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 یکمونيست  جنبشینو ساز
کمیتھ مرکزی بخش دوم گزارش سیاسی پلنوم سوم 

 – لنینیست –مارکسیست (حزب کمونیست ایران 
   )مائوئیست

شتاب تحوالت سياسی و تشديد مبارزه طبقاتی ضرورت عاجل 
اتحاد را در ميان صفوف پراکنده کمونيستهای ايران طرح کرده 

همه ضرورت يکپارچه کردن نيروها برای جواب گفتن به . است
ارزه طبقاتی را احساس نيازها و چالش های سياسی و عملی مب

 سال چشم انداز فرصتهای انقالبی بسيار ٢٥پس از . می کنند
اين سوال . مهمی برای جنبش کمونيستی بوجود آمده است

گزنده که آيا از حد اکثراين فرصتها استفاده خواهيم کرد يا اينکه 
بار ديگر آن ها را از کف خواهيم داد، ذهن نيروهای صادق 

در مقابل بزرگی . بخود مشغول کرده استجنبش کمونيستی را 
جواب معمول و . و پيچيدگی چالش ها، احساس ضعف غلبه دارد

متعارف اين است که برای غلبه بر اين ضعف بايد پراکندگی 
  .تشکيالتی و عملی را از ميان برداشت

اما علت عمده اين ضعف، اغتشاش ايدئولوژيک و سياسـی رايـج       
ــان کمونيستهاســت  ــ. در مي ــز يکــی از   پراکن دگی صــفوف ني

اين مشکل نـه تنهـا مـانع از آن اسـت کـه جنـبش           . معلولهاست
کمونيستی در مجموعه خود، پراکندگی را حل کرده و نيروهايش  

باعث ضـعف و نـاتوانی هـر يـک از احـزاب و            ، بلکه   را متحد کند  
سازمان ها در جواب به چالش ها و ضرورت های سياسي، عملـی     

شده و نيروی تک تک آنـان را نيـز بـه     و تئوريک مبارزه طبقاتی     
  ۲صفحه                                                   .تحليل می برد

  

  ر جهانييدن و تغيدرباره فهم
  باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکامقالھ ای از 

نـه هـای گونـاگون جهـان       يان مباحث مهمی در زم    يطی چند سال گذشته باب آواک     
ک پر سـابقه اش  ياو در ادامه تالشهای تئور    . ستی طرح کرده است   ينی و متد کمون   يب

باب آواكيـان در    . ستی را طرح کرده است    ين کمون يک سنتز نو  يابی به   يفراخوان دست 
  . را طرح می كندمهم راخوانش چند نكته ف

او به اين نكته مرکزی می پردازد كه ما ديكتاتوری پرولتاريـا را بـه مثابـه بخشـی از               
 چگونه بايد اعمال واقعا آدم دلش بخواهد در آن زندگی كند ساختن جامعه ای كه     

كه نقد  او تاكيد می كند كه ما می توانيم به كمونيسم دست يابيم اما بشرط آن     ؟كنيم
ــاتوری  صــحيح از ضــعفهای جوامــع سوسياليســتی ســابق را در درك  ــان از ديكت م

برای اينكار از يكسو بايد   . پرولتاريا تحت رهبری پيشاهنگ كمونيست آن ادغام كنيم       
آن تصويری از جامعه كمونيستی را كه در اصل و در خطوط كلی توسـط مـاركس و            

.  كنـيم  احياءه دون تكامل يافت  انگلس ترسيم شد و توسط لنين و بخصوص مائوتس        
اما بايد بدانيم كه اين تصـوير از    ) “افق محدود حق بورژوائي   ”بخصوص گذر به ورای     (

حـداقل بطـور كامـل و قاطعانـه نمـی           ( كنيم    جامعه كمونيستی را نمی توانيم احياء     
مگر اينكه همزمان آن را  در پرتـو تجربـه تـاريخی و پيشـرفتهای          ) توانيم احيا كنيم  

  . ماز نو ترسيم كني بشر درك
ان اقـدام بـه   يـ د بـاب آواک يـ قت با نظـرات جد يه حقيما برای آشنائی خوانندگان نشر    

ه کارگر انقالبی ي نشر١٢٦٢ن بار در شماره ين مقاله نخستيا. مير کرديترجمه مقاله ز 
ن ين مباحـث توجـه فعـال   يـ د آنکـه ا يـ به ام.  منتشر شده است٢٠٠٤ دسامبر  ١٩در  

  . ران را نسبت به خود جلب کندياستی يجنبش کمون
ن ي ايس هايم که پانويه قادر نشديل محدود بودن صفحات نشريمتاسفانه به دل

 . ميان دارد، درج کنيمقاله را که عمدتا اشاره به آثار گوناگون باب آواک
  ۱۲    صفحه قت يه حقيه نشريريئت تحريه
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   ٢ صفحه   ۲۹   شماره   حقيقت                

بخش دوم گزارش سیاسی پلنوم سوم 
حزب کمونیست ایران  کمیتھ مرکزی

  ) مائوئیست– لنینیست –مارکسیست (
مسائل مربـوط بـه     (بدون حل مسائل فکری کالن      

هـر گونـه تـالش بـرای     ) خط ايدئولوژيک و سياسي  
متحد کردن کمونيستها، بی نتيجه خواهد ماند کما        

و بدتر آنکه . ن نيز بی نتيجه مانده است   اينکه تا کنو  
کمونيستها را تبديل به يک نيروی حاشيه ای و بی           

نوسـازی تئـوری هـای      . تاثير در اوضاع خواهد کرد    
كمونيستی و صف آرائـی جديـد نيروهـای جنـبش           

  .کمونيستی بدور آن، تنها راه پيشروی است
اين نوسازی تئوريک، اساسا بايد بحـول دو محـور           

   :صورت گيرد
اول، جمعبندی از دو تجربه انقالب سوسياليسـتی        

و بـر   . و ساختمان سوسياليسم در شـوروی و چـين        
اين پايه تحکيم و ارتقاء شالوده هـای تئـوری هـای      
مارکسيستی در مورد دولت سوسياليسـتي، روابـط        
اقتصــادی و اجتمــاعی و فرهنــگ سوسياليســتي، و 
ــتقرار      ــه اس ــاء ب ــا اتک ــانی ب ــالب جه ــبرد انق پيش

  . اليسمسوسي
ــی و    ــرات سياس ــته تغيي ــه گذش دوم، در ســه ده
اقتصادی بزرگی در جهان و در کشـورهای مختلـف    

ــن تغييــرات و نتيجــه  . رخ داده اســت تحليــل از اي
گيری از آنها برای تدقيق خطوط کلی اسـتراتژی و           
تاکتيک انقالب پرولتری در ايـران و بطـور کلـی در      

  .  عصر کنوني

 در می     ان  یعل     ت اغتش     اش فک     ر   
   ایران چیست؟یونیستھاکم

يـا جـذب    (اين وضع عمدتا نتيجه منحـل کـردن         
دستاوردهای انقالبات پرولتری قرن بيسـتم      ) نکردن

تئـوری  . ، بخصوص تئوری های مائوتسه دون اسـت   
ــاره سوسياليســم، نتيجــه   هــای مائوتســه دون در ب
جمعبندی از کمبودهای سوسياليسـم در شـوروي،        

بارزه طبقاتی در   احياء سرمايه داری در شوروی و م      
منحـل کـردن ايـن      . خود چين سوسياليستي، بـود    

تئوری ها، در واقع منحل کردن عاليترين پراتيک و         
حلقـه شــناخت پرولتاريــای بـين المللــی در مــورد   
انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم و پيچ   
و خمهــای گسســتن از عصــر بــورژوائی و گــذر بــه 

ت جنـبش   اکثريـ . جامعه آينـده کمونيسـتی اسـت      
کمونيستی ايران اين حلقه شناخت را منحل کرد و         
به تبع آن افق و چشم انداز سوسياليسم در ابرهـای     

  . غليظ ابهام فرو رفت
پراتيــک سوسياليســم در چــين، آخــرين پراتيــک 
بزرگ پرولتاريا در سرنگون کـردن سـرمايه داری و          

بنای جامعه نوين سوسياليستی و پيشـروی بسـوی         
ــو ــق کمونيســتی ب ــد مائوتســه دون و . داف هــر چن

کمونيســتهای چــين، جوانــب عمــده ايــن پراتيــک 
انقالبی عظيم را در تئوری  مهـار کـرده و بـه ايـن                
ترتيب تئوری های مارکسيستی را به قله اوج نوينی  
رساندند، اما اين کار ناتمام ماند زيرا سوسياليسم در   
ــبش     ــز جن ــد  از آن ني ــد و بع ــرنگون ش ــين س چ

للی آنچنان از هم گسيخته شـد       کمونيستی بين الم  
  .که نتوانست گام های مهمی در اين جهت بردارد

  
، روند انحالل طلبی در     ٥٧ پس از شکست انقالب     

ــران شــدت گرفــت  هــدف . ميــان کمونيســتهای اي
استقرار جامعـه سوسياليسـتی حـداکثر تبـديل بـه          
بندهای بی رمق و تعارفی در مرامنامه هـا و برنامـه       

ايــن رونــد، پــس از .  شــدهــای حزبــی و ســازمانی
فروپاشی بلوک سوسـيال امپرياليسـتی شـوروي، و          
شروع کارزار ضد کمونيستی بورژوازی بين المللـي،        

کمونيستهای ايران بجای دفـاع از دو       . شدت گرفت 
انقالب سوسياليسـتی شـوروی و چـين، و همزمـان       
جمعبندی نقادانه از آن تجارب، کامال با ميراث اين         

فتنــد و حــداکثر بــه دفــاع از دو انقــالب فاصــله گر
يعنی همان چند روز کسـب      " (انقالب اکتبر روسيه  "

بجای جمعبندی از دو    . اکتفا کردند ) قدرت سياسي 
انقالب سوسياليستی بزرگ قرن بيستم، علل درونی       
احياء سـرمايه داری در آنهـا، داليـل شکسـت ايـن          
دولتهای سوسياليستي، و از اين رهگـذر روشـن تـر      

ليستي؛ اصـوال داشـتن و نداشـتن     کردن افق سوسيا  
جواب روشن در مورد سوسياليسم اهميـت خـود را         
.  در زندگی احزاب و سازمان های چپ از دسـت داد  

پاک کردن دستاوردهای گذشـته، امکـان انـداختن         
  . طرحی نو برای آينده را از اين نيروها گرفت

  
اما روند منحل کردن، به تئوری های مائوتسه دون   

بلکـه سراشـيب اجتنـاب ناپـذيری را      محدود نماند؛   
طی کرد بطوريکه دامن شالوده های مارکسيسـم و         

ــه ايــن ترتيــب مــارپيچ . لنينيســم را نيــز گرفــت ب
شناخت کمونيستهای ما از علم انقالب، نه تنها روند 
تکاملی را طی نکرد بلکـه رونـد قهقرائـی اسـفبار و       

  . خطرناکی را پيمود
و احـزاب نيـز   اين وضعيت بر پراتيک سـازمان هـا      

. تاثير گذاشت و نميتوانسـت بـدون تـاثيرهم باشـد          
خــط تمــايز پراتيــک انقالبــی بــا رفرميســتي،      
اکونوميستی با سوسياليستی از ميان رفت و ده هـا           

شروع بـه   " تاکتيکي"و  " کارگري"و  " عملي"استدالل  
خط تمايز ميان نيروهائی که خود      . توجيه اينها کرد  

ــا نير  ــد ب ــی دانن ــت م ــرال و  را کمونيس ــای ليب وه
. رفرميست در تئوری و پراتيک بسيار کمرنـگ شـد     

امروز ناتوانی نظری سازمان های جنبش کمونيستی  

در مقابل تهاجمات نظری جريانات ضد مارکسيست     
نسل نوينی می . و ضد کمونيست، کامال آشکار است

خواهد به کمونيسم و انقالب کمونيسـتی روی آورد      
ــر      ــر س ــه ب ــه چ ــد ک ــی کن ــوال م ــات و س انقالب

سوسياليستی پيشين آمد و از درسـهای آنهـا بـرای      
ساختن آينده چگونـه اسـتفاده مـی کنـيم؟ اغلـب            
. کمونيستهای ما جوابی برای ايـن سـواالت ندارنـد          

بدون داشتن جواب برای اين مسائل بـزرگ انقـالب      
پرولتری نمی توان نسل جديـدی از كمونيسـتهای          

م نخواهد  پيشرو را ساخت و نسل قديم هم زياد دوا        
  .آورد

  .  به اين وضعيت نبايد تن داد و می توان تن نداد

   دوبارهیتولد
بخش مهمی از  نسل کنونی کمونيسـتهای ايـران،      
. متعلق بـه جنـبش نـوين كمونيسـتی مـی باشـند            

جنبش نوين کمونيستی ايران با يك گسست بزرگ        
. در جنبش كمونيسـتی بـين المللـي، بوجـود آمـد           

وروی احياء شد، مائوتسـه     وقتی سرمايه داری در ش    
دون اعــالم کــرد کــه شــوروی ديگــر يــک کشــور  
سوسياليستی نيست و از کمونيستهای جهان دعوت   
کرد که از احـزاب کمونيسـت وابسـته بـه شـوروی             
انشعاب کرده و جنبش نـوين کمونيسـتی را متولـد       

مائوتســه دون ماهيــت ســرمايه داری در   . کننــد
ايه داری را   شوروی را تحليل کرد و علل احياء سرم       

توضيح داد و سپس بر پايه آن مبـارزه طبقـاتی در            
  . چين سوسياليستی را پيش برد

جنبش کمونيستی ايران، بـا موضـع گيـری عليـه           
شوروی سرمايه داری و حزب توده ، دوبـاره متولـد           

اين گسست انرژی ، تازگی و جاذبه عظيمی را         . شد
، در ايران. برای جنبش كمونيستی ايران بوجود آورد

جريان خط سه و بخشی از جنبش چريکی بخشـی          
با شـتاب اوليـه   . از آن گسست و تازگی تاريخی بود     

آن گسست و قدرت آن نوسازی ، چند نسـل پـيش     
اما شتاب آن گسست و نو شـدن، مدتهاسـت          . رفت

جنبش كمونيستی ايـران بايـد      ! که تمام شده است   
و . يك بار ديگـر از جـا کنـده و از نـو متولـد شـود                

مهمتــرين . ايــن انفجــار جديــد را دارد  مصــالح 
مصالحش دو تجربه سوسياليستی بخصوص آخـرين       
. دستاوردهای پرولتاريا در چين سوسياليستی است      

برای ايجاد يك جهش جديـد بايـد ايـن تجـارب را           
خوب بشناسيم، درسهای مثبت و منفی ايـن هـا را           

اين امر،  . جذب كرده و تبديل به سلول جديد کنيم       
ارائه تئوری  : عاليت ويژه و خاص است    نيازمند يک ف  

ها و مشاجره بـه حـول آنهـا و رسـيدن بـه درک و              
 و اتحاد بدور اين خط  برای     -شناخت جمعی عاليتر  

  .پيشرفت های جهش وار در پراتيک انقالبي
ما بر اين باوريم  که توليد و  بازتوليد بـدور همـان     

  ی جنبش کمونيستینو ساز
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سازمان های سنتی و يا تالش بـرای حفـظ همـان             

 فايده ندارد و کمونيستهای ايران بايـد بـه          اتحادها  
 حول خطوط فکری نوين، يـک خـط ايـدئولوژيک و      

کمونيستهائی کـه   . سياسی روشن، صف آرائی کنند    
امکان اتحاد با يکديگر را مـی بيننـد، نمـی تواننـد             

به يک اتحاد کمونيستی دست    " اتحاد عمل "صرفا با   
اتحاد عمل بشرطی مفيـد اسـت كـه موجـب      . يابند
رسيدن به اتحاد   . ائی و رشد اتحاد فكری شود     شكوف

زيـرا  . حول خط روشن كمونيسـتی ضـروری اسـت        
بدون وحدت تفكر، وحدت اراده هـم بدسـت نمـی            

اتحاد كمونيستها، اول و بيش از هر چيز با حل         . آيد
. شكاف های فكـری ميـان آنـان ممکـن مـی شـود          

تئــوری هــای کمونيســتی از درون اجمــاع بــر ســر 
بلكه حاصل تقطير . دست نمی آيد يكسری فرمولها ب  

  . تجارب انقالب پرولتری در سطح جهاني، است

 پیش   رفت  ی ب   را ی وظیف   ھ ا ینوس   از 
   اتحادیحزب و برا

عموما آخـرين قطـار تكـامالت     کمونيستهای ايران
جنبش كمونيستی جهان و انقالبـات پرولتـری را از        

ــد ــز  . دســت دادن ــران ني ــه کمونيســتهای اي اتحادي
اما پس از شكست انقالب . مره بودکمابيش در اين ز 

 و وارد شدن ضـربه بـه اتحاديـه كمونيسـتهای            ٥٧
ايران، ما در جريان بازسازی ايدئولوژيك و سياسـی         
خودمان اين عقب ماندگی را جبران كـرديم و مـی           
توان گفت كه حزب ما محصول جبـران ايـن عقـب          
ماندگی اسـت و تـا حـدی توانسـته اسـت آخـرين              

 انقالبات پرولتری را در بدنه   دستاوردهای موج قبلی  
تفكر خود ادغام كند و آن را راهنمـای عمـل خـود        

  . قرار دهد
فراخوان . با اين وصف، ما نيز نياز به نوسازی داريم        

ــبش     ــازی جن ــرورت نوس ــر ض ــی ب ــا مبن ــزب م ح
امـروز بـه    . نيسـت " ديگران"کمونيستي، صرفا برای    

نقطه ای رسيده ايم کـه تنهـا جـذب تئـوری هـای        
ايسـتادن بـر   .  لنين و مـائو کـافی نيسـت      ماركس و 

دوش آنــان و رفــتن بــه ورای آنــان، بــرای جنــبش 
زيرا بدون . کمونيستی ضرورتی فوری و حياتی است

اينکار نمی تـوانيم در مقابـل چـالش هـای مبـارزه           
شامل “ ورای آنان ”رفتن به   . طبقاتی پاسخگو باشيم  

آن است که درسهای مثبت و منفی ايـن دو تجربـه    
ا بيش از آنچه که مائوتسه دون سنتز کـرد،          بزرگ ر 

اما فقط اين نيست، بلکه    . بايد  سنتز و جذب کنيم       
بايد به مسائل نوينی کـه تغييـر و تحـوالت جهـان             

  .کنونی به ميان کشيده است، نيزجواب دهيم
 اين ها مسائلی است که در حال حاضر در جنبش      

ــتی   ــی انترناسيوناليس ــم(انقالب ــث و  ) ري ــورد بح م
برخـی احـزاب ريـم در ايـن زمينـه           . ره است مشاج

بطور مثـال، صـدر حـزب    . خدمات بزرگی کرده ا ند   
بـا بررسـی    ) باب آواکيان (کمونيست انقالبی آمريکا    

ايــن تجــارب بــزرگ و بــازبينی تئــوری هــای      
مارکسيستي، نـه تنهـا شـالوده ايـن تئـوری هـا را              
مستحکم تر کرده است بلکه سنتزهای کمونيسـتی        

ينه های گوناگون جهان بينی و متـد  نوينی را در زم  
  )١ (.کمونيستی ارائه داده است

الوه بــر ســنتز تجــارب دو انقــالب بـــزرگ     عــ 

سوسياليستی در قرن بيستم، ما بايـد بـه تغييـرات           
بزرگی كه از زمان مائو به اين سو در جهان صـورت          

 اين تغييرات را تحليل کرده و  –گرفته جواب دهيم    
 و تاکتيک هـای انقـالب       تاثيرات آن را بر استراتژی    

در نظر گيريم و آن را در بدنـه تئـوری هـای خـود              
اوضاع و شرايط جهان طوری است كـه        . ادغام كنيم 

اگر كمونيستها تئـوری هـا كمونيسـتی را نوسـازی           
نکرده و تكامل ندهند نمی توانند به ضروريات زمانه    
جواب دهند و  امواج نوين انقـالب پرولتـری و دوره      

عدم . بقاتی در ايران را هدايت كنند    جديد مبارزه ط  
پاسخگويی به اين مهم ما را  حداكثر به يك نيروی            

  .حاشيه ای در اوضاع تبديل خواهد کرد
فراخوان نوسـازی جنـبش کمونيسـتي، فراخـوانی         

درست اسـت کـه مـا حـزب       . برای وحدت نيزهست  
خود را تشکيل داديم ولی به معنای اين نيست كـه         

. ستها را تمام شده می دانيم     روند اتحاد ميان كموني   
  . روند اتحاد ميان کمونيستها تمام نشده است

بعد از تاسيس حزب، چشم انداز و نقشه کلـی مـا            
اين بود که تشـکيالت حـزب را گسـترش دهـيم و             

با اين هـدف کـه در اسـرع وقـت         . انباشت قوا کنيم  
ــرای پيــاده کــردن   بتــوانيم در موقعيــت مناســب ب

  .  ار گيريماستراتژی انقالبی مان قر
پروژه عمده ما كماكان پيشبرد اين امر اسـت، امـا          
الزم است كه به وظيفه ی تكامل و نوسازی تئـوری    
های كمونيستی و تالش برای ايجاد حداکثر اتحـاد         

  .فکری ميان کمونيستهای ايران نيز بپردازيم
 بـرای اينکـار الزم اسـت کـه همـراه بـا احـزاب و        

 کمونيسـت مـی     سازمان ها و محافلی کـه خـود را        
دانند، به يک جنبش فکری دامن زنـيم و همزمـان           
برای پيشـبرد متحدانـه سياسـت هـای انقالبـی در            

  .جنبش های توده ای به همکاری بپردازيم

  ی بھ تئوریکم بھائ
به اعتقاد ما کم بهائی به تئوري، يکـی از گرايشـات         

  . بسيار سرسخت ميان کمونيستهای ايران است
ر واقع كم بهـائی بـه پراتيـك         كم بهائی به تئوری د    
ــت  ــتی اس ــای   . كمونيس ــوری ه ــه تئ ــدون اينك ب

كمونيستی راهنمای عمل ما باشند امكان ندارد كه        
  .بتوانيم يک عمل كمونيستی را سازمان دهيم

در ميان كمونيستهای ايران يك دوآليسم در زمينه        
يعنـی تئـوری هـا را       : تئوری و پراتيك حاكم اسـت     

برخی فكر می كنند . بينندكامال جدا از پراتيك می    
كه تئوري، تاثيری در كمونيست بودن آدمها ندارد،        

افراد كمونيست  . در حاليكه تاثير تعيين كننده دارد     
و احزاب كمونيست معموال فقر تئـوری كمونيسـتی     
را  با دست انداختن به تئوری هـای رايـج طبقـات             

  . ديگر جبران می كنند
را تـازه نمـی   وقتی كه كمونيستها تئوری های خود  

كننــد و بــرای مســائل نــوين پاســخ هــای صــحيح 
كمونيستی ندارند، توده هائی كه بدنبال تغيير وضع        
كنونی اند بدنبال تئوری هائی كه گرايشات سياسی        

)  مذهبی هـا،  پسـت مدرنيسـتها   -مانند ملي(ديگر  
جلو می گذارند روان می شوند و نتيجـه اش ادامـه          

  .وضع موجود وسر خوردگی است
ضی از كمونيستهای ما فكر می كنندكـه تئـوری          بع

در حاليكـه   . نقشی در تعيين ايدئولوژی آنان نـدارد      
در ايــدئولوژی ) پويــا(تئــوری عامــل ديناميــك   

ايدئولوژی همان اخـالق و يـا نيـت      . کمونيستهاست
. ايـدئولوژی همـان موضـع طبقـاتی نيسـت         . نيست

ايـدئولوژی شـامل موضـع طبقـاتی و جهـان بينــی      
ما نمی توانيم تئوری .  و متدولوژی است  )تئوری ها (

های غير كمونيستی داشته باشـيم امـا بگـوئيم كـه      
  .ايدئولوژی كمونيستی يا پرولتری داريم

  
برخی از کمونيستها ممكن است بر اين باور باشـند          
که برای جذب توده های مردم نيازی بـه اينکـه در            
. راس ايده های پيشروی زمان خود باشـند، نيسـت         

ور مـی کننـد کـه مـی تواننـد تـوده هـا را                آنها تص 
برمبنای وعده برخی نيازهای فوريشان بسيج کرد و        
يا با وعده گرفتن انتقام مردم از دشـمن آنهـا را بـه           

مگر برنامه حزب کمونيسـت،    . زير پرچم خود كشيد   
گرفتن انتقام از دشمنان مـردم و يـا ايجـاد برخـی             
ــزب     ــه ح ــت؟ برنام ــردم اس ــدگی م ــا در زن رفرمه

يست ايجاد جامعه ای نوين است و به توده هـا      كمون
چه جامعه ئـی بايـد      برقراری  نشان ميدهد که برای     

کمونيســتها، نماينـدگان پيشــروترين  . مبـارزه کـرد  
ه تـرين   تطبقه تاريخ؛ طبقه ای که قرار است پيشرف       

انقـالب اجتمـاعی تــاريخ بشـر را بــه ثمـر برســاند،     
هـل  بنابراين نـه تنهـا نمـی تواننـد روی ج          . هستند

مردم حسـاب بـاز كننـد و عقـب مانـدگی خـود را              
بپوشانند بلکه اگر در راس پيشروترين افکـار زمـان          
خود قرار نگيرند، نمی توانند وظايف خود را عملـی          

  .کنند

 از ی یک   ی جن   بش کمونیس   ت ینوس   از
   کارمان استیموضوعات مرکز

ــبش      ــازی جن ــرای  نوس ــا ب ــروژه م ــز و پ ــن ت اي
 روش نه تنهـا بـرای   به نظر ما اين. كمونيستی است 

پايه های خودمـان بلکـه بـرای محافـل پراكنـده و             
عناصر قديمی كه هنوز به تغيير جهـان معتقدنـد و         
می دانند که با خطها و روشهای قـديم نمـی تـوان            
دست به کاری جدی زد، جـذابيت و برائـی زيـادی           

حال و هوای اين پروژه پتانسيل آن را دارد كه . دارد
 كه خود را كمونيست مـی     جديدی در ميان كسانی   

دانند بيافريند هرچند تمـام پـروژه هـائی كـه مـی             
وحـدت طلبـی جـواب دهـد تـا کنـون        خواست به

ناموفق بوده است اما يك روحيه وحدت طلبانه هـم      
اگـر ايـن پـروژه را بـا      .در حال شـکل گيـری اسـت       

موفقيت پيش ببريم در اين زمينه بـه نتـايج بسـيار      
  .  خوبی دست خواهيم يافت

 بايد ضرورت نوسازی جنبش کمونيستی را بطور ما
زنده و برا  بر بستر همه فعاليـت هـای حزبـی مـان         
طرح و آن را تبديل به يکـی از پايـه هـای تقويـت               

ما بـه ايـن پـروژه بعنـوان يـك پـروژه             . حزب كنيم 
قدرتمند و رهـائيبخش در همـه سـطوح نگـاه مـی        

ــرای تبــديل جنــبش  . كنــيم  ايــن پــروژه ايســت ب
ضـروری  . به يك قطب قـوی در جامعـه     كمونيستی  

بـا  : است که اين پـروژه در دوسـطح بـه پـيش رود            
احزاب مشخص و با فعالين و محافل جنـبش هـای           

  ).دانشجوئي، زنان، کارگري(توده ای 
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ما وظيفه داريم كه حالت بـی تفـاوتی نسـبت بـه             
 .مسائل تئوريك در جنبش کمونيستی را بهم زنـيم        

  ما را در مقابله با   عدم جوشش فكری و ايدئولوژيك    
خوشبختانه . طبقات ارتجاعی ضعيف و فلج می کند     

. آگاهی به ايـن ضـرورت در حـال گسـترش اسـت             
بسياری از فعاالن قديمی مـی فهمنـد کـه تئـوری            

