ) کردستان شمالي–ترکيه (
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آنـان  .  آن راي را نقـد کننـد اال دموکراسـ       يبورژواز
ل و يـ بارتـست از تکم فـه ع ي کنند که وظ  يفرض م 

ز و يـ اگر سـالح نقـد مـا ت       . ين دموکراس ي هم يتعال
سم يـ  کموني ما نه بـرا يروشن نباشد، آنگاه تفنگها 

ک خواهند کـرد، بـدون   ي شل يگريز د ي چ يبلکه برا 
  .ميآنکه خودمان هم بدان

  
م کـه  ي کنـ ي مـ ي زنـدگ يما در زمانـه ا    : رفقا

 خطر از کـف دادن      . از خطرها و فرصتهاست    سرشار
 ي خود، هر چند موقتا؛ و فرصتهايستيت کمونيفيک
 خود يستي کمونيدئولوژينکه جسورانه اي اياد برايز

  .ميرا تکامل و گسترش ده
  

ک يـ  بـه » يدموکراسـ « )ريـم  (در جنبش مـا   
ـ ا. شـده اسـت  ل يتبـد  مورد بحـث    مهمموضوع   ن ي

دموکراسـي نـه    کـه   د  روشـن کنـد       يمناظره، با 
نده، در  يآ. بلکه متعلق به گذشته است    " آينده"

 .سم اسـت  يـ م، از آن کمون   ي که آن را بـساز     يصورت
 يرهـا ي که همـه آحـاد بـشر آزاد از زنج          يجامعه ا 

و اسـت    ي جامعه طبقات  ي و اجتماع  يروابط اقتصاد 
ــاورين ــرايه ــي آن، ب ــشر ي پ ــه ب ــرد جامع ، يش ب

نده ين آيا.  شونديداوطلبانه و آگاهانه وارد تعاون م
ء  خـود  وبـه  که به ن   يستياليد توسط جوامع سوس   يبا
ــبا ــاختمان سوس  ي ــه از س ــر جنب ــاليد در ه  ،سمي

 سـاخته   ، را دنبال کند   يستي جامعه کمون  يقطبنما
ه ي سـرما ي و نظـام جهـان    ياگر طبقات ارتجاع  . شود
ا ي قهر ی به قوه    –ه پردازانشان   ي و ارتش نظر   يدار

  تالش به قانع کردن     -شان  يدئولوژي ا يبه پشتوانه   
م و اهدافمان ين کشي را پائ ديدمانما کنند که  افق

مـه  ي انقالبات نيق کرده و توهم خرده بورژوائيرا رق 
د  دسـت رد  يم، باين انقالبمان کنيگزيرا جا... کاره  
 گذشته بلکه ينه شان زده و نه راه مبارزه برا  يبه س 

  .مينينده را برگزي آيراه مبارزه تا دم مرگ برا
  

 کند مـا را بـه دو   ي همواره تالش م   ي بورژواز
دوم، با  . کم، با استفاده از زور    ي: شکست دهد ق  يطر

ــتفاده از ا ــاس ــب (يدئولوژي ــد و تي ــنش، مت  يورئ
م و ي خـود را درک نکنـ      يهـا ياگر ما تئور  ). شانيها

ک مسلط يالکتيسم دياليم، اگر بر متد ماتر يبکار نبر 
 را ملکـه    يستيـ م، اگر چشم انداز جامعه کمون     ينشو

فـساد و  م مـانع از  ي تـوان يم، چگونه م يذهنمان نکن 
م؟ يستها شـــويـــک کمونيدئولوژيـــعقـــب گـــرد ا

 راحت و يشه کردن زندگيق پيستها نه از طر  يکمون
ک خــط يــق اتخــاذ يــامثــالهم بلکــه عمــدتا از طر

  . شونديا مو غلط، بورژياسيک و سيدئولوژيا
  

ــدازياگــر مــائو دارا  جامعــه ي وراي چــشم ان
 ين را نمـ  يک نو ي نبود، حتا انقالب دموکرات    يطبقات

ن بــه حــزب ي اســتاليوقتـ .  کنــديرهبــرتوانـست  
 را يشنهاد داد که انقالب پرولتر   ين پ يست چ يکمون

 دهد مائو آن يدنبال نکند بلکه قدرت را به بورژواز      
ل يتحل"ن نبود که ين ايمشکل خط استال. را رد کرد

 را تشخيص نمی    "نيط مشخص چ  يمشخص از شرا  
نش، قـادر نبـود     يل مشکل ب  ين بدل ياستالداد بلکه،   

ن و در ي چـ يايـ ن کسب قدرت توسـط پرولتار  امکا
او . نـد ي را بب  ي تحـوالت اجتمـاع     مهار دست گرفتن 

ـ  يمل (ين امر به بورژواز   ي کرد که ا   يشنهاد م يپ ا ي
با مائو . .نه بود ،مائوپاسخ اما . واگذار شود) کمپرادور

ک راه کامال متفاوت را ين  ي چ ي ها يژگيتوجه به و  
ـ دالشه کـن کـردن فئو     يـ ر باالتر و وراي   – سم و  ي

ن سرنوشـت  يي، حق تعي حقوق بورژوائ يکسب برخ 
ن از  يک که چـ   يف بورژوا دموکرات  يگر وظا ي و د  يمل

ک درک  ين  ياستال. م کرد ي ترس --سر نگذرانده بود    
ن عقـب مانـده اسـت       يغلط داشـت کـه چـون چـ        

د يـ  آن باي تواند انقـالب کنـد و بجـا   يا نم يپرولتار
ا مـائو  امـ .  کمک کندين به بورژوازي توسعه چ  يبرا

ـ  پرولتاريکتاتوريما با استقرار د  پاسخ داد که     ا بـر  ي
 مولده را يروهايم آمد و ن  ي فائق خواه  يعقب ماندگ 
 خلق يم که جمهوريفراموش نکن. م داديرشد خواه

  .شينه کم و نه ب: ا بودي پرولتاريکتاتوريک دين يچ
  

 که حـزب تحـت     ي انقالب وقت  يروزيپس از پ  
 را يستيـ الي سوس خواست تحـوالت   ي مائو م  يرهبر

 کـه بـا    يش برد، بـورژوا دموکراتهـائ     يدر روستاها پ  
ــهــدف ر ــشه کــن کــردن فئودالي ــه حــزب ي سم ب

ن برنامـه   يـ وسـته بودنـد، در مقابـل ا       يست پ يکمون
اما مائو حزب را در فائق آمـدن بـر        . مقاومت کردند 

 مـائو  يبـرا .  کرديرهبرآن،  يشروي و پاين مشکل 
ر سـال   د مـائو     حـرف  يمعنـا . روشن بـود  وضعيت  

 کـه  بـود ن نيـ ا" ن به پا خاسته است    يچ" که   ١٩٤٩
به پـا    "ي بورژوائ يط اجتماع يم شرا ي تحک ين برا يچ

که " به پا خاسته است"ن ي اي بلکه برا،"خاسته است
 ي و مـاد   يط اجتمـاع  يراه دگرگون کردن همه شرا    

 ي جهـان  يخي از انقالب تـار    ين را به مثابه بخش    يچ
  .ت، باز کنديتمام بشر

  
ــشور ــلطه  يهادر ک ــت ســتم و تحــت س  تح

ـ  فئودال ياديـ  مقدار ز  ي که دارا  ،سمياليامپر سم در ي
ست همـواره   ي باشند، احزاب کمون   يربنا و روبنا م   يز

ــرض رشــد گرا  ــدر مع ــاي ــورژوا يشات و خطه  ب
ک يـ  هميـشه ن احـزاب  يدر ا . هستندک  يدموکرات

 برنامـه و خـط بـورژوا        ي به سو  يش خودبخود يگرا
مسئله .  شوديد ميولک موجود است و بازتيدموکرات

ن نوع خطها  و   يم ا يد اجازه ده  ين است که ما نبا    يا
. رندي حزب و انقالب را در دست گي رهبر،شاتيگرا

 کـم کـم   يستي جنبش کمونيابند،را بآن  اگر اجازه   

اسـت  يک سيـ  کـه اتخـاذ      يحتا زمـان  .  خواهد مرد 
 رشـد و     ي بـرا  – ي ماننـد انقـالب ارضـ      – يبورژوائ

 مــی بايــستی  الزم اســت يتکامــل مبــارزه طبقــات
 کـه  اد و نـشان د رد آن را روشن ک    يت بورژوائ يماه