يابنـد کـه    مـی   در  هايشان بايد تـر و تـازه شـود و           
شـالوده هـای   امروزه، تنها با نگاهی نو مـی تـوان از    

ا شاداب تر و با اعتبارتر آن ر دفاع کرد و  مارکسيسم
  .ساخت

  متد کار در این زمینھ
اصل اول اين است که ايـن معضـل را بايـد مرتبـا            

با يک بـار    . طرح و به يک مشغله فکری تبديل کرد       
بايـد  . گفتن و منتظر شدن مسئله حـل نمـی شـود      

بدانيم که جا انداختن اين موضوع يک کـار خـالف            
ــر   ــت و گ ــرباالئی اس ــائی س ــان و راهپيم ايش جري

اين است که بگويد فايده نـدارد و        فرد  خودبخودی    
صـحبت از راه انـداختن   . يا يک بار بگويد و رد شود      

يک جنبش فکری است و اين کـار بزرگـی اسـت و           
  .تالش زيادی می برد

ما کماکان اين وظيفه را داريم کـه حـزب و خـط             
ــوده ای      ــای ت ــبش ه ــروان جن ــه پيش ــزب را  ب ح

کنيم که بطـور متشـکل   بشناسانيم و از آنان دعوت     
ــرای تقويــت حــزب و گســترش نفــوذ سياســی و   ب

اما بايـد   . ايدئولوژيک و تشکيالتی آن کوشش کنند     
بدانيم که بخش مهمی از کار سياسـی ايـدئولوژيک         
برای جذب پيشروان، آن است که معضالت کنـونی          
جنبش کمونيستی را با آنان مطرح کنيم و راه حـل      

ين يک عرصـه بسـيار      ا. خودمان را نيز جلو بگذاريم    
مهم مبارزه طبقاتی است که آينده به مقدار زيادی          

اين يك وظيفه عاجـل     . وابسته به موفقيت آن است    
برای هر كمونيست و هر حزبـی اسـت کـه خـود را            

  . کمونيست می داند
ما بايد بر روی مضامين كمونيسـم علمـی بيشـتر            

نه فقط در نشريه و انتشـارات،   . تبليغ و ترويج كنيم   
ه در روابطمان با محافل و احزاب و جنبش های          بلک

توده اي،  بر سر شالوده های مارکسيسم بايد بطـور          
موضوعاتی که در را بروی . زنده تبليغ و ترويج كنيم 

مـثال در جنـبش     . اين وظيفه می گشايند بسـيارند     
زنان در مورد رابطه ميان سوسياليسم و رهائی زنان؛ 

اليسـتی و   جمعبندی از عملكـرد كشـورهای سوسي      
جنبش كمونيستی در اين زمينه برای تيزتر كـردن         
پايه های نظری كمونيستي؛ در جنبش كـارگری در   
مورد تفاوت ميان طبقه كـارگر در خـود، بـا طبقـه          

طبقه ای كه بايـد رسـالت تغييـر       (کارگر برای خود    
  .و غيره)  جهان را عملی كند

برای پيشبرد اين وظيفه ماننـد هـر وظيفـه مهـم            
زم است که به فکر صد تدبير و هـزار طريـق   ديگر ال 

 چه در سطح مرکـزی      -برای عملی کردن آن باشيم    
 .چه در سطح حوزه ای و فردي

بطور مشخص می توانيم گردهمائی های مختلـف         
از جلسـات بـا     . برای ارائه اين بحثها تشکيل دهـيم      

احزاب گرفته تا دعوت محافل و عناصر برای اينکـه          

  .ينه گوش داده و نظر دهندبه نظرات ما در اين زم
  

   پراتیک ھاینوساز
ما اين پروژه را صرفا به مباحـث تئوريـک محـدود      

بـا تحليـل   . تئوری راهنمای عمل اسـت    . نمی کنيم 
مشخص از شرايط مشخص بايد افق سياسی جنبش 

) جنبش کارگري، زنان و دانشـجوئي     (های توده ای    
در هر جنبش توده اي، در عـين  .  را گسترش دهيم 

 اتحاد گسترده، بايد بـرای شـکل گيـری يـک      حفظ
هـر  . هسته مستحکم انقالبی ثابت قدم تالش کنـيم  

جنبش توده ای برای اينکه بر جاده منافع توده ها و  
آمال آنان بماند، نيازمند يک هسته مستحکم ثابـت        
قدم است وگرنه خيلی زود طعمه نيروهای طبقاتی         

در هـر يـک از      . ارتجاعی و فرصت طلب مـی شـود       
نبش ها بايد از دريچه مسائل خاص آن جنبشـها،   ج

. افق سوسياليسم و کمونيسم را تبليغ و ترويج کنيم  
در عين حفظ پايه های اتحاد گسترده، مـردم بايـد           
بدانند سوسياليسـم چيسـت، چـرا تنهـا راه نجـات            
بشـــريت از ســـرمايه داری و روابـــط اقتصـــادی و 

ش در جنب. اجتماعی استثمارگرانه و ستمگرانه است 
های توده ای بايد فضای مناسبی برای جاری شدن         
بحثهای توده ای در مورد اينکه مـا چگونـه بدسـت         
خود آن آينـده را خـواهيم سـاخت و مختصـات آن        

اينهـا همـه بخشـی از       . آينده چيست، بوجود آوريم   
  . نوسازی است

در رابطـه بـا جنـبش کردسـتان         " نوسازي"ترجمه  
بـيش از هـر   در جنبش کردستان، . بسيار مهم است 

جای ديگر هم پتانسيل آن است و هم ضـرورت آن           
ــوين و     ــک نـ ــه دموکراتيـ ــاتيو جامعـ ــه آلترنـ کـ
ــاکی بدرخشــد و   ــد ســتاره تابن سوسياليســتی مانن

در کردسـتان   . منطقه نفوذ جنبش کمونيستی باشد    
اين سوال کـه راه حـل انترناسيوناليسـتی پرولتـری        
برای حـل مسـئله ملـی چيسـت، و تجربـه مبـارزه          

انه در آن خطه چگونـه بـه ذخيـره ای بـرای             مسلح
ــران   ــر اي ــالب سوسياليســتی در سراس پيشــبرد انق
. تبديل خواهد شد، بايـد جوابهـای روشـنی بگيـرد          

ــتی در    ــبش کمونيس ــت جن ــه تقوي ــژه ب ــه وي توج
کردســتان بخصــوص در شــرايطی کــه امپرياليســم 

" آلترنـاتيوي "آمريکا در کردستان عراق به اصـطالح        
 ارائـه داده اسـت، از اهميـت         برای مردم کردسـتان   
  . زيادی برخوردار است

 نسل جوان نيز بايد با درگير شـدن در حـل ايـن             
جوانـان مـی خواهنـد بداننـد        . معضل تعليم ببينـد   
وبهتـر اسـت كـه از مـا جـواب           . كمونيسم چيسـت  

بگيرند و آنهم نه در سطحی كه ما در سـن جـوانی              
گرفتيم، چون بـا آن سـطح، نـه تنهـا نمـی تواننـد               

ديل به نسل نوين جنبش كمونيستی شوند بلکـه         تب
  . تبديل به دنباله نسل قديم می شوند

 
 توجه و اعتنا به اين مباحثات و شـرکت فعـال            -۱

در آن برای نوسازی و تکامل جنـبش کمونيسـتی          
نشريه حقيقـت بـه سـهم خـود         . ايران ضروريست 

ن خود را با ايـن مباحـث        تالش می کند خوانندگا   
  ■.آشنا کند

به مصاف با توطئه عليه  
زندانيان سياسی توسط 

 !رژيم به پا خيزيم
 مرداد اکبر محمدی ۸شب گذشته يکشنبه 

 تير ۱۸دانشجوی مبارزی  که از خيزش 
 تا کنون در زندان به سر می برد ، در ۱۳۷۸

او که از چند وقت ! زندان اوين جان باخت
پيش در اعتراض به دستگيری مجدد و شرايط 

تی که مزدوران رژيم برای زندانيان به سخ
وجود آورده بودند دست به اعتصاب غذای 
خشک زده بود و در حالی که در شرايط 

جسمی سختی به خاطر سالها شکنجه و آزار  
قرار داشت بدون تسليم شدن در مقابل 

  .ددمنشی های رژيم  در گذشت
اين جنايت در زمانی به وقوع پيوست که رژيم 

ذشته دست به دستگيری ، طی يک سال گ
شکنجه و اذيت و آزار بسياری از فعالين 
شناخته شده جنبش دانشجويی ، کارگری ، 
زنان ، سرکوب مليتهای تحت ستم و احکام 
اعدام برای دستگير شدگان وقايع خوزستان و 

  . بلوچستان و ساير مناطق ايران زده است
اگر جنايت رژيم در کارزار کشتار هولناک سال 

 متعاقب شکست اش در جنگ ارتجاعی ۱۳۶۷
ايران و عراق به وقوع پيوست اين بار رژيم با 
توجه بحران اخير در خاورميانه و جنگ 
اسرائيل عليه مردم فلسطين و لبنان می 
خواهد دست به جنايتهای ديگری در داخل 

  . بزند 
بيشک اين جنايات نشان از اعالن ورشکستگی 

ده است تا و درمانده گی رژيمی سرپا پوسي
شايد چند صباحی ديگر به زندگی کثيف خود 

  !اما زهی خيال باطل. ادامه دهد
طرحها و نقشه های سبعانه رژيم که نشان از 
درمانده گی اوست نبايد بی پاسخ بماند و نمی 

ما کارگران ، دانشجويان ، زنان و جوانان . ماند 
را فرا می خوانيم که مراسم ياد بود اکبر 

 محلی برای افشای جنايات رژيم محمدی را به
اين مبارزه بايد به صحنه مبارزه . بدل سازند 

پر شور سياسی عمومی تبديل شود و تنها با 
يک انقالب راستين و مستقل از امپرياليستها و 
مرتجعين  می توان به اين جنايات پاسخ در 

 .خور را داد
  

گرامی باد خاطره دانشجوی مبارز اکبر 
  !محمدي

ژیم جنایتکار جمھوری مرگ بر ر
  !اسالمي

  !زنده باد کمونیسم! زنده باد انقالب
 -مارکسیست( حزب کمونیست ایران 

  ) مائوئیست-لنینیست
  ١٣٨۵ مرداد ٩

٢٠٠۶-٣١-٠٧  
 



٥صفحه     حقيقت         ۲۹ شماره

 فاصله ای    سال پيش در چنين روزهايی در        هيجده
کمتر از يک ماه بـه فتـوای خمينـی چنـدين هـزار        
زندانی سياسی و عقيدتی مخالف حکومت اسـالمی        

در ه ای  دقيقـ ۳ تـا  ۲ در محاکماتی    ،از  مرد و زن      
پشت ديوارهای زندان قتل عام کردند و در تـاريکی     

، بـی نـام و نشـان، در         ٦٧شبهای مرداد و شـهريور      
  .رهای دسته جمعی دفنشان کردندگو

كشتار در فردای آتش بس در جنگ ايـران و عـراق      
 از صـف    ١٣٦٧جانباختگان قتل عام    . صورت گرفت 

كارگران مبـارز بودنـد؛ از رسـته پيشـمرگان؛ زنـان          
ــجويان و    ــوزان و دانشـ ــش آمـ ــواه؛ و دانـ آزاديخـ
روشنفكرانی كه راه دگرگون كردن جامعه مبتنی بر        

اه خـدمت بـه خلـق را در پـيش     ستم و اسـتثمار، ر    
اينان نه فقط برای حقـوق خـود، کـه          . گرفته بودند 

برای رهائی تمام انسان ها به ميدان مبارزه سياسی         
 ستيزان در قـدرت کـه بـه         مردم  نفرت  . گام نهادند 

بـروز  اين انقالبيون در بند     صورت شکنجه وحشيانه    
را در هم بشـکند و نـه قـادر    آنها  يافت، نه قادر شد     

سـنت  . ز فراگير شدن پيام شان ممانعـت کنـد   شد ا 
 در مبـارزه  مبـارزان انقالبـی    شکنی و شجاعت اين     

هـای مردمـی     برای اهداف خود، پايه گذار جنـبش        
که امروزه از مولفـه هـای مهـم بـی        گوناگونی است   

  .ثباتی جمهوری اسالمی است
 پايداری آنها در زير شـكنجه هـای تكـان دهنـده،            

ـ    ناتوانی و عجـز سياسـی و       ه  ايـدئولوژيك رژيـم را ب
نمايش می گذاشت و اطمينان راسخ اين قهرمانـان         
به نابودی جمهوری اسالمی و پيـروزی تـوده هـای           

ــه تصــوير مــی كشــيد  ــردم را ب ــق . م ــان سرمش آن
ــذيری و   ــان خــواهي، ســازش ناپ درخشــانی از آرم

 بـرای   .شجاعت برای آينـدگان بـه جـای گذاشـتند         
ارزات ايـن   سخن گفـتن از ايـده هـا و از مبـ          همين

  . زندانيان قتل عام شده را قدغن کردند
ســكوت موذيانــه حكومــت هــا و رســانه هــای      

 بسـيار گويـا     يانامپرياليستی در مورد كشتار زنـدان     
مناسبات سـلطه و اسـتثمار، چرخـه چپـاول و           . بود

وابستگي، بايد دوباره به راه می افتاد، و اين با وجود       
ـ         ر هـم زدن  مبارزينی که کمر به تعميق انقـالب و ب

آنهـا خشـنود     .بساط ظلم بسته بودند، ممکن نبـود      
بودند از اينكه جمهوری اسالمی حاضر اسـت بـرای          

دست به هـر  " برقراری امنيت "و  " اقتدار"نشان دادن   
جنايت و رذالتـی بزنـد؛ خوشـحال بودنـد از اينكـه             
رژيم، زندانيان مبارز را از سر راه بر مـی دارد؛ زيـرا            

و فــارغ از " امــن"محــيط اعتقــاد داشــتند در يــك 
اعتراض و مقاومت سياسـي، راحـت تـر مـی تـوان             
چنگالهای سلطه و غارت امپرياليسـتی را بـر ايـران           

  .محكم كرد
 فقط اين عزيزان را آماج قرار نـداده    ١٣٦٧قتل عام   

بود؛ اين تضاد آشتی ناپـذير جمهـوری اسـالمی بـا            
توده های خلق بود كه در آن كشتار تكـان دهنـده،     

، كـارگران و    ١٣٥٧در جريـان انقـالب       .دفشرده ش 

دهقانان، زنان، و ساير اقشار مـردم شـوراها و ديگـر       
تشكالت توده ای و انقالبی خود را به وجود آوردند؛          
ديوارهــای سانســور و اســتبداد را درهــم كوبيدنــد؛ 
آزادانه زبان گشودند و ابراز عقيده كردند، گـرد هـم     

ش را تشكيل آمدند و احزاب و نهادهای انقالبی خوي  
اما جمهوری اسالمی همه اينها را يكی پـس         . دادند

شکنجه گاه ها و    . از ديگری لگد مال و سركوب كرد      
جوخه های اعدام دوباره به راه افتاد و زنـدان هـای            
. رژيم مسلخ بهترين دختـران و پسـران خلـق شـد           

بدينگونه رژيم به عبث کوشـيد رويـای رهـائی را از         
سـرکوب و    اسالمی در    جمهوری. ذهن مردم بزدايد  

فق شد چون ارتش و     کشتار انقالبيون تا حدودی مو    
 امـا خلـق دارای      ،نيروهای نظـامی خـود را داشـت       

  . ارتش خويش نبود
ايـن هـزاران نفـر، ايـن        نسل جديد بايد بدانـد کـه        

بهترين های جامعه ما، بسادگی می توانستند جـان         
سالم بدر برند بشرطی که به خواستهای پليد رژيـم          

ور اسالمی گردن می گذارنـد، بـه آرمـان هـای            منف
خود پشت پا ميزدند و يا رفقايشان را لو ميدادنـد و        

مرين اين حکومـت ننگـين   آبه مداح و خدمت گذار     
به ريش جادوگر آب دهن "اما آنها . تبديل می شدند 

کردند و بجای فـروختن آينـده ی خلـق بـر        " پرتاب
ی گری و   آيا اين همه انقالب   . طناب مرگ بوسه زدند   

آرمان خواهی  آنان ذخيره بزرگ و تهی ناشدنی مـا       
برای پيمودن راه دشوار و پر پـيچ انقـالب نيسـت؟            
آيان می توان بـرای بزرگـی ايـن ذخيـره انـدازه  و              

  قيمتی گذاشت؟
در اين ميان آنچه چشـمگير اسـت تـالش رهبـران           
حکومت اسالمی در الپوشانی جنايت هولناک سـال        

 کوشيدند اين   ٦٧الن کشتار   آمران و عام  .   است ۶۷
فاجعه کشتار اما .واقعه را از حافظه جامعه پاک کنند

 افشا شـد؛ فاجعـه ای هولنـاک کـه           ۶۷بزرگ سال   
هـر  . نبايد اجازه داد فراموشی بـه آن نزديـک شـود         

  .به حافظه ی تاريخی اش زنده استخلقی 
خـانواده  حمله پاسداران و اطالعاتی هـا بـه تجمـع         

ــدانيان سياا و کنــدن ســنگهايی کــه ســی هــای زن
خانواده ها گذاشته بودند، تـالش مزبوحانـه ای بـود       
برای جلوگيری از رشد رونـدی کـه مـی رفـت کـه           
خاوران را به ميعاد گاه آزاديخواهان تبديل کند کـه    
پيــام مــرگ جمهــوری اســالمی را در دل خــودش 

ولـی تمـام سـرکوبها بـه تجمعـات بـا            . داشته باشد 
با شکست مواجه شـد و      مقاومت و ايستادگی مردم     

گلـزار  . خاوران بـه ميعادگـاه عاشـقان تبـديل شـد          
خاوران به قله رفيعی تبديل شد که انگشـت اشـاره         
تمام آزاديخواهان بـرای نشـان دادن، ايسـتادگی و          
پايداری و وفاداری به منافع مردم و همچنين دنائت    
و پستی و سبعت جمهوری اسالمی بسوی آن نشانه     

رژيم اسالمی به فکر توطئـه  ن   برای همي  .رفته است 
و تحت لوای تبديل خـاوران  فتاد و دسيسه ديگری ا  

به گورستان عمومی قصد دارد اين سند جنايتش را        

ولی خاوران از بين رفتنـی نيسـت چـون        .پاک کند 
خاوران سند جنايت عظيمی عليـه بشـريت و سـند      

  .سبعيت و وحشيگری رژيم است
 خــاک خــاوران از بــين رفتنــی نيســت، چــون زيــر

خاوران صدای فرياد هزاران کودک گرسنه خيابـانی     
است، صدای فرياد ميليونها زنی است که زير احکام         
اسالمی خرد ميشوند، صدای فرياد کـارگرانی اسـت    
. که زير چرخ دنده های کارخانه روزانه له می شوند         

بپاخواســته عليــه تمــام ردم صــدای فريــاد يــک مــ
د ميليونهـا  قدرتهای امپرياليستی ست صـدای فريـا      

. انسانی اسـت کـه انقالبشـان دزديـده شـده اسـت            
پژواک فرياد مردم و خواسته های بر حـق آنهاسـت           
خواسته هايی که برايش رژيم سـلطنت را سـرنگون         

دفاع مردم از خاوران، دفاع از انقـالب سـرخ        .کردند
برای . خودشان، دفاع از خواسته های خودشان است  

کننـد و اجـازه   همين مـردم از خـاوران مراقبـت مي       
ــوهران نهفتــه در دل آن      ــه گ ــا ب ــد داد ت نخواهن

 همــانطور کــه در پيــام خــانواده .دســتيازی بشــود
جانباختگان و زندانيان سياسـی سـابق حـزب مابـه           

بايد بـدانيم كـه     :"سمينار سال گذشته در کلن آمد       
رسيدن به حساب جنايتهای جمهـوری اسـالمی در     

ق بـرای   مورد زندانيان سياسـی و جانباختگـان خلـ        
حسابرسی بـه جنايـات را نمـی      . انتقام كشی نيست  

توان مترادف با انتقـام كشـی دانسـت، بلكـه عـين             
برای اينكه مبارزه بـرای ريشـه       . عدالت طلبی است  

كن كردن هر گونه ستم و استثمار و بی عـدالتی را            
پر خروش كنيم بايد توده های مـردم را از جنايـات       

سی آگاه كنـيم    جمهوری اسالمی عليه زندانيان سيا    
ايـن  . و بحساب خون هائی كه ريختـه شـد برسـيم          

  ".زخمی هميشه تازه است
در دوره كنوني، وظايف سنگينی بر دوش مبـارزين         

آنان بايد به تولد نسل   . كمونيست با سابقه قرار دارد    
جديدی از كمونيستهای انقالبـی يـاری رسـانند، و           
 تجارب و درسهای مبارزات گذشته را چراغ راه توده   

بايد بـه   . هائی قرار دهند كه تشنه آگاهی و رهائيند       
به جمهوری اسـالمی    " نه"قوی شدن قطب سوم که      

به حاکمين برخاسـته از دل انقـالب مخملـی      " نه"و  
بـه يـک حکومـت دسـت نشـانده          " نـه "آمريکايی و   

  . آمريکايی است ياری رساند
همانگونــه كــه مائوتســه دون رهبــر و آموزگــار     

خلـق بـدون   : "رها تاكيد كـرد  كمونيستهای جهان با  
ســرنگون كــردن ". ارتــش خلــق هــيچ چيــز نــدارد

مرتجعين و پی ريزی و حفظ جامعه ای نـو و واقعـا        
انقالبي، بـدون برپـائی جنـگ خلـق و سـازماندهی            
ارتش خلق تحت رهبری يك حزب ماركسيستی ــ        

سـتمديدگان  . لنينيستی ــ مائويستی ناممكن است  
ـ       ه تنهـا بـه آزادی    بدون داشتن نيروی مسلح خود ن

سياسی دست نخواهند يافـت، بلكـه همـانطور كـه           
تاريخ بارها نشان داده طعم شكست و كشتار توسط      

 ■مرتجعين حاكم را خواهند چشيد

  !زخمی هميشه تازه
 ٦٧بھ مناسبت ھیجدھمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 



   ٦ صفحه   ۲۹   شماره   حقيقت                

ــه     ــه روزه ب ــذای س ــايش اعتصــاب غ ــرانجام نم س
نمايشـی در  . کارگردانی اکبر گنجی به پايان رسـيد      

  !چند پرده با بازيگرانی بی مايه
  

ی را بر بالهای هواپيما نشاندند و      گنج :پ رده اول  
ــورو   ــد،دالر و ي ــه دور پايتخــت هــای روبــل و پون ب
گرداندند؛ به گردنش گل انداختنـد؛ انـواع و اقسـام           
جايزه ها را نصيبش ساختند؛ تا چهره تنهـا زنـدانی        
سياسی ايرانی که جرج بوش پسر شخصـا خواهـان           
آزاديـش شــده بـود را بــه عنـوان قهرمــان آزادی و    

  . ر به مردم جهان عرضه دارندحقوق بش
  

 عده ای از کهنه دغلکاران سياسی به       :پ رده دوم  
فراخوانده شدند تـا بـه مـردم ايـران     " گنج"گرد اين   

! هان مـردم ايـن اسـت تنهـا راه نجـات         : ثابت کنند 
  ! حول اين منجی جديد گرد آئيد

  
کهنه دغلکارانی  که تنها هنرشان در سياست گـذر          

از شکست  . اندگی ديگر است  از يک واماندگی به وام    
خوردگان دوم خردادی تا پادوها و دالالن سياسـی          

 اکثريتی  -توده ای   . اين يا آن محفل صاحب قدرت     
های قديم يا جمهوريخواهـان جديـدی کـه تـاريخ           
ورشکستگی های سياسی شان با دخيل بسـتن بـه          

  . امامزاده های بی معجزه رقم خورده است
  

 از خوشنامی کـه   معدودی با سوابقی:پرده سوم 
بـار ديگـر    . از سياست فقط بالهت را فراگرفتـه انـد        

قربانی ساده لوحی خود شده و همچـون قـوم بنـی            
  . شدند" گوساله زرين"اسرائيل پرستشگر 

  
حجــم ســنگين هيــاهوی هــای  :پ  رده چھ  ارم

تبليغاتی نتوانست روحـی بـر پيکـر بـی رمـق ايـن             
 پيوستن حداکثر چند ده نفـر در ايـن     . نمايش بدمد 

يا آن شهرنتوانست بر ناباوری همگانی نسبت به اين        
  .کارزار فريب فائق آيد

  
 طبق خواست کـارگردان و دسـتور      :پرده بع دي  

  !تهيه کنندگان نمايشهای جديدی در راهست
اما اگر کسی دنبال حقيقت است بايد به پشت پرده        
نگاهی بيندازد تا بفهمد که چرا اين نمايش با اقبال          

  .ده استهمگانی روبرو نش
  

 اين نمايش عمدتا در خـدمت    :پشت پرده اول  
تقويت قطب و آلترناتيو آمريکـائی در جامعـه قـرار            

به همين خاطر توجه نيروهای انقالبـی    . داشته است 
  .را به خود جلب نکرد

   
البته آقای گنجی اينجا و آنجا عليه دخالت آمريکا و     

مخالفت با جنگ حرفهائی زده اما فراموش کرده که     
ر سرلوحه مانيفست جمهوری خواهی اش از قـول        د

را يـک طريـق     " دخالـت خـارجي   "عده ای  نامعلوم     
رسيدن به دمکراسی می دانست و از جانب عده ای          
ــه     ــداخت ک ــراه ان ــه و چهچــه ب ــه ب ــر ب ــامعلوم ت ن

نظـام سياسـی آلمـان بـا دخالـت مسـتقيم            "چگونه
ژاپن را هم ژاپنيها دموكرات . آمريكا دموكراتيك شد

  ."، بلكه ژاپن به زور آمريكا دموكرات شدنكردند
آقای گنجی فرامـوش کـرده کـه پيگيـری در بـراه             
اندازی برنامه اقتصاد نئوليبرالی مورد عالقـه اش در        
جهان امروز يعنی پيگيـری در اجـرای نقشـه هـای         

  .جنگی جرج بوش عليه مردم جهان
  

امروزه به خاطر رسـوائی عملکـرد آمريکـا در عـراق      
در اشکالی خفيف مخالفتهـائی بـا      نيست که گنجی    

بلکـه ايـن    . ابـراز مـی کنـد     " دخالت نظامی آمريکا  "
. روش، يک ترفنـد سـابقه دار دوم خرداديهـا اسـت        

اينکه چگونه شـعارها و  ! ترفند جعل و تقلب و تزوير     
مطالبات واقعی مردم را می شـود مصـادره و جعـل         

  .کرد و از محتوی تهی ساخت
   

د فلسفه اش سروش ياد     اين ترفند را گنجی از استا     
گرفته که چگونـه مـی خواسـت بـه روشـنفکران و             

" احساس آزادی داشـتن "دانشجويان  حقنه کند که    
بهتر از کسب خود آزادی است؛ از سعيد حجاريـان           
آموخت که چگونه می خواست با مصادره شعارهای        
مردم، آنها را خلع سالح کرده و نارضـايتی هايشـان     

 بکشاند و چند صـباحی  را به مجراهای تحت کنترل 
  .بر عمر ننگين جمهوری اسالمی بيفزايد

  
" قطـب سـوم   "گنجی نسـخه ای بـدلی از        " راه سوم "

 انحطاط و   . واقعی است که مردم ما بدان نياز دارند       
فرصت طلبی به حدی عرصه سياسـت در ايـران را            
فرا گرفته كه فورا از هر چيز مورد عالقه مردم سکه           

طب سوم واقعی يعنـی  ق. های جعلی ضرب می شود 
ضـديت بـا تمــام جنـاح هــای جمهـوری اســالمي،     
مخالفت با سياست های وحدت طلبانه با اين يـا آن    
جنــاح، ضــديت بــا همــه نقشــه هــا و طــرح هــای  
. جنايتکارانه آمريكا در قبـال مـردم ايـران و جهـان        

بطور مشخص ضـديت بـا جنگهـای تجاوزکارانـه و           
تالفـات  تحريمهای اقتصادی و مخالفت جـدی بـا ائ        

سياسی كه آمريکا می خواهد در ميـان اپوزيسـيون        
  . ايرانی ايجاد کند

تمام دودوزه بازی ها گنجی حول ليست سه نفره از      
زندانيان سياسی ريشه در اين دودوزه بازی سياسی        

مشکل گنجی بر سر اسامی زندانيان سياسـي،     . دارد
نام اين يا آن فرد نبوده، مشکل او اين بود که نمـی            

 کسانی همچون زرافشان يا ديگر زنـدانيانی      خواست

   ۸ه از صفحه بقي
  بيانيه كميته جنبش انقالبی انترناسيوناليستي

توده های تحـت سـتم      می تواند   انقالبی كه   .....
 هـر نـوعی از      کـه در خاورميانه را متحد كنـد       

 و   کند رهبری مذهبی و رژيم تئوكراتيك را رد      
استعماری  و   - قدرتهای نو  که  بدنبال آن باشد    

و چـه از روی رغبـت   (رژيمهای دست نشانده      
را كـه در سرتاسـر منطقـه      )  رغبـت  چه بـدون  

مركـز  بعنـوان   پراكنده اند و همچنين اسرائيل      
فرماندهی امپرياليسـتی در منطقـه، را در هـم        

 شانس است کهجنبش انقالبی اين  تنها  . شكند
آنرا دارد كه بتواند بر اين دايره كابوس چپاول،         

  .  جنگ و مرگ پايان نهد
سطوح بااليی از   امپرياليستها  بطور شرم آوری      

تجاوز و حشيگری عليه بشريت را بـه نمـايش          
مردم  را خنثی كرده و  حرکت در می آورند تا     

تفكرات مهلكی مبنی بر قـدرت مطلـق بـودن          
هركجا ” د اما قانون    نخود در ميان آنان الغا كن     

چيـزی  “ كه ستم  هست مقاومـت نيـز هسـت       
ما نبايـد يـك     . ستياست  كه در كنترل آنها ن      

تر در مقابل اين محاسبه يا از بين رفتن   سانتيم
و يا تن دادن در مقابل سركوب مبارزات خلـق       

  .به عقب بنشينيم
سياستی نوين برای رهبـری مبـارزات انقالبـی         

نگرش نوينی  که منجر به    مردم بايد تحقق يابد   
چگونگی تغييـر جامعـه،   نگرشی در مورد    . شود

، مردم چه کسـانی هسـتند  دوستان و دشمنان   
 چه بايد كرد تـا      ، كسانی بايد اتكاء نمود    به چه 

امپرياليستها بيرون افكنده شـوند و در مقابـل          
نه ناسيوناليسـم و نـه     . سلطه جهانی آن ايستاد   

مذهب هيچكدام قادر به انجـام چنـين كـاری          
  .نيستند

فقر و فالكت روزمره ای كه توسط امپرياليسـم     
در خاورميانه  بوجود می آيد دائمـا  گوركنـان         

بـا وجـودی کـه      . ا نيز بوجـود مـی آورد      خود ر 
 موجــود  اینيــروی اجتمــاعی انقالبــی بــاالقوه

است، اما هنوز از آگاهی الزم برخوردار نيسـت         
. بايـد داشـته باشـد    و   و بيان سازمانيافته ندارد   

چنين پيشروی رهـايی بخشـی بـه ايـدئولوژی       
 –ی انترناسيوناليســـتی ماركسيســـم رپرولتـــ

از ميــان . دارد مائوئيســم احتيــاج –لنينيســم 
آنانيكه از اين سيستم و جنگهای ناعادالنـه ای         
كه توليد مـی كنـد، نفـرت دارنـد، مبـارزين و         
رهبرانی الزم است كه  جرات يافتـه، قـدم بـه            

  .پيش نهاده و اين مسئوليت را بر دوش گيرند
بتـوان  اسـت كـه   فـرا رسـيده   مدتها زمـان آن   

مقابله با تفرعن مهلك و كشنده امپرياليسـتی        
 نيروی آگاه و قدرتمنـد مـردم سـتمديده     با  ا  ر

منطقه كه منافعش در آينده ای كامال متفاوت        
به امـری عمـومی بـدل        رااز امپرياليستهاست   

آينده ای كه می تواند بر بستر شـرايط       .ساخت
ــالب در     ــل انق ــا تكام ــونی و ب ــه وار كن ديوان
كشورهای منطقه بـه مثابـه بخشـی از مبـارزه        

 امپرياليسـتی   – داری   جهاني، سيستم سرمايه  
شرور كنونی را سـرنگون كنـد و جهـان كـامال        

  .نوينی را بسازد
  یكميته جنبش انقالبی انترناسيوناليست

  ۲۰۰۶ اوت ۸ 
 

 !يادداشتی بر نمايش اکبر گنجي



٧صفحه     حقيقت         ۲۹ شماره
که علنا و رسـما عليـه امپرياليسـم آمريکـا موضـع             
گرفته اند و حقيقتا خواهان ايجاد قطب سـوم بـوده        

  . به نماد زندانيان سياسی تبديل شوند
  

 اين نمايش تالشی برای سر و :پشت پ رده دوم  
ــه    ــرک در آوردن جبه ــه تح ــيدن و ب ــامان بخش س

بی جهت نبوده که . اد بوده استورشکسته دوم خرد 
بسياری از اصالح طلبان حکومتی و غيـر حکـومتی        
دوباره حول اين فراخـوان گـرد آمدنـد تـا يـادی از          

مـی خواهنـد    .  خيال فروشی ها گذشته خود کنند     
بينند آيا می توانند بار ديگر سر مردم شيره بمالنـد           
و آنان را دوباره به مسير انتخـاب ميـان بـد و بـدتر          

مسيری که از  انتخاب خـاتمی بـه        . نند يا خير  بکشا
  .  انتخاب رفسنجانی ختم شد

از زمانی که گنجی به همراه ديگـر طراحـان اصـلی         
ــای      ــه ج ــد ب ــميم گرفتن ــرداد تص ــروژه دوم خ پ
رفسنجانی بر خامنه ای رخـت عـالی جنـاب سـرخ            

و از اين طريق کـين رفسـنجانی را   . (پوش بپوشانند 
 سياسـی دوم خـرداد   ائـتالف .) به مهر تبديل کننـد  

  . رنگ و بوی ديگری به خود گرفت
حــاد شــدن تضــادهای ميــان آمريکــا و جمهــوری  
اسالمی موجب  صـف آرائـی هـای نـوين درهيئـت         

ديگر موضوع اصـلی رنـگ کـردن    . حاکمه ايران شد 
مردم به جای قنـاری    به  گنجشگ و قالب کردن آن      

در مقابـل بزرگتـرين     " چه بايد کرد؟  "مسئله  . نيست
مپرياليستی جهـان اسـت کـه قصـد تغييـر           قدرت ا 

رژيمی را دارد که ديگر با اهداف و منافع جهـانيش          
  . سازگار نيست

گنجـی سـر در آخـور       " راه سـوم  "به همـين جهـت      
محافلی از قدرت در جمهوری اسالمی نيز دارد کـه       

می خواهـد  " جنگ طلب و ماجراجو   "درمقابل جناح   
 اين بحـران  به" واقع بينانه تري"و " پخته تر "برخورد  

انتقادات اکبر گنجی به جنگ طلبی از جـنس        . کند
انتقادات اکبر هاشمی رفسنجانی اسـت کـه در پـی      
. شکل دادن به ائتالفات جديد در حکومت می باشد      

تا با مذاکره و زد و بنـدهای بـزرگ مـانع از قربـانی       
شدن جمهوری اسالمی يا حداقل جناحهای بزرگی       

مصاحبه هـايش بـر   زمانی که گنجی در   . از آن شود  
انگشت می " سياستهای نابخردانه جمهوری اسالمي  "

اينان از صـدام هـم بـدتر عمـل     "گذارد يا می گويد   
کرده و اروپائی ها را با آمريکائی ها عليه رژيم متحد 

" راه سـوم  "در واقع می خواهد بلندگو ايـن        "  کردند
  .گردد و برای آن پايه گرد آورد

  
ــايش آ :پش  ت پ  رده س  وم  ــن نم ــکارا در  اي ش

بـوده  " انقـالب مخملـي   "خدمت شکل دادن به يک      
مسـالمت آميـز کـه هـدفش صـرفا          " انقالبي. "است

جايگزينی يک دار و دسته ارتجاعی بـا دار و دسـته      
بدون اينکه  پايه های اساسـی       . ارتجاعی ديگر است  

  .  نظم کهنه ضربه ای بخورد
  

سالهاسـت کــه آمريکــائی هــا در کشــورهای اقمــار  
 دست به کار اين نـوع انقالبـات شـده       شوروی سابق 

آنـان بـدين منظـور مسـتقيما آمـوزش برخـی            . اند
نخبگان را بر عهده می گيرند؛ آنان را در سازمانهای      
غير دولتی که بر پايه بودجه های کالن طراحی می         

شود سازمان می دهند؛ و با کشاندن عده ای تحـت       
عنوان نافرمانی مدنی بـه خيابـان و کنـار کشـيدن            

ــحنه و    ارگ ــوی ص ــی از جل ــامی و امنيت ــای نظ انه
همزمان اعالن همبستگی شخصيتها يا جناحهائی از  
حکومت و اعـالن پشـتيبانی مجـامع بـين المللـي،            

  . را به سر منزل مقصود می رسانند" انقالب مخملي"
امروزه اکبر گنجی هم و غم خـود را سـازمان دادن           

حکومــت "او بــا تــز . مــی دانــد" انقــالب"ايــن نــوع 
تئوری بـافی مـی     " انقالب"برای  آماج اين     " طانيسل

کند؛ برای روشـهای اجـرائيش، نافرمـانی مـدنی را           
فرموله می کند؛ برای تـدارک ايـدئولوژيکش شـعار          
بخشش و آشتی و مدارا با جانيان حکومتی را جلـو           

تا پايه های اصلی نظام مبتنی بر ستم و         . می گذارد 
  . استثمار را حفط کند

ضـد انقـالب    " گنجی خود را يک      از همينروست که  
. آقای گنجی درست می گويد    . می داند "  تمام عيار 

تغييـری در ماهيـت سياسـی آقـای     ! درسـت اسـت  
 چـه بعـد از آن، چـه    ۵۷گنجی چه قبل از انقـالب       

. قبل از زندان چه بعد از آن صـورت نگرفتـه اسـت             
بـه  پـا   خمينـی   پيـروان   وی همراه ديگـر     زمانی که   
 انقالبيـون و کمونيسـتها و       و دسته دسته  رکاب بود   

زنـان مبــارز را بــرای تثبيــت و اســتقرار جمهــوری  
 امـروز    و  ضد انقالب بـود    ،اسالمی به مسلخ می برد    

که می خواهـد هـر طـور شـده صـدای اسـالم              هم  
منتظري، سروش و حجاريان رابـه گـوش جهانيـان          

  .استبرساند ضد انقالب 
  

اصـالت  "روضه خوانی ها اکبر گنجی در مورد تقدم         
، بـه قصـد دور کـردن     "اصالت سياسـت  "بر  " فرهنگ

. نظام سياسی حاکم از گزند مبارزات توده ای اسـت     
مـی  " خاليق هـر چـه اليـق   "او به خيال خود برپايه      

خواهد اولويت را به نقد فرهنگ استبدادی در ميان         
و توجــه را از اساســی تــرين مشــکل . مــردم بدهــد

 و  جامعه يعنی حاکميت سياسی اقليتی اسـتثمارگر      
آقای گنجی هنگامی که می گويد . مفتخور دور کند 

نظام سياسی هـر جامعـه  هماننـد لباسـی بـر تـن               
منطبق بر فرهنگ آن جامعه می باشد، ترجيح مـی          
دهد که به خاطر نياورد کـه چگونـه بـر پايـه مثلـه          
کردن و خون ريزی مداوم از پيکر مردم، اين لبـاس       

 اجباری  حجاب. به زور بر تن جامعه ما پوشانده شد       
 .تنها يک نمونه آنست

آقای گنجی تـرجيح مـی دهـد فرامـوش کنـد کـه          
 کـه  -الب شاخص اصلی و بسيار مهم اين فرهنگ غ   

 ايـدئولوژی قـرون    – اسـت    فرهنگ طبقات حاکمـه   
ايدئولوژی که او سـعی مـی       . وسطائی اسالمی است  

.  تـر و تـازه و حفظـش کنـد          ، گوناگون ءکند به انحا  
قاتی در ايران بکار گيری     امروزه در صحنه پيکار طب    

اسالم در سياست، به هر درجه ای که باشد معنـائی     
  . جز تداوم تحميق و سرکوب توده ها ندارد

بلند پروازی های ايدئولوژيکی اکبر گنجـی هماننـد         
بلند پروازيهـای مرغـی خـانگی اسـت کـه فراتـر از         
ايدئولوژی پوسيده اسالمی نمی توانـد بـه پـرواز در           

رنـگ و لعـاب بـورژوا ليبرالـی و          هر چنـد کـه      . آيد
  . حقوق بشری به خود گيرد

  

  اما صحنه مغشوش تـر از     :پشت پرده چھارم  
آن است و صف بندی های سياسی ميان  بـازيگران        
پر شکاف تر از آن که چسب اکبر گنجی بتواند آنها           
را به هم جوش دهـد و سـناريوهای خـود را پيـاده             

  . کند
 تر از آن اسـت   جمهوری اسالمی شقه شقه   چرا که   

باال . که بتوان بر اين يا آن ائتالف حکومتی تکيه زد         
گرفتن دعواهای جناحي، ماجراجوئی های احتمالی      
اين جناح عليه جناح ديگر، خطر جنگ و مهمتـر از      
همه  بی پايگی مفرط رژيم و نارضايتی عميق مردم    
می تواند، هر آن موجـب بـروز شـرايط انفجـاری و             

اسه کوزه های نافرمانی مدنی     قهری شود که تمام ک    
و شيوه های مسالمت جويانـه ای کـه امـروزه اکبـر       

  .گنجی مبلغ آن است را در هم شکند
مضافا، انقالب مخملی برای تغيير رژيم ايـران تنهـا          

کـه همزمـان بـا      . يکی از گزينه های آمريکـا اسـت       
منافع آمريکا می . گزينه های ديگر به پيش می رود     

هر آن گزينه انقـالب مخملـی       تواند ايجاب کند که     
کناری نهاده شود و روشهای ديگری بـرای پيشـبرد    
منافعش اتخاذ شود که عمال می توانـد بـه معنـای            
پنبه کردن رشته خـواب وخيالهـای امثـال گنجـی           

  . باشد
  

  ايـن نمـايش    :و سرانجام پشت پرده آخر    
صحنه مانوری  برای گنجی و همراهان نيـز بـود تـا      

برای قهرمان انقالب مخملی شدن توانائی ها خود را 
بـی بضـاعتی سياسـی ايـن حرکـت را از            . بيازمايند

اصلی ترين حاميان و فعالين آن می توان فهميد که 
 –از بدنام ترين نيروهای سياسـی خـارج از کشـور            

 تشکيل شده بودند تا آنجائيکـه خـود         -اکثريتی ها   
  . گنجی آنان را حتی اليق نام بردن ندانست

  
د نيروهـای آگـاه و انقالبــی نبايـد بــه    بـا ايـن وجــو  

تالشهای سازمانيافته  اين قبيل افـراد و جريانـات و    
پشتيبانی صاحبان قدرت  داخلی و بـين المللـی از           

اين قبيل جريانـات    . طرحهای شان کم بهائی دهند    
دريافته اند که در جامعه ما از يکسو پتانسيل شکل          

گر گيری قطب سوم انقالبی موجود است از سوی دي     
می خواهند با شکل دادن به قطب سوم قالبی مـانع   

از ايـن زاويـه   . از شکل گيری چنـين قطبـی شـوند       
بويژه آنکه صحنه سياسـی ايـران       . خطر جدی است  

پيچيده است و هر آن خطر آن هست که مـردم در            
ــار      ــت دچ ــيش اس ــه در پ ــوالتی ک ــا تح ــه ب رابط

بـه همـين دليـل      . ،  ابهام و انفعال شوند     سردرگمي
ــه يــک  قطــب ضــد ارتجــاعی ضــد  شــکل دا دن ب

ــت  ــی ضروريس ــه  . امپرياليســتی واقع ــانی ک ــا زم ت
نيروهای انقالبی و کمونيست پا پيش نگذارنـد و در          
اين زمينه  ابتکار عمل از خود نشان ندهنـد مـردم            
ايران قادر نخواهند بود صحنه را از نمايشهای قالبی   

  .  پاک کنند
ده زمانی که صحنه توسط نيروهای بـزرگ قـرق شـ     

باشد تنها با به ميدان کشاندن نيروی بزرگتر يعنـی          
طبقه کارگر و مردم است که می توان اوضاع را بـه             

بـه سـمت انقالبـی آگاهانـه        . سمت ديگری چرخاند  
  ■! برای ساختن جامعه ای نوين و انقالبي

  



   ٨ صفحه   ۲۹   شماره   حقيقت                

هزاران بمب مدرن ساخت آمريكـا عامدانـه بـر          
 و سر شهرها، دهات، مسجدها، كليساها، فرودگاههـا  
ی كارخانجات شير، انبار غله، نيروگاههـا و زيربناهـا        

بر مردم ی اسرائيلی اعالميه ها. ارتباطي، افكنده شد 
زنند تا خانه و كاشانه خود را قبل از ی لبنان فرياد م

آنكه موشكها و بمب ها بر سـر آنهـا ريختـه شـود ،            
كننــد بهمــراه  ی كــه فـرار مــ ی آنهــاي. تـرك كننــد 

كه در كنـار    ی  راه  درهنگام   ميانخودروهايشان در   
 و تخريب شده گير كرده اند    ويرانی  پلها و جاده ها   

 از آنهـا    ی  كـه بسـيار   ی  ، در حال  ميشوندبمب باران   
زمانيكـه  . مـی کننـد   سفيد با خود حمل     ی  پرچمها

ی  لبنان۱۰۰۰ در حدود ،شودی اين اعالميه نوشته م
ساخت آمريكا و ديگر ی  جان خود را توسط بمب ها     

 گذاشـته    دراختيار اسـرائيل   مريکايی که ای  سالحها
 كشته شده انـد و بـيش از يـك چهـارم كـل               شده،

 خانه و كاشـانه خـود را تـرك           لبنان جمعيت كشور 
 .گرددی كرده و هر روز بر تعداد آنها افزوده م

 .اسرائيل در بيش از نيم قرن از زمان موجوديتش           
را به مثابه دولت    ی  نقش سگ هار منافع امپرياليست    

. كـرده اسـت  ی  بـاز ی  مذهبی  بر پايه ا  ی  نيستصهيو
چند بيليـون   ی   بدون كمك ها   چه مدت اسرائيل تا   

ی آمريكــا دوام خواهــد آورد؟ نقــش ژانــدارمی دالر
چـرا  . اسرائيل امروز در منطقه گسترش يافته اسـت    

كــه ايــن مســئله بــا اهــداف ژئواســتراتژيك كــانون 
در واشنگتن كه در نتيجه جنگها و      ی  تروريسم جهان 

ارتبـاط    يات از خون خلقها درياهـا سـاخته انـد،         جنا
به همان اندازه كه امروز قتل عام مردم لبنـان        . دارد

ی وحشيانه، خوار و پست است، به همان اندازه نيز م 
به ی  بر جنگ بسيار گسترده تر    ی  تواند پيش درآمد  

ترسـيم دوبـاره    ی  بـرا ی  از برنامه جهان  ی  مثابه بخش 
ی خاورميانـه ا   یو اجتمـاع  ی  نقشه سياسي، اقتصاد  

. باشد كه بر منافع امپرياليسم آمريكا منطبـق اسـت   
مسئله تسلط . نيستی  مسئله تنها كنترل منابع نفت    

از جهان است و  ی  بيشتر آمريكا بر منطقه استراتژيك    
در هم شكستن اراده و روحيه مقاومـت        ی  تالش برا 

اســت كــه تنفــرش از امپرياليســم آمريكــا و ی ملتــ
ــداران م  اشی ســلح صهيونيســتبخصــوص از چماق

ــدازه ــداردای ان ــين  .  ن امپرياليســم آمريكــا همچن
مانند سوريه و   ی  رژيمهاي) يا تغيير ( كنترل   خواستار

  .می باشد ايران را كه كامال تحت فرمانش نيستند
ــال    ــه ۱۹۸۲از س ــواي   ك ــاران ه ــاوز و بمب ی تج

 باعث كشته شدن    کنون تا   ،لبنان آغاز شد  ی  شهرها
  . نفر شده است۲۰۰۰۰

 در همان سـال توسـط فاالنژيسـتها بـا حمايـت              
در ی   صدها نفر فلسطين    شارون  ی  ارتش صهيونيست 

پناهندگان در صبرا و شـتيال در لبنـان    ی  اردوگاهها
حـزب اهللا در ايـن زمـان بـه مثابـه         . قتل عام شدند  

شيعه در ميان لبنانيها تشكيل شـد تـا در          ی  جنبش
ده بـود  مقابل اسرائيل كه جنوب لبنان را اشغال كـر  

ی بـرا ی اما در عـين حـال بـه مثابـه نيرويـ           .  بجنگد
هـا در آنجـا نيـز     ی  محدود كردن مقاومت فلسـطين    

 و اجتنـاب از   حـزب اهللا ماهيـت متضـاد  . عمل كرد
سـبب  اشغال فلسطين توسط اسرائيل،     ی  حل بنياد 

كـه   ی عمال به حفاظـت از ثبـات شـكننده ا   شد که  
د،  امپرياليسم در منطقـه بـو      –محصول صهيونيسم   

  .دنخدمت ك
اسـرائيل  ی  ترور ماشـين دولتـ    ی  در چنين شرايط    

ـ        و ،و غـزه نمـود  ی  حمالت خود را متوجه كرانه غرب
فلسـطين را قتـل عـام       ی  مبارزين و مردم غيرنظـام    

 را سـاخت تـا دو منطقـه و       “آپارتايـد ”  ديـوار    ،كرد
از هـم جـدا كنـد و        ی  مردمان آنها را بطـور فيزيكـ      

هـا  ی  ه به فلسـطين   را ك ی  مناطق مهاجرنشين يهود  
و ی   گسـترش دهـد، كشـاورز       اختصاص داده بودند  

كنـد، و از    ويـران   ، زيربنا و هـزاران خانـه را          زندگي
را كـه در   ی  طريق سيستم كنتـرل واختنـاق، آنهـاي       

ديگر بـه اسـارت در      ی  زندانهايش قرار ندارند به نوع    
  .آورد

از ی  كـه نشـان  س با انتخاب حمـا ۲۰۰۶ در اوايل    
گنجانـدن  ی بـرا ی امپرياليستی  شهاتالی  ورشكستگ

 اسرائيل و ارباب آمريكـائيش را       -آنها با اسرائيل بود   
بر آن داشت تـا مـذاكرات       ی   و نظام  ی  از نظر سياس  

 و از  گذارنـد را  كنـار   ی  بين المللـ  “ صلح” در مورد   
ی تا كمر دولت فلسطين  کردند  اين موقعيت استفاده    

شـه  هميی  ند و تالش كند تـا يكبـار و بـرا          نرا بشك 
ی مقاومت مسلحانه فلسـطين را در مقابـل ترورهـا         

 بارش بمب ها بر سـر   .روزمره اسرائيل در هم شكند    
ی لبنان به منظور از بين بردن حزب اهللا  قدم ديگـر  

هـدف بدسـت    . باشـد ی  مـ “  نقشه راه  ” راستایدر  
 ، صلح نيست، بلكه هدف ادامـه جنـگ اسـت    نآورد

 تخريـب  خواهند  از طريق قتل عام مردم و     ی  آنها م 
به هر بهانه عوامفريبانه    ی  ، حق كشتن هر كس     كشور

ی به بهانه صـلح  و گـاه       ی   گاه .بدست آورند را    ی  ا
، و يا به    “تروريسم” ديگر به بهانه پايان بخشيدن به       

در ی  درد زايمـان دمكراسـ    ) تلويحـا خـونين   ( بهانه  
  بوشی خاورميانه، آنگونه كه  خانم رايس دالل كنون      

ی ايـن در حاليسـت كـه حتـ       . درسفرش گفته است  
به جناح بوش، افكـار     ی  جهانی  نزديكترين رسانه ها  

ی  آمـاده مـ     در عـراق  ی  جنگ داخل ی  را برا ی  عموم
جـز  ی  چيزی  مدل آمريكاي ی  كنند، جاييكه دمكراس  

تهديـد  درهمين زمـان      و مرگبار نيست ی  يك شوخ 
   .گيردی تنبيه كردن سوريه و ايران باال مبرای 

ـ     مردم در سراسر جها      ی عـدالت ی  ن در مقابل اين ب
نمونه جنگ ترور و تخريبی است كـه        تازه ترين   که  

و  اسـت  شـده ی توسط واشنگتن و تـل آويـو رهبـر      

در دادن ی  اروپـاي ی  دستان آغشته و ذليـل قـدرتها      
در آن نيـز  قتـل عـام مـردم    ی  برا“ چراغ سبز ” اين  

بازيگران مهـم در  . سهيم بوده اند، به خشم آمده اند    
 منـافع   ،جنگ عـراق   برعکسرانسه  چون ف هملبنان  

بينند كه به ائـتالف آمريكـا   ی خود را بهتر در اين م   
از ی  حتی سازمان ملل بطور شرمگينانه ا   .  بپيوندند

درمحكوم كـردن اسـرائيل بـه       ی  تصويب قطعنامه ا  
غيـر  ی  خودش در پسـت هـا     ی  منظور كشتن اعضا  

اشان در لبنان عاجز مانـد چـرا كـه آمريكـا            ی  نظام
  . تسلط كامل بر اين نهاد را داردقدرت وتو و

ــان   ــت  ی از زم ــورد دخال ــات در م ــد توهم ــه باي ك
به عقل آوردن بزرگتـرين    ی  برای  بين الملل ی  نهادها

گذشـته  ی غارتگران دنيا،را بكنار گذاشت مدت زياد   
درسـت همانگونـه كـه تظـاهر كننـدگان در       اسـت، 

بيروت بـا نشـان دادن خشمشـان عليـه سـاختمان         
بيـان  ی  مسئله را به طور قدرتمند    سازمان ملل اين    

  . كردند
امپرياليسـم  ی كه با پـا درميـان  ی  آتش بس ی  براست  

كـه آشـكارا    ی  آنهايی  شود، يعن ی  آمريكا، ، نوشته م   
را در نقض آشـكار  ی خوشه ای  حق استفاد از بمبها   

ی گذشته مثل كنوانسيون ژنو، بـرا ی از توافقنامه ها  
بشـريت  دارند، و به جنايت عليـه       ی  خود محفوظ م  

  قابل اطمينان است؟    ، پردازندی م
آگاهانـه  ی ما بايد خشم خود را به مخالفت سياسـ     
متوقف كردن جنايـات شـان تبـديل كنـيم و           ی  برا
. كه در پـيش اسـت آمـاده گـرديم         ی  مبارزه ا ی  برا

منافع مردم تحت ستم و استثمار خاورميانـه را بـه            
ی آن در نظر گيـريم و عليـه جوابهـا   ی حقيقی  معنا

را كه مردم مكررا از ی اده انگارانه بجنگيم تا خيانت س
ــه   ــد را بازتوليــد نكنــيم و قهرمانان ــرده ان ــج ب آن رن