ـ اليراه سوسبـه   ا  يـ  پرولتار يچگونه تحت رهبر   سم ي
جـاد اتحـاد بـا    ي که ا يحتا زمان . کشانده خواهد شد  

 ي دموکرات خرده بورژوا و بـورژوا در برخـ         يروهاين
 مبارز  يدن توده ها  ي کش ي برا ياسي س يجنبش ها 

د، يـ  آي، الزم مـ ي انقالبـ  يهـا است  ي س ير رهبر يز
 کـه  اد انجـام د ين اتحادها را بـه گونـه ا    ي ا ستیيبا

ق يـ نه از طر  (ن باشد   ي در آن تضم   ي پرولتر يرهبر
ق سـاختار  يقا از طر يا بلکه دق  ي پرولتار ياعالم رهبر 

 مثـال،  يبـرا ).  غالب در آن جنبش ها    ياسيخط س 
 ياگر آن را به روندخودبخود( دهقان –اتحاد کارگر 

 ي قرار مي پرولترير رهبري زيبراحت) م ير نکنواگذا
 دگرگون کننده در يرويک ني تواند ي ميعنيرد، يگ

ن را ياما هم. ا باشدي پرولتاريخدمت انقالب اجتماع 
 ي ملـ  ي بـورژوا  و توان در مورد اتحـاد کـارگر         ينم

  .گفت؛ بخصوص در جهان امروز
  

م چند نکته هـم در مـورد   يلينجا مايدر ا  :رفقا
د يد تاک يبا. مي بگوئ ي درون حزب  يدموکراسانضباط و 

ــ ــسجام حــزب از ب يکن ــه ان ــم ک ــدف آن ي نش و ه
 ياسيک و س  يدئولوژياگر خط ا  . ردي گ يسرچشمه م 
سم يبراليسم و ل  يح نباشد، در آن سکتار    يحزب صح 
ه يما در تجر.  کنديک سکه اند رشد مي يکه دو رو
 و حـزب خودمـان   يستيـ  کمون ين المللـ  يجنبش ب 

 يست و داراي روشن ني خط حزبيتم که وقيده ايد
 توند انسجام خود را حفظ     يالتقاط  است، حزب نم    

 ين وضعيدر چن.  شوديکند و دچار بحران مزمن م
ـ :  کنـد ي رشـد مـ  يش خودبخود يدو گرا  ا دسـت  ي

 روشـن   يسم بـرا  يـ سم و دگمات  يانداختن به سکتار  
 ي هاير گردهمائيا تکث ي ،ين حزب ينگاه داشتن ماش  

در . رهيـ س ها و کنگـره هـا و غ   مانند کنفران  يرسم
 و سـتون فقـرات      يک هسته رهبـر   ي ين وضع يچن
ق مـائو  يـ همـانطور کـه رف  . رديـ  گ ي شکل نم  يحزب

د مـسائل   ي اول با  يالتي حل مسائل تشک   يبرا: گفت
 خواست مسائل ين مياستال. ک را حل کرديدئولوژيا

ک حـل  يدئولوژيـ  را بدون حـل مـسائل ا     يالتيتشک
ان مراکـز   ي احزاب م  يخبر. ستين راه حل ن   يا. کند

 کنند تا حـزب را      يم م يتقس" قدرت"مختلف حزب   
 احـزاب   ي بـرا  ياما چسب واقعـ   . گر بچسبانند يکديب

ن کارآمـد   يست نه سلسله مراتب باال بـه پـائ        يکمون
ــه   ــت ون ــی دموکرا"اس ــامتمرکزس ــط  " ن ــه خ بلک

 يک هسته رهبر يح  و    ي صح ياسي س -ک  يدئولوژيا
 خط بـوده و  نيکه فشرده اهسته رهبری اي    . است
  . به کار بستن آن را داشته باشديتوانائ

  
د اساسـا بـر     يک حزب با  يسم دموکرات ي سانترال

ن  يح و متحد تامي صحياسيک سيدئولوژيه خط ايپا
 ين هــاين و آئــيد قــوانيــه بايــن پايــو بــر ا. شـود 
ت اسـاس   يـ  تقو يبـرا .  را به اجرا درآورد    يالتيتشک

 خـط ،    د مرتبـا  يـ ک، حـزب با   يسم دموکرات يسانترال
 خود را روشن تر کرده و تکامل        ينش و متدولوژ  يب

 باشد، بـه    يح نباشد، اگر التقاط   ياگر خط صح  . دهد
سم در حزب و رشد مراکز مختلف منجر         يونيفراکس

  
  ابراهيم کايپاکايا

مائوئیست ھا اعتقاد راسخ دارند کھ توده ھا 
  سازندگان تاریخ ھستند



   ٢٠ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                
  .خواهد شد

  
-سميــ کــه قــادر بــه درک مارکسي ايرهبــر

ــه يــمائوئ-سميــنيلن ــه مثاب  و يدئولوژيــک ايــسم ب
ن آن را  بـوده و تـوان بکـار بـست       ي علمـ  يمتدولوژ

نجـا  يمسئله در ا  .  است يداشته باشد، مطلقا ضرور   
شه در راس يـ  همي افراد بـرا   يکسريست که   يآن ن 

 را اشغال ي مقام رهبرينکه نوبتيا اينند يحزب بنش 
از به مقر يا نيکه پرولتار ن استيبلکه مسئله ا. کنند

 ي انقالبـ  ي تفکـر علمـ    ي دارد که دارا   ي ا يفرمانده
ما  وظيفه . آن را داشته باشدبوده و توان بکار بستن 

  .آن استن يتضم
  

 ي که مبـارزه دو خـط در حـزب رخ مـ          يزمان
ـ          ش بـرده   يدهد، اگر مبارزه دو خط بطور روشـن پ

" يالتيحفظ وحدت تـشک " آن بخاطر    ينشود و بجا  
 يجاد توافقـات التقـاط  يک و ايب دو در    يروش ترک 

ــده و      ــکننده ش ــزب ش ــدت ح ــود، وح ــاذ ش اتخ
ــونيفراکس ــزي ــد  سم و مراک ــکل خواه ــاگون ش  گون
  ....گرفت

  
ـ     يا  هـم صـادق     ين المللـ  ين مسئله در ابعاد ب
 که در جنـبش      ای يمسائل خط می بايستی   . است
بوجـود آمـده حـل      ) مير (يستيونالي انترناس يانقالب
ـ ا حفظ ريت  ينصورت قادر به تقو   ير ا يدر غ . کرد م ي

ـ  حفـظ ر   يبـرا . م بود ينخواه د يـ م و تکامـل آن با     ي
. مي کن ي و نوساز  يد را انقالب  ک خو يدئولوژيوحدت ا 

...  
 

 يکـ يک مـسئله پرات يک يژدئولويمبارزه ا : رفقا
ــوده، يشه ايــهمو  –ن کننــده اســت يــيتع نطــور ب

 يمـا مـ  . نطور استي ا نيزامروزدر شرايط بخصوص  
 قـادر   يان اسـالم  ينادگرايم که چگونه ب   ينيم بب يتوان

ـ انه را،  از طري خاورمي ناراضيبوده اند، توده ها    ق ي
 مطلقـا   ي و برنامه اجتمـاع    يدئولوژيغ و اشاعه ا   يتبل

ر يـ  توده ها،  به ز  ي خود به عنوان راه رهائ     يارتجاع
ـ احـزاب مـا در جـواب بـه ا    . پرچم خود بکـشند   ن ي

از کا  يسم آمر يالياما امپر . چالش نقصان داشته است   
 خـود را   يدئولوژيـ تـا ا  می کنـد    ن وضع استفاده    يا

 يتود ه هـا  را به نيک انتخاب دروغيهد و اشاعه د 
ـ  يـ ان بن يانتخاب م : ل کند يانه تحم يخاورم  ياد گرائ
 هـم  ين بـاز يا. يکائي پرو آمر  يا دموکراس ي ياسالم

ف و ستمگر يم کثي که توده ها از رژ،رانياکنون در ا
در . ، براه افتاده استدهي به لب رسشان جان،ياسالم

م که طبقـات حاکمـه بـا کمـک      يني ب يز م يه ن يترک
ک يـ ل  ير حال ساختن و تحم    کا د يسم آمر ياليامپر

ــ ــن ميانتخــاب دروغ ــان اي ــ ي اســالميدئولوژي ا ي
ن ي روشن ايليد خيحزب شما با.  هستنديستيکمال