ی بر پايه مـذهب ی ارتجاعی هيچ نيرو . مقاومت كنيم 
قـادر نيسـت كـه طيـف وسـيع مـردم و          ی  و يا قوم  
ــا ــد  ی مليته ــد كن ــه را متح ــف خاورميان  از -مختل

كردسـتان،  تا عراق اشغال شده، تا      ی  فلسطين اشغال 
و ی  و راه حل واقع–ی ديگری تركيه، ايران و هر جا 

قـدرت  . را بوجـود آورد   ی  پیگیر ضـد امپرياليسـت    
ما بايد در مقابل اين جنگ زشت و در دفاع          ی  جمع

از مردم محاصره شده لبنان و فلسطين باهم تركيب    
رسيدن ی  برا) تكی  ها(مدرن  ی  جالدان خيل . شود

ی ق تنبيهـات عمـوم    توانند از طري  ی  به اهدافشان م  
بپا كنند، اما آنها هرگز قـادر نخواهنـد   ی ترور عظيم 

ايـن  . بود تا اعتماد مردم خاورميانه را بدست آورنـد       
  . توانايی حل آنرا ندارنداست كه آنها هرگزی مشكل

ی آگـاه ی  سياسی  عدم اعتماد و تنفر بايد به نيرو        
و ی  تبديل شود كه كل سيستم ناعادالنه امپرياليست      

بر مردم فقير و نافرمان را      ی  كه زندگ ی  ء ارتجاع اجزا
 تنها جنبش. تنگ كرده است، مستقيما نشانه رود

  ۶بقيه در صفحه 

  :انترناسيوناليستيی بيانيه كميته جنبش انقالب
  خلق را بر دوش گيريدی وظيفه ساختن جنبش انقالب

 چراغ سبز آمريكا به قتل عام مردم  فلسطين و لبنان                                   



٩صفحه     حقيقت         ۲۹ شماره

 ژانوی ھ  ١۵ نش ریھ انق الب   –ریمون د لوت ا    : نوشتھ
٢٠٠۶ 

-٢۴بخش ھای پیشین ای ن مقال ھ در ش ماره ھ ای        
  . حقیقت منتشر شده است٢۶-٢۵

  مقدمھ: ١بخش 
  یسمکمونیسم و سوسیال: ٢بخش 
بلش  ویکھا انقالب ی را رھب  ری م  ی  : ٣بخ ش  

  کنند کھ دنیا را تکان داد
انق   الب اجتم   اعی توس   ط ق   درت   : ۴بخ   ش  

  پرولتری آغاز می شود
س  اختمان اول  ین : تجرب  ھ ش وروی : ۵بخ ش  

 اقتصاد سوسیالیستی

جنـگ   : تجربه شـوروي  : ۶بخش 
  جهاني دوم و پس از آن

 ي جنـگ جهـان    ي مقدمه هـا   ۱۹۳۰در اواسط دهه    
 ي ژاپن به منچور۱۹۳۱در سال .  شد يوم آماده م  د

 ين، واقـع در مـرز خـاور دور اتحـاد شــورو    يدر چـ 
تلر پس از   ي ه ۱۹۳۴سال  . ، حمله کرد  يستياليسوس

ست آلمان قدرت خـود     يدرهم شکستن حزب کمون   
زه کردن اقتصـاد  يتاريليم کرده و شروع به ميرا تحک 

  .کرده بود
 يک مـ  يدک گره گاه حساس نز    ي به   يانقالب شورو 

اتحـاد  .  رشد کرده بود   يستياليخطر جنگ امپر  . شد
 توانست خود را به     ي چگونه م  يستيالي سوس يشورو

 ي بـرا  ي و اجتماع  ياسي و س  ي، نظام يلحاظ اقتصاد 
  ن وضع آماده کند؟يمواجهه با ا
 يگـر رهبـران شـورو   ين و دي، استال ۱۹۳۴ در سال   

 يم دســتاوردهاياحســاس کردنــد کــه زمــان تحکــ
 يدولـت پرولتـر   .  انقالب اسـت   يجتماع و ا  ياسيس
ار ي بسـ  ينـ يط ع ين در حال مواجه شدن با شـرا       ينو

 يان مـ يـ جنگ در افق نما  .  بود يده ا يچيسخت و پ  
 بـا  ي در مواجه بـا مشـکالت     يخيچ تجربه تار  يه. شد

د خودشـان را  يبا. اس از مسائل موجود نبود    ين مق يا
ـ امـا در راه جـواب دادن بـه ا         .  کردنـد  يآماده م  ن ي

ــرورت  ــتباهات ض ــل اش ــاس  .  رخ داديعاج ــر اس ب
ت بوجـود آمـده بـود،       يـ نه مالک ي که در زم   يراتييتغ
ن يپليسيد در کارخانجات و د    ياست باال بردن تول   يس
اما گفته شد کـه رشـد       . ش گرفته شد  يشتر، در پ  يب
 هر  يرهبر. سم است يالي مولده ضامن سوس   يروهاين

ت و ابتکار عمل آگاهانه تـوده هـا         يچه کمتر بر فعال   
 و  ۱۹۲۰کال دهه   ي راد يتجربه کردن ها  . ه کرد يتک

ش رفت  ي پ يم به گونه ا   ي تحک – متوقف شد    ۱۹۳۰
سـم در  ياليسوس. ت کـرد ي تر را تقو   يکه روابط سنت  

اما .  گرفت يت قرار م  يد مورد حما  ي با ياتحاد شورو 

ــر ــورويرهب ــورو ي ش ــاع از ش ــاوي دف  و ي را مس
 ي قــرار داد، گــوئيهمســنگ منــافع انقــالب جهــان

 يو در همـان حـال بجـا       .  ستينها ن ين ا يب يتضاد
 يهن پرســــتي، مــــيســــم پرولتــــريوناليانترناس

  . ق کردي را تشويستيوناليناس

" بزرگیھ ھایتصف"ن و یاستال  
سـتها و احتمـال     ياليان امپر يـ نده جنگ م  يخطر فزا 

 ي صحنه را برا   ي به اتحاد شورو   يستياليتهاجم امپر 
ـ  يآنچه که محقق   در "  بـزرگ  يه هـا  يتصـف  "ين غرب

.  کـرد يده اند، آماده مي ناميست شورويحزب کمون 
ن انـدازه   يـ  تـا بـه ا     يخ مدرن کمتر موضـوع    يدر تار 

 يگـر، داسـتان سـرائ   يکبـار د ي. ف شـده اسـت   يتحر
 يبه ما گفتـه مـ     . ميني ب ين باره م  ي را در ا   يبورژواز

 خواسـت   ين مست قدرت بـود و مـ       يشود که استال  
قدرت مطلق داشته باشـد و هـر کـس را کـه بـا او                

  . کردير پا له مي کرد زي مين مخالفتيمترک
ن بود که انقـالب بـا فشـارها و          يت اوضاع ا  ياما واقع 

 در ياسيو مبارزه س.  مواجه بوديدي جديمصاف ها
. د بود ي در حال تشد   يدرون حزب و حکومت شورو    

 و ياسـت داخلـ  ي ماننـد س ين مبارزه بر سر مسائل يا
 را يت، جهين المللي ب ي منجمله اتحادها  ين الملل يب

 يا انقالب مينکه آيرد و ايش گيد در پ  يکه انقالب با  
  .ر، درگرفتيا خيتواند دوام آورد 

ـ اما با. ا داشتين پارانوي شود استاليبه ما گفته م    د ي
 بودند و  يم که دشمنان انقالب، واقع    يدر مقابل بگوئ  

ه انقـالب صـورت     ي که عل  ي هائ يخرابکار. يالينه خ 
 عقب مانده يبش هاجن.  بوديار واقعي گرفت بسيم

.  بود يخطر بزرگ آلمان واقع   . در جامعه موجود بود   
ــال  ن ي کــه بعــد از اســتال  ي، کســ۱۹۳۴و در س

 بـود،   يکـان و  ي بود و از نزد    ين رهبر شورو  يبزرگتر
  .نگونه بودي آن دوران ايفضا. ترور شد

د يـ م کـه با   يد صـادقانه بگـو    يـ ه ها با  يدر مورد تصف  
 در ۱۹۳۰ر دهه نکه دي در مورد ا   يشتريقات ب يتحق

 واقعا چـه خبـر بـود    يست شورويدرون حزب کمون  
با : ن بوديد که مسئله اي آياما بنظر م . رديصورت بگ 

ـ يد تنش هـا   يتشد ت حـزب و  ي، وضـع ين المللـ ي ب
ـ    ين و د  ي اسـتال  يارتش، نگران   را يگـر رهبـران انقالب

ـ  ا ي بـرا  يل واقعـ  يدال. ختيبرانگ ـ  ي  وجـود   ين نگران
 کـه جامعـه     يطيشـرا  دانستند در    يآنان نم . داشت

 جنــگ يواقتصــاد بســرعت در حــال حرکــت بســو
 ي کشوريشبرد رهنمودها ي پ ي توانند برا  يبودند، م 

. ريـ ا خ يـ  حـزب اتکـاء کننـد        يبه رهبران منطقه ا   
ـ        يل موجه يدال  در  ي موجود بود کـه رهبـران انقالب

 ارتــش ي بــااليمــورد قابــل اتکــاء بــودن فرمانــده
 ينـگ جهـان   بعـد از ج   . د باشند يز در ترد  ي ن يشورو

 ي هـا ي وارد توافقـات همکـار  ياول، آلمان و شورو   
ن توافقات شامل تعلم افسـران     يا.  شده بودند  ينظام

جـاد روابـط   يدر مورد احتمال ا  . و فروش اسلحه بود   
 و ارتش آلمان يان پرسنل ارتش شورو   ي م يوبندهائ

 يطين بود کـه  در شـرا       يسوال ا .  موجود بود  ينگران
 يسم آلمان مـ   ياليبا امپر  ياروئي آماده رو  يکه شورو 

ا يـ ه کنـد    ي تک ي شورو ي توانست به ژنرالها   يشد، م 
  ن ژنرالها با آلمان سازش خواهند کرد؟ينکه ايا
 ي حزب ي مقامات باال  يه ها ي که تصف  ين بود فضائ  يا

 دفاع از ين برا ياستال.  در آن صورت گرفت    يو نظام 
 خواسـت اجـازه دهـد کـه         ينم. دي جنگ يانقالب م 

نکـه  يا اي، بازگردد يه داريبه سرما  به عقب،    يشورو
  .ديسم به زانو درآياليدر مقابل امپر

ــا درک اســتال ــارزاتيام  کــه در ين از تضــادها و مب

 سوسياليسم ميليون ها بار بهتر از سرمايه داري است
  و کمونيسم جهاني از آنهم بهتر است

  

 گراد نبرد استالين 



   ١٠ صفحه   ۲۹   شماره   حقيقت                
 کند در جوانب گوناگون غلـط       يسم بروز م  ياليسوس
 ي رقم مـ   يکيسم مکان يالين با ماتر  يدرک استال . بود

 او در   يروشـها . يکيالکتيـ سـم د  ياليخورد تا با ماتر   
 ي اشـکاالت جـد    ي اوضاع  دارا   ي ها يدگيچيحل پ 

 حـل   ياو بـرا  .  منجـر شـد    يميج وخ يبود که به نتا   
. ديـ ازي دسـت  يسيات پليه و عمل  يمشکالت به تصف  

ج کنـد کـه     يت توده ها را بسـ      توانس يکه م يدر حال 
ک در مورد جهـت   يدئولوژي و ا  ياسيمسائل عاجل س  

 کشـور را بفهمنـد و بـر اسـاس آن عمـل              ير کل يگ
ن را نقـد کـرد و گفـت      ي اسـتال  کـرد يمـائو رو  . کنند
ش به آن داشت که دو نوع تضاد را که          ين گرا ياستال

ان مردم يتضاد م: اساسا با هم متفاوتند مخلوط کند    
سـرکوب کـه   . ان خود مـردم ي م يو دشمن؛ تضادها  

 کـه   يه مردمـ  يـ کرد مواجهه با دشمن اسـت عل      يرو
 شـده بودنـد    يدشمن نبودند و صرفا دچار اشتباهات     

 ياسـت حکومـت ابـراز مخالفـت مـ         ينکه بـا س   يا ا ي
  .کردند، بکار برده شد

  تلری ھا و شکست ھی شورویقھرمان
 حملـه   ي ها بـه اتحـاد شـورو       ي ناز ۱۹۴۱در ژوئن   

ن ارتش جهان و اکثـر قـدرت      يآنها مدرن تر  . کردند
تلر يه. دان آوردند ي به م  يه شورو ي خود را عل   ينظام

ک جنگ نـابود    ين  ي سربازانش روشن کرد که ا     يبرا
 را ين جنگ هر گونه اصول بشريده است و در ا    کنن

  .د دور اندازنديبا
 -دنــد ي جنگيريــ نظي بـ ي هــا بـا قهرمــان يشـورو 
ن ينگراد شاهد جنگ بلوک به بلـوک وسـرزم        ياستال

.  تانکهـا بـود    ي حماسـ  ي نبردها ، شاهد خ زده ي يها
 يزيک اقتصاد برنامه ر   ي يزمان حمله آلمان، شورو   

ان داد کـه در    امکـ  ين به شـورو   يشده داشت و هم   
اده يـ م را پ  ي کارخانـه عظـ    ۱۵۰۰عرض چند هفتـه     

  .  منتقل کندي اتحاد شورويکرده و به مناطق شرق
 در جنـگ  ي شـورو يون نفر از اهال  يلي م ۲۰ش از   يب

. ک نفـر از ده نفـر  يـ  يعني.  دوم جان باختند   يجهان
نـد نقطـه   ي گوي به ما ميسان غربيهر چند دروغ نو   

اده شــدن يــ و پ" د" دوم روز يعطــف جنــگ جهــان
 بـود، امـا   ي در نرمانديائيتاني و بر  يکائيسربازان آمر 

نگراد نقطه چرخش   يت آن است که نبرد استال     يواقع
 يرويـ  هـا عامـل و ن   يتلر، شورو يدر شکست ه  . بود

 بــدون عــزم بــزرگ و يروزيــن پيــا.  عمــده بودنــد
 ي تحـت رهبـر    يم مردم شـورو   ي عظ ي ها يفداکار

در راسش بود، ن ي که استال  يست شورو يحزب کمون 
 انقــالب يز از دســتاوردهايــن نيــا. امکــان نداشــت

  . استيشورو
روز ي دوم، پ  ي از جنگ جهان   ي شورو يبه لحاظ نظام  

ــب ــدي ــاظ س  . رون آم ــه لح ــالب ب ــا انق ــيام  و ياس
ــا ــوديار ضــعيک بســيدئولوژي ــا و ين. ف شــده ب روه

انات محافظه کار در حـزب، حکومـت و جامعـه      يجر
ن در سـال    يتالپـس از مـرگ اسـ      .  شده بودنـد   يقو

ــاي ن۱۹۵۳ ــورژوازيروه ــ جدي ب ــزب ي ــه در ح د ک
 کسب قدرت مانور    ي شده بودند برا   يست قو يکمون
 خروشچف قـدرت را بدسـت       ۱۹۵۶در سال   . دادند

د را يـ ه دار جديک طبقـه سـرما  يت يگرفت و حاکم 
د ســاختار يــ تجدي ويتحــت رهبــر. م کــرديتحکـ 
 يه دار يک جامعـه سـرما    يـ ل آن به    ي و تبد  يشورو

ن يان عمر اول  ين پا يا. ش رفت ي بطور منظم پ   ،يدولت
  .خ بودي در تاريدولت پرولتر

  یگاه انقالب شورویجا
م، ي بنگـر يخيک چشـم انـداز گسـترده تـار       ياگر از   

 تکـان دهنـده در      يک راهگشـائ  يـ  يانقالب شـورو  
 ي شـورو  يتوده ها . ده بود ي بشر ستمد  ينه رهائ يزم

رت يـ  حيم بـه دسـتاوردها  يدر مواجهه با موانع عظ 
ده يـ  در پروسـه آفر  ينيجهـان نـو   . دندي رسـ  يزينگا

ـ ا. شدن بود  دگان ين انقـالب الهـام بخـش سـتمد        ي
 يس بازنما ين انقالب بعد از کمون پار     يا. جهان شد 

 ي خـال  ي جهان ي و بسو  ين گام ها در جاده رهائ     ياول
  .از ستم و از استثمار بود

 ي زند؛ رشد و تکامل مـ ي در جا نمياما پروژه  رهائ  
 افـق روشـن و      ي بزرگ که دارا   ي انقالب رهبران. ابدي

 ي توانند درسها را جمعبنـد ي هستند ميدرک علم 
 را تکامل دهند و راه حـل        يدي جد يکنند و درکها  

ک يـ جـاد  ي اي مواجهه با چالش هـا ي را برا يديجد
مائوتســه دون پــروژه . ابنــديجهــان بــدون طبقــه، ب

  . رسانديتريتا عاليفي را به سطح کيستيکمون

پيـروزي  : ائي مائو راهگش: ۷بخش  
  انقالب در چين

ون ها يلي، مائوتسه دون در مقابل م۱۹۴۹اول اکتبر  
 در پکن گـرد آمـده       يدان صلح آسمان  ينفر که در م   

 سـال مـردم   ۲۰او بـه مـدت    .  کـرد  يبودند سخنران 
 فئودالهـا   ي سرنگون ين را در مبارزه مسلحانه برا     يچ
در .  کـرده بـود   يستها رهبـر  ياليرون راندن امپر  يو ب 

ن بپـا   يمردم چ «:  مائو اعالم کرد   يروزين جشن پ  يا
امـا  . ت را فرا گرفت   ي جمع يولوله شاد » .خاسته اند 
 يروزيـ  و غـرور پ  ين حال کـه در شـاد      يمائو، در ع  

او گفـت  . سـت ي نگريز مينده نيم بود، به آيآنان سه 
 يروزيـ  که به جشـن پ  ي هائ ي و فداکار  يآن قهرمان 

ش ي صـرفا پـ    ...تازه اول کار است   «امروز منجر شد،    
  » . استيشنامه طوالنيک نمايدرآمد کوتاه 

 توانست در جا بزند و تمـام        يبه نظر مائو انقالب نم    
 ين دگرگون يانقالب در حال ورود به مرحله نو      . شود
ـ  اقتصـاد، آفر يسـت ياليسوس  ياسـ ي سيدن نهادهـا ي

 بـر کـار     يد مبنـ  ي جد ي ارزشها يرين و شکل گ   ينو
سـم،  ي کمون يهدف نهـائ  .  بود ي سعادت همگان  يبرا

 حـزب   يامـا در رهبـر    . جهان بـدون طبقـات، بـود      
از نظـر  . دندي دينطور نمي بودند که وضع را ا  يکسان

ان يـ  بـه منزلـه پا     ۱۹۴۹آنان کسب قدرت در سال      
: ز بـود يک چ يفه  ياز نظر آنان اکنون وظ    . انقالب بود 
 از آن وضع چالشگر  ين بخش يا. ن مدرن يساختن چ 

  .ه ها مواجه شدند بود که مائو و توديده ايچيو پ
ـ  يندار و سـرما   ينه طبقات زم    کـه سـرنگون     يه داران

شده بودند حاضـر بودنـد سرنوشـت خـود را قبـول             
ن ســلطه ي کــه بــر چــيســتهائياليو نــه امپر. کننــد

  . داشتند
ن يستها در چ  يدن کمون يکسال از بقدرت رس   يهنوز  

آنـان  . کا جنگ کره را آغاز کرد     ينگذشته بود که آمر   
د بـه  ين را تهدين راندند و چ   يچک  يجنگ را به نزد   
 و ي نظـام ين کمک هـا   يچ.  کردند يحمله هسته ا  

کا را بـه زانـو در   يداوطلب را به کره اعزام کرد و آمر     
 در ينـ ي هـزار چ   ۲۰۰.  آن گران بـود    ياما بها . آورد

 هـزار  ۹۰۰جنگ جان باختند و تعداد تلفات حدود      
  .نفر بود

 يکه ا اش، شـب يائيکا عالوه بر ناوگان ششم در  يآمر
 و ژاپـن    يوان، کره جنوب  ي در تا  ي نظام يگاه ها ياز پا 

 سـال،   ۲۰به مـدت    .  بوجود آورد  ين انقالب يه چ يعل
 يم اقتصـاد ي با اعمال تحر  ي غرب يکا و کشورها  يآمر
ن بـا اغلـب نقـاط    ين، مانع از آن شد که چ   يه چ يعل

 يک فضايانقالب با .  شوديابط تجارورجهان وارد     
  .شدز روبرو ي خصومت آميجهان

  ن انقالب شدیچرا در چ
داسـتان  : مـائو "ک کتاب ضد مائو به نـام     ي يبه تازگ 

 و ژون چـان منتشـر       يدينوشته جان هال  " ناشناخته
ـ ا. شده اسـت    يسـت ين کتـاب بـا روش ضـد کمون        ي

ن محصـول  ي کنـد کـه انقـالب چـ        يمتعارف ادعا م  
 صحبت يطور.  مائوتسه دون بود  ي ها ينيتوطئه چ 

 خـوب  يلين خي وضع چ کند که قبل از انقالب،     يم
 يد نگـاه  يائيب.  هم موجود نبود   يبود و ستم اجتماع   

  .ميندازيش از انقالب بين پيبه چ
 ي بودنـد کـه رو  ين دهقانانيم مردم چ  يت عظ ياکثر

ا کـم   يـ ن نداشـتند    ي کردنـد امـا زمـ      ين کار م  يزم
 بودند که بر اقتصـاد      ينداريتحت سلطه زم  . داشتند

دهقانـان  .  کـرد  ي م ي مردم حکمران  ي و زندگ  يمحل
در .  کردنـد ين مـ  ي خود را تـام    ياد بقا يبا زحمت ز  

 بد کـه محصـول کـم بـود، بـرگ و پوسـت            يسالها
ــ  ــان را م ــ يدرخت ــور م ــد و مجب ــدند ي خوردن  ش

کسـال  يل بود و    يکسال س ي. فرزندانشان را بفروشند  
ــا. يخشکســال ــوالي ــام نشــدنين ت  مشخصــه ي تم

 بطور ۱۹۴۳ تا ۱۹۲۱ن سال يب. ن بودي چيکشاورز
 آمد و صدها هزار  ي م يک قحطسال يط ساالنه   متوس

  . کشتينفر را م
کتـک خـوردن از   .  جهـنم بـود    ي زنـان، زنـدگ    يبرا

 از قبـل    ي، ازدواج هـا   يشوهر، بسـتن پـا از کـودک       
ندار و جنـگ    ي با زم  ي اجبار ين شده، همبستر  ييتع

ن ي اکثر زنـان چـ  ي از زندگي، شمه ا  يساالران محل 
  . در قبل از انقالب است

 در  يد، توسـعه اقتصـاد    ي که تصور کن   يرايبا هر مع  
. ار کم بود  يصنعت بس . ن سطح قرار داشت   ين تر يپائ
 هـزار نفـر کـه    ۷۰۰نـگ   يت نانج يـ  مثال جمع  يبرا
 هـزار نفرشــان خــدمتکار، گارســون، دختــران  ۲۰۰

ل يـ ن قبيـ کشـا و از ا يخانه ها، فاحشـه، راننـده ر   يم
  . موجود بودي کارگر صنعت۱۶۰۰۰فقط . بودند

، زنــان جــوان را ي شــانگهاي نســاجدر کارخانجـات 
مـردم تنـگ   .  کردنـد يشبها در محل کار حبس مـ    

 ي و در کوچـه هـا  يک اتاقي يگر در دخمه ها  يکدي
ن شـهر،    يـ در ا .  کردنـد  ي مـ  يک زنـدگ  يتنگ و تار  

 هزار جسد   ۲۵ ساالنه   ي بهداشت شهردار  يگروه ها 
 مناطق تحت  يول.  کردند ي م يابانها جمع آور  ياز خ 

  .  شبانه لوکس بودي ها و کلوبهاکنترل مملو از هتل
ــالب، پزشــک يدر چــ ــل از انق  بطــور ي ســنتين قب

 ۵۰۰ که ي کشورياما برا .  شد يگسترده استفاده م  
ــليم ــون جمعي ــا  ي ــت تنه ــر  ۱۲ت داش ــزار دکت  ه

ون نفـر از    يـ لي م ۴سـاالنه   . لکرده موجود بـود   يتحص



١١صفحه     حقيقت         ۲۹ شماره
ون يلي م۹۰ن يچ.  مردندي مي و مسر ي انگل يماريب

  . معتاد داشت
ل مردم انقالب کرده و قدرت را در دست      ي دل نيبه ا 

ن، يست چ ي مائو و حزب کمون    يتحت رهبر . گرفتند
  .ط کردير شرايين بالفاصله شروع به تغيانقالب چ

ن ی   یرا بط   ور تعچ   ین انق   الب جامع   ھ 
   دھدیر مییکننده تغ

سـتها بـر    ي کمون ي ارتـش سـرخ تحـت رهبـر        يوقت
ــهرها ــا  يش ــد، بانکه ــلط ش ــزرگ مس ــزرگ، ي ب  ب

. گــر شــرکتها را در دســت گرفــتيات و دکارخانجــ
ن يک اقتصاد نـو   ي را در خدمت     يدي تول ي ها يدارائ

 ۸ ساعت بـه     ۱۶-۱۲ساعت کار از روزانه     . گذاشتند
  .افتيل يساعت در روز تقل

چک را کـه  يانکاي چي،  ارتش هاي ارتش انقالب يوقت
 ي نظـام  يروهـا ي شد و ن   يت م يکا حما ي آمر ياز سو 

 يکسـت، نظـام فئـودال      را درهم ش   ينداران محل يزم
قـت سـرنگون کـردن      يدر حق . بسرعت سرنگون شد  

ـ   يستمگران در جر    در منـاطق آزاد     يان جنگ انقالب
 ي کـار تحـت رهبـر   يم هـا يت. شده شروع شده بود 

 رفتنـد و دهقانـان را   يحزب، روسـتا بـه روسـتا مـ       
 از دهقانـان    ي دادنـد و جلسـات     ي م ياسيآموزش س 

الت خـود   دادند تا آنـان در مـورد مشـک        يب م يترت
 خواندند کـه  يان را فرا م يآنان روستائ . نديسخن گو 

ن هــا را يزنـد و خــود را سـازمان داده و زمـ   يبپـا خ 
  . تصرف کنند

 ي، اصـالحات ارضـ  ۱۹۴۹ در سـال  يروزيـ پس از پ  
ن را فـرا گرفـت،   يل به قانون شد و سراسـر چـ       يتبد

 ير م ي شکند و سراز   ي که سد را م    يدرست مانند آب  
ــان زمــن، يدر سراســر چــ. شــود ــزار و يدهقان ن، اب

 که زنان هرگز يدر کشور. م کردنديوانات را تقسيح
ز يـ با مردان برابر نبودند، نه فقط مردان بلکه زنـان ن     

  .افت کردندين دريزم
 قـانون   ۱۹۵۰در سال   . زنان سر خود را باال گرفتند     

د و ازدواج کودکـان و  يب رسـ يد ازدواج به تصو   يجد
قـانون  . ان داديا پان شده رييش تعي از پيازدواج ها 

اما . ن کردي زن و مرد تضم   يد حق طالق را برا    يجد
ـ  يزياز نظر مائو انقالب چ     ن يب قـوان  يش از تصـو   ي ب

.  کـرد يد فکر مردم را عوض م    يانقالب با . د بود يجد
 ي ستمگرانه کهنه را عـوض مـ       يد روابط اجتماع  يبا

 کهنـه را کـه نگهبـان آن         يکرد و افکـار و ارزشـها      
ان مـردم   يـ مگرانه بـوده و در م      سـت  يروابط اجتماع 

  . کردير بود، عوض ميفراگ
 يک بـه مـا مـ   يسـتر ي ضـد مـائو و ه   ي ها يوگرافيب

ن تهمتها صرفا ياما ا. ند که مائو تشنه قدرت بوديگو
ـ     ياعتراض  کـه قـدرت کهنـه    ي است نسبت به انقالب

ه داران بزرگ و سلطه گـران    يندار، سرما يطبقات زم 
 آن  ي  بجـا   يني را سرنگون کرد و قدرت نـو       يخارج

ــرار نمــود ــا.  برق ــوي ــدرت ن ــن، ين ق ک شــکل از ي
بـه کـارگران ودهقانــان   . ا بـود يـ  پرولتاريکتـاتور يد

ت خود را بر جامعه آغاز کنند و  يقدرت داد تا حاکم   
  .د را سرکوب کنندي و جديمياستثمارگران قد

. ون ها نفر را کشتيلي شود که مائو ميبه ما گفته م 
نفـر آزاد شـدند؛ انقـالب    ون يلياما در واقع، صدها م    

ن ي نـو ي و اجتمـاع يک  نظـام اقتصـاد   ي يستيمائوئ

 نجـات  يشمار را  از نـابود ي بي هايد که  زندگ   يآفر
دگان فقط به عنوان    يخ به ستمد  يدر سراسر تار  . داد

اکنون اما آنان حـق و  . سته شده است يدو دست نگر  
و پشـتوانه شـان ارتـش      . سـتادن را داشـتند    يتوان ا 

  . بود بخش خلقيرهائ
م که  ي بساز يکا جامعه ا  يد که در آمر   يفکرش را بکن  

دگان و در خدمت به منـافع  يقدرت در دست ستمد  
س را بجـان مـردم      ينکه پل ي ا يدولت بجا . آنان باشد 
ندازد به مردم کمک کنـد کـه        ي محروم ب  يمحله ها 

ــم ــي ــد يض را ريراث تبع ــن کنن ــه ک ــ. ش ن يدر چ
ــانيســتيمائوئ  "يعــدد"ش از انقــالب ي کــه پــي، آن

ــد، آزاد ــد کــه حي و قــدرت آن را ينبودن ــافتن ات ي
 جامعـه را   ي و فرهنگـ   ي، اجتمـاع  ياسي، س ياقتصاد

  .دگرگون کنند

 گسست از   –مائوتسه دون   : ٨بخش  
 يشروي و پي شورويمدل اقتصاد

 يستياليک اقصاد سوسيدن يهدف مائوتسه دون آفر
  : بوديت اجتماعي و مالکيبر اساس تعاون اجتماع

 مـردم را    ي و اجتمـاع   ي ماد يازهاي که ن  ياقتصاد* 
ه داشـته  يـ برآورده کند بدون آنکـه بـر اسـتثمار تک        

 .باشد
ــارياقتصــاد*  ــد ي چــيخي کــه مشــکالت ت ن مانن

 مکـرر را حـل   يه و قحط  يع، سوء تغذ  ي وس يگرسنگ
  .کند
دن منابع از روستا، روابـط      ي مک ي که بجا  ياقتصاد*
 را بـه وجـود     يان صنعت و کشاورز   ي متقابل م  ياري

  .ت کنديو تقوآورده 
ـ يـ  که بـه کـم کـردن و در نها         ي اقتصاد * ن يت از ب

 ي هـا  يان شـهر و روسـتا و نـابرابر        يبردن شکاف م  
  . خدمت کنديمنطقه ا

 يد بر دانش و مهـارت جمعـ     ي که در تول   ياقتصاد* 
  .ه کنديتک
سـم  يالي که بتواند در مقابـل حملـه امپر        ياقتصاد* 
  . کنديستادگيا

ا يـ  وام   يد بـرا  يـ ا توانست و نب   ي نم ين اقتصاد يچن
 يا جوابگــويــســم باشــد يالي بــه امپريکمــک متکــ

  . باشديه داري سرماي بازار جهانيازهاين
ت يـ  اکثر يازهاي خدمت به ن   ي برا يستيانقالب مائوئ 

ک ي کردن جامعه ين و خدمت به انقالب  يت چ يجمع
ن انقالب شـروع    يا. د بوجود آورد  ي جد ينظام آموزش 

 يوه هايه ش ي عل ن و مبارزه  يک فرهنگ نو  يجاد  يبه ا 
  . کهنه کرديفکر

هـدف  .  ره گشوديستي کمونيدئولوژينها به ايهمه ا 
 بدون طبقات و    يجامعه ا : سم بود يدن به کمون  يرس

  .هر شکل از ستم
د که بر اتحاد کـارگر  ي جديک قدرت دولت  ياستقرار  

رات ييـ  بود امکان دست زدن بـه تغ       ي دهقان متک  –
  .آوردن را بوجود يط دهشتناک چيقاطع در شرا

ع و آموزش   يق درمان وس  ياد از طر  يزخم جانکاه اعت  
ز يـ  تم ي بـرا  ي تـوده ا   يکارزارها. افتيام  يکامال الت 

 ي هـا  يمـار يگـر ب  يوبـا و د   . کردن شهرها براه افتاد   
د و يـ  جديکارخانـه هـا  .  محو و مهار شـدند  يمسر

مارسـتان  ي کارگران بسرعت ساخته و  ب  يمسکن برا 

 ١٩٦٥در سـال    . جاد شـدند  ي ا يها و مدارس پزشک   
  . داشتي هزار دکتر عموم٢٠٠ن يچ
 يکارزارهـا . جاد شـد  ي ا ي آموزش يک نظام سراسر  ي

 اکثـر   ١٩٥٠ براه افتاد و در اواخر دهـه         يسوادآموز
  . دهقانان سواد خواندن داشتند

  گسست از مدل شوروی
امـا در درون    . ز بـود  يـ رت انگ ي ح ينها دستاوردها يا

ــزب کمون ــر راه پ يح ــر س ــت ب ــرويس ــاريش زه ، مب
ن بـود کـه     ين موضوعات ا  ي از بزرگتر  يکي. درگرفت

  .چگونه اقتصاد را تکامل داده و مدرن کنند
ــ ــران حــزب کموني ــه يک بخــش از رهب ســت برنام

کـرد  يرو.  گذاشـتند  يع را جلو م   ي کردن سر  يصنعت
ن بود که منابع را در بخش کارخانجات بزرگ     يآنها ا 

ــوژ ــدي پيو تکنول ــز کنن ــ. شــرفته متمرک ــا م  يآنه
از . ش برنـد  ي را پ  يند توسعه در مناطق شهر    خواست

نظـر آنـان، بعــد از توسـعه شــهرها، مواهـب آن بــه     
 يگفتنـد بـرا   ين رهبـران م   يا.  رسد يروستاها هم م  
ــجــاد  ياداره اقتصــاد ا ــه ري ــک دســتگاه برنام  يزي
ن پرسنل اقتصـاد    ي تام ي است و برا   يمتمرکز ضرور 

د الزم اسـت کـه      يـ  جد ي ادار يد و ارگـان هـا     يجد
گفتنـد  يآنـان م  . ابنـد يم  ين تعل يز متخصص  ا يلشگر

زه دادن بـه مـردم و کارکنـان موسسـات        يـ  انگ يبرا
د بر تفاوت دستمزدها و پاداش      ي مختلف با  ياقتصاد

  . ه کردي تکي ماليها
 بود که در دهه     ين برنامه بازتاب نفوذ مدل شورو     يا

اما مـائو مشـکالت     .  بود يار قو ين بس ي در چ  ١٩٥٠
 چه يکه در عمل در شورود يد: افتين مدل را دريا

 مشـاهده   ١٩٥٠ده اسـت و در دهـه        ي آفر يمشکالت
 ين چـه مشـکالت    ي کردن آن در چ    يکرد که با عمل   

ـ ا. بروز کرده است    و ي فـن آور   ين راه توسـعه، رو    ي
 گذاشت و ابتکار عمل آگاهانـه و        يد م يتخصص تاک 

در مـدل   .  زد يت آگاهانه توده هـا را کنـار مـ         يفعال
 يع و در خـدمت صـنعت   را تـاب ي، کشـاورز يشـورو 

. ن مدل را نقد کرد    يمائو ا . کردن شهرها کرده بودند   
ن بتواند در مقابل حمالت   ياو گفت اگر قرار است چ     

ر متمرکز کنـد    يد صنعت را غ   يستد با يسم با ياليامپر
و توسعه را در شهرها و سواحل که در مقابل تهاجم      

  .شکننده اند متمرکز نکند
 توسـعه  يتفاوت بـرا ک راه ميمائو در تالش بود که     

در واقـع پـس از کسـب    . ابدي ب ي و اجتماع  ياقتصاد
ه يـ  مـائو عل   ١٩٤٩ در سال    ي سراسر ياسيقدرت س 

شتر از همـه، او     ياول و ب  .  کرد يش مبارزه م  يدو گرا 
 يه داري مستمر و نفوذ سرمايراث و فشارهايه ميعل

دوم، در حـال    .  کـرد  يسم غرب مبارزه مـ    ياليو امپر 
 بـود کـه از      ي مدل شورو  يه  راث توسع يدن از م  يبر

اده ين پي در چ١٩٤٩ انقالب در سال يروزيبعد از پ  
   .کرده بودند
  ...ادامه دارد

در غرب جهش   «:شيجهش بزرگ به پ    :٩بخش  
ر يـ  غيائيـ ک تجربـه اتوپ يـ ش را بعنوان يبزرگ به پ  

اما از نقطه نظـر آزاد کـردن    .  بدنام کرده اند   يمنطق
 ياظ اقتصاد  هم به لح   يدي تول يت ها يمردم و ظرف  
 ■ »...ار معقول بودي بسياسيو به لحاظ س



   ١٢ صفحه   ۲۹   شماره   حقيقت                

مسئله رابطه با روشنفکران، موضوعات زيادی       :باب
" فـتح جهـان  "از زمـان انتشـار   . را در بر مـی گيـرد     

پرولتاريای بـين المللـی مـی توانـد و      : فتح جهان "{
ــد ــان  " باي ــته آواکي ــرورت  } ١٩٨١  -نوش ــن ض م

 تـاريخ  گسست اپيستمولوژيک از بسياری از جهـات  
. جنبش کمونيستی بـين المللـی را طـرح کـرده ام           

منجمله از تاريخ جنبش بين المللی کمونيسـتی در     
چين و انقالب کبير فرهنگی پرولتاريائی چين زيـرا         
حتا در چين،  اينجا و آنجا، اين نظر مطرح می شـد      

حقيقــت پرولتـری و حقيقــت  "کـه چيـزی بــه نـام    
 ايـن را در     مشخصا می توان  . موجود است " بورژوائي

نامـه کميتـه مرکـزی حـزب        "سند مهمـی بـه نـام        
). ١٩٧٠سال . (ديد" ١٩٦٦ مه   ١٦کمونيست چين؛   

در برخـی از پلميکهـائی کـه حـزب مـا در حـول و       
 در چين نوشت، ١٩٧٦حوش کودتای رويزيونيستی    

. اين نظريه را تکرار کرديم و بـه آن انتقـاد نکـرديم            
در . د کـرديم بعدا بر سر اين مسئله به خودمان انتقا       

واقع گسست از برخی جنبه های اپيستمولوژيک از         
يـک  " فـتح جهـان   . "شـروع شـد   " فتح جهان "زمان  

گسست اپيستمولوژيک بود زيرا تصريح کرد که مـا         
بايد درهمه حالت حقيقت را منعکس کنيم نه اينکه 
پنهــان کنــيم؛ بهمــين دليــل بايــد تــاريخ خــود را  

ين موضوع را   وقتی ا . کنکاش کرده  و بازرسی کنيم     
طرح کردم، عده ای احساس کردند که هـوای تـازه         
ای به آنها رسيده است ولی عده ای ديگر نسبت بـه     
آن ابراز انزجار کرده و گفتند که با اين نقـدها کـار              
تــاريخ جنــبش کمونيســتی بــين المللــی و پــرچم  
کمونيستی مان را به يک پرچم پاره پاره تقليل داده 

پايـانی  "در کتاب   .  اين نبود  که البته اصال هدف   .  ام
گفتم که چيـزی بـه      " بر دهشت يا پايان دهشتناک    

حقيقــت، . موجــود نيســت" حقيقــت طبقــاتي"نــام 
ولی يک متدولوژی طبقاتی موجـود      .  حقيقت است 

است که  می تواند ما را به کشف کامل تر حقيقـت         
در نامه های سرگشاده بـه سـاگان و         . رهنمون شود 

 بيشـتر بـه ايـن مسـئله        )و ايـزاک آسـيموف    (گولد  
  . پرداختم

  عالوه بر اين، از طريق رجوع دادن به جان استوارت 
ميل نکته ای طرح کردم و گفتم با اسـتوارت ميـل            
تا حدی در مورد تقابل نظرات مـوافقم؛  گفـتم کـه       

الزم و مهم است که افراد استدالالت هر نظريـه ای           
را از صاحبان آن نظريـه کـه عميقـا بـه آن اعتقـاد             

مـن  . ارند بشنوند و نه از قول مخالفين آن نظريـه          د
. داشـت . نمی گويم مائو اصال چنين سبکی نداشـت       

با اين وجـود آنچـه مـن مـی گـويم يـک گسسـت                
فـتح  "هر چنـد خيلـی هـا از         . اپيستمولوژيک است 

. استقبال کردند اما دوباره تقسيم به دو شـد       " جهان
فـتح  "مـن متـد     . و اين شکاف به مرور بيشـتر شـد        

را تعقيب کردم و ايـن پيگيـری در آن متـد           " جهان
مرا به جائی که بايد ببرد می برد و مـن يـک درک              

آپريـوری اشـاره دارد بـه نتيجـه گيـری           {آپريوری  
در مسـائلی   . نداشـتم } کردن قبل از تحقيق کردن    

طرح کردم و من تعقيبشان مـی  " فتح جهان"که در  
و منطـق آن آدم را  . کردم، يک منطق موجود اسـت   

 معينی می کشاند و اگر در مقابلش مقاومـت          بجای
چسبيدن به روش   . کنی تو را بجای ديگری می برد      

های کهن جنبش کمونيستی  کـه  بيشـتر از همـه       
فشرده شـده اسـت،     " حقيقت طبقاتي "جا در مقوله    

ادامه يافت و اين هنوز يک مسـئله مشـکل آفـرين            
  .است

شنفکران بـا جنبـه فلسـفی ايـن     مناسبات ما  با  رو   
موضوع که ما  چـه هـدفی را دنبـال مـی کنـيم  و            

ــاط دارد  ــده چيســت، ارتب ــا نماين مــن در . پرولتاري
جايگـاه  "صـحبت از    " مسائل اسـتراتژيک  "سخنرانی  

اين يعنی چه؟ فرض کنيد    . کردم" خداگونه پرولتاريا 
روی يک تپه ای نشسته ايد و فرآينـد تکامـل بشـر      

برخی چيزها را مـه  . شما رژه می روددارد از جلوی   
در ايـن چشـم     . آلود می بينيد و برخی ها را روشن       

انداز تاريخي، يکباره در يـک مقطـع از ايـن مسـير          
گروهی به نام پرولتاريا از درون اين مجموعه روابـط    
اجتماعی ظاهر می شود که می تواند اين فرآيند را           
به جـای مخصوصـی برانـد، بـه يـک جهـان کـامال               

  بله . اما نبايد پرولتاريا را پرستش کرد. اوتمتف
امـا  . پرولتاريا از آدمهای معمولی تشکيل شده است      

  مورد نظر ما افراد پرولتر نيستند بلکه پرولتاريا به 
  مثابه يک طبقه است؛ موقعيت اين طبقه در جامعه 
ــه    ــک طبق ــوان ي ــا  و بعن ــرين معن و در اساســی ت

  . مسئله استاين يک سطح از. منافعش در  چيست
در سطحی ديگر، بازهم وقتی در يـک چشـم انـداز           

تاريخی می نگـريم نقـش روشـنفکران را نيـز مـی             
آيا اينها اساسـا بـرای مـا مشـکل آفريننـد؟             . بينيم

در تـاريخ  . برخی هـا مسـئله را اينطـور مـی بيننـد      
جنبش ما اين يک گرايش معين و يک مشکل بوده          

  .است
تـاريخی گسـترده    اگر مسئله را از يک چشم انـداز         

مثال يک فيزيـک دان     . نگاه کنيم اينطور نمی بينيم    
به نام برايان گرين کـه کتابهـائی را بـرای فراگيـر و        
توده فهم کردن فيزيک نوشته، راجع به ايـن تضـاد           
بزرگ کـه فيزيکـدان هـا نمـی تواننـد حـل کننـد               

تضـاد بـين نسـبيت و مکانيـک       : صحبت مـی کنـد    
چگونـه  : هند اين استسوالی که با آن مواج   . کوانتوم

مـا  ! می توان به سطح ديگری از سنتز رسيد؟  خب         
کمونيستها در اين مورد چـه فکـر مـی کنـيم؟ آيـا         
اينطور فکر می کنيم که  اگر بطور تنگ نظرانـه ای          
به هدف ما خدمت نکند تلـف کـردن وقـت اسـت؟          

آزمـون  (البته که بايد با افرادی که در اين زمينه ها      
کار می کنند کلنجار رفـت و  )  مترجم–های علمی  

. مبارزه کرد اما با يک روش خوب بايد اينکار را کرد     
اگر در اين عرصه هـا مـا بـا روش خـوب کـار مـی                
کرديم می توانستيم مبارزات خوب و جالب زيـادی         
بحول انواع و اقسـام سـواالت بـا ايـن افـراد داشـته        
باشيم منجمله بحول سواالتی کـه از زمينـه کـاری           

اما برای ايـن کـار اول از       . ند می کند  خودشان سربل 
همه بايد در کاری که می کننـد و بـا مسـائلی کـه          

مـا  . دست و پنجه نرم می کنند درگير و آشنا شويم    
بايد اينکار را با روشی متفاوت از آنچه که در تـاريخ   

آيا اگر ايـن فيزيکـدان      . جنبشمان بوده انجام دهيم   
از ها بـه درک و شـناخت از جنبـه هـای بيشـتری            

جهان نائل آيند به کار ما در رسيدن بـه اهـدافمان            
" آزادی عمـل "آيا بايد بـه آنهـا  . کمک می کنند؟ بله 

آيـا الزم  . داد که به درک باالتر از جهان برسند؟ بله      
آيا الزم است   . است که با آنها مبارزه هم بکنيم؟ بله       

که به آنها بگوئيم از اسب پائين بيائيد و از توده هـا              
اما يک نکته را بايـد درک       . اموزيد؟ بله هم چيزی بي  

کرد و اين نکته ايست که بيـل مـارتين در مقدمـه             
و شامل مکالمـه    (کتابی که بزودی منتشر می شود       

از يـک  : اشـاره کـرده اسـت   ) ای ميان من و اوسـت  
طرف وقتی  روشنفکران در برج عاج  و دور از توده            

  درباره فهميدن و تغيير جهان
  ی از باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکامقالھ ا   

  
  باب آواکیان. ھر چیزی کھ حقیقت داشتھ باشد برای پرولتاریا خوبست؛ ھمھ حقایق می توانند در رسیدن بھ کمونیسم بھ ما کمک کنند 
   

  !جھاندر باره فھمیدن و تغییر : باب آواکیان با عده ای از رفقا در مورد اپیستمولوژی صحبت می کند
  

اپيستمولوژی بـه تئـوری   . مقاله زير بر پايه بحثهائی که باب آواکيان با عده ای از رفقا در مورد اپيستمولوژی داشت، تهيه و تنظيم شده است   :مقدمھ ناش ر  
بت های بـاب آواکيـان و   صح. شناخت اشاره دارد؛ اينکه انسان ها چگونه دانش کسب می کنند، ماهيت حقيقت چيست و مردم چگونه به آن دست می يابند     

بقيه رفقا در مورد اپيستمولوژی نظرياتی است که در طول يک جلسه بحث بيان شده اند و بر مبنای آمادگی قبلی نبوده است و متن زير بر پايه يادداشتهائی      
  .که در جلسه برداشته شده تنظيم شده است



١٣صفحه     حقيقت         ۲۹ شماره
های مردم می نشينند مشکل بوجود می آيد ولی از  

ف ديگر آنها نياز به جو و فضای مناسـبی دارنـد            طر
  .که بتوانند کارشان را انجام دهند

بله بايد از کوه پائين بيائيم و با توده ها قاطی شويم         
اما  بايد به باالی کوه هـم بـرويم چـرا کـه در غيـر             
. اينصورت نمی توانيم کارمان را خوب انجـام دهـيم      

که برخـی از    در مورد اشتباهات استالين بايد بگويم       
خـودش بـود کـه بـه        متعلق بـه    اشتباهات استالين   

مقدار زيادی از اشکاالت متدولوژيک خودش ناشـی      
. می شد اما برخی از آنها  از دوره لنين موجود بـود            

  .صحبت کردم" فتح جهان"من در اين باره هم در 
 ديد تنگ نظرانه در مورد روشنفکران در جنبش ما      

نگـی پرولتاريـائی يـک    منجمله در انقالب کبير فره  
اما در چند دهه گذشته يک گـرايش  . ديد غالب بود  

. متفاوت هم موجود بود که من بـرايش جنگيـده ام          
آيا اين را برسميت می شناسيد يا اينکه رد ميکنيد          
و می خواهيد بطـرف ديگـری برويـد؟ خطهـا و راه             

يکـی از رفقـای     . های متفاوتی در اين رابطه هست     
من گفت، يکـی از مهمتـرين    رهبری در حزبمان به     

کارهای تو انجام همين کاری اسـت کـه داری مـی          
من به او گفتم حداقل بهمـان انـدازه اهميـت      . کني

ما بايد يک هسـته  .  اين کار را بکني تو  نيز  دارد که   
مستحکم که بدور يک خـط صـحيح متحـد اسـت             
داشته باشيم و اگـر چنـين چيـزی نداشـته باشـيم            

راد مختلف خـوب نخواهـد      آنگاه ابتکار عمل های اف    
اگر افراد بدور اين خط متحد شـوند مـا خيلـی     . بود

چيزها می توانيم راه بيندازيم و هر کدام در جهـات       
متفاوت خواهد رفت و برخی اوقات در جهات بسيار       
جالبي، اما مبارزه خـواهيم کـرد و بجـائی خـواهيم            

  .رسيد
؟ مـثال در    گونه به تاريخ بشـر نگـاه کنـيم        چبايد  ما  
د خلقهای بومی که مذهبشان بخـش حيـاتی از     مور

. هويتشان است چه می گوئيد؟ موضوع سختی است
اما بدون اين نوع جهان بينی و متدولوژی کـه مـن            

بدون اين جهان . طرح می کنم ما بجائی نمی رسيم    
بينی و متدولوژي، دنباله رو اين گرايشات در ميـان         
مردم می شويم يا اينکـه وقتـی ديـديم تبـديل بـه          
مانعی در مقابلمان شده است بيرحمانـه سـرکوبش         

مائو اين مسئله را بهتر از شوروی ها مـی    . می کنيم 
او بشدت به سياست شوروی ها انتقاد کـرد         . فهميد

که مردم مناطق مسلمان نشين را مجبور می کردند 
. اما ما بايد فراتر از اينها بـرويم . خوک پرورش دهند 

اگـر  .  سال ٨٠ين  مائو سی سال است که مرده  و لن        
  به ورای آنها نرويم پس چکار داريم می کنيم؟

اين يک گسست اوليه، يک گسست اپيستمولوژيک       
مسـئله مـا    . مـنعکس شـد   " فتح جهـان  "بود که در    

تغيير جهان اسـت و بـرای اينکـار بايـد واقعيـت را              
دارويــن و  نيوتــون بــه درک . بفهمــيم و بشناســيم

س از گذشت   اما پ . بخشی از واقعيت کمک   کردند      
ــا دارای    ــای آنه ــوری ه ــوم شــد کــه تئ ــان معل زم
محدوديت است و در برخـی زمينـه هـا هـم غلـط              

البته داروين در اساس درست بـود و دفـاع از      . است
. اساس تئـوری تکامـل دارويـن بسـيار مهـم اسـت           

امـا  . بخصوص در مقابل حمالت بنيادگرايان مذهبي  
ی درک از تئوری تکامل هم پيشرفت کرده و به ورا         

بلــه مــا نمــی خــواهيم کــه .  دارويــن رفتــه اســت

روشنفکران در بـرج عـاج بنشـينند امـا نکتـه بيـل         
مارتين درست است که آنها برای اينکه کارشـان را           

ايـن  . انجام دهند نياز به يک فضـای معينـی دارنـد        
مـا بايـد ايـن      . تضادی است که بايـد حلـش کنـيم        

ا و اگـر آن ر    . مشکل را در ميان توده ها طرح کنيم       
درست حل نکنيم حتا پس از اينکه قدرت را گرفته          
ايم و داريـم جامعـه سوسياليسـتی را هـدايت مـی            
کنيم، مردم ما را سرنگون خواهند کرد يـا اگـر هـم       
سرنگون نکنند وقتی که يـک ارتـش بـزرگ حملـه         

صدام يـک نمونـه   . کند، خودشان را کنار می کشند  
 او به مردم ستم می کرد و سـتمگر بـود؛ هـر            : است

چند مردم او را سرنگون نکردند اما وقتـی کـه يـک      
بـرای سـرنگون   ) امپرياليسم آمريکا(ستمگر قوی تر    

اگر . رنخاستندکردن او حمله کرد، برای دفاع از او ب        
ــی     ــکالت واقع ــتی  مش ــه سوسياليس ــا در جامع م

را حل نکنـيم    )  منجمله مشکالت روزمره توده ها      (
ما مـا بايـد   ا. ما هم به اين سرنوشت دچار می شويم   

توده ها را رهبری کنيم و حتـا  ايـن تضـادها را در            
مقابل اقشاری که پيشرو نيستند نيـز بگـذاريم و از           

بگوئيم که اين اسـت     . اين طريق با آنها مبارزه کنيم     
تضاد و اين است راه حل ما، انتقاد شـما نسـبت بـه     
آن چيست؟ اينکاری است که بايد بکنيم و نه اينکه       

مـن  . انيم که آنـان را سـرکوب کنـد    ارتش را فرابخو  
ايده آليست نيستم و می دانم که برخـی اوقـات بـه     
ارتش هم نياز خواهيم داشت اما ايـن نبايـد اولـين            

بايد تضـاد   . ابزاری باشد که به آن دست می اندازيم       
بنظر شما اين را چطور بايد : را طرح کنيم و بپرسيم   

تضاد حل کرد؟ مردم نياز به علم پزشکی دارند؛ اين     
را چطور بايد حل کنيم که از يک طرف  منجـر بـه          
بازتوليد همان نابرابری های عظـيم کـه فقـط عـده        
معدودی می توانند در حيطه علوم درگير شوند و از    
طرف ديگر مانع کار کارکنان بخش علـوم و دانـش           

يا دولت سوسياليستی به محاصره قـدرتهای     . نشويم
ما چيسـت؟   راه حل شـ   . امپرياليستی در آمده است   

تضادها اين است، بيائيد با آنها دسـت و پنجـه نـرم           
  اين تضادها را چطور بايد حل کرد؟. کنيد

اما آنطور . چرا می کرد.  نه اينکه مائو اصال نمی کرد
مـا  . که من دارم طرح می کنم کمی متفاوت اسـت         

به توده ها اعتماد داريم که اگر مشکالت را برايشان       
هاشان مبارزه کنيم، از آنها     طرح کنيم، می توانيم با    

ياد بگيريم، رهبريشان کنيم و در اين حـين بخـش           
مـن  نمـی خـواهم در       . بزرگی از آنها را جلب کنيم     

و مـا  . اين راه تنها باشم؛ اين اصال چيز خوبی نيست     
مـن مـی   . را به چيزی که می خواهيم نمـی رسـاند    

خواهم همراهان بيشتری داشـته باشـم کـه مـن را            
. م کارم کنند و خودشان هم کـار کننـد     قادر به انجا  