ق ي رف يافشاگر.  کرده و طرد کند    ءرا افشا " انتخاب"
ک يد همراه شود با    يسم با ي از کمال  ياپاکايم کا يابراه

توده .  مذهب ي نقد و افشا   يک  برا  يدئولوژيکارزار ا 
ک و احـساس    يدئولوژيـ ش ا نيـ ز دارنـد کـه ب     ايها ن 

 ي علمـ  ينش و متـدولوژ   يـ ک ب يـ  را با    يخودبخود
ــديگزيجــا ــا. ن کنن ــن ني ــاز باي ــزب ي ــط ح د توس
ک يژدئولويـ اگر ما به نبرد ا . ست برآورده شود  يکمون

 خـود را    يدئولوزي ا ،م و فعاالنه و روشن    يکم بها ده  
ان ي از م  يريم، دشمنان ما در سرباز گ     يش نگذار يپ

 خـود موفـق    ي ارتجـاع  ي ارتـش هـا    يا بـرا  توده ه 
  . خواهند شد

  
د يـ  با يشاهنگ پرولتر يروشن است که پ    :رفقا

ــه اتحادهــا ــا نياســي سيدســت ب ــ غيروهــاي ب ر ي
 امـروز را  ياسـ ي سياند نبردهاوست بزند تا بت  يکمون

اما .  را رشد دهدي اجتماعيش برده و جنبش ها يپ
ج يغ و تـرو يـ نکار را مجـرد از تبل    ي توان ا  يهرگز نم 
ش ي پـ  يستي کمون ياسي و خط س   يدئولوژيفعاالنه ا 

 ي پـ ي آر سـ يد از رفقـا  يـ نه مـا با   ين زم يدر ا . برد
ـ ا. مياموزيب ک يـ ن رفقـا در همـان حـال کـه تاکت          ي

 مـردم   ين تـوده هـا    يعتري متحد کردن وس   ياسيس
ـ  گذارند، کـارزار فراگ    يم بوش را جلو م    يه رژ يعل ر ي

ار در  ر آو يان که در حال از ز     يق آواک يکردن آثار رف  
 برند و يش ميسم است را پيآوردن و تکامل مارکس

ر کـردن   يـ  فراگ ي را بـرا   ي گـسترده ا   يت هـا  يفعال
 ي جهـان -يخي تـار يق مربوط بـه دسـتاوردها     يحقا

ن يه و چيستم در روسي قرن بيستياليانقالبات سوس
  .  .انجام می دهند

  
د يـ  انقـالب، با  يچ و خـم هـا     يدر تمام پ  : رفقا

ـ معـه کمون  ک جا يت تصور کردن    يظرف  را در   يستي
هر گام امروزمان را با آن و م  يخودمان حفظ کنـ   

م ي خـواه  ي کـه مـ    ينـده ا  يآدر مـورد     .بسنجيم
ــساز ــبم، يب ــان نشي ــبا م ــارزات ي د در مب

ـ مـا با  . امروزمان حضور داشـته باشـد      د در  ي
ــل وسوســه  ــداختن و رهبــريمقاب  ي راه ان

ن انتظـار کـه     يـ  با ا  يستي رفرم يجنبش ها 
" محتـرم "کنـار احـزاب   م و در  يشـو " بزرگ"

مـا  . ميم، مقاومـت کنـ  يري بگ ي جا يبورژواز
م کـه   يستها باشـ  يـ م مثـل ترتسک   ي توان ينم

 نـاب خـود را بـا        ي گرائـ  يسم و قانون  يرفرم
 ين چپ و سخن پـرداز     ي دروغ ي ها يلفاظ
ــا ــورد يه ــداوم" داغ در م ــالب م ــ" انق  يم

 ي بـرا ي خوبي منف يآنان نمونه ها  . پوشانند
  .  هستنديريدرس گ
  

ــاي پاســياردو ــنفکران يو و م وس روش
ست در چند دهه گذشته سخت يسابقا کمون

 يايـ تالش کرده اند ما را قانع کنند کـه رو         
ن يک جهان کامال متفاوت در بهتريساختن 
ن ي و در بـدتر    يافتنيـ  دست ن  يائيحالت رو 

هدفشان آن اسـت    . ک کابوس است  يحالت  
 متعـارف   يل بـه دموکراتهـا    يکه ما را تبـد    

ـ اکنـون کــه . کننـد  ش از هرزمـان نظــام  ي ب
 خـود را نـشان      ي زشت ي جهان يه دار يسرما

 ،ه مـردم يـ  پرولتر و بق  ي دهد و توده ها    يم
ر بدرقـه   يـ ک را با تحق   يبرال دموکرات ي ل يموعظه ها 

 کننــد ي تــالش مــ،نين متخصــصيــ کننــد، ايمــ
بـــرال يسم را بـــا خـــط ليـــسم و کمونيـــاليسوس

ف کـرده و بــا  ي مــا بـازتعر يک خـود بـرا  يـ دموکرات
 مخلوط کنند تا آن را ي بورژوائي آشغال هايمقدار

 قابـل   ي جهـان  يه دار ي و نظام سرما   يدئولوژي ا يبرا
  . سازندقبول

  
ن راه را هرگـز     يـ م کـه ا   يد عهد کنـ   يائيب: رفقا
و در همـان    . ميه آن مبـارزه کنـ     يم و عل  يقبول نکن 

 يستي کمونيدئولوزي و ايستيحال علم انقالب کمون
انـرژی  رزنده تر و پرم تا آن را س    يخود را تکامل ده   

  .تر گردانيم
  

 يبرايی ل به سنگ بناين کنگره تبد يباشد تا ا  
  .ه شودي در ترکيستيجنبش کمونتکامل 

  )م ل م( کميته مرکزي حزب کمونيست ايران 
  ■٢٠٠٧مه 

  



 ٢١صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

  .آ. ج. نوشته ک
از مجله انترناسيوناليستي جهاني بـراي فـتح     

  ٣٢شماره 
www.aworldtowin.org  

ه در سـه    کـ است بـر سـه کتـاب        نوشته زير نقدي    
  :شماره نشريه حقيقت منتشر خواهد شد

نوشته ميشل هارت    -)empire( امپراطوري   -١
انتــشارات دانــشگاه هــاروارد، : )١(و آنتونيــو نگــري

  ٢٠٠٠کمبريج، ماساچوست، 
نوشته ميشل هارت   ) multitude( انبوه    توده -٢

  ٢٠٠٤انتشارات پنگوئن، نيويورک، : و آنتونيو نگري
ــوري -٣ ــاره امپراط  debating (جــدل در ب

empire( :   ــرايش گوپــال باالکريــشنا          ورســو وي
  ٢٠٠٣ ،،لندن

  
 مي افتد که تزهاي پايـه اي يـک   قافت     بندرت ا 

کتاب، بسرعت و عميقا، توسط تحوالت زندگي نفي  
 نوشته ي آنتونيو نگـري  امپراطورياما کتاب  . شود

در ايـن   . دو ميشل هارت،گرفتار ايـن مـصيبت شـ        
کتاب، آنتونيو نگـري و ميـشل هـارت تـصويري از            
جهان ارائه مي دهند که امپرياليـسم را پـشت سـر      
گذاشته و يک نظم نوين جهاني شکل گرفته اسـت        

. مي نامنـد " امپراطوري"که نويسندگان کتاب آن را  
اما قبل از اينکه جوهر قلم نگري و هارت در تصوير     

 شـود، خـصائل     خـشک " امپراطوري"اين نظم نوين    
) بخصوص امپرياليسم آمريکـا   ( عمومي امپرياليسم   

جنـگ  . به شدت و خشونت بسيار خود را نشان داد     
عليه تروريسم، جنگ عليه عراق، جنگ عليه جهان، 

فاقــد »  امپراطــور وارِ «از طــرف يــک موجوديــت 
بلکه تحت هدايت امپرياليـسم     . دولت، به راه نيفتاد   

وقتـي کـه   .  براه افتادآمريکا و براي حفظ منافع آن 
جنگ عراق بسياري از فرضيات کتاب امپراطوري را     

توده نقش بر آب کرد، نگري و هارت کتابي به نام           
منتـشر کردنـد و در آن    )Multitude (ي انبـوه 

 ١١کوشيدند به برخي از سواالت مطرح شده بعد از   
 بپردازند، بدون اينکه تزهاي مرکزي ٢٠٠١سپتامبر 