افرادی که در اينجا هستند و افراد حزبمان و بسيار          
کسان در بيرون حزب می توانند خدمات خود را به          

. اين فرآيند خيلی خوبی اسـت     . اين فرآيند بيفزايند  
انتخابـات،  "در جواب به سخنرانی که تحـت عنـوان          

ردم کـ " دموکراسی و ديکتاتوري؛ مقاومت و انقـالب      
پروفسوری به انتقادات من از استالين و متـدولوژی         
استالين و اينکه من گفته بـودم مـا بايـد بهتـر از او      
عمل کنيم، گفت اگـر کسـانی در اطـراف اسـتالين          
بودند که او را به چالش می طلبيدند اشـکاالت وی           

اين پروفسور اضافه   . اينهمه مسئله بوجود نمی آورد    
 چطور مـی توانيـد از   :چالش من اين است"کرد که،  

 و چـــين در دوره ١٩٣٠ و ١٩٢٠شـــوروی دهـــه 
؟ "انقالب کبير فرهنگی پرولتاريائی بهتر عمل کنيـد    

من مشکل را اينطور    :" او بيشتر توضيح داده و گفت     
وقتی به قدرت برسـيد مـردم عليـه شـما         : می بينم 

شروع به صحبت خواهنـد کـرد و خيلـی زود شـما             
و سـرکوب خواهيـد   دست به استفاده از ارتـش زده    

  ." کرد
و بايد  . واقعی است  ک تضاد ي. اين نکته مهمی است   

با افرادی مانند اين پروفسور يک ديالوگ ادامـه دار          
داشته باشيم و بطور کلی بر سر اين مسئله بايد يک    

بنظر مـن ميتـوانيم     . ديالوگ ادامه دار داشته باشيم    



   ١٤ صفحه   ۲۹   شماره   حقيقت                
يک راه حل خوب برای اين تضـاد پيـدا کنـيم امـا              

نخواهد بـود و واقعـا نيـاز بـه کـار و مبـارزه               راحت  
خواهد داشت تا بتوانيم ايـن تضـاد را درسـت حـل         

  .کنيم
وقتـی کـه    : اينهم يک مشـکل بـزرگ ديگـر اسـت         

زمانش برسد، زمانی که يک اوضـاع انقالبـی ظهـور          
کند، نيروی مادی ما بايد بتواند مقابل امپرياليستها        

هسـته  بايستد و آنرا شکست دهد؛ نيـروی مـا بايـد     
مرکزی انجام اين کار باشد بطوريکه بتـوانيم هسـته     
. مرکزی را مستقر کنيم و سپس درها را بـاز کنـيم           

ــه مســابقه   ــه ای سوسياليســم را ب اگــر مســئله پاي
مـا  . انتخاباتی بگذاريد کشتی را غرق خواهيـد کـرد      

بايد آن نيروی مادی را توليد کنـيم کـه دشـمن را             
جامعــه شکسـت دهـد و شـرايط و چارچوبـه هـای      

سـپس بايـد آن کـار ديگـر را          . جديد را تعيين کند   
و در انطباق بـا آن      " جامعه را باز کنيم   "بکنيم يعنی   

اينجاست تمام نکته مربوط : توده ها را رهبری کنيم   
هسته مرکزی فشرده با  انعطـاف       "به فرآيند حرکت    

هسته "اين نکته اشاره دارد به مقوله       {". پذيری زياد 
کـه صـدر   " طـاف پـذيری زيـاد    مرکزی فشرده با انع   

آواکيان بر آن تاکيد کرده است؛ او مـی گويـد ايـن             
اصلی است که هم در جامعه سوسياليستی و هم در    
جريان انقالب بايد آنرا عملی کرد و  هدف را دست            

بـرای بحـث   . يابی بـه  کمونيسـم جهـانی قـرار داد       
ــه     ــه مقال ــورد ب ــن م ــتر در اي ــاتوری و "بيش ديکت

ــه کمونيســمدموکراســی و گــذار س " وسياليســتی ب
متن کامل اين مقاله در شماره مختلف      . رجوع کنيد 

 و ١٢٥٢ تـا  ١٢٥٠نشريه کارگر انقالبـی از شـماره       
 موجود ١٢٦٠ و ١٢٥٨ تا ١٢٥٧ و ١٢٥٥ تا   ١٢٥٤

  }.است
" هسته مرکزی فشرده همراه با انعطاف زياد      "مسئله  

چيزی  نيست که يکبار حل می شـود و تمـام مـی         
سته مرکزی ما بزرگتر شود، در تمام       هر چه ه  . شود

. شرايط، در همه سطوح، انعطافمان بايد بيشتر شود       
نمی توانيم يک هسته مرکزی داشته باشيم کـه در          

هسته نمی تواند آنقدر    . درونش هيچ انعطاف نيست   
  .قوی باشد که مانند سياه چاله ها تمام نور را بکشد

يد بيائ. انجام هر دو طرف مسئله خيلی مشکل است      
به اين جنبه نگاه کنيم که  نيروی مادی ما دشـمن          
. را مغلوب می کند و چارچوب  را تعيين مـی کنـد            

. اسـت " تيتان هـا را بـه خـاطر آور   " اين شبيه فيلم   
تصميم گيری شد که دبيرستانی و تـيم فوتبـالی را          
در ويرجينيا ادغام کنند و قرار شد کـه مربـی تـيم             

ری شد و پـس از      اين تصميم گي  . فوتبال سياه باشد  
ايــن کــار . آن همــه چيــز وابســته بــه مبــارزه بــود

چارچوب بهتری را نسبت به اينکه صرفا گفته شـود     
فـراهم  " آيا می خواهيد ادغام صورت بگيـرد يـا نـه     "

در آن صورت بسياری از سـفيد پوسـتان مـی           . کرد
اگـر نيـرويش را داريـد کـه          "! نمی خواهيم "گفتند،  

بـرای حـل درسـت    چارچوب را تعيين کنيد، وضـع   
« مـا بايـد بگـوئيم       .  مسئله  بسيار مساعدتر اسـت     

خير، در جامعه سوسياليستی نمی توانيد در مدارس 
مذهب درس دهيد؛ اگر می خواهيد مـی توانيـد بـا       

امـا  . صرف وقت خودتان با فرزندانتان حـرف بزنيـد        
آنها وارد مدرسه شده و علم و تاريخ و يک برخـورد           

ايـن  » . خواهند آموخـت   حقيقتی نسبت به واقعيات   

که فقط با وجـود پـاپ       ( سياست برای کاتوليک ها     
چه معنا دارد؟ همانطور که مـی دانيـد         ) خوشحالند

و ايـن يـک     . بدون پاپ، کاتوليسمی موجود نيسـت     
اينها تضادهای سختی است    . تضاد بزرگ خواهد بود   

اما بدون اتخاذ سياستی که می گويم هـيچ شـانس           
بت بر سـر ديکتـاتوری      من در صح  . نخواهيم داشت 

 در ضمن ارائـه برخـی       .پرولتاريا صادقانه حرف زدم   
ايده ها سعی نمی کنم جواب های کاملی بـه همـه            
اينها بدهم و صرفا می خواهم بـه يـک متـد معـين         

اما بنظر من اين طوری بايد جلو برويم و   . اشاره کنم 
زيرا مـا را بـه جـائی کـه مـی            . مسائل را حل کنيم   
بـرد و هـم اينکـه در انطبـاق بـا         خواهيم برويم می    

  .هدف نهائی ما کمونيسم است
در مورد يـک    ) نوشته انگلس " (آنتی دورينگ "کتاب  

اينکـه اغلـب    :  واقعيت خيلی روشن و صريح اسـت      
دانستنی های زمان، توسط دانستنی های پيشـرفته   

ايـن يـک   . تر کنار زده شده و جايگزين خواهد شـد    
ی اسـت و  جهت گيری درست  است؛ هم ديـالکتيک       

نظريه نيوتون يک   . مذهبی نيست .  هم ماترياليستي 
سطح از حقيقت را روشـن مـی کنـد امـا واقعيـت               

اين در مـورد مـا هـم        .  بزرگتری را درک نمی کند    
صادق اسـت يعنـی خيلـی چيزهـا هسـت کـه مـا               
شناخت نداريم، بسـياری چيزهـا هسـت کـه بعـدا            
کشف خواهد شد که برخی از چيزهائی را کـه االن            

مــی کنــيم درســت اســت کنــار خواهــد زد و فکــر 
جايگزين آن خواهد شد؛ اما برای رسـيدن بـه آنهـا            

ايــن راهــی اســت بــا . ايــن راه را بايــد طــی کنــيم
چگونه می توانيـد  . مسيرهای از هم دور شونده زياد     

همه آنها را در يک جهت خـوب نگـه داريـد بـدون          
اينکه بطور تنگاتنگی در هماهنگی باشند؟ هـر چـه       

رک کنيم که اين صحيح است بيشـتر مـی          بيشتر د 
توانيم دارای هسته مرکزی باشيم که ما را قادر می          

مسئله اين است کـه     . کند دست به اين کارها بزنيم     
آيا پروژه کمونيستی ما بالندگی و جـذابيت خواهـد        
داشت، و در جنبه مثبـت درهـای ديگـری را بـرای       

ن  حل اين تضادها باز می کند و راهی را برای ديگرا       
  .ارائه می دهد

اين ها راه ها هستند و من  مسـئله را اينطـور مـی           
آيا در اين راه قرار خواهيم گرفت يـا نـه؟ آيـا             . بينم

چيزی که می گويم درست اسـت؟ آيـا خودمـان را           
بايد اينطور ببينيم؟ يا اينکه اين غير واقـع بينانـه و          
ايده آليستی است و ربطی به جهان واقعی نـدارد و           

الش برويم و نبايد سعی کنيم کـه  بـه آن            نبايد دنب 
شما می خواهيد  "آيا راست می گويند که      . جا برويم 

؟ نه تنها می توانيم     "اينکار را بکنيد ولی نمی توانيد     
بلکه اين تنها راهی است که می توانيم آن کاری را            

شما نمی توانيـد تجربـه       . که الزم است انجام دهيم    
را تکرار  } اليستيانقالب پرولتری و جامعه سوسي    { 

نمی توانيـد دوبـاره کمـون پـاريس و اتحـاد            . کنيد
خيلـی چيزهـا عـوض شـده        . شوروی را تکرار کنيد   

حتا اگر تبليغات بورژوازی هـم نبـود مسـئله          . است
اين است که تکرار همان چيز به مـردم الهـام نمـی         

مردم بايد بفهمند که اين تجارب در زمان و         . بخشد
انقـالب چـين    . خش بودنـد  مکان خود عمدتا الهام ب    

بهتر از انقالبات پرولتری قبلـی بـود و بـدون شـک             
. خيلی بهتر از آن چيزی بود که االن در چين است           

اما با اين وجود تکرار همان برای الهام بخشيدن بـه         
مردم همان چيز را نمی خواهند      . مردم کافی نيست  

ــا مــن دارم . و درســت هــم اســت کــه نخواهنــد آي
تی می زنم؟ يا اينکه اين تنها راه     حرفهای ايده آليس  

  پيشروی است؟ حقيقت ماجرا چيست؟

ب  ھ : حقیق  ت عین  ی و حقیق  ت جانب  دار   
  حقیقت دست یافتن

 ، در بـاره مـائو  Feigon در کتـاب   :باب آواکی ان  
نقل از مـائو اسـت کـه بـا خـواهر زاده اش در بـاره          

دختر خواهر مائو از . خواندن انجيل صحبت می کند 
نه می تواند خـودش را در مقابـل         او می پرسد چگو   

بـرو  : "مائو جـواب مـی دهـد      . کند" واکسينه"انجيل  
عميقــا آن را بخــوان، از آن طــرفش روشــن بيــرون 

البتـه بـا چيزهـای      . اين متد مائو بـود    ." خواهی آمد 
اما مسـلم اسـت کـه  يـک       . ديگری هم مخلوط بود   

يعنی نمی ترسيد که در     : بخش از متد او همين بود     
ت همه چيز را عميقا بشکافد؛ شايد جستجوی حقيق

حتا بيشتر از اين لنين اين مشخصه را داشت اما در       
حقيقـت  "يـا   " حقيقـت سياسـي   "لنين  هم مسـئله      

. انعت ايجاد می کرد  مدر مقابل اين متد، م    " طبقاتي
مائو بشدت مشغله توده ها را داشت اما اين نيـز بـا             

زی نيا"در اينکه می گويد، . چيزهای ديگر قاطی بود  
فقط بـرو بخـوان و از آن طـرفش      ! به واکسن نداري  

امـا  . خيلی خـوب اسـت    "  روشن بيرون خواهی آمد   
هـم در متـدش     " حقيقت طبقاتی پرولتاريـا   "مسئله  

قاطی بود که در اين زمينه شبيه روش هـای تنـگ       
  . نظرانه استالينی ليسنکوئی بود

  
در مورد اينکه بينش پرولتاريا يا بينش  :رفیق اول

جانبدار "و  " عينی بودن "تی دارای دو جنبه     کمونيس
  است  چه؟" بودن

  
ما بايد بهتـر از هـر کسـی بتـوانيم          :باب آواکی ان  

جانبـدار بـودن را نبايـد بـه         . حقيقت را درک کنيم   
مـا بيـنش و     . فهميـد ) مفيـد بـودن   (معنای ابزاری   

متدی داريم که منطبق بر طبقـه ای اسـت کـه در             
ن طبقه نمی توانـد  مقطعی از تاريخ  ظهور کرد و اي      

از  وضع فعلی اش بيرون آيد مگر اينکه وضع تمـام          
پـس ايـن بيـنش منطبـق بـر         . جامعه را عوض کند   
اما نـه بـه يـک معنـای تنـگ      . منافع پرولتاريا است  

  . نظرانه و محدود
همه ( .دارم کتابی در باره ايران و مصدق می خوانم

در آن زمان اغلـب      ) مردان شاه نوشته استفن کينزر    
بود و از آنها برای  " سيا"وزنامه ها  که تحت کنترل       ر

بسيج سياسی عليه مصدق استفاده می شد که  پـر           
مصـدق دسـت بـه    . از حمالت روزانه عليه او بودنـد     

موقعی که کتـاب را مـی خوانـدم         . سرکوب آنها نزد  
ای بابـا ايــن مقولــه هســته  « : پـيش خــودم گفــتم 

 بـه   مرکزی فشرده با انعطاف زياد ممکنسـت مـا را         
به اين دليل است که نمی      )  خنده(» .هچل بيندازد 

توان از هسته مرکزی دست کشيد و مـا بـا مصـدق     
  .فرق داريم

او نوشــته اســت کــه در . مثــال برژينســکی را بــزنم
جنبش کمونيستی روسيه سنت اتوکراسـی موجـود       



١٥صفحه     حقيقت         ۲۹ شماره
کمونيسم دروغين مرد زنده باد    "من در کتاب    . بود

طــور دادم کــه جــواب او را اين" کمونيســم واقعــي
. انقالب روسيه سنت اتوکراسی را نفی کـرده بـود         

اما بعدا بيشتر سر اين مسئله فکر کـردم و بنظـرم      
در حـرف او نکتـه ای       . آمد جواب کـاملی نيسـت     

است و ما بايد قبول کنيم که آن سنت اتوکراسـی       
در برخی جهات به در درون جنـبش کمونيسـتی          

بـه ايـن    " دو مـانع بـزرگ    "در مقاله   . نيز نفوذ کرد  
  .نکته پرداختم

ــه       ــد در جامع ــه باي ــويم ک ــی گ ــن م ــی م وقت
سوسياليستی به مرتجعين اجازه نشـر کتبشـان را       

. ارائه دهـم  " يک ابزار زيرکانه  "بدهيم، نمی خواهم    
 است کسانی باشند کـه  خوبمسئله اين است که     

ما را زير سوال بکشند زيرا موجب مـی شـود کـه             
ين جزئی الينفـک    ا. شناختمان از واقعيت باال رود    

از مجموعه روش های مـا بـرای آمـوختن اسـت؛             
بخشی از روشی است که مـا خـواهيم آموخـت و             

. مسئله پيچيده ای است   . توده ها خواهند آموخت   
ــزنم  ــای آزاد: مثـــال بـ ــگاه هـ  flyingدانشـ

universites    رفيـق  {. و هيپ هاپ ضد زن
ديگری در اين بحث گفته بود کـه هيـپ هـاپ از            

ها برخاسـت و دارای ماهيـت متناقضـی    بين توده   
و مثال دانشگاه های آزاد را در لهستان دهه    . است
  زده بود که دارای خط ضـد رژيمـی بودنـد و      ٧٠

 –وقتـی در قـدرت هسـتيم        (ما  . }سرکوب شدند 
نمی توانيم صرفا به ايـن اتکـاء کنـيم کـه              ) مترجم

توده ها را برانگيزيم تـا عليـه ايـن چيزهـا حرکـت              
فقط شکل  . فرقی با سرکوب دولتی ندارد    اين  . کنند

ما نمی توانيم اجازه دهيم کـه       .  ديگری از آن است   
زن ستيزی شکوفا شود و آن را به چالش نطلبـيم و         

اما از طـرف ديگـر    . به طرق معينی سرکوبش نکنيم    
سرکوب کردن هميشه راه حل درست نيسـت حتـا          

اينکـار  . اگر با اتکاء حرکتهای توده ه ای  انجام شود     
البتـه کـه مـا بايـد     . هميشه راه حل درست نيسـت     

بدانيم در اين دانشگاه های آزاد  چـه مـی کننـد و              
و  نياز به پليس . نمی توانيم مثل مصدق عمل کنيم  

سياسی خواهيم داشت زيرا بايد از توطئه هائی کـه          
برای سرنگون کردن دولت سوسياليستی شکل مـی        

 بـه هـر     اما نبايد بـرای برخـورد     . گيرد با خبر شويم   
اصـال  . مخالفتی از سرکوب دولتـی اسـتفاده کنـيم         

برخی اوقات نمی خواهيم که آدمهای ما داخل ايـن    
دانشگاه ها شوند چون در آن صورت ديگر دانشـگاه          
آزاد نيست  و ورود افراد مـا تـاثير منجمـد کننـده             

پس بايد در مـورد ايـن چيزهـا فکـر      . خواهد داشت 
ه باشيم که دارای    اما اگر عده زيادی را نداشت     . کنيم

اين بينش و متدولوژی باشند و آن را بکار بندنـد و             
عميقا اين نوع بينش، متد و برخورد را درونی کرده          
باشند، هرگز نخواهيم توانست اين تضادها را درست     

اين چشم انداز، يک چشم انداز متفـاوت      . حل کنيم 
است؛ حتا از بهترين جنبـه انقـالب کبيـر فرهنگـی        

يـک بعـد ديگـر    : چين نيز متفاوت استپرولتاريائی  
برای به غليـان و     )  مترجم -غير از انقالب فرهنگی     (

جوشش آوردن جامعه نياز داريـم کـه  در بـاره اش       
صحبت کرده ام؛ يک بعد متفاوت در زمينه جوشش   
.  و غليان در جامعـه منجملـه جوشـش روشـنفکري     

اما او اين تفکر را در سطح      . اين با مائو بيگانه نيست    

  .ک تفکر استراتژيک تکامل ندادي
مائو از درون مـدل     :   می گويد   Feigonدر کتاب     

شوروی بيرون آمد و سپس گفت نـه اينطـور نمـی            
شود و مـا بايـد از ايـن راه سـاختمان سوسياليسـم          

. مائو اولين تالش در اين زمينـه بـود   . گسست کنيم 
اما يک بعد  استراتژيک ديگر در حل مسئله موجود        

د ديگر، به ورای انقـالب فرهنگـی مـی      اين بع . است
رود يعنی انقالب کبير فرهنگی پرولتاريـائی را هـم          

مدت مديدی است که من برای اين .  ادغام می کند
عملــی کــردن چيــزی کــه مــن . بعــد مــی جــنگم 

فراخوانش را می دهم خيلی سخت اسـت امـا تنهـا        
راهی است که واقعـا مـی تـوانيم آن کـار را انجـام               

ه ديگران در کليه زمينه های مربـوط   در آيند . دهيم
به رسيدن به کمونيسم خيلی پيشتر از اين خواهند         

  .رفت اما در حال حاضر اين راه را طی کنيم
حتا بهترين جنبه های انقـالب کبيـر        (هر چيزی را    

در مقابـل ايـن چشـم انـداز     )  فرهنگی پرولتارئی را  
انقـالب  . قرار دهيم به ضد خـود بـدل خواهـد شـد          

 مرحله تکامل می يابد و آدمها درجـا مـی   مرحله به 
زنند و چيزهای خوب هم بـه ضـد خـود بـدل مـی          
شوند؛ وقتی ضروريات نوينی موجود است کـه بايـد         
به آن جواب دهيم، آن چه پيشرو بود ديگـر پيشـرو     

  . نمی ماند
برای جا انداختن اين روش مبارزات زيادی با تـوده          

سـوال آن   زمانی که داشتم در مـورد       . ها الزم است  
سوالش اين بود که آيـا مـا   (پروفسور حرف می زدم     

می توانيم بهتـر از شـوروی سوسياليسـتی و چـين            
برای سـاليان دراز    : گفتم) سوسياليستی عمل کنيم  

توده ها تحت حکمرانی کسانی بودند کـه بيشـتر از        
توده ها سرشـان مـی شـود و مـی داننـد؛ و وقتـی               

 کسـانی را    جامعه سوسياليستی برقرار شود توده ها     

که بخواهند بگوينـد جامعـه نـوين خـوب نيسـت            
اما من  : در آن صحبت گفتم   . تحمل نخواهند کرد  

به اين اعتقاد ندارم که به صـرف اينکـه تـوده هـا            
توده . ستمکشيده اند بايد از آنها دنباله روی کنيم       

ها جامعه را هدايت خواهند کرد و بايد ياد بگيرند          
برای تحقق اين   . هندکه اينکار را بدرستی انجام د     

امر بايد با آنها مبـارزه کـرد کـه درسـتش را يـاد               
آنها بايد ياد بگيرند ميان کسانی که عقايد        . بگيرند

ارتجاعی دارند و عقايدشان را بيـان مـی کننـد و            
آنهائی که پيگيرانه بـرای سـرنگون کـردن کليـت           
. نظام سوسياليستی فعاليت می کنند فرق بگذارند      

 تمـايز  چـرا  بايـد بداننـد کـه        حتا مهمتـر از ايـن     
در مـورد سـوال   . گذاشتن ميان اين دو، مهم است 

آن پروفسور مـن در حـد تـوانم صـحبت کـردم و        
زيرا مسئله ايست که يک بعـد       . مسئله را شکافتم  

استراتژيک کامل به نظريه ما اضافه می کند و نـه          
تنها انقالب کبير فرهنگی پرولتاريائی را در بر می         

  . رای آن هم می رودگيرد بلکه به و
ما از يک طرف بايد همواره طرفدار حقيقت باشيم    

" حقيقـت سياسـي  "و نه طرفدار    (و آنرا بيان کنيم     
و از طرف ديگر بايد بـدون       " ) حقيقت طبقاتي "يا  

تضعيف هسته مرکزي، پروسه انقالب و جامعـه  را   
اين تضاد پيچيـده ای اسـت و حـل    . رهبری کنيم 

بـرای حـل ايـن      . يسـت صحيح آن کار ساده ای ن     
تضاد برخی ها گـرايش بـه سوسـيال دموکراسـی           
پيدا کرده اند و برخی ديگـر حاضـر نيسـتند قبـول         
کننـد کــه اشـکاالتی موجــود بـوده  و حتــا حاضــر    

در چنين وضـعی    . نيستند انتقادی به استالين کنند    
برخی خود را اينطور قانع می کنند که در انتقاد بـه   

ما ايستاده اند و عده استالين عده ای در دست چپ    
ای در دست راست، پـس موضـع مـا بايـد صـحيح              

صحيح بودن يا نبودن موضع ما بر پايـه          . خير! باشد
  .اينکه حقيقت است يا نه سنجيده می شود

اگـر حقيقـت دارد     : عينی و جانبدار بودن يعنی اين     
بايد بخشی از پيشرفت کردن باشـد و مـا را بسـوی      

 حتما در مقابلمان    اگر حقيقت نيست  . هدفمان ببرد 
اگـر حقيقـت دارد، بايـد از آن         . قرار خواهد گرفـت   

استقبال کنيم حتا اگر زشت ترين جنبه های مـا را         
مثال اگر آن کتـاب سـياه حقيقـت         (آشکار می کند    

داشت، ما بايد می پرسيديم چطور شد کـه اينطـور           
؛ مسـئله اصـلی در      )شد و چگونه جلويش را بگيريم     

ايق را ، حتا اگر مربوط به       اين ميان آن است که حق     
جوانب بد اعمال ما باشد، ما می توانيم جذب کـرده      

اشاره بـه  " کتاب سياه  "{. و بخشی از خودمان کنيم    
داسـتان حقيقـی    "کتابی است کـه ادعـا مـی کنـد           

را بيان می کند و مـی گويـد کمونيسـم           " کمونيسم
اين کتاب سراسـر  دروغ و    . يک جنايت هولناک بود   

رست نشان دادن ادعاهايش به برخی      تهمت، برای د  
ــه    ــه جامعـ ــه در تجربـ ــی کـ ــتباهات واقعـ از اشـ

  } .سوسياليستی رخ داد نيز اشاره می کند
بـودن  " جانبـدار "و  " عيني"اين است سنتز دو جنبه      

ما يا بـه اساسـی تـرين حقـايق          .  بينش کمونيستي 
مربوط به سرمايه داری و کمونيسم بـاور داريـم يـا            

يم کارمان بـه تـرس از حقيقـت        که اگر ندار  . نداريم
ما يا يک درک علمی مستحکم داريم . خواهد کشيد

که چرا کمونيسم بايد و می تواند جايگزين سـرمايه       

 انقالب نشريه حزب کمونيست انقالبی آمريکا 



   ١٦ صفحه   ۲۹   شماره   حقيقت                
اگر نداريم کارمان به تـرس از       . داری شود يا نداريم   

  .حقيقت خواهد کشيد
. ما بايد بيشتر از اينها از ابزارگرائـی گسسـت کنـيم    

" ابـزار "يت را تبـديل بـه   منظورم از ابزار گرائي، واقع    
هدفها کـردن و بـا قصـد خـدمت بـه اهـداف آن را          

" حقيقت سياسي"مثال آنچه به   . تحريف کردن است  
حقيقـت و   . معروف شده است از ايـن دسـت اسـت         

بايـد  " حقايقی که ما را به وحشت مـی انـدازد         "حتا  
ديناميسـم مـا بايـد    . قوه محرکه پيشبرنده ما باشـد   

 اين صورت  ميدان را بـرای     در. روی اين سوار باشد   
آن جوششی که صحبتش را کردم باز می کنـيم تـا      

ايـن عينـی گرائـی    . بتوانيم واقعيت را بهتر بفهمـيم  
اگر شـما عميقـا درک      .  علمی و ماترياليستی است   

کنيــد کــه همــين تضــادهائی کــه در جامعــه      
سوسياليستی طرح هستند و حل آنها ما را به عصـر     

شتاقانه محرکهائی را بکار ديگری می رساند آنگاه  م     
خواهيد انداخت که  مردم کمبودهای شما را بيرون        

منظورم اين نيست که همه و      . بکشند و نشان دهند   
هر گونه اشتباهی را بايد علم کرد  طوريکه کارمـان       
را در خود غـرق کنـد امـا بـه يـک معنـای کلـی و          
استراتژيک بايد از اين روش استقبال کنيم و تالش         

يعنـی  . را خيلی کنترل شده انجام دهيم       نکنيم آن   
بايد اجازه دهيم که بر سر آن بحث و سوال و جواب      

در اينترنت بهتان هـای     . ما  اين را نياز داريم     .  شود
زياد و حتا چيزهائی که خيلـی شـبيه کـار خوکهـا             

است عليه من راه افتـاده  )  مترجم–پليس سياسی  (
ثبتـی  است که به نفع کسانی که می خواهند کار م          

اما همچنين بحثهای سياسـی  . در دنيا کنند، نيست   
در مورد نقش من بعنوان رهبر و بطورکلی رهبـران          

ــاده اســت  ــا  . کمونيســت راه افت ــا عموم ــن بحثه اي
. سطحشان پائين است ولی حداقل محتـوائی دارنـد      

آيا داشتن چنين بحثهائی در حال حاضر و حتـا در           
 بـد   آينده در جامعه سوسياليستی بـد اسـت؟ خيـر         

اين خوبست چـون هـم      . خيلی هم خوبست  . نيست
باعث می شـود کـه مـردم چيزهـای بيشـتری يـاد            

 چيزهای بيشتری ياد  مابگيرند و هم باعث می شود
ما هم می فهمـيم کـه چـه مسـائلی طـرح          . بگيريم

است؟ راه های پيشروی کدام است؟ بارهائی را کـه          
بايد زمين بگذاريم کدام است؟ اگـر کسـی مسـئله           

يستمولوژی باشد حتما از اين بحثها استقبال       اش اپ 
اين فقط يک تاکتيـک نيسـت بلکـه يـک         . می کند 

نظريــه اســتراتژيک اســـت کــه از ايــن نظريـــه     
اپيستمولوژيک ما ناشی می شـود کـه ايـن فرآينـد          
چگونه بايد باشد و اينکه چنين جوششـی مـا را بـه         

مسئله ايـن  . جائی که می خواهيم برسيم می رساند  
يد در قبال آن بردبار باشـيم بلکـه بايـد    نيست که با 

منظورم بردباری در مقابل فحش     . مشتاق آن باشيم  
آيا ما فکـر مـی کنـيم        . نيست بلکه بطور کلی است    

چنين فرآيندی را نه فقط امـروز بلکـه بايـد تحـت             
ديکتاتوری پرولتاريا هـم داشـته باشـيم؟ فکـر مـی       
ا کنيم فرآيند خوبی است؟ يا اينکه به راه های ظاهر    
  مطمئن که قبال از سر گذرانده ايم اکتفا می کنيم؟

يـک اپيسـتمولوژی    : استجديد   نتز س يکظورم  من
ماترياليسـم و   "لنـين در کتـاب      . کامال ماترياليستي 
حقيقـت  "عليه چيزهائی ماننـد     " امپريوکريتيسيسم  

" حقيقت بعنـوان يـک اصـل سـازمانده        "يا  " سياسي

را در  پلميک کرد اما گاهی اوقـات لنـين عملـی گـ           
. مقابــل لنــين متفکــر فيلســوف قــرار مــی گرفــت 

ضروريات عاجلی که پيش می آمد و خود را تحميل 
می کرد باعث می شد که لنين برخی تضادها را بـه        
گونه ای حل کند که جوانبی از استالين را در خـود      

مثالهای زيادی را می توان زد که در کتـاب          . داشت
The Furiesانقالب کتابی است در باره {. هست

برخی اوقـات، در    } فرانسه و روسيه نوشته آرنو ماير     
برخی مناطق، بخصوص در دوران جنگ داخلی کـه     

 شـروع شـد، بلشـويکها      ١٩١٧بعد از انقالب اکتبـر      
در برخی موارد، وقتی    . رفتار می کردند  " مافيا"مثل  

مــرتجعين تــوده هــا را بــرای جنــگ بــا بلشــويکها  
ســترده و متشــکل مــی کردنــد، بلشــويکها بطــور گ

و افراد را نه بخاطر فـرار  . بيرحمانه تالفی می کردند 
از ارتش سرخ بلکـه حتـا بـدليل تزلـزل در جنـگ               

ـ اوقـات در بحبوحـه      ی  برخ. کشتندی  داخلی م  ک ي
الزم اسـت   ی  جنگ دست زدن به  اقدامات اضطرار      

در حـل  ی و کلـ ی است عمـوم يتواند سی  ن نم ياما ا 
در " انع بـزرگ  دو مـ  "در مقاله   . نگونه تضادها باشد  يا

ی حرفهـا . ن مسائل صحبت کـردم    ياز ا ی  مورد برخ 
ش خود فکر کردم    ين مورد خواندم و پ    ين را در ا   يلن

ز با يک نيستمولوژيمسائل اپ". ستين درست نيا"که  
  .ن مسائل مربوط استيا

  

  میقت ھستیستھا طرفدار حقیما کمون
ی می من دارم سع  :ادامھ بحثھای باب آواکی ان    

ت برخوردمان بـه پـروژه      يکلی  برارا  ی  کنم چارچوب 
ی ا کسـان  يمن  : ديگوی  راست م ی  ک. مان طرح کنم  

که تـا کنـون     ی  ند حل مسائل به گونه ا     يگوی  که م 
ی حتـا مـ  ی ر است؟ برخ يحل شده اند، اجتناب ناپذ    

ی گـوئ ينطور کـه تـو م     يمن آرزو دارم که ا    « : نديگو
که من  در ی ا نظريآ» .کنم بشودی بشود اما فکر نم

ــ ــان رابطــه ب ــروژه م ــه يســم و رســيکمون(ا پ دن ب
ی سـت ياليکـنم  ماتر ی طرح مـ )  مترجم–سم  يکمون

دن به هدفمان الزم است     يرسی  ا برا يا نه؟ آ  يهست  
ا يه کنم آ  يا نه؟ اگر بخواهم تشب    يم  ينطور عمل کن  يا
ک مشـت   ينکه  يا ا ياست  " شتنيوتون به ان  ياز ن "ن  يا
توانـد  ی  وتون مـ  يک ن يزيبهرحال ف (است  ی  اوه گوئ ي

ح کنـد و شـواهد   يات حول و حوش ما را تشـر  يواقع
چ راه يا واقعـا هـ  يآ) کندی د ميک هم آن را تائ يامپر

نکـه  يا ايـ ست؟ يسم نيدن به کمونيرسی برای  گريد
ت يـ کـنم واقع ی که من طرح می گريدر واقع  راه د   
  مسئله است؟

ات يـ کرشـته نظر  ي کـنم صـرفا      ی  که م ی  ا بحثهائ يآ
نکـه واقعـا آن     يا ا ي ز است يک آم يجالب و افکار تحر   

برخـورد بـه امـور اتخـاذ     ی د بـرا يـ است که بای  راه
است که ی ن است که واقعا آن راه  يم؟ نظر من ا   يکن
  .ميد اتخاذ کنيبا

نقـدر  يسـتها ا يکمونی ن که چرا بـرا يقبال در مورد ا  
ن يـ سخت است اشتباهاتشان را قبول کنند گفـتم ا        

ی گـر نمـ  يچکس دينکـه هـ   يمسئله ربـط دارد بـه ا      
ن يـ تـر از ا   ی  اساسی  ول.  جهان را عوض کند    خواهد

نکـه  يا ا يست؟  يق امور مهم ن   يما درک حقا  ی  ا برا يآ
م يکنـ ی مـ ی م که سع  يهستی  استمدارانيما فقط س  

ی م و همـه حرفهـا     يبرسی  اسياهداف س ی  کسريبه  
ی اوه هـا ی يکسريفقط ی ابيقت  يگر در مورد حق   يد

دن بـه  يرسـ "ما ی را ضرورت وجود ياست ز ی  بورژوائ
 کـه دو راه را   ی  ک مسئله اساس  ين  ي است؟ ا  "قدرت

ـ از سـواالت بـزرگ ا  ی کي. کندی ز م ياز هم متما   ن ي
ی می م سعيم که داريهستی ا ما واقعا کسان   يآ: است

م يکنی  نکه فکر م  يا ا يم  يابيقت دست   يم به حق  يکن
ن فکر را   ين ا يلن". ک اصل سازمانده است   يقت  يحق"

ظ بـه لحـا  " ک اصـل سـازمانده اسـت     يقت  يحق"که  
نقد مـذهب  ی م برايتوانی ما هم م  . نقد کرد ی  فلسف

شـات  ين گرا يـ م چـون ا   يسم آن را نقد کن    يو اپورتون 
ـ بـا ا . به ضرر مـا هسـتند  ی ستيو اپورتونی  مذهب ن ي

قت اصـل   يحق(م آن را    يتوانی  وجود، خودمان هم م   
 تکــرار ی گـر يبـه شـکل د  )  متـرجم –سـازمانده را  

قـت  يسـتها طرفـدار حق  يمائو گفـت مـا کمون   . ميکن
ا يـ آ. ميو صادق باشـ   ی  د علم ياو گفت ما با   . ميهست
نکـه فقـط    يا ا يـ د مشغله ما باشد؟     يبای  زين چ يچن

م در يم که بتوانيقت را تا آن حد بدان     يالزم است حق  
آنطـور کـه در   (ن مقطع و آن مقطع بـه هـدفمان    يا

قـت کـه    يم؟ همان انـدازه حق    يبرس) تصورمان است 
ی مـا کـاف   ی  باشـد، بـرا   ی  تحقق اهدافمان کاف  ی  برا

ن مسئله تنگ نظرانه هـم      يحتا ممکنست به ا   ! است
از يـ قـت ن  يم بـه آن حـد حق      يم و بگـوئ   يبرخورد نکن 

ـ آ. برسـاند " تيچهار کل "م که ما را به      يدار ن يا همـ ي
اشـاره دارد بـه     " تيـ چهار کل "{م؟  يخواهی  اندازه م 

ا دوره   يـ پرولتاری  کتـاتور يجمله مارکس که گفت د    
، محو يزات طبقاتيتماه  يمحو کل ی  برای  گذار ضرور 

پـا  ی  زات طبقـات  ين تما يکه به ا  ی  ديه روابط تول  يکل
که منطبـق بـر   ی ه روابط اجتماع يدهد؛ محو کل  ی  م
که منطبق ی ه افکاريد است؛ محو کل   ين روابط تول  يا

ن مـورد   يـ شتر در ا  يبحث ب ی  برا. ن روابط است  يبر ا 
ــاب آواک  ــه ب ــه مقال ــب ــام  ي ــه ن ــاتوريد"ان ب و ی کت

" ســميبــه کمونی ســتيالير سوس، و گــذايدموکراســ
  )ديرجوع کن

                    
ی ن است که ما بخشـ يای  جواب اساس  :ق دوم ی  رف

آن ی که ما روی  م و صحنه ا   يهستی  ت ماد ياز واقع 
م ماده متحـرک اسـت و مـا در حـال          يکنی  عمل م 

ن مـاده متحـرک     يـ دست و پنجـه نـرم کـردن بـا ا          
عـام  ی عـت بشـر   يبـه نـام طب    ی  زيـ چ چ يه. ميهست

ز يـ ما در حال دگرگون کردن همه چ. ستيجود ن مو
  .ميهست

ـ ا. يريدر مورد ابطال پذ    ک انتقـاد بـزرگ بـه      يـ ن  ي
ی سم به آن م   يرون مارکس يسم است که از ب    يمارکس

ک علـم  يـ سـم واقعـا     ينـد کـه مارکس    يگوی  م. شود
ی نمـ ی  رويپی  علمی  ستها از متدها  يست، مارکس ين

ی ابنـده ا  ير و تکامـل     يـ ن سـخت گ   يکنند و متفکر  
ن است کـه    يای  علم واقع ی  ارهاياز مع ی  کي. ستندين

رش يپـذ (ن  يای  در مورد معنا  . ر است يذاتا ابطال پذ  
. موجود اسـت  ی  اديزی  جيگ)  مترجم –باطل شدن   

د يـ گوی  مـ : ديـ مثـال کـارل پـوپر را نگـاه کن         ی  برا
مـان  يک ا يـ ست بلکـه    يک علم ن  يسم واقعا   يمارکس
ی تئـور "(تکامل"د  يگوی  گولد م ی  ون ج ياست.  است

ن به يا ا يآ.  ک فاکت است  ي)  مترجم -نيتکامل دارو 
ر يتکامل ذاتا ابطـال پـذ  ی آن است که  تئور  ی  معنا

د يـ ايبی  اگـر کسـ   . ر هسـت  يابطال پذ . ريست؟ خ ين
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ی رو کند که چارچوبـه کلـ      ی  زيچ

ی ن تئـور يآن را به چالش بطلبد، ا   
نتوانسـته  ی کسی ول. پاشدی  فرو م 

ــد يا ــار را بکن ــي. نک ــه ی ک از نقط
تکامل آن است که    ی  ئورتی  قوتها

در مقابـل   ی  ديـ مدی  مـدتها ی  برا
چ يابطال شدن باز بوده است اما هـ  

  . نکار را بکنديکس نتوانسته ا
ـ نظری  برخی  ستها دارا يما کمون  ه ي

ی در مورد تضاد اساسی ه ايپای ها
ـ ا. ميره هست يو غ ی  ه دار يسرما ن ي
ــنظر ــايـ ــپای ه هـ ــور ی ه ايـ بطـ

ـ ثابت شده اند اما ا    ی  مستحکم ن ي
ی لــيسـت کـه خ  يآن نی نـا بـه مع 

ر ييـ د تغيـ گـر آن نبا يدی ه ها ينظر
شـناخت بشـر    . ابـد يکند و تکامل    

ابـد و مـاده هرگـز از       ی ي تکامل مـ  
اگر ما واقعا بـا     . ستديای  حرکت نم 

م يماده متحرک در تـداخل هسـت      
د يـ زها هست که با   يچی  ليآنگاه خ 

ی مختلفی  طه ها يم؛ از ح  يرياد بگ ي
ـ . ميکنی  که مطالعه م   ن عرصـه   يب

مختلف علم و دانـش مقـدار         یها
اگر به  . وند است يتداخل و پ  ی  اديز

ونـه  (ک علـم  يـ سم به مثابه  يکمون
ی م مـ ينگاه کن ) یمان مذهب يک ا ي
ار يآن بسـ ی  قت بـرا  يم که حق  ينيب

ر جهـان مـا     ييـ تغی  برا. مهم است 
فقـط  . ميابيـ قت آن را در   يد حق يبا

قت يست حقيک صورت الزم ن  يدر  
ه است کـ  ی  م و آنهم زمان   ياب باش ي

سم را ينکه کمون يا ا يم  يشوی  مذهب
ی اخالقــی ن هــايآئــی کســريبــه 
  . ميل دهيتقل
ما علـم اسـت؟ بلـه      ی  دئولوژيا ا ي آ
 کـد کرشـته  يمتفاوت تـر از   ی  ليخ

  . تحت  نام توده ها است
مقاالت ی  نکه ما سر  يکنند علت ا  ی  ها فکر م  ی  ليخ

اسـت کـه    ی  م بخاطر کارزار  يرا نوشت  تکاملی  تئور
تکامل راه انداخته ی ه تئوريعلی حيمسی ستهايفاش
گـر  يامـا از طـرف د    . لش است يک دل ين  يالبته ا . اند

ک يـ د يـ ستها و توده ها بايمسئله آن است که کمون    
ن کـره  يـ ای روی  نکه زندگ يدر مورد ا  ی  ه ا يدرک پا 

افـت داشـته    يچگونه بوجـود آمـد و تکامـل         ی  خاک
  .باشند

ن يدرک قوان. ن مورد مرگ ماست  يدر ا ی   کوته نظر 
ر و دگرگــون کــردن آن ييــتغی مــاده بــرای ه ايــپا
  .استی اتيح
  

ی ليخی رهبری من در مورد متدها :باب آواکی ان  
ن يه اياز مبارزه من عل ی  بخش بزرگ . مبارزه کرده ام  

ن متـدها در مقابـل      يا ا يطرز تفکر بوده است که گو     
زد؛ يـ ری  ات کاربرد نـدارد و کارهـا را بهـم مـ           يواقع

ی ز کردن دروازه ها به روآورد؛ بای به بار می آشفتگ
و . کنـد ی ز باز مـ يکوسه ها نی قت، درها را برو  يحق

ن يخب، ما انتقادات خودمان را راجع به استال       . رهيغ

ن يگران هم انتقادات خودشان را دارند و ايم و ديدار
ی اوقات بـرا  ی  ن برخ ياست که بقول لن   ی  تيهم واقع 

الزم است ده ی ستيک جمله اپورتونيجواب دادن به 
ی ن جهـان تـا مـدتها      يـ در ا . ميسـ يز بنو يصفحه چ 

شـه  يما هم. ن منوال خواهد بود ياوضاع بهم ی  ديمد
ک يـ جواب به ی م که ده صفحه برا  يآنقدر وقت ندار  

ت ممتاز يما در موقع. ميجمله مزخرف اختصاص ده
جهـش  "ان  يـ ن در جر  يدر چـ  . ميسـت يو دست باال ن   
ــه پــ ــزرگ ب ــا از  " شيب ــد و حت ــردم گرســنه بودن م

ر بزرگتر چه بود؟ دشمنان   يمردند، اما تصو   یگرسنگ
سـت باشـند و بطـور       ياليندارنـد کـه ماتر    ی  ازيـ ما ن 

ت مسـائل   يـ قـا در واقع   ينگاه کنند و عم   ی  کيالکتيد
را کـه مقابـل     ی  کنکاش کنند و تضادها و ضرورتهائ     

م ين ما هسـت يا. ن بود،  درک کنند    يما در چ  ی  رفقا
قا بـه  يمعی عني: ميريش بگين متد را در پيد ا يکه با 

م ينـ يم و ببيط را بفهمـ يم، شـرا  يآن تجربه نگاه کنـ    
ی بـا چـه مسـائل     )  متـرجم  –ن  يون چـ  يـ انقالب(آنها  

م که اگر مـا  يم بفهميکنی مواجه بودند و سپس سع   
م بهتـر از    يتوانی  م چطور م  يريط قرار بگ  يدر آن شرا  

گـر  يهمانطور که گفتم، کسـان د     . ميآن ها عمل کن   

 نخواهند برند  وی ن متد را بکار نم    يا
ی را هر کس طبق تفکر طبقات     يبرد، ز 

کند؛ اغلب ی اش به مسئله برخورد م  
اسـت از   ی  اظهار نظراتشـان مخلـوط    

. تفـرعن و جهــل در مــورد موضــوع  
ــان د ــار و   يکس ــتور ک ــم دس ــر ه گ

ی آر. خود را دارند  " ياسيقت س يحق"
شکستن آب بندها    «درست است که    

ی ا راه مـ يـ کوسه ها را بـه داخـل در    
بله »  .کندی   را آشفته م   دهد و وضع  

امـا سـوال    . ديـ آی  آشوب بوجـود مـ    
ا يـ ن طور بهتر است  يا ا يآ:  نجاستيا

پشت آب بند شنا کردن، دست ها را      
ق نگــاه داشــتن و صــاف يداخــل قــا

بطرف ساحل راندن چون کوسـه هـا        
  مترصد نشسته اند؟ کدام بهتر است؟ 

ک يستمولوژيک، اپ يبه لحاظ متدولوژ  
سـت  ين مسـئله ا  ن آ يک ا يدئولوژيو ا 

ــرا ــيکــه مــن ب جــنگم؛ مــن ی ش م
ی ن طرز تفکر هستم که  م    يمخالف ا 

نطـور  يم مسـئله را ا يتوانی  نم: "ديگو
ی ست و نم ين کار ما ن   يم؛ ا يش ببر يپ

سـوال مـن    ." مينکار را بکنـ   يم ا يتوان
ک مشـت ابزارگـرا     يا ما   يآ: ن است يا

ــم؟ آيهســت ــد از  ي ــه آن ح ــط ب ا فق
ر آب  م د يم که بتوان  ياز دار يقت ن يحق
م يم و فکـر کنـ     يشنا کن ی  که هائ يبار
د يـ م کـه با   يـ روی  مـ ی  م به جائ  يدار
مـا را بـه   : ميد بگو يم؟ پس بگذار  يبرو
ر يرا مسـ  يـ ز. خواهد برد ی  غلطی  جا

ی ق را در جهـت خـالف مـ        يغلط، قا 
ن يـ ای  اتفاقا به لحاظ فلسف   . چرخاند

ی طرز برخورد ما را به مقصدمان نمـ     
 یر م ينطور که تصو  يت ا يواقع. رساند
تـوان در   ی  نمی  نطوريا. ستيشود، ن 

کرد و به   ی  رانی  ت کشت يواقعی  ايدر
ی نطـور يا. سـت ينی  ن طرف يات ا يواقع. ديمقصد رس 

که بـا  ی آنجائ" مقصد"م و يم به مقصد برس   يتوانی  نم
ی ايـ ک دن يـ سـم   يکمون. ستيد، ن يروی  ن روش م  يا

ن يبهمـ . ست بلکه پر آشوب اسـت يبزرگ نی  هارمون
ن را ياگر ا. کنمی  مبارزه م ن روش   يای  ل من برا  يدل

هـا در  ی ليد که خيروی می د آنوقت براه يدرک نکن 
زهـا  ين چ يـ د ا يـ حـاال چـرا با    : "جنبش ما رفته انـد    

  " مشغله ما باشد؟
کـنم  ی  از مسئله را طـرح مـ      جنبه  ن  ينکه  ا  يعلت ا 

اسـت کـه مـا      ی  شـه ا  ين است که مربوط بـه  کل       يا
شـه  يفقـط هـم کل    ( م  يه اش بوده ا   يستها شب يکمون

ــون دارم ). بــودن ــور"هــم اکن نوشــته " عــدالتی تئ
Rawl  ی خوانم و با آن دست و پنجه نرم مـ         ی   را م

ن يـ توان امـور را بـر ا  ی د نميگوی او مصرانه م  . کنم
بزرگتـر خـدمت   ی ر اجتمـاع يـ ک امر خيه که به  يپا
ر بزرگتر يه کرد و گفت اگر به آن امر خ     يکند توج يم

حقـوق  ازها و يب ندارد که نيکند پس عی  خدمت م 
ن يـ د ادامـه ا   يـ گوی  او م . ر پا  گذاشته شود    يافراد ز 

  .ديرسی سم ميتاريمنطق به توتال
سـم  يده ال يـ شـالوده اش ا   . ن غلط اسـت   يبنظر من ا  

  ی از آثار باب آواکيانبرخ
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. از جامعـه ی واقعـ ی ستياليک درک ماتر ياست و نه    

ش جواب داشته   يم و برا  يآن فکر کن  ی  د رو ياما ما با  
 در مـورد    GO&GSهمانطور که در مقالـه      . ميباش

بـه  (ن موضوع يدر مورد ا. فرد و جمع صحبت کردم   
د فـرد را لگـد مـال    يـ صرف منافع جامعه در کل نبا  

  . شتر کار کرديد بيبا) کرد
کنند کـه  ی که به مائو حمله می   در جواب به آنهائ  

ک نکتـه   يـ چرا روشنفکران را به روسـتاها فرسـتاد         
از ی  ن کسـ  يمگـر در چـ    :  "شـود ی  درست طرح مـ   

خواهند در روستا باشـند   ی  ا م يآد که   يدهقانان پرس 
است اما اگر مطلب را     ی  ار مهم ين نکته بس  يا" ا نه؟ ي

م آن يشـو ی  م آنوقت دوبـاره مـ     ين جا ختم کن   يبهم
)  متـرجم –ی ستيخ جنبش کمون يدر تار (که  ی  زيچ
دا يـ ربـط پ ی چون بنوع. ميش از اندازه  آنطور بود    يب
مـا مهـم   ی  قت برا يا حق ين سوال که آ   يکند به ا  ی  م

ان و يان باب آواکياشاره به آن مبحث م(ا نه؟  ياست  
د ينکه باين ا ين است  که روشنفکران در ع      يپل مارت 

د يـ هـم با ی وند بخورنـد امـا کـار فکـر    يبا توده ها پ   
 –خــاص خــود اســت ی بکننــد کــه مســتلزم فضــا

  )مترجم
  

 در رابطه با مسئله متـد و برخـورد و    : رفیق سوم 
ی دانستنی  دايمقدار ز .  متالطمی  کوسه ها در آبها   

ها در جهان است که هنـوز در شـناخت مـا ادغـام              
بـه مـا    ی  د کـه ربطـ    يـ آی  اغلب بنظر م  . نشده است 

گر است،  يندارد، منحرف کردن توجه ما از مسائل د       
نجـا بـه لحـاظ    يو در ا. نکه در رد درک ماسـت    يا ا ي
ــک يســتمولوژياپ ــه ی ک مســئله اساســي ــوط ب مرب

ئل ن مسـا  يـ نکـه بـه ا    يا. ما مطرح اسـت   ی  ريجهتگ
ـ ا) انيـ بـاب آواک (ه تـو    يو نظر . مينگری  چگونه م  ن ي

ـ از موانع مقابـل آن را با      ی  ارياست که بس   م يد بـزن  ي
بـه  . ميگـو ی  ن خوشـامد مـ    يمن به ا  . مياورين ب يپائ

ی لهايمنظور تحل {م  ي نگاه کن  ١٩٨٠دهه  ی  لهايتحل
گفت ی است که می در مورد اوضاع جهانی پی ار س 

الب نشود حتما   از جهان انق  ی  بزرگی  اگر در بخشها  
ــم ــوک امپري ــتياليان دو بل ــری س ــا و يآمری برهب ک
ی ر ميدرگی جنگ جهانی  شوروی  بسرکردگی  گريد

م يـ د آنچه را کـه  کـرده ا     يما با ی  گوئی  تو م . }شود
و ی  کـه تـو کـرد     ی  ا انتقـاد از خـود     يم  يکنی  بررس
کم بها  " ياطالعاتی  انقالب تکنولوژ "که ما به    ی  گفت
منظور {. ميديکرد ندی می  را که باز  ی  م و نقش  يداد

ان از کتاب خودش بـه      ياست که صدر آواک   ی  انتقاد
ن يـ هـر چنـد ا    . }کرده است " اژدهای  دروی  برا"نام  

ت بـود و   يـ از واقع ی  آمد  اما بخش   ی  ربط م ی  بنظر ب 
ت را  يـ ت واقع يـ از کل ی  ت بخشـ  يـ هر سـطح از واقع    

ی م جـائ ياگر چشم بر آنها فرو بند  . دهدی  ل م يتشک
ن نـوع برخـورد     يـ  در مقابـل ا    .رديـ گی  قه ما را مـ    ي

د جهان را در يشود اما توده ها بای می اديمقاومت ز
ت آگاهانـه   يبشـر . همه جوانب متعـددش بشناسـند     

ر ييـ ن مرتبط اسـت بـا تغ      يا. دهدی  ر م ييخود را تغ  
ست؟ و از   يسم چ يکمون..... يت ماد يدادن تمام واقع  

ت بـه   يـ م؟ درک واقع  يرسـ ی  نجا به آنجا چگونه م    يا
ـ . مربوط استن مسئله   يا از ی سـت ياليک درک ماتري

نش يم با گز يتوانی  ما نم . جهان و رابطه انسان با آن     
ی د بدرد کارمان م   يآی  ات که بنظر م   ياز واقع ی  برخ

ــ  ــه مقصــد برس ــر رو. ميخــورد، ب ــاگ ــط ی ي ک خ

گر يم، جوانب د  يراه برو ی  ستيو اکونوم ی  ستيونيزيرو
ک يـ م يخـواه ی اگر م . نديآی  ق بنظر مزاحم م   يحقا
ت يـ د واقع يـ م با يست باشـ  ياليک ماتر يست و   ينکمو
را درک ی ستيد اقتصاد مارکسيبا. ميرا بشناس ی  ماد
ت يـ م و واقع  يرا بشناسـ  ی  د جهـان کنـون    يـ م، با يکن

  .ميرا درست بازتاب دهی ماد
  

ن مسئله کوسه هـا نکتـه      يدر باره ا   :رفیق چھارم 
م يتـوان ی ا ما مين است که آ   يقلب مسئله ا  . دارمی  ا