  .  ببرندخود را زير سوال
.       با اين وجود اين دو کتاب جذابيت بسيار دارند

 نگري و هـارت مـدعي انـد کـه يـک تغييـر                iچرا؟
بنيادين در جامعه رخ داده و آنـان بـه کـشف ايـن      

آنان براي اثبات حرفشان مثال     . تغيير نائل آمده اند   
هاي زيادي از جوانب مختلف زنـدگي اجتمـاعي و           

 به گفته نويـسندگان،     .جامعه بشري ارائه مي دهند    
مي خوانند، " امپراطوري"اين مرحله جديد که آن را 
.  نظـام امپرياليـستي   ازجامعه ايست در حال انتقال  

نويسندگان به ويـژه جوانـب مختلـف آنچـه را کـه          
نام گرفته بررسي مي    ) جهاني شدن (گلوباليزاسيون  

ــه   ــه شــواهدي اشــاره مــي کننــد کــه ب کننــد و ب
ت جهـان بـسوي جامعـه       اعتقادشان نـشانهء حرکـ    

 ملـت   - به سوي نا پديد شدن دولـت       --کمونيستي
هــا، جامعــه اي کــه در آن بــشريت خــودگردان و  

  . است--خودسازمانده خواهد بود 
      نويــسندگان احــساس ميليــون هــا انــساني را 
بازتاب مي دهند که حس مي کنند شـرايط بـراي           
پيشروي انسانيت به مرحله اي متفاوت، بـه سـوي           

 اي که بر اساس اصول سرمايه دارانهء حرص         جامعه
اين را مي   . و راهزني سازمان نيافته باشد، مهياست     

مشاهده  توده ي انبوه     توان در نتيجه گيري کتاب    
ما هم امروز شاهديم که زمان به حال، حالي      «: کرد

که مرده است، و فردا، فردائي که هم امروز در حال     
 وسـيع   و شـکاف –زندگي است، تقسيم شده است    

  » .بين اين دو عظيم مي شود
      امکان سازمان دادن جامعه بشري بـر اساسـي    

و اين امـا نـه      . کامال متفاوت، مرتبا مطرح مي شود     
تنها در آمـال و مبـارزاتِِ سياسـي، بلکـه در تمـام            

هنر و فرهنگ، شـيوه  (عرصه هاي زندگي اجتماعي  
نيـز مـنعکس    ) هاي تحقيق علمي، فلسفه و غيـره      

ش براي رسيدن به کمونيسم، هر چند کم    تال. است
لنــين گفــت . و بـيش آگاهانــه، ولـي واقعــي اسـت   

و . کمونيسم از هزاران درز جامعه بيـرون مـي زنـد          
عجيب نيست که وقتي نگري و هارت مي کوشـند          
اين گرايش را بيان کنند، اثرشان طنين انـداز مـي           

  . شود
     ِاشکال تصويري که آنان ارائه مي دهنـد در آن    
است که جامعه نمي تواند به طور خـود بخـودي از          
جامعهء طبقاتي امروز به جامعهء کمونيـستي فـردا         

کـساني کـه امـروزه در راس جامعـه          . تبديل شـود  
از جملـه کـشتارهاي   (بشري قرار دارند، با تمام قـوا     

نظـام  ) و خواهنـد کـرد   (تـالش مـي کننـد       ) وسيع
  .سرمايه داري موجود را حفظ کنند

 مـي گويـد امپرياليــسم و   راطـوري  امپ     کتـاب 
و کتاب » مرده اند«ارتجاع و تبارزات ايدئولويکشان     

قاصر از اين است که لزوم نابودي کامل و دفن آنها          
نويسندگان . را بطور جدي در مرکز بحث قرار دهد       

در بسياري مواقع کارشان به توجيه و به عرش اعال         
»  که در حال زنـدگي اسـت  «بردن جهاني است که     

  ايـن جهـان در       --ه جهاني کـه ميتوانـد باشـد         ون
واقعيت هنوز توسط مالکيت خـصوصي، تقـسيمات        
ــين کــشورهاي ســتمديده و   طبقــاتي، و جــدائي ب
ستمگر، و همه ي اشکال ديگر جنايت و بي عدالتي  

خالصـه  . نظم معاصر جهاني زخمـي و اسـير اسـت         
اينکه نويـسندگان، کمونيـسم را بـدون مـشکالت،          

. اکاري هاي انقـالب مـي خواهنـد       ناروشني ها و فد   
جلوتر خـواهيم ديـد کـه تـصور نگـري و هـارت از        
کمونيسم زياد هم فراي محدوديت هاي نظام حاضر 
نمي رود و شايد به اين دليل است که براي جنگي           

  . که هنوز آغاز نشده فرياد پيروزي سر مي دهند
     ما خواهيم ديد که نگـرش نگـري و هـارت در            

ارت است از کرنش به خـودروئي و  همه حوزه ها عب  
اعتقاد به اينکه روندهاي اجتماعي به خـودي خـود      
به نتايج مطلوب مي رسند و به ايـن ترتيـب نقـش     
انسان را به عنوان عامل آگاهي در جهـت دادن بـه      

ــد   ــي کنن ــگ م ــاعي کمرن ــول اجتم ــع . تح در واق
ساختمان تئوري نگـري و هـارت خـود درسـي در            

نماينـده دنبالـه روي از      اين تئوري   : خودروئي است 
. روندهاي فکري روشنفکري در چند دهه اخير است

بخصوص نويسندگان بـه نوشـته هـاي بـسياري از           
پست مدرنيست هـا اتکـاء مـي کننـد و مفـاهيم و       
فرهنگ لغات آنها را به وفور مورد استفاده قرار مي          

نگري و هارت مرتب از جهان امروز به عنوان    . دهند
د مي کنند ولي نمي خواهند يا" پست مدرن"جهان 

آنهـا مـي نويـسند      . بداننـد " پـست مـدرن   "خود را   
ــا [« ــست ه ــست مدرني ــه و  ] پ ــد ناآگاهان ــر چن ه

مغــشوش، گــذار بــه شــکل گيــري امپراطــوري را،  
نگري و هارت آنچـه را کـه کـار      » .تصوير مي کنند  

نااگاهانه و مغشوش پست مدرنيست ها تلقـي مـي          
دئولوژيک خود بر کنند بعنوان سنگ بناهاي نظام اي   

  .مي گزينند
     مارکسيسم قرن بيست و يکـم بايـد بـه تمـام            
کشفيات و جدل هاي جامعـه معاصـر دقـت کنـد،           
همان کاري که مارکس و انگلس در قـرن نـوزدهم      
زماني که ايدئولوژي پرولتاريا را تدوين مي کردنـد،     

مارکسيسم بايد درگير شود، دقت کند، . انجام دادند
 آنچه اشتباه است انتقاد کند و تمام        تحليل کند، از  

جوانب آنچه را که صحيح است، از منابع گونـاگون،       
ولي کاري که نگري و هارت مي کننـد         . جذب کند 

پست مدرنيست " اغتشاش"آنها . کامال متفاوت است
ها را آگاهانه تر و سيستماتيک تر مي کنند و مـي            
گويند ايـن يـک ايـدئولوژي جديـد اسـت کـه بـر               

 که اسمش --مادي در سازماندهي جامعه    تغييرات  
  . منطبق است--گذاشته اند " امپراطوري"را 
  
I .؟یامپریالیسم یا امپراطور  

     تالش نقـد حاضـر ايـن نيـست کـه در مـورد              
 بـه آنهـا     امپراطـوري موضوعات وسيعي که کتاب     

پرداخته اظهار نظر کنـد و يـا گريزهـاي متعـدد و             
مـا  . دنبـال کنـد   اغلب فکر برانگيـز نويـسندگان را        

برخورد به بحث هـاي متعـدد فلـسفي و فرهنگـي            
 را به ديگران واگذار مي کنيم و فقط تا امپراطوري

حدي به آنها مي پردازيم که براي بحـث در مـورد            
درک نگري و هـارت از نظـام اقتـصادي اجتمـاعي            

  . جهان معاصر اجتناب ناپذير است
 ايـن اسـت کـه       امپراطـوري      تز اصلي کتـاب     

ايه داري وارد عصر نويني شده است که ماوراي سرم
پس، تحليلي کـه لنـين از عـصر         . امپرياليسم است 

بـه ويـژه از     . امپرياليسم کرد، ديگر کـارکرد نـدارد      
 ملت ها  به غايت کاسته شده        -اهميت نقش دولت  

دنيائي اسـت  " امپراطوري"از نظر نويسندگان،    . است
 سراسـر  که امپرياليسم  روابـط سـرمايه داري را در    

جهان کـامال تحميـل کـرده و هـيچ منطقـه اي از          
روند توليد و ارتباطات تمام     . دستش در نرفته است   

جهان را به شکلي که قبال غير قابل تصور بود به هم 

  بدون انقالب" يسمکمون"کمونيسم انقالبی يا 
   میشل ھارت-نوشتھ تونی نگری" در باره امپراطوری"نقد کتاب 



   ٢٢ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                
اشکال جديد کار در حال ظهور      . مرتبط کرده است  

. است که حاصـلش تغييـرات طبقـاتي نـوين اسـت      
ر گذرانـده   روستاي جهان، تغييرات عظيمي را از س      

  . است
جهان در  .      البته بيشتر نظرات فوق درست است     

نيم قرني که از جنگ جهاني دوم مي گذرد و از سه 
دهــه اي کــه از مــرگ مــائو مــي گــذرد، تغييــرات 

کـه  (بعد از فروپاشـي شـوروي   . عظيمي کرده است  
هيچگاه نبايد فراموش کنيم تبديل به يـک کـشور          

بـاقي کـشورهاي   امپرياليـستي شـده بـود و ماننـد     
سرمايه داري تحت قوانين امپرياليستي حرکت مي       

سرمايه داري و تدارک جنگ در -، رقابت درون)کرد
ميان امپرياليستها، جاي خـود را بـه گرايـشي داده     

با عاريه گرفتن از گفته مارکس در کتاب      (است که   
انجمن اخوت «مي توان گفت شکل گيري ) کاپيتال
 آن منافع مشخص و     است؛ گرايشي که در   » دزدان

متضاد امپرياليستها تحت الشعاع  نياز مشترکـشان        
به حفظ و حمايت از شرايط ادامه دزدي قرار گرفته 

  .است
آنچه قبال برخورد «:      نويسندگان بحث مي کنند

و رقابت بين چند قدرت امپرياليستي بود در جوانب 
مهمي جاي خود را به ايده يک قدرت واحد که بـر        

 اولويت دارد و همه شـان را بـه شـکل           همگي شان 
يگانه ساختار مي دهـد،  و همـه را از يـک مفهـوم      
مشترک حـق کـه مـسلما پـسا اسـتعماري و پـسا           

و ايـن نقطـه   . امپرياليستي است، برخوردار مي کند  
يـک  : اسـت " امپراطـوري "عزيمت ما بـراي مطالعـه    

مفهوم جديد از حق، يـا بهتـر بگـوئيم، يـک طـرح         
و يک طرح جديد از توليد نُرم ها و جديد از اتوريته 

ابزار جديد اجبار که قراردادها را تضمين مي کند و     
  )ii(.»مناغشات را حل مي کند

امپراطـوري طنـين    «     آنان در ادامه مي گويند،      
ضعيف امپرياليسم نيست بلکه شکل اساسا نويني از 

  ) iii(».حاکميت است
ي      نويسندگان بحث مي کننـد کـه نظـام کنـون       

نظـامي اسـت    . امپرياليستي، مرکز يا مراکزي ندارد    
در بر مي گيرد و   " يکدست"که امروز تمام جهان را      

. تمام تمايزات را به اين ترتيب مخدوش مـي کنـد          
بطور کلي آنان امپراطوري را نه تنها مرحله باالتري      
از سرمايه داري که وراي امپرياليسم است مي بينند 

 پيشرفتي نسبت به مرحله بلکه آن را از نظر تاريخي
بـه  «: قبلي يعني عصر امپرياليسم تلقي مـي کننـد      

قضاوت ما، از نقطه نظر تودهء  انبـوه،  امپراطـوري،      
  . )iv(»نسبت الگوي قبلي، کمتر بد، يا بهتر است

قلمـرو  "      نويسندگان معتقدند که از حاکميـت،       
منظورشان اين اسـت کـه نظـام        . شده است " زدائي

لطه، ديگر، به يک شکل بندي ملي يا حکومتي و س 
در اينجا نيز پديـده  . يک نظام دولتي متصل نيست    

هاي واقعي مثل افزايش مهـاجرت مـردم، سـياليت     
سرمايه، رشد نهادهاي بين المللي مثل سازمان ملل 
و غيره را بعنوان شاهد مي آورند ولي نمي بينند که 
اينها کيفياتي هستند که درون ساختار جهاني کـه        

 ملت هـاي امپرياليـستي اسـت    -تحت سلطه دولت  
کـه ايـاالت    بنظـر برسـد     شايد  «. رشد مي کنند  

هرگونـه مفهـوم    ] ولـي .... [متحده،  رم جديد باشد    
قلمروگونه در مورد فضاي امپراطوري مرتبا توسـط        

انعطاف پذيري، تحرک و قلمرو زدائي که در مرکـز        
 ».دستگاه امپراطوري قرار دارد، تضعيف مـي شـود        

)v(           بنظر "اما بايد گفت حداقل در اين مورد، آنچه
بـه  . همان چيزي است کـه موجـود اسـت     "مي رسد 

تو گويي اياالت متحدهء واقعا «قول يکي از منقدين 
 موجــود مرتبــا همچـــون کابوســي از صـــفحات    

سربلند مي کنـد و کتـاب مرتبـا بايـد         امپراطوري  
  )vi( ».سرکوبش کند

نند اين بحث        هر چند نويسندگان سعي نمي ک     
ياوه را مطرح کنند که اياالت متحده آمريکا کامال از 
امپرياليست بودن آزاد شده است، ولي مـي گوينـد        

در حاليکه . امپرياليسم اصوال يک پديده اروپائي بود
لنين تحليل کرد که امپرياليـسم عمـدتا از پروسـه        
رشد و تمرکز سرمايه و شکل گيري انحصارات پديد 

بته لنين هميشه آمريکا را يک کشور     و ال  )vii(.آمد
امپرياليستي قلمداد مي کرد و بـه ايـن اشـتباه در            
نغلطيد کـه بگويـد چـون آمريکـا مـستعمره هـاي           
کمتري دارد پس مثال از انگلستان و فرانسه کمتـر          

بعد از جنـگ دوم جهـاني، بـه         . است" امپرياليست"
کشورهاي مستعمره سـابق، اسـتقالل رسـمي داده         

ــن   ــي اي ــد ول ــکل   ش ــه ش ــان و ب ــشورها کماک ک
نومستعمره، برده نظام جهـاني امپرياليـستي بـاقي         

ميليون ها نفر در سراسر جهان به خوبي مي . ماندند
  . دانند که امپرياليسم آمريکا بسيار واقعي است

     نگري و هارت، منطق سرمايه، اجبار بـي وقفـه    
اش به گـسترش و بازتوليـد در مقيـاس فزاينـده و        

ده را نيروي محرکهء پشت تکامل اياالت تشديد يابن
بلکه معتقدند ديناميـسم    . متحده آمريکا نمي دانند   

آن توسط خصايل مشخص اياالت متحـده آمريکـا         
توضيح داده مي شوند، خصائلي کـه بـه تـاريخ آن            
يعني گسترش از مبدائش، کرانـه اقيـانوس اطلـس          
. بسوي غرب قاره آمريکاي شمالي،  بـر مـي گـردد       

بايـد گـرايش   «بحـث مـي کننـد کـه     نويـسندگان  
دموکراتيک بسط يابنـده را کـه نهفتـه در مفهـوم             
قدرت شبکه است، از ديگر اشکال بسط يابي صـرفا    

  )viii(. ».گسترش طلبانه و امپرياليستي تميز داد
ايـدئولوژي  «     در ادامه، نويسندگان به مداحي از    

ــلح  ــستي صـ ــسون»  انترناسيوناليـ               )٢(وودرو ويلـ
)   Woodrow Wilson  ( پرداختـــه و آن را
مي » تعميم مفهوم قدرت شبکه اي قانون اساسي      «

دانند و در مقايسه با آن گرايشات تئودور روزولت را 
ــستي« ــد» امپريالي ــي خوانن ــه  )ix(. .م ــتي چ راس

اهميتي دارد کـه ويلـسون بـراي زيبـا جلـوه دادن       
آن منافع امپرياليسم آمريکا در جنگ جهاني اول به 

رنگ و لعاب زد؟ در واقع نگري و هارت خيلي براي   
اياالت متحده آمريکا دم تکان مي دهند  و اهميت         
زيادي به آنچه حکام اين کشور راجع به خـود مـي    