آورم ی  ا نـه؟ بخـاطر مـ      يـ م  يا بـرآئ  از پس کوسه هـ    
" نيک مرحلـه نـو    يک مرحله، آغاز    يان  يپا"ی  بحثها

نکـه  يگر غالب بـود و آن ا     يش د يک گرا يدر آنجا   . را
م؟ تحـت  يم نگاه دار يتوانی  ن را م  يما چقدر از استال   

بد اتفاق افتـاد و در  ی زهايچی لين خ ياستالی  رهبر
ــالب کب ــانق ــي ــپرولتاری ر فرهنگ ــ ی ائي ــم برخ ی ه

ی بـرا . مينـداز يبه آنها بی د نگاهيما با . الت بود مشک
ــوانيا ــيم اينکــه بت ــم باينکــار را بکن گــاه يدر جا"د ي

ی مـان مـذهب   ياگـر ا  . مينيبنشـ " ايـ خداگونه پرولتار 
م و ين مسائل نگاه کنـ يم به ايتوانی م نميداشته باش 

 Nat Turnerگـاه  يبـه جا . ميکنـ ی آنها را بررسـ 
ی خ را مـ يند تـار  ن برده ها هستند که دار     يا: دميرس

. مين مسـائل نگـاه کنـ   يـ د در پرتو آن به ا يبا. سازند
هـا  ی  برخـ ی  بـرا . را تمام کنند  ی  د بردگ يبرده ها با  

بـه  ی م و نگاهين مسائل بازگرديسخت است که به ا    
ـ امـا با  . ميندازيآنها ب  ن يـ اگـر امـروز ا  ....مينـداز يد بي

کـه  ی م زمـان يتـوان ی م چطور مـ  يمسائل را حل نکن   
  م؟يم آنها را حل کنيا کسب کرده اری قدرت دولت

در " پــرواز بـدون تـور حفــاظ  " در سلسـله مقـاالت   
ز اسـت  يـ د دو چيـ گوی ان ميقسمت آخر صدر آواک  

مـا هنـوز در    . ميم چطور انجـام دهـ     يدانی  که ما نم  
م و  يم چگونه  دشمن را مغلـوب کنـ        يدانی  عمل نم 

م چگونه با خفقـان  يدانی م و نم  يقدرت را کسب کن   
ــه در ری ســخت ــ ک ــه کن ــم ياه اســت مقابل م و دره
نطور که مـا  يا ا يآ. استی  نين حرف سنگ  يا. مينشکن

ن مسـائل   يـ م راه درست حـل ا     يکنی  م عمل م  يدار
ن را يـ د ايـ شـود کـه مـا با   ی  ده داده م  ين ا ياست؟ ا 

ی عنـ ين راهش است؟    يا ا يآ. ميتوده ها بگذار  ی  جلو
ار يفشرده با انعطـاف بسـ     ی  هسته مرکز "ک  يالکتيد
ن مشـکالت  يـ م در مقابل تمـام ا  يتوان یا م ي؟ آ "اديز
خواهند کـرد کـه     ی  م؟ مردم در عمل کارهائ    يستيبا

اد گـرفتن در  يـ ن راه  يا. تحت کنترل ما نخواهد بود    
مورد دگرگون کردن جهان اسـت؟ چـرا آنطـور کـه      

ه يـ ک روح يـ از بـه    يـ د، مـا ن   يـ گوی  ان م يصدر آواک 
ه شـاعرانه   يـ ک روح يـ م؟ چرا نداشـتن     يشاعرانه دار 

اق يدارد بـه اشـت  ی ن چـه ربطـ  يـ  وا خطرناک اسـت  
ا مـا  يـ ر جهـان؟ ا ييدن و تغ يفهمی  ر برا يناپذی  ريس

م کـه از   يرا الزم دار  " ايخداگونه  پرولتار  "چشم انداز   
نکـار را  يم؟ اگـر ا  يت نظـر انـداز    يباال به مارش بشـر    

ـ    ينکن ن يـ در مقابـل درک ا    ی  م آنگاه احساسات قالب
 ن نظـام در يـ ت قرار خواهد گرفت کـه آنچـه ا       يواقع

مـردم  ی  ل توده هـا   ياسارت خود گرفته است پتانس    
  .است

ی بـرا "م سـوال بـود کـه در کتـاب           يشه برا يمن هم 
کتـاب  ی  در انتها ) انينوشته باب آواک  " (اژدهای  درو

: ر را نوشـته   يـ ک پاراگراف مانده به آخـر مطلـب ز        ي
ی د رهائ يا با يپرولتاری  ل نهائ يبقول انگلس، در تحل   «

امـا  . روز شوديرد و پدان نبرد بدست آو   ياش را در م   
ع تر هم مطـرح     يوسی  ک معنا يبه  " يروزيپ"مسئله  

شـود و   ی  کـه مغلـوب مـ     ی  دشمن  حتا وقتـ    . است
ی مـ ی  انـه سـع   يموذی  خورد به روشها  ی  شکست م 

بپاشـد تـا    ی  رد و بـذرهائ   يـ کند از انقالب انتقـام بگ     
د در  ين ما نه تنها با    يهمی  برا. رشته ها را پنبه کند    

ی هايم و در بحبوحه نابود    يسنگر با دشمن روبرو شو    
ن يم بلکه در همان حيرا شکست دهی دهشتناک و 

ان مـا و  يـ می م که تفاوت اساس   يد مانع از آن شو    يبا
ـ       ی نجـا الگـو   يدر ا . ن بـرود  يدشمن پاک شود و از ب

ن حال کـه از     ياو در ع  : ار روشنگر است  يمارکس بس 
ی گـران بـورژواز    ستها و مشـاطه   يدئولوژيک با ا  ينزد

ـ  ا د امـا در   يجنگ نش آنـان  يـ ن جنـگ، هرگـز  از ب      ي
نش آنان جنگ خود    ياستفاده نکرد و با استفاده از ب      

ش نبرد؛ همانقدر که هدف مارکس الهام بخش     يرا پ 
ی د هم بـر رو  يما با . بخش است  روحی  است، متد و  

م؛ يم و هم انعطاف داشـته باشـ  ياصولمان استوار باش 
ک خـود را  يـ الکتيسـم  و هـم د  ياليد هـم ماتر يما با 
سـت  ين حـال رومانت   ين و در ع   يم، واقع ب  ي کن حفظ

ه يـ م اما روحيباشی  ب اهدافمان جد  يم؛ در تعق  يباش
  ."ميز حفظ کنيشاد و سرزنده را ن

ـ ا. دهـد ی است که صدر به ما ارائه م     ی  ن الگوئ يا ن ي
ـ  ينی  ه ا يو حاش ی  ک مسئله کنار  ي ی ست بلکـه جزئ

  .نفک از کار ماستيال

 ین نم   یگزیرد ام   ا ج   ای    گیدر ب   ر م   
 ی ھ  ای مس  ئلھ کوس  ھ ھ  ا و م  اھ:ش  ود

   دندانیب
بـا  ی  داشتم مصاحبه نـوآم چامسـک    :باب آواکی ان  

ان بـه  يبارسـام ی  ک جـائ  ي. خواندمی  ان را م  يبارسام
د کـه ربـط     يد، ازت نخواهم پرسـ    يگوی  می  چامسک

ات ی  ات بـه کـار زبـان شناسـ        ی  اسـ يسی  خط مش 
ـ او ا ! متشکرم: ديگوی  می  ست؟ و چامسک  يچ ن دو  ي

ند و تفکر ابزارگرا به او حمله يبی مرا کامال متفاوت    
د بهم ربـط داشـته      ين دو با  يا« : کرده و گفته است   

شـک  . اسـت ی  کيک برخـورد مکـان    يـ ن  يا.  »باشند
ن ربـط در  ياما ا. هستی ن دو ربط  ين ا يست که ب  ين
ک يـ ک سطح و رده کامال متقاوت است و نـه بـه              ي

  . کيک به يانه و يل گرايتقلی کيمکانی معنا
ی تهـا يدر مـورد قابل ی که چامسـک  ی  گريدی  در جا 

ی ک سوال م  يکند،  ی  نه زبان صحبت م   يبشر در زم  
م کـه   يريـ جـه بگ  يم نت يتـوان ی  ا م يآ: پرسدی  م. کند
از محصوالت تکامل است؟    ی  کيانسان  ی  زبانی  توانائ

م يتـوان ی ق نمـ يـ دهد بله اما بطـور دق  ی  او جواب م  
د يـ گوی خب، واضح است که نمـ     . م که چگونه  يبگوئ
د هنـوز علـم   يـ گوی  که هست بلکه مـ ن هست يهم
حـاال  . دا کند ينه پ ين زم يدر ا ی  شتريد شناخت ب  يبا

ن يـ ت دانشـمندان در ا يا فعاليآ: ن استيسوال من ا 
کنـد  ی  نه که انسان چگونه شـناخت کسـب مـ         يزم
  .ما مهم است؟ بلهی برا

نـه  يکـه در زم   ی  ش همـان مسـائل    ينجا هم کمـاب   يا
نجـا  يدر ا. مطرح بود طرح اسـت  ی  دن آثار هنر  يآفر

ی اول، الگـو  : م سـه الگـو اسـت      يم بگوئ يتوانی  ز م ين
ی سـت يخط اکونوم ی  عنيست،  يک حزب کمون  يکالس
که هنرمندان را به سر صف اعتصاب  ی  ستيونيونيترد



١٩صفحه     حقيقت         ۲۹ شماره
ی چ و مهـره هـا     يد هنرمندان پ  يدوم، بگذار . دياوريب

ننـد کـه بـه      يافريبی  ا هنـر  يـ ن انقالب شـوند     يماش
ی د آثـار يندان با سوم، بله هنرم  . انقالب خدمت کند  

امـا عـالوه بـر    . نند که به انقالب خدمت کنـد     يافريب
ــه يــآفر ر يــکــه در دوران انقــالب کب(دن آثــار نمون

د بـه   يـ ز با يدند و ما ن   ين آفر يچی  ائي پرولتار یفرهنگ
ک يـ مـا بـه     ) ميم و حتا بهتر عمل کن     يآن توجه کن  

ـ الگو   هنرمنـدان  : ميـ از داريـ ز نيـ ا برخـورد سـوم ن   ي
را داشـته باشـند کـه بطـور     ی تيد فعـال  ين با يهمچن

  .ستينی زيک خدمت به چيک به يمحدود و 
در جامعه  : ن تضاد را طرح  کردم     يای  هنرمندی   برا
ننـد و  يافريبی د آثار هنـر ين، هنرمندان چطور با  ينو

گـر و بـا     ين حال ارتباطشان را با هنرمندان د      يدر ع 
ن  يـ در جـواب، او ا    . مردم از دست ندهند   ی  توده ها 

نـده هنرمنـدان   يجامعـه آ  رح کرد که  درفکر را مط 
و ی خودشــان زنــدگی هــای تواننــد در تعــاونی مــ

ی تهـائ يز فعال يـ ت کنند و عالوه بـر هنرشـان ن        يفعال
ر از هنرشان به جامعه خـدمت       يغی  قيکنند که بطر  

ن يـ ک جنبـه از امـور بـه ا   يد بعنوان يما با . کندی  م
ی ن بـرا  يو البتـه در جامعـه نـو       . ميمسائل فکر کنـ   

د يـ دان بودجه اختصاص داده خواهد شـد و با   هنرمن
کـه  ی  کارهـائ ی  باشد از بودجـه بـرا     ی  بيبودجه ترک 

کـه  ی کند و کارهـائ ی ما به انقالب خدمت م    يمستق
  .کندی ما به آن خدمت نميمستق

گذارنـد کـه لزومـا    ی قدم می ريدر مسی  وقتی  برخ
ن دسته  يای  برا. ديست به کجا خواهند رس    يمعلوم ن 

م کـه   ياز دار ينی  ما به هنر  .  شد قائلی  د نقش يهم با 
ماننـد آثـار نمونـه در    . ما به مبارزه ربط دارد   يمستق

ـ اج دار يـ هـم احت  ی  ن، و بـه هنـر     يچ م کـه در آن     ي
ـ ا. کننـد ی  هنرمندان احساسات خود را دنبال م      ن ي

ی وقتـ . جنبه هم در هنر موجود است هـم در علـم          
ی د بـرا يـ کننـد، با ی شان را مطرح م ی  ده کل يآنان ا 

آنـان هـم   ی ن مـال يشـان بـه تـام    ی   هـا  دهيتحقق ا 
د يـ د نبا ينرسـ ی  و اگر  هـم بـه جـائ        . کردی  دگيرس
ن يـ در واقع ا  . م که منابع تلف شد    يکنی  ريجه گ ينت

ن کـه   يگردد بـه درک گسـترده از نکتـه لنـ          ی  بر م 
  .ديآی رون ميسم از هر پرز جامعه بيکمون

علـوم  ی  ق جوان کـه دانشـجو     يک رف يدرست است   
ه در رابطـه بـا فلسـفه علـم          ر مبارز يد در گ  ياست با 

م ل م مبارزه کند، از جمله بـه عنـوان          ی  شود و برا  
.  قـت يهمه جانبـه تـر بـه حق       ی  ابيدستی  برای  ابزار

کشف کند  ی  است که اگر کس   ی  تين هم واقع  يای  ول
دانستن ) افتاد الف ی  گ بنگ چه اتفاق   يروز قبل از ب   

م، ياگر تنگ نظرانه نگاه نکنـ     ) اش جالب است و ب      
ی از روند انقالب و مبـارزه طبقـات      ی   بخش ن دانش يا
ن يـي طبقات مختلف مسائل را متفـاوت تب . شودی  م
کننـد مسـائل را بـه اشـکال     ی  مـ ی  کنند و سع  ی  م

ست که  يا ن ين فقط پرولتار  يا. (مختلف محدود کنند  
ی اسـ يک س يدئولوژيـ ل ا يـ کرد علـم را بـه دال      ی  سع

ن يـ د بـوش و شـرکا ا     يـ نيد بب ينگاه کن . محدود کند 
  !)کنندی رند چه مروزها دا

و . از مــاده متحــرک اســتی د جهــان بخشــيــنيبب
ت جهـان منطبـق     يـ ک بر واقع  يالکتيسم و د  ياليماتر

کنـد کـه اعمـاق آن را        ی  است و بـه مـا کمـک مـ         
ت يـ ن، هـر چـه واقع     يبنابرا. ميکنکاش کرده و بفهم   

شـتر  يک ب يـ الکتيسـم د  ياليشتر کشف شـود، ماتر    يب
ر يـ گطبقـات مختلـف در    ی  و وقتـ  . شودی  ت م يتقو

ل بـه  يشـوند، تبـد  ی ات مـ ين کشـف يمبارزه بر سر ا  
. شــودی مــی دئولوژيــدر عرصــه ای مبــارزه طبقــات

ــق دانــش را نبايتشــو ــه اي ل داد کــه يــن  تقليــد ب
دسـت  ی دئولوژي انجام شود که در عرصه ا      یاتيکشف

ن يـ مسـئله ا . سـت ينطـور ن ياصـال ا . ميبه مبارزه بزن 
ـ   ی شتر بر آگاهيات بياست که با کشف    ه مـا نسـبت ب

ک يالکتيسم د ياليشود و اگر ماتر   ی  ت افزوده م  يواقع
که کشف ی قتيد آنگاه هر حقيده باشيرا درست فهم 

ی مـ ی ت و غنـ  يـ ک را تقو  يـ الکتيسم د ياليشود ماتر 
ی مـ بـدل  ی از مبارزه طبقـات   ی  کند و الزاما به بخش    

از مبـارزه   ی  سـم بـه بخشـ     يو حتا تحت کمون   .شود  
  . شودی ل ميک تبديدئولوژيا

ق جـوان   يـ آن رف ی  ن بخشـا بـرا    ياست ا آره درست   
در قلمرو  علم و فلسفه علم    ی  شبرد مبارزه طبقات  يپ

شود و نه بدان قابل     ی  نه به آن محدود م    ی  ول. است
  .ل استيتقل
  

نکـه مـا   يگـردد بـه ا    ی  ن مسئله برم  يا :رفیق دوم 
ی مـا چطـور مـ   . ميکنـ ی ت مـ يـ افراد را چطـور ترب   

 چـه  م ويسته حکومت کردن کنيم خود را شا  يخواه
ی ما صحبت از آن م. مينيش ببيد برايبای مينوع تعل 

امـا  . فلسفه هسـتند ی م که توده ها در جستجو   يکن
م؟ صدر دارد يفلسفه هستی ا خودمان در جستجويآ

برخورد مقابـل  . کند محدوده ها را بشکندی  می  سع
ی و سـع  " ميـ ما جعبه ابزار خود را دار     "ن است که    يا

 به سواالت گوناگون    ما. ديد اوضاع را آشفته کن    ينکن
م يا خـواه  يـ نکـه آ  يروشنفکران مختلـف در مـورد ا      

م چگونـه  يريـ نطور بکار گيرا ای  توانست قدرت دولت  
مختلـف را چگونـه     ی  م گفت؟ تضادها  يجواب خواه 

ی ستها جوابها يوقتها کمون ی  ليم کرد؟ خ  يحل خواه 
 حل مسـائل،  ی بجا. دهندی ن سواالت م يسهل به ا  

ن موجـب   يـ کنند و ا  ی   م ن مسائل را  باطل اعالم     يا
منظور جـورج ارول  (. شودی ول ها م  ربوجود آمدن ا  

 –.  اسـت  ١٩٨٤وانـات و    يقلعه ح ی  سنده کتابها ينو
زه يـ سـواالت از انگ ی  ن درست کـه  برخـ      يا) مترجم

ن را بـر  يم ايتوانی شود اما ما نم   ی  غلط بلند م  ی  ها
ی بله آبهـا . مين کنييش تع يشاپيات و پ  يذهنی  مبنا

ی بـ ی های از آنها ماه ی  ليرد اما خ  متالطم کوسه دا  
م يم دهـ  يتعلـ ی  د افراد را طور   يما با . دندان هستند 

طرز .  ان مردم را درست حل کننديمی  تضادها که
» شـود ی ن آن نمـ يگزيرد و جايگی در بر م «نگرش  

آن ی ک طرز نگرش باز و گسترده است و به معنـا         ي
م يريـ اد بگيـ ز يـ د چيطه علم باياست که ما از هر ح   

اشـاره  " شودی ن آن نم  يگزيرد اما جا  يگی   بر م  در"{
. است که توسط مائوتسه دون فرموله شـد       ی  به اصل 

ک و هنـر و  يـ زيفی هـا ی سم تئـور  ياو گفت مارکس  
. شـود ی ن آنها نميگزيرد اما جا يگی  ره را در بر م    يغ

شتر بکار بـرده و تکامـل       ين اصل را ب   يان ا يباب آواک 
ی کتـاتور يد" او در یبطور مثال به بحثها. داده است 
" سـم يبـه کمون  ی  سـت يالي؛ و گذار سوس   یو دموکراس 
ر و  ييـ نکـه تغ  يدر عرصه علم، بر سر ا     } .ديرجوع کن 

و تکامــل آن چگونــه اســت، ی تحــول جهــان  مــاد
ا بطـور   يـ ن مضمون وجود دارد کـه آ      يبا ا ی  مبارزه ا 

ـ ا از طر  يـ ابد  ی ي تکامل م ی  جيتدر ق نقـاط عطـف     ي
ی  و جوابهـائ   ن مبارزه در عرصه علم،      يا ا ي؟ آ يجهش

مـا مهـم اسـت؟  کهکشـان     ی شود، برای که داده م 
نکـه  يدن ايفهمی ن مسائل  برا  يچگونه است؟ فهم ا   

ما خودمان  . کند، مهم است  ی  ماده چگونه حرکت م   
اصـول هسـتند کـه      ی  برخـ . مياز ماده هست  ی  بخش

د برخورد  يو ما با  . شالوده تمام ماده متحرک هستند    
ق علـوم و هنـر   يـ ن هـا از طر  يای  ريادگيبه  ی  درست

خود و باطل اعـالم   ی  زها را ب  ين چ يم و ا  يداشته باش 
افـراد را در   ی  به غلط برخـ   ی  در اتحاد شورو  . مينکن

گـر  يک نکته د  ي. ن مسائل سرکوب کردند   يرابطه با ا  
ـ ا. ميدنـدان بگـو  ی بـ ی های ن ماهيدر رابطه با ا   ن ي

م کـه   يکه مـا تـالش نکنـ      ی  درست است اما تا زمان    
م که کدام يم بفهميتوانی م نميقت امور را بفهم يحق

قـت،  يحق. دنـدان ی  بـ ی  کوسه اسـت و کـدام مـاه       
ک نکتـه   يصدر  . ت دارد يما اهم ی  برای  اديل ز يبدال

نکـه  يا: هـا از آن شـوک شـده انـد    ی لـ يگفت که خ  
خا نه فقـط در حـزب مـا بلکـه درکـل جنـبش         يتار

ست يستها واقعا کمونيوقتها کمونی لي، خيستيکمون
ـ         ی ازعـادات و متـدها  ی ا برخـ  نبوده اند و اگـر مـا ب
م توانسـت قـدرت     يم نخـواه  يگذشته گسسـت نکنـ    

ن حرف شوکه   يچرا رفقا از ا   . ميرا کسب کن  ی  اسيس
ن يـ م از ا  يسـت باشـ   ياليقا ماتر يشده اند؟ اگر ما عم    

م و يم آن را بفهميتوانی م و م  يشوی  حرف شوکه نم  
. توان کنترل و اداره کرد    ی  قت را نم  يحق. ميحل کن 

د يـ قـت نبا  ياز حق . شـود ی  ز م يسررقت از ماده    يحق
  .ديترس

  
از . ار مهم استين حرفها بسيهمه ا  :باب آواکی ان  

ن متد يم که با ايگر اگر ما درست درک نکن  يدی  سو
ی گذارم چه مسـئله ا    ی  ش م يکه من پ  ی  و برخورد 

مبـارزه  ی زيـ م و بـا چـه چ  يم حل کنـ يخواهی  را م 
فشرده بـا  ی هسته مرکز"م، اگر اصول مربوط به     يکن
گـر را  يو مسـائل مربوطـه د  " انعطـاف ی  اديـ دار ز مق

م يم، آنگاه غرق شده و تکـه تکـه خـواه          يدرک  نکن  
گل . ار پرآشوب و مشکل خواهد بود     ينکار بس يا. شد

زا هم خواهد   ی  ز و انرژ  ياما روح انگ  . آلود خواهد بود  
ی گـر يخواهم روشن کنم کـه اگـر خـط د         ی  م. بود
ط بـه   بـا آن خـ    ی  ت شود و حاکم باشد و افراد      يتقو

ن کـار مـا   يبله ا. بد خواهد شد  ی  ليقدرت برسند، خ  
قـت  يمن با حق. ستيک ترسناک نيبه لحاظ استراتژ  

شما مـوافقم امـا بعنـوان    ی نهفته در حرفهای  ه ا يپا
ک کـم   يـ م کـه    يد بگـو  يک جنبه درجه دوم بگذار    ي

ی ن کـار بهـا    يد به مشکالت ا   يما نبا . ترسناک است 
خواهـد  ی اديان تالطمات ز  ين جر يدر ا . ميدهی  کم
م يتوانی  ما نم "شود که   ی  که آورده م  ی  استدالل. بود
م و از پـس آن      يد بکنـ  يـ گوی  را که صـدر مـ     ی  کار
ی ت مـاد  يـ ه در واقع  يـ سـت و پا   يهوا ن ی  رو" ميبرآئ

  .دارد
ن يـ پرقدرت تر آن است کـه ا      ی  ت ماد ي     اما واقع 

ی هسته مرکـز  "متد و برخورد    . توان کرد ی  کار را م  
ح يبه آن صورت که من تشـر " دايفشرده با انعطاف ز  

و . کـرد ی توان عملی ده ام را م ي جنگ شيکرده و برا  
تواند ی  است که م  ی  تنها راه . در واقع تنها راه است    

  ■ .سم برسانديما را به کمون



   ٢٠ صفحه   ۲۹   شماره   حقيقت                

 اين فراخوان از طرف سـازمان دهنـدگان سـومين           
بريگاد بين المللی جاده سازی در نپال انتشار يافته          

 .است
ه جنگ خلـق در نپـال غوغـا مـی            ده سال است ک   

کشور بدسـت تـوده هـای       % ۸۰امروز بيش از    . کند
  . نپال آزاد شده است

در منطقه رولپا، مردم پروژه جالبی را آغاز کرده اند،  
اين اولين باری است که در اين : ساختن جاده شهدا  

منطقه از نپال جاده ای کـه مناسـب تـردد وسـايل         
مردم، رهبران  . ودنقليه موتوريزه باشد ساخته می ش     

مائوئيست محلي، کادرهای حزب و سربازان ارتـش         
بيـل و  » تـالش مـا، رشـد مـا     «آزاديبخش با شـعار     

کلنگ بدست گرفته اند تا زنجيرهای ستم فئـودالی        

اتکـای آنهـا بـه    . و امپرياليستی را در هـم بشـکنند      
خودشان است و منتظر خرده نان هـای سـلطنت و           

ن جاده به راستی جاده اي. سرمايه داران ننشسته اند   
  .ای است به سوی آينده

اين منطقه از نپال، همچون بسياری ديگر از مناطق      
. اين کشور، به طرز وحشتناکی عقـب مانـده اسـت           

فاصله بين روستاها به کيلومتر حساب نمـی شـود،           
بلکه با تعداد ساعت ها و روزهايی حساب می شـود       

. ودکه طول می کشد تا اين فاصـله پيـاده طـی شـ         
سفر صرفا پياده و در مسيرها خطرناک کوهسـتانی         

نتيجه هم چيزی جز عقب مانـدگی  . امکان پذير بود 
ــرای    ــاورنکردنی ب ــکالت ب ــديد اقتصــادی و مش ش

نه گلوباليزاسيون  . دسترسی به درمان و تحصيل بود     

و بازار آزاد کاری بـرای رشـد ايـن منطقـه      
کرده است و نه دولت سـلطنتی کاتمانـدو          

ولـی  . رب حمايـت مـی شـود     که توسط غـ   
هنـــوز چنـــد ســـالی از سياســـت هـــای 
ــال    ــت نپـ ــزب کمونيسـ ــبخش حـ آزاديـ

نگذشته است کـه رلپـا شـاهد      ) مائوئيست(
ــر تحــول اســت  ــر و  . تغيي ــن تغيي ــد اي باي

  .  تحوالت را از نزديک ديد
ــال  ــق  ۲۰۰۵در س ــوری خل ــت جمه ، دول

خودمختار ماگارات دواطلبان بين المللی را  
تگی با مردم نپال بـه      فراخواند تا در همبس   

ساختمان جـاده کمـک کننـد و تحـوالت          
ــد  ــاهده کنن ــک مش ــه را از نزدي در . جامع

نوامبر همان سال اولين بريگاد جاده سازی       
بين المللی بـه مـدت دو هفتـه بـه جـاده              

 دومين ۲۰۰۶در آوريل . سازی مشغول شد
بريگاد جاده سازی قبل از اينکه به منـاطق   

ه سازی مشغول ماگارات سفر کند و به جاد   
شود در تجربه بی نظير جنبش خلـق را در    

  . مناطق شهری نپال از سر گذراند
 هفتـه   سومين بريگاد جـاده سـازی اولـين       

 حرکـت خواهـد کـرد و سـه          ۲۰۰۶نوامبر  
اگر شما مايل به    . هفته در نپال خواهد بود    

شرکت در اين بريگاد و يا بريگادهای آينده هستيد،         
اين زمينه اطالعاتی کسـب     و يا اگر می خواهيد در       

  .کنيد با آدرس اينترنتی زير تماس بگيريد
  
 com.aroadtothefuture@yahoo  
  

گزارشات، منابع و عکس هـای بريگادهـای قبلـی و          
اطالعات در مورد بريگادهای آينده در آدرس زير در 

  :دسترس است
  

org.aroadtothefuture.www    
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