شايد بد نباشد به نگري و هـارت  .  گويند مي دهند 
يادآوري کنيم که توجيهات عوامفريبانه ي جنايات       

خود امپرياليـسم   از جانب امپرياليست ها به قدمت       
در اواخر قرن نوزدهم بلژيکي ها سعي کردند        . است

تسخير وحشيانه کنگو را بـه عنـوان مبـارزه عليـه            
ژاپن مي خواست آسيا را از      ! بردگي اعراب جا بزنند   

دست اروپائي ها آزاد کنـد و شـعارش آسـيا بـراي            
اين ما را به ياد گفته مارکس . آسيائي ها بود و غيره

هر مغـازه داري مـي توانـد        « : فت  مي اندازد که گ   

بخوبي فرق بين ادعاي يک فرد و آنچه واقعا هست       
را بفهمد ولي تاريخ نويسان ما هنوز از اين بصيرت          

آنها حرف هر عـصر را در   . کوچک برخوردار نيستند  
مورد خودش قبول مي کنند و معتقدنـد آنچـه آن          

 ».عصر در مورد خودش تصور مي کند واقعيت است
.)x(  

  از نظر نگري و هارت راهپيمائي طوالني آمريکا           
براي کسب هژموني جهاني از خـصلت ذاتـي نظـام          

 و اساسا همان نيـروي       بر نمي خيزد   سرمايه داري 
محرکه اي نيست که دولت هاي بريتانيـا، فرانـسه،          
آلمــان و يــا شــوروي را بــه تــالش بــراي اســتقرار 

يک نويسندگان،  . امپراطوري امپرياليستي خود راند   
ناکجاآبادي را به مـا عرضـه مـي کننـد کـه در آن          
امپرياليــسم آمريکــا ديگــر وجــود نــدارد، در واقــع 
هيچوقت کامال وجود نداشته، جنگ ويتنام واقعـهء        

 ١٩٦٠تعيين کنندهء روابط جهاني در سـال هـاي           
آخرين نفس "نبود و صرفا اختاللي در اوضاع بود يا  

آمريکا زمـاني   امپرياليسم نوع اروپائي بود که      " هاي
" از پروژه قانون اساسي اش بسيار دور شده بود" که 

  )xi(. .يکباره در آن گير افتاد
امپراطـوري  «:      نتيجه گيري کتاب اين است که     

آينده، آمريکائي نيست و اياالت متحده آمريکـا در         
اصل اساسي امپراطـوري همـانطور   . مرکز آن نيست  

اين است که که در سراسر اين کتاب توضيح داديم      
قدرت آن داراي قلمرو يا مرکزي که قابل محل يابي 

  )xii(. ».باشد، نيست
     در زماني که اين نقد نوشته مي شود، يعني در  

 و در اوج تاخت و تاز جهاني آمريکا که         ٢٠٠٦سال  
 ســپتامبر شــروع شــد، ايــن توصــيف تقريبــا ١١از 

نظام جهاني في الواقـع يـک       . مسخره بنظر مي آيد   
 دارد، در واقع چند مرکز دارد که در ميانشان          مرکز

مسلم است که نهادهـاي   . آمريکا بشدت غالب است   
بين المللي جديدي ظهور کرده اند که به درجـاتي         
ــاني کــه در آن کــشورهاي   ــراي جه ــد ب مــي توانن
امپرياليـستي بــا هـم همکــاري مـي کننــد امکــان    

را تامين کنند و تا حدي در تصادمات    " دولتمداري"
ــين  ــي ب دول امپرياليــست و طبقــات حاکمــه محل

کشورهايي که از آن تغذيه مي کنند و بر آن سلطه 
ولـي اول بايـد خـاطر       . کننـد " ميانجي گري "دارند  

نشان کنيم که وجود اين نهادها به هـيچ وجـه بـه           
معني گذار به يک جهان بدون دولت نيـست و بـر            
عکس نقششان حفـظ و نظـم بخـشيدن بـه نظـام           

لت هاست، با تمام نـابرابري هـا و       موجود جهاني دو  
بعـالوه  . روابط سلطه گرانه اي که شاهدش هـستيم   

وقايع بروشني محدوديت همه اين نهادها را در گذر 
به وراي حق حاکميت آمريکا بـه نمـايش گذاشـته          

  .است
     نگري و هارت توجه زيـادي بـه سـازمان ملـل        

در واقع بحث شان را با تحليلـي  . معطوف مي دارند 
سازمان ملل به اين شـرح آغـاز مـي کننـد کـه              از  

نه در خود و براي خود بلکه يک اهرم «سازمان ملل 
واقعي تاريخي است که انتقال به يـک نظـام واقعـا            

مسلم است که جهان )xiii(. ».جهاني را به جلو راند
 که نيازهاي همگاني بشريت     نياز دارد به نهادهايي   

 نيــاز بــه ايــن را مــي تــوان در. را در نظــر بگيرنــد
مديريت عقالني و حفظ منابع طبيعي مانند منـابع         



 ٢٣صفحه     حقيقت         ٣٥ شماره

به  ماهي، تنوع بيولوژيک و يا حتي بيشتر از آن نياز
تخصص منابع انساني بر اسـاس نيازهـا، در زمينـه           
پاسخگوئي به اپيدمي ها، يا غلبه بر نـابرابري هـاي        
. دهشتناک بين مناطق مختلف جهان مشاهده کرد      

ـ ولي مثال هاي     ال بـر آن اسـت کـه     ي شـماري د   ب
نابرابري و ناموزوني در جهان بيشتر مي شود و نـه           
کمتر، و منابع مورد استفاده بشريت بداليلي نظيـر         
معضل جدي باال رفتن درجه حرارت زمـين، بطـور       

و . روز افزون در معرض خطر نابودي قرار مي گيرند 
سازمان ملل که مدعي اسـت وظيفـه مرکـزي اش           

نه بـين دول اسـت، بـه     ممانعت از درگيري مـسلحا    
هيچ وجه تهاجم و جنـگ امپرياليـستي را محـدود      

گذار به "در واقع سازمان ملل نمايندهء    . نکرده است 
در آينده نبوده بلکه همچون " يک نظام واقعا جهاني

ديگر نهادهاي مشابه از ستون هاي مهم امپرياليسم 
 مي باشد، و حفظ جهان به شکل کنوني آنبراي 

ن نهادها نه تنهـا محمـل گـذار بـه          به اين معني اي   
آينده نيستند، بلکه از جمله موانـع مقابـل آن مـي       

  .باشند
     وقتي ما به واقعيت مشخص سازمان ملل نگـاه       
مي کنيم مـي بينـيم نهـادي نيـست کـه بـاالتر از          

نگري . تناسب قدرت ميان دولت ها قرار گرفته باشد
و هارت وقتي سازمان ملل را به عنـوان يـک نهـاد          
بررسي مي کنند، از عنصر پايه اي آن چشم پوشي       

اينکه پنج کشور در شوراي امنيـت حـق     : مي کنند 
وتو دارند و شوراي امنيت تنها بخش سازمان ملـل         
است که مـي توانـد اجـازه تخـصيص منـابع زور و              

و يا بعد از واقعه آن را تطهيـر       (جنگ را صادر کند     
 عضو  ٥بعالوه ما ديده ايم که حتي در ميان         ). کند

دائم شوراي امنيت سازمان ملل، همه وتوها با هـم          
با وجود اينکه سه تا از اين کشورها با        . برابر نيستند 

جنگ آمريکا عليه عراق مخالفت کردند، و با وجود         
اينکه کوفي عنان دبير کل سازمان ملل، اعالم کرد         

کـه جنـگ عليـه عـراق از         ) البته با دو سال تاخير    (
است، " غير قانوني"ازمان ملل نقطه نظر اساسنامه س   

. فرانسه، چين و شوروي نتوانستند مـانع آن شـوند         
آمريکا و انگليس اساسا به تنهايي و بر خـالف اراده      

مخالفـت اکثريـت   (اکثريت عظيم کشورهاي جهان    
قريب بـه اتفـاق مـردم انگلـيس و جنـبش عظـيم              

وارد جنگ شدند و ) مخالفت در خود آمريکا به کنار
سازمان ملـل، وسـيله اي      .  آن نشدند  بقيه هم مانع  

و " انجمن اخوت دزدان  "است براي تسهيل عملکرد     
ولـي  . نيز عرصـه اي بـراي دعواهـاي ميـان دزدان          

همانطور که جنگ عراق هم ثابت کرد، سازمان ملل 
ــي      ــاي سياس ــات جغرافي ــد واقعي ــي توان ــط م فق

جهان امروز را بازتاب دهد و بـه هـيچ           ) ژئوپلتيک(
طور جدي آن را نفي کند و يا به       وجه قادر نيست ب   

  .وراي آن برود
 در دوره بــين جنــگ اول امپراطــوري     کتــاب 

، زمـاني کـه بـوش پـدر         ١٩٩١يعني سـال    (خليج  
و جنـگ کوسـوو کـه در سـال          ) رئيس جمهور بود  

 آغاز شد، يعني در دوره کلينتون نوشته شده ١٩٩٨
رونـدهاي عمـده ي امپرياليـسم آمريکـا کـه       . است

 برنامه بوش را تشکيل مي دهند، در واقع امروز پايه
در دورهء کلينتون شروع به شکل گيري کردند امـا       

با وجود  . کردند" جهش"،  ٢٠٠١ سپتامبر   ١١بعد از   
، شــواهد ١٩٩٠ايـن، حتـي در سـال هـاي خـوش      

يوگوسـالوي سـابق، کنگـو و    (زيادي موجود اسـت     
« که نظرات نگري و هارت را مبني بر اينکـه    ) غيره

امل و گسترش امپراطوري ايـده ي صـلح        اساس تک 
البتــه، از ايــن  .  را رد مــي کننــد )xiv(.»اســت

نويسندگان انتظار نمي رود که آينـده را پيـشگوئي    
کنند، ولي هر تئوري که ادعاي علمي بودن دارد و          
مدعي است که جهان را به شکلي که واقعـا هـست    
بازتاب مي دهد و قوانين حاکم بر حرکت آن را مي   

بايد از خود سوال کند که سير وقايع تا چه شناسد، 
حد به فرضيه هاي بنيادينش صـحه گذاشـت و يـا      

و نگري و هارت در کتاب بعديـشان   . آنها را رد کرد  
 امپراطوري مجبور شدند تز کتاب      توده انبوه بنام  

  تـوده ي انبـوه    البته در کتـاب       . را بازبيني کنند  
رار بـود   جاي صلح را که بنا به ادعاي نويسندگان ق        

يــک جنــگ داخلــي «باشــد، " امپراطــوري"اســاس 
ولـي متاسـفانه   .  گرفته است )xv(»جهاني عمومي

نگري و هارت از هر گونه استنطاق خـود بخـصوص    
درباره اصول پايه اي تئوري شان يعنـي پديـده اي     
واالتر که عصر امپرياليـسم را پـشت سـر گذاشـته،          

  . اجتناب مي کنند
:  نويسندگان مي گويندهتوده ي انبو     در کتاب 

 به بعـد،    ١٩٩٠بايد گفت که حداقل از سال هاي        «
درگيــري نظــامي و سياســت خــارجي آمريکــا، بــر 

.... امپرياليسم و منطق امپراطـوري سـوار بـوده انـد          
ــستي   ــدرن امپريالي ــد دول م ايــاالت متحــده، مانن

از . اروپائي، همچون يک قدرت ملي عمل مي کنـد       
 هاي نظامي آمريکا و طرف ديگر هر يک از درگيري

جهت گيري سياست خارجي اش بطور کلي، بطـور       
هم زمان يک منطق امپراطوري را نيز با خود حمل      
مي کنند که نقطه رجوعش نه در محدوده منفعت         
ملي يک ملت خاص بلکه با ديد منافع کل بشريت          

به عبارت ديگر، نبايد فکر کنيم     .... غالب ريزي شده  
و انـسان دوسـتانه ي      جهـاني   -که  شعارهاي همـه    

ديپلماسي و عمليات نظامي آمريکـا، صـرفا نقـابي           
بلکـه  .  است براي پوشاندن  منافع ملي بنيادين آن   

ــه  بطــور مــساوي بايــد دو  واقعيــت را همزمــان  ب
دو منطق که درون يک دستگاه      : رسميت بشناسيم 

در برخـي  . سياسي نظامي واحد رقابـت مـي کننـد      
انـساندوستانه  درگيـري هـا، مثـل کوسـوو، منطـق      

امپراطوروار مي تواند غالب باشد، در برخـي ديگـر،          
مثل افغانستان، منطق ملي امپرياليستي مي توانـد        
دست باال را داشته باشد، و در موارد ديگـري مثـل        
عراق، هر دو به طور غيـر قابـل تشخيـصي در هـم      

ولي به هر حال، هر دو منطق، به        . آميخته شده اند  
 در تمام اين درگيـري هـا        هيبت و مقادير متفاوت   

  . )xvi( ».جريان دارند
ما نبايد اسير مباحـث کهنـه   «:     آنان مي نويسند 

 ملـت هـا را لزومـا    -اي که جهاني سـازي و دولـت     
بحث ما درعوض اين اسـت    . متنافر مي دانند شويم   

که ايدئولوژي هاي ملي، کارمندان و بوروکرات هاي 
 بـراي   ملي بطور روز افزون متوجه مـي شـوند کـه          

دنبال کردن اهداف اسـتراتژيک خـود نمـي تواننـد          
صرفا در قالب محدود ملي و بدون در نظر گـرفتن           

اداره امپراطـوري نفـي اداره    . بقيه جهان فکر کننـد    
از طرف ديگـر،  . کنندگان ملي را الزام آور نمي کند    

امروز اداره ي امپراطوري عمدتا توسط سـاختارها و   
 ».ط پيش مي رود    ملت هاي مسل   -کارمندان دولت 

)xvii(  
    اينجا ما شاهد کوتاه آمـدن نگـري و هـارت در          

جنگ ايـاالت متحـده عليـه    : مقابل واقعيت هستيم 
 ســپتامبر، حــد اقــل بخــشا از ١١جهــان متعاقــب 

نشئت مي گيرد، هر چند کـه     " منطق امپرياليستي "

درگيري هاي ديگر، مثـل کوسـوو، عمـدتا بازتـاب           
ــ " ــساندوستانه امپراط ــستند" وريمنطــق ان اداره . ه
سـاختارها و کارمنـدان   "عمدتا توسط   " امپراطوري"

و بازهم . پيش خواهد رفت  "  ملت هاي غالب   -دولت
مي بينيم که نويسندگان به جاي تحليل در مـورد          

 توضيحنيروي محرکه عملکردهاي اياالت متحده،      
طبقهء  حاکم اين کشور در مورد داليل اين عملکرد 

  . را قبول مي کنند
   اينکه قدرت هاي امپرياليستي منـافع مـشترک         

دارند نيز کشف جديدي از جانـب نگـري و هـارت            
هيچگاه هم اينطور نبـوده کـه يـک قـدرت         . نيست

بدون در نظر گرفتن بقيه "بزرگ امپرياليستي بتواند 
آنهـا، هـم امـروز و هـم در          . وارد عمـل شـود    " دنيا

 گذاشته اوضاع و شرايط در تمام جهـان را در نظـر           
گرفته و مي گيرند، ولي اين کار را با عينک منـافع       

خود مي کننـد و نـه در سـطح    ) امپرياليستي(ملي  
. که نگري و هارت ادعا مي کنند" امپراطوري"مجرد 

امپرياليست ها تا حدي در هماهنگي با هـم عمـل           
مي کنند، بطور مثال امپرياليست هـاي اروپـايي از          

ي اين عملکرد طريق اتحاديه اروپا عمل مي کنند ول
نه بازتاب يک منفعت جهاني و وراي منافع دولت ها 
بلکه انعکاس منافع مشترک آنها در رقابت با امريکا       
و رقيبان کوچکترشان مثل ژاپن است و همچنـين         
بازتاب سلطه گري ملل ستمگر بر بخش هاي ديگر        

  .است) جهان سوم(جهان 
  ...ادامه دارد 

ر ايـن مقالـه    در شماره هاي آينده بخش هاي ديگ      
  .ادامه پيدا مي کند

 :توضیحات

)i(      توني نگري بخاطر نقـش اش در جنـبش چـپ غيـر 
 در ايتاليـا مـورد      ٧٠ و   ٦٠پارلماني ايتاليا در سال هاي      

سرکوب سياسي قرار گرفت و به اين خاطر مورد احترام         
است و شايد محبوبيت کتـاب را بتـوان بخـشا بـه ايـن               

  .حساب گذاشت
)ii (»٩صفحه » امپراطوري  
)iii ( » ١٤٦صفحه» امپراطوري  
)iv (٣٥٤صفحه » امپراطوري « ١  
)v( » تاکيد از ماست٣٤٧صفحه » امپراطوري ،  
)iv(    از مجموعـه جـدل دربـاره     ١٤٧تام مرتس، صفحه ،

  امپراطوري
)vii (          بخصوص به لنـين، امپرياليـسم بـاالترين مرحلـه

  .سرمايه داري رجوع کنيد
)viii (»١٦٦صفحه » امپراطوري  

) ix (»ويلسون، رئيس جمهور . ١٧٤صفحه » امپراطوري
آمريکا، رهبر آمريکا در جنگ جهاني اول بود و متعاقب          

روزولت، رئـيس  . را داد » منشور اتحاد ملل  «آن فراخوان   
جمهور آمريکا، با اسپانيا بر سر مالکيت بر کوبا و فيليپين 

 جنگيد و در آمريکاي التـين عمومـا بـا          ١٨٩٨در سال   
  .آمريکا يادآوري مي شود» ديپلماسي تفنگي «سياست

)x (    ،مارکس و انگلس، ايدئولوژي آلمـاني، بخـش اول 
  ٦٧، صفحه ١٩٧٠لورانس و ويشارت، 

(xi) » ١٧٩صفحه » امپراطوري  
(xii) » ٣٨٤صفحه » امپراطوري  
(xiii)» ٥صفحه » امپراطوري  
(xiv)» ١٦٧صفحه » امپراطوري  
(xv) » ٥صفحه » توده ي انبوه  

(xvi) » ٥٩ - ٦٠، صفحه »توده ي انبوه  
(xvii) » ٦٠، صفحه »توده ي انبوه  

■ 



   ٢٤ صفحه   ٣٥   شماره   حقيقت                

   ١بقيه از صفحه  
 که تا دم مرگ از اقدام عادالنه خـود دفـاع          يجوانان

جوانـان  . را شـده انـد  يباکانه مـرگ را پـذ     يکرده و ب  
ن يـ  که اشکال گوناگون خشونت روزمره ا      يدستيته

 کـرده و    نظام را با تمام گوشت و پوست خود حس        
ت يـ م جنا ين رژ ي با عوامل ا   يتنها راه را مقابله قهر    

  . شه دانستنديپ
  
 موجه نـشان  يم براي رژيغاتين بار حربه تبل   يا
" ت مـردم  يس و امن  يدفاع از نوام  "ن اعدامها   يدادن ا 
 خواهــد مــردم را يق مــيــن طريــم از ايــرژ. اســت

 تفاوت کنـد و بـه سـکوت و انفعـال            يسردرگم و ب  
 ين کسانين محکوميان اير هم در م اگ يحت. وادارد

م حق ين رژي مرتکب شده باشند، ا يباشند که جرم  
ن يد نسبت به ا   يهر گونه ترد  . مجازات آنان را ندارد   

دا کـردن بـا     يـ   فـصل مـشترک پ      يمسئله به معنا  
 هـا   ي نابـسامان  ي است که خود مسبب اصـل      يکسان

ــصاد ــاع– ياقت ــسان ي اجتم ــد؛ ک ــه ان ــه ي جامع  ک
به خـون مـردم آغـشته اسـت؛         دستانشان تا مرفق    

 ين فرزندان مـردم طـ  ي که  با قتل عام بهتر يکسان
 ي سال گذشته جامعه را به قهقرا بردند؛ کـسان          يس

 خود  يکه مظهر تجاوز به دختران جوان در زندانها       
 قاچاق مواد مخـدر قـرار       يهستند و درراس باندها   

. نت مردم هستندين سلب کننده ام  يدارند و بزرگتر  
ن نظــام يـ ن برخـورد عادالنــه از ا يرانتظـار کــوچکت 

ـ  ي، تـوهم  يستمگرانه و اسـتثمارگرانه مـذهب      ش ي ب
 ي جمهــوري قــرون وســطائينظــام قــضائ. ستيــن

.  استوار اسـت   يه عدالت سالخ خانه ا    ي بر پا  ياسالم
  .د بخود راه دادي نبايچ شکينه هين زميدر ا

  
ن يست، سئوال بر سر ايسئوال بر سر قضاوت ن   

ـ ؟ سئوال بـر سـر موجود      انندياست که قضات ک    ت ي
 يت مفتخور و فاسد است که حاضرند براي اقليمشت

 يتي شان به هر جنـا     يحفظ منافع و قدرت ارتجاع    
م يـ ک رژ يـ سئوال بر سر بـود و نبـود         . ازنديدست  

 ينرا بهتر از هر کـس يا. بحران زده و مستاصل است    
ن يبه هم. افته اندي دري اسالم يگردانندگان جمهور 

آنان بهتـر از   .  آورده اند  ي رو يمالن اع يل به چن  يدل
مه ي چـون سـه    ياسـتهائ ي دانند کـه س    يهر کس م  

م اربابــان يکــه بــه دســتور مــستقرا ن ي بنــريبنـد 
ــاليامپر ــائي ــان يست و نهاده ــک جه ــون بان  و ي چ

 پول  به اجرا گذاشـته انـد چـه        ين الملل يصندوق ب 
 کـارگران و زحمتکـشان    ي در رابطه با زنـدگ     يمعان

 يتي فقـر و فالکـت و نارضـا        جامعه دارد و بـه چـه      
آنان بهتر از هر    .  دامن زده و خواهد زد     يگسترده ا 

 نظام شـان باخبرنـد و       ي و سست  يگي پا ي از ب  يکس
 از يزيرانه شان خونريشگي دانند که تنها اقدام پ    يم
  . کر خلق استيپ

  
 يخ نمـ ين تـار ي مـرتجع  ياما آنان مانند تمـام    

نـد بـر    تواي که بلند کرده اند هر آن م     يدانند سنگ 
ست کـه بـر عهـده     ين کار يا. فتدي خودشان ب  يپاها

 و  ي انقالب يروهايه ن يفه کل ين وظ يا. مردم قرار دارد  
 در داخـل و  ي تـوده ا   يه جنبـشها  يخواه و کل  يآزاد

نـد و   يدان آ ي محابا به م   يخارج از کشور است که ب     
تکارانـه  ي جناين توطئه هـا ي ايمانع از ادامه و اجرا 

  . معه شوندن بخش جايه فرودست تريعل
  

 در سر ي اسالمي که جمهوري شوم ينقشه ها 
ن ي ا ي نشانه شکنندگ  يش از هر زمان   ي پروراند ب  يم

 يع تکـان دهنـده و نبردهـا       ينشانه وقا . م است يرژ
د قهر  ي که با  ينبردهائ.  است که در راهست    ينيخون

ه حساب کامل بـا     ي تسو يافته را برا  ي سازمان يانقالب
خود قرار داده، نظام  در دستور کارين اسالميمرتجع

 ي جامعه ا  ي شان را سرنگون کرده  و برقرار       يدولت
  .فارغ از ستم و استثمار را هدف قرار دهد

  
ــزب کمون ــح ــست اي ــمارکس(ران ي ست ـ  ي

  ) ستيست ـ مائوئينيلن
    ■ ١٣٨٦ مرداد ١٢
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   !خونريزي از پيکر خلق بس است
  !خيزيم بپا 

  

  
ای  ن کت  اب بعن  وان ق  دمی جھ  ت روش  ن   
ک  ردن حقیق  ت بخ  شی از ت  اریخ انق  الب  

  . است١٣٥٧سال 
ای   ن کت   اب روای   ت دس   ت اول از قی   ام    
سربداران را ارائھ می دھد و تالش می 

 بھم ن  ٥کند واقعیتھای مربوط ب ھ قی ام    
را ب   دون تحری   ف واقعی   ات در اختی   ار   

  .انندگان قرار دھدخو
ھدف این کتاب آش نا ک ردن ن سل ج وان       
ب   ا ی   ک تجرب   ھ مب   ارزاتی م   شخص و   

  .درسھای آن است
  

را بھ یك ابزار كار » پرنده نوپرواز«
 !سیاسی با توده ھا بدل كنید

 !آنرا وسیعا پخش كنید
  !با توده ھا بر سر آن بحث کنید

نظرات، انتقادات، پیشنھادات و 
تگو با مردم پرسشھائی را کھ در گف

 یمی شنوید گرد آوری کرده و برا
  !نشریھ حقیقت ارسال دارید

***  


